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I ITD POLICY BRIEF I
การประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนตามกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายงานสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief)
โครงการวิจัยเรื่อง
“การประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน
ตามกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
การลงทุนถือเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอารยประเทศ เนื่องจากเป็น
กิจกรรมที่นาไปสู่การขยายตัวของการผลิต การจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม และการ
เพิ่มขึ้นของมูลค่าทางการค้า อย่างไรก็ตาม หลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นได้เริ่มหันมาให้ความ
สนใจกับคุณภาพของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยประเด็นสาคัญที่กลายเป็นมิติใหม่ของการลงทุนของ
ประเทศต่าง ๆ ในปัจจุบัน อาทิ การให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเอกชน (Corporate Social Responsibility: CSR) การเติบโตแบบมีส่วนร่วม
(Inclusive Growth) การลงทุนสีเขียว (Green Investment) และสังคมคาร์บอนต่า (Low-carbon Society)
“การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ” เป็นกระแสการพัฒนาแนวใหม่ที่ส่งผลต่อวิวัฒนาการของนโยบายการ
พัฒนาและการลงทุนของประเทศต่าง ๆ ในระยะต่อไป ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
(United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) หรือ อังค์ถัด ได้ดาเนินการพัฒนา
และจัดทารายงานเกี่ยวกับกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Investment Policy Framework
for Sustainable Development: IPFSD) อัน สะท้ อ นถึ ง การให้ ค วามส าคั ญ และต้อ งการผลั ก ดัน แนวทาง
ดังกล่าวกับอารยประเทศเพื่อเป็นการนาร่องในเบื้องต้น ดังนั้น สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒ นา (องค์การมหาชน) จึ งเล็ งเห็น ถึงความส าคัญและความจาเป็น ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒ นา
นโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะนาไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพ
ของก้าวย่างการพัฒนาของภูมิภาคที่มุ่งสู่ความยั่งยืนในทุกมิติของการพัฒนา รวมถึงความมั่นคงและความ
เข้มแข็งของภูมิภาคในระยะยาวต่อไป
ปัจจุบันกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้รวมกันเป็นประชาคมทั้งทางด้านการเมื องและความมั่นคง
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น จึงควรมีนโยบายการลงทุนไปในทิศทางเดียวกัน นโยบาย
การลงทุนของอาเซียนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ นโยบายการลงทุนระดับประเทศ และนโยบายการ
ลงทุนในระดับภูมิภาค ซึ่งทั้ง 2 ระดับต่างให้ความสาคัญกับ การอาศัยการลงทุนจากต่างประเทศหรือจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกอาเซียนมี
พื้นฐานที่แตกต่างกันมากโดยเฉพาะในด้านระดับการพัฒนาประเทศและโครงสร้างเศรษฐกิจ ทาให้ การดาเนิน
นโยบายมีความแตกต่างกัน ขณะเดียวกัน อาเซียนก็ยังไม่สามารถรวมตัวเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่สาคัญ ให้
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สอดคล้องกันได้อย่างเข้มแข็ง และไม่ได้มีกลไกบังคับการกาหนดนโยบายของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ การ
สนับสนุนนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนยังเป็นการเพิ่มต้นทุนทางธุรกิจสาหรับนักลงทุนต่างประเทศ และอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนสาหรับนักลงทุนที่ ม่งุ แสวงหากาไรสูงสุดเป็น
หลัก ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมกับความน่าลงทุนของประเทศ
ดังนั้น การทาให้ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับนโยบายการลงทุนเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันในระยะยาว
จาเป็นต้องทาความเข้าใจและหาแนวทางแก้ไขเรื่องพื้นฐานความแตกต่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็น
สาคัญ นอกจากนี้ ต้องพยายามรั กษาสมดุล ระหว่างการพัฒนาที่ยั่งยืน และการดึงดูดการลงทุนของแต่ล ะ
ประเทศ
