รายงานผลการฝึกอบรม
ASEAN Community Training Program
for Thai Government Officers (Myanmar)
วันที่ 8-18 สิงหาคม 56 (ไม่รวมวันที่ 10-12 สิงหาคม 2556)
กาหนดการการฝึกอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Welcome Speech by Mr.Charnvit Krairiksh; Deputy Secretary-General, OCSC
Orientation of Program by Dr.Surapit Promsit
- ASEAN Learning
- Case Study of ASEAN Countries and the future of ASEAN
ASEAN Integrated Development Concept by Air Marshall Johm Rungsawang
Group Discussion: ASEAN Social and Cultural Blueprint : the Context of Thailand 2015
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ASEAN History and Economic Development by Professor Dr.Surachai Sirikrai
Case Study Workshop : Myanmar
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 (เมียนมาร์)
Depart for Myanmar
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 (เมียนมาร์)
Site Visit: Royal Thai Embassy (Yangon) and Presentation
- Overview and History of Myanmar Economic Development
- Thailand and Myanmar International Relations by Mr.Chainarong Keratiyutwong;
Minister, Royal Thai Embassy, Yangon, Myanmar
Myanmar and International Trade Overview and Site Visit: Myanmar International Terminal Thilawar

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 (เมียนมาร์)
The Adaptation of Myanmar in the new Social and Economic Era by
Mr. Thein Myint Wai (Assistant Director; Ministry of Commerce)
Group Discussion: ASEAN National Economic and Social Policy Comparison and Discussion
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 (เมียนมาร์)
Site Visit: Kambawza Bank and Presentation: Myanmar Financial Sector Development
by Executives of Kambawza Bank
Depart for Bangkok
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Workshop: How Thailand should adapt itself to stay competitive socially and
economically in ASEAN?
Group Discussion and Presentation
วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Panel Discussion
Program Conclusion
สรุปประเด็นจากการฝึกอบรม
ASEAN

Learning and Case Study of ASEAN Countries and the future of ASEAN

by Dr.Surapit Promsit
อาเซียน เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดตั้งขึ้น เพื่อการธารง
รักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
สังคม วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก ในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ปี พ.ศ. 2558 ทั้ง 10 ประเทศต้องมีการศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง และถูกต้อง
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รวมถึงเตรียมพร้อมตนเองเพื่อการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนอย่างภาคภูมิ มั่นใจ และมีการพัฒนาความเจริญ
ของประเทศอย่างเท่าเทียมกัน
ในการเรี ย นรู้ วิ เ คราะห์ อ าเซี ย น ขาดไม่ ไ ด้ เ ลยที่ จ ะต้ อ งเข้ า ใจถึ ง จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และ
ภัยคุกคาม (SWOT Analysis) ซึ่งเป็นประเด็นที่ทาให้เราเห็นถึงศักยภาพตนเอง และสภาพแวดล้อมที่ทั้งกระตุ้น
และชะลอการพัฒนาของ ASEAN โดยสรุปการวิเคราะห์ SWOTของอาเซียน มีดังนี้
จุ ดแข็ง :

เป็ น ภูมิภ าคที่มีความสมบูรณ์ท างด้านทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ามัน แร่ ผลิ ตผล

