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 หนังสือ “ติดปีกควำมคิด จำก HiPPS รุ่น 9” เป็นการรวบรวมบทความ
ของผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อฝึกอบรมระยะสั้น (ในประเทศและต่างประเทศ) ซึ่งเป็นทุน
ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงรุ่นใหม่ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์  ข้อคิด  รวมถึงข้อ เสนอแนะเพื่อพัฒนาส่วนราชการที่ ได้ รับ 
จากการฝึกอบรมในหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะ 
การท างานส าหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยส านักงาน ก.พ. 
ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)  
 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินทางไปศกึษา
ดูงานในต่างประเทศของผู้รับทุน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่  
26 - 30 พฤศจิกายน 2556 จ านวน 32 คน จาก 27 ส่วนราชการ 
 ส านักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้และประสบการณ์ของผู้รับทุน 
ที่ได้ถ่ายทอดออกมาในแง่มุมต่างๆผ่านบทความนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่จะได้
ทราบถึงการเตรียมความพร้อมของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่อการเปิดเสรี
ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 นี้ ตลอดจนสามารถน ามาปรับใช้เพื่อพัฒนางาน 
พัฒนาระบบราชการและประเทศในภาพรวมได้ต่อไป 
                                                                                  ส านักงาน ก.พ. 

               สิงหาคม 2557 
 
 
 
หมำยเหตุ บทความท้ังหมดน้ีเขียนขึ้นจากประสบการณ์ของผู้รับทุน ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม เน้ือหาในบทความ
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซ่ึงไม่ผูกพันกับหน่วยงานต้นสังกัดและส านักงาน ก .พ. 
แต่อย่างใด 



ค ำนิยม 

 ในปัจจุบัน ภาคราชการไทยก าลังเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอกหลายรูปแบบ อาทิ วิกฤติโครงสร้างอายุซึ่งน าไปสู่ปัญหาการขาดแคลน
ก าลังคนในอนาคตอันใกล้ การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ใน
ปี 2558 นี้ เป็นต้น ไม่เพียงแต่ภาคเอกชนเท่านั้นที่จะต้องปรับตัว ภาครัฐเองก็ต้อง
ตระหนักถึงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากภูมิภาคาภิวัฒน์ (Regionalization)  
นี้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส านักงาน ก.พ. ซึ่งถือเป็นองค์กรด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของระบบราชการ ก็มีภารกิจส าคัญในการเตรียมและพัฒนาก าลังคน
ให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแนวคิดส าคัญนี้เอง 
ที่น าไปสู่การริเริ่มด าเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ซึ่งเป็นระบบ
บริหารก าลังคนคุณภาพของภาคราชการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา
ข้าราชการให้เป็นคนเก่ง คนดี อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อม  
ให้เป็นผู้น าที่มีคุณภาพในอนาคต โดยส านักงาน ก.พ. มีหน้าที่หลักในการด าเนินการ
พัฒนาข้าราชการกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับกรอบการฝึกอบรมและพัฒนา 
(Training and Development Roadmap) และบริบทของการเปลี่ยนแปลง  
 ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ. ร่วมกับคณะที่ปรึกษาได้มีการศึกษาและวิเคราะห์
ประเด็นในด้านการเตรียมข้าราชการไทยเพื่อพร้อมรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยผลการศึกษาช้ีให้เห็นเด่นชัดว่าข้าราชการต้อง ได้รับการเตรียมพร้อมในมี
คุณสมบัติใน 3 ด้าน ได้แก่ 
 1) มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) คือ การมีสมรรถนะในการท างาน 
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ ท างานเป็นทีม มีองค์ความรู้เชิงลึกในงานท่ีตนท า 
 2) มีความเป็นนานาชาติ (International) คือ การที่บุคลากรมีสมรรถนะ 
ที่เปิดกว้างทางความคิด และมีทักษะในทางปฏิบัติอย่างยืดหยุ่น และคล่องตัว 
ในบริบทนานาชาติ และ 



 3) มีความเป็นผู้สนับสนุน (Facilitator) คือ การที่บุคลากรมีสมรรถนะ 
เป็นผู้ที่อ านวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากข้อตกลงของประชาคม
อาเซียน ท้ังในและต่างประเทศอย่างรู้เท่าทัน และมีภาวะผู้น าเชิงรุก 
 ด้วยตระหนักถึงความจ าเป็นในการเตรียมข้าราชการให้พร้อมกับกับบริบท
ของการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่ก าลังมาถึงนี้ ส านักงาน ก.พ. จึงได้จัดสรรทุน
รัฐบาลเพื่อฝึกอบรมระยะสั้น (ในและต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 
เป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และ
ฝึกอบรมในทักษะที่จ าเป็น รวมถึงได้ศึกษาดูงานจากหน่วยงานช้ันน าในประเทศ 
ในภูมิภาคอาเซียน โดยแบ่งกลุ่มการศึกษาดูงานออกเป็น 3 ประเทศ ได้แก่ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ประเด็นในการศึกษาดูงานเน้นไปในด้านของการบริหารจัดการและ
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในด้านของการค้า
และการลงทุน การพัฒนาการเกษตร และนโยบายรวมถึงแผนยุทธศาสตร์เฉพาะด้าน 
นอกจากนี้ ผู้รับทุนยังได้บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการ
น าเสนอต่อคณะกรรมการ ซึ่งถือได้ว่าหลักสูตรดังกล่าวเป็นการเตรียมข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงรุ่นใหม่ให้พร้อมครบถ้วนท้ัง 3 ด้าน ทั้งในมิติของ ความเป็นมืออาชีพ 
ความเป็นนานาชาติ และความสามารถในการเป็นผู้สนับสนุน 
 หนังสือ “ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9” ชุดนี้ ประกอบด้วยหนังสือ
รวบรวมบทความ 3 เล่ม อันเป็นผลผลิตที่ได้จากการศึกษาดูงานแยกรายประเทศ  
โดยได้รวบรวมบทความถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แง่คิดและข้อเสนอเพื่อพัฒนา
ส่วนราชการของผู้รับทุนทุกคน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการน าไปต่อยอดพัฒนาระบบ
ราชการและเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้อ่านต่อไป 
 
 

    (นางสาวรังสิมา  จารุภา) 
          รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน 

             เลขาธิการ ก.พ.                    
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เวียดนาม คู่แข่ง... คู่ค้า... หรือ คู่มิตร กับประเทศไทย 

นางสาวมานิตา  เฉลิมทรงศักดิ ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

มีคําพูดหนึ่งท่ีมักได้ยินอยู่บ่อยครั้งว่า “เวียดนามก าลังจะแซงหน้าไทย” 
ดังจะเห็นได้จากอัตราการลงทุนจากต่างชาติที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลสํารวจ
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจัดทําโดยดีลอยท์ แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทย 
มีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในอันดับ 11 ของโลก แต่ในอีก 5 ปีข้างหน้าไทย 
จะตกไปอยู่อันดับที่ 15 ขณะที่คู่แข่งสําคัญ คือเวียดนามจะเพิ่มขึ้นจากอันดับที่ 18  
ไปอยู่ในอันดับที่ 10 ของโลก ภายในปี 2560  
(ท่ีมา : http://www.bangkokbiznews.com  วันท่ี 3 ธันวาคม 2555) 

จากผลสํารวจดังกล่าว ทําให้เราจําเป็นต้องเร่งประเมินความพร้อม 
ในการรับมือ รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 นี้  ดังนั้น สํานักงาน ก.พ.  
จึงได้จัดให้มีการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามโครงการ
เสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทํางานสําหรับข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS รุ่นที่ 9) ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2555  
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่จําเป็นในบริบทของอาเซียน ทําให้ได้มีโอกาส
เรียนรู้มุมมองในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านการเมืองและการปกครอง : 
ประเทศเวียดนาม มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว ทําให้มีความมั่นคง

ทางการเมืองสูง มีนโยบายที่ต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลเวียดนามได้วางเปูาหมายแผน  
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การพัฒนาประเทศไว้อย่างชัดเจน โดยตั้งเปูาที่จะเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้า
ในทุกๆ ด้านมากท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี 2020  

ตัวอย่างหนึ่งที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากในเวียดนาม คือการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น การก่อสร้างถนน Highway ที่เช่ือมต่อจาก
เหนือจรดใต้ด้วยระยะทางยาวกว่า 2,000 กิโลเมตร ซึ่งใช้เวลาเพียง 7 ปีเท่านั้น  
ก็สามารถสร้างถนนสายนี้แล้วเสร็จตลอดเส้นทาง  

นอกจากนี้ เวียดนามได้วางแผนการสร้างรถไฟความเร็วสูงที่เช่ือมต่อ 
จากภาคเหนือสู่ภาคใต้ แผนการก่อสร้าง Motorway แผนการสร้างท่าเรือน้ําลึก 
เพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ทั้งชายฝั่งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้อย่าง
ครบครัน ซึ่งหากเวียดนามสามารถทําให้สําเร็จได้ภายในปี 2020 ตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ 
คาดว่า ประเทศเวียดนามจะมีความพร้อมในการก้าวเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่  
ในอาเซียนได้อย่างแน่นอน 
(ท่ีมา : www.oknation.net/blog/print.php?id=589656 ) 

ด้านประชากร :  
ประเทศเวียดนามมีประชากรประมาณ 90 ล้านคน และตั้งเปูาที่จะเพิ่ม

ประชากรให้ได้ถึง 100 ล้านคน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาว และคน
เหล่านี้มีการศึกษาที่ดี ซึ่งกลุ่มคนหนุ่มสาวเวียดนามให้ความสําคัญกับการศึกษาเป็น
อย่างมาก มีการปรับตัวและสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี  จึงเป็นข้อได้เปรียบกว่า
ประเทศไทยท้ังด้านแรงงาน ภาษา และค่าแรงที่ถูกกว่าประเทศไทย รวมถึง กําลังซื้อ
ของผู้บริ โภคที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ซึ่งประชากรในวัยทํางาน มีสูงถึง 50 ล้านคน จึงทําให้ประเทศเวียดนามเป็นที่ดึงดูด
นักลงทุนจากประเทศต่างๆ ให้เข้ามาลงทุนทั้งด้านการค้าและเป็นฐานการผลิต 
โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคและบริโภค 
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ด้านการบริหารราชการ : 
นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเวียดนาม หรือ 

ที่เรียกว่า “Doi Moi” มียุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระยะปี 2011 – 
2020 ได้กําหนดให้มีการปฏิรูประบบราชการให้สมบูรณ์ โดยเน้นการสร้างระบบ
ราชการให้บริสุทธ์ิ เข้มแข็ง เพื่อการบริหารที่เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพในทุกๆ 
ด้าน ท้ังแผนการปฏิรูประเบียบราชการ กลไกการพัฒนาบุคคลากรและระบบราชการ
ให้ทันสมัย  
(ท่ีมา : http://vovworld.vn/th )  

จากการศึกษาดูงาน ณ สํานักงานข้าราชการ (Civil and Public 
Servants) กระทรวงมหาดไทยของเวียดนาม (Ministry of Home Affairs)  
ซึ่งทําหน้าท่ีในการบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบราชการของเวียดนาม โดยปัจจุบัน 
เวียดนามได้มีการเร่งสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เข้ามารับราชการ โดยได้มี
การคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียน  ในระดับสูง หรือนักเรียนที่จบการศึกษาจาก
ต่างประเทศให้เข้ารับราชการ รวมถึง การพัฒนาอบรมกลุ่มข้าราชการที่มีศักยภาพ 
(Talent People) โดยเน้นในทักษะ 3 ด้าน คือ ความเป็นผู้นํา (Leadership)  
การบริหารจัดการ (Management) และการกําหนดนโยบาย (Policy Making) และ
ให้เติบโตในระบบ Fast Track เพื่อเป็นแรงจูงใจและเร่งสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพ
สําหรับรองรับการเติบโตของประเทศในอนาคต  จะเห็นได้ว่า เวียดนามกําลังสร้าง
ระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมพร้อมและการปรับตัวเข้ากับสภาพสังคม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป  

ด้านการท่องเท่ียว :  
ปัจจัยเกื้อหนุนสําคัญที่ทําให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเวียดนามมีความ

โดดเด่นไม่แพ้ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน เนื่องจากนโยบายภาครัฐที่มุ่งส่งเสริม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างจริงจัง รวมทั้งการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
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ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ทําให้เวียดนามเป็นประเทศยอดนิยมแห่งหนึ่งในอาเซียน  
ที่นักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ 

เนื่องจากประเทศเวียดนามมีความโดดเด่นเรื่ องของทรัพยากร 
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม อาทิ ฮาลองเบย์ (Halong Bay) ที่ได้รับ 
การยกย่องเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้ การท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม  
โดยนําเสนอวัฒนธรรมที่เก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ที่มีความปลอดภัย สงบ และ สภาพแวดล้อมที่มีความเป็นมิตร จุดขายในเรื่องของ  
การท่องเที่ยวแบบประหยัด และผจญภัย ซึ่งเป็นแนวโน้มของการท่องเที่ยวทั่วโลก  
ในขณะนี ้

นอกจากนี้ ยังมีเมืองนิงห์บินห์ (Ninh Binh) หรือที่เรียกว่า ฮาลองบก 
เป็นเมืองแห่งขุนเขา 99 ยอด ห่างจากเมืองฮานอย ประมาณ 100 กิโลเมตร  
เป็นเมืองชนบทเล็กๆ ท่ียังเห็นวิถีชีวิตและธรรมชาติที่สวยงาม การท่องเที่ยวในฮาลอง
บกจะนั่งเรือชมธรรมชาติ พายออกไปตามลําน้ําซึ่งอยู่ระหว่างภูเขา โดยมีชาวบ้าน
ท้องถิ่นเป็นคนพายให้ ต่างกับบ้านเราที่ส่วนใหญ่นิยมใช้เรือหางยาว มีเสียงดัง และ
หนวกหูมาก ใช้เวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง ความน่าสนใจของการท่องเที่ยวนี้ อยู่ที่
ธรรมชาติที่สวยงามของสองข้างทาง รวมถึง คนพายเรือที่แปลกกว่าที่อื่นๆ ตรงที่หาก
คนพายเมื่อยมือก็จะใช้เท้าแทน 

ประเทศไทยจะเตรียมรับมือต่อการแข่งขันอย่างไร 
ข้อคิดจากท่านบุญรงค์ พงษ์เสถียรศักดิ์ อัครราชทูต ณ กรุงฮานอย  

ได้กล่าวว่า เมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะเสาเศรษฐกิจ AEC ภายในปี 
2558 นี้ เราต้องมองเพื่อนบ้านให้เป็น “เพื่อนกัน” มากกว่าเป็น “คู่แข่ง” มีทัศนคติ 
ที่ดีต่อกัน ให้ความช่วยเหลือหันมาร่วมมือกันในการพัฒนาประโยชน์ต่างๆ ให้เกิดขึ้น
ร่วมกันในภูมิภาค ในฐานะที่จะเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน  

ประเทศไทยเราจําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน อาทิ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ รวมทั้ง  
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การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดรับกับการเกิดขึ้นของ
ประชาคมอาเซียน เพื่อทําให้ประเทศไทยมีความเป็นสากลมากขึ้น  ทั้งนี้ สิ่งสําคัญ  
ที่เราจะต้องมองคือเรื่องของความแตกต่างทางเชื้อชาติ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน 
ซึ่งจะต้องขจัดให้ได้ เพื่อให้อาเซียนสามารถพัฒนาอัตลักษณ์ร่วมกัน อันจะนําไป 

สู่การเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์   
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เวียดนาม 2014 จากฟันเฟืองสู่เคร่ืองจักรกลเศรษฐกิจอาเซยีน 

นางสาวประวณีา  ธาดาพรหม 
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

กรมประชาสัมพันธ ์

เวียดนามคือหนึ่งในเสือเศรษฐกิจของอาเซียนที่มีการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจจนสามารถแซงหน้าประเทศเพื่อนบ้านในหลายด้าน ด้วยจุดแข็งด้าน
เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ ล่าสุดในปี 2556 ที่ผ่านมา สามารถส่งออกข้าว
ได้มากกว่าไทยในเชิงปริมาณ และจากพื้นที่แนวชายฝั่งยาวกว่า 3,000 กิโลเมตร  
ทําให้มีทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ํามันดิบ วัตถุดิบทางการเกษตร อาหาร และ
ผลิตภัณฑ์จากทะเล อีกทั้งยังสนับสนุนนักลงทุนต่างประเทศให้ลงทุนในธุรกิจและ
กิจการต่างๆ ด้วยแรงจูงใจจากมาตรการลดภาษี จึงทําให้หลายประเทศเลือกที่จะเข้า
มาลงทุนทํากิจการในประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะสิงคโปร์ที่เป็นประเทศที่มี 
การลงทุนในเวียดนามมากที่สุด ท้ังนี้ในสายตาของผู้เขียนแล้ว เวียดนามเป็นประเทศ
ที่มีความเคลื่อนไหวท่ีน่าสนใจมากที่สุดในเวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการขยับตัว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ผู้เขียนมีโอกาสเยือนกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ภายใต้หลักสูตร 
การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทํางานสําหรับข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธ์ิสูง (หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสําหรับข้าราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 9 
ประจําปี 2556) จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ร่วมกับ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology : AIT) ระหว่างวันที่ 
26 – 30 พฤศจิกายน 2556  โดยได้ศึกษาดูงาน ณ สํานักงานแผนแห่งชาติ (Office 
of National Planning) กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (Ministry of 
Agriculture and Rural Development) กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า 
(Ministry of Industry and Trade) และกระทรวงกิจการภายใน (Ministry of 
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Home Affairs) อีกทั้งได้เดินทางไปสํารวจการผลิตสินค้าท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) และ
โครงการการลงทุนซึ่งมาจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-
Private-Partnership : PPP) ซึ่งส่วนราชการและโครงการต่างๆ ดังกล่าว ล้วน
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนาม   เพื่อพร้อมสู่การเป็นสมาชิก
อาเซียนที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่มั่นคง ทั้งนี้ ผู้เขียนถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะเก็บ
เกี่ยวประสบการณ์และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่สําคัญ เพื่อตอบสนองความสนใจของ
ผู้เขียนที่มีต่อประเทศจักรกลเศรษฐกิจอาเซียนประเทศน้ี 

 “รู้เขา” ..รู้จักเวียดนาม  
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของ

คาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกับประเทศจีน ลาว และกัมพูชา มีประชากร
มากกว่า 92 ล้านคน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556) ปกครองด้วยระบอบสังคม
นิยมคอมมิวนิสต์ โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นพรรคการเมืองเพียงพรรค
เดียวในประเทศที่มีบทบาทในการกําหนดแนวทาง และการบริหารประเทศในทุกๆ 
ด้าน ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงกั้นระหว่างที่ราบลุ่มทางตอนบนและล่าง ทําให้สภาพ
อากาศในเวียดนามมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยที่ทางตอนเหนืออากาศจะหนาว
เย็นจนถึงขั้นติดลบในฤดูหนาว ส่วนทางตอนใต้มีอากาศที่ร้อนช้ืนและแห้งแล้ง 

ความได้เปรียบหลายอย่างของประเทศเวียดนามนั้น อยู่ที่การมีแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยทรัพยากรทางบก ได้แก่ แหล่งปลูกข้าวท่ีสามารถส่งออกมาก
ที่สุดประเทศหนึ่งของโลก รวมถึงข้าวเจ้า ยางพารา ชา กาแฟ ยาสูบ พริกไทย ก็เป็น
สินค้าส่งออกเช่นกัน ส่วนทรัพยากรทางทะเลก็มีทั้งผลิตภัณฑ์อาหารสดและแช่แข็ง 
เช่น ปลาหมึก กุ้ง ส่งออกไปยังญี่ปุุน ไต้หวัน และสิงคโปร์ และน้ํามันดิบที่อยู่ในเขต
ชายฝั่งทะเลของเวียดนาม ทําให้เวียดนามกลายเป็นประเทศที่ส่งออกน้ํามันดิบมาก
ที่สุดประเทศหนึ่งในอาเซียน จากทรัพย์ในดินสินในน้ําอย่างอุดมสมบูรณ์ดังกล่าว  
ทําให้เวียดนามเป็นประเทศรายใหญ่รายหนึ่งที่สามารถส่งออกอาหารไปทั่วโลกได้  
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แต่ เวียดนามเองก็ยั งมีข้อด้อยอีกหลายอย่างที่ ยั งต้องการการพัฒนาและ 
ความช่วยเหลือจากเพื่อนสมาชิกอาเซียน ทั้งในเรื่องของสาธารณูปโภคที่สําคัญของ
ประเทศ ท่ียังมีไม่เพียงพอต่อการขยายความเจริญไปยังส่วนต่างๆ ของประเทศอย่าง
ทั่วถึง ทั้งไฟฟูา ประปา และการคมนาคมขนส่งในเวียดนาม ที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง 
และใช้ระยะเวลายาวนาน จึงเป็นช่องทางที่ดีสําหรับประเทศสมาชิกอย่างสิงคโปร์และ
มาเลเซียที่มีความเช่ียวชาญในเรื่องการขนส่งสินค้า เข้าไปลงทุนในภาคการขนส่ง
สินคา้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

 “กับดัก” ..ของเสือ (เศรษฐกิจ)  
เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่า การปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งประวัติศาสตร์ของ

เวียดนามเกิดขึ้นเมื่อปี 2529 โดยใช้ช่ือว่า ดอย เหม่ย (Doi Mei) การปฏิรูปนี้ทําให้
เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตอย่างงดงามในช่วง 26 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นกุญแจสําคัญ 
ในการเปลี่ยนเวียดนามจากระบบเศรษฐกิจที่วางแผนโดยส่วนกลางไปสู่การใช้ระบบ
เศรษฐกิจแบบกลไกตลาดมากขึ้น ลดบทบาทภาครัฐ เพิ่มบทบาทภาคเอกชน และ  
มุ่งสู่แนวทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ จนก้าวสู่การเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก 
(WTO) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550 ถือเป็นการเปิดทางไปสู่ศักราชการค้าและ 
การลงทุนในเวียดนาม ทั้งนี้ก่อนที่เวียดนามจะเข้าเป็นสมาชิก WTO ก็ประสบปัญหา
มากมาย โดยเฉพาะการปรับโครงสร้างพื้นฐานในการปรับลดกําแพงภาษีและเปิด
ประเทศ เพื่อให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนตามกฎ WTO โดยประเทศที่เข้ามา
ลงทุนในเวียดนามมากที่สุด คือ ญี่ปุุน เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์ตามลําดับ  

อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง การปฏิรูปเริ่มไม่สดใส จากวิกฤต
เศรษฐกิจโลก ที่ได้รับผลกระทบใหญ่มาจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์สหรัฐ ทําให้
เวียดนามมีอัตราเงินเฟูอสูงสุดในปี 2551 และแม้ปัจจุบัน อัตราการเจริญเติบโต
เศรษฐกิจปี 2556 ก็ยังลดลง ควบคู่ไปกับการที่เวียดนามมีอัตราเงินเฟูอต่ําลงเช่นกัน 
โดยจากสถิติพบว่าในรอบ 6 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจเวียดนามซบเซา โดยในช่วง 3-4 ปี 
ที่ผ่านมาเวียดนามต้องปรับลดค่าเงินหลายครั้งเพื่อหนุนการส่งออก เจ้าของเงินทุน



สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 
10 

เริ่ มขาดความเ ช่ือมั่นในเศรษฐกิจเวียดนามและโยกเงินออกไปลงทุนที่อื่น  
ซึ่งสถานการณ์เช่นนี้ เป็นสถานการณ์ที่ตรงข้ามกับแนวโน้มของประเทศเกิดใหม่ทาง
เศรษฐกิจอื่นๆ ในเอเชีย ซ้ําร้ายไปกว่านั้น การจัดอันดับความสะดวกในการเข้าไป
ดําเนินธุรกิจของแต่ละประเทศโดยธนาคารโลก ซึ่งวัดจากตัวช้ีวัดด้านการประกอบ
ธุรกิจ 10 ตัว เช่น การหาสินเช่ือในการลงทุน ระบบการชําระภาษี การคุ้มครอง 
นักลงทุน พบว่า  เวียดนามอยู่อันดับที่ต่ํ ามาก คืออันดับที่  98 จากจํานวน  
183 ประเทศ ขณะที่ประเทศไทยอยู่อันดับท่ี 17 และสิงคโปร์ เป็นอันดับที่ 1  

นอกจากนี้เวียดนามกําลังประสบกับปัญหาพลังงานไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ และมีต้นทุนค่าขนส่งที่สูง อันเนื่องมาจากการขาดระบบโลจิสติกส์ 
ที่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ราคาอสังหาริมทรัพย์ในเมืองใหญ่ อย่างเช่น ฮานอย 
และ โฮจิมินห์ ปรับตัวขึ้นมาก เกินกว่าอํานาจซื้อของคนส่วนใหญ่จะไล่ตามทัน เกิด
การขยายตัวของความไม่เท่าเทียมระหว่างเมืองกับชนบท รวมถึงปัญหาสังคมต่างๆ  
ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น แม้แต่รายงานของหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของ
เวียดนามเองก็ยอมรับว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม เป็นการเติบโตแบบ
ไม่มีคุณภาพและไม่ยั่ งยืน กระบวนการผลิตก่อมลภาวะสูงและไม่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (Value Addition) ให้กับสินค้าที่ส่งออก อีกทั้งผลิตภาพการผลิต 
(Productivity) ของภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่ลดลงต่อเนื่อง (กรมเจรจาการค้า 
2556) 

การที่มีประชากรมากกว่า 92 ล้านคน ประชากรส่วนใหญ่ก็ยังเป็น
ประชากรที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี ก็ทําให้เกิดตลาดแรงงานขนาดใหญ่ที่มีบริษัทไม่น้อย 
ทั้งบริษัทญี่ปุุน เกาหลี ไต้หวัน และแม้แต่ไทยเอง เข้าไปลงทุนเพื่อใช้ประโยชน์จาก
แรงงานเวียดนาม เนื่องจากค่าแรงของเวียดนามที่ถูกกว่าอินโดนีเซีย จีน และไทย
ค่อนข้างมาก โดยถูกกว่าค่าแรงของอินโดนีเซียและจีนประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์ 
และถูกกว่าของไทยประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ แม้จะสูงกว่าพม่า กัมพูชา และลาว  
แต่คุณภาพของแรงงานเวียดนามจัดว่ามีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ดีกว่ามาก 



ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9 

 
11 

อุปสรรคอีกอย่างของการเดินทางท่องเที่ยวและติดต่อธุรกิจต่างๆ  
ในเวียดนามคือภาษา เนื่องจากชาวเวียดนามไม่นิยมพูดภาษาอังกฤษ หากไม่ใช่ย่าน
จับจ่ายสินค้าที่นักท่องเที่ยวเดินขวักไขว่ในเวียดนาม แม้แต่โรงแรม และสนามบิน 
ชาวเวียดนามก็ไม่เจนจัดนักในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ธุรกิจบริการของเวียดนาม  
จึงไม่ค่อยสดใส เมื่อพนักงานบริการไม่สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ นับเป็นอุปสรรค
อย่างยิ่งต่อการทําธุรกิจในเวียดนามที่ต้องฝุาด่านสําคัญคือ ภาษา เอกสาร ข้อมูล 
เว็บไซต์และการติดต่อใดๆ กับทางการด้วยภาษาเวียดนามทั้งหมด และเป็นหน้าที่ 
ของนักลงทุนเองที่ต้องมีที่ปรึกษาเป็นผู้เช่ียวชาญรู้ภาษาเวียดนาม อีกท้ังการติดต่อกับ
ภาครัฐก็ยังติดขัดอยู่มาก เนื่องจากมีหน่วยงานราชการของส่วนกลางและท้องถิ่น 
ที่ทับซ้อนกันอยู่ รวมไปถึงกฎระเบียบของเวียดนามที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก  
อีกด้วย (กรมการจัดหางาน 2556) 

สรุปคือ เวียดนามกําลังตกอยู่ใน “กับดัก” ของการพัฒนา ดังนั้น 
ความจําเป็นเร่งด่วนของเวียดนามตอนนี้คือ ต้องทําการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ 
โครงสร้างการจัดการพัฒนาศักยภาพประชากรและระบบการบริหารประเทศขนาน
ใหญ่ เพื่อให้สามารถรองรับกับอนาคตของประเทศได้ดียิ่งข้ึน และไม่ติดกับดักอีกครั้ง 

ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลและคนเวียดนามก็ทราบดี สังเกตได้จากการประกาศแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 2554-2564 โดยตั้งเปูาหมายสําคัญไว้คือ 
ต้องสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานระดับโลก  
ผลิตแรงงานท่ีมีฝีมือ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันและองค์กรต่างๆ  

 “อาเซียน”..ในมุมมองเวียดนาม 
ในขณะที่ไทยกําลังเผชิญกับวิกฤตการเมือง เจ้าหน้าที่รัฐบาลเวียดนาม

จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนได้ระดมสมองถกประเด็นสําคัญที่สุดคือ 
อนาคตอาเซียนหลังเข้าสู่ประชาคม 2015 กับบทบาทเวียดนามในอาเซียน รวมทั้ง
ประเด็นต่างๆ ที่เวียดนามต้องการผลักดันในอนาคต ซึ่งประเด็นที่รัฐบาลเวียดนาม 
ให้ความสนใจอาเซียนในช่วงนี้เป็นพิเศษ อาจแยกได้เป็น 3 ประเด็นหลัก กล่าวคือ 
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เรื่องแรก เวียดนามต้องการให้อาเซียนมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
เวียดนามมีความรู้สึกเหมือนกับโปแลนด์ที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรป  
ที่อยากเห็นองค์กรที่ตัวเองเป็นสมาชิกที่มีบทบาทสูง เวียดนามจึงมีความรู้สึกที่เป็น
อาเซียนมากๆ ยึดถือหลักการต่างๆ ของอาเซียน อย่างเคร่งครัด 

ประเด็นที่สอง เวียดนามต้องการใช้อาเซียนเป็นเกราะปูองกันอธิปไตย
ของประเทศ เวียดนามรู้ดีถึงความสําคัญของอาเซียน เพราะในอดีตได้ใช้เวลากว่าสาม
ทศวรรษต่อสู้กับอาเซียนที่ถือว่าเป็นศัตรูอันดับหนึ่งในช่วงสงครามอินโดจีนและ
สงครามกัมพูชา เวียดนามเข้าใจดีถึงอํานาจการต่อรองของอาเซียนที่มีความสามัคคี 
โดยเฉพาะในบริบทขององค์การสหประชาชาติ 

ประเด็นสุดท้าย คือเวียดนามต้องการให้เศรษฐกิจของตนเองสามารถเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจให้ได้โดยเร็ว เนื่องจากเศรษฐกิจผูกติดกับความมั่งคั่งของสังคม
เวียดนาม ตราบใดที่เศรษฐกิจยังอยู่ในระดับที่ดี   พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็จะมี
เสถียรภาพ (กรมอาเซียน 2556) 

อย่างไรก็ตาม หากมองไปที่ผลสํารวจระดับความตื่นตัวของสมาชิก
อาเซียน 10 ประเทศ เวียดนามถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ในเวียดนาม 
โดยเฉพาะในนครฮานอยและนครโฮจิมินห์ มีทัศนคติค่อนข้างดีและมีการปรับตัวทาง
การศึกษาอย่างคึกคัก เหตุผลสําคัญคือกลุ่มคนหนุ่มสาวสมัยใหม่ในเวียดนามค่อนข้าง
มั่นใจว่าการศึกษาและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เป็นตัวแปรสําคัญที่มีผลต่อชีวิต
และสถานะของครอบครัว อีกทั้งจะเป็นประตูสู่ความสําเร็จที่จะนําตัวเองไปสู่โอกาส
ทางสังคมและฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีขึ้นด้วย 

การศึกษาไทยเองก็ต้องให้ความสําคัญจุดนี้ให้มากด้วยเช่นกัน เพราะหาก
เทียบทักษะคนหนุ่มสาวไทยกับเวียดนามที่อยู่ในช่วงระดับเดียวกันแล้ว คนเวียดนาม 
ก็ไม่ได้เสียเปรียบคนไทยมากนัก และเมื่อพิจารณาจากการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
ในการวัด ไทยเองในฐานะประเทศร่วมก่อตั้งอาเซียน ต้องลงทุนเรื่องมหาวิทยาลัย
ภาษาและวัฒนธรรมให้มาก งบประมาณต้องตั้งไว้อย่างเพียงพอเพื่อผลิตบุคลากร  
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ด้านนี้ให้ทันใช้งานในเวทีแข่งขันข้างหน้าที่การเปลี่ยนแปลงจะมีอยู่สูง ความสามารถ
ในการใช้ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ที่ถูกกําหนดให้เป็นภาษากลางของอาเซียน 
เป็นเรื่องที่คนไทยในฐานะพลเมืองอาเซียนไม่สามารถหลีกเลี่ยง ดังนั้น การไม่สามารถ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ ย่อมหมายความว่าความสามารถที่มี 

ในการแข่งขันหดหายไปด้วย   
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เวียดนาม-ไทย คู่แข่งขันหรือหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจใน 
ประชาคมอาเซียน 

นายสุเทพ  สถิตย์บูรณา 
นักการข่าวชํานาญการ 

สํานักข่าวกรองแห่งชาต ิ

 เวียดนาม เป็นประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีศักยภาพในการพัฒนาทัดเทียม
กับไทย และเป็นคู่แข่งที่สําคัญ เนื่องจาก มีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศ โดยมีปัจจัยส่งเสริมหลายประการ อาทิ การเมืองที่มีเสถียรภาพ และ  
มีประชากรกว่า 90 ล้านคน ซึ่งถือเป็นตลาดผู้บริโภค และตลาดแรงงานสําหรับภาค
ธุรกิจและอตุสาหกรรมต่างๆ ถึงแม้ว่าปัจจุบันการลงทุนในเวียดนามยังมีอุปสรรคบาง
ประการ อาทิ ระบบโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอ และระเบียบกฎเกณฑ์ยัง 
ขาดความชัดเจน แต่ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทุกภาคส่วนของเวียดนาม  
มีความตื่นตัว และพยายามปรับปรุงข้อด้อยต่างๆ ตลอดจนเร่งพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ 
ภายใต้กรอบของการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียน ไทยกับเวียดนาม ควรเสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างกันภายใต้แนวคิดของการเป็น “ASEAN Village” หรือ หุ้นส่วน
ในประชาคมอาเซียน มากกว่าการเป็นคู่แข่งขัน มีการส่งเสริมแลกเปลี่ยน
อุตสาหกรรมบางประเภทที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจากไทย เพื่อให้มีต้นทุนค่าแรง
ต่ํ าไปยังเวียดนาม รวมทั้ง การสร้างความร่วมมือในภาคเกษตรกรรม และ 
การเสริมสร้างกลไกหรือองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนข้อมูล การจับคู่ทาง
ธุรกิจระหว่างไทย-เวียดนาม ภายใต้กรอบของประชาคมอาเซียน 

ข้อมูลพ้ืนฐานเวียดนาม 
 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) หรือ
ประเทศเวียดนาม มีพื้นที่ 331,690 ตารางกิโลเมตร รูปร่างลักษณะเป็นแนวยาวรูป
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ตัวเอส (S) มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงกั้นระหว่างที่ราบลุ่มแม่น้ํา   ที่อุดมสมบูรณ์ 
ทางตอนเหนือและใต้ โดยมีอาณาเขตทางทิศเหนือติดต่อกับประเทศจีน ทิศใต้และ 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับอ่าวไทย ทิศตะวันออก ติดกับทะเลจีนใต้ และทิศตะวันตก 
ติดกับประเทศลาว และ กัมพูชา  
 เวียดนาม เป็นประเทศที่มีเสถียรภาพและเอกภาพทางการเมืองสูง  
มีการกระจายอํานาจ โดยมีประธานาธิบดี เป็นประมุขของรัฐ นายกรัฐมนตรีได้รับ 
การแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี ทําหน้าท่ีเป็นหัวหน้าฝุายบริหาร และคณะรัฐบาล และ
เป็นผู้เสนอรายช่ือคณะรัฐมนตรีต่อสภาแห่งชาติ (National Assembly) วาระ 5 ปี 
สําหรับฝุายนิติบัญญัติของเวียดนาม เป็นระบบสภาเดี่ยว เรียกว่า Quoc Hoi มี
สมาชิก 493 ที่นั่ง สมาชิก มาจากการเลือกตั้งแบบคะแนนนิยม (Popular Vote) 
วาระการดํารงตําแหน่ง 5 ปี ส่วนระบบกฎหมายของเวียดนาม ใช้กฎหมายที่มี
รากฐานมาจากกฎหมายแนวความคิดสังคมนิยม (Communist Legal Theory)  
และระบบกฎหมายจากประมวลกฎหมายของฝรั่งเศส (French Civil Law)  
ไม่ยอมรับเขตอํานาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of 
Justice-ICJ) 
 รูปแบบเศรษฐกิจของเวียดนาม เป็นแบบสังคมนิยม ผูกขาดและรวมศูนย์
ที่รัฐบาลกลาง อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2529 เป็นต้นมา เวียดนาม  
เริ่มใช้นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ “โด่ยเหมย” (DOI MOI) เพื่อลดการผูกขาด รวมทั้ง 
พยายามดําเนินนโยบายเปิดประเทศ โดยการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations-ASEAN)  
การเข้าร่วมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific 
Economic Cooperation-APEC) และองค์การการค้าโลก (World Trade 
Organization-WTO) ตลอดจนดําเนินการปฏิรูประบบเศรษฐกิจภายในประเทศ 
อย่างต่อเนื่อง ทําให้เศรษฐกิจของเวียดนาม มีความเจริญก้าวหน้า สามารถดึงดูด  
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment-FDI) ตลอดจน
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เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก จนทําให้เวียดนามเป็นหนึ่ง 
ในประเทศสมาชิกอาเซียน ท่ีมีระดับการพัฒนาเข้าใกล้ประเทศไทย และถือเป็นคู่แข่ง
ที่สําคัญ อีกทั้งยังมีศักยภาพที่อาจจะพัฒนา และเติบโตแบบก้าวกระโดดไปไกลกว่า
ไทยในระยะเวลาอันใกล้ โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ของประเทศไทยที่มี 
ความขัดแย้งและขาดเสถียรภาพทางการเมือง  

ไทย และ เวียดนาม ในประชาคมอาเซียน 
 ประชาคมอาเซียน เกิดจากการร่วมลงนามในปฏิญญาของประเทศสมาชิก 
เพื่อรวมกลุ่มเป็นประชาคมหรือชุมชนเดียวกัน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก  
คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security 
Community-APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community-AEC) และประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-
Cultural Community-ASCC) สําหรับเสาหลักที่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม
มากที่สุดในปัจจุบัน คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีเปูาหมายพัฒนาให้อาเซียน
เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน 
และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี ภายในปี 2558  
 ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน จะมีการเสริมสร้างบรรยากาศการค้า
และการลงทุนในรูปแบบเสรีมากขึ้น มีการลด/เลิกข้อจํากัด และกฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรคทางการค้า การลงทุน ตลอดจนมีการพัฒนาโครงการคมนาคมขนส่งเช่ือมโยง
กันในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทางการขนส่ง นําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของชาติสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ ภายใต้ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมี
ประชากรรวมกันมากกว่า 600 ล้านคน จะส่งผลให้อาเซียน เพิ่มอํานาจและขีด
ความสามารถในการต่อรองทางเศรษฐกิจบนเวทีการแข่งขันระหว่างประเทศ 
เนื่องจาก ประชากรในแต่ละประเทศถือเป็นตลาดผู้บริโภค รวมทั้ง เป็นแรงงาน และ
บุคลากรที่สําคัญ ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละ
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ประเทศแข็งแกร่งยิ่งขึ้น สําหรับศักยภาพของเวียดนาม และ ไทย ในประชาคม
อาเซียน สรุปโดยสังเขป ดังนี้ 

-ประเทศเวียดนาม  เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในลําดับที่ 7 เมื่อ 28 
กรกฎาคม 2538 ซึ่งการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของเวียดนาม นับเป็นการสวนทางกับ
วัตถุประสงค์เริ่มแรกของการก่อตั้ง อาเซียน เมื่อปี 2510 ที่มุ่งต่อต้านการขยาย
อิทธิพลของประเทศสังคมนิยม อย่างไรก็ตาม การเข้า เป็นสมาชิกอาเซียน ทําให้
เวียดนามกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกและภูมิภาค เวียดนาม สามารถสร้าง
ภ า พ พ จ น์ ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ รั ก สั น ติ  ล บ ล้ า ง ภ า พ ข อ ง ผู้ รุ ก ร า น  
ลดความหวาดระแวงในภูมิภาค ซึ่งถือเป็นการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาค นอกจากนี้ 
ยังทําให้เวียดนามกลายเป็นประเทศสังคมนิยมที่ เดินไปสู่เศรษฐกิจแบบการตลาด  
ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของเวียดนามในระยะต่อมา 

เวียดนาม จะได้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะด้าน
การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจาก เป็นประเทศที่มี เสถียรภาพ 
ทางการเมืองสูง เพราะอยู่ภายใต้การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม 
เพียงพรรคเดียว รวมทั้ง การมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีแรงงานที่มีศักยภาพ 
และราคาถูก มีประชากรถึง 90 ล้านคน ถือเป็นตลาดผู้บริโภคที่สําคัญของอาเซียน 
อย่างไรก็ตาม เวียดนามยังประสบปัญหากฎระเบียบและข้อกฎหมายที่ยังไม่ชัดเจน 
อาทิ ระบบกฎหมายและระบบการตัดสินข้อพิพาทของเวียดนาม นอกจากเป็นไปตาม
ตัวบทกฎหมายแล้ว ยังคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนภายในประเทศเป็นหลัก 
ซึ่ งทําให้นักลงทุนต่างชาติ เสียเปรียบกรณี เกิดข้อพิพาท กฎระเบียบต่างๆ  
มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย พิธีการและแบบฟอร์มศุลกากร แตกต่างกันในแต่ละเมือง 
ตลอดจน มีการออกมาตรการห้ามนําเข้าสินค้าบางประเภท เพื่อปกปูองอุตสาหกรรม
ในประเทศ ส่วนในด้านระบบการเงินการธนาคารยังไม่เป็นมาตรฐานสากล และ  
ยังประสบปัญหาเงินเฟูอในอัตราสูง ซึ่งแม้เวียดนามจะอยู่ในระหว่างการปรับปรุง  
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แต่ก็ถือเป็นปัจจัยที่ทําให้นักลงทุนต่างชาติ นําไปพิจารณาเพื่อประกอบการเข้าไป
ลงทุนในเวียดนาม  

-ประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนเมื่อปี 2510 
และมีบทบาทสําคัญในกิจกรรมต่างๆ ของอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลากว่า 
40  ปที่ผานมา ไทยไดประโยชนหลายประการจากอาเซียน รวมทั้ง มีส่วนผลักดัน 
ในโครงการความร่วมมือด้านต่างๆภายใต้กรอบอาเซียนที่ทันสถานการณ์ และ  
เสริมสรางความมั่นคงในภูมิภาค ปจจุบันอาเซียนถือเปนคคู้าอันดับ 1 ของไทย มูลคา
การค้าระหวางกัน สูงกวา 60,000 ลานดอลลาร์สหรัฐตอป ซึ่งไทยเปนฝายไดเปรียบ
ดุลการค้ามาโดยตลอด การรวมตัวเป็นประชาคม โดยเฉพาะประชาคมด้านเศรษฐกิจ
อาเซียน ที่มีความคืบหน้ามากที่สุด จะทําให้ไทยกับประเทศในอาเซียนขยาย 
ความรวมมือ เพ่ือเช่ือมโยงด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน เชน เสนทาง
คมนาคม ระบบไฟฟา โครงขายอินเตอรเน็ต ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการคาและ
การลงทุนใหกับไทย ตลอดจนการขยายตลาดใหกับสินคาไทย จากตลาดการค้าที่มี
ประชากร 66 ลานคน เปนประชากรอาเซียน มากกว่า 600 ลานคน นอกจากนี้  
ไทยยังได้เปรียบประเทศสมาชิกอื่นๆ จากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งไทยสามารถพัฒนาเป็นศูนยกลางด้านการคมนาคม และขนสงที่สําคัญ 
ในภูมิภาค  

ข้อสังเกตจากการศึกษาดูงานในประเทศเวียดนาม 
การศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม ในห้วง 26-30 พฤศจิกายน 2556 

คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคล และทักษะการทํางาน
สําหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 9 (กลุ่มประเทศเวียดนาม จํานวน 32 คน) 
ได้มีโอกาสเข้าพบปะกับผู้บริหาร และผู้แทนภาคราชการ ตลอดจนการรับฟังบรรยาย
สรุปและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานราชการของเวียดนาม ได้แก่ กระทรวงเกษตร
และพัฒนาชนบท (Ministry of Agriculture and Rural Development) สํานักงาน
วางแผนแห่งชาติ   (Office of National Planning) สํานักงานข้าราชการพลเรือน 
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(Department of Public Servants and Civil Servants, Ministry of Home 
Affairs) รวมทัง้ การพบปะกับผู้บริหารของบริษัทซีพี ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนไทยที่เข้าไป
ลงทุนในเวียดนาม มากว่า 20 ปี และการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาภาคเกษตรกรรม 
และสาธารณูปโภคพื้นฐานของเวียดนาม ทั้งนี้ ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีประเด็น 
ที่น่าสนใจ เพื่อการพิจารณาภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนาม ดังน้ี 

1. ปัจจุบันภาคราชการและประชาชนชาวเวียดนามให้ความสําคัญ 
กับการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการศึกษาทําความเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ 
ของอาเซียน ตลอดจนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
และโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการคมนาคมขนส่ง การขยายสนามบินแห่งชาติ 
ในกรุงฮานอย การปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของ
ต่างชาติ อาทิ การปฏิรูปกฎหมายให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ของอาเซียน และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท้ังในด้านทักษะฝีมือแรงงานและด้านภาษา  

2. เศรษฐกิจของเวียดนามยังคงพึ่งพาภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก ขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมมีความสําคัญมากขึ้น จากการที่เวียดนามพยายามผ่อนคลาย
กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ทําให้ภาคอุตสาหกรรม 
ที่ต้องการใช้แรงงาน มีการย้ายฐานการผลิตเข้าไปยังเวียดนามมากขึ้น ขณะเดียวกัน 
เวียดนาม ยังพยายามดึงดูดการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง 
ให้เข้าไปลงทุนภายใต้กฎเกณฑ์ที่จูงใจ อาทิ การอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้ 100 
เปอร์เซ็นต์ การส่งเงินผลกําไรกลับประเทศได้ทั้งหมด การสนับสนุนพ้ืนท่ี ในการก่อตั้ง
โรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม โดยแลกเปลี่ยนกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ให้กับภาคอุตสาหกรรมของเวียดนาม 

3. ปัจจุบันไทยมีการลงทุนสูงเป็นอันดับที่ 12 ของนักลงทุนต่างชาติ 
ในเวียดนามทั้งหมด โดยภาคเอกชนไทยส่วนใหญ่ลงทุนในพื้นที่โฮจิมินห์ และจังหวัด
ใกล้เคียง ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สําคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและ
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โรงแรม อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารสัตว์ อุตสาหกรรม
พลาสติก และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์  

4. ไทยและเวียดนาม มีการแข่งขันในการพัฒนาประเทศ และตลาด
ส่งออกสินค้าที่ใกล้เคียงกัน เช่น ภาคเกษตรกรรม ทั้ง 2 ประเทศ เป็นคู่แข่งในตลาด
การค้าข้าว ขณะที่ในภาคอุตสาหกรรมเวียดนาม พยายามจูงใจกลุ่มอุตสาหกรรม  
ที่ต้องการใช้ต้นทุนด้านแรงงานราคาต่ํา ให้ย้ายฐานการผลิตจากไทยเข้าไปลงทุน 
ในเวียดนาม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อไทยในระยะยาว 

5. ปัจจุบันการพัฒนาด้านต่างๆ ของเวียดนามยังตามหลังประเทศไทย  
แต่จากการที่เวียดนามเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองสูง มีการปรับปรุง
ระเบียบกฎเกณฑ์ ที่เอื้อต่อการลงทุนของต่างชาติ ตลอดจนมีการนํากรอบหรือ
รูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจจากประเทศต่างๆที่ประสบความสําเร็จไปเป็น
แบบอย่างในการพัฒนา เช่น การสร้างเมืองเศรษฐกิจหลักๆ กระจายออกไปทั่ว
ประเทศในลักษณะเดียวกับจีนที่สร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้ รวมทั้ง 
การใช้รูปแบบการพัฒนาประเทศของสิงคโปร์ คาดว่าจะส่งผลให้เวียดนามสามารถ
พัฒนา และมีอัตราการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดจนพัฒนาเท่าเทียมหรือแซงไทย
ในอนาคตอันใกล้ 

สรุปและข้อเสนอแนะ  
ทิศทางการพัฒนาประเทศของไทยและเวียดนามมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

และเป็นคู่แข่งกันในหลายด้าน โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม ที่แข่งขันในตลาด
การค้าข้าว รวมทั้ง แย่งการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม แต่ภายใต้การรวมกลุ่มเป็น
ประชาคมอาเซียน ซึ่งกําหนดให้ชาติสมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติภาพมีความมั่นคง
และเจริญรุ่งเรือง ตลอดจนเป็นหุ้นส่วนของการพัฒนาและเป็นประชาคมที่เอื้ออาทร 
ดังนั้น การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนาม น่าจะอยู่ภายใต้แนวคิด
ของการเป็น “ASEAN Village” หรือหุ้นส่วนในประชาคมอาเซียน มากกว่า 
การเป็นคูแ่ข่งขัน โดยควรมีการแลกเปลี่ยนการลงทุนในบางอุตสาหกรรม ในลักษณะ
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ของการเป็นฐานการผลิตร่วม เช่น ภาคเอกชนไทยอาจจะย้ายฐานการผลิตช้ินส่วน
รถยนต์ ไปยังเวียดนาม เพื่อความได้เปรียบในด้านต้นทุนแรงงานที่ต่ํากว่า ขณะที่
โรงงานประกอบรถยนต์ยังอยู่ในประเทศไทย เป็นต้น  

สําหรับภาคเกษตรกรรม สามารถร่วมมือในการกําหนดราคาสินค้า
เกษตรกรรมที่สําคัญ เช่น การกําหนดราคาข้าว และหาตลาดการค้าที่ไม่แข่งขันด้าน
ราคาระหว่างกัน นอกจากนี้ ไทยต้องแสดงบทบาทในการเป็นผู้นําในการพัฒนา
ภูมิภาค อาศัยความได้เปรียบจากการเป็นศูนย์กลางในเชิงภูมิศาสตร์ นําไปสู่การเป็น
ศูนย์กลางในหลายด้าน อาทิ ศูนย์กลางทางการค้า และศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง
ทั้งทางบก และทางอากาศ ทั้งนี้ ภายใต้การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ในปัจจุบันแต่ละประเทศ ยังดําเนินการในลักษณะแยกส่วนต่างคนต่างทํา ไม่มี
ศูนย์กลางเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ยังขาดกลไกในลักษณะเป็นตัวกลางเช่ือมโยง ทั้งใน
ภาคราชการและภาคเอกชน หากไทยและเวียดนาม สามารถสร้างกลไกความร่วมมือ
ระหว่างกัน อาทิ การมีศูนย์ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไทย-เวียดนาม ที่รวม
หลายหน่วยงานเข้าไว้ด้วยกัน และให้บริการในลักษณะ One Stop Service น่าจะ
ส่งผลดีต่อการเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยเวียดนาม ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน  

ในปี 2558    
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นโยบายการบริหารจัดการข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงในภาครัฐของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

(Talented Civil Servant Management Policy in  
the Public Sector in Vietnam) 

นายรณรงค์ ศุภรัศม ี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 

สํานักงาน ก.พ. 

