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ด้วยอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ Association of Southeast 
Asian Nation: ASEAN) ได้กําหนดทิศทางที่ชัดเจนในการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) ภายในปี 2558 ซึ่ง AEC เป็นหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) โดยอีกสองเสาหลัก คือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security 
Community) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) โดย 
มีการจัดทํากฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เป็นการวางกรอบหลักเกณฑ์ ตลอดจนโครงสร้างองค์กร
ให้กับอาเซียน ซึ่งการรวมตัวเป็น AEC ภายในปี 2558 นั้น กลุ่มประเทศอาเซียนได้จัดทําแผนงานในเชิง
บูรณาการในด้านเศรษฐกิจต่างๆ หรือพิมพ์เขียวเพื่อจัดต้ัง AEC หรือ AEC Blueprint โดยเป็นแผนบูรณาการ
งานด้านเศรษฐกิจให้เห็นภาพรวม ในการมุง่ไปสู่ AEC ซึ่งประกอบด้วยแผนงานเศรษฐกิจในด้านต่างๆ พร้อม
กําหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC ในปี 2558 จะทําให้เกิดผลกระทบ 
ในวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทาํให้ประเทศไทยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกภาคสว่น 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยสาํนักนโยบายและแผนรฐัวิสาหกิจ (สนผ.) 
จึงได้ริเริ่มโครงการสร้างความชัดเจนในบทบาทของรัฐวิสาหกิจภายใต้ AEC ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
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จากการเข้าสู่เป็น AEC 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
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ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป 
 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 

“หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม” 
 
ความเป็นมาของ AEC 

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian 
Nations: ASEAN) ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) 
ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีจาก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค ต่อมาได้มีประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในอาเซียนอีก 5 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา 
ทําให้ในปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ (เอกสารแนบ 1) 

อย่างไรก็ตาม โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดของอาเซียนก่อนการจัดต้ังเขตการค้า
เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการที่
สมาชิกอาเซียนไม่มีความสัมพันธ์ด้านการเมืองและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดมากพอ การรวมตัวเกิดจากการคุกคาม
ความมั่นคงจากภายนอก และแต่ละประเทศยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ จึงมองกัน
เป็นคู่แข่งการส่งออก สํานักเลขาธิการอาเซียนมีงบประมาณจํากัด อีกทั้ง ไม่มีอํานาจและความเป็นอิสระ
เพียงพอที่จะกําหนดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ การดําเนินงานของอาเซียนเริ่มชัดเจนขึ้นในปี 2520 
เมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในขณะนั้น ได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยสิทธิพิเศษทางการค้าอาเซียน 
(ASEAN Preferential Trading Arrangements: ASEAN PTA) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้าและ
การให้สิทธิพิเศษโดยสมัครใจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลดภาษีศุลกากรขาเข้า และการผูกพันอัตราอากรขาเข้า 
ณ อัตราที่เรียกเก็บอยู่ และมีโครงการความร่วมมือต่างๆ ตามมาอีกมากมาย  

ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา การค้าระหว่างประเทศได้มีบทบาทสําคัญมากขึ้น ในระบบเศรษฐกิจโลก 
รวมทั้งเกิดปรากฏการณ์การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (เอกสารแนบ 2) ในภูมิภาคต่างๆ ขึ้นทั่วโลก 
ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมา ล้วนเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้อาเซียนตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้องประสาน
ความร่วมมือกันในระดับที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น เพื่อปรับแนวการดําเนินนโยบายของตนให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต่อมาในปี 2535 อาเซียนจึงได้ตกลงจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free 
Trade Area: AFTA) ขึ้น เพื่อที่จะส่งเสริมการค้าระหว่างกัน โดยการลดภาษีศุลกากรให้แก่สินค้าส่งออกของกัน
และกัน อีกทั้ง เป็นการดึงดูดการลงทุนจากภายนอกภูมิภาคให้เข้ามาลงทุนในภูมิภาคมากย่ิงขึ้น ซึ่ง AFTA นี้ 
จะบรรลุผลสมบูรณ์สําหรับสมาชิก 6 ประเทศแรกภายในปี 2553 และตามด้วยสมาชิกใหม่อีก 4 ประเทศ
ภายในปี 2558 (เอกสารแนบ 3) 
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ภายหลังจากทีก่ารดําเนินการไปสู่การจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 

ประสบความสาํเร็จ อาเซียนยงัคงเสรมิสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกจิรว่มกันอย่างต่อเนื่อง โดยในการประชมุ
สุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 8 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 ณ ประเทศกัมพูชา อาเซียนได้กําหนด
ทิศทางการดําเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community: EEC) ในระยะแรกเริ่ม 
โดยกําหนดให้จัดต้ังขึ้นภายในปี 2563 

ต่อมา ในการประชมุสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 เมื่อตุลาคม 2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 
ผู้นําอาเซียนทัง้ 10 ประเทศได้ร่วมลงนามในแถลงการณ ์Bali Concord II (Declaration of ASEAN Concord II)  
เพื่อประกาศจัดต้ังประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี 2563 ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ 
ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-
Cultural Community: ASCC) และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที ่12 เมื่อเดือนมกราคม 2550 ณ เมืองเซบู 
ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้นําอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาเซบูว่าด้วยการเร่งรัดการจัดต้ังประชาคมอาเซียนภายในปี 
2558 (Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 
2015) จากเดิมที่กําหนดไว้ภายในปี 2563 (เอกสารแนบ 4) 

สรุปความเป็นมาของการความร่วมมือทางเศรษฐกิจทีส่ําคัญของอาเซยีนจนถึงแผนการเปน็ AEC 

พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992):  พัฒนาเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)  
พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995):  จัดทําความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework 

Agreement on Service: AFAS) และจัดต้ังเขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area: AIA)  
พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997):  กําหนดวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 (ASEAN Vision 2020)  
พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998):  จัดทําแผนปฏิบัติการฮานอย (Hanoi Plan of Action: HPA)  

ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการให้บรรลุวิสัยทัศน์อาเซียนระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2543 - 2547) 
พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000):  ริเริ่มการรวมกลุ่มของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) 
พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001):  จัดทําแผนงานการรวมกลุ่มของอาเซียน (Roadmap for Integration 

of ASEAN: RIA) และศึกษาเรื่องความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน (ASEAN Competitiveness Study) 
พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002):  กําหนดทิศทางการดําเนินงานเพื่อนําไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003):  เห็นชอบที่จะจัดต้ังประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  

โดยประกาศแถลงการณ์ Bali Concord II 
พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004):  ลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาสําคัญของอาเซียนและ

พิธีสาร 11 ฉบับ เพื่อนําร่องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน 11 สาขา ซึ่งต่อมาได้เพิ่มเป็น 12 สาขา  
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พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005):  ปรับปรุงแผนงานการรวมกลุ่มสาขาสําคัญของอาเซียนในระยะที่ 2 
พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006):  ลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาสําคญัของอาเซียน

และพิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาสําคญั (ฉบับแก้ไข) 
พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007):  ลงนามในปฏิญญาเซบูว่าด้วยการเร่งรัดการจัดต้ัง AEC ให้เร็วขึ้นอีก 5 ปี 

จากเดิมปี พ.ศ. 2563 เป็นภายในปี พ.ศ. 2558 และลงนามในแผนแม่บทสําหรับกฎบัตรอาเซียน 

เป้าหมายของ AEC 

เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวร่วมกัน (Single market and single production base) โดยสามารถ
เคลื่อนย้ายสินค้าบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี 

พิมพ์เขียวเพือ่จัดต้ัง AEC (AEC Blueprint) 

อาเซียนได้จัดทํา AEC Blueprint เพื่อสร้างพันธสัญญาระหว่างประเทศสมาชิก โดยมีลักษณะเป็น
แผนบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจให้เห็นภาพรวมในการมุง่ไปสู่ AEC ซึ่งประกอบด้วยทิศทางและแผนงานทาง
เศรษฐกิจในด้านต่างๆ พร้อมการกําหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการดําเนินมาตรการต่างๆ จนบรรลุเป้าหมาย
ในปี 2558 

ยุทธศาสตร์ใน AEC Blueprint 

1. การเปน็ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 

 เปา้หมาย เสรมิสร้างศักยภาพของอาเซียนในการเปน็ศูนยก์ลางการผลิตของโลก และเปน็ส่วนหนึ่ง
ของห่วงโซ่อุปทานสนิค้าและบริการของโลก โดยการผลิตสนิค้าโดยใช้วัตถดิุบและชิ้นส่วนที่ใชผ้ลิตภายในอาเซยีน 

การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันจะนําไปสู่การใช้กฎระเบียบการค้าในประเทศสมาชิก
ทั้งหมดเป็นแบบเดียวกัน (Harmonization of Rules and Regulations) ทั้งในด้านมาตรฐาน คุณภาพ ราคา 
อัตราภาษี รวมถึงกฎระเบียบในการซื้อขาย การขจัดมาตรการและข้อกีดกันต่างๆ รวมถึงการมีมาตรการอํานวย
ความสะดวกทางการค้า เงื่อนไขการเคลื่อนย้ายบุคคลสญัชาติอาเซียน ประเภทบริการและการลงทนุที่เสร ี

องค์ประกอบและมาตรการที่สําคัญ  
1.1 การเคลื่อนย้ายสินค้าเสร ี 

1.1.1)  ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: 
ATIGA) ซึ่งเป็นการปรับปรุงความตกลงทางการค้าอ่ืนๆ ที่สําคัญของอาเซียน โดยนําข้อบทต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การค้าสินค้ามาผนวกให้เป็นความตกลงฉบับเดียว โดยความตกลง ATIGA จะนํามาใช้แทนความตกลงว่าด้วย
การใช้อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันสําหรบัเขตการค้าเสรีอาเซียนฉบับปี 2536 หรือความตกลง CEPT ทั้งนี้ เมื่อวันที ่
16 มกราคม 2553 สมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ (ยกเว้นไทย) ได้ให้สัตยาบันความตกลง ATIGA แล้ว ซึ่งในส่วน
ของประเทศไทยได้ให้สัตยาบันในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ทาํให้ความตกลงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันดังกล่าว 
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1.1.2) การลดภาษีศุลกากร ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 สมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ 

(อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย) ได้ลดภาษีเป็นร้อยละ 0 แล้ว สําหรับการเปิดตลาด
การค้าสินค้ากว่าร้อยละ 99 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันสําหรับเขตการค้าเสรี
อาเซียน (The Common Effective Preferential Tariff: CEPT) ทําให้อัตราภาษีเฉลี่ยลดลงเหลือร้อยละ 0.9 
ในปี 2552 จากร้อยละ 4.4 ในปี 2543 

1.1.3)  กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า (Rule of Origin: RoO) เป็นเงื่อนไขในการใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีสําหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อมีการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปยังประเทศ
สมาชิกอาเซียนอื่นๆ อาเซียนได้มีการทบทวนและปรับปรุงกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าของอาเซียนให้ง่ายขึ้น 
ซึ่งปัจจุบันมีการใช้เกณฑ์การได้แหล่งกําเนิดสินค้าในกฎทั่วไป (General Rule) และกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดเฉพาะ
รายสินค้า (Product Specific Criteria) ดังนี้  

(1) เกณฑ์สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของสินค้า (Local Content ร้อยละ 40)  
(2)  เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพิกัด (Change in Tariff Classification: CTC) 

หรือเกณฑ์การแปรสภาพอย่างเพียงพอ (Process Rule)  
ซึ่งในการได้ถิ่นกําเนิดของสินค้าต่างๆ นั้น อาเซียนได้กําหนดให้สามารถใช้หนังสือ

รับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกโดยประเทศสมาชิกผู้ส่งออก ซึ่งมใิช่ประเทศสมาชิกผูส้่งออกประเทศแรก โดยใช้
ข้อมูลจากหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าที่ออกโดยประเทศสมาชิกผู้ส่งออกประเทศแรก (Back-to-back 
Certificate of Origin: CO) และการซื้อขายผ่านบริษัทที่ต้ังอยู่ในประเทศที่สาม โดยการซื้อขายดังกล่าว 
ไม่มีผลกระทบต่อการได้ถิ่นกาํเนิดของสินค้านั้น (Third Party Invoicing) มาใช้ได้ เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการเคลื่อนย้ายสินค้าของอาเซียน (เอกสารแนบ 5) 

1.1.4) การยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (เอกสารแนบ 6) อาเซียนอยู่ระหว่าง
รวบรวมและหาแนวทางในการยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี และได้ให้ความเห็นชอบ ASEAN Trade 
Facilitation Framework และแผนงานเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี 
ได้แก่ พิธีการศุลกากร มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช กระบวนการทางการค้า เป็นต้น  

1.1.5)  การพัฒนาศุลกากรอาเซียนให้ทันสมัย (ASEAN Customs Modernisation) 
โดยเร่งรัดการปรับปรุงด้านเทคนคิและพฒันาพิธีการทางศุลกากรใหท้ันสมัยโดยยึดหลกัการเสรมิสร้างการอํานวย
ความสะดวกทางการค้า และการคุ้มครองสังคม และระบุเป้าหมายที่ชัดเจนไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศุลกากร (Strategic Program of Customs Development: SPCD) คือ การใช้เวลาในการตรวจปล่อยสินค้า
ภายใน 30 นาที ซึ่งมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยลดทั้งเวลาและต้นทุนในการตรวจปลอ่ยสินค้าออกจากด่านศุลกากร 
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1.1.6)  ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window: 

ASW) จะทําให้การใช้เวลาในการตรวจปล่อยสินค้ารวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยประเทศสมาชิก
จะต้องเริ่มดําเนินการใช้ National Single Window (NSW) ในประเทศของตนก่อน ซึ่งที่ผ่านมาสมาชิก
อาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย อยู่ระหว่างดําเนินการ
จัดต้ัง NSW ในระดับที่แตกต่างกัน ส่วนประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า และ
เวียดนาม (CLMV) มีกําหนดที่จะจัดต้ัง NSW ในปี 2555 

1.1.7)  การตรวจสอบและรับรองในอาเซียน โดยการจัดทําความตกลงยอมรับร่วม 
(Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศภาคี 2 ประเทศ หรือ
มากกว่านั้น เพื่อให้มีการยอมรับร่วมบางส่วน หรือทั้งหมดของผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ของแตล่ะฝา่ย ซึ่งการจัดทํา MRAs ดังกล่าว จะช่วยลดความจําเป็นในการทดสอบสนิค้าหลายครั้งก่อนที่จะนํามา
วางจําหน่ายหรือใช้งานในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจในการจัดทํา
รายงานผลการทดสอบ และเพิ่มความแน่นอนในการเข้าตลาดของสินค้า ขณะเดียวกัน ผูบ้ริโภคยังมคีวามเชื่อมั่น
ต่อคุณภาพของสินค้าในตลาด ซึ่งได้ผ่านการทดสอบแล้วตามข้อกําหนดของ MRAs ที่ผ่านมา อาเซียนได้สรุปผล
การจัดทํา MRAs ใน 2 สาขา ได้แก่ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาเครื่องสําอาง ภายใต้ความตกลง
ว่าด้วยการยอมรับร่วมสําหรบัผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (The ASEAN Electrical and Electronic 
MRA: EEE) และความตกลงยอมรับร่วมของการอนุมัติการจดทะเบียนสําหรับสินค้าเครื่องสําอาง (The ASEAN 
MRA of Product Registration Approvals for Cosmetics) ปัจจุบันอาเซียนอยู่ระหว่างการจัดทํา MRA 
สําหรับสินค้าอาหารแปรรูปและยานยนต์ 

1.1.8)  การปรับประสานมาตรฐานและกฎระเบียบด้านเทคนิค การกําหนดมาตรฐาน/
กฎระเบียบด้านเทคนิคที่แตกต่างกัน โดยไม่มีเหตุผลความจําเป็นถือว่าเป็นอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี 
ซึ่งแนวทางของอาเซียนที่เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว คือ การดําเนินการบนพื้นฐานการใช้มาตรฐานและแนวทาง
ปฏิบัติระหว่างประเทศ รวมทัง้ การปรับให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลกว่าด้วย
อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (WTO/TBT Obligations) เท่าที่จะเป็นไปได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร 
ณ ปัจจุบัน อาเซียนอยู่ระหว่างปรับประสานมาตรฐานสําหรับสาขาที่มีความสําคัญลําดับแรกในการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑเ์กษตร เครื่องสําอาง สนิค้าประมง เภสัชกรรม ผลิตภัณฑย์าง ผลิตภัณฑไ์ม ้ยานยนต์ 
วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือแพทย ์ยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 

1.1.9) การปรับปรุงเรือ่งความโปร่งใสทางการค้า อาเซียนอยู่ระหว่างการจัดต้ังฐานข้อมลู 
ทางการค้า (ASEAN Trade Repository: ATR) ภายในปี 2558 ซึ่งแหลง่รวมข้อมูลและกฎระเบียบต่างๆ ของ
อาเซียน ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เช่น การจําแนกพิกัดอัตราภาษีศุลกากร (Tariff Nomenclature) 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรภายใต้ ATIGA กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า (RoO) มาตรการการค้าที่มิใช่ภาษี 
กฎหมายและกฎระเบียบทางการค้าและศุลกากร ข้อกําหนดด้านเอกสาร และรายชื่อผู้ทําการค้าที่ได้รับอนุญาต
ของประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นต้น 

 
 



 
- 6 - 

 
1.1.10) ความปลอดภัยของสินค้าเภสชักรรมในอาเซยีน การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้า

เภสัชกรรมในอาเซียน จะต้องอยู่ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมรายสาขาสําหรับการตรวจสอบ
แนวทางการผลิตที่ดีของผู้ผลิตสินค้าเภสัชกรรม (ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) 
for Good Manufacturing Practice (GMP) Inspection of Manufacturers of Medicinal Products) 
ซึ่งเป็นการยอมรับร่วมในใบรับรอง GMP และ/หรือ ผลการตรวจสอบ ซึ่งออกโดยหน่วยงานตรวจสอบที่ได้รับ
อนุญาตของประเทศภาคี ซึ่งความสอดคล้องกับ MRA แสดงให้เห็นว่าสินค้าเภสัชกรรมในอาเซียนถกูผลิตและ
ควบคุมตามหลักการของแนวทางการผลิตที่ดีและมาตรฐานด้านคุณภาพที่ตกลงร่วมกันในอาเซียน ซึง่จะช่วย
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิต ขณะเดียวกัน ยังทําให้ต้นทุนทางธุรกิจลดลง เนื่องจากผู้ผลิต
ไม่จําเป็นต้องนําสินค้าไปผ่านกระบวนการทดสอบ หรือการขอใบรับรองซ้ํากันหลายครัง้ นอกจากนี้ ผูบ้ริโภค
สามารถมั่นใจในผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมที่ผ่าน MRA ว่ามีความปลอดภัย ซึ่ง MRA นี้ มีผลบังคับใช้โดยสมาชิก
อาเซียนทุกประเทศภายในวันที่ 1 มกราคม 2554 

1.1.11) มาตรการด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้าต่างๆ ของอาเซียน ได้แก่ 
แบบฟอร์มใบขนสินค้าอาเซียน (ASEAN Customs Declaration Document) และรูปแบบด้านพิธีการและ
ตรวจปล่อยของอาเซียน (ASEAN Cargo Processing Model) ซึ่งเกี่ยวกับการบริการขนส่งทางอากาศ 
รวมถึงการดําเนินการระบบศุลกากรผ่านแดน (ASEAN Customs Transit System) 

1.2 การเคลื่อนย้ายบริการเสรี 
1.2.1) การเปิดเสรกีารค้าบริการ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 สมาชิกอาเซยีน 10 ประเทศ 

ได้ย่ืนข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 7 (เอกสารแนบ 7) ภายใต้ความตกลงด้านการค้าบริการอาเซียน 
(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) แล้ว ปัจจุบันกําลังดําเนินการเจรจาข้อผูกพัน
การเปิดตลาดการค้าบรกิารชุดที่ 8 ซึ่งในชุดที ่7 มีข้อผกูพันต่อประเทศสมาชิกอาเซยีนทีต้่องอนุญาตใหม้ีการเพิม่
สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนอาเซียน ซึ่งครอบคลุมสาขาบริการต่างๆ ดังนี้  

(1)  บริการด้านธุรกิจ  (2) บริการวิชาชีพ  
(3)  การก่อสร้าง  (4)  การจัดจําหน่าย  
(5)  การศึกษา  (6)  บริการด้านสิ่งแวดล้อม  
(7)  สุขภาพ  (8)  การขนส่งทางน้ํา  
(9)  โทรคมนาคม  (10) การท่องเที่ยว 

1.2.2)  การจัดทําข้อตกลงการยอมรับร่วม (MRA) ในสาขาบริการ หมายถึง การที่ 
ผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติวิชาชีพโดยหน่วยงานที่มีอํานาจในประเทศตนจะได้รับการยอมรับ
โดยหน่วยงานที่มีอํานาจในประเทศอาเซียนอื่น โดยสอดคล้องกับกฎระเบียบภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งจะช่วยอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ให้บริการสาขาวิชาชีพในภูมิภาค  
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1.2.3)  การเปิดเสรีบรกิารทางการเงิน อาเซียนได้ลงนามและให้สตัยาบันพิธีสาร ซึ่งนําไปสู่

การมีผลบังคับใช้ข้อผูกพันเปิดตลาดด้านบริการการเงินชุดที่ 4 โดยประเทศสมาชิกต้องเปิดเสรีการค้าบริการ
ทางการเงินใหม้ากขึน้ และจะนําร่าง “พิธีสารเพื่อให้ข้อผกูพันการเปิดเสรกีารค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบ
ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนในการเจรจารอบที่ 5 มีผลบังคับใช้” เสนอให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังอาเซียนพิจารณาลงนามต่อไป 

1.3  การเคลื่อนย้ายการลงทุนเสร ี 
1.3.1) ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Agreement on 

Investment: ACIA) เป็นการปรับปรุงและรวมความตกลงด้านการลงทุน การส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
มาผนวกเป็นความตกลงเต็มรูปแบบฉบับเดียว เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันในการดึงดูดการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ทั้งนี้ ภายใต้ ACIA นักลงทนุอาเซียนและนักลงทนุต่างชาติ
ที่เข้ามาลงทุนในอาเซียนจะได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีด้านการลงทุนและการคุ้มครองการลงทุนที่เพิ่มขึ้น 
ปัจจุบันมีสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ (บรูไน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม) 
ได้ให้สัตยาบันความตกลงดังกล่าวแล้ว มีเพยีงอินโดนีเซยี และไทยเท่านัน้ ที่ยังอยูร่ะหว่างการพิจารณา ซึ่ง ACIA 
มีขอบเขตครอบคลมุสาขาการผลิต การเกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร ่และบรกิารเกีย่วข้องกับ 5 สาขาดังกล่าว 
และยังสามารถให้มีการเปิดเสรีการลงทุนในสาขาอื่นได้ในอนาคต โดย ACIA ประกอบด้วยข้อบทด้านการลงทุน
ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ การเปิดเสรี การคุ้มครอง การอํานวยความสะดวก และการส่งเสริม (เอกสารแนบ 8) 

1.4  การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีมากขึ้น 
1.4.1) การรวมตัวทางการเงินในอาเซียน อาเซียนต้ังเป้าหมายที่จะมีการรวมตัว 

ของตลาดเงินและตลาดทุนให้มากขึ้นภายในปี 2558 โดยมีการกําหนดแผนงานการรวมกลุ่มทางการเงิน 
และการคลังของอาเซียน (Roadmap for Monetary and Financial Integration of ASEAN: RIA-Fin)  
ซึ่งมีมาตรการต่างๆ ดังนี้ (เอกสารแนบ 9)  

(1) การเปิดเสรีการค้าบริการทางการเงิน (Financial Service Liberalization)  
(2) การเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายบัญชีทุน (Capital Account Liberalization)  
(3) การพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development)  
(4) ความมีเสถยีรภาพและการรวมตัวทางการเงินในเอเชียตะวันออก  
(5) การเสริมสรา้งความเข้มแข็งของระบบระวังภัยทางเศรษฐกิจของภูมภิาค 

1.4.2)  มาตรการที่เกี่ยวกับบัญชีเคลื่อนย้ายเงินทุน ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีมาตรการ
ในการเปิดเสรีบัญชีทุนเพื่อให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนเพิ่มขึ้นในภูมิภาคและดึงดูดการลงทุนโดยตรง (FDI) 
จากต่างประเทศ ที่ผ่านมาประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ได้ยกเลิกข้อจํากัดในการเคลื่อนย้ายเงินลงทุน
จากต่างประเทศแล้ว (Inward and Outward Foreign Investment) สําหรับประเทศสมาชิกที่ยังคงมขี้อจํากัด
ในเรื่องดังกล่าว ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการเปิดเสรีการลงทุนจากต่างประเทศให้เสรมีากขึ้น 

 
 



 
- 8 - 

 
1.4.3)  การเปิดเสรีการลงทุนในหลักทรัพย์ อาเซียนให้ความสําคัญกับการประเมินผล

และการกําหนดกฎระเบียบเพ่ือให้มีการเคลื่อนย้ายการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อย่างเสรีมากขึ้น สมาชิก
อาเซียนบางประเทศมีการใช้มาตรการที่จําเป็นเพื่อผ่อนคลายข้อจํากัดเรื่องการซื้อขายเงินตราระหว่างประเทศ 
(Foreign exchange purchase) และการชําระเงินอื่นๆ รวมทั้ง เงินโอนและบริจาค (Invisible Transactions 
and Current Transfers) 

1.4.4)  ระบบการติดตามการเคลื่อนย้ายเงินทุน ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เริ่มพิจารณา
แนวทางการปรับปรุงระบบการติดตามการเคลื่อนย้ายเงินทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

1.4.5)  มาตรการริเริ่มเชียงใหม่รูปแบบพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: 
CMIM) อาเซียนได้สรุปผลการขยายวงเงินภายใต้ CMIM เป็นจํานวน 1.2 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2552 
และมีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ CMIM เป็นมาตรการที่ตอบสนองปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก 
โดยประเทศที่เข้าร่วมประกอบด้วยอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ 

1.4.6)  มาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Markets Initiative: ABMI) 
อาเซียนให้ความสําคัญในการส่งเสริมตราสารหนี้สกุลเงินทอ้งถิ่น และปรบัปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างสําหรับ
ตลาดพันธบัตร ความริเริ่มสําคัญภายใต้กรอบ ABMI คือ การจัดต้ังกลไกการค้ําประกันเครดิตและการลงทุน 
(Credit Guarantee and Investment Facility: CGIF) เพื่อสนับสนุนการออกพันธบัตรเป็นเงินสกุลท้องถิ่นในภูมิภาค 

1.5  การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสร ี
1.5.1) ข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาวิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) 

อาเซียนมีเป้าหมายให้มีการเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณสมบัติในสาขาบริการในภูมิภาคมากขึ้น โดยได้มี
การลงนาม MRAs ในวิชาชีพ 7 สาขา ซึ่งอยูร่ะหว่างดําเนินการเพื่อให้มผีลบังคับใช้ โดย 7 สาขาวิชาชีพดังกล่าว ได้แก่  

(1) แพทย์  (2) ทันตแพทย์  (3) นักบัญชี  (4) วิศวกร  
(5) พยาบาล  (6) สถาปนิก (7) นักสํารวจ  

1.6 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในสาขานําร่อง (Priority Integration Sectors) 
1.6.1) การเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าและการค้าบริการให้เร็วขึ้น ในสาขาสินค้าและ

บริการสําคัญ ภายใต้แผนงานการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในสาขานําร่อง 12 สาขา ได้แก่ 
(1)  เกษตร  (2) ประมง  (3) ผลิตภัณฑ์ไม้   
(4) ยานยนต์  (5) อิเล็กทรอนิกส ์ (6) สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม  
(7) ผลิตภัณฑย์าง  (8) สุขภาพ  (9) การขนส่งทางอากาศ 
(10) การท่องเที่ยว (11) e-ASEAN  (12) โลจิสติกส ์  
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และเพื่อให้การดําเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้มีการประชุมหารือกับผู้แทนภาคเอกชน เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอ
แนวทางความรว่มมือระหว่างกันในสาขาดังกล่าว ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนต่าง รับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลัก 
(Country Coordinators) ในแต่ละสาขา (เอกสารแนบ 10) โดยประเทศไทยได้รับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลัก
ในสาขาการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคน้ี โดยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในสาขา
นําร่องดังกล่าว สามารถจัดกลุ่มตามสาขาของรัฐวิสาหกิจได้ดังนี้ 

สาขาขนส่ง ได้แก่ การขนส่งทางอากาศ และโลจิสติกส ์
สาขาสื่อสาร ได้แก่ e-ASEAN 
สาขาเกษตร ได้แก่ สินค้าเกษตร ประมง และผลิตภัณฑ์ยาง  
สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไม้  
สาขาอุตสาหกรรมและพาณชิย์ ได้แก่ การจัดจําหน่าย 
สาขาสังคมและเทคโนโลยี ได้แก่ การท่องเที่ยว 

1.6.2)  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในสาขาท่องเที่ยว เพื่ออํานวยความสะดวกด้าน 
การเคลื่อนย้ายของผู้ให้บริการวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว อาเซียนได้จัดทํา MRAs สาขาวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
เพื่อพัฒนามาตรฐานร่วมกันของอาเซียนสําหรับผู้ประกอบวชิาชีพในสาขาดังกล่าว นอกจากนี้ อาเซยีนอยู่ระหว่าง
การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน ปี 2554-2558 เพื่อนํามาใช้แทนแผนงานปัจจุบัน 

1.7  ความร่วมมือด้านอาหาร เกษตร และป่าไม้ของอาเซียน 
1.7.1)  การปรับประสานด้านคุณภาพและมาตรฐาน การรับรองความปลอดภัยของอาหาร 

และการจัดทําระบบการรับรองคุณภาพสินค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จะทําให้สินค้าเกษตรของอาเซียนพร้อม
ที่จะแข่งขันในตลาดโลก โดยการเสนออาหารที่ปลอดภัย มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ปัจจุบันอาเซียนอยู่ระหว่างการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร (Good Agricultural Practices: GAP) 
มาตรฐานในการผลิต การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร การกําหนดระดับ
ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในอาหารที่ยอมรับได้ของอาเซียน (Maximum Residue Limits: MRL) สําหรับ
ยาฆ่าแมลง เกณฑ์ในการรับรองสินค้าปศุสัตว์และการทําปศุสัตว์ (Criteria for accreditation of livestock 
and livestock products enterprises) แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการสําหรับกุ้ง (Guideline 
for Good Management Practices for shrimp) และข้อควรปฏิบัติสําหรับการประมงที่มีความรับผิดชอบ 
(A Code of Conduct for responsible fisheries) 
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1.7.2) การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารภายในภูมิภาคอาเซียน จะสร้างเสถียรภาพ

ในการผลิตอาหารในตลาดโลก โดยอาเซียนได้รับรองแถลงการณ์อาเซียนว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหาร (ASEAN 
Statement on Food Security) แผนนโยบายบูรณาการความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน (ASEAN Integrated 
Food Security: AIFS) และแผนกลยทุธ์ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน (Strategic Plan of Action on 
ASEAN Food Security: SPA-FS) เพื่อส่งเสรมิความมัน่คงดา้นอาหารในระยะยาว และปรบัปรุงชีวิตความเป็นอยู่
ของเกษตรกรในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีความคิดริเริ่มอ่ืน ได้แก่ กรอบแผนงานรายสาขาเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Multi-Sectoral Framework on Climate Change: AFCC) 
และความปลอดภัยอาหารของอาเซียน (Agriculture and Forestry towards Food Security) เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสาขาเกษตรและป่าไม้ 

