
การค้าระหว่างประเทศเพือ่ขบัเคลือ่นประเทศอนุภูมภิาค
ลุ่มแม่น า้โขงสู่เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื

บรรยายโดย 
วมิล  ป้ันคง

ส านักพฒันาองค์ความรู้ 
สถาบันระหว่างประเทศเพือ่การค้าและการพฒันา

15 มีนาคม 2561
โรงแรมโนโวเทล  สยามสแควร์ กรุงเทพ

การอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “การคา้ระหวา่งประเทศสู่เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง” วนัท่ี 15 – 16 มีนาคม 2561 ณ กรุงเทพฯ



การค้าระหว่างประเทศเพ่ือขบัเคล่ือนประเทศก าลงัพฒันา
สู่เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน กรณีศึกษากลุ่มประเทศลุ่มน ้าโขง



ทีมวิจยั

หวัหน้าโครงการ
ศาสตราจารย ์ดร.พริยิะ ผลพริุฬห ์– ศนูยศ์กึษาพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์

นักวิจยั
ดา้นเศรษฐศาสตร์
รองศาสตราจารย ์ดร.ศาสตรา สดุสวาสดิ ์ – คณะพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
รองศาสตราจารย ์ดร.ปงัปอนด ์รกัอ านวยกจิ – วทิยาลยัประชากรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ดา้นรฐัศาสตร์
อาจารย ์ดร.ศริพิงศ์ ปาลกะวงศ ์ณ อยุธยา – คณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ดา้นบรหิารธุรกจิ 
รองศาสตราจารย ์ดร.เทดิชาย ช่วยบ ารุง - คณะการจดัการท่องเทีย่ว สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
อาจารย ์ดร.ธรีะวฒัน์ เจรญิราษฎร ์– คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
นายทวชียั เจรญิเศรษฐศลิป์ – สถาบนับรหิารธุรกจิศศนิทรแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ทมีวจิยัต่างประเทศ
Associate Professor Dr.Phouphet Kyophilavong - National University of Laos, Lao PDR. 
Dr. Alay Phonvisay - National University of Laos, Lao PDR. 

นกัวจิยัผูช้่วย
บณัฑติย ์ควบปญัญา – ศนูยศ์กึษาพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
อรพรรณ บวัอื่น – ศนูยศ์กึษาพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
สยาม สระแกว้ – คณะพฒันาการเศรษฐกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์
ณฐัฎ์ ภูรพิฒัน์สริ ิ– วทิยาลยัประชากรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0wsrg_qnQAhXLp48KHcJnCGkQjRwIBw&url=http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceXI/agenda.htm&psig=AFQjCNEgGcDZEqz2LnMMb4ur3CUZlZfiqg&ust=1479272795787599
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZrIu4_6nQAhUGPI8KHVYWDigQjRwIBw&url=http://www.posttoday.com/biz/aec/column/416257&psig=AFQjCNH-jmAmWc5gtQGlXMRUn4khjRXmZQ&ust=1479272949161776
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-urbK_6nQAhXLQo8KHZWHDvoQjRwIBw&url=http://www.dpu.ac.th/ises/Adjunct-Researchers.html&psig=AFQjCNGrOTo7Kz18GktIgAJQXmFWDswQQg&ust=1479273023234215
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnh5_zgqrQAhUeSo8KHbXBC_MQjRwIBw&url=http://www.ifdtraining.com/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C-2/&psig=AFQjCNEcY6PlrcP-qh7e6FZrFNFlM15t8A&ust=1479273905223469


(SDG Goals 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค)์ ทีต่อ้งบรรลุในปี 2030
https://www.youtube.com/watch?v=5G0ndS3uRdo







การค้าระหว่างประเทศจึงส่งผลต่อการพฒันา และ
ต้องการ “นโยบายการค้า” ท่ีเหมาะสม



“นโยบายการค้า” เป็นเครื่องเพื่อการพฒันา
1. นโยบายการค้าในการเป็นเครื่องมือหน่ึงในการด าเนินการ (Trade as a Means of Implementation) –

– ประเทศก าลงัพฒันาสว่นใหญ่ทีก่ารคา้ระหวา่งประเทศคดิเป็นสดัสว่นคอ่นขา้งสงู
– การคา้ระหวา่งประเทศชว่ยสรา้งรายไดจ้ากนโยบายภาษแีละไมใ่ชภ่าษ ีรวมไปถงึโอกาสในการกูเ้งนิจากรฐับาลเพือ่

ใชใ้นการลงทุนสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานต่างๆ เพือ่การพฒันาประเทศ 
– การคา้ระหวา่งประเทศเป็นเครื่องมอืในการด าเนินการในมติทิีไ่มใ่ชก่ารเงนิ (Non-Financial Means) ทีจ่ะสง่ผลต่อ

การพฒันาโดยตรงเชน่ การเขา้ถงึแหลง่อาหาร, การเขา้สูม่าตรฐานการผลติในระดบัสากล เชน่ระบบ ISO

