
 

 

ข่าวประจ าวันที่  7  มกราคม   2556 

1. ประกาศถกเอฟทีเอไทย-อียู                                                                                          (ข่าวสด) 
           นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในเดือนม.ค.นี้ ฝ่ายไทยจะสามารถประกาศ
เปิดการเจรจาเอฟทีเอ ไทย-อียู อย่างเป็นทางการ หลังจากที่ได้จัดท ากรอบการเจรจาในการเปิดเสรีเสร็จแล้ว ซึ่งจะมีการเปิด
เสรีทั้งด้านการค้า การลงทุน และบริการ โดยในช่วงนี้หากมีภาคเอกชน กังวลเก่ียวกับเร่ืองใดสามารถเสนอข้อคิดเห็นมาให้กรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศพิจารณาได้ ซึ่งทางกรมจะหาทางออกให้ในการแก้ไขปัญหาทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นข้อกังวลเรื่อง
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือยา ที่เกรงว่าจะมีราคาแพงขึ้น ทั้งนี้ การจัดท าเอฟทีเอคาดว่าจะใช้เวลาในการเจรจาประมาณ 2 ปี ซึ่ง
จะสามารถช่วยทดแทน หากไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ในปี 2557 จะพอดีกับการที่ไทยเริ่มมีข้อตกลง 
เอฟทีเอไทย-อียู ในปี 2558 
 

2. มาตรการที่เป็นอุปสรรคส าคัญ ทางการค้าของอาเซียน                                               (ประชาชาติธุรกิจ) 
          นับเป็นเวลาถึง 2 ทศวรรษหลังการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) ส าเร็จในปี 
2535 ด้วยสมาชิก ก่อตั้ง 6 ประเทศที่เรียกว่าประเทศอาเซียนเดิม ซึ่งได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และ
บรูไน ปัจจุบันอาเซียนก าลังพัฒนาไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่ง
ก าหนดไว้ภายในสิ้นปี 2558 ทั้งนี้ หากพิจารณาจากมิติด้านการค้าสินค้า พบว่าการเปิดเสรีมีความคืบหน้าไปมาก สะท้อนจาก
อัตราภาษีน าเข้าเฉลี่ยของประเทศอาเซียนเดิมซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 0.05% ลดลงจาก 3.64% ในปี 2543 โดยอัตราภาษีน าเข้า
สินค้ากว่า 99% ของจ านวนสินค้าน าเข้าทั้งหมดลดลงเหลือ 0% ตั้งแต่ปี 2553 ขณะที่ประเทศสมาชิกใหม่ซึ่งประกอบด้วย 
กัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV) ที่แม้การลดอัตราภาษีน าเข้ามีขั้นตอนที่ช้ากว่า แต่ก็ลดลงเป็นล าดับจากอัตรา
ภาษีน าเข้าเฉลี่ย 7.51% ในปี 2543 เหลือ 2.47% ในปี 2554 โดยกว่า 30% ของรายการสินค้าทั้งหมดมีอัตราภาษีน าเข้า 0% 
แล้ว ขณะที่อีกกว่า 50% ของรายการสินค้ามีอัตราภาษีน าเข้าอยู่ที่ 1-5% ซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการลดอัตราภาษีน าเข้าระหว่าง
กันของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่ช่วยกระตุ้นการค้าภายในเฉลี่ย 7.51% ในปี 2543 เหลือ 2.47% ในปี 
2554 โดยกว่า 30% ของรายการสินค้าทั้งหมดมีอัตราภาษีน าเข้า 0% แล้ว ขณะที่อีกกว่า 50% ของรายการสินค้ามีอัตราภาษี
น าเข้าอยู่ที่ 1-5% ซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการลดอัตราภาษีน าเข้าระหว่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่
ช่วยกระตุ้นการค้าภายในภูมิภาค และท าให้อาเซียนก้าวขึ้นมาเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทย ด้วยมูลค่าส่งออกสูงถึง
เกือบ 25% ของมูลค่าส่งออกรวมในปี 2554 
          มีการศึกษาที่น่าสนใจเรื่อง The Pervasiveness of Non-tariff Measures in ASEAN : Evidences from the 
Inventory Approach ของ Ando และ Obashi ในปี 2553 พบว่า ประเทศอาเซียนทุกประเทศยังมีอุปสรรคทางการค้าใน 
รูปแบบของมาตรการที่มิใช่ภาษี (Nontariff Measures : NTMs) โดยจากข้อมูลปี 2552 พบว่า การใช้ NTMs ของประเทศ
อาเซียนเดิมยังมีอยู่มาก ขณะที่อัตราภาษีน าเข้าสินค้าส่วนใหญ่ลดลงเหลือ 0% โดยมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นตลาด 
ส่งออกส าคัญอันดับหนึ่งและสามของไทยในอาเซียนยังมีการใช้ Core NTMs เป็นมาตรการทางการค้ากับสินค้าจ านวนมากถึง 
36% และ 45% ของสินค้าน าเข้าทั้งหมดของแต่ละประเทศตามล าดับ ขณะที่ Non-core NTMs ที่แม้เป็นมาตรการทาง 
การค้าที่ไม่ชัดเจนเท่า Core NTMs แต่ก็เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการค้าระหว่างประเทศ โดยพบว่า อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ได้
น า Non-core NTMs มาใช้กับทุกสินค้าที่ค้าขายกับอาเซียน หรือแม้แต่สิงคโปร์ที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ไม่มีการเก็บภาษีน าเข้า
ก็ยังมีการใช้ Core NTMs และ Non-core NTMs กับสินค้ากว่า 20% และ 14% ของรายการสินค้าน าเข้าทั้งหมดตามล าดับ 
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          มีข้อสังเกตว่า แม้อัตราภาษีน าเข้าสินค้าส่วนใหญ่ในอาเซียนลดลงเหลือ 0% แล้ว และประเทศในอาเซียนมีพันธกิจใน
การต้องขจัด NTMs ในการค้าระหว่างกันภายใต้ AEC แต่ หลาย ๆ ประเทศกลับหันมาใช้มาตรการที่ไม่สามารถระบุว่าท าให้
เกิดการกีดกันทางการค้าที่ชัดเจนนัก หรือที่เรียกว่า Non-core NTMs ไทยจึงต้องทันเกมต่อการใช้ Non-core NTMs ของ
ประเทศในอาเซียน ซึ่งมักมาในหลายรูปแบบ อาทิ มาตรการที่เก่ียวข้องกับสุขภาพและสุขอนามัย รวมถึงการก าหนดมาตรฐาน
ในเชิงเทคนิคต่าง ๆ เป็นต้น 
          Disclaimer : คอลัมน์นี้เผยแพร่เพื่อให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐกิจต่างประเทศ รวมถึงภาวะธุรกิจและอุตฯ ซึ่ง
เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับความคิดเห็นของธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
 

