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ภัยคุกคาม สากล

ภยัคุกคามรูปแบบเดมิ
การจารกรรม ESPIONAGE

ภยัคุกคามรูปแบบใหม่
•สงครามระหว่างรัฐการจารกรรม ESPIONAGE

การก่อวินาศกรรม SABOTAGE
การบอ่นทาํลาย SUBVERSION

              

               ผู้ดาํเนินการเป็น รฐัรฐั STATE ACTORS

 

•สงครามระหว่างรัฐ
•ความรุนแรงภายในรัฐ
•ความยากจน  โรคระบาด
   สภาพแวดล้อมเสื,อมโทรม
•อาวุธที,มอีาํนาจทาํลายล้างสูง
•การก่อการร้ายสากล
อาวุธที,มอีาํนาจทาํลายล้างสูง
•การก่อการร้ายสากล
•อาชญากรรมข้ามชาติ
 
ผูด้าํเนินการเป็น รฐัรฐั STATE ACTORS
และ ไมใ่ช่รฐั NON-STATE ACTORS



ภัยคุกคามรูปแบบใหม ่                  พ.ร.บ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551

ความแตกแยกของคนในประเทศ
ความไมเ่ชื4อมั 4นต่อระบบและสถาบนัทางการเมืองความไมเ่ชื4อมั 4นต่อระบบและสถาบนัทางการเมือง
ความไมส่งบใน  3 จชต.
ปัญหายาเสพติด
ปัญหาการก่อการร้าย-อาชญากรรมข้ามชาติ
แรงงานต่างด้าวและผูห้ลบหนีเข้าเมืองแรงงานต่างด้าวและผูห้ลบหนีเข้าเมือง
ภยัพิบตัิและโรคอบุตัิภยัใหม่
การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ4งแวดล้อม
ปัญหาความยากจน



การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

สีนํ �าเงนิสีนํ �าเงนิ  สันตภิาพและความมั�นคงสันตภิาพและความมั�นคงสีนํ �าเงนิสีนํ �าเงนิ  สันตภิาพและความมั�นคงสันตภิาพและความมั�นคง
สีสีแดงแดง  ความความกล้าหาญและก้าวหน้ากล้าหาญและก้าวหน้า
สีเหลืองสีเหลือง  ความเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรือง
สีขาวสีขาว  ความบริสุทธิ)ความบริสุทธิ)

รวงข้าว รวงข้าว 10 10 ต้นต้น  10 ประเทศรวมกนัเพื�อมิตรภาพและความเป็นนํ�าหนึ�งใจเดียว  รวงข้าว รวงข้าว 10 10 ต้นต้น  10 ประเทศรวมกนัเพื�อมิตรภาพและความเป็นนํ�าหนึ�งใจเดียว  

วงกลมวงกลม  แสดงถึงความเป็นเอกภาพ 

วนัอาเซียน  8 สิงหาคม 



                            



ประชาคมการเมืองและความมั�นคงอาเซียน 
(ASEAN Political-Security Community: APSC)
สร้างบรรทดัฐานร่วมกันในด้านต่างๆ เช่น สร้างบรรทดัฐานร่วมกันในด้านต่างๆ เช่น 

 การสร้างเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ 

ไม่ใช้กาํลังในการแก้ไขปัญหา ป้องกันและ

แก้ไขความขัดแย้งแก้ไขความขัดแย้ง

แผนงานการสร้างประชาคมความมั�นคง (APSC Blueprint) ได้รับการรับรอง

ในที�ประชุมสุดยอดอาเซียนครั�งที� 14 ปี 2552 ที� ชะอาํ-หวัหนิ    

 



ปัญหาจากการเป็นประชาคมอาเซียน

• ความขดัแย้งในประเทศสมาชิก
          และการแข่งขนัของมหาอาํนาจ

ความขดัแย้งเรื,องเขตแดน
          และการแข่งขนัของมหาอาํนาจ
• ความขดัแย้งเรื,องเขตแดน
•• ความมั,นคงทางทะเลความมั,นคงทางทะเล
•         ความขัดแย้งในทะเลจนีใต้
•• การใช้ประโยชน์ในแม่นํ2าโขงการใช้ประโยชน์ในแม่นํ2าโขงการใช้ประโยชน์ในแม่นํ2าโขงการใช้ประโยชน์ในแม่นํ2าโขง

