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บทที่ 1 ยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับประเทศเพื่อนบานระหวางป พ.ศ. 2559-2561

สํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน (องคการมหาชน (สพพ.) กระทรวงการคลัง
มีภารกิจในการใหความชวยเหลือทางการเงินและวิชาการแกประเทศเพ่ือนบาน 7 ประเทศ ประกอบดวย ราชอาณาจักร
กัมพูชา (กัมพูชา) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (เมียนมา)
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) ราชอาณาจักรภูฏาน (ภูฏาน) สาธารณรัฐสังคมนิคมประชาธิปไตยศรีลังกา และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต (ติมอร-เลสเต) ท้ังนี้ ยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจชอง สพพ. กับ
ประเทศเพ่ือนบาน ระหวางป พ.ศ. 2559-2561 จะใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานความเชื่อมโยงดานการขนสง
การพัฒนาเมือง การเสริมสรางขีดความสามารถ รวมท้ังการใหความชวยเหลือเพ่ือมนุษยธรรมในการบรรเทาทุกขท่ีเกิด
จากภัยธรรมชาติ (Disaster Management) นอกจากนี้ สพพ. ยังใหความสําคัญกับการกระจายความชวยเหลือทาง
การเงินและวิชาการแกประเทศเพ่ือนบานท้ัง 7 ประเทศ ในสดัสวนท่ีเทาเทียมกัน

1. การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในป พ.ศ. 2554 ประเทศไทยไดยกระดับการพัฒนาประเทศจากการเปนประเทศรายไดปานกลางระดับลาง

(Lower Middle Income Country: LM) สูการเปนประเทศรายไดปานกลางระดับบน (Upper Middle Income
Country: UM) ปจจุบันใหความสําคัญกับการยกระดับการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว (High Income) ขณะเดียวกัน
แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับโลกและระดับภูมิภาคใหความสําคัญกับการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ การเชื่อมโยง
เสนทางการคมนาคมเพ่ือสงเสริมการคาการลงทุน รวมท้ังการลดความยากจน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการลดความเหลื่อมล้ํา
ทางเศรษฐกิจท้ังในระดับประเทศและระหวางประเทศ ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจภายใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 จึงมียุทธศาสตรสงเสริมโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน และ
ยุทธศาสตรความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ังคงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสงเสริมดานการขนสงและ
ระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความรวมมือในอนุภูมิภาคในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะแผนงานดานการพัฒนาความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-
เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) และความ
ริเริ่มแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลาย สาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for
Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC)

2. ประเทศไทยกับการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยตั้งอยูบนจุดยุทธศาสตรท่ีสําคัญของภูมิภาคและเปนจุดศูนยกลางท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ

โดยไทยจะไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจภายในภูมิภาค รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยจะสงผลตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบาน นอกจากนี้ ยังสงเสริมความรวมมือภายใตกรอบความรวมมือพหุภาคี
โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจการคา การลงทุน การทองเท่ียวและการคมนาคมขนสง

รัฐบาลสงเสริมการสรางการรวมกลุมทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคและระหวางภูมิภาค
เปนสวนสําคัญในการสรางเสนทางการคา การขนสง การลงทุน การทองเท่ียว รวมท้ังการปฏิสัมพันธระหวาง
ประชาชน ซึ่งประเทศไทยใหความสําคัญกับการสรางความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคและระหวางภูมิภาค โดยเฉพาะ
ความเชื่อมโยงแนวการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภายใตกรอบอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง รวมท้ังความเชื่อมโยงระหวาง
ภูมิภาคกับกลุมประเทศ BIMSTEC
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3. โอกาสและความทาทายดานการพัฒนา
ประเทศเพ่ือนบานภายใตกรอบความรวมมือของ สพพ. ยังมีความตองการในการพัฒนาเพ่ือยกระดับ

รายไดของประเทศ โดยเฉพาะกลุมประเทศ CLMV ในภูมิภาคอาเซียน มีความตองการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน
การเชื่อมโยงและการพัฒนาเมือง เพ่ือลดความยากจนและความแตกตางของระดับการพัฒนาระหวางประเทศสมาชิก
อาเซียน ขณะท่ีกลุมประเทศ BST มีความตองการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานเชนเดียวกัน
กับกลุมประเทศ CLMV แตผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจท่ีจะเชื่อมโยงกับประเทศไทยในระยะ 3-5 ป มีนอยกวา
กลุมประเทศ CLMV นอกเหนือจากการลดความยากจนและความแตกตางของระดับการพัฒนา ความทาทายท่ีเกิด
จากภัยพิบัติอันสงผลกระทบตอประชาชนในประเทศเพ่ือนบานไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ดังนั้น สพพ. ควรให
ความสําคัญกับการลดความยากจนและการลดระดับความแตกตางดานการพัฒนา รวมท้ังความชวยเหลือดาน
มนุษยธรรมอันเนื่องมาจากภัยพิบัติตางๆ

4. แนวโนมการใหความชวยเหลือทางการเงินและวิชาการของ สพพ.
บทบาทของ สพพ. ตอการใหความชวยเหลือทางการเงินและวิชาการ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการพัฒนา

เศรษฐกิจ ลดความแตกตางของระดับการพัฒนา ตลอดจนลดความยากจนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ประเทศเพ่ือนบาน โดยแนวโนมในการใหความชวยเหลือทางการเงินของ สพพ. มีนัยท่ีสําคัญ 4 ประการ ไดแก 1) เนนการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการเชื่อมโยงระหวางประเทศ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภายใตกรอบ
GMS 2) กระจายสาขาความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความหลากหลาย เชน การพัฒนาชุมชนเมือง (Urban
Development) และการพัฒนาทางดานสังคม เพ่ือยกระดับคุณภายชีวิตของประชาชนในประเทศเพ่ือนบาน 3) การ
กระจายความชวยเหลือทางการเงินและวิชาการแกประเทศเพ่ือนบาน โดยไมใหความสําคัญกับประเทศใดประเทศ
หนึ่งเปนหลัก 4) การใหความชวยเหลือเพ่ือมนุษยธรรมในกรณีเกิดภัยพิบัติท่ีเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

นอกจากนี้ สพพ. จะสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการฝกอบรมและถายทอดความรูใหกับ
เจาหนาท่ีประเทศเพ่ือนบานในสาขาท่ีเก่ียวของกับการใหความชวยเหลือทางการเงินของ สพพ. รวมท้ังการสรางองคความรู
ในการบริการหนี้สาธารณะ (Public Debt Management) ใหกับเจาหนาท่ีประเทศเพ่ือนบาน

สพพ. จะสงเสริมการบูรณาการกับองคกรภาครัฐและเอกชนท้ังในและตางประเทศ รวมท้ังหุนสวนเพ่ือการพัฒนา
ในการใหความชวยเหลือทางการเงินและวิชาการแกประเทศเพ่ือนบาน

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ นบ้าน

Connectivity Mutual Benefit Relationship AEC

Economic Growth + Reduce Poverty

คมนาคม

พฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ พฒันาเมือง

พฒันาทรัพยากรมนษุย์
อํานวยความสะดวก
การค้า/การลงทนุ
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1.5 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
สพพ. จะมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรฯ โดยมีการกําหนดติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ีกลาว พรอมท้ังพิจารณาปรับปรุงกรอบโครงการใหความชวยเหลือภายใต
กรอบยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับประเทศเพื่อนบาน รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของใน
ประเทศเพ่ือนบานอยางนอยปละ 2 ครั้ง เพ่ือใหม่ันใจไดวาการดําเนินงานท่ีกลาวเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว และ
ทราบถึงปญหาอุปสรรคตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ือเรงแกไขไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และทันทวงที รวมท้ังจัดทํากรอบการ
ดําเนินงานท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณในแตละป



บทที่ 2 ยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับราชอาณาจักรกัมพูชา
ระหวางป พ.ศ. 2559-2561

บทวิเคราะห
กัมพูชาเปนประเทศท่ีมีแรงงานมากและคาแรงต่ํามีสถานท่ีทองเท่ียวหลากหลาย (ปราสาทนครวัดใน

จ.เสียมราฐ และปราสาทพระวิหาร ใน จ.พระวิหาร) มีชายฝงทะเลท่ียาวและมีแหลงน้ําของสัตวน้ําบริเวณ
รอบทะเลสาบเขมร (Tonle Sap) เปนแหลงประมงน้ําจืดท่ีสาคัญท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ทรัพยากรของกัมพูชาท่ีสําคัญ ไดแก อัญมณี เหล็ก ฟอสเฟต บอกไซต ซิลิคอน ถานหิน แมงกานิส น้ํามัน
แกส และไมสัก กัมพูชามีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเพ่ือสงเสริมการลงทุน โดยตรงจากนักลงทุนตางประเทศ
กัมพูชาเปนหนึ่งในประเทศท่ีมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากโดยท่ีผานมามีอัตราการเติบโตถึงรอยละ 7 ตอป
ซึ่งจัดเปนประเทศท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเร็วท่ีสุด โดยมีแรงขับเคลื่อนจากภาคอุตสาหกรรมและ
การกอสรางเงินลงทุนจากตางประเทศ ในสวนของนักลงทุนไทยเขาไปลงทุนในกัมพูชา เปนคูคาลําดับท่ี 8
ในป 2557 โดยนิยมเขาไปลงทุนในธุรกิจอาหาร เสื้อผาเครื่องนุงหม เกษตร และการบริการ ในป 2557
ไทยมีมูลคาการคากับกัมพูชา 164,667.33 ลานบาท ซึ่งขยายตัวเพ่ิมข้ึนทุกป ท้ังนี้ มูลคาการคาบริเวณ
ชายแดนไทยกับกัมพูชามีมูลคา 114,465.84 ลานบาท

อยางไรก็ดี ถึงแมวากัมพูชาจะมีศักยภาพดึงดูดนักลงทุนแตยังมีปญหาและอุปสรรคตอการลงทุน
คือ ประสิทธิภาพของแรงงานยังต่ําและขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะฝมือแรงงาน มาตรฐานระบบการศึกษา
และยังมีปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค เชน การคมนาคมขนสงไมพรอมและยังไมได
มาตรฐาน ทําใหเกิดความลาชาในการขนสง เนื่องจากสาธารณูปโภคพ้ืนฐานยังไมท่ัวถึง เชน ประปา และ
ไฟฟา ซึ่งเปนตนเหตุทําใหตนทุนในการประกอบการเพ่ิมสูงข้ึน อยางไรก็ดี อัตราคาจางยังคงต่ําเพราะรายไดตอหัว
ของประชากรเฉลี่ยอยูท่ี 2,700 เหรียญสหรัฐตอคนตอป ยังอยูในอันดับเพ่ิมสูงข้ึน ทําใหอํานาจซื้อไมมากนัก

การพัฒนาความสัมพันธกับกัมพูชาในทุกมิติและทุกระดับเปนสิ่งท่ียังควรคงไวอยางยิ่ง เพ่ือใหเกิด
เสถียรภาพความม่ันคง สงเสริมใหกัมพูชามีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ คุณภาพชีวิต สาธารณสุข
การศึกษา และการฝกอาชีพดังกลาว ท้ังนี้ เพ่ือกระชับความสัมพันธเชิงประจักษ ท้ังระดับประชาขนในพ้ืนท่ี
บริเวณโดยรอบไปจนถึงระดับเจาหนาท่ีของหนวยงานในกัมพูชา ดังนั้น สพพ. จึงยังคงจะใหความสําคัญกับ
การใหความชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของกัมพูชาตอไป นอกจากนี้ สพพ. ยังตองการเขาไป
มีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาทางดานสังคมของกัมพูชาควบคูไปดวย

ดังนั้น จะตองมีการพัฒนาทางดาน Hardware และ Software ไปพรอมๆ กัน ในสวนของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย สพพ. จะเนนการเพ่ิมศักยภาพในสวนท่ีเก่ียวกับการดําเนินโครงการหรือการบริหารการคลัง

ยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับกัมพูชา
1. ยุทธศาสตรและเปาหมายในการพัฒนาของกัมพูชา

กัมพูชาเปนประเทศกําลังพัฒนาซึ่งเปนท่ีสนใจจากนักลงทุนตางชาติเปนอยางมากประเทศหนึ่ง
ในแถบอาเซียน ท้ังนี้ สวนหนึ่งเปนผลมาจากการท่ีรัฐบาลกัมพูชามีนโยบายสนับสนุนใหนักลงทุนตางชาติเขา
มาลงทุนเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือกอใหเกิดการสรางงานและสรางรายไดใหกับประชาชน รวมท้ังการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจโดยมีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบตางๆ ใหเอ้ือตอการเขามาลงทุนของตางชาติมากข้ึน ประกอบกับ
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ประเทศกัมพูชาเปนประเทศท่ีมีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ และมีท่ีดินวางเปลาเปนจํานวนมากเหมาะสําหรับ
นํามาใชทําการเกษตรและอุตสาหกรรม

ปจจุบันประเทศกัมพูชาอยูระหวางดําเนินการตามแผนพัฒนายุทธศาสตรแหงชาติ พ.ศ. 2557-2561
(National Strategic Development Plan-NSDP 2014-2018) ซึ่งยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศมุงเนน
การพัฒนา 4 ดาน สรุปไดดังนี้

1) ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางสันติภาพ เสถียรภาพทางการเมือง ระเบียบความม่ันคงและสังคม
ตอตานการคอรรัปชั่น การปฏิรูประบบกฎหมายและศาล การปฏิรูปการบริหารภาครัฐ

2) ยุทธศาสตรท่ี 2 การมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศของภาคเอกชน โดยใหความสําคัญตอ
การเพ่ิมความแข็งแกรงของภาคเอกชนและดึงดูดการลงทุนในกัมพูชา

3) ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางสภาพแวดลอมท่ีอํานวยตอเศรษฐกิจมหภาคและทางดานการเงิน
โดยมุงเนนท่ีการพัฒนาทรัพยามนุษย ลดความยากจน รวมท้ังอนุรักษสิ่งแวดลอม การพัฒนาประเทศ
ในแงการบูรณาการกัมพูชาเขากับภูมิภาคและโลก ฟนฟูและกอสรางทางดานกายภาพ

4) ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เพ่ือใหบริการแกประชาชนนอกเหนือจาก
เปาหมายหลักตามแผนแผนพัฒนายุทธศาสตรแหงชาติของกัมพูชาแลว ยังมีความทาทายสําคัญอ่ืนๆ ดังนี้

(1) ลดการรับความชวยเหลือทางการเงินแบบใหเปลาจากประเทศอ่ืนๆ โดยจะทําการกูแทน
พรอมท้ังพัฒนาประเทศใหหลุดพนจากประเทศท่ีมีรายไดต่ํา

(2) สรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจฟนฟูเศรษฐกิจ
(3) สรางแรงงานฝมือรวมท้ังสรางความเทาเทียมในการเสียภาษี
(4) สรางระบบการปกครองบานเมืองท่ีดี
(5) ลดหยอนนโยบายเก่ียวกับดานอุตสาหกรรม การลงทุนตางๆ เพ่ือรองรับการลงทุนตางชาติ
(6) บริหารคาเงินใหไมข้ึนอยูกับคาเงินสกุลใดสกุลหนึ่ง
(7) ปญหาทางดานสิ่งแวดลอม บริหารจัดการระบบน้ํา อาทิ ทะเลสาบเขมร (Tonle Sap)

ในการนี้ กัมพูชาไดมีการกําหนดการดําเนินงาน การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนายุทธศาสตรแหงชาติ
(National Strategic Development Plan: NSDP 2014-2018) ชวงระหวางป พ.ศ. 2557-2561 โดยมี
เปาหมายหลัก คือ เปลี่ยนสถานะจากประเทศท่ีกําลังพัฒนาเปนประเทศท่ีมีรายไดปานกลางในระดับสูง ในป 2573

ท้ังนี้ สวนหนึ่งเปนผลมาจากการเกิดสันติภาพอยางชัดเจนในกัมพูชา และระบบการเมือง
มีเสถียรภาพกัมพูชามีการเติบโตอยางมาก แตความยากจนยังคงมีมากในพ้ืนท่ีชนบทครอบคลุมมากถึงรอยละ 90
ของประเทศ ดังนั้น จึงควรใชประโยชนจากการเขารวมเปนสมาชิกในองคกรสหประชาชาติ ซึ่งมีเปาหมาย
การพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals-MDGs) เพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยมี
เปาหมายในการขจัดความยากจน รวมถึงสนับสนุนทางดานการลงทุนในประเทศ การพัฒนาดานสาธารณสุข
และบริการดานสังคม เพ่ือกาวเดินไปสูการพัฒนาและความเจริญกาวหนาท่ีม่ันคงและยั่งยืน โดยเรง
ดําเนินการพัฒนาดานสังคมใหเปนไปตามเปาหมาย ไดแก การลดความยากจน การลดอัตราการติดตอของ
โรครายตางๆ เชน มาเลเรีย และวัณโรค รวมท้ังการขยายบริการน้ําประปา การจัดการศึกษา ซึ่งประเทศ
กัมพูชาจําเปนตองเรงแกไขปญหาเหลานี้โดยดวนเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาในป 2558 ท้ังนี้
กัมพูชาไดดําเนินการตามเปาหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
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(1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยรอยละ 7 ตอป
(2) อัตราการเติบโตของรายไดตอหัวของประชากรมากกวา 1,000 เหรียญสหรัฐ/คน/ป
(3) ลดอัตราความยากจนใหต่ํากวารอยละ 19.5 ของประชากร ในป 2554
(4) บรรลุเปาหมายตามแผนการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals-

MDGs) โดยกัมพูชาไดรับการคัดเลือกใหเปนประเทศตนแบบในการบรรลุเปาหมายท่ีกลาว
2. แนวทางการดําเนินยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. และกัมพูชา (ป 2559-2561)

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาความสัมพันธกับกัมพูชาในทุกมิติและทุกระดับ เพ่ือใหเกิด
เสถียรภาพความม่ันคงระหวางสองประเทศ รวมท้ังสงเสริมใหกัมพูชามีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต สาธารณสุข การศึกษา และการฝกอาชีพ ตามกรอบยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
ของ สพพ. กับกัมพูชา ระหวางป 2557-2561 สามารถสรุปไดดังนี้

2.1 สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองสําคัญตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
สงเสริมและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน รวมไปถึงโครงขายคมนาคมความเชื่อมโยงระหวาง
สองประเทศ เนื่องจากบริเวณดังกลาวเปนท่ีตั้งของตลาดการคาชายแดนท่ีสําคัญ และเปนเสนทางคมนาคมท่ี
ใกลท่ีสุดในการเดินทางจากกรุงเทพฯ เขาสูกัมพูชา พัฒนาสาธารณูปโภคดานตางๆ ปรับปรุงและกอสราง
อาคารดานผานแดน รวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกทางดานการคาและการ
ลงทุนระหวางกัน รวมท้ังรองรับนักลงทุนตางชาติ

2.2 ขยายความเช่ือมโยงดานคมนาคม พัฒนาระบบโครงขายคมนาคมท่ัวประเทศระหวาง
ชายแดนประเทศไทยกับกัมพูชาไปยังเวียดนามใต เพ่ือประโยชนทางดานเศรษฐกิจในการติดตอคาขาย
ขนสงสินคาและเดินทางสัญจรของประชาชน ปรับปรุงเสนทางคมนาคมทางบก เพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การขนสงสินคาและผูโดยสาร รวมท้ังการปรับปรุงและกอสรางสะพานรถไฟเชื่อมโยงระหวางประเทศไทย
กัมพูชา และเวียดนาม รวมถึงการพัฒนาการขนสงทางน้ําสงเสริมความเชื่อมโยงระหวางกันท้ังทางบกและ
ทางทะเลและการพัฒนาจุดผานแดนตางๆ ระหวางไทยและกัมพูชา

โดยมีเปาประสงค เพ่ือรวมมือและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชาสงเสริม
ความสัมพันธอันดีระหวางประเทศไทยและกัมพูชา และสนับสนุนการขยายตัวทางดานการคา การลงทุน
และการทองเท่ียวระหวางประเทศไทยและกัมพูชา

ผลลัพธท่ีคาดหวัง คือ การเจริญเติบโตและมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน
เกิดความไวเนื้อเชื่อใจและความสัมพันธอันดีระหวางประเทศไทยและกัมพูชาในทุกระดับเกิดการขยายตัว
ทางดานการคา การลงทุน และการทองเท่ียวระหวางกันมากยิ่งข้ึน สนับสนุนภาค เอกชนไทย ผูประกอบการไทย
ผูรับเหมาไทย และท่ีปรึกษาไทยเขาไปประกอบกิจการในกัมพูชา

------------------------



บทที่ 3 ยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว

ระหวางป พ.ศ. 2559-2561

บทวิเคราะห
สปป.ลาว นับเปนประเทศเพ่ือนบานท่ีมีความสําคัญตอไทยมากในลําดับตนๆ เนื่องจากประเทศ

ไทยและ สปป.ลาว มีความสัมพันธอันดีใกลชิดกันในทุกระดับ ตั้งแตระดับผูนําไปจนถึงระดับประชาชน
อีกท้ังยังมีพรมแดนท้ังทางบกและทางน้ําติดกันยาวถึง 1,810 กิโลเมตร สปป.ลาว เปนประเทศท่ีมีประชากร
นอยท่ีสุดในอนุภู มิภาคลุมแมน้ํ า โขง มีประชากรประมาณ 6 ลานกวาคน แต เปนประเทศท่ีมี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ โดยเฉพาะแหลงน้ํา แหลงแรตางๆ และพ้ืนท่ีทําการเกษตร อีกท้ัง อัตรา
การเพ่ิมของประชากรอยางรวดเร็ว และสัดสวนประชากรวัยเด็กและวัยทํางานท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่ง
เอ้ือตอการพัฒนาประเทศในระยะยาว และเอ้ือประโยชนตอนักลงทุนไทยในการยายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศเพ่ือนบานท่ีมีวัตถุดิบและแรงงานจํานวนมาก ซึ่งมีอัตราคาจางต่ํากวาไทย นอกจากนี้ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของ สปป.ลาว มีการขยายตัวเฉลี่ยใน 5 ป (ระหวางป 2554 – 2558) อยูท่ีรอยละ
7.78 ซึ่งนับวามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจคอนขางสูงแมจะมีประชากรเพียง 6 ลานกวาคน

เม่ือพิจารณาปจจัยดานภูมิรัฐศาสตรของ สปป.ลาว ท่ีมีความสําคัญตอยุทธศาสตรการสงเสริมความ
เชื่อมโยง (Connectivity) ดานการคมนาคมขนสงของไทย เนื่องจาก สปป.ลาว เปนประเทศท่ีอยูก่ึงกลาง
ระหวางประเทศไทยและตลาดขนาดใหญ คือ ตลาดเวียดนามและตลาดจีนตอนใต ซึ่งมีจํานวนประชากร
ประมาณ 90 ลานคน และ 48 ลานคนตามลําดับ สําหรับปจจัยดานเศรษฐกิจ ไทยเปนคูคาอันดับ 1 ของ
สปป.ลาว มีมูลคาการคาระหวางกันในป 2557 สูงถึงประมาณ 1.75 แสนลานบาท คิดเปนรอยละ 18 ของ
ปริมาณการคาท้ังหมดใน CLMV และจากภูมิประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันครอบคลุมถึง 11 จังหวัดของไทย
และ 9 แขวงของ สปป.ลาว ทําใหปริมาณการคาชายแดนระหวางกันสูงถึงรอยละ 86 ของปริมาณการคา
ไทย – สปป.ลาว ท้ังหมด

ดานพลังงาน สปป.ลาว มีเปาหมายในการพัฒนาประเทศเพ่ือเปน Battery of Asia ซึ่งสอดคลอง
กับนโยบายดานพลังงานของไทยท่ีจะรวมกันผลิตเพ่ือสงออกไปยังประเทศท่ีสาม ท้ังนี้ ปริมาณการซื้อ –
ขายไฟฟาระหวางไทย – สปป.ลาว จะขยับตัวสูงข้ึนถึง 5 หม่ืนลานบาทในชวง 3 – 5 ป จากปริมาณการรับ
ซื้อไฟฟาของไทยถึง 7,000 เมกะวัตต ภายในหรือหลังป 2558

ดานการลงทุน สปป.ลาว เปนประเทศท่ีนาสนใจ นอกจากปจจัยดานแรงงานและวัตถุดิบท่ีมีมาก
สปป.ลาว ยังไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรท่ัวไป (GSP) จากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอนักลงทุนไทยท่ีสามารถเขาไปลงทุนใน สปป.ลาว และไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีนี้ใน
การผลิตเพ่ือสงออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

จากปจจัยท่ีกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา สปป.ลาว มีความสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
ไทยในทุกดาน ท้ังทางดานการคา การลงทุน พลังงาน ความสัมพันธระหวางประเทศ ดังนั้น สพพ. จึงควรให
ความสําคัญตอการใหความชวยเหลือเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ สปป.ลาว

ยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับ สปป.ลาว
1) ยุทธศาสตรและเปาหมายในการพัฒนาของ สปป.ลาว
สปป.ลาว มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง เนื่องจากนโยบายการเปดประเทศรับ

การลงทุนจากตางประเทศ และรับความชวยเหลือจากตางประเทศในการสนับสนุนทางการเงินและทาง
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วิชาการ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปจจุบัน สปป.ลาว สามารถเปลี่ยนจากประเทศท่ีไมมีทางออก
สูทะเล (Land Lock Country) เปนประเทศท่ีสามารถเชื่อมตอ (Land Link Country) กับประเทศตางๆ
ในอนุภูมิภาคไดดวยการพัฒนาระบบการคมนาคมขนสงภายในประเทศเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน
ทําใหสามารถเดินทางติดตอไปมาหาสูกันไดสะดวกมากยิ่งข้ึน และรองรับการคาการลงทุนจากตางประเทศ

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจของ สปป.ลาว สามารถสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1) รวมมือกับประชาคมระหวางประเทศภายใตกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญใน

ภูมิภาคและอนุภูมิภาค เพ่ือสงเสริมการลงทุน การคา และการทองเท่ียว บนพ้ืนฐานของผลประโยชน
รวมกัน

2) พัฒนาประเทศใหเปนแหลงผลิตพลังงานท่ีสําคัญของเอเชีย (Battery of Asia) โดยการ
สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศในโครงการพัฒนาพลังงานผลิตกระแสไฟฟาขนาดใหญ เพ่ือจําหนายไปยัง
ประเทศเพ่ือนบาน

3) พัฒนาประเทศจาก Land Lock ไปสู Land Link
4) เรงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศจากฐานะประเทศดอย

พัฒนาไปสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมสมัยใหมภายในป 2563
5) สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ (FDI) โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการพัฒนาแหลงผลิต

