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ในระยะเวลาอีกไมน่านตอ่จากนี ้ประเทศไทยจะกลายเป็นสว่นหนึง่ของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึง่มีเป้าหมายหลกัท่ีจะให้ประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) หรืออาเซียน  
มีตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยริเร่ิมกลไกและมาตรการใหม ่ๆ ในการปฏิบตัเิพ่ือให้เกิดการไหลเวียน
ของสินค้า บริการ แรงงานและการลงทนุอยา่งเสรี รวมทัง้ลดชอ่งวา่งของระดบัการพฒันาภายในกลุ่ม อนั
จะน าไปสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ สามารถแขง่ขนักบัภมูิภาคอ่ืน ๆ ได้ ซึง่นบัเป็นความท้าทายและการ
เปล่ียนแปลงครัง้ส าคญัท่ีสง่ผลกระทบอยา่งมากทัง้ตอ่ไทยและตอ่เพ่ือนสมาชิกท่ีเหลือในอีก 9 
ประเทศ   
 

การวิจยัเพ่ือสร้างความรู้ให้สามารถปรับตวัรับมือกบัการเปล่ียนแปลง รวมทัง้พฒันาศกัยภาพ
ในด้านตา่ง ๆ ให้พร้อมตอ่การแขง่ขนัในสถานการณ์ท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ในอีกไมก่ี่ปีข้างหน้าเป็นสิ่งจ าเป็น
ท่ีจะต้องเร่งด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต ิ(วช.) ได้จดัท า
รายงานเลม่นีข้ึน้ โดยมุง่หวงัวา่หนว่ยงานวิจยัและนกัวิจยัทัว่ประเทศจะได้น ากรอบประเดน็การวิจยัไป
ใช้ประโยชน์ในการศกึษาค้นคว้าเพ่ือเตรียมการรองรับผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ หรือหาแนวทางใช้
ประโยชน์จากมาตรการตา่ง ๆ อย่างรอบด้าน ทนัท่วงที และหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่
หนว่ยงานตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทัว่ไป ท่ีจะได้ใช้ข้อมลูจากรายงานนีใ้นการก าหนด
แนวทางการด าเนินงานในสว่นท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การก้าวเดนิสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพร้อมกนั
เป็นไปอยา่งมัน่คงตอ่ไปด้วย  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เป็นหนึง่ใน 3 เสาท่ี

ผู้น าอาเซียน ได้ลงนามเห็นชอบให้มีการจดัตัง้ตามปฏิญญาวา่ด้วยความร่วมมืออาเซียน 
(Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลเุป้าหมายท่ี
จะให้ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีความมัน่คง มัง่คัง่ และสามารถแขง่ขนักบัภมูิภาคอ่ืน ๆ ได้ 
อาเซียนได้จดัท าแผนงานเชิงบูรณาการท่ีเรียกว่า AEC Blueprint ประกอบด้วยแผนงาน 4 ด้าน ท่ีจะ
น าไปสูค่ณุลกัษณะส าคญัของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) คือ  

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั (Single Market and Production Base) 
ประกอบด้วย (1) การเคล่ือนย้ายสินค้าอยา่งเสรี  (2) การเคล่ือนย้ายบริการอย่างเสรี  (3) การ
เคล่ือนย้ายการลงทนุอยา่งเสรี (4) การเคล่ือนย้ายเงินทนุอยา่งเสรี และ (5) การเคล่ือนย้ายแรงงาน
ฝีมืออย่างเสรี นอกจากนี ้ยงัได้รวมองค์ประกอบส าคญัอีก 2 สว่น ได้แก่ การรวมกลุม่สาขาส าคญัของ
อาเซียน (ผลิตภณัฑ์ยานยนต์ ผลิตภณัฑ์ไม้  ผลิตภณัฑ์ยาง สิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่  ผลิตภณัฑ์เกษตร  
ผลิตภณัฑ์ประมง  อิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  สขุภาพ การท่องเท่ียว การบิน  และโลจิ
สตกิส์) และความร่วมมือเพ่ือยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนัของสินค้า/ผลิตภณัฑ์ด้านอาหาร 
การเกษตร และป่าไม้เข้าไว้ด้วย 

การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั เป็นการพฒันาเครือข่ายการผลิตในภมูิภาคและ
สง่เสริมขีดความสามารถของอาเซียนในการท่ีจะเป็นศนูย์กลางการผลิต ดงึดดูการลงทนุ หรือเป็นสว่น
หนึง่ของหว่งโซ่อปุทานของโลก โดยประเทศสมาชิกได้ร่วมกนัพฒันากลไกและมาตรการใหม ่ๆ ตาม
ข้อริเร่ิมทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่แล้ว  เช่น  ยกเลิกอากรศลุกากรขาเข้า  ยกเลิกมาตรการกีดกนัทางการค้า
ท่ีมิใชภ่าษี ปรับประสานพิธีการด้านศลุกากรและการอ านวยความสะดวกในทางการค้าให้เรียบง่าย 
เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกนั  ขจดัข้อจ ากดัตอ่การค้าบริการ  จดัท าข้อตกลงการยอมรับ
คณุสมบตัวิิชาชีพ  ปรับปรุงกรอบความตกลงเขตการลงทนุของอาเซียนและความตกลงด้านการ
ส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนของอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวกและเพิ่มความมั่นใจต่อ
นักลงทนุอาเซียน พฒันากรอบแผนงานมาตรฐานความสามารถและคณุสมบตัขิองงานหรืออาชีพและ
ความช านาญของผู้ ฝึกอบรมในสาขาบริการส าคญั  เสริมสร้างขีดความสามารถในการวิจยัของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเพือ่สนบัสนนุความช านาญ การเข้าท างาน  และพฒันาเครือข่ายข้อมลูด้าน
ตลาดแรงงานระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือสร้างมาตรฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
เคล่ือนย้ายบคุลากรในภมูิภาค  จดัตัง้ระบบโดยใช้แนว  GAP  GAHP  GHP  GMP HACCP ส าหรับ
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ผลิตภณัฑ์เกษตรและอาหารท่ีมีความส าคญัทางการค้า ส่งเสริมความร่วมมือ แนวทางร่วมและการ
ถ่ายโอนเทคโนโลยี ระหวา่งอาเซียนกบัองค์กรระดบันานาชาต ิระดบัภมูิภาค และภาคเอกชน  สง่เสริม
สหกรณ์การเกษตรของอาเซียนในการเพิ่มอ านาจและเสริมสร้างการเข้าสู่ตลาดของผลิตภณัฑ์เกษตร 
เป็นต้น  

2. การเป็นภมูิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขง่ขนัสงู (Highly Competitive Economic 
Region) ประกอบด้วย (1) นโยบายการแขง่ขนั (2) การคุ้มครองผู้บริโภค (3) สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา (IPR) (4) การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน (5) มาตรการด้านภาษี (6) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

การด าเนินงานท่ีส าคญัของทัง้ 6 องค์ประกอบเพ่ือน าไปสูก่ารเป็นภมูิภาคท่ีมีขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัสงู ได้แก่ จดัตัง้เครือข่ายหน่วยงานก ากบัดแูลงานด้านนโยบายการแขง่ขนั 
และพฒันาแนวนโยบายการแขง่ขนัของภมูิภาคให้แล้วเสร็จ  จดัตัง้คณะกรรมการประสานงานด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคอาเซียน จดัตัง้ระบบย่ืนค าขอจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑ์ของอาเซียน
และสง่เสริมการประสานงานระหวา่งส านกังานทรัพย์สินทางปัญญาของแตล่ะประเทศสมาชิก การเข้า
เป็นภาคีพิธีสารมาดริด สง่เสริมให้เกิดความร่วมมือในภมูิภาคด้านภมูิปัญญาท้องถ่ิน  ทรัพยากร
ชีวภาพ และการแสดงออกทางวฒันธรรมดัง้เดมิ จดัท ากรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวย
ความสะดวกในการขนสง่ข้ามแดน  พฒันาการเช่ือมโยงตอ่ความเร็วสงูระหวา่งโครงสร้างพืน้ฐาน
สารสนเทศแหง่ชาติ เครือขา่ยระบบสายสง่ไฟฟ้าและทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติระหวา่งประเทศสมาชิก
อาเซียน   อ านวยความสะดวก สง่เสริมความร่วมมือและพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจ าเป็นในสาขา
พลงังานท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม ่อาทิ ไบโอดีเซล รวมถึงอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง สง่เสริมการ
พฒันาสาขาเหมืองแร่ท่ียัง่ยืนทัง้ในแง่สิ่งแวดล้อมและสงัคม  ยกเลิก/ลดอปุสรรคตอ่การลงทนุและ/
หรือการสนบัสนนุเงินทนุเพ่ือพฒันาโครงการด้านโครงสร้างพืน้ฐานของภมูิภาค  พฒันาและ
ด าเนินการเพ่ือให้ได้แนวปฏิบตัท่ีิดีด้านการท าสญัญาทางอิเล็กทรอนิกส์และกรอบการยอมรับร่วมกนั
ด้านลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ในภมูิภาคอาเซียน เป็นต้น 

3. การเป็นภมูิภาคท่ีมีพฒันาการทางเศรษฐกิจท่ีเทา่เทียมกนั (Region of Equitable 
Economic Development) ประกอบด้วย (1) การพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) 
ของประเทศสมาชิกโดยอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมลู ตลาด การพฒันาทรัพยากรมนษุย์
และทกัษะแรงงาน แหลง่เงินทนุ รวมทัง้เทคโนโลยี และ (2) ความริเร่ิมในการรวมกลุม่ของอาเซียน 
(Initiatives for ASEAN Integration: IAI) เพ่ือให้สมาชิกทกุประเทศได้รับประโยชน์จากการรวมกลุม่
ทางเศรษฐกิจ รวมทัง้เพ่ือลดชอ่งวา่งการพฒันาทางเศรษฐกิจของกมัพชูา ลาว เมียนมา่ร์และ
เวียดนาม  โดยครอบคลมุด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  การพฒันาทรัพยากรมนษุย์  เทคโนโลยีสารสนเทศและ
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การส่ือสาร การเสริมสร้างขีดความสามารถในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภมูิภาค  พลงังาน 
บรรยากาศการลงทนุ การทอ่งเท่ียว การลดระดบัความยากจนและการปรับปรุงคณุภาพชีวิต 

4. การเป็นภมูิภาคท่ีบรูณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบรูณ์ (Region Fully 
Integrated into the Global Economy) โดยด าเนิน 2 มาตรการ คือ (1) การเจรจาจดัท าเขตการค้า
เสรี และความตกลงว่าด้วยหุ้นสว่นทางเศรษฐกิจกบัประเทศนอกอาเซียน  (2) การมีสว่นร่วมในเครือขา่ย
หว่งโซอ่ปุทานโลก โดยน าหลกัปฏิบตัสิากล มาตรฐานในการผลิตและจ าหนา่ยมาใช้ในภมูิภาค  
พฒันาความชว่ยเหลือทางวิชาการเพ่ือยกระดบัขีดความสามารถและผลิตภาพด้านอตุสาหกรรม และ
การเข้ามีสว่นร่วมในการรวมกลุม่ระดบัภมูิภาคและระดบัโลกให้กบัประเทศสมาชิกท่ีมีระดบัการ
พฒันาต ่ากวา่ของอาเซียน 
  

 แผนงานและมาตรการดงักล่าวข้างต้นและอีกหลายมาตรการท่ีจะด าเนินการร่วมกนัใน
อนาคตอนัใกล้ ล้วนแล้วแตส่่งผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งตอ่ประเทศสมาชิกด้วยกนัแทบทัง้สิน้ ดงันัน้ 
ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต ิ(วช.) ในฐานะหนว่ยงานกลางท่ีรับผิดชอบจดัท าแนวทางและ
นโยบายด้านการวิจยั สง่เสริมสนบัสนุนและบริหารจดัการด้านการวิจยัของประเทศไทยซึง่เป็นหนึง่ใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน จงึได้จดัท ารายงานกรอบประเด็นการวิจยัของประเทศไทยให้พร้อมรับ
สถานการณ์การรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยอาศยัข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary Data) 
จากแหลง่ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องขึน้ เพ่ือให้หน่วยงานวิจยัทัว่ประเทศได้ใช้เป็นแนวทางด าเนินการ
ศกึษาวิจยั และเพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารสภาวิจยัแหง่ชาต ิเก่ียวกบัแนวทางการสง่เสริม 
สนบัสนนุและการบริหารจดัการด้านการวิจยัของประเทศตามบทบาทของ วช. ภายใต้สถานการณ์การ
รวมกลุม่ของประเทศสมาชิกอาเซียน ดงันี ้
 
กรอบประเด็นการวิจัย 
  

จ าแนกตามสถานการณ์ 
1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทยให้สงูขึน้ ประกอบด้วย 

1.1 การพฒันาฐานข้อมลูด้านการค้าและการลงทนุให้ครอบคลมุ มีประสิทธิภาพท่ีนกั
ลงทนุและนกัธุรกิจสามารถเข้าถึงได้ เป็นภาษาไทย 

1.2 การประเมินความเป็นไปได้ในการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์โดยภาคเอกชนและ
สง่เสริมให้มีการใช้ผลงานวิจยั และนวตักรรมในการประกอบการอยา่งแพร่หลาย 

1.3 ศกึษาวิธีการและกลไกในการเสริมสภาพคลอ่งทางการเงินทัง้ในประเทศและระหวา่ง
ประเทศ ให้รวดเร็วและมีขัน้ตอนการด าเนินงานให้น้อยท่ีสดุ 



ฉ 
 

1.4 การสร้างโอกาสเพ่ือรุกเข้าไปท าตลาดใหม ่โดยการสร้างฐานข้อมลูของประเทศตลาด
ใหม ่การจดัล าดบัความส าคญัของตลาดเป้าหมาย และจดัท าแผนงานการเข้าไปท าตลาดท่ีชดัเจน 

1.5 การรักษาตลาดเดมิ โดยเน้นวิธีการประชาสมัพนัธ์และการสร้าง Brand Thailand 
ของสินค้าไทยคูต่ลาด ศกัยภาพในการกระจายสินค้า และการติดตามประเมินสถานการณ์ตลาด 

1.6 การปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและบริการของไทย ให้เทียบเทา่มาตรฐานสากล และ
การสร้างความเช่ือมัน่ในระบบการตรวจสอบมาตรฐานของไทย 

1.7 ศกึษาแนวทางในการสร้างพนัธมิตรทางการค้าและการลงทนุ เน้นการสร้างกิจกรรม
ร่วมกนั ระหวา่งประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านตามแนวชายแดน 

2.  การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้พร้อมรับการแขง่ขนัและการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต  ประกอบด้วย 

2.1 การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าอตุสาหกรรมและบริการให้มีการผลิต
และการจดัการท่ีทนัสมยั มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล เน้นการรวมกลุม่เครือขา่ย Cluster ให้มีขนาด
ใหญ่ (Plantation) และการแปรรูปเพ่ือเพิ่มมลูคา่ 

2.2  การปรับโครงสร้างการค้าให้สามารถพึง่ตนเองมากขึน้โดยการขยายตลาดในประเทศ 
2.3  การปรับโครงสร้างการค้าให้กระจายความเส่ียง โดยการขยายตลาดการสง่ออกไปยงั

ตลาดใหม ่การใช้ชอ่งทาง AEC และสง่เสริมการค้าชายแดน 
2.4  ศกึษาข้อดีข้อเสียในการใช้เงินตราสกลุอ่ืนนอกจากดอลล่าห์สหรัฐอเมริกา ในการ

สง่ออก เพ่ือลดแรงกดดนัของคา่เงินบาท 
2.5  การปรับโครงสร้างการเงิน 

  2.5.1 ศกึษาแนวทาง ทิศทางการปรับตวัของคา่เงินบาทให้มีเสถียรภาพและ
สอดคล้องกบัประเทศคูแ่ขง่ 

  2.5.2 การพฒันาตลาดเงิน ตลาดทนุ ให้มีศกัยภาพในระดบันานาชาติ 
  2.5.3 การสร้างผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ีทนัสมยั 
  2.5.4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการเคล่ือนย้ายเงินทนุของนกัลงทนุไทยและการเพิ่ม

ศกัยภาพด้านการเงินให้กบัผู้ประกอบการไทย 
  2.5.5 การสร้างสถาบนัการเงินเฉพาะกิจหรือสินเช่ือเฉพาะธุรกิจสาขาตา่ง ๆ  
 2.6 การศกึษาวิจยัการปรับโครงสร้างกฎระเบียบและภาษี 
  2.6.1 การปรับปรุงกฎหมายด้านการค้า การลงทนุและการบริการ ให้ทนัสถานการณ์ 
  2.6.2 การปรับปรุงโครงสร้างภาษีในการลงทนุ เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนั 
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  2.6.3 การปรับปรุงกฎระเบียบและขัน้ตอนในการด าเนินธุรกิจและการสง่ออกให้
เทียบเทา่อารยประเทศ 

 2.7 ศกึษาวิจยัการปรับโครงสร้างการใช้พลงังาน 
  2.7.1 นโยบายและแผนงานการใช้พลงังานทดแทนของประเทศไทยท่ีมุง่เป้าอยา่ง

ชดัเจน ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
  2.7.2 การจดัการวตัถดุบิท่ีใช้ผลิตพลงังานทดแทนให้เพียงพอ 
  2.7.3 การพฒันาเคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต์ในการผลิต ให้สามารถใช้กบัพลงังานทดแทน

ได้อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม 
 2.8 การปรับโครงสร้างด้านโลจิสตกิส์ 
  2.8.1 ศกึษาวิจยัการสร้างระบบโลจิสตกิส์ในภาคการผลิต การค้าและบริการ 
    ระบบราง 

- การสร้างระบบรางของไทยให้สามารถเช่ือมโยงกบัเพ่ือนบ้าน 

- การสร้างระบบรางคู ่ทางหลีกของรถไฟ เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 
- การสร้างระบบรถไฟความเร็วสงู 

    ทางน า้ 

- การเพิ่มศกัยภาพของกองเรือไทย 
- การเพิ่มการขนสง่ทางเรือในแมน่ า้สายหลกัของไทย 

- การเพิ่มการสร้างท่าเรือขนสง่สินค้าทางน า้ท่ีได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
- ศกึษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขสะพานข้ามแมน่ า้เจ้าพระยาท่ีเป็น

อปุสรรคตอ่การเดินเรือ 
    ทางอากาศ 

- การศกึษาพฒันาเครือขา่ยการบนิ เพ่ือใช้สนามบินท่ีมีอยู่ให้ได้เตม็ศกัยภาพ 
- การศกึษา พฒันา Air Cargo ในภมูิภาคตา่ง ๆ 

    ด้านอ่ืน ๆ  

- ศกึษาการสร้างจดุเช่ือมโยงระบบขนสง่ทัง้ทางราง ทางบก ทางน า้และ
ทางอากาศ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

- ศกึษาการตัง้ศนูย์กลางขนสง่และกระจายสินค้าเพ่ือการส่งออกตาม
ภมูิภาคตา่ง ๆ 

- ศกึษาเส้นทางการทอ่งเท่ียวเช่ือมโยงฝ่ังอนัดามนั–อา่วไทย 
  2.8.2 การศกึษาวิจยัการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสง่และโลจิสตกิส์ 
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 การเพิ่มประสิทธิภาพการออกเอกสารตา่ง ๆ เพ่ือความรวดเร็ว 
 การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการรถไฟ 
 การพฒันาการขนสง่ทางแม่น า้โขง และการสร้างสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศใน

ภมูิภาค 
 การพฒันากฎหมายการขนส่งทางบก ทางน า้ และทางอากาศ 
 แนวทางการลดต้นทนุ ณ ทา่เรือและการเดนิเรือชายฝ่ังทะเลให้ต ่าเพ่ือสร้าง

โอกาสการแขง่ขนัส าหรับการสง่ออก 
 การปรับปรุงการคมนาคมขนสง่ทางอากาศเพ่ือรองรับการเป็นศนูย์การบนิ

ของภมูิภาค 
 การพฒันาเส้นทางรถไฟในเขตพืน้ท่ีพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ 
 การพฒันาระบบ National Single Window ให้สมบรูณ์ 

  2.8.3 การติดตามและประเมินผล ประเมินปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาใน
การด าเนินการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์โลจิสติกส์ 

3. การพฒันาทกัษะและองค์ความรู้ให้แรงงานไทยมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของนานา
ประเทศ  ประกอบด้วย 

 3.1 การวิจยัเพ่ือปรับปรุงคณุภาพมาตรฐานของบณัฑิตหรือแรงงาน 
 ศกึษาความต้องการท่ีแท้จริงของตลาดแรงงานว่าต้องการบณัฑิตหรือแรงงานสาย

วิชาชีพใด ในระยะปัจจบุนัและชว่งเวลาตอ่ไป 
 แนวทางการพฒันาศกัยภาพบคุลากรผู้ ท่ีให้ความรู้ ทกัษะความช านาญ 
 การพฒันาหลกัสตูรให้ได้มาตรฐานสากล 
 วิธีการตรวจสอบมาตรฐาน สถาบนัการศกึษาและบณัฑิตหรือแรงงานอยา่ง

ตอ่เน่ือง 
 3.2  การวิจยัและพฒันาฐานข้อมลูเชิงลกึส าหรับการวางแผนและตดัสินใจ 

 ฐานข้อมลูสถิติความต้องการแรงงานของภาคเอกชนตามสายวิชาชีพและเผยแพร่
เพ่ือเป็นฐานการตดัสินใจของนกัเรียน นกัศกึษา 

 ฐานข้อมลูด้านการผลิต การค้า การลงทนุและการตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ
ตลอดจนแนวคิดด้านกลยทุธของประเทศตา่ง ๆ 
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 3.3 การวิจยัพฒันาวิธีการ เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสูรุ่่น เชน่ พ่ีสอนน้อง 
การลงมือท าจริงกบัผู้ช านาญการ และจดัท าหลกัสตูรฝึกอบรมท่ีสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และ
สร้างความช านาญการพิเศษ 

4. การสง่เสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจธุรกิจท่ีมีความเป็นธรรม
และเป็นสขุ  ประกอบด้วย 

 4.1  การพฒันาวิธีการสร้างจิตส านกึให้เยาวชนมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 4.2  พฒันาระบบการตรวจสอบและประเมินผลความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชนส าคญั ๆ ซึง่มีความเก่ียวข้องกบัภาคประชาชนมาก ให้เป็นท่ียอมรับ
ในระดบัสากล 

 4.3  การพฒันาวิธีการสร้างแรงจงูใจและสร้างความรับผิดชอบตอ่สงัคมให้มากขึน้ 
5.  การสง่เสริมการค้า การลงทนุท่ีรักษาสิ่งแวดล้อมและคณุภาพชีวิต  ประกอบด้วย 

5.1  การปรับปรุงกระบวนการผลิตในภาคอตุสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคบริการ 
ท่ีอนรัุกษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 

5.2  ศกึษากระบวนการตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อมท่ีได้รับการยอมรับ ร่วมมือ
จากทกุภาคสว่น และควบคมุคณุภาพสิง่แวดล้อมให้ยัง่ยืน รวมทัง้สง่ผลท่ีดีตอ่คณุภาพชีวิตของประชาชน 

5.3  ศกึษาวิธีการสร้างจิตส านกึ วฒันธรรม คา่นิยมในการอนรัุกษ์และหวงแหนธรรมชาติ 
ให้กบัผู้ประกอบการผลิตตา่ง ๆ ชมุชนในท้องถ่ิน 

6. การป้องกนัและเฝ้าระวงัปัญหาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัสถานการณ์ตา่ง ๆ
ประกอบด้วย 

 6.1 ศกึษาให้มี Early Warning  System ตดิตามภาวะเศรษฐกิจ ธุรกิจและการค้า
ระหวา่งประเทศทัง้ในมมุมองของทัง้ภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้ประกอบการ โดยมีการเช่ือมโยง
ถ่ายทอดข้อมลูขา่วสารกนัจากภาครัฐ–ภาคเอกชน และจากสว่นกลาง–สว่นภมูิภาค 

 6.2 ศกึษาวิจยัคาดการณ์ถึงเหตกุารณ์ในอนาคตและแนวทางวิธีการท่ีเตรียมไว้แก้ไข
สถานการณ์นัน้ ๆ  

 6.3  ศกึษามาตรการรองรับสถานการณ์ ท่ีเป็นระบบร่วมมือกนัระหวา่งภาครัฐและเอกชน
สามารถตอบสนองได้อยา่งรวดเร็ว และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีชดัเจน 
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จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 
กลุม่ธุรกิจท่ีควรด าเนินการศกึษาวิจยัเร่งดว่น เพ่ือตอบสนองความต้องการและให้สอดคล้อง

กบัยทุธศาสตร์ของภาคธุรกิจได้แก่ 
1. กลุม่ธุรกิจเกษตรและอาหาร 
 มุง่พฒันาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้มีความปลอดภยัและได้มาตรฐานสากล 

เกิดความมัน่คงทางด้านอาหาร และไมท่ าลายสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
 1.1  การพฒันาการกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้เกิดความปลอดภยัตลอด

หว่งโซอ่ปุทาน โดยภาครัฐและเอกชนร่วมกนัก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่า และผลกัดนัให้ผู้ผลิตด าเนินการ
ตามข้อก าหนด 

 1.2  การพฒันาระบบความมัน่คงทางวตัถดุบิ เพ่ือรักษาฐานการผลิตให้มีความเพียงพอ
ตอ่ความต้องการบริโภค โดยการรวมตวัของผู้ผลิตรายย่อยเป็นกลุม่ตา่ง ๆ การร่วมทนุระหวา่ง
เกษตรกรและเอกชน การสง่เสริมผู้ผลิตวตัถดุิบภายนอกประเทศให้สามารถผลิตตามมาตรฐาน 

 1.3  การพฒันาตลาดเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้โดยเน้นการพฒันา
ความช านาญของผู้สง่ออก และการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปล่ียนข้อมลูกนัอยา่ง
สม ่าเสมอ 

 1.4  การปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบให้เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัทัง้ใน
ปัจจบุนัและอนาคต โดยเน้นการสร้างแรงจงูใจให้เกิดการรวมกลุม่ และปรับปรุงเปล่ียนแปลงการใช้
กฎระเบียบท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การด าเนินงาน 

 1.5  การพฒันาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการผลิตและการตลาดส าหรับสินค้าเกษตร
และอาหาร เพ่ือใช้เป็นฐานในการขบัเคล่ือนธุรกิจตอ่ไป โดยเน้นการพฒันาระบบโลจิสตกิส์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และระบบการเงินเพ่ือสินค้าเกษตรและอาหาร 

2.  กลุม่ธุรกิจบริการสขุภาพ 
มุง่พฒันาให้เป็นผู้น าด้านธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ การผลิตยาเวชภณัฑ์ และ

วสัดอุปุกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์ และเป็นศนูย์กลางการพฒันาสินค้าสมนุไพรเพ่ือสขุภาพ ของ
ภมูิภาคอาเซียน ประกอบด้วย 

 2.1  การพฒันาปรับปรุงกฎระเบียบของรัฐให้เอือ้ตอ่การแขง่ขนัของภาคเอกชน บรูณา
การความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน ทัง้ในระดบันโยบาย ยทุธศาสตร์และระดบัปฎิบตัิการ 

 2.2  การพฒันาคณุภาพ/มาตรฐานของผลิตภณัฑ์และบริการสขุภาพเพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนั โดยยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานของสถานประกอบการ บคุลากร 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ ให้เทียบเทา่สากล 
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 2.3  การพฒันาศกัยภาพในการแขง่ขนัและท าการตลาดเชิงรุก โดยการศกึษาแนว
ทางการขยายกลุม่ของผลิตภณัฑ์ปละการบริการสขุภาพทัง้แผนปัจจบุนัและแผนไทย รวมถึงการ
ผลกัดนัโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสปาออกสู่ตา่งประเทศ 

 2.4  การจดัท าแผนพฒันาบคุลากรทางการแพทย์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ภาคเอกชน และพอเพียงตามนโยบายด้านสขุภาพของภาครัฐ รวมทัง้การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการและความสามารถด้านภาษาตา่งประเทศ 

 2.5  การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์จากพืชสมนุไพร เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการสร้าง
มลูคา่สินค้า โดยสร้างความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีคณุภาพ มี
ประสิทธิภาพพอในการรักษา ได้มาตรฐานความปลอดภยั 

3.  กลุม่ธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั  
 มุง่พฒันาเป็นศนูย์กลางการผลิตและการค้าอญัมณีและเคร่ืองประดบัของโลก 

ประกอบด้วย 
 3.1 การพฒันากฎระเบียบและกลไกของรัฐ เพ่ือสนบัสนนุภาคเอกชนให้สามารถแขง่ขนั

กบัประเทศคูแ่ขง่ เชน่ ฮ่องกง และอินเดีย 
 3.2 การปรับปรุงและสร้างระบบการจดัหาวตัถดุบิของอตุสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบั เพ่ือให้เพียงพอพร้อมส าหรับการแขง่ขนั โดยสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศเพ่ือการ
ลงทนุเร่ืองวตัถดุิบ 

 3.3 ศกึษาแนวทางการรักษาตลาดเดมิ การขยายตลาดใหม ่และการเพิ่มสว่นแบง่ตลาด 
รวมทัง้การสร้าง Brand ไทย และการรักษามาตรฐานของสินค้า 

 3.4 ศกึษาแนวทางการสร้างแรงงานฝีมือให้มีความช านาญในการพฒันาผลิตภณัฑ์และ
พอพียงส าหรับอตุสาหกรรมฯ 

4. กลุม่ธุรกิจสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งหม่ 
 มุง่พฒันาสูก่ารเป็นศนูย์กลางธุรกิจสิ่งทอและแฟชัน่ของภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย 
 4.1 การพฒันารูปแบบพนัธมิตรธุรกิจข้ามประเทศ ตามศกัยภาพ ความถนดัของแตล่ะ

ประเทศ และพฒันารูปแบบพนัธมิตรธุรกิจภายในประเทศทัง้แนวระนาบและแนวดิง่พร้อมทัง้การ
ปรับปรุงการบริหารจดัการของภาครัฐและเอกชนให้เป็นทิศทางเดียวกนั 

 4.2 การเพิ่มผลิตภาพการผลิต และน าเทคโนโลยีเข้ามาพฒันาสินค้า เพ่ือเพิ่มมลูคา่ และ
ชว่ยขยายชอ่งทางการตลาดเพิ่มมากขึน้ 

 4.3 การพฒันาก าลงัคนทกุระดบัตลอดหว่งโซ่อปุทานให้เหมาะสมกบัการค้าระหวา่ง
ประเทศ เพ่ือรองรับความต้องการท่ีเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 4.4 การขยายตลาดในประเทศและตา่งประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสและรายได้ด้วยวิธีการตา่งๆ 
5. กลุม่ธุรกิจทอ่งเท่ียว 
 มุง่พฒันาสูก่ารเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีความคุ้มคา่ท่ีสดุในเอเชีย ประกอบด้วย 
 5.1 การพฒันารูปแบบกิจกรรมการทอ่งเท่ียวท่ีจงูใจ คุ้มคา่ เพ่ือกระตุ้นตลาดการ

ทอ่งเท่ียวทัง้ภายในและตา่งประเทศ 
 5.2  การฟืน้ฟแูละพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวให้เกิดความยัง่ยืน 
 5.3  การยกระดบัคณุภาพสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภยัในสถานท่ีท่องเท่ียวให้

เทียบเทา่มาตรฐานสากล 
 5.4 การพฒันาระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม ขนสง่ และปัจจยัพืน้ฐานเพ่ือการ

ทอ่งเท่ียว 
 5.5 การพฒันาโครงขา่ยเส้นทางคมนาคมและระบบเช่ือมโยงการเดนิทางทอ่งเท่ียวกบั

ประเทศเพ่ือนบ้านในภมูิภาค 
 5.6 การพฒันาเครือขา่ยการส่ือสาร โทรคมนาคมและระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียว 
 5.7 การพฒันาเพื่อสร้างความมัน่คงด้านทรัพยากรบคุคลทางการทอ่งเท่ียวและ

ผู้ประกอบการด้านการทอ่งเท่ียว ให้มีศกัยภาพในวิชาชีพ มีจิตในการให้บริการและมีคณุธรรม
จริยธรรม 

6. กลุม่ธุรกิจก่อสร้าง และอสงัหาริมทรัพย์ 
มุง่สูก่ารเป็นภาคธุรกิจหลกัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสงัคมไทยให้เติบโตอย่างมี

คณุภาพและยัง่ยืน ประกอบด้วย 
 6.1 การพฒันาความสามารถในการแขง่ขนัของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างและ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ให้เข้าถึงตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ โดยเน้นให้มีการรวมกลุม่คลสัเตอร์ธุรกิจ
นี ้เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการออกไปประมลูงานก่อสร้างในตา่งประเทศ 

 6.2 การพฒันาศกัยภาพของบคุลากรเพ่ือให้มีคณุภาพและปริมาณเพียงพอสอดคล้องกบั
ความต้องการของภาคธุรกิจ 

 6.3 การปรับปรุงพฒันากฎระเบียบให้เอือ้ตอ่ความต้องการของผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการ เพ่ือให้เกิดการขยายตวัของตลาดและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจ เน้นการมีมาตรการท่ี
กระตุ้นให้เกิดการพฒันาธุรกิจ และลดอปุสรรคตอ่การพฒันาธุรกิจ 

 6.4 การพฒันาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพืน้ฐานให้พร้อมรับกบัสถานการณ์เน้นการ
สร้างความร่วมมือในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจตา่ง ๆ 
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7. กลุม่ธุรกิจการค้าชายแดน 
มุง่พฒันาสูก่ารเป็นศนูย์กลางการค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการบริการตอ่เน่ืองของ

ภมูิภาคอินโดจีน ประกอบด้วย 
 7.1 การพฒันายกระดบัดา่นการค้าชายแดน ให้มีความสามารถในการแขง่ขนัทางการค้า

กบัประเทศเพ่ือนบ้าน 
 7.2 การก าหนดยทุธศาสตร์การคมนาคม ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ท่ีเช่ือมโยง

เครือข่ายการขนสง่กบัประเทศเพ่ือนบ้าน ในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจตา่ง ๆ ให้สอดคล้องกนั
ตัง้แตก่รอบเล็กไปจนถึงกรอบใหญ่ 

 7.3 การปรับปรุงและสร้างถนน ทางรถไฟและสะพานให้เช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมทาง
บกภายในประเทศ และระหว่างประเทศในภมูิภาคอาเซียน 

 7.4 ความร่วมมือในการเปิดเส้นทางการบินเพ่ือเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือบ้านในภมูิภาค 
 7.5 การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดและสร้าง

รายได้ 
 7.6  การปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกในการค้า การท่องเท่ียว การขนสง่ระหวา่ง

ประเทศ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า การลงทนุและการบริการของประเทศ 
 
กรอบประเด็นวิจยัท่ีน าเสนอมานี ้เป็นการเสริมในประเด็นท่ียงัขาดไปไมไ่ด้ระบไุว้ในนโยบาย

และยทุธศาสตร์การวิจยัของชาต ิฉบบัท่ี 8 และเป็นการสนบัสนนุในประเด็นท่ีระบไุว้แล้วในนโยบาย
และยทุธศาสตร์ฯ ดงักลา่ว ซึ่งในกรณีนีส้ามารถใช้รายละเอียดตา่ง ๆ ได้ในยทุธศาสตร์การวิจยัราย
สาขา 
 
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ 
 
 ในสว่นของสภาวิจยัแหง่ชาติ ซึง่รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการวิจยัของประเทศ เห็น
ควรให้ วช.ซึง่ท าหน้าท่ีหน่วยงานเลขานกุารได้ด าเนินการและปรับบทบาทให้มีความพร้อมและ
ศกัยภาพในการก าหนดทิศทาง  ก ากบัดแูล  สนบัสนนุข้อมลูแก่รัฐและเอกชน และเข้าไปมีบทบาท 
‘น า’ ในการประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงานกลางด้านการวิจยัในแตล่ะประเทศอาเซียน โดยใน
ระยะแรกมีข้อเสนอท่ีควรจะได้ด าเนินการ ดงันี ้

1. จดัท ากรอบการวิจยัเพ่ือรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนทัง้ในภาพรวม  และในอีก 2 
เสาหลกั คือ “ประชาคมความมัน่คงอาเซียน” และ “ประชาสงัคม-วฒันธรรมอาเซียน” 
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2. จดัท าแผนงาน “ความร่วมมือด้านการวิจัยของอาเซียน” เสนอตอ่นายกรัฐมนตรีผู้
ก ากบัดแูล เพ่ือเสนอขออนมุตัใิห้ วช. เป็นองค์กรในการประสานความมือระหว่างหนว่ยงานกลางด้าน
การวิจยั หรือหนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายการวิจยัในหมู่ประเทศสมาชิก โดย
ประกอบด้วยโครงการตา่ง ๆ   

2.1  การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ยทุธศาสตร์ แนวทางและทิศทางการวิจยั รวมทัง้ระบบวิจยั
ของแตล่ะประเทศ 

2.2 การศกึษาดงูานด้านการวิจยัของแตล่ะประเทศ  
2.3 ศกึษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการร่วมมือทางการวิจยัในระดบัอาเซียน ทัง้

ด้านนโยบายและยทุธศาสตร์การวิจยั  ความร่วมมือในการศกึษาวิจยั  การพฒันานกัวิจยัและการผลิต
นกัวิจยั การจดัท ามาตรฐานนกัวิจยัหรือมาตรฐานทางการวิจยั  การจดัท าฐานข้อมลูการวิจยัหรือการ
เช่ือมโยงฐานข้อมลูทางการวิจยั   

 โดยในเบือ้งต้นเห็นควรหาแนวทางร่วมมือในการด าเนินการวิจยัในประเดน็ตา่ง ๆ 
ดงันี ้

การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน  

 การอ านวยความสะดวกทางการค้าในอาเซียน  

 การค้าสินค้าของอาเซียน   

 การพฒันาศลุกากรอาเซียนให้ทนัสมยั   

 การพฒันาระบบศลุกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จดุเดียวของอาเซียน  

 การตรวจสอบและรับรองในอาเซียน  

 การปรับประสานมาตรฐาน และกฎระเบียบด้วยเทคนิค  

 ความปลอดภยัของสินค้าเภสชักรรมในอาเซียน  

 การค้าบริการของอาเซียน  

 การยอมรับร่วมในสาขาบริการ  

 การลงทนุของอาเซียน  

 การรวมตวัทางการเงินในอาเซียน  

 ความร่วมมือด้านอาหาร เกษตรและป่าไม้ของอาเซียน  

 ความมัน่คงด้านอาหารของอาเซียน  

 ความปลอดภยัของอาหาร  
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 การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศและความปลอดภยัอาหารของอาเซียน  

 การจดัการป่าไม้อยา่งยัง่ยืน  
การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง  
 นโยบายการแขง่ขนั  

 การคุ้มครองผู้บริโภค  

 สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน  

 การขนสง่ของอาเซียน  

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

 ความมัน่คงด้านพลงังานในอาเซียน  
การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน  
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)  

 การรวมกลุม่อาเซียน และการลดชอ่งวา่งการพฒันา  

 การมีสว่นร่วมระหวา่งภาครัฐและเอกชนในอาเซียน  
การเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก  
 เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA)  

 ความตกลงหุ้นสว่นเศรษฐกิจอาเซียน-ญ่ีปุ่ น (AJCEP)  

 เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA)  

 เขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ์(AANZFTA)  
2.4  การจดัประชมุร่วมระหว่างผู้บริหารหนว่ยงานวิจยัหน่วยงานกลางด้านการวิจยั หรือ

หนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายการวิจยัในหมู่ประเทศสมาชิก 
3. พฒันาฐานข้อมลูด้านการวิจยัท่ีมีอยูใ่ห้ครอบคลมุ ครบถ้วน สามารถสนองตอบตอ่ความ

ต้องการของภาคเอกชน โดยเพิ่มคลงัข้อมลูงานวิจยัในศาสตร์ตา่ง ๆ ท่ีสามารถตอ่ยอดในเชิงพาณิชย์
และมีประโยชน์ตอ่ภาคธุรกิจด้วยวิธีการเช่ือมโยงข้อมลูกบัหนว่ยงานหรือสถาบนัการศกึษา  หรือ 
เผยแพร่ฐานข้อมลูท่ีมีอยูใ่ห้ภาคเอกชนรับทราบโดยกว้างขวาง นอกเหนือจากการเผยแพร่ในภาครัฐ  

4. จดัท าหลกัเกณฑ์ หรือมาตรฐาน หรือข้อก าหนด หรือข้อผกูพนัการเปิดตลาดบริการ (ข้อ
ผกูพนัเฉพาะ) ในสาขายอ่ย “การบริการด้านการวิจยัและพฒันา” ซึง่เป็นหนึง่ใน 12 สาขาในการ
เจรจาการค้าบริการ หรือ Service Sectoral Classification List 

5. ปรับปรุงระเบียบวา่ด้วยการวิจยัโดยชาวตา่งประเทศ ให้เอือ้ตอ่การเคล่ือนย้ายนกัวิจยั
อาเซียนอยา่งเสรี 
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6. วางแนวทางในการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของนกัวิจยัไทย   
7. จดัท าแนวทางและหลกัเกณฑ์การแบง่ปันผลประโยชน์ด้านการวิจยัระหวา่งนกัวิจยัไทย 

และนกัวิจยัอาเซียน  การแบง่ปันผลประโยชน์ระหวา่งนกัวิจยักบัภาคเอกชน รวมทัง้รายการข้อยกเว้น
ด้านการวิจยัท่ีไมอ่นญุาตให้ตา่งชาติท าการวิจยัในไทย  

8. ปรับเปล่ียนระบบหรือเพิ่มการถ่ายทอดผลงานวิจยั หรือคลีนิกนกัวิจยัให้เข้าถึง
ภาคเอกชนและชมุชนมากกวา่ในปัจจบุนัท่ีเน้นเฉพาะในหมูน่กัวิจยั นักวิชาการด้วยกนัเทา่นัน้ (เร่ิม
จากการเชิญหนว่ยงานภาคเอกชนเข้ารับการประชมุ สมัมนา ฝึกอบรมและเย่ียมชมนิทรรศการให้มาก
ขึน้ อย่างน้อยในอตัราส่วนผู้แทนภาครัฐตอ่ผู้แทนภาคเอกชน เทา่กบั 4:1 

9. ปรับสดัสว่นการอดุหนนุทนุวิจยัให้มุง่เน้นการวิจยัท่ีน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือ
สนบัสนนุการพฒันาการค้า การบริหารให้มากขึน้ 

10. เข้าไปมีบทบาทน าในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขกฏระเบียบให้หน่วยงานวิจยัเพิ่ม
ความสามารถในการจดัหารายได้จากภาคเอกชนมากขึน้  รวมทัง้การทบทวนปรับเปล่ียนกฏระเบียบ
และวิธีปฏิบตัใิห้เอือ้ตอ่การแลกเปล่ียนบคุลากรด้านการวิจยัระหวา่งหนว่ยงานวิจยัภาครัฐและเอกชน  
รวมทัง้การท างานวิจยัร่วมกนั 

 
ข้อเสนอเพ่ือพิจารณาในการพฒันาระบบวิจยัในภาพรวมของประเทศ 
1. สนบัสนนุให้หนว่ยงานวิจยัของรัฐผลิตงานวิจยัท่ีตรงกบัความต้องการของภาคเอกชน  

พร้อม ๆ ไปกบัการมุง่ยกระดบัความสามารถของผู้ประกอบการเอกชนให้สามารถวิจยัและพฒันา
เทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกบัศกัยภาพของตนเอง โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายยอ่ย 

2. จดัให้มีกลไกสนบัสนนุให้เกิดการเช่ือมโยงระหวา่งหน่วยงานวิจยัภาครัฐ และภาคเอกชน 
และสง่เสริมการถ่ายโอนบคุลากรทางการวิจยัระหวา่งหน่วยงานวิจยัของรัฐและของเอกชน  

3. ดงึภาคเอกชน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการค้า การลงทนุ เข้ามามีสว่นร่วมในการจดั
ปฏิรูประบบวิจยัของประเทศ 
 

 
................................................... 
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สารบญั 

 
  หน้า 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร           ค 
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สารบญัแผนภมูิ           น 
บทท่ี 
  1  บทน า       1 
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 วตัถปุระสงค์       3 
 ขอบเขตการวิจยั       3 
 ระเบียบวิธีวิจยั       4 
  ข้อมลูและแหลง่ท่ีมาของข้อมลูการวิจยั       4 
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 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)     24 
  เป้าหมายของการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจของอาเซียน     25 
  แนวทางน าร่องสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน     26 
  พิมพ์เขียวเพ่ือจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)     30 
  วิวฒันาการความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน     62 
  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัประเทศ/กลุม่ประเทศ 
  นอกภมูิภาค (External Relations)     109 
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บทท่ี        หน้า 
 

  3  ศกัยภาพและขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจโดยรวมของไทย 
  ในภมูิภาคอาเซียน    118 
 ข้อมลูพืน้ฐานของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน    118 
 ภาพรวมการค้าสินค้าไทยในตลาดอาเซียน    119 
  การสง่ออกสินค้าของไทยในอาเซียน    119 
  การน าเข้าสินค้าของไทยจากอาเซียน    122 
  ต าแหนง่สินค้าไทยในอาเซียน    125 
 ภาพรวมการค้าบริการของไทยในตลาดอาเซียน    156 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม   
 (Small and Medium Enterprises: SMEs)    262 
 แรงงานไทย    271 
 การลงทนุ    277 
  4  แนวทาง นโยบาย และแผนการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้อง 
  กบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    282 
 สรุปสาระส าคญัทิศทางและยทุธศาสตร์ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและ 
 สงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 11 ท่ีเก่ียวข้องกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    321 
 สรุปสาระส าคญันโยบายและยทุธศาสตร์การวิจยัของชาต ิ     
 ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2555 – 2559)    343 
  5  บทวิเคราะห์และกรอบประเดน็การวิจยั    381 
 ข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริหารสภาวิจยัแหง่ชาต ิ    400 
 กรอบประเด็นการวิจยั   403 
ภาคผนวก    413 
บรรณานกุรม    463 
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 1 แสดงจ านวนพืน้ท่ี ประชากร ความหนานแนน่ของประชากรและ    
  การขยายตวัของจ านวนประชากร ของประเทศสมาชิกอาเซียน  
  ในปี พ.ศ. 2552    414 
 2 แสดงมลูคา่ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  ระหวา่งปี พ.ศ. 2558–2553 (ไตรมาส 3)    415 
 3 แสดงมลูคา่และสดัสว่นการสง่ออก การน าเข้า การค้าภายในและ 
  ภายนอกอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนในปี พ.ศ. 2552    416 
 4 แสดงมลูคา่ อตัราการขยายตวั และสดัสว่นมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทย 
  ในภมูิภาคตา่ง ๆ ทัว่โลกระหวา่งปี พ.ศ. 2551–2554 (ไตรมาส 1)    417 
 5  แสดงมลูคา่ อตัราการขยายตวั และสดัสว่นมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทย 
  ในอาเซียน ระหวา่งปี พ.ศ. 2551–2554 (ไตรมาส 1)    418 
 6 แสดงมลูคา่ อตัราการขยายตวั และสดัสว่นโครงสร้างสินค้าสง่ออกของไทย 
  ในอาเซียน ระหวา่งปี พ.ศ. 2551–2554 (ไตรมาส 1)    419 
 7 แสดงมลูคา่ อตัราการขยายตวั และสดัสว่นสินค้าสง่ออก 10 อนัดบัแรกของไทย 
  ในอาเซียน ระหวา่งปี พ.ศ. 2551–2554 (ไตรมาส 1)    424 
 7.1 แสดงมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทยไปกมัพชูาจ าแนกตามรายสินค้า  
 10 อนัดบัแรก ระหวา่งปี พ.ศ. 2550–2552    425 
 7.2 แสดงมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทยไปบรูไนจ าแนกตามรายสินค้า 
 10 อนัดบัแรก ระหวา่งปี พ.ศ. 2550–2552    425 
 7.3  แสดงมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทยไปพมา่จ าแนกตามรายสินค้า 
 10 อนัดบัแรก ระหวา่งปี พ.ศ. 2550–2552    426 
 7.4 แสดงมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทยไปฟิลิปปินส์จ าแนกตามรายสินค้า 
 10 อนัดบัแรก ระหวา่งปี พ.ศ. 2550–2552    426 
 7.5 แสดงมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทยไปมาเลเซียจ าแนกตามรายสินค้า 
 10 อนัดบัแรก ระหวา่งปี พ.ศ. 2550–2552    427 



ท 
 

ตารางท่ี  หน้า 
 

 7.6 แสดงมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทยไปลาวจ าแนกตามรายสินค้า 
 10 อนัดบัแรก ระหวา่งปี พ.ศ. 2550–2552    427 
 7.7 แสดงมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทยไปเวียดนามจ าแนกตามรายสินค้า 
 10 อนัดบัแรก ระหวา่งปี พ.ศ. 2550–2552    428 
 7.8 แสดงมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทยไปสิงคโปร์จ าแนกตามรายสินค้า 
 10 อนัดบัแรก ระหวา่งปี พ.ศ. 2550–2552    428 
 7.9 แสดงมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทยไปอินโดนีเซียจ าแนกตามรายสินค้า 
  10 อนัดบัแรก ระหวา่งปี พ.ศ. 2550–2552    429 
 8 แสดงมลูคา่ อตัราการขยายตวั และสดัสว่นสินค้าสง่ออก 10 อนัดบัแรก 
  ของไทย ในตลาดโลก ระหวา่งปี พ.ศ. 2551–2554 (ไตรมาส 1)    430 
 9 แสดงมลูคา่ อตัราการขยายตวั และสดัสว่นมลูคา่การน าเข้าสินค้าของไทย 
  จากภมูิภาคตา่ง ๆ ทัว่โลก ระหวา่งปี พ.ศ. 2551–2554 (ไตรมาส 1)    431 
 10 แสดงมลูคา่ อตัราการขยายตวั และสดัสว่นมลูคา่การน าเข้าสินค้าของไทย 
  จากอาเซียน ระหว่างปี พ.ศ. 2551–2554 (ไตรมาส 1)    432 
 11 แสดงมลูคา่ อตัราการขยายตวั และสดัสว่นโครงสร้างสินค้าน าเข้าของไทย 
  จากอาเซียน ระหว่างปี พ.ศ. 2551–2554 (ไตรมาส 1)    433 
 12 แสดงมลูคา่ อตัราการขยายตวั และสดัสว่นสินค้าน าเข้า 10 อนัดบัแรกของไทย 
  จากอาเซียน ระหว่างปี 2551–2554 (ไตรมาส 1)    438 
 12.1 แสดงมลูคา่การน าเข้าสินค้าของไทยจากกมัพชูาจ าแนกตามรายสินค้า 
  10 อนัดบัแรก ระหวา่งปี 2550–2552    439 
 12.2 แสดงมลูคา่การน าเข้าสินค้าของไทยจากบรูไนจ าแนกตามรายสินค้า 
  10 อนัดบัแรก ระหวา่งปี 2550–2552    439 
 12.3 แสดงมลูคา่การน าเข้าสินค้าของไทยจากพมา่จ าแนกตามรายสินค้า 
  10 อนัดบัแรก ระหวา่งปี 2550–2552    440 
 12.4 แสดงมลูคา่การน าเข้าสินค้าของไทยจากฟิลิปปินส์จ าแนกตามรายสินค้า 
  10 อนัดบัแรก ระหวา่งปี 2550–2552    440 
 12.5 แสดงมลูคา่การน าเข้าสินค้าของไทยจากมาเลเซียจ าแนกตามรายสินค้า 
  10 อนัดบัแรก ระหวา่งปี 2550–2552    441 



ธ 
 

ตารางท่ี  หน้า 
 

 12.6 แสดงมลูคา่การน าเข้าสินค้าของไทยจากลาวจ าแนกตามรายสินค้า 
  10 อนัดบัแรก ระหวา่งปี 2550–2552    441 
 12.7 แสดงมลูคา่การน าเข้าสินค้าของไทยจากเวียดนามจ าแนกตามรายสินค้า 
  10 อนัดบัแรก ระหวา่งปี 2550–2552    442 
 12.8 แสดงมลูคา่การน าเข้าสินค้าของไทยจากสิงคโปร์จ าแนกตามรายสินค้า 
  10 อนัดบัแรก ระหวา่งปี 2550–2552    442 
 12.9 แสดงมลูคา่การน าเข้าสินค้าของไทยจากอินโดนีเซียจ าแนกตามรายสินค้า 
  10 อนัดบัแรก ระหวา่งปี 2550–2552    443 
 13 แสดงมลูคา่ อตัราการขยายตวั และสดัสว่นสินค้าน าเข้า 10 อนัดบั 
  แรกของไทยจากตลาดโลก ระหวา่งปี พ.ศ. 2551–2554 (ไตรมาส 1)    444 
 14 แสดงมลูคา่ อตัราการขยายตวั และสดัสว่นการค้าของไทยกบัประเทศ 
  สมาชิกอาเซียน ระหว่างปี พ.ศ. 2551–2554 (ไตรมาส 1)    445 
 15 แสดงมลูคา่ อตัราการขยายตวั และสดัสว่นโครงสร้างสินค้าเกษตรกรรม 
  ของไทยในอาเซียน ระหวา่งปี พ.ศ. 2551–2554 (ไตรมาส 1)    447 
 16 แสดงจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดนิทางเข้ามายงัประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
  ระหวา่งปี พ.ศ. 2549–2552    452 
 17 แสดงจ านวนและสดัสว่นนกัทอ่งเท่ียวจากภมูิภาค/ประเทศตา่ง ๆ 10 อนัดบั 
  แรกท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในภมูิภาคอาเซียน  
  ระหวา่งปี พ.ศ. 2550–2552  453 
 18 แสดงจ านวนนกัท่องเท่ียวจากตา่งประเทศตา่ง ๆ ท่ีเดนิทางมาทอ่งเท่ียว 
  ในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2549–2554    454 
 19  แสดงแผนท่ีน าทางยทุธศาสตร์การพฒันาภาคบริการของประเทศไทย    456 
 20 แสดงจ านวนแรงงานไทยจ าแนกตามระดบัการศกึษา  
  ระหวา่งปี พ.ศ. 2551–2549    461 
  
   
     
 



น 
 

 
สารบญัแผนภมูิ 

 
แผนภมูิท่ี  หน้า 
 

 1 แสดงโครงสร้างสินค้าสง่ออกของไทยในอาเซียน  
  ระหว่างปี พ.ศ. 2551 2552 และ 2553    121 
 2  เปรียบเทียบสินค้าสง่ออกของไทยในอาเซียน 
  ระหวา่งไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2553 และไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2554    121 
 3  แสดงโครงสร้างสินค้าน าเข้าของไทยในอาเซียน 
  ระหวา่งปี พ.ศ. 2551  2552  และ 2553    123 
 4  เปรียบเทียบสินค้าน าเข้าของไทยในอาเซียน 
  ระหวา่งไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2553 และไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2554     124 
 5  แสดงสว่นแบง่ตลาดสินค้าอตุสาหกรรมของอาเซียน    145 
 6  แสดงโครงสร้างและกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบับริการการท่องเท่ียว    178 
 7  แสดงการเปล่ียนแปลงของจ านวนนกัทอ่งเท่ียวระหวา่งประเทศ 
  ของโลกและของไทย ระหว่าง พ.ศ.  2548-2553    181 

 
 

 
 
 



1 
 

 
บทที่ 1 
บทน า 

 

ที่มาและความส าคัญ 
 
สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (Association of South East 

Asian Nations: ASEAN) เป็นองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีความใกล้ชิดและมี
ความส าคญักบัไทยมากท่ีสดุ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาการด าเนินงานในด้านตา่ง ๆ ของอาเซียนมี
พฒันาการมาเป็นล าดบั โดยไทยมีบทบาทส าคญัในการผลกัดนัความร่วมมือของอาเซียนให้มีความ
คืบหน้ามาตลอด ไมว่า่จะเป็นการจดัท าเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 
ซึง่ได้ด าเนินการมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2535 ความตกลงด้านการค้าบริการอาเซียน (ASEAN Framework 
Agreement on Services: AFAS) ซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2539 รวมถึงความร่วมมือทางด้าน
วฒันธรรม ความมัน่คง และอ่ืน ๆ ในปัจจบุนัอาเซียนให้ความส าคญักบัการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ซึง่ประกอบด้วย 3 เสาหลกั (Pillars) ได้แก่ (1) 
ประชาคมความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Security Community: ASC) (2) ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และ  (3) ประชาคมสงัคม-วฒันธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio-cultural Community: ASCC) ทัง้ 3 เสาดงักลา่วข้างต้นนัน้ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือ AEC เป็นเร่ืองท่ีมีความชดัเจนและเป็นรูปธรรมมากท่ีสดุ เน่ืองจากมีรากฐานมาจาก
ความร่วมมือและความตกลงทางเศรษฐกิจท่ีประเทศสมาชิกได้ด าเนินการร่วมกนัมาแล้วระยะหนึง่ 
หรืออาจกลา่วได้วา่เป็นการสานตอ่ความร่วมมือและความตกลงท่ีมีอยูเ่ดมิให้เป็นรูปธรรมและมีแบบ
แผนมากยิ่งขึน้  
 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก าหนดวตัถปุระสงค์ตามวิสยัทศัน์อาเซียนท่ีจะให้ภมูิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้มีความมัน่คง มัง่คัง่และสามารถแขง่ขนักบัภมูิภาคอ่ืน ๆ ได้ โดย (1) มุง่ให้เกิดการ
ไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า การบริการ การลงทนุ เงินทนุ การพฒันาทางเศรษฐกิจ และการลด
ปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล า้ทางสงัคม (2) มุง่ท่ีจะจดัตัง้ให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและ
เป็นฐานการผลิต โดยจะริเร่ิมกลไกและมาตรการใหม ่ๆ ในการปฏิบตัิตามข้อริเร่ิมทางเศรษฐกิจท่ีมี
อยู่แล้ว (3) ให้ความชว่ยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหมข่องอาเซียน (กมัพชูา ลาว เมียนมา่ร์ และ
เวียดนาม หรือ CLMV) เพ่ือลดชอ่งวา่งของระดบัการพฒันาและช่วยให้ประเทศเหล่านีเ้ข้าร่วมใน
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กระบวนการรวมตวัทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) สง่เสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและ
เศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงิน และตลาดเงินทนุ การประกนัภยัและภาษีอากร การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานและการคมนาคม กรอบความร่วมมือด้านกฎหมาย การพฒันาความร่วมมือด้าน
การเกษตร พลงังาน การท่องเท่ียว การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ โดยการยกระดบัการศกึษาและการ
พฒันาฝีมือ 
 

การด าเนินงานเพ่ือน าไปสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเร่ิมต้นน าร่องจากการรวมกลุม่ใน 12 
สาขาส าคญัของอาเซียน (12 Priority Integration Sectors) เพ่ือให้เกิดการเคล่ือนย้ายสินค้า บริการ
ได้อยา่งเสรีและมีการใช้ทรัพยากรตา่ง ๆ ร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนีป้ระเทศสมาชิกยงั
ได้ร่วมกนัก าหนดยทุธศาสตร์ระยะยาวท่ีจะน าไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใน ค.ศ. 2015 โดย
จดัท าเป็นแผนงานเชิงบรูณาการด้านเศรษฐกิจท่ีเรียกอีกช่ือหนึง่วา่ “พิมพ์เขียวเพ่ือจดัตัง้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC Blueprint” ซึง่ระบใุจความว่าในปี ค.ศ. 2015 ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจะมีคณุลกัษณะท่ีส าคญั คือ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั (Single Market and 
Production Base) การเป็นภมูิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขง่ขนัสงู (Highly Competitive 
Economic Region) การเป็นภมูิภาคท่ีมีพฒันาการทางเศรษฐกิจท่ีเทา่เทียมกนั (Region of 
Equitable Economic Development) และ การเป็นภมูิภาคท่ีบรูณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลกได้
อยา่งสมบรูณ์ (Region Fully Integrated into the Global Economy)  โดยในการนีอ้าเซียนได้
ก าหนดแผนงานเพ่ือด าเนินการไปสูค่ณุลกัษณะส าคญัในแตล่ะด้านไว้อย่างครอบคลมุ อาทิ การ
ขจดัมาตรการทางภาษีและท่ีมิใชภ่าษี การปรับปรุงกฏวา่ด้วยแหลง่ก าเนิดสินค้า การสง่เสริมสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา การพฒันามาตรฐานและความสอดคล้องของผลิตภณัฑ์ การพฒันาขีด
ความสามารถของบคุลากร และการเคล่ือนย้ายแรงงานอยา่งเสรี เป็นต้น   

 

แผนงานและมาตรการข้างต้นและอีกหลายมาตรการของอาเซียนท่ีจะด าเนินการร่วมกนัใน
อนาคตอนัใกล้ ล้วนแล้วแตส่่งผลกระทบในทางใดทางหนึง่ตอ่ประเทศสมาชิกด้วยกนัแทบทัง้สิน้ ดงันัน้ 
ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต ิ(วช.) ในฐานะหนว่ยงานกลางท่ีรับผิดชอบจดัท าแนวทางและ
นโยบายด้านการวิจยั สง่เสริมสนบัสนนุและบริหารจดัการด้านการวิจยัของประเทศ จึงได้รวบรวม 
ศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง วิเคราะห์ สงัเคราะห์ เพ่ือก าหนดกรอบประเด็นการวิจยัให้หน่วยงานวิจยั
และนกัวิจยัทัว่ประเทศน าไปเป็นแนวทางศกึษาวิจยัเตรียมการรองรับผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้
หรือหาแนวทางใช้ประโยชน์จากมาตรการตา่ง ๆ อย่างเต็มท่ีโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสาขาท่ีประเทศ
ไทยมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการแขง่ขนัสงู รวมทัง้ในสาขาท่ีไทยจ าเป็นต้องได้รับการ
พฒันาอยา่งเร่งดว่น ตลอดจนเพ่ือให้ได้แนวทางการสง่เสริมความร่วมมือด้านการวิจยัระหวา่งไทย
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กบัประเทศในกลุม่สมาชิกอาเซียน และแนวทางการบริหารจดัการด้านการวิจยัของประเทศภายใต้
สถานการณ์การรวมกลุม่ของประเทศสมาชิกอาเซียนตามบทบาทหน้าท่ีของ วช. อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้ได้กรอบประเดน็การวิจยัรองรับสถานการณ์การรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของไทยท่ีเหมาะสม ก่อประโยชน์สงูสดุและสอดคล้องกบั AEC Blueprint ให้หนว่ยงานวิจยั
ทัว่ประเทศใช้เป็นแนวทางด าเนินการ 

2. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายตอ่คณะกรรมการบริหารสภาวิจยัแหง่ชาตเิก่ียวกบัแนวทางการ
สง่เสริม สนบัสนนุและการบริหารจดัการด้านการวิจยัของส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต ิ
ภายใต้สถานการณ์การรวมกลุม่ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

ขอบเขตการวจิัย 
 
 การด าเนินงานในครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงนโยบาย โดยมีเป้าหมายสดุท้ายท่ีกรอบประเด็น
การวิจยัท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัสถานการณ์การรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทัง้ในเชิง
รุกและเชิงรับของประเทศไทย และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการสง่เสริมความร่วมมือด้านการ
วิจยัระหวา่งไทยกบัประเทศสมาชิกอาเซียน โดยวิเคราะห์เชิงลกึในภาพกว้างจากข้อมลูตา่ง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 

1. หลกัการความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน  
2. ศกัยภาพและขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจโดยรวมระหวา่งปี พ.ศ. 2549–2554 ของ

ไทยในภมูิภาคอาเซียน  
3. แนวทาง นโยบาย และแผนการด าเนินงานด้านการค้าสินค้า การค้าบริการท่ีเก่ียวข้อง

กบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย  รวมทัง้ แนวทาง
ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายและยทุธศาสตร์
การวิจยัของชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) และยทุธศาสตร์การวิจยัรายสาขาของ วช.  
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ระเบียบวธีิวจิัย 
 

ข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูลในการวิจัย  
 

 การด าเนินงานในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยอาศยัข้อมลู
ทตุยิภมูิ (Secondary Data) ประกอบด้วย 
 

1. หลกัการความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน: เป็น
ข้อมลูเก่ียวกบัความเป็นมาของอาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เป้าหมาย  แผนการ
ด าเนินงาน วิวฒันาการท่ีผ่านมา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 

2. ศกัยภาพและขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจโดยรวมของไทยในภมูิภาคอาเซียน: เป็น
ข้อมลูเศรษฐกิจโดยรวมระหวา่งปี พ.ศ. 2549–2554 สถานการณ์ปัจจบุนั ต าแหนง่ของการค้าสินค้า 
การค้าบริการ และแรงงานของประเทศไทยในภมูิภาคอาเซียน 

 

3. แนวทาง นโยบาย และแผนการด าเนินงานด้านการค้าสินค้า การค้าบริการท่ีเก่ียวข้อง
กบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย  รวมทัง้ แนวทาง
ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  นโยบายและ
ยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) และยทุธศาสตร์การวิจยัรายสาขาของ วช. 

 

โดยมีแหลง่ท่ีมาของข้อมลูจากเอกสารความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในด้านตา่ง ๆ 
แผนงานการรวมกลุม่ของอาเซียน  พระราชบญัญตัิ กฏหมาย กฏระเบียบ มตคิณะรัฐมนตรี  
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของชาต ินโยบายและแผนการด าเนินงานของภาครัฐและเอกชน  
ฐานข้อมลูสถิต ิ ส ามะโนประชากร  รายงานประจ าปี  รายงานผลการส ารวจ  รายงานผลการวิจยั 
รายงานการประชมุ บทวิเคราะห์ เอกสารประกอบการประชมุ/สมัมนา   

 
ขัน้ตอนและวิธีด าเนินงาน 
 

1. รวบรวมข้อมลูทตุยิภมูิท่ีเก่ียวข้องทัง้ท่ีมีการเผยแพร่ในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ และเผยแพร่
ทางเว็บไซด์หลกัของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ส านกังานเลขาธิการอาเซียน  
กระทรวงตา่งประเทศ  กระทรวงพาณิชย์  สภาหอการค้าไทย องค์การการค้าโลก  ส านกังาน
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาต ิส านกังานสถิติ
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แหง่ชาต ิกระทรวงคมนาคม  กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา มหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน ฯลฯ 
จดัหมวดหมูแ่ละประมวลข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมได้  
 

2. ศกึษาเชิงลกึในแตล่ะประเด็น  
2.1 หลกัการความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน  
2.2 ศกัยภาพและขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจโดยรวมของไทยในภมูิภาคอาเซียน  
2.3 แนวทาง นโยบาย และแผนการด าเนินงานด้านการค้าสินค้า การค้าบริการท่ี

เก่ียวข้องกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย  รวมทัง้ 
แนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  นโยบายและ
ยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) และยทุธศาสตร์การวิจยัรายสาขาของ วช. 

 

3. วิเคราะห์ผลกระทบทัง้ในทางบวกและทางลบท่ีไทยจะได้รับจากประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  ความพร้อมของไทย ทิศทางท่ีควรจะเป็น จดุเดน่ท่ีเป็นโอกาสและจดุด้อยท่ีเป็นอปุสรรค
ของไทยตอ่การรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

 

4. จดัท ากรอบประเด็นการวิจยัท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในทกุประเดน็ทัง้ในเชิงรุกและเชิงรับ และจดัท าข้อเสนอแนะตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการวิจยัแหง่ชาตเิก่ียวกบัทิศทางการสง่เสริมความร่วมมือด้านการวิจยัระหวา่งไทยกบั
อาเซียน และการบริหารจดัการด้านการวิจยัของประเทศภายใต้สถานการณ์การรวมกลุม่ของ
ภมูิภาคอาเซียน โดยตอ่ยอดจากผลการศกึษาและการวิเคราะห์ในข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 บนพืน้ฐาน
ของความสอดคล้องกบัแนวทาง นโยบาย และแผนการด าเนินงานด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ
ของหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย  รวมทัง้ แนวทางพฒันาประเทศตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  นโยบายและยทุธศาสตร์การวิจยัของ
ชาต ิฉบบัท่ี 8  (พ.ศ. 2555-2559)  

 
การน าเสนอผลการด าเนินงาน 
 

เนือ้หาหลกัท่ีน าเสนอในรายงานนี ้ประกอบด้วย 
 

1. หลกัการความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน  
 

2. ศกัยภาพและขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจโดยรวมระหวา่งปี พ.ศ. 2549–2554 ของ
ไทยในภมูิภาคอาเซียน  
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3. แนวทาง นโยบาย และแผนการด าเนินงานด้านการค้าสินค้า การค้าบริการท่ีเก่ียวข้อง
กบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย  รวมทัง้ แนวทาง
ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  นโยบายและ
ยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ ฉบบัท่ี 8  (พ.ศ. 2555-2559) และยทุธศาสตร์การวิจยัรายสาขาของ วช. 

 

4. บทวิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงาน 
 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 

การด าเนินงานครัง้นีใ้ช้ระยะเวลา 6 เดือน ระหวา่งเมษายน ถึง กนัยายน 2554 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ผลท่ีได้จากการด าเนินงานในครัง้นี ้จะท าให้ประเทศไทยมีกรอบประเด็นการวิจยัเพ่ือรองรับ
สถานการณ์ การรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่สง่ผลตอ่ความพร้อม โอกาสและขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ ตลอดจนส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาตไิด้ข้อมลู 
ข้อเสนอแนะ ประกอบการก าหนดทิศทางการบริหารจดัการด้านการวิจยัของประเทศภายใต้ความ
ร่วมมือของกลุม่ประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สง่ผลตอ่ความสมัพนัธ์อนัดี
ระหวา่งประเทศ ความมัน่คง แข็งแกร่งด้านวิชาการ การวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
สมาชิกกลุม่อาเซียน  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 กรอบประเด็นการวิจยั หมายถึง แนวทาง หรือหวัข้อของการวิจยัในภาพกว้าง ๆ หรือสิ่งท่ี
นา่สนใจ ท่ีสมควรจะด าเนินการวิจยั  
 

ทิศทางการวิจยั หมายถึง ลกัษณะหรือแนวทางการท าวิจยัท่ีมุง่ไปสูส่ิ่งท่ีคาดหวงัวา่จะ
เกิดขึน้ในอนาคต 
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 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) หมายถึง เสาหลกั
หนึง่ในสามเสาหลกัของจดัตัง้ประชาคมอาเซียน ท่ีมุง่เน้นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของกลุม่
ประเทศสมาชิกอาเซียน  
 

 สมาคมประชาชาตแิหง่เอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (Association of Southeast 
Asian Nations: ASEAN) หมายถึงกลุม่ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน
ดารุสซาลาม กมัพชูา ลาว เมียนมา่ร์ และเวียดนาม ท่ีรวมตวัด าเนินนโยบายทัง้ด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคมร่วมกนั  
 

พนัธมิตรทางเศรษฐกิจ (Closer Economic Partnership: CEP) หมายถึง ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจท่ีมีการพฒันารูปแบบไปจากท่ีเคยมีมา โดยมีกรอบความร่วมมือท่ีกว้างขวางกว่าเขตการค้า
เสรี 

 

สนธิสญัญา (Treaty) หมายถึง ความตกลงระหว่างประเทศ ซึง่ได้ท าขึน้ระหว่างรัฐ หรือกบั
องค์การระหวา่งประเทศเป็นลายลกัษณ์อกัษรและอยูภ่ายใต้บงัคบัของกฏหมายระหวา่งประเทศ ไม่
วา่จะเป็นตราสารฉบบัเดียวหรือหลายฉบบัประกอบกนั และไมว่า่จะเรียกช่ืออยา่งไรก็ตาม โดยตรา
สารนัน้ ต้องก่อให้เกิดสิทธิและพนัธกรณีระหวา่งประเทศขึน้ ประเภทของสนธิสญัญาอาจแบง่ตาม
จ านวนประเทศท่ีเป็นภาคี (ประเทศคูส่ญัญา) ได้แก่ (1) สนธิสญัญาทวิภาคี (Bilateral Treaty) คือ 
สนธิสญัญาสองฝ่าย หรือสนธิสญัญาท่ีมีคูภ่าคี 2 ฝ่าย (2) สนธิสญัญาพหภุาคี (Multilateral 
Treaty) คือ สนธิสญัญาท่ีมีผู้ เข้าร่วมเจรจาหรือร่วมลงนามมากกวา่ 2 ฝ่ายขึน้ไป หรืออาจพิจารณา
จากช่ือท่ีเรียก เชน่ (1) สนธิสญัญา (Treaty) เป็นข้อตกลงส าคญัเป็นทางการท่ีกระท าโดยรัฐ มกัเป็น
ความตกลงทางการเมือง (2) อนสุญัญา (Convention) ปกตใิช้กบัเอกสารทางการท่ีมีลกัษณะเป็น
พหภุาคี หรือเอกสารความตกลงท่ีร่างขึน้โดยองค์การของสถาบนัระหวา่งประเทศ (3) พิธีสาร 
(Protocal) เป็นความตกลงท่ีมีลกัษณะเป็นทางการน้อยกวา่สนธิสญัญาหรืออนสุญัญา และไมใ่ช่
ความตกลงท่ีกระท าโดยประมขุของรัฐ (4) ความตกลง (Agreement) เป็นเอกสารท่ีมีลกัษณะเป็น
ทางการน้อยกวา่สนธิสญัาหรืออนสุญัญา และไมไ่ด้กระท าโดยประมขุของรัฐ ปกตใิช้ความตกลงใน
ลกัษณะท่ีมีขอบเขตจ ากดั หรือมีลกัษณะไมถ่าวร และมีภาคีน้อยกวา่ภาคีในอนสุญัญาตามปกติ (5) 
บนัทกึหรือหนงัสือแลกเปล่ียน เป็นวิธีท่ีไมเ่ป็นทางการ โดยรัฐอาจจะแสดงเจตนารมณ์วา่ยอมรับ
พนัธกรณีบางอย่าง และ (6) ข้อตกลง (Arrangement) ใช้เร่ืองความตกลงท่ีมีลกัษณะชัว่คราวหรือ
เฉพาะกาล หรืออาจพิจารณาจากฐานะของผู้ เข้าร่วมการท าสนธิสญัญา เชน่ สนธิสญัญาท่ีท าโดย
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ประมขุของรัฐ ถือเป็นอคัรภาคีผู้ท าสญัญา สนธิสญัญาท่ีท าโดยรัฐบาล เป็นสนธิสญัญาระหวา่ง
รัฐบาล สนธิสญัญาท่ีท าโดยรัฐมนตรี สนธิสญัญาท่ีท าโดยหนว่ยงานของรัฐ เป็นต้น 

 

เขตการค้าเสรี (Free Trade Area) หมายถึง การรวมกลุม่เศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพ่ือลด
ภาษีศลุกากรระหว่างกนัภายในกลุม่ท่ีท าข้อตกลงลงให้เหลือน้อยท่ีสุด หรือเป็น 0% และใช้อตัรา
ภาษีปกตท่ีิสงูกวา่กบัประเทศนอกกลุม่ การท าเขตการค้าเสรีในอดีตมุง่ในด้านการเปิดเสรีด้านสินค้า 
(Goods) โดยการลดภาษีและอปุสรรคท่ีไมใ่ชภ่าษีเป็นหลกั แตเ่ขตการค้าเสรีในระยะหลงั ๆ นัน้ รวม
ไปถึงการเปิดเสรีด้านบริการ (Service) และการลงทนุด้วย 

 

เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Agreement: AFTA) หมายถึง การรวมกลุม่
ทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในกลุม่อาเซียนเพ่ือสง่เสริมให้การค้าขายระหวา่งกนัในอาเซียน
เป็นไปอยา่งเสรี โดยมีเป้าหมายท่ีจะลดภาษีศลุกากรระหวา่งกนัลงเหลือ 0-5% และยกเลิก
มาตรการกีดกนัทางการค้าอ่ืน ๆ  

 

กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on 
Services: AFAS) หมายถึง ความตกลงรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน มี
เป้าหมายเพ่ือสง่เสริมความร่วมมือและการเปิดเสรีการค้าบริการ (Liberalization of Trade in 
Services) ระหวา่งประเทศสมาชิก การเปิดเสรีในด้านการเข้าสูต่ลาด (Market Access) ด้านการ
ประติบตัเิย่ียงคนชาต ิ(National Treatment) และข้อผกูพนัซึง่ลด/เลิกมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีเป็นอปุสรรค
ตอ่การเปิดเสรีการค้าบริการระหวา่งประเทศสมาชิก  

 

 เขตการลงทนุอาเซียน (ASEAN Investment Area: AIA) เป็นความร่วมมือเพ่ือให้อาเซียน
เป็นแหลง่ดงึดดูการลงทนุทัง้จากภายในและภายนอกอาเซียน มีบรรยากาศการลงทนุท่ีเสรีและ
โปร่งใส โดยมีเป้าหมายให้อาเซียนเดมิ 6 ประเทศเปิดเสรีการลงทนุและให้การปฏิบตัเิย่ียงคนชาตแิก่
นกัลงทนุอาเซียนภายในปี 2553 และส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนใหมภ่ายในปี 2558 
 

ความตกลงวา่ด้วยการลงทนุอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: 
ACIA) เป็นความตกลงด้านการลงทนุฉบบัใหมข่องอาเซียน โดยน าความตกลงวา่ด้วยเขตการลงทนุ
อาเซียน (Agreement on the ASEAN Investment Area: AIA) ผนวกกบัความตกลงว่าด้วยการ
สง่เสริมและคุ้มครองการลงทนุอาเซียน (ASEAN Agreement for the Promotion and Protection 
of Investment) มาปรับปรุงให้ทนัสมยัครอบคลมุและทดัเทียมกบักฎเกณฑ์การลงทนุในระดบัสากล 
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โครงการความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมของอาเซียน (ASEAN Industrial Cooperation 
Scheme: AICO) คือโครงการท่ีมีผู้ประกอบการอยา่งน้อย 1 ราย ในประเทศอาเซียนประเทศใด
ประเทศหนึง่ร่วมมือกบัผู้ประกอบการอยา่งน้อย 1 ราย ในอีกประเทศหนึง่ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
เพิ่มศกัยภาพในการผลิตสินค้าอตุสาหกรรมของอาเซียน และสนบัสนนุการแบง่การผลิตภายใน
อาเซียน รวมถึงการใช้วตัถดุิบภายในภมูิภาค 

 

ความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกด้านศลุกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จดุเดียว
ของอาเซียน (Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window) เป็นความ
ตกลงท่ีผลกัดนัให้สมาชิกอาเซียนตัง้ National Single Window ในประเทศตนเอง ให้มีการย่ืนเอกสาร
และข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการน าเข้าสง่ออก ณ จดุเดียว โดยประสานหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการ
น าเข้าสง่ออก ให้สง่ข้อมลูให้กรมศลุกากรเพ่ือการตดัสินใจในการตรวจปล่อยสินค้าเพียงครัง้เดียว 
และเม่ือสามารถจดัตัง้ National Single Window ขึน้ได้ จะมีการประสานกนัในกลุม่ประเทศ
อาเซียน โดยพฒันาน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้เกิดการอ านวยความสะดวกด้านศลุกากรด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จดุเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) โดยสรุปสาระส าคญัของ
ความตกลงดงักล่าวได้ดงันี ้(1) ร่าง ASEAN Agreement to Establish and Implement the 
ASEAN Single Window ซึง่ได้รับความเห็นชอบในหลกัการจากการประชมุรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียนแล้ว มีสาระส าคญัประกอบด้วยเป้าหมายและหลกัการ ค าจ ากดัความ การพฒันาของ 
ASEAN Single Window และการด าเนินงาน (2) ร่างพิธีสารวา่ด้วยการอ านวยความด้านศลุกากร
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จดุเดียวของอาเซียน (ASEAN Protocol to Establish and Implement 
the ASEAN Single Window) ซึง่ลงนามโดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั มีสาระส าคญั
ประกอบด้วย วตัถปุระสงค์ หลกัการ ค าจ ากดัความทัว่ไป และค าจ ากดัความของ ASEAN Single 
Window และ National Single Window ขอบเขตของการน าไปใช้ รูปแบบของเอกสาร พิธีการและ
การบริหารข้อมลู การน าเทคโนโลยีด้านการส่ือสารและแลกเปล่ียนข้อมลูไปใช้ในธุรกิจ กระบวนการ 
บทบาทและหน้าท่ีของกรมศลุกากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจปล่อยสินค้า 
ข้อก าหนดอ่ืน ๆ เชน่ การระงบัข้อพิพาท การจดัการเก่ียวกบัหนว่ยงาน และการบงัคบัใช้  

 

ข้อตกลงวา่ด้วยการใช้อตัราภาษีศลุกากรพิเศษท่ีเทา่กนั (Common Effective Preferential 
Tariff: CEPT) เป็นการลดอตัราภาษีศลุกากรแก่สินค้าท่ีน าเข้าระหวา่งกนัของประเทศสมาชิก
อาเซียนภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน  
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ความตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreements: MRAs) เป็นความตกลงท่ี
เสนอให้คูค้่าแตล่ะฝ่ายยอมรับมาตรฐานและการตรวจสอบสินค้าของกนัและกนัในการท าการค้า
ระหวา่งประเทศ และเกิดขึน้เม่ือประเทศคูค้่ามีมาตรฐานบงัคบัท่ีแตกตา่งกนั ซึง่แตล่ะประเทศจะ
เปรียบเทียบมาตรฐาน และวิธีการตรวจสอบคณุภาพสินค้าแตล่ะชนิดท่ีจะท าการค้าของประเทศคู่
ค้า โดยท่ีไมต้่องตรวจสอบและรับรองซ า้อีกตอ่ไป  

 

สินค้าออ่นไหว (Sensitive List: SL) หมายถึง สินค้าท่ีอาจสร้างผลกระทบตอ่เน่ืองอย่าง
รุนแรงในทางเศรษฐกิจ สงัคม หรือการเมือง เม่ือมีการเปล่ียนแปลงในตลาดสินค้านัน้ ตวัอยา่งของ
สินค้าประเภทนีใ้นหลายประเทศ ได้แก่ สินค้าเกษตรบางรายการ สิ่งทอ และเหล็กกล้า 

 

มาตรการท่ีมิใชภ่าษี (Non-tariff Measures: NTMs) เป็นกฎระเบียบข้อบงัคบัของภาครัฐท่ี
เก่ียวข้องกบัการค้าระหวา่งประเทศ โดยองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) 
อนญุาตให้ใช้ได้ในกรณีการสง่เสริมการค้าท่ีเป็นธรรม หรือมีสิทธ์ิใช้เป็นข้อยกเว้นในกรณีฉกุเฉินและ
จ าเป็น รวมทัง้เพ่ือคุ้มครองชีวิตและสขุภาพของมนษุย์ พืชและสตัว์ ทัง้นีจ้ะต้องไมเ่ป็นการเลือก
ปฏิบตัิอยา่งไมมี่เหตผุล หรือไมมี่ผลตอ่การกีดกนัทางการค้าอยา่งแอบแฝง และต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ภายใต้ความตกลงท่ีก ากบัดแูล เชน่ มาตรการสขุอนามยัและสขุอนามยัพืช (Sanitary 
and Phytosanitary Measures: SPS) มาตรการอปุสรรคทางการค้าด้านเทคนิค (Technical 
Barriers to Trade: TBT) มาตรการตอบโต้การทุม่ตลาด (Anti-Dumping: AD) มาตรการตอบโต้
การอดุหนนุ (Countervailing Duty: CVD) เป็นต้น  

 

การกีดกนัทางการค้าท่ีไมใ่ช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) เป็นกฎระเบียบข้อบงัคบัท่ี
รัฐบาลประเทศตา่ง ๆ ก าหนดขึน้ เพ่ือเป็นอปุสรรคตอ่การสง่ออกของประเทศคูค้่า หรือเพ่ือกีดกนั
การน าเข้าท่ีไมส่อดคล้องกบัความตกลงระหวา่งประเทศ การก าหนดคณุภาพท่ีเกินมาตรฐานสากล
หรือการเข้มงวดในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและใช้เวลาในการตรวจสอบนานมากจนอาจท าให้
สินค้าเกิดความเสียหาย ตลอดจนการปฏิบตัิด้านพิธีการศลุกากรท่ีไมเ่ป็นธรรม เชน่ การบริหาร
โควตาภาษี (Tariffs Rate Quatas: TRQs) สวสัดภิาพสตัว์ (Animal Welfare) มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ท่ีเก่ียวข้องกบัการค้า (Trade-related Environmental Measures) การปิดฉลากสินค้าตดัแตง่สาร
พนัธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMOs) มาตรฐานแรงงาน (Trade and Labour 
Standard) เป็นต้น 

 

กฎวา่ด้วยแหลง่ก าเนิดสินค้า (Rules of Origin: ROO) หมายถึง กฏ ระเบียบ ข้อบงัคบั และ
ข้อก าหนดเก่ียวกบัการก าหนดประเทศท่ีเป็นแหลง่ท่ีมาของสินค้า ก าหนดขึน้มาเพื่อใช้ก าหนดสญัชาติ
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ท่ีแท้จริงของสินค้า ท าให้ประเทศคูค้่าไมส่ามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการกีดกนัทางการค้า ป้องกนั
ประเทศนอกกลุม่สมาชิกสวมสิทธิแหลง่ก าเนิดสินค้า และสนบัสนนุให้ใช้วตัถดุิบภายในประเทศเพ่ือให้
ได้สิทธิแหลง่ก าเนิดสินค้า  

 

หลกัความโปร่งใส (Transparency) เป็นหลกัท่ีก าหนดให้ประเทศภาคีต้องเปิดเผยข้อมลู
เก่ียวกบักฎหมาย ข้อบงัคบั กฎระเบียบ หรือมาตรการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการทางการค้า
และการลงทนุภายในประเทศ ยกเว้นข้อมลูลบัหรือข้อมลูเก่ียวกบัความมัน่คงภายในประเทศ  

 

 การประตบิตัเิย่ียงคนชาติ (National Treatment: NT) เป็นข้อก าหนดหรือเง่ือนไขเก่ียวกบั
การให้การปฏิบตัแิก่ตา่งชาตท่ีิเข้ามาท าธุกิจการค้าและการลงทนุในประเทศอยา่งเทา่เทียมกบัคนในชาติ  
 

ข้อจ ากดัในการให้การประติบตัเิย่ียงคนชาต ิ(Limitation to National Treatment) หมายถึง
การให้การปฏิบตัิตอ่ตา่งชาติด้อยกวา่คนในชาติตน ซึง่มกัจะเป็นกฎหมาย/ระเบียบภายในท่ีมีการ
เลือกปฏิบตั ิเชน่ กรณีท่ีรัฐบาลให้การอดุหนนุเฉพาะคนชาต ิหรือการก าหนดเง่ือนไขให้บริษัท
ตา่งชาติต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ของตนแก่คนในชาต ิเป็นต้น 

 

การประตบิตัเิย่ียงคนชาตท่ีิได้รับความอนเุคราะห์ยิ่ง (Most-favoured Nation Treatment: 
MFN) การก าหนดให้สมาชิกขององค์การการค้าโลกต้องให้การปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุแก่สมาชิกทกุประเทศ
อยา่งเทา่เทียมกนั 

 

การให้สิทธิพิเศษทางการค้าในอาเซียน (ASEAN Preferential Trading Arrangements: 
ASEAN-PTA) หมายถึง การให้สิทธิพิเศษทางการค้าในอาเซียนโดยการลดอตัราภาษีน าเข้าลง  
ณ อตัราท่ีได้ตกลงกนัโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ขยายตวัยิ่งขึน้ และขจดัอปุสรรคทางการค้าภายในอาเซียน อนัจะน าไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกิจใน
ภมูิภาคตอ่ไป 
 

ระบบเช่ือมโยงข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window: NSW) เป็นการเช่ือมโยง
ข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการน าเข้า สง่ออก
สินค้า เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการตรวจสอบใบอนญุาตและใบรับรองตา่ง ๆ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการตรวจปลอ่ยสินค้า ระบบนีจ้ะท าหน้าท่ีประสานกิจกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ผู้ประกอบการสามารถรับส่งข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์กบัองค์กรท่ี
เก่ียวข้องได้อตัโนมตัติลอด 24 ชัว่โมง โดยไมต้่องเดนิทางไปตดิตอ่กบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ด้วยตนเอง 
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บทที่ 2  

หลักการความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 หลกัการความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นหวัใจส าคญัของการด าเนินงาน
ในครัง้นี ้เพราะนอกจากจะเป็นกรอบแนวทางและแผนงานท่ีไทยจะต้องปฏิบตัิตามอย่างหลีกเล่ียง
ไมไ่ด้แล้ว ยงัเป็นเง่ือนไขท่ีไทยจะเตรียมการรองรับและหาแนวทางใช้ประโยชน์จากมาตรการตา่ง ๆ 
อยา่งทนัท่วงทีด้วย ดงันัน้ เพ่ือให้เห็นถึงภมูิหลงั  เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และวิวฒันาการ
ความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างตอ่เน่ืองและชดัเจน ในส่วนนีจ้งึเป็นการน าเสนอ
ข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
 

สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
(Association of South East Asian Nations: ASEAN) 
  

 
ท่ีมา: กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม (dip.go.th) 
 
สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน เป็นองค์กรทางภมูิรัฐศาสตร์

และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ก่อตัง้ขึน้โดยปฏิญญา
อาเซียน (The ASEAN Declaration) หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ ปฏิญญากรุงเทพฯ (The Bangkok 
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Declaration) เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2510 ณ วงัสราญรมย์ กระทรวงการตา่งประเทศ กรุงเทพฯ โดยมี
สมาชิกเร่ิมแรก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ตอ่มา บรูไน ดารุส
ซาลาม ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกประเทศท่ี 6 เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2527 และได้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วม
เพิ่มเตมิ 4 ประเทศ ได้แก่ กมัพชูา ลาว เมียนมาร์ (พมา่) และเวียดนาม หรือ เรียกสัน้ ๆ วา่ กลุม่ 
CLMV (Cambodia Laos Myanmar Vietnam) รวมประเทศสมาชิกทัง้หมด 10 ประเทศ มีพืน้ท่ีราว 
4,435,830 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 591.84 ล้านคน (Selected Basic ASEAN 
Indicators, 2011) สภาพภมูิอากาศเป็นแบบร้อนชืน้ อณุหภมูิอยูร่ะหวา่ง 27 – 36 องศาเซลเซียส 
พืชพรรณธรรมชาตเิป็นป่าฝนเขตร้อน มีพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัคือ ข้าว ข้าวโพด มนัส าปะหลงั 
สบัปะรด ยางพารา ปาล์มน า้มนั และพริกไทย  

 

ในปี พ.ศ. 2553 ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP (Gross Domestic Product) ของ
กลุม่ประเทศสมาชิกอาเซียน คิดเป็นมลูคา่รวมราว 1.8 ล้านล้านดอลลา่ร์สหรัฐ อยูใ่นล าดบัท่ี 9 ของ
โลกเรียงตาม GDP (EC. Europa.eu อ้างถึงใน วิกิพิเดีย สารานกุรมเสรี สืบค้นเม่ือ 25 มีนาคม 
2554)  

 

สญัลกัษณ์ของอาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมดัรวมกนั หมายถึง ประเทศสมาชิก
รวมกนัเพ่ือมิตรภาพและความเป็นน า้หนึ่งใจเดียว สีน า้เงิน หมายถึง สนัติภาพและความมัน่คง สี
แดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาว หมายถึง ความบริสทุธ์ิ และสีเหลือง 
หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง 
 

 
 

 วตัถปุระสงค์ของการก่อตัง้อาเซียนตามปฏิญญากรุงเทพฯ ประกอบด้วย 
1. สง่เสริมความร่วมมือและความชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัในทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม 

วฒันธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7


14 
 

2. สง่เสริมสนัตภิาพและความมัน่คงสว่นภมูิภาค 
3. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ พฒันาการทางวฒันธรรมในภมูิภาค  
4. สง่เสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยูแ่ละคณุภาพชีวิตท่ีดี 
5. ให้ความชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัในรูปของการฝึกอบรม การวิจยั และสง่เสริมการศึกษา

ด้านเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอตุสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนปรับปรุง

การขนสง่และการคมนาคม 
7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกบัประเทศภายนอก องค์การความร่วมมือแหง่ภมูิภาค

อ่ืน ๆ และองค์การระหวา่งประเทศ 
(ส านกัความสมัพนัธ์ตา่งประเทศ ส านกัปลดักระทรวงศกึษาธิการ, ม.ป.ป.) 
 

จากวตัถปุระสงค์เร่ิมแรกของการก่อตัง้ เม่ือการค้าระหวา่งประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกนั
การค้ารุนแรง ท าให้อาเซียนได้หนัมามุง่เน้นกระชบัและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า
ระหวา่งกนัมากขึน้ อยา่งไรก็ตาม ก็ยงัคงไว้ซึง่วตัถปุระสงค์ 3 ประการ คือ  

 สง่เสริมการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมในภมูิภาค 

 รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมัน่คงในภมูิภาค 

 ใช้เป็นเวทีแก้ไขปัญหาความขดัแย้งภายในภมูิภาค  
(กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2551) 

 

กลไกบริหารของอาเซียน  
ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้อาเซียนพฒันาไปได้อย่างรวดเร็ว คือ กลไกการบริหารของอาเซียน ท่ี

ชว่ยผลกัดนัให้กิจกรรมของอาเซียนด าเนินไปตามจดุมุง่หมาย กลไกท่ีส าคญั ได้แก่  
1. การประชมุสดุยอดอาเซียน (ASEAN Summit) เป็นการประชมุระดบัหวัหน้ารัฐบาล 

และเป็นกลไกบริหารสงูสดุของอาเซียนในการก าหนดนโยบายและแนวทางความร่วมมือด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและสงัคมระหวา่งกนั มีก าหนดการประชมุเป็นทางการทกุปี  

2. การประชมุรัฐมนตรีตา่งประเทศอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting: AMM) เป็น
การประชมุประจ าปี เพ่ือก าหนดแนวทางในระดบันโยบายและทบทวนข้อตดัสินใจ เพ่ือมอบนโยบาย
และโครงการให้คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ ด าเนินการตอ่ไป  

3. การประชมุรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers' Meeting: 
AEM) เป็นการประชมุประจ าปีของรัฐมนตรีท่ีดแูลและรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก 
อาเซียน 
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4. การประชมุรัฐมนตรีเฉพาะด้านอ่ืน ๆ (Other ASEAN Ministers' Meeting ) ซึง่จดัให้มี
ขึน้ตามความจ าเป็น และเพ่ือเร่งรัดการท างานของคณะกรรมการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้หารือ 
เก่ียวกบัโครงการความร่วมมือด้านตา่ง ๆ เชน่ การเกษตรและป่าไม้ การศกึษา สวสัดกิารสงัคม 
พลงังาน กฎหมาย สาธารณสขุ แรงงาน สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การขนสง่ 
โทรคมนาคม ฯลฯ 

5. การประชมุเจ้าหน้าท่ีอาวโุส (Senior Officials Meeting: SOM) โดยแยกเป็นเจ้าหน้าท่ี
อาวโุสด้านการเมือง เศรษฐกิจ และเฉพาะด้าน เชน่ พฒันาสงัคม วฒันธรรมและสนเทศ สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยาเสพตดิ ฯลฯ 

6. คณะกรรมการประจ าอาเซียน (ASEAN Standing Committee: ASC) เป็นการประชมุ
ระดบัอธิบดีกรมอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนทกุ 2 เดือน เพ่ือตดิตามความคืบหน้าและแก้ไข
ปัญหาในโครงการความร่วมมือระหวา่งกนั 

7. ส านกัเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) เป็นหนว่ยบริหารงานกลางของอาเซียน 
ตัง้อยูท่ี่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย มีเลขาธิการอาเซียน ซึง่ได้รับการคดัเลือกจากประเทศ
สมาชิกให้ด ารงต าแหนง่คราวละ 5 ปี เป็นหวัหน้าส านกังาน และมีรองเลขาธิการอาเซียน 2 คน 
ด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี 

8. ส านกังานอาเซียนแหง่ชาต ิ(ASEAN National Secretariat) คือ กรมอาเซียนใน
กระทรวงการตา่งประเทศแตล่ะประเทศสมาชิก เพ่ือประสานงานกบัส่วนราชการตา่ง ๆ ภายในประเทศ
และกบัประเทศสมาชิกอ่ืนในการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ 
(กรมอาเซียน กระทรวงการตา่งประเทศ, ม.ป.ป) 
 

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาความร่วมมือในการด าเนินงานด้านตา่ง ๆ ของอาเซียนมีความ
คืบหน้าตามล าดบั โดยในการประชมุสดุยอดอาเซียน เม่ือ พ.ศ. 2540 ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ซึง่เป็น
โอกาสครบรอบ 30 ปีของการก่อตัง้อาเซียน ผู้น าของประเทศสมาชิกได้ให้การรับรอง “วิสยัทศัน์
อาเซียน 2020” หรือ ASEAN Vision 2020 ซึง่มีสาระส าคญัวา่ ภายใน ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) 
อาเซียนจะมีรูปแบบความร่วมมือท่ีพฒันาใกล้ชิดกนัมากยิ่งขึน้ กลา่วคือ อาเซียนจะมีลกัษณะ ดงันี ้
(กองอาเซียน กรมอาเซียน, 2548) 

1. วงสมานฉนัท์แหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (A Concert of Southeast Asian Nations) 
2. หุ้นสว่นเพ่ือการพฒันาอยา่งมีพลวตั (A Partnership in Dynamic Development) 
3. มุง่ปฏิสมัพนัธ์กบัประเทศภายนอก (An Outward-looking ASEAN) 
4. ชมุชนแหง่สงัคมท่ีเอือ้อาทร (A Community of Caring Societies) 
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เพ่ือด าเนินการตา่ง ๆ ให้บรรลผุลตามวิสยัทศัน์ท่ีได้ก าหนดไว้ ในการประชมุสดุยอดอาเซียน
ครัง้ท่ี 9 เม่ือ พ.ศ. 2546 ท่ีเมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผู้น ากลุม่ประเทศอาเซียนได้ลงนาม
ปฏิญญาวา่ด้วยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) 
เห็นชอบให้มีการจดัตัง้ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) ภายใน ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 
2563) โดยประชาคมดงักลา่ว ประกอบด้วย 3 เสาหลกั (Pillars) ได้แก่  

 

1. ประชาคมความมัน่คงอาเซียน (ASEAN Security Community: ASC)  
มีวตัถปุระสงค์ท่ีจะท าให้ประเทศในภมูิภาคอยูอ่ยา่งสนัติสขุ แก้ไขปัญหาภายใน

ภมูิภาคโดยสนัตวิิธี และยึดมัน่ในหลกัความมัน่คงรอบด้าน เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายดงักลา่ว 
ประชาคมความมัน่คงอาเซียนจะ  

1)  ใช้เอกสารทางการเมืองและกลไกของอาเซียนท่ีมีอยูแ่ล้วในการเพิ่มศกัยภาพในการ
แก้ไขปัญหาข้อพิพาทภายในภมูิภาค รวมทัง้การตอ่ต้านการก่อการร้าย การลกัลอบค้ายาเสพตดิ 
การค้ามนษุย์ อาชญากรรมข้ามชาตอ่ืิน ๆ และการขจดัอาวธุท่ีมีอานภุาพท าลายล้างสงู 

2)  ริเร่ิมกลไกใหม่ ๆ ในการเสริมสร้างความมัน่คง และก าหนดรูปแบบใหมส่ าหรับความ
ร่วมมือในด้านนี ้ซึง่รวมไปถึงการก าหนดมาตรฐานการป้องกันการเกิดข้อพิพาท การแก้ไขข้อพิพาท 
และการส่งเสริมสันติภาพภายหลงัจากการเกิดข้อพิพาท 

3)  สง่เสริมความร่วมมือด้านความมัน่คงทางทะเลซึง่อาเซียนยงัไมมี่ความร่วมมือด้าน
นี ้ทัง้นี ้ความร่วมมือข้างต้นจะไมก่ระทบตอ่นโยบายตา่งประเทศ และความร่วมมือทางทหารของ
ประเทศสมาชิกกบัประเทศนอกภมูิภาค 

 

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)  
ก าหนดวตัถปุระสงค์ตามวิสยัทศัน์อาเซียน 2020 ท่ีวา่ “อาเซียน ปี 2020 เป็นหุ้นสว่น

ร่วมกนัในการพฒันาอยา่งมีพลวตั (ASEAN 2020: Partnership in Dynamic Development)” โดย 
จะให้ภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีความมัน่คง มัง่คัง่ และสามารถแขง่ขนักบัภมูิภาคอ่ืน ๆ ได้  

1)  มุง่ให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า การบริการ การลงทนุ เงินทนุ การพฒันา
ทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล า้ทางสงัคม ภายในปี ค.ศ. 2020 
(พ.ศ. 2563)  

2)  มุง่ท่ีจะจดัตัง้ให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิต โดยจะริเร่ิมกลไกและ
มาตรการใหม ่ๆ ในการปฏิบตัติามข้อริเร่ิมทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่แล้ว   
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3)  ให้ความชว่ยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหมข่องอาเซียน (กมัพชูา ลาว พมา่ และ
เวียดนาม หรือ CLMV) เพ่ือลดชอ่งวา่งของระดบัการพฒันาและช่วยให้ประเทศเหล่านีเ้ข้าร่วมใน
กระบวนการรวมตวัทางเศรษฐกิจของอาเซียน   

4)  สง่เสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงิน และ
ตลาดเงินทนุ การประกนัภยัและภาษีอากร การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและการคมนาคม กรอบ
ความร่วมมือด้านกฎหมาย การพฒันาความร่วมมือด้านการเกษตร พลงังาน การทอ่งเท่ียว การพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์ โดยการยกระดบัการศกึษาและการพฒันาฝีมือ 
  

3. ประชาคมสงัคม-วฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-cultural Community: ASCC) 
มีจดุมุง่หมายในการยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน สง่เสริมอตัลกัษณ์ทาง

วฒันธรรมของอาเซียน โดยครอบคลมุความร่วมมือในหลายสาขา เชน่ ความร่วมมือด้านปราบปราม
ยาเสพตดิ การพฒันาชนบท การขจดัความยากจน สิ่งแวดล้อม การศกึษา วฒันธรรม สตรี สาธารณสขุ 
และเยาวชน เป็นต้น  

แผนปฏิบตักิารของประชาคมสงัคม-วฒันธรรมอาเซียน เน้นการด าเนินการใน 4 
ประเดน็หลกั คือ (กลุม่งานนโยบาย กรมอาเซียน กระทรวงการตา่งประเทศ, 2550)  

1) สร้างประชาคมแหง่สงัคมท่ีเอือ้อาทร โดยเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน เสริมสร้าง
ความเสมอภาค และการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ โดยใช้มาตรการระดบัภมูิภาค เพ่ือสง่เสริมการ
ด าเนินการภายในประเทศ ในด้านตา่ง ๆ อาทิ 

 1.1) ยกระดบัคณุภาพชีวิตของกลุ่มผู้ ไร้โอกาสและผู้ ด้อยโอกาส โดยเสริมสร้าง
ศกัยภาพของเจ้าหน้าท่ีท่ีดแูลด้านการพฒันาชนบทและขจดัความยากจน และสง่เสริมวิธีการท่ีจะให้
คนเหลา่นีม้ามีสว่นร่วมในสงัคม 

 1.2) สง่เสริมการเข้าถึงการศกึษาอยา่งเทา่เทียมและพฒันาให้การศกึษามี
มาตรฐานสงู โดยใช้การสร้างเครือขา่ยและการประสานความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศกึษา 

 1.3) ลดความเส่ียงทางสงัคมของเดก็ สตรี ผู้สงูอาย ุและคนพิการ โดยสนบัสนนุ
โครงการซึง่สอดคล้องกบัอนสุญัญาระหวา่งประเทศ และสง่เสริมการบริการท่ีเก่ียวข้อง เชน่ การให้
การดแูลผู้สงูอาย ุการบริการด้านสาธารณสขุ และการศกึษา 

 1.4) สง่เสริมให้ครอบครัว ประชาสงัคม และภาคเอกชนมีสว่นร่วมอยา่งมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ในการแก้ไขความยากจนและปัญหาด้านสวสัดิการสงัคม ด้วยการจดัตัง้
เครือข่ายและโครงการแลกเปล่ียน รวมทัง้สง่เสริมอาชีพตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและสวสัดกิารสงัคม 



18 
 

 1.5) สง่เสริมให้สตรีและเยาวชนมีสว่นร่วมในกลุม่ก าลงัแรงงานท่ีสามารถท างาน
ได้ดีขึน้ด้วยการจดัการฝึกอบรมทกัษะ และสามารถเข้าถึงสินเช่ือขนาดย่อมและระบบข้อมลูได้มากขึน้ 

 1.6) แก้ไขปัญหาด้านการพฒันาระบบการสาธารณสขุ 
 1.7) ป้องกนัการแพร่กระจาย และลดอนัตรายของโรคภมูิคุ้มกนับกพร่อง (โรค

เอดส์) และโรคติดตอ่อ่ืน ๆ 
 1.8) เสริมสร้างความมัน่คงด้านอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างระบบ

ฐานข้อมลูความมัน่คงด้านอาหาร 
 1.9) ท าให้อาเซียนเป็นภมูิภาคท่ีประเทศสมาชิกสามารถฟืน้ตวัจากภยัพิบตัไิด้

รวดเร็ว โดยลดผลกระทบทางลบของภยัพิบตัเิพ่ือมุง่สูก่ารเป็นชมุชนท่ีปลอดภยัขึน้และมีการพฒันา
ท่ียัง่ยืน 

 1.10) ท าให้อาเซียนเป็นภมูิภาคท่ีปลอดยาเสพติด ภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 
2015) โดยการป้องกนั บ าบดั และใช้ชมุชนเป็นฐานในการควบคมุการใช้สารเสพตดิในทางท่ีผิด 
ควบคูไ่ปกบัการเสริมสร้างการพฒันาทางเลือก และการขจดัการลกัลอบค้ายาเสพติด 

 1.11) การสง่เสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอาเซียน เพ่ือพฒันาทรัพยากร
มนษุย์ในภมูิภาค ด้วยการสง่เสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทัง้การส่งเสริมการน า
วิทยาศาสตร์ประยกุต์และเทคโนโลยีไปใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมมากย่ิงขึน้ 

2) แก้ไขผลกระทบตอ่สงัคมอนัเน่ืองมาจากการรวมตวัทางเศรษฐกิจ การมุง่สร้างการ
เจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวโดยมิได้ค านงึถึงผลกระทบท่ีตามมาอาจท าให้เกิดปัญหา
ความไมเ่สมอภาคทางสงัคมซึง่สามารถสัน่คลอนเสถียรภาพทางการเมืองตอ่ไป แผนการปฏิบตักิาร
ด้านสงัคมและวฒันธรรม จงึเน้นการสร้างทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีความสามารถในการแข่งขนั และสร้าง
ระบบการป้องกนัทางสงัคมเพ่ือเป็นหลกัประกนัความมัน่คงของมนษุย์ โดยให้ความส าคญักบั
การศกึษาและฝึกอบรม การพฒันาฝีมือแรงงาน และเสริมสร้างความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
เชน่ สวสัดิการสงัคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสขุ โดยเน้นปัญหาท่ีมากบัโลภาภิวตัน์ 
เชน่ โรคระบาด (ไข้หวดันก SARS มาลาเรีย และวณัโรค) เป็นต้น 
 3) สง่เสริมความยัง่ยืนของสิ่งแวดล้อมและการจดัการดแูลสิ่งแวดล้อมอยา่งถกูต้อง โดยมี
กลไกเพ่ือจดัการดแูลสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม ตลอดจนการป้องกนัและขจดัภยัพิบตัด้ิานสิ่งแวดล้อม การ
ป้องกนัมลพิษจากหมอกควนัท่ีข้ามแดน การบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมชายฝ่ังทะเล การอนรัุกษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การจดัการและสง่เสริมความยัง่ยืนของทรัพยากรดนิ น า้ ป่าไม้ แร่ธาตุ 
 4) เสริมสร้างรากฐานท่ีจะน าไปสูป่ระชาคมอาเซียนในปี ค.ศ.2020 (พ.ศ. 2563) ซึง่จะเป็น
ภมูิภาคท่ีประชาชนตระหนกัถึงอตัลกัษณ์ (Identity) ร่วมกนัของภมูิภาค ท่ามกลางความ
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หลากหลายทางด้านประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม โดยการให้การศกึษาแก่ประชาชน สง่เสริมการ
แลกเปล่ียนทางวฒันธรรมและปฏิสมัพนัธ์ในหมูป่ระชาชน เพ่ือให้ประชาชนตระหนกัวา่ ใน
ทา่มกลางความหลากหลายทางประสบการณ์และมรดกทางวฒันธรรมนัน้ ประชาชนอาเซียนยงัมี
ความเช่ือมโยงกนัด้านประวตัศิาสตร์ แหลง่ท่ีอยู่อาศยัในเขตท่ีตัง้ทางภมูิศาสตร์ และความมุง่หวงัท่ีจะ
เห็นสนัตภิาพและความรุ่งเรืองของภมูภิาคท่ีจะเป็นพืน้ฐานของการสร้างอตัลกัษณ์ร่วมกนัของอาเซียนได้ 

 

ตอ่มาในการประชมุสดุยอดผู้น าอาเซียนครัง้ท่ี 12 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ท่ีเมืองเซบ ู
ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้น าอาเซียนได้ตกลงให้มีการจดัตัง้ประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จเร็วขึน้ภายในปี 
ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2548) จากเดมิท่ีได้ก าหนดไว้ในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ตามปฏิญญาเซบวูา่
ด้วยการเร่งรัดการจดัตัง้ประชาคมอาเซียน (Cebu Declaration on The Acceleration of the 
Establishment of an ASEAN Community by 2015) รวมทัง้จดัโครงสร้างองค์กรของอาเซียน 
รองรับภารกิจและพนัธกิจ แปลงสภาพอาเซียนจากองค์กรท่ีมีการรวมตวัหรือร่วมมือกนัแบบหลวม ๆ 
เพ่ือสร้างและพฒันามาสูส่ภาพการเป็น “นิติบคุคล” ซึง่เป็นท่ีมาของการน าหลกัการนีไ้ปร่างเป็น 
“กฏบตัรอาเซียน (ASEAN Charter)” ท าหน้าท่ีเป็น “ธรรมนญู” การบริหารปกครองกลุม่ประเทศ
อาเซียนทัง้ 10 ประเทศ ซึง่ผนกึก าลงัเป็นหนึง่เดียวกนั ดงัปรากฏตามสโลแกนท่ีวา่ “สิบชาติ หนึง่
อาเซียน” (ส านกัความสมัพนัธ์ตา่งประเทศ ส านกัปลดักระทรวงศกึษาธิการ, ม.ป.ป.) และในวนัท่ี 15 
ธนัวาคม พ.ศ. 2551 ท่ีประชมุรัฐมนตรีตา่งประเทศของอาเซียนซึง่จดัขึน้ท่ีส านกังานเลขาธิการ
อาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ได้ประกาศใช้กฎบตัรอาเซียนอย่างเป็นทางการ สง่ผล
ให้การด าเนินงานของอาเซียนเป็นไปภายใต้กฎหมายเดียวกนัและปทูางไปสูก่ารสร้างตลาดเดียวใน
ภมูิภาคภายใน 7 ปี  

 

กฎบตัรอาเซียนจะชว่ยขบัเคล่ือนการสร้างประชาคมอาเซียนอย่างไร 
กลุม่งานนโยบาย กรมอาเซียน (2550) ได้กลา่วถึง การสร้างประชาคมอาเซียนโดยใช้กฏบตัร

อาเซียนในการขบัเคล่ือน สรุปได้วา่ แม้วา่อาเซียนจะก่อตัง้มาแล้วกวา่ 40 ปี และประสบความส าเร็จ
หลายด้าน โดยเฉพาะในการธ ารงไว้ซึง่สนัตภิาพในภมูิภาค แตด้่วยสภาวการณ์ทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสงัคมท่ีเปล่ียนไป อาเซียนจงึต้องปรับตวั ซึง่มีข้อพิจารณาหลายประการท่ีผู้น า
อาเซียนได้หารือกนัแล้วเห็นว่าควรต้องปรับปรุงเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพให้กบัอาเซียน เช่น 

1. อาเซียนมีลกัษณะเป็นองค์กรหลวม ๆ ไมมี่นิตฐิานะ ประเทศสมาชิกยดึถืออ านาจ
อธิปไตยของตนเตม็ท่ี ไมไ่ด้ค านงึถึงผลประโยชน์ของอาเซียนเทา่ท่ีควร หลกัการ ระเบียบ และ
วิธีการของอาเซียนไมเ่อือ้ตอ่การด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

http://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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2. มีกรณีท่ีประเทศสมาชิกไมป่ฏิบตัติามพนัธกรณีท่ีตกลงไว้ แตย่งัไมมี่กลไกท่ีจะบงัคบัให้
สมาชิกปฏิบตัติามพนัธกรณีท่ีตกลงกนัไว้ 

3. แม้อาเซียนจะประสบผลส าเร็จในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างประเทศสมาชิก
ในชว่งท่ีผา่นมา แตอ่าเซียนก็ยงัเป็นองค์กรท่ีห่างไกลจากประชาชน ผลประโยชน์จากการด าเนินการ
ตา่ง ๆ ของอาเซียนยงัตกไมถ่ึงประชาชนสว่นใหญ่ และนโยบายอาเซียนไมไ่ด้สะท้อนถึงความ
ต้องการท่ีแท้จริงของประชาชน 

4. หลงัยคุสงครามเย็นเป็นต้นมา อาเซียนมีบทบาทและความส าคญัลดลงไปเพราะไม่
สามารถปรับตวัให้เข้ากบับริบทใหม ่เชน่ การรวมตวัอยา่งเข้มแข็งในระดบัภมูิภาคของกลุม่ประเทศ
ตา่ง ๆ การเตบิโตอยา่งรวดเร็วของจีนและอินเดีย นอกจากนี ้ปัจจบุนัมีปัญหาท้าทายและภยัคกุคาม
ของโลกยคุปัจจบุนั เชน่ โรคระบาด การก่อการร้าย ยาเสพตดิ การค้ามนษุย์ สิ่งแวดล้อม ภยัพิบตั ิ
เป็นต้น แตอ่าเซียนยงัขาดกลไกท่ีมีประสิทธิภาพและมีหลกัการบางอย่าง (โดยเฉพาะหลกัการไม่
แทรกแซงกิจการภายใน) ท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การแก้ไขปัญหาร่วมกนั ตลอดจนมีงบประมาณจ ากดั 

 

กฏบตัร จะเป็น Legal and Institutional Framework เพ่ือให้อาเซียนสามารถด าเนินการ
ตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายขององค์การ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเพ่ือขบัเคล่ือนการรวมตวัเป็น
ประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ตามท่ีผู้น าได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ โดย 

1. ให้สถานะ “นิตบิคุคล” แก่อาเซียน เพ่ือให้อาเซียนเป็นองค์การระหวา่งประเทศท่ีมี
สถานะทางกฏหมาย ซึง่สามารถลงนามในสนธิสญัญาและท านิติกรรมตา่ง ๆ ในนามของประเทศ
สมาชิกตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. ท าให้อาเซียนเป็นองค์การท่ีมีกฏเกณฑ์ในการท างาน (Rule-based Organization) โดย 
1) ประเทศสมาชิกจะต้องปฏิบตัติามพนัธกรณีภายใต้กฎบตัรและความตกลงของ

อาเซียน รวมถึงการออกกฏหมายภายในรองรับพนัธกรณี (Obigation to Comply) 
2) มีกลไกการระงบัข้อพิพาทส าหรับความตกลงในทัง้ 3 เสาหลกั (Enforcement) 
3) มีกลไกตรวจสอบการปฏิบตัิตามพนัธกรณีของประเทศสมาชิก โดยเลขาธิการ

อาเซียนเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบตัิตามค าตดัสินจากกลไกการระงบัข้อพิพาทของประเทศสมาชิก 
และรายงานตอ่ผู้น า (Monitoring) 

4) มีมาตรการลงโทษกรณีไมป่ฏิบตัติามพนัธกรณี (Sanctions) โดยให้ผู้น าสามารถ
ตดัสินกรณีการละเมิดพนัธกรณีตามกฏบตัรอยา่งร้ายแรง 

3. ท าให้อาเซียนเป็นองค์การท่ีมีประชาชนเป็นศนูย์กลาง (People-oriented Organization) 
โดย 
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1) มุง่ให้กิจกรรมของอาเซียนก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ประชาชนอยา่งแท้จริง ให้
ความส าคญักบัการสง่เสริมกิจกรรมเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน ความมัน่คงของมนษุย์ 
เสริมสร้างประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสิทธิมนษุยชน รวมถึงการมีองค์กรระดบัภมูิภาคเพ่ือ
สง่เสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชน เป็นต้น 

2) สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน เชน่ การก าหนดให้องค์การตา่ง ๆ ของ
อาเซียนมีหน้าท่ีปรึกษาหารือกบัภาคประชาชนในการด าเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบ การให้
สถานะท่ีปรึกษากบัองค์การภาคประชาชนตา่ง ๆ เป็นต้น  

4. ท าให้อาเซียนเป็นองค์การท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยก าหนดโครงสร้างองค์กรใหม ่
เพ่ือปรับปรุงการประสานงาน ปรับกระบวนการตดัสินใจให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ และปรับหลกัการ 
Non-interference ให้มีความยืดหยุ่น เพ่ือให้อาเซียนสามารถแก้ไขปัญหาท่ีกระทบตอ่ผลประโยชน์
สว่นรวมได้ทนัทว่งที โดย 

1) ตัง้ ASEAN Summit ระดบัผู้น า ซึง่จะประชมุร่วมกนับอ่ยขึน้เพ่ือให้แนวทางและ
เสริมสร้างเจตนารมณ์ในการสร้างประชาคมอาเซียน 

2) ตัง้คณะมนตรี (Councils) ของแตล่ะเสาหลกั เพ่ือความเป็นเอกภาพและการ
ประสานงานท่ีดีระหว่างกิจกรรมภายใต้แตล่ะเสาหลกั และประเดน็ท่ีเป็น Cross-cutting Issues  

3) ตัง้องค์กร ประกอบด้วย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศอาเซียน มีหน้าท่ี
กลัน่กรองเร่ืองตา่ง ๆ ก่อนท่ีจะเสนอเข้าสูก่ารพิจารณาของผู้น า 

4) เพิ่มบทบาทและหน้าท่ีของประธานอาเซียน เพ่ือให้การด าเนินงานของอาเซียนเกิด
ความตอ่เน่ือง และมีการประสานงานท่ีดี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกรณีปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไข
เร่งดว่น 

5) เพิ่มอ านาจและความรับผิดชอบของเลขาธิการอาเซียน โดยนอกจากจะเป็น Chief 
Asministrative Official แล้ว ยงัมีหน้าท่ีตดิตามการปฏิบตัติามค าตดัสินจากกลไกระงบัข้อพิพาท
ของประเทศสมาชิกและรายงานตอ่ผู้น า และสนบัสนนุการมีปฏิสมัพนัธ์ขององค์การของอาเซียนกบั
ภาคประชาสงัคม 

6) ตัง้ส านกัผู้แทนถาวรของประเทศสมาชิกประจ าอาเซียนท่ีกรุงจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย เพ่ือลดคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางเข้าร่วมประชมุ และการประสานงานท่ีดีขึน้ 

7) การตดัสินใจด้วยหลกัการ ”ฉันทามต”ิ ยงัคงเป็นหลกัการส าคญัของอาเซียน แตใ่น
กรณีท่ีไมส่ามารถหาฉนัทามตใินระหว่างประเทศสมาชิกได้ ให้ผู้น าสามารถตกลงกนัให้ใช้วิธีการ
ตดัสินใจรูปแบบอ่ืนได้ ซึง่จะท าให้กระบวนการตดัสินใจในเร่ืองตา่ง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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8) ยกระดบั Political Dialoque เพ่ือปรึกษาหารือถึงปัญหาท่ีกระทบตอ่ผลประโยชน์
ร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

โครงสร้างของกฎบตัรอาเซียน ประกอบด้วย อารัมภบทและข้อบงัคบั 55 ข้อใน 13 หมวด  

(วิกิพิเดีย สารานกุรมเสรี, สืบค้นเม่ือ 27 มีนาคม 2554)  
หมวด 1 วตัถปุระสงค์และหลกัการ:  กลา่วถึงวตัถปุระสงค์และหลกัการ 
หมวด 2 สภาพบคุคลตามกฎหมาย:  ระบฐุานะทางกฎหมาย 
หมวด 3 สมาชิกภาพ:  อธิบายสมาชิก การรับสมาชิกใหม่ 
หมวด 4 องค์กร:  กลา่วถึงองค์กรและท างาน ประกอบด้วย ท่ีประชมุสดุยอดอาเซียน คณะ

มนตรีประสานงาน คณะมนตรีประชาคมอาเซียนตา่ง ๆ องค์กรรัฐมนตรีเฉพาะสาขา คณะกรรมการ
ถาวรประจ าอาเซียน เลขาธิการและส านกัเลขาธิการ องค์กรสิทธิมนษุยชนอาเซียน 

หมวด 5 องค์กรท่ีมีความสมัพนัธ์กบัอาเซียน  
หมวด 6 ความคุ้มกนัและเอกสิทธ์ิ:  เอกสิทธ์ิทางการทตูของอาเซียน 
หมวด 7 การตดัสินใจ:  กล่าวถึงเกณฑ์การตดัสินท่ีอยู่บนหลกัการปรึกษาหารือและฉันทามติ 
หมวด 8 การระงบัข้อพิพาท:  กลา่วถึงวิธีระงบัข้อพิพาทและคนกลาง โดยท่ีประชมุสดุยอด

อาเซียนเป็นชอ่งทางสดุท้าย 
หมวด 9 งบประมาณและการเงิน:  กลา่วถึงการจดัท างบประมาณของส านกัเลขาธิการ 
หมวด 10 การบริหารและขัน้ตอนการด าเนินงาน:  กลา่วถึง ประธานอาเซียน พิธีการ

ทางการทตู ภาษาท างาน 
หมวด 11 อตัลกัษณ์และสญัลกัษณ์:  กลา่วถึงค าขวญั ธง ดวงตรา วนัและเพลงอาเซียน 
หมวด 12 ความสมัพนัธ์ภายนอก:  กล่าวถึงแนวทางและขัน้ตอนการเจรจาของอาเซียนกบัคู่

เจรจา 
หมวด 13 บทบญัญัตทิัว่ไปและบทบญัญัตสิดุท้าย:  กลา่วถึงการบงัคบัใช้ 
ภาคผนวก 1:  กลา่วถึงองค์กรระดบัรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา 
ภาคผนวก 2:  กลา่วถึงองค์กรท่ีมีความสมัพนัธ์กบัอาเซียน คือ รัฐสภา องค์กรภาคธุรกิจ 

สถาบนัวิชาการ และองค์กรภาคประชาสงัคม 
ภาคผนวก 3:  อธิบายรายละเอียดธงอาเซียน 
ภาคผนวก 4:  อธิบายรายละเอียดดวงตราอาเซียน 
 

สาระส าคญัของกฎบตัรอาเซียน ประกอบด้วย 

 ตามกฎบตัรนี ้อาเซียนมีฐานะเป็นนิติบคุคล 
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 วตัถปุระสงค์ของกฎบตัร เป็นการประมวลบรรทดัฐาน (Norm) และคา่นิยม (Value) 
ของอาเซียนท่ีสรุปได้ดงันี ้

- ภาพรวมของประชาคมอาเซียน การรักษาและเพิ่มพนูสนัตภิาพ ความมัน่คง 
เสถียรภาพ การเพิ่มความร่วมมือด้านการเมือง ความมัน่คง เศรษฐกิจ และสงัคมวฒันธรรม เป็นเขต
ปลอดอาวธุนิวเคลียร์และอาวธุท่ีมีอานภุาพท าลายล้างสงู 

- ดา้นเศรษฐกิจ สร้างตลาดและฐานการผลิตเดียวและความสามารถในการแขง่ขนั
สงู การรวมตวัทางเศรษฐกิจท่ีมีการเคล่ือนย้ายเสรีของสินค้า/บริการ การลงทนุและแรงงาน การ
เคล่ือนย้ายทนุเสรียิ่งขึน้ 

- ดา้นความมัน่คงของมนษุย์ บรรเทาความยากจน และลดชอ่งวา่งการพฒันา 
สง่เสริมพฒันาทรัพยากรมนษุย์ผา่นความร่วมมือด้านการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีพ 

- ด้านสงัคม ส่งเสริมอาเซียนท่ีมีประชาชนเป็นศนูย์กลาง สร้างสงัคมท่ีปลอดภยั 
มัน่คงจากยาเสพตดิ เพิ่มพนูความกินดีอยู่ดีของประชาชนอาเซียน ผา่นโอกาสท่ีทดัเทียมกนัในการ
เข้าถึงการพฒันามนษุย์  สวสัดกิาร และความยตุธิรรม 

- ดา้นส่ิงแวดลอ้ม สนบัสนนุการพฒันาอย่างยัง่ยืนท่ีคุ้มครองสภาพแวดล้อม ความ
ยัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

- ดา้นวฒันธรรม สง่เสริมอตัลกัษณ์ของอาเซียน โดยเคารพความหลากหลายและ
อนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรม 

- ดา้นการเมืองความมัน่คง คุ้มครองสิทธิมนษุยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐาน 
เสริมสร้างประชาธิปไตย เพิ่มพนูธรรมาภิบาลและหลกันิตธิรรม ตอบสนองตอ่สิ่งท้าทายความมัน่คง 
เชน่ การก่อการร้าย 

 หลกัการของกฎบตัรนี ้อยู่บนพืน้ฐานของกฎหมายระหวา่งประเทศ เชน่ การไม่
แทรกแซงกิจการภายใน การระงบัข้อพิพาทโดยสนัตวิิธี สิ่งท่ีเน้นหนกั คือ การรวมศนูย์กบั
ความสมัพนัธ์กบัภายนอก จึงท าให้กฎบตัรนีเ้ป็นเสาหลกัของการสร้างประชาคมอาเซียนและตอกย า้
ถึงข้อผกูมดัทางกฎหมายของข้อตกลงอาเซียนตา่ง ๆ 

 กลไกของอาเซียน ให้ท่ีประชมุสดุยอดอาเซียนเป็นองค์กรสงูสดุในการก าหนดนโยบาย
ของอาเซียน โดยมีการประชมุสดุยอดปีละ 2 ครัง้ มีคณะมนตรีประสานงานอาเซียนท่ีมาจาก
รัฐมนตรีตา่งประเทศเป็นผู้บริหารงานทัว่ไป และคณะมนตรีประชาคมอาเซียนด าเนินการตาม
พนัธกรณีในแตล่ะสาขา เลขาธิการเป็นหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีบริหาร ส าหรับการติดตามความคืบหน้าใน
กิจการตา่ง ๆ ของอาเซียน รวมทัง้มีคณะผู้แทนถาวรประจ าอาเซียนเพ่ือสนบัสนนุการท างานของ
คณะมนตรีประชาคมอาเซียน 
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 การบริหารงาน ประธานอาเซียนด ารงต าแหนง่มีวาระ 1 ปี และประเทศท่ีเป็นประธาน
อาเซียนจะรับต าแหนง่ประธานกลไกของอาเซียนทกุต าแหนง่ อาทิ ท่ีประชมุสดุยอดอาเซียน มนตรี
ประสานงานอาเซียน มนตรีประชาคมอาเซียนคณะตา่ง ๆ ประธานผู้แทนถาวรประจ าอาเซียน เป็นต้น 

 

ขณะเดียวกนั ส านกัความสมัพนัธ์ตา่งประเทศ ส านกัปลดักระทรวงศกึษาธิการ (ม.ป.ป.) ได้
กลา่วถึงประเดน็ใหมใ่นกฏบตัรอาเซียนท่ีแสดงถึงความก้าวหน้าของอาเซียนไว้ ดงันี ้

1. การจดัตัง้องค์กรสิทธิมนษุยชนของอาเซียน 
2. การให้อ านาจเลขาธิการอาเซียนสอดส่องและรายงานการท าตามความตกลงของรัฐสมาชิก 
3. การจดัตัง้กลไกส าหรับการระงบัข้อพิพาทตา่ง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิก 
4. การให้ผู้น าเป็นผู้ตดัสินใจวา่จะด าเนินการอยา่งไรตอ่ผู้ละเมิดพนัธกรณีตามกฏบตัร

อาเซียนอยา่งร้ายแรง 
5. การเปิดชอ่งให้ใช้วิธีการอ่ืนในการตดัสินใจได้ หากไมมี่ฉนัทามติ 
6. การสง่เสริมการปรึกษาหารือกนัระหวา่งประเทศสมาชิกเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีกระทบตอ่

ผลประโยชน์ร่วม ซึง่ท าให้การตีความหลกัการห้ามแทรกแซงกิจการภายในมีความยืดหยุน่มากขึน้ 
7. การเพิ่มบทบาทของประธานอาเซียนเพ่ือให้อาเซียนสามารถตอบสนองตอ่สถานการณ์

ฉกุเฉินได้อยา่งทนัทว่งที 
8. การเปิดชอ่งทางให้อาเซียนสามารถมีปฏิสมัพนัธ์กบัองค์กรภาคประชาสงัคมมากขึน้ 
9. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ เชน่ ให้มีการประชมุสดุอาเซียน 

2 ครัง้ตอ่ปี จดัตัง้คณะมนตรีเพ่ือประสานความร่วมมือในแตล่ะเสาหลกั และการมีคณะกรรมการ
ผู้แทนถาวรประจ าอาเซียนท่ีกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือลดเวลาและคา่ใช้จา่ยในการ
ประชมุของอาเซียน เป็นต้น 
 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
(ASEAN Economic Community: AEC) 
 

ความจ าเป็นท่ีอาเซียนต้องเร่งรัดการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่เป็นเสาหลกัให้
เกิดการรวมตวัทางเศรษฐกิจ ท่ีน าไปสูก่ารเปิดเสรีการค้า การบริการ เงินลงทนุ และแรงงานฝีมือ
อยา่งเสรี การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกนั (Single Market and Single Base) และความร่วมมือ
ในด้านตา่ง ๆ ในลกัษณะคล้ายคลงึกบัประชาคมเศรษฐกิจยโุรป (European Economic Community: 
EEC) ท่ีมีการจดัท าเกณฑ์อ้างอิงในด้านเศรษฐกิจตามช่วงระยะเวลา ก็เพ่ือการให้สิทธิประโยชน์แก่กนั
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ระหวา่งสมาชิก การขยายตลาดในภมูิภาค รวมทัง้เพ่ือแสดงบทบาทความเข้มแข็งของกลุม่ เพิ่ม
อ านาจในการตอ่รอง และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนัให้กบัอาเซียนเอง เน่ืองจาก
ประเทศสว่นใหญ่ในอาเซียนด าเนินนโยบายแบบเปิด ต้องพึง่พารายได้จากการสง่ออก กอรปกบัการ
ค้าในตลาดโลกมีแนวโน้มของการจดัท าเขตการค้าเสรีท่ีมุ่งเน้นความร่วมมือในระดบัภูมิภาคมากขึน้ 
เชน่ การรวมกลุม่ของประเทศในตะวนัออกกลาง (Gulf Cooperation Council: GCC) การรวมกลุม่
ของประเทศในเอเชียใต้ (Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic 
Cooperation: BIMSTEC) การรวมกลุม่ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Closer Economic 
Relation: CER) สมาคมการรวมกลุม่ของละตินอเมริกา (Latin America Integration Association: 
LAIA) ตลาดร่วมแหง่อเมริกาใต้ (Mercado Comun del Sur: MERCOSUR) สมาพนัธ์ความกตกลง
ด้านภาษีของกลุม่ประเทศแอฟริกาใต้ (Southern African Customs Union: SACU) รวมทัง้สหภาพ
ยโุรป (European Union: EU) ซึง่ปัจจบุนัมีสมาชิกถึง 27 ประเทศ นบัเป็นความจ าเป็นของอาเซียน
ท่ีจะต้องเร่งรัดการรวมตวัทางเศรษฐกิจให้ก้าวทนักบักระแสเศรษฐกิจโลกในปัจจบุนั ท่ีส าคญัคือการ
เตบิโตของประเทศเศรษฐกิจใหมท่ี่อยูใ่นภมูิภาคเดียวกนั เชน่ จีน และอินเดีย ซึง่ก าลงัมีบทบาทและ
เป็นแหลง่ดงึดดูทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั หากอาเซียนไมเ่ร่งรัดการรวมกลุม่ให้เข้มแข็ง ก็มีความเป็นไป
ได้ท่ีจะสญูเสียตลาดทัง้ด้านการค้าและการลงทนุให้กบัทัง้สองประเทศนี  ้

 

การจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้ นบัได้วา่มีความชดัเจนและเป็นรูปธรรมมากกวา่
การจดัตัง้ประชาคมความมัน่คงอาเซียน และประชาคมสงัคม-วฒันธรรมอาเซียนซึง่เป็นเสาหลกัอีก 
2 เสา เพราะมีรากฐานมาจากความร่วมมือและความตกลงทางเศรษฐกิจท่ีอาเซียนได้ด าเนินการมา
ระยะหนึง่แล้ว เน่ืองจากการรวมตวัทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนมีพฒันาการมาโดยล าดบั
หรืออาจกลา่วได้อีกนยัหนึง่ว่าเป็นการด าเนินงานตอ่ยอดมาจากความร่วมมือและความตกลงท่ีมีอยู่
เดมิให้เป็นรูปธรรมและมีแบบแผนมากยิ่งขึน้  

 
เป้าหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิของอาเซียน  
 

อาเซียนจะรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจภายใน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) โดยก าหนด
เป้าหมายให้มีตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั (Single Market and Production Base) และมีการ
เคล่ือนย้ายสินค้า บริการ การลงทนุ แรงงานฝีมือ และการเคล่ือนย้ายเงินทนุท่ีเสรีมากขึน้ (Free 
Flows of Goods, Services, Investment and Skilled labors, and Freer Flow of Capital)  
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แนวทางน าร่องสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  
 

การรวมกลุม่เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเร่ิมต้นน าร่องจากการทดลองเร่งรัดการ
รวมกลุม่ใน 12 สาขาส าคญัของอาเซียน (12 Priority Integration Sectors) เพ่ือสง่เสริมให้เกิดการ
เคล่ือนย้ายสินค้าและบริการในสาขาตา่ง ๆ ดงักลา่วได้อยา่งเสรี สร้างการรวมกลุม่ในด้านการผลิต
และการจดัซือ้วตัถดุบิ เพ่ือสง่เสริมการเป็นฐานการผลิตร่วมของอาเซียน และมีการใช้ทรัพยากรตา่ง ๆ 
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2551) โดยได้ก าหนด
ประเทศผู้ประสานงานหลกั (Country Coordinators) ในแตล่ะสาขา ดงันี ้

อินโดนีเซีย (1) ผลิตภณัฑ์ยานยนต์ (2) ผลิตภณัฑ์ไม้ 
มาเลเซีย (3) ผลิตภณัฑ์ยาง (4) สิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่ 
เมียนมาร์ (5) ผลิตภณัฑ์เกษตร (6) ผลิตภณัฑ์ประมง 
ฟิลิปปินส์ (7) อิเล็กทรอนิกส์ 
สิงคโปร์ (8) เทคโนโลยีสารสนเทศ (9) สขุภาพ 
ไทย (10) การทอ่งเท่ียว (11) การบนิ 
เวียดนาม (12) โลจิสตกิส์ 
 

แผนงานภายใต้การรวมกลุม่ 12 สาขาส าคญัของอาเซียน ประกอบด้วย 
1. การเร่งขจดัภาษีสินค้า ใน 9 สาขาหลกั1 (เกษตร/ประมง/ไม้/ยาง/สิ่งทอ/ยานยนต์/

อิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/สขุภาพ) ให้เร็วขึน้จากกรอบการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free 
Trade Area: AFTA) อีก 3 ปี   

 

ประเทศ ก าหนดการ AFTA เดมิ ก าหนดการเร่งลดภาษี 
ASEAN เดมิ 6 ประเทศ 1 มกราคม 2553 (2010) 1 มกราคม 2550 (2007) 
CLMV 1 มกราคม 2558 (2015) 1 มกราคม 2555 (2012) 

 

ทัง้นี ้การลดภาษีดงักล่าวได้มีการยกเว้นส าหรับสินค้า 2 ประเภท คือ  
 

บญัชีสินค้าอ่อนไหว (Sensitive List: SL) สินค้าในประเภทนีไ้มต้่องลดภาษีเป็น 0% 
แตต้่องลดภาษีให้เหลือน้อยกวา่ 5% สินค้าอ่อนไหวในแตล่ะประเทศ มีดงันี ้

                                         
1 สนิค้าที่จะเร่งลดภาษีใน 9 สาขาส าคญัมีจ านวนทัง้สิน้ 4,272 รายการ โดยประเทศสมาชิกสามารถยกเว้น
รายการสนิค้าที่ไมพ่ร้อมเร่งลดภาษี (Negative List) ได้ไมเ่กิน 15% ของจ านวนรายการสนิค้าทัง้หมด 
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ไทย  กาแฟ  มนัฝร่ัง  มะพร้าวแห้ง  และไม้ตดัดอก 
บรูไนดารุสซาลาม กาแฟ  ชา 
กมัพชูา เนือ้ไก่  ปลามีชีวิต  ผกัผลไม้บางชนิด  พืชบางชนิด 
ลาว  สตัว์มีชีวิต  เนือ้โคกระบือ  สกุรไก่  ผกัผลไม้บางชนิด  ข้าว  ยาสบู 
มาเลเซีย สตัว์มีชีวิตบางชนิด  เนือ้สกุร  ไก่  ไข ่ พืชบางชนิด  ผลไม้บางชนิด  ยาสบู 
เมียนมาร์ ถัว่  กาแฟ  น า้ตาล  ไหม  ฝ้าย 
ฟิลิปปินส์ สตัว์มีชีวิตบางชนิด  เนือ้สกุร  ไก่  มนัส าปะหลงั  ข้าวโพด 
เวียดนาม สตัว์มีชีวิตบางชนิด  เนือ้ไก่  ไข ่ พืชบางชนิด  เนือ้สตัว์ปรุงแตง่  น า้ตาล 
สิงโปร์  อินโดนีเซีย ไมมี่ 
 

บญัชีสินค้าอ่อนไหวสูง (Hightly Sensitive List: HSL) สินค้าในประเภทนีไ้มต้่องลด
ภาษีเป็น 0% คือ 

สินค้าข้าว ของอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์  
สินค้าน า้ตาล ของอินโดนีเซีย  
 

2. การขจดัมาตรการท่ีมิใชภ่าษี (Non-Tariff Measures: NTMs) อาเซียนได้จดัท า
หลกัเกณฑ์ (Criteria) การจ าแนกมาตรการท่ีมิใชภ่าษีของประเทศสมาชิกแล้ว ซึง่ใช้พืน้ฐาน
หลกัเกณฑ์การจ าแนกตามองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) และได้
เห็นชอบแผนงานการขจดัมาตรการท่ีมิใชภ่าษี (Work Programme on elimination of NTBs) ซึง่
ประเทศสมาชิกอาเซียนเดมิ 5 ประเทศมีก าหนดท่ีจะขจดัมาตรการท่ีมิใชภ่าษีทัง้หมดใน พ.ศ. 2553 
(ค.ศ. 2010) ส าหรับประเทศฟิลิปปินส์ภายใน พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) และประเทศ CLMV ภายใน 
พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 
 

 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2558 
NTBs ชดุท่ี 1 สมาชิกทัง้หมด     
NTBs ชดุท่ี 2  สมาชิกทัง้หมด    
NTBs ชดุท่ี 3   อาเซียน 5   
    ฟิลิปปินส์  
     CLMV 
ทีม่า: ศนูย์ศกึษาการค้าระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย, 2552 
 

 ซึง่ในสว่นของประเทศไทยนัน้มีรายการสินค้าท่ีต้องขจดัมาตรการท่ีมิใชภ่าษี ดงันี  ้
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 NTBs ชดุท่ี 1 (พ.ศ. 2551)  ล าไย พริกไทย น า้มนัถัว่เหลือง ใบยาสบู และน า้ตาล 
 NTBs ชดุท่ี 2 (พ.ศ. 2552) ปอกระเจา ป่าน มนัฝร่ัง 
 NTBs ชดุท่ี 3 (พ.ศ. 2553) ข้าว เนือ้มะพร้าวแห้ง มะพร้าว น า้มนัมะพร้าว ชา ถัว่

เหลือง เมล็ดกาแฟ กาแฟส าเร็จรูห น า้นมดบิ/นมปรุงแตง่ และนมผงขาดมนัเนย 
(ศนูย์ศกึษาการค้าระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย, 2552) 

 

3. การปรับปรุงกฏว่าด้วยแหลง่ก าเนิดสินค้า (Rules of Origin: ROO) ให้มีความโปร่งใส 
มีมาตรฐานท่ีเป็นสากล และอ านวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนมากขึน้ ขณะนี ้นอกเหนือจากกฏ 
40% Value-added Content แล้ว อาเซียนได้พฒันาการคดิแหลง่ก าเนิดสินค้าโดยวิธีแปรสภาพ
อยา่งเพียงพอ (Substantial Transformation: ST) เพ่ือเป็นทางเลือกในการค านวณแหลง่ก าเนิด
สินค้าให้กบัสินค้าสิ่งทอ อลมูิเนียม เหล็ก และผลิตภณัฑ์ไม้ และได้เร่ิมใช้วิธีการคดิค านวณ
แหลง่ก าเนิดสินค้าแบบสะสมบางสว่น (Partial Cumulation ROO) เพ่ือให้การค านวณสดัสว่น
วตัถดุบิท่ีใช้ในการผลิตภายในขัน้ต ่า 20% สามารถน ามานบัรวมในการคดิแหลง่ก าเนิดสินค้าแบบ
สะสมของอาเซียนได้ เพ่ือรับสิทธิประโยชน์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 
Agreement: AFTA)  

 

4. การค้าบริการ2 อาเซียนได้เห็นชอบเป้าหมายการเปิดเสรีสาขาบริการส าคญั 5 สาขา 
(Priority Services Sectors) ได้แก่ สาขาการทอ่งเท่ียว เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสขุภาพ และ
สาขาการบนิ ภายในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) สาขาโลจิสตกิส์ ภายใน พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)
ส าหรับสาขาบริการอ่ืน ๆ ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ภายใน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ซึง่จะต้องเร่งเจรจา
และจดัท าข้อผกูพนัการเปิดตลาดในแตล่ะรอบของการเจรจา ทัง้ในด้านการเข้าสู่ตลาด (Market 
Access) และการให้การประตบิตัเิย่ียงคนชาต ิ(National Treatment: NT) ซึง่ได้สรุปผลการเจรจา
รอบท่ี 4 (ปี พ.ศ. 2548-2549) และจดัท าข้อผกูพนัการเปิดตลาดการค้าบริการชดุท่ี 5 ซึง่รัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียนได้ลงนามพิธีสารอนวุตัข้ิอผกูพนัชดุท่ี 5 เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2549 ณ เมืองเซบ ู
ประเทศฟิลิปปินส์ ขณะนี ้อยูร่ะหวา่งการเจรจารอบท่ี 5 (ปี พ.ศ. 2550–2551) โดยได้จดัท าข้อ

                                         
2 สาขาบริการท่ีไทยเสนอเปิดตลาดเพิ่มเติมภายใต้ข้อผกูพนัชดุที่ 5 ประกอบด้วย การรักษาในโรงพยาบาล (ทัง้
คนไข้นอกและคนไข้ใน) บริการท่ีพกัประเภท โมเตล และศนูย์ที่พกัแบบตา่ง ๆ การตดิตัง้วางระบบคอมพิวเตอร์ 
การประมวลผลข้อมลู บริการโทรเลข โทรสาร บริการโครคมนาคมเสริม เช่น Electronic mail. Voice mail บริการ
ด้านการแปล และบริการตรวจเรือเพื่อออกใบส าคญัรับรอง ทัง้นี ้เง่ือนไขการเปิดตลาดยงัคงอยูภ่ายใต้กรอบ
กฏหมายไทยที่ก าหนดในปัจจบุนั 
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ผกูพนัการเปิดตลาดชดุท่ี 6 ซึง่เป็นการปรับปรุงข้อเสนอการเปิดตลาดในข้อผกูพนัชดุท่ี 5 แล้วเสร็จ 
และได้มีการลงนามใช้สารอนวุตัิข้อผกูพนัชดุท่ี 6 ดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2550 ณ ประเทศ
สิงคโปร์ 

 

5. การลงทนุ สง่เสริมการลงทนุภายในภมูิภาคโดยการร่วมลงทนุในสาขาอตุสาหกรรมท่ีมี
ศกัยภาพและสร้างเครือข่ายด้านการลงทนุของอาเซียน ซึ่งขณะนีไ้ด้จดัท ารายช่ือเขตส่งเสริมการ
ลงทนุพิเศษและเขตนิคมอตุสาหกรรมในอาเซียนแล้วเพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงด้านการผลิตและการ
ใช้วตัถดุบิภายในภมูิภาค 

 

6. การอ านวยความสะดวกพิธีการด้านศลุกากร อาเซียนได้จดัท าความตกลงวา่ด้วยการ
อ านวยความสะดวกด้านศลุกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จดุเดียว เม่ือ พ.ศ. 2548 ซึง่ก าหนดให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนเดมิ 6 ประเทศ พฒันาระบบเช่ือมโยงข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ (National Single 
Window: NSW) ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2551 และประเทศ CLMV ภายใน พ.ศ. 2555 เพ่ือ
เช่ือมโยงเป็นระบบบริการแบบเบด็เสร็จ ณ จดุเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) ตอ่ไป 
ซึง่ไทยและฟิลิปปินส์ได้เร่ิมโครงการน าร่องการอ านวยความสะดวกด้านศลุกากรด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จดุเดียว เม่ือ พ.ศ. 2549 โดยทดลองใช้กบัใบขนสินค้าขาออกและแบบฟอร์ม D 
ก่อน เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถย่ืนเอกสารและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการน าเข้า-สง่ออก ณ จดุเดียว 
โดยกรมศลุกากรสามารถตดัสินใจในการตรวจปลอ่ยสินค้าได้ในคราวเดียว 

