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วารสาร
การค้าระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ 5 เปิดหน้าต่าง
การรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซยีน หนึง่กระแสท่ียังต้องคอยจบัตามอง 

ในปัจจุบัน โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจ และการลงทุน ความเปลี่ยนแปลง 
อาจสร้างทัง้โอกาส หรอืส่งผลกระทบต่อประเทศ ดงันัน้ การท�าความเข้าใจ
ให้มาก รวมถงึการเตรียมความพร้อมในด้านการค้าขาย และการลงทนุ จงึ
เป็นสิ่งส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

มาคราวนี ้วารสารการค้าระหว่างประเทศฉบบัที ่5 ได้น�าเสนอข้อมลู
เก่ียวกับประชาคมอาเซียนในมุมมองของรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ 
คุณบุญทรง เตริยำภิรมย์ ด้วยประเด็นกว้างๆ ที่จะท�าให้ท่านทราบถึง
ข้อมลูด้านโอกาส และอปุสรรคของประเทศไทยต่อการรวมตวัเป็นประชาคม
อาเซียนได้อย่างละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และอีกหนึ่งประเด็นส�าคัญคือ 
เรื่องของนโยบาย มาตราการและการผลักดันด้านต่างๆ ซ่ึงส่งผลต่อการ
ด�าเนินงานของภาคธุรกิจแน่นอน

คอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษ พบกับบทสัมภาษณ์ของอธิบดีศรีรัตน์  
รษัฐปำนะ อธบิดกีรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กบับทบาทหน้าทีก่าร
ด�าเนินงาน ซึ่งจะท�าให้ผู้อ่านได้ทราบถึงความรับผิดชอบของท่าน และ
ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้อ่านจะได้
ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ของกรมเจรจาฯ เป็น
เสมือนผู้เปิดประตูเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศ เพียงแค่
ท่านเปิดอ่านคอลมัน์เปิดประเดน็ภายในเล่ม และยงัได้พบกบัเนือ้หาความ
รู้ที่น่าสนใจมากมายชวนติดตาม อาทิ  แหล่งวัตถุดิบอัญมณีที่ส�าคัญของ
โลกอุตสาหกรรมพลอยสีท่ีมีคุณภาพดี และมีผลผลิตมากที่สุดในโลก คือ 
หนึ่งในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างประเทศพม่านั่นเอง 
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ในฐานะรฐัมนตรีวา่การกระทรวงพาณชิย ์ท่านม ี
มุมมองอย่างไรต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี 2558

หากมองย้อนในอดตีทีผ่่านมา ผมคดิว่า เราได้ประสบ
กบัช่วงเวลาเปลีย่นผ่านระบบเศรษฐกจิมาหลายต่อหลายครัง้ 
ผ่านสถานการณ์ทางเศรษฐกจิมาหลากหลายรปูแบบ ทัง้ใน
ช่วงเวลาทีเ่ศรษฐกจิไทยเจรญิรุง่เรอืง หรอืแม้แต่ในยามทีเ่รา
ต้องประสบกบัภาวะวกิฤตเศรษฐกจิ วฏัจกัรเหล่านีเ้กดิขึน้อยู่
เสมอ เป็นไปตามพลวตัรของระบบเศรษฐกจิ และในอนาคต
อันใกล้นี้ เศรษฐกิจไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายครั้ง
ใหม่ นั่นก็คือ การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ในปี 2558 หรือที่เรียกกันว่า AEC ร่วมกับอีก 9 ประเทศใน
ภมูภิาคอาเซยีน อันได้แก่ สงิคโปร์ มาเลเซยี บรไูน ฟิลปิปินส์  
อนิโดนเีซยี เวยีดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา อนัเป็นส่วนหนึง่ 
ของความพยายามในการสร้างความร่วมมือของภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในครั้งนี้ ทุกประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนต่างคาดหวังว่าจะน�ามาซึ่งความเจริญ 
ก้าวหน้าและความเข้มแข็งสู่ภูมิภาคอาเซียน และท�าให ้
ภมิูภาคเล็กๆ แห่งนี ้มคีวามยิง่ใหญ่ทางเศรษฐกจิทัดเทียมกบั 
ประเทศมหาอ�านาจอื่นๆ ทั่วโลก

การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในวนันี ้จะเป็นทัง้
โอกาสและความท้าทายครัง้ใหม่ส�าหรบัประเทศไทย ตลอด
ระยะเวลาทีผ่่านมา เราและบรรดาประเทศทัง้หลายในภมูภิาค
อาเซยีนได้พยายามยกระดบัความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจ
ของตัวเอง เพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีการพัฒนา
ทัดเทียมกับประเทศผู้น�าทางเศรษฐกิจอื่นๆ อย่างไรก็ตาม 
ต้องยอมรบัว่าด้วยข้อจ�ากัดและทศิทางทีแ่ตกต่างกนั รวมทัง้
อปุสรรคในเวทีระดบัโลกท่ีมีอยู่มากมาย ท�าให้ผลแห่งความ
พยายามดงักล่าวเกดิขึน้กบัแต่ละประเทศไม่เท่ากัน ในภาพ

บุญทรง เตริยาภิรมย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

รวมเราจงึพฒันาไปได้ค่อนข้างล่าช้า การท่ีเราค่อยๆ เตบิโต
ไปทลีะนดินัน้ ไม่ท�าให้เราโดดเด่นเพียงพอทีจ่ะเรยีกร้องความ
สนใจและบรูณาการเศรษฐกจิของตวัเองเข้าสูเ่วทโีลกได้อย่าง
เป็นรูปธรรมมากนัก ในขณะท่ีพลวัตรทางเศรษฐกจิของโลก
ได้ผนัแปรไปอย่างรวดเรว็อยูต่ลอดเวลา จนกระท่ังการพึง่พา
แต่เฉพาะก�าลังของตนเองเพียงล�าพัง ไม่สามารถก่อให้เกิด 
การพฒันาให้ก้าวทันกระแสการเปลีย่นแปลงของโลกอกีต่อไป  
ดังนั้น AEC จึงเป็นค�าตอบสุดท้ายร่วมกันของทุกประเทศ
ในภมูภิาคอาเซยีน ทีเ่ราจะร่วมกนัท�ากจิกรรมทางเศรษฐกจิ
อย่างแน่นแฟ้นมากขึ้นในบ้านหลังเดียวกัน
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การได้เป็นส่วนหนึง่ของ AEC นบัว่าเป็นโอกาสทีส่�าคญั
ส�าหรบัประเทศไทย เน่ืองจากการพฒันาสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกจิภายในภมูภิาคทีอ่าเซยีนพยายามสร้างขึน้ อนัได้แก่ 
ความพยายามในการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเสมอภาค และการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน ท�าให้ในปัจจุบัน  
ภมูภิาคอาเซยีนมศีกัยภาพทางเศรษฐกจิทีข่ยายตวัเพิม่สงูขึน้ 
อย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นภูมิภาคที่มีความส�าคัญต่อ
เศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมากในฐานะของแหล่งผลิตสินค้า
และบรกิารปรมิาณมากของโลก โดยเฉพาะสินค้าเกษตรซึ่ง 
เป็นปัจจยัในการด�ารงชวีติของคนท้ังโลกภายใต้พืน้ทีเ่พาะปลกู 
และทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่อย่างมากมาย ในปัจจุบัน 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในอาเซียน หรือ GDP ของอาเซียน 
คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของ GDP ทั้งโลก มีประเทศต่างๆ นอก 
อาเซยีนเข้ามาลงทนุราวเจด็หมืน่ล้านเหรยีญสหรฐัฯ มนีกั 
ท่องเทีย่วเดนิทางเข้ามากว่า 70 ล้านคนในแต่ละปี นอกจากนัน้  
ความพยายามในการผกูสมัพนัธ์ระหว่างอาเซยีนกบัภายนอก 
โดยการท�าความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศอื่นๆ 
นอกอาเซยีนมากขึน้เรือ่ยๆ ท�าให้อาเซยีนเป็นกลุม่เศรษฐกจิ

ท่ีเปิดกว้าง จนกล่าวได้ว่าอาเซยีนก�าลงัประสบความส�าเรจ็
ในการบูรณาการตนเองเข้ากับเศรษฐกิจโลก

ประเทศไทยเอง ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศท่ีเป็น
จดุศนูย์กลางของภมูภิาคอาเซยีนในเชงิยทุธศาสตร์ เนือ่งจาก
ประเทศไทยของเราอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า “คาบสมุทรอิน- 
โดจนี” อนัเป็นพืน้ทีซ่ึง่อดุมสมบรูณ์ไปด้วยทรพัยากรธรรมชาติ 
มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม เป็นแหล่ง
เกษตรกรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลก เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง
เชือ่มโยงภายในภมูภิาคอาเซยีน อกีทัง้ยงัมคีวามสะดวกใน
การตดิต่อกบัโลกภายนอกทัง้ทางบก ทางน�า้ และทางอากาศ 
นอกจากนัน้ เรายงัมจีดุแขง็ทีเ่ด่นชดัในเรือ่งของศักยภาพใน
การผลติสนิค้าและบรกิารทีม่คีณุภาพ ความก้าวหน้าทางการ 
เกษตรและอตุสาหกรรม มวีตัถดุบิด้านการเกษตรทีม่หีลากหลาย 
และมีศักยภาพทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ มีปัจจัย 
ทางด้านแรงงานทีม่ทีกัษะสงู ระบบเศรษฐกจิทีเ่อ้ืออ�านวยต่อ
การลงทนุ สิง่เหล่านีส้ะท้อนขดีความสามารถในการแข่งขนั
ของไทยทีพ่ร้อมจะเข้าร่วมพฒันาการเตบิโตของอาเซยีน อกี
ทัง้ตลาดอาเซยีนยงัเป็นผูบ้รโิภคสนิค้าและบรกิารทีม่ลีกัษณะ
คล้ายคลงึกบัไทย สนิค้าและบรกิารของเราจงึสามารถเข้าสู่ 
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ตลาดอาเซียนได้ง่าย ในปัจจุบันอาเซียนกลายเป็นตลาด 
ส่งออกหลกัของไทย โดยมส่ีวนแบ่งการตลาดประมาณ 1 ใน 4  
ของการส่งออกทั้งหมด มากกว่าประเทศคู่ค้าอื่นๆ ในอดีต
อย่างสหรฐัอเมรกิา จีน หรอืญีปุ่น่ ความก้าวหน้าและความ
ส�าเร็จของ AEC ในเวทีโลก จึงเป็นแรงหนุนให้ประเทศไทย
ได้บรูณาการตวัเองเข้าสูร่ะบบเศรษฐกจิโลกอย่างจรงิจงัด้วย

อย่างไรก็ตาม เราต้องยอมรับว่าประเทศไทยยังมี 
จดุอ่อนทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการพฒันาเศรษฐกจิภายใต้บรบิท
ของ AEC ที่ต้องเร่งแก้ไขอยู่ไม่น้อยในด้านโครงสร้างทาง
เศรษฐกจิทีย่งัมปีระสิทธภิาพการผลิตต�่า ขาดแคลนแรงงาน
สายอาชีพอันเกิดจากค่านิยมการท�างานและการศึกษาท่ี
เปลี่ยนไป การกระจุกตัวของพ้ืนที่อุตสาหกรรมท�าให้เกิด
ปัญหาความเหลือ่มล�า้ทางด้านการกระจายรายได้เกิดความ
ไม่สมดุลกันระหว่างแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาค
การเกษตร การผลิตเพื่อการส่งออกยังต้องพึ่งพาการน�าเข้า
วตัถดุบิ เทคโนโลย ีพลงังาน และเงนิทนุจากต่างประเทศเป็น
หลักท�าให้ไม่สามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้ การวิจัย
และพฒันายังอยู่ในระดบัต�า่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมส่วนใหญ่ขาดความเข้มแข็ง ไม่สามารถปรับตัวรองรับ
การเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดจนการพึ่งพาการส่งออกมากถึง 
ร้อยละ 70 ของ GDP ท�าให้ไทยมีความอ่อนไหวต่อวิกฤต
เศรษฐกิจ และความต้องการของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา

ปัจจุบัน ได้มีการกล่าวถึง AEC ผ่านทางสื่อต่างๆ ทั้ง
สือ่สิง่พมิพ์ วทิย ุโทรทศัน์ และสือ่อนิเตอร์ แม้กระท่ัง Social 
Network กันอย่างกว้างขวาง ในฐานะอีกหนึ่งรูปแบบของ
กระแสการเปล่ียนแปลงทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งได้
ตอกย�า้ให้เหน็ถงึความตืน่ตวัและการเตรยีมพร้อมรบัมอืกับ
ความเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเป็นทั้งโอกาสและผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นของทุกภาคส่วนของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 
ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงสถาบันการ
ศึกษา ต่างๆ นับจากนี้ไป นอกจากความท้าทายจากความ
ผนัผวนทางเศรษฐกจิทีพ่วกเราต้องเผชญิอยูใ่นปัจจบัุน เร่ือง
ของ AEC นบัเป็นความท้าทายใหม่ ทีจ่ะเข้ามามบีทบาทกบั
ท่านทั้งหลายมากย่ิงขึ้น รัฐบาลเองในฐานะของผู้ก�าหนด
นโยบาย ได้ตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่า AEC นี้ ถือเป็นวาระ

เราต้องยอมรบัว่าประเทศไทยยงัมี
จุดอ่อนที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
เศรษฐกจิภายใต้บรบิทของ AEC ทีต้่อง
เร่งแก้ไขอยู่ไม่น้อย ในด้านโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจที่ยังมีประสิทธิภาพการ
ผลิตตำ่า ขาดแคลนแรงงานสายอาชีพ
อันเกิดจากค่านิยมการทำางานและการ
ศึกษาที่เปลี่ยนไป

แห่งชาติ ที่รัฐบาลจะต้องตีโจทย์ให้แตกและต้องมีค�าตอบ
ไว้ให้แก่ทุกคน ต้องมีการเตรียมตัวทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ 
มีการวางแผนร่วมกันอย่างจริงจังระหว่างภาครัฐและภาค
เอกชน เพื่อก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน ไปในทิศทาง 
เดียวกัน พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม

ทา่นวางนโยบายและแนวทางการดำาเนินงานของ
กระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบันอย่างไร

ผมจะขอเปรียบการบริหารประเทศ เสมือนกับการ 
ขบัเคลือ่นรฐันาวา หากพวกเราทกุคน ร่วมใจกนัฟันฝ่าคลืน่ลม
มรสมุทางด้านเศรษฐกจิ ด้านสงัคม และด้านการเมอืงทีย่งัคง
มีปัญหาอยูภ่ายในประเทศในขณะนีไ้ปได้ เรากจ็ะสามารถไป
สูย่งัจดุหมายปลายทางเดยีวกนั คอืความเจรญิของประเทศ
และความอยู่ดีกินดีของประชาชน หากทุกท่านได้พิจารณา
ในสิ่งที่รัฐบาลได้ด�าเนินการไปแล้วนั้น ย่อมแสดงให้เห็นถึง
ความตัง้ใจและความมุง่มัน่ของรฐับาลในการ “ขับเคลือ่นรัฐ
นาวา เพื่อน�าพาการค้าไทยเข้าสู่ AEC” ซึ่งช่วงระยะเวลาที่
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ผ่านมา ประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ 
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในทกุๆ ด้านแล้ว กว่าร้อยละ 70 
ซ่ึงถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง ผมขอเรียนว่า รัฐบาลได ้
บรูณาการการท�างานในระยะต่อไปจากนี ้ให้เป็นกลไกส�าคญั
ในการขับเคลื่อน และได้ก�าหนดมาตรการเพ่ือดึงศักยภาพ
ของการบรูณาการทางเศรษฐกจิของอาเซยีนในครัง้นี ้ออกมา 
ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ดังต่อไปนี้