 ในโลกยุคปัจจุบันท่ีสภาวการณ์ของโลกกําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
และตลอดเวลา ซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากโลกใน ยุคปัจจุบันเป็นโลกแห่งการสื่อสาร 
ที่ไร้พรมแดน เทคโนโลยีการสื่อสารและนวัตกรรมอันทันสมัย อีกทั้งยังมีมนุษย์ซึ่งเป็น
ทรัพยากรที่มีศักยภาพสูงเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จของทุกองค์กร ดังนั้น 
องค์กรทุกองค์กรจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคญั
ในเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรให้เป็นคนเก่ง
และมีศักยภาพสูงสุด เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการทํางานขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งสําเร็จตามเปูาหมายที่ได้วางไว้  
โดยองค์กรจะต้องวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน 
 ผู้ที่มีศักยภาพสูงหรืออาจเรียกแบบง่าย ๆ ว่า “คนเก่ง” (Talent) นั้น  
แต่ละคนอาจให้คํานิยามที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยรวมแล้ว “คนเก่ง” หมายถึง  
คนที่มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นเหนือกว่าคนอื่น ๆ ซึ่งในแต่ละองค์กรคนเก่ง 
ก็อาจมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละองค์กรว่าต้องการคนเก่ง
แบบไหนที่เหมาะสมกับลักษณะงานขององค์กรนั้น ดังนั้น องค์กรทุกองค์กรจึงต้องมี
การสรรหาคนเก่งซึ่งเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) เข้ามาทํางานในองค์กร 
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รวมทั้งจะต้องมีการพัฒนาคนเก่งอย่างต่อเนื่องและรักษาคนเก่งเหล่านั้นให้อยู่กับ
องค์กรไปนาน ๆ  
 ระบบราชการไทยก็ได้มีแนวทางในการบริหารจัดการคนเก่งหรือ  
ผู้มีศักยภาพสูงของระบบราชการให้อยู่ทํางานในระบบราชการไทยไปนาน ๆ 
เช่นเดียวกันโดยระบบนี้ เรียกว่า  “ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง” (High 
Performance and Potential System : HiPPS) ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือที่รู้จักในนาม “สํานักงาน ก.พ.” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงอย่างเป็นระบบโดย
เน้นการเรียนรู้โดยผ่านการปฏิบัติงานจริง (Workplace Learning) และเสริมด้วย
กลไกการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Rotation) การสอนงาน (Coaching) และ 
การเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม (Training) เพื่อให้ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงเหล่านั้น 
มีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยข้าราชการที่จะเข้าสู่ 
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงนั้นมาจากกลุ่มข้าราชการที่หลากหลาย ได้แก่ 
ข้าราชการทั่วไป นักเรียนทุนรัฐบาล ผู้นําคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย และนักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่กําหนดและดําเนินการ
โดยสํานักงาน ก.พ. 
 สํานักงาน ก.พ. ได้วางแนวทางการบริหารจัดการกําลังคนคุณภาพให้ 
ส่วนราชการได้นําไปใช้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งระบบราชการไทยเพื่อให้ได้บุคลากร
ที่มีคุณภาพและสอดคล้องตามความต้องการของส่วนราชการ ควบคู่ไปกับระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “กลไก P-R-I-D-E” 
ประกอบด้วย 

1. การวางแผนกําลังคนคุณภาพ (P: Planning) 
2. การสรรหาและคัดเลือกกําลังคนคุณภาพ   
   (R: Recruiting and Selecting) 
3. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ส่วนราชการ   
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   (I: Institutionalizing) 
4. การพัฒนากําลังคนคุณภาพ (D: Developing) 
5. การติดตามการใช้ประโยชน์กําลังคนคุณภาพ           
   (E: Evaluating and Monitoring) 

ภาพที่ 1: กลไกการบริหารการจัดการก าลังคนคุณภาพเชิงรุก: กลไก PRIDE 

 
 

ในปี 2558 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ 
ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสหภาพพม่า จะรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ดังนั้นประเทศทุกประเทศในประชาคม
อาเซียนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกําลังตื่นตัวในการพัฒนาประชาชนคนตัวเองให้มี
คุณภาพและพร้อมท่ีจะแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ ในประชาคมอาเซียน ซึ่งสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามเป็นอีกหน่ึงประเทศท่ีมีนโยบายและแนวทางในการบริหารจดัการ
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงในภาครัฐของเวียดนามให้มีศักยภาพมากยิ่ งขึ้น  
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ เปูาหมายและสามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ  
ในประชาคมอาเซียนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจากการศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐ
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สังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2556 พบว่าหน่วยงานของ
รัฐบาลเวียดนามได้มีนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการข้าราชการผู้มี
ศักยภาพสูง ดังนี้ 

นโยบายการบริหารจัดการข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงในภาครัฐของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

1. ความหมายของข้าราชการผู้มีศักยภาพ 
1.1 ผู้ที่มีศักยภาพสูงในภาครัฐ คือ ข้าราชการที่มีคุณภาพ คุณสมบัติ

และความสามารถท่ีจะได้สําเร็จตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง 
1.2 กลุ่มข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง ประกอบด้วย  

(1) ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงในตําแหน่งระดับผู้นําและ
ผู้บริหารภาครัฐ  

(2) ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงในตําแหน่งระดับปฏิบัติและ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ 

 2. แนวทางการสรรหาและดึงดูดข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 
2.1 การสรรหา  

(1) ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจาก
มหาวิทยาลัยช้ันนําท่ีมีชื่อเสียงจะได้รับการคัดเลือกเข้ารับราชการก่อนบุคคลอื่นและ
จะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ เพื่อนําเข้าสู่ระบบกําลังคนผู้มีศักยภาพ
สูงต่อไป 
 (2) ผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้มีศักยภาพสูงจะได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานท้องถิ่นเป็นระยะเวลา 1 – 3 ปี   เพื่อเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์การทํางานจากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น 
 (3) ข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งระดับผู้นําในการบริหารจัดการ
จะมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการวางระบบและกระบวนการการสรรหาบุคคลทีม่ี
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ศักยภาพสูง รวมทั้งมีคุณสมบัติและความสามารถที่ตรงกับตําแหน่งและลักษณะงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงานราชการนั้น ๆ  
 2.2 มาตรการในการดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้ารับราชการ 
 (1) บุคคลที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีระดับเกียรตินิยมและ  มีความรู้ตรงตาม
ตําแหน่งงาน บุคคลนั้นสามารถได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบราชการโดยไม่ต้องผ่าน
การสอบ โดยผู้มีอํานาจในการตัดสินใจคือรัฐมนตรี หัวหน้าหน่วยราชการระดับกรม
หรือประธานคณะกรรมการระดับจังหวัดท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลาง 
 (2) สําหรับบุคคลที่ทํางานในภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่ไม่ใช่
หน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่า 5 ปีและมีผลการปฏิบัติ งานระดับดี เด่นและ 
เป็นที่ยอมรับ และต้องการจะเข้ารับราชการสามารถเข้ารับราชการโดยไม่ต้องผ่าน
การสอบแต่จะต้องได้รับการแนะนําและคัดเลือกจากหัวหน้าส่วนราชการ 

 3. มาตรฐาน เงื่อนไข สมรรถนะ และกระบวนการการคัดเลือก
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 
 3.1 มาตรฐานและเงื่อนไขในการก าหนดให้เป็นข้าราชการผู้มี
ศักยภาพสูง 
 (1) มีระยะเวลาในการทํางานอย่างต่อเนื่องในสาขางานเฉพาะ
ทางและทํางานนั้นมาไม่ต่ํากว่า 5 ปี 
 (2) ไม่ได้รับการลงโทษทางวินัยในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนได้รับ
คัดเลือกให้เป็นข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 
 (3) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการฝึกอบรมในสาขาวิชา
ที่ตรงตามลักษณะและตําแหน่งงาน 
 (4) มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นและเป็นที่ยอบรับ อีกทั้ง
ประสบความสําเร็จในงานที่ทําในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 
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 4. การก าหนดหน้าท่ีและการดูแลข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 
 4.1 นโยบายในการก าหนดหน้าที่และการใช้ประโยชน์
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 
 ( 1 )  ข้ า ร าชการผู้ มี ศั กยภาพสู งมี สิ ทธิ ในการ เสนอตั ว 
ในการบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงานท่ีตนเองสังกัดอยู่ 
 (2) หลังจากข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงเป็นที่ยอมรับของคนใน
หน่วยงานที่สังกัด หน่วยงานนั้นสามารถแต่งตั้งข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงให้ดํารง
ตําแหน่งท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและคุณลักษณะของบุคคลนั้นได้ต่อไป 
 (3) ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงจะได้รับสิทธิพิเศษในการขึ้น
ทะเบียนรายชื่อและได้รับคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารก่อนข้าราชการทั่วไป 
 (4) ในกรณีที่มีการหมุนเวียนงาน การมอบหมายงาน หรือ 
การแต่งตั้งให้ทํางานในหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานต้นสั งกัดของข้าราชการผู้มี
ศักยภาพสูง ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงนั้นจะได้รับการสนับสนุนเรื่องที่พักและ
อุปกรณ์อํานวยความสะดวกอื่น ๆ อย่างเต็มที่ 
 (5) ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงที่ดํารงตําแหน่งระดับบริหารและ
เกษียณอายุราชการแล้วสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นผู้เช่ียวชาญและทํางานในระบบ
ราชการได้อีก 3 – 5 ปี ท้ังนี้จะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสมัครใจที่จะทํางาน
ต่อ หรือ ได้รับการร้องขอจากรัฐบาลกลาง 
 4.2 นโยบายในการวางแผนการฝึกอบรม การพัฒนาและการดูแล
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 
 (1) ได้รับการวางตัวในการวางแผนพัฒนาบุคลากรสําหรับ
ตําแหน่งระดับผู้บริหาร (Succession Plan)  
 (2) ได้รับการดูแล คุ้มครอง และสนับสนุนในเรื่องของสภาพ
การทํางาน อุปกรณ์สํานักงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้การทํางานเป็นไปอย่างราบรื่น 
และมีประสิทธิภาพ 
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 (3) ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ  
อีกทั้งข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงยังสามารถเสนอเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาได้ด้วย
ตนเอง เพื่อเติมเต็มศักยภาพในการทํางานของตนเองได้อีกด้วย โดยกระทรวงการคลัง
จะจัดสรรงบประมาณส่วนน้ีให้เป็นประจําทุกปี 
 4.3 รูปแบบการดูแลและเนื้อหาสาระในการพัฒนาข้าราชการผู้มี
ศักยภาพสูง 
 (1) ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงจะได้รับเลือกเข้ารับการฝึกอบรม
ในสถาบันที่มีช่ือเสียงท้ังในและต่างประเทศ 

 (2) ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงจะได้รับการพัฒนาทักษะและ
เพิ่มพูนความรู้ในงานท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองอยู่สม่ําเสมอ 

 (3) เนื้อหาในการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงประกอบด้วย 
จรรยาข้าราชการ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการบริหารจัดการและการคาดการณ์
สถานการณ์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการเจรจาต่อรอง การเขียนและการนําเสนอ 
และการทําการวิจัย 

 (4) ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 
ประกอบด้วย ผู้นําองค์กร ผู้เช่ียวชาญ นักวิทยาศาสตร์ ผู้บริหารทั้งจากในและนอก
ประเทศท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารงานภาครัฐ 

 4.4 นโยบายในการดูแลข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 
 (1) ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงจะได้รับเงินโบนัสจํานวน 1 เดือน

โดยเงินโบนัสจะเท่ากับเงินเดือนประจําที่ได้รับทุกเดือน 
 (2) การปรับเลื่อนเงินเดือนจะได้ปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น 2 – 3 

ระดับ ถ้าผลการปฏิบัติงานน้ันเกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
 (3) ได้รับการสนับสนุนเงินค่ายานพาหนะเป็นประจํา 
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 4.5 นโยบายอื่น ๆ ในการดูแลข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง 
 (1) ได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อที่อยู่อาศัยก่อนผู้อื่น โดยสามารถ

ผ่อนจ่ายได้ในระยะเวลา 5 – 10 ปี 
 (2) ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ได้รับการยอมรับจาก

รัฐบาลและคนในสังคม 
 (3) ได้รับสิทธิพิเศษในการหางานให้กับคู่สมรส นอกจากนั้น 

ลูกของข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงยังได้รับสิทธิพิเศษในการเลือกโรงเรียนที่ต้องการเข้า
เรียนได้ก่อนเด็กคนอ่ืน ๆ อีกด้วย 

 (4) ได้รับสิทธิในการกู้ยืมเงินจากธนาคารของรัฐบาล โดยไม่
ต้องจ่ายดอกเบี้ย เพื่อให้ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงมีความมั่นคงในชีวิต 
 จากนโยบายการบริหารจัดการข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงในภาครัฐของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จะเห็นได้ว่าข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของเวียดนาม
จะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทํางานที่ตรงกับลักษณะตําแหน่ง
ของงาน นอกจากนั้นข้าราชการ  ผู้มีศักยภาพสูงยังได้รับการดูแลและพัฒนาเป็น
อย่างดี อีกทั้งยังได้รับสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกหลายอย่างที่สามารถกระตุ้นและดึงดูด
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงเหล่านั้นให้ยังทํางานและอยากที่จะอยู่ในระบบราชการ
ต่อไปนาน ๆ ตรงจุดนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามให้ความสําคัญในการบริหารจัดการคนเก่งในภาครัฐอย่างจริงจัง  
 คนเก่ง (Talent) ในระบบราชการถือว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource) ที่เป็นกุญแจสําคัญในการนําไปสู่ความสําเร็จขององค์กร (Key Success 
Factor) ซึ่งก็หมายถึงประเทศไทยนั่นเอง สิ่งสําคัญที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการบริหาร
คนเก่งที่ต้องตระหนักไว้เป็นลําดับแรกคือการใช้คนเก่งให้เหมาะสมกับงาน เวลา และ
ตําแหน่ง อีกทั้งจะต้องสร้างแรงจูงใจให้คนเก่งทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการทํางาน
อย่างเต็มศักยภาพ ประเด็นนี้ถือว่าเป็นโจทย์สําคัญที่ทางหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 
ของไทยที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 



ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9 

 
31 

(HiPPS) จะต้องหาแนวทางในการดูแลและรักษาข้าราชการไทยที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
ในการปฏิบัติงานยังคงอยู่ในระบบราชการไทยไปนาน ๆ 
 กระแสการตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ระบบราชการไทยจะต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ให้มี
ศักยภาพทัดเทียมประเทศอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ 
สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง าน  โดยจะต้ อ ง เน้นการพัฒนาทักษะทางด้ าน
ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัย ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม 
ของประเทศต่างๆ เพื่อสร้างความพร้อมและความเข้าใจ อีกทั้งเพื่อให้เกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารจัดการกําลัง
คุณภาพ (Talent Management) ในภาคราชการไทยที่มีประสิทธิภาพก็อาจเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยเตรียมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ให้เป็นกําลังคน
คุณภาพของระบบราชการไทยได้อีกทางหนึ่ง ดังนั้นนโยบายการบริหารจัดการ
ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงในภาครัฐของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ได้เรียนรู้  
ในครั้งนี้อาจเป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
(HiPPS) ของไทยให้ดียิ่งขึ้นในบางแง่มุมเพื่อดึงดูดข้าราชการไทยให้อยากเข้าสู่ระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง (HiPPS) และรักษาให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงเหล่านั้น
อยากทํางานในระบบราชการตลอดไปให้สมกับคํากล่าวที่ว่า “ข้าราชการคือข้าของ

แผ่นดิน ต้องเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง”   
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บทบาทของภาครัฐในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

นางนิธินุช  จรุงเกียรต ิ
นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ 

สํานักงาน ก.พ.ร. 

การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่าง
วันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2556 พร้อมกับเพื่อนข้าราชการตามโครงการพัฒนา
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 9 ของสํานักงาน ก.พ. ทําให้ข้าพเจ้าได้รับ
ความรู้และประสบการณ์อันมากมายที่ยากจะหาได้หากเป็นการเดินทางเข้าไปใน
ฐานะนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังได้คําตอบในสิ่งที่ตัวเองเคยสงสัยว่า “สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ทําอย่างไรจึงสามารถพัฒนาประเทศไปได้อย่างรวดเร็ว” โดยค้นพบ 
ว่าปัจจัยแห่งความสําเร็จในเรื่องดังกล่าว คือ คุณลักษณะของชาวเวียดนาม ที่เป็น 
ผู้ใฝุรู้ ต้องการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และที่สําคัญภาครัฐได้แสดงบทบาทในการมุ่งมั่น
ทํางานเพื่อพัฒนาประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องนั่นเอง 

การเดินทางในครั้งนี้ ทําให้เรา “HiPPS รุ่นที่ 9” มีโอกาสไปศึกษาดูงาน
หน่วยงานภาครัฐที่สําคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทําให้ได้เรียนรู้ในเรื่อง
ต่างๆ ที่ประเทศนี้ให้ความสนใจและความสําคัญต้องเร่งดําเนินการ โดยเริ่มจาก
ประเด็นด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ในหัวข้อ ทิศทางของเวียดนาม 
ในการรวมตัวทางเศรษฐกิจอาเซียน โดยผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า 
สภาพแวดล้อมการลงทุนในเวียดนาม โดยผู้แทนกระทรวงการวางแผนและการลงทุน 
การรวมตัวด้านการเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผู้แทนกระทรวงเกษตร
และพัฒนาชนบท และประสบการณ์ของการเข้ามาลงทุนในเวียดนามของบริษัทไทย 
โดยผู้แทนของ CP ในเวียดนาม ซึ่งผลจากการรับฟัง ทําให้ตระหนักรู้ได้ว่าเวียดนามได้
ให้ความสําคัญและวางทิศทางของประเทศในด้านเศรษฐกิจไว้อย่างชัดเจน ดังจะเห็น
ได้จากความสําเร็จในการเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 
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จากนั้น เราเดินทางต่อไปยังกระทรวงกิจการภายใน ที่นี่เราได้เรียนรู้
เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการข้าราชการและพนักงานของรัฐ ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่
เวียดนามให้ความสําคัญและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการกําหนดกฎหมายใหม่
ให้เหมาะสมและทันสมัย เพื่อปรับระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ  
เช่น การกําหนดจํานวนบุคลากรให้เหมาะสม การคัดเลือก การแบ่งประเภทของ
ตําแหน่งงาน การประเมิน การให้รางวัล เป็นต้น โดยมุ่งให้ข้าราชการและพนักงาน
ของรัฐมีคุณภาพเพียงพอที่จะทํางานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของ
ประเทศได้ 

ด้านเกษตรกรรม เป็นอีกประเด็นที่ เราได้มี โอกาสไปศึกษาดูงาน  
ซึ่งเกษตรกรรมถือเป็นจุดแข็งของประเทศเวียดนาม เราเดินทางไปยังกระทรวงเกษตร
และพัฒนาชนบท ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแผนและนโยบายยุทธศาสตร์สําหรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และกรณีศึกษาเรื่องการเพิ่มผลผลิตข้าว ที่ประสบ
ความสําเร็จในการใช้ต้นทุนการผลิตที่ต่ํา แต่ได้ผลผลิตต่อไร่ในอัตราที่สูง พร้อมกับได้
ไปเยี่ยมชมไร่เกษตรกรรมที่จังหวัด Bac Ninh ซึ่งอยู่ในช่วงการปลูกพืชไร่ฤดูหนาว
ด้วย 

ในประเด็นสุดท้ายของการเรียนรู้ เราได้เดินทางไปยังจังหวัด Hai Duong 
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้นําเสนอกรณีที่รัฐบาล
เวียดนามเปิดโครงการให้เอกชนเข้ามาลงทุนสร้างโรงผลิตน้ําประปาสําหรับครัวเรือน
ในชนบท ตามที่ได้มีเปูาหมายในปี พ.ศ. 2563 ประชาชนต้องเข้าถึงน้ําสะอาดได้ร้อย
ละ 90 จากนั้นได้เดินทางต่อไปเยี่ยมชมการผลิต ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (เค้กถั่วเขียว)  
ณ โรงงานแห่งหนึ่งมีลักษณะคล้ายธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของชาว
เวียดนาม ซึ่งเป็นความพยายามหนึ่งในการผลักดันให้ประชาชนในท้องถิ่นสร้างธุรกิจ
ของตนเอง โดยเรียนรู้จากโรงงานของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งจะเป็นรากฐานสําคัญ  
ที่จะสร้างความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นต่อไป 
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เวียดนามมีรูปแบบการปกครองเป็นระบอบสังคมนิยม โดยมีพรรค
คอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวที่ผูกขาดอํานาจในการปกครอง 
ซึ่งกลายมาเป็นจุดแข็งที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากทําให้ การเมือง 
มีเสถียรภาพ ส่งผลให้นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีความต่อเนื่อง สามารถวางแผน
ยุทธศาสตร์ได้ในระยะยาว อีกทั้งยังส่งผลให้สามารถสร้างความมั่นใจให้นักลงทุน
ต่างชาติในเรื่องของการลดความเสี่ยงด้านการเมืองด้วย จากการศึกษาดูงานในด้าน
ต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้น เป็นการยันยืนให้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนได้ว่าภาครัฐของ
เวียดนาม คือ ปัจจัยสําคัญของความสําเร็จในการพัฒนาประเทศ โดยการกําหนด
เปูาหมายการดําเนินการอย่างชัดเจน เช่น การส่งเสริมภาคการเกษตรด้วยการสร้าง
ความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่น การแก้ปัญหาเรื่องข้าวตั้งแต่ต้นน้ํา (การเพาะปลูก) 
จนถึงปลายน้ํา (การส่งออก) การกําหนดนโยบายทางการค้าที่สอดคล้องกันทั้งระบบ
เศรษฐกิจ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็นต้น 

อาจกล่าวได้ว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนั้น ภาครัฐเป็นภาคส่วน
หลักที่สําคัญที่สุดในการกําหนดทิศทางและบริหารจัดการประเทศ โดยเป็นทั้ง 
ผู้กําหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และเป็นผู้ที่มีอํานาจในการออกกฎหมาย การจัดการ
แผนงานโครงการต่างๆ ซึ่งรวมอํานาจไว้ที่ส่วนกลาง ส่วนรัฐบาลท้องถิ่น จะมีสภา
ประชาชนและคณะกรรมการประชาชนประจําท้องถิ่นบริหารงานตามรัฐธรรมนูญ  
ที่รัฐบาลกลางกําหนดไว้ และนั่นจึงทําให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารประเทศ 
และทําให้การนํากฎหมายและนโยบายต่างๆ ของรัฐไปสู่การปฏิบัติ สามารถควบคุม
และติดตามจนบรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมายได้เป็นอย่างดี ประกอบกับรัฐบาล 
มีเจตจํานงทางการเมืองอย่างชัดเจนว่าต้องพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เวียดนาม
กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย การพัฒนาประเทศจึงบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
อย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม เวียดนามยังคงต้องปรับระบบการรวมอํานาจไว้ที่ส่วนกลาง
เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ทุกภูมิภาค รวมทั้งยังต้องพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
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ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ซึ่งหากบรรลุผลสําเร็จเมื่อใด การก้าวข้ามการเป็นประเทศ
กําลังพัฒนาก็คงเป็นได้ในไม่ช้า 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง: แนวทางการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการ
ตามแผนระยะยาวได้อย่างต่อเนื่อง 

หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย อันประกอบด้วย ส่วนราชการ จังหวัด 
สถาบันอุดมศึกษา รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ล้วนมีบทบาทหน้าที่ในการทํางานเพื่อประโยชน์ของ
ประเทศ ซึ่งนอกจากหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว ทุกหน่วยงานยังต้องร่วมกัน
ผลักดันให้ประเทศไทยสามารถบรรลุยุทธศาสตร์ของประเทศได้ โดยการดําเนินการ
ตามนโยบายที่รัฐบาลเป็นผู้กําหนด เช่นเดียวกับเวียดนาม และประเทศอื่นๆ ส่วนมาก 
แต่จากจุดแข็งด้านการเมืองที่มีเสถียรภาพของเวียดนาม เมื่อกลับมามองประเทศไทย
แล้ว จะพบความเสียเปรียบอย่างชัดเจน ในประเด็นความมั่นคงทางการเมือง แต่ด้วย
ระบอบการปกครอง สังคม วัฒนธรรม และบริบทแวดล้อมอื่นๆ ที่แตกต่างกัน  
จึงต้องยอมรับข้อเสียเปรียบนั้น และเปลี่ยนไปมองในประเด็นที่ต่อเนื่องกัน นั่นคือ
ความสามารถของเวียดนามในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว 
และการดําเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องจนบรรลุเปูาหมาย ระบบราชการไทย  
จึงต้องให้ความสํ าคัญกับแนวทางหรือวิ ธีการใดๆ ที่จะลดผลกระทบจา ก 
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ 

ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 
2561) มีหลักการข้อหนึ่งกําหนดว่าระบบราชการไทยต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
หน่วยงานของรัฐต้องคํานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม 
ปรับปรุงบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน จัดการข้อร้องเรียน แก้ไข
ความเดือดร้อน เป็นที่พ่ึงของประชาชนในภาวะวิกฤต และเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐ
สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุหลักการดังกล่าว สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานที่มี
หน้าที่ในการพัฒนาระบบราชการผ่านกลไกต่างๆ จึงควรส่งเสริมและผลักดันให้ 
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ทุกหน่วยงานของรัฐเห็นความสําคัญของการดําเนินงานตามหลักการดังกล่าวมากกว่า
การดําเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเพียงอย่างเดียว โดยอาจเสนอเป็น
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการส่งเสริมรูปแบบต่างๆ ดังน้ี 

1. การกําหนดทิศทาง การวางแผนยุทธศาสตร์ หน่วยงานควรเน้นให้
น้ําหนักความสําคัญของการดําเนินการมากที่สุดในเรื่องการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

2. หน่วยงานของรัฐ ต้องวางแผนและปฏิบัติตามแผนในการแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากกว่าการดําเนินการแก้ไขปัญหา 
ที่ปลายเหตุ หรือปัญหาเฉพาะหน้าเท่าน้ัน 

3. ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคลากรภาครัฐ โดยตัดขาดอํานาจ ในการ
แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงออกจากอํานาจของรัฐมนตรีหรือทางการเมือง 

4. สร้างกลไกเพื่อปูองกันการหยุดชะงักของงานอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงานภาครัฐ มาดําเนินงานบริหารประเทศแทน เป็นต้น 

5. ใช้ระบบ “การประเมินผล” เป็นเครื่องมืออย่างจริงจังในการกํากับ
ติดตามตรวจสอบแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวของหน่วยงานของรัฐ 
โดยอาจประเมินผลทุกๆ 4 ปี ส่วนแผนปฏิบัติการประจําปีใช้เพียง “ระบบการ
ติดตาม” 

6. ให้มีมาตรการลงโทษสําหรับหน่วยงานของรัฐที่ไม่สามารถปฏิบัติงาน 
ได้บรรลุเปูาหมายตามแผน เช่น ตัดงบประมาณที่จะได้รับลง 10 % จากงบประมาณ
ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา ยุบเลิกหน่วยที่มีผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุเปูาหมายหรือ 
ผลการปฏิบัติงานไม่มีคุณภาพหรือไม่เป็นไปตามเง่ือนไขหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
เป็นต้น 

แม้ในปัจจุบันภาคเอกชนมีบทบาทที่สําคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้า
ให้กับประเทศมากกว่าภาครัฐ แต่ถ้าประเทศไทยสามารถก้าวข้ามจุดอ่อนด้าน
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เสถียรภาพทางการเมืองได้แล้ว บทบาทของภาครัฐจะกลายเป็นรากฐานที่มั่นคงของ
ประเทศ ที่ช่วยสนับสนุนให้การดําเนินการของภาคเอกชนมีขีดความสามารถที่สูง
ยิ่งขึ้นไปอีก และส่งผลประโยชน์ระยะยาวแก่ประชาชนและประเทศไทยในที่สุด  
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เวียดนาม...สิ่งที่ได้เรียนรู้ และข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา 

นายฮุศนีย์  ดือเระ 
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ 

กรมศุลกากร 

ผู้เขียนได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 26-30 
พฤศจิกายน 2556 ทําให้ทราบว่าเวียดนามเป็นประเทศที่ช่วงหนึ่งต้องอยู่ท่ามกลาง
ภาวะสงครามมายาวนานนับ 10 ปี และเริ่มสร้างประเทศหลังจากนั้น เวียดนาม 
ได้ทําการปฏิรูประบบเศรษฐกิจขนานใหญ่ โดยเปลี่ยนจากระบบเดิมที่เป็น ระบบ
เศรษฐกิจรวมศูนย์ (Centrally planned economy) มาเป็น ระบบเศรษฐกิจ
การตลาดแบบสังคมนิยม (Socialist-oriented market economy) ภายใต้นโยบาย
ปฏิรูปเศรษฐกิจ Doi Moi ซึ่งเริ่มใช้เมื่อเดือนธันวาคม 2529 โดยในรอบ 10 ปี ที่ผ่าน
มา เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพสูงมากด้วยอัตราการเติบโตของรายได้
มวลรวมประชาชาติ (GDP) และอัตรารายได้ต่อหัวของประชากร ในระดับสูง  
จากท่ีผู้เขียนได้ พูดคุย สอบถามชาวเวียดนามไม่ว่าจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ได้ไปศึกษา
ดูงานในหน่วยงานนั้นๆ และประชาชนคนเดินถนนทั่วไป ได้ข้อมูลมาว่า คุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามในปัจจุบันดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับ 10 หรือ 20 ปี 
ที่ผ่านมา  

ภาพรวมท่ัวไปของประเทศเวียดนาม 
 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีรูปแบบการปกครองแบบสังคมนิยม  

ที่ใช้ระบบพรรคการเมืองพรรดเดียว คือ พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม โดยมี 
Politburo กรรมการกลาง และเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้ตัดสินใจนโยบาย
หลักๆ ของประเทศ รวมถึงการแต่งตั้งสภาแห่งชาติ (National Assembly) มีวาระ
การดํารงตําแหน่ง 5 ปี มีหน้าที่ตรากฎหมาย แต่งตั้งหรือถอดถอนประธานาธิบดี 
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ประธานรัฐสภา และนายกรัฐมนตรี โดยรัฐบาลมีอํานาจสูงสุดในการบริหารประเทศ
ในทุกๆ ด้าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  

เวียดนามมีเมืองหลวงคือ ฮานอย มีเขตการปกครอง 58 จังหวัดและ  
5 นคร คือ ฮานอย โฮจิมินห์ ไฮฟอง ดานัง และเกิ่นเธอ ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลที่สําคัญ 
ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ที่ฮานอย รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตไทย ซึ่งประกอบด้วย
สํานักงานผู้ช่วยทูตฝุายทหารและสํานักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ ในขณะ
ที่ ศูนย์กลางการค้า หน่วยงานการท่องเที่ยว บริษัทเอกชนจะอยู่ที่ โฮจิมินห์ ที่มีกงสุล
ใหญ่ของไทย ซึ่งประกอบด้วยฝุายการพาณิชย์และสํานักงานการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย และประชากรของเวียดนามมีทั้งสิ้น 86 ล้านคน 

ด้านการปกครองส่วนภูมิภาค  ในแต่ละจังหวัดของเวียดนาม 
จะมีคณะกรรมการประชาชน (Provincial People’s Committee) เป็นผู้ดูแลงาน
ภายในท้องถิ่นให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่บัญญัติโดยองค์กรของรัฐ
ที่อยู่ในระดับสูงกว่า ระบบการบริหารราชการท้องถิ่นของเวียดนามจะแบ่งออกเป็น  
3 ระดับ คือ ระดับจังหวัดและเทียบเท่า มี 58 จังหวัด และ อีก 5 นคร ระดับเมือง
และเทศบาลมีประมาณ 600 หน่วย และระดับตําบลมีประมาณ 10,000 ตําบล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของเวียดนาม 
นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ “โด่ยเหมย” (Doi Moi) ที่รัฐบาลเวียดนามเริ่ม

ใช้ตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ.2529 ยังคงเป็นนโยบายหลักที่ใช้ในปัจจุบัน โดยมี
รูปแบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมและรวมศูนย์ที่รัฐบาลกลาง โดยลดการผูกขาด
อํานาจจากส่วนกลางลง แล้วให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปตามกลไกราคา
มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีความพยายามในการเปิดประเทศโดยการเข้าเป็นสมาชิก
องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ เช่น ASEAN (1995), APEC และ WTO ควบคู่ไปกับ
การปฏิรูประบบเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง 

พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้มีการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติในการประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรค ครั้งที่ 11 ในเดือนมกราคม 2554 
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ในกรอบระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2554-2563) เปูาหมายคือการพัฒนาเศรษฐกิจระบบ
สังคมนิยมแบบตลาด โดยลดการแทรกแซงของรัฐบาล เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจเป็นไป
ตามกลไกของตลาดโลก และมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านระบบการศึกษาที่มี
คุณภาพ ตลอดจนเร่งสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยเฉพาะใน 5 นครใหญ่ของ
ประเทศ และสร้างระบบเครือข่ายการขนส่ง เพื่อเช่ือมโยงภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
เข้าด้วยกัน 

นอกจากนี้รัฐบาลเวียดนามได้ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  เพื่อเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  (GDP) ผ่านการส่งเสริมอุตสาหกรรมและภาค
บริการที่มีคุณภาพสูงที่ทําให้เวียดนามมีผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ในตลาดโลก ในระยะ
ยาวเวียดนามจะสร้างภาคการเกษตรให้เป็นฐานหลักในการสร้างความมั่นคงทางสงัคม 
มีความมั่นคงทางอาหาร และให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย ปรับปรุงการผลิตเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและเพิ่มผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยให้
สูงขึ้น และเน้นให้ประชาชนมีการบริโภคสินค้าจากตลาดภายในประเทศ ควบคู่ไปกับ
การหาตลาดใหม่ๆ เพื่อการส่งออกผ่านประโยชน์จากข้อตกลงเสรีทางการค้า ที่
เวียดนามได้ทําข้อตกลงและเป็นสมาชิก 

โดยในข้ันต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าว รัฐบาล
ได้สร้างเง่ือนไขที่เอื้อต่อการลงทุนเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign 
Direct Investment: FDI) เพื่อเป็นการสร้างงานและลดความยากจนโดยพยายามให้
การบริหารจัดการจากส่วนกลางอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่เข้าไปแทรกแซงจนทําให้
กลไกตลาดในระบบเศรษฐกิจเสียความสมดุล 

การศึกษา 
การศึกษาของเวียดนามอยู่ในอันดับที่สูงกว่าไทยจากการจัดอันดับ

การศึกษา โดยข้อมูลจากการประชุมเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) The 
Global Competitiveness Report 2012-2013 ได้จัดให้ไทยอยู่ในอันดับสุดท้าย
จากผลการจัดอันดับการศึกษาอาเซียน 8 ประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย อยู่ในอันดับ 
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ที่ 1 และ 2 ไทยอยู่ในอันดับที่ต่ํากว่าทั้งกัมพูชาและเวียดนาม นอกจากนี้การจัด
อันดับการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน (English Proficiency Index) ในปีที่ผ่านมา
ไทยก็อยู่ในอันดับที่ต่ํากว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน 

ผลที่ได้จากการสํารวจนี้ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาของไทยที่จะแข่งขัน
กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเมื่อเข้าสู่ ASEAN Economic Community (AEC) ในปี 
2015 ทั้งในด้านการค้า การลงทุน การที่จะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การแพทย์
และการรักษาพยาบาลของภูมิภาค รวมถึงโอกาสในการหางานทําเนื่องจากนโยบาย
การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีของอาเซียน ใน 7 วิชาชีพ จากผลการสํารวจดังกล่าว  
น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าต่อไปคนรุ่นใหม่ของเราจะขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไปใน
ทิศทางใด ลูกหลานของเราจะมีโอกาสได้ออกไปทํางานในประเทศอื่นๆ หรือไม่ หรือ
แม้แต่งานในประเทศของเราเองจะมีตําแหน่งงานว่างหรือไม่ เพราะคุณภาพการศึกษา
และทักษะภาษาอังกฤษส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนในประเทศ 

เราไม่ปฏิเสธว่ามีนักเรียนไทยไปคว้ าเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการมาได้ทุกปี อาจจะมากกว่าประเทศอื่นใดในอาเซียน แต่ก็ยังมี
โรงเรียนในส่วนภูมิภาคอีกมากมายในประเทศไทยท่ีการเรียนการสอนอยู่ในระดับที่ต่ํา
กว่ามาตรฐาน ครู 1 คนอาจจะต้องสอนถึง  5 วิชา กลับกันนักเรียนในบางโรงเรียน 
ได้ครูที่ดีมากในโรงเรียน และเรียนพิเศษเพิ่มเติมกับติวเตอร์ช่ือดังหลังเลิกเรียน  
วันเสาร์ อาทิตย์ และช่วงปิดภาคเรียน แหล่งการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่ดี
ที่สุดของประเทศมักจะกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ของแต่ละภูมิภาค ซึ่งยากต่อ 
การเข้าถึงของนักเรียนอีกกลุ่มใหญ่ของประเทศ อยากให้ผู้อ่านลองถามตัวเองว่าเรา
จะเป็นผู้นําของอาเซียนได้อย่างไร ในเมื่อคนในประเทศยังไม่ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ครูในแต่ละโรงเรียนในประเทศไทยมีมาตรฐาน 
การสอนและการถ่ายทอดความรู้ที่แตกต่างกัน การซื้ออุปกรณ์หรือสื่อการเรียน 
ที่ทันสมัยให้กับนักเรียนทุกคนจะช่วยแก้ปัญหาระบบการศึกษาของไทยหรือทําให้
ผู้เรียนมีคุณภาพการเรียนที่ดีขึ้นจริงหรือไม่? ซึ่งที่กล่าวมาเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วน 
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ที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาทางแก้ปัญหาต่อไป ส่วนตัวของผู้เขียนมองว่าคุณภาพ
ของผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสามัญอื่นๆ ในแต่ละภูมิภาคของไทยมีมาตรฐาน
ที่แตกต่างกันอย่างมาก จะสังเกตได้ว่า ครูที่สอนเก่ง มีความรู้ ถ่ายทอดได้ดีมักจะ
กระจุกอยู่เฉพาะในโรงเรียนดังๆ ตามจังหวัดใหญ่ๆ หรือโรงเรียนประจําจังหวัดเท่าน้ัน 
เช่น ในกรุงเทพฯ ก็จะอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนในเครือสาธิต และ
โรงเรียนในเครือคาทอลิก ตามภูมิภาคครูเก่งก็จะอยู่ที่โรงเรียนดังๆ เช่น สงขลา : 
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เชียงใหม่: โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย หรือโรงเรียนพิเศษ 
ที่เน้นทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ ดังนั้นควรที่จะเร่งรัดครู  
ในโรงเรียนต่างๆ ในเรื่องประสิทธิภาพในการสอน เพื่อฝึกให้เด็กไทยคิดเป็น สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาได้ ควบคู่ไปกับการปรับระบบการศึกษา วิธีการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ และเท่าเทียม 

ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนาม 
ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนามเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 

2519 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงจึงเป็นลักษณะ
ของความร่วมมือบนผลประโยชน์ร่วมกันในเชิง “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” 

ในด้านเศรษฐกิจ จากข้อมูลปี 2552 ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่  9 ของ
เวียดนาม สินค้าหลักที่ไทยส่งออก 3 ลําดับแรกคือ เม็ดพลาสติก น้ํามันสําเร็จรูป
เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ส่วนเวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับที่ 13 ของไทย และเป็น 
ที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าหนึ่งในสินค้าหลัก ที่ไทยนําเข้าจากเวียดนามตั้งแต่ปี 2551  
เป็นต้นมา และมีอัตราการนําเข้าท่ีสูงขึ้น เรื่อยๆ ทุกปี คือ น้ํามันดิบ 

ในด้านการลงทุน ไทยลงทุนในเวียดนามสูงเป็นอันดับ 9 จากนักลงทุน
ต่างชาติทั้งหมดคิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวม 7,505 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดนร้อยละ 67 
ของการลงทุนของไทยในเวียดนามมีคนไทยถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ และมีบริษัทไทย 
ที่สํ าคัญได้แก่  เครือ เจริญโภคภัณฑ์ลงทุนด้ านอาหารและอาหารแปรรูป  
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เครือปูนซีเมนต์ไทยลงทุนในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษ และวัสดุก่อสร้าง  
กลุ่มอมตะลงทุนในการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม เป็นต้น 

สรุปเนื้อหาท่ีได้จากการบรรยายและการศึกษาดูงาน 
เวียดนามมีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Direct 

Investment) 213.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2012 ประมาณร้อยละ 50 ของ
มูลค่าดังกล่าวลงทุนในภาคอุตสาหกรรม โดยมีประเทศญี่ปุุน ไต้หวัน เกาหลีใต้  
เป็นผู้ลงทุนอันดับ 1 2 และ 3 ตามลําดับ โดยเงินเดือนของแรงงานเวียดนามภายใต้
กรอบ FDI อยู่ระหว่าง 1,700,000-2,400,000 ด่อง หรือประมาณ 2,600-3,700 
บาท 

จุดแข็งของเวียดนามที่สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ คือ  
มีความมั่นคงทางการเมือง ผู้บริโภคภายในประเทศมีจํานวนมากประมาณ 90 ล้านคน 
มีประชากรวัยแรงงาน 52 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 60 ของประชากรทั้งประเทศ  
ในอัตราค่าจ้างแรงงานที่ต่ํากว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค รวมถึงการให้สนับสนุนและ
สิทธิประโยชน์แก่ผู้ลงทุน เช่น สิทธิในการถือครองที่ดิน ลดอัตราภาษี เป็นต้น  

ในด้านการเกษตร เวียดนามได้มีการวางนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ AEC ในปี 2015 โดยสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร เช่น ผลผลิตที่ได้จาก 
การปลูกข้าว จะเน้นเพื่อการบริโภคภายในประเทศอย่างเพียงพอเป็นลําดับแรก 
ที่เหลือน้ันจึงจะส่งออก และมีการตั้งกองทุนเพื่อการค้าข้าว 

ในช่วงเวลาดังกล่าว มีผู้บริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เวียดนาม ได้ให้
เกียรติมาบรรยาย ซึ่งผู้เขียนคิดว่าเป็นการบรรยายที่มีแนวคิดที่น่าสนใจ ในการทํา
ความรู้จักเวียดนามให้มากขึ้นผ่านสายตาและประสบการณ์ของนักธุรกิจที่เป็น
ผู้บริหารในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ณ ประเทศเวียดนาม โดยสังเขป ดังนี้ 

ในมุมมองของนักธุรกิจ นักลงทุน ระบบเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วง ดังนี ้
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ช่วงแรก: เป็นช่วงเปิดประเทศหลังสงคราม เป็นช่วงที่เวียดนามต้องการ
ความรู้ Know-how ในทุกๆด้านรัฐบาลจึงสนับสนุนทุกอย่างแก่ภาคธุรกิจที่เข้ามา
ลงทุน และสร้างงานให้กับประชาชน  

ช่วงที่สอง: เป็นช่วงของการปรับตัวของประเทศเวียดนาม รัฐบาลออก
กฎระเบียบ ควบคุมดูแล และเข้มงวดในการทําธุรกิจมากขึ้น  

ช่วงที่สาม: รัฐบาลประกาศให้ทุกบริษัทจดทะเบียนใหม่อีกครั้งเพื่อ 
ความยุติธรรม และความเท่าเทียมกันแก่บริษัทที่เข้ามาก่อน และหลังการประกาศ  
ข้อกฎหมายการค้าการลงทุนฉบับใหม่ 

ในช่วงแรกของการเปิดประเทศ เศรษฐกิจของเวียดนามโตเร็วเกินไป และ
ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ทําให้ได้บทเรียน จึงต้องมี
การปรับตัว โดยรัฐบาลเวียดนามสามารถปรับตัวได้ดี มีแนวคิดที่ดี ที่จะดึงดูดการค้า
การลงทุนจากต่างประเทศ ประกอบกับมีระบบการเมือง การปกครองที่มั่นคง ทําให้
สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วในรอบหลายปีที่ผ่านมา ทั้งในเรื่องระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อรองรับการลงทุน รวมทั้งมีข้อได้เปรียบที่มีภูมิประเทศ  
ทอดยาวไปตามแนวแม่น้ําโขง ทําให้เป็นแหล่งเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตร  
การประมง และเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ําท่ีสําคัญ 

ถึงแม้จะเป็นการปกครองในระบบสังคมนิยมโดยพรรคคอมมิวนิสต์  
แต่รัฐบาลพยายามให้เสรีในการประกอบธุรกิจ ไม่ควบคุมอย่างเข้มงวด มีการปรับ
และแก้ไขกฎระเบียบทางการค้าการลงทุนตลอดเวลา หากประกาศใช้แล้วมีปัญหา 
สามารถปรับปรุงแก้ไขประกาศดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว  กระนั้นเวียดนามก็ยังมี
ข้อด้อยในหลายๆประการ เช่น เทคโนโลยีของประเทศเวียดนามล้าหลังกว่าประเทศ
อื่นๆ ในภูมิภาค พื้นที่การลงทุนที่แตกต่างกัน จะมีกฎ ระเบียบข้อบังคับ และอัตราภาษี 
ที่แตกต่างกัน เป็นต้น 
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บทสรุป 
จากการไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม ทําให้ทราบว่าการพัฒนา

ของประเทศเวียดนามและประเทศไทยมีโครงสร้างการพัฒนาที่แตกต่างกัน เนื่องจาก
มี ระบบเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองที่แตกต่าง อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้เขียนเห็นว่า
สําคัญและควรจะนํามาปรับใช้กับประเทศไทย คือ เวียดนามมีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นสิ่งที่ทําให้ประเทศเวียดนามก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว อาจจะดูเหมือนโชคร้าย  
ที่ครั้งหนึ่งที่เวียดนามต้องทนทุกข์อยู่ในช่วงสงครามมายาวนาน และต้องตกอยู่ใต้
อาณานิคมของฝรั่งเศส แต่นั่นก็กลับเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงที่ทําให้ประชาชนชาว
เวียดนามเห็นคุณค่าของการได้มาซึ่งเอกราช ความเป็นชาติ ประชาชนรักใคร่กลม
เกลียว มีความสามัคคีกัน เพื่อต่อต้านผู้รุกราน ดังนั้นหากประเทศไทยมีการเมือง 
การปกครองที่มั่นคง ส่งเสริมให้ประชาชนรักใคร่กลมเกลียว มีความสามัคคีไม่แบ่ง 
ฝักแบ่งฝุาย มีความประนีประนอม แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง ผู้เขียนมั่นใจว่าประเทศ
ไทยจะไม่เป็นอันดับสองรองใครทั้งนั้นในภูมิภาคนี้ 

ประเทศไทยควรมีการปรับปรุงระบบการศึกษา โดยให้ทุกพื้นที่มีผู้สอน 
ที่มีคุณภาพเพื่อท่ีผู้เรียนที่ไม่ว่าจะอยู่แห่งใดก็ตามในประเทศไทยสามารถเข้าถึงระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนให้ความสําคัญกับการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพสามารถใช้งานได้ เพราะ “ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 

คือ พื้นฐานหลักของการพัฒนาประเทศ”   
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มองสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
เพื่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

นายอรรฆยา  รัชวงษ์ 
นักวิชาการสรรพากรชํานาญการ  

กรมสรรพากร 

สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้จัดหลักสูตรเตรียมความ
พร้อมด้านความรู้ เพิ่มพูนทักษะ และเสริมสร้างประสบการณ์สําหรับข้าราชการ 
รุ่นใหม่ที่เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยการอบรมอุปนิสัย 7 ประการ  
การคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ อันเป็นรากฐานสําคัญแก่ผู้ที่อยู่ในระบบดังกล่าว
สําหรับนําไปสู่การปรับปรุง พัฒนาและคิดค้นสิ่งใหม่แก่ระบบราชการไทยพร้อมเป็น
กําลังสําคัญของภาครัฐต่อไปในอนาคต ประกอบกับในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยและ
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีข้อตกลงระหว่างกันที่จะรวมตัวเป็นกลุ่มประชาคม
อาเซียนที่จะร่วมมือกัน 3 ด้าน ได้แก ่

1.ด้านสังคมวัฒนธรรม  
2.ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
3.ด้านเศรษฐกิจ 

 และการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนจะส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายเสรีของทุน 
แรงงาน การค้าระหว่างประเทศสมาชิกในกลุ่ม ดังนั้น เพื่อให้เกิดการตื่นตัวและ
เตรียมพร้อม สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจึงได้กําหนดให้มีการศึกษา
ดูงานประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อันเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ 
ความรู้และความเข้าใจในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของแต่ละประเทศ
เพื่อให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 9 ได้นํามาปรับใช้กับหน่วยราชการต้นสังกัด 
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ส่งผลให้เกิดความตื่นตัวและเป็นส่วนสําคัญในกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่จะพร้อม 
สู่ความเป็นอาเซียนต่อไป 

การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) ครั้งนี้
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่ง 
เอเชีย วางแผนการศึกษาดูงานให้แก่ข้าพเจ้าไว้เป็นอย่างดี  ทําให้สามารถศึกษาและ 
ทําความเข้าใจถึงลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมและการเตรียมพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ
ของเวียดนาม เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการค้า ความพร้อม
เกี่ ย วกับการ เปิด รั บการลงทุน  การพัฒนาข้ าราชการที่ เ ป็นกลไกสํ าคัญ 
ในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การวางแผนและพัฒนาด้าน
การเกษตรอันเป็นรากฐานของเวียดนาม การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ภายในประ เทศผ่ านความร่ วมมือกับภาคเอกชน  การ เปิดรั บการลงทุน 
จากต่างประเทศ และการเข้าพบท่านอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ที่ข้าพเจ้าต้องการบอกกล่าวเล่าประสบการณ์เพื่อได้แบ่งปันความรู้และ 
สิ่งที่ได้และน่าจะนํามาใช้กับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองผ่านตัวอักษรที่จะได้
ผ่านสายตาของผู้ที่สนใจและอาจจะเกิดประโยชน์ได้สําหรับการรู้จักประเทศสมาชิก
อาเซียนที่ช่ือว่า “เวียดนาม” 

ลักษณะพ้ืนฐานทางสังคมและวฒันธรรมเวียดนาม 
เวียดนามเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย  

มีฮานอยเป็นเมืองหลวง มีพรมแดนติดต่อกับ 3 ประเทศ คือ จีน ลาวและกัมพูชา โดย
มีชายฝั่งด้านตะวันออกติดทะเลจีนใต้ ทําให้เป็นประเทศที่มีความชุ่มช้ืนและมีฝนตก
ชุกตลอดเกือบทั้งปี อีกทั้งยังเป็นประเทศที่ต้องตั้งรับกับมรสุมต่างๆ ที่สร้างปัญหา 
ความเดือดร้อนให้แก่ประชากรของประเทศ แต่ปัญหาดังกล่าวกลับไม่ได้เป็นอุปสรรค
เพราะประชาชนของเวียดนามเรียนรู้ และปรับตัวให้สมดุลอยู่กับภาวะภัย 
ทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดี  
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ประชากรของเวียดนามประมาณ 90 ล้านคน อยู่ภายใต้การปกครอง 
ในระบอบสังคมนิยม  มีพรรคคอมมิวนิสต์ เวียดนามเป็นองค์กรสูงสุดเพียง 
พรรคการเมืองเดียว ทําให้มีเสถียรภาพทางการเมืองสูงอันเป็นข้อดีของระบบ
การเมืองการปกครอง ประกอบด้วยการคานอํานาจของกลุ่มคนผู้ปกครองประเทศ  
3 ฝุายโดยมีประธานาธิบดี Truong Tan SANG เป็นประมุขของรัฐ ฝุายบริหารมี
นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะโดยการแต่งตั้งของประธานาธิบดี ฝุายนิติบัญญัติทํา
หน้าที่พิจารณากฎหมายต่างๆ มีสมาชิกจํานวน 493 คนที่มาจากการเลือกตั้งแบบ
คะแนนนิยม และฝุายตุลาการมีหัวหน้าผู้พิพากษาศาลฎีกาประชาชนเป็นหัวหน้าคณะ 
อย่างไรก็ตามบุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลในการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารประเทศ 
คือ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ทั้งนี้ เป็นการปรับตัวเชิงระบบการปกครอง 
ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเปิดเสรีให้มีการลงทุนจากภาคเอกชน
และจากนักลงทุนต่างประเทศ  

วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามมีลักษณะการผสมผสานที่ได้รับ
อิทธิพลจากการเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสแต่ปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตของคน 
ในประเทศ ท้ังนี้ หากมีงานเทศกาลสําคัญจะได้เห็นการแต่งกายชุดประจําชาติให้เห็น
อยู่เสมออันเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของประเทศประการหนึ่ง นอกจากนี้ยังสะท้อน 
ให้เห็นถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ผ่านอาหารการกินที่บ่งบอกให้เห็นว่าคนเวียดนาม
ชอบอาหารรสจัด เน้นการรับประทานผักและเมื่อมีเวลาทุกคนจะออกกําลังกายตาม
รูปแบบที่แต่ละคนพึงชอบทําให้คนเวียดนามมีสุขภาพแข็งแรง แต่เมื่อผ่านไปย่าน
ตลาดอันเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยจะเห็นสินค้าไทยวางขายและมีราคาสูงเพราะเป็น 
ที่ต้องการของกลุ่ม ผู้มีกําลังซื้อในสังคมของเวียดนาม อันเป็นช่องทางของการลงทุน 
ในเวยีดนามของผู้ประกอบการไทย แต่ท่านอัครราชทูตได้ให้มุมมองที่น่าสนใจประการ
หนึ่งที่สําคัญ คือ การลงทุนและทําการค้าในเวียดนามควรจะต้องจัดทําผ่านรัฐบาล
และต้องศึกษาแนวนโยบายต่างๆ ให้ดี เพราะยังมีการกีดกันทางการค้าและมี
บทลงโทษท่ีค่อนข้างจะรุนแรงเพราะไม่ใช่ลักษณะแบบทุนนิยมของไทย   
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้าของเวียดนาม 
 ประเทศเวียดนามได้มีการปฏิรูปเศรษฐกิจโดยใช้นโยบาย Doi Moi ตั้งแต่
ปลายปี พ.ศ. 2529 โดยการเปลี่ยนแปลงระบบการวางแผนจากส่วนกลางสู่ระบบ
ตลาดเสรีภายใต้การควบคุมของรัฐบาล กระจายอํานาจทางเศรษฐกิจไปสู่ 
การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกับเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้มีบทบาทในการ
ดําเนินการกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อกระตุ้นการค้าและบริโภคภายในประเทศรวมถึง
ขยายตัวในการส่งออก อันเป็นการเปิดประเทศได้มีการรับเอาการลงทุนจากนานาชาติ
ทําให้ประชากรภายในประเทศได้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีอัตราการจ้างงาน สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ของคนในประเทศจากการทํางานและส่งเสริมการศึกษาที่ผู้ลงทุน
จะต้องมอบโอกาสให้แก่พนักงานได้มีการพัฒนาฝีมือ ทําให้เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศ 
 การศึกษาดูงานครั้งนี้ได้เรียนรู้รูปแบบการวางแผนทางด้านเกษตรกรรม
ของเวียดนามที่มีการกําหนดนโยบายจากรัฐบาลกลางและถ่ายทอดไปยังส่วนปกครอง
ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กล่าวคือ กิจกรรมทางการเกษตรที่สําคัญของประเทศจะต้อง 
มีการเพาะปลูกให้เหมาะกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและเพื่อ 
การส่งออก อันเป็นการควบคุมเพื่อมิให้สินค้าล้นตลาดและมีการวางแผนผสมผสาน
การเพาะปลูกให้มีความหลากหลาย เพราะจากการลงไปยังชุมชนจะพบได้ว่า  
การเพาะปลูกในแต่ละชุมชนจะได้มีการกําหนดอัตราการเพาะปลูก อีกทั้ง บ้านเรือน
ของกลุ่มเกษตรกรยังมีการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวและการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภค
และการจําหน่ายทําให้ เกษตรกรของประเทศมีรายได้และดํารงชีพได้อย่าง 
ไม่เดือดร้อนแม้จะประสบกับภัยธรรมชาติ และสิ่งสําคัญมีการวางแผนการใช้เมล็ด
พันธุ์ที่ ใช้สําหรับการเพาะปลูกเพราะเป็นต้นทุนที่เกษตรกรจะต้องลงทุ นและ 
ให้คําปรึกษากัน  ในชุมชนเกี่ยวกับความรู้ด้านการเพาะปลูกและความต้องการ
ทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง ทําให้ผลผลิตต่อไร่ที่ได้สามารถจัดจําหน่ายได้อย่างมีราคา
ที่ดี และสินค้ามีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ สิ่งสําคัญ
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ประการหนึ่งที่พบเห็นได้จากการบริโภคข้าวภายในประเทศ คือ คนเวียดนามจะ
รับประทานข้าวหักแล้วส่งออกข้าวที่สมบูรณ์มีคุณภาพไปยังต่างประเทศทําให้ได้รับ
ความเช่ือถือจากนานาประเทศและมีราคาต่ํากว่าข้าวไทยเพราะต้นทุนการผลิตต่อ
หน่วยต่ํากว่าเพราะมีการวางแผนควบคุมและให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
กิจกรรมภาคการเกษตรที่เวียดนามมีผลผลิตที่มีคุณภาพและส่งออกไปจําหน่ายใน
ต่างประเทศ นอกจากข้าวแล้วยังมีเมล็ดกาแฟที่เพาะปลูก บนที่สูงมีรสชาติดีเป็นที่
ต้องการของตลาด เมล็ดพริกไทยที่มีความหอมเทียบเท่ากับประเทศไทย และเมล็ด
มะม่ วงหิมพานต์ที่ ขึ้ น ช่ือ ในด้ านคุณภาพและมี ร าคาต่ํ ากว่ าปร ะ เทศไทย  
ด้านภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะการ
ลงทุนจากประเทศเกาหลีและประเทศญี่ปุุน เนื่องจากเวียดนามยังมีแหล่งทรัพยากร
ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีค่าจ้างแรงงานที่ค่อนข้างต่ําแต่อุปสรรคสําคัญ  
คือ การเข้าไปลงทุนจะต้องเข้าไปติดกับการปกครองส่วนท้องถิ่น และการให้สิทธิ
ประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนเป็นไปตามการพิจารณาของกลุ่มชุมชน  
โดยมีหลักเกณฑ์ที่ควบคุมโดยรัฐบาลกลาง ทําให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา
และมีความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนมากขึ้น ปัจจุบันการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม
มีจํานวนเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ และรัฐบาลได้กระจายอํานาจให้ส่วนท้องถิ่นมีอํานาจการ
พิจารณาให้สัมปทานร่วมทุนกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
เพราะหากแต่ละจังหวัด รองบประมาณจัดสรรจากส่วนกลางอาจทําให้การพัฒนา
ระบบรองรับการขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรมล่าช้า อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เวียดนาม
อาจประสบปัญหาในอนาคตคือเรื่องของสิ่ งแวดล้อมและระบบนิ เวศวิทยา 
ที่ ผลกระทบจากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการผลิตอยู่เสมอ ในการดูงานครั้งนี้
ได้รับโอกาสจากผู้บริหารกลุ่มบริษัท CP ไทยประจําเวียดนามได้มาถ่ายทอด
เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับการลงทุนด้ านการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับว่าเวียดนามได้มีการปรับตัวไปอย่างรวดเร็ว  
การขยายตัวของโรงแรมที่พักขนาดเล็กในกรุงฮานอยมีอยู่ เป็นจํานวนมาก  
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สร้างความหลากหลายเป็นไปตามความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละระดับ  
นําวัฒนธรรมต่างๆ ที่มีอยู่ของประเทศออกมาสร้างสรรค์ให้มีความหลากหลายและ 
ตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อหาจุดแตกต่างที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน 
ไม่มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา การควบคุมและเพิ่มมาตรการความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยว ทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวอยู่ในความต้องการของชาวยุโรป 
ที่ต้องการค้นหาความแปลกใหม่ ประกอบกับศิลปวัฒนธรรมของเวียดนามมีจุดเด่น 
ที่แตกต่างและมีกลิ่นไอของการผ่านสงครามที่ยังมีอะไรที่น่าค้นหา ทั้งทางตอนเหนือ 
ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของที่ราบสูงและลุ่มแม่น้ําแดง ตอนกลางเป็น 
การสะท้อนอารยธรรมของความรุ่งเรืองและอาหาร ส่วนด้านใต้อันเป็นท่ีราบลุ่มแม่น้ํา
โขง ย่านเศรษฐกิจและทะเลที่งดงาม นับเป็นแหล่งรายได้สําคัญของประเทศ 

