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การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน หนึง่ กระแสทีย่ งั ต้องคอยจับตามอง
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจ และการลงทุน ความเปลี่ยนแปลง
อาจสร้างทัง้ โอกาส หรือส่งผลกระทบต่อประเทศ ดังนัน้ การท�ำความเข้าใจ
ให้มาก รวมถึงการเตรียมความพร้อมในด้านการค้าขาย และการลงทุน จึง
เป็นสิ่งส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
มาคราวนี้ วารสารการค้าระหว่างประเทศฉบับที่ 5 ได้นำ� เสนอข้อมูล
เกีย่ วกับประชาคมอาเซียนในมุมมองของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์
คุณบุญทรง เตริยาภิรมย์ ด้วยประเด็นกว้างๆ ที่จะท�ำให้ท่านทราบถึง
ข้อมูลด้านโอกาส และอุปสรรคของประเทศไทยต่อการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียนได้อย่างละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และอีกหนึ่งประเด็นส�ำคัญคือ
เรื่องของนโยบาย มาตราการและการผลักดันด้านต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการ
ด�ำเนินงานของภาคธุรกิจแน่นอน
คอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษ พบกับบทสัมภาษณ์ของอธิบดีศรีรัตน์
รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กับบทบาทหน้าทีก่ าร
ด�ำเนินงาน ซึ่งจะท�ำให้ผู้อ่านได้ทราบถึงความรับผิดชอบของท่าน และ
ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้อ่านจะได้
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ของกรมเจรจาฯ เป็น
เสมือนผู้เปิดประตูเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศ เพียงแค่
ท่านเปิดอ่านคอลัมน์เปิดประเด็นภายในเล่ม และยังได้พบกับเนือ้ หาความ
รู้ที่น่าสนใจมากมายชวนติดตาม อาทิ แหล่งวัตถุดิบอัญมณีที่ส�ำคัญของ
โลกอุตสาหกรรมพลอยสีที่มีคุณภาพดี และมีผลผลิตมากที่สุดในโลก คือ
หนึ่งในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างประเทศพม่านั่นเอง
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บุญทรง เตริยาภิรมย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
รวมเราจึงพัฒนาไปได้คอ่ นข้างล่าช้า การทีเ่ ราค่อยๆ เติบโต
ไปทีละนิดนัน้ ไม่ทำ� ให้เราโดดเด่นเพียงพอทีจ่ ะเรียกร้องความ
สนใจและบูรณาการเศรษฐกิจของตัวเองเข้าสูเ่ วทีโลกได้อย่าง
เป็นรูปธรรมมากนัก ในขณะทีพ่ ลวัตรทางเศรษฐกิจของโลก
ได้ผนั แปรไปอย่างรวดเร็วอยูต่ ลอดเวลา จนกระทัง่ การพึง่ พา
แต่เฉพาะก�ำลังของตนเองเพียงล�ำพัง ไม่สามารถก่อให้เกิด
การพัฒนาให้กา้ วทันกระแสการเปลีย่ นแปลงของโลกอีกต่อไป
ดังนั้น AEC จึงเป็นค�ำตอบสุดท้ายร่วมกันของทุกประเทศ
ในภูมภิ าคอาเซียน ทีเ่ ราจะร่วมกันท�ำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อย่างแน่นแฟ้นมากขึ้นในบ้านหลังเดียวกัน
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ในฐานะรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ ท่านมี
มุมมองอย่างไรต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2558
หากมองย้อนในอดีตทีผ่ า่ นมา ผมคิดว่า เราได้ประสบ
กับช่วงเวลาเปลีย่ นผ่านระบบเศรษฐกิจมาหลายต่อหลายครัง้
ผ่านสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมาหลากหลายรูปแบบ ทัง้ ใน
ช่วงเวลาทีเ่ ศรษฐกิจไทยเจริญรุง่ เรือง หรือแม้แต่ในยามทีเ่ รา
ต้องประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ วัฏจักรเหล่านีเ้ กิดขึน้ อยู่
เสมอ เป็นไปตามพลวัตรของระบบเศรษฐกิจ และในอนาคต
อันใกล้นี้ เศรษฐกิจไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายครั้ง
ใหม่ นั่นก็คือ การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปี 2558 หรือที่เรียกกันว่า AEC ร่วมกับอีก 9 ประเทศใน
ภูมภิ าคอาเซียน อันได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน ฟิลปิ ปินส์
อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา อันเป็นส่วนหนึง่
ของความพยายามในการสร้างความร่วมมือของภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในครั้งนี้ ทุกประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนต่างคาดหวังว่าจะน�ำมาซึ่งความเจริญ
ก้าวหน้าและความเข้มแข็งสู่ภูมิภาคอาเซียน และท�ำให้
ภูมภิ าคเล็กๆ แห่งนี้ มีความยิง่ ใหญ่ทางเศรษฐกิจทัดเทียมกับ
ประเทศมหาอ�ำนาจอื่นๆ ทั่วโลก
การเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในวันนี้ จะเป็นทัง้
โอกาสและความท้าทายครัง้ ใหม่สำ� หรับประเทศไทย ตลอด
ระยะเวลาทีผ่ า่ นมา เราและบรรดาประเทศทัง้ หลายในภูมภิ าค
อาเซียนได้พยายามยกระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของตัวเอง เพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีการพัฒนา
ทัดเทียมกับประเทศผู้น�ำทางเศรษฐกิจอื่นๆ อย่างไรก็ตาม
ต้องยอมรับว่าด้วยข้อจ�ำกัดและทิศทางทีแ่ ตกต่างกัน รวมทัง้
อุปสรรคในเวทีระดับโลกทีม่ อี ยูม่ ากมาย ท�ำให้ผลแห่งความ
พยายามดังกล่าวเกิดขึน้ กับแต่ละประเทศไม่เท่ากัน ในภาพ
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การได้เป็นส่วนหนึง่ ของ AEC นับว่าเป็นโอกาสทีส่ ำ� คัญ
ส�ำหรับประเทศไทย เนือ่ งจากการพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจภายในภูมภิ าคทีอ่ าเซียนพยายามสร้างขึน้ อันได้แก่
ความพยายามในการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเสมอภาค และการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน ท�ำให้ในปัจจุบัน
ภูมภิ าคอาเซียนมีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจทีข่ ยายตัวเพิม่ สูงขึน้
อย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นภูมิภาคที่มีความส�ำคัญต่อ
เศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมากในฐานะของแหล่งผลิตสินค้า
และบริการปริมาณมากของโลก โดยเฉพาะสินค้าเกษตรซึ่ง
เป็นปัจจัยในการด�ำรงชีวติ ของคนทัง้ โลกภายใต้พนื้ ทีเ่ พาะปลูก
และทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่อย่างมากมาย ในปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในอาเซียน หรือ GDP ของอาเซียน
คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของ GDP ทั้งโลก มีประเทศต่างๆ นอก
อาเซียนเข้ามาลงทุนราวเจ็ดหมืน่ ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีนกั
ท่องเทีย่ วเดินทางเข้ามากว่า 70 ล้านคนในแต่ละปี นอกจากนัน้
ความพยายามในการผูกสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับภายนอก
โดยการท�ำความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศอื่นๆ
นอกอาเซียนมากขึน้ เรือ่ ยๆ ท�ำให้อาเซียนเป็นกลุม่ เศรษฐกิจ

ทีเ่ ปิดกว้าง จนกล่าวได้วา่ อาเซียนก�ำลังประสบความส�ำเร็จ
ในการบูรณาการตนเองเข้ากับเศรษฐกิจโลก
ประเทศไทยเอง ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็น
จุดศูนย์กลางของภูมภิ าคอาเซียนในเชิงยุทธศาสตร์ เนือ่ งจาก
ประเทศไทยของเราอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า “คาบสมุทรอินโดจีน” อันเป็นพืน้ ทีซ่ งึ่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม เป็นแหล่ง
เกษตรกรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลก เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง
เชือ่ มโยงภายในภูมภิ าคอาเซียน อีกทัง้ ยังมีความสะดวกใน
การติดต่อกับโลกภายนอกทัง้ ทางบก ทางน�ำ้ และทางอากาศ
นอกจากนัน้ เรายังมีจดุ แข็งทีเ่ ด่นชัดในเรือ่ งของศักยภาพใน
การผลิตสินค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ความก้าวหน้าทางการ
เกษตรและอุตสาหกรรม มีวตั ถุดบิ ด้านการเกษตรทีม่ หี ลากหลาย
และมีศักยภาพทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ มีปัจจัย
ทางด้านแรงงานทีม่ ที กั ษะสูง ระบบเศรษฐกิจทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อ
การลงทุน สิง่ เหล่านีส้ ะท้อนขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของไทยทีพ่ ร้อมจะเข้าร่วมพัฒนาการเติบโตของอาเซียน อีก
ทัง้ ตลาดอาเซียนยังเป็นผูบ้ ริโภคสินค้าและบริการทีม่ ลี กั ษณะ
คล้ายคลึงกับไทย สินค้าและบริการของเราจึงสามารถเข้าสู่

6

dtn_.indd 6

24/8/2555 15:58:28

E xclusive Interview

แห่งชาติ ที่รัฐบาลจะต้องตีโจทย์ให้แตกและต้องมีค�ำตอบ
ไว้ให้แก่ทุกคน ต้องมีการเตรียมตัวทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ
มีการวางแผนร่วมกันอย่างจริงจังระหว่างภาครัฐและภาค
เอกชน เพื่อก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงาน ไปในทิศทาง
เดียวกัน พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม
ท่านวางนโยบายและแนวทางการดำ�เนินงานของ
กระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบันอย่างไร
ผมจะขอเปรียบการบริหารประเทศ เสมือนกับการ
ขับเคลือ่ นรัฐนาวา หากพวกเราทุกคน ร่วมใจกันฟันฝ่าคลืน่ ลม
มรสุมทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมืองทีย่ งั คง
มีปญ
ั หาอยูภ่ ายในประเทศในขณะนีไ้ ปได้ เราก็จะสามารถไป
สูย่ งั จุดหมายปลายทางเดียวกัน คือความเจริญของประเทศ
และความอยู่ดีกินดีของประชาชน หากทุกท่านได้พิจารณา
ในสิ่งที่รัฐบาลได้ด�ำเนินการไปแล้วนั้น ย่อมแสดงให้เห็นถึง
ความตัง้ ใจและความมุง่ มัน่ ของรัฐบาลในการ “ขับเคลือ่ นรัฐ
นาวา เพื่อน�ำพาการค้าไทยเข้าสู่ AEC” ซึ่งช่วงระยะเวลาที่

เราต้องยอมรับว่าประเทศไทยยังมี
จุดอ่อนที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจภายใต้บริบทของ AEC ทีต
่ อ้ ง
เร่งแก้ไขอยู่ไม่น้อย ในด้านโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจที่ยังมีประสิทธิภาพการ
ผลิตต�่ำ ขาดแคลนแรงงานสายอาชีพ
อันเกิดจากค่านิยมการท�ำงานและการ
ศึกษาที่เปลี่ยนไป
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ตลาดอาเซียนได้ง่าย ในปัจจุบันอาเซียนกลายเป็นตลาด
ส่งออกหลักของไทย โดยมีสว่ นแบ่งการตลาดประมาณ 1 ใน 4
ของการส่งออกทั้งหมด มากกว่าประเทศคู่ค้าอื่นๆ ในอดีต
อย่างสหรัฐอเมริกา จีน หรือญีป่ นุ่ ความก้าวหน้าและความ
ส�ำเร็จของ AEC ในเวทีโลก จึงเป็นแรงหนุนให้ประเทศไทย
ได้บรู ณาการตัวเองเข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจโลกอย่างจริงจังด้วย
อย่างไรก็ตาม เราต้องยอมรับว่าประเทศไทยยังมี
จุดอ่อนทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้บริบท
ของ AEC ที่ต้องเร่งแก้ไขอยู่ไม่น้อยในด้านโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจทีย่ งั มีประสิทธิภาพการผลิตต�่ำ ขาดแคลนแรงงาน
สายอาชีพอันเกิดจากค่านิยมการท�ำงานและการศึกษาที่
เปลี่ยนไป การกระจุกตัวของพื้นที่อุตสาหกรรมท�ำให้เกิด
ปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ทางด้านการกระจายรายได้เกิดความ
ไม่สมดุลกันระหว่างแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาค
การเกษตร การผลิตเพื่อการส่งออกยังต้องพึ่งพาการน�ำเข้า
วัตถุดบิ เทคโนโลยี พลังงาน และเงินทุนจากต่างประเทศเป็น
หลักท�ำให้ไม่สามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้ การวิจัย
และพัฒนายังอยูใ่ นระดับต�ำ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมส่วนใหญ่ขาดความเข้มแข็ง ไม่สามารถปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดจนการพึ่งพาการส่งออกมากถึง
ร้อยละ 70 ของ GDP ท�ำให้ไทยมีความอ่อนไหวต่อวิกฤต
เศรษฐกิจ และความต้องการของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา
ปัจจุบัน ได้มีการกล่าวถึง AEC ผ่านทางสื่อต่างๆ ทั้ง
สือ่ สิง่ พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสือ่ อินเตอร์ แม้กระทัง่ Social
Network กันอย่างกว้างขวาง ในฐานะอีกหนึ่งรูปแบบของ
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งได้
ตอกย�ำ้ ให้เห็นถึงความตืน่ ตัวและการเตรียมพร้อมรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเป็นทั้งโอกาสและผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นของทุกภาคส่วนของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงสถาบันการ
ศึกษา ต่างๆ นับจากนี้ไป นอกจากความท้าทายจากความ
ผันผวนทางเศรษฐกิจทีพ่ วกเราต้องเผชิญอยูใ่ นปัจจุบนั เรือ่ ง
ของ AEC นับเป็นความท้าทายใหม่ ทีจ่ ะเข้ามามีบทบาทกับ
ท่านทั้งหลายมากยิ่งขึ้น รัฐบาลเองในฐานะของผู้ก�ำหนด
นโยบาย ได้ตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่า AEC นี้ ถือเป็นวาระ
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ผ่านมา ประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในทุกๆ ด้านแล้ว กว่าร้อยละ 70
ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง ผมขอเรียนว่า รัฐบาลได้
บูรณาการการท�ำงานในระยะต่อไปจากนี้ ให้เป็นกลไกส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อน และได้ก�ำหนดมาตรการเพื่อดึงศักยภาพ
ของการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียนในครัง้ นี้ ออกมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ดังต่อไปนี้
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ผมเห็นว่าภาครัฐมีความพร้อม
แล้ว โดยเราพร้อมที่จะยืนหยัดเคียง
ข้างไปกับภาคธุรกิจเอกชน ในการเสริม
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยต่อ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ

มาตรการส�ำคัญล�ำดับแรก คือ รัฐบาลจะเร่งสร้าง
พื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
การค้า การลงทุน โดยหลักๆ ได้แก่ การปรับโครงสร้างภาษีเพือ่
อ�ำนวยประโยชน์และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้มาก
ขึน้ ศึกษาและปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ให้มคี วามเหมาะสม
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน แต่ยงั รักษาไว้ซงึ่ ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของประเทศ และการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
(R & D) เพื่อใช้นวัตกรรมเป็นตัวเพิ่มมูลค่าของสินค้าและ
บริการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยให้สงู ขึน้
นอกจากนี้ เรายังต้องเร่งฟื้นฟูประเทศหลังวิกฤตอุทกภัย
ซึง่ ขณะนีร้ ฐั บาลได้เข้าไปดูแลในเรือ่ งการสร้างระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้ำอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างมาตรการ
โครงสร้างเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย
ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
มาตรการส�ำคัญล�ำดับทีส่ อง คือ รัฐบาลจะเร่งพัฒนา
ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานการขนส่งภายในประเทศ (Domestic
Logistics) เพื่อเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ ในด้านการขนส่ง
ทางบก ทางเรือ และทางอากาศระหว่างประเทศในภูมิภาค
(ASEAN Logistics) ให้มีความสะดวก รวดเร็วและรองรับ
ปริมาณขนส่งระหว่างประเทศ โดยมุ่งพัฒนาประเทศไทย
ไปสู่การเป็นศูนย์กลาง (Hub) ด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาค
อาเซียน จากความได้เปรียบด้านท�ำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์
ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมผ่านเกือบทุกประเทศในคาบสมุทร
อินโดจีน ส่งผลให้ไทยมีบทบาทสูงในด้านโลจิสติกส์และการ
กระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทัง้ ประเทศพม่า ลาว
กัมพูชา มาเลเซีย จีนตอนใต้ และสามารถส่งต่อไปยังประเทศ
เวียดนามได้สะดวกมากยิง่ ขึน้ รวมถึงเป็นช่องทางการค้าผ่าน
แดนไปยังประเทศที่สามต่อไป ตลอดจนอาศัยโอกาสอันดี
จากการสร้างท่าเรือน�้ำลึกทวายในพม่า เป็นประตูการค้า
ฝั่งตะวันตกด้านฝั่งทะเลอันดามันเชื่อมโยงกับด้านอ่าวไทย
ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งจะเป็นเส้นทางการค้าใหม่ของโลก
ตะวันตกและตะวันออกทีเ่ ชือ่ มระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับ
มหาสมุทรแปซิฟิกเข้าด้วยกัน สามารถย่นระยะเวลาในการ
ขนส่งและประหยัดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ
นอกจากนัน้ เศรษฐกิจในระดับภูมภิ าคและอนุภมู ภิ าค
กับประเทศเพื่อนบ้าน ถือเป็นนโยบายส�ำคัญของรัฐบาล
โดยในปี 2555 นี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ตงั้ เป้าผลักดันการค้า

8

dtn_.indd 8

24/8/2555 15:58:29

E xclusive Interview

อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการก�ำหนดมาตรฐานทาง
การค้าเพื่อป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน และสินค้าที่อาจ
จะทะลักเข้ามาจากต่างประเทศได้โดยหน่วยงานภาครัฐที่
เกีย่ วข้องทัง้ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร รวมถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้มีการเตรียมการและบูรณาการการท�ำงาน
ร่วมกันในเรื่องนี้ไว้พร้อมแล้ว
ผมเห็นว่าภาครัฐมีความพร้อมแล้ว โดยเราพร้อมทีจ่ ะ
ยืนหยัดเคียงข้างไปกับภาคธุรกิจเอกชน ในการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รับมือ
กับความเปลีย่ นแปลงทางการค้า มุง่ หาช่องทางและโอกาส
ในการค้าการลงทุนให้แก่ผปู้ ระกอบการไทย สร้างความเข้มแข็ง
ให้ภาคธุรกิจไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และผลักดัน
ให้การผนึกก�ำลังและสร้างการท�ำงานแบบบูรณาการร่วม
กัน (Synergy) เกิดขึน้ ในระบบเศรษฐกิจของไทย และขอให้
ทุกท่านเชือ่ มัน่ ในความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยภายใต้รฐั
นาวาของรัฐบาลปัจจุบนั ผมขอให้พวกเราร่วมกันมองว่าเวที
ของ AEC แห่งนี้ คือ เวทีแห่งความร่วมมือกันของทุกประเทศ
สมาชิกในกลุม่ อาเซียน เป็นเวทีแห่งการสร้างความปรองดอง
ทางเศรษฐกิจของภูมภิ าคอาเซียน ซึง่ จะสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจของทุกประเทศในอาเซียนให้เกิดขึ้นต่อไป
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ชายแดนให้มูลค่าการค้าสูงกว่า 1 ล้านล้านบาท และได้
ก�ำหนดกลไกผลักดันการค้าชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน
การท�ำงานของคณะท�ำงานด้านการผลักดันและขับเคลื่อน
การค้าในภูมภิ าคอาเซียนและการค้าชายแดน ทีจ่ ะรับผิดชอบ
ดูแลด้านการส่งเสริมการส่งออกในตลาดอาเซียน และการค้า
ชายแดนพร้อมส่งเสริมการลงทุนให้เกิดฐานการผลิตตาม
แนวชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน ในส่วนของรัฐบาลเอง
ก็พยายามทีจ่ ะยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศ
เพือ่ นบ้าน เพือ่ สร้างมูลค่าการค้าและการลงทุนกับประเทศ
เพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น
มาตรการส�ำคัญล�ำดับทีส่ าม คือ รัฐบาลจะมีมาตรการ
ที่เข้มแข็งเพื่อรองรับผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้น สามารถแก้ไข
ปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จาก AEC ได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะ
ในเรือ่ งของผลกระทบจากสินค้าด้อยคุณภาพทีท่ ะลักเข้ามา
จ�ำหน่ายในประเทศที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค ซึ่งเป็นปัญหา
ส�ำคัญทีเ่ ชือ่ มโยงมาสูเ่ รือ่ งของมาตรฐานทางการค้า ภาครัฐ
จึงจ�ำเป็นต้องมีกติกา และกฏเกณฑ์เพื่อรับมือกับปัญหานี้
โดยท�ำควบคู่กันไปเป็น 2 แนวทาง คือ เร่งพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานทางการค้าของไทย อาทิ มาตรฐานสุขอนามัย
ของสินค้าเกษตร มาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับปรุงระบบเตือนภัยทางการค้า
และการใช้มาตรการทางการค้า ให้สามารถด�ำเนินการได้
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ศรีรัตน์ รัษฐปานะ

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กับบทบาทผู้เปิดประตูเชื่อมโยง
เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

เพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ใหม่ในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศทีต่ ดิ อันดับ 1 ใน 10 ประเทศผูน้ ำ� การค้าโลก
ภายในปี 2563 จากปัจจุบันที่ไทยติดอันดับ 1 ใน 20 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศคือหนึ่งในผู้มีบทบาทส�ำคัญ
ต่อการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศอย่างยัง่ ยืนท่ามกลางการแข่งขันขับเคีย่ วในสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ
ยุคที่มีพลวัติสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ มาท�ำความเข้าใจบทบาทของผู้เปิดประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ใกล้สุกงอมนี้ร่วมกัน
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ปัจจุบัน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มี
บทบาทหน้าที่การด�ำเนินงานอย่างไรบ้าง
กรมฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ โดยเสนอแนะนโยบาย ก�ำหนดท่าทีกลยุทธ์
และเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ผลประโยชน์
สูงสุดของประเทศ เรามีพนั ธกิจด้านการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ เพื่อขยายโอกาส ปกป้องและรักษาผลประโยชน์
ทางการค้า การลงทุน พร้อมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน รวมทัง้ พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยหน้าทีห่ ลักทีส่ �ำคัญ ได้แก่ การประชุมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศในกรอบต่างๆ ตัง้ แต่ระดับทวิภาคี อนุภมู ภิ าค
ภูมภิ าค พหุภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
การค้าและองค์การระหว่างประเทศต่างๆ เรามีการศึกษา
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ใช้ในการเสนอแนะนโยบายและก�ำหนด

ท่าทีการเจรจาในกรอบต่างๆ ทั้งของไทยและประเทศ
คูเ่ จรจา เสนอนโยบายด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
รวมถึงผลกระทบในกรอบต่างๆ ที่มีต่อไทย และท�ำหน้าที่
ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเจรจา
การค้าระหว่างประเทศให้ทกุ ภาคส่วนรับทราบความคืบหน้า
ของการเจรจา เพือ่ ปรับตัวรองรับผลการเจรจา ใช้ประโยชน์
จากการเปิดเสรีทางการค้า และสร้างการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในกระบวนการเจรจา
อาจกล่าวว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นประตูเชือ่ มโยงเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเวทีอาเซียน ได้หรือไม่
อาจกล่าวเช่นนั้นก็ได้ เพราะทุกวันนี้กรมฯ ท�ำหน้าที่
เสมือนประตูดา้ นเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศ
ในการเจรจาการค้าด้านต่างๆ รวมถึงการเจรจาเพือ่ สร้างเสริม
ความสัมพันธ์กบั ประเทศคูค่ า้ รักษาผลประโยชน์และขยาย
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โอกาสทางเศรษฐกิจของไทย ซึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554
ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้ กรมฯ ท�ำหน้าที่
เป็นหน่วยงานหลักของไทย (National AEC Coordinating
Agency) ในการขับเคลื่อน ประสานงานและบูรณาการกับ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเจรจาและการเตรียมความ
พร้อมก้าวสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC (ASEAN
Economic Community) ในปี 2558 ซึง่ เป็นความรับผิดชอบ
ทีส่ ำ� คัญมาก กรมฯ จึงได้จดั ตัง้ ส�ำนักงานยุทธศาสตร์และการ
บูรณาการสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพือ่ ด�ำเนินการด้านนี้
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC
(ASEAN Economic Community) มีความส�ำคัญ
และจะส่งผลต่อไทยอย่างไร
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นหนึ่งในสามเสา
หลักความร่วมมือของประชาคมอาเซียน นอกเหนือจากเสา
ด้านการเมืองความมัน่ คง และเสาด้านสังคมวัฒนธรรม เป็น
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ปั จ จุ บั น อาเซี ย นเป็ น ตลาดที่ มี
ศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปด้วยการมี
ขนาดประชากรกว่า 590 ล้านคน มี
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
กว่า 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
มีการลงทุนโดยตรงทีเ่ ข้ามาในภูมภ
ิ าค
สูงถึงกว่า 76,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

วิวัฒนาการความร่วมมือที่ด�ำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึง
จุดสุกงอมของกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียนทีก่ อ่ ตัง้ มากว่า 40 ปี
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558
เน้นหลักการท�ำงานร่วมกันอย่างบูรณาการด้วยแนวคิด
เพื่อระยะยาว โดยปี 2558 นี้ จะเป็นปีเริ่มต้นมิติใหม่ของ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งใกล้ชิดแนบแน่นและ
มีความเสรียงิ่ ขึน้ เพือ่ การรวมตัวเป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวกันอย่างมีเสถียรภาพ กลายเป็นภูมภิ าคทีม่ คี วามสามารถ
การแข่งขันสูง ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก
สร้างให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคและสามารถ
บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
ปัจจุบันอาเซียนเป็นตลาดที่มีศักยภาพที่จะเติบโต
ต่อไปด้วยการมีขนาดประชากรกว่า 590 ล้านคน มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติกว่า 1.5 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐฯ และมีการลงทุนโดยตรงทีเ่ ข้ามาในภูมภิ าคสูงถึงกว่า
76,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
และเป็นตลาดทีม่ ขี นาดใหญ่แห่งหนึง่ ของโลก ซึง่ อาเซียนยัง
มีความตกลงการค้าเสรีกับประเทศคู่เจรจาอื่นๆ ได้แก่ จีน
ญีป่ นุ่ สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย และออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
เพื่อแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ในการเข้าสู่ตลาดและขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ความเป็นปึกแผ่น
ของอาเซียนจะช่วยให้อ�ำนาจการต่อรองในเวทีต่างๆ สูงขึ้น
ไทยให้ความส�ำคัญกับอาเซียนในฐานะมิตรประเทศทีม่ คี วาม
ใกล้ชดิ ทัง้ สภาพภูมศิ าสตร์ สังคมวัฒนธรรมและการเป็นหุน้
ส่วนทางเศรษฐกิจ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา อาเซียนเป็นตลาด
ส่งออกส�ำคัญอันดับหนึ่งของไทยน�ำหน้าตลาดเดิมอย่าง
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น และยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่าง
ต่อเนือ่ ง เฉพาะปี 2554 ไทยส่งออกไปยังอาเซียนเป็นมูลค่า
ถึง 54,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
AEC มีความส�ำคัญและเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างมาก
ส�ำหรับคนไทยทุกภาคส่วน ทัง้ ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภค ผูส้ ง่ ออก-น�ำเข้า
เกษตรกร ผู้ให้บริการ นักลงทุน และประชาชนทั่วไป อาจ
ท�ำให้เกิดทั้งโอกาสและผลประโยชน์ เช่น ผู้ประกอบการ
สามารถน�ำเข้าสินค้าและวัตถุดบิ จากประเทศอาเซียนอืน่ ใน
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ส่วนอุปสรรคที่ท้าทายที่อาจเกิดขึ้น เช่น สินค้าไทย
อาจถูกสินค้าและบริการของประเทศอาเซียนอื่นที่มีความ
หลากหลาย มีคณ
ุ ภาพดีกว่าหรือราคาถูกกว่าเข้ามาแข่งขัน
หรือแย่งตลาด เช่นเดียวกับบุคลากรวิชาชีพไทยอาจถูก
บุคลากรประเทศอาเซียนอืน่ แย่งงาน ธุรกิจไทยอาจถูกธุรกิจ
ต่างชาติ ไม่วา่ จากประเทศอาเซียนหรือจากชาติอนื่ ทีส่ วมสิทธิ
อาเซียน แย่งส่วนแบ่งตลาดในประเทศ ขณะทีป่ ระชาชนไทย
ส่วนมากยังไม่มีความช�ำนาญด้านภาษาอังกฤษหรือภาษา
อาเซียนอื่นๆ ซึ่งอาจท�ำให้เกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสาร
ไทยจึงต้องเตรียมการรองรับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้
ทั้งเรื่องผลประโยชน์และผลกระทบ
ทีผ
่ า่ นมา บทบาทของกรมฯ ในการประชุมอาเซียน
เป็นอย่างไร
ต้องขอท�ำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่า บทบาทของ
ไทยในเวทีอาเซียน แยกออกเป็นบทบาทในนามกระทรวง
พาณิชย์ คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นหัวหน้า
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ราคาถูกลง สามารถย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอาเซียน
อื่นที่มีความได้เปรียบด้านปัจจัยการผลิต ขยายการส่งออก
สินค้าไทยในอาเซียน และใช้ประโยชน์จากระบบขนส่งและ
โลจิสติกส์ทสี่ ะดวกในราคาต�ำ่ ลง จากความร่วมมือด้านการ
อ�ำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐาน เช่นเดียวกับบริษทั ไทยทีส่ ามารถจัดตัง้ ธุรกิจหรือให้
บริการในประเทศอาเซียนอืน่ ง่ายขึน้ จากการลดอุปสรรคและ
ข้อจ�ำกัดด้านการค้าบริการและการลงทุน ขณะที่บุคลากร
วิชาชีพจะมีโอกาสไปท�ำงานในประเทศอาเซียนอื่นมากขึ้น
จากข้อตกลงการยอมรับร่วมด้านวิชาชีพของอาเซียน ซึง่ จัดท�ำ
เสร็จแล้ว 7 สาขา ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ วิศวกร สถาปนิก
ช่างส�ำรวจ พยาบาลและนักบัญชี ประชาชนก็มโี อกาสเลือก
ซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายขึ้น ใน
ราคาเป็นธรรม จากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและการบังคับใช้
กฎหมายและนโยบายการแข่งขันประเทศอาเซียน รวมทัง้ ได้
รับความคุม้ ครองจากการบริโภคสินค้าและบริการของประเทศ
อาเซียนมากขึน้ จากความร่วมมือด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
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คณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Ministers: AEM) ซึง่ จะก�ำหนดแนวทาง
การด�ำเนินงานและความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งหมดของ
อาเซียน รวมทั้งความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจของอาเซียน
กับประเทศคู่เจรจา ในส่วนบทบาทของกรมฯ อธิบดีกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศจะเป็นหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทย
ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (Senior
Economic Official Meeting: SEOM) ซึ่งด�ำเนินการก�ำกับ
ดูแลความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของอาเซียนทั้งหมดเพื่อ
รายงานต่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) กระทรวง
พาณิชย์จงึ เป็นผูป้ ระสานงานกับกระทรวงอืน่ ๆ และหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�ำหนดแนวทาง ท่าทีการเจรจา
ของไทยในเวทีเศรษฐกิจอาเซียนและผลักดันการด�ำเนินการ
ตามมติของอาเซียนต่อไป
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กรมฯ มีแนวทางการด�ำเนินงานในการส่งเสริม
ความรูค
้ วามเข้าใจเรือ่ งการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) อย่างไร
กรมฯ ให้ความส�ำคัญต่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากความตกลง FTAs ของไทยและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน โดยด�ำเนินยุทธศาสตร์การเตรียมความ
พร้อม ได้แก่ การสร้างความตระหนักแก่ทุกภาคส่วนถึง
โอกาสและความท้าทายของ AEC มุ่งรักษาผลประโยชน์
ของไทยในอาเซียน โดยติดตามและผลักดันการด�ำเนินการ
ตามพันธกรณีของประเทศสมาชิกอาเซียน ให้ความส�ำคัญ
กับการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีของไทย เพือ่ สร้างความน่าเชือ่ ถือ
ของไทยในอาเซียนและช่วยให้การเชื่อมโยงระดับภูมิภาค
ภายใต้กรอบอาเซียน เช่น การท�ำ FTA ระหว่างอาเซียนกับ
ประเทศคู่เจรจา มีผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
และส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรในภูมภิ าคอาเซียนอย่าง
เหมาะสม บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน
ส่วนการด�ำเนินยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาความพร้อม
ต่อการแข่งขันภายใต้ AEC กรมฯ มุ่งด�ำเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ คือ สร้างความตื่นตัวบนพื้นฐานความรู้ความ
เข้าใจทีถ่ กู ต้อง เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนและ
สร้างฐานสนับสนุนในวงกว้าง ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ใช้
ประโยชน์จาก AEC และ FTA อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง เพิ่ม
การขยายธุรกิจการค้า การลงทุนทั้งตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตลาดอาเซียน และประเทศ
ที่เป็นภาคีในความตกลง FTA เตือนภัยและสร้างภูมิคุ้มกัน
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กรมฯ มี ก ารบริ ห ารจั ด การการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้
ทั่วถึงในทุกภาคส่วนอย่างไร
กรมฯ ได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ ภาครัฐ เอกชน สถาบันวิชาการและสถาบันการศึกษา เช่น
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรมอาชีวะศึกษา กรม
การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ มหาวิทยา
ลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นต้น เพื่อร่วมกัน
จัดกิจกรรมส่งเสริม ฝึกอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับ AEC และ FTAs รวมทัง้ จัดเวทีการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ น
เกี่ยวข้อง ทั้งสมาคมการค้า/ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ภาค
ประชาสังคมและประชาชนทัว่ ไปในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัด
เวทีสาธารณะเพือ่ รับฟังข้อคิดเห็นเกีย่ วกับปัญหาและอุปสรรค
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เป็นวิทยากรบรรยาย/เสวนาใน