ผลการศึกษาวิจัย
จากผลการประเมิน นโยบายการลงทุนของแต่ล ะประเทศสมาชิกอาเซียน เปรียบเทียบกับกรอบ
นโยบายการลงทุนเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน (IPFSD) ของอังค์ถัด สามารถสรุปผลการศึกษาแบ่งออกได้เป็น 3
กลุ่ม ดังนี้ ประเทศกลุ่มที่ 1 (สิงคโปร์ ไทย และมาเลเซีย) เป็นกลุ่มที่มีนโยบายการลงทุนที่ก้าวหน้ามากที่สุด
หรือมีความพร้อมในการนานโยบายการลงทุนเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน (ภายใต้กรอบ IPFSD) ไปสู่การปฏิบัติใน
ทุก ๆ ด้าน โดยสิงคโปร์เป็นประเทศที่โดดเด่นที่สุดและเป็นประเทศพัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคนี้
นอกจากนี้ ประเทศกลุ่มที่ 1 ยังมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในกลุ่ม ประเทศสมาชิกอาเซียน และมี
โครงสร้างเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายโดยไม่ต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม
ไทยและมาเลเซียยังต้องให้ความสาคัญ ด้านข้อบังคับกับนักลงทุนมากขึ้น ขณะที่สิงคโปร์ควรเอื้อให้เกิดการ
ร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนมากขึ้น กลุ่มประเทศที่ 1 นี้ได้พยายามเชื่อมต่อกับห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก
และมุ่งยกระดับตนเองให้อยู่ในตาแหน่งที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง และประเทศกลุ่มนี้มีความ
เหมาะสมที่จะแสดงบทบาทผู้นาในการช่วยเหลือประเทศสมาชิกอื่นในการปรับตัวและยกระดับนโยบายการ
ลงทุน
สาหรับประเทศกลุ่มที่ 2 (เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย) กลุ่มประเทศนี้มีระดับการพัฒนาของ
นโยบายการลงทุนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียนเล็กน้อย ประเทศกลุ่มที่ 2 นี้มีโครงสร้างประชากรที่มีอายุเฉลี่ย
ไม่มาก (23 - 30 ปี) ดังนั้น จึงเป็นตลาดที่น่าสนใจเนื่องจากยังมีศักยภาพด้านกาลังซื้อมากและไม่มีปัญหาเรื่อง
จานวนแรงงาน นอกจากนี้ ยังเป็ นกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สู ง แต่โครงสร้าง
เศรษฐกิจยังไม่มีความหลากหลาย เช่น อินโดนีเซียที่ยังคงต้องพึ่งพารายได้จากพลังงานในสัดส่วนที่สูง เป็นต้น
ประเทศกลุ่มนี้มีนโยบายการลงทุนและนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปในทิศทางเดียวกัน และมีการปรับนโยบาย
การลงทุน อย่า งต่อ เนื ่อ ง อย่า งไรก็ต าม ประเทศกลุ่ม นี้ยัง ต้อ งพัฒ นาเรื่อ งนโยบายการส่ง เสริม และการ
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อานวยความสะดวกด้านการลงทุนมากยิ่งขึ้น และพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลาย ๆ ด้าน เช่น
ด้านภาษีการถือครองที่ดิน การแข่งขัน ความรับผิดชอบของบริษัท และ บรรษัทภิบาล และนโยบายด้าน
สาธารณูปโภคและสัมปทาน และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เป็นต้น
ประเทศกลุ่ ม ที่ 3 (กั ม พู ช า บรู ไ น สปป.ลาว และเมี ย นมา) เป็ น กลุ่ ม ประเทศที่ มี โ อกาสในการ
วางรากฐานด้านนโยบายการลงทุนใหม่ โดยอาศัยบทเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านและแนวโน้ มการพัฒนา
นโยบายการลงทุนของโลก ประเทศกลุ่มนี้มีโครงสร้างประชากรที่มีอายุเฉลี่ยไม่มาก (22 - 30 ปี) เช่นกัน จึง
เป็นตลาดที่มีศักยภาพโดยมีแรงงานจานวนมาก และมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงกว่ากลุ่มอื่น (ยกเว้น
บรูไนที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน) โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้มีความหลากหลายน้อย
ที่สุด และพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติสูงมาก แม้ว่าบรูไนเป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูงมากที่สุดประเทศหนึ่งใน
อาเซียน แต่ที่ผ่านมาบรูไนไม่ได้ให้ความสาคัญกับการลงทุนจากต่างประเทศในสาขาอื่น ๆ มากนัก เนื่องจากมี
รายได้หลักมาจากพลังงานและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ส่วนกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาต้องกาหนด
ทิศทางของนโยบายการลงทุนและการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกัน และต้องให้ความสาคัญกับด้านทรัพยากร
มนุษย์ นวัตกรรม โลจิสติกส์ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises)