มาตรการส�าคัญล�าดับแรก คือ รัฐบาลจะเร่งสร้าง 
พื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ  
การค้า การลงทนุ โดยหลักๆ ได้แก่ การปรบัโครงสร้างภาษีเพือ่
อ�านวยประโยชน์และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้มาก
ขึน้ ศกึษาและปรบัปรงุกฎระเบยีบต่างๆ ให้มคีวามเหมาะสม
ไม่เป็นอปุสรรคต่อการลงทนุ แต่ยงัรกัษาไว้ซึง่ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของประเทศ และการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
(R & D) เพื่อใช้นวัตกรรมเป็นตัวเพิ่มมูลค่าของสินค้าและ 
บรกิารสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัของไทยให้สูงขึน้  
นอกจากน้ี เรายังต้องเร่งฟื้นฟูประเทศหลังวิกฤตอุทกภัย  
ซึง่ขณะนีร้ฐับาลได้เข้าไปดแูลในเรือ่งการสร้างระบบบรหิาร
จัดการทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างมาตรการ
โครงสร้างเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย
ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

มาตรการส�าคญัล�าดบัทีส่อง คอื รฐับาลจะเร่งพฒันา
ระบบโครงสร้างพืน้ฐานการขนส่งภายในประเทศ (Domestic 
Logistics) เพื่อเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ ในด้านการขนส่ง
ทางบก ทางเรือ และทางอากาศระหว่างประเทศในภูมิภาค 
(ASEAN Logistics) ให้มีความสะดวก รวดเร็วและรองรับ
ปริมาณขนส่งระหว่างประเทศ โดยมุ่งพัฒนาประเทศไทย
ไปสู่การเป็นศูนย์กลาง (Hub) ด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาค
อาเซียน จากความได้เปรียบด้านท�าเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์
ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมผ่านเกือบทุกประเทศในคาบสมุทร
อินโดจนี ส่งผลให้ไทยมีบทบาทสงูในด้านโลจสิตกิส์และการ 
กระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบา้นทัง้ประเทศพมา่ ลาว 
กมัพชูา มาเลเซยี จนีตอนใต้ และสามารถส่งต่อไปยงัประเทศ
เวยีดนามได้สะดวกมากยิง่ขึน้ รวมถงึเป็นช่องทางการค้าผ่าน
แดนไปยังประเทศที่สามต่อไป ตลอดจนอาศัยโอกาสอันดี
จากการสร้างท่าเรือน�้าลึกทวายในพม่า เป็นประตูการค้า 
ฝั่งตะวันตกด้านฝั่งทะเลอันดามันเชื่อมโยงกับด้านอ่าวไทย
ท่ีท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งจะเป็นเส้นทางการค้าใหม่ของโลก
ตะวนัตกและตะวนัออกทีเ่ชือ่มระหว่างมหาสมทุรอนิเดยีกบั
มหาสมุทรแปซิฟิกเข้าด้วยกัน สามารถย่นระยะเวลาในการ
ขนส่งและประหยัดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ

นอกจากน้ัน เศรษฐกจิในระดบัภมิูภาคและอนภุมูภิาค
กับประเทศเพื่อนบ้าน ถือเป็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาล 
โดยในปี 2555 นี ้กระทรวงพาณชิย์ได้ตัง้เป้าผลกัดนัการค้า 
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ผมเห็นว่าภาครัฐมีความพร้อม
แล้ว โดยเราพร้อมที่จะยืนหยัดเคียง
ข้างไปกบัภาคธรุกจิเอกชน ในการเสรมิ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวยต่อ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
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ชายแดนให้มูลค่าการค้าสูงกว่า 1 ล้านล้านบาท และได้
ก�าหนดกลไกผลกัดนัการค้าชายแดนอย่างเป็นรปูธรรมผ่าน
การท�างานของคณะท�างานด้านการผลักดันและขับเคลื่อน
การค้าในภูมภิาคอาเซยีนและการค้าชายแดน ทีจ่ะรับผดิชอบ 
ดูแลด้านการส่งเสรมิการส่งออกในตลาดอาเซียน และการค้า 
ชายแดนพร้อมส่งเสริมการลงทุนให้เกิดฐานการผลิตตาม
แนวชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน ในส่วนของรัฐบาลเอง
กพ็ยายามทีจ่ะยกระดับความสมัพนัธ์ทางการค้ากบัประเทศ
เพือ่นบา้น เพือ่สร้างมลูค่าการค้าและการลงทนุกบัประเทศ
เพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น

มาตรการส�าคัญล�าดับทีส่าม คือ รฐับาลจะมมีาตรการ
ที่เข้มแข็งเพื่อรองรับผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้น สามารถแก้ไข
ปัญหาทีอ่าจจะเกิดขึน้จาก AEC ได้อย่างทนัท่วงท ีโดยเฉพาะ
ในเรือ่งของผลกระทบจากสนิค้าด้อยคณุภาพทีท่ะลกัเข้ามา
จ�าหน่ายในประเทศที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค ซึ่งเป็นปัญหา
ส�าคัญทีเ่ชือ่มโยงมาสูเ่รือ่งของมาตรฐานทางการค้า ภาครฐั
จึงจ�าเป็นต้องมีกติกา และกฏเกณฑ์เพ่ือรับมือกับปัญหานี้ 
โดยท�าควบคู่กันไปเป็น 2 แนวทาง คือ เร่งพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานทางการค้าของไทย อาทิ มาตรฐานสุขอนามัย
ของสินค้าเกษตร มาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม มาตรฐาน 
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับปรุงระบบเตือนภัยทางการค้า
และการใช้มาตรการทางการค้า ให้สามารถด�าเนินการได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการก�าหนดมาตรฐานทาง 
การค้าเพื่อป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน และสินค้าที่อาจ
จะทะลักเข้ามาจากต่างประเทศได้โดยหน่วยงานภาครัฐที่
เกีย่วข้องทัง้ในส่วนของกระทรวงพาณชิย์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร รวมถึงกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
สิ่งแวดล้อม ได้มีการเตรียมการและบูรณาการการท�างาน
ร่วมกันในเรื่องนี้ไว้พร้อมแล้ว

ผมเหน็ว่าภาครฐัมคีวามพร้อมแล้ว โดยเราพร้อมทีจ่ะ
ยืนหยัดเคียงข้างไปกับภาคธุรกิจเอกชน ในการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้อ�านวยต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจ รับมอื
กับความเปล่ียนแปลงทางการค้า มุ่งหาช่องทางและโอกาส 
ในการค้าการลงทนุให้แก่ผู้ประกอบการไทย สร้างความเข้มแขง็ 
ให้ภาคธุรกิจไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และผลักดัน
ให้การผนึกก�าลังและสร้างการท�างานแบบบูรณาการร่วม
กัน (Synergy) เกิดขึน้ในระบบเศรษฐกิจของไทย และขอให้
ทุกท่านเชือ่ม่ันในความเข้มแขง็ของเศรษฐกิจไทยภายใต้รฐั
นาวาของรฐับาลปัจจบุนั ผมขอให้พวกเราร่วมกันมองว่าเวที
ของ AEC แห่งนี ้คอื เวทแีห่งความร่วมมอืกนัของทกุประเทศ
สมาชกิในกลุม่อาเซยีน เป็นเวทแีห่งการสร้างความปรองดอง
ทางเศรษฐกจิของภมูภิาคอาเซยีน ซึง่จะสร้างความเข้มแขง็
ทางเศรษฐกิจของทุกประเทศในอาเซียนให้เกิดขึ้นต่อไป 
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ศรีรัตน์ รัษฐปานะ
กับบทบาทผู้เปิดประตูเชื่อมโยง
เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ

เพือ่ให้บรรลวุสิยัทศัน์ใหม่ในการพฒันาประเทศไทยให้เป็นประเทศทีต่ดิอนัดบั 1 ใน 10 ประเทศผูน้�าการค้าโลก
ภายในปี 2563 จากปัจจุบันที่ไทยติดอันดับ 1 ใน 20 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศคือหนึ่งในผู้มีบทบาทส�าคัญ
ต่อการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศอย่างยัง่ยืนท่ามกลางการแข่งขันขับเค่ียวในสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ
ยุคที่มีพลวัติสูงท่ีสุดเป็นประวัติการณ์ มาท�าความเข้าใจบทบาทของผู้เปิดประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ใกล้สุกงอมนี้ร่วมกัน

ปัจจุบัน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มี
บทบาทหน้าที่การดำาเนินงานอย่างไรบ้าง

กรมฯ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ โดยเสนอแนะนโยบาย ก�าหนดท่าทกีลยทุธ์
และเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์
สูงสุดของประเทศ เรามพีนัธกจิด้านการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ เพื่อขยายโอกาส ปกป้องและรักษาผลประโยชน์
ทางการค้า การลงทุน พร้อมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และการมส่ีวนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมท้ังพฒันาระบบการ
บริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

โดยหน้าทีห่ลกัทีส่�าคญั ได้แก่ การประชมุเจรจาการค้า 
ระหว่างประเทศในกรอบต่างๆ ตัง้แต่ระดบัทวภิาค ีอนภุมิูภาค 
ภมูภิาค พหภุาคีและภายใต้กรอบความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ
การค้าและองค์การระหว่างประเทศต่างๆ เรามีการศึกษา
วเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ใชใ้นการเสนอแนะนโยบายและก�าหนด 
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อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ท่าทีการเจรจาในกรอบต่างๆ ทั้งของไทยและประเทศ 
คูเ่จรจา เสนอนโยบายด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
รวมถึงผลกระทบในกรอบต่างๆ ที่มีต่อไทย และท�าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับการเจรจา
การค้าระหว่างประเทศให้ทกุภาคส่วนรบัทราบความคบืหน้า
ของการเจรจา เพือ่ปรบัตวัรองรบัผลการเจรจา ใช้ประโยชน์
จากการเปิดเสรีทางการค้า และสร้างการมีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วนในกระบวนการเจรจา

อาจกล่าวว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ทำา
หน้าทีเ่ป็นประตเูชือ่มโยงเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเวทีอาเซียน ได้หรือไม่

อาจกล่าวเช่นนั้นก็ได้ เพราะทุกวันนี้กรมฯ ท�าหน้าที่
เสมอืนประตดู้านเศรษฐกจิการค้าระหว่างไทยกบัต่างประเทศ 
ในการเจรจาการค้าด้านต่างๆ รวมถงึการเจรจาเพือ่สร้างเสรมิ
ความสมัพนัธ์กบัประเทศคูค้่า รกัษาผลประโยชน์และขยาย
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วิวัฒนาการความร่วมมือที่ด�าเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึง 
จดุสกุงอมของกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีนทีก่่อตัง้มากว่า 40 ปี  
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 
เน้นหลักการท�างานร่วมกันอย่างบูรณาการด้วยแนวคิด
เพื่อระยะยาว โดยปี 2558 นี้ จะเป็นปีเริ่มต้นมิติใหม่ของ 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งใกล้ชิดแนบแน่นและ 
มีความเสรยีิง่ขึน้ เพือ่การรวมตวัเป็นตลาดและฐานการผลติ
เดยีวกนัอย่างมเีสถยีรภาพ กลายเป็นภมูภิาคทีม่คีวามสามารถ
การแข่งขนัสงู ลดช่องว่างการพฒันาระหว่างประเทศสมาชิก 
สร้างให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคและสามารถ 
บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

ปัจจุบันอาเซียนเป็นตลาดที่มีศักยภาพที่จะเติบโต
ต่อไปด้วยการมีขนาดประชากรกว่า 590 ล้านคน มีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติกว่า 1.5 ล้านล้านเหรียญ
สหรฐัฯ และมกีารลงทนุโดยตรงทีเ่ข้ามาในภมิูภาคสงูถงึกว่า 
76,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
และเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่แห่งหนึง่ของโลก ซึง่อาเซยีนยงั
มีความตกลงการค้าเสรีกับประเทศคู่เจรจาอื่นๆ ได้แก่ จีน 
ญีปุ่น่ สาธารณรฐัเกาหล ีอนิเดยี และออสเตรเลยี-นวิซแีลนด์ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ในการเข้าสู่ตลาดและขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ความเป็นปึกแผ่น
ของอาเซียนจะช่วยให้อ�านาจการต่อรองในเวทีต่างๆ สูงขึ้น  
ไทยให้ความส�าคญักบัอาเซยีนในฐานะมติรประเทศทีมี่ความ
ใกล้ชดิทัง้สภาพภมูศิาสตร์ สงัคมวฒันธรรมและการเป็นหุน้
ส่วนทางเศรษฐกิจ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา อาเซียนเป็นตลาด
ส่งออกส�าคัญอันดับหน่ึงของไทยน�าหน้าตลาดเดิมอย่าง
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น และยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่าง 
ต่อเนือ่ง เฉพาะปี 2554 ไทยส่งออกไปยงัอาเซยีนเป็นมลูค่า
ถึง 54,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

AEC มีความส�าคัญและเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างมาก
ส�าหรบัคนไทยทกุภาคส่วน ทัง้ผูผ้ลติ ผูบ้รโิภค ผูส่้งออก-น�าเข้า  
เกษตรกร ผู้ให้บริการ นักลงทุน และประชาชนทั่วไป อาจ 
ท�าให้เกิดทั้งโอกาสและผลประโยชน์ เช่น ผู้ประกอบการ
สามารถน�าเข้าสินค้าและวตัถดิุบจากประเทศอาเซียนอ่ืนใน

โอกาสทางเศรษฐกิจของไทย ซึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 
ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้ กรมฯ ท�าหน้าที่
เป็นหน่วยงานหลักของไทย (National AEC Coordinating 
Agency) ในการขับเคลื่อน ประสานงานและบูรณาการกับ
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการเจรจาและการเตรียมความ
พร้อมก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนหรอื AEC (ASEAN 
Economic Community) ในปี 2558 ซึง่เป็นความรบัผดิชอบ
ทีส่�าคญัมาก กรมฯ จงึได้จดัตัง้ส�านกังานยทุธศาสตร์และการ 
บรูณาการสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนเพือ่ด�าเนนิการด้านนี้

การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC 
(ASEAN Economic Community) มคีวามสำาคญั
และจะส่งผลต่อไทยอย่างไร

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นหนึ่งในสามเสา
หลกัความร่วมมอืของประชาคมอาเซยีน นอกเหนอืจากเสา 
ด้านการเมอืงความมัน่คง และเสาด้านสงัคมวฒันธรรม เป็น 
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ปัจจุบันอาเซียนเป็นตลาดท่ีมี
ศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปด้วยการมี
ขนาดประชากรกว่า 590 ล้านคน มี
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
กว่า 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
มกีารลงทุนโดยตรงทีเ่ข้ามาในภมูภิาค
สงูถงึกว่า 76,000 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ
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ราคาถกูลง สามารถย้ายฐานการผลติไปยงัประเทศอาเซยีน
อื่นที่มีความได้เปรียบด้านปัจจัยการผลิต ขยายการส่งออก
สินค้าไทยในอาเซียน และใช้ประโยชน์จากระบบขนส่งและ
โลจสิตกิส์ทีส่ะดวกในราคาต�า่ลง จากความร่วมมอืด้านการ
อ�านวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐาน เช่นเดยีวกบับรษิทัไทยทีส่ามารถจัดตัง้ธรุกจิหรอืให้
บรกิารในประเทศอาเซียนอืน่ง่ายขึน้ จากการลดอปุสรรคและ
ข้อจ�ากัดด้านการค้าบริการและการลงทุน ขณะที่บุคลากร
วิชาชีพจะมีโอกาสไปท�างานในประเทศอาเซียนอ่ืนมากขึ้น 
จากข้อตกลงการยอมรับร่วมด้านวิชาชพีของอาเซียน ซ่ึงจัดท�า
เสร็จแล้ว 7 สาขา ได้แก่ แพทย์ ทนัตแพทย์ วศิวกร สถาปนกิ 
ช่างส�ารวจ พยาบาลและนกับญัช ีประชาชนกม็โีอกาสเลอืก
ซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายขึ้น ใน
ราคาเป็นธรรม จากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและการบังคับใช้
กฎหมายและนโยบายการแข่งขนัประเทศอาเซยีน รวมทัง้ได้
รบัความคุม้ครองจากการบรโิภคสนิค้าและบรกิารของประเทศ
อาเซยีนมากขึน้ จากความร่วมมอืด้านการคุม้ครองผูบ้รโิภค

