
นโยบายด้านเศรษฐกจิการค้าของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 
 

1.ประเทศไทย 
 แนวนโยบายด้านเศรษฐกจิ 
 มาตรา 83 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด า เนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 รัฐบาลไดใ้หค้วามส าคญัในการด าเนินการและการขบัเคล่ือนแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุก
ภาคส่วนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัการศึกษา การประกอบอาชีพ และการท าธุรกิจ โดยมีผล
การด าเนินงานท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 1. พฒันาอาชีพและคุณภาพชีวติเกษตรกร  
 2. พฒันาเด็กวยัเรียนใหมี้วถีิชีวติพอเพียง  
 3. พฒันาชุมชนให้เขม้แขง็และย ัง่ยนื  
 4. สร้างความร่วมมือในการขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกบัภาคส่วนต่าง ๆ 
 4.1 สร้างความร่วมมือกบัภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคชุมชนทอ้งถ่ิน และภาคประชาชน  
 4.2 สร้างความร่วมมือกบัวฒิุอาสาธนาคารสมองและภาคีการพฒันาอ่ืน ๆ เพื่อการประยกุตใ์ช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในมิติต่าง ๆ  
 มาตรา 84 รัฐต้องด า เนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกจิดังต่อไปนี้ 
 (1) สนบัสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเป็นธรรมโดยอาศยักลไกตลาด และสนบัสนุนใหมี้การ
พฒันาเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนืโดยตอ้งยกเลิกและละเวน้การตรากฎหมายและกฎเกณฑท่ี์ควบคุมธุรกิจซ่ึงมี
บทบญัญติัท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความจ า เป็นทางเศรษฐกิจ และตอ้งไม่ประกอบกิจการท่ีมีลกัษณะเป็นการแข่งขนั 
กบัเอกชน เวน้แต่มีความจ า เป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงของรัฐ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ
การจดัการใหมี้สาธารณูปโภค 
 (2) สนบัสนุนใหมี้การใชห้ลกัคุณธรรม จริยธรรม และหลกัธรรมาภิบาลควบคู่กบัการประกอบกิจการ 
 (3) ควบคุมใหมี้การรักษาวนิยัการเงินการคลงัเพื่อสนบัสนุนเสถียรภาพและความมัน่คงทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ปรับปรุงระบบการจดัเก็บภาษีอากรใหมี้ความเป็นธรรมและสอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 (4) จดัใหมี้การออมเพื่อการด า รงชีพในยามชราแก่ประชาชนและเจา้หนา้ท่ีของรัฐอยา่งทัว่ถึง 
 (5) ก า กบัใหก้ารประกอบกิจการมีการแข่งขนัอยา่งเสรีและเป็นธรรมป้องกนัการผกูขาดตดัตอนไม่วา่
โดยทางตรงหรือทางออ้มและคุม้ครองผูบ้ริโภค 



 (6) ด า เนินการใหมี้การกระจายรายไดอ้ยา่งเป็นธรรม คุม้ครองส่งเสริมและขยายโอกาสในการประกอบ
อาชีพของประชาชน เพื่อการพฒันาเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและภูมิ
ปัญญาไทย เพื่อใชใ้นการผลิตสินคา้บริการ และการประกอบอาชีพ 
 (7) ส่งเสริมใหป้ระชากรวยัท า งานมีงานท า คุม้ครองแรงงานเด็กและสตรี จดัระบบแรงงานสัมพนัธ์และ
ระบบไตรภาคีท่ีผูท้  า งานมีสิทธิเลือกผูแ้ทนของตน จดัระบบประกนัสังคม รวมทั้งคุม้ครองใหผู้ท้  า งานท่ีมี
คุณค่าอยา่งเดียวกนัไดรั้บค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์ และสวสัดิการท่ีเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบติั 
 (8) คุม้ครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรในการผลิตและการตลาด ส่งเสริมใหสิ้นคา้เกษตร
ไดรั้บผลตอบแทนสูงสุดรวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปของสภาเกษตรกรเพื่อวางแผน
การเกษตรและรักษาผลประโยชน์ร่วมกนัของเกษตรกร 
 (9) ส่งเสริม สนบัสนุน และคุม้ครองระบบสหกรณ์ให้เป็นอิสระและการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพ
หรือวชิาชีพตลอดทั้งการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อด า เนินกิจการดา้นเศรษฐกิจ 
 (1๐) จดัใหมี้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอนัจ า เป็นต่อการด า รงชีวติของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการ
รักษาความมัน่คงของรัฐในทางเศรษฐกิจ และตอ้งมิใหส้าธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอนัจ า เป็นต่อการด า รงชีวิต
ของประชาชนอยูใ่นความผกูขาดของเอกชนอนัอาจก่อความเสียหายแก่รัฐ 
 (11) การด า เนินการใดท่ีเป็นเหตุใหโ้ครงสร้างหรือโครงข่ายพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานของรัฐอนัจ า เป็นต่อการด า รงชีวติของประชาชน หรือเพื่อความมัน่คงของรัฐตกไปเป็นกรรมสิทธ์ิของ
เอกชน หรือท า ใหรั้ฐเป็นเจา้ของนอ้ยกวา่ร้อยละหา้สิบเอ็ด จะกระท า มิได ้
 (12) ส่งเสริมและสนบัสนุน กิจการพาณิชยนาว ีการขนส่งทางรางรวมทั้ง การด า เนินการตามระบบ
บริหารจดัการขนส่งทั้งภายในและระหวา่งประเทศ 
 (13) ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินใหมี้
ความเขม้แขง็ 
 (14) ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจ 
 
 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (2555) แนวนโยบายดา้นเศรษฐกิจ                     
สืบคน้เม่ือ  13 มิถุนายน 2557   จาก  http://www.thai-aec.com 
 
 
 



 
 

