
Thailand and ASEAN 
มุมมองของไทย...กบัเวทีอาเซียน 

 
• การเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนเป็นทัง้โอกาสและสิง่ท้าทาย แม้ไมมี่อาเซียน ก็ยงัมี

กรอบเศรษฐกิจอ่ืน และโลกท่ีไร้พรมแดนจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทําให้
การเคลื่อนไหวของนกัลงทนุ และสภาพการจ้างานมีการเปลี่ยนแปลง งานบาง
ประเทศคนไทยไมนิ่ยมทํา ต้องอาศยัแรงงานตา่งชาติ 

• อาเซียนซบัซ้อนและต้องการการต่ืนตวัทัง้ระบบของสงัคมไทย ครู 
สถาบนัการศกึษา สถาบนัวิจยั พอ่แมผู่้ปกครอง ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม 
กระทรวงศกึษาธิการ ทกุกระทรวง ทบวง กรม 

• ปัจจบุนัคนไทยสว่นหนึง่เตรียมรับมือด้วยความต่ืนตระหนกมากกวา่ต่ืนตวัและยงั
ขาดความพร้อมอยูห่ลายด้าน เชน่ ภาษาองักฤษ ซึง่เป็นภาษาท่ีใช้ในการสื่อสาร
ของอาเซียน ใช้ในการประชมุและกิจกรรมทางการอ่ืนๆ ความพร้อมในการออกไป
ลงทนุในประเทศเพ่ือนบ้าน 

• คนต้องมีทกัษะในการทํางานท่ีหลากหลายมากขึน้ ทําได้หลายอยา่งพร้อมกนั 
สอนให้คิด บรูณาการ เพ่ือเตรียมเข้าไปสูโ่ลกท่ีแข่งขนั 
 

 



มุมมองของไทย...กบัเวทีอาเซียน 
• ทกุหน่วยต้องหนัหน้าเข้าหากนัและผนกึกําลงักนัเพ่ือเตรียมตวัรับความ

เปล่ียนแปลง 
• ภาคเอกชนเร่งสง่เสริมให้บคุลากรเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ เพ่ือเตรียมขยาย

กิจการมีความเช่ือกนัวา่-หากเสนอโครงการเก่ียวข้องกบัอาเซียนจะได้รับอนมุตัิ
งบประมาณเร็วเป็นพิเศษ 

• ด้านการเมืองและความมัน่คงและด้านสงัคมและวฒันธรรม ไมค่อ่ยไมใ่ครพดูถงึ 
ทัง้ๆ ท่ีสําคญัและเช่ือมโยงกนัทกุด้าน มีแตค่นพดู AEC และเข้าใจวา่อาเซียนเป็น
เร่ืองของการรวมตวัทางเศรษฐกิจเทา่นัน้ 

• เศรษฐกิจจะดีหรือไมข่ึน้อยูก่บัเสถียรภาพและระบอบการเมืองท่ีเอือ้อํานวย 
• การเข้าไปประกอบธรุกิจต้องเข้าใจสงัคม วฒันธรรม ขนบประเพณี 
• รากฐานทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม ก็กลายเป็นคา่นิยม วิธีคิดของผู้คน ท่ี

สง่ผลตอ่รูปแบบการเมืองการปกครองของแตล่ะประเทศ 
 
 

 



มุมมองของไทย...กบัเวทีอาเซียน 

• แม้วา่จะมีการเปิดเสรีในการประกอบอาชีพใน 8 สาขา คือ แพทย์ ทนัต

แพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก การทอ่งเท่ียว บญัชี และนกัสํารวจ 

แตถ้่าคนไทยขาดความพร้อมและความสามารถก็จะไมไ่ด้ประโยชน์จาก

การรวมตวัครัง้นี ้กลบัทัง้ยงัเปิดโดอาสให้ชาติอาเซียนอ่ืนๆ เข้ามา

แขง่ขนัในการประกอบอาชีพในประเทศได้ 

• สถานศกึษานิยม ประดบัธงชาติและรูปชดุประจําชาติประเทศใน

อาเซียน 

 



มุมมองของไทย...กบัเวทีอาเซียน  

นาย สุวฒัน ์จิราพนัธ์ุ เอกอคัรราชทูตและผูแ้ทนถาวรไทยประจาํอาเซียน 

• APSC 
– มหาอํานาจสนใจเข้ามามีบทบาท อาเซียนจงึต้องยดึมัน่ความเป็นปึกแผน่และ

คงความเป็นศนูย์กลางในการขบัเคลื่อนความร่วมมือ 

– ทกุประเทศมีข้อจํากดัเร่ืองการเมืองภายในและผลประโยชน์แหง่ชาติ ทํา
อยา่งไรจงึจะประสานทา่ทีของอาเซียนเอง 