3. AEC สาขาโทรคมนาคม                                                                            (TELECOM JOURNAL) 
          กิจการโทรคมนาคม (Telecommunications) เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีส่วนส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) อย่างเต็มตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ด้วยความทันสมัย และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีการ
สื่อสารและโทรคมนาคมที่ช่วยท าให้การติดต่อสื่อสารท าได้โดยง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนของกิจการ เป็นผลให้กิจการ
โทรคมนาคมกลายเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของทั้งประเทศไทย และผู้ประกอบการไทย รวมไปถึ งช่วย
กระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวอีกด้วย นอกจากนี้ กิจการโทรคมนาคมยังเป็นหนึ่งในกิจการภาคบริการที่จะมีการเปิดเสรีเมื่อก้าว
เข้าสู่การเป็น AEC ดังนั้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปิดเสรีที่จะท าให้ตลาดใหญ่ขึ้น ผู้ประกอบการต่างชาติทั้งที่มีความ
แข็งแกร่งกว่าสามารถเข้ามาลงทุนแข่งขันกับผู้ประกอบการไทยได้ง่ายขึ้น หน่วยงานราชการของไทย เช่น กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวง ICT) จึงได้มีการเตรียมความพร้อมโดยมีแนวคิดที่จะจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรไอซีที
แห่งชาติ หรือ National ICT Academy เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะ และความสามารถด้าน ICT สูงพอที่จะ
สามารถแข่งขันกับบุคลากรด้าน ICT จากประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนได้เมื่อเปิด AEC รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของ
บุคลากรภาครัฐให้มีคุณภาพมากพอที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
อีกด้วยนอกจากนี้ จากข้อมูลการประมาณความต้องการบุคลากรด้าน ICT ในภาพรวมพบว่าส่วนใหญ่ความต้องการของ
บุคลากรด้าน ICT ในแต่ละธุรกิจมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ (System 
Operator) มีแนวโน้มว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นมากที่สุด ดังนั้นสถาบันพัฒนาบุคลากรไอซีทีแห่งชาติจะช่วยสร้างบุคลากร
ด้าน ICT ให้ตรง และเพียงพอกับความต้องการของตลาดได้นั่นเอง ในส่วนของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่เป็นหน่วยงานก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยก็ได้มีการ
ด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่การเป็น AEC เช่นกันโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นด้านข้อมูล
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั้งประเทศของไทย เพื่อมาจัดท าเป็นแผนด าเนินการ การแก้ไขปัญหา อุปสรรคและความต้องการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเพื่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมในประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา 
ส านักงาน กสทช. ได้จัด "การเสวนาศักยภาพและความพร้อมของกิจการโทรคมนาคมไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 2015" โดยงานเสวนาคร้ังนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมกิจการโทรคมนาคมทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ความต้องการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อ
น ามาประมวลก าหนดเป็นนโยบายสนับสนุนและวิสัยทัศน์การพัฒนากิจการโทรคมนาคมสู่อาเซียนต่อไป 
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          ในงานเสวนาศักยภาพและความพร้อมของกิจการโทรคมนาคมไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2015 
ครั้งดังกล่าว ได้มีข้อเสนอให้ กสทช. ปรับปรุงนโยบาย มาตรฐานกฎระเบียบ และการก ากับดูแลของ กสทช. ให้มีความเป็น
สากลและเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมไปถึงการปรับปรุงนโยบายและกฎระเบี ยบที่จะมีผลกระทบต่อการแข่งขันและขีด
ความสามารถของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยกับตลาดต่างชาติ อีกทั้งภาคเอกชนเองก็ควรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความสามารถมากพอในการแข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติได้ 
          ทั้งนี้ ใน AEC Blueprint ซึ่งเป็นแนวทางการด าเนินงานของประเทศในอาเซียนก่อนการเข้าสู่การเป็น AEC ได้มีการ
ก าหนดให้กิจการโทรคมนาคมถือเป็นกิจการที่อยู่ในสาขาเร่งรัดของการเปิดเสรีภาคบริการ คือ ต้องไม่มีข้อจ ากัดการให้บริการ
ข้ามพรมแดน ทยอยให้ต่างชาติถือหุ้นได้ร้อยละ 70 และเปิดให้คนต่างชาติเข้ามาท างานด้านกิจการโทรคมนาคมในประเทศ
ไทยได้ภายในปี ค.ศ. 2013 มีความเชื่อกันว่าการเปิดเสรีในสาขากิจการโทรคมนาคมนี้มีประโยชน์ต่อคนไทย โดยเฉพาะ
ผู้บริโภคชาวไทยที่จะมีทางเลือกในการใช้บริการจากผู้ให้บริการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
 

4. การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ 8 สาขาอย่างเสรีในอาเซียน ยังต้องใช้เวลา                                   (โพสต์ทูเดย์) 
          การจัดท าข้อตกลงการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements : MRA) ในสาขาบริการวิชาชีพ เป็น
พัฒนาการหนึ่งของความร่วมมือด้านการค้าบริการของอาเซียน โดย MRA หมายถึง การที่ผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรอง
คุณสมบัติวิชาชีพโดยหน่วยงานที่มีอ านาจในประเทศตน จะได้รับการยอมรับโดยหน่วยงานที่มีอ านาจในประเทศอาเซียนอื่น
โดยสอดคล้องกับกฎระเบียบภายในประเทศที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายผู้ให้บริการสาขาวิชาชีพ
ในภูมิภาค การเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศสมาชิกหนึ่งไปยังตลาดแรงงานของอีกประเทศสมาชิกหนึ่ง จัดอยู่ใน
รูปแบบที่ 4 ซึ่งก็คือการให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Presence of Natural Person) หรือ Mode 4 ของกรอบความตกลง
การค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียนเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2538 ณ กรุงเทพฯ และต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่5 พ.ย. 2544 ณ กรุง
บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan) ประเทศบรูไน ผู้น าอาเซียนได้มีมติให้เริ่มการเจรจาจัดท า MRA เพื่ออ านวย
ความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพภายใต้AFAS ในการนี้ คณะกรรมการประสานงานอาเซียนด้านบริการ (ASEAN 
Coordinating Committee on Services : CCS) ได้จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจว่าด้วย MRA ภายใต้คณะท างานราย
สาขาบริการธุรกิจขึ้นในปี 2546 เพื่อเร่ิมการเจรจาจัดท าMRA ในสาขาบริการวิชาชีพต่างๆ ต่อมาอาเซียนได้สรุปผลการจัดท า 
MRA และลงนามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
          ส าหรับการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงาน ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเสรีแรงงาน สิ่งที่ก าลังด าเนินการอยู่คือ "การจัดท า
ข้อตกลงยอมรับร่วม" (Mutual Recognition Arrangements : MRA) ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับการเปิดเสรี
ในอนาคต โดย MRA เป็นการก าหนดคุณสมบัติหรือมาตรฐานทางวิชาชีพ ให้แรงงานที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดสามารถไป
ท างานยังประเทศต่างๆ ในอาเซียนได้ ทั้งนี้ MRA เป็นเรื่องการรับรองคุณสมบัติเท่านั้นไม่ได้รับประกันว่าบุคคลที่ได้รับการ
รับรองจะได้งานท าหรือได้รับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ในการเข้าไปท างานในต่างประเทศ 
          ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน หรือ MRA จึงเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการแสวงหาจุดยอมรับ
ร่วมกันเร่ืองคุณสมบัติของผู้ท างานด้านบริการ ซึ่งจะช่วยให้นักวิชาชีพอาเซียนในกลุ่มที่มีข้อตกลงร่วมกัน หรืออาจเรียกว่าการ
เคลื่อนย้ายบุคคลที่เป็นแรงงานฝีมือ(Skilled Labor) ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก ช่างส ารวจ 
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และท่องเที่ยว สามารถเคลื่อนย้ายไปท างานในประเทศอาเซียนอื่นได้ง่ายขึ้นดังนั้นค ากล่าวที่ว่า "การลงนามยอมรับใน MRA 
เท่ากับเป็นการเปิดประตูให้ผู้ประกอบวิชาชีพชาวอาเซียนเข้ามาประกอบกิจการงานในประเทศไทยได้อย่างเสรี " คงไม่ถูกต้อง
นัก ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากประตูลงกลอน 3 ชั้น ดังต่อไปนี้ 
          ประตูลงกลอนชั้นที่ 1 Border Measures หรือมาตรการระดับชายแดน ชาติสมาชิกอาเซียนจะต้องไม่กีดกันแรงงาน
ฝีมือ 8 สาขาจากอาเซียน ถ้ามีข้อติดขัดประเทศนั้นก็มีพันธะที่จะต้องแก้ไข ยกตัวอย่างเช่น ประเทศไทยมีพันธะที่จะต้องแก้ไข
กฎหมายในเรื่องอาชีพสงวนส าหรับคนไทยเฉพาะที่ได้ระบุตามข้อตกลง MRA ให้กลายเป็นอาชีพสงวนส าหรับชาวอาเซียน 
โดยเฉพาะวิศวกร สถาปนิก และนักบัญชี ซึ่งเป็นอาชีพห้ามคนต่างด้าวท าตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและ
วิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522 ขณะที่วิชาชีพด้านสาธารณสุข (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เป็นต้น) และนักส ารวจ 
ไม่ได้เป็นอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า 
          ประตูลงกลอนชั้นที่ 2 Beyond-the Border Measures หรือมาตรการเหนือระดับชายแดน เมื่อผู้ประกอบอาชีพชาว
อาเซียนมีคุณสมบัติครบตาม MRA แล้ว แต่ผู้บริการเหล่านี้ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศ (Domestic Laws) 
อย่างเคร่งครัด ยกตัวอย่างเช่น การออกกฎเกณฑ์ว่าผู้ที่จะมาขอใบอนุญาต จ าเป็นจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพนั้นๆ 
ซึ่งสมาคมวิชาชีพก็จะระบุเงื่อนไขที่จ าเป็นเช่น ด้านสถาปนิก สภาสถาปนิกก าหนด ดังนี้ 
          1. มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า10 ปีหลังจบการศึกษา โดยใน 5 ปีต้องปฏิบัติวิชาชีพโดย
ได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ 
          2. ได้มีเวลาอย่างน้อย 2 ปีในหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสถาปัตยกรรมที่เด่นชัด 
          3. ได้ปฏิบัติสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง(Continuing Professional Development : 
CPD) ของประเทศแหล่งก าเนิดในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันตลอดจนมีข้อประพฤติที่เหมาะสม 
          ประตูลงกลอนชั้นที่ 3 Non Harmonization of Rules and Regulations หรือความไม่สอดคล้องกันของกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ภายในของแต่ละประเทศ ซึ่งการจะปรับให้กฎเกณฑ์ภายในของแต่ละประเทศมีความสอดคล้องกันเป็นเรื่องยาก
เนื่องจากอาเซียนยึดมั่นในการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน ดังนั้นเมื่อเปิดเสรีภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เราอาจจะเห็นผู้ประกอบอาชีพชาวอาเซียนเลือกที่จะท างานในประเทศหนึ่งมากกว่าอีกประเทศหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น 
ในประเทศไทย สถาปนิกผู้ออกแบบอาคารต้องมีความรับผิดชอบต่ออาคารที่ออกแบบตลอดชีพ ขณะที่ประเทศญี่ปุ่น สถาปนิก
มีความรับผิดชอบต่ออาคารที่ออกแบบเพียง 5 ปีเท่านั้น หากสถาปนิกชาวสิงคโปร์สามารถเลือกท างานในอาเซียนหรือญี่ปุ่นก็
ได้ เขาก็ต้องเลือกสถานที่ที่มีความรับผิดชอบที่สั้นกว่า เป็นต้น 
          แม้อาเซียนมีเป้าหมายในการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีโดยอ านวยความสะดวกการเดินทางของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า บริการ และการลงทุน ในด้านต่างๆ อาทิ การตรวจลงตรา การออกใบอนุญาตท างานส าหรับผู้
ประกอบวิชาชีพและแรงงานฝีมืออาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้ามพรมแดน และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนการ
เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือภายในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงยอมรับร่วมในคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน หรือ MRA ไม่มี
ผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเฉพาะแรงงานไทยที่จะออกไปท างาน (Move Out) ในประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นไปตามความ
ต้องการของประเทศที่เปิดรับแรงงานมากกว่าที่จะมาจากข้อตกลง MRA เพราะในปัจจุบันมีแพทย์ที่ไหลออกไปท างานยัง
ต่างประเทศแล้ว เช่น ในลาว ก็คือธุรกิจเสริมความงาม จะเห็นว่า MRA ไม่ใช่ปัจจัยก าหนดการเคลื่อนย้ายแรงงานแต่เป็น