2. ประเทศมาเลเซีย 
นโยบายหลกัในการปฏิรูปและพฒันามาเลเซีย 
 นายกรัฐมนตรีนาจิบไดริ้เร่ิมนโยบายการปฏิรูปและพฒันาใหม้าเลเซีย กา้วไปสู่ประเทศท่ีพฒันาแลว้ 
(ใหมี้รายไดม้วลรวมประชาชาติ (Gross National Income-GNI) 15,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี) ตาม Vision 
2020 โดยมีแนวคิดและนโยบายเป็น 4 เสาหลกั (pillars) ดงัน้ี 
 1) One Malaysia, People First, Performance Now เป็นแนวคิด (concept) เพื่อส่งเสริมความเป็นเอกภาพ
ของประเทศชาติ (nationalunity) การยอมรับชาวมาเลเซียต่างเช้ือสาย (ethnic tolerance) และ 
รัฐบาลท่ีมีประสิทธิภาพ (efficient government) โดยจะส่งเสริมคุณค่า (value) 8 ประการในสังคมมาเลเซีย ไดแ้ก่ 
(1) ความมานะบากบัน่ (perseverance) (2) การยอมรับ (acceptance) (3) การศึกษา (education) (4) 
ความซ่ือตรง (integrity) (5) ระบบสังคมท่ีเช่ือในการท าส าเร็จดว้ยตนเอง (meritocracy) (6) ความอ่อนนอ้มถ่อม
ตน (humility) (7) ความจงรักภกัดี (loyalty) (8) ค่านิยมในดา้นความเป็นเลิศ (culture of excellence) 
 2) Government Transformation Program (GTP) เป็นนโยบาย ปรับปรุงและปฏิรูปการท างานและการ
ใหบ้ริการของภาครัฐบาลให้ทนัสมยั มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตอ้งการของประชาชน โดยก าหนด 
ประสิทธิผลส าคญัระดบัชาติ (National Key Result Areas – NKRA) 6 ประการคือ (1) ลดอาชญากรรม (2) ลด
การช่อราษฎร์บงัหลวง (3) ปรับปรุงผลการศึกษาของนกัเรียน (4) ยกระดบัความเป็นอยูข่องประชากรท่ีมี รายได ้
ต ่า (5) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ีชนบท (6) ปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนในเมืองใหญ่ โดยในแต่ละ
เป้าหมาย หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะจดัท าตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators – KPIs) และด าเนินโครงการต่างๆ 
เพื่อบรรลุเป้าหมาย ทั้งน้ี รัฐบาล มาเลเซีย ไดจ้ดัตั้ง Performance Management and Delivery 
Unit (PERMANDU) สังกดัส านกันายกรัฐมนตรี มาเลเซีย ใหเ้ป็นหน่วยงานหลกัในการติดตามการด าเนินการ
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ตามนโยบาย GTP  
 3) New Economic Model (NEM) และ Economic Transformation Program (ETP) การปฏิรูปดา้น
เศรษฐกิจประกอบไปดว้ยแนวคิดตน้แบบเศรษฐกิจใหม ่(New Economic Model – NEM) ซ่ึงเป็นพื้นฐาน
ส าหรับนโยบาย Economic Transformation Program (ETP) NEM เป็นแนวคิดการพฒันาทางเศรษฐกิจซ่ึง นรม. 
นาจิบ ไดม้อบหมายให ้National Economic Advisory Council (NEAC) เป็นผูศึ้กษาและเสนอต่อรัฐบาล โดย 
NEM มีจุดประสงคห์ลกั 3 ประการคือ การเพิ่มรายได ้(high income) การกระจายรายไดแ้ละผลประโยชน์ให้
ครอบคลุมทุกภาคส่วน (inclusiveness) และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (sustainability) และก าหนดยทุธศาสตร์การ
ปฏิรูป (Strategic Reform Initiatives – SRIs) 8 ประการเพื่อให ้เศรษฐกิจ มาเลเซีย บรรลุเป้าหมายตาม NEM 



ไดแ้ก่ (1) การผลกัดนัใหภ้าคเอกชนเป็นผูข้บัเคล่ือนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Re-energising the private 
sector to lead growth) (2) การเพิ่มคุณภาพของแรงงานชาว มาเลเซีย และลดการพึ่งพาแรงงานต่างชาติ 
(Developing a quality workforce and reducing dependency on foreign labour) (3) ส่งเสริมการแข่งขนัภายใน 
มาเลเซีย (Creating a competitive domestic economy) (4) สร้างความแขง็แกร่งใหร้ะบบราชการ (Strengthening 
the public sector) (5) การให้สิทธิพิเศษส าหรับผูด้อ้ยโอกาสท่ีโปร่งใส และเป็นมิตรกบัระบบตลาด (Transparent 
and market-friendly affirmative action) (6) การสร้างคลงัความรู้และพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน (Building the 
knowledge base and infrastructure) (7) ส่งเสริมปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิด ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Enhance the 
sources of growth) และ (8) ส่งเสริมการเจริญเติบโตแบบยัง่ยนื (Ensure sustainability of growth) ETP เป็น
นโยบายการปฏิรูปทางเศรษฐกิจท่ีมีแนวคิด NEM เป็นรากฐาน โดยจะใช ้ยทุธศาสตร์การปฏิรูป (SRIs) 8 
ประการของ NEM เป็นตวัช่วยขบัเคล่ือน (Enablers) และก าหนดภาคส่วน ทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัระดบัชาติ 
(National Key Economic Areas – NKEA) ซ่ึงจะเป็นตวัขบัเคล่ือนหลกั (Drivers) ในการพฒันาและปฏิรูป 
เศรษฐกิจ มาเลเซีย โดยภายหลงัการประกาศแนวคิด NEM เม่ือ 30 มี.ค. 2553 PERMANDU ไดจ้ดั workshop 
กบัภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค ประชาชนเพื่อก าหนด NKEA และต่อมาไดจ้ดัการสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการ (NKEA Labs) เพื่อก าหนดรายละเอียดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัโครงการพฒันาต่างๆ ในแต่ละNKEA ซ่ึง
ไดแ้ก่ (1) อุตสาหกรรมปาลม์น ้ามนั (2) อุตสาหกรรมน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ (3) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (4) เกษตรกรรม (5) การท่องเท่ียว (6) การศึกษา (7) การบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข (8) 
การบริการธุรกิจ (business services) (9) การเงินและการธนาคารอิสลาม (10) การส่ือสาร (communication 
content infrastructure) (11) การคา้ปลีกและคา้ส่ง และ (12) การพฒันาพื้นท่ี Greater Kuala Lumpur รมต. 
ประจ าส านกันายกรัฐมนตรีและ CEO ของ PERMSNDU ไดป้ระกาศวา่ ผลการท า NKEA Labs ไดร้ะบุ 131 
โครงการเร่ิมตน้ (Entry Point Projects) 60 โอกาสทางธุรกิจ (Business Opportunities) ส าหรับ ช่วงปี 2553-2563 
มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 444 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยจะเป็นการลงทุนจากภาคเอกชนร้อยละ 92 (410 
พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ) และเป็นการลงทุนจากภาครัฐบาลร้อยละ 8 (34 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งน้ีร้อยละ 73 
ของการลงทุนจะเป็นการลงทุนภายในประเทศ และคาดวา่จะมีการจา้งงานเพิ่มข้ึน 3.3 ลา้นต าแหน่ง ตวัอยา่ง
โครงการส าคญัภายใต ้ETP เช่น การพฒันาระบบ Mass Rapid Transit (MRT) ส าหรับ Greater Kuala Lumpur 
และโครงการรถไฟความเร็วสูงระหวา่งสิงคโปร์-กวัลาลมัเปอร์ 
 4) 10th Malaysia Plan (10MP) เป็นแผนพฒันาประเทศระยะเวลา 5 ปี ระหวา่งปี ค.ศ. 2011-2015 (พ.ศ. 
2554-2558) โดยมีเป้าหมาย หลกัคือการพฒันาให้ มาเลเซีย กา้วไปสู่ high income country งบประมาณ 
230 พนัลา้นริงกิต โดยเป็นงบประมาณ Physical Development 60% และเป็น งบประมาณ Non-Physical 
Development 40% และสามารถแบ่งสัดส่วนตามภาคส่วนต่างๆ ไดด้งัน้ี งบประมาณ ดา้นเศรษฐกิจ 55% 