1.7.3)  การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management: SFM) 
เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนในอาเซียนและกําจัดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยการสร้าง
ความเข้มแข็งของการบังคับใชก้ฎหมายและหลักธรรมาภิบาล (Forest Law Enforcement and Governance: 
FLEG) อาเซียนจึงได้ให้การรับรองแผนงานด้านการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้และหลักธรรมาภิบาล ปี 2551-
2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายและหลกัธรรมาภิบาล รวมทั้ง
ส่งเสริมการค้าสินค้าป่าไม้ ทั้งภายในและภายนอกอาเซียน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของสินค้า
ป่าไม้ของอาเซียนในระยะยาว โดยมีการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและเสริมสร้างอุปทานป่าไม้ที่ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย ในการนี้ อาเซียนได้ให้การรับรองแนวทางปฏิบัติของอาเซียนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในการ
รับรองสินค้าที่ได้จากป่าไม้ (ASEAN Guidelines on Phased Approach to Forest Certification: PACt) 

2. การเปน็ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน 

เปา้หมาย สร้างภูมิภาคท่ีมคีวามสามารถในการแข่งขันสูง มคีวามเจรญิรุ่งเรือง และมีเสถยีรภาพ
ทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม การเงินการธนาคาร การจัดระบบการค้า 
ให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 

องค์ประกอบและมาตรการที่สําคัญ  
2.1 นโยบายการแข่งขันในอาเซียน 

2.1.1) การส่งเสริมนโยบายและกฎหมายการแข่งขัน (Competition policy and law: 
CPL) ในประเทศสมาชิกอย่างทั่วถึงภายในปี 2558 เพื่อที่จะสร้างวัฒนธรรมของการแข่งขันทางธุรกิจที่ยุติธรรม
สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคในระยะยาว ปัจจุบันประเทศในอาเซียนมีเพียง อินโดนีเซีย สิงคโปร์ 
และไทยเท่านั้น ที่มีกฎหมายและหน่วยงานที่กํากับดูแลเกี่ยวกับการแข่งขันทางธุรกิจ ขณะที่มาเลเซียเพิ่งจะ
ผ่านกฎหมายการแข่งขันโดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2555 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เหลือมีนโยบายและ
กฎระเบียบรายสาขาแต่ยังไม่มีกฎหมายการแข่งขันที่ครอบคลุมทั้งระบบเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้ อาเซียนจึงได้ 
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มีการศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการนํานโยบายและกฎหมายการแข่งขันมาใช้ โดยศึกษาจากประเทศ
สมาชิกในกลุม่เอเชียตะวันออก ได้แก่ จีน ญีปุ่่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์  

2.1.2) องค์กรด้านการแข่งขันของอาเซียน อาเซียนได้จัดตั้งคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อประสานงานนโยบายการแข่งขันและเรื่องที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค ปัจจุบัน
มีการจัดทําแนวทางในการใช้นโยบายการแข่งขันของอาเซียน คู่มือนโยบายและกฎหมายการแข่งขันสําหรับ
ภาคธุรกิจ 

2.2  การคุ้มครองผูบ้ริโภคของอาเซียน  
2.2.1)  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศสมาชิกอาเซียน ปัจจุบันมีเพียงอินโดนีเซีย 

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และลาว เท่านั้น ที่มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค 
ส่วนประเทศสมาชิกอาเซียนที่เหลือกําลังวางแผนหรืออยู่ระหว่างการร่างนโยบายและกฎหมายดังกล่าว 

2.2.2) การริเริม่ความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในการรวมกลุ่มของอาเซียนโดยมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งอาเซียนได้มีการริเริ่มความร่วมมือเพื่อยกระดับการให้ความคุ้มครองแกผู่บ้ริโภคขึ้น 

2.2.3)  องค์กรด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียน อาเซียนได้จัดต้ังคณะกรรมการ
ประสานงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อส่งเสริมและประสานงานในเรื่องดังกล่าวในภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันมีแผน
ที่จะจัดต้ังกลไกการเยียวยาในอาเซียน การจัดทําเว็บไซด์เพื่อรับการร้องเรียน รวมถึงแผนการเพิ่มศักยภาพ
ในอาเซียน 

2.3  การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
2.3.1)  การเสริมสร้างการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อาเซียนได้มีการเสริมสร้าง

ศักยภาพขององค์กรและกรอบกฎหมายเพื่อคุ้มครองทรัพยส์ินทางปัญญา โดยมีการต้ังคณะทํางานเกี่ยวกับ
ความร่วมมือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (AWGIPC) ซึ่งหน้าที่ในการให้คําแนะนําสําหรับความร่วมมือ 
ของอาเซียนทางด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทําให้เกิดความชัดเจนใน การประสาน การจดทะเบียน  
และการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายในอาเซียน และมกีารใชแ้ผนยุทธศาสตร์ IPR ของอาเซียน  
ปี 2554-2558 ต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติการปี 2547-2553 

2.3.2)  การให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ จุดเดียว อาเซียนเห็นชอบที่จะจัดทํา
เว็บไซด์เพื่อรวบรวมข้อมูลและให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ จุดเดียว สําหรับภาคธุรกิจและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

2.3.4) ความร่วมมือด้านสิทธิบัตรของอาเซียน อาเซียนได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือ
ด้านสิทธิบัตรในภูมิภาคเป็นครั้งแรกเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และนักประดษิฐ์ในการขอสทิธิบัตรสําหรับนวัตกรรมใหม่ๆ  
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2.4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

2.4.1) ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียน (เอกสารแนบ 11) มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเสริมสร้างระบบการขนส่งให้มีการรวมตัวกันในภูมิภาคอาเซียนและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาค โดยขณะนี้
อาเซียนอยู่ระหว่างการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งอาเซียน (ASEAN Strategic 
Transport Plan) ปี 2554-2558 อาเซียนได้ลงนามความตกลงสําคัญ 3 ฉบับ ได้แก่ 

(1)  ความตกลงว่าด้วยการบริการขนส่งทางอากาศ (ASEAN Multilateral 
Agreement on Air Services) 

(2)  ความตกลงว่าด้วยการเปิดเสรีบริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ASEAN 
Multilateral Agreement on the Full Liberalization of Air Freight Services) 

(3)  กรอบความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกการขนส่งข้ามแดน 
(ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport) 

ซึ่งความตกลง 2 ฉบับแรก เป็นการสร้างตลาดสินค้าบริการด้านการขนส่ง 
ทางอากาศในอาเซียนเป็นตลาดเดียวกัน และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสําหรับการขนส่งทางอากาศ ขณะที่
ความตกลงฉบับที่ 3 จะช่วยเสริมสร้างการอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาค ซึ่งกรอบ
ความตกลงทั้ง 3 ฉบับ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนในกระบวนการด้านการค้า/การขนส่งในอาเซียนให้มี
ความสะดวกรวดเร็วขึ้น รวมทั้ง ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการขนส่งสินค้าแบบไร้พรมแดน  
โดยในปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ระหว่างการให้สัตยาบันความตกลงทั้ง 3 ฉบับ  

2.5  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
2.5.1)  กรอบความตกลง e-ASEAN มีวัตถุประสงค์ของความร่วมมืออาเซียนในด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้  
(1)  สร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันในสาขา ICT ของอาเซยีน  
(2)  ลดความแตกต่างทางดิจิตอลในประเทศและระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
(3)  ส่งเสรมิความรว่มมือระหว่างภาครฐัและเอกชนในด้านการรบัรู้เรื่อง e-ASEAN 
(4)  ส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าผลติภัณฑ์ ICT การบริการและการลงทุนเกี่ยวกับ ICT 
มาตรการเพื่ออํานวยความสะดวกหรือส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คือ 
(1)  การจัดต้ังโครงสร้างพื้นฐานสําหรับข้อมูลของอาเซียน  
(2) การเติบโตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ในอาเซียน  
(3)  การเปิดเสรีการค้าผลิตภัณฑ์ ICT การบริการและการลงทุนเกี่ยวกับ ICT  
(4)  การลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ ICT และการให้บริการ ICT  
(5)  สังคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Society) และการเสริมสร้างความสามารถเพื่อลด

ความแตกต่างด้านดิจิตอลภายในและระหวา่งประเทศสมาชิก 
(6)  ใช้เทคโนโลยี ICT ในการให้บริการของรัฐบาล (e-Government) 
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2.5.2)  แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน มีเป้าหมาย

เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับความสําคัญในสาขา ICT ของอาเซียน โดยมีการจัดทํา Guidelines 
for the Next Generations Network (NGN) Migration และแผนการจัดต้ังเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
ทางอินเตอร์เน็ตในภูมิภาค (ASEAN Internet Exchange Network) อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือในภูมิภาค
อาเซียนในด้านดังกล่าว ให้ความสําคัญต่อการเสริมสร้างความสามารถ การศึกษา และการวิจัย ไม่ได้มุ่งเน้น
การก่อสร้างทางกายภาพ 

2.5.3)  นโยบายและโครงการการเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอื่นๆ 

ปัจจุบันอาเซียนมีการพัฒนาแรงงานด้าน ICT และการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดสินค้า
และบริการทางด้าน ICT ตลอดจนการดําเนินธุรกิจและสังคมด้วยสื่อ online นอกจากนี้ อาเซียนได้ร่วมมือ
กับคู่เจรจาต่างๆ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป อินเดีย และสหภาพการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ รวมถึง การพัฒนาโครงการซูเปอร์ไฮเวย์ข้อมูลอาเซียน-จีน และเครือข่ายข้อมูล Trans-Eurasia เป็นต้น 

2.6  ความมั่นคงด้านพลังงานในอาเซียน 
2.6.1)  ความมั่นคงด้านพลังงาน ซึ่งการดําเนินการต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียน

ว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน ปี 2553-2558 (ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation: APAEC) 
ให้ความสําคญัในโครงการหลกั 7 สาขา ได้แก่  

(1)  การเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าของอาเซียน (ASEAN Power Grid: APG)  
(2)  การเชื่อมโยงทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติของอาเซยีน (Trans-ASEAN Gas Pipeline: TAGP)  
(3)  เทคโนโลยีถ่านหินและถ่านหนิสะอาด  
(4)  พลังงานที่นํามาใช้ใหม่ได้ (Renewable Energy: RE)  
(5)  อนุรักษ์และใชพ้ลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency & Conservation: EE&C) 
(6)  นโยบายและการวางแผนพลังงานภูมิภาค 
(7)  พลงังานนิวเคลียร ์
นอกจากนี้ อาเซียนได้รับรองความตกลงว่าด้วยความมั่นคงด้านปิโตรเลียม  

ซึ่งจะส่งเสริมความสามารถในการตอบสนองต่อภาวการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานของแต่ละประเทศสมาชิก 

3. การเปน็ภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 

เป้าหมาย ลดช่องว่างการพัฒนา ทั้งในระดับ SME และเสริมสร้างการรวมกลุ่มของประเทศ
สมาชิกอาเซียนใหม่ อันได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ให้สามารถดําเนินการตามพันธกรณีต่างๆ ได้ 
และเป็นส่วนสาํคัญในการเสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน 
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องค์ประกอบและมาตรการที่สําคัญ  
3.1 การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

3.1.1)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการขยายตัวของ SMEs ปัจจุบันอาเซียนอยู่ระหว่าง
จัดทํายุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการขยายตัวของ SMEs โดยได้จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการที่สามารถใช้ร่วมกันในประเทศสมาชิกอาเซียน และอยู่ระหว่างทบทวนแผนนโยบายในการพัฒนา 
SMEs (ปี 2547-2557) 

3.2  ความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
3.2.1)  แผนงานความคิดริเริ่มในการรวมกลุ่มของอาเซียน (Initiative for ASEAN 

Integration: IAI) มาตรการสําคัญเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
คือ การดําเนินงานตามแผนงาน IAI ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2558) โดยแผนงานดังกล่าว 
ระบุความต้องการของประเทศ CLMV ซึ่งประกอบด้วยโครงการความร่วมมือในสาขาต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ 
ใน Blueprint ทั้ง 3 เสาหลัก โดยเน้นกิจกรรมที่สําคญัและจําเป็นต่อการเร่งรัดการรวมกลุ่มของอาเซียน 

3.3  การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในอาเซียน (Public-Private Sector Engagement: 
PPE) อาเซียนสนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างแรงผลักดันต่อกิจกรรมทางธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ ภายใต้ AEC ซึ่งการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนจะทําให้ภาครัฐได้รับทราบถึงข้อมูล 
ตลอดจนอุปสรรค และปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ เพื่อก้าวสู่ AEC ซึ่งกระบวนการดังกล่าว  
จะเป็นประโยชน์ต่อการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมใน AEC ต่อไป 

4.  การเปน็ภูมิภาคที่มีการบรูณาการเขา้กับเศรษฐกิจโลก 

เป้าหมาย เพื่อให้เครือข่ายการผลิตหรือจําหน่ายสินค้าและบริการภายในอาเซียนเชื่อมโยง 
กับระบบเศรษฐกิจในส่วนอื่นๆ ของโลก โดยการจัดทําเขตการค้าเสรีอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ  
โดยการเน้นและปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจอาเซียนกบัประเทศนอกภูมิภาคให้มีท่าทีร่วมกัน  

องค์ประกอบและมาตรการที่สําคัญ  
4.1  การจัดทําเขตการค้าเสรีและความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (Free Trade Agreement: 

FTA, Comprehensive Economic Partnership: CEP) กับประเทศคู่เจรจาต่างๆ ได้แก่ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น 
เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนวิซีแลนด์ ซึ่งความคืบหน้าของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่สําคัญๆ มีดังนี้ 

4.1.1) ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ลงนามเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2552 และมผีลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 

4.1.2) ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน-เกาหลี ลงนามเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 
4.1.3) ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน-จีน ได้เสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2552 
4.1.4) เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน และเขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ได้บรรลุเป้าหมาย

การเปิดเสรี เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 
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4.1.5) ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-อินเดีย ลงนามเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 

และมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 
4.1.6) เขตการค้าเสรีเอเชียตะวันออก (East Asia Free Trade Area: EAFTA) 

ประกอบด้วยอาเซียน จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น (อาเซียน+3) 
4.1.7) ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมกว้างขวางในเอเชียตะวันออก 

(Comprehensive Economic Partnership on East Asia: CEPEA) ประกอบด้วย อาเซียน+3 รวมกับ 
อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซแีลนด ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2: การวิเคราะห์ 
 

ผลกระทบที่มีต่อภาพรวมเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทย ภายใต้ AEC  

 
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยที่ผ่านมายังใหค้วามสําคัญกบัการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเป็นหลัก 

ทําให้มีการส่งเสริมสาขาอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออกมากกว่าการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ ซึ่งอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออกนั้น 
จะมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและความต้องการของตลาดโลกมากกว่า โดยเมื่อเกิดภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจจึงทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรง 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมของไทยและเป็นรองรับ
การเข้าสู่ AEC นั้น ภาคอุตสาหกรรมไทยจึงจําเป็นต้องมุ่งแสวงหาแนวทางการพัฒนาใหม่ๆ  โดยปรบัเปลี่ยน
จากการที่ใช้ปัจจัยการผลิต (Factor driven growth) ด้ังเดิม อันได้แก่ ที่ดิน แรงงาน และทุนเป็นตัวขับเคลื่อน 
ไปสู่การใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity driven growth) เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและ
การสร้างสรรคม์ูลค่าเป็นปัจจยัขับเคลื่อนใหม่ (เอกสารแนบ 12) 

 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยภายใต้ AEC 

ผลกระทบในเชิงบวก 

1.  การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและอัตราการจ้างงานภายในประเทศเพิ่มขึ้น 
2.  เป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  

ซึ่งช่วยให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และกิจกรรมการค้นคว้าวิจัยในประเทศเพิ่มขึ้น 
3.  เพิ่มประสทิธิภาพในการผลติและความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมในประเทศให้สูงขึน้ 

จากการปรับปรุงด้านการจัดสรรทรัพยากรและการลดต้นทุนจากการผลติในปริมาณมาก (Economy of Scale) 
4.  มีส่วนร่วมในเครือข่ายการผลิตและห่วงโซอุ่ปทานของโลก 
5.  เพิ่มอํานาจการต่อรองของไทยในเวทีระหว่างประเทศ 
6.  ขยายช่องทางและโอกาสของสินค้าไทยในการเข้าถึงตลาดอาเซียน รวมถึงการใช้อาเซียน

เป็นฐานในการส่งออกไปยังตลาด ASEAN+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) และ ASEAN+6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ออสเตรเลยี นวิซีแลนด์ และอินเดีย) 

7.  ช่วยให้แรงงานฝีมือไทยมีโอกาสเข้าถึงตลาดในอาเซียนเพิ่มขึ้น  
8.  ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนภายในประเทศ ซึ่งมีผลการศึกษายืนยันว่าการเป็น AEC 

จะช่วยให้ GDP ของประเทศสมาชิกอาเซียนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.66 – 1.80 ต่อปี (เอกสารแนบ 13) 
9.  ผู้บริโภคมีสินคา้ให้เลือกบริโภคหลากหลายขึน้ และมรีาคาถูกลง เนื่องจากการลดภาษีสินค้า

นําเข้า ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการเพิ่มกําลังซื้อของประชาชน  
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ผลกระทบในเชิงลบ 

1.  ผู้ประกอบการไทยต้องแข่งขันมากขึ้น เนื่องจากสินค้าของประเทศอาเซียนอื่นที่สามารถ
เข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยได้โดยไม่มีข้อจํากัดทางภาษีและไม่ใช่ภาษ ี

2.  หากประเทศไทยไม่มีการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure) ประสิทธิภาพการผลิต
ของแรงงาน (Labor productivity) และไม่มกีารปรับปรุงกฎระเบียบกฎหมายให้มคีวามทันสมัยไม่เป็นอุปสรรค
ต่อนักลงทุน อาจทําให้มีการย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียนที่เหมาะสมกว่า 
ซึ่งจะทําให้เกิดผลกระทบกับสภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 

3.  การเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี อาจทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานมีฝีมือของไทย
ไปประเทศที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า ทําให้ต้องจ้างแรงงานต่างด้าวจากประเทศที่ค่าแรงถูกกว่าเข้ามา ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมและอาจทําให้งบประมาณของรัฐส่วนหนึ่งจะไปเป็นสวัสดิการของแรงงานต่างด้าว  

4.  อาจทําให้สินค้าของประเทศอื่นๆ ที่มีราคาถูกแต่คุณภาพต่ํา เข้ามาขายในประเทศมากขึ้น 
ซึ่งอาจทําให้การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยที่มีเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมสินค้าและบริการ 
ที่มีคุณภาพสูงอาจเกิดปัญหาอุปสรรคได้ เนือ่งจากไม่มีตลาดภายในประเทศรองรับ รวมทัง้ อาจส่งผลทางจิตวิทยา
แก่ผู้ประกอบการของไทยในการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตได้ 

แนวทางการเตรียมพร้อมของภาคส่วนต่างๆ ภายใต้ AEC  

ภาครัฐ  
ในฐานะหน่วยงานกํากับดูแลและส่งเสรมิภาคธุรกิจ จําเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างการบรหิารจัดการ 

เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างเครือข่ายของอนุสัญญาภาษีซ้อน และปรับโครงสร้างภาษีภายใน 
ประเทศให้สามารถแข่งขันกับประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ได้ โดยสอดคล้อง กับพันธกรณีภายใต้ AEC รวมท้ัง 
ต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาต่างๆ เพื่อรองรับการเป็น AEC 

ภาคเอกชน  
ในฐานะผู้ใชส้ทิธิประโยชน์จาก AEC จําเป็นต้องเรียนรู้ถึงโอกาสและความท้าทายที่กําลังจะเกิดขึ้น 

ทั้งในด้านการเปิดเสรีการค้าและบริการ และการอํานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนในอาเซียน
ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของภาคเอกชนไทยในตลาดโลก 

ภาคประชาชน  
ในฐานะผู้บริโภค จะมีโอกาสในการเลือกซื้อสินค้าและบริการจากประเทศอาเซียนอื่นที่มีคุณภาพ

และราคาที่เหมาะสมมากขึ้น และได้รับความคุ้มครองจากการบริโภคข้ามพรมแดน  
ในฐานะแรงงาน ทั้งภาครัฐ หรือภาคเอกชนจะมีโอกาสที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ 

ในการเข้าไปทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียน และเพิ่มรายได้จากการทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น  
แต่ก็จะต้องเผชิญการแข่งขันที่สูงขึ้นจากแรงงานมีฝีมือของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นเช่นกัน 

ในฐานะผูล้งทนุ มทีางเลือกในการลงทนุเพิม่มากขึ้น ทั้งในด้านผลิตภัณฑแ์ละการบริการทางการเงิน  
ทําใหผู้้ลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมทีางเลือกในการบรกิารทางการเงินมากขึ้น 

 



 
- 18 - 

 
มาตรการใน AEC ท่ีเชื่อมโยงการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจในแต่ละสาขา 

 
 สคร. ได้พิจารณามาตรการภายใต้ยุทธศาสตร์ใน AEC Blueprint ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจในแต่ละสาขา โดยพิจารณาจากความเชื่อมโยงระหว่างเป้าประสงค์ของมาตรการต่างๆ กับ
วัตถุประสงค์และบทบาทในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจในแต่ละสาขา ซึ่งในแต่ละมาตรการอาจส่งผลกระทบ
ต่อรัฐวิสาหกิจในหลายสาขา และรัฐวิสาหกจิสาขาใดสาขาหนึ่งอาจได้รับผลกระทบจากหลายมาตรการเช่นกัน 

สาขาสถาบันการเงนิ  
ภารกิจหลักของรัฐวิสาหกิจในสาขา 

รัฐวิสาหกิจ ตัวย่อ กิจกรรมหลัก 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กรุงไทย ดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

ธนาคารออมสนิ ออมสิน เป็นสถาบันการเงินที่รับฝากเงินออมสิน ออกพันธบัตรและ
สลากออมสิน 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

ธกส. เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อครบวงจรและเป็น
แหล่งเงินทุนให้แก่เกษตรกรเป็นหลัก 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส. เป็นสถาบันการเงินที่มีหน้าทีส่นับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่
อาศัย โดยให้บริการทางการเงินด้านที่อยู่อาศัยครบวงจร 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

ธพว. เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาของรัฐที่ช่วยเหลือและ
สนับสนุน SMEs ไทย 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย 

ธสน. เป็นสถาบันการเงินที่มีหน้าทีส่่งเสริมและสนับสนุนการ
ส่งออก นําเข้า และการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
โดยการให้สินเชื่อ ค้ําประกัน และรับประกันความเสี่ยง 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธอท. เป็นสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจทางการเงินที่สอดคล้อง
กับหลักของศาสนาอิสลาม 

บรรษัทประกนัสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

บสย. เป็นสถาบันการเงินที่ดําเนินการช่วยเหลือด้านการค้าํประกนั
อุตสาหกรรมขนาดย่อมให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย บตท. เป็นสถาบันการเงินที่ดําเนินการเกี่ยวกับจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่
อาศัย แปลงสนิทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยในประเทศไทย 

สํานักงานธนานุเคราะห ์ 
กรมพัฒนาสังคมฯ 

สธค. ทํากิจการรับจํานําทรัพย์สินในอัตราดอกเบี้ยตํ่า และตรึง
ระดับอัตราดอกเบี้ยรับจํานํา 

 

 
 



 
- 19 - 

 
แนวนโยบายของผู้ถือหุน้ภาครัฐในปัจจบุนั (SOD) เป็นกลไกของภาครฐัเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชน

เข้าถึงแหล่งเงินทุนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคงมีมาตรฐาน 
ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการใน AEC ที่เชื่อมโยง 

มาตรการ รัฐวิสาหกิจ
ที่เก่ียวข้อง 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

การเปิดเสรีบริการทางการเงิน  
(ตามข้อ 1.2.3) 

กรุงไทย 
ออมสิน 
ธอท. 
ธพว.  
ธสน.  
บสย. 

- การเปิดเสรีบริการทางการเงินทําให้มีผู้ให้บริการด้าน
การเงินจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นเข้ามาประกอบ
ธุรกิจในประเทศเพิ่มขึน้ ทําใหผู้้บริโภคมีทางเลือกในการรับ
บริการทางการเงินมากขึ้น อีกทั้ง คาดหวังการบริการที่ดีขึ้น 
ซึ่งรัฐวิสาหกิจในสาขาสถาบันการเงินจําเป็นต้องพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรูปแบบการให้บริการให้มี
ประสทิธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค 
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีบริการทางการเงิน
สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรได้อย่าง
เหมาะสม 

การรวมตัวทางการเงินในอาเซียน 
ภายใต้แผนงานการรวมกลุ่มทาง
การเงินและการคลังของอาเซียน 
(ตามข้อ 1.4.1) 

กรุงไทย 
ออมสิน 
ธสน. 
ธอท. 
ธพว. 
บตท. 
บสย. 

- การรวมตัวทางการเงินในอาเซียนภายใต้แผนงานการ
รวมกลุ่มทางการเงินและการคลังของอาเซียนถือว่าครอบ 
คลุมการดําเนินการทางการเงินในด้านต่างๆ มากที่สุด ซึ่ง
ผลกระทบที่เกดิขึ้นจากความร่วมมือดังกล่าว มีความเกี่ยว 
ข้องกับระบบการเงินเกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตลาดเงิน
หรือตลาดทุน ซึ่งจะเห็นได้ว่าความร่วมมอืดังกล่าว เป็นการ
อํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมทางการเงินมากขึ้น 
เพื่อรองรับการเปิดเสรีในด้านอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้รัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวข้อง จําเป็นต้องบูรณาการการให้บริการทางการเงิน
ให้ครอบคลุมความต้องการในการทําธุรกรรมทางการเงิน
ที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินและการให้บริการที่หลากหลายให้เพียงพอกับ
ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ การรวมตัวดังกล่าว  
ยังมีมาตรการที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างความมั่นคงของ
ระบบเศรษฐกิจอีกด้วย อันจะทําให้ประกอบธุรกิจใน
อาเซียนมีความปลอดภัยมากขึ้น 
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มาตรการ รัฐวิสาหกิจ

ที่เก่ียวข้อง 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน 
(ตามข้อ 1.3.1) 

กรุงไทย 
ออมสิน 
ธอท. 
ธสน. 
อพว. 
บยส. 

- ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ความสามารถการแข่งขันและความน่าสนใจการลงทุนโดย 
ตรงจากต่างประเทศ ซึ่งจากมาตรการดังกล่าว ส่งเสริม
ให้เกิดการลงทุนในประเทศมากขึ้น อันจะทําให้ปริมาณ
ความต้องการใช้บริการทางการเง ินเพิ่มขึ้นเชน่กัน ดังนั้น 
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง จําเป็นต้องเตรียมความพร้อม 
ในการให้บริการทางการเงินให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูร้บับริการได้อย่างเพียงพอ ทั้งในด้านการรับ
ฝากเงินและการให้สินเชื่อ อันจะเป็นกลไกสาํคัญในการ
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ 
ต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยและผู้ประกอบการ
ไทยที่จะขยายการลงทุนไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ  

มาตรการที่เกี่ยวกับบัญชีเคลื่อนย้าย
เงินทุน (ตามขอ้ 1.4.2) 

กรุงไทย 
ออมสิน 
ธสน. 
ธอท. 
ธพว. 
บตท. 
บสย. 

- การเคลื่อนย้ายเงินทุนที่สะดวกมากขึ้น ส่งผลให้มี
ปริมาณเงินทุนไหลเข้าประเทศมากขึ้น ซึ่งทําให้มีความ
ต้องการบริการทางการเงินมากขึ้นเช่นกนั รฐัวิสาหกจิที่
เกี่ยวข้อง จึงต้องเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว โดยการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรของ
องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและใช้ประโยชน์จาก
มาตรการดังกลา่ว เพื่อรองรับความต้องการการบริการทาง
การเงินที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนสนับสนนุ
การดําเนินงานตามภารกจิขององค์กรได้อย่างเหมาะสม 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการ
ขยายตัวของ SMEs (ตามข้อ 3.1.1) 

กรุงไทย 
ธอท. 
ธพว. 

- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการขยายตัวของ SMEs  
ครอบคลุมการดําเนินการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาธุรกิจ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันและเพิม่ความสามารถในการปรับตัวของ SMEs 
ในการเข้าสู่ AEC ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ต้องพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรูปแบบการให้บริการทาง
การเงินให้สามารถเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ 
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากมาตรการต่างๆ ภายใต้ AEC 
สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรได้อย่าง
เหมาะสม 
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สาขาพลังงาน  

ภารกิจหลักของรัฐวิสาหกิจในสาขา 

รัฐวิสาหกิจ ตัวย่อ กิจการ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. มีภารกิจในการผลิตกระแสไฟฟ้าหลักของประเทศ รับซื้อ
ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน รับผิดชอบดูแลระบบส่งไฟฟ้า 
โดยจําหน่ายกระแสไฟฟ้าไประบบจําหน่ายของการไฟฟ้า
นครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

การไฟฟ้านครหลวง กฟน. จัดหาและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ในเขตพื้นที่ กทม. นนทบุร ีและสมุทรปราการ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. จัดหาและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
นอกเขตพื้นที่ กทม. นนทบุร ีและสมทุรปราการ 

บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) ปตท. ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติและน้ํามันครบวงจร รวมถึง
ธุรกิจปิโตรเคมี 

 

แนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐในปัจจุบัน (SOD)  สร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ 
ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนที่สะอาด สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและบริหารต้นทุนให้มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 

มาตรการใน AEC ที่เชื่อมโยง 

มาตรการ รัฐวิสาหกิจ
ที่เก่ียวข้อง 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

ความมั่นคงด้านพลังงาน ภายใต้
แผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านพลังงาน ปี 2553-2558 
(ตามข้อ 2.6.1) 

กฟผ. 
กฟน. 
กฟภ. 
ปตท. 