พลังงานไฟฟา โครงสรางพ้ืนฐาน และภาคบริการ นอกจากนี้ การท่ี สปป.ลาว ไดรับสิทธิพิเศษทางดานภาษี
(GSP) และคาจางแรงงานต่ํา เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค จึงมีนักลงทุนจากประเทศตางๆ เขา
มาลงทุนเพ่ือผลิตสินคาสงออกไปยังสหรัฐอเมริกาและยุโรป จากการประเมินของกระทรวงแรงงานของ
สปป.ลาว ระบุวา สปป.ลาว อาจตองนําเขาแรงงานท่ีมีฝมือในหลายสาขา เพ่ือรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะสาขาอุตสาหกรรมและบริการ รวมท้ังงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะตางๆ ท่ัวประเทศ

สปป.ลาว เปนประเทศท่ีมีประชากรนอยท่ีสุดในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงประมาณ 6 ลานกวาคน
แตเปนประเทศท่ีมีอัตราการเพ่ิมของประชากรอยางรวดเร็ว (ประมาณรอยละ 2 ตอป) และมีสัดสวน
ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งเอ้ือตอการพัฒนาประเทศในระยะยาว การพัฒนา
ดานสังคมของ สปป.ลาว ตามเปาหมาย Millennium Development Goal (MDG) มีท้ังท่ีบรรลุตาม
เปาหมายและท่ีลาชากวาเปาหมาย โดยการพัฒนาสังคมท่ีเปนไปตามเปาหมาย ไดแก การลดความยากจน
ใหเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง การลดอัตราการติดตอของโรครายตางๆ เชน มาลาเรีย และวัณโรค รวมท้ังการขยาย
บริการน้ําประปาและการกําจัดขยะในเขตเมือง สวนการดําเนินการท่ีลาชากวาเปาหมาย ไดแก การจัดการ
ศึกษาระดับประถมใหท่ัวถึง การดูแลดานโภชนาการสําหรับเด็ก โดยรอยละ 44 ของเด็กท่ีอายุต่ํากวา 5 ปมี
ความสูงไมถึงเกณฑ และรอยละ 27 ของเด็กเหลานี้มีน้ําหนักท่ีต่ํากวาเกณฑ การลดอัตราการตายของ
มารดา สปป.ลาว เปนหนึ่งในประเทศท่ีมีอัตราการตายของมารดาสูงท่ีสุดในภูมิภาค การใหความเทาเทียม
ดานเพศก็เปนอีกเปาหมายหนึ่งท่ี สปป.ลาว ควรใหความสําคัญ

สปป.ลาว ไดดําเนินการพัฒนาประเทศตามทิศทางและเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแลวรวม 7 ฉบับ ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2554-2558) สามารถบรรลุเปาหมายตามแผนท่ีวางไว สรุปไดดังนี้

(1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยรอยละ 7.6 ตอป
(2) ภาคการผลิตมีอัตราการเติบโตสูงกวาเปาหมาย ไดแก
- ภาคการเกษตรและปาไมขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4.1 ตอป (เปาหมายรอยละ 3.3 ตอป)
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- ภาคบริการขยายตัวรอยละ 8.4 ตอป (เปาหมายรอยละ 7.4 ตอป)
(3) ภาคการผลิตท่ีมีอัตราการเติบโตชากวาเปาหมาย คือ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ย

รอยละ 12.5 ตอป (เปาหมายรอยละ 13.6 ตอป)
ปจจุบัน สปป.ลาว อยูระหวางการรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของ สปป.ลาว

ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2559-2563) ซึ่งมีเปาหมายหลักในการลดความยากจน และการหลุดพนจากประเทศท่ีมี
ระดับการพัฒนานอย (LDC) ภายในป 2563 ดวยการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและครอบคลุม โดย
การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ และการบูรณาการความรวมมือกับตางประเทศใน
ทุกดาน โดยกําหนดแนวทางและเปาหมายการพัฒนาประเทศ สรุปไดดังนี้

- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราเฉลี่ยรอยละ 8.5 – 9 ตอป
- รายไดตอหัวของประชากร 3,200 เหรียญสหรัฐตอคนตอป ภายในป 2563
- อัตราเงินเฟอ นอยกวา 6% ตอป
- พัฒนาประเทศเพ่ือใหพนจากสภาพประเทศท่ีพัฒนานอยท่ีสุด (LDC) ในป 2563
- มุงการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและครอบคลุม โดยการใชประโยชนจากรัพยากรธรรมชาติ

ท่ีอุดมสมบูรณ มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ และการรักษาสภาพแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
- การเพ่ิมอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางคงท่ี และความม่ันคงทางเศรษฐกิจมหภาค
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และดานสังคมและวัฒนธรรม
- การรักษาความม่ันคงทางการเมือง สันติและการจัดระเบียบทางสังคม
- การขยายความรวมมือกับตางประเทศในทุกๆ ดาน

2. แนวทางการดําเนินยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับ สปป.ลาว (ป
2559 – 2561)

สพพ. มีแนวทางในการดําเนินยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ สปป.ลาว โดยการให
ความชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก สปป.ลาว เพ่ือสนับสนุนการขยายความรวมมือทาง
ดานการคา การลงทุน และการทองเท่ียวระหวางประเทศไทย และ สปป.ลาว โดยใหความสําคัญกับ
การดําเนินงานภายใตกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของอนุภูมิภาค อาทิ GMS ACMECS
ASEAN และทวิภาคี โดยเฉพาะโครงการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท้ังการเชื่อมโยงทางดาน
คมนาคมขนสงและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของ สปป.ลาว เพ่ือเปนการสรางความเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจและสังคม และการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกัน

ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาของท้ังสองประเทศรวมกัน การกําหนดแนวทาง
ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ สพพ. กับ สปป.ลาว ควรใหความสําคัญกับประเด็น
ความรวมมือในดานตางๆ ดังนี้

2.1 สงเสริมความเช่ือมโยงคมนาคมขนสง (Connectivity) สพพ. ควรพิจารณาโครงการเพ่ือ
สงเสริมการเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาค โดยเฉพาะการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตางๆ (Economic Corridors) เชื่อมโยงระหวางเมืองเศรษฐกิจสําคัญๆ เพ่ือใหมีการขยายตัวทางการคา
การลงทุนและการทองเท่ียวจากไทยไปยังเวียดนามและจีนตอนใต โดยเฉพาะเสนทางหรือเมืองท่ีอยูบนแนว
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (EWEC) และแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต (NSEC) อาทิ การ
พัฒนาเสนทางหมายเลข 8 และ 12 ใน สปป.ลาว เปนตน



ห น า | 10

2.2 ดานพลังงาน สงเสริมโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีชวยสนับสนุนความรวมมือในการ
พัฒนาพลังงานไฟฟารวมกันระหวางไทย – สปป.ลาว อาทิ โครงการกอสรางสายสงไฟฟาเพ่ือเชื่อมโยงมายัง
ประเทศไทย

2.3 สงเสริมการพัฒนาพื้นท่ีและเมือง สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานสาธารณูปโภค
ท่ีสําคัญตามเมืองเศรษฐกิจสําคัญ เมืองคูแฝด (Sister Cities) และเมืองท่ีอยูบนระเบียงเศรษฐกิจ (Corridor
Towns) ใน สปป.ลาว รวมถึงการพัฒนาเมืองชายแดนท่ีอยูติดกับพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจใหเกิดประโยชนอยางแทจริง อาทิ การพัฒนาระบบประปา ระบบไฟฟา
ถนน สนามบิน เปนตน

--------------------------



บทที่ 4 ยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
ระหวางป พ.ศ. 2559-2561

บทวิเคราะห

เมียนมามีท่ีตั้งทางภูมิศาสตรท่ีเปนเอกลักษณ ตั้งอยูก่ึงกลางระหวางกลุมประเทศอาเซียน จีน และอินเดีย
ซึ่งเปนตลาดขนาดใหญ นอกจากนี้เมียนมามีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ ท้ังกาซธรรมชาติ พ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม
แกการเกษตร ปาสัก แรโลหะ หยกและอัญมณีตางๆ โดยเมียนมามีปริมาณกาซธรรมชาติท่ีพิสูจนแลวประมาณถึง 7.8
ลานลานลูกบาศกฟุต ปริมาณน้ํามันสํารอง 3.2 พันลานบารเรล ปริมาณทรัพยากรน้ําเฉลี่ย 19,000 ลูกบาศกเมตร/คน/ป
ซึ่งมีปริมาณท่ีสูงท่ีสุดในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน แตในปจจุบันสามารถนําน้ํามาใชไดเพียงรอยละ 5 และมีพ้ืนท่ีปา
ไมเกือบรอยละ 50 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด

เมียนมากําลังดําเนินการปฏิรูปประเทศ โดยมีแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ีมุงเนน (1) การพัฒนาอุตสาหกรรม
และการเกษตร (2) การเจริญเติบโตท่ีสมดุลระหวางเมืองกับชนบท (3) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีสวนรวม
และ (4) ระบบสถิติท่ีมีคุณภาพ   พัฒนาเนนการรวมในประชาคมโลก เสริมสรางการเจริญเติบโต ความหลากหลาย
และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ รวมท้ังการพัฒนาท่ีเนนประชาชนเปนศูนยกลาง

เมียนมามีความสําคัญตอไทย โดยสามารถวิเคราะหถึงบทบาทความสําคัญจากดานตางๆ ไดดังนี้

ดานจุดยุทธศาสตรท่ีสําคัญ เมียนมาสามารถเปนประตูเชื่อมโยงไทยสูตลาดขนาดใหญ ดวยเมียนมาเปน
ประเทศท่ีมีขนาดใหญกวาไทย 1.3 เทา มีพรมแดนติดตอกับไทยยาวท่ีสุดในกลุมประเทศเพ่ือนบาน โดยมีความยาว
ของเขตแดนท้ังทางน้ําและทางบกกวา 2,400 กิโลเมตร ท่ีตั้งของเมียนมาอยูในจุดยุทธศาสตรสําคัญ สามารถเปน
ประตูเชื่อมโยงไทยกับประเทศขนาดใหญ ซึ่งเปนตลาดท่ีมีกําลังซื้อมหาศาล อาทิ จีนและอินเดีย ตลอดจนภูมิภาค
เอเชียใต อีกท้ังการพัฒนาทาเรือน้ําลึกและเขตนิคมอุตสาหกรรมทวายของเมียนมามีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปน
ศูนยกลางการคาและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนท่ีสามารถเชื่อมโยงถึงภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลก รองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ดานการคา เมียนมาเปนคูคาท่ีสําคัญลําดับตนๆ ของไทย โดยในป 2557 ไทยกับเมียนมามีมูลคาการคา
ระหวางประเทศรวม 263,546.2 ลานบาท ประมาณรอยละ 80 เปนมูลคาการคาชายแดน (เมียนมามีมูลคาการ
ชายแดนกับไทยเปนอันดับท่ีสอง) โดยเมียนมามีความสําคัญในฐานะเปนตลาดสงออกลําดับท่ี 16 ของไทยในการคา
โลก และเปนลําดับท่ี 7 ของไทยในอาเซียน นอกจากนี้เมียนมามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราท่ีสูงมาหลายป
เฉลี่ยท่ีรอยละ 7 ตอป ซึ่งแสดงใหเห็นศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อันจะเปนปจจัยท่ีชวยเพ่ิมมูลคาการคา
ระหวางไทยกับเมียนมาใหขยายตัวเพ่ิมข้ึนได

ไทยและเมียนมามีการสถาปนาความสัมพันธบานพ่ีเมืองนองหรือเมืองคูแฝด (Sister City) ระหวางอําเภอแมสอด
จังหวัดตาก และจังหวัดเมียวดีของเมียนมา ซึ่งเปนเมืองคูคาท่ีสําคัญ มูลคาการสงออกของไทย ณ ดานแมสอด
มีจํานวนสูงท่ีสุดของดานชายแดนเมียนมาและมีมูลคาเพ่ิมข้ึนทุกป ในป 2557 มีมูลคาการสงออก ณ ดานแมสอด
59,839.24 ลานบาท เพ่ิมจากป 2556 ถึงรอยละ 37.03 มูลคาการคารวม 62,522.04 ลานบาท นอกจากนี้ท้ังสอง
เมืองยังมีความสําคัญในฐานะท่ีถูกกําหนดใหเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีจะชวยเพ่ิมมูลคาการคาชายแดนระหวาง
สองประเทศใหมากยิ่งข้ึนได
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ดานการลงทุน ไทยใหความสําคัญกับการลงทุนในเมียนมาจากทรัพยากรธรรมชาติ และดานพลังงานท่ีมีเปน
จํานวนมาก รวมถึงสิทธิพิเศษทางการคา ไทยไดเขาไปลงทุนในเมียนมามากเปนอันดับท่ี 2 รองจากจีน โดยสิ้นป 2556
ไทยมีมูลคาการลงทุนรวม 9,984 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยสวนใหญเปนการลงทุนในสาขาพลังงาน 6,030 ลานเหรียญสหรฐัฯ

เมียนมาจัดเปนประเทศในกลุม Lease Development Country ซึ่งไดรับการยกเวนภาษีและสิทธิพิเศษ
ทางการคาจากหลายประเทศ เมียนมามีทรัพยากรท่ีมีคุณภาพจํานวนมาก ท้ังทรัพยากรดานพลังงาน ทรัพยากรปาไม
และอัญมณี อีกท้ังมีประชากรท่ีอยูในวัยแรงงานเปนจํานวนมาก มีคาจางแรงงานคอนขางต่ํา สงผลใหเมียนมาเปนอีก
หนึ่งประเทศท่ีมีจุดแข็งท้ังดานปจจัย และตนทุนการผลิต กอปรกับนโยบายการเปดประเทศ และการปฏิรูปเศรษฐกิจ
ท่ีชวยเสริมสรางสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการลงทุนมากยิ่งข้ึน

