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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
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What’s the LINKAGES?

Knowing the CLMV Countries
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• Human Development 
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• International Trade Policy
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• New Development Strategy
• The roles of Financial markets 

and Financial intermediaries
• Financial Inclusion
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• Ease of Doing Business
• Transparency Index
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สถานการณ์ของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง
ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม

กัมพูชา • การเมืองมีเสถียรภาพสูง แต่ประเด็นด้าน
ธรรมาภิบาลยังไม่ได้รับการพัฒนาไปเท่าที่ควร

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

• เกิดการปฏิรูประบบเศรษฐกิจอยา่งต่อเนือ่ง พยายามส่งเสริมการค้าการลงทุน
และการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบหว่งโซ่การผลิตระดับนานาชาติ (Global 
Value Chains: GVCs) สิทธิ GSP และ EBA ในตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา

• บรรลุหลายเป้าหมายของ MDGs แต่มีความสุ่มเส่ียง
เร่ือง Near Poor

• ไม่มีมาตรการชัดเจนในเรื่องการลดความเหลื่อมล ่าและ
การกระจายรายได้

สปป.ลาว • การเมืองมีเสถียรภาพสูง อิงสถานการณ์การเมืองใน
เวียดนามเป็นส่าคัญ

• ปัญหาทุจริตคอรัปชันยังมีอยูแ่พร่หลายและรุนแรง
ในทุกระดับชั น (แขวง เมือง และบ้าน)

• มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดในอาเซียน วางเป้าหมายหลุดพ้นประเทศที่มีรายได้
น้อยที่สุดภายในปี 2020

• ที่ผ่านมาพึ่งพิงการใชท้รัพยากรธรรมชาติมาก จึงได้มีการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจให้มุ่งสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทนัสมัย สร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นส่วน
หนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

• เข้าร่วมการเปน็สมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ในปี 2556 

• มีโครงสร้างประชากรที่เป็นคนหนุ่มสาวค่อนขา้งมาก
เป็นข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรแรงงานเมื่อเทียบกับ
แนวโน้มประชากรสูงวัยของโลก

• รวยกระจุกจนกระจาย 
• ที่ผ่านมาสามารถลดความยากจนได้กวา่ครึ่งหนึ่ง แต่

ปัญหาความเหลื่อมล ่ากลับเพิ่มสูงขั น

เมียนมา • สถานการณ์ทางการเมืองเร่ิมเขา้การเปลี่ยนแปลงใน
ครั งแรกตั งแต่ 2554 ท่าให้รัฐบาลทหารมีบทบาท
ลดลง และหลังจากการเลือกตั งในปี 2558 พลเรือน
มีส่วนร่วมในการปกครองมากขึ น เป็นที่ยอมรับของ
นานาชาติ

• ผู้น่าต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ
ญี่ปุ่นมาเยือน เมียนมาตลอดในระยะ 3 ปีหลัง 

• ปัญหาชนกลุ่มน้อยสงบลง 

• ความยากจนและความเหลื่อมล ่ายังมีอยู่ แต่ความยากจนทีอ่ยู่ในระดับใต้เส้น
ความยากจนไม่มากนัก ท่าให้มีโอกาสแกไ้ขไมอ่ยาก แต่เปราะบางต่อการ
เปลี่ยนแปลง เช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ความยากจนมีทั่งประเทศ และเมือง
ใหญ่ 

• รัฐบาลในปี 2559 ได้ปฏิรูปนโยบายทางเศรษฐกิจ และดึงดูดนักลงทุนจาก
ต่างประเทศมากขึ น

• โครงสร้างทางเศรษฐกิจพึ่งพารายได้จากภาคการเกษตรลดลง ขณะที่คนในภาค
การเกษตรมีจ่านวนมาก 

• องค์กรระหว่างประเทศ และนานาชาติกลับมาให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา
อีกครั ง

• การลดระดับความยากจนเป็นมาอยา่งต่อเนือ่ง มี
นโยบายรองรับ แต่แผนที่แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล ่า
ยังไม่ชัดเจน 

• มีแผนและเป้าหมายทีช่ัดเจนตาม MDGs 
• ปัญหาชนกลุ่มน้อยยังมีอยู่แต่ลดทอนลงไปมาก 

เวียดนาม • ปกครองระบอบสังคมนิยม โดยพรรคการเมืองพรรค
เดียว มีเสถียรภาพค่อนข้างสูง

• เปิดประเทศตั งแต่ 1986 (ปฏิรูป Doi Moi)

• เศรษฐกิจสังคมนิยมแบบตลาด (Socialist-oriented Market Economy)
• ก้าวข้ามผ่านจากการเป็นประเทศรายได้น้อยเป็นประเทศรายได้ปานกลางในปี 

2554
• มีความคาดหวังกับ TPP ค่อนข้างมาก

• ที่ผ่านมาให้ความส่าคัญกับการลดความยากจนแต่ไม่ได้
มีมาตรการที่ชัดเจนเร่ืองความเหลื่อมล ่า

• ทัศนคติของคนบางกลุ่มมองว่าไทยเป็นคู่แขง่ทางการค้า
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สถานการณ์ของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง

ปัจจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางระบบกฎหมาย

กัมพูชา • ยังไม่มีมาตรการชัดเจนในการส่งเสริม R&D แต่
พยายามส่งเสริมผ่าน FDI

• เร่ิมมีการด่าเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ น โดยเฉพาะใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื นที่ป่า และแม่น ่าโขง

• มีการพัฒนากฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเศรษฐกิจหลายตัว 
โดยเฉพาะเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั งใน SEZs และ
นอก SEZs

• กฎหมายหลายเร่ืองยังขึ นกบัดุลพินิจ

สปป.ลาว • การโทรคมนาคมของมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว • เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล พื นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยภูเขา มี
พื นที่เกษตรกรรมเพียงร้อยละ 20

• การตัดไม้ท่าลายป่าเป็นผลมาจากการโครงการโครงสร้างพื นฐาน
ต่าง ๆ และการเปลี่ยนป่าให้เป็นพื นที่ส่าหรับการท่าการเกษตรและ
พัฒนาที่อยู่อาศัยส่าหรับประชากรในชนบทท่าให้การใชป้่าไม้เปน็ไป
อย่างไม่ยั่งยืนและเป็นเหตุให้ปาเส่ือมโทรม

• การจดทะเบียนท่าธรุกิจมีความสะดวกและคล่องตัวสูง เพียง
คนเดียวก็สามารถจดเป็นนติิบุคคลได้ 

• กฏหมายการลงทุนเสรี มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนผ่าน SEZ 
ที่มีกว่า 11 แห่ง เพื่อเช่ือมโยงกับไทยและประเทศเพื่อนบา้น

เมียนมา • ล้าหลังทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อง
ยกระดับการสร้างทรัพยากรมนุษยอ์ีกมาก 

• เครื่องจักร และอุปกรณ์ล้าสมัย ขาดการลงทุน ท่าให้ 
ผลิตภาพการผลิตต่่าไปด้วย  

• เร่ิมให้ความส่าคัญต่อสิ่งแวดล้อม เพราะการส่งออกเป็นการส่ง
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก 

• ภัยธรรมชาติสร้างต้นทุนทางเศรษฐกิจ และสังคมสูงมาก 
• การค้าระหว่างประเทศ และข้อตระหนักทางด้านมาตรการทาง

สิ่งแวดล้อมไม่มีความชัดเจน 

• กฎหมายล้าสมัย ก่าลังอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนหลังจากมี
รัฐบาลพลเรือน 

• มีการปรับเปลี่ยนกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ แต่ยังไม่
เสร็จสิ น แต่มีทิศทางที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ น 

เวียดนาม • จากแผนพัฒนาระยะยาวล่าสุด (2011-2020) 
ต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม้ีความรู้เรื่องของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ น

• มีการสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติที่จะนา่
เทคโนโลยีเข้ามา

• ที่ผ่านมามีการใช้ผลาญทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงการก่อมลพิษ 
เพราะเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว

• มีการออกกฎหมายและปรับแก้ไขกฎหมาย โดยให้ความส่าคัญกับการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนมากขึ น

• กฎหมายมีการปรับค่อนข้างบ่อยเพื่อให้เอื อต่อการลงทุนจาก
ต่างชาติ

• แต่การแก้กฎหมายในแต่ละครั งไม่มีรายละเอียดในเรื่องการ
ปฏิบัติ (จะออกตามมาช้า) ท่าให้นักลงทุนเกิดความสับสนและ
กังวลในความไม่แน่นอน 
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กัมพูชา
• ในปัจจุบันรัฐบาลกัมพูชาตระหนักรู้ถึงประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการส่งเสริมการค้าการลงทุนเพื่อให้

ประเทศลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเพียงอุตสาหกรรมหลักเพียงไมก่ี่อุตสาหกรรม (โดยเฉพาะสิ่งทอ เสื อผ้า เครื่องนุ่งห่ม) โดย
สามารถพิจารณาได้ทั งจากยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ “จัตุโกณ” ในขั นตอนที่ 3 (Rectangular Strategies Phase III) 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ (Industrial Development Plan: IDP) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ 2558 - 2568 (National Strategic Development Plan: NSDP 2014 - 2018) โดยกัมพูชาต้องการพัฒนาให้ประเทศ
เป็นส่วนหนึ่งของระบบห่วงโซ่การผลิตระดับนานาชาติ (Global Value Chains: GVCs) โดยหน่วยงานหลักที่ท่าหน้าที่ส่งเสริม
ภารกิจนี ให้เกิดขึ นจริงคือ Council for the Development of Cambodia (CDC) ซึ่งท่าหน้าที่รับผิดชอบการวางแผน การให้
สิทธิพิเศษทางการค้าและการลงทุน รวมทั งยังท่าหน้าที่คุ้มครองการลงทุน ทั งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โดยคณะกรรมการบริหาร CDC มาจากคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานท่าให้การท่างานเกิดการบูรณาการ
ทุกกระทรวงและเป็นการให้บริการ ณ จุดเดียวกัน

• รัฐบาลกัมพูชาอนุญาตให้นักลงทุนจากต่างประเทศสามารถเข้ามาด่าเนินธุรกิจได้อย่างเสรี และได้รับสิทธิเช่นเดียวกับนักลงทุน
กัมพูชาทุกประการ โดยนอกจากปัจจัยในประเทศแล้ว CDC เชื่อว่า การลงทุนด้านโครงสร้างพื นฐานโดยเฉพาะระบบถนน และ
ท่าเรือ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือด้านเงินลงทุนจากประเทศต่าง ๆ รวมทั งสิทธิพิเศษที่สินค้ากัมพูชาได้รับผ่านการยกเว้นภาษีศุลกากร
จากสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา จะเป็นปัจจัยดึงดูดการลงทุนและน่าพากัมพูชาให้สามารถเข้าเป็นส่วนหน่ึงของ GVCs ได้

• นักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในกัมพูชาสามารถครอบครองปัจจัยการผลิตทุกประเภทได้ ยกเว้น ที่ดิน ซึ่งสามารถเช่าในระยะยาวจาก
เอกชนได้โดยไม่มีข้อจ่ากัดด้านระยะเวลา หรือหากจะเช่าที่ดินของรัฐบาลก็สามารถเช่าได้ในระยะเวลา 50 ปี โดยการอนุญาตให้
ต่างชาติลงทุนนี มีข้อยกเว้นในบางประเภทกิจการ
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กัมพูชา
• แม้ว่าที่ผ่านมาประเทศกัมพูชาจะสามารถบรรลุเป้าหมายการลดความยากจนตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 