– รูปแบบการปกครองของชาติสมาชิกแตกตา่งกนั ระดบัการพฒันา
ประชาธิปไตยท่ีตา่งกนั ความตระหนกัรู้ของประชาชนในเร่ืองสทิธิเสรีภาพท่ี
แตกตา่งกนั 

– แม้อาเซียนจะประสบความสําเร็จในการรับรองปฏิญญาอาเซียนวา่ด้วยสทิธิ
มนษุยชน แตก็่ยงัต้องมีการพฒันาตอ่ไปให้ดีขึน้ หากเทียบกบัภมิูภาคอ่ืนถือ
วา่อาเซียนมีความก้าวหน้าในการผลกัดนัให้ประชาชนมุง่ไปในการพฒันา
สทิธิมนษุยชนของตนเอง 



มุมมองของไทย...กบัเวทีอาเซียน 

• AEC 
– ความพยายามในการทําตลาดเสรีและฐานการผลติร่วมมีความคืบหน้าไป

ประมาณ 73%  จากแผนงานท่ีมีอยู ่
– ในความเป็นจริงยงัมีการใช้มาตรการกีดกนัทางการค้าท่ีไมใ่ชภ่าษีอยู ่
– ประเทศนอกภมิูภาคมีความสนใจเข้ามาลงทนุในอาเซียนเน่ืองจากเป็นตลาด

ขนาดใหญ่ท่ีมีประชากรมากกวา่ 600 ล้านคน มีมลูคา่ทางตลาดถงึ 2.2 ล้าน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
• พยายามให้มี single window 
• ให้กระบวนการศลุกากรสะดวกขึน้ 
• การเคลื่อนย้ายเงินทนุทําได้งา่ยขึน้ 
• อนญุาตให้สมาชิกอาเซียนด้วยกนัๆถือครองหุ้นในบริษัทได้เกิน 50% 

– ถกูจบัตามองมาก เพราะมีผลกระทบโดยตรงและจบัต้องได้มากกวา่ 



มุมมองของไทย...กบัเวทีอาเซียน 

• การสร้างความเช่ือมโยงในอาเซียน 

– ความเช่ือมโยงระหวา่งกนั การเดินทางไปมาหาสูก่นัรวมถงึการเคลื่อนย้าย

สนิค้าทําได้สะดวก 

– การเช่ือมตอ่ด้านโครงสร้างพืน้ฐานท่ีแตล่ะประเทศมีอยู ่

– การเช่ือมตอ่ กฎ ระเบียบ (ต้องดใูนเร่ืองการบริหาร จดัการ และรัดกมุ เพราะ

ต้องคํานงึถงึความมัน่คงด้วย) 



มุมมองของไทย...กบัเวทีอาเซียน 

• ASCC 
– เป้าหมายท่ีอาเซียนต้องการเน้นคือประชาชน 

–การสร้างประชาคมท่ีประชาชน ทัง้ 10 ประเทศ รู้สกึร่วมกนั

ในการเป็นอาเซียน 

–การสนบัสนนุให้มีการไปมาหาสูร่ะหวา่งประชาชนมากขึน้

เพ่ือให้มีความรู้สกึของการอยูร่่วมกนัในอาเซียนมากขึน้ 



มุมมองของไทย...กบัเวทีอาเซียน 

• อยากให้มองวา่การรวมกนัเป็นประชาคมอาเซียนเป็นการร่วมมือและ

เสริมซึง่กนัและกนัในสิง่ท่ีอีกฝ่ายขาด 

• เป็นการดงึเอาศกัยภาพร่วมกนัของอาเซียนไปสูก่ารจดัการ

ความสามารถท่ีสงูขึน้ 

• การรวมตวัเพ่ือมีพลงัมากขึน้และมองไปข้างงหน้าด้วยโลกทรรศน์ท่ีเปิด

กว้างมากกวา่แคช่ายแดนประเทศ 



ขอ้เสนอแนะ 

• ตามกรอบ Blueprint เป็นการดําเนินการในองค์รวมท่ีต้องเดินไป
พร้อมกนัในหลายเร่ือง แตล่กัษณะการปฏิบติังานของสว่นราชการ ยงั

ไมมี่การบรูณาการเทา่ท่ีควร ยงัมีภาพของการทํางานท่ีแตล่ะหน่วยก็ทํา

เฉพาะภารกิจหลกัของตน ไมมี่การประสานเพ่ือใช้ประโยชน์ข้อมลูหรือ

ขบวนการปฏิบติัของหน่วยงานอ่ืนเพ่ือเดินไปด้วยกนั 

• Blueprint ครอบคลมุประเดน็ไว้กว้างมาก ดงันัน้การกําหนด

แผนงานให้สอดคล้องควรเอาแผนงาน/กิจกรรม/โครงการรวมทัง้
งบประมาณท่ีมีอยู ่มาบรรจใุนกรอบยทุธศาสตร์ 