 

7. การพฒันามาตรฐานและความสอดคล้องของผลิตภณัฑ์ ได้จดัท ามาตรฐานการยอมรับ
ร่วมส าหรับผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแล้ว ในระยะ
ตอ่ไปจะพฒันาให้ครอบคลมุสินค้าอ่ืน ๆ ภายใต้การรวมกลุม่สาขาส าคญั เชน่ ผลิตภณัฑ์ไม้ 
เคร่ืองมือแพทย์ ยาสมนุไพร และผลิตภณัฑ์เสริมสขุภาพ เป็นต้น 

 

8. การเคล่ือนย้ายของนกัธุรกิจ ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ประกอบวิชาชีพ แรงงานฝีมือ และผู้ มี
ความสามารถพิเศษ อยูร่ะหวา่งการพฒันาจดัท า ASEAN Business Card เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการเดนิทางให้แก่นกัธุรกิจภายในภมูิภาค และเร่งพฒันามาตรฐานการยอมรับร่วมส าหรับ
บคุลากรในสาขาวิชาชีพตา่ง ๆ ซึง่ขณะนีไ้ด้จดัท าข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาวิศวกรรม สาขา
พยาบาล สถาปนิก และคณุสมบตัผิู้ส ารวจแล้ว และอยูร่ะหวา่งการพฒันาในสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ เชน่ 
นกักฏหมาย นกับญัชี บคุลากรทางการแพทย์ เป็นต้น โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การประกอบวิชาชีพของผู้ เช่ียวชาญและแรงงานฝีมือภายในอาเซียน 
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9. การอ านวยความสะดวกด้านการเดนิทางภายในอาเซียน อยูร่ะหว่างการปรับประสาน
กระบวนการ/พิธีการในการตรวจลงตราให้กบันกัเดนิทางตา่งชาติท่ีเดนิทางเข้ามาในอาเซียน รวมทัง้
การยกเว้นการตรวจลงตราให้กบัผู้ เดนิทางสญัชาตอิาเซียนท่ีเดนิทางภายในอาเซียน 
 

นอกจากมาตรการข้างต้น ยงัมีเร่ืองของการพฒันาระบบข้อมลู/สถิตกิารค้าและการลงทนุ
ภายในอาเซียน การสง่เสริมความร่วมมือด้านอตุสาหกรรม (Industrial Complementation) การ
พฒันาขีดความสามารถของบคุลากร การสง่เสริมสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการอ านวยความ
สะดวกในการเดนิทางภายในอาเซียน อีกด้วย 
 

 พมิพ์เขียวเพื่อจัดตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC Blueprint) 
  

เพ่ือไปสู่เป้าหมายการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาเซียนได้จดัท าแผนงานเชิง
บูรณาการการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจตา่ง ๆ เพ่ือให้เห็นการด าเนินงานในภาพรวมท่ีจะน าไปสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใน ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ได้อย่างชดัเจน แผนงานในเชิงบรูณาการนี ้
เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวท่ีจะชว่ยบอกคณุลกัษณะส าคญัและองค์ประกอบของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนว่า เม่ือด าเนินการเสร็จสิน้แล้วจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร 

 

วตัถปุระสงค์ของการจดัท า AEC Blueprint (กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ, 2551) 
1. เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานในด้านเศรษฐกิจให้ชดัเจนตามกรอบระยะเวลาท่ี

ก าหนดจนบรรลเุป้าหมายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) 
2. เพ่ือสร้างพนัธะสญัญาระหว่างประเทศสมาชิกท่ีจะด าเนินการไปสูเ่ป้าหมายดงักลา่ว

ร่วมกนั 
 

คณุลกัษณะส าคญัของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตาม AEC Blueprint 

 เป้าหมายสดุท้ายของการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจตามท่ีระบไุว้ภายใต้วิสยัทศัน์อาเซียน 
2020 คือ การด าเนินการไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่จะตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการประสาน
ผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกโดยการสง่เสริมการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจในเชิงลกึและกว้างมาก
ขึน้ ผา่นความร่วมมือท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและแผนการด าเนินงานใหมภ่ายใต้กรอบระยะเวลาท่ีชดัเจน 

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั 
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนั ด้วยกลไกและมาตรฐานการตา่ง ๆ อาทิ การเร่งรัดการ
รวมกลุม่ทางเศรษฐกิจในสาขาส าคญั การอ านวยความสะดวกในการเคล่ือนย้ายนกัธุรกิจ แรงงาน
ฝีมือและผู้ มีความสามารถพิเศษ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านกลไกสถาบนัของอาเซียน 
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 ในขณะเดียวกนั การด าเนินงานไปสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะให้ความส าคญักบั
การลดช่องวา่งการพฒันาและสง่เสริมการรวมกลุม่ของประเทศสมาชิกใหม ่ได้แก่ กมัพชูา ลาว พมา่ 
และเวียดนาม (CLMV) ผา่นความร่วมมือภายใต้โครงการแผนงานการรวมกลุม่ของอาเซียน 
(Initiative for ASEAN Integration: IAI) และแผนงานในกรอบภมูิภาคอ่ืน ๆ รวมทัง้ส่งเสริมการ
ด าเนินงานแผนความร่วมมือในด้านอ่ืน ๆ เชน่ การพฒันาบคุลากร การยอมรับคณุสมบตัขิองผู้
ประกอบวิชาชีพ การหารือในเร่ืองเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายทางการเงิน มาตรการทางการค้า
และการเงิน การสง่เสริมโครงสร้างพืน้ฐานและการเช่ือมโยงในการตดิตอ่ส่ือสาร การพฒันาธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-ASEAN) การรวมกลุม่ของอตุสาหกรรมตา่ง ๆ ในภมูิภาคเพ่ือสง่เสริมการจดัซือ้
ภายใน และสง่เสริมการเข้ามามีสว่นร่วมของภาคเอกชนในการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีคณุลกัษณะท่ีส าคญั คือ 
- การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั (Single Market and Production Base) 

- การเป็นภมูิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขง่ขนัสงู (Highly Competitive 
Economic Region) 

- การเป็นภมูิภาคท่ีมีพฒันาการทางเศรษฐกิจท่ีเทา่เทียมกนั (Region of Equitable 
Economic Development) 

- การเป็นภมูิภาคท่ีบรูณาการเข้ากบัเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบรูณ์ (Region Fully 
Intergrated into the Global Economy) 

คณุลกัษณะตา่ง ๆ เหลา่นีล้้วนมีความเก่ียวข้องและสง่ผลเกือ้กลูซึง่กนัและกนั การรวบรวม
แผนงาน/มาตรการภายใต้คณุลกัษณะตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ว้ภายใต้พิมพ์เขียวนีจ้ะชว่ยให้การด าเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัและมีความเป็นเอกภาพ รวมทัง้ชว่ยให้การปฏิบตัติามแผนงานและการ
ประสานงานระหวา่งผู้ มีสว่นเก่ียวข้องเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 

แผนงานส าคัญเพ่ือด าเนินการไปสู่คุณลักษณะส าคัญในแต่ละด้าน 
  

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั  
 การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนัประกอบด้วย 5 องค์ประกอบส าคญั ได้แก่ 

(1) การเคล่ือนย้ายสินค้าอย่างเสรี (Free Flow of Goods) (2) การเคล่ือนย้ายบริการอยา่งเสรี (Free 
Flow of Service) (3) การเคล่ือนย้ายการลงทนุอย่างเสรี (Free Flow of Investment)  (4) การ
เคล่ือนย้ายเงินทนุอย่างเสรีมากขึน้ (Free Flow of Capital) และ (5) การเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือ
อยา่งเสรี (Free Flow of Skilled Labour) นอกจากนี ้การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวได้รวม
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องค์ประกอบส าคญัอีก 2 สว่น คือ การรวมกลุม่สาขาส าคญัของอาเซียน (Priority Integration 
Sectors) และความร่วมมือด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ (Food, Agriculture and Forestry) 
 

1.1 การเคล่ือนย้ายสินค้าอยา่งเสรี 
1) การเคล่ือนย้ายสินค้าท่ีเสรีเป็นหนึง่ในหลกัการส าคญัท่ีจะสง่เสริมการไปสู่

จดุมุง่หมายของการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั การเป็นตลาดเดียวส าหรับสินค้า (และ
บริการ) จะชว่ยสง่เสริมการพฒันาเครือขา่ยการผลิตในภูมิภาคและสง่เสริมขีดความสามารถของ
อาเซียนในการท่ีจะเป็นศนูย์กลางการผลิตของโลก หรือเป็นสว่นหนึง่ของหว่งโซ่อปุทานของโลก 

2) การด าเนินงานเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA ท าให้อาเซียนประสบ
ความส าเร็จท่ีส าคญัในการยกเลิกภาษีศลุกากร อยา่งไรก็ตาม การเคล่ือนย้ายสินค้าท่ีเสรีไมเ่พียงแต่
การยกเลิกภาษีศลุกากรเทา่นัน้ ยงัต้องค านงึถึงการยกเลิกมาตรการกีดกนัทางการค้าท่ีมิใชภ่าษีด้วย 
นอกจากนี ้องค์ประกอบท่ีส าคญัอยา่งอ่ืน ๆ ท่ีจะชว่ยสง่เสริมการเคล่ือนย้ายสินค้าท่ีเสรี คือ 
มาตรการอ านวยความสะดวกทางการค้า เชน่ การบรูณาการด้านพิธีการศลุกากร การจดัตัง้ระบบ 
ASEAN Single Window และการสง่เสริมกฎวา่ด้วยแหล่งก าเนิดสินค้าภายใต้อตัราภาษีพิเศษท่ี
เทา่กนั (Common Effective Preferential Tariff: CEPT) อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่รวมถึงระเบียบพิธีการ
ในทางปฏิบตัภิายใต้กฎวา่ด้วยแหลง่ก าเนิดสินค้า และการปรับประสานมาตรฐานและความ
สอดคล้องในด้านพิธีการ 

3) ความตกลงวา่ด้วยการใช้อตัราภาษีพิเศษท่ีเทา่กนัส าหรับเขตการค้าเสรี
อาเซียน [Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the 
ASEAN Free Trade Area (AFTA)] จะถกูทบทวนและส่งเสริมให้เป็นความตกลงท่ีมีความ
ครอบคลมุเพ่ือให้บรรลกุารเคล่ือนย้ายสินค้าท่ีเสรีและสอดคล้องกบัความประสงค์ของอาเซียนท่ีจะ
เร่งให้เกิดการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจภายใน ค.ศ. 2015 

4) การยกเลิกภาษีศลุกากร (Elimination of Tariffs) ภาษีศลุกากรส าหรับสินค้า
ภายในอาเซียนจะถกูยกเลิกให้สอดคล้องกบักรอบเวลาและพนัธกรณีท่ีระบไุว้ภายใต้ความตกลง 
CEPT และความตกลง/พิธีสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 การด าเนินงาน: 

 ยกเลิกอากรศลุกากรขาเข้าส าหรับสินค้าทกุรายการ ยกเว้นสินค้าท่ี
โอนย้ายมาจากบญัชีออ่นไหวและออ่นไหวสงู ภายใน ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ส าหรับประเทศ
สมาชิกอาเซียนเดมิ 6 ประเทศ และภายใน ค.ศ. 2015 (พ.ศ.2558) ส าหรับประเทศ CLMV โดยมี
ความยืดหยุ่นได้ส าหรับ CLMV ในสินค้าอ่อนไหวบางรายการภายใน ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) ซึง่
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สอดคล้องกบัข้อบทท่ีระบไุว้ภายใต้พิธีสารเพ่ือแก้ไขความตกลง CEPT ส าหรับการยกเลิกภาษีอากร
ศลุกากรขาเข้า 

 ยกเลิกอากรศลุกากรขาเข้าส าคญัสินค้าท่ีอยูใ่นสาขาส าคญั (Priority 
Integration Sectors) ภายใน ค.ศ. 2007(พ.ศ. 2550)  ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนเดมิ 6 
ประเทศ และ ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ส าหรับประเทศ CLMV ซึง่สอดคล้องกบัข้อบทท่ีระบไุว้ภายใต้
กรอบความตกลงว่าด้วยการรวมกลุม่สาขาส าคญัของอาเซียน (ฉบบัแก้ไข) 

 โอนย้ายสินค้าในบญัชีอ่อนไหวเข้าสู ่CEPT และลดภาษีศลุกากรของ
สินค้าเหลา่นี ้ลงเหลือ 0-5% ภายในวนัท่ี 1 มกราคม 2010 (พ.ศ. 2553) ส าหรับประเทศสมาชิก
อาเซียนเดมิ 6 ประเทศ วนัท่ี 1 มกราคม 2013 (พ.ศ. 2556) ส าหรับเวียดนาม วนัท่ี 1 มกราคม 
2015 (พ.ศ. 2558) ส าหรับลาวและพมา่ และวนัท่ี 1 มกราคม 2007 (พ.ศ. 2550) ส าหรับกมัพชูา ซึง่
สอดคล้องกบัข้อบทภายใต้พิธีสารวา่ด้วยกลไกการด าเนินการพิเศษส าหรับสินค้าเกษตรไมแ่ปรรูปท่ี
ออ่นไหวและออ่นไหวสงู 

 โอนย้ายสินค้าออกจากบญัชียกเว้นทัว่ไปเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ภายใต้
ความตกลง CEPT 

5) การยกเลิกมาตรการกีดกนัทางการค้าท่ีมิใชภ่าษี (Elimination of Non-tariff 
Barriers) อาเซียนประสบความส าเร็จอย่างดีในการเปิดเสรีด้านภาษีศลุกากร ประเด็นส าคญัท่ี
อาเซียนจะมุง่ด าเนินการไปจนถึง ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) คือ การยกเลิกมาตรการกีดกนัทางการค้า
ท่ีมิใชภ่าษี (NTBs) อยา่งสมบรูณ์ 

การด าเนินงาน: 

 สง่เสริมความโปร่งใสโดยยึดมัน่กบัพิธีสารวา่ด้วยกระบวนการแจ้ง 
(Protocol on Notification Procedure) และการจดัตัง้กลไกการเฝ้าระวงัท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ยดึตามพนัธกรณีท่ีจะไมเ่พิ่มเตมิและลดจ านวนมาตรการกีดกนัทางการค้า
ท่ีมิใชภ่าษี 

 ยกเลิกมาตรการกีดกนัทางการค้าท่ีมิใชภ่าษี (NTBs) ทัง้หมดภายในปี 
ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนเดมิ 5 ประเทศ  ปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) 
ส าหรับฟิลิปปินส์ และปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) โดยมีความยืดหยุน่ได้ถึงปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 
2561) ส าหรับประเทศ CLMV ซึง่สอดคล้องกบัแผนการยกเลิกมาตรการกีดกนัทางการค้าท่ีมิใชภ่าษี 

 สง่เสริมความโปร่งใสของมาตรการท่ีมิใชภ่าษี (NTMs) 
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 ด าเนินการในสว่นท่ีเป็นไปได้เพ่ือให้มีกฎเกณฑ์และกฎระเบียบระดบั
ภมูิภาคท่ีสอดคล้องกบัหลกัปฏิบตัท่ีิดีในระดบัสากล 

6) กฎวา่ด้วยแหลง่ก าเนิดสินค้า (ROO) ด าเนินการใช้กฎวา่ด้วยแหลง่ก าเนิด
สินค้าท่ีตอบสนองตอ่พลวตัรและการเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตของโลก เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในทางการค้าและการลงทนุระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน สง่เสริมเครือขา่ยการผลิตระดบั
ภมูิภาค สนบัสนนุการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลดชอ่งวา่งการพฒันา และสง่เสริม
ให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ CEPT ให้มากขึน้ 
     การด าเนินงาน: 

 ปฏิรูปและผลกัดนัการพฒันากฎวา่ด้วยแหลง่ก าเนิดสินค้าภายใต้ CEPT 
เพ่ือให้ตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตท่ีเกิดขึน้ในภมูิภาค รวมทัง้ด าเนินงาน
ปรับปรุงสว่นใดสว่นหนึง่ท่ีจ าเป็น เชน่ การให้มีการใช้มาตรการการแจ้งผลลว่งหน้า และการปรับปรุง
กฎวา่ด้วยแหลง่ก าเนิดสินค้า 

 ท าให้ระเบียบพิธีการในทางปฏิบตัภิายใต้กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้าของ 
CEPT ง่ายขึน้ และให้มีการด าเนินการดงักลา่วอย่างตอ่เน่ือง รวมถึงการให้มีกระบวนการเพ่ืออ านวย
ความสะดวก เชน่ กระบวนการออกใบรับรองแหลง่ก าเนิดสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์และมีการ
จดัรูปแบบวิธีการเพ่ือการออกใบรับรองแหลง่ก าเนิดสินค้าระหวา่งประเทศให้เป็นรูปแบบเดียวกนั
เทา่ท่ีจะท าได้ 

 ทบทวนกฎวา่ด้วยแหลง่ก าเนิดสินค้าท่ีใช้ในทางปฏิบตัใินหมูป่ระเทศ
สมาชิกอาเซียนแตล่ะประเทศ และรวบรวมและส ารวจขบวนการการสะสมท่ีเป็นไปได้ ในกรณีตา่ง ๆ 
ท่ีเป็นไปได้ 

7) การอ านวยความสะดวกในทางการค้า (Trade Facillitation) กระบวนการ 
ระเบียบพิธีการและการไหลเวียนของข้อมลูท่ีเก่ียวข้องทางการค้าและศลุกากรท่ีเรียบง่าย เป็นรูปแบบ
และมาตรฐานเดียวกนั ได้รับการคาดหวงัวา่จะชว่ยลดต้นทนุทางธุรกรรมท่ีเกิดขึน้ในอาเซียน ซึง่จะ
ชว่ยผลกัดนัขีดความสามารถในการแขง่ขนัด้านการสง่ออก และอ านวยความสะดวกการรวมกลุม่
ของอาเซียนให้เป็นตลาดเดียวส าหรับสินค้า บริการและการลงทนุ และฐานการผลิตเดียวกนั 
       การด าเนินงาน: 

 ประเมินสถานการณ์อ านวยความสะดวกทางการค้าในอาเซียน 

 พฒันาและด าเนินการตามแผนงานด้านการอ านวยความสะดวกทาง
การค้า ซึง่มีจดุมุง่หมายเพ่ือให้มีกระบวนการ ระเบียบพิธีการและการไหลเวียนของข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง
ทางการค้าและศลุกากรท่ีเรียบง่าย เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกนั 
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 สง่เสริมการด าเนินการและการมีสว่นร่วมของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมการค้า
ระหวา่งประเทศให้มีความโปร่งใสและชดัเจน 

 สร้างกลไกความร่วมมือด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้าระดบัภูมิภาค 

 จดัตัง้ศนูย์รวมด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน 

 พฒันามาตรการระดบัชาตเิพ่ือสนบัสนนุและเป็นหลกัประกนัในการปฏิบตัิ
ตามข้อริเร่ิมระดบัภมูิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ 

 พฒันาโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถอยา่งเตม็รูปแบบเพ่ือให้มัน่ใจ
วา่การปฏิบตัิตามแผนด าเนินการเป็นไปด้วยความราบร่ืน 

8) การรวมกลุม่ทางศลุกากร (Customs Integration) จากการเร่งรัดการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การไปสูว่ิสยัทศัน์ด้านศลุกากรของอาเซียนปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) 
ได้ถกูเร่งรัดเป็นปี ค.ศ.2015 (พ.ศ. 2558) โดยเฉพาะแผนยทุธศาสตร์ส าหรับการพฒันาศลุกากร
ระหว่างปี ค.ศ. 2005–2010 (พ.ศ. 2548-2553) มีจดุมุง่หมาย (a) บรูณาการโครงสร้างศลุกากร (b) 
ปรับปรุงการจ าแนกประเภทพิกดัศลุกากร การประเมินราคาทางศลุกากร และการก าหนดแหลง่ก าเนิด
สินค้าให้ทนัสมยัและจดัท าระบบศลุกากรอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (ASEAN e-Customs) (c) ปรับ
ระบบการตรวจปล่อยสินค้าให้มีความคล่องตวัมากขึน้ (d) การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ (e) สง่เสริม
สร้างการเป็นหุ้นสว่นกบัองค์กรระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง (f) ลดช่องว่างในการพฒันาด้านศลุกากร 
และ (g) ยอมรับเทคนิคการบริหารความเส่ียงและการตรวจสอบหลงัการตรวจปล่อย (Post 
Clearance Audit: PCA) 
      การด าเนินงาน: 

 พฒันาเทคนิคทางศลุกากรให้ทนัสมยั ตามแนวทางระเบียบพิธีการท่ีเรียบ
ง่าย และเป็นรูปแบบเดียวกนั และมีการประเมินอากรตามแนวทางท่ีเป็นมาตรฐานระหวา่งประเทศ 
และแนวทางปฏิบตัท่ีิดีโดยการปฏิบตัติามรูปแบบของกระบวนการขอสง่สินค้าระดบัภมูิภาค (การ
ตรวจปล่อยของอาเซียนและแบบฟอร์มใบขนสง่สินค้าของอาเซียน ปี 2007) 

 จดัท าระบบการสง่สินค้าผา่นแดนของศลุกากรอาเซียน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการเคล่ือนย้ายสินค้า และชนิดของการขนสง่ 

 จดัท าระบบของศลุกากรของอาเซียนเพ่ือจดัการกบักรอบงานด้านศลุกากร
ในกรณีพิเศษ เชน่ การน าเข้าชัว่คราว การผลิตนอกเขตประเทศ การผลิตภายในเขตประเทศ เพ่ือ
อ านวยความสะดวกการรวมกลุม่ทางการผลิตและหว่งโซ่อปุทาน 
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 ยอมรับมาตรฐานและแนวการปฏิบตัิระหวา่งประเทศ เพ่ือให้การจ าแนก
ประเภทพิกดัศลุกากรมีรูปแบบเดียวกนั ปรับประสานระบบการประเมินราคา การตรวจสอบ
แหลง่ก าเนิดสินค้า และการแลกเปล่ียนให้เป็นแนวเดียวกนั ในสว่นท่ีเป็นไปได้ 

 ด าเนินการระบบศลุกากรอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน 

 สง่เสริมการให้ความชว่ยเหลือร่วมกนัเพ่ือให้ระบบศลุกากรมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

9) ความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกด้านศลุกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ จดุเดียวของอาเซียน (Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window) 
การใช้กฎระเบียบ กระบวนการและขัน้ตอนทางการค้าและศลุกากรท่ีเป็นแนวทางเดียวกนัและมี
มาตรฐาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในทกุกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ
อ านวยความสะดวกทางการค้า จะมีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่การพฒันาระบบอ านวยความสะดวก
ด้านศลุกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จดุเดียวของอาเซียน การอ านวยความสะดวกด้านศลุกากร
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จดุเดียวของอาเซียน คือ การเช่ือมตอ่บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จดุเดียว
แหง่ชาตขิองแตล่ะประเทศสมาชิก บริการแบบเบด็เสร็จ ณ จดุเดียวแหง่ชาตจิะท าให้สามารถสง่
ข้อมลูเพียงครัง้เดียว ประมวลผลข้อมลูและขา่วสารในคราวเดียว และตดัสินใจตรวจปลอ่ยสินค้าได้
ในคราวเดียว ซึง่จะชว่ยเร่งการตรวจปลอ่ยทางศลุกากร ลดต้นทนุและเวลาการท าธุรกรรม ซึง่จะชว่ย
เพิ่มประสิทธิภาพทางการค้าและความสามารถในการแข่งขนั 
       การด าเนินงาน: 

 อาเซียน 6 (บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
และไทย) เร่ิมด าเนินการบริการแบบเบด็เสร็จ ณ จดุเดียวแหง่ชาต ิภายในปี ค.ศ. 2008 เป็นอย่างช้า 

 อาเซียน 4 (กมัพชูา ลาว พมา่ และเวียดนาม) เร่ิมด าเนินการบริการแบบ
เบด็เสร็จ ณ จดุเดียวแหง่ชาต ิไมช้่าไปกว่าปี ค.ศ. 2012 

 จดัท าองค์ประกอบข้อมลูให้เป็นมาตรฐานบนพืน้ฐานแบบข้อมลูของ 
WCO (WCO Data Model) ชดุข้อมลูของ WCO (WCO Data Set) และสารบญัข้อมลูการค้าของ
สหประชาชาต ิ(United Nations Trade Data Elements Directory: UNITED) และเร่งน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ เพ่ือให้กระบวนการและการแลกเปล่ียนข้อมลูเป็นแบบดจิิตอล 

10) มาตรฐานและอปุสรรคทางเทคนิคตอ่การค้า (Standards and Technical 
Barriers to Trade) ระบบมาตรฐานคณุภาพการประกนั การรับรองระบบงาน และการวดัมี
ความส าคญัตอ่การสง่เสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการลดต้นทนุการผลิต เพ่ือ
การน าเข้า/สง่ออกภายในภมูิภาค การด าเนินการปรับมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และ
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กระบวนการตรวจสอบและรับรองให้สอดคล้องกนั จะเป็นไปตามแนวนโยบายด้านมาตรฐานและ
การรับรองของอาเซียนเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสมากขึน้ มีการพฒันาคณุภาพของการตรวจสอบและ
รับรอง และให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมอยา่งแข็งขนั 
       การด าเนินงาน: 

 ปรับมาตรฐานกฎระเบียบทางเทคนิคและกระบวนการตรวจสอบและรับรอง
ให้สอดคล้องกบัวิธีปฏิบตัิสากลในส่วนท่ีสามารถด าเนินการได้3 

 จดัท าและด าเนินการตามความตกลงการยอมรับร่วม (Mutual Recognition 
Agreements: MRAs) ในการตรวจสอบและรับรองรายสาขาตามแนวทางท่ีระบไุว้ในกรอบความตกลงว่า
ด้วยการยอมรับร่วมของอาเซียน  

 เสริมสร้างโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคนิค และขีดความสามารถของ
ห้องปฏิบตักิารทดสอบ การสอบเทียบ การตรวจ การรับรองและการรับรองระบบงาน โดยใช้หลกัการ
และแนวทางท่ีได้รับการยอมรับในระดบัภมูิภาค/สากลเป็นพืน้ฐาน 

 สง่เสริมให้เกิดความโปร่งใสในการก าหนดและการน ามาตรฐาน
กฎระเบียบทางเทคนิค และกระบวนการตรวจสอบและรับรองไปปฏิบตัิ โดยให้สอดคล้องกบัความ
ตกลงวา่ด้วยอปุสรรคทางเทคนิคตอ่การค้าภายใต้ WTO และแนวนโยบายด้านมาตรฐานและการ
รับรองของอาเซียน (ASEAN Policy Guideline on Standards and Conformance) 

 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบตรวจติดตามผลหลงัการวางตลาด 
(Post Market Surveillance) เพ่ือให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานตามกฎระเบียบทางเทคนิคท่ีได้ปรับให้
สอดคล้องกนับรรลผุลส าเร็จ 

 จดัท าโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการด าเนินการ
ตามแผนงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
 

1.2 การเคล่ือนย้ายบริการอย่างเสรี 
1) การเปิดเสรีการค้าบริการเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัสว่นหนึง่ตอ่ไปสูก่าร

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่จะเกิดจากการลดข้อจ ากดัตอ่ผู้ให้บริการของอาเซียนในการ
ให้บริการ และเข้ามาจดัตัง้กิจการในประเทศสมาชิกอ่ืนตามเง่ือนไขกฎเกณฑ์ภายในประเทศ การ

                                         
3 การระบมุาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และการประเมินความสอดคล้องที่จะต้องมกีารปรับประสานหรือการ
จดัท ามาตรฐานการยอมรับร่วมรายสาขาจะต้องค านงึผลกระทบตอ่การค้าอาเซียน ความซบัซ้อนของกฎเกณฑ์ 
โครงสร้างพืน้ฐานทางเทคนิค และความเห็นของผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 
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เปิดเสรีการค้าบริการด าเนินการโดยการเจรจาเป็นรอบ ซึ่งสว่นใหญ่อยูภ่ายใต้การเจรจาของ
คณะกรรมการการประสานงานด้านการค้าบริการของอาเซียน (Coordinating Committee on 
Services) การเจรจาบางสาขา เชน่ สาขาการเงิน และการขนสง่ทางอากาศ รับผิดชอบโดยรัฐมนตรี
ท่ีเก่ียวข้อง ในการเจรจาเปิดเสรีจะต้องไมด่ าเนินการเปิดเสรีในชว่งท้าย และเห็นชอบให้มีความ
ยืดหยุ่นท่ีตกลงกนัลว่งหน้าส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 

เพ่ือชว่ยให้เปิดเสรีการค้าบริการในปี ค.ศ. 2015 ได้ อาเซียนอยู่ระหวา่ง
ด าเนินงานเพ่ือยอมรับคณุสมบตัวิิชาชีพ เพ่ืออ านวยความสะดวกการเคล่ือนย้ายบคุลากรในภมูิภาค 
      การด าเนินงาน: 

 ขจดัข้อจ ากดัตอ่การค้าบริการอยา่งมีนยัส าคญัส าหรับ 4 สาขาบริการ
ส าคญั ได้แก่ การขนสง่ทางอากาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ สขุภาพ และการท่องเท่ียว ภายใน ค.ศ. 
2010 และสาขาบริการส าคญัท่ี 5 ได้แก่ โลจิสติกส์ ภายใน ค.ศ. 2013 

 ขจดัข้อจ ากดัตอ่การค้าบริการอยา่งมีนยัส าคญัสาขาบริการทกุสาขาท่ีอยู่
ภายใน ค.ศ. 2015 

 ด าเนินการเปิดเสรีโดยการเจรจาอยา่งตอ่เน่ืองเป็นรอบ รอบละ 2 ปี จนถึง
ปี ค.ศ.  2015 ตวัอยา่งเชน่  2008   2010   2012   2014  และ  2015 

 ตัง้เป้าหมายจดัท าข้อผกูพนัสาขาใหมข่ัน้ต ่าในแตล่ะรอบการเจรจา โดย 
10 สาขาใน ค.ศ. 2008   15 สาขา ใน ค.ศ. 2010   20 สาขาใน ค.ศ. 2012   20 สาขาใน ค.ศ. 2014 
และ  7 สาขาใน ค.ศ. 2015 โดยใช้ GATS W/120 เป็นพืน้ฐานในการจ าแนกสาขาบริการตา่ง ๆ 

 จดัท าตารางข้อผกูพนัส าหรับทกุรอบการเจรจาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด: 
- ไมมี่ข้อจ ากดัส าหรับการค้าบริการรูปแบบท่ี 1 และ 2 ยกเว้นกรณีมี

เหตผุลอนัสมควร (เชน่ เพ่ือความปลอดภยัของสาธารณชน) ซึง่ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขการตกลงระหวา่ง
ประเทศสมาชิกเป็นกรณี ๆ ไป 

- อนญุาตการถือหุ้นของคนสญัชาตอิาเซียนไมน้่อยกว่า 51% ใน ค.ศ. 
2008 และ 70% ใน ค.ศ. 2010 ส าหรับสาขาบริการส าคญั 4 สาขา และไมน้่อยกว่า 49% ใน ค.ศ. 
2008  51% ใน ค.ศ. 2010 และ 70% ใน ค.ศ. 2013 ส าหรับสาขาโลจิสติกส์ และไมน้่อยกว่า 49% 
ใน ค.ศ. 2008    51% ใน ค.ศ. 2010 และ 70% ใน ค.ศ. 2015 ส าหรับสาขาบริการอ่ืน ๆ 

- ขจดัข้อจ ากดัอ่ืน ๆ ในการเข้าสูต่ลาดส าหรับการค้าบริการรูปแบบท่ี 3 
อยา่งก้าวหน้าภายใน ค.ศ. 2015 
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 ตัง้เป้าหมายส าหรับการเปิดเสรีส าหรับข้อจ ากดัในด้านการประติบตัเิย่ียง
คนชาตสิ าหรับการค้าบริการรูปแบบท่ี 4 และข้อจ ากดัในข้อผกูพนัในตารางผกูพนัภาพรวม ส าหรับ
การเจรจาแตล่ะรอบภายใน ค.ศ. 2009 

 จดัท าข้อผกูพนัให้สอดคล้องกบัเกณฑ์ท่ีตกลงกนัส าหรับข้อจ ากดัในด้าน
การประตบิตัเิย่ียงคนชาต ิการค้าบริการรูปแบบท่ี 4 และข้อจ ากดัในตารางผกูพนัภาพรวมภายใน 
ค.ศ.  2009 

 รวบรวมมาตรการท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การค้าบริการให้เสร็จสิน้ภายในเดือน
สิงหาคม 2008 

 อนญุาตให้มีความยืดหยุน่ในภาพรวม4 ในการจดัท าตารางข้อผกูพนัการ
เปิดเสรี ซึง่ครอบคลมุสาขา ท่ีจะยกเว้นจากการเปิดเสรีและสาขาท่ีไมส่ามารถเปิดเสรีได้ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดส าหรับการค้าบริการในแตล่ะรูปแบบ ตารางข้อผกูพนัส าหรับการเปิดเสรีในแตล่ะรอบการ
เจรจาจะมีความยืดหยุ่นได้ ดงันี ้

- การจดัท าข้อผกูพนัให้ได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดส าหรับการเจรจาใน
รอบถดัไป หากประเทศสมาชิกไมส่ามารถจดัท าข้อผกูพนัได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในรอบก่อนหน้านี  ้

- อนญุาตให้มีการทดแทนสาขาท่ีได้มีการตกลงกนัในการเปิดเสรีในรอบ
นัน้ แตป่ระเทศสมาชิกไม่สามารถจดัท าข้อผกูพนัส าหรับสาขานัน้ได้ ด้วยสาขาอ่ืนท่ีอยู่นอกเหนือจาก
ท่ีตกลงกนั 

- การเปิดเสรีโดยวิธีการ ASEAN-X5 

 ด าเนินการจดัท าข้อตกลงการยอมรับคณุสมบตัวิิชาชีพท่ีก าลงัเจรจาอยูใ่ห้
แล้วเสร็จ ซึง่รวมบริการ สถาปัตยกรรม บริการด้านบญัชี คณุสมบตัผิู้ส ารวจ บคุลากรด้านการแพทย์ 
ภายใน ค.ศ. 2008 และบคุลากรด้านทนัตกรรมภายใน ค.ศ. 2009 

 ด าเนินการตามข้อตกลงยอมรับคณุสมบตัิวิชาชีพให้สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดในแตล่ะข้อตกลง 

                                         
4 ตวัเลขความยืดหยุน่ในภาพรวม 15% ให้มีการทบทวนภายหลงัจากการรวบรวมมาตรการท่ีเป็นอปุสรรคแล้วเสร็จ
ในปี 2008 
5 คือหลกัการท่ีประเทศสมาชิกตัง้แต ่2 ประเทศขึน้ไป สามารถเปิดตลาดระหวา่งกนัมากขึน้โดยไมต้่องขยายผล
การเปิดตลาดให้แก่ประเทศสมาชิกอื่นที่ไมไ่ด้ร่วมเจรจาดงักลา่ว (เช่น ไทยและกมัพชูาได้มีข้อผกูพนัเปิดตลาด
สาขาการศกึษาให้แกก่นั) 
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 ให้ระบแุละจดัท าข้อตกลงยอมรับคณุสมบตัวิิชาชีพส าหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพอ่ืน ๆ ภายใน ค.ศ. 2012 และด าเนินการให้แล้วเสร็จใน ค.ศ. 2015 

 สง่เสริมการพฒันาบคุลากรและเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านการค้า
บริการ ส าหรับสาขาบริการด้านการเงิน6 

 3)  มาตรการเปิดเสรีส าหรับสาขาบริการด้านการเงินควรท่ีจะเปิดโอกาสให้
ประเทศสมาชิกสามารถด าเนินการพฒันาสาขาการเงินตามล าดบัอย่างเป็นขัน้ตอน และรักษาไว้ซึง่
ความมัน่คงทางการเงิน เศรษฐกิจและสงัคม ประเทศสมาชิกจะด าเนินมาตรการตามหลกัการทยอย
เปิดเสรี ดงันี ้

a)  การเปิดเสรีโดยหลกัการ ASEAN-X ซึง่ประเทศท่ีมีความพร้อมในการเปิด
เสรีสามารถเร่ิมด าเนินการได้ก่อน และประเทศสมาชิกท่ีเหลือสามารถเข้าร่วมในภายหลงั 

b)  ขัน้ตอนการเปิดเสรีจะต้องค านงึถึงนโยบายของชาติและระดบัการพฒันา
ทางด้านเศรษฐกิจและด้านการเงินของสมาชิกแตล่ะประเทศ 

การด าเนินงาน: 

 ทยอยเปิดเสรีข้อจ ากดัส าหรับสาขาย่อยตา่ง ๆ หรือรูปแบบการให้บริการท่ี
ประเทศสมาชิกแตล่ะประเทศได้ระบไุว้ ภายใน ค.ศ. 2015 

 ทยอยเปิดเสรีในข้อจ ากดัส าหรับสาขายอ่ยหรือรูปแบบการให้บริการอ่ืนท่ี
เหลือ นอกจากท่ีระบไุว้ ภายใต้ “ความยืดหยุ่นท่ีตกลงกนัลว่งหน้า” ภายใน ค.ศ. 2020 

 

 1.3 การเคล่ือนย้ายการลงทุนอย่างเสรี 
 1) นโยบายการลงทนุท่ีเสรีและเปิดกว้างเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสนบัสนนุ

ความสามารถในการแขง่ขนัของอาเซียนในการดงึดดูการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ และการ
ลงทนุระหวา่งกนัในอาเซียน การไหลเข้าของเงินลงทนุใหมแ่ละการน าผลก าไรกลบัมาลงทนุใหม่
แบบยัง่ยืนจะสนบัสนนุและพฒันาเศรษฐกิจของอาเซียน 

 2)  ความร่วมมือด้านการลงทนุของอาเซียนก าลงัด าเนินการอยูภ่ายใต้กรอบความ
ตกลงเขตการลงทนุของอาเซียน (ASEAN Investment Area: AIA) ปี ค.ศ. 1998 ในขณะท่ีการ
คุ้มครองการลงทนุอยูภ่ายใต้ความตกลงท่ีแยกตา่งหาก คือ ความตกลงด้านการสง่เสริมและการ

                                         
6 มาตรการลงทนุการส าหรับสาขาบริการทางการเงินจะขึน้อยูก่บัเง่ือนไขภายใต้มาตรการก ากบัดแูลและมาตรการ
ป้องกนัดลุการช าระเงิน ตามบทบญัญตัิใต้ความตกลงการค้าบริการภายใต้ WTO 
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คุ้มครองการลงทนุของอาเซียน ปี ค.ศ. 1987 หรือท่ีอ้างถึงโดยทัว่ไปในช่ือความตกลงวา่ด้วยการ
คุ้มครองการลงทนุของอาเซียน (Investment Guarantee Agreement: IGA) 

3) ภายใต้กรอบความตกลงเขตการลงทนุของอาเซียน ทกุอตุสาหกรรม (การผลิต 
เกษตร ประมง ป่าไม้ และเหมืองแร่ และบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 5 ภาคอตุสาหกรรม) จะเปิดเสรีและ
ให้การประติบตัเิย่ียงคนชาติแก่นกัลงทนุทัง้ก่อนและหลงัการลงทนุ โดยมีข้อยกเว้นได้ตามรายการ 
ยกเว้นชัว่คราว (Temporary Exclusion List: TEL) และรายการออ่นไหว (SL) ของประเทศสมาชิก 
รายการเว้นชัว่คราวจะต้องถกูยกเลิกภายในเวลาท่ีตกลงกนั ในขณะท่ีรายการอ่อนไหวไมมี่กรอบ
เวลาในการยกเลิก แตจ่ะมีการทบทวนรายการดงักลา่วเป็นคราว ๆ ไป 

4) เพ่ือสนบัสนนุการรวมกลุม่ในภมูิภาคและการเป็นเขตการลงทนุท่ีแขง่ขนัได้ 
จะต้องทบทวนกรอบความตกลงเขตการลงทนุของอาเซียนและความตกลงด้านการสง่เสริมและการ
คุ้มครองการลงทนุของอาเซียนเพ่ือให้มีความตกลงด้านการลงทนุเตม็รูปแบบ ซึง่จะต้องมองไป
ข้างหน้า พร้อมกบัปรับปรุงคณุลกัษณะ บทบญัญัตแิละข้อผกูพนัโดยค านงึถึงแนวปฏิบตัท่ีิดี (Best 
Practices) ระหวา่งประเทศ ซึง่จะชว่ยเพิ่มความมัน่ใจตอ่นกัลงทนุอาเซียน ความตกลงเขตการ
ลงทนุอาเซียนเตม็รูปแบบ (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA) ซึง่จะจดัท า
ขึน้โดยอิงความตกลงเขตการลงทนุอาเซียน และความตกลงคุ้มครองการลงทนุของอาเซียนท่ีมีอยู่เดมิ
โดยครอบคลมุการด าเนินงานในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

 

การคุม้ครองการลงทนุ (Investment Protection) 
ให้การสง่เสริมการคุ้มครองผู้ลงทนุและการลงทนุภายใต้ความตกลงเตม็รูปแบบ 

       การด าเนินงาน: 

 เสริมสร้างกลไกในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้
- กลไกระงบัข้อพิพาทระหวา่งผู้ลงทนุกบัภาครัฐ (Investor State Dispute 

Mechanism)  
- การโอน (Transfer) และการส่งคืน (Repatriation) ทนุ ก าไร และเงินปันผล 

ฯลฯ7 

- ขอบเขตการยดึทรัพย์ (Expropriation) และให้การชดเชย 
(Compensation) ท่ีโปร่งใส 

                                         
7 เนื่องจากรายการเหลา่นีเ้ก่ียวข้องกบัการเคลือ่นย้ายเงินทนุ จงึต้องด าเนินการตามหลกัการของแนวทางการเปิด
เสรีด้านเงินทนุ เคลือ่นย้าย ซึง่ระบไุว้ใน “การเคลือ่นย้ายเงินทนุอยา่งเสรียิ่งขึน้” โดยเฉพาะในสว่นของการยินยอม
ให้มีการเคลือ่นย้ายเงินทนุท่ีเสรียิง่ขึน้ 
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- ให้ความคุ้มครองและความมัน่คงเตม็รูปแบบ 
- ให้การชดเชยความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการเกิดจลาจล (Strife) 

  

 การอ านวยความสะดวกและความร่วมมือ (Facilitation and Cooperation) 
กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ นโยบาย และขัน้ตอนด้านการลงทนุท่ีมีความโปร่งใส มี

ความสอดคล้อง และสามารถคาดการณ์ได้ 
การด าเนินงาน: 

 ปรับประสาน ตามความเหมาะสม นโยบายการลงทนุ เพ่ือบรรลเุป้าหมาย
การสง่เสริมอตุสาหกรรมและการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจ 

 ปรับปรุงขัน้ตอนการขอรับการลงทนุและการขออนญุาต โดยการลด
ขัน้ตอนและให้มีความเรียบง่าย 

 สง่เสริมการเผยแพร่ข้อมลูด้านการลงทนุ: กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ นโยบาย
และขัน้ตอนด้านการลงทนุ รวมถึงการเผยแพร่ผา่นทางศนูย์บริการลงทนุเดียว (One-stop 
Investment Center) หรือคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (Investment Promotion Board) 

 ปรับปรุงฐานข้อมลูด้านการลงทนุในทกุรูปแบบ ซึง่ครอบคลมุด้านการค้า
สินค้าและการบริการเพ่ืออ านวยความสะดวกในการก าหนดนโยบาย 

 สง่เสริมการประสานงานระหวา่งหนว่ยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องให้มากขึน้ 

 หารือกบัภาคธุรกิจของอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวกการลงทนุ 

 ระบแุละด าเนินการเพ่ือสง่เสริมความร่วมมือระหวา่งกนัทัง้ในกรอบกว้าง
ของอาเซียน (ASEAN-Wide) และการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจทวิภาคี 
 

การส่งเสริมและการสร้างความรับรู้ในดา้นการลงทนุ (Promotion and 
Awareness) 

สง่เสริมให้อาเซียนเป็นแหลง่รวมของการลงทนุและเครือข่ายการผลิต 
     การด าเนินงาน: 

 สร้างสภาพแวดล้อมท่ีจ าเป็น เพ่ือสง่เสริมการลงทนุทกุรูปแบบและสาขา
ใหมท่ี่มีการเติบโตให้เข้ามายงัอาเซียน 

 สง่เสริมการลงทนุระหวา่งกนัในอาเซียน โดยเฉพาะจากอาเซียน 6 ไปยงั
กมัพชูา ลาว พมา่ และเวียดนาม 
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 สง่เสริมการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และกิจการข้ามชาติ 

 สง่เสริมการเกือ้กลูด้านอตุสาหกรรมและเครือขา่ยการผลิตระหวา่งบรรษัท
ข้ามชาตท่ีิอยูใ่นอาเซียน 

 สง่เสริมคณะผู้แทนร่วมด้านการลงทนุท่ีเน้นการรวมกลุม่ของภมูิภาคและ
เครือข่ายการผลิต 

 ขยายประโยชน์จากความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมของอาเซียนอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากความร่วมมือด้านอตุสาหกรรมของอาเซียน (ASEAN Industrial Cooperation 
Scheme: AICO) เพ่ือกระตุ้นการรวมกลุม่ของภมูิภาคและเครือขา่ยการผลิต 

 ด าเนินการเพ่ือให้มีการจดัตัง้เครือข่ายความตกลงทวิภาคีด้านการ
หลีกเล่ียงการเก็บภาษีซ้อนระหวา่งอาเซียน 
 

การเปิดเสรีการลงทนุ (Liberalisation) 
การทยอยเปิดเสรีด้านการลงทนุของประเทศสมาชิก เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์

ของการเปิดเสรีด้านการลงทนุใน พ.ศ. 2015 
      การด าเนินงาน: 

 ขยายมาตรการไมเ่ลือกปฏิบตัซิึง่รวมถึงการประติบตัเิย่ียงคนชาติ (NT) 
และการประตบิตัเิย่ียงชาติ (Most-favoured Nation Treatment) ท่ีได้รับความอนเุคราะห์ยิ่งให้กบั
นกัลงทนุในอาเซียนด้วยข้อยกเว้นท่ีจ ากดั ลด และหากเป็นไปได้ยกเลิกข้อยกเว้นนัน้ ๆ  

 ลด และหากเป็นไปได้ ยกเลิกข้อจ ากดัในการเข้ามาลงทนุในสาขาส าคญั
ซึง่ครอบคลุมการค้าสินค้า 

 ลด และหากเป็นไปได้ ยกเลิกมาตรการจ ากดัและอปุสรรคด้านการลงทนุ 
รวมถึงข้อก าหนดผลการด าเนินงาน 

 

1.4 การเคล่ือนย้ายเงนิทุนอย่างเสรียิ่งขึน้ 
1) เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการพฒันาและการรวมตวัของตลาดทนุในอาเซียน 

       การด าเนินงาน: 

 บรรลคุวามสอดคล้องในมาตรฐานด้านตลาดทนุในอาเซียนท่ีมากขึน้ใน
ด้านการออกกฎเกณฑ์ในการเสนอขายตราสารหนี ้ข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมลู และหลกัเกณฑ์
การจดัจ าหนา่ย 



44 
 

 สง่เสริมการจดัท าข้อตกลงยอมรับร่วม หรือความตกลงส าหรับการยอมรับ
ซึง่กนัและกนัในคณุสมบตัิและคณุวฒุิการศกึษาและประสบการณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านตลาดทนุ 

 มีความยืดหยุ่นมากขึน้ด้านภาษาและข้อก าหนดท่ีใช้บงัคบัส าหรับการออก
หลกัทรัพย์ 

 ปรับปรุงโครงสร้างหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยตามความเหมาะสม เพื่อสง่เสริมการ
ขยายฐานนกัลงทนุในตราสารหนีท่ี้ออกในอาเซียน 

 สง่เสริมให้ใช้ตลาดเป็นตวัขบัเคล่ือนในการสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง
กนัเองในตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดตราสารหนี ้รวมถึงกิจกรรมการระดมทนุข้ามพรมแดน 

 2) การยินยอมให้มีการเคล่ือนย้ายเงินทนุเสรียิ่งขึน้ การเปิดเสรีการเคล่ือนย้าย
เงินทนุให้ด าเนินการตามหลกัการ ดงันี ้

 2.1)  สง่เสริมการเปิดเสรีบญัชีทนุอยา่งเป็นขัน้ตอนและสอดคล้องกบัวาระ
แหง่ชาตแิละความพร้อมทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก 

 2.2)  เปิดโอกาสให้มีมาตรการปกป้องท่ีเพียงพอเพ่ือรองรับผลกระทบจาก
ปัญหาความผนัผวนของเศรษฐกิจมหภาค และความเส่ียงเชิงระบบ ท่ีอาจเกิดจากการเปิดเสรีด้าน
เงินทนุเคล่ือนย้าย รวมถึงการมีสิทธิท่ีจะใช้มาตรการท่ีจ าเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค 

 2.3)  ด าเนินการเพ่ือให้สมาชิกอาเซียนทกุประเทศได้รับผลประโยชน์จากการ
เปิดเสรีด้านเงินทนุเคล่ือนย้ายอยา่งทัว่ถึง 
  การด าเนินงาน: 

 ยกเลิก หรือผ่อนคลายข้อจ ากดั ตามความเป็นไปได้และความเหมาะสม 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจา่ยช าระเงินและการโอนเงินส าหรับการท าธุรกรรมบญัชีเดนิสะพดั 

 ยกเลิก หรือผ่อนคลายข้อจ ากดัในการเคล่ือนย้ายทุน ตามความเป็นไปได้
และความเหมาะสม เพื่อสนบัสนนุการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศและมาตรการริเร่ิมตา่ง ๆ ใน
การสง่เสริมการพฒันาตลาดทนุ 

 

 1.5 การเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี 
1) ให้บริหารจดัการการเคล่ือนย้ายหรืออ านวยความสะดวกในการเดินทางส าหรับ

บคุคลธรรมดาท่ีเก่ียวข้องกบัการค้าสินค้า บริการ และการลงทนุ ให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ของ
ประเทศผู้ รับ อาเซียนอยูร่ะหวา่งด าเนินการ เพ่ือ 

  การด าเนินงาน: 
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 อ านวยความสะดวกในการตรวจลงตราและออกใบอนญุาตท างานส าหรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพและแรงงานฝีมืออาเซียน ท่ีเก่ียวข้องกบัการค้าข้ามพรมแดน และกิจกรรมท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุ 

2) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเปิดเสรีการค้าบริการ (ภายใน ค.ศ. 2015) 
อาเซียนอยูร่ะหวา่งการด าเนินการประสานและสร้างมาตรฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
เคล่ือนย้ายบคุลากรในภมูิภาค 

การด าเนินงาน: 

 สง่เสริมความร่วมมือระหวา่งสมาชิกของเครือขา่ยมหาวิทยาลยัของ
อาเซียน (AUN) เพ่ือเพิ่มการเคล่ือนย้ายทัง้นกัเรียนและเจ้าหน้าท่ีภายในภมูิภาค 

 พฒันากรอบแผนงานมาตรฐานความสามารถและคณุสมบตัขิองงาน หรือ
อาชีพและความช านาญของผู้ ฝึกอบรมในสาขาบริการส าคญั (ภายใน ค.ศ. 2009) และสาขาบริการ
อ่ืน ๆ (จาก ค.ศ. 2010 ถึง ค.ศ. 2015) 

 เสริมสร้างขีดความสามารถในการวิจยัของประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือ
สนบัสนนุความช านาญ การเข้าท างาน และพฒันาเครือข่ายข้อมลูด้านตลาดแรงงานระหวา่ง
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

1.6 สาขาส าคัญในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
1) ในขณะท่ีมีความประสงค์ให้เกิดการรวมกลุม่ในทกุสาขาเศรษฐกิจ อาเซียนได้

ตระหนกัถึงความท้าทายท่ีส าคญัท่ีจะเกิดขึน้ และในระยะแรกจะมุง่ใช้ทรัพยากรในการพฒันาการ
รวมกลุม่ท่ีจ ากดัในบางสาขาส าคญั เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจในภาพรวมของ
อาเซียน 

2) 12 สาขาส าคญัได้ถกูระบเุพ่ือเร่งรัดการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจประเทศสมาชิก
หลายประเทศได้รับหน้าท่ีการเป็นผู้ประสานงานในแตล่ะสาขา สาขาส าคญัแตล่ะสาขามีแผนงานซึง่
รวมมาตรการเฉพาะสาขาและมาตรการในภาพรวมท่ีคาบเก่ียวการด าเนินงานทกุสาขา เชน่ 
มาตรการอ านวยความสะดวกทางการค้า 

3) การเพิ่มประสิทธิภาพของสาขาส าคญัเหล่านีจ้ะชว่ยให้อาเซียนสามารถแขง่ขนั
เพ่ือเงินทนุและรักษากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีมลูคา่เพิ่ม รวมทัง้การจ้างงานในภมูิภาค การใช้
แนวทางเป็นรายสาขา (Sectoral Approach) ชว่ยให้ภมูิภาคสามารถใช้ทรัพยากรท่ีจ ากดัในการ
รวมกลุม่ท่ีมีความรวดเร็วและลกึซึง้ในสาขาส าคญัเหลา่นี ้ ในขณะเดียวกนัท าให้สมาชิกอาเซียนมี



46 
 

โอกาสท่ีจะสงัเกตและจดัการกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการรวมกลุม่ รวมทัง้สามารถร่วมกนั
พฒันาพนัธกรณีของการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง ก่อนการรวมกลุม่ในกรอบกว้าง 

การด าเนินงาน: 

 ด าเนินการทบทวนการด าเนินงานทกุ ๆ 2 ปี เพ่ือตรวจสอบสถานะการ
ด าเนินการ ความคืบหน้า และประสิทธิภาพของแผนงานการรวมกลุม่สาขาส าคญั เพ่ือให้มัน่ใจวา่
การด าเนินงานเป็นไปตามก าหนดเวลา 

 ระบโุครงการเฉพาะสาขา หรือความริเร่ิม ผา่นการหารืออยา่งสม ่าเสมอกบั
ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง โดยเฉพาะภาคเอกชน 
 

1.7 อาหาร เกษตร และป่าไม้ 
1) ยกระดบัการค้าภายในและภายนอกอาเซียน และความสามารถในการแขง่ขนั

ของสินค้า/ผลิตภณัฑ์อาหาร เกษตร และป่าไม้ของอาเซียนในระยะยาว 
การด าเนินงาน: 

 ติดตามการด าเนินการตามความตกลง CEPT ในผลิตภณัฑ์เกษตรและป่าไม้ 

 พฒันาและใช้ระบบบริหารจดัการคณุภาพประมงท่ีจะชว่ยสร้างความ
มัน่ใจเก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหารและสนบัสนนุความสามารถในการแขง่ขนัของผลิตภณัฑ์
ประมงอาเซียนในตลาดโลกโดยการด าเนินการตามระบบการวิเคราะห์อนัตรายและจดุวิกฤตท่ีต้อง
ควบคมุ (Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP) และปรับปรุงวิธีปฏิบตัิใน
ห้องปฏิบตักิาร และปรับใช้ระบบบริหารจดัการด้านคณุภาพและความปลอดภัยเพ่ือให้สามารถ
ประยกุต์ใช้ได้กบัธุรกิจขนาดเล็กในอาเซียน ภายในปี ค.ศ. 2009 

 จดัตัง้ระบบโดยใช้แนวทางการปฏิบตัท่ีิดีทางการเกษตร/การเพาะเลีย้ง
สตัว์น า้ (Good Agriculture/Aquaculture Practice: GAP) การจดัการทางสขุาภิบาลและสขุภาพ
สตัว์ท่ีดี (Good Animal Husbandry Practices: GAHP) การปฏิบตัทิางสขุลกัษณะท่ีดี (Good 
Hygiene Practice: GHP) การปฏิบตัท่ีิดีทางการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) 
และระบบการวิเคราะห์อนัตรายและจดัวิกฤตท่ีต้องควบคมุ (HACCP) เป็นพืน้ฐาน ส าหรับ
ผลิตภณัฑ์เกษตรและอาหารท่ีมีความส าคญัทางการค้า มีศกัยภาพทางการค้า ภายในปี ค.ศ. 2012 

 ปรับประสานระบบการกกักนัและวิธีการตรวจสอบหรือสุ่มตวัอยา่ง ภายใน 
ค.ศ. 2010 และมาตรการด้านสขุอนามยัและสขุอนามยัพืชส าหรับผลิตภณัฑ์เกษตร อาหาร และป่า
ไม้ ท่ีมีความส าคญัทางการค้า มีศกัยภาพทางการค้า ให้สอดคล้องกบัแนวทางหรือมาตรฐานสากล 
ท่ีสามารถปฏิบตัไิด้ ภายใน ค.ศ. 2015 
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 ปรับประสานระดบัปริมาณสารตกค้างสงูสดุท่ียอมรับได้ของยาปราบ
ศตัรูพืชในผลิตภณัฑ์ท่ีมีการค้าอยา่งแพร่หลาย ให้สอดคล้องกบัแนวทางหรือมาตรฐานสากล ท่ี
สามารถปฏิบตัไิด้ ภายใน ค.ศ. 2010 

 ปรับประสานกรอบกฎเกณฑ์ส าหรับผลิตภณัฑ์เกษตรท่ีได้จากเทคโนโลยี
ภาพสมยัใหม ่ให้สอดคล้องกบัแนวทางหรือมาตรฐานสากล ท่ีสามารถปฏิบตัไิด้ ภายใน ค.ศ. 2015 

 ปรับประสานมาตรฐานด้านความปลอดภยัและคณุภาพส าหรับผลิตภณัฑ์
พืชสวนและผลิตภณัฑ์เกษตรท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจในอาเซียน ให้สอดคล้องกบัแนวทางหรือ
มาตรฐานสากลท่ีสามารถปฏิบตัไิด้ ภายใน ค.ศ. 2015 

 ปรับประสานการควบคมุสขุภาพสตัว์ (ทัง้สตัว์บกและสตัว์น า้) เพ่ือความ
ปลอดภยัของอาหาร โดยใช้กรอบมาตรฐานร่วมในการบริหารจดัการเก่ียวกบัความปลอดภยัทาง
ชีวภาพ ให้สอดคล้องกบัแนวทางหรือมาตรฐานสากล ท่ีสามารถปฏิบตัไิด้ ภายใน ค.ศ. 2015 

 ปรับประสานแนวทางส าหรับการใช้สารเคมีในการเพาะเลีย้งสตัว์น า้และ
มาตรการเพ่ือขจดัการใช้สารเคมีอนัตราย ให้สอดคล้องกบัแนวทางหรือมาตรฐานสากล ท่ีสามารถ
ปฏิบตัไิด้ ภายในปี 2009 

 พฒันากรอบอ้างอิงระดบัภมูิภาคส าหรับระเบียบขัน้ตอนการออกใบรับรอง
ด้านป่าไม้ ภายในปี 2015 

2) สง่เสริมความร่วมมือ แนวทางร่วมและการถ่ายโอนเทคโนโลยี ระหว่างอาเซียน
กบัองค์กรระดบันานาชาต ิระดบัภมูิภาค และภาคเอกชน 

การด าเนินงาน: 

 พฒันากลยทุธ์/ท่าทีร่วมในประเดน็ท่ีอยูใ่นความสนใจของอาเซียนกบั
องค์กรระหวา่งประเทศ เชน่ องค์การการค้าโลก (WTO) องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาต ิ(Food and Agriculture Organization of the Uniteds Nations: FAO) องค์การโรค
ระบาดสตัว์ระหวา่งประเทศ (World Organisation for Animal Health: OIE) อนสุญัญาอารักขาพืช
ระหวา่งประเทศ (International Plant Protection Convention: IPPC) คณะกรรมาธิการโครงการ
มาตรฐานอาหาร (CODEX) อนสุญัญาว่าด้วยการค้าระหวา่งประเทศซึง่ชนิดสตัว์ป่าและพืชป่าท่ี
ก าลงัจะสญูพนัธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora: CITES) และประเทศคูเ่จรจา 

 สง่เสริมความร่วมมือด้านการวิจยัและการถ่ายโอนเทคโนโลยีส าหรับ
ผลิตภณัฑ์เกษตร อาหาร และป่าไม้ 
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 จดัตัง้พนัธมิตรด้านยทุธศาสตร์และแนวทางร่วมกบัภาคเอกชนในการ
สง่เสริมความปลอดภยัทางอาหาร โอกาสการลงทนุและร่วมลงทนุ สนบัสนนุการค้าผลิตภณัฑ์
เกษตรและการเข้าสู่ตลาด 

 เสริมสร้างความพยายามในการตอ่ต้านการค้าไม้ท่ีผิดกฎหมายและการค้า
ท่ีเก่ียวเน่ือง การเกิดไฟป่า และผลท่ีเก่ียวเน่ืองจากไฟป่า 

 สง่เสริมความพยายามในการตอ่ต้านการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย 
3) สง่เสริมสหกรณ์การเกษตรของอาเซียนเป็นวิธีการในการเพิ่มอ านาจและ

เสริมสร้างการเข้าสู่ตลาดของผลิตภณัฑ์เกษตร เพื่อสร้างเครือข่ายกลไกในการเช่ือมโยงสหกรณ์
การเกษตร และเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของสหกรณ์การเกษตรในการสง่เสริมประโยชน์ให้กบั
เกษตรกรในภมูิภาค 

 การด าเนินงาน: 

 เสริมสร้างพนัธมิตรด้านยทุธศาสตร์ระหวา่งสหกรณ์การเกษตรในอาเซียน 
ผา่นความร่วมมือในระดบัทวิภาคี ระดบัภมูิภาค และระดบัพหภุาคี 

 จดัตัง้การเช่ือมโยงทางธุรกิจระหวา่งสหกรณ์การเกษตรท่ีมีศกัยภาพใน
อาเซียน 

 สง่เสริมการลงทนุทางตรงและการเป็นหุ้นสว่นยทุธศาสตร์กบัสหกรณ์
การเกษตรอาเซียน ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ ค้า 

 

2. การไปสู่ภูมิภาคท่ีมีความสามารถในการแข่งขันสูง 
2.1 นโยบายการแข่งขัน 

1) วตัถปุระสงค์หลกัของนโยบายการแขง่ขนัคือการสง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมท่ีมี
การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม แม้ประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ8 จะมีหนว่ยงานและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกบันโยบายการแขง่ขนัทางการค้า แตปั่จจบุนัยงัไมมี่หนว่ยงานอย่างเป็นทางการของ
อาเซียนท าหน้าท่ีประสานงานด้านนโยบายและกฎหมายการแขง่ขนัทางการค้าในภมูิภาค เพ่ือเป็น
เครือข่ายส าหรับหน่วยงานก ากบัดแูลนโยบายด้านการแข่งขนั หรือองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการ

                                         
8 ปัจจบุนัมีประเทศสมาชิกอาเซยีนเพียง 4 ประเทศเทา่นัน้ คือ อินโดนีเซยี สงิคโปร์ ไทย และเวียดนาม ที่มี
กฎหมายการแขง่ขนัทางการค้า และมีหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลงานด้านแขง่ขนัทางการค้าดงักลา่ว มาเลเซียยงัไมม่ี
กฎหมายเก่ียวกบัการแขง่ขนัในระดบัประเทศ แตม่ีการบงัคบใช้กฎระเบียบตา่ง ๆ เฉพาะรายสาขา เพื่อบงัคบัใช้
และดแูลการแขง่ขนัในตลาด 
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แลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านนโยบาย ตลอดจนแบบแผน แนวทางปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้องกบันโยบาย
และกฎหมายการแขง่ขนัทางการค้า 

การด าเนินงาน: 

 ผลกัดนัให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทกุประเทศมีนโยบายด้านการแขง่ขนั
ทางการค้าภายใน ค.ศ. 2015 

 จดัตัง้เครือขา่ยหนว่ยงานก ากบัดูแลงานด้านนโยบายการแขง่ขนัเพ่ือเป็น
เวทีส าหรับหารือ และประสานงานท่ีเก่ียวข้องกบันโยบายการแขง่ขนั 

 สนบัสนนุแผนงาน/กิจกรรมตา่ง ๆ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถส าหรับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการพฒันานโยบายการแขง่ขนัของแตล่ะประเทศ 

 พฒันาให้มีแนวนโยบายการแขง่ขนัของภมูิภาคให้แล้วเสร็จใน ค.ศ. 2010 
บนพืน้ฐานของประสบการณ์ของแตล่ะประเทศสมาชิกและมาตรฐานการปฏิบตัท่ีิเป็นสากลโดยมี
จดุมุง่หมายท่ีจะให้เกิดสภาพแวดล้อมของการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม 

 

2.2 การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) 
1) ในการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจในภมูิภาคโดยยึดประชาชนเป็นศนูย์กลางนัน้ 

อาเซียนตระหนกัดีว่ามาตรการทัง้หลายท่ีจะน าไปสูก่ารรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจทกุมาตรการจะต้อง
ไมล่ะเลยความส าคญัของผู้บริโภค ขณะนี ้มาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคก าลงัอยูร่ะหวา่งการ
พฒันาควบคูไ่ปกบัมาตรการทางเศรษฐกิจ เพ่ือระบถุึงประเดน็การคุ้มครองผู้บริโภคท่ีได้เกิดขึน้ 

การด าเนินงาน: 

 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในอาเซียนโดยการจดัตัง้
คณะกรรมการประสานงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในอาเซียน (ASEAN Coordinating 
committee on Consumer Protection: ACCCP) 

 จดัตัง้เครือขา่ยหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการแบง่ปัน และแลกเปล่ียนข้อมลู 

 จดัหลกัสตูรฝึกอบรมในภมูิภาคส าหรับเจ้าหน้าท่ีของหนว่ยงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค และผู้น าท่ีเก่ียวข้องกบัการคุ้มครองผู้บริโภคทกุภาคสว่น เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการ
รวมเป็นตลาดเดียวกนัของอาเซียน 
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2.3 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights: IPR) 
1) โดยหลกัการแล้ว นโยบายทรัพย์สินทางปัญญานบัเป็นแรงผลกัดนัท่ีทรงอนภุาพ

ในด้าน (a) การสร้างสรรค์ทางวฒันธรรม สติปัญญา และศลิปะ รวมถึงการใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์จากการสร้างสรรค์นี ้(b) การรับและประยกุต์ใช้เทคโนโลยีขัน้สงูอยา่งมีประสิทธิภาพ และ 
(c) การเรียนรู้อย่างตอ่เน่ืองเพ่ือบรรลผุลการปฏิบตังิานตามความคาดหวงัท่ีเพิ่มขึน้อยูต่ลอดเวลา 

2) นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญายงัมีสว่นชว่ยก่อให้เกิดวฒันธรรมแหง่การ
สร้างสรรค์และการประดษิฐ์ท่ีรุ่งโรจน์ และให้ความมัน่ใจแก่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในการเข้าถึงและ
ได้รับประโยชน์จากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทัง้แบบดัง้เดมิและแบบใหมอ่ย่างเทา่เทียมกนั 
นอกจากนีน้โยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญายงัสง่อิทธิพลตอ่ทัง้ปริมาณและคณุภาพของการค้าและ
การลงทนุระหว่างประเทศ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีขัน้สงูท่ีได้รับความคุ้มครอง การสร้างสรรค์
ทรัพย์สินทางปัญญาจงึเป็นปัจจยัหลกัของการเพิ่มมลูคา่การผลิตภายในประเทศและขีด
ความสามารถทางการแขง่ขนัระหวา่งประเทศ 

3) ความร่วมมือในระดบัภมูิภาคด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้รับแนวทาง
จากแผนปฏิบตักิารด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน 2004 – 2010 (ASEAN IPR 
Action Plan 2004 – 2010) และแผนงานความร่วมมืออาเซียนด้านลิขสิทธ์ิ (ASEAN Cooperation 
on Copyrights) ซึง่มุง่มัน่พฒันาวฒันธรรมแหง่การเรียนรู้และพฒันานวตักรรม ซึง่ได้รับการ
สนบัสนนุจากสภาวะแวดล้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเป็นมิตรกบันกัธุรกิจ นกัลงทนุ นกั
ประดษิฐ์ และผู้สร้างสรรค์ในอาเซียนมากย่ิงขึน้ นอกจากนี ้แผนงานเหลา่นีไ้ด้ถกูออกแบบมาเพื่อ
สง่เสริมให้สาธารณชนมีความเข้าใจ การประสานงาน และการสร้างเครือขา่ย การคาดการณ์ การ
เพิ่มขีดความสามารถ และการมีสว่นร่วมของอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สินทางปัญญาในกร
สร้างความสามารถในการแข่งขนัและการพฒันาให้ดียิ่งขึน้ 

การด าเนินงาน: 

 ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน 
2004 – 2010 และแผนงานความร่วมมืออาเซียนด้านลิขสิทธ์ิให้ครบถ้วน 

 จดัตัง้ระบบย่ืนค าขอจดทะเบียนการออกแบบผลิตภณัฑ์ของอาเซียน เพ่ือ
จดัเก็บข้อมลูของอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการย่ืนค าขอให้แก่ผู้ขอรับความคุ้มครอง และ
สง่เสริมการประสานงานระหวา่งส านกังานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกอาเซียน ใน
ฐานะท่ีเป็นส านกังานรับค าขอ โดยขึน้อยู่กบัเง่ือนไขด้านภาษาท่ีจะใช้ 

 การเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocal) หากเป็นไปได้ 
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 หารือและแลกเปล่ียนข้อมลูระหวา่งหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบด้านการบงัคบัใช้
กฎหมายของแตล่ะประเทศในเร่ืองการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

 สง่เสริมให้เกิดความร่วมมือในภมูิภาคด้านภมูิปัญญาท้องถ่ิน (Traditional 
Knowledge: TK) ทรัพยากรชีวภาพ (Genetic Resources: GR) และการแสดงออกซึง่วฒันธรรม
ดัง้เดมิ (Cultural Traditional Expressions: CTE) 

 

2.4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure Development) 
1) ความร่วมมือด้านการขนสง่ โครงขา่ยการขนสง่ท่ีมีประสิทธิภาพมัน่คง และ

บรูณาการในอาเซียนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยพฒันาใช้ศกัยภาพของเขตการค้าเสรีอาเซียนได้อยา่ง
เตม็ท่ี สง่เสริมแรงจงูใจด้านการเป็นฐานการผลิตเดียว การเป็นจดุหมายด้านการทอ่งเท่ียวและการ
ลงทนุในภมูิภาค อีกทัง้ลดช่องวา่งของการพฒันา ยิ่งไปกวา่นัน้ การขนสง่ในอาเซียนยงัเป็น
สิ่งจ าเป็นท่ีจะเช่ือมโยงอาเซียนกบัประเทศเพ่ือนบ้านทางด้านตะวนัออกเฉียงเหนือ และเอเชียใต้ 

2) ประเทศตา่ง ๆ ในภมูิภาคได้ร่วมมือกนัเพ่ือสง่เสริมการอ านวยความสะดวก
ด้านการขนสง่และบริการโลจิสตกิส์ สนบัสนนุการเช่ือมโยงโครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนสง่ตอ่เน่ือง
หลายรูปแบบ อ านวยความสะดวกด้านการขนสง่และการรวมกลุม่ด้านการท่องเท่ียวและสง่เสริม
การเปิดเสรีสาขาการขนสง่ทางอากาศและทางน า้ และจะเร่งวางกรอบการด าเนินงานด้านการเปิด
เสรีบริการขนสง่ทางอากาศในอาเซียนอย่างเตม็รูปแบบโดยเร็ว 

3) การอ านวยความสะดวกด้านการขนสง่และการขนสง่ตอ่เน่ืองหลายรูปแบบ 
แผนปฏิบตักิารด้านการขนส่งอาเซียน (ASEAN Transport Action Plan: ATAP) 2005–2010 
ครอบคลมุการขนสง่ทางน า้ ทางบก และทางอากาศ และการอ านวยความสะดวกในการขนสง่ โดย
แผนปฏิบตักิารดงักลา่วประกอบด้วยมาตรการการด าเนินงาน 48 มาตรการ 

การด าเนินงาน: 

 ด าเนินการตามกรอบความตกลงอาเซียนวา่ด้วยการอ านวยความสะดวกใน
การขนสง่สินค้าผา่นแดน ภายใน ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) 

 ด าเนินการตามกรอบความตกลงอาเซียนวา่ด้วยการขนส่งตอ่เน่ืองหลาย
รูปแบบ ภายใน ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) 

 เร่งรัดการหาข้อยตุิการจดัท าร่างกรอบความตกลงอาเซียนวา่ด้วยการอ านวย
ความสะดวกในการขนสง่ข้ามแดนให้แล้วเสร็จ ภายใน ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) และเร่ิมด าเนินการ
ตามกรอบความตกลงฯ ได้ภายใน ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) 
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4) การขนสง่ทางบก ให้ความส าคญักบัการด าเนินโครงการเช่ือมโยงเส้นทางรถไฟ
สายสิงคโปร์–คนุหมิง (Singapore-Kunming Rail Link Project: SKRL) และโครงการโครงขา่ยทาง
หลวงอาเซียน (ASEAN Highway Network: AHN) ให้เสร็จสมบรูณ์ 

การด าเนินงาน: 

 พฒันาเส้นทางชว่งขาดภายใต้โครงการเช่ือมโยงเส้นทางรถไฟสาย
สิงคโปร์–คนุหมิง ให้เสร็จสมบรูณ์ 

 พฒันาโครงการโครงขา่ยทางหลวงอาเซียนให้เสร็จสมบรูณ์ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง การสร้างถนน/การปรับปรุงถนนต ่ากวา่ระดบั 3 ส าหรับเส้นทางการขนสง่ผา่นแดน (Transit 
Transport Routes: TTRs) ท่ีก าหนด ในโครงการโครงขา่ยทางหลวงอาเซียน 

 เสริมสร้างการรักษาความปลอดภยัทางถนนในอาเซียน 
5) การขนสง่ทางน า้และทางอากาศ น าหลกัการและกรอบการท างานเพ่ือให้มีการ

รวมกลุม่สาขาการขนสง่ทางทะเลของอาเซียนเป็นตลาดเดียวมาใช้ และพฒันาการเป็นตลาดการบนิ
ร่วมอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม 

การด าเนินงาน: 

 ปฏิบตัติามสนธิสญัญาท่ีเก่ียวข้องขององค์การทางทะเลระหวา่งประเทศ 
(International Martime Organization: IMO) 

 ปฏิบตัิตามแผนปฏิบตักิารวา่ด้วยการขนสง่ทางทะเลท่ีมีการรวมตวัและมี
ขีดความสามารถในการแขง่ขนัในภมูิภาคอาเซียน 

 ด าเนินนโยบายการเปิดนา่นฟ้าเสรีอาเซียน (แผนงานรวมกลุม่สาขาการบิน) 

 พฒันาตลาดการบนิร่วมอาเซียน (ASEAN Single Aviation Market) 
6) โครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศ (Information Infrastructure) โครงสร้างพืน้ฐาน

สารสนเทศท่ีมีการป้องกนัความปลอดภยัและเช่ือมตอ่กนัมีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่การพฒันาและ
การแขง่ขนัทางเศรษฐกิจของภมูิภาค มีการด าเนินการหลาย ๆ ด้านเพ่ือสนบัสนนุการเช่ือมตอ่
โครงขา่ยระหวา่งกนั (Interconnectivity) และความสามารถในการท างานร่วมกนัทางด้านเทคนิค 
(Technical Interoperability) ระหวา่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การยกระดบั
เครือข่ายแหง่ชาตท่ีิมีอยูแ่ละพฒันาเครือข่ายดงักลา่วให้เป็นโครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศของ
ภมูิภาค ให้ความส าคญัเทา่ ๆ กนักบัการเพิ่มความนา่เช่ือถือและความมัน่ใจในการใช้อินเทอร์เน็ต 
และความปลอดภยัในการท าธุรกรรม การจา่ยเงิน และการรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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7) พฒันาการเช่ือมโยงตอ่ความเร็วสงู (High–speed Inter–connection) ระหวา่ง
โครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศแหง่ชาต ิ(National Information Infrastructures: NII) ของทกุประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

การด าเนินงาน: 

 อ านวยความสะดวกให้เกิดการเช่ือมตอ่ความเร็วสงู ระหว่างโครงสร้าง
พืน้ฐานสารสนเทศแหง่ชาติ ของทกุประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใน ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) และ
ด าเนินมาตรการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีระบไุว้ในแผนปฏิบตักิารเวียงจนัทน์ 
(Vientiane Action Plan) 

 เสริมสร้างขีดความสามารถ และจดัท าโปรแกรมการฝึกอบรมส าหรับศนูย์
ประสานการรักษาความปลอดภยัคอมพิวเตอร์แหง่ชาต ิ(Computer Emergency Response 
Teams: CERTs) ของแตล่ะประเทศ และเพิ่มศกัยภาพให้กบัความมัน่คงปลอดภยับนเครือขา่ย
สารสนเทศ (Cyber–security Network) ของอาเซียน โดยการขยายเครือข่ายของการด าเนินการ
ทดสอบการรับมือสถานการณ์ฉกุเฉินตอ่ความมัน่คงบนเครือข่ายและสารสนเทศ (ASEAN CERT 
Incident Drills) ให้ครอบคลมุประเทศคูเ่จรจาของอาเซียนภายใน ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) 

 สง่เสริมให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง (ประชาชน ชมุชน ธุรกิจ และหนว่ยงานภาครัฐ) มี
สว่นร่วมในการพฒันา และน าเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการด้านโครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศใน
ภมูิภาคมาใช้ในงานท่ีเก่ียวข้อง 

 สนบัสนนุให้สาขาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (ในเบือ้งต้นประกอบด้วยสาขาส าคญั เช่น ศลุกากร โลจิสติกส์ 
ขนสง่ ธุรกิจเก่ียวกบัข้อมลูในรูปแบบตา่ง ๆ ) 

 เพิ่มจ านวนประเทศสมาชิกในการตกลงยอมรับร่วมกนัของอาเซียน 
(ASEAN MRA) ส าหรับอปุกรณ์ด้านโทรคมนาคม 

 พฒันานโยบายและกรอบการก ากบัดแูลในเชิงลกึเพ่ือรองรับโอกาสและ
ความท้าทายทางธุรกิจในสว่นท่ีเก่ียวกบัโครงขา่ยยคุหน้า (Next Generation Network) ซึง่รวมถึง
การท างานร่วมกนัได้ของสินค้าและบริการ ระบบสารสนเทศ และเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงกนั 

8) ความร่วมมือด้านพลงังาน การมีแหลง่พลงังานท่ีมัน่คงและเพียงพอเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีสนบัสนนุให้ระบบเศรษฐกิจรวมทัง้ภาคอตุสาหกรรมมีการพฒันาท่ียัง่ยืน ความร่วมมือใน
ภมูิภาคด้านโครงการเช่ือมโยงทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตขิองอาเซียน และโครงการเครือขา่ยระบบสายสง่
ไฟฟ้าของอาเซียน สง่ผลให้มีการใช้ทรัพยากรพลงังานในภมูิภาคอยา่งเหมาะสมและก่อให้เกิดความ
มัน่คงทางด้านพลงังานมากขึน้ โครงการเหล่านีย้งัเป็นโอกาสให้ภาคเอกชนมีสว่นร่วมในด้านการ
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ลงทนุ การเงิน และการถ่ายโอนเทคโนโลยี การเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่างประเทศทัง้ด้านเครือขา่ย
ระบบสายสง่ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์อยา่งยิ่งทัง้ด้านความมัน่คง ความยืดหยุ่น 
และคณุภาพของพลงังาน 

 9) เร่งการพฒันาโครงการเครือขา่ยระบบสายสง่ไฟฟ้าของอาเซียน และโครงการ
เช่ือมโยงทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติของอาเซียน โครงการเครือข่ายระบบสายสง่ไฟฟ้าของอาเซียนมี 14 
โครงการ และโครงการเช่ือมโยงทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตขิองอาเซียน มี 7 โครงการ 

การด าเนินงาน: 

 เร่งการด าเนินการโครงการเครือข่ายระบบสายสง่ไฟฟ้าของอาเซียน และ
โครงการเช่ือมโยงทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตขิองอาเซียน 

 สง่เสริมการเข้ามามีสว่นร่วมของภาคเอกชนเก่ียวกบัโครงการเครือขา่ย
ระบบสายสง่ไฟฟ้าของอาเซียน และโครงการเช่ือมโยงท่อสง่ก๊าซธรรมชาตขิองอาเซียนให้มากขึน้ 

 ด าเนินการเร่งความตกลงอาเซียนวา่ด้วยความมัน่คงทางปิโตรเลียม 
(ASEAN Petroleum Security Agreement: APSA) ให้แล้วเสร็จเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงของ
แหลง่น า้มนั และก๊าซในภมูิภาค 

 10) ในขณะท่ีประเทศสมาชิกก าลงัผลกัดนัทกุวิถีทางเพื่อให้บรรลเุป้าหมายการ
จดัตัง้ประชาคมอาเซียนในปี 2015 จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องสร้างความมัน่ใจวา่พฒันาการดงักลา่ว
เป็นไปอยา่งยัง่ยืนภายใต้นโยบายและมาตรการตา่ง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การลดสภาวะก๊าซเรือน
กระจกด้วยนโยบายและมาตรการท่ีมีประสิทธิผล ซึง่ชว่ยบรรเทาปัญหาการเปล่ียนแปลงอณุหภมูิ
ของโลก อาเซียนตระหนกัดีถึงความจ ากดัของแหลง่ส ารองพลงังานฟอสซิลของโลกและความไร้
เสถียรภาพของราคาน า้มนัเชือ้เพลิงในตลาดโลก จงึเน้นความส าคญัในการสร้างแหลง่พลงังาน
ทดแทนท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ได้ใหม ่อาทิ ไบโอดีเซล และสง่เสริมให้มีการค้า การอ านวยความ
สะดวก และความร่วมมือในสาขาพลงังานท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ รวมไปถึงอตุสาหกรรมท่ี
เก่ียวข้อง อีกทัง้การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจ าเป็นส าหรับแหล่งพลงังานดงักลา่ว 

11) ความร่วมมือด้านการท าเหมืองแร่ เพิ่มศกัยภาพด้านการค้าและการลงทนุ และ
เสริมความแข็งแกร่งด้านความร่วมมือ และการสร้างขีดความสามารถในสาขาภมูิศาสตร์และการ
เหมืองแร่ เพ่ือให้มีการพฒันาสาขาเหมืองแร่ท่ียัง่ยืนในภมูิภาค 

การด าเนินงาน: 

 สนบัสนนุการค้าและการลงทนุในสาขาเหมืองแร่ให้มากขึน้ 

 เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรและบคุลากรในสาขาภมูิศาสตร์
และการเหมืองแร่ในอาเซียน 
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 สง่เสริมการพฒันาสาขาเหมืองแร่ให้มีพฒันาการท่ียัง่ยืนทัง้ในแง่
สิ่งแวดล้อมและสงัคม 

 สนบัสนนุให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาสาขาเหมืองแร่ 
 12) การสนบัสนนุด้านการเงินแก่โครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานตา่ง ๆ เงินทนุมี

บทบาทส าคญัตอ่การสนบัสนนุการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยท่ีอาเซียนได้เร่งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
จ าเป็นต้องสง่เสริมการลงทนุมากขึน้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในด้านพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของภมูิภาค 
ดงันัน้ การพฒันาวิธีการระดมเงินทนุแบบใหม ่ๆ เพ่ือดงึดดูให้ภาคเอกชนสนใจลงทนุจงึเป็นสิ่งส าคญั 
  การด าเนินงาน: 

 สง่เสริมให้ภาคเอกชนและองค์กรระหวา่งประเทศเข้ามามีสว่นร่วมมากขึน้
ในการสนบัสนนุด้านการเงินแก่การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของภมูิภาค อาทิ โครงการเช่ือมโยงท่อ
สง่ก๊าซธรรมชาตขิองอาเซียน โครงการเครือขา่ยระบบสายสง่ไฟฟ้าของอาเซียน โครงการเช่ือมโยง
เส้นทางรถไฟสิงคโปร์–คนุหมิง และโครงการทางหลวงอาเซียน 

 ยกเลิก/ลดอปุสรรคตอ่การลงทนุและ/หรือการสนบัสนนุเงินทนุเพ่ือพฒันา
โครงการด้านโครงสร้างพืน้ฐานของภมูิภาค 
 

2.5 ภาษีอากร 
       ด าเนินการให้ประเทศสมาชิกจดัท าความตกลงว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
แบบทวิภาคีขึน้ระหวา่งกนัในปี ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) เทา่ท่ีจะสามารถด าเนินการได้ 
 

2.6 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือวางนโยบายและโครงสร้างพืน้ฐานทางกฎหมายส าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

และชว่ยให้การค้าสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) ภายในอาเซียนบรรลผุลส าเร็จ 
โดยการปฏิบตัิตามกรอบความตกลง e-ASEAN และอยู่บนพืน้ฐานของกรอบความตกลงร่วมอ่ืน ๆ 

การด าเนินงาน: 

 ยอมรับแนวปฏิบตัท่ีิดีมาใช้ด าเนินนโยบายการแขง่ขนัด้านโทรคมนาคมและ
เตรียมความพร้อมของกฎระเบียบ/กฎหมายด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ 

 ท าให้เกิดความสอดคล้องด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางกฎหมายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการท าสญัญาทางอิเล็กทรอนิกส์และการระงบัข้อพิพาท 
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 พฒันาและด าเนินการเพ่ือให้ได้แนวปฏิบตัท่ีิดีด้านการท าสญัญาทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หลกัการส าหรับการระงบัข้อพิพาทและกรอบการยอมรับร่วมกนัด้านลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในภมูิภาคอาเซียน 

 อ านวยความสะดวกเร่ืองการยอมรับร่วมกนัของลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ใน
ภมูิภาคอาเซียน 

 ศกึษาและสนบัสนนุการยอมรับแนวปฏิบตัิท่ีดีและแนวทางของกฎระเบียบ 
และ/หรือมาตรฐานท่ีอยูบ่นพืน้ฐานของกรอบความตกลงร่วม 

 จดัตัง้เครือขา่ยระหว่างภาคธุรกิจในภมูิภาคอาเซียนกบัประเทศคูเ่จรจา เพ่ือ
เป็นเวทีส าหรับสง่เสริมด้านการค้าและการลงทนุ 
 

3 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน 
3.1 การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

พิมพ์เขียวนโยบายของอาเซียนด้านการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(ASEAN Policy Blueprint for SME Development: APBSD) 2004–2014 ได้ก าหนดกรอบ
แนวทางส าหรับการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในภมูิภาคอาเซียน ซึง่ประกอบด้วย
แผนยทุธศาสตร์การด าเนินงาน มาตรการนโยบายตา่ง ๆ และผลลพัธ์ ทัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 

a) เร่งพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอยา่งเหมาะสมตามความ
หลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียน 

b) พฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนัและการปรับตวัของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มในอาเซียน โดยอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมลู ตลาด การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์และทกัษะแรงงาน แหลง่เงินทนุรวมทัง้เทคโนโลยี 

c) เสริมสร้างความยืดหยุน่ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของอาเซียน 
เพ่ือให้สามารถรองรับผลกระทบท่ีเกิดจากเศรษฐกิจมหภาคและความไมม่ัน่คงทางการเงิน ตลอดจน
ความท้าทายท่ีอาจเกิดขึน้จากสภาพแวดล้อมทางการค้าท่ีเสรีมากขึน้ 

d) เพิ่มการมีสว่นร่วมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตอ่การเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการพฒันาภมูิภาคอาเซียนในภาพรวม 

การด าเนินงาน: 

 ด าเนินการตาม APBSD 2004–2014 

 สง่เสริมเครือขา่ยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มและการมีสว่นร่วมในการ
สร้างเครือข่ายผลผลิต และการกระจายสินค้าของภมูิภาค 
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 สง่เสริมแนวทางการปฏิบตัท่ีิดีในการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
รวมถึงแหลง่เงินทนุของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 

3.2 ความริเร่ิมเพื่อการรวมตัวของอาเซียน 
1) เน่ืองจากประเทศอาเซียนมีระดบัการพฒันาท่ีแตกตา่งกนั จงึมีความจ าเป็นท่ี

จะต้องเน้นการรวมกลุม่ของอาเซียนทัง้ในแนวลกึและแนวกว้าง โดยให้มีความร่วมมือด้านเทคนิค
และการพฒันา โดยค านงึถึงระดบัการพฒันาท่ีแตกตา่งและเร่งการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกท่ีมีระดบัการพฒันาต ่ากวา่ให้รวดเร็วยิ่งขึน้ ทัง้นี ้เพ่ือให้ประเทศสมาชิกอาเซียน
ทัง้หมดได้รับผลประโยชน์อย่างทัว่ถึง และในภาพรวมท าให้อาเซียนพฒันาไปในทิศทางเดียวกนั 

2) ความริเร่ิมเพ่ือการรวมตวัของอาเซียน (IAI) เร่ิมขึน้ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 
2000 (พ.ศ. 2543) โดยก าหนดแนวทางและเน้นความพยายามร่วมกนัในการลดระดบัช่องว่างของ
การพฒันาทัง้ภายในอาเซียนและระหว่างอาเซียนกบัประเทศอ่ืน ๆ ด้วย ปัจจบุนั ความริเร่ิมเพ่ือการ
รวมตวัของอาเซียนครอบคลมุด้านโครงสร้างพืน้ฐาน การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร การเสริมสร้างขีดความสามารถในการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจในภมูิภาค พลงังาน 
บรรยากาศการลงทนุ การทอ่งเท่ียว การลดระดบัความยากจนและการปรับปรุงคณุภาพชีวิต 

3) ในการปรับตวัเพ่ือรองรับความท้าทายจากการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน ประเทศสมาชิกใหม่ (CLMV) ของอาเซียนจะต้องพฒันานโยบายท่ีจะเพิ่มการพฒันาทาง
เศรษฐกิจ เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนั เพิ่มการลงทนุทัง้ภายในประเทศและการลงทนุโดยตรง
จากตา่งประเทศ ขยายธุรกิจภาคเอกชน ในขณะเดียวกนัก็จะต้องบรรลเุป้าหมายเชิงสาธารณะ 

การด าเนินงาน: 

 สง่เสริมให้ความริเร่ิมเพ่ือการรวมตวัของอาเซียนเป็นเวที (Platform) ใน
การก าหนดและด าเนินการตามโครงการความชว่ยเหลือด้านเทคนิคและการเสริมสร้างขีด
ความสามารถ ส าหรับทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนในอาเซียน โดยเฉพาะประเทศสมาชิกใหม่ และตาม
ความตกลงในกรอบอนภุมูิภาคอ่ืน ๆ เชน่ IMT–GT9 และ BIMP–EAGA10 เพ่ือยกระดบัให้เทา่เทียม

                                         
9 IMT-GT หรือ Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle คือโครงการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย โดยมีเป้าหมายเพ่ือเกือ้กลูกนัทางเศรษฐกิจและสงัคมในระหวา่ง 3 ประเทศ โดยสง่เสริมการใช้ทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจร่วมกนัเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการผลติ การลงทนุ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเช่ือมโยงด้านโครงสร้างพืน้ฐานลด
ต้นทนุการขนสง่ ทัง้นี ้เพื่อให้สามารถแข่งขนัได้ในตลาดโลก 
10 BIMP-EAGA หรือ Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines-East ASEAN Growth Area คือโครงการเขตพฒันาเศรษฐกิจ
อาเซียนด้านตะวนัออก เป็นความร่วมมือทางด้านการค้า การทอ่งเที่ยว การลงทนุของประเทศบรูไนฯ อินโดนีเซีย มาเลเซียและ
ฟิลิปปินส์  
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กนัในการพฒันาโครงขา่ยด้านการผลิตและการจดัจ าหน่ายในภมูิภาคประเทศสมาชิกเดมิ 6 
ประเทศต้องให้การสนบัสนนุโครงการความริเร่ิมเพ่ือการรวมตวัของอาเซียนอย่างตอ่เน่ือง 

 รวบรวมการสนบัสนนุจากคูเ่จรจาและองค์กรระหวา่งประเทศ เชน่ 
ธนาคารเพ่ือการพฒันาเอเชีย และธนาคารโลก เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 สร้าง/พฒันาขีดความสามารถของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการพฒันา/ด าเนิน
นโยบายสงัคมและเศรษฐกิจเพ่ือชว่ยบรรเทาผลกระทบจากการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจ 

 จดัท าการศกึษาด้านสงัคมและเศรษฐกิจเป็นครัง้คราว เพ่ือตรวจสอบและ
ประเมินผลของการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจ 
 

4 การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
อาเซียนด าเนินงานในลกัษณะท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กบัโลกภายนอกมากขึน้ ด้วยการพึง่พา

ตลาดและอตุสาหกรรมในระดบัโลก เพ่ือสง่เสริมนกัธุรกิจของอาเซียนให้สามารถแขง่ขนัได้ในระดบั
สากล และสร้างอาเซียนให้มีพลวตัรและเป็นส่วนหนึง่ของห่วงโซอ่ปุทานของโลกท่ีแข็งแกร่งมากขึน้ 
และสร้างความมัน่ใจวา่ตลาดภายในยงัคงนา่ดงึดดูส าหรับการลงทนุโดยตรงจากตา่งชาต ิจงึจ าเป็น
ท่ีอาเซียนจะต้องค านงึถึงบริบทอ่ืนประกอบนอกเหนือจากการด าเนินงานภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน กฎเกณฑ์และกฎระเบียบภายนอกจะต้องถกูน ามาพิจารณาให้มากขึน้ในการพฒันา
นโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

4.1 แนวทางการสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกันต่อปฏิสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจกับ
ภายนอก 

1) อาเซียนจะต้องด าเนินงานเพ่ือสร้างความเป็นหนึง่เดียวกนัท่ีจะมีปฏิสมัพนัธ์
ด้านเศรษฐกิจกบัภายนอก ซึ่งรวมถึงการเจรจาจดัท าเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTAs) และ
ความตกลงวา่ด้วยหุ้นสว่นทางเศรษฐกิจ (Comprehensive Economic Partnership: CEPs) ซึง่
สามารถด าเนินได้ โดย 

การด าเนินงาน: 

 ทบทวนพนัธกรณีของ FTA/CEP เทียบกบัพนัธกรณีของการร่วมกลุม่
ภายในอาเซียน 

 ด าเนินการให้ระบบท่ีจะสนบัสนนุการประสานงานมากขึน้ในการเจรจา
การค้ากบัประเทศคูเ่จรจาภายนอกอาเซียน และในเวทีการเจรจาการค้าในระดบัภมูิภาคและระดบั
พหภุาคี โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือบรรลกุรอบทา่ทีการเจรจาร่วมกนั 

2) สง่เสริมการมีสว่นร่วมในเครือขา่ยอปุทานของโลก 
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อาเซียนจะต้องสง่เสริมการเข้าไปมีสว่นร่วมในเครือขา่ยอปุทานของโลกมากขึน้ โดย 
การด าเนินงาน: 

 รับหลกัปฏิบตัสิากลท่ีดีและมาตรฐานในการผลิตและจ าหนา่ยมาใช้ใน
ภมูิภาคอยา่งตอ่เน่ือง 

 พฒันาความชว่ยเหลือทางวิชาการเพ่ือยกระดบัขีดความสามารถและผลิต
ภาพด้านอตุสาหกรรมและส่งเสริมการเข้ามามีสว่นร่วมในการรวมกลุม่ระดบัภูมิภาคและระดบัโลก
ให้กบัประเทศสมาชิกท่ีมีระดบัการพฒันาต ่ากวา่ของอาเซียน 
 

แนวทางด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด 
แผนกลยทุธ์ท่ีรวมหลกัเกณฑ์ส าคญัส าหรับการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจในเชิงลกึและ

ครอบคลมุเป็นภาคผนวกของแผนงานนี ้ทัง้นี ้ได้มีการหารือกบัผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในทกุภาคสว่นเพ่ือ
รวบรวมความเห็นและได้จดัการประชมุประสานงานเพ่ือทบทวนแผนงานการจดัตัง้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และตารางเวลาการด าเนินงานร่วมกนัระหวา่งผู้ มีสว่นเก่ียวข้องเพ่ือสร้างความ
มัน่ใจวา่มาตรการ แผนงานตา่ง ๆ และเป้าหมายท่ีก าหนดข้างต้น มีความสอดคล้องต้องกนั 
ตลอดจนเสริมสร้างความรู้สึกท่ีเป็นเจ้าภาพของพิมพ์เขียวนีร่้วมกนั 

 

หนว่ยงานอาเซียนท่ีเก่ียวข้องจะประสานการด าเนินงานตามแผนงานและมาตรการตา่ง ๆ 
ในขณะท่ีหนว่ยงานรัฐบาลท่ีเก่ียวข้อง จะรับผิดชอบในการดแูลการด าเนินการและเตรียมพร้อม
ส าหรับการจดัท าแผนปฏิบตัิการในระดบัชาต ิทัง้นี ้จะด าเนินการเพ่ือให้เกิดการมีสว่นร่วมใน
ลกัษณะหุ้นสว่นกบัภาคเอกชน สมาคมอตุสาหกรรมและประชาคมตา่ง ๆ ในระดบัภมูิภาคและ
ระดบัประเทศตามความจ าเป็น เพ่ือให้มัน่ใจวา่ผู้ เก่ียวข้องในทกุภาคสว่นได้มีสว่นร่วมใน
กระบวนการของการรวมกลุ่ม 

 

เพ่ือความส าเร็จของการปฏิบตัิตามแผนงานและมาตรการเหลา่นีจ้ะต้องได้รับการสนบัสนนุ
ทัง้ในด้านสถาบนัหรือกลไกท่ีจ าเป็น ทรัพยากร ขีดความสามารถ และเจตนารมณ์ทางการเมืองใน
กระบวนการของการจดัตัง้ประชาคมอาเซียน 

 

1. กลไกการด าเนินงาน 
1.1 รัฐมนตรีก ากบัดแูลด้านตา่ง ๆ จะรับผิดชอบตอ่การด าเนินงานตามแผนงาน และ

ตดิตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามพนัธกรณีเฉพาะในขอบเขตท่ีเก่ียวข้อง โดยท่ีรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซียนในฐานะรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจของอาเซียน ภายใต้ คณะมนตรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะดแูลรับผิดชอบการด าเนินงานตามแผนงานในภาพรวม 
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1.2 เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จะต้องด าเนินงาน
ตามมาตรการตา่ง ๆ ดงันี ้

การด าเนินงาน: 

 คณะท างานระดบัสงูว่าด้วยการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจของอาเซียนจะเป็นผู้ให้
ความเห็นในเชิงกลยทุธ์ตอ่รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในประเดน็ท่ีสง่ผลตอ่การปฏิบตัติามแผนงาน
ในพิมพ์เขียวนีใ้ห้เป็นไปตามก าหนดเวลา 

 ด าเนินการปรึกษาหารืออย่างสม ่าเสมอร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
แลกเปล่ียนและรับข้อคิดเห็นตอ่การด าเนินงานตามแผนงานในพิมพ์เขียว 

 เลขาธิการอาเซียนจะเป็นผู้รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานการจดัตัง้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้รัฐมนตรีในสาขาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและผู้น าอาเซียนรับทราบ 

 1.3 เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนงานนีไ้ด้ผลดียิ่งขึน้ และกระบวนการตดัสินใจท่ี
เก่ียวข้องกบัความริเร่ิมทางเศรษฐกิจด้านตา่ง ๆ ทัง้ท่ีระบใุนแผนงานและท่ีเกิดขึน้นอกเหนือจากนัน้ 
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ควรต้องด าเนินการตามมาตรการตอ่ไปนี ้

1) ปรับปรุงขัน้ตอนการออกประกาศท่ีเก่ียวข้องกบัข้อตกลงทางเศรษฐกิจตา่ง ๆ 
ของอาเซียนให้โปร่งใส โดยด าเนินการตามพิธีสารว่าด้วยกระบวนการแจ้ง (Protocol on 
Notification Procedures)  

2) การให้สตัยาบนัตอ่พนัธกรณีทางกฎหมายของอาเซียนจะต้องด าเนินการ
ภายใน 6 เดือนนบัแตว่นัท่ีมีการลงนาม 

3) กระบวนการตดัสินใจขององค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัเศรษฐกิจจะต้องด าเนินการโดย
ความเห็นชอบร่วมกนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถบรรลคุวามเห็นชอบร่วมกนัได้ อาเซียนอาจพิจารณา
แนวทางอ่ืนเพ่ือให้กระบวนการตดัสินใจเป็นไปโดยรวดเร็ว 

4) น ากลไกระงบัข้อพิพาทของอาเซียน (Dispute Settlement Mechanism: 
DSM) มาใช้เพ่ือสง่เสริมการสร้างสงัคมแหง่กฎระเบียบ 

5) หลกัการ ASEAN-X สามารถน ามาใช้ในการเร่งการด าเนินงานตามแผนงานใน
ด้านเศรษฐกิจ 

6) ให้มีความยืดหยุน่ในการด าเนินงานไปสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ซึง่จะต้องมีการตกลงกนัก่อนลว่งหน้า และไมก่่อให้เกิดความลา่ช้าตอ่การด าเนินงานในภาพรวมเพ่ือ
ไปสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.4 ความคืบหน้าของการด าเนินงานตามแผนงานและมาตรการเพ่ือไปสูก่ารเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยประเทศสมาชิกจ าเป็นจะต้องมีการติดตาม ทบทวน และเผยแพร่ให้
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ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องได้รับทราบ ส านกัเลขาธิการอาเซียนจะต้องทบทวนและติดตามการปฏิบตัติาม
แผนงาน 

การด าเนินงาน: 
จดัท าตวัชีว้ดัในเชิงสถิต ิซึง่รวมถึงอตัราภาษี และระบบฐานข้อมลูด้านการค้า 

ข้อสงัเกตเก่ียวกบัความสอดคล้องของข้อมลูสถิตแิละคณุภาพของข้อมลู และ AEC Scorecards 
เพ่ือตดิตามและประเมินความคืบหน้าการด าเนินงานตามองค์ประกอบตา่ง ๆ ของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

1.5 ในสาขาการเงิน 
จดัตัง้กลไกการด าเนินงานท่ีเหมาะสมเพ่ือให้มีการรายงานอยา่งสม ่าเสมอตอ่ผู้น า

อาเซียน 
 

2. ทรัพยากร 
ด าเนินการให้มีการวิจยัและการสนบัสนนุการเสริมสร้างขีดความสามารถโดยอาศยั

ทรัพยากรด้านตา่ง ๆ 
การด าเนินงาน: 
2.1 กองทนุเพ่ือพฒันาอาเซียน (ASEAN Development Fund) โดยการสมทบทนุจาก

ประเทศสมาชิก จะเป็นเคร่ืองขบัเคล่ือนในการใช้ทรัพยากรจากแหลง่อ่ืนทัง้ภายในอาเซียนและ
ภายนอกอาเซียน 

2.2 ระบหุวัข้อและด าเนินการศกึษาด้านวิชาการหรือโครงการอบรมในประเด็นหรือ
หวัข้อท่ีต้องอาศยัการวิเคราะห์และการสนบัสนนุเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ เพ่ือสนบัสนนุการ
ด าเนินงานตามแผนงาน เพ่ือเร่งรัดการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2.3 แปลงเป้าหมายและเป้าประสงค์ของแผนงานเพื่อเร่งรัดการจดัตัง้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนไปสูเ่ป้าหมายและเป้าประสงค์ระดบัชาต ิและรวมไว้เป็นสว่นหนึง่ของแผนพฒันา
ของแตล่ะประเทศ 

2.4 สนบัสนนุการเข้ามามีสว่นร่วมของธนาคารพฒันาอาเซีย ธนาคารโลก ประเทศคู่
เจรจา และภาคเอกชนในโครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในระดบัภมูิภาค 

2.5 สร้างความแข็งแกร่งในด้านการวิจยัและการวางแผนของส านกังานเลขาธิการ
อาเซียนในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2.6 สร้างความแข็งแกร่งในด้านความสามารถในการวิจยัและการพฒันาทรัพยากร
บคุคลของประเทศสมาชิกแตล่ะประเทศ 
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2.7 จดัท าโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถท่ีเหมาะสม เพ่ือชว่ยประเทศสมาชิกใหม่
ในการสง่เสริมการพฒันาตลาดการเงินและกรอบกลไกการก ากบัดแูลตลาดการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

3. การส่ือสาร 
ความส าเร็จของการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จ าเป็นต้องอาศยัการมีสว่นร่วม

ของผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายในขัน้ตอนของการรวมกลุม่ นอกจากการให้ทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องเข้า
มามีสว่นร่วมในการจดัท าแผนงานนีแ้ล้ว ยงัต้องมีแผนงานด้านการส่ือสารท่ีดีเพ่ือสร้างการรับรู้ของ
สาธารณชนเก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในทกุประเทศสมาชิก และเผยแพร่ความคืบหน้า
ของการจดัตัง้ประชาคมอาเซียนตอ่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทัง้หมด รวมทัง้ภาคธุรกิจ และประชาคมใน
อาเซียนได้รับทราบ 

การด าเนินงาน:  
3.1 ด าเนินการตามแผนงานการส่ือสารท่ีครอบคลมุรอบด้านเพ่ืออธิบายให้หน่วย

ราชการ ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องท่ีส าคญัและสาธารณชนได้ทราบวตัถปุระสงค์ ประโยชน์ และโอกาสท่ีท้าย
ทายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3.2 พฒันาเวทีระดบัภมูิภาคเพ่ือใช้ในการหารือและแลกเปล่ียนข้อมลูในการด าเนินการ
จดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3.3 ประเทศสมาชิกจะต้องจดัตัง้กลไกระดบัชาตเิพ่ือรายงานผลการด าเนินงานและ
ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัการร่วมกลุม่ทางเศรษฐกิจอย่างสม ่าเสมอ 

3.4 พฒันาเว็บไซต์เพ่ือส่ือสารเร่ืองการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือเป็นอีก
ชอ่งทางหนึง่ในการเข้าถึงประชาคมอย่างทัว่ถึงและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในทกุภาคสว่นสามารถให้
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นตอ่ความริเร่ิมทางเศรษฐกิจด้านตา่ง ๆ ของอาเซียน 
 

การทบทวน 
แผนงานเพ่ือจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะต้องมีการทบทวนเป็นระยะ โดยค านึงถึง

การเปล่ียนแปลงของพฒันาการตา่ง ๆ ของภมูิภาคและของโลกเป็นส าคญั 
 
วิวัฒนาการความร่วมมือทางเศรษฐกจิของอาเซียน 
 

นบัแตอ่าเซียนได้รับการก่อตัง้จนถึงปัจจบุนั การรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจของเซียนมีพฒันาการ
อยา่งตอ่เน่ือง โดยชว่งแรกหลงัการก่อตัง้ (พ.ศ. 2510–2520) ในชว่งเวลานี ้ยงัมีการเผชิญหน้าทาง
การเมืองในภมูิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ ท าให้การเจริญเตบิโตของอาเซียนเป็นไปไมร่วดเร็วนกั 
และมีความยืดหยุ่นเพ่ือให้สามารถรองรับความคดิเห็นหลากหลายของสมาชิกและสร้างรากฐาน
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ส าหรับจดุมุง่หมายร่วมกนัตอ่ไป กอรปกบัการด าเนินงานของอาเซียนในขณะนัน้ยงัไมมี่กฏหมาย 
หรือข้อบงัคบัใด ๆ ควบคมุให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบตัิตามข้อตกลง หลกัการหรือรูปแบบการ
ด าเนินงานในบางเร่ืองยงัเป็นเพียงการแสดงเจตนารมณ์ท่ีไมมี่แนวทางปฏิบตัท่ีิไมช่ดัเจน  ขาดกลไก
ท่ีมีประสิทธิภาพในการระงบัข้อพิพาท ขบัเคล่ือนและถ่ายโอนนโยบายของกลุม่ลงสูก่ารปฏิบตัใิน
ทิศทางเดียวกนัของประเทศสมาชิก ท าให้การด าเนินงานของอาเซียนขาดสภาพบงัคบัท่ีแนน่อน 
ผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมจงึมีไมค่อ่ยมาก แตอ่าเซียนก็สามารถสานสมัพนัธ์ในการท างานร่วมกนั
ระหวา่งรัฐบาลของแตล่ะประเทศสมาชิกได้เป็นผลส าเร็จ ทิศทางในการวางแผนงานด้านเศรษฐกิจ
ของอาเซียนเร่ิมชดัเจนมากขึน้หลงัจากการประชมุสดุยอดอาเซียนครัง้แรก เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 
2519 โดยผู้น าอาเซียน 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ได้ลงนาม
ในเอกสารส าคญัสองฉบบั ได้แก่ Declaration of ASEAN Concord และ Treaty of Amitu and 
Cooperation in Southeast Asia ท่ีระบคุวามร่วมมือทางเศรษฐกิจหลายด้านเพ่ือการด าเนินการ
ตอ่ไป (ส านกัมาตรฐานทางการค้า กรมการค้าพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์, ม.ป.ป) ตอ่มาในชว่งเวลา
แหง่การขยายตวัของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2521–2540) อาเซียนมีความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศสมาชิกในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจเป็นรูปธรรมมากขึน้ รวมทัง้เกิด
ความตกลงทางด้านเศรษฐกิจตา่ง ๆ หลายฉบบั อาทิ 

 

 เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 
ใน พ.ศ. 2520 รัฐมนตรีตา่งประเทศอาเซียนได้ลงนามในความตกลงวา่ด้วยสิทธิพิเศษทาง

การค้าอาเซียน หรือ ASEAN PTA (Preferential Trading Arrangements: PTA) ซึง่เป็นการให้สิทธิ
พิเศษโดยสมคัรใจและแลกเปล่ียนสินค้ากบัสินค้า สิทธิพิเศษสว่นใหญ่เป็นการลดภาษีศลุกากรขาเข้า 
และการผกูพนัอตัราอากรขาเข้า ณ อตัราท่ีเรียกเก็บอยู ่หลงัจากนัน้มีโครงการความร่วมมือตา่ง ๆ 
ตามมา โดยเฉพาะ 4 โครงการ ด้านอตุสาหกรรม ได้แก่ โครงการอตุสาหกรรมอาเซียน (ASEAN 
Industrial Project: AIP) โครงการแบง่ผลิตทางอตุสาหกรรมอาเซียน (ASEAN Industrial 
Complementation: AIC) โครงการร่วมลงทนุด้านอตุสาหกรรมของอาเซียน (ASEAN Industrial 
Joint Ventures: AIJV) และโครงการแบง่ผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ (Brand-to-Brand Complementation: 
BBC) จนกระทัง่ปี พ.ศ 2533 องค์ประกอบส าคญัของเขตการค้าเสรีอาเซียนเร่ิมปรากฏให้เห็นเป็น
ครัง้แรกเม่ือรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนตกลงใช้อตัราภาษีพิเศษท่ีเทา่กนัส าหรับสินค้าอตุสาหกรรม
บางชนิด รวมทัง้ซีเมนต์ ปุ๋ ย และเย่ือกระดาษ อยา่งไรก็ตาม โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ก่อนการจดัตัง้เขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA ไมป่ระสบความส าเร็จเทา่ท่ีควร ซึง่อาจเกิดจาก
ปัจจยั ดงันี ้
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 สมาชิกอาเซียนไมมี่ความสมัพนัธ์ใกล้ชิดทัง้ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ แม้จะอยู่
ในภมูิภาคเดียวกนั การรวมตวัเกิดจากการคกุคามความมัน่คงจากภายนอก มิใชจ่ากส านกึแหง่
ความเป็นภมูิภาคเดียวกนั 

 แตล่ะประเทศอยูร่ะหวา่งการพฒันาอตุสาหกรรมภายในประเทศ จงึมองกนัเป็น
คูแ่ขง่การสง่ออกและเห็นวา่ภายนอกภมูิภาค คือ แหลง่เงินทนุและเทคโนโลยี 

 โครงสร้างองค์กรออ่นแอ ส านกัเลขาธิการอาเซียนมีงบประมาณจ ากดั ไมมี่อ านาจ
และความเป็นอิสระเพียงพอท่ีจะก าหนดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
(www.dft.moc.go.th สืบค้นเม่ือวนัท่ี 15 มิถนุายน 2554) 

 

อาเซียนได้พยายามศกึษาหาแนวทางและมาตรการท่ีจะขยายการค้าระหวา่งกนัให้มาก
ยิ่งขึน้ โดยเฉพาะการเปิดเสรีทางการค้าระหวา่งกนั โดยใช้อตัราภาษีพิเศษท่ีเทา่กนั หรือ CEPT 
ส าหรับสินค้าของอาเซียน ท่ีประชมุสดุยอดอาเซียน ครัง้ท่ี 4 เม่ือเดือนมกราคม 2535 ณ ประเทศ
สิงคโปร์จงึได้มีมตเิห็นชอบข้อเสนอของไทย (โดยนายกรัฐมนตรี นายอานนัท์ ปันยารชนุ) ในการเร่ิม
จดัตัง้ AFTA ตามกรอบความตกลงแมบ่ทวา่ด้วยการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
(Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation) และความตกลงว่า
ด้วยการใช้อตัราภาษีพิเศษท่ีเทา่กนัส าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน [Agreement on the Common 
Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA)]  

 

เง่ือนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ AFTA 
1. ต้องเป็นสินค้าท่ีอยูใ่นบญัชีลดภาษีหรือ Inclusion List (IL) ของทัง้ประเทศผู้สง่ออก

และน าเข้า 
2. เป็นสินค้าท่ีมีการผลิตในอาเซียนประเทศใดประเทศหนึง่หรือมากกวา่หนึง่ประเทศ 

(ASEAN Content) รวมกนัแล้วคดิเป็นมลูคา่อยา่งน้อย 40% ของมลูคา่สินค้า (แตก่่อนอาเซียนเคย
ก าหนดวา่สินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียนใดประเทศหนึง่จะได้รับสิทธิประโยชน์ AFTA เม่ือ
สง่ออกไปยงัประเทศสมาชิกอาเซียนอีกประเทศหนึง่ ก็ตอ่เม่ือสินค้านัน้มีสดัส่วนการผลิต (Local 
Content) ภายในประเทศสมาชิกผู้สง่ออกไมต่ ่ากวา่ 40% ตอ่มาอาเซียนได้ผอ่นคลายข้อก าหนด
ดงักลา่ว โดยน ากฎวา่ด้วยแหลง่ก าเนิดสินค้าแบบสะสมบางสว่น (Partial Cumulation) มาใช้ 
(สดัสว่นขัน้ต ่า 20%) ตวัอยา่งเชน่ เวียดนามสง่สินค้าท่ีมี Local Content 20% มาไทย เวียดนามจะ
ไมรั่บสิทธิประโยชน์ AFTA จากไทย แตไ่ทยสามารถน าสินค้าดงักลา่วของเวียดนามมาใส ่Local 
Content ของไทยเพิ่ม หากเพิ่มจนถึง 40% และสง่ออกไปประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ไทยก็จะได้รับ
สิทธิประโยชน์ภายใต้กรอบ AFTA) 

http://www.dft.moc.go.th/
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3. อาเซียนได้น ากฎการแปลงสภาพอยา่งเพียงพอ (ST) มาใช้ กลา่วคือ สินค้าท่ีแปรรูปไป
จากวตัถดุิบอยา่งมาก โดยในกรณีท่ีมีประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตมากกว่าหนึง่ประเทศจะถือว่า
สินค้านัน้มีแหลง่ก าเนิดจากประเทศสดุท้ายท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากเกิดขึน้ โดยพิจารณาจาก
การเปล่ียนพิกดัศลุกากร โดยน ามาใช้กบัสินค้าบางประเภทแล้ว ได้แก่ สิ่งทอและเคร่ืองนุม่หม่ แป้ง
ข้าวสาลี ผลิตภณัฑ์ไม้ ผลิตภณัฑ์อลมูิเนียม และเหล็ก เป็นต้น 

หลกัการของ AFTA  
เม่ือแรกด าเนินการอาเซียนได้ก าหนดเป้าหมายท่ีจะลดภาษีศลุกากรระหวา่งกนัลงเหลือ 0-

5% รวมทัง้ยกเลิกมาตรการท่ีมิใชภ่าษีภายในเวลา 15 ปี เร่ิมตัง้แต ่1 มกราคม 2536 และสิน้สดุ 1 
มกราคม 2551 ตอ่มาในปี พ.ศ. 2537 อาเซียนได้เร่งรัดการด าเนินงาน AFTA จากเดมิ 15 ปี เป็น 10 ปี 
คือ ให้ลดภาษีลงเหลือ 0-5% ภายใน 1 มกราคม 2546 รวมทัง้ให้น าสินค้าอตุสาหกรรมและเกษตร
แปรรูปในรายการท่ีเคยได้รับการยกเว้นการลดภาษีเป็นการชัว่คราวและสินค้าเกษตรไม่แปรรูป เข้ามา
ลดภาษีภายใต้ AFTA ด้วย 

 

ก าหนดการลดภาษี 
สินคา้อตุสาหกรรมและเกษตรแปรรูป แบง่ออกเป็น 2 บญัชี 
1. บญัชีลดภาษี (Inclusion List: IL) แยกเป็น 2 ประเภท 

 1.1 สินค้าเร่งลดภาษี (Fast Track) จะต้องลดภาษีเหลือ 0-5% ภายในเวลา 7 ปี (1 
มกราคม 2543 ส าหรับสมาชิกเดมิ และ 1 มกราคม 2543-2550 ส าหรับสมาชิกใหม)่ ประกอบด้วย 
สินค้า 15 กลุม่ ได้แก่ น า้มนัพืช เคมีภณัฑ์ ปุ๋ ย ผลิตภณัฑ์ยาง เย่ือกระดาษ ผลิตภณัฑ์เซรามิคและ
แก้ว แคโทดท่ีท าจากทองแดง เฟอร์นิเจอร์ไม้และหวาย ปนูซีเมนต์ เภสชัภณัฑ์ พลาสตกิ ผลิตภณัฑ์
หนงั สิ่งทอ อญัมณีและเคร่ืองประดบั และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.2 สินค้าลดภาษีปกติ (Normal Track) จะต้องลดภาษีลงเหลือ 0-5% ภายในเวลา 10 
ปี (1 มกราคม 2543 ส าหรับสมาชิกเดมิ และ 1 มกราคม 2549-2553 ส าหรับสมาชิกใหม)่ 

2. บญัชียกเว้นลดภาษีชัว่คราว (TEL) 
 สมาชิกสามารถขอยกเว้นการลดภาษีชัว่คราวส าหรับสินค้าบางรายการได้ โดยน า
สินค้านัน้ไว้ในบญัชียกเว้นลดภาษีชัว่คราว แตต้่องเร่ิมทยอยน าเข้ามาลดภาษีปีละ 20% ของจ านวน
รายการท่ีขอยกเว้นทัง้หมด โดยเร่ิมน าเข้ามาลดภาษีช้ากวา่รายการใน IL 3 ปี และลดภาษีเหลือ 0-
5% ภายในเวลา 7 ปี (ลดภาษี 1 มกราคม 2539-1 มกราคม 2546 ส าหรับสมาชิกเดมิ และ 1 
มกราคม 2542-2546 ถึง 1 มกราคม 2549-2553 ส าหรับสมาชิกใหม่) 
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ส าหรับสินคา้เกษตรไม่แปรรูป เร่ิมน าเข้ามาลดภาษีช้ากวา่สนิค้าอตุสาหกรรมและเกษตรแปรรูป 
คือ เร่ิมในปี พ.ศ. 2539 (สมาชิกเดมิ) และปี พ.ศ. 2542-2546 (สมาชิกใหม)่ แตจ่ะต้องสิน้สดุพร้อม
กนักบัสินค้าอตุสาหกรรมและเกษตรแปรรูป คือ ในปี พ.ศ. 2546 (สมาชิกเดมิ) และปี พ.ศ. 2549-
2553 (สมาชิกใหม)่ ยกเว้นสินค้าออ่นไหวและอ่อนไหวสงู ทัง้นี ้การลดภาษีแบง่ออกเป็น 3 บญัชี 
ได้แก่ 

1. บญัชีลดภาษี (IL) ประเทศสมาชิกจะต้องลดภาษีสินค้าในบญัชีนีล้งเหลือ 0-5% 
ภายในเวลา 7 ปี (1 มกราคม 2539-1 มกราคม 2546 ส าหรับสมาชิกเดมิ และ 1 มกราคม 2542-
2546 ถึง 1 มกราคม 2549-2553 ส าหรับสมาชิกใหม่) 

2. บญัชียกเว้นลดภาษีชัว่คราว (TEL) ประเทศสมาชิกสามารถขอยกเว้นการลดภาษีสินค้า
เกษตรไมแ่ปรรูปเป็นการชัว่คราวได้ โดยจดัสินค้าไว้ในบญัชียกเว้นลดภาษีชัว่คราว แตต้่องทยอยน า
สินค้าในบญัชีนีเ้ข้ามาลดภาษีในแตล่ะปีเป็นจ านวนเท่า ๆ กนั และลดภาษีเหลือ 0-5% ภายในเวลา 
6 ปี โดยเร่ิมลดภาษีช้ากวา่สินค้าใน IL 1 ปี และสิน้สดุพร้อมกบั IL (1 มกราคม 2540-1 มกราคม 
2546 ส าหรับสมาชิกเดมิ และ 1 มกราคม 2543-2547 ถึง 1 มกราคม 2549-2553 ส าหรับสมาชิกใหม่) 

3. บญัชีอ่อนไหว (SL) จะน าเข้ามาลดภาษีช้าท่ีสดุ และต้องลดภาษีเหลือ 0-5% ภายใน
เวลา 10 ปี  รวมทัง้มีมาตรการพิเศษอ่ืน ๆ ยกเว้นสินค้าอ่อนไหวสงู (HSL) ซึง่มีอตัราภาษีสดุท้ายสงู
กวา่ 5% และมีมาตรการคุ้มกนัพิเศษได้  

 

นอกจากสินค้าในกลุม่ตา่ง ๆ ซึง่อาเซียนลดอตัราภาษีระหวา่งกนัตามก าหนดการข้างต้น
แล้ว มีสินค้าบางรายการท่ีส่งผลกระทบตอ่ความมัน่คงของประเทศ ศีลธรรมและจริยธรรมของสงัคม 
ชีวิตและสขุอนามยัของประชาชน ทรัพย์สินอนัมีคา่ทางประวตัศิาสตร์ สตัว์และพืช ศลิปวตัถโุบราณ  
ซึง่ประเทศสมาชิกไมจ่ าเป็นต้องน ามาลดภาษีแตต้่องน าสินค้านัน้ไปใสไ่ว้ในบญัชีหนึ่งเรียกวา่ บญัชี
ยกเว้นทัว่ไป (General Exception List: GE)  

 

เน่ืองมาจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจในอาเซียน ผู้น าอาเซียนได้ประกาศใช้มาตรการระยะสัน้
เพ่ือเร่งรัดการลงทนุจากตา่งประเทศ และฟืน้ฟเูศรษฐกิจท่ีเรียกวา่มาตรการเข้มข้น หรือ Bold 
Measures ซึง่รวมถึงการเร่งรัด AFTA ในการประชมุสดุยอดอาเซียน ครัง้ท่ี 6 เม่ือเดือนธนัวาคม 
2541 โดย 

 ให้ประเทศสมาชิกเดมิ 6 ประเทศ ลดภาษีสินค้าในบญัชีลดภาษีทกุรายการให้เหลือ 0-
5% ใน พ.ศ. 2546 นอกจากนีต้้องลดภาษีส าหรับสินค้า 60% ให้เหลืออตัรา 0% ส าหรับประเทศ
สมาชิกใหม่ ให้พยายามลดภาษีลงเหลือ 0-5% ให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้ใน พ.ศ. 2546 ส าหรับ
เวียดนาม พ.ศ. 2548 ส าหรับลาวและพมา่ พ.ศ. 2550 ส าหรับกมัพชูา 
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 ให้ประเทศสมาชิกลดภาษีลงเหลือ 0% ภายใน พ.ศ. 2553 ส าหรับประเทศสมาชิกเดมิ 
6 ประเทศ และภายใน พ.ศ. 2558 ส าหรับประเทศสมาชิกใหม ่4 ประเทศ  

ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2546 ประเทศอาเซียนเดมิ 6 ประเทศได้ลดภาษีสินค้าทกุรายการ ลง
เหลือ 0-5% (ยกเว้นสินค้าเกษตรไมแ่ปรรูปท่ีออ่นไหว) เป็นจ านวนกวา่ 49,000 รายการ โดยสินค้า 
60% มีอตัราภาษีท่ี 0% (ส าหรับสินค้าเกษตรไมแ่ปรรูปท่ีออ่นไหวสามารถลดภาษีลงเหลือ 0-5% ได้
ถึง พ.ศ. 2553)  

 

 การยกเลิกมาตรการท่ีมิใชภ่าษี (Non-Tariff Barriers : NTBs)  
นอกจากการลดภาษีแล้ว ยงัมีเร่ืองส าคญัอีกเร่ืองหนึง่ท่ีด าเนินการภายใต้ความตกลง 

AFTA คือ การยกเลิกมาตรการจ ากดัปริมาณ (Quantitative Restrictions) และมาตรการท่ีมิใชภ่าษี
อ่ืน ๆ (NTBs) ซึง่ความตกลง CEPT ก าหนดวา่เม่ือสินค้าหนึง่ ๆ มีการลดภาษีลงเหลือ 20% หรือต ่า
กวา่ ก็ต้องยกเลิกมาตรการจ ากดัปริมาณน าเข้าทนัที และให้ทยอยยกเลิกมาตรการท่ีมิใชภ่าษีอ่ืน ๆ 
ภายในเวลา 5 ปีตอ่มา แม้ว่าการด าเนินการเพ่ือยกเลิก NTBs ระหวา่งสมาชิกอาเซียนด้วยกนัไมมี่
ความคืบหน้าเทา่ท่ีควร แตก็่มีการด าเนินการอย่างจริงจงั เร่ิมจากการจดัท าฐานข้อมลูเก่ียวกบั
มาตรการกีดกนัทางการค้าท่ีมิใชภ่าษีของอาเซียนรายประเทศ จดัหมวดหมูข่องมาตรการเหลา่นัน้วา่
มาตรการใดท่ีประเทศสมาชิกสามารถกระท าได้ และมาตรการใดท่ีไมส่ามารถกระท าได้ก่อนเข้าสู่
ขัน้ตอนการพิจารณายกเลิกมาตรการซึง่มีลกัษณะท่ีกีดกนัการค้าโดยตรงตอ่ไป  

ในขณะเดียวกนั อาเซียนได้เร่งปรับประสานมาตรฐานสินค้าและจดัท าความตกลงการ
ยอมรับร่วม (MRAs) เพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้า ซึง่เทา่กบัเป็นการลดอปุสรรคทางการค้าท่ี
มิใชภ่าษีระหวา่งกนั โดยได้เร่ิมด าเนินการปรับประสานมาตรฐานสินค้า 20 กลุม่ สว่นใหญ่เป็น
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เชน่ เคร่ืองปรับอากาศ ตู้ เย็น วิทย ุและโทรทศัน์ เป็นต้น ในสว่นของการจดัท า MRAs 
นัน้ อาเซียนได้จดัท าความตกลงวา่ด้วยการยอมรับร่วมรายสาขาส าหรับอปุกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronic Equipment) และความตกลงวา่ด้วยการยอมรับร่วมวา่
ด้วยการรับรองการขึน้ทะเบียนผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง (ASEAN MRA on Product Registration 
Approvals for Cosmetics) และอยูร่ะหว่างการจดัท า MRAs ส าหรับสินค้ายา และอาหาร 
(prepared foodstuff) 

ส าหรับสินค้าเกษตรได้มีการปรับประสานมาตรการด้านสขุอนามยัพืชในสินค้าเกษตร 14 
ชนิด เชน่ ข้าว มะมว่ง มะพร้าว ขิง กาแฟ เป็นต้น และได้ปรับประสานระดบัสงูสดุของสารตกค้าง
จากยาฆา่แมลงในพืชผกัตา่ง ๆ นอกจากนีเ้พ่ือลดอปุสรรคและขยายการค้าในอาเซียน ส าหรับวคัซีน
สตัว์ อาเซียน ยงัได้จดัพิมพ์ชดุคูมื่อวคัซีนสตัว์ท่ีประกอบด้วยคูมื่อหลกัเกณฑ์การรับรองห้องทดสอบ
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วคัซีนสตัว์ มาตรฐานวคัซีนสตัว์ มาตรฐานอาเซียนส าหรับอตุสาหกรรมวคัซีนสตัว์ และกฎระเบียบ
การจดทะเบียนวคัซีนสตัว์ในอาเซียน  

 

ความตกลงด้านการค้าบริการของอาเซียน  
(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) 
สมาชิกอาเซียนได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการค้าบริการ ซึ่งมีบทบาทส าคญัตอ่เศรษฐกิจ

มากขึน้อยา่งตอ่เน่ือง จงึร่วมกนัจดัท าและลงนามยอมรับกรอบความตกลงว่าด้วยบริการของ
อาเซียน หรือ AFAS เม่ือเดือนธนัวาคม 2538 และมีผลบงัคบัใช้เม่ือปี พ.ศ. 2539 โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือ (1) ขยายความร่วมมือในการค้าบริการบางสาขาท่ีช่วยเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัให้
สมาชิกอาเซียนมากขึน้ (2) ลดอปุสรรคการค้าบริการระหว่างสมาชิก (3) เปิดตลาดการค้าบริการ
ระหวา่งกลุม่ให้มากขึน้กว่าการเปิดตลาดธุรกิจบริการท่ีแตล่ะประเทศได้มีข้อตกลงไว้กบัองค์การ
การค้าโลก (World Trade Organization: WTO) มีเป้าหมายท่ีจะเปิดเสรีอยา่งเตม็ท่ีในปี 2558 (ค.ศ. 
2015) โดยในการเจรจาใช้หลกัเกณฑ์ กตกิา และวิธีการในการเจรจาตามท่ีก าหนดไว้ในความตกลง
ทัว่ไปวา่ด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services: GATS) ของ WTO ซึง่ได้
จดัแบง่สาขาในการเจรจาการค้าบริการ หรือ Sercive Sectoral Classifiation List เพ่ือเป็นพืน้ฐาน
ในการจดัท าข้อผกูพนัการเปิดตลาดบริการ (ข้อผกูพนัเฉพาะ) แยกเป็นสาขายอ่ยของบริการท่ีมี
การค้าระหวา่งประเทศ 12 สาขา ดงันี ้ 
  1. สาขาธุรกิจ (Business Services)   
  A. บริการวิชาชีพ (Professional Services) 

a. ทางกฏหมาย (Legal Services)                                             861        
b. ด้านการบญัชีและการจดัเก็บ (Accounting, Auditing and Bookeeping 

Services)            
c. ด้านภาษีอากร (Taxation Services)      
d. ด้านสถาปัตยกรรม (Architectural Services)    
e. ด้านวิศวกรรม (Engineering Services)   
f. Integrated Engineering Services     
g. ภมูิสถาปัตย์และการผงัเมือง (Urban Planning and Landscape 

Architectural Services)        
h. การแพทย์และทนัตกรรม (Medical and Dental Services)          
i. รักษาสตัว์ (Veterinary Services)   
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j. การผดงุครรภ์ พยาบาล กายภาพบ าบดั และบคุลากรทางการแพทย์ (Services 
Provided by Midwives, Nurses, Physiotherapists and Para-medical Personnel)    

k. อ่ืน ๆ (Other) 
  B. บริการด้านคอมพิวเตอร์และท่ีเก่ียวข้อง (Computer and Related Services) 

a. บริการให้ค าปรึกษาท่ีเก่ียวข้องกบัการติดตัง้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 
(Consultancy Services Related to the Installation of Computer Hardware)    

b. บริการด้านการจดัท าซอฟท์แวร์ (Software Implementation Services)     
c. บริการประมวลผลข้อมลู (Data Processing Services)      
d. บริการฐานข้อมลู (Data Base Services)     
e. อ่ืน ๆ (Other) 

  C. บริการด้านการวิจยัและพฒันา (Research and Development Services) 
a. บริการวิจยัและพฒันาด้านวิทยาศาสตร์ (R&D Services on Natural 

Sciences)  
b. บริการวิจยัและพฒันาด้านสงัคมและมนษุยศาสตร์ (R&D Services on Social 

Sciences and Humanities) 
c. บริการวิจยัและพฒันาสหสาขา (Interdisciplinary R&D Services) 

  D. บริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate Services) 
a. บริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องกบัการเป็นเจ้าของหรือเช่าสินทรัพย์ 

(Involving Own or Leased Property) เชน่ บริการเชา่หรือท าสญัญาเช่าสินทรัพย์ท่ีพกัอาศยั บริการ
เชา่หรือท าสญัญาเช่าสินทรัพย์ท่ีไมใ่ชท่ี่พกัอาศยั การขายอาคารท่ีพกัอาศยัและท่ีดนิ การขาย
สินทรัพย์ท่ีไมใ่ชท่ี่พกัอาศยัและท่ีดนิ 

b. บริการด้านอสงัหาริมทรัพย์บนพืน้ฐานของคา่ธรรมเนียมหรือสญัญา (On a Fee 
or Contract Basis)  
  E. บริการเชา่/ลิสซิ่ง (Rental/Leasing Services Without Operators) 

a. เรือ (Relating to Ships)  
b. เคร่ืองบนิ (Relating to Aircraft)        
c. อปุกรณ์การขนสง่อ่ืน ๆ (Relating to Other Transport Equipment)      83105        
d. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (Relating to Other Machinery and Equipment)   
e. อ่ืน ๆ (Other) 

  F. บริการทางธุรกิจอ่ืน ๆ (Other Business Services) 



70 
 

a. บริการโฆษณา (Advertising Services)   
b. บริการวิจยัการตลาดและการส ารวจความคดิเห็นของประชาชน (Market 

Research and Public Opinion Polling Services)       
c. บริการให้ค าปรึกษาด้านการจดัการ (Management Consulting Service)   
d. บริการให้ค าปรึกษาด้านการผลิต (Services Related to Man. Consulting)     
e. บริการด้านการทดสอบและการวิเคราะห์ (Technical Testing and Analysis 

Service)     
f. การล่าสตัว์และป่าไม้ (Services Incidental to Agriculture, Hunting and 

Forestry)  
g. ประมง (Services Incidental to Fishing)  
h. เหมืองแร่ (Services Incidental to Mining)    
i. บริการเพ่ือการผลิตอ่ืน ๆ (Services Incidental to Manufacturing)   
j. บริการด้านพลงังาน (Services Incidental to Energy Distribution)   
k. การจดัหาบคุลากร (Placement and Supply Services of Personnel)          
l. การสืบและรักษาความปลอดภยั (Investigation and Security)          
m. บริการให้ค าปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค (Related Scientific and 

Technical Consulting Services) 
n. การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอปุกรณ์ (Maintenance and Repair of Equipment) 
o. บริการท าความสะอาดอาคาร (Building-cleaning Services)          
p. บริการถ่ายภาพ (Photographic Services)          
q. บริการบรรจภุณัฑ์ (Packaging Services)          
r. การพิมพ์ การประกาศ (Printing, Publishing)    
s. บริการจดัประชมุ (Convention Services)   
t. อ่ืน ๆ (Other)    

 2. บริการด้านการส่ือสาร (Communication Services) 
A. บริการไปรษณีย์ (Postal Services)  
B. บริการด้านการท่องเท่ียว (Courier Services) 

 C. บริการโทรคมนาคม (Telecommunication Services) 
a. บริการโทรศพัท์ (Voice Telephone Services)  
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b. บริการรับ-สง่ข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยีแบบ Packet-switched (Packet-switched 
Data Transmission Services)   

c. บริการรับ-สง่ข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยีแบบ Circuit-switched (Circuit-switched 
Data Transmission Services)  

d. บริการโทรพิมพ์ (Telex Services)  
e. บริการโทรเลข (Telegraph Services)  
f. บริการโทรสาร (Facsimile Services)  
g. บริการให้เชา่วงจรส าหรับใช้เฉพาะกลุม่ (Private Leased Circuit Services) 7522**+7523**        
h. บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail)   
i. บริการรับฝากข้อความ (Voice Mail)  
j. บริการข้อมลูออนไลน์ หรือสืบค้นฐานข้อมลู (On-line Information and Data 

Base Retrieval)  
k. บริการรับ-สง่ข้อมลูผา่นระบบ Electronic Data Interchange (Electronic Data 

Interchange (EDI) )   
l. บริการโทรสารท่ีมีการใช้งานพิเศษเพิ่มเตมิจากเดมิ เชน่ การจดัเก็บโทรสารเพ่ือ

สง่ตอ่ หรือการจดัเก็บโทรสารเพ่ือการสืบค้น (Enhanced/Value-added Facsimile Services, Incl. 
Store and Forward, Store and Retrieve) 

m. บริการเปล่ียนรหสัหรือรูปแบบของข้อมลู เพ่ือใช้ในระบบการรับ-สง่ข้อมลูท่ี
แตกตา่งกนั (Code and Protocol Conversion)  

n. บริการประมวลผลข้อมลูออนไลน์ ซึง่ครอบคลมุถึงการประมวลผลการท า
ธุรกรรมทางการเงิน (On-line Information and/or Dataprocessing (Incl.Transaction Processing))   

o. บริการอ่ืน ๆ (Other) 
 D. บริการทศันโสต (Audiovisual Services) 

a. บริการผลิตวีดีทศัน์ ภาพเคล่ือนไหว และการจดัจ าหนา่ย (Motion Picture and 
Video Tape Production and Distribution Services) 

b. บริการฉายภาพเคล่ือนไหว (Motion Picture Projection Service)   
c. บริการวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ (Radio and Television Services) 
d. บริการสง่วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ (Radio and Television 

Transmission Services)       
e. การบนัทึกเสียง (Sound Recording)  
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f. อ่ืน ๆ (Other) 
  E. อ่ืน ๆ (Other) 
  3. บริการก่อสร้างและด้านวิศวกรรมท่ีเก่ียวข้อง (Construction and Related Engineering 
Services)  

A. งานก่อสร้างโดยทัว่ไป (General Construction Work for Buildings)   
B. งานก่อสร้างทัว่ไปส าหรับวิศวกรโยธา (General Construction Work for Civil 

Engineering)   
C. งานติดตัง้และประกอบ (Installation and Assembly Work ) 

 การประกอบและเตรียมการก่อสร้าง 

 งานติดตัง้ เชน่ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองท าความร้อน ระบบประปา ท่อแก๊ส  

 การวางสายไฟ สญัญาณอคัคีภยั ลิฟท์ ฉนวน เป็นต้น 
D. งานก่อสร้างอาคารขัน้สดุท้ายและงานเก็บความเรียบร้อย (Building Completion 

and Finishing Work) เชน่ การฉาบปนู ทาสี ท าพืน้ ฝาผนงั การตกแตง่ภายใน ปกูระเบือ้ง ปพูรม งาน
ไม้ เป็นต้น  

E. อ่ืน ๆ (Other) เชน่  

 งานเตรียมการก่อสร้าง ณ จดุก่อสร้าง 

 การวางรากฐาน การขดุเจาะบอ่น า้ ท าหลงัคา งานคอนกรีต งานโลหะ การก่ออิฐ/หิน 

 บริการเชา่อปุกรณ์ก่อสร้าง หรือบริการรือ้ถอนอาคาร   
  4. บริการจดัจ าหนา่ย (Distribution Services)     

A. บริการส านกังานตวัแทน (Commission Agents' Services)  
B. บริการค้าสง่ (Wholesale Trade Services)       
C. บริการค้าปลีก (Retailing Services) 
D. แฟรนไชส์ (Franchising)     
E. อ่ืน ๆ (Other) 

  5. บริการการศกึษา (Educational Services)   
A. บริการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (Primary Education Services)  

 ขัน้พืน้ฐานก่อนวยัเรียน แตไ่มร่วมถึงบริการรับเลีย้งเดก็ซึ่งจดัอยูใ่นบริการสงัคม 

 ระดบัประถมอ่ืน ๆ แตไ่มร่วมถึงบริการหลกัสตูรสอนอา่นหนงัสือส าหรับผู้ ใหญ่  
B. บริการการศกึษาระดบัมธัยม (Secondary Education Services) 
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 ระดบัมธัยมทัว่ไป 

 ระดบัมธัยมระดบัสงู 

 เทคนิคและวิชาชีพ 

 เทคนิคและวิชาชีพส าหรับคนพิการ 
   C. บริการการศกึษาระดบัอดุมศกึษา (Higher Education Services) 

 เทคนิควิชาชีพชัน้สงู ซึง่หมายถึงการศกึษาในระดบัอนปุริญญา 

 ระดบัอดุมศกึษาอ่ืน ๆ ซึง่หมายถึงการศกึษาในระดบัปริญญาหรือเทียบเทา่ 
D. การศกึษาผู้ ใหญ่ (Adult Education) การศกึษาผู้ใหญ่เฉพาะท่ีอยูน่อกระบบ

การศกึษาปรกติ ซึง่รวมถึงการเรียนการสอนผา่นวิทย/ุโทรทศัน์ 
E. การศกึษาอ่ืน ๆ (Other Education Services) ครอบคลมุบริการด้านการศกึษาอ่ืน ๆ 

ทัง้หมด แตไ่มร่วมถึงบริการการศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัการสนัทนาการ เช่น การศกึษาท่ีสอนโดย
โรงเรียนสอนการกีฬา-ครูสอนพิเศษตามบ้าน 
  6. บริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services)          

A. บริการบ าบดัน า้เสีย/น า้ทิง้ (Sewage Services)  
B. บริการก าจดัขยะมลูฝอย (Refuse Disposal Services)  
C. บริการด้านสขุาภิบาลและท่ีเก่ียวข้อง (Sanitation and Similar Services)  
D. อ่ืน ๆ (Other) 

  7. บริการทางการเงิน (Financial Services) 
   A. การประกนัภยัทกุประเภทและบริการท่ีเก่ียวข้อง (All Insurance and Insurance-
related Services)  

a. บริการประกนัชีวิต อบุตัิเหตแุละสขุภาพ (Life, Accident and Health 
Insurance Services)  

b. Non-life Insurance Services  
c. Reinsurance and Retrocession  
d. Services Auxiliary to Insurance (IncludingBroking and Agency 

Services))   
   B. บริการด้านธนาคารและธุรกรรมทางการเงินอ่ืน ๆ (ยกเว้นการประกนัภยั) (Banking 
and Other Financial Services (Excl. Insurance)) 

a. การรับฝากเงินและกองทนุรวมท่ีมีก าหนดช าระคืน (Acceptance of Deposits 
and Other Repayable Funds From the Public) 
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b. สินเช่ือทกุประเภท (Lending of All Types, Incl., Inter Alia, Consumer 
Credit, Mortgage credit, Factoring and Financing of Commercial Transaction)  

c. ลิสซิ่งทางการเงิน (Financial Leasing) 
d. บริการช าระและโอนเงิน (All Payment and Money Transmission Services)      
e. การค า้ประกนัและภาระผกูพนั (Guarantees and Commitments)  
f. ตลาดแลกเปล่ียน ไมว่่าในตลาดหลกัทรัพย์ เคาน์เตอร์ หรืออยา่งหนึง่อยา่งใด

ตอ่ไปนี ้ (Trading for Own Account or For Account of Customers, Whether on an Exchange, 
in an Over-the-counter Market or Otherwise, the Following:)            

 ตลาดตราสาร (Money Market Instruments (Cheques, Bills, Certificate 
of Deposits, Etc.))   

 แลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 

 ตราสารอนมุตั ิ(Derivative Products Incl., But Not Limited to,Futures 
and Options) 

 บริการเก่ียวกบัอตัราแลกเปล่ียนและตราสารอตัราแลกเปล่ียน (Exchange 
Rate and Interest Rate Instruments,Inclu. Products Such as Swaps, Forward Rate 
Agreements, etc.) 