(Millennium Development Goals: MDGs 2000 - 2015) ได้ควบคู่ไปกับการปรับปรุงดัชนีชี วัดทางด้านคุณภาพชีวิต
และสังคม แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่พบในปัจจุบันคือ กลุ่มใกล้ความยากจน (Near Poor) ยังมีอยู่เป็นจ่านวนมาก และเป็น
กลุ่มเสี่ยง เพราะหากเกิดปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ คนเหล่านี ก็จะตกระดับลงไปเป็นกลุ่มคนยากจนได้ทันที
• ส่าหรับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs 2558 -

2573) ก็ได้มีการน่าเอาบางตัวดัชนีชี วัดมาปรับใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (National Strategic 
Development Plan: NSDP 2014 - 2018) โดยปัจจุบันธนาคารโลกได้ประกาศให้ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่หลุดพ้น
จากประเทศยากจน และเลื่อนสถานะไปเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนไปทางต่่า (Lower-Middle Income 
Economies)
• แม้จะมีแผนในการลดความยากจนอย่างชัดเจน เรียกว่า ยุทธศาสตร์การลดความยากจนแห่งชาติ (National Poverty 

Reduction Strategy: NPRS) แต่กัมพูชายังไม่มีแผนการที่เป็นรูปธรรมในการลดความเหลื่อมล า่ มีเพียงความพยายาม
อย่างยิ่งที่จะสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศพร้อมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนา
คุณภาพแรงงานทั งในมิติของการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการพัฒนาด้านสวัสดิการ ปัจจุบันทางการก่าลังพิจารณาว่า หาก
ธุรกิจใดลงทุนด้านสวัสดิการแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปเท่าไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายเหล่านั นจะสามารถน่ามา
เครดิตภาษีได้ในอัตราสูงสุดถึง 3 เท่า (อยู่ในระหว่างการพิจารณา) ทั งนี เนื่องจากรัฐบาลกัมพูชาเองยังไม่มีทรัพยากร
เพียงพอในการจัดระบบสวัสดิการของรัฐ รวมทั งหากนักลงทุนใดท่ีมีข้อเสนอพิเศษที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไปตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของประเทศ ก็สามารถน่าเสนอเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี ต่อ CDC เพื่อขอรับ
การสนับสนุนการลงทุนเป็นกรณีพิเศษได้ 7



กัมพูชา
• ส่าหรับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศกัมพูชาที่จะส่งผลต่อความยั่งยนืของทรัพยากรและการพัฒนาประเทศในอนาคต

สามารถสรุปออกมาได้เป็น 6 ประเด็น ได้แก่ การท่าลายป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ การท่าประมงเกินขนาด (Over-
Fishing) การพังทลายของหน้าดิน และการสูญเสียตะกอนที่มีคุณภาพของแม่น ่า (Siltation) การใช้สารเคมีทางการเกษตรมากเกิน
ความจ่าเป็น การบริหารจัดการและการก่าจัดขยะและของเสียต่าง ๆ ประเด็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับแมน่ ่าโขง

• ปัจจัยทางด้านการเงิน การธนาคาร และนโยบายการเงินของประเทศทีน่ิยมท่าท่าธุรกรรมโดยใช้เงินตราสกุลต่างประเทศ 
(Dollarisation) โดยเฉพาะเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ แทนที่จะใช้เงินเรียล (Riel) ซึ่งเป็นเงินสกุลหลกัของประเทศ เป็นอีกหน่ึง
อุปสรรคส่าคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ยืน โดยผู้ได้รับผลกระทบทางลบจากการใช้เงินตราต่างประเทศแทนเงินสกุลหลัก
ของประเทศ และส่งผลให้ปัญหาความเหลื่อมล ่ามสีถานการณ์ที่เลวร้ายมากยิ่งขึ นคอื กลุ่มคนจนและกลุ่มก่าลังแรงงานไร้ฝีมือใน
ประเทศ ทั งนี เนื่องจากพวกเขาท่างานและได้รับค่าจ้าง (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างรายวัน ไม่มีระบบสวัสดิการ) ในสกุลเงินเรียล แต่
เมื่อน่าไปจับจ่ายใช้สอยเพื่อซื อสินคา้อุปโภคบริโภคกลับต้องจ่ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ท่าให้พวกเขาได้รับผลกระทบจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่น ในขณะเดียวกันการด่าเนินนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ ผ่านทางนโยบายการเงินก็ไม่สามารถ
ส่งผ่านผลกระทบไปถึงคนเหล่านี ไดเ้ช่นกัน ทางด้านผู้ประกอบการเอง ปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน 2 สกุล คือ ทั ง
ค่าเงินเรียล และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เองก็เป็นอุปสรรคต่อการด่าเนินธุรกิจ นอกจากนั นแล้วปัญหาเข้าถึงระบบการเงิน 
(Financial Inclusive) ก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั น หนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่กระทรวงวางแผน 
(Ministry of Planning) บรรจุไว้ในการจัดท่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (National Strategic Development Plan: 
NSDP, 2014 - 2018) คือ การวางโครงการเพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้เงินเรียล (Riel) ซึ่งเป็นเงินสกุลหลักของประเทศกัมพูชา 
และการสนับสนุนให้เกิดเครื่องมือทางการเงินที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ นเพื่อเป็นเครื่องมือในการด่าเนินธุรกิจ การลดละเลิก
กฎระเบียบรวมทั งส่งเสริมให้ประชาชนกัมพูชาสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ด้วยต้นทุนที่ไม่สูงจนเกินไปเพื่อปัญหาเขา้ถึง
ระบบการเงิน (Financial Inclusive)
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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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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว)
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สถานการณ์ความยากจน

• ในทศวรรษที่ผ่านมา สปป.ลาว สามารถ
ลดปัญหาความยากจนได้ถึงกว่าครึ่ง 
สัดส่วนคนจน (poverty rate) อยู่ที่
ร้อยละ 23.2 ซึ่งต่่ากว่าประเทศเมียนมา

• ในปี 2014 ผลิตภัณฑ์มวลรวมอยู่ที่
11.99 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 
7.5 รายได้ต่อหัวอยู่ที่ 1,660 ดอลลาร์
สหรัฐฯ

12



สถานการณ์ความเหลื่อมล ้า

• ในด้านการกระจายรายได้ สปป.ลาว มีการกระจาย
รายได้ที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับไทยและประเทศอาเซยีนที่
มีรายได้สูงอื่น ๆ โดยดัชนี GINI ปี 2012 อยู่ที่ 0.379

• แต่ในทางกลับกัน ความเหลื่อมล ่าในสังคมกับมีมากขึ น 
โดยสัดส่วนของคนจนในภาคเหนือเพิ่มสงูขึ นมากกว่า
เมื่อเทียบกับภาคกลางและภาคใต้ 
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นโยบายแก้ไขความยากจนและความเหลื่อมล ้า 
(NSEDP 8th)
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2559 - 2563) มีเป้าหมายให้ประเทศหลุดพ้นจากการเป็นประเทศ

ที่มีรายได้น้อยที่สุดในปี 2563 ให้ความส่าคัญกับการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน สัดส่วนคนจนต้องน้อยกว่าร้อยละ 15 
และ สัดส่วนครอบครัวยากจนต้องน้อยกว่าร้อยละ 7 โดยความแตกต่างระหว่างภาคเหนือ (ร้อยละ 7.72) กลาง (ร้อยละ 1) 
และใต้ (ร้อยละ 6.5) จะต้องลดลง
• กฏหมายส่งเสริมการลงทุน (Law on Promotion of Foreign Investment) ให้ความส่าคัญกับกิจการลงทุนที่มีส่วนช่วย

ลดปัญหาความยากจน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการจ้าง
แรงงาน
• การให้การศึกษาและการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพส่าหรับประชาชนที่อาศัยในชนบทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การสร้าง

ความมั่นคงทางอาหาร การสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมระหว่างเมืองกับชนบท โครงสร้างพื นฐานเพื่อการเกษตร 
อาทิ เขื่อน การจัดสรรท่ีดินท่ากิน การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคทางด้านสัตวบาล การสร้างโครงสร้างพื นฐานเพื่อ
ให้บริการน ่ากินน ่าใช้และไฟฟ้า การสร้างตลาดในชนบทเพื่อส่งเสริมการค้าขายและการลงทุน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ
• สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ SMEs ในการผลิตพืชผลทางการเกษตรและสินค้าหัตถกรรมพื่อส่งเสริมการจ้างงานและลดความ

ยากจน
• ส่งเสริมการท่าการเกษตรแบบมีสัญญา (Contract farming) เพื่อท่าการเพาะปลูกและรับซื อพืชผลทางการเกษตรท่ีผลิตได้

กลับมาแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม ท่าให้เกษตรกรมีรายได้ท่ีแน่นอน
• โครงการร่วมมือระหว่างบริษัทเอกชนและสถาบันการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การท่างานจริง 

และให้โอกาสในการท่างานหลังจากจบการศึกษา 14



นโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุนหว่างประเทศ
ของสปป.ลาว 
•แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 8 มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากเหมืองแร่และป่าไม้ดั งเดิมให้
เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ น เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมและบริการเป็นกลจักรส่าคัญในการ
พัฒนาการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ สร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน มุ่งเน้นกสิกรรมควบคู่ไปกับ
การปกป้องรักษาและพัฒนาป่าไม้ มีการปรับปรุงกระบวนการกฎระเบียบให้รวดเร็ว ว่องไว โปร่งใส เน้นการ
เคลื่อนย้ายเสรี ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและภาคท่องเที่ยว และที่ส่าคัญต้องเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเป้าให้ปี 2568 - 2573 เป็นช่วงปีแห่งการพัฒนาสีเขียว
•กฎหมายการลงทุน อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติสามารถด่าเนินการได้ใน 3 ลักษณะ คือ ธุรกิจทั่วไป สัมปทาน 
และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ โดยแบ่งระดับการส่งเสริมออกเป็น 3 ระดับ คือ 
สูงสุด ปานกลาง และต่่า โดยรัฐบาลจะพิจารณาจากผลประโยชน์ที่เกิดขึ นในด้านการลดปัญหาความยากจน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการจ้างงาน 
•การจดทะเบียนท่าธุรกิจในสปป.ลาวมคีวามสะดวกและคล่องตัวสูง เนื่องจากเพียงคนเดียวก็สามารถจดเป็น
นิติบุคคลได้ ซึ่งปัจจุบันมีแค่ 12 ประเทศทั่วโลกที่สามารถท่าได้ ให้บริการใบทะเบียนวิสาหกิจเป็นแบบ one-
stop service นอกจากนี  การขนส่งสินค้าผ่านแดนเข้ามายังไทยยังได้รับการอ่านวยความสะดวกจากจุดผ่าน
แดนถาวรไทย - สปป.ลาว หรือ ด่านสากลจ่านวน 21 จุด และจุดผ่อนปรนอีก 20 จุด ซึ่งนับว่ามีจ่านวนมาก
ที่สุดในบรรดาประเทศเพื่อนบ้านของไทย
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นโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุนหว่างประเทศ
ของสปป.ลาว 
•อย่างไรก็ดี อุปสรรคในการเชื่อมต่อธุรกิจไทย – สปป.ลาว ประกอบด้วย ระบบการขนส่งที่ยังด้อยพัฒนา และจ่านวน

