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AFTA: ความสำาเร็จครั้งสำาคัญของอาเซียน1 
  อาเซียนได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2510 และมีการลงนามในความ
ตกลงว่าด้วยสิทธิพิเศษทางการค้าของอาเซียน (ASEAN PTA) มาตั้งแต่
ปี 2520 แต่การลงนามในความตกลงดังกล่าวไม่ได้มีผลต่อการขยาย
การค้าภายในอาเซียนมากนัก  อาเซียนได้พยายามศึกษาหาแนวทาง
และมาตรการที่จะขยายการค้าระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ
เปิดเสรีทางการค้าระหว่างกันโดยใช้อัตราภาษีพิเศษท่ีเท่ากัน (Common 
Effective Preferential Tariff: CEPT) สำาหรับสินค้าของอาเซียน โดย
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 4 เมื่อเดือนมกราคม 2535 ณ 
ประเทศสิงคโปร์ ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอของไทย โดยท่านอดีตนายก
รัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน ได้ผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนให้มีความคืบหน้าโดยริเริ่มให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน 
(ASEAN Free Trade Area: AFTA) ขึ้นเมื่อปี 2535 ตามกรอบความ
ตกลงแม่บทว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
(Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic 
Cooperation) และความตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีพิเศษที่เท่า
กันสำาหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน [Agreement on the Common 
Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN 
Free Trade Area (AFTA)] 
  ประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งได้ร่วมก่อตั้ง AFTA ขึ้นในขณะ
นั้นมีเพียง 6 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ และไทย ต่อมาภายหลังอาเซียนได้ขยายจำานวนสมาชิกเป็น 
10 ประเทศ โดยเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนลำาดับที่ 7 ในปี 2538 
ลาวและพม่า เป็นสมาชิกลำาดับที่ 8 และ 9 ในปี 2540 และกัมพูชา
เป็นสมาชิกลำาดับที่ 10 ในปี 2542 และนับเป็นก้าวสำาคัญที่ไทยได้มี
บทบาทเชื่อมโยงประเทศท่ีตั้งอยู่บนภาคพ้ืนทวีปและหมู่เกาะท้ังหมด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลาง 
และทำาให้อาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่งของโลก ซึ่ง
มีประชากรรวมกันกว่า 600 ล้านคน

      สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ๅ   กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

AEC:  ผลต่อภาคเอกชนไทย
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  ต่อมา ด้วยสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ทำาให้อาเซียนต้องเผชิญความท้าทายใหม่ๆ เช่น ภาวะโลกร้อน โรค
ระบาด อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การไม่สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะจีนและอินเดีย เพราะ
ประเทศเหล่านี้มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด ดังนั้นประเทศสมาชิก
จึงเห็นตรงกันว่าการมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพใน
การร่วมมือกับปัญหาและความท้าทาย ตลอดจนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและอำานาจต่อ
รองให้กับประเทศสมาชิก ผู้นำาอาเซียนได้ลงนามร่วมกันในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือ
ในอาเซียนฉบับที่ 2 เพื่อประกาศจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดย
สนับสนุนการรวมตัวและความร่วมมืออย่างรอบด้าน ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก ดังนี้
  -  ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political and Security 
Community: APSC)
  -  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Com 
munity: ASCC)
   -  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน2

  ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนมีวัตถุประสงค์หลักที่จะทำาให้
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนอยู่อย่างสันติสุข มุ่งส่งเสริมความร่วมมือในด้านการเมือง
และความมั่นคงเพื่อเสริมสร้างและคงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ
สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจึงได้มีแผน
งานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนโดยเน้น 3 ประการ คือ
  1) ใช้เอกสารทางการเมืองและกลไกของอาเซียนท่ีมีอยู่แล้วในการเพ่ิมศักยภาพ
ในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทภายในภูมิภาค รวมท้ังการต่อต้านการก่อการร้าย การลักลอบ
ค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ และการขจัดอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำาลายล้างสูง
  2) ริเริ่มกลไกใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความมั่นคง และกำาหนดรูปแบบใหม่
สำาหรับความร่วมมือในด้านนี้ ซึ่งรวมไปถึงการกำาหนดมาตรฐานการป้องกันการเกิดข้อ
พิพาท การแก้ไขข้อพิพาท และการส่งเสริมสันติภาพภายหลังจากการเกิดข้อพิพาท 
  3) ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล ซึ่งอาเซียนยังไม่มีความ
ร่วมมือด้านนี้

2 ข้อมูลจากหนังสือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
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  ทั้งนี้ความร่วมมือข้างต้นจะไม่กระทบต่อนโยบายต่างประเทศและความ
ร่วมมือทางทหารของประเทศสมาชิกกับประเทศนอกภูมิภาค นอกจากนี้ย้งเพิ่ม
เติมเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก กำาหนดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างบทบาทของ
อาเซียนในความร่วมมือระดับภูมิภาค เช่น ASEAN+3 ตลอดจนความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง
กับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมุ่งหวังในการเป็นประชาคมท่ีมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีสังคมที่เอื้ออาทร มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาใน
ทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียนและมีความมั่นคงทางสังคม (social security) 
โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ 
  1) การพัฒนาสังคม โดยการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่
อาศัยในถิ่นทุรกันดาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มต่างๆ ในสังคม 
  2) การพัฒนาการฝึกอบรม การศึกษาระดับพื้นฐานและสูงกว่า การพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างงานและการคุ้มครองทางสังคม 
  3) การส่งเสริมความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 
  4) การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
  5) การส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเขียน นักคิด และศิลปินในภูมิภาค
 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ภายหลังที่การดำาเนินการไปสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA ได้
บรรลุเป้าหมายในปี 2546 อาเซียนยังคงให้ความสำาคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้ง
ที่ 8 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 ณ ประเทศกัมพูชา ได้เห็นชอบให้อาเซียนกำาหนด
ทิศทางการดำาเนินงานเพื ่อมุ ่งไปสู ่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป 
(European Economic Community: EEC)  ในระยะแรกเริ่ม เพื่อดำาเนินการตามมติ
ดังกล่าวของผู้นำาอาเซียน รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ได้เห็นชอบให้มีการจัดจ้าง 
บริษัท McKinsey ศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน (ASEAN 
Competitiveness Study) ซึ่งผลการศึกษาได้เสนอแนะให้อาเซียนเร่งรัดการรวม
กลุ่มในสาขาอุตสาหกรรม/บริการที่มีศักยภาพของอาเซียน โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ด้านสินค้าอุปโภค/บริโภคซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่อาเซียนมีการค้าระหว่างกันสูงสุด และ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกสูงสุดของอาเซียน 
ในขณะเดียวกันอาเซียนต้องปรับปรุงกระบวนการดำาเนินงานภายในของอาเซียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น3 

3  แหล่งข้อมูล กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกำาหนดวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 
ที่จะให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิ
ภาคอื่นๆ ได้ โดย 1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า การบริการ การลงทุน 
เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำาทาง
สังคมภายในปี ค.ศ. 2020  2) มุ่งที่จะจัดตั้งให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการ
ผลิต โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่
แล้ว 3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน (กัมพูชา ลาว พม่า และ
เวียดนาม หรือ CLMV) เพ่ือลดช่องว่างของระดับการพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่าน้ีเข้า
ร่วมในกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน 4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบาย
การเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดเงิน และตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม กรอบความร่วมมือด้านกฎหมาย การพัฒนา
ความร่วมมือด้านการเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย
การยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือ4 

