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การพัฒนาสังคมไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
นายสุริยนต์ หลาบหนองแสง**
การเปลี่ยนแปลงในช่วง 50 ปีของการพัฒนา
ประเทศที่ ผ ่ า นมา นั บ ตั้ง แต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1
เริ่มจาก พ.ศ. 2504 มาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
10 สิ้นสุดพ.ศ. 2554 ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งในทางก้าวหน้าและในทางเสื่อมถอย ซึ่งพอจะสรุป
เรื่องส�ำคัญได้ คือ
ด้านประชากร มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นจาก 27
ล้านคน เมื่อพ.ศ. 2504 เป็น 67 ล้านคน ในพ.ศ. 2553
ซึ่งในขณะนี้คาดว่าจะมีจ�ำนวนประชากรประมาณ 68
เกือบ 69 ล้านคน ประชากรของประเทศมีจ�ำนวนเพิ่ม
มากขึ้น แต่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลับมี
จ�ำนวนลดลง
ด้านเศรษฐกิจ : การขยายตัว พึ่งพาปัจจัย
ภายนอกและยังมีปัญหาความยากจน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP
(ในราคาคงที่ พ.ศ. 2531) เพิ่มขึ้นจากประมาณ 3
แสนล้านบาท ในช่วงแผนฯ 1 เป็นประมาณ 4.5 ล้าน
ล้านบาท ในช่วงแผนฯ 10 ด้านรายได้ต่อหัว เพิ่มขึ้น
จากประมาณ 3,000 บาทต่อคนต่อปี ในแผนฯ 1 เป็น
ประมาณ 150,000 ต่อคนต่อปีในแผนฯ 10 ด้านการ
ออมรวมภายในประเทศ เพิ่มขึ้นจากประมาณ 16,000
ล้านบาท ในแผนฯ 1 เป็นประมาณ 2.7 ล้านล้านบาท ใน
แผนฯ 10 ประชาชนที่อยู่ใต้เส้นความยากจน มีจ�ำนวน
ลดลงจากประมาณ 23.7 ล้านคน เมื่อ พ.ศ. 2529 เหลือ
เพียงประมาณ 4.7 ล้านคน ในพ.ศ. 2552
การกระจายรายได้ ยังมีช่องว่างระหว่างคนจน
กับคนรวยอยู่มาก กล่าวคือ พ.ศ. 2552 รายได้ของกลุ่ม
คนรวยได้สูงร้อยละ 20 มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 4.7 ของ
รายได้รวมของประเทศ

ด้านโครงสร้างการผลิตของไทย ที่เคยพึ่งพา
ภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้ปรับมาเป็นการพึ่งพาภาค
อุตสาหกรรมมากขึ้น กล่าวคือ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1
สัดส่วนรายได้ของภาคเกษตรมีประมาณร้อยละ 30 ของ
รายได้รวมของประเทศ มีสัดส่วนลดลงเหลือประมาณ
ร้อยละ 9 ของรายได้รวมของประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10 ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนรายได้ของ
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16 ของรายได้รวม
ของประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 มาเป็นร้อยละ
42 ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 สัดส่วนที่เหลือเป็น
รายได้จากภาคบริการและอื่น ๆ เศรษฐกิจของประเทศ
พึ่งพาการส่งออก ประมาณร้อยละ 80 ของรายได้ของ
ประเทศ และจากการท่องเที่ยวประมาณร้อยละ 10 ของ
รายได้ของประเทศ ในพ.ศ. 2553 เศรษฐกิจของประเทศ
พึ่งพาปัจจัยจากภายนอกประเทศมาก
การพั ฒ นาโครงการสร้ า งพื้ น ฐานและระบบ
โลจิ ส ติ ก ส์ ต้ อ งพั ฒ นาด้ า นคุ ณ ภาพ แม้ ว ่ า การ
พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานของไทยจะมี ขั้ น ตอนและ
การด�ำเนินงานที่ช้ากว่าประเทศอื่น ๆ ในระดับการ
พัฒนาที่พอๆ กันหรือดีกว่า อุปสรรค ประการหนึ่ง
มาจากวิธีบริหารจัดการที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ และอีก
ประการหนึ่งคือความไม่ต่อเนื่องในทางการเมืองและ
การบริหารประเทศ รวมถึงการไม่ค�ำนึงถึงประโยชน์
ส่ ว นรวมและผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารเป็ น ส� ำ คั ญ อย่ า งไรก็ ต าม
ประเทศไทยถือได้ว่ามีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีครอบคลุม
ทั่วประเทศ โครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญๆ ได้แก่ ระบบ
ทางหลวง และทางหลวงชนบท รวมทั้งโครงข่ายถนน
เชื่อมโยมกับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความสะดวกใน

*หัวหน้า สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนครพนม
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การเดิ น ทางและค้ า ขาย แต่คุณ ภาพถนนยัง ต้อ งการ
การซ่อมบ�ำรุงให้รวดเร็วสม�่ำเสมอมากกว่าที่เป็นอยู่
ด้านการขนส่งทางอากาศ จัดได้ว่าอยู่ในระดับ
ที่ดีมีสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินในภาคต่าง ๆ
ของประเทศ เป็นโครงข่ายที่ดี สายการบินต่างประเทศ
หลายสายต้องการมาลงยังประเทศไทย ซึ่งประเทศไทย
มีศักยภาพและภูมิศาสตร์เหมาะสมที่จะเป็นศุนย์กลาง
การขนส่งทางอากาศในภูมิภาคนี้ แต่ประเทศไทยต้อง
มี ค วามสงบ ปลอดภั ย เพื่อ สร้างความเชื่อ มั่น ให้กับ
นักท่องเที่ยว นักลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งประชาชนคนไทยเอง ก็จะเกิดความก้าวหน้าและ
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในภูมิภาคได้
อย่างแท้จริง
ด้ า นการขนส่ ง ทางน�้ ำ มี ท ่ า เรื อ น�้ ำ ลึ ก ที่
แหลมฉบังและมาบตาพุด ที่อ�ำนวยประโยชน์ต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
และการส่งออกของประเทศเป็นอย่างดีมาอย่างต่อเนื่อง
การขนส่งทางน�้ำยังมีโอกาสและศักยภาพที่สามารถน�ำ
ไปพิจารณาพัฒนาให้ดีกว่าที่เป็นอยู่นี้ได้ โดยเฉพาะการ
ขนส่งทางน�ำ้ ในประเทศ ในเวลาทีม่ ปี ญ
ั หาราคาน�ำ้ มันแพง
ด้านระบบการขนส่งทางรางรถไฟไม่ได้พฒ
ั นาให้กา้ วหน้า
และอ�ำนวยประโยชน์ให้กับระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
เท่าที่ควร ซึ่งบทบาทของระบบการขนส่งทางรางยังมี
โอกาสและบทบาทส�ำคํญกับการพัฒนาประเทศอีกมาก
ไม่วาจะเป็นรถไฟระหว่างเมืองรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน
เมือง รถไฟฟ้าความเร็วสูง ปัญหาส�ำคัญคือ วิธีคิด วิธี
บริหารจัดการวิธีการระดมทุน วิธีการท�ำงาน บทบาท
ภาคเอกชนในการเข้ามามีสว่ นร่วมและประโยชน์ของส่วน
รวม การเปลีย่ นเปลงต้องอยูใ่ นขัน้ การเปลีย่ นแปลงขนาน
ใหญ่ ด้านระบบโทรคมนาคม และการสื่อสาร พัฒนา
ก้าวหน้าไปอย่างมาก นับตั้งแต่ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับ
ที่ 7 ที่มีนโยบายให้สัมปทานกับภาคเอกชนมาลงทุนและ
ให้บริการในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร
ที่ ก� ำ ลั ง มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ระบบโทรคมนาคมและการ
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สื่อสารที่มีประสิทธิภาพและค่าบริการถูกจะช่วยสนับสนุ
นระบบโลจิสติกส์ของประเทศ และเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน รวมถึงการสร้างโอกาสพัฒนาความรูใ้ ห้กบั
ประชาชน
ด้านสังคม : เผชิญปัญหาด้านความเสื่อมถอยของ
วิถีไทย
คนไทยมี สุ ข อนามั ย ดี ขึ้ น และมี อ ายุ ยื น ยาว
ขึ้น น�ำไปสู่สังคมคนสูงอายุ ซึ่งต้องมีการเตรียมดูแล
บริการทางสังคมในเรื่องนี้ให้ดีต่อไป การด�ำเนินชีวิต
แบบสังคมเมืองมีมากขึ้น เนื่องจากความจ�ำเป็นทาง
เศรษฐกิ จ ต้ อ งหารายได้ ท� ำ ให้ ค นละทิ้ ง ชนบทมาหา
งานท�ำในเมือง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พื้นที่เศรษฐกิจชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
เมืองท่องเที่ยวหลัก ๆ ท�ำให้เกิดปัญหาความแออัด
บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการพัฒนาไปไม่ทัน มี
ลักษณะการพัฒนาที่ไม่กระจายไม่สมดุล
ด้านการศึกษา ในเชิงปริมาณ และการกระจาย
โอกาสให้คนมีการศึกษาได้พัฒนาก้าวหน้าไปมากในทุก
ระดับการศึกษา แต่ในเชิงคุณภาพยังต้องการการพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งคุณภาพครู และคุณภาพนักเรียน นักศึกษา
ความจ� ำ เป็ น ที่ จ ะพั ฒ นาให้ สั ง คมไทยเป็ น สั ง คมแห่ ง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ยังมีเรื่องที่ต้องด�ำเนินการอย่าง
จริงจัง อย่างมีความเข้าใจและอย่างต่อเนื่องอีกมาก ที่
ส�ำคัญต้องเน้นด้านคุณภาพ แต่ปญ
ั หาส�ำคัญในสังคมไทย
ทีม่ อี ยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง และยังต้องการการแก้ไขอยูต่ อ่ ไปคือ
ความยากจนความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจ การให้โอกาส
คนเข้าถึงทรัพยากรและบริการของรัฐ ความเป็นธรรมใน
สังคม ปัญหายาเสพติด และปัญหาคอร์รัปชั่น มีความ
รุนแรงมากขึ้นระยะหลังๆ ทั้งปัญหาความเสื่อมถอยใน
ศีลธรรม จริยธรรม การขาดระเบียบวินัย การละเมิดกฏ
หมาย ความแตกต่างทางการเมือง ขาดความสามัคคี
ปรากฏชัดมากขึ้น หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง
ปัญหาจะยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น จะท�ำความเสียหาย
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ให้กับประเทศ และผู้รักษากฏหมายต้องท�ำหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นหนทางที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้ทางหนึ่ง
ด้ า นการพั ฒ นาชุ ม ชนให้ เข้ ม แข็ ง เพื่ อ พึ่ ง พา
ตนเองได้ โดยพัฒนาแบบองค์รวม ได้รับการให้ความ
ส�ำคัญนับตั้งแต่แผนฯ 8 เป็นต้นมา และได้รับการให้
ความส�ำคัญ สนับสนุนมากขึ้นในแผนฯ 9 และแผนฯ
10 ท�ำให้มีการขยายผลออกไปอย่างต่อเนื่องอย่างเป็น
ขั้นตอนค่อยเป็นค่อยไปขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละ
ชุมชน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการ
ด�ำเนินชีวิตทางหนึ่งที่ชุมชนเข้มแข็งยึดเป็นหลักปฏิบัติ
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเองรองรับผลกระทบที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :
เสื่อมโทรมภัยธรรมชาติ การก่อมลพิษ
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ ลดลงจาก
ร้อยละ 53 เมือ่ พ.ศ. 2504 เป็นร้อยละ 25 ในพ.ศ. 2545
ปัญหาป่าไม้เสือ่ มโทรมและการบุกรุกทีป่ า่ เป็นปัญหาสร้าง
ความขัดแย้งระหว่างประชาชนภาครัฐปัญหามลพิศทาง
อากาศ ในเมืองที่แออัด และพื้นที่อุตสาหกรรมรุนแรง
ขึ้น โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากพื้นที่
อุตสาหกรรมมาบตาพุดที่ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงกับ
คุณภาพชีวติ ของประชาชนบริเวณนัน้ การสร้างจิตส�ำนึก
ที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้มีการรณรงค์มากขึ้นโดย
เฉพาะการปลูกฝังจิตส�ำนึกที่ดีในระดับเยาวชนการเกิด
ภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้นยากต่อการคาดเดา
และป้องกัน ปัญหาโลกร้อนส่วนหนึง่ มากจากฝีมอื มนุษย์
ด้านการเมืองการปกครอง : ต้องส่งเสริมธรรมาภิบาล
และส�ำนึกที่ดีเพื่อส่วนรวม
การเมือง เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น มีการเลือก
ตัง้ และระบบการตรวจสอบนักการเมือง ประเทศต้องการ
นักการเมืองทีด่ ี มีคณ
ุ ธรรม มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีความ
รู้ มีจิตส�ำนึกที่ดี เพื่อส่วนรวม และมีความรับผิดชอบสูง
ด้านระบบราชการ เปลี่ยนแปลงไปในทางกระจายอ�ำนาจ

