
โครงการศึกษาวิจัยการประเมินผลกระทบของ
นโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล ้าและ

การเติบโตอย่างสมดุลของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง

เสนอต่อ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
โดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



คณะผู้วิจัย

•ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม หัวหน้าโครงการ, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี นักวิจัย, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
•อาจารย์ ดร.วรประภา นาควัชระ นักวิจัย, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•อาจารย์ ดร.ดวงดาว มหากิจศิริ นักวิจัย, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•ดร.วสุธาดล นาควิโรจน์ นักวิจัย, ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•นายภคภพ วรอรรคธรรม ผู้ช่วยวิจัย
•นายเกียรติกมล บุญสุภา ผู้ช่วยวิจัย
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10 Benefits from International Trade
• Boost Development and Reduce Poverty
• Enhance Competitiveness
• Facilitates export diversification
• Encourages innovation
• Expands business opportunities
• Expands choice and Lower prices for consumers
• Improvement of quality, labour and environment
• Cutting government spending
• Strengthens ties b/w nations and people
• Creates employment opportunities

International 
Trade and 

Trade Policy 

Economic 
Growth

Sustainable 
and Balance 
Growth and 
Narrowing 

Development 
Gaps

What’s the LINKAGES?

Knowing the CLMV Countries
• PESTEL Analysis 

(Political, Economic, 
Social, Technological, 
Environment, Legal)

• Competitiveness Index
• Human Development 

Index

• International Trade Policy
• Investment Promotion and 

Investment Protection Policies

• Product Fragmentation 
(Production Blocks and 
Services Links)

• New Development Strategy
• The roles of Financial markets 

and Financial intermediaries
• Financial Inclusion

• Development  and Economic 
Reform Policies

• SMEs Promotion and 
Development Policies

• Logistic Performance Index
• Ease of Doing Business
• Transparency Index

What’s the LINKAGES?

How to Measures?

What’s the Indicators?

Document 
Research and 

Statistical Data 
from Both Thai 

and CLMV Teams

Review of 
Literatures

Field Trips, In-
depth Interview 
and Focus Group

CASE STUDY –
industry and 

service sector

The roles of Bilateral, 
Sub-Regional, ASEAN, 
ASEAN+1, ASEAN+3, 
ASEAN+6

Policy 
Recommendations

โจทย์วิจัย กรอบแนวคิด และวิธีการศึกษา



วิธีการศึกษา และการน้าเสนอ

เส้นทางการส้ารวจข้อมูลภาคสนาม

•คร้ังที่ 1 : อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก และ จังหวัด
เมียววดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมำ

•คร้ังที่ 2 : นครโฮจิมินห์ และกรุงฮำนอย ประเทศ
เวียดนำม

•คร้ังที่ 3 : กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชำ

•ครั้งที่ 4 : อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก - จังหวัดเมียววดี
และจังหวัดผำอัน รัฐกะเหรี่ยง จังหวัดมะละแหม่ง 
รัฐมอญ และ นครย่ำงกุ้ง ประเทศเมียนมำ

•คร้ังที่ 5 : จังหวัดอุดรธำนี กรุงเวียงจันทน์ ประเทศ 
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว)

รวม > 50 การระดมสมอง และ สัมภาษณ์เชิงลึก

รวม  > 70 ผู้เชี่ยวชาญ นักธุรกิจ พนักงานรัฐ 
หอการค้า นักวิชาการ ผู้ก้าหนดนโยบาย ฯลฯ

โครงสร้างการน้าเสนอ
บทที่ 1 : บทน ำ
บทที่ 2 : ทบทวนวรรณกรรม
บทที่ 3 : ประเทศกัมพูชำ
บทที่ 4 : ประเทศสำธำรณรัฐประชำธปิไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว)
บทที่ 5 : ประเทศเมียนมำ
บทที่ 6 : ประเทศเวียดนำม
บทที่ 7 : ประเทศจีน (กรณีศึกษำควำมร่วมมือล้ำนชำ้ง-แม่โขง และกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์เพื่อกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและกำรพัฒนำอยำ่งยั่งยืนระหวำ่ง 2 ภูมิภำค, 
น ำเสนอและระดมควำมคิดเห็น ณ Fudan University นครเซียงไฮ)้
บทที่ 8 บทสรุป
โดยบทที่ 3 - 6 จะมีโครงสร้ำงกำรน ำเสนอในรูปแบบเดียวกัน ดังนี้
•PESTEL Analysis
•นโยบำยกำรค้ำและกำรลงทุนระหวำ่งประเทศของและแนวทำงกำรพัฒนำประเทศและ
ระบบเศรษฐกิจ
•นโยบำยกำรเงินกำรธนำคำรที่เกี่ยวขอ้งกบักำรค้ำกำรลงทุนระหวำ่งประเทศ
•นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรลดควำมยำกจนและกำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ
•ควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศและเงินบริจำค (Aid for Trade)
•เขตเศรษฐกิจพิเศษ และควำมเชื่อมโยงกบัประเทศไทย
•กรณีศึกษำสินค้ำและบริกำรต่ำง ๆ
•บทสรุป : สถำนกำรณ์ของประเทศ… และข้อเสนอแนะต่อประเทศไทย

กรณีศึกษารายธุรกิจ
•ภำคเกษตร : ข้ำว ยำงพำรำ ธัญพืช (มันส ำปะหลัง, 
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์, อ้อย) ปศุสัตว์ (หมู, ไก)่ ประมง 
เกษตรอินทรีย์
•ภำคบริกำร : กำรท่องเที่ยวเชิงคุณภำพ (Wellness 
Tourism)
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กัมพูชา
• ส ำนักงำน Thai Trade 

Center: Hochiminh City
• CP Vietnam
• SCG (Hochiminh)
• Bangkok Bank Vietnam
• Thai Business Association
• Thai Trade Center: Hanoi
• อัครรำชทูตที่ปรึกษำฝ่ำย

พำณิชย์
• Foreign Investment 

Agency of Vietnam
• Foreign Investment 

Agency of Hochiminh
City: Investment 
Promotion Center
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• Bangkok Bank 
Lao PDR

• ศูนย์พัฒนำกำร
ค้ำและธุรกิจ
ไทยใน
ประชำมคม
เศรษฐกิจ
อำเซียน (DITP)

• Thai Trade 
Center

• Economic 
Research 
Institute for 
Trade (ERIT)

• Department 
of Small and 
Medium Size 
Enterprises 
Promotion

• Department 
of Special 
Economic 
Zones 
Development

• Vita Park 
Special 
Economic 
Zone

• Department 
of Planning 
and 
Cooperation

• CP Lao PDR

• Council for 
Development of 
Cambodia (CDC)

• Thai-Cambodia 
Business 
Association

• Bangkok Bank 
Cambodia

• อัครรำชทูตท่ีปรึกษำ
ฝ่ำยพำณิชย์

• Cambodia 
Development 
Research Institute 
(CDRI)

• Betagro
(Cambodia)

• หอกำรค้ำจังหวัดตำก
• พำณิชย์จังหวัดตำก
• สหกรณ์นิคมแม่สอด
• ด่ำนศุลกำกรแม่สอด
• Kayin State 

Chamber of 
Commerce and 
Industry

• KSD Office (Kayin
State 
Development)

• Phoe la Min 
Shopping Mall 

• Waco (Hpa An 
Industrial Zone)

• Mon State 
Chamber of 
Commerce and 
Industry

• Mawlamyine
Industrial Zone

• Department of 
Trade Promotion

• Union of 
Myanmar 
Federation of 
Chambers of 
Commerce and 
Industry (UMFCCI)

• CP Myanmar
• Thai Trade 

Center: Yangon
• Yangon Institute 

of Economics

> 50 การระดมสมอง และ สัมภาษณ์เชิงลึก
> 70 ผู้เชี่ยวชาญ นักธุรกิจ พนักงานรัฐ หอการค้า นักวิชาการ ผู้ก้าหนดนโยบาย สถาบันการเงิน ฯลฯ

สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม



การน้าเสนอผลงาน

•Conference on Synergizing China’s “Belt and Road” Initiative with ASEAN Community 
Development Strategies organised by Center for China’s Relations with Neighboring
Countries, Fudan University, Asia Research Center, Fudan University and Fudan
Development Institute, 27-28 June 2016, Shanghai, China

•“Aligning Assistance with the GMS Development Priorities, Mekong Forum 2016 
organised by Mekong Institute, 28 August 2016, Khon Khan, Thailand

•Symposium on Sustainable Development Goals (SDGs) organised by ASEAN 
Secretariat and Mission of the People's Republic of China to ASEAN, 18-19 September 
2016, Jakarta, Indonesia
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สถานการณ์ของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง
ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม

กัมพูชำ • กำรเมืองมีเสถียรภำพสูง แต่ประเด็นด้ำน
ธรรมำภิบำลยังไม่ได้รับกำรพัฒนำไปเท่ำที่ควร

• ธนำคำรโลกประกำศให้กมัพูชำเป็นประเทศรำยได้ระดับกลำงค่อนไปทำงต่ ำ 
(Lower Middle Income Country) เมื่อ 1 ก.ค. 2559

• เกิดกำรปฏิรูประบบเศรษฐกิจอยำ่งต่อเนือ่ง พยำยำมส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุน
และกำรเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของระบบหว่งโซ่กำรผลิตระดับนำนำชำติ (Global 
Value Chains: GVCs) สิทธิ GSP และ EBA ในตลำดยุโรปและสหรัฐอเมริกำ

• บรรลุหลำยเป้ำหมำยของ MDGs แต่มีควำมสุ่มเส่ียง
เร่ือง Near Poor

• ไม่มีมำตรกำรชัดเจนในเรื่องกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและ
กำรกระจำยรำยได้

สปป.ลำว • กำรเมืองมีเสถียรภำพสูง อิงสถำนกำรณ์กำรเมืองใน
เวียดนำมเป็นส ำคัญ

• ปัญหำทุจริตคอรัปชันยังมีอยูแ่พร่หลำยและรุนแรง
ในทุกระดับชั้น (แขวง เมือง และบ้ำน)

• มีอัตรำกำรเจริญเติบโตสูงสุดในอำเซียน วำงเป้ำหมำยหลุดพ้นประเทศที่มีรำยได้
น้อยที่สุดภำยในปี 2020

• ที่ผ่ำนมำพึ่งพิงกำรใชท้รัพยำกรธรรมชำติมำก จึงได้มีกำรวำงแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจให้มุ่งสู่กำรเป็นประเทศอุตสำหกรรมที่ทนัสมัย สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม เป็นส่วน
หนึ่งของห่วงโซ่อุปทำน ควบคู่ไปกับกำรรักษำสิ่งแวดล้อม

• เข้ำร่วมกำรเปน็สมำชิกองค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) ในปี 2556 

• มีโครงสร้ำงประชำกรที่เป็นคนหนุ่มสำวค่อนขำ้งมำก
เป็นข้อได้เปรียบด้ำนทรัพยำกรแรงงำนเมื่อเทียบกับ
แนวโน้มประชำกรสูงวัยของโลก

• รวยกระจุกจนกระจำย 
• ที่ผ่ำนมำสำมำรถลดควำมยำกจนได้กวำ่ครึ่งหนึ่ง แต่

ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำกลับเพิ่มสูงขั้น

เมียนมำ • สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองเร่ิมเขำ้กำรเปลี่ยนแปลงใน
ครั้งแรกตั้งแต่ 2554 ท ำให้รัฐบำลทหำรมีบทบำท
ลดลง และหลังจำกกำรเลือกตั้งในปี 2558 พลเรือน
มีส่วนร่วมในกำรปกครองมำกขึ้น เป็นที่ยอมรับของ
นำนำชำติ

• ผู้น ำต่ำงประเทศ สหรัฐอเมริกำ สหภำพยุโรป และ
ญี่ปุ่นมำเยือน เมียนมำตลอดในระยะ 3 ปีหลัง 

• ปัญหำชนกลุ่มน้อยสงบลง 

• ควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำยังมีอยู่ แต่ควำมยำกจนทีอ่ยู่ในระดับใต้เส้น
ควำมยำกจนไม่มำกนัก ท ำให้มีโอกำสแกไ้ขไมอ่ยำก แต่เปรำะบำงต่อกำร
เปลี่ยนแปลง เช่น ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ควำมยำกจนมีทั่งประเทศ และเมือง
ใหญ่ 

• รัฐบำลในปี 2559 ได้ปฏิรูปนโยบำยทำงเศรษฐกิจ และดึงดูดนักลงทุนจำก
ต่ำงประเทศมำกขึ้น

• โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจพึ่งพำรำยได้จำกภำคกำรเกษตรลดลง ขณะที่คนในภำค
กำรเกษตรมีจ ำนวนมำก 

• องค์กรระหว่ำงประเทศ และนำนำชำติกลับมำให้ควำมช่วยเหลือเพื่อกำรพัฒนำ
อีกครั้ง

• กำรลดระดับควำมยำกจนเป็นมำอยำ่งต่อเนือ่ง มี
นโยบำยรองรับ แต่แผนที่แก้ไขปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ
ยังไม่ชัดเจน 

• มีแผนและเป้ำหมำยทีช่ัดเจนตำม MDGs 
• ปัญหำชนกลุ่มน้อยยังมีอยู่แต่ลดทอนลงไปมำก 

เวียดนำม • ปกครองระบอบสังคมนิยม โดยพรรคกำรเมืองพรรค
เดียว มีเสถียรภำพค่อนข้ำงสูง

• เปิดประเทศตั้งแต่ 1986 (ปฏิรูป Doi Moi)

• เศรษฐกิจสังคมนิยมแบบตลำด (Socialist-oriented Market Economy)
• ก้ำวข้ำมผ่ำนจำกกำรเป็นประเทศรำยได้น้อยเป็นประเทศรำยได้ปำนกลำงในปี 

2554
• มีควำมคำดหวังกับ TPP ค่อนข้ำงมำก

• ที่ผ่ำนมำให้ควำมส ำคัญกับกำรลดควำมยำกจนแต่ไม่ได้
มีมำตรกำรที่ชัดเจนเร่ืองควำมเหลื่อมล้ ำ

• ทัศนคติของคนบำงกลุ่มมองว่ำไทยเป็นคู่แขง่ทำงกำรค้ำ
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สถานการณ์ของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง

ปัจจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางระบบกฎหมาย

กัมพูชำ • ยังไม่มีมำตรกำรชัดเจนในกำรส่งเสริม R&D แต่
พยำยำมส่งเสริมผ่ำน FDI

• เร่ิมมีกำรด ำเนินนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมเพิ่มมำกขึน้ โดยเฉพำะใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ป่ำ และแม่น้ ำโขง

• มีกำรพัฒนำกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเศรษฐกิจหลำยตัว 
โดยเฉพำะเพื่อส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุนทั้งใน SEZs และ
นอก SEZs

• กฎหมำยหลำยเร่ืองยังขึน้กบัดุลพินิจ

สปป.ลำว • กำรโทรคมนำคมของมีกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว • เป็นประเทศที่ไม่มีทำงออกทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยภูเขำ มี
พื้นที่เกษตรกรรมเพียงร้อยละ 20

• กำรตัดไม้ท ำลำยป่ำเป็นผลมำจำกกำรโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน
ต่ำง ๆ และกำรเปลี่ยนป่ำให้เป็นพื้นที่ส ำหรับกำรท ำกำรเกษตรและ
พัฒนำที่อยู่อำศัยส ำหรับประชำกรในชนบทท ำให้กำรใชป้่ำไม้เปน็ไป
อย่ำงไม่ยั่งยืนและเป็นเหตุให้ปำเส่ือมโทรม

• กำรจดทะเบียนท ำธรุกิจมีควำมสะดวกและคล่องตัวสูง เพียง
คนเดียวก็สำมำรถจดเป็นนติิบุคคลได้ 

• กฏหมำยกำรลงทุนเสรี มีนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนผ่ำน SEZ 
ที่มีกว่ำ 11 แห่ง เพื่อเช่ือมโยงกับไทยและประเทศเพื่อนบำ้น

เมียนมำ • ล้ำหลังทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ต้อง
ยกระดับกำรสร้ำงทรัพยำกรมนุษยอ์ีกมำก 

• เครื่องจักร และอุปกรณ์ล้ำสมัย ขำดกำรลงทุน ท ำให้ 
ผลิตภำพกำรผลิตต่ ำไปด้วย  

• เร่ิมให้ควำมส ำคัญต่อสิ่งแวดล้อม เพรำะกำรส่งออกเป็นกำรส่ง
ทรัพยำกรธรรมชำติเป็นหลัก 

• ภัยธรรมชำติสร้ำงต้นทุนทำงเศรษฐกิจ และสังคมสูงมำก 
• กำรค้ำระหว่ำงประเทศ และข้อตระหนักทำงด้ำนมำตรกำรทำง

สิ่งแวดล้อมไม่มีควำมชัดเจน 

• กฎหมำยล้ำสมัย ก ำลังอยู่ในช่วงกำรปรับเปลี่ยนหลังจำกมี
รัฐบำลพลเรือน 

• มีกำรปรับเปลี่ยนกฎหมำยกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ แต่ยังไม่
เสร็จสิ้น แต่มีทิศทำงที่ดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศมำกขึ้น 

เวียดนำม • จำกแผนพัฒนำระยะยำวล่ำสุด (2011-2020) 
ต้องกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนใหม้ีควำมรู้เรื่องของ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำกขึน้

• มีกำรสนับสนุนกำรลงทุนจำกต่ำงชำติที่จะน ำ
เทคโนโลยีเข้ำมำ

• ที่ผ่ำนมำมีกำรใช้ผลำญทรัพยำกรธรรมชำติ รวมไปถึงกำรก่อมลพิษ 
เพรำะเน้นกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็ว

• มีกำรออกกฎหมำยและปรับแก้ไขกฎหมำย โดยให้ควำมส ำคัญกับกำร
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และสุขภำพของประชำชนมำกขึน้

• กฎหมำยมีกำรปรับค่อนข้ำงบ่อยเพื่อให้เอือ้ต่อกำรลงทุนจำก
ต่ำงชำติ

• แต่กำรแก้กฎหมำยในแต่ละคร้ังไม่มีรำยละเอียดในเรื่องกำร
ปฏิบัติ (จะออกตำมมำช้ำ) ท ำให้นักลงทุนเกิดควำมสับสนและ
กังวลในควำมไม่แน่นอน 
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กัมพูชา
ล้าดับ เขตการปกครอง เมืองเอก

พื นที่
(ตร.กม.)