ดานพลังงาน ไทยพึงพาพลังงานจากเมียนมาในการผลิตไฟฟาในอัตราสวนท่ีคอนขางสูง โดยปจจุบันไทย
นําเขากาซธรรมชาติจากเมียนมาใน 3 แหลงสําคัญ คือ ยาดานา เยตากุน และซอติกา โดยกาซสวนใหญจะใชเปน
เชื้อเพลิงในโรงไฟฟาราชบุรี ในฝงตะวันตก

ไทยใชกาซธรรมชาติเพ่ือผลิตไฟฟาประมาณรอยละ 71 ของการผลิตไฟฟาท้ังหมด (โดยรอยละ 38 ของกาซ
ธรรมชาติท่ีใชในการผลิตไฟฟานําเขาจากเมียนมา) เมียนมาจึงมีความสําคัญตอความม่ันคงทางดานพลังงานของไทย
เปนอยางยิ่ง

ปจจุบันเมียนมาไดดําเนินนโยบายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ การพัฒนาภาคการเงิน การเดินหนา
ปฏิรูป และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและแรงงาน การสรางบรรยากาศการลงทุน รวมท้ังการพัฒนาโครงขาย
คมนาคมในประเทศเชิงรุกท้ังทางถนน รถไฟ และทาเรือ ทําใหเมียนมามีการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญ โดยมีการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในป 2557 คิดเปนรอยละ 7.7 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ย 5 ป (ระหวางพ.ศ. 2553-2557) ท่ีมีคาเฉลี่ยรอยละ 6.8

อยางไรก็ดี เมียนมายังตองการการพัฒนาอีกมาก โดยเฉพาะดานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อาทิ ระบบไฟฟา
โทรคมนาคม และการคมนาคมขนสง เปนตน ซึ่งนอกจากจะมีไมเพียงพอตอความตองการใชภายในประเทศและ
รองรับการเติบโตในอนาคตแลว ยังไมไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานเพียงพออีกดวย เชน อัตราการมีไฟฟาใชของชาว
เมียนมาอยูท่ีรอยละ 26 ของจํานวนประชากรท้ังหมด (กวา 50 ลานคน)1

ในการสงเสริมการพัฒนาการเชื่อมโยงดานคมนาคมขนสง และการพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองนอกจากรูปแบบการให
ความชวยเหลือทางการเงินท้ังดานการใหเงินกูเงื่อนไขผอนปรน และการเงินใหเปลาแลว การลงทุนในโครงสราง
พ้ืนฐานสวนใหญมีความจําเปนตองใชเงินงบประมาณจํานวนมาก ซึ่งการระดมทุนเพ่ือการลงทุนดังกลาวโดยภาครัฐ
เพียงฝายเดียวอาจไมสามารถท่ีจะระดมเงินทุนไดเพียงพอ และทันตอความตองการในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากรัฐ
อาจมีขอจํากัดในการกูเงินจากการกําหนดเพดานหนี้สาธารณะ และการดําเนินนโยบายการลงทุนตองคํานึงถึง
เสถียรภาพฐานะการคลังของประเทศ ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองพิจารณาการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและ
ภาคเอกชน (Public-Private Partnership: PPP)

การรวมลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชนจะชวยลดขอจํากัดดานงบประมาณของภาครัฐ และทําให
สามารถขยายการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอความตองการพัฒนาของประเทศเมียนมา

1 Kyaw Myint (2014), ‘Myanmar Country Report’, in Zen, F. and M. Regan (eds.), Financing ASEAN Connectivity, ERIA Research Project
Report FY2013, No.15.Jakarta: ERIA, pp.221-267.
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ยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับเมียนมา
1. ยุทธศาสตรและเปาหมายในการพัฒนาของเมียนมา

เมียนมามีท่ีตั้งทางภูมิศาสตรท่ีเปนเอกลักษณ ตั้งอยูก่ึงกลางระหวางกลุมประเทศอาเซียน จีน และอินเดีย
ซึ่งเปนตลาดขนาดใหญ นอกจากนี้เมียนมามีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ ท้ังกาซธรรมชาติ พ้ืนท่ีท่ีมีความ
เหมาะสมแกการเกษตร ปาสัก แรโลหะ หยกและอัญมณีตางๆ โดยเมียนมามีปริมาณกาซธรรมชาตท่ีิพิสูจนแลวประมาณ
ถึง 7.8 ลานลานลูกบาศกฟุต ปริมาณน้ํามันสํารอง 3.2 พันลานบารเรล ปริมาณทรัพยากรน้ําเฉลี่ย 19,000 ลูกบาศก
เมตร/คน/ป ซึ่งมีปริมาณสูงท่ีสุดในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน แตในปจจุบันสามารถนําน้ํามาใชไดเพียงรอยละ 5
และมีพ้ืนท่ีปาไมเกือบรอยละ 50 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด

เมียนมากําลังดําเนินการปฏิรูปประเทศ โดยมีแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ีมุงเนนใหความสําคัญตอ
ประเด็นตางๆ ดังนี้

(1) การคาและการลงทุน รวมถึงการระดมการลงทุนจากตางประเทศ
(2) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลาง
(3) การบรหิารจดัการความชวยเหลือจากตางชาติใหมีประสิทธภิาพและสอดคลองกับเปาหมายของประเทศใน

การปฏิรูประยะท่ี 2 คือ การพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเมียนมาใหดีข้ึน
(4) เนนการสรางชาติ ความสงบ ความมีเสถียรภาพ ความเปนเอกภาพแหงชาติ ความม่ันคง ความเปน

เอกราชและอํานาจอธิปไตย

การพัฒนาเศรษฐกิจเมียนมาระยะยาวมุงเนนการพัฒนาแบบตลาด การขจัดความยากจน และการพัฒนาชนบท
ผานแผนการพัฒนาครอบคลุมแหงชาติ (National Comprehensive Development Plan-NCDP) ซึ่งเปนแผนระยะสั้น 5 ป
และกรอบงานเพ่ือการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม (Framework for Economic and Social Reforms-FESR) ซึ่งเปน
แผนระยะกลางและยาวท่ีมีเปาหมายใหเมียนมาหลุดพนจากสถานะประเทศพัฒนานอยท่ีสุด (Least developed
countries: LDCs) ภายในป 2563

เมียนมามีเปาหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปงบประมาณ 2558/2559 ในอัตรารอยละ 9.32 เปาหมาย
การลงทุนรอยละ 30 ของ GDP เปาหมายการออมรอยละ 20 ของ GDP และเปาหมายการเก็บรายไดรอยละ 3 ของ GDP3

สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2554-2574) เมียนมาไดกําหนดเปาหมาย
ท่ีสําคัญไวดังนี้

(1) ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเมียนมา
(2) เพ่ิมรายไดประชากร
(3) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณูปโภค เชน การคมนาคม แหลงน้ําและ

สุขาภิบาล พลังงานไฟฟา การศึกษา การสาธารณสุข และระบบประกันสังคม เปนตน
(4) จัดใหมีการจางงานเพ่ิมมากข้ึน
(5) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
(6) บรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) ตาม

วัตถุประสงคของสหประชาชาติ และประชาคมอาเซียน
(7) สรางการเจริญเติบโต ความหลากหลาย และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
(8) มุงการพัฒนาท่ีเนนคนเปนศูนยกลาง

2Myanmar’s National Planning Act.
3 The Fifth Five – Year Plan.
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2. แนวทางการดาํเนินยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. และเมียนมา (ป2559 – 2561)
การกําหนดยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับเมียนมาจะพิจารณาจากกรอบนโยบาย

การพัฒนาประเทศของรัฐบาลเมียนมา และรัฐบาลไทย กรอบความรวมมืออนุภูมิภาคตางๆ ความสัมพันธทางการคา
และการลงทุนระหวางไทยกับเมียนมา ตลอดจนขอบเขตการดําเนินงานของ สพพ. ซึ่งจะนํามาสูการใหความชวยเหลือ
ทางการเงินและวิชาการแกเมียนมา โดยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานการคมนาคมและการสาธารณูปโภค
พัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือสนับสนุนการขยายความรวมมือดานการคา การลงทุน และการทองเท่ียวระหวางสอง
ประเทศ ตลอดจนพัฒนาความสัมพันธระหวางสองประเทศ ดังตอไปนี้

2.1 สงเสริมการเช่ือมโยงดานการคมนาคมขนสง สืบเนื่องจากเมียนมายังมีความตองการพัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการคมนาคมขนสง ซึ่งจะชวยเสริมความสามารถในการแขงขัน ลดตนทุนและ
ระยะเวลาในการขนสง ขยายการเขาถึงโอกาสทางธุรกิจตางๆ และการบริการภาครัฐ รวมท้ังจะชวยเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็วใหแกการคาชายแดน สพพ. จึงควรสนับสนุนการขยาย และปรับปรุงพัฒนาโครงขายการเชื่อมโยงเสนทาง
คมนาคมทางบก เชื่อมการเดินทางและการขนสงระหวางไทยกับเมืองสําคัญของเมียนมา รวมถึงเชื่อมตอไปยังอินเดียและ
จีนตอนไดในอนาคต การเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) และเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีเฉพาะ เชน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือใหเกิดการขยายตัวของมูลคาการคาชายแดน และการลงทุน ตลอดจนสรางการเชื่อมโยงระหวาง
ไทยกับภูมิภาค โดยมีกรอบแนวทางในการใหความชวยเหลือ ดังนี้

1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการเปดประตูการคาไปยังตลาดท่ีสําคัญ คือ
จีนและอินเดีย ซึ่งมีจํานวนปริมาณประชากรเปนอันดับท่ี 1 และท่ี 2 ของโลก (1,400 และ 1,285 ลานคน)

2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงไทยกับเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเชื่อมโยงเมืองคูคา เชน (1) เสนทางแมสอด-เมียวดี-เมาะลําไย (2) เสนทางดานเจดียสามองค-
พญาตองซู-ทันพยูไซยัด (3) เสนทางบานพุน้ํารอน-ทวาย-เมาะลําไย

3) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมเพ่ือสนับสนุนโครงการทางหลวงสามฝาย ไทย – เมียนมา – อินเดีย
(India - Myanmar - Thailand Trilateral Highway Project)

2.2 สงเสริมการพัฒนาพื้นท่ีและเมือง สนับสนุนการพัฒนาเมืองคูคาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจําเปน
อาทิ ไฟฟา ประปา ถนน ในพ้ืนท่ีเมืองท่ีอยูบนระเบียงเศรษฐกิจ (Corridor Town) และเมืองคูแฝด (Sister City) เชน
แมสอด-เมียวดี เพ่ือใหมีความพรอมและเอ้ืออํานวยตอการคา และการลงทุนของนักลงทุนเมียนมาและไทย ตลอดจน
การพัฒนาเมืองอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีใกลเคียงโครงการของ สพพ.

----------------------



บทที่ 5 ยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ระหวางป พ.ศ. 2559-2561

บทวิเคราะห
เวียดนามเปนประเทศท่ีมีการพัฒนาอยางรวดเร็วในสองทศวรรษท่ีผานมา ท้ังดานโครงสราง

พ้ืนฐาน การผลิต การบริการ การลงทุน และทรัพยากรมนุษย ทําใหเวียดนามกลายมาเปนประเทศกําลัง
พัฒนาท่ีมีศักยภาพ ประกอบกับประชาชนมีรายไดตอหัวท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งสะทอนใหเห็นกําลังการซื้อ
ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยในป 2557มีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัวประชากรถึง 5,350 ลานเหรียญสหรัฐ
และการมีประชากรมากถึง 90 ลานคน ทําใหเวียดนามเปนตลาดขนาดใหญและมีกําลังซื้อ สามารถดึงดูด
นักลงทุนตางชาติจํานวนมาก โดยอาศัยขอไดเปรียบในเรื่องของคาแรงท่ียังมีอัตราไมสูงนัก อีกท้ังแรงงาน
ชาวเวียดนาม มีศักยภาพในการทํางานสูง มีความขยัน อดทน และเรียนรูเร็ว รวมถึงมีอัตราการรูหนังสือ
โดยเกือบท้ังประเทศมีประชากรท่ีสามารถอานออกและเขียนมากถึงรอยละ 90.3 ของจํานวนประชากรท้ังหมด

ความไดเปรียบทางท่ีตั้งของเวียดนาม ซึ่งมีชายฝงทะเลเปนระยะทาง 3,440 กิโลเมตร จึงทําให
เวียดนามมีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลจําพวกสัตวน้ําเปนจํานวนมาก นอกเหนือจากทรัพยากรทางทะเลแลว
เวียดนามยังมีทาเรือสําคัญๆ อาทิ ทาเรือดานัง ทาเรือไฮฟอง และ ทาเรือไซงอน เปนตน ทําใหเวียดนาม
เหมาะเปนเสนทางการขนสงสินคาไปยังประเทศตางๆ ในมหาสมุทรแปซิฟก อีกท้ัง รัฐบาลเวียดนาม
มีโครงการพัฒนาทาเรือแมน้ําใหสามารถรองรับการขนสงสินคาไดมากข้ึน