ทาํอย่างไรไทยจึงจะมแีนวทางอย่างเป็นรูปธรรมทาํอย่างไรไทยจึงจะมแีนวทางอย่างเป็นรูปธรรม
เพื,อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นประชาคมอาเซียนเพื,อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นประชาคมอาเซียน



ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
((ASEAN Economic Community: AECASEAN Economic Community: AEC)

ตลาดและฐานการผลิตรว่มตลาดและฐานการผลิตรว่ม

สร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนั

การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคการพฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค

การบรูณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลก



ผลดีจากการเปิดเสรีการคา้สินคา้และการลงทุน

ตลาดขนาดใหญ่ ประชากร 600 ล้านคน

Economy of Scale (ผลิตมาก ต้นทนุลด)

ดึงดดูการลงทุนจากในและนอกอาเซียนดึงดดูการลงทุนจากในและนอกอาเซียน

เพิ�มอํานาจการต่อรอง



  ผลกระทบทางเศรษฐกจิ
สาขาที�ได้ประโยชน์ ได้แก่ สินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ �นส่วน อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ อาหารสาํเร็จรูป 
สาขาที�ได้ประโยชน์ ได้แก่ สินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ �นส่วน อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ อาหารสาํเร็จรูป 
เสื �อผ้าสาํเร็จรูป วัสดุก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค

สาขาที�ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ยางพารา กาแฟ     
ปาล์มนํ �ามัน มะพร้าว (นํ �ามัน เนื �อมะพร้าวแห้ง)ปาล์มนํ �ามัน มะพร้าว (นํ �ามัน เนื �อมะพร้าวแห้ง)

การเคลื�อนย้ายแรงงานมีฝีมือ 8 สาขา



ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที4จะตามมาปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที4จะตามมา  
 ยาเสพตดิยาเสพตดิ

ค้ามนุษย์ค้ามนุษย์

โจรสลัดโจรสลัด

การลักลอบขนอาวุธการลักลอบขนอาวุธ

การฟอกเงนิการฟอกเงนิ

การก่อการร้ายการก่อการร้ายการก่อการร้ายการก่อการร้าย

อาชญากรรมทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศอาชญากรรมทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ

อาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์อาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์



ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)

 สร้างความพร้อมของอาเซียนเพื�อรับมือกับความท้าทาย     สร้างความพร้อมของอาเซียนเพื�อรับมือกับความท้าทาย    
ทางสังคมที�เพิ�มขึ �น เช่น ปัญหาความยากจนและความ  
เหลื�อมลํ �า ยาเสพตดิ ภยัพบิัตทิางธรรมชาต ิสิ�งแวดล้อม    
โรคระบาดและโรคตดิต่อร้ายแรง การศึกษาและทรัพยากร
มนุษย์มนุษย์

สร้างสังคมที�เอื �ออาทรและแบ่งปัน 

(One Caring and Sharing Community) 



ผลกระทบด้านสงัคมผลกระทบด้านสงัคม
  
 ปัญหาด้านสาธารณสุขที�อาจเกดิจากการเคลื�อนย้าย ปัญหาด้านสาธารณสุขที�อาจเกดิจากการเคลื�อนย้าย

แรงงานและนักท่องเที�ยวโดยเสรี

การสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันของอาเซียน 

การสร้างความรู้สึกร่วมของประชาชนให้ตระหนัก

หน้าที�ในการเป็นประชากรอาเซียนหน้าที�ในการเป็นประชากรอาเซียน

การช่วยเหลือเมื�อมีภยัพบิัต ิ(ศูนย์ AHA Center)

การช่วยเหลือด้านกงสุลแก่ประชาชนในประเทศที� 3



ปัญหาที4จะเกิดจากการมีปัญหาที4จะเกิดจากการมี Single Visa Single Visa 20152015  
 อาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมข้ามชาติ