- ความร่วมมือดังกล่าว ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้  
1) การเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟ้าของอาเซียน  
2) การเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติของอาเซียน  
3) เทคโนโลยีถ่านหินและถ่านหนิสะอาด  
4) พลังงานที่นํามาใช้ใหม่ได้  
5) อนุรักษ์และใชพ้ลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
6) นโยบายและการวางแผนพลังงานภูมิภาค 
7) พลังงานนิวเคลียร์  
ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง จะเป็นกลไกสําคญัของภาครัฐ

ในการสนับสนนุการดําเนินการตามความร่วมมือดังกล่าว 
และแสวงหาแนวทางการใช้ประโยชน์จากมาตรการต่างๆ 
ภายใต้ AEC โดยมีการดําเนินการที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และภารกิจของรัฐวิสาหกิจ 
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สาขาขนส่ง  

ภารกิจหลักของรัฐวิสาหกิจในสาขา 

รัฐวิสาหกิจ ตัวย่อ กิจการ 

การรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท. ให้บริการเกี่ยวกับการเดินรถไฟของประเทศ ได้แก่  
การก่อสร้างและบํารุงรักษาราง การเดินรถ การบริหาร
สถานี รวมทั้ง การเดินรถ ARL และรถไฟฟ้าสายสีแดง 
ตลอดจนบริหารจัดการและให้เช่าที่ดินของ รฟท. 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแหง่
ประเทศไทย 

รฟม. ให้บริการรถไฟฟ้า และกํากับดูแลสัญญาสัมปทาน 
แก่เอกชนในการบริการรถไฟฟ้า 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก. ดําเนินกิจการรถโดยสารประจําทางในเขต กทม. และ
ปริมณฑล พร้อมทั้งกํากับดูแลรถเอกชนร่วมบริการ 

บริษัท ขนส่ง จํากัด บขส. ให้บรกิารเดนิรถโดยสารประจาํทาง (รถทัวร์) ระหว่างจังหวัด 
บริหารสถานีขนส่ง และกํากับดูแลรถร่วมเอกชน 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กทพ. สร้างหรอืจัดใหม้ีทางพเิศษบํารุงรักษา และดําเนินการต่างๆ 
เกี่ยวกับทางพิเศษ 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) 

ทอท. ประกอบกิจการท่าอากาศยาน 6 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ  
ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่ และ
กิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับท่าอากาศยาน 

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) บกท. ดําเนินธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทาง
อากาศ และมกิีจการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งทางอากาศ
ในลักษณะหน่วยธุรกิจย่อย ได้แก่ การซ่อมบํารุงอากาศยาน 
การให้บริการภาคพื้น และครัวการบิน 

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จํากัด 

บวท. ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ 

สถาบันการบินพลเรือน สบพ. ผลิตบุคลากรทางด้านการบิน และบริการช่างอากาศ 
บริการอากาศยานและกิจการอื่นเกี่ยวกับการบิน 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย กทท. บริหารจัดการท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง 
 

แนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐในปัจจบุนั (SOD)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายและการให้บริการให้มีมาตรฐาน สนับสนุนบริการขนส่งมวลชนและการพัฒนาระบบ 
โลจสิติกสเ์พื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ และส่งเสรมิบทบาทการมสีว่นร่วมของภาคเอกชน 

 

 



 
- 23 - 

 
มาตรการใน AEC ที่เชื่อมโยง 

มาตรการ รัฐวิสาหกิจ
ที่เก่ียวข้อง 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

การเปิดเสรกีารค้าบริการภายใต้ความ 
ตกลงด้านการค้าบริการอาเซียน 
(ตามข้อ 1.2.1) 
- การขนส่งทางน้ํา  

กทท. - ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที ่7 กําหนดให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องอนุญาตให้มีการเพิ่มสัดส่วน
การถือหุ้นของนักลงทุนอาเซียนในสาขาบรกิารที่กําหนด
มากขึ้น ซึ่งจะทําให้เกิดการลงทุนในสาขาการบริการต่างๆ 
จากนักลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ มากขึ้น 
ซึ่งอาจทําให้มีจาํนวนผู้รับบริการมากขึ้นเช่นกัน รัฐวิสาหกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง จึงจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยน 
แปลงดังกล่าว โดยการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้
มีประสิทธิภาพสูงสุดและใชป้ระโยชน์จากมาตรการต่างๆ 
ภายใต้ AEC เพื่อรองรับความต้องการการบริการที่เพิ่ม
มากขึ้นได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนเป็นปัจจัยสนับสนุน
การดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรได้อย่างเหมาะสม 

การเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าและ
การค้าบริการ ภายใต้แผนงานการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในสาขานํา
ร่อง 12 สาขา (ตามข้อ 1.6.1) 
- การขนส่งทางอากาศ 
- โลจิสติกส์  

กทพ./กทท. 
บขส./ทอท. 
บกท./รฟท. 
รฟม./ขสมก. 

- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในการผลิตสินค้าและบริการ
ต่างๆ จะทําใหเ้กิดการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าอย่าง
เสรีมากขึ้น ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง จําเป็นต้องแสวงหา
ความร่วมมือและสร้างความเช่ือมโยงการขนส่งระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนให้มากย่ิงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจทีกํ่าลังจะเกิดขึ้น 

ความร่วมมือด้านการขนส่งของ
อาเซียน (ตามข้อ 2.4.1) 

กทท. 
ทอท. 
บวท. 

- ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียนมีวัตถุประสงค์
ในการอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
ในภูมิภาค ซึ่งดําเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการ
ขนส่งอาเซียน ปี 2554 – 2558 อาจทําใหป้ริมาณความ
ต้องการในการบริการด้านการขนส่งและโลจสิติกส์เพิ่มขึ้น 
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง จึงจําเป็นต้องเตรียมความพร้อม
รองรับการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว โดยการพฒันาการบริหาร
จัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้ประโยชน์
จากมาตรการต่างๆ ภายใต้ AEC เพื่อรองรับความต้องการ
การบริการที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนเป็น
ปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจขององค์กร 
ได้อย่างเหมาะสม 



 
- 24 - 

 
มาตรการ รัฐวิสาหกิจ

ที่เก่ียวข้อง 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

แผนงานความคิดริเริ่มในการรวม 
กลุ่มของอาเซียน (ตามข้อ 3.2.1) 

กทพ./กทท. 
บขส./ทอท. 
บกท./รฟท. 
รฟม./ขสมก. 

- ความคิดริเริ่มในการรวมกลุ่มของอาเซียนมีวัตถุประสงค์
เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขนัของอาเซียน โดยใหค้วามสําคญักับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในด้านกฎระเบียบ ด้านการขนส่งและ
การติดต่อสื่อสารทางกายภาพ รวมทั้ง การสร้างโครงข่าย
เชื่อมโยงทางถนน รถไฟ ทางอากาศ และทางทะเลภายใน
อาเซียน ซึ่งรัฐวิสาหกิจทีเกี่ยวข้องจะเป็นกลไกสําคัญของ
ภาครัฐในการสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของ
องค์กรได้อย่างเหมาะสม 

สาขาสาธารณปูการ  
ภารกิจหลักของรัฐวิสาหกิจในสาขา 

รัฐวิสาหกิจ ตัวย่อ กิจการ 

การประปานครหลวง กปน. ผลิตและจําหนา่ยน้ําประปาให้แก่ประชาชน 3 จังหวัด คือ 
กรุงเทพ นนทบุรี และสมุทรปราการ 

การประปาส่วนภูมิภาค กปภ. ผลิตและจําหนา่ยน้ําประปาให้แก่ประชาชน นอกเขตพื้นที่
ให้บริการของการประปานครหลวง 

องค์การจัดการน้ําเสยี อจน. สํารวจ จัดการ บํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย 

การเคหะแห่งชาติ กคช. จัดให้มีเคหะเพื่อประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการต่างๆ รวมทั้ง พัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

การนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย 

กนอ. จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม โดยมีระบบสาธารณูปโภค  
การจัดการสิ่งแวดล้อมและบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 
(One Stop Service) ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรพัย์ 
จํากัด 

ธพส. ดําเนินการลงทุนก่อสร้างโครงการศูนย์ราชการ และบรกิาร
โครงการ ตลอดจนก่อสร้างโครงการบ้านธนารักษ์ 4 พ้ืนที่ 
คือ ภูเก็ต เชียงใหม่ สุพรรณบุรี และนนทบรุี เพื่อขายให้
ข้าราชการและลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้ง บริหาร
จัดการทรัพย์สนิอื่นของรัฐตามนโยบาย 
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แนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐในปัจจุบัน (SOD)  ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานและส่งเสริม
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

มาตรการใน AEC ที่เชื่อมโยง 

มาตรการ รัฐวิสาหกิจ
ที่เก่ียวข้อง 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

การเปิดเสรกีารค้าบริการภายใต้ความ 
ตกลงด้านการค้าบริการอาเซียน  
(ตามข้อ 1.2.1) 
- บริการด้านสิ่งแวดล้อม 

อจน. - ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที ่7 กําหนดให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องอนุญาตให้มีการเพิ่มสัดส่วน
การถือหุ้นของนักลงทุนอาเซียนในสาขาบรกิารที่กําหนด
มากขึน้ ซึ่งจะทําใหเ้กิดการลงทุนในสาขาการบริการต่างๆ 
จากนักลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ มากขึ้น 
ซึ่งทําให้มีผู้ใหบ้ริการด้านสิ่งแวดล้อมจากประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่นเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศเพิ่มขึ้น ทําให้
ผู้บริโภคมีทางเลือกในการรับบริการมากขึ้น อีกทั้ง คาดหวัง
การบริการที่ดีขึ้น ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง จําเป็นต้อง
พัฒนารูปแบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและใช้ประโยชน์
จาก AEC เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของ
องค์กรได้อย่างเหมาะสม 

ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน 
(ตามข้อ 1.3.1) 

กนอ. 
กปภ. 
กปน. 

- ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มความสามารถการแข่งขันและความน่าสนใจการลงทนุ
โดยตรงจากต่างประเทศ โดยมีมาตรการ 4 ด้าน คือ 
การเปิดเสรี การคุ้มครอง การอํานวยความสะดวก และ
การส่งเสรมิ ซึ่งจากมาตรการดงักล่าว อาจทําให้มีปริมาณ
ความต้องการใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดปัญหา
การให้บริการไม่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจาก
การขยายการลงทุนภายใต้การเปิดเสรีต่างๆ ดังนั้น 
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องจะเป็นกลไกสําคัญของภาครัฐ
ในการสนับสนนุการดําเนินการตามความตกลงดังกล่าว 
และจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว โดยการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดและใช้ประโยชน์จากมาตรการต่างๆ 
ภายใต้ AEC เพื่อรองรับความต้องการการบริการที่เพิ่ม
มากขึ้นได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนเป็นปัจจัยสนับสนุน
การดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรได้อย่างเหมาะสม 
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มาตรการ รัฐวิสาหกิจ

ที่เก่ียวข้อง 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

มาตรการที่เกี่ยวกับบัญชีเคลื่อนย้าย
เงินทุน (ตามขอ้ 1.4.2) 

กนอ. - มาตรการที่เกี่ยวกับบัญชีเคลื่อนย้ายเงินทุนเป็น 
มาตรการที่สนบัสนุนการเปิดเสรีการลงทุนให้ขยายตัว
มากขึ้น เนื่องจาก มาตรการดังกล่าว เป็นมาตรการที่
อํานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถนําเงินทุน
จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศต่างๆ ในประเทศ
สมาชกิอาเซียนได้ง่ายขึ้น ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเปน็ไป
ในทศิทางเดียวกับหัวข้อความตกลงด้านการลงทุนอาเซยีน 

 
สาขาสื่อสาร  

ภารกิจหลักของรัฐวิสาหกิจในสาขา 

รัฐวิสาหกิจ ตัวย่อ กิจการ 

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) อสมท. ประกอบกิจการด้านสื่อสารมวลชน ได้แก่ กิจการสถานี 
โทรทัศน์ กิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง และสํานักข่าวไทย  

บริษัท ไปรษณย์ีไทย จํากัด ปณท. ดําเนินธุรกิจให้บริการไปรษณีย์ และกิจการที่เกี่ยวข้อง 

บริษัท ทีโอท ีจํากัด (มหาชน) ทีโอที ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม ได้แก่ ให้บริการ
โทรศพัท์พ้ืนฐาน โทรศัพท์เคลือ่นที ่โทรศัพทร์ะหว่างประเทศ 
และให้บริการสื่อสารข้อมูลและมัลติมีเดีย 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด 
(มหาชน) 

กสท. ประกอบกิจการโทรคมนาคมและให้บริการทางด้าน
โทรคมนาคม รวมถึงกิจการที่ต่อเนื่องทั้งในประเทศ 
ระหว่างประเทศ และในต่างประเทศ 

 

แนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐในปัจจุบัน (SOD)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และ
อุตสาหกรรมด้านสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการเข้าถึงสารสนเทศ 
ให้ทั่วถึง โดยเน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร 
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มาตรการใน AEC ที่เชื่อมโยง 

มาตรการ รัฐวิสาหกิจ
ที่เก่ียวข้อง 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

การเปิดเสรกีารค้าบริการภายใต้ความ 
ตกลงด้านการค้าบริการอาเซียน 
(ตามข้อ 1.2.1) 
- โทรคมนาคม 

อสมท. 
ทีโอที 
กสท. 

- ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที ่7 กําหนดให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องอนุญาตให้มีการเพิ่มสัดส่วน
การถือหุ้นของนักลงทุนอาเซียนในสาขาบรกิารที่กําหนด
มากขึน้ ซึ่งจะทําใหเ้กิดการลงทุนในสาขาการบริการต่างๆ 
จากนักลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ มากขึ้น 
ซึ่งทําให้มีผู้ใหบ้ริการด้านโทรคมนาคมจากประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่นเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศเพิ่มขึ้น ทําให้
ผู้บริโภคมีทางเลือกในการรับบริการมากขึ้น อีกทั้ง คาดหวัง
การบริการที่ดีขึ้น ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องจําเป็นต้อง
พัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและใช้ประโยชน์
จาก AEC สนับสนุนการดําเนนิงานตามภารกิจขององคก์ร 
ได้อย่างเหมาะสม 

การเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าและ
การค้าบริการภายใต้แผนงานการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในสาขานํา
ร่อง 12 สาขา (ตามข้อ 1.6.1) 
- e-ASEAN 

ทีโอที 
กสท. 

- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในการผลิตสินค้าและบริการ
ต่างๆ จะทําใหเ้กิดการเคลือ่นย้ายวัตถุดิบและสินค้ามากขึ้น 
ทําให้รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องจําเป็นต้องแสวงหาความ
ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้มากย่ิงขึ้น 
โดยเฉพาะประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นต้น ทั้งนี้ 
เพื่อส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม
จากประเทศดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
การดําเนินงานและการให้บรกิารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

กรอบความตกลง e-ASEAN  
(ตามข้อ 2.5.1) 

ทีโอท ี
กสท. 

- กรอบความตกลง e-ASEAN มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริม 
สร้างความสามารถในการแข่งขันและลดความแตกต่าง
ทางดิจิตอลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมาตรการ
ต่างๆ ภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าว เกี่ยวกับการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศสมาชิก ซึ่งรัฐวิสาหกิจ 
ที่เกี่ยวข้องจะเป็นกลไกสําคัญของภาครัฐในการสนับสนุน
การดําเนินการตามความตกลงดังกล่าว 
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มาตรการ รัฐวิสาหกิจ

ที่เก่ียวข้อง 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

แผนแม่บทด้าน ICT ของอาเซียน 
(ตามข้อ 2.5.2) 

ทีโอที 
กสท. 

- แผนแม่บทด้าน ICT ของอาเซียนมีเป้าหมายที่จะเสริม 
สร้างความแข็งแกร่งบทบาทของสาขา ICT ในการดําเนิน 
การตามแผนงานประชาคมอาเซียน (2552-2558) 
ความร่วมมือดังกล่าว จะเน้นการเสริมสร้างความสามารถ 
การศึกษาและวิจัยไม่ได้มุ่งเน้นการก่อสร้าง ซึ่งในขณะนี้
อาเซียนกําลังดําเนินการจัดต้ังเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในภูมภิาค ซึ่งรฐัวิสาหกิจทีเ่กี่ยวข้อง 
จะเป็นกลไกสาํคัญของภาครัฐในการสนับสนุนการดําเนิน 
การตามภารกิจขององค์กรได้อย่างเหมาะสม 

นโยบายและโครงการการเชื่อมโยง 
ICT อ่ืนๆ (ตามข้อ 2.5.3) 

ทีโอที 
กสท. 

- การดําเนินการดังกล่าว เป็นไปเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
แรงงานด้าน ICT ความ สามารถในการแข่งขันในตลาด 
ICT และการดําเนินธุรกิจ และสังคมด้วยสื่อ online 
เพื่อส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในสาขา ICT ในภูมิภาค 
ซึ่งอาเซียนได้ร่วมมือกับคู่เจรจาได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
สหภาพยุโรป อินเดีย และสหภาพการสื่อสารโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ เพื่อทําให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
องค์ความรู้ใหม่ๆ จากทั้งประเทศคู่เจรจาและประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่มีความก้าวหน้าด้าน ICT เช่น สิงคโปร์ 
และมาเลเซียแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเทศไทย  
ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง จะเป็นกลไกสําคัญของภาครัฐ
ในการสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจขององค์กร 
ได้อย่างเหมาะสม 

สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชย ์ 
ภารกิจหลักของรัฐวิสาหกิจในสาขา 

รัฐวิสาหกิจ ตัวย่อ กิจการ 

สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สลาก ดําเนินการผลิตและจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล และ
ออกสลากการกุศลต่างๆ 

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง รยส. ผลิตและจําหน่ายบุหรี่ของไทย ส่งเสริมและสนับสนุน
เกษตรกรชาวไร่ยาสูบ ได้แก่ การเพาะปลูก การกําหนด
โควต้า การประกันราคา และการรับซื้อใบยา 
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รัฐวิสาหกิจ ตัวย่อ กิจการ 

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต อส. ผลิตและจําหนา่ยแอลกอฮอล์ในประเทศ 

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต โรงงานไพ่ ผลิตและจําหน่ายไพ่ และนําเข้าไพ่จากต่างประเทศ 
รวมทั้งรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์จากหน่วยงานภาครัฐ 

โรงพิมพ์ตํารวจ สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ 

โรงพิมพ์
ตํารวจ 

ผลิตและจัดจําหน่ายสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยเน้นแบบพิมพ์ที่ใช้
ในราชการตํารวจทุกประเภทและเอกสารลับของทางราชการ 

บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด บอก. ดําเนินกิจการอู่เรือ สร้างและซ่อมเรือ 

องค์การตลาด อต. จัดต้ังตลาดสาธารณะเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและ
จัดให้มีสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของตลาด 

 

แนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐในปัจจบุนั (SOD)  เพิม่ศักยภาพในการดําเนินธุรกจิ โดยคํานึงถึง
ผลกระทบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม/มุ่งส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้ของประชาชน สร้างนวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของภาครฐัและเอกชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 

มาตรการใน AEC ที่เชื่อมโยง 

มาตรการ รัฐวิสาหกิจ
ที่เก่ียวข้อง 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน 
(ตามข้อ 1.1.1) 
 

สลาก 
รยส. 

โรงงานไพ่ 
โรงพิมพ์
ตํารวจ 
อส. 

- มาตรการภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน 
มุ่งการบรรลุเป้าหมายการเป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียวกัน ซึ่งผลกระทบของความตกลงดังกล่าว จะส่งผล
ให้เกิดการเคลือ่นย้ายสินค้าระหว่างประเทศสมาชิกใน
อาเซียนเพิ่มมากขึ้น ทั้งวัตถุดิบและสินค้า ซึ่งรัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงดังกล่าว 
โดยการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีและราคาถูก
ตลอดจนแนวทางการบรหิารจดัการหรืออุปกรณ์เครื่องมือ
และวิธีการผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพจากประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่นๆ อันจะทําให้ผลติภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพดีราคา
เหมาะสมเป็นธรรม 
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มาตรการ รัฐวิสาหกิจ

ที่เก่ียวข้อง 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

การลดภาษีศุลกากร (ตามข้อ 1.1.2) 
 

สลาก 
รยส. 

โรงงานไพ่ 
โรงพิมพ์
ตํารวจ 
อส. 

- การลดภาษีศุลกากรเป็นการกําจัดอุปสรรคทางการค้า
แบบหนึ่ง ซึ่งผลจากการยกเลกิดังกล่าว จะทําให้ราคาสินค้า
นําเข้าถูกลง อันจะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคและผู้ประกอบ 
การที่จะมีสินค้าและวัตถุดิบนาํเข้าที่มีคุณภาพราคาถูก
จากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นมาเป็นทางเลือกมากขึ้น 
ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องควรศึกษาแนวทางในการแสวงหา
แหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาถูกภายในอาเซียน ทั้งนี้ 
เพื่อเป็นการลดทนุการผลิตและการดําเนินงาน อันจะนํามา
สู่การผลิตสินคา้ที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสมเป็นธรรม 

กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า  
(ตามข้อ 1.1.3) 

รยส. 
โรงงานไพ่ 
โรงพิมพ์
ตํารวจ 
อส. 

- กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าเป็นเงื่อนไขในการใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีสําหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศสมาชิก
อาเซียน ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องจําเป็นต้องศึกษากฎ 
เกณฑ์ดังกล่าว และแสวงหาความร่วมมือและใช้วัตถุดิบ
ที่มีอยูใ่นประเทศสมาชิกอาเซียนให้ได้ถึงสดัส่วนหรอืเกณฑ์
ที่กําหนด จึงจะสามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวได้ 
ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่มีการดําเนินงานในรูปแบบของการผลิต
สินค้านั้น จําเป็นต้องทบทวนแนวทางการดําเนินงานและ
แสวงหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาถูกภายใน 
ประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดทุนการผลิต
และการดําเนินงาน อันจะนํามาสู่การผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพดี ราคาเหมาะสมเป็นธรรม 

การยกเลิกอุปสรรคทางการค้า 
ที่มิใช่ภาษี (ตามข้อ 1.1.4) 

สลาก 
รยส. 

โรงงานไพ่ 
โรงพิมพ์
ตํารวจ 
อส. 

- การยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี เป็นการกําจัด
อุปสรรคทางการค้าแบบหนึ่ง ซึ่งผลจากการยกเลิกดังกล่าว 
ขึ้นอยู่กับการเจรจาในระดับเจ้าหน้าที่หรือรัฐบาล ซึ่งการ
ยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีดังกล่าว จะทําให้
เกิดผลกระทบคล้ายคลึงกับหัวข้อการลดภาษีศุลกากร 
ที่เป็นการขจัดอุปสรรคทางการค้าเช่นเดียวกัน  
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มาตรการ รัฐวิสาหกิจ

ที่เก่ียวข้อง 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

การเปิดเสรกีารค้าบริการภายใต้ความ 
ตกลงด้านการค้าบริการอาเซียน 
(ตามข้อ 1.2.1) 
- การจัดจําหน่าย 

อต. - ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที ่7 กําหนดให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องอนุญาตให้มีการเพิ่มสัดส่วน
การถือหุ้นของนักลงทุนอาเซียนในสาขาบรกิารที่กําหนด
มากขึน้ ซึ่งจะทําใหเ้กิดการลงทุนในสาขาการบริการต่างๆ 
จากนักลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ มมีากขึ้น 
ซึ่งทําให้มีผู้ใหบ้ริการด้านโทรคมนาคมจากประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่นเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศเพิ่มขึ้น ทําให้
ผู้บริโภคมีทางเลือกในการรับบริการมากขึ้น อีกทั้ง คาดหวัง
การบริการที่ดีขึ้น ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง จําเป็นต้อง
พัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและใช้ประโยชน์
จาก AEC สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจขององค์กร
ได้อย่างเหมาะสม 

ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน 
(ตามข้อ 1.3.1) 

รยส. 
โรงงานไพ่ 
โรงพิมพ์
ตํารวจ 
อส. 

- ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มความสามารถการแข่งขันและความน่าสนใจการลงทนุ
โดยตรงจากต่างประเทศ โดยมีมาตรการ 4 ด้าน คือ การ
เปิดเสรี การคุ้มครอง การอํานวยความสะดวก และการ
ส่งเสริม ซึ่งจากมาตรการดังกล่าว อาจทําให้มีการลงทุน
ในธุรกิจต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง 
อาจได้รับประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ในการพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้ประโยชน์จาก
มาตรการต่างๆ ภายใต้ AEC โดยเป็นปัจจัยสนับสนุน
การดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรได้อย่างเหมาะสม 
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สาขาเกษตร  

ภารกิจหลักของรัฐวิสาหกิจในสาขา 

รัฐวิสาหกิจ  กิจการ 

สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทํา
สวนยาง 

สกย. ส่งเสริม สนับสนุนเกษตรชาวสวนยางให้มีความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ โดยให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
ด้านเงินสงเคราะห์ต้นกล้ายาง และใหค้วามรู้แก่เกษตรกร 

องค์การสวนยาง อ.ส.ย. ดําเนินเกษตรกรรมด้านสวนยาง ผลิตแผ่นยางรมคัน 
และผลิตภัณฑเ์กี่ยวกับยาง 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก. บริหารตลาดกลาง/คลังสินค้า จัดหา/จําหน่ายปัจจัย 
การผลิต ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม 
รวมทั้งดําเนนิการตามนโยบายรัฐบาล เช่น โครงการรบัจํานํา
ข้าวเปลือก และให้สินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าแก่เกษตรกร 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย 

อ.ส.ค. ดําเนินธุรกิจโคนม ผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑ์นม-น้ํานม 
เป็นตลาดรองรับน้ํานมดิบทั้งหมดแก่เกษตรกรที่นํามาขาย 
ตลอดจนดําเนินการตามนโยบายของรัฐในการรับซื้อ
น้ํานมดิบส่วนเกิน รวมทั้งส่งเสริมกิจการโคนม อบรม  
ให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกร 

องค์การสะพานปลา อสป. ควบคุมและบรกิารแก่กิจการแพปลา ท่าเทยีบเรือประมง 
ให้บริการตลาดสัตว์น้ํา ขายสัตว์น้ําและผลติภัณฑ์แปรรูป 

องค์การคลังสินค้า อคส. ดําเนินกิจการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค 
รวมทั้งประกอบธุรกิจด้านการขายข้าวและสินค้าโภคภัณฑ์ 
ดําเนินธุรกิจคลังสินค้า และดําเนินโครงการตามนโยบายรัฐ 
เช่น รับจํานําข้าวเปลือก แทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง และ
ข้าวโพด เป็นต้น 

 

แนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐในปัจจุบัน (SOD)  เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
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มาตรการใน AEC ที่เชื่อมโยง 

มาตรการ รัฐวิสาหกิจ
ที่เก่ียวข้อง 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

การปรับประสานมาตรฐานและ
กฎระเบียบด้านเทคนิค  
(ตามข้อ 1.1.8) 
- ผลิตภัณฑย์าง  
- ผลิตภัณฑเ์กษตร  
- สินค้าประมง  

สกย. 
อ.ส.ย. 
อ.ส.ค. 
อสป.  

- การผลิตสินค้าต่างๆ ถูกควบคุมมาตรฐานและเทคนิค
ทางการผลิตทีเ่ข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้รฐัวิสาหกิจที่ผลิต
สินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรฐานและกฎระเบยีบดังกล่าว จําเป็น 
ต้องพัฒนาเทคนิควิธีในการผลิตและควบคุมคุณภาพสินค้า
ให้ได้มาตรฐานตามที่อาเซียนกําหนด แม้จะเป็นการผลิต
เพื่อจําหน่ายภายในประเทศก็ตาม 

การเปิดเสรกีารค้าบริการภายใต้ความ 
ตกลงด้านการค้าบริการอาเซียน 
(ตามข้อ 1.2.1) 
- การจัดจําหน่าย 

อตก. 
อคส. 

- ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที ่7 กําหนดให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องอนุญาตให้มีการเพิ่มสัดส่วน
การถือหุ้นของนักลงทุนอาเซียนในสาขาบรกิารที่กําหนด
มากขึน้ ซึ่งจะทําใหเ้กิดการลงทุนในสาขาการบริการต่างๆ 
จากนักลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ มมีากขึ้น 
ซึ่งทําให้มีผู้ใหบ้ริการด้านโทรคมนาคมจากประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่นเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศเพิ่มขึ้น ทําให้
ผู้บริโภคมีทางเลือกในการรับบริการมากขึ้น อีกทั้ง คาดหวัง
การบริการที่ดีขึ้น ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง จําเป็นต้อง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและรูปแบบการให้บริการ 
ให้มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค ตลอดจนใช้ประโยชน์จาก AEC สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรได้อย่างเหมาะสม 

การเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าและ
การค้าบริการภายใต้แผนงานการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในสาขานํา
ร่อง 12 สาขา (ตามข้อ 1.6.1) 
- สินค้าเกษตร  
- ผลิตภัณฑ์ยาง 
- ประมง 

อสป. 
สกย. 
อ.ส.ย. 
อตก. 
อคส. 
อสค. 

- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในการผลิตสินค้าและบริการ
ต่างๆ จะทําใหเ้กิดการเคลือ่นย้ายวัตถุดิบและสินค้ามากขึ้น 
ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง จําเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือ
และสร้างเครอืข่ายการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
ตลอดจนเป็นปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจ
ขององค์กรได้อย่างเหมาะสม 
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มาตรการ รัฐวิสาหกิจ

ที่เก่ียวข้อง 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

การปรับประสานด้านคุณภาพและ
มาตรฐาน การรับรองความปลอดภัย
ของอาหาร และการจัดทําระบบการ
รับรองคณุภาพสินค้าให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน (ตามข้อ 1.7.1) 

อสค. 
อสป. 

- การผลิตสินค้าเกษตรเพื่อบริโภค จะถูกควบคุมคุณภาพ
สินค้าและมาตรฐานทางการผลิตที่เขม้งวดมากขึ้น ส่งผลให้
รัฐวิสาหกิจที่ผลิตสินค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมดังกล่าว 
จําเป็นต้องพัฒนากระบวนการในการผลิตและควบคุม
คุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานตามที่อาเซียนกําหนด  
แม้จะเป็นการผลิตเพื่อจําหน่ายภายในประเทศก็ตาม 

การเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
อาหารภายในภูมิภาคอาเซียน  
(ตามข้อ 1.7.2) 

อตก. 
อสค. 
อคส. 
อสป. 

- การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารภายในภูมิภาค
อาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
อาหารในระยะยาว และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
ในอาเซียน ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง จะเป็นกลไกสําคัญ
ของภาครัฐในการสนับสนุนการดําเนินการตามความตกลง
ดังกล่าว ให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่อาเซียน
กําหนด 

สาขาทรพัยากรธรรมชาต ิ 
ภารกิจหลักของรัฐวิสาหกิจในสาขา 

รัฐวิสาหกิจ  กิจการ 

องค์การสวนพฤกษศาสตร ์ อสพ. บริหารจัดการสวนพฤกศาสตร์ ขายพรรณไม้ และเป็นแหล่ง
เรียนรู้และองค์ความรู้ด้านพันธ์ุพืช 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้ ออป. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้แก่ จําหน่ายไม้ 
แปรรูปไม้ ผลิตน้ํายางพาราและปลูกสวนป่า และคุ้มครอง
รักษาป่าไม้ 

องค์การสวนสัตว์ อสส. ดําเนินกิจการสวนสัตว์จํานวน 5 แห่ง ได้แก่ สวนสัตว์ดุสติ 
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์สงขลา 
และสวนสัตว์นครราชสีมา 

 

แนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐในปัจจบุนั (SOD) บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดมูลคา่ 
ทางเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน 
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มาตรการใน AEC ที่เชื่อมโยง 

มาตรการ รัฐวิสาหกิจ
ที่เก่ียวข้อง 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

การเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าและ
การค้าบริการภายใต้แผนงานการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในสาขานํา
ร่อง 12 สาขา (ตามข้อ 1.6.1) 
- ผลิตภัณฑ์ไม ้

อสป. - การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในการผลิตสินค้าและบริการ
ต่างๆ จะทําใหเ้กิดการเคลือ่นย้ายวัตถุดิบและสินค้ามากขึ้น 
ทําให้รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง จําเป็นต้องแสวงหาความ
ร่วมมือและสรา้งเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน ตลอดจนเป็นปัจจัยสนับสนุนการดําเนินการ
ตามภารกิจขององค์กรได้อย่างเหมาะสม ทัง้นี้ เพื่อรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่กําลังจะเกิดขึ้น ซึ่งรัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวข้อง จะเป็นกลไกสําคัญของภาครัฐในการสนับสนุน
การดําเนินการตามความตกลงดังกล่าว ให้บรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่อาเซียนกําหนด 

การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน  
(ตามข้อ 1.7.3) 

อสพ. 
อสป. 

- การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ดี โดยการบังคับใช้กฎหมาย
และหลักธรรมาภิบาลอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมการค้า
สินค้าป่าไม้และการผลิตสินคา้ป่าไม้จากวัตถุดิบที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ทําให้รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องต้องพัฒนา 
การบริหารจัดการป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและแผนงานที่อาเซียนกําหนด 

สาขาสงัคมและเทคโนโลย ี 
ภารกิจหลักของรัฐวิสาหกิจในสาขา 

รัฐวิสาหกิจ ตัวย่อ กิจการ 

การกีฬาแห่งประเทศไทย กกท. ส่งเสริมการกฬีา และควบคมุการดําเนินกิจการกีฬา 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ดําเนินการส่งเสรมิการท่องเทีย่วและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ของประเทศ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวต่อต่างประเทศ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

วว. วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดความรู้และผลงานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

อพวช. บริหารและพฒันาพิพิธภัณฑ์ โดยมีหน้าทีใ่นการสร้างความ
เข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่แวดล้อม 

องค์การเภสัชกรรม อภ. ผลิตและจําหนา่ยยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ จําหน่ายยาของ
ผู้ผลิตอ่ืน รวมทั้ง พัฒนาและวิจัยยา 
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แนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐในปัจจบุนั (SOD)  มุ่งส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเรียนรู้ 
ของประชาชน สร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทัง้ในและต่างประเทศ 

มาตรการใน AEC ที่เชื่อมโยง 

มาตรการ รัฐวิสาหกิจ
ที่เก่ียวข้อง 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

การปรับประสานมาตรฐานและ
กฎระเบียบด้านเทคนิคในสาขา 
เภสัชกรรม (ตามข้อ 1.1.8) 

อภ. - การผลิตสินค้าต่างๆ ถูกควบคุมมาตรฐานและเทคนิค
ทางการผลิตทีเ่ข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้รฐัวิสาหกิจที่ผลิต
สินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรฐานและกฎระเบยีบดังกล่าว จําเป็น 
ต้องพัฒนาเทคนิควิธีในการผลิตและควบคุมคุณภาพสินค้า
ให้ได้มาตรฐานตามที่อาเซียนกําหนด แม้จะเป็นการผลิต
เพื่อจําหน่ายภายในประเทศก็ตาม  

ความปลอดภัยของสินค้าเภสัชกรรม
ในอาเซียน (ตามข้อ 1.1.10) 

อภ. - ความปลอดภัยของสินค้าเภสัชกรรมในอาเซยีนดําเนิน 
การภายใต้ความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมรายสาขา
สําหรับการตรวจสอบแนวทางการผลิตที่ดีของผู้ผลิตสินค้า
เภสัชกรรม กลา่วคือ โรงงานทีผ่ลิตสินค้าเภสชักรรมจะต้อง
เป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตสินค้าเภสัชกรรม หรือ 
ดําเนินกระบวนการผลิตสินค้าดังกล่าวได้ ซึ่งจะช่วยให้
รัฐวิสาหกจิที่เกีย่วข้องได้รับการเสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน รวมทั้ง เพิ่มความมั่นใจของผู้บริโภคในคุณภาพ
ของสินค้า ขณะเดียวกันยังทําให้ต้นทนุการดําเนินการลดลง 
เนื่องจากไม่จําเป็นต้องนําสินคา้ไปผ่านกระบวนการทดสอบ
หรือการขอใบรับรองซ้ํากันหลายครั้ง 

การเปิดเสรกีารค้าบริการภายใต้ความ 
ตกลงด้านการค้าบริการอาเซียน  
(ตามข้อ 1.2.1) 
- การท่องเที่ยว 
 

ททท. - ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที ่7 กําหนดให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องอนุญาตให้มีการเพิ่มสัดส่วน
การถือหุ้นของนักลงทุนอาเซียนในสาขาบรกิารที่กําหนด
มากขึ้น ซึ่งจะทําให้เกิดการลงทุนในสาขาการบริการต่างๆ 
จากนักลงทุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ มากขึ้น 
ซึ่งภารกจิของ ททท. ทีท่ําหนา้ที่ส่งเสรมิและประชาสมัพันธ์
การท่องเที่ยวแล้ว เมื่อมีการเปิดเสรีด้านการค้าบริการ 
ในสาขาการท่องเที่ยวแล้ว ททท. อาจมีบทบาทน้อยลง 
เนื่องจากมีการแข่งขันกันระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยว
มากขึน้ ทําให้เกิดการแข่งขนัด้านการประชาสัมพันธ์เช่นกนั 
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มาตรการ รัฐวิสาหกิจ

ที่เก่ียวข้อง 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

การเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าและ
การค้าบริการ ภายใต้แผนงานการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในสาขานํา
ร่อง 12 สาขา (ตามข้อ 1.6.1) 
- การท่องเที่ยว 

ททท. - การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในการผลิตสินค้าและบริการ
ต่างๆ จะทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้ามากขึ้น 
ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องจะเป็นกลไกสําคัญของภาครัฐ
ในการสนับสนุนการดําเนินการตามความตกลงดังกล่าว 
ให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่อาเซยีนกําหนด 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในสาขา
ท่องเที่ยว (ตามข้อ 1.6.2) 

ททท. - การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในสาขาท่องเที่ยวเพื่ออํานวย
ความสะดวกด้านการเคลื่อนย้ายของผู้ให้บริการวิชาชีพ
ด้านการท่องเที่ยว อาเซียนได้จัดทํา MRAs สาขาวิชาชีพ
ด้านการทอ่งเทีย่วเพื่อพัฒนามาตรฐานร่วมกันของอาเซียน
สําหรับผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาดังกล่าว ซึ่งมาตรการ
ดังกล่าว เป็นการเพิ่มผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวมากขึน้ 
ตามข้อตกลงรว่ม MRAs ประกอบกับประเทศไทยมแีหล่ง
ท่องเที่ยวมากมาย ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ให้บริการวิชาชีพด้าน
การท่องเที่ยวเข้ามาให้บริการเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น อาจมี
ผลกระทบเช่นเดียว กับหัวข้อการเปิดเสรีการค้าบรกิาร
ภายใต้ความตกลงด้านการค้าบริการอาเซียนดังกล่าวข้างต้น 

การเสริมสร้างการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา (ตามข้อ 2.3.1) 

วว. 
อภ. 

 

- การเสริมสร้างการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  
ทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาจากประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น ทําให้
เกิดความชัดเจนในการประสาน การจดทะเบียน และ
การคุ้มครองสทิธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายในอาเซียน 
ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง จะเป็นกลไกสําคัญของภาครัฐ
ในการสนับสนุนการดําเนินการตามความตกลงดังกล่าว 
ให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่อาเซยีนกําหนด 

ความร่วมมือด้านสิทธิบัตรของ
อาเซียน (ตามข้อ 2.3.4) 

วว. 
อภ. 

- ภายใต้ความร่วมมือด้านสิทธิบัตรของอาเซยีน หน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครฐัและเอกชน ได้รับการอํานวยความสะดวก
ในการขอสิทธิบัตรในประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น 
ซึ่งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง จะเป็นกลไกสําคัญของภาครัฐ
ในการสนับสนนุการดําเนินการตามความตกลงดังกล่าว 
ให้บรรลผุลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่อาเซียนกําหนด 
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ผลกระทบและบทบาทที่เหมาะสมของรัฐวิสาหกิจ ภายใต้ AEC 

 
สมมติฐานและเงื่อนไขในการวิเคราะห์ 

ในการศึกษาเพื่อสร้างความชัดเจนในบทบาทของรัฐวิสาหกิจ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) ครั้งนี้ จะวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดจากมาตรการและกฎระเบียบต่างๆ 
ที่กําหนดขึ้นเพือ่นําไปสูก่ารบรรลุวัตถุประสงค์ของ AEC ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศในภาพรวม 
โดยเฉพาะบทบาทในด้านต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ การศึกษาในหัวข้อนี้ ไม่ได้เจาะจงในสาขาหรือรัฐวิสาหกิจ
รายแห่งโดยตรง เนื่องจากรฐัวิสาหกจิในแต่ละแห่งอาจมีการดําเนินงานตามหน้าทีใ่นหลายบทบาท อย่างไรก็ตาม 
บทบาทของรัฐวิสาหกิจในปัจจุบันสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม เพื่อการเชื่อมโยงด้านบทบาทและผลกระทบ
ของรัฐวิสาหกิจภายใต้ AEC ดังนี้ 

1. บทบาทของรัฐวิสาหกิจในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ  
รัฐวิสาหกิจทีม่หีน้าที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สาธารณะ

และตอบสนองความต้องการของประชาชนในส่วนรวมเป็นหลัก เช่น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

2. บทบาทของรัฐวิสาหกิจในการเป็นผู้กํากับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน  
รัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่กํากับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนในแต่ละสาขา 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม สร้างการแข่งขันที่ยุติธรรม 
ในตลาด และควบคุมคุณภาพสินค้าและกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนดูแลความเหมาะสม 
ของการกําหนดราคาสินค้า นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่อํานวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนในการประกอบธุรกิจ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผลมากท่ีสุด เพื่อให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตัว และเพิ่มการจ้างงาน 
เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การสะพานปลา บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 
และสถาบันการบินพลเรือน เป็นต้น 

3. บทบาทของรัฐวิสาหกิจในการประกอบการเชิงธุรกิจ  
รัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในเชิงธุรกิจเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากกําไร 

ที่ได้รับจากการประกอบธุรกิจนั้นๆ ตลอดจนสร้างการแข่งขันที่เหมาะสมในตลาด เช่น ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
บริษัท ทีโอท ีจํากัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) โรงงานยาสูบ โรงงานไพ่ โรงพิมพ์
ตํารวจ บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด องค์การสวนยาง และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
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รัฐวิสาหกิจที่ทําหน้าที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 

ผลกระทบเชิงบวก: 
1. มีโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะต่างๆ ให้สามารถรองรับ 

ความต้องการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ประโยชน์จากมาตรการความร่วมมือ
ทางด้านการเงินและการลงทุน เพื่อหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาดังกล่าว โดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพา
งบประมาณจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว 

2. ปริมาณผูใ้ช้บริการเพิม่ขึน้จากการรวมตัวทางเศรษฐกจิ ทําใหม้ีรายได้เพิ่มมากขึ้น และสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตได้จากการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) 

3. สามารถเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันระหว่างประเทศของภูมิภาคได้ โดยการสร้าง
ความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ในการเชื่อมโยงการให้บริการสาธารณะในด้านต่างๆ เช่น 
ด้านคมนาคมและขนส่ง หรือด้านพลังงาน เป็นต้น  

4. มีแหล่งวัตถุดิบในการผลิตสินค้าและบริการสาธารณะมากขึ้น เช่น การลงทุนสร้างเขื่อน
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้าน และนํากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้มาใช้ภายในประเทศ 

5. มีการบรหิารจัดการทรพัยากรได้อย่างมปีระสทิธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีการถา่ยทอดเทคโนโลยี
จากในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความชํานาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นต้น 

ผลกระทบเชิงลบ 
1. อาจเกิดปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการบริการสาธารณะ เช่น ในสาขาพลังงาน  

และสาขาสาธารณูปการ จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทําให้ความต้องการการใช้บริการสาธารณะเพิ่มขึ้น  
2. อาจเกิดการต่อต้านจากเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานต่างๆ หากมีการปรับเปลี่ยน

วิธีการทํางานเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารจัดการทรพัยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด ซึ่งเปน็การเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

3. อาจเกิดปัญหาการบริการสาธารณะไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
4. ต้นทุนในการจัดหาวัตถุดิบที่ใชใ้นการบรกิารสาธารณะต่างๆ อาจสูงขึ้น เนื่องจากมคีวามต้องการ

ในการใช้บริการสาธารณะที่เพิ่มขึ้น แต่วัตถดิุบที่สามารถจดัหาได้มีจํากัด 
บทบาทที่เหมาะสม 

เชิงรุก: ใช้ประโยชน์จากมาตรการต่างๆ ใน AEC ในการพัฒนาการบริการโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
และเพียงพอ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น จากทั้งในและนอกอาเซียนที่เข้ามา
ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะต่างๆ ในประเทศ รวมทั้งเร่งแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในประเทศสมาชิกอาเซียนต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเช่ือมโยง การใช้ทรัพยากรร่วม และเตรียม
รองรับผลกระทบดังกล่าว ตลอดจนแสวงหาแหล่งวัตถุดิบเพื่อให้มีความเพียงพอ 

เชิงรับ: ปรับปรุงดําเนินงานและการบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการให้ได้อย่างทั่วถึง
และเพียงพอ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะ  

รัฐวิสาหกจิที่มหีน้าทีใ่นการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะจะต้องเปน็ส่วนสําคญั
ในการเสรมิสรา้งศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและของภูมิภาค โดยมีแนวทางที่เหมาะสมในการดาํเนินงาน
ภายใต้ AEC คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะให้มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ทั้งทางด้านกายภาพและการบริหารจัดการ ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจ
ควรศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากมาตรการและกฎระเบียบต่างๆ ภายใต้ AEC โดยเฉพาะความร่วมมือ
ทางด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน และสง่เสรมิให้ภาคเอกชนเข้ามามสี่วนร่วมในการลงทุนที่เกี่ยวกับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการบริการสาธารณะ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ผลกระทบต่อรัฐวิสาหกิจทีมี่บทบาทในการเป็นผู้กํากับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน 
ผลกระทบเชิงบวก: 

1. ภายใต้ AEC มีมาตรการความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่ชัดเจน ทําให้รัฐวิสาหกิจสามารถนําไปใช้
เป็นแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบธุรกิจต่างๆ ของภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การผลิตสินค้าและบริการภายใต้ AEC ได้มีการกําหนดมาตรฐานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไว้อย่างชัดเจน ต้ังแต่กระบวนการผลิตจนถึงคุณภาพของสินค้า ทําให้รัฐวิสาหกิจมีแนวทางในการกํากับดูแล
ที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งสินค้านําเข้าจากต่างประเทศและสินคา้ที่ผลิตในประเทศ 

3. สินค้าและบริการในสาขาที่รัฐวิสาหกิจให้การส่งเสริม หากได้รับการรับรองมาตรฐานและ
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านเทคนิคระหว่างสมาชิกอาเซียนแล้ว สามารถขอการรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศได้ โดยไม่ต้องถูกตรวจสอบจากประเทศคู่ค้าในอาเซียนอื่นๆ 
อีกครั้ง ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซ้ําซ้อนในการตรวจสอบ อีกทั้งเป็นการลดทุนการดําเนินงาน 
ได้อีกทางหนึ่ง 

ผลกระทบเชิงลบ: 
1. การส่งเสริมและอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการภายในประเทศ ในการใช้สิทธิ

ประโยชน์จาก AEC โดยรัฐวิสาหกิจ อาจถูกกล่าวหาได้ว่าเป็นการช่วยเหลือภาคธุรกิจในประเทศจากภาครัฐ 
ซึ่งจะเป็นการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี 

2. การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจต่างๆ ของภาคเอกชนให้สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
และมาตรฐานที่กําหนดไว้ใน AEC ได้นั้น อาจไม่ได้รับความสนใจจากภาคเอกชนเท่าที่ควร เพราะอาจต้องใช้
เงินทุนสูงในการปรับปรุงและพัฒนาการผลิตสินค้าบางสาขาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

3. หน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนและช่วยเหลือไม่สามารถประเมินสถานการณ์และ
ความต้องการที่แท้จริงของภาคเอกชนได้ ทําให้ไม่สามารถระบุแนวทางการช่วยเหลือได้อย่างชัดเจน เนื่องจาก
ผู้ประกอบการบางราย อาจไม่มีความเข้าใจในมาตรการและกฎระเบียบต่างๆ ภายใต้ AEC ทําให้ไม่ตระหนัก 
ถึงความสําคัญของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และไม่ได้แสดงความจํานงที่จะขอรับการสนับสนุนและช่วยเหลือ
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนการไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลบางอย่าง โดยอ้างว่าเป็นความลับทางธุรกิจ  
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บทบาทที่เหมาะสม: 

เชิงรุก: ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ ในประเทศ ให้สามารถแสวงหา
ประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ ภายใต้ AEC ได้ และกํากับดูแลสินค้าและกระบวนการ
การผลิตของผู้ประกอบการภายในประเทศและสินค้านําเข้าจากประเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ AEC 

เชิงรับ: ช่วยเหลือและสนับสนนุการเตรียมความพร้อมของผูป้ระกอบการภาคเอกชนในธุรกิจต่างๆ 
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกดิประโยชน์สูงสุด เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานให้สามารถลดผลกระทบ
ในทางลบที่จะเกิดขึ้น ภายใต้ AEC ได้ในระดับที่หน่วยงานภาคเอกชนนั้นๆ สามารถดําเนินธุรกิจได้เป็นปกติ 
ตลอดจนแสดงบทบาทในการกํากับดูแลคุณภาพของสินค้านําเข้าจากประเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์
และมาตรฐานที่กําหนดไว้ใน AEC 

ข้อเสนอแนะ  
รัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทและหน้าที่ในการกํากับดูแลและส่งเสริมการประกอบการของภาคเอกชน 

ควรศึกษาและทําความเข้าใจกับมาตรการและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่รับผิดชอบอย่างถ่องแท้ 
เพื่อที่จะสามารถเป็นผู้ให้คําปรึกษาแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน ในการแนะนําแนวทางการดําเนินธุรกิจ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ AEC นอกจากนี้ ยังควรเป็นผู้กํากับดูแลกระบวนการผลิตและบริการต่างๆ 
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานใน AEC เพื่อทําให้มัน่ใจได้ว่าสินค้าที่ผลติในประเทศจะได้รับการยอมรับ
และสามารถจําหน่ายในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ได้ อีกทั้ง ควรเป็นผู้ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
ของสินค้านําเข้าในธุรกิจที่รับผิดชอบให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภค
ในประเทศ 

ผลกระทบต่อรัฐวิสาหกิจทีมี่บทบาทในการเป็นผู้ประกอบการเชิงธรุกิจ 
ผลกระทบเชิงบวก 

1. มีทางเลือกของแหล่งวัตถุดิบมากขึ้น ทั้งปริมาณและความหลากหลายของวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น 
2. มีการเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ทุน แรงงาน เป็นต้น 
3. มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศที่มีองค์ความรู้ที่ดี ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ทั้งจากการนําเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางที่ใช้ในการผลิต

ในราคาที่ตํ่าลง การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และเกิดการประหยัดจากขนาดการผลิตที่เพิ่มขึ้น 
5. มีช่องทางการจําหน่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้น จากการขยายตัวของตลาดผู้บริโภค ทั้งจากประเทศ

สมาชิกอาเซียน และประเทศที่เป็นคู่เจรจา เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซแีลนด์ เป็นต้น 
6. มีโอกาสขยายการลงทุนไปสู่ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ 
7. มีจํานวนผูบ้ริโภคเพิม่ขึ้น จากการขยายตัวของตลาดและความสะดวกในการเดินทางระหว่างกัน 

ในประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

 



 
- 42 - 

 
ผลกระทบเชิงลบ 

1. สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานแต่ราคาถูก อาจเข้ามาวางจําหน่ายในประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลกระทบ
กับผู้ผลิตในประเทศที่เน้นการผลิตสินค้าทีม่คีุณภาพและมต้ีนทุนการผลิตสูงอาจถูกแย่งตลาดไป 

2. เกิดต้นทุนในการปรับตัว (Adjustment Cost) เพื่อพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการผลิต 
ให้สอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ และการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นภายใต้ AEC  

3. มีการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากสินค้านําเข้า และการเข้ามาลงทุนเพื่อต้ังฐานการผลิต
ของผู้ประกอบการจากประเทศต่างๆ ทั้งจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ และประเทศคู่เจรจา 

4. อาจมีการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือในสาขาต่างๆ เนื่องจากการเปิดเสรีในตลาดแรงงาน 
5. อาจมีการย้ายฐานการผลติของคู่ค้าที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ 

ซึ่งอาจทําให้เกดิการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตได้ 
6. หน่วยงานทีไ่ม่มีความพร้อมและไมส่ามารถปรับตัว อาจได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่เพิ่มขึน้ 

จนไม่สามารถดําเนนิธุรกิจต่อไปได้ 
บทบาทที่เหมาะสม 

เชิงรุก: แสวงหาประโยชนจ์ากมาตรการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนต่างๆ 
ใน AEC เพื่อสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร โดยเลือกใช้ประโยชน์จากอาเซียนตามความหลาก 
หลายและความชํานาญของแต่ละประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ใช้เทคโนโลยีจากสิงคโปร์และมาเลเซีย ใช้ฟิลิปปินส์ 
และอินโดนีเซยีเป็นฐานการผลิต โดยใช้ปัจจัยการผลิตจากลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนาม เป็นต้น 

เชิงรับ: ศึกษาและประเมินผลกระทบที่เกิดจาก AEC ต่อหน่วยงาน และเตรียมการป้องกัน
เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกดิจาก AEC โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่นปัจจุบันอย่างมีประสทิธิภาพ เพื่อใหส้ามารถ
ดําเนินธุรกิจได้อย่างเป็นปกติมากที่สุด โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก AEC แต่อย่างใด 

ข้อเสนอแนะ 
รัฐวิสาหกจิที่ประกอบการเชิงธุรกิจนั้น เป็นหน่วยงานที่ดําเนินการคล้ายคลึงกับธุรกิจในภาคเอกชน 

จึงทําให้การเตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบที่เกิดจาก AEC มีความคล้ายคลงึกับภาคเอกชนเช่นกัน 
ซึ่งในการรองรับกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปภายใต้ AEC นั้น รัฐวิสาหกิจควรศึกษามาตรการต่างๆ 
ใน AEC อย่างละเอียด เพื่อหาแนวทางในการใช้ประโยชน์จาก AEC ทั้งในด้านการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
และในด้านการสร้างผลตอบแทนจากโอกาสเพิ่มขึ้นภายใต้มาตรการการอํานวยความสะดวกทางด้านการค้า 
การลงทุนใน AEC โดยนําผลการศึกษาที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับศักยภาพของรัฐวิสาหกิจในแต่ละแห่ง 
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สรุปบทบาทและแนวทางการดําเนินงานทีเ่หมาะสมของรัฐวิสาหกิจ ภายใต้ AEC 

บทบาทที่เหมาะสมของรัฐวิสาหกิจภายใต ้AEC 
1. เป็นส่วนสําคัญในการเสรมิสร้างศักยภาพในการแข่งขนัของประเทศและภูมิภาค 
2. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของรัฐวิสาหกิจ 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการดาํเนินงานทีเ่หมาะสมของรัฐวิสาหกิจภายใต้ AEC 
1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ศึกษามาตรการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนโอกาสและอุปสรรคต่างๆ ที่จะเกดิขึ้นภายใต้ AEC  
3. กําหนดแนวทางในการลดผลกระทบและแสวงหาประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นภายใต้ AEC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ส่วนที่ 3: ภาคผนวก 
เอกสารแนบ 1 

 
ข้อมูลพื้นฐานประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ  

 
ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
พ้ืนที:่ 181,035 ตร.กม. (พ้ืนดิน 176,525 ตร.กม. พ้ืนน้ํา 4,520 ตร.กม.) หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 

ของประเทศไทย กว้าง 500 กม. ยาว 450 กม. 
ภูมิอากาศ: ร้อนชื้น มีฤดูฝนยาวนาน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20-36 องศาเซลเซียส 
เมืองหลวง: กรุงพนมเปญ (Phnom Penh) มีประชากรประมาณ 1,000,000 คน เป็นแหล่งการค้า

การลงทุนที่สําคัญ 
เมืองสําคัญ:  1)  กําปงจาม เป็นเมืองท่าการค้า มีประชากร ประมาณ 1,513,500 คน 
 2)  เสียมราฐ เป็นศูนย์ของการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม เนือ่งจากเป็นที่ต้ังของนครวัด 

นครธมซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
 3)  พระตะบอง เป็นเมืองกระจายสินค้า 
 4)  เกาะกง เป็นที่ต้ังของท่าเรือจามเยี่ยม ซึ่งเปน็เมืองท่าที่สําคัญของประเทศ 
 5)  สีหนุวิลล์ (กําปงโสม) เป็นเมอืงท่าการค้าและการท่องเที่ยว 
เวลา: GMT +7 เท่ากับประเทศไทย 
ประชากร: 14 ล้านคน ประชากรร้อยละ 80 อาศัยอยูใ่นชนบท มีอัตราเพิ่มของประชากร 1.7% ต่อปี 
เชื้อชาติ: กัมพูชา 90% เวียดนาม 5% จีน 1% อ่ืนๆ 4% 
ศาสนา: พุทธศาสนานิกายเถรวาท 95% (ม ี2 นิกายย่อย ได้แก่ ธรรมยุติและมหานิกาย โดยมีสมเด็จ

พระสังฆราช 2 องค์) ศาสนาอิสลาม (หรือเขมรจาม ซึ่งมปีระมาณ 200,000 คน)และศาสนาคริสต์ 
ภาษา: ภาษาราชการ ได้แก่ ภาษาเขมร ส่วนภาษาที่ใช้งานทั่วไป ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส 

เวียดนาม จีน และไทย 
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2. เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม: 25.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ จําแนกเป็นภาคเกษตรกรรม 33.7% ภาคอุตสาหกรรม 
27.1% และภาคบริการ 39.1%  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว: 1,800 เหรียญสหรัฐ  
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: 8.5% 

3. การคา้ระหวา่งประเทศ 
ประเทศคู่ค้าทีส่ําคัญ: สหรัฐอเมริกา ไทย จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ 
มูลค่าการส่งออก: 4.1 พันล้านเหรียญสหรฐั 
สินค้าส่งออกที่สําคัญ: เครื่องนุ่งห่ม ไม้ซุง ยางพารา ข้าว ปลา ใบยาสูบ รองเท้า 
แหล่งส่งออกทีส่ําคัญ: สหรัฐฯ (53.3%) ฮ่องกง (15.2%) เยอรมนี (6.6%) UK (4.3%)  
มูลค่าการนําเข้า: 5.3 พันล้านเหรียญสหรฐั 
สินค้านําเข้าที่สําคัญ: ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ยาสูบ ทองคํา วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร ยานพาหนะ 

และเภสัชภัณฑ์ 
แหล่งนําเข้าทีส่ําคัญ: ฮ่องกง (18.1%) จีน (17.5%) ไทย (13.93%) ไต้หวัน (12.7%) เวียดนาม (9.0%) 
สกุลเงิน: เรียล (Riel หรือ KHR) 
อัตราแลกเปลีย่น: อัตราแลกเปลี่ยน 4,085 เรียล/1 เหรียญสหรฐั หรือประมาณ 118.4 เรียล/1 บาท 
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เนการาบรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
พ้ืนที:่ 5,765 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ 70% เป็นป่าเขตร้อน 
ภูมิอากาศ: อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้น มีปริมาณฝนตกค่อนข้างมาก และมีอุณหภูมิ อบอุ่น 

โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส 
เมืองหลวง: กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan) 
เวลา: +8 GMT เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 

 
ประชากร: 379,444 คน (2549) มีอัตราการเติบโตของประชากร 1.9% ต่อปี 
เชื้อชาติ: มาเลย์ 67% จีน 15% ชาวพื้นเมือง 6% อ่ืนๆ 12% 
ศาสนา: อิสลาม 67% พุทธ 13% คริสต์ 10% และอื่นๆ 10% 
ภาษา: ภาษามาเลย ์(Malay หรือ Bahasa Malayu) เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นภาษาอังกฤษและจีน 

2. เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ  
ผลิตภัณฑ์มวลรวม: 9.531 พันล้านเหรียญสหรัฐ มาจากภาคเกษตร 0.9% ภาคอุตสาหกรรม 71.6% 

ภาคบริการ 27.5% 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว: 25,600 เหรียญสหรัฐ 
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: 0.4% 

3. การคา้ระหวา่งประเทศ 
มูลค่าการส่งออก: 6.247 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
สินค้าส่งออกที่สําคัญ: น้ํามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียมกลั่น เสื้อผ้า 
แหล่งส่งออกทีส่ําคัญ: ญี่ปุ่น (36.8%) อินโดนีเซีย (19.3%) เกาหลีใต้ (12.7%) สหรัฐอเมริกา (9.5%) 

ออสเตรเลีย (9.3%) 
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มูลค่าการนําเข้า: 1,481 พันล้านเหรียญสหรฐั 
สินค้านําเข้าที่สําคัญ: เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง อาหาร เคมีภัณฑ์ 
แหล่งนําเข้าทีส่ําคัญ: สิงคโปร์ (32.7%) มาเลเซีย (23.3%) ญี่ปุ่น (6.9%) สหราชอาณาจักร (5.3%) 

ไทย (4.5%) เกาหลใีต้ (4%) 
สกุลเงิน: ดอลลาร์บรูไน (Bruneian Dollar: BND) 
อัตราแลกเปลีย่น: 1,558 ดอลลาร์บรูไน/1 เหรียญสหรฐั หรือประมาณ 22.98 บาท/1 ดอลลาร์บรูไน 

ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
พ้ืนที:่ 330,257 ตารางกิโลเมตร 
ภูมิอากาศ: เขตร้อนชื้น มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในเดือน เม.ย.-ต.ค. และตะวันออกเฉียงเหนือ

ในเดือน ต.ค.-ก.พ. อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส 
เมืองหลวง: กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) 
เมืองสําคัญ: เมืองปุตราจายา (Putrajaya) เป็นเมืองราชการเวลา: GMT +7 เท่ากับประเทศไทย 
เวลา: GMT + 8 เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 
ประชากร: 26.24 ล้านคน (2550) มีอัตราการเพิ่มประชากร 1.76% 
เชื้อชาติ: มาเลย์ 50.4% จีน 23.% ชนพื้นเมือง 11% อินเดีย 7.1% อ่ืนๆ 7.8% 
ศาสนา: อิสลาม 60.4% พุทธ 19.2% คริสต์ 11.6% ฮินดู 6.3% อ่ืนๆ 2.5% 
ภาษา: Bahasa Melayu เป็นภาษาราชการ อังกฤษ จีน (Cantonese, Mandarin, Hokkien, Hakka, 

Hainan, Foochow) Telugu Malayalam Panjabi ไทย และทางตะวันออกมีภาษาท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ภาษา 
Iban และ Kadazan 
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2. เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม: 165.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ มาจากภาคเกษตร 8.4% ภาคอุตสาหกรรม 48% 
ภาคบริการ 43.6% 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว: 6,146 เหรียญสหรัฐ 
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: 5.3% 

3. การคา้ระหวา่งประเทศ 
มูลค่าการส่งออก: 176.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
สินค้าส่งออกที่สําคัญ: เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติเหลว 

ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ น้ํามันปาล์ม ยางพารา สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เคม ี
แหล่งส่งออกทีส่ําคัญ: สหรัฐอเมริกา (15.6%) สิงคโปร ์(14.6%) ญี่ปุ่น (9.1%) จีน (8.8%) ไทย (5.0%) 
มูลค่าการนําเข้า: 147.1 พันล้านเหรียญสหรฐั 
สินค้านําเข้าที่สําคัญ: อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เหล็ก และผลิตภัณฑ์ เหล็กกลา้ 

พลาสติก ผลิตภัณฑ์เคมี ยานพาหนะ 
แหล่งนําเข้าทีส่ําคัญ: ญี่ปุ่น (13.0%) จีน (12.9%) สิงคโปร ์(11.5%) สหรฐัอเมริกา (10.9%) ไทย (5.4%) 
สกุลเงิน: ริงกิต (Ringgits : MYR) 
อัตราแลกเปลีย่น: 3.75 ริงกติ/1เหรียญสหรัฐ หรือ 10.65 บาท/1 ริงกติ 
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ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
พ้ืนที:่ 513,254 ตารางกิโลเมตร 
ภูมิอากาศ: เขตร้อนชื้น ม ี3 ฤดู ได้แก่ ฤดูรอ้นเริ่มต้ังแต่เดือน ก.พ.-เม.ย. ฤดูฝนในช่วง เดือน พ.ค.-ต.ค. 