กรมฯ ให้ ค วามส�ำคั ญ ต่ อ การ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความตกลง
FTAs ของไทยและส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่วน โดยด�ำเนินยุทธศาสตร์
การเตรียมความพร้อม ได้แก่ การสร้าง
ความตระหนักแก่ทก
ุ ภาคส่วนถึงโอกาส
และความท้าทายของ AEC มุ่งรักษา
ผลประโยชน์ของไทยในอาเซียน

เวทีตา่ งๆ และจัดจ้างศึกษาวิจยั ผลกระทบของ AEC ในภาพ
รวมและรายสาขา โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อต้องการ
ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และการเตรียมมาตรการรองรับการแข่งขันจากการเปิดเสรี
ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งหากผู้สนใจมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถาม
ข้อมูลเกีย่ วกับการค้าระหว่างประเทศ สามารถติดต่อเราได้ที่
Call Center 0 2507 7555 เว็บไซต์ www.dtn.go.th และ
www.thailandaec.com หรือสอบถามข้อมูลด้วยตัวเองที่
ชั้น 3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
เรามีศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC
Information Center) ซึง่ มีเจ้าหน้าทีค่ อยให้บริการแก่ทกุ ท่าน
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โดยเน้นภาคส่วนทีไ่ ด้รบั ประโยชน์หรือผลกระทบจากการค้า
เสรี รวมทั้งเร่งพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เอกชนและเยาวชน
คนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการแข่งขัน
นอกจากนี้ เรายังได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการ
เตรียมความพร้อมและส่งเสริมผูป้ ระกอบการไทย โดยเฉพาะ
ภาค SMEs ในรูปแบบของสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการเตรียมการรองรับการเปิดเสรีอาเซียนและจัด
ตั้งศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC
Information Center) เพื่อให้ข้อมูลและค�ำปรึกษาเกี่ยวกับ
AEC ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 และยังได้
ประสานกับกระทรวงฯ ในการมอบหมายให้สำ� นักงานพาณิชย์
จังหวัดทัว่ ประเทศเป็นศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนระดับจังหวัด มีการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ (AEC
Mobile Unit) รวมทั้งจัดท�ำข้อมูลการเปิดเสรีอาเซียน การ
ใช้ประโยชน์จากพันธกรณีและการเตรียมมาตรการรองรับผล
กระทบ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมฯ พร้อมเชือ่ มโยงข้อมูล
กับเครือข่ายเว็บไซต์พนั ธมิตรของสมาคมธุรกิจการค้าต่างๆ
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70 ปี

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ :
ผู้เปิดประตูเศรษฐกิจการค้าไทยสู่เวทีโลก

ท่ามกลางกระแสการแข่งขันและการกีดกันทางการค้าในปัจจุบนั การเจรจาต่อรองเพือ่ รักษาผลประโยชน์ในเวที
เจรจาระหว่างประเทศ ได้แก่ องค์การการค้าโลก เอเปค และอาเซียน มีความส�ำคัญมากขึน้ และมีบทบาทต่อไทยอย่างมาก
เนือ่ งจากส่งผลกระทบต่อการค้าทัง้ ทางตรงและทางอ้อม จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ทยต้องเข้าไปมีสว่ นร่วมในการเจรจา
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กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ก่อตัง้ เมือ่ พ.ศ. 2485
เดิมคือกรมการสนเทศ ปรับมาเป็นกรมเศรษฐกิจการ
พาณิชย์ จนปี พ.ศ. 2545 มีการปรับโครงสร้างอีกครัง้ เพือ่ ให้
สอดคล้องกับภารกิจหลักของกรมฯ โดยเพิม่ งานเจรจาการค้า
บริการ และการเจรจาเขตการค้าเสรี และเปลีย่ นชือ่ เป็นกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ โดย
ในอดีต กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์มีบทบาทการปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการ ได้แก่ การศึกษาติดตาม วิเคราะห์ วิจัยภาวะ
เศรษฐกิจการค้าการตลาด ค้นคว้าข้อเท็จจริง รวบรวมและ
ประมวลสถิติทางการค้า รวมทั้งเป็นเจ้าหน้าที่อ�ำนวยการ
ด้านการก�ำหนดนโยบายวางแผน เสนอแนะเป้าหมาย และ
บริหารงานของกระทรวงพาณิชย์
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้มีการปรับ
กระบวนทัศน์และปรับปรุงการบริหารจัดการตามพันธกิจ เพือ่
ให้งานที่ออกมามีประสิทธิผลยิ่งขึ้น พร้อมรองรับการเจรจา
ในประเด็นใหม่ทสี่ ลับซับซ้อน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและ
รูปแบบการสื่อสาร เพื่อให้เข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
เปิดเสรีเศรษฐกิจการค้า ด้วยการกระจายข้อมูลและเสริม
สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิต การค้า
และประชาชนทัว่ ไป กรมฯ มุง่ มัน่ เป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนา

เศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน พลิกโฉมประเทศไทย ให้ก้าวไกล
สู่สากล บนเวทีแห่งการเป็นผู้น�ำ
คุณศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กล่าวในโอกาสทีก่ รมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศครบรอบ 70 ปี ว่า “กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เป็นกรมทีแ่ ปรมาจากกรมเดิม คือ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
ปีนี้ครบรอบ 70 ปีของกรมเจรจาฯ ถือเป็นโอกาสพิเศษและ
เป็นปีทเี่ ราต้องเริม่ ปรับตัวให้เร็วขึน้ กว่าเดิม เพราะประเทศไทย
ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียน ก�ำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในอีก 3 ปีขา้ งหน้า กรมเจรจาฯ เปรียบเสมือน
เป็นประตูเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศ การ
เป็นคนกลางในการเจรจาหมายถึงการสือ่ สารกับทัง้ คนนอก
และคนใน เราเป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาเรือ่ งเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างประเทศ เจรจาท�ำความตกลงต่างๆ เพื่อเปิด
โอกาสให้ภาคธุรกิจของไทยได้รับประโยชน์ในการเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศ ท�ำมาค้าขายและลงทุนในโลกเศรษฐกิจ
ไร้พรมแดน เป็นเรือ่ งทีบ่ คุ ลากรของกรมฯ จ�ำเป็นต้องพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ งและท�ำงานบนพืน้ ฐานองค์ความรูท้ ตี่ อ้ งขยาย
เพิ่มในเชิงลึกตลอดเวลา ให้มั่นใจว่าคุณภาพในการท�ำงาน
มีผลลัพธ์เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ”
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วิสยั ทัศน์: ก้าวทันกระแสการค้าโลก
เจรจาเชิงรุก เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของประเทศ
กรมเจรจาฯ จึงเป็นเสมือนประตูดา้ นเศรษฐกิจการค้า
ระหว่างไทยกับต่างประเทศ ในการเจรจาสร้างเสริมความ
สัมพันธ์กบั ประเทศคูค่ า้ รักษาผลประโยชน์และขยายโอกาส
ทางเศรษฐกิจการค้าของไทย มีภารกิจเผยแพร่ขอ้ มูล ความรู้
สร้างความเข้าใจแก่ผปู้ ระกอบการและประชาชนทัว่ ไป รวมทัง้
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลการเจรจา เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์
2554 ทีผ่ า่ นมา คณะรัฐมนตรีมมี ติมอบหมายให้ กรมเจรจาฯ
เป็นหน่วยงานหลักของไทย (National AEC Coordinating
Agency) ในการขับเคลื่อน ประสานงาน บูรณาการกับทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเจรจาและเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 โดยกรมฯ ได้จัดตั้ง

คุณศรีรัตน์ รัษฐปานะ
ส�ำนักงานยุทธศาสตร์และการบูรณาการสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เพื่อด�ำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
การก่อตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้อาเซียนรวมตัวกันเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
อย่างมีเสถียรภาพ เป็นภูมภิ าคทีม่ คี วามสามารถการแข่งขัน
สูง มีการพัฒนาอย่างเท่าเทียมและสามารถบูรณาการเข้ากับ
เศรษฐกิจโลก ปัจจุบัน อาเซียนเป็นตลาดส�ำคัญอันดับหนึ่ง
ของไทยและมีศกั ยภาพเติบโตต่อไปด้วยจ�ำนวนประชากรรวม
กันกว่า 590 ล้านคน มีมลู ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
รวมกันกว่า 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ มีการลงทุนโดยตรง
ทีเ่ ข้ามาในภูมภิ าคสูงถึงกว่า 76,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย
อาเซียนได้ทำ� ความตกลง FTAs กับประเทศคูค่ า้ ส�ำคัญ ได้แก่
จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
เพือ่ แลกเปลีย่ นสิทธิประโยชน์การเข้าสูต่ ลาดและขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ทัง้ 6 ประเทศดังกล่าวมีประชากร
รวมกันเกือบครึง่ หนึง่ ของประชากรโลก (กว่า 3,300 ล้านคน)
มี GDP รวมกันมากกว่าหนึ่งในสี่ของ GDP โลก ซึ่งการค้า
ระหว่างไทยกับประเทศดังกล่าวมีสดั ส่วนสูงถึงเกือบร้อยละ 40
ของยอดรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย
ในส่วนบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ในเวทีอาเซียน
ไทยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นหัวหน้าคณะ
ผูแ้ ทนไทยในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
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ปัจจุบัน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ เป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศในทุกระดับ ทัง้ ทวิภาคี ภูมภิ าคและพหุภาคี มีบทบาท
หน้าทีก่ ำ� หนดยุทธศาสตร์และท่าทีในการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ เพือ่ เสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
การค้ากับประเทศคูค่ า้ แบบเป็นรายๆ และเป็นกลุม่ ประเทศ
ในเวทีที่ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยเฉพาะเวทีหลัก ได้แก่
องค์การการค้าโลก อาเซียน และเอเปค รวมทั้งด�ำเนินการ
เจรจาท�ำความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreements:
FTAs) กับประเทศคู่ค้า ปัจจุบัน ไทยท�ำความตกลงเปิดเสรี
ทางเศรษฐกิจการค้ากับประเทศสมาชิกอาเซียนรวม 3 ฉบับ
ในด้านสินค้า บริการและการลงทุน เพือ่ เป็นพืน้ ฐานส�ำหรับ
การสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและท�ำความตกลง
เปิดเสรี (FTAs) กับประเทศคู่ค้าอื่นอีก 7 ประเทศ ได้แก่ จีน
ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และเปรู รวม
10 ฉบับ เป็นระดับทวิภาคี 5 ฉบับและระหว่างอาเซียนกับ
ประเทศนอกอาเซียน รวม 5 ฉบับ
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Economic Ministers: AEMs) ซึง่ ก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการ
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจทัง้ หมดของอาเซียน รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ดา้ นเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศคูเ่ จรจา
ขณะทีอ่ ธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะเป็นหัวหน้า
คณะผูแ้ ทนไทยเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสด้านเศรษฐกิจ
อาเซียน (Senior Economic Official Meeting: SEOM) ซึ่ง
ด�ำเนินการและก�ำกับดูแลความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของ
อาเซียน รายงานต่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEMs)
กระทรวงพาณิชย์ จึงเป็นผู้ประสานกับกระทรวงอื่นและ

หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�ำหนดแนวทางและ
ท่าทีการเจรจาของไทยในเวทีดา้ นเศรษฐกิจของอาเซียนและ
ผลักดันการด�ำเนินการตามมติของอาเซียน
กรมฯ ให้ความส�ำคัญต่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากความตกลง FTAs ของไทยและสนับสนุนการมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่วน โดยด�ำเนินยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อม
คือ สร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนถึงโอกาสและความ
ท้าทายของ AEC รักษาผลประโยชน์ของไทยในอาเซียน
โดยติดตามและผลักดันการด�ำเนินการตามพันธกรณีของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตาม
พันธกรณีของไทย เพือ่ สร้างความน่าเชือ่ ถือของไทยในอาเซียน
และช่วยให้การเชือ่ มโยงระดับภูมภิ าคภายใต้กรอบอาเซียน
(เช่น การท�ำ FTA ระหว่างอาเซียนกับประเทศคูเ่ จรจา) มีผล
เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ในอาเซียนอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกัน
ด�ำเนินยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาความพร้อมรับการแข่งขัน
ภายใต้ AEC ให้บรรลุเป้าประสงค์ เช่น สร้างความตืน่ ตัวบน
พืน้ ฐานความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้อง เสริมสร้างการมีสว่ นร่วม
จากทุกภาคส่วนและสร้างฐานสนับสนุนในวงกว้าง ส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้ใช้ประโยชน์จาก AEC และ FTA เพิ่มการ
ขยายธุรกิจการค้าการลงทุนทัง้ ตลาดภายในประเทศและต่าง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอาเซียน (AEC) และ

คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ อดีต
อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
(1 ต.ค. 2529- 30 ก.ย. 2532)
ในอดีต กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
เป็นกรมวิชาการหรือทั่วไปเรียกว่ากรม
เสนาธิการของกระทรวงพาณิชย์ มีงานส�ำคัญคือศึกษา วิจยั
และก�ำหนดนโยบาย ประเด็นส�ำคัญขณะนัน้ มีเรือ่ งอาเซียน
GATT ข้อตกลงสินค้าระหว่างประเทศ งานดัชนีราคาผูบ้ ริโภค
และงานเรื่องเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงฯ โดยเน้น
หนักเรือ่ งการประชุมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เช่น พม่า
อุรกุ วัยและลาว พวกเราท�ำงานกันด้วยความสนุกสนาน เป็น
ความทรงจ�ำที่ประทับใจ

คุณสุคนธ์ กาญจนาลัย อดีตอธิบดี
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
(1 ต.ค. 2532- 30 ก.ย. 2536)
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์มีอ�ำนาจ
หน้าทีห่ น้าทีก่ ว้างขวางมาก ลักษณะงานเป็น
งานวิชาการ เริม่ ตัง้ แต่เสนอนโยบาย เป้าหมายและแผนงาน
ต่างๆ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
รวมทั้งประสานงาน รับผิดชอบงานเจรจาองค์การการค้า
ระหว่างประเทศ ซึง่ เหมือนปิดทองหลังพระ ข้าราชการทุกคน
ท�ำงานด้ายความอุตสาหะ ใช้ความรู้ ความสามารถและ
ความอดทน น่าภูมิใจที่ข้าราชการทุกท่านท�ำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีผลงานดีเด่น
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คุณเกริกไกร จีระแพทย์ อดีตอธิบดี
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
(1 ต.ค. 2536- 30 ก.ย. 2539)
เราต้องน�ำประเทศไทยสู่การเป็น
สมาชิกองค์การการค้าโลกและเป็นประธาน
อาเซียน ต้องท�ำหลายอย่างเพือ่ ให้อาเซียนก้าวไปข้างหน้าใน
รูปแบบของการรวมตัวทีแ่ ข็งแกร่งขึน้ ไม่เพียงแต่ FTA ทีเ่ ริม่
มาตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งน�ำไปสู่การตั้งองค์การการค้าโลกใน
วันที่ 1 มกราคม 2538 กรมฯ นีจ้ งึ มีทมี่ าเคียงคูก่ บั วิวฒ
ั นาการ
การค้าระหว่างประเทศทีส่ �ำคัญของโลก ผมดีใจทีก่ รมเจรจาฯ
เติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

กรมเจรจาฯ ให้ความส�ำคัญต่อการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความ
ตกลง FTAs ของไทยและสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ภาครัฐและเอกชนในระดับจังหวัด เช่น พาณิชย์อาสา
ประชาสัมพันธ์จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขอ้ มูลหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวง
พาณิชย์เกีย่ วกับ AEC อย่างต่อเนือ่ ง โดยศูนย์ฯ ระดับจังหวัด
ยังเป็นเครือข่ายบริการข้อมูลกับศูนย์ AEC ส่วนกลาง
ในการให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับความตกลงการเปิดเสรีทางการค้า
และการลงทุน รวมทัง้ จัดกิจกรรมสัมมนา ฝึกอบรม สร้างเสริม
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ AEC แก่ชุมชนในท้องถิ่น
คาดว่าจะเปิดตัวศูนย์ฯ พร้อมกันทัว่ ประเทศอย่างเป็นทางการ
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555
คุณการุณ กิตส
ิ ถาพร อดีตอธิบดี
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
(1 ต.ค. 2539- 30 ก.ย. 2543)
ช่วงที่รับต�ำแหน่งขณะนั้น อาเซียน
ยังอยูใ่ นขัน้ ตอนการปฏิบตั ติ ามอาฟต้าหรือ
เขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งประสบความส�ำเร็จตามล�ำดับ
ในส่วนเวทีระดับโลก เรามีงานส�ำคัญที่เกี่ยวกับการเจรจา
ขององค์การการค้าโลก (WTO) เป็นช่วงที่ก�ำลังเจรจาการ
ค้ารอบใหม่อย่างเข้มข้น พร้อมมีการเจรจาเอเซมหรือการ
เจรจาระหว่างเอเชียและยุโรป ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีการเจรจา
เรือ่ ง FTA การเจรจาในระดับทวิภาคี (Bilateral) ยังเป็นเรือ่ ง
ที่คนไม่นิยมท�ำ
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ประเทศที่เป็นภาคีในความตกลง FTA รวมทั้งการส่งเสริม
การแสดงบทบาทน�ำของไทยในเวทีอาเซียนและเน้นการสร้าง
พันธมิตรกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
นอกจากนี้ กรมเจรจาฯ ได้ดำ� เนินกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ เพือ่ เตรียมความพร้อมและส่งเสริมผูป้ ระกอบการไทย
โดยเฉพาะ SMEs ในการเข้าสู่ AEC ได้แก่ จัดท�ำสือ่ เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ กระจายข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งสิ่งพิมพ์ เอกสาร แผ่นพับ CD โทรทัศน์
วิทยุทงั้ ในส่วนกลางและภูมภิ าค โดยผลิตข่าวประชาสัมพันธ์
ด้านการเตือนภัยทางการค้าอย่างสม�่ำเสมอ อีกทั้งผลิต
เว็บไซต์ของกรมเจรจาฯ เชื่อมโยงข้อมูลผ่านไปยังเครือข่าย
เว็บไซต์พนั ธมิตรสมาคมธุรกิจการค้าต่างๆ (thailandaec.com)
รวมทั้ง social media เช่น Facebook และ Twitter
จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC Information Centre) ขึ้นที่กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ ให้ข้อมูลค�ำปรึกษาเกี่ยวกับ AEC โดยเน้นการให้
บริการแก่ผปู้ ระกอบการ SMEs และจัดตัง้ ศูนย์ประสานงาน
และบริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระดับจังหวัด
ของกระทรวงพาณิชย์ (AEC Network Coordination Center)
ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการ
เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ AEC ในแต่ละจังหวัดและท้องถิ่น
ทัว่ ประเทศได้งา่ ยขึน้ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
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จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ (AEC Mobile Unit) เผยแพร่
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับการเปิดเสรีอาเซียนและจัดท�ำข้อมูล
การเปิดเสรีอาเซียน การใช้ประโยชน์จากพันธกรณี การเตรียม
มาตรการรองรับผลกระทบ เผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ของกระทรวงฯ
และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยเชื่อมโยงข้อมูล
ไปยังเครือข่ายเว็บไซต์พันธมิตรสมาคมธุรกิจการค้าต่างๆ
สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ เอกชนและสถาบันวิชาการ ได้แก่ สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภา
ผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรมอาชีวศึกษา กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริม
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คุณบุญทิพา สิมะสกุล อดีตอธิบดี
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
(1 ต.ค. 2543 - 30 เม.ย. 2545)
ระยะเวลาที่ด�ำรงต�ำแหน่ง เป็นช่วง
ที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรมฯ ใหม่
ให้ท�ำหน้าที่ด้านเจรจาทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทวิภาคี พหุภาคี
และตัดงานทางด้านนโยบาย งานดัชนีราคาสินค้าและงาน
ด้านคอมพิวเตอร์ออกไป โจทย์ใหญ่คือเราต้องท�ำอย่างไร
ให้นโยบายของประเทศเรื่องเศรษฐกิจทั้งกรอบใหญ่เป็นไป
ได้ด้วยดี

สหกรณ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ส�ำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ องค์การ ESCAP
และสถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (ITD)
เพือ่ ร่วมมือกันจัดกิจกรรมส่งเสริมและฝึกอบรมในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AEC และ FTAs
จัดเวทีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ทั้งส่วนของสมาคมการค้า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในทุก
ระดับ ภาคประชาสังคมและประชาชนทัว่ ไปในรูปแบบต่างๆ
ได้แก่ สัมมนาให้ความรูท้ งั้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค เวที
สาธารณะเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ และส่งผูแ้ ทนเป็นวิทยากรบรรยาย เสวนาในเวที
ต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ AEC และ FTAs
รวมถึง จัดจ้างศึกษาวิจยั ผลกระทบของการเปิดเสรีใน AEC
ในภาพรวมและรายสาขา เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และเตรียมมาตรการเพื่อรองรับการแข่งขันจากการเปิดเสรี
และผลิตโครงการ E- Learning ทาง Online เพื่อให้ผู้สนใจ
ศึกษาหาความรูโ้ ดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย มีวชิ าทีเ่ ปิดสอน ได้แก่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การค้าสินค้าบริการ สินค้า
เกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม มีก�ำหนดเปิดให้บริการใน
ปลายปี 2555 นี้
คุณอภิรดี ตันตราภรณ์ อดีตอธิบดี
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(1 พ.ค. 2545- 22 พ.ย. 2549)
นับเป็นช่วงการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญ
ของกรมฯ คือเปลี่ยนจากกรมเศรษฐกิจ
การพาณิชย์ เป็นกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ย้ายทีท่ ำ� การ
จากสีแ่ ยกคอกวัวมาทีส่ นามบินน�ำ้ เป็นการปรับโครงสร้าง
ครัง้ ส�ำคัญ เพือ่ รองรับการท�ำงานทีต่ อ้ งรับผิดชอบการเจรจา
การค้าระหว่างประเทศในทุกระดับ เป็นช่วงทีม่ กี ารผลักดัน
ความคืบหน้าของเขตการค้าเสรีอาเซียน เป็น AEC และเร่งรัด
การท�ำงานภายใต้กรอบใหม่นี้ และมีบทบาทหน้าทีใ่ นการ
ก�ำหนดยุทธศาสตร์และท่าทีในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
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คุณการุณ กิตติสถาพร

กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) และอดีตอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
(1 ต.ค. 2539- 30 ก.ย. 2543)
คุณการุณกล่าวถึงประวัตกิ ารท�ำงานและประสบการณ์
เกี่ยวกับการเจรจาการค้าว่า “ผมท�ำงานในกรมเศรษฐกิจ
การพาณิชย์ทงั้ หมด 37 ปี เริม่ การท�ำงานในด้านการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ ตั้งแต่ประเทศไทยยังไม่เคยรู้จักการเจรจา
การค้า ขณะนัน้ กรมเจรจาฯ ยังใช้ชอื่ เดิมคือกรมการสนเทศ
แล้วเปลี่ยนเป็นกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ เดิมทียังไม่มี
คนท�ำหน้าที่เจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขณะนั้น กรม
เศรษฐกิจการพาณิชย์ยังไม่มีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการเจรจา
การค้า แต่ท�ำหน้าที่ศึกษานโยบายการค้าสินค้าเกษตรและ
อื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจการค้า แต่ระยะหลังเป็น
ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส�ำคัญ เพราะไทยเข้าเป็นสมาชิก GATT
เราเริ่มมีบทบาทในเวทีการค้าระหว่างประเทศ สินค้า
ส่งออกส�ำคัญของคือสิง่ ทอทีก่ ำ� ลังรุง่ มาก เลยเจอปัญหาจะ
ตัดโควตาโดยประเทศผู้น�ำเข้า เป็นจุดเริ่มต้นการเจรจาการ
ค้าระหว่างประเทศสมัยใหม่คือเจรจาโควตาสิง่ ทอกับสหรัฐ
และประชาคมยุโรปและอื่นๆ”
ดร. ธนิต โสรัตน์ รองประธาน สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บทบาทของกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศที่ผ่านมา ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มี
ความส�ำคัญมาก โดยเฉพาะในช่วงเปิดเสรี
การค้าและมีการท�ำ FTA กับหลายประเทศ โดยเฉพาะ AEC
กรมเจรจาฯ เป็นหน่วยงานส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการเจรจา
ข้อตกลงต่างๆ ที่มีอานิสงส์ต่อประเทศอย่างสูง
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คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รอง
ประธานกรรมการสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย
การร่วมมือใกล้ชดิ กันเป็นเรือ่ งจ�ำเป็น
แน่นอน เพราะสิง่ ทีก่ รมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศท�ำอยู่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจโดยตรง การร่วมมือ
ระหว่างเราสองฝ่าย จะต้องใกล้ชิดกันอย่างมาก เราได้ก้าว
ถึงระดับความร่วมมือที่จะพัฒนาผู้ประกอบการและสังคม
ให้มีศักยภาพตอบรับ ตอบสนองข้อตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศที่กรมเจรจาฯ ร่วมกับเรา เจรจาร่วมกัน
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เรื่องอาเซียน คุณการุณเล่าให้ฟังว่า “เราเริ่มต้นด้วย
การมีเขตการค้าเสรี คือ สินค้าไม่มีภาษี แต่ว่ายังไม่ถึงจุด
เป้าหมายคือเขตการค้าเสรี รวมกันเฉพาะเรื่องสินค้าและ
บริการ แต่ยังไม่ถึงจุดที่จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจร่วมกัน
ประชาคมเศรษฐกิจร่วมกันคือค�ำที่ผมคิดขึ้นมา หมายถึง
Single Market and Production Base ผมใช้ครัง้ แรกในการ
ประชุมทีเ่ ป็นประธาน คือ จะท�ำให้อาเซียนเป็นตลาดและฐาน
การผลิตเดียว สินค้าทุกชนิดจะต้องขายได้ในอาเซียนเหมือน
กัน มีมาตรฐานเดียวกัน ราคาเดียวกันอย่างไม่มีอุปสรรค
ส่วนฐานการผลิตเดียวหมายความว่าปัจจัยการผลิตต่างๆ
ซึ่งประกอบด้วย ทุน แรงงาน เทคโนโลยี การลงทุนของ
นักธุรกิจ จะต้องเคลือ่ นไหวไปในทุกประเทศได้เหมือนกัน พูด
ภาษาชาวบ้านก็เหมือนโรงงานโรงเดียวแต่กระจายอยูห่ ลาย
ที่ จะอยู่ที่อินโดนีเซีย สิงคโปร์ หรือลาว ก็เป็นฐานการผลิต
เดียว ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการเคลื่อนไหวเสรีทั้งหมด เป็น
คอนเซ็ปต์หลักของเขตการค้าเสรีอาเซียน”
อดีตอธิบดีฯ ท่านนีย้ งั ให้ความเห็นเกีย่ วกับกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศว่า “ประเด็นหลักเรื่อง Partnership
Builder เป็นสิ่งที่กรมฯ พยายามท�ำ แต่อาจต้องใช้เวลา
หากอ�ำนาจหน้าทีก่ รมเจรจาฯ ตามกฎหมายยังเป็นเพียงการ

