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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
อาเซียน เปนองคการที่กอตั้งขึ้นเพื่อสรางสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวั นออกเฉียงใต
และความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประกอบดวยประเทศสมาชิกทั้งหมด
10 ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ
พมา มีแนวโนมกีดกันการคารุนแรงขึ้น สงผลใหอาเซียนไดหันมามุงเนน และขยายความรวมมือ
ดานเศรษฐกิจการค าระหว างกันมากขึ้นไม วา จะเปนการจั ดทํา เขตการคาเสรี อาเซี ยน ซึ่ง ได เริ่ ม
ดําเนินการตั้งแตป 2535 และเปดตลาดการคาบริการและการลงทุนในภูมิภาคเพื่อนําไปสูการเปน
ประชาคมอาเซียนภายในป 2558 เปนตลาดและฐานการผลิตรวมกัน (Single Market and Single
Production Base) การเคลื่อนยายสินคาบริการ การลงทุน เงินลงทุน และแรงงานฝมืออยางเสรี
ประเทศไทยการเขาเปนประชาคมอาเซียนหรือ AEC ในป 2558 ความตื่นตัวในสังคมไทย
เกี่ยวกับ AEC ยังมีอยูนอยมาก การพยามทําความเขาใจถึงผลกระทบ AEC การเตรียมความพรอม
รับมือกับการเขาเปนสวนหนึ่งของ AEC ยังจํากัดอยูเฉพาะผูประกอบการเพียงบางกลุม โดยจะไม
สามารถแข ง ขั นได เนื่ อ งจากส ว นใหญ ผลิ ตสิ น ค า ขายภายในพื้ น ที่ ยั ง ไม ส ามารถเข า ถึ ง การใช
ประโยชนจากอาเซียนในการใชวัตถุดิบรวมกันได ทําใหการเปดตลาดสินคาในอาเซียนทํา ไดไมงาย
นัก เมื่อเทียบกับตลาดหลักในประเทศพัฒนาอยางสหรัฐ ญี่ปุน หรือยุโรป ในขณะเดียวกันไทยยังมี
ความรู ความเขา ใจในตลาดอาเซี ย นค อนข างน อยทํา ใหข าดแรงจูง ใจในการสรา งสรรค สิ นค า ที่
สอดคลองกับความตองการของตลาดอยางแทจริง
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสหกรณการเกษตรสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ชี้ใหเห็นวา แบบสหกรณเองก็ตองมีความปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น อาทิเชน
การพัฒนาคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐาน การสรางความแตกตางใหกับตัวสินคา แบบการขนสง
สินคา การพัฒนาบุคลากรของสหกรณรวมถึงการพัฒนาด านใหมีความพรอมที่จะเขาสูการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทักษะภาษา ความรูในการพัฒนาศักยภาพการผลิต โดยการศึกษาดังนี้
โดยการศึกษาครั้งนี้ซึ่งผูศึกษา ไดเนนสหกรณภาคการเกษตร ที่ดําเนินธุรกิจดานผลไม
ส ง ออก และผลไม แ ปรรู ป ส ง ออกต า งประเทศ และเป น สหกรณ ที่ มี ศั ก ยภาพในการผลิ ต ที่ มี
ประสิทธิภาพและเตรียมพรอมสําหรับการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสูง โดยการวิเคราะห
สถานการณ สภาพแวดล อม สภาพป ญหาและอุ ปสรรคที่ เกิ ดผละกระทบต อสหกรณ การเกษตร
สภาพแวดลอม รวมทั้งการสรางเครือขายเชื่อมโยงธุรกิจรวมกัน

จ
ผู ศึ ก ษาได เ สนอแนวทางแก ไ ขป ญ หาของการพั ฒ นาแบบการสหกรณ ภ าคเกษตรสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใชนโยบายตางๆ ดังนี้ 1) ปรับระบบการบริหารจัดการใหม
พัฒนาทักษะใหความรูป รับแผนการผลิต ควบคุ มมาตรฐานและคุ ณภาพผลผลิ ต 2)สรางความ
รวมมือเครือขายเชื่อมโยงระหวางกันเพื่อยกระดับธุรกิจสหกรณและสรางความสามารถในการ
ดํ า เนิ นธุ ร กิ จสหกรณ 3) ส ง เสริ ม เพิ่ ม ความรู ค วามเข า ใจให แก ผู นํา สหกรณ ใ นการก า วเข า สู
ประชาคมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะพัฒนาทักษะทางดานภาษาควบคูไปดวย 4) สรางและพัฒนาบุคคล
กรของสหกรณภาคเกษตรอยางตอเนื่อง รวมถึงความเชื่อมั่น ศรัทธาและคุณคาสหกรณ 5)สงเสริม
ใหสมาชิกขยายพันธการเพาะปลูกใหเพิ่มขึ้น และรณรงคใหลดการใชสารเคมี 6) การรับรูขาวสาร
ของสมาชิก ควรเปดและปรับตัวตามวิถีทางที่เหมาะสมกับตนเอง 7) จัดทําสื่อเผยแพรใหความรู
เกี่ยวกับ การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 8)สรางกลยุทธการเขาหาตลอดสํารองเพื่อรองรับ
ผลผลิตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 9) ปรับเปลี่ยนลูกคาเปาหมายใหม 10)สรางผลิตภัณฑที่มีความ
แตกตาง เพื่อใหเกิดความหลายหลายขึ้น
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กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษา เรื่ อ ง “การพั ฒ นาสหกรณ ก ารเกษตรสู ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นเป น
การศึ ก ษาเพื่ อ หาผลกระทบทางสหกรณ ภ าคการเกษตร รวมถึ ง การปรั บ ตั ว ของสหกรณ ภ าค
การเกษตรในการกาวเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพสินคา
ใหไดมาตรฐาน ความรูและทักษะในการพัฒนาศักยภาพการผลิต รวมไปถึงการเปดตลาดสินคาของ
สหกรณ ในประเทศและตางประเทศ
การศึกษาเรื่องนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาและใหคําแนะนําเพิ่มเติมของคณาจารยที่
ปรึ ก ษา เอกอั ค รราชทู ต จั นทร ทิ พ า ภู ตระกู ล ศาสตราจารย ดร.ไชยวั ฒน ค้ํ า ชู และรอง
ศาสตราจารย ดร.สมพร แสงชัย ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่ง และนํามาสูความสมบูรณ ความสําเร็จ
ของการศึกษานี้
นอกจากนี้ ผูศึกษาขอแสดงความขอบคุณทานอธิบดีสมชาย ชาญณรงคกุล อธิบดีกรม
สงเสริมสหกรณ ที่ไดใหการสนับสนุนใหเขารับการอบรมครั้งนี้ คุณศักดา ขันติพะโล ประธาน
กรรมการสหกรณชมรมชาวสวนมะมวงจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด , คุณฟน พูลสมบัติ ประธาน
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กรรมการสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฎ จํากัด และ นักวิชาการสหกรณ ที่ไดใหการสนับสนุน
ดานขอมูลที่เกี่ยวของตลอดระยะเวลาที่ผานมา
ทายสุดนี้ ผูศึกษาใครขอแสดงความขอบคุณ เพื่อน ๆ นักบริหารหารทูต (นบท.) รุนที่ 4
ป 2555 ที่ไดใหการชวยเหลือมาโดยตลอด และทําใหการศึกษาครั้งนี้ เต็มไปดวยความสุข และ
เหตุการณที่ประทับใจในชีวิต
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian
Nations: ASEAN) หรือ อาเซี ยน เปนองคก รที่กอตั้งขึ้ นตามภูมิรัฐศาสตร ประกอบด วยประเทศ
สมาชิ ก ทั้ ง หมด 10 ประเทศ ได แก ไทย มาเลเซี ย ฟ ลิ ป ป นส อิ นโดนี เซี ย สิ ง ค โปร บรู ไ น ลาว
กัมพูชา เวียดนาม และพมา อาเซียนกอตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเริ่มแรกเพื่อสรางสันติภาพในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต อันนํามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม และเมื่อการค าระหวางประเทศในโลกมีแนวโนมกีดกันการคารุนแรงขึ้น
สงผลใหอาเซียนไดหันมามุงเนนกระชับและขยายความรวมมือดานเศรษฐกิจการคาระหวางกันมาก
ขึ้น อยางไรก็ตาม ก็ยังคงไวซึ่งวัตถุประสงคหลัก 3 ประการ คือ
(1) สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาค
(2) รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค
(3) ใชเปนเวทีแกไขปญหาความขัดแยงภายในภูมิภาค
ตลอดระยะเวลาที่ผานมาการดําเนินงานความรวมมือดานเศรษฐกิจของอาเซียนมีความ
คืบหนามาตามลําดับ ไมวาจะเปนการจัดทําเขตการคาเสรีอาเซียน ซึ่งไดเริ่มดําเนินการตั้ง แตป 2535
การเจรจาเพื่อเปดตลาดการคาบริการและการลงทุนในภูมิภาคจนถึงปจจุบันผูนําอาเซียนไดมุงให
ความสําคัญกับการดําเนินการเพื่อนําไปสูการเปนประชาคมอาเซียนภายในป 2558
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ ประชาคม
ความมั่ ง คงอาเซี ย น ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น และประชาคมสั ง คมและวั ฒนธรรมอาเซี ย น
ในสวนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : ACE) ซึ่งเปนเสาหลัก
ที่จะเปนพลังขับเคลื่อนใหเกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน ภายในป 2558 เพื่อนําไปสูการ
เปนตลาดและฐานการผลิ ตรวมกัน (Single Market and Single Production Base) และจะมีการ
เคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน เงินลงทุน และแรงงานฝมืออยางเสรี รวมทั้งผูบริโภคสามารถ
เลือกสรรสินคา/บริการ ไดอยางหลากหลายภายในภูมิภาค และสามารถเดินทางในอาเซียนไดอยาง
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สะดวกและเสรีมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับเปนความทาทายที่สําคัญของอาเซียนที่จะตองรวมแรงรวมใจและ
ชวยกันนําพาอาเซียนไปสูเปาหมายที่ตั้งไว
สําหรับประเทศไทยกําลังเขาเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในป 2558 หรือ
ในอีก 3 ปขางหนา แตดูเหมือนวาบรรยากาศความตื่นตัวในสังคมไทยเกี่ยวกับ AEC ยังมีอยูนอย
มาก การพยายามทําความเขาใจถึงผลกระทบของ AEC และการเตรียมความพรอมรับมือกับการเขา
เปนสวนหนึ่งของ AEC ยังจํากัดอยูเฉพาะผูประกอบการเพียงบางกลุม กลุมผูประกอบการขนาดเล็ก
ในเมื องไทยที่ มี อยู ก ว า 4,000 ราย จะได รับ ผลกระทบอย า งมาก โดยจะไม ส ามารถแข ง ขั นได
เนื่องจากสวนใหญผลิตสินคาขายภายในพื้นที่และเปนผูรับจางผลิต รวมถึงยังไมสามารถเขาถึงการ
ใชประโยชนจากอาเซียนในการใชวัตถุดิบรวมกันได ขณะที่ในภาพรวม ประเทศอาเซียนสวนใหญ
เปนประเทศที่ผลิตอาหารไดมากเกินความตองการบริโภค และมีการสงออกไปจํา หนายในประทศ
ตางๆ ปจจัยดังกลาวทําใหการเปดตลาดสินคาในอาเซียนทําไดไมงายนัก เพราะทุกประเทศตองการ
ปกปองภาคเกษตรและอาหาร ซึ่งเปนอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร จึงพบวามีอุปสรรคสําคัญในการ
เขาสูตลาดอาเซียนของผูประกอบการไทย เชนตลาดอาเซียนมีกําลังซื้อต่ํา เมื่อเทียบกับตลาดหลักใน
ประเทศพั ฒ นาอย า งสหรั ฐ ญี่ ปุ น หรื อ ยุ โ รป ส ง ผลให สิ น ค า ส ง ออกของไทยไม คุ ม ค า ในการ
ทําตลาด โดยเฉพาะสินคามู ลคาเพิ่ม ในขณะเดียวกันผู ประกอบการไทยยังมีความรูความเขาใจ
ในตลาดอาเซียนคอนขางนอย ทําใหขาดแรงจูงใจในการสรางสรรคสิ นคาที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดอยางแทจริง รวมทั้งระบบโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะดานการคมนาคมขนสง
ที่ ไ ม ส ะดวก การพั ฒ นาระบบขนส ง ให เ กิ ด ความเชื่ อ มโยงในภู มิ ภ าคยั ง อยู ใ นช ว งเริ่ ม ต น
ประสิทธิ ภาพยัง ไม ดีพอ ทํา ให เปนอุป สรรคตอการกระจายสิ นคา นอกจากนี้ หลายประเทศใน
อาเซียนยังมีอุปสรรคดานการคาที่มิใชภาษีอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งแตละประเทศยังหาจุดรวมในการ
ลดอุปสรรคดังกลาวไมได
จากเหตุผลดังกลาว ระบบสหกรณเองก็ตองมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้น ไมวาจะเปนการพัฒนาคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐาน การสรางความแตกตางใหกับตัว
สินคา ระบบการขนสงสินคา รวมไปถึงการพัฒนาบุคคลากรของสหกรณเองใหมีความพรอมที่จะ
กาวเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไมวาจะเปนดานทักษะภาษา ความรูในการพัฒนา
ศักยภาพการผลิต การตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ
จากการดําเนินงานที่ผานมา กรมสงเสริมสหกรณไดดําเนินการเตรียมความพรอมรองรับ
การเป น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นมาอย า งต อ เนื่ อ ง ไม ว า จะเป น การให ค วามรู กั บ สหกรณ
ขาราชการ ในเรื่องของ AEC การพัฒนามาตรฐานสินคา รวมไปถึงการเปดตลาดสินคาของสหกรณ
ในตางประเทศ ซึ่งที่ผานมาจะเห็นไดวาระบบสหกรณเองยังไมมีความพรอม และเขมแข็งพอที่จะ
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กาวเข าสูการเปนประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน ไมวาจะเปนดานของบุค ลากร การบริหารจัดการ
ภายในสหกรณ การพัฒนาคุณภาพสินคา
ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีแนวคิดวาควรจะมีการศึกษาผลกระทบของสหกรณ รวมไปถึงการ
ปรับตัวของสหกรณในการกาวเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาผลกระทบของสหกรณในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.2.2 เพื่ อศึ ก ษาแนวทางในการพั ฒนาระบบสหกรณ ใ ห รองรั บ กั บ การเข า สู ก ารเป น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 ประชากรที่ใชในการศึกษา
ประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบดวย สหกรณการเกษตร จํานวน 3
แหง ไดแก สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด จังหวัดเพชรบุรี สหกรณชมรมชาวสวนมะมวง จํากัด
จังหวัดฉะเชิงเทรา สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด จังหวัดจันทบุรี
1.3.2 กลุมตัวอยาง ประกอบดวย
1) คณะกรรมการดําเนินงานสหกรณ จํานวน 3 คน
2) ฝายจัดการ ประกอบดวย ผูจัดการ รองผูจัดการ พนักงานสหกรณ จํานวน 3 คน
3) ขาราชการสํานักงานสหกรณจังหวัด ประกอบดวย หัวหนากลุมพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ หัวหนากลุมสงเสริมสหกรณ
1.4 วิธีการดําเนินการศึกษา
1.4.1 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ
1) แบบสั ม ภาษณ คณะกรรมการดํ า เนิ น งานสหกรณ ฝ า ยจั ดการ ข า ราชการ
มีจํานวน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ
ตอนที่ 2 ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตอนที่ 3 ปญหา และอุปสรรคในการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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2) วิธีสรางเครื่องมือ
การสร า งเครื่ องมื อที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อมู ล ผู ศึ ก ษาได ส ร า งขึ้ นโดย
ดําเนินการศึกษาเอกสาร ตํารา ทฤษฎี ที่เกี่ย วของกับเรื่องที่ศึก ษา เชน ขอมูลเกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ของกระทรวงพาณิชย ขอมูลภาคการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เปนตน
1.4.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึ กษาจะดํา เนิ นการเก็บ ขอมู ลโดยการใช แบบสัม ภาษณ โดยกํ าหนดสหกรณ
การเกษตรเปาหมายไว 3 แหง คือ สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด จังหวัดเพชรบุรี สหกรณชมรม
ชาวสวนมะมวงจั งหวั ดฉะเชิ งเทรา จํากั ด จังหวั ดฉะเชิงเทรา สหกรณ การเกษตรเขาคิชฌกู ฏ จํ า กั ด
จังหวัดจันทบุรี ระยะเวลาในการศึกษา มิถุนายน - กรกฎาคม 2555
1.5 ประโยชนของการศึกษา
1.5.1 ทราบผลกระทบ ปญหา และอุปสรรค ของสหกรณการเกษตรเมื่อ เขาสูการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.5.2 ไดแนวทางในการพัฒนาระบบสหกรณการเกษตรเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
1.6 นิยามศัพท
1.6.1 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : ACE) หมายถึง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีเปาหมายสงเสริมอาเซียนใหเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการ
เคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และเงินทุนอยางเสรี ภายในป พ.ศ. 2558
1.6.2 สหกรณ หมายถึ ง สหกรณ การเกษตรในจั งหวั ดเพชรบุ รี จั งหวั ดจั นทบุ รี จั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสหกรณสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผูศึกษาไดศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) แนวคิดเกี่ยวกับสหกรณ
(2) ประชาคมอาเซียน
(3) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(4) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับภาคเกษตร
(5) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับขบวนการสหกรณ
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสหกรณ
“สหกรณ” หมายถึง การทํางานรวมกัน ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Co-operative” ตามคํา
นิ ย ามสากลที่ กํ า หนดขึ้ นโดยองค ก ารสั ม พั น ธภาพสหกรณ ระหว า งประเทศ หรื อเรี ย กว า ICA
(International Co-operative Alliance) “สหกรณ” คือสมาคมอิสระของบุคคลหมูหนึ่งซึ่งรวมกันดวย
ความสมัครใจ เพื่อบรรเทาความตองการรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดวยการเปน
เจาของกิจการรวมกันและควบคุมกิจการนั้นดวยวิถีทางประชาธิปไตย
จากคําแถลงการณของ ICA ไดกําหนดคานิยมของสหกรณไวดังนี้
“สหกรณตั้งอยูบนพื้นฐานของคานิยมแหงการชวยเหลือตนเอง มีความรับผิดชอบตนเอง
เป นประชาธิ ป ไตย มี ค วามเสมอภาคและเป น น้ํ า หนึ่ ง อั นเดี ย วกั น สื บ ต อกั นมาตั้ ง แต ยุ ค บุ ก เบิ ก
สมาชิกสหกรณทุกคนเชื่อมั่นในคุณคาแหงความซื่อสัตยสุจริต เปดกวาง รับผิดชอบตอสังคมและ
ใสใจตอผูอื่น”
หลักการสหกรณ (Co-operative principles)1
จากคานิยมพื้นฐานของสหกรณดังกลาวที่นักสหกรณทั่วโลกยอมรับและเห็นสอดคลอง
เป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น นี้ ได ถู ก นํ า มากํ า หนดขึ้ น ให เ ป นแนวยึ ด ปฏิ บั ติ ภ ายใต ชื่ อ เรี ย กว า หลั ก
สหกรณ (Co-operative principles) ซึ่งที่ประชุม ICA ครั้งลาสุด (ค.ศ.1996) ไดพิจารณาและปรับใช
1

“หลักการสหกรณ,” ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ, แหลงที่มา: http://www.cpd.go.th.
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เปนสากลภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกปจจุบัน มีจํานวนทั้งสิ้น 7 ขอ ซึ่ง
แตละขอมีความสําคัญทัดเทียมกัน ดังนี้
(1) การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง (Voluntary and open membership)
(2) การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic member control)
(3) การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member economic participation)
(4) การปกครองตนเองและความเปนอิสระ (Autonomy and independence)
(5) การศึกษา ฝกอบรมและสารสนเทศ (Education , training and information)
(6) การรวมมือระหวางสหกรณ (Cooperation among cooperatives)
(7) การเอื้ออาทรตอชุมชน (Concern for community)¹
2.2 ประชาคมอาเซียน
2.2.1 ความเปนมาของอาเซียน
อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of
Southeast Asian Nations - ASEAN) กอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510
(ค.ศ. 1967) มีสมาชิกเริ่มแรก 5 ประเทศ และตอมามีประเทศเขารวมเปนสมาชิกเพิ่มเติม จนถึง
ขณะนี้มีจํานวนประเทศสมาชิกรวม 10 ประเทศ ประกอบดวย
ประเทศสมาชิก
1.สาธารณรัฐอินโดนิเซีย
2. มาเลเซีย
3. สาธารณรัฐฟลิปปนส
4. สาธารณรัฐสิงคโปร
5. ราชอาณาจักรไทย
6. บรูไน ดารุสซาลาม
7. สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม
8. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
9. สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา
10. ราชอาณาจักรกัมพูชา

วันที่เขาเปนสมาชิก
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967)