การลักลอบเข้าเมือง

ปัญหาผู้อพยพ - ผู้ลี �ภยั

(คาํจาํกัดความไม่ตรงกัน)

ความร่วมมือด้านตาํรวจ - ศาลความร่วมมือด้านตาํรวจ - ศาล

การแลกเปลี�ยนและฐานข้อมูลร่วม

การเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่ตลาดแรงงานอาเซียน



การปรับตวัของภาคราชการไทย
เพื�อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  

 Structural Change ปรับโครงสร้างสว่นราชการรองรับ
การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน

 ปรับโครงสร้างสว่นราชการรองรับ
การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน

Mindset Change    เปลี�ยนมมุมอง 

“เราจะได้ประโยชน์อะไรจากอาเซียน” เป็น “เราจะสร้างประโยชน์อะไร
ให้กบัอาเซียน” 
จะเป็นผลประโยชน์แก่ทกุประเทศสมาชิกรวมทั (งไทยจะเป็นผลประโยชน์แก่ทกุประเทศสมาชิกรวมทั (งไทย

Learning สง่เสริมการเรียนรู้และพฒันาทกัษะที�จําเป็นสําหรับการ
ปฏิบตัิงานของข้าราชการ รวมทั (งเพี�อสร้างเครือขา่ยกบัประชาชนในการ
ขบัเคลื�อนการเป็นประชาคมอาเซียน



การสร้างองค์ความรู้ของหน่วยราชการ 
  
  กต. ร่วมกับสาํนักงาน ก.พ. จัดทาํหลักสูตร  กต. ร่วมกับสาํนักงาน ก.พ. จัดทาํหลักสูตร

ฝึกอบรมข้าราชการ   เพื�อให้ได้ทราบข้อมูล
เกี�ยวกับอาเซียนที�ทนัต่อเหตุการณ์ มีความรู้
ความเข้าใจเกี�ยวกับอาเซียน   สามารถร่วมความเข้าใจเกี�ยวกับอาเซียน   สามารถร่วม
การประชุมและเจรจาในกรอบอาเซียนและ
ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์แก่สาธารณชน



  การเตรียมความพร้อมของภาคส่วนต่าง ๆ
 การจัดตั �งศูนย์อาเซียนศกึษา และการบรรยายใน

สถาบันการศกึษาต่าง ๆ
การจัดตั �งศูนย์อาเซียนศกึษา และการบรรยายใน
สถาบันการศกึษาต่าง ๆ
การจัดทาํหลักสูตรอาเซียนในสถาบันอุดมศกึษา  
และโรงเรียนโดยกระทรวงศกึษาธิการ
การจัดตั �งสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย การจัดตั �งสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย 
(ASEAN Association – Thailand)



  การเตรียมความพร้อมของภาคส่วนต่าง ๆ
 การจัดกจิกรรมโดยกระทรวงการต่างประเทศ เช่น การจัดกจิกรรมโดยกระทรวงการต่างประเทศ เช่น 

อาเซียนสัญจร การจัดเสวนาอาเซียน สนับสนุนภาค       
รัฐ เอกชน และประชาชน ในการจัดประชุมสัมมนา
เกี�ยวกับอาเซียน เวป็ไซต์อาเซียน www.mfa.go.th/asean
การจัดกจิกรรมส่งเสริมความเชื�อมโยงในอาเซียน 
(Connectivity)(Connectivity)
การประชาสัมพนัธ์โดยสื�อต่าง ๆ เช่น รายการ ASEAN 
News,ASEAN Focus ช่อง 11 รายการอาเซียนเป็นหนึ�ง  
ช่อง 9  สถานีโทรทศัน์ ASEAN TV



33  กลุ่มที4ต้องปรบัตวักลุ่มที4ต้องปรบัตวั

บคุลากรหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ

ภาคเอกชน

   ประชาชน   ประชาชน
              



บคุลากรต้องตามความเปลี4ยนแปลงให้ทนั

ภาษาองักฤษเป็นภาษากลาง ภาษาท้องถิ4นเพื4อสื4อสาร
ปรบัเปลี4ยนทศันะทางประวตัิศาสตร์ (ลดข้อขดัแย้งในภมูิภาค)