หรือ SMEs นอกจากนี้ ประเทศกลุ่มนี้ต้องยกระดับนโยบายการปกป้องนักลงทุน การส่งเสริมการลงทุน และ
การอานวยความสะดวกด้านการลงทุน รวมถึงการพัฒนานโยบายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ประเทศกลุ่มนี้
จึงเป็นกลุ่มที่ต้องปรับตัวมากที่สุดในอาเซียน
เมื่อพิจารณาโครงสร้างความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment
Agreement: ACIA) หรือ ความตกลง ACIA พบว่า เป็นความตกลงด้านการลงทุนที่ให้ความสาคัญกับการเปิด
เสรีด้านการลงทุนและการคุ้มครองการลงทุนมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ผลจากการประเมินความตกลง ACIA
พบว่า ในภาพรวม ความตกลง ACIA เอื้อประโยชน์ให้กับรัฐผู้รับการลงทุนมากกว่านักลงทุน ในสัดส่วนไม่มาก
กล่าวคือ ความตกลง ACIA เปิดโอกาสให้รัฐผู้รับการลงทุนสามารถดาเนินนโยบายตามที่ต้องการพอสมควร ซึ่ง
ทาให้รัฐผู้รับการลงทุนสามารถดาเนินนโยบายเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในระดับหนึ่ง ประเด็นของความตกลง
ACIA ที่สนับสนุนการดาเนินนโยบายของรัฐผู้รับการลงทุน ครอบคลุมตั้งแต่การกาหนดนิยามการลงทุน การรับ
สิทธิการลงทุน มาตรฐานการปฏิบัติ และการคุ้มครองการลงทุนบางส่วน (ได้แก่ หลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ
หลักการประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง หลักการประติบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียม การเวนคืน
การโอนเงินทุน ความโปร่งใส เงื่อนไขการลงทุน และ Umbrella Clause)
นอกจากนี้ ความตกลง ACIA ยังให้โอกาสรัฐผู้รับการลงทุนกาหนดเงื่อนไขและให้ทางเลือกกับรัฐผู้รับ
การลงทุนในการปฏิบัติตามข้อบทต่าง ๆ สาหรับข้อยกเว้นด้วยเหตุด้านนโยบายสาธารณะและความมั่นคง
แห่งรัฐ การระงับข้อพิพาท พันธกรณีและความรับผิดชอบของผู้ลงทุน ความเกี่ยวข้องกับความตกลงอื่น การ
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ส่งเสริมการลงทุน และการจัดตั้งองค์กร อย่างไรก็ตาม ความตกลง ACIA ไม่มีการกล่าวถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยตรง ความตกลง ACIA ได้ให้โอกาสรัฐสมาชิกในการดาเนินนโยบาย และให้ความสาคัญกับความแตกต่าง
ของระดับการพัฒนาประเทศของรัฐสมาชิกต่าง ๆ นอกจากนี้ ความตกลง ACIA ยังเป็นความตกลงด้านการ
ลงทุนที่มีพัฒนาการอย่างยาวนาน และยังคงเป็นความตกลงด้านการลงทุนหลักของอาเซียน ดังนั้น ความตกลง
ACIA จึงเป็นเครื่องมือทีม่ ีศักยภาพในการสนับสนุนให้เกิดนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์นโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การจัดทายุทธศาสตร์นโยบายการลงทุนเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
ยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายการลงทุนระดับประเทศ และยุทธศาสตร์การใช้ความตกลง ACIA ในการพัฒนา
นโยบายการลงทุน ยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 กลุ่มตามระดับความพร้อมของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน แต่มีทิศทางไปในแนวทางเดี ยวกัน เพื่อให้
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถขับเคลื่อนภายใต้ ทิศทางและยุทธศาสตร์เดียวกัน บทบาทของประเทศใน
แต่ละกลุ่มนั้นมีความแตกต่างกัน โดยประเทศที่ มีระดับการพัฒนาสูงกว่าสามารถเป็ นผู้นาและผู้ให้คาปรึกษา
ขณะที่ประเทศที่มีระดับการพัฒนาน้อยกว่าสามารถเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาของประเทศสมาชิกที่มีระดับ
การพัฒนาสูงกว่า และยกระดับการพัฒนาด้านนโยบายการลงทุนให้สูงขึ้น ยุทธศาสตร์ที่สาคัญในการพัฒนา
นโยบายการลงทุน คือ (1) การร่วมมือผลักดันให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางการลงทุนของโลก (2) การใช้ความตกลง
ทางการค้าเสรีและการลงทุนในการยกระดับนโยบายการลงทุน (3) การปรับนโยบายการลงทุนให้สนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (4) การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการผลิต (Production Network) โลก (5) การเปิด
โอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้าร่วมการลงทุนในลักษณะของการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (6)
การสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (7) การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากร และการใช้
