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สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
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ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ป จ จุ บั น ทุ ก ภาคส ว นให ค วามสํ า คั ญ และให ค วามสนใจกั บ การเตรี ย มความพร อ มสู
ประชาคมอาเซียนเปนอยางมาก โดยคาดหวังใหกระทรวงตางประเทศเปนผูมีบทบาทนําในการ
ขับเคลื่อนทั้งสามเสาของประชาคมอาเซียนใหเปนรูปธรรมผานทางคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ
ดั ง นั้ น การขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก ารตามพิ ม พ เ ขี ย วเพื่ อ จั ด ตั้ ง ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(AEC Blueprint) จึงเปนสิ่งที่สําคัญและควรเปนไปในทิศทางเดียวกันตามวิสัยทัศนรวมที่ผูนํา
อาเซียนไดกําหนดไว
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจและชี้ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวาง
กระบวนการของไทยในการจัดทําแผนยุท ธศาสตรเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และแผนปฏิบัติการที่มีอยูแลวในแตละสาขาเฉพาะดานในกรอบอาเซียน จากผลการศึกษาโดยใช
แบบสอบถามและสัมภาษณเจาหนาที่จากกรมอาเซียน, กระทรวงพาณิชย, สํานักเลขาธิการอาเซียน
และหนวยงานที่รับผิดชอบสาขาเฉพาะดานที่อยู ภายใตเสาเศรษฐกิจและเสาสังคม ไดชี้ใหเห็นวา
หนวยงานไทยยังขาดความเขาใจเรื่องอาเซียนในดานของการเชื่อมโยงกับนโยบายภายในประเทศ
นอกจากนี้หนวยงานสวนใหญยังไมเห็นความเชื่อมโยงระหวางภารกิจงานของตนกับภารกิจของ
หนวยงานอื่นซึ่งอยูตางเสาโดยเฉพาะเสาสังคมและเสาเศรษฐกิจ อันจะสงผลกระทบตอการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข ง ขั นของประเทศ อาทิ การพั ฒนาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ผ า นทางการให
การศึกษาที่ดีและการพัฒนาฝมือแรงงาน เปนตน นอกจากนี้จากงานวิจัยยังพบวาหนวยงานสวน
ใหญไมไดเสนอโครงการที่ใชงบประมาณของอาเซียนมากเทาที่ควร (เห็นไดจากการที่ปจจุบันมี
โครงการที่ ใช ง บประมาณของประเทศเพื่อเตรี ยมความพร อมสู ประชาคมอาเซี ยนมากกวา 800
โครงการ) ดังนั้นหนวยงานไทยจึงควรหาวิธีที่จะใชงบประมาณของกองทุนภายใตกรอบอาเซียน
มากขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากชวยประหยัดงบประมาณของรัฐบาลไทยแลว การที่หนวยงานไทยเขารวม
ในโครงการของอาเซียนจะชวยปรับทัศนคติ (mindset) และมุมมองของเจาหนาที่ใหเห็นภาพรวมที่
เชื่อมโยงอยางเปนระบบ
อย า งไรก็ ต ามเพื่ อให ก ารเตรี ย มความพร อ มสู ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นเป นไปใน
แนวทางเดียวกัน หนวยงานไทยควรใชแผนปฏิบัติการการเฉพาะสาขา 2011-2015 เพื่อใหเกิดความ
สอดคลองของการดําเนินงานทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค อันจะชวยในการสานตอ
มาตรการระหวางเสาตอเสาอีกดวย เพื่อใหเกิดความสอดคลองดังกลาว จึงมีความจําเปนที่จะตองมี
บุคคลากรที่มีทัศนคติและมุมมองเชิงบวก ประกอบกับสามารถทํางานเปนทีมเพื่ อใหเกิดการบูรณา

จ
การการทํ า งานอย า งแท จริ ง ทั้ ง นี้ เนื่ องจากการเตรี ย มความพร อมสู ป ระชาคมอาเซี ย นเป นเรื่ อง
เรงดวนที่ควรมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางเทาทัน ดังนั้นจึงควรมีการทํา benchmarking เพื่อ
เปรี ยบเทียบและเรีย นรูก ลยุท ธในการปรับ ตัวอั นจะชวยเสริ มบทบาทเชิ ง รุกของหนวยงานไทย
ประกอบกับการ สนับสนุนโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม ของ ก.พ.ร. รวมทั้ง
การสรางนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (agent of change) เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
และเพื่อใหการเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียนของไทยเปนไปตามเปาหมาย
สุดทายนี้ แมวาการวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับการสานตอพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) แตการเขาใจในกระบวนการจะชวยใหหนวยงานตาง ๆ
สามารถนําแนวคิดไปประยุกตกับการสานตอพิมพเขียวของประชาคมทั้งสามเสาไดอีกทางหนึ่งดวย

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ เปนรายงานที่ผูเขียนตองการนําเสนอถึงวัตถุประสงค
เพื่อสรางความเขาใจและชี้ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการของไทยในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนและแผนปฏิบัติการที่มีอยูแลวในแตละ
สาขาเฉพาะดานในกรอบอาเซียน ผูเขียนจึงมุงหวังเพื่อเปนขอมูลแนวทางในการเตรียมความพรอม
สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนไปในแนวทางเดียวกัน หนวยงานไทยควรใชแผนปฏิบัติการการ
เฉพาะสาขา 2011-2015 เพื่อใหเกิดความสอดคลองของการดําเนินงานทั้งในระดับประเทศและใน
ระดับภูมิภาค อันจะชวยในการสานตอมาตรการระหวางเสาตอเสาอีกดวย ยิ่งไปกวานั้นเพื่อใหเกิด
ความสอดคลองดังกลาว จึงมีความจําเปนที่จะตองปรับทัศนคติและมุมมองเพื่อรองรับความทาทาย
ใหม ๆ
การจัดทํารายงานจะไมสามารถเสร็จสมบูรณ ไดหากไมไดรับการชวยเหลือ เกื้อกูลจาก
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน รวมทั้งหนวยงานราชการที่ไดเสียสละในการอนุเคราะหขอมูล ให
คําแนะนํา การคนควาขอมูล รวมทั้งการชวยตรวจทานรายงาน นอกจากนี้ผูมีสวนสําคัญ
ในการวางกรอบการศึกษาที่สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการไดอนุเคราะหใหเปนอาจารย
ที่ ป รึ ก ษา คื อ ดร.สมเกี ย รติ อริ ย ปรั ช ญา ศาสตราจารย ดร. สร อ ยตระกู ล อรรถมานะ และ
ศาสตราจารย ดร. พลภัทร บุราคม ใหกําลังใจผูเขียนในการทํารายงานการศึกษาฉบับนี้อยางดียิ่ง
สุดทายนี้ตองขอบคุณสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ที่ ไดจัดหลักสูตรนัก
บริหารการทูต รุนที่ 4 ขึ้นดวยความมุงหวังใหผูเขียนและเพื่อน ๆ ในรุนทุกทานไดรับประโยชน
สูงสุดในทุกวิชาและทุกหัวขอที่บรรจุในหลักสูตร รวมทั้งการสรางเครือขายที่เพิ่มขึ้นและเรียนรูจาก
หนวยงานนอกกระทรวงการตางประเทศดวย ทําใหผูเขียนไดรับโอกาส ประสบการณ มุมมองและ
วิธีคิดใหมที่มาจากภาคเอกชนและภาครัฐซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนางานและองคกรของ
ผูเขียน
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.1.1 การกอตั้งสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต สมาคมประชาชาติแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ อาเซียน ซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษวา Association of Southeast Asian
Nations หรือ ASEAN กอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
2510 (ค.ศ.1967) โดยสมาชิกผูกอตั้งมี 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร
และไทย
ตอมา อาเซียนไดรับประเทศอื่น ๆ เขาเปนสมาชิกเพิ่มเติม ไดแก บรูไนดารุสซา
ลาม(เปนสมาชิกเมื่อ 7 มกราคม 2527(ค.ศ.1984)) เวียดนาม (วันที่ 28 กรกฎาคม 2538(ค.ศ.1995))
ลาวและพมา (วันที่ 23 กรกฎาคม 2540(ค.ศ.1997)) และกัมพูชา (เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 (ค.ศ.
1999)) ตามลํ า ดับ จากการรับ กั มพู ชาเขา เปนสมาชิ ก ทํ าให อาเซี ย นมี ส มาชิ กในภูมิ ภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใตครบ 10 ประเทศ โดยที่วัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียน คือเพื่อสงเสริมความ
ร ว มมื อ ทางด า นการเมื อง เศรษฐกิ จ และสั ง คม ส ง เสริ ม สั น ติ ภาพและความมั่ น คงของภู มิ ภ าค
สงเสริมความรวมมือระหวางอาเซียนกับตางประเทศและองครวมระหวางประเทศ รวมทั้งสงเสริม
ความกาวหนาและความเจริญรุงเรืองของภูมิภาค
1.1.2 เปาหมายการสรางประชาคมอาเซียนภายในป 2558 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546
(ค.ศ.2003) ผูนําของประเทศสมาชิกอาเซียนไดลงนามรวมกันในปฏิญญามิตรภาพอาเซียนหรือ
ปฏิญญามิตรภาพบาหลี ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II)ซึ่งระบุ
ให มี ก ารจั ดตั้ ง ประชาคมอาเซี ย น (ASEAN Community) ภายในป 2563(ค.ศ.2020) รวมทั้ ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)1 เพื่อประโยชนการพัฒนาศักยภาพ
ในการรวมมื อกับป ญหาและความทาทายตลอดจนเพื่อเพิ่ มขีดความสามารถในการแขง ขัน และ
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เหตุผลหลักอันหนึ่งไดชี้ใหเห็นโดย ASEAN Competitive Report 2003 วา มีความจําเปนทีจ่ ะตองเรงการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจในอาเซียน โดยถาเทียบกับภูมิภาคอื่น ไมประสบความสําเร็จเทาทีค่ วร จากป 1994 (เริ่ม AFTA) ถึง
2001 การคาระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนไมไดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับสัดสวนการคาระหวางประเทศทั้งหมดของ
อาเซียน ซึ่งถาเทียบกับการรวมตัวการคาภายใน10 ปแรกของการกอตั้งสหภาพยุโรปไดเพิ่มขึน้ ถึง 41 เปอรเซ็นต
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อํานาจตอรองใหกับประเทศสมาชิก ทั้งนี้วิสัยทัศนรวมของผูนําอาเซียน คือการสรางประชาคม
อาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง มีกฎเกณฑ กติกาที่ชัดเจนและมีประชาชนเปน
ศูนยกลาง และเมื่อป 2551 (ค.ศ.2008) อาเซียนไดจัดทํากฎบัตรอาเซียนหรือธรรมนูญอาเซียน เพื่อ
ใชสําหรับการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกร
ประชาคมอาเซียนประกอบดวยสามเสาหลัก ไดแก ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน (กระทรวงการตางประเทศเปนหนวยประสานงานหลัก ) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(กระทรวงพาณิ ช ย เป นหน วยประสานงานหลั ก ) และประชาคมสั ง คมและวั ฒนธรรมอาเซี ย น
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนหนวยประสานงานหลัก ) โดยอาเซียนได
จัดทําพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียนของแตละเสาเพื่อเปนแนวทางในการจัดตั้งประชาคม
อาเซียน
1.1.3 เมื่อผูนําอาเซียนไดตกลงเปลี่ยนเปาหมายวาจะกาวไปสูการเปนประชาคมอาเซี ยน
จากเดิมภายในป 2563 (ค.ศ.2020) เปนป 2558 (ค.ศ. 2015) ทําใหความตองการในการเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียนเปนเรื่องสําคัญและเรงดวนของทุกประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเปนหนาที่
ของทุกรัฐบาลที่จะตองสานตอในระดับประเทศ โดยเชื่อมโยงกับสิ่งที่ทําในระดับภูมิภาค
1.1.4 รัฐบาลที่ผานมาก็ไดใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
เชน การสรางความตระหนักรู จนกระทั่งมาถึงรัฐบาลปจจุบันที่ประเด็นดังกลาวไดรับความสนใจ
จากทุกภาคสวนมากยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายในเชิงรุกมากขึ้น โดยรัฐบาลไดมีคําแถลงการณของ
นายกรัฐมนตรีตอรัฐสภา หนึ่งในจุดมุงหมายของนโยบายรัฐบาล คือ “เพื่อนําประเทศไทยไปสูการ
เปนประชาคมอาเซียนในป 2558 อยางสมบูรณ โดยสรางความพรอมและความเขมแข็ง ทั้งทางดาน
เศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่ นคง” โดยนโยบายเรงดวนที่จะเริ่ ม
ดําเนินการในปแรก ยังรวมถึงการเรงดําเนินการตามขอผูกพันในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน
ในป 2558(ค.ศ.2015) ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง ตลอดจนการเชื่อมโยงเสนทาง
คมนาคมขนสงภายในและภายนอกภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีนโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมอีก
หลายประการเพื่อรองรับการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน
1.1.5 การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะประชามคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทํา
ใหประเทศสมชิกอาเซียน รวมทั้งไทยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก ซึ่งนับเปนสิ่งทา
ทายที่มีความสําคัญยิ่ง การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะสงผลกระทบตอทุกภาคสวนของประเทศไทย ซึ่ง
จะตองเตรียมพรอมและปรับใหทันการณ โดยประสิทธิผลที่เกิดขึ้นไดนั้นจะตองสานตอลงมาใน
ระดับปฏิบัติการ เพื่อใหสอดคลองในแนวเดียวกันกับสิ่งที่ผูนําหรือระดับรัฐมนตรีของประเทศ
สมาชิกอาเซียนไดเห็นชอบแลว
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ดังนั้น กรมอาเซียนในฐานะเลขาธิการกรมอาเซียนแหงชาติและกระทรวงตางประเทศ
เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบใหทั้งสามเสาขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน จึงมีความจําเปนที่จะ
สร า งความเข า ใจที่ ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ กระบวนการและการใช ป ระโยชน เ กี่ ย วกั บ อาเซี ย นในการ
เตรียมพรอมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อสรางความเขาใจและความชัดเจนของความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการการ
เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในกรอบอาเซียนและในประเทศ โดยเฉพาะการเชื่อมโยง
ระหวางกระบวนการภายนอกประเทศและกระบวนการภายในประเทศ
1.2.2 เพื่อหาแนวทางในการเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ใหมีบูรณาการรวมกัน
และเพื่ อ สนั บ สนุ น การแสวงหาประโยชน จ ากการรวมตั ว เป น ประชาคมอาเซี ย นได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
1.2.3 เพื่ อ หาแนวทางในการเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของหน ว ยงานราชการไทยและ
สงเสริมบทบาทของไทยในการเปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (agent of change) เพื่อเตรียมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในกระแสโลกาภิวัตน
1.3 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้จะเปนการศึกษา 2 ระดับ คือ
1.3.1 ในระดั บ ประเทศ ศึ ก ษาบทบาทของกรมอาเซี ย นในการเตรี ยมความพร อ มสู
ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะในกรณีเสาเศรษฐกิจ ในการสานตอพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)
1.3.2 ในระดับภูมิภาค ศึกษาโครงสรางและกระบวนการสานตอพิมพเขียวเพื่อจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ในระดับอาเซียน เชน การประชุมเจาหนาที่อาวุโส
เศรษฐกิจ ,ในการสานตอ AEC Scorecard
1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา (Methodology)
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใชขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร รายงานการ
ประชุมตาง ๆ ของสวนราชการที่เกี่ยวของ รวมทั้งการสัมภาษณเชิงลึกกับบุคคลที่เปนตัวแทนของ
ผูเกี่ยวของ โดยมีระเบียบวิธีการ ดังนี้
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1.4.1 การแบงกลุมตัวอยาง
โดยการศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษากระบวนการการปฏิบัติการสานตอของ
พิมพเขียวเพื่อจัดตั้ งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ซึ่งมีหนวยงานที่เกี่ยวของ 4
หนวยงาน ไดแก กรมอาเซียน กระทรวงพาณิชย หนวยงานที่รับผิ ดชอบสาขาและสํานักเลขาธิการ
อาเซียน โดยทั้ง 4 หนวยงานมีความสําคัญดังนี้
1) กรมอาเซี ย น หน วยงานที่ ป ระสานงานระดั บ ประเทศ ในฐานะของสํ า นั ก
เลขาธิ การอาเซีย นแห ง ชาติ ซึ่ งทํ า หน า ที่เป นผู ป ระสานงานกลางแห งชาติใ นเรื่ องการอนุ วัติข อ
ตัดสินใจ การเตรียมการการประชุม การมีสวนร วมในการสรางประชาคมและการเก็บขอมูลตาง ๆ
ที่เกี่ยวกับอาเซียน
2) กระทรวงพาณิชย หนวยงานที่ประสานงานระดับเสา ในฐานะหนวยงานหลัก
ดานเสาเศรษฐกิจ โดยทําหนาที่ประสานงานและติดตามการดําเนินงานของไทยเพื่อนําไปสูการเปน
AEC โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
3) หนวยงานที่รับผิดชอบสาขา เชน กระทรวงพลังงาน มีหนาที่เปนตัวแทนของ
ไทยภายใตกรอบพลังงานอาเซียน
4) สํานักเลขาธิการอาเซียน เป นหนวยงานกลางของประเทศสมาชิกที่ มีหนาที่
เปนฝายสนับสนุนขอมูลและรักษากฏระเบียบ และเปนผูประสานงานกับประเทศสมาชิกรวมทั้ง
สาขาตาง ๆ ภายใตกรอบอาเซียน
1.4.2 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา จะรวบรวมมาจากเอกสารทางราชการ การสัมภาษณ
จากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รายงานการประชุม แบบสอบถามและประสบการณการทํางาน
ดานที่ศึกษาโดยตรง
1.4.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1) การรวบรวมขอมูลจากเอกสารรายงานการประชุม
2) การสั ม ภาษณ แบบเจาะลึ ก กั บ บุ ค คล โดยใช แบบสอบถามประกอบการ
สัมภาษณ
1.4.4 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลจะเปนการวิเคราะหเพื่อหาแนวทางที่เปนประโยชนตอการสาน
ต อพิ ม พ เขี ย วเพื่ อจั ดตั้ ง ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น (AEC Blueprint) และเสนอแนวทางการ
ดําเนินการเพื่อเปนประโยชนจากการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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1.5 ประโยชนของการศึกษา
1.5.1 ไดทราบขอมูลของสาเหตุที่วา เพราะเหตุใดหนวยงานไทยยังไมสานตอหรือใช
ประโยชนจากการสานตอพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) มาก
เทาที่ควร
1.5.2 ไดรับความเขาใจกระบวนการติดตามและสานตอพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC Blueprint) ในกรอบอาเซี ย นและในประเทศ จะช ว ยส ง เสริ ม การ
เตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน จะเปนประโยชนกับการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรหรือ
แผนปฏิบัติการ สําหรับหนวยงานของไทย โดยเฉพาะสามหนวยงานที่กําลังจัดทําแผนปฏิบัติการ
ดังกลาวขางตน ไดแก
1) คณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั ง คมแห ง ชาติ (แผนรองรั บ ใน
ระดับประเทศ)
2) กรมอาเซียน
3) กระทรวงพลังงานและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
1.5.3 ไดรับขอเสนอที่สามารถเปนประโยชนดานการสานตอเสาเศรษฐกิจอาเซียนและ
ดานเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งเปนสองเสาที่กรมอาเซียนไมไดเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรง
1.5.4 ไดรับขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการที่สนับสนุนการติดตามและชวย
หนวยงานไทย ใหสามารถสานตอพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)
ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
CIPP Model เปนการประเมินรูปแบบซิปเปนวิธีการประเมินที่มีผูนิยมนํามาใชในการ
ประเมินหลักสูตรอยางแพรหลาย รวมถึงใชในการประเมินโครงการตาง ๆ และระบบดําเนินงาน
โดยเครื่องมือการประเมินรูปแบบนี้จะชวยวิเคราะหและตอบคําถามวา อุปสรรคและความทาทาย
คืออะไร (What needs to be done?) และควรจะตองจัดการกับความทาทายนั้นอยางไร (How should
it be done?) หรือหากมีการดําเนินการอยูแลว (Is it being done?) การดําเนินงานนั้นประสบ
ความสําเร็จหรือไม อยางไร (Did it succeed?) โดยการประเมินแบงออกเปน 4 สวนคือ
(1) การประเมินสาระสําคัญแวดลอม (Context evaluation) เพื่อใหไดขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจในเรื่องการกํา หนดวัตถุประสงคของแผนงานหรือโครงการ เปนการศึกษาและวิเคราะห
องคประกอบที่แวดลอมระบบการผลิตหรือระบบการใชบริการหรือองคกรการปฏิบัติงาน
(2) การประเมินผลปจจัยนําเขา (Input evaluation) เพื่อชวยในการตัดสินใจสําหรับการ
เลือกใชกลุมของทรัพยากรหรือปจจัยที่มีข อนําเขาในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค
ของแผนงานหรือโครงการ เปนการประเมินผลเพื่อคนหาแนวทางการจัดหาและจัดสรรทรัพยากร
หรือปจจัยนําเขา
(3) การประเมินผลกระบวนการ (Process evaluation) เพื่อชวยในการตัดสินใจเรื่องการ
เลือกวิธีดําเนินการของแผนงานหรือโครงการ หากเปนโครงการที่ดําเนินการอยูแลวก็ใชเปนขอมูล
ในการพิจารณาตัดสินความกาวหนาของวิธีการดําเนินโครงการรวมทั้งการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
การประเมินผลประเภทนี้ จะกระทําต อจากการประเมิ นผลปจจั ยนํ าเข า เพื่อค นหาขอมู ลซึ่ง เป น
แนวทางนําไปสูการพัฒนาหาวิธีดําเนินการโครงการที่เหมาะสม นอกจากนี้การประเมินผลประเภท
นี้จะชวยใหเห็นถึงขอบกพรองและแนวทางการแกไขปญหาขอบกพรองที่เกิดขึ้นในระหวางการ
ดํา เนิ นโครงการดวย แตถ าเปนแผนงานหรื อโครงการที่ ปฏิ บัติจริ งก็ จะเปนการประเมิ นผลเพื่ อ
ตรวจสอบว า แผนงานหรื อ โครงการนั้ นได ดํ า เนิ นการไปตามกระบวนการที่ วางไว โดยบรรลุ
วั ตถุ ป ระสงค หรื อไม และมี ค วามคลาดเคลื่ อนประการใด ทั้ ง นี้ ก ารประเมิ นผลกระบวนการจะ
นําไปสูการประเมินผลขั้นผลผลิต
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(4) การประเมินผลผลิต (Product evaluation) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคาผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผนงานหรือโครงการที่ กําหนดไว (Did it succeed) เพื่อชวยการตัดสินใจวา
ในแต ล ะขั้ น ตอน การดํ า เนิ นงานควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง ขยายหรื อ ยุ บ แผนงานหรื อ
โครงการอยางไร การประเมินผลประเภทนี้เปนการตรวจสอบความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการกับเกณฑที่ตั้งไว วาจะมีผลเปนไปตามวั ตถุประสงคของโครงการหรือไม อยางไร ซึ่งการ
ประเมินผลประเภทนี้อาจอาศัยการเปรียบเทียบผลผลิตกับเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว
ดังนั้นการประเมินรูปแบบซิป (CIPP Model) จึงมุงเนนประเมินในดานตาง ๆ 4 ดาน คือ
การประเมินสาระสําคัญแวดลอม การประเมินผลปจจัยนําเขา การประเมินผลกระบวนการ และการ
ประเมินผลผลิตเปนหลัก และขอมูลที่ไดรับจากการประเมินนั้น นอกจากผลกับโครงการแลวยัง
สามารถนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการใหสามารถดําเนินไปตามแผนที่วางไวอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป
จากขอมูลเกี่ยวกับประเด็นการประเมินขางตน พอจะสรุปความสัมพันธประเภทของการ
ประเมิน ดังแผนภูมิตอไปนี้
แผนภูมิที่ 1 ความสัมพันธของประเภทของการประเมินแบบ CIPP Model
การประเมินสาระสําคัญแวดลอม
(Context Evaluation)
การประเมินปจจัยนําเขา
(Input Evaluation)
การประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)
การประเมินผลผลิต
(Product Evaluation)
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2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 หลักเกณฑเชิงคุณภาพในการประเมินโครงการเอเปค (Quality Criteria for
Assessing APEC Projects)1
เกณฑการประเมินคุณภาพโครงการเพื่อดูใหความเหมาะสมวาสมควรใหเงินทุน
สนับสนุนหรือไม ซึ่งเปนพื้นฐานของการจัดทํารายงานผลโครงการ
สํานักเลขาธิการเอเปคไดกําหนด 5 หลักเกณฑ ไดแก
1) Relevance ความสํ าคัญของโครงการจําเปนตองสอดคลองกับแผนงานของ
คณะทํางานในระดับสาขาและนโยบายที่กําหนดจากการประชุมระดับรัฐมนตรีหรือผูนําเอเปค ซึ่งมี
การเรียงความสําคัญของโครงการอยางชัดเจน ในขณะที่อาเซียนยังไมมีเกณฑกําหนดที่ชัดเจน
เทากับเอเปค
2) Effectiveness ประสิ ท ธิผล ซึ่ ง ดูว า โครงการจะทํ า อย า งไรเพื่อใหบ รรลุ
วัตถุประสงค
3) Efficiency ประสิทธิภาพ ซึ่งดูวาโครงการจะสรางความเปลี่ยนแปลงอยางไร
4) Impact ผลกระทบ ซึ่งดูวาโครงการจะเปลี่ยนแปลงอะไรและจะสรางความ
แตกตางอยางไรกับกลุมเปาหมายที่จะไดรับประโยชน
5) Sustainability ความยั่ งยื น ซึ่ง ดูไ ด วา โครงการจะเป นประโยชนระยะยาว
หรือไม
สาเหตุ ที่ ใ ช เกณฑ ก ารประเมิ น ของเอเปคนั้ น เนื่ อ งมาจากเป น กรอบในระดั บ
ภูมิภาคเชนเดียวกันกับอาเซียน ซึ่งมีประเทศสมาชิกอาเซียนถึง 6 ประเทศที่เปนสมาชิกเอเปค และที่
สําคัญกรอบความรวมมือเอเปคนั้นประกอบดวยประเทศที่พัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน
มี ม าตรฐานที่ สู ง เช นในกรณี ข องเกณฑ ก ารประเมิ นโครงการที่ ไ ด ก ล า วมาแล วข า งต น จึ ง เป น
ตัวอยางที่ดีสําหรับอาเซียนหากนํามาประยุกตใชเนื่องจากเกณฑดังกลาวเปนการปรับมาจากเกณฑ
คุณภาพโครงการ OECD (Overseas Economic Cooperation Development)
2.2.2 สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต: ประวัติความเปนมา
การกอตั้งสมาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2510 นั้นเกิดจากแรงจูงใจ หรือปจจัยหลาย
ประการดวยกัน จากหนังสือเรื่องอาเซียนในความสัมพันธระหวางประเทศ ไดพิจารณาแยกปจจัย
ดังกลาวเปน 2 ประเภท คือ ปจจัยภายนอก ซึ่งหมายถึง บรรยากาศระหวางประเทศโดยทั่วไปของ
1