สร้างคนให้แข่งขนัได้ รบัการเคลื4อนย้ายแรงงานเสรี  

   การจะเป็น Education Hub, บคุลากรครตู้องปรบัตวั   การจะเป็น Education Hub, บคุลากรครตู้องปรบัตวั             



ความเหน็ความเหน็ Australian National UniversityAustralian National University
อาจารย์ ANU  College of Asia and the Pacific  ANU

นกัศึกษา อต. เชื�อสายลาวและกมัพชูาใน อต. และสถาบนัการศึกษาในลาวและกมัพชูานกัศึกษา อต. เชื�อสายลาวและกมัพชูาใน อต. และสถาบนัการศึกษาในลาวและกมัพชูา
สนใจจะศึกษาภาษาและวฒันธรรมไทยมากขึ�น โดยต่างเห็นโอกาสที+จะมีการรวมตวั
เป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558

นกัศึกษาไทยยงัไม่เห็นความสาํคญัของการศึกษาภาษาประเทศเพื+อนบา้น เช่น  ลาว 
กมัพชูา พม่า หรือมาเลเซียโดยมองวา่ประเทศเพื+อนบา้นมีสถานะดอ้ยกวา่ประเทศไทย 
นบัเป็นการเสียโอกาสและประเทศไทยจะเสียเปรียบในอนาคตนบัเป็นการเสียโอกาสและประเทศไทยจะเสียเปรียบในอนาคต

รัฐบาล อต. ไดจ้ดัตั�งคณะทาํงานจดัทาํสมุดปกขาว กาํหนดแลว้เสร็จกลางปี 2555   
Australian in the Asian Century

(รายละเอียดตาม http://asiancentury.dpmc.gov.au/)
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North-South & East-West  Economic Corridor

The Chiang Rai Chamber of Commerce



ที4ตั cงไทยอยู่ใจกลางอาเซียน
 จดุเชื4อมต่อที4สาํคญัของระหว่างสมาชิก จดุเชื4อมต่อที4สาํคญัของระหว่างสมาชิก

 ได้ประโยชน์และเป็นจดุเสี4ยงที4สาํคญั

 อาชญากรรมข้ามชาติ 

การค้ามนุษย ์

 การค้าอาวธุ  การค้าอาวธุ 

 การลกัลอบเข้าเมืองโดยผิด กม.  

ยาเสพติดและสารตั cงต้น



 

ASEAN foundation survey 

 

Vietnam is the member which people 
know about ASEAN the best.              

VN 88.6%            Laos 84.5% 

Indonesia 68.3% Thailand 68% Indonesia 68.3% Thailand 68% 

Malasia 65.9%     Philippines 59.6%



  

โอกาสในการเข้าตลาดอาเซียน



  
SWOT Analysis ภมูิภาคอาเซียน

จดุแขง็ Strength ประชากร 591 ล้านคน : Real GPD growth 4.0 % (2008)

1. ปี 2010 ภาษีอาเซียนเดิม 6 ประเทศ เป็น 0% และจะเป็นSingle Market 
สมบรูณ์แบบในปี 2015 มีตลาดขนาดใหญ่จาํนวนประชากร 575 ล้านคนสมบรูณ์แบบในปี 2015 มีตลาดขนาดใหญ่จาํนวนประชากร 575 ล้านคน

2. เป็นประชาคมแห่งการติดต่อเชื4อมโยงทั cงภมูิภาค

3. มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีและเปิดกว้าง

4. มีความสมบรูณ์ด้านทรพัยากรแรธ่าตทุรพัยากร ธรรมชาติ

5. สามารถเคลื4อนย้ายแรงงานฝีมือภายในภมูิภาคได้5. สามารถเคลื4อนย้ายแรงงานฝีมือภายในภมูิภาคได้