สินค้าที่ถูกจัดให้อยู่ในหมวดสินค้าอ่อนไหวรวมแล้วกว่า 200 รายการ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าจ่าพวก พืช ผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ 
และประมง (ทั งสดและแปรรูป) ท่าให้ต้องขอโควตาน่าเข้า ซึ่งยุ่งยากและราคาสูงหากกระท่าเกินโควตา อีกทั งที่ดินที่
เช่าท่ากินมีราคาสูง ปัญหาคอรัปชันในการติดต่อกับภาครัฐยังมีอยู่แพร่หลาย
•สปป.ลาวได้จัดตั งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ นรวม 11 แห่ง แบ่งได้เป็น 2 ประเภท เศรษฐกิจพิเศษและเศรษฐกิจเฉพาะ ซึ่ง

ทั งหมดอยู่ภายใต้ความคุ้มครองและการดูแลจากรัฐบาล เริ่มมีการจัดตั งเขตเศรษฐกิจพิเศษครั งแรกในปี 2546 คือ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน (Savan - Seno Special Economic Zone: SASEZ) ในแขวงสะหวันนะเขต โดย
รัฐมุ่งหวังให้เป็นเขตการค้าอุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนนี เอื อประโยชน์ให้แก่นักลงทุน
ไทยเนื่องจากมีพื นที่อยู่ใกล้กับสะพานมิตรภาพไทย - สปป.ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร - แขวงสะหวันนะเขต) ท่าให้
สามารถเชื่อมต่อไปยังเส้นทางหมายเลข 9 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต - ดานัง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor: EWEC) ที่เชื่อมต่อระหว่างเมียนมา ไทย 
สปป.ลาว และเวียดนาม ท่าให้ได้รับความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยธุรกิจไทยที่มีศักยภาพการ
ลงทุนในสปป.ลาว ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้าง การท่องเที่ยวและบริการ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจเกษตรและเกษตร
แปรรูป อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออก ธุรกิจความงามและสุขภาพ และธุรกิจขนส่ง โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สะหวัน-เซโน นอกจากจะได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ทันสมัยแล้ว ยังได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
การค้า การลงทุนและการบริการ แหล่งท่องเที่ยวร้านค้าปลอดภาษี
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ความเชื่อมโยงกับประเทศไทย
•มูลค่าการค้าระหว่างสปป.ลาวกับไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 
2557 มีมูลค่ารวม 136,594.14 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 112,192.19 ล้านบาท มูลค่าการน่าเข้า 
24,401.95 ล้านบาท ท่าให้ไทยเกินดุลการค้าสูงถึง 87,790.24 ล้านบาท

•ด้านการส่งออกรายจังหวัด จังหวัดหนองคายมีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุด (53,530.09 ล้านบาท) รองลงมา
เป็นจังหวัดอุบลราชธานี (13,829.02 ล้านบาท) จังหวัดมุกดาหาร (15,185 ล้านบาท) จังหวัดเชียงราย 
(11,421.01 ล้านบาท) และ จังหวัดเลย (7,979.80 ล้านบาท) ด้านการน่าเข้า จังหวัดมุกดาหารมีมูลค่าสูง
ที่สุด (20,458.46 ล้านบาท) รองลงมา ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี (1,405.24 ล้านบาท) จังหวัดหนองคาย 
(1,298.79 ล้านบาท) จังหวัดบึงกาฬ (523.36 ล้านบาท) และ จังหวัดเลย (358.28 ล้านบาท) 

•สินค้าส่งออกส่าคัญของไทยไปยังตลาดสปป.ลาว ได้แก่ น ่ามันส่าเร็จรูป รถยนต์และอุปกรณ์ เหล็กและ
เหล็กกล้า ส่วนสินค้าน่าเข้าส่าคัญจากสปป.ลาว ได้แก่ สินแร่โลหะ เชื อเพลิง และไม้ซุง

•การค้าชายแดนไทย - สปป.ลาว เป็นการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของประชนที่มภีูมิล่าเนาตามแนวจังหวัด
ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน สินค้าที่ซื อขายกันส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ่าเป็นต่อการ
ด่ารงชีวิต ค้าขายกันผ่านจังหวัดชายแดนไทย 11 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย มุกดาหาร อุบลราชธานี 
เชียงราย นครพนม เลย อ่านาจเจริญ น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ และ บึงกาฬ 
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ปัญหาและอุปสรรคในการท้าการค้า
•การแข่งขันและการลอกเลียนแบบสินค้าไทยจากประเทศคู่แข่งที่ผลิตสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ ท่าให้ผู้บริโภค
ชาวลาวมีความเข้าใจผิดผู้ผลิตและสินค้าไทย
•ขนาดตลาดเล็ก อ่านาจการซื อต่่า ไม่คุ้มการลงทุน
•คุณภาพแรงงานและทัศนคติในการท่างานของแรงงานชาวลาว
•หน่วยงานปฏิบัติไม่เพียงพอที่จะรองรับนโยบายใหม่ ๆ ที่ได้รับการตั งขึ นตามพันธสัญญาที่ให้ไว้ในเวทีระดับ
นานาชาติ 
•พิธีการและเอกสารทางการค้า (Trade procedures and documentation) ที่สลับซับซ้อน ยืดยาว และ
ไม่โปร่งใส จ่านวนเอกสารที่ใช้ในพิธีการทางศุลกากรใช้เวลาสูงถึง 216 ชั่วโมง คิดเป็นต้นทุนเทียบเท่ากับ 
235 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งต้นทุนทางการค้าที่สูงเหล่านี  อาจมีมูลค่าสูงกว่าอากรน่าเข้าสินค้าซึ่งหลายรายการ
เป็นศูนย์แล้ว 
•การคมนาคมขนส่งสินค้ายังไม่ได้รับการพัฒนา ใช้เวลานาน ท่าให้สินค้าได้รับความเสียหาย
•มีการลักลอบน่าเข้าสินค้าข้ามแดน
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
• ทัศนคติเป็นอีกหน่ึงปัจจัยส่าคัญที่มีผลต่อการก่าหนดนโยบาย เนื่องจากบางครั งอาจเป็นเพียงมายาคติ ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก

พบว่า ส่าหรับประเทศสปป.ลาว การให้ความส่าคัญกับความมั่นคงต้องมาก่อนการผลักดันให้เป็นตลาดเสรี ดังนั น การปรับทัศนคติ
ที่มีต่อการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งที่ส่าคัญ เนื่องจากการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนอาจไม่ใช่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างฟุ่มเฟือยผ่านการท่าเหมอืงแร่และผลติไฟฟ้าอย่างที่เป็นมา แต่คือการร่วมมือกันผ่านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ โดยการให้
แต่ละประเทศที่มีศกัยภาพผลิตในภาคส่วนที่ตนเองมีความถนัดและเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคเติบโตไปด้วยกันอย่าง
มั่นคงและยั่งยนืที่แทจ้ริง

• ภาครัฐควรส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีส่วนร่วมในการค้าระหว่างประเทศมากขึ น เนื่องจาก 
SMEs เป็นองค์ประกอบที่ส่าคญัของระบบเศรษฐกิจของทั งสปป.ลาวและไทย การส่งเสริมให้ SMEs มีบทบาทต่อกันมากขึ นย่อม
เป็นการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจ และก่อให้เกิดการกระจายตัวทางการค้าอันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม

• ที่ผ่านมา รัฐบาลสปป.ลาวได้เปิดโอกาสให้บริษัทอาหารข้ามชาติจากไทยเข้ามาลงทุนในสปป.ลาว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้าน
อาหาร เนื่องจากที่ผ่านมานั น สปป.ลาวต้องน่าเข้าอาหารเกือบทั งหมด อีกทั งประชาชนมีแนวโน้มที่จะบริโภคโปรตีนมากขึ น ส่งผล
ให้บริษัทข้ามชาติที่เข้ามามีการน่ารูปแบบการท่าการเกษตรแบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) เพื่อท่าการเพาะปลูกและ
รับซื อพืชผลทางการเกษตรที่ผลิตได้กลับมาแปรรูปและสร้างมูลคา่เพิ่ม ซึ่งรูปแบบการจัดการดังกล่าวเป็นการแบ่งปันรายได้ให้กับ
คนท้องถิ่น และเป็นอีกหน่ึงช่องทางที่ท่าให้ชาวบ้านมีรายได้ที่แน่นอน มั่นคง มีอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทีด่ีขึ นจากการ
ได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ นอกจากนี  ส่งเสริมให้เอกชนให้ความส่าคัญกับสังคม โดยใช้ตัวอย่างจากบริษัทข้ามชาติไทยที่ได้ริเริ่ม
โครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทเอกชนและสถาบันการศึกษา มีการท่า MOU กับมหาลัยแห่งชาติลาวหลากหลายคณะ อาทิ 
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตร บริหารจัดการ เพื่อรับนักศึกษาเข้ามาฝึกงานและให้โอกาสในการท่างานต่อหากมีการเปิดรับ
และนักศึกษาสนใจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเพิ่มงานและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
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เมียนมา

• การพัฒนาเพื่อเชื่อมเมียนมาเข้ากับเครือข่ายการผลิตภูมิภาคและเครือข่ายการผลิตโลก (Regional and Global Value Chains) นั น พื นท่ี
เศรษฐกิจชายแดนจึงมีความส่าคัญ ภารกิจเชิงนโยบายของเมียนมาจึงน่าจะย้อนกลับมาที่ประเด็นของการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางการ
คมนาคมขนส่งเพื่อเช่ือมต่อจุดที่ตั งส้าคัญ (Nodes) เหล่านี และพื นที่ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ  RVC, SMEs, 
and SEZ

• การแก้ปัญหาความยากจนนั นจะมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่ให้ย่างกุ้งและมัณฑะเลย์เป็นสองขั วเมืองอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนา ทั งนี เป้าหมาย
เร่งด่วนของการพัฒนาส่าหรับเมียนมา คือ การเร่งลดความยากจนในพื นที่ชนบท และการลดความเหลือ่มล า้ระหว่างท้องถิน่กบัเมือง ผ่านการ
เพ่ิมโอกาสและความสามารถในการเข้าถึงทรพัยากรและสาธารณูปโภคพื นฐานของประชาชนที่ยากจนในพื นที่ชนบท

• ส่าหรับกรณีศึกษาสินค้าเกษตรท่ีเป็นตัวอย่างในงานวิจัยนี ประกอบด้วย ข้าว ยางพารา ไก่ และปลา 

• ข้าว ผู้ปลูกเป็นเกษตรกรรายย่อย มีเทคโนโลยีท่ีต่่า มีผลิตภาพท่ีต่่าตามไปด้วย ท่าให้ราคาสินค้านั นถูกกว่าผู้ส่งข้าวจากประเทศอาเซียนอื่น ๆ 
อีกทั งการปลูกข้าวมีความเสี่ยงต่อภัยทางธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความยากจนขึ นในเมียนมา

• การปลูกยางพาราของเมียนมานั นกระจุกตัวอยู่แค่บางรัฐเท่านั น จากที่ประสบปัญหายางพาราตกต่่า จึงสร้างปัญหาความยากจนขึ นในกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกยาง ประกอบกับยางท่ีปลูกนั นเปิดโอกาสให้ต่างชาติมาลงทุนในการปลูกยางแข่งกับเกษตรกรรายย่อย

• การผลิตไก่นั น ในเมียนมามีโอกาสพัฒนาไปอีกมาก เพราะอุปสงค์ต่อไก่มีแนวโน้มเพิ่มขึ นเนื่องจากปริมาณการบริโภคต่อหัวอยู่ในระดับที่ต่่า
เมื่อเทียบกับชาติอาเซียนอื่น ๆ ต่างชาติได้เข้ามาร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมไก่และไก่แปรรูป

• อุตสาหกรรมการเลี ยงปลาในเมียนมา ยังไม่แพร่หลายนัก เพราะปลาส่วนใหญ่มาจากการจับปลาทั งปลาน ่าจืดและปลาทะเล จึงเกิดปัญหา
ของการจับปลาท่ีมากจนเกินไป (Overfishing)

• อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเมียนมาเติบโตอย่างรวดเร็วนับตั งแต่ปัญหาทางการเมืองได้คลี่คลายลงและปัญหาความขัดแย้งของชนกลุ่มน้อยพัฒนา
ไปในทิศทางท่ีดีขึ น อย่างไรก็ตาม สิ่งอ่านวยความสะดวกในแง่ของการท่องเท่ียวยังมีไม่เพียงพอ
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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 อาทิ มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด มาตรการตอบโต้การสนับสนุน (Anti Dumping 
Measure) มาตรการการอุดหนุนทางการค้า (Countervailing Duty Measure) และมาตรการคุ้มครอง
ทางการค้า (Safeguards) เมียนมายังไม่มีกฎระเบียบดังกล่าวในมาตรการเหล่านี 
• เมียนมาได้ยกเลิกมาตรการควบคุมสินค้าน้าเข้าหลายรายการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการค้าเสรี ใน
ปี 2555 เมียนมาได้มีการปฏิรูปมาตรการการให้อนุญาตใบน่าเข้า จากเดิมการน่าเข้าสินค้าทุกประเภท
จะต้องขอใบอนุญาตน่าเข้าก่อนที่จะน่าเข้าสินค้าและใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการที่จะได้ใบอนุญาตดังกล่าว 
ในกลางปี 2556 มาตรการที่จะต้องมีใบอนุญาตน่าเข้าสินค้า 116 รายการถูกยกเลิก นอกจากนี  เมียนมายัง
ไม่มีการใช้มาตรการโควตาภาษี (Tariff-rate Quotas) และไม่มีการใช้ระบบโควตาด้วย
• เมียนมาได้ยกเลิกมาตรการที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก การส่งออกนั นจากเดิมเกือบทุกสินค้าที่ส่งออก
จะต้องได้รับใบอนุญาตการส่งออกตั งแต่กลางปี 2556 เมียนมาได้มีการปรับเปลี่ยนมาตรการ โดยมีสินค้า 
152 รายการ ที่ไม่ต้องขอใบอนุญาตเพื่อการส่งออก นอกจากนี  เมียนมายังมีการปฏิรูประบบการเก็บภาษี
เพื่อการส่งออกในปี 2554 จากเดิมที่จะต้องมีการจ่ายภาษีพาณิชย์ร้อยละ 8 และภาษีรายได้ร้อยละ 2 
ก่อนที่จะส่งออก ในปัจจุบันภาษีพาณิชย์ถูกจัดเก็บเพียง 5 รายการสินค้า ได้แก่ อัญมณี ก๊าซ น ่ามันดิบ 
ไม้สัก และไม้ซุง
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นโยบายการค้าระหว่างประเทศของเมียนมา

•มาตรการที่มิใช่ภาษีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานหรือเทคนิคจะขึ นอยู่กับหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน้าที่ดูแลการประเมินมาตรฐานและความสอดคล้อง กระทรวง
สาธารณสุขท่าหน้าที่ดูแลทั งอาหารและผลิตภัณฑ์ยาและรวมถึงการน่าเข้า กระทรวงเกษตรและการ
จัดการน ่ามีหน้าที่ดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกักกันพืชและสัตว์ และกฎหมายที่เกี่ยวกับสุขภาวะของ
สัตว์ อย่างไรก็ตาม มาตรการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและเทคนิค เมียนมาได้น้ามาจากระบบ
มาตรฐานสากล ทางด้านอาหารนั นใชร้ะบบของ CODEX ทางด้านมาตรฐานของการประมงใช้ของ
สหภาพยุโรป ทางด้านผลิตภัณฑ์ยาใช้มาตรฐานของอังกฤษ สุขภาวะของสัตว์ใช้มาตรฐานของ OIE 
มาตรฐานของเครื่องใช้ไฟฟ้าน่ามาจาก ICE มาตรฐานของรถยนต์ได้ใช้ UNECE และมาตรฐานการ
ก่อสร้างได้ใช้มาตรฐาน ISO และมาตรฐานอาเซียน จึงกล่าวได้ว่ามาตรการที่ไม่ใช่ภาษีนั นสอดคล้องกับ
กฎระเบียบขององค์การการค้าโลกทั งมาตรการอุปสรรคเทคนิคทางการค้า (Technical Barriers to 
Trade) และมาตรการสุขอนามัยของคน 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
•การปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจครั งใหญ่เกิดขึ นกลางปี 2555 ทั งนี บทบาทของรัฐบาลเมียนมาในภาคอุตสาหกรรมที่

ส้าคัญ กล่าวคือ พลังงาน ป่าไม้ สุขภาพ การเงินและการโทรคมนาคม จะลดลง และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามา
ผลิตและให้บริการ อีกทั งยังมีการประกาศกฎหมายลงทุนทางตรงจากต่างประเทศที่ยอมเปิดประเทศให้ธุรกิจจาก
ต่างประเทศเข้ามาด่าเนินการและเป็นเจ้าของบริษัทในเมียนมา รัฐบาลได้ใช้มาตรการเปิดกว้างและทบทวนกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการค้า อาทิ กฎหมายการแข่งขัน กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา รัฐบาลเมียนมาได้ตระหนักถึงความต้องการให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนเพื่อให้ได้เงินตราต่างประเทศและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีน่าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

• ในปี 2557 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ มีภาคบริการเป็นภาคใหญ่ที่สุด เกือบร้อยละ 38 ภาคอุตสาหกรรม
มีสัดส่วนร้อยละ 34 และภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 28 ปัจจัยที่ผลักดันให้เศรษฐกิจเมียนมาโตมากกว่าร้อยละ 8 
เพราะมีการลงทุนจากต่างประเทศ มีการส่งออกมากขึ น โครงสร้างการส่งออกนั นจะกระจุกตัวอยู่ที่การส่งออกสินค้า
ขั นปฐม ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งประเกอบไปด้วย ก๊าซธรรมชาติ หยก ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
ปลาและอาหารทะเล โดยมีตลาดส่งออกที่ส่าคัญ คือ ไทยและจีน รายการสินค้าน่าเข้าที่ส่าคัญนั นประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เหล็กและเหล็กกล้า โดยคู่ค้าที่ส่าคัญ คือ จีน สิงคโปร์ และไทย ตั งแต่เมียนมานั นได้เปิดประเทศ
และมีการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจ โดยนโยบายหลักของเมียนมา คือ การที่จะปรับปรุงให้ระบบเศรษฐกิจมีความ
ทันสมัยและมีการเติบโตอย่างทั่วถึงพร้อมกับลดความยากจน (Fostering Inclusive Broad-based Growth and 
Poverty Reduction) 31



•รัฐบาลเมียนมามีความต้องการที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจ และได้จัดท้าโครงการต่าง ๆ โดยมีล้าดับดังต่อไปนี  
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร เพื่อลดความยากจนพร้อม ๆ กับการพัฒนาชนบท สร้างความ
ทัดเทียมในการใช้ทรัพยากรระหว่างภูมิภาคและระหว่างรัฐต่าง ๆ โดยการสนับสนุนให้มีการลงทุนจากทั ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ริเริ่มและด่าเนินการโครงการพัฒนาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลักดัน
ในมิติของการศึกษา สุขภาวะ และมาตรฐานความเป็นอยู่

•กลยุทธ์ของภาครัฐเพื่อสนับสนุนการเติบโตนั น จะพึ่งพาภาคเอกชนมากขึ นและมีความประสงค์จะเพิ่ม
ขีดความสามารถของประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรกรรม และได้มีการปรับปรุงโครงสร้างเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและกฎหมายการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศฉบับใหม่ เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเป็นผู้น่าในการ
เจริญเติบโตของประเทศผ่านการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคขั นพื นฐาน และสนับสนุนการลงทุน
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นเพื่อการส่งออก อุตสาหกรรมขั นพื นฐานที่รัฐบาลก่าหนดไว้ให้เกิดการ
ลงทุนนั นประกอบไปด้วย ถนน การผลิตไฟฟ้า ท่าเรือ เขื่อน และการโทรคมนาคม 
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•ในการลดความยากจนนั น รัฐบาลเมียนมาได้อาศัยการพัฒนาภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีการปฏิรูป
การใช้ที่ดินให้เกษตรกรเช่าที่ดินได้ในระยะยาว ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิผลการ
ผลิตและการมีส่วนร่วมในภาคเกษตรกรรม ทั งนี หวังว่าภาคเกษตรกรรมจะเกิดการจ้างงานสูงขึ น และสร้าง
รายได้ ในปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 18 ของที่ดินที่ถูกใช้ในการเพาะปลูก รัฐบาลเมียนมาเองได้มีการยกเลิก
การเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร กล่าวคือ ภาษีรายได้ร้อยละ 2 และภาษีการพาณิชย์ร้อยละ 8 ซึ่งมี
การเรียกเก็บส่าหรับสินค้าเกษตรที่ส่งออก อีกทั งเกษตรกรมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของที่ดินและใช้ที่ดิน
ค ่าประกันเงินกู้
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•ส่าหรับกรณีศึกษาสินค้าเกษตรที่เป็นตัวอย่างในงานวิจัยนี ประกอบด้วย ข้าว ยางพารา ไก่ และปลา 
•ข้าว ผู้ปลูกเป็นเกษตรกรรายย่อย มีเทคโนโลยีที่ต่่า มีผลิตภาพที่ต่่าตามไปด้วย ท่าให้ราคาสินค้านั นถูกกว่า
ผู้ส่งข้าวจากประเทศอาเซียนอื่น ๆ อีกทั งการปลูกข้าวมีความเสี่ยงต่อภัยทางธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา
ความยากจนขึ นในเมียนมา
•การปลูกยางพาราของเมียนมานั นกระจุกตัวอยู่แค่บางรัฐเท่านั น จากที่ประสบปัญหายางพาราตกต่่า จึง
สร้างปัญหาความยากจนขึ นในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาง ประกอบกับยางที่ปลูกนั นเปิดโอกาสให้ต่างชาติมา
ลงทุนในการปลูกยางแข่งกับเกษตรกรรายย่อย
•การผลิตไก่นั น ในเมียนมามีโอกาสพัฒนาไปอีกมาก เพราะอุปสงค์ต่อไก่มีแนวโน้มเพิ่มขึ นเนื่องจากปริมาณ
การบริโภคต่อหัวอยู่ในระดับที่ต่่าเมื่อเทียบกับชาติอาเซียนอื่น ๆ ต่างชาติได้เข้ามาร่วมลงทุนใน
อุตสาหกรรมไก่และไก่แปรรูป
•อุตสาหกรรมการเลี ยงปลาในเมียนมา ยังไม่แพร่หลายนักเพราะปลาส่วนใหญ่มาจากการจับปลาทั งปลา
น ่าจืดและปลาทะเล จึงเกิดปัญหาของการจับปลาที่มากจนเกินไป (Overfishing)

•อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเมียนมาเติบโตอย่างรวดเร็วนับตั งแต่ปัญหาทางการเมืองได้คลี่คลายลงและปัญหา
ความขัดแย้งของชนกลุ่มน้อยพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ น อย่างไรก็ตาม สิ่งอ่านวยความสะดวกในแง่ของการ
ท่องเที่ยวยังมีไม่เพียงพอ 34
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แนวทางนโยบายที่ส้าคัญทางการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต
•การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม การลงทุน การพัฒนาการผลิตและการค้า การน่าเข้าและการส่งออก การปรับปรุงระบบ