แนวทางดำาเนินงานเพื่อนำาไปสู่การเป็น AEC5 
  นอกจากการดำาเนินการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้าบริการและการลงทุน
ระหว่างกันตามกรอบความร่วมมือต่างๆ ที่มีอยู่เดิม เช่น การเร่งลดภาษีสินค้าระหว่างกัน
ให้เหลือร้อยละ 0 ภายในปี 2553 สำาหรับสมาชิกเดิม และปี 2558 สำาหรับสมาชิกใหม่
ภายใต้กรอบอาฟตา การยกเลิกข้อจำากัดการประกอบการด้านการค้าบริการในอาเซียน
ภายในปี 2563 ภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าบริการอาเซียน (AFAS) การเปิดให้
มีการลงทุนเสรีในอาเซียนและการให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติต่อนักลงทุนอาเซียนภายใน
ปี 2553 ภายใต้เขตการลงทุนเสรีอาเซียน (AIA) เป็นต้น แล้ว อาเซียนได้ตกลงที่จะการ
เปิดเสรีด้านการค้าสินค้าและการค้าบริการให้เร็วข้ึนกว่ากำาหนดการเดิมในสาขามีสินค้า
และบริการสำาคัญ 11 สาขา ต่อมาได้เพิ่มสาขาที่ 12 คือสาขาโลจิสติกส์ เพื่อเป็นการ
นำาร่องและส่งเสริมการ outsourcing หรือการผลิตสินค้าโดยใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนที่
ผลิตภายในอาเซียน ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำาเนินการเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น AEC และได้
มอบหมายให้ประเทศต่างๆ ทำาหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานหลัก (Country 
Coordinators) ดังนี้
  - พม่า สาขาผลิตภัณฑ์เกษตร (Agro-based products)  และสาขาประมง 
(Fisheries)
  - มาเลเซีย สาขาผลิตภัณฑ์ยาง (Rubber-based products)  และสาขา
สิ่งทอ (Textiles and Apparels)
  - อินโดนีเซีย สาขายานยนต์ (Automotives) และสาขาผลิตภัณฑ์ไม้ 
(Wood-based products)
  - ฟิลิปปินส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)
  - สิงคโปร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) และสาขาสุขภาพ (Healthcare)

4  แหล่งช้อมูล กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
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  - ไทย สาขาการท่องเที่ยว (Tourism) และสาขาการบิน (Air Travel)
  - เวียดนาม สาขาโลจิสติกส์ (Logistic)

  ซึ่งการที่ไทยได้รับเป็นประเทศผู้ประสานงานหลักในสาขาการท่องเที่ยวและ
การบินน้ันสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการ
ท่องเที่ยวและการบินในภูมิภาคนี้
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนจะเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในตลาด
โลก เนื่องจากส่งเสริมให้เกิดการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศ
สมาชิกที่ลึกซึ้งและกว้างขวางมากขึ้นทั้งในด้านสินค้า การค้าบริการ การลงทุน เงินทุน 
และแรงงาน รวมถึงความร่วมมือในด้านการอำานวยความสะดวกทางการค้าและการ
ลงทุนเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ โดยมี 
AEC Blueprint หรือพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นแผนงาน ซึ่ง
เป็นตัวกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานในด้านเศรษฐกิจต่างๆ และเพื่อสร้างพันธสัญญา
ระหว่างประเทศสมาชิกที่จะดำาเนินการไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ซึ่ง AEC ถือว่าเป็นเสาหลัก
ที่มีความก้าวหน้าค่อนข้างมาก เพราะมีฐานมาจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างแนบ
แน่นของประเทศสมาชิกโดยผ่านกรอบว่าด้วยเขตการค้าเสรีอาเซียน กรอบความตกลง
ด้านการค้าบริการในอาเซียน และกรอบว่าด้วยเขตการลงทุนอาเซียน ซึ่งเป้าหมายที่
สำาคัญของการสร้างประชาคมเศรษฐกิจประกอบด้วย 6 
  1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and 
Production Base) จะมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนและแรงงานมีฝีมือ
อย่างเสรีและการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าและบริการที่สามารถขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจเต็มศักยภาพอย่างมีดุลยภาพ
และเป็นการเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในเศรษฐกิจโลก
  2) การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง (Competitive 
Economic Region) จะให้ความสำาคัญกับประเด็นด้านนโยบายอื่นๆ ที่จะช่วย
ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายภาษี และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เช่น การขนส่งโครงสร้างพ้ืนฐาน สารสนเทศพลังงานเหมืองแร่ และการสนับสนุนด้านการเงิน
  3) การเป็นภูมิภาคท่ีมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน (Equitable 
Economic Development) เพื่อลดช่องว่างระหว่างประเทศสมาชิก โดยสนับสนุน
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการเสริมสร้างขีดความ
สามารถผ่านโครงการต่างๆ เช่น IAI (Initiative for ASEAN Integration) และ 
ASEAN-help-ASEAN Programs เป็นต้น
  4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก (Integration into the 
Global Economy) เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศ
ภายนอกภูมิภาคเพื่อให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน เช่น การจัดทำาเขตการค้าเสรี
ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา (Dialogue Partners) ต่างๆ รวมท้ังส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายในการผลิต

6  แหล่งข้อมูล กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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สิ่งที่จะเกิดขึ้นในAEC7   

  1) การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี: เพื่อการยกเลิกอุปสรรคทางการค้า
ทั้งด้านภาษีและที่มิใช่ภาษี รวมทั้งการปรับกฎ ระเบียบ และมาตรการทางการค้าต่างๆ 
เพื่ออำานวยความสะดวกทางการค้า เช่น ด้านมาตรฐานและการรับรอง กฎระเบียบด้าน
เทคนิค พิธีการศุลกากร สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phyto-sanitary: 
SPS) เป็นต้น โดยสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ (บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย 
และสิงคโปร์) จะต้องยกเลิกภาษีนำาเข้าระหว่างกันให้หมดไปภายใน 1 มกราคม 2553 ใน
ขณะที่สมาชิกอาเซียนใหม่ (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) ได้รับความยืดหยุ่นให้เป็น
ภายใน 1 มกราคม 2558 ยกเว้นสินค้าอ่อนไหวและอ่อนไหวสูง ที่แต่ละประเทศกำาหนดไว้ 
ภาษียังไม่เป็น 0%  สาหรับอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-tariff Barriers: NTBs) 
กำาหนดให้มีการยกเลิกเป็นระยะๆ โดยสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ (บรูไน อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย) จะต้องยกเลิก NTBs ให้หมดไปภายใน 1 มกราคม 2553 
ฟิลิปปินส์ ภายใน 1 มกราคม 2555 และ CLMV ภายใน 1 มกราคม 2558
  2) การเคลื่อนย้ายบริการเสรี: เพื่อลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดในด้าน
ต่างๆ และเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นให้กับบุคคล/นิติบุคคลสัญชาติอาเซียนสาหรับทุกสาขา
บริการและทุกรูปแบบ (mode) ของการให้บริการ โดยกำาหนดให้สมาชิกอาเซียนทยอย
เปิดตลาดบริการให้แก่กันเป็นระยะๆ และเปิดตลาดในระดับท่ีสูงข้ึนจากการเจรจาจัดทำาข้อ
ผูกพันการเปิดตลาดเป็นรอบๆ โดยมีเป้าหมายให้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในสาขาบริการ
สำาคัญ (Priority Integration Sectors: PIS) ได้แก่ ICT สุขภาพ ท่องเที่ยว การบินไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ภายในปี 2553 สาขาโลจิสติกส์ภายในปี 2556 และสาขาอื่นๆ ภายในปี 
2558 
  3) การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี: ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความ 
ร่วมมือด้านบริการของอาเซียนโดยผ่านการจัดทำาข้อตกลงการยอมรับร่วม (Mutual 
Recognition Arrangements: MRA)  อาเซียนได้สรุปผลการจัดทำา MRA และลงนาม
โดยรัฐมนตรีอาเซียนแล้ว 7 สาขาวิชาชีพ (วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การสำารวจ 
บัญชี แพทย์ และทันตแพทย์) เพื่อให้มีการยอมรับร่วมในการรับรองคุณสมบัติวิชาชีพ
ของแต่ละฝ่ายโดยสอดคล้องกับกฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง 
ซ่ึงจะช่วยอำานวยความสะดวกการเคล่ือนย้ายผู้ให้บริการสาขาวิชาชีพในภูมิภาค ในอนาคต
อาเซียนอาจพิจารณาเร่ิมการเจรจา MRA ในสาขาวิชาชีพอ่ืนต่อไป
  4) การเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี: เพื่อให้อาเซียนสามารถเป็นฐาน
การลงทุน โดยปรับปรุงนโยบายการลงทุนให้เสรีและเปิดกว้างมากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้า
หมายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในโลก
ที่มีการแข่งขันเพิ่มขึ้น
  5)  การเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีขึ้น: การรวมตัวของตลาดเงินและตลาด
ทุนเพ่ืออำานวยความสะดวกการค้าการลงทุนและการเคล่ือนย้ายเงินทุนในภูมิภาคเพ่ิมข้ึน

