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รายงานสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief) 

โครงการวิจัยเรื่อง 

“การประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน 
ตามกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

 

 การลงทุนถือเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอารยประเทศ เนื่องจากเป็น
กิจกรรมที่น าไปสู่การขยายตัวของการผลิต การจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม และการ
เพ่ิมขึ้นของมูลค่าทางการค้า อย่างไรก็ตาม หลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นได้เริ่มหันมาให้ความ
สนใจกับคุณภาพของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยประเด็นส าคัญที่กลายเป็นมิติใหม่ของการลงทุนของ
ประเทศต่าง ๆ ในปัจจุบัน อาทิ การให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเอกชน (Corporate Social Responsibility: CSR) การเติบโตแบบมีส่วนร่วม 
(Inclusive Growth) การลงทุนสีเขียว (Green Investment) และสังคมคาร์บอนต่ า (Low-carbon Society) 
“การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นกระแสการพัฒนาแนวใหม่ที่ส่งผลต่อวิวัฒนาการของนโยบายการ
พัฒนาและการลงทุนของประเทศต่าง ๆ ในระยะต่อไป  ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา 
(United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) หรือ อังค์ถัด ได้ด าเนินการพัฒนา
และจัดท ารายงานเกี่ยวกับกรอบนโยบายการลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Investment Policy Framework 
for Sustainable Development: IPFSD) อันสะท้อนถึงการให้ความส าคัญและต้องการผลักดันแนวทาง
ดังกล่าวกับอารยประเทศเพ่ือเป็นการน าร่องในเบื้องต้น ดังนั้น สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการ
พัฒนา (องค์การมหาชน) จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
นโยบายการลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะน าไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพ
ของก้าวย่างการพัฒนาของภูมิภาคที่มุ่งสู่ความยั่งยืนในทุกมิติของการพัฒนา รวมถึงความมั่นคงและความ
เข้มแข็งของภูมิภาคในระยะยาวต่อไป 

 ปัจจุบันกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้รวมกันเป็นประชาคมทั้งทางด้านการเมืองและความมั่นคง 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น จึงควรมีนโยบายการลงทุนไปในทิศทางเดียวกัน นโยบาย
การลงทุนของอาเซียนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือ นโยบายการลงทุนระดับประเทศ และนโยบายการ
ลงทุนในระดับภูมิภาค ซึ่งทั้ง 2 ระดับต่างให้ความส าคัญกับการอาศัยการลงทุนจากต่างประเทศหรือจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกอาเซียนมี
พ้ืนฐานที่แตกต่างกันมากโดยเฉพาะในด้านระดับการพัฒนาประเทศและโครงสร้างเศรษฐกิจ ท าให้การด าเนิน
นโยบายมีความแตกต่างกัน ขณะเดียวกันอาเซียนก็ยังไม่สามารถรวมตัวเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายที่ส าคัญให้
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สอดคล้องกันได้อย่างเข้มแข็ง  และไม่ได้มีกลไกบังคับการก าหนดนโยบายของแต่ละประเทศ นอกจากนี้ การ
สนับสนุนนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนยังเป็นการเพ่ิมต้นทุนทางธุรกิจส าหรับนักลงทุนต่างประเทศ และอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนส าหรับนักลงทุนที่ม ุ ่งแสวงหาก าไรสูงสุดเป็น
หลัก ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมกับความน่าลงทุนของประเทศ 
ดังนั้น การท าให้ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับนโยบายการลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันในระยะยาว 
จ าเป็นต้องท าความเข้าใจและหาแนวทางแก้ไขเรื่องพ้ืนฐานความแตกต่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็น
ส าคัญ นอกจากนี้ ต้องพยายามรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาที่ยั่งยืนและการดึงดูดการลงทุนของแต่ละ
ประเทศ  