 การโอนหลกัทรัพย์ (Transferable Securities) 

 การตอ่รองทางการเงิน (Other Negotiable Instruments and Financial  
Assets, iIncl. Bullion) 

g. Participation in Issues of All Kinds of Securities, Incl. under-writing and 
Placement as Agent (Whether Publicly or Privately) and Provision of Service Related to Such 
Issues         

h. นายหน้าทางการเงิน (Money Broking)   
i. การจดัการกองทนุ (Asset Management, Such as Cash or Portfolio 

Management, All Forms of Collective Investment Management, Pension Fund Management, 
Custodial Depository and Trust Services)        

j. บริการช าระและสง่มอบสินทรัพย์ทางการเงิน (Settlement and Clearing 
Services for Financial Assets, Incl. Securities, Derivative Products,or and Other Negotiable 
Instruments) 
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k. การให้ค าปรึกษาทางการเงินและบริการอ่ืน ๆ รวมถึงการวิเคราะห์ วิจยั และการ
ให้ค าแนะน า (Advisory and Other Auxiliary Financial Services on All The Activities Listed in 
or Article 1B of MTN.TNC/W/50, Incl. Credit Reference and Analysis, Investment and 
Portfolio Research and Advice, Advice on Acquisitions and on Corporate Restructuring and 
Strategy)        

l. การให้ เผยแพร่ จดัท าข้อมลูทางการเงิน  (Provision and Transfer of 
Financial Information, and Financial Data Processing and Related Software by Providers of 
Other Financial Services) 
   C. อ่ืน ๆ (Other) 
  8. บริการท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพและบริการทางสงัคม (Health Related and Social 
Services)     

A. โรงพยาบาล (Hospital Services) 
B. บริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพมนษุย์ (Other Human Health Services)  
C. บริการทางสงัคม (Social Services) 
D. อ่ืน ๆ (Other) 

  9. การท่องเท่ียวและการเดนิทาง (Tourism and Travel Related Services) 
A. โรงแรมและภตัราคาร (Hotels and Restaurants (Incl. Catering)) 
B. บริการตวัแทนการท่องเท่ียวและบริษัททวัร์ (Travel Agencies and Tour 

Operators Services)  
C. บริการมคัคเุทศก์ (Tourist Guides Services)  
D. อ่ืน ๆ (Other)            

  10. บริการเก่ียวกบัวฒันธรรมและการกีฬา (RecreationalL, Cultural and Sporting 
Services) (Other Than Audiovisual Services) 

A. บริการด้านการบนัเทิง (Entertainment Services (Including Theatre, Live Bands 
and Circus Services)  

B. บริการข่าวสาร (News Agency Services) 
C. ห้องสมดุ หอจดหมายเหต ุและบริการวฒันธรรมอ่ืน ๆ (Libraries, Archives, 

Museums and Other Cultural Services) 
D. กีฬา และนนัทนาการอ่ืน ๆ (Sporting and Other Recreational Services) 
E. อ่ืน ๆ (Other) 
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  11. บริการขนสง่ (Transport Services) 
   A. การขนสง่ทางทะเล (Maritime Transport Services)  

a. การขนสง่ผู้ โดยสาร (Passenger Transportation) 
b. การขนสง่สินค้า (Freight Transportation)   
c. ให้เชา่เหมาเรือ พร้อมลกูเรือ (Rental of Vessels with Crew)  
d. การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมเรือ (Maintenance and Repair of Vessels)  
e. บริการลากจงู (Pushing and Towing Services) 
f. บริการสนบัสนนุการขนสง่ทางทะเล  (Supporting Services for Maritime 

Transport) 
  B. การขนสง่ทางน า้ภายในประเทศ (Internal Waterways Transport)  

a. การขนสง่ผู้ โดยสาร (Passenger Transportation)  
b. การขนสง่สินค้า (Freight Transportation)  
c. ให้เชา่เหมาเรือ พร้อมลกูเรือ (Rental of Vessels With Crew)   
d. การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมเรือ (Maintenance and Repair of Vessels)  
e. บริการลากจงู (Pushing and Towing Services)  
f. บริการสนบัสนนุการขนสง่ทางน า้ในประเทศ (Supporting Services for 

Internal Waterway Transport) 
   C. บริการขนสง่ทางอากาศ (Air Transport Services)  

a. การขนสง่ผู้ โดยสาร (Passenger Transportation)  
b. การขนสง่สินค้า (Freight Transportation)  
c. การให้เชา่เหมาเคร่ืองบิน (Rental of Aircraft With Crew)  
d. การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซม (Maintenance and Repair of Aircraft)  
e. บริการท่ีสนบัสนนุการขนสง่ทางอากาศ (Supporting Services for Air 

Transport) 
   D. การขนสง่อวกาศ (Space Transport) 
   E. การขนสง่ทางรถไฟ (Rail Transport Services) 

a. การขนสง่ผู้ โดยสาร (Passenger Transportation)  
b. การขนสง่สินค้า (Freight Transportation)  
c. บริการลากจงู (Pushing and Towing Services)  



77 
 

d. การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมอปุกรณ์ขนสง่ทางรถไฟ (Maintenance and 
Repair of Rail Transport Equipment)  

e. บริการท่ีสนบัสนนุการขนสง่ทางรถไฟ (Supporting Services for Rail 
Transport Services)  
   F. บริการขนสง่ทางถนน (Road Transport Services) 

a. การขนสง่ผู้ โดยสาร (Passenger Transportation) 
b. การขนสง่สินค้า (Freight Transportation)  
c. การให้เชา่รถเพ่ือการพาณิชย์ (Rental of Commercial Vehicles With 

Operator)  
d. การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซมอปุกรณ์ขนสง่ทางถนน (Maintenance and 

Repair of Road Transport Equipment)     
e. บริการสนบัสนนุการขนสง่ทางถนน (Supporting Services for Road 

Transport Services)  
   G. การขนสง่ทางทอ่ (Pipeline Transport) 
    a. การขนสง่เชือ้เพลิง (Transportation of Fuels)   
    b.  การขนสง่สินค้าอ่ืน ๆ (Transportation of Other Goods) 
   H. บริการเสริม (Services Auxiliary to All Modes of Transport)        

a. การขนถ่ายสินค้า (Cargo-handling Services)  
b. การเก็บรักษาและคลงัสินค้า (Storage and Warehouse Services)  
c. ตวัแทนการขนสง่ (Freight Transport Agency Services)  
d. อ่ืน ๆ (Other) 

   I. บริการขนสง่อ่ืน ๆ (Other Transport Services) 
  12. บริการอ่ืน ๆ (Other Services Not Included Elsewhere) เชน่  เสริมสวย รับจดังานศพ   
  

ทัง้นี ้ในแตล่ะสาขา WTO ได้ก าหนดรูปแบบของการให้บริการส าหรับเป็นหลกัเกณฑ์การ
เปิดเขตการค้าเสรีออกเป็น 4 รูปแบบ (4 Mode of Supply) คือ  

รูปแบบท่ี 1: การบริการข้ามพรมแดน (Cross-border Supply) หรือเรียกวา่ การค้าบริการ 
Mode 1 เป็นการให้บริการจากพรมแดนของประเทศสมาชิกหนึง่ไปสูพ่รมแดนของประเทศสมาชิก
อ่ืนท่ีเป็นลกูค้า โดยผู้ให้บริการไมต้่องปรากฎตวัอยู่ในประเทศประเทศลกูค้า เชน่ การศกึษาผา่น
ทางไกล บริการผา่นส่ือสารโทรคมนาคม และบริการให้ค าปรึกษาผา่นอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
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รูปแบบท่ี 2: การบริโภคในตา่งประเทศ (Consumption Abroad) หรือเรียกวา่ การค้า
บริการ Mode 2 เป็นการให้บริการท่ีเกิดขึน้ในพรมแดนของประเทศผู้ให้บริการ โดยอาศยัการ
เคล่ือนย้ายของผู้บริโภคเป็นเง่ือนไขส าคญั ตวัอยา่งท่ีเห็นได้ชดัคือ บริการด้านการทอ่งเท่ียว การ
ออกไปรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตา่งประเทศ การไปศกึษาในตา่งประเทศ เป็นต้น 

รูปแบบท่ี 3: การจดัตัง้ธุรกิจเพ่ือให้บริการ (Commercial Presence) หรือเรียกว่า การค้า
บริการ Mode 3 เป็นการเข้าไปลงทนุจดัตัง้ธุรกิจในรูปแบบตา่งๆ เพ่ือให้บริการในประเทศลกูค้า เชน่ 
การจดัตัง้สาขา ส านกังานตวัแทน หรือบริษัท เป็นต้น 

รูปแบบท่ี 4: การให้บริการโดยบคุคลธรรมดา (Presence of Natural Person) หรือเรียกวา่ 
การค้าบริการ Mode 4 เป็นการเข้าไปท างานหรือประกอบอาชีพในสาขาบริการด้านตา่ง ๆ เป็นการ
ชัว่คราว ในประเทศลกูค้า เช่น การเข้ามาประกอบวิชาชีพท่ีปรึกษากฎหมายของนกักฎหมาย
ชาวตา่งชาตใินไทย ครูตา่งชาตเิข้ามาให้บริการสอนภาษาในประเทศไทย เป็นต้น  

 

ความตกลง GATS มีหลกัการส าคญัท่ีเป็นหลกัการพืน้ฐาน 4 เร่ือง คือ 
1. การปฏิบตัเิย่ียงชาตท่ีิได้รับความอนเุคราะห์ยิ่ง (Most-Favoured-Nation Treatment: 

MFN) ก าหนดให้สมาชิกต้องให้การปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุแก่สมาชิกทกุประเทศอยา่งเทา่เทียมกนั อยา่งไรก็
ตาม GATS ก็เปิดชอ่งให้สมาชิกสามารถยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัติามหลกัการ MFN ได้ในบางกรณี  

2. ความโปร่งใส ก าหนดวา่หากสมาชิกจะมีการออกกฎหมาย กฎระเบียบ หรือมาตรการ
ใด ๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่การค้าบริการ จะต้องตีพิมพ์มาตรการดงักลา่วลว่งหน้าหรืออยา่งน้อยก่อนท่ี
จะมีผลใช้บงัคบั และรายงานให้ WTO ทราบโดยเร็วอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมทัง้ให้จดัตัง้จดุตอบข้อ
ซกัถาม (Enquiry Point) เพ่ือให้ข้อมลูตา่ง ๆ เก่ียวกบักฎระเบียบการค้าบริการเม่ือมีประเทศสมาชิก
ร้องขอ อย่างน้อย 1 แหง่ 

3. การก าหนดกฎระเบียบภายในประเทศ ให้สิทธิสมาชิกในการออกกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบเพ่ือใช้ก ากบัดแูลธุรกิจบริการในประเทศของตนได้ตลอดเวลา ตราบใดท่ีการก าหนด
กฎระเบียบภายในดงักล่าวน ามาใช้อย่างมีเหตผุล มีหลกัเกณฑ์ ไมล่ าเอียง ไมเ่ลือกปฏิบตัริะหวา่ง
คนชาตแิละคนตา่งชาต ิและไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การค้าบริการโดยไมจ่ าเป็น  

4. การเปิดเสรีแบบก้าวหน้าเป็นล าดบั (Progressive Liberalization) ก าหนดให้สมาชิก 
WTO มีหน้าท่ีเข้าร่วมเจรจาเป็นรอบ ๆ ในการเจรจาแตล่ะรอบ สมาชิกจะต้องลดหรือยกเลิก
ข้อจ ากดัท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การค้าบริการใน 2 ลกัษณะ คือ ข้อจ ากดัในการเข้าสู่ตลาด (Limitation to 
Market Access) และข้อจ ากดัในการให้การปฏิบตัเิย่ียงคนชาต ิ(Limitation to National 
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Treatment) อยา่งไรก็ดี GATS ให้ความยืดหยุน่กบัประเทศก าลงัพฒันา โดยยอมให้ผกูพนัการเปิด
ตลาดในจ านวนสาขาหรือกิจกรรมท่ีน้อยกว่าประเทศก าลงัพฒันา  

 

การเจรจาการค้าบริการใน WTO มี 2 เร่ืองหลกั คือ การเจรจาเปิดตลาด และการเจรจา
จดัท ากฎเกณฑ์ GATS ก าหนดให้มีการเจรจาเพื่อจดัท ากฎเกณฑ์ส าหรับการค้าบริการ ซึง่
ประกอบด้วยการจดัท ากฎเกณฑ์ใน 4 เร่ือง ดงันี ้  

1. มาตรการปกป้องฉกุเฉิน (Emergency Safeguards Measures: ESM) อาเซียนมี
บทบาทส าคญัในการเจรจาเร่ือง ESM โดยเป็นผู้ผลกัดนัให้มีกลไกปกป้องฉกุเฉินเพ่ือใช้ในกรณีท่ี
การเปิดตลาดบริการตามพนัธกรณีของ WTO ก่อให้เกิดผลเสียหายตอ่ผู้ประกอบการภายในประเทศ 
โดยมีแนวคิดคือ อนญุาตให้สมาชิกถอนข้อผกูพนัการเปิดตลาดเป็นการชัว่คราวเพ่ือเยียวยาความ
เสียหายท่ีเกิดขึน้ได้ อยา่งไรก็ตามข้อเสนอของอาเซียนถกูคดัค้านอย่างมากจากสมาชิกบางกลุม่ 
(โดยเฉพาะประเทศพฒันาแล้ว) โดยอ้างวา่ไมจ่ าเป็นต้องมี ESM เน่ืองจาก GATS ได้ให้ความ
ยืดหยุ่นตอ่ประเทศก าลงัพฒันาแล้ว เชน่ มีหลกัการเปิดเสรีแบบก้าวหน้าเป็นล าดบั ทัง้นี ้การเจรจา
เร่ือง ESM ได้ด าเนินมาเป็นเวลายาวนานเกินกวา่ 10 ปี แล้ว แตก็่ยงัไมมี่ความคืบหน้า 

2. การจดัซือ้โดยรัฐ (Government Procurement) ในการเจรจาเร่ืองนี ้สมาชิกมีความเห็น
แตกตา่งกนัโดยแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่หนึง่ต้องการให้มีการเจรจาเปิดตลาดส าหรับการจดัซือ้
โดยรัฐ หมายถึง อนญุาตให้สมาชิก WTO ประเทศอ่ืนสามารถขายหรือให้บริการแก่ภาครัฐของ
ประเทศตนได้ โดยเปิดโอกาสให้ตา่งชาตเิข้าร่วมประมลูโครงการจดัซือ้บริการของภาครัฐ ในขณะท่ี
อีกกลุม่หนึง่ซึง่สว่นใหญ่เป็นประเทศก าลงัพฒันา ไมต้่องการเจรจาเร่ืองเปิดตลาด เพราะเห็นวา่การ
จดัซือ้โดยรัฐถือเป็นเคร่ืองมือของรัฐส าหรับใช้ในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ การ
เจรจาเร่ืองนีย้งัไมมี่ความคืบหน้า 

3. การอดุหนนุ (Subsidies) GATS ก าหนดให้สมาชิกเจรจาจดัท ากฎระเบียบการอดุหนนุ
ด้านการค้าบริการ เพ่ือมิให้สมาชิกใช้มาตรการอดุหนนุท่ีก่อให้เกิดการบิดเบือนการค้าบริการ และ
ให้สมาชิกแลกเปล่ียนข้อมลูเก่ียวกบัการอดุหนนุทัง้ปวงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการค้าบริการ เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการเจรจาจดัท ากฎระเบียบด้านการอดุหนนุ แตจ่นถึงปัจจบุนัยงัไมมี่การแลกเปล่ียน
ข้อมลูใด ๆ การเจรจาเร่ืองนีย้งัไมคื่บหน้าเชน่กนั  

4.  การจดัท าวินยัเพ่ือใช้ก ากบัดแูลการออกกฎเกณฑ์ภายในประเทศ (Disciplines on 
Domestic Regulations) เป็นเร่ืองท่ีมีความคืบหน้ามากท่ีสดุในการเจรจาจดัท ากฎเกณฑ์การค้า
บริการภายใต้ GATS การจดัท าวินยั มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่กฎระเบียบท่ีเก่ียวกบั
เง่ือนไขและกระบวนการออกใบอนญุาตการให้บริการ เง่ือนไขและกระบวนการยอมรับคณุสมบตัิ
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การให้บริการ และมาตรฐานทางเทคนิคของประเทศสมาชิกจะไมส่ร้างอปุสรรคทางการค้าบริการ
โดยไมจ่ าเป็น ขณะนีส้มาชิก WTO อยูร่ะหวา่งการเจรจาเพ่ือจดัท าวินยัและมีร่างเอกสารเพ่ือใช้เป็น
พืน้ฐานในการหารือกนัแล้ว  
 

 ในสว่นของอาเซียน ประเทศสมาชิกได้จดัท าตารางข้อผกูพนัการค้าบริการของตนเอง 
ประกอบด้วยตารางข้อผกูพนัทัว่ไป และตารางผกูพนัเฉพาะ โดยแตล่ะประเทศยงัมีสิทธิในการออก
กฏระเบียบภายในประเทศของตนเพ่ือก ากบัดแูลธุรกิจบริการให้มีคณุภาพได้ และสมาชิกทกุ
ประเทศต้องเข้าร่วมการเจรจาเป็นรอบ ๆ ละ 3 ปี ซึง่ภายหลงัได้ลดลงเหลือรอบละ 2 ปี เพ่ือทยอย
ผกูพนัการเปิดตลาดให้มากขึน้ ทัง้สาขา (Sector) และรูปแบบการให้บริการ (Mode of Supply) 
รวมถึงลดข้อจ ากดัท่ีเป็นอปุสรรคตอ่ผู้ให้บริการในกลุม่สมาชิก ท่ีผา่นมามีการเจรจาไปแล้วหลาย
รอบ โดยการเจรจาสองรอบแรก (พ.ศ. 2539–2541 และ พ.ศ. 2542-2544) มุง่เน้นการเปิดเสรีใน 7 
สาขาบริการ คือ สาขาการเงิน การขนสง่ทางทะเล การขนสง่ทางอากาศ การส่ือสารโทรคมนาคม 
การทอ่งเท่ียว การก่อสร้าง และสาขาบริการธุรกิจ ตอ่มาในการเจรจารอบท่ี 3 (พ.ศ. 2545–2547) 
และรอบท่ี 4 (พ.ศ. 2548–2549) ได้มีการขยายขอบเขตการเจรจาเปิดเสรีให้รวมทกุสาขาบริการ 
นอกเหนือจากการเปิดตลาดร่วมใน 7 สาขาข้างต้นแล้ว ยงัได้ริเร่ิมวิธีเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการ
ตามหลกัการ ASEAN-X ด้วย กลา่วคือ ประเทศสมาชิกตัง้แต ่2 ประเทศขึน้ไปท่ีมีความพร้อมจะเปิด
เสรีสาขาบริการใดให้แก่กนัมากขึน้ก็สามารถกระท าก่อนได้ และเม่ือประเทศอ่ืนมีความพร้อมจงึคอ่ย
เข้ามาร่วม โดยหวงัวา่วิธีนีจ้ะชว่ยให้การเปิดตลาดเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึน้ ในปัจจบุนัตาราง
ผกูพนัการค้าบริการของประเทศสมาชิกอาเซียนใช้ตารางผกูพนัในการเปิดตลาดการค้าบริการชดุท่ี 
811 (The 8th Package of Commitment under ASEAN Framework Agreement on Services) 
หรือท่ีเรียกวา่ พิธีสารอนวุตัข้ิอผกูพนัเปิดตลาดการค้าบริการชดุท่ี 8 ซึง่มีสาระส าคญั ดงันี ้

                                         
11 ข้อผกูพนัเปิดตลาดชดุที ่8 คือ ตารางข้อผกูพนัที่มีการระบธุุรกิจบริการตา่ง ๆ ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนสญัญาวา่จะลดเงื่อนไขหรือ
กฎระเบียบบางประการที่จะเป็นอปุสรรคตอ่การประกอบธุรกิจบริการของผู้ ให้บริการหรือนกัลงทนุจากประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน การ
ผกูพนัเง่ือนไขข้อจ ากดัตา่ง ๆ ไว้ในตารางข้อผกูพนัก็คือการแสดงวา่ ประเทศนัน้ ๆ จะไมเ่พิ่มเติมข้อจ ากดัอื่น ๆ ที่สร้างอปุสรรคทาง
การค้าบริการให้แก่ประเทศสมาชิกอ่ืนในอนาคตมากขึน้ไปกวา่ที่ได้ระบไุว้ อยา่งไรก็ตามประเทศสมาชิกยงัคงสิทธิในการบงัคบัใช้
กฎหมายในการก ากบัดแูลธุรกิจบริการ ไมว่า่จะเป็นวตัถปุระสงค์ด้านการควบคมุมาตรฐาน ความเป็นธรรมด้านการแข่งขนั ประโยชน์
ของผู้บริโภค ความมัน่คงของชาติ ผลกระทบด้านวฒันธรรมและประเพณี ผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยมีเง่ือนไขให้ใช้กฎหมายบงัคบั
ที่เทา่เทียมกนัทัง้กบัคนในชาตแิละคนตา่งชาติ กรณีกฎหมายที่จ าเป็นอยา่งยิ่งหรือที่ทกุประเทศมีการใช้บงัคบัในลกัษณะที่คล้ายคลงึ
กนั สมาชิกก็อาจขอสงวนในตารางข้อผกูพนัได้ โดยต้องมีการตกลงกบัสมาชกิก่อน ในการประชมุคณะกรรมการประสานงานด้าน

บริการของอาเซียน (Coordinating Committee on Services: CCS) ซึง่กฎหมายที่ไทยขอสงวนไว้โดยให้การประติบตัิตา่งระหวา่ง

ตา่งชาติกบัไทย อาทิเชน่ ประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นต้น  
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 พิธีสารฯ และข้อผกูพนัท่ีอยูใ่นภาคผนวกท้ายพิธีสารฯ จะมีผลใช้บงัคบัใน 90 วนั 
ภายหลงัจากวนัท่ีประเทศสมาชิกได้ลงนาม 

 ส าหรับประเทศสมาชิกท่ีไมส่ามารถแจ้งการด าเนินตามกระบวนการภายในของตนให้
แล้วเสร็จได้ภายใน 90 วนั นบัจากวนัท่ีลงนาม สิทธิและภาระผกูพนั (Rights and Obligations) 
ของประเทศนัน้ ๆ ภายใต้พิธีสารฯ และภาคผนวกท้ายพิธีสารฯ จะเกิดขึน้ในวนัท่ีประเทศสมาชิกแจ้ง
ให้ฝ่ายเลขาธิการอาเซียนทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าได้ด าเนินการตามกระบวนการภายในของ
ตนเสร็จสิน้แล้ว 

ทัง้นี ้ส าหรับข้อผกูพนัฯ ท่ีเป็นภาคผนวกท้ายพิธีสารฯ ภายใต้ AEC Blueprint ก าหนด
เป้าหมายเปิดตลาดการค้าบริการชดุท่ี 8 ไว้จ านวน 80 สาขา โดยประเทศสมาชิกสามารถย่ืนข้อ
ผกูพนัเปิดตลาดสาขาบริการจ านวน 80 สาขาไปในครัง้เดียวได้ หรือหากไมส่ามารถย่ืนข้อผกูพนัได้
ครบถ้วนในครัง้เดียว สมาชิกสามารถทยอยย่ืนสาขาบริการเพิ่มเตมิได้ภายหลงัจนกว่าจะครบ 80 
สาขา หมายความวา่ ข้อผกูพนัท่ีอยูใ่นภาคผนวกซึง่แนบท้ายพิธีสารฯ ท่ีจะมีการลงนามไม่
จ าเป็นต้องสมบรูณ์ หรือประเทศสมาชิกสามารถใช้ข้อผกูพนัเปิดตลาดการค้าบริการชดุท่ี 7 แทนไป
ก่อนก็ได้ ประเทศสมาชิกอาเซียนมีแผนงานท่ีจะต้องเปิดเสรีสาขาบริการเหล่านีเ้พิ่มเติมให้มากขึน้ 
โดยเฉพาะการลดอปุสรรคในการเข้ามาให้บริการของอาเซียนจากเดมิท่ีผกูพนัไว้ในข้อผกูพนัเปิด
ตลาดการค้าบริการชดุท่ี 7 อาทิ จ านวนผู้ให้บริการและสดัสว่นการถือหุ้น เป็นต้น 

 

 นอกเหนือจากการเปิดตลาดการค้าบริการในกรอบ AFAS แล้ว สมาชิกอาเซียนยงัต้อง
เร่งรัดเปิดตลาดในสาขาบริการท่ีเป็นสาขาบริการส าคญั (Priority Sectors) 5 สาขา ได้แก่ สาขา
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสขุภาพ สาขาการท่องเท่ียว และสาขาการบนิ ภายใน
ปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) สาขาบริการโลจิสตกิส์ ภายในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) และเปิดเสรี
บริการสาขาอ่ืน ๆ ทกุสาขา (Non Priority Sectors) ภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 
 

เขตการลงทุนอาเซียน (Framework Agreement on ASEAN Investment Area: AIA) 
 อาเซียนได้ลงนามกรอบความตกลงวา่ด้วยเขตการลงทนุอาเซียน ในปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 
1998) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้อาเซียนเป็นแหลง่ดงึดดูการลงทนุทัง้จากภายในและภายนอก
อาเซียน และมีบรรยากาศการลงทนุท่ีเสรีและโปร่งใส ทัง้นีจ้ะครอบคลมุเฉพาะการลงทนุโดยตรงใน
สาขาการผลิต เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และบริการท่ีเก่ียวกบั 5 สาขาดงักล่าว (Services 
Incidental) แตไ่มร่วมการลงทนุในหลกัทรัพย์ (Portfolio Investment) 
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 อาเซียนเดมิ 6 ประเทศ มีเป้าหมายเปิดเสรีการลงทนุและให้การประตบิตัเิย่ียงคนชาตแิก่นกั
ลงทนุอาเซียน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) และส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนใหม ่หรือประเทศในกลุม่ 
CLMV ภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 
 หลกัการท่ีส าคญัภายใต้ AIA 

1. หลกัการประติบตัเิย่ียงคนชาต ิ(NT) หมายถึง ประเทศสมาชิกจะต้องให้การปฏิบตัิต่อ
นักลงทุนอาเซียนเท่าเทียมกับท่ีปฏิบตัิต่อนกัลงทุนท่ีเป็นคนชาติตน ทัง้นีน้ักลงทนุอาเซียน
หมายถึง บคุคลธรรมดาท่ีเป็นคนชาต ิ(Nation) ของประเทศสมาชิกอาเซียน หรือ นิติบคุคลใดของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีลงทนุในประเทศสมาชิกอ่ืน โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นของคนชาตอิาเซียน
รวมกนัแล้วอยา่งน้อยท่ีสดุเท่ากบัสดัสว่นขัน้ต ่าท่ีก าหนดให้เป็นหุ้นคนชาต ิและสดัสว่นการถือหุ้น
ประเภทอ่ืนตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายภายในและนโยบายของชาตท่ีิมีการพิมพ์เผยแพร่ของประเทศ
ท่ีรับการลงทนุในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุนัน้ ๆ 

2. หลกัการวา่ด้วยการเปิดตลาด (Opening-up of Industries) หมายถึง ประเทศสมาชิก
จะต้องเปิดเสรีทกุอตุสาหกรรมแก่นกัลงทนุสญัชาตอิาเซียน แตมี่ข้อยกเว้นได้ โดยประเทศสมาชิก
จะต้องย่ืนรายการประเภทกิจการท่ีขอยกเว้นชัว่คราว (TEL) และรายการประเภทกิจกรรมท่ีมีความ
ออ่นไหว (SL) ได้ แตต้่องมีการทบทวนเพ่ือยกเลิกรายการดงักลา่ว 

 

ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน  
(ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA)  
เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC Blueprint ท่ี

ประชมุรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครัง้ท่ี 39 เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2550 ได้มีมตใิห้
คณะกรรมการความร่วมมือด้านการลงทนุอาเซียน (CCI) ทบทวนกรอบความตกลงเขตการลงทนุ
อาเซียน (AIA) และความตกลงสง่เสริมและคุ้มครองการลงทนุของอาเซียน (ASEAN Investment 
Guarantee Agreement: ASEAN IGA) ซึง่มีผลบงัคบัใช้ในปี ค.ศ. 1987 โดยผนวกให้เป็นความตกลง
เตม็รูปแบบฉบบัเดียว เรียกว่า ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) การ
จดัท าความตกลง ACIA แล้วเสร็จในชว่งเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 ได้ผา่นความเห็นชอบจากท่ี
ประชมุร่วมระหวา่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาซียน และคณะกรรมาธิการเขตการลงทนุอาเซียน ครัง้ท่ี 11 
เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2551 และลงนามไปเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2552 ท่ีอ าเภอหวัหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ประเทศไทย ในระหวา่งการประชมุสดุยอดอาเซียน ครัง้ท่ี 14 โดยมีสาระส าคญั 
ดงันี ้

1. การจดัท าความตกลง ACIA เป็นไปตามหลกัการ (Guiding Principles) ท่ีผา่นความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีอาเซียน 10 ประเทศ ดงันี ้ 
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1.1 มุง่ไปข้างหน้า ยืนยนัในหลกัการเดมิของความตกลง AIA และ IGA และพฒันาให้
ดีขึน้ 

 มุง่ไปข้างหน้าโดยการเพิ่มข้อบทใหม่ 2 ข้อบท คือ การห้ามก าหนดข้อ
ก าหนดให้ปฏิบตัิ (Prohibition of Performance Requirements: PPR) และข้อบทวา่ด้วยผู้บริหาร
อาวโุสและกรรมการบริหาร  

 ยืนยนัในหลกัการเดมิ เชน่ การประติบตัเิย่ียงคนชาติ (NT) และการประติบตัิ
เย่ียงชาตท่ีิได้รับการอนเุคราะห์ยิ่ง (MFN) เป็นต้น  

 พฒันาให้ดีขึน้ ในสว่นของกลไกการระงบัข้อพิพาทระหว่างนกัลงทนุกบัรัฐ 
(Investor State Dispute Settlement: ISDS) การโอนเงิน และการประติบตัิตอ่การลงทนุ  

1.2 ไมมี่การถอยหลงัของข้อผกูพนัภายใต้ความตกลง AIA และ IGA เดมิ (No Back-
tracking) ยกเว้นในกรณีท่ีมีการจา่ยคา่ชดเชย  

1.3 ให้มีการเปิดเสรีการลงทนุ การคุ้มครอง การสง่เสริมการลงทนุ และการอ านวย
ความสะดวก รวมอยู่ในความตกลงฉบบัเดียว  

1.4 เป็นการเปิดเสรีแบบก้าวหน้า เพ่ือน าไปสู่บรรยากาศการลงทนุท่ีเป็นเสรี ACIA มี
รูปแบบการเขียนรายการข้อสงวนท่ีเป็นแบบเฉพาะตวั เพียง 1 รายการ โดยจะทะยอยลดข้อจ ากดัใน
การลงทนุลงเร่ือย ๆ ให้สอดคล้องกบัก าหนดการทางยทุธศาสตร์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่
แบง่เป็น 3 ชว่งเวลา คือ ค.ศ. 2008-2010   2011-2013  และ 2014-2015  

1.5 ให้นกัลงทนุอาเซียนและนกัลงทนุตา่งชาตท่ีิมีกิจการอยู่ในอาเซียนและต้องการ
ขยายการลงทนุในอีกประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนได้รับสิทธิประโยชน์จากความตกลง ACIA  

1.6 การพิจารณาให้การปฏิบตัิท่ีแตกตา่งและเป็นพิเศษตอ่สมาชิกใหมข่องอาเซียน เชน่ 
การให้ความชว่ยเหลือด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการอ านวยความสะดวกตา่ง ๆ 
เป็นต้น  

1.7 ให้ความยืดหยุน่ในประเดน็อ่อนไหวของแตล่ะประเทศ  
1.8 ตดัหลกัการตา่งตอบแทนท่ีเคยมีในความตกลง AIA ออก เพ่ือให้ทกุประเทศสมาชิก

อาเซียนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ภายใต้ ACIA ได้อย่างเตม็ท่ี  
1.9 ยงัคงหลกัการปฏิบตัท่ีิดีกวา่ให้เฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เชน่เดียวกบั AIA  
1.10 อนญุาตให้มีการขยายขอบเขตไปยงัสาขาอ่ืน ๆ ในอนาคตได้  

2. ขยายครอบคลมุทัง้การลงทนุโดยตรง (FDI) และลงทนุในหลกัทรัพย์ (Portfolio) 
3. การเปิดเสรีให้เป็นไปตามความสมคัรใจ ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเลือกเปิดใน

สาขา/เวลาท่ีพร้อม ตามกรอบเวลาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการลดหรือยกเลิกข้อจ ากดั
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หรือเง่ือนไขท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การลงทนุ แตต้่องไมอ่อกกฎระเบียบใหม่ ๆ ท่ีเข้มงวดกวา่ หรือสงวนเพิ่ม
สาขาท่ีผกูพนัไว้ภายใต้ความตกลง AIA เดมิ ยกเว้นแตมี่การจา่ยคา่ชดเชย  

ครอบคลมุการเปิดเสรีการลงทนุในสาขาเกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ อตุสาหกรรม
การผลิต และบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 5 สาขาข้างต้น แตไ่มค่รอบคลมุสาขาบริการ ทัง้นี ้ภายใต้ความ
ตกลง AIA เดมิ ไทยได้สงวนรายการสาขาการลงทนุไว้ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของ
คนตา่งด้าว พ.ศ. 2542 ยกตวัอยา่งเชน่  

สาขาการผลิต: ไทยสงวนสาขาการท ากิจการหนงัสือพิมพ์ การผลิตเคร่ืองไม้แกะสลกั  
การผลิตเส้นไหมไทย การทอผ้าไหมไทย หรือการพิมพ์ลวดลายผ้าไหมไทย การผลิตเคร่ืองดนตรีไทย 
การผลิตเคร่ืองเงิน เคร่ืองถม เคร่ืองทองลงหิน หรือเคร่ืองเขิน การผลิตถ้วยชามหรือเคร่ืองปัน้ดนิเผา
ท่ีเป็นศลิปวฒันธรรมไทย การผลิตน า้ตาลจากอ้อย การผลิตแป้งจากข้าวและพืชไร่ การผลิตไม้อดั 
แผน่ไม้วีเนียร์ ชิปบอร์ด หรือฮาร์ดบอร์ด และการผลิตปนูขาว  

สาขาเกษตร: ไทยสงวนการท านา ท าไร่ ท าสวน  การเลีย้งสตัว์  การเลีย้งไหม  การท า
นาเกลือ รวมทัง้การท าเกลือสินเธาว์  และการสีข้าว  

สาขาประมง: ไทยสงวนการท าประมงเฉพาะการจบัสตัว์น า้ในนา่นน า้ไทยและในเขต
เศรษฐกิจจ าเพาะของประเทศไทย  และการประมง เฉพาะการเพาะเลีย้งสตัว์น า้  

สาขาป่าไม้: ไทยสงวนการท าป่าไม้และการแปรรูปไม้จากป่าธรรมชาติ  การแปรรูปไม้
เพ่ือท าเคร่ืองเรือนและเคร่ืองใช้สอย  และการท าป่าไม้จากป่าปลกู  

สาขาเหมืองแร่: ไทยสงวนการท าเกลือหิน  การท าเหมือง รวมทัง้การระเบิดหรือย่อยหิน  
สาขาบริการท่ีเก่ียวข้องกบั 5 ภาค: ไทยสงวนสาขาบริการท่ีเก่ียวข้องกบัภาคการผลิต 

เกษตร ประมง ป่าไม้ และเหมืองแร่ ไว้ทัง้หมด เน่ืองจากยงัขาดความชดัเจน  
4.  การคุ้มครอง ครอบคลมุทกุสาขาการลงทนุ รวมทัง้กิจการบริการ ในกรณีของการประติบตัิ

ตอ่การลงทนุอยา่งเทา่เทียมและเพียงพอ ให้การชดเชยคา่เสียหายกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ไมส่งบ การ
ให้นกัลงทนุสามารถเคล่ือนย้ายเงินทนุได้โดยเสรี การอนญุาตให้นกัลงทนุสามารถฟ้องร้องรัฐได้หาก
ท าผิดพนัธกรณีและก่อให้เกิดความเสียหายตอ่การลงทนุนัน้ภายใต้กระบวนการระงบัข้อพิพาท
ระหวา่งประเทศ (ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ, 2554) 
 

โครงการความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน  
(ASEAN Industrial Cooperation: AICO) 
ความร่วมมือภายใต้โครงการ AICO มีวตัถปุระสงค์เพ่ือขยายความร่วมมือด้านอตุสาหกรรม

ระหวา่งภาคเอกชนของอาเซียน เพ่ือลดต้นทนุการผลิตโดยการลดภาษีน าเข้าสินค้าส าเร็จรูป กึง่-
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ส าเร็จรูปและวตัถดุบิลงเหลือ 0-5% ทนัที และเพ่ือสนบัสนนุการแบง่ผลิตและเพิ่มศกัยภาพในการ
แขง่ขนัของภาคอตุสาหกรรมในอาเซียน 

เง่ือนไขการด าเนินการ 
1. ผู้ประกอบการอยา่งน้อย 1 ราย ในประเทศอาเซียนประเทศหนึง่ร่วมมือกบัผู้ประกอบการ 

อีกอยา่งน้อย 1 ราย ในอีกประเทศอาเซียนหนึง่ (สามารถมีประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการได้มากกวา่ 2 
ประเทศ) ย่ืนค าร้องขอรับสิทธิประโยชน์ภายใต้ AICO ตอ่หนว่ยงานท่ีแตล่ะประเทศก าหนด ซึง่ใน
สว่นของไทย คือ ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

2. ต้องมีหุ้นคนชาตท่ีิบริษัทนัน้ตัง้อยู่อยา่งน้อย 30% 
3. ต้องชีแ้จงเหตผุลวา่จะร่วมมือกนัอยา่งไร 
สิทธิประโยชน์ 
1. ใน พ.ศ. 2548 สินค้าและวตัถดุบิท่ีใช้ในการผลิตภายใต้โครงการ AICO เสียภาษีน าเข้า

ในอตัรา 0% 
2. สินค้านัน้ได้รับการยอมรับเสมือนเป็นสินค้าท่ีผลิตในประเทศ 
3. สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ท่ีมิใชภ่าษีได้ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของประเทศท่ีให้

สิทธิประโยชน์ 
4. ไมถ่กูจ ากดัด้วยระบบโควต้าหรือมาตรการกีดกนัทางการค้าท่ีมิใชภ่าษี 
 

ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน 
ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาเซียนได้เร่ิมมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2513 โดย

มีการจดัตัง้คณะกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN Committee on 
Science and Technology: COST) เม่ือปี พ.ศ. 2521 เพ่ือสง่เสริมความรวมมือด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสมาชิกอาเซียน และได้ก าหนดสาขาความร่วมมือเป็น 9 สาขา โดยมีการ
จดัตัง้คณะอนกุรรมการในแตล่ะสาขา ดงันี ้

1.   คณะอนกุรรมการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Sub Committee on Food 
Science and Technology: SCFST)  
 2.   คณะอนกุรรมการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Sub Committee on Biotechnology: SCB) 

3.   คณะอนกุรรมการด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Sub Committee on 
Microelectronics and Information Technology: SCMIT)  

4.   คณะอนกุรรมการด้านเทคโนโลยีวสัดศุาสตร์ (Sub Committee on Material Science 
and Technology: SCMST) 
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 5.   คณะอนกุรรมการด้านการวิจยัพลงังานนอกแบบ (Sub Committee on Non-
conventional Energy Research: SCNCER)   

6.   คณะอนกุรรมการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเล (Sub Committee on 
Marine Science and Technology: SCMSAT)   

7.   คณะอนกุรรมการด้านอตุนุิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ (Sub Committee on 
Meteorology and Geophysics: SCMG)   

8.   คณะอนกุรรมการด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน และทรัพยากรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Sub Committee on Science and Technology Infrastructure and Resources 
Development: SCIRD)   

9.   คณะอนกุรรมการด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยกุต์ (Sub Committee on Space 
Technology and Applications: SCSTA)  

 

แผนปฏิบตัิการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Plan of Action on Science and 
Technology) มีจดุประสงค์เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือบรรล ุASEAN 
Vision 2020 ซึง่ในแผนปฏิบตักิารฯ ฉบบัลา่สดุ (ค.ศ. 2000-2006) มีเนือ้หาส าคญัดงันี ้ 

1. สนบัสนนุความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2. เน้นโครงการท่ีมีลกัษณะ ASEAN-help-ASEAN ให้ความส าคญักบัประเทศสมาชิก ท่ี
ด้อยพฒันา 

3. เสริมสร้างชมุชนวิทยาศาสตร์ท่ีมีความสามารถ 
4. เสริมสร้างระบบท่ีจะผลกัดนัการท านวตักรรม 
5. สง่เสริมให้มีกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยัง่ยืน ผา่นการลงทนุและ

การสร้างรายได้ 
 COST จะมีการประชมุเป็นประจ าปีละ 2 ครัง้ นอกจากนีมี้การประชมุรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology: AMMST) 
อยา่งเป็นทางการเป็นประจ าทกุ 2 ปี และอย่างไมเ่ป็นทางการทกุปี  
          COST ได้จดัตัง้กลไกเพ่ือเพิ่มการมีสว่นร่วมของภาคเอกชน ท่ีส าคญัคือการจดังาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาเซียน (ASEAN Science and Technology Week: ASTW) ซึง่จะจดั
ทกุ 3 ปี การจดั ASTW เป็นวิธีหนึง่ท่ีจะระดมทนุจากภาคเอกชน  
(www.mfa.go.th/internet/document/1717.doc) 
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ความร่วมมือด้านการเงนิการคลัง 
อาเซียนได้จดัตัง้ระบบระวงัภยัอาเซียน (ASEAN Surveillance Process) ขึน้ เม่ือวนัท่ี 4 

ตลุาคม 2541 เพ่ือสอดสอ่งดแูลสภาวะเศรษฐกิจและการเคล่ือนย้ายเงินทนุในภมูิภาค โดยให้มีการ
หารือและแลกเปล่ียนข้อคดิเห็นเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจประเทศสมาชิกในภมูิภาคและในโลก โดย
ธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB) ได้สนบัสนนุและให้ความชว่ยเหลือทางวิชาการและเงินทนุโดยการ
จดัการฝึกอบรมด้านเทคนิคแก่เจ้าหน้าท่ีประเทศสมาชิก และในการจดัตัง้ ASEAN Surveillance 
Technical Support Unit ในส านกังานเลขาธิการอาเซียนเพ่ือสนบัสนนุระบบดงักลา่ว  
 อาเซียนได้เห็นชอบเร่ืองการเสริมสร้างกลไกสนบัสนนุและเกือ้กลูระหวา่งกนัในภมูิภาค
เอเชียตะวนัออก (Enhancing self-help and support mechanism in East Asia) โดยได้ก าหนด
แนวทางความร่วมมือกบัจีน ญ่ีปุ่ น และเกาหลีใต้ ท่ีส าคญั ดงันี ้  

1. จดัท าความตกลงทวิภาคีด้านการแลกเปล่ียนการซือ้ ขาย คืนเงินตราหรือหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ 

2. หารือเก่ียวกบัการจดัตัง้ระบบเตือนภยัในภมูิภาค  
3. การแลกเปล่ียนการหารือเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจในภมูิภาค      
ความริเร่ิมเชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative) ซึง่ได้จดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2543 

เป็นการปรับปรุงความตกลงแลกเปล่ียนเงินตราอาเซียน (ASEAN Swap Arrangement: ASA) ใน
ด้านโครงสร้าง รูปแบบและวงเงิน และให้เสริมด้วยเครือข่ายความตกลงทวิภาคีระหวา่งประเทศ
อาเซียนกบัจีน ญ่ีปุ่ นและสาธารณรัฐเกาหลี (Bilateral Swap Arrangment: BSA) โดยได้ขยายให้ 
ASA รวมประเทศอาเซียนทัง้ 10 ประเทศแล้ว รวมทัง้ขยายวงเงินเป็นจ านวน 1 พนัล้านดอลลาร์
สหรัฐ โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 17 พฤศจิกายน 2543  

ในสว่นของไทย ได้ลงนามในความตกลง BSA กบั (1) ญ่ีปุ่ น ในวงเงิน 3 พนัล้านดอลลาร์
สหรัฐ เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2544 กบั (2) สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวงเงิน 2 พนัล้านดอลลาร์
สหรัฐ เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2544 และกบั (3) สาธารณรัฐเกาหลี ในวงเงิน 1 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เม่ือวนัท่ี 25 มิถนุายน 2545 

ความตกลง BSA ระหวา่งไทยกบัญ่ีปุ่ นและกบัจีน เป็นลกัษณะ One-way Swap กลา่วคือ 
ประเทศทัง้สองจะให้ความชว่ยเหลือแก่ประเทศไทยในการขอกู้ ยืมแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งเงิน
บาทและเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ ในขณะท่ีความตกลง BSA ระหวา่งไทยกบัสาธารณรัฐเกาหลีเป็น
ลกัษณะ Two-way Swap  กลา่วคือ ทัง้ไทยและสาธารณรัฐเกาหลีจะให้ความชว่ยเหลือซึง่กนัและ
กนัในการขอกู้ ยืมแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างเงินบาทกบัเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยและ
สาธารณรัฐเกาหลีสามารถด าเนินธุรกรรมขอกู้ ซือ้เงินสกลุดอลลาร์สหรัฐและขายเงินสกลุท้องถ่ิน
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ระหวา่งกนัได้ โดยในเวลาตอ่มาประเทศผู้ขอกู้จะต้องซือ้คืนเงินสกลุท้องถ่ินและขายคืนเงินสกลุ
ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ประเทศผู้ให้กู้    

การจดัท าความตกลง BSA ในกรอบอาเซียน+3 มีความคืบหน้า ดงันี ้  

 ประเทศอาเซียนท่ีจดัท า BSA ครบสมบรูณ์แล้ว: ไทย และ มาเลเซีย    

 อยูใ่นระหวา่งการเจรจา:  จีน-ฟิลิปปินส์ ญ่ีปุ่ น-อินโดนีเซีย และ ญ่ีปุ่ น-สิงคโปร์ 

 ประเทศในกลุม่+3 ท่ีจดัท า BSA ระหวา่งกนัแล้ว:  จีนกบัญ่ีปุ่ น จีนกบัสาธารณรัฐ
เกาหลี ญ่ีปุ่ นกบัสาธารณรัฐเกาหลี   

 

ความร่วมมือด้านการเกษตร ป่าไม้อาเซียน 
ครอบคลมุความร่วมมือในด้านประมง ป่าไม้ ปศสุตัว์ พืช และอาหาร เพ่ือให้เป็นไปตาม

แผนปฏิบตักิารฮานอย (Ha Noi Plan of Action) ท่ีมุง่สง่เสริมความมัน่คงทางด้านอาหารและ
ความสามารถในการแขง่ขนัของอาเซียนในด้านอาหาร การเกษตรและผลผลิตป่าไม้ โดยจะจดัการ
ประชมุเป็นประจ าทกุปี ๆ ละ 2 ครัง้ เร่ิมจากการประชมุระดบัเจ้าหน้าท่ีอาวโุส (Senior Official 
Meeting: SOM) และระดบัรัฐมนตรีด้านการเกษตรและป่าไม้ (ASEAN Ministers on Agriculture 
and Forestry: AMAF) 1 ครัง้ หลงัจากนัน้จะเป็นการประชมุ Special SOM AMAF อีก 1 ครัง้ ท่ี
ผา่นมามีการประชมุมาแล้ว 24 ครัง้ ประเดน็ท่ีเกิดขึน้ใหม่และเก่ียวข้องระหวา่งภาคสว่น เชน่ ความ
มัน่คงด้านอาหาร การบรรเทาผลกระทบและการปรับตวัให้เข้ากบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ
ในสาขาเกษตรและป่าไม้ รวมถึงมาตรการด้านสขุอนามยัและสขุอนามยัพืช ยงัเป็นเร่ืองท่ีมี
ความส าคญัเป็นล าดบัแรก  

 

ความคดิริเร่ิมเพ่ือไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายการรวมกลุม่ของอาเซียน  
การปรับประสานด้านคณุภาพและมาตรฐาน การรับรองความปลอดภยัของอาหาร และการ

จดัท าระบบการรับรองคณุภาพสินค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั จะท าให้สินค้าเกษตรของอาเซียน
พร้อมท่ีจะแขง่ขนัในตลาดโลก โดยการเสนออาหารท่ีปลอดภยั มีประโยชน์ตอ่สขุภาพ และมี
คณุภาพได้มาตรฐาน ปัจจบุนั อาเซียนอยูร่ะหวา่งการพฒันาแนวทางปฏิบตัิท่ีดีทางการเกษตร 
(Good Agricultural Practices: GAP) มาตรฐานในการผลิต การเก็บเก่ียว และการจดัการหลงัการ
เก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตร การก าหนดระดบัปริมาณสารพิษตกค้างสงูสดุในอาหารท่ียอมรับได้
ของอาเซียน (Maximum Residue Limits: MRL) ส าหรับยาฆา่แมลง เกณฑ์ในการรับรองสินค้าปศสุตัว์
และการท าปศสุตัว์ (Criteria for Accreditation of Livestock and Livestock Products 
Enterprises) แนวทางการปฏิบตัท่ีิดีในการบริหารจดัการส าหรับกุ้ง (Guideline for Good 
Management Practices for Shrimp) และข้อควรปฏิบตัิส าหรับการประมงท่ีมีความรับผิดชอบ (A 
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Code of Conduct for Responsible Fisheries) โดยจะน าข้อก าหนดดงักล่าวทัง้หมดมาใช้ใน
อ้างอิงส าหรับการพฒันาแนวทางการปฏิบตัิและเร่ืองท่ีมีความส าคญัล าดบัแรก เพ่ือสนบัสนนุ
อตุสาหกรรมการเกษตรของแตล่ะประเทศ  

 

การเสริมสร้างความมัน่คงด้านอาหารยงัคงเป็นเป้าหมายพืน้ฐานของอาเซียน และเพ่ือ
ตอบสนองตอ่ความกงัวลเก่ียวกบัความมัน่คงด้านอาหารในภมูิภาคท่ีเพิ่มขึน้ในชว่งปีท่ีผา่นมา 
อาเซียนได้ให้การรับรองแถลงการณ์อาเซียนวา่ด้วยความมัน่คงด้านอาหาร (ASEAN Statement on 
Food Security) แผนนโยบายบรูณาการความมัน่คงด้านอาหารของอาเซียน (ASEAN Integrated 
Food Security: AIFS) และแผนกลยทุธ์ความมัน่คงด้านอาหารของอาเซียน (Strategic Plan of 
Action on ASEAN Food Security: SPA-FS) เพ่ือสง่เสริมความมัน่คงด้านอาหารในระยะยาว และ
ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยูข่องเกษตรกรในภมูิภาคอาเซียน นอกจากนี ้ยงัมีความคิดริเร่ิมอ่ืน ได้แก่ 
ASEAN Multi-sectoral Framework on Climate Change (AFCC): Agriculture and Forestry 
towards Food Security โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศในสาขาเกษตรและป่าไม้  

 

ป่าไม้ยงัคงเป็นทรัพยากรธรรมชาตท่ีิส าคญัมากของภมูิภาคอาเซียน ในแง่ของผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม รวมถึงสงัคมและวฒันธรรม ดงันัน้ การสง่เสริมการบริหารจดัการป่าไม้
อยา่งยัง่ยืน (Sustainable Forest Management: SFM) การบงัคบัใช้กฎหมายไมใ่ห้มีการท าไม้ผิด
กฎหมาย (Forest Law Enforcement and Governance) และการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการตดัไม้ท าลายป่า และการท าให้ป่าเส่ือมโทรม (Reducing Emissions from 
Deforestation and Forest Degradation: REDD) จงึเป็นประเดน็ท่ีอยู่ในความสนใจและเป็นเร่ืองท่ี
ส าคญัล าดบัแรกของอาเซียน ด้วยเหตนีุ ้อาเซียนจงึได้จดัท าแนวทางปฏิบตัิ เกณฑ์และตวัชีว้ดั ดงันี ้ 

1. เกณฑ์และตวัชีว้ดัของอาเซียนส าหรับการบริหารจดัการป่าเขตร้อนอยา่งยัง่ยืน 
ครอบคลมุถึงรูปแบบในการตดิตาม การประเมินผล และการรายงาน  

2. แนวทางปฏิบตัขิองอาเซียนในการด าเนินงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการระหวา่ง
รัฐบาลวา่ด้วยป่าไม้ (Intergovernmental Panel on Forests/Intergovernmental Forum on 
Forest: IPF/IFF)  

3. แนวทางปฏิบตัขิองอาเซียนในการรับรองการป่าไม้อยา่งเป็นขัน้เป็นตอน (ASEAN 
Guidelines on Phased Approach to Forest Certification: PAFC)  

4. เกณฑ์และตวัชีว้ดัของอาเซียนส าหรับความถกูต้องตามกฎหมายของป่าไม้  
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นอกจากนี ้อาเซียนยงัยืนยนัพนัธกรณีในการตอ่ต้านการตดัไม้จากป่าโดยผิดกฎหมายและ
เก่ียวข้องกบัการค้า ตามท่ีระบไุว้ในแถลงการณ์ของรัฐมนตรีเกษตรและป่าไม้ของอาเซียนวา่ด้วยการ
บงัคบัใช้กฎหมายไมใ่ห้มีการท าไม้ผิดกฎหมายในอาเซียน  

 

กรอบแผนงานบูรณาการความมัน่คงดา้นอาหารของอาเซียน (AIFS) และแผนกลยทุธ์ความ
มัน่คงดา้นอาหารของอาเซียน (SPA-FS)  

เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงด้านอาหารในระยะยาว และเพ่ือปรับปรุงชีวิตความเป็นอยูข่อง
เกษตรกรในอาเซียน ผู้น าอาเซียนได้ให้การรับรองกรอบแผนงานบรูณาการความมัน่คงด้านอาหาร
ของอาเซียน (ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Framework) และแผนกลยทุธ์ความ
มัน่คงด้านอาหารของอาเซียน (Strategic Plan of Action on ASEAN Food Security: SPA-FS) ใน
การประชมุสดุยอดอาเซียน ครัง้ท่ี 14 ในปี 2552 โดยกรอบแผนงาน AIFS และ SPA-FS เป็นการ
วางแผนงานส าหรับชว่งเวลา 5 ปี (ปี 2552-2556) เพ่ือก าหนดมาตรการ กิจกรรม และระยะเวลาใน
การสง่เสริมความร่วมมือในการด าเนินงานและการติดตาม  

องค์ประกอบหลกัของ AIFS  
ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัความมัน่คงด้านอาหารท่ีก าลงัเกิดขึน้ เชน่ การพฒันาเชือ้เพลิง

ชีวภาพและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศตอ่ความมัน่คงด้านอาหารถือเป็นสว่น
หนึง่ในกรอบ AIFS ด้วย รัฐมนตรีเกษตรและป่าไม้ของอาเซียนได้ตกลงให้จดัตัง้กลไกในการ
ด าเนินงานและติดตามผลตามกรอบงาน AIFS และ SPA-FS โดยประสานงานร่วมกบัคณะท างาน
รายสาขาของอาเซียนท่ีเก่ียวข้อง การหารือกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและผู้ มีส่วนได้เสียใน
ระดบัประเทศและภมูิภาค ซึง่จะชว่ยสง่เสริมความร่วมมือและท าให้ได้รับข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้
สง่เสริมความรู้สกึเป็นเจ้าของ นอกจากนี ้อาเซียนยงัจ าเป็นต้องสง่เสริมความเป็นหุ้นสว่นและความ
ร่วมมือกบัองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรผู้บริจาค เชน่ องค์กรอาหารและเกษตรแหง่
สหประชาชาติ (Food and Agricultural Organization) ธนาคารโลก (World Bank) สถาบนัวิจยั
ข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute) กองทนุระหว่างประเทศเพ่ือพฒันา
เกษตรกรรม (International Fund for Agricultural Development) และธนาคารเพ่ือการพฒันา
เอเชีย (Asian Development Bank)  
 

ความปลอดภยัของอาหาร  
ในชว่งปีท่ีผา่นมา อาเซียนได้ด าเนินการเพ่ือเสริมสร้างระบบและกระบวนการในการควบคมุ

คณุภาพของอาหาร เพ่ือสง่เสริมการเคล่ือนย้ายอาหารท่ีมีคณุภาพ มีประโยชน์ตอ่สขุภาพ และมี
ความปลอดภยั ท่ีเสรีมากขึน้ในภมูิภาค โดยท่ีสินค้าอาหารและเกษตรของอาเซียนมีคณุภาพตาม
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มาตรฐานสากลจะชว่ยเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของอาเซียนในตลาดโลก อาเซียนจงึเน้น
ความส าคญัเร่ืองการปรับประสานคณุภาพและมาตรฐาน การรับรองความปลอดภยัของอาหาร 
รวมถึงการจดัท าระบบการรับรองสินค้าอาหารและเกษตรให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั  

มาตรการหลกัในการสง่เสริมความปลอดภยัของอาหาร  
ในปี 2549 อาเซียนได้ให้การรับรองการปฏิบตัทิางการเกษตรท่ีดีของอาเซียนส าหรับผกัและ

ผลไม้สด (ASEAN Good Agricultural Practices for Fresh Fruit and Vegetables: ASEAN 
GAP) เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานส าหรับการผลิต การเก็บเก่ียว และการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวผกัและ
ผลไม้ในอาเซียน การปฏิบตัิตามท่ีระบไุว้ใน ASEAN GAP มีเป้าหมายเพ่ือให้มัน่ใจวา่ผกัและผลไม้ท่ี
ผลิตได้ในอาเซียนมีความปลอดภยัในการรับประทานและมีคณุภาพท่ีเหมาะสมส าหรับผู้บริโภค 
นอกจากนี ้ASEAN GAP ยงัท าให้มัน่ใจได้ว่าอาหารถกูผลิตและจดัการในลกัษณะท่ีไมเ่ป็นอนัตราย
ตอ่สิ่งแวดล้อม รวมทัง้สขุภาพ ความปลอดภยั และสวสัดิการของคนงานในสาขาเกษตรและอาหาร 
จนถึงปัจจบุนั อาเซียนได้ก าหนดมาตรฐานคา่สารพิษตกค้างสงูสดุ (Maximum Residue Limits: 
MRL) ของอาเซียน ส าหรับสารก าจดัศตัรูพืช 61 ชนิด จ านวน 775 มาตรฐาน รวมทัง้ได้ให้การ
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรของอาเซียน ส าหรับมะมว่ง สบัปะรด ทเุรียน มะละกอ ส้มโอ และเงาะ 
เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่ผลไม้ดงักลา่วมีความสด โดยมีคณุภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมตอ่ผู้บริโภค 
หลงัจากผา่นขัน้ตอนการเตรียมการและการบรรจหีุบห่อแล้ว นอกจากนี ้อาเซียนได้ให้การรับรอง
มาตรฐานอาเซียนส าหรับวคัซีนสตัว์ 49 มาตรฐาน เกณฑ์ในการรับรองการท าปศสุตัว์ 13 เกณฑ์ 
(Criteria for accreditation of livestock establishments) และเกณฑ์ในการรับรองสินค้าปศสุตัว์ 3 
เกณฑ์ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานท่ีปรับประสานแล้วของอาเซียน  

 

ความคืบหน้าอ่ืน ๆ ในสาขาเกษตรและประมง คือ อาเซียนอยูร่ะหวา่งการเสริมสร้าง
เครือข่ายการทดสอบอาหารท่ีผลิตจากพืชท่ีดดัแปรพนัธุกรรม การพฒันาแนวทางการปฏิบตัใินการ
บริหารจดัการท่ีดีส าหรับกุ้ง การพฒันาข้อควรปฏิบตัสิ าหรับการประมงท่ีมีความรับผิดชอบ (A 
Code of Conduct for Responsible Fisheries) และการด าเนินงานตามระบบการวิเคราะห์
อนัตรายและจดุวิกฤตท่ีต้องควบคมุ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ใน
การผลิตอาหารทะเลและผลิตภณัฑ์ประมง  

ในปี 2547 อาเซียนได้จดัตัง้เครือข่ายกลางด้านความปลอดภยัอาหารของอาเซียน (ASEAN 
Food Safety Network) เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียนมีการแลกเปล่ียนข้อมลู
ด้านความปลอดภยัของอาหาร  
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การต่อสูก้บัภยัคกุคามจากไข้หวดันก (Avian Influenza)  
การแพร่ระบาดของไข้หวดันกในชว่งปีท่ีผา่นมาท าให้อาเซียนต้องเพิ่มความสนใจในประเดน็

ความปลอดภยัของอาหารในภมูิภาค และเน่ืองจากการเกิดโรคไข้หวดันกในคนมีความเช่ือมโยงกบั
การสมัผสัโดยตรงกบัสตัว์ปีกท่ีตายแล้ว หรือเป็นโรคในชว่งท่ีท าการฆา่และการประกอบอาหาร 
อาเซียนจงึต้องสง่เสริมกิจกรรมตา่ง ๆ เชน่ การเสริมสร้างศกัยภาพ การรับรองความปลอดภยัของ
อาหาร และการบริหารจดัการสตัว์ปีกมีมาตรฐานเดียวกนั โดยด าเนินการร่วมมือกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
ประเทศผู้บริจาค และองค์กรระหวา่งประเทศ เชน่ ธนาคารเพ่ือการพฒันาเอเชีย (ADB) องค์กร
อาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาติ (FAO) และองค์กรโรคระบาดสตัว์ระหว่างประเทศ (Office 
International des Epizooties: OIE) 

 

กรอบแผนงานรายสาขาเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความปลอดภยั
อาหารของอาเซียน (AFCC)  

รายงานและการศกึษาจากหลายแหง่ ระบวุา่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นภมูิภาคท่ีมีความ
เส่ียงตอ่การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศมากท่ีสดุของโลก เน่ืองจากการมีแนวชายฝ่ังทะเลยาว มี
ความหนาแนน่ของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจบริเวณชายฝ่ังทะเลสงู และมีการพึง่พา
การเกษตร ประมง ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาตอ่ืินสงู ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศเกิดขึน้ในทกุสาขา โดยเฉพาะสาขาเกษตรและป่าไม้ซึง่ได้รับผลกระทบสงูมาก ดงันัน้ ภยั
คกุคามของการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศตอ่สิ่งแวดล้อมและการพฒันาทางเศรษฐกิจจงึ
กลายเป็นเร่ืองท่ีอาเซียนให้ความสาคญัเป็นล าดบัแรก อย่างไรก็ตาม ยงัมีความเป็นไปได้ในการใช้
มาตรการปรับตวัและบรรเทาผลกระทบดงักลา่ว เพ่ือตอบสนองตอ่ความท้าทายนี ้และจากการท่ี
อาเซียนตระหนกัถึงศกัยภาพในการเสริมสร้างความยืดหยุ่นของประชาชนและระบบนิเวศน์ รวมทัง้
เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ โดยอาศยัความร่วมมือกนั อาเซียนจงึ
ได้จดัท ากรอบแผนงานรายสาขาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ และความปลอดภยั
อาหารของอาเซียน (ASEAN Multi-sectoral Framework on Climate Change and Food Safety: 
AFCC)  

แนวความคิดริเร่ิมในการจดัท ากรอบแผนงาน AFCC  
รัฐมนตรีเกษตรและป่าไม้อาเซียนได้ให้การรับรองกรอบแผนงาน AFCC เม่ือเดือน

พฤศจิกายน 2552 ครอบคลมุสาขาเกษตร ประมง ปศสุตัว์ และป่าไม้ รวมถึงสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
เชน่ สิ่งแวดล้อม สขุภาพ และพลงังาน ขอบเขตท่ีครอบคลมุกว้างขวางของ AFCC แสดงให้เห็นวา่ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศเป็นประเดน็ท่ีเก่ียวข้องระหวา่งสาขา (Cross Sectoral Issue) 
ดงันัน้ ความร่วมมือระหวา่งสาขาตา่ง ๆ ในการด าเนินมาตรการปรับตวัและบรรเทาผลกระทบจงึเป็น
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เร่ืองจ าเป็น ด้วยเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความปลอดภยัของอาหารผา่นทางการใช้ท่ีดนิ ป่าไม้ น า้ และ
ทรัพยากรทางน า้อยา่งยัง่ยืนและมีประสิทธิภาพ โดยการลดความเส่ียงและผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศให้มากท่ีสดุ AFCC ได้ก าหนดวตัถปุระสงค์ ดงันี ้ 

 การประสานงานเพื่อจดัท ายทุธศาสตร์การปรับตวัและบรรเทาผลกระทบ  

 ความร่วมมือในการด าเนินมาตรการปรับตวัและบรรเทาผลกระทบ  
 

การจดัการป่าไม้อย่างยัง่ยืน (SFM)  
วตัถปุระสงค์เชิงยทุธศาสตร์ของการจดัการป่าไม้อยา่งยัง่ยืน (SFM) คือ เพ่ือสง่เสริมการ

จดัการทรัพยากรป่าไม้อยา่งยัง่ยืนในอาเซียนและก าจดัพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสม เชน่ การตดัไม้ท่ีผิด
กฎหมายและเก่ียวข้องกบัการค้าโดยการเสริมสร้างศกัยภาพของบคุลากร การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การสร้างความตระหนกัรู้ให้แก่สาธารณะ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการบงัคบัใช้กฎหมาย
และหลกัธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นแนวทางไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายของการจดัการป่าไมอ่ยา่งยัง่ยืน 
(SFM) รัฐมนตรีเกษตรและป่าไม้อาเซียนได้ให้การรับรองเกณฑ์และตวัชีว้ดัของอาเซียน (ASEAN 
Criteria and Indicators: C&I) ในการจดัการป่าไม้เขตร้อนอยา่งยัง่ยืน รวมถึงรูปแบบในการติดตาม 
การประเมินผล และการรายงาน (Monitoring, Assessment and Reporting: MAR) ของ SFM โดย 
C&I ถกูจดัท าขึน้เพ่ือให้ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้เป็นกรอบในการก าหนดนิยามการจดัการป่าไม้
อยา่งยัง่ยืน และการประเมินความคืบหน้าในการด าเนินการไปสูเ่ป้าหมายของ SFM นอกจากนี ้ยงั
เป็นเคร่ืองมือท่ีชว่ยให้ทราบถึงแนวโน้มในสาขาป่าไม้และผลกระทบจากการแทรกแซงการจดัการป่า
ไม้ รวมทัง้ชว่ยสนบัสนนุการตดัสินใจด้านนโยบายป่าไม้ของประเทศ เป้าหมายสงูสดุของเคร่ืองมือ
ดงักลา่ว คือ เพ่ือสง่เสริมพฤตกิรรมการจดัการป่าไม้ท่ีดี และสนบัสนนุการพฒันาทรัพยากรป่าไม้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี ้อาเซียนยงัได้จดัท ารูปแบบการติดตามประเมินผลและรายงาน (MAR) ทัง้
แบบ Online และ Offline สาหรับ SFM เพ่ือชว่ยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนติดตามความคืบหน้า
ของ SFM ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของการจดัการป่าไม้อย่างยัง่ยืน (SFM) 
การบงัคบัใช้กฎหมายป่าไม้และหลกัธรรมาภิบาล (Forest Law Enforcement and Governance: 
FLEG) เป็นเง่ือนไขท่ีจ าเป็นต้องมีก่อน และเป็นมาตรการส าคญัประการหนึง่ในการไปสูก่ารจดัการ
ป่าไม้ท่ีดีขึน้ ด้วยตระหนกัถึงความส าคญัของเร่ืองดงักล่าว อาเซียนจงึได้ให้การรับรองแผนงานด้าน 
FLEG (ปี 2551-2558) เป้าหมายโดยรวมของการด าเนินการ FLEG คือ มีการจดัการป่าไม้อยา่ง
ยัง่ยืนเพ่ือเสริมสร้างอปุทานป่าไม้ท่ีถกูต้องตามกฎหมายและยัง่ยืน รวมทัง้สง่เสริมการค้าสินค้าป่าไม้
ท่ีมีการแขง่ขนักนัในตลาด อนัน าไปสูก่ารลดความยากจนในภมูิภาค ทัง้นี ้วตัถปุระสงค์ของแผนงาน 
FLEG คือ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบงัคบัใช้กฎหมายและหลกัธรรมาภิบาล และสง่เสริม
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การค้าภายในและภายนอกอาเซียน รวมถึงความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาวของสินค้าป่าไม้
ของอาเซียน ในการนี ้อาเซียนได้ให้การรับรองแนวทางปฏิบตัขิองอาเซียนอยา่งเป็นขัน้เป็นตอนใน
การรับรองการป่าไม้ (ASEAN Guidelines on Phased Approach to Forest Certification: PACt) 
รวมถึงเกณฑ์และตวัชีว้ดัของอาเซียนสาหรับความถกูต้องตามกฎหมายของไม้ท่ีตดัจากป่า เพ่ือ
สนบัสนนุความคดิริเร่ิมในการบงัคบัใช้กฎหมายป่าไม้และหลกัธรรมาภิบาล (FLEG) อาเซียนได้
ยืนยนัพนัธกรณีในการตอ่ต้านการท าไม้ท่ีผิดกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการค้าตามท่ีระบไุว้ใน
แถลงการณ์รัฐมนตรีวา่ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบงัคบัใช้กฎหมายป่าไม้และหลกัธรร
มาภิบาลในอาเซียน  

(กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ, 2554) 
 

ความร่วมมือด้านการขนส่ง (ASEAN Transport Cooperation) 
ความร่วมมือด้านการคมนาคมขนสง่ของอาเซียน ในปัจจบุนันอกจากจะได้มีการตกลง

จดัท าโครงขา่ยทางหลวงอาเซียน 23 สายทางทัว่ทัง้ภมูิภาคแล้ว ยงัได้มีการก าหนดมาตรฐานทาง
หลวงอาเซียนและให้ประเทศสมาชิกด าเนินการยกระดบัทางหลวงแหง่ชาตภิายในประเทศท่ีได้รับ
การก าหนดให้เป็นสว่นหนึง่ของทางหลวงอาเซียนให้มีสภาพอยา่งน้อยตามมาตรฐานขัน้ต ่าของทาง
หลวงอาเซียน (ถนนลาดยาง 2 ชอ่งจราจร) ภายในปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) และขยายเป็นทาง
หลวง 4 ชอ่งจราจรในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)  

 

กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่าน
แดน (ASEAN Rramework Agreement om the Facilitation of Goods in Transit) 

เป็นกรอบในการด าเนินงานด้านการอ านวยความสะดวกในการขนสง่สินค้าผา่นแดนใน
อาเซียน ซึง่จะเป็นการสนบัสนนุให้การค้าภายใต้ AFTA ขยายตวัเพิ่มขึน้อีกทางหนึง่ จะให้สิทธิใน
การขนสง่สินค้าผา่นแดน (Transit) ไปยงัประเทศท่ีสาม โดยประเทศสมาชิกท่ีเป็นประเทศท่ีถกูผา่นแดน
จะต้องอ านวยความสะดวกให้กบัประเทศอ่ืน ไมมี่การเปิดตรวจสินค้าโดยไมจ่ าเป็น ไม่มีการจดัเก็บ
ภาษีสินค้าน าเข้าจากสินค้าผา่นแดน และไมจ่ าเป็นต้องเปล่ียนพาหนะในการขนสง่สินค้า ทัง้นี ้
อาเซียนได้จดัท าพิธีสารแนบท้ายอีก 9 ฉบบั ได้แก่  

ฉบบัท่ี 1 การก าหนดเส้นทางการขนสง่ผา่นแดนและจดุอ านวยความสะดวก 
ฉบบัท่ี 2 การก าหนดด้านพรหมแดนส าหรับเข้าออก 
ฉบบัท่ี 3 ประเภทและบริมาณของรถ 
ฉบบัท่ี 4 ข้อก าหนดทางเทคนิค 
ฉบบัท่ี 5 แผนแหง่กลุม่ประเทศอาเซียนว่าด้วยการประกนัภยัรถยนต์ภาคบงัคบั 
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ฉบบัท่ี 6 จดุผา่นแดนส าหรับรถไฟและสถานีชมุทาง 
ฉบบัท่ี 7 ระบบศลุกากรในการผา่นแดน 
ฉบบัท่ี 8 มาตรการสขุอนามยัและสขุอนามยัพืช 
ฉบบัท่ี 9 สินค้าอนัตราย 

 

ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกใหม่ภายใต้กรอบความริเร่ิมเพื่อการรวมตัวของ
อาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI)   

ท่ีประชมุสดุยอดอาเซียนอย่างไมเ่ป็นทางการครัง้ท่ี 4 ท่ีสิงคโปร์ เม่ือเดือนพฤศจิกายน 
2543 เห็นชอบกบัข้อเสนอของสิงคโปร์ในเร่ือง “ความริเร่ิมเพ่ือการรวมตวัของอาเซียน” (Initiative 
for ASEAN Integration: IAI) เพ่ือเป็นกรอบความร่วมมือระดบัภมูิภาคระหวา่งประเทศพฒันาแล้ว
ในอาเซียนกบัประเทศสมาชิกใหม ่คือ กมัพชูา ลาว พมา่ และเวียดนาม (CLMV) เพ่ือสง่เสริมการ
รวมตวัของอาเซียน และลดช่องวา่งด้านการพฒันาระหวา่งประเทศสมาชิก หลงัจากนัน้ได้มีการ
จดัท า IAI Work Plan ประกอบด้วยความร่วมมือใน 4 สาขา คือ โครงสร้างพืน้ฐาน การพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และการรวมตวัทางเศรษฐกิจในภมูิภาค มี
กรอบเวลา 7 ปี คือ ค.ศ. 2002-2008 รวมทัง้ ข้อเสนอโครงการ IAI 51 โครงการ ซึง่ท่ีประชมุสดุยอด
อาเซียนครัง้ท่ี 8 ท่ีกรุงพนมเปญ เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2545 ได้ให้การรับรองทัง้ IAI Work Plan 
และโครงการ IAI แล้ว และเกาหลีใต้ประกาศจะให้เงินสนบัสนนุโครงการ IAI ท่ีส าคญั 3-4 โครงการ 
เป็นจ านวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ประเทศไทยได้เสนอจดัท าโครงการร่วมด้านการพฒันาขีดความสามารถของข้าราชการ
ส าหรับประเทศ CLMV (Joint IAI Project on Capacity Building for Civil Service) ซึง่ฝ่ายไทยรับ
จะจดัการฝึกอบรมใน 2 สว่น คือ (1) การจดัสมัมนาส าหรับเจ้าหน้าท่ีระดบันโยบาย 1 ครัง้ และ (2) 
การจดัฝึกอบรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีระดบัปฏิบตังิาน 4 หลกัสตูร โดยพร้อมร่วมมือกบัประเทศสมาชิก
อาเซียนอ่ืนท่ีอาจสง่ผู้ เช่ียวชาญมาร่วมจดัการฝึกอบรม หรือรับจดัฝึกอบรมให้ข้าราชการ CLMV ใน
หลกัสตูรอ่ืน ๆ  

ประเทศสมาชิกเดมิ 6 ประเทศได้เห็นชอบในการด าเนินโครงการให้สิทธิพิเศษทางศลุกากร 
(ASEAN Integration System of Preferences: AISP) แก่ประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน ภายใต้
กรอบ AFTA เพ่ือกระตุ้นและพฒันาระบบและศกัยภาพทางการค้าของประเทศเหล่านีใ้ห้สอดคล้อง
และทดัเทียมกบัประเทศสมาชิกเดมิ โดยเป็นการด าเนินการในลกัษณะการให้ฝ่ายเดียวและในระดบั
ทวิภาคีระหว่างประเทศผู้ให้กบัประเทศผู้ รับ โดยเร่ิมด าเนินการในเดือนมกราคม 2545   
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ความร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอาเซียน  
(ASEAN Small and Medium Enterprises: ASEAN SMEs)  
เป็นการมุง่สง่เสริมบทบาทและพฒันา ASEAN SMEs ให้มีความสามารถในการแขง่ขนัซึง่

หาก SMEs ได้รับการพฒันาอยา่งจริงจงัและตอ่เน่ือง ก็จะเป็นรากฐานท่ีส าคญัของการเตบิโตของ
ระบบเศรษฐกิจท่ียัง่ยืนตอ่ไป 

จากการประชมุคณะท างานอาเซียนด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ครัง้ท่ี 11 
ระหวา่งวนัท่ี 31 กรกฎาคม–1 สิงหาคม 2545 ท่ีประชมุได้พิจารณาเอกสาร Policy Blueprint for 
the ASEAN SMEs Development Decade 2002-2012 ซึง่จดัท าโดยส านกัเลขาธิการอาเซียน เพ่ือ
ก าหนดทิศทางและยกระดบัมาตรฐาน SMEs ของอาเซียน สรุปข้อเสนอของส านกัเลขาธิการ
อาเซียน ได้วา่ SMEs จะต้องเปล่ียนแปลงทศันคติในการท าธุรกิจ โดยต้องมองวา่การด าเนินธุรกิจใน
ปัจจบุนัเป็นในลกัษณะข้ามแดนกบัประเทศตา่ง ๆ ทัว่โลก ดงันัน้ SMEs ในแตล่ะประเทศจะต้องเร่ง
เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั ใน 6 ด้าน คือ  

1. การเป็นผู้ประกอบการท่ีดี   
2. เน้นการเตบิโตของธุรกิจ   
3. เน้นการผลิตสูต่ลาดตา่งประเทศ   
4. มุง่พฒันานวตักรรมใหม ่ๆ   
5. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  
6. สร้างเครือข่ายธุรกิจทัง้ในระหวา่งกลุม่ธุรกิจประเภทเดียวกนัและระหวา่งธุรกิจในสายท่ี

เก่ียวข้อง  
ทัง้นี ้ในการเสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของ SMEs ต้องใช้เทคโนโลยีสมยัใหม ่

เชน่ การใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาชว่ยเสริม อย่างไรก็ดี ได้เน้นวา่การยกระดบั SMEs ทัว่อาเซียน
จ าเป็นต้องมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  

 

ความร่วมมือทางด้านการก าหนดด้านมาตรฐานให้สอดคล้อง 
ท่ีประชมุระดบัรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครัง้ท่ี 24 ระหวา่งวนัท่ี 22-26 ตลุาคม 2535 ท่ีกรุงมะนิลา 

ได้มีมตใิห้จดัตัง้คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านคณุภาพและมาตรฐาน (ASEAN Consultative 
Committee for Standards and Quality: ACCSQ) ตอ่มาในปี พ.ศ. 2537 ACCSQ ได้รับการ
ยอมรับจากองค์กรด้านมาตรฐานระหวา่งประเทศ (International Organisation for Standardization: 
ISO) วา่เป็นองค์กรด้านมาตรฐานในระดบัภมูิภาคของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

ACCSQ จดัตัง้ขึน้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการยกเลิกมาตรการกีดกนัการค้าทางด้าน
เทคนิคตา่ง ๆ (Technical Barriers to Trade: TBT) เพ่ือท าให้การค้าระหวา่งประเทศสมาชิก
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อาเซียนขยายตวัมากขึน้ ท่ีประชมุสดุยอดอาเซียนครัง้ท่ี 6 ในปี พ.ศ. 2541 ได้เห็นพ้องให้ด าเนิน
โครงการตา่ง ๆ ท่ีอยูภ่ายใต้ ACCSQ ให้เป็นไปตามทิศทางท่ีระบไุว้ใน Hanoi Plan of Action โดย
ให้มีการด าเนินการ ดงันี ้

 ปรับมาตรฐานสินค้าให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล ส าหรับสาขาท่ีมีความส าคญัใน
อนัดบัต้นจ านวน 20 สาขา โดยเร่ิมในปี พ.ศ. 2543 และด าเนินการปรับกฎระเบียบในปี พ.ศ. 2548 

 ด าเนินการตามกรอบความตกลงเร่ืองการยอมรับร่วม (MRAs) โดยให้เร่ิมในสาขาท่ี
ได้รับการจดัล าดบัความส าคญั โดยให้เร่ิมตัง้แตปี่ พ.ศ. 2542 

 สง่เสริมให้มีการพฒันาทางด้านเทคนิคและการทดลองในห้องปฏิบตักิารโดยยึดตาม
ขัน้ตอนและแนวทางตามมาตรฐาน 

 สนบัสนนุเครือข่ายข้อมลูทางด้านมาตรฐานและกฎระเบียบทางด้านเทคนิคโดยใช้
ข้อมลูทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือยกระดบัและปรับความรู้ให้เข้ากบักฎระเบียบภายใต้ WTO      
 ท่ีประชมุรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ได้ลงนามในกรอบความตกลง MRAs เม่ือเดือน
ธนัวาคม 2541 ในชว่งการประชมุสดุยอดอาเซียน ครัง้ท่ี 6 ซึง่ความตกลงดงักลา่วเป็นการวางกรอบ
ในการเจรจาจดัท า MRAs ส าหรับสาขาเฉพาะ โดยเร่ิมจากด้านผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
เคร่ืองส าอาง ยา อปุกรณ์โทรคมนาคม และ Prepared Foodstuff  ซึง่มีความคืบหน้าดงันี ้

 ผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์: ได้มีการลงนามความตกลงการยอมรับรวมราย
สาขาผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนเม่ือเดือนเมษายน 2545 โดยจะมีผลบงัคบัใช้
ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2546 ส าหรับประเทศกมัพชูา ลาว มาเลเซีย และสิงคโปร์  ประเทศบรูไนฯ      
อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม จะเข้าร่วมในปี พ.ศ. 2546 สว่นฟิลิปปินส์และเมียนมาร์จะเข้าร่วมใน
ปี พ.ศ. 2547 

 เคร่ืองส าอาง: คณะท างานด้านผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางได้จดัท าเอกสารด้านเทคนิค 7 
ฉบบั ส าหรับผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางของอาเซียนให้ใช้มาตรฐานเดียวกนั อาทิ ขัน้ตอนการจด
ทะเบียน ฉลาก การระบสุ่วนประกอบ เป็นต้น และได้จดัท า Agreement on ASEAN Harmonized 
Cosmetic Regulatory Scheme เสร็จสิน้แล้ว ซึง่ผา่นความเห็นชอบของท่ีประชมุ AEM ครัง้ท่ี 34 
เม่ือ 12 กนัยายน 2545 ขณะนีร้อการลงนาม 

 อปุกรณ์โทรคมนาคม: เม่ือวนัท่ี 13 กรกฏาคม 2544 ท่ีประชมุระดบัรัฐมนตรีด้านการ
คมนาคม (TELMIN) ได้ให้การรับรอง MRA ในสาขาดงักลา่ว และเรียกร้องให้มีการบงัคบัใช้อยา่ง
รวดเร็ว 
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 ยา: ได้มีการระบหุวัข้อท่ีจะจดัท าให้มีมาตรฐานเดียวกนั ได้แก่ คณุภาพ ประสิทธิภาพ 
ความปลอดภยั และข้อมลูด้านการบริหาร โดยขณะนี ้คณะท างานด้านผลิตภณัฑ์ยาได้จดัท า 
ASEAN Common Technical Requirements (ACTRs) เสร็จแล้ว และก าลงัจดัท า ASEAN 
Common Technical Dossiers (ACTDS) รวมทัง้ พิจารณาความเป็นไปได้ในการจดัท า MRA 
ส าหรับผลิตภณัฑ์ยา 

 ผลิตภณัฑ์อาหาร: ท่ีประชมุเจ้าหน้าท่ีอาวโุสของรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและ
ป่าไม้ (SOM AMAF) มีมตไิมด่ าเนินงานเร่ืองการจดัท า MRA ส าหรับผลิตภณัฑ์อาหาร  ดงันัน้ จงึ
ขึน้อยู่กบัการตดัสินใจของ ACCSQ วา่จะด าเนินการตอ่ไปหรือไม ่ซึง่ ACCSQ ได้มีมตใิห้จดัการ
สมัมนาเร่ืองดงักล่าวเพ่ือส ารวจความพร้อมความสนใจของหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและ
แลกเปล่ียนความเห็น เพ่ือน าผลจากการสมัมนามาประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ในการ
จดัท า MRA ส าหรับผลิตภณัฑ์ดงักลา่วตอ่ไป 

 

ความร่วมมือของอาเซียนด้าน Functional Cooperation 
 ความร่วมมือเฉพาะด้านนี ้เป็นความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ ท่ีมิใชด้่านการเมืองและเศรษฐกิจ มี
วตัถปุระสงค์ส าคญัในการพฒันาและเสริมสร้างสภาพชีวิตความเป็นอยูข่องประชากรในภมูิภาคให้มี
มาตรฐานการด ารงชีวิตท่ีดี รวมทัง้สง่เสริมและรักษาเอกลกัษณ์ประเพณีและวฒันธรรม ตลอดจน
สง่เสริมความเข้าใจอนัดีระหวา่งประชาชนในภมูิภาค  เพ่ือตอบสนองวตัถปุระสงค์เบือ้งต้นประการ
หนึง่ของอาเซียนในการสง่เสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี
ทดัเทียมกบัประชาชนในประเทศท่ีพฒันาแล้ว  
 ในการประชมุสดุยอดอาเซียน ครัง้ท่ี 5 ท่ีประชมุฯ ได้ลงนามร่วมกนัใน “ปฏิญญากรุงเทพ ปี 
2538” (the 1995 Bangkok Declaration) เพ่ือประกาศเจตจ านงท่ีจะให้มีการยกระดบัความร่วมมือ
เฉพาะด้านให้ทดัเทียมกบัความร่วมมือทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของอาเซียน โดยให้
ความส าคญัเป็นอย่างมากในเร่ืองการยกระดบัความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้
ประชาชนตระหนกัถึงความส าคญัของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอ่การพฒันาเศรษฐกิจการ
คุ้มครองและอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม รวมทัง้การพฒันาท่ียัง่ยืน  นอกจากนี ้ยงัให้ความส าคญักบัความ
ร่วมมือทางด้านวฒันธรรมและสนเทศของอาเซียน อนัเป็นสว่นส าคญัท่ีชว่ยเสริมสร้างความเข้าใจ
อนัดีระหวา่งประชาชนชาวอาเซียน ตลอดจนปลกุจิตส านึกในความเป็นอาเซียน (ASEAN 
Awareness) 

พฒันาการของการด าเนินงาน 
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การด าเนินงานความร่วมมือด้าน Functional Cooperation ของอาเซียนแบง่ออกได้เป็น 4 
ระยะ คือ 

ระยะที ่1 ระหวา่งปี พ.ศ. 2510-2520 หรือในชว่ง 10 ปีแรกของการก่อตัง้อาเซียน เป็นชว่ง
ของการเปล่ียนแปลงรูปแบบของความร่วมมือของประเทศในภมูิภาคจากระดบัทวิภาคีมาเป็นพหภุาคี 
และการปรับเปล่ียนทศันคติท่ีดีตอ่กนัเพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาความขดัแย้งระหวา่งกนัท่ีเคยมีมาก่อนใน
ภมูิภาค ความร่วมมือในช่วงนีจ้งึเป็นความพยายามของประเทศสมาชิกอาเซียนในการก่อตัง้กรอบ
ความร่วมมือเพ่ือการพฒันาสงัคม วฒันธรรมและสนเทศเป็นส าคญั เชน่ การจดัตัง้คณะกรรมการ
อาเซียนด้านการพฒันาสงัคม ซึง่มีการแบง่ออกเป็นคณะอนกุรรมการด้านสาธารณสขุและโภชนาการ 
ด้านเยาวชน ด้านแรงงาน  ด้านสตรี ด้านการศกึษา และด้านการจดัการภยัพิบตัิ คณะกรรมการ
อาเซียนด้านวฒันธรรมและสนเทศ  คณะกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
เจ้าหน้าท่ีอาวโุสอาเซียนด้านยาเสพตดิ  

ระยะที ่2 ระหวา่งปี พ.ศ. 2520-2530 เป็นชว่งของการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อาเซียน มีการก่อตัง้เขตการค้าเสรีอาเซียน  และการสถาปนาความร่วมมือระหวา่งอาเซียนกบั
ประเทศภายนอกในรูปแบบความร่วมมือกบัประเทศคูเ่จรจาอยา่งแข็งขนั ซึง่เป็นผลให้อาเซียนได้รับ
ความร่วมมือจากประเทศคูเ่จรจาในการด าเนินกิจกรรมและโครงการความร่วมมือด้านการพฒันา
เป็นอย่างมากในชว่งนี ้อนัท าให้เกิดมีรูปแบบของกลไกในการแก้ไขปัญหาทางด้านสงัคมใหม่ ๆ ขึน้
ในกรอบความร่วมมือในด้านนีเ้พ่ือร่วมมือกนัในการแก้ไขและด าเนินมาตรการแก้ไขปัญหาทาง
สงัคมใหม ่ตลอดจนเพ่ือรองรับกบัความเปล่ียนแปลงทางด้านสงัคมท่ีเกิดขึน้ อาทิ  เจ้าหน้าท่ีอาวโุส
อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม  คณะท างานอาเซียนด้านโรคเอดส์ และการประชมุคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนอาเซียน 

ระยะที ่3 ระหวา่งปี พ.ศ. 2530-2540  เป็นชว่งท่ีอาเซียนได้ขยายสมาชิกภาพจนครบ 10 
ประเทศในภมูิภาค การประสบวิกฤตการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจ และการแพร่ขยายของกระแส
โลกาภิวตัน์ ท าให้อาเซียนมีการก าหนดวิสยัทศัน์อาเซียน ค.ศ. 2020 หรือ พ.ศ. 2563 และ
แผนปฏิบตักิารเพ่ือด าเนินการตามวิสยัทศัน์อาเซียน ค.ศ. 2020 หรือแผนปฏิบตักิารฮานอย ซึง่เป็น
แผนความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ และความร่วมมือเฉพาะด้าน รวมทัง้การสง่เสริมให้
อาเซียนตระหนกัถึงความส าคญัของความร่วมมือด้าน Functional Cooperation และยกระดบั
ความร่วมมือในด้านดงักลา่วให้มีความสมดลุเพื่อทดัเทียมกบัความร่วมมือด้านการพฒันาทาง
เศรษฐกิจ ในชว่งนีอ้าเซียนจึงมีการจดัตัง้กลไกระดบัภมูิภาคเพ่ือประสานความร่วมมือในกรอบ
ความร่วมมือใหม ่ๆ เชน่ เจ้าหน้าท่ีอาวโุสและรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย เจ้าหน้าท่ีอาวโุสและ
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รัฐมนตรีอาเซียนด้านการพฒันาชนบทและการขจดัความยากจน  คณะท างานอาเซียนด้าน
โครงขา่ยรองรับทางสงัคม และเจ้าหน้าท่ีอาวโุสและรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ 

ระยะที ่4 ระหวา่งปี พ.ศ. 2540-ปัจจบุนั เป็นชว่งของการปรับปรุงองค์กรท่ีมีอยูใ่ห้
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป และการสง่เสริมกระบวนการในการสนบัสนนุการ
รวมตวัของอาเซียน ซึง่มุง่เร่งรัดการพฒันาด้านเศรษฐกิจและสงัคมในประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่
ให้ทนักบัระดบัการพฒันาของประเทศสมาชิกอาเซียนเดมิ ในชว่งนีอ้าเซียนได้ปรับองค์กรของ
คณะกรรมการอาเซียนด้านการพฒันาสงัคมใหมใ่ห้เป็นระดบัเจ้าหน้าท่ีอาวโุสและรัฐมนตรีอาเซียน
ด้านสวสัดิการสงัคมและการพฒันาสงัคม  รวมทัง้ยกระดบัคณะอนกุรรมการอาเซียนด้านสาธารณสขุ
และโภชนาการ ด้านเยาวชน ด้านแรงงานภายใต้คณะกรรมการดงักล่าวเป็นเจ้าหน้าท่ีอาวโุสและ
รัฐมนตรีอาเซียนในแตล่ะด้านดงักลา่ว ตลอดจนขยายกลไกความร่วมมือไปยงักรอบอาเซียน+3 (กบั
จีน ญ่ีปุ่ น และสาธารณรัฐเกาหลี) จนเกือบครบทกุด้าน 

ดงัท่ีกลา่วมาข้างต้น จะเห็นได้วา่ ความร่วมมือเฉพาะด้านในกรอบอาเซียนได้พฒันามาเป็น
ล าดบัตามสภาพแวดล้อม ความต้องการของประเทศสมาชิก และกระแสของโลกาภิวตัน์  จนปัจจบุนัมี
พฒันาการท่ีส าคญัยิ่ง คือ การก่อตัง้ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน  ซึง่พฒันามาจากการท่ี
ผู้น าอาเซียนได้รับรองเอกสารวิสยัทศัน์อาเซียน 2020  

ในการด าเนินงานความร่วมมือ อาเซียนได้ด าเนินการทัง้ในรูปแบบของความตกลงในระดบั
ตา่ง ๆ (MOU/Agreement/Declaration) และโครงการความร่วมมือทัง้ระหวา่งประเทศสมาชิก
อาเซียนด้วยกนัและระหว่างอาเซียนกบัประเทศภายนอกภมูิภาค ซึง่สว่นใหญ่เป็นประเทศคูเ่จรจา 
ทัง้ในกรอบอาเซียน+1 และอาเซียน+3 และองค์การระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง อาทิ 

 ด้านการพฒันาสตรี เด็ก และเยาวชน: มีปฏิญญาวา่ด้วยการขจดัความรุนแรงตอ่สตรีใน
ภมูิภาคอาเซียน (Declaration on the Elimination of Violence Against Women in The ASEAN 
Region)  และโครงการฝึกอบรมด้านวิชาชีพเพ่ือเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของสตรี เชน่ 
Livelihood Management Training Programme for ASEAN Women  โครงการพฒันาเยาวชน 
เชน่ Korea-ASEAN Future-Oriented Cooperation Project: Youth Exchange Programme   
โครงการเรือเยาวชน (Ship for Southeast Asian Youth Programme) 

 การสง่เสริมสวสัดิการสงัคม: โครงการด้านการเตรียมการส าหรับสงัคมท่ีมีผู้สงูอายเุพิม่ขึน้ 
การสง่เสริมให้ชมุชนและครอบครัวสามารถดแูลสมาชิกของตนให้อยูร่อดในสงัคม  การตอ่ต้านการค้า
มนษุย์ และการสง่เสริมบทบาทของภาคประชาสงัคม    

 การพฒันาชนบทและขจดัความยากจน: การฝึกอบรมในเร่ืองการสร้างศกัยภาพแก่
องค์กรท้องถ่ินในการบริหารจดัการในเร่ืองการพฒันาชนบทและการขจดัความยากจน   การจดัการ
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ด้านท่ีอยู่อาศยัส าหรับผู้ยากจน   โครงการด้านการเสริมสร้างรายได้ เช่น Employment and Income-
Generation / Promote Economic Entrepreneurship and the Development of Rural Enterprises 
(เชน่ Thailand’s Workshop One Tambon One Product)   

 การศกึษา: ASEAN University network/ASEAN-EU University Network Programme 
(AUNP)/AUN SEED-NET/ทนุการศกึษา/โครงการแลกเปล่ียนนกัเรียน/ASEAN-China Academic 
Exchange Programme, the Roundtable Meeting/ASEAN-ROK International College Exchange 
Programme  

 ด้านสาธารณสขุ: โครงการความร่วมมือในการป้องกนัและขจดัโรคตา่ง ๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งโรคภมูิคุ้มกนับกพร่อง (เอดส์) โรคอบุตัใิหม่ อบุตัซิ า้ และโรคระบาดตา่ง ๆ โครงการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของบคุลากรด้านสาธารณสขุ เชน่ โครงการ Excellent Training Center in AIDS, 
TB, and STIs/ASEAN-China AIDS Laboratory Network/และการพฒันายา เชน่ โครงการ ASEAN-
China Training and development Programme on Formulation Technology and Clinical Test on 
Natural Resource Based Medicine/Biological, Chemical Investigation and Standardization of 
Selected ASEAN Medicinal Plants 

 การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ: มีโครงการเพ่ือพฒันาความร่วมมือใน 8 
ประเด็นหลกั คือ (1) การตอ่ต้านการค้ายาเสพติด มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นเขตปลอดยาเสพติดในปี 
2015 (Drug Free ASEAN 2015)   (2) การตอ่ต้านการค้ามนษุย์  มีปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความ
ร่วมมือในการตอ่ต้านการค้ามนษุย์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสตรีและเด็ก  (3)  การปราบปรามโจรสลดั  (4) 
การลกัลอบค้าอาวธุ (5) การปราบปรามการฟอกเงิน  (6)  การตอ่ต้านการก่อการร้าย (7) การปราบปราม
อาชญากรรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  (8) การปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และมีข้อตกลง 
เชน่ บนัทึกความเข้าใจอาเซียน-จีน ด้านความมัน่คงในรูปแบบใหม่ (MOU between ASEAN and 
China in the Field of Non-traditional Security Issues) สนธิสญัญาว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ
ระหว่างกนัในทางอาญา ( Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Treaty) ระบบเครือข่ายข้อมลู
กฎหมายอาเซียน  (ASEAN Legal Information Network System) 

 ด้านสิ่งแวดล้อม 
- สง่เสริมความร่วมมือใน 10 สาขาหลกัคือ  (1) ความตกลงพหภุาคีด้านสิ่งแวดล้อม 

(Global Environmental Issues: Focus on Multilateral Environmental Agreements)  (2) ไฟบน
ดนิและไฟป่า และมลพิษจากหมอกควนัข้ามแดน (Land and Forest Fires and Transboundary 
Haze Pollution)  (3) สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝ่ัง (Coastal and Marine Environment) (4) 
การจดัการป่าไม้อยา่งยัง่ยืน (Sustainable Forest Management) (5) การจดัการพืน้ท่ีคุ้มครอง 
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(Sustainable Management of Protected Areas) (6) ทรัพยากรน า้ (Freshwater Resources) ซึง่
ไทยเป็นประเทศแกนน าในด้านนี ้(7) การเสริมสร้างความส านึกด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมศกึษา 
(Public Awareness and Environmental Education) (8) การสง่เสริมเทคโนโลยีท่ีไมเ่ป็นภยัตอ่
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสะอาด (Promotion of Environmentally Sound Technologies and 
Cleaner Production) (9) การบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมในเมือง (Urban Environmental 
Management and Governance) (10) รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงฐานข้อมลู
ให้สอดคล้องกนั (Sustainable Development Monitoring and Reporting, Database 
Harmonization)     

- สง่เสริมการด าเนินงานของสถาบนั/กลไกท่ีเก่ียวข้อง เชน่  ASEAN Center for 
Biodiversity/ASEAN Coordinating Center for ASEAN Transboundary Haze Control /  
ASEAN Specialized Meteorological Centre/และกลไกอ่ืน ๆ ท่ีก าลงัศกึษาลูท่างการจดัตัง้ คือ (1) 
ASEAN Emergency Response and Strategic Planning Institute for Environmental Disasters 
เพ่ือจดัการภยัพิบตัิ เชน่ ไฟบนดนิ/ไฟป่า หมอกควนัท่ีเกิดจากไฟ การตดัไม้ท าลายป่า ภเูขาไฟระเบดิ 
และหมอกควนัจากภเูขาไฟระเบดิ การเกิดเมฆสีน า้ตาลในเอเชีย หรือ Asian Brown Cloud อบุตัภิยั
จากสารเคมี และการร่ัวไหลของน า้มนั ภยัพิบตัจิากการย่อยสลายตามธรรมชาต ิและภยัพิบตัอ่ืิน ๆ 
ท่ีเกิดจากการกระท าของมนษุย์ (2) ศนูย์หรือเครือขา่ยเพ่ือสง่เสริมเทคโนโลยีท่ีไมเ่ป็นภยัตอ่
สิ่งแวดล้อม (Regional Centre or Network for the Promotion of Environmentally Sound 
Technologies)                    

- ให้ความร่วมมือในกรอบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง อาเซียนมีความตกลงท่ีส าคญัคือ ข้อตกลง
อาเซียนเร่ืองมลพิษหมอกควนัข้ามแดน (ASEAN Agreement on Transboundary Haze 
Pollution)/ปฏิญญาเร่ืองแหลง่มรดกทางธรรมชาตขิองอาเซียน (ASEAN Declaration on Heritage 
Parks)/ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources และก าลงั
จดัท าข้อตกลงด้านการเข้าถึงและแบง่ปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรทางชีวภาพและ
พนัธุกรรม (ASEAN Framework Agreement on Access to, and Fair and Equitable Sharing of 
Benefits Arising from the Utilization of, Biological and Genetic Resources) 

 ด้านแรงงาน:  โครงการด้านการพฒันาทกัษะและฝีมือแรงงาน เชน่ การจดัตัง้สถาบนั
เครือข่ายการฝึกอบรมทกัษะฝีมือแรงงาน (รวมด้าน ICT)  โครงการเสริมสร้างระบบการรับรอง
มาตรฐานแรงงานในอาเซียน  โครงการบริหารการสง่แรงงานไปท างานในตา่งประเทศ  โครงการด้าน
ประกนัสงัคม/ให้ความคุ้มครองทางสงัคมแก่คนงาน  โครงการเพ่ือตอบรับการเปิดเสรีด้านบริการ 
เชน่ Liberalising and Facilitating the Movement of Individual Service Providers under AFAS   

http://www.aseansec.org/6086.htm
http://www.aseansec.org/6086.htm
http://www.aseansec.org/15522.htm
http://www.aseansec.org/15522.htm
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 ด้านวฒันธรรมและสนเทศ:  โครงการสง่เสริมการเรียนรู้ภาษาของประเทศสมาชิก  
โครงการสง่เสริมความรู้ความเข้าใจในวฒันธรรมและความเป็นอยูข่องกนัและกนั เช่น  ASEAN  
Cultural Week/ASEAN TV News โครงการสง่เสริมปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งประชาชนในระดบัและ
วงการตา่ง ๆ เชน่ การแลกเปล่ียนบคุลากร (People-to-People Exchange Programme) เชน่ 
ASEAN Journalists Visit Programme  

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: จดัตัง้เครือขา่ยและโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส าหรับการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ของทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ASEAN Science and 
Technology Week/ASEAN Food Conference และการจดัตัง้ ASEAN Virtual Institute of Science 
and Technology (AVIST) ซึง่เป็นการเรียนผา่น Internet โดยมีเป้าหมายพฒันาบคุลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกลุม่ประเทศสมาชิก   

 การจดัการภยัพิบตัิ (ASEAN Regional Programme on Disaster Management):  มี
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการช่วยเหลือซึง่กนัและกนัในเร่ืองภยัพิบตัิตามธรรมชาติ (2519) และตอ่มามี 
ข้อตกลงด้านการจดัการภยัพิบตัิและการตอบสนองตอ่สถานการณ์ฉกุเฉิน (Regioanl Instrument on 
Disaster Manaement and Emergency Response) และแผนปฏิบตัิระดบัภมูิภาคอาเซียนด้านการ
จดัการภยัพิบตั ิ 
 โครงการท่ีเป็นรูปธรรมซึง่ประเทศไทยได้มีบทบาทส าคญัในการริเร่ิม ได้แก่ การเสนอให้แตล่ะ
ประเทศสมาชิกรับเป็นศนูย์ในการด าเนินความร่วมมือในการป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ  
โดยประเทศไทยรับเป็นศนูย์ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีปราบปรามยาเสพตดิของอาเซียน การเร่งรัดให้
อาเซียนเป็นเขตปลอดจากยาเสพตดิภายในปี ค.ศ. 2015 หรือ พ.ศ. 2558  การก าหนดให้ปี พ.ศ. 
2545-2546 เป็นปีแหง่การปลกุจิตส านึกในการตอ่ต้านยาเสพตดิในอาเซียน การผลกัดนัแผนการ
ควบคมุการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในภมูิภาค และการจดัตัง้เครือข่ายสารสนเทศระดบัภมูิภาค
เก่ียวกบัเชือ้ HIV/โรคเอดส์  การจดัตัง้เครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียน โดยไทยได้เป็นท่ีตัง้ของส านกังาน
เลขานกุารเครือขา่ยมหาวิทยาลยัอาเซียน และส านกังานเลขานกุาร ASEAN University 
Network/Southeast Asia Engineering Education Development Network (AUN/SEED-Net) ซึง่
เป็นโครงการความร่วมมืออาเซียน-ญ่ีปุ่ นในด้านวิศวกรรมศาสตร์  การผลกัดนัการจดัตัง้คณะท างาน
อาเซียนด้านโครงข่ายรองรับทางสงัคม  ข้อเสนอของไทยในการจดัตัง้ระบบเตรียมพร้อมปฏิบตัิการร่วม
อาเซียนเพ่ือให้ความชว่ยเหลือระหว่างกนัในกรณีภยัพิบตัิ และข้อเสนอให้มีการจดัตัง้ Voluntary Trust 
Fund เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพของศนูย์เตือนภยัล่วงหน้ากรณีคล่ืนยกัษ์ในภมูิภาค โดยไทยได้ให้ค ามัน่ท่ี
จะบริจาคเงิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้ากองทนุ เป็นต้น (กองอาเซียน 4 กรมอาเซียน, 2548) 
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  การคุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียน (ACCP)  
การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นความร่วมมือสาขาใหมภ่ายในอาเซียน ตามแผนงานภายใต้พิมพ์

เขียวเพ่ือจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คณะกรรมการประสานงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ระหวา่งรัฐบาลซึง่ภายหลงัได้เปล่ียนช่ือ เป็นคณะกรรมการวา่ด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียน 
(ASEAN Coordinating Committee on Consumer Protection: ACCP) ได้ถกูจดัตัง้ขึน้เม่ือเดือน
สิงหาคม 2550 คณะท างาน ACCP ท าหน้าท่ีเป็นศนูย์ประสานงานกลางเพ่ือปฏิบตัแิละตรวจสอบ
การเตรียมการและกลไกภายในภมูิภาค และเพ่ือสนบัสนนุการพฒันาเก่ียวกบัการคุ้มครองผู้บริโภค
ท่ียัง่ยืน การปฏิบตัิตามพนัธกรณีในพิมพ์เขียวการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คณะกรรมการ
ACCP ได้ให้การรับรองแนวทางยทุธศาสตร์ส าหรับการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ซึง่ประกอบไปด้วย
มาตรการทางนโยบายและการดาเนินงานตามล าดบัความส าคญั โดยมีก าหนดระยะเวลาการปฏิบตัิ
ท่ีชดัเจน รวมทัง้การพฒันา (1) กลไกการแจ้งและการแลกเปล่ียนข้อมลูภายในปี 2553 (2) กลไก
การปรับปรุงผู้บริโภคข้ามแดนภายในปี 2558 และ (3) แผนการยทุธศาสตร์สาหรับการสร้างเสริม
ศกัยภาพภายในปี 2553  
 

คณะผู้เช่ียวชาญด้านการแข่งขันของอาเซียน  
(The ASEAN Experts Group on Competition: AEGC)  
ในเดือนสิงหาคม 2550 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเห็นชอบการจดัตัง้คณะผู้ เช่ียวชาญด้าน

การแขง่ขนัของอาเซียน (The ASEAN Experts Group on Competition: AEGC) ให้เป็นเวทีระดบั
ภมูิภาค เพ่ือหารือและร่วมมือด้านนโยบายและกฎหมายการแขง่ขนั (CPL) คณะท างานจดัประชมุ
ครัง้แรกในปี 2551 และมีมตวิา่ ใน 3-5 ปีข้างหน้า จะให้ความส าคญัการสร้างนโยบายท่ีเก่ียวข้อง
กบัการแข่งขนัท่ีมีประสิทธิภาพ และการปฏิบตัใินประเทศสมาชิก พฒันาแนวทางนโยบายการแขง่ขนั
ของภมูิภาคอาเซียน และจดัท าคูมื่อนโยบายและกฎหมายการแขง่ขนัในอาเซียนส าหรับภาคธุรกิจ 

 

ความร่วมมือด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน (IPRs)  
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมมือกนัเพ่ือ (1) บงัคบัใช้แผนปฏิบตัิการสิทธิในทรัพย์สินทาง

ปัญญาของอาเซียน ปี 2547-2553 และแผนงานส าหรับความร่วมมือของอาเซียนทางด้านลิขสิทธ์ิ 
(2) จดัตัง้ระบบการจดัเก็บเอกสารของอาเซียนส าหรับการออกแบบ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
จดัเก็บเอกสารแก่ผู้ใช้และเพ่ือสนบัสนนุการประสานงานระหวา่งส านกังานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ของประเทศสมาชิกอาเซียน (3) เพ่ือลงนามในสนธิสญัญาระหวา่งประเทศร่วมกนั รวมถึงพิธีสาร
เมดริด (4) เพ่ือสนบัสนนุให้มีการหารือและการแลกเปล่ียนข้อมลูระหวา่งหนว่ยงานผู้ดแูลระดบัชาติ
เก่ียวกบัการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และ (5) เพ่ือสนบัสนนุความร่วมมือในภมูิภาคเก่ียวกบั
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ทรัพย์สินทางปัญญาสาขาใหม่ เชน่  ภมูิปัญญาท้องถ่ิน (Traditional Knowledge: TK) ทรัพยากร
ชีวภาพ (Generic Resourees: GR) และการแสดงออกซึ่งวฒันธรรมดัง้เดมิ (Cultural Traditional 
Expressions: CTE) กิจกรรมความร่วมมือเหลา่นีไ้ด้ถกูระบไุว้ในพิมพ์เขียวเพ่ือจดัตัง้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  

คณะท างานเก่ียวกบัความร่วมมือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (AWGIPC)  
คณะท างาน AWGIPC มีหน้าท่ีในการให้ค าแนะน าส าหรับความร่วมมือของอาเซียน

ทางด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตัง้แตปี่ 2539 ความร่วมมือดงักล่าวท าให้เกิดความชดัเจนใน 
การประสาน การจดทะเบียน และการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายในอาเซียน  

ในการบรรลพุนัธกรณีตามท่ีก าหนดไว้ในพิมพ์เขียวเพ่ือจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประเทศสมาชิกได้มีการศกึษาทัง้ในระดบัภมูิภาคและระดบัประเทศ เก่ียวกบัการให้ความชว่ยเหลือ
ทางเศรษฐกิจอตุสาหกรรมลิขสิทธ์ิ ได้มีการจดัประชมุเพ่ือหารือเก่ียวกบัการเข้าเป็นสมาชิกตอ่พิธี
สารเมดริด และจดัตัง้โครงการน าร่องเก่ียวกบัความร่วมมือในการตรวจสอบสิทธิบตัรของอาเซียน 
(ASPEC) และ “IP Direct” ของอาเซียน นอกจากนี ้คณะท างาน AWGIPC ได้พยายามเผยแพร่
แลกเปล่ียนประสบการณ์ทางนโยบายและตรวจสอบความสอดคล้องของกฎหมายและกฎเกณฑ์ตอ่
ความตกลงวา่ด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเก่ียวกบัการค้าของประเทศสมาชิกอยา่งสม ่าเสมอ  

ในการด าเนินงานของ AWGIPC ได้มีการร่วมมือระหวา่งหุ้นสว่นและองค์การตา่ง ๆ รวมถึง
สมาคมสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จีน (ส านกังาน
ทรัพย์สินทางปัญญาของรัฐ-SIPO) คณะกรรมาธิการยโุรป ญ่ีปุ่ น (ส านกังานสิทธิบตัรของญ่ีปุ่ น-
JPO) ส านกังานสิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา (USPTO) และกรมยตุธิรรมของ
สหรัฐอเมริกา และองค์การว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนงาน
ความร่วมมือระยะยาวได้ถกูพฒันาระหวา่ง AWGIPC และ USPTO ส าหรับปี 2547-2553 โดยจะ
ขยายแผนงานนีต้อ่ไปอีก 5 ปี ในระหวา่งนัน้ โครงการใหญ่ระยะ 4 ปีของอาเซียนเก่ียวกบัการ
คุ้มครองสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา (ECAP III) ได้เร่ิมด าเนินการเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2553 ซึง่
เป็นโครงการตอ่จาก ECAP II AWGIPC และได้ร่วมมือกนัในหลาย ๆ แผนงานซึง่เก่ียวกบัการ
ขบัเคล่ือนอปุสงค์ทาง IP  

ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมภายในภมูิภาคส าหรับการบงัคบัใช้ในอนาคต AWGIPC ได้
ตดัสินใจรวบรวมและบงัคบัใช้แผนยทุธศาสตร์ IPR ของอาเซียน ปี 2554-2558 ตอ่เน่ืองจาก
แผนปฏิบตักิารปี 2547-2553 โดยมีฟิลิปปินส์เป็นประเทศหลกั ประเด็นเก่ียวกบัทรัพย์สินทาง
ปัญญาและสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญามีความซบัซ้อนทางเทคนิคมากขึน้ (เชน่ การคุ้มครอง
สิทธิบตัรและลิขสิทธ์ิท่ีมีขอบเขตกว้างขึน้และลกึมากขึน้ เพ่ือให้ทนัตอ่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
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ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและการส่ือสาร) นอกจากนี ้ยงัครอบคลมุถึงสาขาท่ีกว้างมากขึน้ในด้าน
ภมูิปัญญาท้องถ่ิน (TK) ทรัพยากรชีวภาพ (GR) และการแสดงออกซึง่วฒันธรรมดัง้เดิม (CTE) 
โครงสร้างพืน้ฐานทางทรัพย์สินทางปัญญาและความเช่ียวชาญมีความแตกตา่งอยา่งมากภายใน
อาเซียน โดยมีชอ่งวา่งความแตกตา่งระหวา่งอาเซียนเดมิ 6 และอาเซียนใหม่ ความแตกตา่ง
ดงักลา่วมีนยัยะเก่ียวกบัธรรมชาตแิละความเอาจริงเอาจงัทางด้านความร่วมมือในภมูิภาค และ
ความต้องการความชว่ยเหลือทางเทคนิคภายในอาเซียนและระหวา่งกลุม่ย่อยของประเทศสมาชิก 
นอกจากนี ้ทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีประสบการณ์และมีความสามารถทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาและ
ศกัยภาพทางสถาบนัในอาเซียน ยงัคงมีจ ากดั ในระหวา่งนี ้ได้มีความพยายามท่ีจะบงัคบัใช้แนวทาง 
“อาเซียน-ชว่ย-อาเซียน” เม่ือสามารถท าได้ รวมถึงการแลกเปล่ียนบทเรียนและการพิจารณาอยา่ง
ลกึซึง้เก่ียวกบันโยบายของประเทศสมาชิก ในการเข้าเป็นสมาชิกของสนธิสญัญาระหว่างประเทศ
และการปฏิบตัิตามกิจกรรมหรือแผนงานท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สินทางปัญญา  
 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)  
อาเซียนลงนามกรอบความตกลง e-ASEAN ในปี พ.ศ. 2543 ซึง่ก าหนดวตัถปุระสงค์ของ

ความร่วมมืออาเซียนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ดงันี ้(1) พฒันา เสริมสร้างความแข็งแกร่ง 
และสง่เสริมความสามารถในการแขง่ขนัในสาขา ICT ของอาเซียน (2) ลดความแตกตา่งทางดจิิตอล
ในประเทศสมาชิกอาเซียนและระหวา่งประเทศสมาชิก (3) สง่เสริมความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและ
เอกชนในด้านการรับรู้เร่ือง e-ASEAN และ (4) สง่เสริมการเปิดเสรีการค้าผลิตภณัฑ์ ICT การบริการ
เก่ียวกบั ICT และการลงทนุเพ่ือการสนบัสนนุ e-ASEAN  

กรอบความตกลง e-ASEAN ก าหนดมาตรการเพ่ืออ านวยความสะดวก หรือสง่เสริม (1) 
การจดัตัง้โครงสร้างพืน้ฐานส าหรับข้อมลูของอาเซียน (2) การเติบโตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-
commerce) ในอาเซียน (3) การเปิดเสรีการค้าผลิตภณัฑ์ ICT การบริการเก่ียวกบั ICT และการ
ลงทนุเพ่ือการสนบัสนนุ e-ASEAN (4) การลงทนุในการผลิตผลิตภณัฑ์ ICT และการให้บริการ ICT 
(5) สงัคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Society) และการเสริมสร้างความสามารถเพ่ือท่ีจะลดความแตกตา่ง
ด้านดจิิตอลภายในและระหวา่งประเทศสมาชิก และ (6) ใช้เทคโนโลยี ICT ในการให้บริการของ
รัฐบาล (e-Government)  

อาเซียนได้จดัท าแผนแมบ่ท ICT ของอาเซียนส าหรับปี พ.ศ. 2554-2558 เพ่ือรองรับการ
พฒันาของอาเซียน แผนแมบ่ทดงักล่าวมีเป้าหมายท่ีจะเป็นยทุธศาสตร์เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
บทบาทของสาขา ICT ในการด าเนินการตามแผนงานประชาคมอาเซียน (2552-2558) (Roadmap 
for an ASEAN Community) แผนแมบ่ทจะก าหนดผลลพัธ์ท่ีจะยกระดบัสาขา ICT ของอาเซียน 
รวมถึงความคิดริเร่ิม ASEAN Broadband Corridor ใบรับรองทกัษะทาง ICT การปรับประสาน
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กฎระเบียบด้าน ICT คา่บริการ international roaming และความปลอดภยัใน Cyber (Cyber 
Security) เป็นต้น ในการประชมุรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครัง้ท่ี 
8 เม่ือเดือนสิงหาคม 2551 ได้ให้ความเห็นชอบการด าเนินโครงการเพ่ือจดัท าแผนแม่บทดงักล่าว 
และเห็นชอบให้มีการจดัตัง้คณะกรรมการเฉพาะกิจอาเซียนเพ่ือร่วมประชมุและหารือในการท าแผน
แมบ่ท ICT อาเซียน ท่ีผา่นมาอาเซียนได้หารือเก่ียวกบัโครงสร้างพืน้ฐานข้อมลูของอาเซียน (ASEAN 
Information Infrastructure: AII) อยา่งสม ่าเสมอ และได้ด าเนินการตา่ง ๆ เพ่ือท่ีจะสง่เสริมด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานฯ กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างพืน้ฐานฯ มีการพฒันาไปมาก โดยเฉพาะ
การจดัท า Guidelines for the Next Generations Network (NGN) Migration ท่ีจดัท าโดย 
ASEAN Telecommunication Regulators’ Council (ATRC) ส าหรับการด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีส าคญั
รวมถึงความปลอดภยัในข้อมลูและเครือขา่ย และการส่ือสารในชนบท อยา่งไรก็ตาม ความร่วมมือ
ในภมูิภาคอาเซียนในด้าน AII จะเน้นการเสริมสร้างความสามารถ การศกึษา การวิจยั ไมไ่ด้มุง่เน้น
การก่อสร้าง ส าหรับการเช่ือมโยงทางกายภาพ ตัง้แตปี่ 2549 เครือข่ายของคณะ ASEAN 
Computer Emergency Response ได้ด าเนินงานอย่างตอ่เน่ืองทัง้ภายในภมูิภาคอาเซียน และ
ระหวา่งอาเซียนกบัคูเ่จรจา ขณะนีอ้าเซียนก าลงัด าเนินการจดัตัง้เครือขา่ยการแลกเปล่ียนทาง
อินเตอร์เน็ตในภมูิภาค (ASEAN Internet Exchange Network)  

นโยบายและโครงการการเช่ือมโยง ICT อ่ืน ๆ  
อาเซียนยงัด าเนินการสง่เสริมการพฒันาแรงงานด้าน ICT ความสามารถในการแขง่ขนัใน

ตลาด ICT และการด าเนินธุรกิจและสงัคมด้วยส่ือ Online เพ่ือท่ีจะสง่เสริมบทบาทของอาเซียนใน
สาขา ICT ในภมูิภาค อาเซียนด าเนินการความร่วมมือกบัคูเ่จรจาได้แก่ จีน ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ สหภาพ
ยโุรป อินเดีย และสหภาพการส่ือสารโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ รวมถึงการหารือและการพฒันา
โครงการซูเปอร์ไฮเวย์ข้อมลูอาเซียน-จีน และเครือขา่ยข้อมลู Trans-Eurasia ท่ีก าลงัด าเนินการอยู่ 
ขณะท่ีภาคเอกชนก็มีบทบาทเก่ียวกบัสาขา ICT ในระดบัตา่ง ๆ ตัง้แตโ่ครงการถึงนโยบายและการ
ปรึกษาด้านกฎระเบียบ  
 

ความม่ันคงด้านพลังงานในอาเซียน  
วตัถปุระสงค์โดยรวมของความร่วมมือด้านพลงังานในอาเซียน เพ่ือสง่เสริมความมัน่คงและ

ความยัง่ยืนด้านพลงังานในภมูิภาคอาเซียน โดยค านงึถึงประเดน็ด้านสขุภาพ ความปลอดภยั และ
สิ่งแวดล้อม ความร่วมมือด้านพลงังานของอาเซียนในปัจจบุนั ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบตัิการ
อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านพลงังาน ปี พ.ศ. 2553-2558 (ASEAN Plan of Action on Energy 
Cooperation: APAEC) ให้ความส าคญัในโครงการหลกั 7 สาขา ได้แก่ (1) การเช่ือมโยงระบบสาย
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สง่ไฟฟ้าของอาเซียน (ASEAN Power Grid: APG) (2) การเช่ือมโยงท่อสง่ก๊าซธรรมชาตขิอง
อาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline: TAGP) (3) เทคโนโลยีถ่านหินและถ่านหินสะอาด (4) 
พลงังานท่ีนามาใช้ใหมไ่ด้ (Renewable Energy: RE) (5) การสงวนรักษาและประสิทธิภาพของ
พลงังาน (Energy Efficiency and Conservation: EE&C) (6) นโยบายและการวางแผนพลงังาน
ภมูิภาค และ (7) พลงังานนิวเคลียร์  

การเช่ือมโยงทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตขิองอาเซียน (TAGP) เป็นการก่อสร้างท่อสง่ก๊าซความยาว 
4,500 กิโลเมตร ซึง่สว่นใหญ่อยูใ่ต้ทะเล มีมลูคา่ประมาณ 7 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ ณ ปัจจบุนั อยู่
ระหวา่งด าเนินโครงการเช่ือมโยงทอ่สง่ก๊าซแบบทวิภาคี จ านวน 8 โครงการ มีความยาวรวมทัง้สิน้
ประมาณ 2,300 กิโลเมตร ทัง้นี ้เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของการเช่ือมโยงระหวา่งกนัของ TAGP 
อาเซียนจ าเป็นต้องได้รับการสนบัสนนุเงินทนุล่วงหน้า รวมทัง้ก าหนดกลไกและรูปแบบการ
สนบัสนนุทางการเงินเพ่ือด าเนินงานตามความตกลงท่ีมีอยู่ ขณะเดียวกนัการพฒันาโครงการ
เช่ือมโยงระบบสายสง่ไฟฟ้าของอาเซียน (APG) ซึง่มีมลูคา่ประมาณ 5.9 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน
ปัจจบุนัมีความก้าวหน้าโดยอยูร่ะหว่างด าเนินโครงการเช่ือมโยงระบบสายสง่ไฟฟ้า 4 โครงการ และ
อยูร่ะหว่างการวางแผนโครงการเพิ่มเตมิอีก 11 โครงการ เพ่ือให้มีการเช่ือมโยงระหว่างกนัภายในปี 
พ.ศ. 2558 ทัง้นี ้เพ่ือให้โครงการ APG มีความคืบหน้า อาเซียนจ าเป็นต้อง (1) เร่งรัดการพฒันา
โครงการเช่ือมโยง APG 15 โครงการ รวมถึงการก าหนดรูปแบบและกลไกการสนบัสนนุเงินทนุ (2) 
พฒันาพลงังานจากแหลง่ตา่ง ๆ อย่างเหมาะสม ระหวา่งสาขาผลิตพลงังานกบัแหลง่พลงังานใน
ท้องถ่ิน (3) สนบัสนนุการใช้ทรัพยากรในอาเซียนอย่างเหมาะสม เชน่ เงินทนุ ผู้ เช่ียวชาญ และสินค้า
ท่ีน ามาใช้ในสาขาการผลิต การสง่ และการกระจายพลงังาน ความร่วมมือด้านพลงังานในอาเซียน
ยงัค านงึถึงการสง่เสริมการแขง่ขนัด้านการตลาดพลงังานท่ีมีประสิทธิภาพ การมีอปุทานด้าน
พลงังานท่ีเช่ือถือได้และมัน่คง และการพฒันาสาขาพลงังานท่ีมีพลวตัรในภมูิภาค  

นอกจากนี ้อาเซียนยงัมีกิจกรรมเพิ่มขึน้อยา่งมากในสาขาความร่วมมือด้านการสงวนรักษา
และประสิทธิภาพพลงังาน (EE&C) และการน าพลงังานมาใช้ใหมไ่ด้ (RE) โดยครอบคลมุโครงการ
เสริมสร้างศกัยภาพขององค์กร เพิ่มการมีสว่นร่วมของภาคเอกชนในโครงการ EE&C และ RE และ
การขยายตลาดส าหรับสินค้า EE และ RE ทัง้นี ้แผนปฏิบตักิารอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้าน
พลงังาน ปี พ.ศ. 2553-2558 (APAEC 2010-2015) ได้ก าหนดเป้าหมายในการลดอตัราสว่นของ
ปริมาณการใช้พลงังานตอ่ผลิตภณัฑ์มวลรวม (Energy Intensity) ของอาเซียนลงอย่างน้อย 8% 
ภายในปี พ.ศ. 2558 โดยใช้ฐานปี พ.ศ. 2548 และการบรรลเุป้าหมายการมีพลงังานท่ีนามาใช้ใหม่ 
15% ของศกัยภาพการเก็บพลงังานรวมในภมูิภาค ในสาขาถ่านหิน อาเซียนได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อ
สง่เสริมการพฒันาและการใช้เทคโนโลยีถ่านหินและถ่านหินสะอาดอยา่งยัง่ยืน ทัง้นี ้แผนงานด้าน
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พลงังานของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ชีใ้ห้เห็นถึงการขยายตวัอย่างรวดเร็วของการใช้ถ่านหินใน
การผลิตพลงังาน ซึง่แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการสง่เสริมและการเพิ่มขึน้ของการใช้และการค้าถ่าน
หินท่ีสะอาดขึน้ ท าให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกนั อนัจะน าไปสูก่าร
รวมกลุม่สาขาพลงังานในภมูิภาค  

เพ่ือสนบัสนนุบทบาทของอาเซียนด้านพลงังานในภมูิภาค ความร่วมมือด้านพลงังานของ
อาเซียนกบัประเทศคูเ่จรจาจึงครอบคลมุกิจกรรม แผนงานและโครงการท่ีหลากหลาย กิจกรรม
ส าคญัท่ีอยูร่ะหว่างด าเนินการ ได้แก่ การด าเนินงานตามแผนงานความร่วมมือด้านพลงังานระหวา่ง
อาเซียน-สหภาพยโุรป ปี 2553 การพฒันาแผนงานการเก็บส ารองน า้มนัส าหรับประเทศสมาชิก
อาเซียน+3 การด าเนินโครงการกลไกการพฒันาพลงังานสะอาด (Clean Development 
Mechanism) และโครงการเสริมสร้างศกัยภาพด้านพลงังานนิวเคลียร์  

(กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ, 2554) 
 

ความร่วมมือทางเศรษฐกจิกับประเทศ/กลุ่มประเทศนอกภูมิภาค  
(External Relations)  
 

 นอกจากความร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิกด้วยกนัแล้ว อาเซียนยงัได้มีความร่วมมือและ
สถาปนาความสมัพนัธ์ในฐานะคูเ่จรจากบั 10 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ญ่ีปุ่ น สหภาพ
ยโุรป นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ อินเดีย จีน รัสเซีย และกบัจีน ญ่ีปุ่ น และเกาหลีใต้ ใน
กรอบอาเซียน+3 และโครงการเพ่ือการพฒันาแหง่สหประชาชาต ิ(UNDP) แตล่ะประเทศสมาชิก   
อาเซียนจะแบง่กนัท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนกบัประเทศคูเ่จรจาเหล่านี ้โดยจะมี 
การผลดัเปล่ียนกนัทกุ ๆ 3 ปี อาเซียนได้มีการปรึกษาหารืออย่างสม ่าเสมอกบัประเทศคูเ่จรจาใน
ลกัษณะการประชมุระดบัเจ้าหน้าท่ี และการพบปะกนัในระดบัรัฐมนตรีในการประชมุท่ีเรียกวา่ Post 
Ministerial Conferences (PMC) ซึง่จะมีขึน้ภายหลงัการประชมุรัฐมนตรีตา่งประเทศอาเซียนในทกุ
ปี ซึง่ในปี พ.ศ. 2547 อาเซียนได้ปรับปรุงรูปแบบการประชมุดงักลา่ว โดยจดัให้มีการประชมุ PMC 
กบัประเทศคูเ่จรจา 6 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา สหภาพยโุรป นิวซีแลนด์ รัสเซีย และ
สหรัฐอเมริกา โดยมีรัฐมนตรีตา่งประเทศของอาเซียนเข้าร่วม 5 คนในแตล่ะการประชมุ (จากเดมิซึง่
มีรัฐมนตรีตา่งประเทศอาเซียนเพียง 1 คน) ส าหรับจีน ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ และอินเดียจะปรับให้เป็น
การประชมุระหว่างรัฐมนตรีตา่งประเทศอาเซียน 10 ประเทศกบัทัง้ 4 ประเทศ โดยแยกเป็นราย
ประเทศ และจดัขึน้ในชว่งก่อนการประชมุสดุยอดอาเซียน และประชมุสดุยอดอาเซียน+3 และ
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อาเซียน+1 (จีน ญ่ีปุ่ น และเกาหลีใต้) และการประชมุสดุยอดอาเซียน-อินเดีย  ซึง่มีขึน้ในชว่ง
ปลายปีของทกุปี  
 นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการสนบัสนนุการด าเนินงานความสมัพนัธ์ระหวา่งอาเซียนกบัประเทศคู่
เจรจาและองค์การระหว่างประเทศ อาเซียนได้จดัตัง้คณะกรรมการในนครหลวงของประเทศคูเ่จรจา 
ท่ีเรียกวา่ คณะกรรมการอาเซียนในประเทศท่ีสาม (ASEAN Committee in Third Country) 
คณะกรรมการเหลา่นีป้ระกอบด้วยหวัหน้าคณะผู้แทนทางการทตูของประเทศสมาชิกอาเซียนใน
ประเทศเจ้าภาพ มีหน้าท่ีในการปรึกษาหารือและประสานงานกบัรัฐบาลประเทศคูเ่จรจาเก่ียวกบั
ความชว่ยเหลือและความร่วมมือท่ีให้แก่ประเทศอาเซียน 
(www.dft.moc.go.th/nongkhai/detail/20053301647121.htm) 
 

อาเซียน+3 (จีน เกาหลี และญ่ีปุ่น) 
  ในการประชมุ Informal ASEAN Summit ครัง้ท่ี 3 เม่ือเดือนพฤศจิกายน 1999 ณ กรุง
มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้น าอาเซียนและประเทศ+3 (จีน เกาหลี และญ่ีปุ่ น) ได้มีแถลงการณ์ร่วม
วา่ด้วยความร่วมมือเอเชียตะวนัออก (1st Joint Statement on East Asia Cooperation) เพ่ือ
ประกาศเจตนารมณ์อยา่งเป็นทางการเป็นครัง้แรก ท่ีจะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ การเงิน สงัคม วิทยาศาสตร์ วฒันธรรม และการพฒันา ซึง่นบัได้วา่เป็นก้าวแรก
และก้าวส าคญัของการพฒันาความร่วมมือระหว่างอาเซียนกบัประเทศ+3 (จีน เกาหลี ญ่ีปุ่ น) 

ผู้น าอาเซียน+3 ได้ให้ความเห็นชอบการจดัตัง้กลุม่วิสยัทศัน์เอเชียตะวนัออก (East Asia 
Vision Group: EAVG) ขึน้เม่ือเดือนตลุาคม 1999 ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ นกัวิชาการ 
ผู้ เช่ียวชาญ และภาคเอกชน (ไมร่วมภาครัฐ) เพ่ือระดมความคดิและแสวงหาแนวทางการขยาย
ความร่วมมือระหวา่งกนั ตอ่มาในการประชมุผู้น าอาเซียน+3 เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2544 ณ กรุง
บนัดาร์ เสรี เบกาวนั ประเทศบรูไนฯ ท่ีประชมุได้พิจารณาจดัตัง้กลุม่ศกึษาเอเชียตะวนัออก (East 
Asia Study Group: EASG) ขึน้ ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีอาวโุสภาครัฐ เพ่ือประเมินนยัส าคญัของ
ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ของ EAVG 
 EASG ได้พิจารณาข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ของ EAVG และได้คดัเลือกมาตรการท่ีเห็นว่าเป็น
มาตรการท่ีสามารถด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมได้ (Implementable Concrete Measures) 
โดยจดักลุม่เป็นมาตรการระยะสัน้ 17 มาตรการ และมาตรการระยะปานกลางถึงระยะยาว 9 
มาตรการ 

ในการประชมุ ASEAN+3 Summit เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2547 ณ กรุงเวียงจนัทน์ 
ประเทศลาว ผู้น าอาเซียน+3 ได้แลกเปล่ียนความเห็นในการจดัตัง้เขตการค้าเสรีเอเชียตะวนัออก 
(East Asia Free Trade Area: EAFTA) และเห็นชอบตามมตขิองท่ีประชมุรัฐมนตรีเศรษฐกิจ

http://www.dft.moc.go.th/nongkhai/detail/20053301647121.htm
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อาเซียน+3 (ASEAN Economic Ministers+3 Consultations: AEM+3) ให้มีการจดัตัง้กลุม่
ผู้ เช่ียวชาญ (Expert group) เพ่ือศกึษาความเป็นไปได้ของการจดัตัง้ EAFTA ซึง่เป็นหนึง่ใน 9 
มาตรการระยะปานกลางถึงระยะยาว ท่ีเป็นข้อเสนอแนะของกลุม่ EAVG ภายใต้กรอบความร่วมมือ
อาเซียน+3  

กลุม่ผู้ เช่ียวชาญ ประกอบไปด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ/ผู้ เช่ียวชาญ ซึง่สว่นใหญ่เป็นนกัวิชาการจาก
สถาบนัหรือมหาวิทยาลยัซึง่มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านเอเชียศกึษา จาก 13 ประเทศสมาชิก  
 ผลการศกึษา EAFTA: Phase I 

ผู้ เช่ียวชาญได้มีการประชมุกนัทัง้หมด 4 ครัง้ และสรุปผลการศกึษา “Towards an East 
Asia FTA: Modality and Roadmap”  (Final Report of EAFTA: Phase I) โดยผู้ เช่ียวชาญ ระบวุา่
การจดัท า EAFTA นัน้ จะท าให้ GDP ของประเทศสมาชิกเพิ่มขึน้เฉล่ีย 1.2% และสวสัดกิารทาง
เศรษฐกิจ (Economic Welfare) เพิ่มขึน้ 104.6 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยในสว่นของอาเซียน จะ
ได้รับประโยชน์มากกว่าโดย GDP ของอาเซียน เพิ่มขึน้ 3.6% ขณะท่ีจีน เกาหลี ญ่ีปุ่ นเพิ่มขึน้เฉล่ีย 
0.9% ในสว่นของไทย GDP จะเพิ่มขึน้เทา่กบั 4.5% และ Economic Welfare เพิ่มขึน้ 8,798 ล้าน
เหรียญสหรัฐ 

ตอ่มาท่ีประชมุสดุยอดอาเซียน+3 ครัง้ท่ี 10 (The 10th ASEAN plus Three Summit) เม่ือ
วนัท่ี 14 มกราคม 2550 ท่ีเมืองเซบ ูประเทศฟิลิปปินส์ได้เห็นชอบข้อเสนอของเกาหลีท่ีจะให้มี
การศกึษาเพิ่มเตมิในขัน้ท่ี 2 (EAFTA Phase II) โดยกลุม่ผู้ เช่ียวชาญฯ ของ EAFTA ได้ท าการศกึษา
ถึงความเป็นไปได้ในการจดัท าความตกลงการค้าเสรีเอเชียตะวนัออก ระยะท่ี 2 ซึง่มีการประชมุ
ทัง้หมด 5 ครัง้  

ผลการศกึษา EAFTA Phase II 
ผลการศกึษา EAFTA Phase II นัน้ ได้ศกึษาลงลกึในประเดน็ทางด้านเทคนิคท่ีส าคญั เพ่ือ

ศกึษาถึงความเป็นไปได้ ประโยชน์ และผลกระทบท่ีจะได้รับจากการจดัท าความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน+3 ขึน้ โดยผู้ เช่ียวชาญฯ มองวา่ EAFTA จะสง่ผลประโยชน์ตอ่ประเทศสมาชิกมากน้อยแค่
ไหนนัน้ ขึน้อยูก่บัระดบัของการเปิดตลาด ย่ิงเปิดมากเทา่ไหร่ก็ยิ่งเพิ่มมลูคา่การค้าระหวา่งกนัมาก
ขึน้ อย่างไรก็ตามรายการสินค้าอ่อนไหวของแตล่ะประเทศยงัคงเป็นประเดน็ท่ีต้องพิจารณาอยู่ 

นอกจากนี ้ผู้ เช่ียวชาญฯ มองวา่ EAFTA นัน้ จะต้องแก้ไขปัญหาความแตกตา่งของกฎว่า
ด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า (ROOs) ในแตล่ะความตกลง ASEAN+1 นัน้ ท าให้เกิดอปุสรรคแก่
ผู้ประกอบการ ดงันัน้ การรวมกฎให้เป็นหนึง่เดียว (Unified ROOs regime) ภายใต้ EAFTA จะชว่ย
ลด Transaction Cost ส าหรับผู้ประกอบการในการสง่ออกไปยงัภมูิภาคเอเชียตะวนัออกโดยใช้ 
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One Set of Harmonized ROOs ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียน+3 แทนท่ีจะต้องใช้ 3 กฎภายใต้
กรอบความตกลงตา่ง ๆ  

นอกจากนี ้ผู้ เช่ียวชาญฯ เสนอให้เร่ิมมีการเจรจาจดัท าความตกลง EAFTA อย่างช้าสดุ
ภายใน ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2554) 

สถานะลา่สดุ  จากการประชมุรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกบัประเทศคูเ่จรจา+3 และการ
ประชมุรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเชียตะวนัออก หรือกลุม่ประเทศอาเซียน+6 (East Asia Summit 
Ministers Working Lunch) เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2552 ณ กรุงเทพฯ ท่ีประชมุรับทราบผล
การศกึษาของทัง้ 2 กรอบ (EAFTA และ CEPEA) และมีมตใิห้ภาครัฐของแตล่ะประเทศสมาชิก
ท าการศกึษาเชิงลกึด้านเทคนิคจากผลการศกึษาดงักล่าว 

ท่ีประชมุเห็นชอบให้มีการจดัตัง้คณะท างานเพ่ือพิจารณาแนวทางการรวมกลุม่ในระดบั
ภมูิภาค โดยแบง่ออกเป็น 4 กลุม่หลกั ได้แก่  

1. การรวมกลุม่ว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้าในแตล่ะกรอบ (Unified Rules of Origin)  
2. การจ าแนกพิกดัศลุกากร (Tariff Nomenclature)  
3. กระบวนการด้านศลุกากร (Customs Procedure)  
4. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Economic Cooperation) 
โดยจะเสนอผลการศกึษาในท่ีประชมุรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศคูเ่จรจาใน

เดือนสิงหาคม 2553 
 

อาเซียน+6 (จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) 
 ในระหวา่งการประชมุรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ญ่ีปุ่ น (AEM-METI) และรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน+3 (AEM+3) ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เม่ือเดือนสิงหาคม 2549 
ประเทศญ่ีปุ่ นเสนอให้กลุม่ผู้ เช่ียวชาญภาควิชาการ (Track II) ของกลุม่ประเทศ East Asia Summit 
หรือ EAS ประกอบด้วยอาเซียน จีน ญ่ีปุ่ น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ท าการศกึษา
ความเป็นไปได้ในการจดัตัง้ Comprehensive Economic Partnership in East Asia (CEPEA) ซึง่
เป็น FTA ระหวา่ง ประเทศอาเซียน+6 ประกอบด้วย จีน ญ่ีปุ่ น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ ท่ีประชมุ EAS ครัง้ท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2550 ณ เมืองเชบ ูประเทศฟิลิปปินส์ มีมติ
เห็นชอบให้ด าเนินการศกึษาดงักลา่ว โดยญ่ีปุ่ นจะจดัให้มีการประชมุร่วมกนัระหว่างนกัวิชาการซึง่
เป็นตวัแทนของแตล่ะประเทศครัง้แรกในเดือนมิถนุายน 2550 

กลุม่ผู้ เช่ียวชาญฯ ของ CEPEA ได้ท าการศกึษาถึงความเป็นไปได้ในการจดัท าความตกลง
การค้าเสรีระหวา่งประเทศอาเซียน+6 (CEPEA) โดยมีการประชมุร่วมกนัทัง้หมด 6 ครัง้  
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ผลการศึกษา Phase I 
ผู้ เช่ียวชาญฯ ได้สรุปผลการศกึษา (Final report of CEPEA Track Two: Phase I) และ

น าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้น าเอเชียตะวนัออก (East Asia Summit: EAS) ในเดือนธนัวาคม 2551 ท่ี
กรุงเทพฯ โดยระบวุา่การจดัท า CEPEA นัน้ จะท าให้ GDP ของประเทศสมาชิกเพิ่มขึน้เฉล่ีย 2.11% 
โดยในสว่นของอาเซียนนัน้ จะได้รับประโยชน์มากกวา่โดย GDP ของอาเซียน เพิ่มขึน้ 3.83% ใน
สว่นของไทย GDP จะเพิ่มขึน้เทา่กบั 4.78% 

นอกจากนี ้ผลการศกึษาได้ครอบคลมุประเดน็อ่ืน ๆ ท่ีส าคญั ได้แก่ ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ องค์ประกอบของ CEPEA ซึง่ประกอบด้วย  การเปิดเสรีทางการค้าและการลงทนุ การ
อ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทนุ ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ พลงังานและ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี ้ได้เสนอแนะแนวทางสูก่ารท าเขตการค้าเสรีเอเชีย
ตะวนัออก โดยเสนอให้ประเทศสมาชิกต้องเร่ิมท่ีเข้าใจหลกัพืน้ฐานและเป้าหมายของ CEPEA อนั
จะมุง่ไปสูก่ารเปิดเสรี การอ านวยความสะดวก และความร่วมมือระหวา่งกนั 

การประชมุ AEM ครัง้ท่ี 40 และ AEM-METI Consultations ครัง้ท่ี 15 ระหวา่งวนัท่ี 25-28 
สิงหาคม 2551 ณ ประเทศสิงคโปร์ มีมตเิห็นชอบและสนบัสนนุกลุม่ผู้ เช่ียวชาญในการศกึษาตอ่ใน
ระยะท่ี 2 (CEPEA Track Two Study Group: Phase II) โดยเน้น 3 เสาหลกั คือ ด้านความร่วมมือ 
(Cooperation) ด้านการอ านวยความสะดวก (Facilitation) และการเปิดเสรี (Liberalization) 

นอกจากนี ้ท่ีประชมุได้มีข้อเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการศกึษา CEPEA Phase II โดย
ให้ครอบคลมุถึงการศกึษาวิเคราะห์ในความตกลง ASEAN+1 FTAs ท่ีมีอยู ่รวมไปถึงกฎ Special & 
Differential Treatment ท่ีมีประสิทธิภาพ แนวทางของการเปิดเสรี (Liberalization) และการอ านวย
ความสะดวก (Facilitation) ท่ีเหมาะสมซึง่น าไปสูแ่นวทางท่ีจะชว่ยลดชอ่งว่างของระดบัการพฒันา
ของประเทศสมาชิก และระบแุนวทางด้านความร่วมมือตา่ง ๆ ท่ีชว่ยสร้างความสามารถ (Capacity) 
ของประเทศสมาชิก เพ่ือรองรับการเปิดเสรีภายใต้อาเซียน+6 (CEPEA) 

ผลการศึกษา Phase II 
ผลการศกึษา EAFTA Phase II นัน้ได้ศกึษาลงลกึในสาขาการผลิตท่ีส าคญั เพ่ือศกึษาเชิง

ลกึถึงผลกระทบของการจดัตัง้เขตการค้าเสรีตอ่สาขาการผลิตนัน้ ๆ โดยมีการจดัล าดบัความส าคญั 
(Priority) ของภาคสาขาการผลิตหลกั ๆ และศกึษาในสาขาท่ีมีความอ่อนไหว เชน่ เกษตร และ
อตุสาหกรรมรถยนต์ นอกจากนีจ้ะมีการศกึษาถึงผลกระทบตอ่ภาคบริการและการลงทนุ ถ่ินก าเนิด
สินค้า ความร่วมมือด้านการพฒันา การอ านวยความสะดวกด้านการค้าและบริการ 

ได้มีการเสนอผลการศกึษาตอ่ท่ีประชมุรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน+3 ในเดือนสิงหาคม 
2009 แล้ว  และท่ีประชมุให้ศกึษาเพิ่มเตมิตอ่ไป 
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สถานะล่าสดุ 
จากการประชมุรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนกบัประเทศคูเ่จรจา+3 และการประชมุรัฐมนตรี

เศรษฐกิจเอเชียตะวนัออก หรือ กลุม่ประเทศอาเซียน+6 (East Asia Summit Ministers Working 
Lunch) เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2009 ณ กรุงเทพฯ ท่ีประชมุรับทราบผลกาสรศกึษาของทัง้ 2 กรอบ 
(EAFTA และ CEPEA) และมีมตใิห้ภาครัฐของแตล่ะประเทศสมาชิกท าการศกึษาเชิงลกึด้านเทคนิค
จากผลการศกึษาดงักล่าว 

ท่ีประชมุเห็นชอบให้มีการจดัตัง้คณะท างานเพ่ือพิจารณาแนวทางการรวมกลุม่ในระดบั
ภมูิภาค โดยแบง่ออกเป็น 4 กลุม่หลกั ได้แก่  

1. การรวมกลุม่ว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้าในแตล่ะกรอบ (Unified Rules of Origin)   
2. การจ าแนกพิกดัศลุกากร (Tariff Nomenclature)   
3. กระบวนการด้านศลุกากร (Customs Procedure)  
4. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Economic Cooperation) โดยเสนอผลการศกึษาในท่ี

ประชมุรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศคูเ่จรจาในเดือนสิงหาคม 2553 
 

  อาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  
 ผู้น าอาเซียน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วม ตกลงให้เร่ิมการ
จดัท าความตกลงการค้าเสรีระหวา่งอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 
2547 ณ กรุงเวียงจนัทน์ ประเทศลาว หวัข้อหลกัของการเจรจา ได้แก่ การค้าสินค้า กฎวา่ด้วยถ่ิน
ก าเนิดสินค้า การค้าบริการ การลงทนุ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และประเดน็กฎหมายและสถาบนั 

กลไกการเจรจามี ASEAN-Australia-New Zealand Trade Negotiating Committee: 
AANZTNC เป็นคณะท างานหลกัในการเจรจา โดยมีหวัหน้าคณะเจรจาของบรูไนฯ ท าหน้าท่ี
ประธานฝ่ายอาเซียน AANZTNC ได้ตัง้คณะท างานและกลุม่ผู้ เช่ียวชาญขึน้มาเพื่อรับผิดชอบการ
เจรจาในเร่ือง (1) กฎวา่ด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า (2) การค้าบริการ  (3) การลงทนุ ( 4) ประเดน็กฎหมาย 
(5) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (6) พิธีการศลุกากร (7) สขุอนามยัและสขุอนามยัพืช (8) มาตรฐาน 
กฎระเบียบทางเทคนิค และขัน้ตอนการประเมินความสอดคล้อง และ (9) ทรัพย์สินทางปัญญา 

แนวทางการเจรจาเป็นการเจรจาแบบ Single Undertaking โดยมีการเจรจาทกุหวัข้อไป
พร้อม ๆ กนั และตกลงยอมรับผลการเจรจาทัง้หมดในคราวเดียว มีเป้าหมายให้มีการเจรจาใน
สาระส าคญัแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2551 เพ่ือให้สามารถลงนามความตกลงได้ในการ
ประชมุ AEM-CER Consultations ในเดือนสิงหาคม 2551 
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ความตกลง AANZFTA มีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 1 มกราคม 2553 กบัประเทศออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ บรูไนฯ มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ส าหรับประเทศกมัพชูา 
อินโดนีเซีย และลาว ความตกลงมีผลบงัคบัใช้ในอีก 60 วนัหลงัจากวนัท่ีให้สตัยาบนั ส าหรับไทยมี
ผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 12 มีนาคม 2553 