6. กลุ่มประเทศอาเซียนเป็นคู่ค้าอนัดบั 1 ของไทย และมีความสาํคญัทาง
เศรษฐกิจกบัไทยทั cงด้านการค้า การลงทนุและการท่องเที4ยว

7. มีแหล่งดึงดดูด้านการท่องเที4ยวที4สาํคญัของโลก



  
โอกาส Opportunity

1. ความรว่มมือในภมูิภาค

2. การค้ากบัโลก Inter Region และความรว่มมือระหว่างกลุ่ม
อาเซียน กบัประเทศคู่ค้าเช่น ASEAN+3, ASEAN+Chinaอาเซียน กบัประเทศคู่ค้าเช่น ASEAN+3, ASEAN+China

3. เส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศใหม่ๆ เช่น East – West 
Corridor, North – South Corridor , R 12 เป็นต้น

4. แหล่งทรพัยากรแรธ่าต ุและทรพัยากรธรรมชาติ

5. ฐานการผลิตสินค้าเกษตร5. ฐานการผลิตสินค้าเกษตร

6. เป็นแหล่งผลิตพลงังานทดแทน

7. ประชาชนนิยม / ภาพลกัษณ์ สินค้าไทย

8. แรงงานจาํนวนมาก



อปุสรรค อปุสรรค ThreatThreat
1. สินค้าลอกเลียนแบบสินค้าไทย

2. การเปิดเสรีทาํให้มีการหลั 4งไหลของการลงทุนทั cงในอาเซียน
และจากนอกอาเซียน เช่น จีน ไต้หวนั และสิงคโปร์

              

และจากนอกอาเซียน เช่น จีน ไต้หวนั และสิงคโปร์

3. การแข่งขนักบัสินค้าราคาถกูของจีนที4เข้ามาในภมูิภาค        
เป็นจาํนวนมาก รวมทั cงการแข่งขนักนัเอง

4. มีการพฒันาด้านความสามารถในการแข่งขนัน้อย

5. ความได้เปรียบทางภาษาของสิงคโปร ์มาเลเซีย และฟิลิปปินส ์(english)              5. ความได้เปรียบทางภาษาของสิงคโปร ์มาเลเซีย และฟิลิปปินส ์(english)

(ภาษาอินโดนีเซีย มีผูใ้ช้ 320 ล้านคน ประชากรอาเซียน 600 ล้านคน)

6. NTBs

7. ปัญหาชายแดน











ภาคเหนือภาคเหนือ       

 พฒันาเชื4อมโยงกลุ่ม GMS และกลุ่มเอเชียใต้  พฒันาเชื4อมโยงกลุ่ม GMS และกลุ่มเอเชียใต้ 

 พฒันาพืcนที4 ศก. ตามแนว NSEC และ EWEC

เรง่พฒันาระบบโลจิสติกส ์สร้างความเข้มแขง็
ผูป้ระกอบการขนาดเลก็

กาํหนดมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบเชิงลบ  กาํหนดมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบเชิงลบ  
จากการเปิดเสรีทางการค้า

              



ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ       

 พฒันาเมืองชายแดน และด่านชายแดน  พฒันาเมืองชายแดน และด่านชายแดน 

มกุดาหาร หนองคาย นครพนม อบุลราชธานี 

ให้เป็นประตกูารค้า การท่องเที4ยวกบัอนุภมูิภาคลุ่มนํcาโขง 

พฒันาอดุรธานี - สกลนครเป็นเมืองสนับสนุนการค้า
              



ภาคกลางภาคกลาง       

 ประตกูารค้า และการขนส่งเชื4อมโยงภมูิภาคเอเชีย ตอ.ต . ประตกูารค้า และการขนส่งเชื4อมโยงภมูิภาคเอเชีย ตอ.ต .