2. นโยบายการค้าท่ีท าให้เกิดผลกระทบจากการเข้าสู่ตลาดท่ีน ามาสู่การพฒันาท่ียัง่ยืน (Potential 
Impacts of Market Access Conditions for Sustainable Development)
– ภาครฐัสามารถด าเนินนโยบายการคา้โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ชว่ยเหลอืคนยากจน (Pro-Poor Trade Policy) เพือ่ให้

แน่ใจวา่คนยากจนเหลา่นัน้สามารถเขา้ถงึ  (Accessibility) และสามารถซือ้หา (Affordability) สนิคา้และบรกิารที่
จ าเป็นต่อการพฒันาคุณภาพชวีติของคนยากจนเหลา่นัน้ได ้เชน่ การลดภาษยีารกัษาโลก 

3. นโยบายการค้าท่ีสร้างการกระท าท่ีเก้ือหนุนการเช่ือมโยงของการค้าไปสู่การพฒันาท่ียัง่ยืน 
(Complemetary Actions to Link Trade and the SDGs) 
– การสรา้งระบบความรว่มมอืระหวา่งประเทศ (ทัง้ในระดบัภมูภิาคหรอืนอกภมูภิาค) หรอืกรอบความรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศต่างๆ ในการยกระดบัประเทศเพือ่บรรลุเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื เชน่สาขาทีต่อ้งมกีารเชื่อมโยงในตลาด 
เชน่สาขาการขนสง่หรอืโลจสิตกิต,์ สาขาทีเ่กีย่วขอ้งกบัประชากรทีม่ฐีานะยากจน เชน่ภาคเกษตรกรรม, สาขาทีเ่ป็น
อุปสรรคต่อการเพิม่ประสทิธภิาพ เชน่ภาคการเงนิ  

– นโยบายทีส่นบัสนุนการแขง่ขนั (Competition Policy) เชน่นโยบายทีต่่อตา้นการผกูขาดยงัชว่ยใหผู้ป้ระกอบการ
รายยอ่ยสามารถใชป้ระโยชน์จากการคา้ระหวา่งประเทศไดม้ากขึน้  



Why GMS?
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GMS มีสดัส่วนการคา้สูง



พึง่พาภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรเป็นส าคญั



นอกจากนั้นยงัพ่ึงพาเงินทุนจากต่างประเทศ



การค้าระหว่างประเทศส่งผลต่อความยัง่ยืน
ของภมิูภาค GMS หรอืไม่?

ถ้าไม่..ควรมีนโยบายการค้าอย่างไร
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• งานศกึษาผลกระทบของการคา้ระหวา่งประเทศต่อการพฒันาโดยสว่นใหญ่จะเน้นศกึษา
ผลกระทบต่อ "การลดความยากจน"  Winters, McCulloch, and McKay (2004) และของ 
Harrison and McMillan (2006) 

• อยา่งไรกด็ ีงานศกึษาจ านวนมากพบวา่การคา้ระหวา่งประเทศไมไ่ดช้ว่ยท าใหค้วามยากจนลดลง
เสมอไปขึน้อยูก่บัขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวเิคราะห ์
– ความยากจนลดลง - Sala-i-Martin, 2006: Atkinson and Brandolini, 2010: และ Dhondge and Minoiu, 

2011
– ความยากจนเพิม่ขึน้ - Kanbur, 2001 และ 2004



รปูท่ี 2.1 กรอบการเช่ือมโยงของนโยบายการค้าต่อการพฒันาแบบดัง้เดิมของ Winters

นโยบายการค้าระหว่างประเทศ

ช่องทางด้านราคา 
(Price Channel) 

ช่องทางด้านการผลิต
(Enterprise Channel)

ช่องทางด้านการใช้จ่ายภาครฐั
(Government Channel)

ผลกระทบต่อครวัเรือน

ท่ีมา: ประยกุตจ์ากแนวคิดของ Winter (2004)



กรอบการเช่ือมโยงแบบเก่าตอบเพียงโจทยก์ารลด
ความยากจน แต่ไม่ตอบโจทย ์SDGs ทัง้หมด 

• โดยเฉพาะเป้าหมายในมติทิาง
สงัคมและในมติทิางสิง่แวดลอ้ม

• น ามาสูก่รอบการเชื่อมโยงใหมท่ีม่ี
ชื่อวา่ The Pholphirul Model of 
Trade-Linkage to Sustainable 
Development Goal
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การค้าระหว่างประเทศ

การค้าสินค้าและบริการ

ช่องทางด้านการผลิต
การใช้จ่ายภาครฐัช่องด้านราคา

ตลาดปัจจยัการผลิต

ทุนและเทคโนโลยี แรงงาน
ทรพัยากรธรรมชาติ

ก าไรและผลิตภาพ(เป้าหมาย 9)

พลงังาน (เป้าหมาย 7)

ค่าจ้างและสวสัดิการ
(เป้าหมาย 5,8)