ประสบการณ์ผู้ประกอบการไทยที่เข้าไปด าเนินธุรกิจในเวียดนาม 
 การดูงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้บริหารของบริษัท ซี .พี ไทยประเทศ
เวียดนามได้สละเวลาอันมีค่ามาบรรยายให้กลุ่มผู้ดูงานได้เข้าใจถึงสภาพความเป็นจริง
ของการเข้ามาลงทุนในเวียดนาม ปัจจุบันมีโรงงานในประเทศเวียดนามทั้งสิ้น 14 
โรงงาน ซึ่งบริษัทได้เข้ามาตั้งแต่ยุคแรกซึ่งขณะนั้นรัฐบาลเวียดนามให้สิทธิประโยชน์ 
ที่เยอะมากเพื่อระดมเงินทุนเข้าประเทศ ในปี ค.ศ.2008 รัฐบาลเวียดนามได้มี 
การปรับตัวและออกกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเพื่อสร้างดุลยภาพทางเศรษฐกิจและ
ความมั่นคง แม้ว่าในปี ค.ศ. 2010 – 2012 เหมือนจะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจแต่
เวียดนามก็ผ่านวิกฤตินั้นมาได้จนในปัจจุบัน การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในภาวะ
ของการขยายตัว ไม่ผันผวน รัฐบาลมุ่งส่งเสริมการค้าและความมีเสถียรภาพทาง
การเมืองที่มั่นคงมาก  
 อุปสรรคในการดํ า เนินธุรกิจและลงทุนในเวียดนามยั งมีปัญหา  
คือ กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ยังไม่ชัดเจนเท่าท่ีควรแต่รัฐบาลก็พยายามปรับเพื่อเอาใจ
นักลงทุนวิธีการแก้ปัญหาจําเป็นต้องอาศัยคนภายในรัฐบาลเป็นจุดเช่ือมต่อให้
สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น ขณะเดียวกับผู้ลงทุนจะต้องให้ความจริงใจต่อ



ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9 

 
53 

การลงทุนและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาคนเวียดนามให้มีความรู้โดย
การสนับสนุนให้แรงงานได้มีการเรียนรู้ฝึกอบรมอย่างสม่ําเสมอ ทั้งนี้ กลุ่ม ซีพี ได้ผ่าน
กระบวนการบ่มเพาะจนขณะนี้มีพนักงานเวียดนามจํานวน 14,000 คน และได้สร้าง
ความเช่ือมั่นให้แก่พนักงานทุกคนว่าบริษัทจะไม่ทอดทิ้งแม้ในภาวะคับขันทาง
เศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น  
 ปรัชญาการดําเนินธุรกิจของ ซีพี ที่สามารถประกอบการในเวียดนามได้
อย่ า งยั่ งยืน  คือ  คํ านึ งถึ งประ เทศที่ ล งทุน  ประชาชนในประ เทศที่ ล งทุน  
และผลประโยชน์ของ ซีพี เป็นลําดับสุดท้าย ส่งผลให้การดําเนินงานของบริษัท
สามารถดําเนินการได้ตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา 3F ได้แก่ Farm Feed และ Food 
รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่บริษัทเข้าไปเปิดดําเนินการ เพราะส่วน
ท้อ งถิ่ น เป็ นกล ไกสํ าคัญ ในการพิจ ารณาสิ ทธิ ประ โยชน์ ในการลงทุน ให้ 
แก่ผู้ประกอบการต่างประเทศ อันเป็นรูปแบบที่แตกต่างจากประเทศไทย ส่งผลให้
ชุมชนอันเป็นที่ตั้งได้รับประโยชน์จากนักลงทุนอย่างเต็มที่  

ประสบการณ์ที่ได้น ามาใช้ประโยชน์อย่างไร 
 การศึกษาดูงานทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานที่ปฏิบัติคือราชการ
สรรพากร แต่จากการสัมผัสกลุ่มข้าราชการของเวียดนาม พบว่า ข้าราชการเวียดนาม
ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านเศรษฐกิจ การค้าเป็นกลุ่มพลังคนรุ่นใหม่ที่มีความตื่นตัวและ
เปิดรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีความสนใจที่จะเป็นแนวร่วมที่จะขับเคลื่อน
ภารกิจต่างๆ ที่ภาคราชการของเวียดนามจะสามารถส่งเสริมการแข่งขันของตนให้
ทัดเทียมกับกลุ่มประเทศที่มีระบบการค้าแบบทุนนิยมและเสรีนิยมที่ต้องอาศัย 
การเรียนรู้  การสร้างเครือข่ายจึงเป็นสิ่ งสําคัญและจําเป็นยิ่ งที่จะต้องสร้าง 
ให้มีความสัมพันธ์อันใกล้ชิด ดังนั้น ราชการสรรพากรมีหน้าท่ีการจัดเก็บรายได้จากผล
กํา ไรหรือประโยชน์ที่ เกิดขึ้น ในแต่ละประเทศ การเคลื่ อนย้ ายการลงทุน  
การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นประเด็นสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีการที่จะสามารถ
บริหารจัดเก็บภาษีอากรอย่างไรให้เหมาะสมระหว่างกัน ขจัดความซ้ําซ้อนและปัญหา
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ที่จะเป็นอุปสรรคของการวางแผนภาษีอากรที่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายหลบเลี่ยงหรือ
หลีกเลี่ยงในการเสียภาษี จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเกณฑ์มาตรฐานเพื่อ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลรายได้ รายรับของคนในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยน
และเช่ือมโยงให้มีความเป็นธรรม และจัดเก็บได้อย่างทั่วถึง เพราะหากไม่ริเริ่มก่อน 
ที่จะเข้าสู่การรวมตัวอาจจะส่งผลต่อการบริหารจัดเก็บภาษีบนพื้นฐานที่มีความเสี่ยง
และอาจจะสูญเสียรายได้ของภาครัฐในการจัดเก็บภาษีของแต่ละประเทศ 
 สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่ได้จากภาคการเกษตรกรรมของเวียดนาม  
คือ ความเข้มแข็งของชุมชนและการควบคุมนโยบายของส่วนปกครองท้องถิ่นที่มี  
การถ่ายทอดแผนและนําไปสู่การปฏิบัติ การสร้างความร่วมมือของชุมชน เป็นสิ่ง 
ที่รัฐบาลไทยควรจัดทําชุมชนของแต่ละท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งผ่านกรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และขณะเดียวกันก็มุ่ ง ให้ความรู้ เกี่ยวการภาษีอากร  
เมื่อประชากรมีรายได้ก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมในการเสียภาษี ซึ่งในอนาคต
ต่อไปถ้าเกษตรกรมีการวางแผนร่วมกันโดยมีส่วนท้องถิ่นเป็นสื่อกลางและวางแผน
ควบคุมกลไกทางการตลาดเพื่อผลิตสินค้าการเกษตรให้หลากหลายก็จะเป็นแนวทาง
เพิ่มรายได้ และทําให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงความ คุ้มค่าที่รัฐบาลได้ลงทุนให้ชุมชน
เข้มแข็งและมีความสมัครใจท่ีจะเสียภาษีต่อไปในอนาคตเพื่อนําไปใช้เป็นงบประมาณ
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

บทสรุปการเรียนรู ้
เวียดนามเป็นประเทศท่ีปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมทําให้มีเสถียรภาพ

ทางการเมือง แต่วันหนึ่งเมื่อเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
อาจมีการปรับเปลี่ยนไปสู่การพัฒนาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน 
ซึ่งเวียดนามเรียนรู้และพัฒนาปรับเปลี่ยนได้อย่างดีมาโดยตลอด ทําให้เห็นได้ว่า 
การปรับตัวและมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้ จากสิ่งต่างๆ รอบตัว 
ล้วนมีคุณค่าที่จะทําให้ประเทศพัฒนาต่อไปได้อย่างไม่หยุดนิ่ง ดังนั้น เมื่อเราเป็นส่วน
หนึ่งของข้าราชการที่มีหน้าที่ให้บริการแก่ภาคประชาชนเพื่อนําประเทศไปสู่ 
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ความเจริญ จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความตื่นตัวต่อการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง
ตนเองอยู่เสมอ และเปิดใจยอมรับที่จะนําสิ่งที่ดีที่ได้พบเห็นมาปรับใช้และพัฒนางาน
ของตนเองและหน่วยงานให้มีการเปลี่ยนแปลง คิดค้นสิ่งใหม่ให้มีการพัฒนาเพราะ
หากหยุดนิ่งก็จะไม่สามารถพัฒนาการแข่งขันให้ทัดเทียมกับประเทศสมาชิกในกลุ่ม 
อย่างน้อยประเทศไทยของเรา  ต้องไม่เป็นประเทศที่เป็นภาระต่อเพื่อนสมาชิก และ
มิได้มุ่งเอาเปรียบที่จะพัฒนาประเทศตนให้มีความเจริญ เพียงประเทศเดียว แต่พวก

เราคือ กลุ่มประชาชนคนอาเซียนท่ีจะก้าวเดินไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่งต่อไป    
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การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร กรมสรรพากรเพื่อเข้าสู่ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

นางสาวสกุลรัตน์ ยั่งยืน  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 

กรมสรรพากร 

 จากการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม ในหน่วยงาน
ต่างๆ ดังน้ี  

1. The Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) 
2. The Ministry of Industry and Trade (MOIT) 
3. The Department of Public Servants and Civil Servants, 

Ministry of Home Affairs 
4. Hai Duong Clean Water Supply Center  

 รวมถึงการรับฟังบรรยายของเจ้าหน้าที่จาก The Ministry of Planning 
and Investment (MPI), Office of Nation Planning, The Ministry of Planning 
and Investment (MPI) : Foreign Investment Agency (FIA), Investment 
Promotion Centers และบริษัท CP  ตลอดจนการดูงานท่ี Upland crops (winter 
crops) และการทําธุรกิจ SMEs ระดับท้องถิ่น พบว่าการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ระดับชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไม่เพียงมองแค่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) แต่ได้มองโซนเศรษฐกิจอื่น  
เช่น FTAs เพื่อสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สําคัญของโลกเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ และเป็นที่น่าสังเกตว่ากระทรวงการคลังและกระทรวง
เกษตรและพัฒนาชนบท  (MARD) ของสาธารณรัฐสั งคมนิยม เ วียดนาม  
มีก า ร ศ ึก ษ า ว ิจ ั ย แ ล ะ พัฒ น า ใ น กํา ห น ด น โ ย บ า ย ก า ร ดํา เ น ิน ง า น ด้าน 
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Warehouse ของตนเอง และจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ AEC ของ ทั้งประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยังพบว่า 
ได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ AEC ในระดับชาติ ระดับกระทรวง ทบวง กรม  
โดยการกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อนําเปูาหมายทางยุทธศาสตร์ระดับชาติสู่หน่วยงานต่างๆ  
ซึ่ งใ ช้ตั ว ช้ีวัด เป็นกลไกในการกําหนดแนวทางการประเมินและติดตามผล 
การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการเพื่อให้สามารถถ่ายทอดเปูาหมายทาง
ยุทธศาสตร์สู่การขับเคลื่อนกลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรม หากพิจารณาเปูาหมายของการ
รวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่มอํานาจต่อรองและขีดความสามารถ 
ใน  การแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้านนั้น ควรมองการเปิด AEC ในมุมมอง
ของอาเซียนอย่างคู่ค้ามิใช่ คู่แข่งขัน ดังนั้น การเข้าสู่บริบทของ AEC จึงต้องอาศัย 
การเช่ือมโยงและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน  (ASEAN) 
เข้าด้วยกัน การนํากลยุทธ์ที่เรียกว่า “Think Global, Act Local” หรือ “คิดระดับ
โลก ทําในระดับท้องถิ่น”1  มาประยุกต์ใช้ระหว่างหน่วยงานท่ีมีภารกิจเดียวกันของทั้ง 
2 ประเทศ โดยการจัดทําแผนงานของหน่วยงานระดับท้องถิ่นของแต่ละประเทศโดย
การกําหนดเปูาหมายและการดํา เนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ร่วมกันเพื่อสร้าง
ความเข็มแข็ง ในระดับภูมิภาคอาเซียนและสร้าง การดํา เนินงานในระดับ
ปฏิบัติการให้ เป็นแรงผลักดันให้ เกิดพลังในการทํางานร่วมกัน (synergy ) 
ในการขับเคลื่อนเปูาหมายตั้งแต่หน่วยงานระดับท้องถิ่นไปจนถึงหน่วยงานระดับ
ภูมิภาคยังเป็นสิ่งที่มุ่งหวัง เพื่อให้การดําเนินงานระดับท้องถิ่นมีความเข้ มแข็ง
เพียงพอจึงจะนําอาเซียนเข้าสู่ โซนเศรษฐกิจอื่นซึ่ ง เป็น ตลาดที่ใหญ่กว่าอย่าง
เป็นรูปธรรมโดยการขับเคลื่อนจากหน่วยงานระดับท้องถิ่นได้    

จากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ เมื่อมองย้อนกลับมาที่กรมสรรพากร
จะเห็นได้ว่ามีการเตรียมความพร้อมสําหรับการเข้าสู่บริบทของ AEC เช่น การจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การนําหลักการบริหาร 
                                                           
1 Think ASEAN! : Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Hooi Den Hun 
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ความเสี่ยง2 มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร เป็นต้น การขับเคลื่อนต่างๆ นี้ทําให้เกิด 
การดํา เนินการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information 
Communication and Technology: ICT) ในการบริหารจัดการทุกขั้นตอน ตั้งแต่
รูปแบบหรือช่องทางของการให้บริการการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล  
การเช่ือมโยงข้อมูล ตลอดจนการดําเนินงานภายในองค์กรที่กําลังจะเปลี่ยนแปลง
ส่งผลให้กรมสรรพากรต้องตระหนักและคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ   การสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษี
อากรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังนั้น   เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น จึง
ควรต้องนํากลยุทธ์ที่เรียกว่า “Think Global, Act Local ร่วมกับ GRC Model3 ซึ่ง
เป็นทิศทางของผู้บริหารในระดับ C ไม่ว่าจะเป็น Chief Executive Officer (CEO), 
Chief Financial Officer (CFO), Chief Technology Officer (CTO) และ Chief 
Information Officer (CIO)” มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยสามารถแสดงองค์ประกอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ได้ตามกรอบการเตรียมความพร้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารกรมสรรพากร เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังภาพที่ 1  

 

                                                           
2 การบริหารจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากร โดยหลักการบริหารความเสี่ยงเป็นการจัดเก็บภาษีอากรด้วย
เครื่องมือต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพแวดลอ้มและลักษณะผู้เสียภาษีตามกลุ่มธุรกิจ 
3 GRC Model : Governance, Risk Management and Compliance Model 
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ICT elements for Local Thinking with GRC Model

 
ภาพท่ี 1 กรอบการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร กรมสรรพากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

จากกรอบการดําเนินงานตามภาพที่ 1  สามารถแบ่งองค์ประกอบ
หลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสรรพากร เป็นองค์ประกอบ 
ดังนี ้

1. สถาปัตยกรรมระดับองค์กร (Business Architecture Level):  
การออกแบบส่วนต่างๆ ของกระบวนการทางธุรกิจของกรมสรรพากร เช่น 

กระบวนการรับชําระภาษีอากร กระบวนการคืนภาษีอากร  กระบวนการเร่งรัดหนี้ 
ภาษีอากรค้าง เป็นต้น 

2. สถาปัตยกรรมระดับข้อมูลและสารสนเทศ (Information and Data 
Architecture Level):  การออกแบบส่วนต่างๆ ของข้อมูลและสารสนเทศภายใน 
เช่น การออกแบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศภายในองค์กรเพื่อให้ได้ระบบงาน
สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กร เป็นต้น 
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 3. สถาปัตยกรรมระดับเทคโนโลยี (Technology Architecture 
Level): การออกแบบส่วนต่างๆ ของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร เช่น การออกแบบระบบเครือข่ายสื่อสาร การออกแบบระบบ 
ความปลอดภัย เป็นต้น 

จากท้ัง องค์ประกอบหลักในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารดังกล่าวข้างต้น กรมสรรพากรยังต้องคํานึงถึงการนํากลไกในการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็น
รูปธรรมภายใต้บริบท AEC ซึ่งมีการอ้างอิงมาตรฐานสากลมาใช้ใน การดําเนินงาน
ในด้านต่างๆ และหากมองเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กรมสรรพากรควรใช้กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)4 โดยการเสริมองค์ประกอบที่สําคัญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรักษาความเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารภาครัฐในระดับประเทศและ  ก้าวเข้าสู่ความผู้นําด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาครัฐในบริบทอาเซียนได้ ดังนี้ 
 1. การปรับโครงสร้างองค์กรโดยให้มีหน่วยงานที่สอดคล้องกับภารกิจหลัก
ของกรมสรรพากร และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น หน่วย
งานวิจัยและพัฒนา หน่วยงานเก็บความต้องการ (Requirement Team) คณะ 
ผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร (ICT Audit) เป็นต้น ซึ่งหน่วยงาน
ดังกล่าวจําเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในทุกด้านเป็นอย่างดี รวมถึงต้องเข้าใจในกระบวนการ
ธุรกิจ (Business Process) ของกรมสรรพากร ซึ่งจะเป็นรากฐานสําคัญ 
ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการใช้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่าง
มีธรรมาธิบาลในระดับมาตรฐานสากล 

                                                           
4 กลยุทธเ์ชิงแก้ไข WO โดยใช้ TOWS Matrix:  คือ การนําศักยภาพภายในองค์กร ความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี และนํามาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเข้ามาประยุกต์ใช้เพือ่ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการ
ดําเนนิงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 2. การจัดสรรอัตรากําลังให้สอดคล้องกับปริมาณงานเนื่องจากลักษณะ
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและ
ซับซ้อน จึงต้องมีเง่ือนไขในการจัดหาและจัดสรรอัตรากําลังโดยใช้องค์ความรู้ทางด้าน
คอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับ
ปริมาณงาน จํานวนอัตรากําลัง และงบประมาณของกรมสรรพากรได้อย่างแท้จริง 
 3. การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควร
กําหนดแนวทางการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและมอบหมายงานทั้งในระยะสั้นและ  
ในระยะยาวให้สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5และ 
การสื่อสารของภาครัฐให้มีความรู้ ทักษะและความเป็นมืออาชีพในสายอาชีพ
สอดคล้องกับแนวทางในระดับสากลที่สามารถนํามาปรับให้สอดคล้องกับบริบทภาค
ราชการพลเรือนไทย 
 4. การปรับปรุงกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนของ
กรมสรรพากร โดยการนําองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
ในการดําเนินงาน เช่น การกําหนดรูปแบบมาตรฐานในการเขียนกระบวนการ
ดําเนินงานของหน่วยงานโดยประยุกต์ใช้กับมาตรฐานสากลอย่างเหมาะสม เพื่อให้
องค์กรมีแหล่งข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญจากการปรับปรุงกระบวนงานในระดับท้องถิ่น 
ซึ่งถือเป็นองค์ความรู้ที่สําคัญของหน่วยงานและประเทศชาติ อีกทั้ง เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ในการสร้างสถาปัตยกรรมระดับองค์กร (Enterprise Architecture) และ 
การวางแผนทรัพยากรระดับองค์กร (Enterprise Resource Planning)  
 5. การสร้างระบบงานหรือเครื่องมือสําหรับการบริหารการจัดเก็บภาษี
อากร ต้องอาศัยหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดทํา
ประมาณการการลงทุนและการวางแผนงานในการดําเนินงานและควรทําการศึกษา

                                                           
5 หลักสูตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ซ่ึงอ้างอิงจากมาตรฐานการพัฒนาของ EUCIP 



ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9 

 
63 

ความเป็นไปได้ในการลงทุนและพิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่จะนํามาพัฒนาระบบงานควบคู่กับการคํานึงถึงระยะเวลาที่นําระบบงานมาใช้งาน 
ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนและผู้เสียภาษีได้ตรงตามความต้องการ  
ในระยะเวลาที่เหมาะสมและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีต่างๆ  
ในอนาคตได้ 

6. การกําหนดกฎเกณฑ์ นโยบายภายในและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Procedure) มาตรฐาน (Standard) และคําแนะนํา (Guideline) ในการกํากับ 
การดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องตามกฎหมาย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย โดยกําหนดเป็นกฎเกณฑ์
ในการดําเนินงานอย่างเคร่งครัดและครบถ้วนยิ่งขึ้นจะทําให้การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การนํากลยุทธ์ที่เรียกว่า Think Global, Act Local 
ร่วมกับ GRC Model โดยนําศักยภาพของภายในองค์กร ความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี มาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดย
การปรับโครงสร้างองค์กร การจัดหาและจัดสรรอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากร  
การปรับปรุงกระบวนงาน หรือการกําหนดนโยบายภายในและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เป็นการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมสรรพากรในการเข้าสู่บริบทของอาเซียนและเป็นรากฐานท่ีสําคัญที่จะช่วยผลกัดนั
ให้กรมสรรพากรก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอา เซียนและโซนเศรษฐกิจอื่น 

อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน   
 
 
 
 
 



สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 
64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9 

 
65 

ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับและการประยุกต์ใช้จากการศึกษาดูงาน 
ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม 
ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2556 

นางสาวฐิรัตติกาล  วสุประสาท 
นักวิเคราะหร์ัฐวิสาหกิจปฏิบตัิการ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 

สภาพการเมือง สังคม 
การเมืองของเวียดนามค่อนข้างมีเสถียรภาพเนื่องจากมีพรรคคอมมิวนิสต์

เวียดนามเป็นพรรคการเมืองเดียว ผู้นําประเทศตั้งแต่ระดับรัฐบาลกลาง รัฐบาล
ท้องถิ่น จนถึงหมู่บ้านต่างเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ทั้งสิ้น อย่างไรก็ดี หลังปี 
2529 เวียดนามได้ประกาศใช้นโยบายปฏิรูปครั้งสําคัญซึ่งเรียกว่า โด่ย เหมย (Doi 
Moi Revolution) โดยการกระจายอํานาจบริหารไปสู่ท้องถิ่น ระบบเศรษฐกิจเสรี 
การพึ่งพากลไกการตลาดมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนทั้งในภาค 
การผลิตและภาคการลงทุน เพื่อให้ประเทศก้าวไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม
อย่างเต็มตัว 

ภาพรวมเศรษฐกิจ และนโยบายการส่งเสริมการลงทุน 
ในปี 2556 เวียดนามมีเปูาหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP Growth 

ประมาณร้อยละ 5.4 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย และลดอัตราเงินเฟูอซึ่ง เป็น
ปัญหาของเวียดนามลงให้เหลือประมาณร้อยละ 6.2 จากในปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ 
18.1 โดยมีนโยบายการปฏิรูปโครงสร้างของเศรษฐกิจใน 3 ด้านหลัก คือ การลงทุน
สาธารณะ ระบบการเงินและสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์  
3 ด้าน คือ การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง (Institution reform) การพัฒนาทรัพยากร
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มนุษย์และโครงสร้างพื้นฐาน และการปรับปรุงรูปแบบการเติบโตของประเทศ 
ให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพมากข้ึน 

รัฐบาลเวียดนามค่อนข้างประสบความสําเร็จในการดึงดูดการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ  (Foreign Direct Investment) โดยได้ปรับปรุงกฎระเบียบ
การค้าการลงทุนให้เกิดความคล่องตัว เปิดการลงทุนเสรีมากขึ้นในหลายๆ กิจการ 
อาทิ ภาคการอุตสาหกรรมการผลิต อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย ประกอบกับการให้
สิทธิพิเศษต่างๆ กับนักลงทุนต่างชาติ ส่งผลให้มูลค่าเงินทุนจดทะเบียนใหม่ในปี 2555 
มีมูลค่ากว่า 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ถึงร้อยละ 84.7 โดยมี
ประเทศญี่ปุุน สิงคโปร์ และเกาหลี ลงทุนในเวียดนามมากที่สุดตามลําดับ  

นโยบายการส่งเสริมการลงทุนของเวียดนามค่อนข้างคล้ายคลึงกับของ
ประเทศไทย โดยมีการแบ่งการให้สิทธิพิเศษตามประเภทเขตการลงทุนและประเภท
อุตสาหกรรมที่ต้องการส่งเสริม เช่น อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีทางการเกษตร โครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและ
การศึกษา อาทิ โครงการสาธารณูปโภคจะได้รับการลดอัตราการจัดเก็บภาษีนิติ  
เงินได้บุคคลจากอัตราปกติ ท่ีร้อยละ 25 เหลือร้อยละ 10 เป็นระยะเวลา 15 – 30 ปี 
รวมถึงการได้รับงดเว้นการจัดเก็บภาษีในช่วงแรกของโครงการ เป็นต้น  

การให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership: 
PPP) 

ประเทศเวียดนามได้มีการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของรัฐมา
เมื่อไม่นาน โดยมีการตั้ง PPP Office ภายใต้ Public Procurement Agency ใน
เดือนมีนาคม 2555 เพื่อเป็นศูนย์กลางสําหรับเรื่อง PPP และนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้ง 
Steering Committee โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประเทศเวียดนามได้รับ
ความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น Asia Development Bank (ADB) 
World bank USAID ทั้งด้านการเงินและด้านเทคนิคในการร่างแนวทางการเสนอ
โครงการ เครื่องมือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ  โดยล่าสุด
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นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินกู้จาก ADB เพื่อก่อตั้งกองทุน Project Development 
Facilities (PDF fund) ซึ่งเป็นการสร้างช่องทางให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงินและทางเทคนิคในการเตรียมข้อเสนอ
โครงการ การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ การจ้างที่ปรึกษาในการดําเนินโครงการ 
เป็นต้น   

โครงการ PPP ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่ง อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้เริ่มให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในภาค
เกษตรกรรม ในสินค้าประเภท ชา กาแฟ ผลไม้ และการประมง โดยภาครัฐได้ร่วมมือ
กับบริษัทต่างชาติให้เข้ามาจัดการอบรมเกษตรกรกาแฟ ลงทุนในอุปกรณ์และ
เทคโนโลยี เป็นโครงการนําร่อง  

โรงผลิตน้ําประปาไห่ ดง (Hai Duong Clean Water Supply Center) 
ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ําแดง (Red River Delta) ผลิต
น้ําประปาจํานวน 70,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สําหรับพื้นที่ 10 แขวง ทําให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ําประปาร้อยละ 60 – 70 ของพื้นที่ การลงทุนก่อสร้าง 
ส่วนใหญ่มาจากภาครัฐ แต่เนื่องจากความต้องการใช้น้ําประปามากขึ้น จึงต้องให้
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนจากแหล่งต่างๆ ทั้งรัฐบาล
กลาง ส่วนจังหวัด ส่วนท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น 
 รูปแบบการลงทุนและการบริหารโครงการสามารถแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ 
 1) รัฐวิสาหกิจที่รัฐลงทุนท้ังหมด 
 2) Joint Stock Company รัฐลงทุนส่วนหน่ึง 
 3) ภาคเอกชนลงทุนส่วนใหญ่และบริหารเอง 
 4) สหกรณ์ ในระดับท้องถิ่น 

โรงผลิตน้ําประปาไห่ ดง เป็นการลงทุนรูปแบบ Joint Stock   โดยได้รับ
เงินสนับสนุนจาก World bank รัฐบาลกลางลงทุนร้อยละ 60 แล้วโอนให้กับรัฐบาล
ท้องถิ่น เพื่อทําสัญญากับเอกชนให้ลงทุนในส่วนที่เหลือและบริหารโครงการจนกว่า  
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จะสิ้นสุดสัญญาที่อายุ 25 – 30 ปี หลังจากนั้นจึงโอนโรงผลิตน้ําประปากลับคืนให้กับ
รัฐบาลท้องถิ่น  

โครงการ PPP นี้ไม่ต้องได้รับการอุดหนุนค่าน้ําประปาจากภาครัฐ รวมทั้ง
ยังจําหน่ายน้ําประปาในราคาที่ถูกกว่าน้ําประปาของรัฐ รวมถึงสภาพโรงผลิต
น้ําประปาและคุณภาพน้ําประปายังมีคุณภาพดีกว่าโรงผลิตน้ําประปาของรัฐ 
เนื่องจากโครงการได้ใช้ประโยชน์จากความมีประสิทธิภาพของภาคเอกชนในหลายๆ 
ด้าน อาทิ ต้นทุนเงินลงทุน (Capital Cost) ลดลงประมาณร้อยละ 50 ต้นทุน 
การดําเนินการ (Operating Cost) ลดลงประมาณร้อยละ 35 การพัฒนาพื้นที่ภายใน
โรงผลิตน้ําประปาเป็นร้านอาหารเพื่อหารายได้เพิ่ม (third-party revenue) รวมถึง
การตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้ําประปาสูง และการได้รับการสิทธิประโยชน์
ต่างๆ จากรัฐบาล อาทิ สินเช่ือดอกเบี้ยต่ํา การเช่าพื้นที่ การได้รับการยกเว้นการเสีย
ภาษี 5 ปีแรก ทําให้โครงการ PPP ดังกล่าวประสบความสําเร็จ 

การประยุกต์ใช้ภายใต้บริบทของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง สคร. มีภารกิจหลักในการบริหารและพัฒนา
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการกํากับดูแล 
การประเมินผล และการพัฒนารัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ  ดังนั้น ข้อเสนอจากการศึกษาดูงานภายใต้บริบทของ  
สคร. สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. รัฐบาลจําเป็นต้องมีทิศทางที่ชัดเจนในเรื่องกิจการที่ต้องการให้เอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนว่า มีกิจการประเภทใดบ้าง รวมถึงมาตรการสนับสนุน
ของรัฐในแต่ละกิจการที่ชัดเจน เพื่อลดต้นทุนของเอกชน และดึงดูดให้เอกชนเข้ามา
ลงทุนในกิจการทั้งที่มีความสามารถในการทํากําไร และกิจการเพื่อสังคมที่เป็น
ภาระหน้าที่ของภาครัฐ 
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2. การกระจายอํานาจ (Decentralization): เวียดนามได้กําหนดผู้ที่มี
อํานาจอนุมัติใบอนุญาตให้ลงทุนออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับนายกรัฐมนตรี  
ในกิจการประเภทอากาศยาน ท่าเรือ ปิโตรเลียม สื่อสารโทรคมนาคม ไฟฟูา ระบบ
รถไฟ ทางด่วน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีมูลค่ามากกว่า 2,350 ล้านบาท 2) ระดับสภา
จังหวัด (Provicial People’s Committees) ในโครงการนอกพื้นที่การส่งเสริม และ 
3) ระดับคณะกรรมการบริหาร (Management Boards) ในพื้นที่การส่งเสริม  
ตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนใหม่ จังหวัดสามารถอนุมัติ 

โครงการที่เงินลงทุนน้อยกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐและเป็นโครงการ 
ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อของการลงทุนที่มีเงื่อนไข จากเดิมที่จังหวัดสามารถอนุมัติได้ไม่เกิน 
5 ล้านเหรียญสหรัฐ  ดังนั้น อํานาจในการอนุมัติโครงการ PPP ควรมีการกระจาย
อํานาจสู่ระดับท้องถิ่นในระดับที่เหมาะสมเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในทางปฏิบัติ 
อีกทั้ง หน่วยงานท้องถิ่นจะมีความเข้าใจความต้องการของคนในชุมชนและข้อจํากัด
ต่างๆ ในพื้นที่ มากกว่ าหน่วยงานกลาง โดยหน่วยงานกลางควรทําหน้าที่ 
ในการส่งเสริม พัฒนาเครื่องมือและแนวทางเพื่อช่วยให้หน่วยงานท้องถิ่นสามารถ
ดําเนินโครงการได้อย่างมีมาตรฐานเดียวกันและโปร่งใส รวมทั้งช่วยประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ถึงแม้ในช่วงแรกที่กฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ไม่ชัดเจน หรือ 
มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย แต่หน่วยงานภาครัฐของเวียดนามก็มีความสามารถในการ
ปรับตัวและสามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถให้เอกชน
เข้าถึงได้ ถึงแม้จะเป็นรัฐบาลคอมมิวนิสต์ ทําให้ภาคเอกชนที่มีความจริงใจและตั้งใจ
เข้าไปลงทุน กล้าที่จะเข้ามาลงทุน ดังนั้น ในช่วงที่ สคร. อยู่ระหว่างออกกฎ ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ เพื่อรองรับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 จึงควรมีการสื่อสารทําความเข้าใจกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ทั้งสองฝุายสามารถดําเนินการต่อไปได้ รวมทั้งควรปรับ 
แก้ไขและหลักเกณฑ์ที่ออกไปแล้ว หากเกิดปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
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4. เวียดนามต้องการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ จึงได้ออกกฎหมาย
เกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยอนุญาตให้รัฐวิสาหกิจสามารถแปรรูปเป็น Joint 
Stock Company และเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันในกิจการเดียวกับ
รัฐวิสาหกิจได้ เพื่อรองรับการค้า การลงทุนเสรี รวมถึงการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจ
ต่างๆ ในขณะที่ สคร. ได้มีการศึกษาถึงผลกระทบของ Asean Economic 
Community ต่อรัฐวิสาหกิจไทย สคร. อาจพิจารณาถึงความสามารถของรัฐวิสาหกิจ
บางแห่งในการดําเนินกิจการเชิงรุก การเปิดให้เอกชนเข้ามาเพื่อทําให้เกิดการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น หรือความจําเป็นที่จะต้องดํารง
กิจการนั้นๆ ในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ อย่างไรก็ดี ข้อพิจารณาดังกล่าวเป็น 

การตัดสินใจเชิงนโยบายและอาจมีผลต่อความนิยมทางการเมือง    
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

นายชยกุล ลิ่มนรรตัน ์
นักวิเคราะหร์ัฐวิสาหกิจปฏิบตัิการ 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศซึ่งมีประชากรกว่า 90 ล้านคน  
มีระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี และมีอัตราการ
เติบโตของรายได้มวลรวมประชาชาติเฉลี่ยในช่วง 10 ปีย้อนหลังกว่าร้อยละ 6 นับเป็น
ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ก้าวขึ้นมามีบทบาทที่สําคัญจน
หลายๆ ประเทศต้องเหลียวมองว่าอะไรคือปัจจัยแห่งความสําเร็จของเวียดนาม 
นอกจากนี้ หลายๆ ประเทศยังหาโอกาสในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
เวียดนาม เพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ให้กับตนเองด้วยเช่นกัน บทความนี้จะนําเสนอ
ประเด็นท่ีว่าเวียดนามคือใคร การเรียนรู้จากความสําเร็จของเวียดนาม และการปรับ
ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทย 

ประวัติศาสตร์ของเวียดนาม 
ในยุคอาณานิคมประเทศเวียดนามถูกปกครองโดยประเทศฝรั่งเศส ต่อมา

ประเทศเวียดนามได้ประกาศเอกราชจากประเทศฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2497 ตาม
สนธิสัญญาเจนีวา ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แต่หลังจากนั้นได้มีการแบ่งประเทศ
เวียดนามเป็นสองส่วนคือ เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ อย่างไรก็ตาม ในปี 2518 
ได้มีการรวมเวียดนามทั้งสองส่วนเป็นหน่ึงเดียวกัน และในปี 2519 ได้มีการเปลี่ยนช่ือ
ประเทศเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นับแต่นั้น 

การปฏิรูปเศรษฐกิจคร้ังส าคัญ 
ในปี 2529 ประเทศเวียดนามได้มีการปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งสําคัญซึ่งมีช่ือ

เรียกว่า ดอยเหม่ย (Doi Moi) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผน
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จากจากส่วนกลาง เป็นระบบเศรษฐกิจที่พึงพากลไกตลาด ลดบทบาทภาครัฐ  
เพิ่มบทบาทภาคเอกชน และมุ่งสูแนวทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ การปฏิรูปดังกล่าว
พลิกโฉมเวียดนามให้กลายเป็นประเทศซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 
ร้อยละ 6-7 มีรายได้ของประเทศเพิ่มขึ้น และมีการเปิดกว้างทางการค้าและการลงทุน
กับต่างประเทศมากขึ้น โดยปัจจุบันประเทศเวียดนามเป็นทั้งสมาชิกอาเซียน 
(ASEAN) และองค์การการค้าโลก (World Trade Organization) 

สภาพแวดล้อมทางการลงทุนในปัจจุบันของประเทศเวียดนาม 
- สภาพแวดล้อมการลงทุนของประเทศเวียดนามคล้ายคลึงกับ

สภาพแวดล้อมการลงทุนของประเทศไทยในอดีตคือ สนับสนุนการลงทุนจาก
ต่างประเทศค่อนข้างมาก (Foreign Direct Investment) โดยลักษณะการสนับสนุน
ดังกล่าวค่อนข้างคล้ายคลึงกับประเทศต่างๆ เช่น การสนับสนุนผู้ลงทุนซึ่งจะลงทุน 
ในอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีช้ันสูง อุตสาหกรรมพลังงาน การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยี
หรือเทคนิคที่ทันสมัย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม การลงทุนที่เกี่ยวกับการเกษตรสมัยใหม่ 
รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเป็นต้น โดยลักษณะของการสนับสนุนจะอยู่  
ในรูปของแรงจูงใจด้านภาษีทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีนําเข้า รวมทั้งการลดหรือ
ยกเว้นค่าเช่าที่ดินสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ จากการศึกษา  
ดูงานและการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ลงทุนจากประเทศไทยในเวียดนาม พบว่า
เจ้าหน้าที่ในระดับภูมิภาคของเวียดนามตัดสินในหรือมีอํานาจในการให้สิทธิพิเศษ
บางอย่างแก่ผู้ลงทุน ซึ่งมีทั้งข้อดีคือสามารถเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงระหว่างผู้ลงทุน
กับประเทศเวียดนามได้ แต่ในอีกทางหนึง่ก็อาจเป็นช่องทางของการทุจริตด้วยเช่นกัน 
มาตรการสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศเวียดนามค่อนข้างประสบ
ผลสําเร็จโดยในช่วง 3 ปี หลังสุด ประเทศเวียดนามมีกระแสเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศค่อนข้างใกล้เคียงกับประเทศไทย แต่กระแสเงินไหลออก เพื่อการลงทุน
ยังต่ํากว่าประเทศไทยอยู่มาก  
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- การนํา เสนอความน่าสนใจในการลงทุนของประเทศเวียดนาม 
จะคล้ายคลึงกับประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
ค่าจ้างแรงงานต่ํา มีแรงจูงใจด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการลงทุน ซึ่งเป็นไปตาม
พัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ประเทศหลายๆ ประเทศได้ผ่านพัฒนาการทางเศรษฐกิจ  
ในหลายลักษณะนี้มาแล้วทั้งสิ้นรวมถึงประเทศไทย สิ่งที่ประเทศเวียดนามจะต้อง
เรียนรู้จากประเทศเหล่านี้มีหลายอย่างเช่น การวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม 
รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไปในทิศทางอื่นเมื่อค่าจ้างแรงงานที่ต่ํา 
ไม่สามารถเป็นจุดได้เปรียบประเทศอื่นอีกต่อไป นอกจากนี้ ยังมีลักษณะเฉพาะ
บางอย่างของเวียดนามซึ่งเป็นจุดขายได้เช่นกัน เช่น มีสภาพการเมืองที่มั่นคง รวมทั้ง
มีจํานวนประชากรที่มากซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งแรงงานแล้วยังหมายรวมถึงศักยภาพ
ของการบริโภคที่สําคัญในอนาคต 

ปัจจัยสนับสนุนความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามและ
จุดอ่อนและอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนาม 

ปัจจัยสนับสนุนความสําเร็จในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
เวียดนาม 

-  สภาพการเมืองที่มีเสถียรภาพอันเนื่องมาจากระบอบการปกครองแบบ
สังคมนิยม ส่งผลให้การผลักดันนโยบายต่างๆ ประสบผลสําเร็จ  

-  มีจํานวนประชากรมากกว่า 90 ล้านคน จึงเป็นทั้งแหล่งแรงงานและ
ตลาดที่สําคัญ 

-  มีแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ 
-  มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
-  เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกและอาเซียนทําให้ได้รับประโยชน์ด้าน

ภาษีศุลกากร 
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จุดอ่อนและอุปสรรคในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเวียดนาม 
-  กฎหมายที่ไม่ชัดเจนและไม่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับ 

ใช้กฎหมายบ่อยครั้งข้ึนอยู่กับการตีความของเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ จึงเป็นอุปสรรค
ต่อการค้าการลงทุน และอาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตในหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี 

-  สาธารณูปโภคยังไม่พัฒนาได้ดีและไม่ครอบคลุมได้ทั่วถึง 
-  แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานงานไร้ฝีมือ 
-  ค่าเช่าท่ีดินและสํานักงานแพง 
-  อุตสาหกรรมขั้นกลางซึ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมหลักยังมีไม่เพียงพอ 

หรืออยู่ห่างไกล ส่งผลกระทบต่อการควบคุมต้นทุน 
-  การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามยังมีการก่อมลภาวะใน

ระดับสูงในกระบวนการผลิต มีมูลค่าเพิ่มทางการผลิตที่น้อย รวมทั้งประสบปัญหา
ภาวะเงินเฟูอค่อนข้างสูง 

-  พัฒนาการของตลาดทุนของประเทศเวียดนามยังไม่ดีเท่าที่ควร โดย
เวียดนามมีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อปี พ .ศ. 2543  
โดยปัจจุบันจํานวนบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเวียดนามยังมี
จํานวนและมูลค่าตลาดน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย 

-  ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเวียดนามยังมีจํานวนและ
มูลค่าตลาดน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย 

การเรียนรู้ประเทศเวียดนามและปรับใช้เพ่ือพัฒนาประเทศไทย 
โดยภาพรวมสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศเวียดนาม 

จะคล้ายคลึงกับประเทศไทยในอดีต ดังนั้นสิ่งที่ประเทศไทยจะเรียนรู้จากประเทศ
เวียดนามอาจไม่ใช่ระดับของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือวิวัฒนาการของ
เศรษฐกิจสมัยใหม่ อย่างไรก็ตามมีหลายปัจจัยที่ประเทศไทยจะนํามาปรับใช้เพื่อ
พัฒนาประเทศ เช่น 
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-  การเป็นพันธมิตรด้านการลงทุนและการค้า ประเทศไทยสามารถ
แสวงหาผลประโยชน์จากการที่ประเทศเวียดนามเร่งส่งเสริมการลงทุนจาก
ต่างประเทศและยังเป็นประเทศท่ีมีค่าจ้างแรงงานถูก โดยการสนับสนุน ผู้ลงทุนไทยที่
มีศักยภาพไปลงทุนในเวียดนาม เพื่อเป็นแหล่งผลิต เพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ  
ซึ่งในอีกทางหนึ่งก็จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามด้วย จากการศึกษาดูงาน
พบว่านักลงทุนจากประเทศไทยยังมีการลงทุนในประเทศเวียดนามน้อยมาก โดย
ประเทศญี่ปุุน ไต้หวัน และเกาหลี คือกลุ่มประเทศที่ลงทุนในประเทศเวียดนาม 
มากที่สุด  

-  จากการที่ประเทศเวียดนามมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งส่งผลให้รายได้ของประชาชนชาวเวียดนามสูงขึ้น รวมทั้งจากการสนทนากับ 
ชาวเวียดนามระหว่างการศึกษาดูงาน พบว่าชาวเวียดนาม  มีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าไทย 
ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยที่จะเร่งส่งออก
สินค้าเพื่อจับจองพื้นที่สินค้าระดับกลางถึงสูงในตลาดของประเทศเวียดนาม 

-  ด้วยสภาพสังคมที่อยู่ในช่วงของการพัฒนา รายได้ประชาชาติที่สูงขึ้น
จากพัฒนาการทางเศรษฐกิจ จํานวนประชากรที่ค่อนข้างสูง ประเทศเวียดนาม 
มีการพัฒนาการของสังคมเมืองอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย 
ในการลงทุนในประเทศเวียดนาม เช่น ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) หรือ
ธุรกิจอื่นๆ อย่างไรก็ตามด้วยข้อจํากัดด้านความเข้มงวดของกฎระเบียบหรือกฎหมาย
ผู้ประกอบการอาจต้องศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการร่วมเป็นพันธมิตรกับ
ผู้ประกอบการท้องถิ่น 

-  นอกจากโอกาสด้านการลงทุนและการค้าแล้ว สิ่งที่ประเทศเวียดนาม
ตั้งใจจะปฏิรูปอย่างสูงคือโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยธนาคารโลกรายงาน 
ว่า จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 2554 – 2564 ประเทศ
เวียดนามได้ตั้งเปูาหมายในการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานระดับโลก (World 
Class Infrastructure) ซึ่งเปูาหมายดังกล่าวเป็นตัวสะท้อนความสําคัญของโครงสร้าง
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พื้นฐาน และหากประเทศเวียดนามทําสําเร็จพร้อมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ทางการค้าและการลงทุนอื่นๆ ให้เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจในเวียดนาม  
มีความเป็นไปได้สูงที่ประเทศเวียดนามจะมีความน่าสนใจทางด้านการค้า การลงทุน 
และการประกอบธุรกิจสูงกว่าประเทศไทย ดังนั้น นี่จึงเป็นบทเรียนให้ประเทศไทย
ต้องเร่งพัฒนาการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้านการคมนาคม

ขนส่ง หรือการสื่อสาร มิฉะนั้นอาจต้องตามหลังประเทศเพื่อนบ้าน     
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บทความการเดินทางสู่ประเทศเวียดนาม 

นายจอมจักร อมรวัฒนา 
เศรษฐกรปฏิบัติการ 

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ   

เนื่องด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย ไทย 
พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และ บรูไนดา
รุสซาลาม ได้ทําความตกลงร่วมกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) ให้สําเร็จภายในปี 2558 เพื่อสนับสนุนการรวมตัวและความร่วมมือ
อย่างรอบด้าน ซึ่งความตกลงดังกล่าวประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่  

1. เสาหลักด้านเศรษฐกิจให้จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean 
Economic Community : AEC) 

2. เสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรมให้จัดตั้งประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (Socio-Cultural Community : ASCC) 

3. เสาหลักด้านการเมืองให้จัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน (Political and Security Pillar : APSC) 

การรวมตัวกันของกลุ่มประเทศอาเซียนนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มอํานาจ
ต่อรองและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิกอาเซียนในเวทีระหว่าง
ประเทศ รวมถึงเพื่อให้กลุ่มประเทศอาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน 
การลงทุน และแรงงานฝีมือ กันอย่างเสรี  ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) จึงได้จัดให้ผู ้ที ่มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลเพื ่อ
ฝึกอบรมระยะสั ้น หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะ  
การทํางานสําหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2557  
ไปศึกษาดูงานในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้า
อบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ 
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โดยสํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดประเทศที่จะพาผู้เข้าอบรมฯ ไปเยี่ยมชมไว้ 3 ประเทศ 
ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และเวียดนาม และแบ่งผู้เข้ารับ
การอมรมฯ ออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้ไปศึกษาการดําเนินงานของหน่วยงานราชการ
ต่างๆ ของประเทศนั้นๆ ซึ่งผมถูกกําหนดให้ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม  
โดยมีกําหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2556 รวม 5 วัน การศึกษา 
ดูงานดังกล่าว สามารถจัดทํารายงานสรุปได้ ดังนี้   

1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม 
เมืองหลวง   ฮานอย 
ระบอบการปกครอง  ระบอบสังคมนิยม 
ภาษาทางการ   ภาษาเวียดนาม 
จํานวนประชากร   90,388,000 คน (ณ พฤศจิกายน 2556) 

และจัดว่ ามีประชากรเป็นอันดับ 3 ใน
อาเซียน รองจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ 
โดยประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ ในชนบท  
(ร้อยละ 70) และมีความรู้หนังสือสูง (ร้อยละ 94) 

พื้นที่    331,150 ตารางกิโลเมตร 
สภาพภูมิประเทศ ประมาณ 3 ใน 4 ของเวียดนามประกอบด้วย

ภูเขาและปุาไม้ มีพื้นที่ราว 328,000 ตาราง
กิโลเมตร นอกนั้นเป็นไหล่เขาและหมู่เกาะ
ต่าง ๆ นับพันเกาะ มีพื้นที่เพาะปลูกท่ีสําคัญ
สองแห่ งคื อ  ที่ ร าบลุ่ ม ปากแม่ น้ํ า แด ง  
ทางภาคเหนือ และที่ราบลุ่มปากแม่น้ําโขง  
ทางทิศใต้ 

ผลิ ตภัณฑ์ มวลร วม     มู ลค่ า  155,565 ล้ านเหรี ยญสหรั ฐ 
 ภายในประเทศ (GDP)         (ปี 2555) 
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รายได้ต่อหัว  1,753 เหรียญสหรัฐ (ปี 2555) 
(GDP (nominal) per capita) 

อัตราเงินเฟูอ  ร้อยละ 6.8 
สกุลเงิน  ด่อง (VND) (10,000 ด่อง คิดเป็นประมาณ 

15 บาท) 
ในช่วงก่อนออกเดินทาง สํานักงาน ก .พ. ได้จัดประชุมเพื่อเตรียม 

ความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการอบรมฯ และมอบหมายให้แบ่งกลุ่มเพื่อนําเสนอรายงาน
ภายหลังจากที่ได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยแล้ว โดยให้กําหนดหัวข้อที่จะจัดทํา
รายงาน พร้อมกับโครงร่างและขอบเขตการนําเสนอในเบื้องต้น หลังจากนั้น ในช่วงบ่าย
ได้มีการนําผู้เข้าอบรมฯ เดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม สภาพบ้านเมืองของ
เวียดนามนั้นมีลักษณะใกล้เคียงกับไทย คือ มีพื้นที่เพาะปลูกสําหรับการทําเกษตรกรรม
ที่กว้างขวางและมีความอุดมสมบูรณ์ แต่ในเมืองหลวง (กรุงฮานอย)ประชากรอาศัยอยู่
ค่อนข้างหนาแน่น การจราจรคับคั่ง ประชาชนนิยมใช้จักรยานและจักรยานยนต์เป็น
ยานพาหนะหลัก เนื่องจากกรุงฮานอยยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่ทันสมัย 
เช่น รถไฟฟูาหรือรถไฟใต้ดินให้ประชาชนใช้ในการเดินทาง ส่วนอาคารสถานท่ีต่างๆ  
ในกรุงฮานอยยังเป็นอาคารขนาดเล็ก อาคารสูงยังมีไม่มาก  

2. การศึกษาดูการดําเนินงานของหน่วยงานราชการของเวียดนาม 
 สํานักงาน ก.พ. ได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานราชการของเวียดนาม  
4 แห่ง มาให้ข้อมูลเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจของเวียดนามและแผนยุทธศาสตร์และ
ทิศทางพัฒนาประเทศในอนาคต และเปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ประกอบด้วย 

1. Development Administration and National Development 
Plan in Vietnam, Office of National Planning ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบด้านการวางแผนพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะคล้ายคลึง
กับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ของไทย 
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2. Strategies for AEC Integration in Agricultural Sector, Ministry 
of Agriculture and Rural Development ซึ่งเป็นหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบด้านเกษตรกรรม โดยมีลักษณะคล้ายคลึงกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ของไทย 

3. Strategies for International Trade for ASEAN Collaborations, 
Ministry of Industry and Trade ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน
การค้าระหว่างประเทศ โดยมีลักษณะคล้ายคลึงกับกระทรวงพาณิชย์
ของไทย 

4. Government Personnel Management and Administration 
System in Vietnam, Department of Public Servants and 
Civil Servants, Ministry of Home Affairs ซึ่งเป็นหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบข้าราชการ โดยมีลักษณะคล้ายคลึงกับสํานักงาน ก .พ. 
ของไทย   ซึ่งสามารถสรุปเนื้อหาที่ได้จากการศึกษาดูงานได้ ดังนี้ 

- อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม (ดูได้จากผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศ (GDP)) ในปี 2556 อยู่ที่ระดับร้อยละ 5.03 และตั้งเปูาหมาย 
การเจริญเติบโตในปี 2557 ไว้ที่ร้อยละ 5.40 โดยมุ่งเน้นการลงทุนของภาครัฐเป็น
สําคัญ 

- อัตราเงินเฟูอในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 6.8 และตั้งเปูาหมายอัตราเงินเฟูอ 
ให้อยู่ในช่วงร้อยละ 6.2-6.3 

- เงินทุนสํารองระหว่างประเทศของเวียดนาม ณ สิ้นปี 2555 เท่ากับ 
25,573 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสามารถรองรับค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้นานถึง 
12 สัปดาห์ 

- เวียดนามมีมูลค่าการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมสูงสุด รองลงมาคือ 
ภาคอสังหาริมทรัพย์ และภาคการท่องเที่ยว ณ ปี 2553  
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- การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) 
ซึ่งถือเป็นอีกเครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเวียดนาม โดยนักลงทุน
ต่างประเทศได้เข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตสูงที่สุด คิดเป็นประมาณร้อย
ละ 50 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดของประเทศ ประเทศที่เข้ามาลงทุนในเวียดนาม
มากที่สุด คือ ญี่ปุุน (ประมาณ 29,145 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 15  
ของ FDI ) ขณะที่ประเทศไทยมีมูลค่าการลงทุนในประเทศเวียดนามอยู่ที่ลําดับที่ 9 
(7,505 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของ FDI) 

- สินค้าส่งออกท่ีสําคัญของเวียดนามที่สําคัญของเวียดนามที่มีมูลค่าสูงสุด  
10 อันดับแรก ณ ปี 2554 ได้แก่ 1) เสื้อผ้าสําเร็จรูป 2) น้ํามันดิบ 3) โทรศัพท์และช้ินส่วน
อุปกรณ์ 4) รองเท้า 5) อาหารทะเล 6) คอมพิวเตอร์ 7) เครื่องจักรและช้ินส่วนอุปกรณ์ 
8) ผลิตภัณฑ์ไม้ 9) ข้าว 10) ยางพารา   

- ประเทศเวียดนามมีการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยกําหนด 
ให้หน่วยงานราชการต้องดําเนินงานแบบเชิงรุก โดยการให้ความรู้และความเข้าใจ
เรื่องความสําคัญของการตั้งประชาคมอาเซียนแก่ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป 
เพื่อให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน รวมทั้งการวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า และ
การเตรียมการร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือรองรับ 

ภายหลังจากการอภิปรายของหน่วยงานราชการทั้ง 4 แห่งเสร็จสิ้น 
สํานักงาน ก.พ. ได้เชิญตัวแทนของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ที่ตั้งอยู่ 
ในเวียดนามซึ่งดําเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารเป็นหลัก มาร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเข้ามาลงทุน โดย CP ได้ยึดหลักการสําคัญ 3 ข้อใน
การดําเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดการลงทุนที่ยั่งยืน ได้แก่ การคํานึงถึงประโยชน์ต่อประเทศ
นั้นๆ เป็นลําดับแรก รองลงมาเป็นการที่ประชาชนในประเทศน้ันๆ จะได้รับประโยชน์
จากการลงทุนของ CP และสุดท้ายคือประโยชน์ต่อตัวบริษัท CP เอง นอกจากนี้ CP 
ได้มีการตั้งกองทุน ซี .พี.เวียดนามเพื่อการกุศล ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชน
เวียดนามที่อาศัยอยู่ในชนบท 
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หลังจากนั้น สํานักงาน ก.พ. ได้พาคณะผู้เข้าอบรมฯ เดินทางไปเยี่ยมชม
หน่วยงานราชการต่างๆ ของประเทศเวียดนาม ได้แก่ Ministry of Agriculture and 
Rural Development ซึ่งรับผิดชอบภาคเกษตรกรรมของเวียดนาม โดยสรุปเนื้อหา
การเยี่ยมชมได้ดังนี้  