 

 อาเซียน และสหภาพยุโรป (EU) 
 ในการประชมุรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและสหภาพยโุรป ครัง้ท่ี 8 ณ ประเทศบรูไนฯ เม่ือ
วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2550 ทัง้สองฝ่ายได้ประกาศเจตนารมณ์ท่ีจะเจรจาความตกลงการค้าเสรี
ระหวา่งอาเซียนและสหภาพยโุรป โดยเป็นการเจรจาระหวา่งภมูิภาคตอ่ภมูิภาค กรอบการเจรจา
ครอบคลมุเร่ืองการเปิดตลาดสินค้า บริการ การลงทนุ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านตา่ง ๆ 
โดยตัง้คณะกรรมการร่วมจดัท าความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยโุรป (Joint Committee on 
ASEAN-EU FTA) ท าหน้าท่ีคณะเจรจาหลกั (Trade Negotiating Committee: TNG) ส าหรับการ
เจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยโุรป และจะมีการตัง้คณะท างานและกลุ่มเจรจาตา่ง ๆ 
ขึน้ หลงัจากสามารถตกลงหวัข้อการเจรจาทัง้หมดได้แล้ว 

แผนการเจรจา ก าหนดให้มีการเจรจาปีละ 4 ครัง้ โดยการเจรจาครัง้แรกมีขึน้ในเดือน
มกราคม 2551 ในการเจรจาแตล่ะครัง้ สหภาพยโุรปจะจดัให้มีการสมัมนาหรือประชมุเชิงปฏิบตักิาร 
เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการเจรจาของอาเซียนก่อนการประชมุ 
  ในการประชมุคณะกรรมการร่วม ครัง้ท่ี 7 ระหวา่งวนัท่ี 4-5 มีนาคม 2552 ณ ประเทศ
มาเลเซีย สหภาพยโุรปเห็นว่าการเจรจาด าเนินไปอย่างลา่ช้า อาเซียนมีระดบัการพฒันาท่ีแตกตา่ง
กนัมาก จงึต้องการเจรจากบัสมาชิกอาเซียนท่ีมีความพร้อมก่อน ในขณะท่ีอาเซียนยืนยนัการเจรจา
ในระดบัภมูิภาค ทัง้สองฝ่ายจงึเห็นพ้องท่ีจะพกัการเจรจาในระดบัภมูิภาค และได้น าเร่ืองเสนอตอ่ท่ี
ประชมุรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-สหภาพยโุรปพิจารณา ในระหวา่งการประชมุ AEM Retreat 
เดือนพฤษภาคม 2552 ซึง่ท่ีประชมุรับทราบเร่ืองหยดุพกัการเจรจา 
 

 อาเซียน และอินเดีย  
 ผู้น าอาเซียน-อินเดีย ได้ร่วมลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการจดัท า FTA อาเซียน-
อินเดีย (Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between 
ASEAN and India) เม่ือวนัท่ี 8 ตลุาคม 2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย   

กรอบการเจรจา  

 ครอบคลมุการค้าสินค้า บริการ การลงทนุ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ กลไกการระงบั
ข้อพิพาท และให้ความยืดหยุน่แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน CLMV 
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 การเปิดเสรีการค้าสินค้า ผู้น าได้ตัง้เป้าหมายให้เจรจาแล้วเสร็จภายในกรกฎาคม 2550 
โดยลดภาษีสินค้าส่วนใหญ่เป็น 0% ภายในปี พ.ศ. 2554 และช้าสดุภายในปี พ.ศ. 2558 

 การค้าบริการและการลงทนุ ให้เจรจาภายหลงัข้อตกลงการค้าสินค้า โดยให้มีการเปิด
เสรีการค้าบริการและการลงทนุรายสาขา 

กลไกการเจรจา ได้ตัง้ ASEAN Trade Negotiating Group (TNG) เป็นเวทีประชมุหารือ
ระหวา่งสมาชิกอาเซียน และจดัตัง้คณะเจรจาการค้าอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Trade 
Negotiating Committee: TNC) เป็นเวทีหารือระหวา่งอาเซียน-อินเดีย โดยมีมาเลเซียเป็นประธาน
ฝ่ายอาเซียน 
 

 อาเซียน และญ่ีปุ่น 
 ผู้น าอาเซียน-ญ่ีปุ่ น ได้ร่วมลงนามในกรอบความตกลงหุ้นสว่นเศรษฐกิจอาเซียน-ญ่ีปุ่ น 
(Framework for Comprehensive Economic Partnership between ASEAN and Japan) เม่ือ
วนัท่ี 8 ตลุาคม 2546 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย  กรอบการเจรจาครอบคลมุใน 4 ประเด็น
ส าคญั คือ (1) การเปิดเสรี (การค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทนุ)  (2) กฎเกณฑ์ทางการค้า 
(กฎวา่ด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า)  (3) การอ านวยความสะดวกทางการค้า (พิธีการศลุกากร การค้าไร้
กระดาษ)  และ (4) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านตา่ง ๆ เชน่ SMEs, ICT,HR 

สรุปผลความตกลงฯ มีสาระส าคญั ดงันี ้
1. การเปิดเสรีการค้าสินค้า ในสว่นของญ่ีปุ่ น สินค้า 96.7% ของมลูคา่น าเข้าจากอาเซียน

จะถกูน ามาลด/ยกเลิกภาษีน าเข้า โดยอตัราภาษีของสินค้า 90% ของมลูคา่การน าเข้าจากอาเซียน
จะลดเป็น 0% ทนัทีท่ีความตกลงมีผลใช้บงัคบั ในสว่นของไทย สินค้า 90% ของมลูคา่น าเข้าจาก
ญ่ีปุ่ นและอาเซียนจะถกูน ามาลด/ยกเลิกภาษีภายใน 10 ปี โดยอตัราภาษีของสินค้า 44.81% ของ
มลูคา่การน าเข้าจากญ่ีปุ่ นและอาเซียนจะลดเป็น 0% ทนัทีท่ีความตกลงมีผลใช้บงัคบั  

2. การค้าบริการและการลงทนุ ยงัไมมี่การเปิดเสรี แตใ่ห้มีการจดัตัง้คณะอนกุรรมการ
การค้าบริการและคณะอนกุรรมการการลงทนุภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีความตกลงมีผลใช้บงัคบั เพ่ือ
หารือและเจรจาตอ่ไป 

3. กฎวา่ด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า 
  1) สินค้าท่ีผลิตหรือได้มาทัง้หมดจากในประเทศ 
  2) กฎทัว่ไป (General Rule) ส าหรับสินค้าท่ีนอกเหนือจากข้อ 1) และไมไ่ด้อยูใ่น List 

ของกฎเฉพาะสินค้าในข้อ 4) จะถือวา่ได้แหลง่ก าเนิดก็ตอ่เม่ือมี Regional Value Content (RVC) 
40% หรือมีการเปล่ียนแปลงพิกดัในระดบั 4 หลกั (CTH) 
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  3)  สินค้าท่ีผลิตในประเทศภาคี (Entirely Produced) โดยน าเข้าวตัถดุิบท่ีได้
แหลง่ก าเนิดจากประเทศภาคีตัง้แต ่1 ประเทศขึน้ไป 

 4) กฎเฉพาะสินค้า (Product Specific Rules: PSR) มีจ านวนรายการสินค้าทัง้สิน้
ประมาณ 40% ของรายการสินค้าทัง้หมด ได้แก่สินค้าประเภทสิ่งทอ รองเท้า เคร่ืองหนงั ยานยนต์ 
เหล็ก เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภณัฑ์เกษตรแปรรูป เป็นต้น   
 4. ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ จะสง่เสริมความร่วมมือส าหรับผลประโยชน์ร่วมกนัในการ
เปิดเสรีและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทนุระหวา่งประเทศภาคี ในสาขาความ
ร่วมมือด้านกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการค้า สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา พลงังาน 
ข้อมลูและเทคโนโลยีการส่ือสาร การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม การ
ทอ่งเท่ียวและ Hospitality การขนสง่และโลจิสตกิส์ เกษตรประมงและป่าไม้ สิ่งแวดล้อม นโยบายการ
แขง่ขนั และสาขาอ่ืน ๆ ตามแตจ่ะตกลงกนั 
  ไทยลงนามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญ่ีปุ่ น (AJCEP) เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 
2551 และรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบความตกลงแล้วเม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 2551 
 ความตกลง AJCEP มีผลบงัคบัใช้แล้วกบัประเทศญ่ีปุ่ น สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว และ
เมียนมาร์ เม่ือวนัท่ี 1 ธันวาคม 2551 บรูไนฯ เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2552 และมาเลซีย เม่ือวนัท่ี 1 
กมุภาพนัธ์ 2552 ความตกลงได้มีผลบงัคบัใช้กบัไทยแล้ว ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2552 เป็นต้นไป 
โดยกมัพชูา เร่ิมบงัคบัใช้ตัง้แต ่1 มกราคม 2553 ส าหรับอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการกระบวนภายใน 
 คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบกรอบเจรจาการค้าบริการและการลงทนุ 23 มิถนุายน 
2552 และรัฐสภาให้ความเห็นชอบ 9 พฤศจิกายน 2552 
 การด าเนินการขัน้ตอ่ไป อาเซียนและญ่ีปุ่ นได้จดัตัง้คณะอนกุรรมการวา่ด้วยการค้า
บริการและคณะอนกุรรมการวา่ด้วยการลงทนุ เพ่ือการจดัท าข้อบทด้านการค้าบริการและการลงทนุ 
เม่ือพฤศจิกายน 2552 เพ่ือเจรจากนัตอ่ไป 
 

กลา่วได้ว่านบัจากการก่อตัง้อาเซียนเม่ือปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา ความร่วมมือเฉพาะด้าน
ของอาเซียน ได้มีบทบาทส าคญัในการสง่เสริมมิตรภาพ ความเข้าใจระหวา่งประชาชนในประเทศ
สมาชิกและมีสว่นในการปพืูน้ฐานส าหรับการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภมูิภาคให้ก้าว
รุดหน้าไปสูก่ารบรรลเุป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต แม้จะมีบางกรอบความร่วมมือท่ียงัไมเ่ห็นผล
เป็นรูปธรรม และต้องหาข้อสรุปร่วมกนัตอ่ไป 
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บทที่ 3 

ศักยภาพและขีดความสามารถ 
ด้านเศรษฐกิจโดยรวมของไทยในภมูิภาคอาเซียน 

 
 ประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 ประเทศสมาชิกผู้ก่อตัง้และเป็นจดุก าเนิดสมาคมประชาชาตแิหง่
เอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาไทยเป็นประเทศท่ีมีบทบาทส าคญั
ในการประสานและผลกัดนัความร่วมมือในด้านตา่ง ๆ ของอาเซียนอยา่งแข็งขนั โดยเฉพาะในสมยั
รัฐบาลภายใต้การน าของ ฯพณฯ นายอานนัท์ ปันยารชนุ อดีตนายกรัฐมนตรี ท่ีริเร่ิมให้มีการจดัตัง้
เขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA ซึง่นบัเป็นจดุเร่ิมต้นของแนวคิดการรวมตวัเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ขณะเดียวกนัอาเซียนก็มีความส าคญัตอ่ประเทศ
ไทย โดยนอกจากจะท าให้ไทยได้รับโอกาสในการขยายตวัด้านการค้า การลงทนุ ชว่ยเพิ่มอ านาจ
การเจรจาระหว่างประเทศ ช่วยสร้างพนัธมิตร และสร้างความเป็นปึกแผน่แล้ว ไทยยงัได้รับความ
ร่วมมือจากอาเซียนในการไกลเ่กล่ียข้อพิพาทซึง่เกิดขึน้ระหวา่งไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้านในกลุม่
สมาชิก อนัจะน ามาซึง่ข้อยตุิของปัญหา ความมีเสถียรภาพและสนัตภิาพในอนาคตด้วย   
 

 อยา่งไรก็ตาม ในโอกาสท่ีอาเซียนจะรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 
ไทยจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมทัง้ในเชิงรุกและเชิงรับเพ่ือเสริมสร้างโอกาสให้ไทยได้รับประโยชน์
จากการเปิดเสรีในด้านตา่ง ๆ อย่างเตม็ท่ี ขณะเดียวกนัก็เพ่ือป้องกนัผลกระทบในทางลบท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ให้เหลือน้อยท่ีสดุด้วย โดยในส่วนนีเ้ป็นการน าเสนอข้อมลูส าคญัด้านตา่ง ๆ ท่ีได้จากการสืบค้น
เพ่ือให้เห็นถึงศกัยภาพและขีดความสามารถของแตล่ะประเทศในภมูิภาคอาเซียน โดยเฉพาะของ
ประเทศไทย ส าหรับประกอบการวิเคราะห์และก าหนดประเดน็การวิจยัเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์
อนัใกล้ ได้แก่ ข้อมลูพืน้ฐาน ภาพรวมการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทนุ และแรงงาน ดงันี ้
 
ข้อมูลพืน้ฐานของประเทศไทยและประเทศสมาชกิอาเซียน 
 
 ประเทศไทยมีพืน้ท่ี 513,120 ตารางกิโลเมตร มากเป็นอนัดบัท่ี 3 ในกลุม่อาเซียน รองจาก
ประเทศอินโดนีเซีย  และเมียนมาร์ ในปี พ.ศ. 2552 ไทยมีประชากร 66.903.0 พนัคน มากเป็นอนัดบั
ท่ี 4 รองจากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม โดยมีความหนาแนน่ของประชากร 130 คนตอ่
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ตารางกิโลเมตร รองจากสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ในขณะท่ีอตัราการขยายตวัของจ านวน
ประชากรมีสดัสว่น 0.6% ซึง่น้อยท่ีสดุในกลุม่ประเทศอาเซียนด้วยกนั  (ตารางท่ี 1 ในภาคผนวก) 
 

 ข้อมลูผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ของประเทศสมาชิกอาเซียน ระหว่างปี พ.ศ. 
2547-ไตรมาสท่ี 3 ของปี 2553 ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมี GDP สงูท่ีสดุในทกุปี ขณะท่ีไทย
มี GDP มากเป็นล าดบัท่ี 2 รองลงมาได้แก่ มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยท่ีประเทศกมัพชูามี GDP น้อย
ท่ีสดุในกลุม่ (ตารางท่ี 2 ในภาคผนวก) ทัง้นี ้หากพิจารณาเฉพาะ GDP ของประเทศไทย จะเห็นได้
วา่ระหวา่งปี พ.ศ. 2547-2551 ไทยมีตวัเลข GPD เพิ่มสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง และกลบัลดลงเล็กน้อย
ในปี พ.ศ. 2552 ซึง่เป็นชว่งวิกฤตเศรษฐกิจโลก โดยเม่ือเปรียบเทียบ GDP ชว่ง 3 ไตรมาสแรกของ 
พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 จะเห็นได้วา่ GDP ของไทยใน พ.ศ. 2553 มีการเตบิโตท่ีสงูกวา่ชว่ง
เดียวกนัของปีท่ีผา่นมาอยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ตามประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ ท่ีมีข้อมลู GDP ราย
ไตรมาสในชว่ง 2 ปีดงักลา่วก็มีการเติบโตในทิศทางเดียวกนันีด้้วยเชน่เดียวกนั  
 

ข้อมลูการค้าภายในและภายนอกอาเซียนในปี พ.ศ. 2552 ของประเทศสมาชิกในกลุม่ 
สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีมลูคา่การค้าสงูท่ีสดุ โดยไทย และมาเลเซีย มีมลูคา่การค้ารองลงมา ลาว
เป็นประเทศท่ีมีมลูคา่การค้าภายในอาเซียนน้อยท่ีสดุ หากพิจารณาเฉพาะข้อมลูการสง่ออกภายใน
ตลาดอาเซียน สิงคโปร์ ยงัคงเป็นประเทศท่ีมีมลูคา่การสง่ออกสงูท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ มาเลเซียและ
ไทย การน าเข้าจากตลาดภายในกลุม่อาเซียน ประเทศท่ีมีมลูคา่สงูใน 3 ล าดบัแรก ได้แก่ สิงคโปร์ 
ไทย และมาเลเซีย จะเห็นได้วา่ไทยยงัคงเป็นคูค้่าส าคญัของกลุม่ใน 3 อนัดบัแรกทัง้การน าเข้าและ
การสง่ออก ทัง้นีห้ากพิจารณาสดัสว่นการค้าภายในอาเซียนกบัการค้าภายนอกอาเซียนเป็นราย
ประเทศจะเห็นวา่ประเทศลาว และเมียนมาร์ มีการสง่ออกและน าเข้าสินค้าจากกลุม่อาเซียนใน
สดัสว่นท่ีสงูกวา่ตลาดภายนอกอาเซียนอยา่งชดัเจน (ตารางท่ี 3 ในภาคผนวก) 

 

ภาพรวมการค้าสนิค้าไทยในตลาดอาเซียน 
  

 การส่งออกสินค้าของไทยในอาเซียน 
 

ภมูิภาคอาเซียนถือเป็นคูค้่าและตลาดสง่ออกสินค้าท่ีส าคญัของไทยมาอยา่งตอ่เน่ือง จาก
ข้อมลูการสง่ออกในปี พ.ศ. 2551 2552 และ 2553 ท่ีเก็บรวบรวมโดยศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ และกรมศลุกากร (2554) พบวา่ ไทย สง่ออกสินค้าไป
ยงัประเทศในภมูิภาคอาเซียน คิดเป็นสดัสว่น 22.55% 21.30% และ 23.73% ของมลูคา่การสง่ออก
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ทัง้หมดตามล าดบั โดยในชว่งเวลาดงักลา่วอาเซียนถือเป็นตลาดท่ีไทยสง่ออกสินค้าสงูเป็นอนัดบัท่ี 
2 รองจากการสง่ออกไปยงัประเทศอ่ืน ๆ ในภมูิภาคเอเชีย ซึง่มีสดัสว่น 39.59%  40.17% และ 
40.60% ของมลูคา่การสง่ออกทัง้หมดตามล าดบั  
 

ส าหรับการขยายตวัของมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทยในตลาดอาเซียนระหว่างปี พ.ศ. 
2551–2553 มีอตัราท่ีไมส่ม ่าเสมอ โดยในปี พ.ศ. 2552 มีอตัราการขยายตวัตดิลบ (-16.14%) ซึง่
เม่ือพิจารณาจากภาพรวมของมลูคา่การสง่ออก จะพบว่าในปีดงักลา่วการสง่ออกของไทยไปยงั
ตลาดตา่ง ๆ มีอตัราการขยายตวัตดิลบในทกุภมูิภาค ทัง้นี ้อาจเน่ืองมาจากภาวะทางเศรษฐกิจของ
โลกซึง่อยูใ่นชว่งถดถอย และการขาดเสถียรภาพทางการเมืองของไทยในชว่งเวลานัน้ หากพิจารณา
การสง่ออกในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2553 และไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2554 จะพบวา่การสง่ออก
ในเดือนไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2554 มีสดัสว่นมลูคา่และอตัราการขยายตวัท่ีน้อยกว่าชว่งเวลา
เดียวกนัของปี พ.ศ. 2553 (ตารางท่ี 4 ในภาคผนวก) เม่ือพิจารณามลูคา่การสง่ออกระหวา่งปี พ.ศ. 
2551–2553 โดยจ าแนกออกเป็นรายประเทศสมาชิกในกลุม่อาเซียน จะพบวา่ ไทยสง่ออกสินค้าไป
ยงัประเทศมาเลเซียมากท่ีสดุ รองลงมาได้แก่  สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  เวียดนาม  ฟิลิปปินส์  เมียนมา่ร์  
ลาว  กมัพชูา และบรูไนดารุสซาลาม ตามล าดบั (ตารางท่ี 5 ในภาคผนวก)   

 

ทัง้นี ้โครงสร้างสินค้าสง่ออกท่ีส าคญัของไทยในอาเซียน ระหวา่งปี พ.ศ. 2551–2553 
จ าแนกเป็นหมวดสินค้าหลกั ๆ เรียงตามล าดบัสดัส่วนมลูคา่การสง่ออกจากมากไปหาน้อย ได้แก่  
สินค้าอตุสาหกรรม  สินค้าอตุสาหกรรมการเกษตร  สินค้าเกษตรกรรม  สินค้าแร่และเชือ้เพลิง และ
สินค้าอ่ืน ๆ โดยสินค้าอตุสาหกรรมมีอตัราการขยายตวั 11.29%  -15.02%  และ 23.64% ชว่งไตรมาส
แรกของปี พ.ศ. 2554 มีอตัราการขยายตวัต ่ากว่า แตมี่สดัสว่นมลูคา่การสง่ออกสงูกว่าชว่งเวลา
เดียวกนัของปีก่อน สินค้าอตุสาหกรรมการเกษตร มีการขยายตวัในอตัรา 19.42%  -3.26% และ 
35.97% และในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2554 มีอตัราการขยายตวั -2.00% สดัสว่นการสง่ออก 
8.82% ขณะท่ีชว่งเวลาเดียวกนัของปี 2553 มีอตัราการขยายตวัถึง 86.70%  สดัสว่นการสง่ออก 
10.00 % ส าหรับสินค้าเกษตรกรรม และสินค้าแร่และเชือ้เพลิงมีอตัราการขยายตวัลดลง กลา่วคือ 
สินค้าเกษตรกรรมมีอตัราการขยายตวั 30.86%  -23.42% และ 28.65%  สินค้าแร่และเชือ้เพลิงมี
อตัราการขยายตวั 48.04%  -23.44%  และ 37.56% โดยทัง้ 2 สินค้ามีอตัราการขยายตวัในไตรมาส
แรกของปี พ.ศ. 2554 ต ่ากว่าชว่งเวลาเดียวกนัของปีก่อนอยา่งเห็นได้ชดั แม้สินค้าเกษตรจะมี
สดัสว่นมลูคา่การสง่ออกสงูกวา่ปีท่ีผา่นมาในช่วงเวลาเดียวกนัก็ตาม (ตารางท่ี 6 ในภาคผนวก)  
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แผนภมูิท่ี 1 แสดงโครงสร้างสินค้าสง่ออกของไทยในอาเซียน  
ระหว่างปี พ.ศ. 2551 2552 และ 2553 

 
 
 
 

แผนภมูิท่ี 2 เปรียบเทียบสินค้าสง่ออกของไทยในอาเซียน 
ระหวา่งไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2553 และไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2554 
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สินค้าสง่ออกส าคญั 10 อนัดบัแรกของไทยในภมูิภาคอาเซียน ระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2553 
ได้แก่ (1) รถยนต์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ (2) น า้มนัส าเร็จรูป  (3) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์
และสว่นประกอบ  (4) เม็ดพลาสตกิ  (5) เคมีภณัฑ์  (6) ยางพารา  (7) เคร่ืองจกัรกลและ
สว่นประกอบของเคร่ืองจกัรกล (8) แผงวงจรไฟฟ้า  (9) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภณัฑ์  และ (10) 
น า้ตาลทราย  ในจ านวนนีมี้เพียงเม็ดพลาสตกิเท่านัน้ท่ีมีอตัราการขยายตวัในไตรมาสแรกของปี 
พ.ศ. 2554 สงูกวา่ช่วงเวลาเดียวกนัของปี พ.ศ. 2553 โดยสงูถึง 80.17% ขณะท่ีสินค้าท่ีเหลือมีอตัรา
การขยายต ่ากวา่ (ตารางท่ี 7 ในภาคผนวก) ส าหรับโครงสร้างสินค้าสง่ออก 10 อนัแรกของไทยไปยงั
แตล่ะประเทศในภมูิภาคอาเซียน มีรายละเอียดดงัน าเสนอไว้ในตารางท่ี 7.1-7.9 ในภาคผนวก 
 

 ในขณะเดียวกนั สินค้าสง่ออก 10 อนัดบัแรกของไทยในตลาดโลก ระหว่างปี พ.ศ.2551-
2553 ได้แก่ (1) รถยนต์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ (2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ 
(3) ยางพารา (4) อญัมณี  (5) เม็ดพลาสติก  (6) วงจรไฟฟ้า  (7) ผลิตภณัฑ์ยาง  (8) เคมีภณัฑ์  (9) 
ข้าว และ (10) น า้มนัส าเร็จรูป ในจ านวนนี ้อญัมณี ยางพารา และเม็ดพลาสตกิ มีอตัราการขยายตวั
ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2545 สงูกว่า 50% ขณะท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ 
มีการขยายตวัติดลบ (-14.95%) (ตารางท่ี 8) 
 

 อยา่งไรก็ตาม สินค้าสง่ออกส าคญั 10 อนัดบัแรกทัง้ 2 ตารางดงักลา่ว จะเห็นได้วา่ รถยนต์ 
อปุกรณ์และสว่นประกอบ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ เม็ดพลาสติก  ยางพารา 
และเคมีภณัฑ์ เป็นสินค้าท่ีท ารายได้ให้ไทยในมลูคา่สงูทัง้ในตลาดโลกและในภมูิภาคอาเซียน 
 
 การน าเข้าสินค้าของไทยจากอาเซียน 
 

ส าหรับการน าเข้าสินค้าของไทยจากอาเซียนในชว่งระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2553 มีสดัส่วน 
16.81%  18.50% และ 16.64%  ของมลูคา่การน าเข้าทัง้หมดของไทย เป็นตลาดน าเข้าอนัดบัท่ี 2 
รองจากการน าเข้าสินค้าจากประเทศอ่ืน ๆ ในภมูิภาคเอเซีย และมีอตัราการขยายตวัลดลงในแตล่ะ
ปี คือ 14.89%  -15.09%  14.16 % ทัง้นี ้หากพิจารณามลูคา่การน าเข้าสินค้าของภมูิภาคอาเซียน
ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2553 และไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2554 พบว่าในชว่งเวลาเดียวกนันัน้ ปี 
พ.ศ. 2554 ไทยมีมลูคา่การน าเข้าในสดัส่วน 17.66% ซึง่สงูกวา่ปี พ.ศ. 2553 ท่ีมีสดัสว่น 16.81% 
(ตารางท่ี 9 ในภาคผนวก)   
 

เม่ือจ าแนกมลูคา่การน าเข้าสินค้าของไทยจากภมูิภาคอาเซียนออกเป็นรายประเทศ พบวา่ 
ไทยน าเข้าสินค้าจากมาเลเซียมากท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา่ร์ 
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เวียดนาม ลาว กมัพชูา และบรูไนฯ ตามล าดบั (ตารางท่ี 10 ในภาคผนวก) และหากพิจารณา
เทียบเคียงอนัดบัการสง่ออกและน าเข้าสินค้าของไทยกบัประเทศในภมูิภาคอาเซียน จะเห็นได้วา่ 
มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เป็นประเทศคูค้่าส าคญัท่ีมีมลูคา่การสง่ออกและการน าเข้าใน 3 
อนัดบัแรกทัง้ 2 ตาราง   
 

 ทัง้นี ้โครงสร้างสินค้าน าเข้าของไทยจากอาเซียนในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2553 จ าแนก
เป็นหมวดสินค้าหลกั ๆ เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สินค้าวตัถดุบิและกึ่งส าเร็จรูป  สินค้า
ทนุ  สินค้าเชือ้เพลิง สินค้าอปุโภคบริโภค ยานพาหนะและอปุกรณ์การขนสง่ อาวธุ ยทุธปัจจยัและ
สินค้าอ่ืน ๆ  (ตารางท่ี 11 ในภาคผนวก)  
 

แผนภมูิท่ี 3 แสดงโครงสร้างสินค้าน าเข้าของไทยในอาเซียน 
ระหวา่งปี พ.ศ. 2551  2552  และ 2553 
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แผนภมูิท่ี 4 เปรียบเทียบสินค้าน าเข้าของไทยในอาเซียน 
ระหวา่งไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2553 และไตรมาสท่ี 1 พ.ศ. 2554 

 
 

สินค้าน าเข้า 10 อนัดบัแรกของไทยจากประเทศสมาชิกอาเซียน  ได้แก่  (1) ก๊าซธรรมชาติ  
(2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ (3) เคมีภณัฑ์ (4) น า้มนัดิบ  (5) เคร่ืองจกัรไฟฟ้า
และสว่นประกอบ  (6) แผงวงจรไฟฟ้า (7) สินแร่โลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภณัฑ์  (8) 
เคร่ืองจกัรกลและสว่นประกอบ (9) ถ่านหิน  และ (10) เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน า้ (ตารางท่ี 12 ใน
ภาคผนวก) รายละเอียดสินค้าน าเข้าของไทยใน 10 อนัดบัแรกจากแตล่ะประเทศในภมูิภาคอาเซียน 
ได้น าเสนอไว้ในตารางท่ี 12.1-12.9 ในภาคผนวก  
 

ในขณะท่ีสินค้าน าเข้าจากตลาดโลกของไทยใน 10 อนัดบัแรก ได้แก่ (1) น า้มนัดบิ  (2) 
เคร่ืองจกัรกลและสว่นประกอบ  (3) เคร่ืองเพชรพลอย อญัมณี เงินแทง่และทองค า  (4) เคมีภณัฑ์  
(5) เคร่ืองจกัรไฟฟ้าและสว่นประกอบ  (6) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภณัฑ์ (7) แผงวงจรไฟฟ้า  (8) 
สินแร่โลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะและผลิตภณัฑ์  (9) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ และ 
(10) สว่นประกอบและอปุกรณ์ยานยนต์ (ตารางท่ี 13 ในภาคผนวก) 
 

 โดยสรุป การค้าระหว่างไทยกบัอาเซียน ในระหวา่งปี พ.ศ. 2551–2553 มีมลูคา่การค้า 
จ านวน 2,321,535.81  1,957.433.17  และ 2,375.038.20 ล้านบาท คดิเป็นสดัสว่น 19.65%  
19.98%  และ  19.77%  ของมลูคา่การค้าไทยในตลาดโลกตามล าดบั โดยมีมลูคา่การสง่ออก 
1,319,391.20   1,106,492.00  และ 1,403,597.60 ล้านบาท คดิเป็นสดัสว่น  22.55%  21.30%  
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และ 22.73% ของมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทยในตลาดโลกตามล าดบั มีมลูคา่การน าเข้า 
1,002,144.6   850,941.2   971,440.6  ล้านบาท คดิเป็นสดัสว่น 16.81%  18.50%  และ 16.64%  
ของมลูคา่การน าเข้าสินค้าของไทยในตลาดโลกตามล าดบั จะเห็นได้ว่าไทยมีสดัส่วนการสง่ออก
สินค้าสงูกว่าการน าเข้าสินค้าในทกุชว่ง  โดยในแตล่ะปีไทยได้ดลุการค้า จ านวน  317,246.65  
255,550.76  และ 432,157.09  ล้านบาท  มีอตัราการขยายตวัของดลุการค้า 23.52%  -19.45%   
และ 69.11% ตามล าดบั  
 

เม่ือพิจารณาเป็นรายประเทศ มลูคา่การค้าของไทยกบัมาเลเซียมีจ านวนสงูท่ีสดุ จ านวน 
648,275.26   556,123.46   677,837.74  ล้านบาท โดยในปี พ.ศ. 2551 ไทยได้ดลุการค้า 
2,284.94 ล้านบาท ในขณะท่ีอีก 2 ปีตอ่มา ไทยเป็นฝ่ายเสียดลุการค้า  34.448.90 และ  8,640.76 
ล้านบาท รองลงมาได้แก่ สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย โดยทัง้ 2 ประเทศ  ไทยเป็นฝ่ายได้ดลุการค้า 
กลา่วคือ ไทยได้ดลุการค้าจากสิงคโปร์ 96,311.90   60,619.11  และ  83,255.37 ล้านบาท ได้
ดลุการค้าจากอินโดนีเซีย 27,746.12   28,010.74  และ  51,191.18 ล้านบาท  ตามล าดบั  

 

ส าหรับภาพรวมการค้าของไทยในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก 3 ประเทศ
ข้างต้น ไทยเป็นฝ่ายได้ดลุทางการค้าในเกือบทกุประเทศ ยกเว้นเมียนม่าร์ท่ีไทยเสียดลุการค้าอย่าง
ตอ่เน่ืองในทกุปี จ านวน -68,566.98   -43,323.55  และ -24,369.27 ล้านบาท (ตารางท่ี 14 ใน
ภาคผนวก) 
 
 ต าแหน่งสินค้าไทยในอาเซียน 
  
 เน่ืองจากสินค้าตามโครงสร้างการสง่ออกและการน าเข้าของไทยมีขอบเขตท่ีกว้าง 
หลากหลายและบางสินค้ามีข้อมลูคอ่นข้างจ ากดั ดงันัน้ในท่ีนีจ้ะขอน าเสนอเฉพาะข้อมลูของสินค้า
ส าคญั ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ผู้ผลิตในวงกว้าง และจ าเป็นต้องศกึษาวิจยัเพ่ือหามาตรการรองรับเป็นการ
เร่งดว่น ดงันี ้
  

 สินค้าเกษตรกรรม 
 สินค้าเกษตรกรรมเป็นสินค้าท่ีท ารายได้จ านวนมหาศาลให้กบัประเทศ แม้จะมีมลูคา่การ
สง่ออกเป็นรองสินค้าในหมวดอ่ืน ๆ เชน่ สินค้าอตุสาหกรรม และสินค้าอตุสาหกรรมการเกษตร ซึง่
เป็นสินค้าท่ีมีมลูคา่สงูเม่ือเปรียบเทียบราคาตอ่จ านวนชิน้ อยา่งไรก็ตามสินค้าเกษตรก็ยงัถือวา่มี
ความส าคญัเพราะการเกษตรกรรมเป็นอาชีพพืน้ฐานของประชากรจ านวนมาก เห็นได้จากรายงาน
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ผลส ารวจของส านกังานสถิติแหง่ชาตใินครัง้ลา่สดุ เม่ือปี พ.ศ. 2546 ท่ีระบวุา่ประเทศไทยมีจ านวนผู้
ถือครองท าการเกษตรถึง 5.79 ล้านราย ไมน่บัรวมจ านวนผู้ รับจ้างท าการเกษตรอีกประมาณ 4.28 
ล้านราย มีพืน้ท่ีการเกษตรถึง 111.95 ล้านไร่ หรือประมาณ 34.9% ของเนือ้ท่ีทัง้ประเทศ นอกจาก
การสง่ออกในลกัษณะสินค้าเกษตรกรรมแล้ว ผลิตผลทางการเกษตรยงันบัเป็นปัจจยัและวตัถดุบิ
หลกัท่ีป้อนโรงงานในประเทศให้เกิดการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ เพ่ือสง่ออกในหมวดสินค้า
อตุสาหกรรมการเกษตรอีกด้วย 
 

 การสง่ออกสินค้าเกษตรกรรมของไทยไปยงัตลาดอาเซียน ระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2553 มี
มลูคา่ 104,152.0  79,763.6  และ 102,612.2 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วน 7.89%  7.21%  และ  
7.31% ของมลูคา่การสง่ออกทัง้หมด ตามล าดบั โดยสามารถเรียงล าดบัมลูคา่สินค้าเกษตรของไทย 
จากมากไปหาน้อย จ าแนกตามหมวดสินค้าตา่ง ๆ ได้แก่ 
 

 สินค้ากสิกรรม: ยางพารา ข้าว ผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงั ข้าวโพด ผลไม้สดแชเ่ย็นแชแ่ข็ง ใบ
ยาสบู ผกัสดแชเ่ย็น แช่แข็งและแห้ง เมล็ดผกัและสปอร์ท่ีใช้ส าหรับการเพาะปลกู  ถัว่  เคร่ืองเทศและ
สมนุไพร  พืชน า้มนั  ธญัพืช  หมาก  กล้วยไม้ ผลไม้  กาแฟ  ฝ้าย  เมล็ดมะหมว่งหิมพานต์ และคร่ัง     
 สินค้าประมง: ปลา  กุ้ ง  สตัว์น า้จ าพวกครัสตาเซีย  ปลาหมกึ  แมงกระพรุน  และตะพาบน า้ 
 ปศสุตัว์: ไก่  เป็ด  เนือ้และส่วนตา่ง ๆ ของสตัว์ท่ีบริโภคได้  สกุรสดแชเ่ย็นและแชแ่ข็ง  ไขไ่ก่
สด  กระดกูและขนสตัว์ปีก 
 ทัง้นี ้หากพิจารณาในภาพรวม สินค้าเกษตร 10 อนัดบัแรกของไทยในตลาดอาเซียนท่ีท า
รายได้สงูให้กบัประเทศ ได้แก่  ยางพารา  ข้าว  ผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงั  ข้าวโพด  ผลไม้สดแชเ่ย็น
แชแ่ข็ง  ไก ่ ปลา  กุ้ง  ใบยาสบู  และผกัสดแชเ่ย็นแชแ่ข็ง (ตารางท่ี 15 ในภาคผนวก) 
 

WTO ได้รายงานสถิตกิารค้าระหว่างประเทศเม่ือมีนาคม 2553 ว่า เมียนมา่ร์เป็นประเทศท่ีมี
สว่นแบง่การสง่ออกสินค้าเกษตรกรรมในตลาดโลกสงูท่ีสดุของอาเซียน รองลงมาได้แก่ อินโดนีเซีย 
และไทย โดยคิดเป็นสดัสว่น 38.6%  21.1% และ 18.4 % ของมลูคา่การสง่ออกสินค้าเกษตรกรรม
ในตลาดโลกตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่ไทยยงัคงมีศกัยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรกรรมในอนัดบั
ต้น ๆ ของกลุม่ โดยส านกังานส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2554) ได้ระบนุโยบาย เป้าหมาย และ
สถานการณ์ปัจจบุนัของพืชเศรษฐกิจส าคญัของประเทศไทยในตลาดโลกไว้ในรายงานข้อมลูพืน้ฐาน
เศรษฐกิจการเกษตร ปี พ.ศ. 2553 ของไทยดงันี ้
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นโยบาย เป้าหมาย ปัจจบุนั 
ข้าว 
1. การพฒันาการผลิต 

1.1 บริหารจดัการพืน้ที่เพาะปลกู
ให้มีประสิทธิภาพ 

1.2 บริหารจดัการด้านการผลิตให้
ได้ข้าวแตล่ะขัน้คณุภาพตาม
ความต้องการของตลาด 

2. การสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวนา 
2.1 สร้างความรู้ ความสามารถ

ในการผลติ บริหารจดัการ
ผลผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2 ชาวนาได้รับการบริการและ
การสนบัสนนุทางวิชาการ 
ข้อมลูข่าวสารอยา่งรวดเร็ว
ทัว่ถึง 

2.3 ชาวนามีรายได้มัน่คง 
คณุภาพชีวิตที่ดขีึน้ 

2.4 องค์กรชาวนามีความเข้มแข็ง 
3. การพฒันากลไกตลาด 

3.1 จดัตัง้และพฒันาตลาดซือ้
ขายข้าว ตัง้แตร่ะดบัไร่นาถึง
การสง่ออก 

3.2 สง่เสริมการซือ้ขายข้าวใน
ตลาดซือ้ขายสินค้าเกษตร
ลว่งหน้า 

4. การวิจยัและพฒันา 
4.1 สร้างความเช่ือมัน่ในการ

บริโภคข้าวไทย 
4.2 ให้ได้ข้าวที่มีคณุภาพ

สอดคล้องกบัตลาด
เป้าหมาย 

4.3 ให้มีการแปรรูป สร้าง
มลูคา่เพิ่ม 

5. การบริหารจดัการด้านการสง่ออก 
5.1 พฒันาตลาดเดิมและขยาย

ตลาดใหม ่
5.2 จดัระบบสง่ออกทัง้ใน

ระดบัประเทศและภมิูภาค 
 

1. ได้พนัธุ์ข้าวทีใ่ห้ผลผลิต
สงู คณุภาพดี ต้นทาน
โรค แมลงศตัรูข้าวที่
ส าคญัและทนทานตอ่
สภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอยา่ง
น้อย 12 พนัธุ์ เม่ือสิน้สดุ
ปี 2558 

2. ได้เทคโนโลยีการผลิต
ข้าวและผลิตภณัฑ์อยา่ง
น้อย 8 เทคโนโลยีเม่ือ
สิน้สดุปี 2558 

3. ผลผลิตข้าวตอ่ไร่ในปี
เพาะปลกู 2558/59 
เพ่ิมขึน้อยา่งน้อย 10% 
ของผลิตข้าวตอ่ไร่ในปี
เพาะปลกู 2553/54 

4. ต้นทนุการผลิตข้าวตอ่ตนั
ในปีเพาะปลกู 2558/59 
ลดลงอยา่งน้อยร้อยละ 
15 ของต้นทนุการผลิต
ข้าวตอ่ตนัในปีเพาะปลกู 
2553/54 

5. ปริมาณข้าวหอมมะลิ
คณุภาพได้มาตรฐานใน
ปีเพาะปลกู 2558/59  

6. เพ่ิมขึน้อยา่งน้อย 20% 
ของปริมาณข้าวหอมมะลิ
มีคณุภาพได้มาตรฐาน
ในปีเพาะปลกู 2553/54 

7. ชาวนาได้รับการบริการ
และสนบัสนนุทางด้าน
วิชาการและข้อมลู
ข่าวสารด้านข้าวตัง้แตปี่ 
2554 ถึงปี 2558 เป็น
จ านวนไมต่ ่ากวา่ 2 ล้าน
คน 

8. ศนูย์ข้าวชมุชนมีความ 

1. ไทยผลิตข้าวเป็นอนัดบั 6 ของโลก แตส่ามารถสง่ออกได้
เป็นอนัดบั 1 ของโลก ครองสว่นแบง่การตลาด 30% โดย
ปริมาณการสง่ออกข้าวคดิเป็น 40-45% ของผลผลิต
รวมทัง้ประเทศ 

2. ไทยสามารถผลิตและสง่ออกข้าวได้หลากหลายชนิดทกุ
ขัน้คณุภาพ ตอบสนองความต้องการได้ทกุตลาด 

3. มาตรการด าเนินงานของภาครัฐ 
3.1 โครงการประกนัรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว 

รอบที่ 1 และรอบที่ 2 โดยก าหนดให้มีรายได้เหนือ
ต้นทนุการผลิต 40% (ต้นทนุ-คา่ขนสง่-ก าไร 40%) 

3.2 โครงการแทรกแซงตลาดรับซือ้ข้าวเปลอืก กรณี
เป็นข้าวคณุภาพต ่าโดยให้ปรับราคาลงจากเกณฑ์
กลางอ้างอิงของข้าวเปลือกเจ้า ณ ความชือ้นไม่
เกิน 15% โดยข้าวเปลือกเจ้า 10% ลดลงตนัละ 
200 บาท และข้าวเปลือกเจ้า 25% ลดลงตนัละ 
600 บาท 

3.3 โครงการจดัตลาดนดัข้าวเปลือก โดยรัฐจดัหา
สถานที่ ดแูลการซือ้ขายให้ได้รับความเป็นธรรม
และไมต่ ่ากวา่เกณฑ์กลางอ้างอิงที่ก าหนด 

3.4 โครงการจดัระบบการปลกูข้าวในเขตชลประทาน 
22 จงัหวดั ให้มีการปลกุไมเ่กินปีละ 2 ครัง้ โดย
ปลกูพืชหมนุเวียนสลบักบัข้าวให้มีการใช้น า้ไมเ่กิน
ปริมาณน า้ต้นทนุที่มีอยู ่ตดัวงจรระบาดของสตัรู
ข้าวและรักษาระบบนิเวศข้าวให้มีความสมดลุ 
ระยะเวลาโครงการ ปี 2554-2558 

3.5 โครงการสง่เสริมและขยายผลการลดต้นทนุการ
ผลิตข้าว ในด้านการจดัการเมล็ดพนัธุ์ การ
ปรับปรุงดินการบริหารศตัรูพืชอยา่งถกูวิธี และการ
ใช้ปุ๋ ยตามคา่วิเคราะห์ดิน 

4. คูค้่าที่ส าคญั 

 ข้าวคณุภาพดี   
ข้าวหอมมะลิ:  สหรัฐอเมริกา ไอเวอร์รีโคสต์ เซเนกลั 
ฮอ่งกง กานา สิงคโปร์ จีน 
ข้าว 100%  5%:  อิรัก มาเลเซีย ฮ่องกง  
ไอเวอร์รีโคสต์  อิหร่าน 

 ข้าวคณุภาพปานกลาง – ต ่า 
เซเนกลั  โกตติววัร์  เนเธอร์แลนด์  ญ่ีปุ่ น  โตโก  
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4 การพฒันาการจดัระบบกระจาย
สินค้า 
4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพและลด

ต้นทนุการบริหารจดัการด้าน
การกระจายสินค้าและบริหาร 
Logistic 

5 การบริหารจดัการข้าวทัง้ระบบ 
5.1 มีองค์กรก าหนดนโยบายและ

บริหารจดัการข้าวทัง้ระบบ 
จดัตัง้กองทนุวิจยัเร่ืองข้าว
ครบวงจร 

เข้มแข็งจ านวนไมน้่อย
กวา่ 70% เม่ือสิน้สดุปี 
2558 

 ข้าวนึ่ง:  ไนจีเรีย  เบนิน  สาธารณรัฐแอฟริกาใต้   
สาธารณรัฐอาหรับเยเมน  รัสเซีย 

คูแ่ข่งที่ส าคญั 

 ข้าวคณุภาพด:ี สหรัฐอเมริกา  เวียดนาม  ออสเตรเลีย 

 ข้าวคณุภาพปานกลาง-ต ่า เวียดนาม  จีน ปากีสถาน 
เมียนมา่ร์ 

 ข้าวนึ่ง: สหรัฐอเมริกา  อินเดีย 

ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 
1. นโยบายและมาตรการชว่ยเหลือ
เกษตรกร 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทนุ
การผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์ให้
สอดคล้องกบัความต้องการตลาด 

เกษตรกรมีรายได้เพ่ิม ตลาด
มีเสถียรภาพ 
ผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์ต้นทนุ
ต ่า ผลผลติตอ่ไร่สงู คณุภาพ
ดี 

1. เนือ้ที่เพาะปลกูเพ่ิมขึน้จากปี 2552 จ านวน 0.18% 
เน่ืองจากเกิดภาวะเพลีย้แป้งระบาดในมนัส าปะหลงั 
เกษตรกรจงึปรับเปลี่ยนมาปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์แทน 
ส าหรับราคาแนวโน้มสงูกวา่ปี 2552 เป็นไปตามราคา
ตลาดโลก เน่ืองจากความต้องการใช้เพ่ิมขึน้ และประเทศ
ผู้ผลติธัญพืชได้รับผลกระทบจากภยัแล้งและน า้ทว่ม 
ผลผลิตเสียหายมีการใช้ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ทดแทน 

2. การน าเข้าปี 2553 นโยบายและมาตรการการน าเข้า
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ภายใต้กรอบ WTO ในโควตา 54,700 
ตนั อากร 20% นอกโควตา 43% ภายใต้กรอบ AFTA 
อากร 0% ภายใต้กรอบ FTA ไทย-ออสเตรเลีย น าเข้าใน
โควตา 6,981.26 ตนั อากร 13.33% นอกโคตา อากร 
66.70% ภายใต้ความตกลงอาเซียน-ญ่ีปุ่ น ในโควตา 
อากร 16.4% นอกโคตา อากร 14.5% และภายใต้ความ
ตกลง อาเซียน-เกาหลี ในโควตา ร้อยละ 13.33 

3. นโยบายและมาตรการชว่ยเหลือเกษตรกร มิ.ย 2553 มติ 
ครม. 29 ให้ด าเนินโครงการประกนัรายได้เกษตรกรผู้ปลกู
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ โดยเกษตรกรต้องขึน้ทะเบียนเกษตรกร
และน าใบรับรองเกษตรกรไปท าสญัญากบั ธ.ก.ส.  
ปริมาณการใช้สิทธ์ิไมเ่กิน 20ตนั/ครัวเรือน เลือกวนัใช้
สิทธ์ิรับเงินได้ตัง้แตว่นัเก็บเก่ียวแตไ่มเ่กิน 28 ก.พ. 2554 
ซึง่เกษตรกรจะได้รับชดเชยรายได้จากสว่นตา่งของราคา
ประกนัที่ 7.14 บาท/กก. กบัราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่
ประกาศทกุวนัที่ 1 และ 16 ของเดือน 

4. คูค้่าทีส่ าคญั: เวียดนาม  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์ 

5. คูแ่ข่งที่ส าคญั: สหรัฐอเมริกา  อาร์เจนตินา  บราซิล 



129 
 

นโยบาย เป้าหมาย ปัจจบุนั 
ข้าวฟ่างเลีย้งสตัว์ 
ระดบัการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต 

ผลิตข้าวฟ่างคณุภาพดีให้
สอดคล้องกบัความต้องการ
ของตลาด 

1. เป็นวตัถดุบิอาหารสตัว์ทดแทนข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 
2. ใช้ในประเทศเกือบทัง้หมด มีการสง่ออกน้อยมาก 
3. ปี 2553 ตามข้อตกลง WTO ไมมี่โควตาน าเข้า แต่

ก าหนดภาษีข าเข้า 2.45 บาท/กก. 
4. คูค้่าที่ส าคญั:  ฟิลิปินส์  ไต้หวนั 
5. คูแ่ข่งที่ส าคญั: สหรัฐอเมริกา อินเดีย ออสเตรเลีย 

มนัส าปะหลงัโรงงาน 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลติและ
การเพิ่มมลูคา่ของผลิตภณัฑ์ 

2. เพ่ิมการใช้ในประเทศ ทัง้เป็นเอ
ทานอล และอตุสาหกรรมตอ่เน่ือง
อ่ืน ๆ 

3. เจรจาทางการค้า เพ่ือลดการกีด
กนัและขยายตลาด 

1. รักษาระดบัพืน้ทีผ่ลติ 
และเพ่ิมผลผลิตตอ่ไร่เป็น 
5.0 ตนั 

2. รักษาความเป็นผู้น าใน
การสง่ออก 

3. สร้างมลูค่าเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น เอ-ทา
นอล บรรจภุณัฑ์ยอ่ย
สลายได้ พลาสติก
ชีวภาพ 

1. เป็นผู้สง่ออกอนัดบั 1 ของโลก ครองส่วนแบง่การตลาด 
80% มลูคา่การสง่ออกรวมมากกวา่ 60,000 ล้านบาทตอ่
ปี 

2. ผลผลิตใช้ในประเทศ 27%  อยูใ่นรูปบริโภคโดยตรง 
(แป้ง) 20% อาหารสตัว์ 4% และพลงังาน 3%  

3. มีการกีดกนัการน าเข้า 
- ก าหนดโควตาน าเข้า ได้แก่ ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ 

4. การเก็บภาษีมลูคา่เพิ่มของจีน ท าให้ผลิตภณัฑ์มนั
ส าปะหลงัของไทยมีราคาสงูขึน้ 

5. คูค้่าที่ส าคญั:  มนัเส้น:  จีน 

 มนัส าปะหลงัอดัเม็ด: จีน สหภาพยโุรป 

 แป้งมนัส าปะหลงั:  จีน  ญ่ีปุ่ น อินโดนีเซีย ไต้หวนั 
6. คูแ่ข่งที่ส าคญั:  เวียดนาม  อินโดนีเซีย 

อ้อยโรงงาน-น า้ตาล 
1. สง่เสริมการผลิตในเขตที่
เหมาะสมกบัการปลกูอ้อย 6 ล้าน
ไร่ 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลติอ้อย
และน า้ตาล 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการด้าน 
โลจิสติกส ์

4. การแปรรูปผลิตภณัฑ์ที่มี
มลูคา่เพิ่มสงูจากน า้ตาล 

5. การแปรรูปเป็นเอทานอลเพ่ือใช้
เป็นพลงังานทดแทน 
การวิจยัและพฒันาเพ่ือสนบัสนนุ
การเพิ่มประสิทธิภาพและการแปร
รูป 
 
 

1. เพ่ิมขีดความสามารถ
แข่งขนัในตลาดโลก 

2. รักษาความเป็นผู้น าอบั
ดบั 2 ในการสง่ออก
น า้ตาลของโลก 

3. พฒันาไปสูก่ารผลิต
เชือ้เพลิงชีวภาพ 

1. เป็นผู้สง่ออกน า้ตาลอนัดบั 2 ของโลก รองจากบราซิล 
2. เป็นสินค้าที่อยูภ่ายใต้โควตาภาษีข้อตกลง WTO  
3. มี พ.ร.บ. อ้อยและน า้ตาลทราย พ.ศ. 2527 ควบคมุการ

ผลิต และการจ าหน่ายทัง้ในและตา่งประเทศ 
4. มลูคา่การผลิตน า้ตาล 103,000 ล้านบาท รายได้จากการ

สง่ออก 73,000 ล้านบาท 
5. สร้างงานให้ชาวไร่อ้อยและแรงงานเก็บเก่ียวกวา่ 600,000 

ราย 
6. ผลผลิตน า้ตาลสว่นใหญ่ใช้สง่ออกตา่งประเทศประมาณ  

70% สว่นที่เหลือใช้ภายในประเทศ 
7. ประสบกบัปัญหาต้นทนุการผลติที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ 
8. คูค้่าที่ส าคญั:อินโดนีเซีย  ญ่ีปุ่ น  กมัพชูา  ไต้หวนั  จีน 

คูแ่ข่งที่ส าคญั:  ออสเตรเลีย  บราซิล  แอฟริกาใต้ 
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สบัปะรดโรงงาน 
1. ก าหนดเขตเศรษฐกิจการเกษตร
ปลกูสบัปะรดโรงงาน 

2. วิจยัปรับปรุงพนัธุ์และขยายหน่อ
พนัธุ์ปลอดโรคให้แก่เกษตรกร 

3. วางแผนการผลติร่วมกนัระหวา่ง
โรงงานแปรรูปกบัเกษตรกร และ
ท าข้อตกลงซือ้ขายแบบมีสญัญา 
(Contract Farming) 

4. สง่เสริมเกษตรกรผลติสบัปะรด
ตามมาตรฐาน GAP 

5. สร้างตราสินค้าไทยในตลาดโลก 
6. สนบัสนนุแหลง่น า้ในแปลง
สบัปะรด 

รักษาความเป็นผู้น าทัง้ด้าน
การผลิตและการสง่ออก
ผลิตภณัฑ์สบัปะรด ได้แก่ 
สบัปะรดกระป๋อง น า้
สบัปะรด 

1. เป็นผู้ผลิตสบัปะรดเป็นอนัดบั 1 ของโลก 12-15% ของ
ผลิตรวมของโลก 

2. เป็นผู้สง่ออกสบัปะรดกระป๋องและน า้สบัปะรดเป็นอนัดบั 
1 ของโลก มีสว่นแบง่ในตลาดโลก 40-45% 

3. อตัราการขยายตวัการสง่ออกสบัปะรดกระป๋อง 10% 
4. คูค้่าที่ส าคญั:  

- สบัปะรดกระป๋อง: สหรัฐอเมริกา เยอรมนี รัสเซีย 
- น า้สบัปะรด: เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา สเปน 

5. คูแ่ข่งที่ส าคญั: ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย 

ถัว่เหลอืง 
1. น าเข้าเสรีอตัราภาษี 0% ไม่

จ ากดัปริมาณและชว่งเวลา
น าเข้า 

2. สง่เสริมการผลิตถัว่เหลืองเกรด
แปรรูปอาหารเพ่ือเพ่ิมมลูคา่
ผลผลิต 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตถัว่เหลืองคณุภาพดี
โดยเน้นปลกูถัว่เหลืองฤดู
แล้ง 

2. ผลิตถัว่เหลืองสายพนัธ์
ธรรมชาติ Non-GMOs 
เพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่มใน
อตุสาหกรรมแปรรูป
อาหาร 

1. ไทยผลิตถัว่เหลืองได้ไมพ่อใช้ (ผลิต 11% ของความ
ต้องการใช้ทัง้หมด) 

2. ถัว่เหลืองไทยเป็นถัว่ Non-GMOs ขณะที่ถัว่เหลืองน าเข้า
เป็นถัว่ GMOs 

3. คูค้่าที่ส าคญั: อาเจนตินา สหรัฐอเมริกา  บราซิล 

ถัว่เขยีว 
รักษาระดบัพืน้ทีป่ลกู 1. ผลิตให้มีคณุภาพดี และ

เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ในประเทศ 

2. ปลกูเป็นพืชเสริมรายได้
และเพ่ิมความอดุม
สมบรูณ์ของดิน 

1. ปริมาณความต้องการใช้ถัว่เขียวในประเทศยงัคงมีมาก 
แตเ่น่ืองจากมีการผลิตไมเ่พียงพอ จึงต้องน าเข้าเมล็ดถัว่
เขียวผิวด าจากประเทศเพื่อนบ้าน 

2. คูค้่าที่ส าคญั:  สหรัฐอเมริกา  ศรีลงักา  มาเลเซีย  
ฟิลิปปินส์ 

3. คูแ่ข่งที่ส าคญั: เมียนมาร์  ฝร่ังเศส  ลาว  อินโดนีเซีย 

ถัว่ลสิง 
รักษาระดบัพืน้ที่ปลกู 1. ผลิตให้มีคณุภาพดี และ

สอดคล้องกบัความ 
ต้องการใช้ในประเทศ 

2. ปลกูเป็นพืชเสริมรายได้
และเพ่ิมความอดุม
สมบรูณ์ของดิน 

1. ผลิตเพื่อบริโภคในประเทศเกือบทัง้หมด และยงัไม่
เพียงพอต้องน าเข้า 

2. การค้าสว่นใหญ่อยูใ่นกลุม่เพ่ือนบ้านส าหรับการสง่ออกมี
ทัง้ในรูปถัว่ลสิงทัง้เปลือกและถัว่ลสิงกะเทาะเปลือก 

3. คูค้่าที่ส าคญั: ฟิลิปปินส์  ลาว  มาเลเซีย  เมียนมาร์ 
คูแ่ข่งที่ส าคญั: จีน  อินเดีย  เวียดนาม 
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ยางพารา 
1. เพ่ิมการใช้ยางในประเทศ 
2. ขยายการลงทนุในอตุสาหกรรม

ต้นน า้/กลางน า้และปลายน า้
ของผลิตภณัฑ์ยาง 

พฒันาให้ไทยเป็นศนูย์กลาง
อตุสาหกรรมยางของภมิูภาค 

อตัราการจดัเก็บเงินสงเคราะห์สมัพนัธ์กบัราคายางเป็น 5 
ระดบั คือ 
1. ราคายางไมเ่กิน กก.ละ 40 บาท แตไ่มเ่กิน 60 บาท เก็บ

เงินสงเคราะห์ 90 สต./กก. 
2. ราคายางเกิน กก.ละ 40 บาท แตไ่มเ่กิน 60 บาท เก็บเงิน

สงเคราะห์ 1.40 บาท/กก. 
3. ราคายางเกิน กก.ละ 60 บาท แตไ่มเ่กิน 80 บาท เก็บเงิน

สงเคราะห์ 2 บาท/กก. 
4. ราคายางเกิน กก.ละ 80 บาท แตไ่มเ่กิน 100 บาท เก็บ

เงินสงเคราะห์ 3 บาท/กก. 
5. ราคายางเกิน กก.ละ 100 บาท เก็บเงินสงเคราะห์ 5 

บาท/กก. 
ทัง้นีใ้ห้อิงราคายางแผ่นรมควนัชัน้ 3 FOB กรุงเทพฯ 

เป็นเกณฑ์ในการค านวณเงินสงเคราะห์ โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จะประมาณราคายางที่ใช้เป็นเกณฑ์ทกุวนัที่ 1 
และ 16 ของเดือน มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 1 ตลุาคม 2553 
เป็นต้นไป 
คูค้่าที่ส าคญั:  

- ยางแผ่นรมควนั : ญ่ีปุ่ น จีน สหรัฐอเมริกา    
- ยางแทง่:  จีน  ญ่ีปุ่ น  สหรัฐอเมริกา  เกาหลี 
- น า้ยางข้น: มาเลเซีย 
- ยางคอมพาวน์: จีน มาเลซีย ญ่ีปุ่ น 

คูแ่ข่งที่ส าคญั:   
อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  เวียดนาม 

ปาล์มน า้มนั 
1. สนบัสนนุกล้าปาล์มน า้มนัพนัธุ์

ดี และมีคณุภาพให้เกษตรกรที่
ขยายพืน้ที่ปลกูใหม ่และ
ปรับปรุงสวนปาล์มเก่า 

2. ใช้ทดแทนน า้มนัดีเซล 
3. ให้การสนับสนุนการผลิต  ปี 

2555 

เป็นผู้ผลิตและสง่ออกน า้มนั
ปาล์ม และเป็นแหลง่
พลงังานที่ยัง่ยืนของประเทศ 

1. เป็นแหลง่เชือ้เพลิงที่สร้างขึน้มาใหมไ่ด้ 
2. มีตลาดรองรับชดัเจนไมจ่ ากดัปริมาณ 
3. ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมพร้อมลงทนุ 
4. ผลผลิตและความต้องการไมส่อดคล้องกนัทัง้ปริมาณ

และชว่งเวลา 
5. การเปิดตลาดตาม AFTA สง่ผลกระทบรุนแรงเพราะ

แข่งขนัด้านราคาไมไ่ด้ 
6. มีคณะกรรมการนโยบายปาล์มน า้มนัทัง้ระบบ 
7. คูค้่าที่ส าคญั: มาเลเซีย จีน เมียนมาร์ 

คูแ่ข่งที่ส าคญั: มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
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กาแฟ 
1. ลดพืน้ที่ปลกูกาแฟในพืน้ที่ไม่

เหมาะสม 
2. เพ่ิมการบริโภคกาแฟที่ผลิตใน

ประเทศ 

1. รักษาสมดลุระหวา่ง
อปุทานและ 
อปุสงค์เพ่ือการสง่ออก 
และใช้ในประเทศ 

2. ด ารงอตุสาหกรรมใน
ประเทศไว้ 

3. รณรงค์ให้มีการบริโภค
กาแฟที่ผลิต
ภายในประเทศ 

1. ไทยผลิตกาแฟใช้ในประเทศ 76% และสง่ออกในรูปเมล็ด
กาแฟ 24% ผลิตกาแฟได้เป็นอนัดบัที่ 18 ของโลก 

2. ผลิตกาแฟพนัธุ์โรบสัต้า 87% แหลง่ผลติจงัหวดัชมุพร 
ระนอง สรุาษฎร์ กระบี่ นครศรีธรรมราช ผลิตกาแฟพนัธุ์
อาราบิก้า 13% แหลง่ผลิตจงัหวดัเชียงราย เชียงใหม ่
แมฮ่อ่งสอน น่าน 

3. กาแฟไทยไมส่ามารถแข่งขนักบัเวียดนาม และอินโดนีเซีย
ได้ เน่ืองจากไทยมีต้นทนุการผลิตสงูกวา่ 

4. ราคากาแฟขึน้อยูก่บัราคาตลาดโลก ราคาตกต ่าตอ่เน่ือง
ปี 2550 เป็นต้นมา ราคากาแฟเร่ิมดีขึน้ เน่ืองจากราคา
ตลาดโลกสงูขึน้ 

5. ปี 2552 เปิดตลาดตามข้อตกลง WTO ทัง้ปริมาณใน
โควตา อตัราภาษีในและนอกโควตา 

6. คูค้่าที่ส าคญั: สหรัฐอเมริกา  อิตาลี ลาว มาเลเซีย 
7. คูแ่ข่งที่ส าคญั:  เวียดนาม อินโดนีเซีย 

ชา 
1. สง่เสริมการปลกูชาจีนคณุภาพดี 
2. สง่เสริมการลงทนุและสนบัสนนุ

การแปรรูปผลิตภณัฑ์ชา 

ขยายตลาดชาไทยและ
ผลิตภณัฑ์สูต่ลาดโลก 

1. การผลิตชาจีน 16% ชาอสัสมั 84% 
2. แหลง่ปลกูที่ส าคญั จงัหวดัเชียงราย เชียงใหม ่ล าปาง 
แมฮ่อ่งสอน น่าน 

3. ไทยสง่ออกใบชาไปประเทศไต้หวนั สหรัฐอเมริกา และ
ผลิตภณัฑ์ชาไปประเทศสหรัฐอเมริกา กมัพชูา 
ตามล าดบั 

4. ไทยน าเข้าใบชาจากประเทศจีน อินโดนีเซีย และ
ผลิตภณัฑ์ชาจากประเทศไต้หวนั สหรัฐอเมริกา 
ตามล าดบั 

5. ปี 2552 เปิดตลาดตามข้อตกลง WTO ทัง้ปริมาณใน
โควตา อตัราภาษีในโควตา และนอกโควตา 

6. คูค้่าที่ส าคญั: ไต้หวนั กมัพชูา สหรัฐอเมริกา 
7. คูแ่ข่งที่ส าคญั: อินเดีย จีน ศรีลงักา 

ล าไย 
1. กระจายการผลติโดยจดัท าเขต

สง่เสริมการผลิตล าไยนอกฤด ู
(Zoning) 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลติล าไย 
โดยการถ่ายทอดความรู้ตรวจ
รับรองแปลงตามมาตรฐาน 
GAP พร้อมทัง้ปรับปรุงสวนเก่า 

1. รักษาระดบัพืน้ทีป่ลกูไมใ่ห้
เพ่ิมขึน้ 

2. กระจายผลผลิตให้ออกสู่
ตลาดตลอดปี (ล าไยนอก
ฤด)ู 

1. แหลง่ผลิตทีส่ าคญัอยูใ่นภาคเหนือ ได้แก่ จงัหวดั
เชียงใหม ่ล าพนู เชียงราย พะเยา ล าปาง แพร่ ตาก น่าน 

2. เป็นประเทศสง่ออกรายใหญ่ของโลกมลูคา่สง่ออกปีละ
กวา่ 5,000 ล้านบาท 

3. มีการผลิตล าไยนอกฤดเูพ่ือลดความเสีย่งในด้านราคาที่
ตกต ่าในชว่งฤดกูาล 
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3. กระจายผลผลิตล าไยสดสูต่ลาด

ปลายทาง 
4. สร้างมลูมลูคา่เพิ่มด้วยการ

พฒันาผลิตภณัฑ์เป็นล าไยแปร
รูป อบแห้ง และพฒันาบรรจุ
ภณัฑ์ 
สง่เสริมตลาดภายในและขยาย
ตลาดสง่ออกในตลาดเดิม ได้แก่ 
จีน อินโดนีเซีย และตลาดใหม่
ได้แก่ อินเดีย ดไูบ ออสเตรเลีย 

3. รักษาการเป็นผู้น าในการ
ผลิตและการสง่ออก
ล าไยสดและผลิตภณัฑ์ที่
มีคณุภาพของโลก เพื่อ
สร้างความมัน่คงใน
รายได้ และความมัง่คัง่
ให้แก่เกษตรกร และ
ประเทศชาต ิ

4. คูค้่าที่ส าคญั:   
-   ล าไยสด  อินโดนีเซีย  จีน  ฮอ่งกง  
 -  ล าไยอบแห้ง  จีนมาเลเซีย สิงคโปร์ ฮอ่งกง 
คูแ่ข่งที่ส าคญั เวียดนาม จีน 

ทเุรียน 
1. ปรับโครงสร้างการผลิตทเุรียน

คณุภาพตามมาตรฐาน GAP  
GMP  HACCP 

2. สง่เสริมการผลิตทเุรียนนอกฤด ู
3. สร้างมลูคา่ (Value Creation) 

เชน่ ทเุรียนทอดกรอบ ทเุรียน
อบแห้ง ทเุรียนสดแชเ่ย็น (Fresh 
Chilled) 

4. พฒันาระบบโลจิสติกส์เพ่ือ
กระจายผลผลิตสูผู่้บริโภค 

เป็นผู้น าในการผลิตทเุรียน
คณุภาพตอบสนองความ
ต้องการของตลาดโลก 

1. เป็นประเทศสง่ออกรายใหญ่ของโลก ปี 2552 มลูคา่
สง่ออก 5,000 ล้านบาท สว่นแบง่การตลาด 50% 

2. คณุภาพดีเป็นทีต้่องการของตลาดได้รับฉายาวา่ King 
of Fruits 

3. เกษตรกรและผู้ประกอบการมีความช านาญและ
ประสบการณ์สงู 

4. มีเทคโนโลยีในการผลติทเุรียนนอกฤด ูรวมทัง้
ผลการวิจยั ได้คณุสมบตัิใหมข่องพนัธุ์ เชน่ ไร้กลิ่น ออก
ก่อน ออกหลงั  เนือ้สีชมพ ู

5. ทเุรียนพนัธุ์หมอนทองซึง่มี 65% ของผลผลติทเุรียน
ทัง้หมด เป็นที่นิยมของตลาดทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

6. คูค้่าที่ส าคญั:  
-   ทเุรียนสด: จีน ฮอ่งกง อินโดนีเซีย  
-   ทเุรียนแชแ่ข็ง: สหรัฐอเมริการ จีน ออสเตรเลีย 

7. คูแ่ข่งที่ส าคญั  เวียดนาม มาเลเซีย ออสเตรเลีย 

มงัคดุ 
1. ปรับโครงสร้างการผลิตมงัคดุ

คณุภาพมาตรฐาน GAP  GMP  
HACCP 

2. เน้นสร้างมลูคา่ ด้วยการแปรรูป
เป็นผลติภณัฑ์ตา่ง ๆ โดยเฉพาะ
ด้านเวชภณัฑ์และเคร่ืองส าอาง 

3. สร้างตราสินค้ามงัคดุไทย 
4. วิจยัพฒันาเคร่ืองมือตรวจสอบ

เนือ้แก้วยางไหลในผล 

เป็นผู้น าในการผลิตและการ
สง่ออกมงัคดุคณุภาพใน
ตลาดโลก โดยด าเนินการ
ภายใต้ยทุธศาสตร์ผลไม้ไทย
ปี 2553-2557 

1. สง่ออกเป็นอนัดบั 1 ของโลก มลูคา่กวา่ปีละ 1,900 
ล้านบาท และตลาดยงัมีความต้องการมงัคดุคณุภาพ
อีกมา 

2. รดชาติดี ได้รับฉายาวา่ Queen of Fruits 
3. เปลือกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านอาหารและ

เคร่ืองส าอางได้ 
4. เกษตรกรและผู้ประกอบการมีความช านาญและมี

ประสบการณ์สงู 
5. คูค้่าที่ส าคญั:  

มงัคดุสด:  จีน ฮอ่งกง เวียดนาม  
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5. ขยายการสง่ออกทัง้ตลาดเดิม

และตลาดใหม ่
6. พฒันาระบบโลจิสติกส์ เพื่อ

กระจายผลผลิตสูผู่้บริโภค
ปลายทางอยา่งรวดเร็ว 

 มงัคดุแชแ่ข็ง: เกาหลีใต้ ไต้หวนั ญ่ีปุ่ น 
คูแ่ข่งที่ส าคญั  อินโดนีเซีย เวียดนาม 

เงาะ 
1. ปรับเปลี่ยนพืน้ทีป่ลกูเงาะพนัธุ์สี

ชมพ ูและพืน้ที่ไมเ่หมาะสม โดย
ปลกูแทนด้วยพืชอ่ืนที่มี
ศกัยภาพ เชน่ ปาล์มน า้มนั 
ยางพารา กล้วยไข ่

2. เน้นการสร้างมลูคา่เป็น
ผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ ในลกัษณะ
พร้อมบริโภค 

3. สร้างตราสินค้าเงาะไทย 
4. ขยายการสง่ออก โดยเน้นตลาด

อินเดีย ปากีสถาน ตะวนัออก
กลาง และเกาหลีใต้ 

5. พฒันาระบบโลจิสติกส์เพ่ือ
กระจายผลผลิตสูผู่้บริโภค
ปลายทางอยา่งรวดเร็ว 

เป็นผู้น าในการผลิตและการ
สง่ออกเงาะสดและ
ผลิตภณัฑ์ในตลาดโลก โดย
ด าเนินการภายใต้
ยทุธศาสตร์ผลไม้ไทย ปี 
2553-2557 

1. ผลผลิตเงาะมากกวา่ 95% ของผลผลติทัง้หมดใช้บริโภค
ภายในประเทศในรูปผลสด 

2. ผลผลิตเน่าเสียหาย อายกุารเก็บรักษาสัน้ ท าให้ราคาไม่
มีเสถียรภาพ 

3. คูค้่าที่ส าคญั:  
เงาะสด:  มาเลเซีย ฮอ่งกง เวียดนาม - เงาะบรรจภุาชนะ
อดัลม: กมัพชูา มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา 

4. คูแ่ข่งที่ส าคญั:  อินโดนีเซีย เวียดนาม 

ลิน้จ่ี 
1. สง่เสริมและให้ความรู้แเก่

เกษตรกรอยา่งทัว่ถึงในการผลิต
ลิน้จี่คณุภาพ 

2. สนบัสนนุสถาบนัเกษตรกรให้มี
บทบาทในการสร้างมลูคา่เพิ่ม
และกระจายผลผลิตไปสู่
ผู้บริโภค 

3. เร่งวิจยัการยืดอายลุิน้จี่สดเพื่อ
ขยายตลาด 

ผลิตลิน้จี่คณุภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ 

1. แหลง่ผลิตทีส่ าคญัอยูใ่นภาคเหนือ ได้แก่จงัหวดัเชียงใหม ่
เชียงราย และพะเยา ภาคกลาง ได้แก่ จงัหวดั
สมทุรสงคราม และจนัทบรีุ 

2. ชนิดพนัธุ์ที่ส าคญั ได้แก่ ฮงฮวย ประมาณ 73% ของพืน้ที่
ปลกูทัง้หมด รองลงมาได้แก่ โอวเฮี๊ยะ และกิมเจ็ง 

3. สง่ออกในรูปผลสดและผลิตภณัฑ์ประมาณ 35%   
4. คูค้่าที่ส าคญั : 

ลิน้จี่สด:  จีน ฮอ่งกง อินโดนีเซีย เนเธอร์แลนด์ 
ลิน้จี่บรรจภุาชนะอดัลม: สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย 
ฝร่ังเศส 

5. คูแ่ข่งที่ส าคญั:  จีน เวียดนาม 

พริกไทย 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ โดย

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่
เหมาะสม 

2. สนบัสนนุการแปรรูปให้ 

เน้นการผลติเพื่อให้เพียงพอ
กบัความต้องการใช้ใน
ประเทศ และเพ่ิมรายได้ให้
เกษตรกร 

1. แหลง่ปลกูพริกไทยอยูท่ี่จงัหวดัจนัทบรีุ ซึง่มีพืน้ที่ปลกู 
98% ของประเทศ 

2. 73% ของผลผลติใช้บริโภคภายในประเทศ 
3. 92% ของการสง่ออกอยูใ่นรูปของพริกไทยป่น 
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หลากหลาย เพื่อสร้างมลูคา่เพิ่ม
โดยการวิจยัและพฒันา รวมทัง้
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปที่
ทนัสมยั 

3. เสริมสร้างประสิทธิภาพ
การตลาด โดยสง่เสริมและ
ประชาสมัพนัธ์ถึงคณุประโยชน์
ของพริกไทย รวมทัง้สร้าง
เครือข่ายข้อมลูการค้าที่ทนัตอ่
สภาวการณ์ 

 4. มีการเปิดเขตการค้าเสรีภายใต้ AFTA โดยลดภาษีเหลือ 
5% ในปี 2546 และเหลือ 0% ในปี 2553 

5. คูค้่าที่ส าคญั:  
พริกไทยเม็ด: โปแลนด์ ออสเตรเลีย อินเดีย เยอรมนี 
พริกไทยป่น: ฮอ่งกง เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจกัร 
ไต้หวนั สหรัฐอเมริกา 
คูแ่ข่งที่ส าคญั:  มาเลเซีย อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม 
ศรีลงักา 

ลองกอง 
1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

ลองกองคณุภาพดีสูเ่กษตรกร
อยา่งทัว่ถึง 

2. จดักิจกรรมสง่เสริมการบริโภค
ทัง้ในและตา่งประเทศ
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ยโุรป 
และจีน เพื่อขยายตลาดสง่ออก 

3. ปรับโครงสร้างการผลิตลองกอง
คณุภาพเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาด 

1. ผลิตลองกองคณุภาพ
เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตลาดทัง้ใน
และตา่งประเทศ 

2. รักษาระดบัราคาผลผลิต
ให้มีเสถียรภาพ 

1. ผลิตได้ทัง้ภาคตะวนัออก เหนือ และใต้ ได้แก่จงัหวดั
จนัทบรีุ ระยอง ตราด อตุรดิตถ์ ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส 

2. คณุภาพผลผลติดีเป็นทีต้่องการของตลาด แตมี่ปัญหาใน
เร่ืองการกระจายผลผลติไปสูผู่้บริโภค รวมทัง้แมลงที่ติด
ไปกบัชอ่ผล 

3. มีโอกาสในการขยายการสง่ออกเปิดเสรีทางการค้า 
โดยเฉพาะกบัประเทศจีน 

4. คูค้่าที่ส าคญั:  กมัพชูา เวียดนาม สหรัฐอเมริกา 

มะมว่ง 
1. ปรับโครงสร้างการผลิตมะมว่ง

คณุภาพ มาตรฐาน GAP  GMP  
HACCP 

2. สร้างมลูคา่เพิ่มด้วยการแปรรูป
เป็นผลติภณัฑ์ใหม ่ๆ ให้มีความ
หลากหลาย พร้อมพฒันาบรรจุ
ภณัฑ์ในลกัษณะแชเ่ย็น 

3. เพ่ิมการสง่ออกในตลาดเดิม 
และขยายการสง่ออกในตลาด
ใหม ่

เป็นผู้สง่ออกมะมว่งสด และ
ผลิตภณัฑ์คณุภาพดีใน
ตลาดเอเซีย และออสเตรเลีย 

1. เป็นผู้ผลิตรายยอ่ยในแถบภมิูภาคเอเซีย 
2. ใช้บริโภคในประเทศ 98% ในรูปผลสด 
3. ปี 2552 มลูคา่การสง่ออกมากกวา่ 1,500 ล้านบาท 
4. มาตรการกีดกนัทางการค้าเป็นอปุสรรคตอ่การขยาย

ตลาด 
5. มีศกัยภาพในการน าไปแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ตา่ง ๆ 
6. คูค้่าที่ส าคญั:  

มะมว่งสด:  ญ่ีปุ่ น เวียดนาม มาเลเซีย มะมว่งบรรจุ
ภาชนะอดัลม: ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา องักฤษ 

7. คูแ่ข่งที่ส าคญั:  ฟิลิปปินส์ อินเดีย 

ส้มเขียวหวาน 
1. ปรับโครงสร้างการผลิต

ส้มเขียวหวานคณุภาพ 
2. สร้างมาตรฐานสขุอนามยัและ

ระบบรับรองคณุภาพ 
3. สร้างมลูคา่โดยพฒันาการแปร 

ผลิตส้มเขียวหวานมีคณุภาพ
ได้มาตรฐาน ปลอดภยัตอ่
ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
รวมทัง้ปกป้องเกษตรกรและ
อตุสาหกรรมส้มให้มีความ 

1. ก่ิงพนัธุ์ไมมี่คณุภาพ มีโรคและแมลงมาก และเทคโนโลยี
การผลิตขาดความเหมาะสมท าให้ต้นทนุการผลติสงูกวา่
ประเทศคูแ่ข่ง 

2. บริโภคภายในประเทศ 99% ของผลผลิตสดทัง้หมด 
3. การน าเข้าสว่นใหญ่จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
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รูปผลติภณัฑ์ใหม ่

4. สร้างระบบการบริหารจดัการให้ 
มีประสิทธิภาพทัง้ด้านการผลติ
และการตลาด 

ยัง่ยืน จากการเปิดเสรีทางการค้า สง่ผลกระทบตอ่ราคาส้มที่
เกษตรกรได้รับ 

4. ปริมาณการสง่ออกในรูปผลสดมีน้อย สว่นใหญ่เป็น
ผลิตภณัฑ์จ าพวกน า้ส้มตา่ง ๆ 

5. คูค้่าที่ส าคญั: 
ส้มเขียวหวานสด: สิงคโปร์ จีน ฮอ่งกง ส้มแมนดารินสด:  
ฮอ่งกง ลาว เยอรมนี 
คูแ่ข่งที่ส าคญั:   จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ 

ส้มโอ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลติส้มโอ

คณุภาพโดยถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตที่เหมาะสม (GAP) 

2. พฒันารูปแบบการสง่ออกใน
ลกัษณะสดแชเ่ย็น และพร้อม
บริโภค 

3. จดัแสดงสนิค้าเพื่อ
ประชาสมัพนัธ์ส้มโอไทยใน
ตา่งประเทศ ขยายการสง่ออก 

เป็นผู้น าในการผลิตและ
การตลาดส้มโอคณุภาพดีใน
ตลาดโลก 

1. ไทยเป็นผู้ผลิตส้มโอรายใหญ่ที่มีส้มโอพนัธุ์ดี ตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภค ทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

2. ผลผลิตส้มโอใช้เพ่ือบริโภคภายในประเทศ ประมาณ 
96% และสง่ออกประมาณ 4% ของผลผลติทัง้หมด 

3. ส้มโอไทยมีรสชาติดี มีเปลือกหนาเก็บได้นาน และขนสง่
ได้ไกล สามารถให้ผลผลติตลอดทัง้ปี 

4. คูค้่าที่ส าคญั:   จีน  ฮ่องกง  ลาว 
5. คูแ่ข่งที่ส าคญั:  อิสราเอล  เวียดนาม 

กล้วยไข ่
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลติโดย

ถ่ายเทคโนโลยีการผลิตที่ดแีละ
เหมาะสม (GAP) 

2. จดัระบบซือ้ขายแบบมีสญัญา 
(Contract Farming) โดยเฉพาะ
การผลิตกล้วยไข่เพ่ือการสง่ออก
ทดแทนเงาะ 

3. ขยายการสง่ออกโดยเน้นตลาด
จีน และญ่ีปุ่ นจากการเปิดเสรี
การค้า และโควตาภายใต้ 
JTEPA 

4. สร้างมลูคา่เพิ่มด้วยการแปรรูป
เป็นผลิตภณัฑ์และพฒันาบรรจุ
ภณัฑ์เพื่อให้สามารถขนสง่ได้ไกล
ขึน้ 

พัฒนาคุณภาพผลผลิตเพื่อ
ขยายการสง่ออก 

1. สามารถผลิตออกสูต่ลาดได้คลอดทัง้ปี 
2. แหลง่ปลกูที่ส าคญั ได้แก่ จงัหวดัตาก ก าแพงเพชร 

นครสวรรค์ จนัทบรีุ เพชรบรีุ 
3. ความต้องการสง่ออกมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะตลาด

จีน ซึง่ชาวจีนเรียกกวา่ “หวงตีเ้จียว” หมายถึงกล้วย
จกัรพรรดิ 

4. คูค้่าที่ส าคญั:  จีน  ฮอ่งกง  ญ่ีปุ่ น 

กล้วยหอม 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลติโดย

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่
เหมาะสม GAP) 

พฒันาคณุภาพเพื่อการ
สง่ออก 

1. กล้วยหอมสามารถผลิตออกจ าหน่ายได้ตลอดปี 
2. ปลกูได้ทกุภาคของประเทศ โดยมีแหลง่ผลิตกล้วยหอมที่

ส าคญั คือ จงัหวดัจนัทบรีุ ชมุพร เพชรบรีุ นนทบรีุ  
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2. จดัระบบซือ้ขายแบบมีสญัญา 

(Contract Farming) 
3. ขยายการสง่ออก โดยเน้นตลาด 

จีนและญ่ีปุ่ น จากการเปิดเสรี
การค้า และภายใต้โควตา 
JTEPA 

4. สร้างมลูคา่เพิ่มโดยเน้นการ
พฒันาบรรจภุณัฑ์และการสร้าง
ตราสินค้าเพื่อสร้างความมัน่ใจ
แก่ผู้บริโภค 

 สระบรีุ หนองคาย และนครสวรรค์ 
3. พนัธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลกู คือ พนัธุ์หอมทอง 

มลูคา่การสง่ออกปีละมากกวา่ 100 ล้านบาท 
4. คูค้่าที่ส าคญั:  ญ่ีปุ่ น  จีน  ลาว 

คูแ่ข่งที่ส าคญั:  ฟิลิปปินส์  เอกวาดอร์ 

กระเทียม 
1. ปรับโครงสร้างการผลิต โดย

สนบัสนนุให้เปลี่ยนไปปลกูพืช
อ่ืน ได้แก่ มนัฝร่ังโรงงาน ถัว่
เหลือง ฯลฯ 

2. รณรงค์ให้มีการบริโภคกระเทียม
ไทยมากขึน้ โดยเฉพาะใน
ครัวเรือนและร้านอาหารไทย 

3. สนบัสนนุให้มีการแปรรูป
กระเทียมเพ่ือเพ่ิมมลูคา่ผลผลติ 
เชน่ กระเทียมดอง กระเทียม
แกะกลีบบรรจดุ้วยสญุญากาศ 
กระเทียมผง 

4. ให้กระเทียมเป็นสินค้าควบคมุ 
โดยมีใบขนย้ายและผู้
ครอบครองกระเทียมต้องแจ้ง
ปริมาณการครอบครอง
กระเทียมตัง้แต ่2 ตนัขึน้ไป 

รักษาระดบัพืน้ที่เพาะปลกู
กระเทียม ไมเ่กิน 85,000 ไร่ 

1. ต้นทนุการผลิตสงูกวา่ท าให้แข่งขนัสู้ตา่งประเทศไมไ่ด้ 
เชน่ จีน 

2. เกษตรกรเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาตกต ่าอยู่
เป็นประจ า 

3. มีการลกัลอบน าเข้าจากจีน ท าให้กระเทียมราคาถกูเข้า
มาในประเทศเป็นจ านวนมาก 

4. เปิดตลาดตามข้อผกูพนั WTO ปริมาณในโควตา 65 ตนั 
อตัราภาษี 27% และภาษีนอกโควตา 57% ส าหรับ
ข้อตกลง AFTA เปิดตลาดเสรีเก็บภาษีอตัรา 0% ในปี 
2553 

5. คูค้่าที่ส าคญั:  สหรัฐอเมริกา  มาเลเซีย สหราช
อาณาจกัร 

6. คูแ่ข่งที่ส าคญั:  จีน เมียนมาร์ 

หอมแดง 
1. สง่เสริมให้มีการลดการใช้

สารเคมี (GAP) และแก้ปัญหา
โรครากเน่า และราคา 

2. สง่เสริมการปลกูหอมแดง
อินทรีย์ 

3. สง่เสริมการผลิตให้เป็นไปตาม
มาตรฐานหอมแดง 

สง่เสริมการผลิตให้มี
คณุภาพดี สอดคล้องกบั
ความต้องการใช้
ภายในประเทศและสง่ออก
ไปตา่งประเทศ 

1. ราคาตกต า่ ในชว่งที่ผลผลิตออกสูต่ลาดเดือน ก.พ.-มี.ค. 
เป็นประจ าทกุปี ท าให้รัฐต้องเข้าชว่ยแทรกแซงตลาด 

2. ผลผลิตมีคณุภาพต ่า 
3. มีการเน่าเสียระหวา่งการขนสง่ 
4. มีมาตรฐานหอมแดงใหม่ 
5. เปิดตลาดหอมแดงภายใต้ข้อตกลง AFTA อตัราภาษี 

0% ในปี 2553 
6. คูค้่าที่ส าคญั:  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  สิงคโปร์ 
7. คูแ่ข่งที่ส าคญั:  ฟิลิปปินส์  เวียดนาม 
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หอมหวัใหญ่ 
1. ควบคมุปริมาณการน าเข้าเมลด็

พนัธุ์หอมหวัใหญ่ตามข้อผกูพนั 
WTO 3.15 ตนั (6,944  
ปอนด์) 

2. ลดปัญหาสารพิษตกค้าง เพื่อให้
ผลผลิตมีคณุภาพดี สง่ออกไป
ขายตลาดญ่ีปุ่ น 

3. เร่งรัดปราบปรามการลกัน าเข้า
เมล็ดพนัธุ์ และหอมหวัใหญ่ 
สง่เสริมการผลิตให้เป็นไปตาม
มาตรฐานหอมหวัใหญ่ 

สง่เสริมการผลิตให้ได้
คณุภาพดี สอดคล้องกบั
ความต้องการใช้
ภายในประเทศ และสง่ออก 
ไปตา่งประเทศ 

1. มีการแทรกแซงตลาดหอมหวัใหญ่เป็นประจ า 
2. ต้นทนุการผลิตคอ่นข้างสงู เม่ือเทียบกบัประเทศคูแ่ข่ง 

เชน่ จีน 
3. มีปัญหาการลกัลอบน าเข้าหอมหวัใหญ่ และน าเมลด็

พนัธุ์หอมหวัใหญ่นอกระบบมาปลกู 
4. เปิดตลาดตามข้อผกูพนั WTO ปริมาณในโควตา 365 

ตนั อตัราภาษี 27% อตัราภาษีนอกโควตา 142% และ
ตามข้อตกลง AFTA เปิดตลาดเสรีเก็บภาษีอตัรา 0% ใน
ปี 2553 

5. คูค้่าที่ส าคญั:  ญ่ีปุ่ น  มาเลเซีย 
คูแ่ข่งที่ส าคญั:  จีน  เวียดนาม 

มนัฝร่ัง 
1. สนบัสนนุให้มีการผลิตหวัพนัธุ์

ทดแทนการน าเข้า 
2. สง่เสริมการปลกูมนัฝร่ังพนัธุ์

โรงงานในชว่งฤดฝูนเพ่ือทดแทน
การน าเข้า 

3. ทดสอบสายพนัธุ์ที่เหมาะสม 
4. ให้มีการน าเข้าหวัมนัฝร่ัง เพ่ือใช้

ในการแปรรูปชว่งฤดฝูน (ก.ค.-
ธ.ค) 

สง่เสริมขยายการเพาะปลกู
ให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของตลาดที่ขยายตวั 

1. สง่เสริมให้มีการผลิตหวัพนัธุ์ทดแทนการน าเข้าได้อยา่ง
เพียงพอ 

2. ขาดแคลนผลผลติหวัมนัฝร่ังสดมาใช้แปรรูปในชว่งฤดู
ฝน ผก.ค.-ธ.ค.) 

3. สายพนัธุ์มนัฝร่ังที่เหมาะสมมีจ ากดั 
4. เปิดตลาดตามข้อผกูพนั WTO ส าหรับพนัธุ์มนัฝร่ังเปิด

ตลาดไมจ่ ากดัจ านวน อตัราภาษี 0%และหวัมนัฝร่ังสด
เพ่ือการแปรรูปปี 2552-2554 เปิดตลาดปริมาณ 36,000 
ตนั อตัราภาษี 27% ส าหรับนอกโควตาเก็บภาษีในอตัรา 
125% 

5. คูค้่าที่ส าคญั:  ญ่ีปุ่ น สิงคโปร์ ไต้หวนั เกาหล ี
6. คูแ่ข่งที่ส าคญั:  จีน    

สกุร 
1. พฒันาการผลิตสกุร โดยขึน้

ทะเบียนผู้ เลีย้งสกุร พฒันา
ฟาร์มสกุรเข้าสูม่าตรฐาน และ
วางแผนการผลติให้สอดคล้อง
กบัความต้องการ 

2. พฒันาการตลาดสกุร โดยขึน้
ทะเบียนผู้ประกอบการ ผู้ ค้าสง่
และค้าปลีก และก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานด้านการขนสง่ 
ช าแหละและจ าหนา่ย 

3. พฒันาโรงฆ่าสกุรให้ได้
มาตรฐาน 

พฒันาการผลิต การตลาด
สกุรและผลติภณัฑ์ทัง้ระบบ
ให้ได้มาตรฐานเพ่ือความ
ปลอดภยัของผู้บริโภค ไมก่่อ
มลภาวะตอ่สิ่งแวดล้อม และ
เพ่ือขยายการสง่ออก 

1. สกุรที่ผลติได้ต้องอาศยัตลาดภายในประเทศเป็นหลกั 
สว่นตลาดตา่งประเทศมีจ ากดั เน่ืองจากไทยยงัไมป่ลอด
จากโรคปากและเท้าเป่ือย 

2. ปริมาณสง่ออกเพียง 1-2% ของผลผลติ 
3. คูค้่าที่ส าคญั:  

เนือ้สกุร: ฮอ่งกง  
ผลิตภณัฑ์เนือ้สกุร: ญ่ีปุ่ น ฮอ่งกง 

4. คูแ่ข่งที่ส าคญั: จีน บราซิล สหรัฐอเมริกา 
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4. พฒันามาตรฐานปัจจยัการผลิต

และผลิตภณัฑ์ 
5. จดัตัง้กองทนุพฒันาสกุร 

  

ไก่เนือ้ 
1. วิจยัและพฒันาเพ่ิมความ

หลากหลายของสินค้า 
2. สร้างตราสญัลกัษณ์และพฒันา

บรรจภุณัฑ์ 
3. ควบคมุป้องกันโรคระบาดสตัว์ปีก 
4. พฒันาโรงฆ่าช าแหละและ

โรงงานแปรรูปให้ได้มาตรฐาน 
5. พฒันาระบบโลจิสติกส์ 
6. เป็นสินค้าที่มีผู้ รับผิดชอบ

ปฏิบตัิการให้เป็นไปตามแผน 
เรียกกวา่มิสเตอร์ไก่ 

1. เพ่ิมมลูคา่การผลิตโดย
แปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ที่
หลากหลาย 

2. เป็นสินค้าที่มีคณุภาพได้
มาตรฐาน และปลอดภยั
ในการบริโภค 

1. ผลิตเป็นอนัดบั 9 และสง่ออกเป็นอนัดบั 4 ของโลก 
2. มลูคา่คิดเป็น 2.55% ของ GDP สาขาเกษตร และ 30% 
ของสาขาปศสุตัว์ 

3. คูค้่าที่ส าคญั: สหภาพยโุรป ญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ 
4. คูแ่ข่งที่ส าคญั:  บราซิล  จีน  สหรัฐอเมริกา 

โคเนือ้ 
1. เพ่ิมผลผลิตโคเนือ้ 
2. ร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบ้าน

ควบคมุป้องกนัโรค 
3. วิจยัและพฒันาพนัธุ์โคเนือ้ 
4. พฒันาระบบตลาด 

ผลิตโคเนือ้คณุภาพดี เพื่อ
ทดแทนการน าเข้าและเพ่ิม
รายได้ครัวเรือนเกษตรกร 

1. ผู้ เลีย้งสว่นใหญ่เป็นเกษตรกรรายยอ่ยและมีการเลีย้ง
กระจายอยูท่ัว่ประเทศ โดยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็น
แหลง่ที่มีการเลีย้งมากที่สดุ รองลงมา คือ ภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคใต้ ตามล าดบั 

2. การผลิตยงัไมเ่พียงพอตอ่การบริโภคภายในประเทศ 
3. มีการน าเข้าโคเนือ้มีชีวิตจากประเทศเพื่อนบ้าน น าเข้า
เนือ้และผลติภณัฑ์จากประเทศผู้ผลิตสง่ออกรายส าคญั
ของโลก 

4. คูค้่าที่ส าคญั:   
โคมีชีวิต:  มาเลเซีย  ลาว   
เนือ้และผลติภณัฑ์: ลาว ฮอ่งกง ญ่ีปุ่ น  กมัพชูา 

5. คูแ่ข่งที่ส าคญั:   
โคมีชีวิต: เมียนมาร์ ลาว กมัพชูา 
เนือ้และผลติภณัฑ์: ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา 

โคนม-น า้นมดิบ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลติเพื่อ

ลดต้นทนุการผลิต 
2. ศกึษาวิจยัพฒันาพนัธุ์โคนม 

ผลิตภณัฑ์นมและธุรกิจตอ่เน่ือง 

1. ผลิตแมโ่คนม ผลิตภณัฑ์
นมและวสัดอุปุกรณ์ที่
เก่ียวข้องเพื่อเปิดตลาด
สง่ออกไปประเทศใน
ภมิูภาคอาเซียน 

2. เป็นศนูย์กลางการผลติโค
นมในภมิูภาคอาเซียน 

1. น านมดิบที่ผลิตได้ใช้ผลตินมพร้อมดื่มบริโภคในประเทศ
เกือบทัง้หมด 

2. น าเข้าผลิตภณัฑ์หลายชนิด ที่ส าคญัคอื นมผงขาดมนั
เนยทีส่ามารถใช้ผลิตนมพร้อมดื่มที่มีต้นทนุต ่ากวา่การใช้
น า้นมดิบ 

3. น า้นมดิบ/นมปรุงแตง่ และนมผงขาดมนัเนยเป็นสินค้าที่
มีโควตาใน WTO ปี 2547-2551 น า้นมดิบปรุงแตง่มี 



140 
 

นโยบาย เป้าหมาย ปัจจบุนั 
  โควตา 2,372.74 ตนั ภาษี 20% นมผงขาดมนัเนยโควตา 

55,000 ตนั ภาษี 20% แตเ่ก็บจริง 5% โควตาใน TAFTA 
2,200 ตนั ภาษี 5% 

4. คูค้่าที่ส าคญั:  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  สหรัฐอเมริกา 

กุ้งทะเลเพาะเลีย้ง 
1. เพ่ิมศกัยภาพพืน้ที่เลีย้งและ

พฒันาสายพนัธุ์ 
2. เพ่ิมศกัยภาพการเลีย้ง 
3. ผลิตและแปรรูปผลติภณัฑ์กุ้ง

เป็นอาหารปลอดภยั 
4. เพ่ิมมลูคา่สินค้าและสร้าง 

Brand 
5. เพ่ิมศกัยภาพการตลาด 
6. ผลกัดนัให้เกิดการจ าหนา่ย

สินค้าที่มีการแปรรูปมากขึน้ จน
มีสดัสว่น  กุ้ งปรุงแตง่: กุ้งแชเ่ย็น
แชแ่ข็ง = 65:35 

1. ด ารงความเป็นประเทศ
ผู้น าในการสง่ออก 

2. ผลิตกุ้งคณุภาพดีและ
ปลอดภยัตอ่การบริโภค 

3. เพ่ิมมลูคา่ของผลิตภณัฑ์ 

1. กุ้งทะเลที่เพาะเลีย้งมี 2 ชนิด คือ กุ้ งขาวแวนาไม และกุ้ง
กลุาด า ในสดัสว่น 99:1 

2. ผลิตได้อนัดบั 1 ของโลก หรือ 23% ของผลผลิตโลก 
3. สง่ออกเป็นอนัดบั 1 ของโลก 
4. การสง่ออกสว่นใหญ่ในรูปกุ้ งแชเ่ย็นแชแ่ข็ง และกุ้งปรุงแตง่ 
5. การสง่ออกประสบปัญหาเงินบาทแข็งคา่ ท าให้ไม่

สามารถรับค าสัง่ซือ้ในระยะยาวได้ 
6. คูค้่าที่ส าคญั :  

กุ้งแชเ่ย็นแชแ่ข็ง:  สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น  สหภาพยโุรป 
แคนาดา เกาหลีใต้ 
กุ้งปรุงแตง่: สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น  สหภาพยโุรป 

7. คูแ่ข่งที่ส าคญั:  จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย  อินเดีย 

ปลาทนูา่ 
1. เพ่ิมมลูคา่การผลิตและกระตุ้น

ให้มีการบริโภคทัง้ตลาด
ภายในประเทศและตา่งประเทศ 

2. วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม ่ๆ 
จากปลาทนูา่ 

3. ตัง้กองเรือประมงน า้ลกึ โดยรัฐ
ร่วมสนบัสนนุเงินกบัภาคเอกชน
ในอตัราสว่น 30:70 

1. ด ารงความเป็นประเทศ
ผู้น าในการสง่ออก
ผลิตภณัฑ์ปลาทนูา่ 

2. เพ่ิมมลูคา่ของผลิตภณัฑ์ 

1. ไทยมีเรือจบัปลาทนู่า 8 ล า ใช้เป็นวตัถดุิบในประเทศ 0% 
2. วตัถดุิบ 90% ได้จากการน าเข้า 
3. ไทยสง่ออกปลาทนู่าบรรจภุาชนะอดัลมอนัดบั 1 ของโลก 
4. แหลง่วตัถดุิบทีส่ าคญั:  ไต้หวนั  วานวัต ู เกาหลี  ญ่ีปุ่ น  

มลัดีฟส์  จีน ปาปัวนิวกินี หมูเ่กาะมาร์แซลล์ โลโลมอน 
5. คูค้่าที่ส าคญั:  สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป ญ่ีปุ่ น 

ออสเตรเลีย แคนาดา อียิปต์  ซาอดุิอาระเบีย 
6. คูแ่ข่งที่ส าคญั:  ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย  โกตดิววัร์  สเปน 

เวียดนาม 

ปลาสวยงามและพรรณไม้น า้ 
1. วิจยัและพฒันาการผลิต การ

ปรับปรุงพนัธุ์เพ่ือความ
หลากหลายของสินค้า 

2. พฒันามาตรฐานการผลิตและ
คณุภาพผลผลติให้เป็นที่ยอมรับ
ของตลาดโลก 

3. ปรับปรุงกฏระเบียบและขัน้ตอน
การน าเข้าและสง่ออก 

4. พฒันาบรรจภุณัฑ์เพ่ือการขนสง่ 

1. เป็นศนูย์กลางการสง่ออก
ในภมิูภาค 

2. พฒันาเทคโนโลยีการ
เพาะเลีย้งและการ
ปรับปรุงพนัธุ์เพ่ือสร้าง
ชนิดพนัธุ์ใหมต่ามความ
ต้องการของตลาด 

1. การสง่ออกปลาสวยงามและพรรณไม้น า้ (เฉพาะที่ขอ
ใบรับรองปลอดศตัรูพืช) มีมลูคา่เพิ่มขึน้เป็นล าดบั 

2. ผลผลิตปลาสวยงามและพรรณไม้น า้สว่นใหญ่ประมาณ 
90% ผลิตเพื่อการส่งออก เหลือ 10% จ าหน่ายในประเทศ 

3. ตลาดในประเทศมีแนวโน้มขยายตวัมากขึน้ เน่ืองจาก
ประชาชนนิยมเลีย้งปลาสวยงามและพรรณไม้น า้มากขึน้ 

4. ปลาสวยงามและพรรณไม้น า้เป็นสตัว์น า้เขตร้อน จงึมี
วงจรชีวิตสัน้ ท าให้สามารถศกึษาวิจยัได้รวดเร็ว 

5. รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนนุการผลิตปลาสวยงามและ
พรรณไม้น า้เพื่อการสง่ออก 
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  6. คูค้่าที่ส าคญั:สหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป ญ่ีปุ่ น สิงคโปร์ 

มาเลเซีย 
7. คูแ่ข่งที่ส าคญั:  สิงคโปร์  มาเลเซีย  และเวียดนาม 

กล้วยไม้ 
1. พฒันาคณุภาพผลผลิตโดย 

 จดัตัง้เขตการผลิตปลอดเพลีย้
ไฟ 

 ตรวจรับรองสวนก่อนสง่ออก 

 เร่งรัดปรับปรุงพนัธุ์ใหม ่ๆ 

 จดัตัง้คลีนิกกล้วยไม้เคลื่อนที ่
2. ขยายการสง่ออก โดย 

 สง่เสริมและประชาสมัพนัธ์ 
สร้างภาพลกัษณ์กล้วยไม้ไทย
โดยผ่านสื่อตา่ง ๆ 

 ก าหนดคา่ระวางที่เหมาะสม
และจดัหาพืน้ที่ระวางเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการ
ขนสง่ 

3. พฒันาระบบการสง่ออกโดย
ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ของ
กล้วยไม้สง่ออก 

1. เป็นสินค้าที่สร้างรายได้
ให้กบัประเทศ (Cash 
Cow) โดยมุง่ยกระดบั
รายได้เกษตรกรและ
ผลกัดนัการสง่ออกให้ได้
ปีละ 10,000 ล้านบาท 
ตัง้แตปี่ 2554-2559 เป็น
ต้นไป 

2. รักษาความเป็นผู้น าใน
การผลิตและสง่ออก
กล้วยไม้เมืองร้อน เป็น
อนัดบั 1 ของโลก 

1. ผลิตและสง่ออกกล้วยไม้สกลุหวาย เป็นอนัดบั 1 ของ
โลก 

2. มีธุรกิจการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อที่สามารถผลิตต้นพนัธุ์ที่มี
คณุภาพ และราคาต า่กวา่ประเทศอื่น รวมทัง้เกษตรกร
บางสว่น สามารถพฒันาเทคโนโลยีการผลิตและ
ปรับปรุงพนัธุ์ได้เอง 

3. คณุภาพไมส่ม ่าเสมอ และลดต ่าลงเม่ือถึงมือผู้บริโภค 
เน่ืองจากขาดการจดัการที่มีประสิทธิภาพ ในระดบัสวน
เกษตรกรและผู้สง่ออก เชน่ การตดัดอกที่มีจ านวนดอก
บานน้อย มีการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวที่ไมเ่หมาะสม 
รวมทัง้การรวมสาร Methyl Bromide เพ่ือแก้ปัญหา
เพลีย้ไฟในกล้วยไม้สง่ออก 

4. ขาดผลผลิตกล้วยไม้พนัธุ์ใหม ่ๆ ออกสูต่ลาดอยา่ง
ตอ่เน่ืองเพื่อกระตุ้นความต้องการซือ้ของผู้บริโภค 

5. การสง่ออกประสบปัญหาด้วนต้นทนุการขนสง่ จากคา่
ระวางที่มีราคาแพง ขาดห้องเย็นที่สนามบิน และมีการ
ใช้มาตรการกีดกนัด้านสขุนามยั 

6. คูค้่าที่ส าคญั:  
ดอกกล้วยไม้:  สหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุ่ น  อิตาลี 
ต้นกล้วยไม้:   ญ่ีปุ่ น  เกาหลี  สหรัฐอเมริกา 

7. คูแ่ข่งที่ส าคญั:- 
ดอกกล้วยไม้:  มาเลเซีย  สิงคโปร์  ต้นกล้วยไม้:  ไต้หวนั 

 
 ขณะเดียวกนั ในปี พ.ศ. 2552 ศนูย์ศกึษาการค้าระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัหอการค้า
ไทย ได้วิเคราะห์ต าแหนง่ตลาดสินค้าเกษตรไทย 4 ชนิดภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ 
ข้าว ผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงั น า้มนัปาล์ม และเมล็ดกาแฟ  ใน 3 ประเดน็ คือ (1) ด้านการสง่ออก 
ประกอบด้วย สว่นแบง่ตลาดอาเซียน และอตัราการขยายตวัของการสง่ออก (2) ด้านนโยบายรัฐบาล
ของไทยเปรียบเทียบกบัประเทศเพ่ือนบ้าน และ (3) ด้านศกัยภาพการผลิต ประกอบด้วย ต้นทนุการ
ผลิตตอ่ไร่ ปริมาณผลผลิตตอ่ไร่ และพืน้ท่ีเพาะปลกู รวมทัง้ใช้แนวคิด BCG Matrix (Boston 
Consulting Group Growth-Share Market Matrix Model) โดยแบง่สถานะของสินค้าเกษตรไทยใน
ตลาดอาเซียนเป็น 3 กลุม่ ดงันี ้
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กลุม่ท่ี 1: กลุม่สินค้าท าเงิน (Cash Cows) คือ ผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงั ซึง่เป็นสินค้าท่ีถือวา่
ท าเงินหรือสร้างรายได้เข้าประเทศสงู เน่ืองจากมีสว่นแบง่ตลาดอาเซียนอยูใ่นอนัดบั 1 คดิเป็น 
91.6% ในปี พ.ศ. 2551 และมีการขยายตวัของการสง่ออกไปยงัอาเซียนเพิ่มขึน้ แม้อตัราจะอยูใ่น
เกณฑ์ต ่าท่ี 8.4% ก็ตาม ดงันัน้ การเข้าสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ผลิตภณัฑ์
มนัส าปะหลงัของไทยจะไมป่ระสบปัญหาถกูแยง่สว่นแบง่ตลาด แตเ่พ่ือให้ยงัคงครองสว่นแบง่ตลาด
ไว้ได้ตอ่เน่ือง จงึต้องพยายามรักษาและพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงัให้ได้ตามท่ีตลาด
ต้องการ พร้อมทัง้สง่เสริมการวิจยัและพฒันาประสิทธิภาพการผลิตมนัส าปะหลงัให้ได้ปริมาณ
ผลผลิตตอ่ไร่เพิ่มขึน้ ต้นทนุการผลิตตอ่ไร่ลดลง 

 

กลุม่ท่ี 2: กลุม่สินค้าไร้ทิศทาง (Question Marks) สินค้าท่ีอยูใ่นกลุม่นี ้คือ ข้าว และน า้มนั
ปาล์ม โดยข้าวนัน้เป็นสินค้าสง่ออกส าคญัของไทยในตลาดอาเซียนมานาน เคยครองสว่นแบง่ตลาด
สงูท่ีสดุ แตปั่จจบุนัสญูเสียตลาดให้เวียดนามไปแล้ว สว่นการขยายตวัของการสง่ออกแม้จะมีทิศทาง
เพิ่มขึน้ แตก็่ยงัไมส่ามารถท าให้ข้าวไทยช่วงชิงต าแหนง่ผู้ครองตลาดในอาเซียนกลบัมาจาก
เวียดนามได้ สง่ผลให้สถานะของสว่นแบง่ตลาดในปัจจบุนัมีความไมแ่นน่อน และมีแนวโน้มท่ีจะถกู
แยง่สว่นแบง่มากยิ่งขึน้ สว่นสินค้าน า้มนัปาล์มแม้จะมีการขยายตวัของการสง่ออกเพิ่มขึน้
เชน่เดียวกบัข้าว แตมี่สว่นแบง่ตลาดในระดบัต ่า คือ 6.29% ในปี พ.ศ. 2551 ซึง่ลดลงจากปี พ.ศ. 
2550 รวมทัง้ต้นทนุการผลิตตอ่ไร่ของข้าวและปาล์มน า้มนัในประเทศสงูกวา่คูแ่ขง่อย่างเวียดนามใน
ด้านข้าว และมาเลเซียในด้านปาล์มน า้มนั ก็เป็นแรงกดดนัท าให้สินค้าทัง้ 2 ของไทยมีราคาสงูกวา่
คูแ่ขง่ ท าให้ถกูแยง่สว่นแบง่ตลาดไปอีก ดงันัน้หากเข้าสู่การเป็น AEC อาจยิ่งมีปัญหามากขึน้ 
เน่ืองจากความได้เปรียบของคูแ่ขง่ ด้านต้นทนุ ปริมาณผลผลิต รวมถึงปัญหาข้าวและน า้มนัปาล์ม
จากประเทศอาเซียนจะทะลกัเข้ามาในไทยเพิ่มขึน้ท าให้กระทบตอ่เกษตรกรไทย ซึง่ผู้ เก่ียวข้องทกุ
ฝ่ายต้องเข้ามาด าเนินการแก้ไขอยา่งรีบดว่น โดยข้าวควรเร่งขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ข้าวไทยอยา่ง
จริงจงั ทัง้การก าหนดงบประมาณ ขัน้ตอน ระยะเวลา และการตัง้คณะกรรมการเพ่ือติดตามความ
คืบหน้าของการด าเนินงานทกุระยะ พร้อมทัง้เร่งท าการตลาดข้าวไทยโดยสร้างเอกลกัษณ์และ
ปรับปรุงสินค้าให้ได้มาตรฐานตามท่ีตลาดก าหนด เพ่ือสร้างจดุขายให้แก่ข้าวไทย ส าหรับน า้มนั
ปาล์มควรขยายการเพาะปลกูในพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีคณุภาพ ลดต้นทนุการผลิตตอ่
ไร่ และสง่เสริมการรวมตวักนัระหวา่งสวนปาล์มและโรงงานแปรรูป เพ่ือสร้างความมัน่คงทางวตัถดุิบ 
การผลิต และราคา 

 

กลุม่ท่ี 3: กลุม่สินค้าตกต ่า (Dogs) สินค้าเกษตรไทยท่ีจดัอยูใ่นกลุม่สินค้าตกต ่า คือ เมล็ด
กาแฟ ซึง่เป็นสินค้าท่ีไทยมีการผลิตน้อยกวา่คูแ่ขง่ในอาเซียน ผลผลิตสว่นใหญ่ถกูใช้ในประเทศ และ
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เม่ือพิจารณาสว่นแบง่ในตลาดอาเซียนแล้ว พบวา่แม้ไทยจะมีการขยายตวัของการสง่ออกไปยงั
ตลาดอาเซียนเพิ่มขึน้ แตมี่ส่วนแบง่ตลาดน้อยมาก คิดเป็น 1.4% ในปี พ.ศ. 2551 ซึง่หากเปรียบเทียบ
กบัคูแ่ขง่ในตลาดอาเซียนแล้ว ถือวา่แตกตา่งกนัมาก ประกอบกบัต้นทนุการเพาะปลกูกาแฟตอ่ไร่สงู
กว่าคู่แข่ง และมีแนวโน้มพืน้ท่ีเพาะปลูกลดลงเร่ือย ๆ ยิ่งตอกย า้ให้สินค้าเมล็ดกาแฟของไทยมี
ทิศทางการผลิตและการค้าลดลง จงึท าให้สินค้าชนิดนีถ้กูจดัอยูใ่นกลุม่ของสินค้าตกต ่า ดงันัน้ หาก
เข้าสูก่ารเป็น AEC จะยิ่งท าให้กาแฟจากประเทศคูแ่ขง่ในอาเซียนทะลกัเข้ามามากขึน้ เป็นผลเสีย
ตอ่เกษตรกรชาวสวนกาแฟ ซึง่ควรเร่งด าเนินการแก้ปัญหาและเตรียมพร้อม โดยการขยายพืน้ท่ี
เพาะปลกูท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีมีคณุภาพ ลดต้นทนุการผลิตตอ่ไร่ สร้างเอกลกัษณ์ของ
กาแฟไทยในด้านรสและกลิ่นของกาแฟท่ีมีความแตกตา่ง และปรับปรุงมาตรฐานเมล็ดกาแฟให้ได้
ตามท่ีตลาดก าหนดอยา่งสม ่าเสมอ เป็นต้น 

 

จากข้อสรุปสถานะทางการตลาดของสินค้าเกษตรสง่ออกของไทยในตลาดอาเซียน เม่ือ
น ามาประเมินความรุนแรงของความได้เปรียบเสียเปรียบระหวา่งไทยกบัคูแ่ขง่แล้ว ศนูย์ศกึษา
การค้าระหวา่งประเทศ ได้ให้ข้อสรุปไว้ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 

สินค้า ความรุนแรง
ของปัญหา 

สถานะทาง
การตลาด 

แนวทางแก้ไข 

ข้าว มาก ไร้ทิศทาง - เร่งขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ข้าวไทยอยา่งจริงจงั ทัง้การก าหนด
งบประมาณ ขัน้ตอน ระยะเวลา และการตัง้คณะกรรมการเพื่อ
ติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานทกุระยะ 

- สร้างเอกลกัษณ์ จดุเดน่ของสนิค้าข้าวไทย 
- ลดต้นทนุการผลติตอ่ไร่ และเพิ่มปริมาณผลผลติ 

ผลติภณัฑ์
มนั
ส าปะหลงั 

ต ่า ท าเงิน - รักษาและพฒันาคณุภาพผลผลติ 
- เพิ่มปริมาณผลผลติตอ่ไร่ 
- ลดต้นทนุการผลติตอ่ไร่ 

น า้มนัปาล์ม มาก ไร้ทิศทาง - ขยายการเพาะปลกูในพืน้ท่ีเหมาะสมเพื่อให้ผลผลติมีคณุภาพ 
- ลดต้นทนุการผลติตอ่ไร่ 
- สง่เสริมการรวมตวักนัระหวา่งสวนปาล์มและโรงงานแปรรูป เพื่อ
สร้างความมัน่คงทางวตัถดุิบ การผลติ และราคา 

เมลด็กาแฟ มากที่สดุ ตกต า่ - ขยายพืน้ท่ีเพาะปลกูในพืน้ท่ีที่เหมาะสม 
- ลดต้นทนุการผลติตอ่ไร่ 
- สร้างเอกลกัษณ์ของกาแฟไทยในด้านรสและกลิน่ของกาแฟท่ีมี
ความแตกตา่ง 
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 สินค้าอุตสาหกรรม 
 สินค้าอตุสาหกรรม เป็นกลุม่สินค้าท่ีท ารายได้ให้กบัไทยเป็นมลูคา่สงูทัง้ในอาเซียน และใน
ตลาดโลก โดยเฉพาะยานพาหนะ อปุกรณ์และสว่นประกอบ ซึง่ไทยเป็นผู้สง่ออกรายใหญ่ท่ีสดุใน
อาเซียน เน่ืองจากเป็นศนูย์รวมและฐานการผลิตของบริษัทยานยนต์ชัน้น า เช่น โตโยต้า ฟอร์ด อีซูซุ 
มิตซูบซิิ มาสด้า นิสสนั BMW ฯลฯ   รวมทัง้ เคร่ืองอิเลคทรอนิกส์  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  เคร่ืองจกัรกลและ
สว่นประกอบของเคร่ืองจกัรกล จากตารางท่ี 6 ในภาคผนวก จะเห็นได้วา่มลูคา่การส่งออกสินค้า
อตุสาหกรรมของไทยในปี พ.ศ. 2553 มีมลูคา่เพิ่มขึน้จากมลูคา่การสง่ออกในปี พ.ศ. 2551 ยกเว้น
ในปี พ.ศ. 2552 ซึง่เป็นปีท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก ท าให้มลูคา่การสง่ออกสินค้าอตุสาหกรรมของ
ไทยหดตวัลง ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2554 จะเห็นได้วา่ไทยมีมลูคา่การสง่ออก
สินค้าอตุสาหกรรมสงูกว่าชว่งเดียวกนัของปีท่ีผ่านมา โดยเม่ือพิจารณาประเทศคูค้่า จะเห็นได้วา่
ไทยมีสดัสว่นการสง่ออกสินค้าอตุสาหกรรมไปยงัตลาดในกลุม่ประเทศอาเซียนมากท่ีสดุ รองลงมา
เป็น สหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น ดงันี ้
 

มลูคา่และสดัส่วนการสง่ออกสินค้าอตุสาหกรรมของไทยในตลาดส าคญั 
ระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2552 

 2549 2550 2551 2552 
มลูคา่ 

(ล้านดอลลา่ร์
สหรัฐ) 

สดัสว่น 
(%) 

มลูคา่ 
(ล้านดอลลา่ร์

สหรัฐ) 

สดัสว่น 
(%) 

มลูคา่ 
(ล้านดอล
ลา่ร์สหรัฐ) 

สดัสว่น 
(%) 

มลูคา่ 
(ล้านดอล
ลา่ร์สหรัฐ) 

สดัสว่น 
(%) 

ทกุประเทศ 108,039 100 130,049 100 145,540 100 127,740 100 

อาเซียน  20,936 19.38 26,441 20.33 31,011 21.31 25,739 20.15 

ญ่ีปุ่ น 13,477 12.47 15,049 11.57 16,075 11.05 13,098 10.25 

สหรัฐอเมริกา 17,501 16.20 17,355 13.34 17,909 12.31 14,609 11.44 

สหภาพยโุรป 16,067 14.87 19,346 14.88 20,443 14.05 15,949 12.49 

ประเทศอื่น ๆ 40,057 37.08 51,858 39.88 60,102 41.30 58,345 45.67 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย์ 
 

ทัง้นี ้หากพิจารณาสว่นแบง่ตลาดสินค้าอตุสาหกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน พบวา่ 
ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศท่ีมีสว่นแบง่ตลาดสินค้าอตุสาหกรรมในอาเซียนมากท่ีสดุ รองลงมา
เป็นประเทศสิงคโปร์ ส าหรับไทย มีสว่นแบง่สินค้าอตุสาหกรรมในอาเซียนเป็นอนัดบัท่ี 3  
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แผนภมูิท่ี 5 แสดงสว่นแบง่ตลาดสินค้าอตุสาหกรรมของอาเซียน 

0

10

20

30

40

1st Qtr 31 27.1 14.6 14.4 5.3 3.7 1.9 1.6 0.3 0.1

มาเลเซีย สงิคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ เวยีดนาม เมียนมา่ร์
บรูไน ดา

รุสซาลาม
ลาว กมัพชูา

 ที่มา : Global Trade Atlas อ้างถึงในศนูย์ศกึษาการค้าระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
ศนูย์ศกึษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศ

ไทย (2553) ได้ศกึษาต าแหน่งการตลาดและศกัยภาพการแขง่ขนัของสินค้าอตุสาหกรรมไทยใน
อาเซียน เพ่ือศกึษาว่าปัจจบุนัสินค้าอตุสาหกรรมของไทย มีความสามารถในการแขง่ขนัมากน้อยแค่
ไหนในตลาดอาเซียน อตุสาหกรรมท่ีท าการศกึษา ประกอบด้วย  (1) อาหารแช่แข็ง  (2)  อาหารแปรรูป  
(3) สิ่งทอ  (4)  เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  (5) อญัมณีและเคร่ืองประดบั  (6) อตุสาหกรรม
ยานยนต์และชิน้สว่น  (7)  เคมีภณัฑ์  (9)  ผลิตภณัฑ์ยาง  (10)  พลาสตกิ  (11) ผลิตภณัฑ์ไม้  (12)  
เหล็ก  (13) อโลหะ  โดยอาศยัแนวคดิของ BCG Matrix (Boston Consulting Growth-Share 
Market Model) มาวิเคราะห์ร่วมกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีได้จากการส ารวจภาคสนาม วา่ใชห่รือไมใ่ชต่าม
เง่ือนไขท่ีก าหนด ได้แก่ 

1. ครองสว่นแบง่ตลาดอาเซียนมากกวา่ 40% 
2. สามารถรักษาต าแหนง่ของส่วนแบง่ตลาดได้ในช่วง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2549-2551) 
3. สว่นแบง่ตลาดอาเซียนมีสดัส่วนท่ีเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ืองในช่วง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2549-2551) 
4. มลูคา่การสง่ออกไปตลาดอาเซียนขยายตวัติดตอ่กนัในช่วง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2549-2551) 
5. มีมาตรการสง่เสริมของรัฐบาลท่ีดีอยูใ่นอนัดบัท่ีไมน้่อยกว่าอนัดบั 3 ในกลุม่อาเซียน 
6. ต้นทนุการผลิตตอ่หนว่ยต ่าอยูใ่นอนัดบัท่ีไมน้่อยกวา่อนัดบั 3 ในกลุม่อาเซียน 
7. คณุภาพสินค้าสงูอยูใ่นอนัดบัท่ีไมน้่อยกวา่อนัดบั 3 ในกลุม่อาเซียน 
8. แรงงานมีศกัยภาพสงูอยูใ่นอนัดบัท่ีไมน้่อยกวา่อนัดบั 3 ในกลุม่อาเซียน 
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9. ระดบัเทคโนโลยีสงูอยูใ่นอนัดบัท่ีไม่น้อยกว่าอนัดบั 3 ในกลุม่อาเซียน 
10. การพฒันาผลิตภณัฑ์สงูอยูใ่นอนัดบัท่ีไมน้่อยกว่าอนัดบั 3 ในกลุม่อาเซียน 
 

โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดงันี ้
 

สถานะสินค้าอตุสาหกรรมไทยท่ีสง่ออกไปในตลาดอาเซียน 
เกณฑ์การพิจารณา ดาว แนวโน้มท าเงิน ทิศทางไมช่ดัเจน แนวโน้ม
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มณี

 แล
ะ

เค
รื่อ
งป
ระ
ดบั

 

เค
มีภ
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ฑ์ 

ผลิ
ตภ
ณั
ฑ์จ

าก
พล

าส
ติก

 

เห
ลก็

 

อา
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ช่แ
ขง็

 

อโ
ลห
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1.ครองสว่นแบง่ตลาดอาเซียน
มากกวา่ 40%  X  X X X X X X X X X 

2.40 

2.สามารถรักษาต าแหน่งของสว่น
แบง่ตลาดได้ในช่วง 3 ปี (ปี พ.ศ. 
2549-2551) 

      X    X X 
1.20 

3.สว่นแบง่ตลาดอาเซียนมีสดัสว่นท่ี
เพิ่มขึน้อยา่งต่อเน่ืองในช่วง 3 ปี (ปี 
พ.ศ. 2549-2551) 

  X  X X  X X X X X 
1.40 

4.มลูค่าการสง่ออกไปตลาด
อาเซียนขยายตวัติดต่อกนัในช่วง 3 
ปี (ปี พ.ศ. 2549-2551) 

 X   X X X X   X X 
1.00 

5.มีมาตรการสง่เสริมของรัฐบาลท่ีดี
อยูใ่นอนัดบัท่ีไมน้่อยกวา่อนัดบั 3 
ในกลุม่อาเซียน 

X X X  X  X X  X X X 
0.54 

6.ต้นทนุการผลิตต่อหน่วยต ่าอยูใ่น
อนัดบัท่ีไมน้่อยกวา่อนัดบั 3 ในกลุม่
อาเซียน 

X X X X X X X X X X X X 
0.95 

7.คณุภาพสินค้าสงูอยูใ่นอนัดบัท่ีไม่
น้อยกว้าอนัดบั 3 ในกลุม่อาเซียน             

1.36 

8.แรงงานมีศกัยภาพสงูอยูใ่นอนัดบั
ท่ีไมน้่อยกวา่อนัดบั 3 ในกลุม่
อาเซียน 

            
0.68 

9.ระดบัเทคโนโลยีสงูอยูใ่นอนัดบัท่ี
ไมน้่อยกวา่อนัดบั 3 ในกลุม่
อาเซียน 

  X X  X X X X X X X 
0.39 

10.การพฒันาผลิตภณัฑ์สงูอยูใ่น
อนัดบัท่ีไมน้่อยกวา่อนัดบั 3 ในกลุม่
อาเซียน 

     X X    X X 
0.08 

รวมคะแนน 8.5 5.1 6.7 6.3 3.7 3.8 3.4 3.3 4.9 4.3 2.0 2.0 10.0 

 
 จากตารางข้างต้นสามารถสรุปและจดักลุม่ของอตุสาหกรรมตา่ง ๆ ตามสถานะของแตล่ะ
อตุสาหกรรมได้ดงันี ้
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กลุ่มที ่1 อตุสาหกรรมทีเ่ป็นดาว เป็นกลุม่อตุสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพในการแขง่ขนั มีการ
เตบิโตอยา่งรวดเร็ว และมกัมีเงินทนุพอท่ีท าให้อตุสาหกรรมมีความยัง่ยืน ซึง่อตุสาหกรรมท่ีอยูใ่น
ฐานะนีค้วรมุง่เตบิโตตอ่ไป สินค้าท่ีอยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมท่ีเป็นดาวมี 1 อตุสาหกรรม คือ 
อตุสาหกรรมยาง ซึง่เป็นสินค้าท่ีประเทศไทยมีส่วนแบง่ในตลาดอาเซียนสงูเป็นอนัดบั 1 ของกลุม่ 
หรือคิดเป็น 45.0% ของมลูคา่การสง่ออกทัง้หมด (พ.ศ. 2551) นอกจากนีถ้้าพิจารณาการ
เปล่ียนแปลงของสว่นแบง่ตลาดของอตุสาหกรรมยางไทย เห็นได้วา่สว่นแบง่ทางการตลาดมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึน้อย่างตอ่เน่ืองตัง้แต่ พ.ศ. 2549 ประกอบกบัมีอตัราการขยายตวัของมลูคา่การ
สง่ออกไปตลาดอาเซียนท่ีมีทิศทางเป็นบวกอย่างตอ่เน่ือง รวมถึงศกัยภาพของแรงงาน และคณุภาพ
สินค้าของอตุสาหกรรมก็ถกูจดัอยูใ่นล าดบัต้น ๆ ของกลุม่อาเซียน จงึกลา่วได้ว่าอตุสาหกรรมอยา่ง
เป็นอตุสาหกรรมหนึง่ท่ีเป็นดาวเดน่ของไทยในตลาดอาเซียน   

 

กลุ่มที ่2 อตุสาหกรรมทีมี่แนวโนม้ท าเงิน เป็นกลุม่ท่ีมีการเตบิโตไมส่งูมาก แตมี่สว่นแบง่
ทางการตลาดสงู หรือมีแนวโน้มของสว่นแบง่ทางการตลาดท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่อตุสาหกรรมเหลา่นีเ้ป็น
อตุสาหกรรมท่ีจะสร้างรายได้เข้าประเทศ ส าหรับอตุสาหกรรมของไทยท่ีมีแนวโน้มความสามารถใน
การท าเงินในตลาดอาเซียนมีทัง้สิน้ 3 อตุสาหกรรม คือ อตุสาหกรรมสิ่งทอ อตุสาหกรรมยานยนต์
และชิน้สว่น และอตุสาหกรรมไม้ โดยเหตผุลท่ีอตุสาหกรรมสิ่งทอเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีโอกาสท าเงิน
ในตลาดอาเซียน เน่ืองจากเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีสว่นแบง่ตลาดในอาเซียนเป็นล าดบัท่ี 3 รองจาก
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ตามล าดบั โดยมีสว่นแบง่ตลาดใน พ.ศ. 2551 คิดเป็น 18.2% อยา่งไรก็
ตาม แม้วา่สว่นแบง่การตลาดของไทยจะเป็นอนัดบัท่ี 3 ในอาเซียนแตอ่ตุสาหกรรมสิ่งทอก็มีแนวโน้ม
ของสว่นแบง่ตลาดท่ีเพิ่มมากขึน้ในชว่ง พ.ศ. 2549-2551 ในขณะท่ีสว่นแบง่ทางการตลาดของ
อินโดนีเซียลดลง รวมถึงมีศกัยภาพแรงงาน คณุภาพสินค้า ระดบัเทคโนโลยี และการพฒันา
ผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัต้น ๆ ของกลุม่ จงึเป็นท่ีนา่จบัตามองว่าอตุสาหกรรมสิ่งทอนา่จะเป็น
อตุสาหกรรมตวัหนึง่ท่ีท าเงินได้ในตลาดอาเซียน 

 

สว่นเหตผุลท่ีอตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วนเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีโอกาสท าเงินได้ใน
ตลาดอาเซียน เน่ืองจากอตุสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีสว่นแบง่ตลาดเป็นอนัดบั 1 ของกลุม่ โดยมี
สว่นแบง่ตลาดคดิเป็น 46.0% ในปี พ.ศ. 2551 ประกอบกบัมีอตัราการขยายตวัของมลูคา่การสง่ออก
ในทิศทางท่ีเป็นบวก อยา่งไรก็ตามเป็นท่ีนา่จบัตอ่มาวา่สว่นแบง่ตลาดของอตุสาหกรรมยานยนต์ในปี 
พ.ศ. 2551 มีการปรับตวัลดลง ขณะท่ีสว่นแบง่ตลาดของประเทศสิงคโปร์ และอินโดนีเซียเพิ่มมาก
ขึน้ ดงันัน้ จงึอาจกล่าวได้ว่าแม้ปัจจบุนัอตุสาหกรรมยานยนต์จะสามารถท าเงินในตลาดอาเซียนได้
แตก็่มีหลาย ๆ ประเทศก็เร่ิมเข้ามาชว่งชิงสว่นแบง่ตลาดกบัไทย 
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อตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์ไม้เป็นอีกหนึง่อตุสาหกรรมท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะท าเงินในตลาด
อาเซียน เน่ืองจากประเทศไทยมีสว่นแบง่ตลาดท่ีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ดงัเห็นได้จากในชว่งปี พ.ศ. 
2547 ถึงปี พ.ศ. 2549 ท่ีไทยมีสว่นแบง่ตลาดเป็นอนัดบัท่ี 4 ของกลุม่อาเซียน โดยเป็นรองมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และพมา่ ตามล าดบั ปี พ.ศ. 2550 สว่นแบง่ตลาดของไทยปรับตวัเพิ่มขึน้เป็น 14.2% 
ขณะท่ีปี พ.ศ. 2549 มีสว่นแบง่ตลาดคิดเป็น 7.3% ท าให้ต าแหนง่สว่นแบง่ตลาดของไทยในปี พ.ศ. 
2550 ขึน้เป็นอนัดบั 2 ของกลุม่ อีกทัง้สว่นแบง่ตลาดในปี พ.ศ. 2551 ยงัปรับตวัสงูขึน้เป็น 14.6% 
ซึง่จากท่ีกลา่วในข้างต้นท าให้อตุสาหกรรมไม้เป็นอีกหนึง่อตุสาหกรรมท่ีสามารถท าเงินในตลาด
อาเซียนได้ในอนาคต   

 

กลุม่ท่ี 3 อตุสาหกรรมท่ีมีทิศทางไมช่ดัเจน เป็นอตุสาหกรรมท่ีมีสว่นแบง่ทางการตลาดไมส่งู 
หรือมีแนวโน้มของสว่นแบง่ตลาดท่ีมีลกัษณะผนัผวน หรือไมมี่การเปล่ียนแปลงมากนกั เน่ืองจาก
อตุสาหกรรมมีกระแสเงินสดคอ่นข้างน้อย ต้องการเงินทนุและการสง่เสริม เพื่อให้เตบิโตตอ่ไป 
อตุสาหกรรมท่ีถกูจดัอยูใ่นกลุม่นี ้ประกอบด้วย 6 อตุสาหกรรม ได้แก่ อตุสาหกรรมอาหารแปรรูป 
อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อตุสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั อตุสาหกรรม
เคมีภณัฑ์ อตุสาหกรรมพลาสตกิ และอตุสาหกรรมเหล็ก ส าหรับสาเหตท่ีุท าให้อตุสาหกรรมอาหาร
แปรรูปเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีทิศทางไมช่ดัเจนนัน้ ปัจจยัหลกัมาจากสว่นแบง่ตลาดในอาเซียนท่ีมี
ลกัษณะท่ีผนัผวน กลา่วคือส่วนแบง่ตลาดในบางปีปรับตวัสงูขึน้ แตใ่นบางปีสว่นแบง่ตลาดปรับตวั
ลดลง ประกอบกบัมลูคา่การสง่ออกในบางปีมีทิศทางท่ีหดตวัลงท าให้อตุสาหกรรมอาหารถกูจดัอยู่
ในกลุม่ท่ีมีทิศทางไมช่ดัเจน อยา่งไรก็ตามจากส่วนแบง่ทางการตลาดของอตุสาหกรรมอาหารแปรรูปท่ี
ยงัคงสามารถอยูใ่นล าดบัท่ี 3 ของกลุม่ และมีสว่นแบง่ตลาดอยูใ่นชว่ง 20.0-25.8% ถ้าได้รับการ
สง่เสริมท่ีมากขึน้อาจท าให้อตุสาหกรรมอาหารเติบโตได้มากขึน้ 

 

อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอีกอตุสาหกรรมหนึง่ท่ีมีทิศทางไมช่ดัเจน
เน่ืองจากสว่นแบง่ตลาดท่ีผนัผวน รวมถึงมลูคา่การสง่ออกในปี พ.ศ. 2550 ท่ีหดตวั 1.0% ซึง่เป็นผล
ให้สว่นแบง่ตลาดของไทยใน พ.ศ. 2550 ตกมาอยูเ่ป็นล าดบัท่ี 4 โดยเป็นรองประเทศ มาเลเซีย 
สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ อยา่งไรก็ตามใน พ.ศ. 2551 มลูคา่การสง่ออกกลบัมาขยายตวัอีกครัง้ จงึท า
ให้สว่นแบง่ทางการตลาดของไทยจงึขึน้มาอยูใ่นต าแหนง่ท่ี 3 เชน่เดียวกบัปี พ.ศ.2549 

 

ส าหรับสาเหตท่ีุอตุสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัถกูจดัในกลุม่อตุสาหกรรมท่ีมีทิศทาง
ไมช่ดัเจน เน่ืองจากในตลาดอาเซียนนัน้ประเทศไทยมีสว่นแบง่ตลาดน้อยมาก โดยในปี พ.ศ. 2551 
มีสว่นแบง่ตลาดเพียง 2.7% อยูเ่ป็นอนัดบัท่ี 5 ในกลุม่อาเซียน เป็นรองประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย 
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สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ตามล าดบั รวมถึงมลูคา่การสง่ออกใน พ.ศ. 2550 ยงัมีทิศทางท่ีหดตวัลงถึง 
13.7% เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2549 ส าหรับในปี พ.ศ. 2551 มลูคา่การสง่ออกกลบัมาขยายตวัได้สงูถึง 
63.7% เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2550 แตล่ าดบัของสว่นแบง่ตลาดในอาเซียนกลบัตกไปอยูใ่นอนัดบัท่ี 5 
ซึง่เป็นปีแรกท่ีไทยมีสว่นแบง่ตลาดน้อยกวา่ฟิลิปปินส์ อยา่งไรก็ตาม แม้ว่าสว่นแบง่ตลาดของ
อตุสาหกรรมอญัมณีของไทยในตลาดอาเซียนจะมีคา่ท่ีน้อยมาก แตส่ าหรับมลูคา่การส่งออกไป
ตลาดโลกนัน้พบวา่ไทยมีมลูคา่การสง่ออกมากท่ีสดุเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน ดงันัน้ ถ้า
ได้รับการสง่เสริมทางด้านการตลาดให้มากขึน้ ตลาดอาเซียนอาจกลายเป็นแหลง่รายได้แหลง่ใหม่
ของอตุสาหกรรมอญัมณีไทย 

 

สาเหตท่ีุอตุสาหกรรมเคมีภณัฑ์เป็นอตุสาหกรรมท่ีมีทิศทางไมช่ดัเจน มีสาเหตหุลกัมาจาก
การหดตวัของมลูคา่การสง่ออก 6.3% ในปี พ.ศ. 2550 ซึง่สง่ผลให้สว่นแบง่ตลาดของไทยตกไปอยู่
ในอนัดบัท่ี 4 ของกลุม่ โดยเป็นรองสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซียตามล าดบั อยา่งไรก็ตามในปี 
พ.ศ. 2551 มลูคา่การสง่ออกกลบัมาขยายตวั 22.6% จงึท าให้สว่นแบง่ตลาดของไทยกลบัมาอยูเ่ป็น
ล าดบัท่ี 3 ของกลุม่อีกครัง้ ซึง่จากประเดน็ดงักลา่วท าให้อตุสาหกรรมเคมีภณัฑ์ยงัมีทิศทางท่ีไม่
ชดัเจน 

 

อตุสาหกรรมพลาสตกิเป็นอีกหนึง่อตุสาหกรรมท่ีมีสถานะไม่ชดัเจน เน่ืองจากส่วนแบง่ทาง
การตลาดของอตุสาหกรรมนีมี้ลกัษณะท่ีคอ่นข้างคงท่ี โดยไทยมีสว่นแบง่ตลาดเป็นอนัดบัท่ี 3 ของ
กลุม่เป็นรองประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย 

 

อตุสาหกรรมเหล็กถกูจดัเป็นอตุสาหกรรมในกลุม่ท่ีมีทิศทางไมช่ดัเจน เน่ืองจากมีทิศทาง
ของสว่นแบง่ตลาดท่ีผนัผวน กลา่วคือบางปีมีสว่นแบง่ตลาดเพิ่มขึน้ แตบ่างปีมีสว่นแบง่ตลาดลดลง 
อีกทัง้ ยงัมีสว่นแบง่ทางการตลาดท่ีไมส่งูนกั โดยในปี พ.ศ. 2551 มีสว่นแบง่ตลาดประมาณ 10.6% 
ของมลูคา่การสง่ออกในกลุม่ เป็นอนัดบัท่ี 4 รองจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ตามล าดบั   

 

กลุม่ท่ี 4 อตุสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มตกต ่า เป็นอตุสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มของสว่นแบง่ทาง
การตลาดท่ีลดลง หรือก าลงัถกูแยง่ตลาดจากประเทศคูแ่ขง่ จงึจ าเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดวา่
ควรถอนตวัหรือเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัให้สงูขึน้ อตุสาหกรรมในกลุม่นีป้ระกอบด้วย 2 
อตุสาหกรรม คือ อตุสาหกรรมอาหารแช่แข็ง และอตุสาหกรรมอโลหะ เน่ืองจากอตุสาหกรรมอาหาร
แชเ่ข็งเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีส่วนแบง่ตลาดในอาเซียนลดลงอยา่งตอ่เน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2549 ไทยมี
สว่นแบง่ตลาดในอตุสาหกรรมอาหารแช่แข็งเป็นอนัดบั 2 ของกลุม่ รองจากอินโดนีเซีย แตพ่อปี 
พ.ศ. 2550 สว่นแบง่ตลาดของไทยปรับตวัลดลงจนอนัดบัตกมาอยู่ท่ี 3 เป็นรองเวียดนาม หลงัจาก
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นัน้ในปี พ.ศ. 2551 สว่นแบง่ตลาดยงัคงปรับตวัลดลงท าให้สว่นแบง่ทางการตลาดของไทยตก
เป็นอยู่อนัดบั 5 เป็นรองมาเลเซียกบัพมา่ รวมถึงมลูคา่ส่งออกท่ีหดตวัอยา่งตอ่เน่ืองในปี พ.ศ. 2547 
2548 2549 และ 2551 

 

ส าหรับเหตผุลท่ีอตุสาหกรรมอโลหะมีแนวโน้มตกต ่าเกิดจากสว่นแบง่ทางการตลาดท่ีเร่ิม
ปรับตวัลดลง ในปี พ.ศ. 2549 อตุสาหกรรมอโลหะเคยมีส่วนแบง่ทางการตลาดเป็นอนัดบั 1 ของ
กลุม่ โดยมีสว่นแบง่ตลาดเท่ากบั 32.6% แตใ่นปี พ.ศ. 2550 สว่นแบง่ทางการตลาดปรับลดลงเป็น 
27.6% ในขณะท่ีสว่นแบง่ทางการตลาดของมาเลเซียปรับสงูขึน้เป็น 36.7% สง่ผลให้อนัดบัของสว่น
แบง่ตลาดของไทยตกไปอยู่อนัดบัท่ี 2 ของกลุม่ ซึง่สาเหตหุนึง่อาจเป็นผลจากมลูคา่การสง่ออกท่ีหด
ตวัลงในปี พ.ศ. 2550 แตห่ลงัจากนัน้ในปี พ.ศ. 2551 สว่นแบง่ตลาดของไทยยงัคงปรับตวัลดลง
เหลือ 25% แม้วา่มลูคา่การส่งออกจะกลบัขยายตวัได้ 11.8% ในขณะท่ีสว่นแบง่ตลาดของมาเลเซีย
เพิ่มเป็น 45.0% 

 

สรุปสถานะของสินค้าอตุสาหกรรมไทยในอาเซียน 
กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นดาว 

 

ผลติภณัฑ์ยาง 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีทศิทางไม่ชัดเจน 
 

อาหารแปรรูป        อญัมณีและเคร่ืองประดบั 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอกนิกส์ 
เคมีภณัฑ์    ผลติภณัฑ์พลาสติก      เหลก็ 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มท าเงิน 
 

สิง่ทอ     ยานยนต์และชิน้สว่น 
ผลติภณัฑ์ไม้ 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มตกต ่า 
 

อาหารแชแ่ข็ง         อโลหะ 

 
จากการจดัสถานะของแตล่ะอตุสาหกรรมข้างต้น ศนูย์ศกึษาการค้าระหวา่งประเทศ 

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ได้น าอตุสาหกรรมในกลุม่ตา่ง ๆ มาจดัใหมใ่นรูปแบบของวฏัจกัรธุรกิจ
และมีบทวิเคราะห์วา่ยานยนต์และชิน้สว่นเป็นอตุสาหกรรมท่ีอยูใ่นระยะท่ีเติบโตสงูสดุ ท าให้กลยทุธ์
ในปัจจบุนัควรเน้นรักษาระดบัความสามารถในการแขง่ขนัให้ยงัคงเป็นอนัดบั 1 ของอาเซียน ส าหรับ
อตุสาหกรรมท่ีอยูใ่นระยะขยายตวั เชน่ อตุสาหกรรมยาง ควรเร่งขยายการลงทนุและผลกัดนัในเกิด
การเติบโตมากขึน้ สว่นอตุสาหกรรมท่ีอยูใ่นระยะเร่ิมเตบิโต ได้แก่ อตุสาหกรรมไม้ และสิ่งทอ ควรจะ
จดัหากลยทุธ์เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัและเร่งขยายตลาด และอตุสาหกรรมท่ีอยูใ่นชว่ง
ระยะเร่ิมต้น ได้แก่ อตุสาหกรรมอาหารแปรรูป เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อญัมณีและ
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เคร่ืองประดบัเคมีภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์พลาสตกิ และเหล็ก ควรเร่งพฒันาความสามารถในการแขง่ขนั 
เร่งหากลยทุธ์เพ่ือแยง่ชิงหรือรักษาสว่นแบง่ตลาด ควรลงทนุเพิ่ม เพ่ือก้าวไปสู่ระยะเร่ิมเตบิโต 

 

สดุท้ายอตุสาหกรรมท่ีอยูใ่นระยะตกต ่ามี 2 อตุสาหกรรม ได้แก่ อตุสาหกรรมอโลหะ และอาหาร
แชแ่ข็ง ซึง่อตุสาหกรรมเหลา่นีเ้ป็นอตุสาหกรรมท่ีต้องตดิตามอยา่งใกล้ชิด เน่ืองจากเร่ิมมีแนวโน้มท่ี
จะสญูเสียตลาดให้กบัประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน ดงันัน้การวางกลยทุธ์ของทัง้ 2 อตุสาหกรรมนีจ้งึ
ต้องพิจารณาวา่จะเร่งเสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขนั หรือถอนตวัจากตลาด   

 

ส าหรับกลยทุธ์ในการสง่สริมและปรับปรุงอตุสาหกรรมในสถานะตา่ง ๆ ศนูย์ศกึษาการค้า
ระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย มีข้อเสนอดงันี ้

 