ฤดูหนาวจะเริ่มต้นเดือน พ.ย.-ม.ค. พ้ืนที่ทั้งหมดอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
จากแถบมหาสมุทรอินเดียใน ฤดูฝน และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนใต้ในฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดปี ประมาณ 18-34 องศาเซลเซียส 

เมืองหลวง: กรุงเทพมหานคร (Bangkok) 
เวลา: GMT+7 
ประชากร: 63 ล้านคน (2550) มีอัตราการเพิ่มประชากร 0.82% 
เชื้อชาติ: ไทย (75%) จีน (14%) อ่ืนๆ (11%) 
ศาสนา: พุทธ (94.6%) อิสลาม (4.6%) คริสต์ (0.7%) อ่ืนๆ (0.1%) 
ภาษา: ไทย อังกฤษ ภาษาท้องถิ่น 

2. เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม: 245.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากภาคเกษตร 10.7% ภาคอุตสาหกรรม 44.6% 

ภาคบริการ 44.7% 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว: 3,720 เหรียญสหรัฐ 
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: 4.8% 

3. การคา้ระหวา่งประเทศ 
มูลค่าการส่งออก: 163.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
สินค้าส่งออกทีส่ําคญั: เครือ่งคอมพิวเตอร์ อุปกรณแ์ละส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณแ์ละส่วนประกอบ 

น้ํามันสาํเร็จรูป อัญมณีและเครื่องประดับ ยางพารา 
แหล่งส่งออกทีส่ําคัญ: สหรัฐอเมริกา (13.2%) ญี่ปุ่น (12.7%) จีน (8.9%) ฮ่องกง (4.7%) 
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มูลค่าการนําเข้า: 151.7 พันล้านเหรียญสหรฐั 
สินค้านําเข้าที่สําคัญ: น้ํามันดิบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและ

ส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกลา้และผลิตภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า 
แหล่งนําเข้าทีส่ําคัญ: ญี่ปุ่น (20.7%) จีน (11.5%) สหรฐัอเมริกา (7.0%) มาเลเซีย (6.3%) สหรฐัอาหรบั

เอมิเรตส์ (4.4%) 
สกุลเงิน: บาท (Baht : THB) 
อัตราแลกเปลีย่น: 31.5 บาท/1 เหรียญสหรฐั (มี.ค. 51) 

สหภาพพม่า (Union of Myanmar) 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
พ้ืนที:่ 678,500 ตร.กม. ประมาณ 1.3 เท่าของไทย 
ภูมิอากาศ: มรสุมเขตร้อน 
เมืองหลวง: เมืองเนปิดอ (Naypyidaw) เป็นเมืองหลวงใหม่ต้ังอยู่ตอนกลางของประเทศ อยู่ห่างจาก

กรุงย่างกุ้งไปทางตอนเหนือราว 320 กม. 
เมืองสําคัญ:  1) ย่างกุ้ง เมืองหลวงเก่าของประเทศ และเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคม 
 2) มัณฑะเลย์ ศูนย์กลางธุรกิจการค้าในประเทศทางตอนบน 
 3) เมียวดี เมืองค้าขายสินค้าชายแดนกับไทย ตรงข้ามอ.แม่สอด จ.ตาก 
 4) ท่าขี้เหล็ก เมืองค้าขายสินค้าชายแดนกับไทย ตรงข้ามอ.แม่สาย จ.เชียงราย 
 5) เกาะสอง เมืองค้าขายสินค้าชายแดนกับไทย ตรงข้าม จ. ระนอง 
 6) มูเซ เมืองค้าขายสินค้าชายแดนกับจีน ตรงข้ามเมืองลุยลี่ 
เวลา: GMT+6.30 (เร็วกว่าประเทศไทย 30 นาที) 
ประชากร: 60 ล้านคน (ปี 2554) มีอัตราการเพิ่มประชากร 0.8% (ปี 2550) 
เชื้อชาติ: มีเผ่าพันธ์ุ 135 เผ่าพันธ์ุ ประกอบด้วยเชื้อชาติหลักๆ 8 กลุม่ คอื พม่า (68%) ไทยใหญ ่(8%) 

กะเหรี่ยง (7%) ยะไข่ (4%) จีน (3%) มอญ (2%) อินเดีย (2%) 
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ศาสนา: ส่วนใหญ่ชาวพม่านับถือศาสนาพุทธ 90% ศาสนาคริสต์ 4% ศาสนาอิสลาม 3% ศาสนาฮินดู 

0.7% นับถือผไีสยศาสตร์ 2.3% 
ภาษา: ร้อยละ 85 ใช้ภาษาพม่า นอกนั้น ร้อยละ 15 พูดภาษากระเหรี่ยง มอญ จีนกลาง ภาษาราชการ

คือ ภาษาพม่า 

2. เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม: 91.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ จําแนกเป็น ภาคเกษตรกรรม 53.9% ภาคอุตสาหกรรม 

10.6% ภาคบริการ 35.5% 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว: 1,900 เหรียญสหรัฐ 
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: 3.56% 

3. การคา้ระหวา่งประเทศ 
มูลค่าการส่งออก: 6.6 พันล้านเหรียญสหรฐั 
สินค้าส่งออกที่สําคัญ: ก๊าซธรรมชาติ ไม้และผลิตภัณฑ์ ถั่วต่างๆ สินค้าประมง ข้าว 
แหล่งส่งออกทีส่ําคัญ: ไทย (48.8%) อินเดีย (12.7%) จีน (5.2%) ญี่ปุ่น (5.2%) (2549) 
มูลค่าการนําเข้า: 2.6 พันล้านเหรียญสหรฐั 
สินค้านําเข้าที่สําคัญ: ผ้าผืน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปุ๋ย พลาสติก เครื่องจักรกล อุปกรณก์ารขนส่ง 
แหล่งนําเข้าทีส่ําคัญ: จีน (35.1%) ไทย (22.1%) สิงคโปร์ (16.4%) มาเลเซีย (4.8%) (2549) 
สกุลเงิน: จ๊าต (Kyat : MMK) = 100 Pyas 
อัตราแลกเปลีย่น (ทางการ): 6 จ็าด/1 เหรียญสหรฐั 
อัตราแลกเปลีย่น (ไม่เป็นทางการ): 1,305 จ็าด/1 เหรียญสหรัฐ : 37.8 จ๊าด/1 บาท 
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สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
พ้ืนที:่ 331,689 ตารางกิโลเมตร หรือ 0.645 เท่าของประเทศไทย 
ภูมิอากาศ: มีความแตกต่างตามลักษณะทางพื้นที่ภูมิศาสตร์ของเวียดนาม คือ ภาคเหนือมีอากาศ

ค่อนข้างหนาวเย็น แบ่งออกเป็น 4 ฤดู ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดหูนาว ขณะทีภ่าคกลาง
และภาคใต้มีสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างร้อนตลอดทั้งปี ซึ่งมีเพียง 2 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝนและฤดูแล้ง 

เมืองหลวง: กรุงฮานอย (Hanoi) 
เมืองสําคัญ:  1) เมืองไฮฟอง (Hai Phong) เป็นเมืองท่าที่สําคัญ และเขตอุตสาหกรรมหนัก โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมต่อเรือเคมีภัณฑ์และวัสดุก่อสรา้ง 
 2) เมืองกว่างนนิห์ (Quang Ninh) เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณด้์วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ 

และเป็นแหล่งถ่านหินที่ใหญท่ี่สุดของประเทศ 
 3) เมืองเว้ (Hue) เป็นเมืองประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ 
 4) เมืองกว่างนัม-ดานัง (Quang Nam-Da Nang) เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้าและ

การท่องเที่ยว 
 5) นครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City) เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้า และเมืองท่าสําคัญ 
 6) เมืองด่องไน (Dong Nai) เป็นเมืองที่ต้ังของนิคมอุตสาหกรรมที่มากที่สดุของประเทศ

และเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบเกษตรเพื่อป้อนอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น ยางพารา ถั่วเหลือง กาแฟ ข้าวโพด 
อ้อย และยาสบู 

 7) เมืองเกิ่นเธอ (Can Tho) เป็นเมืองอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและแหล่งเพาะปลูกข้าว
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 

 8) เมืองเตี่ยงยาง (Tien Giang) เป็นแหล่งผลิตข้าวและผลไม้ต่างๆ เช่น ทุเรียน มะม่วง 
และผลไม้เมืองร้อนชนิดอ่ืนๆ 

 9) เมืองบาเรีย-วุ่งเต่า (Ba Ria-Vuang Tau) เป็นเมืองที่มีการผลิตน้ํามันดิบ และ 
ก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลที่สําคญัของเวียดนาม 
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ประชากร: 85.3 ล้านคน (ก.ค. 2550) มีอัตราการเพิม่ประชากร 1.0% ต่อปี 
เชื้อชาติ: เวียดนามร้อยละ 85-90 ที่เหลือเป็น จีน ไทย เขมร และชาวเขาเผ่าต่างๆ 
ศาสนา: พุทธนิกายมหายานร้อยละ 70 ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งส่วนใหญ่นับถือนิกาย

โรมันคาทอลิก ศาสนาอิสลาม และความเชื่อที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 

2. เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม: 222.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ มาจากภาคเกษตรกรรม 19.4% ภาคอุตสาหกรรม 

42.3% และภาคบริการ 38.3% 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว: 2,600 เหรียญสหรัฐ 
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: 8.2% 

3. การคา้ระหวา่งประเทศ 
มูลค่าการส่งออก: 49.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
สินค้าส่งออกที่สําคัญ: น้ํามันดิบ ผลิตภัณฑ์ประมง ข้าว กาแฟ ยางพารา ชา เสื้อผ้าสําเร็จรูป รองเท้า 
แหล่งส่งออกทีส่ําคัญ: สหรัฐอเมริกา (21.1%) ญี่ปุ่น (12.3%) ออสเตรเลีย (9.4%) จีน (5.7%) 

เยอรมนี (4.5%) 
มูลค่าการนําเข้า: 52.0 พันล้านเหรียญสหรฐั 
สินค้านําเข้าที่สําคัญ: เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์เหล็ก ฝ้าย เมล็ดธัญพืช 

ปูนซีเมนต์ จักรยานยนต์ 
แหล่งนําเข้าทีส่ําคัญ: จีน (17.7%) สิงคโปร์ (12.9%) ไต้หวัน (11.5%) ญี่ปุ่น (9.8%) 
สกุลเงิน: ดอง (Dong: VND) 
อัตราแลกเปลีย่น: 16,119 ดอง/1 เหรียญสหรัฐ หรือ 467.2 ดอง/1 บาท 
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สาธารณรัฐฟลิิปปนิส์ (The Republic of the Philippines) 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
พ้ืนที่: พ้ืนที่ดิน 298,170 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะขนาดต่างๆ 7,107 เกาะ เกาะที่สําคัญ

ได้แก่ เกาะลูซอน (Luzon) หมู่เกาะวิสซายา (Visayas) และเกาะมินดาเนา (Mindanao) 
ภูมิอากาศ: มรสุมเขตร้อน ได้รับความชุ่มช้ืนจากลมมรสุมทัง้ 2 ฤดู ช่วงระหว่าง พ.ย.- เม.ย. มีมรสมุ

ตะวันออกเฉียงเหนือระหว่าง พ.ค.-ต.ค. มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ได้รับฝนจากลมพายุไต้ฝุ่น และดีเปรสชั่น 
บริเวณที่ฝนตกมากที่สุด คือ เมืองบาเกียว เป็นเมืองที่ฝนตกมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เมืองหลวง: กรุงมะนิลา (Metro Manila) 
เมืองสําคัญ: เซบู ดาเวา บาเกียว 
เวลา: GMT+8 (เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
ประชากร: 91 ล้านคน (2550) มีอัตราการเพิ่มของประชากร 1.8% (2549) 
เชื้อชาติ: ตากาล็อก 28.1% Cebuano 13.1% Ilocano 9% Bisaya/Binisaya 7.6% Hiligaynon 

Ilonggo 7.5% Bikol 6% Waray 3.4% อ่ืนๆ 25.3% 
ศาสนา: ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก อันดับ 4 ของโลก 

นิกายโปรเตสแตนต์อันดับ 13 ของโลก ศาสนาอิสลามอันดับที่ 40 ของโลก ศาสนาฮินดูอันดับที่ 7 ของโลก 
และพระพุทธศาสนาอันดับที่ 17 ของโลก 92% ของชาวฟิลิปปินส์ทั้งหมดนับถือศาสนาคริสต์ โดย 83% นับถือ
นิกายโรมันคาทอลิก และ 9% เป็นนิกายโปรเตสแตนต์ 

ภาษา: ภาษาราชการ คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาตากาลอก (ภาษาฟิลิปิโน) มีการใช้ภาษามากกว่า 
170 ภาษา โดยส่วนมากเปน็ตระกูลภาษายอ่ยมาลาโย-โปลินีเซยีนตะวันตก ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ใน ฟิลิปปินส์
มีทั้งหมด 8 ภาษา ได้แก่ สเปน จีนฮกเกี้ยน จีนแต้จิ๋ว อินโดนีเซีย ซินด์ ปัญจาบ เกาหลี และอาหรับ 

2. เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม: 142.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ มาจากภาคบริการ 48.4% ภาคอุตสาหกรรม 32.8% 

เกษตรกรรม 18.8% 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว: 1,563 เหรียญสหรัฐ 
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: 7.3% 
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3. การคา้ระหวา่งประเทศ 

มูลค่าการส่งออก: 96.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
สินค้าส่งออกที่สําคัญ: ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล เสื้อผ้าสําเร็จรูป 
แหล่งส่งออกทีส่ําคญั: สหรฐัอเมริกา (17.1%) ญี่ปุ่น (14.5%) ฮ่องกง (11.6%) จีน (11.4%) เนเธอรแ์ลนด์ (8.2%) 
มูลค่าการนําเข้า: 50.3 พันล้านเหรียญสหรฐั 
สินค้านําเข้าที่สําคัญ: ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล น้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องจักรกล เหล็ก 

ยานพาหนะ และพลาสติก 
แหล่งนําเข้าทีส่ําคัญ: สหรัฐอเมริกา (14.4%) ญี่ปุ่น (12%) สิงคโปร์ (11.5%) ไต้หวัน (7.4%) จีน (7.3%) 

ซาอุดิอารเบีย (6.7%) 
สกุลเงิน: ฟิลิปปินส์ เปโซ (Philippine peso : PHP) 
อัตราแลกเปลีย่น: 48.3 เปโซ/1 เหรียญสหรัฐ หรือ 1.5 เปโซ/1 บาท (มี.ค.51) 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People’s Democratic Republic or Lao PDR) 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
พ้ืนที่: 236,800 ต.ร.กม. หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย 
ภูมิอากาศ: แบบเขตร้อน มีฝนตกชุกระหว่าง พ.ค.-ก.ย. อุณหภูมิเฉลี่ยทีน่ครหลวงเวียงจันทน์ 25 

องศาเซลเซียส (ม.ค.) และ 36-37 องศาเซลเซียส (เม.ย.) ปริมาณฝนเฉลีย่ 1,715 ม.ม.ต่อปี 
เมืองหลวง: นครหลวงเวียงจันทน์ อยู่ตรงข้ามจังหวัดหนองคายมีประชากร 606,000 คน 
เมืองสําคัญ: แขวงสะหวันนะเขต มีประชากรมากที่สุดในประเทศ 690,000 คน อยู่ตรงข้ามจังหวัด

มุกดาหาร แขวงจําปาสัก มีประชากรมากเป็นอันดับสาม 500,000 คน มพ้ืีนที่ติดต่อกับจังหวัดอุบลราชธานี 
แขวงคําม่วนมีประชากร 280,000 คน และมีป่าไม้และแรธ่าตุอุดมสมบูรณ์ อยู่ตรงข้ามจังหวัดนครพนม 

เวลา: GMT+7 เท่ากับประเทศไทย 
ประชากร: 6.5 ล้านคน (ก.ค. 50) มีอัตราการเพิ่มประชากร 2.4% ต่อปี 
เชื้อชาติ: ลาวลุ่ม ร้อยละ 68 ลาวเทิง ร้อยละ 22 ลาวสูง ร้อยละ 9 และอ่ืนๆ รวม ประมาณ 68 ชนเผ่า 
ศาสนา: ศาสนาพุทธ 75% นับถือผี 16-17% คริสต์ ประมาณ 100,000 คน อิสลาม ประมาณ 300 คน 
ภาษา: ภาษาราชการ ได้แก่ ภาษาลาว ภาษาที่ใชใ้นการติดต่อธุรกิจ ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ และฝรั่งเศส 
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2. เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม: 12.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ มาจากภาคเกษตรกรรม 49% ภาคอุตสาหกรรม 26% 
และภาคบริการ 25% 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว: 570 เหรียญสหรัฐต่อปี 
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: 7.0% 

3. การคา้ระหวา่งประเทศ 
มูลค่าการส่งออก: 720.9 ล้านเหรียญสหรฐั 
สินค้าส่งออกที่สําคัญ: เครื่องนุ่งห่ม ไม้และผลิตภัณฑ์ กาแฟ กระแสไฟฟ้า ดีบุก 
แหล่งส่งออกทีส่ําคัญ: ไทย (41.0%) เวียดนาม (9.7%) จีน (4.1%) มาเลเซยี (4.0%) (2549) 
มูลค่าการนําเข้า: 1.2 พันล้านเหรียญสหรฐั 
สินค้านําเข้าที่สําคัญ: เครื่องจักร ยานพาหนะ ผลิตภัณฑปิ์โตรเลียม สินค้าอุปโภคบริโภค 
แหล่งนําเข้าทีส่ําคัญ: ไทย (69.0%) จีน (11.4%) เวียดนาม (5.6%) (2549) 
สกุลเงิน: กีบ (Kip : LAK) 
อัตราแลกเปลีย่น: 9,658 กีบ/1 เหรียญสหรฐั หรือ 280 กีบ/1 บาท 

สาธารณรัฐสงิคโปร์ (The Republic of Singapore) 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
พ้ืนที:่ 699.0 ตารางกิโลเมตร 
ภูมิอากาศ: อากาศร้อนชื้น และฝนตกตลอดทั้งปี 
เมืองหลวง: สิงคโปร์ 
เวลา: GMT+8 (เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
ประชากร: 4.6 ล้านคน (2550) มีอัตราการเพิ่มของประชากร 3.3% 
เชื้อชาติ: จีน 76% มาเลย ์14% อินเดีย 8.3% และอื่นๆ 1.7% 
ศาสนา: พุทธ (42.5%) อิสลาม (14.9%) ครสิต์ (14.5%) ฮินดู (4%) 
ภาษา: ภาษาประจําชาติ คือ ภาษามาเลย์ ภาษาที่ใช้เป็นทางการ คือ ภาษาอังกฤษ มีภาษาราชการ 

4 ภาษา คือ ภาษามาเลย์ จีนกลาง ทมิฬ และอังกฤษ 
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2. เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม: 147.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภาคอุตสาหกรรม 26.8% ภาคธุรกิจบริการ 12.6% 
การคมนาคมและการสื่อสาร 11.9% ภาคการเงิน 10.8% ก่อสร้างและสาธารณูปโภค 3.6% อ่ืนๆ 34.3 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว: 32,074 เหรียญสหรัฐ 
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: 7.5% 

3. การคา้ระหวา่งประเทศ 
มูลค่าการส่งออก: 450.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
สินค้าส่งออกที่สําคัญ: เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้า 
แหล่งส่งออกทีส่ําคัญ: มาเลเซีย (12.9%) ฮ่องกง (10.5%) อินโดนีเซีย (9.8%) จีน (9.7%) 

สหรัฐอเมริกา (10.0%) 
มูลค่าการนําเข้า: 395.9 พันล้านเหรียญสหรฐั 
สินค้านําเข้าที่สําคัญ: เครื่องจักรกล ช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า น้ํามันดิบ เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้า 
แหล่งนําเข้าทีส่ําคัญ: มาเลเซยี (13.1%) สหรัฐอเมริกา (12.3%) จีน (12.1%) ญี่ปุ่น (8.2%) 
สกุลเงิน: สิงคโปร์ดอลล่าร์ (SGD) 
อัตราแลกเปลีย่น: 1.44 เหรยีญสิงคโปร์/1 เหรียญสหรฐั หรือ 21.9 บาท/1 เหรียญสิงคโปร์ 

สาธารณรัฐอนิโดนีเซยี (Republic of Indonesia) 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 
พ้ืนที:่ 1,919,440 ตารางกิโลเมตร (พ้ืนดิน 1,826,440 ตาราง กม. และพืน้น้ํา 93,000 ตาราง กม.) 
ภูมิอากาศ: เขตร้อนชื้นแบบศูนย์สูตร ม ี2 ฤดู คือ ฤดูแล้ง (พ.ค.-ต.ค.) และฤดูฝน (พ.ย.-เม.ย.) 
เมืองหลวง: จาการ์ตา (Jakarta) 
เมืองสําคัญ: สรุาบายา บันดุง เมดาน บาหล ี
เวลา: GMT +7 เวลาเท่าประเทศไทย 
ประชากร: 240 ล้านคน (61% อาศยัอยู่บนเกาะชวา) มีอัตราการเพิ่มประชากร 1.41% 
เชื้อชาติ: จาวา 40.6% ซุนดา 15% มาดู 3.3% มาเลย ์7.5% อ่ืนๆ 26% 
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ศาสนา: อิสลาม 87% ครสิต์นิกายโปรแตสแตนท์ 6% นกิายแคทอลิก 3.5% ฮินดู 1.8% และพุทธ 1.3% 
ภาษา: Bahasa Indonesia เป็นภาษาราชการ (ดัดแปลงมาจากภาษามาเลย์) อังกฤษ ดัทช์ และภาษา

พ้ืนเมืองกว่า 583 ภาษา (ส่วนใหญ่พูดภาษาจาวา) 

2. เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม: 935 พันล้านเหรียญสหรัฐ มาจากภาคเกษตรกรรม 13.1% ภาคอุตสาหกรรม 46% 

และภาคบริการ 41% 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว: 4,684 เหรียญสหรัฐ 
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: 6.2% 

3. การคา้ระหวา่งประเทศ 
มูลค่าการส่งออก: 118.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
สินค้าส่งออกที่สําคัญ: น้ํามันและก๊าซ เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม้อัด เสื้อผ้าสําเร็จรูป ยางพารา 
แหล่งส่งออกทีส่ําคัญ: ญี่ปุ่น (21.6%) สหรฐัฯ (11.2%) สิงคโปร ์(8.9%) จีน (8.3%) เกาหลใีต้ (7.6%) 
มูลค่าการนําเข้า: 86.24 พันล้านเหรียญสหรฐั 
สินค้านําเข้าที่สําคัญ: เครื่องจักรและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ น้าํมันและก๊าซ อาหาร 
แหล่งนําเข้าทีส่ําคัญ: สิงคโปร์ (16.4%) ญีปุ่่น (9%) จีน (10.9%) สหรัฐฯ (6.7%) เกาหลีใต้ (7.6%) 

ไทย (6%) 
สกุลเงิน: รูเปียห์ (Indonesian Rupiah : IDR) 
อัตราแลกเปลีย่น: 9,056 รูเปียห์/1 เหรียญสหรฐั 

 

ท่ีมา:  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, ASEAN Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (กรุงเทพมหานคร: 
กระทรวงพาณิชย์, 2551) หน้า 67-91 
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เอกสารแนบ 2 

 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
(International Economic Integration) 

 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ต้ังแต่ 2 ประเทศขึ้นไป โดยยึดหลักของความเท่าเทียมกัน และสร้างกระบวนการยกเลิกวิธีการเลือกปฏิบัติ  
ทั้งทางด้านการค้า และการชาํระเงินระหว่างประเทศของ 2 ประเทศหรอืหลายประเทศ 

สาเหตุที่ทาํใหเ้กิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

1. ความเชื่อทางทฤษฎีว่าการค้าเสรีระหว่างประเทศ จะทําให้เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 
ทั้งในด้านการผลิต การใช้ทรพัยากรการผลติ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

2. การใช้มาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกฎหมาย
ฝ่ายเดียวเพื่อกีดกันสินค้าที่ตนเองเสียเปรียบ ทําให้ประเทศคู่ค้าอ่ืนๆ ที่ถูกกีดกันทางการค้าจึงรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจเพื่อพึ่งพาภายในกลุ่มกันเองมากขึ้น 

3. การเจรจาการค้าขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ดําเนิน
ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ทําให้แนวคิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากดําเนินการ
ได้รวดเร็วและเห็นประโยชน์ที่ชัดเจนกว่า 

ประโยชน์ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

1.  ปริมาณการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากมาตรการลดหรือยกเลิกอุปสรรคกีดขวาง 
ทางการค้า (Trade restriction) ทั้งในรูปภาษีและมิใช่ภาษีศุลกากร 

2.  เป็นการขยายตลาดสินค้าและตลาดปัจจัยการผลิต ใหม้ีปรมิาณและความหลากหลายเพิ่มขึ้น 
3.  สามารถดึงดูดการลงทุนจากประเทศนอกกลุ่มมากขึ้น 
4.  เพิ่มอํานาจการต่อรองในการเจรจากับกลุ่มประเทศอื่น  
5.  สร้างความมั่นคง ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประเทศในกลุ่ม 
6.  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและพฒันาคุณภาพของสินค้า จากการแข่งขันที่มากขึ้น 

ทฤษฎีที่เก่ียวกับการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 
1. ทฤษฎีพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหวา่งประเทศ (Interdependence Theory) อธิบายถึง 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันมีลักษณะการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เช่น การพ่ึงพาสินค้า การลงทุน 
เทคโนโลยี และทรัพยากรต่างๆ เป็นต้น และแม้ว่าการพึ่งพาที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นไปในลักษณะที่ไม่เท่าเทียมกัน 
แต่ประเทศในโลกก็ยังต้องพึ่งพาอาศัยกัน  
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2. ทฤษฎีบูรณาการทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (International Integration Theory) 

เป็นทฤษฎีที่สนับสนุนให้ประเทศต่างๆ มีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความร่วมมือในทางเศรษฐกิจ ซึ่งทฤษฎี 
ที่มีช่ือเสียงในกลุ่มนี้ คือ ทฤษฎีการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคของ Bela Balassa ซึ่งใช้ในการ
อธิบายการบูรณาการของยุโรป โดยมีขั้นตอนของการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1)  ความร่วมมือจัดต้ังเขตการค้าเสรี (Free Trade Area / Agreement: FTA) หมายถึง 
การร่วมมือกันของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้า ยกเลิกภาษีทางการค้าระหว่างกัน 
มีการเคลื่อนยา้ยสินค้าโดยเสรีระหว่างประเทศสมาชิก โดยประเทศสมาชิกยังจัดเก็บภาษีศุลกากรกับประเทศ
นอกกลุ่มได้ตามนโยบายของตนเอง  

2)  สหภาพศุลกากร (Custom Union) หมายถึง ประเทศสมาชิกในกลุ่ม นอกจากจะยกเลิก
ภาษีทางการค้าลดอุปสรรคระหว่างกันแล้วยังใช้ระบบภาษีศุลกากรกับประเทศนอกกลุ่มในอัตราเดียวกัน 
(Common Custom Policy)  

3)  ตลาดร่วม (Common Market) หมายถึง การขยายความร่วมมือด้านการค้าถึงขนาดที่
เปิดโอกาสให้ทุน แรงงาน การประกอบการเคลื่อนไหวอย่างเสรีภายในกลุ่ม เช่นแรงงานในเยอรมันไปทํางาน
ในฝรั่งเศส ในอังกฤษ และประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆ ได้อย่างเสรี  

4)  สหภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Union) หมายถึง การรวมตัวกันต้ังแต่ขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 
รวมกับการกําหนดนโยบายสังคม เศรษฐกิจ การเงิน การคลังร่วมกัน  

5)  สหภาพการเมือง (Political Union) หมายถึง การใช้นโยบายการเมืองและความมั่นคง
นโยบายเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นจุดสุดท้ายของการบูรณาการทางเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับ United States of 
America ขั้นตอนนี้ยังคงเป็นไปได้ยากเพราะรัฐต่าง ๆ ยังอยากสงวนอํานาจอธิปไตยในการกําหนดนโยบาย
การเมืองและความมั่นคงของตนเองอยู่ 

 

ท่ีมา:  สิทธิพร รุจิระยรรยง, เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2550), 
หน้า 5-6 
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เอกสารแนบ 3 

 

ความสําเร็จในช่วงที่ผ่านมา: “AFTA (1992)…เขตการคา้เสรีอาเซียน” 

 

ในปี 2535 เมื่อผู้นําอาเซียนได้ลงนามกรอบความตกลงแม่บทว่าด้วยการขยายความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจของอาเซียน (Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation) 
และรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามความตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันสําหรับเขตการค้าเสรี
อาเซียน [Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN 
Free Trade Area (AFTA)] เป็นการประกาศเริ่มต้นการจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 
Area: AFTA) ครอบคลุมสินค้าอุตสาหกรรม เกษตรแปรรปู และสินค้าเกษตรไม่แปรรปู โดยมีความยืดหยุ่น
ให้แก่สินค้าอ่อนไหวได้ 

เป้าหมายการลดภาษีภายใต้ AFTA 

 
 

ท่ีมา:  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, ASEAN Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (กรุงเทพมหานคร: 
กระทรวงพาณิชย์, 2551) หน้า 11, 13 
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เอกสารแนบ 4 

 

แนวคดิของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 

“ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)” เป็นการรวมกลุ่มเศรษฐกจิของประเทศสมาชิกอาเซยีน
เป็นหนึ่งเดียว เพื่อเพิ่มอํานาจต่อรองและขีดความสามารถ การแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศในทุกๆ 
ด้านสามารถรับมือกับปัญหาทางการค้าที่ส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียนหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การเป็น
ประชาคมอาเซียน คือ การทําให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็น “ครอบครัวเดียวกัน” ที่มีความแข็งแกร่งและมี
ภูมิคุ้มกันมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัย และสามารถทํามาค้าขายได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น การจัดต้ัง
ประชาคมอาเซียน ถือเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่และวางรากฐานของการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ามกลางสภาพ 
แวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองระหว่างประเทศที่เปลี่ยนไป อีกทั้งต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ 
เช่น โรคระบาด อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยพิบัติธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และความเสี่ยง
ที่อาเซียนจะต้องแข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ซึ่งมีอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด 