ภาคเกษตรกรรมของประเทศเวียดนามมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
- มูลค่าสินค้าภาคเกษตรกรรมของเวียดนามมีมูลค่าสูงถึงร้อยละ 20 ของ 

GDP โดยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมคิดเป็น 28,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และมีสินค้าหลัก คือ ข้าวและยางพารา 

- การปลูกข้าว ชาวนาจะได้รับกรรมสิทธิ์ในผลผลิตข้าว แต่พื้นที่นาเป็น
กรรมสิทธิ์ของรัฐบาล โดยจะเน้นการเพาะปลูกเพื่อการบริโภคในประเทศเป็นหลัก 
หากมีผลผลิตเหลือจึงจะส่งออก 

- ระบบชลประทาน ปัจจุบันประมาณร้อยละ 70 ของหมู่บ้านสามารถ
เข้าถึงระบบชลประทานที่ดี  ส่วนอีกร้อยละ 30 ต้องอาศัยแหล่งน้ําธรรมชาติ 
เวียดนามตั้งเปูาหมายว่าภายในปี 2563 ทุกชุมชนจะต้องสามารถเข้าถึงและใช้ระบบ
ชลประทานได้ 

สรุป 
เวียดนามจัดว่าเป็นประเทศที่เป็นคู่แข่งที่สําคัญประเทศหนึ่งของไทย 

ทั้งในด้านการค้า การลงทุน แรงงาน และการท่องเที่ยว เนื่องจากประเทศเวียดนาม 
มีศักยภาพสูงในการเป็นฐานการผลิต เนื่องจากมีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ สามารถ
ผลิตผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา กาแฟ เป็นต้นได้ในอับดับต้นๆ ของ
โลก มีแรงงานท่ีมีคุณภาพและมีค่าแรงต่ํา และมีกําลังซื้อสูงเนื่องจากมีประชากรมาก 
จึงเป็นเปูาหมายของนักลงทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุุน ซึ่งนักลงทุนญี่ปุุนมองว่า
ในอีก 10 ปี ข้างหน้า เวียดนามน่าจะเป็นจุดหมายอันดับ 1 ในเอเชียในการตั้ง
โรงงานผลิตสินค้า ดังนั้น ไทยจึงต้องมีการเตรียมการในทุกๆ ด้านให้พร้อมและ  
ไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
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ในอนาคตและสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในประชาคมอาเซียนได้อย่าง

ประสิทธิภาพ   
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ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน 
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

นางสาววีรยา  จุลมนต ์
เศรษฐกรปฏิบัติการ 

สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

ด้วยจํานวนประชากรถึง 90 ล้านคนและเป็นสัดส่วนของวัยแรงงานถึง
ร้อยละ 69 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงถือเป็นประเทศกําลังพัฒนาที่มีศักยภาพ
ในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง เนื่องจากมีความพร้อมทั้งกําลังการผลิตและ
กําลังซื้อ และยังถือเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองมากที่สุดในภูมิภาคลุ่มแม่น้ํา
โขง จึงทําให้ดึงดูดนักลงทุนท้ังจากในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มนักลงทุนจึงนิยม 
ตั้งโรงงานที่เวียดนามมากขึ้น นอกจากนั้นแล้ว เวียดนามมีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม
กับเกษตรกรรม กล่าวคือ มีที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ทั้งตอนบนและตอนล่าง ได้แก่ ที่ราบลุ่ม
แม่น้ําแดงทางตอนเหนือและที่ราบลุ่มแม่น้ําโขงทางตอนใต้ และด้วยพื้นที่ภูเขา 
ที่บริเวณตอนบนของประเทศนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างและพัฒนาระบบ
ชลประทานเพื่อแจกจ่ายน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภคของคนท้ังประเทศ นอกจากนี้ 
ทางการยังให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคนอันเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ผลักดันให้
เวียดนามมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

บทความนี้ ผู้ เขียนจะกล่าวถึงความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ประเด็น
หลัก ได้แก่ เกษตรกรรม การค้าและการลงทุน และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของ
เวียดนาม 
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เกษตรกรรม 
ภาคการเกษตรคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศของเวียดนาม (ณ สิ้นปี 2556 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมี
มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 142 พันล้านเหรียญสหรัฐ) แผนการดําเนินงานระยะสั้นของ
กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท ได้แก่ การปรับโครงสร้างการผลิตสําหรับพื้นที่
เพาะปลูกขนาดใหญ่ เพิ่มพื้นที่การผลิต เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และมีการ
ดําเนินมาตรการ “3 ลด 3 เพิ่ม” กล่าวคือ ลดปริมาณเมล็ดให้เหมาะสมต่อพื้นที่
เพาะปลูก ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และลดการใช้ยาปราบศัตรูพืช เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ 
และเพิ่มกําไร ในปัจจุบันมีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและเวียดนามในด้านต่างๆ 
ได้แก่ การพัฒนาดิน การลดความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยว รวมไปถึง
ข ้อตกลงทางส ุขอนามัยพืชและสัตว ์ขององค์กรการค ้าโลกภายใต ้โครงการ
แลกเปลี ่ยนผู ้เ ชี ่ยวชาญและความช่วยเหลือทางเทคนิค นอกจากนี้ เวียดนาม 
ยังมีนโยบายส่งเสริมการวิจัยข้าวลูกผสม (hybrid rice) อีกด้วย การบริหารจัดการข้าว
ของเวียดนามนั้น หากผลิตได้น้อยกว่าที่ประชาชนต้องการบริโภคก็จะมีการขนส่งมา
จากภูมิภาคที ่ม ีผลผลิตข้าวเยอะ แต่หากผลิตได้มากกว่าความต้องการของ
ประชาชนก็จะส่งออกนอกประเทศด้วยราคาที่เป็นไปตามกลไกตลาด สําหรับ 
การดําเนินงานตามแผนงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) นั้น เวียดนามมีคณะทํางานเพื่อรายงานความคืบหน้าและ
นําเสนอกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท โดย ณ ปัจจุบัน เวียดนามสามารถ
ดําเนินการตามแผนงานไปได้แล้วทั้งสิ้นร้อยละ 33 ของมาตรการที่กําหนดเพื่อการ
เตรียมการเข้าสู่ AEC 

ผลกระทบธุรกิจการเกษตรที่อาจเกิดขึ้นต่อไทยและเวียดนามหากเข้าสู่ 
AEC จะเป็นไปได้ทั้ง 2 ด้าน กล่าวคือ การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนกับประเทศต่างๆ จะทําให้ขยายตลาดของทั้ง 2 ประเทศออกไปได้กว้างขึ้น 
โดยตลาดอาเซียน+6 ช่วยให้เข้าถึงตลาด 16 ประเทศ ที่มีจํานวนประชากรกว่า 
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3,000 ล้านคน หรือกว่าร้อยละ 50 ของประชากรโลก การยกเลิกกําแพงภาษีและ 
ลดอุปสรรคทางการค้าสินค้าเกษตรภายใต้การเปิดตลาดสินค้าเกษตรหลังการ
รวมกลุ่มเป็น AEC แล้ว  โดยในภาพรวมจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้ฐานการผลิต
เดียวกัน การขยายการส่งออก และโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรและบริการ อย่างไร
ก็ดี จากการหารือกับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม พบว่าการเข้าสู่ AEC แม้ว่าจะทําให้ข้าวไทยมี
ยอดการส่งออกข้าวในตลาดอาเซียนเพิ่มขึ้น แต่อาจจะยังไม่สามารถแบ่งส่วนแบ่ง
ตลาดข้าวจากเวียดนามได้ เนื่องจากปัจจัยท้าทายทั้งภายในประเทศไทยเอง ได้แก่ 
นโยบายรับจํานําข้าวที่ค้ําประกันราคาค่อนข้างสูงกว่าราคาตลาดโลก ภาวะแรงงาน 
ตึงตัว การโยกย้ายของแรงงานภาคเกษตรออกไปประกอบอาชีพอื่นที่ให้ผลตอบแทน
สูงกว่า และปัจจัยภายนอกประเทศ ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของน้ําและระบบ
ชลประทานของเวียดนาม ทําให้ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่สูง ประกอบกับค่าจ้างแรงงาน
ที่ถูกกว่า และต้นทุนการขนส่งหลักทางเรือที่ต่ํากว่า สนับสนุนให้ ราคาข้าวของ
เวียดนามต่ําและสามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้น โดยในปี 2554 เวียดนามสามารถส่งออก
ข้าวได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 7.1 ล้านตัน ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของปริมาณการค้าข้าว
โลก และในช่วงระยะเวลา 10 เดือนแรกของปี 2556 เวียดนามส่งออกข้าวไปแล้ว
มากกว่า 5.7 ล้านตัน หรือคิดเป็นมูลค่าราว 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐ เฉลี่ย 440 
เหรียญสหรัฐต่อตัน ในขณะที่ปริมาณการส่งออกข้าวของไทยทั้งปี 2556 คิดเป็น 6.4 
ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เฉลี่ย 657 เหรียญสหรัฐต่อตัน  

จังหวัดบั๊กนิญ (Bac Ninh) เป็นหนึ่งในหลายจังหวัดที่ผู้เขียนมีโอกาสลง
พื้นที่ไปศึกษาการทําเกษตรกรรม บั๊กนิญตั้ งอยู่ ในภูมิภาคดินดอนสามเหลี่ยม 
ปากแม่น้ําแดงทางภาคเหนือของประเทศ เป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตพื้นที่ติดกับ 
กรุงฮานอย ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ เพาะปลูก ประมง  
ปศุสัตว์ รัฐบาลให้การสนับสนุนโดยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งระบบชลประทานที่มีการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private 
Partnership) หรือรูปแบบการดําเนินงานที่ให้เอกชนดําเนินการสร้างและโอนเป็น
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ของรัฐในภายหลัง (Build Operate Transfer) เพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรและ
ประชาชนจะมีน้ําใช้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ รวมไปถึงเพื่อรองรับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่างๆ นอกจากนั ้น ธนาคารพัฒนาเอเชีย 
(Asian Development Bank) และ French Agency for Development (AFD) 
ยังมีโครงการลงทุนที่จังหวัดบั๊กนิญ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการสร้างศักยภาพในการพัฒนาเกษตรกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของ
ชุมชนเอง มุ่งหวังให้การผลิตมีประสิทธิผลที่สูงขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น ด้วยการลงทุน  
ในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม มีการวางแผนและติดตาม
โครงการด้วยระบบของชุมชนเองโดยให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทําหน้าที่บริหารจัดการ 
น้ําในเกษตรกรรมขนาดใหญ่ และให้ประชาชนทําหน้าที่จัดการน้ําสําหรับเกษตรกรรม
ขนาดเล็กหรือเพื่ออุปโภคบริโภคภาคครัวเรือน ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการ 
ที่ชัดเจนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในท้องถิ่น การระดมทุน เพื่อระบบ
ชลประทานนั้นมาจากหน่วยงานภาครัฐร้อยละ 50 และจากประชาชนในท้องถิ่นอีก
ร้อยละ 50 กระบวนการหลังเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะเป็นผู้กําหนดราคาขายและคู่ค้า
เอง โดยจะสามารถขายให้แก่ทั้งพ่อค้าเอกชนและองค์กรของรัฐบาล  สําหรับการ
จัดการเมื่อเกิดภัยพิบัตินั้น รัฐบาลมีการเตรียมการทั้งด้านเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ
ฉุกเฉิน รวมถึงเฝูาระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด มีระบบ Early warning 
ส่งตรงไปยังหมู่บ้าน พยากรณ์สถานการณ์และประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
ภายหลังเกิดภัยพิบัติรัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนบางส่วนหรือจัดหา
เครื่องมือเกษตรกรรมราคาถูกให้แก่เกษตรกรเพื่อฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อไป 

การค้าและการลงทุน 
ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตและการเมืองที่มั่นคง เวียดนาม

จึงเป็นที่ดึงดูดของนักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุน 
ญี่ปุุนท่ีประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 กลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของนักลงทุน
ต่างประเทศเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากนัก อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า
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กีฬา เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าในประเทศไทย ประกอบกับหนึ่งในนโยบาย
ปฏิรูปเศรษฐกิจ “โด่ย เหมย” (Doi Moi Revolution) ที่เป็นนโยบายการส่งเสริมการ
ลงทุนจากต่างประเทศที่เอื้อประโยชน์แก่นักลงทุน โดยมีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ
การค้าและการลงทุนให้เกิดความคล่องตัวสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสิทธิ
พิเศษอื่นๆ เช่น การให ้ส ิทธ ิถ ือครองที ่ด ิน (ด ัง เช ่นที ่บร ิษ ัท ซ ี.พ ี. เ ว ียดนาม  
คอร์ปอเรชั่น ได้รับสิทธิในที่ดินเพื่อเพาะปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์) การให้สิทธิภาษี
โดยรัฐบาลจะไม่เก็บภาษีเครื่องจักรอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างที่นําเข้ามาเพื่อผลิต
สินค้าส่งออก และยืนยันที่จะไม่ยึดกิจการเป็นของรัฐ รวมทั้งอนุญาตให้ส่งเงินทุนและ
นํากําไรกลับประเทศตนเองได้เร่งดําเนินนโยบาย One-Price Policy เพื่อลดต้นทุนการ
ลงทุนให้แก่นักลงทุนต่างชาติในสาขาโทรคมนาคม ไฟฟูา และคมนาคมขนส่ง เพื่อให้
เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างงาน นอกจากนี้ เวียดนามได้จัดทํารายช่ือ
โครงการที่ต้องการการลงทุนจากต่างชาติและได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ระหว่างปี 
2549 – 2553 (List of National Projects Calling for Foreign Investment 2006 
– 2010) ครอบคลุมกิจการหลายประเภท และปรับปรุงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุมัติโครงการลงทุนจากต่างชาติ โดยใช้ระบบ One-Stop Service เพื่อแก้ปัญหา
ความล่าช้าเกี่ยวกับการขออนุญาตลงทุน 

รัฐบาลยังให้ความสําคัญในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านพลังงาน และโครงการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อการผลิตสินค้า 
ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก นอกจากนี้ รัฐบาลมีนโยบายสงวนอาชีพไว้สําหรับ
ชาวเวียดนาม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเบา กล่าวคือ อุตสาหกรรมที่นําเอาวัตถุดิบ
อันเป็นผลจากอุตสาหกรรมหนักมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีน้ําหนักเบา เป็น
อุตสาหกรรมที่ไม่ต้องใช้เงินทุนสูง อาทิ การทอผ้า การทําอาหารกระป๋อง การทํายา 
การทําเครื่องเวชภัณฑ์ การผลิตวิทยุ โทรทัศน์ เส้นใยสิ่งทอ  เป็นต้น 

ณ เดือนตุลาคม 2556 จากรายงานของสํานักงานสถิติแห่งชาติของ
เวียดนามพบว่าในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2556 ยอดการลงทุนจากต่างประเทศ 
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ในเวียดนามอยู่ที่ 19.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 65.5 แบ่งเป็น 
การลงทุนในโครงการใหม่ 1,050 โครงการ การลงทุนจากต่างประเทศส่วนใหญ่ 
อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสูงถึง 14.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น
ร้อยละ 77.6 ของยอดการจดทะเบียนการลงทุนจากต่างประเทศท้ังหมดในเวียดนาม 
รองลงมาได้แก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟูาร้อยละ 10.6 
และภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกร้อยละ 26 เกาหลีใต้เป็นประเทศที่เข้ามาลงทุน
เวียดนามสูงสุด ด้วยยอดการลงทุนกว่า 3.58 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 
27 ของยอดการลงทุนจากต่างประเทศทั ้งหมดในเวียดนาม รองลงมาได้แก่ 
สิงคโปร์ 2.72 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามด้วยจีน 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ญี่ปุุน 
1.15 พันล้านเหรียญสหรัฐ และรัสเซีย 1.01 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
เวียดนามเองก็มีแผนงานโครงการ Talented Program คล้าย

ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของไทย โดยการดําเนิน โครงการจะเริ่มจาก
กระบวนการคัดเลือกผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับดีเยี่ยม และหากสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ซึ่งหน่วยงานสามารถ
เป็นผู้คัดเลือกได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกจากส่วนกลาง นอกจากนี้  
ยังมีนโยบายพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของส่วนกลางและภูมิภาค มีการ
โอนย้ายเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ความสามารถไปยังพื้นที่ที่มีปัญหา จากนั้นจึงจะโอนย้าย
กลับมาสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น การเลื่อนตําแหน่งจะพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่จากโครงการ 
Talented Program เป็นลําดับแรก โดยระหว่างการเข้าพบปะกับ Department of 
Public Servants and Civil Servants สังกัดกระทรวงกิจการภายในของเวียดนาม 
ผู้แทนไทยได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างข้าราชการ
ไทยและเวียดนาม โดยแลกเปลี่ยนกันศึกษาและปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานสาขา
ต่างๆ ซึ่งในระยะแรกอาจเริ่มดําเนินโครงการกับสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
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พลเรือนของทั้ง 2 ประเทศ โดยเวียดนามได้แสดงความคิดเห็นสนับสนุนแนวคิด
ดังกล่าวด้วย 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า แม้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของปี 2556 
ที่ร้อยละ 5.42 จะต่ํากว่าที่สํานักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามคาดการณ์ไว้ แต่ด้วย
ความสมบูรณ์ของปัจจัยการผลิตที ่ม ีอยู ่ในประเทศ นโยบายส่งเสริมการค้า  
การลงทุนต่างๆ และมาตรการพัฒนาบุคลากรของเวียดนามเอง ทําให้เวียดนามมี

ศักยภาพที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้อีกในอนาคต     
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บทสรุปการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม 

นายธนบัตร รักสุจริต 
เศรษฐกรปฏิบัติการ 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ร่วมกับสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย [Asian Institute of Technology (AIT)] จัดหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้นสําหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 9 ประจําปี 2556 ภายใต้ช่ือ 
หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทํางานสําหรับขา้ราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรเดินทางไปเรียนรู้และดูงาน 
ที่ประเทศเวียดนามเมื่อระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2556 (ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ของ ก.พ. และ AIT ซึ่งคอยทําหน้าที่ให้คําแนะนําและอํานวยความสะดวก) สรุป
รายละเอียดได้ดังนี้ 

1. ภาพรวมก าหนดการเรียนรู้และดูงาน 
ในช่วงแรกผู้ เข้าร่วมหลักสูตรได้รับฟังและหารือเกี่ยวกับภาพรวม 

การเตรียมความพร้อมของเวียดนามเพื่อเข้าสู่การรวมตัวในอาเซียน (ASEAN 
Integration) โดยมีผู้แทนจากสํานักงานแผนแห่งชาติ (Office of National 
Planning) กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (Ministry of Agriculture and Rural 
Development) กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (Ministry of Industry and 
Trade) และกระทรวงกิจการภายใน (Ministry of Home Affairs) ของเวียดนามเป็น
ผู้นําเสนอ และได้ศึกษาระบบการบริหารจัดการข้าราชการพลเรือนของเวียดนามผ่าน
การนําเสนอของกระทรวงกิจการภายใน 

ต่อมา ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้เดินทางไปเยี่ยมชมกระทรวงเกษตรและ
พัฒนาชนบทของเวียดนามและเรียนรู้เกี่ยวกับความคืบหน้าการดําเนินงานของ
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กระทรวงฯ เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [ASEAN 
Economic Community (AEC)] ในปี 2558 และให้สอดคล้องตามเครื่องมือติดตาม
ผลการดําเนินงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Scorecard) นอกจากนี้  
ได้เข้าสํารวจพื้นที่สําหรับการปลูกข้าวและชลประทานพร้อมกับรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ในพื้นที่ชนบทของ
เวียดนาม 

ในช่วงท้ายของการเรียนรู้และดูงาน ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้เดินทางออกจาก
กรุงฮานอยเพื่อไปสํารวจการผลิตสินค้าท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม [Small and Medium Enterprises (SMEs)] และโครงการการลงทุน 
ซึ่งมาจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน [Public-Private-Partnership 
(PPP)] และเข้าพักที่เมือง Ninh Binh เพื่อทัศนศึกษาและสรุปภาพรวม 
การเรียนรู้และดูงานท้ังหมด  

2. ผลที่ได้รับจากการเรียนรู้และดูงาน 
โดยสรุปการเรียนรู้และดูงานข้างต้นให้ประโยชน์ทั้งแก่ฝุายไทยและ

ฝุายเวียดนาม ดังนี ้
2.1 ในส่วนของไทย นอกเหนือจากได้รับข้อมูลการดําเนินงานต่างๆ 

ของหน่วยงานรัฐบาลเวียดนามในการเตรียมความพร้อม  เพื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และเรียนรู้สภาพสังคมและวัฒนธรรมของชาวเวียดนามอย่าง
ใกล้ชิดแล้ว ผู้ เข้าร่วมหลักสูตรซึ่งเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่า 30 คน  
จากมากกว่า 20 หน่วยงานของไทย ได้ใช้โอกาสจากการเรียนรู้และดูงานสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับข้าราชการของเวียดนามเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
สองประเทศ  

2.2 ในส่วนของเวียดนาม หน่วยงานต่างๆ ที่ผู้แทนของไทยเข้าพบได้
ใช้โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของทั้งสอง
ประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเรียนรู้
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เกี่ยวกับระบบขา้ราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงของไทยซึ่งเป็นหน่ึงในระบบบริหารกําลังคน
คุณภาพในภาคราชการเพื่อสร้างความพร้อมให้กับข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงอย่างเป็น
ระบบ โดยเน้นที่การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Workplace Learning) และเสริม
ด้วยกลไกการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การสอนงาน และการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม
เพื่อให้ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  

นอกจากนี้ ทางเวียดนามได้เรียนรู้ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์ของ
ผู้เข้าร่วมหลักสูตรเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมหลักสูตรการเสริมสร้าง
คุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทํางานสําหรับข้าราชการ  ผู้มีผลสัมฤทธิ์
ประจําปี 2556 ที่จัดโดย ก.พ. และ AIT ซึ่งรวมถึงการศึกษาการทํางานของ
ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ [One Stop Export Service Center (OSEC)]  
ที่เป็นนวัตกรรมการทํางานเชิงบูรณาการของภาคราชการไทยภายใต้การกํากับดูแล
ของกระทรวงพาณิชย์ 

3. ความเห็น 
การเข้าร่วมหลักสูตรเดินทางไปเรียนรู้และดูงานที่ประเทศเวียดนาม

ดังกล่าว นอกเหนือจากเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของภาครัฐ และสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของเวียดนามแล้ว ถือเป็น
จุดเริ่มต้นที่สําคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามผ่านความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ โดยข้าราชการ  ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของไทยซึ่งมาจากหลาย
หน่วยงานสามารถสร้างเครือข่ายร่วมกับข้าราชการของเวียดนามเพื่อหาแนวทาง

พัฒนาความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป   
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 ภาคผนวก – ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศเวียดนาม 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  
[Gross Domestic Product 
(GDP)] ต่อหัว และการเติบโตของ 
GDP 

GDP ต่อหัว  = 1,362 เหรียญสหรัฐฯ (ปี 2555)  
การเติบโตของ GDP = ร้อยละ 5.03 (ปี 2555) 

อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) ร้อยละ 7.1 ในปี 2555 (ลดลงจากร้อยละ 
18.58 ในปี 2554)  

อุตสาหกรรมหลัก อาหารแปรรูป สิ่งทอ รองเท้า เครือ่งจักร เหมือง
แร่ ถลุงเหล็ก ปูนซเีมนต์ ปุย๋เคมี ยางรถยนต์ 
กระดาษ 

สินค้าส่งออกส าคัญ เสื้อผ้า สิ่งทอ นํ้ามันดิบ ข้าว อาหารทะเล 
รองเท้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
เครื่องจักรกล 

ตลาดส่งออกส าคัญ สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป อาเซยีน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุุน   

สินค้าน าเข้าส าคัญ เครื่องจักร น้ํามันดิบ คอมพิวเตอร ์อุปกรณ์
ไฟฟูาและส่วนประกอบ เส้นใยสิ่งทอ เหล็ก 
พลาสติกส่วนประกอบรถยนต์  

ตลาดน าเข้าส าคัญ สาธารณรัฐประชาชนจีน อาเซียน สาธารณรัฐ
เกาหลญีี่ปุุน สหภาพยุโรป   

สัดส่วนแรงงานเทียบกับประชากร ร้อยละ 69.3 (ปี 2555) 

หมายเหตุ: เป็นข้อมูลจากกระทรวงการวางแผนและการลงทุน (Ministry of Planning and 
Investment) ของเวียดนามและสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of 
Investment) ของประเทศไทย  
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ข้าราชการรุ่นใหม่ส่องเวียดนาม เหลียวดูไทย 

นางสาวเกษราภรณ์ จงวิไลเกษม                                                                                                     
เศรษฐกรปฏิบัติการ                                                                                                    

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ข้าพเจ้าได้รับโอกาสอันดีจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการ  พลเรือน (สํานักงาน กพ.) ในการเข้าร่วมโครงการ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System – 
HiPPS) รุ่นที่ 9 ประจําปี พ.ศ. 2556 (โครงการฯ) ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมสําหรับ
ระบบบริหารกําลังคนคุณภาพของภาคราชการที่มุ่งเน้นการพัฒนาข้าราชการ 
ที่เป็นคนเก่ง คนดี อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางไป
เรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 
26 – 30 พฤศจิกายน 2556 โดยสามารถสรุปผลการเรียนรู้ได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลเบ้ืองต้นเวียดนาม  
เวียดนามตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีน ปัจจุบันมีประชากรจํานวนกว่า 90 

ล้านคน (1 พ.ย. 56 หนังสือพิมพ์ซิงฮวาของจีนผ่านหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ) จึงถือเป็น
ประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 14 ของโลก และเป็นอันดับ 3 ของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวียดนามปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม มีพรรคคอมมิวนิสต์
เป็นองค์กรที่มีอํานาจสูงสุดเพียงพรรคเดียวและรวมศูนย์ที่รัฐบาลกลาง และแบ่ง 
การปกครองออกเป็น 59 จังหวัด และ 5 นคร ประชากรนิยมประกอบอาชีพ
เกษตรกร โดยภาคสินค้าการเกษตร ข้าวเจ้า ยางพารา กาแฟ พริกไทย ยาสูบ รวมทั้ง
ภาคการประมงท่ีเวียดนามสามารถส่งออกได้เป็นอันดับต้นๆของโลกอีกด้วย  

ปัจจุบันเวียดนามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกไม่เพียงแค่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเท่านั้น แต่ยังเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO: World Trade 
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Organization) และความร่วมมือทางเศรษฐกิจยุโรป-แปซิฟิก (APEC: Asia-Pacific 
Economic Cooperation) อีกด้วย ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าเศรษฐกิจของเวียดนามได้รับ
การพัฒนา การสนับสนุนและความช่วยเหลือเป็นอย่างมาก และทําให้เวียดนามได้รับ
โอกาสในการเรียนรู้ประเทศสมาชิกอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนช่วยผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจ
ของเวียดนามรุดหน้าอย่างรวดเร็ว สําหรับประเทศไทย เวียดนามเป็นประเทศที่มี
แนวโน้มที่จะเอื้อให้เป็นตลาดส่งออกและแหล่งลงทุนที่สําคัญของธุรกิจไทย อย่างไร 
ก็ดี ด้วยความที่เป็นประเทศด้านเกษตรกรรมจึงก่อให้เกิดการแข่งขันด้านการค้า  
การลงทุนที่น่าจับตามองในอนาคตอันใกล้นี้ 

2. ภาพรวมการเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับโอกาสในการฟังการบรรยายจากหน่วยงาน
ราชการของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในภาพรวมของการเตรียมตัว เตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ได้แก่ สํานักงาน 
การวางแผนแห่งชาติ (Office of National Planning) กระทรวงการเกษตรและ 
การพัฒนาชนบท (Ministry of Agriculture and Rural Development) กระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้า (Ministry of Industry and Trade) และกระทรวงกิจการ
ภายใน (Ministry of Home Affairs) ซึ่งคล้ายคลึงกับสํานักงาน ก.พ.) อีกทั้งยังได้รับ
โอกาสรับฟังการบรรยายจากผู้แทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) สาขา
ประเทศเวียดนามอีกด้วย 

จากนั้น เพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้รับโอกาสในการเดินทางไปเยี่ยมชมกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท 
และได้รับโอกาสในการลงศึกษาพื้นที่จริงที่พัฒนาระบบการชลประทานเพื่อ 
การเพาะปลูกข้าวของชาวนาเวียดนาม และรับฟังแนวทางการจัดการเรื่อง 
การสร้างความมั่นคงทางอาหารของท้องถิ่นนั้นๆ  
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ช่วงสุดท้ายของการเรียนรู้และการศึกษาดูงาน ผู้เข้าร่วมโครงการได้
เดินทางไปเยี่ยมชมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือผู้ผลิตรายย่อยในการผลิต
ขนมจากถั่วเหลืองภายใต้ช่ือสินค้า GIA BAO ซึ่งเป็นสินค้าอาหารว่างทานเล่นคู่กับชา 
โดยได้เดินสํารวจด้านการผลิตขนมดังกล่าวที่ทําอย่างเป็นระบบแบบท้องถิ่น แต่ได้รับ
มาตรฐานรองรับจากหน่วยงานราชการระดับท้องถิ่น และเห็นได้ว่าเป็นกิจการ 
การขายสินค้าท้องถิ่นหากนํามาผนวกรวมกับการท่องเที่ยวก็สามารถสร้างห่วงโซ่แห่ง
คุณค่าด้านการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี รวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าเยี่ยมชม
โครงการการร่วมลงทุนระหว่างระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private 
Partnership) ด้านสาธารณูปโภคน้ําประปา )เปรียบได้กับการประปาส่วนภูมิภาค  (มี

การดําเนินการจัดเป็นหน่วยงานที่ชัดเจนเพื่อดูแลและพัฒนาน้ําสะอาดให้ เข้าถึงพื้นที่
เพื่อการอุปโภคบริโภคของคนในครัวเรือนเป็นหลัก อย่างไรก็ดี ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการทําน้ําประปาของภาคเอกชน พบว่าภาคเอกชนพัฒนาระบบ  
การบําบัดน้ําและกระบวนการได้เป็นอย่างดี มีการพัฒนาพ้ืนท่ีให้มีความสะดวกสบาย
และปลอดภัย และเป็นธุรกิจแบบครอบครัวของคนเวียดนามอย่างแท้จริง 

ต่อมา ผู้เข้าร่วมโครงการจึงเดินทางไปยังเมือง Ninh Binh เพื่อสรุป
ภาพรวมของการเรียนรู้และศึกษาดูงานทั้งหมดและ เดินทางไปทัศนศึกษายัง Land 
Halong หรือ ฮาลองบก สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วและ 
เป็นสถานท่ียอดนิยมของนักท่องเที่ยวท้ังชาวเวียดนามและชาวต่างชาติอีกด้วย 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับประโยชน์มากมายสําหรับการเดินทางไปเรียนรู้

และศึกษาดูงานท่ีประเทศเวียดนาม โดยรับประโยชน์จากการเรียนรู้ครั้งนี้ได้ดังนี้ 
3.1 ประโยชน์ส่วนตน เนื่องจากได้รับโอกาสในการซักถามกับผู้แทนจาก

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จํากัด   (มหาชน ):ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้านเกษตรกรรมและสัตว์ 
เป็นบริษัทของไทยบริษัทแรกๆที่สามารถเข้ามาลงทุนในการขยายกิจการของ
เวียดนาม ทําให้ได้เรียนรู้ด้านการปรับทัศนคติ แนวคิดของการเป็นคู่แข่งให้เป็น
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พันธมิตรทางการค้า รวมทั้งการสร้างสรรค์สังคมด้วยการคืนกลับสิ่งดีๆสู่ท้องถิ่น 
ดังนั้น การเรียนรู้จากเรื่องดังกล่าวสามารถนํามาปรับใช้กับการทํางานส่วนบุคคล  
ในการปรับ(ปรุง)  เปลี่ยน(แปลง) และปล่อย(วาง) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การทํางาน เปลี่ยนแปลงทัศนคติเชิงลบให้เป็นเชิงบวกไว้ และปล่อยวางสิ่งขัดแย้งใน
ใจและสร้างสรรค์ความดีคืนสู่สังคม 

นอกจากนี้ สิ่งสําคัญที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ คือ การสร้าง
เครือข่าย  )Networking) ด้วยผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
จากหน่วยงานราชการต่างๆ ดังนั้น การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มเครือข่าย
กําลังคนคุณภาพ สามารถสร้างสรรค์ตนเอง เอื้ออํานวยการทํางานในระบบข้าราชการ 
และต่อยอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพื่อการพัฒนาประเทศไทยของเราอย่าง
ยั่งยืนต่อไป 

3.2 ประโยชน์ต่อองค์กร ด้วยโอกาสของการเข้าพบผู้แทนจากหน่วยงาน
ราชการของเวียดนาม จึงได้ใช้โอกาสอันดีในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ประเทศ อีกท้ังสามารถสอบถามในเรื่องเชิงลึกท่ีข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ได้อีกด้วย ดังนั้น หากกาลข้างหน้าของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาถึง  
ก็สามารถใช้โอกาสของการรู้จักและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ มาส่งเสริม 
สนับสนุนการทํางานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างสะดวก 

3.3 ประโยชน์ต่อประเทศ จากการเรียนรู้ว่าเวียดนามเป็นประเทศที่มีจุด
แข็งด้านการเมืองการปกครองที่มีเสถียรภาพและค่อนข้างนิ่ง ประกอบกับเป็นตลาด
ประชากรที่มีเป็นจํานวนมาก ทําให้เป็นที่สนใจและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเป็นอย่าง
มาก อย่างไรก็ตามเวียดนามยังคงมีจุดอ่อนด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่ยัง
ได้รับการพัฒนาอย่างไม่ทั่วถึงทั้งระบบการไฟฟูา นํ้าประปา ระบบการคมนาคมขนส่ง 
ระบบการเงินค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่มีความแน่นอน ข้าพเจ้าจึงวิเคราะห์ได้ว่า 
ด้วยจุดแข็งและจุดอ่อนที่ผสมผสานกัน ทําให้เกิดความต้องการที่จะผลักดัน 
การพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่อาจจะไม่ได้เน้นหนักด้านการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง 
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อาทิเช่น ระบบการศึกษา และระบบสาธารณสุข เป็นต้น เหมือนการสร้างบ้านพัก 
ที่อยู่อาศัย หากต้องการความแข็งแรงต้องลงเสาเข็มก่ออิฐก่อปูน ดังนั้น เมื่อเห็น
วิสัยทัศน์ของความตั้งใจปฏิรูปเศรษฐกิจของเวียดนามแล้ว เมื่อเหลียวกลับมา 
ดูประเทศไทย จึงเห็นถึงความแตกต่างด้านการพัฒนาพื้นฐานที่แข็งแกร่งดังกล่าวนี้ 
อยู่ เพราะฉะนั้น ในอนาคตอันใกล้หากข้าพเจ้าได้รับโอกาสที่ดีสามารถเอื้ออํานวย  
ในการเสนอแนะนโยบายระดับชาติได้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ประเทศไทยสร้าง
รากฐานอันแข็งแกร่ งจากระบบการศึกษาสมัยใหม่ที่ มีคุ ณภาพและระบบ 
การสาธารณสุขท่ีครอบคลุมและเหมาะสมก่อนการพัฒนาด้านอื่นๆที่จะตามมา 

4. ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
จากโอกาสในการเรียนรู้และศึกษาดูงานในครั้งนี้ สิ่งที่สร้างความเข้าใจ

และทัศนคติใหม่ของผู้ เข้าร่วมโครงการฯ คือ การพัฒนาประเทศเวียดนาม 
ในระยะเวลาอันสั้น ประกอบกับคนในประเทศที่รู้เปูาหมายของประเทศร่วมกันเป็น
อย่างดีในการพัฒนาประเทศให้รุดไปข้างหน้า ด้วยเสถียรภาพทางการเมืองและ 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและได้รับการร่วมลงทุนจากต่างประเทศ ทําให้สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว อีกทั้งการปรับทัศนคติความเห็น
ของข้าราชการของเวียดนาม พบว่า เปูาหมายของพวกเขามิได้อยู่เพียงการเปิด
ประเทศในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเท่านั้นแต่พวกเขายังคิดถึงภาพ 
ในระดับโลก ต้องการสร้างความแข็งแกร่งและขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
ในระดับโลก 

อย่างไรก็ดี ประเทศไทยของเราก็พร้อมที่จะพัฒนาและก้าวไปสู่ความเป็น
สากลระดับโลกเช่นเดียวกัน ถึงแม้จะประสบพบเจอกับเหตุการณ์และเง่ือนไข 
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ข้าราชการของไทยก็พร้อมและมั่นใจที่จะร่วมมือกัน 
เพื่อการพัฒนาของประเทศต่อไป 

ดังนั้น  การ เรี ยนรู้ ในการเดินทางครั้ งนี้  ควรมีการนํ า เสนอเพื่ อ 
เป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ภายในองค์กรส่วนราชการของตน (KM: Knowledge 
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Management) ถึงแม้อาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์กับงานท่ีทําโดยตรง แต่สามารถนํา
ประสบการณ์ต่างๆมาปรับใช้ในเชิงเทคนิคและเชิงปฏิบัติ เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิดระหว่างประเทศ การเรียนรู้และสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ รวมทั้ง 
การปรับตัว ปรับใจกับวัฒนธรรมและความแตกต่าง เพื่อลดช่องว่างของการต้องการ 
เป็นผู้แข่งขันในเวทีระดับใหญ่เป็นการสร้างพันธมิตรเพื่อเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายของ 
แต่ละส่วนให้สมบูรณ์แล้วจับมือร่วมมือไปพร้อมๆกันเพื่อมองเปูาหมายใหม่ที่ใหญ่
กว่าเดิม   
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บทสรุปการเรียนรู้จากการศึกษาดูงานที ่
ประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 

นายอธิก เล้าสกลุ 
เศรษฐกรปฏิบัติการ 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ภายใต้ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and 
Potential System : HiPPS) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  
ได้มอบทุนการศึกษาระยะสั้นให้ข้าราชการผู้เข้าร่วมระบบดังกล่าวในรุ่นที่ 9 เดินทาง
ไปศึกษาดูงานในหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดความเข้าใจถึงวิธีและแนวคิดในการบริหารราชการของ
ประเทศเพื่อนบ้าน และความสําคัญของการร่วมมือกันของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สํารวจแนวทางในการจัดทําโครงการความ
ร่วมมือกันพัฒนาประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน เพื่อความเจริญเติบโตของประเทศ
ในระดับภูมิภาค ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ข้อมูลเฉพาะของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีพื้นที่ 332 ตารากิโลเมตร 

มีประชากรทั้งสิ้น 90.5 ล้านคน ปกครองโดยระบอบสังคมนิยมแบบรวมศูนย์ มีพรรค
กา ร เ มื อ ง เ พี ย งพรรค เ ดี ย ว  คื อ  พร รคคอมมิ วนิ สต์ เ วี ยดนาม  ปกครอง 
โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ ซึ่งประธานาธิบดีจะดําเนินการแต่งตั้ง
นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่บริหารประเทศ ส่งผลให้การเมือง  
ของประเทศเวียดนามมีเสถียรภาพมาก สามารถผลักดันนโยบายต่าง ๆ ของประเทศ
ได้อย่างรวดเร็ว 
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 ในปี 2555 เวียดนามมีผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ทั้งสิ้น 138,100 
ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ อัตราการเติบโตของ GDP อยู่ท่ีร้อยละ 5.03 มีอัตราเงินเฟูอร้อย
ละ 9.1 มีอัตราว่างงานร้อยละ 3.2และประชากรร้อยละ 11.3 มีรายได้อยู่ใต้เส้น 
ความยากจน (Poverty Line) อุตสาหกรรมหลักของเวียดนามได้แก่ อาหารแปรรูป 
สิ่งทอ รองเท้า และเครื่องจักร ประเทศคู่ค้าที่สําคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุุน จีน 
เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย โดยประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร  

2.  การลงทุนของประเทศไทยในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

นักลงทุนไทยเริ่มไปลงทุนในประเทศเวียนนามตั้งแต่ปี 2531 โดย ณ สิ้นปี 
2551  มีโครงการของชาวไทยไปลงทุนในประเทศเวียดนามรวมทั้งสิ้น 192 โครงการ 
หรือคิดเป็นมูลค่าสูงถึง  5,600 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ โดยประเทศไทยเป็นประเทศ 
ที่ไปลงทุนในประเทศเวียดนามอันดับที่ 12 โดยโครงการลงทุนของนักลงทุนไทยส่วน
ใหญ่เป็นการลงทุนในธุรกิจเกษตรกรรม เช่น อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ และการประมง นอกจากการลงทุนในธุรกิจทางด้านการเกษตร
แล้ว   ประเทศไทยยังลงทุนในธุรกิจอื่นๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร อุปกรณ์ก่อสร้าง 
การก่อสร้าง ช้ินส่วนรถยนต์ จักรยานยนต์ กระดาษ และอาหารสําเร็จรูปอีกด้วย  
โดยกลุ่มบริษัทที่เข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนาม ได้แก่ กลุ่มเจริญโภคภัณฑ์  
เบทาโกร เนสท์เล่ ไทยนครพัฒนา ทีโอเอ และศรีไทยซูเปอร์แวร์ เป็นต้น  

3.  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม 

ประเทศไทยเริ่มมีความสัมพันธ์ทางการฑูตกับประเทศเวียดนามตั้งแต่
วันที่ 6 สิงหาคม 2519 โดยได้เปิดสถานเอกอัคราชฑูตในกรุงฮานอย และสถานกงสุล
ใหญ่ในโฮจิมินห์ซิตี โดยประเทศไทย และเวียดนามได้มีกรอบความร่วมมือในระดับ
สูงสุด ได้แก่ การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย – เวียดนาม  อย่างไม่เป็นทางการ 
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(Joint Cabinet Retreat: JCR) ซึ่งได้มีแถลงการณ์ร่วมกันว่าจะให้ความสําคัญกับ 
การเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันในทุก ๆ ด้าน ในช่วงทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 
ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยและเวียดนามมีความร่วมมือระหว่างกันในหลาย ๆ  
ด้าน เช่น 

3.1  ความร่วมมือด้านความมั่นคง ประเทศไทยและเวียนนามได้มี 
“Thailand-Vietnam Joint Plan of Action on Political and Security 
Cooperation” ที่กําหนดความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างกัน และ
มีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือ
เวียดนาม รวมทั้งมีการประชุมร่วมกันเพื่อจัดระเบียบทางทะเลอย่างสม่ําเสมอ 

3.2  ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ประเทศไทยและเวียดนามได้ตก
ลงยกเว้น  การตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทยและเวียดนาม 
เพื่ออํานวยความสะดวกและส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศ 

3 . 3   ความร่ วมมื อด้ านวัฒนธรรมและวิ ชาการ  ไทย ได้ ให้ 
ความช่วยเหลือทางวิชาการ  แก่ประเทศเวียดนามอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยน
นักเรียนและอาจารย์ระหว่างกัน มีการเปิดสอนภาษาไทยในสถาบันการศึกษาเวียดนาม 
แล ะมี ก า ร เ ปิ ด สอน ภา ษา เ วี ย ด นา ม ใน สถ าบั นก า ร ศึ กษ า ไ ทย  ร วม ทั้ ง 
มีการแลกเปลี ่ยนผู ้เ ชี ่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ระหว่างกัน เช่น ด้านการศึกษา  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคอมพิวเตอร์ และด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เป็น
ต้น นอกจากน้ียังมีความร่วมมือกันในกิจกรรมด้านกีฬา โดยมีการแลกเปลี่ยนนักกีฬา
และโค้ช 

4.  ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานที่ประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 

4.1 ในการรวมกลุ่มกันของประชาคมอาเซียนมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้าง
ความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างกัน และสร้างอํานาจต่อรองกับประเทศต่าง ๆ ในสังคม
โลก ดังนั้น ระดับความสําเร็จของการร่วมกลุ่มขึ้นอยู่กับความตระหนักถึงความเป็น
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หนึ่งเดียวกันของประเทศในกลุ่มอาเซียน เนื่องจากหากประชากรทุกคนในประเทศ
สมาชิกอาเซียนมีจุดมุ่งหมายร่วมกันที่จะพัฒนาภูมิภาคอาเซียนให้เป็นกลุ่มประเทศ  
ที่มี ความยิ่งใหญ่และเจริญก้าวหน้า โดยไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์
เฉพาะของประเทศตนแล้ว  การร่วมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนจะมีประสิทธิภาพ
และประสบความสําเร็จ เช่น หากมีโครงการหนึ่งที่ ส่งผลลบต่อประเทศ แต่เป็น
ประโยชน์กับประเทศอื่น ๆ ในประชาคมอาเซียนอย่างมหาศาล ประเทศไทย ในฐานะ
ที่เป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนต้องคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของภูมิภาค และยอมให้
โครงการเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความเจริญในภูมิภาค ทั้งนี้ ความเจริญของภูมิภาค 
จะนําพาให้ประเทศไทยมีความเจริญเติบโตขึ้น ในภายหลัง เป็นต้น ดังนั้น ในฐานะ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง จําเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่าวให้แก่
บุคคลรอบข้างและเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ประชาคมอาเซียนมีความแข็งแกร่งและ
ประสบผลสําเร็จ เพื่อประโยชน์แบบองค์รวมในวันข้างหน้า 

4.2  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมอาจเป็นอุปสรรคในการร่วมกลุ่ม
ของประชาคมอาเซียน เนื่องจากประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ศาสนา และเช้ือชาติ ความแตกต่าง และไม่เข้าใจวัฒนธรรมของประเทศอื่น ๆ 
ในกลุ่มสมาชิกอาจทําให้ประเทศสมาชิกไม่รู้สึกเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน  ส่งผลให้ 
ไม่สามารถมีจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ และส่งผลให้การผลักดันความร่วมมือต่าง ๆ 
ระหว่างประเทศสมาชิกเกิดขึ้นได้อย่างไม่ราบรื่น ดังนั้น การเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถี
การดําเนินชีวิตของประเทศสมาชิกจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง 

4.3  ประเทศเวียดนามเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาประเทศ โดยการใช้ระบบ Public-Private Partnership (PPP) ซึ่งเป็น
ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน  และรัฐบาลในการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อบริการประชาชนชาวเวียดนาม โดยกลุ่มข้าราชการ  ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้เข้าชม
ระบบน้ําประปาที่บริหารโดยรัฐบาลเปรียบเทียบกับระบบน้ําประปาที่เกิดจาก 
ความร่วมมือระหว่างเอกชนและรัฐบาล ในระบบ PPP ซึ่งพบว่าระบบน้ําประปา 
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ที่บริหารด้วยระบบ PPP มีความทันสมัยและถูกสุขลักษณะกว่าระบบน้ําประปา 
ที่บริหารโดยรัฐบาล จึงสามารถพูดได้ว่าในกรณีที่รัฐบาล  มีข้อจํากัดในการให้บริการ
แก่ประชาชน เช่น มีข้อจํากัดด้านเทคโนโลยี ไม่มีบุคลากรที่มีความชํานาญหรือมี
งบประมาณจํากัด การดึงภาคเอกชนที่มีความพร้อมที่ทั้งในด้านเทคโนโลยี ความรู้
ความสามารถ รวมไปถึงด้านการเงินให้เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลเป็น
แนวคิดที่เหมาะสม โดยประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์ เนื่องจากได้รับบริกา ร 
ที่มีมาตรฐานสูงในราคาที่เหมาะสม 

4.4  ประเทศเวียดนามมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน เพื่อดึงดูดให้
ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ ซึ่งจากการบอกเล่าของเจ้าหน้าที่จากเครือเจริญ  
โภคภัณฑ์ที่ประจําอยู่ในประเทศเวียดนาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจในการอนุมัติ
สิทธิพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการต่างชาติ เพื่อดึงดูดให้ลงทุนในพื้นที่ เช่น การอนุมัติให้
สิทธิบริษัทต่างชาติใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงหนึ่ง ๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งเป็น
การกระจายอํานาจการบริหารให้แก่ผู้บริหารในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นผู้รู้ปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน  ในพื้นที่ ทําให้การตัดสินใจที่เกิดขึ้นตรงจุด รวดเร็ว และ
ทันกาล เป็นผลดีต่อการแข่งขันในด้านการลงทุน  กับประเทศคู่แข่ง อย่างไรก็ดี  
การกระจายอํานาจดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการทุจริตขึ้นได้หากไม่มีมาตรการปูองกัน 
ที่เหมาะสม  ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้มีการกระจายอํานาจการบริหารจากรัฐบาล
กลางสู่ระดับท้องถิ่น เช่น การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เป็นต้น ซึ่งเป็นการให้อํานาจองค์กรดังกล่าวในการบริหารจัดการท้องถิ่น
ของตนเองอยู่แล้ว แต่เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและตรงตามความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี การขยายขอบเขตของการกระจายอํานาจ โดยการกระจายอํานาจ
บริหารไปสู่ระดับหมู่บ้านอาจทําให้เกิดการพัฒนาในระดับท้องถิ่นที่รวดเร็วขึ้น และ 
ทําให้มีการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศมากยิ่งขึ้น    
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มองข้าวเวียดนามเพื่อการพัฒนาข้าวไทย 

นางสาวพรพรรณ ยานะโส  
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

กรมการข้าว 

เมื่อโครงการข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง (HiPPS) รุ่นที่ 9 สนับสนุนโอกาส
การดูงานในประเทศเพื่อนบ้านแถบอาเซียนให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ข้าพเจ้าในฐานะ
ตัวแทนจากกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ 
การเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศเวียดนามเป็นระยะเวลา 5 วัน ซึ่งจะเป็น 
การเปิดโอกาสการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศที่น่าสนใจแห่งนี้ ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้ามี
ความคิดเกี่ยวกับประเทศเวียดนามนั้นเป็นเสมือนประเทศคู่แข่งทางการค้าข้าวที่
สําคัญของประเทศไทย ทั้งข้อมูลปริมาณพื้นที่การผลิตข้าวที่มีมากและผลผลิตข้าวต่อ
ไร่ที่มีสูง ซึ่งต่างเป็นสาเหตุที่ข้าพเจ้าค่อนข้างรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้เข้า
ศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีการเกษตร อีกทั้งการได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จากกระทรวงเกษตรของประเทศเวียดนามเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล 
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยของทั้งสองประเทศ 
 การใช้เวลา 5 วันในประเทศเวียดนามทําให้พวกเราชาว HiPPS รุ่นที่ 9 
ได้เข้าใจถึงลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนี้มากยิ่งขึ้น ถึงแม้จะเป็น
ประเทศที่ตั้งอยู่ใกล้กับประเทศไทย แต่สภาพสังคมและวัฒนธรรมนั้นยังมีความ
แตกต่างจากประเทศไทยในหลากหลายด้าน ประเทศเวียดนามมีการปกครองโดย
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นผู้กําหนดทิศทางของประเทศในทุกด้าน ยกตัวอย่าง 
การศึกษาดูงานในครั้งนี้ของพวกเราก็ต้องมีการขออนุญาตจากพรรคคอมมิวนิสต์  
ซึ่งมีการแบ่งระดับการปกครองลงมายังส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศแต่ทั้งนี้ประเทศ
เวียดนามในปัจจุบัน ภายหลังสถานการณ์สงครามความขัดแย้งภายในประเทศสงบลง 
ได้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ประเทศเวียดนามได้มี
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การกําหนดนโยบายบริหารประเทศไปในทิศทางสากล พร้อมสําหรับการเปิดประตู
ประเทศเพื่อต้อนรับการลงทุนจากต่างชาติมากยิ่งขึ้น โดยพร้อมที่จะเป็นฐานการผลิต
ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมพร้อมเพื่อ
เข้าสู่การเป็นประชาคม ASEAN  ในปี 2558 ที่กําลังจะมาถึง 
 การศึกษาดูงานของพวกเราชาว HiPPS รุ่นที่ 9 ครั้งนี้ได้รับโอกาส 
ในการพบปะกับหน่วยงานหลากหลายฝุายได้แก่ หน่วยงานข้าราชการเวียดนาม 
(Ministry of Home Affairs) การศึกษาดูงานกิจกรรม SMEs และระบบชลประทาน
ในท้องถิ่นรวมทั้งการเข้าดูงานในหน่วยงานกระทรวงเกษตร (Ministry of 
Agriculture and Rural Development) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับ
ภารกิจหน้าท่ีของข้าพเจ้าในฐานะนักวิจัยด้านข้าว 
 เริ่มแรกการศึกษาดูงานด้านการเกษตรในประเทศเวียดนาม  คณะศึกษา 
ดูงานของพวกเราได้เดินทางไปยังนอกเขตเมืองซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ระหว่าง 
ที่เดินทางข้าพเจ้าสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าสองข้างทางถนนที่รถวิ่งสัญจรผ่านไปนั้น 
ประชาชนชาวเวียดนามมีการทํานาปลูกข้าวกันอย่างแพร่หลาย โดยประเทศเวียดนาม
มีพื้นที่ที่ใช้ทํานาข้าวเป็นจํานวนมาก และเมื่อถึงสถานที่ดูงานข้าพเจ้าก็ได้รับข้อมูล
จากวิทยากรท้องถิ่นที่มาบรรยายถึงลักษณะการทํานาในพื้นที่ให้ทราบว่าชาวนานิยม
ปลูกข้าวลูกผสม (Hybrid rice) ในขณะเดียวกันก็มีการปลูกข้าวคุณภาพดี (High 
quality rice) แต่อาจจะยังผลิตได้ในปริมาณไม่มากนัก และมีข้อจํากัดด้านระบบ
ชลประทานทําให้ไม่สามารถปลูกข้าวได้ในช่วงเวลาฤดูแล้ง ทั้งนี้ช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าไป
ศึกษาดูงานนั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จพอดี ทําให้
ข้าพเจ้าพลาดโอกาสในการสัมผัสและศึกษาสภาพจริงของต้นข้าวในแปลงนาของ
ประเทศนี้ ทั้งนี้การที่ชาวนาไม่สามารถปลูกข้าวในช่วงเวลาดังกล่าวจึงต้องทําการปลูก
พืชผักชนิดอื่นๆแทนในพื้นที่แปลงนา เช่น แครอท ต้นหอม เพื่อเป็นการสร้างรายได้
เสริม อย่างไรก็ดีจากการสังเกตของข้าพเจ้าพื้นที่การทํานาปลูกข้าวของชาวนา
เวียดนามยังไม่มีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการผลิต และลักษณะดินค่อนข้าง 
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มีความอุดมสมบูรณ์ อาจจะเนื่องมาจากสาเหตุการใช้สารเคมีต่างๆ ในปริมาณน้อย 
และมีการปลูกพืชหมุนเวียนในช่วงที่เว้นระยะเวลาการปลูกข้าว ทั้งนี้ข้าพเจ้าก็ได้รับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อคณะศึกษาดูงานเดินทางมาถึงกระทรวงเกษตร ของประเทศ
เวียดนาม ในช่วงเวลาต่อมา 
 เมื่อเดินทางมาถึงกระทรวงเกษตรของประเทศเวียดนาม ณ กรุงฮานอย 
วิทยากรได้บรรยายให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตข้าวของประเทศเวียดนาม 
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนั้นมีนโยบายบางอย่างที่มีความคล้ายคลึงกันกับนโยบาย
ของรั ฐบาลไทย อาทิ เ ช่น นโยบายการลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร  
มีการประยุกต์นําเอานโยบาย “3 ลด 3 เพิ่ม” ที่กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ส่งเสริมให้ชาวนาไทยใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว นําไปเผยแพร่และส่งเสริม
ให้ชาวนาเวียดนามนําไปใช้ในลดต้นทุนการผลิตข้าวเช่นกัน นอกจากนี้ประเทศ
เวียดนามยังมีนโยบายในการรักษาพื้นที่การปลูกข้าวเพื่อให้มีพื้นที่การผลิตอาหาร
อย่างเพียงพอ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศและมุ่งเน้น 
ในการรักษาพื้นที่การปลูกข้าวที่ต้องเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์ด้วยระบบชลประทาน 
ให้สามารถทําการผลิตข้าวได้มากกว่า 2 ฤดู  
 ในขณะเดียวกันประเทศเวียดนามยังมีการส่งเสริมการทําการวิจัย  
เพื่อการพัฒนาพันธุ์ข้าวคุณภาพดี พันธุ์ข้าวหอม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์ข้าว
ลูกผสมซึ่งสามารถให้ผลผลิตข้าวต่อไร่ในปริมาณสูง ซึ่งในปัจจุบันประเทศเวียดนาม
ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นหลัก และรัฐบาล 
ยังมีการส่งเสริมให้มีการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และความร่วมมือกับประเทศอื่น  
ในด้านต่างๆ 
 ปัญหาที่ยังเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการดําเนินนโยบายเพื่อการพัฒนา
ประเทศเวียดนาม นั่นก็คืองบประมาณที่มีจํากัด สําหรับในด้านการเกษตรนั้นถึงแม้
ประเทศเวียดนามจะส่งเสริมการทําการวิจัยที่สร้างประโยชน์แต่งบประมาณเพื่อ
ส่งเสริมงานวิจัยก็ยังมีไม่เพียงพอ การวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่ งพืชพันธุ์หรือเทคโนโลยี 
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ทางการเกษตรใหม่ยังไม่สามารถทําได้มากนัก ในขณะเดียวกันเช้ือพันธุกรรมพืช 
ที่จะใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ก็มีไม่หลากหลาย นอกจากน้ีระบบชลประทานเพื่อ
การเกษตรยังไม่เพียงพอต่อการผลิตพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการปลูกข้าว 
 สํ าหรับตั วข้ าพ เจ้ านั้นข้ อมู ลและความรู้ ด้ านข้ าวที่ ไ ด้มาสัมผั ส 
จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นประโยชน์อย่างมากต่อตัวข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าได้
ทราบว่าพื้นที่การปลูกข้าวของประเทศเวียดนามนั้นยังมีอยู่มากและยังคงเป็นพื้นที่ 
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ อาจเปรียบได้กับพื้นที่การปลูกข้าวของประเทศไทยเมื่อหลาย
สิบปีก่อนที่ยังไม่มีการใช้สารเคมีเป็นจํานวนมากเหมือนในปัจจุบัน นอกจากนี้พรรค
คอมมิวนิสต์ของเวียดนามยังสามารถส่งเสริมการใช้นโยบายการลดต้นทุนการผลิต  
โดยการลดการใช้สารเคมีและอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ 
ประชาชนให้การยอมรับกับนโยบายที่รัฐบาลระบุให้ทําตาม การที่ไม่มีการใช้
เครื่องจักรใหญ่เข้ามาทํางานซึ่งจะก่อให้เกิดการอัดแน่นของที่ดิน และมีการปลูกพืช
หมุนเวียนซึ่งเป็นการพักดินทํานา ทําให้ชาวนาเวียดนามไม่ต้องใช้ต้นทุนในการ
ปรับปรุงดินมาก ทั้งนี้ในมุมมองของข้าพเจ้า ในระยะยาวพื้นที่การผลิตข้าวของ
ประเทศเวียดนามจะมีสภาพความอุดมสมบูรณ์ที่ดีกว่าของประเทศไทย และจะมี
ศักยภาพในการผลิตข้าวได้ปริมาณสูง  
 ทั้งนี้สิ่งที่ข้าพเจ้าคิดในบทบาทของนักวิจัยเพื่อการสร้างประโยชน์แก่
ประชาชนและประเทศชาตินั้น ข้าพเจ้าต้องการสร้างเทคโนโลยีการผลิตข้าว 
ที่ให้ผลผลิตสูงและไม่พึ่งพาสารเคมีหรือจํากัดการใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด เพราะ 
ในระยะยาวแล้วการใช้สารเคมีในการผลิตพืชทุกชนิดนั้นย่อมมีผลกระทบต่อเกษตรกร 
ผู้บริโภค และต่อสภาพแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พื้นที่การทํานาของไทย 
ในปัจจุบันประสบปัญหาเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีเป็นจํานวนมาก ที่ดินถูกใช้
อย่างต่อเนื่องไม่มีการปลูกพืชอื่นสลับหมุนเวียน หากประเทศไทยต้องการรักษา
ศักยภาพในการผลิตข้าวให้เพียงพอต่อประชากรในประเทศและเพื่อให้สามารถ
ส่งออกผลผลิตสร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างต่อเนื่อง จําเป็นที่จะต้องพึ่งพา
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เทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ใช้สารเคมีน้อยและมีต้นทุนการผลิตที่ต่ํา แต่ทั้งนี้การสร้าง
งานวิจัยหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ จะไม่เกิดประโยชน์เลย หากไม่ได้รับการเปิดใจและ  
การยอมรับจากชาวนา ซึ่ งแน่นอนว่าจะต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนําไปใช้จริงต่อไป 
 การเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศเวียดนามเป็นระยะเวลา 5 วัน 
รวมทั้งการเข้ารับการอบรมตลอดโครงการหลักสูตรข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
(HiPPS) รุ่นที่ 9 นี้ เปรียบเสมือนการเปิดมุมมองและความคิดของข้าพเจ้า ทําให้
ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ประจําและเกิด
การสร้างเครือข่ายการทํางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐของผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งมาจาก
ต่างหน่วยงาน ต่างบทบาท ต่างภาระหน้าที่ ทั้งนี้ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคต
เพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้าซึ่งเป็นบุคลากรของกรมการข้าว จะได้รับโอกาสในการเข้า
รับการฝึกอบรมเช่นเดียวกันนี้   เพื่อการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานของ 