7  แหล่งข้อมูล กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
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  6)  ความร่วมมือรายสาขาอื่นๆ ครอบคลุมถึงความร่วมมือด้านเกษตร 
อาหาร และป่าไม้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(การคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน) ความร่วมมือด้านเหมืองแร่ พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ความร่วมมือด้านการเงิน ความร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) และการพัฒนาเพื่อการรวมกลุ่มของอาเซียน (IAI) 
  7)  การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก: เป็นศูนย์กลางของอาเซียน 
(ASEAN Centrality) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค และการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่
อุปทานโลก ผ่านการจัดทำาความตกลงเขตการค้าเสรี/ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่
ใกล้ชิดกับประเทศ/กลุ่มประเทศที่มีศักยภาพ ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดทำาไปแล้วกับ 6 ประเทศ
ใน 5 กรอบ ได้แก่ อาเซียน-จีน อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-อินเดีย และ
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
  เป็นที่คาดกันว่า AEC อาจเข้ามามีบทบาทในการเพิ่มความร่วมมือของ
ประเทศสมาชิกในการขจัดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures 
: NTMs) หรือมาตรการทางเทคนิคบางอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการค้า และการอำานวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า
  ที่ผ่านมาได้มีการประเมินผลการดำาเนินการไปสู่ AEC พบว่ามีความคืบหน้า
มากในด้านการลดภาษีศุลกากร โดยกลุ่มอาเซียนเดิมมีอัตราภาษีเฉลี่ยร้อยละ 0.5 ส่วน
ในกลุ่ม CLMV มีอัตราภาษีเฉลี่ยร้อยละ 2.6  และไทยได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรี
ด้านการค้าบริการมากเป็นอันดับ 2 ในอาเซียนรองจากเวียดนาม นอกจากนี้อาเซียนจะ
ได้ประโยชน์มากขึ้นหากมีการเจรจากับคู่เจรจาทั้งในกรอบ ASEAN+3 และ ASEAN+6  
อย่างไรก็ตาม อาเซียนควรจะปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเหมาะสม เพื่อ
ที่จะได้รับประโยชน์จาก AEC อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในมาตรการที่ภาคเอกชนให้ความ
สนใจ ได้แก่กระบวนการด้านศุลกากร การปรับประสานด้านมาตรฐานสินค้า การส่งเสริม
และอำานวยความสะดวกต่อการลงทุน การขนส่งและสร้างความเชื่อมโยงภายในภูมิภาค 
และกฎว่าด้วยแหล่งกำาเนิดสินค้า (Rules of Origin) ซึ่งขณะนี้ประเทศสมาชิกอาเซียน 
7 ประเทศได้เริ่มโครงการนำาร่องระบบดังกล่าวแล้ว คือ บรูไนฯ มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย 
อินโดนีเซีย ลาว และฟิลิปปินส8์

ภาครัฐต้องให้การสนับสนุนเอกชนในการสู้ศึก AEC9 
  นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนกล่าวในหัวข้อ “ASEAN as and 
Engine of Economic Growth” ว่า ความท้าทายของธุรกิจไทยคือการร่วมมือกันใน
หลายเรื่องเพื่อรักษาความน่าสนใจและการดึงดูดให้เป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างประเทศ
เหมือนที่เคยเป็นมา เช่น การเปิดตลาดทางการค้าระหว่างกัน การลงทุนข้ามประเทศ 
การเคลื่อนย้ายเงินลงทุน