งบประมาณดา้นสังคม 30% งบประมาณ ดา้นความมัน่คง 10% และ งบประมาณบริหารจดัการทัว่ไป (general 
administration) 5% เป้าหมายทางเศรษฐกิจ GDP ขยายตวัเฉล่ียปีละ 6% GNI เพิ่มเป็น 12,139 ดอลลาร์สหรัฐ 
(38,845 ริงกิต) ต่อคนต่อปีในปี 2558 การลงทุนภาค เอกชน (Private Investment) ขยายตวัปีละ 12.8% การ
บริโภคภาคเอกชน (Private Consumption) ขยายตวัปีละ 7.7% การลงทุนภาครัฐ (Public Investment) ขยายตวัปี
ละ 5% การบริโภคภาครัฐ (Public Consumption) ขยายตวัปีละ 4.8% การขาดดุลงบประมาณ (Budget Deficit) 
ลดลงใหเ้หลือ 2.8% ของ GDP ในปี 2558 การส่งออก ขยายตวัปีละ 7.2% การน าเขา้ขยายตวัปีละ 8.6% 
ยุทธศาสตร์หลัก (Strategic Thrust) 
 (1) เปล่ียนแปลงการใหบ้ริการของภาครัฐเพื่อเปล่ียนแปลงมาเลเซีย (Transforming Government to 
transform Malaysia) – การปฏิรูประบบ ราชการโดยเนน้หลกัการส าคญั 4 ประการคือ วฒันธรรมส่งเสริม
ความคิด สร้างสรรคแ์ละนวตักรรม ความรวดเร็วของระบบการตดัสินใจและการปฏิบติังาน ความคุม้ค่า (value-
for-money) และความซ่ือสัตย ์
 (2) สร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Creating the environment for unleashing 
economic growth) – โดยจะเนน้ การสนบัสนุนให้ภาคเอกชนเป็นผูผ้ลกัดนัหลกัของเศรษฐกิจ มาเลเซีย 
สนบัสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดว้ยนวตักรรม ปฏิรูปบทบาทของภาครัฐต่อภาคเอกชน พฒันาธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ส่งเสริมการแข่งขนัของมาเลเซีย ในตลาดโลก พฒันาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน และเนน้การพฒันาพื้นท่ีและภาคส่วนท่ีจะเป็น engine of growth (ไดแ้ก่ economic corridor ทั้ง 5 
และ NKEA ทั้ง 12 สาขา) 
 (3) กา้วไปสู่การพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคมแบบมีส่วนร่วม (Moving towards inclusive socio-
economic development) – โดยจะเนน้ การยกระดบัฐานะและความเป็นอยูข่องประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายไดต้ ่า 
(bottom 40% households) ยกระดบัการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของชาวภูมิบุตร โดยยงัคงเป้าหมายใหช้าวภูมิ
บุตรถือครองหุน้ส่วนกิจการไม่ต ่ากวา่ 30% ในระดบัมหภาค (30% Bumiputera corporate equity ownership at 
macro level) เร่งพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีประชาชนทุกคนเขา้ถึงได ้และส่งเสริมสังคมท่ีกา้วหนา้และมีส่วน
ร่วม (progressive and more inclusive) ตามแนวคิด 1Malaysia 
 (4) พฒันาและรักษาทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพ (Developing and retaining first-World talent base) – 
โดยจะเนน้ การปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อปรับปรุงผลการเรียน การยกระดบัฝีมือแรงงานชาว มาเลเซีย เพื่อเพิ่ม
โอกาสการไดรั้บการจา้งงาน และการปฏิรูปตลาดแรงงานเพื่อให้ มาเลเซีย เป็นประเทศท่ีมีรายไดสู้ง 
 (5) พฒันาสภาพแวดลอ้มซ่ึงช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวติ (Building an environment that enhances quality 
of life) – โดยจะเนน้ การพฒันาพื้นท่ีอยูอ่าศยัส าหรับประชาชนใหน่้าอยู ่การพฒันาระบบขนส่งมวลชนโดยยดึ
ความตอ้งการของประชาชนเป็นหลกั ปฏิรูประบบสาธารณสุขเพื่อยกระดบัคุณภาพและใหป้ระชาชนทุกคน



เขา้ถึงได ้โครงการเคหะสงเคราะห์เพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงบา้นท่ีมีคุณภาพและสามารถเป็นเจา้ของได้ 
การใหบ้ริการระบบสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ ลดอาชญากรรมเพื่อใหชุ้มชนปลอดภยัข้ึน และให้
ความส าคญักบัพื้นฐานส่ิงแวดลอ้ม (environmental endowments) ของ มาเลเซีย 

 
3. ประเทศฟิลปิปินส์ 

 1. แก้ไขภาวะขาดดุลงบประมาณ 
 เป็นปัญหาสืบเน่ืองมาจากรัฐบาลชุดก่อนโดยเนน้การสร้างวนิยัทางการคลงัโดยใชว้ธีิการบริหาร
งบประมาณแบบสมดุล (Zero –Budgeting Policy) ในการน้ีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ไดป้ระกาศในระหวา่งการ
แถลงนโยบายในโอกาสเขา้รับต าแหน่ง (State of the Nation Union) เม่ือกรกฎาคม 2553 วา่จะเสนอร่างกฎหมาย
ความรับผดิชอบ ทางการคลงั (Fiscal Responsibility Bill) เพื่อใชเ้ป็นกลไกในการควบคุมการพิจารณา อนุมติั
เฉพาะโครงการท่ีสามารถระบุแหล่งท่ีมาของงบประมาณไดเ้ท่านั้น ซ่ึงขณะน้ี ร่างกฎหมายฉบบัดงักล่าวยงัอยูใ่น
ระหวา่งการพิจารณาของรัฐสภา อน่ึง รัฐบาลตั้งเป้าหมายการขาดดุลงบประมาณไว ้2% ใน 2556 
 2. ฟ้ืนฟูสถานะทางคลงั 
 โดยการปฏิรูประบบการจดัเก็บภาษีและรายไดเ้ขา้รัฐ  การแกไ้ขปัญหาการฉอ้ราษฎร์บงัหลวง/การ
ลกัลอบน าเขา้สินคา้อยา่งผดิกฎหมาย (กระทรวงการคลงัฟิลิปปินส์ ประเมินวา่ รัฐบาลฟิลิปปินส์สูญเสียรายได้
จากการหลีกเล่ียงการเสียภาษีประมาณ 20 พนัลา้นเปโซต่อปี) การกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
และการออกพนัธบตัรสกุลเงินเปโซ 
 3. สนับสนุนการมีส่วนร่วมการเป็นหุ้นส่วนของภาคเอกชน ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชน (Public – Private Partnership: PPP) 
 เพื่อระดมทุนในการปรับปรุงและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคการ
ท่องเท่ียวอุตสาหกรรมการเกษตร และโครงสร้างพื้นฐาน โดยประธานาธิบดี Aquino ไดป้ระกาศจะด าเนิน
โครงการ PPP ใหไ้ด ้70-100 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 740 พนัลา้นเปโซ (16.8 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ) ก่อนครบ
วาระการด ารงต าแหน่งใน 2559 อน่ึง รัฐบาลฟิลิปปินส์ไดจ้ดัตั้ง PPP Center ซ่ึงเป็นหน่วยงานใหม่ ภายใต้
องคก์ารเศรษฐกิจ และการพฒันาแห่งฟิลิปปินส์ เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางในการประสานนโยบายระหวา่ง
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และอ านวยความสะดวกแก่ผูล้งทุน อน่ึง เม่ือพฤศจิกายน 2552 รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้
ประกาศแผนจะเปิดประมูลโครงการ PPP ในปี 2554 จ านวน 10 โครงการไดแ้ก่ โครงการเก่ียวกบัการก่อสร้าง
ถนน/ทางพิเศษ 2 โครงการ โครงการเก่ียวกบัการสร้าง/ปรับปรุง/บริหารท่าอากาศยาน 4 โครงการและโครงการ
เก่ียวกบัการก่อสร้างส่วนขยายของรถไฟฟ้า 2 โครงการ ในส่วนของการระดมเงินทุน นอกจากแผนการออก
พนัธบตัรเพื่อใชใ้นโครงการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานระยะเวลา 20 และ 25 ปีและการร่วมมือกบัธนาคาร