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2527 (ค.ศ.1984)
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 (ค.ศ.1985)
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 (ค.ศ.1997)
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999)
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ตลอดระยะเวลา 40 ปที่ผานมา อาเซียนไดเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของโลกและ
ภูมิภาคมาอยางตอเนื่อง จากจุดเริ่มตนของการมุงเน นในการสรางความรวมมือทางการเมืองและ
ความมั่นคงรวมกันในระยะแรก ไดปรับเปลี่ยนไปสูความรวมมือในดานอื่นๆ โดยเฉพาะเศรษฐกิจ
มากขึ้น โดยผลจากบรรยากาศแหงสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคงและความรวมมืออยางใกลชิด
ทําใหอาเซียนเปนภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิ จอยางรวดเร็ว และดวยศักยภาพทาง
เศรษฐกิ จของแต ล ะประเทศทํ า ให อาเซี ย นมี พ ลั ง ต อรองในเวที ก ารเมื องและเศรษฐกิ จระหว า ง
ประเทศและไดรับการยอมรับจากประเทศ/ ภูมิภาคอื่นๆ มากยิ่งขึ้นเพื่อใหความรวมมือของอาเซียน
กาวหนาไปสูทิศทางและเปาหมายการพัฒนาที่ชัดเจนรวมกัน ในโอกาสครบรอบ 30 ป ของการ
กอตั้งอาเซียน เมื่อป 2540 (ค.ศ. 1997) ผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนไดรวมประกาศ “วิสัยทัศน
อาเซียน 2020” (ASEAN Vision2020) ในการประชุม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร เมื่อเดือนธันวาคม 2540
โดยมีเปาหมาย 4 ประการ คือ
1) วงสมานฉันทแหงเอเชียตะวั นออกเฉียงใต(A Concert of Southeast Asian
Nations)
2) หุ นส วนเพื่ อการพั ฒ นาอย า งมี พ ลวั ต (A Partnership in Dynamic
Development)
3) มุงปฏิสัมพันธกับประเทศภายนอก (An Outward-Looking ASEAN) และ
4) ชุมชนแหงสังคมที่เอื้ออาทร (A Community of Caring Societies)
ตอมาไดมีการลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน (Declaration of
ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ภายในป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ในการประชุมผูนําอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 9 เมื่อเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2546 ที่เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งนับเปนการปรับตัวและพัฒนาของอาเซียน
ครั้งสําคัญอีกวาระหนึ่ง
2.2.2 การจัดตั้งประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) เกิดขึ้นจากการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 9 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 (ค.ศ.2003) ณ ประเทศอินโดนีเซีย ผูนําอาเซียนไดรวม
ลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II
หรือ Bali Concord II) เพื่อแสดงเจตนารมณที่จะนําอาเซียนไปสูการเปนประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community) ภายในป พ.ศ. 2563 (ค.ศ.2020) ซึ่งตอมาไดมีการตกลงใหมีการเรงรัดการ
จัดตั้งประชาคมใหแลวเสร็จเร็วขึ้นเปนภายในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) โดยจะสนับสนุนการ
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รวมตัวและความรวมมืออยางรอบดาน ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบดวย 3
เสาหลัก ไดแก
1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security
Community: PSC) มีเป าหมายเพื่อใหอาเซียนเปนสั งคมที่ มีความไวเนื้อเชื่ อใจซึ่ งกันและกั น
มีเสถียรภาพ สันติภาพ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน ประกอบดวยองคประกอบ 3 ดาน คือ
1.1) การเปนประชาคมที่มีกฎเกณฑ บรรทัดฐานและคานิยมรวมกัน เพื่อสราง
ความแข็งแกรงแกประชาธิปไตย สงเสริมธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม สงเสริมและคุมครอง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
1.2) การเปนภูมิภาคที่มีเอกภาพ สงบสุข และมีความแข็งแกรง พรอม
รั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาความมั่ น คงที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ เพื่ อ ส ง เสริ ม และรั ก ษา
ความสัมพันธที่เปนมิตรและเปนประโยชนกับประเทศภายนอก เพื่อสันติภาพในโลก และ
1.3) การดํ า เนิ น บทบาทที่ สํ า คั ญ ในเวที ร ะดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ ระหว า ง
ประเทศเพื่อสงเสริมผลประโยชนรวมกันของอาเซียนทั้งนี้ พิมพเขียวประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน (APSC Blueprint) ไดรับการรับรองจากที่ประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งที่ 14 เมื่อ
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 ณ อําเภอชะอํา-หัวหินประเทศไทย
2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เพื่ทําให
ภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได โดยสรางความรวมมือที่
ครอบคลุมถึงการพัฒนาและเสริมสรางสมรรถนะทรัพยากรมนุษย ความตกลงดานคุณสมบั ติ
วิชาชีพการหารือนโยบายทางการเงินและเศรษฐกิจมหภาคกันอยางใกลชิด มาตรการทางการเงิน
ดานการคาความเชื่อมโยงด านการสื่อสารและโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส และการสงเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการกอตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เปนตน กลาวโดยยอแลวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะพลิกโฉมอาเซียนใหกลายเปนภูมิภาคที่มี
การไหลเวียนของสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และทุนอยางเสรี ทั้งนี้ ผูนําอาเซียนไดให
การรับรองพิมพเขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งที่ 13 เมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ณ ประเทศสิงคโปร
3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural: ASCC)
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และ
เสริมสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมของอาเซียนโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การคุมครองและสวัสดิการสังคม ความยุติธรรมและสิทธิ การสงเสริมความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม

9
และการสรางอัตลักษณอาเซียน ทั้งนี้ พิมพเขียวประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC
Blueprint) ไดรับการรับรองจากที่ประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2552 ณ อําเภอชะอํา-หัวหิน ประเทศไทย ในการนี้ เพื่อเปนการรับรองการเปนประชาคมอาเซียน
ภายในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ตามที่ผูนําอาเซียนไดตกลงไว ผูนําอาเซียนไดลงนาม กฎบัตร
อาเซียน (ASEAN Charter) ในชวงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2550 ณ ประเทศสิงคโปร และไดมีผลบังคับใชอยางเปนทางการเมื่อ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
แนวคิดการจัดทํากฎบัตรอาเซียนเกิดขึ้นในกรอบกระบวนการปฏิรูปอาเซียนเพื่อ
สรางสภาพนิติบุคคลของอาเซียนและจัดโครงสรางองคกรเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน
โดยมุ ง เน น การสร า งนิ ติ ฐ านะ (legal status) ในเวที ร ะหว า งประเทศให กั บ อาเซี ย น
(Intergovernmental organization) ดังนั้น กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) จึงเปนเสมือน
ธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
อาเซีย นในการดํ าเนินการตามวั ตถุ ประสงคและเป าหมายโดยเฉพาะอยา งยิ่ งการขั บเคลื่ อนการ
รวมตัวเปนประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ตามที่ผูนําอาเซียนไดตกลงกันไว
โดยนอกจากการประมวลสิ่ ง ที่ ถื อเป นค า นิ ย มหลั ก การและแนวปฏิ บั ติใ นอดี ตของอาเซี ย นมา
ประกอบกันเปนขอปฏิบัติอยางเปนทางการสําหรับประเทศสมาชิกแลว ยังมีการปรับปรุงแกไขและ
สร า งกลไกใหม ขึ้ นพร อ มกั บ กํ า หนดขอบเขตหน า ที่ และความรั บ ผิ ดชอบขององค ก รสํ า คั ญใน
อาเซียน ตลอดจนความสัมพันธในการดําเนินงานขององคกรเหลานี้ อาทิ การมีเพลงประจําอาเซียน
(ASEAN Anthem) การจัดตั้งองคกรสิทธิมนุษยชนของอาเซียนและการจัดตั้งกลไกสําหรับการ
ระงับขอพิพาท เปนตน
ภาพที่ 1 ประชาคมอาเซียนภายใตกฎบัตรอาเซียน
กฎบัตรอาเซียน

ประชาคม

ประชาคม

ความมั่นคง

เศรษฐกิจ

อาเซียน

อาเซียน

ประชาคม
สังคม
วัฒนธรรม
อาเซียน
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กฎบั ตรอาเซี ย นประกอบด วย บทบั ญญั ติ บท 55 ข อ ครอบคลุ ม เป า หมายและ
หลักการสมาชิกภาพ โครงสรางองคกรของอาเซียน องคกรที่มีความสัมพันธกับอาเซียน เอกสิทธิ์
และความคุมกั นกระบวนการตัดสินใจการระงับ ขอพิพาท งบประมาณและการเงิ น การบริหาร
จัดการเอกลักษณและสัญลักษณของอาเซียนและความสัมพันธกับภายนอก โดยมีประเด็นใหมที่
แสดงความกาวหนาของอาเซียน ไดแก 1)การจัดตั้งองคกรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน 2)การให
อํานาจเลขาธิการอาเซียนสอดสองและรายงานการทําตามความตกลงของรัฐสมาชิก 3) การจัดตั้ง
กลไกสําหรับการระงับขอพิพาทตาง ๆ ระหวางประเทศสมาชิก 4)การใหผูนําเปนผูตัดสินวาจะ
ดําเนินการอยางไรตอรัฐผูละเมิดพันธกรณีตามกฎบัตรฯอยางรายแรง 5)การเปดชองใหใชวิธีการอื่น
ในการตัดสินใจไดหากไมมีฉันทามติ 6)การสงเสริมการปรึกษาหารือกับระหวางประเทศสมาชิก
เพื่อแกป ญหาที่กระทบตอผลประโยชนรวมซึ่ งทํา ใหก ารตี ความหลั กการหา มแทรกแซงกิ จการ
ภายในมี ค วามยื ดหยุ นมากขึ้ น 7)การเพิ่ ม บทบาทของประธานอาเซี ย นเพื่ อให อาเซี ย นสามารถ
ตอบสนองต อสถานการณ ฉุ ก เฉิ นได อ ย า งทั นท ว งที 8) การเป ดช อ งทางให อ าเซี ย นสามารถมี
ปฏิ สั ม พั น ธ กั บ องค ก รภาคประชาสั ง คมมากขึ้ น และ 9)การปรั บ ปรุ ง โครงสร า งองค ก รให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน กําหนดใหมีการประชุมสุดยอดอาเซียน 2 ครั้งตอป จัดตั้งคณะมนตรี
เพื่อประสานความรวมมือในแตละ 3 เสาหลัก และการมีคณะผูแทนถาวรประจําอาเซียน ที่กรุง
จาการตา เพื่อลดเวลาและคาใชจายในการประชุมของอาเซียน เปนตน
การมีกฎบัตรอาเซียนจะชวยผลักดันใหอาเซียนกาวไปสูความเปนประชาคมที่มี
ประชากรมากกวา 550 ลานคน อันจะสงผลดีในแงของเศรษฐกิจของประทศสมาชิกพรอมกับเพิ่ม
โอกาสทางการคา และการลงทุนตลอดจนการเชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐาน ทั้งเสนทางคมนาคม
ระบบไฟฟาและโครงขายอินเตอรเน็ตที่จะสามารถเชื่อมโยงระหวางกันไดอยางกวางขวาง และยังมี
การสรางความรวมมือ เพื่อใหสอดคลองกับแผนการจัดตั้งประชาคม 3 เสาหลักของอาเซียน ไดแก
แผนงานการจัดตั้ง ประชาคมเศรษฐกิ จ แผนงานการจัดตั้งประชาคมสัง คมและวัฒนธรรม และ
แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงในชวง 7 ปขางหนา
นอกจากนี้ เพื่ อเป น การก า วสู ค วามเป นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย นอย า งเป น
รูปธรรมยิ่งขึ้นในการประชุม สุดยอดอาเซียนครั้งที่ 17 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่
29-30 ตุลาคม พ.ศ.2553 ที่ประชุม ไดเห็นชอบรางแผนแมบทว าดวยความเชื่อมโยงระหวางกันใน
อาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity : MPAC) เพื่อใชเปนยุทธศาสตรขับเคลื่อนใหเกิด
ความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนป พ.ศ. 2554-2558 โดยไดกําหนดการเชื่อมโยงครอบคลุม
3 มิติ คือ การเชื่อมโยงทางกายภาพ การเชื่อมโยงองคกร และการเชื่อมโยงประชาชน ไดแก
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1) การเชื่อมโยงทางกายภาพ (Physical Connectivity) โดยเนนความเชื่อมโยงใน
ดานโครงสรางพื้นฐานดานตาง ๆ ทั้งการปรับปรุง /พัฒนาคุณภาพโครงสรางพื้นฐานเดิมที่มีอยูแลว
ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และการขยายเครื อ ข า ยโครงสร า งพื้ น ฐาน ให ค รอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง
มียุทธศาสตรการเชื่อมโยงที่สําคัญ อาทิ
1.1) การเชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมทางบก ทางน้ํา และ
ทางอากาศ แผนแมบท MPAC จะผลักดันโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานดานการคมนาคมทางบก
ที่สําคัญใหแลวเสร็จ อาทิ โครงการ ASEAN Highway Network (AHN) ซึ่งเปนเครือขายเสนทาง
ถนนเชื่อมโยงประเทศสมาชิกอาเซียนเปนระยะทางทั้งสิ้น 38.400 กิโลเมตร โดยปจจุบันยังมีอีก
หลายจุดที่ขาดความเชื่อมโยง (Missing Link) โดยเฉพาะในพมาและอีกหลายเสนทางที่ยังไมได
มาตรฐาน โครงการ Singapore Kunming Rail Link (SKRL) ซึ่งเปนเสนทางรถไฟเชื่อมโยง
8 ประเทศ คือ เสนทางหลักที่ผาน 6 ประเทศ คือ สิงคโปร มาเลเซีย ไทย กัมพูชา เวียดนาม และจีน
(คุนหมิง) และมีเสนทางแยกอีก 2 สาย คือ ไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และไทย
– พม า ซึ่ ง ยั ง มี จุดที่ ข าดความเชื่ อมโยงหลายจุ ด ในกั ม พู ช า เวี ย ดนาม พม า สปป.ลาว และไทย
สํ า หรั บ ทางน้ํ า แผนแม บ ท MPAC ได กํ า หนดยุ ท ธศาสาตร พั ฒนาศั ก ยภาพท า เรื อหลั ก สํ า หรั บ
เครือขายการขนสงทางทะเลในภูมิภาคอาเซียนไว 47 แหง ซึ่งทาเรือกรุงเทพและทาเรือแหลมฉบัง
ของไทยไดถูกนับรวมไวในยุทธศาสตรดังกลาวดว ย รวมทั้งยุทธศาสตรที่จะพัฒนาประสิทธิภาพ
ของเสนทางเดินเรือระหวางประเทศ โดยเฉพาะเสนทางในอนุภูมิภาค ขณะที่ทางอากาศ จะเนนใน
เรื่องการปรับปรุงระบบการบิน/พัฒนาคุณภาพสาธารณูปโภคพื้นฐาน รองรับการขนสงทางอากาศ
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาเสนทางบินใหม ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรองรับ
การขยายตัวของการขนสงทางอากาศในระดับภูมิภาค
1.2) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนอง
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวทางการคา
รวมทั้งลดชองวาความเหลื่อมล้ําที่เกิดจากความสามารถในการเขาถึงขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี
ระหว า งประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ซึ่ ง เป น ประเด็ นสํ า คั ญ ที่ ต องเร ง แก ไ ขเพื่ อ ลดผลกระทบที่ จ ะ
บั่นทอนการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายในประชาคมอาเซียน ทั้งนี้
หนึ่งในยุทธศาสตรสําคัญ คือ การจัดตั้ง ASEAN Broadband Corridor ภายในป พ.ศ. 2557 เพื่อชวย
ใหประเทศสมาชิกอาเซียนเขาถึงขอมูลไดเชนเดียวกันกอนเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป
พ.ศ. 2558
1.3) การเชื่อมโยงเครือขายดานพลังงาน เนื่องจากประเทศอาเซียนมีบทบาท
สําคัญในการเปนฐานการผลิต ภาคอุสาหกรรมของโลก ทําใหความตองการพลังงานมีแนวโนม
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สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ขณะที่หลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศ CLMV (Cambodia,Laos, Myanmar ,
Vietnam) ยังไมสามารถเขาถึงพลังงานไดอยางทั่วถึง แผนแมบท MPAC จึงเนนใหความสําคัญกับ
การเชื่อมโยงพลังงาน โดยอาศัยกรอบ ASEAN Power Grid (APG) และ Trans-ASEAN Gas
Pipeline (TAGP) เปนความเชื่อมโยงหลักเพื่อกอใหเกิดความมั่นคงดานพลังงาน การเขาถึงพลังงาน
และความยั่งยืนดานพลังงาน ภายในภูมิภาคอาเซียน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น
2) การเชื่อมโยงองคกร (Institutional Connectivity) เปนการเนนการเชื่อมโยงใน
ดานระบบ/กระบวนการทํางานของหนวยงานตาง ๆ อยางมีประสิทธิผล โดยอาศัยความตกลงหรือ
ความรวมมือระหวางกันที่จะนํา มาซึ่งการดําเนิ นการในเชิงรูป ธรรม ทั้งนี้ ปจจุบันมีความตกลง
หลายกรอบที่เอื้อตอความเชื่อมโยงของระบบแตยังไมมีผลบังคับใชและตองปรับปรุงรายละเอียด
ใหเกิดประโยชนสูงสุดในทางปฏิบัติ อาทิ กรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวก
ในการขนสงสินคาผานแดน กรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสง
สินคาขามแดนและกรอบความตกลงวาดวยการขนสงต อเนื่องหลายรูปแบบ
3) การเชื่อมโยงประชาชน (People-to-people Connectivity) จะใหการสงเสริม
การเรียนรูวัฒนธรรมและสังคมของประเทศอาเซียน อาทิ การสงเสริมการเรียนรูภาษาของประเทศ
ในอาเซียนเปนภาษาที่สาม การถายทอดหรือแลกเปลี่ยนระบบการศึกษาระหวางกัน รวมถึงการ
สงเสริมการเคลื่อนยายบุคคลโดยเสรี อาทิ การยกเวนระบบวีซาระหวางกัน
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ภาพที่ 2 ASEAN Connectivity
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อาเซียน
เพิ่มพูนกฎระเบียบและธรรมาภิบาล
ในอาเซียน

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน

เพิ่มพูนการรวมกลุมและความสามารถ
แขงขันของอาเซียน
ประชากร
ลดชองวางการพัฒอาเซีนายน

เพิ่มพูนความอยูดีกินดีและวิถีชีวิต
ของประชากรอาเซียน

ความเชื่อมโยงดานประชาชน การทองเที่ยว การศึกษา
วัฒนธรรม
ความเชื่อมโยงดานโครงสรางพื้นฐาน
โครงสรางพื้นฐานแบบแข็ง
การขนสงทางอากาศ ถนน รถไฟ ทะเล ทาเรือ
การบริการขนสง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เครือขายใยแกวนําแสง
พลังงาน การเชื่อมโยงระบบสงไฟฟาอาเซียน
กรเชื่อมโยงกาซอาเซียน เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ความเชื่อมโยงดานกฎระเบียบ
โครงสรางพื้นฐานแบบออน
การเปดเสรีทางการคา ความตกลงการคาสินคาในอาเซียน
มาตรฐาน การบริการศุลกากร ณ จุดเดียวกัน การรวมศุลกากร
การเปดเสรีการลงทุน ความตกลงดานการลงทุนอาเซียน
การเปดเสรีบริการ ขอตกลง ความตกลงการขนสงในภูมิภาค
โครงการเสริมสรางศักยภาพ