ส่วนอุปสรรคท่ีท้าทายที่อาจเกิดขึ้น เช่น สินค้าไทย
อาจถูกสินค้าและบริการของประเทศอาเซียนอื่นที่มีความ 
หลากหลาย มคีณุภาพดกีว่าหรอืราคาถกูกว่าเข้ามาแข่งขนั
หรือแย่งตลาด เช่นเดียวกับบุคลากรวิชาชีพไทยอาจถูก
บคุลากรประเทศอาเซยีนอืน่แย่งงาน ธรุกจิไทยอาจถกูธรุกจิ
ต่างชาต ิไม่ว่าจากประเทศอาเซยีนหรอืจากชาตอิืน่ทีส่วมสทิธิ
อาเซียน แย่งส่วนแบ่งตลาดในประเทศ ขณะทีป่ระชาชนไทย
ส่วนมากยังไม่มีความช�านาญด้านภาษาอังกฤษหรือภาษา
อาเซียนอื่นๆ ซึ่งอาจท�าให้เกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสาร 
ไทยจึงต้องเตรียมการรองรับความเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่นี้
ทั้งเรื่องผลประโยชน์และผลกระทบ

ทีผ่่านมา บทบาทของกรมฯ ในการประชมุอาเซยีน
เป็นอย่างไร

ต้องขอท�าความเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่า บทบาทของ
ไทยในเวทีอาเซียน แยกออกเป็นบทบาทในนามกระทรวง
พาณิชย์ คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นหัวหน้า

สั  มภาษณ์พิเศษ
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คณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Ministers: AEM) ซึง่จะก�าหนดแนวทาง
การด�าเนินงานและความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งหมดของ
อาเซียน รวมทั้งความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจของอาเซียน
กับประเทศคู่เจรจา ในส่วนบทบาทของกรมฯ อธิบดีกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศจะเป็นหวัหน้าคณะผูแ้ทนไทย
ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (Senior 
Economic Official Meeting: SEOM) ซึ่งด�าเนินการก�ากับ
ดูแลความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของอาเซียนท้ังหมดเพ่ือ 
รายงานต่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) กระทรวง
พาณชิย์จงึเป็นผูป้ระสานงานกบักระทรวงอืน่ๆ และหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�าหนดแนวทาง ท่าทีการเจรจา
ของไทยในเวทเีศรษฐกจิอาเซยีนและผลกัดนัการด�าเนนิการ
ตามมติของอาเซียนต่อไป

กรมฯ มีแนวทางการดำาเนินงานในการส่งเสริม
ความรูค้วามเข้าใจเรือ่งการเป็นประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน (AEC) อย่างไร

กรมฯ ให้ความส�าคญัต่อการส่งเสรมิการใช้ประโยชน์
จากความตกลง FTAs ของไทยและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน โดยด�าเนินยุทธศาสตร์การเตรียมความ
พร้อม ได้แก่ การสร้างความตระหนักแก่ทุกภาคส่วนถึง
โอกาสและความท้าทายของ AEC มุ่งรักษาผลประโยชน์
ของไทยในอาเซียน โดยติดตามและผลักดันการด�าเนินการ
ตามพันธกรณีของประเทศสมาชิกอาเซียน ให้ความส�าคัญ 
กบัการปฏบิตัติามพนัธกรณขีองไทย เพือ่สร้างความน่าเชือ่ถอื 
ของไทยในอาเซียนและช่วยให้การเชื่อมโยงระดับภูมิภาค
ภายใต้กรอบอาเซียน เช่น การท�า FTA ระหว่างอาเซียนกับ
ประเทศคู่เจรจา มีผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่ก�าหนด
และส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรในภมิูภาคอาเซยีนอย่าง
เหมาะสม บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน

ส่วนการด�าเนนิยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาความพร้อม
ต่อการแข่งขันภายใต้ AEC กรมฯ มุ่งด�าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ คือ สร้างความตื่นตัวบนพื้นฐานความรู้ความ
เข้าใจทีถ่กูต้อง เสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมจากทุกภาคส่วนและ
สร้างฐานสนับสนุนในวงกว้าง ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ใช้
ประโยชน์จาก AEC และ FTA อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง เพิ่ม
การขยายธุรกิจการค้า การลงทุนทั้งตลาดในประเทศและ 
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ตลาดอาเซยีน และประเทศ
ที่เป็นภาคีในความตกลง FTA เตือนภัยและสร้างภูมิคุ้มกัน 
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โดยเน้นภาคส่วนทีไ่ด้รบัประโยชน์หรอืผลกระทบจากการค้า
เสรี รวมทั้งเร่งพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เอกชนและเยาวชน 
คนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการแข่งขัน

นอกจากนี้ เรายังได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการ 
เตรยีมความพร้อมและส่งเสรมิผูป้ระกอบการไทย โดยเฉพาะ
ภาค SMEs ในรูปแบบของสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการเตรียมการรองรับการเปิดเสรีอาเซียนและจัด
ต้ังศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC  
Information Center) เพื่อให้ข้อมูลและค�าปรึกษาเกี่ยวกับ 
AEC ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 และยังได้
ประสานกบักระทรวงฯ ในการมอบหมายให้ส�านกังานพาณชิย์
จงัหวดัทัว่ประเทศเป็นศนูย์บรกิารข้อมลูประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนระดับจังหวัด มีการจัดนิทรรศการเคล่ือนที่ (AEC 
Mobile Unit) รวมทั้งจัดท�าข้อมูลการเปิดเสรีอาเซียน การ
ใช้ประโยชน์จากพนัธกรณแีละการเตรียมมาตรการรองรบัผล 
กระทบ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมฯ พร้อมเช่ือมโยงข้อมูล
กบัเครอืข่ายเวบ็ไซต์พนัธมติรของสมาคมธรุกิจการค้าต่างๆ

กรมฯ มีการบริหารจัดการการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้
ทั่วถึงในทุกภาคส่วนอย่างไร

กรมฯ ได้สร้างเครอืข่ายพนัธมติรกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
ทัง้ภาครฐั เอกชน สถาบนัวชิาการและสถาบนัการศกึษา เช่น  
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ 
ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร กรมอาชวีะศกึษา กรม
การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ มหาวิทยา
ลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นต้น เพื่อร่วมกัน 
จัดกิจกรรมส่งเสริม ฝึกอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กบั AEC และ FTAs รวมทัง้จดัเวทกีารมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวน
เกี่ยวข้อง ทั้งสมาคมการค้า/ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ภาค
ประชาสงัคมและประชาชนท่ัวไปในรปูแบบต่างๆ เช่น การจดั
เวทสีาธารณะเพือ่รบัฟังข้อคดิเหน็เกีย่วกบัปัญหาและอปุสรรค  
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เป็นวิทยากรบรรยาย/เสวนาใน

เวทต่ีางๆ และจดัจ้างศกึษาวจิยัผลกระทบของ AEC ในภาพ
รวมและรายสาขา โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อต้องการ
ความรูค้วามเข้าใจเรือ่งการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน
และการเตรียมมาตรการรองรับการแข่งขันจากการเปิดเสรี
ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งหากผู้สนใจมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถาม
ข้อมลูเกีย่วกบัการค้าระหว่างประเทศ สามารถตดิต่อเราได้ที่ 
Call Center 0 2507 7555 เว็บไซต์ www.dtn.go.th และ 
www.thailandaec.com หรือสอบถามข้อมูลด้วยตัวเองที ่
ชั้น 3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
เรามีศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC 
Information Center) ซึง่มเีจ้าหน้าทีค่อยให้บริการแก่ทกุท่าน 

กรมฯ ให้ความสำาคัญต่อการ 
ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากความตกลง 
FTAs ของไทยและส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม
ของทกุภาคส่วน โดยดำาเนนิยทุธศาสตร์
การเตรยีมความพร้อม ได้แก่ การสร้าง
ความตระหนกัแก่ทุกภาคส่วนถงึโอกาส
และความท้าทายของ AEC มุ่งรักษา 
ผลประโยชน์ของไทยในอาเซียน
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70 ปี 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ : 
ผู้เปิดประตูเศรษฐกิจการค้าไทยสู่เวทีโลก

ท่ามกลางกระแสการแข่งขนัและการกีดกนัทางการค้าในปัจจบุนั การเจรจาต่อรองเพือ่รกัษาผลประโยชน์ในเวที 
เจรจาระหว่างประเทศ ได้แก่ องค์การการค้าโลก เอเปค และอาเซยีน มคีวามส�าคญัมากขึน้และมบีทบาทต่อไทยอย่างมาก 
เนือ่งจากส่งผลกระทบต่อการค้าทัง้ทางตรงและทางอ้อม จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีไ่ทยต้องเข้าไปมส่ีวนร่วมในการเจรจา

เศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน พลิกโฉมประเทศไทย ให้ก้าวไกล
สู่สากล บนเวทีแห่งการเป็นผู้น�า

คุณศรีรัตน์ รัษฐปำนะ อธิบดีกรมเจรจำกำรคำ
ระหวำงประเทศ กล่าวในโอกาสทีก่รมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศครบรอบ 70 ปี ว่า “กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
เป็นกรมทีแ่ปรมาจากกรมเดมิ คอื กรมเศรษฐกจิการพาณิชย์ 
ปีนี้ครบรอบ 70 ปีของกรมเจรจาฯ ถือเป็นโอกาสพิเศษและ
เป็นปีทีเ่ราต้องเริม่ปรบัตวัให้เรว็ขึน้กว่าเดมิ เพราะประเทศไทย
ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียน ก�าลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซยีนในอกี 3 ปีข้างหน้า กรมเจรจาฯ เปรยีบเสมอืน 
เป็นประตูเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศ การ
เป็นคนกลางในการเจรจาหมายถงึการสือ่สารกบัทัง้คนนอก
และคนใน เราเป็นตวัแทนรฐับาลในการเจรจาเรือ่งเศรษฐกจิ 
การค้าระหว่างประเทศ เจรจาท�าความตกลงต่างๆ เพื่อเปิด
โอกาสให้ภาคธุรกิจของไทยได้รับประโยชน์ในการเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศ ท�ามาค้าขายและลงทุนในโลกเศรษฐกิจ 
ไร้พรมแดน เป็นเรือ่งทีบ่คุลากรของกรมฯ จ�าเป็นต้องพฒันา 
อย่างต่อเนือ่งและท�างานบนพืน้ฐานองค์ความรูท้ีต้่องขยาย
เพิ่มในเชิงลึกตลอดเวลา ให้มั่นใจว่าคุณภาพในการท�างาน
มีผลลัพธ์เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ก่อตัง้เมือ่ พ.ศ. 2485  
เดิมคือกรมการสนเทศ ปรับมาเป็นกรมเศรษฐกิจการ 
พาณชิย์ จนปี พ.ศ. 2545 มกีารปรบัโครงสร้างอกีครัง้เพือ่ให้
สอดคล้องกับภารกจิหลกัของกรมฯ โดยเพิม่งานเจรจาการค้า
บรกิาร และการเจรจาเขตการค้าเสร ีและเปลีย่นชือ่เป็นกรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ โดย
ในอดีต กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์มีบทบาทการปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการ ได้แก่ การศึกษาติดตาม วิเคราะห์ วิจัยภาวะ
เศรษฐกิจการค้าการตลาด ค้นคว้าข้อเท็จจริง รวบรวมและ
ประมวลสถิติทางการค้า รวมทั้งเป็นเจ้าหน้าท่ีอ�านวยการ
ด้านการก�าหนดนโยบายวางแผน เสนอแนะเป้าหมาย และ
บริหารงานของกระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้มีการปรับ 
กระบวนทศัน์และปรบัปรงุการบรหิารจดัการตามพนัธกิจ เพือ่
ให้งานที่ออกมามีประสิทธิผลยิ่งขึ้น พร้อมรองรับการเจรจา
ในประเด็นใหม่ทีส่ลบัซับซ้อน รวมถงึการพฒันาบคุลากรและ
รูปแบบการสื่อสาร เพื่อให้เข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
เปิดเสรีเศรษฐกิจการค้า ด้วยการกระจายข้อมูลและเสริม
สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิต การค้า
และประชาชนทัว่ไป กรมฯ มุง่มัน่เป็นส่วนหนึง่ในการพฒันา
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ปัจจุบัน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ เป็นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศในทกุระดับ ทัง้ทวภิาคี ภมิูภาคและพหภุาค ี มบีทบาท
หน้าทีก่�าหนดยทุธศาสตร์และท่าทใีนการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ เพือ่เสรมิสร้างและพฒันาความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิ
การค้ากบัประเทศคูค้่าแบบเป็นรายๆ และเป็นกลุม่ประเทศ
ในเวทีที่ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยเฉพาะเวทีหลัก ได้แก่ 
องค์การการค้าโลก อาเซียน และเอเปค รวมทั้งด�าเนินการ
เจรจาท�าความตกลงการค้าเสร ี(Free Trade Agreements: 
FTAs) กับประเทศคู่ค้า ปัจจุบัน ไทยท�าความตกลงเปิดเสรี
ทางเศรษฐกจิการค้ากบัประเทศสมาชกิอาเซยีนรวม 3 ฉบบั 
ในด้านสินค้า บรกิารและการลงทนุ เพือ่เปน็พืน้ฐานส�าหรบั
การสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและท�าความตกลง
เปิดเสรี (FTAs) กับประเทศคู่ค้าอื่นอีก 7 ประเทศ ได้แก่ จีน 
ญีปุ่น่ เกาหลใีต้ อนิเดยี ออสเตรเลยี นวิซแีลนด์และเปร ูรวม 
10 ฉบับ เป็นระดับทวิภาคี 5 ฉบับและระหว่างอาเซียนกับ
ประเทศนอกอาเซียน รวม 5 ฉบับ

ส�านกังานยทุธศาสตร์และการบรูณาการสู่ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน เพื่อด�าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 

การก่อตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน มวีตัถปุระสงค์
เพ่ือให้อาเซียนรวมตัวกันเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
อย่างมเีสถยีรภาพ เป็นภมูภิาคทีม่คีวามสามารถการแข่งขนั
สงู มกีารพฒันาอย่างเท่าเทยีมและสามารถบรูณาการเข้ากบั
เศรษฐกิจโลก ปัจจุบัน อาเซียนเป็นตลาดส�าคัญอันดับหนึ่ง
ของไทยและมศัีกยภาพเติบโตต่อไปด้วยจ�านวนประชากรรวม
กนักว่า 590 ล้านคน มมีลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ
รวมกนักว่า 1.5 ล้านล้านเหรยีญสหรฐัฯ มกีารลงทนุโดยตรง
ทีเ่ข้ามาในภูมิภาคสงูถึงกว่า 76,000 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ โดย
อาเซียนได้ท�าความตกลง FTAs กับประเทศคูค้่าส�าคญั ได้แก่  
จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์  
เพ่ือแลกเปลีย่นสทิธิประโยชน์การเข้าสูต่ลาดและขยายความ 
ร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหว่างกนั ทัง้ 6 ประเทศดงักล่าวมปีระชากร 
รวมกนัเกอืบครึง่หนึง่ของประชากรโลก (กว่า 3,300 ล้านคน) 
มี GDP รวมกันมากกว่าหนึ่งในสี่ของ GDP โลก ซ่ึงการค้า 
ระหว่างไทยกบัประเทศดงักล่าวมสีดัส่วนสงูถงึเกอืบร้อยละ 40  
ของยอดรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย

ในส่วนบทบาทของกระทรวงพาณิชย์ในเวทีอาเซียน 
ไทยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นหัวหน้าคณะ 
ผูแ้ทนไทยในการประชมุรัฐมนตรีเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN 

วสิยัทศัน์: ก้าวทันกระแสการค้าโลก 
เจรจาเชิงรุก เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของประเทศ

กรมเจรจาฯ จงึเป็นเสมือนประตดู้านเศรษฐกจิการค้า
ระหว่างไทยกับต่างประเทศ ในการเจรจาสร้างเสริมความ
สัมพนัธ์กบัประเทศคูค้่า รกัษาผลประโยชน์และขยายโอกาส
ทางเศรษฐกจิการค้าของไทย มีภารกจิเผยแพร่ข้อมลู ความรู้  
สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทัว่ไป รวมทัง้ 
ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากผลการเจรจา  เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์  
2554 ทีผ่่านมา คณะรฐัมนตรมีมีตมิอบหมายให้ กรมเจรจาฯ
เป็นหน่วยงานหลักของไทย (National AEC Coordinating 
Agency) ในการขับเคลื่อน ประสานงาน บูรณาการกับทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเจรจาและเตรียมความพร้อมสู ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 โดยกรมฯ ได้จัดตั้ง 

คุณศรีรัตน์ รัษฐปำนะ
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Economic Ministers: AEMs) ซึง่ก�าหนดแนวทางด�าเนินการ
และความร่วมมือทางเศรษฐกิจทัง้หมดของอาเซยีน รวมทั้ง
ความสมัพนัธ์ด้านเศรษฐกจิของอาเซยีนกบัประเทศคูเ่จรจา 
ขณะทีอ่ธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะเป็นหวัหน้า
คณะผูแ้ทนไทยเข้าร่วมประชมุเจ้าหน้าทีอ่าวโุสด้านเศรษฐกจิ
อาเซียน (Senior Economic Official Meeting: SEOM) ซึ่ง
ด�าเนินการและก�ากับดูแลความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของ
อาเซียน รายงานต่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEMs)  
กระทรวงพาณิชย์ จึงเป็นผู้ประสานกับกระทรวงอื่นและ 

หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�าหนดแนวทางและ
ท่าทกีารเจรจาของไทยในเวทด้ีานเศรษฐกจิของอาเซยีนและ
ผลักดันการด�าเนินการตามมติของอาเซียน  

กรมฯ ให้ความส�าคญัต่อการส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ 
จากความตกลง FTAs ของไทยและสนบัสนนุการมส่ีวนร่วม 
ของทุกภาคส่วน โดยด�าเนินยุทธศาสตร์การเตรยีมความพร้อม  
คือ สร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนถึงโอกาสและความ
ท้าทายของ AEC รักษาผลประโยชน์ของไทยในอาเซียน 
โดยติดตามและผลักดันการด�าเนินการตามพันธกรณีของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตาม
พนัธกรณขีองไทย เพือ่สร้างความน่าเชือ่ถอืของไทยในอาเซยีน
และช่วยให้การเชือ่มโยงระดบัภมิูภาคภายใต้กรอบอาเซยีน 
(เช่น การท�า FTA ระหว่างอาเซยีนกบัประเทศคูเ่จรจา) มผีล
เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ในอาเซียนอย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานผลประโยชน์ร่วมกัน 
ด�าเนนิยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาความพร้อมรบัการแข่งขนั
ภายใต้ AEC ให้บรรลเุป้าประสงค์ เช่น สร้างความตืน่ตวับน
พืน้ฐานความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้อง เสรมิสร้างการมส่ีวนร่วม
จากทกุภาคส่วนและสร้างฐานสนบัสนนุในวงกว้าง ส่งเสรมิ
ผู้ประกอบการให้ใช้ประโยชน์จาก AEC และ FTA เพิ่มการ
ขยายธุรกิจการค้าการลงทนุทัง้ตลาดภายในประเทศและต่าง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอาเซียน (AEC) และ

คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ อดีต
อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 
(1 ต.ค. 2529- 30 ก.ย. 2532) 

ในอดีต กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
เป็นกรมวิชาการหรือทั่วไปเรียกว่ากรม

เสนาธกิารของกระทรวงพาณชิย์ มงีานส�าคญัคือศึกษา วิจยั
และก�าหนดนโยบาย ประเดน็ส�าคญัขณะนัน้มีเร่ืองอาเซยีน 
GATT ข้อตกลงสนิค้าระหว่างประเทศ งานดชันรีาคาผู้บรโิภค
และงานเรื่องเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงฯ โดยเน้น
หนกัเร่ืองการประชมุเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เช่น พม่า 
อรุกุวยัและลาว พวกเราท�างานกนัด้วยความสนุกสนาน เป็น
ความทรงจ�าที่ประทับใจ

คณุสคุนธ์ กาญจนาลยั อดตีอธบิดี
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 
(1 ต.ค. 2532- 30 ก.ย. 2536) 

กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์มีอ�านาจ
หน้าทีห่น้าทีก่ว้างขวางมาก ลกัษณะงานเป็น

งานวชิาการ เริม่ตัง้แต่เสนอนโยบาย เป้าหมายและแผนงาน
ต่างๆ เพือ่ให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
รวมทั้งประสานงาน รับผิดชอบงานเจรจาองค์การการค้า 
ระหว่างประเทศ ซึง่เหมอืนปิดทองหลงัพระ ข้าราชการทกุคน 
ท�างานด้ายความอุตสาหะ ใช้ความรู้ ความสามารถและ
ความอดทน น่าภูมิใจที่ข้าราชการทุกท่านท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีผลงานดีเด่น
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ประเทศที่เป็นภาคีในความตกลง FTA รวมทั้งการส่งเสริม
การแสดงบทบาทน�าของไทยในเวทอีาเซยีนและเน้นการสร้าง
พันธมิตรกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

นอกจากนี ้กรมเจรจาฯ ได้ด�าเนนิกจิกรรมร่วมกบัหน่วยงาน 
ต่างๆ เพ่ือเตรยีมความพร้อมและส่งเสรมิผู้ประกอบการไทย 
โดยเฉพาะ SMEs ในการเข้าสู ่AEC ได้แก่ จดัท�าสือ่เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ กระจายข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งสิ่งพิมพ์ เอกสาร แผ่นพับ CD โทรทัศน์ 
วทิยทุัง้ในส่วนกลางและภมูภิาค โดยผลติข่าวประชาสมัพนัธ์
ด้านการเตือนภัยทางการค้าอย่างสม�่าเสมอ อีกทั้งผลิต 
เว็บไซต์ของกรมเจรจาฯ เชื่อมโยงข้อมูลผ่านไปยังเครือข่าย
เว็บไซต์พันธมติรสมาคมธรุกจิการค้าต่างๆ (thailandaec.com)  
รวมทั้ง social media เช่น Facebook และ Twitter 

จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC Information Centre) ขึ้นที่กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ ให้ข้อมูลค�าปรึกษาเก่ียวกับ AEC โดยเน้นการให ้
บรกิารแก่ผู้ประกอบการ SMEs และจดัต้ังศนูย์ประสานงาน 
และบริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระดับจังหวัด 
ของกระทรวงพาณชิย์ (AEC Network Coordination Center)  
ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด เพื่ออ�านวยความสะดวกในการ 
เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ AEC ในแต่ละจังหวัดและท้องถ่ิน 
ทัว่ประเทศได้ง่ายขึน้ โดยประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชนในระดับจังหวัด เช่น พาณิชย์อาสา 
ประชาสัมพันธ์จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข้อมลูหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวง
พาณชิย์เกีย่วกบั AEC อย่างต่อเนือ่ง โดยศนูย์ฯ ระดบัจงัหวดั 
ยังเป็นเครือข่ายบริการข้อมูลกับศูนย์ AEC ส่วนกลาง  
ในการให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัความตกลงการเปิดเสรทีางการค้า 
และการลงทนุ รวมทัง้จดักจิกรรมสมัมนา ฝึกอบรม สร้างเสรมิ 
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ AEC แก่ชุมชนในท้องถิ่น 
คาดว่าจะเปิดตัวศูนย์ฯ พร้อมกันทัว่ประเทศอย่างเป็นทางการ
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555

คณุเกรกิไกร จรีะแพทย์ อดตีอธบิดี
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 
(1 ต.ค. 2536- 30 ก.ย. 2539) 

เราต้องน�าประเทศไทยสู่การเป็น
สมาชกิองค์การการค้าโลกและเป็นประธาน

อาเซยีน ต้องท�าหลายอย่างเพือ่ให้อาเซยีนก้าวไปข้างหน้าใน
รปูแบบของการรวมตวัทีแ่ขง็แกร่งขึน้ ไม่เพียงแต่ FTA ทีเ่ริม่ 
มาตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งน�าไปสู่การต้ังองค์การการค้าโลกใน 
วนัที ่1 มกราคม 2538 กรมฯ นีจ้งึมทีีม่าเคยีงคูกั่บวิวัฒนาการ
การค้าระหว่างประเทศทีส่�าคญัของโลก ผมดใีจทีก่รมเจรจาฯ 
เติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

คณุการณุ กติสิถาพร อดตีอธบิดี
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 
(1 ต.ค. 2539- 30 ก.ย. 2543) 

ช่วงที่รับต�าแหน่งขณะนั้น อาเซียน
ยังอยู่ในขัน้ตอนการปฏบิตัติามอาฟต้าหรอื

เขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งประสบความส�าเร็จตามล�าดับ  
ในส่วนเวทีระดับโลก เรามีงานส�าคัญที่เกี่ยวกับการเจรจา
ขององค์การการค้าโลก (WTO) เป็นช่วงที่ก�าลังเจรจาการ
ค้ารอบใหม่อย่างเข้มข้น พร้อมมีการเจรจาเอเซมหรือการ
เจรจาระหว่างเอเชียและยุโรป ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีการเจรจา
เร่ือง FTA การเจรจาในระดบัทวภิาค ี(Bilateral) ยงัเป็นเรือ่ง
ที่คนไม่นิยมท�า

กรมเจรจาฯ ให้ความสำาคญัต่อการ 
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความ
ตกลง FTAs ของไทยและสนบัสนนุการ 
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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สหกรณ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ส�านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ องค์การ ESCAP 
และสถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การค้าและการพฒันา (ITD) 
เพือ่ร่วมมอืกนัจดักจิกรรมส่งเสรมิและฝึกอบรมในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AEC และ FTAs 

จัดเวทีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake-
holders) ทั้งส่วนของสมาคมการค้า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในทุก
ระดบั ภาคประชาสงัคมและประชาชนทัว่ไปในรปูแบบต่างๆ 
ได้แก่ สัมมนาให้ความรูท้ัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค เวท ี
สาธารณะเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ และส่งผูแ้ทนเป็นวทิยากรบรรยาย เสวนาในเวท ี
ต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ AEC และ FTAs 
รวมถงึ จดัจ้างศกึษาวจิยัผลกระทบของการเปิดเสรใีน AEC 
ในภาพรวมและรายสาขา เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และเตรียมมาตรการเพื่อรองรับการแข่งขันจากการเปิดเสรี 
และผลิตโครงการ E- Learning ทาง Online เพื่อให้ผู้สนใจ
ศกึษาหาความรูโ้ดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย มวิีชาทีเ่ปิดสอน ได้แก่ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การค้าสินค้าบริการ สินค้า
เกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม มีก�าหนดเปิดให้บริการใน
ปลายปี 2555 นี้

คณุบญุทพิา สมิะสกลุ อดตีอธบิดี
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 
(1 ต.ค. 2543 - 30 เม.ย. 2545) 

ระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง เป็นช่วง 
ที่มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างกรมฯ ใหม่ 

ให้ท�าหน้าที่ด้านเจรจาทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทวิภาคี พหุภาคี 
และตัดงานทางด้านนโยบาย งานดัชนีราคาสินค้าและงาน
ด้านคอมพิวเตอร์ออกไป โจทย์ใหญ่คือเราต้องท�าอย่างไร
ให้นโยบายของประเทศเรื่องเศรษฐกิจทั้งกรอบใหญ่เป็นไป
ได้ด้วยดี

คณุอภริด ีตนัตราภรณ์ อดตีอธบิดี
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
(1 พ.ค. 2545- 22 พ.ย. 2549) 

นบัเป็นช่วงการเปลีย่นแปลงทีส่�าคัญ
ของกรมฯ คือเปลี่ยนจากกรมเศรษฐกิจ 

การพาณชิย์ เป็นกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ย้ายท่ีท�าการ
จากสีแ่ยกคอกวัวมาทีส่นามบนิน�า้ เป็นการปรบัโครงสร้าง
ครัง้ส�าคญั เพือ่รองรบัการท�างานทีต้่องรบัผดิชอบการเจรจา 
การค้าระหว่างประเทศในทกุระดบั เป็นช่วงท่ีมกีารผลักดัน
ความคบืหน้าของเขตการค้าเสรีอาเซียน เป็น AEC และเร่งรดั
การท�างานภายใต้กรอบใหม่น้ี และมบีทบาทหน้าทีใ่นการ
ก�าหนดยทุธศาสตร์และท่าทใีนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ (AEC Mobile Unit) เผยแพร่
ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัการเปิดเสรอีาเซยีนและจัดท�าข้อมลู 
การเปิดเสรอีาเซยีน การใช้ประโยชน์จากพนัธกรณ ีการเตรยีม 
มาตรการรองรบัผลกระทบ เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของกระทรวงฯ  
และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยเชื่อมโยงข้อมูล
ไปยังเครือข่ายเว็บไซต์พันธมิตรสมาคมธุรกิจการค้าต่างๆ 

สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐ เอกชนและสถาบันวิชาการ ได้แก่ สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภา
ผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กรมอาชีวศึกษา กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริม
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คณุการุณกล่าวถึงประวตักิารท�างานและประสบการณ์
เกี่ยวกับการเจรจาการค้าว่า “ผมท�างานในกรมเศรษฐกิจ 
การพาณชิย์ทัง้หมด 37 ปี เริม่การท�างานในด้านการเจรจาการค้า 
ระหว่างประเทศ ตั้งแต่ประเทศไทยยังไม่เคยรู้จักการเจรจา
การค้า ขณะนัน้กรมเจรจาฯ ยงัใช้ชือ่เดมิคือกรมการสนเทศ  
แล้วเปลี่ยนเป็นกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ เดิมทียังไม่มี
คนท�าหน้าที่เจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขณะนั้น กรม
เศรษฐกิจการพาณิชย์ยังไม่มีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการเจรจา
การค้า แต่ท�าหน้าที่ศึกษานโยบายการค้าสินค้าเกษตรและ
อื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจการค้า แต่ระยะหลังเป็น
ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส�าคัญ เพราะไทยเข้าเป็นสมาชิก GATT  
เราเริ่มมีบทบาทในเวทีการค้าระหว่างประเทศ สินค้า 
ส่งออกส�าคญัของคอืสิง่ทอทีก่�าลงัรุง่มาก เลยเจอปัญหาจะ
ตัดโควตาโดยประเทศผู้น�าเข้า เป็นจุดเริ่มต้นการเจรจาการ
ค้าระหว่างประเทศสมัยใหมค่ือเจรจาโควตาสิง่ทอกับสหรฐั
และประชาคมยุโรปและอื่นๆ”

คณุพรศลิป์ พชัรนิทร์ตนะกลุ รอง
ประธานกรรมการสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย 

การร่วมมอืใกล้ชดิกนัเป็นเรือ่งจ�าเป็น
แน่นอน เพราะสิง่ทีก่รมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศท�าอยู่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจโดยตรง การร่วมมือ
ระหว่างเราสองฝ่าย จะต้องใกล้ชิดกันอย่างมาก เราได้ก้าว
ถึงระดับความร่วมมือที่จะพัฒนาผู้ประกอบการและสังคม
ให้มีศักยภาพตอบรับ ตอบสนองข้อตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศที่กรมเจรจาฯ ร่วมกับเรา เจรจาร่วมกัน

ดร. ธนติ โสรัตน์ รองประธาน สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

บทบาทของกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศที่ผ่านมา ถือว่าเป็นหน่วยงานท่ีมี
ความส�าคญัมาก โดยเฉพาะในช่วงเปิดเสรี