กรมการข้าว และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป   
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การขนส่งทางถนนที่มีประสิทธภิาพ ปลอดภัย 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในอาเซียน 

นายณัฐนัย หงสรุพันธ ์
นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 

กรมการขนส่งทางบก 

ในช่วงเวลานี้ ไม่ว่าจะเปิดโทรทัศน์ไปช่องไหน หมุนวิทยุไปคลื่นอะไร หรือ
แม้แต่เดินทางไป   ท่ีไหน ผมเช่ือว่าเราทุกคนน่าจะเคยมีโอกาสได้เห็น ได้ยิน หรือเคย
ผ่านตากับคําว่า “AEC”, “ASEAN Economic Community” หรือ “ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” กันมาบ้าง เนื่องจากภายในปีข้างหน้า (พ.ศ. 2558 หรือ  
ค.ศ. 2015) จะเป็นปีที่ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว และไม่ใช่ 
แค่ประเทศไทยประเทศเดียวที่ตื่นตัว และมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศอื่น ในกลุ่มประเทศอาเซียนก็มี 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่างๆ และมีการเตรียมตัวที่ดีไม่แพ้กัน ดังเช่น
ประเทศเวียดนามที่ผมได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน ผมได้เห็นการโปรโมทข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ เช่น โปสเตอร์ขนาดใหญ่ที่สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย รวมถึง
รายการทีวีทางโทรทัศน์ของประเทศเวียดนาม และการเตรียมความพร้อมจาก
หน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผ่านการรับฟัง 
การบรรยายระหว่างท่ีศึกษาดูงาน   

จากก้าวเล็กๆ ในอาเซียน...สู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC...สู่ การขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 อาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่ ง เอเ ชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  
8 สิงหาคม พ.ศ.2510 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงและส่งเสริม 



สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 
116 

ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในภูมิภาคอาเซียนให้ก้าวไป
พร้อมกัน หากมองลึกลงไปในด้านเศรษฐกิจ อาเซียนได้มีการดําเนินการทางความตก
ลงด้านเศรษฐกิจหลายโครงการ อาทิเช่น การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN 
Free Trade Area: AFTA) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการค้าบริการ (ASEAN 
Framework Agreement on Services: AFAS) และกรอบความตกลงว่าด้วยเขต
การลงทุนอาเซียน (Framework Agreement on ASEAN Investment Area: AIA)  

ภายหลังผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ภายในปี พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 
2015 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวร่วมกัน (Single 
market and single production base) โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ  
การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี เพื่อมุ่งให้อาเซียนเป็นตลาดและฐาน
การผลิตเดียวร่วมกัน” 
 และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่บรรลุจุดประสงค์ข้างต้นนั่น ต้องอาศัยปัจจัย
สนับสนุนจากหลากหลายด้าน โดยการขนส่งผู้โดยสารหรือการขนส่งสินค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในปัจจัยที่คอยอํานวย
ความสะดวก ตลอดจนส่งเสริมและผลักดันให้บรรลุเปูาหมายข้างต้นได้เป็นอย่างดี 

การขนส่งทางถนนที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใน
อาเซียน 

ในอดีต หากมองวิธีการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างประเทศไทย
และเวียดนามแล้ว การขนส่งทางถนนอาจจะเป็นรูปแบบการขนส่งที่ค่อนข้างลําบาก 
เนื่องจากตําแหน่งที่ตั้งของทั้งสองประเทศไม่ได้มีพรมแดนติดกัน โดยมีประเทศลาว
หรือกัมพูชาเป็นตัวขั้นกลาง รวมถึงปัญหาเรื่องเส้นทางทางถนนระหว่างทั้งสอง
ประเทศ ยังไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีเท่าที่ควร นอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่อง
ข้อกําหนดทางเทคนิคของตัวรถท่ีแตกต่างกันระหว่างทั้งสองประเทศ ทําให้เกิดปัญหา
ในกรณีที่มีการใช้รถข้าม/ผ่านแดน แต่ภายหลังประเทศไทยและเวียดนามได้จัดทํา
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โครงการ/กรอบความร่วมมือเกี่ยวกับการขนส่งทางถนน หรือความตกลงว่าด้วย 
การขนส่งทางถนนร่วมกับประเทศอื่นๆ อาทิเช่น โครงการทางหลวงสายเอเชีย (Asian 
Highway) โครงการทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway) ความตกลงว่าด้วยการ
ขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion 
Cross-Border Transport Agreement) ทําให้เส้นทางการขนส่งทางถนนของทั้งสอง
ประเทศถูกรื้อขึ้นมาพัฒนาปรับปรุงใหม่ให้ได้มาตรฐานและมี ความปลอดภัย และยัง
ทําให้เกิดเส้นทางใหม่ๆขึ้นอีกหลายเส้นทาง รวมถึงเริ่มมีการกําหนดมาตรฐานและ
กฎระเบียบทางเทคนิคของตัวรถที่ใช้วิ่งในแต่ละประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และพัฒนาหลักเกณฑ์เรื่องใบอนุญาตขับขี่อีกด้วย ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดการขนส่งทาง
ถนนที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาจพอจําแนกออกได้
เป็น 3 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย 1) เส้นทางทางถนน 2) ยานพาหนะ และ 3) ผู้ขับขี่
ยานพาหนะ  

อาเซียนได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทาง
เทคนิคของตัวรถ และเพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ด้านภาษี อาเซียนจึงได้จัดตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาด้ านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN 
Consultative Committee for Standard and Quality : ACCSQ) ในปี พ.ศ. 
2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าที่เกิดจากมาตรฐาน 
กฎระเบียบทางเทคนิค และการตรวจสอบรับรอง โดยมีกลุ่มทํางานย่อยแยกตาม
ประเภทสินค้าและบริการอีกหลายกลุ่ม และหนึ่งในนั้นก็คือ “คณะทํางานด้าน
ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ (Automotive Product Working Group - APWG)” ซึ่งถูก
ก่อตั้งข้ึนใน พ.ศ. 2547 เพื่อลดอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาน
ยนต์ โดยมีกิจกรรมหลัก คือ 1) แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านมาตรฐานและกฎระเบียบทาง
เทคนิค 2) การประสานและยอมรับร่วมกันในมาตรฐาน โดยใช้ข้อกําหนดทางเทคนิค
ของสหประชาชาติ (UN Regulation) เป็นพื้นฐาน 3) การจัดทําความตกลงยอมรับ
ร่วมกันด้านกิจกรรมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ 4) การกําหนดทิศและกรอบเวลา
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ทาง  การดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ 5) การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ในปี พ.ศ. 2551 ความตกลงยอมรับร่วมกันในผลิตภัณฑ์ยานยนต์ภายใน
ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN MRA on Automotive Products) ได้ถูกจัดทําขึ้นเพื่อ  
1) สนับสนุนความร่วมมือกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อรับรองความ
ปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยานยนต์ในตลาด 2) สร้างตลาดร่วมและ 
ลดอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าในด้านยานยนต์ โดยการประสานและยอมรับร่วมกัน
ในข้อกําหนดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ยานยนต์ 3) อํานวย
ความสะดวกในการเจรจายอมรับร่วมกันในผลการตรวจทดสอบหรือการรับรองแบบ
ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ระหว่างอาเซียนและประเทศอื่นๆ 4) เพิ่มขีดความสามารถและ
สร้างความเข้มแข็งสําหรับหน่วยงานตรวจทดสอบผลิตภัณฑ์ยานยนต์ในภูมิภาค
อาเซียน    

โดยประโยชน์ที่ได้รับจาก ASEAN MRA on Automotive Products  
คือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยานยนต์จากอาเซียนท่ีขายในท้องตลาดมีมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย มีความน่าเช่ือถือ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงขจัดปัญหา 
การทําซ้ําสําหรับขั้นตอนการตรวจทดสอบหรือการรับรองแบบผลิตภัณฑ์ยานยนต์ 
(ทําการตรวจทดสอบหรือรับรองแบบครั้งเดียว สามารถนําผลไปใช้ได้ในทุกประเทศ 
ในภูมิภาคอาเซียน) นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถแก่หน่วยงานตรวจ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียนให้ทัดเทียมระดับสากล  

การดําเนินการภายใต้ความตกลงยอมรับร่วมกันในผลิตภัณฑ์ยานยนต์
ภายในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN MRA on Automotive Products) เปรียบเสมือน
จุดเริ่มต้นสําหรับประเทศอาเซียนเพื่อก้าวไปสู่เวทีการแข่งขันในระดับสากลในอนาคต  
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เปิดประตูพรมแดน ไทย - เวียดนาม  
ภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน  

ผ่านโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 9 (HiPPS) 

นายจิรัฏฐ์ ลักษณะละม้าย  
วิศวกรโยธาปฏบิัติการ 
 กรมเจ้าท่า 

HiPPS เป็นระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ ก.พ. พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะของข้าราชการที่มีศักยภาพให้ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติงานจริง การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน และการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรม 
เพื่อให้มีความพร้อมต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่พึงได้รับสูงขึ้นไปตามลําดับในอนาคต 
และในปี พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา ก.พ. ได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 9 ขึ้นในวันที่ 17-26 พฤศจิกายน 2556 หัวข้อสําหรับการอบรม
ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยพัฒนาสมรรถนะหลากหลายด้านให้แก่ผู้เข้าร่วมซึ่งผ่าน
การคัดเลือกทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัดและการคัดกรองของ ก .พ. จึงมุ่งเน้น 
ที่จะเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคล รวมถึงทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน อันเป็น
กุญแจสําคัญที่จะช่วยถ่ายทอดสมรรถนะ ศักยภาพและองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วผ่าน
วิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทําให้สามารถสร้างผลงานที่มีประสิทธิผลและ
เป็นรูปธรรม  

ตัวอย่างหลักสูตรการอบรมที่น่าสนใจ ได้แก่ อุปนิสัย 7 ประการ (The  
7 Habits of Highly Effective People) และ Systematic Problem Solving & 
Decision Making และอีกหลักสูตรซึ่ง ก.พ.กําหนดให้เป็นหัวข้อหลักในการอบรม คือ 
การเสริมสร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่จําเป็นในบริบทอาเซียน การประชุมสัมมนาที่จัด
ขึ้นในหัวข้อเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ได้เชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญในแวดวงอาเซียน 
อาทิเ ช่น ดร.อภิ ชัย สัณห์จินดา ผู้ เ ช่ียวชาญการพัฒนาของมูลนิธิอาเซียน ,  
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Dr.Wilfried A. Hurrmann, Executive Director, Human Development 
Forum Foundation (HDFF)  และ Dr.Tinsiri Siribodhi, Deputy Director 
(Administration and Communication), SEAMEO secretariat  มาเป็น
ผู้บรรยาย สร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบ บทบาท การเตรียมความพร้อม และ
มองเห็นโอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย อีกกิจ กรรม 
ที่ต่อเนื่องกัน คือ การเดินทางไปศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้เข้าร่วม
ถูกแบ่งกลุ่มและกําหนดให้ร่วมกันเสนอโครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทยกับกลุ่มประเทศท่ีผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้รับทุนให้เดินทางไปศึกษาดูงาน โดย ก.พ. 
กําหนดให้ทุนในปีนี้ 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม และ
เนื่องจาก ก.พ.เป็นผู้คัดเลือกประเทศที่ให้ทุนและถือเป็นสิทธิ์ขาด บรรยากาศในช่วง
รอการประกาศผลจึงค่อนข้างได้รับความสนใจ  โดยส่วนตัวน้ันเคยเดินทางไปประเทศ
กัมพูชาแล้ว 2 ครั้ง ทั้งการประชุมอย่างเป็นทางการและเดินทางไปส่วนตัว ประเทศ
ทุนที่เหลืออีกสองประเทศจึงค่อนข้างท้าทายและน่าสนใจกว่า โดยเฉพาะประเทศ
เวียดนามซึ่งมีระบอบการปกครองที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ อีกทั้งเป็นประเทศ
กําลังพัฒนาที่มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาขึ้น จนเป็นที่กล่าวกันว่า 
“เวียดนามจะพัฒนารุดหน้าแซงประเทศไทยในไม่ช้า” ทุนของประเทศเวียดนามจึง
ค่อนข้างได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  

ภายหลังประกาศผล ปรากฏว่า ผมได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน 
ที่ประเทศเวียดนามอย่างที่ตั้งใจ การเดินทางไปในครั้งนี้มีกําหนดการศึกษาดูงานของ
หน่วยงานในหลายภาคส่วนท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน มีระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2556 โดย ก.พ. ได้แบ่งจํานวนผู้เข้าร่วมทั้งหมดของ
โครงการในรุ่นนี้ออกเป็น 3 กลุ่มประเทศ กลุ่มละ 30 คน พร้อมกําหนดให้แต่ละกลุ่ม
ต้องนําเสนอแนวคิดพร้อมร่างข้อเสนอโครงการที่มุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในแต่ละด้าน ในระหว่างศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนามผู้เข้าร่วมจึงมีหน้าที่
ในการซักถามรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ อีกทั้ง เสนอ
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แนวคิดโครงการเพื่อขอความเห็นถึงโอกาสความเป็นไปได้จากผู้แทนดังกล่าวด้วย 
สําหรับการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาทําความเข้าใจในโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงความตระหนักและการ
เตรียมความพร้อมของเวียดนามต่อการมาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้า 
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาดูงานในประเทศเวียดนาม แม้เป็นเพียงระยะเวลาสั้น 
แต่ก็มีส่วนช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี  

ประโยชน์จากการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม กล่าวโดย
สรุปคือ การเรียนรู้และเข้าใจถึงความเป็นไปของประเทศเวียดนามภายใต้ระบอบการ
ปกครองแบบสังคมนิยม วิถีการดํารงชีพ และคุณภาพชีวิตที่สะท้อนโครงสร้างสังคม
ภายใต้ระบอบการปกครองดังกล่าว ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ในที่นี้จะขอกล่าวถึง
ประเด็นหลักๆ ที่ได้เรียนรู้ และแนวคิดที่ได้นําไปสู่การต่อยอดนําเสนอร่างโครงการ
เพื่อการพัฒนาสมรรถนะตั้งแต่ในระดับตัวบุคคล ไปจนถึงสร้างความเช่ือมโยงของ
เครือข่ายในระดับหน่วยงานระหว่างประเทศ อันนําไปสู่เปูาหมายของการพัฒนา
ประเทศภายใต้บริบทของการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันของประชาคมอาเซียนที่กําลังจะ
มาถึง 

1) การเข้ารับฟังบรรยายหัวข้อสภาวะการลงทุนในประเทศเวียดนาม , 
ยุทธศาสตร์บูรณการภาคเกษตรกรรมภายใต้ AEC, การค้าระหว่างประเทศ และ
ประสบการณ์ลงทุนในประเทศเวียดนามจากมุมมองของเอกชนไทย (บริษัท ซีพี 
เวียดนามฯ)  

นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจการลงทุนของเวียดนามสะท้อนให้
เห็นถึงความตื่นตัวและการเตรียมพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น แผนการ
พัฒนาธุรกิจการส่งออกข้าว ซึ่งเวียดนามจัดเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการส่งออกข้าว
สูงสุดอยู่ในลําดับต้นๆ เช่นเดียวกับไทย การพัฒนาข้าวพันธุ์ดีโดยมีเปูาหมายเพื่อ
ส่งออกไปสู่ตลาดใหม่ซึ่งไม่ใช่ตลาดกลุ่มหลักของเวียดนาม เป็นความพยายามขยาย
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ตลาดการส่งออกสินค้าที่สอดรับกับการเปิดพรมแดนการค้าเสรี  (AEC) ภายใต้ 
การรวมกันของประชาคมอาเซียนที่กําลังจะมาถึง นอกจากการเลือกที่จะพัฒนาจุด
แข็งแล้ว การตระหนักและความพยายามปรับปรุงแก้ไขจุดด้อยของตนเองยังเป็น
ตัวอย่างที่ดี แม้เวียดนามจะเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตเศรษฐกิจเป็นไปอย่าง
รวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา แต่ในความเป็นจริงยังขาดความเจริญและมีความล้าหลัง 
ทางเทคโนโลยีในหลายด้าน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวหลายหน่วยงานภาครัฐได้ขอ 
กา รสนั บสนุ นจากกลุ่ ม ป ร ะ เทศที่ พัฒนาแล้ ว  เ ช่ น  ออส เ ต ร เ ลี ย  ญี่ ปุุ น  
ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  และส่งบุคลากรไปฝึกงานเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ และนําประสบการณ์ที่ได้กลับมาพัฒนาประเทศ นอกจากน้ัน บริษัท ซี.
พี.เวียดนามฯ ผู้ประกอบการลงทุนจากไทย ได้แบ่งปันวิสัยทัศน์พร้อมเล่าถึง
ประสบการณ์ในการลงทุนในตลาดเวียดนามจากมุมมองเอกชนไทย สิ่งที่น่าสนใจคือ 
การปรับตัวของบริษัทฯ ให้เข้ากับกลไกธุรกิจภายใต้ระบอบการปกครองแบบสังคม
นิยมที่มีข้อจํากัดหลายด้าน ทั้งต้องอาศัยการสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้นบนพื้นฐาน
ของการลงทุนของบริษัทฯ ที่ยึด 3 ปรัชญาหลัก คือ1) คํานึงถึงประโยชน์ต่อประเทศ 
ที่ลงทุน 2) คํานึงถึงประโยชน์ต่อคนของประเทศที่ไปลงทุน 3) คํานึงผลประโยชน์ต่อ
บริษัทองค์กรตนเอง   

2) ศึกษาดูงานที่ Department of Public Servants and Civil 
Servants, Ministry of Home Affairs (MOHA) 

MOHA เป็นกระทรวงที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการพัฒนา
คุณภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐของประเทศเวียดนาม บทบาทใกล้เคียงกับ ก .พ.ของไทย  
ซึ่งภายหลังที่ผู้แทนหน่วยงานของ MOHA ได้นําเสนอข้อมูลโครงสร้างผังองค์กร และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้เปิดให้มีการซักถาม โดยประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเป็นคําถาม
จากร่างข้อเสนอโครงการที่นําเสนอแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ  
ในระดับปฏิบัติการผ่านโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ โดยมุ่ ง เน้น 
การแลกเปลี่ยนบุคลากรในระดับปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานของทั้ง 2 ฝุายที่มี
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ภารกิจคล้ายคลึงกัน เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนทั้งความรู้ทางวิชาการและ
ประสบการณ์การทํางาน อีกทั้ง เป็นการสร้างเครือข่ายการทํางานโดยตรงในระดับ
หน่วยงานของทั้งสองประเทศ แนวคิดดังกล่าวแตกต่างจากรูปแบบที่ดําเนินการกัน
โดยทั่วไป ซึ่งมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนบุคลากรในระดับผู้บริหารและทําในช่วงระยะเวลา
สั้นๆ เพื่อหวังผลด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นหลัก โดยไม่ได้คาดหวัง 
ในการพัฒนาสมรรถนะควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ 
ซึ่งเอื้อต่อโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนทํางานทั้งสองฝุาย เรียนรู้ 
ที่จะเข้าใจพื้นฐานความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม นําไปสู่การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและมุมมองต่อการกําหนดนโยบายความร่วมมือต่างๆ ระหว่างประเทศให้
มุ่งเน้นความร่วมมือเกื้อหนุนอย่างเข้าใจมากกว่าการมุ่งแข่งขันเอาชนะกันทางธุรกิจ
เพียงอย่างเดียว 

3) ศึกษาดูงานโครงการเพาะปลูกและระบบส่งน้ําเพื่อการกสิกรรม (ฤดู
หนาว) ณ จังหวัด Bac Ninh และดูงานกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท 
(Ministry of Agriculture and Rural Development)  

ความแตกต่างในกลไกการบริหารโครงการของภาครัฐเมื่อเปรียบเทยีบ
กับประเทศไทยที่เห็นได้ชัด คือ โครงการพัฒนาต่างๆ ในเวียดนามได้รับการขับดัน
อย่างมีเอกภาพ เช่น นโยบายการเพาะปลูกพืชในฤดูหนาว ซึ่งหน่วยงานภาครัฐของ
เวียดนามมีบทบาทชัดเจนในการกํากับจํานวนและชนิดพันธุ์ที่จะเพาะปลูกในแต่ละ
พื้นที่ในรูปแบบโซนนิ่ง ความเป็นระบอบสังคมนิยมเอื้อให้ภาครัฐสามารถดําเนิน
โครงการเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมได้เป็นอย่างดี กระนั้นก็ตาม เมื่อเทียบกับจีน 
ซึ่งมีระบอบการปกครอบแบบสังคมนิยมเช่นกัน เวียดนามยังคงล้าหลังอยู่มาก สาเหตุ
หนึ่งเพราะการแทรกแซงกลไกการกําหนดราคาสินค้าจากภาครัฐอันเป็นความเสี่ยงต่อ
ผู้ลงทนุ สําหรับการดําเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของประเทศไทยในปัจจุบันหลาย
โครงการติดขัดไม่สามารถดําเนินการได้เพราะถูกคัดค้านจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ  
แม้บางกรณีเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนกลุ่มเพียงน้อยเมื่อเปรียบเทียบผลประโยชน์
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ในภาพรวมของประเทศ เช่น การสร้างโรงไฟฟูา เขื่ อน หรือท่าเรือน้ําลึก สิ่งที่
จําเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับดันโครงการต่างๆ ไม่ใช่ระบอบการปกครอง 
แต่เป็นทัศนคติของผู้คนที่ควรได้รับการปลูกฝังให้ยึดผลประโยชน์ของส่วนร่วม 
เป็นสิ่งสําคัญ ในขณะเดียวกัน ภาครัฐต้องเรียนรู้ที่จะปรับกลไกการชดเชยและให้
ความช่วยเหลือต่อผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมด้วย  

ในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม ภายใต้โครงการ
พัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 9 นี้ นอกจากจะช่วยสะท้อนให้เห็นถึง 
ความพร้อมก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ยังเป็นโอกาส 
ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งหากมองผลตอบ
รับจากผู้แทนหลายหน่วยงานของเวียดนามที่ให้ความสนใจต่อแนวคิดข้อเสนอต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะในระดับคนทํางานผ่านโครงการแลกเปลี่ยน
ระหว่างประเทศ หรือความสนใจที่มีต่อแนวทางการพัฒนาระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธ์ิสูงของ ก.พ. จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นก้าวแรกของ HiPPS ที่ได้นําเสนอ
แนวคิดโครงการความร่วมมือในหลายด้านอันเป็นการเปิดประตูพรมแดนระหว่าง
ประเทศเวียดนามและไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ และหากร่างข้อเสนอโครงการ
แลกเปลี่ยนตามที่กล่าวถึงจะมีโอกาสเกิดขึ้นจริงก็คงมีส่วนช่วยพัฒนาสมรรถนะ 
ในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านภาษา ทักษะการทํางาน รวมถึงสร้าง
เครือข่ายในระดับคนทํางาน เปูาหมายสูงสุดของแนวคิดดังกล่าวคงไม่ได้จํากัดอยู่เพียง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยเวียดนาม แต่กับทุกประเทศสมาชิกในประชาคม
อาเซียน เพื่อที่ ในอนาคตข้างหน้าคงมี โอกาสที่คนทุกคนจะมองกันและกัน 
โดยไม่แบ่งแยก แต่อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อหนุนภายใต้อัตลักษณ์ของความเป็นหนึ่ง
เดียวกันของอาเซียน ดังที่กล่าวว่า "One Vision, One Identity, One 

Community” อย่างแท้จริง     
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Site visit เวียดนาม 

นางวิมลพร  ไวยนภิ ี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 

กรมควบคุมมลพิษ 

จากการที่มีโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ่นที่ 9 และได้เข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพในด้านต่างๆ  นั้น ส่วนหนึ่ง
ของการอบรม คือ การได้เข้าเยี่ยมชมประเทศเวียดนาม  
(ภาพที่ 1) พบว่าประเทศเวียดนามอยู่ระหว่างการปรับปรุง

         พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ภาพที่ 2) โดยได้ 
มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาส่งเสริมคนเก่ง และมีความสามารถในการเข้า
ทํางานในระบบราชการ เพื่อดึงดูดให้คนดีและเก่งเข้ามาทํางานพัฒนาประเทศ
เวียดนาม และมีการเพิ่มสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่บุคลากรที่ทํางานในภาคราชการ การ
พัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ เช่น การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การปรับปรุง
ร ะบบชลประทาน  ก า ร พ ัฒ น า ร ะ บ บ โ ค ร ง ส ร ้า ง พื ้น ฐ า น ต ่า ง ๆ  ไ ด ้แ ก่  
การคมนาคม การติดต่อสื่อสาร การโทรศัพท์ เป็นต้น 

  

ภาพท่ี 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ภาพท่ี 1 ประเทศเวียดนาม 
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การเป็นสมาชิกอาเซียนทําให้มีความร่วมมือกันท้ังภายในและต่างประเทศ 
นอกจากน้ีเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทํา
ให้ทุกประเทศต้องมีการปรับตัวให้เจริญเทียบเท่าประเทศต่างๆ ประเทศเวียดนามได้มี
การส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น การลดภาษีนําเข้าสินค้า 
การยกเว้นภาษีนําเข้าสินค้าบางชนิด การลดและการยกเว้นภาษีเช่าที่ดิน เป็นต้น  
การดําเนินงานต่างๆ เหล่านี้เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ลงทุนจากประเทศต่างๆ เข้ามา
ลงทุนอันเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนเวียดนาม ประเทศเวียดนามเป็นประเทศ 
ที่สามารถผลิตสินค้าส่งออกได้หลายชนิด นอกจากน้ียังมีท่ีดินเหลืออยู่ที่สามารถลงทุน
ได้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

 

  
ภาพท่ี 3 การเกษตรกรรมใน 

ประเทศเวียดนาม 
ภาพท่ี 4 การดูแลจัดการเรื่องอาหาร 

การพัฒนาปรับปรุงภาคเกษตรกรรม (ภาพที่ 3) เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ประเทศเวียดนามได้มีการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อผสมผสานระหว่างภาค
เกษตรกรรมและการพัฒนาชนบท เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เช่น การเข้าร่วมเวทีต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตรและปุาไม้  
การประชุมคณะทํางานอาเซียน การประชุมคณะรัฐมนตรี การจัดเวทีประชุม
นานาชาติ การเข้าร่วมโปรแกรมความร่วมมือต่างๆ กับประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น 
ความปลอดภัยด้านอาหาร (ภาพที่ 4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดูแล
จัดการเรื่องอาหารทั่วไปและอาหารมุสลิม การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ การปุาไม้
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และการค้า การดําเนินการตามมาตรการต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการ (action plan) 
เพื่อการพัฒนาชนบทและการลดปัญหาความยากจน การลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพ เช่น GPA 
HACCP เป็นต้น การพัฒนาระบบการให้ประกาศนียบัตรกับสินค้าภาคเกษตรกรรม 
การพัฒนากรบุคลากรโดยการอบรมและการศึกษาดูงาน การร่วมมือกับประเทศ 
ต่างๆ (Bilateral cooperation) เช่น ประเทศมาเลเซีย (การพัฒนาชนบทและ 
การจัดการปุาไม้แบบยั่งยืน) ประเทศฟิลิปปินส์ (การจัดการโรคระบาด) ประเทศ
อินโดนีเซีย (การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) และประเทศไทย  
(พืชและสัตว์พันธุ์ผสมและการสนับสนุนส่งเสริมด้าน การค้าขาย การใช้เทคโนโลยี
ใหม่ท่ีทันสมัยสําหรับอาหารและ sanitation เช่น ISO HACCP, GMP เป็นต้น) 

 

     

 
ภาพท่ี 5 การคมนาคม 
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การพัฒนาชนบท เช่น การส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการอุตสาหกรรม  
การคิดค้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ การลงทุนในด้านการคมนาคม (ภาพที่ 5) เช่น  
การพัฒนาถนนหนทางและสิ่งก่อสร้าง (rural infrastructure) การส่งเสริมการลงทุน
ของเอกชน ตลอดจนการลงทุนภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนต่างๆ  
เป็นต้น 

ประเทศเว ียดนามม ีนโยบายการผสมผสานด้านเศรษฐก ิจ เข ้า  
สู่ประชาคมอาเซียน ได้มีการเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจทั้งภายในและ
ต่างประเทศตั้งแต่ปี 2533 จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนส่งผลให้ประเทศ
เวียดนามได้รับผลประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ความปลอดภัยทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทําให้ประเทศเวียดนามได้
รายได้เพิ่มจากการส่งสินค้าออกเป็นจํานวนมาก ได้แก่ ข้าว กาแฟ น้ํามัน เหล็ก 
โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ และสินค้าอื่นๆ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับการนําเข้าสินค้า 
ได้แก่ น้ํามัน สิ่งทอ หนัง สินค้าอื่นๆ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ การส่งเสริมการอํานวย 
ความสะดวกทางการค้า 

แนวความคิดในการลงทุนของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อการดําเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืนในประเทศเวียดนามได้ยึดนโยบาย 3 ประโยชน์ คือ ประโยชน์ต่อ
ประเทศท่ีบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าไปลงทุน ประโยชน์ต่อคนในประเทศน้ัน และ
ประโยชน์ต่อบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์เอง บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์เล็งเห็น
ประโยชน์ของการลงทุนในประเทศเวียดนาม เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศท่ีมีความ
มั่นคงทางการเมือง แต่ยังขาดสาธารณูปโภคในช่วงปีที่ผ่านมา แต่ยังมีความพยายาม
ในการพัฒนา ประเทศเวียดนามมีแม่น้ําและแหล่งท่องเที่ยวมากมาย (ภาพที่ 6)  
มีการสร้างสะพานมากขึ้นเพื่อการคมนาคม การค้าสินค้าทางการเกษตรขึ้นกับ 
ความต้องการซื้อและความต้องการขาย บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์มีวิธีการดึงดูด
พนักงานโดยการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ถู กว่าจ้างโดยการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น การนั่งสมาธิ การฝึกโยคะหัวเราะเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
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และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานส่งผลให้บริษัทไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลน
พนักงานหรือการลาออกของพนักงานจํานวนมาก 

 

  
ภาพท่ี 6 แหล่งท่องเท่ียว ภาพท่ี 7  ชุมชน Nhan Thang 

Commune, Gia Binh District 

การเข้าเยี่ยมชม Nhan Thang Commune, Gia Binh District เป็น
ชุมชนที่ทํามาหากินแบบพึ่งพาตนเอง (ภาพที่ 7) ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ เป็นการใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละคนดีขึ้น สามารถทํามา
หากินโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 

การเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานผลิตน้ําประปาชุมชน ประเทศเวียดนาม 
มีหน่วยงานผลิตน้ําประปาภาครัฐและภาคเอกชน ภาครัฐและภาคเอกชน ศูนย์ผลิต
น้ําประปาภาคเอกชนมีการลงทุนมากกว่าภาครัฐ และสามารถทําการผลิตน้ําประปา
ได้มากกว่า ตลอดจนสามารถทําการกําหนดราคาน้ําประปาเองและบริการจัดส่งให้
ประชาชน แต่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลก่อน อย่างไรก็ตามภาคเอกชนมักกําหนดราคา
น้ําประปาต่ําเพื่อสร้างแรงจูงใจดึงดูดลูกค้า 

จากการเข้าเยี่ยมชมประเทศเวียดนามพบว่ามีความเจริญน้อยกว่าประเทศ
ไทย แต่มีความพยายามในการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
ประเทศเวียดนามเป็นประเทศเกษตรกรรมคล้ายกับประเทศไทย มีความสามารถใน
การปรับตัวสูง สามารถใช้ประโยชน์ในสิ่งที่ตนมีอยู่ในการพัฒนาประเทศของตนเอง  



สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 
130 

มีการดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศเพื่อเข้ามาพัฒนาประเทศเวียดนาม 
ให้ทัดเทียมประเทศอื่นๆ ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งปริมาณและคุณภาพ
สินค้าการเกษตรและการพัฒนาด้านการอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงควรนําเอาสิ่ง
ต่างๆ ท่ีประเทศอาเซียนใช้มาเป็นแนวทางในการดําเนินงาน เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย
ของการดําเนินงานของประเทศอื่นกับประเทศไทย ประเทศไทยต้องมีการดําเนินงาน
ที่ผสมผสานกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการจัดการปัญหาต่างๆ ลดความซ้ําซ้อนของโครงการจะเห็นได้ว่าประเทศ
ไทยมีบางหน่วยงานทํางานซ้ําซ้อนอันจะทําให้สามารถใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่าง
จํากัดในการพัฒนาประเทศได้เร็วยิ่งข้ึน 

ประเทศเวียดนามมีการพัฒนาทางการค้าการเกษตรมีการแปรรูปเพื่อ
จัดเก็บสินค้าได้ยาวนานและเพื่อการส่งออก มีการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของ
ประเทศเวียดนาม การพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ถึงแม้จะเป็นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป
แต่ส่งผลให้เห็นว่าประเทศเวียดนามจะเจริญเทียบเท่าประเทศอื่นๆ ใน 20 – 30 ปี
ข้างหน้า 

ประเทศไทยควรนําเอาแนวความคิดของประเทศเวียดนามมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเรามีความอุดมสมบูรณ์และ
เจริญกว่าประเทศเวียดนาม กรมควบคุมมลพิษในฐานะหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมได้มี
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในด้านต่างๆ เช่น การเข้าร่วมเป็น
คณะทํางานระดับอาเซียน เพื่อร่วมแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ทางน้ําทะเล 
อากาศ ซึ่งได้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องตามมติที่ประชุมคณะทํางาน นอกจากน้ีได้
มีการจัดทําโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหามลพิษระดับอาเซียน ตลอดจน
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามมติประชุมเวทีต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีตลอดไป     
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การฝึกอบรมหลักสูตร 
การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการท างานส าหรับข้าราชการ

ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจ าปี 2557 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2556 

นางสาวอรอุมา จรรยาปยิพงศ์ 
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตัิการ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

 การเดินทางไปฝึกอบรมในหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคล
และทักษะการทํางานสําหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สู ง  ประจําปี  2557   
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2556 ได้มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานต่างๆ ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
หนึ่งในนั้น คือ PPP and BOT investment project sites ณ Hai Duong Clean 
Water Supply Center โดยศูนย์ดังกล่าว เป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐบาลและ
เอกชนเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้มีน้ําสะอาดในการอุปโภคบริโภคใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยรัฐบาลเวียดนามมีแผนให้ประชาชนในชนบททั่วประเทศได้
เข้าถึงน้ําสะอาดในการอุปโภคบริโภค ในปี ค.ศ. 2020 การลงทุนดังกล่าว แม้ว่าจะใช้
งบประมาณในการลงทุนมาก แต่คุ้มค่าที่จะดําเนินการเพราะเป็นการส่งเสริมให้
ประชากรได้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานในการดําเนินชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น  
 แม้จะมีระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม แต่การดําเนินการ เพื่อพัฒนา
ประเทศให้ประชากรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น การลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและ
เอกชนของเวียดนามในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคให้กับคนเวียดนาม  
ได้เข้าถึงน้ําสะอาด เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเวียดนามได้เปิดให้องค์กรเอกชน  
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการลงทุน เพื่อพัฒนาประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน การพัฒนาประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
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ประชากร ล้วนต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝุาย ซึ่งสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามก็ได้นําแนวทางดังกล่าวมาดําเนินนโยบาย ทั้งนี้ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามมีจุดแข็งของการบริหารจัดการในการดําเนินนโยบาย คือ รัฐบาล 
มีเสถียรภาพ เนื่องจากมีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เป็นองค์กรที่มีอํานาจสูงสุดเพียง
พรรคการเมืองเดียว ผูกขาดการช้ีนํา และการพัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐบาล
สามารถนําไปปฏิบัติได้รวดเร็ว และทันท่วงที เพราะฉะนั้นกระบวนการในการพัฒนา
จึงเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 
 สําหรับราชอาณาจักรไทย ได้นําความคิดในการมีส่วนร่วมเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งนอกจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาล และภาคเอกชน  
ไทยยังดําเนินนโยบายโดยการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม โดยริเริ่มขึ้นในปี  
พ.ศ. 2540 ซึ่งระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 – 
2544) และปรากฏชัดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555 – 2559) โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งในระดับชุมชน ระดับภาคและ
ระดับประเทศ เพ่ือร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์และทิศทาง 

การพัฒนาประเทศ รวมถึงการจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ ในการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ   
 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะ เลและชายฝั่ง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีการนํานโยบายในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ไปใช้เป็นแนวทางที่สําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
เพื่อนําไปสู่เปูาหมายคือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการฟื้นฟูและการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรดังกล่าวมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น การประมง การท่องเที่ยว ทรัพยากรแร่และ
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น้ํามัน การเดินเรือและการขนส่งทางน้ํา และการดํารงชีพของชุมชนชายฝั่ง เป็นต้น 
แต่จากการที่มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีมากขึ้น และได้รับ
ผลกระทบทั้งจากกิจกรรมของมนุษย์และภัยจากธรรมชาติ ส่งผลให้ระบบนิเวศทาง
ทะเลเสื่อมโทรมลง ได้แก่  ปุาชายเลน ปุาชายหาด แหล่งหญ้าทะเล แนวปะการัง 
สัตว์และพืชทะเล   
 กรมฯ ได้กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับประชาชนในชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล โดย
สามารถจัดแบ่งเขตพื้นที่ เป็น 6 พื้นที่ กล่าวคือ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้แก่ ตราด 
จันทบุรี ระยอง และชลบุรี อ่าวไทยตอนบน ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาครสมุทรสงคราม และเพชรบุรี อ่าวไทยตอนกลาง ได้แก่ 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ  สุราษฎร์ธานี อ่าวไทยตอนล่าง ได้แก่ นครศรีธรรมราช 
สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส รวมถึงจังหวัดพัทลุง แม้ไม่ใช่จังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเล 
แต่ได้รับอิทธิพลจากการขึ้นถึงของน้ําทะเล ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมฯ) 
ทะเลอันดามันตอนบน ได้แก่ ระนอง พังงา และภูเก็ต ทะเลอันดามันตอนล่าง ได้แก่ 
กระบี่ ตรัง และสตูล รายละเอียดตามภาพที่ 1 โดยมีแผนงาน แนวทาง และ
กระบวนการทํางานท่ีชัดเจนในการส่งเสริมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ และ
สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การมีส่วนร่วมในที่นี้ 
หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ ภารกิจ หรือ
กิจกรรม มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น ร่วมวางแผนงาน ร่วมปฏิบัติ งาน 
กํากับ ควบคุม และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ความเข้มข้นของการมีส่วนร่วม
ในแต่ละขั้นตอนอาจจะแตกต่างกัน การมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้บทบาทหน้าที่
ภารกิจ และแผนงานกิจกรรมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อให้บรรลุผล
และเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดไว้นั้น กรมฯ  
ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ชุมชน เอกชน องค์กรและ
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หน่วยงานปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรการ แนวทาง
ดําเนินการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมวางแผนลงมือ
ปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งการจัดการการใช้
ประโยชน์ มีการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือตั้งแต่ระดับ
ชุมชน หมู่บ้าน ระดับจังหวัด ระดับชาติ โดยกิจกรรมที่สําคัญ คือ การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ ปลูกจิตสํานึกความเป็น
เจ้าของให้รู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากร สนับสนุนการรวมกลุ่มอนุรักษ์ในชุมชน 
กลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่ง เครือข่ายเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์
ทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในระยะยาว มีการร่วม
ทําแผนอนุรักษ์ การรวบรวมองค์ความรู้ การประชุม สัมมนาร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 
เป็นต้น  
 ในด้ านกฎหมาย ซึ่ งเป็นกลไกสําคัญในการปฏิบัติ งานของกรม ฯ  
ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรอย่างยั่งยืน กรมฯ ได้ผลักดันร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.... ซึ่งมี
เนื้อหาในการส่งเสริมให้สิทธิหน้าท่ีแก่ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นมี
ส่วนร่วม สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศ ท่ีบัญญัติรับรองสิทธิชุมชนและสิทธิบุคคล ในการอนุรักษ์
ฟื้นฟู จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา 
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและสมดุล ตามมาตรา 66 บัญญัติรับรองสิทธิของชุมชน
ท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมจัดการบํารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยตั้งอยู่บนหลักการของความสมดุลและยั่งยืน และมาตรา 67 บัญญัติรับรองสิทธิ
การมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไป ในการร่วมกับรัฐและชุมชนท้องถิ่นในการจัดการ
บํารุงรักษาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสิทธิในการฟูองร้องหน่วยงาน
ของรัฐ  
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 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราชอาณาจักรไทยจะมีการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม
ครอบคลุมในหลายภาคส่วนมากกว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แต่จุดแข็ง 
ในการดําเนินงานของเวียดนามในความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์นั้น ไทยควร
นํามาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา โดยในส่วนของทรัพยากรที่กล่าวไว้
ข้างต้น นั้น เนื่องจากกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยังมีจํานวนไม่มากนัก เมื่อเทียบกับการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทางทะเลและพื้นที่ชายฝั่ง โดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ ประกอบ
กับผู้ประกอบการและประชาชนคํานึงถึงผลประโยชน์เฉพาะหน้าเป็นสําคัญมากกว่า
การคํานึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดังกล่าวอย่างยั่งยืน  การลดลงของความ
อุดมสมบูรณ์และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรจึงยังคงเห็นชัดกว่าการฟื้นฟู และการ
อนุรักษ์ นอกจากนี้ เมื่อเกิดปัญหาหรือภัยคุกคามต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง 
ความล่าช้าของระบบราชการทําให้การแก้ปัญหาไม่ตอบสนองต่อสถานการณ์และ
ความต้องการของชุมชนชายฝั่ง ทั้งนี้ การดําเนินการเพื่อนําไปสู่เปูาหมายเพื่อให้
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการฟื้นฟูและการบริหารจัดการ เพื่อให้ 
การพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 1.  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องของภาครัฐ 
ในการร่วมมือกันสร้างการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม ในการลงพื้นที่ เนื่องจาก 
ทุกการพัฒนามีความเช่ือมโยงกันตั้งแต่ ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา 
 2.  ลดความล่าช้ากระบวนการทํางานของทางราชการ เมื่อเกิดปัญหาหรือ
ภัยคุกคาม เพื่อแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงที เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรและ
ประชาชนน้อยที่สุด 
 3.  ลดขั้นตอนของการประสานงานของแต่ละหน่วยงานที่แยกกันทํา  
มาเป็นการร่วมกันทําในคราวเดียวกันในทุกสาขาท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้บริการ
แก่ประชาชน ณ ท่ีแห่งเดียว เป็น "ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ" หรือ "one stop services" 
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ที่หน่วยราชการหลายหน่วยร่วมกันทํางาน เพื่อลดระยะเวลาให้ผู้ที่ต้องการความรู้และ
ความช่วยเหลือ การไปรับบริการในแต่ละองค์กร  
 4.  การเร่ งรัดการออกกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เ ช่น ร่ าง 
พระราชบัญญัติส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.... ซึ่งมี
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ซึ่งหากพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ จะช่วยให้การ
ดําเนินงานดังกล่าวมีความเป็นรูปธรรมและมีกรอบ กติกา รองรับโดยตรง รวมถึงมี
การบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจัง 
 5.  เพิ่มการจัดทําแผนงานด้านการสร้างเครือข่ายอย่างบูรณาการเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนําไปปรับใช้กับชุมชน/
เครือข่ายในพ้ืนท่ีของตน 
 6.  มีความต่อเนื่องในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการปลูก
จิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  
 7.  จัดเตรียม วางแผน อัตรากําลังของบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะทางให้เพียงพอต่อการพัฒนา เช่น ผู้เช่ียวชายทางด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 
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ภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงขอบเขต (จังหวัด) ในความรับผิดชอบเชิงพื้นท่ีของกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง 

ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2556      
  

บรรณานุกรม 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. 2556. คัมภีร์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของ
ไทย. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. 97 หน้า.  