การระดมทรัพยากรของอาเซียน
ธนาคารเพื่อการพัฒนาพหุภาคี ประเทศคูเจรจา ภาคเอกชน

ความเชื่อมโยงระหวางกันของอาเซียน

14
2.3 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.3.1 วิวัฒนาการความรวมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจเปนแนวโนมสําคัญของการพัฒนาทางเศรษฐกิจโลก
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในปจจุบันการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ (Regional Trade
Agreements: RTAs) มีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2533 เปนตนมา โดยจากขอมูล
องคการการคาโลก ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 พบวา มีการรวมกลุมในภูมิภาคตางๆ ที่ไดแจงกับ
องคการการคาโลกสูงถึง 511 กลุม
สําหรับกลุมประเทศอาเซียนนั้น ความรวมมือทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของอาเซียน
เพิ่งจะเดนชัดเมื่อป พ.ศ. 2519 เมื่ออาเซียนไดจัดใหมีการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งแรก และผูนํา
ประเทศสมาชิกไดลงนามในปฏิญญาวาดวยความสมานฉันทของอาเซียน (Declaration of ASEAN
Concord) ขึ้น อาทิ การจัดทํา ASEAN Preferential Trading Arrangement (PTA) ในป พ.ศ. 2520
การลงนามความ ตกลงความรวมมือดานการสํารองอาหารของอาเซียน (ASEAN Food Security
Reserve)โครงการความรวมมือดานอุตสาหกรรมของอาเซียนในภูมิภาค เชน โครงการอุตสาหกรรม
ของอาเซียน(ASEAN Industrial Projects) โครงการความเกื้อกูลดานอุตสาหกรรม (ASEAN
Industrial Complementation) เปนตน
อาเซียนไดพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจกาวสําคัญไปอีกระดับหนึ่งด วยการ
ประกาศจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ในป พ.ศ. 2535 ซึ่งนับเปนจุดเริ่มตนของความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจของอาเซียนในระยะตอมาถึงปจจุบัน โดยไดมีการจัดตั้งคณะมนตรีเขตการคาเสรี
อาเซียน (AFTA Council) ภายใตความตกลงวาดวยการใชอัตราภาษีพิเศษที่เทากันสํา หรับเขตการคา
เสรีอาเซียน(Agreement of the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN)
เพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานเขตการคาเสรีอาเซียน อาฟตานับเปนความสําเร็จครั้งแรกของอาเซียน
ในการสงเสริมการเปดเสรีทางการคาระหวางประเทศสมาชิกโดยการยกเลิกอุป สรรคทางการคาทั้ง
ในดานภาษี และมาตรการที่ไมใชภาษี (NTBs) ระหวางกัน ปจจุบันการดําเนินงานอาฟตามีความ
คืบหนาไปมากอัตราภาษีสินคา สวนใหญของประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ (ไทย มาเลเซีย
อินโดนีเซียฟลิปปนส สิงคโปร และบรูไน) ไดลดมาอยูที่รอยละ 0-5 แลวตั้งแตป พ.ศ. 2546 โดยใน
ป พ.ศ. 2550 ประเทศอาเซียนเดิมไดปรับลดภาษีสินคาจํานวนรอยละ 80 ของสินคาในบัญชีลดภาษี
เปน 0% แลวโดยสินคาในบัญชีลดภาษีของไทยมีทั้งสิ้น 8,300 รายการ และรายการที่ลดภาษีเปน
0% แลวมี 6,643 รายการ ทั้งนี้ ประเทศอาเซียนเดิมทั้ง 6 ประเทศมีเปาหมายยกเลิกภาษีสินคา
ทุกรายการเปน 0% ภายในป พ.ศ. 2553 สําหรับประเทศอาเซียนใหม 4 ประเทศ (กัมพูชา ลาว พมา
เวียดนาม หรือ CMLV) มีการกําหนดการลดภาษีศุลกากรแตกตางกันออกไป โดยเวียดนามลดภาษี
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เหลือรอยละ 0-5 ในป พ.ศ. 2549 ลาวและพมาในป พ.ศ. 2551 และกัมพูชาภายในป พ.ศ. 2553 และ
ทั้ง 4 ประเทศจะตองยกเลิกภาษีศุลกากรสําหรับสินคาทุกรายการใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2558
โดยมีความยืดหยุนในสินคาบางรายการไดจนถึงป 2561 ที่ผานมาการจัดตั้งอาฟตาไดกอใหเกิดการ
ขยายตัวทางการคาภายในภูมิภาคอยางมาก มูลคาการคาในป 2536 ที่มีมูลคาเพียง 82,444 ลาน
เหรียญสหรัฐไดเพิ่มเปน 250,000 ลานเหรียญสหรัฐในป พ.ศ. 2549 เมื่อการเปดเสรีทางการคาไดมี
ความคืบหนาไปลําดับหนึ่งจึงเกิดแนวคิดของการเปดเสรีดานการคาบริการ และการลงทุนขึ้นในป
พ.ศ. 2538 และป พ.ศ. 2541 ตามลําดับ เพื่อสรางจุดแข็งและเสริมสรางขีดความสามารถในการเปน
ผูใหบริการระดับภูมิภาค และจัดตั้งเขตการลงทุนที่มีศักยภาพ กลาวคือ ในป พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995)
อาเซียนไดขยายความรวมมือ สูการเปดเสรีการคาการบริการ โดยการจัดทําความตกลงดานการคา
บริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service: AFAS) เพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการเปนผูใหบริการในภูมิภาคและใหมีการเปดตลาดการคาบริการที่ลึกและกวาง
ภายใตกรอบ WTO โดยการเจรจาเปดตลาดของอาเซียนจะดําเนินการเปนรอบๆ และจะตองเจรจา
ไปจนบรรลุเปาหมายการเปดตลาดทุกสาขาบริการในป พ.ศ. 2558
ในป พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) อาเซียนไดจัดทํากรอบความตกลงเขตลงทุนอาเซียน
(ASEAN Investment Area: AIA) เพื่อเปดเสรีลงทุนในธุรกิจที่ไมใชภาคบริการ 5 ภาค คือ การผลิต
ประมง ปาไม เหมืองแร และธุรกิจบริการเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับ 5 ภาค โดยประเทศอาเซียนเดิม 6
ประเทศมีเปาหมายการเปดเสรีการลงทุนและใหการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติแกนักลงทุนอาเซียนภายใน
ป พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) และสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน CMLV ภายในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ.
2015)
อยางไรก็ตาม แมวาอาเซียนจะไดมีการรวมตัวกันเปนกลุมเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาคโดยการจัดทํา “เขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)” มาตั้งแตป พ.ศ.
2535 ซึ่งสงผลใหเกิดโอกาสและประโยชนทางการพัฒนาในระดับหนึ่ง แตบริบทการเปลี่ยนแปลง
ของโลกและภูมิภาค เชน ความไมมีเสถียรภาพของระบบการเงินโลก การเพิ่มของราคาพลังงานการ
เคลื่อนยายแรงงาน ขามพรมแดน เปนตน ไดผลักดันใหอาเซียนตระหนักถึงความสําคัญและของ
ความรวมมือไปสูกาวประวัติศาสตร คือ การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ.
2015)
2.3.2 การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
1) ที่มาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) มี
จุดเริ่มตนจากการลงนามรวมกันของผูนําอาเซียนในปฏิญญาวาดวยความรวมมือในอาเซียนฉบับที่
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2 (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เมื่อครั้งประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่
9 ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2546 (ค.ศ.2003) ณ ประเทศอินโดนีเซีย ตอมาในการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 11
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) ณ ประเทศมาเลเซีย ผูนําอาเซียนได
มีความเห็นชอบรวมกันใหเรงรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ใหเร็วขึ้น
กวาเดิมอีก 5 ป จากป พ.ศ. 2563 (ค.ศ.2020) เปนป พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) โดยระบุคุณลักษณะและ
องคประกอบสําคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะจัดตั้งขึ้นภายในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) ไว
สอดคลองกับแถลงการณบาหลี ฉบับที่ 2 ซึ่งระบุเปาหมายและกรอบระยะเวลาในการดําเนิน
มาตรการตางๆ พรอมทั้งความยืดหยุนที่จะตกลงกันลวงหนาในการดําเนินงานตามแผนงานสําหรับ
ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ดังนั้น ในการประชุมรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) เมื่อ
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 (ค.ศ.2006) จึงมอบหมายใหเจาหนาที่อาวุโส (SEOM) จัดทํา “แผนงาน
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)” และ“ตารางเวลาดําเนินกิจกรรมตางๆ
(Strategic Schedule)” เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) ในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ตอไป
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 12 ผูนําอาเซียนยืนยันพันธกรณีที่จะ
เรงรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในป ค.ศ. 2015 จากเดิมที่ระบุไวในป ค.ศ. 2020 ตาม
วิสัยทัศนอาเซียน 2020และแถลงการณบาหลี ฉบับที่ 2 โดยลงนามแถลงการณเซบู เพื่อจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนภายใน ป ค.ศ.2015 โดยในดานเศรษฐกิจ ผูนําอาเซียนไดเห็นชอบที่จะเรงรัดการ
จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในป ค.ศ. 2015 และเปลี่ยนแปลงอาเซียนใหเปนภูมิภาคที่มีการ
เคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมืออยางเสรี และมีการเคลื่อนยายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น
2) เปาหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) คือ การ
ไปสูเปาหมายสุดทายของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจตามที่ระบุไวใน “วิสัยทัศนอาเซียน 2020” ซึ่ง
ตั้งอยูบนพื้นฐานของการประสานผลประโยชนของประเทศสมาชิก โดยการสงเสริมการรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจในเชิงลึกและกวางขวางมากขึ้นผานความรวมมือที่มีอยูในปจจุบันและแผนการดําเนินงาน
ใหมภายใตกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน โดยประเทศสมาชิกจะตองปฏิบัติตามหลักการที่จะสงเสริม
ระบบเศรษฐกิจแบบเปดมองบริบทภายนอก และสงเสริมกลไกตลาด ซึ่งสอดคลองกับกฎเกณฑใน
กรอบพหุภาคี และ ยึดมั่นในระบบกฎเกณฑ เพื่อความสอดคลองของการปฏิบัติตามพันธกรณีใน
ดานเศรษฐกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเปาหมายสําคัญ 4 ประการ คือ
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(1) การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Single
Production Base) เนนการเคลื่อนยายสินคา การบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝมือ
ระหวางกันอยางเสรี
(2) การเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง (High Competitive
Economic Region) เนนการดําเนินงานนโยบายการแขงขัน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา การพัฒนา ICT และพลังงาน
(3) การเปนภูมิ ภาคที่มี พัฒนาการทางเศรษฐกิ จที่ เทา เทีย มกั น (Equitable
Economic Development) เนนการสงเสริมการมีสวนรวมและการขยายตัวของ SMEs ใหความ
ชวยเหลือแกสมาชิกใหม (CLMV) เพื่อชวยลดชองวางของระดับการพัฒนา
(4) การเปนภูมิภาคที่บูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลกไดอยางสมบูรณ (Fully
Integrated into Global Economy) เนนการจัดทําเขตการคาเสรี (Free Trade Area-FTA) และการเปน
พันธมิตรทางเศรษฐกิจ (Closer Economic Partnership-CEP) กับประเทศคูเจรจา
ภาพที่ 3 เปาหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Single market
and
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Region of
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economic
development
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ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นจะทํ า ให อ าเซี ย นเป น ตลาดและฐานการผลิ ต
เดียวกัน สรางอาเซียนใหมีพลวัตรและขีดความสามารถมากขึ้นดวยกลไกและมาตรการใหมๆ ที่จะ
สงเสริมความแข็งแกรงของการปฏิบัติตามแผนงานดานเศรษฐกิจที่มีอยูเดิม การเรงรัดการรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจในสาขาสําคัญ การอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายนักธุรกิจ แรงงานฝมือ และผู
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มีความสามารถพิเศษ และเสริมสรางความแข็งแกรงในดานกลไกสถาบันของอาเซียน โดยกาวแรก
ของการมุงไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะทํางาน
ระดับสูงวาดวยการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียนตามแถลงการณบาหลี ฉบับที่ 2 ใน
ขณะเดียวกัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะใหความสําคัญกับการลดชองวาการพัฒนาและสงเสริม
การรวมกลุมของประเทศสมาชิกใหม ไดแก กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม (CLMV) ผานความ
รวมมือภายใตโครงการแผนงานกรอบความริเริ่มเพื่อการรวมตั วของอาเซียน (Initiative for ASEAN
Integration: IAI) และแผนงานในกรอบภูมิภาคอื่นๆ รวมทั้งสงเสริมการดําเนินงานแผนความ
รวมมือในดานอื่นๆ เชน การพัฒนาบุคลากรและการสงเสริมขีดความสามารถ การยอมรับ
คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพ การหารือที่ใกลชิดมากขึ้นในเรื่องเศรษฐกิจมหภาคและนโยบาย
ทางการเงิน มาตรการทางการคาและการเงิน การสงเสริมโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยง
ในการติดตอสื่อสาร การพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (e-ASEAN) การรวมกลุมของอุตสาหกรรม
ตางๆ ในภูมิภาคเพื่อสงเสริมการจัดซื้อในภูมิภาค และสงเสริมการเขามามีสวนรวมของภาคเอกชน
ในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3) ความจําเปนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การรวมกลุมหรือจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนับเปนความพยายามที่
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก กลาวคือ เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน และแนวโนม
การทําขอตกลงการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ มากขึ้น ทําใหอาเซียนตองเรงแสดง
บทบาทการรวมกลุมดวยความมั่นคงและแนนแฟนมากขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา รวมทั้งปรับปรุง
การดําเนินงานระหวางกันใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งกระแสการแขงขัน
ทางการคา และการแขงขันเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงที่มีความรุนแรงมากขึ้นและมีแนวโนมจะ
ถายโอนไปสูประเทศเศรษฐกิจใหมมากขึ้นเชน จีน อินเดีย บราซิล เปนตน
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียนจะเปนปจจัยสําคัญที่ชวยเสริมสราง
ความแข็ ง แกร ง ทางเศรษฐกิ จ และเพิ่ ม ความสามารถในการแข ง ขั น ของอา เซี ย นในตลาดโลก
เนื่องจากจะสงเสริม ใหเกิดการเปดเสรีการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตระหวางประเทศสมาชิกที่ลึกซึ้ง
กวางขวางมากยิ่งขึ้นทั้งในดานการคาสินคา การคาบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงาน รวมถึง
ความรวมมือในดานการอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน เพื่อลดอุปสรรคทางดาน
การคาและการลงทุน ใหเหลือนอยที่สุดซึ่งจะนําไปสูการพัฒนามาตรฐานการครองชีพและความ
กินดีอยูดีของประชาชนภายในประเทศ และลดชองวางความเหลื่อมล้ําทางการพัฒนาระหวางกันให
นอยลง
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4) คุณลักษณะของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียนมีรู ปแบบการรวมกลุมที่เปนการดําเนินงานใน
ลักษณะผสมผสานซึ่งมีลักษณะรวมระหวางสหภาพศุลกากร (Custom Union) ตลาดรวม (Common
Market) และ สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union) กลาวคือ เปน Custom Union เนื่องจากมีการ
ขจัดภาษีภายในภูมิภาค แตยังไมมีการปรับประสานอัตราภาษีที่เรียกเก็บจากประเทศภายนอก
ภูมิภาค (uniform external tariff structure) เปน Common Market คือ มีการขจัดอุปสรรคทางการคา
ทั้งดานภาษีและมิใชภาษี และสงเสริมการเคลื่อนยายสินคา บริการ และการลงทุน แตสิ่งที่ยังขาดอยู
คือ นโยบายรวมทางดานการคา (common external trade policy) รวมทั้งเปน Economic Union คือ
มีเปาหมายการเคลื่อนยายสินคา บริการ เงินทุน และปจจัยการผลิตที่เสรี แตยังขาดนโยบายการเงิน
การคลัง และระบบเงินสกุลรวมกัน ดังนั้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเปนรูปแบบการรวมกลุม
เศรษฐกิ จที่ มี ลัก ษณะเฉพาะโดยได พั ฒนามาใหเหมาะสมกั บโครงสร างและความสัม พั นธ ข อง
อาเซียนดวย
อยางไรก็ตาม เพื่อใหการรวมกลุมทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ในอนาคตอาเซียนจําเปนที่จะตองคํานึงถึง
บริบทภายนอก ประกอบดวย โดยเฉพาะทิศทางนโยบายดานเศรษฐกิจกับประเทศภายนอกกลุมเพื่อ
สราง ขีดความสามารถในการแขงขันของอาเซียนในประชาคมโลก และเพิ่มขีดความสามารถใน
การเจรจาตอรองรวมถึงสงเสริมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งและกวางขวางมากขึ้น ดังนั้น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงมีความเปนไปไดที่จะพัฒนาไปในลั กษณะการเปนสหภาพศุลกากร
(Customs Union) ตลาดรวม (Common Market) หรือ สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union)
ในอนาคต
กลาวโดยสรุปแลว รูปแบบการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียนไมสามารถ
อิงตามหลักการ/ รูปแบบตามทฤษฎีที่มีอยู เนื่องจากเปนการพัฒนาแนวทาง/ รูปแบบวิธีดําเนินงาน
ของอาเซียนตามความเหมาะสมกับการดําเนินงานภายในของอาเซียนเอง และการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนก็เปนไปในลักษณะที่ประเทศสมาชิกตางเห็นพองรวมกันที่จะดําเนินการให
เปนไปตามเปาหมาย/ พันธสัญญาที่ไดตกลงกันไว ซึ่งนับเปนสิ่งสําคัญที่จะนําไปสูความสํา เร็จ และ
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งมากขึ้น
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แผนภาพที่ 4 รูปแบบการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียน

FTA
อาเซียนไดดําเนินการจัดตั้ง AFTA มาตั้งแตป 2535 และจะขจัดภาษีระหวางกันทั้งหมดภายใน ป 2558 จึงนับได
วาผานขั้นตอนนี้มาแลว

Customs Union
การขจัดภาษีภายในภูมิภาค และปรับอัตราภาษีกับประเทศภายนอกภูมิภาคใหเปนหนึ่งเดียวกัน (uniform
external tariff structure )
- อาเซียนแมวากําลังจะขจัดภาษีระหวางกันจนหมดสิ้น แตยังไมมีการใชระบบภาษีกับภายนอกภูมิภาคในอัตรา
เดียวกันและไดกาวขามไปยังการรวมกลุมในระดับถัดไปเลย คือ การเปน Common Market อยางไรก็ตาม
อาเซียนไดมีการเริ่มหารือการจัดทํา common external tariff แตยังไมมีแนวโนมวาจะสําเร็จ

Common Market
1) การขจัดอุปสรรคทางการคาระหวางประเทศสมาชิก
2) การกําหนดนโยบายดานการคารวมกัน (common external trade policy)
3) การเคลื่อนยายทรัพยากรดานการผลิตอยางเสรี (mobility of factors of production among member countries)
- อาเซียนไดพยายามขจัดอุปสรรคทางการคาทั้ง ดานภาษีและมิใชภาษี และใหมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ
เงินทุนและแรงงานที่เสรีมากขึ้น ตามเปาหมายของ AEC แตขณะนี้อาเซียนยังไมมี common external trade
policy รวมกัน จึงยังเปน Common Market ที่ไมสมบูรณแบบ

Economic Union
เปนรูปแบบการรวมกลุมที่ลึกมากกวารูปแบบอื่นๆ โดยใหมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ และปจจัยการผลิต
อยางเสรีรวมทั้งมี
1) นโยบายการเงินและการคลังรวมกัน (unification of monetary and fiscal policies)
2) การมีเงินตราสกุลเดียวกัน (common currency)
3) การมีโครงสรางและอัตราภาษีรวมกัน (common tax rate and structure)

Political Union
มีการตัดสินใจทางการเมืองรวมกันและมีธรรมนูญการเมืองรวมกัน
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5) ศักยภาพสําคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนับเปนความพยายามในการรวมกลุมขนาดใหญ
ที่สุดในบรรดาประเทศกําลังพัฒนา (Largest integration effort attempted in developing world) การ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกจะชวยสงเสริมใหเกิดการขยายตัวทางการคาและการ
ลงทุนอันเนื่องมาจากการลดอุปสรรคในการเขาสูตลาด ทั้งดานมาตรการภาษีและมาตรการที่มิใช
ภาษี รวมถึง
การสงเสริมความรวมมือเพื่ออํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน
ดังนั้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปนการยกระดับการใชประโยชนจากศักยภาพของประเทศ
สมาชิกที่มีความหลากหลายและความไดเปรียบในดานตางๆ เพื่อประโยชนในการพัฒนารวมกัน
ของอาเซียนดังตอไปนี้
5.1) อาเซี ย นเป นภู มิ ภาคที่ มี อัตราการเจริ ญเติ บ โตอยา งรวดเร็ ว การเป น
ประชาคมอาเซียนจะสามารถสรางประโยชนทางเศรษฐกิจในระดับที่ใกลเคียงกับสหภาพยุโรป คิด
เปน 5.3% ของ GDP ทั้งภูมิภาค จากตารางจะพบวา นับตั้งแต หลังวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป
พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) เปนตนมา ประเทศสมาชิกอาเซียนมีมูลคาจีดีพีตอประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง คือ จาก 965 ดอลลารสหรัฐเมื่อป 1998 เปน 2,533 ดอลลารสหรัฐเมื่อป 2009
ตารางที่ 1 ขอมูลสถิติการคาสินคาอาเซียน ณ กันยายน 2010

แหลงขอมูล: ASEAN Trade Statistics Database as of September 2010
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5.2) อาเซียนเปนภูมิภาคที่เปดกวาง ดวยสภาพทางภูมิรัฐศาสตรที่เชื่อมโยง
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจสําคัญ และนโยบายการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจการคาระหวาง
สมาชิกและประเทศนอกภูมิภาค อาเซียนไดกลายเปนภูมิภาคที่เปด กวางทางเศรษฐกิจ เนื่องจาก
เปนฐานการลงทุนที่ส ามารถดึง ดูดให นัก ลงทุนตา งชาติเขา มาลงทุน จากความไดเปรี ยบดา น
ทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงานราคาถูกจากตาราง จะพบวา ในป 2009 สัดสวนการคาของประเทศ
อาเซียนนอกเหนือจากการคาภายในภูมิภาคกับประเทศสมาชิกดวยกันแลว อาเซียนมีประเทศคูคา
สําคัญสามอันดับแรก ไดแก ประเทศจีน สหภาพยุโรป และญี่ปุน แตละประเทศมีสัดสวนมูลคา
ประมาณ 10-11% ของการคาทั้งหมด
ตารางที่ 2 ขอมูลสถิติการคาสินคาอาเซียน ณ กันยายน 2010