การเกษตรที่มีความหลากหลาย มีกลุ่มกาลังคนวัยทางานจานวนมาก มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
(Foreign Direct Investment: FDI) ในสัดส่วนจานวนมาก และมีเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคที่เข้มแข็ง
จุดอ่อน : มีการคาดการณ์ว่า อาเซียนอาจจะไม่พร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี
พ.ศ. 2558 เนื่องจากมีช่องว่างการพัฒนาอย่างมาก จากเหตุผลของความแตกต่างทางพื้นฐานของแต่ล ะ
ประเทศ เช่น รายได้ต่อหัว ทุนมนุษย์ หรือระบอบการเมือง เป็นต้น ระดับการพัฒนาด้านการศึกษาที่ไม่สูงนัก
ประกอบกับแรงงานไร้ฝีมือจานวนมาก การตัดสินใจที่ล่าช้าในประเด็นต่าง ๆ เนื่องจากต้องรอมติเสียงข้างมาก
(consensus) และเคารพหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน (Non-Interference in Domestic Affair) และ
ที่สาคัญซึ่งมีลักษณะขัดกันในทางปฏิบัติ คือ แม้ ASEAN จะมีจุดแข็งคือ มีสัดส่วน FDI จานวนมาก แต่การ
พึ่งพิง FDI โดยส่วนใหญ่ ทาให้ ASEAN ขาดการพัฒนานวัตกรรม
โอกาส : มีภูมิประเทศที่เป็นศูนย์กลางและมีลักษณะยุทธศาสตร์ เป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับด้านสุข ภาพ
การท่องเที่ยว การวิจัย เป็นต้น
ภัยคุกคาม : เป็นประเด็นสาคัญว่า การเป็นประชาคมอาเซียนอาจจะประสบความสาเร็จอย่าง
ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากเหตุผลในจุดอ่อนข้างต้น ปัญหาความขัดแย้งเรื่องดินแดนทั้งภายนอก และภายในอาเซียน
การบริหารจัดการภัยพิบัติที่ด้อยประสิทธิผล รวมถึงการขาดความร่วมมืออย่างจริงจังในประเด็นการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ น้า พลังงาน และความมั่นคงด้านอาหาร
เมื่อมองภาพรวมในทุกบริ บ ทที่มีผ ลกระทบต่อ อาเซียนแล้ ว สิ่ งต่อมาคือ เราต้องทราบศักยภาพ
สถานภาพของตนเองและเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการปรับปรุง พัฒนาตัวเรา และปรับบางมุมเพื่อให้การ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล
ประเทศเพื่อนบ้านที่น่าสนใจ และควรศึกษา คือ สิงคโปร์ และเมียนมาร์ กล่าวคือ
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(สิงคโปร์) มีการพัฒนาอย่างสูง และรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบในอาเซียน สิงคโปร์มีตัวเลข
GDP ต่อหัว ประมาณ 43,929 US$ ซึ่งสูงที่สุดในอาเซียน (ในปี พ.ศ. 2558 สิงคโปร์คาดการณ์ว่าจะสามารถ
เพิ่ม GDP ต่อหัวเพิ่มขึ้นถึง 50,000 US$) ในส่วนของสินค้าส่งออก แนวคิดการเพิ่มมูลค่า (value added) ให้
สิน ค้าเป็น ประเด็น น่ าสนใจ เพราะสิงคโปร์ เน้นการขายนวัตกรรม เทคโนโลยี โดยไม่ส่ งออกสิ นค้าอุปโภค
บริโภคที่มีลักษณะทั่วไป เนื่องจากเหตุผลว่าสินค้าทั่วไปประเทศไหนก็สามารถผลิตได้ ในส่วนของการนาเข้า
สินค้า มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดถึงคุณภาพ และสุขอนามัย เพื่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งเป็นกาลัง
หลักสาคัญของสิงคโปร์ และที่สาคัญสิงคโปร์ ให้ความสาคัญกับ KPI ในการปฏิบัติงานทุกอย่าง แม้กระทั่ง
ประธานาธิบดีก็มีการตั้ง KPI วัดผลการปฏิบัติงาน ถ้าทางานไม่ถึงเปูาหมายก็มีการตัดเงินเดือน
(เมียนมาร์) มีความพยายามในการพัฒนาอย่างเต็มกาลัง และเพิ่งจะเปิดประเทศ พร้อมรับ
การลงทุน และการพัฒนาต่าง ๆ จากต่างชาติ ซึ่งเมื่อพิจารณาตัวเลข GDP ต่อหัว ประมาณ 715 US$ ต่าที่สุด
ในอาเซียน ดังนั้น เมียนมาร์จึงได้รับความช่วยเหลือมากมาย และจากการเปิดประเทศนักลงทุนต่างชาติให้
ความสนใจเข้ามาลงทุน ทาให้เมียนมาร์ได้รับผลประโยชน์ คือรัฐบาลได้รายได้จากการเก็บภาษี รวมถึงได้รับ เงิน
ช่วยเหลือจากต่างชาติ แม้การพัฒนาที่วัดจาก GDP ของเมียนมาร์อยู่ในระดับต่า แต่เมียนมาร์กลับเป็นที่สนใจ
ของนักลงทุนมากมาย เมียนมาร์เปิดรับการลงทุนระดับชาติที่ยิ่งใหญ่ เช่น การวางระบบการสื่อสารที่ประชาชน
ทั้งประเทศสามารถเข้าถึงได้ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนา เป็นต้น การขยายการเปิดตลาด
รวมถึงการกาหนดหลักเกณฑ์ กฎหมาย ที่เอื้อต่อการลงทุนของต่างชาติ และธุรกิจในประเทศ เป็นประเด็นที่
เมีย นมาร์กาลั งดาเนิ นการ และเป็นไปด้วยดี ส าหรับความพร้อมทางด้านการขยายศักยภาพการผลิ ต เช่น
การขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทางการเกษตร อุตสาหกรรมแรงงาน การลดความเข้มงวดและเพิ่มความเชื่อมโยง
ระหว่างเกษตรกร ผู้ค้า และผู้ส่งออก การสนับสนุนธุรกิจเอกชน (ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล) เป็นการ
ดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี การพัฒนาระดับการศึกษา คุณภาพชีวิต และ
มาตรฐานการครองชีพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
เมื่อเราเรียนรู้ เข้าใจ รู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ของประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ประเทศไทยควรนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ โดยดึงข้อดีมาปรับใช้เพื่อกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของประเทศ หรือศึกษาข้อเสียเพื่อเป็น
บทเรียน ในขณะเดียวกันควรก้าวออกไปสร้างความร่วมมือเชิงรุกในด้านต่าง ๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน กล่าวได้
ว่าเรียนรู้ พัฒนาร่วมกันเพื่อความเจริญของ ASEAN
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ASEAN