ในก ากบัของรัฐ ในการสนบัสนุนค่าชดเชยในการเวนคืน ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยงัแสวงโอกาสในการหา
เงินทุนจากต่างประเทศจาก World Bank และ ADB (ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนศึกษารูปแบบการด าเนินโครงการ
ร่วมกนั) และไดป้ระชาสัมพนัธ์โครงการ PPP ใหน้กัลงทุนต่างประเทศ ในระหวา่งการเยอืนต่างประเทศ อาทิ 
สหรัฐฯ และญ่ีปุ่น นอกจากน้ี รัฐมนตรี ต่างประเทศฟิลิปปินส์ไดห้ยบิยกเร่ือง PPP ข้ึนหารือกบัประธานาธิบดี
เกาหลีใตใ้นระหวา่งการเยอืนเกาหลีใตเ้ม่ือมกราคม 2554 
 4. สร้างเสริมบรรยากาศในการลงทุนในฟิลปิปินส์ 
 โดยการอ านวยความสะดวก และลดขั้นตอนการด าเนินธุรกิจ ใหมี้ความสะดวกและรวดเร็วข้ึน ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน โดยเม่ือกนัยายน 2553 รัฐบาลฟิลิปปินส์ไดริ้เร่ิมใชร้ะบบ Electronic Business Name 
Registration System (eBNRS) ในการขออนญุาตประกอบธรุกิจจดัตั้งบริษทั โดยตั้งเป้าหมายจะลดระยะเวลาใน
การขออนุญาตลงจาก 45 – 60 วนั เหลือ 1 สัปดาห์ โดยระบบดงักล่าวเป็นการปูทางไปสู่การใช ้National 
Business Registry Database ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลการจดทะเบียนบริษทัร่วมระหวา่ง หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ของฟิลิปปินส์ อาทิ กระทรวงการคา้และอุตสาหกรรม คณะกรรมการหลกัทรัพย ์และหน่วยงานทอ้งถ่ิน 
นอกจากน้ี รัฐบาลชุดปัจจุบนัยงัเนน้การสร้างความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ ในดา้น
เสถียรภาพของรัฐบาลและความต่อเน่ืองของ นโยบาย ปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได ้

 



 
4. ประเทศอนิโดนีเซีย 

 หลงัจากท่ีมีการเปล่ียนแปลงการปกครองประเทศแบบผกูขาดจากอดีตประธานาธิบดี ซูฮาโต ประเทศ
อินโดนีเซียไดป้ฏิรูประบบเศรษฐกิจภายในประเทศของตนในทุกๆ ดา้น เพื่อสร้างความเจริญเติบโตใหเ้กิดข้ึน
ภายในประเทศและลดความเหล่ือมล ้าดา้นรายไดข้องประชาชน นอกจากน้ีแลว้ยงัไดป้รับปรุงนโยบายเศรษฐกิจ
ภายในประเทศอยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย เพื่อรองรับต่อการพฒันาของประเทศ และเตรียมความพร้อมในการ
เปล่ียนแปลงของภูมิภาค 
 นโยบายดา้นเศรษฐกิจภายในประเทศ มุ่งเนน้การขยายตวัของการบริโภคในประเทศ (Consumption) 
และการลงทุน (Investment) เป็นปัจจยัหลกัส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจใหมี้การเจริญเติบโต นอกจากน้ี 
ยงัด าเนินการส่งออก โดยเฉพาะสินคา้ท่ีมิใช่ทรัพยากรธรรมชาติ (Non – Oil & Gas) รวมทั้งตอ้งการขยายตลาด
ไปยงัตลาดใหม่ๆดว้ย เช่น ตะวนัออกกลาง ยโุรปตะวนัออก และแอฟริกา โดยจะเพิ่มสัดส่วนใหม้ากข้ึนจาก
ตลาดดั้งเดิม เช่น สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และ เกาหลีใต ้เป็นตน้ 
 อินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีระบบการคา้เสรี ทั้งการคา้ในประเทศและการคา้ระหวา่งประเทศ อยา่งไรก็
ดี อินโดนีเซียมีการหา้ม การควบคุม การจ ากดั ทางการคา้กบัสินคา้บางประเภท ซ่ึงจะเป็นไปตามกฎระเบียบของ
กระทรวงการคา้ 
 สินคา้น าเขา้นั้น อาจเป็นสินคา้ท่ีสามารถน าเขา้มาไดโ้ดยผูน้ าเขา้ประเภทผูผ้ลิต (Producing importer: 
IP) หรือโดยผูน้ าเขา้จดทะเบียน (registered importer: IT) และยงัมีสินคา้บางประเภทท่ีหา้มน าเขา้ ส าหรับ 
สินคา้น าเขา้ท่ีไม่อยูใ่นรายการหา้มน าเขา้หรือรายการสินคา้ควบคุมจะสามารถน าเขา้ไดโ้ดยผูน้ าเขา้ทัว่ไปท่ีมี
ใบอนุญาตน าเขา้ (import license) หรือมีเลขทะเบียนน าเขา้ 
 

5. ประเทศสิงคโปร์ 
 สิงคโปร์มีนโยบายการคา้เสรี การน าเขา้/ส่งออกสินคา้เป็นไปอยา่งเสรี โดยผูน้ าเขา้/ผูส่้งออกจะตอ้ง 
จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัไวก้บัหน่วยงาน Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA) 
และไดรั้บใบอนุญาตการน าเขา้/การส่งออกจาก International Enterprise Singapore (IE Singapore) 
 กระทรวงการคลงัสิงคโปร์ประกาศเป้าหมายส าคญั 6 ประการ เพื่อส่งเสริมใหเ้ศรษฐกิจเติบโตกา้วหนา้
อยา่งต่อเน่ืองในอนาคต สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
 1. Economic growth that sustainable : โดยบ่งช้ีภาคอุตสาหกรรมส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการเติบโต 
การสร้างโอกาสการจา้งงาน และพฒันาบุคลากรใหส้ามารถแข่งขนัไดก้บันานาชาติ 



 2. Having a strong social security framework : ใหค้วามมัน่ใจเสถียรภาพดา้นการเงิน  ส่งเสริมและ
พฒันาการักษาสุขอนามยัและท่ีพกัอาศยั ซ่ึงประชากรสามารถจ่ายไดโ้ดยไม่มีความล าบาก 
 3. A world-class environment and infrastructure : ให้เป็นเมืองท่ีมีชีวติชีวาของโลก การคมนาคมขนส่ง
สะดวกและสภาวะแวดลอ้มรักธรรมชาติ 
 4. A Singapore that is secure and influential : การเตรียมพร้อมส าหรับช่วงวกิฤตต่างๆ และสร้างใหมี้
ความเป็นอยูท่ี่ดี 
 5. Having strong families, cohesive society : ใหมี้การศึกษาท่ีไดร้ะดบันานาชาติ ใหค้วามส าคญัต่อ
ประชากร 
 6. Effective government : สร้างบุคลากรใหเ้ป็นผูน้ า ควบคุมมวลชนใหต้ั้งอยูใ่นความสงบและ
ปราศจากอาวธุ ปราบการคอร์รัปชัน่ เจา้หนา้ท่ีภาครัฐปฏิบติังานดว้ยความตั้งใจและสุจริต และการใชเ้ครือข่าย
ขอ้มูลใหเ้ป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
 