ราชการ การสร้างบรรยากาศในการแข่งขัน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การลดความเหลื่อมล ่าและความยากจน 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยขยายความได้ดังนี   

1) การพัฒนาขีดความสามารถของภาคราชการที่เกี่ยวข้อง
2) การสร้างบรรยากาศทางธุรกิจที่เอื อต่อการลงทุนและการด่าเนินกิจการของผู้ประกอบการ
3) การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจผ่านเครือข่ายความเชื่อมโยงและความร่วมมือนานาชาติ
4) การสนับสนุนขีดความสามารถของภาคการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก
5) การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจท้องถิ่นและลดความเหลื่อมล ่าระหว่างภาคต่าง ๆ
6) การส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และลดความเหลื่อมล ่าและปัญหาความยากจน
7) การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางสิ่งแวดล้อม

•แนวทางนโยบายทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศนั นจะมุ่งเน้นการพัฒนาทั งขีดความสามารถและโอกาสของ
ผู้ประกอบการในประเทศ และอาจกล่าวได้ว่า โดยรวมแล้วยุทธศาสตร์ทางการค้าการลงทุนของเมียนมานั นเดินตาม
แนวทางการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับระบบการค้าของประชาคมโลก เนื่องจากภาครัฐของเมียนมา ภาค
องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา และภาควิชาการประเมินว่า การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจจะเอื อให้เกิดการเติบโต
และน่าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต รายได้ของประชากร และความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
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การอ้านวยความสะดวกการลงทุนภาคเอกชน
• กฎหมายการลงทุนใหม่ (Myanmar Investment Law: MIL) เป็นความมุ่งมั่นที่แสดงให้เห็นถึงว่ารัฐบาลมีพันธกิจในการสนับสนุน

การลงทุน นอกจากนี  ยังมี The New Myanmar Companies Act ซึ่งเป็นรากฐานในการสนับสนุนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ 
เพราะมีความเชื่อมโยงกับภาคการเงินและการธนาคาร และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะมาเกื อหนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

• กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (The Special Economic Zone Law: SEZ Law) ที่อนุญาตให้นักลงทุนสามารถขอใบอนุญาตต่าง ๆ 
และการอนุมัติจากคณะกรรมการของเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นจุดรวมศูนย์แทนที่จะไปผ่านขั นตอนกระบวนการต่าง ๆ ของ
หลากหลายกระทรวง 

• กฎหมายภาษีใหม่ที่เรียกว่า Myanmar Union Tax Law ซึ่งปรับปรุงจากของเดิม มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับภาษี
การพาณิชย์ และการลดภาษีให้กับคนที่มิใช่ชาวเมียนมา 

• กฎหมายการแข่งขัน Competition Law ในปี 2558 ที่พร้อมที่จะปรับระบบเศรษฐกิจเมียนมาไปสูก่ารแข่งขัน การลดการผูกขาด 
การเข้าครอบง่าและควบรวมกิจการอย่างเป็นธรรม (Merger and Acquisition) และข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรมทางการค้า 

• กฎหมายพิเศษส่าหรับผู้มีถิ่นฐานถาวร (Permanent Residence Rule) ให้กับชาวต่างชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่เคยถือ
สัญชาติเมียนมา และมีความประสงค์จะกลับมาท่างานในประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

• กฎหมาย The Central Bank of Myanmar Law ซึ่งให้เอกภาพแก่ธนาคารกลางจากกระทรวงการคลัง (Independent of 
Central bank) โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาภาคการธนาคาร การมีกฎหมายดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิรูปเศรษฐกิจและ
การเมืองที่เกิดหลังจากการปล่อยให้ค่าเงินจ๊าดลอยตัว
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เมียนมา

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

• เมียนมาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการผลิตในภูมิภาค ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงได้กับไทย กัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ และอาจจะรวมถึงอินเดีย ซึ่งความ
เชื่อมโยงดังกล่าวต้องมีความเชื่อมต่อระหว่างการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เขตเศรษฐกิจพิเศษ เขต
อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บรรษัทข้ามชาติ และการปลดนโยบายที่ก่อให้เกิดการกีด
กันทางการค้าและการกีดกันทางการลงทุน รวมทั งจะต้องมีโครงสร้างระบบสาธารณูปโภคและระเบียบ
กติกาที่ลดต้นทุนของธุรกรรม ประโยชน์จากเครือข่ายการผลิตในภูมิภาค จะผลักดันให้เกิดการผลิต การ
ส่งออก การเติบโตของเศรษฐกิจ และน่าไปสู่การกระจายรายได้ของทั งเกษตรกรและแรงงานที่อยู่ในฐานราก 
ท้ายที่สุดจะบรรเทาปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล ่าทั งในประเทศและระหว่างประเทศ
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เครือข่ายคมนาคม และเป้าหมาย

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

การแก้ปัญหาความยากจนนั นจะมุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์ที่ให้ย่างกุ้งและมัณฑะเลย์เป็น
สองขั วเมืองอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนา 
ทั งนี  เป้าหมายเร่งด่วนของการพัฒนา
ส่าหรับเมียนมา คือ การเร่งลดความยากจน
ในพื นที่ชนบท และการลดความเหลื่อมล ้า
ระหว่างท้องถิ่นกับเมือง ผ่านการเพิ่ม
โอกาสและความสามารถในการเข้าถึง
ทรัพยากรและสาธารณูปโภคพื นฐานของ
ประชาชนที่ยากจนในพื นที่ชนบท
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•การพัฒนาเพื่อเชื่อมเมียนมาเข้ากบัเครือข่ายการผลิตภูมภิาคและเครือข่ายการผลิตโลก 
(Regional and Global Value Chains) นั น พื นที่เศรษฐกิจชายแดนจงึมีความส่าคัญ 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 ต้องริเริ่มในการเปลี่ยนทัศนคติต่อการค้าระหว่างประเทศ ทัศนคติต่อการใช้มาตรการทางการค้า
ที่มิใช่มาตรการทางภาษี และมีการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องของการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าให้กับ
ผู้ประกอบการ การปรับปรุงวิธีการท่างานตลอดจนทัศนคติในการท่างานให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้อ่านวย
ความสะดวกทางการค้าและการลงทุน ต้องผลักดันกลไกการท่างานของภาครัฐให้มีความเชื่อมโยง บูรณาการ 
และสร้างสิ่งอ่านวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitations) เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถ
เชื่อมโยงตนเองและประเทศเพื่อนบ้านเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตระดับนานาชาติ (GVCs) และเกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ข้อที่สอง คือ การให้รัฐเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือของภาคเอกชนหากจะมีการเจรจาการค้า เพื่อ
ปรับปรุงกฎระเบียบมาตรการการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 

ข้อที่สาม คือ หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิประโยชน์จากข้อตกลงทาง
การค้าและความร่วมมือต่าง ๆ ทบทวนและปรับปรุงวิธีการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเพื่อให้ผู้ประกอบการมี
ความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ นเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์

ข้อที่สี่ คือ ลดขั นตอนของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการผ่านแดน จะท่าให้ลดต้นทุน ลดกระบวนการ และ
เอกสารในการขอสิทธิประโยชน์
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม

เวียดนาม • ปกครองระบอบสังคมนิยม โดยพรรคการเมือง
พรรคเดียว มีเสถียรภาพค่อนข้างสูง

• เปิดประเทศตั งแต่ 1986 (ปฏิรูป Doi Moi)

• เศรษฐกิจสังคมนิยมแบบตลาด (Socialist-oriented 
Market Economy)

• ก้าวข้ามผ่านจากการเป็นประเทศรายได้น้อยเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางในปี 2554

• มีความคาดหวังกับ TPP ค่อนข้างมาก

• ที่ผ่านมาให้ความส่าคัญกับการลดความยากจนแต่
ไม่ได้มีมาตรการที่ชัดเจนเร่ืองความเหลื่อมล ่า

• ทัศนคติของคนบางกลุ่มมองว่าไทยเป็นคู่แขง่ทาง
การค้า

ปัจจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางระบบกฎหมาย

เวียดนาม • จากแผนพัฒนาระยะยาวล่าสุด (2011-2020) 
ต้องการพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม้ีความรู้เรื่อง
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ น

• มีการสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติที่จะนา่
เทคโนโลยีเข้ามา

• ที่ผ่านมามีการใช้ผลาญทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึง
การก่อมลพิษ เพราะเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างรวดเร็ว

• มีการออกกฎหมายและปรับแก้ไขกฎหมาย โดยให้
ความส่าคัญกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
ของประชาชนมากขึ น

• กฎหมายมีการปรับค่อนข้างบ่อยเพื่อให้เอื อต่อการ
ลงทุนจากต่างชาติ

• แต่การแก้กฎหมายในแต่ละครั งไม่มีรายละเอียดในเรื่อง
การปฏิบัติ (จะออกตามมาช้า) ท่าให้นักลงทุนเกิดความ
สับสนและกังวลในความไม่แน่นอน 
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สถานการณ์ความยากจน

• ประเทศเวียดนามได้ก้าวข้ามผ่านจาก
ประเทศรายได้น้อย เป็นประเทศที่มี
รายได้ปานกลาง ในปี 2554 โดยล่าสุด
ปี 2557 มีตัวเลขรายได้ต่อหัว (GDP 
per capita) อยู่ที่ 2,052 ดอลลาร์
สหรัฐฯ

• ประเทศเวียดนาม มีประชากรที่อยู่ใต้ 
เส้นความยากจน (Poverty Rate) อยู่
ที่ร้อยละ 17.2 ในปี 2555 ซึ่งถือว่าต่่า
ที่สุด เมื่อเทียบกับ ประเทศในกลุ่ม 
CLMV
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สถานการณ์ความเหลื่อมล ้า

• ดัชนี GINI ของเวียดนามในปี 2556 อยูท่ี่ 
0.387

• นโยบายหลักของประเทศที่ผ่านมายังให้
ความส่าคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การลดความยากจน แต่ไม่ได้มีนโยบายที่
ชัดเจนเรื่องความเหลื่อมล ่า
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นโยบายที่เกี่ยวกับความยากจน

• เวียดนามได้ให้ความส่าคัญเรื่องการลดความยากจน โดยจะเห็นว่าในแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ (Vietnam Socio-
economic Development Plan) ทั งฉบับสั นและฉบับยาวที่ผ่านมา มีการวางแผนการลดความยากจน โดย
เป้าหมายการแก้ปัญหาความยากจนคือหนึ่งในเป้าหมายเพื่อพยายามบรรลุในเวลาให้เร็วที่สุด และเวียดนามได้
ประสบความส่าเร็จ โดยก้าวข้ามผ่านจากการเป็นประเทศรายได้น้อยมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางในปี 2554 

• โดยแผนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจระยะสั นฉบับล่าสุด คือ 2559 - 2563 (ได้ตั งเป้าให้ประเทศเวียดนาม มีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 6.5 ถึงร้อยละ 7.0 ต่อปี โดยความคาดหวังนี ขึ นกับการพึ่งพาการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลก และเวียดนามคาดหวังว่า TPP จะช่วยให้เวียดนามส่งออกได้มากขึ น อันเป็นผลให้เศรษฐกิจเวียดนาม
เติบโต การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะท่าให้เวียดนามมีรายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ น โดยเวียดนามคาดหวังว่าประชาชนจะ
มีรายได้ต่อหัวเป็น 3,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ถึง 3,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2563 (ในปี 2558 เวียดนามมีรายได้ต่อ
หัวอยู่ที่ 2,109 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