เจรจาและให้ความรูเ้ ฉยๆ สิง่ ทีก่ รมฯ ท�ำได้ขณะนีค้ อื เผยแพร่
ให้ความรู้ แต่ไม่มีหน้าที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น
เราต้องมีผนู้ ำ� ทีส่ ามารถตัดสินใจเด็ดขาดได้วา่ หากเจรจามาแล้ว
มีหน่วยทีศ่ กึ ษาวิเคราะห์ออกมาชัดเจนแล้วว่ามีกฎระเบียบ
ข้อไหนบ้างทีต่ อ้ งแก้ไข ผลทีค่ าดการณ์ไว้จะเกิดอะไรบ้างและ
ดูว่าแต่ละกระทรวงหรือหน่วยงานจะต้องไปท�ำอะไร แต่ว่า
กรมเจรจาฯ ท�ำไม่ได้เพราะว่าไม่มอี ำ� นาจตามกฎหมายและ
ไม่มบี คุ ลากรทีค่ ดิ เรือ่ งเศรษฐศาสตร์ในภาพรวม ควรจะเป็น
สภาพัฒน์หรือตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อปฏิบัติงานโดยตรง
ซึง่ Partnership Builder คือสิง่ ทีจ่ ะปรับให้ประเทศไทยก้าว
สู่โลกาภิวัตน์ หรือ ASEAN Economic Community
หากมองในแง่ภาพรวมการน�ำประเทศไทยสู่ยุค
โลกาภิวตั น์หรือว่าเข้าสูโ่ ลกยุคใหม่ ยังไม่มใี ครในประเทศไทย
ท�ำและกระทรวงพาณิชย์หรือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ก็ท�ำหน้าที่เพียงด้านการเจรจา แต่หากจะท�ำให้ถูกต้องทั้ง
ขบวนการ ต้องวางแผนตัง้ แต่กอ่ นจะเจรจา ต้องรูก้ อ่ นว่าไทย
มีจดุ อ่อน จุดแข็งอย่างไร มี Vision อย่างไรในอีก 5 ปีขา้ งหน้า
จะพัฒนาด้านใดอย่างไร แล้วจึงไปเจรจากับต่างประเทศว่า
เราอยากก�ำหนดกติกาอย่างไร เพราะผลทีไ่ ด้จากการเจรจา
คือกติกาการค้าหรือกติกาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ว่า
ต่อไปนีป้ ระเทศไหนจะท�ำธุรกิจไหน อย่างไร ส่วนนีย้ งั ไม่มใี ครท�ำ
กรมเจรจาฯ ก็ยงั ไม่มผี เู้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน แต่ในส่วนเมือ่ ได้
ท่าทีแล้วไปเจรจากับประเทศอื่น เป็นสิ่งที่กรมเจรจาฯ ท�ำ
ในปัจจุบัน
ผมคิดว่าไม่ใช่ตอ้ งปรับบทบาท แต่ตอ้ งมองนอกกรอบ
ว่าจะสร้างอะไรให้เกิดขึน้ ในลักษณะดังทีก่ ล่าวไป กรมเจรจาฯ
อาจไปร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของหน่วยทีจ่ ะเกิดขึน้ ใหม่ ไม่จำ� เป็น
ต้องเป็นกรมหรือหน่วยงานราชการ อาจเป็นหน่วย NGO หรือ
Pressure Group แต่อย่างน้อยที่สุด กรมฯ ต้องท�ำหน้าที่
อย่างทีท่ ำ� ในปัจจุบนั พร้อมตระหนักด้วยว่าเราไม่ได้มหี น้าที่
แค่เจรจา แต่ต้องท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยและต้อง
ท�ำอะไรบ้าง เพราะไม่มีคนท�ำในสังคมนี้ เราอยู่ในฐานะที่ดี
ทีส่ ดุ ทีจ่ ะท�ำได้ เพราะเรารูด้ ที สี่ ดุ ก็ตอ้ งบอกเขาว่าจะเกิดอะไร
ขึน้ ซึง่ บางทีเราอาจรูเ้ พียงกว้างๆ กรมเจรจาฯ ก็ตอ้ งไปหาทีม
ให้ศกึ ษาเชิงลึก เป็นทีมท�ำงานคูก่ นั ไป เป็นหน่วยสนับสนุน ที่
ผมพยายามเน้นคือเรือ่ งนีไ้ ม่ใช่แค่เรือ่ งของกระทรวงพาณิชย์
แต่เป็นเรื่องของทุกหน่วย”
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การปฏิรูปในพม่า...

ผลกระทบอย่างมีนย
ั สำ�คัญต่ออุตสาหกรรมพลอยสีไทย
ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ทั้งนี้ จากข้อมูลของส�ำนักงานสถิติ (Central Statistical
Organization) กระทรวงการวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจ
แห่งชาติพม่า (Ministry of National Planning and
Economic Development) ระบุว่า พม่ามีปริมาณการ
ผลิตพลอยดิบได้สูงถึง 12.96 ล้านกะรัต ในปี 2553-2554
เพิ่มขึ้นราวร้อยละ 14.56 จากปีก่อนหน้า โดยเป็นการผลิต
ทับทิมกว่า 1.43 ล้านกะรัต พม่ายังสามารถผลิตหยกได้
มากถึง 4.6 หมื่นตัน และผลิตไข่มุกได้ถึง 5.17 ล้านกะรัต
หรือกว่า 1 ตัน
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ศักยภาพการผลิตอัญมณีในพม่า
พม่านับเป็นแหล่งวัตถุดิบอัญมณีที่ส�ำคัญแห่งหนึ่ง
ของโลก อาทิ ทับทิม ไพลิน หยก แซฟไฟร์สีต่างๆ มรกต
สปิเนล เพริดอต โทแพซ และไข่มุก เป็นต้น ในบรรดา
อัญมณีดังกล่าว ทับทิม ไพลิน และหยก ถือเป็นสินค้าที่
มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนานาชาติมากที่สุด โดย
เฉพาะทับทิมพม่าถือว่ามีคณ
ุ ภาพดีทสี่ ดุ ด้วยสีสนั ทีส่ วยงาม
และมีผลผลิตมากที่สุดในโลก อาจกล่าวได้ว่าทับทิมราว
ร้อยละ 90 ที่จ�ำหน่ายในตลาดโลกล้วนมาจากพม่าทั้งสิ้น
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ทับทิมพม่าทีไ่ ด้รบั ความนิยมส่วนมากมาจาก 2 แหล่ง
ใหญ่ คือ จากเมืองโมกก (Mogok) ซึง่ อยูท่ างตอนเหนือของ
มัณฑเลย์ ได้รบั การกล่าวขานว่าเป็นแหล่งทับทิมสีเลือดนก
(Pigeon Blood) ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด และอีกแหล่งอยู่ที่
เมืองมองซู (Mong Hsu) ทางตอนใต้ของรัฐฉาน แต่ที่นี่
พบทับทิมในปริมาณที่น้อยกว่าและมีคุณภาพด้อยกว่า
ทับทิมที่พบในเมืองโมกก ดังนั้น ทับทิมจากเมืองมองซูจึง
ต้องผ่านการปรับปรุงคุณภาพโดยการเผาเพื่อให้มีความ

ปีท่ี 2 มี.ค.-เม.ย. 55

แหล่งทับทิมและหยกของพม่า รวมถึงเส้นทางการ
กระจายสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ
ที่มา: http://www.uvm.edu/envnr/gemecology/
assets/myanmar_map.html

สวยงามมากขึน้ นอกจากนีย้ งั มีการท�ำเหมืองทับทิมทีแ่ หล่ง
นาย่า (Namya หรือ Namyazeik) ทางตอนเหนือของรัฐ
คะฉิ่น แหล่ง Pyinlon (หรือที่เรียกว่า Nawarat) และแหล่ง
Namhsa ในรัฐฉาน ซึง่ มีสสี วยงามไม่แพ้ทบั ทิมจาก 2 แหล่ง
ข้างต้น ขณะที่หยกพม่าส่วนใหญ่มาจากแหล่ง Phakant
(Hpakant) ในเมืองมิตคีนา (Myitkyina) รัฐคะฉิน่ และแหล่ง
Khamti (Khamti-Nansibum) ในเขตสกายี (Sagaing) ซึ่ง
เป็นแหล่งผลิตหยกที่สวยงามและมีคุณภาพสูง และถือเป็น
เส้นทางการค้าหยกที่ส�ำคัญสู่ประเทศจีน
ปัจจุบันอุตสาหกรรมอัญมณีน�ำรายได้เข้าสู่ประเทศ
พม่ามูลค่ามหาศาล โดยในปี 2554 พม่ามีรายได้จากการ
ส่งออกพลอยสีกว่า 830 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้นจาก
ปีก่อนหน้าถึง 3.98 เท่า นอกจากนั้น รัฐบาลพม่ายังสร้าง
รายได้จากการจัดงานประมูลอัญมณี (Myanmar Gems
Emporium) ทั้งทับทิม ไพลิน หยก และไข่มุกได้มากถึง
4,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปกติงานดังกล่าวจะจัดขึ้นปีละ
2 ครั้ง ณ กรุงเนปิดอว์ของพม่า
โดยในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 4,000 ราย ซึ่ง
ราวร้อยละ 70-80 เป็นผู้ซื้อจากต่างประเทศ
จับตามองผลกระทบเชิงบวกจากการปฏิรป
ู ในพม่า
ขณะนี้พม่านับเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่ก�ำลัง
ถูกจับตามองมากที่สุดและได้รับความสนใจจากนักธุรกิจ
และนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก ภายหลังจากที่พม่าเริ่ม
เปิดประเทศและด�ำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเมืองและ
สังคมภายในประเทศครั้งใหญ่ เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทเข้า
สู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ กับความ
พยายามในการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการค้าและการ
ลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น โดยกฎหมายการลงทุนของ
ต่างชาติ (Foreign Investment Law) ฉบับใหม่จะให้สิทธิ
พิเศษด้านภาษีแก่นักธุรกิจต่างชาติที่เข้าไปลงทุนโดยตรง
ในพม่า กรณีกิจการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะ
กรรมาธิการการลงทุนของพม่า (Myanmar Investment
Commission : MIC) จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลเป็นระยะเวลาถึง 5 ปีนับตั้งแต่เริ่มเข้าไปด�ำเนิน
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บรรยากาศงานประมูลอัญมณีของพม่า
ได้ลงนามในกฎหมายว่าด้วยการคว�ำ่ บาตรพม่า (Tom Lantos
Block Burmese JADE (Junta’s Anti-Democratic
Efforts) Act of 2008 : JADE Act 2008) เพือ่ ห้ามน�ำทับทิม
และหยกจากพม่า รวมถึงเครื่องประดับที่มีทับทิมและหยก
จากพม่าเป็นส่วนประกอบเข้ามายังสหรัฐอเมริกาทั้งจาก
ประเทศพม่าโดยตรงและผ่านประเทศทีส่ าม กฎหมายฉบับนี้
ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศ
ผู้ผลิตและส่งออกทับทิมที่เจียระไนแล้วและเครื่องประดับ
ตกแต่งทับทิมเป็นสินค้าส�ำคัญอย่างประเทศไทย เนือ่ งจาก
วัตถุดบิ อัญมณีทนี่ ำ� มาผลิตเป็นสินค้าส่งออกดังกล่าวนีล้ ว้ น
แต่มีแหล่งก�ำเนิดจากพม่าเกือบทั้งสิ้น ภายหลังการบังคับ
ใช้กฎหมาย JADE Act 2008 อย่างเป็นทางการในวันที่
27 กันยายน 2551 และครบระยะเวลาของการผ่อนผันคือ
วันที่ 26 ตุลาคม 2551 แล้ว ผูป้ ระกอบการไทยก็ไม่สามารถ
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กิจการจากกฎหมายฉบับเดิมที่ยกเว้นภาษีเพียง 3 ปีแรก
ของการประกอบธุรกิจในพม่า
การปฏิรูปประชาธิปไตยในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นบริบท
ใหม่ที่ส่งผลในเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของพม่าในสายตา
ประชาคมโลกอย่างมีนัยส�ำคัญ และอาจน�ำไปสู่การยกเลิก
มาตรการคว�่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการเมืองจากชาติ
ตะวันตกที่ใช้เป็นบทลงโทษพม่ามานานกว่า 20 ปี จาก
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งทางการ
เมือง ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับของพม่าถูกมองว่า
เป็นแหล่งระดมทุนของรัฐบาลทหารที่ปกครองประเทศใน
ระบอบสังคมนิยม และมีสว่ นสนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศ ส่งผลให้สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ
ออสเตรเลียประกาศคว�ำ่ บาตรรัฐบาลพม่ามาอย่างต่อเนือ่ ง
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 สหรัฐอเมริกาได้มี
บทลงโทษพม่าเพิม่ เติม โดยประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช
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มูลค่าการส่งออกทับทิมเจียระไนของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี 2545-2554
ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
		 แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ปีท่ี 2 มี.ค.-เม.ย. 55

ส่งออกทับทิมทีเ่ จียระไนแล้วและเครือ่ งประดับตกแต่งทับทิม
ไปยังสหรัฐอเมริกาได้อีก ท�ำให้ประเทศไทยต้องสูญเสีย
รายได้จากการส่งออกทับทิมที่เจียระไนแล้วไปจ�ำหน่ายใน
สหรัฐอเมริกาถึงปีละไม่ต�่ำกว่า 500 ล้านบาท ไม่รวมเครื่อง
ประดับแท้ตกแต่งทับทิมอีกปีละหลายพันล้านบาท
จากข้อมูลของกรมศุลกากรพบว่า แต่เดิมสหรัฐอเมริกา
เป็นตลาดส่งออกทับทิมเจียระไนที่ส�ำคัญที่สุดของไทยใน
อันดับที่ 1 หรือ 2 มาโดยตลอด ด้วยสัดส่วนการส่งออกกว่า
ร้อยละ 20 ของมูลค่าการส่งออกสินค้านีโ้ ดยรวม โดยมูลค่า
การส่งออกสูงสุดอยู่ที่ 737.43 ล้านบาท ในปี 2551 ก่อนที่
จะปรับลดลงเหลือราว 200 ล้านบาท ตัง้ แต่ปี 2552 เป็นต้น
มา เฉกเช่นเดียวกับยอดการส่งออกเครื่องประดับตกแต่ง
ทับทิมไปยังสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่าลดลงเป็นอย่างมาก
ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยต่างต้องปรับตัวเพิ่มมูลค่าการ
ส่งออกสินค้าประเภททับทิมที่มีแหล่งผลิตจากประเทศอื่น
ไปยังสหรัฐอเมริกาแทน ขณะเดียวกันก็แสวงหาช่องทางการ
ค้าทับทิมเจียระไนและเครือ่ งประดับตกแต่งทับทิมจากพม่า
ไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพอย่าง จีน และฮ่องกง เป็นต้น
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ทั้งนี้ ด้วยศักยภาพการผลิตวัตถุดิบอัญมณีคุณภาพ
สูงในพม่า กอปรกับบริบทใหม่ของพม่าที่ช่วยผลักดันให้
นโยบายทางการค้าและการลงทุนของประเทศเริม่ เปิดกว้าง
มากขึ้น ท�ำให้นักธุรกิจนานาประเทศต่างเล็งเห็นโอกาส
การค้าและการลงทุนในวัตถุดบิ อัญมณีของพม่า ผูป้ ระกอบ
การอัญมณีและเครื่องประดับไทยเองก็ไม่ควรที่จะมองข้าม
โอกาสนี้ และอาศัยจังหวะนี้เร่งรุกพัฒนาความสัมพันธ์กับ
คูค่ า้ ชาวพม่าและแสวงหาช่องทางความร่วมมือด้านวัตถุดบิ
พลอยสีก่อนนักธุรกิจจากประเทศอื่นๆ ในฐานะที่ไทยเป็น
ประเทศเพือ่ นบ้านทีม่ อี าณาเขตติดต่อกัน และมีความสัมพันธ์
ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างกันมายาวนาน อย่างไร
ก็ดี แม้โอกาสทางธุรกิจในพม่าจะเปิดกว้าง แต่อปุ สรรคทาง
ด้านกฎหมายและด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราก็ถือเป็น
ปัญหาส�ำคัญทีผ่ ปู้ ระกอบการไทยจะต้องระมัดระวังในยาม
ก้าวเข้าสู่เส้นทางการค้าและการลงทุนในพม่า
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อย่างไรก็ตาม จากความก้าวหน้าในการปฏิรูป
ประชาธิปไตยในพม่าทีม่ ที ศิ ทางสดใส ส่งผลให้สหรัฐอเมริกา
เริม่ หันกลับมาให้ความส�ำคัญกับพม่ามากขึน้ และได้ประกาศ
ยกเลิกมาตรการคว�่ำบาตรพม่าฉบับแรกตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายการต่อต้านการค้ามนุษย์แล้ว จึงถือเป็น
สัญญาณดีที่สหรัฐอเมริกาอาจยกเลิกกฎหมาย JADE Act
2008 ก็ได้ในอนาคตอันใกล้ นับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้
ประกอบการไทยสามารถใช้วัตถุดิบพลอยสีจากพม่าใน
การผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาด
พลอยสีที่ส�ำคัญของโลกและเป็นตลาดส�ำคัญที่สุดของ
ไทยได้อีกครั้ง คาดกันว่าผลการเลือกตั้งซ่อมที่มีขึ้นเมื่อ
วันที่ 1 เมษายน ทีผ่ า่ นมา อาจเป็นจุดเปลีย่ นทีส่ ำ� คัญในการที่
สหรัฐอเมริกาจะพิจารณาทยอยยกเลิกมาตรการต่างๆ ใน
การคว�่ำบาตรพม่า
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ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ในภูมิภาคของอาเซียน