http://www.apec.org/Projects/~/media/Files/Projects/Resources/20120612_Guidebook-on-APEC-ProjectsEdition8.ashx
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ภูมิภาคเอเชีย ตะวั นออกเฉีย งใต ในขณะนั้ นที่ เอื้ออํา นวยตอการผลั กดั นให เกิ ดองคก ารระหวา ง
ประเทศ และปจจัยภายในซึ่งหมายถึงสถานการณหรือบรรยากาศทางการเมืองภายในรัฐ สมาชิก
แรกกอตั้งอาเซียนที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของรัฐเหลานั้นในการที่จะเขารวมกับสมาคมอาเซียน
โดยในสวนของ ปจจัยภายนอก ไดแก
1) ทัศนคติรวมกันในการตอตานลัทธิจักรวรรดินิยมทุกรูปแบบและการมุงเนน
นโยบายตาง ประเทศที่เปนอิสระ
ความรูสึกรุนแรงในการตอตานการขยายอิทธิพลของมหาอํานาจ เปนผลมา
จาก พัฒนาการทางประวัติศาสตรที่สําคัญ คือทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตลวน
แลวแตเคยเปนอาณานิคมของประเทศมหาอํานาจตะวันตกทั้งสิ้น (ยกเวนประเทศไทย) ประเทศ
เหลานี้สวนใหญเพิ่งจะไดรับเอกราชก็เมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 (ป พ.ศ. 2488) ดังนั้นชวงเวลา
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมาจึงเปนระยะของการสรางชาติ และสิ่ งที่หวงแหนที่สุดก็คือ
เอกราชและอธิปไตยของประเทศ ขณะเดียวกันก็เรงสรางเสถียรภาพทั้งทางเศรษฐกิจและทางการ
เมือง ดวยเกรงจะถูกครอบงําอีกครั้งหนึ่ง
ความรูสึกชาตินิยมและการตอตานการครอบงําในหมูประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใตยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อภูมิภาคนี้ก ลายเปนเวทีของการตอสูทางอุดมการณและการแขง
อิทธิพลของ มหาอํานาจในรูปแบบใหม คือ “สงครามเย็น” ในระยะหลังสงครามดวยการที่ประเทศ
จีนกลายเปนคอมมิวนิสตในปพ .ศ.2492 ซึ่งเทากับเปนภัยคุกคามในรูปแบบใหมในทัศนะของ
ประเทศในภูมิภาค จากหนังสือ ที่ระลึกครบรอบ 20 ป การจัดตั้งสมาคมประชาชาติแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ไดกลาววาสมาชิกแรก กอตั้งอาเซียน (อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย สิงคโปร
และไทย) ไดเกรงภัยจากจีนใน 2 ลักษณะ คือ 1) การใชกําลังโดยตรง และ 2) การใหการสนับสนุน
ขบวนการกอการรายคอมมิวนิสตในประเทศตนและการเสริมสรางอิทธิพลเหนือชาวจีนโพนทะเล
ซึ่งเปนชนกลุมนอยที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจสูงในประเทศเหลานี้ ดวยเหตุนี้ประเทศสมาชิกแรก
กอตั้งอาเซียนจึงเห็นวาวิธีการหนึ่งในการเลี่ยงใหพนจากการครอบงําจากภายนอก ก็คือการรวมตัว
กันในบรรดาประเทศที่มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร ใกลเคียงกัน เพื่อสรางองคกรระดับภูมิภาคที่เนนความ
รวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเขมแข็งและมีนโยบายตางประเทศที่เปนอิสระ โดยตระหนักดีวาการ
เขาครอบครองและบอนทําลายไมวารูปแบบใดจะสัมฤทธิ์ผลได ก็โดยที่สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่
ดอยพัฒนาเทานั้นที่ เอื้ออํานวย นอกจากนี้ความรูสึกตอต านลัทธิจักวรรดินิย มดูจะเข มขนยิ่งขึ้ น
โดยเฉพาะในชวงกอนหนากอตั้งอาเซียน เพียงเล็กนอย ทั้งนี้เพราะในระยะเวลาดังกลาว ประเทศ
สมาชิกแรกกอตั้งเริ่มตระหนักดีวาตนไมอาจหวัง ความคุมครองจากมหาอํานาจตะวันตกที่ผูกพัน
กันอยู คือ สหรัฐอเมริกาและอังกฤษไดอีกนานนัก เนื่อง จากในตนป 2510 นั้น อังกฤษไดประกาศ
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จะถอนพันธกรณีทางทหารของตนในเอเชียทั้งหมด ในขณะที่ สหรัฐฯก็มีทีทาวาจะคงอยูในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตไดอีกไมนานเชนกัน (วินิตา ศุกรเสพย : 2527) ฉะนั้นผูนําสมาชิกแรกกอตั้ง
อาเซียนเห็นวา “ชองวางแหงอํานาจ” (power vacuum) คงเกิดขึ้นใน ภูมิภาคอยางแนนอน วิธีที่ดี
ที่สุดก็คือ การหันมาผนึกกําลังรวมกันเพื่อเขาแทนที่ ชองวางแหงอํานาจนั้น และเพื่อปองกันมิให
ประเทศภายนอกฉวยโอกาสเขาแทรกแซงได (ถนัด คอมันตร : 1992) โดยเฉพาะ ทางดานการเมือง
และเศรษฐกิจ
2) ความแพรหลายของแนวคิด “ภูมิภาคนิยม”
แนวความคิดภูมิภาคนิยม อันไดแกการรวมมือกันในกลุมประเทศที่มีที่ตั้งทาง
ภู มิ ศ าสตร ใกล เ คี ย งกั นในรู ป ขององค ก รส วนภู มิ ภ าคเพื่ อบรรลุ วั ตถุ ป ระสงค รวมกั น มี เสี ย งที่
เขมแข็งและพลังงานในการตอรอง ไมวาจะเป นทางเศรษฐกิจการเมืองหรือสังคม อันจะอํานวย
ประโยชนตอรัฐที่มารวมมือกันได ในลักษณะที่มีประสิทธิผลมากกวาการที่แตละรัฐจะดําเนินการ
ไปโดยลําพัง (ถนัด คอมันตร : 1992)
2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับระบบการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
ตามแนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ (systems thinking) จากหนังสือ The Fifth
Discipline System Fieldbook ของ Peter M. Senge, Art Kleiner, Charlotte Roberts และ Rick Ross
กลาววา ระบบ คือ การอยูดํารงคงไวไดทั้งมวลดวยการทํางานของสวนตาง ๆ กลาวคือ มุมมองถึง
ความเชื่อมโยงของสวนตางๆ (interrelatedness of forces หรือ interdependencies) และถือวาเปน
กระบวนการเดียวกัน (seeing them as part of the common process) นาย Senge ไดสรุปวาการ
วิเคราะหแบบเชิงระบบ คือเปนการมองภาพใหญทั้งหมด ไมใชมองปญหาเปนสวนแยกกัน แตมี
ความเชื่อมโยงกัน และมีผลกระทบตอกั นและกันในระยะยาว (A system is perceived whole whose
elements “hang together” because they continually affect each other over time and operate toward
a common purpose.) ทัศนคติและการมุมมอง (attitude and perception)2 จึงเปนเรื่องที่สําคัญในการ
คิดเชิงระบบ
หนวยงานราชการไทยจะสามารถเผชิญกับปญหาไดอยางมีประสิทธิผลและเปยม
ดวยกลยุทธ ไมเพียงแตแกไขปญหาเทานั้น แตยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดที่จะนําไปสู
ตนเหตุของปญหานั้น ๆ ดวยเชนกัน การคิดเชิงระบบจึงเปนพื้นฐานสําหรับความคิด ซึ่งจะทําให
เห็นและเขาใจในสิ่งตาง ๆ ไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น สรางความเขาใจและมีวิสัยทัศนรวมกันเพื่อเอื้อกับ
2