การค้าและมกีารท�า FTA กบัหลายประเทศ โดยเฉพาะ AEC  
กรมเจรจาฯ เป็นหน่วยงานส�าคัญที่ท�าให้เกิดการเจรจา 
ข้อตกลงต่างๆ ที่มีอานิสงส์ต่อประเทศอย่างสูง

คุณการุณ กิตติสถาพร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) และอดีตอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 
(1 ต.ค. 2539- 30 ก.ย. 2543)
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เรื่องอาเซียน คุณการุณเล่าให้ฟังว่า “เราเริ่มต้นด้วย
การมีเขตการค้าเสรี คือ สินค้าไม่มีภาษี แต่ว่ายังไม่ถึงจุด
เป้าหมายคือเขตการค้าเสรี รวมกันเฉพาะเรื่องสินค้าและ
บริการ แต่ยังไม่ถึงจุดที่จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจร่วมกัน 
ประชาคมเศรษฐกิจร่วมกันคือค�าที่ผมคิดขึ้นมา หมายถึง 
Single Market and Production Base ผมใช้ครัง้แรกในการ
ประชุมทีเ่ป็นประธาน คือ จะท�าให้อาเซยีนเป็นตลาดและฐาน
การผลิตเดียว สนิค้าทกุชนดิจะต้องขายได้ในอาเซียนเหมือน
กัน มีมาตรฐานเดียวกัน ราคาเดียวกันอย่างไม่มีอุปสรรค 
ส่วนฐานการผลิตเดียวหมายความว่าปัจจัยการผลิตต่างๆ  
ซึ่งประกอบด้วย ทุน แรงงาน เทคโนโลยี การลงทุนของ 
นกัธรุกจิ จะต้องเคลือ่นไหวไปในทกุประเทศได้เหมอืนกนั พดู
ภาษาชาวบ้านกเ็หมอืนโรงงานโรงเดยีวแต่กระจายอยูห่ลาย
ที่ จะอยู่ที่อินโดนีเซีย สิงคโปร์ หรือลาว ก็เป็นฐานการผลิต
เดียว ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการเคลื่อนไหวเสรีทั้งหมด เป็น
คอนเซ็ปต์หลักของเขตการค้าเสรีอาเซียน”  

อดีตอธบิดฯี ท่านนีย้งัให้ความเหน็เกีย่วกบักรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศว่า “ประเด็นหลักเรื่อง Partnership 
Builder เป็นสิ่งที่กรมฯ พยายามท�า แต่อาจต้องใช้เวลา 
หากอ�านาจหน้าทีก่รมเจรจาฯ ตามกฎหมายยงัเป็นเพยีงการ

เจรจาและให้ความรูเ้ฉยๆ  ส่ิงทีก่รมฯ ท�าได้ขณะนีค้อืเผยแพร่ 
ให้ความรู้ แต่ไม่มีหน้าที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น  
เราต้องมผีูน้�าท่ีสามารถตดัสนิใจเดด็ขาดได้ว่าหากเจรจามาแล้ว  
มหีน่วยทีศ่กึษาวเิคราะห์ออกมาชดัเจนแล้วว่ามกีฎระเบยีบ 
ข้อไหนบ้างทีต้่องแก้ไข ผลทีค่าดการณ์ไว้จะเกดิอะไรบ้างและ 
ดูว่าแต่ละกระทรวงหรือหน่วยงานจะต้องไปท�าอะไร แต่ว่า
กรมเจรจาฯ ท�าไม่ได้เพราะว่าไม่มอี�านาจตามกฎหมายและ
ไม่มีบคุลากรทีคิ่ดเร่ืองเศรษฐศาสตร์ในภาพรวม ควรจะเป็น
สภาพัฒน์หรือตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อปฏิบัติงานโดยตรง  
ซึง่ Partnership Builder คอืสิง่ทีจ่ะปรบัให้ประเทศไทยก้าว
สู่โลกาภิวัตน์ หรือ ASEAN Economic Community 

หากมองในแง่ภาพรวมการน�าประเทศไทยสู่ยุค 
โลกาภิวตัน์หรอืว่าเข้าสูโ่ลกยคุใหม่ ยงัไม่มีใครในประเทศไทย
ท�าและกระทรวงพาณชิย์หรือกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
ก็ท�าหน้าที่เพียงด้านการเจรจา แต่หากจะท�าให้ถูกต้องทั้ง
ขบวนการ ต้องวางแผนตัง้แต่ก่อนจะเจรจา ต้องรูก่้อนว่าไทย
มีจุดอ่อน จุดแขง็อย่างไร มี Vision อย่างไรในอกี 5 ปีข้างหน้า 
จะพัฒนาด้านใดอย่างไร แล้วจงึไปเจรจากบัต่างประเทศว่า
เราอยากก�าหนดกติกาอย่างไร เพราะผลทีไ่ด้จากการเจรจา
คือกติกาการค้าหรือกติกาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ว่า 
ต่อไปนีป้ระเทศไหนจะท�าธรุกจิไหน อย่างไร ส่วนน้ียังไม่มใีครท�า  
กรมเจรจาฯ กย็งัไม่มผีูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้าน แต่ในส่วนเมือ่ได้ 
ท่าทีแล้วไปเจรจากับประเทศอื่น เป็นสิ่งที่กรมเจรจาฯ ท�า
ในปัจจุบัน

ผมคิดว่าไม่ใช่ต้องปรับบทบาท แต่ต้องมองนอกกรอบ
ว่าจะสร้างอะไรให้เกดิขึน้ในลกัษณะดงัทีก่ล่าวไป กรมเจรจาฯ 
อาจไปร่วมเป็นส่วนหนึง่ของหน่วยทีจ่ะเกดิขึน้ใหม่ ไม่จ�าเป็น
ต้องเป็นกรมหรอืหน่วยงานราชการ อาจเป็นหน่วย NGO หรอื 
Pressure Group แต่อย่างน้อยที่สุด กรมฯ ต้องท�าหน้าที่
อย่างทีท่�าในปัจจบุนั พร้อมตระหนกัด้วยว่าเราไม่ได้มหีน้าที่ 
แค่เจรจา แต่ต้องท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยและต้อง
ท�าอะไรบ้าง เพราะไม่มีคนท�าในสังคมนี้ เราอยู่ในฐานะที่ดี 
ทีส่ดุทีจ่ะท�าได้ เพราะเรารูด้ทีีส่ดุกต้็องบอกเขาว่าจะเกิดอะไร
ขึน้ ซึง่บางทเีราอาจรูเ้พยีงกว้างๆ กรมเจรจาฯ กต้็องไปหาทมี
ให้ศกึษาเชงิลกึ เป็นทีมท�างานคูกั่นไป เป็นหน่วยสนบัสนนุ ที่
ผมพยายามเน้นคอืเรือ่งน้ีไม่ใช่แค่เรือ่งของกระทรวงพาณชิย์ 
แต่เป็นเรื่องของทุกหน่วย” 
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การปฏิรูปในพม่า...
ผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่ออุตสาหกรรมพลอยสีไทย

ศูนย์ขอมูลอัญมณีและเครื่องประดับ
สถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณีและเครื่องประดับแหงชำติ (องค์กำรมหำชน)

ศักยภาพการผลิตอัญมณีในพม่า
พม่านับเป็นแหล่งวัตถุดิบอัญมณีที่ส�าคัญแห่งหนึ่ง

ของโลก อาทิ ทับทิม ไพลิน หยก แซฟไฟร์สีต่างๆ มรกต 
สปิเนล เพริดอต โทแพซ และไข่มุก เป็นต้น ในบรรดา
อัญมณีดังกล่าว ทับทิม ไพลิน และหยก ถือเป็นสินค้าที่
มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนานาชาติมากที่สุด โดย
เฉพาะทับทมิพม่าถอืว่ามคีณุภาพดทีีส่ดุด้วยสสีนัทีส่วยงาม
และมีผลผลิตมากที่สุดในโลก อาจกล่าวได้ว่าทับทิมราว
ร้อยละ 90 ที่จ�าหน่ายในตลาดโลกล้วนมาจากพม่าทั้งสิ้น  

ท้ังน้ี จากข้อมูลของส�านักงานสถิติ (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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สวยงามมากขึน้ นอกจากน้ียังมีการท�าเหมืองทบัทมิทีแ่หล่ง
นาย่า (Namya หรือ Namyazeik) ทางตอนเหนือของรัฐ
คะฉิ่น แหล่ง Pyinlon (หรือที่เรียกว่า Nawarat) และแหล่ง 
Namhsa ในรฐัฉาน ซึง่มสีสีวยงามไม่แพ้ทบัทมิจาก 2 แหล่ง
ข้างต้น ขณะที่หยกพม่าส่วนใหญ่มาจากแหล่ง Phakant 
(Hpakant) ในเมอืงมติคนีา (Myitkyina) รัฐคะฉิน่ และแหล่ง 
Khamti (Khamti-Nansibum) ในเขตสกายี (Sagaing) ซึ่ง
เป็นแหล่งผลิตหยกที่สวยงามและมีคุณภาพสูง และถือเป็น
เส้นทางการค้าหยกที่ส�าคัญสู่ประเทศจีน

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอัญมณีน�ารายได้เข้าสู่ประเทศ
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 

จบัตามองผลกระทบเชิงบวกจากการปฏริปูในพม่า
ขณะนี้พม่านับเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่ก�าลัง

ถูกจับตามองมากที่สุดและได้รับความสนใจจากนักธุรกิจ
และนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก ภายหลังจากที่พม่าเริ่ม 
เปิดประเทศและด�าเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเมืองและ
สังคมภายในประเทศคร้ังใหญ่ เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทเข้า 
สู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ กับความ
พยายามในการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการค้าและการ
ลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น โดยกฎหมายการลงทุนของ 
ต่างชาติ (Foreign Investment Law) ฉบับใหม่จะให้สิทธิ 
พิเศษด้านภาษีแก่นักธุรกิจต่างชาติที่เข้าไปลงทุนโดยตรง
ในพม่า  กรณีกิจการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะ
กรรมาธิการการลงทุนของพม่า (Myanmar Investment  
Commission : MIC) จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลเป็นระยะเวลาถึง 5 ปีนับต้ังแต่เริ่มเข้าไปด�าเนิน

ทบัทมิพม่าทีไ่ด้รบัความนยิมส่วนมากมาจาก 2 แหล่ง
ใหญ่ คอื จากเมอืงโมกก (Mogok) ซึง่อยูท่างตอนเหนอืของ
มัณฑเลย์ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นแหล่งทบัทิมสีเลือดนก  
(Pigeon Blood) ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด และอีกแหล่งอยู่ที่
เมืองมองซู (Mong Hsu) ทางตอนใต้ของรัฐฉาน แต่ที่นี่ 
พบทับทิมในปริมาณท่ีน้อยกว่าและมีคุณภาพด้อยกว่า 
ทับทิมที่พบในเมืองโมกก ดังนั้น ทับทิมจากเมืองมองซูจึง
ต้องผ่านการปรับปรุงคุณภาพโดยการเผาเพื่อให้มีความ
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แหล่งทับทิมและหยกของพม่า รวมถึงเส้นทางการ
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กิจการจากกฎหมายฉบับเดิมที่ยกเว้นภาษีเพียง 3 ปีแรก
ของการประกอบธุรกิจในพม่า

การปฏิรูปประชาธิปไตยในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นบริบท
ใหม่ท่ีส่งผลในเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของพม่าในสายตา
ประชาคมโลกอย่างมีนัยส�าคัญ และอาจน�าไปสู่การยกเลิก
มาตรการคว�่าบาตรทางเศรษฐกิจและการเมืองจากชาติ
ตะวันตกที่ใช้เป็นบทลงโทษพม่ามานานกว่า 20 ปี จาก
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งทางการ
เมือง  ธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับของพม่าถูกมองว่า
เป็นแหล่งระดมทุนของรัฐบาลทหารท่ีปกครองประเทศใน 
ระบอบสงัคมนยิม และมส่ีวนสนบัสนนุการละเมดิสทิธมินษุยชน 
ภายในประเทศ ส่งผลให้สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ
ออสเตรเลยีประกาศคว�า่บาตรรฐับาลพม่ามาอย่างต่อเน่ือง 
จนกระทั่งเม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2551 สหรัฐอเมริกาได้มี 
บทลงโทษพม่าเพิม่เตมิ โดยประธานาธบิดจีอร์จ ดบัเบลิย ูบชุ  

ได้ลงนามในกฎหมายว่าด้วยการคว�า่บาตรพม่า (Tom Lantos  
Block Burmese JADE (Junta’s Anti-Democratic  
Efforts) Act of 2008 : JADE Act 2008) เพือ่ห้ามน�าทบัทมิ
และหยกจากพม่า รวมถึงเครื่องประดับที่มีทับทิมและหยก
จากพม่าเป็นส่วนประกอบเข้ามายังสหรัฐอเมริกาทั้งจาก
ประเทศพม่าโดยตรงและผ่านประเทศทีส่าม กฎหมายฉบับน้ี 
ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศ 
ผู้ผลิตและส่งออกทับทิมที่เจียระไนแล้วและเครื่องประดับ
ตกแต่งทบัทมิเป็นสนิค้าส�าคญัอย่างประเทศไทย  เนือ่งจาก
วตัถดุบิอญัมณทีีน่�ามาผลติเป็นสนิค้าส่งออกดงักล่าวนีล้้วน
แต่มีแหล่งก�าเนิดจากพม่าเกือบทั้งสิ้น  ภายหลังการบังคับ
ใช้กฎหมาย JADE Act 2008 อย่างเป็นทางการในวันที่ 
27 กันยายน 2551 และครบระยะเวลาของการผ่อนผันคือ  
วนัที ่26 ตลุาคม 2551 แล้ว ผูป้ระกอบการไทยกไ็ม่สามารถ
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ส่งออกทบัทมิทีเ่จยีระไนแล้วและเครือ่งประดบัตกแต่งทบัทมิ
ไปยังสหรัฐอเมริกาได้อีก ท�าให้ประเทศไทยต้องสูญเสีย
รายได้จากการส่งออกทับทิมที่เจียระไนแล้วไปจ�าหน่ายใน
สหรัฐอเมริกาถึงปีละไม่ต�่ากว่า 500 ล้านบาท ไม่รวมเครื่อง
ประดับแท้ตกแต่งทับทิมอีกปีละหลายพันล้านบาท 

จากข้อมลูของกรมศลุกากรพบว่า แต่เดมิสหรฐัอเมรกิา 
เป็นตลาดส่งออกทับทิมเจียระไนท่ีส�าคัญที่สุดของไทยใน
อันดับที่ 1 หรือ 2 มาโดยตลอด ด้วยสัดส่วนการส่งออกกว่า
ร้อยละ 20 ของมลูค่าการส่งออกสนิค้านีโ้ดยรวม โดยมลูค่า
การส่งออกสูงสุดอยู่ที่ 737.43 ล้านบาท ในปี 2551 ก่อนที่
จะปรบัลดลงเหลอืราว 200 ล้านบาท ตัง้แต่ปี 2552 เป็นต้น
มา เฉกเช่นเดียวกับยอดการส่งออกเครื่องประดับตกแต่ง
ทับทิมไปยังสหรัฐอเมริกาท่ีมีมูลค่าลดลงเป็นอย่างมาก  
ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยต่างต้องปรับตัวเพิ่มมูลค่าการ 
ส่งออกสินค้าประเภททับทิมที่มีแหล่งผลิตจากประเทศอื่น
ไปยงัสหรัฐอเมรกิาแทน ขณะเดยีวกนักแ็สวงหาช่องทางการ
ค้าทบัทมิเจยีระไนและเครือ่งประดบัตกแต่งทบัทมิจากพม่า
ไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพอย่าง จีน และฮ่องกง เป็นต้น  

