




สรุปผลการสัมมนา  
“รู้เขา รู้เรา ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน... Know the ASEAN Ways, Play the ASEAN Roles” 

วันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 

 

การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบูรณาการบริหารจัดการในภาครัฐและประชาคมอาเซียน 
โดยนายแพทย์บญุชัย สมบรูณ์สุข, นางญาณี เลิศไกล และ ภก.วีระชัย นลวชัย (ผู้ด าเนินรายการ) 

 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการด าเนินการในด้านอาหาร
และยา และการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์ในแง่มุมต่างๆ ดังนี้ 

๑. ด้านอาหารและยา หากประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว จะท าให้สินค้าประเภทต่างๆ 
สามารถไหลเข้าสู่ประเทศไทยได้มากขึ้น เช่น อาหาร ยารักษาโรค ยาบ ารุง หรือแม้กระทั่งยาเสพติด ซึ่งหน่วยงาน
ราชการของไทยต้องเพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจตราการไหลเข้ามาของสินค้า โดยต้องใช้ความร่วมมือจาก
ภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมตรวจสอบอาหารและยาที่เข้ามาจากต่างประเทศ และส่วนราชการต้องเร่งพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลอาหารและยาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ได้เชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสอบการน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านระบบ National Single Window (NSW) 
ร่วมกับกรมศุลกากร ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการอนุญาตระหว่างหน่วยงานทั้ง ๒ แห่ง 
โดยผู้ประกอบการน าเข้าจะต้องยื่นค าขอแจ้งรายละเอียด  ก่อนการน าเข้าผลิตภัณฑ์
สุขภาพในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (License per Invoice) กับส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจึงจะด าเนินพิธีการทางศุลกากรได้  

๒. ด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมุนษย์ ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ได้แก่ การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและสตรี ยาเสพติด การละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 
เนื่องจากโอกาสทางสังคมของแรงงานแต่ละประเทศไม่เท่าเทียมกัน ท าให้แรงงานไหลเวียนไปยังประเทศต่างๆ 
ที่มีค่าแรงสูงกว่า จึงก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว ซึ่งต้องใช้หลัก ๕ ประการ ในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ (๑) ก าหนด
แผนและนโยบายในการแก้ไขปัญหา (๒) การรณรงค์สร้างความตระหนักถึงปัญหา (๓) การคุ้มครองผู้เสียหาย 
(๔) การน าผู้กระท าผิดมาลงโทษ และ (๕) ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

  
 

การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบทบาทภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดย ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สริิ, พล.ท.นพ.มงคล จิวะสันติการ, นายปรีชา ธนสุกาญจน์ และ ดร.นนทวัฒน์ สุขผล (ผูด้ าเนินรายการ) 

 ความท้าทายที่ภาครัฐของไทยต้องเผชิญเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ ความแตกต่างทางการเงิน
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ต้นทุนทางการเงิน การให้บริการของสถาบันทางการเงิน และศักยภาพของ
บุคลากรและภาคธุรกิจ ซึ่งภาครัฐควรมีบทบาทหรือนโยบายเพ่ือรองรับความท้าทายดังกล่าว ดังนี้ การเปิดเสรี
การบริการทางการเงิน การพัฒนาระบบการช าระเงิน การเชื่อมโยงระบบเอทีเอ็ม การพัฒนาตลาดทุน เป็นต้น 
ในขณะที่ภาคเอกชนต้องเจอความท้าทายในแง่ธุรกิจเช่นเดียวกัน เช่น คู่แข่งทางการค้าเพ่ิมขึ้น การเข้ามาของ
บริษัทข้ามชาติ การสูญเสียทรัพยากรคนเก่งให้แก่ประเทศอ่ืน และความแตกต่างหลากหลายด้านการค้า 
อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนก็ได้รับโอกาสจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบและแรงงาน
ลดลง การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุน การมีฐานลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น 
เป็นต้น ทั้งนี้ ภาคเอกชนควรตระหนักถึงแนวทางการเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียน โดยเน้นการบริหารความ
แตกต่างหลากหลาย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การเตรียมพร้อมด้านภาษา มาตรฐานในการด าเนินงาน และ
การศึกษาระเบียบกฎหมายการลงทุนของแต่ละประเทศ  
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 วุฒิศักดิ์คลินิกเป็นตัวอย่างที่ดีของบริษัทเอกชนที่มีการลงทุนใน
ประเทศอาเซียน เป็นธุรกิจที่ให้บริการทางด้านความงามและได้ไปลงทุนใน
ประเทศต่างๆ  เช่น ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา เป็นต้น ท าให้สัดส่วนผู้มาใช้
บริการเพ่ิมขึ้น วุฒิศักดิ์คลินิกจึงต้องลงทุนด้านบุคลากรและเทคโนโลยีอย่าง
สม่ าเสมอ โดยก าหนดให้บุคลากรทางแพทย์เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่
สามารถน าความรู้ไปใช้ปฏิบัติในต่างประเทศได้จริง  