เทคโนโลยีในการแก้ไขการขาดแคลนแรงงาน (8) การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ (9) การสนับสนุนให้เกิดการนานโยบายการลงทุนเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืนไปใช้ได้จริง และ (10) การ
สารวจความต้องการของนักลงทุนและปรับปรุงนโยบายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซีย นสามารถใช้ ค วามตกลง ACIA เป็นเครื่ องมื อในการสนับ สนุ น
นโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เช่นกัน โดยการศึกษาวิจัยนี้เสนอแนวทางการใช้ความตกลง ACIA
2 กรณี คือ (1) การใช้มาตราที่ 17 ข้อยกเว้นทั่วไป (General Exceptions) ในความตกลง ACIA ฉบับปัจจุบัน
และ (2) การปรับแก้ความตกลง ACIA เพื่อให้มีมาตราที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะ
ในกรณีที่ 1 ประเทศสมาชิกสามารถตีความมาตราที่ 17 ข้อยกเว้นทั่วไป เพื่อห้ามการกระทาที่ไม่สนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนได้ ซึ่งแนวทางนี้มีข้อดี คือ ไม่จาเป็นต้องมีต้นทุนในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของความตกลง ACIA
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และสามารถใช้งานได้ทันที แต่มีข้อเสีย คือ ไม่สามารถขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดใช้มาตรานี้ในการ
สนับสนุนนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ในกรณีที่ 2 ใช้การเปลี่ยนแปลงความตกลง ACIA เป็น
การเคลื่อนไหวเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นชอบและแสดงเจตนารมณ์ สนับสนุนนโยบายการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยอาศัยการปรับแก้เนื้อหาในความตกลง ACIA เป็นเครื่องมือ เมื่อมีมาตรการเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
ความตกลง ACIA แล้วก็จะสามารถดาเนินการเจรจาเพื่อกาหนดกรอบระยะเวลาในปรับตัวของแต่ละประเทศ
ในการนานโยบายการลงทุนดังกล่าวไปใช้ ได้จริงต่อไป โดยทั่วไปการดาเนินการตามกรณีที่ 2 มีความยากและ
ใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้ฉันทามติจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด และมีต้ นทุนในการดาเนินการสูง
อย่างไรก็ตาม กรณีที่ 2 นี้จะทาให้เกิดการให้คามั่นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน
นโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องประกอบด้วย การลงทุนที่ต่อเนื่อง การลงทุนที่เสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การเมืองยังมีส่วนสาคัญในการ
กาหนดทิศทางของนโยบายการลงทุนในภาพรวม ดังนั้น ยุทธศาสตร์ระยะสั้นจะเป็นการนาการเมืองเข้ามา
สนับสนุนการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย การสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
การใช้ความตกลงทางการค้าเสรีและการลงทุนในการยกระดับนโยบายการลงทุน และการร่วมมือผลักดันให้
อาเซียนเป็นศูนย์กลางการลงทุนของโลก ขณะเดียวกันประเทศสมาชิกสามารถใช้มาตรา 17 ข้อยกเว้นทั่วไป
ในความตกลง ACIA ได้ ยุทธศาสตร์ระยะยาวควรเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับนโยบายการลงทุนเพื่อการพั ฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ในระยะยาวที่เกี่ยวกับการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
การเข้าร่ว มเป็น ส่ วนหนึ่ งของเครื อข่ายการผลิต (Production Network) โลก การเปิดโอกาสให้ นักลงทุน
ต่ า งชาติ เ ข้ า ร่ ว มลงทุ น ในลั ก ษณะของการร่ ว มลงทุ น ระหว่ า งภาครั ฐ และภาคเอกชน การสนั บ สนุ น การ
เคลื่อนย้ายบุคลากร และการใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ไขการขาดแคลนแรงงาน ขณะที่ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การปรับแก้กฎหมายควรครอบคลุมถึงการสารวจความต้องการของนักลงทุน การปรับปรุงนโยบายการลงทุน
อย่างต่อเนื่อง การปรับนโยบายการลงทุนให้สนับสนุน การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการดาเนินการเพื่อปรับ แก้
ความตกลง ACIA ด้วย และการสนับสนุนให้เกิดการนานโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใช้ได้จริง
ขั้นตอนการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผล
การศึกษาวิจัยนี้ได้วิเคราะห์ ผู้ที่มีบทบาทสาคัญต่อการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผล
คือ ผู้นาประเทศสมาชิก ประชาชนในประเทศสมาชิก และเจ้าหน้าที่อาวุโสที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิก โดย
มีสถาบันวิชาการเป็นผู้ให้ข้อมูลในการตัดสินใจของฝ่ายต่าง ๆ มติของการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN
Summit) ส่งผลเป็นอย่างมากต่อการกาหนดทิศทางของนโยบายการลงทุนเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นไปใน
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ทิศทางเดียวกัน รวมถึงส่งผลต่อแนวทางการปรับแก้เนื้อหาของความตกลง ACIA ด้วย ซึ่งจะนาไปสู่การเจรจา
ต่อรองเพื่อกาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ สาหรับการนาโนยบายการลงทุนเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน ไปใช้ได้จริงต่อไป
ทั้งนี้ ขั้นตอนการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผล มีรายละเอียดดังนี้
(1) สร้างเครือข่ายสถาบันวิชาการที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่อร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับความจาเป็นและประโยชน์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนสาหรับประเทศในภาพรวม โดยมา
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อกาหนดนโยบายการลงทุนที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนว่าควร
เป็นอย่างไร เนื่องจากอาเซียนใช้ระบบฉันทามติจึงจาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกประเทศ นอกจากนี้
ยังต้องหาเงินทุนในการดาเนินการศึกษาและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย
(2) เครือข่ายสถาบันวิชาการในแต่ละประเทศเผยแพร่ข้อมูล การศึกษาวิจัยดังกล่าวให้กับผู้ที่มีความ
สนใจและสนับสนุนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ซึ่งหากนโยบายหลักหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกล่าวถึง เนื้อหาเรื่องการ
พัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็สามารถดาเนินการได้ง่ายขึ้น
(3) แต่ละประเทศจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจในด้านการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและความต้องการนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับ การพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการดาเนินงานของตัวแทน
ภาคประชาชน เพื่อให้ผู้นาประเทศทราบถึงความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้การกาหนด
เงื่อนไขในความตกลงระหว่างประเทศเพื่อบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และใช้นโยบายของอาเซียนที่มีอยู่ ใน
ปัจจุบันสนับสนุนนโยบายการลงทุนใหม่นี้
(4) หลังจากดาเนินการตามกระบวนการนี้ หากมีผู้นาที่มีความสนใจในนโยบายนี้ และเห็นควรบรรจุ
เป็น วาระที่เกี่ยวข้องกับ นโยบายการลงทุน เพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน ในระดับอาเซียน หรือการเปลี่ยนแปลง
ความตกลง ACIA ก็ควรให้เจ้าหน้าที่อาวุโสเริ่มดาเนินการนาเสนอและหารือประเด็นนี้ในที่ประชุม ASEAN
Senior Officer Meeting ซึ่งผู้นาที่ให้ ความสนใจในด้านนี้เป็นพิเศษควรจะเป็นผู้ผลักดันที่เข้มแข็งในเรื่องนี้
ต่อไป
(5) ในการประชุ ม ASEAN Senior Officer Meeting ควรใช้ ผ ลการศึ ก ษาของเครื อ ข่ า ยสถาบั น
วิ ช าการตามกรอบวิ สั ย ทั ศ น์ อ าเซี ย น 2568 (ASEAN Vision 2025) เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development) รวมถึงใช้ปัจจัยด้านความต้องการของตลาดประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วที่สนใจ
สินค้าและบริการจากการผลิตและการให้บริการที่ยั่งยืนมากขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการนี้ หากประเทศ
สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ นาเสนอถึงความต้องการจากภาคประชาชนเรื่องนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย
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ซึ่งเป็นผลมาจากข้อ (1) - (3) จะทาให้กระบวนการหารือดังกล่าวง่ายขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการตามปกติของ
อาเซียนที่ต้องโน้มน้าวทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการร่วมกัน (Lobbying)