ขอ้เสนอแนะต่างๆ 

• ราชการต้องเตรียมการสร้างสมรรถนะบคุลากรให้มีความสามารถท่ี

ทดัเทียมกบัประเทศท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็นหลกั โดยเฉพาะในเวทีการ

เจรจา การฝึกฝนด้านวิชาชีพ และทกัษะทัง้ในและตา่งประเทศ 

• เพ่ิมประสทิธิภาพด้านการประชาสมัพนัธ์ให้ทัว่ถงึ ทกุระดบั ทกุคนต้อง

ได้รับข้อมลูและข้อเท็จจริงเก่ียวกบัการรวมตวัสูป่ระชาคมอาเซียน และ

แนวทางการปรับตวัเพ่ือการปฏิบติังานให้สอดคล้องกบั Blueprint 
และข้อตกลงตา่งๆ 

• มีแผนปฏิบติัการท่ีสอดคล้องกบั Blueprint 



ขอ้พิจารณา 

• งบประมาณในการเข้าร่วมประชมุ หรือจดัเวทีสมัมนาตา่งๆ ระดบั
ภมิูภาค 

• กลไกอาเซียนทําให้การสง่ตอ่เร่ืองหรือการขอความเห็นวนไปมา 

• การทํางานในไทยท่ียงัไมป่ระสานหรือบรูณาการกนั เช่นเร่ืองการบริหาร
จดัการพรมแดน CIQ การเปิดจดุผา่นแดน เป็นของมหาดไทย การเข้า
ออก เป็นของศลุกากร การข้ามแดนเป็นของ ตม. การจะประกาศจดุเปิด
เป็นเร่ืองของ สมช. เพราะเก่ียวกบัความมัน่คง ตอนนีค้ณะอนกุรรมการ
วา่ด้วยความเช่ือมโยงจะเสนอให้คณะกรรมการอาเซียนแหง่ชาติรับทํา
หน้าท่ีประสาน 



ขอ้เสนอ 

• ASEANต้องมีทศันคติท่ีจะต้องร่วมมือกนั เช่นการลงนามในข้อตกลง
ในเร่ืองการเคลื่อนย้ายแรงงานทกัษะฝีมือ วิชาชีพ ยงัมีเง่ือนไขในเร่ือง

ใบประกอบวิชาชีพ การสอบใบอนญุาต ซึง่ต้องปรับ 

• ในการประชมุ MRA ของแตล่ะวิชาชีพ บางวิชาผู้แทนไทยไมไ่ด้เข้า
ร่วมเน่ืองจากไมมี่งบไปประชมุ 

 

 



  

ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน 

• ช่วยสร้างอํานาจตอ่รองแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนในเวทีโลกทัง้ด้าน
เศรษฐกิจและการเมือง 

• มีทา่ทีร่วมกนัในเวทีระหวา่งประเทศ 

• ทําให้ตวัเลขการค้าขายสนิค้าสงูขึน้ สําหรับไทยเพ่ิมเป็นสบิเทา่ 

• ช่วยดงึดดูนกัลงทนุจากตา่งประเทศให้มาลงทนุในภมิูภาคมากขึน้ 

• ช่วยให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมมือแก้ไขปัญหาและความท้าทายทีมี
ผลกระทบตอ่สงัคมได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ เช่น ภยัพิบติั โรค
ระบาด ยาเสพติด การค้ามนษุย์ 

• ช่วยสร้างความเช่ือมัน่และภาพลกัษณ์ท่ีดี 

• ประชาชนมีความเป็นอยูแ่ละคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ รวมถงึสวสัดิการท่ี
มัน่คงและสภาพแวดล้อมท่ีดีขึน้ 



สถานะปัจจุบนั 

• อาเซียนเป็นตลาดสง่ออกอนัดบั 1 และเป็นแหลง่นําเข้าอนัดบั 2 ของ
ไทย 

• ปัจจบุนัมีมลูคา่การค้าระหวา่งกนั 25% ของมลูคา่การค้าทัง้หมดของ

ไทย และไทยได้เปรียบดลุการค้าถงึ 1 หม่ืนล้านดอลาร์สหรัฐ 

• การลงทนุจากตา่งประเทศ 20% มาจากอาเซียน 

• 30% ของนกัทอ่งเท่ียวตา่งประเทศมาจากอาเซียน 
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