5 

 

                                                                                                      
                                                                                                                        

                                                                                                                      

เพราะความเชื่อมโยงระหว่างกันในระดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Connectivity) มากกว่า ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการเชื่อมโยง
ทางกายภาพ (Physical Connectivity) การเชื่อมโยงด้านระบบกระบวนการท างานต่างๆ (Institutional Connectivity) และ
การเชื่อมโยงระหว่างประชาชน(People to People) เข้าด้วยกัน ขณะเดียวกันในส่วนแรงงานต่างประเทศที่จะเข้ามาท างาน 
(Move in) ในประเทศไทย ถ้าเป็นแรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled Labor) ปัจจุบันก็มีแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อน
บ้านเข้ามาท างานในประเทศไทยอยู่แล้วกว่า 2 ล้านคน เพียงแต่ต้องขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26 เม.ย. 2554 ส าหรับแรงงานฝีมือ (Skilled Labor) 8 สาขา ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล  
นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก ช่างส ารวจ และท่องเที่ยว นั้น เชื่อว่าแม้ประชาคมอาเซียน 2558 ใกล้จะมาถึง แต่ไทยและประเทศ
สมาชิกอาเซียนอื่นๆยกเว้นสิงคโปร์ ยังคงล็อกกลอนประตูไว้ อย่างไรก็ตามในระยะยาวแล้ว ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน
อื่นๆจะค่อยๆ ปลดล็อกกลอนประตูออกไป การลงนามยอมรับใน MRA เท่ากับเป็นการเปิดประตูให้ผู้ประกอบวิชาชีพชาว
อาเซียนเข้ามาประกอบกิจการงานในประเทศไทยได้อย่างเสรี 
 