8  แหล่งที่มา : วารสารการค้าระหว่างประเทศฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2554
9  ที่มา : พนิตศรณ์ หวังจงชัยชนะ โพสต์ทูเดย์
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  ทั้งนี้ ปัจจุบันการลงทุนทางตรง (FDI) กลุ่มอาเซียนมีทั้งหมด 8 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐ แต่เงินลงทุนส่วนใหญ่ได้เข้าไปลงทุนในประเทศสิงคโปร์เป็นอันดับแรกและ
มาเลเซียเป็นอันดับสอง ส่วนของไทยเป็นอันดับสาม และร้อยละ 70 ของเงินลงทุนทาง
ตรงเริ่มเปลี่ยนไปสู่ในธุรกิจกลุ่มบริการ ซึ่งต่างจากเดิมที่เน้นการลงทุนทางด้านภาคการ
ผลิต เช่น รถยนต์ ซึ่งนั่นหมายความว่าคนอาเซียนต้องการการบริการให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น เพราะมีกำาลังซื้อที่มากขึ้น รวมถึงต้องการระบบขนส่ง การศึกษาหรือสุขภาพที่ดีขึ้น
  อย่างไรก็ดี มีความเป็นห่วงจากการรวมกลุ่มอาเซียนคือ ความพร้อมของ
ภาคเอกชนไทยที่กำาลังก้าวสู่การแข่งขันบนเวทีโลกเพื่อรับโอกาสและศักยภาพที่กลุ่ม
อาเซียนมีอยู่ เพราะประเทศไทยมีความคุ้นเคยและพอใจกับคำาว่าแค่นี้ แต่ในเศรษฐกิจ
ยุคโลกาภิวัตน์เป็นสิ่งที่สามารถให้ธุรกิจไปโตในต่างประเทศได้อย่างท่ีสิงคโปร์และญี่ปุ่น
เป็น และมาเลเซียกำาลังเริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เห็นได้จากการลงทุนของกลุ่ม
ซีไอเอ็มบีจากมาเลเซียที่เข้ามาลงทุนในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น
  ส่ิงท่ีสามารถจะทำาให้ได้ก้าวไปอยู่ในทิศทางการเปล่ียนแปลงคร้ังน้ีคือ พวกเรา
ต้องฝ่าการเติบโตแบบโมเดลจากคนรุ่นก่อนที่สร้างไว้เพื่อขออนุญาตให้ขยายไปธุรกิจใน
ต่างประเทศได้ โดยสิ่งหนึ่งคือการที่รัฐควรเข้ามาสนับสนุนภาคเอกชนอย่างจริงจัง 
เช่น เอกชนควรได้รับการยกเว้นภาษีในเงินที่นำาไปสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา 
เพราะปัจจุบันไทยมีเงินสำาหรับงานด้านวิจัยและพัฒนาเพียงร้อยละ 0.24 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (GDP) ขณะที่เกาหลีมีมากถึงร้อยละ 2.8-2.9 จีนมีเกือบร้อยละ 2 
และญี่ปุ่นอยู่ที่ร้อยละ 4 ซึ่งหมายถึงการมีงานดีไซน์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ มีเทคโนโลยี เพราะการที่ไทยไม่พัฒนาจะทำาให้สู้ประเทศอื่นไม่ได้ เพราะมีวิธี
การผลิตที่เหมือนกันแต่ประเทศอื่นมีต้นทุนที่ถูกกว่า เช่น แรงงานต้องไปที่จีนหรือพม่า 
ดังนั้นการที่จะให้บริษัทลงทุนในเรื่องของงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รัฐต้องเข้ามาช่วย 
กระทรวงการคลังต้องช่วย BOI ต้องช่วย เป็นกลยุทธ์ที่จะต้องปรับ เป็นโครงสร้างของ
การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนและต้องคุมสถานการณ์ให้ได้ อาเซียนกำาลังมาเหมือนสึนามิ 
เรามีความรู้สึกยังไง ต้องรอด คนไทยเก่งพอ ผมเชื่อแบบนั้น หลายประเทศอยู่หลังเรา 
เราไปก่อนเขาหลายเรื่อง
  การรวมตัวกันของอาเซียนจะไม่เกิดปัญหาเหมือนยูโรโซน เพราะเราไม่มี
แนวคิดที่จะใช้เงินสกุลเดียวกัน อาจจะมีผลกระทบบ้างหากเศรษฐกิจในบางประเทศมี
ปัญหาเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี 2540 ที่ค่าเงินไทยมีปัญหาและส่งผลกระทบต่อเนื่อง
ไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคต่อ แต่วิกฤตยูโรโซนครั้งนี้ไม่รุนแรงและเชื่อว่าแต่ละประเทศ
สามารถประคับประคองได้ ส่วนไทยจะได้รับผลกระทบโดยตรงคือเร่ืองท่ีจะมีนักท่องเท่ียว
มาเท่ียวน้อยลง ส่งออกได้น้อยลง และกลุ่มยุโรปจะเข้ามาลงทุนในไทยน้อยลง
  ปัจจุบันจะเห็นบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยจำานวนมาก แต่พบ
ว่าจำานวนบริษัทไทยไปลงทุนต่างประเทศยังไม่มาก ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ 
อุปสรรคสำาคัญน่าจะมาจากข้อจำากัดหลายด้าน คือ 
  1) ข้อจำากัดการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 
  2) กฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นอุปสรรค 
  3) ความเข้าใจกฎหมายและประเพณีท้องถิ่นระหว่างกันยังมีไม่มาก
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  ปัจจุบันสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการแก้ข้อจำากัดรวมถึงกฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการไปลงทุนยังต่างประเทศทั้งทางตรงและ
ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของไทย
  ทั้งนี้ เชื่อว่าภาคเอกชนของไทยมีความเข้มแข็งทางการเงินในระดับสูง ทำาให้
มีความพร้อมในการลงทุน โดยในแง่ของต้นทุนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย 
(บจ.) ส่วนใหญ่ในขณะนี้จะอยู่ที่ระดับประมาณ MLR-2% ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับ
ก่อนวิกฤตต้มยำากุ้งอยู่ที่ระดับเฉลี่ยร้อยละ 13 ถือว่ามีความพร้อมในด้านการลงทุนได้อีก
มาก นอกจากนี้กรณีภาครัฐจะลดภาษีนิติบุคคลจากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 23 ในปีนี้ 
และปีหน้าเหลือร้อยละ 20 จะทำาให้ภาคเอกชนของไทยมีเงินทุนเหลือในการพิจารณาไป
ลงทุนยังต่างประเทศ

เตรียมความรู้สู่ธุรกิจไอทีใน AEC - 100110  
  ในช่วงที่ประเทศไทยกำาลังจะก้าวเข้าสู่การร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
ปี 2558 จากแหล่งข่าวหลายสำานักระบุว่า ประเทศไทยมีการต่ืนตัวต่อการเตรียมตัวเก่ียวกับ
เออีซีอยู่ในอันดับรั้งท้ายในกลุ่มประเทศสมาชิก
  หากมองผลกระทบต่างๆ เพื่อกำาหนดสิ่งที่ควรต้องเตรียมพร้อมกัน ทั้งใน
แวดวงบุคลากรทางการศึกษาทางด้านไอทีและการทำางานของวิศวกรไอที คงต้องเริ่มกัน
ที่ I ในคำาว่า IT หรือสารสนเทศซึ่งปัจจุบันพัฒนาจากสารสนเทศหรือข้อมูลที่ประมวลผล
แล้ว เข้าสู่ยุคองค์ความรู้หรือ Knowledge หรือสารสนเทศข่าวสารที่ก่อเกิดประโยชน์นำา
ไปใช้งานกันได้แล้ว
  สำาหรับอาเซียนก็คงจะไม่ผิด ซึ่งองค์ความรู้ที่ “จำาเป็น” สำาหรับทั้งการศึกษา
และธุรกิจด้านวิศวกรรมไอทีนั้นประกอบด้วย 4 ด้านหลัก คือ องค์ความรู้ศาสตร์และ
วิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และแนวปฏิบัติที่ทำากันมาที่สั่งสมเป็นภูมิปัญญา ซึ่งธุรกิจ
ด้านวิศวกรรมหรือนวัตกรรมใดก็ตาม โดยเฉพาะไอที จะต้องนำาองค์ความรู้ 4 อย่างนี้ไป
ออกแบบ พัฒนา ก่อสร้าง ผลิต ตรวจสอบ ติดตั้ง สินค้า บริการ  นวัตกรรมทางไอที 
ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบ หรือบริการบุคลากร โดยมองเงื่อนไขข้อจำากัด
ด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากรในท้องถิ่น สังคม กฎหมาย ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ พื้นที่ 
ภูมิอากาศ นิสัยใจคอของบุคลากรที่หลากหลายมากขึ้น
  ยังมีโจทย์ปัญหา ความท้าทายใหม่ ในระดับภูมิภาค ที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น 
อาเซียนแบ่งเป็นกลุ่มประเทศที่เป็นผืนแผ่นดินและกลุ่มประเทศเกาะ โครงสร้างพื้น
ฐานทางไอทีที่เหมาะสมจะไม่เหมือนกัน อาเซียนมีภัยพิบัติเฉพาะภูมิภาค น่าจะเป็น
โอกาสของระบบไอทีเตือนภัยที่ต่างจากภูมิภาคอื่น หรือการรับมือกับโรคเฉพาะภูมิภาค
ประเภทเวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งต้องใช้ความรู้ไอทีเข้าไปพัฒนาสินค้าหรือบริการไอทีที่
ตอบสนองธุรกิจระดับภูมิภาค