ผลการศึกษาวิจัย 

 จากผลการประเมินนโยบายการลงทุนของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน เปรียบเทียบกับกรอบ
นโยบายการลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (IPFSD) ของอังค์ถัด สามารถสรุปผลการศึกษาแบ่งออกได้เป็น 3 
กลุ่ม ดังนี้ ประเทศกลุ่มที่ 1 (สิงคโปร์ ไทย และมาเลเซีย) เป็นกลุ่มที่มีนโยบายการลงทุนที่ก้าวหน้ามากที่สุด
หรือมีความพร้อมในการน านโยบายการลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภายใต้กรอบ IPFSD) ไปสู่การปฏิบัติใน
ทุก ๆ ด้าน โดยสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีโดดเด่นที่สุดและเป็นประเทศพัฒนาแล้วเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ 
นอกจากนี้ ประเทศกลุ่มที่ 1 ยังมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และมี
โครงสร้างเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายโดยไม่ต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม 
ไทยและมาเลเซียยังต้องให้ความส าคัญด้านข้อบังคับกับนักลงทุนมากขึ้น ขณะที่สิงคโปร์ควรเอื้อให้เกิดการ
ร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนมากขึ้น กลุ่มประเทศที่ 1 นี้ได้พยายามเชื่อมต่อกับห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก 
และมุ่งยกระดับตนเองให้อยู่ในต าแหน่งที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประเทศกลุ่มนี้มีความ
เหมาะสมที่จะแสดงบทบาทผู้น าในการช่วยเหลือประเทศสมาชิกอ่ืนในการปรับตัวและยกระดับนโยบายการ
ลงทุน  

 ส าหรับประเทศกลุ่มที่ 2 (เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย) กลุ่มประเทศนี้มีระดับการพัฒนาของ
นโยบายการลงทุนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียนเล็กน้อย ประเทศกลุ่มที่ 2 นี้มีโครงสร้างประชากรที่มีอายุเฉลี่ย
ไม่มาก (23 - 30 ปี) ดังนั้น จึงเป็นตลาดที่น่าสนใจเนื่องจากยังมีศักยภาพด้านก าลังซื้อมากและไม่มีปัญหาเรื่อง
จ านวนแรงงาน นอกจากนี้ ยังเป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง แต่โครงสร้าง
เศรษฐกิจยังไม่มีความหลากหลาย เช่น อินโดนีเซียที่ยังคงต้องพ่ึงพารายได้จากพลังงานในสัดส่วนที่สูง เป็นต้น 
ประเทศกลุ่มนี้มีนโยบายการลงทุนและนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปในทิศทางเดียวกัน และมีการปรับนโยบาย
การลงทุนอย่างต่อเนื ่อง อย่างไรก็ตาม ประเทศกลุ่มนี้ยังต้องพัฒนาเรื ่องนโยบายการส่งเสริมและการ
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อ านวยความสะดวกด้านการลงทุนมากยิ่งขึ้น และพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลาย ๆ ด้าน เช่น 
ด้านภาษีการถือครองที่ดิน การแข่งขัน ความรับผิดชอบของบริษัท และ บรรษัทภิบาล และนโยบายด้าน
สาธารณูปโภคและสัมปทาน และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เป็นต้น 

ประเทศกลุ่มที่ 3 (กัมพูชา บรูไน สปป.ลาว และเมียนมา) เป็นกลุ่มประเทศที่มีโอกาสในการ
วางรากฐานด้านนโยบายการลงทุนใหม่ โดยอาศัยบทเรียนจากประเทศเพ่ือนบ้านและแนวโน้ มการพัฒนา
นโยบายการลงทุนของโลก ประเทศกลุ่มนี้มีโครงสร้างประชากรที่มีอายุเฉลี่ยไม่มาก (22 - 30 ปี) เช่นกัน จึง
เป็นตลาดที่มีศักยภาพโดยมีแรงงานจ านวนมาก และมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงกว่ากลุ่มอ่ืน (ยกเว้น
บรูไนที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน) โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้มีความหลากหลายน้อย
ที่สุด และพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติสูงมาก แม้ว่าบรูไนเป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูงมากท่ีสุดประเทศหนึ่งใน
อาเซียน แต่ที่ผ่านมาบรูไนไม่ได้ให้ความส าคัญกับการลงทุนจากต่างประเทศในสาขาอ่ืน ๆ มากนัก เนื่องจากมี
รายได้หลักมาจากพลังงานและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ส่วนกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาต้องก าหนด
ทิศทางของนโยบายการลงทุนและการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกัน และต้องให้ความส าคัญกับด้านทรัพยากร
มนุษย์ นวัตกรรม โลจิสติกส์ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises) 
หรือ SMEs นอกจากนี้ ประเทศกลุ่มนี้ต้องยกระดับนโยบายการปกป้องนักลงทุน การส่งเสริมการลงทุน และ
การอ านวยความสะดวกด้านการลงทุน รวมถึงการพัฒนานโยบายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ประเทศกลุ่มนี้
จึงเป็นกลุ่มที่ต้องปรับตัวมากที่สุดในอาเซียน  