จ้านวนประชากร

1 Banteay Meanchey บันเตียเมียนเจย Sisophon ศรีโสภณ 6,679 678,033
2 Battambang พระตะบอง Battambang พระตะบอง 11,702 1,036,523
3 Kampong Cham กัมปงจำม Kampong Cham กัมปงจำม 4,549 1,010,098
4 Kampong Chhnang ก ำปงชนัง Kampong Chhnang ก ำปงชนัง 5,521 472,616
5 Kampong Speu กัมปงสะปือ Kampong Speu กัมปงสะปือ 7,017 718,008
6 Kampong Thom กัมปงธม Kampong Thom กัมปงธม 13,814 908,398
7 Kampot กัมปอต Kampot กัมปอต 4,873 585,110
8 Kandal กันดำล Ta Khmao ตำคเมำ 3,568 1,265,805
9 Kep แกบ Krong Kep กรงแกบ 336 80,208
10 Koh Kong เกำะกง Koh Kong เขมรภูมินทร์ 11,160 139,722
11 Kracheh กระแจะ Kracheh กระแจะ 11,094 318,523
12 Mondulkiri มณฑลคีรี Senmonorom แสนมโนรมย์ 14,288 60,811
13 Oddar Meanchey อุดรมีชัย Samraong ส ำโรง 6,158 185,443
14 Pailin ไพลิน Pailin ไพลิน 803 70,482
15 Phnom Penh พนมเปญ Phnom Penh พนมเปญ 758 2,234,566
16 Preah Sihanouk พระสีหนุ Sihanoukville สีหนุวิลล์, กัมปงโสม 2,536.68 199,902
17 Preah Vihear พระวิหำร Tbeng Meanchey พนมตะแบงมีชยั 13,788 170,852
18 Pursat โพธิสัต Pursat โพธิสัต 12,692 397,107
19 Prey Veng ไปรเวง Prey Veng ไปรเวง 4,883 947,357
20 Ratanakiri รัตนคีรี Banlung บำนลง 10,782 567,459
21 Siem Reap เสียมรำฐ Siem Reap เสียมรำฐ 10,229 1,000,309
22 Stung Treng สตรึงเตรง Stung Treng สตรึงเตรง 11,092 111,734
23 Svay Rieng สวำยเรียง Svay Rieng สวำยเรียง 2,966 498,785
24 Takéo ตำแกว Takéo ตำแกว 3,563 843,931
25 Tbong Khmum ตะโบงคมุม Tbong Khmum ตะโบงคมุม 4,928 754,000

9



กัมพูชา
• ในปัจจุบันรัฐบำลกัมพูชำตระหนักรู้ถึงประเด็นกำรพัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน ผ่ำนกระบวนกำรส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อให้

ประเทศลดควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงเพียงอุตสำหกรรมหลักเพียงไมก่ี่อุตสำหกรรม (โดยเฉพำะสิ่งทอ เสื้อผ้ำ เครื่องนุ่งห่ม) โดย
สำมำรถพิจำรณำได้ทั้งจำกยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศ “จัตุโกณ” ในขั้นตอนที่ 3 (Rectangular Strategies Phase III) 
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมของประเทศ (Industrial Development Plan: IDP) และแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ประเทศ 2558 - 2568 (National Strategic Development Plan: NSDP 2014 - 2018) โดยกัมพูชำต้องกำรพัฒนำให้ประเทศ
เป็นส่วนหนึ่งของระบบห่วงโซ่กำรผลิตระดับนำนำชำติ (Global Value Chains: GVCs) โดยหน่วยงำนหลักที่ท ำหน้ำที่ส่งเสริม
ภำรกิจนี้ให้เกิดข้ึนจริงคือ Council for the Development of Cambodia (CDC) ซึ่งท ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรวำงแผน กำรให้
สิทธิพิเศษทำงกำรค้ำและกำรลงทุน รวมทั้งยังท ำหน้ำที่คุ้มครองกำรลงทุน ทั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โดยคณะกรรมกำรบริหำร CDC มำจำกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจโดยมีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนท ำให้กำรท ำงำนเกิดกำรบูรณำกำร
ทุกกระทรวงและเป็นกำรให้บริกำร ณ จุดเดียวกัน

• รัฐบำลกัมพูชำอนุญำตให้นักลงทุนจำกต่ำงประเทศสำมำรถเข้ำมำด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงเสรี และได้รับสิทธิเช่นเดียวกับนักลงทุน
กัมพูชำทุกประกำร โดยนอกจำกปัจจัยในประเทศแล้ว CDC เชื่อว่ำ กำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนโดยเฉพำะระบบถนน และ
ท่ำเรือ ซึ่งได้รับควำมช่วยเหลือด้ำนเงินลงทุนจำกประเทศต่ำง ๆ รวมทั้งสิทธิพิเศษที่สินค้ำกัมพูชำได้รับผ่ำนกำรยกเว้นภำษีศุลกำกร
จำกสหภำพยุโรป และสหรัฐอเมริกำ จะเป็นปัจจัยดึงดูดกำรลงทุนและน ำพำกัมพูชำให้สำมำรถเข้ำเป็นส่วนหน่ึงของ GVCs ได้

• นักลงทุนต่ำงชำติที่ลงทุนในกัมพูชำสำมำรถครอบครองปัจจัยกำรผลิตทุกประเภทได้ ยกเว้น ที่ดิน ซึ่งสำมำรถเช่ำในระยะยำวจำก
เอกชนได้โดยไม่มีข้อจ ำกัดด้ำนระยะเวลำ หรือหำกจะเช่ำที่ดินของรัฐบำลก็สำมำรถเช่ำได้ในระยะเวลำ 50 ปี โดยกำรอนุญำตให้
ต่ำงชำติลงทุนนี้มีข้อยกเว้นในบำงประเภทกิจกำร
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กัมพูชา
• แม้ว่ำที่ผ่ำนมำประเทศกัมพูชำจะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยกำรลดควำมยำกจนตำมกรอบเป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษ 

(Millennium Development Goals: MDGs 2000 - 2015) ได้ควบคู่ไปกับกำรปรับปรุงดัชนีชี้วัดทำงด้ำนคุณภำพชีวิต
และสังคม แต่อย่ำงไรก็ตำมปัญหำที่พบในปัจจุบันคือ กลุ่มใกล้ควำมยำกจน (Near Poor) ยังมีอยู่เป็นจ ำนวนมำก และเป็น
กลุ่มเสี่ยง เพรำะหำกเกิดปัญหำวิกฤตทำงเศรษฐกิจ คนเหล่ำนี้ก็จะตกระดับลงไปเป็นกลุ่มคนยำกจนได้ทันที
• ส ำหรับเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals: SDGs 2558 -

2573) ก็ได้มีกำรน ำเอำบำงตัวดัชนีชี้วัดมำปรับใช้ในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ (National Strategic 
Development Plan: NSDP 2014 - 2018) โดยปัจจุบันธนำคำรโลกได้ประกำศให้ประเทศกัมพูชำเป็นประเทศที่หลุดพ้น
จำกประเทศยำกจน และเลื่อนสถำนะไปเป็นประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงค่อนไปทำงต่ ำ (Lower-Middle Income 
Economies)
• แม้จะมีแผนในกำรลดควำมยำกจนอย่ำงชัดเจน เรียกว่ำ ยุทธศำสตร์กำรลดควำมยำกจนแห่งชำติ (National Poverty 

Reduction Strategy: NPRS) แต่กัมพูชำยังไม่มีแผนกำรที่เป็นรูปธรรมในกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ มีเพียงควำมพยำยำม
อย่ำงยิ่งที่จะสร้ำงแรงจูงใจให้นักลงทุนต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนในประเทศพร้อมกับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี และกำรพัฒนำ
คุณภำพแรงงำนทั้งในมิติของกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน และกำรพัฒนำด้ำนสวัสดิกำร ปัจจุบันทำงกำรก ำลังพิจำรณำว่ำ หำก
ธุรกิจใดลงทุนด้ำนสวัสดิกำรแรงงำนและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลไปเท่ำไรก็ตำม ค่ำใช้จ่ำยเหล่ำนั้นจะสำมำรถน ำมำ
เครดิตภำษีได้ในอัตรำสูงสุดถึง 3 เท่ำ (อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำ) ทั้งนี้เนื่องจำกรัฐบำลกัมพูชำเองยังไม่มีทรัพยำกร
เพียงพอในกำรจัดระบบสวัสดิกำรของรัฐ รวมทั้งหำกนักลงทุนใดท่ีมีข้อเสนอพิเศษที่จะส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไปตำมยุทธศำสตร์ต่ำง ๆ ของประเทศ ก็สำมำรถน ำเสนอเงื่อนไขต่ำง ๆ เหล่ำนี้ต่อ CDC เพื่อขอรับ
กำรสนับสนุนกำรลงทุนเป็นกรณีพิเศษได้ 1
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กัมพูชา
• ส ำหรับปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมของประเทศกัมพูชำที่จะส่งผลต่อควำมยั่งยนืของทรัพยำกรและกำรพัฒนำประเทศในอนำคต

สำมำรถสรุปออกมำได้เป็น 6 ประเด็น ได้แก่ กำรท ำลำยป่ำไม้และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรท ำประมงเกินขนำด (Over-
Fishing) กำรพังทลำยของหน้ำดิน และกำรสูญเสียตะกอนที่มีคุณภำพของแม่น้ ำ (Siltation) กำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรมำกเกิน
ควำมจ ำเป็น กำรบริหำรจัดกำรและกำรก ำจัดขยะและของเสียต่ำง ๆ ประเด็นปัญหำทำงสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับแมน่้ ำโขง

• ปัจจัยทำงด้ำนกำรเงิน กำรธนำคำร และนโยบำยกำรเงินของประเทศทีน่ิยมท ำท ำธุรกรรมโดยใช้เงินตรำสกุลต่ำงประเทศ 
(Dollarisation) โดยเฉพำะเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐฯ แทนที่จะใช้เงินเรียล (Riel) ซึ่งเป็นเงินสกุลหลกัของประเทศ เป็นอีกหน่ึง
อุปสรรคส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยัง่ยืน โดยผู้ได้รับผลกระทบทำงลบจำกกำรใช้เงินตรำต่ำงประเทศแทนเงินสกุลหลัก
ของประเทศ และส่งผลให้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำมสีถำนกำรณ์ที่เลวร้ำยมำกยิ่งขึ้นคอื กลุ่มคนจนและกลุ่มก ำลังแรงงำนไร้ฝีมือใน
ประเทศ ทั้งนี้เนื่องจำกพวกเขำท ำงำนและได้รับค่ำจ้ำง (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงรำยวัน ไม่มีระบบสวัสดิกำร) ในสกุลเงินเรียล แต่
เมื่อน ำไปจับจ่ำยใช้สอยเพื่อซื้อสินคำ้อุปโภคบริโภคกลับต้องจ่ำยเป็นสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ ท ำให้พวกเขำได้รับผลกระทบจำก
ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่น ในขณะเดียวกันกำรด ำเนินนโยบำยต่ำง ๆ ของภำครัฐ ผ่ำนทำงนโยบำยกำรเงินก็ไม่สำมำรถ
ส่งผ่ำนผลกระทบไปถึงคนเหล่ำนี้ไดเ้ช่นกัน ทำงด้ำนผู้ประกอบกำรเอง ปัจจัยเสี่ยงจำกควำมผันผวนของค่ำเงิน 2 สกุล คือ ทั้ง
ค่ำเงินเรียล และค่ำเงินดอลลำร์สหรัฐฯ เองก็เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินธุรกิจ นอกจำกนั้นแล้วปัญหำเข้ำถึงระบบกำรเงิน 
(Financial Inclusive) ก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ดังนั้น หนึ่งในนโยบำยเร่งด่วนที่กระทรวงวำงแผน 
(Ministry of Planning) บรรจุไว้ในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ (National Strategic Development Plan: 
NSDP, 2014 - 2018) คือ กำรวำงโครงกำรเพื่อสนับสนุนให้เกิดกำรใช้เงินเรียล (Riel) ซึ่งเป็นเงินสกุลหลักของประเทศกัมพูชำ 
และกำรสนับสนุนให้เกิดเครื่องมือทำงกำรเงินที่มีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินธุรกิจ กำรลดละเลิก
กฎระเบียบรวมทั้งส่งเสริมให้ประชำชนกัมพูชำสำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินได้ด้วยต้นทุนที่ไม่สูงจนเกินไปเพื่อปัญหำเขำ้ถึง
ระบบกำรเงิน (Financial Inclusive)
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ปัญหาจากนโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทย

• เมื่อพิจำรณำระบบเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศกัมพูชำต่อควำมเชื่อมโยงกับประเทศไทย หนึ่งในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
ไทย คือ กำรเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมอำเซยีน และวำงต ำแหน่งของประเทศโดยใช้ควำมได้เปรียบทำงภูมิศำสตร์เพื่อเป็นจุด
ศูนย์กลำงของอำเซียนภำคพื้นทวีป (Mainland ASEAN) หรือที่นิยมเรียกว่ำยุทธศำสตร์ CLMVT รวมทั้งกำรเป็นจุดเชื่อมโยง
ระหว่ำงอำเซียนภำคพื้นทวีปกับอำเซียนภำคพื้นมหำสมทุร (Maritime ASEAN) ตัวอย่ำงที่เป็นรูปธรรมที่สุดของกำรด ำเนินนโยบำย
นี้ คือ กำรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดมุกดำหำร และจังหวัดตรำด เพื่อเชื่อมโยงกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงประเทศไทย
และประเทศกัมพูชำเขำ้ด้วยกันบนระเบียงเศรษฐกิจเศรษฐกิจทำงตอนใต้ 

• อย่ำงไรก็ตำม กำรจะบรรลุยุทธศำสตร์ดังกล่ำวได้ กำรด ำเนินนโยบำยของรัฐต้องมุ่งพัฒนำให้ประเทศไทยเป็น Trading Nation 
และจุดเริ่มต้นประกำรส ำคัญที่สุดคือ ต้องมีทัศนคติ (Mindset) ในกำรสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นชำติกำรค้ำ เพื่อเข้ำเป็นสว่นหน่ึง
ของห่วงโซ่กำรผลิตระดับนำนำชำติ (GVCs) โดยจะท ำได้ต้องด ำเนินกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมนั่นคือ 1) กำรลด ละ เลิก มำตรกำร
ทำงกำรค้ำ ทั้งมำตรกำรภำษี และมำตรกำรมิใช่ภำษี รวมทั้งกำรสร้ำงกฎหมำย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ มำตรฐำน และข้อตกลง
ยอมรับร่วมในลักษณะของสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ (Trade Facilitations: TFs) และ 2) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทำง
ธุรกิจให้ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุนภำยในแต่ประเทศ โดยทั้ง 2 ประเด็นถือเป็นมำตรกำรเร่งด่วนที่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรให้เกิดขึน้

• อนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบภำยในประชำคมอำเซยีน ประเทศไทยกลับเปน็ประเทศที่มีกำรบังคับมำตรกำรทำงกำรค้ำที่มิใช่มำตรกำรทำง
ภำษีรุนแรงที่สุดในประชำคมอำเซียน (เมื่อเปรียบเทียบจ ำนวนมำตรกำรทำงกำรค้ำ) โดยประเทศไทยมกีำรบังคับใช้มำตรกำรทำง
กำรค้ำที่มิใช่ภำษี (Non-Tariff Measures: NTMs) มำกถึง 1,630 มำตรกำร จ ำแนกเป็นมำตรกำรสุขอนำมัยและสขุอนำมัยพืช 
(Sanitary and Phytosanitary Measures: SPS) ร้อยละ 48 และมำตรกำรกีดกันทำงเทคนิค (Technical Barriers to Trade: 
TBT) ร้อยละ 34 (ERIA-UCTAD อ้ำงอิงใน Chongkittavorn, 2016)
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จ้านวนมาตรการทางการค้าที่มิใช่มาตรการทางภาษีของ
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ข้อมูล ณ ปี 2558