สินค้า สถานะ ล าดบัมลูค่า
การสง่ออก 

สถานการณ์ของอตุสาหกรรม กลยทุธการสง่เสริมและปรับปรุง 

ผลิตภณัฑ์ยาง ดาว 8 ตลาดยงัสามารถเติบโต และมีสว่น
แบง่ตลาดเพ่ิมขึน้ในแตล่ะปี 

 ขยายตลาดโดยการลงทนุเพ่ิม 

 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัให้กบั
ผู้ประกอบการ 

สิ่งทอ มี
แนวโน้ม
ท าเงิน 

7 สว่นแบง่ตลาดคอ่นข้างหา่งจากผู้
ครองตลาด แตย่งัมีแนวโน้มที่
ปรับตวัสงูขึน้ แม้มลูคา่การสง่ออก
บางปีจะหดตวัลง 

ควรหากลยทุธ์เพ่ือรักษาสว่นแบง่ตลาดหรือเพ่ิม
สว่นแบง่ทางการตลาด โดย 

 ลดต้นทนุการผลิต 

 ปรับปรุงคณุภาพสินค้า 

 ปรับปรุงรูปแบบของสินค้าให้ทนัสมยั 
ยานยนต์และ
ชิน้สว่น 

มี
แนวโน้ม
ท าเงิน 

2 มีสว่นแบง่ตลาดเป็นอนัดบั 1 แต่
สว่นแบง่ตลาดลดลงเล็กน้อยในปี 
2551 แม้มลูคา่สง่ออกยงัคงเติบโต 

ควรหากกลยทุธ์เพ่ือรักษาสว่นแบง่ตลาด โดย 

 พฒันาคณุภาพสินค้า 

 พฒันาเทคโนโลยีให้ทนัสมยัอยา่งตอ่เน่ือง 
ผลิตภณัฑ์ไม้ มี

แนวโน้ม
ท าเงิน 

10 สว่นแบง่ตลาดตลาดคอ่นข้างหา่ง
จากผู้ครองตลาด แตย่งัมีแนวโน้มที่
ปรับตวัสงูขึน้ และมลูคา่การสง่ออก
ขยายตวัอยา่งตอ่เน่ือง 

หากลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมสว่นแบง่ทางการตลาด โดย 

 พฒันาคณุภาพสินค้า 

 พฒันาฝีมือแรงงานให้มีศกัยภาพที่สงูขึน้ 

อาหารแปรรูป มีทิศทาง
ไม่

ชดัเจน 

3 สว่นแบง่ตลาดไมห่า่งจากประเทศผู้
ครองตลาดมากนกั แตส่ว่นแบง่
ตลาดมีแนวโน้มที่ผนัผวน และ
มลูคา่การสง่ออกที่หดตวัในบางปี 

หากลยทุธ์เพื่อแย่งชิงสว่นแบง่ทางการตลาด โดย 

 สง่เสริมด้านการตลาด 

 พฒันาคณุภาพและสขุภาพอนามยัของสินค้า 

 พฒันาฝีมือแรงงาน 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และ
อิเล็กทรอนิกส์ 

มีทิศทาง
ไม่

ชดัเจน 

1 สว่นแบง่ตลาดคอ่นข้างหา่งจากผู้
ครองตลาด สว่นแบง่ตลาดมี
แนวโน้มที่ผนัผวน และมลูคา่การ
สง่ออกที่หดตวัในบางปี 

หากลยทุธ์เพ่ือแยง่ชิงสว่นแบง่ทางการตลาด โดย 

 เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

 สง่เสริมด้านการตลาด 

 ลดต้นทนุการผลิตตอ่หน่วย 

 พฒันาความรู้ความสามารถแรงงานให้สงูขึน้ 
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สินค้า สถานะ ล าดบัมลูค่า
การสง่ออก 

สถานการณ์ของอตุสาหกรรม กลยทุธการสง่เสริมและปรับปรุง 

อญัมณี และ
เคร่ืองประดบั 

มีทิศทาง
ไม่

ชดัเจน 

12 สว่นแบง่ตลาดหา่งจากผู้ครองตลาด
มาก มีมลูคา่การสง่ออกน้อยใน
ตลาดอาเซียน แม้วา่มีแนวโน้มของ
สว่นแบง่ตลาดที่เพ่ิมขึน้ แตล่ าดบั
ของสว่นแบง่ทางการตลาดกลบั
ลดลง 

รักษาสว่นแบง่ตลาดในอาเซียน โดย 

 สง่เสริมด้านการตลาดให้มากขึน้ 

 เปลี่ยนไปสง่เสริมการตลาดในภมิูภาคอ่ืน ๆ 

เคมีภณัฑ์ มีทิศทาง
ไม่

ชดัเจน 

4 สว่นแบง่ตลาดคอ่นข้างหา่งจากผู้
ครองตลาด สว่นแบง่ตลาดมี
แนวโน้มที่ผนัผวน และมลูคา่การ
สง่ออกที่หดตวัในบางปี 

หากลยทุธ์เพ่ือแยง่ชิงสว่นแบง่ทางการตลาด 
โดย 

 เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

 สง่เสริมด้านการตลาด 

 พมันาคณุภาพสินค้าให้สงูขึน้ 

 พฒันาศกัยภาพของแรงงานให้สงูขึน้ 
ผลิตภณัฑ์จาก
พลาสติก 

มีทิศทาง
ไม่

ชดัเจน 

6 สว่นแบง่ตลาดคอ่นข้างหา่งจากผู้
ครองตลาด และไมค่อ่ยมีการ
เปลี่ยนแปลงมากนกั แตม่ลูคา่การ
สง่ออกยงัคงขยายตวั 

หากลยทุธ์เพ่ือแยง่ชิงสว่นแบง่ทางการตลาด 
โดย 

 สง่เสริมด้านการตลาด 

 พฒันาคณุภาพสินค้า 

 พยายามลดต้นทนุการผลิตตอ่หน่วย 
เหล็ก มีทิศทาง

ไม่
ชดัเจน 

5 สว่นแบง่ตลาดคอ่นข้างหา่งจากผู้
ครองตลาดและมีแนวโน้มที่ผนัผวน 
แตม่ลูคา่การสง่ออกยงัคงขยายตวั 

หากลยทุธ์เพ่ือแยง่ชิงสว่นแบง่ทางการตลาด 
โดย 

 สง่เสริมด้านการตลาด 

 พฒันาคณุภาพสินค้า 

 พยายามลดต้นทนุการผลิตตอ่หน่วย 
อาหารแชแ่ข็ง มี

แนวโน้ม
ตกต ่า 

11 สว่นแบง่ตลาดคอ่นข้างหา่งจากผู้
ครองตลาด และมีแนวโน้มที่ลดลง
อยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้มลูคา่การ
สง่ออกมีไม่มากนกัและแนวโน้มที่
หดตวัอยา่งตอ่เน่ือง 

หากลยทุธ์รักษาสว่นแบง่ตลาดในอาเซียน โดย 

 ภาคเอกชนต้องพยายามปรับลดต้นทนุการ
ผลิตตอ่หน่วย 

 ภาครัฐต้องเข้ามาชว่ยเหลืออยา่งจริงจงั 

 เปลี่ยนไปสง่เสริมการตลาดในภมิูภาคอ่ืน ๆ 
อโลหะ มี

แนวโน้ม
ตกต ่า 

9 สว่นแบง่ตลาดคอ่นข้างหา่งจากผู้
ครองตลาดมากนกั แตส่ว่นแบง่
ตลาดมีแนวโน้มที่ลดลงอยา่ง
ตอ่เน่ือง และมลูคา่การสง่ออกที่หด
ตวัในบางปี 

หากลยทุธ์รักษาสว่นแบง่ตลาดในอาเซียน โดย 

 เร่งเสริมสร้างความสามารถทางการแขง่ขนั
ให้มากขึน้ 

 พฒันาคณุภาพของแรงงาน 

 พฒันาคณุภาพของสินค้า 

 เปลี่ยนไปสง่เสริมการตลาดในภมิูภาคอ่ืน ๆ 

 
 ขณะเดียวกนัจากการศกึษาในเบือ้งต้นของฝ่ายวิจยัธุรกิจ ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและ
น าเข้าแหง่ประเทศไทย (ม.ป.ป) เก่ียวกบัโอกาสและการแขง่ขนัของสินค้าไทยในตลาดอาเซียนโดย
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พิจารณาจากแต้มตอ่ทางภาษีท่ีผู้สง่ออกไทยได้รับจากอตัราภาษีท่ีลดลงภายใต้ข้อตกลงเทียบกบั
อตัราภาษีน าเข้าเดมิ ควบคูก่บัสว่นแบง่ตลาดของผู้สง่ออกไทยในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา และอตัราการใช้
สิทธ์ิสง่ออกภายใต้กรอบข้อตกลงของอาเซียน พบวา่ สินค้าสง่ออกท่ีไทยได้เปรียบและมีศกัยภาพ
เหนือคูแ่ขง่ในตลาดอาเซียน จ าแนกรายตลาดมีดงันี ้
 

ตลาดอินโดนีเซีย  ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสในการสง่ออกผลิตภณัฑ์ยาง ผลไม้สดแช่เย็น
แช่แข็ง เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองส าอางและสบู่ ซึง่ในกรณีของผลิตภณัฑ์ยางนัน้ 
อินโดนีเซียมีความต้องการใช้เพิ่มขึน้ตามการขยายตวัทางเศรษฐกิจ แม้วา่อินโดนีเซียเป็นประเทศ
ผู้ผลิตยางพารารายส าคญัและมีวตัถดุบิยางพาราจ านวนมาก แตเ่ทคโนโลยีในการแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑ์ยางประเภทตา่ง ๆ ยงัไมส่ามารถเทียบชัน้กบัไทยได้ ท าให้ผลิตภณัฑ์ยางของไทยมีโอกาส
ขยายตลาดในอินโดนีเซีย ประเทศไทยจงึควรรุกตลาดเพ่ือใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้า
ภายใต้กรอบข้อตกลงให้เตม็ประสิทธิภาพ ส าหรับเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองปรับอากาศ ความต้องการ
ในอินโดนีเซียมีมากตามการเตบิโตทางเศรษฐกิจและภาคอสงัหาริมทรัพย์ท่ีขยายตวั โดย
เฟอร์นิเจอร์ท่ีมีโอกาสท าตลาดในอินโดนีเซียเป็นสินค้าระดบักลางถึงระดบับน ซึง่ไทยได้เปรียบด้าน
คณุภาพเหนือคูแ่ขง่อยา่งจีนและเวียดนามท่ีเน้นสินค้าราคาถกู สว่นเคร่ืองปรับอากาศไทยได้เปรียบ
ตรงท่ีอินโดนีเซียเรียกเก็บภาษีน าเข้าจากคูแ่ขง่ส าคญัของไทย ทัง้จีนและเกาหลีใต้ สงูกวา่ท่ีเรียกเก็บ
จากไทย ทัง้ท่ีจีนเองก็ได้ประโยชน์จากข้อตกลงอาเซียน-จีน ซึง่ต้องลดอตัราภาษีน าเข้าระหว่างกนัลง
ด้วยเช่นกนั แตเ่คร่ืองปรับอากาศจากจีนยงัถกูอินโดนีเซียเรียกเก็บภาษีสงูกวา่ไทย 

 

ตลาดมาเลเซีย เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองปรับอากาศมีโอกาสดีด้วยเหตผุลเดียวกบัใน
อินโดนีเซีย คือ สินค้าไทยมีคณุภาพดีเหนือคูแ่ขง่เชน่จีนและเวียดนาม และไทยได้เปรียบด้านภาษี
เหนือคูแ่ขง่อย่างจีนและเกาหลีใต้ ในกรณีเคร่ืองปรับอากาศ นอกจากนี ้ยงัมีสินค้าอ่ืนท่ีไทยมีโอกาส
ขยายตลาดในมาเลเซีย คือ เสือ้ผา้ส าเร็จรูป รถยนต์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ 

 

ตลาดฟิลิปปินส์ เสน้ใยประดิษฐ์เป็นท่ีต้องการมากในฟิลิปปินส์ ขณะท่ีไทยได้เปรียบด้าน
ภาษีเหนือประเทศคูแ่ขง่นอกกลุม่อาเซียน เชน่ จีน เกาหลีใต้ และอินเดีย สว่นคูแ่ขง่ในอาเซียน
ด้วยกนัเอง ไทยมีศกัยภาพการผลิตท่ีเหนือกวา่ สินค้าอีกกลุม่หนึ่งท่ีมีโอกาสในฟิลิปปินส์ คือ 
ปนูซีเมนต์ เน่ืองจากความต้องการมีมากตามการขยายตวัของภาคอสงัหาริมทรัพย์และการพฒันา
สาธารณปูโภคตา่ง ๆ ขณะท่ีการผลิตในฟิลิปปินส์ยงัมีไมเ่พียงพอและต้นทนุสงู ซึง่ไทยได้ประโยชน์ 
เน่ืองจากศกัยภาพการผลิตอยูใ่นระดบัสงูและได้ประโยชน์ด้านภาษี ประกอบกบัมีผู้ประกอบการ
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เอกชนไทยเข้าไปด าเนินธุรกิจก่อสร้างในฟิลิปปินส์หลายราย จงึหนัมาน าเข้าปนูซีเมนต์จากไทยเป็น
จ านวนมาก 

 

ตลาดเวียดนาม สินค้าท่ีไทยมีโอกาสดี ได้แก่ น ้าตาลทราย เน่ืองจากเวียดนามผลิตได้ไม่
เพียงพอกบัความต้องการ และได้เปรียบด้านระยะทางขนสง่และภาษี เม่ือเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่
ส าคญัอยา่งบราซิล อินเดีย และสหภาพยโุรป ส่วนผลิตภณัฑ์ยาง เศรษฐกิจท่ีขยายตวัอยา่งร้อนแรง 
นอกจากท าให้เวียดนามมีความต้องการใช้ผลิตภณัฑ์ยางมากจนผลิตได้ไมพ่อใช้ในประเทศแล้ว 
ศกัยภาพในการแปรรูปยางพาราของเวียดนามก็ยงัไมดี่นกัเม่ือเทียบกบัไทย ส าหรับผลไม้ เทคโนโลยี
และองค์ความรู้ในการเพาะปลกู แปรรูป และเก็บรักษาผลไม้ของเวียดนามยงัล้าหลงั ท าให้
เวียดนามต้องพึง่พาผลไม้น าเข้าจากไทย เชน่ ล าไย มงัคดุ และมะขาม เฟอร์นิเจอร์เป็นสินค้าอีก
รายการหนึง่ท่ีขยายตวัดีในเวียดนาม เน่ืองจากภาคอสงัหาริมทรัพย์เติบโตมากอยา่งเห็นได้ชดั 
อยา่งไรก็ตามโอกาสอาจจ ากดัอยู่ในกลุม่เฟอร์นิเจอร์ระดบักลางถึงระดบับน ซึง่เป็นคนละกลุม่กับท่ี
เวียดนามมีความเช่ียวชาญ นอกจากนี ้เคร่ืองปรับอากาศ รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ สินค้าไทย
ล้วนมีโอกาสสง่ออกไปเวียดนาม เน่ืองจากศกัยภาพการผลิตของไทยอยูใ่นระดบัสงู และไทย
ได้เปรียบด้านภาษีเหนือคูแ่ข่งนอกกลุม่อาเซียน ขณะท่ีคูแ่ขง่ในอาเซียนด้วยกนั เชน่ มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย สินค้าไทยได้เปรียบด้านท าเลท่ีตัง้ท่ีใกล้กบัเวียดนามมากกว่า 

 

ตลาดกมัพชูาและลาว ปัจจบุนัยงัลดภาษีไมม่ากนกั ท าให้อตัราการใช้สิทธ์ิด้านภาษีของผู้
สง่ออกไทยยงัอยูใ่นระดบัต ่า อยา่งไรก็ตาม สินค้าท่ีมีโอกาสสง่ออกไปกมัพชูา ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ยาง 
เน่ืองจากกมัพชูายงัผลิตได้ไมเ่พียงพอกบัความต้องการและศกัยภาพในการแปรรูปยางพารายงัอยู่
ในระดบัต ่า นอกจากนี ้อาหารสตัว์ ก็มีโอกาสดี เพราะกมัพชูาหนัมาเลีย้งสตัว์ เพ่ือป้อนความ
ต้องการในประเทศทดแทนการน าเข้า ท าให้มีความต้องการอาหารสตัว์มากขึน้ และในปี พ.ศ. 2553 
กมัพชูาได้ลดภาษีน าเข้าอาหารสตัว์เพิ่มเตมิหลายรายการ ส าหรับผลิตภณัฑ์พลาสติกและเคมีภณัฑ์ 
เป็นสินค้าอีกหมวดหนึง่ท่ีมีโอกาสสงูในการสง่ออกไปกมัพชูา เพราะกมัพชูายงัไมมี่อตุสาหกรรมต้น
น า้จ าพวกปิโตรเคมี ท าให้ต้องพึง่พาการน าเข้าเป็นส่วนใหญ่ และจะมีการลดภาษีในหมวดนี ้
เพิ่มเตมิอีกหลายรายการใน พ.ศ. 2553 ขณะท่ีการสง่ออกไปยงั ลาว สินค้าประเภทผลิตภณัฑ์มนั
ส าปะหลงั เคร่ืองดืม่ รถยนต์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ ล้วนมีโอกาสขยายตลาด ขณะเดียวกนัใน 
พ.ศ. 2553 ลาว มีการลดภาษีสินค้าเหลา่นีเ้พิ่มเตมิหลายรายการ 

 

โดยฝ่ายวิจยัธุรกิจ ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย เห็นวา่สินค้าท่ีไทย
ได้เปรียบและมีโอกาสขยายตลาดได้มากเป็นสินค้าท่ีไทยมีคูแ่ขง่อยู่นอกอาเซียน ท าให้สินค้าไทย
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ได้เปรียบด้านภาษี ขณะท่ีหากเป็นคูแ่ขง่ในอาเซียน สินค้าไทยเองมกัได้เปรียบด้านเทคโนโลยีการ
ผลิต/คณุภาพสินค้าท่ีสงูกวา่เป็นส าคญั ดงันี ้

 

สินค้าไทยท่ีได้เปรียบจากการรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ าแนกเป็นรายประเทศ 
ตลาดสง่ออก สินค้าท่ีไทยได้เปรียบ 

อินโดนีเซีย ข้าวโพด  ผลติภณัฑ์ยาง  ผลไม้สดแช่เย็นแช่แขง็  เฟอร์นิเจอร์และชิน้สว่น เคร่ืองปรับอากาศ 
เคร่ืองส าอางและสบู ่

มาเลเซีย เสือ้ผ้าส าเร็จรูป เฟอร์นิเจอร์และชิน้สว่น เคร่ืองปรับอากาส รถยนต์ อปุกรณ์และ
สว่นประกอบ 

ฟิลปิปินส์ ข้าวโพด อาหารสตัว์เลีย้ง เส้นใยประดิษฐ์ ตู้เย็น ตู้แช่แขง็และสว่นประกอบ ปนูซีเมนต์ 
บรูไนฯ ผลติภณัฑ์ยาง 
สงิค์โปร์ เคร่ืองดื่ม 
เวียดนาม ผลติภณัฑ์มนัส าปะหลงั น า้ตาลทราย ข้าวโพด ผลติภณัฑ์ยาง ผลไม้ เฟอร์นิเจอร์และชิน้สว่น 

เคร่ืองปรับอากาศ ตู้ เย็น ตู้แช่แขง็และสว่นประกอบ รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ ปนูซีเมนต์ 
กมัพชูา ผลติภณัฑ์ยาง อาหารสตัว์เลีย้ง เฟอร์นิเจอร์และชิน้สว่นตู้ เย็น ตู้แช่แข็งและสว่นประกอบ 

ผลติภณัฑ์พลาสติก เคมีภณัฑ์ 
ลาว ผลติภณัฑ์มนัส าปะหลงั เคร่ืองดืม่ เคร่ืองโทรสาร โทรศพัท์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ 

สว่นประกอบคอมพวิเตอร์ 

ท่ีมา: ฝ่ายวิจยัธุรกิจ ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
 
ทัง้นี ้ฝ่ายวิจยัธุรกิจ ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ได้เสนอความเห็น

เพิ่มเตมิวา่ นอกจากสินค้าไทยจ านวนไมน้่อยมีโอกาสสร้างความได้เปรียบจากการเปิดเสรี แตใ่น
เวลาเดียวกนัก็มีสินค้าอีกจ านวนหนึง่ท่ีได้รับผลกระทบทางลบจากการเปิดเสรีทางการค้า ต้อง
ปรับตวัเพิ่มประสิทธิภาพเชน่กนั โดยในกรณีสินค้าไทยท่ีเสียเปรียบการแขง่ขนัในตลาดอินโดนีเซีย 
ได้แก่ ผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงั (สว่นแบง่ตลาดของไทยลดลง เพราะอินโดนีเซียน าเข้าจากประเทศ
อ่ืนมากขึน้ เชน่ สิงคโปร์ มาเลเซียและจีน) เม็ดพลาสตกิ และผลิตภณัฑ์พลาสตกิ (สว่นแบง่ตลาด
ของไทยลดลง การแขง่ขนัรุนแรงขึน้ โดยเฉพาะจากคูแ่ขง่ส าคญัอยา่งจีน มาเลเซีย สิงคโปร์และ
เวียดนาม) สว่นในตลาดมาเลเซีย ได้แก่ หนงัและผลิตภณัฑ์หนงั (ไทยเร่ิมสญูเสียส่วนแบง่ตลาดให้
เวียดนาม) วงจรพิมพ์ ดงัแสดงตอ่ไปนี ้ 
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ตลาดสง่ออก สินค้าท่ีไทยต้องเพิ่มประสิทธิภาพ 
อินโดนีเซีย ผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงั ผ้าผืน เม็ดพลาสตกิ ผลิตภณัฑ์พลาสตกิ 
มาเลเซีย ข้าวโพด อาหารสตัว์เลีย้ง ผ้าผืน หนงัและผลิตภณัฑ์หนงัฟอกและหนงัอดั 

วงจรพิมพ์ 
ฟิลิปปินส์ ยางพารา ด้ายและเส้นใยประดษิฐ์ ผ้าผืน เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภณัฑ์ 
เวียดนาม ยางพารา อาหารสตัว์เลีย้ง 
กมัพชูา ผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงั ข้าว ข้าวโพด ด้ายและเส้นใยประดษิฐ์ ผ้าผืน 
ลาว ผ้าผืน หนงัและผลิตภณัฑ์หนงัฟอกและหนงัอดั เคร่ืองรับวิทยโุทรทศัน์และ

สว่นประกอบ ตู้ เย็น ตู้แชแ่ข็ง 
ท่ีมา: ฝ่ายวิจยัธุรกิจ ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย 
 

ภาพรวมการค้าบริการของไทยในตลาดอาเซียน 
  

ธุรกิจบริการเป็นภาคเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัตอ่เศรษฐกิจไทย เห็นได้จากสดัส่วนการผลิต
ภาคเกษตร อตุสาหกรรม และบริการ ในชว่งของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 10 
มีอตัรา 1 : 4 : 5  แม้วา่ GDP ของประเทศจะลดลงอยา่งตอ่เน่ืองหลงัจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 
พ.ศ. 2540 โดยในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 7 ภาคบริการมีสดัสว่นเฉล่ีย 56.30% และได้ลดลงเหลือ 
49.4% ในชว่งระยะ 3 ปีแรกของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2552) ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตริะบวุา่ สาขาท่ีมีบทบาทส าคญัในการสร้าง
มลูคา่เพิ่มให้กบัภาคบริการช่วงก่อนเกิดวิกฤต คือ สาขาค้าสง่ค้าปลีก การขนสง่ การเงินและการ
ธนาคาร และสาขาการก่อสร้าง ซึง่มีสดัสว่นรวมกนัเกือบ 70% ของมลูคา่ภาคบริการ แตภ่ายหลงั
วิกฤตเศรษฐกิจ สาขาท่ีมีบทบาทโดดเดน่ขึน้มา คือ สาขาอสงัหาริมทรัพย์ สาขาโรงแรมและ
ภตัตาคาร ส่วนสาขาท่ีมีบทบาทลดลงอยา่งเห็นได้ชดั คือ สาขาการเงินการธนาคาร และสาขาการ
ก่อสร้าง นอกจากนี ้ภาคบริการยงัเป็นธุรกิจท่ีมีจ านวนผู้ประกอบการสงูถึง 81% ของจ านวน
ผู้ประกอบการทัง้ประเทศ  มีบทบาทส าคญัในการเป็นแหลง่จ้างงานขนาดใหญ่ โดยมีสดัสว่นแรงงาน
ถึง 45.30% ของจ านวนผู้ มีงานท าทัง้หมดในชว่ง 3 ปีแรกของแผนฯ 10 เพิ่มขึน้จาก  35.50% ในชว่ง
แผนฯ 7 ซึง่สอดคล้องกบัการลดลงของแรงงานในภาคการเกษตร ซึง่จากความส าคญัดงักลา่วสง่ผล
ให้ธุรกิจบริการกลายเป็นธุรกิจท่ีประเทศไทยต้องให้ความส าคญั และเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2558    
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ดงัท่ีได้น าเสนอไปแล้ววา่ในการเจรจาด้านการค้าบริการ อาเซียนใช้หลกัเกณฑ์ กติกา และ
วิธีการในการเจรจาตามท่ีก าหนดไว้ในความตกลงทัว่ไปว่าด้วยการค้าบริการ หรือ GATS ของ WTO 
ซึง่ได้จดัแบง่สาขาในการเจรจาการค้าบริการ หรือ Service Sectoral Classifiation List เป็น 12 
สาขา ดงันี ้ 
  1. สาขาธุรกิจ (Business Services) ไดแ่ก่ บริการวิชาชีพ บริการด้านคอมพิวเตอร์และท่ี
เก่ียวข้อง บริการด้านการวิจยัและพฒันา บริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ บริการเช่า/ลิสซิ่ง  บริการทาง
ธุรกิจอ่ืน ๆ (เชน่ บริการโฆษณา วิจยัการตลาดและการส ารวจความคดิเห็นของประชาชน ให้
ค าปรึกษาด้านการจดัการ/การผลิต การทดสอบและการวิเคราะห์ การล่าสตัว์และป่าไม้ ฯลฯ) 

2. บริการด้านการส่ือสาร (Communication Services) ได้แก่ บริการไปรษณีย์ บริการด้าน
การท่องเท่ียว บริการโทรคมนาคม บริการทศันโสต  
  3. บริการก่อสร้างและด้านวิศวกรรมท่ีเก่ียวข้อง (Construction and Related Engineering 
Services)  งานก่อสร้างโดยทัว่ไป งานก่อสร้างทัว่ไปส าหรับวิศวกรโยธา งานติดตัง้และประกอบ งาน
ก่อสร้างอาคารขัน้สดุท้ายและงานเก็บความเรียบร้อย (เช่น การฉาบปนู ทาสี ท าพืน้ ฝาผนงั การ
ตกแตง่ภายใน ปกูระเบือ้ง ปพูรม งานไม้ เป็นต้น)  อ่ืน ๆ (เชน่ งานเตรียมการก่อสร้าง ณ จดุก่อสร้าง 
การวางรากฐาน การขดุเจาะบอ่น า้ ท าหลงัคา งานคอนกรีต งานโลหะ การก่ออิฐ/หิน บริการเชา่อปุกรณ์
ก่อสร้าง หรือบริการรือ้ถอนอาคาร)   
  4. บริการจดัจ าหนา่ย (Distribution Services) บริการส านกังานตวัแทน บริการค้าสง่ 
บริการค้าปลีก แฟรนไชส์ และอ่ืน ๆ  
  5. บริการการศกึษา (Educational Services) บริการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ระดบัมธัยม 
ระดบัอดุมศกึษา การศกึษาผู้ ใหญ่ และการศกึษาอ่ืน ๆ  
  6. บริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) บริการบ าบดัน า้เสีย/น า้ทิง้ บริการ
ก าจดัขยะมลูฝอย บริการด้านสขุาภิบาลและท่ีเก่ียวข้อง และอ่ืน ๆ 
  7. บริการทางการเงิน (Financial Services) การประกนัภยัทกุประเภทและบริการท่ี
เก่ียวข้อง บริการด้านธนาคารและธุรกรรมทางการเงินอ่ืน ๆ   C. อ่ืน ๆ (Other) 
  8. บริการท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพและบริการทางสงัคม (Health Related and Social 
Services) โรงพยาบาล บริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพมนษุย์ บริการทางสงัคมอ่ืน ๆ  
  9. การท่องเท่ียวและการเดนิทาง (Tourism and Travel Related Services) โรงแรมและ
ภตัราคาร บริการตวัแทนการทอ่งเท่ียวและบริษัททวัร์ บริการมคัคเุทศก์ และอ่ืน ๆ  
  10. บริการเก่ียวกบัวฒันธรรมและการกีฬา (RecreationalL, Cultural and Sporting 
Services) บริการด้านการบนัเทิง บริการข่าวสาร ห้องสมดุ หอจดหมายเหต ุกีฬาและนนัทนาการอ่ืน 
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  11. บริการขนสง่ (Transport Services) การขนสง่ทางทะเล ทางน า้ภายในประเทศ ทาง
อากาศ การขนสง่อวกาศ ทางรถไฟ ทางถนน ทางท่อ บริการเสริม และบริการขนสง่อ่ืน ๆ  
  12. บริการอ่ืน ๆ (Other Services Not Included Elsewhere) เชน่ เสริมสวย รับจดังานศพ   
 

 ในท่ีนี ้จงึขอยกตวัอยา่งสถานการณ์ปัจจบุนัในบางสาขาการบริการของไทย ซึง่ได้มีผู้ศกึษา
ไว้บ้งแล้ว เพ่ือให้เห็นศกัยภาพและขีดความสามารถของสาขาบริการตา่ง ๆ ตลอดจนแนวโน้มของ
การพฒันาภาคบริการไทย ดงันี ้
 

  บริการก่อสร้างและบริการทางวิศวกรรมที่เก่ียวเน่ือง 
การก่อสร้างเป็นสาขาบริการท่ีมีบทบาทสงูตอ่การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและเศรษฐกิจ

ของประเทศมาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้แบง่ผู้ประกอบการ
ธุรกิจก่อสร้าง (Constructor) ในประเทศไทย เป็น 2 กลุม่หลกัตามลกัษณะของการรับงาน คือ  

1. กลุม่ผู้ประกอบการรับงานของรัฐ มีการแบง่ย่อยลงไปตามชนิดของงานท่ีรับและเงินทนุ
จดทะเบียน เชน่ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม (47.34% ของงบก่อสร้างทัง้หมด) แบง่
ผู้ประกอบการท่ีรับงานเพ่ือขอจดทะเบียนเป็นผู้ รับเหมางานก่อสร้างชัน้ตา่ง ๆ 3 กลุม่ คือ กลุม่
ก่อสร้างทาง กลุม่ก่อสร้างสะพาน และกลุม่บ ารุงทาง โดยประกอบด้วย 5 ชัน้ ตามความสามารถใน
การลงทนุ (ทนุจดทะเบียนท่ีช าระมลูคา่หุ้นแล้ว) เป็นเง่ือนไขในการจดัชัน้ผู้ประกอบการ คือ ชัน้
พิเศษ  ชัน้ท่ี 1  ชัน้ท่ี 2  ชัน้ท่ี 3  และชัน้ 4 โดยต้องมีทนุจดทะเบียนชัน้ต ่า 4,000  100  20  10  และ 
5 ล้านบาท ตามล าดบั 

2. กลุม่ผู้ประกอบการก่อสร้างในภาคเอกชน แบง่เป็น 3 กลุ่มหลกั ตามลกัษณะของงาน
ก่อสร้าง คือ โยธา (ถนน สะพาน ฯลฯ) และงานระบบ (ไฟฟ้า น า้ประปา การบ าบดัน า้เสีย ท่อ ฯลฯ) 
และคณุลกัษณะของกลุม่ผู้ประกอบการสว่นใหญ่จะเป็นประเภทท่ีมีการจดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากดั 
มีลกัษณะของธุรกิจเป็นกิจการเดียวไมมี่สาขา จะเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กเป็นสว่นใหญ่ 
 

  ข้อมลูท่ีรวบรวมโดยส านกัการค้าบริการและการลงทนุ กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ 
(2554) ระบวุา่การลงทนุก่อสร้างของไทยมีมลูคา่สงูถึงปีละ 8 แสนล้านบาท การลงทนุในโครงการ
ของรัฐและเอกชนอยูใ่นสดัสว่นท่ีใกล้เคียงกนั มลูคา่ของอตุสาหกรรมก่อสร้างมีสดัส่วน 1-3% ของ 
GDP ทัง้นี ้ข้อมลูจากสมาคมอตุสาหกรรมก่อสร้างไทยรายงานวา่ช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2540 อตุสาหกรรมก่อสร้างมีสดัสว่นประมาณ 6-6.4% ตอ่ GDP ของประเทศ 
และลดลงเหลือ 4.8% ในปี พ.ศ. 2540 จากนัน้ลดลงอย่างตอ่เน่ืองจนอยูใ่นระดบั 2.35% ของ GDP 
ในชว่งปี พ.ศ. 2548-2550 การขยายตวัและหดตวัของภาคการก่อสร้างมีความผนัผวนอยา่งมาก 
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เน่ืองจากอตุสาหกรรมนีข้าดทิศทางและขาดเสถียรภาพ ในขณะท่ีส านกังานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ได้แสดงตวัเลขมลูคา่การก่อสร้างในภาคเอกชนและภาครัฐของไทย
ชว่งท่ีเศรษฐกิจของประเทศมีอตัราการขยายตวั ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2544–2551 ว่ามีแนวโน้มขยายตวั
เพิ่มขึน้เชน่กนั และกลบัลดลงในปี พ.ศ. 2552 ซึง่เป็นปีท่ีเศรษฐกิจของโลกก าลงัประสบปัญหา โดย
ในปี พ.ศ. 2544–2545 การก่อสร้างในภาครัฐมีมลูคา่สงูกวา่การก่อสร้างในภาคเอกชนเกือบเท่าตวั 
แล้วมลูคา่การก่อสร้างของเอกชนคอ่ยขยบัตวัเลขสงูเกือบเท่าของภาครัฐในระยะหลงั ดงันี ้
  

มลูคา่การก่อสร้างและผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
จากอตุสาหกรรมก่อสร้างของไทยระหวา่งปี พ.ศ. 2544-2552 

 มลูคา่ (ล้านบาท) 
 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 
ก่อสร้างภาครัฐ 101,814 100,516 95,744 101,884 109,788 120,591 132,621 131,060 131,576 
ก่อสร้างภาคเอกชน 52,679 65,203 78,955 92,582 104,216 113,867 116,642 128,163 114,500 
รวม 154,493 165,719 174,699 194,466 214,004 234,458 249,263 259,223 246,076 
GDP 5,133,502 5,450,643 5,917,369 6,489,476 7,092,893 7,844,939 8,525,197 9,080,466 9,041,551 

ภาคก่อสร้าง/GDP 3.01% 3.04% 2.95% 3.00% 3.02% 2.99% 2.92% 2.85% 2.72% 
ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
 

จากข้อมลูของกรมพฒันาเศรษฐกิจการค้า (ณ วนัท่ี 21 กนัยายน 2553) มีธุรกิจก่อสร้างท่ี
จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลไทย จ านวนทัง้สิน้ 74,965 ราย ซึง่แบง่กลุม่ธุรกิจออกเป็น 4 กลุม่ คือ 

1. การเตรียมสถานท่ีก่อสร้าง        624 ราย 
2. การก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา  61,965 ราย 
3. การติดตัง้ภายในอาคาร   10,606 ราย 
4. งานตกแตง่อาคารให้สมบรูณ์     1,770 ราย 

 

นอกเหนือจากการจดัโครงสร้างตามลกัษณะกิจกรรมการก่อสร้างดงักลา่วแล้ว อตุสาหกรรม
ก่อสร้างยงัแบง่ตลาดตามมลูคา่โครงการอย่างชดัเจนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขนาดของผู้ รับเหมาก่อสร้าง 
ด้วย โดยแบง่ออกเป็น 

1. ผู้ รับเหมาขนาดใหญ่ เน้นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ โครงการสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 
และโครงการก่อสร้างของภาครัฐ ปัจจบุนัมีผู้ รับเหมาในกลุม่นีป้ระมาณ 5 ราย 

2. ผู้ รับเหมาขนาดกลาง เน้นการก่อสร้างโครงการอสงัหาริมทรัพย์ตา่ง ๆ เชน่ โรงงาน
อตุสาหกรรม อาคารชดุ อาคารส านกังาน เป็นต้น รวมไปจนถึงการเป็นผู้ รับชว่งตอ่จากผู้ รับเหมา
ขนาดใหญ่ในโครงการตา่ง ๆ ซึง่สว่นใหญ่เป็นงานของรัฐ ผู้ รับเหมาในกลุม่นีมี้ประมาณ 10 ราย 
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3. ผู้ รับเหมาขนาดเล็ก ซึง่มีอยูเ่ป็นจ านวนมาก เน้นรับเหมางานก่อสร้างขนาดเล็ก เชน่ 
บ้านเด่ียว การตอ่เตมิ การซ่อมแซม หรือเป็นผู้ รับเหมาช่วง ซึง่รับงานจากผู้ รับเหมาขนาดใหญ่และ
ผู้ รับเหมาขนาดกลางอีกทอดหนึง่  

 

ส าหรับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายใต้กลุม่อตุสาหกรรม
อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง มีจ านวน 53 บริษัท ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และเป็น
บริษัทก่อสร้างประมาณ 10 กวา่บริษัท ในสว่นของการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว นบัตัง้แตเ่ดือน
มีนาคม 2543 จนถึงเดือนตลุาคม 2553 มีสถิตกิารประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวประเภทธุรกิจ 
บริการทางวิศวกรรม การก่อสร้างและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ 

 มีการอนญุาตให้คนตา่งด้าวประกอบธุรกิจ12  รวมทัง้สิน้ 2,585 ราย เป็นธุรกิจก่อสร้าง 
436 ราย คดิเป็น 17%  ของจ านวนการอนญุาตทัง้หมด 

 มีการออกหนงัสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว13 รวมทัง้สิน้ 2,247 ราย เป็น
ธุรกิจก่อสร้าง 238 ราย คิดเป็น 11% ของจ านวนการออกหนงัสือทัง้หมด 

 

จากข้อมลูจ านวนบริษัทตา่ง ๆ ท าให้ทราบถึงสภาพการแขง่ขนัในเบือ้งต้นวา่ ธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างของผู้ประกอบการขนาดเล็กเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัมากท่ีสดุ เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีเข้าสู่
ตลาดได้ง่าย ไม่ต้องอาศยัเงินทนุส ารองมากนกั ส าหรับตลาดของผู้ รับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่และ
ขนาดกลางจะเห็นได้วา่มีการแขง่ขนัน้อย เพราะมีจ านวนคูแ่ขง่ไมม่ากนกั โดยบริษัทก่อสร้างขนาด
ใหญ่ของไทย ใน 10 อนัดบัแรกมีดงันี ้

1. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) ปัจจบุนัเงินทนุจดทะเบียน 
4,921,678,180 บาท ด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

2. บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) ปัจจบุนัทนุจดทะเบียน 1,652 ล้านบาท ด าเนินธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างอาคาร  ถนน  ทา่เรือ  สะพาน ฯลฯ 

                                         
12 ธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจบญัชี 3 ท้ายพระราชบญัญตัิการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2542 ถือเป็นธุรกิจ
ที่คนไทยยงัไมพ่ร้อมแขง่ขนั ตา่งด้าวต้องได้รับอนญุาตจากอธิบดกีรมพฒันาธุรกิจการค้าโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว จึงจะสามารถประกอบธุรกิจนีไ้ด้ (ยกเว้น การก่อสร้างด้าน
สาธารณปูโภคหรือโทรคมนาคม ที่มีทนุขัน้ต ่าของคนตา่งด้าว 500 ล้านบาทขึน้ไป) 
13 การออกหนงัสอืรับรองการประกอบธุรกิจเป็นการอนญุาตให้คนตา่งด้าวที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (บีโอไอ
หรือการนิคมฯ) หรือได้รับสทิธิตามสนัธิสญัญา (เช่น ไทย-อเมริกนั) เพื่อประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยเป็นไป
ตามมาตรา 10 และ 12 ของพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2542 
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3. บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) (syntec) ปัจจบุนัทนุจดทะเบียน 1,600 
ล้านบาท ประกอบธุรกิจในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง มีธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และ 
การลงทนุในประเทศไทย มาเลเซีย สิงค์โปร์ เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 

4. บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอน จ ากดั (มหาชน) ปัจจบุนัทนุจดทะเบียน 300
ล้านบาท ด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคาร  สาธารณปูโภค ตวัแทนจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในงาน
ก่อสร้าง งานซ่อมบ ารุงในโรงงานอตุสาหกรรม ฯลฯ 

5. บริษัท เนาวรัตน์พฒันาการ จ ากดั (มหาชน) ปัจจบุนัเงินทนุจดทะเบียน 2,217.95 ล้าน
บาท ด าเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างอาคารสงู อาทิ โรงพยาบาล และศนูย์สรรพสินค้า 
โรงแรม รีสอร์ท โครงการบ้านจดัสรร ฯลฯ 

6. บริษัท ฤทธา ปัจจบุนัทนุจดทะเบียน 550 ล้านบาท ด าเนินธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้าง 
อาทิ คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า สนามบนิ โรงงาน ฯลฯ มลูคา่ท่ีผา่นมา รวมกวา่ 500,000 ล้าน
บาท และในปี พ.ศ. 2551มีมลูคา่งานรวมมากกว่า 10,000 ล้านบาท 

7. บริษัท คอนสตรัคชัน่ ไลนส์ จ ากดั ปัจจบุนัทนุจดทะเบียน 60 ล้านบาท ด าเนินธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างอาคารสงู คอนโดมิเนียม ฯลฯ 

8. บริษัทส่ีพระยา ให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารสงูคอนโดมิเนียม  ห้างสรรพสินค้า  
โรงแรม ฯลฯ 

9. บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จ ากดั ปัจจบุนัทนุจดทะเบียน 500 ล้านบาท ด าเนินธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างอาคารสงู อาทิ คอนโดมิเนียม  โรงเก็บเคร่ืองบนิ ฯลฯ  

10. บริษัท พรีบลิท์ จ ากดั(มหาชน) ปัจจบุนัทนุจดทะเบียน 40 ล้านบาท ด าเนินธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างงานอาคาร  โรงงานอตุสาหกรรม  งานระบบ ฯลฯ 

 

การประเมินขีดความสามารถในการแขง่ขนัของผู้ประกอบการในสาขาก่อสร้างไทย โดย
มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย หรือ TDRI (Thailand Reserch Development 
Institute) เม่ือปี พ.ศ. 2552 พบวา่ งานก่อสร้างภายในประเทศ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 
จ ากดั (มหาชน) ติดอนัดบัท่ี 193 ของบริษัทก่อสร้างท่ีมีรายได้รวมสงูสดุ 200 อนัดบัแรก ส าหรับงาน
ก่อสร้างในตา่งประเทศ ผู้ประกอบการไทยมีบทบาทในด้านงานก่อสร้างประเภทโยธาและการติดตัง้
ระบบไฟฟ้า รวมทัง้มีขีดความสามารถในด้านงานท่ีปรึกษาการออกแบบและควบคมุงาน โดยบริษัท
ก่อสร้างของไทยสามารถเอาชนะการแขง่ขนัโครงการก่อสร้าง และโครงการด้านการออกแบบและ
ควบคมุงานหลายโครงการ โดยเฉพาะในประเทศอาเซียนท่ีมีชายแดนติดตอ่กบัไทย และประเทศใน
แถบตะวนัออกกลางซึง่มีการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจสงูมาก จากการสมัภาษณ์สหพนัธ์ธุรกิจ
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บริการออกแบบและก่อสร้างแหง่ประเทศไทย หรือ FEDCON พบวา่ บริษัทก่อสร้างของไทยมีความ
โดดเดน่ในด้านงานออกแบบซึง่มีผลงานดีในราคาท่ีแขง่ขนัได้ มีวิศวกรควบคมุงานและมีชา่งฝีมือทัง้
งานปนู งานเหล็ก งานไม้ รวมทัง้ชา่งไฟฟ้าท่ีมีคณุภาพสงูเป็นท่ีต้องการโดยเฉพาะในโครงการ
ก่อสร้างของประเทศในแถบตะวนัออกกลาง ในขณะท่ีโครงการก่อสร้างในประเทศเพ่ือนบ้านเชน่ 
ลาว หรือกมัพชูา บริษัทก่อสร้างไทยจะน าเข้าเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรไปจากประเทศไทย เน่ืองจาก
ต้นทนุคา่ขนสง่ไมส่งูมากนกั โดยจ้างคนงานไร้ฝีมือในท้องถ่ินซึง่มีคา่แรงถกูกวา่แรงงานไทย 
นอกจากนีข้้อมลูการประมลูงานด้วยวิธีการประกวดราคานานาชาต ิ(International Competitive 
Bidding หรือ ICB) แสดงให้เห็นวา่ผู้ประกอบการไทยมีความสามารถแขง่ขนักบัผู้ประกอบการ
ตา่งชาตไิด้พอสมควร โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างและบ ารุงรักษาทางหลวงท่ีผู้ รับเหมาก่อสร้างของ
ไทยชนะทกุโครงการ เน่ืองจากเป็นงานก่อสร้างท่ีไมไ่ด้ใช้เทคโนโลยีขัน้สงูแตอ่ยา่งใด ส าหรับ
โครงการท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีขัน้กลางถึงสงู เชน่ การก่อสร้างสถานีย่อย หรือโรงไฟฟ้า บริษัท
ก่อสร้างของไทยจะเป็นพนัธมิตรกบับริษัทตา่งชาตเิข้าร่วมประกวดราคา จากการสมัภาษณ์
เจ้าหน้าท่ีธนาคารโลกของ TDRI พบวา่ แม้ผู้ประกอบการไทยจะไมไ่ด้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา
โครงการในแถบประเทศเพ่ือนบ้าน แตเ่น่ืองจากสภาพภมูิศาสตร์ท าให้ผู้ประกอบการไทยได้เป็น
ผู้ รับเหมาชว่งในหลายโครงการโดยเฉพาะในลาว ซึง่เป็นประเทศท่ีธนาคารโลกให้เงินกู้พฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานและโครงการสาธารณปูโภคขนาดใหญ่  

 

ส าหรับตวัเลขการจ้างงานนัน้ ข้อมลูจากสมาคมอตุสาหกรรมก่อสร้างไทย รายงานว่า ก่อน
วิกฤตเศรษฐกิจอตุสาหกรรมก่อสร้างจ้างแรงงานประมาณ 4.0 ล้านคน และปัจจบุนัการจ้างแรงงาน
ลดลงเหลือประมาณ 2.5 ล้านคน โดยไมร่วมภาคการผลิตและขนสง่ท่ีเก่ียวข้อง บคุลากรสายอาชีพ
ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัอตุสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่ วิศวกรท่ีจดทะเบียนกบัสภาสถาปนิก มีประมาณ 
15,000 คน และบคุคลในสายวิชาชีพทางชา่งเทคนิคและสายธุรกิจ เชน่ นกับญัชี การเงิน และ
พนกังานระดบัปฏิบตักิารอีกจ านวนมาก  
 

  การด าเนินธุรกิจเชิงรุก14   
 เน่ืองจากงานก่อสร้างในประเทศไทยมีไมม่าก และมีการแขง่ขนัตดัราคากนัคอ่นข้างมาก 
โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างพืน้ฐาน การออกไปรับงานตา่งประเทศของไทยจงึเป็นเร่ืองส าคญัและ
จ าเป็น โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่เร่ิมบกุตลาดตา่งประเทศมากขึน้ ซึง่ท่ีผา่นมามีโครงการ

                                         
14 ข้อมลูจากกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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ก่อสร้างในตา่งประเทศท่ีผู้ รับเหมาไทยออกไปประมลูแข่งขนัและได้รับงานมาจ านวนไมน้่อย โดย
สว่นใหญ่เป็นโครงการก่อสร้างพืน้ฐานในประเทศเพ่ือนบ้านและแถบเอเซีย เชน่ ลาว กมัพชูา 
เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลงักา เนปาล ซูดาน เป็นต้น อยา่งไรก็ตามปัจจบุนัยงัมีผู้ประกอบการ
ไทยเพียงไมก่ี่รายท่ีสามารถไปรับงานตา่งประเทศได้ เน่ืองจากปัญหาหลกั 3 ประการ คือ 

1. ด้านเงินทนุ เชน่ ขาดแคลนหลกัทรัพย์ค า้ประกนั และเงินทนุหมนุเวียน 
2. ด้านการตลาด เชน่ ขาดข้อมลูโครงการก่อสร้าง และการศกึษาความเป็นไปได้ของ

โครงการ กฏเกณฑ์ข้อปฏิบตัิในแตล่ะประเทศ การศกึษาลูท่างการตลาด และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
3. ด้านศกัยภาพของผู้ประกอบ เชน่ ความเสียเปรียบทางด้านภาษา ระบบการบริหารงาน 

และความนา่เช่ือถือ 
 

  ปัจจบุนัประเทศไทยมีข้อผกูพนัการเปิดตลาดการค้าบริการสาขาก่อสร้างและบริการทาง
วิศวกรรมท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้ 7 กรอบความตกลงด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ WTO  AFAS  
TAFTA  JTEPA  ACFTA  AKFTA  และ  AANZFTA  โดยในสว่นของ AFAS มีข้อผกูพนัการค้า
บริการก่อสร้างของไทย ประกอบด้วยกิจกรรมตา่ง ๆ ได้แก่  ก่อสร้างอาคารทัว่ไป  ก่อสร้างทัว่ไป
ส าหรับวิศวกรโยธา  งานตดิตัง้และประกอบ  งานก่อสร้างอาคารขัน้สดุท้าย/งานเก็บความเรียบร้อย
และ อ่ืน ๆ 

 

  ข้อผกูพนัการเปิดตลาดการค้าบริการสาขาก่อสร้างและบริการทางวิศวกรรมท่ีเก่ียวข้อง มี
ดงันี ้
 

รูปแบบ ข้อผกูพนั 
บริการข้ามพรมแดน  
(Mode 1) 

  - 
 

การเข้าไปรับบริการใน
ตา่งประเทศ  
(Mode 2)    

ผกูพนัการอนญุาตให้คนไทยไปใช้บริการในตา่งประเทศได้ ไมม่ีข้อจ ากดั 
 

การจดัตัง้ธุรกิจเพื่อให้บริการ  
(Mode 3)  
 

 ผกูพนัเฉพาะการจดัตัง้ธุรกิจในรูปแบบบริษัทจ ากดั โดยสดัสว่นหุ้นตา่งชาติ
ต้องไมเ่กิน 49% ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

 จ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นตา่งชาตต้ิองน้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 
การท างานของคนตา่งชาติ 
(Mode 4) 

ผกูพนัให้คนตา่งชาติ (ยกเว้นวิศวกรโยธา) เข้ามาได้ 2 ประเภท คือ 
ผู้มาติดตอ่ธุรกิจ: เช่น การมาประชมุ มาท าสญัญาซือ้ขายบริการ หรือมา
เตรียมการจดัตัง้ธุรกิจ อนญุาตให้พ านกัได้ไมเ่กิน 90 วนั 
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รูปแบบ ข้อผกูพนั 
 4. ผู้โอนย้ายภายในบริษัท: ที่เป็นบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทในเครือ ผกูพนัเฉพาะ

บคุลากรระดบัผู้บริหาร ผู้จดัการและผู้ เช่ียวชาญพเิศษ โดยให้พ านกัและ
ท างานได้ไมเ่กิน 1 ปี เมื่อครบก าหนดแล้วตอ่อายไุด้ 2 ครัง้ ๆ ละ ไมเ่กิน 1 ปี 

 
  บริการก่อสร้างถือว่าเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีโครงสร้างขนาดใหญ่ ท ารายได้ให้กบัผู้ประกอบการ
ในระดบัสงู แตอ่ยา่งไรก็ตามการด าเนินกิจกรรมของผู้ประกอบการไทยก็ยงัต้องประสบกบัปัญหาใน
หลาย ๆ ประการ ทัง้ในระดบัโครงสร้าง กฏ ระเบียบ หลกัเกณฑ์ ไปจนถึงจริยธรรมของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
ซึง่วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ได้เคยเปิดเผยถึงข้อมลูเก่ียวกบัอตัราสินบนในอตุสาหกรรม
ก่อสร้างท่ีผู้ประกอบการถกูเรียกเก็บจากเจ้าหน้าท่ีในหลาย ๆ โครงการ และเกิดขึน้อยา่งเป็นระบบ
ในทกุขัน้ตอนตัง้แตเ่ร่ิมโครงการไปจนถึงการตรวจรับ ทัง้นี ้ส านกัการค้าบริการและการลงทนุ กรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ (2554) ได้รวบรวมปัญหาท่ีภาคอตุสาหกรรมก่อสร้างไทยประสบอยูใ่น
ปัจจบุนั ทัง้ท่ีเป็นปัญหาอนัเกิดจากปัจจยัภายในและปัญหาท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก ประกอบด้วย 
 

1. ปัจจยัภายใน  

 การขาดหนว่ยงานเจ้าภาพท่ีชดัเจนสง่ผลให้การด าเนินนโยบายของภาครัฐขาด
ความตอ่เน่ืองและชดัเจน เกิดการพฒันาไร้ทิศทาง และแก้ปัญหาไมท่นัท่วงที แม้วา่ท่ีผา่นมาการ
แก้ปัญหาจะมาจากภาคเอกชน ซึง่มีการรวมตวักนัเป็นสมาคมวิชาชีพตา่ง ๆ เชน่ สมาคมวิศวกรรม
สถานแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ สมาคมอตุสาหกรรมก่อสร้างไทย สมาคมสถาปนิก
สยาม ฯลฯ แตก่ารรวมตวัดงักลา่ว เป็นเพียงการรวมตวัท างานแบบสมคัรใจท่ีขาดอ านาจและการ
สนบัสนนุจากภาครัฐ การแก้ไขปัญหาจงึไมส่ามารถท าได้อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ การไมมี่เจ้าภาพ
รับผิดชอบนอกจากจะเป็นปัญหาด้านนโยบายแล้ว ยงัก่อให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา เชน่ ปัญหา
ความยุง่ยากในการตดิตอ่หน่วยงานท่ีกระจดักระจาย หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องขาดการท างานในเชิง
บรูณาการและขาดแหลง่ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ 

 ระบบราชการไมท่นัสมยั เร่ิมตัง้แตร่ะบบจดัซือ้จดัจ้างท่ีไมส่ะท้อนความเป็นจริง 
ผู้ประกอบการรายยอ่ยประสบปัญหาจากนโยบายภาครัฐท่ีโครงการเอือ้ประโยชน์ตอ่บริษัทขนาด
ใหญ่ ขาดความเป็นชาตนิิยม ท าให้บริษัทขนาดเล็กไมส่ามารถด าเนินการอยูไ่ด้ในภาวะท่ีมีการ
แขง่ขนัสงู นอกจากนีย้งัมีปัญหาเร่ืองระบบการเบกิจา่ยเงินท่ีลา่ช้าของภาครัฐ ท าให้ผู้ รับเหมาขาด
สภาพคลอ่ง แตไ่มส่ามารถร้องเรียนผู้ ท่ีเก่ียวข้องเน่ืองจากเกรงวา่จะไมไ่ด้รับงานจากภาครัฐอีก 

 ไมมี่กฏหมายเฉพาะเพ่ือควบคมุการก่อสร้าง ปัจจบุนัยงัไมมี่กฏหมายเฉพาะท่ี
ก าหนดความรับผิดชอบของผู้ประกอบการก่อสร้าง ดงันัน้ความรับผิดชอบในกรณีท่ีเกิดความ
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เสียหายจะเป็นไปตามประมวลกฏหมายแพง่และพาณิชย์ และประมวลกฏหมายอาญา ทัง้นี ้กรม
อตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่เป็นหนว่ยงานเจ้าภาพอยู่ระหว่างการจดัท ากฏหมายจดัตัง้ 
“องค์กรวิชาชีพก่อสร้าง” ในระหวา่งท่ียงัไมมี่กฏหมายดงักลา่ว สมาคมอตุสาหกรรมก่อสร้างไทยมี
ข้อกงัวลตอ่การเปิดเสรีในประเดน็เร่ืองการก าหนดความรับผิดชอบ และเห็นวา่ควรก าหนดเง่ือนไขให้
กรรมการผู้จดัการมีสญัชาตไิทย หรืออยา่งน้อยมีถ่ินพ านกัถาวรในประเทศไทย 

 ขาดการพฒันาฝีมือแรงงาน คนงานท่ีอยูใ่นธุรกิจก่อสร้างจะมีคณุภาพชีวิตต ่า ขาด
เกณฑ์มาตรฐานในการวดัการท างาน ผู้ประกอบการประสบปัญหาการไหลออกจากระบบของ
แรงงานท่ีมีฝีมือ บคุลากรขาดทกัษะด้านภาษาและการใช้คอมพิวเตอร์ 

 ขาดการพฒันาเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง การขาดการวิจยัและพฒันา
มี 2 สาเหตหุลกั คือ (1) การไมใ่ห้ความส าคญักบังานวิจยัเทา่ท่ีควร งบประมาณหนว่ยงานภาครัฐท่ี
ได้รับสว่นใหญ่เป็นงบจดัการ บางหนว่ยงานอาจมีการตัง้งบประมาณด้านการวิจยัและพฒันาบ้าง 
แตก็่คดิเป็นสดัส่วนท่ีน้อยมาก (2) ธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจท่ีมีการแขง่ขนัคอ่นข้างสงู สง่ผลให้
สดัสว่นก าไรน้อย ทา่มกลางธุรกิจท่ีต้องท่ีต้องพึง่พิงเทคโนโลยีสมยัใหม่ นอกจากนี ้การถ่ายโอน
เทคโนโลยีจากผู้ประกอบการตา่งชาตเิองก็อยูใ่นระดบัต ่า ผู้ประกอบการไมมี่ก าไรพอท่ีจะท าการ
วิจยัและพฒันา 

 

2. ปัจจยัภายนอก อตุสาหกรรมก่อสร้างไทยยงัต้องปรับตวัให้ทนัตอ่แรงกดดนัภายนอก
เพ่ือตอบสนองตอ่การพฒันาท่ีดีขึน้ เชน่ การเปิดเสรีการค้า การก าหนดมาตรฐานการท างานจาก
องค์กรสากลตา่ง ๆ ท่ีสงูขึน้ การแขง่ขนัจากการใช้เทคโนโลยีท่ีสงูกว่าของคูแ่ขง่ เป็นต้น นอกจากนี ้
ยงัมีปัญหาส าหรับผู้ประกอบการไทยท่ีต้องแขง่ขนัในตลาดตา่งประเทศ แตไ่มส่ามารถด าเนินการ
ตามโอกาสและความพร้อมท่ีมีอยู ่เชน่ 

 ระบบการเงิน/ภาษี ระบบการเงิน การค า้ประกนั และระเบียบธนาคารพาณิชย์ ยงั
ไมเ่อือ้อ านวยตอ่การออกไปท างานในตา่งประเทศ เชน่ เสียคา่ธรรมเนียมในการท าแบงค์การันตี 
(Bid Bond) ในอตัราสงู การต้องน าเงินไปค า้ประกนั Bond เป็นต้น 

 มีข้อผกูมดัในด้านเงินชว่ยเหลือและเงินกู้  ผู้ประกอบการตา่งชาตไิด้รับการ
สนบัสนนุจากแหลง่เงินและรัฐบาล สง่ผลให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสน้อยมากท่ีจะแขง่ขนัใน
โครงการประเภทนี ้

 เง่ือนไขทางกฏหมายการประกอบวิชาชีพ การเข้าไปประกอบวิชาชีพในประเทศอ่ืน
จะมีกฏหมายการประกอบวิชาชีพในประเทศนัน้ ๆ ควบคมุไว้ 
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 ขาดประสบการณ์ตา่งประเทศ ท่ีผา่นมาบริษัทไทยไมไ่ด้พฒันาการท างานและหา
งานในตา่งประเทศ สง่ผลให้ขาดประสบการณ์ท่ีจะแขง่ขนักบัประเทศอ่ืน ๆ 
 

  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ ได้จดัท าแนวทางพฒันาอตุสาหกรรมก่อสร้าง
ไทย โดยวิเคราะห์จดุอ่อน จดุแข็ง โอกาสและภยัคกุคาม (SWOT Analysis) ของอตุสาหกรรม
ก่อสร้าง พบวา่ อตุสาหกรรมก่อสร้างของไทยมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาให้สามารถแขง่ขนักบัประเทศ
อ่ืน ๆ ได้ ในขณะเดียวกนัก็มีจดุอ่อนหลายด้าน แตส่ว่นใหญ่เกิดจากการขาดการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
สง่ผลให้อตุสาหกรรมขาดการพฒันาอยา่งมีระบบและไร้ทิศทาง สรุปการวิเคราะห์ด้านตา่ง ๆ ได้
ดงันี ้
 

จดุแข็ง (Strength) จดุออ่น (Weaknesses) 

 มีประสบการณ์ยาวนาน 

 สถาปนิก วิศวกร ช่างเทคนิค และช่างฝีมือ
แรงงานมีศกัยภาพ 

 มีผู้ประกอบการมากราย 

 มีอตุสาหกรรมสนบัสนนุมาก 

 มีความสามารถในการปรับตวัสงู 

 ขาดนโยบายการสง่เสริมและสนบัสนนุท่ีชดัเจน
เป็นการพฒันาอย่างไร้ทิศทาง 

 ขาดการสนบัสนนุจากภาครัฐในการแข่งขนั
ระดบัสากล 

 ธุรกิจใช้เทคโนโลยีตา่งประเทศมาก 

 ขาดความเป็นชาตินิยม 

 การถ่ายโอนเทคโนโลยีน้อย/ไมม่ี R&D 

 ขาดแหลง่ข้อมลูท่ีใช้อ้างอิง 

 ขาดความคลอ่งตวัในการท างานเน่ืองจากมี
หน่วยงานของรัฐเก่ียวข้องมาก 

 ระบบการจ่ายเงินท่ีล้าสมยัของทางราชการ 

 ระบบจดัซือ้จดัจ้างไมส่ะท้อนความเป็นจริง 

 ขาดการพฒันาฝีมือแรงงานและเทคโนโลยีอย่าง
เป็นระบบและตอ่เน่ือง 

 ขาดเกณฑ์มาตรฐานในการวดัการท างาน 

 คนงานมีคณุภาพชีวิตต ่า 

 การไหลออกจากระบบของแรงงานท่ีมีฝีมือ 

 ผลิตภาพของคนงานอยู่ในเกณฑ์ต ่า 

 บคุลากรขาดทกัษะด้านภาษาและการใช้
คอมพิวเตอร์ 
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โอกาส (Opportunity) ภยัคกุคาม (Threats) 

 โครงการท่ีมีขนาดใหญ่และใช้เทคโนโลยีสงูมี
จ านวนมาก ไทยยงัมีสว่นแบ่งน้อยมาก 

 ประเทศเพ่ือนบ้านก าลงัพฒันาโครงการก่อสร้าง
สาธารณปูโภคพืน้ฐานขนาดใหญ่ 

 อตุสาหกรรมอื่นที่เก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรม
ก่อสร้างยงัมีการพฒันา 

 การเปิดการค้าเสรีท าให้ไทยมีโอกาสมากขึน้ 

 เศรษฐกิจมีแนวโน้มวา่จะฟืน้ตวั 

 การบงัคบัให้เปิดเสรีทางด้านการค้าและการ
บริการของ WTO APEC และ AFTA 

 การบงัคบัใช้มาตรฐานท่ีสงูขึน้จากประเทศท่ี
เจริญแล้ว เช่น ISO 3002 ISO 14000 ISO 
18000 UIA 

 การแข่งขนักบับริษัทตา่งชาติท่ีต้นทนุต ่ากวา่
เพราะได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาล 

 การแข่งขนัท่ีใช้เทคโนโลยีสงูกวา่ 

 บคุลากรและแรงงานในตา่งชาติราคาถกูกวา่ไหล
เข้าประเทศ 

 งานก่อสร้างในประเทศลดลง 

  
 ขณะท่ีภาคเอกชนโดยสมาคมอตุสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (2552) ได้
วิเคราะห์จดุอ่อน จดุแข็ง โอกาส และภยัคกุคามท่ีสง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมก่อสร้างไทยทัง้ใน
ภาครัฐ และในภาคเอกชนไว้เชน่กนั ดงันี ้

 

จดุอ่อน จดุแข็ง โอกาส และภยัคกุคามของอตุสาหกรรมก่อสร้างไทยในภาครัฐ 
 
 
               
 
                             ปัจจยัภายใน 
 
 
 
ปัจจยัภายนอก 

จดุแข็ง (Strength) 

 ก่อให้เกิดการจ้างงานได้มากทัง้
ทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การจ้าง
งานในอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องและ
ขนสง่ 

 เป็นอตุสาหกรรมที่สามารถกระจาย
รายได้อยา่งกว้างขวางและทัว่ถึงทกุ
ระดบั 

 มีสินค้าและแหลง่วตัถดุบิในประเทศ
เพียงพอให้สามารถสร้างงานที่มี
ต้นทนุต ่าได้ 

 ผู้ประกอบการมีความยืดหยุน่และมี 
Service Mind 

 บคุลากรระดบับริหารและวิศวกรมี
จ านวนมาก และมีศกัยภาพ 

 
 

จดุออ่น (Weaknesses) 

 ขาดทิศทาง ขาดเสถียรภาพ 

 ขาดแรงงาน (เน่ืองจากแรงงานไทยไม่
ชอบท างานก่อสร้าง) 

 ขาดบคุลากรระดบัปฏบิตัิการที่มี
ประสิทธิภาพ เชน่ ชา่งเทคนิค ชา่ง
เขียนแบบ เป็นต้น 

 ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
ผู้ประกอบการเข้าถึงแหลง่เงินทนุยาก 

 ความผนัผวนของราคาวสัดกุ่อสร้าง
สง่ผลตอ่สถานะทางการเงิน และการ
บริหารงานของผู้ประกอบการ 
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โอกาส (Opportunity) 

 รัฐมีนโยบายสร้างงานผ่าน
อตุสาหกรรมก่อสร้าง มีแผนการ
ลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐาน เชน่ 
รถไฟฟ้า 

 งานในประเทศยงัมีมาก เชน่ การ
ขยายเครือข่ายระบบสาธารณปูโภค 
การขยายพฒันาเมืองหน้าดา่นที่
ส าคญั เพ่ือลดการกระจกุตวัของเมือง
หลวง  การสร้างและขยายเครือข่าย
ระบบ Logistic เป็นต้น 

 วสัดกุ่อสร้างราคาถกู 

กลยทุธ์ในการใช้จดุแข็งเพื่อสร้างโอกาส 

 ภาครัฐต้องผลกัดนัให้เกิดโครงการ
ก่อสร้างทกุขนาดให้ครอบคลมุ
ผู้ รับเหมาทกุระดบั ทัง้โครงการขนาด
ใหญ่ เชน่ โครงการขนสง่มวลชน และ
โครงการระดบัภมิูภาค โครงการ
ก่อสร้างพืน้ฐาน เชน่ ถนน  
ชลประทาน  โรงพยาบาล  โรงเรียน 
เป็นต้น 

 ใช้วสัดแุละสินค้าก่อสร้างที่ผลติใน
ประเทศมากที่สดุ (เพ่ิม Local 
Content ในงานก่อสร้างภาครัฐ) 

 เร่งรัดงานที่ประมลูแล้ว แตย่งัไมไ่ด้
เซ็นสญัญา ให้เซ็นสญัญาโดยเร็ว 

 จดัจ้างภาคเอกชน ทัง้งานออกแบบ 
ควบคมุงาน และก่อสร้าง เพ่ือ
กระจายรายได้มากที่สดุ 

กลยทุธ์ในการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส 

 ภาครัฐต้องสนบัสนนุหาแหลง่เงินกู้
ดอกเบีย้ต ่า และประสานงานไปยงั
สถาบนัการเงินตา่ง ๆ เพ่ือให้ปลอ่ย
สินเช่ือภาคการก่อสร้างที่มีความเสี่ยง
ต ่า 

 หน่วยงานรัฐต้องมีสว่นร่วมในการ
ก าหนด ควบคมุราคาวสัดกุ่อสร้างหลกั
และปรับราคากลางให้สะท้อนต้นทนุที่
แท้จริง 

ภยัคกุคาม (Threats) 

 ขาดสถาบนั/ องค์กรกลางในการ
ก ากบันโยบาย ทิศทางของ
อตุสาหกรรม 

 รัฐไมส่ง่เสริมอยา่งแท้จริง ท าให้
ผู้ประกอบการต้องชว่ยเหลือตนเอง
แก้ปัญหาอยา่งไมเ่ป็นระบบ และขาด
การบรูณาการ 

 ขาดกฎหมายก่อสร้างรองรับ 

 ขาดการจดัอนัดบัผู้ประกอบการ ท า
ให้การควบคมุมาตรฐานเป็นไปได้ยาก 

 ขาดระบบการจดัซือ้จดัจ้างที่เป็น
ธรรมกบัทัง้ 2 ฝ่าย 

 การเข้าสูธุ่รกิจก่อสร้างท าได้งา่ย
เพราะขาดการควบคมุ 

 ความไมมี่เสถียรภาพทางการเมือง 
ท าให้โครงการก่อสร้างภาครัฐขาด
ความตอ่เน่ือง 

 เศรษฐกิจทัว่โลกถดถอย ท าให้การ
ลงทนุทกุประเภทหยดุชะงกั 

 การเปิดเสรีทางการค้า ท าให้บริษัท
ก่อสร้างตา่งชาติเข้ามาท าธุรกิจใน

กลยทุธ์ป้องกนัภยัคกุคาม 

 จดัตัง้สถาบนัการก่อสร้าง ที่มีตวัแทน
จากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม เพ่ือ
เป็นองค์กรกลางที่ก าหนดทศิทาง 
นโยบาย และสร้างเสถียรภาพให้
อตุสาหกรรมก่อสร้าง 

 น า พรบ. การก่อสร้าง หรือกฎหมาย
ระเบียบตา่งๆ มาใช้ เพ่ือให้มีการ
จดัล าดบัชัน้ผู้ประกอบการทัง้ไทยและ
ตา่งชาต ิ

 จดัตัง้ “สภาการก่อสร้าง” 

 แก้ไขกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบัการ
จดัซือ้จดัจ้างให้มีความเป็นธรรมตอ่
ภาครัฐ และผู้ประกอบการ ทัง้ในด้าน
ขัน้ตอน กระบวนการ และวิธีการ 

 ภาครัฐต้องมีนโยบายสง่เสริม
อตุสาหกรรมก่อสร้างที่ชดัเจน เป็น
รูปธรรม 

 รัฐต้องเป็นตวักลางในการ
ประสานงานไปยงัหน่วยงานตา่ง ๆ ให้
มีการพฒันาแรงงานไทย (กระทรวง
แรงงาน) เพ่ือท างานในประเทศ และ

กลยทุธ์ในการหลีกเลี่ยงจดุออ่น 
จากภยัคกุคาม 

 ภาครัฐต้องมีนโยบายสง่เสริม
อตุสาหกรรมก่อสร้างที่ชดัเจนเป็น
รูปธรรม 

 รัฐต้องเป็นตวักลางในการ
ประสานงานไปยงัหน่วยงานตา่ง ๆ ให้
มีการพฒันาแรงงานไทย (กระทรวง
แรงงาน) เพ่ือท างานในประเทศ และ
สร้างบคุลากรระดบัปฏิบตัิการ 
(กระทรวงศกึษาธิการ) ให้มีความ
พร้อม 
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ประเทศได้งา่ยขึน้ 

 รัฐบาลมีงบประมาณจ ากดั ท าให้ไม่
สามารถสร้างโครงการขึน้มาได้
เพียงพอ 

 กฎระเบียบที่ขดัขวางการลงทนุ  

 อตัราการเสียภาษีเคร่ืองจกัรอปุกรณ์
ก่อสร้างมีอตัราสงู 

สร้างบคุลากรระดบัปฏิบตัิการ 
(กระทรวงศกึษา) ให้มีความพร้อม 

 แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอปุสรรคตอ่การ
ลงทนุ เชน่ กฎหมายศกึษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม EIA 

 ลดภาษีเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ในการ
ก่อสร้าง ที่ต้องน าเข้าจากตา่งประเทศ 
เพ่ือลดต้นทนุของผู้ประกอบการ 

 
จดุอ่อน จดุแข็ง โอกาส และภยัคกุคามของอตุสาหกรรมก่อสร้างไทยในภาคเอกชน 

 
          
       
                           ปัจจยัภายใน 
 
 
ปัจจยัภายนอก 

จดุแข็ง (Strength) 

 มีศกัยภาพสงู สามารถสร้างงานที่มี
คณุภาพดีได้ในราคาที่เหมาะสม 

 มีความยืดหยุน่สงู 

จดุออ่น (Weaknesses) 

 ความอยูร่อดของธุรกิจขึน้อยูก่บัภาค
อสงัหาริมทรัพย์ 

 ขาดอ านาจการตอ่รองกบัเจ้าของ
โครงการ โดยเฉพาะกรณีไมจ่า่ย
เงินงวดงานแก่ผู้ประกอบการ 

 ความผนัผวนของราคาวสัดกุ่อสร้าง
สง่ผลตอ่สถานการณ์เงิน และการ
บริหารงานของผู้ประกอบการ 

 ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
ผู้ประกอบการเข้าถึงแหลง่เงินทนุยาก 

โอกาส (Opportunity) 
ราคาคา่ก่อสร้าง/ ราคาวสัดถุกูลง 

กลยทุธ์ในการใช้จดุแข็งเพื่อ 
สร้างโอกาส 

 รัฐต้องออกมาตรการชว่ยเหลือผู้
ลงทนุในด้านภาษี (BOI) ใน
อตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว เพ่ือให้เกิดการ
ก่อสร้างโรงแรม ซึ่งใช้เวลา 2–3 ปี 
และโครงการจะแล้วเสร็จเม่ือพ้นชว่ง
วิกฤตเศรษฐกิจไปแล้ว โดยใช้
ผู้ประกอบการไทย ซึง่คา่ก่อสร้างถกู 
คณุภาพด ี

กลยทุธ์ในการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส 

 รัฐต้องออกกฎหมายให้เกิดการค า้
ประกนัในมลูคา่ก่อสร้าง เพ่ือให้
ผู้ประกอบการก่อสร้างไมต้่องกงัวล
เร่ืองการเก็บเงิน และเม่ือ
ผู้ประกอบการก่อสร้างเก็บเงินได้
แน่นอน จะท าให้อตุสาหกรรมก่อสร้าง
ภาคเอกชนเข้มแข็ง เกิดการพฒันา
อยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
 

ภยัคกุคาม (Threats) 

 ความไมมี่เสถียรภาพทางการ
เมืองไทย และเศรษฐกิจที่ตกต ่า ท าให้
นกัลงทนุหยดุการลงทนุ 

 ปัญหาความตกต ่าของเศรษฐกิจโลก 
ท าให้ตา่งชาตขิาดศกัยภาพที่จะ
ลงทนุ 

 มีคูแ่ข่งจากตา่งชาติจ านวนมาก 

กลยทุธ์ป้องกนัภยัคกุคาม 

 สร้างเสถียรภาพทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสงัคม เพ่ือให้นกัลงทนุ
ตา่งชาติเกิดความมัน่ใจกลบัเข้ามา
ลงทนุ 

 แก้ไขระเบียบที่ขดัขวาง เป็นอปุสรรค
ตอ่การลงทนุ 
 

กลยทุธ์ในการหลีกเลี่ยงจดุออ่น 
จากภยัคกุคาม 

 ออกกฎหมายบริุมสิทธ์ เพ่ือให้
ผู้ประกอบการ (ในฐานะผู้ท าให้
สินทรัพย์มีมลูคา่) มีสิทธิในการ
เรียกร้องคา่งานที่ท าไปแล้ว 

 ออกมาตรการสง่เสริมการลงทนุภาค
อสงัหาริมทรัพย์ เพื่อจงูใจให้นกัลงทนุ
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 แก้ไขกฎระเบียบที่ขดัขวางการลงทนุ 
เชน่ กฎหมายศกึษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) 

สร้างโครงการ และกระตุ้นให้
ประชาชนลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
เชน่ มาตรการทางภาษีตา่ง ๆ 

 
 นอกจากนัน้สมาคมอตุสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ ยงัได้จดัท ายทุธศาสตร์
การพฒันาอตุสาหกรรมก่อสร้างไทยโดยมีเป้าหมายเพ่ือ (1) ผลกัดนัให้อตุสาหกรรมก่อสร้างมี
บทบาทในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีสดัสว่นเป็น 6% ของ GDP ภายในปี พ.ศ. 
2555 และก่อให้เกิดการจ้างงานไมต่ ่ากวา่ 3.5 ล้านคน และ (2) ผลกัดนัให้ภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกบั
อตุสาหกรรมก่อสร้างทัง้สายวิชาชีพ เชน่ วิศวกร  สถาปนิก ผู้ประกอบการและกลุม่ผู้ ค้าวสัด ุเกิดการ
รวมกลุม่แขง่ขนัรับงานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เพ่ือผลิตงานท่ีมีคณุภาพ ได้มาตรฐานและ
ประหยดั รวมทัง้ผลกัดนัให้เกิดการดดูซบัเทคโนโลยีจากตา่งประเทศ ประกอบด้วยยทุธศาสตร์และ
แนวทางการพฒันา ดงันี ้
   

1. ยทุธศาสตร์ในการสร้างงาน การจ้างงาน และการกระจายรายได้ เพ่ือสนบัสนนุการ
เตบิโตและสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และพฒันาระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานของประเทศ โดย
มีแนวทางการพฒันาดงันี ้

1.1 พฒันาและผลกัดนัให้เกิดโครงการก่อสร้างทกุขนาด รวมถึงการก่อสร้างระบบ
สาธารณปูโภคพืน้ฐานอยา่งเพียงพอและตอ่เน่ือง เชน่ โครงการขนสง่มวลชน ระบบชลประทาน ทางหลวง 
โครงการก่อสร้างระดบัภมูิภาคและโครงการขนาดเล็ก เชน่ โรงพยาบาล โรงเรียน สถานีอนามยั การ
ผลกัดนัให้เกิดโครงการก่อสร้างในทกุภาคส่วน จะเป็นการกระจายรายได้และสร้างงานให้ประชาชน
อยา่งทัว่ถึง การพฒันาระบบสาธารณปูโภคจะท าให้ประชาชนได้รับบริการอยา่งทัว่ถึง มีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีขึน้ และยงัเป็นการเพิ่มศกัยภาพทางการแขง่ขนัให้กบัประเทศ 

1.2 ปรับปรุง แก้ไขกฎระเบียบ และวิธีการปฏิบตัิด้านการจดัซือ้จดัจ้าง และสญัญาท่ี
เป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาอตุสาหกรรมก่อสร้าง และตอ่การลงทนุของภาคเอกชน 

 ในภาคธุรกิจเอกชน จากปัญหาความตกต ่าของเศรษฐกิจโลกท าให้การลงทนุ
ภาคเอกชนชะลอตวั เจ้าของโครงการประสบปัญหาทางการเงิน และผู้ประกอบการเข้าถึงแหลง่
เงินทนุยาก จงึควรมีกฎหมายให้เกิดการค า้ประกนัในมลูคา่การก่อสร้าง (กฎหมายบริุมสิทธิ) เพ่ือให้
ผู้ประกอบการมีสิทธิในการเรียกร้องมลูคา่งานท่ีท าไปแล้วไมไ่ด้รับการช าระเงิน และควรมีการลด
ขัน้ตอน กระบวนการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)  
อนัเป็นอปุสรรคตอ่การลงทนุ 
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 ในงานภาครัฐ ควรมีการปรับปรุงระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัดุ 
และกฎหมายให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมตามมาตรฐานสากล นอกจากนี ้การก าหนดราคากลาง
งานก่อสร้างให้สอดคล้องกบัขนาด คณุภาพ และต้นทนุท่ีแท้จริงของงานท่ีต้องการ เพ่ือให้ภาครัฐได้
งานท่ีมีคณุภาพ ส าเร็จในเวลาท่ีก าหนด และผู้ประกอบการสามารถอยูไ่ด้ รวมถึงปรับปรุงสญัญา
ตา่ง ๆ ท่ีไมเ่ป็นธรรม และคา่ปรับราคางาน (K) 
 2. ยทุธศาสตร์ในการสง่เสริมพฒันาอตุสาหกรรมก่อสร้างให้มีคณุภาพ ได้มาตรฐาน 
โปร่งใส และคุ้มคา่การลงทนุ แม้วา่อตุสาหกรรมก่อสร้างจะมีความส าคญัตอ่การพฒันาประเทศ แต่
ปัจจบุนัยงัขาดองค์กรกลางท่ีจะท าหน้าท่ีก ากบั พฒันา ก าหนดนโยบายและทิศทางของ
อตุสาหกรรม ท าให้การพฒันาไมต่อ่เน่ืองและขาดมาตรฐานในการยกระดบัอตุสาหกรรมให้ได้
มาตรฐาน โปร่งใส เป็นธรรม จงึมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งท่ีต้องด าเนินการตามแนวทางดงันี ้
  2.1 ให้มีการจดัตัง้องค์กรกลางหรือคณะกรรมการกลางท่ีมีตวัแทนทัง้จากภาครัฐและ
เอกชนอยา่งเป็นรูปธรรมภายในปี พ.ศ.2552 เพ่ือเป็นองค์กรหลกัในการก าหนดทิศทาง นโยบาย 
และดแูลผู้ประกอบการให้สร้างงานท่ีมีคณุภาพ โปร่งใส 
  2.2 ให้องค์กรกลางตามข้อ 2.1 ด าเนินการร่างกฎหมายธุรกิจก่อสร้าง (Construction 
Business Law) และน ามาใช้ภายในปี พ.ศ. 2553 เพ่ือก ากบัดแูลภาคธุรกิจก่อสร้าง ให้
ผู้ประกอบการมีการพฒันาศกัยภาพ ยกระดบัความสามารถและความเช่ียวชาญของบคุลากรใน
องค์กร สง่ผลให้งานก่อสร้างมีมาตรฐาน คุ้มคา่การลงทนุ 
  2.3 ให้จดัท าระบบการขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้างแบบรวมศนูย์ เพ่ือยกระดบั
และสร้างมาตรฐานผู้ประกอบการก่อสร้าง และผลกัดนัให้ผู้ประกอบการพฒันาขีดความสามารถ
ทางการแขง่ขนั 
 

  3. ยทุธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถของผู้ประกอบการและ
บคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมก่อสร้างทกุระดบัอยา่งเป็นระบบ ให้สามารถสร้างงานท่ีมี
มาตรฐานสากล เป็นท่ียอมรับและให้สามารถออกไปแขง่ขนัในตา่งประเทศได้ โดยมีแนวทางการ
พฒันาดงันี ้
  3.1 สง่เสริมให้มีการฝึกอบรมเฉพาะด้าน โดยผู้ประกอบการและภาครัฐร่วมกนั
สนบัสนนุคา่ใช้จา่ย ผู้ประกอบการให้สถานท่ีในการฝึกงานจริงแก่นกัเรียน นกัศกึษา และแรงงานท่ี
ต้องการฝึกฝีมือ  
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 3.2 ผู้ประกอบการโดยสมาคมอตุสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ ร่วมกบั
สมาคมวิชาชีพตา่ง ๆ และสถาบนัการศกึษา ปรับปรุงหลกัสตูรวิชาชีพให้สอดคล้องกบัความต้องการ
ของภาคธุรกิจ และสง่เสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีขัน้สงู 

 3.3 สง่เสริมและสนบัสนนุมาตรการลดหยอ่นภาษีให้ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ เพ่ือให้
เกิดการลงทนุด้านการวิจยัและพฒันา (R&D) เพ่ือยกระดบัขีดความสามารถทางการแขง่ขนัของ
ผู้ประกอบการและพฒันาเทคโนโลยีการก่อสร้างโดยใช้วตัถดุบิในประเทศเป็นหลกั 

 

 4. ยทุธศาสตร์การเพิ่มมลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจและลดการพึง่พาเทคโนโลยีจากตา่งประเทศ 
โดยการสง่เสริมให้ผู้ประกอบการออกไปรับงานก่อสร้างในตา่งประเทศ  การพฒันาอตุสาหกรรม
ก่อสร้างให้มีความแข็งแกร่งพอท่ีจะออกไปรับงาน และเป็นผู้ เลน่ท่ีส าคญัในตลาดการก่อสร้างใน
ภมูิภาคเอเชีย เป็นปัจจยัและเคร่ืองมือหลกัท่ีจะน ารายได้เข้าประเทศ เน่ืองจากประเทศไทยมีความ
ได้เปรียบด้านท่ีตัง้ทางภมูิศาสตร์ ปัจจยัคา่แรงท่ีต ่า มีความยืดหยุ่น มีแหลง่วตัถดุิบท่ีมีคณุภาพและ
ราคาต ่า ดงันัน้ การสนบัสนนุจากภาครัฐจะเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะเกือ้หนนุให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน
สามารถแขง่ขนัได้ โดยมีแนวทางการพฒันาดงันี ้

4.1  สนบัสนนุภาคเอกชนทัง้ในส่วนของผู้ประกอบการ สมาคมวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกบั
งานก่อสร้าง และกลุม่ผู้ ค้าวสัดกุ่อสร้าง ให้รวมตวักนัแขง่ขนั โดยสง่เสริมให้มีการรวมกลุม่ในสาขา
ออกแบบและก่อสร้างแบบครบวงจร 

4.2  สร้างโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าสูต่ลาดก่อสร้างในตา่งประเทศ โดยการสนบัสนนุของ
ภาครัฐ จดัให้มีศนูย์ข้อมลูโอกาสทางธุรกิจในตา่งประเทศ และสนบัสนนุให้ผู้แทนภาคเอกชนร่วม
เดนิทางไปกบัคณะผู้น าหรือหนว่ยงานราชการในการเยือนตา่งประเทศ 

4.3  สนบัสนนุให้มีธนาคารของรัฐเพ่ือการก่อสร้าง (Construction Bank) ให้สินเช่ือและ
แหลง่เงินทนุสนบัสนนุ เพ่ือความทดัเทียมในการแขง่ขนักบัคูค้่าในตา่งประเทศ และสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการภายในประเทศ 

 

 5.  ข้อเสนอมาตรการเร่งดว่น เพ่ือสนบัสนนุให้ผู้ประกอบการและอตุสาหกรรมก่อสร้างไทย 
สามารถรักษาสถานภาพของธุรกิจอยูไ่ด้ ภายใต้สภาวะวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้ชว่ยลด
ความเส่ียงตอ่การเลิกจ้างงานส าหรับแรงงานในสถานประกอบการทัง้ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงและโดย
อ้อมกบัอตุสาหกรรมการก่อสร้าง ทัง้นี ้สมาคมอตุสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
เสนอรับเป็นองค์กรกลางประสานความร่วมมือกบั 4 สมาคมวิชาชีพ และองค์กรภาคเอกชนตา่ง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง รวมถึงสถาบนัการศกึษา เพ่ือผลกัดนัมาตรการตา่ง ๆ โดยขอให้รัฐบาลช่วยสนบัสนนุ
มาตรการเร่งดว่น ดงันี ้
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5.1 เร่งผลกัดนัให้เกิดโครงการก่อสร้างทกุขนาด ทัง้สว่นกลางและสว่นภมูิภาค ทัง้
โครงการขนาดใหญ่ กลาง และขนาดเล็กท่ีอยูใ่นแผนงาน และเร่งด าเนินการกระบวนการจดัซือ้จดั
จ้างให้รวดเร็ว ตอ่เน่ือง 

5.2 ผลกัดนัโครงการท่ีมีแบบมาตรฐานแล้ว ให้เข้าสู่กระบวนการประมลู เชน่ 
สถานศกึษา สถานพยาบาล เป็นต้น 

5.3  สนบัสนนุหาแหลง่เงินกู้ดอกเบีย้ต ่า โดยให้กระทรวงการคลงัประสานไปยงัสถาบนั
การเงินตา่ง ๆ เพ่ือให้ปลอ่ยสินเช่ือภาคการก่อสร้าง 

5.4  ก าหนดให้ภาคเอกชนท่ีเป็นคนไทยเป็นผู้ออกแบบและควบคมุงานก่อสร้างภาครัฐ 
และก าหนดให้ใช้วสัดกุ่อสร้างท่ีผลิตในประเทศ (Local Content) เทา่นัน้ ยกเว้นสินค้าท่ีมีเทคโนโลยี
สงู และจ าเป็นต้องน าเข้าจากตา่งประเทศ เพ่ือให้งานก่อสร้างอยูใ่นมือคนไทย 

5.5  เร่งรัดให้หนว่ยงานเจ้าของโครงการท่ีมีการประมลูงานแล้วเสร็จ ลงนามในสญัญา
กบัผู้ประกอบการโดยเร็ว และเร่งช าระเงินคา่งานก่อสร้างค้างจา่ย คา่ปรับราคางาน (K) ให้กบั
ผู้ประกอบการ รวมถึงช าระคา่ก่อสร้างตามงวดงานให้ตรงก าหนดระยะเวลา 

 

 6.  ข้อเสนอมาตรการระยะกลาง และระยะยาว (2-5 ปี) 
6.1  มาตรการเพ่ือก าหนดทิศทางการพฒันาอตุสาหกรรมก่อสร้าง 

6.1.1  ตัง้สถาบนัวิจยัและพฒันาอตุสาหกรรมก่อสร้าง เพ่ือศกึษาปัจจยัพืน้ฐานและ
แนวทางการพฒันาอตุสาหกรรมก่อสร้าง รวมถึงปรับเปล่ียนเพิ่มเตมิแนวทางนัน้เม่ือมีเหตอุนัสมควร 
การด าเนินการดงักล่าวเป็นการด าเนินการร่วมกนัระหวา่งภาครัฐและเอกชน โดยภาครัฐให้การ
สนบัสนนุและรับฟังผลการด าเนินการ เพ่ือพิจารณาน าผลตา่ง ๆ ไปบริหารจดัการในระดบัรัฐบาลตอ่ไป 

6.1.2  ให้สถาบนัข้างต้นเฝ้าติดตามดคูวามเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่
อตุสาหกรรมก่อสร้างและรายงานหรือแจ้งให้ภาครัฐและเอกชนได้ทราบ ตลอดจนเสนอมาตรการ
แก้ไขระยะสัน้และระยะยาว 

 6.2  มาตรการเพ่ือควบคมุสง่เสริมให้การก่อสร้างมีคณุภาพโปร่งใส ได้มาตรฐาน มี
พฒันาการ และยัง่ยืน 

6.2.1 ตัง้คณะกรรมการกลางหรือองค์กรกลางท่ีมีกฎหมายรองรับ โดยมีตวัแทนทัง้
จากภาครัฐและเอกชน เพ่ือท าหน้าท่ีก ากบั ทบทวน ก าหนด และสร้างปัจจยัส าคญัท่ีเอือ้ตอ่การ
พฒันาอตุสาหกรรมก่อสร้างไทย เชน่ มาตรฐานธุรกิจก่อสร้าง กฎระเบียบ กฎหมาย การจดทะเบียน 
และการให้ใบอนญุาตธุรกิจก่อสร้าง ราคากลาง วิธีการ และขัน้ตอนการประกวดราคา ผู้ มีสิทธิใน
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การประกวดราคา สญัญาและการปรับราคาสญัญา การเบกิจา่ยเงินท่ีมีขัน้ตอนกระชบัและรวดเร็ว 
รวมถึงระเบียบวิธีในการปฏิบตัิตา่ง ๆ ให้มีความชดัเจน 

6.2.2 ตัง้เกณฑ์คณุภาพของบคุลากรชา่งฝีมือ พนกังานและแรงงานตา่ง ๆ ในการ
ก่อสร้าง เพ่ือออกใบอนญุาตหรือใบรับรองคณุภาพการประกอบวิชาชีพ 

6.2.3 ตัง้ศนูย์พฒันาคณุภาพและมาตรฐานแรงงานและบคุลากร เพ่ืออบรมและ
พฒันาบคุลากรในอตุสาหกรรมก่อสร้าง รวมถึงแรงงานฝีมือ พนกังานบงัคบัเคร่ืองจกัรกล และ
มาตรฐานความปลอดภยั และสภาพแวดล้อมในการท างานตามเกณฑ์และมาตรฐานส าหรับงาน
ก่อสร้างท่ีได้ตัง้ขึน้ 

6.2.4 ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาในทกุระดบั และจ านวนผู้ศกึษา
ให้พอเหมาะกบัอตุสาหกรรมก่อสร้างไทย 

6.2.5 ร่างกฎหมายธุรกิจก่อสร้าง (Construction Business Law) เพ่ือก าหนด
คณุสมบตัิ การขึน้ทะเบียน หรือถอดถอนผู้ประกอบการก่อสร้าง และน ามาใช้ในปี พ.ศ.2553 

  6.3 มาตรการเพ่ือเพิ่มแหลง่เงินทนุ และการค า้ประกนั 
6.3.1 ตัง้ธนาคารของรัฐเพื่อการก่อสร้าง ให้ค า้ประกัน สินเช่ือและแหลง่เงินทนุ

สนบัสนนุแก่ผู้ประกอบการก่อสร้างท่ีผา่นการคดัเลือกและมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ เพ่ือสนบัสนนุให้
ท างานของรัฐและหรือเอกชนในประเทศ และเพ่ือสนบัสนนุการท าธุรกิจก่อสร้างของผู้ประกอบการ
ไทยในตา่งประเทศ 

6.3.2 พิจารณาการบงัคบัใช้กฎหมายบริุมสิทธ์ิ 
  6.4 มาตรการเพ่ือสร้างโอกาสการลงทนุจากภาคเอกชน 

6.4.1 ทบทวนและวางแผนแมบ่ทโครงการท่ีมีศกัยภาพจะด าเนินการ หรือร่วม
ด าเนินการ และเปิดโอกาสให้เอกชนลงทนุ หรือร่วมลงทนุในรูปแบบตา่ง ๆ โดยก าหนดวิธีการเข้า
ร่วมและการเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ใช้ประโยชน์โครงการก่อสร้างนัน้ เพ่ือลดภาระของรัฐบาลท่ีต้อง
จดัหางบประมาณเองในการด าเนินการทัง้หมดและหรือเพ่ือเร่งรัดด าเนินการโครงการท่ีมีความจ าเป็นได้
รวดเร็ว โดยไมต้่องรอล าดบัการจดัสรรงบประมาณ 

6.4.2 ทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบ ท่ีจะเอือ้ให้เกิดการด าเนินการดงักลา่วนีไ้ด้ 
และมีแผนแมบ่ทของโครงการท่ีมีระยะเวลาด าเนินการไว้อยา่งชดัเจน 

6.4.3  ทบทวนกระบวนการพิจารณาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพ่ือให้
เกิดการลงทนุได้รวดเร็วในเวลาท่ีเหมาะสม 

  6.5 มาตรการเพ่ือสนบัสนนุให้ผู้ประกอบการไทยด าเนินการก่อสร้างในตา่งประเทศ 
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6.5.1 สนบัสนนุให้ผู้ประกอบการไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการของ
ประเทศไทยจากบริษัทท่ีมีเทคโนโลยีท่ีมาด าเนินการในโครงการ 

6.5.2 สง่เสริมให้ผู้ประกอบการมีศกัยภาพด้านเงินทนุ และคณุภาพบคุลากร 
คณุภาพงาน ความปลอดภยั การบริหาร ประสบการณ์ เป็นท่ียอมรับระดบันานาชาติ 

6.5.3 ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายระหวา่งประเทศ เชน่ ภาษีท่ีเก่ียวข้อง และการ
โอนเงินตราเข้าในประเทศ เพ่ือเป็นรายได้เข้าประเทศไทย 

  6.6 มาตรการเพ่ือให้อตุสาหกรรมมีความตอ่เน่ืองและเตบิโต 
6.6.1 ก าหนดแผนแมบ่ทในการพฒันาประเทศ ภาคและพืน้ท่ีสาธารณปูโภค

พืน้ฐานท่ีต้องการ เวลา งบประมาณ คาดการณ์วิธีการด าเนินโครงการ และการลงทนุ เพ่ือให้การ
ลงทนุภาคสว่นเอกชนได้ทราบทิศทางและเวลาในการลงทนุของภาคเอกชนด้วย รวมถึงการต่ืนตวั
ของผู้ประกอบการก่อสร้างด้วย  

6.6.2 จดัสรรงบประมาณ และวางแผนหาผู้ ร่วมลงทนุในกรณีท่ีต้องการให้
สอดคล้องกบัแผน่แม่บทในการพฒันาประเทศ และประกาศข้อมลูโครงการท่ีจะด าเนินการให้
ภาคเอกชนทราบโดยเปิดเผย 

6.6.3 มีการประชมุและปรึกษาร่วมในการพฒันาอตุสาหกรรมก่อสร้าง ระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน โดยอาศยัองค์กรกลางหรือสถาบนัวิจยัและพฒันาการก่อสร้างเป็นเวที หรือจดั
ระดมความเห็นจากภาคเอกชน โดยมีระยะเวลาสม ่าเสมอ  
 

  ขณะเดียวกนั TDRI ได้ด าเนินโครงการศกึษาเพ่ือจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาภาคบริการ
ของประเทศและแผนท่ีน าทาง (Roadmap) สาขาบริการท่ีมีศกัยภาพ เสนอตอ่ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิจากการศกึษาพบว่า อตุสาหกรรมก่อสร้าง
เป็น 1 ใน 3 จาก 12 สาขาบริการท่ีรัฐบาลควรให้ความส าคญัเพิ่มเตมิ เน่ืองจากการก่อสร้างเป็น
ธุรกิจบริการท่ียงัขาดการดแูลอยา่งเป็นระบบจากหน่วยงานภาครัฐ เป็นธุรกิจท่ีมีบทบาทในการช่วย
สง่เสริมคณุภาพชีวิตของประชาชน เป็นธุรกิจท่ีสร้างรายได้จากการสง่ออกและภาคเอกชน ในสาขา
ก่อสร้างของไทยยงัมีโอกาสในการพฒันาได้อีกมาก โดยเป้าประสงค์ในการพฒันาอตุสาหกรรม
ก่อสร้าง คือ (1)  เพ่ือสง่เสริมให้มีการสร้างงานท่ีมีคณุภาพ ทัง้งานโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐและ
งานก่อสร้างของภาคเอกชน  (2) เพ่ือพฒันาให้กระบวนการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐมีความโปร่งใส ลด
ชอ่งวา่งในการทจุริตคอรัปชัน่ ซึง่จะท าให้ภาครัฐได้รับสินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพสงู คุ้มคา่กบัเงิน
ภาษีของประชาชน และ (3) เพิ่มมลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจและลดการพึง่พาทางเทคโนโลยีจาก
ตา่งประเทศในระยะยาว ยทุธศาสตร์การพฒันา ประกอบด้วย 
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1. ยทุธศาสตร์ในการพฒันาอตุสาหกรรมก่อสร้างเพื่อให้สามารถสร้างงานท่ีมีคณุภาพ ทัง้
งานโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ และงานก่อสร้างของภาคเอกชน ภาครัฐควรสง่เสริมให้มีการ
แขง่ขนัในตลาดก่อสร้างภายในประเทศโดยเฉพาะในตลาดจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ ซึง่นอกจากจะ
กระตุ้นให้ธุรกิจก่อสร้างมีการพฒันาตนเองเพ่ือให้สามารถแขง่ขนัได้กบับริษัทตา่งชาติท่ีเข้ามา
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้ว ยงัท าให้มีการใช้งบประมาณได้อยา่งคุ้มคา่ โดยมีมาตรการดงันี  ้

 เปิดเสรีตลาดการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐส าหรับโครงการขนาดใหญ่ 

 รวมศนูย์การขึน้ทะเบียนผู้ รับเหมาก่อสร้างของภาครัฐโดยมีกรมบญัชีกลางเป็น
หนว่ยงานรับผิดชอบหลกั 

 ก าหนดราคากลางงานก่อสร้างให้สอดคล้องกบัขนาดหรือคณุภาพของงานท่ี
ต้องการซือ้หรือจ้างเพื่อให้ภาครัฐได้งานท่ีมีคณุภาพ และงานส าเร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
รวมถึงการปรับราคากลางให้มีความสอดคล้องกบัภาวะต้นทนุของอตุสาหกรรมก่อสร้าง 

 การลดความล่าช้าของการตรวจรับงานและการพิจารณา EIA 
2. ยทุธศาสตร์ในการพฒันากระบวนการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐให้มีความโปร่งใส ลด

ชอ่งวา่งในการทจุริตคอรัปชัน่ ซึง่จะท าให้รัฐได้รับสินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพสงู คุ้มคา่กบัเงิน
ภาษีประชาชน เน่ืองจากภาครัฐยงัมีกฏระเบียบและวิธีปฏิบตัด้ิานการจดัซือ้จดัจ้างท่ีเป็นอปุสรรค
ตอ่การพฒันาอตุสาหกรรมก่อสร้างท่ีควรมีการปรับปรุงหรือแก้ไข คือ 

 แก้ไขระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัด ุพ.ศ. 2535 เพ่ือวางกตกิาลด
การก าหนดเง่ือนไขทางเทคนิคท่ีมีลกัษณะกีดกนัการแขง่ขนั 

 การควบคมุดแูลให้หนว่ยงานจดัซือ้จดัจ้างปฏิบตัิตามระเบียบพสัดฯุ เชน่ 
ระยะเวลาในการเปิดเผยขา่วการจดัซือ้จดัจ้าง การก าหนดเวลาให้ผู้ประกอบการเตรียมข้อเสนอเพ่ือ
เข้าร่วมแขง่ขนัประกวดราคาให้สอดคล้องกบัมลูคา่การก่อสร้าง เป็นต้น 

 การจดัให้มีกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน และการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนด้านการ
จดัซือ้จดัจ้างภาครัฐท่ีปราศจากการแทรกแซงจากผู้ มีอ านาจหรือหน่วยงานจดัซือ้จดัจ้าง ตลอดจนมี
การพิจารณาภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

3. ยทุธศาสตร์การเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจและลดการพึง่พาเทคโนโลยีจากตา่งประเทศใน
ระยะยาว  

3.1 ผลกัดนัโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐให้สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนงานและมีความโปร่งใส 
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3.2 สง่เสริมให้มีการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างจากบริษัทตา่งประเทศผ่าน
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เพ่ือพฒันาให้ผู้ประกอบการก่อสร้างของไทยมีขีดความสามารถส าหรับ
งานก่อสร้างท่ีมีลกัษณะเดียวกนัซึง่อาจมีขึน้อีกในอนาคต 

3.3 สนบัสนนุให้ภาคเอกชนรวมตวักนัเพ่ือร่วมแขง่ขนัประมลูงานก่อสร้างใน
ตา่งประเทศ โดยผ่านการให้สินเช่ือและการอ านวยความสะดวกของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ให้ได้
เง่ือนไขในการแขง่ขนัท่ีทดัเทียมกบัคูแ่ขง่ตา่งประเทศ โดยการ 

 สง่เสริมให้มีการรวมกลุม่วิสาหกิจ (Cluster) ในสาขาก่อสร้างแบบครบทัง้หว่งโซ่
อปุทาน (Supply Chain) เพ่ือเข้าแขง่ขนัประมลูงานในตา่งประเทศ 

 สง่เสริมให้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐให้สินเช่ือและอ านวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการ โดยก าหนดเง่ือนไขให้ทดัเทียมกบัคูแ่ขง่ในตา่งประเทศ 

3.4 สร้างโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าสูต่ลาดก่อสร้างในตา่งประเทศโดยการสนบัสนนุของ
ภาครัฐ 

 จดัให้มีศนูย์ข้อมลูโอกาสทางธุรกิจในตา่งประเทศให้แก่ผู้ประกอบการท่ีสนใจ
เข้าใช้บริการ 

 สนบัสนนุให้ผู้แทนจากภาคเอกชนร่วมด าเนินทางไปกบัคณะผู้น าในการเยือน
ตา่งประเทศ (Trade Diplomacy) 

3.5 สนบัสนนุการพฒันาบคุลากรเพ่ือให้ประเทศไทยมีบคุลากรด้านการก่อสร้างท่ีมี
ความเป็นมืออาชีพ มีความพร้อมท่ีจะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถสร้างงานท่ีมีคณุภาพ มี
ความปลอดภยัสงู รวมถึงสนบัสนนุให้บคุลากรในสายอาชีพนีส้ามารถรับงานในตา่งประเทศได้เพิ่ม
มากขึน้ 
 
  สาขาบริการการท่องเที่ยว 

สาขาการทอ่งเท่ียวเป็น 1 ในสาขาบริการเร่งรัดท่ีไทยได้รับเกียรตเิป็นเจ้าภาพในการ
ประสานงานหลกั และเป็นสาขาท่ีท ารายได้จ านวนมหาศาลให้กบัไทยมาอยา่งตอ่เน่ืองปีละไมต่ ่า
กวา่ 2-5 แสนล้านบาท ผา่นการใช้จา่ยของนกัท่องเท่ียวในกิจกรรมและธุรกิจเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียว
ตา่ง ๆ เชน่  ท่ีพกั คมนาคม/ขนสง่ อาหาร บนัเทิงและนนัทนาการ และบริการอ่ืน ๆ ดงัท่ีได้เสนอใน
แผนภมูิท่ี 6 โดยข้อมลูจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (2553) ระบวุา่นกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้ามาใน
ไทยจะมีคา่ใช้จา่ยประมาณ 3,600 บาทตอ่วนัตอ่ราย และแตล่ะรายจะมีระยะเวลาอยู่ในไทยเฉล่ีย
ประมาณ 8 วนัตอ่ครัง้ 
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แผนภมูิท่ี 6 แสดงโครงสร้างและกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบับริการการท่องเท่ียว 
 

  

Non-Tourism Sectors 
           

นกัทอ่งเที่ยว   
วางแผนข้อมลู 
ทอ่งเที่ยว 

คมนาคม/ 
ขนสง่ 

ที่พกั อาหาร 
บนัเทิงและ 
นนัทนาการ 

Shopping  แหลง่ทอ่งเที่ยว 
กิจกรรม 
ทอ่งเที่ยว 

บริการอ่ืน ๆ 

ผู้ประกอบการ 
ธุรกิจทอ่งเที่ยว  
(ผู้ ให้บริการ) 

 
Tour Operator 

 
Travel Agents สายการบนิ โรงแรม ภตัตาคาร  Pub/Bar ห้างสรรพสินค้า ชายหาด ด าน า้ ห้องน า้สาธารณะ 

 
Tour Guides รถไฟ Resort Fast Food คาราโอเกะ ร้านขายของที่ระลกึ แหลง่ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ เดินป่า/ดนูก โทรศพัท์สาธารณะ 

 Tourist Info. 
Center 

เรือส าราญ Guesthouse Coffee Shop Discotheque Supermarket แหลง่ทอ่งเที่ยวเชิงเกษตร ลอ่งแก่ง ร้าน Internet 

 
เรือโดยสาร Home Stay ตลาดโต้รุ่ง โรงละคร ตลาดน า้ น า้พรุ้อน นัง่ช้าง/ลอ่งแพ แลกเปลี่ยนเงินตรา 

  
รถโดยสาร Long Stay ร้านอาหาร Halal โรงภาพยนตร์ OTOP โบราณสถาน ปีนหน้าผา ประกนัภยั 

  
Taxi/ตุ๊กตุ๊ก Apartment 

 
สวนสนกุ ร้านขายอญัมณี น า้ตก สปา/นวดไทย 

 

  
รถตู้ Camp 

 
สวนสตัว์ 

 
คา่ยทหาร การแพทย์ 

 

  
Limousine/รถเชา่ บงักะโล 

   
พิพิทธภณัฑ์ 

ท าบญุ/ 
ไหว้พระ  

        
ลอ่งเรือ 

 

หน่วยงาน 
สนบัสนนุ 

 
หน่วยงานภาครัฐ 

 
สมาคม/องค์กรภาคเอกชน 

 
สถาบนัการศกึษา 
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ทัง้นีป้ระเทศไทยให้ความส าคญัตอ่ภาคการท่องเท่ียวมาโดยตลอด โดยเฉพาะภายหลงั
วิกฤตเิศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ท่ีรัฐบาลก าหนดให้ภาคการทอ่งเท่ียวเป็นสว่นหนึง่ของภาคการ
ขบัเคล่ือนหลกัทางเศรษฐกิจ และได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2541-2542 เป็นปีสง่เสริมการทอ่งเท่ียวไทย 
(Amazing Thailand) ซึง่สง่ผลให้จ านวนนกัทอ่งเท่ียวเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง แม้วา่แหลง่ทอ่งเท่ียวท่ี
ส าคญัทางภาคใต้ (ภเูก็ต พงังา กระบี่) จะได้รับผลกระทบจากภยัธรณีพิบตัิ (สนึามิ) ในปี พ.ศ. 
2547 และเกิดเหตกุารณ์รุนแรงทางการเมืองในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2552 และ 2553 แตส่ง่ผล
กระทบตอ่ภาคการทอ่งเท่ียวของไทยไมม่าก และสามารถฟืน้ตวัได้ในระยะเวลาสัน้ อนัเน่ืองมาจาก
ไทยมีช่ือเสียงด้านความอดุมสมบรูณ์และความหลากหลายของแหลง่ท่องเท่ียวจ านวนมาก ทัง้แหลง่
ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาต ิวฒันธรรม ประวตัศิาสตร์ รวมทัง้แหลง่ช๊อปปิง้ท่ีกระจายอยูท่ัว่ประเทศ 
นอกจากนัน้ไทยยงัได้ช่ือว่าเป็นประเทศท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดีด้านแหลง่ทอ่งเท่ียวและกิจกรรมการ
ทอ่งเท่ียว เห็นได้จากการจดัอนัดบัของ World Travel Mart ท่ีจดัอนัดบัให้ไทยเป็นอนัดบั 1 ในสาขา
ความคุ้มคา่เงินในการเดนิทางมาทอ่งเท่ียว  อนัดบัท่ี 3 สาขามหานครท่ีมีวิถีวฒันธรรมเป็น
เอกลกัษณ์ และสาขาชมุชนท้องถ่ินเป็นมิตร อนัดบัท่ี 4 สาขาเมืองช็อปปิง้  สาขาเมืองทอ่งเท่ียวยาม
ราตรี รวมทัง้ความสามารถในการแขง่ขนัด้านการท่องเท่ียวท่ีจดัอนัดบัโดย Travel & Tourism 
Compettitve ท่ีไทยอยูใ่นล าดบัท่ี 42 ของโลกในปี พ.ศ. 2551 ทัง้นีไ้มร่วมท่ีประเทศไทยติดอนัดบัต้น ๆ 
ของแหลง่ทอ่งเท่ียวในหนงัสือแนะน าระดบัโลกไมน้่อยกว่า 6 ฉบบั  

 

ในสว่นของกิจกรรมการทอ่งเท่ียวของภมูิภาคอาเซียนนัน้ ข้อมลูจ านวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางเข้า
มายงัภมูิภาค ในระหว่างปี พ.ศ. 2549-2552 พบวา่ ไทยมีจ านวนนกัทอ่งเท่ียวเดนิทางเข้ามาใน
ประเทศเป็นอนัดบัท่ี 2 รองจากมาเลเซีย ในขณะท่ีสิงคโปร์มีจ านวนผู้ เดินทางเข้าท่องเท่ียวมากเป็น
อนัดบัท่ี 3 ขณะท่ีเมียนมาร์เป็นประเทศท่ีมีจ านวนผู้ เดินทางเข้าทอ่งเท่ียวไมม่ากนกั (ตารางท่ี 16 ใน
ภาคผนวก)  โดยนกัท่องเท่ียวจากภมูิภาคตา่ง ๆ 10 อนัดบัแรกท่ีเดนิทางเข้ามาทอ่งเท่ียวในอาเซียน
ระหวา่งปี พ.ศ. 2550-2552 ได้แก่ นกัทอ่งเท่ียวจากประเทศในกลุม่อาเซียนด้วยกนัเอง  สหภาพ
ยโุรป  จีน  ญ่ีปุ่ น  ออสเตรเลีย  เกาหลีใต้  สหรัฐอมริกา  ไต้หวนั  อินเดีย  ฮอ่งกง ทัง้นี ้สดัสว่นของ
จ านวนนกัทอ่งเท่ียวในแตล่ะประเทศท่ีเดนิทางมาทอ่งเท่ียวในอาเซียนอาจมีต าแหนง่ท่ีสลบักนับ้าง
ในแตล่ะปี ยกเว้นนกัท่องเท่ียวจากประเทศในกลุม่อาเซียน และสหภาพยโุรป ท่ียงัคงรักษาต าแหนง่
ในอนัดบัท่ี 1 และ 2 ในทกุปี โดยเฉพาะนกัทอ่งเท่ียวจากกลุม่อาเซียนท่ีเดนิทางไปมาระหวา่งกนัท่ีมี
สดัสว่นถึง  43.9   46.1  และ 47.1 ของจ านวนนกัทอ่งเท่ียวทัง้หมด (ตารางท่ี 17 ในภาคผนวก)     
 

 จากสถิตินกัท่องเท่ียวท่ีเดนิทางมาไทยในระหวา่งปี พ.ศ. 2549 -2554 (ไตรมาสท่ี 1) พบวา่
นกัทอ่งเท่ียวระหวา่งประเทศของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง โดยจ านวนนกัทอ่งเท่ียวมี
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แนวโน้มเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองจาก 13,821,802 คน ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 15,936,400 คน ในปี พ.ศ. 
2553 ซึง่เป็นปีท่ีประเทศไทยมีจ านวนนกัท่องเท่ียวสงูสดุ โดยมีอตัราการเพิ่มขึน้เฉล่ียประมาณปีละ 
7.5% เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนนกัท่องเท่ียวโลก และความเข้มแข็งของปัจจยัพืน้ฐานด้าน
การทอ่งเท่ียวของไทย เชน่ การเปิดให้บริการของสนามบินสวุรรณภมูิ การมีสินค้าทางการทอ่งเท่ียว
ท่ีหลากหลาย ได้แก่ แหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาต ิวฒันธรรม นนัทนาการ การท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ 
(บริการทางการแพทย์/สปา) ฯลฯ นอกจากนีย้งัมีการจดักิจกรรมระดบั World Event ท่ีสนบัสนนุ
ด้านการท่องเท่ียว เชน่ มหกรรมพืชสวนโลก งานเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ส าหรับนกัทอ่งท่ียวท่ี
เดนิทางเข้ามาทอ่งเท่ียวในไทยจ านวนมากท่ีสดุชว่งระยะเวลาดงักลา่ว ได้แก่ นกัทอ่งเท่ียวจากเอเซีย
ตะวนัออก (รวมทัง้อาเซียน) ยโุรป อเมริกา และเอเซียใต้ ตามล าดบั  
 

ทัง้นี ้หากพิจารณาเฉพาะจ านวนนกัท่องเท่ียวจากประเทศสมาชิกในกลุม่อาเซียน จะเห็นวา่
นกัทอ่งเท่ียวในภมูิภาคนีเ้ป็นตลาดท่ีส าคญัของไทย โดยเฉพาะนกัทอ่งเท่ียวจากมาเลเซีย  สิงคโปร์ 
และลาว ซึง่มีสดัสว่นสงูถึง 11.93  4.07 และ 3.83 ของจ านวนนกัทอ่งเท่ียวทัง้หมดในปี พ.ศ. 2549-
2553 และยิ่งจะทวีความส าคญัมากขึน้ หากเปรียบเทียบสดัสว่นนกัทอ่งท่ียวท่ีเดนิทางมาไทยในปี 
พ.ศ. 2553 กบัปี พ.ศ. 2549-2552 ซึง่เป็นผลมาจากความสะดวกในการเดินทางท่ีเพิ่มขึน้ (ตารางท่ี 
18 ในภาคผนวก) 
 

ขณะเดียวกนักรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2554) ได้รายงาน
สถานการณ์นกัท่องเท่ียวตา่งชาตขิองไทยวา่ จ านวนนกัท่องเท่ียวระหว่างประเทศของไทย
เปล่ียนแปลงตามทิศทางของจ านวนนกัทอ่งเท่ียวโลก จากข้อมลูอตัราการเปล่ียนแปลงของจ านวน
นกัทอ่งเท่ียวโลกในระหวา่งปี พ.ศ. 2548—2553 พบวา่ จ านวนนกัทอ่งเท่ียวโลกเพิ่มขึน้อยา่ง
ตอ่เน่ืองในปี พ.ศ. 2548 - 2551 โดยมีอตัราการขยายตวัสงูสดุเทา่กบั 6.38% ในปี พ.ศ. 2550 ทัง้นี ้
ในปี พ.ศ. 2551 นกัทอ่งเท่ียวโลกเร่ิมชะลอตวัและมีจ านวนลดลงในปี พ.ศ. 2552 จากวิกฤตกิารเงิน
ในสหรัฐอเมริกาและยโุรป (Hamburger Crisis) แตก่ลบัมาขยายตวัอีกครัง้ในปี พ.ศ. 2553 ส าหรับ
จ านวนนกัทอ่งเท่ียวระหวา่งประเทศของไทย พบวา่ โดยภาพรวมมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ี
สอดคล้องกบัจ านวนนกัท่องเท่ียวโลก แตใ่นบางปีมีการเปล่ียนแปลงในระดบัท่ีรุนแรงกวา่ เชน่ ในปี 
พ.ศ. 2552 ขณะท่ีนกัทอ่งเท่ียวโลกลดลงเพียง 2.98% แตน่กัท่องเท่ียวของไทยลดลง 4.24% จาก
สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ 

 
 
 



181 
 

แผนภมูิท่ี 7 แสดงการเปล่ียนแปลงของจ านวนนกัทอ่งเท่ียวระหวา่งประเทศ 
ของโลกและของไทย ระหว่าง พ.ศ.  2548-2553 

 

 
รายได้จากการท่องเท่ียวขยายตวัเฉล่ีย 11.90% และมีรายได้สงูสดุ 5.85 แสนล้านบาทในปี 

พ.ศ. 2553 จากสถิตริายได้จากการทอ่งเท่ียวระหวา่งปี พ.ศ. 2548-2553 พบวา่ ประเทศไทยมี
รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองจาก 367,380.36 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2548 เป็น 
585,961.80 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2553 ซึง่เป็นรายได้จากการท่องเท่ียวท่ีสงูท่ีสดุของไทย หรือมีอตัรา
การขยายตวัเฉล่ียปีละ 11.90% ส าหรับภมูิภาคท่ีก่อให้เกิดรายได้สงูสดุ คือ ยโุรป (227,679.09 ล้าน
บาท) คิดเป็น 38.86% รองลงมาได้แก่ เอเชียตะวนัออก อาเซียน อเมริกา โอเชียเนีย เอเชียใต้ 
ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา ตามล าดบั ดงันัน้แม้วา่นกัทอ่งเท่ียวยโุรปจะมีจ านวนนกัทอ่งเท่ียวสงู
เป็นอนัดบัท่ี 2 และก่อให้เกิดรายได้สงูท่ีสดุ ขณะท่ีเอเชียตะวนัออกมีจ านวนน้อยกวา่นกัทอ่งเท่ียว
อาเซียนแตก่่อให้เกิดรายได้จากการท่องเท่ียวสงูกว่า นอกจากนี ้เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมาพบว่า 
รายได้จากนกัทอ่งเท่ียวเอเชียใต้มีอตัราการขยายตวัสงูสดุ (+33.96%) รองลงมาได้แก่ เอเชีย
ตะวนัออก แอฟริกา ตะวนัออกกลาง โอเชียเนีย อาเซียน ยโุรป และอเมริกา ตามล าดบั 

 

ปี พ.ศ. 2553 นกัทอ่งเท่ียวโดยรวมขยายตวัสงู ยกเว้นในชว่งเดือนเมษายน-มิถนุายน ท่ี
ชะลอตวัจากสถานการณ์ภายในประเทศ แตส่ามารถฟืน้ตวัได้ในเวลาสัน้จากความร่วมมือของ
ภาครัฐและเอกชน เม่ือพิจารณาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของนกัทอ่งเท่ียว ปี พ.ศ. 2553 เป็นราย
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เดือนพบวา่ โดยภาพรวมจ านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง โดยเฉพาะในชว่ง 3 เดือนแรกท่ี
ขยายตวัในอตัราสงู (+27.83%) ซึง่สว่นหนึง่เป็นผลจากการลดลงของนกัทอ่งเท่ียวในปีท่ีผา่นมา 
อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองภายในประเทศท่ีเร่ิมต้นในเดือนมีนาคม และ
ก่อให้เกิดเหตกุารณ์รุนแรงส าคญัอยา่งน้อย 2 ครัง้ในเดือนเมษายน และพฤษภาคม มีผลท าให้มี
ผู้ ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจ านวนมาก ตลอดจนเกิดเหตเุพลิงไหม้บริเวณแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญั
ในกรุงเทพฯ หลายแหง่ ท าให้จ านวนนกัทอ่งเท่ียวเดือนพฤษภาคม มีเพียง 826,610 คน หรือลดลง 
10.53% จากปีท่ีผา่นมา ซึง่เป็นจ านวนนกัท่องเท่ียวเดือนพฤษภาคมท่ีต ่าท่ีสดุในรอบ 5 ปี 

 

สถานการณ์นกัท่องเท่ียวกรกฏาคม-ธนัวาคม ฟืน้คืนสูภ่าวะปกตแิละขยายตวัในระดบัสงู 
(+9.27%) โดยเฉพาะนกัทอ่งเท่ียวในระหวา่งเดือนกนัยายน-ธนัวาคม ท่ีมีจ านวนสงูสดุในรอบ 5 ปี 
ทัง้นีแ้ม้วา่ในเดือนธนัวาคม นกัทอ่งเท่ียวจะชะลอตวัเล็กน้อยโดยขยายตวัเพียง 6.95% ซึง่สว่นหนึง่
เป็นผลจากการลดลงของนกัทอ่งเท่ียวยโุรปท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี ้เม่ือ
เปรียบเทียบจ านวนนกัทอ่งเท่ียวมกราคม-มิถนุายน ในระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2553 พบวา่ 
นกัทอ่งเท่ียวปี พ.ศ. 2553 ขยายตวัจากปี พ.ศ. 2552 ซึง่เกิดเหตกุารณ์คล้ายคลงึกนั (+14.38%) แต่
ลดลงจากปี พ.ศ. 2551 ซึง่เป็นปีท่ีเหตกุารณ์ปกติ (-4.02%) แตเ่น่ืองจากปี พ.ศ. 2553 จ านวน
นกัทอ่งเท่ียวสามารถฟืน้ตวัได้เพียง 1 เดือน หลงัเหตกุารณ์ ขณะท่ีปี พ.ศ. 2552 ก่อให้เกิดความ
เสียหายตอ่เน่ืองอีก 4 เดือน จงึกลา่วได้วา่ สถานการณ์การเมืองในประเทศในปี พ.ศ. 2553 
ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงกวา่ในปี พ.ศ. 2552 แตส่ง่ผลกระทบตอ่ภาคการทอ่งเท่ียวโดยรวม
น้อยกวา่ โดยสว่นหนึง่เป็นผลจากบทบาทของภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง เชน่ กระทรวงการ
ทอ่งเท่ียวและกีฬา การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย สมาคมธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียวได้ด าเนิน
มาตรการตา่ง ๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจในเหตกุารณ์เพ่ือฟืน้ฟคูวามเช่ือมัน่ ตลอดจนการกระตุ้นให้
เกิดการเดนิทางทอ่งเท่ียวอย่างตอ่เน่ืองตัง้แตใ่นชว่งแรกของการชมุนมุ 

 

ปี พ.ศ.2554 จ านวนนกัทอ่งเท่ียวคาดวา่จะมีจ านวนประมาณ 16.5-16.6 ล้านคน แม้วา่ใน
ปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยจะประสบกบัเหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบด้านลบตอ่ภาคการท่องเท่ียว เชน่ 
สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ การระเบดิของภเูขาไฟในไอร์แลนด์ คา่เงินบาทท่ีแข็งคา่ขึน้
อยา่งตอ่เน่ือง การเพิ่มขึน้ของราคาน า้มนัในตลาดโลก และการชะลอตวัทางเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกา และยโุรป แตจ่ากอตัราการขยายตวัในระดบัสงูของนกัท่องเท่ียวในปี พ.ศ. 2553 
สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของแหลง่ทอ่งเท่ียวในประเทศไทยตอ่นกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศท่ีอยู่
ในระดบัสงู ทัง้นี ้แม้วา่ปัจจยัดงักลา่วจะสง่ผลให้ภาวะเงินเฟ้อของไทยเร่งตวัขึน้สงูกวา่ระดบัปกติ 
(ธนาคารแหง่ประเทศไทย, 2553) นกัทอ่งเท่ียวยงัคงขยายตวั ส าหรับแนวโน้มจ านวนนกัทอ่งเท่ียว

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2/
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ในปี พ.ศ. 2554 พบวา่ ภาคการทอ่งเท่ียวของไทยยงัคงประสบกบัปัจจยัลบ เชน่ ภาวการณ์ชะลอตวั
ทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและยโุรป ภยัธรรมชาตขินาดใหญ่ในตา่งประเทศท่ีมีความถ่ีเพิ่มขึน้ 
ราคาน า้มนัในตลาดโลก การเก็บภาษีการโดยสารทางอากาศ (Air Passenger Duty) ในยโุรป 
สถานการณ์การเมืองภายในประเทศไทย และคา่เงินบาทท่ีมีแนวโน้มผนัผวนรุนแรงกว่าปีท่ีผา่นมา 

 

ส าหรับปัจจยับวกด้านการท่องเท่ียว คาดวา่นกัท่องเท่ียวเอเชียจะยงัคงขยายตวัตอ่เน่ือง
ตามภาวะเศรษฐกิจ เชน่ จีน อินเดีย เกาหลี ตะวนัออกกลาง และยโุรปบางประเทศ เชน่ รัสเซีย 
สแกนดเินเวีย ยโุรปตะวนัออก เป็นต้น ตลอดจนภาวะเงินเฟ้อท่ีคาดวา่จะไมเ่ร่งตวัสงูเหมือนในปี 
พ.ศ. 2552 (รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ, ตลุาคม 2553) และราคาสินค้า/บริการด้านการทอ่งเท่ียวของ
ไทยท่ียงัคงมีความคุ้มคา่กบัการใช้จา่ย (Value of Money) ส าหรับนกัทอ่งเท่ียวชาวตา่งประเทศ 
นอกจากนี ้UNWTO  ยงัคาดการณ์วา่ในปี พ.ศ. 2554 จ านวนนกัท่องเท่ียวโลกจะขยายตวัประมาณ 
4-5% โดยภมูิภาคเอเชียแปซิฟิกจะขยายตวัประมาณ 7-9% (UNWTO, January 2011) ดงันัน้ผล
จากปัจจยัตา่ง ๆ ดงักลา่วคาดวา่ในปี พ.ศ. 2554 จ านวนนกัทอ่งเท่ียวระหวา่งประเทศของไทยจะ
ยงัคงขยายตวัตอ่เน่ืองในอตัราท่ีชะลอตวัจากปี พ.ศ. 2553 โดยคาดวา่จะขยายตวัประมาณ 4.4-
5.0% หรือมีนกัทอ่งเท่ียวประมาณ 16.5-16.6 ล้านคน 
 

  ส านกับริการและการลงทนุ กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ (2553) ได้แสดงข้อมลู
ลกัษณะและสถานการณ์การประกอบธุรกิจด้านการท่องเท่ียวของไทยไว้ดงันี ้
 

สาขาธุรกิจ รายละเอียด 
โรงแรม  โรงแรมของไทยได้รับการยอมรับวา่มคีณุภาพมาตรฐานท่ีสามารถแขง่ขนัในระดบัโลก 

โดยทกุปีจะมีโรงแรมระดบัหรูในประเทศไทยที่ติดอยูใ่นการจดัอนัดบัโลก เช่น โอเรียน-
เต็ล เพนนินซูลา สโุขทยั และรีเจ้นต์ เป็นต้น 

 การขยายตวัของโรงแรมมกีารแปรผนัโดยตรงกบัจ านวนนกัทอ่งเทีย่ว ซึง่ก่อนเกิดวกิฤต
เศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 มกีารกอ่สร้างโรงแรมเพิม่ขึน้เป็นจ านวนมาก โดยมีนกัลงทนุ
ตา่งชาติหลายรายเข้ามาลงทนุและบริหารกิจการโรงแรมขนาดใหญ่เพื่อรองรับ
นกัทอ่งเที่ยวที่มกีารพยากรณ์วา่จะเพิ่มขึน้ เช่น Accor Asia, Amari, Hyatt ฯลฯ ท าให้
เกิดจ านวนห้องพกัล้นตลาดหลงัวิกฤตเศรษฐกิจ ปัจจบุนัธุรกิจโรงงแรมที่พกัเร่ิมฟืน้ตวั
จากภาวะล้นตลาดอีกครัง้หนึง่ 

 หากแบง่ธุรกิจโรงแรมที่พกัตามความหรูหรา พบวา่ โรงแรมที่พกัในไทยสว่นใหญ่เป็นท่ี
พกัราคาถกูซึง่ 57% เป็นท่ีพกัราคาต า่กวา่ 1,000 บาท/คืน ขณะที่ห้องพกัที่มีราคาแพง
หรือสงูกวา่ 2,500 บาท/คืน จะมอีตัราการเข้าพกัสงูกวา่ห้องพกัราคาถกู 
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สาขาธุรกิจ รายละเอียด 
  โรงแรมในไทยมคีวามแตกตา่งด้านคณุภาพและบริการคอ่นข้างมาก มีการกระจกุตวั

ของโรงแรมที่พกัในเขตกรุงเทพฯ และแหลง่ทอ่งเทีย่วหลกั ขณะท่ีโรงแรมชัน้น าของไทย
ได้รับการยอมรับระดบัโลก แตโ่รงแรมระดบัลา่งยงัมีการร้องเรียนด้านคณุภาพการ
ให้บริการ เป็นต้น ซึง่สว่นหนึง่เป็นผลมาจากการไมม่ีการจดัอนัดบัมาตรฐานโรงแรม
อยา่งเป็นระบบ 

น าเที่ยว  ธุรกิจน าเที่ยวเป็นตวัเช่ือมโยงที่ส าคญัที่สดุในกลุม่อตุสาหกรรมทอ่งเที่ยว โดยธุรกิจน า
เที่ยวสามารถแบง่ออกได้เป็น 3 ประเภท ตามลกัษณะใบอนญุาตประกอบธุรกิจน าเที่ยว
ได้แก่ 

 ธุรกิจน าเที่ยวเฉพาะพืน้ท่ี โดยจดัน าเที่ยวจงัหวดัใดจงัหวดัหนึง่ที่ส านกังานทอ่งเที่ยวนัน้
ตัง้อยู ่และจงัหวดัใกล้เคียงที่มีพืน้ท่ีติดตอ่กนั ซึง่แยกเป็นการน าเที่ยวน้อยกวา่ 20 คน 
และน าเที่ยวมากกวา่ 20 คน โดยผู้ขอใบอนญุาตประเภทนีต้้องวางเงินมดัจ า 10,000 
บาท 

 ธุรกิจน าเที่ยวในประเทศ โดยจดัน าเที่ยวไปสถานท่ีตา่ง ๆ ทัว่ไปได้เฉพาะในประเทศ
ไทยเทา่นัน้ โดยผู้ขอใบอนญุาตประเภทนีต้้องวางเงินมดัจ า 50,000 บาท 

 ธุรกิจน าเที่ยวตา่งประเทศ แยกเป็น Inbound ซึง่จดัน าเทีย่วให้นกัทอ่งเทีย่วจาก
ตา่งประเทศเดินทางไปทอ่งเทีย่วภายในประเทศไทย โดยผู้ขอใบอนญุาตประเภทนีต้้อง
วางเงินมดัจ า 100,000 บาท และ Outbound ซึง่จดัน าเที่ยวไปยงัสถานที่ตา่ง ๆ  ใน
ตา่งประเทศ โดยผู้ขอใบอนญุาตประเภทนีต้้องวางเงินมดัจ า 200,000 บาท และ
สามารถประกอบธุรกิจได้ทัง้ Inbound และ Outbound 

ส าหรับโครงสร้างตลาดธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทยนัน้ พบวา่ มผีู้ประกอบการจ านวนมาก
ถึง 6,692 ราย สว่นใหญ่เป็นกิจการขนาดเลก็ มีการแขง่ขนัด้านราคากนัอยา่งรุนแรง ขาด
การควบคมุมาตรฐาน 

ร้านอาหาร  เป็นอตุสาหกรรมทีม่ีจดุแข็ง เนื่องจาก 
- มีประเภทร้านอาหารท่ีหลากหลาย ทัง้ร้านอาหารท่ีมีการจดัการแสดงเพื่อให้บริการ

แก่นกัทอ่งเที่ยวโดยเฉพาะ ไปจนถึงรถเข็นขายอาหารท่ีเป็นทางเลอืกให้
นกัทอ่งเที่ยวที่ชอบความแปลกหรือชอบลอง นอกจากนีใ้นเขตกรุงเพทฯ และเมือง
ใหญ่ยงัมีร้านอาหารของตา่งชาตอิีกด้วย 

- รสชาติอาหารไทยเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
- มีการสร้างสสีนัโดยจดัเทศกาลอาหารแตล่ะภมูิภาคเพื่อสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว เช่น 

งานเทศกาลอาหารจีนท่ีเยาวราช งานเทศกาลกินเจทีต่รังและภเูก็ต งานเทศกาล
อาหารนานาชาติที่หวัหิน เป็นต้น 

 กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายสง่เสริมการจดัตัง้ร้านอาหารไทยในตา่งประเทศ เพื่อ
สง่เสริมให้พอ่ครัวไทยไปท างาน และใช้ร้านอาหารเป็นช่องทางในการจ าหนา่ยสนิค้า 
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 อาหารไทยในตา่งประเทศ โดยได้พฒันาต้นแบบร้านอาหารไทยในตา่งประเทศเป็น 3 

รูปแบบ คือ แบบหรูหรา (Golden Leaf) แบบร่วมสมยั (Cool Basil) และแบบ
ร้านอาหารจานดว่น (Elephant Hump) โดยใช้ระบบแฟรนไชส์ในการชว่ยในการจดัตัง้
และด าเนินธุรกิจ 

MICE (Meeting, 
Incentive, 
Convention and 

Exhibition15) 

 ปัจจบุนัไทยมีศนูย์การประชมุและศนูย์จดัแสดงสนิค้าในระดบันานาชาติทัง้สิน้ 3 แหง่ 
ได้แก่ (1) ศนูย์แสดงสนิค้านานาชาตกิรุงเทพมหานคร (Bangkok International Trade 
and Exhibition Convention: BITEC)  (2) IMPACT เมืองทองธานี และ (3) ศนูย์
ประชมุแหง่ชาติสริิกิต์ (Queen Sirikit National Convention Center) และมีโรงแรม
ระดบั 5 ดาวในกรุงเทพฯ อยา่งน้อย 50 แหง่ทีม่ีห้องประชมุรองรับผู้ ร่วมงานถึง 5,000 
คนได้ นอกจากนีย้งัมีแผนในการสร้างศนูย์ประชมุระดบันานาชาตทิี่เชียงใหมแ่ละภเูก็ต
ด้วย 

 เมื่อเปรียบเทียบกิจกรรม MICE ในภาพรวมของประเทศตา่ง ๆ ในเอเซียพบวา่ ปัจจบุนั
ไทยมีกิจกรรม MICE เป็นอนัดบั 2 รองจากสงิคโปร์ และสงูกวา่ญ่ีปุ่ น ฮ่องกง จีน เกาหล ี
มาเก๊า และฟิลปิปินส์ ซึง่ท าให้รัฐบาลเห็นวา่กิจกรรม MICE เป็นหนึง่ในกิจกรรมที่ไทยมี
ศกัยภาพในการแขง่ขนั 

สวนสนกุและ
สถานท่ีพกัผอ่น

ใน16 

 เป็นกิจกรรมที่สร้างความหลากหลายให้การทอ่งเที่ยว ปัจจบุนัไทยมีสวนสนกุ อาทิ  
ดรีมเวิลด์ สวนสยาม ซาฟารีเวิลด์ ไนท์ซาฟารี สวนเสอืศรีราชา สวนนงนชุ สวนสาม
พราน ภเูก็ตแฟนตาซี และเมืองโบราณ ซึง่ธุรกิจสวนสนกุและสถานพกัผอ่นหยอ่นใจมี
การแขง่ขนัไมส่งูนกั เนื่องจากสวนสนกุแตล่ะแหง่มเีอกลกัษณ์ของตนเอง เหมาะส าหรับ
กลุม่ลกูค้าที่แตกตางกนั 

 อยา่งไรก็ตาม ไทยยงัไมม่ีสวนสนกุที่มีช่ือเสยีงหรือมาตรฐานระดบัโลก ดงันัน้จึงเป็น
โอกาสที่จะพิจารณาสง่เสริมการลงทนุและกระตุ้นการแขง่ขนัในด้านนีใ้ห้มากขึน้ 

ขายของที่ระลกึ17  การจบัจ่ายใช้สอยและซือ้ของที่ระลกึเป็นกิจกรรมที่นกัทอ่งเที่ยวตา่งประเทศใช้จา่ยใน
ไทยมากที่สดุคือประมาณ 30% ของคา่ใช้จ่ายทัง้หมด โดยเฉพาะนกัทอ่งเที่ยวเอเชีย 
เนื่องจากไทยมจีดุขายด้านสนิค้าที่เป็นของฝากราคาถกู มีความหลากหลาย สนิค้าบาง
ประเภทมีช่ือเสยีงเป็นท่ียอมรับในระดบัโลก อาทิ ผ้าไหม เสือ้ผ้า และอญัมณีและ
เคร่ืองประดบั เป็นต้น 

 อยา่งไรก็ตาม กิจกรรมการขายของที่ระลกึยงัมีปัญหาในด้านลบท่ีส าคญั ได้แก่ การ 

                                         
15 MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition) เป็นธุรกิจที่อยูใ่นสาขาบริการธุรกิจ (Business Services) 
16 สวนสนกุและสถานพกัผ่อนหยอ่นใจ เป็นธุรกิจที่อยูใ่นสาขาบริการนนัทนาการ วฒันธรรม และกีฬา (Recreational, Cultural and 
Sporting Service) 
17 ขายของที่ระลกึ เป็นธุรกิจที่อยูใ่นสาขาบริการจดัจ าหน่าย (Distribution Services) 
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 หลอกลวงนกัทอ่งเที่ยวด้านราคาและคณุภาพสนิค้า คณุภาพสนิค้าไมไ่ด้มาตรฐาน และ

การผลติของที่ระลกึยงัขาดการจดัการอยา่งเป็นระบบ เป็นต้น 
 

  นโยบายด้านการท่องเท่ียวของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  นโยบายด้านการท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแหง่ประเทศไทย (ททท.) พ.ศ. 2550 – 2554 
ประกอบด้วย 

1. สง่เสริมให้การทอ่งเท่ียวมีบทบาทในการชว่ยพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนทัว่ทกุ
ภมูิภาคของไทย และเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการสร้างงานและเพิ่ม
รายได้ให้กบัประเทศ 

2. สง่เสริมให้การทอ่งเท่ียวของประเทศไทยเตบิโตอย่างยัง่ยืน โดยเน้นการขยายฐานตลาด
นกัทอ่งเท่ียวคณุภาพ ทัง้ในพืน้ท่ีใหมแ่ละในตลาดเฉพาะกลุม่ ภายใต้การสร้างความเข้มแข็งของตรา
สินค้า (Brand) ประเทศไทยอยา่งตอ่เน่ือง  

3. สง่เสริมให้การทอ่งเท่ียวเป็นสว่นหนึ่งของชีวิตคนไทย โดยเน้นการประสานงานระหวา่ง
เครือข่ายภาครัฐกบัภาคเอกชน กระตุ้นให้เกิดการทอ่งเท่ียวภายในประเทศท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้และ
การสร้างสรรค์ประโยชน์ทัง้ตอ่สถาบนัครอบครัวและตอ่สงัคมโดยรวม อนัจะน าไปสู่การสร้างและ
กระตุ้นจิตส านกึรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ให้เกิดความรักและภาคภมูิใจในเอกลกัษณ์วฒันธรรมไทย  

4. สง่เสริมการทอ่งเท่ียวให้กระจายตวัสู่แหลง่ทอ่งเท่ียวรองมากขึน้ เพ่ือสร้างสมดลุ 
ระหวา่งพืน้ท่ีทัง้ด้านเศรษฐกิจสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการท่องเท่ียวเช่ือมโยงระหวา่งกลุม่
จงัหวดัและข้ามภมูิภาค    

5. สง่เสริมการเดนิทางทอ่งเท่ียวเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบ้านโดยการท าการตลาด
ร่วมกนั เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเดนิทางท่องเท่ียวทัง้ภายในภมูิภาคและภายนอกภมูิภาค อนัจะน า 
ไปสูก่ารพฒันาการทอ่งเท่ียวท่ีได้มาตรฐานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ และชว่ยเพิ่มความสามารถ
ทางการแขง่ขนัของภมูิภาคนีใ้นตลาดทอ่งเท่ียวโลก   

6. มุง่พฒันาองค์กร ระบบบริหารจดัการ และเสริมสร้างบคุลากรให้มีทกัษะและขีด
ความสามารถทางการตลาดทอ่งเท่ียว เพ่ือให้เป็นองค์กรแหง่การขบัเคล่ือน (Driving Force) ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และมีศกัยภาพทางการแขง่ขนัระดบันานาชาติ ภายใต้หลกัธรรมาภิบาล 
รวมทัง้พฒันาความเข้มแข็งขององค์กรในบทบาทเชิงวิชาการและองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ือง
การตลาด  
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7. พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียว (e-Tourism) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ประเทศไทย และเสริมสร้างศกัยภาพในการสง่เสริม
การตลาดผา่นส่ือสารสนเทศ  

8. สง่เสริมการอ านวยความสะดวกและความปลอดภยัของนกัทอ่งเท่ียว  โดยประสาน
ความร่วมมือและแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียว กบัหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  

 

ขณะท่ีกรมการทอ่งเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
ประเดน็ยทุธศาสตร์และเป้าประสงค์ ได้ดงันี ้

วิสยัทศัน์ 
1. ประเทศไทยเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ียัง่ยืน มีคณุภาพและได้มาตรฐานระดบัโลก  
2. อตุสาหกรรมภาพยนตร์ ของประเทศไทยมีศกัยภาพในการแขง่ขนัระดบั นานาชาติ และ

เป็นหนทางส าคญัของการน ารายได้เข้าสูป่ระเทศ  
พนัธกิจ 
1. สร้าง สง่เสริม อนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูหรือ พฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวให้มีความยัง่ยืน  
2. สง่เสริมการมีสว่นร่วมและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการทอ่งเท่ียวให้แก่ทกุภาคสว่น  
3. พฒันาศกัยภาพการทอ่งเท่ียวให้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  
4. พฒันา ยกระดบัมาตรฐานอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว  
5. สร้างความมัน่ใจ อ านวยความสะดวกและให้ความปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียว  
6. พฒันาความร่วมมือระหวา่งประเทศด้านการท่องเท่ียว  
7. สง่เสริม สนบัสนนุการถ่ายท าภาพยนตร์ตา่งประเทศในประเทศไทย  
8. สง่เสริม สนบัสนนุ อตุสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทย  
ประเดน็ยทุธศาสตร์ 
1. การขจดัความยากจนระดบัชมุชนด้วยการท่องเท่ียว  
2. การปรับโครงสร้างการทอ่งเท่ียวให้สมดลุ และแขง่ขนัได้vยา่งยัง่ยืน  
3. การตา่งประเทศ และเศรษฐกิจระหวา่งประเทศด้านการทอ่งเท่ียว  
4. การพฒันาอตุสาหกรรมภาพยนตร์  
เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน้จากการท่องเท่ียว  
2. มีมาตราการสง่เสริมสนบัสนนุการถ่ายท าภาพยนตร์ตา่งประเทศในประเทศไทย เพ่ือน า

รายได้เข้าประเทศ  
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3. บทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้น าด้านการท่องเท่ียวในเวทีโลก  
4. การพฒันาแหลง่ท่องเท่ียว ท่ีสอดคล้องระหว่างสว่นกลาง สว่นภมูิภาค และสว่นท้องถ่ิน 

(จงัหวดัท่ีมีโอกาสทางการท่องเท่ียวสงูและกลาง 80% โอกาสน้อย 20%)  
5. พฒันามาตรฐานในด้านการบริการ (40%) ความปลอดภยั (20%) และการทอ่งเท่ียวท่ี

ยัง่ยืน (40%)  
6. พฒันาบคุลากรด้านการทอ่งเท่ียวท่ีตอบสนองตอ่ภารกิจทัง้ 3 ด้าน  
7. พฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียว ให้มีความยัง่ยืนและสมดลุกบัสภาพแวดล้อม  
กลยทุธ์ 
1. พฒันาขีดความสามารถของชมุชน และองค์กรปกครองท้องถ่ินให้สามารถพฒันา

รูปแบบสินค้า และบริการทอ่งเท่ียว เพ่ือการสร้างรายได้  
2. สร้าง สง่เสริม อนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูหรือพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวให้ยัง่ยืนมีคณุภาพ และได้

มาตรฐานสากล 
3. พฒันายกระดบัมาตรฐาน การให้บริการ และปัจจยัสนบัสนนุการท่องเท่ียว 
4. พฒันาธุรกิจบริการถ่ายท าภาพยนตร์ ให้มีศกัยภาพ และสง่เสริมสนบัสนนุอตุสาหกรรม

ภาพยนตร์ของประเทศไทย 
5. ผลกัดนัความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ เพ่ือพฒันาการท่องเท่ียว 
6. สร้างความมัน่ใจแก่นกัท่องเท่ียวในการบริหารวิกฤติ อ านวยความสะดวกและให้ความ

ปลอดภยั  
ทัง้นี ้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติ

นโยบายการทอ่งเท่ียวแหง่ชาติ พ.ศ. 2551 ขึน้ เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2551 เพ่ือให้มีกลไกในการ
ก าหนดนโยบายและการบริหารจดัการการทอ่งเท่ียวของประเทศให้เป็นไปอยา่งมีระบบสอดรับและ
เช่ือมโยงกนัทัง้ในระดบัชาติระดบัภมูิภาค และระดบัท้องถ่ิน เพ่ือให้การบริหารและพฒันาการ
ทอ่งเท่ียวมีเอกภาพและมีความตอ่เน่ือง ตลอดจนเพื่อให้มีระบบการบริหารจดัการแหลง่ทอ่งเท่ียว
อยา่งถกูต้องและเหมาะสมพระราชบญัญัตดิงักลา่ว มีสาระส าคญัโดยสรุป คือ 