แหลงขอมูล: ASEAN Trade Statistics Database as of September 2010
ในป 2010 อาเซียนมีการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศรวม 74,081 ลาน
เหรียญสหรัฐฯซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 95.6 ประกอบดวย การลงทุนระหวางกันใน
อาเซียน รอยละ 20และการลงทุนจากภายนอก ไดแก สหภาพยุโรป (รอยละ 26.6) สหรัฐอเมริกา
(รอยละ 15.3) ญี่ปุน(รอยละ 15.3) เกาหลีใต (รอยละ 6.8) จีน (รอยละ 4.8) อินเดีย (รอยละ 4.6)
ออสเตรเลีย (รอยละ3.2) และแคนาดา (รอยละ 3.0)
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นอกจากนี้ การสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศภูมิภาคอื่นๆ
ยังเปนการเชื่อมโยงอาเซียนเขากับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจที่สําคัญอื่นๆ ของโลกซึ่งเปนการเพิ่ม
โอกาสทางเศรษฐกิจ ใหแก อาเซียนมากยิ่งขึ้น ในปจจุบัน อาเซียนไดมีความตกลงทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศตางๆ ไมวาจะเปน จีน ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ดังตาราง
ก
กรอบ
ความตกลง
วันที่ลงนาม
วันที่มีผลใชบังคับ
การคาสินคา
29 พ.ย. 2547
20 ก.ค. 2548
อาเซียน-จีน
การคาบริการ (ชุดที่ 1)
14 ม.ค. 2550
1 ก.ค. 2550
การลงทุน
15 ส.ค. 2552
ก.พ. 2553
ความตกลงหุนสวน
11 เม.ย. 2552
1 มิ.ย. 2552
อาเซียน-ญี่ปุน
เศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุน (AJCEP)
การคาสินคา
24 ส.ค. 2549
1 มิ.ย. 2550
อาเซียน-เกาหลี
การคาบริการ
21 พ.ย. 2549
1 พ.ค. 2550
การลงทุน
2 มิ.ย. 2552
31 ต.ค. 2552
การคาสินคา
13 ส.ค. 2552
มกราคม 2553
อาเซียน-อินเดีย
27 ก.พ. 2552
มกราคม 2553
อาเซียน-ออสเตรเลีย สินคา/ บริการ/ ลงทุน
นิวซีแลนด
รอบ ความตกลง วันที่ลงนาม วันที่มีผลใชบังคับ
การขยายการรวมกลุ ม ทางเศรษฐกิ จในเอเชี ย ตะวั นออก ในกรอบ
อาเซียน+3 (จีน ญี่ปุน เกาหลีใต) จะทําใหมีประชากรรวมกันกวา 2,100 ลานคน (รอยละ 31 ของ
ประชากรโลก) และมี GDP รวมกันกวา 13,900 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (รอยละ 22 ของ GDP โลก)
หรือ ในกรอบอาเซียน+6 ที่มีสมาชิกเพิ่มจากกรอบ+3 อีก 3 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
และอินเดีย จะมีจานวนประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลก (กวา 3,300 ลานคน) และมี GDP
รวมกันมากกวา 1 ใน 4 ของ GDP ของโลกทายที่สุดแลว ความรวมมือระหวางอาเซียนกับประเทศ
อื่นๆ ภายใตกรอบอาเซียน อาเซียน+3 และอาเซียน+6 จะทําใหเอเชียกลายเปน 1 ใน 3 เขตเศรษฐกิจ
สําคัญของโลก
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ตารางที่ 3 กลุมทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกในกรอบอาเซียน
GDP (USD Bn)
2010
17, 192
NAFTA
16, 937
ASEAN+6
14, 149
ASEAN+3
16, 107
EU
แหลงขอมูล : สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

2015
21,258
24,940
20,898
18,997

5.3) อาเซี ย นเป นส ว นหนึ่ ง ของห วงโซ ก ารผลิ ต สํ า คั ญ ของโลก ภู มิ ภาค
อาเซียนเปนภูมิภาคที่มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และหลากหลายรวมทั้งเปนแหลง
ที่ตั้งการผลิตสินคาและบริการที่สําคัญของโลก จากตาราง สินคาสงออกสําคัญของอาเซียน ไดแก
วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส ปโตรเลียม ชิ้นสวนและสวนประกอบคอมพิวเตอรและเครื่องจักร อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน ดังนั้น ผลจากการเปนประชาคมอาเซียนจะทําใหอาเซียนมีบทบาทสําคัญ
ของการเปนหวงโซการผลิตและศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญของโลกมากยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 4 ขอมูลสถิติการคาสินคาอาเซียน ณ กันยายน 2010

แหลงขอมูล: ASEAN Trade Statistics Database as of September 2010

5.4) อาเซี ย นเป นที่ หมายด า นการท องเที่ ยวที่มี ศั กยภาพ ภู มิภาคอาเซี ย น
มีความโดดเดนดานการทองเที่ยว ทั้งในเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตรวัฒนธรรม รวมทั้งสถานที่
พักผอนหยอนใจอื่นๆ และความไดเปรียบดานราคา ทําใหอาเซียนเปนเปาหมายดานการทองเที่ยว
ของผูคนในประเทศอื่นๆ ในป 2010 มีจํานวนนักทองเที่ยวในอาเซียนรวม 72.2 ลานคนขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 10.1 ประกอบดวย นักทองเที่ยวจากประเทศในอาเซียน รอยละ 47.4 และ
นักทองเที่ยวจากภายนอก ไดแก ประเทศ+3 (จีน ญี่ปุน เกาหลีใต) รอยละ 16.4 สหภาพยุโรป รอย
ละ 9.5 และสหรัฐอเมริกา รอยละ 3.7 ดังนั้น การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2015 ซึ่งจะ
ทําใหมีการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน การคา การลงทุนจะชวยผลักดันใหการทองเที่ยวของ
อาเซียนขยายตัวมากขึ้นดวย
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6) สาระสําคัญของพิมพเขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC Blueprint)
เพื่อใหเปาหมายการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 4 ประการบรรลุผล
สําเร็จ อาเซียนไดจัดทําแผนงานในเชิงบูรณาการการดําเนินงานในดานเศรษฐกิจตางๆ เพื่อใหเห็น
แนวทางการดําเนินงานในภาพรวมที่จะนําไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในป 2015 ไดอยาง
ชัดเจนรวมกัน ในการนี้ผูนําอาเซียนจึงไดลงนามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community Blueprint) โดยประกอบด วย แผนการดํ า เนิ นงาน
(AEC Blueprint) และตารางเวลาดําเนินงาน (Strategic Schedule) ซึ่งเปนเอกสารผนวก ในชวงการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 ที่สิงคโปร เมื่อป พ.ศ. 2550 การจัดทําพิมพเขียวเพื่อจัดตั้ ง
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน มีค วามสํา คั ญเป นอยา งมาก เนื่ องจากจะเปนการกํา หนดทิ ศทาง
ดําเนินงานในดานเศรษฐกิจ ใหชัดเจนตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดจนบรรลุเปาหมายประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในป ค.ศ. 2015 และเปนการสรางพันธะสัญญาระหวางประเทศสมาชิกที่จะ
ดําเนินการไปสูเปาหมายดังกลาวโดยพิมพเขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)
ประกอบดวย 4 องคประกอบสําคัญดังตอไปนี้
การเป นตลาดเดียว การสรางขีด
และฐานการผลิต ความสามารถในการ
รวมกัน
แขงขันทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน
แผนงานที่จะ
แผนงานที่จะสงเสริมการ
สงเสริมใหมีการ สรางความสามารถในดาน
เคลื่อนยายสินคา ตาง ๆ เชน
บริการ การลงทุน นโยบายการแขงขันสิทธิ
และแรงงาน มีฝมือ ในทรัพยสินทางปญญา
อยางเสรีและการ นโยบายภาษีและการ
เคลื่อนยายเงินทุน พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
อยางเสรีมากขึ้น เชน การเงิน การขนสง
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาเศรษฐกิจ
อยางเสมอภาค

การบูรณาการเขากับ
เศรษฐกิจโลก

แผนงานที่จะสงเสริม
การรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจของสมาชิก
และลดชองวางของ
ระดับการพัฒนา
ระหวางสมาชิกเกาและ
ใหมเชนสนับสนุนการ
พัฒนา SMEs

แผนงานที่จะสงเสริมการ
รวมกลุมเขากับประชาคม
โลกโดยเนนการปรับ
ประสานนโยบาย
เศรษฐกิจของอาเซียนกับ
ประเทศภายนอกภูมิภาค
เชนการจัดทําเขตการคา
เสรีและการสราง
เครือขายในดานการผลิต
จําหนายเปนตน
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สําหรับองคประกอบอื่นๆ ไดแก การปรับปรุงกลไกดานสถาบันโดยการจัดตั้ง
กลไกการหารือระดับสูง ประกอบดวย ผูแทนระดับรัฐมนตรีทุกสาขาที่เกี่ยวของ รวมทั้งภาคเอกชน
อาเซียน ตลอดจนการพัฒนาระบบกลไกการตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงาน (Peer Review)
และจัดหาแหลงทรัพยากรสําหรับการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ อยางมีประสิทธิผลสาระสําคัญของ
พิมพเขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) สามารถสรุปสาระสําคัญได ดังนี้
องคประกอบหลัก
แนวทางการดําเนินงาน
1) การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
(1) การเคลื่อนยาย - การขจัดภาษี ภาษีสําหรับสินคาภายในอาเซียนจะถูกขจัดสอดคลองกับ
สินคาที่เสรี
กรอบเวลาและพันธกรณีที่ระบุไวภายใต CEPT-AFTA และความตกลง/
พิธีสารอื่นที่เกี่ยวของเชน ขจัดภาษีนําเขาสําหรับสินคาทุกรายการ ยกเวน
สินคาออนไหวและออนไหวสูง ภายในป 2010 สําหรับประเทศสมาชิก
อาเซียนเดิม 6 ประเทศ และภายในป 2015
- การขจัดมาตรการที่มิใชภาษี เชน ยกเลิกมาตรการมิใชภาษีที่เปน
อุปสรรคตอการคา (NTBs) ทั้งหมดภายในป 2010 สําหรับประเทศสมาชิก
อาเซียนเดิม 5 ประเทศ ป 2012 สําหรับฟลิปปนส และป 2015 โดยมีความ
ยืดหยุนไดถึงป 2018 สําหรับประเทศ CLMV
- กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา (RULE of Origin) ดําเนินการใชกฎวาดวย
แหลงกําเนิดสินคาที่ตอบสนองตอพลวัตรและการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน
การผลิตของโลก เพื่อสงเสริมการคาและการลงทุนระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียน สนับสนุนเครือขายการผลิตระดับภูมิภาค สงเสริมการ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ลดชองวางการพัฒนา และ
สนับสนุนการเพิ่มการใชสิทธิประโยชนภายใตกรอบ CEPT-AFTA
- การอํานวยความสะดวกทางการคา กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธีการและ
ขอมูลที่เกี่ยวของกับทางการคา และศุลกากรที่ไมยุงยาก เปนแนวเดียวกัน
มีมาตรฐาน จะลดตนทุนทางธุรกรรมในอาเซียนซึ่งจะชวยสงเสริมขีด
ความสามารถในการสงออก และอํานวยความสะดวกการรวมตัวของ
อาเซียนใหเปนตลาดเดียวสําหรับการคาสินคา การคาบริการและการ
ลงทุน และการเปนฐานการผลิตเดียว
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(2) การเคลื่อนยาย
บริการที่เสรี

(3) การเคลื่อนยาย
การลงทุนที่เสรี

(4) การเคลื่อนยาย
เงินทุนที่เสรีมากขึ้น

แนวทางการดําเนินงาน
- การรวมกลุมทางศุลกากร วิสัยทัศนดานศุลกากรของอาเซียนป 2020 ได
ถูกเรงรัดเปนป 2015 โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตรสําหรับการพัฒนา
ศุลกากรระหวางป 2005-20010 มีจุดมุงหมาย (a) รวมกลุมโครงสรางดาน
ศุลกากร (b) ปรับการจําแนกพิกัดศุลกากร การประเมินศุลกากร การ
กําหนดแหลงกําเนิดสินคาใหทันสมัย และจัดทําระบบศุลกากร
อิเล็กทรอนิกสของอาเซียน (c) ปรับระบบการตรวจปลอยสินคาใหมีความ
คลองตัวมากขึ้น (d) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (e) เสริมสรางการเปน
หุนสวนกับองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของ (f) ลดชองวางในการพัฒนา
ดานศุลกากร และ (g) นําเทคนิคการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมตรวจสอบเพื่อการอํานวยความสะดวกทางการคามาใช
- มาตรฐานและอุปสรรคทางเทคนิค มาตรฐาน กฎระเบียบดานเทคนิค
และการะประเมินความสอดคลองจะตองมีการปรับประสานใหอยูในแนว
เดียวกัน โดยจัดทําแนวปฏิบัติดานมาตรฐานและความสอดคลองของ
อาเซียนใหโปรงใสมากขึ้น ปรับปรุงคุณภาพของการประเมินความ
สอดคลอง และใหภาคเอกชนมีสวนรวมอยางแข็งขัน
เปนการลดขอจํากัดตอผูใหบริการของอาเซียนในการใหบริการ และเขามา
จัดตั้งกิจการในประเทศสมาชิกอื่นตามเงื่อนไขกฎเกณฑภายในประเทศ
เชน การจัดทําคุณสมบัติวิชาชีพเพื่ออํานวยความสะดวกการเคลื่อนยาย
บุคลากรในภูมิภาค การเปดเสรีภาคการเงินเปนตน
โดยจัดทําความตกลงเขตการลงทุนอาเซียนเต็มรูปแบบ (ACIA) ซึ่งอิงตาม
ความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน (AIA) และความตกลงคุมครองการ
ลงทุนของอาเซียน (IGA) ที่มีอยูเดิมใหครอบคลุมการดําเนินงานในดาน
ตาง ๆ เชน การคุมครองการลงทุน การอํานวยความสะดวกและความ
รวมมือ การสงเสริมการสรางความรับรูในดานการลงทุนและการเปดเสรี
การลงทุน
โดยสงเสริมการพัฒนาและการรวมกลุมตลาดทุนของอาเซียน เชนการ
ปรับประสานมาตรฐานดานตลาดทุนในอาเซียนในดานที่เกี่ยวของกับ
กฎเกณฑในการเสนอขาย ตราสารนี้ ขอกําหนดในการเปดเผยขอมูล และ
กฎเกณฑการจัดจําหนายระหวางกันใหมากขึ้น การอนุญาตการเคลื่อนยาย
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แนวทางการดําเนินงาน
เงินทุนที่เสรีมากขึ้น เชน ยกเลิกหรือผอนคลายขอกําหนดในการ
เคลื่อนยายทุน
(5) การเคลื่อนยาย โดยบริหารจัดการการเคลื่อนยายหรืออํานวยความสะดวกในการเดินทาง
แรงงานฝมือที่เสรี
สําหรับบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวของกับการคาสินคา บริการและการลงทุน
ใหสอดคลองกับกฎเกณฑของประเทศผูรับ เชนอํานวยความสะดวกใน
การตรวจลงตราและใบอนุญาตทํางานสําหรับผูประกอบวิชาชีพและ
แรงงานฝมืออาเซียนที่เกี่ยวของกับการคาขามพรมแดน และกิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน เปนตน ตลอดจนประสานและสรางมาตรฐาน
อํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายบุคลากรในภูมิภาคเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการเปดเสรีการคาบริการ เชน สงเสริมความรวมมือระหวาง
สมาชิกของเครือขายมหาวิทยาลัยของอาเซียน (AUN) เพื่อเพิ่มการ
เคลื่อนยายทั้งนักเรียนและเจาหนาที่ภายในภูมิภาค
(6) การรวมกลุม
ในระยะแรกอาเซียนจะมุงใชทรัพยากรในการพัฒนาการรวมกลุมที่จํากัด
สาขาสําคัญของ
ในบางสาขาสําคัญจํานวน 12 สาขา เพื่อเปนแรงกระตุนการรวมกลุมทาง
อาเซียน
เศรษฐกิจในภาพรวมของอาเซียนโดยประเทศสมาชิกหลายประเทศไดรับ
หนาที่การเปนผูประสานงานในแตละสาขา โดยสาขาสําคัญแตละสาขาจะ
มีแผนงานซึ่งรวมมาตรการเฉพาะสาขาและมาตรการในภาพรวมที่คาบ
เกี่ยวการดําเนินงานทุกสาขา เชน มาตรการอํานวยความสะดวกทางการคา
(7) ความรวมมือดาน เพื่อเปนการเพิ่มการคาภายในและภายนอกอาเซียน และพัฒนา
อาหารการเกษตร และ ความสามารถในการแขงขันของสินคาอาหาร เกษตร และปาไมในระยะ
ปาไม
ยาว เชน พัฒนาและใชระบบบริหารจัดการคุณภาพผลิตภัณฑประมง เปน
ตน สงเสริมความรวมมือ แนวทางรวมและการถายโอนเทคโนโลยี
ระหวางอาเซียนกับองคกรระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค และภาคเอกชน
เชน ความรวมมือดานการวิจัยและการถายโอนเทคโนโลยี และสงเสริม
สหกรณการเกษตรของอาเซียน เชนจัดตั้งการเชื่อมโยงระหวางภาคธุรกิจ
กับสหกรณการเกษตร
2) การเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง
(1) นโยบายการ
เพื่อสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการแขงขันอยางยุติธรรมภายในภูมิภาค เชน
แขงขัน
ผลักดันใหประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศมีนโยบายดานการแขงขัน
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ทางการคาภายในป ค.ศ. 2015 จัดตั้งเครือขายหนวยงานกํากับดูแลที่
เกี่ยวของดานนโยบายการแขงขันเพื่อเปนเวทีสําหรับหารือและ
ประสานงานที่เกี่ยวของกับนโยบายการแขงขัน เปนตน
(2) การคุมครอง
เชน เสริมสรางความเขมแข็งดานการคุมครองผูบริโภคในอาเซียนโดยการ
ผูบริโภค
จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานดานการคุมครองผูบริโภคในอาเซียน
(ASEAN Coordinating Committee on Consumer Protection – ACCCP)
และจัดตั้งเครือขายหนวยงานที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนขอมูล
(3) สิทธิ์ในทรัพยสิน เชน ดําเนินการตามแนวทางของแผนปฏิบัติการดานสิทธิในทรัพยสินทาง
ทางปญญา
ปญญาอาเซียน 2004-2010 (ASEAN IPR Action Plan 2004-2010) และ
แผนงานความรวมมืออาเซียนดานลิขสิทธิ์ (ASEAN Cooperation on
Copyrights)
- จัดตั้งระบบจัดเก็บขอมูลอาเซียนเพื่อใหเกิดความสะดวกแกผูใช และ
สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานดานทรัพยสินทางปญญาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
(4) การพัฒนา
- ความรวมมือดานการขนสง เพื่อพัฒนาการใชศักยภาพของเขตการคาเสรี
โครงสรางพื้นฐาน อาเซียนไดอยางเต็มที่ ทั้งการเปนฐานการผลิตเดียว การทองเที่ยวและการ
ลงทุน การลดชองวางการพัฒนา และการเชื่อมโยงอาเซียนกับประเทศ
เพื่อนบานทางดานตะวันออกเฉียงเหนือ และเอเชียใต
- การขนสงและการอํานวยความสะดวกดานการขนสงตอเนื่องหลาย
รูปแบบโดยดําเนินมาตรการภายใตแผนปฏิบัติการดานการขนสงของ
อาเซียน (ATAP) 2005-2010 ซึ่งครอบคลุมการขนสงทางน้ํา ทางบก และ
การอํานวยความสะดวกดานการขนสง เชน ดําเนินการตามกรอบความตก
ลงวาดวยการอํานวยความสะดวกสินคาผานแดนของอาเซียนภายในป
2009
- การขนสงทางบก ใหความสําคัญกับการดําเนินโครงการเชื่อมโยง
เสนทางรถไฟระหวางสิงคโปร-คุนหมิง (SKRL) และโครงการเครือขาย
ทางหลวงอาเซียน (AHN) ใหเสร็จสมบูรณ
- การขนสงทางน้ําและทางอากาศ โดยนําหลักการและกรอบการทํางาน

31
องคประกอบหลัก

(5) พาณิชย
อิเล็คทรอนิคส (ECommerce

แนวทางการดําเนินงาน
เพื่อใหมีตลาดการขนสงสินคาทางเรือเพียงตลาดเดียวมาใชและพัฒนาการ
เปนตลาดเดียวในดานการบินของอาเซียนอยางเปนรูปธรรม
- โครงสรางพื้นฐานดานขอมูล (Information Infrastructure) ดําเนินการ
เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงระหวางกัน (interconnectivity) และการทํางาน
รวมกันทางเทคนิค (technical interoperability) ระหวางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการยกระดับเครือขายแหงชาติที่มีอยูและพัฒนาเครือขาย
ดังกลาวใหเปนโครงสรางพื้นฐานดานขอมูลของภูมิภาค เชน พัฒนาการ
เชื่อมโยงความเร็วสูง (high-connection) ระหวางระหวางโครงสราง
พื้นฐานดานขอมูล (National Information Infrastructures:Nll) ของทุก
ประเทศสมาชิกอาเซียน
- ความรวมมือดานพลังงาน เชน เรงการพัฒนาโครงการเครือขายระบบ
สายสงไฟฟาของอาเซียน และโครงการเชื่อมโยงทอสง กาซธรรมชาติของ
อาเซียน
- ความรวมมือดานการทําเหมืองแร เชน สนับสนุนการคาและการลงทุน
ในสาขาเหมืองแรใหมากขึ้น
- การสนับสนุนดานการเงินแกโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ตาง ๆ
เชน สงเสริมใหภาคเอกชนและองคกรระหวางประเทศเขามามีสวนรวม
มากขึ้นในการสนับสนุนดานการเงินแกการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ
ภูมิภาค
โดยการปฏิบัติตามกรอบความตกลง e-ASEAN และบนพื้นฐานของกรอบ
ความตกลงรวมอื่น ๆ เชน ดําเนินนโยบายการแขงขันดานโทรคมนาคม
โดยใชแนวทางปฏิบัติที่ดี และสนับสนุนการออกกฎหมายภายในประเทศ
ดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