 
  
การสัมมนาแลกเปลี่ยน “ทิศทางอาเซียนและทิศทางประเทศไทยหลัง ๒๐๑๕” 

โดย นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ, นางสุนีย์ ไชยรส และนายเตชพล ฐิตยารักษ์ (ผู้ด าเนินรายการ) 

ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย ๓ เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยในเสาหลักสุดท้ายประกอบด้วยความร่วมมือ 
๖ ด้าน ได้แก่ การพัฒนามนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน และการลดช่องว่างทางการพัฒนา ซึ่งจากสถานการณ์ที่ประเทศไทย
ถูกจัดอันดับสถานภาพในการจัดการปัญหาการค้ามนุษย์ให้อยู่อันดับสุดท้าย ท าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเสาสังคม

และวัฒนธรรมถูกจับตามองอย่างมาก ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต้องเร่งรัดการด าเนิน
ในทุกๆ ด้าน เช่น การจับกุมด าเนินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด การคุ้มครองผู้ตก
เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ การป้องกันปัญหา การขับเคลื่อนกลไกการด าเนินงาน
ระหว่างส่วนราชการและความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ เป็น
ต้น ซึ่งในการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานควรใช้หลัก 5M ดังนี้ Man 
(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) Money (งบประมาณ) Material (วัสดุอุปกรณ์) 
Management (การจัดการ) Method (วิธีการ)  

 
 

การน าเสนอผลงานของผู้บริหารในคณะผู้รับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรการบูรณาการขับเคลื่อน
การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในหัวข้อ “เมียนมาร์และยุคความเฟื่องฟูหลัง ๒๐๑๕ ได้หรือไม่” 
โดย นายไกรสร สิงหราชวราพันธ์, นายวุฒิชัย เจนการ, พญ.ภาวนา อังคสิทธ์ิ และนายเฉวตสรร นามวาท (ผู้ด าเนินรายการ) 

สถานการณ์ประเทศเมียนมาร์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก มีการแข่งขันทางการตลาดที่
สูงขึ้น ท าให้พฤติกรรมผู้บริโภคชาวเมียนมาร์เปลี่ยนแปลงไป มีการใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น และในปี ค.ศ. ๒๐๓๑ 
ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ท าให้หลายประเทศสนใจลงทุนในประเทศเมียนมาร์เพ่ิมมากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ประเทศเมียนมาร์ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเช่นกัน เช่น ปัญหาด้านอาชญากรรม ปัญหา
ทางสังคม และการสูญเสียวิถีดั้งเดิมของชาวเมียนมาร์ ท าให้ประเทศเมียนมาร์ต้องเตรียมความพร้อมในการ
รับมือต่อการเปลี่ยนแปลง โดยตั้งเป้าหมายไม่ใช่เพียงแค่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ต้องสามารถเปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดผลกระทบน้อยที่สุด โดยคณะผู้รับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตร
การบูรณาการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนได้เดินทางไปศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆ
ของประเทศเมียนมาร์ เช่น 
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๑. International Labor Organization (ILO) เป็นหน่วยงานกลางใน
การให้ความสนับสนุนและประสานความร่วมมือระหว่างรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง 
เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าทางสังคมและเศรษฐกิจ ส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมและ
สิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่ง IOL เป้าหมายที่จะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ
ประเทศเมียนมาร์ที่ถูกมองว่าเป็นประเทศท่ีมีการจ้างงานอย่างไม่เป็นธรรม  