ใช้เมืองชายแดนเชื4อมโยงการค้า การลงทุน ท่องเที4ยว
กบัประเทศเพื4อนบา้น       สนับสนุนท่าเรือนํcาลึกและ  
เขตอตุสาหกรรมทวายผา่นกาญจนบรุี 

พฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื4อมโยงแหลมฉบงัพฒันาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื4อมโยงแหลมฉบงั
ทวาย และประเทศอื4นในภมูิภาค

              



ภาคใต้ภาคใต้       

 พฒันากรอบความรว่มมือไทย-มซ. , IMT-GT โดยพฒันา พฒันากรอบความรว่มมือไทย-มซ. , IMT-GT โดยพฒันา
ด่านชายแดนเป็น ประตกูารค้า  การท่องเที4ยวและขนส่ง

พฒันาเขตเศรษฐกิจชายแดนเชื4อมโยงเขตการพฒันา
เศรษฐกิจของ มซ. พฒันาทางหลวงพิเศษเชื4อม มซ.

พฒันาทกัษะด้านภาษาและฝีมือแรงงานให้พร้อมพฒันาทกัษะด้านภาษาและฝีมือแรงงานให้พร้อม
รองรบัการเปิดเสรีทางการค้าและ AEC

              



GDPGDP  ที4จะเพิ4มขึcนเมื4อเป็นที4จะเพิ4มขึcนเมื4อเป็น AECAEC

สิงคโปร ์    1.8  ไทย                 1.75  

อินโดนีเซีย 1.25 มาเลเซีย           1.18อินโดนีเซีย 1.25 มาเลเซีย           1.18

ฟิลิปปินส์   1.07 เวียดนาม     0.97

พม่า  0.90 ลาว      0.89

กมัพชูา    0.66 บรไูน ----- กมัพชูา    0.66 บรไูน ----- 
 

ศนูยก์ารศึกษาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย



การคาดหมายผลการค้ากบัอาเซียนการคาดหมายผลการค้ากบัอาเซียน

เกินดลุ     1,400.8 ล้านดอลลารส์หรฐัเกินดลุ     1,400.8 ล้านดอลลารส์หรฐั
เวียดนาม 316 ล้านดอลลารส์หรฐั

สิงคโปร์ 288 ล้านดอลลารส์หรฐั

มาเลเซีย 212 ล้านดอลลารส์หรฐัมาเลเซีย 212 ล้านดอลลารส์หรฐั

ขาดดลุพมา่ 66.5 ล้านดอลลารส์หรฐั (กา๊ซธรรมชาติ)            



สินค้าไทยที4มีโอกาสสงูในการจาํหน่าย สินค้าไทยที4มีโอกาสสงูในการจาํหน่าย 

  

• เครื,องใช้ไฟฟ้า & อเิลก็ทรอนิกส์    สิงคโปร์ มาเลเซีย

• ยานยนต์และชิ2นส่วน อนิโดนีเซีย มาเลเซีย

• เคมภีณัฑ์ ยาง มาเลเซีย

              



ความเสี4ยงหลงัการเป็นประชาคมความเสี4ยงหลงัการเป็นประชาคม

  
อตุสาหกรรมที4อ่อนแอไมส่ามารถแข่งขนัได้ 

นํcามนัพืช สิ4งทอ เหลก็ เครื4องใช้ไฟฟ้า

สินค้าที4ใช้วตัถดุิบนอกอาเซียนต้นทุนจะสงูขึcน

ภาคเกษตร-ธรุกิจอตุสาหกรรมต้องปรบัตวัให้ทนั

              



ความเสี4ยงหลงัการเป็นประชาคมความเสี4ยงหลงัการเป็นประชาคม

ผูไ้ด้ประโยชน์คือผูม้ีเครือข่ายอยู่แล้วผูไ้ด้ประโยชน์คือผูม้ีเครือข่ายอยู่แล้ว

ธรุกิจที4จะสนับสนุนคือ โลจิสติกส์

บจ.โลจิสติกสข์องไทยมีขนาดเลก็ เครือข่ายน้อย 
อาจถกูบริษทัญี4ปุ่ น สิงคโปร ์เวียดนาม ครองตลาดอาจถกูบริษทัญี4ปุ่ น สิงคโปร ์เวียดนาม ครองตลาด