5. ผลกระทบสาธารณสุขไทยใน AEC                                                                                   (มติชน) 
         ปัจจุบันกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี (AEC) ฟีเวอร์ ก าลังได้รับการกล่าวขวัญถึงกันอย่างคึกคัก 
โดยเฉพาะข้อดี - ข้อเสียในทางเศรษฐกิจ ที่นับว่าเป็นโจทย์ส าคัญให้ทางภาครัฐรวมทั้งประชาชนคนไทย ได้น าไปขบคิดว่า อีก 
2 ปีข้างหน้า เราเตรียมพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง หรือได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นกันมากน้อยเพียงใด 
นอกจากด้านเศรษฐกิจแล้ว ระบบสาธารณสุขของไทย ก็เป็นอีกหนึ่งด้านที่น่าจะได้รับแรงกระเพื่อมไปด้วย เห็นได้จากความ
เคลื่อนไหวของคนในแวดวง "หมอ - พยาบาล" ที่เริ่มออกมาพูดเรื่องนี้กันมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อพรมแดนของทั้ง 10 ประเทศ
ทลายลง วิกฤตหมอ  พยาบาลไทย อาจเกิดขึ้นได้หากนโยบายภาครัฐในด้านการขยายความคุ้มครองด้านสุขภาพ การส่งเสริม
ไทยสู่การเป็นเมดิคอล ฮับ (Medical Hub) การขยายตัวของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรทางการแพทย์ (ในภาครัฐ) ที่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ 
          เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners) อาชีพทันตแพทย์ (Dental 
Practitioners) และอาชีพพยาบาล (Nursing Services) ได้มีการก าหนดให้จัดท าข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual 
Recognition Arrangements : MRAs) ให้เป็น 3 ใน 7 วิชาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเชี่ยวชาญได้อย่างเสรี นี่เท่ากับว่า 
หมอ พยาบาลบ้านเราสามารถไปท างานในอาเซียนได้ง่ายขึ้น หากปัญหาเรื่องมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพของแต่ละประเทศได้
ข้อสรุป และหากสถานการณ์ด้านคุณภาพชีวิตของหมอ  พยาบาล ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง พร้อมๆ กับภาระงานที่
เพิ่มข้ึน จะเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรเหล่านี้ ไหลเข้าสู่ภาคเอกชน และส่วนหนึ่งอาจเคลื่อนย้ายไปสถานพยาบาลในประเทศ
เพื่อนบ้านได้ในอนาคต ซึ่งแน่นอนว่าจะกระทบต่อระบบสาธารณสุขของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะล าพังในปัจจุบันหมอ 
พยาบาล และบุคลากรด้านการแพทย์อื่นๆ ก็แทบจะผลิตไม่ทันอยู่แล้ว แม้เรื่องนี้หลายฝ่ายได้ออกมาสรุปว่า คงเป็นไปได้น้อย 
เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่หมอ พยาบาล จะไปท างานนอกประเทศ เพราะนอกจากโรค "คิดถึงบ้าน" แล้วยังอาจติดขัดเรื่อง
ข้อก าหนดต่างๆ อีกทั้งในอาเซียนประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจอยู่ในอันดับต้นๆ การเคลื่อนย้ายแรงงานของหมอ
พยาบาลจึงไม่น่าเป็นห่วง 
          เรื่องสมองไหลของหมอ - พยาบาลจึงเป็นอันตกไป  ทีนี้ลองมาโฟกัสในแง่ธุรกิจกันบ้าง ในปี 2558 เพดานหุ้นส่วน
ต่างชาติที่ถือสัญชาติอาเซียนจะเพิ่มข้ึนเป็น 70% ซึ่งจะกระทบอย่างมากต่อไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เนื่องจาก
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ประเทศเหล่านี้มีเพดานที่ต่ ามาก เมื่อเป็นเช่นนี้ หลายคนอาจจะมองว่าน่าจะมีการเข้ามาลงทุนในบ้านเรามากขึ้นเพราะ
ภาพรวมด้านการแพทย์ของเราถือว่ามีศักยภาพมากในอันดับต้นๆ ในภูมิภาค แต่เรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็วิเคราะห์กันอีกว่า คงมีนัก
ลงทุนเข้ามาไม่มากเช่นกัน  
          หลายฝ่ายไม่ได้มองเฉพาะประเด็นนี้ แต่กลับมองไปที่ผลกระทบของภาคโรงพยาบาลในแง่ของค่ารักษาบริการทาง
การแพทย์ที่อาจจะเพิ่มข้ึน เนื่องจากไทยมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาสาธารณสุขโดยเฉพาะแพทย์จ านวนน้อยมาก ประมาณ 3 คน / 
ประชากร 10,000 คน ขณะที่พยาบาลอยู่ในสัดส่วน 1 คน/ ประชากร 600 คน น้อยกว่าสิงคโปร์และมาเลเซียที่มีอยู่ในระดับ 
1 คน / ประชากร 250 คนและ 300 คนตามล าดับ 
          ด้วยเหตุนี้ จึงอาจเกิดการไหลทะลักเข้าของบุคลากรทางการแพทย์จากประเทศอ่ืนๆ ที่มีมาตรฐานเพียงพอ นี่เองที่อาจ
น าไปสู่ปัญหาความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ เนื่องจากค่าบริการที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอาจจะกระทบต่อ
ประชากรผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มมากข้ึน 
          อย่างไรก็ตาม หากมองในมุมกลับ ไทยอาจเสริมสร้างศักยภาพเพื่อรองรับแนวโน้มและโอกาสใหม่ๆ ด้วยการเจาะกลุ่ม
ผู้สูงอายุในอาเซียนที่มีจ านวนมากขึ้นจาก 9% เป็น 12% ในอีก 10 ปีข้างหน้า เนื่องจากไทยมีชื่อเสียงและขีดความสามารถ
ทางด้านบริการสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งโรงพยาบาล ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน 
Joint Commission International : JCI    Accreditation ของสหรัฐอเมริกา จ านวน 28 แห่ง ถือว่ามากที่สุดในอาเซียน 
สะท้อนว่าโรงพยาบาลในประเทศไทยมีความโดดเด่นด้านมาตรฐานของสถานพยาบาล 
          อีกทั้งหากมองในแง่ตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งประเทศไทยมีมากถึง 60% ส่วนสิงคโปร์และมาเลเซียมีเพียง 
14% ก็ถือว่าไทยมีศักยภาพเช่นกัน แต่จะท าอย่างไรให้เรามีรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้มากข้ึน หากเราสามารถปรับตัวได้
ในทิศทางที่ถูกต้อง จะท าให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ หรือเมดิคอล ฮับ (Medical Hub) ได้ไม่ยากนัก เนื่องจาก
เรามีบุคลากรที่มีคุณภาพ เทคโนโลยี รวมทั้งงานวิจัย และความเชี่ยวชาญของแพทย์ไทยอยู่ในชั้นแนวหน้า เทียบเคียงกับ
สิงคโปร์ นอกจากนี้ ถ้าหากเราสามารถเพิ่มศักยภาพเฉพาะด้าน เช่น ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคมะเร็ง ศูนย์ศัลยกรรม ความงาม 
ฯลฯ ก็จะท าให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อีกมากเช่นกัน 
          ทั้งหมดทั้งมวล คงต้องไปเร่ิมต้นที่ว่า ภาครัฐมีนโยบายในการผลิตแพทย์อย่างไร หลักสูตรสามารถตอบสนองกับความ
ต้องการในปัจจุบันหรือไม่ และเมื่อจบไปแล้ว มีงานรองรับ และมีค่าตอบแทนรวมทั้งคุณภาพชีวิตที่น่าจูงใจเพียงใด ไม่เช่นนั้น 
เราคงต้องมานั่งกังวลใจว่า หมอ พยาบาลไทย จะพากันสมองไหลไปเอกชนเพราะ AEC ถึงเวลานั้นผลกระทบสาธารณสุขไทย
ในวงกว้างคงหนีไม่พ้นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 
 

6. สรรพากรจ่อหั่นภาษีนิติบุคคลอีกรอบ คาดลดเหลือเพียง 15% อ้างไม่ล่อใจนักธุรกิจ                      (ไทยโพสต์) 
         นายสาธิต รังคศิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า แม้ว่าขณะนี้ ภาษีนิติบุคคลของไทยจะ ลดจาก 30% เป็น 23% ในปี
ที่ผ่านมา และเหลือ 20% ในปีนี้ แต่ก็ยังสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ในภูมิภาค อาทิ ฮ่องกง และ สิงคโปร์ ที่เก็บภาษีนิติบุคคลที่ 16-
17% ซึ่งท าให้ไทยยังเสียเปรียบประเทศดังกล่าวในการดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในไทย ดังนั้น กรมสรรพากร
จึงตั้งเป้าหมายที่จะปรับลดอัตราภาษีนิติบุคคลให้เหลือ 15% เพื่อให้ต่ าที่สุดในภูมิภาคซึ่งจะท าให้นักลงทุนเลือกเข้ามาลงทุนใน
ไทยมากข้ึน ส าหรับการลดภาษีนิติบุค คลจาก 30% เหลือ 20% ท าให้กรมสรรพากรเก็บภาษีลดลงไปปีละ 1.5 แสนล้านบาท 
ซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ 5 ปี ในการเก็บภาษีให้กลับมาเท่าเดิม โดยหากมีการลดภาษีนิติบุคคลรอบใหม่ยังไม่มีการประเมิน



7 

 

                                                                                                      
                                                                                                                        

                                                                                                                      

ว่าจะเสียรายได้อีกเท่าไร 
          ในปีงบประมาณ 2556 กรมฯ มีเป้าจัดเก็บรายได้อยู่ที่ 1.77 ล้านล้านบาท คาดว่าจะท าได้ตามเป้า แม้ว่าจะมีการลด
ภาษีนิติบุคคล ซึ่งถือเป็นปัจจัยลบของกรมฯ แต่ยังมีข้อดีจากแนวโน้มการจัดเก็บรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ที่สูงขึ้นจาก 
นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถขยายตัวได้ในระดับ 5-5.5% ต่อปี 
          อย่างไรก็ตาม เมื่อปลายปี 2555 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาเห็นชอบให้มีการปรับโครงสร้างภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา จากเดิมที่เก็บสูงสุดในอัตรา 37% เหลือ 35% โดยมีการปรับอัตราให้ถี่ขึ้นเป็นขั้นบันไดละ 5% ท าให้ภาระ
ภาษีของผู้เสียภาษีลดลง แต่รัฐบาลต้องเสียรายได้ปีละ 2.7 หม่ืนล้านบาทโดยการลดภาษีให้มีผลตั้งแต่รายได้ที่เกิดขึ้นปีนี้ทันที 
          ทั้งนี้ กรมสรรพากรก าลังเร่งปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้ศึกษาการจัดเก็บภาษี
เป็นรายกลุ่ม (เซ็กเตอร์) อาทิ กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่มซื้อมาขายไป กลุ่มซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต และให้ทีมวิเคราะห์ลงไปประเมิน
การจัดเก็บภาษีของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศถึงการจัดเก็บภาษีว่าจะเป็นอย่างไร 
          ซึ่งหากกรมสรรพากรไม่ปรับเปลี่ยนเทคนิคการจัดเก็บภาษีหรือไม่ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการจัดเก็บ ก็อาจจะเป็น
ปัญหา เพราะรัฐบาลชุดนี้ปรับลดภาษีในหลายรายการลง ดังนั้น การจัดเก็บภาษีนับจากนี้ไปต้องสร้างระบบการจัดเก็บที่มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันให้มากข้ึน โดยได้เสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีไป
ยังกระทรวงการคลังแล้ว 