ดานการลงทุน เวียดนามมีเขตนิคมอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก โดยมีเขตนิคมอุตสาหกรรม
ประมาณ 100 แหงท่ัวประเทศ ท้ังนี้เพ่ือสงเสริมการลงทุนจากท้ังในและตางประเทศ ซึ่งแตละนิคม
อุตสาหกรรมจะมีปจจัยสงเสริมการลงทุนท่ีแตกตางกันออกไป ทําใหนักลงทุนสามารถเลือกตั้งธุรกิจหรือ
โรงงานในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตอการทําธุรกิจได อาทิ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ นิคมอุตสาหกรรม Bien Hoa I, II และ
นิคมอุตสาหกรรม My Xuan A1, A2 เปนตน ประเทศไทยไดไปลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเวียดนาม
โดยกลุมอมตะ และมีแผนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแหงท่ี 3 ท่ีจังหวัดไฮฟอง เพ่ือรองรับการลงทุนของ
นักลงทุนตางชาติ ภายหลังญี่ปุนเขามาลงทุนกอสรางทาเรือน้ําลึก ซึ่งจะแลวเสร็จในป 2560 เพ่ือกระจาย
สินคาเขาสูประเทศจีน ปจจุบัน เวียดนามมีการเรงรัดพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจขนานใหญเพ่ือ
รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อาทิ การตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามเมืองสําคัญๆ การปรับปรุงทาเรือน้ําลึก
(ดานัง และท่ีอาวคัมรานห) และทาอากาศยานนานาชาติใหทันสมัย

ดานการคา แมไทยและเวียดนามจะไมมีพรมแดนติดตอกัน แตเวียดนามเปนคูคาอันดับท่ี 11 ของ
ไทยในโลก และอันดับท่ี 4 ของไทยในกลุมอาเซียน โดยมีมูลคาการคาระหวางกันในป 2557 จํานวน
11,826.12 ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากป 2556 ถึงรอยละ 13.16 อีกท้ังผลจากการประชุมรวม
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอยางไมเปนทางการไทย – เวียดนาม (JRC) ครั้งท่ี 3 ไทยและเวียดนาม
ไดตั้งเปาหมายเพ่ิมมูลคาการคาระหวางกันเปน 20,000 ลานเหรียญสหรัฐ ภายในป 2563

นอกจากนี้ เวียดนามยังมีเงินจากกลุมชาวเวียดนามโพนทะเล ("เวียดเกียว") หลายลานคนซึ่งสงเขา
ไปพัฒนาระบบเศรษฐกิจของเวียดนามอีกดวย ในป 2557 ชาวเวียดนามโพนทะเลสงเงินกลับประเทศ
จํานวน 12 พันลานเหรียญสหรัฐ ถือเปนแหลงเงินท่ีสําคัญของประเทศอันดับ 2 รองจากการลงทุนจาก
ตางประเทศ (FDI)

ไทยและเวียดนามดําเนินความสัมพันธในรูปแบบ “หุนสวนทางยุทธศาสตร” ซึ่งเวียดนามเปน
ประเทศเดียวในภูมิภาคท่ีไทยดําเนินความสัมพันธในรูปแบบดังกลาว ดังนั้น จากปจจัยท่ีเปนจุดแข็งและ
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โอกาสของเวียดนาม รวมถึงความสัมพันธในลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตร ความสัมพันธดานการคา การ
ลงทุนท่ีเพ่ิมปริมาณมากข้ึน โดยเวียดนามไดรับความสนใจจากนักลทุนไทยมากท่ีสุดในกลุม CLMV และ
โดยเฉพาะในป 2558 นี้ เปนชวงเวลาท่ีเวียดนามจะเขารวมขอตกลงการคาเสรี (FTA) ฉบับใหมๆ กับ
หุนสวนตางๆ ถึง 14 ฉบับ ซึ่งจะเปดโอกาสใหแกนักลงทุนไดใชประโยชนจากความตกลงเหลานี้ เพ่ือผลิต
และสงออกสินคาและบริการไปยังประเทศหุนสวนของเวียดนามเหลานี้ เพ่ือขยายตลาดไปยังสหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรป ดวยระเบียบการใหสิทธิพิเศษตามขอตกลง FTA เวียดนามจึงมีความสําคัญตอยุทธศาสตร
การดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยในภูมิภาค

ยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับเวียดนาม
1. ยุทธศาสตรและเปาหมายในการพัฒนาของเวียดนาม
รัฐบาลเวียดนามยังคงดําเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ “โดย เหมย ” (Doi Moi) โดยมีรูปแบบ

เศรษฐกิจแบบสังคมนิยมและรวมศูนยท่ีรัฐบาลกลาง นับตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2529 เปนตนมา
ซึ่งมุงเนนการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือลดการผูกขาด รวมท้ังความพยายามในการเปดประเทศ
โดยการเขาเปนสมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) ความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก (APEC) และองคการการคาโลก (WTO) ประกอบกับการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศอยางตอเนื่อง

เวียดนามไดกําหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะ 10 ป (พ.ศ. 2554-2563)
ตามทิศทางท่ีพรรคคอมมิวนิสตเวียดนามไดวางเอาไวหลังการประชุมสมัชชาใหญของพรรคครั้งท่ี 11 ใน
เดือนมกราคม ป พ.ศ. 2554 ซึ่งรัฐบาลเวียดนามมองแนวโนมของการพัฒนาของโลกวาจะมีความ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และอาจจะเกิดความผันผวนอยางไมคาดหมายไดจึงตั้งเปาจะพัฒนาเศรษฐกิจเปน
ประเทศอุตสาหกรรม ท่ีทันสมัยในป พ.ศ. 2563 และเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว รัฐบาลเวียดนามมี
ภารกิจท่ีจะตองฝาฟน ใหได 3 ประการคือ

1) พัฒนาเศรษฐกิจระบบสังคมนิยมแบบตลาด (Socialist-orientedmarket economy) โดยสรางภาพ
แวดลอมของการแขงขันทางเศรษฐกิจท่ีสมบูรณแบบ และมีการปฏิรูประบบการบริหารเศรษฐกิจเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

2) เรงพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหไดคุณภาพสูงข้ึน โดยผานระบบการศึกษาและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
3) สรางโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปการอยางครบถวน เปนโครงการขนาดใหญสําหรับภาคเมือง

สรางระบบการขนสงท่ีเพียงพอ เพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาคตางๆของประเทศเขาดวยกัน
รัฐบาลเวียดนามมุงเนนการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ และการปรับโครงสราง

เศรษฐกิจนั้นมุงไปใน 5 แนวทางดังนี้
1) เรงกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมและความทันสมัย สงเสริมอุตสาหกรรมและภาคบริการให

มีสัดสวนในผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศใหมากยิ่งข้ึน แตในยุทธศาสตรระยะยาวตองสรางภาคเกษตร
เพ่ือใหเปนฐานใหกับความม่ันคงทางสังคม สรางความม่ันคงทางอาหารและสงเสริมชีวิตความเปนอยูของ
เกษตรกร

2) ปรับโครงสรางทางดานการผลิตและการบริการ โดยใหความสําคัญกับการสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมและการบริการคุณภาพสูง เพ่ือทําใหเวียดนามมีผลิตภัณฑท่ีแขงขันไดในตลาดโลก รวมถึง
ใชเทคโนโลยีในการปรับปรุงการผลิตภาคเกษตร สรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตรและเพ่ิมผลผลิตตอไรเฉลี่ยใหสูงข้ึน

3) ปรับโครงสรางวิสาหกิจ ปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ และพัฒนาวิสาหกิจเอกชน เพ่ือใหสามารถเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิตมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
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4) ใหความความสําคัญกับตลาดภายในประเทศใหมากข้ึน สรางเครือขายการกระจายสินคา
ภายในประเทศใหมากข้ึน เพ่ือใชเปนฐานในการเขาถึงตลาดโลก เพ่ิมตลาดสงออกใหมากข้ึน และแสวงหา
ประโยชนจากความตกลงการคาเสรีใหมากข้ึน

5) ปรับปรุงกลไกการลงทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการลงทุน รัฐจะเนนการลงทุนในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย และโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม สนับสนุนการผลิตท่ีมีมูลคาเพ่ิม
และบรรดาอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีท่ีสะอาด จํากัดอุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมท่ีใชพ้ืนท่ี
และพลังงานมาก และละท้ิงการลงทุนในเทคโนโลยีต่ําซึ่งทําลายสิ่งแวดลอม

โดยสรุปทิศทางการพัฒนาของเวียดนามจะเปลี่ยนจากเศรษฐกิจท่ีเติบโตจากการพ่ึงพิงเงินลงทุน
จํานวนมาก ใชทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรบุคคลคุณภาพต่ํา ไปสูเศรษฐกิจท่ีเติบโตอยางมีคุณภาพท่ี
อาศัยเทคโนโลยี ใชทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพสูง และใชทักษะการจัดการท่ีทันสมัย

2. แนวทางการดําเนนิยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจของสพพ. กับเวียดนาม (ป 2559 – 2561)
ปจจุบันเวียดนามเปนประเทศท่ีมีฐานะเปนประเทศมีรายไดระดับกลางถึงต่ํา (Lower Middle

Income Country : LM) ซึ่งจะทําใหประเทศตางๆ ท่ีจะใหความชวยเหลือจะตองปรับเปลี่ยนแนวทางใน
การใหความชวยเหลือใหม ในขณะท่ีเวียดนามเองก็จําเปนจะตองปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรและแนวทางในการ
รับความชวยเหลือดวยเชนกันเพ่ือใหสอดรับกับฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีกําลังพัฒนา และภาวะ
เศรษฐกิจโลกท่ีผันผวน เชน ประเทศญี่ปุนโดยความชวยเหลือผาน JICA ไดเปลี่ยนแปลงแนวทางการให
ความชวยเหลือเวียดนามจากเนนการใหเปลา เปลี่ยนมาเปนฐานะของความสัมพันธใหมโดยเปนหุนสวนเพ่ือ
ความรวมมือและลดความชวยเหลือแบบใหเปลาลง

สพพ. มีแนวทางในการดําเนินยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับเวียดนาม โดยการใหความ
ชวยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแกเวียดนาม เพ่ือสนับสนุนการขยายความรวมมือทางดานการคา
การลงทุน และการทองเท่ียวระหวางประเทศไทยและเวียดนาม โดยใหความสําคัญกับการดําเนินงานภายใต
กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของอนุภูมิภาค อาทิ GMS ACMECS ASEAN และแผนปฏิบัติ
การเรื่องการดําเนินงานเก่ียวกับความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรไทย – เวียดนาม (ป พ.ศ. 2557-2561)

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาของท้ังสองประเทศรวมกัน และเพ่ือเตรียมความพรอมใน
การเขาสูประชาคมอาเซียน สงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางของอนุภูมิภาคและของอาเซียน รวมถึงเพ่ือกระชับ
ความสัมพันธในระดับทวิภาคีกับเวียดนามใหแนนแฟนยิ่งข้ึน ดังนั้น การกําหนดแนวทางความรวมมือเพ่ือ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจกับเวียดนาม ควรใหความสําคัญกับประเด็นความรวมมือในดานตางๆ ดังนี้

2.1 สนับสนุนความเช่ือมโยงดานคมนาคมขนสง สนับสนุนการพัฒนาในโครงการดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน โดยเนนการพัฒนา กอสราง และปรับปรุงการเชื่อมโยงคมนาคมขนสงทางบก
เพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมขนสงจากไทยไปยังเวียดนามและจีนมากข้ึน รวมถึงการพัฒนา
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก และแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต และ
ตามเมืองคูแฝด

2.2 สนับสนุนการพัฒนาชุมชนเมืองและโครงสรางพื้นฐาน สนับสนุนการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดานสาธารณูปโภคตามเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจของเวียดนาม อาทิ ระบบไฟฟา ประปา ระบบปองกันน้ํา
ทวม รวมท้ังโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมในชุมชนเมือง เปนตน

----------------------------------



บทที่ 6 ยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับราชอาณาจักรภฏูาน
ระหวางป พ.ศ. 2559-2561

บทวิเคราะห
ภูฏานมีสภาพภูมิประเทศเปนหุบเขา มีพ้ืนท่ีปาอุดมสมบูรณประมาณรอยละ 70 ไมมีพ้ืนท่ีติดทะเล และถูกลอมจีน

ทางทิศเหนือและอินเดียในทิศใต การเขาถึงภูฏานโดยตรงจึงมีเพียงชองทางอากาศเพียงวิธีการเดียว ทําใหการ
คมนาคมขนสงจากไทยไปภูฏานมีตนทุนท่ีสูง อยางไรก็ดีภูฏานมีไฟฟาพลังน้ําเปนแหลงรายไดท่ีสําคัญของประเทศ
(รอยละ 18 ของรายไดท้ังหมด) ภูฏานมีศักยภาพในการผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ําประมาณ 23,760 เมกกะวัตต
ปจจุบันภูฏานผลิตกระแสไฟฟาพลังงานน้ําได 1,488 เมกกะวัตต โดยภูฏานไดมีเปาหมายท่ีจะผลิตกระแสไฟฟาจาก
พลังงานน้ําใหได 10,000 เมกกะวัตตภายในป พ.ศ. 25631

ปจจุบันภูฏานกําลังดําเนินการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาความสุขมวลรวมประชาชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2556-2561)
ซึ่งยึดม่ันในหลักการพ่ึงพาตนเอง และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบท่ีประชาชนมีสวนรวมและไมสงผลเสียตอ
สิ่งแวดลอม และเนนการพัฒนาในทุกสาขาของสังคมอยางรอบดาน “Self Reliance and Inclusive Green Socio-
economic Development” โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความสําคัญดานสาธารณสุข การศึกษา โครงสรางพ้ืนฐาน
การขจัดปญหาสังคมและความยากจน พรอมกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมดั้งเดิม รวมท้ังสถาบัน
พระมหากษัตริย โดยท้ังหมดจะดํารงอยูดวยกันในลักษณะกลมกลืนตามหลักพุทธศาสนามหายาน

