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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC)
ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1
อาเซี ย น (ASEAN)
หรื อ สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ปี 2510
โดยในระยะแรกนั้น มีสมาชิกเริ่มแรกจํานวน 6 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ภายหลังได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม
หรือที่เรียกกันว่าCLMVโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคอันจะนําไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและได้มีการรวมกลุ่มเพื่อขยายความร่วมมือและการค้าระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น
โดยการจัดทําเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) เมื่อปี 2535
ต่อมาในปี 2546 อาเซียนได้กําหนดทิศทางที่แน่ชัดว่าความร่วมมือจะต้องเดินทางไปสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ภายในปี 2558 ทั้งนี้ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนนั้นถือเป็นเพียงหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยอีกสองเสาหลัก
คือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) และได้มีการจัดทํากฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เพื่อ
การดําเนินงานไปสู่ประชาคมอาเซียน
ในการที่จะรวมตัวเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ภายในปี 2558 นั้น กลุ่มประเทศอาเซียนได้จัดทํา
แผนงานในเชิงบูรณาการในด้านเศรษฐกิจต่างๆ หรือพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC
Blueprint) โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญ 4 เรื่อง 2 ดังนี้
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว จะนําไปสู่การใช้กฎระเบียบการค้าในประเทศสมาชิก
ทั้งหมดเป็นอย่างเดียวกัน (Harmonization of Rules and Regulations) ทั้งในด้าน
มาตรฐาน คุณภาพ ราคา อัตราภาษี รวมถึงกฎระเบียบในการซื้อขาย การขจัดมาตรการและข้อ
กีดกันต่างๆ รวมถึงการมีมาตรการอํานวยความสะดวกทางการค้า เงื่อนไขการเคลื่อนย้ายบุคคล
สัญชาติอาเซียน และประเภทบริการและการลงทุนที่เสรีมากขึ้น
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กลุ่มพหุภาคี สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ, “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความสําคัญอย่างไร”, 15 มีนาคม 2554.
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สํานักงานส่งเสริมวิสาหกกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, “ถนนสู่ AEC เพื่อ SMEs ไทย”, 2553.
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2. การสร้างอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง (Highly Competitive
Economic Region) ในเวทีการค้าโลก ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม
การเงินการธนาคาร การจัดระบบการค้าให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม และการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา เป็นต้น
3. การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกันระหว่างสมาชิกอาเซียน โดยพัฒนา SMEs และ
เสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการความร่วมมือต่างๆ เช่น โครงการริเริ่มเพื่อการรวมกลุ่ม
ของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) ในการลดช่องว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของแต่ละประเทศสมาชิก
4. การเชื่อมโยงของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก ด้วยการเน้นและปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ
อาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค ให้มีท่าทีร่วมกัน โดยการจัดทําเขตการค้าเสรีอาเซียนกับ
ประเทศคู่เจรจาต่างๆ เพื่อให้เครือข่ายการผลิต/จําหน่ายภายในอาเซียนเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
ส่วนอื่นของโลก
อย่างไรก็ดี วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ทําให้ประเทศไทยหันมาดําเนินนโยบายการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
ให้มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยหันมาให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเศรษฐกิจในประเทศบนพื้นฐานความได้เปรียบของประเทศ มีการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในปัจจุบัน จากภาวะความผันผวนของกระแสเศรษฐกิจโลก ส่งผลอย่างมาก
ต่อการแข่งขันด้านราคาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทําให้ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องปรับตัวอีกครั้ง เพื่อหนีจาก
การแข่งขันด้านราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศจีนและเวียดนาม โดยหันไปเน้นการผลิตบนพื้นฐานองค์
ความรู้ (Knowledge-based) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) รวมไปถึงการสร้างคุณค่า (Value
Creation) ให้กับสินค้าและบริการ
ที่ผ่านมา จะเห็นว่านโยบายอุตสาหกรรมของไทย มักจะมุ่งเน้นที่การผลิตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเชิง
ตัวเลขเป็นหลัก แต่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างการผลิต และการยกระดับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาการนําเข้าและสร้างความยั่งยืนอย่างจริงจัง

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน
นับแต่อาเซียนได้รับการก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ช่วงเวลาหลักๆ ดังนี้
4.1 ช่วงแรกหลังการก่อตั้ง (พ.ศ. 2510 - 2520) ในช่วงเวลานี้ ยังมีการเผชิญหน้าทางการเมืองใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทําให้การเจริญเติบโตของอาเซียนเป็นไปอย่างไม่รวดเร็วนัก
และยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถรองรับความคิดเห็นหลากหลายของสมาชิก และสร้างรากฐาน
3

สําหรับจุดมุ่งหมายร่วมกันต่อไป ผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมจึงมีไม่ค่อยมาก แต่อาเซียนก็สามารถ
สานสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกันระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกได้เป็นผลสําเร็จ อย่างไรก็
ดี ทิศทางในการวางแผนงานด้านเศรษฐกิจของอาเซียนเริ่มชัดเจนมากขึ้นหลังจากการประชุม
สุดยอดอาเซียนครั้งแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2519 โดยผู้นําอาเซียน 5 ประเทศ คือ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ได้ลงนามในเอกสารสําคัญสองฉบับ ได้แก่
Declaration of ASEAN Concord และ Treaty of Amity and Cooperation in
Southeast Asia ที่ระบุความร่วมมือทางเศรษฐกิจหลายด้านเพื่อการดําเนินการต่อไป
4.2 ช่วงเวลาแห่งการขยายตัวของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2521- 2540) ในช่วงนี้
อาเซียนมีการขยายสมาชิกภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเริ่มปรากฏเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมทั้งเกิดความตกลงทางด้าน
เศรษฐกิจต่างๆ เกิดขึ้นหลายฉบับ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ความสําเร็จของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจครั้งสําคัญที่สุด คือ เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)
นอกจากนี้ อาเซียนก็ได้รับสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 1 ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม เมื่อปี 2530
หลังจากนั้น ผู้นําอาเซียนจึงได้ออกแถลงการณ์สิงคโปร์ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งที่ 4 เมื่อปี 2535 (Singapore Declaration of 1992) แสดงเจตนารมณ์ที่จะพัฒนา
ความสัม พั นธ์ ทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ เพื่อรักษาความมีเสถี ยรภาพและความ
เจริญรุ่งเรืองภายในภูมิภาค และได้ลงนามความตกลง 2 ฉบับ คือ ความตกลงแม่บทว่าด้วย
การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน (Framework Agreement on Enhancing
ASEAN Economic Cooperation) และความตกลงว่าด้วยอัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันสําหรับ
เขตการค้าเสรีอาเซียน (Agreement on the Common Effective Preferential Tariff
Scheme for the ASEAN Free Trade Area) หรือเรียกโดยย่อว่า ความตกลง CEPT เพื่อ
จัดตั้ง AFTA
4.3 วิกฤตเศรษฐกิจ และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจตามแนวทางของ ASEAN Vision 2020 (พ.ศ.
2541 - 2547) ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอย่างรุนแรงไปทั่วทวีปเอเชีย
ทําให้อาเซียนจําเป็นต้องวางแผนดําเนินงานด้านเศรษฐกิจให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค ผู้นําอาเซียนจึงได้ประกาศวิสัยทัศน์
อาเซียน (ASEAN Vision 2020) ในการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 2
เมื่อเดือนธันวาคม 2540 ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่อใช้เป็นเป้าหมายของการดําเนินงานความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนในศตวรรษที่ 21 และอีก 1 ปีต่อมา ผู้นําอาเซียนได้ให้ความ
เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการฮานอย (Hanoi Plan of Action) เพื่อใช้เป็นแผนการดําเนินงาน
ให้บรรลุวิสัยทัศน์อาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 6 ในเดือนธันวาคม 2541 ณ
กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
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4.4 การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบูรณาการทางเศรษฐกิจกับประเทศคู่เจรจา (พ.ศ.
2545-ปัจจุบัน) ในขณะที่อาเซียนอยู่ระหว่างการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฮานอยเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม ASEAN Vision 2020 นั้น สิ่งแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจการค้าภายนอกภูมิภาคได้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์ ความล่าช้าในการเจรจาการค้าพหุภาคี
และกระแสภูมภิ าคนิยม ทําให้อาเซียนเข้าสู่การเจรจาจัดทําเขตการค้าเสรีกับประเทศคูเ่ จรจาต่างๆ ซึง่ การ
เจรจาดังกล่าวก็ยังดําเนินอยู่จนกระทั่งปัจจุบัน ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และสหภาพยุโรป
นอกจากนี้ อาเซียนยังได้จัดทําการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดทําเขตการค้าเสรีอาเซียน-ปากีสถาน
เขตการค้าเสรีตะวันออก และความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจทีใ่ กล้ชิดในเอเชียตะวันออก

การจัดทําเขตการค้าเสรีเพื่อบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนเข้ากับประเทศคู่เจรจาภายนอกภูมิภาคเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่ทําให้อาเซียนต้องเร่งรัดให้การรวมกลุ่มภายในระหว่างประเทศสมาชิกภายในให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ผู้นํา
อาเซียนจึงได้ประกาศแสดงเจตนารมณ์ที่จะรวมกลุ่มภายในภูมิภาคให้เสร็จสิ้น ภายในปี 2563 ตามแถลงการณ์
บาหลี ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) ซึ่งได้มีการลงนามในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 7
ตุลาคม 2546 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
จากนั้นในปี 2550 ผู้นําอาเซียนได้เร่งรัดเป้าหมายของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
จากเดิมที่กําหนดไว้ใน ปี 2563 เป็นปี 2558 เพื่อให้ทันกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยได้ประกาศปฏิญญาเซบูว่าด้วยการเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (Cebu Declaration on the
Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2550
ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ต่อมาในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 ในเดือนพฤศจิกายน 2550
ผู้นําก็ได้เห็นชอบและลงนามในเอกสารสําคัญอีก 2 ฉบับ ได้แก่ กฎบัตรและปฏิญญาว่าด้วยแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) ซึ่งจะเป็นแผนงานสําหรับ
การดําเนินการตามพันธกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไปสู่การจัดตั้ง AEC
เขตการค้าเสรีอาเซียน
AFTA มีการพัฒนาหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยสิทธิพิเศษทางการค้า
อาเซียน (ASEAN Preferential Trading Arrangements : PTA) เมื่อปี 2520 เพื่อให้สิทธิพิเศษทางภาษี โดย
การลดอากรขาเข้าให้แก่สินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียน และการผูกพันอัตราอากรขาเข้า ณ อัตราที่เรียก
เก็บอยู่ หลังจากนั้น ก็มีโครงการความร่วมมือต่างๆ เกิดขึ้นตามมา ได้แก่ ความร่วมมือ ด้านอุตสาหกรรมซึ่งมี 4
โครงการ ได้แก่ โครงการอุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN Industrial Project: AIP) พ.ศ. 2523 โครงการแบ่ง
ผลิตทางอุตสาหกรรมอาเซียน(ASEAN Industrial Complementation: AIC) พ.ศ. 2524 โครงการร่วมลงทุน
ด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน (ASEAN Industrial Joint Ventures: AIJV) พ.ศ. 2526 และโครงการแบ่งผลิต
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ชิ้นส่วนยานยนต์ (Brand-to-Brand Complementation: BBC) พ.ศ. 2532 ในระหว่างการประชุมสุดยอด
อาเซียนครั้งที่ 4 เมื่อปี 2535 (Singapore Declaration of 1992) อาเซียน ได้ลงนามความตกลง 2 ฉบับ คือ
ความตกลงแม่บทว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน (Framework Agreement on
Enhancing ASEAN Economic Cooperation) เพื่อใช้เป็น กรอบการ ดําเนินการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ด้านต่าง ๆ และ CEPT เพื่อจัดตั้ง AFTA ภายใต้อาฟต้า ประเทศสมาชิก จะลดภาษีศุลกากรให้แก่สินค้าที่
นําเข้าโดยอยู่ในบัญชีลดภาษีของทั้งประเทศผู้ส่งออกและนําเข้าจากประเทศสมาชิก โดยการลดภาษีจะเป็นไป
ตามกําหนดการในบัญชีลดภาษีที่ประเทศสมาชิกจัดทําขึ้น และมีเงื่อนไขใน การได้รับสิทธิประโยชน์ นอกจากนี้
จะยกเลิกมาตรการจํากัดปริมาณ และมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ ภาษีอื่นๆ ด้วย จากความสําเร็จจากการ
จัดตั้งอาฟต้า ทําให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียนขยายตัว อย่างรวดเร็วและอาเซียนก็จัดทําความตกลง
ด้านเศรษฐกิจที่สําคัญๆขึ้นอีกหลายฉบับในช่วงเวลาเพียงไม่ถึง 10 ปี เช่น กรอบความตกลงว่าด้วยการค้า
บริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ในปี 2538 และความตกลงเขต
การลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area: AIA) ในปี 2541
สําหรับสถานะล่าสุดของ AFTA นั้นจะเห็นว่า สมาชิกอาเซียนเห็นชอบที่จะปรับปรุงความตกลง CEPT เดิมให้มี
ความทันสมัย ทัดเทียมกับกฎเกณฑ์ทางการค้าในระดับสากล เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยได้ปรับกฎเกณฑ์ทางการค้าทั้งด้านมาตรการภาษีและที่มิใช่ภาษีให้ชัดเจนและรัดกุมมากขึ้น นําหลักการอื่น
ที่ใช้อยู่ในสากลมารวมในความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement:
ATIGA) รวมทั้งปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับความตกลงการค้า ตลอดจนสินค้าระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่
เจรจาอื่ น ๆ โดยไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสิ ท ธิ และพั น ธกรณี ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ความตกลงฉบั บ นี้ จ ะช่ ว ย AFTA
ให้เป็นระบบที่อิงกฎระเบียบมากขึ้น ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสเพราะกฎเกณฑ์ต่างๆ กําหนดชัดเจน
สะดวกต่อการตรวจสอบพันธกรณีของประเทศสมาชิกทําให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับความตกลงอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในทุกภาคส่วน
กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service: AFAS)
AFAS มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2538 กําหนดให้สมาชิกทยอยเปิดตลาดบริการให้แก่กันเป็นระยะๆ จนมากขึ้นเป็น
ลําดับเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านบริการของอาเซียนและปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการ
แข่งขันสร้างความสามารถในการบริการอย่างหลากหลายและกระจายการบริการทั้งในและนอกอาเซียนโดยจะ
ยกเลิกข้อจํากัดในการค้าบริการในอาเซียนและเปิดเสรีการค้าบริการทั้งในทางลึกและทางกว้างให้มากกว่าที่
ประเทศสมาชิกให้ในความตกลงการค้าบริการภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการภายใต้องค์การการค้าโลก
(World Trade Organization, General Agreement on Trade in Services: GATS) ภายใต้ AFAS
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ปัจจุบัน AFAS ได้ดําเนินการเจรจาลดข้อจํากัดด้านการค้าบริการระหว่างกันและจัดทําข้อผูกพันเปิดตลาด แล้ว
ทั้งสิ้น 7 ชุด โดยได้ลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 7 ไปเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์
2552 ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ซึ่งไทยได้ผูกพันเปิดตลาดทั้งหมด 143 รายการ ครอบคลุม
สาขาบริ ก ารหลั ก อาทิ เ ช่ น บริ ก ารธุ ร กิ จ (ได้ แ ก่ วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม สถาปั ต ยกรรม และบั ญ ชี เป็ น ต้ น )
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร การก่อสร้าง การจัดจําหน่าย (อาทิ บริการค้าส่งเครื่องกีฬา และบริการ แฟรนไชส์
เป็นต้น) การศึกษาในทุกระดับ บริการด้านสุขภาพ บริการสิ่งแวดล้อม และบริการท่องเที่ยว เป็นต้น
อย่างไรก็ดี ไทยยังคงสงวนเงื่อนไขต่างๆที่เป็นไปตามกรอบกฎหมายไทยเช่นอนุญาตให้ต่างชาติจากประเทศ
สมาชิกมีสิทธิถือหุ้นในนิติบุคคลที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ไม่เกินร้อยละ 49 ขณะนี้ อาเซียนอยู่
ระหว่างการเจรจาขัดทําข้อผูกพันเปิดตลาด ชุดที่ 8 ซึ่งมีกําหนดแล้วเสร็จในปี2553และยังคงต้องเจรจา เพื่อ
ทยอยเปิดเสรีสาขาบริการอื่นๆเพิ่มเติมจนบรรลุเป้าหมายการเปิดเสรีอย่างครบถ้วนในปี2558
ความตกลงพื้นฐานว่าด้วยโครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN Industrial Cooperation
Scheme: AICO) ปี พ.ศ. 2539
เป็นความตกลงเพื่อทดแทนโครงการร่วมลงทุนด้านอุตสาหกรรมของอาเซียนพ.ศ.2526และโครงการแบ่งผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ ปี พ.ศ. 2532 สิทธิประโยชน์ภายใต้ AICO คือ ต้องมีผู้ประกอบการอย่างน้อย 1 ราย ใน
ประเทศอาเซียนประเทศหนึ่งร่วมมือกับผู้ประกอบการอีกอย่างน้อย 1 ราย ในอีกประเทศอาเซียนหนึ่ง ยื่นคํา
ร้องขอรับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีในการส่งออก-นําเข้าสินค้าและวัตถุดิบภายใต้ AICO ต่อหน่วยงาน ที่แต่ละ
ประเทศกําหนด โดยสินค้าที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ AICO ได้แก่ สินค้าทั่วไป ยกเว้นสินค้า ที่เกี่ยวข้อง
กับความมั่นคงของประเทศ ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตของมนุษย์ สัตว์
และพืช
กรอบความตกลงว่าด้วยเขตการลงทุนอาเซียน (Framework Agreement on the ASEAN Investment
Area: AIA) ปี พ.ศ. 2541
AIA มีเป้าหมายหลักเพื่อดึงดูดการลงทุนทั้งจากภายในและภายนอกอาเซียน โดยการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
และเพิ่มความได้เปรียบของภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในอาเซียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
รวมทั้งอํานวยความสะดวกต่อการไหลเวียนและเคลื่อนย้ายเงินทุนเทคโนโลยี และแรงงานฝีมือในอาเซียนโดย
ให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติในทุกมาตรการแก่นักลงทุนอาเซียนภายในปี 2553 และแก่นักลงทุนทั่วไปภายในปี
2563 และการเปิดเสรีอุตสาหกรรมทั้งหมดให้แก่นักลงทุนอาเซียนภายในปี 2553 และแก่นักลงทุนทั่วไป
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ภายในปี 2563 แต่ครอบคลุมเฉพาะการลงทุนโดยตรง ไม่รวมถึงการลงทุนด้านหลักทรัพย์ และการลงทุนที่
ครอบคลุมโดยความตกลงฯอื่นๆ
สําหรับสถานะล่าสุดนั้น พบว่า อาเซียนได้ทบทวนความความตกลง AIA ให้ผนวกกับความตกลงว่าด้วยการ
ส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนของอาเซียน (ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of
Investments)ที่มีอยู่เดิมเป็นความตกลงด้านการลงทุนฉบับใหม่ของอาเซียน ที่เรียกว่า ACIA (ASEAN
Comprehensive Investment Agreement) ซึ่งเป็นการปรับปรุงความตกลงเดิมให้ทันสมัย ครอบคลุม และ
ทัดเทียมกับกฎเกณฑ์การลงทุนในระดับสากล ACIA ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมและการอํานวยความสะดวก
การเปิดเสรีเพื่อให้เข้ามาลงทุน และการคุ้มครองการลงทุนในภาคการผลิต เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่
และบริการที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งการลงทุนทางตรง และการลงทุนในหลักทรัพย์
กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework
Agreement on the Facilitation of Goods in Transit) ปี พ.ศ. 2541
เป็นกรอบในการดําเนินงานด้านการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนในอาเซียน ซึ่งจะเป็นการ
สนับสนุนให้การค้าของใต้อาฟต้าขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง จะให้สิทธิในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (Transit)
ไปยังประเทศที่สาม โดยที่ประเทศสมาชิกที่เป็นประเทศที่ถูกผ่านแดนจะต้องอํานวยความสะดวกให้กับประเทศ
อื่น โดยไม่มีการเปิดตรวจสินค้าโดยไม่จําเป็น ไม่มีการจัดเก็บภาษีสินค้านําเข้าจากสินค้าผ่านแดน และไม่
จําเป็นต้องเปลี่ยนพาหนะในการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ อาเซียนได้จัดทําพิธีสารแนบท้ายอีก 9 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1
การกําหนดเส้นทางการขนส่งผ่านแดนและจุดอํานวยความสะดวก ฉบับที่ 2 การกําหนดด่านพรมแดนสําหรับ
เข้า-ออก ฉบับที่ 3 ประเภทและปริมาณของรถ ฉบับที่ 4 ข้อกําหนดทางเทคนิค ฉบับที่ 5 แผนแห่งกลุ่ม
ประเทศอาเซียนว่าด้วยการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ฉบับที่ 6 จุดผ่านแดนสําหรับรถไฟและสถานีชุมทาง
ฉบับที่ 7 ระบบศุลกากรในการผ่านแดน ฉบับที่ 8 มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และฉบับที่ 9 สินค้า
อันตราย