สู่ภูมิภาคมากขึ้น โดยมุ่งที่จะกระจายการพัฒนาและการ
ด�ำเนินงาน ยังไม่ได้ปฏิรูประบบราชการจากส่วนกลาง
ให้สอดคล้องกับเจตนาการกระจายอ�ำนาจเท่าทีค่ วร ต้อง
อาศัยผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงที่มีความเข้าใจ ความกล้า
หาญในการด�ำเนินการ ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนแนวความคิด
วัฒนธรรม และค่านิยมเดิมๆ ของระบบราชการทีถ่ กู ปลูก
ฝังมาเป็นเวลานาน
ระบบรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงการ
ด�ำเนินงานเป็นไปในเชิงธุรกิจมากขึ้น แต่ก็ยังมีอิทธิพล
จากการเมืองและระบบราชการเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งยังมีการด�ำเนินงานที่มีค่า
นิยมและวัฒนธรรมองค์กรแบบราชการเดิมท�ำให้บทบาท
รัฐวิสาหกิจไม่ตอบสนองการให้บริการสาธารณะให้เป็น
ได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนอกจากนั้น ยังมีบาง
รัฐวิสาหกิจที่ภาครัฐยังต้องรับภาระหนักในการดูแลให้
ด�ำเนินงานต่อไป
ภาคธุรกิจเอกชน ได้เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลัง
วิกฤตการเงินเมือ่ พ.ศ.2540 โดยร่วมกันสร้างกรอบการ
ท�ำงานที่ยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (ความซื่อสัตย์ สุจริต
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความเป็นธรรม มี
จริยธรรม) เป็นกฎเกณฑ์ในการด�ำเนินธุรกิจมากขึน้ และ
มีระบบส่งเสริมขยายผลออกไปอย่างกว้างขวางเป็นการ
สร้ า งค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมที่ ดี ใ นการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
นอกจากนั้น ยังส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนมีบทบาทรับ
ผิดชอบและช่วยเหลือสังคม ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มี
ความเอื้ออาทรต่อกันและเป็นสังคมที่มีคุณภาพทั้งภาค
รัฐและภาคเอกชน ร่วมกันก�ำหนดและสร้างค่านิยมของ
สังคมไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ความร่วมมือกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค
พัฒนาร่วมกันเพื่อให้ภูมิภาคมีความเข้มแข็ง
กระบวนการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ กั บ กลุ ่ ม
ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาค มีการด�ำเนิน
งานก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือครอบคลุม
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม วัฒนธรรมโครงสร้าง
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ทิ ศ ทางการพั ฒ นาสั ง คมไทยเมื่ อ เข้ า สู ่ ป ระชาคม
อาเซียนในปี 2558
จากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้ ท�ำให้เกิด
ค�ำถามมากมาย เช่น ประเทศไทยมีความพร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยนเหรือไม่
การเตรียมความพร้อมพลเมืองไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 2558 มีความพร้อมเพียงใด ซึ่งเราจะต้อง
ประเด็นท้าทายกับการพัฒนาประเทศสูค่ วามยัง่ ยืนใน
มาท�ำความรู้จักกันต่อไปเหมือนๆ กับทุกหนแห่งของ
อนาคตเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
ประเทศไทย ทุกโอกาส ทุกสถาบัน ทุกองค์กรที่สนใจ
การพั ฒ นาประเทศให้ เ กิ ด ความสมดุ ล มี
เรื่องอาเซียนกันทั้งประเทศ ดังนั้นเราจึงมาท�ำความรู้จัก
ภูมิคุ้มกันที่ดีสู่ความยั่งยืน จะด�ำเนินการให้เกิดขึ้นได้
ค�ำว่า อาเซียน กันต่อไป
อย่างไร การพัฒนาให้เกิดความเป็นธรรม มีความสมดุล
ระหว่างเมืองและชนบท ท�ำอย่างไรจะสามารถถ่วงดุลจาก อาเซียน คืออะไร?
เศรษฐกิจทีพ่ งึ่ พาตลาดจากต่างประเทศมากเกินไป ให้หนั
“อาเซียน” อธิบายอย่างเป็นทางการได้ว่า คือ
มาพึ่งพาภายใน ประเทศและกลุ่มความร่วมมือประเทศ “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ที่ตัว
ในภูมิภาคมากขึ้น ท�ำอย่างไรจะให้เกิดความสมดุลใน ย่อชือ่ ภาษาอังกฤษย่อได้วา่ “ASEAN” ซึง่ มาจากชือ่ เต็ม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลอนุรักษ์ไม่ให้ส้ิน ว่า “Association of Southeast Asian Nations” แต่
เปลืองและหมดไป
แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510 อาเซียนเป็นสมาคมของ
การสร้างสังคมไทยให้มีความสามัคคี มีความ ประเทศสมาชิกจริงๆ ซึง่ แรกเริม่ มีสมาชิกเพียง 5 ประเทศ
สมานฉั น ท์ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค ่ า นิ ย มที่ ดี มี คือ Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore
ระเบียบวินัย มีความเอื้ออาทร และมีส�ำนึกที่ดีต่อส่วน และ Thailand จนถึงวันนีอ้ าเซียนได้สมาชิกมาเพิม่ อีก 5
รวม จะสร้างกันอย่างไร การมีการเมือง การปกครองที่ ประเทศ คือ Brunei Darussalam, Cambodia, Lao,
มีธรรมาภิบาลที่ดี ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�ำคัญ และ Myanmar และ Vietnam (เรียงชื่อประเทศตามล�ำดับ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะเกิดขึ้นได้อย่างไร อักษรภาษาอังกฤษ) นั่นเอง
จะพัฒนา “คน” ส่วนใหญ่ให้เป็นคนดี มีความ
ประชาคมอาเซียนคืออะไร?
ซื่อสัตย์คิดชอบ ท�ำชอบ มีความรู้ ความสามารถ มีค่า
ค�ำว่า “ประชาคม” ถูกใช้เรียกกระบวนการสร้าง
นิยมที่ดี มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี จะมีวิธีการอย่างไร
ความพร้อมของประเทศไทย ทีจ่ ะรองรับการเปิดเสรีดา้ น สัมพันธ์ในอาเซียนมาแต่แรกเริ่ม เมื่อมาถึงวันนี้อาเซียน
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ 2558 การเตรียม ปรับแนวทางมามุ่งสร้างทั้งรัฐและประชาชนพลเมืองของ
ความพร้อมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิด ทั้ง 10 ประเทศให้หล่อหลอมความคิดร่วมกัน ใช้ชีวิต
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่มีความรุนแรงและเกิดขึ้น อยู่ร่วมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันดุจว่าจะ
รวมทัง้ 10 ประเทศให้เป็นเสมือนประเทศเดียวกัน ในข้อ
อย่างรวดเร็วมากขึ้น จะด�ำเนินการอย่างไร
เท็จจริงแล้วทุกประเทศยังคงเป็นประเทศเอกราชเช่นเดิม
ดูแลบริหารปกครองประชาชนพลเมืองของตนเป็นสังคม
ประเทศตามเดิม แต่อาเซียนต้องการให้ทั้ง 10 ประเทศ
พื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือ
เหล่านีม้ คี วามจ�ำเป็น ต้องด�ำเนินต่อไปอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่
สร้างความสงบสุขของประชาชนในภูมิภาค ประเทศไทย
ควรจะต้องให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้ และสร้างขีดความ
สามารถในการบริหารจัดการให้มีบทบาทน�ำในการขับ
เคลื่อนการพัฒนา
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คิดร่วมกันใหม่ว่าให้เราทั้งหมดหลอมรวมวิถีการด�ำเนิน
ชีวิตทุกมิติให้เป็น 10 ประเทศ
ร่วมชะตากรรมเดียวกันเป็นหนึง่ ประชาคม เรียก
ความสัมพันธ์ในภาพรวมทั้งหมดนี้ว่าเป็น “ประชาคม
อาเซียน” แม้วา่ แต่ละประเทศยังแยกอยูเ่ ป็นประเทศๆไป
แต่ความรู้สึกนึกคิดและแนว นโยบายการปฏิสัมพันธ์กัน
ในภูมิภาคให้ถือว่าทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนรวม
กันเป็น “หนึ่งประชาคม” เรียกว่า “ประชาคมอาเซียน
ให้พวกเราทุกคนในภูมิภาคช่วยกันท�ำงาน สร้างความ
ร่วมมือระหว่างกัน ท�ำให้เกิดความรู้สึกจริงๆให้ได้ว่าเรา
ทัง้ หมดเป็นประชาคมเดียวกัน มีความรูส้ กึ เป็นกลุม่ ชาติ
กลุม่ พลเมืองทีม่ อี ตั ลักษณ์รว่ มกัน มีแนวคิดแนวฝันมอง
การณ์ไกลไปข้างหน้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน
ด้วยเหหตุนี้อาเซียนจึงสร้างค�ำขวัญเป็นหลัก
น� ำ ทางว่ า อาเซี ย นมี “หนึ่ง วิสัยทัศน์ หนึ่ง อัต ลักษณ์
หนึ่งประชาคม” (One Vision, One Identity, One
Community) อาเซียนตั้งเป้าไว้สูง แต่เป็นเป้าที่ไม่เกิน
เอื้อม จับต้องได้ ท�ำให้ส�ำเร็จได้ และต้องการท�ำให้ส�ำเร็จ
ภายในปี พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015 ให้จงได้ ดังนั้น