3) การเปนภูมิภาคที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน
(1) การพัฒนา
โดยดําเนินการตามพิมพเขียวนโยบายของอาเซียนดานการพัฒนาวิสาหกิจ
วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดกลางและขนาดยอม (APBSD) 2004-2014 เพื่อสรางความสามารถ
และขนาดยอม
ในการแขงขัน การปรับตัว และการมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ภูมิภาค
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(2) ความริเริ่มเพื่อ โดยกําหนดแนวทางและเนนความพยายามรวมกันในการลดระดับชองวาง
การรวมตัวของ
ของการพัฒนาทั้งภายในและภายนอกอาเซียนและระหวางอาเซียนกับ
อาเซียน
ประเทศอื่นๆ ครอบคลุมดานโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการสรางขีดความสามารถใน
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค พลังงาน บรรยากาศการลงทุน การ
ทองเที่ยว การลดระดับความยากจนและการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
4) การเปนภูมิภาคที่บูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลกไดอยางสมบูรณ
(1) แนวทางการ
ทบทวนพันธกรณีของ FTA/CEP เทียบกับพันธกรณีของการรวมกลุม
สรางความเปนหนึ่ง ภายในอาเซียน และดําเนินการใหมีระบบที่จะสนับสนุนการประสานงาน
เดียวกันตอ
มากขึ้นในการเจรจาการคากับประเทศคูเจรจาภายนอกอาเซียน และในเวที
ปฏิสัมพันธดาน
การเจรจาการคาในระดับภูมิภาคและระดับพหุภาคีโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เศรษฐกิจกับภายนอก บรรลุกรอบทาทีการเจรจารวมกัน
(2) สงเสริมการมี รับหลักปฏิบัติสากลที่ดีและมาตรฐานในการผลิตและจําหนายมาใชใน
สวนรวมในเครือขาย ภูมิภาคอยางตอเนื่อง และพัฒนาความชวยเหลือทางวิชาการเพื่อยกระดับ
อุปทานของโลก
ขีดความสามารถและผลิตภาพดานอุตสาหกรรม และการสงเสริมการเขา
มามีสวนรวมในการรวมกลุมระดับภูมิภาคและระดับโลกใหกับประเทศ
สมาชิกที่มีระดับการพัฒนาต่ํากวาของอาเซียน
ในการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศ
สมาชิกไดกําหนดใหมีความยืดหยุนในแตละเรื่องไวลวงหนาได (Pre-agreed flexibilities) แตหาก
ประเทศสมาชิกตกลงกันไดแลว จะตองยึดถือและปฏิบัติตามพันธกรณีที่ไดตกลงกันอยางเครงครัด
โดยเพื่ อให ก ารดํ า เนิ นงานเป นไปตามแผนงานและกํ า หนดเวลาที่ ตั้ง ใจไว
อาเซียนไดจัดทําเครื่องมือติดตามวัดผลการดําเนินงานตาม ACE Blueprint เรียกวา AEC Scorecard
ซึ่ง เป นเครื่ องมื อในการติดตามความคื บ หน า และประเมิ นผลการดํา เนินงานในด า นต า ง ๆ ของ
ประเทศสมาชิกแตละประเทศรวมทั้งภาพรวมการดําเนินงานในระดับภูมิภาคดวย โดยจะเสนอ
AEC Scorecard ใหผูนําอาเซียนทราบในการประชุมสุดยอดอาเซียนทุกป ดวย
7) แนวโนมการพัฒนาภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
7.1) การจั ด ระบบและการเพิ่ ม ขึ้ น ของการค า การลงทุ น และการบริ ก าร
ระหวางประเทศ เปาหมายในการเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของประชาคมเศรษฐกิ จ
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อาเซียนอันเปนผลมาจากการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน และแรงงานฝมือที่เสรี รวมทั้งการ
เคลื่อนยายเงินทุนที่เสรีมากขึ้นจะสงผลใหเกิดการจัดระบบและขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค
อาเซียนเปนอยางมากเนื่องจากการกําหนดระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เปนมาตรฐานเดียวกัน การ
ขจัดภาษี และมาตรการที่ไมใชภาษี การบังคับใชกฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา (Rule of Origin – ROO) การ
ร วมกลุ ม ทางศุ ล กากรรวมถึ ง การอํ า นวยความสะดวกทางการค า และศุ ล กากรจะก อให เกิ ดการ
จัดระบบดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศที่มีมาตรฐานเดียวและเปนสากล เมื่อผนวกกับ
การขยายขนาดของตลาดที่กวางขวางดวยประชากรจํานวนมากถึง 560 ลานคน การเปนฐานการ
ผลิตรวมกัน ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณภายในภูมิภาค จะทําใหเกิดประเทศสมาชิกไดรับ
ประโยชนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
ในดานการคา ประเทศอาเซี ยนจะไดป ระโยชนจากการลดตนทุนการ
ผลิ ตสิ นค า และบริก ารเนื่ องจากนํา เข า วั ตถุ ดิบ ราคาถู ก จากประเทศเพื่ อนบ า น การขยายตั วของ
ตลาดแรงงาน การจางแรงงานฝมือที่มีทักษะความสามารถตรงตามความตองการของภาคการผลิต
นั้น ๆ ตลอดจนการประหยัดคาใชจาย และ/หรือการลดระยะเวลาการทําธุรกรรม พิธีการศุลกากร
และระเบียบกฎเกณฑทางการคา ดังนั้นการผลิตสินคาชนิดเดียวอาจพึ่งพาแรงงาน วัตถุดิบในการ
ผลิตแตละขั้นตอนจากประเทศหลายประเทศขึ้นอยูกับความคุมคาภายใตหวงโซการผลิตนั้น เชน
การผลิตเสื้อผาที่พึ่งพาการออกแบบจากประเทศไทย วัตถุดิบจากประเทศอินโดนีเซีย การตัดเย็บ
จากแรงงานประเทศกัมพูชา กระดุมจากประเทศเวียดนาม เปนตน อยางไรก็ ตาม ประเทศที่ผลิต
สินค าประเภทเดีย วกั นแต มีตนทุ นสิ นค าสู งกวา ก็จะตองปรับ ตัวเพื่ อรั กษาความสามารถในการ
แขงขันในภาคการผลิต นั้น ๆ ดวย
นอกจากนี้ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย นยั ง จะเป นการสร า งแรงดึ ง ดู ด
ประเทศคูคานอกภูมิภาคอาเซียน เชน จีน ญี่ปุน อินเดีย และเกาหลี ใต ใหเขามาลงทุนหรือทําธุรกิจ
เนื่องจาก นักลงทุนตางประเทศจะไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ เชน การยกเวนภาษีเมื่อใชวัตถุดิบใน
ภูมิภาค 40% เปนตน ซึ่งจะทําใหเกิดการยายฐานการผลิตมายังอาเซียนซึ่งเปนทั้งแหลงวัตถุดิบ และ
ตลาดสิน คา ขนาดใหญ เชน การลงทุน ดา นการท อ งเที่ย วทั้ง โรงแรม ที่พัก รา นอาหาร บริก าร
รานขายสินคาที่ระลึก หรือบริษัทบริการนําเที่ยวจากประเทศจีน เปนตน
สําหรับประเทศไทย มีการคาดการณวา ในป 2558 มูลคาการคาภายใน
อาเซียนจะทําให เกินดุลการคามากขึ้น คือ จากดุลการคาป 2551 ที่เกินดุล 6,996.2 ลานเหรียญสหรัฐ
เปนเกินดุล 8,396.9 ลานเหรียญสหรัฐ ในป 2558 และมีมูลคาเพิ่มขึ้น 1,400.8 ลานเหรียญสหรัฐ
หรือ 46,786.7 ลานบาท นอกจากนี้จะทําให GDP ของไทยในป 2558 เพิ่มขึ้นเปนอันดับ 2 รองจาก
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สิงคโปร คือ เพิ่มขึ้นรอยละ 1.75 (สิงคโปร 1.8) คิดเปนมูลคา 203,951.1 ลานบาท เฉลี่ย 29,135.9
ลานบาทตอป หรือรอยละ 0.25 ตอป (จากป 2551)
7.2) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและขยายตัวของเมือง การปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในแตละประเทศตามแผนแมบ ทว าด วยความเชื่อมโยงระหวา งกั นใน
อาเซียน ทั้งโครงขายทางหลวงอาเซีย น โครงการสรางทางรถไฟสิงคโปร - คุนหมิง เครือขายการ
ขนสงทางน้ําทะเล และระบบการขนสงตอเนื่อง เพื่อรองรับการคา การลงทุน และการเคลื่อนยาย
ฐานการผลิตและการลงทุนจากทั้งภายใน และภายนอกภูมิภาคของประเทศสมาชิกอาเซียน จะเปน
การเพิ่มพูนการรวมตัวและความรวมมือของอาเซียน เพิ่มความสามารถการแขงขันในระดับโลก
ของอาเซียน จากเครือขายการผลิตในภูมิภาคที่เขมแข็ง เชื่อมตอศูนย กลางเศรษฐกิจและลดชองวาง
การพัฒนาสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น และสามารถจัดการกับผลกระทบ
ทางลบที่เกิดจากความเชื่อมโยง
สําหรับประเทศไทยได มีการเตรียมความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อการเขา สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นโดยกระทรวงคมนาคมไดจัดทํายุท ธศาสตรของความ
เชื่อมโยงภายใตแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity
Master Plan) รวม 5 ยุทธศาสตร มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
การเชื่อมโยงดานโครงสรางพื้นฐานรองรับ AEC
ยุทธศาสตร
มาตรการ
1.กอสรางโครงขายทางหลวง ปรับปรุงถนน, ติดปายจราจรรวมกัน, ศึกษาความเปนไปไดของ
อาเซียน
การเชื่อมประเทศที่เปนเกาะ, ขยายทางหลวงอาเซียนไปยังจีน
และอินเดีย
2.โครงการสรางทางรถไฟ
เรงกอสรางชวงอรัญประเทศ – คลองลึก, ศึกษาความเปนไปได
สิงคโปร - คุนหมิง
ในการขยายเสนทางจากสิงคโปรไปยังสุราบายา ในอินโดนีเซีย
3.สรางเครือขายการขนสงทาง กําหนดแผนพัฒนาเครือขายการขนสงทางน้ําบนภาคพื้นทวีปใน
น้ํา
ภูมิภาคอาเซียนภายในป 2555
4.สรางระบบขนสง ทางทะเลที่ พัฒนาศักยภาพของทาเรือ 47 แหง ภายในป 2558
เชื่อมโยง
5.สรางระบบการขนสงตอเนื่อง ศึกษาแนวเสนทางเพื่อใหอาเซียนเปนสะพานเศรษฐกิจในการ
หลายรูปแบบ
ขนสงของโลก,สงเสริมแนวเสนทางเชื่อมเศรษฐกิจแมน้ําโขง,
การพัฒนาทาเรือน้ําลึกทวาย
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(1) การกอสรางโครงขายทางหลวงอาเซียน โดยปรับปรุงถนนตางๆ ของ
ทางหลวงอาเซียนใหมีไหลทางขนาด 1.50 เมตร สามารถรองรับปริมาณจราจรวันละ 2,000 คัน
ภายในป 2554 รวมทั้งการปรับปรุงถนนที่มี ขนาดไหล ทาง 1.50-2 เมตร รองรับปริมาณจราจร
1,000-4,000 คัน ตอวัน ใหเปนทางหลวงที่มี ขนาดไหลทาง 2.50 เมตร รองรับปริมาณจราจรวันละ
8,000 คันภายในป 2563 โดยใหความสําคัญกับเสนทางขนสงสินคา ผานแดนเปนอันดับแรก
นอกจากนั้น อาเซียนตองศึกษาความเปนไปได ในการเชื่อมโยงประเทศที่ เปนเกาะกับประเทศบน
แผนดินใหญ ของอาเซียน โดยตองแลวเสร็จภายในป 2558 โดยดําเนินการควบคูกับการพิ จารณา
ขยายทางหลวงอาเซียน เพื่อเชื่อมไปยังจีนและอินเดีย โดยเฉพาะชวงฮานอย-ลาว-พมา-อินเดีย
เพื่อให แลวเสร็จ พรอมกันในป 2558
(2) การดําเนินโครงการทางรถไฟสิงคโปร - คุนหมิง โดยปจจุบันไทยได
ตอเชื่อมทางรถไฟกับมาเลเซียและลาวแลว คือ สุไหงโกลก-ปาดังเบซาร และหนองคาย-ทานาแลง
แตตองเรงกอสรางในชวงที่ขาดตอน คือ อรัญประเทศ-คลองลึก ระยะทาง 6 กม. เพื่อเชื่อมตอไปยัง
กัมพูชา กําหนดแลวเสร็จในป 2557 และดานเจดียสามองค น้ําตกระยะทาง 153 กม. เพื่อเชื่อมไปยัง
พมา กําหนดแลวเสร็จป 2563 ปจจุบันออกแบบแลว แตติดปญหาในสวนของพมา
(3) การสรางเครือขายการขนสงทางน้ําบนภาคพื้นทวีปที่ มีประสิทธิภาพ
และเชื่อมโยงกันโดยเริ่มภายในป 2555
(4) การสรางระบบขนสงทางทะเลที่เชื่อมโยงมีประสิทธิภาพและแขงขัน
ได โดยพัฒนาศักยภาพของทาเรืออาเซียน 47 แหงภายในป 2558 โดยไทยมีแผนพัฒนา 3 แหง คือ
ทาเรือกรุงเทพทาเรือแหลมฉบัง และทาเรือสงขลา โดยทาเรือแหลมฉบังตองรับตูสินคาเพิ่มขึ้นเปน
ปละ 18.8 ลานทีอียู รองรับรถยนตไดปละ 1.95 ลานคัน และรองรับสินคาทั่วไปปละ 2.56 ลานตัน
(5) การสรางระบบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบที่คลองตัว เพื่อให
อาเซียนเปนศูนย กลางการขนสง สะพานเศรษฐกิจในเสนทางการขนสงของโลก และการกอสราง
แนวเสนทางเศรษฐกิจเชื่อมตะวันออก และตะวันตกใหแลวเสร็จ นอกจากนั้นจะตองเรงสงเสริม
แนวเสนทางเศรษฐกิจแมน้ําโขง-อินเดีย ในฐานะเปนสะพานเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงการพัฒนา
โครงการทาเรือ น้ําลึกทวาย การสรางทางหลวงเชื่อมจังหวัดกาญจนบุรี และทวาย และการศึกษา
ความเปนไปได ในการสรางทางรถไฟจากกาญจนบุรี-ทวาย
จากโครงการดังกลาว จะทําใหในที่สุดอาเซียนมีความเชื่อมโยงเปนหนึ่ง
เดียวกัน และเชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่นๆ ของโลกรวมทั้งจะสงผลใหการพัฒนาในพื้นที่เปนไปอยาง
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รวดเร็วและกวางขวาง ไมวาจะเปนการไหลเวียนของสินคา การเดินทางของประชาชน และการ
ขยายตัวของเมือง เปนตน
7.3) การบริหารงานพื้นที่ชายแดนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทําให การ
บริหารงานบริเวณพื้นที่ชายแดนมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนพื้นที่ ชายแดนที่ เปนดาน
การคาอยูแลว ในปจจุบันที่มี โอกาสขยายตัวจากการคาขาย และการเดินทางระหวางประเทศของ
ประชาชน มากยิ่ง ขึ้น อั นจะสง ผลให เกิ ดการขยายตั วของเมืองชายแดนอย างหลีก เลี่ย งไม ไ ด
ขณะเดียวกันการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนจะทํา ใหประเทศไทยมีแนวโน มที่ จะเป ดดา น
การคาในจังหวัด ที่เชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบานเพิ่มขึ้นเพื่อสงเสริมการคาตามแนวชายแดนไทย
โดยเฉพาะการผลักดันและยกระดับจุดผอนปรนตางๆ อาทิ จุ ดผอนปรนบานฮวกอําเภอภูซาง
จังหวัดพะเยา ใหเปนจุดผานแดนถาวรกับประเทศลาว จุดผอนปรนกิ่วผาวอก อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม และจุดผอนปรนบานหวยตนนุน อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน ใหเปนจุดผาน
แดนถาวรกับประเทศเมียนมาร รวมถึงการเรงการเปดจุดผานแดนถาวรแหงใหม กับกัมพูชาที่สตึง
บท และการติดตามบูรณาการขยายพื้นที่ดานสะเดา - บูกิตกายูฮิตัม และดานบานประกอบ - ดุเรียน
บุหรงรัฐเกดะห กับประเทศมาเลเซีย รวมทั้งการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เชน ดานอําเภอ
ตากใบ อําเภอ สุไหงโกลก และอําเภอแวง จังหวัดนราธิวาสเพื่อเชื่อมโยงกับรัฐกลันตัน ประเทศ
มาเลเซียและเขตเศรษฐกิจพิเศษ อําเภอแมสอดจังหวัดตาก เพื่อเชื่อมกับเขตเศรษฐกิจเมียวดี ประเทศ
เมียนมาร เปนตน การเปดดานการคา และจุดผอนปรนที่มีมากขึ้นจึงทําใหหนวยงานดานความ
มั่นคงตองมี การเตรียมมาตรการผลกระทบทางออมที่จะเกิดขึ้นดวย
7.4) การปฏิสัมพันธทางสังคมอยางใกลชิด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะ
นําไปสูการปฏิสัมพันธ ระหวางประชาชนที่ แนนแฟนมากขึ้น โดยเปนผลจากการอํานวยความ
สะดวกเกี่ยวกับการผานแดน/ การคาการลงทุน การพัฒนาความเชื่อมโยงดานโครงสรางพื้นฐาน
ระหวางกันโดยเฉพาะแผนแมบท ASEAN Connectivity การขยายความรวมมือและแลกเปลี่ยน
ทางดานแรงงาน เทคโนโลยี วัฒนธรรมและองคความรูตลอดจนความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกันที่มีมาก
ขึ้นของประชาชนในอาเซียน จะทําใหอาเซียนกลายเปนพหุสังคมขนาดใหญที่มีการไหลเวียนการ
เดินทาง และการติดตอประสานงานอยางกวางขวางจากผูคนในอาเซียนและตางภูมิภาค
7.5) การเคลื่อนยายคน (People Mobilization) ประชาคมอาเซียนจะกอใหเกิด
การเคลื่อนยายคนกลุมตางๆ ภายในภูมิภาคมากขึ้น ไดแกกลุมแรงงานวิชาชีพ อาทิ แพทย
ทันตแพทย พยาบาล วิศวกรรม สถาปตยกรรมที่มีคุณสมบัติวิชาชีพและไดรับใบอนุญาตให
ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑที่กําหนด เชน สถาปนิกและวิศวกรที่มีคุณสมบั ติตามที่กําหนดตอง
ดําเนินการจดทะเบียนเปนจดทะเบียนเปนสถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect) และวิศวกรวิชาชีพ
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อาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer: ACPE)โดยสถาปนิกและวิศวกรที่ตองการ
จดทะเบียนดังกลาวตองผานการประเมินจากคณะกรรมการกํากับดูแล (Monitoring Committee)
ในแตละประเทศ ในสวนของประเทศไทยวิชาชีพสถาปนิกจะดําเนินการโดยสภาสถาปนิกขณะที่
ในสวนของอาเซียนจะอยูภายใตการดูแลของสภาสถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect Council)
สวนวิชาชีพวิศวกรจะดําเนินการโดยสภาวิศวกร และในสวนอาเซียนจะอยูภายใตการดูแลของ
คณะกรรมการประสานงานดานวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer
Coordinating Committee) ซึ่งประกอบดวยผูแทนจาก Monitoring Committee ของประเทศสมาชิก
เปนตน การเคลื่อนยายแรงงานเสรีจะทําใหแรงงานของประเทศสมาชิกหนึ่งสามารถจะเขาไป
ทํางานในประเทศใดก็ได ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ นอกจากยังจะมีการเคลื่อนยาย/
เดินทางของคนกลุมอื่นๆ ได แก กลุมนักธุรกิจ นักลงทุนหรือผูประกอบการตางชาติ ที่เขามาติดตอ
คาขายภายในประเทศ กลุมนักทองเที่ยว รวมไปถึงกลุมผูติดตามกับที่เดินทางมาพรอมกลุมดังกลาว
เชนสมาชิกในครอบครัว เปนตน
สําหรับประเทศไทย การเคลื่อนยายแรงงานไดอยางเสรีอันเนื่องมาจาก
การเป ดตลาดงาน/ตลาดการค า ที่ กว า งขวางมากขึ้น มี แนวโนม จะทํา ให เกิ ดการเคลื่อนย ายของ
แรงงานวิชาชีพของไทยไปประเทศที่ใหคาตอบแทนสูงกวา เชน สิงคโปร มาเลเซีย และบูรไน หรือ
ในทางกลับกันหากแรงงานวิชาชีพของไทยมีขีดความสามารถในดานดังกลาวไมเพียงพอ เชน
ทักษะดานภาษา การใชเทคโนโลยีสมัยใหมก็อาจทําใหผูประกอบการเลือกจางแรงงานวิชาชีพจาก
ประเทศอื่นได เชนเดียวกัน นอกจากนี้ผลพวงสําคัญประการหนึ่งจากการเคลื่อนยายคน ไดแก
การเขามาของแรงงานตางดาวผิดกฎหมายเพื่อลดตนทุนดานแรงงานของสถานประกอบการดวย
อัตราคาจางที่ต่ํากวาการจางแรงงานไทย หรือชดเชยแรงงานในประเทศที่อาจไมเพียงพอ การยาย
ถิ่ นฐานเข า มาทํ า งานของแรงงานต า งด า วผิ ด กฎหมายสามารถส ง ผลกระทบทางสั ง คม อาทิ
อาชญากรรม การบริการทางการแพทย และการศึกษาที่รัฐบาลไทยจะตองรองรับ เปนตน
7.6) การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี และการสื่อสาร สภาพการเปลี่ยนแปลง
ดานกฎเกณฑการคา และการลงทุนยังสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจดวย นั่นคือ
การพาณิชยอิเล็กทรอนิคส (E-Commerce) จะมีรูปแบบที่หลากหลายและทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานขอมูล (Information Infrastructure) ซึ่งเปนการยกระดับ
เครือขายแหง ชาติ ที่มีอยู และพั ฒนาเครือขายดังกลาวให เปนโครงสรา งพื้นฐานดานขอมู ลของ
ภูมิภาค เชน พัฒนาการเชื่อมโยงความเร็วสูง (high-speed connection) ระหวางโครงสรางพื้นฐาน
ดานขอมูล (National Information Infrastructures: NII) ของทุกประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้น
ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงตองมีการปรับตัวเพื่อรับมือตอการเปลี่ยนแปลงนี้ ไมวาจะเปนการออก
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กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการตางๆ เพื่อรองรับ หรือการปรับกลยุทธการขายโดยรุกตลาดสินคา
ออนไลนมากขึ้น
สหรัฐเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่ไหลเขามีมูลคา 74,000 ลาน