ข้อริเริ่มเพื่อการกระชับการรวมกลุ่มอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) ปี 2544
เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และลดความยากจนในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการ
ศึกษาวิจัยเพื่อชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งของเศรษฐกิจและสนับสนุนรวมกลุ่มอาเซียน ส่งเสริมการพัฒนาของประเทศ
สมาชิกใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
สถานะการดําเนินงาน AFTA ของไทย
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ไทยได้ผูกพันสินค้าทุกรายการ (จํานวน 8,300 ประเภทย่อย) ไว้ภายใต้ AFTA โดยแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ
สินค้าในบัญชีลดภาษี ซึ่งจะต้องลดภาษีลงเหลือ ร้อยละ 0 ในปี 2553 (จํานวน 8,287 ประเภทย่อย) และ
สินค้าในบัญชีอ่อนไหว ที่จะมีอัตราภาษีสุดท้ายที่ร้อยละ 5 (ไม่ลดลงเหลือร้อยละ 0) ซึ่งประกอบด้วย กาแฟ
มันฝรั่ง มะพร้าวแห้ง และไม้ตัดดอก (จํานวน 13 ประเภทย่อย) สําหรับการลดภาษีของสินค้าทั้งสองกลุ่ม
กระทรวงการคลังได้ดําเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้เวลาในการปรับตัวรองรับการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภาษีศุลกากร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุนการผลิต
ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีฐานการผลิตในประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
แนวคิดของการจั ดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เริ่ม ขึ้นอย่างชัดเจนและจริงจังในการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 8 เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2545 ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา ที่ผู้นําอาเซียนได้เห็นชอบให้อาเซียน
กําหนดทิศทางการดําเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมาย AEC ที่ชัดเจนเช่นเดียว EEC โดยได้มอบหมายให้ AEM ศึกษา
รูปแบบและแนวทางของการดําเนินการไปสู่ AEC รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะทํางาน
ระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (High Level Task Force on ASEAN Economic
Integration: HLTF) ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนระดับปลัดกระทรวงด้านเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง
10 ประเทศ ทําหน้าที่ประธานคณะทํางานฯ เพื่อศึกษารูปแบบ/แนวทางการเป็น AEC ซึ่งมีข้อเสนอสําคัญ ดังนี้
1. การเร่งรัดการดําเนินงานรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
(1) ด้านสินค้า มุ่งลดภาษีสินค้าระหว่างประเทศสมาชิกให้เป็น 0% ภายในปี 2553 (ค.ศ. 2010)
สําหรับสมาชิกเดิม และปี 2558 (ค.ศ. 2015) สําหรับสมาชิกใหม่ และยกเลิกมาตรการ NTBs
โดยเร็ว รวมถึงการปรับปรุงกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้าและใช้พิกัดอัตราศุลกากรที่สอดคล้องกัน
(2) ด้านบริการ ยกเลิกข้อจํากัดในการประกอบการด้านการค้าบริการในอาเซียน ภายในปี 2563 (ค.ศ.
2020)
(3) ด้านการลงทุน เปิดให้มีการลงทุนเสรีในอาเซียนและให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติต่อนักลงทุนอาเซียน
ภายในปี 2553 (ค.ศ. 2010)
(4) ด้านแรงงาน ให้แรงงานฝีมือ สามารถเคลื่อนย้ายภายในอาเซียนได้อย่างเสรี
(5) ด้านเงินทุนมุ่งให้มีการไหลเวียนของเงินทุนที่เสรีมากขึ้นและเพื่อเร่งรัดการเปิดเสรีการค้าสินค้าและ

บริการให้เห็นผลชัดเจนขึ้น
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อาเซียนได้มุ่งเน้นประเทศสมาชิกให้ซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตในอาเซียน โดยกําหนดสาขาสินค้า
และบริการสําคัญ 11 สาขาที่จะดําเนินการโดยเร่งด่วน (11 Priority Sectors) ทั้งในด้านการเปิดเสรีและ
ขยายความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อนําร่องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในสาขาดังกล่าวก่อน พร้อมกําหนด
ประเทศผู้ประสานงานหลัก (Country Coordinators) ในแต่ละสาขา ได้แก่ อินโดนีเซีย ดูแลยานยนต์และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ พม่า ดูแลผลิตภัณฑ์เกษตร และผลิตภัณฑ์ประมง มาเลเซีย ดูแลผลิตภัณฑ์ยาง และสิ่งทอ เป็น
ต้น ซึ่งไทยได้รับเป็นผู้ประสานงานหลักในสาขาการท่องเที่ยวและการบินซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ที่จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบินในภูมิภาคนี้ ในปี 2550 อาเซียนยังได้เห็นชอบให้
เพิ่มสาขาโลจิสติกส์ เป็นสาขานําร่องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจสาขาที่ 12
2. การเจรจาเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผู้นํา
อาเซียนได้ประกาศแถลงการณ์บาหลี (Bali Concord II) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะนําอาเซียนไปสู่การเป็น
AEC ภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) ซึ่งประกอบด้วยการดําเนินงานใน 3 ด้านหลัก คือ การเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม โดยในด้านเศรษฐกิจจะดําเนินงานตามข้อเสนอของ HLTF เพื่อให้บรรลุผลการเป็น AEC ภายในปี ค.ศ.
2020 และเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนและคานอํานาจทางเศรษฐกิจของประเทศ
ที่มีศักยภาพในภูมิภาคเอเชีย อาทิ จีน และอินเดีย ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 12 เมื่อเดือนมกราคม
2550 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ อาเซียนได้เห็นชอบที่จะเร่งรัดการจัดตั้ง AEC จากเดิมในปี 2563 เป็นปี 2558
โดยได้ลงนามในปฏิญญาเซบู ว่าด้วยการเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2558 (Cebu Declaration
on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015) ในช่วงการประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 ระหว่าง วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2550 ณ ประเทศสิงคโปร์ ผู้นําอาเซียนร่วมกันลง
นามใน “ปฏิญญาว่าด้วยแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (Declaration of the ASEAN
Economic Community Blueprint) โดยมีเอกสาร 2 ส่วน คือ “แผนงานเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” (AEC Blueprint) และ “ตารางเวลาดําเนินกิจกรรมต่างๆ” (Strategic Schedule)

3. AEC Blueprint
AEC Blueprint มีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อ กําหนดทิศทาง/แผนงานในด้านเศรษฐกิจที่จะต้องดําเนินงานให้
ชัดเจนตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด จนบรรลุเป้าหมาย AEC ในปี 2558 (ค.ศ. 2015) และสร้างพันธสัญญา
ระหว่างประเทศสมาชิกที่จะดําเนินการไปสู่เป้าหมายดังกล่าวร่วมกัน ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ซึ่งอ้างอิงมา
จากเป้าหมายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนตามแถลงการณ์บาหลี ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) ได้แก่
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(1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (2.) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน (3.) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และ (4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

ผลผูกพันของ AEC Blueprint ต่อประเทศไทย 3
AEC Blueprint ได้กําหนดพันธกรณีที่สําคัญต่างๆ ดังนี้
1. การเปิดเสรีการค้าสินค้า (ตามกรอบ ASEAN Free Trade Area: AFTA)
(1) การลด/ยกเลิ ก ภาษี กํ า หนดให้ ป ระเทศสมาชิ ก อาเซี ย นเก่ า 6 ประเทศ ได้ แ ก่ ไทย อิ น โดนี เ ซี ย
มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และบรูไน ต้องยกเลิกภาษีสินค้าใน 9 สาขาเร่งรัด (สาขาเกษตร/ประมง/
ไม้/ยาง/สิ่งทอ/ยานยนต์/อิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/สุขภาพ) ในปี 2550 และยกเลิกภาษี
สินค้าทุกรายการในบัญชีลดภาษี (Inclusion List: IL) ยกเว้นบัญชีสินค้าอ่อนไหวและอ่อนไหวสูงของ
แต่ละประเทศ ในปี 2553 และให้ประเทศสมาชิกใหม่อีก 4 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ลาว พม่า และ
กัมพูชา ลดอัตราภาษีสินค้าใน 9 สาขาเร่งรัด ให้เหลือ 0% ในปี 2555 และลดอัตราภาษีสินค้าทุก
รายการในบัญชีลดภาษีเหลือ 5% ในปี 2553 และ 0% ในปี 2558 ยกเว้นสินค้าบางรายการจํานวนไม่
เกินร้อยละ 7 ของบัญชีลดภาษีอาจยืดหยุ่นให้ลดเหลือ 0% ในปี 2561
(2) การขจัดมาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) โดยกําหนดให้ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย
สิงคโปร์ และบรูไน ต้องยกเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษี ภายในปี 2553 ประเทศฟิลิปปินส์ภายในปี 2555
และประเทศสมาชิกใหม่ทั้ง 4 ประเทศ ภายในปี 2558-2561 โดยจะดําเนินการยกเลิกเป็น 3 ระยะ
ตามแผนงานขจัด NTBs ดังนี้ ชุดที่ 1: ภายในวันที่ 1 มกราคม 2551 ซึ่งครอบคลุมสินค้า 5
รายการหลัก ได้แก่ ลําไย พริกไทย น้ํามันถั่วเหลือง ใบยาสูบ และน้ําตาล ชุดที่ 2: ภายในวันที่ 1
มกราคม 2552 ได้แก่ ปอกระเจา ป่าน มันฝรั่ง และชุดที่ 3: ภายในวันที่ 1 มกราคม 2553 ได้แก่ ข้าว
เนื้ อ มะพร้ า วแห้ ง มะพร้ า ว น้ํ า มั น มะพร้ า ว ชา ถั่ ว เหลื อ ง เมล็ ด กาแฟ กาแฟสํ า เร็ จ รู ป
น้ํานมดิบ/นมปรุงแต่ง และนมผงขาดมันเนย
(3) การกําหนดกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า (Rules of Origin: ROO) ซึ่งเป็นระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
กําหนดขึ้นเพื่อใช้ในการพิจารณาว่าสินค้าที่ส่งออกหรือนําเข้ามีถิ่นกําเนิดจากประเทศใด เพื่อที่จะให้มี
ความมั่นใจว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรด้วยการยกเว้นภาษีตามที่
ระบุในข้อ (1) จะตกอยู่กับสินค้าที่เป็นผลผลิตที่แท้จริงของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนเพื่อให้มี
ความโปร่งใส มีมาตรฐานที่เป็นสากล และอํานวยความสะดวกให้แก่เอกชน
3

สํานักมาตรการทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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2.