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. 2556. รายงานประจําปี 2555  กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. 88 หน้า. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ .      สํานัก
นายกรัฐมนตรี. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด (พ.ศ. 2555 – 
2559). 2554. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . 137 
หน้า. 
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ส่องกระจกมองไทยในเวียดนาม 

นายรุ่งโรจน์ เบญจกลุ 
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

 เมื่อกล่าวถึงกลุ่มประเทศสมาชิกที่จะรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนทั้ง 
10 ประเทศแล้ว ประเทศหนึ่งที่มักจะถูกกล่าวถึง และหยิบยกขึ้นมาเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทยในด้านต่างๆ เพื่อพิสูจน์ถึงความได้เปรียบเสียเปรียบ ความเหนือกว่าด้อย
กว่า ไม่ว่าจะทางด้านเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว การกีฬา 
การศึกษา และการพัฒนาของประชากรและประเทศในภาพรวม นั่นก็คือ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม (ซึ่งจากนี้ไปขอเรียกสั้นๆ ว่าประเทศเวียดนาม) ซึ่งเป็นประเทศ 
ที่มีลักษณะเป็นแนวยาว และมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงกั้นระหว่างที่ราบลุ่มแม่น้ําที่
อุดมสมบูรณทางตอนเหนือและใต้ มีพื้นที่ 331,689  ตารางกิโลเมตร (อันดับที่ 65 
ของโลก) มีประชากรมากกว่า 89 ล้านคน ถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็น
อันดับ 13 ของโลก มีเมืองหลวงช่ือ ฮานอย ด้วยความที่ประเทศเวียดนามเป็น
ประเทศในภูมิภาคเดียวกับประเทศไทย มีลักษณะภูมิอากาศที่คล้ายคลึงกัน มีพืช
เศรษฐกิจหลายอย่างที่เหมือนกัน และต่างก็เป็นประเทศกําลังพัฒนาเช่นเดียวกัน 
ประเทศเวียดนามจึงเปรียบเสมือนกระจกเงาที่ส่องสะท้อนภาพประเทศไทย ที่เป็น  
ทั้งภาพเสมือนและภาพความแตกต่างในเวลาเดียวกัน 
 ในระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2556 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเดินทางไป
ฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะ 
การทํางานสําหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 9 ณ ประเทศเวียดนาม นับเป็น
ครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยือนประเทศนี้ โดยการเดินทางไปเยือนประเทศ
เวียดนามในครั้งนี้ ทางสํานักงาน ก.พ. มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูงได้เรียนรู้ ได้รับทราบ และเข้าใจถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
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ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ของประเทศเวียดนาม รวมถึงความ
คล้ายคลึงและความแตกต่างในด้านต่างๆ ของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม  
ซึ่งประสบการณ์ที่ได้รับ จะช่วยทําให้สามารถวางแผนและกลยุทธ์ และปฏิบัติงาน
ภายใต้การทํางานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนต่อไปในอนาคต 
 กิจกรรมต่างๆ ตลอดในช่วงระยะเวลาที่อยู่ในประเทศเวียดนามนั้น มีทั้ง
การเสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการนําเสนอข้อมูลจากตัวแทนหน่วยงาน
ต่างๆ ของประเทศเวียดนาม ได้แก่ 1) สํานักงานการลงทุนสําหรับต่างประเทศ 
(Foreign Investment Agency, FIA), กระทรวงแผนงานและการลงทุน (Ministry 
of Planning and Investment, MPI), 2) กรมนโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
(Multilateral Commerce Policy Department), กระทรวงอุตสาหกรรมและ
การค้า (Ministry of Industry and Trade), 3) สถาบันนโยบาย และยุทธศาสตร์
การเกษตรและการพัฒนาชนบท (Institute of Policy and Strategy for 
Agriculture and Rural Development, IPSARD), กระทรวงเกษตรและการพัฒนา
ชนบท (Ministry of Agriculture and Rural Development, MARD) และ  
4) บริษัท ซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรช่ัน (CPV)  ในประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC)  
โดยนอกเหนือจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมยัง
ได้รับโอกาสในการเยี่ยมชมดูงานหน่วยงานต่างๆ ของเวียดนาม ดังน้ี  
 1) กรมข้าราชการพลเรือนและข้าราชการการเมือง (Department of 
Public Servants and Civil Servants), กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Home 
Affairs) 
 2) พื้นที่การเกษตรและชลประทานของชุมชน Nhan Thang, Gia Binh 
District, จังหวัดบั๊กนิง (Bac Ninh) 
 3) กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท และ  
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 4) ศูนย์การประปาจังหวัดไหเซือง (Hai Duong Clean Water Supply 
Center)   
 ซึ่งจากการเสวนา และเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ทําให้ได้รับทราบเรื่องราว
ต่างๆ ท่ีน่าสนใจในหลายประเด็น และได้แง่คิดที่น่าสนใจหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
 ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ประเทศเวียดนามได้เปิดประเทศเพื่อดึงดูด 
ผู้ลงทุนเข้ามา และด้วยการเมืองที่มั่นคง ยิ่งทําให้เวียดนามมีข้อได้เปรียบในเรื่องนี้  
ส่วนเรื่องโอกาสในการดําเนินธุรกิจในประเทศเวียดนามนั้น ขอยกตัวอย่างการดําเนิน
ธุรกิจของ CPV ซึ่งมีแนวคิดสําคัญ ที่เรียกว่า นโยบาย 3 ประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วย 
1) ประโยชน์ต่อประเทศท่ีลงทุน  2) ประโยชน์ต่อคนในประเทศ และ 3) ประโยชน์ต่อ
บริษัทตามลําดับ ซึ่งจากการดําเนินงานที่มุ่งเน้นประโยชน์ให้แก่ผู้ได้รับผลประโยชน์
ตามลําดับ 1-3 ข้างต้นนั้น ทําให้ ในภาพระยะยาวแล้ว บริษัทได้รับผลประโยชน์เป็น
อย่างมาก จากความร่วมมือของภาครัฐและประชาชนในประเทศที่เข้าไปลงทุน  
อันเนื่องมาจากการที่บริษัทเลือกที่จะเป็นผู้ให้ก่อน แนวคิดนี้ถือว่าน่าสนใจ และ
เหมาะที่จะนํามาปรับใช้สําหรับส่วนราชการต่างๆ เป็นอย่างมาก ด้วยการเริ่มต้น
โครงการต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นอันดับแรก โดยยอมแลกกับ
การขาดทุนหรือความยากลําบากของหน่วยงานในช่วงระยะเวลาแรก และเมื่อชุมชน
และประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงแล้ว หลังจากนั้นในระยะยาว หน่วยงานก็
จะได้ผลตอบรับที่มั่นคงในระยะยาว ทั้งในด้านความร่วมมือ และช่ือเสียงภาพลักษณ์
ขององค์กร  ซึ่งโครงการของหน่วยงานรัฐส่วนใหญ่ก็มีการดําเนินโครงการเพื่อ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักอยู่แล้ว เพียงแต่ในการวางแผน 
นโยบาย และดําเนินงานจริงนั้น ยังมักยึดติดกับข้อบังคับหรือข้อจํากัดหลายอย่าง  
จึงยังมิได้คํานึงหรือดําเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริง 
 ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ ขณะนี้ประเทศเวียดนาม
กําลังเริ่มให้ความสําคัญจริงจังกับเรื่องนี้ ซึ่งแนววิธี นโยบายที่ดําเนินการนั้น 
ก็คล้ายคลึงกับแนวทางที่ทางสํานักงาน ก.พ. ได้ดําเนินการอยู่แล้ว ทั้งการจัดสรรทุน
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ฝีกอบรม ดูงาน และศึกษาต่อในต่างประเทศ เช่น หลักสูตรการพัฒนาผู้นําคลื่นลูก
ใหม่ในราชการไทย ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  และทุนพัฒนาข้าราชการ  
เป็นต้น แม้กระทั่งกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเองนั้น ก็มีทุนให้สําหรับบุคลากรเพื่อ
ฝึกอบรม ดูงาน และศึกษาต่อในต่างประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนา
น้ําบาดาล แต่อย่างไรก็ตาม ทุนท้ังหลายเหล่านี้ยังไม่ได้มีการมุ่งเน้นไปในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน ทําให้ข้าราชการและบุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในระดับบริหาร วางแผน
นโยบายและยุทธศาสตร์ จึงยังขาดความรู้ความเข้าใจ และความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน จึงมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่าทางกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ควรเร่งผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันของบุคลากรและ
หน่วยงานระหว่างสองประเทศ ผ่านทางโครงการศึกษาดูงาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อไปฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ  
ของกลุ่มประเทศสมาชิก 
 ด้านการเกษตรและชลประทาน ด้วยความที่เวียดนามมีสภาพภูมิอากาศ
คล้ายเมืองไทยมาก ดังนั้นพืชผลต่างๆ จึงแทบไม่แตกต่างจากเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็น
ข้าว พืชไร่ต่างๆ รวมไปถึงไม้ผลและผักนานาชนิด และก็ได้มีการหยิบยืมใช้เทคโนโลยี
ข้ามกันไปมาอยู่เสมอ จึงอาจมองได้ว่า ประเทศเวียดนามเป็นคู่แข่งที่สําคัญของไทย  
ในด้านการส่งออกสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ข้าว” ดังที่พอจะทราบ
กันดีว่า ประเทศเวียดนามสามารถผลิตและส่งออกข้าวได้เป็นจํานวนมาก ด้วยปัจจัย
หลายอย่าง อาทิเ ช่น แหล่งน้ํา เนื่องจากประเทศเวียดนามมีฝนตกตลอดปี  
อันเนื่องมาจากมรสุม มีแม่น้ําหลายสายไหลผ่าน ซึ่งให้ประโยชน์ในเรื่องการคมนาคม
ทางน้ําอีกทางหนึ่งด้วย และยังมีระบบชลประทานที่ทั่วถึง จึงทําให้ผลผลิตต่อไร่สูง
กว่าประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามพันธุ์ข้าวของเวียดนามและของไทยนั้นแตกต่างกัน 
โดยพันธ์ุข้าวหอมมะลิของไทยนั้นมีคุณภาพสูงกว่า ตลาดผู้รับซื้อจึงแทบจะไม่ใช่ตลาด
เดียวกัน (แต่ก็มีการแย่งตลาดกันบ้างขึ้นกับคุณภาพของข้าว) ดังนั้น ในเมื่อจะมี 
การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว หากยังปล่อยให้เกิดการแข่งขันช่วงชิงตลาด 
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และการตัดราคาซึ่งกันและกัน ก็จะไม่เป็นผลดีทั้งประเทศไทยและเวียดนาม ทั้งสอง
ประเทศจึงควรร่วมมือหาข้อตกลงกัน ในการแบ่งแยกการผลิตข้าวแต่ละระดับ
คุณภาพ เพื่อส่งออกไปยังตลาดที่ต่างกัน ตามปริมาณความต้องการและความสามารถ
ในการผลิต ตามหลักอุปสงค์และอุปทาน เพื่อจะได้สามารถควบคุมกลไกราคาใน
ตลาด และได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ทั้งสองฝุาย แต่การควบคุมการเพาะปลูกนั้น 
ทางฝั่งประเทศเวียดนามจะทําได้ง่ายกว่าของไทย เนื่องจากเป็นประเทศสังคมนิยม 
พื้นที่ทําการเกษตรจะถูกจัดสรร ควบคุม และวางแผนโดยรัฐ ทําให้การประเมิน
ปริมาณความต้องการและผลผลิตที่จะได้รับทําได้โดยง่าย และทําให้การจัดสรร / 
ใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต่างจากในประเทศไทย ที่ไม่สามารถ
ใช้วิธีการบังคับได้โดยตรง 
 จากข้อได้เปรียบของประเทศเวียดนามในด้านการเกษตรอันเนื่องมาจาก
การมีแหล่งน้ําอันอุดมสมบูรณ์และการชลประทานที่ครอบคลุมนั้น จึงจําเป็นอย่างยิ่ง
ที่ประเทศไทยจะต้องเร่งการพัฒนาการชลประทาน โดยต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ํา 
ให้กระจายครอบคลุมทั่วถึงในทุกพื้นที่เกษตรกรรม ควบคู่ไปกับการแนะนํา และ  
หามาตรการในการกําหนดและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน แบ่งเขตพื้นที่การ
เพาะปลูก โดยคัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และเป็นที่ต้องการของ
ตลาด รวมทั้งการเป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรและตลาด เพื่อให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรที่มีอยู่แบบบูรณาการ ตั้งแต่กระบวนการผลิต ไปจนถึงการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์  โดยการบูรณาการร่วมกันน้ัน จักต้องเป็นการบูรณาการอย่างแท้จริงในเชิง
ปฏิบัติการ ที่หลายๆ หน่วยงานลงมาร่วมมือกันวางแผน วิเคราะห์ และปฏิบัติงาน
ร่วมกับภาคประชาชน และ/หรือภาคเอกชน มิใช่แค่เพียงการแลกเปลี่ยน หรือแค่ 
ให้ข้อมูลตามที่หน่วยงานอื่นร้องขอมา แล้วพอสุดท้ายต่างคนก็ต่างทํา ในโครงการที่
คล้ายๆ กัน วัตถุประสงค์ใกล้เคียง ทําให้ปัญหาเดิมๆ ยังเกิดซ้ําไปซ้ํามา ต้องไปนั่ง
แก้ไขและให้ความช่วยเหลืออยู่ทุกปี สืบเนื่องมาจากการขาดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ 
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ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานนั้น จะมีองค์ความรู้ ความถนัด 
และทักษะความชํานาญในด้านต่างๆ ท่ีแตกต่างกันไป 
 ด้านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private 
Partnership, PPP) ซึ่งเป็นรูปแบบการดําเนินงานท่ีภาครัฐให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดํ า เนินโครงการในการให้บริการสาธารณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ของการดําเนินงานและบริการ โดยที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับ
ต้นทุนมากกว่าภาครัฐดําเนินการเอง ดังตัวอย่างระบบประปาของเมืองไหเซืองที่ได้ไป
เยี่ยมชม ซึ่งมีทั้งส่วนที่รัฐดําเนินการและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ กับส่วนที่เอกชนเป็น
เจ้าของและดําเนินการผลิตในรูปแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) ที่ภาครัฐ 
ให้ภาคเอกชนทําการพัฒนาและดําเนินการโครงการด้วยนอกเหนือจากการก่อสร้าง 
โดยเมื่อเอกชนก่อสร้างเสร็จและดําเนินงานไปจนถึงระยะเวลาหนึ่งแลว จะต้องโอน
กรรมสิทธิ์ให้ภาครัฐ ซึ่งในประเทศไทยนั้นก็มีการดําเนินการในลักษณะนี้เช่นกัน  
คือ บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดําเนินกิจการผลิตและจ่าย
น้ําประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค ภายใต้สัมปทาน 25 ปี แบบลักษณะ BOT  
ส่วนในหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้า กรมทรัพยากรน้ําบาดาลนั้น ยังไม่เคยมี 
การดําเนินโครงการในลักษณะนี้แต่อย่างใด อาจจะเนื่องด้วยสาเหตุที่คนทั่วไปมองว่า 
น้ําสะอาดเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ภาครัฐควรจัดหาให้ประชาชน รวมถึงทัศนคติ
และมุมมองแนวคิดที่มีต่อแหล่งน้ําบาดาลว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกคนควรมี
สิทธิในการเข้าถึงได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงทําให้ไม่มีการร่วมลงทุนใดๆ ระหว่างกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาลและภาคเอกชน นอกจากโครงการที่เป็นไปในรูปแบบการจ้าง 
อย่างไรก็ตาม โอกาสความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนในลักษณะ PPP ก็ยังพอมีอยู่บ้าง 
เช่น โครงการก่อสร้างเขื่อนใต้ดินบนพื้นที่เกาะต่างๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญๆ  
มีความต้องการใช้น้ําเป็นปริมาณมาก และมีข้อจํากัดของแหล่งน้ําบนผิวดิน เช่น 
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เมื่อหากมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะทําให้สามารถกัก
เก็บน้ําบาดาลจืดได้เป็นปริมาณมาก และสามารถสูบน้ําบาดาลเหล่านั้นขึ้นมา เพื่อ
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จําหน่ายได้ ดังนั้น ในอนาคตข้างหน้า ภาครัฐจําเป็นต้องเร่งเพิ่มบทบาท PPP ให้มาก
ขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต ทั้งในด้าน
การขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านสาธารณสุข ด้านพลังงาน และด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ปัจจัยสู่ความสําเร็จของการดําเนินโครงการคือ 1) ความชัดเจน
เชิงนโยบาย (Political Commitment), 2) โครงสร้างเชิงสถาบันที่สนับสนุนต่อ 
การดําเนินโครงการ PPP, 3) โครงการลงทุนที่เหมาะสมและเป็นที่สนใจของ
ภาคเอกชน และ 4) ศักยภาพและความพร้อมของภาคเอกชนในการร่วมลงทุนกับ
ภาครัฐ 
 อีกสิ่งหนึ่งที่ประเทศเวียดนามสามารถทําไดดี และควรกล่าวถึงก็คือ การมี
แผนการพัฒนาประเทศท่ีชัดเจนและสามารถปฏิบัติตามแผนและเปูาหมายที่วางไว้ได
อย่างดี ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากการเมืองของเวียดนามมีเสถียรภาพ เนื่องจากมีพรรค
คอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นองค์กรที่มีอํานาจสูงสุดเพียงพรรคการเมืองเดี ยว  
ด้วยการที่ประเทศเวียดนามเป็นประเทศสังคมนิยมนี้ จึงสามารถบังคับใช้กฎหมาย
ต่างๆ ไดโดยง่าย การพัฒนาประเทศของเวียดนามจึงรุดหน้าไปเร็วมาก ซึ่งการตั้ง
วัตถุประสงค์ แนวทาง เปูาหมายที่ชัดเจนไม่คลุมเครือนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบุ
ผลลัพธ์ที่ต้องการเป็นเชิงตัวเลข และพยายามทําให้ได้ตามเปูาหมายที่ได้วางไว้ถือเป็น
สิ่งสําคัญที่จะทําให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และบรรลุผลสําเร็จได้ในท่ีสุด 
 จะเห็นได้ว่า จากประเด็นต่างๆ ที่ได้กล่าวถึงมาทั้งหมดนั้น รัฐบาล และ
หน่วยงานต่างๆ ของไทย ได้มีการดําเนินงาน และเตรียมความพร้อมมาบ้างแล้ว 
เพียงแต่บางครั้งขาดเปูาหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมถึงยังไม่ได้มีการผลักดัน
อย่างเต็มที่ และยังขาดการบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกฝุาย เพื่อให้
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ สิ่งเหล่านี้ก็คงต้องปรับปรุงและพัฒนากันต่อไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นกลจักรที่สําคัญที่สุดที่จะ
นําพาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป 
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 สุดท้ายนี้ขอฝากบทกลอนสั้นๆ ถึงเพื่อนข้าราชการไทยทุกท่านที่ได้อ่าน
บทความนี ้

“อุทิศตนทํางานเพื่อแผ่นดินเกิด แม้ไมเ่ก่งเลอเลิศอย่างใครเขา 

ขอเพียงเพียรพยายามตั้งใจเอา พัฒนาชาติไทยเราให้ก้าวไกล”  
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อนาคตของสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

นางสาววันทนีย์ ละลี  
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ  

กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน 
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะ
การทํางาน สําหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง รุ่นที่ 9 ซึ่งผู้เขียนเป็นหนึ่งในผู้ได้รับทุน
ฝึกอบรมระยะสั้นดังกล่าว การฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์
สูงได้รับการพัฒนาทักษะที่จําเป็น สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานและในบริบทอาเซียน สําหรับการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม  
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบท  
ที่แตกต่างของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในฐานะเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก
อาเซียน และสามารถนําประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้เป็นแนวทางในการกําหนด
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศในอนาคต โดยเนื้อหาของบทความ
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 1. บทเรียนที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน 

จากการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จะเห็นได้อย่าง
ชัดเจนถึงความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมที่ จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยเฉพาะการเตรียมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งกําลัง 
มีการดําเนินการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ และมีการเปิดประเทศ 
ให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น สําหรับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี ค.ศ. 2015   มีการพัฒนาแบบขยายร่วมกับประเทศภาคีและองค์กร
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ระหว่างประเทศต่างๆ รวมทั้งมีการรวมตัวแบบเชิงลึกในภาคเศรษฐกิจ สําหรับ 
ความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย ความร่วมมือด้านการค้าและ
บริการ เส้นทางการลงทุน(Roadmap) การจัดตั้งตลาดร่วม และการสร้างฐาน 
การผลิตของภูมิภาค ซึ่งอาเซียนกําลังก้าวไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกในด้านความร่วมมือทั้ง
ภายในภูมิภาคและความร่วมมือจากภายนอกภูมิภาค และเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและ
ระดับโลกกําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษา
พฤติกรรมและความคิดในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนและระดับโลก  
เพื่อการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นต่อไป และสําหรับเส้นทางในการรวมตัวกัน  
ควรจะมีการหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนด้วย 

ภาคการเกษตร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้เข้าร่วมการประชุม
ระดับรัฐมนตรีด้านการเกษตรและปุาไม้ของอาเซียนและอาเซียน+3 รวมทั้งการเข้าร่วม
เป็นคณะทํางานและมีความร่วมมือกับอาเซียนด้านอื่นๆ อาทิ ความปลอดภัยทางอาหาร 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการอาหาร การเพาะปลูก ปศุสัตว์ การเกษตร  
ปุาไม้ และการค้า นอกจากนั้นยังมีการปฏิรูปภาคการเกษตรบนฐานของการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน และมีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ระบบการวิจัยและ
พัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประกอบกับภาคการเกษตรของสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม มีการพัฒนาการเกษตรเป็นรูปแบบฟาร์มขนาดใหญ่เชิงอุตสาหกรรม  
การเพิ่มมูลค่าของสินค้า และการเพิ่มขนาดของการผลิต  

จากประสบการณ์การทํางานของภาคธุรกิจที่เข้ามาลงทุนกับสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม โดยบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด หรือ ซีพี ได้ให้แนวคิด  
ในการทํางานกับประเทศคู่ค้าเกี่ยวกับนโยบาย 3 ประโยชน์ ได้แก่ ประโยชน์ต่อ
ประเทศที่เข้าไปลงทุน ประโยชน์กับประชาชนของประเทศที่เข้าไปลงทุน และ
ประโยชน์กับซีพีเอง โดยประโยชน์ของ 2 ข้อแรกนั้นเพื่อให้เกิดการคงอยู่อย่างยั่งยืน 
และได้กล่าวถึงปัญหาของการเข้ามาลงทุน เมื่อ 10 ปีก่อน ซึ่งเริ่มมีการเปิดประเทศ
และนโยบายก็ยังไม่ชัดเจนนัก รัฐเองก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎและระเบียบ
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ไปตามสถานการณ์ รวมทั้งแรงงานยังขาดทักษะในการทํางาน ดังนั้นผู้ผลิตต้องเข้ามา
ให้ความรู้แก่แรงงานและพัฒนาทักษะในการผลิตสินค้าด้วย 

นอกจากการลงทุนจากต่างชาติ (International direct investment) 
แล้วยังมีการลงทุนในรูปแบบของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-
private Partnership หรือ PPP) โดยเอกชนเป็นผู้ลงทุนในการก่อสร้างและเข้า
มาร่วมบริหารจัดการและเก็บค่าธรรมเนียมในระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงส่งมอบให้กับ
ภาครัฐ ซึ่งระบบนี้เรียกว่า การลงทุนในการสร้าง -บริหาร-โอนกิจการ (Build-
Operate-Transfer หรือ BOT) โดยโครงการที่ได้เข้าศึกษาดูงานเป็นโครงการผลิต
น้ําประปาในเขตชุมชน เดิมเป็นการลงทุนจากภาครัฐเพียงฝุายเดียว แต่ปัจจุบันมีการ
เข้าร่วมลงทุนโดยเอกชนหรือองค์กรระหว่างประเทศ และการสนับสนุนจากท้องถิ่นเอง 
ทําให้ประชาชนมีการเข้าถึงการอุปโภคบริโภคน้ําสะอาด เสียค่าใช้จ่ายในราคาถูก 
และมีการถ่ายโอนให้แก่ชุมชนในระยะเวลาต่อไป  

2. ความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนกับสิ่งแวดล้อม  

การพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังท่ีทราบกันแล้วว่าตามแผนการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก นั้น ในบทความนี้ผู้เขียนขอกล่าวถึงความ
เช่ือมโยงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community หรือ AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio-Cultural Community หรือ ASCC) เราไม่เพียงแต่จะสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเท่านั้น ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทุกภาคส่วนควรจะตระหนักถึงความสําคัญด้วย  
โดยเช่ือมโยงกับแผนงานหลักหรือเปูาหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4 ด้าน 
ประกอบด้วย การรวมตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขง่ขัน การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และการบูรณาการกับเศรษฐกิจโลก 
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ดังนั้น หากมีการพิจารณาถึงประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจก็จะเป็นการปูองกันและลดผลกระทบ 
ที่จะตามมาภายหลังจากการพัฒนาเศรษฐกิจและนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ
แตกต่างกัน หากมีการรวมตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น รวมถึงการขนส่งสินค้าและ
บริการก็อาจจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่นกัน หากในแต่ละประเทศไม่มีมาตรการ
ควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เราก็ไม่
สามารถควบคุมปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศได้ และอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป อีกทั้ง การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมี
การขยายฐานการตลาด ทําให้ขอบเขตของประชากรในภูมิภาคเพิ่มขนาดขึ้น  
มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมและมีการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น รวมถึงการจับมือกัน
ในภูมิภาคเพื่อแข่งขันกับประเทศอื่นๆนอกภูมิภาค ก็อาจส่งผลกระตุ้นให้เกิดการใช้
ปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน เงินทุน การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
การผลิต การขนส่งวัตถุดิบและสินค้า และมีการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศสมาชิกได้
อย่างเสรี หากไม่ได้ให้ความสําคัญกับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็จะทําให้
ปริมาณมลพิษทางอากาศ ทางน้ํา และปริมาณของเสียเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการใช้
มาตรการทางกฎหมาย เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มาช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมก็จะช่วยลดปัญหาและผลกระทบที่อาจตามมา
ด้วยเช่นกัน  

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีการขับเคลื่อนทางด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม หรือแม้แต่ด้าน
การเมืองและความมั่งคง ซึ่งได้ขมวดรวมเรื่องความร่วมมื อระหว่างประเทศ 
ในการจัดการภัยพิบัติ เอาไว้  ล้ วนแล้วแต่ เกี่ ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น ดังนั้น การดําเนินการในด้านการคุ้มครอง
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สิ่งแวดล้อมและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละประเทศสมาชิก รวมถึง
การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศนอกภูมิภาคเอง 
ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นจะต้องมีความตระหนักและร่วมกันพัฒนา
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และส่งเสริมความยั่งยืน
ของภูมิภาคให้มีการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป  
ซึ่งจะนําไปสู่ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิก
อาเซียนต่อไป และประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนจะต้องร่วมกันผลักดันให้เกิดการ
ปฏิบัติไปสู่เปูาหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

3. การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาองค์กร  
 จากประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานนั้น แม้ว่าจะมิใช่การศึกษาดู
งานด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่ก็จะทําให้เห็นมุมมองในด้านต่างๆ และเกิดแนวคิด 
ในการนํามาปรับใช้กับการกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม และงาน 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้เขียนในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

3.1 เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หน่วยงานภาครัฐเอง รวมทั้งกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะต้องเป็นหน่วยงานหลักในการรับนโยบายจากรัฐบาล
และกระทรวงมาจัดทําแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตนเอง เนื่องจาก 
มีความใกล้ชิดกับประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และควรเริ่มดําเนินการ
ตามแผนอย่างจริงจัง โดยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ มองภาพรวมให้ เห็น 
การเช่ือมโยงและการมองเชิงลึก ก้าวทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และมีวิสัยทัศน์ 
ที่ก้าวหน้า มียุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ทั้งระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
 3.2 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ รวมทั้ง
การส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและขยายองค์
ความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ในฐานะที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงาน
หลักในการส่งเสริมประชาชนให้ได้รับความรู้และมีการเข้าถึงความรู้ในการจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผ่านกลไกต่างๆ ดังนั้น การมีข้อมูลที่เพียงพอ
และถูกต้องจึงมีความสําคัญยิ่ง รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ภายในภูมิภาคอาเซียน อาจจะต้องพิจารณาถึงความหลากหลาย
ของสื่อ ตลอดจนภาษาทางการอาเซียน นั่นคือ ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศ
สมาชิก หากพัฒนาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร้พรมแดน ก็จะนําไปสู่ 
การเฝูาระวังและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในภูมิภาค
และระดับโลกอีกด้วย  

3.3 การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ให้เป็นผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถพัฒนาและปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการสั่งสมความรู้และประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ และ 
มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทั้งทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและทักษะ
การบริหารจัดการอื่นๆ 

3.4 การพัฒนาทางความคิด เนื่องจากการเปิดเสรีในภูมิภาคอาเซียน
ทําให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการติดต่อ หรือการคบค้าสมาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน 
รวมทั้งประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับวิธีคิดให้เป็น
สากล มีความเขา้ใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ การปรับตัวให้
เข้ากับความหลากหลายทั้งเช้ือชาติและวัฒนธรรม และเคารพในความแตกต่าง  
ก็จะสามารถปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไม่เกิดปัญหาและ
ทําให้เกิดการยอมรับ และจะนํามาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมืออย่างยั่งยืน
ต่อไป 

ดังนั้น อนาคตของสิ่งแวดล้อมที่ดีจึงอยู่ที่พวกเราทุกคน แม้ว่าโลก 
จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หากเราทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะต่อ
ประเทศของเราเองหรือประเทศอื่นๆ และมีความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สุดท้ายผล 

ก็จะกลับมายังสุขภาพของเราและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น     
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ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

   นางสาวอุสุมา สิงห์รัตนกลุ 
     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ 

    สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

 ประเทศเวียดนาม หรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศ 
ที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ จากข้อมูลของสํานักงานการวางแผนแห่งชาติ 
(Office of National Planning) ภาพรวมของสภาพเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม
ในปี 2012 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ของ
ประเทศเวียดนามเท่ากับ 5.03% และมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP Growth Rate) เท่ากับ 5.4% ในปี 2013 การลงทุนของ
ต่างชาติในประเทศเวียดนาม (Foreign Direct Investment) ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงาน 
และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งคิดเป็น 73% ของการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด ประเทศ 
ที่ เข้าลงทุนส่วนใหญ่  คือ ประเทศญี่ปุุน  เกาหลี  และสิงคโปร์  ผลการผลิต 
ในภาคอุตสาหกรรม การบริการ การเกษตร และการประมงในภาพรวมเพิ่มสูงขึ้น 
และมีการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านโครงสร้างเศรษฐกิจใน 3 ส่วน คือ การลงทุนภาค
สาธารณะ ตลาดการเงิน และรัฐวิสาหกิจ  

ปัจจัยที่ทําให้ประเทศเวียดนามมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ 
มีศักยภาพในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ  คือ การมีเสถียรภาพทางการเมือง  
ความมั่นคงทางสังคม การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีตลาดแรงงานและค่าแรงแข็งขันในตลาดแรงงานได้  
มีการบูรณาการทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก และนโยบายการให้สิทธิ
พิเศษบางอย่างของรัฐบาลที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ 
 การเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN 
Economic Community : AEC) ของประเทศเวียดนาม กระทรวงอุตสาหกรรมและ
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การค้า (Ministry of Industry and Trade) กล่าวว่า การเข้าร่วมสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: 
ASEAN) ของประเทศเวียดนามนั้น นับว่าเป็นก้าวแรกในการบูรณาการทางด้าน
เศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และยังได้รับประโยชน์ในด้านอื่นๆ จากการเข้าเป็น
สมาชิก เช่น ด้านความมั่นคง สังคม และวัฒนธรรม  อาเซียนถือได้ว่าเป็นคู่ค้าสําคัญ
ของประเทศเวียดนาม เพราะเป็นตลาดการค้าที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ
เวียดนาม ในมุมมองของรัฐบาลเวียดนาม อาเซียนเป็นประชาคมที่มีการเติบโตอย่าง
รวดเร็ว มีการร่วมมือกันภายใน และมีการพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มภายนอกเป็น
อย่างดี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว วิถีและ
การคิดแบบอาเซียนในเรื่องของการบูรณาการทางเศรษฐกิจกับนานาชาตินั้น จึงควรมี
การศึกษาอย่างรอบคอบ เพื่อ ให้สามารถปรับตัวกับบริบทด้านต่างๆ  ที่มี 
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้เป็นอย่างดี  
 ในภาคเกษตรกรรม กระทรวงการเกษตรและการพัฒนาชนบท (Ministry 
of Agriculture and Rural Development) เห็นว่าการเข้าสู่ AEC ประเทศ
เวียดนามจะได้รับประโยชน์ค่อนข้างมาก ทั้งเรื่องความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
เกี่ยวกับการเกษตร การเพิ่มศักยภาพในการบูรณาการในเรื่องของเกษตรกรรม 
ประเทศเวียดนามให้ความสําคัญกับความร่วมมือในด้านเกษตรกรรม ปุาไม้ ทรัพยากร
ทางทะเล ความมั่นคงด้านอาหาร การทําการเกษตรแบบใหม่ การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ และการพัฒนามาตรฐานของสินค้าการเกษตรให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 
เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของสินค้าการเกษตร ดําเนินการพัฒนาชนบท
อย่างต่อเนื่อง และลดความยากจนในประเทศ นอกจากนี้ ยังคงมีการดําเนินการ 
ตามแผนด้านการจัดการความเสี่ยง การตอบสนองต่อวิกฤตฉุกเฉิน และการลด
ผลกระทบเชิงลบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 จากการเปิดประเทศให้ต่างชาติได้เข้ามาลงทุนในประเทศเวียดนามในปี 
1986 เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ได้เข้ามาลงทุนทําธุรกิจ การทํางานของ CP  
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ในประเทศเวียดนาม เริ่มขึ้นในปี 1988 ที่นครโฮจิมินห์ CP ได้ทําการลงทุน 
ในประเทศเวียดนามมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดย CP มีแนวทางในการดําเนินธุรกิจ 
คือเน้นเรื่องสาธารณประโยชน์ กว่า 20 ปีที่บริษัทได้ลงทุนในเวียดนามบริษัท 
มีหลักการในการทําธุ รกิจ  คื อ  1.ยึดประโยชน์ต่ อประ เทศที่ เข้ า ไปลงทุน  
2. ยึดประโยชน์ของประชากรของประเทศนั้น และ 3.ประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัท
มีความเช่ือว่าถ้า 2 ข้อแรกสามารถเกิดผลได้อย่างแท้จริง บริษัทจะสามารถลงทุนใน
ประเทศนั้นได้อย่างยั่งยืน และประโยชน์จะกลับมาที่องค์กรเอง ประเด็นที่ทางบริษัท
ให้ความสําคัญมาก คือ เรื่องแรงงานและเกษตรกรที่ต้องมีการจัดการที่ดี เนื่องจาก
เป็นพ้ืนฐานของระบอบคอมมิวนิสต์  
 การเยี่ยมชมกระทรวงมหาดไทย (Ministry of Home Affairs)  
กรมพนักงานของรัฐและข้าราชการ (Department of Public Servants and Civil 
Servants) ได้มีการพูดคุยในหัวข้อการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับข้าราชการ  
การเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของบุคลากรภาครัฐ และการประยุกต์ใช้
ระหวา่งหลักการของตําแหน่งและสมรรถนะ จุดมุ่งหมายของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรภาครัฐ คือ 1. เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลและผลผลิตขององค์กร  
2. เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ของข้าราชการ ดึงดูดและรักษาข้าราชการที่มีคุณภาพ  
3. เพื่อปรับปรุงการจัดการภาครัฐในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  

หลักการในการแบ่งประเภทบุคลากรภาครัฐ คือ 1. กลุ่มเจ้าหน้าที่พรรค
คอมมิวนิสต์ ที่มาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้ง 2. ข้าราชการซึ่งมาจากการสรรหา  
โดยมีระดับตําแหน่ง และเป็นการจ้างงานระยะยาว การดึงดูดข้าราชการที่มีคุณภาพ
ของประเทศเวียดนาม จะเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหา โดยจะให้ความสําคัญ 
ในการสรรหาผู้ที่มีความสามารถและศักยภาพสูง สําหรับผู้ที่ศึกษาจบในระดับปริญญา
โทในต่างประเทศ สามารถที่จะสมัครรับราชการกับหน่วยงานได้โดยตรง โดยไม่ต้อง
ผ่านการสอบ และในการเลื่อนขั้นนั้น จะมีการทดสอบในการเข้าสู่ระดับตําแหน่งใหม่  
ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายฉบับใหม่ที่เน้นการทดสอบ ข้าราชการของประเทศเวียดนาม
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นั้น จะเริ่มสอบเข้ารับราชการได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยมีประกันสุขภาพ
ให้กับข้าราชการเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินเดือน 3. พนักงานราชการจะมาจากสรรหา 
โดยมีสัญญาจ้างในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และได้รับสวัสดิการจากกองทุนกลุ่มบริการ
สาธารณะ (Public Service Units Funding)  
 ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ประเทศเวียดนามได้แบ่ง 
การฝึกอบรมตามระดับขั้น และมีการเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ
โดยอิงจากตําแหน่งทางการบริหาร ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มผู้บริหาร  
กลุ่มนักวิชาการหรือผู้เช่ียวชาญ และกลุ่มสนับสนุน อย่างไรก็ดี ประเทศเวียดนามเห็น
ว่าความร่วมมือในการพัฒนาข้าราชการไทยและเวียดนามร่วมกันเป็นสิ่งที่ดี  และ
สําคัญสําหรับบุคลากรภาครัฐของทั้ง 2 ประเทศ  
 การศึกษาดูงานที่กระทรวงการเกษตรและการพัฒนาชนบท (Ministry of 
Agriculture and Rural Development) ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าส่งออก 
ทางการเกษตรของประเทศเวียดนามที่มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย  สินค้า
ดังกล่าว ได้แก่ ข้าว กาแฟ สินค้าจากการประมง ไม้ ยาง ชา  ในขณะนี้ รัฐบาล 
มีนโยบายที่จะปรับปรุงฟาร์ม สินค้าการเกษตร เทคโนโลยีที่ใช้ในการเกษตร 
โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีขั้นสูงที่นํามาใช้ในการผลิต กระบวนการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน การปรับปรุงพื้นที่ที่ผลิตสินค้าส่งออกหลักของประเทศ เช่น กาแฟ ชา  
การเพิ่มมูลค่าเพิ่มกับสินค้าทางการเกษตร การบริหารจัดการความเสี่ยง เน้นให้มีการ
ทําวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มากขึ้น ส่งเสริมให้ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายอื่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและ
การตลาดของสินค้าด้านการเกษตร และสนับสนุนให้มีการพัฒนาจากฟาร์มของรัฐ 
เป็นสหกรณ์มากขึ้น  
 รัฐบาลเวียดนามให้ความสําคัญกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่  โดยเน้น 
ในเรื่องของการวางแผนและการกําหนดการใช้สอยในพื้นที่การครอบครองพื้นที่  และ
การคงไว้ซึ่งพ้ืนท่ีสําหรับการเกษตร ทั้งการปลูกพืช ปศุสัตว์ และการประมง โดยจะมี
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การบังคับใช้นโยบาย โดยคํานึงถึงความยืดหยุ่น สามารถสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้
จากพ้ืนท่ี โดยเฉพาะการเก็บภาษีการเกษตรกร อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศเวียดนาม
จะเป็นประเทศในระบอบคอมมิวนิสต์  รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับโครงการ 
ความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนและภาคเอกชน (Public Private Partnership) 
ซึ่งเป็นเรื่องที่เวทีด้านเศรษฐกิจ เช่น World Economic Forum ได้ให้ความสําคัญ 
และเป็นเรื่องใหม่สําหรับรัฐบาลเวียดนาม ตัวอย่างที่รัฐบาลเวียดนามได้ร่วมมือใน
รูปแบบ PPP คือ การเพาะปลูกกาแฟ รัฐบาลได้ทําการคัดเลือกชาวนาประมาณ 
2,000 คน และบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ มาอภิปรายกันและถกกัน 
ในเรื่องของงบประมาณ ทรัพยากรกายภาพที่จําเป็นในการผลิตกาแฟ ความร่วมมือ 
ที่จะขยายการตลาด และการรับรองคุณภาพเมล็ดกาแฟ เพื่อที่จะสามารถทําให้เมล็ด
กาแฟที่ได้รับการรับรองมีราคาสูงกว่าเมล็ดกาแฟทั่วไป และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ
เกษตรกร นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรและบริษัทสามารถขายกาแฟได้ 
ในระบบของตนเอง วิธีการสร้างความร่วมมือในรูปแบบนี้ ได้ขยายไปยังโครงการอื่นๆ 
เช่น โครงสร้างพื้นฐาน เกษตรกรรม และการวิจัยและพัฒนา  
 การศึกษาดูงานที่โครงการ Hai Duong Clean Water Supply Center - 
PPP and BOT Investment project โครงการนี้จัดตั้งข้ึน เพื่อจัดหาน้ําประปาให้กับ
คนในชนบท โดยมีกองทุนร่วมระหว่างรัฐบาลกลางและประชาชนในพื้นที่  เนื่องจาก
ประชาชนมีความต้องการน้ําประปามากขึ้น รัฐบาลจึงให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุน
มากขึ้น การลงทุนในโครงการนี้ จะมีรัฐวิสาหากิจร่วมมือกับบริษัทเอกชน บริษัทร่วม
หุ้น (Joint Stock Company) และสหกรณ์ในระดับท้องถิ่น โดยในเบื้องต้นรัฐบาล
ท้องถิ่นจะเป็นผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐาน จากนั้นก็จะโอนให้ภาคเอกชนที่ได้รับ
สัมปทาน BOT (Build Operate Transfer) เป็นผู้ดําเนินการต่อ โดยจะมีระยะเวลา
ประมาณ 25 - 30 ปี และรัฐบาลจะให้การอุดหนุน 60% ภาคเอกชนลงทุนเอง 40% 
ซึ่งจะทําให้ประชาชนเสียค่าน้ําประปาในราคาที่ต่ํา จากนั้นเมื่อครบสัญญาก็จะโอนคืน
โรงประปาให้กับรัฐ  
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 จากการศึกษาดูงานในประเทศเวียดนามในครั้งนี้  ได้เข้าใจนโยบายและ
การบริหารจัดการของรัฐบาลเวียดนาม รวมถึงกลุ่มธุรกิจของไทยที่ได้เข้าไปดําเนิน
ธุรกิจในประเทศเวียดนาม และเห็นว่าประเทศเวียดนามกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่างๆ จากประเทศสมาชิกอาเซียนและนานาชาติ  
การที่คว้าโอกาสต่างๆ ที่เข้ามา  เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ  
ดังนั้น จึงเห็นว่าประเทศไทยซึ่งมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางในการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ควรจะมีการพัฒนาจุดแข็งและปรับปรุงจุดอ่อนของประเทศ 
โดยเฉพาะเรื่องของการดึงดูดและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เนื่องจากเป็นกลุ่ม
บุคลากรที่มีจํานวนมากและมีความสําคัญมากในการขับเคลื่อนประเทศ  ไม่ว่าจะทั้ง
สายหลักและสายสนับสนุนของหน่วยงานรัฐต่างๆ   

ในปัจจุบัน การดึงดูดคนดีคนเก่งให้เข้ามาสู่ภาครัฐของประเทศไทยนั้น  
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เกิดการสมองไหลสู่ภาคเอกชนเป็นจํานวนมาก ทําให้
ภาครัฐสูญเสียโอกาสที่จะมีคนที่มีความสามารถเข้ามาพัฒนาระบบราชการ ประเทศ
ไทยจึงควรมีการสร้างจิตสํานึกด้านสาธารณะให้มากขึ้น ช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว สิ่งสําคัญที่จะช่วยดึงดูดคนดีคนเก่งเข้าสู่ระบบราชการ  
คือ การปรับเปลี่ยนระบบการจูงใจซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูง แต่อาจจะคุ้มค่า หากคํานึงถึง
ความเข้มแข็งของระบบราชการ เพราะถ้าระบบราชการมีความเข้มแข็ง ประเทศจะ
พัฒนาได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ เพราะระบบราชการเปรียบเสมือนเสาหลักของ
ประเทศในการดําเนินการด้านต่างๆ และในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ
ต่างๆ ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั้งสายหลักและสายสนับสนุน เพราะ
แต่ละส่วนต่างทํางานเป็นลูกโซ่ มีความเช่ือมโยงกันเป็นระบบ และถ้าบุคลากรภาครัฐ
มีความสามารถ และน่าเชื่อถือ ภาครัฐก็จะสามารถนําภาคเอกชนหรือภาคประชาชน
ได้ และสามารถนําไปสู่การบรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้  
 อีกประเด็นท่ีมีความสําคัญ คือ การวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ขั้นสูงที่ประเทศเวียดนามให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก ในปัจจุบัน ไม่มีใครปฏิเสธได้
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ว่าในยุคโลกาภิวัตน์ ความได้เปรียบทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สําคัญ เพราะจะสามารถ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจได้ในหลายๆ ด้าน เช่น  
ด้านอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร ด้านพลังงาน  ยิ่งเทคโนโลยีมีความทันสมัยและ
ประสิทธิภาพมากขึ้นเท่าไร เราจะสามารถประหยัดทรัพยากรของโลกได้มากขึ้น
เท่านั้น นอกจากน้ี จะเป็นสิ่งท่ีทําให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความรู้ และเป็นการเพิ่ม
ศกัยภาพของแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานท่ีมีฝีมือมากยิ่งข้ึน  
 อีกประเด็นท่ีได้รับจากการดูงาน คือ การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนและภาคเอกชน แม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องนี้คุ้นเคยต่อระบบราชการ
ไทย ภาครัฐยังคงจําเป็นที่จะต้องมีส่งเสริมในเรื่องนี้ให้มากยิ่ งขึ้น ในการปฏิรูปภาค
ราชการไทยนั้น สิ่งที่สําคัญคือ การให้ความสําคัญกับประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลักของประเทศ กิจการหลายๆ ของรัฐ เช่น การคมนาคม การจัดสรรที่ดิน ควรให้
ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาร่วมทุกขั้นตอนของการดําเนินการ เพราะจะช่วยสามารถ
ลดความขัดแข้งระหว่างภาครัฐและประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินการ
ได้มากข้ึน และที่สําคัญคือ การใช้หลักธรรมาภิบาลเข้ามาใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จะทําให้มีภาคราชการมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้มาก
ยิ่งข้ึน ลดข้อกังหาในการคอร์รัปช่ันท่ีภาคราชการประสบอยู่เสมอ สิ่งต่างๆ ที่กล่าวถึง
นี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่หากภาคราชการไทยสามารถพัฒนาได้อย่างจริงจัง  เปูาหมาย 
ที่จะเป็นผู้นําและศูนย์กลางในด้านต่างๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะ 

ไม่ไกลเกินเอื้อม    
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ทิศทางการพัฒนาประเทศของเวียดนาม 

นางสาวกานต์นลิน ธรีรัตนานนท์ 
วิศวกรชํานาญการ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

ประเทศเวียดนาม มีพื้นที่ 331,690 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 
90.5 ล้านคน (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554)  ใช้ระบอบการปกครองแบบ
สังคมนิยม มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ เมื่อคิดจากค่าการเติบโตของ GDP อยู่ที่
ร้อยละ 5.3 (ข้อมูลของปี พ.ศ.2555) เป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์ ได้แก่ ข้าวเจ้า ยางพารา ชา กาแฟ ยาสูบ พริกไทย โดยเป็นผู้ส่งออกข้าว
อันดับต้นๆของโลก และ เป็นคู่แข่งการส่งออกข้าวท่ีสําคัญของประเทศไทย เวียดนาม
เข้าเป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียนเมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2538  

ด้วยระบอบการเมืองแบบสังคมนิยมที่ส่งผลให้การเมืองการปกครองใน
ประเทศค่อนข้างมีเสถียรภาพ ผนวกกับการที่ประเทศมีทรัพยากรทางธรรมชาติ  
ที่หลากหลาย มีกําลังแรงงานวัยหนุ่มสาวในประเทศค่อนข้างมาก ทําให้ประเทศ
เวียดนามได้รับความสนใจทางด้านโอกาสการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะ
จากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นอย่างมาก แม้ว่า เศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม
ในปัจจุบัน  ยังมีอัตราการเติบโตไม่เท่ากับอีกหลายประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
แต่ประเทศเวียดนามมีศักยภาพสูง ในการที่จะพัฒนาประเทศผ่านกลไกขับเคลื่อน
หลายประการ อาทิเช่น การมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศแบบ 
เชิงรุกและมีแบบแผน การเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในประเทศ และการมุ่งเน้น
การพัฒนากําลังคนในประเทศ เป็นต้น 

 
 



สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 
162 

ศักยภาพในการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนในเวียดนาม 
นับตั้งแต่เวียดนามเปิดประเทศและประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการลงทุน

ต่างชาติ ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนต่างให้ความสนใจในการเข้าไปลงทุนใน
เวียดนาม ตัวอย่างเช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) จํากัด ทั้งนี้ ในช่วงการศึกษาดู
งานในประเทศเวียดนาม มีผู้บริหารจากบริษัท ซีพี สาขาเวียดนาม ได้ให้เกียรติมา
ถ่ายทอดประสบการณ์และให้แนวคิดการลงทุนสําหรับผู้ที่จะมาลงทุนในประเทศ
เวียดนาม โดยได้เน้นย้ําว่า นักลงทุนควรจะต้องคํานึงถึงหลัก 3 ประการ โดยเรียง
ตามลําดับความสําคัญ ได้แก่ 1) ผลประโยชน์ที่ประเทศนั้นจะได้รับจากการลงทุน  
2) ผลประโยชน์ท่ีคนในชาติจะได้รับจากการลงทุน และ 3) ผลประโยชน์ของบริษัทที่
ลงทุน ทั้งนี้ การยึดถือปฏิบัติตามหลักแนวคิดนี้ สุดท้ายแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์กับ
ทุกฝุาย (win-win situation) นั่นเอง 

แนวคิดการลงทุนที่ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมาก่อนนั้น สามารถ
จะน ามาปรับใช้กับการท างานในหน่วยงานราชการได้ด้วยเช่นกัน เพราะงานราชการมี
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก คือ ให้บริการสาธารณะ โดยไม่มุ่งก าไร และต้องค านึงถึง
ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก มากกว่าที่จะค านึงถึงประโยชน์
ส่วนตน ข้าราชการทุกคนจึงพึงตระหนักในจุดนี้ 

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเวียดนาม 
 ในปัจจุบัน ยังพบว่า ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
และการประปา ของประเทศเวียดนามยังต้องได้รับ การพัฒนา ทั้งนี้ รัฐบาลกลาง
รวมถึงรัฐบาลส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็นความสําคัญและมีแผนที่จะพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานให้ทันสมัยและเข้าถึงประชาชนมากขึ้น ในที่นี้ ขอหยิบยก กรณี
การพัฒนาระบบ   การประปาชุมชน (clean water supply) ของเมือง Hai Duong 
มาเป็นตัวอย่าง 
 เมือง Hai Duong ตั้งอยู่ห่างจากเมืองหลวงฮานอยไปทางทิศตะวันออก
ประมาณ 58 กิโลเมตร มีประชากร 187,405 คน โดยร้อยละ 60 ของจํานวน
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ประชากรทั้งหมดมีน้ําสะอาดใช้เพื่อการอุปโภค ในขณะที่ประชากรอีกร้อยละ 40  
ยังต้องใช้น้ําจากน้ําฝนและจากแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่ออุปโภค น้ําสะอาดเพื่อการ
อุปโภคนี้ ได้มาจากการบําบัดน้ําโดยใช้กระบวนการกรองน้ําโดยทั่วไป โดยมีการนําน้ํา
จากแหล่งน้ําธรรมชาติมาผ่านการตกตะกอนที่บ่อตกตะกอน กรองน้ําผ่านทราย และ
ขั้นตอนสุดท้ายคือ ใช้สารเคมีจําพวกคลอรีนเพื่อฆ่า เ ช้ือ สําหรับหน่วยงาน 
ที่ดําเนินการ ได้แก่ การประปาชุมชน (Hai Duong Clean Water Supply Center)  
ทั้งนี้ รัฐบาลส่วนท้องถิ่นของเมือง Hai Duong ได้ตั้งเปูาหมายที่จะพัฒนาและจัดการ
ระบบการประปาของเมือง Hai Duong เพื่อให้ทุกครัวเรือนในเมืองนี้ ได้มีน้ําสะอาด
ใช้ภายในปี พ.ศ.2563 โดยจะมีการระดมเงินทุน  เพื่อการพัฒนาจากทั้งรัฐบาลกลาง 
รัฐบาลท้องถิ่น และเงินบริจาคจากสถาบันการเงินต่างประเทศต่างๆ เช่น ธนาคารโลก 
เป็นต้น   
 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างนี้ ก็คือ แนวทางการบริหารจัดการโครงการ
ที่ดี  ซึ่งจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนก่อน โดยเป้าหมายนั้นควรมุ่ ง
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และควรมีการก าหนดกรอบระยะเวลาการด าเนินงานที่
ชัดเจน ควรระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ที่เกี่ยวข้อง ควรมีแนวทาง    การ
ท างานร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ รวมถึงควรค านึงถึงระบบการบริหาร
งบประมาณที่เหมาะสม จึงจะสามารถท าโครงการนั้นให้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

การพัฒนาก าลังคนคุณภาพในเวียดนาม 
ประเทศเวียดนามได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนคุณภาพ 

ในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทั้งกําลังคนในระบบราชการหรือนอกระบบราชการ  ในส่วน
ของระบบราชการ ประเทศเวียดนามได้ให้ความสําคัญกับแนวทางการดึงดูดคนเก่งที่มี
ความรู้ความสามารถดี เข้าสู่ระบบราชการ รวมถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการที่อยู่ในระบบแล้ว และแนวทางการดึงดูดให้ข้าราชการที่มีความสามารถดี
ให้อยู่ในระบบในระยะยาว ทั้งนี้ การพัฒนาเยาวชนเวียดนามให้เป็นคนเก่งและ 
มีความสามารถดูจะไม่เป็นเรื่องยากลําบากมากนัก เนื่องจากพื้นฐานของคนเวียดนาม 
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โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จะมีนิสัยใฝุรู้ อีกทั้งระบบการศึกษาในเวียดนามจัดได้ว่าอยู่ใน
มาตรฐานที่ดีมาก หากแต่การจะดึงคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนเก่ง ให้เข้าสู่ระบบราชการ 
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการที่อยู่ในระบบอยู่แล้วนั้น เป็นเรื่องที่ประเทศ
เวียดนามกําลังเสาะแสวงหา แนวทางการดําเนินการอยู่ โดยหน่วยงานที่ดูแล
รับผิดชอบด้านนี้ ได้แก่ Ministry of Home Affairs ซึ่งมีบทบาทใกล้เคียงกับ 
สํานักงาน ก.พ. ของประเทศไทย  

ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการนั้น เมื่อมองในบริบทของ
ประเทศไทย พบว่าประเทศไทยก้าวหน้ากว่าประเทศเวียดนามในจุดที่มีการจัดตั้งและ
ดําเนินการของระบบ Talent Network ไปบ้างแล้ว อาทิเช่น ระบบ HiPPS และ
ระบบการพัฒนาข้าราชการคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave Leadership 
Development) เป็นต้น อย่างไรก็ดี การที่เวียดนามตื่นตัวที่จะพัฒนากําลังคน 
ในระบบข้าราชการ เป็นการช่วยเน้นย้ําให้เห็นว่า การพัฒนากําลังคนเป็นเรื่องสําคัญ
และประเทศไทยควรเน้นการพัฒนาในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้าราชการที่มี
คุณภาพและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศให้สามารถทัดเทียม  และแข่งขัน
กับประเทศอ่ืนๆได้ และหากพิจารณาในบริบทของสังคมประชาคมอาเซียน  (ASEAN 
Community) ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิก “การพัฒนาก าลังคนของประเทศ
ไทยให้พร้อมกับการ ก้าวสู่สั งคมประชาคมอาเซียน ควรจะเน้นทั้ ง ด้าน
ความสามารถเชิงวิชาชีพ และความรู้รอบตัวที่รวมถึงด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางราชการที่จะใช้สื่อสารกันระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน คนไทยจึงควรมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีในขั้นพ้ืนฐานเป็น
อย่างน้อย” 

ในส่วนกําลังคนภาคแรงงาน ประเทศเวียดนามจัดได้ว่ามีจุดแข็งในเรื่องนี้ 
เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในวัยหนุ่มสาว (young generation)  
ซึ่งถือว่าเป็นกําลังแรงงานที่ดี และจะเป็นกําลังสําคัญ ในการสร้างฐานการผลิตสินค้า
และบริการในประเทศ และด้วยพื้นฐานของคนเวียดนาม ที่มีความรักในถิ่นฐานบ้าน
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เกิด หากมีการจัดสรรงานที่ดีให้กับคนท้องถิ่น โอกาสการเคลื่อนย้ายแรงงานของคน
ท้องถิ่นไปสู่ที่อื่นๆ ก็จะมีน้อย  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น น าไปสู่ข้อเสนอแนะในมุมมองว่า แนวทาง
ส าคัญที่จะช่วยดึงดูดก าลังคนคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นในสาขาอาชีพใด ให้อยู่ในระบบ
การท างานได้ยาวนาน ก็คือ การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเชิงวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง การให้สวัสดิการที่ดี และการสร้างกรอบเส้นทางความก้าวหน้าในการ

ท างาน (career path)    
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เครือข่ายในระดับปฏิบัติงาน ไทย-เวียดนาม 
ประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมอย่างยั่งยืน 

นายนพณัฐ วณิชชนุกร   
วิศวกรปิโตรเลยีม  

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ

ทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาล การพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ทรัพยากรอันมีค่านี้ไปเป็นจํานวนมากและ
ร่อยหรอลงไปทุกวันๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก- เฉียงใต้ นอกเหนือจากอินโดนีเซีย 
และ มาเลเซียแล้ว ประเทศไทย และ เวียดนามถือได้ว่ามีความสูสีกันมากในด้านการ
พัฒนาแหล่งทรัพยากรปิโตรเลียม  เวียดนามนั้นเป็นผู้ผลิตน้ํามันดิบรายใหญ่ ส่วนไทย
เป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติที่มีอัตราการผลิตสูงมากประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเหตุนี้เอง จะมีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้ ประเทศทั้งสองนี้
พัฒนาไปด้วยกันและก่อให้เกิดความยั่งยืนทางด้านพลังงานร่วมกัน 

เวียดนามเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพทางการเมือง เป็นประเทศที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และ แรงงาน ซึ่งมีค่าแรงที่ไม่ค่อยสูงมากนัก 
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีอายุอยู่ในช่วงวัยทํางานเป็นส่วนใหญ่ สภาพเศรษฐกิจ
ของเวียดนามในปี 2555 มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปี 2554 พิจารณา 
ได้จากการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีถึง
มาตรฐานการครองชีพของประชากรในประเทศ มีการเพิ่มขึ้นของผลผลิตจาก 
อุตสาหกรรม การบริการ ผลผลิตการเกษตร และมูลค่าการส่งออกของประเทศ1   
สิ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งสําหรับเศรษฐกิจเวียดนามนั้นคือการส่งออกน้ํามันดิบซึ่งทํา
รายได้ เป็นอันดับ 3 ของประเทศ แหล่งน้ํามันดิบที่สําคัญของประเทศนั้นตั้ งอยู่ 

                                                           
1 Foreign Investment Agency (FIA), Ministry of Planning and Investment (MPI), 2556 
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ในบริเวณทะเลตอนใต้ของประเทศซึ่งสามารถผลิตน้ํามันดิบได้ประมาณ 375,000 บาร์เรล
ต่อวัน ก๊าซธรรมชาติ 620 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน2      

ในฐานะคู่แข่งที่สูสีกันนั้น ไทยเป็นประเทศที่ เสถียรภาพทางการเมือง 
ไม่ค่อยมั่นคงนัก เศรษฐกิจในปี 2555 อยู่ในช่วงฟื้นตัวจากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี 
2554 เมื่อมองในด้านพลังงาน ไทยเป็นประเทศที่มีความต้องการใช้พลังงานสูงมาก
โดยเฉพาะจากปิโตรเลียม เป็นประเทศผู้นําเข้าปิโตรเลียมทั้งที่เป็นน้ํามันดิบถึงร้อยละ  
85 และ ก๊าซธรรมชาติอีกประมาณร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการ 
ใช้2 ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
แต่เป็นท่ีน่าเสียดายที่ยังไม่เพียงพอที่จะใช้ในประเทศในแต่ละวัน ประเทศไทยมีอัตรา 
การผลิตก๊าซธรรมชาติประมาณ 3,760 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และอัตราการผลิต
น้ํามันดิบประมาณ 150,000 บาร์เรลต่อวัน3  

สําหรับประเทศไทย เวียดนาม รวมทั้งประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ได้มีพัฒนาการความสัมพันธ์ จนได้ก่อตั้งเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations: ASEAN)  
ซึ่งเริ่มการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2504 และในอนาคตอันใกล้ด้วยพัฒนาการที่มีอย่างต่อเนื่อง
นี้ ประขาคมอาเซียนได้กําหนดเปูาหมายอันเป็นก้าวสําคัญในปี 2558 ที่จะยกระดับ 
ให้เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community: AEC) โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้อาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ 
อย่างเสรี  

AEC จะเป็นกลไกหนึ่งที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากร 
ในอุตสาหกรรมการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมระหว่างไทย และ เวียดนามได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระดับข้าราชการผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมด้านนี้ การส่งเสริม