1. ให้มีคณะกรรมการนโยบายการทอ่งเท่ียวแหง่ชาติ เรียกโดยยอ่ว่า “ท.ท.ช.” มีอ านาจ
และหน้าท่ี  (1) จดัท าและเสนอนโยบาย ยทุธศาสตร์ หรือมาตรการเพ่ือสง่เสริมการบริหารและ
พฒันาการท่องเท่ียวตอ่คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ  (2) จดัท าแผนพฒันาการทอ่งเท่ียว
แหง่ชาตเิสนอตอ่คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ  (3) เสนอนโยบายและแนวทางการจดัท าความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียวตอ่คณะรัฐมนตรี  (4) ด าเนินการเพ่ือให้มีการก าหนด
เขตพฒันาการทอ่งเท่ียว  (5) พิจารณาให้ความเห็นชอบและก ากบัดแูลการด าเนินการตาม
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แผนปฏิบตักิารพฒันาการท่องเท่ียวภายในเขตพฒันาการทอ่งเท่ียว  (6) ก าหนดและจดัให้มีการ
รับรองมาตรฐานเก่ียวกบัแหลง่ทอ่งเท่ียวหรืออตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว (7) อ านวยการ ตดิตาม 
ประเมินผล และตรวจสอบการด าเนินงานของหนว่ยงานของรัฐให้เป็นไปตามแผนพฒันาการ
ทอ่งเท่ียวแหง่ชาติ และนโยบายหรือมาตรการเพ่ือการสง่เสริมการบริหารและพฒันาการทอ่งเท่ียว
(8) ก ากบัการจดัการและบริหารกองทนุ และ (9) ปฏิบตัิการอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ให้ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา ท าหน้าท่ีเป็นส านกังานเลขานกุาร
ของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชมุ การศกึษาข้อมลูและกิจการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบั
งานของคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ  

2. ให้คณะกรรมการด าเนินการจดัท าแผนพฒันาการท่องเท่ียวแหง่ชาตเิสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ืออนมุตัิ โดยต้องก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการบริหารและพฒันาการท่องเท่ียว วิธีปฏิบตัิ และ
ความร่วมมือของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ระยะเวลาในการด าเนินการให้ชดัเจน และเม่ือได้มี
การประกาศแผนพฒันาการทอ่งเท่ียวแหง่ชาตใินราชกิจจานเุบกษาแล้ว และเพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นไปโดยบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนด ให้กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬามีหน้าท่ีให้
ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐ เพ่ือจดัท าแผนงานหรือด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ตามแผนพฒันา
การทอ่งเท่ียวแหง่ชาติ 

3. เพ่ือประโยชน์ในการรักษา ฟืน้ฟแูหลง่ทอ่งเท่ียว หรือการบริหารและพฒันาการ
ทอ่งเท่ียวให้สอดคล้องกบัแผนพฒันาการท่องเท่ียวแหง่ชาติ คณะกรรมการอาจก าหนดให้เขตพืน้ท่ี
ใดเป็นเขตพฒันาการทอ่งเท่ียวได้ โดยพิจารณาร่วมกบัหนว่ยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องและผู้วา่ราชการ
จงัหวดัในเขตพืน้ท่ี ทัง้นี ้ให้มีการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชมุชนในพืน้ท่ีเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาด้วย 

เขตพฒันาการทอ่งเท่ียวดงักลา่วจะก าหนดเป็นกลุม่จงัหวดั จงัหวดั หรือพืน้ท่ีเฉพาะก็
ได้ โดยให้ออกเป็นกฎกระทรวงระบช่ืุอของเขตพฒันาการทอ่งเท่ียว และในกรณีจ าเป็น เม่ือมีการ
ออกกฎกระทรวงก าหนดเขตพฒันาการท่องเท่ียวใดให้รัฐมนตรีแตง่ตัง้คณะกรรมการประจ าเขต
ดงักลา่วขึน้คณะหนึง่เรียกวา่ “คณะกรรมการพฒันาการท่องเท่ียว” ประกอบด้วยผู้วา่ราชการจงัหวดั 
ผู้แทนหนว่ยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ประธานหอการค้าจงัหวดั 
ผู้แทนสภาอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย และผู้ทรงคณุวฒุิด้านการทอ่งเท่ียว ด าเนินการ
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จดัท าแผนปฏิบตักิารพฒันาการทอ่งเท่ียว18 ภายในเขตพฒันาการท่องเท่ียวของตน เสนอ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ และเม่ือได้ประกาศแผนปฏิบตัิการพฒันาการท่องเท่ียวภายใน
เขตพฒันาการทอ่งเท่ียวใดในราชกิจจานเุบกษาแล้ว ให้หนว่ยงานของรัฐท่ีอยูภ่ายในเขตด าเนินการ
บริหารและพฒันาการท่องเท่ียวท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของตนให้สอดคล้องกบัแผนปฏิบตักิาร
พฒันาการท่องเท่ียว 

4. ให้จดัตัง้กองทนุขึน้เรียกว่า “กองทนุเพ่ือสง่เสริมการทอ่งเท่ียวไทย” เพ่ือใช้เป็นทนุ
หมนุเวียนในการพฒันาการทอ่งเท่ียว การสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนัให้อตุสาหกรรม
ทอ่งเท่ียว การพฒันาทกัษะด้านการบริหาร การตลาด หรือการอนรัุกษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวในชมุชน 
รวมถึงการดแูลรักษาคณุภาพแหลง่ทอ่งเท่ียว และการสง่เสริมสินค้าทางการท่องเท่ียวใหม่ ๆ ใน
ท้องถ่ิน โดยให้มีคณะกรรมการบริหารกองทนุคณะหนึง่มีอ านาจหน้าท่ี (1) บริหารและควบคมุการ
ปฏิบตังิานกองทนุให้เป็นไปตามพระราชบญัญัตนีิ ้(2) วางระเบียบก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
เง่ือนไข และล าดบัความส าคญัในการใช้จา่ยเงินกองทนุ ทัง้นี ้โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลงั (3) วางระเบียบเก่ียวกบัการบริหารงานกองทนุ (4) พิจารณาจดัสรรเงินกองทนุ
เพ่ือใช้จา่ยตามกิจการท่ีก าหนดไว้ (5) ควบคมุ ตดิตามผล และประเมินผลการใช้จา่ยเงินกองทนุ 
และ (6) ปฏิบตักิารอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

 

ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี) เม่ือวนัท่ี 15 
กมุภาพนัธ์ 2554 ได้เห็นชอบในหลกัการ (ร่าง) แผนพฒันาการท่องเท่ียวแหง่ชาต ิพ.ศ. 2555-2559 
แล้ว และให้กระทรวงและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ใช้แนวทางในการจดัท าแผนงานด้านการทอ่งเท่ียว
ท่ีสอดคล้องกบัแผนพฒันาการทอ่งเท่ียวแหง่ชาติ พ.ศ. 2555- 2559 ตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย
การทอ่งเท่ียวแหง่ชาตเิสนอ สาระส าคญัของ (ร่าง) แผนพฒันาการท่องเท่ียวแหง่ชาติฉบบัดงักลา่ว 
สรุปได้ดงันี ้

วิสยัทศัน์: ประเทศไทยเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีคณุภาพมีขีดความสามารถในการแขง่ขนัด้าน
การทอ่งเท่ียวในระดบัโลก สามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้โดยค านงึถึงความเป็นธรรม 
สมดลุ และยัง่ยืน 

                                         
18 แผนปฏิบตัิการพฒันาการทอ่งเที่ยวต้องจดัท าให้สอดคล้องกบักฎหมายที่ใช้บงัคบัอยูภ่ายในเขตและแผนพฒันา
การทอ่งเที่ยวแหง่ชาติ และอยา่งน้อยต้องก าหนดรายละเอยีดเก่ียวกบัแผนงานในการบริหารและพฒันาการ
ทอ่งเที่ยวภายในเขตของตน หนว่ยงานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบ รวมทัง้ระยะเวลาในการด าเนินการ  
 



191 
 

เป้าประสงค์:  (1) ขีดความสามารถในการแขง่ขนัด้านการทอ่งเท่ียวของประเทศไทยเพิ่มขึน้ 
(2) รายได้จากการทอ่งเท่ียวของประเทศเพิ่มขึน้โดยเน้นการพฒันากิจกรรมท่ีสร้างมลูคา่และคณุคา่ 
และ (3) สร้างรายได้และกระจายรายได้โดยค านงึถึงความสมดลุและยัง่ยืน 

เป้าหมาย 
1.  อนัดบัขีดความสามารถในการแขง่ขนัด้านการทอ่งเท่ียวของประเทศไทยเพิ่มขึน้ไมน้่อย

กวา่ 15 อนัดบั หรือเป็น 1-5 ของทวีปเอเชีย 
1)  อนัดบัขีดความสามารถด้านกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องด้านการทอ่งเท่ียวเพิ่มขึน้ไมน้่อย

กวา่ 15 อนัดบั หรือเป็น 1-5 ของทวีปเอเชีย 
2)  อนัดบัขีดความสามารถด้านสภาวะแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ

ด าเนินธุรกิจเพิ่มขึน้ไมน้่อยกวา่ 10 อนัดบั หรือเป็น 1-5 ของทวีปเอเชีย 
3)  อนัดบัขีดความสามารถของทรัพยากรมนษุย์ธรรมชาติ และวฒันธรรมเพิ่มขึน้ไม่

น้อยกวา่ 10 อนัดบั หรือเป็น 1-5 ของทวีปเอเชีย 
2.  รายได้จากการท่องเท่ียวของประเทศเพิ่มขึน้ไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 
3.  กลุม่คลสัเตอร์ด้านการท่องเท่ียวได้รับการพฒันา 14 กลุ่มคลสัเตอร์ 
ยทุธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ยทุธศาสตร์ ได้แก่ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการทอ่งเท่ียว 

ให้ความส าคญัตอ่การแก้ไขปัญหาและข้อจ ากดั ในโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบโลจิสตกิส์ท่ีเช่ือมโยงการ
ทอ่งเท่ียวทัง้ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ และรวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกพืน้ฐานท่ีอาจ
เป็นอปุสรรคส าคญัตอ่การพฒันาการท่องเท่ียวไทย 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาและฟืน้ฟแูหลง่ทอ่งเท่ียวให้เกิดความยัง่ยืนให้ความส าคญักบั
การฟืน้ฟแูหลง่ทอ่งเท่ียว การก าหนดมาตรการในการแก้ไขกฎระเบียบและข้อบงัคบัตา่งๆ ให้แหลง่
ทอ่งเท่ียวของไทยสามารถมีศกัยภาพในการรองรับนกัทอ่งเท่ียว 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาสินค้า บริการและปัจจยัสนบัสนนุการท่องเท่ียว ให้ความส าคญั
ตอ่การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การเสริมสร้างโอกาสและแรงจงูใจเพ่ือพฒันาการค้าการลงทนุ
ด้านการท่องเท่ียว การพฒันามาตรฐานของสินค้าบริการ ความปลอดภยั และการเตรียมความ
พร้อมของบคุลากรในภาคการทอ่งเท่ียว 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างความเช่ือมัน่และสง่เสริมการท่องเท่ียว มุง่เน้นให้นกัท่องเท่ียวรับรู้
และเข้าใจในภาพลกัษณ์ท่ีดีของประเทศ สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่นกัทอ่งเท่ียวในการเดนิทางมา
ทอ่งเท่ียวประเทศไทย โดยการด าเนินการตลาดเชิงรุกเพ่ือประมลูสิทธ์ิ ดงึงาน และจดังานแสดง
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ตา่งๆ (event) โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้นกัทอ่งเท่ียวเดนิทางเข้ามาทอ่งเท่ียวในประเทศไทยมากขึน้ มี
การใช้จา่ยมากขึน้ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การสง่เสริมกระบวนการมีสว่นร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินในการบริหารจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียว มุง่เน้นให้การบริหารจดัการด้าน
การทอ่งเท่ียวเกิดการบรูณาการการท างานร่วมกนั การก าหนดภารกิจ ขอบเขตของงานการพฒันา
ให้ชดัเจน ก าหนดรูปแบบการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกบัพืน้ท่ี เพ่ือให้เกิดการพฒันาการ
ทอ่งเท่ียวอยา่งครบวงจร 

 
สาขาบริการสุขภาพและบริการท่ีเก่ียวข้อง 

 บริการสขุภาพ เป็นหนึง่ในสาขาบริการเร่งรัด ตาม AEC Blueprint นอกเหนือจาก e-
ASEAN (โทรคมนาคม และบริการคอมพิวเตอร์) ท่องเท่ียว และการขนสง่ทางอากาศ ในสว่นท่ี
เก่ียวข้องกบัการเปิดตลาดบริการสขุภาพของประเทศไทยนัน้ รัฐบาลได้มีนโยบายในการพฒันา
ประเทศให้เป็นศนูย์กลางสขุภาพของเอเซีย (Center of Excellent Health Care of Asia) มาตัง้แตปี่ 
พ.ศ. 2547 โดยส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตแิละกระทรวง
สาธารณสขุได้ก าหนดวิสยัทศัน์ไว้วา่ “Thailand as World Class Healthcare Destination” และ
ก าหนดให้ไทยเป็น “Academic Medical Hub of Asia” เพ่ือเพิ่มและพฒันาบคุลากรทางการแพทย์  
 

ทัง้นี ้ข้อผกูพนัการเปิดตลาดบริการของไทยยงัเป็นการเปิดในกรอบท่ีกฎหมายปัจจบุนั
อนญุาตไว้ โดย 

 ในสาขา Hospital Services และบริการแพทย์และทนัตแพทย์ จะไมกี่ดกนัการเดนิทาง
ไปรับบริการของคนไทย และให้ตา่งชาตเิข้ามาจดัตัง้ธุรกิจโดยมีสดัสว่นหุ้นตา่งชาตไิมเ่กิน 49% 

 บริการวิชาชีพด้านการแพทย์ทัว่ไป และบริการวิชาชีพด้านการแพทย์เฉพาะทาง มี
เง่ือนไขเพิ่มเตมิวา่จะต้องจดัตัง้รูปแบบ Out Patience (OP) Clinic ในโรงพยาบาลเท่านัน้ 

 บริการวิชาชีพด้านทนัตกรรม และบริการวิชาชีพด้านพยาบาล มีเง่ือนไขเพิ่มเตมิว่า
จะต้องจดัตัง้ในรูปแบบ Department ในโรงพยาบาลเท่านัน้ 

 บริการด้านโรงพยาบาล มีข้อสงวนให้ไทยยงัสามารถก าหนดพืน้ท่ี จ านวน และประเภท
บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลได้ 

 บริการวิชาชีพด้านการแพทย์ทัว่ไป บริการวิชาชีพด้านการแพทย์เฉพาะทาง บริการ
วิชาชีพด้านทนัตกรรม บริการวิชาชีพด้านพยาบาล และบริการด้านโรงพยาบาล มีเง่ือนไขเพิ่มเตมิวา่



193 
 

ผู้ ท่ีจะด าเนินการธุรกิจนัน้ ต้องมีใบอนญุาตด าเนินการและเป็นผู้ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท่ี
เก่ียวข้องด้วย 

 

นอกจากนีอ้าเซียนโดยองค์การวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องได้จดัท าข้อตกลงยอมรับร่วมในคณุสมบตัิ
ทางวิชาชีพ  ในสาขาวิชาชีพหลกั ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการขอรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
โดยได้ลงนาม MRA สาขาวิชาชีพการพยาบาล การแพทย์ และทนัตแพทย์แล้ว โดยภาพรวมบริการ
สขุภาพของไทย19  มีดงันี ้
  

จากสถิตขิองกรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ ณ เดือนกนัยายน 2553 ธุรกิจโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลเอกชน20 ในประเทศไทยมีผู้ประกอบการ จ านวน 316 ราย รวม 32,872 เตียง อยูใ่น
เขตกรุงเทพฯ 95 แหง่ และ ภูมิภาค 221 แหง่ โดยมีทัง้ท่ีเป็นโรงพยาบาลเด่ียวและกลุ่มเครือขา่ย
โรงพยาบาล ในปัจจบุนัโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกทนัตกรรมท่ีมีความพร้อมในการให้บริการ
ชาวตา่งชาตมีิประมาณ 5 ราย 

 

จ านวนสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู้ ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาล) พ.ศ. 2546–2553 
ปี กรุงเทพมหานคร ภมูิภาค รวมทัง้หมด 

แหง่ เตียง แหง่ เตียง แหง่ เตียง 
2546 100 15,227 246 19,636 346 34,863 
2547 105 15,258 241 20,009 346 35,267 
2548 103 15,480 242 20,026 345 35,506 
2549 102 15,500 242 20,306 344 35,806 
2550 99 15,625 234 20,167 333 35,792 
2551 98 15,748 232 20,256 330 36,004 
2552 96 13,933 226 19,472 322 33,405 
2553 95 13,512 221 19,360 316 32,872 

ที่มา: กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ ณ เดือนกนัยายน 2553 

                                         
19 รวบรวมโดยส านกัการค้าบริการและการลงทนุ กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ (2553) 
20 บริการทางการแพทย์ทางของไทย แบง่กลุม่ให้บริการเป็น 2 กลุม่หลกั ได้แก่ (1) สถานพยาบาลภาครัฐ ซึง่
ประกอบด้วย โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลขนาดใหญ่/เฉพาะทาง โรงพยาบาลชมุชน สถานีอนามยั และศนูย์บริการ
สขุภาพชมุชน ซึง่มีบทบาทส าคญัตอ่การให้บริการคนไทย (2)  สถานพยาบาลภาคเอกชน ประกอบด้วย 
โรงพยาบาล และคลนิิก มีบทบาทในการให้บริการผู้ ป่วยสทิธิประกนัสงัคม และผู้ ป่วยที่จ่ายคา่รักษาพยาบาลเอง 
รวมทัง้ชาวตา่งชาติทีม่าใช้บริการ 
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 โดยในสว่นของภาคเอกชนนัน้ หลงัจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา 
โรงพยาบาลเอกชนได้เร่งปรับตวัเพิ่มกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือขยายการบริการและรองรับคนไข้
ตา่งชาติท่ีมาใช้บริการในไทย กอรปกบัท่ีรัฐบาลมีนโยบายพฒันาประเทศ ให้เป็นศนูย์กลางสขุภาพ
นานาชาต ิชาวตา่งชาตท่ีิเข้ามารับบริการทางการแพทย์ในไทยจงึมีอตัราการขยายตวัเพิ่มขึน้ทกุปี 
หากพิจารณาจากสถิตจิ านวนผู้ ป่วยชาวตา่งชาติ ระหวา่งปี พ.ศ. 2544–2548   
 

จ านวนผู้ ป่วยชาวตา่งชาต ิพ.ศ. 2544–2552 21 
พ.ศ. จ านวนผู้ ป่วยชาวตา่งชาติ อตัราการขยายตวั (% ตอ่ปี) 
2544 550,161  
2545 630,000 14.55 
2546 973,532 54.53 
2547 1,103,095 13.31 
2548 1,249,948 13.32 
2549 1,330,000 6.40 
2550 1,373,807 3.29 
2551 1,380,000  
2552 1,390,000  

ที่มา: กรมสง่เสริมการสง่ออกและกรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ  
 

 ในปี พ.ศ. 2550 มีจ านวนผู้ ป่วยชาวตา่งชาติท่ีมารับบริการรักษาพยาบาลในประเทศไทย
จ านวนทัง้สิน้กวา่ 1.37 ล้านคน ในจ านวนนีมี้ชาวญ่ีปุ่ นเป็นอนัดบัหนึง่ คดิเป็น 17% รองลงมาคือ 
ชาวอเมริกนั 9.9% และชาวองักฤษ 8.0% ขณะท่ีผู้ ป่วยชาวตา่งชาตจิากประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยเฉพาะชาวพมา่ และกมัพชูา มีจ านวนประมาณ 40,000 และ 28,000 คน ตามล าดบั  
 

 ขณะท่ี ข้อมลูจากผลการศกึษาโครงการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาภาคบริการของ
ประเทศ ซึง่ TDRI เสนอตอ่ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ เม่ือปี 
พ.ศ. 2552 แสดงให้เห็นวา่จ านวนชาวตา่งชาตจิากประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมารับบริการทาง

                                         
21 สถิติที่ได้มาจากการรวบรวมข้อมลูที่โรงพยาบาลรายงาน ซึง่ในชว่งระหวา่งปี 2544 – 2549 การจดัเก็บข้อมลูมา
จากหลายแหลง่ ซึง่อาจยงัไมค่รบถ้วน ในปี 2550 การจดัเก็บข้อมลูมีความสมบรูณ์มายิง่ขึน้ ส าหรับปี 2551 – 
2552 เป็นตวัเลขประมาณการ 
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การแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนไทยระหวา่งปี พ.ศ. 2546–2550 เพิ่มขึน้เป็นอย่างมาก โดยมี
ชาวตา่งชาตจิากอาเซียนเข้ามารับบริการในโรงพยาบาลเอกชนไทยรวม 36,708 คน ในปี พ.ศ. 2546 
และเพิ่มขึน้เป็น 115,531 คน ในปี พ.ศ. 2550 ถือเป็นตลาดส าคญัอนัดบั 4 ของไทยรองจากญ่ีปุ่ น 
ตะวนัออกกลาง และสหรัฐอเมริกา ซึง่กลุม่ผู้ ป่วยจากอาเซียนมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มสงูขึน้ไปได้อีกมาก
ในอนาคต โดยเฉพาะเม่ืออาเซียนเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 กอรปกบั
โรงพยาบาลเอกชนไทยหลายแหง่ได้หนัมาให้ความส าคญักบัผู้ ป่วยในกลุ่มนีเ้ป็นพิเศษ โดยเห็นได้จาก
การท่ีโรงพยาบาลไทยจดับคุลากรท่ีมีความรู้ด้านภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน เชน่ Bahasa 
Indonesia เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ป่วยจากอินโดนีเซียและประเทศมสุลิมท่ีส่ือสารด้วยภาษา
ดงักลา่ว เป็นต้น ทัง้นี ้สามารถแบง่ลกัษณะของชาวตา่งประเทศท่ีมาใช้บริการรักษาพยาบาลในไทย
ในปี พ.ศ. 2550 ออกเป็น 3 ประเภท คือ  (1) ชาวตา่งประเทศท่ีท างานอยูใ่นประเทศใกล้เคียงหรือ
ท างานอยูใ่นประเทศไทย (Expatriates) 41.4% (2) นกัท่องเท่ียวตา่งชาติ 32% และ (3)  ผู้ ท่ี
เดนิทางมาจากตา่งประเทศเพ่ือเข้ามาใช้บริการสขุภาพ 26.6% 
 

จ านวนผู้ ป่วยชาวตา่งประเทศท่ีเข้ามารักษาพยาบาลในไทยในปี พ.ศ. 2550 จ าแนกตามสญัชาติ 
ประเทศ คน สดัสว่น 

(%) 
ประเทศ คน สดัสว่น 

(%) 
ญ่ีปุ่ น 
สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจกัร 
ย.ูเอ.อี 
ออสเตรเลยี 
เยอรมนี 
พมา่ 
ฝร่ังเศส 

233,389 
136,248 
110,286 
91,859 
42,668 
41,313 
40,338 
37,251 

16.99 
9.93 
8.04 
6.70 
3.15 
3.02 
2.95 
2.72 

อินเดีย 
โอมาน 
บงัคลาเทศ 
กมัพชูา 
เกาหลใีต้ 
จีน 
แคนาดา 
อื่น ๆ 

36,645 
34,356 
32,313 
28,080 
26,259 
24,392 
22,097 
435,503 

2.67 
2.52 
2.35 
2.06 
1.95 
1.79 
1.68 
31.48 

รวม 1,373,807 100.00 
ที่มา: กรมสง่เสริมการสง่ออก 
 

 หากพิจารณาจากจ านวนผู้ ป่วยชาวตา่งชาติท่ีเข้ามาใช้บริการแล้ว อาจกล่าวได้วา่ ไทย 
ประสบผลส าเร็จในการผลกัดนัประเทศให้เป็นศนูย์บริการกลางสขุภาพของเอเชีย (Center of 
Excellent Health Care of Asia) ตามแผนยทุธศาสตร์ท่ีรัฐบาลก าหนดไว้ในระดบัหนึ่ง โดยใน
ปัจจบุนับริการทางการแพทย์ของประเทศไทยมีช่ือเสียงและก้าวหน้าสูม่าตรฐานสากลจนเป็นท่ีนิยม
ในภมูิภาคเอเซียและแปซิฟิกเป็นล าดบัต้น ๆ สามารถสร้างรายได้จากบริการสาขาสขุภาพและ
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บริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องเข้าประเทศไมต่ ่ากวา่ 1 แสนล้านบาทตอ่ปี ส าหรับประเทศคูแ่ขง่ท่ีส าคญั
ของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ซึง่ข้อมลูสถานการณ์ของแตล่ะประเทศ มี
ดงันี ้ 
 

รายการ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
จ านวนคนไข้
ชาวตา่งชาต ิ
(โดยประมาณ) 

660,000 
(เฉพาะคนไข้ที่เดินทางเพื่อ
มารับการรักษาโดยเฉพาะ) 

450,000 300,000 100,000-200,000 

รายได้จากคนไข้
ชาวตา่งชาติ (ล้านดอล
ลา่ร์สหรัฐ) (พ.ศ.2549) 

750 
(เฉพาะคนไข้ที่เดินทางเพื่อ
มารับการรักษาโดยเฉพาะ) 

425 54 125 

คา่ใช้จา่ยตอ่หวั  
(ดอลลา่ร์สหรัฐตอ่คน) 

1,140 940 180 1,000 

รายได้จากคนไข้
ชาวตา่งชาติ (%) 

20-40% 30-50% 5-30% น้อยกวา่ 5% 

จ านวนโรงพยาบาลที่ได้
มาตรฐาน JCI 

3 11 0 2 

การยอมรับ  ติดอนัดบั 1 ใน 10 
ชาวตา่งชาติต้องการ
เดินทางมารักษามาก
ที่สดุ” 

 Newsweek 

 จดุหมายที่ดีที่สดุใน
การทอ่งเที่ยวเชิง
สขุภาพ 

 Travel Weekly 2007 

 เป็นประเทศที่ใหม่
ในธุรกิจการ
ทอ่งเที่ยวเชิงสขุภาพ 
ยงัไมมี่ชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับในระดบั
สากล 

Positioning ความมีประสิทธิภาพในการ
รักษาโรคเฉพาะทางและ
รวมเป็นเลิศในการ
ให้บริการ 

การรักษาในโรคที่
ซบัซ้อนและคณุภาพใน
การรักษาพยาบาล 

ยงัไมมี่ Positioning ที่
ชดัเจน 

บริการทาง
การแพทย์ราคาต ่า
ส าหรับชาว
ฟิลิปปินส์ที่อยู่
ตา่งประเทศ และ 
Micronesia 

จดุขายส าคญั การบ าบดั การรักษาโรค
เฉพาะทางและตติยภมิู 
(Tertiary) 

การรักษาแบบจตภุมิู 
(Quaternary) และ 
ตติยภมิู  

การรักษาโรคเฉพาะ
ทางและตติยภมิู 

การบ าบดั การรักษา
โรคเฉพาะทางและ
ตติยภมิู 

คา่รักษาพยาบาล     
คณุภาพของบริการทาง
การแพทย์ 

    

การบริการ     
โครงสร้างพืน้ฐานทาง
การแพทย์ 
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รายการ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
ปัญหาและอปุสรรค  ขาดแคลนแพทย์และ

พยาบาล 

 การรักษาสมดลุระหวา่ง
คนไข้ไทยและคนไข้
ตา่งชาต ิ

ตลาดมีขนาดเล็ก ท าให้
มีปัญหาเร่ืองขนาด 
(Scale) 

 ขาด Positioning ที่
ชดัเจนเม่ือเทียบกบั
คูแ่ข่ง 

 ขาดการสนบัสนนุ
จากภาครัฐ 

 โครงสร้างพืน้ฐาน 
เชน่ สนามบินและ
การจราจร ยงัไมด่ีพอ 

 ปัญหาความ
ปลอดภยัและ
ความมัน่คงของ
ประเทศ 

 ภาครัฐขาดการ
ประสานงานที่ดี
ในการให้การ
สนบัสนนุ 

ทิศทางในอนาคต  มีแนวโน้มที่จะขยาย
ตวัอยา่งตอ่เน่ือง 

 การเข้ามาของ
ผู้ประกอบการรายใหม ่

 การสนบัสนนุอยา่ง
จริงจงัจากภาครัฐในการ
เจาะกลุม่ตลาดใหม ่

 โรงพยาบาลจะเจาะ
ตลาดคูส่ญัญากบับริษัท
ในตา่งประเทศ 

 มีชื่อเสียงและเน้นการ
รักษาโรคเฉพาะทาง
หรือโรคที่รุนแรง เป็นที่
ยอมรับในระดบัสากล 

 มุง่สร้างเครือข่ายใน
ภมิูภาค 

 เน้นเจาะตลาด
คูส่ญัญากบับริษัท
และกลุม่คนไข้ที่มี
ประกนัในตา่งประเทศ 

มีศกัยภาพที่ขยาย
การให้บริการ
ชาวตา่งชาติที่เป็น
มสุลิมแตอ่าจจะไม ่
สามารถแข่งขนักบั
ประเทศคูแ่ข่งอ่ืน ๆ ที่
พยายามขยายตลาด
นีเ้ชน่กนั 

มีแนวโน้มที่จะโตใน
ตลาดหลกัคือชาว
ฟิลิปปินส์ที่อยูใ่น
ตา่งประเทศและ 
เกาะกวม และจาก
ธุรกิจประกนั 
แตก่ารขยายตวัจะ
ชะงกั ถ้าปัญหาตา่งๆ 
ไมไ่ด้รับการแก้ไข 

ที่มา: ส านกังานพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ รวบรวมจาก The Boston Consulting Group. Overview 
of Medical of Tourism. February 2008 

 
 ดงันัน้ เพ่ือรักษาส่วนแบง่ทางการตลาดในธุรกิจบริการสขุภาพ TDRI เห็นวา่ประเทศไทย
ต้องเร่งการพฒันาบริการเพ่ือคงมาตรฐานความเป็นเลิศ มีบคุลากรและเคร่ืองมือท่ีมีคณุภาพและมี
ความหลากหลายโดยท่ียงัสามารถคงอตัราคา่รักษาพยาบาลให้ต ่ากวา่ประเทศคูแ่ขง่เพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบ มุง่เน้นในสาขาท่ีไทยมีความช านาญ (Niche) รวมทัง้เร่งพฒันาคณุภาพมาตรฐานของการ
ให้การรักษาในระดบัสากล ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 มีโรงพยาบาลเอกชนไทยท่ีได้รับการรองรับมาตรฐาน 
JCIA (Joint Commission International Accreditation)22

  จ านวน 16 แหง่ และผา่นการรับรอง
คณุภาพแบบ HA (Hospital Accreditation) หรือ ISO จ านวน 58 แหง่ ดงันี ้

                                         
22
 JCIA (Joint Commission International Accreditation) แหง่ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเป็นหนว่ยงานรับรอง
มาตรฐานโรงพยาบาล ซึง่เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับกนัทัว่โลก 
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ประเภทของมาตรฐานท่ีรับรอง กรุงเทพมหานคร (แหง่) ตา่งจงัหวดั (แหง่) 

JCIA 12 4 
HA / ISO 49 9 

ที่มา : กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ, ธันวาคม 2553 
 

 TDRI ได้วิเคราะห์จดุอ่อน จดุแข็ง โอกาสและภยัคกุคามของบริการสขุภาพของไทย ไว้ ดงันี  ้
 

จดุแขง็ (Strength) จดุออ่น (Weeknesses) 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเปิดและเป็นแหลง่
ทอ่งเที่ยวที่เป็นท่ีรู้จกัดีทัว่โลก 

 สถานพยาบาลเอกชนแนวหน้าของไทยได้พฒันา
มาเป็นเวลานานกวา่ 30 ปี และมช่ืีอเสยีงเป็นท่ี
ยอมรับของชาวตา่งชาติ 

 หลกัสตูรทางการแพทย์ของไทยเช่ือมโยงกบั
หลกัสตูรแพทย์ตะวนัตกสมยัใหม ่

 มีแพทย์ที่จบจากสถาบนัการศกึษาที่เป็นท่ียอมรับ
ในระดบัสากลจ านวนหนึง่ที่สามารถรองรับอปุสงค์
ของการรักษาพยาบาลของตา่งชาติได้ 

 ผู้ให้บริการแทบทกุประเภทมี Service Mind สงู
และผู้ประกอบการไทยมีขดีความสามารถในการ
ท าการตลาดในตา่งประเทศสงู 

 อตัราคา่บริการรักษายงัต ่ากวา่ในประเทศพฒันา
แล้ว คอ่นข้างมาก ท าให้ประเทศไทยเป็นจดุสนใจ
ของ ?edicaltourist 
 

 ประเทศไทยมีปัญหาการขาดแคลนบคุลากรมาตัง้แต่
เดิม ปัญหาปรากฏชดัขึน้เมื่อมีหลกัประกนัสขุภาพ
ถ้วนหน้า และรุนแรงขึน้เมื่อมีคนไข้ตา่งชาตเิข้ามา
จ านวนมาก 

 บคุลากรในสถานพยาบาลของไทยมีทกัษะด้าน
ภาษาองักฤษและภาษาตา่งประเทศที่จ ากดั (แตก็่มี
แนวโน้มที่ดีขึน้ในระยะหลงั) 

 การขยายตวัอยา่งรวดเร็วของธุรกิจบริการสขุภาพ
เอกชนท าให้มีแพทย์จ านวนมากที่ย้ายออกจาก
โรงพยาบาลของรัฐไปเอกชนเพิม่ปัญหาการขาด
แคลนแพทย์ในโรงเรียนแพทย์และสถานพยาบาลของ
ภาครัฐ  

 กฎ กติกาของรัฐ/เอกชน ระเบยีบแพทยสภากีดกนั
แพทย์ตา่งชาติ ซึง่ไมเ่อือ้กบัการแก้ปัญหาการขาด
แคลนแพทย์ในระยะสัน้ 

 ยงัไมเ่อือ้กบัการจงูใจให้น าทรัพยากรจากภาคเอกชน
มาร่วมผลติบคุลากรทางการแพทย์ 

โอกาส (Opportunity) ภยัคกุคาม (Threats) 

 ตลาด Medical Tourism มีขนาดใหญ่และ
ขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง 

 รัฐบาลและองค์กร/บริษัทประกนัสขุภาพใน
ประเทศพฒันาแล้วบางประเทศสนบัสนนุการ
รักษาพยาบาลในตา่งประเทศเพือ่ประหยดั
คา่ใช้จา่ยด้านสาธารณสขุ 

 การขยายตวัอยา่งรวดเร็วของธุรกิจบริการสขุภาพ
เอกชน ท าให้มีอาจารย์แพทย์ผู้เช่ียวชาญจ านวนมาก
ออกไปท างานบริการในโรงพยาบาลเอกชน สง่ผลให้
ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ผู้ เช่ียวชาญใน
สถานพยาบาลของภาครัฐรุนแรงขึน้ มีผลตอ่บริการท่ี
คนไทยได้รับและอาจสง่ผลตอ่คณุภาพการผลติ 
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โอกาส (Opportunity) ภยัคกุคาม (Threats) 

 มีโอกาสเติบโตแม้กระทัง่ในช่วงวกิฤติเศรษฐกิจ
โลก 

 ตลาดที่เก่ียวข้อง (เช่น สปา บ้านพกัผู้สงูอาย ุ
ผลติภณัฑ์และสมนุไพร) ของไทยยงัมีโอกาสขยาย
ได้อีกมาก โดยจะมีผลกระทบด้านการขาดแคลน
บคุลากรไมม่าก 

แพทย์ในระยะยาว 

 ราคาคา่บริการท่ีเพิ่มขึน้มากจากชาวตา่งชาติที่มี
ก าลงัซือ้สงู ท าให้ต้นทนุการให้บริการของภาครัฐและ
เอกชนในโครงการประกนัสงัคมมีแนวโน้มเพิม่ขึน้ 
อาจสง่ผลตอ่ต้นทนุคา่แรงงานและความสามารถใน
การแขง่ขนัของธุรกิจและประเทศในระยะยาว 

 ความผนัผวนของลกูค้าตา่งประเทศที่ขึน้อยูก่บั
สภาวะเศรษฐกิจโลก และการพฒันาหรือปรับตวัของ
ประเทศคูแ่ขง่ ท าให้ธุรกิจ Medical Tourism มีความ
เสีย่งตอ่ความผนัผวนของรายได้สงู 
ปัญหาความขดัแย้งภายในประเทศ (ซึง่มีความเสีย่ง
ที่สงูกวา่ในอดตี) 

 
  หนว่ยงานเดียวกนันีไ้ด้เสนอยทุธศาสตร์ในการพฒันาบริการด้านสขุภาพ โดยเห็นวา่ไทย
ควรจะให้ความส าคญัแก่ 2 ยทุธศาสตร์ ตอ่ไปนี ้

1. ยทุธศาสตร์ในการพฒันาสาขาบริการสขุภาพเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน 
และพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

1.1 สร้างความชดัเจนในเชิงนโยบาย  มาตรการท่ีควรด าเนินการในเร่ืองนีไ้ด้แก่ ใช้
กลไกระดบัชาตท่ีิก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัสิขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 มาก าหนดนโยบายร่วม
และประสานหน่วยงานตา่ง ๆ ของภาครัฐให้มีเอกภาพทางนโยบายและยทุธศาสตร์ด้านสขุภาพท่ี
มองจากภาพรวมของประเทศ และมีการก าหนดล าดบัความส าคญัของเป้าหมายตา่ง ๆ อย่างชดัเจน 
โดยควรให้ความส าคญักบัการมีสว่นร่วมของภาคเอกชน ซึง่มีบทบาทส าคญัในการให้บริการด้าน
สขุภาพในปัจจบุนั 

1.2 เพิ่มอปุทานของบคุลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอส าหรับการจดับริการท่ีมี
คณุภาพส าหรับคนในประเทศไทย และเพ่ือรองรับความต้องการของชาวตา่งชาตไิด้โดยไมส่ง่ผล
กระทบท่ีรุนแรงตอ่การเข้าถึงบริการท่ีมีคณุภาพของคนไทย 

 เพิ่มการผลิตบคุลากรทางการแพทย์ในสาขาท่ีอาจมีการผลิตต ่ากวา่ศกัยภาพ 
เชน่ พยาบาล (ซึง่บางสถาบนัก าหนดปริมาณการผลิตจากอตัราก าลงัของหนว่ยงาน) และทนัต
แพทย์ (ซึง่มกัมีนกัศกึษาปีหนึง่ลาออกไปเรียนสาขาอ่ืน) 
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 ลงทนุขยายการผลิตบคุลากรทางด้านการแพทย์/สาธารณสขุตา่ง ๆ ท่ีขาด
แคลน โดยเฉพาะแพทย์ ทนัตแพทย์ และพยาบาล เพ่ือท่ีจะสามารถผลิตบคุลากรเหล่านีเ้พิ่มขึน้ได้
โดยท่ียงัสามารถรักษาคณุภาพพืน้ฐานเอาไว้ได้23 

 พิจารณาเก็บคา่ธรรมเนียมการรักษาพยาบาลจากคนไข้ชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทาง
มาเพื่อรับการรักษาในประเทศไทย และบริการทางการแพทย์อ่ืนใดท่ีมีขึน้เพ่ือตอบสนองคนไข้ใน
ตา่งประเทศโดยเฉพาะ24 และน ารายได้ส่วนนีม้าลงทนุและสร้างแรงจงูใจในการรักษาหรือเพิ่ม
จ านวนอาจารย์แพทย์ผู้ เช่ียวชาญในโรงเรียนแพทย์ 

 ยกระดบัคณุภาพการรักษาพยาบาลในระบบบริการของรัฐ ให้มีการกระจาย
ของศนูย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) ในด้านตา่ง ๆ ท่ีเอือ้กบัการเข้าถึงบริการท่ีจ าเป็นในด้าน
เหลา่นีข้องประชาชนในภมูิภาคตา่ง ๆ 

 สง่เสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึน้ในการผลิตบคุลากรทางด้าน
การแพทย์/สาธารณสขุ รวมถึงการร่วมผลิตแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางกบัโรงพยาบาลเอกชน 

 ปรับปรุงกฏระเบียบหรือกระบวนการของภาครัฐท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การน าเข้า
แพทย์ตา่งชาตท่ีิจะมาให้บริการรักษาคนไข้ชาวตา่วตา่งชาติ25  เพ่ือเอือ้ให้สถานพยาบาลเอกชน
สามารถขยายบริการรักษาคนไข้ชาวตา่งชาตเิพ่ือหารายได้เข้าประเทศ โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่การ
เข้าถึงบริการท่ีมีคณุภาพของคนไทยมากเกินไป 

 ขยายการผลิตแพทย์ Track พิเศษท่ีให้ทนุนกัเรียนในท้องถ่ินมาเรียนแพทย์แล้ว
ท าสญัญากลบัไปใช้ทนุสองเทา่ (10 ปี) ในชนบท 

 ผลิต/ฝึกอบรมพยาบาลเวชปฏิบตัเิพ่ือมาท าหน้าท่ีคดักรองและรักษาคนไข้
จ านวนมากท่ีเป็นโรคพืน้ ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสถานพยาบาลระดบัต้นท่ีไมมี่แพทย์เตม็เวลา 

 

2. ยทุธศาสตร์ในการสร้างรายได้จากการให้บริการสขุภาพ 
2.1 สง่เสริมให้ชาวตา่งชาตไิด้รับความสะดวกมากขึน้ในการเข้ามารับบริการสขุภาพ 

                                         
23 ซึง่หมายความวา่จะต้องมีอาจารย์แพทย์ที่มีคณุภาพมากพอ ดงันัน้จึงต้องมีระบบแรงจงูใจทีด่ีพอที่จะรักษาหรือ
ดงึดดูอาจารย์แพทย์ผู้ เช่ียวชาญให้อยูโ่รงเรียนแพทย์ 
24 ทัง้นี ้ควรได้มีการศกึษา พิจารณาและเตรียมการ แตย่งัไมน่ ามาตรการนีม้าใช้จนกวา่จะเห็นแนวโน้มวา่จ านวน
คนไข้หรือบริการเหลา่นีเ้พิ่มกลบัขึน้มาสงูกวา่ระดบัท่ีเคยมใีนปี พ.ศ.2550 และในอนาคตควรยกเลกิมาตรการนี ้
หลงัจากทีม่ีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ที่ชดัเจนวา่ปัญหาการขาดแคลนบคุลากรทางการแพทย์ได้หมดไป 
25 ข้อก าหนดของแพทยสภาที่ก าหนดให้แพทย์ต้องสอบใบประกอบโรคศิลป์เป็นภาษาไทยเทา่นัน้ 
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 ปรับปรุงกฏ ระเบียบ กระบวนการ และขัน้ตอนในด้านการตรวจคนเข้าเมือง 
(เชน่ การให้วีซา่เพ่ือการรักษาพยาบาลท่ีให้ความสะดวกในการตอ่วีซ่าเป็นพิเศษถ้ามีความจ าเป็น
ด้านการแพทย์) เพ่ืออ านวยความสะดวกกบัคนไข้ชาวตา่งชาตท่ีิต้องการมารับการบริการด้าน
รักษาพยาบาลในประเทศไทย 

 ผลกัดนัให้มีการเจราจาตอ่รองกบัประเทศคูค้่าในการจดัท าความตกลงเขต
การค้าเสรีเพ่ือท่ีจะให้ผู้ ป่วยจากประเทศคูค้่าท่ีมาใช้บริการสขุภาพกบัสถานพยาบาลในประเทศไทย
สามารถเบิกจา่ยคา่รักษาพยาบาลจากระบบประกนัสขุภาพของภาครัฐได้เชน่เดียวกบักรณีท่ีใช้
บริการในประเทศตนเอง 

2.2 สง่เสริมบริการท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพ ท่ีมีศกัยภาพในการสร้างรายได้ และท่ีมี
บคุลากรเพียงพอหรือสามารถผลิตเพิ่มได้ง่ายและรวดเร็ว 

 สง่เสริมบริการด้านสปา บ้านพกัผู้สงูอาย ุนวดแผนไทย/นวดเพ่ือบ าบดัรักษา 
และผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพตา่ง ๆ เชน่ สมุนไพร 

2.3 สง่เสริมการลงทนุในด้านบริการท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพของผู้ประกอบการชาวไทยใน
ตา่งประเทศ 

 เจราจาตอ่รองให้ผู้ประกอบอาชีพบริการด้านสปาและนวดแผนไทย/นวดเพ่ือ
บ าบดัรักษา ฯลฯ ท่ีมีทกัษะท่ีเป็นท่ีต้องการของตา่งชาติ สามารถเข้าไปประกอบอาชีพใน
ตา่งประเทศได้โดยสะดวก เพ่ือท่ีจะสง่เสริมการแผข่ยายของธุรกิจบริการท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพของ
ไทยในตา่งแดน โดยอาจมีการรับรองมาตรฐานวิชาชีพร่วมกนั 

 จดัท ามาตรฐานวิชาชีพของวิชาชีพท่ีต้องการจะสง่ออก ให้เป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสากล โดยอาจด าเนินการร่วมกนัระหวา่งกรมพฒันาฝีมือแรงงาน กรมพฒันาธุรกิจการค้า และ
กระทรวงสาธารณสขุ 

 

  ส าหรับการเตรียมความพร้อมอ่ืน ๆ กระทรวงสาธารณสขุได้ก าหนดแผนยทุธศาสตร์ 5 ปี 
(พ.ศ. 2547-2551) ในการพฒันาประเทศไทยให้เป็นศนูย์กลางสขุภาพของเอเซีย หรือ Center of 
Excellent Health Care of Asia  โดยมีบริการหลกั 3 ด้าน คือ ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ธุรกิจ
บริการสง่เสริมสขุภาพ และธุรกิจผลิตภณัฑ์สขุภาพและสมนุไพร  ตอ่มากระทรวงสาธารณสขุได้
ด าเนินการด้าน Medical Hub ด้วยการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาให้ประเทศไทยเป็น
ศนูย์กลางสขุภาพนานาชาต ิ(พ.ศ. 2553-2557) ซึง่เป็นแผนยทุธศาสตร์ ฉบบัท่ี 2 โดยยงัคงก าหนด
ผลผลิตหลกัเดมิ 3 ผลผลิต และเพิ่มผลผลิตด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพ่ือ
สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ มุง่เน้นเฝ้าระวงัไมใ่ห้เกิดผลกระทบตอ่ระบบบริการสขุภาพหลกัของ
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ประเทศทัง้ทางบวกและทางลบ รวมทัง้ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการเพิ่มมลูคา่ผลผลิตบริการด้วย
ฐานความรู้ (Value Creation From Knowledge Application) สร้างเอกลกัษณ์ของการบริการให้
โดดเดน่บนแนวคิดของการสร้างสรรคณุคา่ของบริการทางการแพทย์ โดยใช้ Knowledge Based 
ผสม Local Content สร้าง Value Creation ลงทนุในบริการเพ่ือให้ได้ Product Differentiation 
ตลอดจนก้าวไปในสาขาท่ีประเทศไทยมีความช านาญ (Niche) อยา่งแท้จริง ก าหนดเป้าหมายเพ่ือ
พฒันาประเทศไทยให้เป็นศนูย์กลางสขุภาพนานาชาติ โดยใช้ทรัพยากรบคุคล และ
ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มคา่ เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย  รูปแบบศนูย์กลาง
สขุภาพระดบันานาชาติ ประกอบด้วย 

1. บริการรักษาพยาบาล:  
 1.1 ศนูย์กลางบริการรักษาพยาบาลทนัตกรรม 
 1.2 ศนูย์กลางบริการรักษาพยาบาลเฉพาะทาง (Excellent Center) 
 1.3 ศนูย์กลางบริการสง่เสริมสขุภาพ (Health Promotion) 
 1.4 ศนูย์กลางบริการรักษาพยาบาลผู้สงูอายแุบบ Long Term Care 
2. บริการเพ่ือสง่เสริมสขุภาพ: 

2.1 ศนูย์กลางบริการสปาเพ่ือสขุภาพ 
2.2 ศนูย์กลางบริการนวดเพ่ือสขุภาพ  
2.3 ศนูย์กลางบริการเพ่ือสง่เสริมสขุภาพอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
2.4 ศนูย์กลางบริการเพ่ือสง่เสริมสขุภาพแบบพ านกัระยะยาว (Long Stay for Heath) 

3. บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก: 
3.1 ศนูย์กลางบริการแพทย์แผนไทย 
3.2 ศนูย์กลางบริการแพทย์ทางเลือก 
3.3 ศนูย์กลางบริการเพ่ือสขุภาพของการใช้ชีวิตและสขุภาพอยา่งสมดลุ 

4. สมนุไพรไทยและผลิตภณัฑ์สขุภาพ: 
4.1 ศนูย์กลางการปลกูสมนุไพรไทยท่ีผา่นมาตรฐาน GAP 
4.2 ศนูย์กลางของโรงงานการผลิตสมนุไพรไทยท่ีผา่นมาตรฐาน GAP 
4.3 ศนูย์กลางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีได้มาตรฐาน 
4.4 ศนูย์กลาง Clinical Trial รองรับสมนุไพรไทย 

 

  ประกอบด้วยยทุธศาสตร์ตา่ง ๆ ดงันี ้
1. ยทุธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัด้านธุรกิจสขุภาพ 
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 การจดัตัง้ส านกังานบริหารแผนยทุธศาสตร์ฯ เพื่อท าหน้าท่ีเป็นองค์กรกลางในการ
ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์/โครงการทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ด าเนินงานในลกัษณะเป็นหนว่ยงาน
บริหารจดัการแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือก าหนดทิศทางของประเทศไทย โดยบรูณาการการท างานร่วมกบั
ทกุภาคสว่นและภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง พร้อมจดัท าข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย ตลอดจนท า
หน้าท่ีเป็นตวัแทนของประเทศไทยด้านบริการสขุภาพ 

 การพฒันาศกัยภาพของสถานบริการสขุภาพ/สถาบนัการศกึษาให้มีขีด
ความสามารถในการจดับริการสขุภาพและการจดัการศกึษาประเภทตา่ง ๆ ในรูปแบบ Cluster ตาม
ความพร้อมของแตล่ะพืน้ท่ีเพ่ือให้สามารถสร้างเป็นรายได้แก่ประเทศไทยได้ 

 การก าหนดรูปแบบการจดับริการสขุภาพท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เชน่ การ
พฒันาระบบ Pricatization ในสถานบริการสขุภาพภาครัฐ หรือการพฒันาระบบ Pricate Public 
Partnership พร้อมจดัท าเป็นข้อเสนอแนะหรือข้อก าหนดตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 การก าหนดมาตรการเฝ้าระวงัผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการด าเนินงานตาม
ยทุธศาสตร์ และก าหนดแนวทางการเยียวยาท่ีเหมาะสม 

 การศกึษาและตดิตามนโยบายด้านสขุภาพของประเทศตา่ง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
กลุม่ประเทศท่ีประกาศนโยบาย Medical Hub เชน่เดียวกบัไทย 

 การจดัท า Country Profile ของประเทศตา่ง ๆ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมลูในการ
ด าเนินงาน 

 การจดัท าแผนพฒันาบคุลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุเพ่ือรองรับการ
ด าเนินงานด้าน Medical Hub ด้วยการก าหนดก าลงัการผลิต การกระจายท่ีเหมาะสม 

 การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาในศาสตร์สขุภาพประเภทตา่ง ๆ 
ตัง้แตส่ถาบนัการศกึษา หลกัสตูร ผู้ เรียน แบบครบวงจร 

 การจดัท าคลงัข้อมลูงานวิจยัในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีสามารถตอ่ยอดในเชิงพาณิชย์และ
มีประโยชน์ตอ่ภาคธุรกิจ ด้วยวิธีการเช่ือมโยงข้อมลูกบัหนว่ยงานหรือสถาบนัการศกึษาท่ีมีภารกิจใน
การวิจยัและพฒันา 

 การพฒันาระบบการเรียนการสอนนอกห้องเรียนด้านบริการสขุภาพในรูปแบบตา่ง ๆ 

 การปรับปรุงกฏหมาย เพ่ือสนบัสนนุการพฒันาธุรกิจสขุภาพ และสง่เสริมชอ่งทาง
การตลาด อนัจะเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัผู้ รับบริการทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติ 
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 การก าหนดสารัตถะของประเทศไทยด้านบริการสขุภาพ มีความถกูต้อง และเกิด
ประโยชน์สงูสดุภายใต้การเจรจาการค้าเสรีภาคบริการใน Mode 1 Mode 2  Mode 3  Mode 4 
ตามกรอบความตกลงตา่ง ๆ  

 ผลกัดนัให้มีผู้แทนหลกัของประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในกรอบความตกลงระดบั
นานาชาติ 

 การเตรียมความพร้อมของสถานบริการ ผู้ประกอบการ และอ่ืน ๆ ให้มีความพร้อม
ในการก้าวเข้าสูก่ารเจรจาการค้าเสรีด้านบริการสขุภาพ 

 การก าหนดมาตรการเยียวยาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จากการเจรจาการค้าเสรีภาค
บริการ 

 การจดัตัง้ศนูย์บริการสขุภาพแบบครบวงจร (One Stop Service Center) ของ
ประเทศไทย ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ประกอบด้วย การให้บริการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารแก่ผู้ ท่ีมี
ความต้องการใช้บริการทางการแพทย์ บริการสขุภาพ ผลิตภณัฑ์สขุภาพ ตลอดจนธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง
ของประเทศไทย แบบ On Line และ Off Line เพียงจดุเดียว (Single Window) 

 การจดัตัง้ศนูย์สารสนเทศสขุภาพระดบัชาต ิ(Cockpit Center) ประกอบด้วย 
ข้อมลูท่ีเป็น One Single Completed Data Bases เพ่ือก่อให้เกิดคลงัข้อมลูท่ีส าคญัเก่ียวกบับริการ
สขุภาพ คลงัความรู้ด้านการแพทย์และบริการสขุภาพท่ีมีความสามารถในการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมลู 
ตดิตามและพยากรณ์ข้อมลู เพ่ือน าผลลพัธ์ท่ีได้ไปสูก่ารตดัสินใจในทางนโยบาย ตลอดจนสามารถ
น าเสนอการเปรียบเทียบมาตรฐาน (Benchmarking) ด้านธุรกิจบริการสขุภาพในขอบเขตท่ีไทย
สามารถแขง่ขนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 การก าหนดมาตรฐานการเช่ือมโยงข้อมลูสขุภาพแบบ HL7 และสง่เสริมพฒันาให้
สถานบริการสขุภาพทัง้ภาครัฐและเอกชนมีความพร้อมในการเช่ือมโยงข้อมลูและจดัท าข้อมลูท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกนั โดยสามารถเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมลูระหวา่งกนัได้ทัง้ภายในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

 การประชมุวิชาการด้านธุรกิจสขุภาพนานาชาติ 
 

2. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมพฒันาระบบบริการสขุภาพให้มีคณุภาพและมาตรฐานในระดบั
สากล 

 บริการรักษาพยาบาล 

 การสง่เสริมพฒันาสถานบริการสขุภาพทัง้ภาครัฐและเอกชนให้มีความพร้อมใน
การก้าวเข้าสูก่ารรับรองคณุภาพและมาตรฐานในการจดับริการระดบัสากล 
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 การสง่เสริมพฒันาสถานบริการสขุภาพทัง้ภาครัฐและเอกชนให้มีการจดับริการ
สขุภาพประเภทตา่ง ๆ ครอบคลมุทัง้ 4  มิต ิหรือจดัให้มีรูปแบบพิเศษได้ถกูต้องตามหลกัวิชาการ 
และเป็นไปตามการเปล่ียนแปลงของโลก 

 การพฒันาต้นแบบสถานบริการสขุภาพท่ีมีความสามารถในการจดัให้มีบริการ
สขุภาพแก่ชาวตา่งชาตไิด้ 

 การพฒันาสถานบริการสขุภาพให้สามารถจดับริการรักษาพยาบาลแบบ Long 
Term Care เพ่ือรองรับการก้าวเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายขุองโลก หรือการพฒันาบริการแบบ Geriatic Care 

 การพฒันาระบบการเบกิจ่ายคา่รักษาพยาบาลจากรัฐบาลในประเทศกลุม่
สแกนดเินเวีย หรือจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในกลุม่โรคหรือหตัถการท่ีประเทศไทยมีความเช่ียวชาญ 
และสอดรับกบัความต้องการของผู้ รับบริการ รวมทัง้ขยายระบบการเบิกจา่ยคา่รักษาพยาบาลจาก
ระบบประกนัสขุภาพของประเทศตา่ง ๆ 

 การพฒันาสถานบริการสขุภาพในแถบพืน้ท่ีชายทะเลให้สามารถจดับริการสุขภาพ
แบบ Climato Therapy 

 การพฒันารูปแบบ Public Private Patnership ระหวา่งสถานบริการสขุภาพทัง้
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือเสริมขีดความสามารถและศกัยภาพในการจดับริการสขุภาพ 

บริการส่งเสริมสขุภาพ 

 การสง่เสริมพฒันาสถานประกอบการท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายเพ่ือให้เข้าสูร่ะบบการ
รับรองคณุภาพและมาตรฐานในระดบัสากลและระดบันานาชาติ 

 การสง่เสริมและพฒันาสถานประกอบการประเภทพ านกัระยะยาวเพ่ือสขุภาพท่ี
เปิดด าเนินการใปนระเทศไทย ให้มีการจดับริการท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน หรือน าเสนอโปรแกรม
สขุภาพท่ีสอดรับกบัความต้องการของผู้ รับบริการ และสามารถเช่ือมโยงกบัระบบบริการสขุภาพ
ปกติของประเทศไทยได้ 

 การพฒันาศกัยภาพของชมุชนไทยในตา่งประเทศโดยใช้วดัเป็นศนูย์กลางการ
ด าเนินงานแบบรูณาการในลกัษณะบ้าน วดั ชมุชน 

 การด าเนินงานด้านบริการเพ่ือสง่เสริมสขุภาพร่วมกบัองค์กรท่ีเป็นตวัแทนหลกัของ
ธุรกิจทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

 การจดัตัง้ศนูย์สาธิตการประกอบธุรกิจบริการสขุภาพท่ีถกูต้องตามหลกัวิชาและ
เป็นแหลง่เรียนรู้ 
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บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 การจดัตัง้โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย หรือโรงพยาบาลการแพทย์ทางเลือกใน
ภาครัฐและเอกชนระดบั Excellent Center ให้ครอบคลุมทกุภมูิภาค 

 การสง่เสริมให้โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนสามารถเปิดให้บริการคลินิกแพทย์
แผนไทยในโรงพยาบาลให้ครอบคลมุทกุแหง่การแพทย์แผนไทย หรือโรงพยาบาลการแพทย์
ทางเลือก 

 การน าร่องเพ่ือพฒันาระบบการเบกิจ่ายคา่รักษาพยาบาลจากระบบประกนัสขุภาพ
จากตา่งประเทศ ในกรณีท่ีผู้ รับบริการเป็นชาวตา่งชาติแล้วเข้ามารับบริการจากโรงพยาบาลแพทย์
แผนไทยหรือโรงพยาบาลการแพทย์ทางเลือก 

 การพฒันาระบบการรับรองคณุภาพโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย หรือ
โรงพยาบาลการแพทย์ทางเลือก 

 การพฒันา Clinical Practice Guideline ของบริการแพทย์แผนไทยและบริการ
การแพทย์ทางเลือก 

 การพฒันารูปแบบการบริการเพ่ือสขุภาพด้วยการใช้ชีวิตอยูใ่นธรรมชาติอยา่ง
สมดลุ 

 การพฒันาระบบการคุ้มครองสิทธิบตัรและภมูิปัญญาอนัเกิดจากงานวิจยัหรือการ
สืบทอดองค์ความรู้กนัมาแตโ่บราณ 
 สมนุไพรไทยและผลิตภณัฑ์สขุภาพ 

 จดัท ามาตรฐาน GAP ของสมนุไพรตามบญัชียาหลกัแหง่ชาตสิ าหรับประเทศไทย
โดยประยกุต์จากหลกัเกณฑ์ของตา่งประเทศเพ่ือให้ได้สาระส าคญัท่ีสงูสดุ 

 การน ามาตรฐานไปประยกุต์ใช้ในแหลง่ปลกูสมนุไพรเพ่ือสนบัสนนุและให้ความรู้
แก่เกษตรกรพร้อมทัง้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 การพฒันาหนว่ยงานให้เป็น Certified Body กลางของประเทศไทย เชน่ ท าหน้าท่ี
เหมือนกบัหนว่ยงาน IFOM ของยโุรป 

 การจดัตัง้ศนูย์กลางการรับซือ้และขายสมนุไพรจากแหลง่ปลกูท่ีผา่นเกณฑ์ GAP 

 การพฒันาโรงงานผลิตยาสมนุไพรให้ผา่นมาตรฐาน 

 การประสานงานและสนบัสนนุแหลง่เงินเพ่ือใช้ในการปรับปรุงโรงงานเพ่ือให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
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 การสร้างโรงงานกลางเพื่อรับจ้างผลิตยา เคร่ืองส าอางค์ อาหารเสริม ผลิตภณัฑ์
สขุภาพ จากผู้ประกอบการท่ีไมส่ามารถปรับปรุงโรงงานให้ผา่นเกณฑ์ GMP 

 การพฒันาต ารับยาสมนัไพรให้มีประสิทธิภาพหรือมาตรฐานสงูขึน้ 

 การพฒันาความร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยัและโรงพยาบาลในการทดสอบตวัยา
สมนุไพร 

 ก าหนดให้มีจ านวนยาสมนุไพรเพิ่มเตมิโดยผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณาต ารับยาแหง่ชาติ (ถ้ามี) 

3. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมการตลาดและประชาสมัพนัธ์ ประกอบด้วยกิจกรรมการจดังาน
มหกรรมเพื่อสง่เสริมการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพในประเทศไทยเพ่ือน าเสนอสินค้าและบริการด้าน
สขุภาพท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน การจดันิทรรศการ หรือนดัพบคูเ่จรจา เป็นต้น 

 
สาขาบริการโทรคมนาคม 

 ธุรกิจโทรคมนาคม คือ ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการรับ-สง่สญัญาณระหวา่งผู้ใช้บริการสองฝ่าย
หรือหลายฝ่าย โดยอาศยัคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้าหรือตวักลางประเภทอ่ืนเป็นส่ือน าสญัญาณ บนพืน้ฐาน
หน้าท่ีของการเป็นตวักลางรับ-สง่สญัญาณ  

บริการโทรคมนาคมเป็นบริการท่ีมีบทบาทส าคญัตอ่ระบบเศรษฐกิจ เน่ืองจากเป็นตวักลาง
และเป็นต้นทนุในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทอ่ืน ๆ เป็นธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่ 
เก่ียวข้องกบัการให้บริการประชาชนในทกุระดบั อีกทัง้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีรุดหน้าอยา่ง
รวดเร็วในปัจจบุนั ท าให้บทบาทของบริการโทรคมนาคมมีความส าคญัยิ่งขึน้อยา่งมาก  

ธุรกิจโทรคมนาคม อาจจะแบง่เป็น 2 ระดบั นัน้คือ 
1. ธุรกิจด้านโครงข่ายโทรคมนาคม (Network Provider) หรือเรียกวา่ Bearer Services 

เป็นการให้บริการโครงสร้างพืน้ฐานการส่ือสารโทรคมนาคม ท่ีท าให้มีการโทรคมนาคมระหวา่งจดุ
ปลายทางของเครือขา่ยท่ีก าหนดไว้ เป็นสว่นท่ีเป็นฉากหลงัของบริการโทรคมนาคมท่ีผู้ใช้บริการอาจ
ไมไ่ด้สมัผสัโดยตรง แตมี่บทบาทส าคญัในฐานะกระดกูสนัหลงัของธุรกิจโทรคมนาคม และถือเป็น
โครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั รวมทัง้อาจมีนยัยะด้านความมัน่คงด้วย 

2. ธุรกิจด้านการบริการโทรคมนาคม (Service Provider) เป็นการให้บริการส่ือสาร
โทรคมนาคมระหวา่งสองจดุหรือหลายจดุเช่ือมตอ่ระหวา่งผู้ใช้บริการ โดยไมมี่การเปล่ียนรูปแบบ
หรือเนือ้หาของข้อมลูระหว่างผู้ใช้บริการต้นทางและปลายทาง เป็นส่วนท่ีเป็นฉากหน้าของบริการ
โทรคมนาคม ท่ีผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการได้ในรูปแบบตา่ง ๆ เชน่ โทรศพัท์บ้าน 
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี บริการรับ-สง่/Download   อมลู  ล บริการอินเ อร์ เป น  น ธุรกิจโทรคมนาคมใน
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สว่นของบริการโทรคมนาคมนีเ้อง ท่ีมีบทบาทส าคญัตอ่การเจรจาการค้าด้านโทรคมนาคม เน่ืองจาก
เป็นสว่นท่ีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใช้บริการ สามารถสร้างสรรค์การให้บริการเพ่ือตอบสนองตอ่ความ
ต้องการตลาด และมีบทบาทส าคญัในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือส่ือสารรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืน 
ๆ สร้างรายได้ให้กบัผู้ประกอบการทัง้ขนาดใหญ่และเล็ก 

 

ในสว่นของประเทศไทย บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) หรือ CAT เป นผู     
บริการโครง ่ายโทรศพัท์ทางไกลร  วา่งปร เท  (ยกเว้นโทรศพัท์ทางไกลระหวา่งประเทศท่ีเช่ือมตอ่
กบัประเทศเพ่ือนบ้าน 4 ปร เท ที  TOT    บริการอยู่) โดย CAT เป็นเจ้าของโครงขา่ยในสว่นท่ีเป็น
จดุเช่ือมตอ่กบัโครงขา่ยโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ (International Gateway) เพียงรายเดียวใน
ประเทศ ดงันัน้ การเช่ือมตอ่จากโครงขา่ยโทรศพัท์ภายในประเทศกบัโครงขา่ยโทรศพัท์ระหวา่ง
ประเทศ (รวมถึงการเช่ือมตอ่เพ่ือรับ-สง่ข้อมลูผ่านโครงขา่ยอินเตอร์เน็ต) ของผู้ ให้บริการโทรคมนาคม 
รายตา่ง ๆ จะต้องด าเนินการผา่นการใช้บริการโครงขา่ยของ CAT  งึอา กลา่วได วา่ผู  ช บริการ อง 
CAT คือ ผู    บริการโทรคมนาคมรายอ่ืน ๆ ท่ีต้องการเช่ือมบริการของตนเข้ากบัโครงข่ายระหวา่ง
ประเทศผา่น International Gateway  อง CAT  น   ที ปร ชาชนทั วไป   ช บริการ อง CAT 
ทางอ อมโดยผ่านผู    บริการโทรคมนาคมที เชื อม อ่ กบั International Gateway ของ CAT นั นเอง 
(กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ, 2553) 

 

สภาพตลาดโทรคมนาคมในประเทศ 
ปัจจบุนัสถานการณ์ของการบริการโทรคมนาคมไทยถือว่ามีความก้าวหน้ามากขึน้ โดย

ตลาดโทรคมนาคมในไทย ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ. 2553 ซึง่รายงานโดยส านกัพฒันานโยบายและ
กฏกตกิา ส านกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (ส านกังาน กทช.) ประกอบด้วยกิจกรรม
ส าคญั 3 กลุม่ใหญ่ ดงันี ้ 

 

1. ตลาดบริการโทรศพัท์ประจ าท่ีภายในประเทศ ในปัจจบุนัผู้ให้บริการโทรศพัท์ประจ าท่ี
ในประเทศไทยมีทัง้หมด 5 ราย  ทกุรายให้บริการในลกัษณะท่ีเป็น Network Provider คือเป็นผู้ให้ 
บริการด้านโครงขา่ยโทรศพัท์ใช้สาย และเป็น Service Provider ในส่วนท่ีเช่ือมตอ่กบัผู้ใช้บริการ มี
จ านวนผู้ใช้โทรศพัท์ประจ าท่ีประมาณ 7 ล้านราย รายได้เฉล่ียตอ่เลขหมายตอ่เดือนของผู้ให้บริการ
อยูท่ี่ 287 บาท มีการแขง่ขนัในตลาดในระดบัต ่า และมีแนวโน้มของการกระจกุตวัเพิ่มสงูขึน้ โดยผู้
ให้บริการรายส าคญั จ านวน 3 ราย มีดงันี ้

1.1 บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) หรือ TOT เป นผู้   บริการโครง า่ยโทร พัท์ภาย น 
ปร เท   ล บางส่วน องโครง ่ายโทร พัท์ทางไกลร  ว่างปร เท  (เ พา โทร พัท์ทางไกลร  ว่าง 
ปร เท  ที เชื อมตอ่กบัปร เท เพื อนบ าน 4 ประเทศท่ีมีพรมแดนติดตอ่กบัประเทศไทย ได้แก่ มาเลเซีย 
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ลาว กมัพชูา และพมา่) โดย TOT เป นเ  า องโครงข่ายท่ีตนเองให้บริการอยู่ มีสว่นแบง่ตลาดสงูท่ีสดุ  
57.35%  

1.2 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) หรือ TRUE เป็นผู้ให้บริการโทรศพัท์ใช้สาย 
หรือโทรศพัท์บ้านในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดย TRUE ให้บริการภายใต้สญัญาสมัปทาน
ท่ีตกลงไว้กบั TOT (สญัญาสมัปทานมีอาย ุ25 ปี นบั ากวนัที  29  ลุาคม 2553) 
โดยโครง ่ายโทร พัท์ ช สายที  TRUE สร าง ึ  นมาได  กูโอน   กบั TOT  ล ว ามที  กลงไว  นส ั า 
สมัปทาน ดงันั  น TRUE  งึ   บริการโทร พัท์ ช สายโดยไมไ่ด เป นเ  า องโครง ่าย   ด่ าเนินการบน 
โครง า่ย อง TOT คือ เป น Service Provider ท่ีให้บริการโทรศพัท์บ้าน มีสว่นแบง่ตลาด 28.68% 

1.3 บริษัท ทีทีแอนด์ที จ ากดั (มหาชน) หรือ TT T เป นผู    บริการโทรศพัท์ ช สายใน
สว่นภมูิภาค โดย TT T ได รับสมัปทาน    ิด ั  งโทร พัท์ ช สาย น 69  งั วดันอกเ  กรุงเทพ   ล  
ปริม  ล นลกั   เดียวกบั TRUE การ   บริการ อง TT&T อยู่ในลกัษณะท่ีเป็น Service Provider 
ท่ีให้บริการโทรศพัท์ใช้สายโดยอาศยัโครงขา่ยท่ี TOT เป็นเจ้าของ เน่ืองจาก TT&T ได้โอนโครงขา่ย
โทรศพัท์ใช้สายท่ีตนติดตัง้ให้กบั TOT  ล ว ามที  กลงไว  นส ั าสมัปทาน (ส ั าสมัปทานมีอาย ุ
25 ปี นบัจากวนัท่ี 25  ลุาคม 2536) มีสว่นแบง่ตลาด 13.97% 

ส าหรับอีก 2 รายท่ีเหลือ คือ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากดั (มหาชน) หรือ  
TTTBB  และบริษัท ทรูยนูิเวอร์แซลคอนเวอร์เจนซ์ จ ากดั (มหาชน)  หรือ TUC  เป็นผู้ให้บริการท่ีได้รับ
ใบอนญุาต ประมาณปี พ.ศ. 2549    บริการทั  งโทร พัท์พื  น าน โทร พัท์สา าร   VOIP 
โครง า่ยปร   าที  บริการ  อมลู ล อื น     มี่  านวนการ   บริการที น อยมากเม่ือเทียบกบั 3 ราย
แรก 

 

2. โทรศพัท์เคล่ือนท่ี จ านวนผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ณ สิน้ไตรมาสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 
2553 มีจ านวนประมาณ 69.68 ล้านราย หากพิจารณาในรายละเอียดของสดัสว่นโครงสร้างรายได้
ท่ีมาจากการให้บริการ 3 บริการ คือ บริการทางเสียง (Voice) บริการท่ีไมใ่ชเ่สียง (Non-voice) หรือ
บริการ SMS และ MMS และบริการอ่ืน ๆ เชน่ การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต และบริการรอสาย รายได้จาก
บริการ Voice ยงัคงมีสดัส่วนสงูท่ีสดุ 71.01% รองลงมาได้แก่บริการอ่ืน ๆ 15.41% และบริการ 
Non-voice มีสดัสว่น 13.54%  ทัง้นีผู้้ ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในประเทศไทย มีทัง้หมด 7 ราย 
โดยมีการ  ง่ นัร  วา่งกนัมากกวา่ผู ให้บริการโทรศพัท์ใช้สาย เพราะไมมี่การแยกกลุม่ผู้ใช้บริการ
อยา่งชดัเจนเช่นเดียวกบัโทรศพัท์ใช้สาย ส่วนแบง่ตลาดของผู้ให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี มีดงันี ้

2.1 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) หรือ AIS    บริการโดย ช ร บบ 
GSM 900  ือเป นผู    บริการที มีสว่น บง่ ลาดสงูสดุ นสดัสว่นราว 43.66% 
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2.2 บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) หรือ DTAC 
   บริการโดย ช ร บบ PCN 1800 มีสว่น บง่ ลาดประมาณ 30.04%  

2.3 บริษัท ทรูมฟู จ ากดั หรือ True Move    บริการโดย ช ร บบ GMS 1800 
มีสว่น บง่ ลาดปร มา  23.73% 

2.4 บริษัท CAT  Hutch มีส่วน บง่ ลาดปร มา  2.30% 
2.5 บริษัท ดจิิตอลโฟน คอมพานี จ ากดั หรือ DPC    บริการโดยร บบ PCN 1800 

สว่น บง่ ลาดปร มา  0.11% 
2.6 บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) หรือ TOT3G สว่น บง่ ลาดปร มา  0.15% 
การให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผู้ประกอบการแตล่ะราย มีความเช่ือมโยงกบั

รัฐวิสาหกิจ 2 แหง่ คือ TOT และ CAT อย่างใกล้ชิด ในฐานะท่ีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทัง้ 2 เป นเ  า อง 
สมัปทาน หรือเป็นผู้ให้บริการด้วยตนเอง (ในกรณีของ TOT และ Thai Mobile) ซึง่การท่ี
ผู้ประกอบการแตล่ะรายด าเนินกิจการภายใต้เง่ือนไขในสญัญาสมัปทานท่ีมีรายละเอียดท่ีตา่งกนั ท า
ให้ผู้ประกอบการหลายรายมีความรู้สกึวา่การแขง่ขนัท่ีเกิดขึน้มีความไมเ่ทา่เทียมกนั และได้เรียกร้อง
อยา่งตอ่เน่ืองให้มีการปรับเง่ือนไข หรือให้มีการแปรสญัญาสมัปทานเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมาก
ขึน้ โดยผู้ประกอบการเหลา่นีเ้ห็นวา่เม่ือ TOT  ล  CAT อยู ่นส าน ที เป นผู ปร กอบการอยา่ง 
เ  ม วั ก ไมค่วรน าสว่น บง่รายได  ากคู ่ ง่มา ช เป น  อได เปรียบเ นือคู ่ ง่ นัที เป นคูส่ ั า 
ปร เด นความ ดั ย งเรื องความไมเ่ป น รรม ากเงื อนไ  นส ั าสมัปทานเป นปร เด นความ ดั ย ง
ที มีมานาน  ล ยงัไมส่ามาร  าทางออกได  การที ไมส่ามาร  าทางออก นเรื องนี  ได  อา สง่ผล อ่ 
สภาว การแขง่ขนัในตลาดโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในอนาคตได้ โดยเฉพาะเม่ือมีการให้บริการโดย
ผู้ประกอบการรายใหม ่(ส านกัการค้าบริการและการลงทนุ กรมเจรจาการค้าระกว่างประเทศ, 2554) 

 

3. ตลาดอินเตอร์เน็ต ธุรกิจอินเตอร์เน็ตในไทยก าลงัขยบัเข้าสูย่คุของการรับ-สง่ข้อมลูผา่น
โครงขา่ยอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู (Broadband Internet) จากเดมิท่ีสว่นใหญ่เป็นตลาดอินเตอร์เน็ต
โดยการตอ่ผา่นโมเดม็ (Dial-up Internet) ซึง่การขยายตวัเข้าสูบ่ริการ Broadband Internet จะ
สง่ผลตอ่ธุรกิจโทรคมนาคมประเภทอ่ืน ๆ อยา่งมีนยั เน่ืองจากการรับ-สง่สญัญาณ ไมว่า่จะเป็น
สญัญาณเสียงหรือข้อมลูผา่นโครงขา่ยอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู จะสามารถเข้ามาทดแทนโครงขา่ย
โทรคมนาคมอ่ืน ๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

การขยายตวัของจ านวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยเพิ่มขึน้อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป ใน
อตัราเฉล่ียประมาณ 10   อ่ปี โดย นปี พ.ศ. 2548 ประชากรประมาณ 12   รือราว   720 000 
คน สามาร เ  า ึงบริการทางด านอินเ อร์เน   แตเ่มื อเปรียบเทียบกบัอ ัราการเ  า ึงอินเ อร์เน   
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 องปร ชากร นภมูิภาค เชน่ มาเลเซีย  ล เกา ลี    ที มีอ ัราการเ  า ึงอินเ อร์เน   อยูที่  34.41% 
 ล  60  ตามล าดบั ก็ถือได้วา่อตัราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของไทยยงัอยูใ่นระดบัท่ีต ่า (ส านกั
การค้าบริการและการลงทนุ กรมเจรจาการค้าระกวา่งประเทศ, 2554) อยา่งไรก็ตาม ไตรมาสท่ี 3 
ของ ปี พ.ศ. 2553 มีผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสงูจ านวนทัง้สิน้ 2.67 ล้านราย 
เพิ่มขึน้จากปี พ.ศ. 2552 ถึง 23.61% ในสว่นของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet Service 
Provider: ISP) ในประเทศไทยมีมากกว่า 20 ราย อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการรายหลกัยงัคงอยูใ่นกลุม่
ของผู้ให้บริการโทรศพัท์ประจ าท่ี โดย TOT มีสว่นแบง่ตลาดสงูสดุ รองลงมาคือ True Internet และ 
TTTBB ท่ีให้บริการในนาม 3BB โดยมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนของผู้ให้บริการ 659 บาท ลดลงจากปีท่ี
ผา่นมา 1.49% 

 

4. สภาพตลาดบริการโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ อตัราคา่บริการโทรศพัท์ระหวา่ง
ประเทศโดยเฉล่ียอยูท่ี่นาทีละ 17.39 บาท ลกัษณะของบริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
สามารถแบง่ได้ 3 ลกัษณะ คือ 

4.1 ระบบตอ่ตรง (International Direct Dialing: IDD) ผา่น Access Code หรือ IDD 
Prefix ให้บริการระบบตอ่ตรงอตัโนมตัผิา่นระบบเลขหมาย 3 หลกั ผ่านจากการใช้บริการผา่น
โทรศพัท์ประจ าท่ี และโทรศพัท์เคล่ือนท่ีผ่านไปยงัชมุสายโทรศพัท์ระหวา่งประเทศแล้วเช่ือมตอ่ไปยงั
เคเบลิใยแก้วใต้น า้ มีผู้ให้บริการจ านวน 6 ราย ท่ีมี IDD Prefix ได้แก่ CAT  TOT DTAC บริษัท เอไอเอ็น 
โกลบอลคอม จ ากดั (AIN) และ บริษัท ทริปเปิลที โกลบอลเน็ท จ ากดั 

4.2 ระบบการส่ือสารทางเสียงผา่นอินเทอร์เน็ต (VoIP) เป็นลกัษณะการเช่ือมตอ่ผ่าน
โครงขา่ยอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol: IP) ซึง่เป็นการใช้บริการผา่นโทรศพัท์ประจ าท่ี 
และโทรศพัท์เคล่ือนท่ีผา่นไปยงัชมุสายโทรศพัท์ระหวา่งประเทศแล้วเช่ือมตอ่ไปยงัเกตเวย์และ
โครงขา่ยอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศท่ีมีระบบ IDD  

4.3 ระบบบตัรโทรศพัท์ (International Calling Card) เป็นการโทรออกตา่งประเทศ
ผา่นระบบเช่ือมตอ่สว่นกลาง ซึง่จะใช้เลขหมายกลางของศนูย์บริการเป็นเลขหมายศนูย์กลางส าหรับ
เช่ือมตอ่ไปยงัเกตเวย์ โดยผู้ให้บริการจะอาศยัการเชา่ชว่งสญัญาณจากเจ้าของโครงข่ายและเกตเวย์
เพ่ือเช่ือมตอ่ออกตา่งประเทศ 

  

 ทัง้นี ้พระราชบญัญัตกิารประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (และได้มีการแก้ไข
เพิ่มเตมิในปี พ.ศ. 2549) ถือเป็นกฏหมายหลกัของธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย เน่ืองจากเป็น
กฏหมายท่ีก าหนดหลกัการในการท าธุรกิจโทรคมนาคม รวมถึงหลกัการในการก ากบัดแูล เนือ้หาท่ี
ส าคญัของพระราชบญัญัตดิงักลา่ว คือ บทบญัญตัวิ่าด้วยการอนญุาตให้ประกอบกิจการ
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โทรคมนาคม การใช้และเช่ือมตอ่โครงขา่ยโทรคมนาคม มาตรฐานของโครงขา่ยโทรคมนาคมและ
อปุกรณ์ สิทธิของผู้ รับใบอนญุาต สิทธิของผู้ใช้บริการ สญัญาให้บริการโทรคมนาคม คา่ธรรมเนียม
และคา่บริการในกิจการโทรคมนาคม และการก ากบัดแูลกิจการโทรคมนาคม โดยได้ก าหนดให้
ใบอนญุาตการประกอบกิจการโทรคมนาคมมี 3 แบบ รวมทัง้มีคณุสมบตัขิองผู้ขอรับใบอนญุาตใน
แตล่ะแบบ ดงันี ้
 
ใบอนญุาต คณุสมบตัิของผู้ขอรับใบอนญุาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม 

เง่ือนไขโครงขา่ยโทรคมนาคมและลกัษณะบริการ เง่ือนไขนิติบคุคล 
แบบที่ 1  ไมม่ีโครงขา่ยโทรคมนาคมเป็นของตนเอง 

 มีลกัษณะของกิจการท่ีสมควรให้มีการให้บริการ
โดยเสรี 

 ต้องเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตาม
กฏหมายไทย 

แบบที่ 2  มีหรือไมม่ีโครงขา่ยโทรคมนาคมเป็นของตนเอง 

 ให้บริการจ ากดัเฉพาะกลุม่บคุคล 

 ไมม่ีผลกระทบโดยนยัส าคญัตอ่การแขง่ขนัเสรี
อยา่งเป็นธรรมหรือตอ่ประโยชน์สาธารณะและ
ผู้บริโภค 
 

 ต้องเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตาม
กฏหมายไทย 

 ต้องมใิชเ่ป็นคนตา่งด้าว ตามกฏหมาย
วา่ด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

แบบที่ 3  มีโครงขา่ยโทรคมนาคมเป็นของตนเอง 

 ให้บริการแก่บคุคลทัว่ไปจ านวนมาก 

 มีผลกระทบโดยนยัส าคญัตอ่การแขง่ขนัโดยเสรี
อยา่งเป็นธรรมหรือตอ่ประโยชน์สาธารณะหรือมี
เหตจุ าเป็นต้องคุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ 

 ต้องเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตาม
กฏหมายไทย 

 ต้องมใิชเ่ป็นคนตา่งด้าว ตามกฏหมาย
วา่ด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

 
นอกจากนี ้พระราชบญัญตัิการประกอบกิจการโทรคมนาคม ยงัได้ให้อ านาจคณะกรรมการ

กิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กทช.) หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และ
กิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสชท.) ในปัจจบุนัในการประกาศรายละเอียด ก าหนดกฎเกณฑ์
วิธีการท่ีเก่ียวข้องกบัการก ากบัดแูลกิจการโทรคมนาคม รวมถึงเง่ือนไขในการห้ามการกระท าท่ีมี
ลกัษณะครอบง ากิจการโดยคนตา่งชาตไิว้ด้วย 
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ข้อผกูพนัของไทยในเวทีตา่ง ๆ26 
ไทยได้เข้าร่วมการเจรจาเปิดเสรีธุรกิจบริการ และบริการโทรคมนาคมมาอยา่งตอ่เน่ือง เร่ิม

ตัง้แตก่ารเจรจารอบอรุุกวยั การเจรจาภายใต้กรอบอาเซียน และการเจรจาความตกลงการค้าเสรีใน
ระดบัทวิภาคีหลายฉบบั ลา่สดุไทยได้ตกลงผกูพนัทัง้ประเดน็ด้านการก ากบัดแูลและประเดน็ด้าน
การเปิดตลาด ดงันี ้

 

ข้อผกูพนัของไทยด้านการก ากบัดแูล 
 ในชว่งท่ีไทยมีการเจรจาเปิดเสรีธุรกิจโทรคมนาคม ตัง้แตร่อบอรุุกวยัเป็นต้นมานัน้ ไทยยงัไม่
มีกฏหมายท่ีใช้ในการก ากบัดแูลธุรกิจโทรคมนาคมเป็นการเฉพาะ ดงัจะเห็นได้ว่าหลงัจากรอบ
อรุุกวยัถึง 5 ปี จงึได้มีการออกพระราชบญัญัตอิงค์กรจดัสรรคล่ืนและก ากบักิจการวิทยกุระจายเสียง 
วิทยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม ในปี พ.ศ. 2543 และพระราชบญัญตักิารประกอบกิจการ
โทรคมนาคม ในปี พ.ศ. 2544 (และกฏหมายทัง้ 2 ก็ยงัไม่มีผลใช้บงัคบัในทางปฏิบตัจินกระทัง่ปี 
พ.ศ. 2547 ท่ีมีการจดัตัง้ กทช.) ดงันัน้ ในชว่งเร่ิมต้นของการเจรจา ไทยจงึไมส่ามารถเข้าผกูพนั
ยอมรับพนัธกรณีด้านการก ากบัดแูลได้อยา่งเตม็ท่ี เพราะไทยยอ่มไมต้่องการให้กฏหมายด้าน
โทรคมนาคมและกฏเกณฑ์ท่ีจะก ากบัธุรกิจโทรคมนาคม ต้องถกูจ ากดัแนวทางไว้การออกกฏหมาย
ไว้โดยความตกลงระหว่างประเทศ 
 สิ่งท่ีไทยได้ตกลงกบัประเทศคูเ่จรจาในชว่งท่ีผ่านมา จงึเป็นได้เพียงข้อผกูพนักว้าง ๆ ท่ีระบุ
วา่ในอนาคตไทยจะพิจารณาหลกัการในการก ากบัดแูลท่ีมีการหารือกนั และจะผกูพนัหลกัการ
เหลา่นัน้ตามท่ีปรากฏในกฏหมายไทย 

สิ่งท่ีไทยผกูพนัไว้ภายใต้ WTO เก่ียวกบัการก ากบัดแูลภาคโทรคมนาคม คือ ในอนาคต
ตัง้แตปี่ พ.ศ.2549 ไทยจะพิจารณายอมรับข้อผกูพนัด้านการก ากบัดแูลท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างให้มี
การแขง่ขนั การเช่ือมตอ่โครงขา่ย การให้บริการอยา่งทัว่ถึง การให้ข้อมลูเร่ืองใบอนญุาต ความอิสระ
ขององค์กรก ากบัดแูล และการจดัสรรทรัพยากรคล่ืนความถ่ี โดยมีเง่ือนไขวา่จะต้องมีการบงัคบัใช้
กฏหมายด้านโทรคมนาคมแล้ว ซึง่ข้อผกูพนัด้านการก ากบัดแูลข้างต้นเป็นข้อผกูพนัท่ีปรากฏภายใต้
กรอบการเจรจา AFAS ของไทยเชน่กนั  ซึง่จนถึงสิน้ปี พ.ศ. 2549  ไทยยงัไมมี่การปรับเปล่ียนข้อ
ผกูพนัในด้านนีแ้ตอ่ย่างไร 
 ส าหรับการเจรจาจดัท า FTA ไทยและคูเ่จรจาได้หยิบยกประเดน็เร่ืองการก ากบัดแูลภาค
โทรคมนาคมขึน้มาหารือในหลายกรอบ แตย่งัไมส่ามารถบรรลคุวามตกลงกันได้ เน่ืองจากไทยอยู่
ในชว่งเร่ิมต้นของการบงัคบัใช้กฏหมายโทรคมนาคมจงึยงัไมพ่ร้อมจะผกูมดัหลกัการด้านก ากบัดแูล

                                         
26 ข้อมลูจากส านกัการค้าบริการและการลงทนุ กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ  
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ได้มากเทา่ใดนกั ในขณะเดียวกนัประเดน็ด้านการก ากบัดแูลท่ีมีการหารือกนัในการจดัท า FTA นัน้ 
คอ่นข้างละเอียด ซึง่ในหลายประเดน็หนว่ยงานก ากบัดแูลของไทย กสทช. ก็ยงัมีทา่ทีไมช่ดัเจนวา่จะ
สามารถยอมรับหลกัการการออกกฏกติกาในแนวทางท่ีคูเ่จรจาเสนอได้หรือไม่ 
 ปัจจบุนัประเทศไทยมีข้อผกูพนัการเปิดเสรีธุรกิจโทรคมนาคมภายใต้กรอบความตกลงด้าน
การค้าระหวา่งประเทศ 7 กรอบ โดยในสว่นของ AFAS มีข้อผกูพนัการเปิดตลาด ดงันี ้
 

กิจกรรม การบริการข้าม
พรมแดน 

การบริโภคใน
ตา่งประเทศ 

การจดัตัง้ธุรกิจ การให้บริการโดยบคุคล
ธรรมดา 

บริการโทรศพัท์ 
บริการโทรพิมพ์ 
บริการโทรเลข 
บริการโทรสาร 
บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
บริการรับฝากข้อความ 
บริการประมวลผลข้อมลูออนไลน์  

ไมมี่ข้อจ ากดั27  ไมมี่ข้อจ ากดั26  ไทยจะก าหนด
เง่ือนไขการเข้าสู่
ตลาดในภายหลงั28 

ตามที่ได้ระบใุนข้อผกูพนั
ทัว่ไป (HZ) 

บริการรับ-สง่ข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยีแบบ 
Packet-switched  
บริการรับ-สง่ข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยีแบบ 
Circuit-switched         
บริการรับ-สง่ข้อมลูผ่านระบบ Electronic 
Data 
บริการให้เชา่วงจรส าหรับใช้เฉพาะกลุม่       
บริการโทรสารที่มีการใช้งานพิเศษ
เพิ่มเติมจากเดิม เชน่ การจดัเก็บโทรสาร
เพื่อสง่ตอ่ หรือการจดัเก็บโทรสารเพื่อการ
สืบค้น 
บริการเปลี่ยนรหสัหรือรูปแบบของข้อมลู  

ไมผ่กูพนั ไมผ่กูพนั ไมผ่กูพนั ไมผ่กูพนั 

บริการข้อมลูออนไลน์ หรือสืบค้น
ฐานข้อมลู  

ใช้เครือข่าย
ตามที่ก าหนด 

ไมมี่ข้อจ ากดั สดัสว่นการถือหุ้น
ตา่งชาติไมเ่กิน 25% 

ตามที่ได้ระบใุนข้อผกูพนั
ทัว่ไป (HZ) 

วีดีโอเท็กซ์/การประชมุทางไกล/บริการให้
เชา่วงจรในประเทศ 
การสื่อสารผ่านดาวเทียมภายในประเทศ 

ใช้เครือข่าย

ตามที่ก าหนด29 

ไมมี่ข้อจ ากดั สดัสว่นการถือหุ้น
ตา่งชาติได้ไมเ่กิน 

40% 30  31 

ตามที่ระบใุนข้อผกูพนั
ทัว่ไป (HZ) 

                                         
27 ปริมาณการใช้วงจรบนโครงข่ายจะต้องผ่านชมุสาย Gateway 
28 ปัจจบุนักฏหมายโทรคมนาคมมีผลใช้บงัคบัแล้ว อยา่งไรก็ตามกฏระเบียบจะได้มีการทยอยก าหนดขึน้ โดยเร่ิมตัง้แตปี่ พ.ศ. 2549 
เป็นต้นมา ไทยจะก าหนดเง่ือนไขการเข้าสูต่ลาดตามที่ปรากฏในกฏหมายในสว่นที่เก่ียวข้องของตารางข้อผกูพนัที่เก่ียวกบัการ
ให้บริการโทรคมนาคมพืน้ฐาน 
29 ผู้ ให้บริการจะต้องใช้เครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะภายใต้ก ากบัของหน่วยงานก ากบัดแูลด้านโทรคมนาคมแหง่ชาติ  
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กิจกรรม การบริการข้าม
พรมแดน 

การบริโภคใน
ตา่งประเทศ 

การจดัตัง้ธุรกิจ การให้บริการโดยบคุคล
ธรรมดา 

ผ่านจานดาวเทียมขนาดเล็ก (VSAT) 
การให้บริการเน็ตเวิร์ค 

    

บริการอ่ืน ๆ   
บริการขายอปุกรณ์โทรคมนาคม และ
บริการให้ค าปรึกษาด้านโทรคมนาคม 
บริการลิสซิ่งอปุกรณ์สถานีโทรคมนาคม 
 
 
วีดีโอเท็กซ์/การประชมุทางไกล-บริการให้
เชา่วงจรในประเทศ 
การสื่อสารผ่านดาวเทียมภายในประเทศ
ผ่านจานดาวเทียมขนาดเล็ก (VSAT) 
การให้บริการเน็ตเวิร์ค 

 
ไมมี่ข้อจ ากดั 
(ขึน้กบัสญัญาที่
ท าให้กบัผู้ ให้
บริการที่ได้รับ
อนญุาต) 
ใช้เครือข่าย
ตามที่ก าหนด28 

 
ไมมี่ข้อจ ากดั 
 
 
 

 
ไมมี่ข้อจ ากดั 
 
 
 
 
สดัสว่นการถือหุ้น
ตา่งชาติไมเ่กิน 
40%29  30 

 
ตามที่ได้ระบใุนข้อผกูพนั
ทัว่ไป (HZ) 
 
 
 

 

 นอกจากประเดน็เร่ืองการเปิดเสรี และประเดน็เร่ืองการก ากบัดแูลธุรกิจโทรคมนาคม ซึง่เป็น
ประเด็นหลกัในการเจรจาจดัท าความตกลงการค้าระหวา่งประเทศฉบบัตา่ง ๆ แล้ว อาจมีการหยิบยก
ประเดน็อ่ืน ๆ ขึน้มาหารือได้ด้วย เช่น การจดัหมวดหมูธุ่รกิจโทรคมนาคม (Classification) ความ
ร่วมมือด้านตา่ง ๆ ความเช่ือมโยงกบัภาคเศรษฐกิจอ่ืน ข้อมลูสภาพธุรกิจโทรคมนาคม และการ
หลอมรวมทางเทคโนโลยี ผลลพัธ์ของการเจรจาในประเด็นเหลา่นี ้อาจไมไ่ด้อยูใ่นรูปพนัธกรณีท่ีแต่
ละฝ่ายจะต้องปฏิบตัิตาม โดยอาจเป็นเพียงการแลกเปล่ียนข้อมลู หรือการสร้างความเข้าใจใน
ตลาดโทรคมนาคมของคูเ่จรจาเทา่นัน้ 
 

 พฤตกิรรมการแขง่ขนัของผู้ให้บริการ (Market Conduct) ในตลาดไทย 
 ส านกัการค้าบริการและการลงทนุ กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ (2554) ได้ระบวุ่า
กิจกรรมหรือรูปแบบของการแขง่ขนัของภาคบริการโทรคมนาคมสามารถสะท้อนออกมาได้ทัง้
ทางด้านราคาและมิใชท่างด้านราคา โดยพฤตกิรรมการแขง่ขนัด้านราคา ตวัชีว้ดัจะแสดงออกมาใน
รูปของอตัราคา่บริการหรือการน าเสนอรายการสง่เสริมการขายในรูปแบบตา่ง ๆ ในการตัง้ราคา 
(Pricing) ของบริการตา่ง ๆ ได้แก่ การตัง้ราคาแบบสองส่วน (Two-part Tariff) การตัง้ราคาแตกตา่ง

                                                                                                                       
30 บริษัทที่ด าเนินธุรกิจต้องเป็นนิตบิคุคลจดทะเบียนในไทย โดยมีสดัสว่นผู้ ถือหุ้นตา่งชาติไมเ่กินร้อยละตามที่ก าหนดของทนุจด
ทะเบียน 
31 บริษัทที่ด าเนินธุรกิจ จะต้องได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการภายใต้เง่ือนไข สร้างด าเนินการ-โอน โดยหน่วยงานก ากบัดแูลด้าน
โทรคมนาคมแหง่ชาติ 
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กนั (Price Discrimination) การตัง้ราคาแบบขายพว่ง (Bundle Pricing) และการตัง้ราคาแบบเหมาจา่ย 
เป็นต้น ส าหรับพฤติกรรมการแขง่ขนัด้านท่ีมิใชด้่านราคา ตวัชีว้ดัจะแสดงออกมาในหลายรูปแบบ
เชน่เดียวกนั ได้แก่ การน าเสนอรายการสง่เสริมการขายในลกัษณะลดแลกแจกแถม การพฒันาหรือ
เสนอเทคโนโลยีใหม ่การโฆษณาโต้ตอบระหวา่งกนัของผู้ให้บริการ และพฤตกิรรมในเชิงกลยทุธ์โดย
อาศยัความได้เปรียบด้านโครงสร้างพืน้ฐาน เม่ือพิจารณาพฤตกิรรมการแขง่ขนัท่ีเกิดขึน้เฉพาะตลาด
ค้าปลีกบริการโทรคมนาคม ได้แก่ บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี บริการโทรศพัท์ประจ าปี และบริการ
อินเตอร์เน็ต นัน้ มีรายละเอียดดงันี ้
 

บริการ พฤติกรรมการแขง่ขนัด้านราคา พฤติกรรมการแขง่ขนัด้านมิใช่ราคา 
โทรศพัท์ 
ประจ าที ่

 การก าหนดคา่บริการโดยเก็บคา่ใช้สทิธิและคิด
ราคาตอ่หนว่ยเมื่อใช้บริการ (Two-part Tariff) 

 การก าหนดคา่บริการแบบเหมาจา่ยรายเดือน 

 การน าเสนอรายการสง่เสริมการขายใน
ลกัษณะพว่งกบับริการอินเตอร์เน็ต  

 การน าเสนอรายการสง่เสริมการขายใน
ลกัษณะลด แจกและแถม ได้แก่ การให้
สทิธิคา่โทรฟรี สว่นลดจากยอดการใช้
งานและการโทรไมจ่ ากดัจ านวน 

โทรศพัท์ 
เคลือ่นท่ี 

 การก าหนดอตัราคา่บริการในลกัษณะแตกตา่ง
กนั (Price Discrimination) ได้แก่  รายการ
สง่เสริมการขายโทรภายในเครือขา่ย (On-net)  
ต ่ากวา่นอกเครือขา่ย (Off-net) และรายการ
สง่เสริมการขายให้อตัราคา่บริการในแตล่ะ
ช่วงเวลาแตกตา่งกนั (Peak-off Peak)  

 การก าหนดอตัราคา่บริการโดยการเก็บคา่ใช้
สทิธิและคิดราคาตอ่หนว่ยเมื่อใช้บริการ  

 การก าหนดราคาแบบรวมหลายบริการ 
(Package) ไว้แบบจ่ายเหมา เชน่ ระหวา่งเสยีง
และข้อมลู หรือระหวา่ง SMS MMS  และ 
EDGE/GPRS 

 การน าเสนอรายการสง่เสริมการขายใน
ลกัษณะลด แจกและแถม ได้แก่ การให้
สทิธ์ิใช้สง่ SMS ฟรี หรือในอตัรา
คา่บริการท่ีต ่ากวา่ปกติ บริการพว่งกบั
บริการอื่น ๆ 

 สร้างความแตกตา่งของบริการ 
(Product Differentiation) หรือสร้าง
ตราสนิค้าและจดุเดน่ของบริการใน
เครือขา่ยตน 

 การเพิม่เทคโนโลยีบนโครงขา่ย 3G 

อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสงู 

 การก าหนดอตัราคา่บริการแบบเหมาจา่ยราย
เดือน แตร่าคาแตกตา่งกนัระหวา่งผู้ให้บริการ 
อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมการคดิอตัราคา่เช่า
ใช้โครงขา่ยโทรคมนาคมในราคาสงูกวา่ที่ควร 

 พฤติกรรมการแขง่ขนัในเชิงกลยทุธ์ใช้
ความได้เปรียบจากการเป็นผู้มีอ านาจ
ควบคมุโครงสร้างพืน้ฐาน 

 การเพิม่ความเร็วในการรับสง่ข้อมลูโดย
จ่ายคา่บริการเทา่เดมิ 

ที่มา: ส านกัเศรษฐกิจโทรคมนาคม และส านกัพฒันานโยบายและกฏกติกา ส านกังาน กทช. 
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 ทัง้นี ้ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย (2553) ได้วิเคราะห์
สถานะและการเพิ่มศกัยภาพบริการด้านโทรคมนาคมของไทยและอาเซียนไว้ ความโดยสรุปวา่  
 

การเปิดเสรีของแตล่ะประเทศตามตารางข้อผกูพนัในการเปิดตลาดการค้าบริการ ชดุท่ี 7 
พบวา่ สิงคโปร์และฟิลิปปินส์มีการเปิดเสรีในหมวดตา่ง ๆ ของบริการโทรคมนาคมมากท่ีสดุใน
อาเซียน ส าหรับประเทศไทยมีการเปิดเฉพาะสว่นของบริการโทรคมนาคม ได้แก่ บริการโทรศพัท์ 
บริการรับ–สง่ข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยีแบบ Packet-switched บริการรับ–สง่ข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยี
แบบ Circuit-switched บริการโทรพิมพ์ บริการโทรเลข บริการโทรสาร และบริการเก่ียวกบัท่ีปรึกษา
ด้านโทรคมนาคม เป็นต้น 

 

การบริการโทรคมนาคมของไทย พบวา่ ไทยมีจดุแข็งท่ีส าคญัในเร่ืองความพร้อมของ
ภาคเอกชนในการร่วมมือกบัภาครัฐ การรวมตวัของภาคเอกชนเป็นไปอยา่งเข้มแข็งสามารถแขง่กบั
ตา่งชาตไิด้ และการพฒันาให้มีความรุดหน้า อีกทัง้สถาบนัการศกึษามีความพร้อมในการผลิต
บคุลากรท่ีมีความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะทางใน 2 สาขานี ้และมีหนว่ยงานภาครัฐท่ี
ก ากบัดแูลเป็นการเฉพาะ คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กทช) 

 

นอกเหนือจากจดุแข็งดงักลา่ว สาขาบริการด้านโทรคมนาคมของไทยก็ยงัคงพบปัญหา
หลายด้าน คือ 

1. ขาดการวางนโยบายอยา่งจริงจงัจากรัฐบาล 
2. การพฒันาและความพร้อมของไทยยงัน้อยกวา่สิงคโปร์และมาเลเซีย 
3. เงินทนุของไทยยงัมีไมม่ากนกั เม่ือเปรียบเทียบกบัสิงคโปร์ท่ีมีเงินทนุหลกัพนัล้าน 
4. การเข้ามาท างานของแรงงานตา่งชาตริะดบัปฏิบตักิารยงัไมมี่การแยกแยะอยา่งชดัเจน

ในการควบคมุและติดตามการเข้ามา 
5. ยงัมีข้อจ ากดัทางกฎหมายท่ีเป็นอปุสรรคภายในประเทศท่ีท าให้ยงัไมส่ามารถแขง่ขนัได้ 

ยงัปิดกัน้ภาคเอกชนอยู่ แม้ว่าไทยจะเปิดรับเทคโนโลยีเข้ามามากแล้วก็ตาม 
6. โครงสร้างพืน้ฐานด้านโทรคมนาคมของไทยยงัมีไมค่รอบคลมุทัง้ 76 จงัหวดั จงึเป็น

อปุสรรคตอ่การเข้ามาลงทนุของตา่งชาติ 
 

ศนูย์ศกึษาการค้าระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ได้เสนอยทุธศาสตร์การ
แขง่ขนัของบริการด้านโทรคมนาคมไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยแบง่เป็นด้านตา่ง ๆ 
ดงันี ้
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1.  ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพในการแขง่ขนั 
1.1  จดัตัง้องค์กรความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีวตัถปุระสงค์ใน

การก าหนดแนวทาง มาตรการและนโยบายในการสง่เสริมการพฒันาอตุสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นผู้น าในภมูิภาคหรืออยูใ่นระดบัแถวหน้าของภมูิภาค 

1.2 ปรับปรุงและพฒันาศนูย์ให้บริการข้อมลูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความ
ถกูต้อง รวดเร็ว ทนัตอ่เหตกุารณ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนในการเข้าถึงข้อมลู โดย
การจดัตัง้แหลง่รวบรวมข้อมลูผลงานวิจยัของประเทศ รวมทัง้ให้บริการสินค้าหรือแลกเปล่ียนข้อมลู
ทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ภาคเอกชนและประชาชนทัว่ไปสามารถสืบค้นงานวิจยัได้สะดวก เพ่ือ
สง่เสริมให้มีการน าผลการวิจยัไปสูก่ารประยกุต์เพ่ือประโยชน์ตอ่อตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3 จดัตัง้ศนูย์ปฏิบตัิการเทคโนโลยีสารสนเทศในระดบัชาติ โดยมีวตัถปุระสงค์ในการ
พฒันาอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้เป็นผู้น าในภมูิภาคอาเซียน 

1.4  สนบัสนนุและสง่เสริมให้เกิดการวิจยัและพฒันา (R&D) เพ่ือน าไปสูร่ะบบเศรษฐกิจ
สงัคมแหง่ภมูิปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge-based Economy) และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขง่ขนัของประเทศ เน่ืองจากธุรกิจประเภทนีต้้องใช้เทคโนโลยีสงู และต้องมีการพฒันา
เทคโนโลยีอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึน้อยา่งรวดเร็ว 

1.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของตลาดภายในประเทศ ยทุธศาสตร์นีเ้ป็นการสร้างตลาด
ภายในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึน้ เม่ือตลาดภายในประเทศแข็งแกร่งแล้ว ก็จะเป็น
โอกาสท่ีจะพฒันาอตุสาหกรรมให้มีศกัยภาพในการแขง่ขนัในภมูิภาคอาเซียนได้เพิ่มขึน้ 

1.6  ผลกัดนัให้บริษัทไทยให้ความส าคญัในการพฒันาองค์กรของตนให้เข้าสูม่าตรฐาน
ด้านการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน่ Total Quality Management หรือ TQM  และ The 
Capability Maturity Model หรือ CMM เน่ืองจากมาตรฐานดงักลา่วเป็นมาตรฐานท่ีสามารถรับรอง
คณุภาพของบริษัทได้ และเม่ือบริษัทไทยได้เข้าสูม่าตรฐานนัน้แล้ว จะก่อให้เกิดการท างานท่ีเป็น
ระบบมากขึน้ และสง่ผลให้บริษัทไทยมีความนา่เช่ือถือและมีความโดดเดน่มากขึน้ในอาเซียน 

 

2. ด้านการพฒันาบคุลากร 
2.1 จดัตัง้สถาบนัฝึกอบรมวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งตอ่เน่ือง และถ้า

มีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม ่ๆ ขึน้มา ควรมีการจดัอบรมอย่างทนัทว่งที 
2.2 ผลกัดนัให้บคุลากรไทยมีโอกาสคดิค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึน้มาได้ด้วยตวัเอง โดย

รัฐบาลต้องอ านวยความสะดวกทางด้านการจดัหาเงินทนุ การประชาสมัพนัธ์ และการเผยแพร่ เพ่ือ
เป็นการรณรงค์ให้มีการคิดค้นเทคโนโลยีเป็นของคนไทยขึน้มา 
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2.3 สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศกึษาและภาคธุรกิจ โดยภาคเอกชนต้อง
สนบัสนนุให้นกัศกึษาเข้าฝึกงานบริษัทของตนระหวา่งก าลงัศกึษา เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
ของนกัศกึษาก่อนการเข้าปฏิบตังิานจริง อีกทัง้ควรสนบัสนนุสถาบนัการศกึษาให้มีการเพิ่มเตมิ
หลกัสตูรการปฏิบตัิการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ 

2.4 ผลกัดนัให้มีการจดัตัง้ศนูย์บม่เพาะทางธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากยิ่งขึน้
และกระจายไปตามภมูิภาคตา่ง ๆ รวมทัง้ควรประชาสมัพนัธ์ให้ผู้สนใจทราบถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ
จากการเข้ามาใช้ศนูย์บม่เพาะทางธุรกิจ เพ่ือเป็นการสง่เสริม พฒันาและยกระดบัความสามารถใน
การแขง่ขนัของอตุสาหกรรมนีโ้ดยอาศยัองค์กร สถาบนัการศกึษา ท่ีมีความพร้อมด้านบคุลากร 
ห้องปฏิบตักิาร ให้บริการด้านให้ค าปรึกษา ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

3. ด้านเงินทนุ 
3.1 จดัสรรงบประมาณสนบัสนนุผา่นศนูย์บม่เพาะธุรกิจ ผา่นทางสถาบนัการศกึษาให้ 

คนรุ่นใหมไ่ด้มีโอกาสในการท างาน 
3.2 จดัตัง้กองทนุส าหรับพฒันาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ รวมทัง้ควรจดัตัง้

กองทนุเพ่ือวิจยัและพฒันา เพ่ือสนบัสนนุอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึน้ ซึง่จะสง่ผลดี
ให้ผู้ประกอบการสามารถน าเงินทนุท่ีได้มาไปใช้ในการพฒันากิจการให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ
มากยิ่งขึน้ 

 

4. ด้านกฎหมาย 
4.1 เร่งด าเนินการปรับปรุง แก้ไข เร่งรัดการออกกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องตา่ง ๆ 

ให้มีความชดัเจน เป็นธรรมและทนัสมยัมากย่ิงขึน้ ประกอบกบัควรมีการยกเลิกกฎหมายท่ีล้าสมยั 
4.2 กฎหมาย กฎระเบียบท่ีประกาศออกมาบงัคบัใช้ควรเป็นการสง่เสริม สนบัสนนุการ

ประกอบธุรกิจมากกวา่เป็นการก ากบั ควบคมุ ดแูล เพ่ือรองรับการด าเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศไทย 

4.3 รัฐต้องออกกฎหมายมาควบคมุ เชน่ กฎหมายความรับผิดของผู้ประกอบการ ความ
ปลอดภยัข้อมลูควบคมุทิศทางตา่งชาติท่ีเข้ามาลงทนุในสิ่งท่ีไทยขาด โดยต้องค านงึถึงศกัยภาพใน
การแขง่ขนัของผู้ประกอบการไทย 

 
 บริการโลจิสตกิส์ 

โลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ (Logistics) เป็นระบบการจดัการการสง่สินค้า ข้อมลูและทรัพยากร
อยา่งอ่ืนจากจดุต้นทางไปยงัจดุบริโภคตามความต้องการ โดยประกอบด้วยกิจกรรมตา่ง ๆ คือ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
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1. การจดัการการรับหรือสง่สินค้าและการบริการลกูค้า (Order Management/Customer 
Service) 

2. การคดัเลือกบรรจภุณัฑ์เพ่ือมาใช้บรรจสุินค้า (Packaging) 
3. การขนถ่ายวสัดภุายในโรงงานหรือในคลงัสินค้า (Material Handling) 
4. การขนสง่สินค้าระหว่างสถานท่ีตา่ง ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ (Transportations/Mode 

of Transportations/Domestic and International) 
5. การจดัการคลงัสินค้า ไมว่า่จะเป็นการวางผงัสินค้าหรือสถานท่ีท่ีจะตัง้คลงัสินค้า

(Warehouse Management: Layout, Locations, Control Technology/Equipment, Facility)  
6. ระบบในการบริหารสินค้าคงคลงั เพื่อให้เกิดการหมนุเวียนหรือกระจายสินค้าได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ (Inventory Control Systems (Qty)/Material Management) 
7. การบริหารจดัการผู้ผลิตวตัถดุิบ (Supplier) เพ่ือให้ได้วตัถดุบิท่ีมีคณุภาพและเพียงพอ

ตอ่ความต้องการในเวลาท่ีเหมาะสม (Supplier Management/Material Management) 
8. การก าหนดแหลง่ท่ีตัง้ในการกระจายสินค้าเพ่ือให้เกิดการกระจายสินค้าได้อยา่งทัว่ถึง 

(Distribution Center/Distribution Hub) 
9. ระบบควบคมุการผลิต (Manufacturing/Production Control)   

 

 โลจิสตกิส์เก่ียวข้องกบั AEC ใน 2 บริบทด้วยกนั ดงันี ้(ส านกัโลจิสติกส์ กรมอตุสาหกรรม
พืน้ฐานและการเหมืองแร่, 2554) 

บริบทแรกเก่ียวข้องในประเด็นท่ีธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสตกิส์ (Logistics Service 
Providers: LSPs) เป็นหนึง่ในสาขาบริการท่ีต้องเปิดเสรีภายใต้กรอบความตกลงอาเซียน หรือ 
AFAS โดยถกูก าหนดให้อยู่ในสาขาเร่งรัด (Priority Sector) ท่ีต้องเปิดโอกาสให้นกัลงทนุอาเซียนเข้า
มาท าธุรกิจและถือหุ้นได้ไมน้่อยกว่า 49% ในปี พ.ศ. 2551  51% ในปี พ.ศ. 2553 และ 70% ในปี 
พ.ศ. 2556 ซึง่จากบริบทนีท้ าให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของไทยต้องเตรียมรับมือกบัการเปล่ียนแปลง
ตา่ง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้จากการเปิดเสรีสาขาบริการด้านโลจิสติกส์ เชน่ การเข้ามาลงทนุของผู้ให้บริการ
รายใหญ่ในประเทศอาเซียนและประเทศนอกอาเซียนเพ่ือตัง้บริษัทเสมือนเป็นนิตบิคุคลสญัชาติ
อาเซียนในประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเปิดให้ชาวตา่งชาตเิข้ามาลงทนุได้อยา่งเสรี อาทิ ประเทศ
สิงคโปร์ ซึง่บริษัทขนาดใหญ่เหลา่นีมี้ความพร้อมทัง้ด้านเงินทนุ เทคโนโลยี การให้บริการครบวงจร 
มีความช านาญเฉพาะด้าน จึงอาจส่งผลกระทบตอ่ผู้ ให้บริการโลจิสตกิส์ของไทยท่ีส่วนใหญ่เป็น 
SMEs ท่ีมีความพร้อมไมเ่ทา่บริษัทขนาดใหญ่เหลา่นัน้  
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บริบทท่ีสองเก่ียวข้องในประเดน็ท่ีการจดัการโลจิสตกิส์ (Logistics Management) ถกูจดัเป็น
หนึง่ในกลยทุธ์ส าคญัหรือเคร่ืองมือทางยทุธศาสตร์ท่ีน ามาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขง่ขนัทางการค้า เน่ืองจากการจดัการโลจิสตกิส์เก่ียวข้องกบักระบวนการวางแผน ด าเนินงาน และ
ควบคมุการเคล่ือนย้ายของสินค้าบริการ ข้อมลูและการเงิน ตัง้แตจ่ดุเร่ิมต้นของการผลิตไปสูจ่ดุ
สดุท้ายของการบริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการ และมีต้นทนุท่ีแขง่ขนัได้ โดยจะ
เห็นวา่การจดัการโลจิสตกิส์ประกอบด้วยกิจกรรมตา่ง ๆ ดงันัน้ หากประเทศไทยมีระบบโลจิสตกิส์ท่ี
มีประสิทธิภาพ เชน่ ระบบโครงสร้างพืน้ฐานการคมนาคมขนสง่ทัง้ทางบก ทางราง ทางอากาศ และ
ทางน า้ ท่ีท าให้การขนสง่สินค้า/บริการภายในประเทศและระหวา่งประเทศเป็นไปได้อยา่งสะดวก
รวดเร็ว มีระบบสารสนเทศการเช่ือมโยงข้อมลูการให้บริการระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนท่ีชว่ยเพิ่ม
ความสะดวกในการท าธุรกิจ ฯลฯ อีกทัง้ถ้าสถานประกอบการอตุสาหกรรมของไทยมีการบริหาร
จดัการโลจิสติกส์ท่ีดีและมีประสิทธิภาพ จะท าให้สามารถลดต้นทนุโลจิสตกิส์ เพิ่มประสิทธิภาพและ
ผลิตภาพการผลิต ท าให้สินค้า/บริการมีต้นทนุโดยรวมท่ีถกูลง เสริมสร้างความเข้มแข็งและศกัยภาพ
ในการแขง่ขนัให้กบัผู้ประกอบการอตุสาหกรรมไทยในการเข้าสู่ AEC ได้ 
 

Roadmap บริการโลจิสตกิส์ในอาเซียน  
เพ่ือให้การเปิดเสรีบริการโลจิสตกิส์ด าเนินการได้ตามเป้าหมายในปี พ.ศ. 2558 ผู้แทน

อาเซียนได้วางแผนงานบริการโลจิสตกิส์ (Roadmap of Logistics Services Integration) เพ่ือ
ก าหนดหลกัการ ทิศทางและขอบเขตของแผนบริการโลจิสตกิส์อาเซียนใน 5 ด้าน ได้แก่ 

1.  แผนงานการเปิดตลาดบริการโลจิสตกิส์ (Logistics Services Liberalization) อาเซียน
ได้เปิดตลาดบริการโลจิสตกิส์ ในสาขาตอ่ไปนี ้

1) บริการยกขนสินค้าท่ีขนสง่ทางทะเล (Maritime Cargo Handling Services) 
2) บริการโกดงัและคลงัสินค้า (Storage and Warehousing Services)  
3) บริการตวัแทนรับจดัการขนส่งสินค้า (Freight Transport Agency Services)   
4) บริการเสริมอ่ืน ๆ (Other Auxiliary Services) เชน่ การตรวจสอบใบขน นายหน้า

คา่ระวาง การตรวจสอบคา่ระวาง การชัง่น า้หนกัและสุ่มตรวจ การรับและยอมรับคา่ระวาง การจดัเตรียม
เอกสารการขนสง่  

5) บริการจดัสง่พสัด ุ(Courier Services) โดยบริการจดัสง่ดว่น (Express Delivery 
Services: EDS) จะถกูรวมไว้ในรายการบริการท่ีจะต้องมีการเปิดเสรีตอ่ไป  

6) บริการด้านบรรจภุณัฑ์ (Packaging Services)  
7) บริการรับจดัการพธีิศลุกากร (Customs Clearance Services)   
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8) บริการขนสง่สินค้าทางทะเลระหวา่งประเทศ ไมร่วมขนส่งภายในประเทศ 
(International Maritime Freight Transportation Excluding Cabotage)  

9) การปฏิบตัติามความตกลงว่าด้วยการเปิดเสรีบริการขนส่งทางอากาศของอาเซียน 
(Air Freight Services)  

10) บริการขนสง่ทางรางระหวา่งประเทศ (International Rail Freight Transport 
Services)  

11) บริการขนสง่สินค้าทางถนนระหวา่งประเทศ (International Road Freight 
Transport) 

2. แผนงานอ านวยความสะดวกด้านการค้าและโลจิสตกิส์ (Trade and Logistics 
Facilitation)  

1) การอ านวยความสะดวกด้านการค้าและพิธีการศลุกากร (Trade and Customs 
Facilitation)  

 การออกกฏระเบียบเพ่ือปฏิบตัติามความตกลง WTO วา่ด้วยการประเมินราคา
ศลุกากร และกฎระเบียบภายใต้องค์การศลุกากร (World Custom Organization: WCO) 

 การสง่เสริมการใช้เอกสารและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

 การสง่เสริมการเปิดดา่นศลุกากาท่ีมีการให้บริการตลอด 24 ชัว่โมง 

 การพฒันาระบบตรวจสอบพิธีการสินค้าระหวา่งประเทศ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกด้านศลุกากรโดยใช้คล่ืนความถ่ีวิทย ุ(RFID) และระบบบง่ชีต้ าแหนง่ผา่นดาวเทียม (Global 
Positioning System: GPS) 

 การใช้ระบบการจดัการความเส่ียงในการตรวจสอบสินค้า (Risk 
Managemement) 

2) การอ านวยความสะดวกด้านโลจิสตกิส์ (Logistics Facilitation)  

 เพิ่มความโปร่งใสเก่ียวกบักฏระเบียบภายในด้านโลจิสตกิส์ 

 การสง่เสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากความตกลงการขนสง่สินค้าผา่นแดนใน
อาเซียน 

 การปรับปรุงโครงขา่ยสาธารณปูโภคส าหรับการขนสง่ทางบกเพ่ือเพิ่มความ
เช่ือมโยงระหวา่งกนัในอาเซียน 

 การสง่เสริมการเดนิเรือภายในภมูิภาคอาเซียน 

 การสง่เสริมให้มีการขนสง่ตอ่เน่ืองหลายรูปแบบ 



223 
 

 การสง่เสริมการท างานร่วมกนัระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนในการพฒันา
โครงขา่ยพืน้ฐานและการให้บริการโลจิสติกส์ 

 การจดัท ากลไกเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเคล่ือนย้ายบคุลากรผู้
ให้บริการโลจิสตกิส์ 

3. แผนงานสง่เสริมผู้ให้บริการโลจิสตกิส์ในอาเซียน (Logistics Service Provider) 

 การน าวิธีปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุ (Best Practices) ในการให้บริการโลจิสติกส์มาใช้ 

 สนบัสนนุการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขาบริการโลจิสตกิส์ 

 การพฒันาและยกระดบัฐานข้อมลูผู้ให้บริการโลจิสตกิส์เพ่ือก่อให้เกิดการสร้าง
เครือข่ายผู้ให้บริการโลจิสตกิส์ในอาเซียน 

4 แผนงานเพิ่มศกัยภาพทรัพยากรมนษุย์ด้านโลจิสตกิส์ (Human Resource 
Development) อาทิ  

 การฝึกอบรมพฒันาและยกระดบัทกัษะทรัพยากรมนษุย์ด้านโลจิสตกิส์ในอาเซียน 

 สง่เสริมการจดัท าระบบมาตรฐานแรงงาน/ผู้ เช่ียวชาญท่ีให้บริการด้านโลจิสตกิส์ 

 สง่เสริมการจดัท าระบบการออกใบรับรองทกัษะให้แก่ผู้ ให้บริการด้านโลจิสตกิส์ 

 สง่เสริมให้มีการจดัตัง้ศนูย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสตกิส์ในอาเซียน 
5. แผนงานสง่เสริมการขนสง่ตอ่เน่ืองหลายรูปแบบ (Enhance Multi-model Transport) 

 การพฒันาโครงขา่ยเส้นทางการค้าหลกัของอาเซียน (ASEAN Transport 
Togistics Corridor Network) 

 การเช่ือมโยงการขนสง่หลายรูปแบบของอาเซียน 
 

จากข้อมลูของธนาคารโลกท่ีได้ท าการส ารวจและจดัล าดบัประสิทธิภาพด้านโลจิสตกิส์ 
(Logistics Performance Index: LPI) ของประเทศตา่ง ๆ ทัว่โลก จ านวน 155 ประเทศ พบว่า ในปี 
พ.ศ. 2553 ประเทศไทยถกูจดัให้อยูใ่นล าดบัท่ี 35 โดยได้คะแนน 3.29 จากคะแนนเต็ม 5 ลดอนัดบั
จากปี พ.ศ. 2551 ซึง่อยูใ่นอนัดบัท่ี 31 ขณะท่ีประเทศเยอรมนีก้าวขึน้มาครองอนัดบัท่ี 1 ของโลก
ด้วยคะแนน 4.11 และประเทศสิงคโปร์ตกลงมาอยูใ่นอนัดบัท่ี 2 มีคะแนน 4.09 ทัง้นี ้เม่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านโลจิสตกิส์ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศในกลุม่อาเซียน (ยกเว้น
ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม เน่ืองจาก World Bank ไมไ่ด้รวบรวมข้อมลูไว้) พบวา่ ประเทศไทยอยูใ่น
อนัดบัท่ี 3 ของกลุม่ประเทศอาเซียน เป็นรองจากประเทศสิงคโปร์ (อนัดบัท่ี 2 ของโลก) และ
มาเลเซีย (อนัดบัท่ี 29 ของโลก) โดยปัจจยัท่ีน ามาใช้เป็นเกณฑ์ชีว้ดั ได้แก่ พิธีการศลุกากร 
(Customs) โครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure) การสง่สินค้าระหวา่งประเทศ (International 
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Shipments) ขีดความสามารถการให้บริการโลจิสตกิส์ (Logistics Competence) ระบบการติดตาม
และตรวจสอบสินค้า (Tracking and Tracing) และการสง่มอบท่ีตรงเวลา (Timeliness) ซึง่จากการ
พิจารณาเปรียบเทียบเกณฑ์ชีว้ดัในด้านตา่ง ๆ ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย 
พบวา่ เกณฑ์ชีว้ดัท่ีประเทศไทยมีการพฒันาต ่ากวา่ทัง้สองประเทศมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ 
โครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนสง่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขีดความสามารถการให้บริการโลจิสตกิส์ 
และพิธีการศลุกากร ตามล าดบั ซึง่จากข้อมลูดงักลา่วแสดงให้เห็นวา่ประเทศไทยต้องให้ความส าคญั
กบัการพฒันาประสิทธิภาพในด้านเหล่านีใ้ห้มากขึน้ เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพด้านโลจิสตกิส์ของ
ประเทศไทยให้สามารถแขง่ขนักบัประเทศคูแ่ขง่ส าคญัในอาเซียนได้  

 

เปรียบเทียบดชันีชีว้ดัประสิทธิภาพด้านโลจิสตกิส์ (LPI) ของประเทศในกลุม่อาเซียน 
รายการ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ลาว กมัพชูา พมา่ 
Overall LPI 4.09 3.44 3.29 3.14 2.96 2.76 2.46 2.37 2.33 
Rank 2 29 35 44 53 75 118 129 133 
1) Customs 4.02 3.11 3.02 2.67 2.68 2.43 2.17 2.28 1.94 
2) Infrastructure 4.22 3.50 3.16 2.57 2.56 2.54 1.95 2.12 1.92 
3)International Shipments 3.86 3.50 3.27 3.40 3.04 2.82 2.70 2.19 2.37 
4) Logistics Competence 4.12 3.34 3.16 2.95 2.89 2.47 2.14 2.29 2.01 
5) Tracking & Tracing 4.15 3.32 3.41 3.29 3.10 2.77 2.45 2.50 2.36 
6) Timeliness 4.23 3.86 3.73 3.83 3.44 3.46 3.23 2.84 3.29 

ที่มา: ส านกัโลจิสติกส์ กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 
 

รายงานโลตสิตกิส์ของประเทศไทย ซึง่จดัท าโดยส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (2553) ในปี พ.ศ. 2552 ต้นทนุโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีมลูคา่รวม
ประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนเทา่กบั 16.8% ของ GDP ลดลงอยา่งมากจาก 
18.6% ของ GDP ในปี พ.ศ. 2551 โดยประกอบด้วย ต้นทนุคา่ขนสง่สินค้า 746.5 พนัล้านบาท 
(8.3% ของ GDP) ต้นทนุการเก็บรักษาสินค้าคงคลงั 633.3 พนัล้านบาท (7.0% ของ GDP) และ
ต้นทนุการบริหารจดัการด้านโลจิสติกส์ 138.0 พนัล้านบาท (1.5% ของ GDP) มลูคา่ต้นทนุโลจิสติกส์
ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2552 หดตวัลงกวา่ 10% เม่ือเทียบกบัมลูคา่ต้นทนุโลจิสติกส์ปี พ.ศ. 
2551 ทัง้นี ้มีสาเหตสุ าคญัมาจาก 2 ปัจจยัหลกั คือ (1) การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกซึง่สง่ผล
กระทบทางลบตอ่เศรษฐกิจไทย ท าให้อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวมหดตวัลง ซึง่กระทบ
ตอ่ไปยงัปริมาณผลผลิตในสาขาตา่ง ๆ ปริมาณขนสง่สินค้าและมลูคา่สินค้าคงคลงัท่ีลดลง รวมทัง้ 
มีการปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินกู้ลกูค้าชัน้ดี (Minimum Loan Rate; MLR) ตามสถานการณ์สภาพ
คลอ่งของเงินทนุในตลาดอีกด้วย และ (2) การปรับตวัทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเพ่ือรับมือกบั
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การชะลอตวัของอปุสงค์ในภาพรวม โดยมีความพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ
เคล่ือนย้าย จดัเก็บ และบริหารจดัการสินค้าคงคลงั รวมทัง้ ได้ด าเนินมาตรการประหยดัต้นทนุการ
ด าเนินงานภายในสถานประกอบการซึง่รวมไปถึงต้นทนุโลจิสตกิส์อยา่งเตม็ท่ี เพ่ือลดความเส่ียงและ
เพ่ือความอยูร่อดทางธุรกิจจากการได้รับปริมาณค าสัง่ซือ้ท่ีลดลงอย่างมาก 

 

เม่ือเปรียบเทียบกบัปี พ.ศ. 2550 โครงสร้างต้นทนุโลจิสติกส์ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 
2552 ยงัคงมีสดัสว่นใกล้เคียงกบัปีก่อนหน้า โดยต้นทนุการขนสง่สินค้าเป็นองค์ประกอบท่ีใหญ่ท่ีสดุ 
คดิเป็นสดัส่วน 49.4% ของต้นทนุโลจิสตกิส์รวม รองลงมา คือ ต้นทนุการเก็บรักษาสินค้าคงคลงัคิด
เป็น 41.7% และสว่นท่ีเหลือ 8.9% เป็นต้นทนุจากการบริหารจดัการด้านโลจิสตกิส์ สะท้อนให้เห็น
ถึงโครงสร้างการขนสง่ปัจจบุนัท่ียงัไมส่ามารถสนบัสนนุให้ผู้ประกอบการปรับพฤติกรรมมาใช้
รูปแบบการขนสง่ท่ีมีประสิทธิภาพด้านพลงังานได้อย่างเตม็ท่ี ในขณะท่ีสดัสว่นต้นทนุการเก็บรักษา
สินค้าคงคลงัเร่ิมมีแนวโน้มลดลงตามล าดบัอย่างตอ่เน่ือง จากเดมิท่ีมีสดัสว่น 43.6% ในปี พ.ศ. 
2550 เป็น 41.7% ในปี พ.ศ. 2552 ซึง่ถือวา่ผู้ประกอบการในภาพรวมมีความตระหนกัถึง
ความส าคญัและสามารถปรับรูปแบบธุรกิจในลกัษณะท่ีลดปริมาณสินค้าคงคลงั รวมทัง้บริหาร
จดัการต้นทนุการเก็บรักษาสินค้าคงคลงัให้ลดลงมาโดยตลอด ส าหรับต้นทนุการบริหารจดัการ
ด้านโลจิสตกิส์มีสดัสว่นเกือบเทา่เดมิท่ีประมาณ 9% ของต้นทนุโลจิสตกิส์รวม 

 

การขนสง่สินค้าภายในประเทศ 
ในปี พ.ศ. 2552 ปริมาณการขนสง่สินค้าภายในประเทศทกุประเภทลดลง โดยมีปริมาณ

รวมอยูท่ี่ 505.8 ล้านตนั ลดลงจาก 515.0 ล้านตนั ในปี พ.ศ. 2551 หรือหดตวัลง 1.8% ซึง่การขนสง่
ด้วยระบบราง (13.0%) มีการหดตวัลงมากท่ีสดุ รองลงมา คือการขนสง่ทางน า้ภายในประเทศ 
(12.8%) ส าหรับปริมาณการขนสง่ทางถนนและทางชายฝ่ังทะเล หดตวัลงเล็กน้อย  

 

ภายใต้โครงสร้างการคมนาคมขนสง่ปัจจบุนั ประเทศไทยยงัคงใช้รูปแบบการขนสง่ทางถนน
ในสดัสว่นสงูสดุถึง 83% ของปริมาณการขนสง่สินค้าทัง้หมด จากการสอบถามผู้ประกอบการ
เอกชนหลายราย พบวา่ ในปี พ.ศ. 2552 เกิดปรากฏการณ์ท่ีผู้ประกอบการบางสว่นซึ่งเคยใช้บริการ
ขนสง่สินค้าทางรถไฟได้หนัมาใช้รถบรรทกุมากขึน้ เน่ืองจากผู้ให้บริการรถบรรทกุมีการแขง่ขนัด้าน
ราคากนัอยา่งรุนแรงตลอดช่วงท่ีปริมาณสินค้าชะลอตวัลง โดยดจูากดชันีคา่บริการขนสง่สินค้าทาง
ถนนในปี พ.ศ. 2552 ซึง่อยูท่ี่ระดบั 119.4 ลดลงมากจากระดบั 132.5 ในปี พ.ศ. 2551 (ท่ีมา 
กระทรวงพาณิชย์) จงึท าให้คา่ระวางสินค้าทางรถไฟในปี พ.ศ. 2552 มีราคาสงู ในขณะเดียวกนักบั
ท่ีบริการขนสง่ทางรถไฟยงัคงมีข้อจ ากดัซึง่ยงัไมไ่ด้รับการแก้ไขอยา่งเป็นระบบจากหน่วยงานรัฐท่ี
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รับผิดชอบ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองตารางเวลาและความถ่ีในการให้บริการ การขาดแคลนหวัรถจกัรและ
แคร่บรรทกุ รวมทัง้ระบบรถไฟทางคูใ่นเส้นทางขนสง่ส าคญัซึง่ยงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

 

การขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศ 
ในปี พ.ศ. 2552 ปริมาณการขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศเกือบทกุประเภทยกเว้นการขนสง่

ทางถนนหดตวัลงอยา่งชดัเจน โดยมีปริมาณการขนสง่สินค้ารวมอยูท่ี่ 204 ล้านตนั ลดลงจาก 210 
ล้านตนัในปี 2551 หรือหดตวัลงประมาณ 3% โดยการขนสง่สินค้าทางรถไฟ มีปริมาณหดตวัสงูสดุ 
(49%) รองลงมาได้แก่การขนสง่ทางอากาศ (15%) และทางเรือระหว่างประเทศ (6%) ตามล าดบั
โครงสร้างการขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศของไทยมีการเปล่ียนแปลงตามล าดบั โดยเป็นการขยายตวั
ของการขนสง่ทางถนนอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ พ.ศ. 2550 กลา่วคือ มีอตัราการขยายตวั 44% และ 
32% ตอ่ปี ตามล าดบั จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีปริมาณการขนสง่สินค้าข้าม
ชายแดนทางรถบรรทกุ รวมกวา่ 21 ล้านตนั โดยคิดเป็นสดัสว่นการขนสง่ทางถนนท่ีขยบัเพิ่มขึน้เป็น
เทา่ตวัจาก 5% ในปี พ.ศ. 2550 เป็น 10% ของปริมาณขนสง่สินค้าระหว่างประเทศรวมในปี พ.ศ. 
2552 

 
รูปแบบการขนสง่ 2550 2551 2552 

ปริมาณ 
(ล้านตนั) 

อตัราการ
ขยายตวั 

ปริมาณ 
(ล้านตนั) 

อตัราการ
ขยายตวั 

ปริมาณ 
(ล้านตนั) 

อตัราการ
ขยายตวั 

ทางถนน 11.2 - 16.1 44.2 21.3 32.0 
ทางราง 0.76 - 0.37 -52.0 0.19 -48.6 
ทางเรือระหวา่งประเทศ 194.6 - 193.3 -0.7 182.4 -5.6 
ทางอากาศ 0.22 - 0.24 8.5 0.21 -15.2 
รวมปริมาณการขนสง่สินค้าระหวา่ง
ประเทศ 

206.7 - 210.0 1.6 204.1 -2.8 

 
สาเหตสุ าคญัท่ีการขนสง่สินค้าระหว่างประเทศทางถนนของไทยขยายตวัอย่างชดัเจนแม้จะ

อยูใ่นชว่งวิกฤตเิศรษฐกิจเน่ืองมาจากความก้าวหน้าและสภาพความพร้อมของโครงข่ายเช่ือมโยง
ทางถนนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนภุมูิภาคลุม่แมน่ า้โขงและภมูิภาคอาเซียน ซึง่การขยายตวั
ดงักลา่วสอดคล้องกบัแนวโน้มการขนสง่ทางบกของทัง้ภมูิภาคเอเชียท่ีเพิ่มขึน้กวา่ 30% ตัง้แตช่ว่ง
คร่ึงปีแรกของปี พ.ศ. 2552 นอกจากนี ้ยงัเห็นได้ชดัจากการท่ีผู้ให้บริการโลจิสตกิส์รายใหญ่หลาย
รายทัง้ของไทยและตา่งชาติ เร่ิมให้บริการขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศแบบตอ่เน่ืองหลายรูปแบบ
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ด้วยการเช่ือมการขนสง่ทางถนนให้ตอ่กบัการขนสง่ทางเรือและทางอากาศ จนท าให้สามารถสง่
สินค้าไปถึงมือผู้ รับปลายทาง (Door-to-door Shipment) ได้อย่างรวดเร็วและประหยดัคา่ใช้จา่ยได้
กวา่ 30% 

 

เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ ทิศทางการขนสง่สินค้าข้ามแดนและผ่านแดนของไทยกบัประเทศใน
ภมูิภาคมีความไมส่มดลุกนัระหวา่งปริมาณสินค้าขาเข้าและขาออก จากเดมิในปี พ.ศ. 2550 ท่ีเคย
มีการขนสง่สินค้าขาออกมากเป็นสองเท่าของสินค้าขาเข้า กลบัเร่ิมเปล่ียนแปลงจนกระทัง่ในปี พ.ศ. 
2552 ปริมาณขนสง่สินค้าขาเข้ามายงัประเทศไทยกลบัแซงหน้าสินค้าขาออก โดยมีปริมาณสินค้า
ขาเข้า 12.1 ล้านตนัมากกวา่สินค้าขาออก 9.1 ล้านตนั หรือมีสดัสว่นของปริมาณสินค้าขาเข้าตอ่
สินค้าขาออกอยู่ท่ี 1.3 ตอ่ 1 ตวัเลขดงักลา่วสามารถสะท้อนข้อเท็จจริงในประเด็นท่ีผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคของไทยเร่ิมได้ประโยชน์จากการน าเข้าวตัถดุิบและสินค้าราคาถกูจากประเทศเพ่ือนบ้านใน
ภมูิภาคมากขึน้ อยา่งไรก็ตามหากพิจารณาในมมุกลบักนัอาจท าให้เห็นถึงศกัยภาพของ
ประกอบการไทยในอีกแง่มมุ 

 

ในปี พ.ศ. 2552 ต้นทนุการเก็บรักษาสินค้าคงคลงัอยูท่ี่ระดบั 633.3 พนัล้านบาท หรือหดตวั
ลง 10.6% ทัง้นี ้ต้นทนุการเก็บรักษาสินค้าคงคลงัสามารถแบง่ออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ ต้นทนุการถือ
ครองสินค้าและต้นทนุบริหารสินค้าคงคลงั โดยสดัสว่นใหญ่ท่ีสดุ ได้แก่ ต้นทนุการถือครองสินค้า มี
มลูคา่ 627.3 พนัล้านบาทในปี พ.ศ. 2552 ซึง่ลดลงจาก 702.0 พนัล้านบาท ในปี พ.ศ. 2551 
ส าหรับต้นทนุบริหารสินค้าคงคลงัในปี พ.ศ. 2552 มีมลูคา่ 6.0 พนัล้านบาทลดลงจาก 6.5 พนัล้าน
บาทในปี พ.ศ. 2551 

 

ในปี พ.ศ. 2552 ต้นทนุการบริหารจดัการด้านโลจิสตกิส์มีมลูคา่เทา่กบั 138.0 พนัล้านบาท 
ลดลงจาก 153.5 พนัล้านบาทในปี 2551 หรือหดตวั 10.1% ในทิศทางเดียวกบัการหดตวัของต้นทนุ
คา่ขนสง่และต้นทนุการเก็บรักษาสินค้าคงคลงั โดยในปัจจบุนัประเทศไทยยงัอ้างอิงสมมตฐิานการ
ค านวณต้นทนุการบริหารจดัการโลจิสตกิส์ เทา่กบั 10% ของผลรวมต้นทนุคา่ขนสง่และต้นทนุการ
เก็บรักษาสินค้าคงคลงั 

 

สดัสว่นต้นทนุโลจิสติกส์ตอ่ GDP ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ พ.ศ. 
2549 โดยลดลงจาก 19.0% ในปี พ.ศ. 2549 เป็น 18.8% ในปี พ.ศ. 2550 เป็น 18.6% ในปี พ.ศ. 
2551 และเหลือ 16.8% ในปี พ.ศ. 2552 นอกจากนี ้จากการประมาณการภาวะเศรษฐกิจของไทย
ในปี พ.ศ. 2553 ท่ีคาดวา่เศรษฐกิจจะขยายตวั 7.9% ตอ่ปี พบวา่ เม่ือพิจารณาแนวโน้มการ
ขยายตวัขององค์ประกอบหลกัของต้นทนุโลจิสตกิส์ในระยะท่ีผา่นมา ในปี พ.ศ. 2553 คาดวา่จะมี
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ต้นทนุโลจิสตกิส์ตอ่ GDP อยูท่ี่ระดบัประมาณ 17.9% ตอ่ GDP เพิ่มขึน้จากปี พ.ศ. 2552 เป็นผล
จากกิจกรรมการค้าและการขนสง่ท่ีเพิ่มขึน้ตามการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจโลกและการขยายตวัของ
เศรษฐกิจไทย ประกอบกบัปัจจยัท่ีเน้นองค์ประกอบส าคญัของต้นทนุโลจิสตกิส์คือ ราคาน า้มนัในปี 
พ.ศ. 2553 ท่ีปรับตวัสงูขึน้ 

 

ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ได้ให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางการผลกัดนัการพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยในชว่งตอ่ไปวา่ยงัต้องให้
ความส าคญักบัประเดน็การพฒันา ดงัตอ่ไปนี ้

 การเร่งพฒันาขีดความสามารถของก าลงัคนด้านโลจิสตกิส์ไปสูค่วามเป็นมืออาชีพ ท่ี
สามารถพร้อมรับมือกบัภาวะการแขง่ขนัระดบัภมูิภาคภายหลงัจากท่ีเศรษฐกิจโลกและภมูิภาคฟืน้ตวั
แล้ว นอกจากนี ้รูปแบบการแขง่ขนัท่ีระดบัหว่งโซ่อปุทานของประเทศยงัคงเป็นกระแสหลกัของการ
ยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนัของธุรกิจทัว่โลกซึง่รวมถึงประเทศไทย ดงันัน้ จงึมีความ
จ าเป็นต้องเร่ิมเตรียมก าลงัคนรองรับอยา่งจริงจงั 

 มาตรการสนบัสนนุให้เอกชนมีความต่ืนตวัและมีความสามารถ รวมทัง้สร้างแรงจงูใจใน
การเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจดัการโลจิสตกิส์ด้วยตนเอง เน่ืองจากเห็นได้อยา่งชดัเจนวา่
แนวทางการพฒันาก าลงัคนหรือการยกระดบัประสิทธิภาพของธุรกิจด้วยโครงการท่ีภาครัฐ
ด าเนินการเพียงล าพงัคงไมส่ามารถสร้างธุรกิจไทยให้มีศกัยภาพในการแขง่ขนัได้ทนักบัสถานการณ์
ท่ีก าลงัเกิดขึน้ได้ ดงันัน้หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องควรมุง่เน้นมาตรการส าคญั คือ การพฒันาตวัชีว้ดั
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ในแตล่ะกลุม่อตุสาหกรรมของไทยเพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถ
น ามาใช้ประเมินความสามารถของตนเองวา่มีประสิทธิภาพแตล่ะด้านเป็นอยา่งไรเม่ือเทียบกบั
ผู้ประกอบการรายอ่ืนในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั และเพ่ือน ามาก าหนดแนวทางปรับปรุง
ประสิทธิภาพของตนเอง 

 การเร่งพฒันางานด้านการอ านวยความสะดวกทางการค้า และสนบัสนนุให้มีการใช้
รูปแบบการขนสง่ท่ีประหยดัพลงังานทัง้ระบบรางและระบบน า้ รวมถึงการใช้เทคนิคและเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัส าหรับบริหารกิจกรรมโลจิสตกิส์แตล่ะด้านอยา่งมีประสิทธิภาพยงัคงเป็นมาตรการท่ีต้อง
ผลกัดนัอยา่งตอ่เน่ืองเพราะเป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและสามารถชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพได้
อยา่งยัง่ยืนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

 นอกจากนี ้แนวโน้มการแขง่ขนัท่ีเข้มข้นขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในธุรกิจให้บริการโลจิสตกิส์ 
อนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทข้ามชาตริายใหญ่ ๆ จากทัว่โลกใช้ประเทศไทยเป็นฐานธุรกิจเพื่อบกุ
ตลาดในภมูิภาค กลายเป็นปัจจยัคกุคามความอยูร่อดของผู้ประกอบการไทยอย่างเห็นได้ชดั แตใ่น
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ขณะเดียวกนัก็สะท้อนให้เห็นโอกาสท่ีจะขยายพืน้ท่ีตลาดให้กว้างขวางและเพิ่มโอกาสในการอยูร่อด
ทางธุรกิจมากขึน้หากมีการด าเนินกลยทุธ์อยา่งเหมาะสม ดงันัน้ แนวนโยบายในชว่งตอ่ไปท่ีควรให้
ความส าคญัเชน่กนั คือ การสนบัสนนุและเร่งเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทยทัง้ภาคการ
ผลิต การค้า และบริการให้มีความพร้อมท่ีจะออกไปสูต่ลาดในระดบัภมูิภาค 