การเปิดเสรีการค้าบริการ (ตามกรอบ ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS)

การเปิดเสรีการค้าบริการ มีเป้าหมาย คือ ลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดในด้านต่างๆ ลง และเพิ่มสัดส่วนการ
ถือหุ้นให้กับบุคคล/นิติบุคคลสัญชาติอาเซียน ดังนี้
(1) สาขาบริการสําคัญ (Priority Integration Sectors: PIS) ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาสุขภาพ สาขาการท่องเที่ยว และสาขาโลจิสติกส์
(2) สาขาบริการอื่น (Non-Priority Services Sector) ครอบคลุมบริการทุกสาขา นอกเหนือจากสาขา
บริการสําคัญ (priority services sectors) และการบริการด้านการเงิน ที่กําหนดเป้าหมายการเปิด
เสรีภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) ทั้งนี้ สามารถยกเว้นสาขาที่อ่อนไหวได้
สําหรับสถานะล่าสุด อาเซียนได้ดําเนินการเจรจาลดข้อจํากัดด้านการค้าบริการระหว่างกันและจัดทํา
ข้อผูกพันเปิดตลาดมาแล้วทั้งสิ้นรวม 7 ชุด โดยได้ลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้า
บริการ ชุดที่ 7 ไปเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งในส่วนของไทยได้ผูกพันเปิดตลาดทั้งหมด 143
รายการ ครอบคลุมสาขาบริการหลัก อาทิเช่น บริการธุรกิจ (เช่น วิชาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
และบัญชี เป็นต้น) คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร การก่อสร้าง การจัดจําหน่าย (เช่น บริการค้าส่ง
เครื่ อ งกี ฬ า และบริ ก ารแฟรนไชส์ เป็ น ต้ น ) การศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ บริ ก าร
สิ่งแวดล้อม และบริการท่องเที่ยว เป็นต้น
อย่างไรก็ดี ไทยยังคงสงวนเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นไปตามกรอบกฎหมายไทย เช่น อนุญาตให้ต่างชาติจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีสิทธิถือหุ้นในนิติบุคคลที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ไม่เกินร้อยละ
49 ขณะนี้อาเซียนอยู่ระหว่างการเจรจาจัดทําข้อผูกพันเปิดตลาดชุดที่ 8 ซึ่งมีกําหนดแล้วเสร็จในปี
2553 และยังคงต้องเจรจาเพื่อทยอยเปิดเสรีสาขาบริการอื่นๆ เพิ่มเติมจนบรรลุเป้าหมายการเปิดเสรี
อย่างครบถ้วน ในปี 2558 (ค.ศ. 2015)
(3) สาขาการบริการด้านการเงิน จะทยอยเปิดเสรีตามลําดับอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคง
ทางการเงิน เศรษฐกิจและสังคม โดยประเทศที่มีความพร้อมสามารถเริ่มดําเนินการเปิดเสรีภายในปี
2558 (ค.ศ. 2015) ในสาขาที่ระบุไว้ก่อน และประเทศสมาชิกที่เหลือสามารถเข้าร่วมในภายหลัง
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ตารางที่ สรุปเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในสาขาบริการสําคัญของไทย

สาขาเร่งรัด

2549

2550

2553

ร้อยละ 49

ร้อยละ 51

ร้อยละ 70

ร้อยละ 49

ร้อยละ 51

ร้อยละ 49

ร้อยละ 51

โลจิสติกส์
สาขาบริการอื่นๆ

ร้อยละ 30

2556

2558

ร้อยละ 70
ร้อยละ 70

3. การเปิดเสรีการลงทุน (ภายใต้ ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA)
ลด/ยกเลิกข้อจํากัดด้านการลงทุนต่างๆ ส่งเสริมการร่วมลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และสร้าง
เครือข่ายด้านการลงทุนของอาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มหรือรักษาระดับความสามารถในการดึงดูด
ต่างประเทศให้มาลงทุนในอาเซียน และการลงทุนโดยอาเซียนเอง โดยได้มีการปรับปรุงความตกลงด้านการ
ลงทุนที่มีอยู่เดิม (ASEAN Investment Area: AIA) ให้เป็นความตกลงใหม่ (ACIA) ซึ่งมีขอบเขตที่กว้างขึ้น ซึ่ง
ครอบคลุมตั้งแต่การเปิดเสรีเพื่อให้เข้ามาลงทุน การคุ้มครองการลงทุน การส่งเสริมและอํานวยความสะดวก ใน
ภาคการผลิตการเกษตร การประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และบริการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการลงทุนทางตรงและการ
ลงทุนในหลักทรัพย์
4. การเปิดเสรีด้านเงินทุนเคลื่อนย้าย
(1) ด้านตลาดทุน จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาและการรวมตัวของตลาดทุนในอาเซียน โดย
สร้างความสอดคล้องในมาตรฐานด้านตลาดทุนในอาเซียน ความตกลงสําหรับการยอมรับซึ่งกันและ
กันในคุณสมบัติและคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านตลาดทุน และ
ส่งเสริมให้ใช้ตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันเองในตลาดทุนอาเซียน
(2) ด้านเงินทุนเคลื่ อนย้ าย
จะเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรียิ่งขึ้นอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
โดยให้สมาชิกมีมาตรการปกป้องที่เพียงพอเพื่อรองรับผลกระทบจากปัญหาความผันผวนของเศรษฐกิจ
มหภาคและความเสี่ยงเชิงระบบรวมถึงการมีสิทธิที่จะใช้มาตรการที่จําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพ
เศรษฐกิจมหภาครวมถึงการมีสิทธิที่จะใช้มาตรการที่จําเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค
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5. การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี
สร้ า งมาตรฐานที่ ชั ด เจนของแรงงานฝี มื อ และอํ า นวยความสะดวกให้ กั บ แรงงานฝี มื อ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต าม
มาตรฐานที่กําหนดให้สามารถเคลื่อนย้ายไปทํางานในกลุ่มประเทศสมาชิกได้ง่ายขึ้น เช่น การจัดทํา ASEAN
Business Card เป็นต้น โดยจะมีการบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายหรืออํานวยความสะดวกในการเดินทาง
สําหรับบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า บริการ และการลงทุน ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของแต่ละ
ประเทศ โดยอํานวยความสะดวกในการตรวจลงตราและออกใบอนุญาตทํางานสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพและ
แรงงานฝีมืออาเซียน ที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้ามพรมแดน และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน ที่ผ่านมา
รั ฐ มนตรี เ ศรษฐกิ จ อาเซี ย นได้ ล งนามในข้ อ ตกลงยอมรั บ ร่ ว มทางวิ ช าชี พ สาขาต่ า งๆ ได้ แ ก่ สาขาแพทย์
ทันตแพทย์ พยาบาล บริการบัญ ชี บริ การวิศวกร สถาปนิก และนั กสํ ารวจ เพื่ออํานวยความสะดวกการ
เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในภูมิภาคอาเซียน
6. การดําเนินงานตามความร่วมมือรายสาขาอื่นๆ
การดํ า เนิ น งานตามความร่ ว มมื อ รายสาขาอื่ น ๆ ได้ แ ก่ ความร่ ว มมื อ ด้ า นเกษตร อาหาร และป่ า ไม้
ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (การคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ
พลั ง งาน)
ความร่ ว มมื อ ด้ า นเหมื อ งแร่ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ความร่ ว มมื อ ด้ า นการเงิ น
ความร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการพัฒนาเพื่อการรวมกลุ่มของอาเซียน (IAI)
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สถานภาพอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
สถานภาพอุตสาหกรรมไทย
นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก อาทิ วิกฤตสินเชื่อ SubPrime ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐอย่างรุนแรง ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
ปัญหาราคาน้ํามันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การเปิดเสรีภายใต้กรอบของ WTO
และการเปิดเสรีภายใต้กรอบ FTA และ AEC ที่ส่งผลให้การแข่งขันรุนแรงขึ้นทั้งการแข่งขันในตลาด
ภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ รวมถึงปัญหาการเมืองและอัตราเงินเฟ้อในประเทศ ที่ส่งผลต่อความ
เชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภค เป็นต้น
จากภาพรวมภาวะเศรษฐกิจโลก และปัจจัยต่างๆ ในประเทศ เห็นได้อย่างชัดเจนว่า การพัฒนาอุตสาหกรรม
ไทยที่ผ่านมายังให้น้ําหนักไปที่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ทําให้มีการส่งเสริมสาขาอุตสาหกรรมที่มี
ขนาดใหญ่และเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออก ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
ความต้องการของตลาดโลก มากกว่าที่จะให้ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพ
และทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ใ นประเทศ เมื่ อ เผชิ ญ กั บ ภาวะวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ จึ ง ทํ า ให้ ภ าคอุ ต สาหกรรมไทยได้ รั บ
ผลกระทบโดยตรง
ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมของไทย เพื่อต่อสู้ในระบบเศรษฐกิจ
โลก และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ภาคอุตสาหกรรมไทยจึงจําเป็นต้องมุ่ง
แสวงหาแนวทางการพัฒนาใหม่ ๆ โดยปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจยุคเก่าที่ใช้ทรัพย์สินที่จับต้องได้ (Tangible
Assets) หรือปัจจัยการผลิต (Factor driven growth) ดั้งเดิม ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน และทุน เป็นตัวขับเคลื่อน
หลัก ไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ใช้ทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets) หรือทรัพย์สินทางปัญญา และการ
สร้างสรรค์มูลค่าเป็นปัจจัยขับเคลื่อนใหม่ โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ (Creativity driven growth) มุ่งเน้นไป
ที่การเพิ่มคุณค่า/สร้างมูลค่าให้กับสินค้ากลุ่มที่ไทยมีความสามารถในการแข่งขันอยู่แล้ว รวมถึง การมุ่งเน้น
ส่ ง เสริ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ให้ กั บ กลุ่ ม สิ น ค้ า ที่ ไ ทยมี ศั ก ยภาพ/ความสามารถหลั ก (Core
Competency) เป็นการฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น
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และเพื่อให้การพั ฒนาเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมของไทย เพื่อต่อสู้ใ นระบบ
เศรษฐกิจโลก และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เป็นไปอย่างมีระบบและ
ประสิทธิภาพสูงสุด จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงสถานภาพของอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน จากการศึกษา
ของกระทรวงอุตสาหกรรม 4 พบว่า สถานภาพของอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน โดยใช้ SWOT Analysis
สามารถสรุปได้ ดังนี้
จุดแข็ง (Strength) ของภาคอุตสาหกรรมไทย
1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแรงงานที่มีทักษะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ และจัดอยู่ในกลุ่มของ
ประเทศที่มีอัตราค่าแรงงานต่ํา ส่งผลให้ภาคการผลิตของไทยส่วนใหญ่เป็นภาคการผลิตที่ใช้แรงงาน
เป็นหลัก
2. ค่าจ้างแรงงานของไทยยังไม่สูงเท่าใดนัก ทําให้ภาคการผลิตของไทยยังคงมีความสามารถในการ
แข่งขันด้านแรงงาน
3. มีวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีศักยภาพ ประเทศไทยมีวัตถุดิบด้านการเกษตรที่มีศักยภาพทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ และมีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย เช่น ข้าว ยางพารา อ้อย ผักและ
ผลไม้สด เป็นต้น จึงเป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่สามารถนําวัตถุดิบด้านการเกษตรเหล่านี้มาผลิต
สินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม อันจะนําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้
4. ประเทศไทยมีที่ตั้งเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ซึ่งถือเป็นจุดยุท ธศาสตร์ (Strategic
Location) ในแถบภูมิภาคนี้ เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในทวีปเอเชียในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ในบริเวณพื้นที่ที่เรียกว่า "คาบสมุทรอินโดจีน" ที่ตั้งสําหรับประเทศไทยจัดว่ามีลักษณะดี
และส่งผลดีในหลายด้าน โดยเฉพาะที่ตั้งทางเศรษฐกิจ (Economic Location) เนื่องจากภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประชากรหนาแน่น เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
หลายชนิด เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลก ดังนั้นจึงนับได้ว่าภูมิภาคนี้เป็นตลาดที่สําคัญ
ตลาดหนึ่งและยังเป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตที่สําคัญของโลกอีกด้วย ซึ่งการที่ประเทศไทยตั้งอยู่ใน
ศูนย์กลางของภูมิภาคนี้จึงเป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของการขายสินค้าและการหาวัตถุดิบ นอกจากนี้
จากสภาพภูมิประเทศดังกล่าวของประเทศไทยยังส่งผลให้เกิดความสะดวกในการติดต่อกับโลก
ภายนอก การขนส่ง การค้าขายกับต่างประเทศทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ
5. การคมนาคมขนส่ ง ทั้ ง ทางบกและทางอากาศครอบคลุ ม และรองรั บ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จ า ก ก า ร สํ า ร ว จ เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ต่ า ง ๆ
ทั้งของสถาบันนานาชาติเพื่อการจัดการ (Institute of Management and Development :
4