Senge, (1994), The Fifth Systems Discipline Fieldbook: Strategies and Tools for Building a Learning
Organization, pp.89-90.
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การจะกาวไปขางหนารวมกัน กลาวไดวาระบบยอย ๆ นั้นก็เปนสวนหนึ่งของระบบใหญ เชน ใน
กรณีของกระบวนการสานตอพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใตกระทรวง
พาณิชยซี่งเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบเสาเศรษฐกิจ ถือไดวาเปนระบบยอยของการสานตอทั้ง 3
พิมพเขียวเพื่อนําไปสูประชาคมอาเซียน ฉะนั้น ความคิดในเชิงระบบจึงเปนการคิดในเชิงองครวม
หรือภาพรวม โดยตระหนักถึงองคประกอบยอยที่มีความสัมพันธและมีหนาที่ที่เชื่อมตอกันอยู อาจ
กลาวไดวาการศึกษากระบวนการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ควรเนนใหเห็นถึงความ
เชื่ อ มโยงระหว า งกระบวนการภายนอกประเทศและในระดั บ ภู มิ ภ าคอาเซี ย น เพื่ อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและมียุทธศาสตรที่มีทิศทางเดียวกัน
2.2.4 กลยุทธแนวราบ (horizontal strategy)
ตามกลยุทธแนวราบ จากหนังสือ The Strategy Concept Process ของนาย Arnoldo
C. Hax และ นาย Nicolas S. Majluf ไดอธิบายวา ยุทธศาสตรสวนใหญยอมจะเนนยุทธศาสตร
แนวตั้ง ซึ่งเปนการจัดการจากบนมาลางหรือลางมาบน โดยสะทอนลักษณะของโครงสรางของ
องคกรหรือกระบวนการปฏิบัติการ โครงสรางสวนใหญของกระบวนการปฏิบัติการยอมจะเปนการ
สงเสริมการไหลของขอมูลในลักษณะแนวตั้ง ยอมจะไมสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการสื่อสาร
ในลั ก ษณะแนวนอน โครงสร า งขององค ก รแนวตั้ ง ย อมจะเป นอุ ป สรรคในการสนั บ สนุ นหรื อ
สงเสริมความรวมมือในแนวนอน เนื่องจากเหตุผลตาง ๆ เชน การยึดเกี่ยวขอบเขตงานขององคกร
แตบัดนี้การประสานงานแนวนอนยิ่งมีความสําคัญ เนื่องจากการแกปญหาเรื่องสําคัญระดับภูมิภาค
เปนเรื่องที่คาบเกี่ยวหลายสาขาและหลายหนวยงาน เชน ความมั่นคงดานอาหารจะคาบเกี่ยวระหวาง
กระทรวงพลั ง งงาน กระทรวงสิ่ ง แวดล อ ม กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ละแม แ ต
กระทรวงคมนาคม เนื่องจากการขนสงที่มีประสิทธิภาพและกฎระเบียบและโครงสรางพื้นฐานที่
เอื้อกับการขนสงสินคาราคาต่ํา เพื่อสงเสริมการทํางานรวมกันในระหวางกระทรวงตาง ๆ
อยางไรก็ตามนาย Arnoldo C. Hax และนาย Nicolas S. Majluf ไดตั้งขอสังเกตวา
การจัดทํากลยุทธแนวราบ (horizontal strategy) เปนสิ่งที่สําคัญ อยางไรก็ตามกลยุทธแนวราบไมมี
แนวโนมที่จะเกิดขึ้นโดยงายดาย เนื่องจากโครงสรางองคกรมีแนวโนมที่จะสงเสริมการไหลเวียน
ของขอมูลในแนวตั้ง แตไมคอยสรางความรวมมือ ในแนวขนานซึ่งจะเปนการหาโครงสรางการ
ทํางานแนวตั้ง ตามความเปนจริงองคกรในแนวตั้งปองกันและคัดคานการสงเสริมความสัมพันธ
ระหว า งกั น ในแนวนอนเพราะว า หลายเหตุ ผ ล เช น การปกป อ งพื้ น ที่ แ ละความขั ด แย ง ที่ ล ด
ความสําคัญของการลําดับความสําคัญ
เพื่อหาแนวทางในการเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน มีบูรณาการรวมกันซึ่ง
จะชวยสนับสนุนการดําเนินงานให ไปแนวเดียวกัน (strategic alignment) ดังนั้นกรมอาเซียนจึงตอง
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สงเสริมความรวมมือแนวนอนกับกระทรวงตาง ๆ โดยไมพึ่งพาการดําเนินงานในลักษณะแนวตั้ง
เพียงอยางเดียว
ดังนั้นในการทําความเขาใจกระบวนการการสานตอพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ในอาเซียน โดยเฉพาะแผนปฏิบัติการในระดับสาขาก็จะทําให
ชั ด เจนขึ้ น กั บ การเชื่ อ มโยงระหว า งเสาต อ เสา โดยเฉพาะฃเสาเศรษฐกิ จ และเสาสั ง คม เช น
แผนปฏิบัติการของสาขา ICT ก็มีมาตรการที่คาบเกี่ยวกั บเสาสังคมในดานการศึกษา ระหวางสาขา
ตอสาขา และกระทรวงตอกระทรวง ซึ่งจะสงเสริมใหมีความรวมมือไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น
เช น การดํ า เนิ น การแก ไ ขป ญหาความมั่ นคงด า นอาหาร และความมั่ นคงด า นพลั ง งาน ซึ่ ง เป น
cross sectoral issues ซึ่งในแงการปฏิบัติในระดับโครงการ ตองอาศัยความรวมมือในแนวขนานจาก
กระทรวงการเกษตรฯ กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงจะเกิดมุมมองที่
ครอบคลุมทุกมิติ
ตลอดระยะเวลาสิบปที่ผานมากระทรวงการตางประเทศไดเนนถึงการเตรียมความ
พรอมประชาคมอาเซียน บัดนี้สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาไดใหความสนใจกับการเตรียมดังกลาว
อยางยิ่ง นอกเหนือไปจากการสรางความตระหนักรู การแกไขกฎระเบียบตามขอผูกพัน สวนใน
ภาคเอกชนและหนวยงานราชการ โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชยและกระทรวงการคลังไดใหความ
สนใจกับการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
นอกจากนี้อาเซียนไดกําหนดยุทธศาสตรดานการสื่อสารและประชาสัมพันธในทุก
ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเนนย้ําใหเห็นวาเปนหนาที่ของทุกสาขาในประเทศสมาชิก ซึ่งจะตอง
กระตุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสานตอพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC Blueprint) อันรวมไปถึงสรางความเขาใจในแผนปฏิบัติการของแตละสาขาเฉพาะ
2.2.5 ASEAN Competitiveness Report
นาง Marn-Heong Wong, นางสาว Rakhi Shanker และนางสาวRuby Toh ไดทํา
วิจัย ASEAN Competitiveness Report ซึ่งเปนรายงานที่อางถึงขอมูลจาก WEF และ IMD ใน
ภาพรวมนั้น จีนและอินเดีย มีความสามารถในการแขงขันสูงกวาอาเซียน และจุดที่อาเซียนเคยแข็ง
กวา บัดนี้จีนก็ไลตามมา ดังนั้นไทยควรจะใชประโยชนจากความรวมมือในกรอบอาเซียนที่ไมได
จํากัดอยูในวงประเทศสมาชิกอาเซียนเทานั้น แตไดเปดโอกาสที่จะไดเรียนรูกับความรวมมือกับ
ประเทศคูเจรจาอื่น ๆ ของอาเซี ยน ที่ใหความชวยเหลืออาเซียนในกรอบความรวมมือ โดยเฉพาะ
การใหความชวยเหลือเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ทั้งนี้เปนการแลกในกรอบการเจรจาเขตการคา
เสรี สวนในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น ประเทศคูเจรจาอาเซียน อาทิ ประเทศญี่ปุนและ
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สหภาพยุโรป ตางใหความสนใจใหความชวยเหลือเปนอยางมาก อนึ่ง ASEAN Competitiveness
Report ไดชี้ใหเห็นวาดานทรัพยากรมนุษยเปนหนึ่งในสามจุดออนของประเทศไทยมากที่สุด
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
การทาทายจากโลกาภิวัตนและเปดการคาเสรี ทําใหการรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เปนเรื่องที่เรงดวนและจําเปน เพื่อสามารถแขงขันกับคูแขงที่แข็งแกรงมากขึ้น เชน จีนและ
อินเดีย วิธีรองรับที่ดีที่สุด คือ ใหอาเซียนสามารถรวมตัวไดลึกและเร็วมากขึ้น ดังนั้นการเขาใจ
กระบวนการการสานตอพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) นั้น เปน
เรือ่ งที่จะตองเชื่อมโยงสิ่งที่ทําในระดับภูมิภาคกับสิ่งที่ทําในระดับประเทศใหไปในทิศทางเดียวกัน

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 วิสัยทัศนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การเขาใจวิสัยทัศนของการกอตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเจตนารมณเดิม ความ
เปนมาของวิสัยทัศนและเปาหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเอื้อกับการใช CIPP Model
ในการวิเคราะหโดยเฉพาะในสวนของ context evaluation ตั้งแตตนจนจบของรายงาน โดยเฉพาะ
การประเมินประสิทธิภาพและความสําคัญที่สนองประโยชนใหกับผูไดรับประโยชนจากโครงการ
โดยดูปญหาที่ตองแกไขและหาทางแกไข
เมื่อป 2546 (ค.ศ.2003)1 ผูนําของประเทศสมาชิกอาเซียนไดตกลงที่จะจัดตั้งประชาคม
อาเซียน ซึ่งรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในป 2563 (ค.ศ.2020) ซึ่งเปนภาพสะทอนจาก
รายงาน ASEAN Competitiveness Study2 ของบริษัทที่ปรึกษา McKinsey&Company3 ในปเดียวกัน
ที่ไดชี้ใหเห็นวาอาเซียนกําลังจะประสบกับภาวะการแขงขันที่สูงขึ้นจากจีนและอินเดีย คาแรงงานที่
ต่ํากวาในอาเซียน และการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ไดใหความสนใจในการลงทุนที่
ประเทศจีน ซึ่งทําใหจีนกลายเปนจุดที่ไดรับ FDI มากที่สุดในโลก ดังนั้นอาเซียนจึงตองเรงรวมตั ว
กั น เป น ตลาดเดี ย วเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ซึ่ ง อาเซี ย นก็ ไ ด เ ร ง การรวมตั ว ทาง
เศรษฐกิจยิ่งขึ้นในป 2007 โดยเรงเปาหมายการรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในป
2015 อยางไรก็ดี หลาย ๆ ประเด็นที่บริษัทที่ปรึกษา McKinsey&Company ไดยกขึ้นกวา 10 ปที่แลว
ก็ ยั ง เป น ป ญ หาที่ อ าเซี ย นแก ไ ม ต ก (เช น ป ญ หาการปฏิ บั ติ ก าร) ยิ่ ง ไปกว า นั้ น ASEAN
Competitiveness Report 2010 ของ Asia Competitiveness Institue ที่อยูภายใตสถาบันนโยบาย
สาธารณะ ลี กวน ยู ไดกลาวถึงขีดความสามารถของจีนที่เหนือกวาอาเซียนในหลาย ๆ มิติ และ
คูแขงใหม ๆ ที่กําลังเกิดขึ้น เชน อินเดีย ดังนั้นการรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปนเรื่อง
1

Declaration on the ASEAN Concord II (Bali Concord II), บาหลี อินโดนีเซีย, 7 ตุลาคม 2546 (ค.ศ.2003).
ไดมีขอเสนอการรวมตัวทางเศรษฐกิจ ไดแก 1.จํากัดอุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษีอากร 2.ปฏิรปู ระบบการเก็บ
ภาษีศุลกากรเพื่อเอื้อกับการคาขามแดน 3.ลดอุปสรรคทางการลงทุนขามแดนในอาเซียน 4.สงเสริมความราบลื่น
ในการเคลื่อนยายแรงงานฝมือและการกําหนดใหมีมาตรฐานรวมกัน
3
McKinsey & Company ไดจัดทําตามที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนไดขอใหทําการศึกษาดังกลาว
2
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สําคัญที่อาเซียนจะตองสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางตอเนื่อง และตามกําหนดที่อาเซียนไดวางไว
รวมทั้งเพื่อสรางความมั่นใจใหกับนักลงทุนตางชาติ
อาเซียนกําลังอยูระหวางการดําเนินการไปสูเปาหมายการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในป 20154 ซึ่งการรวมตัวเศรษฐกิจอาเซียนไดทํามาอยางเปนลําดับและตอเนื่อง โดยเฉพาะการ
สราง building blocks ที่สําคัญในการสนับสนุนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเริ่มตั้งแตการ
จัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซี ยนหรือ AFTA ตั้งแตป 2535 และพยายามสงเสริมใหมีความรวมมือ
ครอบคลุมดานอื่น ๆ ดวย เชน การคาบริการ การลงทุน ซึ่งมีการจัดทํากรอบความตกลงดานการคา
บริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) และกรอบความตกลงวา
ดวยเขตการลงทุนอาเซียน (Framework Agreement on the ASEAN Investment Area: AIA) เมื่อป
2538 และ 2541 ตามลําดับ
อาเซียนไดจัดทําพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ (AEC Blueprint) ประกอบดวย 4
สวนหลัก (Pillars) ซึ่งอางอิงมาจากเปาหมายการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียนตามแถลงการณ
บาหลี ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) ไดแก
(1) การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว (AEC Pillar I: Single Market and Production
Base) โดยให มี ก ารเคลื่ อนย า ยสิ นคา บริ ก าร การลงทุ นและแรงงานมี ฝ มื ออย างเสรี และการ
เคลื่อนยายเงินทุนอยางเสรีมากขึ้น รวมทั้งการสงเสริมการรวมกลุ มสาขาสําคัญของอาเซียนใหเปน
รูปธรรม
(2) การสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน (AEC Pillar II :
Competitive Economic Region) ซึ่งใหความสําคัญกับประเด็นดานนโยบายที่จะชวยสงเสริมการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจ เชน กรอบนโยบายการแขงขันของอาเซียน การคุมครองผูบริโภค สิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส นโยบายภาษีและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (การเงิน
การขนสง เทคโนโลยีสารสนเทศ และพลังงาน)
(3) การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค (AEC Pillar III: Equitable Economic
Development) ซึ่งเปนการสงเสริมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกและลดชองวาง
ของระดับการพัฒนาระหวางสมาชิกเกาและสมาชิกใหมของอาเซียน เชน โครงการริเริ่มเพื่อการ
รวมกลุมของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) เพื่อลดชองวางการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ
4

Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015, เซบู
ฟลิปปนส, 13 มกราคม 2550 (ค.ศ.2007).
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(4) การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจ โลก (AEC Pillar IV: Integration into the Global
Economy) เนนการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อให
อาเซียนมีทาทีรวมกันอยางชัดเจน เชน การจัดทําเขตการคาเสรีของอาเซียนกับประเทศคูเจรจาตาง
ๆ เปนตน รวมทั้งสงเสริมการสรางเครือขายในดานการผลิต/จําหนายภายในภูมิภาคใหเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ไดมีพัฒนาการที่สําคัญ ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 19 เมื่อเดือน
พฤศจิ ก ายน 2554 ได รับ รองกรอบการเจรจาของอาเซี ย นเพื่ อเสริ ม สร างความเป นหุ นส วนทาง
เศรษฐกิจอยางกวางขวางในภูมิภาค (ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic
Partnership) เพื่อกําหนดกรอบแนวทางและหลักการเจรจาเพื่อขยายการรวมกลุมในภูมิภาค ซึ่งใน
ชั้นนี้มีแนวโนมที่จะทํา FTA ฉบับเดียวที่รวมการจัดทําเขตการคาเสรีที่รวมประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้งหมด ไดแก จี น ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลี ย นิวซีแลนดและอินเดีย ดังนั้นเปนเรื่อง
จําเปนที่อาเซียนตองเรงการรวมตัวกอนที่จะขยายไปรวมตัวในกรอบประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้น และมี
ขีดความสามารถในการแขงขันโดยรวมที่สูงกวาในหลาย ๆ มิติ
ภายหลังจากการลงนามในแถลงการณ พิมพเขียวเพื่อจัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC Blueprint) แลว ไทยมีพันธกรณีที่จะตองปฏิบัติตามแผนงานดังกลาว ทั้งในดานการเปดตลาด
สินคา การเปดตลาดการคาบริการและการลงทุนใหกับประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงความรวมมือ
ในดานเศรษฐกิจตาง ๆ ซึ่งการดําเนินงานจะเกี่ยวของกับหลายหนว ยงานภายในประเทศ รวมถึงการ
แก ไ ขกฎหมายภายในที่ เกี่ ยวข องเพื่ อให ส ามารถปฏิ บั ติตามพั นธกรณี ที่ ได ตกลงกั บอาเซีย นได
โดยเฉพาะการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ให บ รรลุ ก ารเป น ตลาดและฐานการผลิ ต เดี ย วของอาเซี ย น
(Single Market and Production Base) ซึ่งนาย Denise Hew และนาย Peter Lloyd เห็นวาการรวมตัว
เปนตลาดเดียวของสหภาพยุโรปมี เปาหมายชัดเจนกวาของอาเซียน แตอาเซียนไดแนวความคิด
หลักมาจากสหภาพยุโรป โดยสหภาพยุโรปมีกฎหมายและกฎระเบียบรองรับการเปนตลาดเดียว
หรือ Internal Market ที่ถือวาหลักการวาเปนเขตเศรษฐกิจหนึ่งเดียว ระหวางที่อาเซียนเพิ่งเริ่ม
กลาวถึงการรวมตัวดานเศรษฐกิจใน ASEAN Vision 2020 ในป 1997 และยังไมมีวัตถุประสงคที่
ชัดเจนพอในการใหเปนตลาดเดียว ซึ่งตามหลักควรตองไปไกลกวานี้โดยมาตรการทุกดานจะตอง
เอื้อและไมกีดกันการคาสินคา และภาคบริการระหวางกันในอาเซียน อนึ่ง เปนที่นาสังเกตวาจาก
รายงาน ASEAN Economic Community Scorecard ลาสุด(รายงานทุก 2 ป) เมื่อ ป ค.ศ. 2012
อาเซียนไดลงนามเครื่องมือทางกฎหมาย 184 ฉบับ โดยที่ประมาณรอยละ 25 ที่รอผานกระบวนการ
ขั้นตอนสัตยาบรรณโดยประเทศสมาชิกอาเซียน
อยางไรก็ตามพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เปนเพียง
แผนบูรณาการงานดานเศรษฐกิจใหเห็นภาพรวมในการมุงไปสูจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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โดยการสานตอของมาตรการตาง ๆ ซึ่งตองอาศัยสาขาตาง ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับดานเศรษฐกิจ
กลาวไดวาในกรอบอาเซียนก็คิดแผนปฏิบัติการเฉพาะดานของแตละสาขาซึ่งลงไปถึงมาตรการยอย
และยอมจะมีนัยทางยุทธศาสตรดวย กลาวไดวาพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC Blueprint) มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการดําเนินมาตรการจนบรรลุเปาหมายในป 2558 แต
ไดกําหนดมาตรการกวาง ๆ ในการเรงใหแผนปฏิบัติการเสร็จโดยเร็ว
3.2 กลไกสําคัญระดับอาเซียน
AEC Council คือ คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ทําหนาที่ กํากั บดูแลการ
ดํ า เนิ น งานเพื่ อ มุ ง สู ก ารเป นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น และให แ นวทางในการรวมกลุ ม ทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้งดูแลการดําเนินงานของรัฐมนตรีรายสาขาที่เกี่ยวของกับดานเศรษฐกิจ โดยที่มี
หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก คื อ การสานต อ พิ ม พ เ ขี ย วเพื่ อ จั ด ตั้ ง ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(AEC Blueprint) แตในแงปฏิบัติแลวจากการที่ไดสัมภาษณเจาหนาที่กระทรวงพาณิชย ไดทราบวา
การหารือเกี่ยวกับสานตอพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) อยูใน
การประชุม AEM ซึ่งปจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนไดสงรัฐมนตรีคนเดียวกันกับที่เขารวมใน
AEC Council ยกเวนไทยกับอินโดนีเซีย โดยหัวหนาคณะผูแทนไทยในการประชุม AEC Council
ไดแก รองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ ซึ่งไมจําเปนตองเปนตําแหนงกระทรวงพาณิชย ยกเวนใน
กรณีที่มีการดํารงตําแหนงทั้งสองตําแหนงพรอมกัน ทั้งนี้กระทรวงพาณิชยเปนผูแทนดานเศรษฐกิจ
ในเวทีอาเซียนทั้งระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers: AEM) โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิ ชยเปนหัวหนาคณะผูแทนไทย ในฐานะรัฐมนตรีเศรษฐกิจของไทย
และระดับเจาหนาอาวุโสดานเศรษฐกิจ (Senior Economic Officials: SEOM) โดยอธิบดีกรมเจรจา
การคาระหวางประเทศเปนหัวหนาคณะผูแทนไทยในฐานะ SEOM Leader ของไทย
3.3 กลไกสําคัญระดับชาติสําหรับการสานตอพิมพเขีย วเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC Blueprint)
ประเทศไทยมี กลไกหลัก 2 กลไกที่ส านต อพิ มพ เขีย วเพื่อจั ดตั้ งประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (AEC Blueprint) จะประสานหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการเสนอแนะ ทาทีไทยตอ
พิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) และพิจารณาผลกระทบดาน
กฎหมาย ดานเศรษฐกิจและเตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินการรวมตัวของ
อาเซียนไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) ดังนี้
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อาเซียน

3.3.1 คณะอนุ ก รรมการดํ า เนิ น การตามแผนงานไปสู ก ารเป น ประชาคมเศรษฐกิ จ

ได แ ต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการดํ า เนิ น การตามแผนงานไปสู ก ารเป น ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธานอนุกรรมการ ซึ่งมีหนาที่ดังตอไปนี้
เสนอแนะทาทีไทยตอรางแผนงานภาพรวมการดําเนินการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ภายในเดือนสิงหาคม 2550
1) พิจารณาภาพรวมของความยืดหยุนที่ไทยตองการในการปฏิบัติตามพิมพเขียว
เพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ซึ่งจะมีการตกลงลวงหนาระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียน (pre-agreed flexibilities)
2) พิจารณาผลกระทบดานกฎหมายและดานเศรษฐกิจของการปฏิบัติตามพิมพ
เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)
3) เตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินงานไปสูการเปน AEC
4) ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของทุ ก ภาคส ว นในสั ง คม ในการรั บ รู และการให
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนสําหรับการจัดทําแผนการดําเนินงานของไทยเพื่อการบรรลุการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5) แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานและ/หรื อ กลุ ม ทํ า งานต า ง ๆ ได ต ามความจํ า เป น และ
เหมาะสมเพื่อดําเนินการตามที่คณะอนุกรรมการดําเนินการตามแผนงานไปสูการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมอบหมาย
6) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
(กนศ.) มอบหมาย
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการการดําเนินการตามแผนงานไปสูการเปนประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยน 5 มีม ติเห็นชอบใหจัดตั้ง คณะทํา งาน 8 คณะ ภายใตค ณะอนุกรรมการการ
ดําเนินการตามแผนงานไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังตอไปนี้
1) คณะทํางานดานการสินคา
2) คณะทํางานดานการคาบริการ
3) คณะทํางานดานการลงทุน
4) คณะทํางานดานการพัฒนาตลาดทุนและการเคลื่อนยายเงินทุน
5

มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการดําเนินการตามแผนงานไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่
1/2551 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551
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5) คณะทํางานดานการเคลื่อนยายบุคลากร
6) คณะทํางานดานโครงสรางพื้นฐาน
7) คณะทํางานเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถ
8) คณะทํางานเพื่อลดชองวางการพัฒนา
เพื่ อใหมี ก ลไกที่ จะประสานหน วยงานต า ง ๆ ที่เกี่ ยวของในการพิ จารณาจัดทํ า
แผนปฏิ บัติการ และพิ จารณาความยื ดหยุนในการดํ าเนินการตามพิมพเขี ยวเพื่อจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ตลอดจนพิจารณาผลกระทบดานกฎหมาย ดานเศรษฐกิจและ
เตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินการรวมตัวของอาเซียนไปสูการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนภายในป 2558 (ค.ศ. 2015)
3.3.2 หน ว ยงานประสานงานประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (National
AEC
Coordinating Agency)
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2554(ค.ศ. 2011) คณะรัฐมนตรีมีมติมอบใหกรมเจรจา
การคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชยทําหนาที่เปนหนวยงานประสานงานประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (National AEC Coordinating Agency) ของไทย มีขอบเขตอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1) เป นหน วยประสานงานหลั กและติ ดตามความคื บ หน า และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ของไทยในการดําเนินการไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและให
สอดคลองกับแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการวัดผล ตาม AEC Scorecard
2) ขับเคลื่อนโดยประสานและเรงรัดการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ AEC Scorecard โดยหนวยงานใหความ
รวมมือในการดําเนินการตามข อผูกพันและกระบวนการดําเนินการในเวทีเศรษฐกิจของอาเซียน
และเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา 190
3) ใหคําปรึกษาแนะนําในการดําเนินการและการแกไขอุปสรรคของหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
4) รายงานความคืบ หน า ปญหา อุ ปสรรคต างๆ ในการดํา เนิ นงานในกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศและคณะรัฐมนตรี
เปนระยะ ๆ
ปจจุบันกระทรวงพาณิชยอยูระหวางการจัดทํายุทธศาสตรเศรษฐกิจการคาระหวาง
ประเทศของไทย 2555-2563 ซึ่งวัตถุประสงคหลักคือเตรียมพรอมเพื่อการเขาสู AEC ซึ่งยุทธศาสตร
ดังกลาวจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบสําหรับการใชเปนแผนหรือกลยุทธ
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ในการดําเนินระยะสั้นและระยะยาวใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหมด ทั้งนี้ปจจุบันกระทรวง
พาณิชยยังอยูในระหวางการดําเนินงาน เนื่องจากมีขั้นตอนการพิจารณาคอนขางซับซอน
3.4 กลไกระดับชาติที่สานตอพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)
ทั้งสามเสา
เพื่อสานตอพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ของทั้งเสา
การเมืองความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมวัฒนธรรม
3.4.1 คณะกรรมการอาเซีย นแหงชาติ มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเปน
ประธาน เปนกลไกประสานงานระดับนโยบาย เพื่อบูรณาการการดําเนินการของหนวยงานไทยและ
เตรี ย มความพร อ มเพื่ อ ก า วสู ก ารเป น ประชาคมอาเซี ย นในป 2558 อย า งเป น เอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ โดยจะมีการประชุมทุก 2-3 เดือน และกระทรวงการตางประเทศอยูระหวางจัดทํา
เอกสารรวบรวมแผนงานการเตรี ย มความพร อมสู ป ระชาคมอาเซี ย น 2558 เพื่ อ ให รัฐ บาลเห็ น
ภาพรวมของสิ่งที่หนวยงานตาง ๆ ตองดําเนินการเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558
รวมทั้งเสาเศรษฐกิจ ซึ่งกําลังจะเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการวาดวยความ
เชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน เพื่อประสานงานและติดตามใหมีการดําเนินการตามแผนแมบทวา
ดวยความเชื่ อมโยงระหว า งกั นในอาเซี ยนที่ สอดคล องกับ ผลประโยชนข องไทย ทั้ ง นี้จากผล
การศึกษาพบวามาตรการที่สํา คัญสวนใหญที่อยูในแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันใน
อาเซียนก็อยูในพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) และสงเสริมให
เกิดความเชื่อมโยงระหวางสามเสา โดยเฉพาะระหวางเสาสังคมและเสาเศรษฐกิจ เชน จากการสราง
โครงสรางพื้นฐานและการสงเสริมความเชื่อมโยงระหวางประชาชนกับประชาชน
ในขณะนี้ กระทรวงการต า งประเทศได จั ด ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการด า นการ
ประชาสัมพันธประชาคมอาเซียน เพื่อบูรณาการงานการเผยแพรความรูความเขาใจและการสราง
ความตระหนักรูเรื่องอาเซียนแกทุกภาคสวนของสังคม เพื่อใหประชาชนไทยมีสวนรวมกับการ
สร า งประชาคมอาเซี ย นและสามารถใช โ อกาสจากประชาคมอาเซี ย นได อ ย า งเต็ ม ที่ จากการ
สัมภาษณนางสาว Chen Chen Lee หัวหนาฝายยุทธศาสตรของสํานักเลขาธิการอาเซียน ไดกลาววา
วัตถุประสงคหลักของ Strategic Communication Plan ของอาเซียน คือการกระตุนใหแต ละสาขา
เฉพาะ (sectoral body)6 สานตอแผนปฏิบัติการของตนเพื่อขับเคลื่อนพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคม
6