สภาพภมิูอากาศ (เป้าหมาย 13)
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ระบบนิเวศทางบก(เป้าหมาย 15)
9 11
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การเคลื่อนย้ายปัจจยัการผลิต การสรา้งความรว่มมือระหว่างประเทศ (เป้าหมาย17)
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นอกจากน้ียงัมีอุปสรรคทางการคา้สูงซ่ึงเป็นการสร้างตน้ทุนทางการคา้







แต่ประเทศ GMS กย็งัมีตน้ทุนการลงทุนท่ีสูง



มีหลายขั้นตอนในการเร่ิมตน้ธุรกิจ



แค่จะขอใชไ้ฟฟ้ากกิ็นเวลาตั้งหลายวนั



4.3 สถานการณ์การบรรลุกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่ง
สหประชาชาตใินกลุ่มประเทศอนุภมิูภาคลุ่มแม่น า้โขง

ประเทศในกลุ่ม 
GMS

คะแนน
SDG 
index

(ร้อยละ)

ล าดับที่ (ตามเกณฑ์ต่าง ๆ ด้านการพัฒนา)

SDG 
index

HDI 
(2014)

Subjective 
Wellbeing 

(2015)

GDP per 
capita 
(2015)

GCI 
(2016)

EPI 
(2016)

กัมพูชา 44.4 119 143 133 117 90 146
ลาว 49.9 107 141 90 106 83 148
เมียนมาร์ 44.5 117 148 118 107 131 153
ไทย 62.5 61 93 34 63 32 91
เวียดนาม 57.6 88 116 67 105 56 131
จ านวนประเทศ
ทัง้หมดที่ได้รับ
การจัดอันดับ

149 149 188 149 149 140 180



Thailand



Vietnam



Cambodia



Lao



Myanmar



ข้อค้นพบ

- ผลจากแบบจ าลองทางเศรษฐมิติ แม้จะพบความสัมพันธ์ที่มีนัยส าคัญทาง
สถิติกับตัวชี้วัดย่อยเป็นจ านวนไม่มากนัก แต่ความสัมพันธ์ที่พบส่วนใหญ่ได้
ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของบทบาทการค้าระหว่างประเทศที่จะมีส่วนสนับสนุน
การเข้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
- ในกรณีของประเทศก าลังพัฒนา การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนปริมาณการค้าต่อ 
GDP จะมีส่วนช่วยลดสัดส่วนของประชากรที่อยู่ต่ ากว่าเส้นความยากจนของ
ประเทศรวม ในชุมชนเมือง และในชนบทลดลง (สอดคล้องกับการเข้าสู่
เป้าหมายที่ 1 เรื่องยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ ) และท าให้อัตราการ
ขยายตัวของรายได้ต่อหัวประชากรที่แท้จริงเพิ่มขึ้นด้วย (สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ 8 เรื่องส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และ
ยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส าหรับทุกคน)

33



การพัฒนาระบบ
เกษตรพันธสัญญา
เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนในกลุ่ม
ประเทศสมาชิก
อนุภาคลุ่มน า้โขง



ความส าคัญของภาคการเกษตรต่อการพัฒนา

ประเทศ ร้อยละมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ต่อ GDP

2000 2005 2010 2015

กมัพชูา
37.84 32.40 36.02 28.25

จีน
14.68 11.64 9.53 8.88

ลาว
45.17 36.18 31.45 27.38

เมียนมา
57.24 46.69 36.85 26.75

ไทย
8.50 9.20 10.53 9.14

เวียดนาม
22.73 19.30 18.38 16.99

ร้อยละมลูค่าผลผลิตทางการเกษตร ตอ่ GDP ของประเทศอนภุาคลุม่น า้โขง 

ท่ีมา : The World Bank (2017)



ความส าคัญของภาคการเกษตรต่อการพัฒนา

มลูค่าผลผลิตทางการเกษตรของประเทศอนภุาคลุม่น า้โขง(พนัล้านเหรียญดอลลาร์สหหรัฐ)

ท่ีมา : The World Bank (2017)

ประเทศ มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

2000 2005 2010 2015

กมัพชูา 1.38 2.04 4.05 5.10

จีน 177.78 266.12 581.40 977.45

ลาว 0.78 0.99 2.24 3.39

พม่า 5.10 5.60 18.26 16.74

ไทย 10.75 17.41 35.90 36.13

เวียดนาม 7.65 11.12 21.31 32.90



71.3

62.68

54.14

43.62

35.18

29.52

สปป.ลาว เมยีนมา กมัพชูา เวยีดนาม ไทย โลก

สหดัสหว่นของแรงงานในภาคเกษตรกรรมในกลุม่ประเทศอนภุมูิภาคลุม่น า้โขง

ท่ีมา: data.worldbank.org (2016)

ความส าคัญของภาคการเกษตรต่อการพัฒนา



ขา้วกบัสวสัดิการของประชาชนในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง
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กมัพชูา สหปป.ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม

สหดัสหว่นแครอลี่อาหารท่ีได้รับจากการบริโภคข้าว สหดัสหว่นรายจ่ายครัวเรือนกบัข้าว สหดัสหว่นรายจ่ายอาหารจ าพวกข้าวของครัวเรือนท่ีมีฐานะยากจน



ประโยชน์จากเกษตรพนัธสัญญาที่มีต่อเกษตรกรที่น าไป               
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

• เกษตรกรสหามารถเข้าถึงตลาดท่ีมีการแขง่ขนัสหงูได้ง่ายขึน้ 

• เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน้ และลดความเสหี่ยงจากความผนัผวนด้านราคา
สหนิค้า 

• เกษตรกรสหามารถเข้าถึงเครดิตและสหนิเช่ือเพ่ือการลงทนุด้านการเกษตร
ได้ มากขึน้

• เกษตรกรได้รับความรู้เบือ้งต้น ในการผลติ การวางแผน การบริหาร
จดัการ และเทคโนโลยี เพื่อให้ผลผลิตท่ีได้มีมลูคา่สหงูขึน้









การค้าระหว่างประเทศ
ในภาคอตุสาหกรรม
และการเข้าร่วมการ

ผลิตในห่วงโซ่มลูค่าโลก 
(Global Value Chain)
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ผลทางเศรษฐมิติพบวา่ขนาดของบริษทั, การมีนวตักรรม, และการมีแรงงาน
ท่ีมีฝีมือส่งผลต่อสดัส่วนการส่งออก



การคา้ระหวา่งประเทศช่วยในการบรรลุเป้าหมาย 5, 7, และ 9
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ





การเข้าร่วมห่วงโซ่มลูค่าโลกของ SMEs สร้าง
ประโยชน์ต่อการพฒันาท่ียัง่ยืนเช่นกนั



การท่องเที่ยวเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในกลุ่ม
ประเทศสมาชกิอนุ
ภูมภิาคลุ่มน า้โขง
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การพฒันาการท่องเท่ียวท่ียัง่ยืน 
(Sustainable Tourism Development)

การพฒันาการท่องเท่ียวท่ีมุ่ง
การพฒันาด้านเศรษฐกิจ สงัคม 
วฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม
พร้อมกนัไป ในขณะเดียวกนัให้
ชมุชนท้องถ่ินมีส่วนร่วม และ
ได้รบัผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจจากการท่องเท่ียว
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
กนั 
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5 ปัจจยัหลกัของการท่องเท่ียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื

1. ทรพัยากรการท่องเทีย่ว (Tourism Resources) สิง่แวดลอ้มต่างๆ ทีเ่กดิขึน้มาเองตาม
ธรรมชาต ิศลิปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีวถิชีวีติ ประวตัศิาสตร์

2. นกัท่องเทีย่ว (Tourists) นกัท่องเทีย่วคณุภาพ จงึจ าเป็นต่อการพฒันาการท่องเทีย่วที่
ย ัง่ยนื

3. กลุ่มธุรกจิการท่องเทีย่ว (Tourism Business) คอื ตวัเชือ่มทีส่ าคญัในการน าฐาน
ทรพัยากรการท่องเทีย่วไปสูน่กัท่องเทีย่ว

4. ชมุชนในแหล่งท่องเทีย่ว (Local residents’ Tourist attractions) มบีทบาทเป็นทัง้ผูผ้ลติ
ทรพัยากรการท่องเทีย่วและดแูลทรพัยากรการท่องเทีย่ว

5. นกัวชิาการและสถาบนัการศกึษา (Researcher and Academic Institute) มบีทบาทใน
การเป็นหน่วยงานสนบัสนุน (Facilitator) ทีน่ าความรูท้างวชิาการหรอืภูมปิญัญาสากล  

ดงันัน้แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วทีย่ ัง่ยนืจงึควรใหค้วามส าคญักบัเรื่องการกระจาย
ผลประโยชน์ใหก้บัคนในทอ้งถิน่อยา่งเท่าเทยีมกนั



กรอบการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนกลุ่มอนุภมิูภาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong 
Subregion: GMS) ท่ีสอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน ต้องการการร่วมมือในทกุ

ภาคส่วน

1. การจดัการทรพัยากรธรรมชาตเิพือ่การทอ่งเทีย่ว (Host)

2. การจดัการการตลาดทางการทอ่งเทีย่ว (Guest)

3. การจดัการกลไกทางการทอ่งเทีย่ว (Tourism Mechanism Management)

4. การจดัการคุณภาพการบรกิาร (Service Quality)





การเคล่ือนย้ายแรงงาน
ข้ามชาตภิายในอนุ

ภูมภิาคลุ่มแม่น า้โขงต่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน





ผลกระทบด้านพฒันาต่อประเทศผูร้บัแรงงาน (ไทย)