กระทรวงอุตสาหกรรม, “แผนแม่บทกระทรวงอุตสาหกรรม 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557)”, ธันวาคม 2552.
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IMD) และสถาบันจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและธุรกิจ (World Economic
Forum : WEF) พบว่า ไทยยังคงมีจุดแข็งในเรื่องของการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางอากาศ
เนื่องจากที่ผ่านมาภาครัฐให้ความสําคัญกับการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะ
เป็นการพัฒนาเส้นทางการขนส่งทางบกให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั่วประเทศเท่านั้น แต่ยังมีการ
พัฒนาเส้นทางหลักๆให้สามารถเชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศใกล้เคียงกันในแถบ
ภู มิ ภ าค ไม่ ว่ า จะเป็ น ลาวซึ่ ง สามารถเชื่ อ มต่ อ ไปยั ง เวี ย ดนาม จี น พม่ า และมาเลเซี ย เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ สําหรับการขนส่งทางอากาศประเทศไทยได้เปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งนับว่าเป็น
สนามบินที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพแห่งหนึ่งของโลก ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลดีต่อ
การขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมและบริการ ให้สามารถครอบคลุมและรองรับอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ
6. ประเทศไทยมีพัฒนาการทางธุรกิจการค้าและการอุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับหลายประเทศในอาเซีย
น โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของไทย เช่น พม่า ลาว และกัมพูชา เป็นต้น ดังนั้น
จึ ง ค ว ร เ ร่ ง ดํ า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ก า ร แ ข่ ง ขั น
โดยการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ปรับปรุงบรรยากาศด้านการลงทุนเพื่อเป็นแหล่งดึงดูดการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ทั้งในอาเซียนและนอกอาเซียน
เ ต รี ย ม พ ร้ อ ม ต่ อ ก า ร เ ปิ ด เ ส รี ภ า ค บ ริ ก า ร แ ล ะ ก า ร ล ง ทุ น อ ย่ า ง เ ต็ ม ที่ ใ น ปี 2558
ตามข้อตกลงของกลุ่ มอาเซียน รวมทั้ง การส่งเสริมการวิจัยและพั ฒนา (Research
and
Development: R&D) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
และสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในเวทีโลก
จุดอ่อน (Weakness) ของภาคอุตสาหกรรมไทย
1. ภาคการผลิตของไทยยังมีประสิทธิภาพการผลิตต่ํา จะเห็นได้จากข้อมูลการสํารวจปัจจัยในการ
แข่งขันทั้ง 4 ด้านที่ทางสถาบันนานาชาติเพื่อการจัดการ (Institute of Management and
Development: IMD) สํารวจไว้ ปัจจัยที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพการผลิตที่ต่ําของภาคการผลิต
ของไทย คือ ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ (Business Efficiency) ซึ่งมีตัวชี้วัด คือ ผลิตภาพการ
ผลิต (Productivity) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของตัวชี้วัดภายในกลุ่มประสิทธิภาพและผลิต
ภาพ IMD ได้รายงานจุดอ่อนของประเทศไทยไว้ 2 ตัวที่สําคัญ ได้แก่ ผลิตภาพแรงงาน และ
ประสิทธิภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs)
ของไทยยัง อยู่ใ นระดั บต่ํ า เมื่ อ เทีย บกั บ มาตรฐานซึ่ ง เป็ นสั ญ ญาณอั น ตราย เนื่ อ งจากผลิ ต ภาพ
แรงงาน และประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของ SMEs ถือเป็นส่วนสําคัญ ในการผลักดันผลิตภาพ
ของประเทศให้เติบโตในระยะยาว นอกจากนี้ ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ก็อยู่ใน
ระดับที่ต่ําเช่นเดียวกัน โดยตัวชี้วัดย่อยที่อยู่ในหมวดปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานนั้น ประกอบด้วย
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ระดับการศึกษา (Education) โครงสร้างทางเทคโนโลยี (Technical Infrastructure) โครงสร้าง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Infrastructure) สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข (Environment & Health)
ซึ่ง IMD ได้ให้คะแนนในเรื่องดังกล่าวอยู่ในกลุ่มคะแนนต่ําทั้งสิ้น จากผลสํารวจดังกล่าวสะท้อน
ความเป็นจริงที่ว่าการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญของประเทศ ยังอาศัยความได้เปรียบ
ในการแข่งขันจากการใช้แรงงานค่าแรงต่ําและทุนจากต่างประเทศเป็นหลัก แต่การเพิ่มผลิตภาพ
การผลิต (Productivity) ด้วยนวัตกรรมยังมีน้อยมาก เห็นได้จากการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development: R&D) ของภาคเอกชนไทยยังอยู่ในระดับต่ํา ส่วนผลิตภาพของ
อุ ต สาหกรรมไทยโดยรวมค่ อ นข้ า งต่ํ า มี จุ ด อ่ อ นหลายจุ ด เช่ น การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ที่ ยั ง มี น้ อ ย
เทคโนโลยีล้าสมัย คุณภาพวัตถุดิบไม่สม่ําเสมอและขาดแคลนแรงงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีความรู้
ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ รวมไปถึ ง ปั ญ หาด้ า นการเงิ น และหนี้ สิ น ของผู้ ป ระกอบการ อี ก ทั้ ง
ผู้ ป ระกอบการส่ ว นใหญ่ ข องประเทศเป็ น ผู้ ป ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ที่ ยั ง ขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ส่งผลให้การสร้างมูลค่าของสินค้าและบริการอยู่ในระดับที่ค่อนข้าง
ต่ํา
2. มีการขาดแคลนแรงงานจากค่านิยมการทํางานและการศึกษาที่เปลี่ยนไป แรงงานไทยมักจะมี
ค่านิยมเกี่ยวกับทํางานที่ผิด ๆ โดยให้ความสําคัญกับลักษณะ ภาพลักษณ์ของตําแหน่งงานมากกว่า
รายได้ นอกจากนี้ เด็กไทยมีค่านิยมที่จะเรียนระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะเลือกเรียน
วิชาสายอาชีพเริ่มลดน้อยลง จึงส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
3. แรงงานการศึกษาต่ําและมีอัตราการเข้าออกสูง ในภาพรวมของแรงงานไทยนั้น ถึงแม้จะเป็น
แรงงานที่ฝีมือ มีทักษะและประสบการณ์ แต่ผลจากการสํารวจของหลายหน่วยงานพบว่าแรงงาน
ส่วนใหญ่ทั้งในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของไทยเป็นแรงงานที่มีการศึกษาต่ํา นอกจากนี้ ยัง
มีอัตราการเข้าออกงานและเคลื่อนย้ายแรงงานจากอุตสาหกรรมหนึ่งไปยังอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือ
จากอัตราการหมุนเวียนจากภาคอุตสาหกรรมไปยังภาคเกษตรและภาคบริการสูง ดังนั้น จากปัจจัย
ดังกล่าว จึงส่งผลให้แรงงานของไทยยากที่จะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
4. การกระจุกตัวของพื้นที่อุตสาหกรรมทําให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้ และการอพยพ
แรงงานเข้ามาหางานทําในเมือง การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผ่านมาเกิดปัญหาการกระจุกตัวของ
อุตสาหกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่ในภาคตะวันออก โดยสาเหตุที่
อุตสาหกรรมไม่กระจายสู่ภูมิภาคนั้น เนื่องจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่ใน
ภาคตะวั น ออก มี ปั จ จั ย อํ า นวยความสะดวกขั้ น พื้ น ฐานมาก ตลอดจนเป็ น ศู น ย์ ก ลางในด้ า น
การตลาด การคมนาคม ขนส่ง แหล่งเงินทุน และแรงงาน ซึ่งการกระจุกตัวของพื้นที่อุตสหากรรม
ดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้ ปัญหา
การอพยพแรงงานเข้ามาหางานทําในเมือง เป็นต้น
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5. ภาวะคุกคามจากสัดส่วนโครงสร้างประชากรสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นและวัยทํางานที่ลดลง ซึ่งอาจเป็น
อุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม โดยเฉพาะสาขาอุ ต สาหกรรมที่ เ น้ น ใช้ แ รงงาน (Laborintensive) นอกจากนี้ ยังพบว่าประเทศไทยกําลังจะผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจจาก
“การปันผลทางประชากร” (Demographic Dividend) ซึ่งหมายถึง ช่วงเวลาที่สัดส่วนประชากร
ในวัยแรงงานเพิ่มสูงขึ้นเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในวัย
พึ่งพิง ได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ กล่าวคือ สัดส่วนของวัยแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นมาตลอดกําลังจะเริ่ม
ลดลงนับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป ขณะที่แนวโน้มสัดส่วนของผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหมายถึง
ภาระทางสังคมและเศรษฐกิจที่สําคัญจากการที่ประชากรในวัยแรงงานที่มีจํานวนลดลงจะต้องดูแล
ผู้ สู ง อายุ ที่ มี จํ า นวนเพิ่ ม สู ง ขึ้ น นอกจากนี้ อาจเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ อ าจ
ก่อให้เกิดภาวะการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงาน (Laborintensive) ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่น่าวิตกคือ ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วกว่าประเทศอื่นๆ ใน
อาเซียนหลายประเทศ (ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ พม่า และลาว) ทําให้เสีย
โอกาสทางการแข่งขันในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก
6. อุตสาหกรรมหลักของประเทศยังต้องพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าที่ต้องใช้
เทคโนโลยี ก ารการลงทุ น สู ง อาทิ อุ ต สาหกรรมยานยนต์ อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งอุตสาหกรรมที่ได้กล่าวมา
นั้น ล้วนแล้วแต่เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศ ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรม
ดังกล่าวกลับเป็นอุตสาหกรรมที่ยังต้องพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างประเทศ ส่งผลให้มูลค่าที่เกิดจาก
สินค้าในกลุ่มดังกล่าว ไม่ได้ตกอยู่ในประเทศอย่างแท้จริง และในขณะเดียวกันหากประเทศผู้ลงทุน
เกิดความไม่เชื่อมั่นกับสถานการณ์ภายในประเทศ ก็อาจมีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น ซึ่ง
ก็จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของอุตสาหกรรมดังกล่าว หรือหากประเทศผู้ลงทุนเกิดปัญหาวิกฤต
ทางเศรษฐกิ จ ทํ า ให้ ช ะลอการลงทุ น ก็ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ อุ ต สหกรรมของไทยได้ อี ก เช่ น กั น
นอกจาก ยังขาดการสั่งสมความรู้ให้กับแรงงานและผู้ประกอบการไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพให้
สามารถต่อยอดความรู้ในการทํางานให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
7. สินค้าหลักในการส่งออกของไทยยังเป็นสินค้าที่พึ่งพาการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ นอกจาก
การที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศ ยังต้องพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างประเทศแล้ว สินค้าส่งออกหลัก
ของไทยที่สําคัญ โดยเฉพาะสินค้าในหมวดที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงก็ล้วนแล้วแต่ต้องนําเข้าสินค้า
วัตถุดิบจากต่างประเทศเช่นเดียวกัน จะเห็นจากรายการสินค้านําเข้าส่วนใหญ่ของไทยจะเป็นหมวด
สินค้าวัตถุดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อส่งออก ส่งผลให้สินค้าไทยขาดมูลค่าเพิ่มที่จะสร้าง
รายได้ให้กับประเทศอย่างแท้จริง เนื่องจากรายได้ส่วนหนึ่งต้องถูกส่งออกไปนอกประเทศในรูปของ
การซื้อสินค้านําเข้าประเภทวัตถุดิบ
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8. สินค้าอุตสาหกรรมยังมีการเชื่อมโยงวัตถุดิบจากภาคเกษตรยังไม่มาก ถึงแม้ว่าภาคเกษตรกรรมจะ
เป็นภาคการผลิตที่สําคัญของประเทศมาอย่างช้านานแล้วก็ตาม แต่ผลผลิตของภาคเกษตรกรรม
ของประเทศไทยเกือบทั้งหมดยังมีระดับของการเชื่อมโยงที่ค่อนข้างต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับภาคการ
ผลิ ต อื่ น ๆ โดยเฉพาะภาคอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานทางด้ า นพลั ง งาน เช่ น การขุ ด เจาะน้ํ า มั น ดิ บ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมเหล็กหล้าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเหล็ก เป็นต้น
โดยสินค้าเกษตรกรรมทุกประเภทมีลักษณะของการเชื่อมโยงไปข้างหน้า 5 ( (Forward Linkage)
ซึ่งมีลักษณะของการผลิตต้นน้ํา (Upstream) มากกว่าการเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward
Linkage) ดังนั้น นโยบายของภาครัฐ ควรให้ความสําคัญต่อการสร้างระดับการเชื่อมโยงดังกล่าวให้
สูงขึ้นเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรกรรมของไทย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงของ
รายได้แก่เกษตรกรของประเทศ
9. ภาคการส่งออกพึ่งพาตลาดหลักเพียงไม่กี่ตลาด ในปัจจุบัน พบว่า ร้อยละ 50 ของการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมเป็นการส่งออกไปยังตลาดหลักเพียงไม่กี่ตลาด คือ สหรัฐเอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพ
ยุโรป ซึ่งเป็นตลาดหลักของทุกประเทศในโลก ส่งผลให้ประสบภาวะการแข่งขันสูงทั้งในด้านราคา
และคุณภาพ จะเห็นได้จากอัตราการเติบโตของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยในตลาด
ดังกล่าวเริ่มลดลง นอกจากนี้ ปัญหาดังกล่าวยังส่งผลให้การส่งออกของไทยขาดเสถียรภาพอีกด้วย
เนื่องจากการพึ่งพาตลาดหลักใหญ่ๆ เพียงไม่กี่ตลาดนั้น เมื่อประเทศที่เป็นตลาดหลักเกิดวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ ย่อมจะส่งผลต่อการบริโภคสินค้าของประชาชนในประเทศดังกล่าวอย่างแน่นอน และ
ย่อมจะส่งผลกระทบต่อยอดการสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
10. ต้นทุนการขนส่งสูง ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีจุดแข็งในด้านของการมีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและครอบคลุมก็ตาม แต่จากรายงานการสํารวจของ WEF กลับชี้ให้เห็นว่าความสามารถใน
การแข่งขันของไทยยังมีจุดอ่อนในเรื่องของค่าใช้จ่ายในด้านการขนส่งหรือ Logistics เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวของไทยสูงถึงร้อยละ 25 ของ GDP ซึ่งผลการสํารวจของ WEF นั้น สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด Logistic Performance Index 2007 ซึ่งจัดทําขึ้นโดยธนาคารโลก (World Bank) ที่
สะท้อนว่าประเทศไทยมีอัตราค่าขนส่งอยู่ในอันดับที่ 31 จากจํานวน 150 ประเทศทั่วโลก ตามหลัง
ประเทศสิงคโปร์ที่อยู่ในอันดับที่ 1 ญี่ปุ่นในอันดับที่ 6 ฮ่องกงในอันดับที่ 8 เกาหลีอันดับที่ 25
มาเลเซียอันดับที่ 27 และจีนในอันดับที่ 30 จากผลการสํารวจนี้ สะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนของสินค้า
ไทยที่ย่อมจะสูงขึ้นตามอัตราค่าขนส่งสินค้า และเหตุผลดังกล่าวก็ย่อมจะทําให้ความสามารถในการ
แข่งขันโดยเฉพาะด้านราคาของสินค้าไทยสู้ประเทศคู่แข่งได้ลําบากยิ่งขึ้น