ชื่ออยางเปนทางการ คือ องคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา
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เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ดังนั้นในแตละประเทศสมาชิกอาเซียนจึงตองสงเสริมใหมีการ
ประชาสัมพันธแผนปฏิบัติการของตน
3.4.2 สํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ จั ดตั้งขึ้นตามขอ 13 ของกฎบัตรอาเซียน โดยมี
กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ ทําหนาที่เพื่อเปนผูประสานงานกลางแหงชาติ ในเรื่องการ
อนุวัติขอตัดสินของอาเซียนและเตรียมการระดับชาติของการประชุมอาเซียน รวมทั้งมีสวนรวมใน
การสรางประชาคมอาเซียนและเก็บรักษาขอมูลตา ง ๆ ที่เกี่ยวกับอาเซียน จึงเปนกลไกที่สําคัญที่ดู
ความคืบหนาการสานตอพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)ในทั้ง
สามเสา รวมทั้งพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ดังนั้นสํานัก
เลขาธิ ก ารอาเซี ย นแห ง ชาติ ดู ค วามคื บ หน า ของคณะอนุ ก รรมการสํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานตาม
แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3.4.3 จากคําสั่งคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ไดมอบหมายให
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เตรียมความพรอมสูการเปนประชาคม
อาเซียน โดยใหมีการจัดทําแผนแมบทในการดําเนินการ โดยบูรณาการแนวทางการดําเนินการของ
หนวยงานภาครัฐในแตละภาคสวนที่เกี่ยวของ ใหสะทอนถึงทิศทาง จุดแข็งและความสามารถใน
การแขงขันกับประเทศสมาชิกอื่ น เพื่อเป นกรอบแนวทางในการดําเนินการตั้งแตระดับทองถิ่ น
ระดับจังหวัดและระดับชาติ อีกทั้งยังรวมไปถึงภาคเอกชนดวย แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป ซึ่ง
ในขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติอยูในขั้นตอนรวบรวมขอมูล
และศึ ก ษาแนวทางการพั ฒนารวมทั้ ง การพั ฒ นาตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งที่ ส ภาที่ ป รึ ก ษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดนําเสนอ
3.5 การวิเคราะหและประเมินผลการศึกษาจากแบบสอบถามและสัมภาษณโดยใช CIPP Model
บัดนี้การเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนไดประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง ซึ่งที่
ผานมายอมใหน้ําหนักในเรื่องของการตระหนักรูของอาเซียน แตปจจุบันเรื่องการปฏิบัติการและ
การสานตอพิมพเขี ยวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เปนสิ่งที่ควรให
ความสําคัญเพิ่มมากขึ้นหรือเปนอันดับแรก
ดังนั้นจึงไดจัดทําการสํารวจเกี่ยวกับการเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียนโดยการสานตอ
พิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) โดยใหบุคคลที่เกี่ยวของทํา
แบบสอบถามและเพื่อใหการวิเคราะหเพื่อใหงายแกความเขาใจ จึงนําผลที่ไดจากแบบมาสอบถาม
มาวิเคราะหผลแบบการประเมินรูปแบบซิป (CIPP Model) ไดผลสํารวจ ดังนี้
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3.5.1 การประเมิ น สาระสํ า คั ญ แวดล อ ม (Context evaluation) เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจในเรื่องการกําหนดวัตถุประสงคของแผนงาน โดยจากการตอบแบบสอบถาม
พบวามีหนวยงาน ดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงหนวยงานที่จัดทําแผนยุทธศาสตร
หนวยงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (รวมกรมประมง)
กระทรวงการคลัง (รวมกรมประสานมิตร)
กระทรวงมหาดไทย (รวมสํานักงานตรวจคนเขาเมือง)
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงสาธารณสุข

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
1
1
12
1
8
3
1
1
3
3
1
3
4
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ตารางที่ 2 แสดงสถานะการทําแผนยุทธศาสตรของหนวยงานของไทย
สถานะการจัดทําแผนยุทธศาสตร
หนวยงาน
จัดทํา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
กําลังจัดทํา
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ
ไมจัดทํา
กระทรวงมหาดไทย
ทําใหทราบถึงขอมูลที่วา หนวยงานที่รับผิดชอบที่อยูภายใตเสาเศรษฐกิจ ไดแก
กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย และยังมีหนวยงานที่อยูภ ายใตเสาสังคมแตมีมาตรการที่ตองสานตอภายใตพิมพเขียว
เพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ไดแก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ(ก.พ.ร.) กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซึ่งเปนกระทรวงที่อยูในเสาสังคม
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธาณสุข และกระทรวงแรงงาน โดยกระทรวงที่กลาวมาทั้งหมด
นั้นไดอยูระหวางการจัดทําและจัดทําแผนยุทธศาสตรของหนวยงานแลว สวนกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งอยูภายใตเสาสังคมไมไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร และจากขอมูลที่ไดในการสํารวจนั้นเห็นได
วาหนวยงานสวนใหญมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรของหนวยงานตนเพื่อเตรียมพรอมสูประชาคม
อาเซียน คิดเปนรอยละ 30.77 หรือกําลังอยูในขั้นตอนของการปรึกษาเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร
ดังกลาว คิดเปนรอยละ 61.54 ทั้งนี้หนวยงานสวนใหญ (คิดเปนรอยละ 92.31) ที่ตอบแบบสอบถาม
ได จัดทํา หรื อกํ าลั งจั ดทํ าแผนยุท ธศาสตร ดัง กล าวซึ่ง เมื่ อเทีย บกั บ 6 เดื อนที่ผ านมาได มีก าร
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พัฒนาการในเรื่องนี้เปนอยางมากซึ่งสอดคลองกับสิ่งที่คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติและกรม
อาเซียนไดผลักดันเปนอยางมากและตอเนื่อง
3.5.2 การประเมินผลปจจัยนําเขา (Input evaluation) เพื่อชวยในการตัดสินใจสําหรับ
การเลือกใชกลุมของทรัพยากรหรือปจจัยที่มีขอนําเขาในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค
ของแผนงาน ผลการสํารวจจากแบบสอบถามที่วา ทานคิดวาสิ่งใดตอไปนี้เปนสิ่งที่เปนอุปสรรค
หรือสิ่งที่ทาทายมากที่สุดในการปฏิบัติการหรือการสานตอพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Blueprint)
ตารางที่ 3 แสดงอุปสรรคหรือสิ่งที่ทาทายในการปฏิบัติการหรือการสานตอพิมพเขียวเพื่อจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)
โครงสรางของทรัพยากรมนุษยไมเพียงพอ
หนวยงานของทานไมใหความสําคัญเรื่องความรวมมือภายใตอาเซีย นมากพอ
ไมมีความเขาใจเรื่องอาเซียน ในดานของการเชื่อมโยงกับนโยบายภายในประเทศ
งบประมาณในการจัดทําโครงการ
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พบวาปจจัยที่เปนอุปสรรคมากที่สุดตามลําดับในการปฏิบัติการหรือสานตอ พิมพ
เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) คือโครงสรางของทรัพยากรมนุษยไม
เพียงพอเปนอับหนึ่ง ตอมาคือ ไมมีความเขาใจเรื่องอาเซียนในดานของการเชื่อมโยงกับนโยบาย
ภายในประเทศ ซึ่งแตกตางกันพียงแคคะแนนเดียวและงบประมาณในการจัดทําโครงการเปนอันดับ
ที่สามตามลําดับ ทําใหเห็นวาการใหความสําคัญเรื่องความรวมมือภายใตอาเซี ยนในแตละหนวยงาน
ไมใชอุปสรรคในปจจุบัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลสําเร็จของการที่คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติและ
กรมอาเซีย นพร อมดวยหน วยงานอื่ น ๆ ได ป ระชาสั ม พั นธเรื่ องการเตรี ย มพร อมเข าสู ป ะชาคม
อาเซียนไปแลวระดับหนึ่งสวนผลสํารวจที่ไมมีความเขาใจเรื่องอาเซียน ในดานของการเชื่อมโยง
กับนโยบายภายในประเทศคิดเปนรอยละ 42.86 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด ซึ่งสอดคลองกับ
ขอสังเกตจากการสัมภาษณนาง Moe Thuzar7 จาก Institute of Southeast Asian Studies (ISIS) ที่ได
ชี้ใหเห็นวาประเทศสมาชิกสวนใหญของอาเซียนยังไมสามารถจะเชื่อมโยงสิ่งที่ปฏิบัติในประเทศ
กับภารกิจในระดับภูมิภาค และเปนที่นาสังเกตวาไมมีหนวยงานใดใหคําตอบวาไมใหความสําคัญ

7

Moe Thuzar เปน Visiting Research Fellow ที่ Institute of Southeast Asian Studies (ISIS) ประเทศสิงคโปรและ
เปนอดีตหัวหนาหนวยพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สํานักเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย
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เรื่องความรวมมือภายใตอาเซียนมากพอ จึงถือไดวาการประชาสัมพันธของกระทรวงตางประเทศ
กรมอาเซียนและหนวยงานอื่น ๆ ก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง
3.5.3 การประเมินผลกระบวนการ (Process evaluation) เพื่อชวยในการตัดสินใจเรื่อง
การเลือกวิธีดําเนินการของแผนงานหรือโครงการ จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ ในขอที่วา
มาตรการการดําเนินงานของทานครอบคลุมถึงเสาใด
ตารางที่ 4 แสดงความเชื่อมโยงในการดําเนินงานระหวางสามเสา
การดําเนินการมีความเชื่อมโยง 1 เสา
การดําเนินการมีความเชื่อมโยง 2 เสา
การดําเนินการมีความเชื่อมโยง 3 เสา
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ทําใหเห็นวาหนวยงานสวนใหญยังไมคอยมีความเขาใจในความเชื่อมโยงระหวาง
ทั้ง 3 เสา โดยเฉพาะเสาสังคมและเสาเศรษฐกิจมากเทาที่ควร โดยสวนใหญแลวจะมองเห็นความ
รับผิดชอบในหนวยงานของตนวามีความรับผิดชอบเพียงแคเสาเดียว คิดเปนรอยละ 90.48 จากการ
สํารวจพบวามีแผนปฏิบัติการ 2011-2015 ของสาขาเฉพาะในกรอบอาเซียน (เชน (ASEAN Plan of
Action for Energy Cooperation 2010-2015 ของ sectoral body พลังงานในกรอบอาเซียน)) แตเพียง
เขาใจวาแผนปฏิบัติของสาขาของตนนั้นมีมาตรการที่สอดคลองแคเพียงเสาเดียว แตทุกแผนปฏิบัติ
การยอมจะมีมาตรการที่เกี่ยวของมากกวาหนึ่งเสา เชน หนวยงานที่อยูภายใตสาขา อาจมีมาตรการที่
ไมไดอยูเพียงภายใตเสาเศรษฐกิจแตยอมจะมีแผนปฏิบัติการที่มีมาตรการที่สอดคลองกับมาตรการ
เสาสังคมดวย ตัวอยางเชน ICT Master Plan ของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) ที่อยูภายใตเสา
เศรษฐกิจก็จะมีมาตรการที่อยูภายใตทั้ งเสาสังคม เชน มาตรการสงเสริมสาขาการศึกษาและเสา
การเมืองดวย ผลการสํารวจตอมาคือทานคิดวาหนวยงานของทานใชสิ่งใดเปนแนวทางในการสาน
ตอพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)
ตารางที่ 5 แสดงการใช แ นวทางของหน วยงานในการสานต อพิ ม พ เขี ย วเศรษฐกิ จ เพื่ อจั ดตั้ ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)
พิมพเขียวฯของเสาที่เกี่ยวกับหนวยงานของทาน
แผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการของหนวยงานของทาน
แผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการในสาขา (sectoral body) ของทานใน
กรอบอาเซียน
การเขารวมประชุมในกรอบอาเซียนในสาขาของทาน
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นอกจากนี้ใ นแง ของกระบวนการและแนวทางการสานตอพิมพ เขีย วเพื่อจั ดตั้ ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) นั้น จากผลการตอบแบบสอบถามหนวยงานสวน
ใหญคิดเปนรอยละ 42.86 ไดเลือกใชแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการของหนวยงานมาเปน
อันดับตน ในขณะที่แผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการในสาขาในกรอบอาเซียนนั้นจะถูกเลือกใช
เปนอันดับทาย ๆ คิดเปนรอยละ 9.52 และในบางกรณีผูตอบแบบสอบถามมีขอมูลที่คลาดเคลื่อน
และไมทราบวาสาขา (sectoral body) ของตนไดมีแผนยุทธศาสตร strategic /work plan/action plan
2011-2015 เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งการที่ไมมีข อมูลหรือความเขาใจที่ถูกตองเปนอุปสรรคในการ
เชื่อมโยงและเสริมยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการที่มีอยูแลวในระดับภูมิภาคอาเซียน
3.5.4 การประเมินผลผลิต (Product evaluation) มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคาผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผนงานหรือโครงการที่กําหนดไว เพื่อ ชวยการตัดสินใจวาในแตละขั้นตอน
การดําเนินงานควรมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ขยายหรือยุบแผนงานหรือโครงการอยางไร จากผล
ของการตอบแบบสอบถามที่วา ทานคิดวาความรวมมือในอาเซียนชวยสงเสริมความสามารถของ
หนวยงานของทานมากนอยเพียงใด
ตารางที่ 6 แสดงระดับความรวมมือในอาเซียนที่ชวยสงเสริมความสามารถในหนวยงาน
สงเสริมมากที่สุด
สงเสริมมาก
สงเสริมปานกลาง
สงเสริมนอย
ไมมีสงเสริมเลย
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และหน ว ยงานของท า นได ใ ช ป ระโยชน ก รอบอาเซี ย นจากการสร า งขี ด
ความสามารถมากนอยเพียงใด ในดานของการเตรียมพรอมใหเจาหนาที่ หรือผูเชี่ยวชาญการราง
กฏหมายหรือกฏระเบียบที่ฝายไทยตองแกไขตามขอผูกพัน
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ตารางที่ 7 แสดงการใชประโยชนของหนวยงานในการใชประโยชนกรอบอาเซียน
ใชประโยชนกรอบอาเซียนมากที่สุด
ใชประโยชนกรอบอาเซียนมาก
ใชประโยชนกรอบอาเซียนปานกลาง
ใชประโยชนกรอบอาเซียนนอย
ไมมีการใชประโยชนกรอบอาเซียนเลย

2
19
9
10
2

การใชประโยชนของหนวยงานในการใชประโยชนกรอบอาเซียน จากการสราง
ขีดความสามารถในดานของการเตรียมพรอมใหเจาหนาที่หรือผูเชี่ยวชาญการราง กฏหมายหรือกฏ
ระเบียบที่ฝายไทยตองแกไขตามขอผูกพัน ทําใหทราบว าหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะกระทรวง
พลังงานไดใชประโยชนในกรอบอาเซียนอยูในระดับมาก จากการสรางขีดความสามารถ ในดาน
ของการเตรียมพรอมใหเจาหนาที่หรือผูเชี่ยวชาญการรางกฎหมายหรือกฎระเบียบเพื่อเตรียมพรอม
เขาสูประคมเศรษฐกิจอาเซียน และใหความสําคัญกับการใชกรอบอาเซียนในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยในระดับที่มาก จากการประชุมเจาหนาที่อาวุโสพลังงาน ไดทราบวากระทรวงพลังงานไดใช
กรอบอาเซียนในการเรียนรู นําบุคลากรไปเรียนรูถึงกฎระเบียบและมาตรฐานเกี่ยวกับการรองรับ
พลังงานนิวเคลียร ซึ่งแมแตเปนเปาระยะยาวสําหรับอีกสิบปข างหนาและความไมแนนอนของการ
ตอตานพลังงานนิวเคลียร ในสวนของกระทรวงพลังงาน มีโครงการที่ไดรับรางวัล ASEAN Energy
Awards 14 รางวัล ซึ่งมากที่สุดและไดแสดงใหเห็นวากระทรวงพลังงานมีความตั้งใจที่จะมีบทบาท
นําในกรอบอาเซียน สาขาพลังงานอยางเปนรูปธรรม และจากผลของการตอบแบบสอบถามในขอ
ที่วาหนวยงานของทานใหความสําคัญกับการสรางทรัพยากรมนุษยของทาน โดยใชกรอบอาเซียน
มากนอยเพียงใด
ตารางที่ 8 แสดงการให ความสํา คัญของหนวยงานกับ การสรา งทรั พยากรมนุษย โดยใชก รอบ
อาเซียน
ใหความสําคัญมากที่สุด
ใหความสําคัญมาก
ใหความสําคัญปานกลาง
ใหความสําคัญนอย
ไมมีความสําคัญเลย

2
19
13
8
-
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พบวาหนวยงานสวนใหญจะใหความสําคัญกับการสรางทรัพยากรมนุษยโดยใช
กรอบอาเซียนในระดับที่คอนขางมาก ซึ่งทรัพยากรมนุษยไมใชเรื่องการรับผิดชอบของหนวยงาน
เดียวและอาเซียนไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพ ยากรมนุษยในแผนปฏิบัติการที่สะทอนอยูแต
ละสาขาเฉพาะดาน(sectoral bodies) 2011-2015 และจากที่วาในรอบ 12 เดือนที่ผานมา หนวยงาน
ของทานไดเสนอโครงการที่ใชงบประมาณของอาเซียนหรือไม (ที่ใชกองทุนภายใตกรอบอาเซียน)
ตารางที่ 9 แสดงจํานวนการเสนอโครงการที่ใชงบประมาณของอาเซียน
5 โครงการขึ้นไป
3-4 โครงการ
1-2 โครงการ
ไมมี