6. ประเทศ บรูไนดารุสซาราม 
ปัจจุบนั รัฐบาลก าลงัพยายามพฒันาภาคเศรษฐกิจอ่ืน เพื่อเปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจท่ีพึ่งพาน ้ามนัและก๊าซเป็น
หลกัไปสู่โครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน  เน่ืองจากมีการคาดการณ์วา่ ปริมาณน ้ามนัส ารอง
ท่ียนืยนัแลว้ (proven reserve) ของบรูไนจะหมดลงในราวปี 2558 ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจถดถอยในเอเซีย
ตั้งแต่ปี 2543 ท  าใหบ้รูไนเร่งปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และใหม้าตรการต่าง ๆ เพื่อสร้างความหลากหลาย
ทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 

1. จดัตั้งสภาท่ีปรึกษาดา้นเศรษฐกิจ น าโดยเจา้ชายโมฮาเหมด โบลเกียห์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการ
ต่างประเทศ โดยมีแนวทางในการส่งเสริมใหภ้าคเอกชนมีบทบาทมากข้ึนในการพฒันาเศรษฐกิจ 

2. ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จากเดิมท่ีเนน้นโยบายการใหส้วสัดิการ  มาเป็นการส่งเสริมการลทุนจาก
ต่างประเทศและการแปรรูปรัฐวสิาหกิจ  โดยใหภ้าคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึนและมีการขยายฐานการ
จดัเก็บภาษี 

3. ปรับเปล่ียนยทุธศาสตร์การลงทุนในต่างประเทศของ BIA โดยหนัมาลงทุนในธุรกิจดา้นใหม่ ๆ ท่ีมี
ความเส่ียงต ่า เช่น การซ้ือหุน้ในกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศและโทรคมนาคม หรือธุรกิจสายการบิน 

4. ตามแผนพฒันาประเทศฉบบัท่ี 8 (The Eighth National Development Plan : 8th  NDP) ซ่ึงด าเนินการ
ระหวา่งปี 2544-2548 รัฐบาลบรูไนไดต้ั้งเป้าหมายอตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) 
ท่ี 5-6% โดยเนน้การสร้างสมดุลของงบประมาณให้ดีข้ึน  และก าหนดมาตรการในการพฒันาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
แบบยัง่ยนื  สร้างการขยายตวัและความเขม้แขง็ใหก้บัอุตสาหกรรมน ้ามนัและก๊าซ  รวมทั้งการพฒันา



อุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่าง ๆ พฒันาเศรษฐกิจและสังคม และทรัพยากรมนุษย ์ รวมทั้งอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และเล็ก  ขยายความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน   แปรรูปรัฐวสิาหกิจบางกิจการ  และสร้างความ
แขง็แกร่งในระบบการเงินและการคลงั  นอกจากน้ี ยงัยดึแนวคิดของระบบธรรมาภิบาล (Good Governance) 
และมุ่งเนน้การเสริมสร้างความแขง็แกร่งของภาคเอกชน 

5. ส่งเสริมการลงทุนร่วมกบัต่างชาติ  สนบัสนุนการเปิดเสรีการคา้  และสร้างบรรยากาศการลงทุนท่ี
เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อนกัลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ 

6. พฒันาประเทศให้เป็นศูนยก์ลางการคา้และการท่องเท่ียว (Service Hub for Trade and Tourism – 
SHuTT 2003 Vision) และตั้งเป้าหมายในการเป็นศูนยก์ลางการขนถ่ายสินคา้ท่ีส าคญัในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้ ซ่ึงเป็นเป้าหมยหน่ึงในโครงการความร่วมมือของกลุ่ม Brunei Indonesia Malaysia Philippines – East 
ASEN Growth Area (BIMP-EAGA) 

7. สร้างความเขม็แขง็ของระบบการเงิน  เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศและเอ้ืออ านวยต่อโครงการ
พฒันาเศรษฐกิจและสาธารณูปโภคพื้นฐาน  และก าหนดแผนพฒันาประเทศใหเ้ป็นศูนยก์ลางดา้นการเงิน
ระหวา่งประเทศ (Brunei International Financial Center : BIFC) เพื่อพฒันาการใหบ้ริการทางการเงินระหวา่ง
ประเทศ  กระจายความหลากหลายทางเศรษฐกิจ  และสร้างโอกาสในการท างานใหก้บัประชาชน 

 
 

7. ประเทศเวยีดนาม 
 นโยบายเศรษฐกิจการคา้ของเวยีดนามยงัคงเป็นไปในทิศทางเดิมนบัจากการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม
ตามนโยบาย “โด่ย เหมย” เม่ือกวา่ 20 ปีท่ีแลว้ ดงัจะเห็นไดจ้ากเป็นหมายและทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติปี 2549-2553 ขอ้หน่ึงท่ีระบุใหส้ร้างความเขม้แขง็ใหก้บัระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบสังคม
นิยมเพื่อกา้วสู่ความเป็นประเทศท่ีก าลงัพฒันาและทนัสมยัภายในปี 2563 เวยีดนามมีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัระบบ
เศรษฐกิจแบบเสรีของโลก ท าใหเ้ศรษฐกิจของเวยีดนามมีการเจริญเติบโตและมีรูปแบบท่ีเป็นสากลอยา่งมาก 
การเขา้เป็นสมาชิกของ WTO ท าใหเ้วยีดนามตอ้งมีการปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนกลไกภาครัฐ เพื่อ
เปิดตลาดสินคา้ ภาคบริการและการลงทุนในประเทศใหก้บัประเทศสมาชิก WTO 
 นโยบายการคา้ระหวา่งประเทศของเวยีดนาม คือ มีการส่งเสริมการคา้เสรีโดยรัฐบาล ไดมี้การปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบใหเ้อ้ืออ านวยต่อการคา้ระหวา่งประเทศ มีการจดัตั้งหน่วยงานของรัฐเพื่อประสานงานกบั
บริษทัการคา้ต่างประเทศของรัฐและบริษทัเอกชนในการติดต่อการคา้กบัต่างประเทศซ่ึงมีหน่วยงานท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ กระทรวงเศรษฐกิจสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ ศูนยพ์ฒันาการส่งออกหอการคา้และอุตสาหกรรมแห่ง



เวยีดนาม บริษทัจดัแสดงสินคา้และนิทรรศการ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัเวยีดนามยงัคงมีนโยบายปกป้อง
การใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นและทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศ รวมทั้งคุม้ครองกิจการภายในประเทศ 
โดยมีมาตรการควบคุมทั้งดา้นส่งออกและน าเขา้ เช่น การควบคุมการส่งออก และน าเขา้สินคา้บางประเภท และ
การก าหนดโควตาการส่งออกและน าเขา้สินคา้บางประเภท เป็นตน้ 
 ในตลอดช่วงเวลา 2550 - 2553 ประเทศเวยีดนามประสบกบัปัญหาการขาดดุลการคา้อยา่งต่อเน่ืองซ่ึง
สาเหตุหน่ึงมาจากภาวะเงินเฟ้อในประเทศท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหร้าคาสินคา้ส่งออกมีราคาสูงข้ึนดว้ย 
ท าใหสู้ญเสียโอกาสในการแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดโลกได ้และ ในปี 2554 รัฐบาลเวยีดนามไดส่้งเสริมให้
ประชาชนซ้ือสินคา้ท่ีผลิตข้ึนภายในประเทศ เพื่อลดการน าเขา้ และลดการขาดดุลการคา้ อีกทั้งยงัลดความส าคญั
ของการจดักิจกรรมแสดงสินคา้ของต่างชาติในประเทศลง 
 