5

รศ.ดร. พิริยะ ผลพิรุฬห์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานการศึกษา เรื่อง การเชื่อมโยงของภาค
เกษตรกรรมต่อระบบเศรษฐกิจไทย (The Linkages of Agriculture to the Thai Economy)
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11. พึ่งพาการใช้พลังงานเชื้อเพลิงนําเข้าสูง แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถจัดหาพลังงานได้จากแหล่ง
ภายในประเทศ แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงมีความจําเป็นต้องนําเข้าเชื้อเพลิงและ
แหล่งพลังงานจากต่างประเทศ เช่น น้ํามันดิบ น้ํามันสําเร็จรูป ถ่านหิน ไฟฟ้า เป็นต้น ทําให้ในแต่
ละปีประเทศไทยต้องสูญเสียเงินตราต่างประเทศเป็นจํานวนมากในการจัดหาเชื้อเพลิงและพลังงาน
แม้ว่าปัจจุบันจะมีความพยายามในการลดสัดส่วนการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศแต่อย่างไรก็
ตามยังคงมีสัดส่วนที่การนําเข้าที่สูงอยู่ ดังนั้น สถานการณ์พลังงานของโลกจะยังคงมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของไทยอยู่มาก ในขณะที่ความต้องการพลังงานรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
12. ความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยู่ในระดับต่ํา จากรายงานผลสํารวจของ IMD และ
WEF ยังได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่มีจุดอ่อนเรื่องความพร้อมในการรับเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศต่ํา สะท้อนให้เห็นจากการใช้อินเทอร์เน็ตที่ยังไม่ทั่วถึงในต่างจังหวัด การมีคอมพิวเตอร์
ส่วนตั วและการใช้โทรศัพท์มื อถือ ซึ่งไทยยังอยู่ใ นระดับที่พัฒนาน้อยกว่าประเทศอื่นอีกหลาย
ประเทศ โดยประเด็นต่างๆ เหล่านี้ เป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยยังขาดความพร้อมในด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวั ตกรรม อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยั งต้องนําเข้าเทคโนโลยี แบบเบ็ดเสร็จ
ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมรายใหญ่บางประเภทจะเป็นการลงทุนจากต่างชาติ แต่ก็ไม่ได้มีการวางแผน
รองรับหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศผู้ลงทุนแต่อย่างใด อีกทั้งผู้ประกอบการไทยยังไม่ได้
ลงทุนระยะยาวด้านการวางรากฐานด้านเทคโนโลยีเท่าที่ควร จึงส่งผลให้ระดับการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยอยู่ในระดับต่ํา ส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตรวมของประเทศอยู่ใน
ระดับต่ําเช่นเดียวกัน
13. ปัญหาการเมืองภายในประเทศ จากการที่เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นในประเทศไทย มี
การผลัดเปลี่ยนรัฐบาลหลายชุดภายในระยะเวลาไม่กี่ปี ส่งผลให้การดําเนินนโยบายในการพัฒนา
ประเทศขาดความต่อเนื่อง อีกทั้งภาคประชาชนยังมีความขัดแย้งทางด้านความคิด ก่อให้เกิดภาวะ
วิกฤตทางสังคม จนเกิดการชุมนุมและก่อความไม่สงบขึ้นในประเทศหลายครั้ง ซึ่งจากเหตุการณ์
ดังกล่าว ทําให้กระทบกระเทือนถึงภาพลักษณ์ของประเทศ นักลงทุนจากต่างประเทศขาดความ
เชื่อมั่น ส่งผลให้การลงทุนจากต่างประเทศเริ่มลดลงตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา อีกทั้งนักท่องเที่ยว
ต่ างชาติ ต่า งไม่ มั่ นใจกับ สถานการณ์ภ ายในประเทศทํา ให้ ย อดการเดินทางเข้ามาท่อ งเที่ยวใน
ประเทศไทยลดลง ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศลดลงตามไปด้วย
โอกาส (Opportunities) ของภาคอุตสาหกรรมไทย
1. AEC เป็นตลาดผู้บริโภคสินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับไทย และเป็นโครงข่ายฐานการผลิต ทั้งด้าน
แรงงานและทรัพยากรทางธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายการลงทุน ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) นับเป็นการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่มี
ความสําคัญกับประเทศไทยอย่างมาก เนื่องจากเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความ
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ใกล้ชิดไทยมากที่สุด ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศเป็นเพื่อนบ้าน มีพรมแดนติดกัน มี
วัฒนธรรมที่คล้ายคลึง มีสินค้าและบริการที่สามารถเสริมซึ่งกันและกันได้ หรือมีสินค้าบริการที่
คล้ายคลึงกัน การรวมกลุ่มเป็น AEC ทําให้เกิดตลาดในภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ โดยสามารถนําจุด
แข็งของแต่ละประเทศมาเสริมกับจุดแข็งของประเทศไทยเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดในการผลิต
ส่ง ออก และบริ ก าร ซึ่ ง จะเกิ ด ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยปั จ จั ย การผลิ ต ได้ อ ย่ า งเสรี ม ากขึ้ น
นอกจากนี้ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยให้ประเทศสมาชิกมีความเป็นปึกแผ่นและ
ช่วยสร้างอํานาจการต่อรองในเวทีต่างๆ มากขึ้น นอกจากนี้ AEC จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายตัว
ในด้านการค้าและการลงทุนของไทย เนื่องจากการผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อเป็น AEC จะ
ก่อให้เกิดการยกเลิกหรือลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคด้านภาษีหรือมาตรการ
ทางการค้าอื่นๆ ที่มิใช่ภาษี เพราะประเทศสมาชิกจะแสวงหาความร่วมมือเพื่อลด/ขจัดอุปสรรค
ต่างๆ เหล่านั้น รวมถึงอํานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน อีกทั้งยังจะทําให้
ผู้ ป ระกอบการไทยได้ เ ริ่ ม ปรั บ ตั ว และเตรี ย มความพร้ อ มกั บ สภาวะแวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จ ที่
เปลี่ยนแปลงไปและใช้โอกาสที่เกิดจากการลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนต่างๆ ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสาขาที่ไทยมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
2. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ ASEAN (plus) กับประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเอื้อประโยชน์
ทางการค้าอย่างมาก ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน บวกประเทศจีน
ญี่ ปุ่ น เกาหลี ใ ต้ อิ น เดี ย ออสเตรเลี ย และนิ ว ซี แ ลนด์ จะส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การปรั บ ตั ว ของ
ภาคอุตสาหกรรมให้มีระบบการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน การส่งเสริมอุตสาหกรรมสาขาที่
มีศักยภาพในตลาดใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงการ
ขยายโอกาสให้ผู้ ประกอบการสามารถลดต้นทุนวัตถุดิบโดยอาศั ยวัตถุดิบภายในกลุ่มประเทศ
สมาชิก
3. ความต้องการวัตถุดิบเกษตรเพื่อเป็นอาหาร พลังงาน และวัสดุทดแทนสิ่งสังเคราะห์ ซึ่งธนาคารโลก
ได้คาดการณ์ไว้ว่า ในระยะ 20 ปีข้างหน้า ความต้องการอาหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ
50 โดยมีปัจจัยจากจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนชนชั้นกลาง อิทธิพลทางด้าน
ลั ท ธิ บ ริ โ ภคนิ ย ม ปั ญ หาการขาดแคลนน้ํ า เพื่ อ การเกษตร และการลดลงของพื้ น ที่ เ พาะปลู ก
เนื่องจากการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นตามจํานวน
ประชากร ความต้องการพลังงาน ทั้งน้ํามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงอื่นๆ รวมทั้ง วัสดุ
ทดแทนสิ่งสังเคราะห์ นับเป็นโอกาสสําคัญของประเทศไทย ในการขยายตลาดสําคัญสําหรับการ
ส่งออกสินค้าเกษตรพื้นฐาน
4. กระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติและการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ ทําให้มีความต้องการสินค้าเพื่อ
สุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะที่มาจากวัสดุธรรมชาติ จากการประมาณการของสหประชาชาติ รายงาน
ว่าภายในปี 2050 โลกจะมีประชากรถึง 9,000 ล้านคน โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มประเทศกําลัง
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พัฒนา นั่นแสดงว่าโอกาสเกิดตลาดใหม่ๆ ขึ้นในประเทศกําลังพัฒนามีมากขึ้น หากอุตสาหกรรม
ไทยต้องการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ดังกล่าว มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ควบคู่ไปกับอัตราการเจริญเติบโต
ของประชากรในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาที่เพิ่มสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรยัง
รวมถึงการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรที่เป็นผู้สูงอายุในทุกประเทศทั่วโลก สะท้อนให้เห็นถึง
รสนิยมและประเภทของสินค้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยความต้องการสินค้าเพื่อสุขภาพจะเพิ่มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะที่มาจากวัสดุธรรมชาติ ดังนั้น หากอุตสาหกรรมไทยสามารถเรียนรู้และปรับตัวใน
การผลิตสินค้าเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของตลาดใหม่ได้ก็จะทําให้อุตสาหกรรมของไทย
สามารถขยายส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นได้
5. การเปลี่ ย นแปลงและวิ วั ฒ นาการของเทคโนโลยี ด้ า น Bio-technology
และ Material
Technology เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภค
มากยิ่ ง ขึ้ น การเปลี่ ย นแปลงและความก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Informational Technology) ผสมผสานกับเทคโนโลยีระดับโมเลกุล (Molecular Economy)
ซึ่งประกอบด้วย 3 สาขาหลัก คือ 1) เทคโนโลยีชีวภาพ (Bio-technology) 2) เทคโนโลยี Nanotechnology และ 3) วัสดุศาสตร์ (Material Science) จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาอุตสาหกรรม วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) จะสั้นลง นอกจากนี้
การรวมตัวของเทคโนโลยี (Convergence
of
Technology)
เกิดขึ้นตลอดเวลา
Nanotechnology รวมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกับเทคโนโลยีทางการตัดต่อพันธุกรรม
(GMOs) มีแนวโน้มที่อาจเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้นี้ เช่น ผักที่เป็นยารักษาโรคในตัวเอง โทรทัศน์
ที่สามารถส่งกลิ่นออกมาทางจอภาพได้ หุ่นยนต์ที่มีขนาดเล็กเท่าไวรัส ที่ส่งเข้าไปในร่างกายแล้วเข้า
ไปรักษาอวัยวะส่วนที่เจ็บป่วยได้โดยตรง หรือระบบอินเตอร์เน็ตที่ส่งกลิ่นได้ ซึ่งทําให้การขาย
น้ําหอมทางพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เกิดขึ้นได้ หรือโทรศัพท์มือถือที่มีขนาดเล็กลง
เท่ า กั บ นาฬิ ก าข้ อมื อ ประเทศไทย จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งเตรี ย มพร้ อ มให้ ทัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยีดังกล่าวในอนาคต โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการ
พัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุด
แข็งในสังคมไทย อาทิ สร้างความเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้าง
คุณค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ มีการบริหารจัดการลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร และการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับชุมชน
ภัยคุกคาม (Threat) ของภาคอุตสาหกรรมไทย
1. การรวมกลุ่มประเทศตามภูมิภาคต่างๆ ทําให้มีมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ
เกิดขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมไทยที่ส่งออกข้ามภูมิภาคต่างๆ ต้องปรับตัว และมีต้นทุนการผลิต
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สูงขึ้น เป็นอุปสรรคในการแข่งขัน การรวมกลุ่มประเทศตามภูมิภาคต่าง ๆ ทําให้มีมาตรการกีดกัน
ทางการค้ าในรูปแบบใหม่ ๆ ทั้งในด้านการกํ าหนดมาตรฐานสิ นค้า มาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานด้านแรงงาน และมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้บริโภค ที่ตลาดเป้าหมายใน
การส่งออกสําคัญของไทยอย่างสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศในเครือสหภาพยุโรปได้นํามาใช้
ตั้ ง แต่ ปี ค.ศ. 2000 เป็ น ต้ น มา ทํ า ให้ ผู้ ป ระกอบการไทยต้ อ งปรั บ ตั ว เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไข/
กฎระเบียบสากล ซึ่งหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวได้นั้น ก็จะส่งผลให้ไทยสูญเสีย
ตลาดดั งกล่ าวไป ซึ่ง ปั จ จั ย ดั งกล่า วถือ ว่า เป็ น การเพิ่ม ต้นทุ น ในการผลิต และการแข่ งขั นให้กั บ
ผู้ประกอบการไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2. ภาวะโลกร้ อ น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด มาตรการควบคุ ม สารเรื อ นกระจก อาทิ CO2 ทํ า ให้ ก ารกํ า หนด
โครงสร้างอุ ตสาหกรรมของไทยต้องคํานึงถึงปริมาณการปล่ อยสารเรื อนกระจก ประเด็นเรื่อง
“ภาวะโลกร้อน” ได้มีการหยิบยกขึ้นมาเป็นวาระพิเศษในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศอย่าง
เป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 การลงนามในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) พิธีสารที่เป็น
จุดเริ่มต้นของการเปิดหน้าต่างใหม่ให้กับสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจโลกต้องหันมาให้ความสนใจ
กับสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากการพัฒนาที่ไม่สมดุล การลงนาม
และให้ คํ า มั่ น สั ญ ญาของภาคี ป ระเทศส่ ว นมากทั่ ว โลกในพิ ธี ส ารเกี ย วโต ระหว่ า งการประชุ ม
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention
on Climate Changes) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1997 คือ สัญญาณบ่งชี้สําคัญว่าประเด็นเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกกํา ลังจะเป็นภัยคุกคามต่อการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมใน
อนาคตไม่ช้าก็เร็ว โดยในอนาคตแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจะคํานึงถึงผลกระทบ
ของสินค้าและบริการที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ และผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง
เพื่ อ ให้ ไ ด้ สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคดั ง กล่ า วจะเป็ น
แรงผลักดันให้โครงสร้างอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านการปรับปรุง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น
3. แนวโน้มรูปแบบการลงทุนของประเทศต่างๆ ให้ความสนใจในธุรกิจบริการมากกว่าการลงทุน
ภาคอุต สาหกรรม ทํ า ให้ อุต สาหกรรมที่พึ่ งพาเงิ นทุ นต่า งชาติ มีผ ลกระทบต่ อ การขยายตั ว ของ
อุตสาหกรรมได้ โดยกลุ่มธุรกิจบริการที่มีแนวโน้มมาแรงและเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีประเทศต่างๆ ให้
ความสนใจลงทุนซึ่งมีอัตราเติบโตค่อนข้างสูงและมีการเคลื่อนย้ายฐานการบริการจากประเทศที่
พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป มายังภูมิภาคเอเชียมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศ
กํ า ลั ง พั ฒ นาที่ ส ามารถดึ ง ดู ด การลงทุ น จากต่ า งชาติ ม ากกว่ า ภู มิ ภ าคอื่ น โดยธุ ร กิ จ บริ ก ารที่
ชาวต่างชาติสนใจลงทุน คือ บริการด้านการค้นคว้าและวิจัย บริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ บริการ
ด้านการขนส่งและกระจายสินค้าแบบครบวงจร และบริการด้านการซ่อมบํารุง นอกจากนี้ รูปแบบ
การลงทุนในธุรกิจบริการสาขาการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์ประกอบของประเภท
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เงินทุนระหว่างการลงทุนในตลาดหุ้นหรือตลาดเงิน (Portfolio Investment) การลงทุนโดยตรง
(Foreign Direct Investment : FDI) และการกู้ยืม การเพิ่มบทบาทในทางเศรษฐกิจและการ
ส่งออกเงินทุนของประเทศเกิดใหม่เอเชียตะวันออก (Emerging East Asia) ซึ่งประกอบไปด้วย
ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย จีน เวียดนาม รวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนไปลงทุนในภาค
บริ ก ารของประเทศพั ฒ นาแล้ ว โดยแนวโน้ ม ของการเปลี่ ย นแปลงของระบบการเงิ น นี้ เ ป็ น
สภาวการณ์ที่เอื้อประโยชน์แก่นักลงทุน ซึ่งจะดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติให้หันมาเห็นความสําคัญ
และเร่งกระจายเม็ดเงินลงทุนไปยังสาขาการเงินมากขึ้น ไม่เพียงแต่สาเหตุเพราะภาคการเงินทวี
ความเป็นเสรีมากขึ้นเท่านั้น หากกอปรกับธรรมชาติของการลงทุนของการเก็งกําไรในภาคการเงินที่
เห็นผลเร็วกว่าภาคอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน ดังนั้น หากเปรียบเทียบระหว่างสัดส่วนการลงทุนใน
3 องค์ประกอบหลัก คือ การลงทุนโดยตรง (Direct Investment) การลงทุนในตราสารหนี้
(Foreign Borrowing) และการลงทุนในตลาดหุ้นหรือตลาดเงิน (Portfolio Investment) นั้น
แนวโน้มที่การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่แท้จริง หรือ Real Sector จะเติบโตในอัตราที่คงที่ หรือ
ช้ า ลงจะมี ค วามชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น ในอนาคต ซึ่ ง จากที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ในเรื่ อ งของการลงทุ น ใน
ภาคอุตสาหกรรม จะพบว่า ภาคการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกหลักๆ ของประเทศไทย
อาทิ ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เหล็ก ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ต้อง
พึ่งพาเงินลงทุนจากต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นหากกระแสของการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปดังที่ได้
กล่ า วในข้ า งต้ น นั้ น หากภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต ของไทยยั ง คงต้ อ งพึ่ ง พาเงิ น ลงทุ น จาก
ต่างประเทศเช่นเดิม ไทยก็จะพบอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอย่างแน่นอน
4. ปริมาณน้ํามันจากฟอสซิลที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อแหล่งพลังงาน เคมี
สังเคราะห์ และวัตถุดิบอุตสาหกรรมที่ได้จากน้ํามัน ประเทศไทยใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
เป็นส่วนใหญ่ ทําให้ประเทศไทยต้องนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศถึงร้อยละ 49 ของพลังงาน
ทั้งหมดที่ใช้ภายในประเทศ ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2551 มีการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศรวมทั้งสิ้น
59,386 พันตัน เทียบเท่าน้ํามันดิบ คิดเป็นมูล ค่า สูงถึง 1,178,000 ล้านบาท โดยการนําเข้าที่
สําคัญคือการนําเข้าน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูป ทําให้เกิดความเสียเปรียบในแง่เศรษฐกิจและ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ จากการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบจากรายงานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Development Report 2007/2008) ของสํานักงานโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP) พบว่าประเทศที่
มีการพัฒนาในระดับสูง อาทิ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ แล้ว จะพบว่าประเทศเหล่านี้มีความ
พยายามที่จะลดการใช้น้ํามันดิบและถ่านหิน แต่หันมาใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียนที่
สามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่ (Renewable Energy) เช่น พลังงานน้ํา พลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย์และพลังงานจากขยะชีวมวล (Biomass) มากขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยซึ่งถูกจัดให้อยู่
ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับกลางนั้น ยังคงมีการใช้พลังงานจาก
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เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ขยายตัวมากขึ้น ในขณะที่การใช้พลังงานหมุนเวียนที่กลับมาใช้ได้ใหม่ดูเหมือน
จะมีอัตราลดลงถึงเกือบเท่าตัว
5. ภาวะวิกฤตใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันและมีกระทบทั่วโลก (การเงิน โรค ภัยธรรมชาติ ขาด
แคลนทรัพยากร) ล้วนแล้วแต่เป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งสิ้น อาทิ ปัญหาภาวะ
วิกฤติการเงินโลก ซึ่งเกิดจากภาวะวิกฤตทางการเงินของสหรัฐอเมริกาและลุกลามไปยังประเทศ
อื่นๆ ทั่วโลกในรูปแบบ Domino ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตไทยทั้งในด้านการลงทุนการส่งออก
และการบริโภคภายในประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่พึ่งพาการ
การลงทุนจากต่างประเทศเป็นหลัก นอกจากนี้ ปัญหาวิกฤตภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภาวะโลก
ร้อน พายุ น้ําท่วม เป็นต้น และปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บอย่างเช่น ไข้หวัดใหญ่ 2009 (A-H1N1) ที่
กําลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้ นับว่าเป็นตัวอย่างปัญหาหลักที่ภาคอุตสาหกรรมและสังคมโลก
ต้องเผชิญ