ประเทศ จ้านวนมาตรการทางการค้าที่มใิช่มาตรการทางภาษี

ไทย 1,630
ฟิลิปปินส์ 854
มาเลเซีย 713
อินโดนีเซีย 638
สิงคโปร์ 529
บรูไน 516
เวียดนาม 379
สปป.ลาว 301
กัมพูชา 245
เวียดนาม 172
ที่มา : ERIA-UCTAD อ้างอิงใน Chongkittavorn, 2016
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•มำตรกำรทำงกำรค้ำเหล่ำนี้ถูกพิจำรณำว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นหำกต้องกำรให้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลำง
ทำงกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรเชื่อมโยงภำยในภูมิภำค โดยพบว่ำส่วนใหญ่แล้วมำตรกำร NTMs เหล่ำนี้
มักจะถูกน ำมำใช้ส ำหรับกำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตร โดยเฉพำะในข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส ำปะหลัง และอ้อย 
โดยมักจะอยู่ในรูปของกำรห้ำมน ำเข้ำในบำงช่วงเวลำ (โดยเฉพำะในช่วงเวลำที่ผลผลิตภำยในประเทศก ำลัง
ออกสู่ตลำด) กำรอนุญำตให้หน่วยงำนของรัฐ (องค์กำรคลังสินค้ำ) เป็นผู้น ำเข้ำได้เพียงผู้เดียว กำรใช้
มำตรกำรให้ผู้ผลิตที่ต้องกำรสินค้ำเกษตรเหล่ำนี้เป็นวัตถุดิบต้องใช้สินค้ำภำยในประเทศเสียก่อน เมื่อสินค้ำ
ในประเทศไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรจึงอนุญำตให้มีกำรน ำเข้ำ ทั้งนี้โดยอ้ำงเหตุผลของกำรใช้มำตรกำร 
NTMs เหล่ำนี้เพื่อปกป้องมิให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชชนิดเดียวกันได้รับผลกระทบจำกสินค้ำน ำเข้ำที่อำจจะ
เข้ำมำตีตลำดด้วยระดับรำคำที่ต่ ำ จนท ำให้รำคำสินค้ำเดียวกันในประเทศต้องจ ำหน่ำยในระดับรำคำที่ต่ ำลง
ตำมไปด้วยจนท ำให้เกษตรกรขำดทุนและเดือนร้อนจำกกำรค้ำระหว่ำงประเทศ โดยมีกำรประมำณกำรณ์
ว่ำ ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวโพดอยู่ประมำณ 4.5 แสนครัวเรือน และเกษตรกรผู้ปลูกมันส ำปะหลัง
กว่ำ 5.2 แสนครัวเรือนทั่วประเทศไทย (ไทยโพสต,์ 25 กรกฎำคม 2559) โดยในปี 2557 เนื้อที่เพำะปลูก
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส ำปะหลังในประเทศไทยเท่ำกับ 7,426,514 ไร่ และ 8,975,865 ไร่ ตำมล ำดับ 
ประเทศไทยมีผลผลิตข้ำวโพดสัตว์และมันส ำปะหลังรวม 4,876,180 ตัน และ 30,022,052 ตัน ตำมล ำดับ
(ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2559)
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•ค ำถำมที่ส ำคัญก็คือ กำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตรเหล่ำนี้จะท ำให้ระดับรำคำสินค้ำในประเทศตกต่ ำจริงหรือ แน่นอนหำก
ประเทศไทยผลิตสินค้ำเกษตรเหล่ำนี้ได้ด้วยตนเองเกินควำมต้องกำรในประเทศ กำรน ำเข้ำสินค้ำเหล่ำนี้เข้ำมำก็จะ
ยิ่งซ้ ำเติมท ำให้สินค้ำเหล่ำนี้รำคำตกต่ ำลงไปอีก แต่ถ้ำสินค้ำเกษตรเหล่ำนี้ต่ำงก็ผลิตได้ไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรใช้
ในประเทศ กำรน ำเข้ำมำก็ไม่น่ำจะกระทบกับระดับรำคำในประเทศแต่อย่ำงใด แต่ในทำงกลับกันกับเป็นกำรท ำให้
ผู้ผลิตสินค้ำที่ใช้สินค้ำเกษตรเหล่ำนี้เป็นวัตถุดิบสำมำรถสั่งซื้อสินค้ำได้อย่ำงสม่ ำเสมอ ในรำคำที่เหมำะสมซึ่งก็จะ
ส่งผลกระทบในเชิงควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันที่เพิ่มขึ้นทำงห่วงโซ่อุปทำน เนื่องจำกสำมำรถผลิตได้ด้วยวัตถุดิบที่
รำคำไม่สูงจนเกินไป จำกกำรประเมินโดยส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรร่วมกับภำคเอกชนในภำคอุตสำหกรรม
กำรเกษตรไทย พบว่ำ ปัจจุบันควำมต้องกำรใช้ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยอยู่ที่ประมำณ 5 - 6 ล้ำนตันต่อปี 
และจะเพิ่มข้ึนเป็น 7 - 8 ล้ำนตันในปี 2569 หรือในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำ ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับปริมำณกำรผลิต
ภำยในประเทศที่ระดับ 4.87 ล้ำนตัน แสดงให้เห็นว่ำ ภำวะอุปสงค์ส่วนเกิน (Excess Supply) หรือสินค้ำขำดแคลน
ยังคงเกิดขึ้นในประเทศไทย ในขณะที่ในกรณีของมันส ำปะหลังนั้น ควำมต้องใช้อยู่ที่ประมำณ 40 ล้ำนตันต่อปี และ
คำดว่ำจะเพิ่มขึ้นเป็น 60 ล้ำนตันในปี 2569 ในขณะที่ภำยในประเทศไทยสำมำรถผลิตได้ปีละประมำณ 30 ล้ำนตัน 
(ส ำนักข่ำวอิศรำ, ธันวำคม 2557) ดังนั้น ภำวะขำดแคลนเนื่องจำกอุปสงค์ส่วนเกินก็ยังคงเกิดขึ้นในประเทศไทย 
สิ่งที่จะต้องพิจำรณำต่อไปก็คือมำตรกำรทำงกำรค้ำที่มิใช่มำตรกำรทำงภำษี เพื่อลดกำรน ำเข้ำสินค้ำเหล่ำนี้มีควำม
จ ำเป็นหรือไม่ ในเมื่อประเทศไทยอยู่ในภำวะขำดแคลน
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• กำรใช้มำตรกำรทำงกำรค้ำที่มิใช่มำตรกำรทำงภำษีเหล่ำนี้ กลับท ำให้ต้นทุนของผู้ผลิตสินค้ำตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทำนที่ต้องใช้ผลผลิต

ทำงกำรเกษตรเหล่ำนี้เป็นอุตสำหกรรมต้นน้ ำมีโครงสร้ำงต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น จนบำงครั้งน ำไปสู่กำรใช้และน ำเข้ำสินค้ำทดแทน 
อำทิ ข้ำวสำลี และกำกข้ำวโพดที่เหลือจำกกำรท ำเอทำนอล (Distiller’s Dried Grains with Soluble: DDGS) ในอุตสำหกรรม
อำหำรสัตว์ นั่นท ำให้เกิดกำรลดลงในอุปสงค์ต่อสินค้ำเกษตรภำยในประเทศ ดังนั้น ควำมคำดหวังของภำครัฐที่จะใช้ NTMs เพื่อท ำให้
รำคำสินค้ำในประเทศปรับตัวสูงขึ้นจึงไม่ประสบผลส ำเร็จเท่ำที่ควร และในขณะเดียวกันกลับส่งผลกระทบทำงลบต่อผู้ผลติใน
อุตสำหกรรมต่อเนื่อง

• นอกจำกผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบในอุตสำหกรรมกลำงน้ ำ และปลำยน้ ำที่ต้องใช้สินค้ำเกษตรเหล่ำนี้แลว้ นักลงทุนที่ลงทุน
ในอุตสำหกรรมต้นน้ ำ ที่ปัจจุบันได้รับกำรส่งเสริม และสนับสนนุให้ออกไปลงทุนปลกูพืชเหล่ำนี้ในประเทศเพี่อนบ้ำน เพื่อใช้
ประโยชน์จำกประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในกำรให้ไทยและประเทศเพื่อนบ้ำนเป็นฐำนกำรผลิตร่วม (Single Production Base) ก็
ได้รับควำมเดือดร้อนด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจำกลงทุนท ำกำรเพำะปลูกไปแล้วในประเทศเพื่อนบ้ำน แต่ไม่สำมำรถน ำกลับเข้ำมำเป็น
วัตถุดิบให้กับอุตสำหกรรมต่อเนื่องในประเทศไทยได้ เพรำะติดมำตรกำรทำงกำรค้ำที่มิใช่มำตรกำรทำงภำษีเหล่ำนี้ และนั่นก็ท ำให้
กำรจะเชื่อมโยงภำคกำรผลิตของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้ำนให้เป็นห่วงโซ่กำรผลิตระดับนำนำชำติ (GVCs) ไม่เกิดขึ้น 
ตัวอย่ำงที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตคือกรณีของอ้อยและน้ ำตำล ผู้ประกอบกำรโรงงำนน้ ำตำลรำยใหญ่ของประเทศไทย เข้ำไปลงทนุปลูก
อ้อยในพื้นที่ขนำดใหญ่ในประเทศกัมพูชำ โดยได้รับกำรสนับสนุนส่งเสริมทั้งจำกฝ่ำยไทยและจำกฝ่ำยกัมพูชำ แต่เมื่อผลผลิตอ้อย
พร้อมเก็บเกี่ยว และผู้ประกอบกำรต้องกำรส่งออกมำยังประเทศไทยเพื่อใช้ผลิตน้ ำตำล กลับพบว่ำมำตรกำรทำงกำรค้ำที่มิใช่
มำตรกำรทำงภำษีท ำให้ไม่สำมำรถน ำเข้ำอ้อยเข้ำมำในประเทศไทยได้ และเนื่องจำกอ้อยเป็นสินค้ำที่เกิดกำรเสื่อมคุณภำพและ
เน่ำเสียได้ ท ำให้ผู้ประกอบกำรต้องยอมแบกรับต้นทุนในกำรขนส่งอ้อยที่ปลูกได้จำกประเทศกัมพูชำไปเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตใน 
สปป.ลำว แทน ต้นทุนที่สูงขึ้น คุณภำพผลผลิตเกษตรที่ต่ ำลง ท ำให้เกิดภำวะขำดทุน และท ำให้ผู้ประกอบกำรจ ำใจต้องยุติกำรปลูก
อ้อยในกัมพูชำ และส่งคืนพื้นที่ให้กับรัฐบำลกัมพูชำ ควำมหวังในกำรเชื่อมโยงให้ประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขงก็สลำยไปพร้อมกัน
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ปัญหาจากนโยบายการค้าระหว่างประเทศของไทย
• ในขณะเดียวกันประเด็นอ่อนไหวเหล่ำนี้ก็ยังอำจจะเป็นชนวนท ำให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้ำนมีควำมเสื่อมทรำม

ลงด้วย ดังจะเห็นได้จำกหลำย ๆ ครั้งที่มีกำรพบปะพูดคุยกันระหว่ำงผู้น ำประเทศในภูมิภำค ผู้น ำหลำย ๆ ประเทศมักจะท้วงติงผู้น ำ
ตลอดจนข้ำรำชกำรระดับสูงของไทย และนักวิชำกำรชำวไทยในเรื่องมำตรกำร NTMs เหล่ำน้ีโดยเฉพำะในกรณีของสินค้ำเกษตรหลัก ๆ 
อำทิ อ้อย ข้ำวโพด และมันส ำปะหลัง ทั้งนี้เนื่องจำกเม่ือมีกำรส่งเสริมให้เกษตรกรในแต่ละประเทศปลูกพืชเศรษกิจเหล่ำนี้ และเนื่องจำกทุก
ประเทศในลุ่มแม่น้ ำโขงตั้งอยู่ในสภำพภูมิประเทศและภูมิอำกำศที่มีควำมคล้ำยคลึงกัน ดังน้ัน ผลผลิตทำงกำรเกษตรก็เข้ำสู่ฤดูกำลเก็บเกี่ยว
พร้อมกัน และในเมื่อประเทศไทยมีระดับกำรพัฒนำกำรทำงเศรษฐกิจสูงกว่ำ ประกอบกับมีกำรตั้งโรงงำนอุตสำหกรรมและภำคกำรผลิตมำ
ก่อน ท ำให้เกษตรกรในประเทศเพื่อนบ้ำนมีควำมต้องกำรที่จะส่งออกสินค้ำเกษตรเหล่ำน้ีเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ำใน
ประเทศไทย แต่ด้วยมำตรกำรทำงกำรค้ำที่มิใช่มำตรกำรทำงภำษีเหล่ำนี้ สินค้ำเกษตรจำกประเทศเพื่อนบ้ำนไม่สำมำรถส่งออกได้ ใน
ขณะเดียวกันตลำดในประเทศก็ไม่มีผู้รับซื้อ เนื่องจำกยังไม่มีกำรลงทุนภำคกำรผลิต ท ำให้ระดับรำคำสินค้ำเกษตรในประเทศเพื่อนบ้ำน
ปรับตัวลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ และส่งผลกระทบต่อปำกท้อง สร้ำงปัญหำควำมยำกจน และท ำให้สถำนกำรณ์ควำมเหลื่อมล้ ำเส่ือมทรำมมำก
ยิ่งขึ้น

• ในที่สุดเหตุกำรณ์ดังกล่ำวก็ย้อนกลับไปในลักษณะของวงจรอุบำทว์นั่นคือ สินค้ำเกษตรในประเทศเพื่อนบ้ำนก็จ ำหน่ำยในรำคำต่ ำ และกลุ่ม
นำยทุนที่มีเงินทุนมหำศำลก็สร้ำงคลังสินค้ำ (Silo) เพื่อกักตุนสินค้ำจำกกำรกว้ำนซื้อสินค้ำเกษตรในช่วงที่รำคำตกต่ ำที่สุดในประเทศ
เพื่อนบ้ำนเอำไว้ และเมื่อผ่ำนพ้นช่วงที่มีกำรใช้มำตรกำร NTMs เพื่อกีดกันกำรน ำเข้ำ นำยทุนเหล่ำน้ีก็จะน ำเข้ำสินค้ำเกษตรเหล่ำนี้เข้ำไป
เก็บไว้ยังคลังสินค้ำในประเทศไทย และเมื่อถึงฤดูกำลเก็บเกี่ยวผลผลิตรอบใหม่ ประกอบกับเป็นช่วงเวลำเดียวกันกับที่จะมีกำรประกำศใช้
มำตรกำร NTMs ในรอบใหม่ นำยทุนเหล่ำน้ีก็จะเริ่มระบำยสินค้ำในคลังสินค้ำของตน ท ำให้อุปทำนสินค้ำเกษตรในประเทศไทยล้นตลำด 
เนื่องจำกไม่มีควำมจ ำเป็นต้องซื้อสินค้ำเกษตรที่เพิ่งจะเก็บเกี่ยว และน่ันเองที่ท ำให้ระดับรำคำสินค้ำเกษตรในประเทศไทยตกต่ ำจนเกษตรกร
ได้รับควำมเดือดร้อน จำกนั้นนำยทุนเหล่ำนี้ก็จะสำมำรถกว้ำนซื้อวัตถุดิบรำคำต่ ำในประเทศได้ แน่นอนว่ำสถำนกำรณ์เหล่ำน้ียิ่งซ้ ำเติมให้ทั้ง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ ชีวิตควำมเป็นอยู่ของเกษตรกร และปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำทั้งภำยในแต่ละประเทศและระหว่ำงประเทศอยู่ใน
สถำนกำรณ์ที่เลยร้ำยลงเรื่อย ๆ
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว)
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สถานการณ์ความยากจน

• ในทศวรรษที่ผ่ำนมำ สปป.ลำว สำมำรถ
ลดปัญหำควำมยำกจนได้ถึงกว่ำครึ่ง 
สัดส่วนคนจน (poverty rate) อยู่ที่
ร้อยละ 23.2 ซึ่งต่ ำกว่ำประเทศเมียนมำ

• ในปี 2014 ผลิตภัณฑ์มวลรวมอยู่ที่
11.99 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ อัตรำ
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 
7.5 รำยได้ต่อหัวอยู่ที่ 1,660 ดอลลำร์
สหรัฐฯ
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สถานการณ์ความเหลื่อมล ้า

• ในด้ำนกำรกระจำยรำยได้ สปป.ลำว มีกำรกระจำย
รำยได้ที่ดีกว่ำเมื่อเทียบกับไทยและประเทศอำเซยีนที่
มีรำยได้สูงอื่น ๆ โดยดัชนี GINI ปี 2012 อยู่ที่ 0.379

• แต่ในทำงกลับกัน ควำมเหลื่อมล้ ำในสังคมกับมีมำกขึ้น 
โดยสัดส่วนของคนจนในภำคเหนือเพิ่มสงูขึ้นมำกกว่ำ
เมื่อเทียบกับภำคกลำงและภำคใต้ 
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Rural Development and Poverty Reduction Implementation Performance 
and Indicators (NSEDP 7th)

Source: Five-year national socio-economic development plan VIII (2016-2020)
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นโยบายแก้ไขความยากจนและความเหลื่อมล ้า 
(NSEDP 8th)
• แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2559 - 2563) มีเป้ำหมำยให้ประเทศหลุดพ้นจำกกำรเป็นประเทศ

ที่มีรำยได้น้อยที่สุดในปี 2563 ให้ควำมส ำคัญกับกำรเติบโตอย่ำงมีส่วนร่วมและยั่งยืน สัดส่วนคนจนต้องน้อยกว่ำร้อยละ 15 
และ สัดส่วนครอบครัวยำกจนต้องน้อยกว่ำร้อยละ 7 โดยควำมแตกต่ำงระหว่ำงภำคเหนือ (ร้อยละ 7.72) กลำง (ร้อยละ 1) 
และใต้ (ร้อยละ 6.5) จะต้องลดลง
• กฏหมำยส่งเสริมกำรลงทุน (Law on Promotion of Foreign Investment) ให้ควำมส ำคัญกับกิจกำรลงทุนที่มีส่วนช่วย

ลดปัญหำควำมยำกจน กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลและกำรจ้ำง
แรงงำน
• กำรให้กำรศึกษำและกำรบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพส ำหรับประชำชนที่อำศัยในชนบทเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต กำรสร้ำง

ควำมมั่นคงทำงอำหำร กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงเครือข่ำยคมนำคมระหว่ำงเมืองกับชนบท โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่อกำรเกษตร 
อำทิ เขื่อน กำรจัดสรรท่ีดินท ำกิน กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคทำงด้ำนสัตวบำล กำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อ
ให้บริกำรน้ ำกินน้ ำใช้และไฟฟ้ำ กำรสร้ำงตลำดในชนบทเพื่อส่งเสริมกำรค้ำขำยและกำรลงทุน และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและธรรมชำติ
• สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ SMEs ในกำรผลิตพืชผลทำงกำรเกษตรและสินค้ำหัตถกรรมพื่อส่งเสริมกำรจ้ำงงำนและลดควำม

ยำกจน
• ส่งเสริมกำรท ำกำรเกษตรแบบมีสัญญำ (Contract farming) เพื่อท ำกำรเพำะปลูกและรับซ้ือพืชผลทำงกำรเกษตรท่ีผลิตได้

กลับมำแปรรูปและสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ท ำให้เกษตรกรมีรำยได้ท่ีแน่นอน
• โครงกำรร่วมมือระหว่ำงบริษัทเอกชนและสถำบันกำรศึกษำ เพื่อเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนจริง 