5
11
9
17

จะเห็นวาหนวยงานสวนใหญไมมีการเสนอโครงการที่ใชงบประมาณของอาเซียน
คิดเปนรอยละ 40.48และแมแตถานับรวมกรณีที่ไมมีการเสนอโครงการและการเสนอโครงการที่มี
จํานวน 1-2 โครงการก็คิดเปนเพียงรอยละ 21.43 เทานั้น

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ป จจุ บั น ทุ ก ภาคส ว นให ค วามสํ า คั ญและให ค วามสนใจเรื่ องการเตรี ย มความพร อมสู
ประชาคมอาเซียนเปนอยางมาก โดยคาดหวังใหกระทรวงการตางประเทศเปนผูมีมีบทบาทนําใน
การขับเคลื่อนทั้งสามเสาของประชาคมอาเซียนใหเปนรูปธรรม ดังนั้นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ตามพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) จึงเปนที่สําคัญและควร
เปนไปในทิศทางเดียวกัน ตามวิสัยทัศนรวมที่ผูนําอาเซียนไดกําหนดไว
การประเมิน CIPP เปนวิธีวิเคราะหที่ใชกั บการวางแผนโครงการ แมวาในกรณีนี้เปน
โครงการระยะสั้นมาก แตการนํามาประยุกตใช ก็มีประโยชนในการจัดโครงสรางแนวความคิด โดย
ใหเรามีวินัยในการซักถาม
จากการประเมินผลการศึกษาโดยใชวิธี CIPP สามารถสรุปสาระสําคัญตั้งแตตนจนจบ
โดยหลักสําคัญมี 4 ขอ ดังนี้
(1) What needs to be done? ในประเด็นนี้ผลสํารวจจากแบบสอบถามไดชี้ใหเห็นวา
หน ว ยงานราชการไทยยั ง ขาดความเข า ใจกระบวนการในกรอบอาเซี ย นโดยเฉพาะการเชื่ อ ม
แผนปฏิบัติการที่มีอยูแลวในกรอบอาเซียน รวมทั้งการใชประโยชนจากกรอบอาเซียนอยางเปน
รูปธรรม ในรูปแบบของการเสนอโครงการ และยังไมมีความเขาใจความเชื่อมโยงระหวางงานของ
ตนกับเสาอื่น ๆ
(2) How should it be done? หนวยงานตาง ๆ ไดมีความคาดหวังใหกรมอาเซียนและ
กระทรวงตางประเทศเปนผูมีบทบาทนําในการขับเคลื่อนทั้งสามเสาของประชาคมอาเซียน ดังนั้น
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามพิมพเขียวเพื่อ จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)
เปนเรื่องที่สําคัญและควรเปนไปในทิศทางเดียวกัน
(3) Is it being done? จากขอมูลที่ไดในการสํารวจนั้นเห็นไดวามีรอยละ 90 ที่มีแผน
ยุท ธศาสตรแล วหรื อกํา ลั งจั ดทํ าแผนยุ ท ธศาสตรเพื่ อรองรับ การเตรีย มความพร อมสู ป ระชาคม
อาเซียนของหนวยงานตาง ๆ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการผลักดันของคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ
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ไดสนองนโยบายของรัฐบาลในการเรงรัดการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางเปน
รูปธรรม
(4) Did it succeed? รวมถึง effectiveness ซึ่งการที่ทําใหมีการมีการเขาใจกระบวนการ
ในกรอบอาเซียนและใหมีการเชื่อมโยงกับกรอบอาเซียนอยางเปนระบบผานแผนปฏิบัติการ 20112015 ในแตละสาขา เปนการสรางประสิทธิภาพในการสานตอพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) แนวเดียวกับที่สมาชิกอาเซียนไดเห็นชอบรวมกัน ในวิธีและ
แผนการสานตอในสาขาของตน และในสวนที่เกี่ยวกับ sustainability คือประโยชนที่จะไดรับใน
ระยะยาวซึ่งการที่ไ ทยไดใ หค วามสํา คัญในการใช กรอบอาเซีย นในการพั ฒนาทรัพยากรมนุษ ย
รวมทั้งในการรางกฎหมายหรือกฏระเบียบที่ฝายไทยตองแกไขตามขอผูกพัน ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่
อาจจะมีผลในทางบวกระยะยาว นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่นําความรูจากการศึกษานี้ไปประยุกตใช
ในกรณีอื่น ๆ ได (transferability/adaptability) ผลการศึกษาคาดวาจะเปนประโยชนมากที่สุดกั บ
หนวยงานและนักวิชาการที่มีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อเตรียมพรอมสูประชาคม
อาเซียนในสาขานั้น ๆ ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้แมแตจะเปนการศึกษาการสานตอพิมพเขียวเพื่อจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) แตการเขาใจกระบวนการสานตอพิมพเขียวเพื่อจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน เปนความเขาใจพื้นฐานเดียวกันที่สามารถจะใชไดกับการสานตอทั้งสามเสาดว ย
4.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
กรมอาเซียนอาจจะพิจารณาบทบาทในการชวยเสริมสิ่งที่ไดจากผลการตอบแบบสอบถาม
และการสั ม ภาษณ หนวยงานที่ เกี่ย วของกั บ การสานต อพิม พ เขี ยวเพื่อจั ดตั้ งประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (AEC Blueprint) ดังนี้
4.2.1 การ สานตอยุทธศาสตรแนวนอน (horizontal strategy) เพื่อเอื้อกับการเชื่อมโยง
ความรวมมือระหวางเสาและระหวางสาขา
1) การสรางความเขาใจความสําคัญการเชื่อมโยงทั้งสามเสา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเชื่อมโยงระหวางเสาสังคมและเสาเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพื่อใหการเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน
ของไทยเปนไปตามเปาหมาย ในลักษณะที่เปนการรวมตัวที่สมดุลและใหทุก ๆ เสาพัฒนาควบคูกัน
ไปในแงระดับปฏิบัติการมีดังนี้
มาตรการระยะสั้ น เน นให ก ระทรวงต า งๆ ใช แผนปฏิ บั ติ ก ารเฉพาะสาขา
2011-2015 ซึ่งมีอยูแลวในสาขาของตนโดยแผนฯ ไดกําหนดใหมีการเชื่อมโยงระหวางเสาที่
เกี่ยวของอยางชั ดเจนอยูแลว (ดูภาพหนา 39) เชน ในกรณี ASEAN ICT Master Plan 2015 ได
กําหนดมาตรการที่สะทอนความเชื่อมโยงของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาการศึกษาเชน
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ไดกําหนดไว โดยแผนดังกลาวใหมีความรวมมือระหวางทั้งสองเสาดังกลาว(collaborate between
ICT and Education sectors within ASEAN) นอกจากนี้การสรางโครงสรางพื้นฐานของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการติดตอสื่อสาร และลดตนทุนสําหรับการทําธุรกิจตลอดจนการพัฒนา
รูปแบบการศึกษาทางไกล เปนตน
นอกจากนี้การเชื่อมระหวางเสาตอเสาก็สามารถใชประโยชนจากแผนแมบท
วาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity) ไดดวย โดยที่
แผนดัง กล าวเป นเรื่องที่ ไทยไดผลัก ดันและมี ความสํ าคั ญต อยุ ทธศาสตรข องไทย และเปนที่นา
สังเกตวามาตรการสวนมาก โดยเฉพาที่สําคัญไดอยูภายใต พิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Blueprint) ดังนั้นการสานตอแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน
(Master Plan on ASEAN Connectivity) และพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC
Blueprint) จะเสริมกันและกัน เพื่อเสริมสรางความเปนปกแผนของประชาคมอาเซียน และนําไปสู
การเปนประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) อีกทั้ งเพื่อสง เสริมความสามารถในการ
แขงขันของอาเซียน
ขั้ นตอนต อไปของยุ ท ธศาสตร ใ นระยะกลาง อาจจะพิ จ ารณาทํ า การศึ ก ษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการคาภาคบริการที่มีผลทั้งในเสาสังคมและในเสาเศรษฐกิจ และในขั้นตอนของ
ยุทธศาสตรระยะยาว กรมอาเซียนอาจจะพิจารณารวมกองอาเซียน 3 กับกองอาเซียน 4 เพื่อใหมีการ
เชื่อมโยงและเกิด synergy ระหวางเสาสังคมและเสาเศรษฐกิจมากขึ้น โดยอาจจะเนนเบื้องตน
2) ควรหาวิธีใหหนวยงานไทยใชประโยชนจากการเสนอโครงการภายใตกรอบ
อาเซี ยนมากขึ้น 1 โดยใช ง บประมาณของกองทุ นภายใต ก รอบอาเซี ย น นอกเหนือจากประหยั ด
งบประมาณของรัฐบาลไทยแลวการที่หนวยงานไทยเขารวมในโครงการของอาเซียน จะชวยปรับ
ทัศนคติ (mindset) และมุมมองของเจาหนาที่เพื่อใหมองเห็นประโยชนที่จะไดรับ สวนแนวทางใน
อนาคตยุทธศาสตรระยะยาว อาจจะพิจารณากอตั้งหนวย Project Management Unit ภายใตกรม
อาเซียนหรือสวนอื่นของกระทรวง (โดยอาจจะดูจากรูปแบบ Project Management Unit ของ
สํานักงานเลขาธิการเอเปค) เพื่อสงเสริมใหหนวยงานไทยสามารถเสนอโครงการภายใตกรอบ
อาเซียนไดงายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหนวยดังกลาวอาจสามารถจะชว ยปรับรางเสนอ
โครงการเป นภาษาอั ง กฤษและชวยให สอดคล องกั บ สิ่ง ที่ ผู นําและรัฐมนตรีอาเซีย นต องการจะ
1

เห็นไดจากการที่ปจ จุบันมีโครงการที่ใชงบประมาณของประเทศเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนมากกวา 800 โครงการ ซึ่งไดรวมอยูในแผนงานการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนป 2558 ที่ได
จัดทําโดยคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ
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ผลั ก ดันในปนั้น นอกจากนี้ จะส ง เสริ ม กลยุ ท ธแนวนอน โดยส งเสริม ความสั ม พันธ ระหว า ง
หนวยงานตางๆ จากการเชื่อมโยงงานระหวางหนวยงานตาง ๆ โดยใชทรัพยากรมนุษย ที่มีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนการอาเซียนและเรื่องตางประเทศรวมกัน
3) ให น้ํา หนั ก กั บการสร า งความเข า ใจและตระหนั ก รูใ นเชิ ง ลึ ก ในแง ใ ช ป ระ
โยขนจากกรอบอาเซียนในการเสริมจุดแข็งของไทย เชน การพัฒนา cluster อุตสาหกรรม รวมทั้ง
การแกไขจุดออน เชน ดานทรัพยากรมนุษย ตามที่ ASEAN Competitiveness Report ของ Lee
Kuan Yew School of Public Policy , National University of Singapore (NUS) ที่ไดเนนวา
ทรัพยากรมนุษยเปนจุดออนมากที่สุดอันหนึ่งของอาเซียนและไทย ซึ่งเปนสวนสําคัญในการสราง
ขีดความสามารถในการแขงขัน นอกจากนี้การเป นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนกระบวนการที่
จะเปดภาคบริการมากขึ้น รวมทั้งการเคลื่อนยายแรงงานฝมือใน 7 สาขา เชน แพทยและพยาบาล ซึ่ง
อาจจะคอย ๆ ขยายไปสาขาอื่นดวย
ขั้ น ตอนต อ ไปส ง เสริ ม และพั ฒ นาความร ว มมื อ จากสถาบั น บั ณ ฑิ ต
บริ หารธุ รกิ จศศิ นทร แห ง จุฬ าลงกรณ มหาวิ ทยาลั ย และ Asia Competitiveness Institute ของ
Lee Kuan Yew School of Public Policy เพื่อใหเขาใจปจจัยในการการสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันในอาเซียน ซึ่งจะเสริมกันและกันไดดีขึ้น
4) การทํ า benchmarking เพื่ อเปรี ย บเที ย บและเรี ย นรู จากหน วยงานตั วอย า งที่
ไดรับการยอมรับจากประเทศสมาชิก เชน กระทรวงพลังงานมียุทธศาสตรเชิงรุก โดยสะทอนจาก
การไดรับรางวัลASEAN Energy Awards2 (รวมในสาขาพลังงานทดแทน ซึ่งเปนสาขาที่กําลัง
เติบโตเปนอยางมาก)และการปโตรเลียมแหงประเทศไทย(ปตท.) มีวิสัยทัศนและยุทธศาสตรในการ
ใชประโยชนจากอาเซียนอยางชัดเจน เชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตั้งแตการพัฒนาใหเจาหนาที่
และระดับผูบริหารไดประสบการณและมีบทบาทในเชิงรุกในกรอบอาเซียน การรวมและเสนอ
โครงการ ความสามารถที่จะมีบทบาทนําในสาขาของตน ในกรณีของปตท. ก็มีวิสัยทัศนที่ชัดเจนใน
การที่จะใชประโยชนจากการเปดเสรีดานการลงทุนและภาคบริการ โดยวางแผนที่จะขยายการ
ลงทุนไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ดังนั้นหนวยงานไทยในสาขาตางๆก็สามารถจะคนหาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด เชนจาก
กระทรวงพลังงานที่กระบวนการคลายกันในกรอบอาเซียน และนําวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) มา
ประยุกตใชในหนวยงานของตนเอง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2

รายละเอียดอยูในภาคผนวก
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4.2.2 การ สานตอยุทธศาสตรแนวตั้ง (vertical strategy) เพื่อเอื้อกับการสานตอสิ่งที่
ไดรับการเห็นชอบในระดับอาเซียน
1) การวิจัยพบวาหนวยงานไทยยังขาดความเขาใจการเชื่อมโยงความรวมมือใน
กรอบอาเซียนกับนโยบายภายในประเทศ ดังนั้นการที่คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติและกรม
อาเซียนไดกระตุนใหหนวยงานไทยสวนใหญไดจัดทําหรือกําลังจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อเตรียม
ความพรอมสูประชาคมอาเซียนจะชวยแกปญหาดังกลาว โดยเฉพาะถาในขั้นตอนตอไปสามารถจะ
เนนการเชื่อมกับแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการ 2011-2015 ที่มีอยูแลวในกรอบอาเซียนใน
สาขาตาง ๆ (sectoral bodies) (ดูภาพหนา 39) ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณนาย Sothea Oum
นักวิจัยของ Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) ที่ใหความเห็นวา วิธี
การศึกษาการจัดทํา AEC Blueprint Mid-Term Project Review Project3 ไดใหความสําคัญกับการ
สานตอพิมพเขียวเศรษฐกิจอาเซียนของสาขาเฉพาะดาน sectoral body เชนแผนยุทธศาสตรดาน
สาขาขนสงป 2011-2015 แผนยุทธศาตรของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศป 2011-2015 แผนปฏิบัติ
การของสาขาพลังงานป 2010-2015 และแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาตรของสาขา SMEs ป 2010-2015
2) ทั้งนี้ เนื่องจากหนวยงานสวนใหญไดอยูในขั้นตอนของการปรึกษาเพื่อจัดทํา
แผนยุทธศาสตรดังกลาว และไดทราบวาการรางยุทธศาสตรดังกลาวในหลายกรณีตองใชการวาจาง
บุคคลภายนอกโดยเฉพาะนักวิ ชาการ แตจากการที่ผูเขียนไดเขารวมการประชุมและกระบวนการ
ของหนวยงานตาง ๆ ในการรางยุทธศาสตดังกลาวของหนวยงานตน เห็นไดวาการไมเขาใจการ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรของตนกับกรอบอาเซียน ซึ่งในสวนนี้กรมอาเซียนอาจจะชวยแกปญหา
โดยให คํ า ปรึ ก ษาเพื่ อ ให มี ค วามเข า ใจมากขึ้ นของบทบาทของพิ ม พ เ ขี ย วเพื่ อ จั ด ตั้ ง ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)ที่ตองอาศัยแผนปฏิบัติการในแตละสาขาที่กําหนดมาตรการและ
ขั้นตอนการเตรียมพรอมของสาขานั้น ๆ ซึ่งไดเริ่มตั้งแต ค.ศ. 2010 หรือ ค.ศ.2011 จนถึง ค.ศ. 2015
พรอมกับเปาหมายที่จะเปนประชาคมอาเซียนในป ค.ศ.2015
3) จากผลการศึกษาไดพบวาอุปสรรคการสานตอพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ของฝายไทยที่สําคัญอันหนึ่ง คือ ทรัพยากรมนุษย จึงเปนเรื่อง
เรงดวนที่ไมใชเพียงเพิ่มทรัพยากรแตคัดเลือกทรัพยากรมนุษยที่พรอมดวยสามารถคาบเกี่ยวใน
หลายสาขาได ใหความสําคัญในการสานตอยุทธศาสตรและมีทัศนคติที่ดี เพื่อรองรับกับการแขงขัน
ที่สูงขึ้นและการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นในไทยและอาเซียน จะตองจัดสรรทรัพยากร
3