ประชาคมอาเซยีนถือกําเนิดจากปฏิญญา Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II 
ระบุให้มีการจัดต้ังประชาคมอาเซียนในปี 2563 แต่ต่อมาได้ตกลงที่จะร่นระยะเวลาจัดต้ังเป็นปี 2558 โดยมี
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) เป็นพื้นฐานทางกฎหมายร่วมกันที่จะต้องปฏิบัติตาม (Legal Binding) 
อันเป็นกรอบกระบวนการปฏิรูปอาเซียนเพื่อปรับสภาพนิติบุคคลและจัดโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อการเป็น
ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นการสร้างนิติฐานะ (Legal Status) ทางกฎหมายและมพัีนธะสัญญาต่อกันในเวที
ระหว่างประเทศของอาเซียนกฎบัตรอาเซียนจะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์กร สถานะทางกฎหมาย กระบวนการ
ตัดสินใจ และกลไกการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิก รวมทั้งเรื่องกองทุนและงบประมาณในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของอาเซียน อันประกอบด้วย 3 ประชาคมยอ่ย ซึ่งเปรยีบเสมือน 3 เสาหลัก (Pillars) ซึ่งเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันดังนี้ 
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1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community: ASC)  

มุ่งให้ประเทศสมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสขุ เสริมสร้างความมั่นคง และมรีะบบแก้ไขความขัดแย้ง
ระหว่างกันที่ดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน และมีความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทุกรูปแบบ 
เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงและปลอดภัย 

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)  
มุ่งให้มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจ อํานวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะทําให้

อาเซียนมีความเจริญมั่งคั่ง เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน 

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)  
มุ่งให้ประชาชนอาเซยีนอยู่ร่วมกัน ภายใต้สังคมที่เอื้ออาทรมีความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจน 

เสริมสร้างความเสมอภาค รวมถึงการปราบปรามอาชญากรข้ามชาติ การป้องกันและจัดการกับภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข การส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนทุกระดับ 
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกันและกัน 

 

ท่ีมา:  โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ SMEs ภาคการผลิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC), ถนนสู่ AEC เพื่อ SMEs ไทย (กรุงเทพมหานคร: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 
หน้า 2-3  
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เอกสารแนบ 5 

 

เง่ือนไขการได้รับสิทธิประโยชน์จากเขตการคา้เสรีอาเซียน 
(ASEAN Free Trade Area: AFTA) 

1.  ต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในบัญชีลดภาษีหรือ Inclusion List (IL) ของทั้งประเทศผู้ส่งออกและนําเข้า 

2.  เป็นสินค้าที่มกีารผลิตในอาเซยีนประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่า (ASEAN Content) รวมกัน 
แล้วคิดเป็นมูลค่าอย่างน้อยร้อยละ 40 ของมูลค่าสินค้า (แต่ก่อน อาเซียนเคยกําหนดว่าสินค้าจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนใดประเทศหนึ่ง จะได้รับสิทธิประโยชน์ AFTA เมื่อส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ 
ก็ต่อเมื่อสินค้านั้นมีสัดส่วนการผลิต (local content) ภายในประเทศสมาชิกผู้ส่งออกไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 
ต่อมาอาเซียนได้ผ่อนคลายข้อกําหนดดังกล่าว โดยนํากฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้าแบบสะสมบางส่วน (Partial 
Cumulation) มาใช้ (สัดส่วนขั้นตํ่าร้อยละ 20) ตัวอย่างเช่น เวียดนามส่งสนิค้าที่ม ีlocal content 20% มาไทย 
เวียดนามจะไม่รับสิทธิประโยชน์ AFTA จากไทย แต่ไทยสามารถนําสินค้าดังกล่าวของเวียดนามมาใส่ local 
content ของไทยเพิ่ม หากเพิ่มจนถึง 40% และส่งออกไปประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ไทยก็จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ภายใต้กรอบ AFTA 

3.  ล่าสุด อาเซียนได้เริ่มนํากฎการแปลงสภาพอย่างเพียงพอ (Substantial Transformation) มาใช้ 
กล่าวคือ สินคา้ที่แปรรูปไปจากวัตถุดิบอย่างมาก โดยในกรณีที่มีประเทศที่เกี่ยวข้องกับการผลิตมากกว่าหนึ่ง
ประเทศจะถือว่าสินค้านั้นมีแหล่งกําเนิดจากประเทศสุดท้ายที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเกิดขึ้น โดยพิจารณา
จากการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร โดยนํามาใช้กับสินค้าบางประเภทแล้ว ได้แก่ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แป้งข้าวสาลี 
ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม และเหลก็ เป็นต้น 

 

ท่ีมา:  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, ASEAN Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (กรุงเทพมหานคร: 
กระทรวงพาณิชย์, 2551) หน้า 2-3  
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เอกสารแนบ 6 

 

อุปสรรคทางการค้าที่มิใชภ่าษ ี
(Non-Tariff Barriers: NTB) 

หลักการค้าเสรีเป็นหลักทฤษฎีที่เชื่อว่าการค้าโดยปราศจากการกีดกันทางการค้าในทุกรูปแบบ 
จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการยอมรับหลักดังกล่าวอย่างกว้างขวาง แต่เศรษฐกิจ
ภายในประเทศเป็นสิ่งที่สําคัญกว่า ดังนั้น เมื่อรัฐประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจึงมักจะนํานโยบายการกีดกัน
ทางการค้าไปปฏิบัติ  โดยใช้มาตรการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการภาษี (Tariff measures) หรือมาตรการ 
ที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff measures) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศของตนให้มากที่สุด ในที่นี้จะขอกล่าวถึง
เฉพาะอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ลักษณะของอปุสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษ ี

แม้ว่ามาตรการทางภาษีจะมีผลต่อกลไกตลาด คือ มีผลต่อต้นทุนของสินค้าทําให้ราคาสินค้าสูงขึ้น  
แต่ยังไม่ถึงกับเป็นการขัดต่อหลักความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ  เพราะว่าผู้บริโภคยังสามารถเลือกซื้อสินค้า
ในปรมิาณเท่าเดิม มเีพียงระดบัราคาเท่านั้นที่เปลี่ยนไปในทางตรงกนัข้าม มาตรการทีม่ิใช่ภาษีเป็นการแทรกแซง
กลไกตลาด เพราะเป็นการจํากัดทางเลอืกของผู้บริโภค ทั้งยงันําไปสู่การจัดสรรทรพัยากรอย่างไม่มีประสทิธิภาพ 

มาตรการที่มิใช่ภาษีมักถูกใช้ควบคู่ไปกับมาตรการทางภาษีหรือมาตรการที่มิใช่ภาษีประเภทอื่นๆ 
ทําให้สินค้าโดนกีดกันด้วยมาตรการหลายประเภท  การประเมินผลถึงการบิดเบือนทางการค้าจึงทําได้ยาก  
นอกจากนี้ การใช้มาตรการยังขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประเทศผู้นําเข้าซึ่งบางครั้งมีลักษณะตามอําเภอใจและ
เลือกปฏิบัติ ซึ่งทําให้เกิดการเสี่ยงต่อผู้ผลิตต่างประเทศเพราะไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ (Unpredictable) 
ยากต่อการดําเนินการและการวางแผนการผลิต และยากต่อการคํานวณทางสถิติอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มาตรการนี ้ยังเป็นการเพิม่ต้นทุน เพราะทําให้ผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑข์องแตล่ะประเทศ ทีแ่ตกต่างกัน 

ย่ิงไปกว่านี้ กฎเกณฑ์ของแกตต์ (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) ยังไม่
ครอบคลุมมาตรการที่มิใช่ภาษีได้อย่างทั่วถึง ทําให้มักมีการเจรจาแบบทวิภาคี (bilateral) มากกว่า หรือใช้
มาตรการฝ่ายเดียว (unilateral) และมักจะไม่ประสบความสําเร็จในการเจรจาระดับพหุภาคี (multilateral) 
เพราะแต่ละประเทศมักจะสงวนเอาไว้เพื่อใช้เป็นอํานาจในการต่อรองกับประเทศอื่นๆ อย่างไรก็ดี ประเทศ
กําลังพัฒนามักจะได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้มากกว่าเพราะมีอํานาจในการต่อรองต่ําและมีความสามารถ
ในการปรับตัวที่ด้อยกว่า รวมทั้ง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและความชํานาญด้านการตลาดมีน้อยกว่า สิ่งเหล่านี้
ล้วนแล้วแต่ทําให้ประเทศกําลงัพัฒนาไมส่ามารถประเมนิผลให้ทนั ตามความเปลีย่นแปลงจากมาตรการเหล่านั้น 

 

 

 



 
- 6.2 - 

 
ประเภทของอปุสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษ ี

เป็นการแบ่งประเภทตามแบบการแบ่งของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา 
(The United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) ซึ่งได้นําแนวเสนอของ 
Ingo Walter โดยแยกตามวัตถุประสงค์ของการนําไปใช้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

ประเภทที่ 1: มาตรการทางการค้า (Trade Measures) มีจุดประสงค์หลักในการคุ้มครองผู้ผลิต
สินค้าที่ทดแทนการนําเข้า โดยปราศจากการแข่งขันจากต่างประเทศ หรือเพื่อช่วยเหลือผู้ส่งออกในตลาด
ต่างประเทศ มีดังนี้ 

 1.  มาตรการทีใ่ชใ้นการควบคุมด้านปริมาณการคา้  
 1.1  การห้ามนําเข้า (Import Prohibition) เป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่

รุนแรงมาก เพราะเป็นการแทรกแซงการแข่งขันอย่างสิ้นเชิง ผู้บริโภคถูกจํากัดทางเลือกต่อสินค้าประเภทนั้น
โดยไม่สามารถที่จะพิจารณาถึงข้อดีข้อเสีย 

   1.2  โควตา (Quota) เป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีที่นิยมใช้กันอย่าง
แพรห่ลายที่สดุ เพราะสามารถควบคมุสินค้าได้ในปรมิาณทีแ่น่นอน จึงเป็นการปิดโอกาสการแข่งขัน ไมเ่หมือนกบั
กรณีการเก็บภาษี เนื่องจากแม้ว่าจะมีการเก็บภาษี ซึ่งทําให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นแต่ผู้ผลิตต่างประเทศอาจจะลด
ต้นทุนการผลิตเพื่อให้สินค้ามีราคาตํ่าลง ผลก็คือ ยังคงสามารถแข่งขันได้อยู่ ดังนั้น การใช้โควตาจึงประสบ
ผลสําเร็จในการกีดกันได้ชัดเจนและแน่นอนกว่า การให้โควตามักจะอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับ
ความเห็นของแต่ละประเทศว่าสินค้านําเข้าประเภทนั้น ควรที่จะนําเข้ามาภายในประเทศในปริมาณเท่าใด 
ซึ่งการจัดสรรโควตามีหลายวิธี อาจจะกําหนดโควตาแบบทั่วไป (global quota) หรืออาจจะเลือกเป็นราย
ประเทศ (selective quota) โดยจัดสรรให้แต่ละประเทศในปริมาณที่ไม่เท่ากันก็ได้ ซึ่งมักจะเกิดจากการทํา
ความตกลงสองฝ่าย (bilateral agreement) 

 1.3  การออกใบอนุญาตการนําเข้า (Import Licensing) จะใช้ในกรณีการให้โควตา
นําเข้า แต่ผู้นําเข้าจะต้องแจ้งเพื่อขอใบอนุญาตการนําเข้าต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศที่ต้องการจะนําเข้า 
โดยในการออกใบอนุญาตการนําเข้านั้น เป็นดุลยพินิจของหน่วยงานในประเทศผู้นําเข้า ซึ่งแม้จะมีข้อกําหนด
ต่างๆ ในการควบคุมดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ก็ตาม แต่รัฐก็อาจจะยังใช้ดุลยพินิจดังกล่าว ในการกีดกันสินค้า
นําเข้า ซึ่งการกีดกันประเภทนี้เป็นการกีดกันที่ต่อจากการกําหนดโควตานําเข้า ทําให้ประสบผลสําเร็จในการ
กีดกันมากยิ่งขึ้น โดยปกติแล้วประเทศที่กําหนดโควตามักจะออกใบอนุญาตให้แก่ผู้นําเข้าจนกว่าจะครบจํานวน
ตามโควตาที่ได้กําหนดไว้ 

 1.4  การจํากัดการส่งออกโดยความสมัครใจ (Voluntary Export Restrains) 
เป็นโควตาประเภทหนึ่ง แต่เป็นกรณีที่ประเทศผู้ส่งออกจํากัดปริมาณสินค้าส่งออกประเภทหนึ่งเอง มิใช่เป็น
มาตรการของประเทศผู้นําเข้า อย่างไรก็ตาม แม้จะเกิดจากความสมัครใจของประเทศผู้ส่งออกเองก็ตาม 
แต่แท้จริงแล้วมักจะเกิดมาจากความตกลงสองฝ่าย (bilateral agreement) ซึ่งประเทศที่ยอมจํากัดตนเอง 
มักเป็นผลมาจากการบีบบังคับของอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าการสมัครใจที่จะจํากัดการส่งออกอย่างแท้จริง 
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 1.5  การค้าโดยรัฐ (State Trading) เป็นการที่รัฐเข้ามาแทรกแซงกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจไม่ว่าจะอยูใ่นรูปแบบใด เช่น การเข้ามาควบคมุวิสาหกจิ (enterprise) โดยปกติแล้ว ได้แก่ รฐัวิสาหกิจ 
(State enterprise) และวิสาหกิจ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่ ก็อาจได้รับเอกสิทธิเฉพาะหรือเอกสิทธิ
พิเศษบางอย่าง จะเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม วิสาหกิจทั้งหมดนี้มักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐในการกีดกัน
ทางการค้า ซึ่งรัฐมักจะอ้างเหตุผลต่างๆ มากมาย เช่น เพื่อเป็นการหารายได้เข้ารัฐ เพื่อเหตุผลด้านความมั่นคง  
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพทางราคา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างด้วย 
(Government Procurement) โดยหน่วยงานดังกล่าว มักจะจัดซื้อสินค้าเฉพาะที่เป็นสินค้าที่ผลิตภายใน 
ประเทศ แม้ว่าบางครั้งสินค้านําเข้าจะมีราคาที่ตํ่ากว่าและมีคุณภาพดีกว่าก็ตาม 

 2.  มาตรการดาํเนินงานดา้นตน้ทุนและราคา 
  2.1 การให้ผลประโยชน์ด้านภาษี (Tax Benefit) กับอุตสาหกรรมภายในประเทศ

ที่ผลิตสินค้าแข่งขันกับสินค้านําเข้า โดยอาจจะเป็นการยกเว้นการเก็บภาษี หรือจัดเก็บภาษีในอัตราที่ตํ่ากว่า 
โดยการกระทําดังกล่าว ย่อมทําให้ต้นทุนในการผลิตของอุตสาหกรรมประเทศผู้ส่งออกได้รับผลประโยชน์ลดลง 
ซึ่งเป็นการบิดเบือนทางการค้า (Trade Distortion) 

 2.2 การให้เงินอุดหนุน (Subsidisation) แก่อุตสาหกรรมภายในประเทศที่ผลิต
สินค้าแข่งขันกบัสินค้านําเข้าไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม (directly or indirectly) ซึ่งอาจจะเป็นการอุดหนุน
ภายในประเทศ (Domestic Support) หรือการอุดหนุนการส่งออก (Export Subsidy) ซึ่งต่างก็มีผลในการลด
ต้นทุกการผลิต 

ประเภทที่ 2: มาตรการที่ถูกกําหนดขึ้นเป็นครั้งคราว ตามปัญหาที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
การค้าโดยตรง แต่เพื่อจํากัดการนําเข้าหรือเพื่อกระตุ้นการส่งออก 

1. มาตรการทีใ่ชใ้นการควบคุมปริมาณการคา้  
 การจํากัดปริมาณการขายในตลาด (Quantitative Marketing Restraint)  

การบิดเบือนทางการค้าย่อมเกิดขึ้นหากมีการจํากัดปริมาณสินค้าที่จะเข้าสู่ตลาด เป็นการกีดกันสินค้าไม่ให ้
เข้าสู่ตลาดโดยเสรี 

2. มาตรการดาํเนินงานดา้นตน้ทุนและราคา  
 กฎระเบียบเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อและฉลากสินค้า (Packaging and Labeling), 

มาตรการสุขอนามัยและสขุอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Standard), วิธีประเมินราคาทางศุลกากร 
(Customs Valuation Procedure), การจาํแนกประเภทสนิค้าตามพิธีการศุลกากร (Customs Classification), 
กฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้า (Rule of Origin), มาตรฐานคุณภาพสินค้า (Quality Standards)                  
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ประเภทที่ 3: มาตรการที่ดําเนนิต่อเนื่องกันโดยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายหรอืมีจุดมุ่งหมายที่จะคุ้มครอง

อุตสาหกรรมภายในประเทศเพียงเล็กน้อย แต่มีผลกระทบอย่างมาก (spillover effect) ต่อการค้า 
 การผูกขาด (Monopoly), ความแตกต่างในการชั่งน้ําหนักและการวัด (Weights and 

Measures), มาตรฐานแรงงาน (Labor Standard), ความมั่นคงของรัฐ (National Security), มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Standard), การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Control) 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าอุปสรรคทางการค้าที่มใิช่ภาษีประเภทตา่งๆ ข้างต้น มลีักษณะทีแ่ตกต่างกันออกไป 
ทําให้ยากต่อการที่จะวัดผลถึงการบิดเบือนทางการค้า และการที่จะขจัดหรือลดอุปสรรคเหล่านี้ให้หมดสิ้นไป
คงทําได้ยากเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม ในการเจรจารอบต่างๆ ของแกตต์ที่ผ่านมาได้มีความพยายามที่จะ
จัดทําความตกลงย่อยเพื่อกําหนดกรอบการใช้ NTB มิให้มกีารใช้ NTB ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการกีดกันทางการค้า
หรือใช้ตามอําเภอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการจัดต้ังองค์การการค้าโลก ทําให้มีการกําหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ 
NTB ไว้หลายฉบับ จึงถือได้ว่ามีความพยายามในการสร้างกรอบการใช้ NTB แต่ยังคงต้องมีการพฒันาบทบัญญัติ
เหล่านี้กันต่อไปเพื่อมิให้มีการใช้ NTB เป็นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้า 

ตัวอย่าง 

ปี 2554 ผู้ผลิตสินค้าชนิด A ในประเทศไทยมีความสามารถผลิตสินค้าชนิดดังกล่าวออกสู่ตลาดได้
ปีละ 20 ล้านตัน ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ทําความตกลงกับประเทศญี่ปุ่นว่าประเทศไทยอนุญาตให้ผู้ผลิตสินค้า
ชนิดดังกล่าว จากประเทศญี่ปุ่นสามารถส่งออกสินค้าชนิด A เข้ามายังประเทศไทยในช่วงปี 2554 - 2555 
ได้จํานวน 10 ล้านตัน ในขณะที่ประเทศไทยทําความตกลงกับประเทศสหรัฐอเมริกาว่าประเทศไทยอนุญาตให้
ผู้ผลิตสินค้าชนิด A จากประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถส่งออกสินค้าชนิดเดียวกันนี้ เข้ามายังประเทศไทยในช่วง 
เวลาเดียวกันได้จํานวน 10 ล้านตันเช่นกัน แต่ได้กําหนดเพิ่มเติมว่าผู้ส่งออกจากประเทศสหรฐัอเมรกิาต้องแจ้ง
การขอใบอนุญาตการนําเข้าต่อประเทศไทยด้วย แต่ทั้งนี้ ประเทศไทยได้กําหนดห้ามนําเข้าสินค้าชนิดดังกล่าว
จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างสิ้นเชิง การกระทําของประเทศไทยดังกล่าว เป็นการใช้อุปสรรคทางการค้า
ที่มิใช่ภาษีประเภทใด และอยา่งไรบ้าง 

คําตอบ 

เมื่อประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต่างเป็นประเทศ
ภาคีของแกตต์ โดยประเทศไทยมีฐานะเป็นประเทศภาคีผู้นําเข้า ส่วนประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศภาคีผู้ส่งออกสินคา้ชนิดเดียวกัน คือ สินค้าชนิด A ประเทศไทยจึงมี
ข้อผูกพันที่จะต้องเรียกเก็บภาษีภายในประเทศจากทั้งผู้ผลิตภายในประเทศไทยเองและจากทั้งสามประเทศ
อย่างเท่าเทียมกัน  
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แต่เมื่อประเทศไทยต้องการช่วยเหลือผู้ผลติสินค้าชนิด A ในประเทศและเพื่อกีดกันการแข่งขันจาก

ผู้ผลิตสินค้าชนิดดังกล่าวจากประเทศภาคีอ่ืน โดยประเทศไทยไม่สามารถใช้มาตรการทางภาษีเพื่อกีดกันสินค้า
จากประเทศภาคีอ่ืนได้ เนื่องจากประเทศไทยมีข้อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามแกตต์แล้ว ประเทศไทยจึงได้ใช้
มาตรการที่มิใช่ภาษีเพื่อให้เป็นอุปสรรคทางการค้าของประเทศภาคีอ่ืน ดังนี้ 

1. การห้ามนาํเข้า (Import Prohibition) เนื่องจากประเทศไทยห้ามนําเข้าสินค้าชนิด A จาก
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างสิ้นเชิง แม้มาตรการนี้จะเป็นการช่วยเหลือผู้ผลิตภายในประเทศเพื่อลดการแข่งขัน
ของสินค้าชนิดเดียวกันจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แต่ก็มีผลทาํให้ผู้บริโภคในประเทศไทยถูกจํากัดทางเลือก
ในการบริโภคต่อสินค้าชนิดนี้  

2. โควตา (Quota) เนื่องจากประเทศไทยได้ใช้มาตรการทีม่ิใช่ภาษี ในการควบคุมด้านปริมาณการค้า
ประเภทโควตานําเข้าแก่ทั้งประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา โดยให้โควตานําเข้าแก่ทั้ง 2 ประเทศในปริมาณที่
เท่ากัน คือ จํานวน 10 ล้านตัน ภายในเวลา 1 ปี ดังนั้น ภายใน 1 ปี แต่ละประเทศจะส่งสินค้าชนิดนี้เข้ามาใน
ประเทศไทยเกินกว่าจํานวนของโควตาที่ประเทศไทยกําหนดให้ไม่ได้ ทั้งนี้ ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น 
ประเทศไทยยังได้เพิ่มมาตรการกีดกันที่ต่อจากการกําหนดโควตานําเข้าอีกประเภทหนึ่ง คือ การกําหนดให้
ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องแจ้งขอใบอนุญาตนําเข้าต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยอีกชั้นหนึ่งด้วย 
ซึ่งทําให้การกีดกันสินค้าชนิดเดียวกันนี้ จากประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ิมมากย่ิงขึ้นกว่าการกีดกันจากประเทศ
ญี่ปุ่น แต่อย่างไรก็ตาม การทีป่ระเทศไทยได้กําหนดโควตาในการนําเข้าสินค้าชนิดดังกล่าว จากประเทศภาคี
ทั้งสองนี้ ไม่ว่าจะกําหนดในปริมาณมากน้อยเพียงใดก็ตาม ก็ถือเป็นการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี
เพื่อควบคมุปรมิาณสินค้าชนดิ A จากทั้งประเทศญี่ปุ่นและสหรฐัอเมรกิาทีจ่ะเข้ามาแข่งขนักับสินค้าชนดิเดียวกัน
ที่ผลิตในประเทศไทยแล้ว มาตรการดังกล่าว จึงยังคงเป็นการปิดโอกาสการแข่งขันของสินค้าชนิด A จากทั้ง
ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกาต่อตลาดภายในของประเทศไทยอยู่นั่นเอง 

สรุป ประเทศไทยกําหนดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีประเภทมาตรการทางการค้าในกลุ่ม
มาตรการที่ใช้ในการควบคุมด้านปริมาณการค้าของสินค้าชนิด A ดังนี้ 

1. กรณีของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศไทยห้ามการนําเข้าอย่างสิ้นเชิง  
2. กรณีของประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทยกําหนดโควตาการนําเข้าไว้ที่ 10 ล้านตัน     
3. กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยได้กําหนดทั้งโควตาการนําเข้าในปริมาณ 10 ล้านตัน

และการออกใบอนุญาตการนําเข้าด้วย 
 

ท่ีมา:  ทัชชมัย (ฤกษะสตุ) ทองอุไร, แกตต์และองค์การการค้าโลก, (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพ์วิญญูชน, พิมพ์ครั้งที่ 6, 2554) 
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เอกสารแนบ 7 

 

ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดท่ี 7 
ภายใต้ความตกลงด้านการค้าบริการอาเซียน  

(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) 
 

ข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับตารางข้อผูกพนั 

การจัดทําตารางข้อมูลข้อผกูพันของไทยจัดทาํเป็น ๒ ตาราง ได้แก่ ตารางขอ้ผูกพันทั่วไป (Horizontal 
Commitment) เป็นข้อผูกพันที่ใช้บังคับทุกรายสาขาบริการ และตารางข้อผูกพันเฉพาะสาขา (Specific 
Commitment) ซึ่งมีผลผูกพันเฉพาะสาขาหากมีเงื่อนไขระบุไว้ในสาขานั้นๆ ทั้งนี้ การระบุเงื่อนไขการให้บริการ
ในทั้งสองตารางได้แยกเป็นเงื่อนไขตามรูปแบบการให้บริการ (Mode of Supply) ซึ่งมี ๔ รูปแบบ ได้แก่ 

• รูปแบบที่ 1: การบริการขา้มพรมแดน (Cross-border Supply) หรือ การค้าบริการ mode 1 
เป็นการให้บริการจากพรมแดนของประเทศสมาชิกหนึ่งไปสู่พรมแดนของประเทศสมาชิกอ่ืนที่เป็นลูกค้า 
โดยผู้ให้บริการไม่ต้องปรากฏตัวอยู่ในประเทศประเทศลูกค้า เช่น การศึกษาผ่านทางไกล บริการผ่านสื่อสาร
โทรคมนาคม และบริการใหค้าปรึกษาผ่าน internet เป็นต้น 

• รูปแบบที่ 2: การบริโภคในต่างประเทศ (Consumption Abroad) หรือ การค้าบริการ mode 2 
เป็นการให้บริการที่เกิดขึ้นในพรมแดนของประเทศผู้ให้บริการ โดยอาศัยการเคลื่อนย้ายของผู้บริโภคเป็นเงื่อนไข
สําคัญ เช่น บริการด้านการท่องเที่ยว การออกไปรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างประเทศ การไปศึกษา
ในต่างประเทศ เป็นต้น 

• รูปแบบที่ 3: การจัดต้ังธุรกิจเพื่อให้บริการ (Commercial Presence) หรือ การค้าบริการ 
mode 3 เป็นการเข้าไปลงทุนจัดต้ังธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บริการในประเทศลูกค้า เช่น การจัดต้ังสาขา 
สานักงานตัวแทน หรือบริษัท เป็นต้น 

• รูปแบบที่ 4: การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Presence of Natural Person) หรือการค้า
บริการ mode 4 เป็นการเข้าไปทางานประกอบอาชีพในสาขาบริการด้านต่างๆ เป็นการชั่วคราว ในประเทศ
ลูกค้า เช่น การเข้ามาประกอบวิชาชีพที่ปรึกษากฎหมายของนักกฎหมายชาวต่างชาติในไทย ครูต่างชาติเข้ามา
ให้บริการสอนภาษาในประเทศไทย เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ความตกลงการค้าบริการโดยทั่วไปจะกําหนดให้สมาชิกจะต้องลดหรือยกเลิกข้อจํากัด
ภายในตารางข้อผูกพันที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าบริการใน 2 ลักษณะ คือ ข้อจํากัดในการเข้าสู่ตลาด (limitation 
to market access) และข้อจํากัดในการใหก้ารปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (limitation to national treatment) 
ข้อจํากัด 2 ประเภทดังกล่าว ที่ต้องลดหรือยกเลิกมีลักษณะดังนี้ 
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ข้อจํากัดในการเข้าสู่ตลาด คอื กฎหมาย กฎระเบียบ หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่สมาชิกกําหนดขึ้น อันเป็น

อุปสรรคต่อการเข้ามาประกอบธุรกิจและใหบ้ริการของผู้ให้บริการต่างชาติ GATS กําหนดข้อจํากัดในการเข้าสู่
ตลาดไว้ 6 ข้อ คือ 

1. การจํากัดจาํนวนผู้ให้บรกิาร ไม่ว่าจะเป็นในรูปของโควตา การผูกขาด หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การทดสอบความจําเป็นทางเศรษฐกิจ เช่น การออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ 

2. ข้อจํากัดเก่ียวกับมูลคา่รวมของธุรกรรมการค้าบริการหรือสนิทรพัย์ ในรูปของโควตา หรือ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการทดสอบความจําเป็นทางเศรษฐกิจ เช่น จํากัดมูลคา่ธุรกรรมของสาขาของธนาคารต่างชาติ 
ต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของทรัพย์สินในประเทศทั้งหมดของทุกสาขารวมกัน 

3. ข้อจํากัดเก่ียวกับจํานวนทั้งหมดของการประกอบการ หรือปริมาณผลผลิตที่ได้จากบริการ หรือ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการทดสอบความจําเป็นทางเศรษฐกิจ เช่น จํากัดจํานวนภาพยนตร์ต่างชาติที่เข้าฉาย เป็นต้น 

4. ข้อจํากัดเก่ียวกับจํานวนทั้งหมดของบุคคลธรรมดาที่ว่าจ้างในสาขาบริการใดโดยเฉพาะ 
ในรูปของโควตา หรือเงื่อนไขการทดสอบความจําเป็นทางเศรษฐกิจ เช่น จํากัดจํานวนแรงงานต่างชาติในบริษัท 
ต้องไม่เกินจํานวนที่กําหนด เป็นต้น 

5. มาตรการซึง่จํากัดหรือกําหนดประเภทเฉพาะของการจัดต้ังธุรกิจ เช่น กําหนดว่าต้องมีการร่วม
ทุนกับคนในชาติ จึงจะสามารถจัดต้ังธุรกิจได้ 

6. ข้อจํากัดในการเข้าร่วมทุนของต่างชาติในรูปของการจํากัดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติ 
เช่น สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติในธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศต้องไม่เกิน 49% เป็นต้น 

ข้อจํากัดในการให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาต ิหรอื Limitation to national treatment คําว่า national 
treatment หมายถึง การให้การปฏิบัติต่อบริการหรือผู้ให้บริการต่างชาติทัดเทียมกับของคนชาติตน ดังนั้น 
ข้อจํากัดในการให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ มักเป็นกฎระเบียบที่มีการเลือกปฏิบัติ คือ ให้การปฏิบัติต่อต่างชาติ
ด้อยกว่าคนในชาติของตน เช่น กรณีที่รัฐบาลให้การอุดหนุนเฉพาะคนชาติ หรือการกําหนดเงื่อนไขให้บริษัท
ต่างชาติต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ของตนแก่คนในชาติ เป็นต้น 

 

ท่ีมา:  สํานักการคา้บรกิารและการลงทุน, กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: มกราคม, 2554) 
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ข้อผูกพนัเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 7 ของไทย ภายใต้กรอบอาเซยีน 