ทางบวก
• กระตุ้นเศรษฐกิจ
• เพิ่มการผลิต
• ประหยดัต้นทนุการผลิต
• สหร้างแรงจงูใจในการลงทนุ
• ลดเงินเฟ้อ

ทางลบ
• เกดิผู้ได้ประโยชน์และเสีย

ผลประโยชน์
• กระทบการจ้างงานในประเทศ (แต่

ไม่มากนัก)
• ผลติภาพแรงงานลดลง
• การลงทุนในนวัตกรรมลดลง
• การพฒันาทุนมนุษย์ เช่น การ

ฝึกอบรม ลดลง
• สร้างความเหลื่อมล า้ระหว่างแรงงาน

ที่มีทกัษะสูงและทกัษะต ่า
• ภาระทางการคลังในระยะยาว



ผลกระทบดา้นพฒันาต่อประเทศผูส่้ง

• ประโยชน์จากเงินสหง่กลบัสหง่ผลตอ่ (แตข่ึน้อยูก่บัหลายปัจจยั)
– สหร้างรายได้และลดความยากจน

– สหร้างโอกาสหในการศกึษา (ขึน้อยูก่ลบัใครสหง่กลบั)

– สหร้างโอกาสหในการลงทนุ

– สหง่เสหริมบทบาทสหตรี

– สหง่เสหริมการใช้จ่ายด้านสหขุภาพที่ดี

– กระทบแรงจงูใจในการท างาน

– การถ่ายโอนความรู้เม่ือแรงงานกลบัประเทศ





11
ประเทศไทย

การค้าระหว่างประเทศ
กับการลดความเหล่ือม

ล า้



ผลการศึกษา 

• ถึงแม้วา่การค้าระหวา่งประเทศจะสหง่ผลตอ่การเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกิจและสหง่เสหริมการจ้างงาน (เป้าหมาย 8) การค้าระหวา่ง
ประเทศท าให้ความเหลื่อมล า้ของประเทศไทยเพิ่มขึน้ (เป้าหมาย 10)

• การลดความเหลื่อมล า้ควรเน้น 1. การเพิ่มผลติภาพ, 2. การเปิดเสหรี 
(โดยเฉพาะภาคบริการ), 3. การสหร้างผู้ประกอบการในท้องถ่ิน

• ยกระดบัจากภาคอตุสหาหกรรมการผลติไปสหูก่ารสหร้างมลูคา่เพิ่ม

• สหนบัสหนนุโอกาสหของการสหร้างการค้าชายแดนแก่ผู้ประกอบการท้องถ่ิน



ประเทศ สปป.ลาว -
การค้ากบัการลดความ
ยากจนและผลกระทบ

ด้านส่ิงแวดล้อม 
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ผลการศึกษา 

• การเปิดเสรกีารคา้ชว่ยลดความยากจนใน สปป.ลาวจรงิ (เป้าหมาย 1, 
2 และ 8)

• แต่กลบัสรา้งความเหลื่อมล ้า เนื่องจากประชาชนในแขวงใหญ่จะได้
ประโยชน์มากกวา่ (เป้าหมาย 10)

• ผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซคารบ์อนเพิม่ขึน้เลก็น้อย (เป้าหมาย 13)
• เกษตรพนัธสญัญาท าใหเ้กดิปญัหาในการใชท้ีด่นิ (เป้าหมาย 16) และ

การใชย้าก าจดัศตัรพูชื ซึง่สง่ผลต่อระบบนิเวศ (เป้าหมาย 15)
• การสรา้งเขือ่นช่วยในการสรา้งความมัน่คงทางพลงังานจรงิ 

(เป้าหมาย 7) แต่สง่ผลต่อการท าลายระบบนิเวศ (เป้าหมาย 15)



ประเทศกมัพชูา -
ภาคอตุสาหกรรมกบั
การพฒันาท่ียัง่ยืน
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ผลการศึกษา 

• ประเทศกมัพชูายงัพึง่พาภาคอตุสหาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นเป็น
สห าคญั โดยเฉพาะอตุสหาหกรรมสหิ่งทอ

• ถึงแม้วา่อตุสหาหกรรมนีจ้ะช่วยสหร้างงาน สหร้างรายได้ โดยเฉพาะแรงงาน
สหตรี (เป้าหมาย 5) ก็ตาม แตค่วามไม่หลากหลายทางเศรษฐกิจสหง่ผล
ตอ่ความไมย่ัง่ยืน โดยเฉพาะโอกาสหในการถกูกดคา่จ้าง (เป้าหมาย 8)

• ประเทศมีการสหง่เสหริมการลงทนุจากตา่งประเทศ แตด้่วยศกัยภาพของ
แรงงานท าให้การลงทนุยงัไมม่ากเทา่ท่ีควร  

• ควรต้องปรับปรุงการอ านวยความสหะดวกทางการค้า การขนสหง่ 
โครงสหร้างพืน้ฐาน และทรัพยากรมนษุย์



ประเทศเวียดนาม

การเปิดเสรีการค้า
โครงการ Doi Moi กบั
การพฒันาท่ียัง่ยืน
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ผลการศึกษา 