10  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ คนองชัยยศ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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  ปัจจัยที่ทำาให้สามารถขยายตัวเองเข้าสู่ระดับสากลได้สำาเร็จคือ บริษัท ตัว
วิศวกร หรือนิสิตนักศึกษา จะต้องปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายและแตกต่างได้ ซึ่ง
แนวทางปรับตัวมีวิธีการพื้นฐาน 3 ขั้นตอน คือ
  อันดับแรก “การประเมิน” ตนเอง ทั้งระดับองค์กร บริษัท กลุ่มหน่วยงาน
ย่อย หรือตัวบุคคล เพื่อรับรู้สภาพปัญหา หรือ “องค์ความรู้” ในระดับภูมิภาคหรือ
สากลที่เรายังขาด ยังไม่ชำานาญ โดยเน้นองค์ความรู้ 4 ด้านที่กล่าวไว้ คือ ศาสตร์และ
วิทยาการเทคโนโลยีที่ใช้ ซึ่งในวงการ IT เป็นวงการสากลอยู่แล้ว ประเทศไทยจึงอยู่ที่
ประเมินว่า “ทันสมัย” หรือไม่ มีความรู้และสามารถดำาเนินธุรกิจในเศรษฐกิจการเงินการ
ธนาคารระดับภูมิภาคอาเซียนหรือไม่  ด้านสังคม รวมไปถึงรู้จัก “ภาษา” วิธีการสื่อสาร 
วัฒนธรรมองค์กร ความเชื่อ กฎหมาย ศาสนาของอาเซียนที่มีผลต่อธุรกิจหรือยัง และรู้
แนวปฏิบัติหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของอาเซียนที่เราจะไปติดต่อค้าขายด้วย เช่น วิธีทำาการ
ตลาดของสินค้า IT แต่ละประเทศ แต่ละภูมิภาคก็จะแตกต่างกัน
  ขั้นตอนที่สอง คือ “เรียนรู้แสวงหา” องค์ความรู้ใหม่ที่เราขาดไป ติดตาม
ข่าวสาร ยอมรับความต่างของสิ่งที่ไม่คุ้นเคย วิธีที่ไม่คุ้นเคย เครื่องมือ ศาสตร์ภาษา 
วิธีการทำางาน ระเบียบ กฎที่ไม่คุ้นเคยได้ โดยตั้งหลักในความถูกต้อง (จากหลักของ
ประเทศไทยสู่ถูกต้องระดับอาเซียน) ซึ่งองค์ความรู้ด้านศาสตร์และวิทยาการจะไม่เป็น
อุปสรรคเพราะมีความเป็นสากลอยู่แล้ว จะมีความแตกต่างในด้านความทันสมัย ส่วน
ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และค่านิยมต่างๆ นั้นต้องอาศัยการยอมรับและปรับตัวให้เรียน
รู้ได้รวดเร็ว แล้วนำาองค์ความรู้ที่เรียนรู้หรือซื้อหามาไปใช้แทน หรือประยุกต์กับองค์ความ
รู้เดิมที่ใช้ระดับประเทศ
  ขั้นตอนสุดท้าย คือ ต้อง “พัฒนา” การทำางาน สินค้า บริการ การเรียนรู้ใหม่
ซึ่งทักษะสำาคัญที่ต้องทำาให้ได้ 4 ทักษะ โดย
   ทักษะแรก คือ สามารถทำางานร่วมกันแบบกระจายงานให้ได้ เน้น
ท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน การทำางานร่วมกันจากเดิมในกลุ่มในทีมระหว่าง
บริษัทในประเทศ แต่เมื่อเข้าสู่ยุค AEC จะกระจายในระดับประเทศ ซึ่งการติดต่อ
สื่อสารจะทำาได้ยากขึ้น ต้องทำางานผ่านเทคโนโลยี ไอที ทำาให้เกิดข้อจำากัด เช่น เวลา 
งบประมาณ ภาษา ซึ่งทำาให้อาจจะต้องเพิ่มต้นทุนให้กับตัวกลางหรือหน่วยงานกลางใน
ระดับธุรกิจ หรือส่วนบุคคลต้องสร้างทักษะการสื่อสาร การทำางานเป็นทีมข้ามชาติของ
ตนเองโดยเน้นทักษะด้านภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรม
   ทักษะที่สอง คือ ทุกองค์กรหรือทุกคนในวงการไอทีควรสามารถ
อธิบายหรือเข้าถึงข้อมูลธุรกิจไอทีของอาเซียนให้ได้ เช่น การตลาด ผู้บริโภค ผู้จ้างงาน 
บริษัท แหล่งรายได้ในอาเซียน ซึ่งอาจจะต้องอาศัยทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรม และ
เข้าถึงแหล่งความรู้เหล่านี้
   ทักษะที่สาม คือ ต้องเข้าใจและสามารถปรับตัวกับการควบรวม
กิจการ องค์กร บริษัท ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในแทบทุกวงการ โดยเฉพาะ IT เพราะ
เป็นกลวิธีทางธุรกิจพื้นฐานในการขยายการเติบโต ซึ่งจะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ทำางาน เช่น องค์กรแปลงไปเป็นอีกองค์กร หรือยังคงอยู่แต่ต้องปรับให้เข้ากับระบบใหม่ 
ตัววิศวกรไอทีหรือบุคลากรต้องสามารถปรับตัวได้ รวมทั้งบริษัทไทยเองก็อาจจะเป็นผู้ไป
ควบรวมกิจการในอาเซียน ซึ่งต้องคำานึงถึงการผนวกองค์ความรู้ทั้ง 4 ด้านของไทยเข้ากับ
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องค์กรในประเทศนั้น
   ทักษะสุดท้าย คือ สามารถวิเคราะห์ “ข้อดี” หรือ “โอกาส” ของ
สินค้าและบริการเฉพาะพื้นที่ในภูมิภาคให้ได้ เช่น เพิ่มฟังก์ชั่นการออกแบบสินค้า หรือ
บริการไอทีที่เฉพาะภูมิภาค หรือประเทศนั้น (เช่นมองด้านกฎหมายหรือการเงิน) ทำาให้
ได้เปรียบคู่แข่งทางธุรกิจ มองโอกาสที่เพิ่มขึ้น ช่องทางที่เพิ่มให้สิ่งที่ออกแบบมีมูลค่าเพิ่ม 
เช่น ต้องมีวิธีการใช้งานเฉพาะประเทศนั้นๆ เช่น มีหน้าจอการใช้งานที่ใช้ภาษาประเทศ
นั้น มีการใช้สีสัน รูปแบบเฉพาะกลุ่ม และคิดค้นหาวิธียุบรวมให้เหลือสินค้า บริการ การ
ทำางานต่างๆ ที่ตอบสนองเรื่องเดียวกัน ความต้องการแบบเดียวกันให้เหลือน้อยเป็น
มาตรฐาน แต่ให้สามารถพัฒนาปรับไปใช้งานได้กับภาษาอื่น หรือพัฒนาเพิ่มความเป็น
ท้องถิ่นแทรกได้ เป็นต้น เช่น โปรแกรมที่เปลี่ยนหน้าจอได้ อุปกรณ์ที่ปรับปุ่ม สีสัน
ภายนอกได้ หรือแม้แต่คู่มือการทำางานที่ปรับให้เหมาะกับประเทศนั้นได้ เป็นต้น