•จากเป้าหมายที่ต้องการให้ประเทศเป็น Modern Industrialized Country ภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) การลด
ความยากจนเป็นความท้าทายใหม่ที่จ่าเป็นจะต้องใช้วิธีการและมาตรการต่าง ๆ ในหลายมิติเพื่อให้ เกิด Socio-
Economic Development ที่ผ่านมาเวียดนามได้สามารถประสบความส่าเร็จ เรื่อง Millennium Development 
Goal (MDG) เรื่องก่าจัดความยากจนและความหิวโหยที่รุนแรง (Eradicating Extreme Poverty and Hunger) ใน
ปี 2545 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายที่เวียดนามก่าหนดไว้ 13 ปี และเร็วกว่า Global Common Result ถึง 8 ปี 
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นโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุน

•รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่าการค้า โดยมีการปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบ
โดยอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถจัดตั งบริษัทโดยจดทะเบียนเป็นเจ้าของได้ 100%

•รัฐบาลเวียดนามยังได้สนับสนุนการลงทุนในประเทศโดยอ่านวยความสะดวกและให้สิ่งจูงใจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

• เขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนามมีทั งหมด 5 แห่ง แต่ละแห่งจะมีรายละเอียดเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างกันไป 
โดยส่วนใหญ่แล้ว สิทธิประโยชน์จะเป็นเรื่องการยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นภาษีน่าเข้า วัตถุดิบ 
ตลอดจนสิทธิพิเศษในการเช่าที่ดิน โดยประเภทของการลงทุนที่จะได้รับสิทธิพิเศษ มักจะมีการลงทุนใน
นวัตกรรมใหม่ ลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง ใช้แรงงานมาก หรือ เป็นการลงทุนใน
อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการที่เป็นที่ต้องการของเวียดนาม 

48



เขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนาม

• ภาคเหนือ
 Nomura-Haiphong Industrial Zone 
 Thuy Van Industrial Zone 

• ภาคกลาง
 Dungquat Economic Zone 

• ภาคใต้
 Tan Thuan Export Processing Zone 
 Bien Hoa 2 Industrial Zone 

49



ความเชื่อมโยงกับประเทศไทย

•ในปี 2558 (มกราคม - มีนาคม) การค้าระหว่างไทยกับเวียดนามมีมูลค่า 98,582.92 ล้านบาท ซึ่งมี 
อัตราการขยายตัวร้อยละ 22.81 โดยมีมูลค่าการส่งออก 62,911.79 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ นร้อยละ 
18.36 และมูลค่าการน่าเข้า 35,671.13 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 31.51 ซึ่งท่าให้เวียดนามเกินดุล
การค้าเป็นมูลค่า 27,240.66 ล้านบาท ในปี 2558 (มกราคม - มีนาคม)
• เนื่องจากเวียดนามไม่มีชายแดนติดกับประเทศไทยจึงไม่มีความร่วมมือในส่วนที่เป็นการค้าชายแดน
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ความเชื่อมโยงกับประเทศไทย

51



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

• เนื่องจากการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในภาคเกษตรกรรมในเวียดนามโดยบริษัทใหญ่ ๆ ซึ่งส่วนใหญ่
อยู่ในภาคเกษตรปศุสัตว์ เป็นการน่านวัตกรรมเข้าไปเพื่อท่าให้การเกษตรปศุสัตว์ในเวียดนามท่าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ น และเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนจนในภาคเกษตรของเวียดนามมีรายได้สูงขึ น (อาทิ การ
เข้าร่วมท่า Contract Farming) ดังนั น นโยบายที่จะช่วยลดความเหลื่อมล ่าในเวียดนามควรเกี่ยวข้องกับ
การสนับสนุนการลงทุนประเภทนี ให้มากขึ น
•นอกจากนี  อาจมีการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นที่จะสามารถช่วยสร้างงานและเพิ่มรายได้
ให้กับคนจนในเวียดนามได้ ซึ่งอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่น่าสนใจและน่าจะท่าให้เติบโตขึ นได้ คือ 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ซึ่งปัจจุบันยังมีการลงทุนจากต่างชาติไม่มากนัก)
•ปัจจุบันนโยบายภาครัฐค่อนข้างส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในด้านนี อยู่แล้ว อย่างไรก็ดี จากการ
สัมภาษณ์นักลงทุนผู้เกี่ยวข้องพบว่า ประเทศเวียดนามมีการแก้ไขกฎหมายค่อนข้างบ่อยเพื่อตอบโจทย์
การสนับสนุนการลงทุน แต่การแก้กฎหมายในแต่ละครั งไม่มีรายละเอียดในเรื่องการปฏิบัติ ซึ่งต้องรอ
กฎหมายลูกซึ่งออกมาช้ามาก ท่าให้นักลงทุนเกิดความสับสนและกังวลในความไม่แน่นอนของขั นตอนการ
ปฏิบัติ หากภาครัฐสามารถแก้ไขความไม่แน่นอนนี  ด้วยการศึกษาเรื่องภาคปฏิบัติและร่างรายละเอียด
ก่อนประกาศเปลี่ยนกฎหมาย จะท่าให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่น และอาจสามารถเพิ่มการลงทุนอันเป็น
ปัจจัยที่จะช่วยสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับคนจนในเวียดนาม อันจะเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล ่าได้
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

•ประเด็นเรื่องของ TPP ถูกคาดหวังว่าจะท่าให้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตได้มหาศาล โดยเวียดนามน่าจะได้
ประโยชน์จากอุตสากรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า อาหารทะเล แต่อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมด้านปศุสัตว์
น่าจะได้ผลกระทบทางลบ เพราะฉะนั นแม้ TPP จะท่าให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม ปัญหาความ
เหลื่อมล ่าอาจไม่ดีขึ น หรืออาจจะแย่ลง เพราะฉะนั นเวียดนามควรคิดแผนการที่จะท่าให้ประโยชน์ที่ได้จาก 
TPP ได้รับการกระจายไปสู่คนจน เพื่อให้สถานการณ์ความเหลื่อมล ่าไม่แย่ลง

• เวียดนามยังมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีกับนักลงทุนต่างชาติในบางกรณี อาทิ การต่อต้านการเข้าไปลงทุนซื อ
ร้านค้า Superstore Retail หลายสาขาของกลุ่มบริษัทใหญ่จากต่างชาติ โดยคนเวียดนามมองว่าการลงทุน
เช่นนั นจะเป็นการแย่งงาน หรือท่าให้สินค้าเวียดนามถูกเบียดออกและขายได้น้อยลง อย่างไรก็ดี ในความ
เป็นจริง การเปิดโอกาสให้มีการลงทุนจากต่างชาติในภาพรวม จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนเวียดนาม และ
เป็นการช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั น ภาครัฐอาจมีการส่งเสริม Campaign เพื่อช่วยให้คน
เวียดนามเข้าใจถึงประโยชน์ของการลงทุนจากต่างชาติ เพื่อให้เกิดการต่อต้านน้อยลง
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ประเทศจีน (กรณีศึกษาความร่วมมือลุ่มแม่น ้าล้านช้าง - แม่น ้าโขง และ
การสร้างความสัมพันธ์เพื่อการลดความเหลือ่มล ้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่าง 2 ภูมิภาค)

• เมื่อพิจารณาจากมุมมองภูมิรัฐศาสตร์ - เศรษฐกิจ (Geo-Political Economies) แม่น ่าโขงหรือแม่น ่าล้านช้างในประเทศจีน รวมทั งอาณาบริเวณท่ี
เกี่ยวข้องคือท่าเลส่าคัญทางยุทธศาสตร์ 
จีนภายใต้สภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือที่นิยมเรียกว่า New Normal ซึ่งจีนต้องการสร้างความแข็งแกร่งจากการลดการพึ่งพาการส่งออกไปยัง

ตลาดโลก มาสู่การเน้นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของตนจากการบริโภคภายในประเทศ 
การขยายบทบาทของจีนในการเชื่อมโยงภูมิภาคหลัก ๆ ของโลก อันได้แก่ เอเชีย แอฟริกา และยุโรป เข้าด้วยกันผ่านโครงการ Belt and 

Road Initiative (BRI) 

• นอกจากจีนแล้ว ประเทศเทศมหาอ่านาจอีกอย่างน้อย 2 ประเทศ คือ 
ประเทศญี่ปุ่น ท่ีให้ความสนใจในภูมิภาคนี มาตั งแต่ทศวรรษ 2533 ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นผู้สนับสนุนหลักของโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ่าโขง (The Greater Mekong Sub-regional Economic Cooperation Program) ซึ่งได้รับการจัดตั งขึ นตั งแตป่ี 2535 
และในท่ีสุดได้พัฒนาไปสู่ประชุมสุดยอดผู้น่าลุ่มแม่น ่าโขง - ญี่ปุ่น (Mekong - Japan Summit) ครั งแรก ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นในปี  
2552 ซึ่งได้มีการจัดท่า ปฏิญญาโตเกียว 2552 (The 2009 Tokyo Declaration) ขึ น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านทางความริเริ่มลุ่มแม่น ่าโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative: LMI) ท่ีเร่ิมต้นในปี 2552 ก็ก่าลังให้ความสนใจ

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ่าโขง ซึ่ง LMI นี ก็สอดคล้องกับนโยบายปรับสมดุลใหม่ (Re-Balancing) ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก 
ซึ่งหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าสหรัฐอเมริกาก่าลังเดินเกมปิดล้อมและจ่ากัดเขตการขยายอิทธิพลของประเทศจีน สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศเช่นนี  ยิ่งเน้นความส่าคัญทางยุทธศาสตร์ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ่าโขงต่อประเทศจีน

• ส่าหรับกลุ่มประเทศอาเซียนเอง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนบนภาคพื นทวีป อันได้แก่ ไทย กัมพูชา เมียนมา สปป.ลาว และเวียดนาม 
ต่างก็คาดหวังท่ีจะได้รับประโยชน์จากนโยบายดังกล่าวของประเทศจีน รวมทั งพึ่งพิงจีนอย่างมาก โดยเฉพาะในฐานะท่ีเป็นแหล่งวัตถดุบิ และเป็น
ตลาดสินค้าและบริการท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกในมิติด้านประชากร
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ประเทศจีน (กรณีศึกษาความร่วมมือลุ่มแม่น ้าล้านช้าง - แม่น ้าโขง และ
การสร้างความสัมพันธ์เพื่อการลดความเหลือ่มล ้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่าง 2 ภูมิภาค)

• แม้ว่า แม่น ่าโขงหรือแม่น ่าล้านช้าง คือ ความเชื่อมโยงท่ีส่าคัญ หากแต่ปัจจุบัน สถานการณ์ในแม่น ้าโขงที่น้าไปสู่ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างประเทศในภูมิภาคก็คุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา อาทิ จีน สปป.ลาว 
และเมียนมา ซึ่งอยู่ทางต้นน ่า ต้องการพัฒนาโครงการเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะกระทบต่อกระแสน ่า 
ตะกอน และปริมาณน ่าในแม่น ่า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ทางปลายน ่า โดยเฉพาะกัมพูชา ซึ่งเผชิญปัญหาน ่าท่วม 
และการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ในทะเลสาบ (ตนเลสาบ หรือ โตนเลสาบ) ซึ่งเป็นทะเลสาบน ่าจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่เวียดนามก็สูญเสียพื นที่เพาะปลูกในบริเวณดินดอนปากแม่น ่าโขง และยังเผชิญกับปัญหาลิ่มน ่าทะเล
ที่แทงลึกเข้ายังพื นที่ตอนในของประเทศ ปัญหาเหล่านี น้าไปสู่สถานการณ์ความตึงเครียดภายในอนุภูมิภาค แม้ข้อพิพาท
ยังไม่ได้เกิดขึ นอย่างเป็นรูปธรรม แต่วิกฤตความไว้เนื อเชื่อใจ (Trust Crisis) ก็คุกรุ่นแล้วในพื นที่

• เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ความร่วมมือลุ่มแม่น ้าล้านช้าง - แม่น ้าโขง (Lancang - Mekong Cooperation: LMC) จึง
ได้รับการเสนอขึ นโดยประเทศไทยและได้รบัการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนในปี 2557 จนน่าไปสู่การประชุมสุดยอดผู้น่าลุ่ม
แม่น ่าล้านช้าง - แม่น ่าโขง ในเดือนมีนาคม 2559 ณ เมืองซานย่า (Sanya) มณฑลไห่หนาน (ไหหล่า, Hainan) ของประเทศ
จีน และเพื่อให้ความร่วมมือดังกล่าว น่าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันในลุ่ม
แม่น ่าโขง เพื่อที่น่าไปสู่การลดความเหลื่อมล ่าและการพัฒนาอย่างยั่งยนืทั งในมิติการเมือง - ความมั่นคง เศรษฐกิจ และ
สังคม - วัฒนธรรม ประเด็นที่ต้องพิจารณาด้าเนินการโดยเร่งด่วน คือ การสร้างความไว้เนื อเชื่อใจ (Trust Building)
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สาเหตุของวิกฤตความไว้เนื อเชื่อใจ (Trust Crisis)

1. ความไม่สมดุลของอ้านาจ ความหวาดกลัวระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งและประเทศที่อ่อนแอ ทั งในมิติของขนาดของประเทศ 
ขนาดของประชากร และขนาดของระบบเศรษฐกิจ

2. ความตระหนักรู้ท่ีผิด (Misperception) ในหลากหลายประเด็น ความเข้าใจผิดเหล่านี เกิดขึ นจากหลากหลายสาเหตุ แต่
อาจจะพิจารณาจากเหตุการณ์หลัก ๆ ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเหล่านี ได้ใน 2 กรณีหลัก โดยประเด็นแรก คือ ความทรงจ่าจาก
สงครามเย็นในอดีต ประเด็นที่สองที่เป็นที่มาของความตระหนักรู้ที่ผิด คือ กรณีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ โดยความขัดแย้งกันใน
ประเด็นการเมือง - ความมั่นคง ระหว่างประเทศคู่กรณีถูกน่ามาเหมารวมกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และสังคม - วัฒนธรรม

3. การเมืองทั งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่ามหาอ่านาจหลายประเทศก่าลัง
พยายามขยายเขตอิทธิพล (Sphere of Influence) เข้ามาภายในภูมิภาค และหลายประเทศในภูมิภาคเองก็มีความเชื่อมโยง
ทางการเมืองกับประเทศมหาอ่านาจภายนอกที่มีอา่นาจทางเศรษฐกิจสูง

4. ความเอนเอียงของอัตลักษณ์ (Identity Bias) เนื่องจากมีประชากรจ่านวนมากในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ่าโขงสืบเชื อสายมาจาก
ชาวจีน และเข้าอาศยัอยู่ในประเทศต่าง ๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ่าโขงในลักษณะของชาวจีนโพ้นทะเล (Oversea Chinese) ใน
หลายครั ง ทางการจีนพิจารณาว่าคนเหล่านี เป็นพลเมืองชาวจีนซึ่งสามารถมีบทบาทเปน็ตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศจีนได้ ในขณะที่พวกเขาเองก็พิจารณาว่าตนเองไม่ได้เป็นนายหน้าของจีน และไม่มีความจ่าเป็นต้องท่าเช่นนั นด้วย 
เนื่องจากพวกเขาคือประชาชนของไทย สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา และเวียดนาม ความเข้าใจผิดในลักษณะนี หลาย ๆ ครั ง 
สร้างความรุนแรงในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เนื่องจากทุกประเทศต่างก็เคารพและต้องการรักษาอ่านาจอธิปไตย 
รวมทั งต้องการพิทักษ์ผลประโยชน์ของตนเองด้วยกันทั งสิ น
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From Trust Crisis to Trust Building

1. การสร้างกลไกระงับข้อพิพาทอย่างเป็นรูปธรรมในกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น ้าล้านช้าง - แม่น ้าโขง เพื่อให้ประเทศเหล่านี 
มั่นใจว่าหากเกิดการกระทบกระทั่งกันขึ น ก็จะมีกลไกที่เป็นที่ยอมรับในการแก้ปัญหา

2. การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm) ที่แตกต่างไปจากสถานการณ์ที่ทั งสองฝ่ายได้รับผลประโยชน์ร่วมกันในรูปแบบปกติ 
แต่ต้องเน้นการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ นร่วมกันอย่างเท่าเทียมกัน กระบวนการยกระดับความร่วมมือดังกล่าวอาจ
หมายรวมถึงการท่ีแต่ละประเทศถอยคนละก้าว ละทิ งผลประโยชน์ส่วนตนไปเพื่อท้าให้สว่นรวมในระดับภูมิภาคให้สามารถ
เดินหน้าต่อไปได้อย่างดีขึ นและได้รับการพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นการรวมกลุ่มทางภูมิภาคที่เขม้แขง็และยั่งยนื

3. กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น ่าล้านช้าง - แม่น ่าโขงในสถานะของความร่วมมือระดับภูมิภาค (Regional Bloc) ต้องมีการ
ด้าเนินงานแบบไม่ยึดติดวิธีคิดเน้นตนเองเป็นศูนย์กลาง (Inward-looking) อาทิ ต้องมีการบูรณาการน่าเป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) เข้ามาเป็นส่วนส่าคัญในการพัฒนาตนเอง นอกจากนี  ประเทศสมาชิกของอนุภูมิภาคต้องมี
จิตส่านึกความรับผิดชอบและท่างานร่วมกันอย่างแข็งขันเพื่อท่าให้ส่วนรวมประสบผลส่าเร็จ

4. กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น ่าล้านช้าง - แม่น ่าโขงต้องมีการลงทุนในทรัพยากรทุนมนุษย์ผ่านการขยายกรอบความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคให้กว้างยิ่งขึ น หรือประชาคมอาเซียน และประชาคมอาเซยีน + นั่นเอง โดยกุญแจส่าคัญของประชาคมอาเซียนก็คือ 
บรรทัดฐานที่ว่าด้วยให้คนเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนา (People Oriented and People Centred) และการมีส่วนร่วม
อย่างเต็มที่ของคนในการพัฒนา (Inclusiveness) ดังนั น กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น ้าล้านช้าง - แม่น ้าโขงต้องไม่หลงลืม
สาระส้าคัญของการเป็นชุมชนระดับภูมภิาคท่ีมีความสงบสุขบนพื นฐานของความเชื่อมโยงหรือปฏิสัมพันธร์ะหว่าง
ประชาชน (People-to-People Connectivity) ในอนุภูมิภาค 57



ข้อสรุปจากการท้าวิจัย

นโยบายการค้าและการลงทุนที่
ถูกต้องเหมาะสม

การพัฒนาศักยภาพ SMEs
การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

การเชื่อมโยงการลงทุน
การเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ

บูรณาการไทยและเพ่ือนบ้าน
เป็นส่วนหนึ่งของ Global 
Value Chains (GVCs)

New Economic Growth 
Engine: Export-led-Growth

ลดความยากจน
ลดความเหลื่อมล ้า

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความช่วยเหลือจากต่างประเทศอย่างมีกลยุทธ์
เพ่ือตอบโจทย์ด้านความยากจน และความเหลื่อมล ้า
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กิจการภายในของแต่ละประเทศ 
การเข้าไปแทรกแซงอาจน้าไปสู่ปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังนั นต้องใช้ปัจจัยทางอ้อม

ที่มา : คณะผู้วิจัย
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ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยเพื่อการลดความเหลื่อมล ้า
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง

•ประเทศไทยต้องเริ่มต้นกระบวนการนี โดยการปรับเปลี่ยนวิธีคิด โดยพิจารณาประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น ้าโขงให้เป็นโอกาสความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านทั งมิติทางกายภาพ (Physical Connectivity อาทิ ระบบ
การคมนาคมขนส่ง) มิติทางสถาบัน (Institutional Connectivity อาทิ กฎระเบียบ มาตรฐานที่สอดคล้องพ้องกัน) และ
มิติประชาชน (People-to-People Connectivity อาทิ กระบวนการสร้างความไว้ใจ) ถือเป็นเรื่องส่าคัญที่สุด (ลูกศรที่ 
1 ในภาพ)

• เพื่อให้ประเทศไทยเป็นชาติการค้า (Trading Nation) และเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนบนภาคพื นทวีป หรือ 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ่าโขง มาตรการเร่งด่วน คือ ต้องลด ละ เลิก มาตรการทางการค้าที่มิใช่มาตรการทางภาษี (Non-
Tariff Measures: NTMs) และเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานของภาครัฐ จากผู้คุมกฎ (Regulator) เป็น ผู้อ้านวยความ
สะดวก (Facilitator) โดยเฉพาะการสร้างสิ่งแวดล้อมทางการค้าและการลงทุนที่เหมาะสมผ่านสิ่งอ่านวยความสะดวก
ทางการค้า (Trade Facilitations: TFs) (ลูกศรที่ 1 และ 2 ในภาพ)

• ในการเตรียมความพร้อมก่อนออกนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ และการออกไปเจรจาการค้าการลงทุนใน
แต่ละรอบ ต้องเชิญกลุ่มธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบจากหัวข้อการเจรจาในครั งนั น ๆ มาร่วมแสดงความคิดเห็นก่อน
ออกไปท้าการเจรจา โดยต้องเชิญผู้ประกอบการมาทั งเครือข่ายหรือห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain, Value 
Chain) ของสินค้าที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากหัวข้อการเจรจา (ลูกศรที่ 1 ในภาพ)
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ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยเพื่อการลดความเหลื่อมล ้า
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง

• เพื่อให้เกิดพัฒนาอย่างยั่งยืนและสามารถลดความเหลื่อมล ่าระหว่างประชาชนในแต่ละประเทศได้จริง การอ้านวยความ
สะดวกให้ปัจจัยการผลิต ซึ่งรวมทั งแรงงาน และการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการให้สามารถเดินทางไปมาระหว่าง
ประเทศได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ นถือเป็นปัจจัยที่มีความส้าคัญยิ่ง การลดขั นตอนของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการผ่านแดน 
จะท่าให้ลดต้นทุน ลดกระบวนการ และเอกสารในการขอสิทธิประโยชน์ การเจรจา (แน่นอนว่าต้องมีมาตรการเพื่อ
ประกันความเสี่ยงด้านความม่ันคง ซึ่งอาจเกิดขึ นจากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และการค้ามนุษย์) (ลูกศรที่ 1 ในภาพ)

•บทบาทของภาครัฐไทยในการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความแข็งแกร่ง โดยต้องเป็น
การบูรณาการหลายหน่วยงานให้มีลักษณะเป็นพี่เลี ยงที่ปรึกษาในการประกอบธุรกิจ (Business Incubators) การ
ให้ความช่วยเหลือและติดอาวุธในการด้าเนินธุรกิจอย่างครบวงจร และต้องค้านึงถึงผลในระยะยาวในการเชื่อมโยง 
SMEs ชาวไทยที่เข้มแข็งเหล่านี ให้สามารถจับคู่ด้าเนินธุรกิจกับภาคเอกชนและภาครัฐของประเทศเพื่อนบ้านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ในรูปแบบเดิมที่มีดัชนีชี วัดความส่าเร็จในมิติเชิงปริมาณ ต้อง
มีการปรับเปลี่ยนให้ค่านึงถึงมิติเชิงคุณภาพความความสัมฤทธิ์ผลในการเชื่อมโยงไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้เข้าสู่ห่วงโซ่
การผลิตระดับนานาชาติมากยิ่งขึ น (ลูกศรที่ 1 และ 2 ในภาพ)
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ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยเพื่อการลดความเหลื่อมล ้า
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง
• การเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการค้า การลงทุน การใช้สิทธิประโยชน์ ตลอดจนโอกาสและอุปสรรคต่าง ๆ ในประเทศเพื่อนบ้าน 