• เป็น Socialist-Oriented Market Policy

• เพิม่ในปี 1986 เพือ่สนบัสนุนการสง่ออก (โดยเฉพาะขา้ว) โดยสนบัสนุนใหท้ าการเพาะปลกู
พชืผลบนทีด่นิของตร ลดภาษศุีลกากร ผอ่นปรนการแทรกแซงเงนิ ควบคุมปจัจยัการผลติ 
(ปุ๋ ย) สง่เสรมิการลงทุน

• ปรมิาณการคา้ระหวา่งประเทศเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ สง่ผลต่อการขยายตวัทางเศรษฐกจิ ลด
ความยากจน (ผา่นทัง้ Enterprise Channel, Price Channel, และ Government Channel)

• เกดิการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งไปสูภ่าคอุตสาหกรรมหนกั และสง่ต่อมลภาวะทัง้ทางอากาศ 
(เป้าหมาย 13) ทางบก (เป้าหมาย 15) และทางน ้า (เป้าหมาย 14)

• นอกจากนี้ยงัสง่ผลต่อการสรา้งความเหลื่อมล ้า (เป้าหมาย 10) โดยประชาชนในเมอืงใหญ่จะ
ไดป้ระโยชน์มากกวา่



ผลการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การค้าเพื่อการพฒันาที่
ยั่งยืนในกลุ่มประเทศอนุ

ภมูภิาคลุ่มน า้โขง
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• การเพิม่ขึน้ของสดัสว่นปรมิาณการคา้ต่อรายไดป้ระชาชาต ิ(GDP) จะมสีว่นชว่ยลดสดัสว่นของ
ประชากรทีอ่ยูต่ ่ากวา่เสน้ความยากจนทัง้ในชุมชนเมอืงและในชนบท (เป้าหมาย 1) และท าใหอ้ตัรา
การขยายตวัของรายไดต้่อหวัประชากรทีแ่ทจ้รงิเพิม่ขึน้ดว้ย สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 8 (บทที ่5)

• การเปิดเสรกีารคา้ (จากบทที ่6)  จะมผีลชว่ยสนบัสนุนการเขา้สูเ่ป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืจ านวน 3 
เป้าหมาย ไดแ้ก่ การยุตคิวามยากจนทุกรปูแบบในทุกที่ (เป้าหมายที ่1), การยุตคิวามหวิโหย บรรลุ
ความมัน่คงทางอาหารและยกระดบัโภชนาการ และสง่เสรมิเกษตรกรรมทีย่ ัง่ยนื (เป้าหมายที่ 2), และ
การสง่เสรมิการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีต่่อเน่ือง ครอบคลุม และยัง่ยนื  (เป้าหมายที ่8)

• ในขณะที ่ผลการศกึษาทีไ่ดพ้บวา่ การเปิดเสรกีารคา้อาจก่อใหเ้กดิความไมเ่สมอภาคที่รุนแรงขึน้ซึง่จะ
เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย 10 ในดา้นการลดความไมเ่สมอภาคภายในและระหวา่งประเทศ





กรอบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการค้าเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน

1. การค้าต้องสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างสงูให้กบัประเทศ 
(Creating Economic Opportunities) 

2. นโยบายการค้าต้องสร้างโอกาสในการให้กบับคุคลต่างๆ
ในสงัคมอย่างเท่าเทียมกนั (Ensuring Inclusiveness and 
Creating Opportunity)

3. นโยบายการค้าควรมีส่วนช่วยในการปกป้องส่ิงแวดล้อม
และชมุชน  (Protecting Environment and Community)



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 10 ข้อ



1. สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการเปิดเขตการค้าเสรีในภมิูภาค

• ผลการศกึษาพบว่า การปรับลดภาษีและ
ไมใ่ช่ภาษีจะสหร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
สหงูสหดุ 

• ไมว่่าจะเป็นประโยชน์ในด้านการลดความ
ยากจน การสหร้างความมัน่คงทางอาหาร และ
การจ้างงาน 

• ถงึจะยกเลิกก าแพงภาษีแล้ว  แตล่ะประเทศ
ยงัใช้ประโยชน์ทางด้านภาษีและไมใ่ช่ภาษี
จากข้อตกลงดงักลา่วน้อยมาก ซึง่จะเป็นการ
เสหียโอกาสหในการขยายมลูคา่การค้าสหินค้า
และบริการระหวา่งภมูิภาค 

• เสหียโอกาสหตอ่การใช้การค้าเป็นเคร่ืองจกัรท่ี
น าไปสหูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืนระหวา่งประเทศ
สหมาชิก 
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2. ลดอปุสรรคทางการค้าและ
ยกระดบัส่ิงอ านวยความสะดวกทางการค้า