  การเปิดอาเซียนหรือ AEC จริงๆ แล้วไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่เป็นเรื่องเดิมที่ขยายเพิ่ม
ขึ้น หากมองว่าเราก็ต้องมีการปรับตัวจากสิ่งที่ทำาในบ้านให้เข้ากับที่ทำางาน ที่โรงเรียน 
ต้องปรับให้เหมาะกับบริษัทที่ไปทำางานใหม่ หรือแม้แต่จากเมืองหลวงกับชนบท ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่ใช้หลักการของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ของตนเข้ากับคนอื่น ต้อง
มีการยอมรับปรับตัว อาศัยแนวปฏิบัติ 3 ขั้นตอนที่กล่าวมา ใครที่ปรับตัวเก่งก็น่าจะ
เป็นผู้ประสบความสำาเร็จ แต่ที่สำาคัญคือการช่วยเหลือเกื้อกูลให้กับผู้อื่นให้ก้าวสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนที่มีความสุขกันให้ได้

ผลของ AEC ต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะขอแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ

 1. ผลต่อการค้าสินค้า 
  ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศได้ลดกำาแพงภาษีเหลือร้อยละ 0 
(ยกเว้นสินค้าอ่อนไหว) ตั้งแต่ปี 2553 ทำาให้การค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
และทำาให้อาเซียนกลายเป็นตลาดส่งออกที่สำาคัญของประเทศสมาชิกรวมทั้งไทย และ
ในอนาคตประเทศอาเซียนใหม่ (CLMV) จะปรับลดภาษีนำาเข้าให้เหลือร้อยละ 0 เช่นกัน 
ยกเว้น 
  -  สินค้าอ่อนไหว (Sensitive List) ไม่ต้องปรับลดภาษีเป็นร้อยละ 0 แต่ต้อง
น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยที่ประเทศไทยมีสินค้าอ่อนไหวอยู่ 4 รายการ คือ กาแฟ  มันฝรั่ง 
ไม้ตัดดอก และมะพร้าวแห้ง 
  -  สินค้าอ่อนไหวสูง (Highly Sensitive List) ปรับลดลงในระดับที่ตกลงกัน 
ซึ่งประเทศไทยไม่มีสินค้ากลุ่มนี้ แต่มีสินค้าข้าวของอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ /
น้ำาตาลของอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
  ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2553 หลังจากมีการลดภาษีการค้าระหว่างกัน 
พบว่าการส่งออกของไทยไปอาเซียน 9 ประเทศมีมูลค่ารวม 40,638.2 ล้านเหรียญสหรัฐ 
โดยการส่งออกไปยังอาเซียนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.8 ของมูลค่าการค้ารวมของไทย
กับโลก ส่งผลให้อาเซียนกลายเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทยในปัจจุบัน ขณะที่ตลาด
ส่งออกหลักเดิมอย่างสหภาพยุโรป ญ่ีปุ่น และสหรัฐอเมริกา มีสัดส่วนลดลง ตัวเลขการส่งออก
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สินค้าไม่ได้หมายความว่าเกิดจากการมี AEC ขอให้ไปหาตัวเลขการใช้เอกสารฟอร์มว่า
ด้วยถิ่นกำาเนิดสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศว่ามีกี่ฉบับ เพราะจำานวนเอกสารจะเป็น
สิ่งบอกว่ามีการใช้ประโยชน์จริง

  โอกาสทางด้านการค้าสินค้า
  1) เพิ่มช่องทางการส่งออกของไทย 
  การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก่อให้เกิดตลาดขนาดใหญ่ซ่ึง
ประกอบด้วยประชากรมากกว่า 600 ล้านคน  นอกจากนี้ AEC จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
ขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนของไทยเนื่องจากการผลักดันมาตรการต่างๆ จะก่อ
ให้เกิดการยกเลิกหรือลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคด้านภาษีหรือ
มาตรการทางการค้าอื่นๆ ที่มิใช่ภาษี และการอำานวยความสะดวกทางการค้าด้านต่างๆ 
เช่น กฎว่าด้วยแหล่งกำาเนิดสินค้า ความร่วมมือกำาหนดมาตรฐานสินค้าร่วมหรือ 
Mutual Recognition Arrangement (MRA) ย่อมทำาให้ผู้ส่งออกเกิดความมั่นใจและ
มีช่องทางในการส่งออกมากขึ้น นอกจากนี้สินค้าบางอย่างที่ไม่เคยส่งออกเพราะประเทศ
เพื่อนบ้านตั้งกำาแพงภาษีจะเริ่มส่งออกได้โดย SMEs ที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนไทย
และประเทศเพื่อนบ้านจะได้รับประโยชน์ที่ชัดเจน
  2) ขยายโอกาสการส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา
ลาว พม่า เวียดนาม 
  การส่งออกสินค้าของไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาว พม่า กัมพูชาและ
เวียดนาม (CLMV) ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วส่งผลให้ความต้องการสินค้าส่งออกจากไทยซ่ึงมีพรมแดนติดต่อ
กันเพิ่มมากขึ้น อีกส่วนหนึ่งคือผู้บริโภคในประเทศเหล่านี้ยอมรับในคุณภาพสินค้าของ
ไทย เมื่อมีรายได้สูงขึ้นจึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้สินค้าไทยซึ่งมีภาพลักษณ์ดีกว่า 
ทั้งนี้แม้ว่ากัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม จะได้รับการขยายเวลาการยกเลิกภาษีตาม
ข้อตกลงไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2558 แต่มูลค่าการนำาเข้าและการส่งออกระหว่างไทย
กับกลุ่ม CLMV ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเมื่อกลุ่มประเทศ CLMV ยกเลิกภาษีใน
ปี 2558 น่าจะทำาให้การค้าของไทยกับอาเซียนขยายตัวได้เพิ่มขึ้น
  3) ลดต้นทุนการผลิตและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้า
  ผู้ประกอบการไทยสามารถลดต้นทุนวัตถุดิบและการขนส่งสินค้าได้มากข้ึน
เนื่องจากสามารถนำาเข้าวัตถุดิบและสินค้าข้ันกลางที่ใช้ในการผลิตได้ในราคาที่ต่ำาลงและ
เพิ่มทางเลือกให้ผู้ผลิตสามารถนำาเข้าวัตถุดิบได้จากหลายแหล่งมากขึ้น ถือเป็นการเพิ่ม
ความได้เปรียบและความสามารถในการแข่งขันด้านราคาแก่ผู้ผลิต โดยไทยสามารถนำา
จุดแข็งของแต่ละประเทศมาเสริมกับจุดแข็งของตนเองเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดในการ
ผลิต เช่น ด้านเทคโนโลยีจากสิงคโปร์และมาเลเซีย ด้านทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน 
และวัตถุดิบการผลิตจากพม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เป็นต้น
   