                                                           
2 American Chamber of Commerce in Vietnam, 2556 
3,4 กรมเชือ้เพลิงธรรมชาต,ิ 2556 
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ความสามารถ (Capacity building) ในด้านความรู้ และเทคโนโลยีให้กับบุคลากร 
ในหน่วยงานด้านการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมของทั้งสองประเทศ จะทําให้เกิด 
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศ และเป็นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแหล่งพลังงานแก่กันและกัน ท่ีสําคัญ
มากกว่านั้น เมื่อพิจารณาสภาพภูมิประเทศของไทยและเวียดนามที่มีความต่อเนื่องกันใน
บริเวณทะเลอ่าวไทยแล้ว หากสามารถสร้าง Capacity building ระหว่าง 2 ประเทศ 
ได้ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองประเทศ 
ในการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าวนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในอนาคต 

ข้อคิดเห็นจากประสบการที่ได้ศึกษาดูงานในหน่วยงานราชการของ
เวียดนามนั้น หลายๆ หน่วยมีความตระหนักถึงการสร้าง Capacity building ให้แก่
ข้าราชการเพื่อเป็นการรองรับการเป็น AEC และถึงแม้ความเป็นระบบคอมมิวนิสต์
ยังคงมีอยู่ในระบบราชการของเวียดนาม แต่การประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ
ในระดับประเทศ เท่าที่ประสบพบนั้นไม่น่าจะมีข้อจํากัดดังเช่นที่เกิดกับภาคเอกชน 
ที่มีขั้นตอนท่ียุ่งยากและใช้เวลานาน กว่าเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรจะได้มีปฏิสัมพันธ์กัน 
เวียดนามยังแสดงให้เห็นถึงความยินดีที่จะร่วมสร้าง Capacity building กับไทย 
เพราะในความคิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการของเวียดนามนั้น ประเทศไทย 
ได้มีการพัฒนาทั้งทางเทคโนโลยี และองค์ความรู้ก้าวไกลมากในปัจจุบัน 

หน่วยงานที่กํากับดูแลด้านการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมของไทยซึ่งนําโดย
กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติได้มีบทบาทสําคัญที่ทําให้ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงาน 
องค์ความรู้ด้านการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานของกรม
นั้นได้มีการถ่ายทอดและฝึกฝนจนมีความชํานาญ แต่สิ่ งที่สําคัญมากไปกว่า 
ความชํานาญที่มีอยู่นี้คือการต่อยอดองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งจําเป็นที่จะต้อง
พัฒนาให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลไปถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ยังมีศักยภาพของแหล่ง
ปิโตรเลียมอยู่ และในบรรยากาศมิตรประเทศใกล้เคี ยงแล้ว เวียดนามถือได้ว่า 



สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 
170 

มีความเหมาะสมกว่าหลายๆ ประเทศที่มีทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่ท่ีเป็นรอยต่อของ
ประเทศ  การสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการสํารวจและผลิต
ปิโตรเลียมระหว่างสองประเทศน้ีจึงเป็นสิ่งที่ควรเริ่มทําให้เห็นเป็นรูปธรรมก่อนที่ AEC 
จะมาถึง 

เป็นความชาญฉลาดของผู้บริหารด้านการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม 
ในอดีต ด้วยกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติได้วางโครงสร้างองค์กรให้มีหน่วยงานที่ดูแล  
ด้านกิจการปิโตรเลียมระหว่างประเทศ ภารกิจหนึ่งที่องค์กรนี้ที่จะต้องรับบทบาท
สําคัญคือการเป็น AEC ของประเทศไทย และด้วยเหตุนี้ จุดเริ่มต้นของการสร้าง
เครือข่ายของเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติงานไทย – เวียดนาม น่าจะทําให้เกิดขึ้นได้ เพราะ
ดังกล่าวแล้ว เวียดนามพร้อมที่จะให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคคลากรร่วมกับ
ประเทศไทยเป็นอย่างดี สิ่งที่ทําได้ในอนาคตอันใกล้คือการทําโครงการแลกเปลี่ยน
เจ้าหน้าท่ีในระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ไปฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน
การสํารวจและผลิตปิโตรเลียมของเวียดนาม และ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติต้องเตรียม
ความพร้อมสําหรับรองงรับเจ้าหน้าที่จากเวียดนามในการมาฝึกปฏิบัติงานเช่นกัน 

บทสรุปจากการศึกษาดูงานในประเทศเวียดนามสําหรับข้าราชการ 
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงนั้น เวียดนามเป็นประเทศที่แสดงเจตนารมณ์ที่ดีต่อข้าราชการไทย  
ที่จะร่วมมือให้เกิดการส่งเสริมความสามารถ (Capacity building) ดังจะเห็นได้จาก
การให้การยอมรับว่าไทยเป็นประเทศที่มีการพัฒนาในระดับสูงมากทั้งทางด้าน
เทคโนโลยี และด้านองค์ความรู้ สําหรับด้านพลังงาน เวียดนามถือเป็นผู้ผลิตน้ํามันดิบ
รายใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซีย และมาเลเซีย  เวียดนามเป็น
ประเทศที่มีองค์ความรู้ด้านการสํารวจและผลิตน้ํามันดิบมาก ถือได้ว่าเป็นโอกาส  
ที่ดีที่จะเป็นการรองรับการเป็น AEC ของประเทศไทย ที่จะได้สร้าง Capacity 
building ระหว่างเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติงานของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กับหน่วยงาน
ด้านการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศเวียดนามเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
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องค์ความรู้ซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืนด้านพลังงานของทั้งสองประเทศต่อไปในอนาคต

อันใกล้ของการเป็นประเทศร่วม AEC    
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ไทย vs. เวียดนาม กับการพัฒนาประเทศเพ่ือเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน 

นายวิสันติ  เลาหอุดมโชค 
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ 

กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

การฝึกอบรมระยะสั้นสําหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 9 ภายใต้
หลักสูตรการสร้างเสริมคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทํางาน มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้รับการพัฒนาทักษะที่จําเป็น ซึ่งสอดคล้องกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของตน ตลอดจนประสบการณ์การเรียนรู้ 
ในบริบทอาเซียน เพื่อนําประเด็นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์มาบูรณาการเข้ากับ 
การทํางาน อันจะนําไปสู่การพัฒนาระบบราชการของไทยในภาพรวมต่อไป โดย
หลักสูตรนี้ประกอบด้วยการฝึกอบรมภายในประเทศ ซึ่งจําแนกออกเป็นหลักสูตรย่อย 
ได้แก่   1) การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคล (Character Building)  
2) การเสริมสร้างทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน (Skill-based Development) 
และ 3) การเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จําเป็น (Knowledge-based Development) 
ในบริบทของอาเซียน จากนั้นจึงเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่จําเป็นต่อ 
การปฏิบัติงาน (Experience-based Development) ในบริบทการเปลี่ยนแปลง  
ซึ่งในส่วนนี้ประกอบด้วยการศึกษาดูงานหน่วยงานภายในประเทศ และการเดินทางไป
ศึกษาดูงานในประเทศสมาชิกอาเซียน (ลาว กัมพูชา หรือเวียดนาม) ตามการจัดกลุ่ม
โดยสํานักงาน ก.พ.  ซึ่งในบทความนี้ จะมุ่งเน้นถึงมุมมอง ข้อคิดเห็น และประเด็น
การเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ในส่วนของการศึกษาดูงานหน่วยงานภายในประเทศ ข้าพเจ้าได้รับการจัด
กลุ่มให้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop 
Export Service Center หรือ OSEC) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
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กระทรวงพาณิชย์  ซึ่งมีพันธกิจสําคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ผลิต -ผู้ส่งออก
ไทย รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้มีความพร้อมต่อการแข่งขันทางการค้า
ระหว่างประเทศ โดยร่วมกับ 17 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการให้บริการ
คําปรึกษาเชิงลึกและข้อเสนอแนะด้านการส่งออกและการค้าระหว่างประเทศ 
ตลอดจนให้บริการออกใบรับรองและจดทะเบียนการค้าต่างๆ ที่ครบวงจร  
ณ จุดเดียว อันเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ ช่วยส่งเสริมธุรกิจการ
ส่งออกให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น อีกท้ังยังเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทย
รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่าและ
เวียดนาม ซึ่งพบว่ามูลค่าการค้าชายแดนกับไทยมีแนวโน้มการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งนี้ ประเด็นสําคัญในการเรียนรู้คือ การพัฒนารูปแบบการให้บริการ ลดขั้นตอน 
ในการที่ต้องไปติดต่อหลายหน่วยงานให้เหลือในท่ีเดียว และที่สําคัญคือผู้ส่งออกได้รับ
คําปรึกษาแนะนําจากหน่วยงานท่ีกํากับดูแลโดยตรง เป็นการประหยัดเวลาและต้นทุน
การดําเนินงาน พัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ ส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้ประกอบการในการแข่งขันในตลาดการค้าระหว่างประเทศ กล่าวได้ว่าเป็นตัวอย่าง 
ที่ดีในการให้บริการร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถนํามาเป็นต้นแบบ 
ในการประยุกต์ระบบบริการของหน่วยงานภาครัฐในด้านอื่นๆ เช่น ด้านแรงงาน  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการจัดหางาน การให้คําปรึกษาแนะนํา การตรวจสอบ/จัดทํา
เอกสารเดินทาง การตรวจสุขภาพ การประกันภัย การคุ้มครองดูแลด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย ฯลฯ 

สําหรับการศึกษาดูงานในประเทศสมาชิกอาเซียน ข้าพเจ้าได้รับการจัด
กลุ่มให้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม ซึ่งถือเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน
ที่น่าจับตามอง เนื่องจากเวียดนามมีการเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็วในแทบทุกด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ ความต้องการภายในประเทศ รายได้ที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเรื่อง
สิทธิและเสรีภาพในด้านต่างๆ เวียดนามมีจุดแข็งในด้านการเมืองที่ค่อนข้างนิ่ง  
มีเสถียรภาพ มีเอกภาพ มีการกระจายอํานาจและการถ่วงดุลที่ค่อนข้างลงตัว อีกทั้ง
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ยังเป็นประเทศที่มีประชากรจํานวนมากกว่า 90 ล้านคน ซึ่งถือเป็นตลาดที่ใหญ่  
มีปริมาณน้ํามันสํารองมาก มีแนวชายฝั่งทะเลยาวมากกว่า 3,000 กิโลเมตร และ 
ที่สําคัญคือมีค่าจ้างแรงงานที่ต่ําเกือบที่สุดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน อย่างไร 
ก็ตาม สิ่งที่ยังคงเป็นจุดด้อยของประเทศคือ ระบบสาธารณูปโภคที่ยังต้องมีการพัฒนา
อีกมาก 

เวียดนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนในปี 2538 ถือเป็นประเทศสมาชิก
ลําดับที่ 7 ซึ่งการเป็นสมาชิกจะนําไปสู่การมีส่วนร่วมในเขตการค้าเสรีอาเซียน และ
นําเวียดนามไปสู่ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในร ะดับโลกได้ โดยเวียดนาม 
ให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการเข้าร่วมในระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก 
และระบบเศรษฐกิจของโลก ในฐานะของสมาชิกอาเซียน เวียดนามหวังที่จะได้รับ
ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของการค้าและการลงทุนกับประเทศอาเซียนทั้งหลาย 
ขณะเดียวกันในขณะที่การค้าภายในกลุ่มอาเซียนกําลังขยายตัว เวียดนามก็ได้
ตระเตรียมและปรับทิศทางการส่งออกของตนที่จะไปสู่ตลาดอาเซียนนี้อย่างจริงจัง
มากขึ้น และเวียดนามยังถือเป็นจุดส่งออกที่สําคัญสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน
อื่นๆ ซึ่งเวียดนามได้มีการเรียนรู้ประสบการณ์และเร่งรัดการพัฒนาประเทศในด้าน
ต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนอย่างมีความพร้อม เท่าทัน และถูกทิศทาง อันจะมีส่วนเอื้ออํานวย 
ให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมโลก
อย่างภาคภูมิ 

การศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม ของกลุ่มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์
สูง รุ่นที่ 9 มุ่งเน้นในประเด็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านเกษตร การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ ตลอดจนการบริหารงานราชการและบุคลากรภาครัฐ ซึ่งถือเป็น
โอกาสอันดีของข้าพเจ้าในการที่จะได้ร่วมเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ และเปิดมุมมอง
ในด้านอื่นๆ ให้กว้างขึ้น เนื่องจากโดยส่วนตัวมีพื้นฐานการศึกษาและการปฏิบัติงาน  
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ที่เป็นวิชาการเฉพาะทางด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงาน  
จึงกล่าวได้ว่าประเด็นในการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ มิได้สัมผัส
เกี่ยวข้องโดยตรง ถึงแม้ว่าความร่วมมือภายใต้เวทีอาเซียนในด้านแรงงานจะมิใช่เรื่อง
ใหม่ แต่ทว่าได้มีการริเริ่มและดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็น
การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน (ASEAN Labor Ministers Meeting หรือ 
ALMM) การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสด้านแรงงานอาเซียน (ASEAN Senior 
Labor Officials Meeting หรือ SLOM) การดําเนินงานเครือข่ายความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยอาเซียน (ASEAN Occupational Safety and Health Network 
หรือ ASEAN-OSHNET) ซึ่งล้วนมีการประชุมหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา 
โดยประเทศสมาชิกหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และปัจจุบันได้เริ่มมีการขยายขอบเขต
ของความร่วมมือไปยังภูมิภาคอื่น เช่น เอเชียตะวันออก-แปซิฟิก เอเชียใต้ ยุโรป เป็น
ต้น  ทั้งนี้ แนวคิดและโลกทัศน์ที่ได้จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะสามารถนํามา
ประยุกต์ปรับใช้เพื่อให้เข้ากับบทบาทและหน้าที่ในการปฏิบัติงานทั้งของตนเองและ
ของหน่วยงานตามความเหมาะสมต่อไป 

ในที่นี้ ขอสรุปประเด็นส าคัญจากการศึกษาดูงานในแต่ละแห่ง ดังนี้ 
1) การรับฟังบรรยายสรุปและอภิปรายภาพรวมของสถานะ ประเด็น

สําคัญ และความท้าทายในการดําเนินงาน/ความร่วมมือภายใต้ประชาคมอาเซียน
ระหว่างไทย-เวียดนาม โดยผู้แทนจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในประเทศเวียดนาม 
ซึ่งสรุปตามหัวข้อย่อยได้ดังนี้ 

- นโยบายและบรรยากาศการลงทุนในเวียดนาม ซึ่งบรรยายสรุปโดย
ผู้แทนจากกระทรวงแผนงานและการลงทุน มุ่ งประ เด็นด้านนโยบายรัฐบาล 
สถานการณ์และโอกาสในการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  
ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นภาคอุตสาหกรรม 
การผลิต ประเทศที่เข้ามาลงทุนมากที่สุดคือ ญี่ปุุน ไต้หวัน เกาหลีใต้ ส่วนประเทศ
ไทยอยู่ในอันดับที่ 9 ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยได้มีมาตรการดึงดูด
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รูปแบบต่างๆ เช่น ในด้านการลด/ยกเว้นภาษี การกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา 
ตลอดจนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการดําเนินงานให้เพียงพอ  
จึงกล่าวได้ว่า เวียดนามมีศักยภาพในการแข่งขันด้านการลงทุนจากต่างชาติสูง 
เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนในประเทศหลายประการ ทั้งด้านเสถียรภาพทางการเมือง 
นโยบายรัฐบาล จํานวนประชากร ค่าจ้างแรงงานที่ถูก และความอุดมสมบูรณ์ 
ของทรัพยากร  

- ยุทธศาสตร์ด้านการค้าระหว่างประเทศภายใต้ประชาคมอาเซียน  
โดยผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สรุปได้ว่าเวียดนามมีการกําหนด
ยุทธศาสตร์ เปูาหมาย แผนที่นําทาง และโครงการ/กิจกรรมดําเนินงานต่างๆ  
เพื่อมุ่งสู่การแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้นโยบายในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีความสอดคล้อง ยืดหยุ่นได้ตาม
บริบทความเหมาะสม และสร้างภาคีความร่วมมือในทุกภาคส่วน 

- การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและท้องถิ่นชนบทเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน โดยผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท ซึ่งสรุปได้ว่าเวียดนาม 
มีการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดเสรีภาพด้าน
การค้า บริการ การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยให้มีความสอดคล้องกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทางเทคโนโลยี และมาตรฐานระดับสากล ภายใต้
ความร่วมมืออย่างจริงจังในเวทีระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นพัฒนาท้องถิ่น
และขจัดความยากจน ทั้งนี้ โดยธํารงไว้ซึ่งสภาพสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจน 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ประสบการณ์การลงทุนในเวียดนามของผู้ประกอบการไทย โดยผู้แทน 
จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซี.พี.) สรุปได้ว่า ซี.พี. เข้าไปลงทุนในเวียดนาม 20 ปีแล้ว 
ธุรกิจที่เข้าไปลงทุนมีหลากหลาย ตั้งแต่โรงงานอาหารสัตว์ การเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การแปรรูป/ผลิตภัณฑ์อาหาร ตลอดไปจนถึงการจัดจําหน่าย  
ค้าปลีก และสถาบันทางการเงิน การเข้าไปลงทุนของ ซี .พี. จะมองที่โอกาส 
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ในการสร้างธุรกิจ จํานวนประชากรและความต้องการบริโภคในประเทศนั้นๆ เป็น
หลัก ซึ่งธุรกิจของ ซี.พี. ในเวียดนามมีการเติบโตขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามสภาพ
เศรษฐกิจ ทั้งนี้ สิ่งสําคัญในการเข้าไปลงทุนคือ ต้องมีการศึกษาข้อมูลแง่มุมต่างๆ 
โดยเฉพาะกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ต้องเข้าใจวัฒนธรรม ประเพณี ทัศนคติ 
คุณลักษณะของคนในประเทศนั้น และเอาใจเขามาใส่ใจเรา พยายามใช้คนท้องถิ่น 
ต้องสร้างความเป็นมิตร และต้องแสดงออกถึงการเป็นผู้ให้ก่อนที่จะเป็นผู้รับ ปรัชญา
ในการลงทุนของ ซ.ีพี. จะมุ่งเน้นที่ 3 ประโยชน์ คือ ผลประโยชน์ของประเทศนั้นเป็น
อันดับหนึ่ง ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นอันดับสอง และประโยชน์ของบริษัทมา
เป็นอันดับสุดท้าย 

2) การรับฟั งปาฐกถาพิ เศษโดยอัครราชทูตไทย ณ กรุ งฮานอย  
(นายบุญรงค์ พงษ์เสถียรศักดิ์) ซึ่งได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนาม 
ที่ถือได้ว่าดีกว่าประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน ทั้งนี้ อาจเนื่องจากการที่ไม่มีความขัดแย้งใน
ประวัติศาสตร์ระหว่างกัน ทั้งไทยและเวียดนามมีสายสัมพันธ์อันดีที่เช่ือมโยงกันมา
นาน และในภาพรวมชาวเวียดนามก็มีความเป็นมิตร ไม่มีทัศนคติในแง่ลบต่อไทย  
จึงถือเป็นสิ่งสําคัญที่เอื้อต่อความร่วมมือระหว่างกัน รวมถึงในด้านการลงทุน การค้า 
การพัฒนาด้านต่างๆ ภายใต้ประชาคมอาเซียน จุดแข็งของเวียดนามคือ  การมี
เสถียรภาพทางการเมือง โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นองค์กรที่มีอํานาจสูงสุดผูกขาด
การชี้นําภายใต้ระบบผู้นําร่วมที่คานอํานาจระหว่างกลุ่มผู้นํา การที่มีประชากรจํานวน
มากและส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ทําให้มีตลาดแรงงานขนาดใหญ่ ปัจจุบันมี 
การลงทุนจากต่างชาติ เพื ่อใช้ประโยชน์จากแรงงานเวียดนามค่อนข้างมาก  
ในส่วนของมูลค่าทางการค้าระหว่างเวียดนามกับไทย มีสูงถึง 9 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ต่อปี โดยไทยเป็นฝุายได้ดุลสูงกว่ามาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความนิยมของชาว
เวียดนามที่มีต่อสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหลาย จึงเป็นตลาด 
ที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนชาวไทย และจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทําให้ประชากร
ของเวียดนามเองมีรายได้และกําลังซื้อสูงขึ้นมาก ขณะที่รัฐบาลเวียดนามมีนโยบาย
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เปิดรับการลงทุนทุกด้าน แต่ที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษ คือการลงทุนที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
หรือก่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งการลงทุนในกลุ่มนี้จะได้รับมาตรการจูงใจมากกว่า 
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ท้าทายการเติบโตของเวียดนามคือการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล 
อันมีที่มาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากสังคมนิยมมาสู่ระบบ
เศรษฐกิจการตลาดมากข้ึน 

นอกจากน้ี ความร่วมมือในกรอบอาเซียนก็เป็นอีกเรื่องที่ไม่อาจมองข้ามได้ 
ซึ่งมิใช่เรื่องการรวมตัวทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงประชาคมด้าน
การเมือง ความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรมด้วย ในแง่หนึ่งคือประเทศสมาชิกอาจต้อง
มีการปรับแก้กฎหมาย หรือปรับเปลี่ยนกฎระเบียบต่างๆ ต้องให้สอดคล้องกับ
แผนงานท่ีกําหนดไว้ร่วมกัน ซึ่งขณะนี้เวียดนามดําเนินการคืบหน้าค่อนข้างมาก ตลอด
จนถึงในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร สร้างเสริมศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ ร่วมกัน เพ่ือบรรลุจุดหมายสูงสุดของประชาคมอาเซียน 

3) การศึกษาดูงาน ณ กรมข้าราชการพลเรือน กระทรวงกิจการ
ภายในประเทศ (Department of Public Servants and Civil Servants, Ministry 
of Home Affairs)  ซึ่งมุ่งเน้นประเด็นด้านการสร้างเสริมขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ การปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย และ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคคลภายใต้หลักการพิจารณาเกี่ยวกับระดับ
ตําแหน่ง (Position-based) และหลักเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ หรือ 
ความเช่ียวชาญ (Competency-based) เพื่อให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกัน 
นอกจากนี้  ยั งมีการพัฒนาโครงสร้างผลตอบแทนและระบบการให้รางวัล 
(Rewarding System) อันเป็นการจูงใจให้มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานราชการด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่า รัฐบาลเวียดนามให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความก้าวหน้าในระบบราชการ ดังจะเห็นได้ว่า
ปัจจุบันมีข้าราชการรุ่นใหม่ที่มีคุณวุฒิหรือศักยภาพสูง ได้รับโอกาสให้ก้าวขึ้นสู่
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ตําแหน่งในระดับบริหารเป็นจํานวนไม่น้อย ในขณะที่ระบบของไทยที่ยังคงมุ่งเน้น 
การพิจารณาตามระดับตําแหน่ง มิได้ให้ความสําคัญด้านคุณวุฒิเท่าที่ควรจะเป็น 

4) การศึกษาดูงาน ณ กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (Ministry 
of Agriculture and Rural Development)  ซึ่งสรุปได้ว่าปัจจุบันภาคการเกษตร
ยังคงเป็นพื้นฐานหลักที่สําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 
20 ของ GDP คิดเป็นมูลค่าการส่งออกมากกว่า 28 พันล้านเหรียญสหรัฐ  รัฐบาล
เวียดนามได้มุ่งเน้นการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  
และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนโยบายและเปูาหมายในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร กระตุ้นการลงทุนจากต่างชาติ ส่งเสริมการศึกษาวิจัย 
เพื่อพัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการเกษตรแบบเข้มข้น/
ผสมผสาน เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศอย่างคุ้มค่า 
ในขณะที่พยายามธํารงรักษาพ้ืนท่ีทางการเกษตรไว้ มิให้ถูกนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น 
นอกจากนี้ ยังมีแนวนโยบายในการปรับปรุงพัฒนากฎหมาย/ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนควบคุมปูองกันการละเมิดสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญาด้านเกษตร รวมถึง
ปูองกันการซื้อขายสินค้าการเกษตรอย่างผิดกฎหมาย 

5) การเยี่ยมชมโครงการนาข้าวและพืชหมุนเวียน Nhan Thang ตําบล Gia 
Binh เมือง Bac Ninh ซึ่งมีการใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยมีการทํานาข้าวในช่วงฤดูกาล
ปกติ และมีการปลูกพืชหมุนเวียน เช่น แครอท ฟักทอง และพืชอื่นๆ ภายใต้ 
การบริหารจัดการที่ดี การทํานาจะมีการปลูกข้าวในแปลงนอกนาก่อนนําลงในนาจริง 
ผสานกับความอุดมสมบูรณ์ของภูมิประเทศ ทําให้มีผลผลิตที่สูงทั้งในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ สามารถส่งออกข้าวและพืชหมุนเวียนต่างๆ ไปจําหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน
ด้วย  ทั้งนี้ ประชาชนในท้องที่ยังคงดํารงวิถีชีวิตในสังคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม 
ถึงแม้ว่าพื้นที่ทํ าการเกษตรหลายแห่งในเวียดนามอาจกลายเป็นพื้นที่นิคม 
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อุตสาหกรรมในอนาคต เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มการเติบโตขยายตัว 
อย่างมาก 

6) การเยี่ยมชมโครงการจัดเตรียมน้ําเพื่อการอุปโภค/บริโภคในท้องถิ่น 
และการอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ เมือง Hai Duong  ซึ่งเป็นโครงการภายใต้นโยบาย
รัฐบาลที่มีเปูาหมายให้ประชาชนทุกคนในท้องถิ่นชนบททั้งหมดของเวียดนาม  
(ร้อยละ 100) เข้าถึงระบบน้ําเพื่อการอุปโภค/บริโภค ภายในปี ค.ศ. 2020 (ปัจจุบัน
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 60) ทั้งนี้ รัฐบาลได้ริเริ่มผลักดันในเชิงการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง โดยสนับสนุนงบประมาณการลงทุนและกํากับดูแลในขั้น
แรก ต่อมาให้มีการบริหารจัดการและดํา เนินงานโดยองค์กรส่วนท้องถิ่น  
หรือหน่วยงานเอกชน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ  ถือเป็น
ตัวอยา่งอันดีของการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม 

7) การศึกษาด้านสังคมและวัฒนธรรม ณ เมือง Ninh Binh และ 
กรุงฮานอย  ซึ่งพบว่าในภาพรวม คนเวียดนามยังคงมีการอนุรักษ์วิถีชีวิตที่เรียบง่าย 
ไม่ยึดติดอยู่กับค่านิยมสมัยใหม่มากนัก สังเกตได้ว่าย่านค้าขายทั่วไปตามท้องถนนจะ
ไม่มีการแทรกแซงจากธุรกิจต่างชาติ ไม่มีแฟรนไชส์ร้านค้าสะดวกซื้อหรือร้านอาหาร
ต่างชาติ แม้แต่ในกรุงฮานอยซึ่งยังคงรูปแบบดั้งเดิมของร้านอาหารท้องถิ่น และ  
จะมีผู้หาบเร่ ทั้งการเดินเร่ขาย อาศัยจักรยานจูงขาย หรือจัดตั้งลงพื้นที่ริมทางขาย  
ในลักษณะคล้ายกับสภาชากาแฟ ขณะที่บนท้องถนนยังคงมีสามล้อถีบ ผู้คนยังคง
นิยมใช้รถจักรยาน หรือจักรยานยนต์เป็นจํานวนมาก อีกทั้งยังมีการแต่งกายที่ยังคง
ความเป็นเอกลักษณ์ ธํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและมนต์เสน่ห์ของประเทศอย่างไม่ 
เสื่อมคลาย 

จากท่ีได้กล่าวมาในข้างต้น อาจสรุปได้ว่าการพัฒนาประเทศของเวียดนาม
ประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจที่มีการเติบโตก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว 
ปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญคือเสถียรภาพทางการเมืองและการมีรัฐบาลที่มีความ
แข็งแกร่งเป็นแกนหลักในการบริหารและการพัฒนาประเทศ มีการกําหนดนโยบาย
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และเปูาหมายที่ท้าทาย ควบคู่ไปกับแนวทางการพัฒนาประเทศที่ ชัดเจนและ
ดําเนินการอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นสร้างเสริมศักยภาพและคุณภาพของ
ประชากร ซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งเมื่อย้อนกลับมามอง
ประเทศไทย การที่มีปัญหาทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน รวมถึง
ปัญหาความขัดแย้งแตกแยกในมวลหมู่ประชากร ย่อมส่งผลทางลบต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนภาพลักษณ์ของประเทศ จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศ
ไทยต้องมีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้คลี่คลายหรือจบสิ้นโดยเร็ว โดยสร้างเสริม 
การพัฒนาประเทศภายใต้หลักความถูกต้องและมีประสิทธิผล มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ
ของประชากร ส่งเสริมให้มีจิตสํานึกในเรื่องของความถูกต้องและความรู้รักสามัคคี  
มีส่วนร่วมและยอมรับในการพัฒนาประเทศอย่างมีเหตุผล เพื่อให้บรรลุจุดหมายสูงสุด
ของการพัฒนา และสามารถเดินเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างภาคภูมิในฐานะหนึ่ง
ในประเทศผู้นําของภูมิภาค หรืออย่างน้อยให้สามารถเดินเคียงข้างไปพร้อมกับกลุ่ม
ประเทศส่วนใหญ่อย่างเทียบเท่า มิใช่เป็นผู้ตาม 

ในความเห็นของข้าพเจ้า เวียดนามในวันนี้ยังเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มี
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ตามหลังไทยในหลายมิติ  แต่หากไทยยังคงมีปัญหา 
ในประเทศท่ีต่อเนื่อง ทําให้เกิดการหยุดนิ่งไม่พัฒนา สวนกันกับเวียดนามที่ขับเคลื่อน
ไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยความขยัน อดทนและมุ่งมั่นพัฒนาของคนในชาติ  
ก็จะทําให้ประเทศไทยถอยหลัง เปรียบเหมือนการพายเรือทวนกระแสน้ํา หากหยุด
พาย เรือจะไม่หยุดอยู่กับที่ แต่จะถอยหลังตามสายน้ํา อีกทั้งการเปิดประชาคม
อาเซียนจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งต้องมีการตั้งรับอย่างเท่าทัน อย่างไร  
ก็ตาม ภายใต้ประชาคมอาเซียน ทั้งไทยและเวียดนามควรได้มีการต่อยอด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยเปลี่ยนมุมมองจากในเชิงการแข่งขัน มาเป็น 
การผสานความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับทั้งสองประเทศ  
อันจะช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุเปูาหมายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนร่วมกัน 
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การศึกษาดูงานในครั้งนี้ นอกจากเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ 
การเรียนรู้ให้กับแต่ละบุคคลแล้ว ยังเป็นช่วงเวลาที่ข้ าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
จากหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ใช้ชีวิตร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ถือเป็นการสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกันในลักษณะข้ามส่วน
ราชการ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทํางานและการพัฒนาระบบราชการต่อไป

ในอนาคต    
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การส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนระหว่างไทยและเวียดนาม 

นายไพโรจน์  พาสพิษณุ  
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชํานาญการ 

กรมพัฒนาฝมีือแรงงาน  

การเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคล  
และทักษะการทํางานสําหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (ในประเทศและประเทศ
เวียดนาม) ประจําปีงบประมาณ 2557 ข้าพเจ้าให้ความสนใจภารกิจของส่วนราชการ 
Department of Public Servants and Civil Servants, Ministry of Home 
Affairs ของประเทศเวียดนาม ในประเด็นเรื่องของกระบวนการพัฒนาศักยภาพคน 
ซึ่งข้าพเจ้ามีความเห็นว่าเราสามารถนําสิ่งที่แตกต่าง โดดเด่น และมีความเช่ียวชาญ  
ในแต่ละประเทศ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ 

ข้าพเจ้ารับราชการ ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งภารกิจ
สําคัญของหน่วยงานก็คือการพัฒนาศักยภาพแรงงานคนโดยเฉพาะภาคแรงงาน 
กิจกรรมหลักที่ดําเนินการได้แก่ ฝึกอบรมฝึกอาชีพ ทดสอบมาตรฐานฝีมือ โดยมี
เปูาหมายเพื่อให้แรงงานในประเทศได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
ฝีมือ รองรับความต้องการของตลาดแรงงาน เมื่อแรงงานมีทักษะฝีมือเพิ่มสูงขึ้น  
ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น สถานประกอบกิจการมีผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น ผลลัพธ์ 
ที่พึงประสงค์บังเกิดกับเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศที่เจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้น 
กระบวนการพัฒนาศักยภาพแรงงานในภาคเศรษฐกิจ และภาคสังคม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตลาด หากดําเนินการโดยภาครัฐลําพังเพียงฝุายเดียวจะประสบ
ผลสําเร็จ  ได้ยาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานได้ผลักดันกฎหมายเพื่อ
ส่งเสริมภาคี เครือข่าย อาทิ  สถานประกอบการภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วม 
ในกระบวนการ  พัฒนาฝีมือแรงงานอย่ างทั่ วถึง  กฎหมายดังกล่าว ได้แก่ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ถือเป็นกุศโลบายของ
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ภาครัฐที่ขยายโอกาสในการเพิ่มทักษะฝีมือให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ
อย่างกว้างขวาง   โดยภาคเอกชนได้ประโยชน์จากการที่สนับสนุนพนักงานใน
หน่วยงานของตนเองจากการฝึกอบรมให้มีทักษะเพิ่มสูงขึ้น ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีได้มากถึง 2 เท่า ทั้งนี้หากสถานประกอบกิจการที่อยู่
ในข่ายของกฎหมายดังกล่าว ไม่ดําเนินการพัฒนาพนักงานของตนเอง ก็จะต้องส่งเงิน
สมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อนําไปพัฒนากําลังคนในภาพรวมของประเทศ
ต่อไป นอกจาก พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 แล้ว กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานยังใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นแนวทางส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ
ได้พนักงานท่ีมีทักษะฝีมือดี เข้าเกณฑ์มาตรฐาน สามารถเพิ่มผลผลิต และมีผลิตภาพ
แรงงานเพิ่มขึ้น ตลอดจนสถานประกอบกิจการมั่นใจได้ว่าสามารถนํามาใช้เป็นเกณฑ์
ในการคัดเลือก และพัฒนาพนักงานใหม่เพื่อทดแทนพนักงานเดิมหรือรองรับ 
การขยายกําลังการผลิต แม้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้กําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ และมีประกาศกฎหมายบังคับใช้การจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
22 สาขาอาชีพหลัก (ในอนาคตจะเพิ่มเป็น 44 สาขาอาชีพ) แต่ก็ยังคงไม่เพียงพอและ
ไม่ทันต่อการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจ สาขาอาชีพจากกลุ่มผู้ประกอบการมีความ
หลากหลาย และบุคลากรภาครัฐมีจํานวนไม่มากพอต่อการรองรับการให้บริการ  
ในการกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แนวทาง
หนึ่งถูกเสนอขึ้นมาเพื่อบรรเทาปัญหา โดยอาศัยช่องทาง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ได้แก่ การส่งเสริมให้ภาคเอกชนจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงาน
ได้ด้วยตนเอง เรียกว่า มาตรฐานฝีมือแรงงานเฉพาะ หรือมาตรฐานฝีมือแรงงานของ
สถานประกอบการ โดยเริ่มต้นจากการนําองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สมรรถนะ 
(Competency Analysis) ถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้เป็นวิทยากร
ต้นแบบ จากนั้น เจ้าหน้าที่เหล่านั้นเข้าสู่สถานประกอบกิจการเพื่อให้คําแนะนํา และ
ร่วมกับผู้ประกอบการดําเนินการวิเคราะห์สมรรถนะ และจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงาน
ตามตําแหน่งงานที่ต้องการ กระบวนการจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานเฉพาะ  
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โดยการใช้แนวทางการวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency Analysis) เริ่มต้นจากการ
วิเคราะห์งานตามตําแหน่ง ระบุขั้นตอนกระบวนการในการปฏิบัติงาน การจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงาน การจัดทําหลักสูตรเพื่อพัฒนาพนักงาน การจัดทํามาตรฐานฝีมือ  
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

สําหรับประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งประเทศในอาเซียน ที่เดิมเคยยึดถือ
ระบบสังคมนิยมโดยรัฐเป็นผู้กําหนดแนวทางทุกอย่างของสังคม และในปี ค.ศ.2020 
เวียดนามมุ่งมั่นจะพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับประเทศอุตสาหกรรม หรือประเทศ  
ที่พัฒนาแล้ว เวียดนามมีการปรับเปลี่ยนสังคมให้มีความพร้อมเข้าสู่ระบบตลาดเสรี 
เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ทางสังคมของเวียดนาม ดังนั้นเวียดนามจึงเร่งพัฒนา
ประเทศอย่างเข้มข้น รูปแบบการพัฒนาถูกกําหนดโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติของเวียดนาม หรือ โด่ย เหมย (Doi Mei) ที่ปรับเปลี่ยนแนวทางเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจให้มีความเจริญเติบโต ยกระดับความเป็นอยู่
ของประชาชน พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างเศรษฐกิจเสรี เพิ่มขีด
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติ 
ตลอดจนการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้พร้อมก้าวไปสู่การเป็น
ประเทศอุตสาหกรรม เวียดนามจัดการปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา 
เพื่อมุ่งสนองความต้องการของตลาดแรงงานตามเศรษฐกิจสมัยใหม่ ผ่อนปรน 
ให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษา มีอิสระในการจัดการอย่างกว้างขวาง 
ปฏิรูปเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึ้นโดยเน้นทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และภาษา พร้อมไปกับการดูแล
คุณภาพกันเองโดยใช้กลไกของตลาดเป็นตัวควบคุม ส่งเสริม และให้ความสําคัญกับ
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นหลังจบการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนที่สําเร็จ
การศึกษาจากระบบโรงเรียนสามารถก้าวสู่ตลาดแรงงาน เป็นกําลังสําคัญ 
ในการพัฒนาประเทศ ผลของความจําเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามอย่าง
เร่งด่วนทําให้เกิดผลกระทบต่อการศึกษาด้านอาชีวศึกษา อาทิ ความต้องการฝึกอบรม
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เพิ่มขึ้นอย่างมาก และไม่เพียงพอต่อการให้บริการ คุณภาพของผู้ผ่านการฝึกอบรม
และวิทยากรต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ แม้ว่าภาคเอกชนเข้ามาดําเนินการแทน
ภาครัฐแล้วก็ตาม 

จากข้อมูลต่างๆ ท่ีรวบรวม และประมวลได้ข้างต้น ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า
ประเด็นเรื่องกระบวนการพัฒนาศักยภาพกําลังคนสําหรับประเทศไทยมีความ
เจริญก้าวหน้ามากกว่าประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนามอยู่ในสถานะของการเร่ง
การพัฒนาประเทศ ภาคธุรกิจมีความต้องการแรงงานทุกระดับ ทั้งแรงงานไร้ฝีมือ 
แรงงานกึ่งฝีมือ และแรงงานฝีมือ การผลิตแรงงานจํานวนมากยังได้คุณภาพ 
ไม่เพียงพอ เนื่องจากภาครัฐให้อิสระกับภาคเอกชนในการดําเนินการฝึกอบรมได้เอง 
การกํากับดูแลโดยภาครัฐไม่เข้มข้น ในขณะที่ประเทศไทยให้ความสําคัญกับ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาระยะเวลาหนึ่งแล้ว มีหน่วยงานภาครัฐพัฒนาคน
โดยเฉพาะ ได้แก่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีหน่วยงานเครือข่าย
ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีกฎหมายที่จะส่งเสริมภาคีเครือข่าย (ภาคเอกชน) 
ที่จะร่วมกันกับภาครัฐในการพัฒนาคน ได้แก่ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ.2545 มีมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติกํากับทักษะฝีมือของตลาดแรงงาน 
ในประเทศ ในระดับนโยบายและทิศทางการพัฒนาคนของประเทศ มีคณะกรรมการ
พัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน และคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด 
(กพร.ปจ.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน คณะกรรมการทั้ง 2 คณะคอยกํากับ
ดู แลระดั บน โยบาย  ภาพรวมการพัฒนากํ าลั งคน ในพื้ นที่ แต่ ล ะจั งหวั ด  
และระดับประเทศ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในทางปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม 
ข้าพเจ้าขอเสนอแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือด้านการพัฒนากําลังคน ระยะ
สั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ดังนี้ 
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แผนด าเนินการระยะสั้น  

  การจัดทัศนศึกษา/เยี่ยมชม/ดูงาน หน่วยงานที่ดําเนินการพัฒนา
กําลังคนของทั้ง 2 ประเทศ อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงาน
ภาคเอกชน 

  การจัดการประชุม/สัมมนาวิชาการเกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนา
กําลังคนของประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยน
ความเห็น -ประสบการณ์ และติดตามความก้าวหน้า  ตลอดจนสร้างความร่วมมือใน
ระดับประเทศ เตรียมความพร้อมรองรับการเขาสู่ประชาคมอาเซียน ในประเด็นต่างๆ 

ก. การส่งเสริมและบริหารจัดการพัฒนาคนในประเทศ โดยรัฐบาล 
ผ่านนโยบายต่างๆ 

ข.  การดําเนินการให้การรับรองทักษะฝีมือแก่แรงงาน (กําหนด และ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อนําไปสู่การกําหนดค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือ) 

ค. การดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดและการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 
ง. การส่งเสริมภาคีเครือข่าย  )ภาคเอกชน  ( ให้มีส่วนร่วมในการ

พัฒนากําลังคน 
จ. การส่งเสริมการจัดทํามาตรฐานฝีมือแรงงานโดยการวิเคราะห์

สมรรถนะ (Competency Analysis)  
ฉ. การดําเนินการกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียน และ 

การรับรอง 
ช. การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี และ MRA 
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แผนด าเนินการระยะปานกลาง 

 การจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน  เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม 
ให้แรงงานในภูมิภาคเกิดความตื่นตัว และมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเทียบเท่าระดับสากล 
เพิ่มมากข้ึน 

แผนระยะยาว 

  การสนับสนุนทุนฝึกอบรม-สัมมนา โดยแลกเปลี่ยนข้าราชการ/
เจ้าหน้าท่ี ระดับทวิภาคี )ไทย-เวียดนาม (ในหลักสูตรสําคัญเพื่อสร้างวิทยากรต้นแบบ  
และนําไปขยายผลในประเทศของตนต่อไป 

  การกําหนด-พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมในสาขาอาชีพ 
ที่ได้รับความนิยม และมีแนวโน้มที่จะเปิดเสรี อาทิ กลุ่มสาขาอาชีพด้านธุรกิจบริการ 

ท่องเที่ยว โลจิสติกส์    
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ก้าวต่อไปของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

นางสาวจีรสิุดา  เอี่ยมสกุล 
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 

สํานักงานประกันสังคม 

ในหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทํางาน
สําหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง (HiPPS) รุ่นที่ 9 นี้ สํานักงาน ก.พ.ได้จัดการศึกษา
ดูงานในประเทศกลุ่มอาเซียน 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)  
โดยข้าพเจ้าได้ไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่ 26 -30 
พฤศจิกายน 2556  

การศึกษาดูงานข้าพเจ้าได้พบปะกับตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ประกอบด้วย  

1. Foreign Investment Agency, Ministry of Planning and 
Investment 

2. Multicultural Commerce Policy Department, Ministry of 
Industry and Trade (กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า) 

3. Ministry of Home Affair (สํานักงานก.พ.) 
4. Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) 

(กระทรวงเกษตร) 
5. บริษัท ซีพีเอฟ จํากัด )มหาชน(  
ซึ่งเนื้อหาจากการศึกษาดูงานโดยสรุป มีดังนี้ 
ด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน ประเทศเวียดนามเตรียมพร้อมสําหรับการ

เข้าสู่ AEC โดยตั้งเปูาหมายที่จะทําเศรษฐกิจของประเทศให้มีเสถียรภาพก่อน  
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ได้แก่ การลดอัตราเงินเฟูอให้อยู่ระหว่าง 6.2-6.3% ซึ่งในปี 2010-2011 เวียดนาม
เคยมีปัญหาเรื่องเงินเฟูอที่สูงถึง 18% มาก่อน และการเพิ่มอัตราการเติบโตของ GDP 
ให้ถึง 5.4% ต่อปี โดยยังสร้างระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจาก 3 ด้าน 1) การลงทุน
ภาครัฐ 2) ระบบการเงินและการธนาคาร และ 3) การลงทุนภาคเอกชน นอกจากนี้ 
ยังสร้างความแข็งแกร่ง  โดยการปฏิรูประบบสาธารณูปโภคและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

สําหรับการลงทุนภาคเอกชนจากต่างชาติในเวียดนามถ้าแบ่งตามกลุ่ม
อุตสาหกรรมจะพบว่าอุตสาหกรรมการผลิตมีสัดส่วนมากที่สุด คือประมาณ 50% 
และรองลงมาคือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่มีสัดส่วนประมาณ 23% สําหรับ
ประเทศท่ีมาลงทุนในเวียดนามสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ ญี่ปุุน ไต้หวัน และเกาหลีใต้ 
โดยเมืองที่นักลงทุนมาลงทุนมากในแต่ละภูมิภาคของประเทศเวียดนาม ได้แก่ ฮานอย
ในภาคเหนือ เมืองโฮจิมินท์ในภาคใต้ และเมืองดานังในภาคกลาง 

ด้านภาคราชการ  ระบบข้าราชการในประเทศเวียดนาม เพิ่ งมี 
การปฏิรูปในปี 2010 เพื่อให้การงานทํางานขององค์กรภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และหาคนเก่งมาทํางานในระบบให้มากขึ้น โดยรัฐบาลกลางซึ่งเป็นบริการการทํางาน
ของข้าราชการโดยตรงได้ออกกฎหมายใหม่ที่ระบุเรื่องต่างๆให้ชัดเจนขึ้น เช่น  
หน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ นโยบายในการสรรหาข้าราชการ ระบบ 
การสอบเพื่อเลื่อนตําแหน่ง ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การฝึกอบรม การประเมิน
และการให้รางวัล เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามสํานักงานก.พ.ของเวียดนามยังไม่มี 
การทํา talent program  เหมือนสํานักงาน ก.พ.ไทย จึงมีปัญหาในการรักษาคน 
ที่เก่งให้ทํางานกับระบบราชการ 

ด้านการเกษตร ประเทศเวียดนามมีรายได้หลักจากภาคเกษตรกรรม โดย 
20% ของ GDP ของประเทศมาจากภาคการเกษตร โดยเฉพาะข้าวที่นอกเหนือ 
จากการบริโภคในประเทศได้ส่งออกไปขายต่างประเทศเป็นหลักด้วย โดยประเทศ
เวียดนามจะปลูกข้าวในภาคใต้ของประเทศที่มีอากาศใกล้เคียงกับประเทศไทย  
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ส่วนภาคเหนือของประเทศที่มีอากาศหนาวจัดจะปลูกพืชอย่างอื่น เช่น แครอท 
ฟักทอง หัวหอม กระเทียม เป็นต้น และในหน้าหนาวจะเพาะปลูกเพียง 50% ของ
พื้นที่เพาะปลูกที่มี สําหรับแผนในการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศต่อไป ได้แก่ 
การเพิ่ม value added ให้กับสินค้าเกษตรไม่ใช่ขายสินค้าเกษตรในรูปของวัตถุดิบ
เท่านั้น การนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการผลผลิต
และลดต้นทุนในระยะยาว การหาตลาดสินค้าเกษตรใหม่  การพัฒนาระบบ
ชลประทานให้ดีขึ้นเนื่องจากในบางพื้นที่ของประเทศประสบภัยธร รมชาติซึ่ง 
เป็นปัญหาในการเพาะปลูกได้ การสร้างเครือข่ายกับกระทรวงเกษตรในประเทศ
อาเซียนเพื่อนําเทคนิคจากประเทศอื่นมาพัฒนา และการเพิ่มงบประมาณ 
ในภาคเกษตรให้มากข้ึน 

บริษัท ซีพีเอฟ จํากัด (มหาชน) บริษัทเข้ามาทําธุรกิจในเวียดนาม
ตั้งแตปี่ 1988 โดยจัดตั้งเป็นเพียงสํานักงานการค้าในขณะนั้น แต่ในปัจจุบันบริษัทได้
ทําธุรกิจครบวงจรตั้งแต่อาหารสัตว์จนถึงอาหารแปรรูป โดยบริษัทมีแนวคิด 
ในการทําธุรกิจเพื่อทําประโยชน์ 3 ด้านคือ  

1)  ทํ าประโยชน์ ให้กับประเทศที่ ไปลงทุน (ในที่นี้คื อเวียดนาม )              
  2)  ทําประโยชน์กับคนในประเทศ ที่ไปลงทุน และ 

3) ทําประโยชน์ให้กับบริษัทซีพี ซี่งบริษัทได้มีการสอนงานให้กับคน 
ในเวียดนามเพื่อเป็นการสร้างงานให้กับในพื้นที่และเพื่อให้มีคนทํางานกับบริษัท 
สําหรับจุดเด่นของเวียดนาม ที่ทําให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุน ได้แก่ การเมืองที่
ค่อนข้างนิ่ง และรัฐบาลส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ ทําให้ประเทศมีการปรับตัวได้
เร็ว แต่จุดอ่อน ได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค  
 นอกจากนี้สํานักงาน ก.พ. ยังจัดให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้พบกับท่านอัคร
ราชทูตไทยที่ประจําอยู่ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งท่านได้เล่าถึงวิถีชีวิต
และทัศนคติของคนเวียดนามให้ฟังว่าคนเวียดนามเป็นคนที่ขยัน มีความตั้งใจ 
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ในการเรียนรู้ เนื่องจากแต่ก่อนที่จะเปิดประเทศ เวียดนามมีสงครามภายในประเทศ
ทําให้มีคนเวียดนามมีความเป็นอยู่ค่อนข้างลําบาก และไม่สามารถพัฒนาประเทศได้
เหมือนกับประเทศใกล้ เคียงอย่างประเทศไทย ดั งนั้นเมื่อเปิดประเทศแล้ว  
คนเวียดนามจึงต้องการที่จะให้ประเทศพัฒนาอย่างประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ
ประเทศไทย คนเวียดนามจึงขยันทํางาน และส่งเสริมให้บุตรหลานของตนเรียนให้สูง 
อีกทั้งเพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community (AEC)) คนเวียดนามยังได้เตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่เรียน
ภาษาต่างประเทศอีกด้วย สําหรับการเตรียมพร้อมจากภาครัฐเพื่อเข้าสู่ AEC 
หน่วยงานของภาครัฐได้มีการวางแผนและตั้งเปูาหมายทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรม 
และเปิดให้เอกชนจากต่างประเทศมาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น  
แต่ทั้งนี้เวียดนามก็ยังคงพัฒนาภาคการเกษตรซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักในปัจจุบันของ
ประเทศอยู่ นอกจากนี้เวียดนามมีความได้เปรียบในดําเนินนโยบายเพื่อพัฒนา
ประเทศได้อย่างต่อเนื่องและปรับเปลี่ยนนโยบายได้อย่างทันสถานการณ์ เนื่องจากมี
เสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งท่านทูตมองว่าทําให้ต่อไปสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
จะเป็นคู่แข่งที่สําคัญของประเทศไทยจากความขยันของคนเวียดนาม และเสถียรภาพ
ทางการเมือง และจากการสังเกตวิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสพบ 
ในครั้งนี้ จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่จะยังคงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความขยันทํามาหากิน 
ซึ่งเป็นจุดแข็งของคนเวียดนามในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 

จากความรู้และประสบการณ์ในการดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามในครั้งนี้ทําให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของคนเวียดนาม 
เศรษฐกิจ และระบบราชการ เวียดนามดียิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับงาน
การบริหารกองทุนประกันสังคมที่ทําอยู่ ในสํานักบริหารการลงทุน สํานักงาน
ประกันสังคมได้ กล่าวคือ ในการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจของภูมิภาคซึ่งเป็นปัจจัย
หนึ่งที่มีผลกับตลาดการเงินของไทย ข้าพเจ้าสามารถนํานโยบายด้ านเศรษฐกิจ  
การลงทุนของเวียดนามที่ได้ศึกษาดูงานในครั้งนี้มาใช้ในการวิเคราะห์  เพื่อเป็น
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ประโยชน์ในการลงทุนของกองทุนประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้
ข้าพเจ้าสามารถนําแนวคิดในการวางแผนและเปูาหมายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมา
พัฒนางานที่รับผิดชอบให้ดีขึ้นได้ สําหรับประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไปและ
เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการเข้าใจวิถีชีวิตของคนเวียดนาม
ทําให้ข้าพเจ้าสามารถนําข้อดีที่คนเวียดนามมี เช่น ความขยัน ความตั้งใจเรียนรู้  
มาพัฒนาตนเองให้พร้อมพัฒนาประเทศต่อไปได้  

สําหรับอุปสรรคที่มีอยู่บ้างในการศึกษาดูงานครั้งนี้คือ ผู้นําเสนอ 
ชาวเวียดนามที่ยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอได้ ต้องใช้ล่ามในการ
สื่อสาร ซึ่งทําให้การสื่อสารในบางประเด็นอาจเกิดความไม่ครบถ้วนตามที่ผู้นําเสนอ
ต้องการ แต่อย่างไรก็ตามในการไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ดีทั้งจากหน่วยงานที่ได้พบปะ  
จากการสังเกตวิถีชีวิตของคนเวียดนาม และจากเพื่อนที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร  
การเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทํางานสําหรับข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธ์ิสูง (HiPPS) รุ่นที่ 9 นี้ ซึ่งข้าพเจ้าสามารถนํามาใช้เป็นประโยชน์กับตนเอง

และกับหน่วยงานได้   
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5 วันในเวียดนามกับ HiPPS # 9 

นางสาวอรวรรณ  ปิ่นประยูร 
นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการ 

กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 

หลังจากการฝึกอบรมในประเทศอย่างเข้มข้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่นที่ 9 (HiPPS # 9)  เป็นเวลากว่า 2 สัปดาห์ สํานักงาน 
ก.พ. ได้แบ่ง HiPPS # 9 ออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ ประมาณ 30 คน เพื่อเดินทางไป
ศึกษาดูงาน ณ 3 ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน คือ ลาว กัมพูชา และ เวียดนาม 
ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2556 เนื่องจากการไปครั้งนี้ไม่ใช่การท่องเที่ยว
แต่เราไปอย่างเป็นทางการในฐานะตัวแทนข้าราชการไทย พวกเราจึงต้องเตรียมตัวกัน
พอสมควร ทั้งข้อมูลประเทศและหน่วยงานท่ีเราจะไปเยี่ยม รวมถึงโครงการที่พวกเรา
ตอ้งเขียนเกี่ยวกับประเทศท่ีจะไปอีกด้วย 

บทความนี้เป็นการนําสิ่งที่ได้เรียนรู้และประสบการณ์จากการเดินทาง 
ไปประเทศเวียดนามหรือช่ืออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(Socialist Republic of Vietnam) มาเล่าสู่กันฟัง บทความนี้ขอเน้นประสบการณ์
และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงาน ส่วนข้อมูลทั่วไปทางภูมิศาสตร์และข้อมูลอื่นๆ  
เช่ือว่าการค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตหรือการค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับกลุ่มประเทศ
อาเซียนทั้งที่เผยแพร่โดยหน่วยงานของรัฐน่าจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากกว่า  

พวกเราเดินทางถึงเมืองฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามประมาณสองทุ่ม
ของวันท่ี 26 รถที่มารับเราเป็นมินิบัสขนาดจุประมาณ 40 คน ระยะทางจากสนามบิน
ถึงโรงแรมที่พักประมาณ 30 นาที และคนที่มีหน้าที่ดูแลพวกเราเป็นหญิงสาวชาว
เวียดนามที่เราพากันเรียกว่า ‘ทาน’ จนไม่รู้ว่าช่ือจริงๆของเค้าคืออะไร สิ่งแรกที่ได้
เรียนรู้ที่นี่คือคนเวียดนามใช้รถจักรยานยนต์มาก บนถนนมีแต่รถรถจักรยานยนต์  
ขับขี่กันน่าหวาดเสียว ตามสี่แยกใหญ่ เวลารถติดไฟแดงจะมีรถจักรยานยนต์เป็น
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ร้อยๆ คันมา  ออกันอยู่ด้านหน้าเพื่อรอสัญญาณ ที่น่าประหลาดใจคือ ผู้ขับขี่ที่นี่ 
ใส่  หมวกกันน็อกกันทุกคน การขับขี่ก็ดูเหมือนไร้ระเบียบและกฎเกณฑ์แต่ก็แปลกที่
รถทุกคันก็เคลื่อนที่ไปได้เรื่อยๆ จนพวกเรามาถึงที่พักประมาณสามทุ่ม ก่อนเข้า
ห้องพักเค้าได้จัดอาหารเย็นเตรียมไว้ให้พวกเรา สิ่งที่ได้เรียนรู้ต่อมาคืออาหารที่
เวียดนามส่วนใหญ่จะเป็นผักกับแปูง คนที่นี่กินผักเยอะจนไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไม
เราไม่เจอคนอ้วนท่ีนี่เลย ถ้าเด็กไทยกินผักมากขึ้น ลดฟาสต์ฟููดลงบ้างก็คงดีไม่น้อย 

พวกเราเริ่มการศึกษาดูงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 โดยมีโปรแกรม
สัมมนาในหัวข้อ  Vietnam and AEC 2015 โดยมีตัวแทนจากกระทรวงแผนงานและ
การลงทุน (Ministry of Planning and Investment) และจากกระทรวงการค้าและ
อุตสาหกรรม (Ministry of Trade and Industry) ของเวียดนามเข้าร่วมสัมมนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการค้าและการลงทุนในเวียดนาม นอกจากนี้ยังมี  
การแลกเปลี่ยนในเรื่อง AEC Integration ในภาคอุตสาหกรรมโดยผู้แทนจาก
กระทรวง  เกษตรและพัฒนาชนบท (Ministry of Agriculture and Rural 
Development) และตัวแทนจากบริษัทในเครือไทยเจริญโภคภัณฑ์ทีมาเล่า
ประสบการณ์การบุกเบิกธุรกิจของ CP ในเวียดนามให้คณะเราฟัง 

ข้อได้เปรียบของประเทศเวียดนามที่ส่งเสริมการค้าและการลงทุนจาก
ต่างประเทศคือความมีเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล นอกจากนี้รัฐบาล
เวียดนามยังมีมาตรการสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศมากมาย เช่น การลด
อัตราภาษีหรือการยกเว้นภาษีในการลงทุนที่ประเทศให้ความสนใจ เช่น การผลิต
สินค้าชนิดใหม่ พลังงาน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ไบโอเทคโนโลยี และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  หน่วยสนับสนุนการลงทุนจากประเทศของเวียดนามคือ 
Foreign Investment Agency หรือ FIA ตั้ งอยู่ที่ เมืองฮานอย 
(http://fia.mpi.gov.vn) นอกจากนี้ยังมีศูนย์ส่งเสริมการลงทุน (Investment 
Promotion Center (ICP) อีก 3 แห่ง เพื่อส่งเสริมการลุงทุนในภาคเหนือ (ICPN) 
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ตั้งอยู่ในเมืองฮานอย (http://icpn.mpi.gov.vn) ภาคกลางตั้งอยู่ที่เมืองดานัง 
(http://centralinvest.gov.vn) และภาคใต้ตั้งอยู่ท่ีเมืองโฮจิมินจ์ (http://sfic.vn)  

ในเรื่องนี้ได้มีสมาชิกกลุ่ม HiPPS#9 ได้กล่าวถึงการสนับการค้าและ 
การลุงทุนจากต่างประเทศของรัฐบาลไทยด้วยซึ่งก็คือ BOI ซึ่งตัวแทนจากเวียดนามให้
ความสนใจและตั้งประเด็นว่าติดขัดเรื่องข้อมูลว่าจะสามารถหาข้อมูลการลงทุน 
ในประเทศไทยจากที่ใด ในโอกาสนี้พวกเราจึงได้แนะนําศูนย์บริการเบ็ดเสร็จการ
ลงทุน (OSEC) ของไทยที่พวกเราเพิ่งได้ไปดูงานมาก่อนที่จะเดินทางมาเวียดนาม  
และหลังจากกลับจากการศึกษาดูงานที่เวียดนามแล้ว หนึ่งในสมาชิก HiPPS#9  
ได้ส่งข้อมูลและเวปลิงค์ของ OSEC และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปให้ด้วย นับเป็น
จุดเริ่มต้นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

FIA ของเวียดนามให้ข้อมูลว่า นักลงทุนจากต่างประเทศที่เข้าไปลงทุนใน
เวียดนาม 5 อันดับแรกคือ ญี่ปุุน ไต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์ และอังกฤษ โดยมีมูลค่า
การลงทุนเกินกว่าประเทศละ 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ยังมี มาเลเซีย 
สหรัฐอเมริกา และเคแมน ส่วนประทศไทยอยู่ในอันดับ 10 โดยมีมูลค่าการลงทุน
ประมาณ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ น่าแปลกใจที่นักลงทุนจากไทยไปลงทุน 
ในเวียดนามน้อยที่สุด ทั้งๆ ที่ชาวเวียดนามนิยมสินค้าและเช่ือมั่นคุณภาพของสินค้า
จากประเทศไทยมาก 

สิ่งที่น่าสนใจมากในการสัมมนาวันนี้คือการบรรยายโดยคุณชนินทร์ 
ตัวแทนจาก CP เวียดนาม ซึ่งเป็นผู้ดูแลด้านนโยบายและการวางแผนการลงทุน 
ในเวียดนาม คุณชนินทร์เล่าว่า CP เริ่มเข้ามาลงทุนในเวียดนามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 
(ค.ศ. 1988) เริ่มจากธุรกิจการทําอาหารสัตว์ โดยปัจจุบัน CP มีโรงงานอาหารสัตว์ 
ในเวียดนามถึง 9 แห่งและโรงงานอาหารคนอีก 5 โรงงาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนาม 
ให้ความไว้วางใจ CP มาก ซึ่งก็น่าจะมาจากการทําธุรกิจบนพื้นฐานแนวคิดของ CP 
ที่ว่าต้องให้ประโยชน์ต่อประเทศที่ไปลงทุนก่อน จากนั้นก็ประโยชน์ต่อคนของ
ประเทศที่ไปลงทุน จากนั้นประโยชน์ก็จะกลับมาหา CP เอง แนวคิดนี้น่าสนใจมาก 
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ซึ่งถ้านักลงทุนจากประเทศไทยได้ศึกษาเส้นทางการเข้ามาลงทุนของ CP ในเวียดนาม
ก็จะมีประโยชน์  

ในช่วงบ่ายพวกเราได้เข้าเยี่ยม Department of Public Servants and 
Civil Servants (Ministry of Home Affairs)ซึ่งเปรียบเทียบได้กับสํานักงาน ก.พ. 
ของไทย จากสถิติปี 2552 จํานวนของข้าราชการในเวียดนามมีทั้งหมด 1,971,172 
คน โดยการบริหารงานจะเป็นการกระจายตัวจากศูนย์กลาง ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนาม
กําลังอยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้าง ตัวแทนของเวียดนามให้ความสนใจกับ
โครงการ HiPPS ของไทยซึ่งเป็นการจูงใจคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเข้าสู่ระบบ 
การทํางานของรัฐและให้ความเห็นว่าในอนาคตอาจมี HiPPS ของเวียดนามได้มีโอกาส
เดินทางมาศึกษาดูงานของประเทศไทยบ้าง จากการสังเกตดิฉันเห็นว่าเค้ามีความช่ืน
ชมต่อคณะ HiPPS ของเรามาก  คงเป็นเพราะโดยภาพรวมแล้วพวกเราถึงอายุ 
จะยังน้อยแต่การร่วมแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการพูดคุย พวกเราแสดง
ให้ เห็นว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ ต้องขอบคุณสํานักงาน ก .พ.  
ในการเตรียมพร้อมพวกเราก่อนเดินทางมาดูงานครั้งนี้ 

วันต่อมาพวกเราได้เดินทางออกจากฮานอยไปประมาณ 40 กิโลเมตร เพื่อ
ไปยัง Nhan Thang Commune, Gia Binh Distric, Bac Ninh Province เพื่อดูการ
ปลูกพืชแบบ Upland crops ซึ่งช่วงที่เราไปเยี่ยมชมเป็นฤดูหนาว พืชที่ปลูกช่วงนี้ 
เช่น ฟักทอง แครอท และ กระเทียม พอช่วงบ่ายพวกเราก็เดินทางกลับมายังฮานอย
เพื่อเข้าเยี่ยมหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการเกษตรนั่นคือ กระทรวงเกษตรและการพัฒนา
ชนบท (Ministry of Agriculture and Rural Development) 
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  รูปท่ี 1 บรรยากาศในห้องสัมมนาท่ีจังหวัด Bac Ninh ก่อนการออกไปดูการปลูก
พืชแบบ Upland crops 

รูปท่ี 2 แปลงปลูกพืชแบบ Upland crops 
รูปท่ี 3 หญิงชาวเวียดนามกับรถจักยานท่ีบรรทุกผลไม้เร่ขาย  เป็นภาพท่ีพบเห็น

ได้ท่ัวไปในเขตเมือง 

ที่น่ีเราได้ข้อมูลว่าเกษตรกรชาวเวียดนามต้องปลูกพืชตามที่รัฐวางแผนให้ท้ัง
ชนิดของพืชและปริมาณที่ปลูก โดยเกษตรกรแต่ละรายจะได้รับจัดสรรที่ดินจํานวน  
5 แปลง การเลือกชนิดพืชที่จะปลูกสามารถทําได้บ้างขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่ต้องปลูกพืช
ตามแผนหลักของรัฐบาลก่อนจากนั้น   จึงเลือกปลูกตามที่ตนต้องการ นโยบาย
การเกษตรของเวียดนามยึดหลัก ลด 3 เพิ่ม 3 นั่นคือ ลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ ลด
การใช้ยาฆ่าแมลง และลดการใช้ปุ๋ย ส่วนการเพิ่ม คือเพิ่มความประสิทธิ ภาพ 
ในการผลิต เพิ่มคุณภาพ และเพิ่ม Eco-efficiency รัฐบาลเวียดนามให้ความสําคัญ
กับการวางแผนการเกษตรมากซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเนื่องจากเป็นรายได้หลักของ
ประเทศที่น่าสนใจคือที่นี่เป็นการทําการเกษตรแบบ Zoning ที่มีการศึกษาตลาด 
ให้สัมพันธ์กับชนิดและปริมาณของพืชที่จะปลูก 

จากนั้น พวกเราเดินทาง ไปศึกษาการชลประธานโดยได้ไปเยี่ยม Hai 
Duong Clean Water Supply Center ซึ่งเป็นหน่วยงานเล็กๆ ที่ทําหน้าที่ผันน้ํา
และปรับสภาพก่อนแจกจ่ายให้บรรดาเกษตรกร ปัจจุบันมีชาวเวียดนามเพียงร้อยละ 
60 เท่านั้นที่เข้าถึงน้ําสะอาดที่รัฐจัดหาให้ อีกร้อยละ 40 ต้องอาศัยแหล่งน้ําตาม
ธรรมชาติและน้ําฝน รัฐบาลเวียดนามตั้งเปูาหมายไว้ว่าภายในปี พ .ศ. 2563 
ประชากรทั้งหมดต้องสามารถเข้าถึงน้ําสะอาดที่รัฐจัดหาให้ โดยได้มีการบริหาร
จัดการลงทุนในระบบน้ําและการชลประทาน 4 รูปแบบคือ (1) State run 
company ซึ่งรัฐเป็นเจ้าของ (2) Joint stock company โดยรัฐลงทุนร้อยละ 90 
ส่วนที่เหลือร้อยละ 10 เป็นการลงทุนจากประชาชน (3) Private sector เอกชน
ลงทุน และ (4) Corporative at local level เป็นการลงทุนของประชาชนเอง 
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สองวันสุดท้ายของการเดินทางในเวียดนามเป็นการศึกษาสังคมและ
วัฒนธรรม โดยเราได้เดินทางเพื่อไปที่ Land Halong ด้วยระยะทางร้อยกว่ากิโลเมตร
ซึ่งถ้าอยู่ประเทศไทยเราอาจใช้ระยะการเดินทางเพียง 1-2 ช่ัวโมง แต่เนื่องจากสภาพ
ถนนบางช่วงที่ไม่อํานวยกับขนาดรถมินิบัสของเราและบางช่วงที่ผิวถนนไม่ค่อยเรียบ 
ทําให้การเดินทางใช้เวลากว่า 3-4 ช่ัวโมง ด้วยเวลาการเดินทางที่ไกลนี้พวกเราได้เห็น
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่มากมาย จากการได้เห็นเราได้เรียนรู้และเข้าใจวิถีแห่ง
เวียดนามโดยไม่ต้องการการบรรยายใดๆ เลย 

5 วันในเวียดนามกับ HiPPS # 9 มีสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเวียดนาม
มากมายซึ่งหากไม่ได้มาเห็นเราก็ไม่อาจเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ แม้สิ่งที่ตัว เองได้เรียนรู้ 
ครั้งนี่ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงกับหน่วยงานหรือการพัฒนาประเทศ  
แต่ฉันหวังว่าการเรียนรู้และเข้าใจวิถีแห่งเวียดนาม และเครือข่ายของ HiPPS ที่เราได้
สร้างและทําให้แน่นแฟูนขึ้นระหว่างการเดินทางจะเป็นพื้นฐานที่ดีต่อไปสําหรับ 

การพัฒนาประเทศต่อไป   
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ประสบการณ์ในเวียดนาม เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน 
เพื่อการพัฒนา 

นางสาวจันทร์อาภา  สุขทัพภ ์
นายแพทย์ชํานาญการ 

กรมสุขภาพจิต 

 ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 ประเทศไทยและประเทศอื่นๆอีก  
9 ประเทศกําลังจะรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน สําหรับประเทศไทย ในช่วง  
1-2 ปีที่ผ่านมา กระแสในการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ได้รับความสนใจ
และมีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในสื่อทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งอาเซียน รัฐบาลไทยได้ให้ความสําคัญ
ในการเตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อร่วมผลักดันให้เกิดการสร้างประชาคม
อาเซียนภายในปี 2558 ที่เน้นการปฏิบัติและเช่ือมโยงกันยิ่งขึ้นของประเทศสมาชิก 
เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในภูมิภาค ส่วนราชการต่างๆรวมถึงกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข ได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับเปลี่ยนองค์กร
ทั้งโครงสร้างและบุคคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
การมีโอกาสได้รับทุนรัฐบาล เพื่อไปฝึกอบรมระยะสั้น “หลักสูตรการส่งเสริม
ลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทํางานสําหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง” ซึ่งมี
หัวข้อในการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน และการไปศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์กับไทยมายาวนานและ
เป็นประเทศหนึ่งที่จะเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียนในครั้งนีก้ารเข้าอบรมครั้งนี้ทํา
ให้ได้เปิดมุมมองเห็นภาพที่กว้างขึ้นของประชาคมอาเซียนและเปิดโอกาสให้มอง
อาเซียนผ่านแง่มุมที่หลากหลาย รวมถึงการได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามในแง่มุมที่ไม่เคยได้ทราบมาก่อน ในปัจจุบันสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคที่น่าจับตามอง มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
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ทางเศรษฐกิจและสังคม การได้เข้าไปศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ได้รับฟังมุมมอง 
แนวคิดในการบริหารจัดการภาครัฐ ทําให้ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า และนํา
หลักคิดมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป 
 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ด้านตะวันออก
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ได้มีพื้นที่ติดกับไทยโดยตรง โดยทิศเหนือ
ติดกับจีน ทิศตะวันตกติดกับลาว ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับกัมพูชา ทิศตะวันออก
ติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวต ังเกี ๋ย  ทิศใต ้ต ิดกับอ่าวไทย มีพื ้นที ่ทั ้งหมดราว 
332,000 ตารางกิโลเมตร ซึ ่งคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 3 ใน 5 ของไทย  
มีประชากรประมาณ 88,362,000 คน (ข้อมูลจาก World Bank ในปี 2553)  
ซึ่งมากกว่าไทยราว 2 ล้านคน ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม โดยมีพรรค
คอมมิวนิสต์เวียดนาม (Communist Party of Vietnam) เป็นพรรคการเมือง
เดียวและมีอํานาจสูงสุด แบ่งเขตปกครองออกเป็น 58 จังหวัด และ 5 เทศบาลซึ่ง
เป็นเขตปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเท่าจังหวัด ซึ่งในการศึกษาดูงานครั ้งนี้  
ได้มีโอกาสได้ไป กรุงฮานอย (Hanoi) เมืองหลวงของประเทศ จังหวัดบั๊กนิญ (Bac 
Ninh) เทศบาลนครไฮดอง (Hai Doung) และจังหวัดนิญบิ่ญ (Ninh Binh) ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของหน่วยงานราชการและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ได้ไปเยือนและศึกษา  
ดูงาน  
 ในวันแรกของการศึกษาดูงาน ช่วงเช้าได้ไปรับฟังการบรรยายและ
อภิปรายร่วมกับตัวแทนจาก Office of National Planning ในประเด็นของ
แผนการบริหารความเปลี่ยนแปลงและแผนพัฒนาประเทศของสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม ตัวแทนจาก Ministry of Agriculture and Rural 
Development ในประเด็นของกลยุทธ์สําหรับ AEC integration ในภาค
เกษตรกรรม และตัวแทนจาก Ministry of Industry and Trade ในประเด็น
ของกลยุทธ์สําหรับการค้าระหว่างประเทศภายใต้ความร ่วมมือประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในหัวข้อนี้ ทําให้ได้เห็นภาพของสาธารณรัฐสังคมนิยม
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เวียดนามและทิศทางการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจากมุมมองของชาวเวียดนาม 
ซึ่งมีบางส่วนที่เหมือนและบางส่วนที่แตกต่างจากไทย ทําให้เกิดแนวคิดในการมา
ประยุกต์ใช้ได้ในองค์กร ได้แก่ในการที่จะดําเนินโครงการที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
และการบูรณาการกับหลายภาคส ่วนซึ ่งกรมส ุขภาพจ ิตได ้ดํา เน ินการอยู่ 
จําเป็นต้องได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน และทําความเข้าใจร่วมกัน รวมถึงการวางแผนในการเข้าสู ่ประชาคม
อาเซียนของกรมสุขภาพจิต การได้แลกเปลี ่ยน รับฟังมุมมองความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนางานสุขภาพจิตร่วมกับประเทศในประชาคมอาเซียน น่าจะเป็น
ประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจ เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนางานเหล่านี้
ร่วมกัน ส่วนในช่วงบ่ายได้ไปศึกษาดูงานและสัมมนาที่ Department of Public 
Servants and Civil Servants, Ministry of Home Affairs ซึ่งมีการทํางาน
คล้ายกันกับสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ. ) ของไทย  
ซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคคลกรในระบบราชการ แม้โครงสร้างบุคคลากรภาครัฐ
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับไทยจะมีความแตกต่างกันเนื่องจากระบอบ
การปกครองที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่คล้ายคลึงและเห็นความสําคัญตรงกันได้แก่ 
การให้ความสําคัญในการสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาบุคคลากรที่มีคุณภาพ 
และเพื่อให้พัฒนาได้เต็มศักยภาพและคงอยู่ในระบบ ซึ่งในทุกองค์กรควรมีระบบ
ดังกล่าวที่เหมาะกับบริบทขององค์กร และในช่วงค่ําได้มีโอกาสได้รับประทาน
อาหารร่วมกับทูตไทยประจําสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งท่านได้กรุณา
บรรยายให้ทราบถึงโครงสร ้าง จุดแข็ง จุดอ่อนของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ลักษณะที่คล้ายคลึงและแตกต่างจากไทย มุมมองของชาวเวียดนามต่อ
ประเทศไทยและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และทิศทางในการพัฒนาประเทศ  
ในอนาคต ซึ่งทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และเป็นประโยชน์ในการศึกษาดูงานในวันต่อๆไป  
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 ในวันที่ 2 ช่วงเช้าได้ไปดูพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งในช่วงที่ไปเป็นการทํา
การเกษตรในฤดูหนาว ซึ่งพืชที่ปลูกก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ฤดูกาลเพื่อให้ได้ผล
ผลิตสูงสุด และดูการดําเนินงานของ commune  ในจังหวัดบั๊กนิญ (Bac Ninh) 
ในช่วงบ่ายได้เดินทางไปศึกษาดูงานและสัมมนา ณ Ministry of Agriculture and 
Rural Development ซึ่งหัวข้อหลักได้แก่เรื่องข้าว และเกษตรกรรม ซึ่งมี 
ความสําคัญและเป็นรายได้หลักในระบบเศรษฐกิจของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
สิ่งที่ได้จากหัวข้อน้ีที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน ได้แก่การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรให้เต็มที่ โดยต้องรู้จักและทําความเข้าใจกับทรัพยากรที่มีอย่างถ่องแท้  
เพื่อการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ในวันที่ 3 ได้ไปศึกษาดูงานที่ Hai Duong Clean Water Supply 
Center ได้เห็นภาพกระบวนการและการดําเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน 
ซึ่งแม้จะเห็นภาพที่ไม่ชัดเจนนักเนื่องจากระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม แต่ก็
มองเห็นได้ว่าเป็นการดําเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ความรู้สึกว่ามี 
ส่วนร่วม ได้รับประโยชน์ร่วมกันของประชาชนกับรัฐ เป็นกุญแจสําคัญในการ 
ที่โครงการจะได้รับความร่วมมือและประสบความสําเร็จ 
 ในวันสุดท้ายได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวที่ Land Halong ในจังหวัดนิญบิ่ญ 
(Ninh Binh) ซึ่งได้เห็นภาพของทรัพยากรทางสิ่งแวดล้อมที่งดงามของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และรูปแบบในการจัดบริการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี  
            การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสและความท้าทายของประชาชนชาว
ไทยทุกคนในการเป็นส่วนหน่ึงของประวัติศาสตร์นี้    การได้เรียนรู้ประเทศต่างๆที่จะ
เข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียนในแง่มุมต่างๆ โดยปราศจากอคติ เป็นกลไกสําคัญ  
ในการที่จะพัฒนาตนเองและองค์กรเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 อย่าง

มั่นคง มีบรรยากาศในการร่วมมือซึ่งกันและกัน     
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เรียนรู้ดูเวียดนาม มองเพื่อนบ้านผ่านมุมมอง HiPPS 

นางสาวอรธิดา ชานุบาล  
นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ  

กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงภายใต้บริบทอาเซียน 
ในช่วงเวลาที่เหลืออีกไม่นานก่อนปี พ.ศ. 2558 ทุกภาคส่วนต่างเร่ง 

เตรียมความพร้อมของตนให้สามารถเข้าสู่ความเป็นอาเซียนได้อย่างราบรื่น ภาครัฐ 
ก็เช่นกัน ไม่เพียงแต่เตรียมความพร้อมให้กับประเทศเท่านั้น ภาครัฐยังจําเป็นต้อง
เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรภาครัฐในอาเซียนด้วย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ งในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถทํางานภายใต้บริบทอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ในการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance 
and Potential System: HiPPS) จึงต้องมีการเสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับ
บริบทอาเซียนควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะอื่นท่ีจําเป็นด้วย  

สําหรับ HiPPS รุ่นที่ 9 ซึ่งได้รับการจัดสรรทุนฝึกอบรมระยะสั้น (ในและ
ต่างประเทศ) ระหว่างวันท่ี 17 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2556 ภายใต้หลักสูตรการ
เสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทํางานสําหรับข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง อันประกอบด้วย 3 Module ได้แก่ การเสริมสร้างคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคล (Character Building) การเสริมสร้างทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(Skill-based Development) และการเสริมสร้างประสบการณ์ที่จําเป็นต่อ 
การปฏิบัติงานในบริบทการเปลี่ยนแปลง (Experience-based Development)  
ผู้รับทุนจะได้รับโอกาสไปเรียนรู้ดูงานในประเทศอาเซียนซึ่งแบ่งเป็น ประเทศลาว 
ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม ผู้เขียนได้รับการจัดเข้ากลุ่ม “เวียดนาม”  
ได้ไปศึกษาดูงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
เวียดนามและไทย ที่กรุงฮานอยและเมืองใกล้ เคียง ระหว่างวันที่  26 – 30 
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พฤศจิกายน 2556 อาทิ Ministry of Industry and Trade, Ministry of Planning 
and Investment, Ministry of Agriculture and Rural Development, Ministry 
of Home Affairs เป็นต้น  จากโอกาสดังกล่าว ผู้เขียนจึงประมวลความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับ รวมถึงแนวคิดเพื่อการพัฒนางาน ดังท่ีจะนําเสนอต่อไปนี้  

เวียดนามในประชาคมอาเซียน ก่อนปี 2558 
ภายใต้การดําเนินนโยบายโด๋ยเม้ย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 รัฐบาลเวียดนาม

ได้ปฏิรูประบบเศรษฐกิจ การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบ
สังคมนิยมเพื่อก้าวสู่ความเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาที่ทันสมัย ประกอบกับ
สถานการณ์การเมืองที่มั่นคง ส่งผลให้เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวอย่างต่อเนื่อง   
ด้วยการมีประชากรกว่า 90 ล้านคน จึงเป็นทั้งตลาดที่มีศักยภาพและเป็นแหล่งการ
ผลิตที่มีแรงงานจํานวนมาก ทําให้เป็นเวียดนามเป็นประเทศที่ต่างชาติต้องการเข้ามา
ทําการค้าการลงทุนด้วย เวียดนามมีการปรับตัวให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจของโลกทํา
ให้เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตและมีรูปแบบที่เป็นสากลมากขึ้น เวียดนามเข้าเป็น
สมาชิกอาเซียน เมื่อปี 2538 ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนถือเป็นคู่ค้าที่สําคัญของ
เวียดนามและเป็นตลาดใหญ่อันดับ 3 ของเวียดนาม  

ในการเตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น 
เวียดนามให้ความสําคัญกับประเด็นหลัก เช่น 

1) รักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  
2) สร้างกลไกและพัฒนาการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
3) สร้างความตระหนักรู้เรื่องประชาคมอาเซียนให้แก่ภาคส่วนต่างๆ  
4) ปรับปรุงกฎหมายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

ในขณะที่ประเทศไทยได้มีการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ปี 2558 ซึ่ง ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ 1) การเสริมสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า และการลงทุน 2) การพัฒนาคุณภาพชีวิต
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และการคุ้มครองทางสังคม 3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์  
4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5) การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ 6) การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงการเป็นประชาคมอาเซียน 7) การเสริมสร้าง
ความมั่นคง 8) การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเ ช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน  
ซึ่งเมื่อมองประเด็นการเตรียมตัวของไทยและเวียดนามก็จะเห็นได้ว่า ทั้งเราและเขา
ต่างมองประเด็นหลักของการเตรียมการที่คล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ดี ความแตกต่าง 
ของผลลัพธ์ในการเตรียมการคงต้องขึ้นอยู่กับ Input กระบวนการดําเนินงาน รวมถึง
การลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีแต่ละประเทศได้ตั้งไว้ ทุกประเทศต่างมองเห็นเช่นเดียวกัน
ว่า “ประชาคมอาเซียน” อาจนํามาทั้งโอกาสและความ ท้าทาย ผู้ที่มีสามารถเปลี่ยน
โอกาสให้เป็นรูปธรรม สามารถเตรียมการรับมือกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นได้  
อย่างเหมาะสม จึงจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์และอยู่ภายใต้บริบททางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนไปได้อย่างไม่ลําบาก 

ประเด็นท้าทายที่สุดอย่างหนึ่งของเวียดนามในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 2558 คือ การทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบของประเทศ 
ให้สอดคล้องกับแนวทางของอาเซียน เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกอาเซียน 
ในการเข้ามาทําการค้าการลงทุน ในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลให้ประชาชนของตนได้รับ
ประโยชน์จากการรวมกลุ่มด้วย จึงเป็นเรื่องท้าทายของเวียดนาม (รวมทั้งไทย)  
ในการที่จะปรับปรุงกฎหมายให้พร้อมรับการเปิดเสรีอาเซียนเพื่อสร้างประโยชน์ 
ให้กับภูมิภาคและรักษาผลประโยชน์ของคนในชาติไปควบคู่กัน 

นอกจากนี้ยังพบว่า เวียดนามมุ่งให้ความสําคัญกับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในระดับที่กว้างกว่าอาเซียน และไม่ได้มองเพียงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ในปี 2558 เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-
แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement : TPP) 
อันเป็นความตกลงที่มีระดับการเปิดเสรีสูง และยังวางรากฐานด้านมาตรฐานกฎเกณฑ์
ต่างๆ ในระดับสูงเช่นกัน ซึ่งคาดว่า TPP จะช่วยดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน 



สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 
210 

ในเวียดนามเพิ่มมากข้ึน รวมถึงจะกระตุ้นให้มูลค่าการส่งออกไปยังตลาดของประเทศ
ในกลุ่ม TPP สูงขึ้นด้วย ส่วนด้านความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน เวียดนาม
ใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) ทั้งใน 
เชิงเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากกลุ่ม CLMV เป็นกลุ่มประเทศที่มีลักษณะร่วม 
ที่คล้ายกันหลายประการ เช่น เป็นประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน เป็นกลุ่มประเทศ
ที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ช้ากว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอันมีสาเหตุจากปัญหา
ความวุ่นวายภายในประเทศในอดีตที่ผ่านมา ตลอดจนการมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
ที่คล้ายคลึงกัน อาทิ การมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังความอุดมสมบูรณ์ทั้งปุาไม้ ประมง 
แร่ธาตุ และการมีประชากรวัยแรงงานจํานวนมากราคาไม่แพง กลุ่ม CLMV  
จึงมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากการที่ต่างประเทศให้ความสนใจเข้า
ไปลงทุนและทําการค้าด้วย ส่วนด้านความสัมพันธ์กับประเทศไทยนั้น แม้ไทยและ
เวียดนามจะมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในฐานะมิตรประเทศ อย่างไรก็ดี ในมุมมอง
ตลาดโลกไทยและเวียดนามอาจดูคล้ายกับเป็นทั้งคู่ค้าและคู่แข่งเพราะการมีสินค้า
ส่งออกสําคัญคล้ายกัน เช่น ข้าว   

จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้แทนจากองค์กรภาครัฐของ
เวียดนามและตัวแทนภาคเอกชนไทยในเวียดนาม พบว่า เวียดนามจะเป็นประเทศ  
ที่ต่างชาติให้ความสนใจเข้าไปลงทุนเนื่องจากการมีจุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
ที่อุดมสมบูรณ์  มีประชากรในวัยแรงงานจํานวนมาก ค่าแรงราค าค่อนข้าง 
ถูก การเมืองมีเสถียรภาพ และรัฐบาลเวียดนามกําลังเร่งปรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย อย่างไรก็ดี สิ่งที่นักลงทุนชาวต่างชาติต้องใส่ใจ
เป็นพิเศษคือเรื่องกฎระเบียบในประเทศที่ยังไม่นิ่งเท่าใดนัก ผู้ที่จะเข้าไปลงทุนหรือ
ติดต่อธุรกิจอาจต้องพบกับปัญหาเหล่านี้ และสิ่งที่เวียดนามคาดหวังจากนักลงทุน
ชาวต่างชาตินั้น ไม่ใช่แค่เพียงการนําเงินมาลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้าง
งานเท่านั้น หากยังหวังให้ประชาชนได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี  
ให้ทรัพยากรบุคคลชาวเวียดนามได้รับการพัฒนาไปด้วย ดังนั้น นอกจากจะคํานึงถึง
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ผลประโยชน์ของบริษัทแล้วเอกชนต่างชาติจึงต้องนึกถึงคุณค่าที่จะให้กลับคืนแก่
ประเทศและประชาชนเวียดนามด้วย ธุรกิจนั้นจึงจะประสบความสําเร็จทั้ง 
ในเชิงรายได้และการยอมรับในประเทศเวียดนาม 

ข้อคิดจากการดูงาน แนวทางเพ่ือการพัฒนา ในมุมมองของ HiPPS 
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้าง

คุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทํางานสําหรับ HiPPS ทั้งการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) การเรียนรู้ดูงานหน่วยงานในไทยและเวียดนาม ตลอดจน
การทํางานร่วมกับเพื่อนข้าราชการจากที่ต่างๆ ทําให้เกิดเครือข่ายข้าราชการจาก
หลากหลายหน่วยงาน เป็นการเปิดโลกทัศน์ของการปฏิบัติราชการในบริบทอาเซียน
ให้กว้างขึ้น จากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนี้ผู้ เขียนจึงขอเสนอแนวคิด 
การพัฒนาเพื่อประโยชน์ขององค์กรและประเทศ ดังนี้ 

 1. บทบาทการส่งเสริมอุตสาหกรรม  ควรเน้นท าการตลาดเพ่ือ
พัฒนาการผลิตให้มากขึ้น  

แม้ว่าเวียดนามเป็นประเทศที่หลายประเทศรวมทั้งไทยให้ความสนใจ
เข้าไปลงทุนโดยเฉพาะภาคการผลิต เพื่อให้อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ การจ้างแรงงานราคา
ถูก การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalised System of Preferences: 
GSP) ฯลฯ แต่การไปลงทุนทําการผลิตในต่างประเทศได้นั้นจะต้องใช้เงินทุนจํานวน 
ไม่น้อย จึงอาจเป็นเรื่องไม่ง่ายนักสําหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดย่อม หรือ SMEs ที่จะย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ อย่างไรก็ดี SMEs ไทย
ยังสามารถหาโอกาสจากประชาคมอาเซียนได้โดยอาจเริ่มต้นด้วยการทําการค้ากับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้สินค้าไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี
ในสายตาชาติสมาชิกอาเซียนด้วยกัน ได้รับการยอมรับว่าเป็นสินค้าคุณภาพดี จึงเป็น
โอกาสสําคัญที่ผู้ประกอบการไทยควรต้องคว้าไว้ ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
จึงควรส่งเสริมผู้ประกอบการให้รู้จักตลาดอาเซียนเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรง
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ตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่ากรมฯ ต้องทํา “การตลาด 
(Marketing)” ให้มากขึ้น ทั้งนี้ Marketing ดังกล่าวนั้นคงไม่ใช่กิจกรรม เพื่อการเพิ่ม
ยอดขายหรือประชาสัมพันธ์สินค้าเพราะนั่นเป็นบทบาทโดยตรงของกระทรวงพาณิชย์ 
แต่ในบทบาทของการส่งเสริมอุตสาหกรรม การทํา Marketing จะมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาการผลิต เช่น การพาผู้ประกอบการออกงานแสดงสินค้า นําผลิตภัณฑ์ออกไป
ทดลองตลาด  เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนท้องถิ่นได้รู้จักสินค้าและทดลองสินค้า 
เพื่อให้ผู้ประกอบการรู้จักกลุ่มลูกค้า รู้จักรสนิยมการบริโภคสินค้าของท้องถิ่น  
ให้ผู้ประกอบการสามารถนําประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของตนให้เหมาะสม ก่อนท่ีจะทําการส่งออกไปวางขายจริงในตลาดอาเซียนหรือตลาด
อื่นๆ ต่อไป 

 2. ควรสร้างความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งระหว่างหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ  

ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การสร้างความ
เช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานของไทยกับสมาชิกอาเซียนอื่นๆ จะช่วยให้เกิดเครือข่าย
การทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐของไทยและต่างประเทศที่มีบทบาทเกี่ ยวเนื่องกัน 
เป็นการสร้าง Connection ให้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการทํางานร่วมกันระหว่างประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากน้ี ในส่วนของร่วมกันระหว่างหน่วยงานในประเทศ 
ควรมีสร้างความเช่ือมโยงการทํางานในประเทศให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นด้วย 
ยกตัวอย่างเช่น Value chain ของการส่งเสริมผู้ประกอบการ ในช่วงรอยต่อระหว่าง
กลางน้ํา (ภาคการผลิต) กับปลายน้ํา (ภาคการค้า) ผู้ประกอบการที่ได้รับจากพัฒนา
จากกระทรวงอุตสาหกรรมให้สามารถผลิตสินค้าจนเป็นที่ต้องการของตลาดอาเซียน
ได้แล้ว ควรได้รับการสนับสนุนให้เข้าถึงบริการด้านการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์
ได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งหากมีระบบมารองรับการส่งต่อผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา
แล้วก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับบริการจากภาครัฐที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและผู้ประกอบการมีโอกาสขายสินค้าได้เร็วขึ้นด้วย 
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 3. การสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ไทย  
จากการที่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมีทรัพยากรธรรมชาติและ

วัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันจึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีความคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สินค้าเกษตรและสินค้าจากทุนทางวัฒนธรรม อาทิ สินค้าทางด้านการเกษตร  
เช่น ข้าว กาแฟ ยางพารา หรือสินค้าหัตถกรรม เป็นต้น ดังนั้น เมื่ อถึงการรวมเป็น
หนึ่งประชาคมในปี 2015 มุมมองของตลาดโลกอาจเห็นสินค้าไทยว่าเป็นสินค้า
อาเซียน ซึ่งหากเราไม่สร้างคุณค่าอันโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ของไทยไว้ก่อน 
ผลิตภัณฑ์จากประเทศอื่นซึ่งมีความคล้ายคลึงกันกับของไทยอาจได้ส่วนแบ่งใน
ตลาดโลกไปแทนก็เป็นได้ ดังนั้น ในการผลิตสินค้าจึงต้องพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีทั้ง
ความเป็นสากลควบคู่กับการดึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นไทยให้โดดเด่นหรือการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม สร้างคุณค่าความแปลกใหม่ เพื่อยกระดับให้สินค้าไทยมีความแตกต่าง 

ที่ไม่สามารถทดแทนได้ด้วยสินค้าจากแหล่งอ่ืน    
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แนวคิด แนวร่วม เพื่อพัฒนาการวิจัยไทย-เวียดนาม 

นางสาวรัชนิศ  แก้วศรีช่วง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ  

สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

การไปดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 
2556 ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์อีกมุมมองหนึ่งของข้าราชการไทย ในการรับรู้ข้อมูล
ของประเทศเพื่อนบ้านที่จะเป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(Asean Economics Community: AEC) ทั้งนี้ในแง่ของการประยุกต์ใช้ในงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี
ให้เป็นหน่วยงานกลางในการประสานดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูประบบวิจัยของ
ประเทศ และการจัดทํานโยบายการวิจัยของชาติที่สอดคล้องกับทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้สามารถจําแนกออกเป็นประเด็นต่างๆ 
ได้แก่ 

1. แนวคิดด้านการวิจัย 
จากการที่ประเทศเวียดนาม เป็นสมาชิกของของสมาคมประชาชาติแห่ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) 
หรือ ประชาคมอาเซียน ซึ่งต่อมาได้มีแนวคิดในการพัฒนาเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เนื่องจากสมาชิกอาเซียนเห็นว่า
ปัจจุบันอาเซียนมีจํานวนประเทศ 10 ประเทศ ประชากรเกือบ 500 ล้านคน ดังนั้น 
ถือว่าเป็นเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ จึงควรร่วมมือกัน เพื่อทําให้อาเซียนมีความ
เข้มแข็งในด้านต่าง ๆ มาก โดยจะก่อตั้งอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2558 ซึ่งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเป็นเปูาหมายการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่ม
อํานาจต่อรองกับคู่ค้า และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระดับ



สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 
216 

โลก รวมถึงมีการยกเว้นภาษีสินค้าบางชนิดให้กับประเทศสมาชิก ส่งเสริมให้ภูมิภาค 
มีความเจริญมั่งคั่ง มั่นคง ประชาชนอยู่ดีกินด ี 

ทั้งนี้ จากวิสัยทัศน์ของ วช. ที่ว่า “วช. เป็นองค์กรหลักของประเทศที่ช้ีนํา
การพัฒนาประเทศโดยใช้การวิจัยและพัฒนา” โดยมีพันธกิจในการจัดทํานโยบาย 
และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ พัฒนามาตรฐานการวิจัย ระบบวิจัย และติดตาม
ประเมินผล เป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัย โดยมีระบบสารสนเทศที่มีเครือข่ายทั่ว
ประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะต่อรัฐบาลและการบริการผู้ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมและ
เกื้อกูลการวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น การถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่ภาค
สังคม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เราสามารถเช่ือมโยงสู่แนวคิดด้านการวิจัย 
ที่มุ่งเน้นดําเนินการระหว่างไทย-เวียดนาม ซึ่งประเทศไทยน่าจะเลือกตอบสนองต่อ
สถานการณ์ระหว่างประเทศไทย-เวียดนาม โดยอาศัยหลักการสร้างสัมพันธภาพ 
แบบชนะ-ชนะ ซึ่งอยู่บนหลักการที่ว่า “ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิผล ควรมี
ความร่วมมือหาประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางสู่ความสําเร็จ ซึ่งจะสอดคล้องกับ
มุมมองของการจัดตั้ง "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ที่เน้นการรวมตัวจัดตั้งให้ 
อาเซียนเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตเดียวกัน เพื่อให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของ
สินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหา
ความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางสังคม  โดยมุ่งท่ีจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ 
ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว และให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ
สมาชิกใหม่ของอาเซียน (กัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนาม หรือ CLMV) เพื่อลด
ช่องว่างของระดับการพัฒนา และช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมในกระบวนการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน ดังนั้นแนวคิดที่เกิดขึ้นจะเป็นการสร้างโอกาสทั้ง
สองฝุายเพื่อเดินเคียงคู่ ไปด้วยกันมิใช่การแข่งขั นเพื่อแย่งชิงความเป็นผู้ชนะ 
แต่อย่างใด 
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2. รูปแบบการด าเนินงานด้านการวิจัยไทย – เวียดนาม 
ศ.นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 ได้ริเริ่มการดําเนินงานด้านระบบวิจัยภายใต้เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
(คอบช.) ซึ่งประกอบด้วยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สวก.) สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสํานักงานคณะการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
โดยร่วมกันบูรณาการปฏิรูประบบวิจัย 9 มิติ  ที่ประกอบด้วย 1) นโยบาย  
2) การสนับสนุนทุนวิจัย 3) งบประมาณวิจัย 4) สถาบันวิจัย 5) บุคลากรวิจัย  
6)  โคร งสร้ า งพื้ น ฐาน  7 )  มาตรฐานต่ า งๆ  8 )  การจั ดการผลผลิต  และ  
9) การประเมินผล ซึ่งเป็นการส่งเสริมการวิจัยอย่างมีทิศทาง มีการวางมาตรฐานด้าน
การวิจัย การเช่ือมโยงฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศ และการจัดการความรู้จากการ
วิจัย ทั้งนี้ได้กําหนดวิธีการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแนวใหม่แบบมุ่งเปูา ที่มีการแบ่ง
หน้าที่การทํางานชัดเจน โดย วช. เป็นผู้กํากับนโยบายทิศทาง เสนอของบประมาณ
และควบคุมการให้ทุนให้ได้มาตรฐาน ส่วนหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นผู้ขับเคลื่อนบริหารการ
ให้ทุนตามความเช่ียวชาญของแต่ละหน่วย ทั้งนี้สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว
สําหรับการดําเนินการวิจัยไทย – เวียดนาม ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 

1. การกําหนดนโยบายทิศทางการวิจัยและกลุ่มเรื่องเพื่อศึกษาวิจัยร่วมกัน
ระหว่างไทย-เวียดนาม โดยอาศัยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ของทั้ง  
2 ประเทศ เพ่ือบูรณาการแนวคิดทิศทางในการดําเนินงานวิจัยท่ีได้รับประโยชน์หรือมี
ผลกระทบร่วมกันให้กับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งในอนาคตอาจขยายสู่ระดับอาเซียน
ต่อไป โดยไทยและเวียดนามจะเป็นแกนหลัก นอกจากนี้ควรมีการเผยแพร่ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยสําหรับชาวต่างชาติ  หรือปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์เพื่อ
เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อนักวิจัยต่างชาติด้วย 
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2. การสนับสนุนงบประมาณการวิจัย จะจัดแบ่งโดยพิจารณาจาก
ผู้สนับสนุนหลักซึ่งจะได้รับประโยชน์โดยตรง ทั้งนี้ภาคส่วนอื่นๆ อาจสนับสนุน
งบประมาณในสัดส่วนที่ลดลง หรือสนับสนุนปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง  เช่น บุคคลากร 
เครื่องมือ ข้อมูล พ้ืนท่ีศึกษาวิจัย แบ่งออกได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ 

 ภาครัฐ(ไทย-เวียดนาม) สนับสนุนงบประมาณซึ่งการสนับสนุน
โดยประเทศใดประเทศหนึ่ง เนื่องจากเป็นประเด็นตามความต้องการของประเทศ
นั้นๆ  อย่างไรก็ตามจะต้องมีความเช่ือมโยงกับอีกประเทศหรือได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
เช่น ระบบโลจิสติกส์ การกําหนดสัดส่วนเพ่ือผลิตสินค้าเกษตร   

 ภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณการวิจัย เนื่องจากประเทศไทย
และเวียดนามอยู่ในช่วงของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยสนับสนุนให้มีการลงทุนจาก
ภาคเอกชน โดยเฉพาะประเทศเวียดนามได้กําหนดรูปแบบการลงทุนที่เป็นข้อตกลง
ระหว่างหน่วยงานราชการของเวียดนามกับนักลงทุนต่างชาติ โดยผู้ลงทุนจะได้ รับ
อนุญาตให้ดําเนินโครงการในระยะเวลาที่เพียงพอที่จะทําให้ได้รับเงินลงทุนคืนพร้อม
กําไรที่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับข้อกําหนดในสัญญา โดยอาจเป็นสัญญาในรูป BOT 
(Build-Operate-Transfer) คือ สร้างเสร็จแล้วสามารถหาผลประโยชน์ได้ในช่วงเวลา
หนึ่งก่อนโอนกิจการเป็นของรัฐ หรือ BTO(Build-Transfer-Operate) คือ สร้างเสร็จ
แล้วต้องโอนให้รัฐก่อน จึงเปิดดําเนินการเพื่อหาผลประโยชน์ได้ในช่วงเวลาหนึ่ง  

 ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณการวิจัย ซึ่งข้อมูล
จากการศึกษาวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐและอกชน ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
หรือเป็นการดําเนินงานในรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public 
Private Partnership – PPP) ซึ่งมุ่งหมายให้เกิดการจัดหาเงินทุน การก่อสร้าง การ
ซ่อมแซม บํารุงรักษา ตลอดจนการบริหารจัดการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือ
การลงทุนในประเทศเวียดนามรูปแบบของ BT (Build-Transfer-Contract) คือสร้าง
เสร็จแล้วต้องโอนให้รัฐทันที  
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3. ทิศทางการวิจัยของประเทศไทย - เวียดนาม 
 จากแนวคิดของกรอบการวิจัยที่ วช. ได้จัดทําขึ้นเพื่อประกาศรับข้อเสนอ
การวิจัยจากทุกภาคส่วนในแต่ละปี โดยร่วมมือกับหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย หน่วยวิจัย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันกําหนดรายละเอียดโจทย์การวิจัยทั้ง
การวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงนโยบาย และการวิจัยที่มุ่งเปูา เพื่อเป็นการสนับสนุนให้
เกิดองค์ความรู้ และภูมิปัญญาของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรมผนวกกับความรู้จากการดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม สามารถประยุกต์  
ใช้เพื่อกําหนดทิศทางการวิจัย ดังน้ี 

1)  การวิจัยเพื่อการลงทุนหรือสร้างโอกาสสําหรับประเทศไทยใน
เวียดนาม จากการที่ประเทศเวียดนามเป็นประเทศท่ีมีระบอบการปกครองแบบสังคม
นิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นองค์กรที่มีอํานาจสูงสุดเพียงพรรคการเมืองเดียวและ
ผูกขาดการช้ีนํา ดังนั้นการลงทุนของภาคเอกชนถูกจํากัดความเป็นเจ้าของกิจการ 
โดยเวียดนามได้ให้ความสําคัญกับการลงทุนจากต่างประเทศชาติ ซึ่งจะเห็นได้ 
จากการจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ คือ  
Foreign Investment Agency ในสังกัดกระทรวงวางแผนและการลงทุน (Ministry 
of Planning and Investment: MPI) ดังนั้นควรศึกษาวิจัยในด้าน 

 ทิศทางการลงทุนในประเทศเวียดนาม โดยควรศึกษาวิจัยที่
ครอบคลุมทั้งการลงทุนสําหรับเอกชนในเชิงพาณิชย์ และการลงทุนสําหรับภาครัฐเพื่อ
การเช่ือมต่อความสัมพันธ์และโอกาสต่อยอดในอนาคต  

 นโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน กฎหมายการ
ลงทุนของเวียดนามค่อนข้างชัดเจนและเอื้อประโยชน์แก่นักลงทุน  โดยให้ 
การรับประกันว่าจะให้การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันต่อนักลงทุนต่างชาติ
ที่ลงทุนในเวียดนามในหลายประเด็น รวมทั้งมีการใช้มาตรการต่างๆ ในการส่งเสริม
และควบคุมการลงทุนในเวียดนามหลายมาตรการ เพื่อส่งเสริมและดึงดูดให้ 
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มีการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งควรมีการรวบรวมศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เพื่อให้เห็นข้อดี ข้อเสีย อย่างชัดเจนและเชื่อมโยงเข้ากับการลงทุนในแต่ละรูปแบบ  

2)  การวิจัยเพื่อกําหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ร่วมกันของไทย – 
เวียดนาม จะเน้นในด้านการบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
เนื่องจากประเทศไทยและเวียดนาม ถือเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีศักยภาพสูงใน
การเพาะปลูกพืชผลการเกษตร โดยเป็นแหล่งผลิตอาหารสําคัญของโลก ส่งผลให้
สามารถกําหนดทิศทางและการลงทุนด้านสินค้าเกษตรได้ รวมทั้งเป็นสินค้าและ
บริการนําร่องในการเปิดเสรี เพื่อส่งเสริมการแบ่งงานกันผลิตสินค้าและบริการภายใน
อาเซียนด้วยกัน ซึ่งถึงแม้ว่าไทยและเวียดนาม จะถูกมองในลักษณะของคู่แข่งทางด้าน
การค้าเพื่อการส่งออกสินค้าเกษตร แต่หากเรามีการศึกษาวิจัยโดยอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างสองประเทศได้ โดยมีฐานจากความสมบูรณ์ของทรัพยากร ประกอบกับ
ความสามารถด้านการแปรรูป เทคโนโลยี และการจัดการตลาดของทั้งสองประเทศ ก็
จะนําไปสู่การปรับเปลี่ยนหรือยกระดับผลผลิต รวมทั้งการลงทุนที่ได้รับประโยชน์
ร่วมกัน ท้ังนี้ควรมุ่งเน้นในสินค้าหลักที่ทั้งสองประเทศมีฐานการผลิต หรือมีศักยภาพ
ในการผลิตที่ค่อนข้างสูง โดยควรมีการกําหนดรูปแบบและแนวทางร่วมกัน รวมทั้ง
แบ่งปันข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อสามารถขยายฐานการผลิตในทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตามจาก
แนวคิดของบริษัท ซี.พี ซึ่งเข้าไปลงทุนดําเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
เป็นหลัก โดยยึดแนวทางการก่อให้เกิดประโยชน์ 3 ประการได้แก่ 1.ประโยชน์ต่อ
ประเทศที่เข้าไปลงทุน 2.ประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศที่เข้าไปลงท ุน และ  
3.ประโยชน์ต่อบริษัท โดยมีภารกิจช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมของเวียดนามโดย
ไม่มุ่งหวังผลกําไรควบคู่ไปกับการลงทุน ถือเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งอาจใช้เป็นต้นแบบใน
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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4. การบริหารจัดการผลงานวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน ์
การบริหารจัดการเพื่อให้มีการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้วิเคราะห์

โดยครอบคลุมทั้งสองฝุาย คือทั้งฝุายไทย และเวียดนาม สามารถดําเนินงานได้ใน
หลายรูปแบบ เช่น  

  พัฒนาคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research 
Repository : TNRR) ซึง่เป็นระบบที่รวบรวมงานวิจัย โครงการวิจัย และผลงานจาก
โครงการวิจัยจากทุกหน่วยงานในประเทศไทยในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ  
โดยพยายามนําเสนอข้อมูลที่สมบูรณ์และเช่ือมกลับไปต้นแหล่งข้อมูลเพื่อความ
สะดวกและครบถ้วนของข้อมูล ดังนั้นควรมีการพัฒนาสู่ความเป็นสากล โดยการ
นําเสนอในภาคภาษาอังกฤษควบคู่กันไปและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในระดับนานาชาติ
สามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้
แสดงศักยภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งในด้านผลงานวิจัย และการบริหาร
จัดการข้อมูล  

  จัดทําคลังข้อมูลงานวิจัยไทย-เวียดนาม โดยการต่อยอด หรือ
ประยุกต์ใช้วิธีการของ TNRR เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยไทย-เวียดนาม ทั้งนี้ควรหารือ
กับรัฐบาลของเวียดนาม เพื่อเช่ือมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ดําเนินการ
เสร็จแล้วและเปิดเผยได้ของหน่วยงานวิจัยทั้งสองประเทศ และเผยแพร่สู่สาธารณะ
โดยสามารถสืบค้นผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารได้
สะดวกรวดเร็ว และสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิผล เนื่องจากทั้งสอง
ประเทศมีความใกล้เคียง คล้ายคลึง รวมทั้งเช่ือมโยงกันกันในหลายๆ ด้าน เช่น  
พืชเศรษฐกิจ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การคมนาคม ซึ่งกลุ่มเปูาหมายหลักน่าจะอยู่  
ที่รัฐบาล นักวิจัย และผู้ประกอบการที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยตรงเพื่อ 
การดําเนินงานของรัฐ การต่อยอดงานวิจัย และการเจรจาการค้าการลงทุน  
โดยการบูรณาการข้อมูลและประยุกต์ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย จะเป็นแนวทาง
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หนึ่งซึ่งลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเป็นต้นแบบของประเทศอื่นๆ อันจะนําไป 
สู่ความเป็นประชาคมอาเซียนท่ีแท้จริง  

  การสร้างเครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยเพื่อการพาณิชย์ โดยอาศัย
ข้อมูลจากงานวิจัยเป็นฐานในการนําเสนอโอกาส ความเหมาะสม และความต้องการ
เพื่อการจัดหาหรือบริการทั้งภาคสาธารณะ เพื่อประชาชนและการลงทุนเพื่อผลกําไร 
ทั้งนี้ควรจัดทําแบบครบวงจรในลักษณะของ ONE STOP SERVICE โดยประสาน
ความร่วมมือระหว่างผู้ เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝุายไทยและเวียดนาม  
เพื่อสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอํานวยความสะดวก
ด้านต่างๆ  เช่น การเจรจา การลงทุน การตลาด ทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ  

  ให้ความสําคัญแก่ผลงานวิจัยไทย-เวียดนามมากขึ้น โดยในส่วนของงาน
ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เช่น มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research 
Expo)  ควรให้พื้นที่หรือสิทธิ์ในการนําแสนอผลงานวิจัยเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งในทาง
ตรงกันข้ามประเทศไทยควรให้ความสนใจส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในกรณีที่ประเทศ
เวียดนามจัดงานเช่นกัน ทั้ งนี้ควรมี  “บันทึกข้อตกลง” หรือ “MOU” 
(Memorandum Of Understanding) เพื่อให้ทั้งสองฝุายเห็นความสําคัญและ 
มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามหากเป็นไปได้ 
ควรดําเนินงานในรูปแบบ “มหกรรมงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์อาเซียน” เพื่อเช่ือมโยง 

การวิจัยในระดับสากลต่อไป    
 
 

 
 
 

 
 