On Invitation

มูลค่าการส่งออกทับทิมเจียระไนของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี 2545-2554
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อย่างไรก็ตาม จากความก้าวหน้าในการปฏิรูป
ประชาธปิไตยในพม่าทีม่ทีศิทางสดใส ส่งผลให้สหรัฐอเมริกา
เริม่หนักลบัมาให้ความส�าคญักบัพม่ามากขึน้และได้ประกาศ
ยกเลิกมาตรการคว�่าบาตรพม่าฉบับแรกตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายการต่อต้านการค้ามนุษย์แล้ว  จึงถือเป็น
สัญญาณดีที่สหรัฐอเมริกาอาจยกเลิกกฎหมาย JADE Act 
2008 ก็ได้ในอนาคตอันใกล้ นับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้
ประกอบการไทยสามารถใช้วัตถุดิบพลอยสีจากพม่าใน
การผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตลาด
พลอยสีที่ส�าคัญของโลกและเป็นตลาดส�าคัญท่ีสุดของ 
ไทยได้อีกครั้ง คาดกันว่าผลการเลือกตั้งซ่อมที่มีข้ึนเม่ือ 
วนัที ่1 เมษายน ทีผ่่านมา อาจเป็นจดุเปลีย่นทีส่�าคญัในการที่ 
สหรัฐอเมริกาจะพิจารณาทยอยยกเลิกมาตรการต่างๆ ใน
การคว�่าบาตรพม่า 

ทั้งนี้ ด้วยศักยภาพการผลิตวัตถุดิบอัญมณีคุณภาพ
สูงในพม่า กอปรกับบริบทใหม่ของพม่าที่ช่วยผลักดันให้
นโยบายทางการค้าและการลงทนุของประเทศเริม่เปิดกว้าง
มากขึ้น ท�าให้นักธุรกิจนานาประเทศต่างเล็งเห็นโอกาส 
การค้าและการลงทนุในวตัถุดิบอญัมณขีองพม่า  ผูป้ระกอบ
การอัญมณีและเครื่องประดับไทยเองก็ไม่ควรที่จะมองข้าม
โอกาสนี้ และอาศัยจังหวะนี้เร่งรุกพัฒนาความสัมพันธ์กับ 
คูค้่าชาวพม่าและแสวงหาช่องทางความร่วมมือด้านวตัถดุบิ
พลอยสีก่อนนักธุรกิจจากประเทศอื่นๆ ในฐานะที่ไทยเป็น
ประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีอาณาเขตติดต่อกัน และมคีวามสมัพนัธ์
ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างกันมายาวนาน  อย่างไร
กด็ ีแม้โอกาสทางธรุกจิในพม่าจะเปิดกว้าง แต่อปุสรรคทาง
ด้านกฎหมายและด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราก็ถือเป็น
ปัญหาส�าคญัทีผู่ป้ระกอบการไทยจะต้องระมดัระวงัในยาม
ก้าวเข้าสู่เส้นทางการค้าและการลงทุนในพม่า  

On Invitation
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ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ในภูมิภาคของอาเซียน 
ASEAN Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP

RCEP หมายถึง ข้อริเริ่มของอาเซียนในการขยายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยการจัดท�าความ
ตกลงการค้าเสรีร่วมกันเป็นฉบับดียว โดยเริ่มแรกมีเป้าหมายจะจัดท�าความตกลงดังกล่าวกับประเทศภาคี FTAs 
ปัจจบุนัของอาเซยีน (จนี เกาหลีใต้ ญ่ีปุน่ ออสเตรเลยี นิวซีแลนด์และอนิเดยี) ท่ีสนใจเข้าร่วมก่อน ส่วนประเทศอืน่ๆ 
จะสามารถเข้าร่วมได้ภายหลังจากที่การเจรจา RCEP เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ อาเซียนคาดว่าจะสามารถประกาศเริ่มการ
เจรจา RCEP ได้ภายในปลายปี 2555 หรือไม่เกินต้นปี 2556

ASEAN+3 / ASEAN+6 ซึง่จะเป็นการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิ 
ที่ใหญ่ขึ้นของอาเซียนตามวัตถุประสงค์ด้านหนึ่งในการ
สร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community) โดยรวมประเทศคู่ภาคีความตกลงการค้าเสรี
อาเซยีน+1 ทีม่อียู ่(จนี เกาหลใีต้ ญีปุ่น่ อนิเดยี ออสเตรเลยี
และนิวซีแลนด์) ซึ่งทั้ง 6 ประเทศดังกล่าวนี้มีประชากรรวม

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ RCEP
RCEP ไมใชเรื่องใหม แตเป็นกำรด�ำเนินงำนตอเนื่อง
ของอำเซียนในกำรบูรณำเศรษฐกิจเขำกับภำยนอก
ตำมแผน AEC Blueprint

- RCEP (Regional Comprehensive Economic  
Partnership) เป็นการพัฒนามาจากแนวคิดเดิม คือ  

การค้ามิติใหม่

สายทอง สร้อยเพชร
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กนัถงึเกอืบครึง่หนึง่ของประชากรโลก (กว่า 3,300 ล้านคน)  
จะมี GDP รวมกันมากกว่าหนึ่งในสี่ของ GDP ของโลก  
การค้าระหว่างไทยกบัประเทศดังกล่าวมสีดัส่วนสงูถงึเกอืบ
ร้อยละ 40 ของยอดรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย
ผูน�ำอำเซียนรบัรองหลกักำรใหอำเซยีนเป็นแกนกลำง
ขับเคลื่อนกำรรวมกลุมเศรษฐกิจที่ใหญขึ้นในภูมิภำค

- ผู้น�าอาเซียนได้รับรองกรอบหลักการพื้นฐานของ 
RCEP (ASEAN Framework for Regional Comprehensive 
Economic Partnership) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 เพื่อ
ให้อาเซียนเป็นแกนกลาง (ASEAN Centrality) ขับเคลื่อน
การจัดท�าความตกลงฉบับนี้ 

- ทีป่ระชุมรฐัมนตรเีศรษฐกิจอาเซียนเมือ่เดอืนเมษายน 
2555 ได้เห็นชอบโครงสร้างและแนวทางการจัดท�า RCEP 
เป็นความตกลงทีค่รอบคลมุรอบด้านทัง้การค้าสนิค้า การค้า
บรกิาร การลงทนุ และความร่วมมอืทางเศรษฐกจิไว้ในฉบบั
เดยีวกนั โดยจะเปิดให้ประเทศทีเ่ป็นภาค ีFTA ของอาเซยีน
ที่แสดงความสนใจเข้าร่วม  
RCEP จะครอบคลุมกำรคำทุกมิติ (Comprehensive) 

- หลักการส�าคัญของ RCEP คือ เป็นการสร้างผล
ประโยชน์ร่วมกัน โดยจะพัฒนาต่อยอดจากความตกลง 
การค้าเสรีในปัจจุบันของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา โดยมี
เป้าหมายส�าคญัทีจ่ะท�าให้ความตกลง RCEP เป็นความตกลง
ที่มีลักษณะเป็น Comprehensive Agreement ครอบคลุม
ทุกมิติ ทั้งด้านการเข้าถึงตลาด (การลดภาษีและอุปสรรค
ทางการค้าสินค้า บริการ และการลงทุน) การอ�านวยความ 
สะดวกทางการค้าและภาคธุรกิจ การเยียวยา และความ 
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

- นอกจากนัน้ RCEP จะเป็นความตกลงในภูมภิาคทีม่ี
มาตรฐานสงูและเข้มข้นกว่าความตกลงการค้าเสรทีีอ่าเซยีน
ท�ากบัคูเ่จรจา +1 อืน่ๆ มคีวามร่วมมอืทัง้เชงิลกึและเชงิกว้าง 
รวมถึงเปิดกว้างให้ครอบคลุมประเด็นใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน เช่น นโยบายการแข่งขัน 
และทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ 
รวมตวัทางภมูภิาคอย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถแข่งขันได้ 

อำเซียนเตรียมแผนทำบทำมประเทศคูเจรจำ FTA  
6 ประเทศเขำรวม

- อาเซียนอยู่ระหว่างการเตรียมการภายใน โดยตั้ง
คณะท�างาน 4 คณะ คือ ด้านสินค้า กฎถิ่นก�าเนิดสินค้า 
บริการ และการลงทุน เพื่อจัดท�าแม่แบบ (template) ของ
การเปิดเสรีในด้านต่างๆ ท่ีอาเซยีนมุง่หวงั เช่น ขอบเขต หลกั
การเฉพาะ และกลไกด�าเนนิงาน เพือ่ใช้เป็นเอกสารร่วมของ
ฝ่ายอาเซยีนในการหารอืหยัง่ท่าทแีละความสนใจ (Scoping 
Exercise) ของประเทศคู่เจรจาต่อการเข้าร่วมกระบวนการ 
จัดท�า RCEP ก่อนจะพิจารณาประกาศการเจรจาในล�าดับ 
ต่อไป ทัง้นี ้อาเซียนตัง้เป้าหมายทีจ่ะประกาศเปิดการเจรจา
ในสิน้ปี 2555 และวางกรอบเวลาให้เจรจาแล้วเสรจ็ในปี 2558 
ซึ่งเป็นปีที่อาเซียนรวมตัวกันเป็น AEC พอดี 

การค้ามิติใหม่

หลักการสำาคัญของ RCEP คือ 
เป็นการสร้างผลประโยชน์ร่วมกนั โดยจะ
พฒันาต่อยอดจากความตกลงการค้า
เสรใีนปัจจบุนัของอาเซยีนกับประเทศคู่
เจรจา โดยมีเป้าหมายสำาคัญที่จะทำาให้
ความตกลง RCEP เป็นความตกลงทีม่ ี
ลกัษณะเป็น Comprehensive Agreement  
ครอบคลุมทุกมิติ

ปีที่
 2

 มี
.ค

.-เม
.ย.

 5
5

dtn_.indd   29 24/8/2555   15:58:49



30
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ตารางสรุปการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีของไทย
มีผลใชบังคับแลว (11 ฉบับ: ทวิภำคี 5 ฉบับ/ ภูมิภำค 6 ฉบับ)

ประเทศคู่สัญญา สถานะ *

ไทย-ออสเตรเลีย • เริ่มใช้เมื่อปี 2548 ปัจจุบัน 96% ของสินค้าลดภาษีเป็น 0% แล้ว
• อยู่ระหว่างทบทวนความตกลง และเตรียมหารือต่อ 3 ประเด็น (การค้าบริการ นโยบายการ 
   แข่งขัน และการจัดซื้อโดยรัฐ) 

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 
(EHS 82 รายการ)

• เริ่มใช้เมื่อปี 2547 ปัจจุบันยกเลิกภาษีสินค้ากลุ่ม Early Harvest Scheme 82 รายการแล้ว
• อยู่ระหว่างเจรจาเปิดเสรสีนิค้าส่วนทีเ่หลอื การค้าบรกิารและการลงทนุ (ตัง้เป้าสรุปผลภายใน  
   มิ.ย. 2555)    

ไทย-เปรู 
(EHS 70% ของสินค้า)

• เริ่มใช้เมื่อปี 2554 ปัจจุบัน 54.2% ของสินค้าลดภาษีเป็น 0% แล้ว
• 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�าความตกลงการค้าบริการ และความตกลงการลงทุน         

อาเซียน-ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด์

• เริ่มใช้เมื่อปี 2553 ปัจจุบัน 85% (นิวซีแลนด์) และ 90% (ออสเตรเลีย)ของสินค้าลดภาษีเป็น  
   0% แล้ว 
• อยูร่ะหว่างทบทวนมาตรการมใิชภ่าษี การเปดิตลาดบริการเพิ่มเติม และวิธีการจัดท�าข้อสงวน 
   ในการเปิดตลาดการลงทุน 

อาเซียน-อินเดีย 
(สินค้า)

• เริ่มใช้เมื่อปี 2553 โดยที่ 70% ของสินค้าจะลดภาษีเป็น 0% ในวันที่ 31 ธ.ค. 2556
• อยู่ระหว่างจัดท�าความตกลงการค้าบริการ และความตกลงการลงทุน         

(ข้อมูล ณ เมษายน 2555)
*ร้อยละของสินค้าที่ประเทศคู่สัญญาเปิดตลาดให้แก่ไทย
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อยูระหวำงกำรเจรจำ (2 ฉบับ: ทวิภำคี 1 ฉบับ/ ภูมิภำค 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�าความตกลงการค้าสินค้าครั้งแรกเมื่อ ก.ย. 2547 โดยเจรจาไปแล้ว 19 ครั้ง 
• ทุกประเทศได้เห็นชอบร่างเอกสารแล้วรวม 4 ฉบับ คือ ความตกลงการค้าสินค้า ความตกลง 
  ว่าด้วยการระงับข้อพิพาท ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านศุลกากร และพิธีสารแก้ไข 
   กรอบความตกลงฯ 
• คงเหลือการจัดท�าตารางข้อผูกพันภาษีแนบท้ายความตกลงการค้าสินค้า (ศรีลังกายังไม่ส่ง)   

 นอกจากนี้ มีประเทศอื่นๆ ที่ไทยเห็นว่ามีศักยภาพ
ที่จะน�ามาพิจารณาเพื่อเจรจาจัดท�าความตกลงการค้าเสรี
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป สมาพันธ์การค้าเสรีแห่ง
ยุโรป (EFTA) และ Trans-Pacific Strategic Partnership 
Agreement (TPP2) ซึง่เป็นประเทศ/ กลุม่ประเทศ ทีเ่ป็นคูค้่า
หลักของไทย และมปีระเทศสมาชกิอาเซยีนบางประเทศเข้า
ร่วมเจรจาแล้ว รวมทัง้ไทยยงัได้รบัการทาบทามให้จดัท�าความ
ตกลงการค้าเสรีจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ แคนาดา ฮ่องกง 
(ขอเข้าร่วมเป็นภาคคีวามตกลงอาเซยีน-จนี) ปากสีถาน และ
ภูฏาน  

 

1 ประกอบด้วยสมาชกิ 7 ประเทศ ได้แก่ บงักลาเทศ เนปาล ภฏูาน อนิเดยี  
ศรีลังกา พม่า และไทย

2 ประกอบด้วยสมาชิก 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย 
เวียดนาม ชิลี เปรู สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 
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จ ร.บริการ

แนะนำาหนังสือใหม่
วารสารฉบับนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศขอแนะน�าหนังสือ 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�าถามได้มาจากการรวบรวม 

ข้อสงสยัจากเวบ็ไซต์ งานสมัมนาเสวนาต่างๆ ทีก่รมฯ จดัขึน้ ซึง่เตมิเตม็ด้วยค�าถาม
ที่เห็นว่าอยู่ในความสนใจที่เก่ียวข้องกับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของไทย และตอบค�าถามโดยผู้เชี่ยวชาญของกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หนังสือ
เล่มนีค้รอบคลมุเรือ่งราวเกีย่วกบัการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนของไทย
ในทุกมิติ ทั้งข้อมูลพื้นฐาน การเปิดเสรีในสาขาต่างๆ รวมทั้งแนวทางการปรับตัว

การทบทวนนโยบายการค้าของไทย ปี 2011 
(Trade Policy Review 2011 of Thailand)

หนังสือ Trade Policy Review 2011 of Thailand มีเนื้อหาครอบคลุม 
ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าของไทย และข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการค้าของ
ไทยซึ่งถูกจัดท�าขึ้น 2 ฉบับคือ ฉบับที่จัดท�าโดยฝ่ายเลขานุการ WTO และฉบับที่
จัดท�าโดยประเทศสมาชิก (ไทย) เพื่อใช้เปรียบเทียบกับฉบับแรก 

ทัง้นี ้การทบทวนนโยบายการค้าขององค์การการค้าโลก เป็นการด�าเนนิการ
ทีช่่วยส่งเสรมิความโปร่งใสและลดความขดัแย้งทางการค้าแก่สมาชกิองค์การการ
ค้าโลก ซึง่สมาชิกทกุประเทศต้องเข้าร่วม แต่มรีะยะเวลาการทบทวนทีต่่างกนัตาม
ระดบัการพฒันา ซึง่ในส่วนของประเทศไทยจะต้องเข้าร่วมกระบวนการชีแ้จงทกุๆ 
4 ปี โดยล่าสดุ ไทยได้เข้าร่วมกระบวนการทบทวนนโยบายทางการค้าเมือ่ปี 2554 