7. ห่วงวิกฤติอุตฯขั้นโคม่าส.อ.ท.ชี้ 6 ปัจจัยเสี่ยงนโยบายรัฐสู่วิกฤติแรงงาน                                     (บ้านเมือง) 
           นายธนิต โสรัตน์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ในปี 56 ส.อ.ท.แสดงความกังวล 6 
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมให้ชะลอตัวหรือทรุดตัวลง ประกอบด้วย ผลกระทบค่าจ้างขั้นต่ า 300 บาทต่อวัน
ทั่วประเทศ และการขาดแคลนแรงงานทุกกลุ่ม, การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก, ความผันผวนราคาน้ ามันตลาดโลก, การปรับ
ราคาของวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอย่างเหล็ก, เคมีภัณฑ์, กระดาษ, ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ และความเสี่ยงจาก
นโยบายภาครัฐ ดังนั้นต้องการให้รัฐบาลหามาตรการเยียวยาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และการลดต้นทุนของผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์ 
          ส าหรับปัจจัยเสี่ยงที่รัฐบาลน่าจะควบคุมไม่ให้เกิดปัญหากับภาคอุตสาหกรรมได้ เช่น นโยบายภาครัฐโดยพิจารณาทบทวน
บางนโยบายใหม่ให้รอบคอบ อย่างเช่น นโยบายการขึ้นราคาก๊าซแอลพีจีและเอ็นจีวีให้อยู่ในระดับราคาตลาดโลก ที่ท าให้ต้นทุนของ
ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น, การขึ้นค่าไฟฟ้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องในทุกๆ รอบ 4 เดือน รวมถึงต้องเร่งแก้ปัญหาการต่อใบอนุญาต
โรงงาน หรืออนุญาตจัดตั้งโรงงานใหม่ให้รวดเร็วกว่าเดิม เพราะผู้ประกอบการบางรายต้องใช้เวลารอนานนับปี เป็นต้น  หากต้องการ
ให้หามาตรการเยียวยาธุรกิจที่ใช้แรงงานเข้มข้นรองรับต้นทุนค่าจ้างที่สูงขึ้น รวมถึงการจัดท าแผนแม่บทแห่งชาติในการ
แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เพราะในอนาคตเชื่อว่าปัญหาดังกล่าวจะยิ่งบานปลาย หลังจากที่ต่างชาติทยอยเข้ามาตั้งฐาน
การผลิตในไทยรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 58 เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่ต้องการไปท างานใน
บริษัทขนาดใหญ่ที่มีการให้ผลตอบแทนหรือโบนัสที่ดีกว่า 
          อย่างไรก็ตาม รัฐบาลควรยกเครื่องการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในการปรับโครงสร้างด าเนินการ เช่น การแปร
รูปให้เอกชนเข้ามาบริหารบ้างเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ เช่น เร่งการสร้างรถไฟรางคู่เพื่อ
ลดต้นทุนการขนส่ง โดยปัจจุบันสัดส่วนการใช้รถไฟในการขนส่งมีเพียง 2% ของการขนส่ง หากมีระบบรางคู่ก็จะท าให้การใช้



8 

 

                                                                                                      
                                                                                                                        

                                                                                                                      

ระบบรางมีมากข้ึน ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วมีสัดส่วนการใช้ระบบรางที่ 15-16% 
          นายครรชิต จันทนพรชัย นายกสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทย เปิดเผยว่า ปี 56 คาดว่าอุตสาหกรรมรองเท้า 
น่าจะเป็นปีที่เหนื่อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องปรับตัวกับปัจจัยเสี่ยงที่เข้ามามีผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะการปรับค่าแรง 
300 บาททั่วประเทศ เนื่องจากต้องใช้แรงงานที่มีทักษะ มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญเฉพาะ ปัจจุบันกลุ่มรองเท้ายังประสบปัญหา
ขาดแคลนแรงงานจ านวนมาก ซึ่งมีผู้ประกอบการที่จดทะเบียนประมาณกว่า 200 ราย มีการจ้างงานในระบบประมาณแสนคน 
ขณะนี้มีความกังวลในเร่ืองการขาดแรงงานกว่าหม่ืนคน ที่จะช่วยขับเคลื่อนในกระบวนการผลิตกลุ่มรองเท้าให้เดินหน้าต่อไปได้ 
รวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีนัก 
          จากการปรับค่าแรง 300 บาทนั้น ขณะนี้กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า ยังไม่พบว่าจะมีการปิดกิจการลง เนื่องจากได้มีการ
ปรับตัวมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่โรงงานก็อยู่แถบปริมณฑล และได้มีการปรับเพิ่มขึ้นก่อนแล้วแต่คาดว่ากลุ่มราย
ย่อยที่ไม่ได้เข้ามาจดทะเบียนในระบบอาจจะมีการปิดธุรกิจไปบ้าง เพราะต้องใช้แรงงานฝีมือเป็นหลัก ภาครัฐก็มีการช่วยเหลือ
บ้าง เช่น การอบรมผู้ประกอบการให้ความรู้ในการเปิดตลาด มีการสร้างแบรนด์ใหม่ 
          ส าหรับกลุ่มผู้ผลิตที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือ ผู้ผลิตรายเล็กๆ ซึ่งเน้นผลิตสินค้าราคาถูก ดีไซน์ตามแบบแบรนด์ดัง เวลานี้
สูญเสียรายได้ ทั้งจากการรับจ้างผลิตจากบริษัทต่างชาติรวมถึงยอดขายในประเทศลดต่ าไปด้วย เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน
ผู้บริโภคจะหันมาเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เน้นความคุ้มค่าต่อการใช้งานมากกว่าซื้อตามแฟชั่นเท่านั้น 
          ทั้งนี้ เพื่อจะช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวทางสมาคมฯ เตรียมจัดโครงการ "ดีไซเนอร์พบผู้ผลิต" พานัก
ออกแบบมืออาชีพทั้งในและต่างประเทศมาช่วยเป็นที่ปรึกษาและพัฒนาสินค้าให้แก่ผู้ผลิตรายย่อย ให้มีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์
และดีไซน์ของตัวเองสามารถเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดได้มากยิ่งขึ้นในปีนี้ 
 