เหรียญสหรัฐ และมีจํานวนนักทองเที่ยว 72 ลานคน โดยจะสังเกตเห็นวาอัตราการขยายตัวดาน
ประชากร และเศรษฐกิจ โดยเปรียบเทียบระหวางป 2546-2554 อยูในอัตราที่สูงมาก
2.3.3 ประเด็ น ท า ทายสํ า หรั บ ประเทศไทยในการก า วสู ก ารเป นประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน
ภายใตแนวคิดการเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market) ภายใต
ประชากรกวา 2 พันลานคน ยอมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญของประเทศไทยที่ยอมสงผล
กระทบตอเนื่องตั้งแตระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งตองคํานึงถึงการเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจในมิติตาง ๆ เขาดวยกัน ในที่นี้จะไดกลาวถึงประเด็นทาทายในมุมมองของภาคสวน
เศรษฐกิจดานตาง ๆ ดังนี้
1) ประเด็นทาทายในภาคการเงิน
นับตั้งแตป 2550 เปนตนมาจะเห็นวาเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไปเปนอยาง
มาก อันเนื่องมาจากผลกระทบของวิกฤตสินเชื่อ Sub-Prime การเปดเสรีภายใตกรอบ WTO ทําให
เกิดการแขงขันอยางรุนแรง ดังนั้น ในแนวทางของการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็เปน
ประเด็นทาทายที่ไทยตองหันมาพิจารณาในสถานการณที่ตองเผชิญดังนี้
1.1) การเคลื่อนยายเงินทุนอยางเสรีมีมากขึ้น อาจสงผลกระทบตอความเสี่ยง
ดานเงินทุนเคลื่อนยายเขา -ออก และความผันผวนของคาเงิน จึงตองมีกลไกการกํากับดูแลดาน
การเงิน โดยเฉพาะดานเงินทุนเคลื่อนยาย
1.2) มาตรฐานที่แตกตางกันของสถาบันการเงินในประเทศกลุมอาเซียน
ขอมูลจากงานวิจัยการศึกษาตลาดการเงิน (ศศิพันธ พรรณรายน, 2554)
ชี้ใหเห็นวาสถาบันการเงินในกลุมประเทศอาเซียน อาจจําแนกได 3 กลุม ไดแก (1) สถาบันการเงิน
ที่เปนธนาคาร (2) สถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร และ (3) สถาบันการเงินที่เกี่ยวของกับตลาดทุน
ประกอบดวย นายหนา ผูคาประกัน และกองทุนเพื่อการลงทุน โดยสถานการณปจจุบันนั้น ธนาคาร
เปนสถาบันการเงินที่สําคัญที่สุดในอาเซียน และเปนสถาบันการเงินที่ครองตลาดมากที่สุด โดยมี
สินทรัพยเปนสัดสวนมากกวารอยละ 82 ของสินทรัพยทางการเงินทั้งหมดของอาเซียน นอกจากนั้น
ยังพบวา ธนาคารพาณิชยที่สําคัญเปนของรัฐ เชน ในอินโดนีเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร พมา ไทย ลาว
และเวียดนาม มีเพียงมาเลเซียและบรูไน ที่ไมมีธนาคารที่เปนของรัฐ โดยพบวา สวนใหญธนาคาร
พาณิชยในอาเซียนถูกกํากับดูแลโดยธนาคารกลาง ยกเวน ธนาคารพาณิชยในสิงคโปร มีหนวยงาน
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ที่รับผิ ดชอบรวมกั บธนาคารพาณิ ชย คื อ Monetary Authority และกรณีข องบรู ไน คื อ
กระทรวงการคลัง สําหรับสถาบันการเงินภาคประชาชน (Microfinance) ความสําคัญมากใน
ประเทศพัฒนานอย เชน ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ซึ่งสถาบันการเงินเหลานี้จดทะเบียน
ภายใตการกํากับดูแลของธนาคารกลาง
การเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุนและแรงงาน รวมทั้งเงินทุนเสรีนั้น ตองมี
การเตรียมการปรับปรุงระเบียบภายในประเทศเพื่ออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายการคา การ
ลงทุน อีกทั้งเตรียมหามาตรการในการปองกันเรื่อ งการฟอกเงิน ความปลอดภัยในการทําธุรกรรม
ทางการเงิน โดยเฉพาะธุรกรรมผานระบบการโอนเงินแบบ Online โดยประเด็นสําคัญ คือ การมี
หนวยงานและมาตรการปองกันผลกระทบที่มีตอสถาบันการเงินไทย อันมีสาเหตุมาจากมาตรฐาน
ที่ตางกันในการทําธุรกรรมการเงินของสถาบันการเงินในกลุมอาเซี ยน
2) ประเด็นทาทายในภาคอุตสาหกรรม
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยที่ผานมา เนนไปที่การสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
เปนหลักมากวาใหความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพและทรัพยากรที่
อยูในประเทศ จึงทําใหมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและความต องการของ
ตลาดโลก ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมการรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงควรมุง
แสวงหาแนวทางการพัฒนาใหม ๆ โดยปรับเปลี่ยนจากการใชปจจัยการผลิต (ที่ดิน แรงงาน ทุน)
เปนตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโต (Factor driven growth) หันมาสรางสรรคคุณคาและมูลคาโดย
เนนที่การสงเสริมความคิดสรางสรรค (Creativity driven growth) ใหแก กลุมอุตสาหกรรมที่มี
ความสามารถและมีศักยภาพ
การศึ ก ษาของกระทรวงอุ ตสาหกรรม ชี้ ใ ห เห็ นโอกาส และอุ ป สรรค
อุตสาหกรรมไทย ดังนี้
โอกาส
(1) ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นมีพ รมแดนติ ดกัน มี วั ฒนธรรมที่ ค ลา ยคลึ ง
มีสินคาและบริการที่สามารถเสริมกันได โดยการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตอยางเสรี และลด
อุปสรรคที่มิใชภาษี อันจะทําใหผูประกอบการไทยสามารถใชวัตถุดิบภายในกลุมประเทศสมาชิก
(2) ความต อ งการวั ตถุ ดิบ ด า นอาหาร พลั ง งาน และวั ส ดุ ท ดแทนสิ่ ง
สังเคราะห ซึ่งธนาคารโลกคาดการณไววาในอีก 20 ปขางหนา ความตองการอาหารจะเพิ่มขึ้น
รอยละ 50 จากปจจัยดานการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก จึงนับเปนโอกาสของอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปของไทย
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(3) วิวัฒนาการดานเทคโนโลยีตาง ๆ ไดแก Bio-technology, material
Technology, Nano-technology อีกทั้ง Information Technology เปดโอกาสใหมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม เพื่อสนองตอบความตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ
(Product Life Cycle) จะสั้นลง สถานการณดังกลาว ไทยจึงจําเปนตองมีองคความรูดานการบริหาร
จัดการอยางเปนธรรม รวมทั้งการผสมผสานการใชเทคโนโลยีรวมกับวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อสรางเอกลักษณและคุณคาของสินคาและบริการ การมีความเขาใจในเรื่องการจด
ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร ตลอดจนกลไกการคุมครองทรัพยสินทางปญญา จึงเปนสิ่งสําคัญที่ตอง
เตรียมความพรอมแกประชาชน และบุคลากรที่เกี่ยวของในการสงเสริมทุกระดับ
อุปสรรค (ภัยคุกคาม)
(1) มาตรการรองรับปญหา “ภาวะโลกรอน และปญหาความยากจน” ซึ่ง
ประชาคมเศรษฐกิ จโลกหันมาใหความสนใจและเปนจุดเริ่มตนของการลงนามในคํามั่นสัญญา
ตาง ๆ อาทิ พิธีสารเกียวโต ในคราวการประชุมสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2540 ซึ่งสงผลตอการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยในดานของการ
ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดลอมและโครงสรางของภาคอุตสาหกรรมที่ทําใหตนทุนการผลิตสูงอยาง
หลีกเลี่ยงไมได นอกจากนั้น ในกลุมประเทศอเมริกาและประชาคมยุโรป ไดมีขอกําหนดดาน
มาตรฐานสิ่งแวดลอม มาตรฐานดานแรงงาน และมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของผูบริโภค
(2) ประเทศไทยนําเขาพลังงานจากตางประเทศ คิดเปนสัดสวนรอยละ 49
ของพลังงานที่ใชในประเทศไทย คิดเปนมูลคาน้ํามันดิบสูงถึง 1.1 ลานลานบาท ทําใหเกิดการ
เสียเปรียบในแงเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขัน โดยขอมูลจากสํานักงานโครงการพัฒนา
แหงสหประชาชาติ (UNDP) ชี้วา ประเทศที่มีการพัฒนาระดับสูง อาทิ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และ
สิงคโปร มีความพยายามลดการใชน้ํามันดิบและถานหิน และหันมาใชพลังงานทางเลือกและ
พลังงานหมุนเวียนที่สามารถนํากลับมาใชไดใหม (Renewable Energy) เชน พลังงานน้ํา พลังงาน
ลม พลังงานจากแสงอาทิตย และพลังงานจากขยะชีวมวลมากขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยถูกจัดใหอยู
ในกลุมประเทศที่ยัง คงมีการขยายตัวการใชพ ลังงานจากน้ํา มันดิ บและถ านหิ นมากขึ้ น ซึ่ งใน
สถานการณที่พลังงานน้ํามันมีปริมาณลดลงและราคาสูงขึ้น ยอมสงผลกระทบตอศักยภาพในการ
แขงขันของภาคอุตสาหกรรมไทยอยางแนนอน
แนวทางการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม
แนวทางสําหรับมาตรการและกลไกในการเตรียมการเพื่อการกาวสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานที่เกี่ยวของนําเสนอที่สําคัญ มีดังนี้
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(1) การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทั้งดานแรงงาน เทคโนโลยี รวมทั้ง
การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการผลิ ต ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของตลาด เพื่ อ สร า ง
ความสามารถในการแขงขัน
(2) การเตรี ย มความพร อ มด า นสาธารณู ป โภคและระบบโลจิ ส ติ ก ส เ พื่ อ
รองรับการลงทุนจากตางประเทศ
(3) ปรับปรุงกระบวนการผลิตในดานการบริหารจัดการ การจัดหาวัตถุดิบ
ราคาถูก และมีคุณภาพ
(4) การปรับโครงสรางภาษี ที่เอื้อตอผูประกอบการไทย
(5) สงเสริมใหเกิดเครือขายการผลิต (Production Network) เพื่อใหเกิด
Economy of Scale และความสามารถในการแขงขัน
(6) ปรับปรุงแกไขกฎระเบียบ ที่เปนอุปสรรคตอการผลิต และการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรม
(7) ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อการวางแผนการผลิตที่สอดคลองกับตลาด
(8) การศึกษาความเปนไปไดในการยายฐานการผลิตไปยังแหลงผลิตที่มีจุด
แข็งมากกวา
(9) การศึกษาความเปนไปไดในการตั้งธุรกิจเกี่ยวกับแรงงานเพื่อลดปญหา
การขาดแคลนแรงงานฝมือ
(10) เจาะตลาดคูคาในอาเซียน ภายใต FTA เพื่อสรางความไดเปรียบทางภาษี
(11) จั ด ให มี ก องทุ นช วยเหลื อผู ไ ด รับ ผลกระทบจากการเป ดเสรี ก ารค า
(Adjustment Fund)
(12) เรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งดานการขนสง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระบบเตือนภัย และระบบควบคุมมาตรฐาน
2.4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับภาคเกษตร
2.4.1 สถานการณทั่วไปในภาคการเกษตรไทย
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีมูลคาการสงออกสินคาเกษตรเปนอั นดับที่ 8 ของโลก
รองจากสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา บราซิล แคนาดา จีน อารเจนตินา และอินโดนีเซีย สินคา
สงออกที่สําคัญ ไดแก ขาว ผลิตภัณฑยางธรรมชาติ ปลา ผลิตภัณฑกุง ผลิตภัณฑผลไม ผลิตภัณฑ
มันสําปะหลัง และผลิตภัณฑจากเนื้อไก โดยสินคาเกษตรสงออกของไทยมีการพัฒนาคุณภาพ และ
รูปแบบผลิตภัณฑที่หลากหลาย ทําใหมีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นจาก 5 แสนลานบาท ในชวงเวลาของ
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) มาเปน 1 ลานลานบาท ในชวงเวลาของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) อยางไรก็ตาม สัดสวนการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ
มีแนวโนมลดลงจากรอยละ 21.34 ในชวงเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เปนรอยละ 17.63 ในชวง
เวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สาเหตุสําคัญเนื่องจากภาวะ การแขงขันในตลาดโลกสูง ประกอบ
กับตนทุนการผลิตของไทยสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศผูสงออกรายสําคัญ เชน เวียดนาม
และจีน นอกจากนั้นยังพบวา โครงสรางการสงออกสินคาเกษตรไทยเปลี่ยนไปจากเดิม จากขาว
ที่เคยเปนสินคาสงออกอันดับหนึ่งและมันสําปะหลังเปนอันดับสอง กลับกลายมาเปนยางพารา
สรางรายไดใหแกประเทศมากขึ้น โดยไทยกลายเปนผูผลิตและสงออกยางรมควันและน้ํายางขน
รายใหญ อันดับ 1 และยางแทงเปนอันดับ 2 ของโลก สําหรับเหตุปจจัยสําคัญที่ไทยสงออกขาว
ไดนอยลง เนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคหันไปบริโภคสินคาทดแทน กอปรกับคูแขงทางการคา เชน
เวียดนาม และอินเดีย สามารถขยายตลาดและชวงชิงสวนแบงการตลาดขาวไทยไปไดสวนหนึ่ง
นอกจากนั้น ยังพบวาเกิดจากปญหาเศรษฐกิจซบเซาในภูมิภาคยุโรป ทําใหประเทศแถบแอฟริกา
ซึ่งเปนประเทศผูนําเขารายใหญของไทยที่ใชเงินยูโรในการคาชะลอการนําเขา ในดานการนําเขา
สินคาเกษตรและผลิตภัณฑของไทยสวนใหญเปนสินคาที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารแปรรูป
ตาง ๆ ปจจัยการผลิต ไดแก ปุย อาหารสัตว ถั่วเหลือง ฝายดิบ และปุยฝาย นมและผลิตภัณฑนม
โดยมีมูลคานําเขาเพิ่มขึ้นในชวงเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จาก
2 แสนลานบาท เปน 3 แสนลานบาท ตามลําดับ
2.4.2 แนวทางการเตรียมความพรอมของภาคการเกษตรไทย
แนวทางการเตรี ย มความพร อมของภาคการเกษตรไทย ภายใต แผนพั ฒ นา
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณในชวงเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นั้น ไดเสนอ
แนวทางใน เชิงรุกไว 6 ประการ ดังนี้
1) การหาแหลงวัตถุดิบที่มีราคาถูกในประชาคมอาเซียน
2) การศึกษารสนิยมและความตองการของผูบริโภคในประชาคมอาเซียน
3) การศึ ก ษาความเป นไปไดใ นการย า ยฐานการผลิ ตไปยั ง ประเทศอาเซี ย นที่
เหมาะสม
4) การใชประเทศในกลุม CLMV (กัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม) เปนฐานการ
สงออกไปนอกประชาคมอาเซียน
5) การพัฒนาระบบโลจิสติกสในภูมิภาค โดยทําใหสะดวกและมีราคาถูก
6) การเจาะตลาดคูคาของอาเซียน
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2.5 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับขบวนการสหกรณไทย
ประชาคมอาเซียน เปนเปาหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มี 10
ประเทศ เพื่อเพิ่มอํานาจตอรองและขีดความสามารถการแขงขันของอาเซียน ในเวทีระหวางประเทศ
ตลอดจนการเสริมพลังซึ่งกันและกันในการรับมือกับปญหาใหม ๆ ในระดับโลกที่สงผลกระทบกับ
ภูมิภาคอาเซียน อาทิ เสถียรภาพการเงิน ความยากจน ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การศึกษา
สุขภาวะ วิกฤตสิ่งแวดลอมและภัยพิบัติ การลดชองวางการพัฒนา ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคง ภายใตคําขวัญประชาคมอาเซียน หนึ่งวิสัยทัศน หนึ่งเอกลักษณ หนึ่งประชาคม นั้น
โครงสรางของอาเซียนภายใตกฎบัตรอาเซียน ประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ การเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม 2552 และมีผลอยางสมบูรณในป 2558 และ
มีประเด็นที่ตองทําความเขาใจใหถองแท ดังนี้
(1) การเปนตลาดและฐานการผลิตรวม
(2) การเปนประชาคมที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง
(3) การเปนประชาคมที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกันและเสมอภาค
(4) การเปนประชาคมที่บูรณาการเขากับเศรษฐกิ จโลกไดอยางสมบูรณ ไดแก การปรับ
นโยบายเศรษฐกิจ การสรางเครือขายการผลิต-จําหนาย การจัดทา FTA กับประเทศนอกกลุม
2.5.1 กรอบแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนระบบสหกรณกาวสูการเปนประชาคม
อาเซียน
เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของไดมีความเขาใจในความเชื่อมโยงและปรั บวิธีคิดในการ
นําพาขบวนการสหกรณไทยกาวสูการเปนประชาคมอาเซียนอยางมีแบบแผนเพื่อการนําประโยชน
สูสมาชิกตามบริบทของสหกรณ โดยจะเริ่มตนจากการตั้งคําถามที่ตองการคําตอบ การวิเคราะห
สถานการณเพื่อเชื่อมโยงไปสูกรอบแนวทางเชิงกลยุทธของขบวนการสหกรณในการกาวสูการเปน
ประชาคมอาเซียน
1) คําถามที่ตองการคําตอบ
1.1) สมาชิกสหกรณจะสามารถเขาถึงและเขาใจในเรื่องคุณคา หลักการ และ
แนวปฏิบัติตนในการกาวสูการเปนประชาคมอาเซียนไดอยางไร
1.2) โครงสร า งพื้ นฐานที่ จํ า เป นในการส ง เสริ ม สนั บ สนุ นให ก ารสหกรณ
สามารถนําคุณคาในสามเสาหลั ก ไดแก เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อการยกระดับ
ความสามารถแกระบบสหกรณ เพื่อการกาวสูการเปนประชาคมอาเซียน ควรเปนอยางไร และมี
กรอบทิศทางการขับเคลื่อนอยางไร จึงจะทันเหตุการณ
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1.3) รูปแบบธุรกิจสหกรณที่เหมาะสมในการกาวสูการเปนประชาคมอาเซียน
ควรเปนอยางไร จึงจะสามารถธํารงครักษาประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมแกเกษตรกรและ
ผูประกอบการรายยอย ตามบริบทของสหกรณที่เปนองคกรเศรษฐกิจฐานสังคม ที่สืบทอดมาจาก
ผูริเริ่มการสหกรณ
2) การวิเคราะหสถานการณเพื่อกําหนดประเด็นยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนการ
สหกรณสูประชาคมอาเซียน
ในที่นี้จะไดเสนอกรอบการวิเคราะหโอกาส ภัยคุกคาม จุดแข็ง และจุดออน
ของขบวนการสหกรณไทย ภายใตสถานการณของการกาวสูการเปนประชาคมอาเซียน เพื่อการ
กําหนดประเด็นยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนการสหกรณสูประชาคมอาเซียน ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 SWOT Matrix Analysis เพื่อการกําหนดแนวทางเชิงกลยุทธในการขับเคลื่อน การ
สหกรณสูประชาคมอาเซียน
ประเด็นการวิเคราะหปจ จัย โอกาส : Opportunity
สภาพแวดลอมภายนอก บริบทของประชาคมอาเซียนมี
ขบวนการสหกรณไทย ความคลายคลึงกับบริบทของ
ขบวนการสหกรณ ที่เกี่ยวของกับ
มิติเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ที่ตองเริ่มดวยการปลุกจิตสานึก
ปรับกระบวนทัศนและ มี
ประเด็นการวิเคราะห
Roadmap การทางานสูเปาหมาย
ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน
รวมกันอยางมีแบบแผน
ขบวนการสหกรณไทย
จุดแข็ง : Strength
ประเด็นยุทธศาสตร : SO
ขบวนการสหกรณ ไ ทยมี บ ทบาทการ ใชกลไกการสหกรณเปน
ดําเนินงานอยูในภาคการเงิน ภาคการเกษตร ยุทธศาสตรในการกาวสูประชาคม
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ และมีทุน อาเซียนในกลุมของผูมีศรัทธาและ
ทางเศรษฐกิจกวา 1 ลานลานบาท มีทุนทาง เชื่อมั่นในคุณคาสหกรณ
สังคมในรูปของเครือขายความรวมมือเปน
ขบวนการสหกรณในกลุมประชากรกวา 10
ลานคน
จุดออน : Weakness