ข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 7 ถูกปรับปรุงมาจากข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 6 
ที่เดิมมี 112 รายการ โดยได้ผูกพันเพิ่มเติม 31 รายการ ซึง่รวมแล้วครอบคลุมธุรกิจบรกิารทั้งสิ้น 143 รายการ 
อย่างไรก็ตาม มีข้อผูกพัน 65 รายการที่จะต้องผูกพันให้เป็นไปตามที่กําหนดในแผนงานการจัดต้ังประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน โดยยกเลกิมาตรการหรือเงื่อนไขในข้อจํากัดเกี่ยวกับการให้บรกิารแบบข้ามพรมแดน (Mode 1 
และ Mode 2) การเข้ามาจัดต้ังธุรกิจ (Mode 3) และการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Mode 4) โดยครอบคลุม
สาขาบริการหลัก อาทิเช่น บริการธุรกิจ (เช่น วิชาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี เป็นต้น) คอมพิวเตอร์และ
การสื่อสาร (เชน่ บริการที่ปรกึษาเกี่ยวกับการติดต้ังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริการประมวลผลข้อมูล และบริการ
ฐานข้อมูล เป็นต้น) การก่อสร้าง (เช่น บริการงานติดต้ัง งานประกอบ และบริการงานจัดการอาคาร เป็นต้น) 
การจัดจําหน่าย (เช่น บริการค้าส่งเครื่องกีฬา บรกิารแฟรนไชส์) และบรกิารตัวแทนนายหน้า เปน็ต้น) การศกึษา 
(เช่น การศึกษาระดับก่อนวัยเรียน การศึกษาระดับมัธยมศึกษา และการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต้น) บริการ
ด้านสุขภาพ (เช่น บริการด้านพยาบาล แพทย์ ทันตแพทย์ และโรงพยาบาล เป็นต้น) บริการสิ่งแวดล้อม (เช่น 
บริการที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม บริการกําจัดของเสีย และบรกิารลดมลภาวะทางเสียง เป็นต้น) บริการท่องเที่ยว 
(เช่น บริการด้านโรงแรม ที่พักริมทาง และบริการจัดเลี้ยง เป็นต้น) ขนส่งและโลจิสติกส์ (เช่น บริการด้าน
การบรรจุภัณฑ ์บริการสนับสนุนสําหรบัการขนส่งสินค้าทางทะเล และบรกิารรับจดัการสนิค้าทางทะเล เป็นต้น) 
โดยไทยยังคงสงวนเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นไปตามกรอบกฎหมายไทย เช่น อนุญาตให้ต่างชาติจากประเทศสมาชิก
อาเซียนมีสิทธิถือหุ้นในนิติบุคคลที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ไม่เกินร้อยละ 49 เป็นต้น 
 
ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ 

สิทธิประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ คอื สมาชิกอาเซียนทุกประเทศก็ต้องผูกพันเปิดตลาดบริการให้ไทยด้วย
เช่นเดียวกันโดยมีระดับของการผูกพันเปิดตลาด ไม่น้อยไปกว่าระดับการเปิดตลาดของไทย ซึ่งผู้ประกอบการไทย
จะสามารถเข้าไปลงทนุในธุรกจิบริการตามทีส่มาชกิอาเซียนได้ผูกพันไว้ในตารางข้อผกูพัน โดยการลงทุนของไทย
ก็จะได้รับการปฏิบัติจากรัฐบาลของสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นธรรม รวมทัง้การลดความเข้มงวดในการใช้มาตรการ
และกฎระเบียบต่างๆ ต่อการลงทุนของไทยด้วย นอกจากนี้ ไทยจะได้รับประโยชน์ทั้งในเรื่องของการดึงดูด
การลงทุนเข้ามาในประเทศ และยังเป็นการส่งสัญญาณด้านบรรยากาศการลงทุนที่ดีต่อประเทศนอกภูมิภาค
อาเซียนด้วย โดยข้อผูกพันของไทยได้แสดงให้เห็นถึงการดําเนินการของภาครัฐในการเปิดให้มีการลงทุนจาก
ต่างประเทศภายใต้ข้อผูกพันเป็นลายลักษณ์อักษร มีความโปร่งใสและชัดเจน สร้างความมั่นใจต่อนักลงทุน 
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สรุปข้อเสนอปรับปรุงการเปิดตลาดการค้าบริการทีเ่พิม่เติม/ปรบัปรงุสําหรับข้อผกูพันเปิดตลาดการค้า
บริการชุดที่ 7 ของไทย 

1. สาขาบริการทีผู่กพันเพิ่มเตมิ 

 
 
 



 
- 7.5 - 

 

 
 

2. สาขาบริการที่ปรับปรุงจากเดิม 
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ท่ีมา:  สํานักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: พฤษภาคม 2552)  
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เอกสารแนบ 8 

 

ความตกลงด้านการลงทนุอาเซียน 
(ASEAN Comprehensive Agreement on Investment: ACIA) 

 
สาระสาํคญัของ ACIA 

• ประกอบด้วย 4 หลักใหญ ่คือ เปิดเสรี ใหค้วามคุ้มครอง ส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกด้านการลงทุน 
• ครอบคลุมการลงทุนในธุรกิจ 5 สาขา ประกอบด้วย เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมื่องแร่ และอุตสาหกรรมการผลิต 
รวมถึงบริการที่เด่ียวเนื่องกับ 5 สาขาข้างต้น โดยรวมทั้งทางตรง (FDI) และลงทุนในหลักทรัพย์ (portfolio) 
• ผู้ที่จะได้รับประโยชน์ คือ นักลงทุนอาเซียนและต่างชาติที่มกิีจการอยู่ในอาเซียน (ไทยสงวนไม่ให้ non-Party) 
• การเปิดเสรี - รัฐผกูพันที่จะลด/เลิกข้อจํากัดหรือเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน หรือไม่ออกกฎระเบียบ
ใหม่ๆ ที่เข้มงวดกว่าระดับที่ผูกพันไว้ ตามพันธกรณีว่าด้วยการปฏิบัติเยื่ยงคนชาติ National Treatment (NT) 
และการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ย่ิง Most-Favored-Nation Treatment (MFN) 
• การคุ้มครองการลงทุนใน ACIA ประกอบด้วย การชดเชยค่าเสียหายกรณียึดทรัพย์ เวนคืน หรือเกิดเหตุการณ์
ไม่สงบ การเคลื่อนย้ายเงินโดยเสรี การอนุญาตให้นักลงทุนสามารถฟ้องร้องรัฐได้หากทําผิดพันธกรณีและ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการลงทุนนั้นภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ 
 
การจัดทําข้อสงวนเปิดตลาด 

• อนุญาตให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถสงวนสาขาที่ยังไม่พร้อมเปิดตลาด หรือมาตรการที่เป็นเงื่อนไขใน
การลงทุนได้ โดยเขียนไว้ในรายการข้อสงวน แต่ระดับการเปิดตลาดจะต้องไม่น้อยกว่าที่เคยผูกพันไว้ใน (AIA) 
• รายการข้อสงวน ACIA เป็นแบบ Negative List (เช่นเดียวกับ AIA) คือ ให้เขียนสงวนมาตรการที่เป็นเงื่อนไข
ในการเข้ามาลงทุนของต่างชาติในแต่ละสาขา หากไม่เขียนสงวนหมายถึงเปิดตลาดในสาขานั้นๆ 
• รายการข้อสงวนของไทยมีระดับการเปิดเสรเีท่ากับกฎหมายภายในที่บังคบัใช้อยู ่(current regime) ซึ่งแนวทาง
ในการจัดทํารายการข้อสงวนภายใต้ ACIA นั้น ยังคงใช้ พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเป็นหลัก และ
พิจารณาประกอบกับกฎหมายเฉพาะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
• การพิจารณาจัดทํารายการข้อสงวนภายใต้ความตกลง ACIA ต้องคํานึงถึงพันธกรณีที่ไทยผูกพันไว้กับอาเซียน 
กฎหมายภายในของไทย และความเห็นจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการนําเสนอ
รายการข้อสงวนเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการเจรจาความตกลงการค้าเสรี, 
คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, คณะรัฐมนตร,ี และรฐัสภา ตามลําดับ ก่อนที่ไทยจะ
นําเสนอรายการข้อสงวนดังกล่าวต่อสํานักเลขาธิการอาเซียน เพื่อนําเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-คณะกรรมาธิการเขตการลงทุนอาเซียน (AEM-AIA Council Meeting) ต่อไป 
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นอกเหนือจากการกําหนดเงื่อนไขในการเข้ามาลงทุนเป็นรายสาขากิจการแล้ว ไทยยังสงวนมาตรการ
ที่เป็นเงื่อนไขสําหรับนักลงทุนอาเซียนที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในทุกประเภทกิจการอีกด้วย 

 

 
 

ท่ีมา:  Investment Information, สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, (กรุงเทพมหานคร: 2552) 
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เอกสารแนบ 9 
 

แผนงานการรวมกลุ่มทางการเงินและการคลังของอาเซียน 
(Roadmap for Monetary and Financial Integration of ASEAN: RIA-Fin) 

 
ตามแผนงานการรวมกลุ่มทางการเงินและการคลังของอาเซียน อาเซียนจะดําเนินมาตรการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การเปิดเสรกีารคา้บริการทางการเงนิ (Financial Service Liberalization) โดยการเปิดเสรี
การค้าบริการทางการเงินแบบก้าวหน้า ภายในปี 2558 ยกเว้นสาขาย่อยบางสาขาและธุรกรรมบางรายการ 
โดยมีความยืดหยุ่นที่ ตกลงกันไว้ล่วงหน้า ณ ปัจจุบัน อาเซียนได้สรุปผลการเจรจาจัดทําข้อผูกพันการเปิด
ตลาดบริการทางการเงินไปแล้ว 4 รอบ การเจรจารอบที่ 5 จะสรุปผลภายในปี 2553 

2. การเปิดเสรกีารเคลื่อนย้ายบัญชีทนุ (Capital Account Liberalisation) โดยการยกเลิก
มาตรการการควบคุมเงินทุนเคลื่อนย้าย (capital controls) และข้อจํากัดต่างๆ เพื่ออํานวยความสะดวก
การเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีขึ้น โดยครอบคลุมถึงการยกเลิกข้อจํากัดในการเคลื่อนย้ายเงินบัญชีเดินสะพัด
และเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ รวมถึงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (portfolio flows) 

3. การพัฒนาตลาดทนุ (Capital Market Development) โดยการเสริมสร้างศักยภาพและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวสําหรับการพัฒนาตลาดทุนของอาเซียน โดยมีเป้าหมายระยะยาว คือ 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือของตลาดทุนระหว่างประเทศในอาเซียน โดยได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อไปสู่
การพัฒนาตลาดทุนของอาเซียนอย่างบูรณาการ (Implementation Plan for an Integrated Capital 
Market) เพื่อเสริมสร้างการเข้าถึงตลาด ความเชื่อมโยงกัน และการมสีภาพคล่อง 

4. ความมีเสถียรภาพและการรวมตัวทางการเงินในเอเชียตะวันออก อาเซียนได้ดําเนินหลาย
มาตรการเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพทางการเงินในเอเชียตะวันออก เพื่อมุ่งสู่การรวมตัวทางการเงินมากขึ้น 
กับจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี มาตรการสําคัญประการหนึ่ง ได้แก่ ความคิดริเริ่มเชียงใหม่พหุภาคี 
(Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) ซึ่งเป็นความตกลงการแลกเปลี่ยนเงินตราแบบพหุภาคี 
เพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาสภาพคล่องระยะสั้น มีวงเงิน 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
โดยได้เริ่มดําเนินโครงการ CMIM ต้ังแต่วันที่ 24 มีนาคม 2553 ความริเริ่มอ่ืน ได้แก่ การพัฒนาตลาดตราสาร
หนี้เอเชีย (Asian Bond Market Initiative: AMBI) ซึ่งริเริ่มขึ้นในปี 2548 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาตลาด 
ตราสารหนี้สกุลเงินตราท้องถิ่นที่ลึกซึ้งในประเทศสมาชิกอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ภายใต้
แผนงานการพัฒนาตลาดตราสารหนี้เอเชีย มาตรการที่สําคัญลําดับแรก คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ในการออกตราสารหนี้ การอํานวยความสะดวกความต้องการของผู้ซื้อ การเสริมสร้างด้านกฎระเบียบ และ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ โดยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 อาเซียน
ได้จัดต้ังองค์กรค้ําประกันสินเชื่อและการลงทุน (Credit Guarantee and Investment Facility: CGIF) 
เพื่อสนับสนุนการออกพันธบัตรตราสารหนี้ของภาคเอกชนในอาเซียน+3 
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5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบระวังภัยทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและการเฝ้าติดตาม 

อาเซียนได้เริ่มกระบวนการระวังภัยทางเศรษฐกิจต้ังแต่ปี 2542 รวมท้ังสนับสนุนการหารือเชิงนโยบาย
ระดับภูมิภาค ทบทวนประเดน็ด้านเศรษฐกจิ และสนับสนนุการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิและการเงินในภมูิภาค 
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน อาเซียนอยู่ระหว่างจัดต้ังหน่วยระวังภัยทางเศรษฐกิจและการเงินของอาเซียน 
(Macroeconomic and Finance Surveillance Office: MFSO) ณ สํานักงานเลขาธิการอาเซียน  
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสรมิสร้างศกัยภาพในการติดตามและเฝ้าระวังภัยในการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 

 

ท่ีมา:  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Factbook) (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงพาณิชย์, 
2554) หน้า 19 
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เอกสารแนบ 10 
 

ผู้ประสานงานหลัก (Country Coordinators) ในแต่ละสาขา 
ภายใต้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในสาขานาํร่อง 

(Priority Integration Sectors) 
 

สําหรับการรวมกลุ่มการค้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนได้มีการตกลงที่จะรวมกลุม่สินค้าและ
บริการใน 12 สาขาสําคัญของอาเซียน (Priority Integration Sectors) เป็นโครงการนําร่องบนพื้นฐาน
ของการส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า และบริการในสาขาดังกล่าวได้อย่างเสรี และให้มีการรวมกลุ่ม
ในด้านการผลติและการจัดซือ้วัตถุดิบ เพื่อส่งเสริมการเป็นฐานการผลิตร่วมและใหม้ีการใช้ทรัพยากรอาเซียน
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้กําหนดประเทศผู้ประสานงานหลักในแต่ละสาขาไว้ ดังนี้ 

 

 
 

ท่ีมา:  โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ SMEs ภาคการผลิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC), ถนนสู่ AEC เพื่อ SMEs ไทย (กรุงเทพมหานคร: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 
หน้า 14 
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เอกสารแนบ 11 
 

ความร่วมมอืด้านการขนส่งของอาเซียน 

ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียนได้มุ่งเน้นเรื่องการเสริมสร้างความเชื่อมโยงในการขนส่ง
หลายรูปแบบ การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายคนและสินค้าแบบไร้พรมแดน และการส่งเสริมการเปิดเสรีบริการ
ด้านขนส่งทางน้ําและทางอากาศให้ย่ิงขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวกด้านการเคลื่อนย้ายสินค้าในภูมิภาคอาเซียน 
อาเซียนได้จัดทํากรอบความตกลงด้านการอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งที่สําคญั 3 ฉบับ ดังนี ้

(1) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN 
Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit: AFAFGIT) 

(2) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งหลายรูปแบบ (ASEAN Framework Agreement 
on Multimodal Transport: AFAMT) 

(3) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดน (ASEAN 
Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport: AFAFIST) 

ทั้งนี้ กรอบความตกลงทั้ง 3 ฉบับ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนในกระบวนการด้านการค้า/การขนส่ง
ในอาเซียนให้ง่ายขึ้น มีการปรบัประสานกนั จัดทําแนวทางและข้อกําหนดร่วมกันในการจดทะเบียนผู้ประกอบการ
ขนส่งผ่านแดน และขนส่งหลายรูปแบบ รวมทั้ง ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการขนส่งสินค้าแบบ
ไร้พรมแดน 

ความร่วมมือด้านการขนส่งทางอากาศ  
ในด้านการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ ได้มีการให้สิทธิรับขนส่งการจราจรเสรีภาพที่ 3, 4, และ 5 

อย่างไม่จํากัดระหว่างเมืองใดๆ ในอาเซียน ซึ่งสายการบินสามารถทําการบินไปยังเมืองที่มีท่าอากาศยาน
ระหว่างประเทศ และสามารถใช้สทิธิรับขนสง่การจราจรระหว่างเมืองต่างๆ ของอาเซยีน และระหว่างเมอืงหลวง
ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยสิทธิเสรีภาพคล้ายคลึงกันนี้จะขยายรวมไปถึงการให้บริการระหว่างเมืองอื่นๆ 
ของอาเซียน ภายใต้ความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยการเปิดเสรีอย่างเต็มที่ของบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ 
(ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalization of Passenger Air Services: MAFLPAS) 
สําหรับการเปิดน่านฟ้าเสรี (Open Skies) อย่างเต็มรูปแบบในส่วนของเที่ยวบินขนส่งเฉพาะสินค้า ประเทศสมาชิก
อาเซียนได้มุ่งมั่นที่จะเปิดเสรีอย่างเต็มที่เที่ยวบินขนส่งสินค้าทางอากาศ และให้สิทธิรับขนส่งการจราจรเสรีภาพ
ที่ 3, 4, และ 5 อย่างไม่จํากัดในการบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองใดๆ ที่มที่าอากาศยานระหว่าง
ประเทศภายในอาเซียน ขณะนี้อาเซียนอยู่ระหว่างการพัฒนา การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อบรรลุการเป็นตลาด
การบินร่วมอาเซียนภายในปี 2015 สําหรับการเชื่อมโยงด้านการขนส่งทางอากาศกับประเทศคู่เจรจา อาเซียน
และจีนใกล้บรรลผุลการเจรจาจัดทําความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศกับจีน และอาเซียนมีกําหนดจะเจรจา
กับอินเดียและเกาหลีต่อไป 
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ความร่วมมือด้านการขนส่งทางน้าํ 

อาเซียนได้จัดทําแผนปฏิบัติการว่าด้วยการขนส่งทางทะเล ที่มกีารรวมตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
แข่งขันในภูมิภาคอาเซียน เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริการและการตลาดขนส่งสินค้าทางเรือ
ภายในอาเซียน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภค และ การเชื่อมโยงทางการตลาด โดยจัดทํายุทธศาสตร์
การพัฒนาการรวมกลุม่สาขาการขนส่งทางทะเลของอาเซยีนเป็นตลาดเดยีว (ASEAN Single Shipping Market) 
ทรัพยากรมนษุย์ โดยขณะนี้อาเซียนอยู่ระหว่างการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

ความร่วมมือด้านการขนส่งทางบก  
อาเซียนได้ให้ความสําคัญต่อการดําเนินโครงการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์ - คุนหมิง 

(The Singapore-Kunming Rail Lind: SKRL) และการพัฒนาโครงการโครงข่ายทางหลวงอาเซียน (AHN) 
โดยเส้นทางผ่านสิงคโปร์-มาเลเซีย-ไทย-กัมพูชา เวียดนาม-จีน (คุนหมิง) เป็นเส้นทางหลักของ SKRL คือ 
ผ่านทาง และมีเส้นทางเชื่อมไทย-พม่า และไทย-ลาว จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการโครงข่าย
ทางหลวงอาเซยีน (AHN) ได้รายงานว่า โครงข่ายเสน้ทางหลวงอาเซียนทั้งหมด มีระยะทาง 26,207.8 กิโลเมตร 
โดยมีสัดส่วนโครงข่ายเสน้ทางที่มีมาตรฐานขั้นที ่3 (ถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร ผิวทางกว้าง 6 เมตร) หรือสูงกว่า 
เป็นระยะทางเกือบ 24,000 กิโลเมตร ทั้งนี้ ยังได้ให้ความสําคัญต่อการปรับปรุงถนนต่ํากว่าขั้นที่ 3 สําหรับ
เส้นทางการขนส่งผ่านแดน (Transit Transport Routes: TTR) เป็นระยะทาง 1,858 กิโลเมตร ในประเทศลาว 
พม่า และฟิลิปปินส์ภายในปี 2015 นอกจากนี้ การสนับสนนุด้านเงินลงทุนยังเป็นสิ่งจําเป็นในการปรับปรุงโครงข่าย 
และเส้นทางหลวงให้มีมาตรฐานอย่างน้อยขั้นที่ 1 และการบํารุงรักษาถนนเส้นทางหลวงอาเซียนที่มีอยู่เดิม 

ขณะนี้อาเซียนอยู่ระหว่างการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งอาเซียน (ASEAN Strategic 
Transport Plan) ปี2554-2558 ซึ่งได้รับการรับรองแล้ว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 

 

ท่ีมา:  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Factbook) (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงพาณิชย์, 
2554) หน้า 36-38 
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เอกสารแนบ 12 
 

สถานภาพอตุสาหกรรมไทยในปัจจุบนัและผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
 

นับต้ังแต่ปี 2550 เป็นต้นมา จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก อาทิ วิกฤต
สินเชื่อ Sub-Prime ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรฐัอย่างรุนแรง ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว ปัญหาราคาน้ํามันที่มีแนวโน้มสงูขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การเปิดเสรีภายใต้กรอบ
ของ WTO และการเปิดเสรีภายใต้กรอบ FTA และ AEC ที่ส่งผลใหก้ารแข่งขันรุนแรงขึน้ทั้งการแข่งขันใน
ตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ รวมถึงปัญหาการเมืองและอตัราเงินเฟ้อในประเทศ ที่สง่ผลต่อ
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภค เป็นต้น 

จากภาพรวมภาวะเศรษฐกิจโลก และปัจจัยต่างๆ ในประเทศ เห็นได้อย่างชัดเจนว่า การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทยที่ผ่านมายังให้น้ําหนักไปทีก่ารสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ทําใหม้ีการส่งเสริมสาขา
อุตสาหกรรมทีม่ีขนาดใหญแ่ละเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออก ซึ่งมคีวามอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและความต้องการของตลาดโลก มากกว่าที่จะให้ความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมทีส่อดคล้อง
กับศักยภาพและทรัพยากรทีม่ีอยู่ในประเทศ เมื่อเผชิญกบัภาวะวิกฤตเศรษฐกิจจึงทําให้ภาคอุตสาหกรรมไทย
ได้รับผลกระทบโดยตรง 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมของไทย เพื่อต่อสู้ใน
ระบบเศรษฐกจิโลก และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ภาคอุตสาหกรรมไทยจึง
จําเป็นต้องมุ่งแสวงหาแนวทางการพัฒนาใหม่ๆ โดยปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจยุคเก่าทีใ่ช้ทรัพย์สินที่จบัต้องได้ 
(Tangible Assets) หรือปัจจัยการผลิต (Factor driven growth) ด้ังเดิม ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน และทนุ เป็น
ตัวขับเคลื่อนหลัก ไปสู่เศรษฐกิจยุคใหมท่ี่ใชท้รัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets) หรือทรัพย์สินทาง
ปัญญา และการสร้างสรรค์มลูค่าเป็นปัจจัยขับเคลื่อนใหม ่โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ (Creativity driven 
growth) มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มคุณค่า/สร้างมลูค่าให้กับสินคา้กลุ่มที่ไทยมีความสามารถในการแข่งขันอยู่แล้ว 
รวมถึง การมุ่งเน้นส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มสินคา้ที่ไทยมีศักยภาพ/ความสามารถหลัก 
(Core Competency) เป็นการเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น  

และเพื่อให้การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในภาคอุตสาหกรรมของไทย เพื่อต่อสู้ใน
ระบบเศรษฐกจิโลก และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เป็นไปอย่างมีระบบและ
ประสิทธิภาพสูงสุด จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงสถานภาพของอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน จากการศึกษา
ของกระทรวงอุตสาหกรรม พบว่า สถานภาพของอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน โดยใช้ SWOT Analysis สามารถ
สรุปได้ ดังนี้ 
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จุดแข็ง (Strength) ของภาคอุตสาหกรรมไทย 
1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแรงงานที่มีทักษะเมื่อเทียบกับประเทศอืน่ๆ และจัดอยูใ่นกลุ่มของ

ประเทศที่มีอัตราค่าแรงงานต่ํา ส่งผลให้ภาคการผลิตของไทยส่วนใหญ่เป็นภาคการผลิตที่ใช้แรงงานเป็นหลัก 
2. ค่าจา้งแรงงานของไทยยงัไม่สูงเท่าใดนกั ทําให้ภาคการผลิตของไทยยังคงมีความสามารถในการ

แข่งขันด้านแรงงาน 
3. มีวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีศักยภาพ ประเทศไทยมวัีตถุดิบด้านการเกษตรที่มีศักยภาพ ทั้งใน

ด้านปริมาณและคุณภาพ และมีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย เช่น ข้าว ยางพารา อ้อย ผักและผลไม้สด 
เป็นต้น จึงเป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่สามารถนําวัตถุดิบด้านการเกษตรเหล่านี้ มาผลิตสินค้าเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม อันจะนําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ 

4. ประเทศไทยมีที่ต้ังเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ (Strategic 
Location) ในแถบภูมิภาคนี้ เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในทวีปเอเชียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ในบรเิวณพื้นทีท่ี่เรียกว่า "คาบสมุทรอินโดจีน" ที่ต้ังสําหรับประเทศไทยจดัว่ามีลักษณะดแีละส่งผลดีในหลายด้าน 
โดยเฉพาะที่ต้ังทางเศรษฐกิจ (Economic Location) เนื่องจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประชากร
หนาแน่นเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิด เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่ย่ิงใหญ่
ของโลก ดังนั้นจึงนับได้ว่าภูมิภาคน้ีเป็นตลาดที่สําคัญตลาดหนึ่งและยังเป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตทีส่ําคัญ
ของโลกอีกด้วย ซึ่งการที่ประเทศไทยตั้งอยูใ่นศูนย์กลางของภูมิภาคน้ีจึงเป็นประโยชน์ทัง้ในแง่ของการขายสนิค้า
และการหาวัตถุดิบ นอกจากนี้จากสภาพภูมิประเทศดังกล่าวของประเทศไทยยังส่งผลให้เกิดความสะดวก
ในการติดต่อกับโลกภายนอก การขนส่ง การค้าขายกับต่างประเทศทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ 

5. การคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางอากาศครอบคลมุและรองรับได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
จากการสํารวจเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ทั้งของสถาบันนานาชาติเพื่อ
การจัดการ (Institute of Management and Development: IMD) และสถาบันจัดอันดับความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและธุรกิจ (World Economic Forum: WEF) พบว่า ไทยยังคงมีจุดแข็งในเรื่อง
ของการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางอากาศ เนื่องจากที่ผ่านมาภาครัฐให้ความสําคัญกับการพัฒนาด้าน
การคมนาคมขนส่งเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเส้นทางการขนส่งทางบกให้สามารถเชื่อมโยงกัน 
ได้ทั่วประเทศเท่านั้น แต่ยังมกีารพัฒนาเส้นทางหลักๆให้สามารถเชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศ
ใกล้เคียงกันในแถบภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นลาวซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังเวียดนาม จีน พมา่ และมาเลเซยี เป็นต้น 
นอกจากนี ้สําหรับการขนส่งทางอากาศประเทศไทยได้เปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมซิึ่งนับว่าเป็นสนามบินที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพแห่งหนึ่งของโลก ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลดีต่อการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม
และบริการ ใหส้ามารถครอบคลุมและรองรับอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
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6. ประเทศไทยมีพัฒนาการทางธุรกิจการค้าและการอุตสาหกรรมที่ดี เมื่อเทียบกับหลายประเทศ

ในอาเซียน โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของไทย เช่น พม่า ลาว และกมัพูชา เป็นต้น ดังนั้น จึงควร
เร่งดําเนินการปรับปรุงขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ปรับปรุง
บรรยากาศด้านการลงทนุเพือ่เป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: 
FDI) ทั้งในอาเซียนและนอกอาเซียน เตรียมพร้อมต่อการเปิดเสรีภาคบรกิารและการลงทุนอย่างเต็มทีใ่นปี 2558 
ตามข้อตกลงของกลุ่มอาเซียน รวมทั้ง การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) 
ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ และสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน
ของไทยในเวทีโลก 

จุดอ่อน (Weakness) ของภาคอุตสาหกรรมไทย 
1. ภาคการผลติของไทยยังมีประสิทธิภาพการผลิตตํ่า จะเห็นได้จากข้อมูลการสํารวจปัจจัยในการ

แข่งขันทั้ง 4 ด้านที่ทางสถาบนันานาชาติเพือ่การจัดการ (Institute of Management and Development: IMD) 
สํารวจไว้ ปัจจัยที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพการผลิตที่ตํ่าของภาคการผลิตของไทย คือ ประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ 
(Business Efficiency) ซึ่งมีตัวช้ีวัด คือ ผลิตภาพการผลิต (Productivity) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด
ของตัวช้ีวัดภายในกลุม่ประสทิธิภาพและผลติภาพ IMD ได้รายงานจุดอ่อนของประเทศไทยไว ้2 ประการที่สําคญั 
ได้แก่ ผลิตภาพแรงงาน และประสิทธิภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium 
Enterprises: SMEs) ของไทยยังอยู่ในระดับตํ่าเมื่อเทียบกับมาตรฐานซึ่งเป็นสัญญาณอันตราย เนื่องจาก
ผลิตภาพแรงงาน และประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจของ SMEs ถือเป็นส่วนสําคัญ ในการผลักดันผลิตภาพ
ของประเทศให้เติบโตในระยะยาว นอกจากนี้ ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ก็อยู่ในระดับที่ตํ่า
เช่นเดียวกัน โดยตัวช้ีวัดย่อยที่อยู่ในหมวดปจัจัยโครงสร้างพื้นฐานนัน้ ประกอบด้วย ระดบัการศกึษา (Education) 
โครงสร้างทางเทคโนโลยี (Technical Infrastructure) โครงสร้างวิทยาศาสตร์ (Scientific Infrastructure) 
สิ่งแวดล้อมและสาธารณสขุ (Environment & Health) ซึ่ง IMD ได้ใหค้ะแนนในเรื่องดังกล่าวอยู่ในกลุ่มคะแนนต่ํา
ทั้งสิ้น จากผลสํารวจดังกล่าวสะท้อนความเป็นจริงที่ว่าการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญของประเทศ 
ยังอาศัยความได้เปรียบในการแข่งขันจากการใช้แรงงานค่าแรงต่ําและทุนจากต่างประเทศเป็นหลัก แต่การเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิต (Productivity) ด้วยนวัตกรรมยังมีน้อยมาก เห็นได้จากการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development: R&D) ของภาคเอกชนไทยยังอยู่ในระดับตํ่า ส่วนผลิตภาพของอุตสาหกรรม
ไทยโดยรวมค่อนข้างตํ่ามีจุดอ่อนหลายจุด เชน่ การสร้างมลูค่าเพิ่มที่ยังมีนอ้ย เทคโนโลยลี้าสมัย คณุภาพวัตถุดิบ
ไม่สม่ําเสมอและขาดแคลนแรงงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่มคีวามรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงปัญหาด้าน
การเงินและหนี้สินของผู้ประกอบการ อีกทั้งผู้ประกอบการส่วนใหญข่องประเทศเป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม ที่ยังขาดประสทิธิภาพในการบริหารงาน ส่งผลใหก้ารสร้างมูลค่าของสนิคา้และบริการอยู่ในระดับ
ที่ค่อนข้างตํ่า 
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2. มีการขาดแคลนแรงงานจากค่านิยมการทาํงานและการศึกษาที่เปลี่ยนไป แรงงานไทยมักจะ