การวิเคราะห์โอกาสและภัยคุกคามที่มีผลต่ออุตสาหกรรมไทย
จากการศึกษาศักยภาพในปัจจุบันของอุตสาหกรรมไทยและนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ในกรอบของ SWOT
โดยพิจารณาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคามที่จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมไทยในอนาคต เพื่อหาแนวทาง
ในการกําหนดทิศทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับศักยภาพและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ โดยมี
หลักในการวิเคราะห์ ดังนี้
• SO Strategies (Strengthen - Opportunity Strategies - เติบโต) เป็นการคิดหาแนวในการใช้จุด
แข็งที่มีอยู่เพื่อสร้างความได้เปรียบจากโอกาสที่เอื้ออํานวยให้
• WO Strategies (Weakness - Opportunity Strategies - ปรับปรุง) เป็นการหาแนวทางเพื่อ
ปรับปรุงจุดอ่อนให้ดีขึ้น ด้วยการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นภายนอก
• ST Strategies (Strengthen - Threat Strategies - ปรับตัว) เป็นแนวทางในการใช้จุดแข็งที่มีอยู่
เพื่อหาทางหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบจากอุปสรรคหรือภัยคุกคามจากภายนอก
• WT Strategies (Weakness - Threat Strategies - เปลี่ยนแปลง) มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดจุดอ่อน
ภายในให้เหลือน้อยที่สุด และเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคหรือภยันตรายที่เกิดขึ้นจากภายนอก
จากหลักการดังกล่าวข้างต้น เมื่อพิจารณาจากศักยภาพของอุตสาหกรรมรวมถึงวิเคราะห์โอกาสและภัยคุกคาม
ที่จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมแล้ว สามารถวิเคราะห์แนวทางในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมได้
ดังตารางที่
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ตารางที่ การวิเคราะห์โอกาสและภัยคุกคามที่มีผลต่ออุตสาหกรรมไทย
•

SO Strategies
(Strengthen - Opportunity Strategies
- เติบโต)

•

•

•

WO Strategies
(Weakness - Opportunity Strategies
- ปรับปรุง)

•

•

•

•

มีวัตถุดิบด้านการเกษตรในขณะที่ความต้องการวัตถุดิบเกษตร เพื่อเป็น
อาหารพลังงาน และวัสดุทดแทนสิ่งสังเคราะห์ และการเพิม่ ขึ้นของ
ประชากรสูงอายุ ทําให้มีความต้องการสินค้า เพื่อสุขภาพมากขึ้น
โดยเฉพาะที่มาจากวัสดุธรรมชาติ
ทําเลที่ตั้งเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน ในขณะที่
AEC เป็นตลาดผู้บริโภคสินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับไทย และเป็น
โครงข่ายฐานการผลิต ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการขยายการลงทุน
สินค้าอุตสาหกรรมยังมีการเชื่อมโยงวัตถุดิบจากภาคเกษตรยังไม่มาก
ในขณะที่ความต้องการวัตถุดิบเกษตรเพื่อเป็นอาหาร พลังงาน วัสดุ
ทดแทนสิ่งสังเคราะห์ และสินค้าเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
เทคโนโลยีมีบทบาทในการพัฒนาสินค้ามากขึ้น ในขณะทีไ่ ทยยังมีระดับ
การใช้เทคโนโลยี และการพัฒนา R&D ต่ํา
Aging Society อาจเป็นอุปสรรคต่อการ พัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
สาขาที่ใช้แรงงานเข้มข้น (Labor Intensive) ในขณะที่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นโครงข่ายฐานการผลิตทั้งด้านแรงงานและ
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายการลงทุน
เดิมภาคการส่งออกพึ่งพาตลาดหลักเพียงไม่กี่ตลาด แต่การเติบโตของ
BRIC จะช่วยในการขยายตลาดใหม่
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•

ST Strategies
(Strengthen - Threat
Strategies - ปรับตัว)

•

การรวมกลุ่มประเทศตามภูมิภาคต่างๆ ทําให้มีมาตรการการกีดกันทาง
การค้าในรูปแบบต่างๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะด้านแรงงาน ที่ไทยมี
อุตสาหกรรมทีม่ ีการใช้แรงงานเข้มข้น (Labor Intensive) อยู่

•

WT Strategies
(Weakness - Threat
Strategies เปลี่ยนแปลง)

•

อุตสาหกรรมหลักของประเทศยังต้องพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างประเทศ
ในขณะทีแ่ นวโน้มรูปแบบการลงทุนของประเทศต่างๆ มีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงลงทุนในธุรกิจบริการมากกว่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
ปริมาณน้ํามันจากฟอสซิลทีล่ ดลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลกระทบ
ต่อแหล่งพลังงาน เคมีสังเคราะห์ และวัตถุดิบอุตสาหกรรมที่ได้จากน้ํามัน
ในขณะที่อุตสาหกรรมไทยพึง่ พาการใช้พลังงานเชื้อเพลิงนําเข้าสูง และ
ต้นทุนการขนส่งสูง

•

ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม

นอกจากจะพิจารณาศักยภาพภายในอุตสาหกรรมแล้ว องค์ประกอบที่สําคัญอีกส่วนหนึ่ง ที่จะเข้ามามีบทบาท
ในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาประเทศ คือ นโยบายการพัฒนา
ประเทศ เมื่อศึกษาถึงนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลในปัจจุบัน ซึ่งมีอยู่หลายนโยบายที่เห็นได้ชัดเจน
และคาดว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม อาทิ
1. นโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy Policy)
เนื่องจากเศรษฐกิจรูปแบบเดิมของไทยมีการพึ่งพาต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น รูปแบบและระบบเศรษฐกิจ
ของไทยจึงควรที่จะมีการปรับตัวเพื่อแสวงหาทางเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ขึ้น ดังนั้น รัฐบาลจึง
ได้เริ่มนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้น โดยให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หรือ สศช. ดําเนินการศึกษาในเรื่องนี้ โดยกําหนดเป้าหมายว่า จะต้องทําให้เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เข้าเป็น
แก่นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ที่จะเริ่มต้นในปี 2555 ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะ
ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นแนวความคิดในการนําแนวความคิดด้านศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยผนวก
กับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาผลิตเป็นสินค้าและบริการที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจได้อย่าง
มากมาย
2. นโยบายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (Cluster of City Policy)
จากนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ได้
วางกรอบแนวทางของการจัดทําคําของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้อยู่ในแนวทาง ดังนี้ คือ เป็น
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โครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ การสร้างงาน สร้างรายได้ การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เฉพาะ หรือพื้นที่พิเศษ อาทิ การค้าชายแดน และการพัฒนาการเกษตร
อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ความจําเป็นของโครงการ ต้องเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และหากไม่ดําเนินการจะเกิดความเสียหาย หรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และนําไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้จังหวัด กลุ่มจังหวัด จากประเด็น
ต่างๆ เหล่านี้จะเอื้อให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกษตร พื้นที่ท่องเที่ยว โดยในส่วน
พื้นที่อุตสาหกรรมนั้น หากมีการกําหนดอย่างชัดเจนจากส่วนกลาง และเป็นที่ยอมรับของคนในพื้นที่ย่อมจะ
ส่งผลให้เกิดทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกัน และเป็นฐานในการขยายการพัฒนาในด้านโลจิสติกส์ และการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต
3.นโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นับเป็นการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญกับประเทศไทยอย่างมาก
เนื่องจาก
(1) อาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความใกล้ชิดไทยมากที่สุด ประเทศสมาชิกอาเซียน
หลายประเทศเป็นเพื่อนบ้าน มีพรมแดนติดกัน มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึง มีสินค้าและบริการที่สามารถเสริมซึ่ง
กันและกันได้ หรือมีสินค้าบริการที่คล้ายคลึงกันซึ่งหากสามารถร่วมมือกัน ก็จะสามารถสร้างความแข็งแกร่งใน
ด้านอํานาจการต่อรอง อันจะนํามาซึ่งการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจการค้าที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง
(2) การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําให้เกิดตลาดในภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ โดยสามารถนํา
จุดแข็งของแต่ละประเทศมาเสริมกับจุดแข็งของประเทศไทยเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดในการผลิต ส่งออก และ
บริการ ซึ่งจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีมากขึ้น นอกจากนี้ การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยให้ประเทศสมาชิกมีความเป็นปึกแผ่นและช่วยสร้างอํานาจการต่อรองในเวทีต่างๆ
มากขึ้น
(3) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนของไทย
เนื่องจากการผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะก่อให้เกิดการยกเลิกหรือลด
อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคด้านภาษีหรือมาตรการทางการค้าอื่นๆ ที่มิใช่ภาษี เนื่องจาก
ประเทศสมาชิกจะแสวงหาความร่วมมือเพื่อลด/ขจัดอุปสรรคต่างๆ เหล่านั้น รวมถึงอํานวยความสะดวกทาง
การค้าและการลงทุนระหว่างกัน
(4) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทําให้ผู้ประกอบการไทยได้เริ่มปรับตัวและเตรียมความพร้อมกับสภาวะ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบการจําเป็นต้องเร่งปรับตัวและใช้โอกาสที่เกิดจากการลด
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อุปสรรคทางการค้าและการลงทุนต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสาขาที่ไทยมีความพร้อมและมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันสูง

4. นโยบายเศรษฐกิจบนฐานการเกษตร (Agro-Based Resource Economy)
จากคําแถลงนโยบายของรัฐบาลที่ จะส่งเสริมการเพิ่ม มูลค่ าสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมการวิจั ยและพัฒนา
มาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยด้านสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานสากลในระดับชุมชน และมี
การเชื่อมโยงการผลิตทางการเกษตรกับอุตสาหกรรมการเกษตร ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพ
และมาตรฐานสากล นั้น นับว่าเป็นนโยบายที่สะท้อนถึงการให้ความสําคัญต่อการกําหนดทิศทางการพัฒนา
สินค้าเกษตร และต่อเนื่องไปยังภาคอุตสาหกรรมโดยการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยเฉพาะในการที่จะ
สามารถเชื่อมโยงสู่ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีคุณ ภาพและมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสินค้า
อุตสาหกรรมการเกษตรที่ได้มูลค่าสูงขึ้น
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ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เป็นการผนึกกําลังร่วมกันของภูมิภาค และเป็นรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจที่สําคัญ ซึ่งอาเซียนจะได้ประโยชน์จากขนาดของตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Economy of
Scale) เพราะอาเซียนถือเป็นหนึ่งในตลาดใหญ่ของโลก มีประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 520 ล้านคน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รวมทั้ง 10 ประเทศ อยู่ที่ราว 700,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และยัง
ถือเป็นการสร้างอํานาจต่อรองทางการค้าในเวทีการค้าโลกอีกด้วย นอกจากนี้ การจัดตั้ง AEC จะทําให้อาเซียน
เป็นที่สนใจของประเทศต่างๆ ซึ่งต้องการเข้ามาร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น โดยในขณะนี้
อาเซียนกําลังดําเนินการสร้างพันธมิตรนอกภูมิภาค โดยขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศคู่เจรจา
ของอาเซียนหลายประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ทั้งนี้ โอกาสและ
ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อภาคอุตสาหกรรมไทย สามารถสรุปได้ ดังนี้

โอกาสของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย
จากการศึกษาศักยภาพในปัจจุบันของอุตสาหกรรมไทยและนําข้อมูลข้างต้นมาวิเคราะห์ พบว่า การจัดตั้ง
AEC จะเป็นผลดีต่อไทย เพราะอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความใกล้ชิดกับไทยมากที่สุด ประกอบกับที่ตั้งทาง
ภู มิ ศ าสตร์ ข องไทยเอื้ อ อํ า นวยให้ ไ ทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางทางเศรษฐกิ จ ของภู มิ ภ าค และที่ ผ่ า นมาอาเซี ย นมี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจกับไทยทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และมีแนวโน้มที่จะทวีบทบาท
สําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ สรุปได้ ดังนี้
1. การเปิดเสรีทางการค้าระหว่างสมาชิกอาเซียนส่งผลให้อาเซียนเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย
นับตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2547 การค้ารวมระหว่างไทยอาเซียนขยายตัวถึง 30.85% เป็นมูลค่า 14,451.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วน 19.21%
ของการค้าไทยทั้งหมดกับโลก นับว่าอาเซียนเป็นคู่ค้าของไทยที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุด ขณะเดียวกัน
อาเซียนเป็นแหล่งนําเข้าอันดับที่ 2 ของไทย นับตั้งแต่ปี 2540 ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน รองจาก
ญี่ปุ่นที่ไทยนําเข้าเป็นอันดับ 1 สําหรับดุลการค้าระหว่างไทย-อาเซียน ไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้า
กับอาเซียนนับตั้งแต่ปี 2536 ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
31