 

8. ประเทศลาว 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
 สปป.ลาว เร่ิมจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติข้ึนคร้ังแรกเม่ือปี 2524 มีการทบทวนและ
จดัท าข้ึนใหม่ทุก 5 ปี เพื่อใชเ้ป็นแผนยทุธศาสตร์ในการพฒันาประเทศ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่ง การใชแ้ผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 7 แผนพฒันาฯ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัมีดงัน้ี 
 1. แผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ี 1 (2524-2528) 
 2. แผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ี 2 (2529-2533) 
 3. แผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ี 3 (2534-2538) เนน้การคา้เสรี 
 4. แผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ี 4 (2539-2543) เนน้การคา้เสรี 
 5. แผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ี 5 (2544-2548) โดยในปีแรกของ 
 การใชแ้ผนดงักล่าว พรรคประชาชนปฏิวติัลาวไดจ้ดัการประชุมสมชัชาพรรคฯ คร้ังท่ี 7 ท่ีประชุมพรรค
ไดก้ าหนดเป้าหมายและแนวทางการพฒันาประเทศ ในระยะสั้น (ปี 2544-2548) ระยะกลาง (ปี 2553) และระยะ
ยาว (ปี 2563) ท่ีส าคญั ดงัน้ี 
  1) ในระยะสั้นและระยะกลาง (ปี 2544-2553) จะผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองใน
อตัราเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 7 ต่อปี 
  2) ยติุการท าไร่เล่ือนลอย ยติุการปลูกฝ่ิน และลดอตัราความยากจนลงคร่ึงหน่ึงภายในปี 2548 
  3) ในระยะยาว (ปี 2563) จะพฒันา สปป.ลาวพน้จากสถานการณ์เป็นประเทศพฒันานอ้ยท่ีสุด 
และประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียประมาณ 1,000 เหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มข้ึนจากฐานปี 2544 ประมาณ 3 เท่าตวั) 



 6. แผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ี 6 (2549-2553) มีสาระส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 6 ก าหนดอตัราขยายตวัทางเศรษฐกิจของสปป.ลาว ร้อยละ 7.5-8.0 เฉล่ียร้อยละ 7.2 ต่อปี 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้การขยายตวัของการลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกของประเทศ เป็น 
อตัราขยายตวัทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรและป่าไม ้ร้อยละ 3-3.4 ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 13-14 
ภาคบริการ ร้อยละ 7.5-8 ในปี 2553 รัฐบาลมุ่งหวงั ดงัน้ี 
  - ภาคเกษตรกรรมและป่าไมมี้สัดส่วนร้อยละ 36 ของ GDP ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนร้อยละ 
36.4 ของ GDP และภาคบริการมีสัดส่วนร้อยละ 27.6 ของ GDP 
  - ขจดัความยากจน ก าหนดใหพ้ลเมืองของประเทศมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากประมาณ 380 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อคนต่อปี ในปี 2547 เป็น 827 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อปี ภายในปี 2553 และหลุดพน้ความยากจน
ภายในปี 2563 
  - ก าหนดเป้าหมายมูลค่าส่งออกขยายตวัร้อยละ 10 ต่อปี ในช่วงปี 2549-2553 เพื่อผลกัดนัให้
การขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้อุตสาหกรรมท่ีคาดวา่จะเป็นตวัจกัรส าคญัในการ
เพิ่มรายไดใ้นการส่งอกใหก้บั สปป.ลาว ไดแ้ก่ พลงังานไฟฟ้า ไมแ้ละเฟอร์นิเจอร์ ส่ิงทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป และ
เหมืองแร่ โดยรัฐบาล สปป.ลาว คาดวา่การส่งออกรวม ของประเทศในช่วงปี 2549-2553 จะมีมูลค่าทั้งส้ิน 2.92 
พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยในปี 2553 ซ่ึงเป็นปีสุดทา้ยของแผนฯ มีมูลค่าส่งออกของอุตสาหกรรม ต่างๆ ดงันี 
  - แรงงานและการจา้งงาน ตามแผนฯ ก าหนดใหใ้ชม้าตรการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของแรงงาน ปี 2553 ประชากรประมาณ 3.4 ลา้นคน จะสามารถเขา้ถึงโอกาสการจา้งงานปี           
2549-2553 มีแรงงาน เขา้สู่ตลาดงาน 1.217 ลา้นคน ในจ านวนน้ีเป็นแรงงานใหม่ 592,000 คน และในช่วงปี 
2549-2553 มีการจา้งงาน 652,000 คน (130,000 คนต่อปี) เป็นแรงงานจะอยูใ่นภาคเกษตรกรรมลดลงเป็น            
ร้อยละ 73.8 ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 3.8 ในปี 2553 แผนพฒันาฯ จะมุ่งให้เกิดการจา้งงานเพิ่มข้ึน และ 
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์โดยเฉพาะพฒันาแรงงานใหมี้ทกัษะเพื่อภาคอุตสาหกรรม จะสนบัสนุนการส่งออก
แรงงาน 5,000 คนต่อปี นโยบายการใชแ้รงงานต่างประเทศจะก าหนดใหเ้ป็นแรงงานมีฝีมือ แรงงานท่ีขาดแคลน
ใน สปป.ลาว 
  - การลงทุน เพื่อใหเ้ศรษฐกิจมีอตัราเพิ่มร้อยละ 7.5-8.0 ต่อปี จะตอ้งมีการลงทุน 284,230.77 
เหรียญสหรัฐฯ ประมาณร้อยละ 32 ของ GDP การลงทุนควรจะเพิ่มร้อยละ 19.3 ต่อปี หรือ จากร้อยละ 29 ของ 
GDP ในปี 2548 เป็นร้อยละ 34.3 ในปี 2553 แบ่งเป็นการลงทุนภาครัฐ 88,846.1 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และการ
ลงทุนภาคเอกชน 194,636.02 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 
 7. แผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ี 7 (2554-2558) ใหค้วามส าคญักบัการลงทุนในประเทศการพฒันา 
อุตสาหกรรมใหท้นัสมยั ซ่ึงคาดวา่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจเติบโตตามเป้าหมายท่ีร้อยละ 8 



หากการลงทุนมีสัดส่วนร้อยละ 32 ของ GDP ทั้งน้ี ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา รัฐบาลใหค้วามส าคญัต่อการขยาย 
ความร่วมมือกบัหุน้ส่วนทั้งในและต่างประเทศ 

 
 
 