เมื่อพิจารณาโครงสร้างความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment 
Agreement: ACIA) หรือ ความตกลง ACIA พบว่า เป็นความตกลงด้านการลงทุนที่ให้ความส าคัญกับการเปิด
เสรีด้านการลงทุนและการคุ้มครองการลงทุนมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ผลจากการประเมินความตกลง ACIA 
พบว่า ในภาพรวม ความตกลง ACIA เอ้ือประโยชน์ให้กับรัฐผู้รับการลงทุนมากกว่านักลงทุนในสัดส่วนไม่มาก 
กล่าวคือ ความตกลง ACIA เปิดโอกาสให้รัฐผู้รับการลงทุนสามารถด าเนินนโยบายตามท่ีต้องการพอสมควร ซึ่ง
ท าให้รัฐผู้รับการลงทุนสามารถด าเนินนโยบายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในระดับหนึ่ง ประเด็นของความตกลง 
ACIA ที่สนับสนุนการด าเนินนโยบายของรัฐผู้รับการลงทุน ครอบคลุมตั้งแต่การก าหนดนิยามการลงทุน การรับ
สิทธิการลงทุน มาตรฐานการปฏิบัติ และการคุ้มครองการลงทุนบางส่วน (ได้แก่ หลักการประติบัติเยี่ยงคนชาติ 
หลักการประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง หลักการประติบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียม การเวนคืน 
การโอนเงินทุน ความโปร่งใส เงื่อนไขการลงทุน และ Umbrella Clause)  

นอกจากนี้ ความตกลง ACIA ยังให้โอกาสรัฐผู้รับการลงทุนก าหนดเงื่อนไขและให้ทางเลือกกับรัฐผู้รับ
การลงทุนในการปฏิบัติตามข้อบทต่าง ๆ ส าหรับข้อยกเว้นด้วยเหตุด้านนโยบายสาธารณะและความมั่นคง
แห่งรัฐ การระงับข้อพิพาท พันธกรณีและความรับผิดชอบของผู้ลงทุน ความเกี่ยวข้องกับความตกลงอ่ืน การ
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ส่งเสริมการลงทุน และการจัดตั้งองค์กร อย่างไรก็ตาม ความตกลง ACIA ไม่มีการกล่าวถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยตรง ความตกลง ACIA ได้ให้โอกาสรัฐสมาชิกในการด าเนินนโยบาย และให้ความส าคัญกับความแตกต่าง
ของระดับการพัฒนาประเทศของรัฐสมาชิกต่าง ๆ นอกจากนี้ ความตกลง ACIA ยังเป็นความตกลงด้านการ
ลงทุนที่มีพัฒนาการอย่างยาวนาน และยังคงเป็นความตกลงด้านการลงทุนหลักของอาเซียน ดังนั้น ความตกลง 
ACIA จึงเป็นเครื่องมือทีม่ีศักยภาพในการสนับสนุนให้เกิดนโยบายการลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์นโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 การจัดท ายุทธศาสตร์นโยบายการลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายการลงทุนระดับประเทศ และยุทธศาสตร์การใช้ความตกลง ACIA ในการพัฒนา
นโยบายการลงทุน ยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 กลุ่มตามระดับความพร้อมของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน แต่มีทิศทางไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถขับเคลื่อนภายใต้ทิศทางและยุทธศาสตร์เดียวกัน บทบาทของประเทศใน
แต่ละกลุ่มนั้นมีความแตกต่างกัน โดยประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูงกว่าสามารถเป็นผู้น าและผู้ให้ค าปรึกษา  
ขณะที่ประเทศที่มีระดับการพัฒนาน้อยกว่าสามารถเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาของประเทศสมาชิกที่มีระดับ
การพัฒนาสูงกว่า และยกระดับการพัฒนาด้านนโยบายการลงทุนให้สูงขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการพัฒนา
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) การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันและการปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ (9) การสนับสนุนให้เกิดการน านโยบายการลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใช้ได้จริง และ (10) การ
ส ารวจความต้องการของนักลงทุนและปรับปรุงนโยบายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง  

 นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถใช้ความตกลง ACIA เป็นเครื่องมือในการสนับสนุน
นโยบายการลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เช่นกัน โดยการศึกษาวิจัยนี้เสนอแนวทางการใช้ความตกลง ACIA  
2 กรณ ีคือ (1) การใช้มาตราที่ 17 ข้อยกเว้นทั่วไป (General Exceptions) ในความตกลง ACIA ฉบับปัจจุบัน 
และ (2) การปรับแก้ความตกลง ACIA เพ่ือให้มีมาตราที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะ 
ในกรณีที่ 1 ประเทศสมาชิกสามารถตีความมาตราที่ 17 ข้อยกเว้นทั่วไป เพื่อห้ามการกระท าที่ไม่สนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนได้ ซึ่งแนวทางนี้มีข้อดี คือ ไม่จ าเป็นต้องมีต้นทุนในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของความตกลง ACIA 
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และสามารถใช้งานได้ทันที แต่มีข้อเสีย คือ ไม่สามารถขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดใช้มาตรานี้ในการ
สนับสนุนนโยบายการลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ในกรณีที่ 2 ใช้การเปลี่ยนแปลงความตกลง ACIA เป็น
การเคลื่อนไหวเพ่ือให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นชอบและแสดงเจตนารมณ์สนับสนุนนโยบายการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยอาศัยการปรับแกเ้นื้อหาในความตกลง ACIA เป็นเครื่องมือ เมื่อมีมาตรการเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
ความตกลง ACIA แล้วก็จะสามารถด าเนินการเจรจาเพ่ือก าหนดกรอบระยะเวลาในปรับตัวของแต่ละประเทศ
ในการน านโยบายการลงทุนดังกล่าวไปใช้ได้จริงต่อไป โดยทั่วไปการด าเนินการตามกรณีที่ 2 มีความยากและ
ใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้ฉันทามติจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด และมีต้นทุนในการด าเนินการสูง 
อย่างไรก็ตาม กรณีท่ี 2 นี้จะท าให้เกิดการให้ค ามั่นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 

นโยบายการลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนต้องประกอบด้วย การลงทุนที่ต่อเนื่อง การลงทุนที่เสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ การเมืองยังมีส่วนส าคัญในการ
ก าหนดทิศทางของนโยบายการลงทุนในภาพรวม ดังนั้น ยุทธศาสตร์ระยะสั้นจะเป็นการน าการเมืองเข้ามา
สนับสนุนการลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย การสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การใช้ความตกลงทางการค้าเสรีและการลงทุนในการยกระดับนโยบายการลงทุน และการร่วมมือผลักดันให้
อาเซียนเป็นศูนย์กลางการลงทุนของโลก ขณะเดียวกันประเทศสมาชิกสามารถใช้มาตรา 17 ข้อยกเว้นทั่วไป 
ในความตกลง ACIA ได้ ยุทธศาสตร์ระยะยาวควรเกี่ยวกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการ
ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือรองรับนโยบายการลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ในระยะยาวที่เกี่ยวกับการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันและการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการผลิต (Production Network) โลก การเปิดโอกาสให้นักลงทุน
ต่างชาติเข้าร่วมลงทุนในลักษณะของการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การสนับสนุนการ
เคลื่อนย้ายบุคลากร และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขการขาดแคลนแรงงาน ขณะที่ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การปรับแก้กฎหมายควรครอบคลุมถึงการส ารวจความต้องการของนักลงทุน การปรับปรุงนโยบายการลงทุน
อย่างต่อเนื่อง การปรับนโยบายการลงทุนให้สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการด าเนินการเพ่ือปรับแก้
ความตกลง ACIA ด้วย และการสนับสนุนให้เกิดการน านโยบายการลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใช้ไดจ้ริง 