ASEAN Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP
สายทอง สร้อยเพชร

RCEP หมายถึง ข้อริเริ่มของอาเซียนในการขยายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยการจัดท�ำความ
ตกลงการค้าเสรีร่วมกันเป็นฉบับดียว โดยเริ่มแรกมีเป้าหมายจะจัดท�ำความตกลงดังกล่าวกับประเทศภาคี FTAs
ปัจจุบนั ของอาเซียน (จีน เกาหลีใต้ ญีป่ นุ่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และอินเดีย) ทีส่ นใจเข้าร่วมก่อน ส่วนประเทศอืน่ ๆ
จะสามารถเข้าร่วมได้ภายหลังจากที่การเจรจา RCEP เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ อาเซียนคาดว่าจะสามารถประกาศเริ่มการ
เจรจา RCEP ได้ภายในปลายปี 2555 หรือไม่เกินต้นปี 2556

ปีท่ี 2 มี.ค.-เม.ย. 55

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ RCEP
RCEP ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ของอาเซียนในการบูรณาเศรษฐกิจเข้ากับภายนอก
ตามแผน AEC Blueprint
- RCEP (Regional Comprehensive Economic
Partnership) เป็นการพัฒนามาจากแนวคิดเดิม คือ

ASEAN+3 / ASEAN+6 ซึง่ จะเป็นการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ
ที่ใหญ่ขึ้นของอาเซียนตามวัตถุประสงค์ด้านหนึ่งในการ
สร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community) โดยรวมประเทศคู่ภาคีความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน+1 ทีม่ อี ยู่ (จีน เกาหลีใต้ ญีป่ นุ่ อินเดีย ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์) ซึ่งทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวนี้มีประชากรรวม
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อาเซียนเตรียมแผนทาบทามประเทศคู่เจรจา FTA
6 ประเทศเข้าร่วม
- อาเซียนอยู่ระหว่างการเตรียมการภายใน โดยตั้ง
คณะท�ำงาน 4 คณะ คือ ด้านสินค้า กฎถิ่นก�ำเนิดสินค้า
บริการ และการลงทุน เพื่อจัดท�ำแม่แบบ (template) ของ
การเปิดเสรีในด้านต่างๆ ทีอ่ าเซียนมุง่ หวัง เช่น ขอบเขต หลัก
การเฉพาะ และกลไกด�ำเนินงาน เพือ่ ใช้เป็นเอกสารร่วมของ
ฝ่ายอาเซียนในการหารือหยัง่ ท่าทีและความสนใจ (Scoping
Exercise) ของประเทศคู่เจรจาต่อการเข้าร่วมกระบวนการ
จัดท�ำ RCEP ก่อนจะพิจารณาประกาศการเจรจาในล�ำดับ
ต่อไป ทัง้ นี้ อาเซียนตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะประกาศเปิดการเจรจา
ในสิน้ ปี 2555 และวางกรอบเวลาให้เจรจาแล้วเสร็จในปี 2558
ซึ่งเป็นปีที่อาเซียนรวมตัวกันเป็น AEC พอดี

หลักการส�ำคัญของ RCEP คือ
เป็นการสร้างผลประโยชน์รว่ มกัน โดยจะ
พัฒนาต่อยอดจากความตกลงการค้า
เสรีในปัจจุบน
ั ของอาเซียนกับประเทศคู่
เจรจา โดยมีเป้าหมายส�ำคัญที่จะท�ำให้
ความตกลง RCEP เป็นความตกลงทีม
่ ี
ลักษณะเป็น Comprehensive Agreement
ครอบคลุมทุกมิติ
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กันถึงเกือบครึง่ หนึง่ ของประชากรโลก (กว่า 3,300 ล้านคน)
จะมี GDP รวมกันมากกว่าหนึ่งในสี่ของ GDP ของโลก
การค้าระหว่างไทยกับประเทศดังกล่าวมีสดั ส่วนสูงถึงเกือบ
ร้อยละ 40 ของยอดรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย
ผูน้ ำ� อาเซียนรับรองหลักการให้อาเซียนเป็นแกนกลาง
ขับเคลื่อนการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นในภูมิภาค
- ผู้น�ำอาเซียนได้รับรองกรอบหลักการพื้นฐานของ
RCEP (ASEAN Framework for Regional Comprehensive
Economic Partnership) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 เพื่อ
ให้อาเซียนเป็นแกนกลาง (ASEAN Centrality) ขับเคลื่อน
การจัดท�ำความตกลงฉบับนี้
- ทีป่ ระชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเมือ่ เดือนเมษายน
2555 ได้เห็นชอบโครงสร้างและแนวทางการจัดท�ำ RCEP
เป็นความตกลงทีค่ รอบคลุมรอบด้านทัง้ การค้าสินค้า การค้า
บริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจไว้ในฉบับ
เดียวกัน โดยจะเปิดให้ประเทศทีเ่ ป็นภาคี FTA ของอาเซียน
ที่แสดงความสนใจเข้าร่วม
RCEP จะครอบคลุมการค้าทุกมิติ (Comprehensive)
- หลักการส�ำคัญของ RCEP คือ เป็นการสร้างผล
ประโยชน์ร่วมกัน โดยจะพัฒนาต่อยอดจากความตกลง
การค้าเสรีในปัจจุบันของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา โดยมี
เป้าหมายส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ความตกลง RCEP เป็นความตกลง
ที่มีลักษณะเป็น Comprehensive Agreement ครอบคลุม
ทุกมิติ ทั้งด้านการเข้าถึงตลาด (การลดภาษีและอุปสรรค
ทางการค้าสินค้า บริการ และการลงทุน) การอ�ำนวยความ
สะดวกทางการค้าและภาคธุรกิจ การเยียวยา และความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
- นอกจากนัน้ RCEP จะเป็นความตกลงในภูมภิ าคทีม่ ี
มาตรฐานสูงและเข้มข้นกว่าความตกลงการค้าเสรีทอี่ าเซียน
ท�ำกับคูเ่ จรจา +1 อืน่ ๆ มีความร่วมมือทัง้ เชิงลึกและเชิงกว้าง
รวมถึงเปิดกว้างให้ครอบคลุมประเด็นใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน เช่น นโยบายการแข่งขัน
และทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
รวมตัวทางภูมภิ าคอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้
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ตารางสรุปการจัดท�ำความตกลงการค้าเสรีของไทย
มีผลใช้บังคับแล้ว (11 ฉบับ: ทวิภาคี 5 ฉบับ/ ภูมิภาค 6 ฉบับ)
ประเทศคู่สัญญา
สถานะ *
ไทย-ออสเตรเลีย
• เริ่มใช้เมื่อปี 2548 ปัจจุบัน 96% ของสินค้าลดภาษีเป็น 0% แล้ว
• อยู่ระหว่างทบทวนความตกลง และเตรียมหารือต่อ 3 ประเด็น (การค้าบริการ นโยบายการ
แข่งขัน และการจัดซื้อโดยรัฐ)

ปีท่ี 2 มี.ค.-เม.ย. 55

ไทย-นิวซีแลนด์

• เริ่มใช้เมื่อปี 2548 ปัจจุบัน 88% ของสินค้าลดภาษีเป็น 0% แล้ว
• อยู่ระหว่างทบทวนความตกลง และเตรียมหารือต่อ 2 ประเด็น (การค้าบริการ และการจัดซื้อ
โดยรัฐ)
ไทย-ญี่ปุ่น
• เริ่มใช้เมื่อปี 2550 ปัจจุบัน 81% ของสินค้าลดภาษีเป็น 0% แล้ว
• เตรียมการเจรจาต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขการเข้าสู่ตลาดสินค้า การบริการ และการลงทุน
ไทย-อินเดีย
• เริ่มใช้เมื่อปี 2547 ปัจจุบันยกเลิกภาษีสินค้ากลุ่ม Early Harvest Scheme 82 รายการแล้ว
(EHS 82 รายการ)
• อยูร่ ะหว่างเจรจาเปิดเสรีสนิ ค้าส่วนทีเ่ หลือ การค้าบริการและการลงทุน (ตัง้ เป้าสรุปผลภายใน
มิ.ย. 2555)
ไทย-เปรู
• เริ่มใช้เมื่อปี 2554 ปัจจุบัน 54.2% ของสินค้าลดภาษีเป็น 0% แล้ว
(EHS 70% ของสินค้า) • เตรียมการเจรจาเปิดเสรีสินค้าส่วนที่เหลือ การค้าบริการและการลงทุน
อาเซียน
• เริ่มใช้เมื่อปี 2536 ปัจจุบัน 99.8% ของสินค้าลดภาษีเป็น 0% แล้ว
• เตรียมการเปิดตลาดการค้าบริการตามข้อผูกพันชุดที่ 8
• ทุกประเทศสมาชิกให้สัตยาบันต่อความตกลงการลงทุนแล้ว
อาเซียน-จีน
• เริ่มใช้เมื่อปี 2546 ปัจจุบัน 90% ของสินค้าลดภาษีเป็น 0% แล้ว
• เปิดตลาดการค้าบริการตามข้อผูกพันชุดที่ 2 เมื่อ 1 ม.ค. 2555
อาเซียน-เกาหลีใต้
• เริ่มใช้เมื่อปี 2553 ปัจจุบัน 92.3% ของสินค้าลดภาษีเป็น 0% แล้ว
• เตรียมการทบทวนเพื่อปรับปรุงการเปิดตลาดสินค้าอ่อนไหว
อาเซียน-ญี่ปุ่น
• เริ่มใช้เมื่อปี 2553 ปัจจุบัน 80% ของสินค้าลดภาษีเป็น 0% แล้ว
• อยู่ระหว่างจัดท�ำความตกลงการค้าบริการ และความตกลงการลงทุน
อาเซียน-ออสเตรเลีย- • เริ่มใช้เมื่อปี 2553 ปัจจุบัน 85% (นิวซีแลนด์) และ 90% (ออสเตรเลีย)ของสินค้าลดภาษีเป็น
นิวซีแลนด์
0% แล้ว
• อยูร่ ะหว่างทบทวนมาตรการมิใช่ภาษี การเปิดตลาดบริการเพิ่มเติม และวิธีการจัดท�ำข้อสงวน
ในการเปิดตลาดการลงทุน
อาเซียน-อินเดีย
• เริ่มใช้เมื่อปี 2553 โดยที่ 70% ของสินค้าจะลดภาษีเป็น 0% ในวันที่ 31 ธ.ค. 2556
(สินค้า)
• อยู่ระหว่างจัดท�ำความตกลงการค้าบริการ และความตกลงการลงทุน
(ข้อมูล ณ เมษายน 2555)
*ร้อยละของสินค้าที่ประเทศคู่สัญญาเปิดตลาดให้แก่ไทย
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อยู่ระหว่างการเจรจา (2 ฉบับ: ทวิภาคี 1 ฉบับ/ ภูมิภาค 1 ฉบับ)
ประเทศคู่เจรจา

สถานะ

ไทย-ชิลี

• เริ่มเจรจาครั้งแรกเมื่อ เม.ย. 2554 โดยเจรจาไปแล้ว 4 ครั้ง
• ความตกลงจะครอบคลุมการเปิดตลาดสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน โดยตั้งเป้าหมาย
สรุปผลการเจรจาทั้งหมดภายในปี 2555
• ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรอบที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ค. 2555

BIMSTEC1

• ลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรี BIMSTEC เมื่อ ก.พ. 2547
• เริ่มเจรจาจัดท�ำความตกลงการค้าสินค้าครั้งแรกเมื่อ ก.ย. 2547 โดยเจรจาไปแล้ว 19 ครั้ง
• ทุกประเทศได้เห็นชอบร่างเอกสารแล้วรวม 4 ฉบับ คือ ความตกลงการค้าสินค้า ความตกลง
ว่าด้วยการระงับข้อพิพาท ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านศุลกากร และพิธีสารแก้ไข
กรอบความตกลงฯ
• คงเหลือการจัดท�ำตารางข้อผูกพันภาษีแนบท้ายความตกลงการค้าสินค้า (ศรีลังกายังไม่ส่ง)

นอกจากนี้ มีประเทศอื่นๆ ที่ไทยเห็นว่ามีศักยภาพ
ที่จะน�ำมาพิจารณาเพื่อเจรจาจัดท�ำความตกลงการค้าเสรี
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป สมาพันธ์การค้าเสรีแห่ง
ยุโรป (EFTA) และ Trans-Pacific Strategic Partnership
Agreement (TPP2) ซึง่ เป็นประเทศ/ กลุม่ ประเทศ ทีเ่ ป็นคูค่ า้
หลักของไทย และมีประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศเข้า
ร่วมเจรจาแล้ว รวมทัง้ ไทยยังได้รบั การทาบทามให้จดั ท�ำความ
ตกลงการค้าเสรีจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ แคนาดา ฮ่องกง
(ขอเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงอาเซียน-จีน) ปากีสถาน และ
ภูฏาน

ประกอบด้วยสมาชิก 7 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ เนปาล ภูฏาน อินเดีย
ศรีลังกา พม่า และไทย
2
ประกอบด้วยสมาชิก 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย
เวียดนาม ชิลี เปรู สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
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แนะนำ�หนังสือใหม่
วารสารฉบับนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศขอแนะน�ำหนังสือ 2 เล่ม คือ “ถาม-ตอบ รอบรู้ AEC
360 องศา” และ “การทบทวนนโยบายการค้าของไทย ปี 2011 (Trade Policy Review 2011 of Thailand)”

ถาม-ตอบ รอบรู้ AEC 360 องศา
เนื้อหาในหนังสือเป็นการถาม-ตอบ โดยค�ำถามได้มาจากการรวบรวม
ข้อสงสัยจากเว็บไซต์ งานสัมมนาเสวนาต่างๆ ทีก่ รมฯ จัดขึน้ ซึง่ เติมเต็มด้วยค�ำถาม
ที่เห็นว่าอยู่ในความสนใจที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของไทย และตอบค�ำถามโดยผู้เชี่ยวชาญของกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หนังสือ
เล่มนีค้ รอบคลุมเรือ่ งราวเกีย่ วกับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย
ในทุกมิติ ทั้งข้อมูลพื้นฐาน การเปิดเสรีในสาขาต่างๆ รวมทั้งแนวทางการปรับตัว