ความสําคัญระหวางไทยกับภูฏาน สามารถวิเคราะหในดานตางๆ ไดดังนี้
ดานสภาพทางภูมิศาสตร ภูฏานเปนประเทศท่ีตั้งอยูในแถบเทือกเขาหิมาลัย สภาพพ้ืนท่ีสวนใหญจึงเปนภูเขา

โอบลอมดวยประเทศจีนและอินเดีย ไมมีทางออกทะเล การเดินทางเขาสูภูฏานโดยตรงมีวิธีการเดียว คือ การเดินทาง
โดยเครื่องบิน ภูฏานเปนประเทศขนาดเล็กมีพ้ืนท่ี 38,394 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 7.5 ของพ้ืนท่ีประเทศไทย

จากสภาพทางภูมิศาสตรดังกลาว ทําใหการเดินทางไปภูฏานมีตนทุนท่ีสูง จึงเปนขอจํากัดการลงทุนจากไทย
ดานเศรษฐกิจ ภูฏานมีขนาดเศรษฐกิจท่ีเล็กมากเม่ือเทียบกับประเทศไทย โดยในป 2557 มี GDP เทากับ

1.82 พันลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 0.49 ของ GDP ไทย อีกท้ังภูฏานมีจํานวนประชากรเพียง 7.6 แสนคน
คิดเปนรอยละ 1.2 ของจํานวนประชากรของไทย

อยางไรก็ดีภูฏานมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูง โดยเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ 7 ซึ่งมากกวาไทย
เทาตัว แตรายไดเฉลี่ยตอหัวเทากับ 2,390 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเปนอัตราครึ่งหนึ่งของไทย (คํานวณจากรายไดเฉลี่ยตอ
หัวของไทยในป 2557 ท่ี 5,410 เหรียญสหรัฐฯ)

ดานการคา เนื่องจากภูฏานเปนประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาดเล็ก และมีจํานวนประชากรนอย อีกท้ังยังมีสภาพ
ภูมิประเทศท่ีถูกปดลอมดวยจีนและอินเดีย ภูฏานจึงมีสัดสวนการคาระหวางประเทศกับอินเดียมากเปนอันดับหนึ่ง
ประมาณกวารอยละ 802 และมีการคากับไทยในสัดสวนท่ีนอยมาก ประมาณรอยละ 1 โดยในป 2556 ภูฏานเปนคูคา
อันดับท่ี 153 ของไทย มีมูลคาการคารวม 25.84 ลานเหรียญสหรัฐฯ ภูฏานเปนตลาดสงออกอันดับท่ี 134 ของไทย
ในป 2556 มีมูลคาสงออก 25.80 ลานเหรียญสหรัฐฯ และเปนแหลงนําเขาอันดับท่ี 180 ของไทย มีมูลคาการนําเขา
ในป 2556 เพียง 0.04 ลานเหรียญสหรัฐฯ และในป 2557 มีมูลคาการคารวมเหลือเพียง 4.07 ลานเหรียญสหรัฐฯ

1 Eleventh Five Year Plan - Main Document Volume I.
2 ROYAL MONETARY AUTHORITY OF BHUTAN, ANNUAL REPORT 2013/14.
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ดานการทองเท่ียว จํานวนนักทองเท่ียวระหวางสองประเทศเพ่ิมข้ึนทุกป โดยสัดสวนนักทองเท่ียวชาวไทย
มีความสําคัญเปนอันดับหนึ่งของจํานวนนักทองเท่ียวท่ีไปเยือนภูฏานในป 2557 โดยมีสัดสวนถึงรอยละ 20 ของ
จํานวนนักทองเท่ียวท้ังหมด ตามมาดวยนักทองเท่ียวชาวจีน รอยละ 14 และนักทองเท่ียวชาวอเมริกัน รอยละ 133

ดานความสัมพันธระหวางสองประเทศ ภูฏานใหความสําคัญเปนพิเศษกับประเทศไทยและชื่นชมความสําเร็จใน
การพัฒนาประเทศของไทย โดยเฉพาะทฤษฎีเศรษฐกิจแบบพอเพียง (Sufficient Economy) ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาประเทศของภูฏาน คือ Gross National Happiness (GNH) และไดอาศัยประสบการณ
ของไทยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของตน เพ่ือยกระดับการพัฒนาประเทศ โดยเห็นวาวิธีการพัฒนาประเทศของไทย
เปนตัวอยางท่ีภูฏานสามารถนําไปศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศได

ภูฎานดําเนินนโยบายเปดประเทศหรือนโยบายมองออกไปขางนอก (outward-looking policy) โดยภูฏาน
ไดเริ่มดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน เนนการ
พัฒนาประเทศอยางคอยเปนคอยไป โดยไมทําลายสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมของประเทศ ปจจุบันสมเด็จ
พระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร นัมเกล วังชุก ไดทรงสานตอนโยบายเปดประเทศแบบคอยเปนคอยไปของพระราชบิดา
โดยเนนการเพ่ิมปริมาณดานการลงทุนจากตางประเทศและการทองเท่ียว

ความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูฏาน สวนหนึ่งมาจากการมีธรรมมาภิบาล (good governance)
และการท่ีขาราชการไดรับคาตอบแทนสูง ภูฏานเปนหนึ่งในประเทศท่ีมีการเก็บภาษีนอยท่ีสุด รายไดจากการเรียกเก็บ
ภาษีคิดเปนเพียงรอยละ 0.3 ของรายไดรัฐบาล และภาษีจากภาคธุรกิจคิดเปนรอยละ 3 เทานั้น สวนรายไดท่ีเหลือ
เปนรายไดจากการขายกระแสไฟฟาจากพลังน้ําใหแกอินเดีย เงินปนผล คาภาคหลวง ภาษีสรรพสามิต และรายไดจาก
สาธารณูปโภค

อยางไรก็ตาม แมภูฏานเปนประเทศท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีคอนขางม่ันคง และมีดุลการชําระเงินดี แตภูฏานตอง
พ่ึงพิงเงินชวยเหลือจากตางประเทศเปนจํานวนมหาศาลจึงทําใหภาระหนี้ตอ GDP ของภูฏานอยูท่ีระดับ ประมาณรอยละ 92
ของ GDP ในป 2556 และสูงข้ึนถึงระดับรอยละ 128 ในป 2557 ขณะนี้ภูฏานอยูระหวางการเปดเสรีทางเศรษฐกิจ
โดยเปนการดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป ดวยความชวยเหลือจากองคกรระหวางประเทศตางๆ เศรษฐกิจของภูฏาน
ยังคงมีความผูกพันกับอินเดีย ซึ่งเปนประเทศผูใหเงินชวยเหลือแบบใหเปลาและเงินกูแกภูฏานอยูมาก

ความรวมมือพหุภาคีภายใตกรอบ BIMSTEC ภูฏานมีความยินดีพัฒนาดานการเชื่อมโยง (Connectivity)
ระหวางเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต ประกอบกับภูฏานมีความตองการในการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน
จึงเปนโอกาสของไทยท่ีจะสามารถเขาไปลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ โดยเฉพาะดานพลังงานไฟฟา ตลอดจน
ภูฏานมีจุดแข็งเรื่องการทองเท่ียว ซึ่งเปนอีกสาขาหนึ่งท่ีไทยสามารถเขาไปพัฒนาได

ยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับภูฏาน
1. ยุทธศาสตรและเปาหมายในการพัฒนาของภูฏาน

ภูฏานดําเนินนโยบายในการพัฒนาประเทศโดยอาศัยปรัชญา “ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross
National Happiness: GNH)” เนนการพัฒนาอยางสมดุล เพ่ือใหประชาชนมีความสุขและความพึงพอใจ ท้ังนี้
ในแนวทางปฏิบัติแนวคิดดังกลาวไดถูกบรรจุอยูในนโยบายและแผนงานของรัฐบาลทุกดาน เพ่ือใหสามารถรับมือกับ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองตอสิ่งทาทายของโลก โดยมีหลักสําคัญ 4 ประการ ไดแก

1) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 2) การอนุรักษสิ่งแวดลอม
3) การสงเสริมวัฒนธรรม 4) ธรรมรัฐ
ปจจุบันภูฏานกําลังดําเนินการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาความสุขมวลรวมประชาชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2556-2561)

(2013-2018) ซึ่งยึดม่ันในหลักการพ่ึงพาตนเอง และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบท่ีประชาชนมีสวนรวมและ

3 Tourism Council of Bhutan, BHUTAN TOURISM MONITOR ANNUAL REPORT 2014.
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ไมสงผลเสียตอสิ่งแวดลอม และเนนการพัฒนาในทุกสาขาของสังคมอยางรอบดาน “Self Reliance and Inclusive
Green Socio-economic Development” โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความสําคัญดานสาธารณสุข การศึกษา
โครงสรางพ้ืนฐาน การขจัดปญหาสังคมและความยากจน พรอมกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมดั้งเดิม
รวมท้ังสถาบันพระมหากษัตริย โดยท้ังหมดจะดํารงอยูดวยกันในลักษณะกลมกลืนตามหลักพุทธศาสนามหายาน

ภูฏานไดจัดลําดับความสําคัญในการพัฒนา ดังนี้
1) การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยเฉพาะถนนและพลังงาน
2) การพัฒนาดานเกษตรกรรม เชน การพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
3) การพัฒนาเมือง เชน การพัฒนาแหลงน้ํา การจัดการขยะมูลฝอย โครงการบานราคาต่ํา (โดยเฉพาะใน

เมือง Phuentsholing และ Thimphu)
โดยภฏูานมีเปาหมายในการพัฒนา
1) เปนประเทศท่ีมีความสันติ ม่ังค่ังและมีความสุข (Bhutan 2020: A Vision for Peace, Prosperity

and Happiness)
2) พ่ึงพาตนเอง และการจางงานเต็มอัตราท่ีรอยละ 97.5 (Self-Reliance and full employment of

the Economic Development Plan 2010)
3) พนจากการเปนประเทศดอยพัฒนาภายในป ค.ศ. 2020 (Least Developed Country: LDCs)
ท้ังนี้ รัฐบาลภูฏานไดพยายามสรางสิ่งแวดลอมท่ีจะทําใหประชาชนพรอมรับการเปลี่ยนแปลงเขาสูแบบ

แผนพัฒนาแบบตะวันตก เทคโนโลยีใหมๆ รวมถึงการเปดประเทศมากข้ึนภายใตแผนพัฒนาประเทศ (5 ป) ท่ีเรียกวา
“Gross National Happiness Five-Year Plan” หรือแผนพัฒนาความสุขมวลรวมประชาชาติปจจุบัน

2. แนวทางการดําเนินยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. และภูฏาน (ป 2559 – 2561)
สพพ. มีแนวทางในการดําเนินยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับภูฏาน โดยพิจารณาจากทิศทาง

ความตองการในการพัฒนาประเทศของภูฏาน ผานแผนพัฒนาเศรษฐกิจของภูฏาน กรอบความรวมมือพหุภาคีท่ีไทย
และภูฏานเปนสมาชิกรวม คือ BIMSTEC โดยอยูบนพ้ืนฐานของการสรางความเชื่อมโยง (Connectivity) ทางศรษฐกิจสังคม
ท่ีมีพ้ืนฐานของผลประโยชนรวมกัน (Mutual Benefit) และเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน (Relationship) เพ่ือสนับสนุน
การขยายความรวมมือทางการคา การลงทุน การทองเท่ียวระหวางไทยและภูฏาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชาวภูฏาน

ในขณะท่ีประเทศไทยใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจรวมกับประเทศเพ่ือนบาน โดยประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียใต รัฐบาลไทยใหความสําคัญกับการสรางเชื่อมโยงดานโลจิสติกสเพ่ือขยายการคาและการลงทุนระหวาง
ภูมิภาค รวมท้ังสงเสริมนักลงทุนไทยไปลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการสาธารณูปโภค ขณะเดียวกันภูฏานเปน
ประเทศเพ่ือนบานท่ีไมมีพรมแดนติดกับไทย ประกอบกับสภาพภูมิประเทศของภูฏานถูกโอบลอมดวยประเทศจีน และ
อินเดีย สภาพภูมิประเทศเปนเทือกเขาสูง ไมมีทางออกทะเล การเดินทางเขาสูประเทศภูฏานโดยตรงมีทางอากาศ
เพียงทางเดียว ซึ่งมีตนทุนสูง นับวาเปนอุปสรรคท่ีสําคัญในการนําพาเอกชนไทยไปลงทุน โดยเฉพาะขอกําหนดของ
สพพ. ท่ีกําหนดใหประเทศเพ่ือนบานตองใชสินคาไทยรอยละ 50 รวมท้ังการขนสงสินคา และเครื่องจักรท่ีจําเปนตอ
การลงทุนในภูฏาน

ดังนั้น ความเปนไปไดในการใหความชวยเหลือภูฏานคือ การดํารงรักษาความสัมพันธท่ีดีตอกัน โดยการ
ใหความชวยเหลือทางวิชาการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหชาวภูฏานนําความรู ทักษะท่ีไดไปใชพัฒนาประเทศตอไป
โดยยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับภูฏาน ควรใหความสําคัญกับประเด็นความรวมมือในดานตางๆ ดังนี้

2.1 สงเสริมการพัฒนามาตรฐานดานคมนาคมขนสง สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการคมนาคมขนสง
ท้ังดานการออกแบบ การกอสรางและการบํารุงรักษาถนน และระบบคมนาคมทางอากาศ โดยดําเนินงานรวมกับ
หนวยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาดานการคมนาคมของไทย ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใน



ห น า | 21

ภูฏานใหมีความยั่งยืน ไดมาตรฐาน และครอบคลุมความตองการยิ่งข้ึน ซึ่งการมีระบบคมนาคมท่ีสะดวกมีมาตรฐานจะ
ชวยสนับสนุนการคา การลงทุน และการทองเท่ียวตอไป ท้ังนี้การดําเนินการดังกลาวควรสอดคลอง หรือสนับสนุน
โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินของ สพพ. ในอนาคต