ขั้นตอนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผล  

 การศึกษาวิจัยนี้ได้วิเคราะห์ผู้ที่มีบทบาทส าคัญต่อการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผล
คือ ผู้น าประเทศสมาชิก ประชาชนในประเทศสมาชิก และเจ้าหน้าที่อาวุโสที่เก่ียวข้องของประเทศสมาชิก โดย
มีสถาบันวิชาการเป็นผู้ให้ข้อมูลในการตัดสินใจของฝ่ายต่าง ๆ มติของการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN 
Summit) ส่งผลเป็นอย่างมากต่อการก าหนดทิศทางของนโยบายการลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นไปใน
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ทิศทางเดียวกัน รวมถึงส่งผลต่อแนวทางการปรับแก้เนื้อหาของความตกลง ACIA ด้วย ซึ่งจะน าไปสู่การเจรจา
ต่อรองเพ่ือก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ส าหรับการน าโนยบายการลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใช้ได้จริงต่อไป 
ทั้งนี้ ขั้นตอนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผล มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) สร้างเครือข่ายสถาบันวิชาการที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
เพ่ือร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับความจ าเป็นและประโยชน์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศในภาพรวม โดยมา
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือก าหนดนโยบายการลงทุนที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนว่าควร
เป็นอย่างไร เนื่องจากอาเซียนใช้ระบบฉันทามติจึงจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกประเทศ นอกจากนี้ 
ยังต้องหาเงินทุนในการด าเนินการศึกษาและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย 

(2) เครือข่ายสถาบันวิชาการในแต่ละประเทศเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาวิจัยดังกล่าวให้กับผู้ที่มีความ
สนใจและสนับสนุนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ซึ่งหากนโยบายหลักหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกล่าวถึงเนื้อหาเรื่องการ
พัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็สามารถด าเนินการได้ง่ายขึ้น  

(3) แต่ละประเทศจัดกิจกรรมเพ่ือแสดงความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจในด้านการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและความต้องการนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการด าเนินงานของตัวแทน
ภาคประชาชน เพ่ือให้ผู้น าประเทศทราบถึงความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้การก าหนด
เงื่อนไขในความตกลงระหว่างประเทศเพ่ือบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และใช้นโยบายของอาเซียนที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันสนับสนุนนโยบายการลงทุนใหม่นี้ 

(4) หลังจากด าเนินการตามกระบวนการนี้ หากมีผู้น าที่มีความสนใจในนโยบายนี้ และเห็นควรบรรจุ
เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับอาเซียน หรือการเปลี่ยนแปลง
ความตกลง ACIA ก็ควรให้เจ้าหน้าที่อาวุโสเริ่มด าเนินการน าเสนอและหารือประเด็นนี้ในที่ประชุม ASEAN 
Senior Officer Meeting ซึ่งผู้น าที่ให้ความสนใจในด้านนี้เป็นพิเศษควรจะเป็นผู้ผลักดันที่เข้มแข็งในเรื่องนี้
ต่อไป 

(5) ในการประชุม ASEAN Senior Officer Meeting ควรใช้ผลการศึกษาของเครือข่ายสถาบัน
วิชาการตามกรอบวิสัยทัศน์อาเซียน 2568 (ASEAN Vision 2025) เ พ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Development) รวมถึงใช้ปัจจัยด้านความต้องการของตลาดประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วที่สนใจ
สินค้าและบริการจากการผลิตและการให้บริการที่ยั่งยืนมากขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการนี้ หากประเทศ
สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน ๆ น าเสนอถึงความต้องการจากภาคประชาชนเรื่องนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย 
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ซึ่งเป็นผลมาจากข้อ (1) - (3) จะท าให้กระบวนการหารือดังกล่าวง่ายขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการตามปกติของ
อาเซียนที่ต้องโน้มน้าวทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการร่วมกัน (Lobbying)  