8. ความคืบหน้าโครงการทวาย 2                                                                               (ประชาชาติธุรกิจ) 
          ส าหรับโครงการทวาย (Dawei Development) เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติ อันเป็น
โครงการระดับเมกะโปรเจ็กต์ของพม่า ซึ่งหากโครงการนี้ส าเร็จจะช่วยยกระดับเศรษฐกิจของพม่าและภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก
เฉียงใต้ด้วย โดยรัฐบาลพม่าได้จูงใจนักลงทุนให้เข้าไปลงทุนในโครงการทวาย ด้วยการออกกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อ
ยกระดับจังหวัดทวายให้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายที่มีการให้สิทธิพิเศษมากมายแก่นักลงทุน 
          ทั้งนี้ โครงการทวาย ประกอบไปด้วย ท่าเรือน้ าลึก นิคมอุตสาหกรรม และเมืองใหม่ ซึ่งรัฐบาลไทยมองเห็นประโยชน์
ของโครงการทวายว่าจะเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจ อีกทั้งยังสามารถเป็นจุด เชื่อมต่อระหว่างท่าเรือแหลมฉบังและอีสเทิร์น  
ซีบอร์ดของไทยกับอินเดีย และประเทศอ่ืน ๆ ด้านตะวันตกของภูมิภาคอาเซียนได้ 
          นอกจากนี้จากการวิจัยของ ดร.อิคุโมะ อิโซะโนะ (Ikumo Isono) นักเศรษฐศาสตร์ประจ า Economics Research 
Institute for ASEAN and East Asia พบว่า หากการสร้างท่าเรือทวายส าเร็จ หลายจังหวัดในประเทศไทย เช่น ฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร ระยอง พระนครศรีอยุธยา ฯลฯ จะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าไม่สร้างท่าเรือราวร้อยละ 
0.5-1.5 ของการผลิตมวลรวมภายในจังหวัด ประเทศลาวและกัมพูชาเองก็จะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน 
          หลังจากมีข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนไทยอย่างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) (Italian-Thai 
Development Public Company Limited : ITD) กับรัฐบาลพม่า เมื่อปี พ.ศ. 2553 ในการเป็นผู้ลงทุนพัฒนาโครงการ
ดังกล่าว ซึ่งต่อมารัฐบาลไทยก็ได้เข้ามาช่วยเหลือภาคเอกชนไทย ด้วยการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการ
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ขยายความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบาล
ไทยและพม่าได้ร่วมกันตั้ง คณะกรรมการร่วมระหว่างไทย-พม่า ขึ้น เพื่อหารือข้อตกลงต่าง ๆ ระหว่างสองประเทศในประเด็นที่
เกี่ยวกับโครงการทวาย ทั้งนี้การเยือนพม่าและเข้าพบประธานาธิบดีพม่าของนายกรัฐมนตรีไทยและคณะใน ครั้งนี้ มีความ
คืบหน้าในส่วนของแผนงานต่าง ๆ ที่เกิดจากการท างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการร่วมระหว่างไทย-พม่า ซึ่งทางพม่าจะสรุป
รายละเอียดและความชัดเจนเก่ียวกับแผนงานและสรุปภาพรวมของแผนการลงทุนทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2556 ที่จะถึงนี้ 
          จากนั้นจะมีการเสนอให้คณะกรรมการร่วมระดับสูงพิจารณาเพื่อลงนามในกรอบข้อตกลง (Framework Agreement) 
ฉบับใหม่ และข้อตกลงรายภาค (Sartorial Agreement) ภายในเดือนมีนาคม 2556 โดยคาดว่าจะเร่ิมระดมทุนและด าเนินการ
ก่อสร้างได้ภายในเดือนเมษายน 2556 นี้ 
          นอกจากนี้ ฝ่ายรัฐบาลไทยยังเสนอต่อพม่าว่าจะขอเข้าไปเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่นักลงทุนในการให้ข้อมูลและติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ด้วย ทั้งยังยินดีที่จะพิจารณาข้อเสนอของพม่ าที่
เสนอให้ไทยก่อสร้างถนนต่อจากเมียวดี- กอกะเระ เชื่อมต่อไปยังมะละแหม่ง รวมไปถึงข้อเสนอเรื่องการพัฒนาเส้นทางรถไฟ
เก่าบริเวณด่านเจดีย์สามองค์เช่นกัน ส่วนรัฐบาลพม่าเองก็ยินดียกระดับด่านสิงขรให้เป็นด่านถาวรตามที่ไทยเสนอ 
          อย่างไรก็ดี แม้โครงการทวายจะมีความคืบหน้าไปในทางที่ดีมากขึ้น แต่โครงการนี้ก็ยังมีปัญหาที่ต้องจัดการอยู่หลาย
เร่ือง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในนิคมอุตสาหกรรม เส้นทางคมนาคมระหว่างทวายและจังหวัดอื่น ๆ ที่ยัง
ต้องใช้เม็ดเงินจ านวนมากในการก่อสร้าง รวมไปถึงปัญหาเรื่องชาวบ้านในพื้นที่ที่ ไม่ยอมออกจากพื้นที่ แม้ทางพม่าจะมีการคุย
เรื่องการโยกย้าย และค่าชดเชย ทั้งก าหนดให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องย้ายออกจากพื้นที่ภายในเดือนมิถุนายน 2556 ก็ตาม 
นอกจากนี้หลาย ๆ ฝ่ายเองก็กังวลเก่ียวกับผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่จะตามมาในอนาคต หากโครงการทวายไม่มีการจัดการ
ที่ ดีพอ เช่นเดียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในมาบตาพุดที่ปัจจุบันยังแก้ไขไม่ได้ 
 