มีค่านิยมเกี่ยวกับทํางานที่ผิด ๆ โดยให้ความสําคัญกับลักษณะ ภาพลักษณ์ของตําแหน่งงานมากกว่ารายได้ 
นอกจากนี้ เด็กไทยมีค่านิยมที่จะเรียนระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะเลือกเรียนวิชาสายอาชีพ
เริ่มลดน้อยลง จึงส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

3. แรงงานการศึกษาต่าํและมีอัตราการเขา้ออกสูง ในภาพรวมของแรงงานไทยนั้น ถึงแม้จะเป็น
แรงงานที่ฝีมือ มีทักษะและประสบการณ์ แต่ผลจากการสํารวจของหลายหน่วยงานพบว่าแรงงานส่วนใหญ่
ทั้งในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของไทยเป็นแรงงานที่มีการศึกษาต่ํา นอกจากนี้ ยังมีอัตราการเข้าออก
งานและเคลื่อนย้ายแรงงานจากอุตสาหกรรมหนึ่งไปยังอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือจากอัตราการหมุนเวียนจาก
ภาคอุตสาหกรรมไปยังภาคเกษตรและภาคบริการสูง ดังนั้น จากปัจจัยดังกล่าว จึงส่งผลให้แรงงานของไทย
ยากที่จะพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 

4. การกระจุกตัวของพื้นที่อุตสาหกรรมทําให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้  
การอพยพแรงงานเข้ามาหางานทําในเมือง การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ผ่านมาเกิดปัญหาการกระจุกตัวของ
อุตสาหกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่ในภาคตะวันออก โดยสาเหตุที่อุตสาหกรรม 
ไม่กระจายสู่ภูมิภาคน้ัน เนื่องจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่ในภาคตะวันออก มีปัจจัย
อํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานมาก ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในด้านการตลาด การคมนาคม ขนส่ง แหล่งเงินทุน 
และแรงงาน ซึง่การกระจุกตัวของพื้นที่อุตสาหกรรมดังกล่าวก่อให้เกดิปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหา
ความเหลื่อมล้าํทางด้านรายได้ ปัญหาการอพยพแรงงานเข้ามาหางานทําในเมือง เป็นต้น 

5. ภาวะคุกคามจากสัดส่วนโครงสร้างประชากรสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นและวัยทํางานที่ลดลง  
ซึ่งอาจเปน็อุปสรรคต่อการพฒันาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสาขาอุตสาหกรรมที่เนน้ใชแ้รงงาน (Labor-intensive) 
นอกจากนี้ พบว่าประเทศไทยกําลังจะผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจจาก “การปันผลทางประชากร” 
(Demographic Dividend) ซึ่งหมายถึง ช่วงเวลาที่สัดส่วนประชากรในวัยแรงงานเพิ่มสูงขึ้นเป็นประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในวัยพึ่งพิง ได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ กล่าวคือ สัดส่วน
ของวัยแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นมาตลอดกําลังจะเริ่มลดลงนับต้ังแต่ปี 2553 เป็นต้นไป ขณะที่แนวโน้มสัดส่วน
ของผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหมายถึงภาระทางสังคมและเศรษฐกิจที่สาํคัญจากการที่ประชากรในวัยแรงงาน
ที่มีจํานวนลดลงจะต้องดูแลผูสู้งอายุที่มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี ้อาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่อาจก่อให้เกดิภาวะการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมที่เนน้ใชแ้รงงาน (Labor-intensive) 
ย่ิงไปกว่านั้นสิ่งที่น่าวิตก คือ ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุเร็วกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียนหลายประเทศ 
(ได้แก่ มาเลเซยี อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ พม่า และลาว) ทําให้อาจเสยีโอกาสทางการแข่งขันได้ 
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6. อุตสาหกรรมหลักของประเทศยังต้องพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าที่ต้องใช้

เทคโนโลยีและการลงทุนสูง อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์และช้ินส่วน เป็นต้น ซึ่งอุตสาหกรรมที่ได้กล่าวมา ล้วนแล้วแต่เป็นอุตสาหกรรม
ที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศ ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมดังกล่าวกลับเป็นอุตสาหกรรมที่ยังต้องพึ่งพา
เงินลงทุนจากต่างประเทศ ส่งผลให้มูลค่าที่เกิดจากสินค้าในกลุ่มดังกล่าว ไม่ได้ตกอยู่ในประเทศอย่างแท้จริง 
และในขณะเดียวกันหากประเทศผู้ลงทุนเกิดความไม่เชื่อมั่นกับสถานการณ์ภายในประเทศ ก็อาจมีการย้ายฐาน
การผลิตไปยังประเทศอื่น ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของอุตสาหกรรมดังกล่าว หรือหากประเทศผู้ลงทุน
เกิดปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทําให้ชะลอการลงทุน ก็จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของไทยได้อีกเช่นกัน 
นอกจาก ยังขาดการสั่งสมความรู้ให้กับแรงงานและผู้ประกอบการไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถต่อยอด
ความรู้ในการทํางานให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย 

7. สินค้าหลักในการส่งออกของไทยยังเปน็สนิคา้ที่พึ่งพาการนําเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศ 
นอกจากการที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศ ยังต้องพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างประเทศแล้ว สินค้าส่งออกหลัก
ของไทยที่สําคัญ โดยเฉพาะสินค้าในหมวดที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงก็ล้วนแล้วแต่ต้องนําเข้าสินค้าวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศเช่นเดียวกัน จะเห็นจากรายการสินค้านําเข้าส่วนใหญข่องไทยจะเป็นหมวดสินค้าวัตถุดิบซึ่งเป็น
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อส่งออก ส่งผลให้สินค้าไทยขาดมูลค่าเพิ่มที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างแท้จริง 
เนื่องจากรายได้ส่วนหนึ่งต้องถูกส่งออกไปนอกประเทศในรูปของการซื้อสินค้านําเข้าประเภทวัตถุดิบ 

8. สินค้าอุตสาหกรรมยังมีการเชื่อมโยงวัตถุดิบจากภาคเกษตรยังไม่มาก ถึงแม้ว่าภาคเกษตรกรรม
จะเป็นภาคการผลิตที่สําคญัของประเทศมาอย่างช้านานแล้วก็ตาม แต่ผลผลิตของภาคเกษตรกรรมของไทย
เกือบทั้งหมดยังมีระดับของการเชื่อมโยงที่ค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับภาคการผลิตอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมพื้นฐานทางด้านพลังงาน เช่น การขุดเจาะน้ํามันดิบ ผลติภัณฑ์ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรม
เหล็กหล้าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเหล็ก เป็นต้น โดยสินค้าเกษตรกรรมทุกประเภทมีลักษณะ
ของการเชื่อมโยงไปข้างหน้า ( (Forward Linkage) ซึ่งมีลักษณะของการผลิตต้นน้ํา (Upstream) มากกว่า
การเชื่อมโยงไปข้างหลัง (Backward Linkage) ดังนั้น นโยบายของภาครัฐ ควรให้ความสําคัญต่อการสร้าง
ระดับการเชื่อมโยงดังกล่าวให้สูงขึ้นเพื่อเป็นการสร้างมลูค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรกรรมของไทย เพื่อเปน็การสร้าง
ความมั่นคงของรายได้แก่เกษตรกรของประเทศ 

9. ภาคการส่งออกพึ่งพาตลาดหลักเพียงไม่ก่ีตลาด ในปัจจุบัน พบว่า ร้อยละ 50 ของการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมเป็นการส่งออกไปยังตลาดหลักเพียงไม่ก่ีตลาด คือ สหรัฐเอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป 
ซึ่งเป็นตลาดหลักของทุกประเทศในโลก ส่งผลให้ประสบกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งในด้านราคาและคุณภาพ 
จะเห็นได้จากอัตราการเติบโตของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทยในตลาดดังกล่าวเริ่มลดลง นอกจากนี้ 
ปัญหาดังกล่าวยังส่งผลให้การส่งออกของไทยขาดเสถียรภาพอีกด้วย เนื่องจากการพึ่งพาตลาดหลักใหญ่ๆ 
เพียงไม่กี่ตลาดนั้น เมื่อประเทศที่เป็นตลาดหลักเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ย่อมจะส่งผลต่อการบริโภคสินค้า
ของประชาชนในประเทศดังกล่าวอย่างแน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อยอดการสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรม
ของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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10. ต้นทุนการขนส่งสูง ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีจุดแข็งในด้านของการมีเส้นทางคมนาคมขนส่ง

ที่สะดวกและครอบคลุมก็ตาม แต่จากรายงานการสํารวจของ WEF กลับช้ีให้เห็นว่าความสามารถในการแข่งขัน
ของไทยยังมีจุดอ่อนในเรื่องของค่าใช้จ่ายในด้านการขนส่งหรือ Logistics เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวของไทย
สูงถึงร้อยละ 25 ของ GDP ซึ่งผลการสํารวจของ WEF นั้น สอดคล้องกับตัวช้ีวัด Logistic Performance Index 
2007 ซึ่งจัดทาํขึ้นโดยธนาคารโลก (World Bank) ที่สะท้อนว่าประเทศไทยมีอัตราค่าขนส่งอยู่ในอันดับที่ 31 
จากจํานวน 150 ประเทศทั่วโลก ตามหลังประเทศสิงคโปร์ที่อยู่ในอันดับที่ 1 ญี่ปุ่นในอันดับที่ 6 ฮ่องกงใน
อันดับที่ 8 เกาหลีอันดับที่ 25 มาเลเซียอันดับที่ 27 และจนีในอันดับที่ 30 จากผลการสาํรวจนี้ สะท้อนให้เห็น
ถึงต้นทุนของสนิค้าไทยที่ย่อมจะสูงขึ้นตามอตัราค่าขนส่งสนิค้า และเหตุผลดังกล่าวก็ย่อมจะทําให้ความสามารถ
ในการแข่งขนัโดยเฉพาะด้านราคาของสินค้าไทยสู้ประเทศคู่แข่งได้ลําบากย่ิงขึ้น 

11. พึ่งพาการใช้พลังงานเชือ้เพลิงนําเขา้สูง แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถจัดหาพลังงานได้จาก
แหล่งภายในประเทศ แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงมีความจําเป็นต้องนําเข้าเชื้อเพลิงและแหล่ง
พลังงานจากต่างประเทศ เช่น น้ํามันดิบ น้าํมันสําเร็จรูป ถ่านหิน ไฟฟ้า เป็นต้น ทําใหใ้นแต่ละปีประเทศไทย
ต้องสูญเสียเงินตราต่างประเทศเป็นจํานวนมากในการจัดหาเชื้อเพลิงและพลังงาน แม้ว่าปัจจุบันจะมี 
ความพยายามในการลดสัดส่วนการพึ่งพาพลงังานจากต่างประเทศแต่อย่างไรก็ตามยังคงมสีัดส่วนที่การนาํเข้า 
ที่สูงอยู่ ดังนั้น สถานการณ์พลังงานของโลกจะยังคงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยอยู่มาก ในขณะที่
ความต้องการพลังงานรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้นตลอดเวลา 

12. ความพรอ้มในด้านเทคโนโลยีและนวตักรรมอยู่ในระดับต่ํา จากรายงานผลสํารวจของ IMD 
และ WEF ยังได้จัดให้ประเทศไทยอยูใ่นกลุม่ที่มีจดุอ่อนเรือ่งความพร้อมในการรบัเทคโนโลยีจากต่างประเทศต่ํา 
สะท้อนได้จากการใช้อินเทอรเ์น็ตที่ยังไมท่ั่วถงึในต่างจังหวัด การมคีอมพิวเตอร์ส่วนตัวและการใช้โทรศัพท์มือถือ 
ซึ่งไทยยังอยูใ่นระดับที่พัฒนาน้อยกว่าประเทศอื่นอกีหลายประเทศ โดยประเด็นต่างๆ เหล่านี้ เปน็ผลมาจากการที่
ประเทศไทยยงัขาดความพร้อมในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังต้องนําเข้า
เทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จ ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมรายใหญ่บางประเภทจะเป็นการลงทุนจากต่างชาติ แต่ก็ไม่ได้
มีการวางแผนรองรับหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศผู้ลงทุนแต่อยา่งใด อีกทั้งผู้ประกอบการไทยยังไม่ได้
ลงทุนระยะยาวด้านการวางรากฐานด้านเทคโนโลยีเท่าที่ควร จึงส่งผลใหร้ะดับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทยอยู่ในระดับตํ่า ส่งผลใหผ้ลิตภาพการผลิตรวมของประเทศอยู่ในระดับตํ่าเช่นเดียวกัน 

13. ปญัหาการเมอืงภายในประเทศ จากการที่เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมอืงขึ้นในประเทศไทย 
มีการผลัดเปลี่ยนรัฐบาลหลายชุดภายในระยะเวลาไม่ก่ีปี ส่งผลให้การดําเนินนโยบายในการพัฒนาประเทศขาด
ความต่อเนื่อง อีกทั้งภาคประชาชนยังมีความขัดแย้งทางด้านความคิด ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตทางสังคม จนเกิด
การชุมนุมและก่อความไม่สงบขึ้นในประเทศหลายครั้ง ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทําให้กระทบถึงภาพลักษณ์
ของประเทศ นักลงทุนจากต่างประเทศขาดความเชื่อมั่น ส่งผลให้การลงทุนจากต่างประเทศเริ่มลดลงต้ังแต่ปี 
2549 เป็นต้นมา อีกทั้งนักทอ่งเที่ยวต่างชาติต่างไม่มั่นใจกับสถานการณ์ภายในประเทศทําให้ยอดการเดินทาง 
เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยลดลง ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศลดลงตามไปด้วย 
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โอกาส (Opportunities) ของภาคอุตสาหกรรมไทย 
1. AEC เป็นตลาดผู้บริโภคสนิคา้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับไทย และเป็นโครงข่ายฐานการผลิต 

ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรทางธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายการลงทุน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) นับเป็นการบูรณาการทางเศรษฐกิจทีม่ีความสําคัญกับประเทศไทย
อย่างมาก เนื่องจากเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความใกล้ชิดไทยมากที่สุด ประเทศสมาชกิอาเซียน
หลายประเทศเป็นเพื่อนบ้าน มีพรมแดนติดกัน มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึง มีสินค้าและบริการที่สามารถเสริม
ซึ่งกันและกันได้ หรือมีสินค้าบริการที่คล้ายคลึงกัน การรวมกลุ่มเป็น AEC ทําให้เกิดตลาดในภูมิภาคที่มี
ขนาดใหญ่ โดยสามารถนําจุดแข็งของแต่ละประเทศมาเสริมกับจุดแข็งของประเทศไทยเพื่อสร้างประโยชน์
สูงสุดในการผลิต ส่งออก และบริการ ซึ่งจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีมากขึ้น  
นอกจากนี้ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยให้ประเทศสมาชิกมีความเป็นปึกแผ่นและช่วยสร้าง
อํานาจการต่อรองในเวทีต่างๆ มากขึ้น นอกจากนี้ AEC จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวในด้านการค้าและ
การลงทุนของไทย เนื่องจากการผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อเป็น AEC จะก่อให้เกิดการยกเลิกหรือลดอุปสรรค
ในการเข้าสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคด้านภาษีหรือมาตรการทางการค้าอ่ืนๆ ที่มิใช่ภาษี เพราะประเทศสมาชิก
จะแสวงหาความร่วมมือเพื่อลด/ขจัดอุปสรรคต่างๆ เหล่านัน้ รวมถึงอํานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
ระหว่างกัน อีกทั้งยังจะทําให้ผู้ประกอบการไทยได้เริ่มปรับตัวและเตรียมความพร้อมกับสภาวะแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและใช้โอกาสที่เกิดจากการลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนต่างๆ  
ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสาขาที่ไทยมีความพร้อมและมีขดีความสามารถในการแข่งขนัสูง 

2. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ ASEAN (plus) กับประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
เอื้อประโยชน์ทางการค้าอย่างมาก ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ร่วมกับ
ประเทศจนี ญีปุ่่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซแีลนด์ ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม
ให้มีระบบการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน การส่งเสริมอุตสาหกรรมสาขาที่มีศักยภาพในตลาดใหม่ 
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงการขยายโอกาสให้ผูป้ระกอบการสามารถ
ลดต้นทุนวัตถุดิบโดยอาศัยวัตถุดิบภายในกลุ่มประเทศสมาชิก 

3. ความต้องการวัตถุดิบเกษตรเพื่อเป็นอาหาร พลังงาน และวัสดุทดแทนสิ่งสังเคราะห์  
ซึ่งธนาคารโลกได้คาดการณ์ไว้ว่า ในระยะ 20 ปีข้างหน้า ความต้องการอาหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ 50 โดยมีปัจจัยจากจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนชนชั้นกลาง อิทธิพลทางด้านลัทธิ
บริโภคนิยม ปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร และการลดลงของพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากการพัฒนา 
สู่ความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ความต้องการอาหารทีเ่พิ่มขึ้นตามจํานวนประชากร ความต้องการพลังงาน 
ทั้งน้ํามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงอื่นๆ รวมทั้ง วัสดุทดแทนสิ่งสังเคราะห์ นับเป็นโอกาสสําคัญ 
ของประเทศไทย ในการขยายตลาดสําคัญสําหรับการส่งออกสินค้าเกษตรพื้นฐาน 
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4. กระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติและการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอาย ุทําให้มคีวามต้องการสินค้า

เพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะที่มาจากวัสดุธรรมชาติ จากการประมาณการของสหประชาชาติ รายงานว่า
ภายในปี 2050 โลกจะมีประชากรถึง 9,000 ล้านคน โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา นั่นแสดงว่า
โอกาสเกิดตลาดใหม่ๆ ขึ้นในประเทศกําลังพัฒนามีมากขึ้น หากอุตสาหกรรมไทยต้องการเพิ่มส่วนแบ่ง 
ทางการตลาดในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ดังกล่าว มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้ความต้องการ
ของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป ควบคู่ไปกับอัตราการเจรญิเติบโตของประชากรในกลุม่ประเทศกําลังพัฒนาที่เพิ่มสูงขึ้น 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรยังรวมถึงการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรที่เป็นผู้สูงอายุในทุกประเทศ
ทั่วโลก สะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมและประเภทของสินค้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยความต้องการสินค้าเพื่อสุขภาพ
จะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะที่มาจากวัสดุธรรมชาติ ดังนั้น หากอุตสาหกรรมไทยสามารถเรียนรู้และปรับตัว
ในการผลิตสินค้าเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของตลาดใหม่ได้ก็จะทําให้อุตสาหกรรมของไทยสามารถขยาย
ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นได้ 

5. การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีด้าน Bio-technology และ Material 
Technology เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคมากย่ิงขึ้น 
การเปลี่ยนแปลงและความกา้วหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Informational Technology) 
ผสมผสานกับเทคโนโลยีระดับโมเลกุล (Molecular Economy) ซึ่งประกอบด้วย 3 สาขาหลัก คือ  
1) เทคโนโลยีชีวภาพ (Bio-technology) 2) เทคโนโลยี Nano-technology และ 3) วัสดุศาสตร์ (Material 
Science) จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรม วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 
(Product Life Cycle) จะสั้นลง นอกจากนี้ การรวมตัวของเทคโนโลยี (Convergence of Technology) 
เกิดขึ้นตลอดเวลา Nanotechnology รวมกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมกบัเทคโนโลยทีางการตัดต่อพันธุกรรม 
(GMOs) มีแนวโน้มที่อาจเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้นี้ เชน่ ผักที่เป็นยารักษาโรคในตัวเอง โทรทัศน์ทีส่ามารถ
ส่งกลิ่นออกมาทางจอภาพได้ หุ่นยนต์ที่มีขนาดเล็กเท่าไวรัส ที่ส่งเข้าไปในร่างกายแล้วเข้าไปรักษาอวัยวะส่วนที่
เจ็บป่วยได้โดยตรง หรือระบบอินเตอร์เน็ตที่ส่งกลิ่นได้ ซึ่งทําให้การขายน้ําหอมทางพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ 
(E-commerce) เกิดขึ้นได้ หรือโทรศัพทม์ือถือที่มขีนาดเลก็ลงเท่ากับนาฬิกาข้อมือ ประเทศไทย จึงจาํเป็นต้อง
เตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าวในอนาคต โดยจะต้องมีการบริหารจัดการองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
ผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสงัคมไทย อาทิ สร้างความเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ มีการบริหารจัดการลิขสิทธ์ิและสิทธิบัตร และการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับชุมชน 
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ภัยคุกคาม (Threat) ของภาคอุตสาหกรรมไทย 
1. การรวมกลุม่ประเทศตามภูมิภาคต่างๆ ทําให้มีมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ 

เกิดขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมไทยที่ส่งออกข้ามภูมิภาคต่างๆ ต้องปรับตัว และมีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น 
เป็นอุปสรรคในการแข่งขัน การรวมกลุ่มประเทศตามภูมิภาคต่าง ๆ ทําให้มีมาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบ
ใหม่ๆ ทั้งในด้านการกําหนดมาตรฐานสินค้า มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานด้านแรงงาน และมาตรฐาน
ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้บริโภค ที่ตลาดเป้าหมายในการส่งออกสําคัญของไทยอย่างสหรัฐอเมรกิา และ
กลุ่มประเทศในเครือสหภาพยุโรปได้นํามาใช้ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา ทําให้ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัว
เพื่อปฏิบัติตามเง่ือนไข/กฎระเบียบสากล ซึ่งหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวได้นั้น ก็จะส่งผลให้ไทย
สูญเสียตลาดดังกล่าวไป ซึ่งปัจจัยดังกลา่วถอืว่าเป็นการเพิม่ต้นทุนในการผลิตและการแข่งขันให้กับผูป้ระกอบการ
ไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

2. ภาวะโลกรอ้น ส่งผลให้เกดิมาตรการควบคุมสารเรือนกระจก อาท ิCO2 ทําให้การกําหนดโครงสร้าง
อุตสาหกรรมของไทยต้องคํานึงถึงปริมาณการปล่อยสารเรือนกระจก ประเด็นเรื่อง “ภาวะโลกร้อน” ได้มี
การหยิบยกขึ้นมาเป็นวาระพิเศษในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 
การลงนามในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) พิธีสารที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดหน้าต่างใหม่ให้กับสมาชิก
ในประชาคมเศรษฐกิจโลกต้องหันมาให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผล
มาจากการพัฒนาที่ไม่สมดุล การลงนามและให้คํามั่นสญัญาของภาคีประเทศส่วนมากทั่วโลกในพิธีสารเกียวโต 
ระหว่างการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (United Nations Framework 
Convention on Climate Changes) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1997 คือ สัญญาณบ่งชี้สําคัญว่าประเด็น
เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกกํา ลังจะเป็นภัยคุกคามต่อการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต
ไม่ช้าก็เร็ว โดยในอนาคตแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจะคํานึงถึงผลกระทบของสินค้าและบริการ
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ และผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง เพื่อให้ได้สินค้าและบริการ 
ที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคดังกล่าวจะเป็นแรงผลักดันให้โครงสร้างอตุสาหกรรมเปลีย่นแปลง
และก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านการปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น 

3. แนวโน้มรปูแบบการลงทุนของประเทศต่างๆ ให้ความสนใจในธุรกิจบริการมากกว่าการลงทนุ
ภาคอุตสาหกรรม ทําให้อุตสาหกรรมที่พ่ึงพาเงินทุนต่างชาติมีผลกระทบต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ได้โดยกลุ่มธุรกิจบริการที่มีแนวโน้มมาแรงและเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีประเทศต่างๆ ให้ความสนใจลงทุนซึง่มีอัตรา
เติบโตค่อนข้างสูงและมีการเคลื่อนย้ายฐานการบริการจากประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา และ
สหภาพยุโรป มายังภูมิภาคเอเชียมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศกาํลังพัฒนาที่สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ
มากกว่าภูมิภาคอ่ืน โดยธุรกิจบริการที่ชาวต่างชาติสนใจลงทุน คือ บริการด้านการค้นคว้าและวิจัย บริการ
ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ บริการด้านการขนส่งและกระจายสินค้าแบบครบวงจร และบรกิารด้านการซ่อมบํารุง 
นอกจากนี้ รูปแบบการลงทุนในธุรกิจบริการสาขาการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์ประกอบ
ของประเภทเงินทุนระหว่างการลงทุนในตลาดหุ้นหรือตลาดเงิน (Portfolio Investment) การลงทุนโดยตรง 
(Foreign Direct Investment: FDI) และการกู้ยืม การเพิ่มบทบาทในทางเศรษฐกิจและการส่งออกเงินทุน
ของประเทศเกิดใหม่เอเชียตะวันออก (Emerging East Asia) ซึ่งประกอบไปด้วย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์  
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มาเลเซยี จีน เวียดนาม รวมถงึการเคลื่อนย้ายเงินทุนไปลงทนุในภาคบรกิารของประเทศพฒันาแล้ว โดยแนวโน้ม
ของการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินนี้เป็นสภาวการณ์ที่เอื้อประโยชน์แก่นักลงทุน ซึ่งจะดึงดูดนักลงทุน
ชาวต่างชาติให้หันมาเห็นความสําคัญและเร่งกระจายเม็ดเงินลงทุนไปยังสาขาการเงินมากขึ้น ไม่เพียงแต่สาเหตุ
เพราะภาคการเงินทวีความเป็นเสรีมากขึ้นเท่านั้น หากกอปรกับธรรมชาติของการลงทุนของการเก็งกําไร 
ในภาคการเงินที่เห็นผลเร็วกว่าภาคอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน ดังนั้น หากเปรียบเทียบระหว่างสัดส่วนการลงทุน
ใน 3 องค์ประกอบหลัก คือ การลงทุนโดยตรง (Direct Investment) การลงทุนในตราสารหนี้ (Foreign 
Borrowing) และการลงทุนในตลาดหุ้นหรือตลาดเงิน (Portfolio Investment) นั้น แนวโน้มที่การลงทุน
ในภาคอุตสาหกรรมทีแ่ท้จริง หรือ Real Sector จะเติบโตในอัตราที่คงที่ หรือช้าลงจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ในอนาคต ซึ่งจากที่กล่าวมาแล้วในเรื่องของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม จะพบว่า ภาคการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกหลักๆ ของประเทศไทย อาทิ ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เหล็ก ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น หากกระแส
ของการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปดังที่ได้กล่าวในข้างต้นนั้น หากภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยยังคงต้องพึ่งพา
เงินลงทุนจากต่างประเทศเช่นเดิม ไทยก็จะพบอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอย่างแน่นอน 

4. ปริมาณน้าํมันจากฟอสซลิที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อแหล่งพลังงานเคมี
สังเคราะห์ และวัตถุดิบอุตสาหกรรมที่ได้จากน้ํามัน ประเทศไทยใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นส่วนใหญ ่
ทําให้ประเทศไทยต้องนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศถึงร้อยละ 49 ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ภายในประเทศ 
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2551 มีการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 59,386 พันตัน เทียบเท่าน้ํามันดิบ 
คิดเป็นมูลค่า สูงถึง 1,178,000 ล้านบาท โดยการนําเข้าที่สําคัญคือการนําเข้าน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูป 
ทําให้เกิดความเสียเปรียบในแง่เศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งนี้ จากการศึกษา
ในเชิงเปรียบเทียบจากรายงานการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ (Human Development Report 2007/2008) 
ของสํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP) 
พบว่าประเทศที่มีการพัฒนาในระดับสูง อาทิ ญี่ปุ่น สหรฐัอเมริกาและสิงคโปร์ แล้ว จะพบว่าประเทศเหล่านี้  
มีความพยายามที่จะลดการใช้น้ํามันดิบและถ่านหิน แต่หันมาใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน 
ที่สามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่ (Renewable Energy) เช่น พลังงานน้ํา พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานจากขยะชีวมวล (Biomass) มากขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยซึ่งถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ในระดับกลางนั้น ยังคงมีการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ขยายตัวมากขึ้น 
ในขณะที่การใช้พลังงานหมุนเวียนที่กลับมาใช้ได้ใหม่ดูเหมอืนจะมีอัตราลดลงถึงเกือบเท่าตัว 
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5. ภาวะวิกฤตใหม่ๆ ที่เกิดขึน้อย่างเฉียบพลันและมีกระทบทั่วโลก (การเงิน โรค ภัยธรรมชาติ 

ขาดแคลนทรัพยากร) ล้วนแล้วแต่เป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งสิ้น อาทิ ปัญหาภาวะวิกฤติ
การเงินโลก ซึ่งเกิดจากภาวะวิกฤตทางการเงินของสหรฐัอเมริกาและลุกลามไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลกในรูปแบบ 
Domino ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตไทยทั้งในด้านการลงทุนการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่พ่ึงพาการการลงทุนจากต่างประเทศเป็นหลัก 
นอกจากนี้ ปัญหาวิกฤตภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อน พายุ น้ําท่วม เป็นต้น และปัญหาด้านโรคภัย 
ไข้เจ็บอย่างเช่น ไข้หวัดใหญ่ 2009 (A-H1N1) ที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้ นับว่าเป็นตัวอย่างปัญหาหลัก
ที่ภาคอุตสาหกรรมและสังคมโลกต้องเผชิญ 
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เอกสารแนบ 13 
 

การเปลี่ยนแปลง GDP ของประเทศสมาชิกอาเซียนเมื่อเป็น AEC 
 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) เป็นการรวมตัวกันของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน
ในตลาดโลกมากขึ้น ในการดําเนินงานได้มีการจัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า AEC Blueprint โดยเป็น การกําหนดระยะเวลาการลดอัตราภาษีนําเข้าสนิค้าของประเทศสมาชิก
อาเซียนไว้ 2 กลุ่ม คือ ประเทศในกลุ่มอาเซียน 6 ประกอบด้วย ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ 
และบรูไน ต้องลดภาษีนําเข้าสินค้าให้เป็น 0% ในปี 2553 ส่วนประเทศในกลุ่ม CLMV ประกอบด้วย พม่า ลาว 
กัมพูชา และเวียดนาม ต้องลดภาษีนําเข้าสินค้าให้เป็น 0% ในปี 2558 เนื่องจากเป็นประเทศกําลังพัฒนา 
จึงจําเป็นต้องให้เวลาในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต พัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ ดังนั้น ทําให้
ในปี 2558 อาเซียนจะไม่มีการเก็บภาษีสินค้ากับสมาชิกอาเซียนด้วยกัน ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย โดยเฉพาะต่อ GDP ของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน 

ซึ่งผลกระทบจากการลดอัตราภาษีเป็นร้อยละ 0 ในปี 2558 ส่งผลให้ GDP ของประเทศสิงคโปร์
เปลี่ยนแปลงมากที่สุด โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.80 สําหรับประเทศไทยนั้น เป็นอันดับสองที่มูลค่า GDP จะเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.75 รองลงมาเป็น อินโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ มาเลเซยี เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา ตามลําดับ 

 
 

ท่ีมา:  ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ, ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อเศรษฐกิจการค้าของไทย 
ใน 6 ปีข้างหน้า (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2552) หน้า 1 

 
 