ผูสนใจสำมำรถติดตอขอรับหนังสือ ฟรี ไดที่ 
กรมเจรจำกำรคำระหวำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์   
Call Center 0 2507 7202 โทร 0 2507 7555  
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ก้ าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

AEC ไม่ใช่เพียงแค่อาเซียน
ถ้านึกภาพโลกทั้งใบ ประเทศไทยเป็นประเทศขนาดกลางในแผนท่ีโลก เม่ือเข้าร่วมสมาคมอาเซียนกับประเทศ 

เพือ่นบ้านในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เมือ่ 45 ปีก่อน และได้รวมพลงักนัทัง้ด้านเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคม เพือ่ความ 
อยูร่อด ป้องกนัความขดัแย้งระหว่างกนัภายในกลุม่ และเพิม่อ�านาจต่อรองกบัประเทศนอกกลุม่ ไทยและสมาชกิอืน่ๆ 
ของอาเซียนก็ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไป และอาเซียนก็กลายเป็นกลุ่มภูมิภาคที่น่าจับตามองในประชาคมโลก 

 การรวมตวักนัเป็นกลุม่ภมูภิาคเป็นเรือ่งของความ
สมัครใจในการสร้างพันธมิตร ซึ่งต้องยึดหลักการส�าคัญว่า  
ยิง่กลุมแขง็แรงขึน้ ประเทศสมำชกิในกลุมกแ็ขง็แรงดวย 
นั่นหมายถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและได้รับประโยชน์
ร่วมกัน แต่การที่อาเซียนยืนยงมาจนเป็นกลุ่มภูมิภาคที่
มีพลังและมีบทบาทท่ีโดดเด่นกว่ากลุ่มอื่นๆ ในเอเชียนั้น
ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องฝ่าอุปสรรคมากมาย ทั้งอุปสรรคที่เกิด
จากภายในและภายนอกอาเซียน หากจะเปรียบการสร้าง
สมาคมอาเซียนเหมือนกับการสร้างบ้าน อาเซียนได้ค่อยๆ 
สร้างบ้านให้แข็งแรงขึ้นเป็นล�าดับ จากเดิมที่สร้างบ้านด้วย
ดิน จนถึงวันนี้ อาเซียนก็ก�าลังจะสร้างบ้านใหม่ด้วยอิฐและ
ปนูให้เสรจ็ภายในปี 2558 และเรยีกบ้านหลงันีว่้าประชาคม
อาเซยีน โดยมเีสาหลกัรองรับอยู่สามเสา ได้แก่เสาด้านความ
มั่นคง เสาสังคมและวัฒนธรรม และเสาเศรษฐกิจที่เรียก
กันว่าประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน หรือ AEC (ASEAN 
Economic Community) 

การก้าวเข้าสู่ AEC ไม่ใช่เป็นก้าวกระโดด แต่เป็น
วิวัฒนาการและความก้าวหน้าของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียนที่สะสมมาถึงเกือบ 18 ปี ตั้งแต่อาเซียนได ้
จัดท�าเขตการค้าเสรี (AFTA : ASEAN Free Trade Area)
โดยเริม่จากการลดภาษศีลุกากรในการน�าเข้าสนิค้าระหว่าง
กันก่อนเป็นฉบับแรก เมื่อปี 2535 และต่อมาก็ได้มีการท�า
กรอบความตกลงเปิดเสรีด้านการค้าบริการ และด้านการ
ลงทนุ ในปี 2538 และปี 2541 ตามล�าดบั กระบวนการเจรจา
ระหว่าง 10 ประเทศในการท�าความตกลงเปิดเสรีและการ

ด�าเนินการให้เป็นไปตามข้อผกูพนัระหว่างสมาชกิอาเซยีนนัน้ 
ไม่ใช่กระบวนการที่ราบรื่น มักจะต้องหาทางออกที่ยืดหยุ่น
เพ่ือให้เกิดฉันทามติ เพราะสมาชิกอาเซียนมีภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์และมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่แตกต่างกันมาก อาเซียนมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่
แตกต่างกันสามระดับ คือมีประเทศที่ก้าวหน้าเกือบจะเป็น
ล�าดับต้นๆ ในโลก ประเทศที่อยู่ในระดับกลาง และประเทศ
ที่ยังด้อยพัฒนามารวมกลุ่มกัน 

ปีที่
 2

 มี
.ค

.-เม
.ย.

 5
5

dtn_.indd   33 24/8/2555   15:58:53



34

ความตกลงทั้งสามฉบับนี้เป็นเสารองรับ AEC และ
สมาชิกอาเซียนตระหนักว่าการสร้าง AEC จะให้ประโยชน์
ระหว่างกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม จึงเดินหน้าสร้างบ้านหลัง
ใหม่คอื AEC ให้แขง็แรงขึน้กว่าเก่า การสร้าง AEC เป็นการ
รวมตวักนัทางเศรษฐกจิทีเ่ข้มข้นกว่าเดมิ เสมอืนว่าประเทศ
สมาชิกต่างก็ลดระดบัรัว้บ้านของตนเองลงและปฏบิตัต่ิอกนั
ฉนัท์ญาต ิซ่ึงในทางปฏบิตั ิความแขง็แรงของ AEC กค็อืการ
แลกเปลีย่นสทิธปิระโยชน์ระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีน โดย
เปิดให้ผู้ประกอบการของประเทศสมาชิกอื่นสามารถเข้าไป
ท�าธรุกจิในตลาดของแต่ละประเทศสมาชกิได้โดยได้รบัสทิธิ
พเิศษมากยิง่ขึน้ จงึมโีอกาสทีจ่ะแข่งขนัในตลาดได้ดกีว่าเดมิ 

นับว่าอาเซียนก�าลังยกระดับความสัมพันธ์และการ
รวมตัวกันทางเศรษฐกิจสู่ความเป็นประชาคม ซึ่งจะน�าพา
ประเทศไทยเข้าสู่บริบทใหม่ของอาเซียน ในโลกเศรษฐกิจ
ยุคใหม่ที่มีพลวัตสูง เพราะโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

 แต่เราควรท�าความเข้าใจให้ถ่องแท้กนัก่อนว่า การ
รวมตัวกันเป็นประชาคมหรือ AEC นั้น ไม่ได้ท�าให้อาเซียน

ผกูพนักนัเข้มแขง็เทยีบเท่ากบัสหภาพยโุรป ซึง่เร่ิมต้นมาก่อน
อาเซยีนและปัจจบัุนมีความผกูพนักนัแน่นหนากว่าอาเซยีน
มาก พฒันาการของอาเซยีนถงึปัจจบัุนเทยีบได้กบัระดบัการ
รวมตัวกันทางเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกสหภาพยุโรปย้อน
หลังไปเมื่อ 55 ปีก่อนที่มีการต้ังประชาคมเศรษฐกิจยุโรป 
(European Economic Community : EEC) ในปี 2500 ท�าให้
สหภาพยโุรปในยคุนัน้เป็นตลาดร่วม (Common Market) ทีมี่
การเคลือ่นย้ายสนิค้า บรกิาร แรงงานระหว่างประเทศสมาชกิ
อย่างเสรี และ 10 ปีต่อมา สหภาพยุโรปได้พัฒนาการรวม
กลุ่มให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเป็นสหภาพศุลกากร (มีการเคลื่อน
ย้ายสินค้า บริการ และแรงงานโดยเสรีภายในกลุ่ม และใช้
อัตราภาษีศุลกากรกับสินค้าที่น�าเข้าจากประเทศนอกกลุ่ม
ในอัตราเดียวกัน) ซึ่งก้าวล�้าไปกว่าอาเซียน เพราะอาเซียน
ยังไม่มีสถานะดังกล่าว

หลายคนคิดว่า AEC เป็นเขตการค้าและการลงทุน
เสรีเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน 10 ประเทศเท่านั้น 
ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ยังไม่สมบูรณ์ แท้จริงแล้ว AEC ไมใช
เพียงแคอำเซียนเทำนั้น 

ก้ าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ปีที่
 2

 มี
.ค

.-เม
.ย.

 5
5

dtn_.indd   34 24/8/2555   15:58:54



35

เป้าหมายของการสร้าง AEC ม ี4 เป้าหมายหลกั คอื 
การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างเสมอภาค การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอาเซียน และกำรบูรณำกำรเศรษฐกิจของอำเซียน
เขำกับเศรษฐกิจโลก  สามเป้าหมายแรกเป็นเรื่องภายใน
อาเซยีน แต่เป้าหมายท่ีสีเ่ป็นเรือ่งท่ีเกีย่วกบัการผูกสัมพนัธ์
ของอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม เพื่อให้อาเซียนเป็นกลุ่ม
เศรษฐกจิทีเ่ปิดกว้าง ไม่ได้สร้างก�าแพงปิดกัน้โลกภายนอก 
หรือกีดกันประเทศนอกกลุ่ม เพราะหากท�าเช่นนั้น ก็ไม่ได้
เป็นประโยชน์ รังแต่จะเป็นโทษ คือท�าให้อาเซียนอ่อนแอ
ลง และฝืนความเป็นจริงที่ความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆ 
ในระบบเศรษฐกิจโลกเสมือนเป็นผืนผ้าที่ถักทอเชื่อมโยง
กนัและพ่ึงพาซึง่กันและกัน เพราะเศรษฐกจิการค้าโลกเป็น
ระบบการค้าเสรี โดยมีหลักการและกฎเกณฑ์ทางการค้า
ระหว่างประเทศภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ตาม
ความตกลงหลกัๆ รวม 15 ฉบบั ซึง่เป็นผลการเจรจาและใช้
บงัคบักบัประเทศสมาชิก ซ่ึงเป็นประเทศส่วนใหญ่ในโลกถงึ 
155 ประเทศ (จากประเทศทัง้หมดในโลกทัง้หมดเกือบ 200 
ประเทศ) ประเทศทีม่บีทบาทส�าคัญในเวทีการค้าโลกต่างก็
เป็นสมาชกิ WTO รวมทัง้รสัเซยีท่ีจะเข้ามาเป็นสมาชกิในปีนี้ 

WTO เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโดยสมาชิก ซึ่งด�าเนิน
การเจรจาทั้งในด้านการเปิดตลาดการค้าเสรีระหว่างกัน
และการก�าหนดกฎกติกาการค้าพหุภาคี หรือการค้าหลาย
ฝ่าย เพราะ WTO ยังมีสมาชิกไม่ครบหมดทั้งโลก แต่ก็เป็น
ที่เข้าใจกันว่านี่คือกฎเกณฑ์การค้าโลก 

สมาชิกอาเซียน 9 ประเทศรวมทั้งไทย ต่างก็เป็น
สมาชิก WTO (ประเทศสดุท้ายในกลุม่ คอื ลาวก�าลังจะเข้า
มาเป็นสมาชกิใหม่ของ WTO ในปีนี)้ จงึต้องปฏบิตัติามหลกั
การและกฎเกณฑ์การค้าพหุภาคีของ WTO การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจในรูปของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมี
การเจรจาเปิดเสรีและแลกเปลีย่นสทิธพิิเศษระหว่างสมาชกิ
นั้น แม้จะท�าให้ประเทศสมาชิก WTO ที่อยู่นอกกลุ่มได้รับ
สิทธิประโยชน์น้อยกว่า ก็เป็นเรื่องที่ WTO เปิดให้สมาชิก
ด�าเนินการได้โดยมีเงื่อนไขก�ากับ เพราะถือว่าการเปิดเสรี

ทั้งระดับภูมิภาคและทวิภาคี หากปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ตามกรอบกฎเกณฑ์ของ WTO ก็จะเป็นการช่วยสนับสนุน
การเปิดเสรีในระดับโลก

ทุกวันนี้ แม้การเจรจารอบโดฮาของ WTO จะชะงัก
ชะงันมานานถึง 10 ปีด้วยสาเหตุต่างๆ ท�าให้สมาชิกยังไม่
ได้สร้างข้อผูกพันในการเปิดเสรีระดับโลกเพิ่มเติมและยัง
ไม่ได้ปรับปรุงกฎกติการทางการค้า แต่ WTO ก็ยังมีความ
ส�าคญัอย่างยิง่ในการระงบัข้อพพิาทและป้องกนัสงครามการ
ค้าระหว่างประเทศสมาชิกทั้งรายใหญ่ กลาง และเล็ก ซึ่งมี
ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆ กัน เพราะกฎกติกาในการ
ระงับข้อพิพาทของ WTO ซึง่เป็นผลจากการเจรจาของสมาชกิ
นัน้ ได้ให้เขีย้วเลบ็แก่ WTO ในการตดัสนิลงโทษสมาชิกทีไ่ม่
ปฏิบัติตามกติกาด้วย ส�าหรับสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศซึ่ง
เป็นสมาชกิ WTO ก็มทีางเลือกในกรณทีีเ่กดิปัญหาทางการ
ค้าระหว่างกันว่าจะใช้กลไกการระงับข้อพิพาทของ WTO 

ก้ าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หลายคนคิดว่า AEC เป็นเขต 
การค้าและการลงทุนเสรีเฉพาะกลุ่ม
ประเทศอาเซียนด้วยกัน 10 ประเทศ
เท่านั้น ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ยังไม่
สมบูรณ์ โดยแท้จริงแล้ว AEC ไม่ใช่ 
เพียงแค่อาเซียนเท่านั้น 
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หรือจะใช้กลไกการระงับข้อพิพาทภายใต้ความตกลงเปิด
เสรีระหว่างสมาชิกอาเซียนซึ่งมีอยู่สามฉบับ ได้แก่ ความ
ตกลงด้านการค้าสนิค้า กรอบความตกลงด้านการค้าบรกิาร 
และกรอบความตกลงด้านการลงทุน ซึง่เป็นเสาหลกัของการ
สร้างประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และเทยีบเคยีงได้กบัความ
ตกลงเขตการค้าเสร ีหรอื FTA ทีส่่วนใหญ่ครอบคลุมการเปิด
เสรีทั้งสามด้าน และก�าลังเป็นกระแสที่มาแรงในโลกการค้า
ในปัจจุบัน ทั้งน้ี ความตกลงเปิดเสรีด้านการลงทุนท่ีอยู่ใน
กรอบของอาเซียนและ FTAs ของประเทศต่างๆ โดยทั่วไป
นั้น เป็นส่วนที่ล�้าหน้าไปกว่ากรอบกติกาปัจจุบันของ WTO 
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือกติกาของ WTO ยังครอบคลุมไปไม่ถึง 
สมาชิกอาเซียนจึงไม่อาจใช้กลไกและกติกาของ WTO มา
เป็นทางเลือกได้เหมือนในกรณีพิพาทด้านที่เกี่ยวกับการค้า
สินค้าและบริการ อย่างไรก็ดี กฎเกณฑ์และกลไกการยุติข้อ
พิพาทของอาเซียนก็คล้ายคลึงและสอดคล้องกับของ WTO 
แต่ก็มีรายละเอียดบางส่วนแตกต่างกัน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนจงึต้องเป็นประชาคมทีเ่ปิด
กว้างและสมาชิกต้องผสานเชื่อมโยงเศรษฐกิจของอาเซียน
เข้ากับเศรษฐกิจในภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง
ต่อไปจากทีอ่าเซยีนได้เชือ่มโยงอยูแ่ล้ว โดยผ่านความตกลง
เขตการค้าเสร ีหรอื FTAs ทีม่อียูก่บัประเทศคูค้่า 6 ประเทศ 
ได้แก่ จนี อนิเดยี ญีปุ่น่ เกาหลใีต้ ออสเตรเลยีและนวิซแีลนด์ 
และโดยผ่านแผนพฒันาความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ (ซ่ึงเป็น
ความสัมพนัธ์ในระดับที่ต�่ากว่าและไม่ได้มีผลผูกพนัเหมือน
การท�า FTAs) กบัสหรฐัฯ สหภาพยโุรป รสัเซยี และแคนาดา
ด้วย นอกจากนี้ อาเซียนก็อยู่ระหว่างการเตรียมด�าเนินการ
เปิดเจรจาท�าความตกลง FTA ฉบับบูรณาการ (ในการประชมุ
ผูน้�าอาเซยีนในปลายปีนี)้ โดยต่อยอดจากความตกลง FTAs 
ทีอ่าเซยีนมอียูแ่ล้วกบั 6 ประเทศแรก เพือ่เพิม่ความแขง็แกร่ง
โดยการบรูณาการเข้ากับตลาดของประเทศคู่ค้าส�าคัญ 
ดงักล่าว เพ่ือให้การเคลือ่นย้ายสนิค้า บริการ ปัจจยัการผลติ 
และการลงทนุในภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิค มคีวามคล่องตวั 
อย่างเตม็ที ่ซึง่จะรองรบัการเชือ่มโยงตลาดและฐานการผลิต
ในภูมิภาคซึ่งครอบคลุมประชากรถึงประมาณ 3,300 ล้าน 
คน หรอืประมาณครึง่หน่ึงของประชากรโลก อนัจะน�ามาทัง้
โอกาสที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นและให้สิทธิประโยชน์ส�าหรับ
ผู้ประกอบการที่จะรุกออกไปท�าการค้าและการลงทุน และ
ขณะเดียวกันก็จะสร้างความกดดันที่จะต้องแข่งขันมากขึ้น
ในตลาดด้วย  