Integrated Development Concept
by Air Marshall Johm Rungsawang

บทบาทของทหารในประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security
Community : APSC) ที่สนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจ และสังคมอาเซียน จะเห็นได้ชัดเจนว่า ปัจจุบันความ
สนใจด้านเศรษฐกิจอาเซียนสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับด้านการเมือง ความมั่นคง และสังคม วัฒนธรรม แต่เรา
ควรเข้าใจว่าเศรษฐกิจเป็นสิ่งสาคัญ และความมั่นคงควรจะดาเนินไปเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน (ความมั่งคั่ง
และมั่นคง)
ด้านกาลังพลรวมเพื่อสนันสนุนความมั่นคงของประเทศสมาชิกอาเซียน จานวนทหารของประเทศ
สมาชิกอาเซียน มีจานวน 2,424,400 นาย มากกว่าทหารของสหรัฐอเมริกา 1.5 เท่า (1,458,219 นาย) กล่าว
ได้ว่า ประเทศสมาชิ กอาเซีย นให้ ค วามส าคัญ กับกาลั งทหาร แต่ด้ านงบประมาณ เทคโนโลยี อุ ปกรณ์ทาง
การทหาร ประเทศสมาชิกอาเซียนยังมีตัวเลขที่ต่า เมื่อเทียบกับประเทศมหาอานาจ เช่น สหรัฐอเมริกา และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้น อาเซียนจึงดาเนินนโยบายวางตัวกลาง ๆ ไม่เลือกเข้าข้างฝุายใดฝุายหนึ่ง เพื่อ
คานอานาจระหว่างสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับอาเซียนเอง
บทบาทของกองกาลังอาเซียน เป็นการส่งเสริมความมั่นคงอาเซียน ด้วยการเคลื่อนย้ายกาลังพล
ร่ ว มกัน ได้อย่ างรวดเร็ ว ลดอุ ป สรรคระหว่ างกั น รวมถึ งการฝึ ก ซ้อมกองกาลั งร่ว มกัน การส่ ง กองกาลั งไป
ช่วยเหลือในวิฤตภัยต่าง ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในมุมมองความมั่นคง มีแนว
วิเคราะห์ที่น่าสนใจ ดังนี้
 แม้จะรวมตัวกันเป็น ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 แต่ความขัดแย้งในกลุ่มประเทศ
สมาชิก เช่น ปัญหาเขตแดน ปัญหาทางประวัติศาสตร์ ยังคงเป็นปัจจัยชะลอการรวมตัวอย่างสมบูรณ์ของ
อาเซียน
 ความแตกต่างในระบอบการปกครอง นโยบาย ทาให้เป็นปัญหาต่อการตัดสินใจ และดาเนิน
นโยบายร่วมกัน
 การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานอย่ า งเสรี การเปิ ด พรมแดน จะน ามาซึ่ ง การแพร่ ร ะบาดของ
โรคติดต่อ อาชญากรรมข้ามชาติ และผลกระทบด้านสังคม เป็นต้น
โดยสรุ ป แล้ ว แม้ ปั จ จุ บั น ประเด็น ด้านเศรษฐกิ จอาเซี ยนจะได้ รับความสนใจและเป็นประเด็น ที่
สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจนจากตัวเลขความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ประเด็นการเมืองและความมั่นคง
ซึ่งมีคนติดตาม และนาเสนอไม่มากนัก ก็เป็นประเด็นที่ควรศึกษา และให้ความสาคัญ เนื่องจากความมั่นคง กับ
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เศรษฐกิจเป็นประเด็นที่ดาเนินไปพร้อมกัน และจากการวิเคราะห์ผลกระทบต่อความมั่นคงจากการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาซียน ทาให้แต่ละประเทศสมาชิกอาซียนสามารถกาหนดมาตรการรองรับอย่างเหมาะสม ส่งผลให้
ลดความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ASEAN