ในปีที่ประเทศไทยรับหน้าที่ประธานอาเซียน จากเดือน
สิงหาคม 2551 ถึง เดือนธันวาคม 2552 อาเซียนได้
ประกาศ “Roadmap for an ASEAN Community
2009-2015” หรือ “แผนปฏิบัติการสู่ประประชาคม
อาเซี ย น 2009-2015” ซึ่ ง จั ด แยกแผนงานสร้ า ง
ประชาคมเป็น 3 เรื่องส�ำคัญพื้นฐาน คือ :
1.การเมืองและความมั่นคงอาเซี่ยน
2.เศรษฐกิจอาเซี่ยน
3. สังคมและวัฒนธรรมอาเซี่ยน
ทั้งสามเรื่องใหญ่นี้อาเซียนเรียกเป็นทางการว่า
เป็นสามเสาหลักหรือเสาค�ำ้ ประชาคมอาเซียนในภาพรวม
ให้แข็งแกร่ง สามเรือ่ งสามเสาหลักนีอ้ าเซียนเรียกแยกเป็น
3 ประชาคมแยกย่อยช่วยค�ำ้ จุนประชาคมอาเซียนในภาพ
รวมให้มั่นคง ทั้งสามเสาหลัก หรือสามประชาคมนี้เรียก
รวมกันว่าเป็น “ประชาคมอาเซียน” โดยในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับที่ 11 ก็ได้วางแผนพัฒนาประเทศไทย
เพือ่ เตรียมความพร้อมต่อการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซีอนดังนี้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 กับการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้กล่าวถึงแนวทางการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาอาเซียนไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะเนื้อหาส�ำคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ใน
เสาหลักของอาเซียน
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11
ประชาคมการเมือง ·ยุทธศาสตร์การสร้าง
แ ล ะ ค ว า ม มั่ น ค ง ความเชื่ อ มโยงทาง
อาเซียน (APSC) เศรษฐกิ จ และความ
มั่นคงในภูมิภาค