 

ศนูย์ศกึษาการค้าระหวา่งประเทศมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย (2553) ได้ศกึษาศกัยภาพ
การแขง่ขนัของธุรกิจโลจิสติกส์และขนสง่ทางบกไทยของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา่
การเปิดเสรีของแตล่ะประเทศส าหรับบริการโลจิสตกิส์ ตามข้อผกูพนัเปิดตลาดการค้าบริการชดุท่ี 7 
ของแตล่ะประเทศมีความแตกตา่งกนั โดยสาขาท่ีทกุประเทศมีการเปิดเสรี ได้แก่ การขนสง่สินค้า
ทางทะเล และบริการจดัเก็บและดแูลคลงัสินค้า ส าหรับประเทศไทยสาขาท่ีเปิดเสรี ได้แก่ การขนสง่
ทางทะเล ทางถนน และบริการเสริมด้านการขนสง่ทกุประเภท สว่นสาขาท่ีไทยยงัไมมี่การเปิดเสรี 
ได้แก่ การขนสง่สินค้าทางราง และบริการลากจงูหวัรถจกัร (Pushing and Towing Services) 
ส าหรับสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพด้านบริการโลจิสตกิส์มากท่ีสดุในภมูิภาค 
เม่ือพิจารณาตามข้อผกูพนัเปิดตลาดการค้าบริการชดุท่ี 7 พบวา่ สงิคโปร์เปิดเสรีในสาขาการขนสง่
สินค้าทางเรือและทางถนน รวมถึงเปิดเสรีบริการเสริมด้านการขนสง่ทกุประเภท ซึง่ได้แก่ การจดัเก็บ
สินค้า คลงัสินค้าและบริการตวัแทนขนสง่สินค้า เป็นต้น ในขณะท่ีมาเลเซียเปิดเสรีในการขนสง่
สินค้าทางเรือ และบริการเสริมด้านการขนสง่ ซึง่สามารถสรุปเปรียบเทียบการเปิดเสรีของแตล่ะ
ประเทศตามตารางข้อผกูพนัชดุท่ี 7 ได้ดงัตอ่ไปนี ้

 

สาขาบริการโลจิสตกิส์ ไทย บรูไน กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซี
ย 

พมา่ ฟิลปิปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม 

1. บริการขนสง่ทางทะเล (Maritime Transport Services) 
1.1 การขนสง่สนิค้าทางเรือ 
(Freight Transportation) 

          

2. บริการขนสง่ทางราง (Rail Transport Services) 
2.1 การขนสง่สนิค้าทางราง
(Freight Transportation) 

          

2.2 บริการลากจงู (Pushing 
and Towing Services) 

          

3. บริการขนสง่ทางถนน (Road Transport Services) 
3.1 การขนสง่ทางถนน (Freight 
Transportation) 
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สาขาบริการโลจิสตกิส์ ไทย บรูไน กมัพชูา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซี
ย 

พมา่ ฟิลปิปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม 

4. บริการสนบัสนนุการขนสง่ทกุหมวด (Services Auxiliary to All Modes of Transport) 
4.1 บริการยกขนสนิค้า(Cargo-
handling Services) 

          

4.2 บริการจดัเก็บและจดัการ
คลงัสนิค้า (Storage and 
Warehouse Services) 

          

4.3 บริการตวัแทนขนสง่สนิค้า 
(Freight Transport Agency 
Services) 

          

5. บริการอื่นๆ            

ท่ีมา: ศนูย์ศกึษาการค้าระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 
จากการเปรียบเทียบศกัยภาพของธุรกิจขนสง่ทางบกและบริการด้านโลจิสติกส์ของไทยกบั

ประเทศในอาเซียน โดยได้วิเคราะห์ข้อมลูภายใต้กรอบแนวคิดของแบบจ าลองไดมอนด์ (Diamond 
Model) ซึง่เป็นแบบจ าลองส าหรับการวิเคราะห์ความสามารถในการแขง่ขนัของธุรกิจ พิจารณาและ
ประเมินสภาวการณ์ปัจจบุนัของปัจจยัแวดล้อมทางธุรกิจท่ีสาคญั 4 ด้าน อนัได้แก่ (1) ด้านปัจจยั
การผลิต (Input Factor Conditions) ท่ีมีผลตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท (2) การแขง่ขนัและกลยทุธ์
ของธุรกิจ (Firm Strategy, Structure and Rivalry Context) (3) เง่ือนไขด้านอปุสงค์ (Demand 
Conditions) ท่ีเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศและตา่งประเทศในด้าน
ตา่ง ๆ และ (4) อตุสาหกรรมท่ีเช่ือมโยงและสนบัสนนุกนั (Related and Supporting Industries) 
โดยศกึษาเปรียบเทียบกบัประเทศท่ีเป็นคูแ่ขง่ส าคญัด้านโลจิสตกิส์และขนสง่ทางบกในปัจจบุนั และ
คาดวา่อาจจะเป็นคูแ่ขง่ได้ในอนาคต ประกอบด้วย ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม เทา่นัน้  

 

สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีระบบโลจิสติกส์และการบริหารจดัการด้านโลจิสติกส์ดีท่ีสดุใน
อาเซียน โดยรัฐบาลของสิงคโปร์ให้ความส าคญักบัการพฒันาด้านโลจิสติกส์อยา่งจริงจงัและ
ตอ่เน่ือง ทัง้ในด้านปัจจยัโครงสร้างพืน้ฐาน เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในระบบการบริหารจดัการ รวมทัง้มี
การปรับปรุงรูปแบบของพิธีการทางศลุกากรให้มีความทนัสมยั สะดวก รวดเร็ว โปร่งใสอยู่
ตลอดเวลา นอกจากนีภ้าครัฐยงัได้มุง่เน้นให้มีการวิจยัด้านโลจิสตกิส์อย่างเตม็ท่ี มีการศกึษาอยา่ง
ตอ่เน่ืองและเป็นระบบ 
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สว่นมาเลเซียนัน้ เป็นอีกประเทศท่ีให้ความส าคญักบัการพฒันาระบบโลจิสตกิส์ ได้ก าหนด
ทิศทางการพฒันาประเทศโดยพฒันาระบบโลจิสติกส์ไปสู่ระบบ Externality Logistics Network ซึง่
เป็นระบบท่ีมีการพฒันาต้นทนุโลจิสตกิส์ควบคูไ่ปกบัการพฒันาระบบเครือข่ายซพัพลายเชน เพ่ือ
สร้างอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกิจ การพฒันาโลจิสตกิส์ของมาเลเซียนบัวา่มีความก้าวหน้ามาก ใน
ขณะเดียวกนัมาเลเซียยงัให้ความส าคญักบัการปกป้องผู้ ให้บริการด้านโลจิสตกิส์ในประเทศ เชน่ ใน
ด้านธุรกิจคลงัสินค้า หรือธุรกิจขนสง่ เป็นต้น ซึง่เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศไทยจะมีความแตกตา่ง
กนัอย่างเห็นได้ชดั ดงันัน้ เม่ือมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึน้ ย่อมสง่ผลตอ่ธุรกิจขนสง่ทางบก
และบริการด้านโลจิสติกส์ของไทยและมาเลเซียด้วยเชน่กนั ศนูย์ศกึษาการค้าระหวา่งประเทศได้
ศกึษาเพ่ือเปรียบเทียบศกัยภาพของธุรกิจขนสง่ทางบกและบริการด้านโลจิสติกส์ของไทยกบั
มาเลเซีย ซึง่ถือได้วา่เป็นคูแ่ข่งท่ีส าคญัของไทยประเทศหนึง่ 

 

ส าหรับเวียดนามเป็นประเทศหนึง่ท่ีเน้นสง่เสริมให้มีการลงทนุจากตา่งชาติ โดยปัจจยัท่ี
เอือ้อ านวยคือ เวียดนามมีสถานการณ์ทางการเมืองท่ีมัน่คง และมีนโยบายเปิดรับการลงทนุจาก
ตา่งชาติ จงึสง่ผลให้ในภาคอตุสาหกรรมและภาคการก่อสร้างของเวียดนามมีแนวโน้มขยายตวัเพิ่ม
มากขึน้เร่ือย ๆ แตห่ากพิจารณาในธุรกิจการขนสง่สินค้าทางบกและธุรกิจด้านโลจิสติกส์ของประเทศ
เวียดนามในปัจจบุนั ยงัถือว่ามีการพฒันาน้อยกวา่ประเทศไทยมาก ทัง้ในด้านของโครงสร้าง
พืน้ฐานทางถนน รวมถึงระบบการขนสง่สินค้าทางบกและระบบโลจิสตกิส์ท่ียงัมีไมเ่พียงพอ โดย
ลกัษณะของธุรกิจขนสง่สินค้าทางบกและโลจิสติกส์ของเวียดนามนัน้ มีทัง้ท่ีด าเนินการโดยบริษัท
ของเวียดนามเอง และบริษัทตา่งชาติท่ีเข้ามาลงทนุท่ีมีการน าเทคโนโลยีและระบบการบริหารจดัการ
ท่ีทนัสมยัเข้ามาใช้ในธุรกิจด้วย 

 

ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพในด้านตา่ง ๆ ของธุรกิจโลจิสติกส์และการขนสง่ทางบกของไทย
เปรียบเทียบกบัประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม สามารถสรุปศกัยภาพความได้เปรียบ
เสียเปรียบในด้านตา่ง ๆ ได้ดงันี ้
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รายการ ไทย-สิงคโปร์ 
(ธุรกิจโลจิสติกส์) 

ไทย-มาเลเซีย 
(ธุรกิจขนสง่ทางบก) 

ไทย-เวียดนาม 
(ธุรกิจขนสง่ทางบก) 

1) ด้านปัจจัยการผลิต 
แรงงาน - ความสามารถด้านภาษาน้อย

กวา่ 
+ มีทกัษะและความช านาญด้าน
ขนสง่สินค้ามากกวา่ 

- ความสามารถด้านภาษา
น้อยกวา่ 
- ใช้เทคโนโลยีได้ไมด่ีเทา่ที่ควร 
 

- คา่จ้างแรงงานสงูกวา่
แรงงานมีน้อยกวา่ 
+ แรงงานมีความรู้มากกวา่ใช้
เทคโนโลยีได้ดีกวา่ 

บคุลากร / ผู้บริหาร - มีศกัยภาพและวสิยัทศัน์ด้านการ
บริหารจดัการด้อยกวา่ 
- ความสามารถภาษายงัสู้ไมไ่ด้ 
- ความสามารถและความสมัพนัธ์
หรือเครือข่ายการติดตอ่ทางธุรกิจ 
(Connection) กบัผู้วา่จ้าง 
(Supplier) น้อยกวา่ 

- ความสามารถด้านภาษา
หลากหลายน้อยกวา่ 
 

- ความรู้ทางภาษาด้อยกวา่ 
(เวียดนามมี CEO เป็น
ตา่งชาต)ิ 
- ความสมัพนัธ์หรือเครือข่าย
การติดตอ่ทางธุรกิจ 
(Connection) น้อยกวา่ 
 

แหลง่เงินทนุการเข้าถึง
แหลง่ทนุ 

- ระบบการเงิน/บญัช ีไมช่ดัเจน
ยากตอ่การเข้าถึงแหลง่ทนุ 

- ระบบการเงิน/บญัชีไมช่ดัเจน
ยากตอ่การเข้าถึงแหลง่ทนุ 

ไมส่ามารถสรุปได้ 
 

โครงสร้างพืน้ฐาน +/- ใกล้เคียงกนั 
- Internet ยงัไมท่ัว่ถึง 

+/- ใกล้เคียงกนั  
 

+ มีประสิทธิภาพมากกวา่ 
 

เทคโนโลยี +/- ใกล้เคียงกนั 
- ศกัยภาพของผู้ ใช้เทคโนโลยีด้อย
กวา่ 

+/- ใกล้เคียงกนั  
 

+/- ใกล้เคียงกนั  
 

การบริหารจดัการ - รูปแบบการบริหารจดัการมีความ
หลากหลายไมเ่ป็นระบบ 

+/- ใกล้เคียงกนัแตม่าเลเซียมี
ความเป็นระบบมากกวา่ 

ไมส่ามารถสรุปได้ 
 

2) การแข่งขันและกลยุทธ์ของธุรกิจ 
การแข่งขนัและกลยทุธ์
ของธุรกิจ 

+/- เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีของสิงคโปร์ 
- อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของ
สิงคโปร์มาเป็นเวลานาน 

ไมส่ามารถสรุปได้  
 

+/- ใกล้เคียงกนั 
 

ลกัษณะและบรรยากาศ
ของการแข่งขนัทางธุรกิจ 
 

- ผู้ประกอบการมีจ านวนมากและ
เป็นรายเล็ก 
- สว่นแบง่ตลาดของผู้ประกอบการ
ที่มีเจ้าของเป็นคนไทยมีน้อย การ
แข่งขนัสงู 

ไมส่ามารถสรุปได้ ไมส่ามารถสรุปได้ 

ประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

- การน าเทคโนโลยีเข้ามาในระบบ
ขนสง่ทางบกยงัมีไมม่าก 

+ มาเลเซียมีความเป็นระบบ
มากกวา่ 

ไมส่ามารถสรุปได้ 
 

3) ด้านอุปสงค์ 
ทศันคติและรสนิยมของ
ผู้ รับบริการ 
 

- ผู้วา่จ้าง (Supplier) ตา่งชาติมี
ความเชื่อมัน่ในธุรกิจของสิงคโปร์
มากกวา่ไทย 
+ ได้รับความไว้วางใจจากสิงคโปร์
ในการเรียกใช้บริการขนสง่ทางบก 

ไมส่ามารถสรุปได้ - ความสมัพนัธ์กบัประเทศจีน
และลาวด้อยกวา่เวียดนาม ท า
ให้การขนสง่ข้ามแดนไมค่อ่ย
สะดวก 
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รายการ ไทย-สิงคโปร์ 
(ธุรกิจโลจิสติกส์) 

ไทย-มาเลเซีย 
(ธุรกิจขนสง่ทางบก) 

ไทย-เวียดนาม 
(ธุรกิจขนสง่ทางบก) 

4) อุตสาหกรรมที่เช่ือมโยงและสนับสนุนกัน 
การรวมกลุม่ของ
ผู้ประกอบการ 

- ไมเ่ข้มแข็ง มีความขดัแย้งกนัเอง
สงู 

- ไมเ่ข้มแข็ง มีความขดัแย้ง
กนัเองสงู 

- ไมเ่ข้มแข็ง มีความขดัแย้ง
กนัเองสงู 

5) นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบของภาครัฐ 
นโยบาย กฎหมาย
กฎระเบียบของภาครัฐ 

- การด าเนินนโยบายของภาครัฐ
ขาดความชดัเจนและตอ่เน่ือง 
มกัจะเปลี่ยนแปลงไปตามรัฐบาล
ที่เข้ามาบริหารประเทศ 
 

- ไมมี่การบงัคบัใช้กฎระเบียบ
อยา่งเคร่งครัด 
- การเมืองไมม่ัน่คง ขาดความ
มีเสถียรภาพท าให้นโยบาย
ด าเนินไปไมร่าบร่ืน 

- ไมมี่การด าเนินงานอยา่ง
จริงจงั เปลี่ยนแปลงบอ่ยตาม
รัฐบาลผู้ประกอบการไม่
เช่ือถือ 
 

ท่ีมา: ศนูย์ศกึษาการค้าระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 2553 
 

ทัง้นี ้จากการเปรียบเทียบศกัยภาพระหวา่งธุรกิจโลจิสตกิส์ของไทยกบัสิงคโปร์ และธุรกิจ
ขนสง่สินค้าทางบกของไทยกบัมาเลเซีย และเวียดนาม จงึได้ข้อสรุปวา่ ประเทศไทยมีความได้เปรียบ
และเสียเปรียบในธุรกิจโลจิสตกิส์และการขนสง่ทางบก คือ ประเทศไทยมีความเสียเปรียบประเทศ
สิงคโปร์ในธุรกิจโลจิสตกิส์ ในขณะเดียวกนัก็ยงัมีความเสียเปรียบประเทศมาเลเซียในธุรกิจการขนสง่
ทางบกด้วยเชน่เดียว สว่นประเทศเวียดนัน้ ไทยยงัมีความได้เปรียบในธุรกิจการขนสง่ทางบก ดงันัน้ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กบัธุรกิจขนสง่สินค้าทางบกและโลจิสตกิส์ของไทยภายหลงัจากการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศนูย์ศกึษาการค้าระหวา่งประเทศ มีความเห็นว่ามีความจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ท่ีภาครัฐต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองประโยชน์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้แก่
ผู้ประกอบการโลจิสตกิส์และขนสง่ทางบกทราบอยา่งทัว่ถึง รวมทัง้มีการจดัอบรมหรือสมัมนาให้แก่
ผู้ประกอบการโดยเป็นการจดัร่วมกนัเพ่ือให้งานสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ได้ทัง้สองฝ่าย สว่น
ภาคเอกชนควรรวมตวักนัเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งของธุรกิจโลจิสติกส์และขนสง่ทางบกของไทยให้
มากกวา่ในปัจจบุนั รวมทัง้รัฐควรสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการรวมตวักนัให้เข้มแข็ง โดยจงูใจการ
ให้ผลประโยชน์ตา่ง ๆ เชน่ ภาษี สิทธิพิเศษด้านการลงทนุ เป็นต้น นอกจากนีค้วรมีการสง่เสริมการ
เรียนภาษาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากภาษาองักฤษ เชน่ ภาษาจีน หรือภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือ
เพิ่มความสามารถในการเจรจาและด าเนินธุรกิจได้ดีขึน้ ในขณะเดียวกนัควรให้ความส าคญัในการ 
สร้างเครือข่ายหรือการติดตอ่ (Connection) ด้านการขนสง่ในตา่งประเทศ เชน่ สง่เสริมให้อตุสาหกรรม
การผลิตของประเทศไทยไปลงทนุตัง้โรงงานผลิตในตา่งประเทศ จากนัน้การขนสง่ของไทยก็จะ
สามารถตามไปให้บริการ โดยรับขนสง่สินค้าหรือวตัถดุบิให้กบัโรงงานของไทย เป็นต้น 
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ขณะท่ีส านกัโลจิสตกิส์ กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ แสดงผลการวิเคราะห์ 
SWOT analysis ความพร้อมของโลจิสติกส์ไทย เปรียบเทียบกบัประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ดงันี  ้
 

 ไทย สงิคโปร์ มาเลเซีย 
จดุแขง็    มีความช านาญด้านบริการ

ขนสง่ทางถนน เนื่องจาก
เป็นระบบการขนสง่ส าคญั
ภายในประเทศและมี
เครือขา่ยทัว่ประเทศ 

  คุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจในประเทศ 

  คุ้นเคยกบัประเทศเพื่อน
บ้าน (ลาว) เนื่องจากมี
ภาษาและวฒันธรรมที่
คล้ายคลงึกนั และ
ผู้ประกอบการไทยได้เข้าไป
ลงทนุบ้างแล้ว 

 

 มีความสามารถในการแขง่ขนั
ด้านการขนสง่ทางทะเลและ
อากาศ มีการให้บริการครบ
วงจร นอกจากนัน้มี
อตุสาหกรรมตอ่เรือเป็นของ
ตวัเองด้วยมาตรฐานระดบัโลก 

 มีความเช่ียวชาญด้านการ
ขนสง่น า้มนัและก๊าซ 

 ผู้ประกอบการมีทกัษะในการ
บริหารจดัการและมี
ประสบการณ์ด้านการค้า
ระหวา่งประเทศ และใช้
เทคโนโลยีมาพฒันาและ
ยกระดบัการให้บริการ 

ได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐ
ประเทศมีนโยบายเปิดรับการ
เข้ามาด าเนินกิจการของ
ตา่งชาติด้วยนโยบายเปิดเสรี
และโครงสร้างภาษีที่เป็นมติร 
กบัภาคธุรกิจ 

 มีเครือขา่ยและพนัธมติรทาง
ธุรกิจทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

 มีความสามารถในการ
แขง่ขนัด้านการขนสง่ทาง
ทะเลและมีประสบการณ์
มายาวนาน 

 รัฐให้การสนบัสนนุ อาทิ 
การพฒันาทา่เรือและการ
ขนสง่ทางทะเล 

 มีความเช่ียวชาญด้านการ
ขนสง่น า้มนัก๊าซ 

 ผู้ประกอบการมีทกัษะใน
การบริหารจดัการและมี
ประสบการณ์ด้านการค้า
ระหวา่งประเทศ และใช้
เทคโนโลยีมาพฒันาและ
ยกระดบัการให้บริการ 

 มีเครือขา่ยธุรกิจระหวา่ง
ประเทศในธุรกิจขนสง่ทาง
ทะเลและอากาศ 

 มีการด าเนินการเชิงรุก คือ 
ออกไปลงทนุใน
ตา่งประเทศ อาทิ ธุรกิจ
สายการบิน 

 
  มีช่ือเสยีงเป็นท่ียอมรับในระดบั

สากลด้านการท าธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ การขนสง่ทางทะเล 
และทางอากาศ 

 บคุลากรมีการศกึษาและทกัษะ 

 มีช่ือเสยีงเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสากลด้านการท า
ธุรกิจระหวา่งประเทศ การ
ขนสง่ทางทะเล และทาง
อากาศ 

 บคุลากรมีการศกึษาและ
ทกัษะด้านภาษา และ 
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 ไทย สงิคโปร์ มาเลเซีย 
   เทคโนโลยี โลจิสติกส์หว่งโซ่

อปุทาน และการบริหาร
จดัการ 

จดุออ่น  ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์
ในประเทศสว่นใหญ่มีขนาด
เลก็ด าเนินธุรกิจแบบไมค่รบ
วงจรและมีเครือขา่ยไม่
เพียงพอ และยงัขาดการ
พฒันาคณุภาพการ
ให้บริการโดยเฉพาะด้าน
เทคโนโลยี 

 ขาดการสนบัสนนุจาก
ภาครัฐเนื่องจากไมม่ี
หนว่ยงานกลางดแูล
รับผิดชอบเร่ืองนีโ้ดยตรง 

 ขาดศกัยภาพในการแขง่ขนั
และการให้บริการท่ี
หลากหลายและเช่ือมโยงกบั
การขนสง่รูปแบบอื่น ๆ  

 ผู้ประกอบการขาดความ
ตระหนกัถึงประโยชน์ด้าน 

   โลจิสติกส์และหว่งโซอ่ปุทาน
อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 ขาดผู้ประกอบการท่ีเป็นท่ี
รู้จกัและมีช่ือเสยีงในระดบั
สากล 

 บคุลากรในอตุสาหกรรมขาด
ทกัษะและความรู้ด้านภาษา 
เทคโนโลยี สารสนเทศ และ
หว่งโซอ่ปุทาน และไมคุ่้นเคย
กบัการด าเนินธุรกิจระหวา่ง
ประเทศ 

 
 

 ไมคุ่้นเคยกบัการท าธุรกิจใน
ประเทศก าลงัพฒันา และการ
ท าธุรกิจในระดบัท้องถ่ินท่ียงั
ขาดการพฒันาด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน 

 พึง่พิงตลาดตา่งประเทศเป็น
หลกัเนื่องจากตลาดในประเทศ
มีขนาดเลก็ 

 ใช้เงินลงทนุในการขยายธุรกิจ
สงูในธุรกิจเดินเรือและสายการ
บินซึง่มคีวามยดืหยุน่น้อย 

 ต้นทนุด้านบคุลากรสงู 

 ไมคุ่้นเคยกบัการท าธุรกิจ
ในประเทศก าลงัพฒันาและ
การท าธุรกิจในระดบั
ท้องถ่ินท่ียงัขาดการพฒันา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

 ได้รับการสนบัสนนุจาก
รัฐบาลสงูอาจน าไปสูค่วาม
เสีย่งและความออ่นแอใน
การประกอบธุรกิจ 

 กิจการขนาดใหญ่ใช้เงิน
ลงทนุสงูอาจมีความ
ยืดหยุน่ตอ่การให้บริการ
น้อยในประเทศที่เพิ่งเติบโต
และความต้องการยงัไม่
มากพอให้เกิดการคุ้มทนุ 

 ต้นทนุบคุลากรสงู 
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 ไทย สงิคโปร์ มาเลเซีย 
โอกาส  ธุรกิจการขนสง่ชายแดนและ

ผา่นแดนมีความได้เปรียบ
ด้านภมูิศาสตร์ เนื่องจาก
ตัง้อยูใ่จกลางภมูิภาคอินโด
จีนและเอเซียตะวนัออกเฉียง
ใต้ รวมทัง้มเีครือขา่ยการ
ขนสง่ทางถนนท่ีเช่ือมโยงกบั
ประเทศเพื่อนบ้านและ
ประเทศจีน 

 พืน้ท่ีติดชายฝ่ังทะเลทัง้ 2 
ด้านโดยเฉพาะด้านอนัดา
มนั ที่มีโอกาสในการพฒันา
เป็นทา่เรือน า้ลกึ 

 ความต้องการท่ีเพิ่มขึน้จาก
การขยายตวัของเศรษฐกิจ
การค้า ระหวา่งประเทศและ
ภมูิภาคเอเซียรวมทัง้ปัจจยั
หนนุจาก FTA 

 โอกาสในการรับจ้างชว่งจาก
ผู้ประกอบการชาวตา่งชาติ 
หรือผู้ให้บริการโลจิสติกส์
บคุคลที่สาม เพิม่ขึน้ 
เนือ่งจากการขยายการลงทนุ
ของฐานการผลติในอินโดจีน 

 การเช่ือมโยงการให้บริการ
จดัการหว่งโซอ่ปุทานใน
ภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก 

 ศกัยภาพในการเติบโตด้านการ
ให้บริการโลจิสติกส์ 
Outsource ในด้านตา่ง ๆ เช่น 
การบริหารจดัการ 

 ใช้ประโยชน์จากพนัธมิตร
ตา่งชาติที่เข้ามาตัง้ส านกังาน
ในสงิคโปร์ เพื่อขยายเครือขา่ย
การให้บริการในตา่งประเทศ 

 โอกาสในการสร้างช่ือเสยีงใน
การเป็นศนูย์กลางโลจิสติกส์ที่
มีความปลอดภยัและนา่เช่ือถือ 

 ความต้องการท่ีเพิ่มขึน้จากการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจการค้า
ระหวา่งประเทศและภมูิภาค
เอเซยี 

 โอกาสขยายการให้บริการสู่
ฐานการผลติใหม ่ๆ ที่มกีาร
ขยายการลงทนุ อาทิ ลาว 
และเวียดนาม 

 ความต้องการท่ีสงูขึน้จาก
การขยายตวัของตลาด
น า้มนัและก๊าซในประเทศ
จีนและอินเดีย 

 ความต้องการท่ีเพิ่มขึน้จาก
การขยายตวัของเศรษฐกิจ
การค้าระหวา่งประเทศและ
ภมูิภาคเอเซีย 

อปุสรรค  ต้องแขง่ขนักบัผู้ประกอบการ
ทีม่ีความสามารถในการ
แขง่ขนัจากตา่งประเทศ ทัง้
ในอาเซียนและนอกอาเซียน 

 การแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ จาก
ภาวะเศรษฐกิจที่ผนัผวนและ
ความต้องการเป็น
ศนูย์กลางโลจิสติกส์ของ
ภมูิภาค 

 การแขง่ขนัสงูขึน้จากการย้าย
ฐานการผลติและศนูย์กระจาย
สนิค้าสูศ่นูย์กลางแหง่อื่น อาทิ 
จีน 

 การแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ เนื่องจาก
หลายประเทศทีม่ีศกัยภาพใน
การขนสง่ทางอากาศและทาง
ทะเล 

 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

 หลายประเทศประกาศตวั
เป็นศนูย์กลางโลจิสติกส์ใน
ภมูิภาค 

 การแขง่ขยัจากประเทศที่มี
ต้นทนุต ่ากวา่และการย้าย
ฐานการผลติไปประเทศ
อื่นๆ อาทิอตุสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ย้ายไปจีน 
เป็นต้น 
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 ไทย สงิคโปร์ มาเลเซีย 
  ความผนัผวนของราคา

พลงังาน 
 กฎระเบียบและมาตรการกีด
กนัทางการค้าที่มใิช่ภาษี 
เพื่อปกป้องอตุสาหกรรมใน
ประเทศ รวมทัง้ปัญหาด้าน
ความปลอดภยั สขุภาพ
สิง่แวดล้อมและชมุชน สง่ผล
ให้การขนสง่มีขัน้ตอนและ
ต้นทนุมากขึน้ 

   ใหม ่ๆ ในหลายประเทศ อาจ
เป็นทางเลอืกใหมแ่ละลดความ
ต้องการขนสง่ทางทะเล 

 ความผนัผวนของเศรษฐกิจ
โลกและการค้าระหวา่งประเทศ 
ท าให้เกิดความเสีย่งโดยเฉพาะ
ประเทศที่พึง่พงิรายได้จาก
การค้าระหวา่งประเทศสงู 

 การกีดกนัทางการค้ารูปแบบ
ตา่ง ๆ สง่ผลตอ่ต้นทนุการ
ด าเนินการ 

 ความต้องการท่ี
เปลีย่นแปลงไปและการ
พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ใหม ่ๆ ที่เก่ียวกบัการขนสง่
ทางถนน 

 ราคาพลงังาน 
 ความผนัผวนของเศรษฐกิจ
โลกและการค้าระหวา่ง
ประเทศ ท าให้เกิดความ
เสีย่ง โดยเฉพาะประเทศที่
พึง่พิงรายได้จากการค้า
ระหวา่งประเทศสงู 

 การกีดกนัทางการค้า
รูปแบบตา่ง ๆ สง่ผลตอ่
ต้นทนุการด าเนินการ 

 
ศกัยภาพในการเป็น ASEAN Logistics Hub ของประเทศไทย 
ด้านท าเลท่ีตัง้/เป็นศนูย์กลางของภมูิภาค  
ส านกัโลจิสตกิส์ กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ ได้วิเคราะห์ว่าประเทศไทยมี

ความได้เปรียบเชิงยทุธศาสตร์ท าเลท่ีตัง้และมีศกัยภาพในการเป็นประตกูารค้าของภมูิภาคอินโดจีน 
หรือเป็นศนูย์กลางโลจิสตกิส์ของภมูิภาคท่ีมีอาณาเขตติดตอ่กบัพรมแดนประเทศเพ่ือนบ้านหลาย
ประเทศดงันี ้(1) ทิศเหนือ ติดกบัประเทศพมา่และลาว (2) ทิศตะวนัออก ตดิกบัประเทศลาวและ
กมัพชูา (3) ทิศตะวนัตก ติดกบัประเทศเมียนมาร์ และ (4) ทิศใต้ ตดิกบัประเทศมาเลเซีย โดยมีการ
เช่ือมโยงการขนสง่กบัประเทศเพ่ือนบ้าน ทัง้ทางถนนและทางน า้ 

นอกจากนี ้ยงัมีพืน้ท่ีตดิทะเลทัง้ทางด้านอา่วไทยและทะเลอนัดามนั ท าให้สามารถเช่ือมโยง
กบัประเทศเพ่ือนบ้านได้โดยรอบ รวมทัง้ สามารถเช่ือมตอ่ประเทศจีนตอนใต้ทางด้านเหนือ และ
เวียดนามทางด้านตะวนัออกได้อีกด้วย ด้วยเหตนีุป้ระเทศไทยจงึมีศกัยภาพด้านท าเลท่ีตัง้ในการ
เป็นประต ู(Gateway) สูอ่าเซียน 
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ศนูย์กลางความร่วมมือเศรษฐกิจภมูิภาคอาเซียน 
จากกรอบความร่วมมือเหล่ียมเศรษฐกิจ 5 กรอบ ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวท่ีอยูใ่นทกุ

กรอบเหล่ียมเศรษฐกิจ โดยมีลกัษณะเป็นหน้าดา่นของภมูิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ ดงันี ้(1) 
ภาคเหนือ มีความร่วมมือส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ (Upper Mekong Economic Cooperation Strategy: 
UMEC) ในอนภุมูิภาคลุม่แม่น า้โขงตอนบนระหวา่งภาคเหนือของไทยกบัภาคใต้ของจีน พมา่ และ
ลาว (2) ภาคตะวนัออก มีความร่วมมือหกเหล่ียมเศรษฐกิจในอนภุมูิภาคลุม่แมน่ า้โขง (Greater 
Mekong Subregion: GMS) ระหวา่งภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยกบัจีนตอนใต้ เมียนมาร์ ลาว 
กมัพชูา และเวียดนาม และมีความร่วมมือห้าเหล่ียมเศรษฐกิจ (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong 
Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ประกอบด้วย ประเทศกมัพชูา ลาว เมียนมาร์ ไทย 
และเวียดนาม (3) ภาคตะวนัตก มีความร่วมมือเจ็ดเหล่ียมเศรษฐกิจในอนทุวีปเอเซียใต้ 
(Bangladesh-India-Myanmar-Sri Lanka-Thailand Economic Cooperation: BIMSTEC) และ 
(4) ภาคใต้ มีความร่วมมือสามเหล่ียมเศรษฐกิจ (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 
Triangle: IMT-GT) 

 

การมีเส้นทางเช่ือมโยงคมนาคมกบัภมูิภาค 
เส้นทางเช่ือมโยงระหวา่งภมูิภาคตามแนวพืน้ท่ีเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ท่ีผา่น

ประเทศไทย มีดงันี ้

 เส้นทางเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (R3E) เป็นเส้นทางระหว่างประเทศไทย-ลาว-จีนตอนใต้ 
(คนุหมิง-ห้วยทราย-เชียงของ) 

 เส้นทางเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (R3W) เป็นเส้นทางระหว่างประเทศไทย-พมา่-จีนตอน
ใต้ (เชียงตงุ-ทา่ขีเ้หล็ก-แมส่าย) 

 เส้นทางเศรษฐกิจแนวตะวนัออก-ตะวนัตก (R9) เช่ือมโยงทะเลจีนใต้กบัทะเลอนัดามนั 
ผา่นพม่า ไทย ลาว และเวียดนาม (เมาะละแหมง่-เมียวะดี-แมส่อด-มกุดาหาร-สะหวนันะเขต-เว้-ดานงั) 

 เส้นทางเศรษฐกิจแนวใต้ (R1) เช่ือมโยงเส้นทางระหวา่งประเทศไทย-กมัพชูา-เวียดนาม 
(อรัญประเทศ-ปอยเปต-พนมเปญ-โฮจิมินต์ซิตี)้ 

 เส้นทางเศรษฐกิจแนวใต้ (R10) ระหว่างประเทศไทย-กมัพชูา (ตราด-เกาะกง-นามคาน) 
 

อปุสรรคส าคญัตอ่การเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย  
1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ถึงแม้วา่โดยภาพรวมประเทศไทยจะมีโครงสร้างพืน้ฐานท่ีคอ่นข้าง

พร้อม แตก่ารพฒันาด้านการคมนาคมขนสง่บางรูปแบบยงัเป็นไปอยา่งจ ากดั เชน่ ระบบขนสง่ทาง
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รางซึง่มีสดัสว่นน้อยมากเพ่ือเทียบกบัการขนสง่ทางถนน สว่นการขนสง่ทางทะเลยงัขาดทา่เรือน า้ลกึ 
โดยทา่เรือแหลมฉบงัมีศกัยภาพรองรับความต้องการได้อยา่งจ ากดั และต้องเผชิญกบัความแออดั
ของการขนสง่แบบอ่ืน ๆ ท่ีเช่ือมกบัท่าเรือ เชน่ ทางถนน ท าให้ต้องใช้ระยะเวลามากขึน้ในการขนสง่ 
สว่นการพฒันาท่าเรือด้านฝ่ังทะเลอนัดามนัต้องใช้เวลา เน่ืองจากมีประเดน็ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบั
สิ่งแวดล้อม ชมุชนและสขุภาพ ซึง่การพฒันาท่ีจ ากดันีท้ าให้การขนสง่รูปแบบตา่ง ๆ ขาดความเช่ือมโยง
กนั ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาประเทศเพ่ือนบ้าน เชน่ สิงคโปร์และมาเลเซีย พบวา่ มีการพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานด้านการขนสง่ โดยเฉพาะทา่เรือน า้ลึกขนาดใหญ่หลายแหง่ สว่นประเทศเวียดนามและพมา่ 
มีแผนท่ีจะพฒันาทา่เรือน า้ลึกขนาดใหญ่ในอนาคต ท าให้ประเทศไทยต้องเร่งพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานในสว่นนี ้และจ าเป็นต้องเร่งพฒันาการเช่ือมโยงการขนสง่กบัโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ
เพ่ือนบ้าน เพ่ือสง่เสริมศกัยภาพของระบบโลจิสติกส์ไทย เชน่ เส้นทางการขนสง่ทางถนน รวมทัง้
กฎระเบียบท่ีอ านวยความสะดวกมากขึน้ ตวัอยา่งปัญหาด้านโครงสร้างพืน้ฐานท่ีพบ เชน่ 

 การขนสง่สินค้าทางรถไฟไมไ่ด้รับความนิยมเทา่ท่ีควร เน่ืองจากขาดการปรับปรุง
บริการและการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง ไมส่ามารถใช้เคร่ืองมืออปุกรณ์ได้อยา่งเตม็ท่ี 

 ชอ่งทางผา่นเข้าออกทา่เรือแหลมฉบงัมีความแออดั ไมส่อดคล้องกบัปริมาณสินค้า
ท่ีมาใช้บริการและการขยายตวัในอนาคต 

 ถนนทางผา่นเข้า-ออกศนูย์กระจายสินค้าท่ีลาดกระบงัมีสภาพช ารุด การจราจร
ตดิขดั ท าให้การขนสง่สินค้าลา่ช้าหรือเกิดความเสียหายจากการขนสง่ 

2. ด้านบคุลากรและองค์ความรู้ทางโลจิสตกิส์ ปัญหาหลกัในด้านบคุลากรโลจิสตกิส์ เชน่ 

 ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจดัการด้านโลจิสตกิส์ และการ
น าเทคโนโลยีมาใช้กบัโลจิสตกิส์ให้เกิดประโยชน์ 

 ขาดแคลนบคุลากรท่ีมีความรู้ในด้านการจดัการโลจิสติกส์ ท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ผู้ประกอบการทัง้ในระดบัผู้บริหารและระดบัปฏิบตัิการ 

 ขาดทกัษะความรู้ทางด้านภาษาองักฤษซึง่จ าเป็นตอ่การส่ือสารและการประกอบ
ธุรกิจระหวา่งประเทศ 

 ขาดข้อมลูด้านโลจิสตกิส์ ทัง้ในระดบัมหภาคและจลุภาค รวมถึงข้อมลูของทัง้ภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผน วิเคราะห์และปฏิบตัิการด้านโลจิสติกส์ให้มีความ
เหมาะสม 

 การขาดความรู้ในการจดัการเชิงกลยทุธ์ เพ่ือรับมือกบัการแขง่ขนักบัธุรกิจข้ามชาติ
ขนาดใหญ่ 
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3.  ด้านกฎหมายและกฎระเบียบข้อบงัคบั ประเทศไทยยงัมีปัญหาด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเป็นอปุสรรคตอ่ความสะดวกทางการค้า ยกตวัอยา่งเชน่ 

 กฎหมายและวิธีปฏิบตัเิก่ียวกบัพิธีการศลุกากรหรือระเบียบข้อบงัคบัของหนว่ยงาน
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการน าเข้า-สง่ออก ยงัไมร่องรับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 กฎหมายเก่ียวกบัน า้หนกัรถบรรทกุและความสงูของรถบรรทกุ เชน่ การจ ากดั
น า้หนกัรวมส าหรับรถบรรทกุสิบล้อ ไว้ไมเ่กิน 21 ตนั และความสงูไมเ่กิน 4 เมตร ซึง่ผู้ประกอบการ
ต้องการให้มีการแก้ไขกฎหมายเพ่ือเพิ่มน า้หนกัและความสงูของรถบรรทกุ โดยเห็นวา่จะชว่ยลด
ต้นทนุในการขนสง่สินค้า 

 ขาดมาตรฐานท่ีเป็นสากล เชน่ มาตรฐานบรรจภุณัฑ์ ขนาดท่ีหลากหลายและไม่
เป็นมาตรฐานเดียวกนัท าให้ยากตอ่การจดัการ ทัง้ในเร่ืองของการบรรจใุนรถขนสง่ให้ประหยดัพืน้ท่ี 
และการสง่สินค้าระหวา่งประเทศ 

4.  การพฒันาของผู้ให้บริการทางโลจิสตกิส์ ผู้ให้บริการโลจิสตกิส์ของไทยสว่นใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการขนาดเล็กท่ีให้บริการโลจิสติกส์ในกลุม่การขนสง่เทา่นัน้ จงึมีทกัษะความรู้ในการ
ให้บริการด้านโลจิสตกิส์อยา่งจ ากดั ในขณะท่ีผู้ประกอบการตา่งชาตมีิช่ือเสียงและประสบการณ์ใน
การให้บริการ มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ท่ีทนัสมยั มี
เครือข่ายหรือขอบเขตการให้บริการกว้างขวางทัว่โลก และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าได้หลากหลายรูปแบบ ด้วยเหตนีุผู้้ ให้บริการโลจิสติกส์ไทยต้องเร่งพฒันาศกัยภาพเพ่ือรับมือ
กบัการแขง่ขนัและการเข้ามาแยง่ตลาดของผู้ให้บริการโลจิสตกิส์สญัชาตอิาเซียนท่ีมีศกัยภาพ 
ตวัอยา่งปัญหาท่ีพบของผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ไทย เชน่ 

 ขาดความรู้ ความช านาญ รวมถึงทกัษะท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน 

 ขาดกฎหมายท่ีเอือ้ตอ่การประกอบการธุรกิจโลจิสตกิส์ ท าให้เกิดความไมช่ดัเจนใน
การด าเนินกิจการ 

 ขาดการสง่เสริมทางด้านสิทธิพิเศษเพ่ือชว่ยเหลือและจงูใจในการสง่เสริมให้เกิดผู้
ให้บริการเพิ่มมากขึน้ 

 ไมส่ามารถเข้าถึงแหลง่ทนุจากธนาคาร เน่ืองจากขาดหลกัทรัพย์ท่ีใช้ในการค า้ประกนั 
และธนาคารขาดความเข้าใจเก่ียวกบัการด าเนินการด้านโลจิสตกิส์ท่ีดีพอ 

 ขาดการน าไปปฏิบตัท่ีิดีและการก าหนดดชันีชีว้ดัผลการด าเนินงานในการประเมิน
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของผู้ ให้บริการโลจิสตกิส์ 
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 ขาดเครือข่ายในการเช่ือมตอ่กบัตา่งประเทศ เน่ืองจากไมมี่พนัธมิตรในการด าเนิน
ธุรกิจระหวา่งประเทศ สง่ผลให้มีเครือขา่ยการจดัการด้านโลจิสตกิส์ท่ีแคบกว่าผู้ประกอบการจาก
ตา่งประเทศ 

 ลกูค้าขาดความรู้ความเข้าใจ ไมเ่ห็นประโยชน์ในการใช้บริการด้านโลจิสติกส์จากผู้
ให้บริการโลจิสตกิส์ ซึง่สง่ผลตอ่ความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาว 

 ภาครัฐขาดการก าหนดมาตรฐานการพฒันาสง่เสริมระดบัการให้บริการด้านโลจิสติกส์ 
 

แผนงานการพฒันาโลจิสติกส์อตุสาหกรรมเพ่ือรองรับการเปิดเสรี AEC 
กระทรวงอตุสาหกรรม เป็นอีกหร่ึงหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในการพฒันาระบบโลจิสตกิส์ของ

ประเทศ โดยหนึง่ในแผนงานหลกัด้านโลจิสตกิส์อตุสาหกรรมท่ีกระทรวงอตุสาหกรรมก าลงัเร่ง
ด าเนินการเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมและเป็นการ
เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเสรี AEC คือ การลดต้นทนุโลจิสตกิส์ในสว่นของการถือครองสินค้า
คงคลงั (Inventory Carrying Cost) ให้แก่อตุสาหกรรมเป้าหมายท่ีมีต้นทนุการถือครองสินค้าคงคลงั
สงู จากกลุม่อตุสาหกรรม 6 กลุม่ ท่ีมีมลูคา่การถือครองสินค้าสงูประกอบด้วย (1) อาหาร (2) 
ปิโตรเลียมและพลาสติก (3) เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (4) ชิน้สว่นยานยนต์ (5) สิ่งทอและ
เคร่ืองนุง่หม่ และ (6) ยางพาราและผลิตภณัฑ์จากยางพารา โดยก าหนดเป้าหมายด าเนินการลด
ต้นทนุ 10% ตอ่ปี หรือ 18,000 ล้านบาทตอ่ปี ด้วยวิธีการพฒันาความสามารถการจดัการด้านโลจิ
สตกิส์และโซอ่ปุทานของสถานประกอบการอย่างน้อยปีละ 1,800 ราย บนเง่ือนไขของการลดต้นทนุโลจิ
สตกิส์ 10 ล้านบาทตอ่ราย ท าให้เป้าหมายการในด าเนินงาน 5 ปี (2555 -2559) รวมเป็นการลด
ต้นทนุด้านโลจิสติกส์ทัง้สิน้ 90,000 ล้านบาท หรือกึ่งหนึ่งของมลูคา่การถือครองสินค้าคงคลงัใน
ปัจจบุนั ซึง่กระทรวงอตุสาหกรรมตัง้เป้าหมายว่าการลดต้นทนุโลจิสตกิส์ดงักลา่วจะชว่ยเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัให้กบัภาคอตุสาหกรรมของไทย รับมือกบัการ
แขง่ขนัท่ีรุนแรงขึน้ในตลาดเสรี AEC และตลาดโลก นอกจากแผนงานการลดต้นทนุโลจิสตกิส์
ดงักลา่วข้างต้น ยงัมีแผนงานด้านโลจิสติกส์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเตรียมความพร้อมรับมือการ
เปิดเสรี AEC ท่ีกระทรวงอตุสาหกรรมได้ด าเนินการ โดยสรุปดงันี ้

1.  การเช่ือมโยงระหวา่งองค์กรตลอดโซ่อปุทาน (Supply Chain Optimization) การพฒันา
ระบบเช่ือมโยงข้อมลูด้วยมาตรฐาน Rosettanet ของอตุสาหกรรมยานยนต์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.  การปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสตกิส์ภายในองค์กร (Internal Process Improvement) 
เป็นเร่ืองของหลกัการปฏิบตัิและโลจิสตกิส์คลีนิค ให้ค าแนะน าและให้ความรู้ความเข้าใจในองค์กร 
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3.  การพฒันาขีดความสามารถด้านโลจิสตกิส์ (Logistics Capacity Building) 

 การสร้างท่ีปรึกษาด้านโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน เพ่ือใช้เป็นเครือข่ายในการให้บริการ
วินิจฉยัและให้ค าปรึกษาแก่สถานประกอบการ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการด้านโลจิสติกส์ 

 การสร้างนกัจดัการโลจิสตกิส์และซพัพลายเชนมืออาชีพ เพ่ือรองรับ AEC 2558 
4.  การสร้างปัจจยัเอือ้เพ่ือสนบัสนนุการประกอบธุรกิจของภาคอตุสาหกรรม (Industrial 

Trade Facilitation) 

 ศนูย์บริการข้อมลูด้านโลจิสตกิส์ (Logistics Service Information Center: LSIC) 
กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 

 ปรับปรุงเพิ่มประเภทกิจการท่ีให้การสง่เสริมการลงทนุ หมวด 7 กิจการบริการและ
สาธารณปูโภค ได้แก่ (1) อาคารของโรงงานอตุสาหกรรมและ/หรือคลงัสินค้าหากตัง้ในเขต
อตุสาหกรรมโลจิสตกิส์ (Logistics Park) (2) คลงัสินค้าทณัฑ์บนส าหรับประกอบการค้าเสรี (Free 
Trade Zone และ Free Zone) และ (3) เขตอตุสาหกรรมโลจิสตกิส์ (Logistics Park) 

 การพฒันามาตรฐานและความสอดคล้องของผลิตภณัฑ์ ผา่นการจดัท าข้อตกลง
การยอมรับร่วม (MRAs) ของผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม ซึง่ผลิตภณัฑ์ท่ีจดัท า MRAs แล้วเสร็จ ได้แก่ 
เคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 จดัท าระบบออกใบอนญุาตและใบรับรองเพ่ือการสง่ออกและน าเข้าสินค้าและ
เช่ือมโยงกบั National Single Window ของกรมศลุกากรจ านวน 7 หนว่ยงาน ประกอบด้วย 

- การเช่ือมโยงข้อมลูใบรับรองและหรือใบอนญุาตเพ่ือการน าเข้าหรือการสง่ของ
ออกจากเขตประกอบการเสรี (ด าเนินการเช่ือมโยงตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2552) 

- การเช่ือมโยงข้อมลูใบแจ้งข้อเท็จจริงตามแบบ วอ./อก.6 ส าหรับน าเข้าสง่ออก
วตัถอุนัตราย (ด าเนินการเช่ือมโยงตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2552) 

- การพฒันาประสิทธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ภายในองค์กร เพ่ือลดการถือครอง
สินค้าคงคลงัของกลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมาย 

- การสง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการโลจิสตกิส์ (ERP) ส าหรับ
SMEs 

- การเช่ือมโยงข้อมลูใบอนญุาตสง่ออกน า้ตาลทรายไปนอกราชอาณาจกัร (อยู่
ระหวา่งการทดสอบการเช่ือมโยง) 

- การเช่ือมโยงข้อมลูการออกใบอนญุาตสง่แร่ออกนอกราชอาณาจกัรและ
ใบอนญุาตน าแร่เข้าในราชอาณาจกัร (อยูร่ะหวา่งการทดสอบการเช่ือมโยง) 
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- การเช่ือมโยงข้อมลูการสัง่ปล่อยสินค้าท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (อยูร่ะหวา่ง
การทดสอบการเช่ือมโยง) 

- การเช่ือมโยงข้อมลูใบรับรองการยกเว้นภาษีน าเข้าอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (อยูร่ะหวา่งการขอสนบัสนนุงบประมาณเพ่ือจดัท าระบบการเช่ือมโยง) 

- การเช่ือมโยงข้อมลูใบรับรองการอนญุาตตรวจปลอ่ยสินค้าน าเข้า (อยูร่ะหวา่ง
การศกึษาแนวทางการเช่ือมโยง) 
(ส านกัโลจิสตกิส์ กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอตุสาหกรรม, 2554) 

 

นอกจากนีส้ านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิยงัได้ร่วมกบั
หนว่ยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง จดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสตกิส์ของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2550-2554 เพ่ือให้ทกุหนว่ยงานใช้ประกอบการขบัเคล่ือนและพฒันาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ประกอบด้วย  

1.  ยทุธศาสตร์การปรับปรุงประสทิธิภาพระบบโลจสิตกิส์ในภาคการผลิต (Business Logistics 
Improvement) เพ่ือให้ธรุกิจในสาขาอตุสาหกรรมยทุธศาสตร์มีการบริหารจดัการระบบโลจิสติกส์ท่ีมี
ประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ตลอดห่วงโซอ่ปุทาน 

1.1  สง่เสริมให้สถานประกอบการทัง้ในภาคเกษตร อตุสาหกรรม และบริการมีการ
ประยกุต์ใช้เทคนิคการบริหารจดัการโลจิสติกส์ท่ีทนัสมยั ทัง้โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
ศกัยภาพของการยกระดบัประสิทธิภาพการบริหารโลจิสติกส์ให้กบัเจ้าของกิจการ การสนบัสนนุให้มี
การประยกุต์ใช้วิธีการบริหารท่ีดีท่ีสดุของธุรกิจ (Best Practice) การประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศหรือซอฟแวร์ด้านการบริหารจดัการโลจิสตกิส์และการขนสง่ในสถานประกอบการ รวมทัง้
การใช้บริการของผู้ให้บริการโลจิสตกิส์ (Outsourcing) 

1.2  สนบัสนนุการพฒันาระบบการบริหารจดัการโลจิสตกิส์ท่ีเช่ือมโยงถึงกนัตลอดห่วง
โซอ่ปุทานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ (Supply Chain Optimization) และสามารถตรวจสอบการ
เคล่ือนย้ายของสินค้าได้ ทัง้นีโ้ดยการสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือในลกัษณะเครือขา่ยวิสาหกิจ 
(Cluster) การพฒันามาตรฐานร่วมเก่ียวกบัเคร่ืองมือและวสัด ุอปุกรณ์ การสนบัสนนุให้สมาคมหรือ
ผู้ผลิต หรือสมาคมธุรกิจเฉพาะด้านเข้ามามีบทบาทในการจดัระบบการบริหารโลจิสติกส์ของสาขา 
การพฒันาระบบตรวจสอบย้อนกลบั (Tracebility) การติดตามการขนสง่หรือเคล่ือนย้ายสินค้า 
(Tracking Ability) และการพฒันาระบบขนสง่ท่ีมีการควบคมุอณุหภมูิส าหรับสินค้าเกษตรเนา่เสีย
ง่าย (Perishable) หรือสินค้าแชแ่ข็ง (Frozen) เป็นต้น 
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2.  ยทุธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสง่และโลจิสติกส์ (Transport and Logistics 
Network Optimization) เพ่ือให้มีระบบเครือขา่ยและการบริหารโลจิสติกส์แบบบรูณาการทัง้ในการ
รวบรวม ขนสง่ ถ่ายล า และกระจายสินค้าทัง้ภายในภมูิภาคและระหวา่งภมูิภาค สามารถรองรับ
และสนบัสนนุบทบาทของไทยในการเป็นศนูย์กลางธุรกิจและการค้า (Trading Hub) ของอินโดจีน 

2.1 พฒันาเครือข่ายโลจิสตกิส์ในประเทศให้เช่ือมโยงอยา่งบรูณาการ (Logistics 
Network Integration) ทัง้เครือขา่ยภายในและการเช่ือมโยงตอ่ไปสู่ตา่งประเทศ โดยการพฒันา
ระบบการขนสง่เช่ือมโยงหลายรูปแบบ (Multimodal) ระบบการขนสง่สนบัสนนุ (Feeder) ทางดว่น
พิเศษ (Motorway) รวมทัง้ศนูย์รวบรวมและกระจายสินค้าตามจดุยทุธศาสตร์ตา่ง ๆ ภายในประเทศ 
ได้แก่ บริเวณท่ีเป็นประตกูารค้า หรือศนูย์กลางกิจกรรมการผลิตและการค้าของภมูิภาค และเมือง
ศนูย์กลางการบนิสวุรรณภมูิ  

2.2 สนบัสนนุการใช้รูปแบบและวิธีการบริหารจดัการขนสง่เพ่ือการประหยดัพลงังาน 
(Transport Management for Energy Saving) เพ่ือน าไปสูก่ารลดต้นทนุการขนสง่ทัง้ในระดบัธุรกิจ
และระดบัประเทศ โดยให้รัฐเป็นผู้ลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานส าหรับการเดินรถไฟ และปรับบทบาทการ
รถไฟแหง่ประเทศไทยท าหน้าท่ีบริหารโครงขา่ยทางรถไฟและขนสง่ผู้ โดยสาร และให้เอกชนเข้ามามี
บทบาทส าคญัในการจดัหาหวัรถจกัร แคร่บรรทกุสินค้า และด าเนินการให้บริการขนสง่สินค้า ตลอดจน
สนบัสนนุระบบขนสง่ทางน า้และทางทอ่ การประยกุต์ใช้วิธีการจดัการขนสง่ท่ีทนัสมยั รวมทัง้การใช้
เทคโนโลยีการขนสง่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในการบริหารจดัการและลดต้นทนุ 

2.3 พฒันาเส้นทางการค้า (New Trade Lanes) สูต่ะวนัออกกลาง แอฟริกา และยโุรป 
ผา่นทางฝ่ังทะเลอนัดามนั เพ่ือรองรับการพฒันาพืน้ท่ีอตุสาหกรรมใหมแ่ละการขยายตวัของปริมาณ
การค้าระหวา่งประเทศในระดบัโลกและระดบัภมูิภาค โดยการพฒันาท่าเรือน า้ลกึท่ีมีศกัยภาพฝ่ัง
ตะวนัตก และการพฒันาเส้นทางขนสง่เช่ือมโยงท่าเรือกบัเส้นทางขนสง่หลกัของประเทศและภมูิภาค 
(Economic Corridor) ทัง้นีต้้องพิจารณาควบคูไ่ปกบัการพฒันาอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองท่ีมีศกัยภาพ
ของประเทศในลกัษณะรวมกลุม่พืน้ท่ี (Cluster) ในนิคมหรือเขตอสุาหกรรมไปพร้อมกนั 

3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาธุรกิจโลจิสตกิส์ (Logistics Service Internationalization) เพ่ือ
ยกระดบัมาตรฐานการให้บริการของผู้ให้บริการโลจิสตกิส์ไทยให้สามารถแขง่ขนัได้ในระดบัสากล
และสร้างมลูคา่เพิ่มให้ภาคธุรกิจบริการโลจิสตกิส์ในประเทศ 

3.1 สง่เสริมให้เกิดการลงทนุในธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสตกิส์ ทัง้ในลกัษณะกลุม่หรือเขต
อตุสาหกรรมและรายธุรกิจ รวมทัง้การสนบัสนนุการร่วมลงทนุและความร่วมมือเชิงพนัธมิตร 
(Strategic Alliance) ระหวา่งผู้ให้บริการของไทย และระหวา่งผู้ให้บริการของไทยกบัผู้ให้บริการ
ขนาดเล็กหรือขนาดกลางของตา่งประเทศ โดยสง่เสริมสิทธิประโยชน์กบัการลงทนุเพ่ือการพฒันา
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เขตอตุสาหกรรมผู้ให้บริการโลจิสตกิส์ (Logistics Park) และสนบัสนนุบทบาทขององค์กรภาค
วิชาการ สมาคมและองค์กรภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง ในการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ (Partnership) 
ระหวา่งผู้ให้บริการโลจิสตกิส์ไทยและระหวา่งผู้ให้บริการโลจิสตกิส์ไทยกบัผู้ให้บริการโลจิสตกิส์
ระหวา่งประเทศ (Business Matching) เพ่ือเพิ่มศกัยภาพการแลกเปล่ียนข้อมลู ความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ และการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ร่วมกนั (Cost Sharing) 

3.2 สง่เสริมการพฒันาธุรกิจให้บริการโลจิสตกิส์เฉพาะด้านตามความต้องการของ
ธุรกิจในประเทศ ซึง่ได้แก่ บริการโลจิสตกิส์แบบเบด็เสร็จเพ่ือรองรับ SMEs และ OTOP บริการ
ด้านโลจิสตกิส์ในสินค้าเกษตรทัง้ในด้านการตรวจสอบสินค้า การรับรอง HACCP , GMP และ GAP 
บริการโลจิสติกส์แบบเบ็ดเสร็จส าหรับการรวบรวม เคล่ือนย้าย จดัเก็บ และน าสง่สินค้าเกษตรใน
ลกัษณะ Doo–to–door บริการขนสง่หลายรูปแบบ การบริการรับสง่สินค้าหรือตวัแทนออก และ
บริการด้านการประกนัภยัขนสง่ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือน าระบบประกนัภยัเข้ามา
รองรับความเส่ียงให้แก่ผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้องกบัระบบโลจิสตกิส์  

4.  ยทุธศาสตร์การปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation 
Enhancement) เพ่ือลดต้นทนุของผู้ประกอบการในการท าธุรกรรมเพื่อการสง่ออกและน าเข้า 

4.1 พฒันาระบบการน าสง่และแลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสารในกระบวนการโลจิสตกิส์ให้
เป็นอิเลคทรอนิกส์ (e-Logistics) และพฒันาระบบ Single Window Entry เป็นศนูย์กลางของระบบ
ส าหรับให้บริการเพ่ือการสง่ออก น าเข้าและโลจิสตกิส์ 

4.2 ปรับปรุงระบบภาษีและพิธีการศลุกากรท่ีเก่ียวกบัการขนสง่สินค้าออก น าเข้า และ
การขนสง่สินค้าถ่ายล าให้เอือ้อ านวยตอ่กระบวนการสง่ออก น าเข้า 

4.3 สนบัสนนุให้มีการจดัตัง้ศนูย์รวบรวมและกระจายสินค้า (Distribution and 
Logistics Centers) ในตลาดเป้าหมายหลกั เพ่ือเพิ่มความสามารถในการเข้าสู่ตลาดตา่งประเทศ
ของธุรกิจไทย 

4.4  สง่เสริมการท าธุรกิจผา่นระบบอิเลคทรอนิกส์ (e-Commerce) เพ่ือลดต้นทนุการ
จดัท าเอกสารและการน าสง่ข้อมลูและมีการเช่ือมโยงข้อมูลทัง้ระหวา่งหนว่ยงานผู้ ให้บริการภาครัฐท่ี
เก่ียวข้อง รัฐ–ธรุกิจ และธุรกิจ–ธรุกิจ (G2G , G2B และ B2B) ในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ โดยเร่งรัด
การออกพระราชกฤษฎีกาท่ีจะท าให้พระราบญัญัตวิา่ด้วยธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มี
ผลบงัคบัใช้จริงในทางปฏิบตัิ การปรับแก้กฎหมายและระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรม
ผา่นระบบอิเลคทรอนิกส์ 

4.5 เพิ่มประสิทธิภาพและคณุภาพการให้บริการด้านการตรวจสอบแมลงศตัรูพืช 
สารพิษตกค้างและสารปนเปือ้นของสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์ทัง้เพ่ือการน าเข้าและส่งออก เพ่ือ
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ให้ผลการตรวจได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของประเทศคูค้่า เพิ่มความเร็วในการสง่สินค้าจากผู้ผลิต
ถึงลกูค้า 

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาก าลงัคนและกลไกการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ (Capacity Building) 
เพ่ือให้มีบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถด้านโลจิสติกส์ทัง้ในภาคการผลิต และในอตุสาหกรรม
ให้บริการโลจิสตกิส์เพียงพอกบัความต้องการ และให้ประเทศไทยมีระบบข้อมลูและกลไกเพ่ือการ
วางแผน และติดตามการด าเนินงานของยทุธศาสตร์โลจิสตกิส์ 

5.1 เร่งรัดขยายการฝึกอบรมให้กบับคุลากรทัง้ในภาคการผลิตและในธุรกิจให้บริการ 
โลจิสตกิส์ โดยการอบรมและรณรงค์ให้ผู้บริหารในสถานประกอบการเห็นความส าคญั และเข้าใจ
แนวทางและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสตกิส์ การรณรงค์ให้บริษัทสง่พนกังานไปอบรมและ
น าคา่ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมมาลดหย่อนภาษี  

5.2 ปรับปรุงกระบวนการการผลิตบคุลากร การวิจยัและพฒันา และวิชาชีพโลจิสตกิส์ 
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของธุรกิจและได้มาตรฐานสากล และเอือ้ตอ่การพฒันาบคุลากรให้มี
ระดบัทกัษะสงูขึน้ สามารถแขง่ขนัได้ในเวทีธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ โดยสนบัสนนุให้มีการ
ร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศกึษา หนว่ยงานวิจยั สถาบนัพฒันาบคุลากรของภาคเอกชน และสถาน
ประกอบการในการพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล 

5.3 สนบัสนนุให้มีการพฒันาระบบข้อมลูโลจิสติกส์ส าหรับการบริหารจดัการโลจิสตกิส์
ทัง้ในระดบัมหภาคและธุรกิจเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ โดยท่ี
ส าคญัและเป็นข้อมลูในระดบัประเทศ ได้แก่ ระบบข้อมลูเก่ียวกบัรูปแบบการเคล่ือนย้ายสินค้าของ
ประเทศ (Commodity Flow) ข้อมลูต้นทนุและมลูคา่เพิ่มอตุสาหกรรมโลจิสตกิส์  

5.4 สนบัสนนุให้มีการจดัตัง้กลไกการประสานงานและก ากบันโยบายอยา่งเป็นทางการ 
เพ่ือเป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาระบบโลจิสตกิส์ของประเทศ โดยมีหนว่ยงาน
ท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมเป็นองค์ประกอบและท าหน้าท่ีในการก ากบัดแูล ติดตาม และ
ประเมินผลการพฒันาระบบโลจิสตกิส์ของประเทศไทยให้มีความตอ่เน่ือง 

 
จากตวัอย่างสถานการณ์ปัจจบุนัของภาคบริการในบางสาขาข้างต้น จะเห็นได้วา่การปรับ

โครงสร้างภาคบริการ โดยเฉพาะการพฒันาผู้ประกอบการ การแก้ไขกฏระเบียบท่ีเป็นอปุสรรค การ
สร้างบริการท่ีมีความแตกตา่งหรือการขบัเคล่ือนธุรกิจโดยใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์/นวตักรรมใหม ่ๆ 
รวมทัง้เร่งหามาตรการสนบัสนนุเพ่ือให้สามารถขยายฐานการผลิตและการตลาด รองรับการ
รวมกลุม่เศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะเกิดขึน้เป็นเร่ืองท่ีส าคญั เพราะนอกจากภาคบริการจะมีบทบาท
ส าคญัในการสร้างงาน สร้างรายได้ สามารถดงึดดูเงินทนุจากตา่งประเทศแล้ว ยงัเป็นองค์ประกอบท่ี
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ชว่ยสนบัสนนุภาคการค้า อาทิ การค้าสง่ การค้าปลีก ซึง่สง่ผลตอ่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศด้วย อยา่งไรก็ตาม แม้ภาคบริการจะเป็นภาคเศรษฐกิจท่ีส าคญั และประเดน็ AEC ก็
เป็นประเดน็เร่งดว่นท่ีต้องเตรียมความพร้อม แตจ่ากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการใน
ภาคบริการของศนูย์ศกึษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย (2553) กลบัพบว่า 
ผู้ประกอบการสว่นใหญ่ประมาณ 74.8% ยงัไมมี่ความเข้าใจในรายละเอียดของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ขณะท่ีมีผู้ประกอบการเพียง 25.2% ท่ีตอบวา่มีความเข้าใจในรายละเอียดของ AEC โดย
จากผลส ารวจนีแ้สดงให้เห็นได้วา่การประชาสมัพนัธ์ข้อมลูเก่ียวกบั AEC ในปัจจบุนัยงัเป็นปัญหา 
ส าหรับสาเหตสุ าคญัท่ีสง่ผลให้ผู้ประกอบการยงัขาดความรู้ความเข้าใจศนูย์ศกึษาการค้าระหว่าง
ประเทศฯ สรุปวา่เกิดจากสาเหตตุา่ง ๆ ดงันี ้

 ภาครัฐมีการประชาสมัพนัธ์และชอ่งทางการเผยแพร่ข้อมลูท่ีไมม่ากนกั ท าให้
สว่นมากผู้ประกอบการต้องตดิตามข้อมลูด้วยตนเองจงึจะทราบข้อมลู 

 ผู้ประกอบการยงัมองวา่ AEC เป็นเร่ืองไกลตวั จงึไมใ่ห้ความส าคญัและไมใ่ห้ความ
สนใจตดิตามข้อมลูมากนกั 

 การส่ือสารหรือการน าเสนอข้อมลูหรือส่ือประชาสมัพนัธ์ท าความเข้าใจได้ยาก เน้น
การน าเสนอด้านวิชาการมากเกินไป 

 

ส าหรับประเด็นความพร้อมของภาคบริการไทยกบัการแขง่ขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
พบวา่ ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในธุรกิจบริการประเภทตา่ง ๆ ประมาณ 76.7% เช่ือวา่มีความพร้อม
ในการแขง่ขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เน่ืองจากธุรกิจขนาดใหญ่สว่นมากมีความพร้อมทัง้ใน
ด้านเงินทนุและการเข้าถึงแหลง่เงินทนุ ศกัยภาพของบคุลากรทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏิบตักิาร 
มีระดบัการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและการบริหารจดัการท่ีทนัสมยั มีความพร้อมด้านต้นทนุการ
ผลิตตอ่หนว่ย รวมถึงสินค้าท่ีมีคณุภาพและระบบการบริหารจดัการท่ีดี ขณะท่ีผู้ประกอบการท่ีเป็น
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก และขนาดกลางของไทยประมาณ 62.9% ยงัไมมี่ความพร้อมกบัการแขง่ขนั
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยกเว้นในธุรกิจทอ่งเท่ียว ร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจด้านการเงิน ท่ี
เช่ือว่ามีความพร้อมกบัการแขง่ขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดบัหนึง่  

 

ถ้าพิจารณาความพร้อมของผู้ประกอบการภาคบริการในประเดน็ชีว้ดัความพร้อมตา่ง ๆ ทัง้
ในด้านจ านวนเงินทนุและการเข้าถึงแหลง่เงินทนุ ศกัยภาพของบคุลากร ระดบัการใช้เทคโนโลยีใน
การผลิตและการบริหารจดัการ ต้นทนุการบริการตอ่หน่วย คณุภาพสินค้าและบริการ ศกัยภาพใน
การบริหารจดัการของธุรกิจ การสง่เสริมของภาครัฐในการใช้ประโยชน์จากการมีประชาคมเศรษฐกิจ 
โครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสตกิส์ของประเทศ  มีรายละเอียดความพร้อมในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้
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1. จ านวนเงินทนุ และการเข้าถึงแหลง่เงินทนุ พบวา่ ปัจจบุนัผู้ประกอบการในธุรกิจขนาด
ใหญ่สว่นมากมีความพร้อมด้านเงินทนุและการเข้าถึงแหล่งเงินทนุ เน่ืองจากธุรกิจมีเงินทนุส ารองท่ี
เพียงพอ มีแหลง่เงินทนุท่ีเข้าถึงได้ง่าย มีผลด าเนินงานดี ท าให้มีทนุส ารองมากขึน้ ธุรกิจมีความพร้อม
ด้านเงินทนุในการขยายการลงทนุในกลุม่ประเทศอาเซียน และธุรกิจได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาล 
สว่นผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางสว่นมากมีปัญหาด้านจ านวนเงินทนุและการเข้าถึง
แหลง่เงินทนุ เน่ืองจากธุรกิจมีเงินทนุส ารองจ ากดั เข้าถึงแหลง่เงินทนุยากซึง่มีสาเหตจุากสถาบนั
การเงินงมีขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์การพิจารณายุง่ยากและมีอตัราดอกเบีย้คอ่นข้างสงู 

 

2. ศกัยภาพของบคุลากร พบวา่ ธุรกิจบริการทัง้ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ของไทย สว่นใหญ่มีความพร้อมในประเดน็ศกัยภาพของบคุลากรในระดบับริหารเน่ืองจาก
บคุลากรมีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์การบริหารมานาน และธุรกิจมีแผนงานเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพ
การทางานของบคุลากร ศกัยภาพของบคุลากรระดบัปฏิบตักิาร พบวา่ ธุรกิจบริการขนาดใหญ่
สว่นมากยงัมีความพร้อม เน่ืองจากธุรกิจมีการอบรมเพิ่มทกัษะความรู้ให้กบัพนกังานตอ่เน่ือง มีการ
เตรียมความพร้อมด้านภาษาองักฤษและภาษาท้องถ่ินในภมูิภาคอาเซียน บคุลากรมีประสบการณ์ 
มีความช านาญในการท างาน และมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ รวมถึงสามารถหาแรงงานได้เพียงพอกบั
ความต้องการ แตส่ าหรับธุรกิจบริการขนาดเล็กและขนาดกลาง พบวา่ ธุรกิจบริการมากกวา่ 50% ยงั
ไมมี่ความพร้อมในบคุลากรระดบัปฏิบตัิการ เน่ืองจากขาดแรงงานท่ีมีความรู้ความสามารถ พนกังานมี
การเข้าออกบอ่ยจงึขาดความช านาญ หาแรงงานได้ยาก พนกังานไมมี่ความอดทน และขาดทกัษะ
ด้านภาษา 

 

3. ระดบัการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและการบริหารจดัการ พบวา่ ธุรกิจขนาดใหญ่
สว่นมากมีความพร้อมด้านระดบัการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและการบริหารจดัการ เน่ืองจากธุรกิจ
มีแผนก IT ท่ีมีการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง มีการเรียนรู้ท่ีจะใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาชว่ยในการผลิตอยู่
ตลอด มีความพร้อมในการน าเทคโนโลยีเข้ามาจดัการในการบริหารและการบริการเพ่ือให้รวดเร็ว
และแมน่ย า มีการน าเข้าเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าและทนัสมยัจากตา่งประเทศ มีการเปิดเว็บไซต์เพ่ือ
ขยายฐานลกูค้า ท าให้ลกูค้าเข้าถึงข้อมลูได้ง่ายขึน้ ประหยดัเวลาและลดต้นทนุได้มากขึน้ แตส่ าหรับ
ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง พบวา่ ผู้ประกอบการบางกลุม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี แตบ่าง
กลุม่ยงัไมมี่ความพร้อม ซึง่กลุม่ท่ียงัไมมี่ความพร้อมด้านเทคโนโลยีมีสาเหตมุาจากขาดการพฒันา
ด้านเคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพราะมีเงินทนุน้อย รวมถึงเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ท าให้ไมมี่การ
น าเทคโนโลยีมาใช้มากนกั 
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4. ต้นทนุการบริการตอ่หนว่ย พบวา่ ธุรกิจบริการขนาดใหญ่ สว่นมากมีความพร้อมด้าน
ต้นทนุการบริการตอ่หนว่ย เน่ืองจากมีการบริหารและควบคมุต้นทนุอยา่งเป็นระบบต้นทนุท่ีลดลง
จากการลดภาษีน าเข้าและการได้รับการสง่เสริมจาก BOI ขณะท่ีธุรกิจบริการขนาดกลางและขนาด
เล็กส่วนมาก ยงัไมมี่ความพร้อมด้านต้นทนุการบริการตอ่หนว่ย เน่ืองจากธุรกิจยงัคงมีต้นทนุคา่ขนสง่
ท่ีสงูจากปัญหาราคาน า้มนั มีลกูค้ามาใช้บริการน้อยจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจและความมัน่คงของ
ประเทศท าให้มีต้นทนุตอ่หน่วยสงู วตัถดุิบท่ีใช้มีราคาสงู ต้องน าเข้าจากตา่งประเทศ และอตัรา
แลกเปล่ียนท่ีผนัผวนท าให้ควบคมุต้นทนุได้ยาก 

 

5. คณุภาพสินค้าและบริการ ปัจจบุนัผู้ประกอบการธุรกิจภาคบริการทัง้ในขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ส่วนมากเช่ือวา่การบริการของธุรกิจตนมีความพร้อมด้านคณุภาพในการ
แขง่ขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เน่ืองจากพนกังานท่ีให้บริการมีการผ่านการอบรมเป็นประจ า
ทกุเดือน ท าให้มีความพร้อมในการให้บริการลกูค้าทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศได้ การบริการ
มีคณุภาพและตรงกบัความต้องการของลกูค้า และมีการพฒันารูปแบบการบริการและควบคมุ
คณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง 

 

6. ศกัยภาพในการบริหารจดัการของธุรกิจบริการทัง้ในขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ พบวา่ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าธุรกิจมีความพร้อมด้านศกัยภาพในการบริหารจดัการ
ธุรกิจ เน่ืองจากพนกังานท่ีให้บริการผ่านการอบรมเป็นประจ าทกุเดือน มีความพร้อมในการให้บริการ
ลกูค้าทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ ได้รับ ISO 9002 รับรองจากประเทศองักฤษ และมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมซึง่การันตีด้านคณุภาพและการบริการได้ ธุรกิจมีเป้าหมายการท างานท่ีชดัเจนและมีการ
เตบิโตในองค์กรอย่างตอ่เน่ือง รวมถึงมีการเปิดรับข้อตชิมจากลกูค้าเพ่ือน ามาปรับปรุงการบริหาร
จดัการในธุรกิจ 

 

7. การสง่เสริมของภาครัฐในการใช้ประโยชน์จากการมีประชาคมเศรษฐกิจ นอกจาก
ตวัชีว้ดัท่ีแสดงความพร้อมของธุรกิจ ยงัมีตวัชีว้ดัท่ีแสดงความพร้อมของปัจจยัภายนอกธุรกิจ ซึง่
ตวัชีว้ดัหนึง่ท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการวดัความพร้อม คือ การสง่เสริมของภาครัฐ โดยจากการศกึษาความ
พร้อมของภาครัฐในการสง่เสริมการใช้ประโยชน์จากการมีประชาคมเศรษฐกิจ พบว่า ผู้ประกอบการ
ธุรกิจบริการขนาดใหญ่สว่นมากมองวา่ภาครัฐมีความพร้อมในการสง่เสริมการใช้ประโยชน์จากการ
มีประชาคมเศรษฐกิจ เน่ืองจากภาครัฐมีความพร้อมด้านพิธีการศลุกากร มีความพร้อมด้านวิชาการ 
และการสง่เสริมของภาครัฐท าให้ธุรกิจสามารถขยายฐานการผลิตและบริการได้ แตส่ าหรับธุรกิจ
บริการขนาดเล็กและขนาดกลางสว่นใหญ่ มองวา่ภาครัฐยงัไมมี่ความพร้อมในการสง่เสริมการใช้
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ประโยชน์จากการมีประชาคมเศรษฐกิจ เน่ืองจากผู้ประกอบการสว่นใหญ่ยงัไมเ่ข้าใจ AEC ซึง่เกิด
จากการประชาสมัพนัธ์ท่ียงัไมดี่นกั เข้าไมถ่ึงผู้ประกอบการ การส่ือสารเผยแพร่ข้อมลูขาด
รายละเอียดท่ีชดัเจน ไมท่นัตอ่เหตกุารณ์ บางครัง้ดเูป็นวิชาการมากเกินไปยากแก่การเข้าใจ 

 

8. โครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสตกิส์ของประเทศ พบว่า ทัง้ผู้ประกอบการขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มองวา่โครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสตกิส์ของไทยมีความพร้อมใน
การสนบัสนนุธุรกิจ เน่ืองจากโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศมีความสะดวกและเช่ือมตอ่กนัทัง้ในการ
ขนสง่ทางบก ทางเรือและทางอากาศ ระบบไฟฟ้าและน า้ประปาตา่ง ๆ มีความพร้อม มีศนูย์กลาง
กระจายสินค้าท่ีมีมาตรฐานและรัฐมีการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานอยา่งตอ่เน่ือง  

 

จากรายละเอียดทัง้หมดท่ีกล่าวในข้างต้น จะเห็นได้วา่ปัจจบุนัผู้ประกอบการในธุรกิจบริการ
ของไทยยงัไมเ่ข้าใจรายละเอียดของ AEC มากนกั โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กท่ี
นอกจากยงัไมเ่ข้าใจใน AEC แล้ว ยงัขาดความพร้อมในการแขง่ขนัในหลาย ๆ ด้าน ทัง้ในสว่นของ
การเข้าถึงเงินทนุ ศกัยภาพบคุลากร ระดบัเทคโนโลยี ฯลฯ สง่ผลให้ภาครัฐควรเร่งประชาสมัพนัธ์ ให้
ความรู้ และชีแ้จงข้อดีข้อเสีย รวมทัง้แนะน าการเตรียมความพร้อมกบัการแขง่ขนัใน AEC ให้แก่
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้สามารถปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต รวมทัง้มีแผนงานและนโยบายสง่เสริมและชว่ยเหลือท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม โดยขณะนีห้ลาย
หนว่ยงานได้ด าเนินการศกึษาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดนโยบายและแนวทางการพฒันาภาคบริการของ
ประเทศไว้ในหลากหลายประเดน็ ดงัเชน่ ส านกังานพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตไิด้
วิเคราะห์ศกัยภาพของกลุม่ธุรกิจบริการเพ่ือก าหนดต าแหนง่และสถานะเชิงยทุธศาสตร์ของแตล่ะ
ธุรกิจให้มีความชดัเจน โดยใช้กรอบแนวคดิ Thailand Competitiveness Matrix (TCM) และการ
วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของโลก มาจดักลุม่ธุรกิจบริการออกตามความสนใจ 
(Attractiveness) ความสามารถในการแขง่ขนั (Competitiveness) และแนวโน้มความต้องการและ
อตัราการเตบิโตท่ีเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั สามารถจดัแบง่ได้ 4 กลุม่ คือ 

1.  กลุม่ท่ีมีศกัยภาพสงู (High Potential Industry) เป็นกลุม่ท่ีมีศกัยภาพคอ่นข้างสงูเม่ือ
เทียบกบัธุรกิจบริการอ่ืน ๆ ทัง้ในด้านความสนใจ (Attractiveness) และขีดความสามารถ 
(Competitiveness) โดยสามารถพฒันาให้มีศกัยภาพในการแขง่ขนัในระดบัภมูิภาคได้ ได้แก่ ธุรกิจ
การทอ่งเท่ียว และธุรกิจค้าส่ง–ค้าปลีก 

2.  กลุม่ธุรกิจเฉพาะด้านท่ีมีศกัยภาพ (Potential Niche Industry) เป็นกลุม่ท่ีมีศกัยภาพ
ปานกลางควรเพิ่มความช านาญในบางกลุม่ (Niche Segment) ท่ีมีศกัยภาพให้โดดเดน่มากขึน้ 
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ได้แก่ ธุรกิจขนสง่และการส่ือสาร ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจบริการศกึษา และธุรกิจ
ท่ีเก่ียวกบับริการสงัคมและชมุชน 

3.  กลุม่ท่ีมีศกัยภาพท่ีเน้นการให้บริการในประเทศหรือบริการสาธารณะ (Domestic 
Focus Industry and Public Services) ได้แก่ Financial Intermediation , Utility , Health and 
Social Work , และ Private Households with employed persons 

4.  กลุม่ธุรกิจใหม ่ๆ ท่ีมีแนวโน้มมาแรง (Emerging Industry) เป็นกลุม่ธุรกิจท่ีมีแนวโน้ม
ความต้องการและอตัราการเตบิโตท่ีเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัตามปัจจยัแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบอินเตอร์เน็ต การค้าไร้พรมแดน และการเข้าสูย่คุของ
เศรษฐกิจฐานความรู้ เป็นปัจจยัส าคญัในการผลกัดนัการเตบิโตของธุรกิจกลุม่นีใ้ห้เพิ่มสงูขึน้ ได้แก่ 
ธุรกิจศนูย์บริการทางโทรศพัท์ (Call Center Services) และ BPO (Business Process 
Outsourcing) การพฒันาระบบและตดิตัง้ซอฟท์แวร์ การบริการด้านธุรกิจ ศนูย์บริการการวิจยั 
ศนูย์บริการซ่อมบ ารุง 

 

 ขณะเดียวกนั หนว่ยงานเดียวกนันี ้ได้ประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) 
ท่ีมีผลกระทบตอ่การพฒันาภาคบริการของไทย (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาติ, 2551) โดยปัจจยัภายในประเทศพิจารณาในด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านบคุลากร 
ด้านกฎระเบียบของรัฐ ส่วนปัจจยัภายนอกประเทศพิจารณาถึงกระแสโลกาภิวตัน์ของโลก การเปิด
เสรีทางการค้าระหว่างประเทศ และแนวโน้มของตลาดโลกเป็นหลกั ดงันี ้
 จดุแข็ง 

1. ความเหมาะสมด้านท าเลท่ีตัง้ทางภมูิศาสตร์ (Geo-strategic Location) ประเทศไทยมี
ท่ีตัง้อยูใ่นจดุศนูย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ท าให้มีความได้เปรียบในการเป็น
ศนูย์กลางของธุรกิจบริการตา่ง ๆ ท่ีมีศกัยภาพ และอยู่ในเขตภมูิอากาศร้อนชืน้ท าให้มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ และความอดุมสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

2. ความโดดเดน่ของเอกลกัษณ์ความเป็นไทย (Cultural Uniqueness) ลกัษณะนิสยัของ
ของไทยมีอธัยาศยัไมตรีท่ีดี (Hospitality) ในการต้อนรับคนตา่งถ่ิน และมีจิตใจรักในการให้บริการ 
(Service Mind) รวมทัง้ มีประเพณีวฒันธรรมและวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลกัษณะเฉพาะถ่ิน ซึง่สามารถ
น ามาสร้างสรรธุรกิจบริการท่ีสนบัสนนุธุรกิจการทอ่งเท่ียว ธุรกิจบริการ เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิต 

3. แรงงานไทยมีทกัษะเฉพาะด้าน ท่ีสามารถสนบัสนนุการพฒันาธุรกิจบริการให้มี
ความสามารถในการแขง่ขนัได้ อาทิ บริการสขุภาพ ก่อสร้าง อาหาร และการออกแบบ นอกจากนี ้
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ประเทศไทยยงัมีคา่จ้างแรงงานด้านบริการคอ่นข้างต ่าทัง้ยงัมีต้นทนุระบบประกนัสงัคมไมส่งูนกั32 ท่ี
นายจ้างต้องจา่ยให้กบัลกูจ้าง ความสมัพนัธ์ระหวา่งนายจ้างและลกูจ้างของประเทศไทยยงัมี
ความสมัพนัธ์อนัดี33 มีเหตกุารณ์ประท้วงของแรงงานน้อย 

4. ผลผลิตในภาคการเกษตรของไทย มีคณุภาพและความหลากหลายสงูกว่าหลาย ๆ 
ประเทศในภมูิภาคนี ้สามารถน ามาใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตสินค้าและพฒันาธุรกิจในสาขาบริการ
ของประเทศ อาทิ ธุรกิจบริการสขุภาพ ภตัตาคารและอาหาร รวมทัง้การพฒันาธุรกิจบริการเพ่ือ
สนบัสนนุการเตบิโตของภาคอตุสาหกรรมในปัจจบุนั 

5. ความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐานทัง้ทางถนน ทางน า้ และทางอากาศ มีศกัยภาพและ
ความพร้อมท่ีเพียงพอในการให้บริการทัง้ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ 

6. อตัราคา่บริการของไทยสมเหตสุมผล (Reasonable Price) และต ่ากวา่ประเทศอ่ืน ๆ ใน
ระดบัคณุภาพและมาตรฐานท่ีใกล้เคียงกนั เช่น บริการธุรกิจสปา บริการท่ีปรึกษา ธุรกิจโรงแรม 
ก่อสร้าง การออกแบบ เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัมีคา่ครองชีพต ่า เชน่ คา่ท่ีพกั คา่อาหาร คา่เดนิทาง เม่ือ
เปรียบเทียบกบัประเทศพฒันาแล้ว 

7. ประเทศไทยมีภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาชาวตา่งชาต ิท าให้มีช่ือเสียงติดอนัดบัโลก และ
ได้รับรางวลันานาชาตหิลายประเภทอยา่งตอ่เน่ืองเป็นประจ าทกุปี อาทิ ความเป็นเมืองนา่อยู่34 
ความสวยงามนา่ประทบัใจและนา่ทอ่งเท่ียว เป็นต้น 

8. สงัคมไทยมีลกัษณะท่ีเปิดกว้าง ท าให้ผู้บริโภคมีการปรับเปล่ียนความต้องการสินค้า 
ตามกระแสการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี ท าให้อปุสงค์ภายในประเทศมีการ
เปล่ียนแปลงและสร้างโอกาสทางการตลาด ก่อให้เกิดธุรกิจบริการใหม ่ๆ 
 จดุออ่น 

1. การสง่เสริมพฒันาภาคบริการยงัไมมี่กรอบทิศทาง นโยบาย และกลไกการพฒันา
โดยรวม เพ่ือสร้างให้เป็นแหลง่รายได้หลกัของประเทศ อีกทัง้ท่ีผา่นยงัมุง่เน้นให้ความส าคญักบัภาค
บริการในลกัษณะท่ีเป็นบริการขัน้พืน้ฐาน (บริการสาธารณะ และสวสัดกิารสงัคม) ท าให้ขาดความ
พร้อมของระบบข้อมลูท่ีจะน ามาใช้ในการวางแผน และขาดกลไกการประสานงานความร่วมมือ

                                         
32 ข้อมลูการจดัอนัดบัใน World Competitiveness Yearbook (IMD) , ปี 2551 พบวา่ไทยมคีา่จ้างแรงงานต ่าอยู่
ในล าดบัท่ี 8 จาก 55 ประเทศที่ได้ท าการส ารวจ 
33 ข้อมลูการจดัอนัดบัใน World Economic Forum (WEF) , ปี 2550 – 2551 พบวา่ลกูจ้างไทยมีความสมัพนัธ์อนั
ดีอยูใ่นล าดบัท่ี 14 จาก ทัง้หมด 131 ประเทศที่ได้ท าการส ารวจ 
34 จากการจดัอบัดบัของนิตยสาร TRAVEL&LEISURE ปี 2551 พบวา่กรุงเทพฯ เป็นเมืองนา่อยูใ่นล าดบั 1 
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ระหวา่งหนว่ยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง และหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน ในการขบัเคล่ือนธุรกิจบริการ
ท่ีมีลกัษณะท่ีเฉพาะของตนเอง 

2. ปัจจยัแวดล้อมด้านกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัภาคบริการยงัเป็นอปุสรรคในการพฒันา
ภาคบริการบางสาขาท่ีต้องได้รับการปรับปรุง อาทิ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวในภาค
บริการ พ.ศ. 2542 พ.ร.บ. การท างานของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2521 ในมาตร 6 และระเบียบของ
ส านกังานต ารวจตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น นอกจากนัน้ การบงัคบใช้กฎหมายด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาท่ีไมเ่ข้มงวดท าให้เกิดการละเมิดลิขสิทธ์ิ สง่ผลให้ผู้ประกอบการขาดแรงจงูใจในการสร้างสรร
ผลงานและผลิตภณัฑ์ด้านบริการใหม ่ๆ กฎระเบียบด้านการลงทนุ การเคล่ือนย้ายเงินทนุและ
แรงงาน ยงัเป็นอปุสรรคส าคญัตอ่การขยายการลงทนุ และรองรับแรงงานท่ีมีทกัษะเข้ามาท างาน
ทดแทนในสาขาท่ีประเทศไทยขาดแคลน 

3. ประเทศไทยมีการลงทนุในสาขาการส่ือสารและโทรคมนาคมต ่า1435 และโครงสร้าง
พืน้ฐานด้านโทรคมนาคม ยงัมีปัญหาในเร่ืองการกระจายตวัของโครงข่าย โดยโครงสร้างพืน้ฐาน
โทรคมนาคมจะกระจกุตวัอยู่ในเขตเมืองสงู และยงัด้อยกวา่คูแ่ขง่ในเร่ืองอตัราคา่บริการ 36ท าให้มี
การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วอยูใ่นระดบัต ่าเม่ือเทียบกบัประเทศคูแ่ขง่ 

4. ผู้ประกอบการไทยมุง่เน้นการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการตลาดภายในประเทศ 
ขาดทกัษะในการท าตลาดตา่งประเทศ ท าให้สินค้าของไทยไมเ่ป็นท่ีรู้จกัในตลาดสากล รวมทัง้ใน
บางสาขาธุรกิจยงัขาดแรงจงูใจในการพฒันาคณุภาพเพ่ือยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนั 
มุง่เน้นการแขง่ขนัด้านราคา ขาดการพฒันาตราสินค้า ประกอบกบัอปุสงค์ภายในประเทศของ
ผู้บริโภคยงัไมไ่ด้ให้ความส าคญักบัคณุภาพมาตรฐานของการให้บริการเทา่ท่ีควร ท าให้ธุรกิจบริการ
ของไทยขาดมาตรฐานการให้บริการในระดบัสากล นอกจากนีก้ารรวมกลุม่ทางธุรกิจในลกัษณะ
เครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) ยงัอยูใ่นวงจ ากดั 

5. ผลิตภาพแรงงานในภาคบริการยงัต ่า เน่ืองจากความอ่อนด้อยของประสิทธิภาพระบบ
การศกึษาไทย ท าให้บคุลากรไทยขาดความพร้อมทัง้ทกัษะและองค์กรความรู้ในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานสง่ผลให้แรงงานไทยมีผลิตภาพแรงงานต ่า ขาดความรู้ ความเช่ียวชาญด้าน

                                         
35 ข้อมลูการจดัอoัดบัใน World Competitiveness Yearbook (IMD) ปี 2551 พบวา่ ไทยมคีา่บริการคอ่นข้างสงู 
อยูใ่นล าดบัท่ี 31 จาก 46 ประเทศที่ได้ท าการส ารวจ 
36 ข้อมลูการจดัอนัดบัใน World Competitiveness Yearbook (IMD) ปี 2551 พบวา่ ไทยมีสดัสว่นการลงทนุใน
ภาคการสือ่สารโทรคมนาคมต ่าอยูใ่นล าดบัท่ี 47 จากทัง้หมด 55 ประเทศ 
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเงิน การบริหารจดัการ ทกัษะด้านภาษา และเทคโนโลยี
สารสนเทศ1637 

6. ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีธุรกิจไทยอยูใ่นระดบัต ่า การวิจยัและ
พฒันา (R&D) ท่ีสามารถน าไปสูก่ารใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ยงัมีจ านวนน้อย 

7. การเข้าถึงแหลง่เงินทนุของผู้ประกอบการรายยอ่ยเป็นไปได้ยาก ท าให้ขาดโอกาสใน
การพฒันา สง่ผลให้มีขีดความสามารถในการแขง่ขนัอยูร่ะดบัต ่ากว่าประเทศคูแ่ขง่ 

8. ความไมมี่เสถียรภาพทางการเมือง38 และปัญหาคอรัปชัน่ของไทย39รวมทัง้การขาด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของระบบราชการ สง่ผลตอ่ความเช่ือมัน่ของนกัลงทนุและเกิดภาวะ
ต้นทนุแก่ธุรกิจ ขาดแรงจงูใจในการมาลงทนุในประเทศไทย เน่ืองจากหวัน่เกรงประเด็นการขาด
ความชดัเจนและตอ่เน่ืองของโนบายภาครัฐ และต้นทนุท่ีจ าเป็น (Unnecessary Burden) 
 โอกาส 

1. นโยบายเปิดการค้าเสรีภาคบริการ การรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจกบัประเทศเพ่ือนบ้าน
และกลุม่ประเทศในภมูิภาค และการเติบโตของตลาดเอเซีย ท าให้ธุรกิจบริการของไทยมีโอกาสใน
การขยายฐานการลงทนุและการตลาด 

2. การก้าวสูส่งัคมองค์ความรู้ ท าให้ต้องการธุรกิจบริการด้านการให้ค าปรึกษา แนะน า 
และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องผนวกรวมกบัการประกอบธุรกิจท่ีสามารถเช่ือมโยงกบั
โลกได้ เชน่ Business Outsourcing หรือการให้บริการในลกัษณะท่ีควบรวมระหวา่ง Service – 
Management – Enginerring  

3. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ การส่ือสาร และการขนสง่ ท าให้เกิดการ
เคล่ือนย้ายข้อมลูและคนข้ามแดนด้วยต้นทนุท่ีต ่าลงและมีความรวดเร็วมากขึน้ บริการบางประเทศ
ซึง่เดมิไมส่ามารถค้าขายระหวา่งประเทศได้ (Non-tradable Goods) กลายเป็นสินค้าท่ีค้าขายข้าม
พรมแดนได้ อาทิ ธุรกิจบริการการรับจ้างบริหารระบบธุรกิจ ธุรกิจบริการเพ่ือบริหารจดัการความ
เส่ียง การให้บริการของธนาคาร การศกึษาและธุรกิจการให้ค าปรึกษาทางการแพทย์ การบญัชี 

                                         
37 ข้อมลูการจดัอนัดบัใน World Competitiveness Yearbook (IMD) ปี 2551 พบวา่ ไทยมคีวามพร้อมด้านทกัษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศคอ่นข้างต า่อยูใ่นล าดบัท่ี 49 จากทัง้หมด 55 ประเทศ 
38 ข้อมลูการจดัอนัดบัใน World Competitiveness Yearbook (IMD)  ปี 2551 พบวา่ ไทยไมม่เีสถียรภาพทาง
การเมืองอยา่งมาก โดยอยูใ่นล าดบัท่ี 52 จากทัง้หมด 55 ประเทศ 
39 ข้อมลูการจดัอนัดบัใน World Competitiveness Yearbook (IMD)  ปี 2551 พบวา่ ไทยมีปัญหาคอรัปชัน่ อยูใ่น
ล าดบัท่ี 84 จากทัง้หมด 179 ประเทศ 
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กฏหมายทางอินเตอร์เน็ต ธุรกิจบริการสขุภาพ และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการท่ีมีศกัยภาพสงู 

4. ประเทศไทยเป็นแหลง่รวมของอตุสาหกรรมท่ีมีความเหมาะสม และมีการขยายตวัของ
อตุสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพใหม ่ๆ ของประเทศ เป็นการสร้างโอกาสให้เกิดบริการทางธุรกิจท่ีสนบัสนนุ
และเก่ียวเน่ืองกบัอตุสาหกรรมดงักลา่วมากขึน้ 

5. การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในตลาดการเงินโลก ท าให้ประเทศตา่ง ๆ มีการเช่ือมโยง
กนัมากขึน้ เงินทนุสามารถเคล่ือนย้ายได้อยา่งอิสระมากขึน้ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหลง่
เงินทนุได้มากขึน้และรวดเร็ว 

6. โครงสร้างประชากรทัว่โลกท่ีจะเปล่ียนแปลงไปสูส่งัคมผู้สงูอาย ุท าให้ตลาดบริการท่ี
เก่ียวข้องกบัผู้สงูอายขุยายตวัมากขึน้ ดงันัน้ จงึควรหนัมาให้ความส าคญัในการพฒันาศกัยภาพของ
สินค้าเพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่ม รวมถึงการพฒันาตลาดท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สงูอาย ุเพ่ือรองรับการขยายตวั
ของประชากรผู้สงูอายภุายในประเทศและตา่งประเทศท่ีจะเข้ามาใช้บริการในประเทศไทยมากขึน้ 
เชน่ บริการด้านสขุภาพ บริการอ านวยความสะดวกแก่ผู้สงูอาย ุเป็นต้น 

7. การขยายตวัของอตุสาหกรรมการบนิต้นทนุต ่า ชว่ยสง่เสริมธุรกิจบริการภายในประเทศ 
ธุรกิจการค้าบริการข้ามพรมแดนได้ 

8. การขยายตวัของเศรษฐกิจและระดบัรายได้ของประชาชน ท าให้ความต้องการบริโภค
สินค้าบริการเพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวิตเพิ่มมากขึน้ อาทิ บริการสขุภาพรูปแบบใหม ่ๆ ท่ีชว่ยชะลอ
ความชรา และเสริมบคุลิกภาพ บริการด้านการศกึา และธุรกิจบนัเทิง เป็นต้น 

ภยัคกุคาม 
1. วิกฤตราคาน า้มนัสง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุการผลิตสินค้าและบริการ ท าให้เป็นอปุสรรค

ตอ่การพฒันาสร้างสรรค์สินค้าใหม ่ๆ รวมถึงการพฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
โดยรวม 

2. ภาวะโลกร้อน ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ ท่ีสง่ผล
กระทบตอ่ทรัพยากรการท่องเท่ียว สินค้าทางการเกษตรท่ีเป็นวตัถดุิบของสินค้าบริการ และการ
คมนาคมขนสง่ อีกทัง้ประเทศท่ีพฒันาแล้วได้หนัมาให้ความส าคญักบัการก าหนดนโยบายและ
มาตรการท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมจะเข้มข้นขึน้ อาทิ การเก็บภาษีจากสายการบินท่ีบนิผา่น
ประเทศตามปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุของผู้ประกอบการไทยใน
การปรับตวัตามมาตรการทางการค้าของประเทศคูค้่าหลกั 

3. การเปิดเสรีการค้าบริการทัง้ในระดบัพหภุาคีและทวิภาคี จะให้สิทธิประโยชน์กบันกั
ลงทนุตา่งชาตแิละสร้างแรงจงูใจให้กบันกัลงทนุตา่งชาติเข้ามาลงทนุในประเทศไทย ท าให้การ
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เคล่ือนย้ายทนุและแรงงานท าได้สะดวกขึน้ เพราะมีการผ่อนปรนกฏเกณฑ์ตา่ง ๆ ดงันัน้ หากเม่ือใด
ท่ีมีแรงกดดนัจากตา่งประเทศให้ไทยเปิดเสรีการค้าบริการท่ีมีขอบเขตกว้างขึน้ ไทยยอ่มได้รับ
ผลกระทบอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได้ โดยเฉพาะการเข้ามาลงทนุของธรุกิจข้ามชาตขินาดใหญ่ (MNCs) 
สง่ผลให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ของไทยท่ีไมส่ามารถปรับตวัให้แขง่ขนัได้
ต้องเลิกกิจการ 

4. ประเทศไทยต้องพึง่พาเทคโนโลยีและบคุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะด้านจาก
ตา่งประเทศสงู ท าให้เกิดต้นทนุในด้านทรัพย์สินทางปัญญาและคา่จ้างแรงงานทกัษะเพิ่มขึน้ รวมทัง้
กระแสการแขง่ขนัในธุรกิจบริการท่ีมีการใช้เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีเข้มข้น ซึง่ผู้ประกอบการไทยมี
ความเสียเปรียบในเชิงการแขง่ขนั 

5. สถานการณ์ความไมส่งบภายในประเทศและการก่อการร้ายข้ามชาต ิท าให้ตา่งประเทศ
ขาดความมัน่ใจในการลงทนุและการเดนิทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย 

 

ประเดน็ส าคญั (Critical Issues) ของการพฒันาภาคบริการ 
1. การปรับเปล่ียนโครงสร้างประชากรเข้าสู่สงัคมผู้สงูอาย ุและแนวโน้มการขยายตวัของ

อตุสาหกรรมใหม่ ๆ ท าให้ประเทศไทยสามารถใช้ความได้เปรียบของท าเลท่ีตัง้ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมถึงความโดดเดน่ของความเป็นไทย วฒันธรรมประเพณี และวิถีชีวิตท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน มาสร้างสรรค์สินค้าและธุรกิจบริการใหม ่ๆ เพ่ือรองรับแนวโน้มความต้องการ
ดงักลา่ว อาทิ ธุรกิจการทอ่งเท่ียว และธุรกิจบริการสขุภาพ เป็นต้น 

2. ประเทศไทยสามารถใช้ความได้เปรียบในความสามารถท่ีให้บริการท่ีมีมาตรฐาน เป็นท่ี
พอใจ ด้วยอตัราคา่บริการท่ีต ่ากวา่ มีภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาชาวตา่งชาต ิมีสงัคมท่ีเปิดกว้างและความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านของแรงงานไทย เป็นปัจจยัส าคญัในการดงึดดูเงินลงทนุจากตา่งชาต ิโดย
อาศยักระแสการเปิดเสรีทางการค้า และข้อตกลงภายใต้ความร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นสิ่ง
กระตุ้นอีกทางหนึง่ รวมทัง้การอาศยัความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างความ
แตกตา่งและความช านาญเฉพาะด้านของธุรกิจบริการท่ีไทยมีศกัยภาพ อาทิ ธุรกิจการออกแบบ 
การก่อสร้าง ธุรกิจภาพยนต์ ธุรกิจอาหาร และธุรกิจบริการสขุภาพ เป็นต้น 

3. การเช่ือมโยงระหวา่งการผลิตในภาคบริการกบัภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมทัง้ใน
ลกัษณะของการพฒันาตอ่ยอดและการสนบัสนนุซึง่กนัและกนั ท าให้เกิดกิจกรรมใหม่ ๆ ทาง
เศรษฐกิจและความต้องการทางการตลาดเพิ่มขึน้ ซึง่จะสง่ผลให้เกิดการพฒันาธุรกิจบริการท่ี
เก่ียวเน่ืองขึน้มารองรับอีกเป็นจ านวนมาก อาทิ บริการโลจิสตกิส์ บริการทางการเงิน บริการส่ือสาร
และโทรคมนาคม บริการประกนัภยั บริการค้าสง่ค้าปลีก เป็นต้น 
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4. ท่ีผา่นมาประเทศไทยยงัขาดความชดัเจนของกรอบทิศทาง นโยบายและกลไกการ
พฒันาภาคบริการโดยรวมท่ีสามารถใช้จดุแข็งและโอกาสท่ีมีอยู ่เชน่ การเป็นศนูย์กลางทางการบิน 
(Aviations Hub) เพ่ือสร้างให้เป็นแหลง่รายได้หลกัของประเทศ รวมทัง้การสนบัสนนุความเข้มแข็ง
ให้กบัผู้ประกอบการ 

5. สภาพแวดล้อมภายในประเทศยงัไมเ่อือ้ประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของภาคเอกชนทัง้
ในด้านกฏระเบียบและข้อกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง โครงสร้างพืน้ฐานท่ีจ าเป็น การวิจยัและพฒันาเพื่อใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การเข้าถึงแหลง่เงินทนุของผู้ประกอบการรายย่อย ทกัษะและองค์ความรู้
ของบคุลากร ความไมมี่เสถียรภาพทางการเมือง ปัญหาคอรัปชัน่ในสงัคมไทย รวมทัง้การขาด
ประสิทธิภาพของระบบราชการไทย 

6. ความสามารถในการแขง่ขนัของผู้ประกอบการไทย ยงัต้องได้รับการพฒันาทกัษะและ
องคค์วามรู้ให้สามารถพึง่พาตนเอง ก้าวทนัตอ่กระแสความเปล่ียนแปลง และมีการรวมกลุม่ใน
ลกัษณะเครือขา่ยวิสาหกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั รวมทัง้ให้ความส าคญักบัการ
พฒันาคณุภาพและมาตรฐานสินค้าท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการของตลาดโลกได้อย่างรวดเร็ว 

7. แรงงานไทยในสาขาบริการมีผลิตภาพต ่า โดยเปรียบเทียบกบัภาคการผลิตอ่ืน ๆ รวมถึง
ประเทศคูแ่ขง่ท่ีส าคญั เน่ืองจากขาดทกัษะและองค์ความรู้ในสาขาบริการท่ีใช้เทคโนโลยีเข้มข้นและ
ทกัษะด้านภาษาตา่งประเทศ จงึจ าเป็นต้องมีการพฒันาระบบการศกึษาไทยและการพฒันาฝีมือ
แรงงานไทย เพ่ือผลิตแรงงานให้สอดคล้องกบัความต้องของผู้ประกอบการในธุรกิจสาขาบริการตา่ง ๆ 
ท่ีไทยมีศกัยภาพ 

8. ประเทศไทยจะต้องมีการวางแผนเตรียมการรองรับภาวะวิกฤตตา่ง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ใน
อนาคต รวมถึงกระแสกดดนัทางการค้าระหวา่งประเทศ ทัง้วิกฤตราคาน า้มนั ภาวะโลกร้อน 
สถานการณ์ความไมส่งบภายในประเทศ การก่อการร้ายข้ามชาต ิและนโยบายการเปิดการค้าเสรี
เพ่ือบรรเทาผลกระทบหรือลดภาวะความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้กบัธุรกิจบริการของประเทศ 
 

  มลูนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (2552) ได้จดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาภาค
บริการของประเทศ เสนอตอ่ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิดงันี ้ 

1. ยทุธศาสตร์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของสาขาบริการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แขง่ขนัของภาคการผลิตและภาคบริการของไทย 

1.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริการสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 

 ยกเลิกการผกูขาดของรัฐวิสาหกิจในธุรกิจบริการสาธารณูปโภคพืน้ฐานท่ี
เอกชนสามารถด าเนินการได้ในเชิงพาณิชย์ 
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 ทบทวนสญัญาร่วมงานระหว่างรัฐวิสาหกิจกบัเอกชนท่ีท าให้เกิดปัญหาในการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีเป็นระบบ และท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การแขง่ขนัตลาด 

 ผลกัดนัร่าง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจการขนสง่ พ.ศ. ...  และร่าง พ.ร.บ. การ
ประกอบธุรกิจการประปา พ.ศ. ... 

 สง่เสริมให้มีการควบรวมธุรกิจส าหรับบริการท่ีจ าเป็นต้องสร้างเครือข่ายในการ
ให้บริการท่ีกว้างขวางหรือต้องมีขนาดใหญ่เพ่ือสร้างความได้เปรียบ เชน่ ธุรกิจบรรทกุสินค้าธุรกิจ
การเงิน เป็นต้น 

1.2 สง่เสริมตลาดการจดัซือ้จดัจ้างบริการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
ยกเลิกสิทธิพิเศษของรัฐวิสาหกิจในการตลาดบริการจดัซือ้จดัจ้างของภาครัฐ 

1.3 สง่เสริมการสร้างและใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่สินค้าและ
บริการ 

 มีการศกึษารายละเอียดของทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยเพ่ือให้มีการใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึน้ 

 มีการปรับปรุงระบบการสืบค้นฐานข้อมลูสิทธิบตัรและมีการน าเสนอนโยบาย
และมาตรการท่ีเป็นรูปธรรมในการสง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการ “ตอ่ยอด” สิทธิบตัร 

 ปรับปรุงกฎหมายสิทธิบตัรเพ่ือเอือ้ให้มีการท า Reverse Engineering อยา่ง
ถกูกฎหมายเพ่ือท่ีจะกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมในด้านวิจยัและพฒันามากขึน้ 

1.4 ปรับปรุง กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวกบับริการของภาครัฐ 
ปรับปรุงกระบวนการทางศลุกากร และบริการตรวจสอบมาตรฐานสขุอนามยัของ

ภาครัฐให้เป็นลกัษณะของ One Stop Shop 
2. ยทุธศาสตร์ในการสนบัสนนุการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว 

2.1 การพฒันาฐานข้อมลูสาขาบริการ 

 ปรับชดุรหสัข้อมลู TSIC ให้เทียบเทา่ ISIC Revision 4 

 ก าหนดวิธีการจ าแนกสาขาบริการในการเก็บข้อมลูท่ีเป็นมาตรฐานกลาง
เพ่ือให้ข้อมลูท่ีจดัเก็บโดยหน่วยงานตา่งๆ 

 เพิ่มงบประมาณในการจดัท าฐานข้อมลูบริการท่ีสมบรูณ์มากขึน้ ให้แก่
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ เชน่ ส านกังานสถิตแิหง่ชาติ 
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 ให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจดัท าฐานข้อมลูท่ีจ าเป็นในการศกึษาสถานภาพ 
โครงสร้างและศกัยภาพในการแขง่ขนัของภาคบริการท่ีมีรายละเอียดในรายธุรกิจ เชน่ การจ้างงาน 
รายได้ การเช่ือมโยงกบัธุรกิจอ่ืน การน าเข้า การสง่ออก 

 ท าวิจยัและพฒันา การสร้างทรัพย์สินทางปัญญา การลงทนุในประเทศและ
จากตา่งประเทศ การกระจายงบประมาณ ฯลฯ 

 จดัท าฐานข้อมลูเก่ียวกบัโอกาสและอปุสรรคในการประกอบธุรกิจบริการใน
ตา่งประเทศส าหรับบริการท่ีไทยมีศกัยภาพในการแขง่ขนัสงู เชน่ การก่อสร้าง ร้านอาหารไทย สปา ฯลฯ 

2.2 สง่เสริมการวิจยัและพฒันาและการท านวตักรรม 

 ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของมาตรการของภาครัฐท่ีใช้ในการสง่เสริม
การวิจยัและพฒันา และการท านวตักรรม เชน่  มาตรการลดหย่อนภาษี และมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีใช้ใน
การสง่เสริมอยูใ่นปัจจบุนั 

 จดัท าแผนพฒันาสาขาบริการท่ีใช้ความรู้เข้มข้นเป็นพิเศษโดยมีการก าหนด
เป้าหมายอตัราการขยายตวัของสาขาบริการเหลา่นีท่ี้ชดัเจน 

 สง่เสริมให้ภาครัฐมีการ Outsource งานด้าน Certification หรือ 
Accreditation ท่ีต้องใช้ทกัษะความรู้ระดบัสงูให้แก่ภาคเอกชน 

 สง่เสริมความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัท่ีเช่ียวชาญจากตา่งประเทศในการ
พฒันาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ให้ทนัสมยั เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการแขง่ขนัให้กบัธุรกิจบริการ
ของประเทศ 

2.3 สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจ 

 ผลกัดนัให้มีการลงทนุในโครงขา่ยการส่ือสารทนัสมยัโดยรัฐวิสาหกิจและ
เอกชนโดยการออกหลกัเกณฑ์ในการเชา่ใช้และในการค านวณคา่ชดเชยในการใช้สิทธิแหง่ทาง 
(Right of Way) 

 ให้มีการจดัสรรคล่ืนความถ่ี 3G อยา่งเร่งดว่น 

 ผลกัดนัให้ภาคราชการ Outsource บริการท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ให้บริการท่ีรวดเร็วหรือมีประสทิธิภาพสงู เชน่ การท าบริการ Single Window ซึง่ต้องมีระบบสารสนเทศท่ี
สามารถเช่ือมตอ่ฐานข้อมลูและการติดตอ่ส่ือสารของหนว่ยงานภาครัฐหลายหน่วย เป็นต้น 

2.4 ผลกัดนัให้มีการผลิตแรงงานท่ีมีทกัษะเพ่ือรองรับพฒันาการของสาขาบริการ 
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 สง่เสริมให้มีการร่วมทนุระหว่างสถาบนัการศกึษาตา่งประเทศและ
สถาบนัการศกึษาไทยเพ่ือท่ีจะปรับปรุงหลกัสตูรวิชาชีพ ให้สอดคล้องกบัความต้องการของภาค
ธุรกิจในปัจจบุนัมากขึน้ 

 สง่เสริมให้มีการจดัตัง้สถาบนัอบรมทกัษะเฉพาะด้าน เช่น ด้านการเงิน ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรัฐอาจให้เงินสนบัสนนุคา่เลา่เรียนบางสว่นแก่ผู้ ท่ีมีความสนใจในการเข้า
เรียนในสถาบนัเอกชนเพ่ือท่ีจะพฒันาทกัษะของตนเอง 

 สานตอ่การสนบัสนนุโครงการของรัฐท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัการใช้ซอฟแวร์ในการ
ประกอบธุรกิจ 

 ก าหนดมาตรการชดัเจนในการให้การสนบัสนนุการพฒันาทกัษะด้าน
ภาษาองักฤษของแรงงานไทย 

2.5 สง่เสริมการลงทนุในธุรกิจบริการท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม 
ก าหนดมาตรการในการให้แรงจงูใจทางด้านภาษีแก่การประกอบธุรกิจบริการท่ี

เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
2.6 สง่เสริมการขยายธุรกิจบริการไปยงัประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศ อ่ืน ๆ ใน
ภมูิภาค 

 ประสานงานกบัส านกังานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 
(องค์กรมหาชน) หรือ สพพ.เพ่ือก าหนดยทุธศาสตร์ในการขยายธุรกิจไทยไปยงัตา่งประเทศ 

 ก าหนดกรอบนโยบายในการเจรจาการค้าด้านสาขาบริการเพ่ือท่ีจะเสริม
ยทุธศาสตร์ในการขยายสาขาบริการของไทยไปยงัตา่งประเทศ 

 สนบัสนนุการรวมตวัระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจบริการท่ีมีความเก่ียวข้องกนั
ในการขยายตวัไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัและตอ่รองทางธุรกิจ 

 ก าหนดมาตรฐานบริการไทยและมีการรับรองมาตรฐานดงักลา่วโดยหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อให้บริการไทยมีความนา่เช่ือถือ มีการสง่ออกไปยงัต่างประเทศ 

3. ยทุธศาสตร์ในการดงึดดูการลงทนุจากตา่งประเทศ 
3.1. การปรับปรุง กฎ กตกิาภาครัฐ 

 ทบทวน พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2542 เพ่ือผ่อนปรน
การถือหุ้นตา่งชาตใินสาขาบริการท่ีต้องการเทคโนโลยีจากตา่งประเทศ 

 พิจารณาผอ่นปรนกฎระเบียบของส านกังานต ารวจตรวจคนเข้าเมือง ท่ี
ก าหนดให้การจ้างงานของคนตา่งด้าวต้องมีอตัราสว่นจ านวนไมเ่กิด 1 ตอ่ 4 ของการจ้างงาน 
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 มีมาตรการในการสง่เสริมการลงทนุในบริการท่ีมี Forward และ Backward 
Linkage สงูกบัอตุสาหกรรมหลกัของประเทศ 

3.2. การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานบริการด้านสาธารณปูโภค 
พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน กระบวนการและขัน้ตอนการขนสง่สินค้าให้เพียงพอตอ่

อปุสงค์และมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการให้เอกชนเข้ามีบทบาทในการบริหารจดัการ เช่น โครงสร้าง
การขนสง่ทางราง 

3.3. การเผยแพร่ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
จดัตัง้ศนูย์ข้อมลู (Information Center) ท่ีมีลกัษณะครบวงจร เพ่ืออ านวยความ

สะดวกให้แก่นกัลงทนุจากตา่งประเทศ 
3.4. การยกระดบัมาตรฐานภาคบริการ 

 จดัตัง้หน่วยงานกลางของภาครัฐในการประสานงานระหว่างหนว่ยงานราชการ
ตา่ง ๆ เพ่ือให้เกิดเป็นความร่วมมือในการพฒันาภาคธุรกิจภาคบริการอยา่งเป็นระบบ 

 ผลกัดนัให้มีการรวมกลุม่และจดัตัง้สมาคมภาคเอกชน ให้สามารถแขง่ขนักบั
ธุรกิจบริการจากประเทศอ่ืน ๆ และสนบัสนนุการประกอบธุรกิจซึง่กนัและกนั 

4. ยทุธศาสตร์ในการพฒันาธุรกิจบริการเพ่ือปรับปรุงคณุภาพชีวิตของประชาชน 
4.1 สง่เสริมการพฒันาสาขาบริการสขุภาพเพ่ือรองรับประชากรผู้สงูอายุ 

 ก าหนดแนวทางในการสง่เสริมธุรกิจดแูลผู้สงูอายขุองเอกชน 

 ก าหนดแนวนโยบายและมาตรการในการผลกัดนัให้มีผลิตแพทย์จ านวนมาก
ขึน้ เพ่ือรองรับอปุสงค์ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

4.2 สง่เสริมการพฒันาสาขาบริการด้านการศกึษาเพ่ือพฒันาคณุภาพของประชากร 

 สง่เสริมหลกัสตูรการศกึษาให้มีมาตรฐานสากล โดยเน้นการเรียนการสอน
อยา่งสร้างสรรค์ 

 ก าหนดแนวนโยบายให้ประชาชนได้รับการศกึษาท่ีมีคณุภาพอยา่งเทา่เทียมกนั 
4.3 ปรับปรุงประสิทธิภาพของบริการสาธารณูปโภคพืน้ฐานเพ่ือลดภาระคา่ใช้จา่ยของ

ประชาชน 
ผลกัดนัให้มีกฎ กตกิาในการก ากบัดแูลกิจการ สาธารณปูโภคพืน้ฐานท่ีจ าเป็นตอ่

การด ารงชีวิตของประชาชน เพ่ือให้บริการมีคณุภาพ ท่ีประชาชนเข้าถึงได้ในราคาท่ีเป็นธรรม 
4.4 สง่เสริมการพฒันาธุรกิจบริการด้านสิ่งแวดล้อม 
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สง่เสริมและสนบัสนนุบริษัทตา่งชาตใิห้เข้ามาลงทนุธุรกิจบริการด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยการปรับเปล่ียนกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจและการเข้ามาท างานของคนตา่งชาตแิละให้
ภาครัฐเป็นผู้ก ากบัดแูลให้มีการพฒันาและวิจยัร่วมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(Small and Medium Enterprises: SMEs) 
 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หรือ SMEs ถือเป็นกลไกหลกัในการเสริมสร้าง
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสร้างรายได้และจ้างงาน อีกทัง้เป็นเคร่ืองมือใน
การแก้ไขปัญหาความยากจนในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีจ านวนวิสาหกิจรวมทัง้สิน้ประมาณ 2.9 
ล้านราย โดย 99.8% เป็น SMEs การจ้างงานของ SMEs คดิเป็น 78% ของการจ้างงานรวมของ
ประเทศ GDP ของ SMEs คิดเป็นสดัสว่น 37.1% ของทัง้ประเทศ และมลูคา่การสง่ออกคิดเป็น 
28.4% ของมลูคา่สง่ออกรวมของประเทศ (ส านกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
กระทรวงอตุสาหกรรม, 2554) 

 

จากการวิเคราะห์จดุออ่น จดุแข็ง โอกาส และภยัคกุคาม โดยส านกังานสง่เสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พบวา่ SMEs ของไทยมีจดุแข็งด้านความคล่องตวั ยืดหยุ่น 
สามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์แวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความสามารถและ
ความเช่ียวชาญด้านทกัษะงานฝีมือและงานบริการ (Craftsmanship and Hospitality) และด้านการ
ผลิตสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ในขณะท่ีมีจดุอ่อน
ด้านการบริหารจดัการธุรกิจ ความสามารถในการพฒันาสินค้าและบริการ โอกาสในการเข้าถึงแหลง่
เงินทนุ ความสามารถในด้านการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบงัคบัในการด าเนินธุรกิจ และขาดโอกาสทางการตลาดและการเข้าถึงข้อมลู
การตลาดเชิงลกึ อย่างไรก็ตาม รูปแบบการด าเนินธุรกิจสมยัใหมเ่อือ้ตอ่การประกอบธุรกิจของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ทัง้การรับชว่งการผลิต (Outsource) และการรวมกลุม่เป็น
เครือข่ายทางธุรกิจ นอกจากนี ้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยงัได้รับโอกาสจากนโยบายของรัฐท่ี
ให้ความส าคญัและสนบัสนนุ ส าหรับภยัคกุคามท่ีสง่ผลกระทบตอ่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มท่ีส าคญั ได้แก่ การรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรีท่ีอาจก่อให้เกิดการแขง่ขนัทางธุรกิจ
สงูขึน้ นอกจากนัน้ การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลกทัง้ในมิตด้ิานการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม 
และสิ่งแวดล้อมยงัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีเพิ่มความเส่ียงตอ่การด าเนินธุรกิจ  
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การด าเนินการพฒันา SMEs ภายใต้ AEC นัน้ ได้ยดึการด าเนินงานตามพิมพ์เขียวนโยบาย
ของอาเซียนด้านการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ASEAN Policy Blueprint for 
SMEs Development: APBSD) 2004 - 2014 ซึง่พนัธกิจของการจดัท า APBSD ประกอบด้วย (1) 
การพฒันาและการด ารงอยูข่องวฒันธรรมการเป็นผู้ประกอบการ และนวตักรรมส าหรับ SMEs ใน
ภมูิภาค (2) การช่วยเหลือ SMEs ในอาเซียนให้เรียนรู้ มีความคดิสร้างสรรค์ และมองการณ์ไกล 

และ (3) การสนบัสนนุการร่วมมือและการสร้างเครือขา่ยของ SMEs ในอาเซียน รวมทัง้ความร่วมมือ
กบัธุรกิจภายนอกภมูิภาค 

 

เป้าหมายของการจดัท า APBSD มีดงันี ้ 

 การเร่งการพฒันา SMEs ในแตล่ะประเทศไปพร้อม ๆ กนั โดยค านงึถึงระดบัการพฒันา
ท่ีแตกตา่งกนั 

 การเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัให้ SMEs ในภมูิภาค ด้วยการสนบัสนนุให้
เข้าถึงขา่วสาร การตลาด การพฒันาบคุลากร การเงิน และเทคโนโลยี 

 การเสริมสร้างความยืดหยุ่นของ SMEs เพ่ือความสามารถในการปรับตวัเข้ากบัเศรษฐกิจ
ท่ีเปล่ียนแปลง และอปุสรรคทางการเงินตา่ง ๆ รวมทัง้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่ีมีความท้าทายขึน้ 

 การเพิ่มความส าคญัของ SMEs ในอาเซียน ตอ่การเติบโตและการพฒันาของเศรษฐกิจ
โดยรวม 

 

ยทุธศาสตร์และกิจกรรมการด าเนินงานด้าน SMEs ภายใต้ AEC 
1. การด าเนินงานตาม  APBSD 2004 – 2014 

 สง่เสริมเครือขา่ย SMEs และการมีสว่นร่วมในการสร้างเครือขา่ยผลผลิตและ
กระจายสินค้าของภมูิภาค 

 สง่เสริมแนวทางการปฏิบตัิท่ีดีในการพฒันา SMEs รวมถึงแหลง่ลงทนุของ SMEs 

 ภารกิจหลกัท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการของ ASEAN SME Agencies Working Group 

 การด าเนินโครงการตาม AEC Blueprint 

 จดัตัง้หลกัสตูรร่วมกนัส าหรับผู้ประกอบการในอาเซียน  

 จดัตัง้ศนูย์ให้บริการครบวงจรส าหรับ SMEs ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งภมูิภาคและ
ภมูิภาคยอ่ยของประเทศสมาชิก ซึง่อยูร่ะหวา่งการรออนมุตังิบประมาณจากกองทนุ Japan–
ASEAN Integration Fund (JAIF) 

 จดัตัง้การให้บริการทางการเงินส าหรับธุรกิจ SMEs ในแตล่ะประเทศสมาชิก 
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 จดัตัง้โปรแกรมสง่เสริมการฝึกปฏิบตังิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีระดบัภมูิภาคเพ่ือพฒันา
ความเช่ียวชาญของเจ้าหน้าท่ี 

 จดัตัง้กองทนุเพ่ือการพฒันา SMEs ในระดบัภมูิภาค เพ่ือเป็นแหลง่เงินทนุส าหรับ 
SMEs ท่ีประกอบธุรกิจในภมูิภาคอาเซียน 

 สง่เสริมเครือขา่ย SMEs และการมีสว่นร่วมในการสร้างเครือขา่ยผลผลิตและ
กระจายสินค้าของภมูิภาค 

 สง่เสริมแนวทางการปฏิบตัิท่ีดีในการพฒันา SMEs รวมถึงแหลง่เงินทนุของ SMEs 
2.  การยกร่าง ASEAN Common White Paper ซึง่อยูร่ะหว่างการศกึษารูปแบบ และข้อมลู

พืน้ฐานท่ีจะบรรจไุว้ ทัง้นีไ้ด้มีการสมัมนาเชิงปฏิบตักิารไปแล้ว 1 ครัง้ถึงแนวทางในการด าเนินการ
ดงักลา่ว ซึง่พบวา่ปัญหาหลกัของการจดัท า White Paper ของอาเซียน คือ การเก็บรวบรวมข้อมลู
อยา่งมีประสิทธิภาพ ท่ีประชมุจงึได้มอบหมายให้ไทยเป็นเจ้าภาพการจดัประชมุระหว่าง ASEAN 
SME Agencies Working Group และ Working Group on FDI Statistics เพ่ือเป็นการเพิ่มทกัษะ
ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

3.  การยกร่างดชันีชีว้ดั (KPI) ด้าน SMEs ของอาเซียน 
4.  การศกึษาแนวทางในการจดัตัง้ ASEAN SME Regional Development Fund ซึง่เป็น

โครงการภายใต้ AEC Blueprint ท่ีไทยเป็นประเทศหลกัในการด าเนินโครงการ  
 
แผนการด าเนินงานด้าน SMEs ภายใต้ AEC ในแผนการด าเนินงานในปี ค.ศ. 2008–2015 

และสถานะของโครงการ 
ปี (ค.ศ.) โครงการ สถานะลา่สดุ 

2008 – 2009 จดัตัง้หลกัสตูร
ร่วมกนัส าหรับ
ผู้ประกอบการใน
อาเซยีน   

ที่ประชมุ ASEAN SME Agencies Working Group เห็นชอบทีจ่ะ
ด าเนินโครงการนี ้ควบคูไ่ปกบัโครงการ ASEAN Brand ที่ทางญ่ีปุ่ นได้
เสนอมาก่อนหน้านี ้โดยได้เสนอเพิ่มเติมวา่คณะวิจยัจะต้องหารือกบั
หนว่ยงานสง่เสริม SMEs ในอาเซียนอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้การจดัท า 
Curriculum ก่อประโยชน์แก ่ SMEs ในอาเซียนอยา่งชดัเจนและเป็น
รูปธรรม รวมทัง้การเสนอให้มี Successful Showcase เพื่อสามารถ
เช่ือมโยงสิง่ที่เรียนไปสูแ่ผนธุรกิจได้ และสามารถน าไปทดสอบกบัการ
เข้าสูต่ลาดตา่งประเทศ อาทิ  ญ่ีปุ่ น 

2010-2011 
 

จดัตัง้ศนูย์ให้บริการ
ครบวงจรส าหรับ 
SMEs ที่เช่ือมโยง 

ไทยได้จดัท าข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการขอ
งบประมาณสนบัสนนุจาก Japan ASEAN Integration Fund (JAIF) 
โดยโครงการนีจ้ะเป็นการศกึษา Best Practices ในประเทศตา่ง ๆ อาทิ 
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ปี โครงการ สถานะลา่สดุ 
 ระหวา่งภมูิภาคและ

ภมูิภาคยอ่ยของ
ประเทศสมาชิก 

เช่น ญ่ีปุ่ น และสหรัฐฯ และน ารูปแบบการด าเนินการในประเทศเหลา่นัน้
มาประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัอาเซียนแตล่ะประเทศ และสร้างเครือขา่ย
ระหวา่งหนว่ยงานในอาเซียน ซึง่การสร้างเครือขา่ยที่จะเกิดขึน้ของ
โครงการนี ้จะเป็นการเช่ือมโยงของข้อมลูตา่ง ๆ ที่ต้องการโดยผา่นทาง 
Website ของอาเซียนเข้าไว้ด้วยกนั โดยการศกึษาจะต้องบง่ชีแ้ละ
แยกแยะข้อมลูที่มีความเหมาะสมที่จะบรรจไุว้เพื่อท่ีจะเป็นประโยชน์แก่
หนว่ยงานสง่เสริม SMEs ที่จะใช้ให้บริการแก่ SMEs นอกจากนีจ้ะต้อง
สามารถแนะแนวทางวา่ศนูย์บริการในภมูิภาคนัน้ ควรจะมีแนวทางการ
ให้บริการอยา่งใดบ้าง 

 จดัตัง้การให้บริการ
ทางการเงินส าหรับ
ธุรกิจ SMEs ในแต่
ละประเทศสมาชิก 

 เป็นโครงการสนบัสนนุให้ประเทศตา่ง ๆ ในอาเซยีนมีสถาบนัทาง
การเงินเพื่อ SMEs อาทิเช่น SME Bank และบรรษัทประกนัสนิเช่ือ
อตุสาหกรรมขนาดยอ่ม โดยในสว่นของไทยได้ด าเนินการเสร็จสิน้
แล้ว 

 ประเทศมาเลเซียได้แจ้งวา่ จะสง่แบบสอบถาม (Fact Finding 
Survey) ไปยงั Focal Point ของประเทศตา่ง ๆ ในอาเซียน เพื่อสง่
ตอ่ไปยงัสถาบนั องค์กรทางการเงินท่ีรับผิดชอบโดยตรง เพื่อท่ีจะได้
ทราบสถานะและความต้องการของสถาบนัทางการเงินเหลา่นัน้ 

2012-2013 
 

จดัตัง้โปรแกรม
สง่เสริมการฝึก
ปฏิบตัิงานส าหรับ
เจ้าหน้าที่ระดบั
ภมูิภาคเพื่อพฒันา
ความเช่ียวชาญของ
เจ้าหน้าที ่

อาเซยีนมีความเห็นพ้องกนัวา่ควรจะมีโครงการสง่เสริมการปฏิบตังิานท่ี
มีมาตรฐานเดียวกนั โดยอาเซียนได้มอบหมายให้เมียนมา่ร์และ
ฟิลปิปินส์เป็นผู้ ร่วมกนัด าเนินโครงการ โดยจะมกีารจดัท าแบบฟอร์ม 
(Template) ที่จะใช้ในการบนัทกึและติดตามกิจกรรมการฝึกอบรม การ
แลกเปลีย่นบคุลากรและการเยี่ยมชม เพื่อการฝึกอบรมทกัษะตา่ง ๆ ซึง่
จะเสนอในที่ประชมุ ASEAN SME Agencies Working Group ครัง้
ตอ่ไป 

2014-2015 จดัตัง้กองทนุเพื่อการ
พฒันา SMEs ใน
ระดบัภมูิภาค เพื่อ
เป็นแหลง่เงินทนุ
ส าหรับ SMEs ที่
ประกอบธุรกิจใน
ภมูิภาคอาเซียน 

การจดัตัง้กองทนุดงักลา่วเป็นแนวคิดที่ริเร่ิมในการสมัมนาระดบัสงูเพื่อ
สง่เสริมการพฒันา SMEs และการลงทนุในเอเชียตะวนัออก ครัง้ที ่1 ที่
จดัขึน้ ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ไทยได้รับมอบหมาย
จากอาเซียนให้ด าเนินโครงการนีร่้วมกบัลาว โดยในขณะนีไ้ด้รับอนมุตัิ
การสนบัสนนุงบประมาณจากกระทรวงการตา่งประเทศแล้ว และอยูใ่น
ระหวา่งการจดัจ้างคณะที่ปรึกษาในการด าเนินการ ซึง่คาดวา่จะด าเนิน
โครงการในระยะที ่1 (ศกึษาแนวทางและรูปแบบของกองทนุ)  
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ในปัจจบุนันีอ้าเซียนได้ก าหนดตวัชีว้ดัด้านการพฒันา SMEs ภายใต้ AEC ไว้ดงันี ้
1)  Average Labor Productivity of SMEs ซึง่ชว่ยวดัขีดความสามารถในการแขง่ขนัของ 

SMEs 
2)  Value of Microfinance Loans or % of Microfinance Loans in Total Outstanding 

Loans และShare of Small Business with Bank Loans ซึง่ชว่ยวดัความสามารถในการเข้าถึง
แหลง่เงินทนุของ SMEs 

โดยท่ีตวัชีว้ดัดงักลา่วยงัไมส่ามารถชีว้ดัวา่ SMEs มีความส าคญัตอ่ระบบเศรษฐกิจโดยรวม
อยา่งไร ดงันัน้ควรจะมีการเพิ่มตวัชีว้ดัอีก อย่างน้อย 2 ตวั เพ่ือชว่ยให้ภาครัฐตระหนกัถึง
ความส าคญัของ SMEs ในระบบเศรษฐกิจโดยรวม ซึง่เป็นวิสาหกิจท่ีมีสดัสว่นมากกว่า 95% ใน
อาเซียน และเพ่ือเป็นการผลกัดนัให้มีการพฒันา SMEs ให้มีความแข็งแกร่งและสามารถเตบิโตใน
อาเซียนได้ ซึง่จะเป็นพืน้ฐานในการลดชอ่งวา่งในการพฒันาในอาเซียนได้ตอ่ไป ตวัชีว้ดัดงักล่าว คือ 
สดัสว่นการสง่ออกของ SMEs ตอ่ปริมาณการสง่ออกทัง้หมด และสดัสว่นของ GDP ท่ีมาจาก SMEs 

 

แผนการสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2555-2559) 
ส านกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หรือ สสว. ได้จดัท าแผนการสง่เสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2555-2559) ทิศทางการสง่เสริม SMEs ในระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) จะมุง่เน้นการพฒันาศกัยภาพ SMEs ให้เตบิโตอยา่งสมดลุและยัง่ยืน โดย
การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนัทัง้ในเชิงคณุภาพ ประสิทธิภาพ การสร้างสรรค์และ
นวตักรรมให้กบั SMEs และวิสาหกิจรายย่อย กระตุ้นให้เกิดการรวมตวัและเช่ือมโยงกนัทางธุรกิจ 
เน้นการพฒันาเชิงพืน้ท่ีโดยค านงึถึงปัจจยัด้านสงัคม วฒันธรรม สิ่งแวดล้อม และเอกลกัษณ์ของแต่
ละพืน้ท่ี ในด้านการเสริมสร้างศกัยภาพเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรี 
จะมุง่เน้นการสนบัสนนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอือ้ตอ่การค้าและ
ด าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ  

เพ่ือให้การด าเนินงานของแผนการสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มฉบบัท่ี 3 
(พ.ศ. 2555-2559) มุง่สูว่ิสยัทศัน์ “พฒันาศกัยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ให้
เตบิโตอยา่งสมดลุและยัง่ยืน เพ่ือเป็นพลงัขบัเคล่ือนหลกัของเศรษฐกิจไทย” สสว.ได้ก าหนดพนัธกิจ
ของการพฒันา ดงันี ้

1.  สนบัสนนุปัจจยัเกือ้หนนุท่ีจ าเป็นและเหมาะสมตอ่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ไทย ทัง้ภาคการผลิต การค้าและบริการ 
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2.  เสริมสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนัให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
โดยใช้องค์ความรู้ ทกัษะฝีมือ เทคโนโลยี นวตักรรม ความคดิสร้างสรรค์ และวฒันธรรม 

3.  สง่เสริมบทบาทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยแตล่ะพืน้ท่ีในการสร้างมลูคา่
ทางเศรษฐกิจ โดยค านงึถึงคณุคา่ทางสงัคม วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดลุ 

4.  สง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไทย ให้มีศกัยภาพในทางการค้าและการ
ลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศ 

แผนการสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ระบุ
สาขาธุรกิจท่ีได้รับความส าคญัเป็นพิเศษได้ ดงันี ้

1.  กลุม่อตุสาหกรรมเทคโนโลยีและนวตักรรม 
2.  กลุม่อตุสาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปรรูป 
3.  กลุม่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 
4.  กลุม่ธุรกิจการค้าปลีกและค้าสง่ 
5.  กลุม่ธุรกิจบริการและท่องเท่ียว 
 

ยทุธศาสตร์การสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2555-
2559) ก าหนดยทุธศาสตร์และกลยทุธ์การสง่เสริม SMEs ดงันี ้

1.  สนบัสนนุปัจจยัแวดล้อมให้เอือ้ตอ่การด าเนินธุรกิจ 
1.1 พฒันาศกัยภาพหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้องกบัการสง่เสริมและพฒันา 

SMEs 
1.2 พฒันาระบบฐานข้อมลู SMEs และองค์ความรู้ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการ

สง่เสริมและด าเนินธุรกิจ SMEs 
1.3 ทบทวนปรับปรุง และผลกัดนักฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาษีและการให้สิทธิ

ประโยชน์เพ่ือเอือ้และลดอปุสรรคตอ่การด าเนินธุรกิจของ SMEs 
1.4 เสริมสร้างระบบและเตรียมความพร้อมเพ่ือให้ SMEs สามารถเข้าถึงเงินทนุและ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการทางการเงิน 
1.5 สร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกและเครือขา่ยการสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม ผลกัดนัให้การสง่เสริม SMEs เป็นวาระแหง่ชาติ และสง่เสริมให้หนว่ยงานภาครัฐและ
เอกชน น าแผนการ SMEs ไปใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและจดัสรรงบประมาณ รวมทัง้พฒันา
เครือข่ายความร่วมมือระหวา่งสว่นราชการ หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชน พร้อม
ทัง้สร้างกลไกการตดิตามและประเมินผล และพฒันาตวัชีว้ดัการสง่เสริม SMEs 
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1.6  สง่เสริม SMEs ให้ด าเนินธุรกิจ โดยใช้หลกัธรรมาภิบาล และสนบัสนนุการ
ประกอบธุรกิจท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม สง่เสริม SMEs ให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมและใช้ธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ เชน่ 
การสนบัสนนุเงินทนุ และการให้สิทธิประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ (ภาษี การสง่เสริมการลงทนุ
คา่ธรรมเนียม) เป็นต้น 

1.7 สร้างกลไกและระบบการยกระดบัความรู้ความสามารถทกัษะบคุลากรของ SMEs 
ด้านการจดัการการผลิต ให้สอดคล้องกบัความต้องการของภาคธุรกิจ  

1.8 เพิ่มประสิทธิภาพหนว่ยให้บริการด้านเทคโนโลยี นวตักรรมทรัพย์สินทางปัญญา 
คณุภาพมาตรฐาน และสนบัสนนุให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเข้าถึงบริการได้อย่างทัว่ถึง 
สนบัสนนุให้ SMEs น าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจยัและพฒันา นวตักรรม และทรัพย์สินทาง
ปัญญาไปประยกุต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยการให้ความรู้ สนบัสนนุเงินทนุสิทธิประโยชน์ และ
ข้อมลูให้แก่ SMEs พร้อมทัง้สนบัสนนุการเพิ่มศกัยภาพทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพของหนว่ยท่ี
ให้บริการด้านเทคโนโลยี นวตักรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และการรับรองมาตรฐาน เพ่ือให้มีความ
เพียงพอและสอดคล้องกบัความต้องการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

1.9 พฒันาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการตลาดให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มสง่เสริมการสร้างเคร่ืองมือและกลไกเพ่ืออ านวยความสะดวกทางด้านการตลาด โดยการสร้าง
องค์ความรู้ด้านการตลาดเพ่ือให้บริการแก่ SMEs การสง่เสริมพืน้ท่ีทางการค้าส าหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มโดย จดัให้มีบริการทางการค้าอยา่งครบวงจร การสง่เสริมสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านโลจิสตกิส์ การสร้างกลไกตลาดท่ีมีจริยธรรม คณุธรรม ความโปร่งใส รวมทัง้สง่เสริม 
SMEs ให้มีบทบาทในการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐมากขึน้ เชน่ การก าหนดสดัส่วนการจดัซือ้จดัจ้าง การ
ก าหนดโครงการจดัซือ้จดัจ้างให้เป็นการเฉพาะ การปรับปรุงกฎระเบียบและแนวทางปฏิบตัิ การให้
สิทธิพิเศษในการย่ืนข้อเสนอโครงการ เป็นต้น 

1.10 สร้างภมูิคุ้มกนั ฟืน้ฟ ูและบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบั SMEs สนบัสนนุและ
สง่เสริมการสร้างความพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉกุเฉินในรูปแบบตา่ง ๆ เชน่ ภยัธรรมชาติ การ
ชมุนมุตา่ง ๆ ความผนัผวนทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้สามารถแก้ไข ฟืน้ฟ ูและบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดกบั 
SMEs  

2.  เสริมสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไทย 
2.1 เพิ่มผลิตภาพและพฒันาประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ มีการวิเคราะห์ ประเมิน

ศกัยภาพของธุรกิจ เพ่ือให้ทราบถึงความสามารถในการด าเนินธุรกิจ และน ามาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง พฒันาประสิทธิภาพการด าเนินงาน ลดต้นทนุการผลิต และเพิ่มผลผลิต โดยในระยะเร่ิมต้น
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ต้องอาศยัผู้ เช่ียวชาญเพ่ือให้ค าปรึกษาหรืออาจน ารูปแบบธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จมาประยกุต์ใช้
ในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้สนบัสนนุการพฒันาบคุลากร ให้มีความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ และ
ประเมินศกัยภาพของธุรกิจ  

2.2 สง่เสริมการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ การรวมกลุม่และการพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจ 
โดยการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจ เพ่ือเป็นทิศทางการพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจ
เป้าหมาย และพฒันาผู้ประสานการพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจ ให้เป็นผู้น าในการผลกัดนัให้เกิดการ
รวมกลุม่และพฒันาความสามารถในการแขง่ขนัของเครือขา่ยอยา่งตอ่เน่ือง 

2.3 พฒันาสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของตลาด โดยใช้เทคโนโลยีนวตักรรม ภมูิปัญญา และทนุทางวฒันธรรม โดยการ
สนบัสนนุท่ีปรึกษา ผู้ เช่ียวชาญ และเงินทนุให้แก่ผู้ประกอบการ เพ่ือพฒันาสินค้าและบริการโดยการ
ประยกุต์ใช้ภมูิปัญญาผสานกบัเทคโนโลยีและนวตักรรม เสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือให้ผู้ประกอบการทราบถึงการคุ้มครองทางกฏหมายในสินค้าและบริการท่ี
ได้พฒันาขึน้ สนบัสนนุให้มีการท าวิจยัและพฒันาเชิงประยกุต์และใช้ประโยชน์จากงานศกึษาวิจยัท่ี
มีอยูท่ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ อีกทัง้สนบัสนนุให้เกิดเครือขา่ยนกัออกแบบนกัการตลาด และ
นกัพฒันาผลิตภณัฑ์ ในหว่งโซม่ลูคา่ (Value Chain) เพ่ือให้มีบทบาทในการริเร่ิมผลิตสินค้าและ
บริการใหม่ 

2.4 ยกระดบัคณุภาพสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มให้ได้
มาตรฐานสากล ภาครัฐควรสนบัสนนุให้ SMEs เข้าถึงบริการของหนว่ยงานรับรองมาตรฐานตา่ง ๆ 
ได้สะดวกและรวดเร็ว และสง่เสริมให้ SMEs ท่ีมีศกัยภาพได้การรับรองมาตรฐานระดบัสากล รวมทัง้
สง่เสริมให้ธุรกิจบริการน าแนวทางวิศวกรรมและการจดัการบริการมาประยกุต์ใช้ในการด าเนินงาน 
เพ่ือให้ธุรกิจมีการด าเนินงานท่ีเป็นระบบและมีความนา่เช่ือถือ 

2.5 สร้างโอกาสและเพิ่มชอ่งทางการตลาดให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
โดยการให้ความรู้พืน้ฐานด้านการตลาด สนบัสนนุกิจกรรมสง่เสริมด้านการตลาด พฒันาตราสินค้า 
และเพิ่มชอ่งทางการตลาดอยา่ง ทัว่ถึงในประเทศและระหวา่งประเทศ เชน่ การค้าผา่นระบบ
สารสนเทศ และกิจการการค้าระหวา่งประเทศ (Trading Firm) เป็นต้น โดยการพฒันาร้านค้าสง่ให้
สามารถชว่ยเหลือและเช่ือมโยงกบัร้านค้าปลีกดัง้เดมิ เพ่ือยกระดบัภาคการค้าในภาพรวม และ
สนบัสนนุให้มีการน าข้อมลูด้านการตลาดเชิงลกึมาใช้ประโยชน์ประกอบในการด าเนินธุรกิจ 

 2.6 พลิกฟืน้ธุรกิจเพื่อความอยูร่อด โดยการสนบัสนนุท่ีปรึกษาหรือผู้ เช่ียวชาญในการ
ปรับปรุงการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนนุด้วยมาตรการทางการเงิน เพ่ือให้ SMEs สามารถฟืน้ฟู
ธุรกิจและปรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้สง่เสริมให้มีหนว่ยงานกลางท าหน้าท่ีรวบรวมข้อมลู 
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ประสานงานเพ่ือช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการปรับปรุงธุรกิจและขาย
หรือซือ้กิจการ 