History and Economic Development

by Professor Dr.Surachai Sirikrai
อาเซียน ถือกาเนิดจากปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 มีประเทศร่วมก่อตั้ง 5 ประเทศ
คือ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิป ปิ นส์ และอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อปูองกันภัยคุกคามจากลั ทธิ
คอมมิวนิสต์ ภายหลังมีสมาชิกเพิ่ม คือ บรูไน (ปี 2527) เวียดนาม (ปี 2538) พม่า ลาว (ปี 2540) และกัมพูชา
(ปี 2542) แม้ว่าการก่อตั้งอาเซียนจะมาจากเหตุผลประเด็นความมั่นคง และความต้องการความร่วมมือเพื่อ
ต่อต้านภัยคุกคามจากภายนอก แต่ความร่วมมือทางทหารอย่างเดียวคงไม่เพียงพอในการสร้างความเจริญ และ
ความเป็นหนึ่งเดียวในอาเซียนได้ คงต้องอาศัยความร่วมมือในด้านอื่นด้วย เช่น ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม
และวัฒนธรรม สมดังคาของ พันเอก(พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ ที่ว่า ความร่วมมือทางทหารเป็นเรื่องระยะสั้น
แต่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และสังคมเป็นเรื่องระยะยาว
ในปัจจุบันประเด็นด้านเศรษฐกิจได้รับการสนับสนุนเป็นประเด็นหลักในอาเซียน และเป็นประเด็นชี้วัด
การพัฒนาของประเทศสมาชิก ดังนั้น การรวมกลุ่มเศรษฐกิจจะทาให้ อาเซียนมีการพัฒนาร่วมกันและพึ่งพิงกัน
ในภูมิภาคอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนามากมาย เช่น เพิ่มการค้า เกิดตลาดใหญ่ขึ้น ดึงดูด
นักลงทุน การปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อรองรับการแข่งขัน เป็นต้น
ในปี พ.ศ. 2556 นี้ ASEAN ครบรอบ 46 ปี ถือได้ว่าสามารถดารงอยู่ได้ยาวนาน ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจาก
การมีวิถีอาเซียน (ASEAN Ways) ที่ชัดเจน กล่าวคือ (1) การลงมติเรื่องใด ๆ ต้องอาศัยการตัดสินใจโดยใช
ฉันทามติ (Consensus) (2) การไม่แทรกแซงกิจการภายในกันและกัน (3) มีการพัฒนาความร่วมมือใน
ประเด็นต่าง ๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป (4) การผูกพันกันอย่างหลวม ๆ โดยมีการร่วมมือกันด้วยกระบวนการ
สร้างความเข้าใจร่วมอย่างไม่เป็นทางการ ปราศจากข้อกฎบังคับทางหฎหมาย (5) การสนับสนุนการพัฒนาซึ่ง
กันและกัน (6) ความเป็นอิสระไม่ถูกครอบงาโดยมหาอานาจใดๆ อย่างไรก็ตามการดารงอยู่ กับการพัฒนาเป็น
เรื่องที่ต้องดาเนินการควบคู่กันไป แต่การพัฒนาการเป็นประชาคมอาเซียนด้ วยกันเองยังคงพบกับอุปสรรคอยู่
หลายประการ เช่น ปัญหาการเมือง ขั้นตอนการพัฒนาที่ต่างกัน การคานึงถึงผลประโยชน์ของชาติตน การรับ
สมาชิกที่มีความแตกต่างอย่างมากทาให้การพัฒนาชะลอตัว
โดยสรุป เมื่อพิจารณาแนวการดาเนินการ และประโยชน์ของการเป็นประชาคมอาเซียน มีทั้งผลดี และ
ผลเสียที่สัดส่วนเทียบได้ใกล้เคียงกัน ผลดีเป็นสิ่งที่ต้องนามาสานต่อ ส่วนผลเสียต้องนามาเป็นบทเรียนเพื่อการ
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ปรับปรุง แสดงให้เห็นว่าอาเซียนต้องพัฒนา ปรับปรุงตนเองอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สามารถดารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคง และเจริญเติบโตต่อไป
Thailand

and Myanmar International Relations
by Mr.Chainarong Keratiyutwong; Minister, Royal Thai Embassy, Yangon, Myanmar

จากการเปิดประเทศของเมียนมาร์ ประกอบกับการมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เมียนมาร์จึง
เป็นเปูาหมายของนักลงทุนต่างชาติที่เข้าไปสร้างความสัมพันธ์ทั้งด้านการค้า และความร่วมมือการพัฒนาอื่น ๆ
ประเทศไทยเช่นเดียวกัน เราต้องดาเนินการเชิงรุกทั้งภาครัฐ และเอกชนในการก้าวเข้าไปลงทุน เรียนรู้ในเมียนมาร์
ซึ่งตอนนี้เมียนมาร์อยู่ในช่วงของการปฏิรูปการพัฒนาด้านการจัดการ (ก่อนหน้านั้น คือด้านการเมือง และ
เศรษฐกิจ) โดยอาจจะเข้าไปในลักษณะเป็นนักลงทุน หรือเป็นที่ปรึกษา เพราะประเทศไทยมีความชานาญ
ด้านการบริหารจัดการ ในขณะที่เมียนมาร์มีทรัพยากรพร้อม ดังนั้น จึงเป็นความเหมาะสมที่สร้างสรรค์ และ
สร้างประโยชน์ซึ่งกันและกัน
ในส่ ว นของการพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย์ ประเทศไทยให้ ค วามช่ว ยเหลื อ เมี ย นมาร์ผ่ านส านั กงาน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษา แต่เรื่องความต้องการ
เข้ามาศึกษาในประเทศไทยมีน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศทางยุโรป ดังนั้นประเทศไทยต้องปรับกลยุทธ์ด้วย
การสร้าง สื่อสารจุดเด่นของตนเองเพื่อดึงดูดต่างชาติเข้ามาศึกษาในประเทศไทย
ด้านแรงงานเมียนมาร์ในประเทศไทย ในระยะยาวยังคงคาดว่าจานวนแรงงานเมียนมาร์จะยังคงอยู่
ประเทศไทยแม้จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี เนื่องจากประเด็นความสะดวกสบาย และค่าแรงประเทศไทย
ที่ดีกว่า
จะเห็นได้ว่าไทย-เมียนมาร์ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านประเทศคู่ค้า ซึ่งประเทศไทย
มีการค้า และลงทุนในเมียนมาร์เป็นอันดับต้น ๆ และประเทศไทยยังมีบทบาทสนับสนุนการปฏิรูปการเมือง
เศรษฐกิจ และประชาธิปไตยของเมียนมาร์ โดยได้ช่วยอธิบายให้ประชาคมโลกได้เข้าใจและเห็นถึงพัฒนาการใน
เมียนมาร์อย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีประเด็นที่ท้าทายในเรื่องแรงงาน พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ประเทศไทย
และเมียนมาร์ จะต้องดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพไปด้วยกัน
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Myanmar

and International Trade Overview and
Site Visit: Myanmar International Terminal Thilawar