9. 'เล เลือง มินห์' เลขาฯ อาเซียน ภารกิจท้าทายก่อนก้าวสู่ AEC                                        (ประชาชาติธุรกิจ) 
         ก้าวเข้าปีใหม่ อีกปีของการขยับเข้าใกล้สู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และในปี 2556 นี้เองที่อาเซียนเข้าสู่อีก
วาระใหม่ คือการเข้าด ารงต าแหน่งของ "เล เลือง มินห์" เลขาธิการอาเซียนคนใหม่ ซึ่งเข้ามาท าหน้าที่แทน "สุรินทร์ พิศ
สุวรรณ" เลขาธิการอาเซียนคนก่อนหน้า จากนี้ไปอีก 5 ปี จะเป็นวาระของ "เล เลือง มินห"์ ที่จะเข้ามาด ารงต าแหน่งเลขาธิการ
อาเซียนคนใหม่ 
          เล เลือง มินห์  เป็นหนึ่งในนักการทูต คนส าคัญของเวียดนาม เข้ารับราชการประจ าของกระทรวงการต่างประเทศ
เวียดนามมาตั้งแต่ปี 1975 มีบทบาททางการทูตระหว่างประเทศส าคัญ ๆ มาอย่างยาวนาน จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย  
จาวาฮาร์ลาล เนห์รู ประเทศอินเดีย เคยด ารงต าแหน่งเอกอัครราชทูตเวียดนามประจ าสหประชาชาติต่อเนื่อง 7 ปี และเคย
ด ารงต าแหน่งเป็นผู้แทนเวียดนาม ในฐานะสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรี ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ช่วงปี 2551-2552 
โดยในระหว่างนั้น "เล เลือง มินห"์ ได้รับต าแหน่งประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติถึง 2 คร้ัง 
          ปัจจุบัน "เล เลือง มินห์" ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม การด ารงต าแหน่งของ
เลขาธิการอาเซียน เป็นการด ารงต าแหน่งเวียน โดยเรียงล าดับตามตัวอักษรของประเทศสมาชิก จากที่วาระก่อนหน้าเป็นของ
ไทย รอบนี้ก็ถึงคราวของเวียดนาม แต่การด ารงต าแหน่งเลขาธิการอาเซียนในวาระนี้มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากภาระและ
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บทบาทของ "เล เลือง มินห"์ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาที่อาเซียนต้องฝ่าอุปสรรคท่ามกลางความขัดแย้ง หลอมรวมกันให้
เป็นหนึ่งเดียว ก่อนจะเข้าสู่ประชาคมเดียวกันในปี 2558 
          ธัญญาทิพย์ ศรีพนา ผู้เชี่ยวชาญเวียดนามและแม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความเห็น
ว่า "เล เลือง มินห์ มีความเชี่ยวชาญด้านการทูตระหว่างประเทศ มีประสบการณ์การท างานในเวทีระหว่างประเทศร่วมกับ
นานาชาติมาอย่างยาวนาน จึงคิดว่า การด ารงต าแหน่งของเขาจะเป็นไปอย่างราบรื่น โดยจะมีทีมท างานด้านการ ต่างประเทศ
ที่มีประสิทธิภาพของเวียดนามคอยสนับสนุนอย่างเข้มแข็ง 
          หากพิจารณาร่วมกับทิศทางนโยบายการต่างประเทศของเวียดนามที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ จะ
เห็นได้ว่าการต่างประเทศเวียดนามเป็นไป อย่างต่อเนื่อง เพราะการเมืองที่มีเสถียรภาพ และจะต้องผ่านจากศูนย์กลางการ
บริหารในฮานอย จึงเชื่อว่า เล เลือง มินห์ ในฐานะผู้ท างานให้ประเทศเวียดนาม จะแสดงบทบาทได้อย่างมี 'เกียรติภูมิ' ตาม
สไตล์การทูตของเวียดนาม 
           เล เลือง มินห์  ในฐานะเลขาธิการอาเซียนชาวเวียดนามคนแรกในประวัติศาสตร์ เข้ามารับต าแหน่งในจังหวะที่
อาเซียน ต้องแก้ข้อขัดแย้งระดับภูมิภาคใน ประเด็นทะเลจีนใต้ โดยเวียดนามซึ่งเป็นหนึ่ งในคู่กรณีในประเด็นนี้ จึงเป็นที่
น่าสนใจว่าบทบาทเลขาธิการอาเซียนของ "เล เลือง มินห"์ จะเป็นไปอย่างไร 
           ธัญญาทิพย์ ศรีพนา  ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เวียดนามจะมีพื้นที่ในการผลักดันการพูดเรื่องปัญหาทะเลจีนใต้มาก
ยิ่งขึ้น การขึ้นเป็นเลขาธิการอาเซียนของเล เลือง มินห์ จะเป็นอีกปัจจัยช่วยให้อ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง
ได้ดียิ่งขึ้น และอาจจะเป็นทางไปสู่การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทนี้ได้ แต่ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาในมุมของอธิปไตย และ
แง่การเมืองด้วย 
           ฟาม บิงห์ มิงห์  รัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนาม ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทการท างานของ "เล เลือง มินห์" ใน
เว็บไซต์ talkvietnam.com ว่า เล เลือง มินห์ มีคุณสมบัติถึงพร้อมในทุกประการ และต้องปฏิบัติหน้าที่โดยนึกถึงผลประโยชน์
ของชาติอาเซียนเป็นหลัก ในระหว่างวาระ เขาไม่ได้เป็นเลขาธิการอาเซียนของคนเวียดนามเท่านั้น แต่เขาเป็นเลขาธิการ
อาเซียนของภูมิภาค เขาต้องท างานในระดับนานาชาติ และเป็นนักการทูตระดับภูมิภาค 
          น่าติดตามอย่างยิ่งว่า "เล เลือง มินห์" กับบทบาทของเลขาธิการอาเซียนชาวเวียดนามคนแรกในประวัติศาสตร์ จะ
แสดงบทบาทออกมาอย่างไรในประเด็นทะเลจีนใต้ และการปฏิบัติงานเพื่อ ผลักดันอาเซียนเข้าสู่ปี 2015 ต้องรอดูผลงานว่าเขา
จะน าอาเซียนเดินไปในทิศทางเพื่อผลประโยชน์ของภูมิภาคมากเพียงไรในอีก 5 ปีข้างหน้า 
เปิดปูมส านักเลขาฯ 'อาเซียน' 
          อาเซียนจัดตั้งส านักเลขาธิการอาเซียนขึ้นเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2519 หลังการลงนามในข้อตกลงการจัดตั้งส านัก
เลขาธิการอาเซียน ที่ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ต่อมาในวันที่ 9 พ.ค. 2524 รัฐบาลอินโดนีเซียได้มอบอาคารทางตอน
ใต้ของกรุงจาการ์ตา เพื่อใช้เป็นส านักงานใหญ่ของส านักเลขาธิการอาเซียน อาคารดังกล่าวถูกใช้เป็นส านักงานใหญ่ถาวรของ
อาเซียน  
          ส านักเลขาธิการอาเซียน ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกทั้ง 10 
ประเทศ และระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน โดยมีเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretary-
General) เป็นหัวหน้าส านักงาน  
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          ปัจจุบันอาเซียนมีเลขาธิการมาแล้วรวม 12 คน เลขาธิการอาเซียนคนแรก คือ "ฮาร์โตโน เรกโซ ดาร์โซโน" จาก
ประเทศอินโดนีเซีย ด ารงต าแหน่งระหว่างวันที่ 7 มิ.ย. 2519-18 ก.พ. 2521 ส าหรับประเทศไทย เคยมี ผู้ด ารงต าแหน่ง
เลขาธิการอาเซียน มาแล้ว 2 คน คือ เลขาธิการอาเซียนคนที่ 6 "แผน วรรณเมธี" ด ารงต าแหน่งระหว่าง 16 กรกฎาคม 2527-
15 ก.ค. 2529  ล่าสุด ที่เพิ่งก้าวลงจากต าแหน่ง เลขาธิการอาเซียนคนที่ 12 คือ "สุรินทร์ พิศสุวรรณ" ด ารงต าแหน่งระหว่าง
วันที่ 1 ม.ค. 2551 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2555 
 

10. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ยกระดับสินค้าเกษตรรับ AEC                                                      (ประชาชาติธุรกิจ) 
           นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ผู้อ านวยการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ให้
สัมภาษณ์ เก่ียวกับการวางมาตรฐานเพื่อเตรียมรับมือ 
           นโยบายของรัฐมนตรีมี 5 เรื่องหลัก ได้แก่ 1.ให้ท ามาตรฐานการผลิต 2.การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อการ
แข่งขันและความมั่นคงทางอาหาร 3.ให้ใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรเป็นมาตรฐานเดียว คือมาตรฐานของกระทรวงเกษตรฯ 
(มกษ.) ซึ่งคณะกรรมการวิชาการจัดท ามาตรฐานแต่ละด้านเป็นตัวแทนของแต่ละกรม 4.ผลักดันมาตรฐานไทยให้เป็นมาตรฐาน
อาเซียน 5.พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร โดยมุ่งเป้าผ่องถ่ายภารกิจการตรวจมาตรฐานไปสู่
เอกชน โดยให้ มกอช.เป็นผู้รับรอง เป็นหน่วยงานหลักในการดูแล 
          มาตรฐาน มกษ.ขณะนี้ก าลังจัดท า มีคณะกรรมการด าเนินการอยู่ในรูปของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ที่
ผ่านมา มาตรฐานท าเสร็จแล้ว 202 มาตรฐาน เช่น มาตรฐานทุเรียน ไข่ไก่ และมาตรฐาน GAP เช่น มาตรฐานฟาร์ม ทั้งพืช 
ประมง ปศุสัตว์ มาตรฐานโรงงาน มาตรฐานวิธีการตรวจวิเคราะห์โรค เช่น โรคปากเท้าเปื่อย โรคไข้หวัดนก โรคกุ้ง ฯลฯ ทาง 
มกอช.ต้องประสานงานกับกรมต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งจะมีบุคลากรในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบลในการน ามาตรฐาน
ไป ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เกษตรกร ส่วน มกอช.จะผลักดันเผยแพร่ส่งเสริมอีกส่วนหนึ่ง โดยเน้นจัดท ามาตรฐานโรงงาน ทั้ง 
GAP, HACCP, ตลาด Q และ Q Restaurants 
          แนวคิดที่จะท าต่อไปคือ "การออกมาตรฐานบังคับ" โดยเร่ิมท าในปี 2556 จ านวน 4-5 เรื่อง แต่ต้องถามความเห็นกรม
ที่เก่ียวข้อง และต้องทยอยสร้าง ความพร้อมให้เอกชน และเกษตรกร 
          ยุทธศาสตร์ใหม่จะเพิ่มเรื่องการออกมาตรฐานต่าง ๆ ให้เท่าเทียมนานาชาติ โดยจะอิงแผนงานยุทธศาสตร์ของรัฐบาลมี 
3 ด้าน 1.ยุทธศาสตร์อาเซียน มกอช.จะเน้นเรื่องการตรวจรับรองมาตรฐานจากเดิมต้องเป็นบริษัท จ ากัด จะแก้กฎหมายใหม่
เป็นนิติบุคคลเพื่อ เปิดช่องมหาวิทยาลัย สมาคม มูลนิธิ สามารถตรวจรับรองได้ แต่ต้องผ่านการรับรองระบบงานจาก มกอช.   
2.ยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก เก่ียวโยงการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ที่ผ่านมาฟาร์มหรือแปลงเกษตรมีมาก ตรวจรับรองไม่ทัน 
มกอช.จึงคุยกรมส่งเสริมการเกษตรว่า จากที่ตรวจทีละรายเปลี่ยนให้รวมกลุ่ม 40-50 ราย ตั้งคนดูแล ตรวจสอบกันเอง  
3.ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ เน้นให้ความรู้เกษตรกร และจะท าระบบการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า เวลาตรวจ
พบสารตกค้าง มกอช.จะตรวจสอบดูได้ว่าหน่วยรับรองเป็นใคร มาตรฐานอะไร เกิดข้อผิดพลาดตรงไหน ถ้าผิดพลาดที่หน่วย
รับรองมาตรฐาน ขั้นต้นอาจจะมีการเตือนและการลงโทษถึงขั้นถอนใบอนุญาต รวมยุทธศาสตร์ 3 ตัว มีงบฯ 85.65 ล้านบาท 
แบ่งเป็นยุทธศาสตร์อาเซียน 16.75 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก 41.60 ล้านบาท ยุทธศาสตร์มาตรฐานความ
ปลอดภัยอาหารแห่งชาติ 27.30 ล้าน 
          ปัญหาคือเกษตรกรขาดแรงจูงใจในการท าฟาร์มตามมาตรฐาน เพราะยังขายได้ในราคาเดิม เจ้าหน้าที่ต้องอธิบายว่า 
การใช้สารเคมีเกินขนาด คือการเพิ่มต้นทุนการผลิต ต้องหาสิ่งจูงใจให้ตระหนักถึงอันตรายของสารตกค้างในดิน ในน้ า ในผัก 
รวมทั้งตัวเกษตรกรเองพบสารเคมีในระดับที่น่าเป็นห่วง 
          การแก้ปัญหาคือการตั้งคณะท างานผลักดัน จะใช้การตลาดน าการผลิต นอกจากขอความร่วมมือโมเดิร์นเทรดกดดัน
ภาคการผลิตว่าสินค้าที่จะส่งขายต้องได้รับมาตรฐาน มกษ. จะท าให้เกษตรกรต้องปรับรูปแบบเข้าสู่มาตรฐาน 
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          มกอช.พยายามจะผลักดันมาตรฐานของไทยให้เป็นมาตรฐานอาเซียน จะเป็นประโยชน์ต่อสินค้าผัก 5 กลุ่ม 16 ชนิด ที่
อียูตรวจเข้ม และตรวจเชื้อซัลโมเนลลาที่กรมวิชาการเกษตรท าอยู่ มกอช.จะเข้าไปดูว่าสามารถช่วยอะไรได้บ้าง ด้านการศึกษา
วิจัย มกอช.จะร่วมกับหลายกรมท ามาตรฐานสารตกค้างสูงสุดที่มีได้ (MRL) 
          ขณะนี้ประกาศแล้ว 29 ชนิด เช่น ทุเรียน มะม่วง สับปะรด ส้มโอ ฟักทอง พริก ข้าวโพดหวาน ฯลฯ และก าลัง
พิจารณาอยู่ 5 ชนิด คือมะขามหวาน กะหล่ าปลี ถั่วฝักยาว ขมิ้น เมล็ดกาแฟ แผนปี 2556 จะท ามาตรฐานน้อยหน่า เมล็ด
โกโก้ มันเทศ ถั่วลิสง เห็ดส าหรับบริโภค ชา เกษตรอินทรีย์ ปี 2557 มีแผนท ามาตรฐานแก้วมังกร ผักใบ ส่วนปี 2558 แผน
มาตรฐานบร็อกโคลี่ ผักกาดหอม มะระ บวบ เผือก 
          ส่วน MRL ตอนนี้อาเซียนมีการก าหนด MRL มากกว่า 800 ชนิด เป็นค่าที่ยึดของโคเด็กซ์เป็นหลัก ใน 800 มาตรฐาน
นี้มีมาตรฐานที่ไทยเสนอและได้รับการยอมรับประมาณ 40 ชนิด อีกด้านหนึ่งที่ท าได้มากคือ GAP ขณะนี้ท าไปแล้ว 2 สาขา คือ
ด้านผักผลไม้สด และกุ้ง ส่วนด้านปศุสัตว์อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างมาตรฐาน มีมาตรฐานวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกชนิดเชื้อ
ตาย มาตรฐานวัคซีนป้องกันโรคซัลโมเนลลาและกัลป์ลินารุม 
          นอกจากนี้ อาเซียนก าลังท าเรื่องความเท่าเทียมในการตรวจสอบมาตรฐานและรับรองระบบงาน ทั้งอาเซียนต้องเท่า
เทียม มีขีดความสามารถเท่ากัน ทั้งสองประเทศได้รับการรับรองจากองค์กรระหว่างประเทศที่รับรองเรื่องระบบ หรือ 
International Accreditation Forum : IAF เหมือนกัน การรับรองระบบงานถือว่าเท่ากัน ในการซื้อขายส่งสินค้าระหว่างสอง
ประเทศ ถ้าผ่านมาตรฐานของประเทศหนึ่งแล้ว ประเทศ ผู้ซื้อไม่ต้องตรวจอีกครั้ง เป็นการสนับสนุนการค้าขายระหว่างกัน 
 

11. Rice exporters decry new measure                                                                           (BANGKOK POST) 
          Exporters are warning that the Commerce Ministry's plan to include white rice on the list of 
standard export commodities will likely turn into yet one more hardship for them this year. 
          The fresh requirement means all shipments of white rice in various grades such as 100%, 5% and 
10% must be verified by the Office of Commodity Standards (OCS). 
          The measure has previously applied only to 10 crops including Hom Mali rice. 
          "This will mean higher expenses and more time in complying with export procedures due to the 
lengthy bureaucratic system," said a source. 
          Hom Mali was the only rice variety put on the list in 2001 by the Commerce Ministry in order to 
preserve the quality of the premium grain in the export market. 
          Shipments of white rice are normally inspected and verified by the rice inspection committee of 
the Board of Trade (BoT) before getting export documents from the Customs Department. 
          The new requirement is expected to be applied in April, and exporters said the change will not 
only take away the BoT's role but also increase the power of the OCS in regulating rice exports. 
          The rice inspection committee was assigned by the Commerce Ministry 57 years ago to monitor the 
quality of all rice exports including Hom Mali to assure the quality of grain received by foreign buyers. 
          However, widespread adulterated Hom Mali rice in some Asian markets led the ministry to beef up 
measures, and the grain was categorised as a standard export commodity in 2002,leaving the inspection 
and verification to the OCS. 
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          "The ball is now in the authorities'hands," the source said. 
          "This could lead to consignment delays or asking for hush money to speed up the verification 
process." 
          But Tikhumporn Natvaratat, deputy director-general of the Foreign Trade Department, said putting 
white rice on the standard list is aimed at protecting the Thai grain's quality. 
          The tighter measure will prevent attempts by traders to adulterate Thai rice with substandard rice 
from neighbouring countries to gain profit when the Asean Economic Community liberalises regional trade. 
          Mr Tikhumporn said the additional process only includes tighter inspection from authorised 
surveyors and approvals from the OCS. 
          "Exporters are worried the change will worsen the export situation," said Wanlop Pichpongsa, 
secretary-general of the Thai Rice Exporters Association (TREA) and deputy managing of Capital Rice 
Trading, one of Thailand's leading rice exporters. 
          "Exporters feel the outlook will not be better than last year in view of the enormous supply in the 
market,especially from Thailand." 
          The slow global market plus rising stock amassed from the government's rice pledging scheme will 
likely affect rice exports for another year. 
          In 2012, rice exports totalled 6.9 million tonnes, down by 30%. 
          The TREA forecasts private companies will ship between six and 6.5 million tonnes of rice this year 
not including rice sales by the government. 
          It also expects a fragile global rice market this year. 
          China, a major buyer of Thai rice, is forecast to increase its rice production to 143 million tonnes 
from 140 million tonnes, reducing its need for imports. 
          The two largest rice exporters India and Vietnam  plan to sell more rice this year, while Myanmar 
and Cambodia will ship 1.5 million tonnes and 1 million tonnes, respectively. 
          Traders are expected to closely watch how the Thai government manages its huge stockpile amid 
concerns that rice will be sold at low prices that jeopardise the market. 
 

     