ข้อตกลง AEC 2015  ต่างชาติถือหุ้นในบริษทัได้
ร้อยละ 70 จากเดิมไม่เกินร้อยละ 49



ความเสี4ยงหลงัการเป็นประชาคมความเสี4ยงหลงัการเป็นประชาคม
  
อตุสาหกรรมที4อ่อนแอไม่สามารถแข่งขนัได้ 

นํcามนัพืช สิ4งทอ เหลก็ เครื4องใช้ไฟฟ้า

สินค้าที4ใช้วตัถดุิบนอกอาเซียนต้นทุนจะสงูขึcน

ภาคเกษตร-ธรุกิจอตุสาหกรรมต้องปรบัตวัให้ทนั

              



ผูป้ระกอบการไทยมองผูป้ระกอบการด้วยกนัเป็นคู่แข่งผูป้ระกอบการไทยมองผูป้ระกอบการด้วยกนัเป็นคู่แข่ง

ภาคราชการควรเป็นตวักลางประสาน 

ผูป้ระกอบการไทยเป็น Network เครือข่ายต่างประเทศ

              



 โอกาส : ความท้าทาย จากแรงงานต่างด้าว
    ผลการศึกษา ILO มีแรงงานต่างด้าวทั 4วโลก 86 ล้านคน    ผลการศึกษา ILO มีแรงงานต่างด้าวทั 4วโลก 86 ล้านคน
  ส่งเงินกลบัประเทศ 160,000 ล้านดอลลารส์หรฐั

จาํนวนเงินที4ส่งกลบัเป็น ร้อยละ 13 ของรายได้ที4ได้รบั

  ร้อยละ 87 จะยงัคงอยู่ในประเทศที4รบัจ้างทาํงาน

จะก่อให้เกิดปัญหาต่อแรงงานไร้ฝีมือในประเทศจะก่อให้เกิดปัญหาต่อแรงงานไร้ฝีมือในประเทศ

    โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือ/ผูไ้ร้การศึกษาที4อายเุกิน 40 ปี



 โอกาสของประเทศต่างๆ 
    พม่า หากแก้ปัญหาชนกลุ่มน้อยได้ จะมีอนาคตมากเพราะ
อยู่ใกล้ตลาดใหญ่คือ    จีน และอินเดีย

    พม่า หากแก้ปัญหาชนกลุ่มน้อยได้ จะมีอนาคตมากเพราะ
อยู่ใกล้ตลาดใหญ่คือ    จีน และอินเดีย

  ภาคตะวนัตกของจีนเดิมส่งออกทางเรือที4กว่างโจว  

ถ้าส่งผา่นพมา่หรือลาวมาไทย ย่นระยะเวลาได้ 10 วนั 

  จีนมุง่หวงัเส้นทาง R-12   กว่างสี – เวียดนาม – ลาว – ไทย  จีนมุง่หวงัเส้นทาง R-12   กว่างสี – เวียดนาม – ลาว – ไทย

    ใช้เวลา 48 ชม.    เวียดนาม – นครพนม 21 ชม.     

    เวียดนามหวงัใช้ท่าเรือ Coastal Shipping เป็นท่าส่งออก



คาํสอนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงคาํสอนปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชีcแนวทางการดาํรงอยู่  และปฏิบตัิของประชาชนในทกุระดบั       ชีcแนวทางการดาํรงอยู่  และปฏิบตัิของประชาชนในทกุระดบั       
ให้ดาํเนินไปในทางสายกลาง  มีความพอเพียง มีความพร้อม        
ที4จะจดัการต่อผลกระทบจากการเปลี4ยนแปลง       ซึ4งจะต้อง    
อาศยัความรู้ รอบคอบ และระมดัระวงั    ในการวางแผนและ
ดาํเนินการทกุขั cนตอน การดาํเนินชีวิตอย่างสมดลุและยั 4งยืน      
จะสามารถอยู่ได้แม้ในโลกโลกาภิวตัน์ที4มีการแข่งขนัสงูจะสามารถอยู่ได้แม้ในโลกโลกาภิวตัน์ที4มีการแข่งขนัสงู