ท่าเรื อติล ะวา เป็น โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุนที่ได้มองการณ์ไกลถึงการขยาย
เศรษฐกิ จ และแสดงความกระตื อ รื อ ร้ น ในการเข้ า มาท าการค้ า และลงทุ น ในเมี ย นมาร์ ที่ อุ ด มไปด้ ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานที่เป็นคนหนุ่มสาว ท่ าเรือได้เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2538 และสามารถเริ่ม
ด าเนิ น การได้ ใ นปี พ.ศ. 2541 ซึ่ ง เป็ น ท่ า เรื อ เอนกประสงค์ ที่ มี ก ารขนส่ ง หลากหลายรู ป แบบ อาทิ
ตู้คอนเทรนเนอร์ รถยนต์ สินค้าเทกอง เป็นต้น สินค้าส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ ท่อนซุงและข้าว สินค้านาเข้า
ได้แก่ เหล็ก เครื่องจักร รถยนต์ และมีการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การริเริ่มเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวากาลังมีความคืบหน้า เขตนี้ประกอบด้วยอุตสาหกรรมไฮเทค สิ่งทอ
อุตสาหกรรมเน้นใช้แรงงาน และอุตสาหกรรมการผลิต และการขยายพื้นที่ท่าเรือติละวาเป็นการเตรียมพร้อม
รับมือกับเขตการค้าเสรีอาเซียน ตอบสนองความต้องการของธุรกิจต่างชาติ ขณะเดียวกันรัฐบาลเมียนมาร์ยังให้
การสนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชนเมียนมาร์เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการอีกทางหนึ่ง



The Adaptation of Myanmar in the new Social and Economic Era
by Mr. Thein Myint Wai (Assistant Director; Ministry of Commerce)

จากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเมียนมาร์ จะเห็นได้ชัดว่าเมียนมาร์เป็นประเทศเกษตรกรรม รองลงมา
คือด้านการบริการ และอุตสาหกรรม ซึ่งมีสัดส่วนแรงงานหนุ่มสาวเป็นจานวนมาก เมียนมาร์มีนโยบายทาง
เศรษฐกิจ เน้ น การพัฒ นาด้านเกษตรกรรม อุตสากรรมอย่างยั่งยืน การพัฒ นาอย่างเท่าเทียมและทั่ว ถึงทั้ง
ประเทศ และระบบการคานวณตัวเลขเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าพื้นฐานในราคาถูก
และมีการนาเข้าสินค้าส่วนใหญ่ประเภทชิ้นส่วนการผลิตในราคาสูง คู่ค้าที่สาคัญ คือ จีน ประเทศไทย สิงคโปร์
ญี่ปุน และอินเดีย ฯลฯ
ในส่วนของการเปิดประเทศภายใต้รัฐบาลใหม่ เมียนมาร์มีการปฏิรูประบบภายในประเทศที่น่าสนใจ
4 ช่วงด้วยกัน คือ 1) การปฏิรูปการเมือง ในช่วง พ.ศ. 2554 2) การปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม ในปี พ.ศ. 2555
3) การส่งเสริมความโปร่งใส หลักธรมมาภิบาล ในปี พ.ศ. 2555 4) การปฏิรูปธุรกิจภาคเอกชน ในปี พ.ศ. 2556
ที่สาคัญเมียนมาร์มีเปูาหมายในการเพิ่ม GDP ต่อหัว จาก 850 US$ เป็น 1,000 US$ ในปี พ.ศ. 2557 สาหรับ
การเปิดเสรี ทางการค้า เมีย นมาร์ ตอบรับ ด้ว ยการลดกฎเกณฑ์เพื่ออานวยความสะดวกทางการค้ามากขึ้น
ตัวอย่างเช่น สินค้าจาพวกข้าว เมล็ดงา ที่เคยถูกห้ามการส่งออก ปัจจุบันสามารถส่งออกได้ และมีการลดภาษี
ส่งออก ขณะเดีย วกันสิ น ค้าจ าพวกน้ าอัดลม อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ที่เคยถูกห้ ามการนาเข้า
ปัจจุบันสามารถนาเข้าได้ เป็นต้น
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สรุปได้ว่า เพื่อตอบสนองการเปิดประเทศ เปิดรับการลงทุน พร้อมรั บการพัฒนาต่าง ๆ เมียนมาร์ได้
ปรับนโยบายให้เสรีทางการค้าอย่างมาก เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ นักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ
และนโยบายต่าง ๆ สามารถดาเนินไปด้วยดี ด้วยความคาดหวังการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
บวกกับการเปิดรับการพัฒนาต่าง ๆ อย่างชัดเจน เมี ยนมาร์จึงเป็นที่จับตาของนักลงทุนต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง
หากเมียนมาร์มีการบริหารจัดการการดาเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เมียนมาร์จะสามารถยกระดับ
ตัวเองเป็นดาวเด่นในระบบเศรษฐกิจอาเซียนได้ยาวนาน
Site

Visit: Kambawza Bank and Presentation: Myanmar Financial Sector Development
by Executives of Kambawza Bank