ปัจจัยสนับสนุนการส่งออกของไทยไปอาเซียน ได้แก่ การลดภาษีตามพันธกรณี AFTA ที่ทําให้อัตรา
ภาษีเหลือต่ํามากเกือบเป็น 0% ทําให้สินค้าส่งออกของไทยมี ศักยภาพในตลาดอาเซียนมากขึ้น
สามารถแข่งขันกับสินค้าจากนอกอาเซียนได้ เนื่องจากราคา ต่ําลง นอกจากนี้ การมุ่งขจัดอุปสรรค
ทางการค้าจากมาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) ของอาเซียน ทําให้สินค้าไทย
ส่งออกไปในอาเซียนได้สะดวก ไม่ประสบปัญหาจาก NTBs ดังเช่นที่มักพบในประเทศพัฒนาแล้ว
อย่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป นอกจากนี้ การส่งออกของไทยได้รับอานิสงส์จากการที่เศรษฐกิจ
ของภูมิภาคอาเซียนขยายตัวดีขึ้น โดยช่วงครึ่งแรกของปี 2547 การเติบโตของ GDP ของอาเซียน
โดยรวมเพิ่มขึ้น 5.9% นับว่าเป็นภูมิภาคที่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
2. การลงทุนโดยตรง (FDI) จากประเทศอาเซียนในไทยมีความสําคัญ โดยมีสัดส่วนเกือบ 20% ของ
การลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด การลงทุนของประเทศ อาเซียนในไทยที่ขออนุมัติส่งเสริมการ
ลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2547 ที่สําคัญ
ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยสิงคโปร์ได้ยื่นขออนุมัติโครงการรวมมูลค่า 9,623 ล้าน
บาท มาเลเซีย 8,413 ล้านบาท และฟิลิปปินส์ 2,039 ล้านบาท ดังนั้นการเร่งรัดการเปิดเสรีด้าน
การลงทุนของ AEC จะขจัดอุปสรรคด้านการลงทุนในภูมิภาคช่วยดึงดูดนักลงทุนทั้งในและนอก
อาเซียนเข้ามาในภู มิภาคมากขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน แข่งกับประเทศนอก
ภูมิภาค เช่น จีน และอินเดีย ซึ่งขณะนี้มีโดดเด่นทางเศรษฐกิจมากขึ้น
3. การท่ อ งเที่ ย ว จะเห็ น ว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากอาเซี ย นที่ เ ดิ น ทางมาไทย เมื่ อ เที ย บกั บ จํ า นวน
นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ทั้ ง หมดที่ เ ดิ น ทางมาไทยสั ด ส่ ว นเพิ่ ม ขึ้ น จาก 23.62% ในปี 2543 เป็ น
26.33% ในปี 2546 ชาวมาเลเซียเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยมากที่สุดมีสัดส่วนถึง 13.29% และ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากสิ ง คโปร์ คิ ด เป็ น สั ด ส่ว น 6.29% เที ย บกั บ นั ก ท่ อ งเที่ย วจากภู มิ ภ าคอื่ น ได้ แ ก่
สหภาพยุโรปที่มีสัดส่วน 22.65% สหรัฐฯ (4.65%) เอเชียใต้ (3.88%) ออสเตรเลีย (2.82%)
ตะวันออกกลาง (2.05%) และแอฟริกา (0.67%) ดังนั้น การยกเว้นวีซ่าสําหรับคนอาเซียนที่
เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในอาเซีย น และประสานความร่ ว มมื อ ในการ ออกวี ซ่ า ของอาเซี ย นสํ าหรั บ
นักท่องเที่ยวต่างชาติในอาเซียน คาดว่าจะทําให้การเดินทางท่องเที่ยวภายใน อาเซียนสะดวกขึ้น
และจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากประเทศอาเซียนและนอกอาเซียนเดินทางมาไทยมากขึ้นด้วย
และจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากประเทศอาเซียนและนอกอาเซียนเดินทางมาไทยมากขึ้นด้วย
นอกจากนี้ จากผลการศึกษาของสํานักอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ยังพบว่า การจัดตั้ง AEC
จะส่งผล กระทบเชิงบวกที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมไทยโดยสรุปได้ ดังนี้
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1. ช่วยขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน
2. เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการภายในประเทศ จากการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน
และการเป็นพันธมิตรในการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศจะช่วยลดต้นทุนการทําธุรกรรมในบาง
กลุ่มสินค้าของอาเซียน
3. สร้างภาพลักษณ์ของไทยในเวทีโลก จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและชัดเจนร่วมกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาคมโลกเกี่ยวกับพัฒนาการใน
ด้านเศรษฐกิจของไทยและของภูมิภาค
4. ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนภายในประเทศ จากการดําเนินงานตามแผนงานในด้านการลด
อุปสรรคทั้งด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งมีผลการศึกษาว่า การเป็น AEC จะช่วยให้ GDP ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ขยายตัวขึ้นถึงร้อยละ 8-10 ต่อปี
5. มีการปรับปรุงการอํานวยความสะดวกการค้าแก่ผู้ประกอบการไทยให้ดีขึ้น จากการศึกษาของ De
Dios ประมาณการว่าต้นทุนที่ลดลงจากการขนส่ง ร้อยละ 10 ช่วยให้การค้าขยายตัวร้อยละ 6 และ
การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกที่ท่าเรือในอาเซียน สามารถขยายการค้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.5
หรือมีมูลค่าประมาณ 2.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตามที่
ระบุไว้ใน AEC Blueprint จะช่วยให้ GDP ของประเทศสมาชิกอาเซียน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 212
6. เพิ่มการจ้างงานของประชากรภายในประเทศ จากการขยายตัวทางการค้าและการลงทุน เมื่อเปิด
เสรีในสาขาบริการที่เน้นใช้แรงงาน จะทําให้สัดส่วนการจ้างงานในภาคบริการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น
7. เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการผลิตและผู้บริโภคเข้าถึงบริการที่ดีขึ้นในราคาที่ถูกลง จากการเปิดเสรีใน
สาขาโทรคมนาคม และการเงิ น โดยลดข้ อ จํ า กั ด ในการจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ต่ า งชาติ ทํ า ให้
ผู้ประกอบการด้านการผลิตและการเกษตรเข้าถึงบริการและแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นในต้นทุนที่ต่ําลง
ในขณะที่ผู้บริโภคมีทางเลือกในการใช้บริการที่ดีขึ้นจากผู้ให้บริการทั้งในและต่างประเทศในราคาที่
ถูกลง
8. ช่วยให้แรงงานฝีมือไทยมีโอกาสเข้าถึงตลาดในอาเซียนเพิ่มขึ้น จากการจัดทําข้อตกลงยอมรับร่วม (
MRA) ในสาขาแพทย์ ทันตแพทย์ วิศวกร สถาปนิก และนักบัญชี เพื่อให้มีการยอมรับคุณสมบัติ
ของแรงงานฝีมือดังกล่าวในประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกัน พบว่าแรงงานฝีมือและวิชาชีพชั่วคราว
เริ่มมีแนวโน้มการขยายตัว โดยเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศที่พัฒนามากกว่ากับประเทศที่
พัฒนา เช่นเดียวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือจากนอกอาเซียนเนื่องมาจากการเข้ามาลงทุนของ
บริษัทต่างชาติ
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9. ช่วยให้แรงงานฝีมือมีการพัฒนาความถนัดเฉพาะทางเพิ่มขึ้น จากการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี
โดยการจัดทํา MRA ในวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของประเทศสมาชิก ซึ่งจะช่วยอํานวยความ
สะดวกในการยอมรับคุณสมบัติแรงงานฝีมือในอาเซียน เกิดการแบ่งงานกันทํา เพิ่มจํานวนบุคลากร
ที่มีความสามารถเฉพาะทาง และพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
สําหรับอุตสาหกรรมที่มีโอกาสในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นั้น ได้แก่ 6
1. อุตสาหกรรมยานยนต์ ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศนั้น จะใกล้ถึงจุดอิ่มตัว แต่ในตลาด
อาเซียน พบว่า ค่าเฉลี่ยในอาเซียนมีรถยนต์ใช้ 49 คันต่อประชากร 1,000 คน และเมื่อมองเป็น
รายประเทศ เช่น เวียดนาม มีสัดส่วนการใช้รถยนต์อยู่ที่ 5 คันต่อประชากร 1,000 คน และในพม่า
มีสัดส่วนการใช้รถยนต์อยู่ที่ 4 คันต่อประชากร 1,000 คน ชี้ให้เห็นว่า ตลาดยานยนต์ใน AEC ยังมี
โอกาสเติบโตได้อีกมาก
2. อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน โดยเฉลี่ยประชาชนในอาเซียนมีเงินกู้หรือวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร
พาณิชย์อยู่ที่ 1,400 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคน แต่สิงคโปร์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียน โดยมีเงินกู้จาก
ธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ 15,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคน และไทยอยู่ที่ 3,200 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคน
ขณะที่ พ ม่ า อยู่ ที่ 7 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ต่ อ คน และอิ น เดี ย 700 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ต่ อ คน จะเห็ น ว่ า
อุตสาหกรรมให้บริการทางการเงินก็มีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก และ
3. อุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ พบว่า การให้บริการของแพทย์ในสิงคโปร์มีสัดส่วนอยู่ที่แพทย์
170 คนต่อประชากร 1 แสนคน ขณะที่ไทยมีสัดส่วนแพทย์อยู่ที่ 39 คนต่อประชากร 1 แสนคน
ตรงนี้ เ ป็ น ดั ช นี ชี้ ว่ า การให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ ข องไทยยั ง ต่ํ า และมี โ อกาสพั ฒ นาไปได้ อี ก
เช่นเดียวกัน

ผลกระทบและข้อควรระวังของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย
แม้การพัฒนาสู่การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน แต่การที่ประเทศ
สมาชิกที่ยังคงเป็นคู่แข่งทางการค้ามากกว่าที่จะเป็นคู่ค้า และการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ยังคงประสบ
ปัญหา หรืออาจกล่าวได้ว่า การจัดตั้ง AEC อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาคอุตสาหกรรมไทยได้ อาทิ

6

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคลัง ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "โอกาสของนักธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
งานวันนักการตลาดแห่งประเทศไทย ปี 2553 โดย ประชาชาติธุรกิจ
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1. สินค้าของประเทศอาเซียนอื่นเข้าสู่ตลาดไทยได้โดยไม่มีภาระภาษี ทําให้ผู้ประกอบการไทยต้อง
แข่งขันมากขึ้น แต่ที่ผ่านมาไทยกลับมีมูลค่าการส่งออกไปยังอาเซียนสูงกว่าการนําเข้าจากอาเซียน
2. ในด้านการลงทุน หากประเทศไทยไม่มีการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure) ประสิทธิภาพ
การผลิตของแรงงาน (Labor productivity) และไม่มีการปรับปรุงกฎระเบียบกฎหมายให้มีความ
ทันสมัยไม่เป็นอุปสรรคต่อนักลงทุน อาจทําให้มีการย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศ
อื่นๆ ใน ASEAN ที่เหมาะสมกว่า
3. การเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี อาจทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานมีฝีมือของไทยไป
ประเทศที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไน และต้องจ้างแรงงานต่างด้าวจาก
ประเทศที่ค่าแรงถูกกว่าเข้ามา อาจก่อปัญหาด้านสังคม และเนื่องจากทิศทางนโยบายของไทยคือ
การเป็น “รัฐสวัสดิการ” ทําให้งบประมาณของรัฐส่วนหนึ่งจะไปเป็นสวัสดิการของแรงงานต่างด้าว
4. ตลาดสินค้าในประเทศ (Domestic Market) หากตลาดภายในของไทยยังไม่มีกลไกในการป้องกัน
ไม่ให้สินค้าคุณภาพต่ํากว่าที่ผลิตได้ในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นเข้ามาขายในประเทศมากขึ้น ก็จะ
ทํา ให้ น โยบายการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมของไทยที่ มี เ ป้ า หมายในการพัฒ นาในอุ ต สาหกรรมที่ มี
คุณภาพสูงขึ้นอาจเกิดปัญหาอุปสรรคได้ เนื่องจากไม่มีตลาดภายในประเทศรองรับ รวมทั้งอาจ
ส่งผลทางจิตวิทยาแก่ผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตได้
อาจกล่าวได้ว่า จุดมุ่งหมายหลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การนําอาเซียนไปสู่การเป็นตลาดและฐาน
การผลิตร่วมกัน (Single Market and Production Base) ซึ่งหมายถึงการทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี
ใน 5 สาขา ประกอบด้วยสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุน แน่นอนว่าการเปิดเสรีดังกล่าว
ย่อมมีทั้งผู้ที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์มากน้อยแตกต่างกันตามศักยภาพของผู้ประกอบการในแต่ละ
ประเทศ ซึ่งสามารถวิเคราะห์แยกผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเป็นรายสาขาได้ ดังนี้
การเปิดเสรีด้านการค้า เป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันอยู่แล้ว ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA (ASEAN Free
Trade Area) ซึ่งเริ่มขึ้นในปี 2535 โดยมีการทยอยลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอย่าง
ต่อเนื่อง และในปี 2553 นี้ ประเทศอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย และบรูไน จะต้องลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างกันให้เหลือ 0% ในรายการ Inclusive List ขณะที่
ประเทศสมาชิกใหม่อีก 4 ประเทศ คือ กัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม ต้องทยอยลดอัตราภาษีศุลกากร
จนเหลือ 0% ภายในปี 2558
เป็นที่น่าสังเกตว่า การเปิดเสรีการค้าของอาเซียนทําให้สินค้าส่งออกหลายรายการของไทยได้เปรียบคู่แข่งใน
อาเซียน ขณะที่สินค้าบางรายการต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น โดยกลุ่มสินค้าส่งออกที่คาด
ว่าจะได้เปรียบจากการเปิดเสรีดังกล่าวมีหลายรายการ อาทิ ข้าวโพด ผลิตภัณฑ์ยาง และเฟอร์นิเจอร์ ในตลาด
อินโดนีเซีย เสื้อผ้าสําเร็จรูป เฟอร์นิเจอร์ รถยนต์ ในตลาดมาเลเซีย เป็นต้น ขณะที่สินค้าส่งออกบางรายการ
35