และให้โอกำสในกำรท ำงำนหลังจำกจบกำรศึกษำ 24



นโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุนหว่างประเทศ
ของสปป.ลาว 
•แผนพัฒนำเศรษฐกิจแห่งชำติฉบับที่ 8 มีกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจจำกเหมืองแร่และป่ำไม้ดั้งเดิมให้
เชื่อมโยงกับภำคอุตสำหกรรมและบริกำรมำกขึ้น เพื่อให้ภำคอุตสำหกรรมและบริกำรเป็นกลจักรส ำคัญในกำร
พัฒนำกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ สร้ำงงำนและสร้ำงรำยได้ให้แก่ประชำชน มุ่งเน้นกสิกรรมควบคู่ไปกับ
กำรปกป้องรักษำและพัฒนำป่ำไม้ มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรกฎระเบียบให้รวดเร็ว ว่องไว โปร่งใส เน้นกำร
เคลื่อนย้ำยเสรี ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมและภำคท่องเที่ยว และที่ส ำคัญต้องเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเป้ำให้ปี 2568 - 2573 เป็นช่วงปีแห่งกำรพัฒนำสีเขียว
•กฎหมำยกำรลงทุน อนุญำตให้นักลงทุนต่ำงชำติสำมำรถด ำเนินกำรได้ใน 3 ลักษณะ คือ ธุรกิจทั่วไป สัมปทำน 
และกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพำะ โดยแบ่งระดับกำรส่งเสริมออกเป็น 3 ระดับ คือ 
สูงสุด ปำนกลำง และต่ ำ โดยรัฐบำลจะพิจำรณำจำกผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในด้ำนกำรลดปัญหำควำมยำกจน 
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน และกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลและกำรจ้ำงงำน 
•กำรจดทะเบียนท ำธุรกิจในสปป.ลำวมคีวำมสะดวกและคล่องตัวสูง เนื่องจำกเพียงคนเดียวก็สำมำรถจดเป็น
นิติบุคคลได้ ซึ่งปัจจุบันมีแค่ 12 ประเทศทั่วโลกที่สำมำรถท ำได้ ให้บริกำรใบทะเบียนวิสำหกิจเป็นแบบ one-
stop service นอกจำกนี้ กำรขนส่งสินค้ำผ่ำนแดนเข้ำมำยังไทยยังได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกจำกจุดผ่ำน
แดนถำวรไทย - สปป.ลำว หรือ ด่ำนสำกลจ ำนวน 21 จุด และจุดผ่อนปรนอีก 20 จุด ซึ่งนับว่ำมีจ ำนวนมำก
ที่สุดในบรรดำประเทศเพื่อนบ้ำนของไทย
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นโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุนหว่างประเทศ
ของสปป.ลาว 
•อย่ำงไรก็ดี อุปสรรคในกำรเชื่อมต่อธุรกิจไทย – สปป.ลำว ประกอบด้วย ระบบกำรขนส่งที่ยังด้อยพัฒนำ และจ ำนวน

สินค้ำที่ถูกจัดให้อยู่ในหมวดสินค้ำอ่อนไหวรวมแล้วกว่ำ 200 รำยกำร ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้ำจ ำพวก พืช ผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ 
และประมง (ทั้งสดและแปรรูป) ท ำให้ต้องขอโควตำน ำเข้ำ ซึ่งยุ่งยำกและรำคำสูงหำกกระท ำเกินโควตำ อีกทั้งที่ดินที่
เช่ำท ำกินมีรำคำสูง ปัญหำคอรัปชันในกำรติดต่อกับภำครัฐยังมีอยู่แพร่หลำย
•สปป.ลำวได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นรวม 11 แห่ง แบ่งได้เป็น 2 ประเภท เศรษฐกิจพิเศษและเศรษฐกิจเฉพำะ ซึ่ง

ทั้งหมดอยู่ภำยใต้ควำมคุ้มครองและกำรดูแลจำกรัฐบำล เริ่มมีกำรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษครั้งแรกในปี 2546 คือ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน (Savan - Seno Special Economic Zone: SASEZ) ในแขวงสะหวันนะเขต โดย
รัฐมุ่งหวังให้เป็นเขตกำรค้ำอุตสำหกรรมและบริกำร ซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนนี้เอื้อประโยชน์ให้แก่นักลงทุน
ไทยเนื่องจำกมีพื้นที่อยู่ใกล้กับสะพำนมิตรภำพไทย - สปป.ลำว แห่งที่ 2 (มุกดำหำร - แขวงสะหวันนะเขต) ท ำให้
สำมำรถเชื่อมต่อไปยังเส้นทำงหมำยเลข 9 (มุกดำหำร - สะหวันนะเขต - ดำนัง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทำงตำมแนว
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor: EWEC) ที่เชื่อมต่อระหว่ำงเมียนมำ ไทย 
สปป.ลำว และเวียดนำม ท ำให้ได้รับควำมสะดวกในกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ โดยธุรกิจไทยที่มีศักยภำพกำร
ลงทุนในสปป.ลำว ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้ำง กำรท่องเที่ยวและบริกำร ธุรกิจพลังงำน ธุรกิจค้ำปลีก ธุรกิจเกษตรและเกษตร
แปรรูป อุตสำหกรรมกำรผลิตเพื่อกำรส่งออก ธุรกิจควำมงำมและสุขภำพ และธุรกิจขนส่ง โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สะหวัน-เซโน นอกจำกจะได้รับกำรพัฒนำให้เป็นแหล่งอุตสำหกรรมที่ทันสมัยแล้ว ยังได้รับกำรพัฒนำให้เป็นศูนย์กลำง
กำรค้ำ กำรลงทุนและกำรบริกำร แหล่งท่องเที่ยวร้ำนค้ำปลอดภำษี
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ความเชื่อมโยงกับประเทศไทย
•มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงสปป.ลำวกับไทยมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง โดยในช่วงเดือนมกรำคม - พฤศจิกำยน 
2557 มีมูลค่ำรวม 136,594.14 ล้ำนบำท คิดเป็นมูลค่ำกำรส่งออก 112,192.19 ล้ำนบำท มูลค่ำกำรน ำเข้ำ 
24,401.95 ล้ำนบำท ท ำให้ไทยเกินดุลกำรค้ำสูงถึง 87,790.24 ล้ำนบำท

•ด้ำนกำรส่งออกรำยจังหวัด จังหวัดหนองคำยมีมูลค่ำกำรส่งออกสูงที่สุด (53,530.09 ล้ำนบำท) รองลงมำ
เป็นจังหวัดอุบลรำชธำนี (13,829.02 ล้ำนบำท) จังหวัดมุกดำหำร (15,185 ล้ำนบำท) จังหวัดเชียงรำย 
(11,421.01 ล้ำนบำท) และ จังหวัดเลย (7,979.80 ล้ำนบำท) ด้ำนกำรน ำเข้ำ จังหวัดมุกดำหำรมีมูลค่ำสูง
ที่สุด (20,458.46 ล้ำนบำท) รองลงมำ ได้แก่ จังหวัดอุบลรำชธำนี (1,405.24 ล้ำนบำท) จังหวัดหนองคำย 
(1,298.79 ล้ำนบำท) จังหวัดบึงกำฬ (523.36 ล้ำนบำท) และ จังหวัดเลย (358.28 ล้ำนบำท) 

•สินค้ำส่งออกส ำคัญของไทยไปยังตลำดสปป.ลำว ได้แก่ น้ ำมันส ำเร็จรูป รถยนต์และอุปกรณ์ เหล็กและ
เหล็กกล้ำ ส่วนสินค้ำน ำเข้ำส ำคัญจำกสปป.ลำว ได้แก่ สินแร่โลหะ เชื้อเพลิง และไม้ซุง

•กำรค้ำชำยแดนไทย - สปป.ลำว เป็นกำรค้ำขำยแลกเปลี่ยนสินค้ำของประชนที่มภีูมิล ำเนำตำมแนวจังหวัด
ชำยแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน สินค้ำที่ซื้อขำยกันส่วนใหญ่เป็นสินค้ำอุปโภคบริโภคที่จ ำเป็นต่อกำร
ด ำรงชีวิต ค้ำขำยกันผ่ำนจังหวัดชำยแดนไทย 11 จังหวัด ได้แก่ หนองคำย มุกดำหำร อุบลรำชธำนี 
เชียงรำย นครพนม เลย อ ำนำจเจริญ น่ำน พะเยำ อุตรดิตถ์ และ บึงกำฬ 
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ปัญหาและอุปสรรคในการท้าการค้า

•กำรแข่งขันและกำรลอกเลียนแบบสินค้ำไทยจำกประเทศคู่แข่งที่ผลิตสินค้ำที่ไม่ได้คุณภำพ ท ำให้ผู้บริโภค
ชำวลำวมีควำมเข้ำใจผิดผู้ผลิตและสินค้ำไทย
•ขนำดตลำดเล็ก อ ำนำจกำรซื้อต่ ำ ไม่คุ้มกำรลงทุน
•คุณภำพแรงงำนและทัศนคติในกำรท ำงำนของแรงงำนชำวลำว
•หน่วยงำนปฏิบัติไม่เพียงพอที่จะรองรับนโยบำยใหม่ ๆ ที่ได้รับกำรตั้งขึ้นตำมพันธสัญญำที่ให้ไว้ในเวทีระดับ
นำนำชำติ 
•พิธีกำรและเอกสำรทำงกำรค้ำ (Trade procedures and documentation) ที่สลับซับซ้อน ยืดยำว และ
ไม่โปร่งใส จ ำนวนเอกสำรที่ใช้ในพิธีกำรทำงศุลกำกรใช้เวลำสูงถึง 216 ชั่วโมง คิดเป็นต้นทุนเทียบเท่ำกับ 
235 ดอลลำร์สหรัฐฯ ซึ่งต้นทุนทำงกำรค้ำที่สูงเหล่ำนี้ อำจมีมูลค่ำสูงกว่ำอำกรน ำเข้ำสินค้ำซึ่งหลำยรำยกำร
เป็นศูนย์แล้ว 
•กำรคมนำคมขนส่งสินค้ำยังไม่ได้รับกำรพัฒนำ ใช้เวลำนำน ท ำให้สินค้ำได้รับควำมเสียหำย
•มีกำรลักลอบน ำเข้ำสินค้ำข้ำมแดน
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
• รูปแบบกำรค้ำในลักษณะเครือข่ำยกำรผลิตนำนำชำติปัจจุบันยังไม่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ต้องมีกำรวำงรำกฐำนเพื่อให้เกิด

ควำมพร้อมที่จะรองรับกำรพัฒนำไปสู่กำรเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่กำรผลิตโลก ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำด้ำนตลำดเงินและ
ตลำดทุนเพื่อให้บริษัทท้องถิ่นมีช่องทำงในกำรระดมทุน โดยเฉพำะเงินทุนในรูปแบบระยะยำวส ำหรับวิสำหกิจหรือธุรกิจที่
ต้องกำรแหล่งเงินทุนระยะยำวเพื่อใช้ในกำรขยำยกิจกำรหรือลงทุนระยะยำว กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศเพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรคมนำคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรผลิต และกำรพัฒนำคุณภำพแรงงำนให้มีควำมพร้อม
เพื่อรองรับกับควำมต้องกำรแรงงำนที่มีคุณภำพในภำคอุตสำหกรรมผ่ำนกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน หรือ capacity building ซึ่งจะเป็นหนึ่งในนโยบำยที่จะช่วยบรรเทำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
• ที่ผ่ำนมำ สปป.ลำวมองผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรเข้ำร่วมกำรเป็นตลำดเดียวกันหรือ Single Market ยังมีน้อย เนื่องจำกกำร

ผลิตของสปป.ลำวเองท่ียังมีน้อย และกำรท ำให้เกิดตลำดเดียวกันนั้นไม่ง่ำย เหตุเพรำะแนวคิดยังไม่เป็นไปในแนวทำง
เดียวกันกับทำงปฏิบัติ อำทิ ปัญหำกำรน ำข้ำวโพดและมันส ำปะหลังเข้ำไทยพบว่ำมีอุปสรรคทำงกำรค้ำผ่ำนชำยแดนสูงมำก 
เกษตรกรชำวลำวไม่สำมำรถน ำสินค้ำเกษตรข้ำมผ่ำนแดนมำยังไทยได้ เนื่องจำกถูกจ ำกัดช่วงเวลำเพื่อป้องกันกำรสวมสิทธิ์
จำกสำเหตุท่ีฝั่งไทยมีกำรประกันรำคำพืชผล ท ำให้อุปทำนล้นตลำดรำคำสินค้ำตกต่ ำ เป็นปัญหำเรื้อรังและสร้ำงภำพลบ
ให้แก่ไทยเป็นอย่ำงมำก ดังนั้น รัฐบำลไทยควรมีกำรจัดเวทีให้ภำครัฐท้ังสองฝ่ำยและเอกชนร่วมกันหำรือแก้ไขปัญหำอย่ำง
จริงจัง เพื่อให้กำรค้ำและกำรขนส่งสินค้ำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ำย หรืออำจเปิดโอกำสให้
สินค้ำเกษตรฝั่งสปป.ลำว อำทิ ข้ำวโพดและมันส ำปะหลัง เข้ำมำในเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนฝั่งไทยเพื่อท ำกำรแปรรูป
และส่งออก ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งวิธีเพื่อป้องกันปัญหำกำรสวมสิทธิ ์รวมทั้งกำรใช้ระบบ IT เพื่อช่วยในกำรควบคุมติดตำมและ
เช็คพอยต์ 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
• ทัศนคติเป็นอีกหน่ึงปัจจัยส ำคัญที่มีผลต่อกำรก ำหนดนโยบำย เนื่องจำกบำงครั้งอำจเป็นเพียงมำยำคติ ซึ่งจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก

พบว่ำ ส ำหรับประเทศสปป.ลำว กำรให้ควำมส ำคัญกับควำมมั่นคงต้องมำก่อนกำรผลักดันให้เป็นตลำดเสรี ดังนั้น กำรปรับทัศนคติ
ที่มีต่อกำรเชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งที่ส ำคัญ เนื่องจำกกำรเจริญเติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนอำจไม่ใช่กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ำงฟุ่มเฟือยผ่ำนกำรท ำเหมอืงแร่และผลติไฟฟ้ำอย่ำงที่เป็นมำ แต่คือกำรร่วมมือกันผ่ำนควำมเชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจ โดยกำรให้
แต่ละประเทศที่มีศกัยภำพผลิตในภำคส่วนที่ตนเองมีควำมถนัดและเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ประเทศในภูมิภำคเติบโตไปด้วยกันอย่ำง
มั่นคงและยั่งยนืที่แทจ้ริง

• ภำครัฐควรส่งเสริมให้ภำคอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) มีส่วนร่วมในกำรค้ำระหว่ำงประเทศมำกขึ้น เนื่องจำก 
SMEs เป็นองค์ประกอบที่ส ำคญัของระบบเศรษฐกิจของทั้งสปป.ลำวและไทย กำรส่งเสริมให้ SMEs มีบทบำทต่อกันมำกขึ้นย่อม
เป็นกำรเพิ่มควำมเข้มแข็งให้กับภำคธุรกิจ และก่อให้เกิดกำรกระจำยตัวทำงกำรค้ำอันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม

• ที่ผ่ำนมำ รัฐบำลสปป.ลำวได้เปิดโอกำสให้บริษัทอำหำรข้ำมชำติจำกไทยเข้ำมำลงทุนในสปป.ลำว เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำน
อำหำร เนื่องจำกที่ผ่ำนมำนั้น สปป.ลำวต้องน ำเข้ำอำหำรเกือบทั้งหมด อีกทั้งประชำชนมีแนวโน้มที่จะบริโภคโปรตีนมำกขึ้น ส่งผล
ให้บริษัทข้ำมชำติที่เข้ำมำมีกำรน ำรูปแบบกำรท ำกำรเกษตรแบบเกษตรพันธสัญญำ (Contract Farming) เพื่อท ำกำรเพำะปลูกและ
รับซื้อพืชผลทำงกำรเกษตรที่ผลิตได้กลับมำแปรรูปและสร้ำงมูลคำ่เพิ่ม ซึ่งรูปแบบกำรจัดกำรดังกล่ำวเป็นกำรแบ่งปันรำยได้ให้กับ
คนท้องถิ่น และเป็นอีกหน่ึงช่องทำงที่ท ำให้ชำวบ้ำนมีรำยได้ที่แน่นอน มั่นคง มีอำชีพ และมีคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ทีด่ีขึ้นจำกกำร
ได้บริโภคอำหำรที่มีคุณภำพ นอกจำกนี้ ส่งเสริมให้เอกชนให้ควำมส ำคัญกับสังคม โดยใช้ตัวอย่ำงจำกบริษัทข้ำมชำติไทยที่ได้ริเริ่ม
โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทเอกชนและสถำบันกำรศึกษำ มีกำรท ำ MOU กับมหำลัยแห่งชำติลำวหลำกหลำยคณะ อำทิ 
วิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เกษตร บริหำรจัดกำร เพื่อรับนักศึกษำเข้ำมำฝึกงำนและให้โอกำสในกำรท ำงำนต่อหำกมีกำรเปิดรับ
และนักศึกษำสนใจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทำงที่จะเพิ่มงำนและกระจำยรำยได้ให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น
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เมียนมา

• กำรพัฒนำเพื่อเชื่อมเมียนมำเข้ำกับเครือข่ำยกำรผลิตภูมิภำคและเครือข่ำยกำรผลิตโลก (Regional and Global Value Chains) นั้น พื้นท่ี
เศรษฐกิจชำยแดนจึงมีควำมส ำคัญ ภารกิจเชิงนโยบายของเมียนมาจึงน่าจะย้อนกลับมาที่ประเด็นของการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางการ
คมนาคมขนส่งเพื่อเช่ือมต่อจุดที่ตั งส้าคัญ (Nodes) เหล่านี และพื นที่ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ  RVC, SMEs, 
and SEZ

• กำรแก้ปัญหำควำมยำกจนนั้นจะมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่ให้ย่างกุ้งและมัณฑะเลย์เป็นสองขั วเมืองอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนา ท้ังนี้เป้ำหมำย
เร่งด่วนของกำรพัฒนำส ำหรับเมียนมำ คือ การเร่งลดความยากจนในพื นที่ชนบท และการลดความเหลือ่มล า้ระหว่างท้องถิน่กบัเมือง ผ่านการ
เพ่ิมโอกาสและความสามารถในการเข้าถึงทรพัยากรและสาธารณูปโภคพื นฐานของประชาชนที่ยากจนในพื นที่ชนบท