  โดยกลุ่มสินค้าที่ผู้ประกอบการไทยค่อนข้างได้เปรียบด้านการแข่งขันและอาจ
จะได้รับประโยชน์จากการลด/ยกเลิกภาษีของอาเซียน ได้แก่ สินค้าเกษตร ประมง ไม้
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ยางพารา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  
  ผลกระทบด้านสินค้า
  1) คู่แข่งขันและสภาพการแข่งขันในตลาดเพิ่มสูงขึ้น
 เนื่องจากประเทศอาเซียนมีโครงสร้างการส่งออกสินค้าเหมือนกัน 
ทำาให้ผู้ประกอบการไทยต้องแข่งขันมากขึ้น ผู้ประกอบการที่ไม่พร้อมในการแข่งขัน
หรือเสียเปรียบในด้านต้นทุนต้องเผชิญกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องจากการ
ลดอุปสรรคในด้านการค้าและการลงทุนต่างๆ ทำาให้ผู้ประกอบการจากต่างประเทศ
สามารถเข้าสู่ตลาดได้สะดวกมากข้ึนและเพ่ิมการแข่งขันในตลาดให้สูงข้ึน ดังน้ันผู้ประกอบการ
ที่ไม่มีความพร้อมหรือมีขีดความสามารถในการแข่งขันต่ำาอาจถูกกดดันให้ต้องออกจาก
ตลาดไป
 2) สินค้าไม่ได้มาตรฐาน / คุณภาพต่ำา
 มาตรฐานสินค้าเป็นเรื่องที่สำาคัญที่สุด ประเทศไทยจะต้องดำาเนินการ 
 2 เรื่อง คือ
   ก) ให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตทุกระดับในห่วงโซ่สินค้าให้มี
มาตรฐานในระดับสากล โดยไม่แยกแยะว่าสินค้าเหล่านั้นจะสนองตลาดส่งออกหรือ
ในประเทศ เอกชนและรัฐจะต้องดำาเนินการร่วมกัน เพราะองค์กรที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนากระบวนการผลิตต้องมีการแก้กฎหมายและกฎระเบียบบางรายการ นอกจากนั้น
การพัฒนายังต้องเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อเป็นทุนในการปรับปรุงหรือ
ซื้อเครื่องจักรใหม่ เป็นต้น 
   ข) รัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
โดยการให้ความรู้ในการบริโภคสินค้าที่ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพ การ
จัดการให้มีตลาดเพื่อให้เป็นจุดขายสินค้าที่ได้มาตรฐานก็เป็นสิ่งจำาเป็นที่จะต้องดำาเนิน
การโดยร่วมมือกับผู้ดำาเนินการตลาดสดหรือตลาดค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ (Modern Trade) 
 
  ความสำาเร็จของสองข้อดังกล่าวจะทำาให้ประเทศไทยสามารถเพ่ิมปริมาณการ
ขายและส่งออกสินค้าได้เพิ่มขึ้น และขณะเดียวกันมาตรฐานการบริโภคที่เพิ่มขึ้นนั้นก็
เป็นเครื่องมือในการสกัดการนำาเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศได้

 2. ผลต่อภาคบริการ
  ประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการคือจำานวนร้อยละของเงินลงทุนใน
กิจการใดกิจการหนึ่ง เช่น เป้าหมายที่ประเทศในกลุ่มฯ จะอนุญาตให้บริษัทในกลุ่มฯ 
สามารถลงทุนได้คือร้อยละ 70 ดังนั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะต้องรับรู้และเตรียมตัวแข่งกับ
นักลงทุนต่างชาติซึ่งมีเงินทุนมากกว่า แต่ขณะเดียวกันบริษัทไทยก็จะได้รับสิทธิ์ในการไป
ลงทุนในประเทศอื่นในกลุ่มฯ เช่นกัน
  ประเทศสิงคโปร์มีศักยภาพในด้านการบริการสูงที่สุดในอาเซียน และเป็น
ประเทศที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการเปิดเสรีด้านการบริการ อย่างไรก็ตาม ไทย
ก็มีศักยภาพสูงกว่าในบริการบางสาขา โดยเฉพาะสาขาการท่องเที่ยว ซึ่งไทยมีจุดแข็งใน
ด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวและทำาเลที่ตั้งจากการเป็น ASEAN Hub ทั้งนี้
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หากการคมนาคมซึ่งเป็นแผนหนึ่งในการเชื่อมโยงทางกายภาพสำาเร็จ จะเป็นการดึงดูด
นักท่องเท่ียวให้เข้ามาในไทยมากข้ึน รวมถึงสาขาการแพทย์และบริการด้านสุขภาพท่ีได้รับ
การยอมรับในระดับสากล มีจุดเด่นเรื่องความคุ้มค่าของราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพการ
บริการ นอกจากนี้ยังมีบริการทางการแพทย์ที่หลากหลาย เช่น บริการรักษาโรคเฉพาะ
ทาง บริการดูแลผู้สูงอายุ บริการความงาม เป็นต้น
  ส่วนภาคบริการที่ไทยอาจจะเสียประโยชน์ ได้แก่ บริการทางการเงิน (ธนาคาร
และประกันภัย) โทรคมนาคม โลจิสติกส์ เนื่องจากมีข้อจำากัดด้านเทคโนโลยีและขีดความ
สามารถด้านบุคลากร ทำาให้มีศักยภาพด้อยกว่าสิงคโปร์
  อย่างไรก็ดี ส่ิงท่ีจะเห็นชัดเจนข้ึนจากผลของการเปิดเสรีภาคบริการคือแนวโน้ม
การปรับกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อรองรับการแข่งขันที่จะทวีความรุนแรงขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพ
ของการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยจะมีการควบรวมกิจการภายใน
ประเทศหรือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ มากขึ้น 

  โอกาสด้านการบริการ
  1) ผู้บริโภคเข้าถึงบริการที่ดีขึ้นในราคาที่ถูกลงจากการเปิดเสรีภาคบริการใน
สาขาที่มีการแข่งขัน เช่น บริการโทรคมนาคมหรือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในบางด้าน
และการเงิน โดยลดข้อจำากัดในการจัดตั้งธุรกิจของบริษัทต่างชาติ ทำาให้ผู้ประกอบการ
ด้านการผลิตและการเกษตรเข้าถึงบริการและแหล่งเงินทุนได้มากข้ึนในต้นทุนท่ีต่ำาลง 
และผู้บริโภคมีทางเลือกในการใช้บริการที่ดีข้ึนจากผู้ให้บริการท้ังในและต่างประเทศใน
ราคาที่ถูกลง
  2) ดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในภาคบริการของไทย เป็น 
การกระตุ้นให้ภาคบริการมีอัตราการเติบโตสูงข้ึนและก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ฝีมือระหว่างกัน
  3) ช่วยให้แรงงานมีฝีมือไทยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งตลาดในอาเซียนเพิ่มขึ้น และ
ช่วยให้แรงงานฝีมือดีมีการพัฒนาความถนัดเฉพาะทางมากขึ้น

  ผลกระทบด้านบริการ
  1) การที่อาเซียนเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออาจก่อให้เกิดปัญหา
การไหลของแรงงานฝีมือ โดยเฉพาะสาขาการแพทย์และวิศวกรไปยังประเทศที่ให้ 
ค่าตอบแทนสูงกว่า เช่น สิงคโปร์และมาเลเซีย
  2) บริษัทที่มีทุนน้อยจะต้องวางยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อเตรียมการแข่งขันจาก
บริษัททุนใหญ่จากต่างประเทศ การขอทุนสนับสนุนจากรัฐผ่านกองทุนต่างๆ เช่น จาก
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นสิ่งที่จำาเป็นและต้องรีบดำาเนินการ

3. ผลต่อการลงทุน
  ถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการขยายฐานการผลิตหรือย้าย
ฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นในอาเซียนที่มีแรงงาน ทรัพยากร หรือปัจจัยการผลิตที่
อุดมสมบูรณ์กว่า โดยเฉพาะผู้ประกอบการในสาขาเกษตรและเกษตรแปรรูป รับเหมา
ก่อสร้าง เหมืองแร่ หรือภาคการผลิตอื่นที่นักลงทุนไทยมีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งยังดึงดูด
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ให้นักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในไทย โดยเฉพาะสาขาท่ีไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออก 
เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำาให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้
มากขึ้น 
  ส่วนธุรกิจน่าจะได้รับผลกระทบและควรให้การดูแลจากการเปิดเสรีการ
ลงทุน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โลจิสติกส์ พลังงานและพลังงาน
ทดแทน
  การที่ไทยจะสามารถใช้ศักยภาพและโอกาสของการเปิดเสรีการลงทุนเพื่อ
ไปสู่ความสำาเร็จได้ต้องมาจากการวางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและมีแผนงานที่ต่อเนื่อง โดย
เฉพาะการวางโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นตัวช่วยในการสนับสนุนการค้าการลงทุนใน
ระดับภูมิภาค 