Kambawza Bank เป็นหนึ่งในธนาคารเอกชนที่ยิ่งใหญ่ของเมียนมาร์ มีสาขากว่า 100 สาขาทั่วเมียนมาร์
และมีพนักงานกว่า 1,000 คน โดยเมียนมาร์ยังคงใช้ระบบเงินสดหมุนเวียนในระบบ คนเมียนมาร์ซื้อขายกัน
โดยใช้เงินสด การฝากเงินก็จะนาถุงเงินขนาดใหญ่มาฝากธนาคารในแต่ละครั้ง และเป็นที่น่าตื่นใจว่าเครื่องนับเงิน
ในธนาคารมีถึง 10 เครื่องด้วยกันเพื่อความรวดเร็วในการนับเงินสดจานวนมาก สาหรับ ตู้ ATM นั้นใช้สาหรับ
การถอนเงินเท่านั้นไม่มีการทาธุรกรรมอื่น จากเหตุผลความยุ่งยาก และข้อจากัดการทาธุรกรรมการเงินนี้ ทาให้
ในอนาคตเมียนมาร์จาเป็นปรับปรุงระบบธนาคารจากระบบเงินสด เป็นการทาธุรกรรมทางการเงินที่สะดวก
และปลอดภัย
นอกจากนั้น เมีย นมาร์ยังมีความพยายามในการพัฒ นาเศรษฐกิจ ระบบการเงินการธนาคาร ซึ่งมี
การปฏิรูปใน 2 ช่วง คือ 1) การปฏิรูปเศรษฐกิจและการเงิน ด้วยการจัดตั้งสถาบันการพัฒนาข้อมูลเมียนมาร์
การส่งเสริมธุรกิจเอกชน 2) การพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งมีเปูาหมายการเพิ่มตัวเลข GDP ต่อหัวให้สูงขึ้น มีการใช้
เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการค้า ส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนทั้ งในและ
ต่างประเทศ และการลดระดับความยากจนของคนเมียนมาร์
โดยสรุปแล้ว เมียนมาร์ควรมีระบบการธนาคารที่ดีเพื่อขยายประสิทธิภาพการชาระหนี้ และดึงดูดเงินฝาก
นอกจากนั้นการประกันภัยเป็นธุรกิจที่กระตุ้นความมั่นใจในระบบ เนื่องจากเป็นหลักประกันความปลอดภัย
ให้แก่ผู้ฝากเงิน
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สรุปประเด็นเรียนรู้จากการฝึกอบรม
หลั กสู ตรเตรีย มราชการไทยสู่ ป ระชาคมอาเซียน เป็นหลักสูตรที่เข้มข้น ที่นาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
อาเซียน ประเด็นเพิ่มเติมจากความรู้ ประสบการณ์ของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศไทย และเมียนมาร์
รวมถึงการมีโอกาสเยี่ยมชมและหารือข้อราชการ ณ สถานทูตไทยประจาย่างกุ้ง เยี่ยมชมท่าเรือติละวาที่มี
ความส าคัญ ต่อเศรษฐกิ จ ของเมีย นมาร์ อ ย่ างมาก และเยี่ ยมชมธนาคารเอกชนชื่อดัง Kambawza ที่ มี
ผลประกอบการสูง และจ่ายภาษีเป็นอันดับหนึ่งในเมียนมาร์ นอกจากนั้น ข้าราชการที่เข้าร่วมหลักสูตรซึ่ งมา
จากกระทรวง กรมที่แตกต่าง ทาให้มีการแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวกับอาเซียนที่
หลากหลาย และเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านอาเซียนที่ครอบคลุมในทุกด้านของภาคราชการไทย
ประเด็น เรีย นรู้ ได้รั บจากการรั บฟังการบรรยายจากวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์สู งเกี่ยวกับ
อาเซียน และการศึกษาดูงาน ณ เมียนมาร์ ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เชิงลึกที่ครอบคลุม และเป็น
ปัจจุบัน ที่สามารถนาไปเป็นข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานได้ ซึ่งจะจาแนกประเด็นเรียนรู้เป็น 3 ด้านตาม
เสาหลักของประชาคมอาเซียน
ด้านการเมืองและความมั่นคง
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน มาจากประเด็นด้านความมั่นคงเพื่อปูองกันภัยคุกคาม
จากลั ท ธิคอมมิ ว นิ ส ต์ แม้ปั จ จุ บั น ภัย คุกคามนี้จะไม่ เป็นประเด็น คุกคามอาเซีย น แต่ ภ ารกิจ ด้านการเมือ ง
ความมั่นคงยังคงมีความสาคัญ และสร้างความมั่นใจให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน
การรวมตัว เป็น ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง ทาให้ประชาคมมีกติกา
ร่ ว มกั น อย่ า งเป็ น เอกภาพ โดยอาศั ย ความร่ ว มมื อ กั น เมื่ อ เผชิญ ภั ย คุ ก คามจากภายนอก ทั้ ง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม
เสถียรภาพ และความมั่นคงในภูมิภาค
กองกาลังอาเซียน ในทางทฤษฎี จะต้องสามารถเคลื่อนย้ ายกองกาลังได้อย่างเสรี เมื่อเกิด
เหตุการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง หรือเหตุการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ภัยธรรมชาติ การช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรม นอกจากนั้นในยามปกติจะมีการฝึกกองกาลังร่วมกันเพื่อการสร้างมาตรฐานทางการทหารใน