9.ประเทศพม่า 
 ในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศจากอดีตมาถึงปัจจุบนัเมียนมาร์ไดใ้ชร้ะบบเศรษฐกิจหลายระบบ 
เร่ิมจากระบบตลาดเสรี (Free market system) ระหวา่งปี 2429 - 2491 ในยคุอาณานิคมของสหราชอาณาจกัรมา
เป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมผสาน โดยใหแ้รงขบัเคล่ือนทางการตลาดมีบทบาทส าคญัในกระบวนการพฒันา 
ต่อมาระหวา่งปี 2505 - 2531 เป็นระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม และในปี 2531 จนถึงปัจจุบนัหลงัจากการ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง สภาสันติภาพและการพฒันาแห่งรัฐ (State Peace and Development Council (SPDC)) 
ไดก้ าหนดใหใ้ชร้ะบบเศรษฐกิจแบบกลไกตลาด SPDC ไดป้ฏิรูปมาตรการต่างๆเพื่อแกไ้ขปัญหาสภาพเศรษฐกิจ
ท่ีตกต ่า และสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศได ้
 ก่อนท่ีเมียนมาร์จะก าหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติอยา่งชดัเจน ไดมี้นโยบายเร่งพฒันาโครงสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐานภายในประเทศ เพื่อรองรับการพฒันาเศรษฐกิจและการลงทุนจากต่างประเทศ ตลอดจน
เนน้ความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้นท่ีมีชายแดนติดต่อกนั ไดแ้ก่ จีน ลาว และไทยไปพร้อมกนั เพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตภาคเกษตรกรรมและภาคบริการ (การท่องเท่ียว) อยา่งไรก็ตาม แผนพฒันาเศรษฐกิจในอดีตจะ
มุ่งเนน้ในการพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นหลกั 
 ภายใตก้ารปกครองโดยสภาสันติภาพและการพฒันาแห่งรัฐ (SPDC) สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไดข้ยายตวัข้ึน กล่าวคือในปี 2532 – 2534 เศรษฐกิจเร่ิมกระเต้ืองข้ึนเล็กนอ้ย หลงัจากอตัราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจก่อนหนา้น้ีติดลบต่อเน่ืองกนั 3 ปี และจากแผนพฒันาเศรษฐกิจ ฉบบัแรก (2535 - 2538) อตัราการ
เติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติหรือ GDP อยูท่ี่ 7.5% และจากแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ี 2 (2539 - 
2543) อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติหรือ GDP โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 8.5% ส าหรับในช่วง 



แผนพฒันาฉบบัท่ี 3 (2544 - 2548) อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติหรือ GDP อยูท่ี่ 10.5% 
แผนพฒันาฉบบัท่ี 4 (2549 - 2553) อตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติอยูท่ี่ 8% 
 รัฐบาลเมียนมาร์ไดด้ าเนินนโยบายระบบเศรษฐกิจเสรี โดยใหภ้าคเอกชนมีส่วนร่วมในการผลิต การ
จดัการ รวมทั้งไดเ้ปิดประเทศใหมี้การคา้เพิ่มมากยิง่ข้ึน โดยลกัษณะของนโยบายดา้นการคา้ ดงัน้ีคือ 
 1. ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยการเพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูก (ไม่ใช่การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นท่ี) 
ท าใหผ้ลผลิตและการส่งออกของพืชเศรษฐกิจ บางชนิด เช่น ขา้ว ธญัพืช ฝ้าย ออ้ย งา ถัว่ และดอกทานตะวนั
เพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ตาม นโยบายดงักล่าว ยงัไม่สามารถด าเนินการไดผ้ลเตม็ท่ี เน่ืองจาก รัฐบาลเมียนมาร์ควบคุม
ราคาพืชเศรษฐกิจหลกั เช่น ขา้ว และออ้ย 
 2. ส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ เช่น น ้ามนั (edible oil) และกระดาษ เพื่อลดการขาดดุลการคา้
และรักษาปริมาณเงินทุนส ารองต่างประเทศ 
 3. ขยายภาคอุตสาหกรรมการผลิตใหห้ลากหลาย โดยรัฐบาลเมียนมาร์ใหก้ารส่งเสริมรัฐวสิาหกิจของ
เมียนมาร์ในการผลิต เคร่ืองจกัร ยานพาหนะและอุปกรณ์ โทรทศัน์ อุปกรณ์ส่ือสาร ส่ิงทอ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
น ้าตาล ยาง ผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้ า และผลิตภณัฑจ์ากไม ้อยา่งไรก็ดี รัฐบาลเมียนมาร์ไม่ไดใ้หก้ารสนบัสนุนในดา้น
น้ีต่อภาคเอกชน หรือนกัลงทุนต่างชาติ 
 กฎระเบียบทางการค้าทีส่ าคัญ 
 มาตรการน าเข้า - ส่งออก 
 ผูท้  าธุรกิจน าเขา้ส่งออกสินคา้ ตอ้งยืน่จดทะเบียนเป็นผูน้ าเขา้ส่งออกท่ีส านกังานทะเบียนน าเขา้ - 
ส่งออก (Export Import Registration Office) กระทรวงพาณิชยข์องเมียนมาร์ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
ธุรกิจน าเขา้ 
 - ส่งออก เป็นเงิน 50,000 และ 100,000 จา๊ต โดยมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 1 และ 3 ปี ตามล าดบั ผู ้
ท่ีจะท าธุรกิจน าเขา้-ส่งออกสินคา้ จะตอ้งยื่นขอจดทะเบียนเป็นผูน้ าเขา้และส่งออกท่ีส านกังานทะเบียนน าเขา้-
ส่งออก(Export-Import Registration Office) กรมการคา้พาณิชย ์กระทรวงพาณิชย ์
 คุณสมบัติของผู้น าเข้าและส่งออก 
 - บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติเมียนมาร์หรือท่ีแปลงสัญชาติเป็นเมียนมาร์ (Naturalized Citixenship) 
 - หา้งหุน้ส่วน บริษทัท่ีจดัตั้งในเมียนมาร์ 
 - หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บริษทัร่วมทุน ท่ีจดัตั้งข้ึนภายในกฎหมายการลงทุนต่างu3611 ประเทศของเมียนมาร์ 
 - สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนภายใตก้ฎหมายสหกรณ์ของเมียนมาร์ในปี 2533 
 สิทธิของผู้จดทะเบียน 



 - สามารถส่งออกสินคา้ทุกชนิด ยกเวน้ ไมส้ัก น ้ามนัปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ไข่มุก หยก อญัมณี แร่
ธรรมชาติ และสินคา้อ่ืนๆ ท่ีระบุวา่สามารถด าเนินการไดโ้ดยหน่วยงานรัฐวสิาหกิจแต่เพียงผูเ้ดียว 
 - สามารถน าเขา้สินคา้ทุกชนิดตามเง่ือนไขของกฎและระเบียบท่ีระบุไว ้ยกเวน้สินคา้ท่ีเป็นสินคา้หา้ม
น าเขา้ 
 - สามารถจ าหน่ายสินคา้ในตลาดภายในประเทศได ้
 - สามารถยืน่ขอหนงัสือเดินทางประเภทธุรกิจไปต่างประเทศได ้
 