ประชาคมสั ง คม- · ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
วัฒนธรรมอาเซียน พัฒนาคนสู่สังคมแห่ง
(ASCC)
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน
· ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเชื่ อ มโยงทาง
เศรษฐกิ จ และความ
มั่นคงในภูมิภาค

รายละเอียดการเตรียมความพร้อม
ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และ
การแพร่ระบาดของโรคภัยที่ส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจในระยะยาว
จากผลกระทบในด้านความมั่นคงแห่งชีวิต เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค โดย (1) พัฒนาศักยภาพ
และความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการ
ร้าย ปัญหายาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ เพื่อลดผลกระ
ทบจากการเปิดเสรีและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการ
ปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบชายแดน การจัดระบบแรงงาน
ต่างด้าว และการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ชัดเจน ตลอด
จนการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทั้งทางบกและทางทะเล (2) เตรียม
พร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน โดยพัฒนาศักยภาพ
และความร่วมมือภายในภูมิภาค เพื่อพร้อมรับต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินและ
ภัยทางธรรมชาติ โดยการสร้างความยืดหยุ่นทางธุรกิจ เร่งสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อปกป้องธุรกิจ การค้า และการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ (3) ร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่
ระบาดของโรคภัยประเภทที่เกิดขึ้นใหม่ในโลกโดยสร้างศักยภาพในการเต
รียมความพร้อมรับการดูแลด้านสาธารณสุข รวมทั้งการแพร่ระบาดของ
โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ�
· สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก โดย
เฉพาะประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูป
แบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ�ทางความคิดและ
ค่านิยม และเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประชาคมอาเซียนร่วมกัน
· ยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข ทั้ง
บุคลากรและมาตรฐานการให้บริการเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการให้
บริการสุขภาพของภูมิภาค ( Medica Hub )เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล ตลอดจนการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานและทักษะด้าน
ภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาค
อาเซียน โดยไทยมีบทบาทนำ�ในอาเซียนร่วมกับประเทศอื่นที่มีศักยภาพ
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เสาหลักของอาเซียน
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11
ประชาคมสั ง คม- ยุทธศาสตร์การจัดการ
วัฒนธรรมอาเซียน ทรั พ ยากรธรรมชาติ
(ASCC)
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
ประชาคมเศรษฐกิ จ · ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
อาเซียน (AEC)
พัฒนาคนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน

· ยุ ท ธศาสตร์ ก าร
สร้างความสมดุลและ
มั่นคงของอาหารและ
พลังงาน

รายละเอียดการเตรียมความพร้อม
การพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียน เพื่อประโยชน์ร่วมกันโดย
เฉพาะความร่วมมือในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัว รวมทั้งการบริหารจัดการและการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างยั่งยืน อาทิ ด้านทรัพยากรน้ำ� ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนสร้างแนวร่วมเพื่อสร้างอำ�นาจต่อรองใน
เวทีระหว่างประเทศด้านการค้า การลงทุน และสิ่งแวดล้อม[๑๓]
จัดทำ�กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรี
ด้านแรงงานภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
เร่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้มีการนำ�คุณวุฒิวิชาชีพไปใช้อย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อให้แรงงานมีสมรรถนะและมีเส้นทางความก้าวหน้าใน
วิชาชีพที่ชัดเจน และนำ�ไปประเมินค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับความรู้
ทักษะอาชีพ และประสบการณ์ ตามกลไกตลาด
· เตรียมความพร้อมคนไทยในการรับประโยชน์และลดผลกระทบที่
จะเข้ามา พร้อมกับการเข้าออกของแรงงานอย่างเสรี สร้างโอกาสและ
เพิ่มขีดความสามารถของคนไทยในการออกไปทำ�งานต่างประเทศ ยก
ระดับทักษะด้านอาชีพและทักษะด้านภาษาควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมจากผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี· เร่งบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ เพื่อนำ�ไปสู่การกำ�หนดมาตรฐาน
การจ้างงาน การคุ้มครองแรงงาน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
· สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการนำ�
เข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มีต้นทุนต่ำ� อันเป็นผลจากข้อตกลงการ
เปิดการค้าเสรี โดยสนับสนุนการปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถให้
เกษตรกรไทย สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้ตามมาตรฐาน
พร้อมทั้งให้ความสำ�คัญกับการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย
อาหารของสินค้าเกษตรและอาหารนำ�เข้า เพื่อป้องกันสินค้าที่มีคุณภาพ
ไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำ�หนดไว้ และส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการ
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รายละเอียดการเตรียมความพร้อม

แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารจากการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยการปรับปรุงกระบวนการนำ�เข้าวัตถุดิบมาแปรรูป
ให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น· ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งใน
ระดับพหุภาคีและทวิภาคี โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน ในการสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนา ความร่วมมือในการผลิต การจัดตั้งระบบสำ�รองข้าว
ฉุกเฉิน ปรับปรุงกฎระเบียบ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกที่มี
อยู่ เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
· ยุ ท ธศาสตร์ ก าร · พัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาค
สร้ า งเศรษฐกิ จ ที่ มี อาเซียนบนฐานปัญญา นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับ
เสถี ย รภาพบนฐาน สิ่งแวดล้อม
ความรู้
· ยุทธศาสตร์การสร้าง · พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดนให้มีบทบาทการ
ความเชื่ อ มโยงทาง เป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งพื้นที่เศรษฐกิจ
เศรษฐกิ จ และความ ชายแดนที่พัฒนาต่อเนื่องและพื้นที่ใหม่ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ มาตรฐานการให้บริการและอำ�นวยความ
มั่นคงในภูมิภาค
สะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ขีดความสามารถของบุคลากรและผู้ประกอบ
การท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
และความสามารถในการสกัดกั้นแรงงาน ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย
ข้ามแดน โดยคำ�นึงถึงศักยภาพด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของพื้นที่ และความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเชื่อมโยงระหว่างประเทศตามแผนแม่บทการเชื่อมโยงภูมิภาค
อาเซียนและยุทธศาสตร์ในภาพรวมอื่นๆ· ผลักดันให้ไทยมีบทบาทนำ�
ที่สร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่ง
จะต้องมีการเตรียมการโดยพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ
ภาคการผลิต อุตสาหกรรมแปรรูป รวมทั้งผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพและบริการ
สาธารณสุข ทั้งบุคลากรและมาตรฐานการให้บริการเพื่อก้าวสู่การเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาค เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันการศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล และกำ�หนด
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มาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ สร้างความเป็นหุ้น
ส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อน
ย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ ในลักษณะเกื้อกูล
กันผ่านกิจกรรมเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตและการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ระหว่างกันอย่างเสรีและมีประสิทธิภาพ· สนับสนุนการเปิดการค้าเสรี
และกำ�หนดแนวทางป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น โดยเร่งปฏิรูปกฎหมาย
เศรษฐกิจ และกฎระเบียบต่างๆ ให้เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ
การค้า การลงทุนอย่างเป็นธรรม และผลักดันให้มีการประกาศใช้กฎ
หมายใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปิดเสรี เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้ง จัดทำ�กรอบแนวทางมาตรการตามกฎหมาย เพื่อ
สร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายของผู้ปฏิบัติให้มีความเป็น
เอกภาพและเสมอภาค ตลอดจนพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายใหม่ๆ ที่รองรับการเปิดเสรีทางการ
ค้า
· เสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม[๒๔]
ยุทธศาสตร์การจัดการ · จัดตั้งและพัฒนากองทุนคาร์บอน เพื่อเป็นแหล่งรับซื้อคาร์บอนเครดิต
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และคาร์บอนออฟเซ็ทในประเทศ ตลอดจนการศึกษาความเป็นไปได้
และสิ่งแวดล้อมอย่าง ในการจัดตั้ง ASEAN Carbon Market ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน· เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการ
ยั่งยืน
ทางการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยเฉพาะมาตรการภาษีที่เก็บกักสินค้าข้างพรมแดน (Border Tax Adjustments: BTAs) ตามบทบัญญัติของข้อตกลงทั่วไปว่า
ด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and
Trade: GATT) ซึ่งอาจนำ�มาใช้ในการเก็บภาษีคาร์บอน ณ จุดผ่านแดน
การบังคับซื้อใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเก็บภาษีคาร์บอน
กับสินค้านำ�เข้า และการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี เช่น มาตรการฉลาก
คาร์บอน ฉลากแสดงข้อมูลการใช้น้ำ� (Water Footprint) เป็นต้น