• ส ำหรับกรณีศึกษาสินค้าเกษตรท่ีเป็นตัวอย่ำงในงำนวิจัยนี้ประกอบด้วย ข้ำว ยำงพำรำ ไก่ และปลำ 

• ข้ำว ผู้ปลูกเป็นเกษตรกรรำยย่อย มีเทคโนโลยีท่ีต่ ำ มีผลิตภำพท่ีต่ ำตำมไปด้วย ท ำให้รำคำสินค้ำนั้นถูกกว่ำผู้ส่งข้ำวจำกประเทศอำเซียนอื่น ๆ 
อีกท้ังกำรปลูกข้ำวมีควำมเสี่ยงต่อภัยทำงธรรมชำติ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหำควำมยำกจนขึ้นในเมียนมำ

• กำรปลูกยำงพำรำของเมียนมำนั้นกระจุกตัวอยู่แค่บำงรัฐเท่ำนั้น จำกที่ประสบปัญหำยำงพำรำตกต่ ำ จึงสร้ำงปัญหำควำมยำกจนขึ้นในกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกยำง ประกอบกับยำงท่ีปลูกนั้นเปิดโอกำสให้ต่ำงชำติมำลงทุนในกำรปลูกยำงแข่งกับเกษตรกรรำยย่อย

• กำรผลิตไก่นั้น ในเมียนมำมีโอกำสพัฒนำไปอีกมำก เพรำะอุปสงค์ต่อไก่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจำกปริมำณกำรบริโภคต่อหัวอยู่ในระดับที่ต่ ำ
เมื่อเทียบกับชำติอำเซียนอื่น ๆ ต่ำงชำติได้เข้ำมำร่วมลงทุนในอุตสำหกรรมไก่และไก่แปรรูป

• อุตสำหกรรมกำรเลี้ยงปลำในเมียนมำ ยังไม่แพร่หลำยนัก เพรำะปลำส่วนใหญ่มำจำกกำรจับปลำท้ังปลำน้ ำจืดและปลำทะเล จึงเกิดปัญหำ
ของกำรจับปลำท่ีมำกจนเกินไป (Overfishing)

• อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเมียนมำเติบโตอย่ำงรวดเร็วนับตั้งแต่ปัญหำทำงกำรเมืองได้คลี่คลำยลงและปัญหำควำมขัดแย้งของชนกลุ่มน้อยพัฒนำ
ไปในทิศทำงท่ีดีขึ้น อย่ำงไรก็ตำม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในแง่ของกำรท่องเท่ียวยังมีไม่เพียงพอ
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เมียนมา
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ที่ไหนจน คนจนท้าอะไร
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ความเสี่ยงของคนจน และโอกาสแก้ไข 
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แนวนโยบายเมียนมา
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นโยบายการค้าระหว่างประเทศของเมียนมา
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นโยบายการค้าระหว่างประเทศของเมียนมา

•มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี อำทิ มำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด มำตรกำรตอบโต้กำรสนับสนุน (Anti Dumping 
Measure) มำตรกำรกำรอุดหนุนทำงกำรค้ำ (Countervailing Duty Measure) และมำตรกำรคุ้มครอง
ทำงกำรค้ำ (Safeguards) เมียนมำยังไม่มีกฎระเบียบดังกล่ำวในมำตรกำรเหล่ำนี้
• เมียนมาได้ยกเลิกมาตรการควบคุมสินค้าน้าเข้าหลายรายการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรค้ำเสรี ใน
ปี 2555 เมียนมำได้มีกำรปฏิรูปมำตรกำรกำรให้อนุญำตใบน ำเข้ำ จำกเดิมกำรน ำเข้ำสินค้ำทุกประเภท
จะต้องขอใบอนุญำตน ำเข้ำก่อนที่จะน ำเข้ำสินค้ำและใช้เวลำหลำยสัปดำห์ในกำรที่จะได้ใบอนุญำตดังกล่ำว 
ในกลำงปี 2556 มำตรกำรที่จะต้องมีใบอนุญำตน ำเข้ำสินค้ำ 116 รำยกำรถูกยกเลิก นอกจำกนี้ เมียนมำยัง
ไม่มีกำรใช้มำตรกำรโควตำภำษี (Tariff-rate Quotas) และไม่มีกำรใช้ระบบโควตำด้วย
• เมียนมาได้ยกเลิกมาตรการที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก กำรส่งออกนั้นจำกเดิมเกือบทุกสินค้ำที่ส่งออก
จะต้องได้รับใบอนุญำตกำรส่งออกตั้งแต่กลำงปี 2556 เมียนมำได้มีกำรปรับเปลี่ยนมำตรกำร โดยมีสินค้ำ 
152 รำยกำร ที่ไม่ต้องขอใบอนุญำตเพื่อกำรส่งออก นอกจำกนี้ เมียนมำยังมีกำรปฏิรูประบบกำรเก็บภำษี
เพื่อกำรส่งออกในปี 2554 จำกเดิมที่จะต้องมีกำรจ่ำยภำษีพำณิชย์ร้อยละ 8 และภำษีรำยได้ร้อยละ 2 
ก่อนที่จะส่งออก ในปัจจุบันภำษีพำณิชย์ถูกจัดเก็บเพียง 5 รำยกำรสินค้ำ ได้แก่ อัญมณี ก๊ำซ น้ ำมันดิบ 
ไม้สัก และไม้ซุง
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นโยบายการค้าระหว่างประเทศของเมียนมา

•มำตรกำรที่มิใช่ภำษีที่เกี่ยวข้องกับมำตรฐำนหรือเทคนิคจะขึ้นอยู่กับหลำยกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อำทิ 
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมีหน้ำที่ดูแลกำรประเมินมำตรฐำนและควำมสอดคล้อง กระทรวง
สำธำรณสุขท ำหน้ำที่ดูแลทั้งอำหำรและผลิตภัณฑ์ยำและรวมถึงกำรน ำเข้ำ กระทรวงเกษตรและกำร
จัดกำรน้ ำมีหน้ำที่ดูแลกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรกักกันพืชและสัตว์ และกฎหมำยที่เกี่ยวกับสุขภำวะของ
สัตว์ อย่างไรก็ตาม มาตรการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและเทคนิค เมียนมาได้น้ามาจากระบบ
มาตรฐานสากล ทำงด้ำนอำหำรนั้นใชร้ะบบของ CODEX ทำงด้ำนมำตรฐำนของกำรประมงใช้ของ
สหภำพยุโรป ทำงด้ำนผลิตภัณฑ์ยำใช้มำตรฐำนของอังกฤษ สุขภำวะของสัตว์ใช้มำตรฐำนของ OIE 
มำตรฐำนของเครื่องใช้ไฟฟ้ำน ำมำจำก ICE มำตรฐำนของรถยนต์ได้ใช้ UNECE และมำตรฐำนกำร
ก่อสร้ำงได้ใช้มำตรฐำน ISO และมำตรฐำนอำเซียน จึงกล่ำวได้ว่ำมำตรกำรที่ไม่ใช่ภำษีนั้นสอดคล้องกับ
กฎระเบียบขององค์กำรกำรค้ำโลกทั้งมำตรกำรอุปสรรคเทคนิคทำงกำรค้ำ (Technical Barriers to 
Trade) และมำตรกำรสุขอนำมัยของคน พืช และสัตว์ (Sanitary and Phytosanitary Measures)
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ตารางที่ 5.24 : มูลค่าการค้าชายแดนไทย-เมียนมา จ าแนกตามด่าน (ล้านบาท)

ด่านแม่สอด ด่านระนอง
ด่าน

แม่สาย

ด่าน

เชียงแสน

ด่าน

สังขละบุรี

ด่านแม่

สะเรียง
ด่านแม่ฮ่องสอน

ด่านประจวบ

คีรีขันธ์

ด่าน

เชียงดาว

2554 รวม 22,105.15 25,334.08 9,774.75 2,452.96 104,365.73 108.84 190.07 41.65 N/A
สง่ออก 21,216.45 23,331.17 9,660.00 2,446.80 3,671.33 77.84 173.81 19.83 N/A
น ำเข้ำ 888.70 2,002.91 114.75 6.16 100,694.40 31.00 16.26 21.82 N/A

ดลุกำรค้ำ 20,327.75 21,328.26 9,545.25 2,440.64 -97,023.07 46.84 157.55 -1.99 N/A

2555 รวม 39,376.89 19,996.43 9,558.87 2,532.50 108,711.03 66.93 125.56 74.70 N/A
สง่ออก 37,966.31 18,195.41 9,443.06 2,532.30 1,619.03 39.07 104.50 47.36 28.62
น ำเข้ำ 1,410.58 1,801.02 115.81 0.20 107,092.00 27.86 21.06 27.34 N/A

ดลุกำรค้ำ 36,555.73 16,394.39 9,327.25 2,532.10 -105,472.97 11.21 83.44 20.02 N/A

2556 รวม 46,308.94 21,953.47 11,276.30 2,164.39 114,647.29 200.60 117.57 188.47 0.00
สง่ออก 43,667.56 20,618.34 11,071.08 2,164.01 1,658.01 57.81 84.94 125.45 0.00
น ำเข้ำ 2,641.38 1,335.13 205.22 0.38 112,989.28 142.79 32.63 63.02 0.00

ดลุกำรค้ำ 41,026.18 19,283.21 10,865.86 2,163.63 -111,331.27 -84.98 52.31 62.43 -0.01

2557 รวม 62,522.04 19,998.81 11,453.66 2,793.74 116,553.77 658.17 281.08 125.33 0.13
สง่ออก 59,839.24 18,495.48 10,921.74 2,793.57 1,431.44 298.07 130.65 96.36 0.13
น ำเข้ำ 2,682.80 1,503.33 531.92 0.17 115,122.33 360.10 150.43 28.97 0.00

ดลุกำรค้ำ 57,156.44 16,992.15 10,389.82 2,793.40 -113,690.89 -62.03 -19.78 67.39 0.13

2558 รวม 69,060.59 18,531.27 9,305.52 3,653.29 112,457.77 1,129.02 433.90 122.83 0.00
สง่ออก 68,997.00 16,934.72 9,160.25 3,653.29 1,123.41 584.91 270.96 94.57 0.00
น ำเข้ำ 63.59 1,596.55 145.27 0.00 111,334.36 544.11 162.94 28.26 0.00

ดลุกำรค้ำ 68,933.41 15,338.17 9,014.98 3,653.29 -110,210.95 40.80 108.02 66.31 0.00
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การค้าชายแดน
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เมียนมา
•กำรปฏิรูปนโยบำยเศรษฐกิจครั้งใหญ่เกิดขึ้นกลำงปี 2555 ทั้งนี้บทบาทของรัฐบาลเมียนมาในภาคอุตสาหกรรมที่

ส้าคัญ กล่าวคือ พลังงาน ป่าไม้ สุขภาพ การเงินและการโทรคมนาคม จะลดลง และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามา
ผลิตและให้บริการ อีกทั้งยังมีกำรประกำศกฎหมายลงทุนทางตรงจากต่างประเทศที่ยอมเปิดประเทศให้ธุรกิจจาก
ต่างประเทศเข้ำมำด ำเนินกำรและเป็นเจ้ำของบริษัทในเมียนมำ รัฐบำลได้ใช้มาตรการเปิดกว้างและทบทวนกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการค้า อำทิ กฎหมำยกำรแข่งขัน กฎหมำยกำรคุ้มครองผู้บริโภค กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทำง
ปัญญำ รัฐบำลเมียนมำได้ตระหนักถึงควำมต้องกำรให้ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนเพื่อให้ได้เงินตรำต่ำงประเทศและกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

• ในปี 2557 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชำชำติ มีภำคบริกำรเป็นภำคใหญ่ที่สุด เกือบร้อยละ 38 ภำคอุตสำหกรรม
มีสัดส่วนร้อยละ 34 และภำคเกษตรกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 28 ปัจจัยที่ผลักดันให้เศรษฐกิจเมียนมำโตมำกกว่ำร้อยละ 8 
เพรำะมีกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ มีกำรส่งออกมำกขึ้น โครงสร้ำงกำรส่งออกนั้นจะกระจุกตัวอยู่ที่กำรส่งออกสินค้ำ
ขั้นปฐม ที่เป็นทรัพยำกรธรรมชำติเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งประเกอบไปด้วย ก๊ำซธรรมชำติ หยก ไม้และผลิตภัณฑ์จำกไม้ 
ปลำและอำหำรทะเล โดยมีตลำดส่งออกที่ส ำคัญ คือ ไทยและจีน รำยกำรสินค้ำน ำเข้ำที่ส ำคัญนั้นประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เหล็กและเหล็กกล้ำ โดยคู่ค้ำที่ส ำคัญ คือ จีน สิงคโปร์ และไทย ตั้งแต่เมียนมำนั้นได้เปิดประเทศ
และมีกำรปฏิรูปนโยบำยเศรษฐกิจ โดยนโยบายหลักของเมียนมา คือ การที่จะปรับปรุงให้ระบบเศรษฐกิจมีความ
ทันสมัยและมีการเติบโตอย่างทั่วถึงพร้อมกับลดความยากจน (Fostering Inclusive Broad-based Growth and 
Poverty Reduction) 42



•รัฐบาลเมียนมามีความต้องการที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจ และได้จัดท้าโครงการต่าง ๆ โดยมีล้าดับดังต่อไปนี  
พัฒนำภำคอุตสำหกรรมและภำคกำรเกษตร เพื่อลดควำมยำกจนพร้อม ๆ กับกำรพัฒนำชนบท สร้ำงควำม
ทัดเทียมในกำรใช้ทรัพยำกรระหว่ำงภูมิภำคและระหว่ำงรัฐต่ำง ๆ โดยกำรสนับสนุนให้มีกำรลงทุนจำกทั้ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ริเริ่มและด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรผลักดัน
ในมิติของกำรศึกษำ สุขภำวะ และมำตรฐำนควำมเป็นอยู่

•กลยุทธ์ของภาครัฐเพื่อสนับสนุนการเติบโตนั น จะพึ่งพาภาคเอกชนมากขึ นและมีความประสงค์จะเพิ่ม
ขีดความสามารถของประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรกรรม และได้มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและกฎหมำยกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศฉบับใหม่ เปิดโอกำสให้ภำคเอกชนเป็นผู้น ำในกำร
เจริญเติบโตของประเทศผ่ำนกำรลงทุนในระบบสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน และสนับสนุนกำรลงทุน
อุตสำหกรรมที่ใช้แรงงำนเข้มข้นเพื่อกำรส่งออก อุตสำหกรรมขั้นพื้นฐำนที่รัฐบำลก ำหนดไว้ให้เกิดกำร
ลงทุนนั้นประกอบไปด้วย ถนน กำรผลิตไฟฟ้ำ ท่ำเรือ เขื่อน และกำรโทรคมนำคม 
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•ในกำรลดควำมยำกจนนั้น รัฐบาลเมียนมาได้อาศัยการพัฒนาภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีกำรปฏิรูป
กำรใช้ที่ดินให้เกษตรกรเช่ำที่ดินได้ในระยะยำว ช่วยเหลือเกษตรกรรำยย่อย เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิผลกำร
ผลิตและกำรมีส่วนร่วมในภำคเกษตรกรรม ทั้งนี้หวังว่ำภำคเกษตรกรรมจะเกิดกำรจ้ำงงำนสูงขึ้น และสร้ำง
รำยได้ ในปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 18 ของที่ดินที่ถูกใช้ในกำรเพำะปลูก รัฐบำลเมียนมำเองได้มีกำรยกเลิก
กำรเก็บภำษีที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร กล่ำวคือ ภำษีรำยได้ร้อยละ 2 และภำษีกำรพำณิชย์ร้อยละ 8 ซึ่งมี
กำรเรียกเก็บส ำหรับสินค้ำเกษตรที่ส่งออก อีกทั้งเกษตรกรมีโอกำสที่จะเป็นเจ้ำของที่ดินและใช้ที่ดิน
ค้ ำประกันเงินกู้
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•ส ำหรับกรณีศึกษาสินค้าเกษตรที่เป็นตัวอย่ำงในงำนวิจัยนี้ประกอบด้วย ข้ำว ยำงพำรำ ไก่ และปลำ 
•ข้ำว ผู้ปลูกเป็นเกษตรกรรำยย่อย มีเทคโนโลยีที่ต่ ำ มีผลิตภำพที่ต่ ำตำมไปด้วย ท ำให้รำคำสินค้ำนั้นถูกกว่ำ
ผู้ส่งข้ำวจำกประเทศอำเซียนอื่น ๆ อีกทั้งกำรปลูกข้ำวมีควำมเสี่ยงต่อภัยทำงธรรมชำติ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหำ
ควำมยำกจนขึ้นในเมียนมำ
•กำรปลูกยำงพำรำของเมียนมำนั้นกระจุกตัวอยู่แค่บำงรัฐเท่ำนั้น จำกที่ประสบปัญหำยำงพำรำตกต่ ำ จึง
สร้ำงปัญหำควำมยำกจนขึ้นในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยำง ประกอบกับยำงที่ปลูกนั้นเปิดโอกำสให้ต่ำงชำติมำ
ลงทุนในกำรปลูกยำงแข่งกับเกษตรกรรำยย่อย
•กำรผลิตไก่นั้น ในเมียนมำมีโอกำสพัฒนำไปอีกมำก เพรำะอุปสงค์ต่อไก่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจำกปริมำณ
กำรบริโภคต่อหัวอยู่ในระดับที่ต่ ำเมื่อเทียบกับชำติอำเซียนอื่น ๆ ต่ำงชำติได้เข้ำมำร่วมลงทุนใน
อุตสำหกรรมไก่และไก่แปรรูป
•อุตสำหกรรมกำรเลี้ยงปลำในเมียนมำ ยังไม่แพร่หลำยนักเพรำะปลำส่วนใหญ่มำจำกกำรจับปลำทั้งปลำ
น้ ำจืดและปลำทะเล จึงเกิดปัญหำของกำรจับปลำที่มำกจนเกินไป (Overfishing)

•อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเมียนมำเติบโตอย่ำงรวดเร็วนับตั้งแต่ปัญหำทำงกำรเมืองได้คลี่คลำยลงและปัญหำ
ควำมขัดแย้งของชนกลุ่มน้อยพัฒนำไปในทิศทำงที่ดีขึ้น อย่ำงไรก็ตำม สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในแง่ของกำร
ท่องเที่ยวยังมีไม่เพียงพอ 45

เมียนมา



แนวทางนโยบายที่ส้าคัญทางการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต
•กำรพัฒนำเศรษฐกิจโดยรวม กำรลงทุน กำรพัฒนำกำรผลิตและกำรค้ำ กำรน ำเข้ำและกำรส่งออก กำรปรับปรุงระบบ

รำชกำร กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและควำมยำกจน 
และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ โดยขยำยควำมได้ดังนี้  

1) กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของภำครำชกำรที่เกี่ยวข้อง
2) กำรสร้ำงบรรยำกำศทำงธุรกิจที่เอื้อต่อกำรลงทุนและกำรด ำเนินกิจกำรของผู้ประกอบกำร
3) กำรเพิ่มโอกำสทำงเศรษฐกิจผ่ำนเครือข่ำยควำมเชื่อมโยงและควำมร่วมมือนำนำชำติ
4) กำรสนับสนุนขีดควำมสำมำรถของภำคกำรผลิตที่สำมำรถแข่งขันได้ในระดับโลก
5) กำรกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพทำงเศรษฐกิจท้องถิ่นและลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงภำคต่ำง ๆ
6) กำรส่งเสริมกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และลดควำมเหลื่อมล้ ำและปัญหำควำมยำกจน
7) กำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและทุนทำงสิ่งแวดล้อม

•แนวทำงนโยบำยทำงกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงประเทศนั้นจะมุ่งเน้นกำรพัฒนำทั้งขีดควำมสำมำรถและโอกำสของ
ผู้ประกอบกำรในประเทศ และอำจกล่ำวได้ว่ำ โดยรวมแล้วยุทธศำสตร์ทำงกำรค้ำกำรลงทุนของเมียนมำนั้นเดินตำม
แนวทำงกำรเปิดเสรีทำงเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับระบบกำรค้ำของประชำคมโลก เนื่องจำกภำครัฐของเมียนมำ ภำค
องค์กรระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ และภำควิชำกำรประเมินว่ำ กำรเปิดเสรีทำงเศรษฐกิจจะเอื้อให้เกิดกำรเติบโต
และน ำไปสู่กำรยกระดับคุณภำพชีวิต รำยได้ของประชำกร และควำมเจริญก้ำวหน้ำของประเทศ
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การอ้านวยความสะดวกการลงทุนภาคเอกชน
• กฎหมำยกำรลงทุนใหม่ (Myanmar Investment Law: MIL) เป็นควำมมุ่งมั่นที่แสดงให้เห็นถึงว่ำรัฐบำลมีพันธกิจในกำรสนับสนุน

กำรลงทุน นอกจำกน้ี ยังมี The New Myanmar Companies Act ซึ่งเป็นรำกฐำนในกำรสนับสนุนกำรปฏิรูปโครงสร้ำงเศรษฐกิจ 
เพรำะมีควำมเชื่อมโยงกับภำคกำรเงินและกำรธนำคำร และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งจะมำเกื้อหนุนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

• กฎหมำยเขตเศรษฐกิจพิเศษ (The Special Economic Zone Law: SEZ Law) ที่อนุญำตให้นักลงทุนสำมำรถขอใบอนุญำตต่ำง ๆ 
และกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นจุดรวมศูนย์แทนที่จะไปผ่ำนขั้นตอนกระบวนกำรต่ำง ๆ ของ
หลำกหลำยกระทรวง 

• กฎหมำยภำษีใหม่ที่เรียกว่ำ Myanmar Union Tax Law ซึ่งปรับปรุงจำกของเดิม มีกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับภำษี
กำรพำณิชย์ และกำรลดภำษีให้กับคนที่มิใช่ชำวเมียนมำ 

• กฎหมำยกำรแข่งขัน Competition Law ในปี 2558 ที่พร้อมที่จะปรับระบบเศรษฐกิจเมียนมำไปสูก่ำรแข่งขัน กำรลดกำรผูกขำด 
กำรเข้ำครอบง ำและควบรวมกิจกำรอย่ำงเป็นธรรม (Merger and Acquisition) และข้อปฏิบัติเพื่อควำมเป็นธรรมทำงกำรค้ำ 

• กฎหมำยพิเศษส ำหรับผู้มีถิ่นฐำนถำวร (Permanent Residence Rule) ให้กับชำวต่ำงชำติที่เป็นผู้เชี่ยวชำญหรือคนที่เคยถือ
สัญชำติเมียนมำ และมีควำมประสงค์จะกลับมำท ำงำนในประเทศเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจ

• กฎหมำย The Central Bank of Myanmar Law ซึ่งให้เอกภำพแก่ธนำคำรกลำงจำกกระทรวงกำรคลัง (Independent of 
Central bank) โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำภำคกำรธนำคำร กำรมีกฎหมำยดังกล่ำวเป็นส่วนหน่ึงของกำรปฏิรูปเศรษฐกิจและ
กำรเมืองที่เกิดหลังจำกกำรปล่อยให้ค่ำเงินจ๊ำดลอยตัว
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เมียนมา

•นโยบำยกำรค้ำของเมียนมำนั้นได้รับอิทธิพลจำกกำรเป็นส่วนร่วมของประชำคมอำเซียนและมีกำรพัฒนำไป
ในทิศทางการค้าเสรีอย่างช้า ๆ ในกรอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบกับเมียนมาได้รับสิทธิ
ประโยชน์พิเศษจากระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System of 
Preferences: GSP) 

• เมียนมาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการผลิตในภูมิภาค ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงได้กับไทย กัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ และอาจจะรวมถึงอินเดีย ซึ่งควำม
เชื่อมโยงดังกล่ำวต้องมีควำมเชื่อมต่อระหว่ำงกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ เขตเศรษฐกิจพิเศษ เขต
อุตสำหกรรม วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม บรรษัทข้ำมชำติ และกำรปลดนโยบำยที่ก่อให้เกิดกำรกีด
กันทำงกำรค้ำและกำรกีดกันทำงกำรลงทุน รวมทั้งจะต้องมีโครงสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคและระเบียบ
กติกำที่ลดต้นทุนของธุรกรรม ประโยชน์จำกเครือข่ำยกำรผลิตในภูมิภำค จะผลักดันให้เกิดกำรผลิต กำร
ส่งออก กำรเติบโตของเศรษฐกิจ และน ำไปสู่กำรกระจำยรำยได้ของทั้งเกษตรกรและแรงงำนที่อยู่ในฐำนรำก 
ท้ำยที่สุดจะบรรเทำปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ
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เครือข่ายคมนาคม และเป้าหมาย

http://www.learningstudio.info/wp-
content/uploads/2013/10/GMS-Economic-Corridors-Map.jpg 

กำรแก้ปัญหำควำมยำกจนนั้นจะมุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์ที่ให้ย่างกุ้งและมัณฑะเลย์เป็น
สองขั วเมืองอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนา 
ทั้งนี้ เป้ำหมำยเร่งด่วนของกำรพัฒนำ
ส ำหรับเมียนมำ คือ การเร่งลดความยากจน
ในพื นที่ชนบท และการลดความเหลื่อมล ้า
ระหว่างท้องถิ่นกับเมือง ผ่านการเพิ่ม
โอกาสและความสามารถในการเข้าถึง
ทรัพยากรและสาธารณูปโภคพื นฐานของ
ประชาชนที่ยากจนในพื นที่ชนบท
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•กำรพัฒนำเพื่อเชื่อมเมียนมำเข้ำกบัเครือข่ำยกำรผลิตภูมภิำคและเครือข่ำยกำรผลิตโลก 
(Regional and Global Value Chains) นั้น พื้นที่เศรษฐกิจชำยแดนจงึมีควำมส ำคัญ ภารกิจ
เชิงนโยบายของเมียนมาจึงน่าจะย้อนกลับมาที่ประเด็นของการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
ทางการคมนาคมขนส่งเพื่อเช่ือมต่อจุดที่ตั งส้าคัญ (Nodes) เหล่านี และพื นที่ทางเศรษฐกจิ
อื่น ๆ เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธภิาพ  RVC, SMEs, FDI and SEZ
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https://www.scbeic.com/en/detail/product/1167 

http://www.mmbiztoday.com/sites/mmbiztoday.com/files/uploads/Industrial%20Zones%20and%20Special%20Economic%20Zones%20in%20Myanmar.png 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลไทย 

ข้อแรก คือ ต้องริเริ่มในกำรเปลี่ยนทัศนคติต่อกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ทัศนคติต่อกำรใช้มำตรกำรทำงกำรค้ำ
ที่มิใช่มำตรกำรทำงภำษี และมีกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ในเรื่องของกำรใช้สิทธิประโยชน์ทำงกำรค้ำให้กับ
ผู้ประกอบกำร กำรปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนตลอดจนทัศนคติในกำรท ำงำนให้หน่วยงำนภำครัฐเป็นผู้อ ำนวย
ควำมสะดวกทำงกำรค้ำและกำรลงทุน ต้องผลักดันกลไกกำรท ำงำนของภำครัฐให้มีควำมเชื่อมโยง บูรณำกำร 
และสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ (Trade Facilitations) เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยสำมำรถ
เชื่อมโยงตนเองและประเทศเพื่อนบ้ำนเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่กำรผลิตระดับนำนำชำติ (GVCs) และเกิด
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

ข้อที่สอง คือ กำรให้รัฐเป็นศูนย์กลำงประสำนควำมร่วมมือของภำคเอกชนหำกจะมีกำรเจรจำกำรค้ำ เพื่อ
ปรับปรุงกฎระเบียบมำตรกำรกำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ 

ข้อที่สาม คือ หน่วยงำนภำครัฐมีหน้ำที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรขอใช้สิทธิประโยชน์จำกข้อตกลงทำง
กำรค้ำและควำมร่วมมือต่ำง ๆ ทบทวนและปรับปรุงวิธีกำรเผยแพร่ข่ำวสำรข้อมูลเพื่อให้ผู้ประกอบกำรมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจมำกยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิประโยชน์

ข้อที่สี่ คือ ลดขั้นตอนของภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรผ่ำนแดน จะท ำให้ลดต้นทุน ลดกระบวนกำร และ
เอกสำรในกำรขอสิทธิประโยชน์
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม

เวียดนำม • ปกครองระบอบสังคมนิยม โดยพรรคกำรเมือง
พรรคเดียว มีเสถียรภำพค่อนข้ำงสูง

• เปิดประเทศตั้งแต่ 1986 (ปฏิรูป Doi Moi)

• เศรษฐกิจสังคมนิยมแบบตลำด (Socialist-oriented 
Market Economy)

• ก้ำวข้ำมผ่ำนจำกกำรเป็นประเทศรำยได้น้อยเป็น
ประเทศรำยได้ปำนกลำงในปี 2554

• มีควำมคำดหวังกับ TPP ค่อนข้ำงมำก

• ที่ผ่ำนมำให้ควำมส ำคัญกับกำรลดควำมยำกจนแต่
ไม่ได้มีมำตรกำรที่ชัดเจนเร่ืองควำมเหลื่อมล้ ำ

• ทัศนคติของคนบำงกลุ่มมองว่ำไทยเป็นคู่แขง่ทำง
กำรค้ำ

ปัจจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางระบบกฎหมาย

เวียดนำม • จำกแผนพัฒนำระยะยำวล่ำสุด (2011-2020) 
ต้องกำรพัฒนำศักยภำพแรงงำนใหม้ีควำมรู้เรื่อง
ของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำกขึน้

• มีกำรสนับสนุนกำรลงทุนจำกต่ำงชำติที่จะน ำ
เทคโนโลยีเข้ำมำ

• ที่ผ่ำนมำมีกำรใช้ผลำญทรัพยำกรธรรมชำติ รวมไปถึง
กำรก่อมลพิษ เพรำะเน้นกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ
อย่ำงรวดเร็ว

• มีกำรออกกฎหมำยและปรับแก้ไขกฎหมำย โดยให้
ควำมส ำคัญกับกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และสุขภำพ
ของประชำชนมำกขึน้

• กฎหมำยมีกำรปรับค่อนข้ำงบ่อยเพื่อให้เอือ้ต่อกำร
ลงทุนจำกต่ำงชำติ

• แต่กำรแก้กฎหมำยในแต่ละคร้ังไม่มีรำยละเอียดในเรื่อง
กำรปฏิบัติ (จะออกตำมมำช้ำ) ท ำให้นักลงทุนเกิดควำม
สับสนและกังวลในควำมไม่แน่นอน 
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สถานการณ์ความยากจน

• ประเทศเวียดนำมได้ก้ำวข้ำมผ่ำนจำก
ประเทศรำยได้น้อย เป็นประเทศที่มี
รำยได้ปำนกลำง ในปี 2554 โดยล่ำสุด
ปี 2557 มีตัวเลขรำยได้ต่อหัว (GDP 
per capita) อยู่ที่ 2,052 ดอลลำร์
สหรัฐฯ

• ประเทศเวียดนำม มีประชำกรที่อยู่ใต้ 
เส้นควำมยำกจน (Poverty Rate) อยู่
ที่ร้อยละ 17.2 ในปี 2555 ซึ่งถือว่ำต่ ำ
ที่สุด เมื่อเทียบกับ ประเทศในกลุ่ม 
CLMV
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สถานการณ์ความเหลื่อมล ้า

• ดัชนี GINI ของเวียดนำมในปี 2556 อยูท่ี่ 
0.387

• นโยบำยหลักของประเทศที่ผ่ำนมำยังให้
ควำมส ำคัญกับกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและ
กำรลดควำมยำกจน แต่ไม่ได้มีนโยบำยที่
ชัดเจนเรื่องควำมเหลื่อมล้ ำ
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นโยบายที่เกี่ยวกับความยากจน

• เวียดนำมได้ให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรลดควำมยำกจน โดยจะเห็นว่ำในแผนพัฒนำสังคมเศรษฐกิจ (Vietnam Socio-
economic Development Plan) ทั้งฉบับสั้นและฉบับยำวที่ผ่ำนมำ มีกำรวำงแผนกำรลดควำมยำกจน โดย
เป้ำหมำยกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนคือหนึ่งในเป้ำหมำยเพื่อพยำยำมบรรลุในเวลำให้เร็วที่สุด และเวียดนำมได้
ประสบควำมส ำเร็จ โดยก้ำวข้ำมผ่ำนจำกกำรเป็นประเทศรำยได้น้อยมำเป็นประเทศรำยได้ปำนกลำงในปี 2554 

• โดยแผนพัฒนำสังคมเศรษฐกิจระยะสั้นฉบับล่ำสุด คือ 2559 - 2563 (ได้ตั้งเป้ำให้ประเทศเวียดนำม มีกำร
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจร้อยละ 6.5 ถึงร้อยละ 7.0 ต่อปี โดยควำมคำดหวังนี้ขึ้นกับกำรพึ่งพำกำรเติบโตของ
เศรษฐกิจโลก และเวียดนำมคำดหวังว่ำ TPP จะช่วยให้เวียดนำมส่งออกได้มำกขึ้น อันเป็นผลให้เศรษฐกิจเวียดนำม
เติบโต กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจจะท ำให้เวียดนำมมีรำยได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้น โดยเวียดนำมคำดหวังว่ำประชำชนจะ
มีรำยได้ต่อหัวเป็น 3,200 ดอลลำร์สหรัฐฯ ถึง 3,500 ดอลลำร์สหรัฐฯ ในปี 2563 (ในปี 2558 เวียดนำมมีรำยได้ต่อ
หัวอยู่ที่ 2,109 ดอลลำร์สหรัฐฯ)

•จำกเป้ำหมำยที่ต้องกำรให้ประเทศเป็น Modern Industrialized Country ภำยในปี 2563 (ค.ศ. 2020) กำรลด
ควำมยำกจนเป็นควำมท้ำทำยใหม่ที่จ ำเป็นจะต้องใช้วิธีกำรและมำตรกำรต่ำง ๆ ในหลำยมิติเพื่อให้ เกิด Socio-
Economic Development ที่ผ่ำนมำเวียดนำมได้สำมำรถประสบควำมส ำเร็จ เรื่อง Millennium Development 
Goal (MDG) เรื่องก ำจัดควำมยำกจนและควำมหิวโหยที่รุนแรง (Eradicating Extreme Poverty and Hunger) ใน
ปี 2545 ซึ่งเร็วกว่ำเป้ำหมำยที่เวียดนำมก ำหนดไว้ 13 ปี และเร็วกว่ำ Global Common Result ถึง 8 ปี 
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นโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุน

•รัฐบำลเวียดนำมมีนโยบำยส่งเสริมให้ชำวต่ำงชำติเข้ำมำท ำกำรค้ำ โดยมีกำรปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบ
โดยอนุญำตให้ชำวต่ำงชำติสำมำรถจัดตั้งบริษัทโดยจดทะเบียนเป็นเจ้ำของได้ 100%

•รัฐบำลเวียดนำมยังได้สนับสนุนกำรลงทุนในประเทศโดยอ ำนวยควำมสะดวกและให้สิ่งจูงใจ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

• เขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนำมมีทั้งหมด 5 แห่ง แต่ละแห่งจะมีรำยละเอียดเรื่องสิทธิประโยชน์ต่ำงกันไป 
โดยส่วนใหญ่แล้ว สิทธิประโยชน์จะเป็นเรื่องกำรยกเว้น ภำษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นภำษีน ำเข้ำ วัตถุดิบ 
ตลอดจนสิทธิพิเศษในกำรเช่ำที่ดิน โดยประเภทของกำรลงทุนที่จะได้รับสิทธิพิเศษ มักจะมีกำรลงทุนใน
นวัตกรรมใหม่ ลงทุนในอุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง ใช้แรงงำนมำก หรือ เป็นกำรลงทุนใน
อุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรบริกำรที่เป็นที่ต้องกำรของเวียดนำม 
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เขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนาม

• ภำคเหนือ
 Nomura-Haiphong Industrial Zone 
 Thuy Van Industrial Zone 

• ภำคกลำง
 Dungquat Economic Zone 

• ภำคใต้
 Tan Thuan Export Processing Zone 
 Bien Hoa 2 Industrial Zone 
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ความเชื่อมโยงกับประเทศไทย

•ในปี 2558 (มกรำคม - มีนำคม) กำรค้ำระหว่ำงไทยกับเวียดนำมมีมูลค่ำ 98,582.92 ล้ำนบำท ซึ่งมี 
อัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ 22.81 โดยมีมูลค่ำกำรส่งออก 62,911.79 ล้ำนบำท ขยำยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 
18.36 และมูลค่ำกำรน ำเข้ำ 35,671.13 ล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ 31.51 ซึ่งท ำให้เวียดนำมเกินดุล
กำรค้ำเป็นมูลค่ำ 27,240.66 ล้ำนบำท ในปี 2558 (มกรำคม - มีนำคม)
• เนื่องจำกเวียดนำมไม่มีชำยแดนติดกับประเทศไทยจึงไม่มีควำมร่วมมือในส่วนที่เป็นกำรค้ำชำยแดน
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ความเชื่อมโยงกับประเทศไทย
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

• เนื่องจำกกำรลงทุนของผู้ประกอบกำรไทยในภำคเกษตรกรรมในเวียดนำมโดยบริษัทใหญ่ ๆ ซึ่งส่วนใหญ่
อยู่ในภำคเกษตรปศุสัตว์ เป็นกำรน ำนวัตกรรมเข้ำไปเพื่อท ำให้กำรเกษตรปศุสัตว์ในเวียดนำมท ำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และเป็นกำรเพิ่มโอกำสให้คนจนในภำคเกษตรของเวียดนำมมีรำยได้สูงขึ้น (อำทิ กำร
เข้ำร่วมท ำ Contract Farming) ดังนั้น นโยบำยที่จะช่วยลดควำมเหลื่อมล้ ำในเวียดนำมควรเกี่ยวข้องกับ
กำรสนับสนุนกำรลงทุนประเภทนี้ให้มำกขึ้น
•นอกจำกนี้ อำจมีกำรสนับสนุนกำรลงทุนในอุตสำหกรรมอื่นที่จะสำมำรถช่วยสร้ำงงำนและเพิ่มรำยได้
ให้กับคนจนในเวียดนำมได้ ซึ่งอีกอุตสำหกรรมหนึ่งที่น่ำสนใจและน่ำจะท ำให้เติบโตขึ้นได้ คือ 
อุตสำหกรรมท่องเที่ยวและบริกำร (ซึ่งปัจจุบันยังมีกำรลงทุนจำกต่ำงชำติไม่มำกนัก)
•ปัจจุบันนโยบำยภำครัฐค่อนข้ำงส่งเสริมกำรลงทุนจำกต่ำงชำติในด้ำนนี้อยู่แล้ว อย่ำงไรก็ดี จำกกำร
สัมภำษณ์นักลงทุนผู้เกี่ยวข้องพบว่ำ ประเทศเวียดนำมมีกำรแก้ไขกฎหมำยค่อนข้ำงบ่อยเพื่อตอบโจทย์
กำรสนับสนุนกำรลงทุน แต่กำรแก้กฎหมำยในแต่ละครั้งไม่มีรำยละเอียดในเรื่องกำรปฏิบัติ ซึ่งต้องรอ
กฎหมำยลูกซึ่งออกมำช้ำมำก ท ำให้นักลงทุนเกิดควำมสับสนและกังวลในควำมไม่แน่นอนของขั้นตอนกำร
ปฏิบัติ หำกภำครัฐสำมำรถแก้ไขควำมไม่แน่นอนนี้ ด้วยกำรศึกษำเรื่องภำคปฏิบัติและร่ำงรำยละเอียด
ก่อนประกำศเปลี่ยนกฎหมำย จะท ำให้นักลงทุนมีควำมเชื่อมั่น และอำจสำมำรถเพิ่มกำรลงทุนอันเป็น
ปัจจัยที่จะช่วยสร้ำงงำนและเพิ่มรำยได้ให้กับคนจนในเวียดนำม อันจะเป็นกำรช่วยลดควำมเหลื่อมล้ ำได้
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

•ประเด็นเรื่องของ TPP ถูกคำดหวังว่ำจะท ำให้เศรษฐกิจเวียดนำมเติบโตได้มหำศำล โดยเวียดนำมน่ำจะได้
ประโยชน์จำกอุตสำกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้ำ อำหำรทะเล แต่อย่ำงไรก็ดี อุตสำหกรรมด้ำนปศุสัตว์
น่ำจะได้ผลกระทบทำงลบ เพรำะฉะนั้นแม้ TPP จะท ำให้เกิดกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจโดยรวม ปัญหำควำม
เหลื่อมล้ ำอำจไม่ดีขึ้น หรืออำจจะแย่ลง เพรำะฉะนั้นเวียดนำมควรคิดแผนกำรที่จะท ำให้ประโยชน์ที่ได้จำก 
TPP ได้รับกำรกระจำยไปสู่คนจน เพื่อให้สถำนกำรณ์ควำมเหลื่อมล้ ำไม่แย่ลง

• เวียดนำมยังมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีกับนักลงทุนต่ำงชำติในบำงกรณี อำทิ กำรต่อต้ำนกำรเข้ำไปลงทุนซื้อ
ร้ำนค้ำ Superstore Retail หลำยสำขำของกลุ่มบริษัทใหญ่จำกต่ำงชำติ โดยคนเวียดนำมมองว่ำกำรลงทุน
เช่นนั้นจะเป็นกำรแย่งงำน หรือท ำให้สินค้ำเวียดนำมถูกเบียดออกและขำยได้น้อยลง อย่ำงไรก็ดี ในควำม
เป็นจริง กำรเปิดโอกำสให้มีกำรลงทุนจำกต่ำงชำติในภำพรวม จะเป็นกำรเพิ่มโอกำสให้คนเวียดนำม และ
เป็นกำรช่วยเพิ่มอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ ดังนั้น ภำครัฐอำจมีกำรส่งเสริม Campaign เพื่อช่วยให้คน
เวียดนำมเข้ำใจถึงประโยชน์ของกำรลงทุนจำกต่ำงชำติ เพื่อให้เกิดกำรต่อต้ำนน้อยลง
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ประเทศจีน (กรณีศึกษาความร่วมมือลุ่มแม่น ้าล้านช้าง - แม่น ้าโขง และ
การสร้างความสัมพันธ์เพื่อการลดความเหลือ่มล ้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่าง 2 ภูมิภาค)

• เมื่อพิจำรณำจำกมุมมองภูมิรัฐศำสตร์ - เศรษฐกิจ (Geo-Political Economies) แม่น้ ำโขงหรือแม่น้ ำล้ำนช้ำงในประเทศจีน รวมท้ังอำณำบริเวณท่ี
เกี่ยวข้องคือท ำเลส ำคัญทำงยุทธศำสตร์ 
จีนภำยใต้สภำวะเศรษฐกิจถดถอย หรือที่นิยมเรียกว่ำ New Normal ซึ่งจีนต้องกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งจำกกำรลดกำรพึ่งพำกำรส่งออกไปยัง

ตลำดโลก มำสู่กำรเน้นกำรขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของตนจำกกำรบริโภคภำยในประเทศ 
กำรขยำยบทบำทของจีนในกำรเชื่อมโยงภูมิภำคหลัก ๆ ของโลก อันได้แก่ เอเชีย แอฟริกำ และยุโรป เข้ำด้วยกันผ่ำนโครงกำร Belt and 

Road Initiative (BRI) 

• นอกจำกจีนแล้ว ประเทศเทศมหำอ ำนำจอีกอย่ำงน้อย 2 ประเทศ คือ 
ประเทศญี่ปุ่น ท่ีให้ควำมสนใจในภูมิภำคนี้มำตั้งแต่ทศวรรษ 2533 ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นผู้สนับสนุนหลักของโครงกำรควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ

ในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง (The Greater Mekong Sub-regional Economic Cooperation Program) ซึ่งได้รับกำรจัดตั้งขึ้นตั้งแตป่ี 2535 
และในท่ีสุดได้พัฒนำไปสู่ประชุมสุดยอดผู้น ำลุ่มแม่น้ ำโขง - ญี่ปุ่น (Mekong - Japan Summit) ครั้งแรก ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นในปี  
2552 ซึ่งได้มีกำรจัดท ำ ปฏิญญำโตเกียว 2552 (The 2009 Tokyo Declaration) ขึ้น 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ ผ่ำนทำงควำมริเริ่มลุ่มแม่น้ ำโขงตอนล่ำง (Lower Mekong Initiative: LMI) ท่ีเร่ิมต้นในปี 2552 ก็ก ำลังให้ควำมสนใจ

อนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง ซึ่ง LMI นี้ก็สอดคล้องกับนโยบำยปรับสมดุลใหม่ (Re-Balancing) ของรัฐบำลสหรัฐอเมริกำในภูมิภำคเอเชีย - แปซิฟิก 
ซึ่งหลำยฝ่ำยวิเครำะห์ว่ำสหรัฐอเมริกำก ำลังเดินเกมปิดล้อมและจ ำกัดเขตกำรขยำยอิทธิพลของประเทศจีน สถำนกำรณ์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ประเทศเช่นนี้ ยิ่งเน้นควำมส ำคัญทำงยุทธศำสตร์ของอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขงต่อประเทศจีน

• ส ำหรับกลุ่มประเทศอำเซียนเอง โดยเฉพำะกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียนบนภำคพื้นทวีป อันได้แก่ ไทย กัมพูชำ เมียนมำ สปป.ลำว และเวียดนำม 
ต่ำงก็คำดหวังท่ีจะได้รับประโยชน์จำกนโยบำยดังกล่ำวของประเทศจีน รวมท้ังพึ่งพิงจีนอย่ำงมำก โดยเฉพำะในฐำนะท่ีเป็นแหล่งวัตถดุบิ และเป็น
ตลำดสินค้ำและบริกำรท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกในมิติด้ำนประชำกร
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ประเทศจีน (กรณีศึกษาความร่วมมือลุ่มแม่น ้าล้านช้าง - แม่น ้าโขง และ
การสร้างความสัมพันธ์เพื่อการลดความเหลือ่มล ้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่าง 2 ภูมิภาค)

• แม้ว่ำ แม่น้ ำโขงหรือแม่น้ ำล้ำนช้ำง คือ ควำมเชื่อมโยงท่ีส ำคัญ หำกแต่ปัจจุบัน สถานการณ์ในแม่น ้าโขงที่น้าไปสู่ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างประเทศในภูมิภาคก็คุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา อำทิ จีน สปป.ลำว 
และเมียนมำ ซึ่งอยู่ทำงต้นน้ ำ ต้องกำรพัฒนำโครงกำรเขื่อนขนำดใหญ่เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำ ซึ่งจะกระทบต่อกระแสน้ ำ 
ตะกอน และปริมำณน้ ำในแม่น้ ำ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ทำงปลำยน้ ำ โดยเฉพำะกัมพูชำ ซึ่งเผชิญปัญหำน้ ำท่วม 
และกำรสูญเสียควำมอุดมสมบูรณ์ในทะเลสำบ (ตนเลสำบ หรือ โตนเลสำบ) ซึ่งเป็นทะเลสำบน้ ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่เวียดนำมก็สูญเสียพื้นที่เพำะปลูกในบริเวณดินดอนปำกแม่น้ ำโขง และยังเผชิญกับปัญหำลิ่มน้ ำทะเล
ที่แทงลึกเข้ำยังพื้นที่ตอนในของประเทศ ปัญหาเหล่านี น้าไปสู่สถานการณ์ความตึงเครียดภายในอนุภูมิภาค แม้ข้อพิพาท
ยังไม่ได้เกิดขึ นอย่างเป็นรูปธรรม แต่วิกฤตความไว้เนื อเชื่อใจ (Trust Crisis) ก็คุกรุ่นแล้วในพื นที่

• เพื่อแก้ปัญหำดังกล่ำว ความร่วมมือลุ่มแม่น ้าล้านช้าง - แม่น ้าโขง (Lancang - Mekong Cooperation: LMC) จึง
ได้รับการเสนอขึ นโดยประเทศไทยและได้รบัการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนในปี 2557 จนน ำไปสู่กำรประชุมสุดยอดผู้น ำลุ่ม
แม่น้ ำล้ำนช้ำง - แม่น้ ำโขง ในเดือนมีนำคม 2559 ณ เมืองซำนย่ำ (Sanya) มณฑลไห่หนำน (ไหหล ำ, Hainan) ของประเทศ
จีน และเพื่อให้ควำมร่วมมือดังกล่ำว น ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรร่วมกันในลุ่ม
แม่น้ ำโขง เพื่อที่น ำไปสู่กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยนืทั้งในมิติกำรเมือง - ควำมมั่นคง เศรษฐกิจ และ
สังคม - วัฒนธรรม ประเด็นที่ต้องพิจารณาด้าเนินการโดยเร่งด่วน คือ การสร้างความไว้เนื อเชื่อใจ (Trust Building)
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สาเหตุของวิกฤตความไว้เนื อเชื่อใจ (Trust Crisis)

1. ความไม่สมดุลของอ้านาจ ความหวาดกลัวระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งและประเทศที่อ่อนแอ ทั้งในมิติของขนำดของประเทศ 
ขนำดของประชำกร และขนำดของระบบเศรษฐกิจ

2. ความตระหนักรู้ท่ีผิด (Misperception) ในหลากหลายประเด็น ควำมเข้ำใจผิดเหล่ำนี้เกิดขึ้นจำกหลำกหลำยสำเหตุ แต่
อำจจะพิจำรณำจำกเหตุกำรณ์หลัก ๆ ที่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดเหล่ำนี้ได้ใน 2 กรณีหลัก โดยประเด็นแรก คือ ควำมทรงจ ำจำก
สงครำมเย็นในอดีต ประเด็นที่สองที่เป็นที่มำของควำมตระหนักรู้ที่ผิด คือ กรณีข้อพิพำทในทะเลจีนใต้ โดยควำมขัดแย้งกันใน
ประเด็นกำรเมือง - ควำมมั่นคง ระหว่ำงประเทศคู่กรณีถูกน ำมำเหมำรวมกับควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ และสังคม - วัฒนธรรม

3. การเมืองทั งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ดังที่ได้กล่ำวไปแล้วข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำมหำอ ำนำจหลำยประเทศก ำลัง
พยำยำมขยำยเขตอิทธิพล (Sphere of Influence) เข้ำมำภำยในภูมิภำค และหลำยประเทศในภูมิภำคเองก็มีควำมเชื่อมโยง
ทำงกำรเมืองกับประเทศมหำอ ำนำจภำยนอกที่มีอ ำนำจทำงเศรษฐกิจสูง

4. ความเอนเอียงของอัตลักษณ์ (Identity Bias) เนื่องจำกมีประชำกรจ ำนวนมำกในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขงสืบเชื้อสำยมำจำก
ชำวจีน และเข้ำอำศยัอยู่ในประเทศต่ำง ๆ ในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขงในลักษณะของชำวจีนโพ้นทะเล (Oversea Chinese) ใน
หลำยครั้ง ทำงกำรจีนพิจำรณำว่ำคนเหล่ำนี้เป็นพลเมืองชำวจีนซึ่งสำมำรถมีบทบำทเปน็ตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของ
ประเทศจีนได้ ในขณะที่พวกเขำเองก็พิจำรณำว่ำตนเองไม่ได้เป็นนำยหน้ำของจีน และไม่มีควำมจ ำเป็นต้องท ำเช่นนั้นด้วย 
เนื่องจำกพวกเขำคือประชำชนของไทย สปป.ลำว กัมพูชำ เมียนมำ และเวียดนำม ควำมเข้ำใจผิดในลักษณะนี้หลำย ๆ ครั้ง 
สร้ำงควำมรุนแรงในด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ เนื่องจำกทุกประเทศต่ำงก็เคำรพและต้องกำรรักษำอ ำนำจอธิปไตย 
รวมทั้งต้องกำรพิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเองด้วยกันทั้งสิ้น
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From Trust Crisis to Trust Building

1. การสร้างกลไกระงับข้อพิพาทอย่างเป็นรูปธรรมในกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น ้าล้านช้าง - แม่น ้าโขง เพื่อให้ประเทศเหล่ำนี้
มั่นใจว่ำหำกเกิดกำรกระทบกระทั่งกันขึ้น ก็จะมีกลไกที่เป็นที่ยอมรับในกำรแก้ปัญหำ

2. กำรเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm) ที่แตกต่ำงไปจำกสถำนกำรณ์ที่ทั้งสองฝ่ำยได้รับผลประโยชน์ร่วมกันในรูปแบบปกติ 
แต่ต้องเน้นการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ นร่วมกันอย่างเท่าเทียมกัน กระบวนการยกระดับความร่วมมือดังกล่าวอาจ
หมายรวมถึงการท่ีแต่ละประเทศถอยคนละก้าว ละทิ งผลประโยชน์ส่วนตนไปเพื่อท้าให้สว่นรวมในระดับภูมิภาคให้สามารถ
เดินหน้าต่อไปได้อย่างดีขึ นและได้รับกำรพัฒนำต่อไปจนกลำยเป็นกำรรวมกลุ่มทำงภูมิภำคที่เขม้แขง็และยั่งยนื

3. กรอบควำมร่วมมือลุ่มแม่น้ ำล้ำนช้ำง - แม่น้ ำโขงในสถำนะของควำมร่วมมือระดับภูมิภำค (Regional Bloc) ต้องมีการ
ด้าเนินงานแบบไม่ยึดติดวิธีคิดเน้นตนเองเป็นศูนย์กลาง (Inward-looking) อำทิ ต้องมีกำรบูรณำกำรน ำเป้ำหมำยกำร
พัฒนำแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) และเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) เข้ำมำเป็นส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำตนเอง นอกจำกนี้ ประเทศสมำชิกของอนุภูมิภำคต้องมี
จิตส ำนึกควำมรับผิดชอบและท ำงำนร่วมกันอย่ำงแข็งขันเพื่อท ำให้ส่วนรวมประสบผลส ำเร็จ