(6) เครือข่ายสถาบันวิชาการยังคงต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับความจ าเป็นและประโยชน์ของการพัฒนาที่
ยั่งยืนและนโยบายการลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในอาเซียนที่ เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) เพ่ือให้รับทราบในประเด็นที่จะต้องหารือและเห็นถึงความจ าเป็น
ในการให้การสนับสนุน 

(7) หลังจากที่มีการเห็นชอบให้มีการปรับแก้ความตกลง ACIA แล้ว ควรมีการเจรจาในเรื่องเนื้อหาที่
ต้องการปรับแก้ และก าหนดเงื่อนไขด้านเวลาในการปฏิบัติ หากการเจรจาส าเร็จและได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ขั้นตอนต่อไปเป็นหน้าที่ของหน่วยงานในอาเซียนที่จะด าเนินการ
ประสานงานการติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการปฏิบัติ 

บทสรุป 

 นโยบายการลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นนโยบายการลงทุนที่ให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม ความ
รับผิดชอบต่อสังคม การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม การลงทุนสีเขียว และสังคมคาร์บอนต่ า นโยบายการลงทุนแบบ
ใหม่นี้ควรเป็นทิศทางของนโยบายการลงทุนในอนาคตส าหรับอาเซียน อย่างไรก็ตาม การน านโยบายดังกล่าว
มาด าเนินการส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ต้องค านึงถึงความแตกต่างของประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้งด้านระดับการพัฒนาและโครงสร้างเศรษฐกิจ และการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการดึงดูด
การลงทุน 

ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับประเทศไทย สามารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย บุคคลที่มีอ านาจในการตัดสินใจ 
(1) การด าเนินนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต้อง

ค านึงถึงพื้นฐานโครงสร้างทางเศรษฐกิจและความพร้อมของ
แต่ละประเทศ 

- BOI  
- กระทรวงด้านเศรษฐกิจของไทย 
- ASEAN 

หน่วยงานที่สอดคล้อง
กันของประเทศสมาชิก
อาเซียน 

ASEAN Summit และ ผู้น าประเทศ
หรือคณะรัฐมนตรี 

(2) ความร่วมมือในการยกระดับนโยบายการลงทุนเพื่อให้เกิดการ
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่ งยืนจะเกิดขึ้นได้จริงก็ต่อเมื่อมี
ประเทศสมาชิกที่จะเข้าร่วมได้เห็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น และ
ประเทศที่มีความพร้อมด าเนินไปก่อน 

- BOI 
- กระทรวงพาณิชย์  
- กระทรวงการต่างประเทศ  

หน่วยงานที่สอดคล้อง
กันของประเทศสมาชิก
อาเซียนที่มีความสนใจ
ตรงกัน 

ผู้น าประเทศ หรือ คณะรัฐมนตรี 

(3) ควรมี เวที ใ ห้ประ เทศสมาชิกแลกเปลี่ ยนความรู้ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการการลงทุนและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

- BOI  
- กระทรวงพาณิชย์ 
- กระทรวงด้านเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ของไทย 

หน่วยงานที่สอดคล้อง
กันของประเทศสมาชิก
อาเซียน 

รัฐมนตร ี

(4) ต้องให้ความส าคัญกับผู้น าประเทศ ประชาชน และเจ้าหน้าที่
อาวุโส โดยประชาชนต้องมีความต้องการให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนอย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้น าประเทศได้เห็นความส าคัญและ
ก าหนดเป็นนโยบายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสน าเสนอประเด็นนี้ใน 
ASEAN Senior Officer Meeting และเร่ิมกระบวนการเจรจา
หารือกับประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ และควรมีการระบุรายละเอียด
ข้อสัญญาให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในความตกลง ACIA 

- BOI  
- กระทรวงการต่างประเทศ 
- กระทรวงพาณิชย์  
- กระทรวงด้านเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ของไทย 
- สถาบันวิชาการ  

ประชาชน ผู้น าประเทศ 
และเจ้าหน้าที่อาวุโส 

คณะรัฐมนตรี โดยในส่วนของการ
ให้ข้อมูลส าหรับการตัดสินใจอย่าง
เป็นกลางมาจากผู้ บริหารของ
สถาบันวิชาการ 