การทบทวนนโยบายการค้าของไทย ปี 2011
(Trade Policy Review 2011 of Thailand)
หนังสือ Trade Policy Review 2011 of Thailand มีเนื้อหาครอบคลุม
ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าของไทย และข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการค้าของ
ไทยซึ่งถูกจัดท�ำขึ้น 2 ฉบับคือ ฉบับที่จัดท�ำโดยฝ่ายเลขานุการ WTO และฉบับที่
จัดท�ำโดยประเทศสมาชิก (ไทย) เพื่อใช้เปรียบเทียบกับฉบับแรก
ทัง้ นี้ การทบทวนนโยบายการค้าขององค์การการค้าโลก เป็นการด�ำเนินการ
ทีช่ ว่ ยส่งเสริมความโปร่งใสและลดความขัดแย้งทางการค้าแก่สมาชิกองค์การการ
ค้าโลก ซึง่ สมาชิกทุกประเทศต้องเข้าร่วม แต่มรี ะยะเวลาการทบทวนทีต่ า่ งกันตาม
ระดับการพัฒนา ซึง่ ในส่วนของประเทศไทยจะต้องเข้าร่วมกระบวนการชีแ้ จงทุกๆ
4 ปี โดยล่าสุด ไทยได้เข้าร่วมกระบวนการทบทวนนโยบายทางการค้าเมือ่ ปี 2554
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ผู ้ ส นใจสามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ หนั ง สื อ ฟรี ได้ ที่
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
Call Center 0 2507 7202 โทร 0 2507 7555
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AEC ไม่ใช่เพียงแค่อาเซียน
ถ้านึกภาพโลกทั้งใบ ประเทศไทยเป็นประเทศขนาดกลางในแผนที่โลก เมื่อเข้าร่วมสมาคมอาเซียนกับประเทศ
เพือ่ นบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมือ่ 45 ปีกอ่ น และได้รวมพลังกันทัง้ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพือ่ ความ
อยูร่ อด ป้องกันความขัดแย้งระหว่างกันภายในกลุม่ และเพิม่ อ�ำนาจต่อรองกับประเทศนอกกลุม่ ไทยและสมาชิกอืน่ ๆ
ของอาเซียนก็ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไป และอาเซียนก็กลายเป็นกลุ่มภูมิภาคที่น่าจับตามองในประชาคมโลก

ด�ำเนินการให้เป็นไปตามข้อผูกพันระหว่างสมาชิกอาเซียนนัน้
ไม่ใช่กระบวนการที่ราบรื่น มักจะต้องหาทางออกที่ยืดหยุ่น
เพื่อให้เกิดฉันทามติ เพราะสมาชิกอาเซียนมีภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์และมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่แตกต่างกันมาก อาเซียนมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่
แตกต่างกันสามระดับ คือมีประเทศที่ก้าวหน้าเกือบจะเป็น
ล�ำดับต้นๆ ในโลก ประเทศที่อยู่ในระดับกลาง และประเทศ
ที่ยังด้อยพัฒนามารวมกลุ่มกัน
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การรวมตัวกันเป็นกลุม่ ภูมภิ าคเป็นเรือ่ งของความ
สมัครใจในการสร้างพันธมิตร ซึ่งต้องยึดหลักการส�ำคัญว่า
ยิง่ กลุม่ แข็งแรงขึน้ ประเทศสมาชิกในกลุม่ ก็แข็งแรงดว้ ย
นั่นหมายถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและได้รับประโยชน์
ร่วมกัน แต่การที่อาเซียนยืนยงมาจนเป็นกลุ่มภูมิภาคที่
มีพลังและมีบทบาทที่โดดเด่นกว่ากลุ่มอื่นๆ ในเอเชียนั้น
ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องฝ่าอุปสรรคมากมาย ทั้งอุปสรรคที่เกิด
จากภายในและภายนอกอาเซียน หากจะเปรียบการสร้าง
สมาคมอาเซียนเหมือนกับการสร้างบ้าน อาเซียนได้ค่อยๆ
สร้างบ้านให้แข็งแรงขึ้นเป็นล�ำดับ จากเดิมที่สร้างบ้านด้วย
ดิน จนถึงวันนี้ อาเซียนก็ก�ำลังจะสร้างบ้านใหม่ด้วยอิฐและ
ปูนให้เสร็จภายในปี 2558 และเรียกบ้านหลังนีว้ า่ ประชาคม
อาเซียน โดยมีเสาหลักรองรับอยูส่ ามเสา ได้แก่เสาด้านความ
มั่นคง เสาสังคมและวัฒนธรรม และเสาเศรษฐกิจที่เรียก
กันว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN
Economic Community)
การก้าวเข้าสู่ AEC ไม่ใช่เป็นก้าวกระโดด แต่เป็น
วิวฒ
ั นาการและความก้าวหน้าของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียนที่สะสมมาถึงเกือบ 18 ปี ตั้งแต่อาเซียนได้
จัดท�ำเขตการค้าเสรี (AFTA : ASEAN Free Trade Area)
โดยเริม่ จากการลดภาษีศลุ กากรในการน�ำเข้าสินค้าระหว่าง
กันก่อนเป็นฉบับแรก เมื่อปี 2535 และต่อมาก็ได้มีการท�ำ
กรอบความตกลงเปิดเสรีด้านการค้าบริการ และด้านการ
ลงทุน ในปี 2538 และปี 2541 ตามล�ำดับ กระบวนการเจรจา
ระหว่าง 10 ประเทศในการท�ำความตกลงเปิดเสรีและการ
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ความตกลงทั้งสามฉบับนี้เป็นเสารองรับ AEC และ
สมาชิกอาเซียนตระหนักว่าการสร้าง AEC จะให้ประโยชน์
ระหว่างกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม จึงเดินหน้าสร้างบ้านหลัง
ใหม่คอื AEC ให้แข็งแรงขึน้ กว่าเก่า การสร้าง AEC เป็นการ
รวมตัวกันทางเศรษฐกิจทีเ่ ข้มข้นกว่าเดิม เสมือนว่าประเทศ
สมาชิกต่างก็ลดระดับรัว้ บ้านของตนเองลงและปฏิบตั ติ อ่ กัน
ฉันท์ญาติ ซึง่ ในทางปฏิบตั ิ ความแข็งแรงของ AEC ก็คอื การ
แลกเปลีย่ นสิทธิประโยชน์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดย
เปิดให้ผู้ประกอบการของประเทศสมาชิกอื่นสามารถเข้าไป
ท�ำธุรกิจในตลาดของแต่ละประเทศสมาชิกได้โดยได้รบั สิทธิ
พิเศษมากยิง่ ขึน้ จึงมีโอกาสทีจ่ ะแข่งขันในตลาดได้ดกี ว่าเดิม
นับว่าอาเซียนก�ำลังยกระดับความสัมพันธ์และการ
รวมตัวกันทางเศรษฐกิจสู่ความเป็นประชาคม ซึ่งจะน�ำพา
ประเทศไทยเข้าสู่บริบทใหม่ของอาเซียน ในโลกเศรษฐกิจ
ยุคใหม่ที่มีพลวัตสูง เพราะโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
แต่เราควรท�ำความเข้าใจให้ถอ่ งแท้กนั ก่อนว่า การ
รวมตัวกันเป็นประชาคมหรือ AEC นั้น ไม่ได้ท�ำให้อาเซียน

ผูกพันกันเข้มแข็งเทียบเท่ากับสหภาพยุโรป ซึง่ เริม่ ต้นมาก่อน
อาเซียนและปัจจุบนั มีความผูกพันกันแน่นหนากว่าอาเซียน
มาก พัฒนาการของอาเซียนถึงปัจจุบนั เทียบได้กบั ระดับการ
รวมตัวกันทางเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกสหภาพยุโรปย้อน
หลังไปเมื่อ 55 ปีก่อนที่มีการตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
(European Economic Community : EEC) ในปี 2500 ท�ำให้
สหภาพยุโรปในยุคนัน้ เป็นตลาดร่วม (Common Market) ทีม่ ี
การเคลือ่ นย้ายสินค้า บริการ แรงงานระหว่างประเทศสมาชิก
อย่างเสรี และ 10 ปีต่อมา สหภาพยุโรปได้พัฒนาการรวม
กลุ่มให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเป็นสหภาพศุลกากร (มีการเคลื่อน
ย้ายสินค้า บริการ และแรงงานโดยเสรีภายในกลุ่ม และใช้
อัตราภาษีศุลกากรกับสินค้าที่น�ำเข้าจากประเทศนอกกลุ่ม
ในอัตราเดียวกัน) ซึ่งก้าวล�้ำไปกว่าอาเซียน เพราะอาเซียน
ยังไม่มีสถานะดังกล่าว
หลายคนคิดว่า AEC เป็นเขตการค้าและการลงทุน
เสรีเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน 10 ประเทศเท่านั้น
ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ยังไม่สมบูรณ์ แท้จริงแล้ว AEC ไม่ใช่
เพียงแค่อาเซียนเท่านั้น

34

dtn_.indd 34

24/8/2555 15:58:54

ก้ าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทั้งระดับภูมิภาคและทวิภาคี หากปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ตามกรอบกฎเกณฑ์ของ WTO ก็จะเป็นการช่วยสนับสนุน
การเปิดเสรีในระดับโลก
ทุกวันนี้ แม้การเจรจารอบโดฮาของ WTO จะชะงัก
ชะงันมานานถึง 10 ปีด้วยสาเหตุต่างๆ ท�ำให้สมาชิกยังไม่
ได้สร้างข้อผูกพันในการเปิดเสรีระดับโลกเพิ่มเติมและยัง
ไม่ได้ปรับปรุงกฎกติการทางการค้า แต่ WTO ก็ยังมีความ
ส�ำคัญอย่างยิง่ ในการระงับข้อพิพาทและป้องกันสงครามการ
ค้าระหว่างประเทศสมาชิกทั้งรายใหญ่ กลาง และเล็ก ซึ่งมี
ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆ กัน เพราะกฎกติกาในการ
ระงับข้อพิพาทของ WTO ซึง่ เป็นผลจากการเจรจาของสมาชิก
นัน้ ได้ให้เขีย้ วเล็บแก่ WTO ในการตัดสินลงโทษสมาชิกทีไ่ ม่
ปฏิบัติตามกติกาด้วย ส�ำหรับสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศซึ่ง
เป็นสมาชิก WTO ก็มที างเลือกในกรณีทเี่ กิดปัญหาทางการ
ค้าระหว่างกันว่าจะใช้กลไกการระงับข้อพิพาทของ WTO