อาเซียน
ด้านเศรษฐกิจ
ประเทศสมาชิกอาเซียน มีความเจริญ และการพัฒ นาแตกต่างกันอย่างมาก ตัว อย่างเช่น
ตัวเลข GDP ต่อหัว เปรียบเทียบระหว่างสิงคโปร์ (43,929 US$) และเมียนมาร์ (715 US$) ทาให้เห็นช่องว่าง
การพัฒนาที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามตัวเลขนี้ใช่ว่าจะคงอยู่เช่นนี้เสมอ ณ ปัจจุบันแต่ละประเทศพยายามกระตุ้น
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ด้านเศรษฐกิจ พยายามเพิ่มตัวเลข GDP ต่อหัว ให้ทัดเทียมกัน แต่ดูเหมือนจะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากระบบ
การบริหารจัดการ การวางนโยบายระยะสั้น ระยะยาว รวมถึงตัวชี้วัดการปฏิบัติงานที่เป็นตัวบังคับผลสาเร็จ
ของงาน ที่มีความเข้มงวดแตกต่างกัน
การวิเคราะห์อาเซี ยน โดยใช้ SWOT Analysis ทาให้เห็นประเด็นจุดเด่น จุดด้อย โอกาส
และภัยคุกคามที่ชัดเจน ซึ่งเราควรมองจุดด้อย และภัยคุกคามมากกว่า เช่น ช่องว่างการพัฒนา จานวนแรงงาน
ไร้ฝีมือจานวนมาก การพึ่งพิงการลงทุนจากต่างชาติมากเกินไป การขยายอิทธิพลของจีนและอินเดีย เป็นต้น
เนื่องจากจะเป็นข้อมูลที่นามาใช้ปรับกระบวนการ การบริหารจัดการ ความร่วมมือในอาเซียน เพื่อลดประเด็น
ไม่พึงประสงค์เหล่านี้
การรวมตั ว เป็ น ประชาคมอาเซี ย นด้ า นเศรษฐกิ จ มี ป ระเด็ น ที่ ก ล่ า วถึ ง บ่ อ ยครั้ ง คื อ
Single Market, Production Base, Free flow of goods, service, investment and capital ประเด็น
เหล่านี้จะสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล ส่วนหนึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนต้องมีการปรับปรุง ลด กฎ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ให้มีความสะดวก ไม่ซับซ้อน ประหนึ่งอาเซียนเป็นประเทศเดียว แต่อย่างไรก็ตาม
การดาเนินการปรับ ลด เหล่านี้ต้ องมีการศึกษาข้อมูล ระบุผลดีผลสียอย่างชัดเจน เพื่อ จะได้ไม่เป็นการสร้าง
ปัญหาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามมา
ประเด็นศึกษาเมียนมาร์ จากการเข้าร่วมหลักสูตรนี้ ทาให้มีมุมมองเมียนมาร์ที่เปลี่ยนไปโดย
สิ้นเชิง กล่าวคือ จากเดิมมองเมียนมาร์ว่าเป็นประเทศด้อยพัฒนา ไม่มีความเจริญก้าวหน้า เศรษฐกิจถดถอย
ฟื้นตัวยาก แต่เมื่อได้รับฟังข้อมูล ได้ดูงานสถานที่ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจอย่างท่าเรือ และธนาคาร ทาให้
ต้องเปลี่ ย นมุมมองประเทศเพื่อนบ้านอย่ างเมียนมาร์เสียใหม่ เพราะได้เรียนรู้ถึงการพัฒนาที่ก้าวกระโดด
การเปิ ด รั บ การพั ฒ นาและการลงทุ น จากต่า งชาติ การใช้ป ระโยชน์จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติที่ มี ม ากมาย
การวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต้องทาให้เกิดขึ้นได้จริง เป็นต้น ประเด็นเหล่านี้ทาให้ต้องย้อนกลับมามอง
ประเทศไทย ว่าเรา ณ ปัจจุบันมีความพร้อมในตัวเอง พร้อมในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ พร้อมในมุมมองระดับสากล
มากน้อย และทั่วถึงแค่ไหน หากเรายังไม่เตรียมพร้อม ณ ตอนนี้ และวางแผนสาหรับอนาคต อาจเป็นไปได้ว่า
เมียนมาร์จะผลักดันตัวเองจนสามารถขึ้นเป็นประเทศพัฒนาอันดับต้นในอาเซียนก็เป็นได้
ด้านสังคมและวัฒนธรรม
เป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึง และนาเสนอน้อยที่สุด เนื่องจากมีการวัดระดับความสาเร็จที่เป็น
รูปธรรมน้อย และขาดตัวชี้วัดที่เห็นได้ชัดเจน การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนด้านสังคม และวัฒนธรรม
อาจสาเร็จสมบูรณ์ได้ยาก เนื่องจากมีความแตกต่างที่หลากหลาย ทั้งด้านเชื้อชาติ ศาสนา วิถีการดารงชีวิต
ซึ่งแต่ละประเทศก็มีความต้องการที่จะคงเอกลักษณ์ของประเทศ อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายที่กล่าวถึง
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สามารถนามาเป็นจุดเด่น หรือโอกาสให้อาเซียนได้ เพราะในความหลากหลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะเป็น