- ระบบธุรกิจสหกรณยังขาดความ

เชื่อมโยงการดําเนินงานตลอดโซอุปทาน
- ผูมีสวนเกี่ยวของยังขาดกระบวนทัศนใน
ประเด็นความเชื่อมโยงมิติเศรษฐกิจ
สังคม-วัฒนธรรม ในการสรางเครือขาย
ธุรกิจ เครือขายสังคม และเครือขาย
วัฒนธรรม ในความเปน องครวมภายใต
บริบท ของสหกรณที่มี อัตลักษณของ
การเปนองคการธุรกิจฐานสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร : WO
การเปน Agenda ของสหกรณ และ
จัดทํา Roadmap เพื่อการยกระดับ
ธุรกิจสหกรณในการเชื่อมโยงโซ
อุปทานกับภาคีพนั ธมิตร เพื่อสราง
ความสามารถ ในธุรกิจสหกรณ
และการนําประโยชนสูสมาชิกตาม
อัตลักษณของการเปนองคการ
ธุรกิจฐานสังคม

ภัยคุกคาม : Threats
ความเหลื่อมล้ําของประเทศ
ภาคีในประชาคมในดานความ
มั่นคงเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร : ST
ปรับโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอ
การใชสหกรณเปนกลไกใน
การกาวสูประชาคมอาเซียน
ไดแก กฎหมาย นโยบายรัฐ
หนวยงานสงเสริม มาตรการ
สงเสริม และการใหการเรียนรู
ที่เขาถึงประชาชนในเรื่อง
สหกรณและประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร :WT
ปฏิรปู ระบบการเรียนรูแก
ประชาชนและผูนําสหกรณใน
ทุกระดับเพื่อการสรางความรู
ความเขาใจและมีสมรรถนะใน
การเขาสูการเปนประชาคม
อาเซียนภายใตกลไกของการ
สหกรณอยางทั่วถึง
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3) แผนยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการสหกรณกาวสูการเปนประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะหใหเห็นสถานการณความเชื่อมโยงในมิติตาง ๆ ของการเปน
ประชาคมอาเซี ยนจะเห็นได ชั ดเจนแล วว า ความสําเร็ จของการเป นประชาคมอาเซี ยน ซึ่ งมี
องคประกอบ 3 สวนที่สําคัญ คือ ความมั่นคงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมนั้น จําเปนตองให
“ประชาชน” เปนศูนยกลางในการขับเคลื่อนและที่สําคัญประชาชนตองเขาใจและเขาถึงปณิธาน
ของประชาคมอาเซียน “หนึ่งวิสัยทัศน หนึ่งเอกลักษณ หนึ่งประชาคม”
ในมุมมองของนักวิชาการดานสหกรณ ตระหนักเห็นคา “คุณคาสหกรณ ”
จะสามารถนํามาใชปลุกจิตสานึกแกประชาชน สวนหลักและวิธีการสหกรณก็เปนแบบแผนการ
ทํางานรวมกันเพื่อการบรรลุเปาหมายรวมของการเปนประชาคมอาเซียน ใหเกิดสมดุลทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อีกทั้งจะชวยใหเกิดความมั่นคงในที่สุด
จากการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาในมิติของ
ความเปนพลวัตนั้น ไดนํามาซึ่งประเด็นยุทธศาสตรหลัก 4 ประการ เพื่อการขับเคลื่อนการสหกรณ
กาวสูการเปนประชาคมอาเซียนเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน “การนําพาการสหกรณกาวสูประชาคม
อาเซียนเพื่อประโยชนของสมาชิกตามอัตลักษณของการเปนองคการธุรกิจฐานสังคม” ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ใชกลไกการสหกรณเปนยุทธศาสตรในการกาวสู
ประชาคมอาเซียนในกลุมของผูมีศรัทธาและเชื่อมั่นในคุณคาสหกรณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : ปรับโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อตอการใชสหกรณเปน
กลไกในการกาวสูประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : กําหนดเปน Agenda ของสหกรณ จัดทํา Roadmap
เพื่อการยกระดับธุรกิจสหกรณดวยการเชื่อมโยงพันธมิตรภายใต โซอุปทาน เพื่อสรางความสามารถ
ในธุรกิจสหกรณและการนําประโยชนสูสมาชิกตามอัตลักษณของการเปนองคการธุรกิจฐานสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : ปฏิรูประบบการเรียนรูแกประชาชนและผูนา
สหกรณในทุกระดับเพื่อสรางความรู ความเขาใจและมีสมรรถนะในการเขาสูการเปนประชาคม
อาเซียนภายใตกลไกของการสหกรณอยางทั่วถึง

บทที่ 3
ผลการศึกษา
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสหกรณการเกษตรกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวมรวบขอมูล คือ แบบสัมภาษณ จาก สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด
จังหวัดเพชรบุรี สหกรณชมรมชาวสวนมะมวงจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด จังหวัดจันทบุรี กลุมตัวอยาง ประกอบดวย คณะกรรมการ
ดําเนินการ จํานวน 3 คน ฝายจัดการ จํานวน 3 คน และสมาชิกสหกรณ จํานวน 2 คน รวม 24 คน
โดยใชเครื่องมือ วิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโ ปรแกรมสํา เร็จรูป ไดแก การหาค าความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย และวิเคราะหโดยใช SWOT Analysis ซึ่งผลการศึกษา สามารถสรุปผลไดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ
ตอนที่ 2 ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตอนที่ 3 ปญหา และอุปสรรคในการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ
ตารางที่ 6 ขอมูลทั่วไปของสหกรณภาคการเกษตร
ขอมูลทั่วไป
1.เพศ
- ชาย
- หญิง
2.อายุ
- 20 – 30 ป
-31 – 40 ป
-41 – 50 ป
-51 – 60 ป
- 60 ปขึ้นไป

จํานวน

รอยละ

15
9

62.50
37.50

0
2
15
4
3

0
8.33
62.50
16.67
12.50
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ขอมูลทั่วไป
3.สถานภาพ
- โสด
- สมรส
- หมาย
- อื่น ๆ
4.ระดับการศึกษา
-มัธยมศึกษา
-ปริญญาตรี
-สูงกวาปริญญาตรี
-อื่น ๆ
5.รายไดตอเดือน
นอยกวา 10,000 บาท
10,000 - 20,000 บาท
20,001 – 30000 บาท
30,000 บาทขึ้นไป

จํานวน

รอยละ

6
16
2
0

25
66.67
8.33
-

13
9
0
2

54.17
37.50
8.33

5
12
7
0

20.83
50.00
29.17
0

เพศ จากการศึกษา พบวา สหกรณภาคการเกษตรสวนใหญ เปนเพศชาย จํานวน 15 คน
คิดเปนรอยละ 62.50 เปนเพศหญิง จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 37.50
อายุ จากการศึก ษา พบว า สหกรณ ภาคการเกษตรส วนใหญ มี อายุระหวา ง 41 – 50 ป
จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 62.50 รองลงมามีอายุระหวาง 51 – 60 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ
16.66 อายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 12.50 และ อายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 2 คน
คิดเปนรอยละ 8.33
สถานภาพ จากการศึกษาพบวา สหกรณภาคการเกษตร สวนใหญสมรสแลว จํานวน 16
คน คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมาเปนโสด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 25 และ เปนหมาย จํานวน
2 คน คิดเปนรอยละ 8.33
ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบวา สหกรณภาคการเกษตร สวนใหญมีการศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 54.17 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 9 คน คิดเปน
รอยละ 37.50 และระดับการศึกษาอื่น ๆ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ) จํานวน 2 คน คิดเปนรอย
ละ 8.33
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รายไดตอเดือน จากการศึกษาพบวา สหกรณภาคการเกษตร สวนใหญมีรายไดตอเดือนอยู
ระหวาง 10,000 – 20,000.- บาท จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 50 รองลงมามีรายไดตอเดือน อยู
ระหวาง 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 29.17 และมีรายได ตอเดือนนอยกวา
10,000 บาท จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 20.83
ตอนที่ 2 ความรูความเขาใจเรื่องอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละของสมาชิกสหกรณภาคเกษตรที่มีความรูความเขาใจเรื่องอาเซียน
และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คําถาม
2.1 อาเซียนหรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอตั้ง
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ปจจุบันมีประเทศสมาชิกรวม
5 ประเทศ
6 ประเทศ
8 ประเทศ
10 ประเทศ
2.2 วัตถุประสงคหลักของการกอตั้ง
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาค
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค
ใชเปนเวทีแกไขปญหาความขัดแยงภายในภูมิภาค
ถูกทุกขอ
2.3 ทานเขาใจความหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
อยางไร ภายในป 2558 ประเทศในอาเซียนจะขับเคลื่อนไปสู
เปาหมาย
การเปนตลาด และฐานการผลิตรวมกัน
มีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน เงินลงทุน และแรงงานฝมื อ
อยาง เสรี
ผูบริโภคสามารถเลือกสรรสินคา/บริการ ไดอยางหลากหลายภายใน
ภูมิภาค
ถูกทุกขอ

จํานวน

รอยละ

24

100

24

100

-

-

-

-

24

100
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คําถาม
2.4 ทําไมตองจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กระแสความนิยม เพื่อแขงกับการรวมกลุมของภูมิภาคอื่น
ในมีการเดินทาง ขามประเทศโดยงาย
สรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจ และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ของอาเซียนในตลาดโลก
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรอาเซียน
2.5 ในป 2558 ที่ประเทศไทยจะกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทานคิดวาจะมีผลกระทบกับสหกรณ
ไมมีผลกระทบ
มีผลกระทบเพราะราคาสินคาสหกรณอาจแพงกวาเพราะตนทุนสูง
สินคาสหกรณมีมาตรฐานดอยกวา
การขนสงสินคาเปนอุปสรรค
2.6 ทานคิดวา การคมนาคมขนสงสินคาเกษตร เปนอุปสรรคหรือไม
ไมเปนอุปสรรค
เปนอุปสรรค เพราะตนทุนสูง ราคาน้ํามันแพง
การคมนาคมขนสง เสนทางรถยนตที่ยังไมสามารถตอเชื่อมถึงทุกภูมิภาค
2.7 ปญหาของสหกรณที่พบ
ขาดแคลนเงินทุน
ขาดแคลนแรงงาน
ขาดแคลนเทคโนโลยีการผลิตที่ดี
ถูกทุกขอ
2.8 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน จะสงเสริมการขยายตัว
ดานการคา และการลงทุน โดยเฉพาะสาขาผลิตภัณฑอาหาร โอกาส
ของสหกรณ คือ
สรางตลาดใหม
สงเสริมวัตถุดิบในทองถิ่น
เพิ่มอํานาจการตอรอง
สรางเครือขายระหวางสหกรณรวมตัวกัน เพื่อพัฒนาใหสหกรณเปนผู
สงออกโดยตรง

จํานวน

รอยละ

1
23

4.17
95.83

-

-

3
19
2

12.50
79.17
8.33

2
13
9

8.33
54.17
37.50

2
1
21

8.33
4.17
87.50

7
17

29.17
70.83
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จากตารางที่ 7 พบว า สหกรณ ภาคการเกษตรมี ค วามเข าใจเรื่ องอาเซี ย น หรื อสมาชิ ก
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ปจจุบันมีประเทศสมาชิก
รวม 10 ประเทศ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 100
สหกรณภาคการเกษตรมีความเขาใจเรื่องวั ตถุประสงคหลักของการกอตั้ง (สงเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาค รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงใน
ภูมิภาค ใชเปนเวทีแกไขปญหาความขัดแยงภายในภูมิภาค) ถูกทุกขอ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 100
สหกรณภาคการเกษตรมีความเข าใจเรื่องความหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น
(AEC) และภายในป 2558 ประเทศในอาเซียนจะขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย (การเปนตลาด และฐาน
การผลิตรวมกัน มีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน เงินลงทุน และแรงงานฝมืออยางเสรี
ผูบริโภคสามารถเลือกสรรสินคา /บริการ ไดอยางหลากหลายภายในภูมิภาค) ถูกทุกขอ จํานวน
24 คน คิดเปนรอยละ 100
สหกรณภาคการเกษตรมีความเขาใจเรื่องการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อสราง
ความแข็ ง แกร ง ทางเศรษฐกิ จ และเพิ่ ม ความสามารถในการแข ง ขั นของอาเซี ย นในตลาดโลก
มากที่สุด จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 95.83 รองลงมา เพื่อใหมีการเดินทางขามประเทศโดยงาย
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.17
สหกรณภาคการเกษตรมีความเขาใจเรื่องผลกระทบกับสหกรณ ในป 2558 ที่ประเทศไทย
จะกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สวนใหญใหความคิดเห็นวามีผลกระทบเพราะราคาสินคา
สหกรณอาจแพงกวาเพราะตนทุนสูง จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 79.17 รองลงมาใหความคิดเห็นวา
ไม มี ผลกระทบ จํ า นวน 3 คน คิ ดเปนร อยละ 12.50 และ ตอบวา การขนส ง สิ นค า เป นอุ ป สรรค
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 8.33
สหกรณภาคการเกษตรมีความเขาใจเรื่องการคมนาคมขนสงสินคาเกษตร เปนอุปสรรค
สวนใหญใหความคิดเห็นวา เปนอุปสรรค เพราะตนทุนสูง ราคาน้ํามันแพง จํานวน 13 คน คิดเปน
รอยละ 54.17 รองลงมาใหค วามคิ ดเห็ นวา การคมนาคมขนสง เสนทางรถยนต ที่ยัง ไมสามารถ
ตอเชื่อมถึงทุกภูมิภาค จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 37.50 และ ใหความคิดเห็นวา ไมเปนอุปสรรค
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 8.33
สหกรณภาคการเกษตรมีความเขาใจเรื่อง ปญหาของสหกรณที่พบ สวนใหญใหความคิด
เห็นวาถูกทุกขอ(ขาดแคลนเงินทุน ขาดแคลนแรงงาน ขาดแคลนเทคโนโลยีการผลิตที่ดี ) จํานวน
21 คน คิดเปนรอยละ 87.50 รองลงมาใหความคิดเห็นวา ขาดแคลนเงินทุน จํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 8.33 และ ขาดแคลนแรงงาน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 8.33
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สหกรณภาคการเกษตรมีความเขาใจเรื่อง การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
จะสงเสริมการขยายตัวดานการคา และการลงทุน โดยเฉพาะสาขาผลิตภัณฑอาหาร โอกาสของ
สหกรณ สวนใหญใหความคิดเห็นมากที่สุดวา จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 70.83 และรองลงมา
ใหความคิดเห็นวา สรางตลาดใหม จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 29.17
ตอนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคในการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสหกรณภาคการเกษตรกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ของสหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ จํากัด สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด และสหกรณ
ชมรมสวนมะม ว งจั ง หวั ดฉะเชิ ง เทรา จํ า กั ด พบว า ป ญหาและอุ ป สรรคต า ง ๆ ในการก า วเข า สู
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซีย น นํา มาวิ เคราะห โดยทฤษฎี SWOT เพื่ อวิ เคราะห หาจุ ดแข็ง จุ ดอ อน
โอกาส และอุปสรรค เพื่อทราบถึงแนวทางในการพัฒนาระบบสหกรณการเกษตร เพื่อรองรับการ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รายละเอียดดังนี้
จุดแข็ง
1) สหกรณการเกษตรมุงเนนใหเกิดผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยจากสารพิษ
ตกคาง
2) มีผลผลิตที่สามารถผลิตอยางตอเนื่องที่สามารถรองรับตลาดการสงออกได เปนอยางดี
3) สหกรณมีความเขมแข็งและสามารถรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกได ซึ่งเกิดจากการ
รวมตั วของสมาชิ ก ที่ใ ห ความศรัท ธาต อสหกรณ และเชื่ อมั่ นในสหกรณ ที่ จะบริหารงานอย า ง
ยุติธรรม
4) สหกรณ มี ค วามรู ค วามสามารถ และทั ก ษะที่ จะให ค วามรู ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ผลผลิ ต
ทางการเกษตรแกสมาชิกไดเปนอยางดี
5) ผลผลิตจากสมาชิกสหกรณจะมีรหัส (บาโคช) หรือตัวเลขของสมาชิกผูผลิตซึ่งแตละ
คนจะมีตัวเลขไมซ้ํากัน หากเกิดปญหาจะสามารถเรียกดูขอมูลยอนหลังของเกษตรกรผูผลิตได เพื่อ
ตรวจสอบความเปนมาของตนทางแหลงผลิตทุก ๆ ชิ้น
6) มีการดูแลผลผลิตและเอาใจใสผลผลิตเปนอยางดี ทําใหผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน
7) สมาชิกสหกรณมีความภักดี และเชื่อมั่นตอระบบการสหกรณ ใหความสําคัญกับ
สหกรณวาสามารถชวยเหลือและใหประโยชนแกตนเองได
8) ผลผลิตบางสวนของสหกรณภาคการเกษตร มีการนําผลผลิตมาสรางนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ เชน นํามาแปรรูปแชแข็งแลวสงออก หรือใชเทคโนโลยีในการที่จะทําให
ผลผลิตมีอายุนานขึ้น เชน นําไป Hot Dip (ใชความรอนเพื่อฆาการเจริญเติบโตเชื้อโรค)
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จุดออน
1) ผลผลิตของสหกรณ การเกษตรเป นผลผลิ ตสด สามารถเนา เสีย ได งาย เปนสิ นค า
เกษตรที่จะตองถูกนําสงไปแปรรูปตอไป
2) การขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพ บางครั้งอาจทําใหผลผลิต
ไมสามารถมีคุณภาพตามที่ผูบริโภคตองการได
3) สายพันธผลผลิตที่ดีไมคอยมี ทําใหผลผลิตเริ่มจะลดลงเรื่อย ๆ เนื่องจากผลผลิตบาง
ชนิดจําเปนตองใชระยะเวลายาวนานในการขยายพันธพืช เพื่อใชปลูกและผลิตตอใหเพิ่มมากขึ้น แต
ก็ยังขาดสายพันธที่ดี
4) สมาชิกสหกรณบางรายยังขาดการเอาใจใสดูแลควบคุมความสมบูรณของผลผลิต ซึ่ง
จะสงผลกระทบตอการจําหนายและสงออก
5) จํานวนปริ มาณของผลผลิ ตในแตละครั้ง ที่สง ออกไปไม เพีย งพอต อปริ มาณความ
ตองการของลูกคาที่สั่งซื้อ เนื่องจากเกษตรกรไมกลาที่จะขยายพื้นที่ในการผลิตใหเพิ่มขึ้นอีกได
เนื่องจากผลผลิตตองการน้ําและอาหาร
6) ขาดความเชื่ อมโยงความรวมมื อกันระหว า งสหกรณ เนื่ องจากสหกรณยั ง มอง
สหกรณดวยกันเปนคูแขงทางการคา เพื่อแยงชิงสวนแบงตลาด
7) สหกรณยังขาดทักษะที่เกี่ยวของกับการทํ าธุรกิจดานตาง ๆ เนื่องจากสมาชิกเป น
เกษตรกรจะมีความถนัดและเชี่ยวชาญทางการผลิตมากกวา
8) การตกทอดกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิตจากรุนสูรุน เนื่องจากเกษตรกรใหการ
ปลู ก ฝ ง กั บ ลู ก หลานเกี่ ย วกั บ การมี อาชี พ ที่ ดี มี ก ารงานที่ มั่ นคง มิ ไ ด ถ า ยทอดกระบวนการหรื อ
ขั้นตอนของการผลิตผลทางการเกษตรใหกับลูกหลาน มองวาการเปนเกษตรกรเปนอาชีพที่ลําบาก
ไมมั่นคง
9) ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศเพื่อนบานในการสื่อสาร เนื่องจากเกษตรกร
จะไดรับการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน ซึ่งมิไดเนนทางดานภาษาตางประเทศ ประกอบกับเกษตรกร
พื้นบานบางประเทศเคยตกเปนเมืองขึ้นของตางชาติ จึงไดรับวัฒนธรรมและภาษาของตางประเทศ
มามากกวา จึงทําใหเกษตรกรของไทยไมสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารได
โอกาส
1) มีตลาดสงออกที่ขยายกวางขวางเพิ่มขึ้น
2) ลูกคาเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย และสารพิษตกคาง
3) สวนราชการใหการสนับสนุนในดานเงินทุน ความรูทางดานวิชาการตาง ๆ
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4) กรมส ง เสริ ม สหกรณ ใ ห ก ารสนั บ สนุ นในเรื่ องของเตรี ย มความพร อมเรื่ องภาษา
สื่อสาร
5) หนวยงาน ICA ใหการสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือขายสมาชิกสหกรณทั่วโลก
ขอจํากัด
1) สภาพภูมิอากาศในแตละพื้นที่มีความการเปลี่ยนแปลงและแตกตางกัน สงผลกระทบ
ใหผลผลิต นอยลง คุณภาพของผลผลิตไมไดมาตรฐานตามที่ตองการ
2) มีคูแขงขันในตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตของสหกรณเปนผลผลิตทางการเกษตร
ที่เหมือนกันกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่งในอนาคตหากผลผลิตทางการเกษตรของประเทศเพื่อนบาน
จะสามารถนําเขามาในประเทศไดเพิ่มมากขึ้น
3) มีสินคาที่มีคุณภาพใกลเคียงเขามาวางจําหนายในประเทศมากขึ้น
4) แรงงานที่ถูกผลักดันเขาประเทศมา จะทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น
5) ระบบน้ํา (ชลประทาน) เขาไปไมถึงทําใหสมาชิกไมสามารถขยายการปลูกผลผลิตได
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ตารางที่ 8 การวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธแบบแมตริกซโดยใชตารางที่เรียกวา TOWS Matrix
โดย TOWS Matrix เปนตารางการวิเคราะหที่นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน
โอกาส และขอจํากัด มาวิเคราะหเพื่อกําหนดออกมาเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธประเภทตาง ๆ
ประเด็นการวิเคราะหปจ จัย โอกาส : opportunity
สภาพแวดภายนอก 1.มีตลาดสงออกที่ขยายกวางขวาง
ขบวนการสหกรณไทย เพิ่มขึ้น
2.ลูกคาเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐาน
ปลอดภัย และสารพิษตกคาง
3.สวนราชการใหการสนับสนุนใน
ดานเงินทุน ความรูทางดาน
วิชาการตาง ๆ
4.กรมสงเสริมสหกรณใหการ
สนับสนุนในเรื่องของเตรียมความ
พรอมเรื่องภาษาสื่อสาร
5.หนวยงาน ICA ใหการสนับสนุน
และเชื่อมโยงเครือขายสมาชิก
สหกรณทั่วโลก
ประเด็นการวิเคราะห
ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน
ขบวนการสหกรณไทย