• ถงึแมว้า่ การคา้จะชว่ยสรา้งผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกจิ  ไดด้ใีนระดบัหนึ่งแลว้กต็าม แต่ดว้ย
ความไมส่ะดวกทางการคา้ทีย่งัคงเป็นอุปสรรคที่
ส าคญัระหวา่งประเทศอนุภมูภิาค
– โดยเฉพาะระหวา่งประเทศสมาชกิในกลุม่ CLMV 

(กมัพชูา สปป.ลาว เมยีนมา และเวยีดนาม) จงึท า
ใหเ้กดิตน้ทุนทางการคา้ (Trade Cost) 

– ซึง่อุปสรรคทางการคา้ดงักลา่วรวมไปถงึการ
พฒันาระบบโลจสิตกิระหวา่งอนุภมูภิาค 
โดยเฉพาะกบัประเทศเมยีนมา สปป.ลาว และ
กมัพชูา

– การสรา้งระบบการเชื่อมต่อของการขนสง่ทางเรอื 
(Marine Connectivity) 

– การลดระยะเวลาและขัน้ตอนทีซ่บัซอ้นในการ
ด าเนินการสง่ออกและน าเขา้สนิคา้

– Paperless Trade
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3. สนับสนุนการลงทนุจากต่างประเทศ
ในอตุสาหกรรมเป้าหมาย

• ลดตน้ทุนในการประกอบธุรกจิผา่นนโยบายการ
สง่เสรมิการลงทุนจากต่างประเทศ เชน่ 
– การลดขัน้ตอนการขอใบอนุญาต การขอสาธารณูปโภค 
– ใหส้ทิธปิระโยชน์ของนกัลงทนุจากประเทศสมาชกิอนุ

ภมูภิาคลุ่มน ้าโขงดว้ยกนั 
– สรา้งโอกาสแกว่สิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มให้

ไดร้บัประโยชน์จากการเขา้ไปเป็นสว่นหนึ่งกบัระบบหว่ง
โซ่มลูคา่โลก (Global Value Chain)

• สรา้งความเชื่อมโยงระหวา่งอุตสาหกรรมในอนุ
ภมูภิาค เชน่การพฒันาระบบเกษตรพนัธสญัญา การ
สง่เสรมิความรว่มมอืในอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วและ
บรกิาร และยงัชว่ยสรา้งโอกาสในการเขา้รว่มหว่งโซ่
มลูคา่ในระดบัภมูภิาคแก่ SMEs 

• สนบัสนุนใหเ้กดิการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่
สง่ผลโดยตรงต่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื เชน่อุตสาหกรรม
พลงังานสะอาด อุตสาหกรรมพลงังานทางเลอืก เป็น
ตน้
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4. ใช้นโยบายท่ีไม่ใช่ด้านภาษีท่ีจะเช่ือม
ไปสู่การพฒันาท่ียัง่ยืนได้โดยตรง

• การบงัคบัใชน้โยบายความตกลงวา่
ดว้ยมาตรการสุขอนามยัและ
สุขอนามยัพชื (Sanitary and 
Phytosanitary Standard: SPS) ซึง่
สามารถก าหนดมาตรการทีจ่ะน าไปสู่
เป้าหมายการพฒันาทยีัง่ยนืได้
โดยตรง เชน่
– การก าหนดมาตรฐานดา้นสุขอนามยัของ

สนิคา้เกษตรกรรมทีจ่ าเป็นตอ้งปลอดจาก
การใชย้าปราบศตัรพูชืและสารพษิ 

– มาตรฐานการเลีย้งสตัว์
– การแสดงฉลากของอาหารประเภท GMO 

มาตรการก ากบัการผลติและการน าเขา้
สนิคา้ทีจ่ะเป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม 

– มาตรการการสง่เสรมิการคา้ทีอ่ยูภ่ายใต้
ระบบ Carbon Footprint เป็นตน้
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5. ส่งเสริมการค้าชายแดนและพฒันาพืน้ท่ีเศรษฐกิจพิเศษ

• สรา้งโอกาสใหแ้กค่นในพืน้ที ่ โดยเฉพาะกบั
สนิคา้ทีม่าจากชมุชน เชน่สนิคา้หนึ่งอ าเภอหนึ่ง
ผลติภณัฑ ์(OTOP)ของประเทศไทย หรอื
ผลติผลทางการเกษตร เป็นตน้ 

• ถงึแมว้า่ประเทศสมาชกิอนุภมูภิาคลุม่น ้าโขงจะมี
กจิกรรมในการคา้ขายในจงัหวดัชายแดนอยูแ่ลว้
กต็าม แต่สนิคา้ทีค่า้ขายสว่นใหญ่นัน้กลบัเป็น
สนิคา้ในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  สนิคา้
ทีม่าจากชมุชนหรอืจากผูป้ระกอบการทอ้งถิน่
เองยงัไมไ่ดม้กีารซือ้ขายผา่นชอ่งทางนี้มากนกั