ต้องมีการวางยุทธศาสตร์การเผยแพร่ และการบริหารจัดการขอ้มูล (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบ เพ่ือ
ลดความซ ้าซ้อน และความสับสนของข้อมูล โดยเฉพาะในหลายประเทศที่ปฏิรูประบบเศรษฐกิจ มีการออกกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนเป็นจ่านวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั น ข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้องเชื่อถือได้ จึงมี
ความจ่าเป็นอย่างยิ่ง (ลูกศรที่ 1 และ 2 ในภาพ)

• การให้ความช่วยเหลือของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง เพ่ือสนับสนุนความเชื่อมโยงและ
ลดความเหลื่อมล า้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีการวางยุทธศาสตร์ร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
เบี ยหัวแตก และเพื่อสร้างโมเมนตัมให้กับการสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนทั ง 2 ฝ่ายจากการให้ความช่วยเหลือระหว่าง
ประเทศในรูปแบบต่าง ๆ และเพื่อให้การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล ่าในประเทศเพื่อนบ้านเกดิขึ นจริงอย่าง
เป็นรูปธรรม (ทั งนี เพื่อสนับสนุนในกรณีที่ประเทศเพื่อนบ้านอาจยังไม่ได้ก่าหนดประเด็นในเรื่องการลดความเหลื่อมล ่าไว้ใน
วาระแห่งชาต)ิ การให้ความความช่วยเหลือต้องมีเงื่อนไขในประเด็นของความโปรง่ใส การยึดหลักธรรมาภิบาล และ
ก้าหนดประเด็นในเรื่องการลดความยากจนและความเหลื่อมล ้าให้เป็นดัชนีชี วัดความส้าเรจ็ของโครงการความช่วยเหลือ
เหล่านั น รวมทั งก้าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการความช่วยเหลือดังกล่าวไปยังกลุ่มที่มีความ
สุ่มเสี่ยง (Vulnerable) สูงที่สุดของแต่ประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป โดยในกรณีของประเทศเมียนมา และสปป.ลาว 
อาจหมายถึงประเด็นชนกลุ่มน้อย ในขณะที่กัมพูชา อาจหมายถึงกลุ่มผู้ยากจนและกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงจะกลับเข้าสู่ภาวะยากจนได้อีก 
(Near Poor) (ลูกศรที่ 4 และ ลูกศรเครื่องหมาย + ในภาพ) 61



ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยเพื่อการลดความเหลื่อมล ้า
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง

•การด้าเนินนโยบายการเงินของประเทศไทยควรต้องค้านึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ นประเทศเพื่อนบ้าน ทั งนี 
เนื่องจากการค้าชายแดนที่เพื่อนบ้านพึ่งพิงสินค้าและบริการ รวมทั งเงินลงทุนจากประเทศไทย ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านทั งในภาคเศรษฐกิจแท้จริงและในภาคการเงิน รวมทั งยังส่งผลกระทบผ่าน
อัตราแลกเปลี่ยนอีกด้วย แม้ประชาคมอาเซียนไม่มีเป้าหมายสุดท้ายของการรวมกลุ่มเหมือนสหภาพยุโรปที่จะรวมสกุล
เงินเข้าด้วยกันเป็นเงินสกุลเดียว และคาดว่าน่าจะไม่เกิดขึ นในอนาคต แต่ถ้าระบบการช่าระเงินที่เชื่อมโยงกันอย่างมี
ประสิทธิภาพก็เปรียบเสมือนถนนที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจของไทยและประเทศเพื่อนบ้านเข้าด้วยกัน ในขณะที่นโยบาย
ด้านการส่งเสริมให้ระบบธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินของไทยมีความแข็งแกร่ง และเชื่อมโยงการท้าธุรกิจ
เข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านก็เปรียบเสมือนมัคคุเทศก์น้าทางให้นักลงทุนไทยไปบูรณาการการค้าและการลงทุนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตระดับนานาชาติ (GVCs) และยังท้าให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ผ่านการให้บริการทางการเงินแบบครอบคลุมทุกภาคส่วน (Financial Inclusion) อีกด้วย (ลูกศรที่ 1 - 4
ในภาพ)
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ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยเพื่อการลดความเหลื่อมล ้า
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง
• บทบาทของภาคเอกชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาในรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private 

Partnership: PPP) ถือเป็นอีกหน่ึงกลไกส้าคัญท่ีควรได้รับการส่งเสริม ทั งนี ต้องตระหนักด้วยว่าการแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เหมาะสม และเป็นธรรม ระหว่าง 2 ประเทศ และระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเป็นปัจจัยส่าคัญที่สุด (ลูกศรที่ 1 - 4 ในภาพ)

• ประเทศไทยต้องมีการจัดท่ายุทธศาสตร์ทางการค้า และต้องมีบทบาทในการเข้าร่วมผลักดันกลไกการเจรจาการค้าและการเปิดเสรีทางการ
ค้าในรูปแบบใหม่ ซึ่งครอบคลุมในหลายมิตินอกเหนือจากการค้าและการลงทุน (High Standard and Comprehensive Trading 
Agreement) ไม่ว่าจะเป็นกรอบประชาคมอาเซียน 2568 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของอาเซียน (Regional Comprehensive 
Economic Partnership: RCEP, ASEAN +6) หรือแม้แต่ ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟิก (Trans-Pacific 
Partnership Agreement: TPP) และในอนาคต ความตกลงการค้าเสรเีอเชีย - แปซิฟิก (Free Trade Agreement of Asia-Pacific: 
FTAAP) โดยต้องมีการศึกษาอย่างรอบคอบและรอบด้านจากทุกภาคส่วน (รัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน) โดยอ้างอิงจาก
หลักฐานท่ีเชื่อถือได้ในทางวิชาการ โดยเน้นผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนโดยส่วนรวมเป็นส้าคัญ (ลูกศรที่ 1 - 3 ในภาพ)

• แม้ในหลายพื นที่ ผู้บริโภคจะนิยมชมชอบในสินค้าจากประเทศไทยในเรื่องของคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามในมิติของ
การเข้าไปใช้ทรัพยากร การเข้าไปลงทุน ซึ่งส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการท้องถิ่น ตลอดจนความรู้สึกชาตินิยมในประเทศเพื่อนบ้าน ก็อาจ
สร้างปัญหาทั งในมิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้โดยง่าย ดังนั น การด่าเนินนโยบายในลักษณะ 
บรรษัทธรรมาภิบาล (Corporate Social Responsibility: CSR) รวมทั งการใช้ส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภคในแต่ละประเทศได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงของการค้าและการลงทุนจากประเทศไทยนั นไม่ใช่เป็นเพียงการ
เข้าไปกอบโกยผลประโยชน์ หากแต่เข้ามาเพื่อลดความเหลื่อมล ่าและพัฒนาให้ทั ง 2 ประเทศเติบโตคู่กันไปอย่างยั่งยืน ถือเป็นเรื่องส่าคัญ 
(ลูกศรที่ 1 - 5 ในภาพ)
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส้าหรับประเทศไทย
ในระดับทวภิาคีกับแต่ละประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง

•ประเด็นเร่งด่วนส่าหรับประเทศกัมพูชานอกจากเรื่องมาตรการทางการค้าที่มิใช่มาตรการทางภาษีแล้วก็คือ การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยให้พิจารณาว่ากัมพูชาไม่ใช่ประเทศคู่แค้นทางประวัติศาสตร์อีกต่อไป การแสวงหา
โอกาสและผลประโยชน์ร่วมกันในเวทีประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกคือวิธีคิดที่ถูกต้องเหมาะสมมากกว่าส่าหรับ
บริบททางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลดีในประเด็นการเมือง - ความมั่นคง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
อีกด้วย ดังนั น กระบวนการสร้างความไว้เนื อเชื่อใจ (Trust Building) และการเชื่อมโยงประชาชน (People-to-
People Connectivity) เพื่อความเข้าใจระหว่างประชาชนทั ง 2 ประเทศจึงเป็นประเด็นส้าคัญยิ่ง

•สปป.ลาว และประเทศไทยเป็น 2 ประเทศที่มีความใกล้ชิดกันอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในมิติสังคม - วัฒนธรรม และ
ประเทศไทยก็หวังพึ่งความแข็งแกร่งของสปป.ลาว ในมิติด้านพลังงานเพื่อความยั่งยืนและเสถียรภาพด้านพลังงานของ
ประเทศ รวมทั งการเป็นจุดเชื่อมโยงทางระบบโลจิสติกส์ไปสู่ตลาดอื่น ๆ ในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจผิด
ระหว่างกันของประชาชนทั ง 2 ประเทศอาจน่าไปสู่อุปสรรคต่าง ๆ ดังนั น เช่นเดียวกับกรณีของประเทศกัมพูชา
กระบวนการสร้างความไว้เนื อเชื่อใจ (Trust Building) และการเชื่อมโยงประชาชน (People-to-People 
Connectivity) เพื่อความเข้าใจระหว่างประชาชนทั ง 2 ประเทศจึงเป็นประเด็นส้าคัญยิ่ง
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส้าหรับประเทศไทย
ในระดับทวภิาคีกับแต่ละประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง

•ส่าหรับประเทศเมียนมา ประเด็นในเรื่องชนกลุ่มน้อย และกลุ่มชาติพันธุ์เป็นประเด็นอ่อนไหว และรัฐบาลชุดใหม่
ภายหลังการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจของเมียนมาที่น่าโดย อู่ทินจ่อ และอองซานซูจี ก็คงจะมีนโยบายและ
มาตรการที่จะบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาชนกลุ่มน้อยในประเทศของตนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ น ดังนั น การด้าเนิน
นโยบายทางด้านความม่ันคงของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์จึงต้องมีการ
ทบทวน เพราะอาจจะกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ 

•ส่าหรับประเทศเวียดนาม ปัจจุบันนโยบายและกฎหมายมีความเอื อต่อการเปิดให้ต่างชาตเิข้าไปลงทุนอยู่แล้ว ประกอบกับ
นักลงทุนรายใหญ่ของไทยก็ได้รับการสนับสนุนให้เข้าไปลงทุนในลักษณะที่สร้างรายได้ให้กับคนจนในเวียดนาม ซึ่งจะมี
ส่วนช่วยในการลดความเลื่อมล ่า อย่างไรก็ดีสิ่งที่ยังเป็นอุปสรรคอยู่บ้างอาจยังเป็นเรื่องของทัศนคติที่ว่าคนไทยอาจมอง
ว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งในตลาดโลก หรือคนเวียดนามที่มองว่าคนไทยเข้ามายึดครองธุรกิจต่าง ๆ ในเวียดนาม ดังนั น 
อาจต้องมีการทบทวนวิธีคิดและทัศนคติของทั งสองฝ่ายว่า ต่างฝ่ายน่าจะได้ประโยชน์ด้านการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจมากกว่า หากมีการสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ นอกจากนี  การลงทุนใน
อุตสาหกรรมท่ีจะช่วยสร้างงานให้กับคนจนยังจะช่วยลดความเหลื่อมล ้าได้อีกด้วย
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