ขอจํากัด : Threats
1.สภาพภูมิอากาศในแตละพื้นทีม่ ีความ
การเปลี่ยนแปลงและแตกตางกัน สงผล
กระทบใหผลผลิตนอยลง คุณภาพของ
ผลผลิตไมไดมาตรฐานตามทีต่ องการ
2.มีคูแขงขันในตลาดเพิ่มขึน้ เนื่องจาก
ผลผลิตของสหกรณเปนผลผลิตทาง
การเกษตรทีเ่ หมือนกัน กับประเทศ
เพื่อนบาน ซึ่งในอนาคตหากผลผลิต
ทางการเกษตรของประเทศเพื่อนบาน
จะสามารถ นําเขามาในประเทศไดเพิ่ม
มากขึ้น
3.มีสินคาที่มคี ุณภาพใกลเคียงเขามาวาง
จําหนายในประเทศมากขึ้น
4.แรงงานที่ถูกผลักดันเขาประเทศมา จะ
ทําใหตน ทุนการผลิตสูงขึ้น
5.ระบบน้ํา(ชลประทาน)เขาไปไมถึงทํา
ใหสมาชิกไมสามารถขยายการปลูก
ผลผลิตได
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จุดแข็ง : Strength
SO : กลยุทธเชิงรุก
1. สหกรณการเกษตรมุงเนนใหเกิดผล 1.มีการสรางและพัฒนาบุคลากรของ
ผลิตที่มคี ุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย สหกรณภาคการเกษตรอยาง
จากสารพิษตกคาง
ตอเนื่อง รวมทัง้ สรางความเชื่อมัน่
2. มีผลผลิตที่สามารถผลิตอยาง
ความศรัทธาและเห็นคุณคาของ
ตอเนื่องที่สามารถรองรับตลาดการ สหกรณและปลูกฝงใหเห็นวา
สงออกไดเปนอยางดี
“การสหกรณ” เปนวิถีชีวิตที่ดีที่สุด
3. สหกรณมีความเขมแข็งและสามารถ 2.ตองสงเสริมใหสมาชิกเกษตรกรทํา
รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกได ซึ่ง
การผลิตผลผลิตของตนขยายพื้นที่
เกิดจากการรวมตัวของสมาชิก ที่ให การผลิตใหเพิ่มขึน้ และรณรงคให
ความศรัทธาตอสหกรณ และเชื่อมั่น สมาชิกผลิตผลิตผลใหมคี ุณภาพ
ในสหกรณ ที่จะบริหารงานอยาง
และไดมาตรฐาน โดย ลด ละ เลิก
ยุติธรรม
การใชสารเคมีที่ทําใหเกิดสารพิษ
4. สหกรณมีความรูความสามารถ และ ตกคาง มากยิ่งขึ้น
ทักษะที่จะใหความรูที่เกี่ยวของกับ
ผลผลิตทางการเกษตรแกสมาชิกได
เปนอยางดี
5. ผลผลิตจากสมาชิกสหกรณจะมีรหัส
(บาโคช)หรือตัวเลขของสมาชิก
ผูผลิตซึ่งแตละคนจะมีตัวเลขไมซ้ํา
กัน หากเกิดปญหาจะสามารถเรียกดู
ขอมูลยอนหลังของเกษตรกรผูผลิต
ได เพื่อตรวจสอบความเปนมาของ
ตนทางแหลงผลิตทุก ๆ ชิ้น
6. มีการดูแลผลผลิตและเอาใจใส
ผลผลิตเปนอยางดี ทําใหผลผลิตมี
คุณภาพมาตรฐาน
7.สมาชิกสหกรณมีความภักดี และ
เชื่อมั่นตอระบบการสหกรณ ให
ความสําคัญกับสหกรณวาสามารถ
ชวยเหลือและใหประโยชนแก
ตนเองได

ST : กลยุทธเชิงปองกัน
1.สหกรณภาคการเกษตร ตองมีการปรับ
ระบบการบริหารจัดการใหมให
เขมแข็ง โดยเริ่มตั้งแตการพัฒนาให
ความรูทักษะ ปรับกระบวนการผลิต
การพัฒนาผลผลิต การควบคุม
มาตรฐานของผลผลิต ตลอดจนการ
บริหารจัดการดานการตลาด และเตรียม
ความพรอมในสวนที่สําคัญที่สุดที่
สหกรณตองเตรียมความพรอมเมื่อเกิด
การเปดการคาเสรี คือคุณภาพของ
ผลผลิตที่มีมาตรฐานและปลอดภัย ที่จะ
ทําใหสหกรณภาคการเกษตรอยูได
อยางมั่นคง
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จุดแข็ง : Strength
8. ผลผลิตบางสวนของสหกรณภาค
การเกษตร มีการนําผลผลิตมาสราง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาของ
ผลิตภัณฑ เชน นํามาแปรรูปแชแข็ง
แลวสงออก หรือใชเทคโนโลยีใน
การที่จะทําใหผลผลิตมีอายุนานขึน้
เชน นําไป Hot Dip (ใชความรอน
เพื่อฆาการเจริญเติบโตเชื้อโรค)
จุดออน : weakness
1.ผลผลิตของสหกรณการเกษตรเปน
ผลผลิตสด สามารถเนาเสียไดงาย
เปนสินคาเกษตรทีจ่ ะตองถูกนําสง
ไปแปรรูปตอไป
2.การขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนา
ผลผลิตและคุณภาพ บางครัง้ อาจทํา
ใหผลผลิตไมสามารถมีคุณภาพ
ตามที่ผูบริโภคตองการได
3.สายพันธผลผลิตที่ดีไมคอยมี ทํา
ใหผลผลิตเริ่มจะลดลงเรื่อย ๆ
เนื่องจากผลผลิตบางชนิด
จําเปนตองใชระยะเวลายาวนานในการ
ขยายพันธพืช เพื่อใชปลูกและผลิต
ตอใหเพิ่มมากขึน้
แตก็ยังขาดสายพันธที่ดี
4.สมาชิกสหกรณบางรายยังขาดการเอา
ใจใสดูแลควบคุมความสมบูรณของ
ผลผลิต ซึ่งจะสงผลกระทบตอการ
จําหนายและสงออก

SO : กลยุทธเชิงรุก

ST : กลยุทธเชิงปองกัน

WO : กลยุทธเชิงแกไข
1.ตองการสรางความรวมมือเครือขาย
เชื่อมโยงระหวางกันเพื่อยกระดับ
ธุรกิจสหกรณ และสราง
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ
สหกรณ
2.ปรับระบบเพิ่มความรูความเขาใจ
ใหแกผูนําสหกรณในการกาวเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ซึ่ ง
จะต อ งเป น ผู ที่ มี บ ทบาทในการ
รับผิดชอบดูแ ลระบบการบริหาร
จัดการอยางชัดเจน โดยตองมีการ
พัฒนาทักษะทางดานภาษาควบคู
ไปดวย

WT : กลยุทธเชิงรับ
1.สรางกลยุทธดวยการเขาหาตลาดสํารอง
เพื่อรองรับผลผลิตที่อาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลง และขยายผลผลิตออกสู
ตลาดใหกวางขวางเพิ่มขึ้น โดยมีการ
เปลี่ยนแปลง Positioning อยูตลอดเวลา
2.ปรับเปลี่ยนลูกคาเปาหมายใหม ซึ่งปกติ
แลวลูกคาสวนใหญจะเปนลูกคาที่อยู
ในวงสัมพันธเล็ก ๆ จึงควรหากลุม
ลูกคาเปาหมายใหมเพื่อขยายวงลูกคา
ใหเพิ่มขึ้นซึ่งควรมองหาทัง้ ในประเทศ
และตางประเทศ
3. สรางผลิตภัณฑใหมใหมคี วามแตกตาง
เชน การวิจัยพัฒนาแปงกลวยที่ทาํ มา
จากกลวยดิบ การใชระบบแชแข็ง
(Frozen)กับผลไมที่สุก เพื่อทําการ
สงออกในรูปแบบสําเร็จรูปพรอมที่จะ
รับประทานได
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จุดออน : weakness
WO : กลยุทธเชิงแกไข
WT : กลยุทธเชิงรับ
5.จํานวนปริมาณของผลผลิตในแตละ 3.สหกรณภาคการเกษตร อาจตองมี
ครั้งที่สงออกไปไมเพียงพอตอ
การรับรูขาวสารดานการเกษตร
ปริมาณความตองการของลูกคาที่
เปดโลกทรรศใหกวางขึ้น และ
สั่งซื้อ เนื่องจากเกษตรกรไมกลาที่
ปรับตัวตามวิถีทางที่เหมาะสมกับ
จะขยายพื้นที่ในการผลิตใหเพิ่มขึน้
ตนเองและใหทันตอเหตุการณและ
อีกได เนื่องจากขาดแคลนพืน้ ที่ ที่มี เวลา
แหลงน้ําในการชวยใหสมาชิก
4.สหกรณภาคการเกษตร ตองจัดทํา
สามารถทําการเพาะปลูก
สื่อเผยแพรความรูเ กี่ยวกับ
6.ขาดความเชื่อมโยงความรวมมือกัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ระหวางสหกรณ เนื่องจากสหกรณ กฎระเบียบทีจ่ ําเปนและมีผลตอ
ยังมองสหกรณดวยกัน เปนคูแขง
องคกรใหสมาชิกสหกรณทราบ
ทางการคา เพื่อแยงชิงสวนแบง
และเพื่อเตรียมความพรอมในการ
ตลาด
ที่จะปรับ กลยุทธเชิงรับและเชิงรุก
7.สหกรณยังขาดทักษะทีเ่ กี่ยวของกับ
ตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
การทําธุรกิจดานตาง ๆ เนื่องจาก
อีกไมกี่ปขางหนาประชาคม
สมาชิกเปนเกษตรกรจะมี ความ
เศรษฐกิจอาเซียนในอีกไมกี่ป
ถนัดและเชี่ยวชาญทางการผลิต
ขางหนา
มากกวา
8.การตกทอดกระบวนการหรือขัน้ ตอน
การผลิตจากรุนสูรุน เนื่องจาก
เกษตรกรใหการปลูกฝงกับ
ลูกหลานเกี่ยวกับการมีอาชีพที่ดี มี
การงานที่มั่นคง มิไดถายทอด
กระบวนการหรือขั้นตอนของ การ
ผลิตผลทางการเกษตรใหกับ
ลูกหลาน มองวาการเปนเกษตรกร
เปนอาชีพที่ลําบาก ไมมั่นคง
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จุดออน : weakness
WO : กลยุทธเชิงแกไข
9.ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศ
เพื่อนบานในการสื่อสาร เนื่องจาก
เกษตรกรจะไดรบั การศึกษาใน
ระดับขั้นพื้นฐาน ซึ่งมิไดเนน
ทางดานภาษาตางประเทศ ประกอบ
กับเกษตรกรพื้นบานบางประเทศ
เคยตกเปนเมืองขึน้ ของตางชาติ จึง
ไดรับวัฒนธรรมและภาษาของ
ตางประเทศมามากกวา จึงทําให
เกษตรกรของไทยไมสามารถใช
ภาษาตางประเทศในการ
สื่อสารได

WT : กลยุทธเชิงรับ

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาการพัฒนาระบบสหกรณภาคการเกษตรกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น
มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลกระทบของสหกรณในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และศึกษา
แนวทางในการพัฒนาระบบสหกรณภาคการเกษตรใหสามารถเตรียมพรอมเพื่อรองรับการเข าสูการ
เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยทําการศึกษาจาก สหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด จังหวัด
เพชรบุรี สหกรณชมรมชาวสวนมะมวงจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา และสหกรณ
การเกษตรเขาคิชกูฎ จํากัด จังหวัดจันทบุรี โดยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง จํานวน 3 กลุม คือ
สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการของสหกรณภาคการเกษตร ใชเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลการศึกษา ดวยแบบสอบถามและสัมภาษณ จํานวน 24 คน ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
จากการศึกษาพบวา สหกรณภาคการเกษตรสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 15 คน คิดเปน
รอยละ 62.50 สหกรณภาคการเกษตรสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 15 คน คิดเปน
รอยละ 62.50 สหกรณภาคการเกษตรสวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ
66.67 สวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 54.17 และสหกรณภาค
เกษตรสวนใหญมีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,000 - 20,000.- บาท จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 50
ตอนที่ 2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จากการศึกษาพบวา สหกรณภาคการเกษตรมีความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน เรื่องอาเซียนหรือสมาชิกประชาชาติแห งเอเชียตะวันออกเฉียงใตกอตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
2510 มี ประเทศสมาชิ กรวม 10 ประเทศ จํ านวน 24 คน คิ ดเป นร อยละ 100 มี ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ
วัตถุ ประสงค หลั กของการกอตั้ ง จํ า นวน 24 คน คิ ดเป นร อยละ 100 และมี ค วามเข าใจเกี่ย วกั บ
ความหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 100 มีความเขาใจเกี่ยวกับ
ทํ า ไมต อ งจั ด ตั้ ง ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น เพื่ อ สร า งความแข็ ง แกร ง ทางเศรษฐกิ จ และเพิ่ ม
ความสามารถในการแขงขันของอาเซียนในตลาดโลก จํานวน 23 คน คิดเปน รอยละ 95.83 มีความ
เขาใจเกี่ยวกับในป 2558 ที่ประเทศไทยจะกาวเข าสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลกระทบกับ
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สหกรณ เพราะราคาสินคาสหกรณอาจแพงกวาเพราะตนทุนสูง จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 79.17
มีความเขาใจเกี่ยวกับการคมนาคมขนสงสินคาเกษตร เปนอุปสรรค เพราะตนทุนสูง ราคาน้ํามัน
แพง จํ า นวน 13 คน คิ ด เป น ร อยละ 54.17 มี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ป ญ หาของสหกรณ ที่ พ บการ
ขาดแคลนเงินทุน การขาดแคลนแรงงาน และการขาดแคลนเทคโนโลยี การผลิตที่ดี จํานวน 21 คน
คิ ดเป นร อยละ 87.50 และมี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ การรวมกลุ ม ทางเศรษฐกิ จในภู มิ ภาคอาเซี ย น
จะสงเสริมการขยายตัวดานการคาและการลงทุน โดยเฉพาะสาขาผลิตภัณฑอาหาร โอกาสของ
สหกรณคือ สรางเครือขายระหวางสหกรณรวมตัวกัน เพื่อพัฒนาใหสหกรณเปนผูสงออกโดยตรง
จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 70.83
ตอนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคในการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จากการศึกษาวิเคราะหโดยใชทฤษฏี SWOT Analysis จากสหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด
จังหวัดเพชรบุรี สหกรณชมรมชาวสวนมะมวงจังหวัดฉะเชิงเทรา จํากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฎ จํากัด จังหวัดจันทบุรี พบวา
1) สหกรณภาคการเกษตรสวนใหญมีปญหาในเรื่องของผลผลิตของสมาชิกสหกรณ
มีปริมาณผลผลิตที่ไมแนนอน ไมสามารถกําหนดหรือตั้งเปาหมายผลผลิตที่จะสามารถจําหนายได
2) สหกรณภาคการเกษตรสวนใหญ ไมมีความถนัดและทักษะของทําธุรกิจทางดานการ
สงออกโดยตรง เนื่องจากสมาชิกสหกรณภาคการเกษตรมีความเชี่ยวชาญและมีความถนัดทางการ
ผลิตมากกวา
3) สหกรณภาคการเกษตรสวนใหญ เปนเกษตรกรที่มีความรูในระดับปานกลาง ดังนั้น
การปลูกฝงคานิยมที่จะใหลูกหลานไดเรียนที่ดี ๆ มีการงานทําที่ดี แตมิไดปลูกฝงใหลูกหลานสืบ
ทอดการเปนเกษตรกรหรือสืบทอดกระบวนการผลิตผลิตผลทางการเกษตรที่ตนเองมีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญใหตกทอดจากรุนสูรุน
4) สหกรณภาคการเกษตรสวนใหญ ขาดความเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือระหวาง
สหกรณดวยกัน ซึ่งจําเปนตองชวยเหลือซึ่งกันและกันไมวาจะเปนความรวมมือทางเศรษฐกิจ หรือ
ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม เนื่ อ งจากจะต อ งเจอกั บ คู แ ข ง ขั น เอกชนที่ อ ยู ภ ายในประเทศและ
ตางประเทศ
5) สหกรณภาคการเกษตรสวนใหญ จะพบปญหาคือ ผลผลิตของประเทศเพื่อนบานที่มี
คุณภาพใกลเคีย งจะเริ่มเขามามีบทบาทสําคัญทําใหผลผลิตที่ส ามารถจําหนายไดมีปริมาณที่ล ด
นอยลง
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6) สหกรณภาคการเกษตรสวนใหญ จะพบปญหาที่เกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศและดินฟา
อากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหผลผลิตที่เกิดขึ้นไมแนนอน ไมวาจะเปน รสชาติ ขนาดของผลผลิต
และปริมาณผลผลิตที่ลดนอยลงเรื่อย ๆ เนื่องจากสภาวะอากาศที่แปรปรวน
4.2 ขอเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ทํ า ให ท ราบข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพทั่ ว ไปของสหกรณ
ภาคการเกษตร ความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสหกรณภาคการเกษตร
ตลอดจนป ญ หาและอุ ป สรรคในการก า วเข า สู ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นของสหกรณ ภ าค
การเกษตร ซึ่งผลการศึกษาสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบสหกรณภาคการเกษตร
ไดดังนี้
1) สหกรณภาคการเกษตร ตองมีการปรับระบบการบริหารจั ดการใหมใหเขมแข็ง โดย
เริ่ ม ตั้ ง แต ก ารพั ฒ นาให ค วามรู ทั ก ษะ ปรั บ กระบวนการผลิ ต การพั ฒ นาผลผลิ ต การควบคุ ม
มาตรฐานของผลผลิต ตลอดจนการบริหารจัดการดานการตลาด และเตรียมความพรอมในสวนที่
สําคัญที่สุดที่สหกรณตองเตรียมความพรอมเมื่อเกิดการเปดการคาเสรี คือคุณภาพของผลผลิตที่มี
มาตรฐานและปลอดภัย ที่จะทําใหสหกรณภาคการเกษตรอยูไดอยางมั่นคง
2.) สหกรณภาคการเกษตร ตองมีการสรางความรวมมือเครือขายเชื่อมโยงระหวางกัน
เพื่อยกระดับธุรกิจสหกรณ และสรางความสามารถในการดําเนินธุรกิจสหกรณ
3) ปรั บ ระบบเพิ่ ม ความรู ค วามเข า ใจให แก ผู นํา สหกรณ ใ นการก า วเข า สู ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะตองเปนผูที่มีบทบาทในการรับผิดชอบดูแลระบบการบริหารจัดการอยาง
ชัดเจน โดยตองมีการพัฒนาทักษะทางดานภาษาควบคูไปดวย
4) มีการสรางและพัฒนาบุคลากรของสหกรณภาคการเกษตรอยางตอเนื่อง รวมทั้งสราง
ความเชื่อมั่น ความศรัทธาและเห็นคุณคาของสหกรณและปลูกฝงใหเห็นวา “การสหกรณ” เปนวิถี
ชีวิตที่ดีที่สุด
5) ตองสงเสริมใหสมาชิกเกษตรกรทําการผลิตผลผลิตของตนขยายพื้นที่การผลิตให
เพิ่มขึ้นและรณรงคใหสมาชิกผลิตผลิตผลใหมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน โดย ลด ละ เลิกการใช
สารเคมีที่ทําใหเกิดสารพิษตกคาง มากยิ่งขึ้น
6) สหกรณภาคการเกษตร อาจตองมีการรับรูขาวสารดานการเกษตร เปดโลกทรรศให
กวางขึ้น และปรับตัวตามวิถีทางที่เหมาะสมกับตนเองและใหทันตอเหตุการณและเวลา
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7. สหกรณ ภาคการเกษตร ต อ งจั ดทํ า สื่ อเผยแพร ค วามรู เกี่ ย วกั บ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน กฎระเบียบที่จําเปนและมีผลตอองคกรใหสมาชิกสหกรณทราบและเพื่อเตรียมความพรอม
ในการที่จะปรับกลยุทธเชิงรับและเชิงรุกตอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีกไมกี่ปขางหนา
8) สรางกลยุทธดวยการเขาหาตลาดสํารองเพื่อรองรับผลผลิตที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง
และขยายผลผลิตออกสูตลาดใหกวางขวางเพิ่มขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลง Positioning อยูตลอดเวลา
9) ปรับเปลี่ยนลูกคาเปาหมายใหม ซึ่งปกติแลวลูกคาสวนใหญจะเปนลูกคาที่อยูในวง
สัมพันธเล็ก ๆ จึงควรหากลุมลูกคาเปาหมายใหมเพื่อขยายวงลูกคาใหเพิ่มขึ้นซึ่งควรมองหาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
10) สรางผลิตภัณฑใหมใ หมีความแตกตาง เชน การวิจัยพัฒนาแปงกลวยที่ทํามาจาก
กลวยดิบ การใชระบบแชแข็ง (Frozen) กับผลไมที่สุก เพื่อทําการสงออกในรูปแบบสําเร็จรูปพรอม
ที่จะรับประทานได
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