๒. กระทรวงพาณิชย์ มีบทบาทส าคัญในการเปิดการค้าเสรี โดยตั้งเป้าหมายเปลี่ยนจากการค้าแบบ 
South-South Trade (การค้าขายระหว่างภาคใต้ของอินเดีย จีน และเมียนมาร์) ไปเป็นการค้าแบบ Global Trading 
ที่เน้นการน าเข้าสินค้าจากประเทศอ่ืนเข้ามา เพ่ือส่งออกไปขายต่อยังประเทศต่างๆ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ
ติดสาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐประชาชนจีน ท าให้มีโอกาสในการสร้างฐานการค้าแบบส่งผ่าน (Transit Trade) 
 
 
การน าเสนอผลงานของผู้บริหารในคณะผู้รับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรการบูรณาการขับเคลื่อน

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในหัวข้อ “การบูรณาการบริหารจัดการภาครัฐ  
(Whole of Government หรือ WOG) กรณีศึกษาสิงคโปร์และมาเลเซีย” 

โดย น.อ.วศิน สระศรีดา, นางปานจิต จินดากลุ, นายวิวัฒน์ ตังหงส์ และนายภูดสิ ศิสิตศิชศักดิ์ (ผู้ด าเนินรายการ) 

รัฐบาลมาเลเซียต้องการผลักดันให้มาเลเซียเป็นประเทศโลกที่ ๑ (Developed Country) ซึ่งมีหลาย
ปัจจัยที่ต้องพัฒนาอย่างบูรณาการ เช่น ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การส่งเสริมด้านการเงินและการธนาคาร การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐมาเลเซียต้องเร่ง
พัฒนาความรู้ความสามารถของชาวมาเลเซีย เน้นธุรกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการแปรรูปหน่วยงาน
ภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบเอกชน โดยคณะผู้รับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรการบูรณาการขับเคลื่อนการ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนได้เดินทางไปศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย เช่น 

๑. กระทรวงการต่างประเทศ รัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายหลักด้านการต่างประเทศ คือ การท าให้
มาเลเซียได้รับความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ การส่งเสริมให้ชาวมาเลเซียเป็นพลเมืองที่ดีของโลก และการบูรณา
การร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในการด าเนินนโยบายด้านการต่างประเทศ 

๒. Razak School of Government เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาความเป็นผู้น าของประเทศมาเลเซีย 
โดยมีความพยายามที่จะเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ และยังสร้างความร่วมมือของบุคลากรภาครัฐในการ
วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและสร้างโอกาสให้ประเทศด้วย  

นอกจากเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซียแล้ว คณะผู้รับการฝึกอบรมฯ ยังได้เดินทางไปศึกษา
ดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็กที่ไม่มีความพร้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และทรัพยากรมนุษย์ จึงต้องสร้างโอกาสด้วยการหาคนจากภายนอกเข้ามาท างานในประเทศ หรือเปิดโอกาส  
ให้เข้ามาลงทุน โดยคณะผู้รับการฝึกอบรมฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆ ของประเทศสิงคโปร์ เช่น 

๑. Housing Development Board มีหน้าที่วางแผนและพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชน สร้าง
พ้ืนที่สีเขียว สร้างชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรักประเทศด้วย 

๒. Urban Development Authority มีหน้าที่วางแผนการใช้ที่ดิน วางผังเมือง และพัฒนาที่ดิน
ของประเทศสิงคโปร์ โดนมีแนวคิดที่จะท าให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดส าหรับการใช้ชีวิต การท างาน และการ
พักผ่อน หรือ Live Work and Play และยังมีเป้าหมายให้ประเทศสิงคโปร์เป็นเมืองระดับโลก “Singapore : 
The Global City in Asia” อีกด้วย  