  โอกาสด้านการลงทุน
  1) นักลงทุนได้ประโยชน์จากสิทธิการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะ
ได้รับการปฏิบัติเสมือนนักลงทุนในประเทศ รวมถึงการได้รับความคุ้มครองการลงทุน 
และยังได้รับประโยชน์จากการรวมตัวของตลาดทุนและการเปิดเสรีบริการด้านการเงิน
ในอาเซียน ทำาให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น สนับสนุนการจัดทำาธุรกิจร่วมทุน
กับนักลงทุนในประเทศอาเซียนอื่น และช่วยลดความเสี่ยงจากการกระจายการลงทุนไป
ยังต่างประเทศ
  2) ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
ซึ่งช่วยให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและกิจกรรมการค้นคว้าและวิจัยในประเทศเพิ่มขึ้น
  3) เอื้อประโยชน์ให้นักลงทุนไทยสามารถย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศ
สมาชิกอาเซียนอื่นที่มีแรงงาน ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตที่สมบูรณ์กว่า เพื่อลดต้นทุน
การผลิตและรักษาความได้เปรียบด้านการแข่งขัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
และแรงงานกึ่งฝีมือ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น
  4) ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าไปจัดตั้งกิจการให้บริการตลอดจนทำางานใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนสะดวกมากขึ้น แม้หลายประเทศในอาเซียนยังคงมีข้อจำากัดด้าน
กฎหมายแต่บางประเทศค่อนข้างเปิดเสรีธุรกิจบริการโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศกัมพูชา ลาว และพม่า อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นเป็น
สัดส่วนสูงสุด 100% จึงนับเป็นโอกาสสำาหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการไปลงทุนใน
ประเทศเหล่านี้
  
  ผลกระทบด้านการลงทุน
  1) การเปิดเสรีด้านการลงทุนบางสาขาที่ไทยอ่อนไหว อาจส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ เช่น การทำาป่าไม้ การทำาประมง และกิจการ
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติจะได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและการ
เข้าถึงที่ดินและทรัพยากรอื่นๆ เพิ่มขึ้น ในระยะแรกผู้บริโภคอาจจะซื้อสินค้าได้ในราคาที่
ถูกลง แต่เมื่อผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศล้มละลาย จะเกิดการผูกขาดทำาให้สินค้า
ราคาแพงขึ้น
  2) ประเทศที่มีความได้เปรียบกว่าทั้งด้านทรัพยากร ค่าจ้างแรงงาน มาตรการ
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  อุตสาหกรรมที่น่าห่วงของไทยคืออุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก เช่น ภาค
การเกษตร ก่อสร้าง อุตสาหกรรมสิ่งทอ จะได้รับผลกระทบเนื่องจากฐานการผลิตอาจ
ย้ายไปประเทศที่ผลิตสินค้าทดแทนได้ โดยผู้ลงทุนอาจย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทย
ไปยังประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่า เนื่องด้วยบางธุรกิจไม่จำาเป็นต้องใช้ทักษะมากนัก ค่าแรง
จึงถูก

อุปสรรคสำาคัญของธุรกิจไทย11 
  1) ปัญหาแรงงานขาดแคลนของไทยที่กำาลังเผชิญอยู่ในบางธุรกิจมีแนวโน้ม
จะรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหรือกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ เช่น แพทย์ พยาบาล 
วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี นักกฎหมาย ที่มีแนวโน้มจะเคลื่อนย้ายไปยังประเทศที่ให้ผล
ตอบแทนสูงกว่า 
  2) ปัญหาและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้อขัดแย้งทางกฎหมายขึ้น หากไทยยัง
ไม่สามารถปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยได้ทัน เพราะการปรับปรุงต้องใช้ระยะเวลานาน 
และมีกฎหมายจำานวนมากที่ต้องพิจารณา
  3) อุปสรรคทางด้านภาษาของผู้ประกอบการและแรงงานไทย ทั้งภาษา
อังกฤษและภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน รวมท้ังไม่ได้มีการเรียนรู้อย่างลึกซ้ึงถึงวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ขณะที่ประชาชนของประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มีการเรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
ผ่านการติดต่อค้าขายชายแดนและการชมสื่อโทรทัศน์ของไทย ประเทศเหล่านี้จึงมีความ
ได้เปรียบในการไหลเข้าออกของเงินทุนและแรงงานหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
  จากอุปสรรคข้างต้นนี้ ผู้ประกอบการจึงต้องเตรียมความพร้อมและมีแนวทาง
การปรับตัว โดยจะต้องศึกษากฎระเบียบ เงื่อนไขต่างๆ และพยายามหาช่องทางเพื่อให้
ได้ประโยชน์จาก AEC มากที่สุด โดยเฉพาะต้องศึกษาเรื่องอัตราภาษีในแต่ละประเทศ 
เพราะยังไม่ได้ลดให้เป็นศูนย์ แหล่งกำาเนิดสินค้า (Rules of Origin) ซึ่งเป็นข้อตกลง
เหมือนกับข้อตกลงด้านภาษี ผู้ประกอบการต้องเข้าใจว่าข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
ของตนอยู่ในลักษณะไหน และหากพบว่าไม่สามารถจะผลิตตามที่ตกลงได้แล้วก็จะต้อง
รีบดำาเนินการศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต โดยเฉพาะสัดส่วนของสินค้านำาเข้า
ที่เป็นส่วนประกอบของสินค้าสำาเร็จรูป ว่าจะทดแทนด้วยสินค้าในประเทศอย่างไร และ
สุดท้ายผู้ประกอบการจะต้องรู้และเข้าใจมาตรฐานสินค้าและมาตรการการนำาเข้าของ
อีก 9 ประเทศต่อสินค้าของตนเพื่อปรับปรุงแก้ไขหากมาตรฐานการนำาเข้าสินค้าในบาง
ประเทศสูงกว่าความสามารถในการผลิตของตน  ส่วนมาตรการการนำาเข้าสินค้า เช่น 
การจัดการโควตานำาเข้า ใบอนุญาตนำาเข้านั้นจะต้องถูกขจัดให้หมดไปในปีที่กำาหนด แต่
อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการก็จำาเป็นจะต้องรู้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมการให้พร้อมในการจัด
เตรียมเอกสารหรือสำารองเวลาให้เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาฉุกเฉิน

11  แหล่งที่มา: งานวิจัย บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ส่งเสริมการลงทุน อย่างสิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย จะเป็นคู่แข่งของ
ไทยในการดึงดูดการลงทุนของต่างชาติ ดังน้ันประเทศไทยควรต้องมีการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน 
ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน ตลอดจนปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายให้มีความ
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  นอกจากนั้นผู้ประกอบการยังต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขึ้นอีก 
เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้าง Brand สินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
ตลอดจนการปรับปรุงเครื่องจักรหรือนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ รวมทั้งศึกษาลู่ทาง
การค้าใหม่ๆ หรือช่องทางในธุรกิจอื่นๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 