จําเป็นต้องปรับตัว ทั้งสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม อาทิ ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง ผ้าผืน เม็ดพลาสติก
ในตลาดอินโดนีเซีย ยางพารา ผ้าผืนในตลาดฟิลิปปินส์ เป็นต้น โดยแนวทางในการปรับตัวของสินค้าเกษตร
ได้ แ ก่ การเพิ่ ม ผลผลิ ต ต่ อ ไร่ ไม่ ว่ า จะเป็ น การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ พื ช การพั ฒ นาระบบชลประทานและการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว รวมถึงการแปรรูปวัตถุดิบขั้นต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีกด้วย ในส่วนของแนวทางปรับตัวของสินค้าอุตสาหกรรมนั้น ผู้ประกอบการควรหัน
มาแข่งขันด้านคุณภาพแทนการแข่งขันด้านราคา โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity &
Innovation) ผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า สาเหตุที่ทําให้สินค้าส่งออกของไทยบางรายการแข่งขันได้ยากนั้น ส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะมีปัญหาในทางปฏิบัติที่เป็นข้อจํากัดในการใช้ประโยชน์จากข้อตกลง AFTA อาทิ ปัญหาเกี่ยวกับกฎ
ว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้า มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) การที่บางประเทศยังคงปกป้องผู้ผลิตใน
ประเทศของตน รวมทั้งการที่ผู้ประกอบการของไทยขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลง AFTA เป็นต้น ซึ่ง
เป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อให้การใช้ประโยชน์จาก AFTA มีมากขึ้น
การเปิดเสรีด้านบริการ แม้ว่าสิงคโปร์มีศักยภาพในด้านบริการสูงที่สุดในอาเซียนและน่าจะได้ประโยชน์มาก
ที่สุดจากการเปิดเสรีด้านบริการ โดยเฉพาะในสาขาโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ การขนส่งทางอากาศและโล
จิสติกส์ ซึ่งสิงคโปร์มีความพร้อมทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหนือประเทศอ่ฎนใน
อาเซียน รวมทั้งไทยอยู่มาก อย่างไรก็ตาม ไทยก็มีศักยภาพสูงในการให้บริการในบางสาขา โดยเฉพาะสาขาการ
ท่องเที่ยว (Hospitality) ที่ไทยมีจุดแข็งอยู่หลายด้าน ทั้งทําเลที่ตั้ง ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว และ
การให้บริการที่เป็นมิตรของคนไทยที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี รวมถึง
สาขาการแพทย์และบริการด้านสุขภาพ ไทยก็มีจุดแข็งไม่เพียงแต่มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
แต่ยังมีจุดเด่นด้านราคาที่ไม่สูงจนเกินไป (ตํ่ากว่าสิงคโปร์ค่อนข้างมาก) ตลอดจนมีบริการทางการแพทย์ที่
หลากหลาย ทั้งด้าน Medical Care (บริการรักษาทางการแพทย์) Health Care (บริการดูแลสุขภาพทั่วไป)
Aging Care (บริการดูแลผู้สูงอายุ) และ Beauty Care (บริการด้านความงาม) ฎงล้
ซ่ วนเป็นธุรกิจบริการที่ไทย
จะได้ประโยชน์จากการเปิดเสรีภาคบริการ
การเปิดเสรีด้านการลงทุน ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 จะทําให้การลงทุนทางตรงจากประเทศ
อาเซียนด้วยกันเองเพ่ฎมมากขึ้น และจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการขยายฐานการผลิตหรือย้ายฐาน
การผลิตไปยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียนที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในสาขาเกษตรและ
เกษตรแปรรูป รับเหมาก่อสร้าง เหมืองแร่ รวมทั้งภาคการผลิตอื่นที่นักลงทุนไทยมีความเชี่ยวชาญ
การเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง เนื่องจากการเปิดเสรี
ดั งกล่ าวอาจทํ า ให้ แ รงงานฝี มื อ ในอาเซีย นย้า ยจากประเทศที่มี ค่าตอบแทนต่ํา (ประเทศในแถบอิ นโดจี น
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย รวมถึงไทย) ไปยังประเทศที่มีค่าแรงสูงกว่าและมีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย
อาทิ สิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งหลายฝ่ายเริ่มเป็นห่วงว่าการเปิดเสรีแรงงานฝีมือดังกล่าว จะทําให้แรงงานผีมือ
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ของไทยในบางสาขาย้ายไปทํางานในมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยเฉพาะสาขาการแพทย์และวิศวกร มีผลให้ใน
อนาคตไทยอาจขาดแคลนแรงงานฝีมือที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศในระยะถัดไป นอกจากนั้น ในระยะ
ยาว หากมีการขยายกรอบความร่วมมือเป็น ASEAN+3 หรือ ASEAN+6 ก็มีความเป็นไปได้ว่าแรงงานฝีมือใน
บางสาขา อาทิ การเงินการธนาคาร รวมถึง IT จากประเทศเหล่านี้ จะเข้ามาแย่งงานบุคลากรไทยมากขึ้น
การเปิดเสรีด้านเงินทุน ปัจจุบันยังไม่มีรายละเอียดของการเปิดเสรีที่ชัดเจน แต่ได้มีการตกลงกันในเบื้องต้นว่า
จะเร่งพัฒนาตลาดทุนร่วมกันจนนําไปสู่การรวมตัวของตลาดทุนในอาเซียน และยินยอมให้มีการเคลื่อนย้าย
เงินทุนโดยเสรีมากขึ้น แต่ยังคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งก่อนจะเริ่มเห็นเป็นรูปธรรม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กําลังจะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2558 จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญ
ของเศรษฐกิจไทยในทุกด้าน ทั้งการค้าสินค้า การค้าบริการ การเคลื่อนย้ายการลงทุน แรงงานและเงินทุน ทั้งนี้
ภายใต้ข้อตกลง AEC มีแนวโน้มที่ไทยจะหันมาค้าขายกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น สวนทางกับประเทศตลาด
หลักจะเริ่มลดบทบาทลง ขณะที่การเปิดเสรีด้านบริการจะส่งผลให้การแข่งขันในภาคบริการรุนแรงขึ้น ซึ่งจะ
ช่วยพัฒนาและเพิ่มบทบาทของภาคบริการให้เข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมากขึ้น ในส่วนของ
อุตสาหกรรมที่ไทยเริ่มจะสูญเสียความความสามารถในการแข่งขัน ก็จําเป็นที่จะต้องย้ายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้โอกาสจากการเปิด
เสรีด้านการลงทุนภายใต้กรอบ AEC สําหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี จะส่งผลให้การแข่งขันใน
ตลาดแรงงานเป็นไปอย่างเข้มข้น ซึ่งบุคลากรในวิชาชีพต่างๆ ของไทยจําเป็นต้องเร่งพัฒนาทักษะ เพื่อรับมือกับ
การแข่งขันดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษา ที่บุคลากรไทยยังเสียเปรียบคู่แข่งอื่นๆ ในอาเซียนอยู่มาก
ตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานการทํางานที่เป็นสากล เช่นเดียวกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรี ซึ่งจะมี
ส่วนทําให้ค่าเงินมีความผันผวนมากขึ้น ผู้ประกอบการไทยจึงจําเป็นต้องปรับตัวในการบริหารต้นทุน และปิด
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้ดี
ทั้งนี้ การรวมกลุ่ม AEC นั้นย่อมส่งผลต่อสินค้าและบริการต่างๆ ของไทยที่ทําการส่งออก ทั้งที่ได้เปรียบทาง
การค้าและสินค้าที่ต้องมีการปรับตัวในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพ เน้นการแข่งขันด้านคุณภาพให้มากขึ้น ดัง
รายละเอียดที่แสดงในตารางที่ และตารางที่
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ตารางที่ แสดงสินค้าไทยที่ได้เปรียบจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ตลาดการส่งออก

สินค้าที่ไทยได้เปรียบ

อินโดนีเซีย

•

ข้าวโพด ผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
เครื่องปรับอากาศ เครื่องสําอางและสบู่

มาเลเซีย

•

เสื้อผ้าสําเร็จรูป เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เครื่องปรับอากาศ รถยานต์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ฟิลิปปินส์

•

ข้าวโพด อาหารสัตว์ เส้นใยประดิษฐ์ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ
ปูนซีเมนต์

บรูไน

•

ผลิตภัณฑ์ยาง

สิงคโปร์

•

เครื่องดื่ม

เวียดนาม

•

ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง น้ําตาลทราย ข้าวโพด ผลิตภัณฑ์ยาง ผลไม้
เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ปูนซีเมนต์

กัมพูชา

•

ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารสัตว์ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ตู้เย็น
ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เคมีภัณฑ์

สปป. ลาว

•

ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง เครื่องดื่ม เครื่องโทรสาร โทรศัพท์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
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ตารางที่ แสดงสินค้าที่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพ
ตลาดการส่งออก

สินค้าที่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพ

อินโดนีเซีย

•

ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง ผ้าผืน เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก

มาเลเซีย

•

ข้าวโพด อาหารสัตว์ ผ้าผืน หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด วงจรพิมพ์

ฟิลิปปินส์

•

ยางพารา ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ ผ้าผืน เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

เวียดนาม

•

ยางพารา อาหารสัตว์

กัมพูชา

•

ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง ข้าว ข้าวโพด ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ ผ้าผืน

สปป. ลาว

•

ผ้าผืน หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด เครื่องรับวิทยุ
โทรทัศน์และส่วนประกอบ ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง

ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
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แนวทางการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทย
เพื่อรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จากการศึกษาข้อดีและข้อเสียของการจัดตั้ง AEC ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย และนําข้อมูลข้างต้นมาวิเคราะห์
พบว่า ภาคอุตสาหกรรมไทยจําเป็นต้องมีการปรับตัว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนี้
1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ทั้งในด้านแรงงาน เทคโนโลยี รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดโลก เพื่อที่จะสามารถแข่งขันได้
2. การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ
3. หาตลาดส่งออก ปรับปรุงการผลิตให้สามารถปฏิบัติตามกฎถิ่นกําเนิดสินค้าของอาเซียนได้ รวมถึง
การบริหารจัดการ การจัดหาวัตถุดิบราคาถูกและมีคุณภาพดีในภูมิภาค
4. การปรับปรุงโครงสร้างภาษีของไทยทั้งระบบเพื่อให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทย
5. ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการผลิต (Production Network) เพื่อให้สามารถสร้าง Economy of
Scale เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก
6. ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิตการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
7. มีกลไกที่ก่อให้เกิดความเสมอภาคในการเข้าสู่ตลาดภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ สํานักมาตรการทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ยังได้เสนอแนะแนวทางใน
การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังต่อไปนี้
การปรับตัวในเชิงรุกของภาคอุตสาหกรรมไทย
1. ศึกษาเสาะหาแหล่งวัตถุดิบในอาเซียน เพราะเราสามารถนําเข้าวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสําเร็จรูปจาก
แหล่งผลิตในอาเซียนที่มีความได้เปรียบด้าน ราคาและคุณภาพ
2. ศึกษารสนิยมความต้องการในอาเซียน เพื่อที่จะผลิตตรงตามความต้องการของตลาดที่ใหญ่ขึ้น และ
ใช้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดการผลิต
3. พิจารณาความเป็นไปได้การย้ายฐานผลิต เราสามารถย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศสมาชิก
อาเซียนที่เหมาะเป็นแหล่งผลิตที่เขามีจุดแข็งในส่วนที่ไทยไม่มี
4. สร้างความเข้าใจกับการใช้ CLMV เป็นฐานการส่งออกไปนอก AEC เพื่อใช้ประโยชน์จากสถานะ
Least Developed Countries (LDCs) ที่ได้รับสิทธิพิเศษในตลาดสหภาพยุโรป และอื่นๆ
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5. พัฒนาและปรับระบบต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบโลจิสติกส์ที่จะ
เชื่อมโยงอย่างทั่วถึงได้เต็มที่ จะทําให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ถูกลงและสะดวกขึ้น
6. ศึกษา/เสาะหาความเป็นไปได้ในการตั้งธุรกิจและใช้แรงงานในอาเซียน เนื่องจากกฎระเบียบต่างๆ
จะผ่อนคลายและเปิดกว้างมากขึ้น และในด้านแรงงานจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือได้อีกทาง
7. เปิด/เจาะตลาดคู่ค้าของอาเซียน ภายใต้ FTA ที่อาเซียนมีกับประเทศคู่เจรจา ไทยจะมีความ
ได้เปรียบทางภาษีนําเข้ามากกว่าคู่แข่งอื่นนอกอาเซียน
การปรับตัวในเชิงรับของภาคอุตสาหกรรมไทย
1. ต้องเรียนรู้คู่แข่ง เนื่องจากจะเกิดคู่แข่งใหม่จากอาเซียน จึงจําเป็นต้องเรียนรู้คู่แข่งเหล่านั้น
2. ไม่ละเลยการลดต้นทุน เนื่องจากต้นทุนของคู่แข่งก็อาจต่ําลง จากการผลิตเพื่อสนองตลาดที่ใหญ่ขึ้น
ดังนั้น ถ้าผู้ผลิตไทยไม่พยายามเช่นเดียวกันก็อาจจะสู้เขาไม่ได้
3. เร่งเสริมจุดแข็ง ลดจุดอ่อน เนื่องจากคู่แข่งจะเข้ามาแข่งถึงในเขตแดนไทย ที่ต้องเรียนรู้จุดอ่อนและ
ทราบจุดแข็งของไทยเพื่อที่จะได้ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
4. ผูกมัดใจลูกค้าในทุกรูปแบบ เนื่องจากบริษัทที่เคยอยู่ในอุตสาหกรรมรองรับ หรือ เคยผลิตส่งบริษัท
แม่ อาจถูกแย่งลูกค้า โดยคู่แข่งในประเทศอื่นในอาเซียนที่ได้เปรียบกว่าในการเป็นฐานการผลิต จึงจําเป็นต้องมี
กลยุทธ์ในการผูกมัดใจลูกค้าของเราด้วย
5. ต้องคิดว่า “ทําอย่างไรให้บุคลากรอยู่กับผู้ประกอบการไทย” เพราะอาจถูกแย่งแรงงานฝีมือ ต้อง
เรียนรู้วิธีการผูกมัดใจบุคลากรของไทยไว้ เพื่อให้อยู่ในไทยและทํางานอย่างเต็มที่และเต็มใจ
6. เรียนรู้คู่แข่งทุกคน /วิเคราะห์ SWOT จะต้องรู้จักคู่แข่งของเราอย่างรอบด้าน ไม่ใช่เฉพาะคู่แข่ง
ภายในประเทศ แต่จะต้องดูคู่แข่งจาก 9 ประเทศอาเซียน รวมถึงประเทศในกลุ่ม +3 (คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี)
และ+6 (ซึ่งเพิ่มออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย) ด้วย
มาตรการรองรับผลกระทบของภาครัฐ
เป้าหมายสําคัญของ AEC ไม่ใช่การแข่งขันกันแต่เป็นการส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านการเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขันในภูมิภาค การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน และการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกซึ่ง
จะช่วยเพิ่มอํานาจในการต่อรองของอาเซียน และจะช่วยส่งเสริมให้ทั้งภูมิภาคมีการเติบโตมากขึ้น ซึ่งจะเกิด
ผลกระทบตามมาแน่นอน ดังนั้น ภาครัฐควรจัดเตรียมมาตรการเพื่อรองรับผลกระทบเหล่านั้น ดังต่อไปนี้
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1. การเจรจาเพื่อให้มีความยืดหยุ่น หากไทยเห็นว่า อุตสาหกรรมประเภทใดของไทยมีความอ่อนไหว
สูงและไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีที่กําหนดใน Blueprint ได้ ไทยก็สามารถที่จะนําไปเจรจาขอความ
ยืดหยุ่นล่วงหน้าเอาไว้ได้
2. การกําหนดมาตรการเพื่อปกป้องด้านเศรษฐกิจ (Safeguard Mechanism) ในกรณีที่การ
ดําเนินการเปิดเสรี ภายใต้ AEC Blueprint ส่งผลให้มีการนําเข้าเพิ่มขึ้นจนกระทบต่ออุตสาหกรรมภายใน ก็
สามารถนําพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard (SG) Measure Act)
พ.ศ. 2550 มาบังคับใช้ เพื่อระงับการนําเข้าชั่วคราวได้
3. จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (Adjustment Fund) หาก
มีภาคการผลิตหรือบริการใดที่ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงหรือป้องกันล่วงหน้าไม่ได้ ในทางปฏิบัติก็ยังมี
หนทางช่วยเหลือโดยอาศัยกองทุนเพื่อการปรับตัวภาคการเกษตร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กองทุนเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการ โดยกระทรวงพาณิชย์
4. สร้างกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามแผนงานไปสู่
AEC โดยคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการตาม
แผนงานไปสู่การเป็น AEC ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ จํานวน 47 หน่วยงาน เพื่อเป็นกลไกใน
การติดตามการดําเนินงานตามแผนงานและพิจารณาแนวทางรองรับผลกระทบที่เหมาะสม
5. การปรับปรุงกฎเกณฑ์/กฎระเบียบที่รับผิดชอบโดยกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
พันธกรณีตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(1) เร่งดําเนินมาตรการด้านการเงินและการคลัง เช่น การเร่งปรับปรุงโครงสร้างภาษี การ
สร้างเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น
(2) ปรับปรุงระบบและลดขั้นตอนการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งอํานวยความสะดวกแก่
ภาคเอกชน เช่น พิธีทางศุลกากร การคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น เพื่อให้การค้ามีความคล่องตัวและไม่
เพิ่มต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออก
(3) มีระบบควบคุมมาตรฐานสินค้านําเข้า รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัยของ
สินค้าเกษตรและมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ
(4) มีระบบเตือนภัยเพื่อป้องกันผลกระทบอย่างฉับพลันและรุนแรงต่ออุตสาหกรรมภายใน
รวมทั้งปรับปรุงระบบการใช้มาตรการ AD CVD และ Safeguards ให้สามารถดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว

42

(5) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออํานวยความสะดวกทางการค้าโดยเฉพาะด้านการขนส่ง
ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ
(6) มีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนของไทยในต่างประเทศ
(7) เร่งดําเนินการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคการผลิตและสาขาบริการที่ไทยมีศักยภาพ
(8) สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และการเข้าตลาดของประเทศที่ร่วมทําเขตการค้าเสรี
6. เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อปรับตัวให้ทันกับ
สภาพการณ์ที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไป และสามารถใช้ประโยชน์จาก AEC ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก และภาคประชาชน กลุ่มเกษตรกร นักเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติในการดําเนินธุรกิจ
7. สร้างกลไกประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อติดตามความคืบหน้าของการเจรจา และเพื่อ
เป็นเวทีให้ภาคเอกชนพิจารณาใช้ประโยชน์จากการดําเนินมาตรการเชิงรุกในการเปิดตลาดสินค้ากับประเทศ
ต่างๆ และภาครัฐดําเนินการปรึกษาหารืออย่างสม่ําเสมอร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
แลกเปลี่ยนและรับข้อคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามแผนงาน AEC Blueprint เพื่อสร้างท่าทีที่เป็นเอกภาพทั้ง
ภาครัฐและเอกชน อันจะทําให้ประเทศไทยสามารถดําเนินการด้านต่างๆ ในเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกัน
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