จากตารางได้แสดงแนวทางการเตรียมความ การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคง
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในยุทธศาสตร์ของแผน ในภูมิภาค ความว่า “สร้างความพร้อมในการเข้าสู่
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11ทั้งนี้ การสร้างความพร้อมในการเข้า ประชาคมอาเซียน โดยผลักดันให้ไทยมีบทบาทน�ำที่
สู่ประชาคมอาเซียน ได้ระบุไว้โดยละเอียดในยุทธศาสตร์
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สร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึ่งจะต้องมีการเตรียมการ ได้แก่
(1) พัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ
ภาคการผลิต อุตสาหกรรมแปรรูป รวมทัง้ ผูป้ ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ ในเรื่องประชาคมอาเซียนให้ได้รับข้อมูลและ
ศึกษากฎระเบียบและข้อตกลงต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้เข้าใจ
ชัดเจน เพื่อให้มีความรู้และมีสมรรถนะในการแข่งขันใน
ระบบเสรี เพื่อเตรียมความพร้อมของธุรกิจ ตลอดจน
แนวทางการขยายตลาดตามโอกาสและข้อตกลงใหม่ๆ ที่
จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งมีระบบการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างและการแข่งขัน
(2) ยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพและ
บริการด้านสาธารณสุข ทั้งบุคลากรและมาตรฐานการให้
บริการเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ
ของภูมิภาค (Medical Hub)
(3) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษา
ทัง้ ของรัฐและเอกชนให้มมี าตรฐานเป็นทีย่ อมรับในระดับ
สากล ตลอดจนการยกระดับทักษะฝีมอื แรงงานและทักษะ
ด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยเข้าสู่
ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน โดยไทยมีบทบาทน�ำใน
อาเซียนร่วมกับประเทศอื่นที่มีศักยภาพ
(4) ก�ำหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพ
สินค้าและบริการ เพื่อป้องกันสินค้าและบริการน�ำเข้า
ที่ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งอาจก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อชีวิต
และทรั พ ย์ สิ น และก่ อ ให้ เ กิ ด มลพิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ตลอดจนการก�ำหนดคุณสมบัตขิ องแรงงานน�ำเข้า เพือ่ ให้
ได้แรงงานที่มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการ”
กรอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาคในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ระบุถึงบทบาทการเชื่อม
โยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและประชาคม
อาเซียน จากลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและ
ศักยภาพของแต่ละภาค โดยได้ก�ำหนดแนวทางการ

หน้าที่ 15

พัฒนาเชือ่ มโยงเศรษฐกิจกับกลุม่ ประเทศเพือ่ นบ้าน และ
กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนดังนี้
(1) ภาคเหนือ พัฒนาเชื่อมโยงสู่กลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงตอนบน (GMS) และกลุ่มเอเชีย
ใต้ โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ
ตามแนวเหนื อ -ใต้ (NSEC) และแนวตะวั น ออกตะวันตก (EWEC) รวมทัง้ เชือ่ มโยงสูเ่ มียนม่าร์ และเอเชีย
ใต้ผ่านทางพรมแดนตะวันตกของภาคเหนือ (WEST
GATE) โดยเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โครงสร้างพืน้ ฐาน
การขนส่ง สร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการขนาด
กลางขนาดเล็ก รวมทั้งก�ำหนดมาตรการในการป้องกัน
และลดผลกระทบเชิงลบจากการเปิดเสรีทางการค้า
(2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เร่งต่อยอด
และใช้ประโยชน์จากความตกลงต่างๆ ในกรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยพัฒนา
เมื อ งชายแดนและด่ า นชายแดน ได้ แ ก่ มุ ก ดาหาร
หนองคาย นครพนม และอุบลราชธานี ให้เป็นประตู
การค้า การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม
น�้ำโขง และพัฒนาจังหวัดอุดรธานีและสกลนครให้เป็น
เมืองสนับสนุน การเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงกับกลุ่ม
อนุ ภู มิ ภ าคลุ ่ ม น�้ ำ โขงและเอเชี ย ตะวั น ออก พร้ อ มทั้ ง
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับสะพานข้ามแม่น�้ำ
โขงแห่งที่ 3 ที่จังหวัดนครพนมเช่น คลังสินค้า สถานที่
จอดรถสินค้า
(3) ภาคกลาง เป็นประตูการค้าและการขนส่ง
เชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ มาตรฐานการ
ให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกบริเวณเขตเศรษฐกิจ
ชายแดน การใช้ เ มื อ งชายแดนเชื่ อ มโยงการค้ า การ
ลงทุนและการท่องเที่ยวร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน โดย
สนั บ สนุ น โครงการพั ฒ นาท่ า เรื อ น�้ ำ ลึ ก และเขตนิ ค ม
อุ ต สาหกรรมทวายผ่ า นจั ง หวั ด กาญจนบุ รี ซึ่ ง เป็ น
โครงการร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนม่าร์ โดยพัฒนาโครง
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ข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือน�้ำลึกทวาย
ท่าเรือแหลมฉบัง และประเทศอื่นในภูมิภาค
(4) ภาคใต้ พัฒนาโดยใช้กรอบความร่วมมือ
ระหว่างไทย-มาเลเซีย (JDS) และกรอบความร่วมมือเขต
เศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดจีน-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
โดยพั ฒ นาเมื อ งชายแดนและเขตเศรษฐกิ จ ชายแดน
เชือ่ มโยงกับประเทศเพือ่ นบ้าน โดยพัฒนาด่านในจังหวัด
สงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส เป็นประตูการค้า การ
ท่องเที่ยวและขนส่งกับมาเลเซียและสิงค์โปร์ พัฒนาเขต
เศรษฐกิจชายแดนสะเดา บูกิตกายูฮิดัม เชื่อมโยงกับเขต
การพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซีย พัฒนาทางหลวงพิเศษ
(Motor Way) สายหาดใหญ่-ชายแดนมาเลเซีย รวมทั้ง
พัฒนาทักษะด้านภาษาและฝีมือแรงงานให้พร้อมรองรับ
การเปิดเสรีทางการค้า การลงทุนและการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
จะเห็นได้ว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้ให้ความส�ำคัญกับการเตรียม
ความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
พ.ศ. 2558 ไว้ครอบคลุมทั้งมิติด้านความมั่นคง สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเสาหลักของประชาคม
อาเซียน แม้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จะไม่ได้ก�ำหนด
“ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน” ไว้เป็นการเฉพาะก็ตาม ซึง่ สอดคล้อง
กับความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เรื่อง “แนวทางปฏิรูปประเทศไทย
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งเสนอต่อนายก
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554โดยได้
เสนอแนะให้รัฐบาลเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในปีพ.ศ. 2558 ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ในด้านบวกและด้านลบต่อประเทศไทย ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
ประเทศไทยยังมีผลผูกพันให้ตอ้ งเปิดเสรี ในหลายๆ ด้าน
ไม่ว่าจะเป็น การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การ
เคลื่อนย้ายเงินทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ และการ