(5) ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะท าให้เกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นการ
ก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและกฎหมาย การใช้
ความตกลงทางการค้าและการลงทุนกับประเทศพัฒนาแล้ว
เป็นแรงผลักดัน และการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ 
โดยเฉพาะภาคประชาชนได้มีส่วนร่วม 

- กระทรวงการต่างประเทศ  
- กระทรวงพาณิชย์  
- หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงานที่สอดคล้อง
กันของประเทศสมาชิก
อาเซียน 

ผู้น าประเทศ หรือ คณะรัฐมนตรี 
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จากตารางข้างต้น ข้อเสนอแนะขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับประเทศไทย ได้แก่ 

(1) สร้างเครือข่ายสถาบันวิชาการที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
เพ่ือร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับความจ าเป็นและประโยชน์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับประเทศในภาพรวม และหา
เงินทุนในการด าเนินการศึกษาและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย  

(2) สถาบันวิชาการในไทยเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาวิจัยให้กับผู้ที ่มีความสนใจและสนับสนุน
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ 

(3) จัดกิจกรรมเพ่ือแสดงความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ความต้องการนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการด าเนินงานของตัวแทนภาค
ประชาชน เพ่ือให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของไทยทราบถึงความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ ยัง
สามารถใช้การก าหนดเงื่อนไขให้ความตกลงระหว่างประเทศน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย และการใช้
นโยบายของอาเซียนที่มอียู่ในปัจจุบันสนับสนุนนโยบายการลงทุนใหม่นี้ 

(4) หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนโยบายนี้ และเห็นควรบรรจุเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการ
ลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับอาเซียน หรือการเปลี่ยนแปลงความตกลง ACIA ก็ควรให้เจ้าหน้าที่อาวุโส
ของกระทรวงพาณิชย์เริ่มด าเนินการน าเสนอและหารือประเด็นนี้ในที่ประชุม ASEAN Senior Officer 
Meeting ในระหว่างนี้ หากมีประเทศใดให้ความสนใจด้านนี้เป็นพิเศษก็ควรจะเป็นผู้ผลักดันที่เข้มแข็งในเรื่องนี้
ต่อไป 

(5) ในการประชุม ASEAN Senior Officer Meeting ควรใช้ผลการศึกษาของเครือข่ายสถาบัน
วิชาการตามกรอบวิสัยทัศน์อาเซียน 2568 (ASEAN Vision 2025) เ พ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Development) รวมถึงใช้ปัจจัยด้านความต้องการของตลาดประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วที่สนใจ
สินค้าและบริการจากการผลิตและการให้บริการที่ยั่งยืนมากขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการนี้ ขั้นตอนต่อไป
ก็จะเป็นกระบวนการท างานตามปกติของอาเซียนที่ฝ่ายไทยต้องโน้มน้าวทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการ
ร่วมกัน (Lobbying)  

(6) สถาบันวิชาการไทยและเครือข่ายในไทยและต่างประเทศยังคงต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับความจ าเป็น
และประโยชน์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและนโยบายการลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ใน
อาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) เพ่ือให้รับทราบในประเด็นที่จะต้อง
หารือและเห็นถึงความจ าเป็นในการให้การสนับสนุน 

(7) หลังจากที่มีการเห็นชอบที่จะมีการปรับแก้ความตกลง ACIA แล้ว ควรมีการเจรจาในเรื่องเนื้อหา
ที่ต้องการปรับแก้ และก าหนดเงื่อนไขด้านเวลาในการปฏิบัติ หากการเจรจาส าเร็จและได้รับความเห็นชอบจาก
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การประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนตามกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 

 - 10 - 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
International Institute for Trade and Development (Public Organization) 

I  www.itd.or.th  I 

ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) แล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นหน้าที่ของหน่วยงานในอาเซียนที่จะ
ด าเนินการประสานงานการติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการปฏิบัติ โดยฝ่ายไทยจะด าเนินการในส่วนที่
ตนได้รับผิดชอบ 
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