เพื่อวัดความคืบหนาและหาวิธีเรงการสานตอพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ (AEC Blueprint) ตามที่
ไดรับมอบหมายโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน AEM ครั้งที่ 41 เมือ่ ป 2009 โดยมีเปาหมายเสนอผลปลายป 2555

34
มนุษยใหมีความสอดคลองกับจํานวนงานที่เพิ่มขึ้นและรูปแบบงานที่ บัดนี้ไดเปลี่ยนไปเปนการเนน
การปฏิบัติการ (implementation) และสานตอยุทธศาสตรใหเปนรูปธรรมและเปนระบบ จากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วทําใหการบริหารการเปลี่ยนแปลงตองเปนไปอยางเทาทัน ดังนั้น
ควรจะตองมีบุคลากรที่มีทัศนคติที่ดี (ตามที่วิทยากรจากธนาคารไทยพาณิชย และบริษัทไทยคม
ไดแนะนําไววาเรื่องทัศนคติของคนเปนสวนที่สําคัญที่สุดในการบริหารการเปลี่ยนแปลง) มีทักษะ
วางแผนและพัฒนาเชิงยุทธศาสตร โดยขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติที่แทจริง ดังนั้นในกรณีที่ไม
สามารถจะเพิ่มทรัพยากรมนุษยได ยิ่งมีความจําเปนที่จะตองปรับทัศนคติ (mindset)ใหเปนทีมและ
ใหทํางานไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเปนเรื่องที่ยาก ดังนั้นอาจจะพิจารณาจากคนแรกเขาที่มีคุณสมบัติ
ดังกลาวเชน ขาราชการจากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหมของก.พ.ร. รวมทั้ง
การ outsource เพื่ อสราง critical mass สํ าหรั บการบริหารการเปลี่ย นแปลง ทั้งนี้ เพื่อการ
เตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียนของไทยเปนไปตามเปาหมาย
4.2.3 การพัฒนากลไก
1) จากนี้การศึกษา เรื่องการสานพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC Blueprint) ของ Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) ผลสํารวจ
ของหอการคาสหรัฐฯเกี่ยวกับการสานตอพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Integration Scorecard: Priorities of U.S. Companies) เมื่อ สิงหาคม 2554 (ค.ศ.2011)
และขอเสนอของภาคเอกชนจากการประชุม ASEAN-EU Business Summit ครั้งที่ 1 และ 2 เมื่อ
พฤษภาคม 2554 (ค.ศ.2011) และเมษายน 2555 (ค.ศ.2012) ใหความสําคัญสูงกับการที่ประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย นควรจะรี บ เร ง ในการสานต อ พิ ม พ เ ขี ย วเพื่ อ จั ด ตั้ ง ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(AEC Blueprint) รวมทั้งขอผูกพันตาง ๆ เพื่อใหบรรลุ เปาหมายในการเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนตามที่กําหนดไวในป 2558 (ค.ศ.2015)
ดังนั้น ควรมีกระบวนการที่รับฟงความเห็นของภาคเอกชนไทยควบคูกับ
ภาคเอกชนตางชาติเพื่อสรางความเขาใจของอุปสรรคทางการคาและการลงทุน และการใหทุกภาค
สวนร วมกั นสร า งบรรยากาศและกฎระเบีย บที่ เอื้ อกั บการคา และการลงทุ นและการเคลื่อนย า ย
แรงงานฝมือ (mobility of persons) ที่เปนประโยชนกับภาคธุรกิจและการดึงดูดการลงทุนจาก
ตางชาติ
2) จากการสัมภาษณกระทรวงพลังงานในหลาย ๆ สวนพบวา หนวยงานไทย
บางหนวยงานยังไมมีความชัดเจนวาขอผูกพันของสาขาตนคืออะไร และการสามารถสรางความ
ยืดหยุนของขอผูกพันของสาขาตนนั้นสามารถสรางไดมากนอยเพียงใด ซึ่งสองสิ่งดังกลาวเปน
อุปสรรคในการเตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินงานตามพิมพเขียวเพื่อจัดตั้ง
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ดังนั้นหนวยงานของไทยจึงตองหาวิธีการที่จะให
ขอมูลที่เกี่ยวกับขอผูกพันตาง ๆ อยางมากขึ้น และอาจมีการจัด workshop เพื่อสรางความเขาใจของ
ขอผูกพันตาง ๆ โดยเนนที่หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เชน ในเรื่องของพลังงาน ควรจะมีการ
ประสานระหวางกระทรวงพาณิชยกับกระทรวงพลังงาน เพื่อใหกระทรวงพลังงานรับทราบขอมูล
เกี่ยวกับขอผูกพันตาง ๆ โดยเฉพาะการหารือและสรางความเขาใจเกี่ยวกับการเปดเสรีดานภาค
บริการโดยคํานึงวากระทรวงที่เกี่ยวของ ยอมจะเปนผูที่เขาใจจุดออนและจุดแข็งของสาขาตนดีที่สุด
สุดทายนี้ แมวาการวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับการสานตอพิมพเขียวเพื่อจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) แตการเขาใจในกระบวนการจะชวยใหหนวยงานตาง ๆ สามารถ
นําแนวคิดไปประยุกตกับการสานตอพิมพเขียวของประชาคมทั้งสามเสาไดอีกทางหนึ่งดวย
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แผนภูมิที่ 2 แสดงการใช linking-pin เพื่ออธิบายความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการสาขาเฉพาะ4
เกิดการเชื่อมระหวางเสาตอเสาจาก
ความรวมมือดานสิ่งแวดลอมและดาน
เกษตร เกี่ยวกับความมั่นคงดานอาหาร

พิมพเขียวเพื่อจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Blueprint)

พิมพเขียวเพื่อจัดตั้ง
ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน

แผนปฏิบัติการสาขา
เฉพาะในดานในกรอบ
อาเซียน (sectoral body) *

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร
เพื่อความมั่นคง ดานอาหารของ
อาเซียน ป 2009-2013

ยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
หนวยงานไทยในแตละสาขา

แผนปฏิบัติการของสาขา
พลังงาน ป 2010-2015
(กรอบอาเซียน)

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
งานดานพลังงานระหวาง
ประเทศ ของ ก. พลังงาน

เกิดการเชื่อมระหวางสาขาความรวมมือดาน
พลังงานและดานเกษตรที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ดานอาหารและความมั่นคงดานพลังงาน

* การสานตอพิมพเขียวเศรษฐกิจอาเซียนของสาขาเฉพาะดาน sectoral body เชน แผนยุทธศาสตรดานสาขาขนสง
ป 2011-2015 แผนยุทธศาตรของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศป 2011-2015 แผนปฏิบัติการของสาขาพลังงาน
ป 2010-2015 และแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาตรของสาขา SMEs ป 2010-2015
4

ปรับจาก The Role of Linking-Pin in the Various Hierachical Planning Levels หนา 17 ของ Hax, Arnoldo C.
and Majluf, Nicolas S., The Strategy Concept and Process, Prentice Hall 1993.
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แผนภาพแสดงกระบวนการสานตอวิสัยทัศนของผูนํา
เพื่อนําไปสูระชาคมอาเซียนรวมทั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2015

อะไร

อยางไร

การ
ปฏิบัตกิ าร

กระบวนการคิดเชิง
ยุทธศาสตร

วิสัยทัศนของภูมภิ าคเปน
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 2015

กระบวนการวางแผน

พิมพเขียวเพื่อจัดตัง้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC Blueprint)

ระยะเวลา
5-6 ป

แผนปฏิบัติการของแตละ
สาขา

4-5 ป

สานตอแผนปฏิบตั ิการ
เฉพาะดานของแตละสาขา

ในระยะ 5 ป

กระบวนการ
วางแผนสาขาเฉพาะ
ดานในกรอบ
อาเซียน

ปฏิบัตกิ าร

9-10 ป

ภาคผนวก ข
คณะทํางาน 8 คณะ
เพื่อใหมีกลไกที่จะประสานหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการเสนอแนะ ทาทีไทยตอราง
แผนงานภาพรวมการดําเนินการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) และพิจารณา
ผลกระทบด า นกฎหมาย ด า นเศรษฐกิ จ และเตรี ย มการรองรั บ ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในการ
ดําเนินการรวมตัวของอาเซียนไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในป พ.ศ. 2558
อาศั ย อํ า นาจของระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการกํ า หนดนโยบายเศรษฐกิ จ
ระหวางประเทศ พ.ศ. 2546 และคําสั่งนาบกรัฐมนตรี ลงวันที่ 12 มีนาคม 2550 จึงแตงตัว
คณะอนุ ก รรมการดํ า เนิ น การตามแผนงานไปสู ก ารเป น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น โดยมี
ปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธานอนุกรรมการ
ซึ่งมีหนาที่ดังตอไปนี้
1. เสนอแนะทาทีไทยตอรางแผนงานภาพรวมการดําเนินการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Blueprint) ภายในเดือนสิงหาคม 2550
2. พิจารณาภาพรวมของความยืดหยุนที่ไทยตองการในการปฏิบัติตาม AEC Blueprint
ซึ่งจะมีการตกลงลวงหนาระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน (pre-agreed flexibilities)
3. พิ จ ารณาผลกระทบด า นกฎหมาย และด า นเศรษฐกิ จ ของการปฏิ บั ติ ต าม AEC
Blueprint
4. เตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินงานไปสูการเปน AEC
5. สงเสริมการมีสวงรวมของทุกภาคสวนในสังคม ในการรับรูและการใหขอเสนอแนะ
ที่ เ ป น ประโยชน สํ า หรั บ การจั ด ทํ า แผนการดํ า เนิ น งานของไทยเพื่ อบรรลุ ก ารจั ด ตั้ ง ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
6. แตงตั้งคณะทํางานและ/หรือกลุมทํางานตาง ๆ ไดตามความจําเปนและเหมาะสมเพื่อ
ดําเนินการตามที่คณะอนุกรรมการดําเนินการตามแผนงานไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มอบหมาย
7. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ (กนศ.)
มอบหมาย
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการการดําเนินการตามแผนงานไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 มีมติเห็นชอบใหจัดตั้งคณะทํางาน 8 คณะ ภายใต
คณะอนุกรรมการการดําเนินการตามแผนงานไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังตอไปนี้

42
1. คณะทํางานดานการสินคา
2. คณะทํางานดานการคาบริการ
3. คณะทํางานดานการลงทุน
4. คณะทํางานดานการพัฒนาตลาดทุนและการเคลื่อนยายเงินทุน
5. คณะทํางานดานการเคลื่อนยายบุคลากร
6. คณะทํางานดานโครงสรางพื้นฐาน
7. คณะทํางานเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถ
8. คณะทํางานเพื่อลดชองวางการพัฒนา
เพื่ อให มี ก ลไกที่ จะประสานหน ว ยงานต า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข องในหารดํ า เนิ นงานตามแผน
ภาพรวมการดําเนินการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) และพิจารณาผลกระทบ
ดานกฎหมาย ดานเศรษฐกิจและเตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินการรวมตัว
ของอาเซี ย นไปสู ก ารเป น ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย นภายในป 2558 (ค.ศ. 2015) จึ ง แต ง ตั้ ง
คณะทํางาน 8 คณะขางตน โดยมีองคประกอบดังนี้
คณะทํางานดานการสินคา
มีอธิบดีกรมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย เปนประธานคณะทํางาน และมี
หนาที่ดังนี้
1. พิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติเพื่อการดําเนินการตาม AEC Blueprint ดานสินคา
2. พิจารณาความยืดหยุนที่ตองการในการปฏิบัติตาม AEC Blueprint ในสวนของหัวขอ
การเคลื่อนยายสินคาเสรี (free flow of goods) ใน AEC Blueprint ซึ่งครอบคลุมเรื่อง
- การยกเลิกภาษีศุลกากร
- การขจัดอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี
- การปรับปรุงกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคาของอาเซียน
- การอํานวยความสะดวกทางการคา
- การปรับประสานกฎระเบียบ กระบวนการ ขั้นตอนดานศุลกากร
- การจัดตั้ง ASEAN Single Window
- มาตรฐานและอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา
- มาตรฐานสุขอนามัย
- การปฏิบัติตาม Roadmaps สาขาเกษตร ประมง ยานยนต ผลิตภัณฑไม ผลิตภัณฑ
ยาง อิเล็กทรอนิกส สิ่งทอและเครื่องนุงหม เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพ

43
3. กํากับดูแลการปฏิบัติตาม Strategic Schedule of AEC ของไทยในหัวขอการ
เคลื่อนยายสินคาเสรี
4. พิจารณาผลกระทบดานกฎหมาย และดานเศรษฐกิจ ของไทยในการปฏิบัติตาม AEC
Blueprint
5. เตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินงานตาม AEC Blueprint
6. ใหคณะทํางานสามารถเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนเขารวมหารือ
กับคณะทํางานไดตามเหมาะสม
7. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการดํ า เนิ น การตามแผนงานไปสู ก ารเป น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมอบหมาย
คณะทํางานดานการคาบริการ
มีอธิบดีกรมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย เปนประธานคณะทํางาน และมี
หนาที่ดังนี้
1. พิจารณาเสนอแนะแนวทางการเปดตลาดการดําเนินงานดานการคาบริการของไทย
ตาม AEC Blueprint และ Scheduleอง of AEC
2. พิจารณาความยืดหยุนที่ไทยตองการในการปฏิบัติตาม AEC Blueprint ในสวนของ
หัวขอการเคลื่อนยายบริการเสรี (free flow of services) ใน AEC Blueprint
3. พิ จ ารณาผลกระทบด น กฎหมาย และด า นเศรษฐกิ จ ของการปฏิ บั ติ ต าม AEC
Blueprint ดานการเคลื่อนยายบริการเสรี
4. เตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินงานตาม AEC Blueprint ใน
หัวขอการเคลื่อนยายบริการเสรี
5. ใหคณะทํางานสามารถเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ งภาครัฐและเอกชนเขารวมหารือ
กับคณะทํางานไดตามเหมาะสม
6. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการดํ า เนิ น การตามแผนงานไปสู ก ารเป น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมอบหมาย
คณะทํางานดานการลงทุน
มีอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงตางประเทศ เปนประธานคณะทํางาน
และมีหนาที่ดังนี้
1. พิจารณา/เสนอแนวทางการดําเนินงานในดานการลงทุนตาม AEC Blueprint และ
Strategic Schedule of AEC
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2. พิจารณาเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับกลยุทธ ทาทีไทย ในการเจรจาทบทวนความตก
ลงเขตการลงทุนอาเซียน (AIA)
3. พิจารณาความยืดหยุนที่ไทยตองการในการปฏิบัติตาม AEC Blueprint ในสวนของ
หัวขอการเคลื่อนยายการลงทุนเสรี (free flow of investment) ใน AEC Blueprint
4. พิ จ ารณาผลกระทบด า นกฎหมาย และด า นเศรษฐกิ จ ของการปฏิ บั ติ ต าม AEC
Blueprint ในหัวขอการเคลื่อนยายการลงทุน
5. เตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินงานตาม AEC Blueprint ใน
หัวขอการเคลื่อนยายการลงทุนเสรี
6. ใหคณะทํางานสามารถเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนเขารวมหารือ
กับคณะทํางานไดตามเหมาะสม
7. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการดํ า เนิ น การตามแผนงานไปสู ก ารเป น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมอบหมาย
คณะทํางานดานการพัฒนาตลาดทุนและการเคลื่อนยายเงินทุน
มีผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปนประธานคณะทํางาน และมีหนาที่ดังนี้
1. พิจารณา/เสนอแนวทางการดําเนินงานในดานการเคลื่อนยายเงินทุนและการเวนการ
เก็บภาษีซอนตาม AEC Blueprint และ Strategic Schedule of AEC
2. พิจารณาความยืดหยุนที่ไทยต องการในการปฏิบัติตาม AEC Blueprint ในสวนของ
หัวขอการยายเงินทุนอยางเสรีมากขึ้น (free flow of services) และการเวนการเก็บภาษีใน AEC
Blueprint
3. กํากับดูแลการปฏิบัติตาม Strategic Schedule of AEC ในหัวขอการขับเคลื่อนยาย
เงินทุนอยางเสรีมากขึ้นและเวนการเก็บภาษีซอน
4. พิ จ ารณาผลกระทบด า นกฎหมาย และด า นเศรษฐกิ จ ของการปฏิ บั ติ ต าม AEC
Blueprint ในหัวขอการเคลื่อนยายการลงทุน
5. เตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินงานตาม AEC Blueprint ใน
หัวขอการเคลื่อนยายการลงทุนเสรี
6. ใหคณะทํางานสามารถเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ งภาครัฐและเอกชนเขารวมหารือ
กับคณะทํางานไดตามเหมาะสม
7. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการดํ า เนิ น การตามแผนงานไปสู ก ารเป น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมอบหมาย
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คณะทํางานดานการเคลื่อนยายบุคลากร
มีรองปลัดกระทรวงแรงงาน เปนประธานคณะทํางาน และมีหนาที่ดังนี้
1. พิจารณา/เสนอแนวทางการดํา เนินงานในดา นการเคลื่ อนย า ยบุ ค ลากรตาม AEC
Blueprint และ Strategic Schedule of AEC
2. พิจารณาความยืดหยุนที่ไทยตองการในการปฏิบัติตาม AEC Blueprint ในสวนของ
หัวขอการเคลื่อนยายบุคลากรอยางเสรีมากขึ้น(free flow of services) ใน AEC Blueprint
3. พิจารณาผลกระทบดานกฎหมาย และดนเศรษฐกิจ ของารปฏิบัติตาม AEC Blueprint
ในหัวขอการเคลื่อนยายการลงทุน
4. เตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินงานตาม AEC Blueprint ใน
หัวขอการเคลื่อนยายการลงทุนเสรี
5. ใหคณะทํางานสามารถเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนเขารวมหารือ
กับคณะทํางานไดตามเหมาะสม
6. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการดํ า เนิ น การตามแผนงานไปสู ก ารเป น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมอบหมาย
คณะทํางานดานโครงสรางพื้นฐาน (ขนสง ICT พลังงาน และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส)
มีอธิบดีกรมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย เปนประธานคณะทํางาน และมี
หนาที่ดังนี้
1. พิจารณา/เสนอแนวทางการดําเนินงานตาม AEC Blueprint ดานโครงสรางพื้นฐาน
และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
2. พิจารณาความยืดหยุนที่ไทยตองการในการปฏิบัติตาม AEC Blueprint ในสวนของ
หัวขอความรวมมือดานการขนสง (ทางน้ํา บก และอากาศ) โครงสรางพื้นฐานดานขอมูล ความ
รวมมือดานพลังงานและพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน AEC Blueprint
3. กํากับดูแลการปฏิบัติตาม Strategic Schedule of AEC ของไทย
4. พิ จ ารณาผลกระทบด า นกฎหมาย และด า นเศรษฐกิ จ ของการปฏิ บั ติ ต าม AEC
Blueprint
5. เตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินงานตาม AEC Blueprint
6. ใหคณะทํางานสามารถเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนเขารวมหารือ
กับคณะทํางานไดตามเหมาะสม
7. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการดํ า เนิ น การตามแผนงานไปสู ก ารเป น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมอบหมาย
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คณะทํางานเพื่อสงเสริมขีดความสามารถ
มีอธิบดีกรมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย เปนประธานคณะทํางาน และมี
หนาที่ดังนี้
1. พิจารณา/เสนอแนวทางการดําเนินงานตาม AEC Blueprint ดานการเสริมสรางขีด
ความสามารถ
2. พิจารณาความยืดหยุนที่ไทยตองการในการปฏิบัติตาม AEC Blueprint ในสวนของ
นโยบายการแขงขัน การคุมครองผูบริโถค สิทธิในทรัพยสินทางปญญา ใน AEC Blueprint
3. กํากับดูแลการปฏิบัติตาม Strategic Schedule of SEC ของไทย
4. พิ จ ารณาผลกระทบด า นกฎหมาย และด า นเศรษฐกิ จ ของการปฏิ บั ติ ต าม AEC
Blueprint
5. เตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินงานตาม AEC Blueprint
6. ใหคณะทํางานสามารถเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนเขารวมหารือ
กับคณะทํางานไดตามเหมาะสม
7. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการดํ า เนิ น การตามแผนงานไปสู ก ารเป น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมอบหมาย
คณะทํางานเพื่อลดชองวางการพัฒนา
มีอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ เปนประธานคณะทํางาน และมีหนาที่
ดังนี้
1. พิจารณาจั ดทําแผนปฏิบัติเพื่อการดํา เนินงานตาม AEC Blueprint ด านการลด
ชองวางการพัฒนา
2. พิจารณาความยืดหยุนที่ไทยตองการในการปฏิบัติตาม AEC Blueprint ในสวนของ
หัวขอการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอย การริเริ่ม เพื่อการรวมตัวของอาเซียน (IAI) ใน
AEC Blueprint
3. กํากับดูแลการปฏิบัติตาม Strategic Schedule of SEC ของไทย
4. พิ จ ารณาผลกระทบด า นกฎหมาย และด า นเศรษฐกิ จ ของการปฏิ บั ติ ต าม AEC
Blueprint
5. เตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินงานตาม AEC Blueprint
6. ใหคณะทํางานสามารถเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนเขารวมหารือ
กับคณะทํางานไดตามเหมาะสม
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7. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการดํ า เนิ น การตามแผนงานไปสู ก ารเป น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมอบหมาย
ตามที่ ค ณะ ก รรมก ารนโย บาย เศรษ ฐกิ จ ระ หว า งประ เทศ (ก นศ .) มี คํ า สั่ ง
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ ที่ 1/2551 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2550 แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการดําเนินการตามแผนงานไปสูการเปนปนะชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นั้น ภายใต
คณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการตามแผนงานไปสู การเปนประชามคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 มีมติเห็นชอบใหจัดตั้งคณะทํางานดานการคา
บริการรายสาขา 3 คณะ ภายใตคณะอนุกรรมการการดําเนินการตามแผนงานไปสูการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ดังตอไปนี้
(1) คณะทํางานดานการคาบริการสาขาบริการด านธุรกิจกอสราง โสตทัศน จัดจําหนาย
แบริกรที่เกี่ยวของ
(2) คณะทํางานดานการคาบริการสาขาการทองเที่ยว
(3) คณะทํางานดานการคาบริการสาขาการศึกษา
เพื่อใหมีกลไกที่จะประสานหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินการตามแผนงาน
ภาพรวมการดําเนินการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC Blueprint) และพิจารณาผลกระทบ
ดานกฎหมาย ดานเศรษฐกิจ และเตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินการรวมตัว
ของอาเซียนไปสูการเปประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) จึงแตงตั้ง
คณะทํา งานด า นการคา บริก ารรายสาขา 3 คณะข า งต น โดยมีองค ป ระกอบและอํ านาจหน า ที่
ดังตอไปนี้
คณะทํางานดานการคาบริการสาขาบริการธุรกิจกอสราง โสตทัศน จัดจําหนายและสาขา
บริการที่เกี่ยวของ
มีอธิบดีกรมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย เปนประธานคณะทํางาน และมี
หนาที่ดังนี้
1. พิจารณา/เสนอแนะแนวทางการเปดตลาดและการดําเนิ นงานดานการคาบริการสาขา
บริหารธุรกิจกอสราง โสตทัศน จัดจําหนาย และสาขาบริการที่เกี่วของ ตาม AEC Blueprint และ
Strategic Schedule
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2. พิจารณาความยืดหยุนที่ไทยตองการในการปฏิบัติตาม AEC Blueprint ในสวนของ
การเคลื่อนยายบริก ารเสรี สาขาบริการธุรกิจก อสรา ง โสตทัศ น จั ดจํา หนาย และสาขาบริ การที่
เกี่ยวของ ตาม AEC Blueprint
3. พิ จ ารณาผลกระทบด า นกฎหมาย และด น เศรษฐกิ จ ของการปฏิ บั ติ ต าม AEC
Blueprint
4. เตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินงานตาม AEC Blueprint
5. ใหคณะทํางานสามารถเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และเอกชนเขารวมหารือ
กับคณะทํางานไดตามเหมาะสม
6. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการดํ า เนิ น การตามแผนงานไปสู ก ารเป น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมอบหมาย
คณะทํางานดานการคาบริการสาขาการทองเที่ยว
มีปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนประธานคณะทํางาน และมีหนาที่ดังนี้
1. พิจารณา/เสนอแนะแนวทางการเปดตลาดและการดําเนินงานดานการคาบริการสาขา
การทองเที่ยวของไทยตาม AEC Blueprint และ Strategic Schedule
2. พิจารณาความยืดหยุนที่ไทยตองการในการปฏิบัติตาม AEC Blueprint ในสวนของ
การเคลื่อนยายบริการเสรี สาขาการทองเที่ยว ตาม AEC Blueprint
3. พิ จ ารณาผลกระทบด า นกฎหมาย และด น เศรษฐกิ จ ของการปฏิ บั ติ ต าม AEC
Blueprint ดานการเคลื่อนยายบริการเสรี สาขาการทองเที่ยว
4. เตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินงานตาม AEC Blueprint ใน
หัวขอการเคลื่อนยายบริการเสรีสาขาการทองเที่ยว
5. ใหคณะทํางานสามารถเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนเขารวมหารือ
กับคณะทํางานไดตามเหมาะสม
6. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการดํ า เนิ น การตามแผนงานไปสู ก ารเป น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมอบหมาย
คณะทํางานดานการคาบริการสาขาการศึกษา
มีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานคณะทํางาน และมีหนาที่ดังนี้
1. พิจารณา/เสนอแนะแนวทางการเปดตลาดและการดําเนินงานดานการคาบริการสาขา
การศึกษาของไทยตาม AEC Blueprint และ Strategic Schedule
2. พิจารณาความยืดหยุนที่ไทยตองการในการปฏิบัติตาม AEC Blueprint ในสวนของ
การเคลื่อนยายบริการเสรี สาขาการศึกษา ตาม AEC Blueprint
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3. พิ จ ารณาผลกระทบด า นกฎหมาย และด น เศรษฐกิ จ ของการปฏิ บั ติ ต าม AEC
Blueprint ดานการเคลื่อนยายบริการเสรี สาขาการทองเที่ยว
4. เตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินงานตาม AEC Blueprint ใน
หัวขอการเคลื่อนยายบริการเสรีสาขาการทองเที่ยว
5. ใหคณะทํางานสามารถเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนเขารวมหารือ
กับคณะทํางานไดตามเหมาะสม
6. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการดํ า เนิ น การตามแผนงานไปสู ก ารเป น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมอบหมาย

ภาคผนวก ค
รางวัล ASEAN Energy Awards
กิจกรรมที่สําคัญอีกดานหนึ่ งของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานพลังงาน คือพิธีมอบ
รางวัล ASEAN Energy Awards แกภาคธุรกิจเอกชนของแตละประเทศ ซึ่งในการนี้ ภาคเอกชนไทย
ไดรับรางวัลมากกวาทุกประเทศ ดังนี้
1) รางวัล ASEAN EE&C Energy Management in Building and Industries Awards 2012
ประเภท
ผลการประกวด
โครงการของไทยที่ไดรับรางวัล
1) อาคารขนาดเล็ก ชนะเลิศ
โรงพยาบาลบางบอ ประเทศไทย
และขนาดกลาง
2) อาคารขนาดใหญ รองชนะเลิศอันดับ 1 สถาบันโรคทรวงอก ประเทศไทย และเซ็นทรัลพลาซา
รัตนาธิเบศร
3) โรงงานขนาดเล็ก ชนะเลิศ
บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย
และขนาดกลาง รองชนะเลิศอันดับ 1 S.P.S. Intertech ประเทศไทย
4) โรงงานขนาด
ชนะเลิศ
Mitsubishi Electric Consumer Products ประเทศไทย
ใหญ
รองชนะเลิศอันดับ 1 บริษัท ดัชมิลล จํากัด ประเทศไทย
2) รางวัล ASEAN EE&C Best Practice for Energy Efficiency Building Awards 2012
ประเภท
ผลการประกวด
โครงการของไทยที่ไดรับรางวัล
1) New and Existing รองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ ประเทศไทย
2) Tropical
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงแรมยางคําวิลเลจ ประเทศไทย
3) Special Submission ชนะเลิศ
High Efficiency Reflectance Box ประเทศไทย
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3) รางวัล ASEAN Renewable Energy Awards 2012
ประเภท
1) โครงการพลังงาน
หมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับ
ระบบสายสงไฟฟา (ongrid)
2) โครงการพลังงาน
หมุนเวียนที่ไมเชื่อมโยงกับ
ระบบสายสงไฟฟา (offgrid)
3) โครงการพลังงานความ
รอนรวมจากพลังงาน
หมุนเวียน (Cogeneration)

ผลการประกวด โครงการของไทยที่ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ
โครงการผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสียโรงงานสกัด
น้ํามันปาลมเพื่อใชเปนพลังงานทดแทน
บริษัท พิทักษปาลมออยล จํากัด
ชนะเลิศ

โครงการอบยางดวยเชื้อเพลิงชีวภาพ
บริษัท อี.คิว.รับเบอร จํากัด
รองชนะเลิศ
โครงการผลิตและใชกาซชีวภาพจากมูลไกไข
อันดับ 1
(ระยะที่ 1) บริษัท ศรีวิโรจน ฟารม จํากัด
รางวัลชนะเลิศ โครงการระบบผลิตพลังงานความรวมจากกาซ
ชีวภาพ บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว จํากัด
รางวัลชนะเลิศ โครงการติดตั้งระบบการผลิตพลังงานความรอน
รวมโดยใชเชื้อเพลิงกาซชีวภาพจากน้ําเสียใน
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร บริษัท เอ็ม เอส เอ็ม
เพาเวอร ซิสเท็มส จํากัด

ภาคผนวก ง
คําสั่งครม.เรื่องขออนุมัติปรับโครงสรางและอัตรากําลังขาราชการ

53

54

55

ประวัติผูเขียน

นายผานพบ ปลั่งประยูร
สํา เร็ จการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาโท ด านการรวมตั วและการพั ฒนาของประชาคมยุ โรป
เชี่ยวชาญดานการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (Advanced Master of Science in European Integration and
Development: Specialization Economic Integration ) จาก คณะเศรษฐศาสตรและรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัย Vrije Universiteit Brussel และ Solvay Business School กรุงบรัสเซลล ประเทศ
เบลเยี่ยมและ Graduate Diploma in Marketing จาก Marketing Institute of Singapore ประเทศ
สิงคโปร
ผูเขีย นมี ป ระสบการณเกี่ย วกับ เรื่ องการคา และปญหาการคา จากการประจํา การที่ค ณะ
ผูแทนไทยประจําสหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลล ประเทศเบลเยี่ยม อยูในคณะเจรจาเขตการคาเสรี
อาเซียน-ญี่ปุนและคณะเจรจาเขตการคาเสรีอาเซียน-เกาหลีและเปนหัวหนาฝายอาเซียน-จีนดวย
ตอมาได ป ระจํา การที่สํ านั ก งานเลขาธิก ารเอเปค ณ สิง คโปร ในตํา แหน ง Director (Program)
รับผิดชอบเรื่องคณะทํางานตางๆที่เกี่ยวกับ APEC Food System และความมั่นคงดานอาหาร
นอกจากนี้ไดเปนผูบริหารมาตรฐาน ISO ของสํานักงานเลขาธิการเอเปค (Quality Management
Representative) และไดรับมอบหมายใหเปนหัวหนาทีมงานจัดทําคุณคา ขององคกร(values) เปน
ครั้งแรก
ปจจุบันดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองอาเซียน 3 กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ
รับผิดชอบเรื่องเศรษฐกิจรวมทั้งเรื่องการขยายการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และ การ
เชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity)