(6) เครือข่ายสถาบันวิชาการยังคงต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับความจาเป็นและประโยชน์ของการพัฒนาที่
ยั่งยื นและนโยบายการลงทุน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้กับหน่ว ยงานต่าง ๆ ในอาเซียนที่ เกี่ยวข้องกับ การ
ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) เพื่อให้รับทราบในประเด็นที่จะต้องหารือและเห็นถึงความจาเป็น
ในการให้การสนับสนุน
(7) หลังจากที่มีการเห็นชอบให้มีการปรับแก้ความตกลง ACIA แล้ว ควรมีการเจรจาในเรื่องเนื้อหาที่
ต้องการปรับแก้ และกาหนดเงื่อนไขด้านเวลาในการปฏิบัติ หากการเจรจาสาเร็จและได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ขั้นตอนต่อไปเป็นหน้าที่ของหน่วยงานในอาเซียนที่จะดาเนินการ
ประสานงานการติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการปฏิบัติ
บทสรุป
นโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นนโยบายการลงทุนที่ให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อม ความ
รับผิดชอบต่อสังคม การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม การลงทุนสีเขียว และสังคมคาร์บอนต่า นโยบายการลงทุนแบบ
ใหม่นี้ควรเป็นทิศทางของนโยบายการลงทุนในอนาคตสาหรับอาเซียน อย่างไรก็ตาม การนานโยบายดังกล่าว
มาดาเนินการสาหรับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ต้องคานึ งถึงความแตกต่างของประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้งด้านระดับการพัฒนาและโครงสร้างเศรษฐกิจ และการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการดึงดูด
การลงทุน
ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับประเทศไทย สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) การด าเนิ น นโยบายการลงทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ต้ อ ง
คานึงถึงพื้นฐานโครงสร้างทางเศรษฐกิจและความพร้อมของ
แต่ละประเทศ
(2) ความร่วมมือในการยกระดับนโยบายการลงทุนเพื่อให้เกิดการ
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น จะเกิ ด ขึ้ น ได้ จ ริ ง ก็ ต่ อ เมื่ อ มี
ประเทศสมาชิกที่จะเข้าร่วมได้เห็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น และ
ประเทศที่มีความพร้อมดาเนินไปก่อน
(3) ควรมี เ วที ใ ห้ ป ระเทศสมาชิ ก แลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการการลงทุนและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
(4) ต้องให้ความสาคัญกับผู้นาประเทศ ประชาชน และเจ้าหน้าที่
อาวุโส โดยประชาชนต้องมีความต้องการให้เกิด การพัฒนาที่
ยั่งยืนอย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้นาประเทศได้เห็นความสาคัญและ
กาหนดเป็นนโยบายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสนาเสนอประเด็นนี้ใน
ASEAN Senior Officer Meeting และเริ่มกระบวนการเจรจา
หารือกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ และควรมีการระบุรายละเอียด
ข้อสัญญาให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในความตกลง ACIA
(5) ต้ อ งมี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะท าให้ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น การ
กาหนดให้ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของนโยบายและกฎหมาย การใช้
ความตกลงทางการค้าและการลงทุนกับประเทศพัฒนาแล้ว
เป็นแรงผลักดัน และการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ
โดยเฉพาะภาคประชาชนได้มีส่วนร่วม

หน่วยงาน

-

กลุ่มเป้าหมาย
BOI
หน่ ว ยงานที่ ส อดคล้ อ ง
กระทรวงด้านเศรษฐกิจของไทย
กัน ของประเทศสมาชิ ก
ASEAN
อาเซียน
BOI
หน่ ว ยงานที่ ส อดคล้ อ ง
กระทรวงพาณิชย์
กัน ของประเทศสมาชิ ก
กระทรวงการต่างประเทศ
อาเซี ย นที่ มี ค วามสนใจ
ตรงกัน
BOI
หน่ ว ยงานที่ ส อดคล้ อ ง
กระทรวงพาณิชย์
กัน ของประเทศสมาชิ ก
กระทรวงด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ ของไทย อาเซียน
BOI
ประชาชน ผู้นาประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
และเจ้าหน้าที่อาวุโส
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ ของไทย
สถาบันวิชาการ

- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงพาณิชย์