10. ประเทศราชอาณาจักรกมัพูชา 
 ในกมัพูชาไม่มีขอ้กีดกนัทางการคา้โดยใชใ้บอนุญาตหรือโควตาน าเขา้ ยกเวน้ กบัสินคา้ท่ีตอ้งหา้มตาม
กฎหมาย หรือสินคา้ตามขอ้ก าหนด ตอ้งขอใบอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ ยารักษาโรค อญัมณี 
ทองค า และกรด เป็นตน้ ยกตวัอยา่งเช่น ก่อนท่ีจะอนุญาตใหน้ าเขา้ยารักษาโรคของกมัพูชา ผน้ าเขา้และผูผ้ลิตยา
ในต่างประเทศ จะตอ้งจดทะเบียนต ารับยารักษาโรค ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกมัพูชาก่อน และเม่ือ ตอ้งการน าเขา้
ตอ้งขอใบอนุญาตท่ีมีอายใุห้น าเขา้ภายใน 6 เดือน จากกระทรวงสาธารณสุขทุกคร้ัง ส่วนการน าเขา้กรดตอ้งขอ
ใบอนุญาตน าเขา้ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม 
 อยา่ งไรก็ตามกมัพูชายงัไม่มีกฎหมายก าหนดเก่ียวกบัมาตรฐานสินคา้ แต่มีกฎหมายเก่ียวกบัสลากการ
ระบุส่วนผสมและอายผุลิตภณัฑต่์างๆ จากการท่ีประเทศกมัพูชาไม่สามารถผลิตสินคา้เพื่อสนองความตอ้งการ
ของประชาชนไดเ้พียงพอสินคา้อุปโภคบริโภคส่วนใหญ่จึงตอ้งอาศยัการน าเขา้ โดยมีกฎระเบียบและมาตรการ
ดา้นการน าเขา้-ส่งออกเป็นตวัควบคุม เช่น การน าสินคา้เขา้ประเทศตอ้งผา่นการตรวจสอบประเมินราคาและ
ช าระอตัราศุลกากรตามท่ีก าหนดในพิกดัศุลกากรกมัพูชา ทั้งน้ี กระทรวงเศรษฐกิจและการคลงั วา่จา้งให้
บริษทัเอกชน คือ บริษทั Societe Generale de Surveillance S.A. หรือ SGS ตรวจสอบและ ประเมินราคาสินคา้
ก่อนการน าเขา้ กล่าวคือ ผูท่ี้จะท าการส่งออกสินคา้ไปยงักมัพูชาซ่ึงมีมูลค่า FOB เกินกวา่ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
จะตอ้งแจง้ต่อส านกังานฯ บริษทั SGS ในประเทศท่ีท าการส่งออก เพื่อท าการตรวจสอบสินคา้ก่อนการส่งออก 
ซ่ึงเม่ือสินคา้ผา่นการตรวจสอบแลว้ บริษทั SGS จะออกเอกสาร RIA (Registered Import Advice) ให้แก่ผูน้ าเขา้
ในกมัพูชาเพื่อน าไปผา่นพิธีศุลกากร น าเขา้ต่อไป โดยผูน้ าเขา้ตอ้งเป็นผูช้  าระค่าธรรมเนียม PSI (Pre-Shipment 
Inspection) ในอตัราร้อยละ 0.8 ของมูลค่า FOB ของสินคา้ และมีกรมศุลกากรกระทรวงเศรษฐกิจและการคลงั
เป็นผูจ้ดัเก็บภาษีน าเขา้ 
 การช าระเงินค่าสินค้า 
 การช าระเงินค่าสินคา้ระหวา่งผูส่้งออกไทย กบัผูน้ าเขา้ของกมัพูชา มีดงัน้ี 



 (1) การช าระค่าสินคา้ดว้ยเงินสด สกุลเงินท่ีนิยมน ามาใชม้ากท่ีสุดคือ ดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินบาท 
หรือบางคร้ังจะช าระดว้ยทองค า 
 (2) การช าระดว้ยระบบ L/C (Letter of Credit) เป็นการช าระเงินค่าสิน คา้ท่ีมีมูลค่าสูง โดยผูซ้ื้อใน
กมัพูชา จะติดต่อกบัธนาคารของตนเอง เพื่อใหธ้นาคารของตน เปิด L/C ใหก้บัผูส่้งออกไทยโดยผา่นธนาคาร
ของไทย หลงัจากนั้นธนาคารของไทย จะส่ง L/C ใหผู้ส่้งออกเพื่อด าเนินการส่งมอบสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อต่อไป 
 (3) การช าระเงินระบบ D/P (Documents Against Payment)และ D/A (Documents Against Acceptance) 
ผสู้ ่่งออกของไทยจะท าการตรวจสอบฐานะและประวติัของผูซ้ื้อกมัพูชาก่อนจะเป็นท่ีพอใจแลว้ จึงส่งเอกสาร
และสินคา้ไปใหก้บัธนาคารของผูน้ าเขา้ โดยผูน้ าเขา้จะตอ้งช าระเงินค่าสินคา้ก่อน จึงจะสามารถน าเอกสาร ไป
ออกสินคา้ได ้
 (4) การช าระเงินดว้ยระบบ T/T (Telegraphic Transfer) ผูส่้งออกของไทย จะส่งสินคา้ไปใหก้บัผูน้ าเขา้
กมัพูชาโดยใหเ้ครดิตระยะหน่ึง เม่ือครบก าหนดเครดิต ผูน้ าเขา้กมัพูชา จะโอนเงินโดยทางโทรเลขกลบัมาใหผู้ ้
ส่งออกของไทย 
 (5) การช าระค่าสินคา้ตามแนวชายแดนไทย-กมัพูชา นิยมช าระดว้ยเงินสดเป็นสกุลเงินบาท สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐฯ และบางคร้ังอาจจ่ายเป็นทองค า  หากการซ้ือขายมีปริมาณมาก จะช าระดว้ยการโอนเงินทาง          
โทรเลข Telegraphic Transfer (T/T) การช าระสินคา้อีกวธีิหน่ึง คือ ผูส่้งออกไทยจะส่งสินคา้ไปใหผู้น้  าเขา้ของ
กมัพูชาก่อน โดยให้เครดิตระยะหน่ึง เม่ือครบก าหนดจ่าย จะมีนายหนา้ของกมัพูชา เขา้มาช าระเงินใหก้บัผู ้
ส่งออกไทยแทน ผูน้ าเขา้กมัพูชา เรียกระบบน้ีวา่ "โพยก๊วน" 
 ข้อก าหนดในการจดทะเบียนเคร่ืองหมายทางการค้า 
 ขอ้ก าหนดการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้รวมทั้งสิทธิการคุม้ครองผูป้ระกอบการต่างชาติ มีดงัน้ี 
 1. เอกสารท่ีใชป้ระกอบการด าเนินการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ กรอกแบบฟอร์มจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา้หนงัสือตน้ฉบบั Power of Attorney ของสินคา้ท่ีจดทะเบียนระยะเวลาท่ีใชใ้นการยืน่เร่ืองแต่
ละขั้นตอนตั้งแต่ตน้จนจบมีระยะเวลา  6 เดือน (ตามระเบียบท่ีก าหนด) แต่เจา้หนา้ท่ีของกรมทรัพยสิ์นทาง
ปัญญากมัพูชาแจง้วา่ หากมีเอกสารครบและไม่มีปัญหาใดๆ จะใชเ้วลาประมาณ 2 เดือนเท่านั้น 
 2. สิทธิการคุม้ครองผูป้ระกอบการ  หลงัจากไดจ้ดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้เรียบร้อยแลว้  เจา้ของ
เคร่ืองหมายการคา้ทั้งชาวกมัพูชาและชาวต่างประเทศ จะไดรั้บการคุม้ครองระยะเวลา 10 ปี และในปีท่ี 5 เจา้ของ
เคร่ืองหมายการคา้ตอ้งแจง้กระทรวงพาณิชยว์า่ไดใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้นั้นหรือยงั  
 3. ขอ้เสนอแนะการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ในกมัพูชา  ผูป้ระกอบการไทยท่ีประสงคจ์ะมี
เคร่ืองหมายการคา้ในกมัพูชาจะตอ้งยืน่ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ในกมัพูชา 



  - ค่าใชจ่้ายในการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ 1 ยีห่้อ ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมใหรั้ฐบาลเท่ากบั 
125 เหรียญสหรัฐฯ 
  - ตอ้งไปยืน่จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ท่ีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ 
กรมส่งเสริมการส่งออก   (2555) คู่มือการคา้และการลงทุนในประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน   
สืบคน้เม่ือ  13 มิถุนายน 2557   จากhttp://www.thai-aec.com 