4. กรอบควำมร่วมมือลุ่มแม่น้ ำล้ำนช้ำง - แม่น้ ำโขงต้องมีกำรลงทุนในทรัพยำกรทุนมนุษย์ผ่ำนกำรขยำยกรอบควำมร่วมมือระดับ
ภูมิภำคให้กว้ำงยิ่งขึ้น หรือประชำคมอำเซียน และประชำคมอำเซยีน + นั่นเอง โดยกุญแจส ำคัญของประชำคมอำเซียนก็คือ 
บรรทัดฐานที่ว่าด้วยให้คนเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนา (People Oriented and People Centred) และการมีส่วนร่วม
อย่างเต็มที่ของคนในการพัฒนา (Inclusiveness) ดังนั น กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น ้าล้านช้าง - แม่น ้าโขงต้องไม่หลงลืม
สาระส้าคัญของการเป็นชุมชนระดับภูมภิาคท่ีมีความสงบสุขบนพื นฐานของความเชื่อมโยงหรือปฏิสัมพันธร์ะหว่าง
ประชาชน (People-to-People Connectivity) ในอนุภูมิภาค 68



ข้อสรุปจากการท้าวิจัย
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ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยเพื่อการลดความเหลื่อมล ้า
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง

•ประเทศไทยต้องเริ่มต้นกระบวนการนี โดยการปรับเปลี่ยนวิธีคิด โดยพิจารณาประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น ้าโขงให้เป็นโอกาสความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งมิติทำงกำยภำพ (Physical Connectivity อำทิ ระบบ
กำรคมนำคมขนส่ง) มิติทำงสถำบัน (Institutional Connectivity อำทิ กฎระเบียบ มำตรฐำนที่สอดคล้องพ้องกัน) และ
มิติประชำชน (People-to-People Connectivity อำทิ กระบวนกำรสร้ำงควำมไว้ใจ) ถือเป็นเรื่องส ำคัญที่สุด (ลูกศรที่ 
1 ในภำพ)

• เพื่อให้ประเทศไทยเป็นชำติกำรค้ำ (Trading Nation) และเป็นจุดศูนย์กลำงของภูมิภำคอำเซียนบนภำคพื้นทวีป หรือ 
อนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง มาตรการเร่งด่วน คือ ต้องลด ละ เลิก มาตรการทางการค้าที่มิใช่มาตรการทางภาษี (Non-
Tariff Measures: NTMs) และเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานของภาครัฐ จากผู้คุมกฎ (Regulator) เป็น ผู้อ้านวยความ
สะดวก (Facilitator) โดยเฉพำะกำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมทำงกำรค้ำและกำรลงทุนที่เหมำะสมผ่ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ทำงกำรค้ำ (Trade Facilitations: TFs) (ลูกศรที่ 1 และ 2 ในภำพ)

• ในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนออกนโยบำยและมำตรกำรต่ำง ๆ ของภำครัฐ และกำรออกไปเจรจำกำรค้ำกำรลงทุนใน
แต่ละรอบ ต้องเชิญกลุ่มธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบจากหัวข้อการเจรจาในครั งนั น ๆ มาร่วมแสดงความคิดเห็นก่อน
ออกไปท้าการเจรจา โดยต้องเชิญผู้ประกอบการมาทั งเครือข่ายหรือห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain, Value 
Chain) ของสินค้ำที่คำดว่ำจะได้รับผลกระทบจำกหัวข้อกำรเจรจำ (ลูกศรที่ 1 ในภำพ)
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ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยเพื่อการลดความเหลื่อมล ้า
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง

• เพื่อให้เกิดพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและสำมำรถลดควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงประชำชนในแต่ละประเทศได้จริง การอ้านวยความ
สะดวกให้ปัจจัยการผลิต ซึ่งรวมทั งแรงงาน และการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการให้สามารถเดินทางไปมาระหว่าง
ประเทศได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ นถือเป็นปัจจัยที่มีความส้าคัญยิ่ง กำรลดขั้นตอนของภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรผ่ำนแดน 
จะท ำให้ลดต้นทุน ลดกระบวนกำร และเอกสำรในกำรขอสิทธิประโยชน์ กำรเจรจำ (แน่นอนว่ำต้องมีมำตรกำรเพื่อ
ประกันควำมเสี่ยงด้ำนควำมม่ันคง ซึ่งอำจเกิดขึ้นจำกปัญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติ และกำรค้ำมนุษย์) (ลูกศรที่ 1 ในภำพ)

•บทบำทของภำครัฐไทยในกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมให้มีควำมแข็งแกร่ง โดยต้องเป็น
กำรบูรณำกำรหลำยหน่วยงำนให้มีลักษณะเป็นพี่เลี ยงที่ปรึกษาในการประกอบธุรกิจ (Business Incubators) การ
ให้ความช่วยเหลือและติดอาวุธในการด้าเนินธุรกิจอย่างครบวงจร และต้องค้านึงถึงผลในระยะยาวในการเชื่อมโยง 
SMEs ชาวไทยที่เข้มแข็งเหล่านี ให้สามารถจับคู่ด้าเนินธุรกิจกับภาคเอกชนและภาครัฐของประเทศเพื่อนบ้านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ กำรจับคู่ทำงธุรกิจ (Business Matching) ในรูปแบบเดิมที่มีดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จในมิติเชิงปริมำณ ต้อง
มีกำรปรับเปลี่ยนให้ค ำนึงถึงมิติเชิงคุณภำพควำมควำมสัมฤทธิ์ผลในกำรเชื่อมโยงไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำนให้เข้ำสู่ห่วงโซ่
กำรผลิตระดับนำนำชำติมำกยิ่งขึ้น (ลูกศรที่ 1 และ 2 ในภำพ)
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ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยเพื่อการลดความเหลื่อมล ้า
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง
• กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้เรื่องกำรค้ำ กำรลงทุน กำรใช้สิทธิประโยชน์ ตลอดจนโอกำสและอุปสรรคต่ำง ๆ ในประเทศเพื่อนบ้ำน 

ต้องมีการวางยุทธศาสตร์การเผยแพร่ และการบริหารจัดการขอ้มูล (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบ เพ่ือ
ลดความซ ้าซ้อน และความสับสนของข้อมูล โดยเฉพำะในหลำยประเทศที่ปฏิรูประบบเศรษฐกิจ มีกำรออกกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรค้ำกำรลงทุนเป็นจ ำนวนมำก และมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ดังนั้น ข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้องเชื่อถือได้ จึงมี
ควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง (ลูกศรที่ 1 และ 2 ในภำพ)

• การให้ความช่วยเหลือของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง เพ่ือสนับสนุนความเชื่อมโยงและ
ลดความเหลื่อมล า้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีการวางยุทธศาสตร์ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
เบี ยหัวแตก และเพื่อสร้ำงโมเมนตัมให้กับกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ของประชำชนทั้ง 2 ฝ่ำยจำกกำรให้ควำมช่วยเหลือระหว่ำง
ประเทศในรูปแบบต่ำง ๆ และเพื่อให้กำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำในประเทศเพื่อนบ้ำนเกดิข้ึนจริงอย่ำง
เป็นรูปธรรม (ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนในกรณีที่ประเทศเพื่อนบ้ำนอำจยังไม่ได้ก ำหนดประเด็นในเรื่องกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำไว้ใน
วำระแห่งชำต)ิ การให้ความความช่วยเหลือต้องมีเงื่อนไขในประเด็นของความโปรง่ใส การยึดหลักธรรมาภิบาล และ
ก้าหนดประเด็นในเรื่องการลดความยากจนและความเหลื่อมล ้าให้เป็นดัชนีชี วัดความส้าเรจ็ของโครงการความช่วยเหลือ
เหล่านั น รวมทั งก้าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการความช่วยเหลือดังกล่าวไปยังกลุ่มที่มีความ
สุ่มเสี่ยง (Vulnerable) สูงที่สุดของแต่ประเทศ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกันออกไป โดยในกรณีของประเทศเมียนมำ และสปป.ลำว 
อำจหมำยถึงประเด็นชนกลุ่มน้อย ในขณะที่กัมพูชำ อำจหมำยถึงกลุ่มผู้ยำกจนและกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงจะกลับเข้ำสู่ภำวะยำกจนได้อีก 
(Near Poor) (ลูกศรที่ 4 และ ลูกศรเครื่องหมำย + ในภำพ) 72



ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยเพื่อการลดความเหลื่อมล ้า
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง

•การด้าเนินนโยบายการเงินของประเทศไทยควรต้องค้านึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ นประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้
เนื่องจำกกำรค้ำชำยแดนที่เพื่อนบ้ำนพึ่งพิงสินค้ำและบริกำร รวมทั้งเงินลงทุนจำกประเทศไทย ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้ำนทั้งในภำคเศรษฐกิจแท้จริงและในภำคกำรเงิน รวมทั้งยังส่งผลกระทบผ่ำน
อัตรำแลกเปลี่ยนอีกด้วย แม้ประชำคมอำเซียนไม่มีเป้ำหมำยสุดท้ำยของกำรรวมกลุ่มเหมือนสหภำพยุโรปที่จะรวมสกุล
เงินเข้ำด้วยกันเป็นเงินสกุลเดียว และคำดว่ำน่ำจะไม่เกิดขึ้นในอนำคต แต่ถ้ำระบบกำรช ำระเงินที่เชื่อมโยงกันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพก็เปรียบเสมือนถนนที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจของไทยและประเทศเพื่อนบ้ำนเข้ำด้วยกัน ในขณะที่นโยบำย
ด้ำนกำรส่งเสริมให้ระบบธนำคำรพำณิชย์ และสถาบันการเงินของไทยมีความแข็งแกร่ง และเชื่อมโยงการท้าธุรกิจ
เข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านก็เปรียบเสมือนมัคคุเทศก์น้าทางให้นักลงทุนไทยไปบูรณาการการค้าและการลงทุนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตระดับนานาชาติ (GVCs) และยังท้าให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ผ่านการให้บริการทางการเงินแบบครอบคลุมทุกภาคส่วน (Financial Inclusion) อีกด้วย (ลูกศรที่ 1 - 4
ในภำพ)
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ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยเพื่อการลดความเหลื่อมล ้า
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง
• บทบำทของภำคเอกชนในกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำในรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private 

Partnership: PPP) ถือเป็นอีกหน่ึงกลไกส้าคัญท่ีควรได้รับการส่งเสริม ทั งนี ต้องตระหนักด้วยว่าการแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เหมาะสม และเป็นธรรม ระหว่าง 2 ประเทศ และระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเป็นปัจจัยส ำคัญที่สุด (ลูกศรที่ 1 - 4 ในภำพ)

• ประเทศไทยต้องมีกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ทำงกำรค้ำ และต้องมีบทบำทในกำรเข้ำร่วมผลักดันกลไกกำรเจรจำกำรค้ำและกำรเปิดเสรีทำงกำร
ค้ำในรูปแบบใหม่ ซึ่งครอบคลุมในหลำยมิตินอกเหนือจำกกำรค้ำและกำรลงทุน (High Standard and Comprehensive Trading 
Agreement) ไม่ว่ำจะเป็นกรอบประชำคมอำเซียน 2568 ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในภูมิภำคของอำเซียน (Regional Comprehensive 
Economic Partnership: RCEP, ASEAN +6) หรือแม้แต่ ควำมตกลงหุ้นส่วนยุทธศำสตร์เศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟิก (Trans-Pacific 
Partnership Agreement: TPP) และในอนำคต ควำมตกลงกำรค้ำเสรเีอเชีย - แปซิฟิก (Free Trade Agreement of Asia-Pacific: 
FTAAP) โดยต้องมีการศึกษาอย่างรอบคอบและรอบด้านจากทุกภาคส่วน (รัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน) โดยอ้างอิงจาก
หลักฐานท่ีเชื่อถือได้ในทางวิชาการ โดยเน้นผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนโดยส่วนรวมเป็นส้าคัญ (ลูกศรที่ 1 - 3 ในภำพ)

• แม้ในหลำยพื้นที่ ผู้บริโภคจะนิยมชมชอบในสินค้ำจำกประเทศไทยในเรื่องของคุณภำพในระดับรำคำที่เหมำะสม แต่อย่ำงไรก็ตำมในมิติของ
กำรเข้ำไปใช้ทรัพยำกร กำรเข้ำไปลงทุน ซึ่งส่งผลกระทบกับผู้ประกอบกำรท้องถิ่น ตลอดจนควำมรู้สึกชำตินิยมในประเทศเพื่อนบ้ำน ก็อำจ
สร้ำงปัญหำทั้งในมิติทำงเศรษฐกิจ และมิติทำงกำรเมืองควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศได้โดยง่ำย ดังน้ัน กำรด ำเนินนโยบำยในลักษณะ 
บรรษัทธรรมาภิบาล (Corporate Social Responsibility: CSR) รวมทั้งกำรใช้ส่ือประชำสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
ที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภคในแต่ละประเทศได้เข้ำใจถึงวัตถุประสงค์อย่ำงแท้จริงของกำรค้ำและกำรลงทุนจำกประเทศไทยนั้นไม่ใช่เป็นเพียงกำร
เข้ำไปกอบโกยผลประโยชน์ หำกแต่เข้ำมำเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำและพัฒนำให้ทั้ง 2 ประเทศเติบโตคู่กันไปอย่ำงยั่งยืน ถือเป็นเรื่องส ำคัญ 
(ลูกศรที่ 1 - 5 ในภำพ)
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส้าหรับประเทศไทย
ในระดับทวภิาคีกับแต่ละประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง

•ประเด็นเร่งด่วนส ำหรับประเทศกัมพูชำนอกจำกเรื่องมำตรกำรทำงกำรค้ำที่มิใช่มำตรกำรทำงภำษีแล้วก็คือ กำร
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยให้พิจำรณำว่ำกัมพูชำไม่ใช่ประเทศคู่แค้นทำงประวัติศำสตร์อีกต่อไป กำรแสวงหำ
โอกำสและผลประโยชน์ร่วมกันในเวทีประชำคมอำเซียนและประชำคมโลกคือวิธีคิดที่ถูกต้องเหมำะสมมำกกว่ำส ำหรับ
บริบททำงสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลดีในประเด็นกำรเมือง - ควำมมั่นคง และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ
อีกด้วย ดังนั น กระบวนการสร้างความไว้เนื อเชื่อใจ (Trust Building) และการเชื่อมโยงประชาชน (People-to-
People Connectivity) เพื่อความเข้าใจระหว่างประชาชนทั ง 2 ประเทศจึงเป็นประเด็นส้าคัญยิ่ง

•สปป.ลำว และประเทศไทยเป็น 2 ประเทศที่มีควำมใกล้ชิดกันอย่ำงยิ่ง โดยเฉพำะในมิติสังคม - วัฒนธรรม และ
ประเทศไทยก็หวังพึ่งควำมแข็งแกร่งของสปป.ลำว ในมิติด้ำนพลังงำนเพื่อควำมยั่งยืนและเสถียรภำพด้ำนพลังงำนของ
ประเทศ รวมทั้งกำรเป็นจุดเชื่อมโยงทำงระบบโลจิสติกส์ไปสู่ตลำดอื่น ๆ ในภูมิภำค อย่ำงไรก็ตำม ควำมเข้ำใจผิด
ระหว่ำงกันของประชำชนทั้ง 2 ประเทศอำจน ำไปสู่อุปสรรคต่ำง ๆ ดังนั้น เช่นเดียวกับกรณีของประเทศกัมพูชา
กระบวนการสร้างความไว้เนื อเชื่อใจ (Trust Building) และการเชื่อมโยงประชาชน (People-to-People 
Connectivity) เพื่อความเข้าใจระหว่างประชาชนทั ง 2 ประเทศจึงเป็นประเด็นส้าคัญยิ่ง
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส้าหรับประเทศไทย
ในระดับทวภิาคีกับแต่ละประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง

•ส ำหรับประเทศเมียนมำ ประเด็นในเรื่องชนกลุ่มน้อย และกลุ่มชำติพันธุ์เป็นประเด็นอ่อนไหว และรัฐบำลชุดใหม่
ภำยหลังกำรปฏิรูปกำรเมืองและเศรษฐกิจของเมียนมำที่น ำโดย อู่ทินจ่อ และอองซำนซูจี ก็คงจะมีนโยบำยและ
มำตรกำรที่จะบูรณำกำรเพื่อแก้ปัญหำชนกลุ่มน้อยในประเทศของตนอย่ำงเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น ดังนั น การด้าเนิน
นโยบายทางด้านความม่ันคงของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์จึงต้องมีการ
ทบทวน เพราะอาจจะกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ 

•ส ำหรับประเทศเวียดนำม ปัจจุบันนโยบำยและกฎหมำยมีควำมเอื้อต่อกำรเปิดให้ต่ำงชำตเิข้ำไปลงทุนอยู่แล้ว ประกอบกับ
นักลงทุนรำยใหญ่ของไทยก็ได้รับกำรสนับสนุนให้เข้ำไปลงทุนในลักษณะที่สร้ำงรำยได้ให้กับคนจนในเวียดนำม ซึ่งจะมี
ส่วนช่วยในกำรลดควำมเลื่อมล้ ำ อย่ำงไรก็ดีสิ่งที่ยังเป็นอุปสรรคอยู่บ้ำงอำจยังเป็นเรื่องของทัศนคติที่ว่ำคนไทยอำจมอง
ว่ำเวียดนำมเป็นคู่แข่งในตลำดโลก หรือคนเวียดนำมที่มองว่ำคนไทยเข้ำมำยึดครองธุรกิจต่ำง ๆ ในเวียดนำม ดังนั น 
อาจต้องมีการทบทวนวิธีคิดและทัศนคติของทั งสองฝ่ายว่า ต่างฝ่ายน่าจะได้ประโยชน์ด้านการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจมากกว่า หากมีการสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ นอกจากนี  การลงทุนใน
อุตสาหกรรมท่ีจะช่วยสร้างงานให้กับคนจนยังจะช่วยลดความเหลื่อมล ้าได้อีกด้วย
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