- หน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

บุคคลที่มีอานาจในการตัดสินใจ
ASEAN Summit และ ผู้นาประเทศ
หรือคณะรัฐมนตรี
ผู้นาประเทศ หรือ คณะรัฐมนตรี

รัฐมนตรี
คณะรัฐ มนตรี โดยในส่วนของการ
ให้ข้อมูลสาหรับการตัดสินใจอย่าง
เป็ น กลางมาจากผู้ บ ริ ห ารของ
สถาบันวิชาการ

หน่ ว ยงานที่ ส อดคล้ อ ง ผู้นาประเทศ หรือ คณะรัฐมนตรี
กัน ของประเทศสมาชิ ก
อาเซียน
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จากตารางข้างต้น ข้อเสนอแนะขั้นตอนการปฏิบัติสาหรับประเทศไทย ได้แก่
(1) สร้างเครือข่ายสถาบันวิชาการที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่อร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับความจาเป็นและประโยชน์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนสาหรับประเทศในภาพรวม และหา
เงินทุนในการดาเนินการศึกษาและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย
(2) สถาบัน วิช าการในไทยเผยแพร่ข้อ มูล การศึก ษาวิจัย ให้กับ ผู้ที่มีค วามสนใจและสนับ สนุน
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผู้ที่มสี ่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ
(3) จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ความต้อ งการนโยบายการลงทุ น ที่ ส อดคล้ องกั บ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ผ่ า นการด าเนิน งานของตั ว แทนภาค
ประชาชน เพื่อให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของไทยทราบถึงความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ ยัง
สามารถใช้การกาหนดเงื่อนไขให้ความตกลงระหว่างประเทศนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย และการใช้
นโยบายของอาเซียนที่มอี ยู่ในปัจจุบันสนับสนุนนโยบายการลงทุนใหม่นี้
(4) หากคณะรัฐมนตรี เห็นชอบนโยบายนี้ และเห็นควรบรรจุเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับ นโยบายการ
ลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับอาเซียน หรือการเปลี่ยนแปลงความตกลง ACIA ก็ควรให้เจ้าหน้าที่อาวุโส
ของกระทรวงพาณิ ช ย์ เ ริ่ ม ด าเนิ น การน าเสนอและหารื อ ประเด็ น นี้ ใ นที่ ป ระชุ ม ASEAN Senior Officer
Meeting ในระหว่างนี้ หากมีประเทศใดให้ความสนใจด้านนี้เป็นพิเศษก็ควรจะเป็นผู้ผลักดันที่เข้มแข็งในเรื่องนี้
ต่อไป
(5) ในการประชุ ม ASEAN Senior Officer Meeting ควรใช้ ผ ลการศึ ก ษาของเครื อ ข่ า ยสถาบั น
วิ ช าการตามกรอบวิ สั ย ทั ศ น์ อ าเซี ย น 2568 (ASEAN Vision 2025) เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development) รวมถึงใช้ปัจจัยด้านความต้องการของตลาดประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วที่สนใจ
สินค้าและบริการจากการผลิตและการให้บริการที่ยั่งยืนมากขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการนี้ ขั้นตอนต่อไป
ก็จะเป็ นกระบวนการทางานตามปกติของอาเซียนที่ฝ่ ายไทยต้องโน้มน้าวทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ ดาเนินการ
ร่วมกัน (Lobbying)
(6) สถาบันวิชาการไทยและเครือข่ายในไทยและต่างประเทศยังคงต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับความจาเป็น
และประโยชน์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ใน
อาเซีย นที่เกี่ย วข้องกับ การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) เพื่อให้รับทราบในประเด็นที่จะต้อง
หารือและเห็นถึงความจาเป็นในการให้การสนับสนุน
(7) หลังจากที่มีการเห็นชอบที่จะมีการปรับแก้ความตกลง ACIA แล้ว ควรมีการเจรจาในเรื่องเนื้อหา
ที่ต้องการปรับแก้ และกาหนดเงื่อนไขด้านเวลาในการปฏิบัติ หากการเจรจาสาเร็จและได้รับความเห็นชอบจาก
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I ITD POLICY BRIEF I
การประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนตามกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่ป ระชุมสุดยอดอาเซีย น (ASEAN Summit) แล้ ว ขั้นตอนต่อไปเป็นหน้าที่ของหน่ว ยงานในอาเซียนที่จะ
ดาเนินการประสานงานการติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการปฏิบัติ โดยฝ่ายไทยจะดาเนินการในส่วนที่
ตนได้รับผิดชอบ
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