2.2 สงเสริมการพัฒนาสาขาเกษตรกรรม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรเชิงพาณิชย การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตร การแปรรูปสินคาเกษตร เพ่ือทดแทนการนําเขา เนื่องจากปจจุบันภูฏานพ่ึงพาการ
นําเขาสินคาเกษตรจากประเทศอินเดียจํานวนมหาศาล

2.3 สงเสริมการวางแผนพัฒนาเมืองและชนบท (Urban and Rural Development Planning)
สนับสนุนการวางแผนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนดานสาธารณูปโภค เพ่ือใหบุคลากรชาวภูฏานสามารถ
บริหารจัดการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เชน ไฟฟา ประปา การสาธารณสุข และการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน
ครอบคลุมความตองการในเมืองสําคัญๆ และพ้ืนท่ีในเขตชนบทเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวภูฏาน
ดวยการพัฒนาท่ีอยูอาศัย การศึกษาและการสาธารณสขุท่ีไดมาตรฐาน และครอบคลุม จะชวยบรรเทาปญหาความยากจน
ของประชาชน

อยางไรก็ดี หากสาขาความรวมมือท่ีมีศักยภาพท้ัง 3 สาขาเพ่ือการพัฒนารวมกันระหวางไทยกับภูฏาน
ไดดําเนินการโดย สพพ. ในอนาคตจะกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ และกระชับ
ความสัมพันธอันดีระหวางท้ังสองประเทศ เปนการปูทางใหเอกชนไทยไปลงทุนในประเทศภูฏานไดในอนาคต
ซึ่งเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญในการขยายศักยภาพของเอกชนไทยในภูมิภาคเอเชียใต

--------------------



บทที่ 7 ยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
ระหวางป พ.ศ. 2559-2561

บทวิเคราะห
ศรีลังกาเปนประเทศเพ่ือนบานภายใตกรอบความรวมมือเพ่ือการพัฒนาของ สพพ. ท่ีอยูนอก

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและไมมีพรมแดนติดกับประเทศไทย ความสัมพันธระหวางท้ังสองประเทศใน
ระดับรัฐบาลและประชาชนใกลชิดกัน โดยศรีลังกาเปนประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีนโยบายและความตองในการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค รวมท้ังเปนประเทศท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยมีจุดเดนท่ีตั้งอยูบนจุดยุทธศาสตรท่ีสําคัญ มีสภาพทางเศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง
และเปนประเทศท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจรวมกับประเทศไทย

ที ่ตั ้งทางยุทธศาสตร ศรีลังกาตั ้งอยู บนจุดยุทธศาสตรการเชื ่อมโยงระหวางภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต - เอเชียใต – ตะวันออกกลาง – ยุโรป มีศักยภาพท่ีจะเปนศูนยกลางดานการคาและการ
ขนสง ตลอดจนการเชื่อมโยงเสนทางการเชื่อมโยงในอนาคตระหวางทาเรือในศรีลังกากับทาเรือในเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายท่ีอยูภายใตการดําเนินนโยบายของรัฐบาลไทย ประกอบกับทิศทางนโยบายของรัฐบาล
ใหความสําคัญกับการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของของภูมิภาค

สภาพทางเศรษฐกิจ ศรีลังกามีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องโดยระหวางป พ.ศ. 2554 – 2557 มี
อัตราการเจริญเติบโตระหวางรอยละ 6.3 -8.2 รายไดเฉลี่ยตอหัวมีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ. 2554 มูลคา
2,580 เหรียญสหรัฐฯ ตอป เปน 3,625 เหรียญสหรัฐฯ ตอป ในป พ.ศ. 2557 รวมท้ังมีเงินทุนสํารองระหวาง
ประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ในทางตรงกันขามสัดสวนหนี้รัฐบาลตอ GDP อยูในระดับท่ีสูงถึงรอยละ 75.5
โดยสูงกวาระดับมาตรฐานรอยละ 60 ทําใหศรีลังกาตองมีภาระผูกพันในการชําระหนี้ ซึ่งจะสงผลตอ
เสถียรภาพในการพัฒนาระยะยาว นอกจากนี้ศรีลังกายังเปนประเทศท่ีสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ
ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการท่ัวไป (Generalized System of Preferences: GSP) ในสินคา
จําพวกสิ่งทอ จึงเปนประเทศท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต

เศรษฐกิจระหวางท้ังสองประเทศ การคาและการลงทุนระหวางท้ังสองประเทศยังอยูในระดับต่ํา
โดยการคามีทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึนและไทยเปนฝายไดดุลทางการคาอยางตอเนื่องในป พ.ศ. 2557 มีมูลคาการคา
16,434.03 ลานบาท ซึ่งเปนตัวเลขท่ีนอยเม่ือเทียบกับการระหวางไทยกับกลุมประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต การลงทุนระหวางท้ังสองประเทศยังอยูในระดับท่ีต่ํา โดยสถิติระหวางป พ.ศ. 2513-2554
มีมูลคารวมเพียง 386 ลานบาท การลงทุนสวนใหญเนนในภาคบริการ สาขาการทองเท่ียว และโรงแรม
นอกจากนี้มีจุดรวมท่ีสําคัญคือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงพุทธศาสนา เชิงนิเวศน และเชิงสุขภาพ ซึ่งในป พ.ศ. 2554
มีนักทองเท่ียวไทยเดินทางไปศรีลังกาประมาณ 5,000 คน นักทองเท่ียวชาวศรีลังกาเดินทางมาประเทศไทย
46,044 คน นอกจากนี้ ในป พ.ศ. 2557 นักทองเท่ียวศรีลังกาเดินทางมาไทยเพ่ิมข้ึนเปน 77,441 คน ดังนั้น
การปฏิสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางท้ังสองประเทศจึงมีทิศทางในการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี

การท่ีศรีลังกาเปนประเทศท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูง มีท่ีตั้งอยูบนจุดยุทธศาสตรท่ี
สําคัญ สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการท่ัวไป และมีแรงงานในราคาถูกจึงเปนโอกาสการลงทุนของ
ผูประกอบการจากประเทศไทย ในการยายฐานการผลิตและกระจายสินคาระหวางภูมิภาค ขณะเดียวกัน
การคาและการทองเท่ียวมีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหศรีลังกาจะเปนตลาดการคาและการทองเท่ียวท่ีมี
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ศักยภาพในการเติบโตในอนาคต อยางไรก็ดี เพ่ือรองรับการพัฒนาเพ่ือเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจในอนาคต
ศรีลังกามีความตองการในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเปนอยางมาก ขณะท่ีรัฐบาลศรีลังกาใหความสําคัญ
กับการลงทุนจากตางประเทศ ความชวยเหลือทางการเงินจากตางประเทศ ตลอดจนสงเสริมความรวมมือ
ภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในสาขาตางๆ

อยางไรก็ดี ประเทศไทยใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจรวมกับประเทศเพ่ือนบาน โดย
ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต รัฐบาลไทยใหความสําคัญกับการสรางเชื่อมโยงดานโลจีสติกสเพ่ือขยายการคา
และการลงทุนระหวางภูมิภาค รวมท้ังสงเสริมนักลงทุนไทยไปลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการ
สาธารณูปโภค ดังนั้น สพพ. ในฐานะหนวยงานของรัฐบาลในการใหความชวยเหลือทางการเงินและวิชาการ
และหนวยงานท่ีมีศักยภาพท่ีจะนําพาเอกชนไทยไปลงทุนและทํางานในประเทศเพ่ือนบาน ขณะเดียวกันศรี
ลังกาเปนประเทศเพ่ือนบานท่ีไมมีพรมแดนติดกับไทยทําใหมีอุปสรรคท่ีสําคัญในการนําพาเอกชนไทยไป
ลงทุน โดยเฉพาะขอกําหนดของ สพพ. ท่ีใหประเทศเพ่ือนบานใชสินคาและบริการจากไทยรอยละ 50 ของ
วงเงินใหความชวยเหลือทางการเงิน รวมท้ังการขนสงสินคา และเครื่องจักรท่ีจําเปนตอการลงทุนในศรีลังกา

ยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับศรีลังกา
1. ยุทธศาสตรและเปาหมายในการพัฒนาของศรีลังกา

ปจจุบันรัฐบาลใหมภายใตประธานาธิบดีไมตรีพาลา สิริเสนา ไดประกาศใชนโยบายระยะสั้น
ซึ่งเปนนโยบายหาเสียงท่ีเรียกวา 100  Day Programme ท่ีมีลักษณะของการเปนนโยบายประชานิยม
อยางไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหมสงผลใหยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศมีทิศทางท่ีไมชัดเจน หากแต
ใหความสําคัญกับการพัฒนาในดานตางๆ ดังนี้

1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะสั้น
- รัฐบาลศรีลังกามีนโยบายระยะสั้น 100 day Programme เนนการแกปญหาเศรษฐกิจใน

ระยะสั้น เชน การลดภาษีสินคอุปโภคบริโภค การลดภาษีน้ํามัน ลดคาบริการการขนสงสาธารณะ เปนตน
- การปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการเมือง เพ่ือสงเสริมใหเกิดเสถียรภาพทางการเมือง

ภายในประเทศ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือลดความยากจนและยกระดับการพัฒนาประเทศ  รวมท้ัง
เพ่ือใหการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางท่ีทันสมัย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมท้ังสามารถ
เชื่อมโยงระหวางระบบเศรษฐกิจโดยรวมกับเศรษฐกิจชุมชน

- การปรามปราบคอรัปชั่น รัฐบาลใหมใหความสําคัญกับการสรางความโปรงใส และการ
ปราบปรามการคอรัปชั่นท่ีสะสมมาตั้งแตอดีต อันจะนําไปสูการลดอุปสรรคของการพัฒนาประเทศ และการ
ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ รวมท้ังเปนกลไกในการเสริมสรางเสถียรภาพทางการเมือง

1.2 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะยาว (ยุทธศาสตรฉบับเดิม)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจของศรีลังกาสังคมแหงชาติศรีลังกาหรือท่ีเรียกวา Mahinda

Chintana – Vision for the future ไดวางกรอบการพัฒนาไว 10 ป ระหวาง พ.ศ. 2549-2559 โดยใน
ปจจุบันอยูในปสุดทายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจดังกลาว ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทําให
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวยังไมไดประกาศอยางเปนทางการ ซึ่งรัฐบาลใหมได
ยืนยันถึงทิศทางท่ีไมไดแตกตางไปจากอดีตมากนัก โดยยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับเดิมไดวาเปาหมายใหศรี
ลังกาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศเขาใหบรรลุ
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ตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษขององคการสหประชาชาติ รวมท้ังสงเสริมการเปดการคาเสรีและ
การยกระดับของประเทศเปาสูการเปนประเทศรายไดปานกลางระดับบน อยางไรก็ดีสามารถสรุป
สาระสําคัญของเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรของศรีลังกาได ดังนี้

- การเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ประกอบดวย ศูนยกลางดานการเดินเรือ
การบิน การคา พลังงาน และองคความรู ซึ่งศรีลังกามีศักยภาพสูงในการเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาค   ในการเชื่อมโยงระหวางกลุมประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมในเอเชีย (Emerging Asian Economies)
การขนสงดานพลังงานกับประเทศในตะวันออกกลาง กลุมประเทศกําลังพัฒนาในแอฟริกา และกลุมประเทศ
ท่ีพัฒนาแลวในตะวันตก

- การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจ รัฐบาลวางเปาหมายใหรายไดตอหัวของ
ประชากรเพ่ิมข้ึนไปท่ีระดับ 4,000 เหรียญสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2559 เนนท่ีสงเสริมการลงทุนใหมีสัดสวนรอย
ละ 33-35 ตอ GDP ในสัดสวนดังกลาวประกอบดวยการลงทุนของภาครัฐบาลรอยละ 6-7 สวนท่ีเหลือเปน
การลงทุนของภาคเอกชน

- การพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ ขององคการสหประชาชาติ
Mahinda Chintana จึงมีเปาหมายท่ีเรียกวา Mahinda Chintana Goal (MCG) ใหสามารถบรรลุภายในป
พ.ศ. 2559 ดวยการใหความสําคัญกับการลดความยากจน พัฒนาระบบการศึกษา ลดภาวะขาดโภชนาการ
ของเด็กและเยาวชน เพ่ิมการเขาถึงบริการน้ําประปาสาธารณะ วางเปาหมายในการเพ่ิมอัตราอายุเฉลี่ย (Life
Expectancy) จาก 76 เปน 80 ป รวมท้ังการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม

- ดานเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน สงเสริมการเปดการคาเสรี (Free Trade Agreement:
FTA) กับประเทศอินเดียและปากีสถาน ตลอดจนขอตกลงการคาเสรีระดับภูมิภาคโดยเฉพาะกรอบเขต
การคาเสรีเอเชียใต (South Asian Free Trade Area: SAFTA) ความตกลงทางการคาเอเชียแปซิฟก (Asia
Pacific Trade Agreement: APTA) และ BIMSTEC

2. แนวทางการดําเนินยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. และศรีลังกา (ป 2559-2561)
แนวทางการดําเนินยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับ ศรีลังกา ระหวางป พ.ศ. 2559