เสน่ห์ดึงดูดต่างชาติ ที่เข้ามาชื่นชมภูมิภาคเดียวแต่ได้สัมผัสเอกลักษณ์ที่งดงามของแต่ละประเทศสมาชิก
ประเด็นศึกษาเมียนมาร์ การได้ไปสัมผัสเมียนมาร์จากการศึกษาดูงาน ทาให้เห็นความเจริญ
การพัฒนาของชาวเมียนมาร์จากการเปิดประเทศ ชาวเมียนมาร์ส่วนใหญ่มีความเป็นสากลมากขึ้น ทั้งจากการ
ใช้ชีวิต การสื่อสารภาษาอังกฤษ มารยาทการเข้าสังคม เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม ยินดีกับการพัฒนามนุษย์
สังคมและวัฒนธรรม แต่ในทางกลับ ซึ่งเป็นปกติว่าการพัฒนาย่อมมีช่องว่างความแตกต่างในสังคม กล่าวคือ
ชาวเมียนมาร์บางกลุ่มยังคงมีชีวิตที่ลาบาก ขาดการพัฒนา ขาดโอกาส และไม่สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมเมียนมาร์ได้ทัน ประเด็นนี้ถือเป็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น และยากที่จะแก้ไขได้ในระยะสั้น
มองเฉพาะในส่ว นการพัฒ นาที่ดีของเมียนมาร์ ชาวเมียนมาร์มีความเป็นสากลในวิถีชีวิต
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว ทาให้ประเทศไทยต้องมีการปรับปรุง ส่งเสริมศักยภาพคนไทยให้
สามารถอยู่ในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรัฐบาล เอกชน บุคคล ทุกภาคส่วนต้องมีแผนการพัฒนาที่
ชัด เจน มี การตั้ งเปู าหมายความส าเร็ จ และแนวทางปฏิ บัติ เพื่ อความส าเร็ จ ที่เ ป็น รูป ธรรม และสามารถ
ดาเนินการได้จริง
ประเด็นที่ควรนามาดาเนินการในภาครัฐ
จากการฝึกอบรม และศึกษาดูงานซึ่งได้เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมียนมาร์ ทาให้เห็นถึงประเด็นที่ควรนามาดาเนินการในภาครัฐของประเทศไทย คือ
ประการแรก การเตรี ย มความพร้ อ มทรัพยากรมนุษย์ให้ ส ามารถปฏิบัติต นในระดับสากลได้ เช่ น
การสื่อสารภาษาอังกฤษ การรับรู้ข้อมูลประเทศเพื่อนบ้าน การติดตามข่าวสารต่างประเทศอย่างสม่าเสมอ และ
การสร้ างเครือข่ายความสั มพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ฯลฯ เพราะเมื่อบุคลากรมีศักยภาพในระดับสากล
ดังกล่าวแล้ว จะไม่เป็นปัญหาในการติดต่อสื่อสาร เจรจาหารือข้อราชการ หรือสร้างความร่วมมือในภารกิจ
ราชการ
ประการที่สอง การปรับระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อการดาเนินกิจการอาเซียน ราชการไทย
ควรปรับ ลดประเด็นที่เป็นการขัดขวางหรือทาให้ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านล่าช้า ซับซ้อน เพราะ
การเป็นประชาคมเปรียบเสมือนการเป็นหนึ่งเดียว ดังนั้น การดาเนินกิจการต่าง ๆ ควรเป็นระบบเดียวกัน หรือ
อย่างน้อยให้มีความแตกต่างน้อยที่สุดเพื่ออานวยความสะดวกซึ่งกันและกัน
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ประการที่สาม การบูรณการข้อมูลการดาเนินการอาเซียน เมื่อ พิจารณาในส่วนภารกิจของกระทรวง
ทบวง กรมในราชการไทย จะเห็นได้ว่าภารกิจอาเซียนของแต่ละกระทรวง ทบวง กรมดาเนินการไปในทางที่
สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ องค์ ก ร ซึ่ ง มี ค วามหลากหลาย ทั้ ง โครงการ กิ จ กรรม ข้ อ มู ล การด าเนิ น การ ดั ง นั้ น
ภาคราชการควรมีการรวมข้อมูลการดาเนินการเกี่ยวกับอาเซียนเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้เห็นภาพการดาเนินการ
ในภาพรวมทั้งระบบ และลดความซ้าซ้อนของการดาเนินการ
ประการที่สี่ จากการเรียนรู้การบริหารจัดการของสิงคโปร์ ที่ประสบความสาเร็จ ส่วนหนึ่งคือ มีการ
กาหนดตัวชี้วัดแบบก้าวหน้าที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และมีการลงโทษอย่างจริงจังกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ตามเปูาหมายที่กาหนด ซึ่งในราชการไทยมีการกาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน แต่ข าดการกาหนด
ตัวชี้วัดที่ท้าทาย หรือตัวชี้วัดแบบก้าวหน้า รวมถึงการกาหนดตัวชี้วัดที่เอื้อให้ การปฏิบัติงานสาเร็จ ดังนั้น
ราชการไทยควรมีการเคร่งครัดเรื่องการกาหนดเปูาหมายการปฏิบัติงานที่สร้างนวัตกรรม สร้างการพัฒนาให้
แก่งาน และกระตุ้นวิถีการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

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