ด�ำเนินงานตามความร่วมมือรายสาขาอื่นๆ เช่น ความ
ร่วมมือด้านเกษตรอาหารและป่าไม้ ความร่วมมือด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
ดังนั้น การปฏิรูปทุกด้านควรมีการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยประเทศไทย
ต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินศักยภาพจากการ
เปิดเสรีในหลายๆ ด้าน การใช้ประโยชน์ และเตรียมความ
พร้อมรับมือจากการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่
เป็นสิ่งที่ก�ำลังเกิดขึ้นอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ โดยการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และสร้าง
กลไกในการเยียวยา หรือมาตรการสนับสนุนต่างๆ ขึ้น
มารองรับ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับภาคเอกชน และภาค
ประชาชนให้มีความพร้อมในการรับมือกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเช่น ควรจัดตั้งคณะท�ำงาน
หรือหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับภาคเกษตร
ทีจ่ ะได้รบั ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากการเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ซึ่งก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 จะน�ำไปสู่การก�ำหนดแผนกลยุทธ์ หรือแผน
ปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพือ่ เตรียมความพร้อมเข้า
สูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ทัง้ ในส่วน
ของประโยชน์ที่จะได้รับจากประชาคมอาเซียน และผลก
ระทบที่จะเกิดขึ้นจากประชาคมอาเซียน ซึ่งถือเป็นหัวใจ
ส�ำคัญที่จะท�ำให้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนบังเกิดผลในทางปฏิบัติ
นับเป็นความโชคดีของประเทศไทยที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานค�ำสอนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสาย
กลาง ที่ชี้แนวทางการด�ำรงอยู่และปฏิบัติของประชาชน
ในทุกระดับให้ดำ� เนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง
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และมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะจั ด การต่ อ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และ
ระมัดระวัง ในการวางแผนและด�ำเนินการทุกขั้นตอน
ทั้งนี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการด�ำเนินชีวิตอย่างสมดุล
และยั่งยืน เพื่อให้สามารถอยู่ได้แม้ในโลกโลกาภิวัตน์ที่
มีการแข่งขันสูง
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ได้น้อมน�ำปรัญญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นพื้นฐานของหลักการของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 ในอันที่จะมุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา ให้ความส�ำคัญกับการสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนาประเทศสู่
ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการ และเป็นองค์รวม
และยึดวิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ. 2570 ที่ว่า “คนไทย
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่ง
ความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และ
หลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่ว
ถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม มีความมัน่ คงด้าน
อาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเอง
และแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยูใ่ นประชาคมภูมภิ าค
และโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”

สรุป
จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบันท�ำให้นักคิดเพื่อการพัฒนาทั้งหลายได้เห็นถึง
จุดแข็งจุดอ่อนด้านการพัฒนาของสังคมไทย โดยเฉพาะ
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ว่าจะปรับกุลยุทธ์
กันอย่างไร เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่เสมอ
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ซึ่งประเทศไทยเราก็มีการปรับกันมาอย่างต่อ
เนื่องตั้งแต่แผนพัฒนาฯฉบับที่ 1 เป็นต้นมา และใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11ก็ได้
ก�ำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนใน พ.ศ. 2558 ไว้ครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้าน
ความมั่นคง สังคม-วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ดังนั้น
หน่วยงานภาครัฐและภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ได้แก่
รัฐบาล ราชการส่วนกลางกระทรวง/กรมกลุ่มจังหวัด/
จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สมาคมธนาคารไทย
สภาอุตสาหกรรม หอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว สมาคมผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษาทุก
ระดับ องค์กรพัฒนาเอกชน สมาคม มูลนิธิ องค์กรอาสา
สมัครต่างๆ สภาชุมชน กรรมการหมู่บ้าน ประชาคม
หมู่บ้าน ฯลฯ จะต้องร่วมมือกันในการแปลงแนวทาง
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนดังกล่าว
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทย
ใช้โอกาสจากประชาคมอาเซียนในการพัฒนาประเทศ
และลดผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างรู้
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และเห็นด้วยกับนักวิชาการหลายๆ ท่านที่คน
ไทยจะต้ อ งน้ อ มหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้มา
ประยุกต์ใช้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กล่าวคือ การ
ใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนอย่าง “พอประมาณ”
ไม่ เ อารั ด เอาเปรี ย บชาติ ส มาชิ ก อาเซี ย นอื่ น แต่ ต ้ อ ง
ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อก้าวเดินไปในนาม
ของอาเซียน การเตรียมความพร้อมอย่าง “มีเหตุผล”
เพื่อให้ “มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี” ภายใต้เงื่อนไขความ
รู้ คู่คุณธรรม ซึ่งจะน�ำไปสู่คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และ
สังคมที่มีความก้าวหน้าอย่างสมดุล ความมั่นคง และ
ยั่งยืนตลอดไป
แ ล ะ ข อ จ บ ด ้ ว ย ข ้ อ คิ ด จ า ก . . . พ ร ะ ร า ช
ด� ำ รั ส พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เนื่ อ งในวโรกาส
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วันเฉลิมพระชมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2517
(ส�ำนักงานกปร. /2547:8) พระราชทานว่า
...คนอื่นจะว่าก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย
เมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มสี งิ่ ทีท่ นั สมัยใหม่ แต่เราพอมี
พอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย

พออยูพ่ อกันมีความสงบสุขและท�ำงานตัง้ จิตอธิษฐาน ตัง้
ปณิธานในทางนีท้ จี่ ะให้คนเมืองไทยอยูแ่ บบพออยูพ่ อกิน
ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มี
ความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอืน่ ๆ ถ้าเรารักษาความ
พออยู่พอกินได้ก็จะยอดยิ่งยวดได้
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