หลายคนคิ ด ว่ า AEC เป็ น เขต
การค้าและการลงทุนเสรีเฉพาะกลุ่ม
ประเทศอาเซียนด้วยกัน 10 ประเทศ
เท่ า นั้ น ซึ่ ง เป็ น ความเข้ า ใจที่ ยั ง ไม่
สมบูรณ์ โดยแท้จริงแล้ว AEC ไม่ใช่
เพียงแค่อาเซียนเท่านั้น
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เป้าหมายของการสร้าง AEC มี 4 เป้าหมายหลัก คือ
การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างเสมอภาค การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอาเซียน และการบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียน
เข้ากับเศรษฐกิจโลก สามเป้าหมายแรกเป็นเรื่องภายใน
อาเซียน แต่เป้าหมายทีส่ เี่ ป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการผูกสัมพันธ์
ของอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม เพื่อให้อาเซียนเป็นกลุ่ม
เศรษฐกิจทีเ่ ปิดกว้าง ไม่ได้สร้างก�ำแพงปิดกัน้ โลกภายนอก
หรือกีดกันประเทศนอกกลุ่ม เพราะหากท�ำเช่นนั้น ก็ไม่ได้
เป็นประโยชน์ รังแต่จะเป็นโทษ คือท�ำให้อาเซียนอ่อนแอ
ลง และฝืนความเป็นจริงที่ความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆ
ในระบบเศรษฐกิจโลกเสมือนเป็นผืนผ้าที่ถักทอเชื่อมโยง
กันและพึง่ พาซึง่ กันและกัน เพราะเศรษฐกิจการค้าโลกเป็น
ระบบการค้าเสรี โดยมีหลักการและกฎเกณฑ์ทางการค้า
ระหว่างประเทศภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ตาม
ความตกลงหลักๆ รวม 15 ฉบับ ซึง่ เป็นผลการเจรจาและใช้
บังคับกับประเทศสมาชิก ซึง่ เป็นประเทศส่วนใหญ่ในโลกถึง
155 ประเทศ (จากประเทศทัง้ หมดในโลกทัง้ หมดเกือบ 200
ประเทศ) ประเทศทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในเวทีการค้าโลกต่างก็
เป็นสมาชิก WTO รวมทัง้ รัสเซียทีจ่ ะเข้ามาเป็นสมาชิกในปีนี้
WTO เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโดยสมาชิก ซึ่งด�ำเนิน
การเจรจาทั้งในด้านการเปิดตลาดการค้าเสรีระหว่างกัน
และการก�ำหนดกฎกติกาการค้าพหุภาคี หรือการค้าหลาย
ฝ่าย เพราะ WTO ยังมีสมาชิกไม่ครบหมดทั้งโลก แต่ก็เป็น
ที่เข้าใจกันว่านี่คือกฎเกณฑ์การค้าโลก
สมาชิกอาเซียน 9 ประเทศรวมทั้งไทย ต่างก็เป็น
สมาชิก WTO (ประเทศสุดท้ายในกลุม่ คือ ลาวก�ำลังจะเข้า
มาเป็นสมาชิกใหม่ของ WTO ในปีน)ี้ จึงต้องปฏิบตั ติ ามหลัก
การและกฎเกณฑ์การค้าพหุภาคีของ WTO การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจในรูปของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมี
การเจรจาเปิดเสรีและแลกเปลีย่ นสิทธิพเิ ศษระหว่างสมาชิก
นั้น แม้จะท�ำให้ประเทศสมาชิก WTO ที่อยู่นอกกลุ่มได้รับ
สิทธิประโยชน์น้อยกว่า ก็เป็นเรื่องที่ WTO เปิดให้สมาชิก
ด�ำเนินการได้โดยมีเงื่อนไขก�ำกับ เพราะถือว่าการเปิดเสรี
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AEC ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาเซียน
จึงสร้างโอกาสมหาศาลที่เกิดจากการ
เชื่ อ มโยงตลาดภายในอาเซี ย นและ
เชือ่ มโยงต่อไปยังตลาดส�ำคัญในเอเชีย
และแปซิฟค
ิ ทีเ่ ป็นภาคี FTAs ของอาเซียน
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หรือจะใช้กลไกการระงับข้อพิพาทภายใต้ความตกลงเปิด
เสรีระหว่างสมาชิกอาเซียนซึ่งมีอยู่สามฉบับ ได้แก่ ความ
ตกลงด้านการค้าสินค้า กรอบความตกลงด้านการค้าบริการ
และกรอบความตกลงด้านการลงทุน ซึง่ เป็นเสาหลักของการ
สร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเทียบเคียงได้กบั ความ
ตกลงเขตการค้าเสรี หรือ FTA ทีส่ ว่ นใหญ่ครอบคลุมการเปิด
เสรีทั้งสามด้าน และก�ำลังเป็นกระแสที่มาแรงในโลกการค้า
ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ความตกลงเปิดเสรีด้านการลงทุนที่อยู่ใน
กรอบของอาเซียนและ FTAs ของประเทศต่างๆ โดยทั่วไป
นั้น เป็นส่วนที่ล�้ำหน้าไปกว่ากรอบกติกาปัจจุบันของ WTO
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือกติกาของ WTO ยังครอบคลุมไปไม่ถึง
สมาชิกอาเซียนจึงไม่อาจใช้กลไกและกติกาของ WTO มา
เป็นทางเลือกได้เหมือนในกรณีพิพาทด้านที่เกี่ยวกับการค้า
สินค้าและบริการ อย่างไรก็ดี กฎเกณฑ์และกลไกการยุติข้อ
พิพาทของอาเซียนก็คล้ายคลึงและสอดคล้องกับของ WTO
แต่ก็มีรายละเอียดบางส่วนแตกต่างกัน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงต้องเป็นประชาคมทีเ่ ปิด
กว้างและสมาชิกต้องผสานเชื่อมโยงเศรษฐกิจของอาเซียน
เข้ากับเศรษฐกิจในภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง
ต่อไปจากทีอ่ าเซียนได้เชือ่ มโยงอยูแ่ ล้ว โดยผ่านความตกลง
เขตการค้าเสรี หรือ FTAs ทีม่ อี ยูก่ บั ประเทศคูค่ า้ 6 ประเทศ
ได้แก่ จีน อินเดีย ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
และโดยผ่านแผนพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ซึง่ เป็น
ความสัมพันธ์ในระดับที่ต�่ำกว่าและไม่ได้มีผลผูกพันเหมือน
การท�ำ FTAs) กับสหรัฐฯ สหภาพยุโรป รัสเซีย และแคนาดา
ด้วย นอกจากนี้ อาเซียนก็อยู่ระหว่างการเตรียมด�ำเนินการ
เปิดเจรจาท�ำความตกลง FTA ฉบับบูรณาการ (ในการประชุม
ผูน้ ำ� อาเซียนในปลายปีน)ี้ โดยต่อยอดจากความตกลง FTAs
ทีอ่ าเซียนมีอยูแ่ ล้วกับ 6 ประเทศแรก เพือ่ เพิม่ ความแข็งแกร่ง
โดยการบรูณาการเข้ากับตลาดของประเทศคู่ค้าส�ำคัญ
ดังกล่าว เพือ่ ให้การเคลือ่ นย้ายสินค้า บริการ ปัจจัยการผลิต
และการลงทุนในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟคิ มีความคล่องตัว
อย่างเต็มที่ ซึง่ จะรองรับการเชือ่ มโยงตลาดและฐานการผลิต
ในภูมิภาคซึ่งครอบคลุมประชากรถึงประมาณ 3,300 ล้าน
คน หรือประมาณครึง่ หนึง่ ของประชากรโลก อันจะน�ำมาทัง้
โอกาสที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นและให้สิทธิประโยชน์ส�ำหรับ
ผู้ประกอบการที่จะรุกออกไปท�ำการค้าและการลงทุน และ
ขณะเดียวกันก็จะสร้างความกดดันที่จะต้องแข่งขันมากขึ้น
ในตลาดด้วย
ข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตั้งแต่แรกตั้งสมาคม
อาเซียน สมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ รวมทั้งไทย ต่างก็
ใชย้ ทุ ธศาสตร์คล้ายๆ กันคือมุง่ ผลิตเพือ่ สง่ ออก ท�ำให้
ตอ้ งพึง่ พาการค้ากับต่างประเทศ และพึง่ พาตลาดกลุม่
เดียวกัน จนปัจบุ นั แม้ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในอาเซียน
ผ่านมาเกือบ18 ปีในช่วงอายุ 45 ปีของอาเซียนจากวันทีก่ อ่ ตัง้
ไทยและสมาชิกส่วนใหญ่ของอาเซียนยังไม่ได้ค้าขายและ
ร่วมลงทุนกันมากนักเมื่อเปรียบเทียบการค้ากับประเทศที่
เป็นตลาดใหญ่นอกกลุม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตลาดดัง้ เดิมที่
รองรับการส่งออกคือ ญีป่ นุ่ สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป และที่
ตามมาติดๆ คือตลาดจีน ในสถานการณ์ปจั จุบนั สามตลาด
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ผูป้ ระกอบการไทยส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้เข้าถึงหรือยังรูจ้ กั ตลาด
ของสมาชิกอื่นๆ ของอาเซียนดีนัก
AEC ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาเซียน จึงสร้างโอกาสมหาศาล
ที่เกิดจากการเชื่อมโยงตลาดภายในอาเซียนและเชื่อมโยง
ต่อไปยังตลาดส�ำคัญในเอเชียและแปซิฟิคที่เป็นภาคี FTAs
ของอาเซียน และการทีผ่ ปู้ ระกอบการไทยจะได้รบั ประโยชน์
จาก AEC ก็ตอ้ งรุกออกไปใช้สทิ ธิพเิ ศษในตลาดการค้าและ
การลงทุนของอาเซียนและประเทศภาคี FTAs จึงเป็นความ
ท้าทายอย่างยิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการไทยจะเร่งสร้างความสามารถ
และประสบการณ์ในการเข้าตลาดที่กว้างใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
รวมทั้งรับมือกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดตลาดของ
ไทยในเวทีการค้าระดับโลก
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แรกยังเป็นตลาดคุณภาพทีย่ งั มีก�ำลังซือ้ แต่กก็ �ำลังซือ้ ก็ออ่ น
ตัวลงเรื่อยๆ เพราะประสบปัญหาเศรษฐกิจเรื้อรัง และโดย
เฉพาะสหภาพยุโรปก็ก�ำลังอยู่ในภาวะวิกฤตทางการเงิน
ส่วนจีนเป็นตลาดใหม่ที่ก�ำลังมาแรงและแซงหน้ามาเป็น
คู่ค้าอันดับหนึ่งของสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ด้วย
ตลาดอาเซียนแต่ละประเทศก็ถือว่าเป็นตลาด
กลางเก่ากลางใหมข่ องกันและกัน การค้าระหว่างกันมี
สัดสว่ นเพียงร้อยละ 23 ของการค้าของอาเซียนทัง้ กลุม่
กับทัว่ โลก ส�ำหรับไทย การค้ากับสมาชิกอืน่ ๆ ของอาเซียน
อีก 9 ประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.95 ในขณะที่
การค้ากับสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยุโรปรวมกันคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 31.37 (ลดลงจากร้อยละ 65.76 เมื่อปี 2535)
อาเซียนเป็นตลาดทีก่ ำ� ลังเติบโตเร็ว (Emerging Market) แต่
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กิ จกรรม จร.
จร. เพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าผ้าทอมือ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับส�ำนักงาน
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดการ
สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง การเพิม่ ศักยภาพการส่งออกสินค้าผ้าทอมือ
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องในกรอบการค้าเสรี AEC/FTAs ณ โรงแรม
อิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ วันที่ 12 มีนาคม 2555
อธิบดี จร. หารือประธานสภาฯ เรื่อง AEC

นางศรีรตั น์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ ได้เข้าพบนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาและ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อหารือเรื่อง การเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ AEC ให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
และเจ้าหน้าที่รัฐสภา และเรื่องที่กรมฯ เสนอให้รัฐสภาพิจารณาตาม
มาตรา 190 ณ รัฐสภา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555
รมว.พาณิชย์ เยือนเกาหลีใต้

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทาง
เยือนสาธารณรัฐเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการ พร้อมกับคณะของนายก
รัฐมนตรี โดยได้หารือกับผู้น�ำเข้ารายใหญ่ของเกาหลีใต้ และหารือข้อ
ราชการกับรัฐมนตรีการค้าเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 24 - 28 มีนาคม 2555
กรมเจรจาฯ จับมือ ESCAP

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ ร่วมลงนามบันทึกความตกลง 3 ฝ่ายระหว่าง
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งสหประชาชาติส�ำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific-UN
ESCAP) และ สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (ITD)
เพื่อด�ำเนินความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ณ
ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (UNCC)
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 20

ปีท่ี 2 มี.ค.-เม.ย. 55

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย
นางศรีรตั น์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วม
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 20 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 4 เมษายน
2555
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กิ จกรรม จร.
กรมเจรจาฯ จับมือ ป.ป.ท. สร้างความร่วมมือด้านวิชาการ

นางศรีรตั น์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ระหว่างกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กับส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพือ่ ร่วมมือกันด�ำเนินกิจกรรมทางวิชาการ
ที่เกี่ยวกับงานในภารกิจของแต่ละฝ่าย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ณ
ห้อง Grand Ballroom โรงแรม Century Park กรุงเทพฯ
รมว.พาณิชย์ หารือเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หารือกับ
H.E. Mr. Asif Anwar Ahmad เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจ�ำ
ประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และหวังเพิ่มมูลค่าการค้าการ
ลงทุนระหว่างกัน ณ ห้องรับรองชัน้ 11 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555
ไทยหารือมหาวิทยาลัยจิงเม่า

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ ร่วมหารือกับ Dr. Zhao Zhongxiu Vice President,
University of International Business Economics : UIBE (มหาวิทยาลัย
จิงเม่า) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555
จร.จัดสัมมนาฯ ให้ท้องถิ่นพร้อมรุก AEC

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้หารือข้อราชการกับ
Mr.Lin Wei รองอธิบดีส�ำนักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และ
กักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555
กรมเจรจาฯ จับมือสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ
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นางศรีรตั น์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ กับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมมือกันให้
ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจ แก่ผปู้ ระกอบการส่งออกและสมาชิกสภาผู้
ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2555 ณ โรงแรม
แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
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ชองทางเผยแพรขอมูลขาวสารความรู
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
1. AEC Information Center

ขอมูลที่ใหบริการ ไดแก
		
- ความคืบหนาในการดำ�เนินการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเจรจาในเวทีเศรษฐกิจตาง ๆ
		
ของประเทศไทย
		
- สาระความตกลงเปดเสรีการคาของประเทศไทยกับประเทศคูคา
		
- อัตราภาษีสินคาที่ไดรับการลดหยอนภายใตความตกลงการค้าเสรีของไทย
		
- สถิติการนำ�เขาและสงออกสินคาของประเทศไทย
		
- ผลงานวิจัยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
		
- วิดีทัศนความรูเกี่ยวกับความตกลงเปดเสรีทางการคา การบริการ และการลงทุนของประเทศไทย
		
- ขอมูลขาวสารที่นาสนใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย ชั้น 3 ถนนนนทบุรี 1 อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ใหบริการเวลา 08.30 - 16.30 น.
สนใจสอบถามขอมูล โทร 0 2507 7209-11 โทรสาร 0 2547 5612 E-mail : info@dtn.go.th

2. Call Center โทร 0 2507 7555

ใหบริการตอบขอซักถามทางโทรศัพท เกี่ยวกับขอมูลการคาระหวางประเทศภายใตกรอบและเวที
เจรจาการคาตาง ๆ เชน AEC FTAs WTO APEC เปนตน

3. ศูนยบริการร่วม One Stop Service

ใหบริการตอบขอซักถามเกี่ยวกับการจัดทำ�ความตกลงการคาเสรี (FTA) พรอมบริการเอกสารเผยแพร ตลอดจนใหคำ�ปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวของ กรมสงเสริม
การสงออก กระทรวงพาณิชย เลขที่ 22/77 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2512 0123, 0 2512 0909 ตอ 823 โทรสาร 0 2513 6541
E-mail : fta_oss@dtn.go.th
กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย
์

www.thailandaec.com,

ร่วมสรา้ งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยี น
AEC FOCU
www.dtn.go.th

จุลสารปีที่ 1 ฉบั
บที่ 2 ประจำปักษ์ห
ลัง

ถ่ายทอดความรู้ AEC
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม

4. เอกสารเผยแพรความรูเกี่ยวกับการเจรจาการคาระหวางประเทศ
ในรูปแบบหนังสือ วารสาร แผนพับ เชน จุลสารร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (รายปักษ์
www.dtn.go.th) หนังสือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หนังสือการตูนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ฉบับ
ประชาชนและเกษตรกร) แผนพับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน FTA Fact Book เขตการคาเสรี (ภาพรวม) และ
FTA Fact Book รายประเทศ เชน FTA Fact Book ไทย-จีน FTA Fact Book ไทย-ญี่ปุน FTA Fact Book
ไทย-ออสเตรเลีย FTA Fact Book ไทย-นิวซีแลนด FTA Fact Book ไทย-อินเดีย เปนตน

S

กรกฎาคม 2554

สู่วงการศึกษา

2554 กรมเจรจาการ
ค้าระหว่าง
ประเทศได้ ทำบั
ของสำนักบริหารยุ
น ทึ ก ความ
ทธศาสตร์
ร่วมมือระหว่างสำนั
และบูรณา การการศึก
กงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิก
(สบย.) ได้แก่ ภาคกลาง ษา
าร เนือ่ งจาก
(สบย.4
ทั้ ง สองฝ่ า ยได้ เ ล็
ปทุมธานีและ สบย.5
ง เห็ น ความ
ชลบุรี)
สำคั ญ และความจำ
ภาคเหนือ (สบย.2
เป็ น ที่ จ ะ
พิษณุโลก)
ให้ความรู้ความเข้
ภาคตะวันอ อกเฉี
าใจเกี่ยวกับ
ย งเหนื
การประชาคม
(สบย.9 อุบลราชธานี) อ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
อาเซียน หรือ AEC
ภาคใต้ (สบย.11 และ
ในปี 2558 แก่ผบู้ ริ
หารการศึกษาและอาจารย์
สงขลา
นิสิต นักศึกษา
และ สบย.12
ซึ่งเป็นบุคลากรที่เป็นฟ
ันเฟืองสำคัญในการ 40 จั ง หวั ด ในระยะแร ก และจะดำเ ยะลา) ครอบคลุม
ถ่ายทอดความรู้ส
ู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
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77
น
การให้ครบ
จั
ง
หวั
ด
เพื
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่อให้นักเรียนกลุ่มเป้
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นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ
าหมาย 12 ล้านคน
5 แสนคน ภายในปี
และครูอีก
ประเทศ กล่ า วการทำบัน อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่
2555
าง
นอกจากนี้ กระทรวงศึก
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เกี่ ย วกั บ การเปิดเสรี
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การศึกษาให้มกี ารเตรี ั ญ ของประเทศ คื อ บุ ค ลากรทาง
และสร้างแรงจูงใจในการเรีย ่ ม จากการ
ยมพร้
มากขึ้น รวมทั้งการพั
นสายอาชีพ
การเป็นประชาคมเศร อมรับและปรับตัวโดยเฉพาะอย่างยิ
ฒนาทักษะทางด้านภ
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ซึ่งเป็นส่วนผลักดั
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กล่าวว่า ความร่วมมื
งพัฒนาคุณภาพทางการ ันได้มากขึ้น
าธิการ ทักษะด้
อ ดังกล่าวนีเ้ ป็นการสนับสนุน
ศึกษา ตลอดจน
านเทคโนโลยีภาษาอั
ระหว่างกระทรวงพา
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่
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และกั
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กฤษและภาษ
น ให้กับครูแ
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าของเพื่อนบ้าน
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ในการพัฒนาสถานศึกษาแ บั กระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ มีนโยบาย
งเรียนมาตรฐานส
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ความเข้าใจในเรื่อ
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าร ในการขยายผ งของประชาคมอาเซียน และเป็นเครือ ้
ลต่อสถานศึกษาอ
ข่าย
ื่นๆ ต่อไป																																							

5. ระบบออนไลน และ Social Network

จากเว็บไซต์ www.dtn.go.th และ www.thailandaec.com ทาง Social Network ที่ www.facebook.com/
dtnthailand และ http://twitter.com/dtn_thailand
ใหบริการขอมูลขาวสาร ผานระบบออนไลน เกีย่ วกับการเจรจาการคาระหวางประเทศ ในกรอบเวทีตา ง ๆ เชน ASEAN
FTAs WTO APEC ASEM เปนตน ตลอดจนสถิติการนำ�เขา-สงออก รายงานการศึกษาขอมูลรายประเทศ อัตราภาษีของสินคา
ภายใต FTA กรอบตาง ๆ เชน ไทย-จีน ไทย-ญี่ปุน ไทย-ออสเตรเลีย เปนตน สามารถสืบคนไดทุกที่ทุกเวลาอยางสะดวกและ
รวดเร็ว ถูกตอง แมนยำ� และทันเหตุการณ สามารถนำ�ไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคของผูใชทั้งในภาครัฐและเอกชน ผูนำ�เขา
และผูสงออก และประชาชนทั่วไป
สอบถามขอมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับชองทางเผยแพรขอ มูลขาวสารของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ไดที่ Call Center
0 2507 7555
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