ข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตั้งแตแรกตั้งสมำคม
อำเซียน สมำชิกอำเซียนสวนใหญ รวมทั้งไทย ตำงก็
ใชยทุธศำสตร์คลำยๆ กนัคอืมุงผลติเพือ่สงออก ท�ำให
ตองพึง่พำกำรคำกบัตำงประเทศ และพึง่พำตลำดกลุม
เดยีวกนั จนปัจบุนั แม้ความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิในอาเซยีน
ผ่านมาเกอืบ18 ปีในช่วงอาย ุ45 ปีของอาเซยีนจากวนัทีก่่อต้ัง  
ไทยและสมาชิกส่วนใหญ่ของอาเซียนยังไม่ได้ค้าขายและ
ร่วมลงทุนกันมากนักเมื่อเปรียบเทียบการค้ากับประเทศที่
เป็นตลาดใหญ่นอกกลุม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตลาดดัง้เดมิที่
รองรับการส่งออกคอื ญ่ีปุน่ สหรัฐฯ และสหภาพยโุรป และที่
ตามมาติดๆ คือตลาดจนี ในสถานการณ์ปัจจบุนั สามตลาด

ก้ าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

AEC ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาเซียน 
จึงสร้างโอกาสมหาศาลที่เกิดจากการ 
เชื่อมโยงตลาดภายในอาเซียนและ 
เชือ่มโยงต่อไปยังตลาดสำาคัญในเอเชยี
และแปซฟิิคทีเ่ป็นภาค ีFTAs ของอาเซยีน
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แรกยงัเป็นตลาดคณุภาพทียั่งมกี�าลังซ้ือ แต่กก็�าลงัซือ้กอ่็อน
ตัวลงเรื่อยๆ เพราะประสบปัญหาเศรษฐกิจเรื้อรัง และโดย
เฉพาะสหภาพยุโรปก็ก�าลังอยู่ในภาวะวิกฤตทางการเงิน 
ส่วนจีนเป็นตลาดใหม่ที่ก�าลังมาแรงและแซงหน้ามาเป็น 
คู่ค้าอันดับหนึ่งของสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ด้วย 

ตลำดอำเซียนแตละประเทศก็ถือวำเป็นตลำด
กลำงเกำกลำงใหมของกนัและกนั กำรคำระหวำงกนัมี
สดัสวนเพยีงรอยละ 23 ของกำรคำของอำเซยีนทัง้กลุม
กบัทัว่โลก ส�าหรับไทย การค้ากบัสมาชกิอืน่ๆ ของอาเซยีน 
อีก 9 ประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.95 ในขณะท่ี 
การค้ากับสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยุโรปรวมกันคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 31.37 (ลดลงจากร้อยละ 65.76 เมื่อปี 2535) 
อาเซยีนเป็นตลาดทีก่�าลงัเตบิโตเรว็ (Emerging Market) แต่ 

ผูป้ระกอบการไทยส่วนใหญ่ยงัไม่ได้เข้าถงึหรือยงัรู้จกัตลาด
ของสมาชิกอื่นๆ ของอาเซียนดีนัก 

AEC ไม่ได้เป็นเพยีงแค่อาเซยีน จงึสร้างโอกาสมหาศาล
ที่เกิดจากการเช่ือมโยงตลาดภายในอาเซียนและเชื่อมโยง
ต่อไปยังตลาดส�าคัญในเอเชียและแปซิฟิคที่เป็นภาคี FTAs 
ของอาเซยีน และการทีผู่ป้ระกอบการไทยจะได้รบัประโยชน์
จาก AEC กต้็องรกุออกไปใช้สทิธพิเิศษในตลาดการค้าและ
การลงทุนของอาเซียนและประเทศภาค ีFTAs จงึเปน็ความ
ท้าทายอย่างยิง่ทีผู่ป้ระกอบการไทยจะเร่งสร้างความสามารถ
และประสบการณ์ในการเข้าตลาดที่กว้างใหญ่ขึ้นกว่าเดิม 
รวมทั้งรับมือกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดตลาดของ
ไทยในเวทีการค้าระดับโลก  

ก้ าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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กรมเจรจาฯ จับมือ ESCAP 
นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ ร่วมลงนามบันทึกความตกลง 3 ฝ่ายระหว่าง
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งสหประชาชาติส�าหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations  
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific-UN 
ESCAP) และ สถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การค้าและการพฒันา (ITD) 
เพ่ือด�าเนินความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ณ 
ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (UNCC)

จร. เพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าผ้าทอมือ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ ร่วมกบัส�านักงาน
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดการ
สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง การเพิม่ศกัยภาพการส่งออกสินค้าผ้าทอมอื 
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องในกรอบการค้าเสรี AEC/FTAs ณ โรงแรม
อิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ วันที่ 12 มีนาคม 2555 

รมว.พาณิชย์ เยือนเกาหลีใต้ 
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทาง
เยอืนสาธารณรฐัเกาหลใีต้อย่างเป็นทางการ พร้อมกบัคณะของนายก
รัฐมนตรี โดยได้หารือกับผู้น�าเข้ารายใหญ่ของเกาหลีใต้ และหารือข้อ
ราชการกับรัฐมนตรีการค้าเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 24 - 28 มีนาคม 2555 

อธิบดี จร. หารือประธานสภาฯ เรื่อง AEC 
นางศรรีตัน์ รษัฐปานะ อธบิดกีรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ ได้เข้าพบนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาและ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อหารือเรื่อง การเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ AEC ให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
และเจ้าหน้าที่รัฐสภา และเรื่องที่กรมฯ เสนอให้รัฐสภาพิจารณาตาม
มาตรา 190 ณ รัฐสภา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555

กิ จกรรม จร.

ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 20 
นายบญุทรง เตรยิาภริมย์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ พร้อมด้วย
นางศรรีตัน์ รษัฐปานะ อธบิดกีรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วม
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 20 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง  
ณ กรงุพนมเปญ ประเทศกมัพชูา ระหว่างวนัที ่30 มนีาคม - 4 เมษายน 
2555 
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จร.จัดสัมมนาฯ ให้ท้องถิ่นพร้อมรุก AEC
นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้หารือข้อราชการกับ 
Mr.Lin Wei รองอธิบดีส�านักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และ 
กักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555

รมว.พาณิชย์ หารือเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร 
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หารือกับ 
H.E. Mr. Asif Anwar Ahmad เอกอคัรราชทตูสหราชอาณาจักรประจ�า
ประเทศไทย เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ และหวังเพิ่มมูลค่าการค้าการ
ลงทนุระหว่างกนั ณ ห้องรบัรองช้ัน 11 ส�านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 

กรมเจรจาฯ จับมือ ป.ป.ท. สร้างความร่วมมือด้านวิชาการ
นางศรรีตัน์ รษัฐปานะ อธบิดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ระหว่างกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ กับส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทจุรติในภาครฐั (ป.ป.ท.) เพือ่ร่วมมอืกนัด�าเนนิกจิกรรมทางวชิาการ 
ที่เกี่ยวกับงานในภารกิจของแต่ละฝ่าย เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2555 ณ 
ห้อง Grand Ballroom โรงแรม Century Park กรุงเทพฯ

ไทยหารือมหาวิทยาลัยจิงเม่า
นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
กระทรวงพาณชิย์ ร่วมหารอืกบั Dr. Zhao Zhongxiu Vice President,  
University of International Business Economics : UIBE (มหาวทิยาลยั 
จิงเม่า) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555

กิ จกรรม จร.

กรมเจรจาฯ จับมือสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ 
นางศรรีตัน์ รษัฐปานะ อธบิดกีรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ ร่วมลงนามบนัทกึความร่วมมอืระหว่างกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ กับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมมือกันให้
ความรูแ้ละสร้างความเข้าใจ แก่ผูป้ระกอบการส่งออกและสมาชกิสภาผู้
ส่งสนิค้าทางเรอืแห่งประเทศไทย เมือ่วนัท่ี 20 เมษายน 2555 ณ โรงแรม
แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
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3. ศูนยบริการร่วม One StOp Service 
 ใหบริการตอบขอซักถามเกี่ยวกับการจัดทำาความตกลงการคาเสรี (FTA) พรอมบริการเอกสารเผยแพร ตลอดจนใหคำาปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวของ 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

5. ระบบออนไลน และ Social network
 จากเว็บไซต www.dtn.go.th และ www.thailandaec.com ทาง Social Network ที่ www.facebook.com/ 
dtnthailand และ http://twitter.com/dtn_thailand     
 ใหบรกิารขอมลูขาวสาร ผานระบบออนไลน เกีย่วกบัการเจรจาการคาระหวางประเทศ ในกรอบเวทตีาง ๆ  เชน ASEAN 
FTAs WTO APEC ASEM เปนตน ตลอดจนสถิติการนำาเขา-สงออก รายงานการศึกษาขอมูลรายประเทศ อัตราภาษีของสินคา 
ภายใต FTA กรอบตาง ๆ เชน ไทย-จีน ไทย-ญี่ปุน ไทย-ออสเตรเลีย เปนตน สามารถสืบคนไดทุกท่ีทุกเวลาอยางสะดวกและ
รวดเร็ว ถูกตอง แมนยำา และทันเหตุการณ สามารถนำาไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคของผูใชทั้งในภาครัฐและเอกชน ผูนำาเขา 
และผูสงออก และประชาชนทั่วไป  
 สอบถามขอมูลเพิม่เตมิเก่ียวกับชองทางเผยแพรขอมูลขาวสารของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ  ไดที ่Call Center 
0 2507 7555

ชองทางเผยแพรขอมูลขาวสารความรู 
กรมเจรจาการคาระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย
1. Aec information center 

4. เอกสารเผยแพร่ความรูเกี่ยวกับการเจรจาการคาระหว่างประเทศ  

2. Call Center   โทร 0 2507 7555

 ขอมูลที่ใหบริการ ไดแก
  - ความคืบหนาในการดำาเนินการสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเจรจาในเวทีเศรษฐกิจตาง ๆ 
    ของประเทศไทย
  - สาระความตกลงเปดเสรีการคาของประเทศไทยกับประเทศคูคา
  - อัตราภาษีสินคาที่ไดรับการลดหยอนภายใตความตกลงการคาเสรีของไทย
  - สถิติการนำาเขาและสงออกสินคาของประเทศไทย
  - ผลงานวิจัยกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
  - วิดีทัศนความรูเกี่ยวกับความตกลงเปดเสรีทางการคา การบริการ และการลงทุนของประเทศไทย
  - ขอมูลขาวสารที่นาสนใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ SME 
 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย ชั้น 3 ถนนนนทบุรี 1 อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000   ใหบริการเวลา 08.30 - 16.30 น.
  สนใจสอบถามขอมูล  โทร 0 2507 7209-11  โทรสาร 0 2547 5612    E-mail : info@dtn.go.th

 ในรูปแบบหนังสือ วารสาร แผนพับ เชน จุลสารรวมสรางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (รายปักษ 
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 

 ใหบริการตอบขอซักถามทางโทรศัพท เกี่ยวกับขอมูลการคาระหวางประเทศภายใตกรอบและเวที
เจรจาการคาตาง ๆ เชน AEC  FTAs WTO APEC  เปนตน

ถ่ายทอดความรู้ AEC สู่วงการศึกษา
	 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 กรมเจรจาการคา้ระหวา่ง ประเทศได้ทำบันทึกความ ร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร เนือ่งจาก ทั้งสองฝ่ายได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กา รประช าคม เ ศ รษฐกิ จ อาเซยีน หรอื AEC ในป ี2558 แกผู่บ้รหิารการศกึษาและอาจารย ์

นิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นบุคลากรที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการ 
ถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งในวงการศึกษา  	 นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่าง 
ประเทศ กล่าวการทำบันทึกความร่วมมือนี้ ว่า เป็นการ 
ขยายเครือข่ายของกรมฯ ในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ  
ไปสู่ฐานบุคลากรที่สำคัญของประเทศ คือบุคลากรทาง 
การศกึษาใหม้กีารเตรยีมพรอ้มรบัและปรบัตวัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 	 นางสาวจไุรรตัน ์แสงบญุนำ รองปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
กลา่ววา่ ความรว่มมอื ดงักลา่วนีเ้ปน็การสนบัสนนุซึง่กนัและกนั 
ระหวา่งกระทรวงพาณชิยก์บักระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่มนีโยบาย 
ในการพฒันาสถานศกึษาและบคุลากรใหม้คีณุภาพและศกัยภาพ
เยาวชนของชาติ สู่การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย 
มุ่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาคให้แก่กลุ่มเป้าหมายอาทิ ผู้บริหาร 
สถานศกึษา คร ูนกัเรยีน  ตลอดจนประชาชนทัว่ไป  โดยมแีนวทาง 
ขยายผลไปยัง 4 ภูมิภาค ตามเขตตรวจราชการศึกษาธิการ  

ของสำนักบริหารยุทธศาสตร์ และบู รณาการการศึ กษา (สบย.) ไดแ้ก ่ภาคกลาง (สบย.4 ปทุมธานีและ สบย.5 ชลบุรี) ภาคเหนือ (สบย.2 พิษณุโลก) ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ (สบย.9 อุบลราชธานี) และ ภาคใต้  (สบย.11  สงขลา และ สบย.12 ยะลา) ครอบคลมุ 
40 จังหวัดในระยะแรก  และจะดำเนินการให้ครบทั้ ง 
77 จังหวัด เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 12 ล้านคน และครูอีก  
5 แสนคน ภายในปี 2555
	 นอกจากน้ี กระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับ 
การสร้างและพัฒนาแรงงานไทยให้มีทักษะและคุณภาพ 
พร้อมเข้าสู่การแข่งขันในตลาดอาเซียน โดยเริ่มจากการ 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างแรงจูงใจในการเรียนสายอาชีพ 
มากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยี 
ซึ่งเป็นส่วนผลักดันให้แรงงานไทยสามารถแข่งขันได้มากขึ้น 
นอกจากนั้น จะเร่งพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ตลอดจน 
ทักษะด้านเทคโนโลยีภาษาอังกฤษและภาษาของเพื่อนบ้าน 
ให้กับครูและนักเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนมาตรฐานสู่สากล 
จำนวน 500 แห่ง และโรงเรียนสปิริต ออฟ อาเซียน (Spirit of 
ASEAN)  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนเช่ือมโยง 
กับอีก 9 ประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 54 แห่ง ตามจังหวัด 
ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะมีการ 
จัดอบรมและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในเร่ืองของประชาคมอาเซียน และเป็นเครือข่าย 
ในการขยายผลต่อสถานศึกษาอื่นๆ ต่อไป                                       

AEC FOCUS

ร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์

จุลสารปีที่  1  ฉบับที่  2  ประจำปักษ์หลัง  กรกฎาคม  2554

www.thailandaec.com, www.dtn.go.th
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