– 2561 โดย สพพ. มีแนวทางในการดําเนินยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับศรีลังกา โดยใน
ระยะแรกใหความชวยเหลือทางวิชาการเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธท่ีดี และม่ันคงบนเวทีเศรษฐกิจการเมือง
ระหวางประเทศโดยเฉพาะความรวมมือภายใตกรอบ BIMSTEC ซึ่งการใหความชวยเหลือทางวิชาการจะเปน
พ้ืนฐานท่ีนําไปสูการใหความชวยเหลือทางการเงิน โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวทางดานการคา การลงทุน การทองเท่ียวระหวางท้ังสองประเทศ อันจะนําไปสูการเจริญรุงเรื่อง
รวมกันในอนาคต

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการสงเสริมความสัมพันธอันดี การพัฒนารวมกัน การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตกรอบความรวมมือ BIMSTEC การเพ่ิมการคา การ
ลงทุน และการทองเท่ียวระหวางท้ังสองประเทศ จึงมีประเด็นความรวมมือในดานตางๆ ดังนี้

2.1 สงเสริมการพัฒนาดานคมนาคมขนสง สนับสนุนการขยายโครงขายและการเชื่อมโยงเสนทาง
คมนาคมขนสงทางบก เพ่ือเชื่อมโยงการเดินทางและการขนสงระหวางเมืองสําคัญของศรีลังกา รวมท้ัง
สนับสนุนการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมเชื่อมตอระหวางโครงขายถนนสายหลักและเขตเมือง
กับชนบท ซึ่งการเชื่อมโยงดังกลาวจะสงผลกระทบโดยตรงตอการเขาถึงศูนยกลางทางเศรษฐกิจและสังคม
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ของศรีลังกา โดยกอใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร กอใหเกิดการจางงานท้ังในและ
นอกภาคเกษตรกรรม รวมท้ังกอใหเกิดผลอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

2.2 การพัฒนาชุมชนเมือง โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคตางๆ อาทิเชน ประปา ไฟฟา การ
สาธารณสุข และ ครอบคลุมเมืองสําคัญๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวศรีลังกา

อยางไรก็ดี หากสาขาความรวมมือท่ีมีศักยภาพท้ัง 2 สาขาเพ่ือการพัฒนารวมกันระหวางไทยกับ
ศรีลังกาไดดําเนินการโดย สพพ. ในอนาคตจะกอใหเกิดประโยชนสําคัญตอการกระชับความสัมพันธอันดี
ระหวางท้ังสองประเทศ รวมท้ังเปนชองทางสําคัญในการการสงเสริมใหเอกชนไทยไดไปทํางานในประเทศ
ศรีลังกา ซึ่งเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญในการขยายศักยภาพของเอกชนไทยในภูมิภาคเอเชียใต นอกจากนั้น
ยังเปนการพัฒนาศักยภาพของเอกชนเพ่ือการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีการคาและ
การลงทุนระหวางประเทศ

--------------------------------



บทที่ 8 ยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต
ระหวางป พ.ศ. 2559-2561

บทวิเคราะห
ติมอร-เลสเต เปนประเทศเพ่ือนบานภายใตกรอบความรวมมือของ สพพ. อยูในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต มีความสัมพันธระหวางไทย-ติมอร เลสเต ในระดับรัฐบาลมีความใกลชิด ในอนาคตมี
เปาหมายการเปนประเทศ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast
Asia Nation: ASEAN) สมาชิกลําดับท่ี 11 ขณะท่ีความสัมพันธระดับประชาชนมีการปฏิสัมพันธระหวางกัน
นอย การลงทุน การคาและการทองเท่ียว ยังคงอยูในระดับท่ีนอย ท้ังนี้ ติมอร-เลสเต มีการวางยุทธศาสตร
พัฒนาประเทศในระยะ 20 ป เพ่ือพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง ดวยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
วางแผนใหบรรลุตามเปาหมายการพัฒนา MDGs จึงมีความตองการดานโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเพ่ือนําไปสูความม่ังค่ังในอนาคต

ความสัมพันธระหวางไทย-ติมอร เลสเต รัฐบาลท้ังสองประเทศมีความสัมพันธในระดับท่ีใกลชิด
เปนอยางมาก เนื่องจากไทยมีสวนสําคัญในการสรางสันติภาพในติมอร-เลสเต ตลอดจนใหความชวยเหลือใน
การพัฒนาประเทศดานตางๆ รวมท้ังสนับสนุนใหติมอร-เลสเต เปนสมาชิกอาเซียนในลําดับท่ี 11 ทําให
รัฐบาลท้ังสองประเทศมีความใกลชิดกัน

เปาหมายการเปนประเทศสมาชิกอาเซียนลําดับท่ี 11 การเปนประเทศสมาชิกอาเซียนของติมอร-
เลสเต จะชวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เนื่องจากติมอร-เลสเต
เปนประเทศท่ีมีทรัพยากรน้ํามัน ซึ่งมีศักยภาพในการเปนประเทศสงออกน้ํามันแกประเทศสมาชิกอาเซียน
นอกจากนี้ การเปนประเทศสมาชิกอาเซียนจะสงผลใหการคา การลงทุน และการทองเท่ียวระหวางไทยและ
ติมอร-เลสเต มีการปฏิสัมพันธท่ีมากข้ึน อันจะเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค

รัฐบาลติมอร-เลสเต ใหความสําคัญกับการวางยุทธศาสตรพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป ในการ
เปลี่ยนแปลงจากประเทศท่ีมีความขัดแยงสูการเปนประเทศท่ีม่ังค่ัง รวมท้ังเพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมาย
การพัฒนา MDGs ขององคการสหประชาชาติ และยกระดับการพัฒนาของประเทศจากการเปนประเทศ
รายไดปานกลางระดับลางสูการเปนประเทศรายไดปานกลางระดับบน ประกอบกับติมอร-เลสเต
มีทรัพยากรน้ํามันท่ีสมบูรณ ทําใหรายไดสวนใหญมาจากการสงออกน้ํามัน

อยางไรก็ดี ติมอร-เลสเต เปนประเทศท่ีไมมีพรมแดนติดกับไทย และแนวทางการรับความชวยเหลือ
ทางการเงินของติมอร - เลสเต เปนไปตามเงื่อนไข 2 ประการ คือ (1) ตองเปนการกูยืมสําหรับ
Infrastructure Development เทานั้น (2) ตองอยูในวงเงินท่ีไมเกินรายไดท่ีมาจากกองทุนน้ํามันแหงชาติ
(less than the return from the petroleum fund) ซึ่งในเบื้องตนรัฐบาลติมอร-เลสเต ไมสามารถรับ
เงื่อนไขการกูยืมเงินแบบ Tied Loan ท่ีเปดโอกาสใหเฉพาะผูรับเหมาและท่ีปรึกษาจากประเทศไทยประกวดราคา
เนื่องจากทางติมอร-เลสเต จะไมสามารถพิสูจนไดวาเปนราคาท่ีดีท่ีสุด หากไมมีการแขงขันจากประเทศอ่ืนๆ
(International Bidding) จึงเปนอุปสรรคําคัญในการใหความรวมมือในการพัฒนาภายใตเงื่อนไขของ สพพ.
ดังนั้น ทิศทางความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับ ติมอร-เลสเต จึงใหความสําคัญกับการใหความ
ชวยเหลือทางวิชาการ เพ่ือเสริมสรางความใกลชิด และเก็บรวบรวมขอมูลในการใหความชวยเหลือทาง
การเงินในอนาคต

เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางท้ังสองประเทศ สพพ. จะใหความชวยเหลือทางวิชาการ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เนื่องจากติมอร-เลสเต มีความตองการในการพัฒนาในสาขาท่ีกลาว ประกอบ
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กับปจจุบันตองพ่ึงพาผูเชี่ยวชาญจากองคกรระหวางประเทศตางๆ เพ่ือวางระบบและการพัฒนาประเทศ
ดังนั้น สพพ. ควรจัดใหมีการแลกเปลี่ยนองคความรู จัดหลักสูรฝกอบรมในระดับนโยบายและเจาหนาท่ี
ระหวางท้ังสองประเทศ

ยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจของ สพพ. กับติมอร-เลสเต
1. ยุทธศาสตรและเปาหมายในการพัฒนาของติมอร-เลสเต

ติมอร- เลสเต มีการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 20 ป (Strategic Development
Plan: SDP) เปนวิสัยทัศนการพัฒนาระยะยาวระหวางป พ.ศ. 2554-2573 เพ่ือสรางชาติใหเจริญรุงเรื่อง
และเขมแข็ง ดวยการเปลี่ยนประเทศจากความขัดแยงสูความม่ังค่ัง (From Conflict to Prosperity) และ
สอดคลองเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ตามแนวทาง
องคการสหประชาชาติ ท้ังนี้ ในป พ.ศ. 2573 วางเปาหมายของการยกระดับการพัฒนาประเทศจาก
ประเทศรายไดปานกลางระดับลาง (Lower Middle Income: LM) สูการเปนประเทศรายไดปานกลาง
ระดับบน (Upper Middle Income: UM) รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความหลากหลายและทันสมัยใน
สาขาการเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการ โดยสาขาการเกษตรจะสงเสริมการผลิตเพ่ือการคาทดแทน
ระบบการผลิตเพ่ือการยังชีพ นอกจากนีส้าขาปโตรเลียม ใหความสําคัญกับการผลิตน้ํามันและกาชธรรมชาติ
ตลอดจนพัฒนาไปสูในสาขาอุตสาหกรรมปลายน้ํา (Downstream Industry) สวนภาคบริการดานการ
ทองเท่ียวใหความสําคัญกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ (Eco-tourism)

โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะยาวดังกลาวประกอบดวย 4 สวนหลัก คือ การพัฒนาทุนทางสังคม
(Social Capital) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure Development) การพัฒนาเศรษฐกิจ
(Economics Development) และยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางสถาบัน (Institutional Framework)
ติมอร-เลสเต มีเปาหมายในการพัฒนาท่ีสําคัญตามยุทธศาสตรหลักท่ีระบุไวใน SDP ท้ังหมด 3 สาขา
ประกอบดวย การพัฒนาทุนทางสังคม การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และการพัฒนาเศรษฐกิจ สรุปไดดังนี้

1.1 การพัฒนาทุนทางสังคม: การพัฒนาทุนทางสังคมมีความสอดคลองสาขาการพัฒนาตาม
เปาหมายของ MDGs เปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวติมอร-เลสเต โดยแบงสาขาความตองการ
ออกเปน 5 สาขา การศึกษา การสาธารณสุข การมีสวนรวมทางสังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม เพ่ือให
ประชาชนมีความพรอมในการมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศในอนาคต

1.2 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน: ติมอร-เลสเต ขาดแคลนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึงมีความตองการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานโดยเฉพาะดานการคมนาคมขนสง
ไดแก ถนน ทาเรือ สนามบิน รวมท้ังโครงสรางพ้ืนฐานดานการพัฒนาเมือง ไดแก ไฟฟา ประปา และระบบ
โทรคมนาคม เพ่ือเปนการเสริมสรางความเขมแข็ง การพัฒนาเศรษฐกิจ การจางงาน ตลอดจนการมีสวน
รวมในระบบเศรษฐกิจของภาคเอกชน

1.3 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ: ใหความสําคัญในการพัฒนาทางดานสาขาพลังงานน้ํามัน
เกษตรกรรม และการทองเท่ียว การลงทุนของภาคเอกชนและการพัฒนาชนบท นอกจากนี้ยังใหความสําคัญ
กับการเสริมสรางขีดความสามารถดวยการสงเสริมดานการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในการเปดศูนยเพ่ือ
การเรียนรูทางดานธุรกิจใหกับผูประกอบการขนาดเล็กในเมืองสําคัญและเขตชนบทของติมอร-เลสเต ในสาขาการ
กอสราง การทองเท่ียว การสาธารณสุข ธรุกิจการเกษตร และการสารสนเทศ
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1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางสถาบัน: ใหความสําคัญกับการปฏิรูปและพัฒนาระบบ
กฎหมาย ระบบราชการ การกระจายอํานาจ รวมท้ังการจัดการระบบการคลังของประเทศ เพ่ือวางรากฐาน
ไปสูการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต

2. แนวทางการดําเนินยุทธศาสตรความรวมมือพฒันาเศรษฐกิจของ สพพ. และติมอร-เลสเต (ป 2559-2561)
แนวทางการดําเนินยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจของสพพ. กับติมอร-เลสเต ระหวางป พ.ศ. 2559

– 2561 โดย สพพ. มีแนวทางในการดําเนินยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับติมอร-เลสเต โดย
การใหความชวยเหลือทางวิชาการเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนแกบุคคลากรของ
ภาครัฐรองรับกับการเปนสมาชิกอาเซียน และสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางท้ังสองประเทศ รวมท้ังเปน
การทําความเขาใจและเก็บรวบรวมขอมูลประกอบการพิจารณาในการพัฒนารวมกันในอนาคต

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการสงเสริมความสัมพันธอันดี การพัฒนารวมกัน การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนสาขาความรวมมือท่ีเหมาะสมระหวาง สพพ. และติมอร-เลสเต ในเบื้องตน คือการใหความชวยเหลือ
ทางดานวิชาการในสาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) ท้ังนี้ เพ่ือเสริมสรางขีด
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ ในการถายทอดความรู ประสบการณ และ
เทคโนโลยี ในสาขาท่ีไทยมีความเชี่ยวชาญ หรือจัดใหฝกอบรมในสาขาหรือหลักสูตรท่ี สพพ. จัดใหแกบุคลากร
ภาครัฐของประเทศเพ่ือนบานอ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางกัน และสรางความเขาใจในการ
ดําเนินงานของ สพพ. โดยมุงเนนการขยายศักยภาพของบุคลากรทางดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสราง
โอกาสท่ีจะขยายความรวมมือทางดานการเงินตอไปในอนาคต
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