• โดยภายใตเ้ศรษฐกจิพเิศษนี้ควรด าเนินการ
ประกอบกบันโยบายสง่เสรมิการลงทุน และการ
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อ านวยความ
สะดวกต่างๆ และใชป้ระโยชน์จากการทอ่งเทีย่ว
ระหวา่งภมูภิาค อนัสง่ผลต่อการสรา้งชมุชน
เมอืง
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6. พฒันาระบบการจ่ายเงินหรือ
โอนเงินระหว่างประเทศสมาชิก

• พฒันาระบบการช าระเงนิอเิลก็โทร
นิกซ์ (E-Payment) เพือ่ใหเ้กดิระบบ
การช าระทีส่นิคา้และบรกิารมี
ประสทิธภิาพ และลดตน้ทนุการช าระ
เงนิ 

• ควรพฒันาระบบการโอนเงนิขา้ม
ประเทศระหวา่งกลุ่มประเทศสมาชกิ
อนุภูมภิาคนี้เพือ่สนบัสนุนใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุจากการเคลือ่นยา้ย
ปจัจยัการผลติ เชน่การเพิม่ปรมิาณ
เงนิสง่กลบัของแรงงานขา้มชาต ิ
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7. สร้างผูป้ระกอบการและยกระดบัทกัษะของผูป้ระกอบการใน
ท้องถ่ิน โดยเฉพาะผูป้ระกอบการหญิง 

• ยกระดบัผู้ประกอบการท้องถ่ินให้ใช้
ประโยชน์จากเศรษฐกิจสหร้างสหรรค์

• โดยเฉพาะผู้ประกอบการหญิงท่ีมี
บทบาทตอ่การพฒันามากกวา่

• สหร้างจิตสห านึกต่อการรับผิดชอบตอ่
สหงัคมและสหิง่แวดล้อม และเป็น
ผู้ประกอบการท่ีมีจิตใจตอ่การพฒันาท่ี
ยัง่ยืนควบคูก่นัไป
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8. ส่งเสริมการเคล่ือนย้ายแรงงานอย่างถกูกฎหมาย 

• นอกจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ  ยงัสามารถ
สรา้งประโยชน์ทางสงัคมจากการรกัษาความ
มัน่คงภายในประเทศและปกป้องสทิธมินุษยชน
ของแรงงานขา้มชาคตเิองใหป้ลอดภยัจาก
ขบวนการการคา้มนุษย ์

• สามารถพจิารณาด าเนินนโยบายการเรยีกเกบ็
คา่ธรรมเนียมกบันายจา้งทีจ่า้งแรงงานขา้มชาต ิ
(Migrant Levy) เพือ่ลดโอกาสในการสรา้งความ
เหลื่อมล ้าระหวา่งแรงงานขา้มชาตกิบัแรงงานใน
ประเทศ

• ประเทศผูส้ง่แรงงานและประเทศผูร้บัแรงงาน
จะตอ้งท างานประสานกนัทัง้ในดา้นการเตรยีม
ความพรอ้มดา้นทกัษะ การพฒันาฝีมอืแรงงาน
ขา้มชาต ิรวมไปถงึการคุม้ครองแรงงานขา้มชาติ
เหล่านัน้
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9. ปรบัปรงุโครงสร้างการผลิตและ
ยกระดบัผลิตภาพการผลิต

• ควรให้ความสห าคญักบัการยกระดบัผลติภาพทัง้ผลติภาพ
ด้านการผลติสหนิค้าจากการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรม
เพ่ือให้สหอดคล้องกบัมาตรฐานสหากล  

• เปลี่ยนจากเดิมประเทศในกลุม่อนภุมูภิาคลุม่น า้โขงมกัท า
หน้าท่ีเพียงการเป็นผู้ว่าจ้างการผลติจากการใช้แรงงาน
เข้มข้น ไปสหูก่ารสหร้างมลูค่าเพิ่มครบวงจรการผลติอย่างการ
ออกแบบผลติภณัฑ์ การสหร้างตราสหนิค้า และการเพิ่ม
ช่องทางในการจดัจ าหน่าย  

• การสหร้างความเช่ือมโยงของสหนิค้าสหร้างสหรรค์ท่ีผลิตจาก
ชมุชนไปสหูก่ารค้าระหว่างประเทศ เช่นการสหง่ออก การ
ท่องเท่ียว อนัจะสหง่ผลต่อการสหร้างรายได้ให้กบัชุมชนได้
โดยตรง



10. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุ่มต่างๆ ภายในประเทศอนุ
ภมิูภาคในอตุสาหกรรมท่ีส่งผลต่อการพฒันาท่ียัง่ยืนโดยตรง 

• การชว่ยเหลอืดา้นการคา้ 
(Aid for Trade)และการ
พฒันาเครอืขา่ย(Network
Development) เพือ่สรา้ง
การปฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง
กลุ่มต่างๆ ทีม่สีว่น
เกีย่วขอ้งในแต่ละสาขา 
นอกเหนือจากความ
รว่มมอืเพยีงในระดบั
รฐับาล
– -อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว
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