 2.7 สร้างและพฒันาศกัยภาพผู้ประกอบการใหม่ โดยการสร้างแรงจงูใจและจิตส านกึ
ในการเป็นผู้ประกอบการ เสริมสร้างทศันคติและประสบการณ์เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจให้แก่
นกัเรียน นกัศกึษา ประชาชนทัว่ไป เสริมสร้างความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการท่ีมีความ
แตกตา่งและมีมลูคา่สงู และสง่เสริมให้มีการจดทะเบียนนิตบิคุคล สนบัสนนุให้มีวิสาหกิจเพื่อสงัคม 
(Social Enterprise: SE) และเครือขา่ยของวิสาหกิจเพื่อสงัคม เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ 
รวมทัง้สร้างผู้ประกอบการการค้า (Merchandiser) เพ่ือกระตุ้นและเช่ือมโยงให้ผู้ผลิตสินค้าสามารถ
จ าหนา่ยสินค้าและบริการได้มากขึน้ 

3. สง่เสริม SMEs ไทยให้เติบโตอยา่งสมดลุตามศกัยภาพของพืน้ท่ี 
3.1 สง่เสริม SMEs และผู้ประกอบการชมุชน ให้พฒันาบนพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ สงัคม 

และวฒันธรรม ด้วยการสง่เสริมการด าเนินธุรกิจท่ีสร้างมลูคา่ทางเศรษฐกิจ สร้างคณุคา่ทางสงัคม 
และวฒันธรรมในท้องถ่ิน โดยค านงึถึงความหลากหลายและความแตกตา่งของพืน้ท่ีใช้ประโยชน์
จากข้อมลูในพืน้ท่ี พฒันาความรู้และทกัษะฝีมือแรงงานในแตล่ะพืน้ท่ี สนบัสนนุการน าภมูิปัญญา
และวฒันธรรมท้องถ่ินมาใช้ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ พฒันาพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพในการเป็น
แหลง่จ าหนา่ยสินค้าและหรือแหลง่ทอ่งเท่ียว รวมทัง้จดักิจกรรมเช่ือมโยงการท่องเท่ียว ตลอดจน
สง่เสริมการเข้าถึงแหลง่เงินทนุ โดยการพฒันาความเข้มแข็งขององค์กรการเงินระดบัฐานราก 

3.2  เพิ่มศกัยภาพของ SMEs ในเขตเศรษฐกิจชายแดนและพืน้ท่ียทุธศาสตร์เศรษฐกิจ
ให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมรับและพร้อมรุกภายใต้บริบทใหมท่างเศรษฐกิจ ซึง่จะเกิดขึน้
ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศในภมูิภาค ตลอดจน
พฒันาพืน้ท่ีให้เอือ้ตอ่การค้า การลงทนุและการทอ่งเท่ียว 

3.3 สนบัสนนุ SMEs ในการใช้ประโยชน์และบริหารจดัการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ในพืน้ท่ี เห็นถึงความส าคญัของการใช้ประโยชน์จากสิ่งบง่ชีท้างภมูิศาสตร์ (Geographical 
Indications: GI) ในการสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัสินค้าและบริการท่ีมีคณุลกัษณะพิเศษ ซึง่สะท้อน
ลกัษณะเฉพาะท่ีมีอยู่ตามแหลง่ภมูิศาสตร์ รวมทัง้ผลกัดนัให้มีการบริหารจดัการทรัพยากรในท้องถ่ิน
ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มคา่ มีประสิทธิภาพ และค านงึถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ี 

3.4 การบรูณาการความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายการสง่เสริม SMEs ไทยในระดบัพืน้ท่ี  
 4. เสริมสร้างศกัยภาพของ SMEs ไทยให้เช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
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4.1 เสริมสร้างความพร้อมให้กบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในการเข้าสูก่ารเปิด
เสรีทางการค้าและการลงทนุ เสริมสร้างองค์ความรู้ เพ่ือเผยแพร่ความเข้าใจเก่ียวกบัสถานการณ์
การค้าระหวา่งประเทศซึง่มีผลตอ่การประกอบธุรกิจในหลายๆ สาขาธุรกิจเชน่ ข้อตกลงภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเปิดเสรีทางการค้าให้แก่ SMEs สนบัสนนุการศกึษาทิศทาง
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้เพ่ือชีน้ าสาขาธุรกิจท่ีคาดวา่จะได้รับผลกระทบ ตลอดจนปรับปรุงการประกอบ
ธุรกิจให้สามารถรองรับการแขง่ขนัท่ีรุนแรงขึน้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

4.2 เสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กบั SMEs ในการด าเนินธุรกิจการค้าและการ
ลงทนุระหวา่งประเทศ รวมทัง้การสร้างโอกาสในการขยายตลาดไปยงัตา่งประเทศในรูปแบบตา่ง ๆ 

4.3 สร้างความร่วมมือระหว่าง SMEs กบัธุรกิจในตา่งประเทศ โดยเฉพาะในภมูิภาค
อาเซียน เพ่ือการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ และสร้างความเช่ือมโยงหว่งโซ่อปุทานทัง้ในระดบัภมูิภาค
อาเซียนและระดบัโลก 

 

แรงงานไทย 
 

ตามปฏิญญาวา่ด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบบัท่ี 2 (Bali Concord II) ได้ก าหนดให้
จดัท าข้อตกลงยอมรับร่วมกนั (MRAs) ด้านคณุสมบตัใินสาขาวิชาชีพหลกั เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการเคล่ือนย้ายนกัวิชาชีพ หรือแรงงานเช่ียวชาญ หรือผู้ มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อยา่ง
เสรี การเคล่ือนย้ายแรงงานเสรีดงักลา่ว เป็นการเคล่ือนย้ายเฉพาะแรงงานฝีมือและต้องมีคณุสมบตัิ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในข้อตกลงยอมรับร่วมกนัของอาเซียน  

 

ปัจจบุนัประเทศสมาชิกอาเซียนได้จดัท าข้อตกลงยอมรับร่วมกนั (MRAs) ใน 7 สาขา
ด้วยกนัคือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การส ารวจแพทย์ ทนัตแพทย์ และนกับญัชี สว่นสาขา
อ่ืน ๆ ยงัอยู่ระหวา่งการพิจารณา ทัง้นีผู้้ ท่ีจะเคล่ือนย้ายไปท างานในประเทศอ่ืน (ในกลุม่อาเซียน) 
ต้องมีคณุสมบตัิตามมาตรฐานท่ีอาเซียนก าหนด  

 

กระทรวงแรงงาน น าเสนอข้อมลูเบือ้งต้นก าลงัแรงงาน การมีงานท าและการวา่งงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2553 ซึง่พบวา่ในชว่งมกราคม–ธนัวาคม 2553 ประเทศไทยมีประชากรท่ีอยูใ่นวยั
ท างานหรืออาย ุ15 ปีขึน้ไป จ านวน 53.46 ล้านคน เป็นผู้อยูใ่นก าลงัแรงงาน 38.64 ล้านคน โดย
จ าแนกเป็นผู้ มีงานท า 38.04 ล้านคน (98.45%) ขณะท่ีเป็นผู้วา่งงาน 4.02 แสนคน (1.04%) และผู้
รอฤดกูาล 2.00 แสนคน (0.52%) ส าหรับตวัเลขในกลุม่ของผู้ ท่ีไมอ่ยูใ่นก าลงัแรงงานซึ่งมีจ านวน 
14.82 ล้านคน พบวา่เป็นผู้ท างานบ้าน เรียนหนงัสือ และเดก็ คนชราท่ีไมส่ามารถท างานได้ จ านวน 
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31.85%  28.55%  และ 30.90% ตามล าดบั เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา่ พ.ศ. 2553 อตัราการมี
งานท า ซึง่ค านวณจากสดัสว่นผู้ มีงานท าตอ่ผู้อยูใ่นก าลงัแรงงานมีอตัรา 98. 43% หมายความวา่ใน
ปี พ.ศ. 2553 ผู้อยูใ่นก าลงัแรงงาน 100 คน จะมีงานท าประมาณ 98-99 คน ซึง่มีสดัส่วนมากกวา่ปี
ท่ีแล้วท่ีมี 98.06% สว่นอตัราวา่งงานซึง่ค านวณจากผู้ว่างงานตอ่ผู้อยูใ่นก าลงัแรงงานมีอตัรา 
1.04% มีสดัสว่นน้อยกวา่ปีท่ีแล้วท่ีมีอตัราว่างงานภาพรวม 1.54%  

 

ส าหรับผู้ มีงานท า 38.04 ล้านคน พบวา่ ท างานในภาคเกษตรกรรม 14.55 ล้านคน 
(38.25%) สว่นผู้ท างานนอกภาคเกษตรกรรมมีจ านวน 23.49 ล้านคน (61.75%) โดยกลุม่ผู้ท างาน
นอกภาคเกษตรกรรมจะท างานในสาขาการขายสง่ การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต์
รถจกัรยานยนต์ จ านวน 6.24 ล้านคน คิดเป็น 26.55% รองลงมาคือ การผลิต 5.35 ล้านคน 
(22.77%) สาขาโรงแรมและภตัตาคาร 2.65 ล้านคน (11.30%) สาขาการก่อสร้าง 2.33 ล้านคน 
(10.03%) สาขาการบริหารราชการและการป้องกนัประเทศ รวมทัง้การประกนัสงัคมภาคบงัคบั 
1.49 ล้านคน (6.34%)  เม่ือพิจารณาผู้ มีงานท าตามอาชีพในปี 2553 พบวา่อาชีพท่ีมีผู้ท างานมาก
ท่ีสดุ 5 อนัดบัแรกคือ  

1. ผู้ปฏิบตังิานท่ีมีฝีมือด้านการเกษตรและการประมง 13.23 ล้านคน (34.77%) 
2. พนกังานบริการและพนกังานในร้านค้าและตลาด 6.85 ล้านคน (18.00%) 
3. อาชีพขัน้พืน้ฐานตา่ง ๆ ในด้านการขายและให้บริการ 4.59 ล้านคน (112.06%) 
4. ผู้ปฏิบตังิานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าท่ีเก่ียวข้อง 4.53 ล้านคน 

(11.92%) 
5. ผู้ปฏิบตังิานโรงงานและเคร่ืองจกัร และผู้ปฏิบตังิานด้านการประกอบ 3.03 ล้านคน 

(7.96%)  
 

หากศกึษาถึงระดบัการศกึษาของผู้ มีงานท า พบวา่ ผู้ มีงานท าสว่นใหญ่มีการศกึษาต ่ากวา่
ประถมศกึษา 10.80 ล้านคน (28.39%) รองลงมาเป็นผู้ มีการศกึษาระดบัประถมศกึษา อดุมศกึษา 
และมธัยมศกึษาตอนต้น จ านวน 8.7 6.04 และ 5.97 ล้านคน (22.87 16.32% และ 15.68%) 

 

ในด้านสถานภาพการท างานของผู้ มีงานท า พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นลกูจ้างเอกชน 13.29 ล้าน
คน (34.9%) รองลงมาท างานสว่นตวั 12.08 ล้านคน (31.8%) ชว่ยธุรกิจครอบครัว 7.97 ล้านคน 
(21.00%) ลกูจ้างรัฐบาล 3.60 ล้านคน (9.50%) สว่นผู้ มีงานท าท่ีมีสถานภาพเป็นนายจ้างมีเพียง 
1.04 ล้านคน (2.70%) นอกจากนี ้ยงัพบวา่การรวมกลุม่มี 0.05 ล้านคน (0.10%) ตามล าดบั 
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เม่ือพิจารณาอตัราวา่งงานตามภมูิภาค พบวา่ ภมูิภาคท่ีมีอตัราการว่างงานสงูสดุ ได้แก่ 
ภาคใต้ 1.34% รองลงมา คือ ภาคกลาง 1.07% ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1.02% กรุงเทพมหานคร 
0.97% ส าหรับภาคเหนือมีอตัราการวา่งงานน้อยท่ีสดุ 0.86% ในจ านวนผู้วา่งงานท่ีมี 4.02 แสนคน 
พบวา่ ผู้ว่างงานท่ีมีการศกึษาระดบัอดุมศกึษามีจ านวนสงูสดุ 1.32 แสนคน (32.88%) รองลงมาคือ 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น จ านวน 9.01 หม่ืนคน (22.53%) มธัยมศกึษาตอนปลาย 7.13 หม่ืนคน 
(17.73%) ระดบัประถมศกึษาท่ีมี 6.71 หม่ืนคน (16.67%) ขณะท่ีผู้ ไมมี่งานท าท่ีไมมี่การศกึษาและ
มีการศกึษาระดบัต ่ากวา่ประถมศกึษามี 4.04 หม่ืนคน (10.05%) 

 

ส าหรับแรงงานนอกระบบ ส านกังานสถิตแิหง่ชาติ ได้ด าเนินการส ารวจข้อมลูแรงงานนอก
ระบบ โดยมีการส ารวจในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2553 ผู้ มีงานท าท่ีเป็นแรงงานนอกระบบมีจ านวน 
24.13 ล้านคน ลดลงจากการส ารวจในปี 2552 จ านวน 1.8 แสนคน คดิเป็นสดัสว่น 0.76% ทัง้นี ้
แรงงานนอกระบบเหล่านีท้ างานในภาคเกษตรกรรมซึง่ได้แก่ท าการเกษตรกรรมและการประมงเป็น
สว่นใหญ่ 14.49 ล้านคน (60.0%) ขณะท่ีท างานนอกภาคเกษตรกรรม 9.65 ล้านคน (40.0%) โดย
กลุม่นอกภาคเกษตร เม่ือพิจารณาจ าแนกตามประเภทอตุสาหกรรม พบวา่ อตุสาหกรรมท่ีมีจ านวน
แรงงานนอกระบบสงูสดุ 5 อนัดบัแรก คือ (1) การขายสง่ การขายปลีก การซอ่มแซมยานยนต์ฯ 
4.04 ล้านคน (41.83%) (2) โรงแรมและภตัตาคาร 1.86 ล้านคน (19.30%) (3) การผลิต 1.10 ล้าน
คน (11.43%) (4) การก่อสร้าง 0.97 ล้านคน (10.05 %) และ (5) การขนสง่ สถานท่ีเก็บสินค้าและ
การคมนาคม 0.52 ล้านคน (5.41%) เม่ือพิจารณาแรงงานนอกระบบจ าแนกตามอาชีพ พบวา่ มีงาน
ท าในอาชีพตา่ง ๆ สงูสดุ 5 อนัดบัแรก คือ  

1. ผู้ปฏิบตังิานท่ีมีฝีมือด้านเกษตรและประมงจ านวน 13.82 ล้านคน (57.26%)  
2. พนกังานบริการและพนกังานในร้านค้าและตลาด 4.95 ล้านคน (20.50%)  
3. อาชีพขัน้พืน้ฐานตา่ง ๆ ด้านการขายและบริการ 1.83 ล้านคน (7.57%)  
4. ผู้ปฏิบตังิานด้านความสามารถทางฝีมือ 1.74 ล้านคน (7.21%)  
5. ผู้ปฏิบตัิการ/โรงงาน เคร่ืองจกัร 7.2 แสนคน (3.0%)  

 

เม่ือพิจารณาแรงงานนอกระบบจ าแนกตามอายุ พบวา่ ส่วนใหญ่มีอายใุนชว่ง 40 - 44 ปี 
กลา่วคือ ผู้ มีอาย ุ40 - 44 ปี จ านวน 3.25 ล้านคน (13.46%) รองลงมาคือ ผู้ มีอาย ุ45-49 ปี จ านวน 
3.13 ล้านคน (12.97%) อาย ุ35-39 ปี จ านวน 2.88 ล้านคน (11.95%) ส าหรับชว่งอายท่ีุมีแรงงาน
นอกระบบน้อยท่ีสดุ คือ ชว่งอาย ุ15-19 ปี จ านวน 8.5 แสนคน (3.54%) 
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ในสว่นต าแหนง่งานว่างตามระดบัการศกึษา พบวา่ ต าแหนง่งานวา่งในรอบปี พ.ศ. 2553 
เป็นต าแหนง่ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) 
อนปุริญญา มากท่ีสดุ 183,253 อตัรา (37.63%) รองลงมาเป็นระดบัมธัยมศกึษา 162,771 อตัรา 
(33.42%) ปริญญาตรี 67,605 อตัรา (13.88%) ประถมศกึษาและต ่ากวา่ 71,434 อตัรา (14.67%) 
ส าหรับระดบัปริญญาโทขึน้ไปมีน้อยท่ีสดุ 1,927 อตัรา (0.40%) แสดงให้เห็นวา่ตลาดแรงงานมี
ความต้องการคนในระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรีในอตัราสงู โดยมีถึง 85.72% หรือ 417,458 อตัรา 
โดยเฉพาะระดบัอาชีวศกึษามีความต้องการมากท่ีสดุ สอดคล้องกบัผลการศกึษาของมลูนิธิ
สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย ท่ีวิเคราะห์วา่แนวโน้มการจ้างงานระยะกลาง (พ.ศ. 2550-
2554) และระยะยาว (พ.ศ. 2555-2559) ต้องการคนระดบักลาง-ลา่ง คือ ผู้จบการศกึษาต ่ากวา่
ปริญญาตรีมากกวา่ระดบัสงูคือปริญญาตรีขึน้ไป จงึต้องเร่งรัดผลิตก าลงัคนระดบัอาชีวศกึษาให้มี
ปริมาณสอดคล้องกบัความต้องการท่ีแท้จริง เพื่อไมใ่ห้เกิดปัญหาการท างานต ่าระดบั ซึง่เป็นการ
สญูเสียทรัพยากรของประเทศ ทัง้นี ้การมุง่ให้วยัแรงงานสนใจศกึษาในระดบัอาชีวศกึษาต้องเร่ง
สง่เสริมให้ประชากรวยัแรงงานมีคา่นิยมและทศันคตท่ีิดีตอ่การศกึษาในสายชา่งและอาชีพ 
นอกจากนี ้ภาครัฐต้องแก้ปัญหาส าคญัของนกัศกึษาในกลุม่อาชีวศกึษา ลดปัญหาการขดัแย้งและ
ทะเลาะวิวาทระหวา่งสถาบนัการศกึษา ขณะเดียวกนัต้องจงูใจให้ผู้ปกครองและเดก็มัน่ใจวา่เม่ือ
เรียนจบจะมีงานรองรับได้จริง  

 

ผู้สมคัรงานสว่นใหญ่เป็นผู้ ท่ีมีการศกึษาระดบัมธัยมศกึษามากท่ีสดุ 195,734 คน 
(37.18%) รองลงมาเป็นระดบัประถมศกึษาและต ่ากว่า 130,035 คน (24.70%) ปริญญาตรี 
114,857 คน (21.81%) และระดบั ปวช./ปวส./อนปุริญญา 81,492 คน (15.48%) ประเดน็ท่ีนา่
สงัเกต คือ ผู้สมคัรงานทกุระดบัการศกึษามีสดัสว่นสงูกว่าต าแหนง่งานวา่ง ยกเว้นระดบั ปวช. ปวส.
อนปุริญญา ท่ีมีสดัสว่นต าแหนง่งานวา่งสงูกวา่ผู้สมคัรงานและเป็นจ านวนท่ีมาก สะท้อนให้เห็นถึง
ความต้องการแรงงานในระดบั ปวช. ปวส./อนปุริญญาได้อยา่งชดัเจน ดงันัน้ ระบบการศกึษาต้อง
เร่งผลิตคนในระดบั ปวช. ปวส. อนปุริญญาเพื่อรองรับตลาดแรงงานควบคูก่บัการสร้างคา่นิยมใน
เร่ืองการศกึษาให้เยาวชนเห็นคณุคา่ของการศกึษาระดบัปวช. หรืออาชีวศกึษา แทนการสง่เสริม
คา่นิยมท่ีมุง่เน้นให้ศกึษาระดบัปริญญาตรี และต้องชีแ้นะแนวทางวา่ระดบัอาชีวศกึษาสามารถหา
งานได้มากและง่ายกวา่ เน่ืองจากเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานมากกวา่นัน่เอง ท่ีผา่นมาเยาวชน
และผู้ปกครองมกัจะให้คา่นิยมกบัการศกึษาตอ่เน่ืองถึงระดบัปริญญาตรีสงูมาก เม่ือต าแหนง่งานท่ี
รับไมส่อดคล้องกบัการศกึษาท่ีจบจงึสง่ผลตอ่การท างานต ่าระดบัการศกึษาตามมา อีกประเด็นท่ี
นา่จะหยิบยกมาวิเคราะห์ คือ อตัราของผู้สมคัรงานตอ่ต าแหนง่งานวา่งมีสดัส่วนสงูกวา่ 100% 
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โดยเฉพาะอยา่งยิ่งระดบัปริญญาโทขึน้ไป (227.45%) แสดงวา่ผู้จบการศกึษาระดบันีมี้ต าแหนง่
รองรับน้อยกวา่ท่ีควรจะเป็น  

 

ด้านอาชีพ พบว่า อาชีพท่ีมีต าแหนง่งานวา่งสงูสดุ 5 อนัดบัแรกคือ  
1. อาชีพงานพืน้ฐาน ได้แก่ อาชีพด้านการขายและการให้บริการ เชน่ ผู้จ าหนา่ยสินค้า 

อาหาร ผู้สง่เอกสาร รวมถึงแรงงานด้านเกษตร ก่อสร้างและขนสง่ ฯลฯ 142,108 อตัรา (29.18%)  
2. อาชีพพนกังานบริการ พนกังานขายในร้านค้าและตลาด 92,220 อตัรา (18.94%)  
3. เสมียน/เจ้าหน้าท่ี 68,399 อตัรา (14.05%)  
4. ชา่งเทคนิคผู้ปฏิบตังิานท่ีเก่ียวข้อง 50,133 อตัรา (10.29%)  
5. ผู้ปฏิบตังิานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจตา่ง ๆ 43,755 อตัรา (8.98%)  

 

หากศกึษาในด้านอตุสาหกรรม พบวา่ อตุสาหกรรมท่ีมีต าแหนง่งานวา่งสงูสดุ 5 อนัดบัแรก
ในปี 2553 คือ (1) การผลิต 213,216 อตัรา(43.78%) (2) การขายสง่ ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ฯ 
116,961 อตัรา (24.02%) (3) บริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ การให้เชา่และบริการทางธุรกิจ 45,395 
อตัรา (9.32%) (4) โรงแรมและภตัตาคาร 34,053 อตัรา (6.99%) และ (5) การก่อสร้าง 15,053 
อตัรา (3.09%) ซึง่อนัดบั 1-4 สอดคล้องกบัการบรรจงุาน ท่ีพบวา่ อตุสาหกรรมท่ีบรรจงุานได้สงูสดุ 
คือ การผลิต 155,166 คน (48.70%) รองลงมาคือ การขายสง่ ขายปลีก ซอ่มแซมยานยนต์ 71,151 
คน (22.33%) การบริการด้านอสงัหาริมทรัพย์ การให้เชา่ และบริการทางธุรกิจ 25,538 คน (8.01%) 
และโรงแรมและภตัตาคาร 15,506 คน (ร้อยละ 4.87)  

 

ส าหรับอาชีพท่ีมีผู้สมคัรงานสงูสดุคืออาชีพงานพืน้ฐาน 193,186 คน (36.69%) รองลงมา
คือ อาชีพเสมียน/เจ้าหน้าท่ี 84,096 คน (15.97%) พนกังานบริการ พนกังานขายในร้านค้าและ
ตลาด 74,890 คน (14.22%) ชา่งเทคนิคและผู้ปฏิบตังิานท่ีเก่ียวข้อง 50,258 คน (9.55%) สว่นการ
บรรจงุาน มีการบรรจงุานในอาชีพงานพืน้ฐานสงูสดุเชน่กนั 121,093 คน (38.00%) รองลงมาคือ 
อาชีพเสมียน/เจ้าหน้าท่ี 53,293 คน (16.73%) อาชีพพนกังานบริการ พนกังานขายในร้านค้าและ
ตลาด 43,816 คน (13.75%) และชา่งเทคนิคและผู้ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้อง 31,727 คน (9.96%)  

 

ชว่งอายท่ีุเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานในปี พ.ศ. 2553 สว่นใหญ่จะมีอายรุะหวา่ง 18–
39 ปี โดยท่ีอาย ุ18–24 ปี ต้องการสงูสดุ 183,028 อตัรา(37.58%) รองลงมาคืออาย ุ25–29 ปี 
143,061 อตัรา (29.38%) และอาย ุ30–39 ปี 103,041 อตัรา (21.16%) ส าหรับผู้สมคัรงานสว่น
ใหญ่จะมีอาย ุ30-39 ปี สงูสดุ 157,886 คน (29.99%) รองลงมาได้แก่ ผู้ มีอาย ุ18-24 ปี 144,665 คน 
(27.48%) ผู้ มีอาย ุ25-29 ปี มี 144,665 คน (27.48%) ตามล าดบั ส าหรับการบรรจงุานผู้ มีอายุ 30–



276 
 

39 ปี ได้รับการบรรจงุานสงูสดุ จ านวน 94,990 คน (29.81%) รองลงมาคือชว่งอายุ 25–29 ปี 
93,024 คน (29.19%) และอาย ุ18-24 ปี จ านวน 92,089 คน (28.90%) 

 

ส าหรับแรงงานไทยในตา่งประเทศปี พ.ศ. 2553 มีแรงงานไทยท่ีลงทะเบียนแจ้งความ
ประสงค์ไปท างานตา่งประเทศผา่นกรมการจดัหางานทัง้สิน้ 125,474 คน เป็นเพศชาย 102,208 คน 
(81.46%) ขณะท่ีเพศหญิงมีเพียง 23,266 คน (18.54%) โดยแรงงานท่ีแจ้งความประสงค์เดนิทางไป
ท างานตา่งประเทศ สว่นใหญ่มีภมูิล าเนาอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 80,719 คน (84.33%) 
รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร จ านวน 29,333 คน (23.38%) 9,599 คน 
(7.65%) และ 3,638 คน (2.90%) ตามล าดบั สว่นภมูิภาคท่ีแจ้งความประสงค์น้อยท่ีสดุคือภาคใต้ 
2,185 คน (1.74%) แรงงานไทยท่ีลงทะเบียนไปท างานตา่งประเทศในปี พ.ศ. 2553 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปี 2552 ในภาพรวม พบวา่ มีจ านวนลดลง 0.35% และเม่ือพิจารณาตามภมูิล าเนา 
พบว่า ภาคใต้และภาคเหนือมีผู้แจ้งความประสงค์เพิ่มขึน้ แตก่รุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีอตัราลดลง ผู้แจ้งความประสงค์ไปท างานตา่งประเทศ สว่นใหญ่เป็นผู้ มี
การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา 53,829 คน (42.90%) รองลงมาคือ ระดบัประถมศกึษา 47,739 คน 
(38.05%) และระดบั ปวช.ปวส. อนปุริญญา 15,232 คน (12.14%) ขณะท่ีระดบัปริญญาตรี 8,674 
คน (6.91%) ข้อมลูดงักลา่วสะท้อนให้เห็นวา่แรงงานสว่นใหญ่ท่ีนิยมไปท างานตา่งประเทศจะเป็น
แรงงานระดบัล่างหรือไร้ฝีมือ ซึง่อาจจะมีผลมาจากประเทศเหลา่นัน้ขาดแคลนแรงงานไร้ทกัษะฝีมือ 
เชน่ งานก่อสร้าง กรรมกร หรือผู้ รับใช้ในบ้าน และหากแรงงานเหล่านีอ้อกไปท างานตา่งประเทศ
จ านวนมากก็สง่ผลให้แรงงานในประเทศไทยขาดแคลน ต้องพึง่พาแรงงานตา่งชาตใินประเทศ
ใกล้เคียง ในสว่นของการอนญุาตให้ไปท างานตา่งประเทศ ปี พ.ศ. 2553 พบวา่มี 143,795 คน 
(114.60 %) จะเห็นได้ว่าตวัเลขของผู้ได้รับอนญุาตไปท างานสงูกวา่จ านวนผู้แจ้งความประสงค์ 
เน่ืองจากผู้แจ้งความประสงค์ในปีท่ีแล้วและได้รับอนญุาตในปีนี ้จงึท าให้ตวัเลขสงูกว่าผู้แจ้งความ
ประสงค์ และหากพิจารณาตามวิธีการเดนิทาง พบวา่ ในปี พ.ศ. 2553 สว่นใหญ่เป็นประเภท Re-
Entry คือกลบัไปท างานอีกครัง้หนึง่โดยการตอ่อายสุญัญา 64,003 คน (44.51%) รองลงมาคือ บริษัท
จดัหางานจดัสง่ 52,971 คน (36.84%) เดนิทางด้วยตนเอง 10,343 คน (7.19%) นายจ้างพาไป
ฝึกงาน 7,492 คน (5.21%) นายจ้างพาไปท างาน 5,995 คน (4.17%) และกรมการจดัหางานจดัสง่ 
2,991 คน (2.08%) ตามล าดบั แรงงานไทยท่ีเดินทางไปท างานตา่งประเทศตามท่ีได้รับอนญุาตในปี 
2553 สว่นใหญ่จะไปท างานอยูใ่นภมูิภาคเอเชีย 88,817 คน (61.77%) รองลงมาคือภูมิภาค
ตะวนัออกกลาง 27,543 คน (19.15%) และแอฟริกา 12,429 คน (8.64%) นอกจากนัน้ก็กระจายใน
ภมูิภาคอ่ืน ๆ 15,006 คน (10.44%) โดยในภมูิภาคเอเชีย ประเทศท่ีแรงงานไทยเดนิทางไปท างาน
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มากท่ีสดุ คือ ไต้หวนั 40,927 (46.08 %) รองลงมาคือสิงคโปร์ 14.32% (12,719 คน) เกาหลีใต้ 
9.68% (8,595 คน) สว่นภมูิภาคตะวนัออกกลาง ประเทศท่ีแรงงานไทยไปท างานมากท่ีสดุในปีนี ้คือ 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 8,308 คน (30.16%) รองลงมาคืออิสราเอล 8,136 คน (21.54%) 

แรงงานไทยท่ีได้รับอนมุตัใิห้เดนิทางไปท างานตา่งประเทศ ปี พ.ศ. 2553 ถ้าพิจารณาอาชีพ
ท่ีเดนิทางไปพบวา่อาชีพท่ีเดินทางไปสงูสดุ 5 อนัดบัแรก คือ 

1.  ผู้ปฏิบตังิานในโรงงาน ผู้ควบคมุเคร่ืองจกัรและผู้ปฏิบตังิานด้านการปกครองฯลฯ 
49,588 คน (34.49%) 

2.  ผู้ปฏิบตังิานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจตา่ง ๆ ได้แก ่การก่อสร้างปฏิบตังิานในเหมืองแร่ งาน
โลหะ เคร่ืองจกัร การพิมพ์ ฯลฯ 33,804 คน (23.51%) 

3.  อาชีพงานพืน้ฐาน 18,917 คน (13.16%) 
4.  ผู้ปฏิบตังิานด้านการเกษตรและประมง 14,820 คน (10.31%)  
5.  พนกังานบริการ พนกังานขายในร้านค้าและตลาด 13,116 คน (9.12%) 
 

ส าหรับแนวโน้มสถานการณ์ก าลงัแรงงาน การมีงานท าและการวา่งงาน ในปี พ.ศ. 2554 ซึง่
กระทรวงแรงงาน ได้ประมาณการโดยใช้สมการของโอกนุ (Okun’s Equation) ในการค านวณ คาด
วา่ ประเทศไทยจะมีก าลงัแรงงาน ประมาณ 39.1 ล้านคน เพิ่มขึน้จากปีก่อน 4.5 แสนคนคดิเป็น 
1.2% มีผู้ มีงานท าประมาณ 38.5 ล้านคน เพิ่มขึน้จากปีก่อน 4.6 แสนคน หรือ 1.2% โดยเป็นผู้
ท างานในภาคเกษตรกรรม 14.7 ล้านคน และนอกภาคเกษตรกรรม 23.8 ล้านคนแยกเป็นผู้ท างาน
ในภาคอตุสาหกรรม จ านวน 8.0 ล้านคน และภาคบริการ จ านวน 15.8 ล้านคน มีผู้วา่งงานเฉล่ียทัง้
ปีประมาณ 4.1 แสนคน คดิเป็นอตัราการวา่งงาน 1.1% 

 

การลงทุน  
 

การลงทนุ ในท่ีนีห้มายถึงการลงทนุระหวา่งประเทศซึง่รัฐบาลหรือเอกชนของประเทศหนึ่ง
น าเงินไปลงทนุด าเนินธุรกิจ เพ่ือแสวงผลก าไรในอีกประเทศหนึง่ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ การ
ลงทนุโดยตรง ( Direct Investment ) และการลงทนุโดยอ้อม ( Indirect Investment ) โดยข้อมลูใน
สว่นนีจ้ะน าเสนอเฉพาะการลงทนุโดยตรงเทา่นัน้ 

 

จากรายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553 ของ
ส านักความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (2554) ได้
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อ้างอิงสถิตขิองธนาคารแห่งประเทศไทยว่า เงินลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศสทุธิในไทยในปี พ.ศ.
2553 มีมลูคา่รวม 167,799.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสถิตใินปี พ.ศ. 2552  8.9%  

 

เงินลงทนุโดยตรงสทุธิจากตา่งประเทศในไทย ปี 2552-2553 จ าแนกตามแหลง่ท่ีมา  
ล าดบัท่ี ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2552 

แหลง่ท่ีมา มลูคา่ แหลง่ท่ีมา มลูคา่ 
1 ญ่ีปุ่ น 33,183.1 ญ่ีปุ่ น 93,130.5 
2 เนเธอร์แลนด์ 25,010.7 สิงคโปร์ 19,740.7 
3 ฮอ่งกง 16,246.0 เนเธอร์แลนด ์ 13,080.5 
4 ฝร่ังเศส 7,378.0 ฝร่ังเศส 5,567.8 
5 สหราชอาณาจกัร 4,910.4 สเปน 4,382.4 
6 เบลเย่ียม 4,523.6 ฮอ่งกง 4,271.8 
7 เกาหลีใต้ 4,428.9 เกาหลีใต้ 3,616.0 
8 เดนมาร์ก 4,087.4 เยอรมนันี 3,340.5 
9 ลกัเซมเบอร์ก 3,400 เดนมาร์ก 3,306.2 
10 สวิตเซอร์แลนด ์ 3,240.8 ลกัเซมเบอร์ก 3,141.2 

รวม 167,799.1  154,014.5 
ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2554 

 

เงินลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศสทุธิท่ีมีมลูคา่สงุสดุในปี พ.ศ. 2553 ยงัคงได้แก่ ญ่ีปุ่ น 
เชน่เดียวกบัสถิตใินชว่งปี พ.ศ. 2550-2552 ด้วยมลูคา่ 33,183.1 ล้านบาท แตเ่ม่ือเปรียบเทียบกบั
มลูคา่สทุธิในปี พ.ศ. 2552 จะเห็นได้วา่ มีมลูคา่ลดลงถึง 64.4% รองลงมาได้แก่ เนเธอร์แลนด์ ซึง่มี
มลูคา่สทุธิเพิ่มขึน้ถึง 91% และฮอ่งกง ซึง่มีมลูคา่สทุธิเพิ่มขึน้มากกว่า 2 เทา่ตวั หากพิจารณามลูคา่
เงินลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศสทุธิจ าแนกตาม ประเภทธุรกิจ จะเห็นได้วา่ มลูคา่สงูสดุได้แก่การ
ลงทนุในภาคอตุสาหกรรม รองลงมาได้แก่ กิจการ อสงัหาริมทรัพย์ และกิจการการค้า ตามล าดบั 
โดยในสว่นของภาคอตุสาหกรรม พบวา่ อตุสาหกรรม เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ขนสง่ยงัคงมีมลูคา่
สงูสดุเชน่เดียวกบัสถิตใินปี พ.ศ. 2552 รองลงมาได้แก่ อตุสาหกรรม เคร่ืองใช้และอปุกรณ์ไฟฟ้า 
และเคมีภณัฑ์ ตามล าดบั  
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เงินลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศสทุธิ ในปี 2552-2553 จ าแนกตามสาขาการลงทนุ  
ล าดบัท่ี ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2552 

สาขา มลูคา่ สาขา มลูคา่ 
1 อตุสาหกรรม  108,456.48  อตุสาหกรรม  133,246.52  
2 อสงัหาริมทรัพย์  19,325.84  อสงัหาริมทรัพย์  24,973.93  
3 กิจการการค้า  15,387.95  กิจการเหมืองแร่  18,896.01  
4 กิจการบริการ  13,261.67  กิจการการค้า  11,201.66  
5 กิจการเหมืองแร่  10,077.65  กิจการก่อสร้าง  754.90  
6 สถาบนัการเงิน  1,868.63  เกษตรกรรม  253.56  
7 เกษตรกรรม  548.89  กิจการการลงทนุ  31.65  
8 กิจการการลงทนุ  -6,834.05  กิจการบริการ  -7,372.16  
9 กิจการก่อสร้าง  -7,367.53  สถาบนัการเงิน  -36,534.14  
10 อ่ืนๆ  13,073.56  อ่ืนๆ  8,562.52  

รวม 167,799.11  154,014.47 
ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2554 

 

ทัง้นีใ้นสว่นของภาวะการลงทนุโดยตรงจากอาซียนในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553 ส านกั
ความร่วมมือการลงทนุตา่งประเทศ ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (2554) ได้อ้างอิง
ภาพรวมการลงทนุจากสถิติของธนาคารแหง่ประเทศไทย พบวา่ เงินลงทนุโดยตรงจากอาเซียนใน
ไทยปี พ.ศ. 2553 มี มลูคา่ 11,739.98 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2553 เงินลงทนุไหลเข้าท่ีส าคญัจาก
อาเซียนในไทย ได้แก่ สิงคโปร์ และมาเลเซีย ตามล าดบั  

 

จากสถิติของส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ พบวา่ในปี พ.ศ. 2553 ปริมาณ
การลงทนุจากอาเซียนเพิ่มขึน้จากชว่งเดียวกนัของปีท่ีผ่านมาในขัน้อนมุตัสิง่เสริมการลงทนุ โดย
ครองต าแหนง่ผู้ลงทนุอนัดบั 4 ของไทยในแง่ของมลูคา่การลงทนุ รองจากญ่ีปุ่ น สหภาพยโุรป และ
เนเธอร์แลนด์ ตามล าดบั ในแง่ของจ านวนโครงการของอาเซียนนบัเป็นผู้ลงทนุอนัดบัท่ี 3 ของไทย 
รองจากญ่ีปุ่ น และ สหภาพยโุรป ตามล าดบั ทัง้นี ้สิงคโปร์เป็นประเทศในอาเซียนท่ีเข้ามาลงทนุใน
ไทยมากท่ีสดุ ทัง้ในแง่ของจ านวนโครงการ ซึง่มีทัง้สิน้ 62 โครงการ และมลูคา่การลงทนุทัง้สิน้ 
19,170 ล้านบาท  
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ประเทศผู้ลงทนุหลกัของอาเซียนในไทย ปี พ.ศ. 2553 พิจารราจากมลูคา่เงินลงทนุ 
ล าดบัท่ี จ านวนโครงการ มลูคา่การลงทนุ 

ประเทศ จ านวนโครงการ ประเทศ มลูคา่การลงทนุ 
1 สิงคโปร์ 62 สิงคโปร์ 19,170 
2 มาเลเซีย 39 มาเลเซีย 4,808 
3 อินโดนีเซีย 2 อินโดนีเซีย 360 
4 เมียนมาร์ 2 เมียนมาร์ 3 

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ กมุภาพนัธ์ 2554 
 

โครงการลงทนุจากอาเซียนในปี พ.ศ. 2553 ท่ีขอรับสง่เสริมสว่นใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็ก
ท่ีมีเงิน ลงทนุต ่ากวา่ 50 ล้านบาท คิดเป็น 39.0% ของจ านวนโครงการจากอาเซียนท่ีย่ืนขอรับการ
สง่เสริม ทัง้หมด สว่นโครงการท่ีได้รับอนมุตัิให้การสง่เสริมสว่นใหญ่เป็นโครงการขนาดกลางท่ีมีเงิน
ลงทนุ 100- 499 ล้านบาท คิดเป็น 35.2% ของจ านวนโครงการจากอาเซียนท่ีได้รับอนมุตัใิห้การ
สง่เสริมทัง้หมด  

 

ในปี พ.ศ. 2553 มีโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีเงินลงทนุสงูกว่า 1,000 ล้านบาท ซึง่ได้รับอนมุตัิ
ให้การสง่เสริมทัง้สิน้ จ านวน 4 โครงการ มีมลูคา่การลงทนุรวมทัง้สิน้ 7,951.5 ล้านบาท โครงการ
ขนาดใหญ่ท่ีได้รับการสง่เสริม ได้แก่  

1. โครงการลงทนุในกิจการศนูย์กระจายสินค้าระหวา่งประเทศ 3,453.5 ล้านบาท ของ 
Katoen Natie Services (Thailand) Ltd. เป็นการลงทนุของสิงคโปร์ทัง้สิน้ เป็นโครงการขยาย มีการ
จ้างแรงงานไทย 115 คน  

2. โครงการลงทนุในกิจการผลิตสขุภณัฑ์มลูคา่ 1,900 ล้านบาท ของ Toto 
Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. เป็นการลงทนุร่วมระหวา่งไทยกบัสิงคโปร์ เป็นโครงการใหม่ 
มีการจ้างแรงงานไทย 661 คน  

3. โครงการลงทนุในผลิตสารให้ความหวานมลูคา่ 1,322 ล้านบาท ของ Alemendra 
(Thailand) Ltd. เป็นการลงทนุของสิงคโปร์ทัง้สิน้ เป็นโครงการใหม่ มีการจ้างแรงงานไทย 58 คน  

4. โครงการลงทนุผลิต Caroteniod, Crude Cateteniod, Mixed phytonutr มลูคา่ 1,276 
ล้านบาท ขอรับการสง่เสริมในนามของนายวีรศกัดิ์ โฆสิตไพศาล เป็นการลงทนุร่วมระหวา่งไทยกบั
สิงคโปร์ เป็นโครงการใหม่ มีการจ้างแรงงานไทย 39 คน  
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ในปี พ.ศ. 2553 นกัลงทนุจากอาเซียนสว่นใหญ่ให้ความสนใจและย่ืนขอรับการสง่เสริมการ
ลงทนุใน สาขาบริการและสาธารณปูโภคมากท่ีสดุเชน่เดียวกบัปีท่ีผา่นมา โดยมีจ านวนโครงการ
ทัง้สิน้ 31โครงการ คดิเป็น 28.7% ของจ านวนโครงการจากอาเซียนท่ีย่ืนขอรับการสง่เสริมทัง้หมด 
รองลงมา ได้แก่ สาขาผลิตภณัฑ์โลหะและเคร่ืองจกัร มีจ านวนโครงการทัง้สิน้ 22 โครงการคิดเป็น 
20.4% สาขาเคมีภณัฑ์และกระดาษมีจ านวนทัง้สิน้ 18 โครงการคิดเป็น 16.7% สาขาการเกษตร
และผลผลิต ทางการเกษตรมีจ านวนทัง้สิน้ 18 โครงการ คดิเป็น  6.7% สาขาอิเล็กทรอนิกส์มีจ านวน
ทัง้สิน้ 13 โครงการ คิดเป็น 12.0% และสาขาอตุสาหกรรมเบา และเหมืองแร่และเซรามิกส์มีจ านวน
โครงการ เทา่กนัอยา่งละ 4 โครงการ คิดเป็น  3.7% ของจ านวนโครงการท่ีขอรับการส่งเสริมทัง้หมด  

 

ในด้านเงินลงทนุ สาขาท่ีมีมลูคา่เงินลงทนุจากอาเซียนสงูท่ีสดุ ได้แก่ สาขาการเกษตรและ
ผลผลิตทางการเกษตร มีเงินลงทนุ 3,927.4 ล้านบาท คดิเป็น 25.8% ของมลูคา่การลงทนุรวมจาก
อาเซียน รองลงมาได้แก่ สาขาเคมีภณัฑ์และกระดาษมีเงินลงทนุ 3,588.4 ล้านบาท คิดเป็น 23.6% 
สาขาบริการมีมลูคา่ 2,910.6 ล้านบาท คดิเป็น 19.1% สาขาอิเล็กทรอนิกส์มีมลูคา่การลงทนุ 
1,173.3 ล้านบาท คิดเป็น 7.7%  สาขาเหมืองแร่และเซรามิกส์มีมลูคา่การลงทนุ 794 ล้านบาท คดิ
เป็น 5.2% และสาขาอตุสาหกรรมเบามีมลูคา่การลงทนุ 385.3 ล้านบาท คดิเป็น  2.5%  
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บทที่ 4  

แนวทาง นโยบาย และแผนการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
รัฐบาลของไทยได้ให้ความส าคญักบัการด าเนินงานของอาเซียนเป็นล าดบัแรกมาโดยตลอด

ในฐานะท่ีอาเซียนเป็นกลุม่ภมูิภาคท่ีมีความใกล้ชิดทัง้ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 
โดยได้ใช้นโยบายอาเซียนต้องมาก่อน หรือ ASEAN First Policy เน่ืองจากการรวมตวัอยา่งแน่นแฟ้น 
ของอาเซียนจะชว่ยเพิ่มศกัยภาพการแขง่ขนัของไทย ในการดงึดดูการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ 
รวมทัง้ชว่ยสร้างอ านาจในการตอ่รองในกรอบการเจรจาระดบัภมูิภาค และพหภุาคี อยา่งไรก็ตาม
การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์การรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของหนว่ยงาน
ตา่ง ๆ ในไทยยงัมีให้เห็นไมม่ากนกั โดยเฉพาะแผนท่ีน าทาง (Road Map) หรือนโยบายท่ีชดัเจนและ
เป็นรูปธรรม แผนงานรับมือท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงยงัมีอยูน้่อย ความร่วมมือในด้านตา่ง ๆ ของ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องยงัมีลกัษณะแยกสว่น หรือมีความร่วมมือเฉพาะบางสาขาในลกัษณะหลวม ๆ 
ไมไ่ด้ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบหรือแผนบรูณาการท่ีแตล่ะหนว่ยงานควรจะด าเนินงานร่วมกนั
ในภาพรวมให้ชดัเจนครอบคลมุ แม้กระทัง่การเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารให้กบัผู้ประกอบการและประชาชน
ทัว่ไปได้รับรู้ก็ยงัมีอยูไ่มม่ากนกั ส่วนใหญ่เป็นข้อมลูการศกึษาและข้อเสนอแนะโดยหน่วยงานใด
หนว่ยงานหนึง่ถึงผลกระทบและแนวทางการปรับตวัในสินค้าหลกั ๆ ดงัเชน่ สรุปผลกระทบของการ
เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนัของ ASEAN ท่ีมีตอ่สินค้าและบริการของไทย ของกลุม่วิจยั
เศรษฐกิจการค้า ส านกังานยทุธศาสตร์การพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ (2553) ดงันี ้

 

รายการสนิค้า 
ผลกระทบ 

บวก ลบ/แนวทางการปรับตวั 
ข้าว เพิ่มการสง่ออกข้าว และขยายตลาด

ข้าวไทยในอาเซียนได้มากขึน้ 
 ระวงัข้าวคณุภาพปานกลาง-ต ่า โดยเฉพาะจาก

เวียดนาม จะเข้ามาแขง่ขนักบัตลาดในประเทศ 

 ลดต้นทนุการผลติ สง่เสริมการเพิม่ผลผลติตอ่ไร่ 
และสร้างภาพลกัษณ์ข้าวไทยให้มีคณุภาพ 

ถัว่เหลอืง หากมกีารน าเข้ากากถัว่เหลอืงจาก
อาเซยีนมากขึน้ ต้นทนุอาหารสตัว์จะ
ลดลง 

 อาจจะไมก่ระทบ เนื่องจากไทยและกลุม่ประเทศ
อาเซยีนพึง่พาการน าเข้าจากแหลง่อื่น เช่น บราซิล 
สหรัฐอเมริกา และอาร์เจนตินา 

 พฒันาพนัธุ์ถัว่เหลอืงเพื่อลดต้นทนุ 
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รายการสนิค้า 
ผลกระทบ 

บวก ลบ/แนวทางการปรับตวั 
ปาล์มน า้มนั ผู้บริโภคมีทางเลอืกมากขึน้  ผลกระทบเกษตรกรและโรงสกดั/กลัน่ เนื่องจาก

มาเลเซียและอินโดนเีซียเป็นผู้น าด้านการผลติ 

 ไทยต้องพฒันาพนัธุ์ปาล์มเพื่อลดต้นทนุ 
กาแฟและ
กาแฟส าเร็จรูป 

ผู้ประกอบการ/โรงงานแปรรูป
สามารถน าเข้าวตัถดุิบผลติกาแฟ
ส าเร็จรูปได้มากขึน้ เนื่องจากความ
ต้องการในประเทศมมีากกวา่
ปริมาณที่ผลติได้เอง 

 ผู้ปลกูกาแฟไทยจะได้รับผลกระทบจากเวียดนาม
ซึง่ผลติด้วยต้นทนุท่ีต า่กวา่และสง่ออกรายใหญ่
ของโลกในตลาดเมลด็กาแฟดิบ (ทัง้นีค้ณุภาพ
โดยรวมกาแฟไทยดกีวา่กาแฟท่ีผลติจากเวยีดนาม) 

 ภาครัฐควรให้ความชว่ยเหลอืในการพฒันา
ศกัยภาพการผลติ เพิ่มผลผลติ และลดต้นทนุ 

ชา ผู้ประกอบการสามารถสร้าง 
Product Network กบัประเทศ
อินโดนีเซีย และเวียดนามเพื่อ
พฒันาการแปรรูปชาได้มากขึน้ 

 เกษตรกรไทยจะประสบการแขง่ขนัท่ีเพิ่มขึน้จาก
อินโดนเีซียและเวียดนาม 

 ให้ความรู้ด้านการเพะปลกูและกระบวนการผลติ 
รวมถงึการเพิ่มความรู้ด้าน Packaging เพื่อเพิม่
มลูคา่ผลติภณัฑ์ของไทย 

สิง่ทอและ
เคร่ืองนุง่หม่ 

 ขยายตลาดไปยงัอาเซียนได้
เพิ่มขึน้ 

 ต้นทนุการน าเข้าวตัถดุิบลดลง 

 มีการพึง่พาเส้นใยทีใ่ช้ในการผลติจากอาเซียน 
(ฝ้าย ไหม ลนิิน ขนสตัว์ และป่าน เป็นต้น) 

 จดัท าโครงการพฒันาฝีมือแรงงานในเขตพืน้ท่ีที่
ขาดแคลน และพิจารณาความเป็นไปได้ในการ
สร้างนิคมอตุสาหกรรมแถบชายแดน หรือใน
ประเทศเพื่อนบ้าน 

ไหม ผู้ประกอบการสามารถผลติผ้า/
เคร่ืองแตง่กายจากไหมได้ในราคา
ต้นทนุท่ีต ่าลง แขง่ขนัได้มากขึน้ 

 เกษตรกรไทยอาจจะต้องแขง่ขนักบัเส้นไหมน าเข้า
ของเวียดนาม 

 พิจารณาแนวทางการประกนัราคาไหมดิบ เพื่อ
ช่วยเหลอืเกษตรกรในประเทศ (ในกรณีที่ราคาขาย
ของเกษตรกรไทย ถกูลดลงเทา่กบัราคาตลาด) 

ผลติภณัฑ์ยาน
ยนต์และ
ชิน้สว่น 

 โอกาสในการสง่ออกรถยนต์
เพิ่มขึน้จากต้นทนุท่ีลดลง 

 เกิดการกระจายการผลติใน
ภมูิภาคอาเซียนเพิ่มมากขึน้ 

 มีการย้ายฐานการผลติยานยนต์และชิน้สว่นบาง
ประเภทไปยงัประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากมีความ
ต้องการสงูและต้นทนุการผลติต า่กวา่ 

 เพิ่มการวิจยัและพฒันา และสร้างนวตักรรมใหม่ๆ  
เพื่อตอ่ยอดเทคโนโลยีการผลติ 
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รายการสนิค้า ผลกระทบ 
บวก ลบ/แนวทางการปรับตวั 

ผลติภณัฑ์ยา โอกาสการขยายตลาดเวชภณัฑ์ไทย
ไปยงัอาเซียนมมีากขึน้ หากสามารถ
ยอมรับมาตรฐานร่วมกนั 

 ต้นทนุในการผลติทัง้ยาสามญัและยาแผนโบราณ
จะเพิ่มขึน้จาก ACTD and GMP  

 โรงงานผลติยาสามญัและยาแผนโบราณขนาดเลก็
จะประสบปัญหาในการปรับปรุงการผลติให้ได้
มาตรฐาน PIC/S GMP 

 เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาว 
อาทิ เพิ่มประสทิธิภาพของโรงงานผลติวิจยัต ารับ
ยาใหมโ่ดยใช้ทรัพยากรที่มใีนประเทศ 

ผลติภณัฑ์
ประมง 

ได้รับประโยชน์จากต้นทนุการน าเข้า
ที่ลดลงเนื่องจากไทยน าเข้าวตัถดุิบ
เพื่อแปรรูปจากอาเซียน อาทิ 
มาเลเซีย เมียนมา่ร์ และอินโดนีเซีย 

อาจได้รับผลกระทบจากประเทศอินโดนีเซียและพมา่ 
หากผู้ประกอบการย้ายฐานไปยงัแหลง่วตัถดุิบ 
 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า การสง่ออกสนิค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าของ
ไทยแขง่ขนัได้มากขึน้ (TV 
เคร่ืองปรับอากาศ ตู้ เย็น และเตา 

 ต้นทนุการผลติอาจเพิม่สงูขึน้ ในกรณีปรับมาตรฐาน
ให้สอดคล้องร่วมกนัในอาเซยีน 

 ภาครัฐควรให้ความชว่ยเหลอืในการพฒันาศกัยภาพ 
 ไมโครเวฟ) เนื่องจากวตัถดุิบ

บางสว่นน าเข้าจากประเทศอาเซยีน 
โดยเฉพาะมาเลเซีย 

การผลติ เพิ่มผลผิต และลดต้นทนุ 

ผลติภณัฑ์
เคร่ืองส าอาง 

ประเทศไทยสามารถขยายตลาด
เคร่ืองส าอางไปยงัอาเซยีนได้มากขึน้ 

 ผู้ผลติอาจย้ายฐานการผลติไปยงัประเทศอาเซียนอื่น
ที่ตลาดใหญ่กวา่ เช่น อินโดนเีซีย ฟิลปิปินส์ เป็นต้น 
เนื่องจากผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางค์ทกุชนิดเป็นสนิค้า
ควบคมุ 

 ต้นทนุการผลติผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางจะเพิม่ขึน้มาก
จากการปรับปรุงการผลติให้ได้มาตรฐาน GMP 

 เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาว อาทิ 
เพิ่มประสทิธิภาพของโรงงานผลติ การพฒันา
คณุภาพให้เกิดความเช่ือมัน่ในการใช้เคร่ืองส าอาง
ไทย และสร้างตราสนิค้าเพื่อสร้างเอกลกัษณ์ 

บริการเก่ียวกบั
สขุภาพมนษุย์ 
เช่น  

 สามารถพฒันาให้ไทยเป็น 
Medical Hub of Asia และเป็น
ฐานสร้างงาน เพิ่มรายได้เข้าสู ่

 เกิดความเหลือ่มล า้และปัญหาการเข้าถึงบริการด้าน
สขุภาพระหวา่งคนไทยในประเทศกบัผู้ใช้บริการจาก
อาเซยีนอื่น 
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รายการสนิค้า ผลกระทบ 
บวก ลบ/แนวทางการปรับตวั 

โรงพยาบาล 
แพทย์และทนัต
แพทย์ 

ประเทศ 

 ได้ประโยชน์จากความ
หลากหลายของผู้ให้บริการท่ีมี
ความช านาญเฉพาะทางตอ่ผู้
ให้บริการไทยได้มากขึน้ 

 เกิดการสญูเสยีเงินตราตา่งประเทศ ในกรณีที่ชาวไทย
เดินทางไปใช้บริการในตา่งประเทศ 

 เพิ่มจ านวนบคุลากรทางการแพทย์และบคุลากร
สนบัสนนุเพื่อรองรับกบัความต้องการของประเทศ 

สตัวแพทย์ ทัง้
ส าหรับสตัว์
เลีย้ง และสตัว
แพทย์ส าหรับ
สตัว์อื่น 

 ได้ประโยชน์จากความ
หลากหลายของผู้ให้บริการท่ีอาจ
มีความช านาญเฉพาะทาง 

 ขยายโอกาสการให้บริการแก่
ตลาดในอาเซียน 

 การเดินทางไปใช้บริการของชาวไทยในอาเซยีนมีมาก
ขึน้ 

 สร้างความรู้ความเข้าใจให้สตัวแพทย์ไทยในการรุก
ตลาดอาเซยีน โดยเฉพาะ CLMV 
 

บริการทาง
สงัคม 

สง่เสริมการเป็น  Medical Hub 
of Asia และเป็นฐานสร้างงาน 
เพิ่มรายได้เข้าสูป่ระเทศ 

 คนไทยได้ประโยชน์จากความ
หลากหลายของบริการตา่งชาติที่
อาจแตกตา่งจากผู้ให้บริการไทย 

 เกิดความเหลือ่มล า้และปัญหาการเข้าถึงบริการ
สขุภาพระหวา่งคนไทยในประเทศ 

 สนบัสนนุเช่ือมโยงบริการสขุภาพกบัธุรกิจทอ่งเที่ยว 

 “Medical Holiday/Vacation packages” 

บริการท่ี
ปรึกษา
เก่ียวกบัการ
ติดตัง้อปุกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

ปัจจบุนัยงัไมม่ีผลกระทบตอ่ผู้ให้บริการในอาเซยีน เนื่องจากสาขาบริการดงักลา่วถกูควบคมุ
ทิศทาง โดยบรรษัทข้ามชาติที่ไมใ่ช่สญัชาติอาเซยีน ซึง่แนวโน้มในอนาคตจะเป็นเช่นนีต้อ่ไป 
(ยกเว้นจีนและอินเดยีที่จะมีบทบาทมากขึน้จากการพฒันาผา่นธุรกิจประเภท Open Source) 

บริการ
ด าเนินการด้าน
ซอฟต์แวร์ 
(ยกเว้นบริการ
ออกแบบและ
พฒันา
โปรแกรม) 
บริการ
ออกแบบและ
พฒันา
โปรแกรม 

ไทยมีโอกาสไปลงทนุในประเทศ
อาเซยีนอื่น ๆ โดยเฉพาะอินโดนีเซีย 
(ยกเว้นสงิคโปร์และมาเลเซีย) 

 ผู้ประกอบการไทยจะต้องเผชิญกบัการแขง่ขนัของ
ธุรกิจสงิคโปร์และมาเลเซียที่เข้ามาให้บริการใน
ประเทศเพิ่มมากขึน้ 

 ขยายตลาด/การลงทนุไปตา่งประเทศ โดยสร้าง 
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รายการสนิค้า ผลกระทบ 
บวก ลบ/แนวทางการปรับตวั 

  พนัธมิตรทางธุรกิจในตา่งประเทศ 
บริการ
คอมพิวเตอร์
อื่น ๆ 

คนไทยมีทางเลอืกในการใช้บริการ
ด้านคอมพิวเตอร์ในอาเซียนเพิม่มาก
ขึน้ 

 ผู้ประกอบการไทยจะต้องเผชิญความเสีย่งในการเข้า
มาแขง่ขนัของสงิคโปร์และมาเลเซียเพิม่ขึน้ 

 พฒันาฝีมือแรงงานในอตุสาหกรรม IT 

 
การศกึษาและประเมินศกัยภาพสินค้าและบริการน าร่อง จ านวน 11 สาขา ของศนูย์ศกึษา

การค้าระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย (2553) ท่ีพบวา่ 
สินคา้และบริการทีไ่ทยมีศกัยภาพ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์เกษตร ผลิตภณัฑ์ประมง ผลิตภณัฑ์ไม้ 

ผลิตภณัฑ์ยางพารา สิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่ บริการด้านสขุภาพ และบริการการท่องเท่ียว 
กลุ่มสินคา้และบริการของไทยทีต่้องเพ่ิมศกัยภาพ ได้แก่ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ บริการการบิน และโลจิสตกิส์ 
โดยข้อมลูการเปรียบเทียบสินค้าและบริการน าร่องทัง้ 11 สาขา กบัประเทศตา่ง ๆ ใน

อาเซียน พบวา่ 
ระดบัศกัยภาพ ประเทศ 

ผลติภณัฑ์เกษตร 
ประเทศที่มีศกัยภาพในผลติภณัฑ์เกษตรสงู ไทย  เวยีดนาม 
ประเทศที่มีศกัยภาพในผลติภณัฑ์เกษตรปานกลาง มาเลเซีย อินโดนีเซีย  ฟิลปิปินส์ 
ประเทศที่มีศกัยภาพในผลติภณัฑ์เกษตรต า่ เมียนมาร์   กมัพชูา   ลาว 
ผลติภณัฑ์ประมง 
ประเทศที่มีศกัยภาพในธุรกิจประมงและอตุสาหกรรมตอ่เนื่องสงู ไทย 
ประเทศที่มีศกัยภาพในธุรกิจประมงและอตุสาหกรรมตอ่เนื่องปานกลาง เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ 
ประเทศที่มีศกัยภาพในธุรกิจประมงและอตุสาหกรรมตอ่เนื่องต า่ เมียนมาร์   40 
ผลติภณัฑ์ไม้: ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ 
ประเทศที่มีศกัยภาพในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้และอตุสาหกรรมตอ่เนือ่งสงู  มาเลเซีย เวียดนาม41 อินโดนีเซีย ไทย 
ประเทศที่มีศกัยภาพในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้และอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองปานกลาง  - 
ประเทศที่มีศกัยภาพในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้และอตุสาหกรรมตอ่เนือ่งต ่า 
 

- 

                                         
40 พมา่เป็นประเทศที่มีศกัยภาพในธุรกิจประมงและอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองใน ระดบัตา่ แตมี่ทรัพยากรธรรมชาติที่อดุมสมบรูณ์มาก
สามารถพฒันาการผลติ และเป็นแหลง่วตัถดุิบทีส่าคญัของอาเซียนในอนาคต 
41 มาจากความได้เปรียบที่มีต้นทนุการผลิตตา่ ทกัษะแรงงานสงู 
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ระดบัศกัยภาพ ประเทศ 
ผลติภณัฑ์ยางพารา 
ประเทศที่มีศกัยภาพในอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์ยางสงู  ไทย มาเลเซีย 
ประเทศที่มีศกัยภาพในอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์ยางปานกลาง  อินโดนีเซีย 
ประเทศที่มีศกัยภาพในอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์ยางต ่า  ประเทศอื่นๆ 
สิง่ทอและเคร่ืองนุง่หม่ 
ประเทศที่มีศกัยภาพในอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์สิง่ทอสงู  ประเทศไทย อินโดนีเซยี 
ประเทศที่มีศกัยภาพในอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์สิง่ทอปานกลาง  เวียดนาม มาเลเซีย 
ประเทศที่มีศกัยภาพในอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์สิง่ทอต ่า  กมัพชูา เมยีนมาร์   ลาว 
ธุรกิจไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
ประเทศที่มีศกัยภาพในธุรกิจไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์สงู  สงิคโปร์ 
ประเทศที่มีศกัยภาพในธุรกิจไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ปานกลาง  ไทย มาเลเซีย 
ประเทศที่มีศกัยภาพในธุรกิจไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ต า่  ฟิลปิปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม 
ธุรกิจบริการเพื่อสขุภาพ 
ประเทศที่มีศกัยภาพในธุรกิจบริการเพื่อสขุภาพสงู  สงิคโปร์  ไทย 
ประเทศทีม่ีศกัยภาพในธุรกิจบริการเพื่อสขุภาพปานกลาง  มาเลเซีย เวียดนาม ลาว 
ประเทศที่มีศกัยภาพในธุรกิจบริการเพื่อสขุภาพต ่า  กมัพชูา 
ธุรกิจการทอ่งเทีย่ว 
ประเทศที่มีศกัยภาพในธุรกิจการทอ่งเที่ยวและอตุสาหกรรมตอ่เนือ่งสงู    ไทย 
ประเทศที่มีศกัยภาพในธุรกิจการทอ่งเที่ยวและอตุสาหกรรมตอ่เนือ่ง
ปานกลาง   

มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย 
ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ 

ประเทศที่มีศกัยภาพในธุรกิจการทอ่งเที่ยวและอตุสาหกรรมตอ่เนือ่งต ่า  เมียนมาร์ ลาว กมัพชูา 
บริการการบิน: ธุรกิจการบริการขนสง่ทางอากาศ 
ประเทศที่มีศกัยภาพในธุรกิจการขนสง่ทางอากาศสงู  สงิคโปร์ มาเลเซีย 
ประเทศที่มีศกัยภาพในธุรกิจการขนสง่ทางอากาศปานกลาง  ไทย 
ประเทศที่มีศกัยภาพในธุรกิจการขนสง่ทางอากาศตา่  ฟิลปิปินส์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเทศที่มีศกัยภาพในเทคโนโลยีสารสนเทศสงู  สงิคโปร์ มาเลเซีย 
ประเทศที่มีศกัยภาพในเทคโนโลยีสารสนเทศปานกลาง  ไทย 
ประเทศที่มีศกัยภาพในเทคโนโลยีสารสนเทศต า่  ประเทศอื่น ๆ 
ธุรกิจบริการโลจิสตกิส์ ระบบการขนสง่ทางบก 
1.  ดา้นการใหบ้ริการโลจิสติกส์ครอบคลมุ ครบวงจร (Variety of Logistics Services) 
ประเทศท่ีมีศกัยภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์ครอบคลมุ ครบวงจรสูง สงิคโปร์ มาเลเซีย  
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ระดบัศกัยภาพ ประเทศ 
ประเทศที่มีศกัยภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์ครอบคลมุ ครบวงจร
ปานกลาง 

ไทย 

ประเทศท่ีมีศกัยภาพด้านการให้บริการโลจิสติกส์ครอบคลมุ ครบวงจรต ่า CLMV บรูไนฯ อินโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ 
2.  ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเทศที่มีศกัยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสงู สงิคโปร์ มาเลเซีย  
ประเทศที่มีศกัยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศปานกลาง ไทย 
ประเทศที่มีศกัยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต า่ CLMV บรูไนฯ อินโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ 
3.  ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ศูนย์กระจายสินคา้ Cross Docking Facility 
ประเทศที่มีศกัยภาพด้านสิง่อ านวยความสะดวกสงู สงิคโปร์ 
ประเทศที่มีศกัยภาพด้านสิง่อ านวยความสะดวกปานกลาง มาเลเซีย ไทย บรูไนฯ อินโดนีเซีย 

ฟิลปิปินส์ 
ประเทศที่มีศกัยภาพด้านสิง่อ านวยความสะดวกต า่ CLMV 
 

 ทัง้นี ้หนว่ยงานหลกั ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการค้า การลงทนุและการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ก็ได้มีการวิเคราะห์  ก าหนดแนวทางและยทุธศาสตร์ด าเนินงานด้านการค้าการลงทนุของ
ไทยในภาพกว้างไว้หลายหน่วยงาน เร่ิมตัง้แตก่ารประเมินจดุอ่อน จดุแข็ง โอกาส และอปุสรรคทาง
เศรษฐกิจและการค้าของประเทศ โดยผลการวิเคราะห์เหลา่นัน้มีทิศทางท่ีใกล้เคียงและสอดคล้องซึง่
พอจะท าให้มองเห็นภาพสถานการณ์โดยรวมของไทยและผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถน าไปก าหนด
มาตรการตา่ง ๆ ตอ่ไปได้ ดงัเชน่ท่ีหอการค้าไทย (2553) ได้ประเมินจดุแข็ง จดุอ่อน โอกาสและ
อปุสรรคของการค้าไทยไว้ ดงันี ้ 
 

จดุแขง็ (Strength: S) จดุออ่น (Weakness: W) 

1. พืน้ฐานทางด้านการเกษตรที่หลากหลายและ
แข็งแกร่ง 

2. มีที่ตัง้ภมูศิาสตร์เป็นศนูย์กลางของภมูิภาค 

3. มีแหลง่ทอ่งเที่ยวที่หลากหลายและดงึดดู และคน
สว่นใหญ่มใีจบริการ 

4. มีฐานการค้าและบริการระหวา่งประเทศที่มีศกัยภาพ 

5. มีวฒันธรรมและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติทีเ่อือ้
ประโยชน์ตอ่การพฒันาเศรษฐกิจ 

1. การเมืองไมม่เีสถียรภาพ 
2. ระบบ Logistics ไมม่ีประสทิธิภาพ ขาดการ

เช่ือมโยงและต้นทนุสงู 
3. ระบบการศกึษาและการพฒันาทรัพยากรมนษุย์

ขาดประสทิธิภาพ 
4. ความไมต่อ่เนื่องของนโยบาย 
5. R&D ไมเ่พียงพอ 
6. พึง่พาตลาดตา่งประเทศสงู 
7. Law Enforcement ไมด่ี 
8. มีปัญหาคอรัปชัน่ 
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โอกาส (Opportunity: O) อปุสรรค (Threat: T) 
1. เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจอาเซียนจะ

ขยายตวัสงู 
2. โลกมีความต้องการอาหารและพลงังานทดแทน 
3. โลกมีระบบการค้าเสรีมากขึน้ 
4. การรวมกลุ่มการค้าเสรีท าให้ตลาดภมูิภาคมีขนาดใหญ่ 

5. โลกมีความต้องการสนิค้าสขุภาพ 
6. การเพิม่ขึน้ของประชากรและก าลงัซือ้ของ

ประชากรในโลกที่ 3 

1. สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยงัมคีวามผนัผวนในระยะสัน้ 
2. ราคาน า้มนัมแีนวโน้มปรับตวัสงูขึน้ 
3. ปัญหาภาวะโลกร้อน 
4. การใช้ NTB ของประเทศคูค้่า 
5. การแขง่ขนัในตลาดโลกที่รุนแรงขึน้ 
6. ความสามารถในการแขง่ขนัของไทยที่ลดลง 
7. กฏ ระเบียบทางการค้าที่เปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
8. คา่แรงของประเทศเพื่อนบ้านถกูกวา่ประเทศไทย 

  
ในขณะท่ี ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ หรือ BOI ได้ประเมินจดุแข็งของ

ประเทศไทย ประกอบด้วย 
1. ประตสููเ่อเชีย ประเทศไทยได้เปรียบด้านยทุธศาสตร์ท่ีตัง้ซึ่งเปรียบเป็นประตสููใ่จกลาง

เอเซีย ศนูย์กลางตลาดทางเศรษฐกิจท่ีมีอตัราการเติบโตสงูท่ีสดุในปัจจบุนั ไทยยงัเป็นเส้นทาง
การค้าขายท่ีสะดวกกบัจีน อินเดีย และประเทศสมาชิกอาเซียน และเส้นทางเปิดกว้างสูอ่นภุมูิภาค
ลุม่น า้โขง ซึง่เป็นตลาดใหมท่ี่มีศกัยภาพทางธุรกิจสงู  

2. ศนูย์กลางของอาเซียน ประเทศไทยเป็นหนึง่ในสมาชิกก่อตัง้อาเซียน และมีบทบาท
ส าคญัในการจดัตัง้และพฒันาเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่าง
ใกล้ชิดกบัประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ สินค้าและบริการของไทยได้เข้าสู่ตลาดอาเซียนทัง้ 10 
ประเทศ  

3. ความมัน่คงทางสงัคมและการเมือง ประเทศไทยเป็นเมืองพทุธท่ีเป็นมิตรและต้อนรับ
ชาวตา่งชาติ มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ ประชาชนให้
ความเคารพสถาบนัพระมหากษัตริย์อยา่งสงูและมีความเล่ือมใสศรัทธาในพทุธศาสนา ทัง้นี ้แม้วา่
ประชากรสว่นใหญ่ของประเทศจะนบัถือศาสนาพทุธ แตป่ระเทศไทยเปิดกว้างยอมรับทกุศาสนา 
โดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอคัรศาสนปูถมัภก 

4. เศรษฐกิจท่ีเตบิโต ประเทศไทยมีประชากร 67 ล้านคน มีการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
อย่างตอ่เน่ือง การสง่ออกท่ีแข็งแกร่ง และตลาดผู้บริโภคภายในประเทศท่ีต่ืนตวั มีทรัพยากรธรรมชาติ
อนัอดุมสมบรูณ์ ประกอบกบัแรงงานท่ีมีฝีมือและประสิทธิภาพชว่ยดงึดูดนกัลงทนุตา่งชาติ 
เสริมสร้างความมัง่คัง่ให้ธุรกิจ และพฒันาอตุสาหกรรมของประเทศ 

5. โครงสร้างพืน้ฐานท่ีเพียบพร้อม ประเทศไทยมีโครงสร้างพืน้ฐาน พร้อมสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการขนสง่ท่ีทนัสมยั การคมนาคม และโครงขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีก้าวหน้าเพ่ือสร้าง
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บรรยากาศในการด าเนินธุรกิจและการด ารงชีวิตท่ีดีท่ีสดุ มีนิคมอตุสาหกรรมชัน้น าของโลกท่ีน าเสนอ
สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการสนบัสนนุท่ีตอบสนองความต้องการของทัง้บริษัทข้ามชาตขินาด
ใหญ่ และบริษัทขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

6. นโยบายสง่เสริมการลงทนุจากตา่งประเทศ นโยบายการลงทนุของประเทศไทยมีความ
ชดัเจน โดยมุง่เน้นการเปิดเสรีและสง่เสริมการค้าเสรี รัฐบาลสง่เสริมการลงทนุจากตา่งประเทศท่ี
น าไปสูก่ารพฒันาทกัษะ เทคโนโลยี และนวตักรรมอยา่งจริงจงั ประเทศไทยได้รับการจดัอนัดบัจาก
ผลส ารวจนานาชาตใิห้เป็นแหลง่รองรับการลงทนุท่ีนา่ดงึดดูท่ีสดุแหง่หนึง่อยา่งตอ่เน่ือง รายงาน
ธนาคารโลกว่าด้วยความสะดวกในการประกอบธุรกิจประจ าปี พ.ศ. 2553 ได้จดัให้ไทยเป็นประเทศ
ท่ีมีความสะดวกในการด าเนินธุรกิจมากเป็นอนัดบัท่ี 12 ของโลก 

7. การสนบัสนนุและสิทธิประโยชน์ภาครัฐ หน่วยงานรัฐหลายหนว่ยงานให้การสนบัสนนุ
นกัลงทนุ ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การยกเว้นหรือลดหยอ่นอากรขาเข้า และบริการสนบัสนนุแก่
กิจการลงทนุหลากหลายประเภท ในอตุสาหกรรมการผลิต บริษัทสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ด้านการ
ลงทนุได้โดยไมก่ าหนดสดัส่วนผู้ ถือหุ้น เง่ือนไขการใช้ชิน้ส่วนในประเทศ หรือเง่ือนไขสง่ออก  

8. อตุสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยได้เตบิใหญ่และแตกแขนงออกไปอยา่งรวดเร็ว 
ทัง้ในสาขาอตุสาหกรรมท่ีมีการพฒันามายาวนานและอตุสาหกรรมใหมท่ี่มีศกัยภาพในการขยายตวั
อยา่งรวดเร็ว รัฐบาลให้ความส าคญัในการสง่เสริมและชกัจงูอตุสาหกรรม 6 สาขาหลกั ซึง่ถือเป็น
หวัใจส าคญัในการพฒันาประเทศ ได้แก่ (1) เกษตรกรรมและอตุสาหกรรมเกษตร (2) พลงังาน
ทดแทน (3) ยานยนต์ (4) อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (5) แฟชัน่ และ 
(6) บริการท่ีมีมลูคา่เพิ่มสงู ซึ่งรวมถึงอตุสาหกรรมบนัเทิง บริการเพ่ือสขุภาพ และการทอ่งเท่ียว 

9. วฒันธรรมท่ีเป็นมิตรและหลากหลาย ประเทศไทยมีช่ือเสียงระดบัโลกในเร่ืองมารยาท
ในการต้อนรับ ยิ่งไปกวา่นัน้ความเป็นมิตรของคนไทยและความหลากหลายทางวฒันธรรมท าให้นกั
ลงทนุในประเทศไทยรู้สกึอุน่ใจและผอ่นคลาย 

10. การศกึษาและบริการเพ่ือสขุภาพ มาตรฐานการศกึษาของไทยเป็นท่ียอมรับจาก
สถาบนัระหวา่งประเทศ โรงเรียนและวิทยาลยันานาชาตใินประเทศไทยให้การศกึษาชัน้น าระดบัโลก 
ขณะท่ีมหาวิทยาลยัก็มีความโดดเดน่ไมแ่พ้กนั ในสว่นของบริการเพ่ือสขุภาพ ประเทศไทยได้พฒันา
และมีช่ือเสียงโดง่ดงัไปทัว่โลก เน่ืองจากแพทย์และบคุลากรการแพทย์ได้รับการรับรองจากนานาชาติ 
สิ่งอ านวยความสะดวกและอปุกรณ์ท่ีทนัสมยั บริการเพ่ือสขุภาพของไทยมีความแข็งแกร่ง สง่ผลให้
อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์และสขุภาพกลายเป็นหนึง่ในสาขาการทอ่งเท่ียวท่ีขยายตวั
เร็วท่ีสดุของไทย ผู้ ป่วยจ านวนมากจากนานาประเทศเดนิทางมาประเทศไทยเพ่ือรับบริการสขุภาพ
มาตรฐานระดบัโลกในราคายอ่มเยา 
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11. โครงสร้างพืน้ฐาน รัฐบาลได้พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศอยา่งตอ่เน่ืองทัง้ใน
กรุงเทพมหานครและจงัหวดัอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโครงการขนสง่ การสร้างถนนสายใหม ่
และขยายถนนสายเดมิท่ีมีอยูเ่พ่ือรองรับจ านวนยานพาหนะ  

12. สนามบนิ ประเทศไทยพฒันาเครือขา่ยการขนสง่ทางอากาศท่ีกว้างขวาง ประกอบด้วย
สนามบนิพาณิชย์ 28 แหง่ และสนามบนินานาชาต ิเชน่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูิซึง่เป็น
สนามบนิหลกั ได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นหนึง่ในสิบสนามบนิท่ีดีท่ีสดุในโลกในปี พ.ศ. 2553 สามารถ
รองรับผู้ โดยสารได้ 45 ล้านคน สินค้า 3 ล้านตนัตอ่ปี และเท่ียวบนิ 76 เท่ียวบินตอ่ชัว่โมง อาคาร
ผู้ โดยสารภายในประเทศหลงัใหมค่าดวา่จะสร้างเสร็จภายในปี พ.ศ. 2556 ซึง่จะท าให้รองรับ
ผู้ โดยสารเพิ่มเป็น 65 ล้านคนตอ่ปี ทา่อากาศยานดอนเมืองอาจเปิดให้บริการอีกครัง้ส าหรับการ
เดนิทางภายในประเทศโดยจะยงัคงรักษามาตรฐานระดบันานาชาตเิชน่เดมิ สามารถรองรับเท่ียวบนิ 
60 เท่ียวบนิตอ่ชัว่โมง ผู้ โดยสาร 11.5 ล้านคนตอ่ปี และสินค้าในประเทศ 12,490 ตนัตอ่ปี ทา่
อากาศยานภเูก็ตสามารถรองรับผู้ โดยสารได้ 12.5 ล้านคนภายในปี พ.ศ. 2561 ทา่อากาศยาน
เชียงใหมส่ามารถรองรับผู้ โดยสารได้ 8 ล้านคนตอ่ปี ทา่อากาศยานนานาชาตแิหง่อ่ืน ๆ ได้แก่ 
หาดใหญ่ เชียงราย และเกาะสมยุ 

13. โครงขา่ยถนน ประเทศไทยมีช่ือเสียงด้านโครงขา่ยการขนสง่ทางถนนท่ีครอบคลมุ คิด
เป็นระยะทางกวา่ 390,026 กิโลเมตร ในจ านวนนี ้384,176 กิโลเมตร หรือ 98.5% เป็นถนน
คอนกรีตหรือถนนลาดยางมะตอย และมีโครงขา่ยทางหลวงระยะทาง 51,776 กิโลเมตร ท่ีเช่ือมโยง
ภาคตา่ง ๆ ของประเทศเข้าด้วยกนั  

14. ทา่เรือ ประเทศไทยมีทา่เรือประเภทตา่ง ๆ ซึง่ให้บริการเรือขนสง่สินค้าระหวา่งประเทศ 
122 ทา่ รวมถึงทา่เรือน า้ลึกระหว่างประเทศ 8 ทา่ ตัง้อยู่ท่ีกรุงเทพมหานคร แหลมฉบงัและมาบตาพดุ
ในเขตพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก สงขลา สตลู นราธิวาส ภเูก็ต และระนองในภาคใต้ สามารถ
รองรับสินค้าได้ 8.5 ล้านทีอีย ูตวัเลขดงักลา่วคาดว่าจะเพิ่มเป็นสองเทา่เม่ือโครงการขยายท่าเรือ
เสร็จสมบรูณ์ ขณะท่ีทา่เรือแหลมฉบงัประกอบก าลงัพฒันาทา่บริการตู้สินค้า 6 ทา่โดยใช้อปุกรณ์
ทนัสมยัท่ีจะชว่ยรองรับเรือสินค้ารุ่นใหมล่า่สดุได้ ประกอบด้วยการบรรทกุขนถ่ายและกระจายสินค้า 
ด้วยความร่วมมือของการทา่เรือแหง่ประเทศไทยและกรมศลุกากร สินค้าน าเข้าและสง่ออกสามารถ
ผา่นพิธีการศลุกากรภายใน 1 วนั  

15. Rail and Mass Transit Systems ระบบขนสง่ทางรถไฟของประเทศไทยครอบคลมุ
ระยะทาง 4,044 กิโลเมตร ใน 3 เส้นทาง ซึง่มาตดักนัท่ีกรุงเทพมหานคร ระบบรถไฟให้บริการขนสง่
ในราคายอ่มเยา จากพรมแดนประเทศมาเลเซียไปจนถึงจงัหวดัตอนเหนือสดุของประเทศ และ
กาญจนบรีุในภาคตะวนัตก และเช่ือมตอ่กบัระบบขนสง่ทางรถไฟของประเทศมาเลเซีย ท าให้
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สามารถเช่ือมตอ่ไปถึงประเทศสิงคโปร์ ขณะนี ้เส้นทางรถไฟข้ามแมน่ า้โขงท่ีจงัหวดัหนองคายก าลงั
อยูร่ะหว่างการก่อสร้างเพื่อบรรเทาภาวะการจราจร ในกรุงเทพมหานครรัฐบาลได้พฒันาระบบขนสง่
มวลชน 2 ระบบ ระยะทางรวม 42.9 กิโลเมตร คือ รถไฟฟ้าบีทีเอส รองรับผู้ โดยสารวนัละประมาณ 
450,000 คน และรถไฟฟ้าใต้ดนิหรือ MRT รองรับผู้ โดยสาร 50,000 คนตอ่ชัว่โมงตอ่เท่ียว 

16. ระบบโทรคมนาคมขนส่ง รวมถึงโทรศพัท์พืน้ฐาน ซึง่สามารถโทรออกตา่งประเทศโดยตรง
ได้ในอตัราไมแ่พง นอกจากนีย้งัมีระบบอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมตอ่ผา่นระบบเอดีเอสแอล ดาวเทียมและ
สายโทรศพัท์พืน้ฐานให้บริการด้วย ในชว่ง 2-3 ปีท่ีผา่นมาการเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ตมีความรวดเร็ว
มากขึน้ขณะท่ีคา่บริการลดลง  

17. โรงเรียนนานาชาต ิประเทศไทยมีโรงเรียนนานาชาตท่ีิด าเนินการในระบบอเมริกนั 
องักฤษ และญ่ีปุ่ น และนกัเรียนท่ีส าเร็จการศกึษาจากโรงเรียนเหลา่นีไ้ด้รับการตอบรับให้เข้าศกึษา
ในมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก 

 

กระทรวงพาณิชย์ (2553) ได้วิเคราะห์จดุอ่อน จดุแข็งของระบบเศรษฐกิจ ความท้าทายและ
โอกาสของประเทศไทย ไว้ดงันี ้

จุดอ่อน 
1. ต้องพึง่พาพลงังานจากตา่งประเทศ 
2. ขาดบคุลากรท่ีจะรองรับโอกาสทางธุรกิจศกัยภาพ 
3. การเมืองขาดเสถียรภาพ 
4. เศรษฐกิจไทยขยายตวัในอตัราท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัประเทศตา่ง ๆ ในภมูิภาค 
5. สินค้าใช้แรงงานเข้มข้นไทยเป็นรองประเทศเกิดใหม่ และเพ่ือนบ้าน 
6. สินค้าเทคโนโลยีไทยยงัดงึดดูนกัลงทนุตา่งชาตไิด้น้อยกวา่ประเทศอาเซียนอ่ืน เชน่ 

มาเลเซีย สิงคโปร์ 
7. ต้นทนุ Logistics ไทยยงัสงูกวา่อีกหลายประเทศ (16- 9% ของ GDP)  
8. ขาดการบรูณาการยทุธศาสตร์ในภาพรวม 
9. ระบบเศรษฐกิจมีความอ่อนไหวตอ่ภาวะวิกฤตในระดบัภมูิภาคและระดบัโลกคอ่นข้างสงู

โดยเฉพาะในภาคการเงินและภาคการสง่ออก 
จุดแข็ง 
1. ไทยมีความได้เปรียบทางภมูิศาสตร์ในการเป็นศนูย์กลางของอาเซียน/ภมูิภาค/อนภุมูิภาค  
2. เป็นจดุเช่ือมตอ่ Economic Corridors ของภมูิภาค 
3. เป็นหนึง่ในประเทศผู้น าในอาเซียนในหลายด้าน 
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4. ศกัยภาพการค้าชายแดนสงู 
5. มีระบบการค้าเสรี 
6. มี Sector สินค้าศกัยภาพท่ีหลากหลาย และยงัมีสินค้าท่ีเป็นอนัดบั 1 ของโลกหลาย

รายการ 
7. เป็นแหลง่วตัถดุิบและสามารถผลิตอาหารป้อนตลาดเดมิ ตลาดใหม ่โลกมสุลิมและ

ตลาดเกษตรอินทรีย์ 
8. เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว และมีศกัยภาพในธุรกิจบริการท่ีหลากหลายเป็นท่ียอมรับทัว่โลก 
9. มีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
10. มีความร่วมมือทางการค้าเพ่ือใช้พฒันาธุรกิจภายในให้ขยายตลาดตา่งประเทศได้ทัว่โลก 
ความทา้ทายและโอกาสของประเทศไทย 
1. ประชากรสงูอายขุองโลกเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วและการก้าวเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายุ 
2. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. แนวโน้มปัญหาด้านพลงังาน  
4. ปัญหาภยัคกุคามจากภาวะโลกร้อน  
5. การรวมตวัทางเศรษฐกิจในภมูิภาค 
6. การเคล่ือนตวัอยา่งเสรีของบคุลากรท่ีมีศกัยภาพและแรงงานท่ีมีทกัษะระหวา่ง

ประชาคมอาเซียน 
7. การพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวและภาคบริการของประเทศท่ีอยูบ่นพืน้ฐานเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค์  
8. การพฒันาและปรับปรุงระบบการขบัเคล่ือนของภาครัฐและการบรูณาการการท างาน

ร่วมกบัภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมเพื่อร่วมสร้างมิตใิหมใ่นการท างานร่วมกนั 
9. การสร้างความอยูดี่กินดีให้กบัประชาชนโดยการกระจายโอกาสและรายได้ในทกุ

ภมูิภาคทัว่ประเทศอยา่งเทา่เทียม 
 

หอการค้าไทย (2554) ได้ก าหนดวิสยัทศัน์การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยไว้วา่ 
“ประเทศไทยเป็นประเทศชัน้น าของภมูิภาคท่ีมีความแข็งแกร่ง มีภมูิคุ้มกนัทางด้านเศรษฐกิจ มี
ระบบการเมืองและการปกครองท่ีมัน่คงและมุง่ขจดัคอรัปชัน่” โดยได้จดัท าแผนยทุธศาสตร์
เศรษฐกิจประเทศไทย เพ่ือเป็นแนวทางให้ภาคเอกชนพฒันาธุรกิจและขบัเคล่ือนไปข้างหน้าอยา่งมี
จดุมุง่หมายเดียวกนั ก าหนดเป็น 6 แผนยทุธศาสตร์หลกั 7 แผนยทุธศาสตร์กลุม่ธุรกิจ และ18 แผน
ยทุธศาสตร์กลุม่จงัหวดั ทัง้ 3 แผนยทุธศาสตร์ดงักล่าวมีความเก่ียวข้อง สอดประสานและเช่ือมโยง
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กนัในทกุมิต ิโดยการด าเนินงานใน 7 แผนยทุธศาสตร์กลุ่มธุรกิจ มีคณะกรรมการสาขาธุรกิจท า
หน้าท่ีติดตามและผลกัดนั ขณะท่ีแผนยทุธศาสตร์กลุม่จงัหวดัเพิ่มบทบาทของคณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน (กรอ.) ในระดบัภมูิภาคและจงัหวดัมากขึน้ ในท่ีนี ้ขอน าเสนอแผนยทุธศาสตร์หลกั 6 
ยทุธศาสตร์ แผนยทุธศาสตร์ 7 กลุม่ธุรกิจซึง่หอการค้าไทยได้จดัท าไว้ ดงันี ้

 

แผนยทุธศาสตร์หลกั 6 ยทุธศาสตร์   
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั 
เป้าหมายคือ ผลกัดนัและสนบัสนนุให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขง่ขนัใน

อนัดบัท่ีสงูขึน้ เม่ือเทียบกบัประเทศคูแ่ขง่ 
กลยทุธ์/แผนงาน ประกอบด้วย  
1. ศกึษาวิจยัและพฒันา 

1.1 จดัท าฐานข้อมลูด้านการค้าและการลงทนุท่ีนกัลงทนุและนกัธุรกิจสามารถเข้าถึงได้
เป็นภาษาไทย 

1.2 จดัท าการเผยแพร่ข้อมลูการศกึษาวิจยัตา่ง ๆ อย่างตอ่เน่ือง 
1.3 ท าการประเมินผลการศกึษาวิจยัโดยภาคเอกชน ถึงความเป็นไปได้ในการ

ด าเนินการตามแนวทางการวิจยัดงักลา่ว 
1.4 ตรวจสอบความต้องการของภาคเอกชนถึงการวิจยัท่ีต้องการให้มีการพฒันาและ

ศกึษาเพ่ือเตรียมความพร้อมของเอกชน 
1.5 ศกึษาและติดตามการวิจยัและพฒันา (R&D) ในด้านของเทคโนโลยีในด้านตา่ง ๆ 

อยา่งตอ่เน่ือง 
1.6 ผลกัดนัให้มีการใช้นวตักรรมและงานวิจยัให้ใช้ในสถานท่ีประกอบการอย่าง

แพร่หลาย 
2. เสริมสภาพคลอ่งทางการเงิน 

2.1 มี Export Insurance โดยให้ธนาคาร EXIM Bank สนบัสนนุ 
2.2 Finance for SMEs 
2.3 ลดระยะเวลาและขัน้ตอนการโอนเงินระหวา่งประเทศ 
2.4 ผอ่นเง่ือนไข/รายละเอียดในการฝากเงินในรูปเงินตราตา่งประเทศ 

3. สร้างโอกาสเพ่ือรุกตลาดใหม่ 
3.1 จดัท าฐานข้อมลูของประเทศตลาดใหมเ่พ่ือเตรียมพร้อมและวางแผนการลงทนุและการค้า 
3.2 จดัท าแผนงานท่ีชดัเจนในการเข้าไปท าตลาดใหม่ 
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3.3 ด าเนินการสมัพนัธ์ทางการทตูระหวา่งประเทศ 
3.4 Road Show ตลาดใหมใ่นตา่งประเทศ 
3.5 สร้าง Business Matching ผู้ประกอบการ 

4. สร้างโอกาสเพ่ือรักษาตลาดเก่า 
4.1 ท าการจดั Event ส าหรับตลาดเดมิเพ่ือประชาสมัพนัธ์สินค้าของไทย 
4.2 จดัตัง้ศนูย์กระจายสินค้าในประเทศท่ีมีศกัยภาพ 
4.3 ตดิตามและตรวจสอบสถานการณ์ของตลาดเป็นประจ า 
4.4 Brand Thailand คูต่ลาด 
4.5 สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างคูค้่า สานสายใย 

5. สร้างมาตรฐาน 
5.1 จดัท าการเทียบมาตรฐานสากลและประเทศไทย 
5.2 ประชาสมัพนัธ์มาตรฐานประเทศไทยให้เป็นท่ีรู้จกั 
5.3 สร้างความเช่ือมัน่ในการตรวจสอบมาตรฐานไทย 
5.4 สร้างมาตรฐานการผลิตตลอดหว่งโซ่อาหาร 
5.5 ตรวจสอบการผลิตสินค้าเป็นประจ าเพ่ือสร้างความนา่เช่ือถือ 
5.6 ปรับปรุงมาตรฐานของไทยให้ได้มาตรฐานสากลในด้านการเกษตร อตุสาหกรรม

และบริการ 
6. สร้างพนัธมิตรทางการค้าและการลงทนุ 

6.1 สร้างกิจกรรมร่วมกนัระหวา่งประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านตามแนวชายแดน 
6.2 Road Show สินค้าและบริการระหวา่งประเทศคูค้่า 
6.3 ให้ความชว่ยเหลือในด้านตา่ง ๆ ตามศกัยภาพท่ีประเทศไทยมี 
6.4 ด าเนินการสายสมัพนัธ์ทางการทตูเพ่ือการค้าและการลงทนุ 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
เป้าหมายคือ ปรับปรุงพืน้ฐานของประเทศไทยให้แข็งแกร่งเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

แขง่ขนัและการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 
กลยทุธ์/แผนงาน ประกอบด้วย 
1. การปรับโครงสร้างการผลิต 

1.1 สง่เสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพฒันาชมุชนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและ
สงัคมของชมุชนให้เข้มแข็ง 
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1.2 สร้างการผลิตและการจดัการท่ีทนัสมยั (Modernisation) ในด้านการเกษตร 
อตุสาหกรรมและบริการ 

1.3 แปรรูปเพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่มของสินค้าวตัถดุิบ 
1.4 จดัท า Plantation ของภาคการเกษตร 
1.5 สร้างมาตรฐานการผลิตสินค้าทัง้เกษตร อตุสาหกรรมและบริการให้เป็นท่ียอมรับใน

สากล 
1.6 เกษตรเหมาะพืน้ท่ี 
1.7 สร้างเครือข่าย Cluster เพ่ือให้เกิดศกัยภาพในการแขง่ขนัทัง้ในและตา่งประเทศ

เพ่ือรองรับการเปิด AEC 
1.8 จดัท าแผนน า้ท่ีมีความครอบคลมุทัว่ทัง้ประเทศ 
1.9 สง่เสริมการสรรหาวตัถดุบิท่ีมีคณุภาพและต้นทนุท่ีเหมาะสมในตา่งประเทศ 
1.10 จดัท าผลการศกึษาและน าผลการศกึษาไปใช้ในเร่ืองของการผลิตท่ีเป็นมาตรฐาน

ตลอดหว่งโซ่อปุทาน 
1.11 สนบัสนนุการลงทนุในกลุม่ประเทศอาเซียน 
1.12 พฒันาการผลิตเพ่ือป้อนสินค้าชัน้กลางเข้าสูห่ว่งโซ่อปุทาน 

2. การปรับโครงสร้างการค้า 
2.1 สร้างภมูิคุ้มกนัและพึง่ตนเอง โดยหลกัดนัให้ตลาดในประเทศมีขนาดใหญ่ขึน้และมี

ความส าคญัขึน้ 
2.2 ขยายตลาดสง่ออกไปยงัตลาดใหมเ่พ่ือกระจายความเส่ียง 
2.3 สง่เสริมการสง่ออกท่ีใช้เงินตราสกลุอ่ืนท่ีไมใ่ชด่อลล่าห์สหรัฐมากขึน้ เพ่ือลดแรง

กดดนัของคา่เงินบาทเม่ือเทียบกบัสหรัฐฯ 
2.4 ผลกัดนัให้มีการใช้ประโยชน์จาก FTA อยา่งเตม็ท่ี 
2.5 สง่เสริมการค้าชายแดน 
2.6 ใช้ชอ่งทาง AEC ในการขยายตลาด 
2.7 ร่วมมือกลุ่ม AEC ในการพฒันาเศรษฐกิจในภมูิภาคให้มีความเข้มแข็งเพ่ือเป็นการ

ขยายฐานการค้าของประเทศ 
2.8 การสร้างมาตรฐานสินค้าน าเข้าผา่น NTB เพ่ือชะลอการน าเข้ามาแขง่ขนัใน

ประเทศท่ีรวดเร็ว 
3. การปรับโครงสร้างการเงิน 
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3.1 รักษาเสถียรภาพคา่เงินบาท ให้มีการปรับตวัในทิศทางและระดบัเดียวกบัคา่เงินของ
ประเทศคูแ่ขง่ 

3.2 สง่เสริมตลาดเงินและตลาดทนุให้มีศกัยภาพในระดบันานาชาติ 
3.3 สร้างผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ีทนัสมยั 
3.4 ลดอปุสรรคในการเคล่ือนย้ายเงินทนุของนกัลงทนุไทย 
3.5 เพิ่มศกัยภาพด้านการเงินให้กบัผู้ประกอบการไทย 
3.6 มีสินเช่ือเฉพาะธุรกิจสาขานัน้ ๆ หรือสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 

4. การปรับโครงสร้างกฎระเบียบและภาษี 
4.1 ท าการปรับปรุงหรือช าระกฎหมายทางด้านการค้า การลงทนุ และการบริการให้เพ่ือ

ความทนัสมยั 
4.2 ปรับปรุงโครงสร้างภาษีในด้านการลงทนุเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั 
4.3 ปรับปรุงกฎระเบียบและขัน้ตอนตา่ง ๆ ในการด าเนินธุรกิจและการสง่ออกให้

เทียบเทา่ประเทศชัน้น า 
4.4 สร้างแผนการแขง่ขนั ตลอดจนบงัคบัใช้กฎหมายพืน้ฐานความเป็นธรรม ไมเ่ปิด

โอกาสให้มีการตีความ ท าให้เกิดชอ่งว่างการคอรัปชัน่ 
5. การปรับโครงสร้างการใช้พลงังาน 

5.1 ผลกัดนัการใช้พลงังานทดแทนอย่างจริงจงั 
5.2 จดัท านโยบายและแผนงานของพลงังานทดแทนอยา่งจริงจงั 
5.3 สง่เสริมและสนบัสนนุให้มีการปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรในการผลิตท่ีมีการใช้

พลงังานทดแทน 
5.4 น าเทคโนโลยีท่ีอนรัุกษ์พลงังานทดแทนและสิ่งแวดล้อมมาใช้เพ่ือลดต้นทนุการผลิต 
5.5 จดัการวตัถดุิบด้านพลงังานทดแทนให้เพียงพอกบัการผลิต 
5.6 ผลกัดนัให้เกิดพลงังานนิวเคลียร์ และพลงังานบริสทุธ์ิ 

6. การปรับโครงสร้างด้าน Logistics (ให้ต้นทนุ Logistics ลดลงจาก 19% ตอ่ GDP ใน
ปัจจบุนัเหลือ 15% ตอ่ GDP ในปี พ.ศ. 2555) 

6.1 สร้างระบบโลจิสตกิส์ในภาคการผลิต การค้าและบริการ 

 ระบบราง 
- สร้างทางหลีกของรถไฟเพิ่มเตมิ เพื่อให้การเดินทางของรถไฟสะดวก 
- สร้างรางรถไฟ 3 ราง เพ่ือให้ระบบรางของไทยสามารถเช่ือมโยงกบั

ตา่งประเทศได้ 
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- เร่งจดัท ารถไฟรางคูท่ัว่ประเทศ โดยเร่ิมต้นในเส้นทางยทุธศาสตร์โลจิสติกส์
ส าหรับการผลิต การค้าและบริการของประเทศ 

- จดัท าแผนพฒันารถไฟความเร็วสงู 
- สร้างระบบรถไฟความเร็วสงู 

 ทางน า้ 
- สง่เสริมการขนสง่ทางเรือในแมน่ า้โดยเฉพาะแมน่ า้เจ้าพระยา 
- สร้างทา่ขนถ่ายสินค้าทางน า้ท่ีมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
- ศกึษาความเป็นไปได้ในการผลกัดนัแก้ไขสะพานข้ามแม่น า้เจ้าพระยาท่ีเป็น

อปุสรรคตอ่การเดินเรือ 
- สง่เสริมให้มีกองเรือไทย ท่ีมีสญัชาตไิทยจ านวนมาก 

 ทางอากาศ 
- สง่เสริมให้มี Air Cargo ในภมูิภาคตา่ง ๆ ทัว่ประเทศ 
- สง่เสริมการพฒันาเครือขา่ยการบนิภายในประเทศ เพ่ือใช้ศกัยภาพของ

สนามบนิท่ีมีอยูไ่ด้อยา่งเตม็ท่ี 

 ด้านอ่ืน ๆ 
- สร้างจดุเช่ือมโยงระบบการขนสง่ทัง้ทางราง ทางบก ทางน า้ และทางอากาศ

ให้มีประสิทธิภาพ 
- จดัตัง้ศนูย์กลางขนสง่และกระจายสินค้าเพ่ือการสง่ออกตามจดุตา่ง ๆ เชน่

ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคใต้ เป็นต้น 
- สร้างเส้นทางทอ่งเท่ียวเช่ือมโยงฝ่ังอนัดามนั-อา่วไทย 
- สร้างคลงัสินค้าบริเวณชมุทางและศนูย์กลางการขนสง่ทางรถไฟ โดยฟืน้ฟู

จากสิ่งท่ีมีอยูห่รือสร้างชมุชนใหมท่ี่มีศกัยภาพ 
- สร้างทา่เรือทางฝ่ังอนัดามนั 

6.2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสง่และโลจิสตกิส์ 

 การเพิ่มประสิทธิภาพการออกเอกสารตา่ง ๆ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว 

 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการการรถไฟ 

 ให้เอกชนร่วมลงทนุหรือบริหารจดัการการเดินรถไฟ โดยมีโครงการน าร่องบางสาย 

 พฒันาระบบการขนสง่มวลชนให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอ่ความต้องการ 

 สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศเพ่ือพฒันาการขนสง่ทางแมน่ า้โขง 
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 การพฒันากฎหมายทางด้านการขนสง่ทางน า้ ทางบก ทางอากาศ 

 ขดุลอกแมน่ า้ล าคลองเพ่ือการขนสง่ทางน า้ 

 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนถ่ายและขนสง่ทางชายแดนของประเทศไทย 

 ลดต้นทนุ ณ ทา่เรือให้ต ่าลงเพ่ือสร้างโอกาสในการแขง่ขนัส าหรับผู้สง่ออก 

 สนบัสนนุการเดินเรือชายฝ่ังทะเลโดยการอดุหนนุและลดต้นทนุต ่ากวา่ปัจจบุนั 

 ขดุลอกร่องน า้เพ่ือการขนสง่ 

 ปรับปรุงการคมนาคมขนสง่ทางอากาศเพ่ือรองรับการเป็นศนูย์กลางการบนิ
ของภมูิภาค 

 เร่งรัดการจดัสัง่ซือ้หวัรถจกัรและแคร่ให้เพียงพอตอ่ความต้องการ 

 พฒันาเส้นทางการรถไฟ(สงขลาไปสตลู) ในเขตพืน้ท่ีพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ (5 
จงัหวดัชายแดน) 

6.3 การปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า 

 การจดัตัง้ระบบ National Single Window ให้สมบรูณ์ 

 สง่เสริมการจดัตัง้ระบบ ASEAN Single Window 
6.4 การพฒันากลไกขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์โลจิสตกิส์ 

 ตดิตามและประเมินผลการด าเนินการยทุธศาสตร์ด้านโลจิสตกิส์ 

 ประเมินปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านโลจิสติกส์ 

 จดัตัง้หน่วยงานด้านโลจิสตกิส์ของประเทศไทย 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาทกัษะและองค์ความรู้ 
เป้าหมายคือ แรงงานของประเทศไทยมีทกัษะและความช านาญรวมทัง้มาตรฐานท่ีเป็นท่ี

ยอมรับของนานาประเทศ 
กลยทุธ์/แผนงาน 
1. ผลกัดนัคณุภาพ/มาตรฐานของบณัฑิต 

1.1 พฒันาศกัยภาพบคุลากรผู้ ท่ีให้ความรู้และทกัษะความช านาญ 
1.2 ปรับปรุงหลกัสตูรให้มีความเป็นสากลและมาตรฐานเดียวกนั 
1.3 ตรวจสอบมาตรฐานบณัฑิตและสถาบนัการศกึษาอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือการพฒันาเพิ่ม

ทกัษะวิชาชีพตามสายงานให้กบับณัฑิต 
1.4 สร้างบณัฑิตหรือแรงงานท่ีตรงกบัความต้องการ 
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1.5 โครงการจบแล้วมีงานท าตามสายอาชีพ 
2. ฐานข้อมลูเชิงลกึส าหรับการวางแผน 

2.1 ฐานข้อมลูด้านการผลิต การค้า การลงทนุและการตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ 
2.2 แนวคิดทางด้านกลยทุธของประเทศตา่ง ๆ เพ่ือเตรียมพร้อมและปรับตวัรับมือ 
2.3 จดัท าสถิติความต้องการแรงงานของภาคเอกชนตามสายวิชาชีพและเผยแพร่เพ่ือ

เป็นฐานการตดัสินใจของนกัเรียน นกัศกึษาในการเรียน 
3. สร้างความช านาญและทกัษะเฉพาะด้านส าหรับแรงงาน 

3.1 สร้างทกัษะการควบคมุการผลิตให้กบัแรงงาน 
3.2 พฒันาทกัษะแรงงานเฉพาะด้านให้มีความช านาญ 
3.3 จดัหลกัสตูรเฉพาะด้านก่อนการท างานจริงส าหรับผู้จบการศกึษา 
3.4 สร้างการเรียนรู้รูปแบบการพฒันามาตรฐานการผลิต การค้า และการบริการ

ส าหรับแรงงาน 
3.5 พฒันาทกัษะผู้ประกอบการ SMEs ให้เป็นมืออาชีพ 

4. ถ่ายทอดองค์ความรู้รุ่นสูรุ่่น 
4.1 เก่ียวกบัด้านเทคนิคการค้า เทคนิคการตลาด 
4.2 สนบัสนนุให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างนวตักรรมให้มากขึน้ 
4.3 ผู้ช านาญสอนน้อง 
4.4 ลงมือจริงกบัผู้ช านาญการ 
4.5 จดัท าหลกัสตูรช านาญการพิเศษเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ 
4.6 เทิดทนูผู้ช านาญการพิเศษ 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การสง่เสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
เป้าหมายคือ ลดความสญูเสียทางด้านเศรษฐกิจและสร้างเศรษฐกิจธุรกิจให้ขาวสะอาด มี

ความเป็นธรรม รวมทัง้เพ่ือสงัคมเป็นสขุ 
1. สร้างจิตส านกึของเยาวชนให้มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

1.1 สร้างคณุคา่ของผู้ ท่ีท าความดี 
1.2 ประสบการณ์สอนน้อง 
1.3 ประกาศนียบตัรยกย่องเยาวชน ผู้ท าความดี 
1.4 ปัญหาต้องมีทางออก ส าหรับเยาวชนผู้ท าความดี 
1.5 ยกย่องบคุคลและองค์การท่ีกระท าความดีเพ่ือปรับทศันคตแิละคา่นิยมของสงัคม 
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1.6 ครอบครัวตวัอย่างสขุสรรค์ 
2. ตรวจสอบและประเมินผลของทัง้หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน 

2.1 ร่วมประเมินผลการท างานของรัฐบาลเพ่ือความโปร่งใส 
2.2 ยกระดบัมาตรฐานการท างานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและมีความ

รวดเร็วมากขึน้ 
2.3 เอกชนตรวจสอบเอกชนเพ่ือสร้างสรรค์จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
2.4 เบาะแสการทจุริตเพ่ือช่วยชาติ 
2.5 ภาครัฐตรวจสอบเอกชนเพ่ือความโปร่งใส 

3. ผลกัดนัสูม่าตรฐานสากลด้วยจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
3.1 เปิดเผยข้อมลูด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลของประเทศไทยโดยหนว่ยงานกลาง

ในการประเมิน 
3.2 ประชาสมัพนัธ์หนว่ยงานและองค์การรวมทัง้ระบบการประเมินความโปร่งใสให้เป็น

ท่ียอมรับในระดบัสากล 
4. CSR เพ่ือสงัคมเป็นสขุ 

4.1 สง่เสริมการสร้างความรับผิดชอบตอ่สงัคมและธรรมาภิบาลให้มากขึน้ 
4.2 สร้างแรงจงูใจให้ผู้ประกอบการเพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
4.3 ยกย่องการสร้าง CSR ดีเดน่ 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 รักษาสิ่งแวดล้อมและคณุภาพชีวิต 
เป้าหมาย คือ สง่เสริมการค้าและการลงทนุท่ีรักษาสิ่งแวดล้อมและพฒันาคณุภาพชีวิต 
1. สิ่งแวดล้อมและอตุสาหกรรมพนัธมิตรท่ีเกือ้กลู 

1.1 ปรับปรุงการผลิตในภาคอตุสาหกรรม ภาคการเกษตรและบริการเพ่ืออนรัุกษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้อยูอ่ยา่งยัง่ยืน 

1.2 ประเมินศกัยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและการก่อสร้างอยา่งโปร่งใสและตรงไปตรงมา 
1.3 ปรับปรุงภมูิทศัน์ของอตุสาหกรรมให้มีความเขียวขจี 

2. ตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อม 
2.1 ประเมินมลพิษของอตุสาหกรรมโดยหนว่ยงานกลาง (หน่วยงานท่ีรัฐและเอกชน

เห็นชอบร่วมกนัไมใ่ชผ่า่ยใดผา่ยหนึง่) 
2.2 ตรวจสอบและลงโทษหนว่ยงานท่ีก่อมลพิษตอ่สิ่งแวดล้อมอยา่งจริงจงัและรุนแรง 
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2.3 ร่วมมือภาคประชาชนในการตรวจสอบและควบคมุคณุภาพสิ่งแวดล้อมไมใ่ห้มีการ
กระท าความผิด 

3. สร้างจิตส านกึในการอนรัุกษ์และหวงแหนธรรมชาติ 
3.1 โฆษณาผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีตอ่ชีวิตและพฤตกิรรมของมนษุย์ 
3.2 สร้างวฒันธรรมและคา่นิยมในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กบัเยาวชนไทย 
3.3 เผยแพร่ความส าคญัของสิ่งแวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง 
3.4 ให้ความรู้กบัผู้ประกอบการเก่ียวกบัการผลิตและการจดัการด้านอนรัุกษ์

สิ่งแวดล้อม 
4. สร้างธรรมชาตขิึน้เพ่ือทดแทนและเพิ่มเตมิจากแหลง่ธรรมชาตเิดมิ 

4.1 จดัท าเทศกาลปลกูป่า ปลกูต้นไม้ในบ้าน และพืน้ท่ีสาธารณะ 
4.2 คืนชีวิตป่าด้วยต้นไม้ 
4.3 ท าดีเพ่ือสิ่งแวดล้อมและสร้างบญุเพื่อชีวิตสตัว์ 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การป้องกนัและเฝ้าระวงัปัญหา 
เป้าหมายคือ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัสถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีไม่คาดคิด 
1. เตรียมความพร้อมในทกุมิติ เพ่ือรองรับสถานการณ์ 

1.1 มี Early Warning System เพ่ือตดิตามภาวะเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการค้าระหวา่ง
ประเทศในมมุมองของผู้ประกอบการ 

1.2 การประชมุหารือการเตียมความพร้อมอยา่งตอ่เน่ือง 
1.3 ถ่ายทอดข้อมลูขา่วสารระหว่างรัฐ-ภาคเอกชน ระหว่างสว่นกลาง-ภมูิภาค 

2. สร้างความเช่ือมัน่ในทกุสถานการณ์ 
2.1 สร้างความเช่ือมัน่ในภาพลกัษณ์ของรัฐบาลของประเทศ 
2.2 สร้างมาตรการรองรับสถานการณ์การเปิดการค้าเสรี ถึงแนวทางมาตรการรองรับ

ตอ่ผู้ประกอบการ 
2.3 การตอบสนองด้วยความรวดเร็ว ในแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีชดัเจน และเป็น

ระบบร่วมกนัระหวา่งรัฐและเอกชน 
2.4 คาดการณ์และสร้างแนวทางการด าเนินงานก่อนลว่งหน้าท่ีเหตกุารณ์ยงัไมเ่กิด เพ่ือ

รองรับสถานการณ์ 
2.5 จดัตัง้หน่วยงานตดิตามและเฝ้าระวงัท่ีชดัเจน และเป็นผู้ประสานได้รวดเร็ว 
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ส าหรับแผนยทุธศาสตร์ 7 กลุม่ ุรกิ นัน้ ปร กอบด วย 
 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันากลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหาร  
ต าแหนง่การพฒันาในปัจจบุนั จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาสและอปุสรรคการพฒันากลุม่

ธุรกิจเกษตรและอาหาร 

ต าแหน่งการพฒันาในปัจจบุนั 
ฐานการผลติ และแปรรูปผลติภณัฑ์เกษตร และอาหารเพ่ือการสง่ออก 

จดุแข็ง (Strength: S) จดุออ่น (Weakness: W) 

 ภาคการเกษตรสามารถผลิตอาหารได้เพียงพอส าหรับการ
บริโภคในประเทศและเพ่ือการสง่ออกล าดบัต้น ๆ ของโลก 

 ที่ตัง้ทางภมิูศาสตร์และระบบนิเวศของไทยเหมาะสมตอ่การ
ผลิตและการลงทนุทางการเกษตร 

 การเกษตรที่ใช้องค์ความรู้และภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

 มีระบบควบคมุคณุภาพ การตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหาร 

 ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตรยงัอยูใ่นระดบัต ่า 

 พึง่พาวตัถดุิบ เทคโนโลยีและนวตักรรมจากตา่งประเทศท าให้
ต้นทนุการผลิตสงู 

 ขาดแคลนแรงงานเกษตรในชว่งการผลิตของบางกิจกรรม
การเกษตร 

 ขาดองค์ความรู้และเงินทนุเพ่ือปรับปรุงการผลิต 
โอกาส (Opportunity: O) อปุสรรค (Threat: T) 

 ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารมีความหลากหลาย
มากขึน้ 

 มีโอกาสในการสร้างมลูคา่จากพืชทดแทนพลงังานมากขึน้ 

 ทรัพยากรชีวภาพและภมิูปัญญาท้องถ่ินสามารถสร้าง
นวตักรรมให้แก่ภาคเกษตร 

 การจดัท าข้อตกลงระหวา่งประเทศและพนัธกรณีตา่ง ๆ จะท า
ให้ไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนั 

 ในอนาคตมีจ านวนผู้ผลิตภาคการเกษตรลดลง ท าให้ต้องการ
เร่ืองของ Farming กบั Plantation 

 Farming สว่นใหญ่เป็นรายยอ่ย และน ารายยอ่ยมาแข่งขนั
กนัซึง่ในปัจจบุนัไมส่ามารถที่จะแข่งขนักนั จงึควรที่จะมีการ
ปรับให้มีการรวมกนัเป็นเจ้าของ 

 

1.1 วิสยัทศัน์:  เป็นผู้น าด้านการผลิตและจ าหนา่ยสินค้าอาหารท่ีปลอดภยั มัน่คงและยัง่ยืน
ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

1.2 เป้าประสงค์:  เพ่ือพฒันาสินค้าเกษตรและอาหารให้มีความปลอดภยัและได้มาตรฐาน
โลก   สง่เสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเพ่ือให้เกิดความมัน่คงทางด้านอาหารกบัประเทศไทย 
และสง่เสริมให้ภาคการผลิตเกษตรและอาหารเติบโตอยา่งยัง่ยืน โดยไมท่ าร้ายสิ่งแวดล้อม 

1.3 ยทุธศาสตร์การพฒันา: ศกัยภาพท่ีโดดเดน่คือท่ีตัง้ทางภูมิศาสตร์และระบบนิเวศของ
ไทยเหมาะสมตอ่การผลิตและการลงทนุทางด้านเกษตรและอาหาร อีกทัง้ภาคการเกษตรของไทย
สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอส าหรับการบริโภคทัง้ในประเทศและเพื่อการสง่ออกล าดบัต้น ๆ ของ
โลก หอการค้าไทยได้ก าหนดยทุธศาสตร์เป็น 5 ประเดน็ยทุธศาสตร์ ดงันี ้

 1.3.1 การผลิตอาหารปลอดภยัตลอดทัง้ห่วงโซอ่ปุทาน เพ่ือพฒันาสินค้าเกษตรและ
อาหารให้มีความปลอดภยัและได้มาตรฐานโลก  
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 บงัคบัให้ผู้ผลิต ผลิตตามมาตรฐานขัน้ต ่าท่ีท าการบงัคบัใช้ในปัจจบุนั ตาม
ข้อตกลงองค์กรมาตรฐานสากล  

 สง่เสริมให้มีการผลิต ให้ได้มาตรฐานของประเทศผู้น าเข้าและมาตรฐาน
เอกชน เชน่ Thai GAP เป็นต้น (หอการค้าไทย โดยความร่วมมือของภาครัฐ) 

 การผลกัดนัให้เกิดกฎหมายใหมท่ี่สอดคล้องกบักฎระเบียบและมาตรฐาน
ความปลอดภยัของโลก (รัฐร่วมกบัเอกชน) 

 สร้างกระบวนการผลิตให้เกิดการความปลอดภยัทัง้ระบบหว่งโซ่   
1.3.2 การสร้างความมัน่คงด้านวตัถดุบิ เพ่ือรักษาฐานการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร

ให้เพียงพอตอ่ความต้องการบริโภคภายในประเทศเป็นอย่างน้อย โดยไมพ่ึง่พาสินค้าจากตา่งประเทศ  

 สง่เสริมระบบ Plantation ให้มีมากขึน้ ผา่นการผลิตโดยเกษตรกรรายยอ่ยมา
รวมตวักนัเป็นกลุม่เกษตรกร เชน่ สหกรณ์การเกษตร บริษัทร่วมทนุระหว่างเกษตรกรกบัเอกชน เป็นต้น 

 สง่เสริมให้ภาคเอกชนมีความเข้มแข็งในการจดัหาวตัถดุิบในตา่งประเทศ   

 สง่เสริมให้ความรู้แก่ประเทศผู้ผลิตวตัถดุิบให้ไทย ผลิตวตัถดุิบตามมาตรฐาน  

 สนบัสนนุด้านการเงินและการคลงัให้เอกชนสามารถลงทนุในประเทศผู้ผลิต 
 1.3.3 พฒันาตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการสร้าง

รายได้ให้แก่กลุม่ธุรกิจเกษตรและอาหาร  

 พฒันาผู้สง่ออกให้เกิดความช านาญในตลาดท่ีมีความต้องการแตกตา่งกนั
โดยแลกเปล่ียนข้อมลูซึง่กนัและกนัอย่างสม ่าเสมอ  

 ขยายตลาด  

 พฒันาชอ่งทางการตลาดโดยเช่ือมโยงกนั 

 สร้างภาพลกัษณ์ให้ประเทศไทยเป็นแหลง่ผลิตอาหารท่ีมีความปลอดภยั 
อยา่งยัง่ยืน พร้อมประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือทกุชนิดให้แพร่หลายทัว่โลก 

1.3.4 ปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของภาค
ธุรกิจการเกษตรและอาหารทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต  

 ตดิตามมาตรการทางการค้า (NTM) ให้ทนัสมยัและทนัตอ่สถานการณ์  

 การปรับปรุงเปล่ียนแปลงและการบงัคบัใช้กฎระเบียบท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การ
ด าเนินงาน  

 สร้างแรงจงูใจให้เกิดการรวมกลุม่  
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1.3.5 สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกทางการผลิตและการตลาดส าหรับสินค้าเกษตรและ
อาหาร เพ่ือใช้เป็นฐานในการขบัเคล่ือนภาคธุรกิจเกษตรและอาหารตอ่ไป  

 สง่เสริมให้มีระบบโลจิสตกิส์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 สง่เสริมพฒันาระบบการเงินเพ่ือสินค้าเกษตรและอาหาร 
 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาธุรกิจบริการสขุภาพ  

ต าแหนง่การพฒันาในปัจจบุนั จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาสและอปุสรรคการพฒันาธุรกิจ
บริการสขุภาพ 

ต าแหน่งการพฒันาในปัจจบุนั 
ศนูย์กลางบริการทางการแพทย์และรักษาสขุภาพชัน้แนวหน้า 

จดุแข็ง (Strength: S) จดุออ่น (Weakness: W) 

 ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบคุลากรทางการแพทย์และ
คณุภาพการให้บริการอยูใ่นระดบัมาตรฐานสากล 

 คา่บริการและราคาต ่ากวา่ประเทศคูแ่ข่งที่อยูใ่นภมิูภาคเดียวกนั 

 สปาไทยและการนวดแผนไทยมีช่ือเสียงแพร่หลายไปทัว่โลก 

 มีก าลงัการผลติที่เพียงพอและสามารถยกระดบัมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์เพ่ือการสง่ออกได้ 

 นโยบายด้านสาธารณสขุและแนวทางการปฏิบตัิไมช่ดัเจน 
โดยเฉพาะการผลิตบคุลากรทางการแพทย์ เน่ืองจากการผลิต
ยงัจ ากดัอยูใ่นภาครัฐเกือบทัง้หมด 

 บคุลากรยงัขาดทกัษะในการใช้ภาษาตา่งประเทศทัง้การพดู
และการติดตอ่สื่อสาร 

 ขาดการสง่เสริมการท า R&D ในบริการสขุภาพให้เป็นการค้าได้ 

โอกาส (Opportunity: O) อปุสรรค (Threat: T) 

 ภมิูภาคเอเซียกลายเป็นศนูย์กลางบริการทางการแพทย์ของโลก 

 ธุรกิจการทอ่งเที่ยวมีพืน้ฐานที่ดีและได้รับการสนบัสนนุจาก
ภาครัฐอยา่งจริงจงัและตอ่เน่ือง จงึท าให้ประเทศไทย
เหมาะสมที่จะเป็นศนูย์กลางของธุรกิจและการลงทนุด้าน
สขุภาพ 

 โอกาสเป็นศนูย์กลางการลงทนุจากความได้เปรียบด้าน
ภมิูศาสตร์ 

 กฏ ระเบียบของรัฐเป็นอปุสรรคตอ่ภาคเอกชนในการแข่งขนั
ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 

 มาตรการกีดกนัทางการค้าที่ไมใ่ชภ่าษี (NTB)  

 ประเทศไทยพึง่พาการสง่ออกเป็นหลกั จงึได้รับผลกระทบ
จากความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลกและการกีดกนั
ทางการค้าด้านมาตรฐานจากประเทศที่พฒันาแล้ว 

 
2.1 วิสยัทศัน์: The Excellent Medical and Health Destination 
2.2 เป้าประสงค์: (1) เป็นผู้น าของธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ของภมูิภาคอาเซียน (2) 

สปาไทยได้รับมาตรฐานระดบัสากลและเป็นอนัดบั 1 ใน 3 ของโลก (3) เป็นผู้น าด้านการผลิตยา
และเวชภณัฑ์ในภมูิภาคอาเซียน (4) เป็นศนูย์กลางในการพฒันาสินค้าสมนุไพรเพ่ือสขุภาพใน
ภมูิภาคอาเซียน (5) เป็นศนูย์กลางการพฒันาธุรกิจบริการเพ่ือสขุภาพด้วยการแพทย์แผนไทย และ 
(6) เป็นศนูย์ปฎิบตักิารทางการแพทย์อนัทนัสมยัในภมูิภาคอาเซียน   

2.3 ยทุธศาสตร์การพฒันา: ภายใต้ศกัยภาพบคุลากรทางการแพทย์ท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางและมีคณุภาพ มีการบริการท่ีดี คา่บริการและราคายงัต ่ากวา่ประเทศคูแ่ขง่ท่ีอยูใ่น
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ภมูิภาคเดียวกนั ประกอบกบัสปาไทยและการนวดแผนไทยมีช่ือเสียงแพร่หลายไปทัว่โลก รวมถึง
ความมีอธัยาศยัไมตรีของคนไทย หอการค้าไทยได้ก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาธุรกิจบริการ
สขุภาพเป็น 5 ประเดน็ยทุธศาสตร์ ดงันี ้

2.3.1 ปรับปรุงกฎระเบียบของรัฐและสร้างความร่วมมือกบัภาคเอกชน เพ่ือสร้างโอกาส
ในการขยายตลาดและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจ  

 จดัตัง้หน่วยงานหรือคณะกรรมการร่วมอยา่งเสมอภาค เพ่ือบรูณาการทัง้ใน
ระดบันโยบาย ยทุธศาสตร์และระดบัปฏิบตักิารระหว่างภาครัฐและเอกชน 

 ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การแขง่ขนัของภาคเอกชน 

 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน 
2.3.2 พฒันาคณุภาพ/มาตรฐานของผลิตภณัฑ์และบริการสขุภาพ เพ่ือเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ท่ีอยู่ในภมูิภาคเดียวกนั  

 ยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานทัง้ในด้านสถานประกอบการ บคุลากร 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ให้เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

 ยกระดบัสปาไทยสูม่าตรฐานระดบัสากลทัง้ในด้านการให้บริการ บคุลากร 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ การบริหารจดัการ สถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 

2.3.3 พฒันาศกัยภาพในการแขง่ขนัและท าการตลาดเชิงรุก เพ่ือเพิ่มมลูคา่สินค้า และ
ชว่ยขยายชอ่งทางการตลาดเพิ่มมากขึน้  

 สง่เสริมและสนบัสนนุการขยายกลุม่ของผลิตภณัฑ์และการบริการสขุภาพ 
ทัง้แผนปัจจบุนัและแผนไทย รวมถึงผลกัดนัโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสปาของไทยออกสู่ตลาด
ตา่งประเทศ  

 จดัตัง้หน่วยงาน Referral Center ในการค้นหาข้อมลูและการติดตอ่
ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงบริการสขุภาพ 

2.3.4 พฒันาขีดความสามารถของทรัพยากรบคุคล เพ่ือให้บคุลากรมีคณุภาพ และเอือ้
ตอ่การด าเนินกิจการ โดยมีกลยทุธ์ดงันี ้

 จดัท าแผนพฒันาบคุลากรทางการแพทย์เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกบั
ความต้องการของเอกชนและพอเพียงตามนโยบายด้านสขุภาพของรัฐ  

 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและความสามารถด้านภาษาแก่
บคุลากร 
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2.3.5 สง่เสริมการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์จากพืชสมนุไพร เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ
ในการสร้างมลูคา่สินค้า  

 สร้างความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี งานวิจยัระหวา่งภาครัฐและเอกชน 

 สนบัสนนุการผลิตงานวิจยัและการพฒันาเทคโนโลยีด้านสขุภาพทัง้ในเชิง
คณุภาพและเชิงปริมาณ 

 พฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความนา่เช่ือถือในคณุภาพ มาตรฐานความปลอดภยั
และประสิทธิผลในการรักษา 

 สง่เสริมและสนบัสนนุการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตได้ภายในประเทศอนัเกิดจาก
ผลการวิจยัและการพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรม 
 

3 ยทุธศาสตร์การพฒันาธุรกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั  
ต าแหนง่การพฒันาในปัจจบุนั จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาสและอปุสรรคการพฒันาธุรกิจ 

อญัมณีและเคร่ืองประดบั 

ต าแหน่งการพฒันาในปัจจบุนั 
ศนูย์กลางการผลิต และการค้าอญัมณีและเคร่ืองประดบั 

จดุแข็ง (Strength: S) จดุออ่น (Weakness: W) 

 ทกัษะฝีมือแรงงานอยูใ่นระดบัต้น ๆ ของโลก 

 ศนูย์กลางการค้าพลอยสีของโลก 

 เชี่ยวชาญการผลิตที่มีความวิจิตร มีเอกลกัษณ์โดดเดน่ระดบั
โลก 

 อญัมณีไทยมีเอกลกัษณ์เฉพาะ สวยงามโดดเดน่มีเทคโนโลยี
เฉพาะตวัในการหงุพลอย 

 มีงานแสดงอญัมณียิ่งใหญ่ระดบัโลกเป็นชอ่งทางส าคญัของ
สินค้ากลุม่นี ้

 ภาคราชการที่เก่ียวข้องขาดการประสานงานและการปฏิบตัิที่
เอือ้อ านวยให้เกิดการพฒันาอตุสาหกรรมในทิศทางที่ถกูต้อง 

 ยทุธศาสตร์การพฒันาของภาครัฐไมช่ดัเจน ไมต่อ่เน่ือง ไมบ่รูณา
การ 

 การขาดแคลนวตัถดุบิในประเทศ 

 ขาดการท าการตลาดและประชาสมัพนัธ์อยา่งบรูณาการที่มี
ประสิทธิภาพโดยภาครัฐ 

โอกาส (Opportunity: O) อปุสรรค (Threat: T) 

 ประเทศไทยยงัมีโอกาสในการเพ่ิมสว่นแบง่ตลาดในตลาดโลก 

 รัฐบาลเล็งเห็นความส าคญัของอตุสาหกรรมอญัมณีและ
เคร่ืองประดบัเพ่ิมมากขึน้และได้มีการออกมาตรการสนบัสนนุ
อยา่งตอ่เน่ืองมากขึน้ 

 ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการทอ่งเที่ยวในเอเซียแปซิฟิก มี
นกัทอ่งเที่ยวเข้าปีละกวา่ 10 ล้านคน เป็นปัจจยัสง่เสริมให้
ตลาดอญัมณีมีขนาดใหญ่ดงึดดูนกัลงทนุ 

 การขาดเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ 

 การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกอาจสง่ผลกระทบเน่ืองจาก
สินค้ากลุม่นีจ้ะเป็นสินค้าฟุ่ มเฟือย 

 ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญกบัการแข่งขนัอยา่งรุนแรงใน
ตลาดโลก 
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3.1  วิสยัทศัน์: ศนูย์กลางการผลิตและการค้าอญัมณีและเคร่ืองประดบัของโลก 
3.2  เป้าประสงค์: (1) ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ให้อตัราการขยายตวัในระยะสัน้ของ

การสง่ออก การค้าในประเทศและการจ้างงานมีอตัราการขยายตวัตอ่ปีเทา่กบัเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ (2) 
ประเทศไทยจะเป็นผู้สง่ออกอญัมณีและเคร่ืองประดบัท่ีติดอนัดบั 1 ใน 10 (Top Ten) ของผู้สง่ออก
มากท่ีสดุในโลก  (3)  การสง่ออกจะมีสดัสว่นการครองตลาดไมต่ ่ากวา่ 4% ของการสง่ออกโลก โดย
ในปี พ.ศ. 2558 จะมีมลูคา่การสง่ออกเทา่กบั 810,000 ล้านบาท (อตัราการขยายตวั 18% ตอ่ปี)  
และ  (4) ประเทศไทยจะเป็น World Gems&Jewelry Hub ทัง้ด้านการผลิตและการค้า ซึง่สามารถ
แขง่ขนักบัฮ่องกงและอินเดียได้  

3.3 ยทุธศาสตร์การพฒันา: ในการจดัท ายทุธศาสตร์อญัมณีและเคร่ืองประดบันัน้ ได้มีการ
แบง่ประเด็นยทุธศาสตร์ออกเป็น 5 ประเดน็ยทุธศาสตร์หลกัในการผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็น
ศนูย์กลางการค้าและการผลิตอญัมณีเคร่ืองประดบัของโลก ดงันี ้

3.3.1 พฒันากฎระเบียบและกลไกของรัฐ เพ่ือเป็นการสนบัสนนุให้ภาคเอกชนสามารถ
ท่ีจะท าการแขง่ขนักบัประเทศคูแ่ขง่ได้ รวมทัง้เพ่ือเป็นการสง่เสริมศกัยภาพให้ผู้ประกอบการไทย ทัง้
การค้า และผลิตนัน้มีความเข้มแข็งมากขึน้  

 ผอ่นคลายกฎระเบียบเพ่ือเอือ้ตอ่การแขง่ขนั 

 ผลกัดนั และการขบัเคล่ือน รวมทัง้ การสนบัสนนุอตุสาหกรรมฯ 

 จดัตัง้หน่วยงานอ านวยความสะดวกของอตุสาหกรรมฯ 
3.3.2 จดัหาวตัถดุบิ เน่ืองจากวตัถดุบิบางชนิดนัน้ไมส่ามารถหาได้ต้องน าเข้าจาก

ตา่งประเทศ ซึง่ในบางครัง้ท าได้ล าบาก ท าให้ต้องจดัท ายทุธศาสตร์ในการจดัหาวตัถดุบิขึน้  

 เตรียมความพร้อมจดัหาวตัถดุบิของอตุสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั 

 ปรับปรุงและสร้างเพื่อรองรับการแขง่ขนั 

 สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศเพ่ือการลงทนุในวตัถดุบิ 
3.3.3 ขยายตลาดอญัมณีและเคร่ืองประดบั เน่ืองจากสถานการณ์ของอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัสามารถท่ีจะด าเนินการได้ในหลากหลายรูปแบบและมีการแขง่ขนัท่ีรุนแรงมากขึน้ทัง้
จากคูแ่ขง่เดมิและคูแ่ขง่ใหม่ จงึต้องมีการเน้นการขยายการตลาดใหม่ รวมทัง้ การรักษาตลาดเก่าให้
อยูใ่นระดบัเดมิหรือเพิ่มขึน้  

 ขยายตลาด/เพิ่มสว่นแบง่ตลาดให้กบัอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั 

 รักษาตลาดเดมิ/และเพิ่มสว่นแบง่ตลาดในตลาดเดมิให้กบัอตุสาหกรรมฯ 

 รักษามาตรฐาน และการสร้าง Brand อญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย 
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3.3.4 เพิ่มสภาพคลอ่งทางการเงิน สถานการณ์ในปัจจบุนัอตุสาหกรรมอญัมณีและ
เคร่ืองประดบัไทยท่ีมีขนาดย่อมมีการขาดสภาพคล่อง ในการด าเนินธุรกิจในด้านตา่ง ๆ ประกอบกบั
สถาบนัการเงินของไทยนัน้ไมไ่ด้มีการผอ่นปรนกฎระเบียบส าหรับอตุสาหกรรมอญัมณีและ
เคร่ืองประดบัมากนกั ดงันัน้กลยทุธ์การเพิ่มศกัยภาพทางด้านการเงินเพ่ือการแขง่ขนันัน้จงึมีดงันี ้

 เพิ่มสภาพคลอ่งด้านการเงินแก้ผู้ประกอบการ 

 จดัตัง้สถาบนัการเงินเฉพาะกิจอญัมณีและเคร่ืองประดบั 
3.3.5 พฒันาแรงงานฝีมือและผลิตภณัฑ์ เน่ืองจากสถานการณ์แรงงานในอตุสาหกรรม

นี ้จ าเป็นต้องอาศยัความช านาญอย่างมากในการผลิต และการหาแรงงานขึน้มาแทนท่ีในปัจจบุนั
นัน้คอ่นข้างท่ีจะหาได้ยาก ดงันัน้จงึมีกลยทุธ์ท่ีส าคญัดงันี ้

 สร้างแรงงานให้มีความช านาญ 

 สร้างความภมูิใจของชา่งฝีมือ 

 พฒันาด้านผลิตภณัฑ์อญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย 
 

4 ยทุธศาสตร์การพฒันาธุรกิจส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม  
ต าแหนง่การพฒันาในปัจจบุนั จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาสและอปุสรรคการพฒันาธุรกิจสิ่งทอ

และเคร่ืองนุง่หม่ 

ต าแหน่งการพฒันาในปัจจบุนั 
ศนูย์กลางการออกแบบ & ฐานการผลติสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งหม่เพ่ือการสง่ออก 

จดุแข็ง (Strength: S) จดุออ่น (Weakness: W) 

 อตุสาหกรรมสิ่งทอเป็นอตุสาหกรรมทีส่ าคญัมากตอ่
เศรษฐกิจไทยในสามมิติ ได้แก่ การผลติ การสง่ออก 
และการจ้างงาน 

 อตุสาหกรรมสิ่งทอของไทยมีการผลิตครบวงจร ทัง้
อตุสาหกรรมต้นน า้ กลางน า้และปลายน า้ 

 ขาดแคลนแรงงานมีฝีมือด้านการออกสิ่งทอ 

 ขาดการท าตลาดเชิงรุก สว่นใหญ่เป็นการผลิตตามค าสัง่ซือ้ของ
ลกูค้า 

 เคร่ืองจกัรมีประสิทธิภาพการผลิตต า่ สง่ผลตอ่ผลิตภาพการผลิต 

 โรงงานอตุสาหกรรมสิ่งทอถกูมองวา่เป็นต้นเหตขุองมลพิษตอ่
สิ่งแวดล้อมและชมุชน 

โอกาส (Opportunity: O) อปุสรรค (Threat: T) 

 การเปิดเสรีการค้าภายใต้การตกลง จะท าให้มีการค้า 
การลงทนุ การจ้างงานขยายตวัมากขึน้ 

 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็นการเปิด
โอกาสให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆ  ของสินค้าสิ่งทอไทย 

 การที่ประเทศจีนและอินเดียหนัมาท าการตลาด
ภายในประเทศมากขึน้ จะเป็นการผลกัดนัให้
ผู้ประกอบการไทยเร่งชว่งชิงตลาดตา่งประเทศ 

 มาตรการกีดกนัทางการค้าที่ไมใ่ชภ่าษีศลุกากร (NTB) 

 อตุสาหกรรมสิ่งทอไทยตกอยูใ่นสภาพ Nut Craker 

 อตุสาหกรรมสิ่งทอไทยพึง่พาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบจาก
เงินบาทมากเกินไป 

 โรงงานอตุสากรรมสิ่งทอถกูมองวา่เป็นต้นเหตขุองมลพิษตอ่
สิ่งแวดล้อมและชมุชน 
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4.1 วิสยัทศัน์:  มุง่สูก่ารเป็นศนูย์กลางธุรกิจสิ่งทอและแฟชัน่ของภมูิภาคอาเซียน 
4.2 เป้าประสงค์:  (1) การสง่ออกสิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่จะมีมลูคา่ไมต่ ่ากวา่ 9,000 

ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ (2) การส่งออกไปยงัตลาดอาเซียนคดิเป็นมลูคา่ไม่ต ่ากว่า 2,400 ล้านดอลลา่ร์
สหรัฐ และ (3) สว่นแบง่การตลาดสิ่งทอในระดบัโลกสงูขึน้ ร่วมกบัประเทศอาเซียนในกรอบ AEC 

4.3 ยทุธศาสตร์การพฒันา  ภายใต้ศกัยภาพของผู้ประกอบการไทยท่ีมีความสามารถและมี
เทคโนโลยีในการผลิตคอ่นข้างสงู ประกอบกบัในภมูิภาคอาเซียนมีเพียงประเทศไทยและอินโดนีเซีย
เทา่นัน้ท่ีมีอตุสาหกรรมสิ่งทอตลอดหว่งโซ่การผลิต จงึท าให้ไทยสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มได้ตลอดหว่ง
โซ ่และสามารถตอบสนองความต้องการท่ีรวดเร็วของคูค้่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ หอการค้าไทยได้
ก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาธุรกิจสิ่งทอและเคร่ืองนุง่ห่มเป็น 4 ประเดน็ยทุธศาสตร์ ดงันี ้

4.3.1 สร้างความเข้มแข็งให้กบัคลสัเตอร์สิ่งทอฯ ในประเทศและกบัประเทศอาเซียน
เพ่ือความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของธุรกิจสิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่ 

 พฒันารูปแบบพนัธมิตรธุรกิจข้ามประเทศ ตามความถนดัของแตล่ะประเทศ  

 พฒันารูปแบบพนัธมิตรธุรกิจภายในประเทศตามแนวระนาบและแนวดิง่ 

 ปรับปรุงกลไกการบริหารจดัการของภาครัฐและเปิดโอกาสการมีสว่นร่วม
ของภาคเอกชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั   

 4.3.2 เพิ่มผลิตภาพการผลิตและน า Nanotech เข้ามาพฒันาสินค้าให้มี Innovation เพ่ือ
เพิ่มมลูคา่สินค้า และชว่ยขยายชอ่งทางการตลาดเพิ่มมากขึน้  

 จดัตัง้สถาบนัวิจยัเพ่ือพฒันาสูค่วามเป็นเลิศด้านสิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่ 

 สง่เสริมให้เกิดการลงทนุจากนกัลงทนุทัง้ในประเทศและตา่งประเทศใน
อตุสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่   

 4.3.3 พฒันาก าลงัคนทกุระดบัให้เหมาะสมกบัการค้าระหวา่งประเทศ เพ่ือรองรับความ
ต้องการท่ีเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็วได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 พฒันาความรู้และทกัษะของบคุลากรตลอดหว่งโซ่อปุทาน 

 ยกระดบัสถาบนัสิ่งทอ เป็นสถาบนัสิ่งทอเชิงสร้างสรรค์แห่งอาเซียน 
 4.3.4 ขยายตลาดทัง้ในประเทศและตา่งประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ีมีข้อตกลง FTA 

กบัไทย เพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจ  

 รณรงค์ให้คนไทยใช้สิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่ท่ีผลิตโดยคนไทย 

 สร้างตราสินค้าสิ่งทอและเคร่ืองนุง่หม่ไทยเป็นของตวัเอง 

 เพิ่มมลูคา่การค้าจาก FTA 
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5 ยทุธศาสตร์การพฒันาธุรกิจท่องเทีย่ว  
ต าแหนง่การพฒันาในปัจจบุนั จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาสและอปุสรรคการพฒันาธุรกิจ

ทอ่งเท่ียว 
ต าแหน่งการพฒันาในปัจจบุนั 

ศนูย์กลางการทอ่งเที่ยวของเอเซีย 
จดุแข็ง (Strength: S) จดุออ่น (Weakness: W) 

 มีเอกลกัษณ์ และวฒันธรรม รวมถึงประเพณีที่โดดเดน่ 

 ที่ตัง้ทางภมิูศาสตร์เหมาะที่จะพฒันาเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยว 

 ความมีอธัยาศยัไมตรีของคนไทย (Land of Smile) 

 อาหารไทยมีความโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ 

 ขาดการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกตา่ง  ๆ

 ขาดความร่วมมือในการพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวอยา่งมีเอกภาพ 

 ขาดการประชาสมัพนัธ์การทอ่งเที่ยวเที่ยวอยา่งตอ่เน่ือง 

 บคุคลากรด้านการทอ่งเที่ยวยงัไมมี่คณุภาพตาม
มาตรฐานสากล 

โอกาส (Opportunity: O) อปุสรรค (Threat: T) 

 การขยายตวัของเศรษฐกิจในภมิูภาคเอเซีย 

 การเพิ่มขึน้ของกระแสการทอ่งเที่ยวเชิงอนรัุกษ์ และเชิง
วฒันธรรม 

 การจดัท าข้อตกลงระหวา่งประเทศและพนัธกรณีต่าง ๆ 

 การเปิดเส้นทางคมนาคม และการรวมกลุม่ในภมิูภาคเอเซีย 

 ความไมมี่เสถียรภาพทางการเมือง 

 ความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลก 

 ผลกระทบราคาน า้มนัสงูขึน้ สง่ให้ต้นทนุของผู้ประกอบการ
สงูขึน้ 

 ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวา่งประเทศ 
 

5.1 วิสยัทศัน์: มุง่สูก่ารเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีความคุ้มคา่ท่ีสดุในเอเชีย 
5.2 เป้าประสงค์: (1) เพิ่มจ านวนนกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติ (2) เพิ่ม

รายได้รวมจากการทอ่งเท่ียว (1.5 ล้านล้านบาท/ปี) และ (3) เป็นศนูย์กลางการจดัประชมุและจดั
แสดงนิทรรศและสินค้าระดบันานาชาติ 

5.3 ยทุธศาสตร์การพฒันา: ภายใต้ความมีเอกลกัษณ์ วฒันธรรม และประเพณีท่ีโดดเดน่ 
รวมถึงความมีอธัยาศยัไมตรีของคนไทย และแหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาตท่ีิมีช่ือเสียงระดบัโลก 
ประกอบกบัมีแนวโน้มการขยายตวัของเศรษฐกิจในภมูิภาคเอเชีย และการเปิดเส้นทางคมนาคม
เช่ือมโยงระหวา่งประเทศเพ่ือนบ้าน ได้ก าหนดยทุธศาสตร์เป็น 4 ประเดน็ยทุธศาสตร์ ดงันี ้

5.3.1 กระตุ้นตลาดการทอ่งเท่ียวทัง้ตลาดภายในและตลาดตา่งประเทศ เพ่ือเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขง่ขนัทางการท่องเท่ียวของประเทศไทย  

 สร้างสรรค์กิจกรรมและรูปแบบการทอ่งเท่ียวเพ่ือสร้างคณุคา่และ
มลูคา่เพิ่มทางการท่องเท่ียว 

 สง่เสริมการประชาสมัพนัธ์และท าการตลาดการท่องเท่ียวไทยเชิงรุก 

 เสริมสร้างโอกาสและแรงจงูใจเพ่ือการพฒันาการค้าและการลงทนุด้าน
การทอ่งเท่ียว 
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5.3.2 ฟืน้ฟแูละพฒันาสถานท่ีทอ่งเท่ียว รวมถึง ยกระดบัคณุภาพสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางการท่องเท่ียว เพ่ือใช้เป็นฐานในการศกัยภาพการทอ่งเท่ียวไทย ทัง้ในปัจจบุนั และ
อนาคต  

 การฟืน้ฟแูละพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวให้เกิดความยัง่ยืน 

 ยกระดบัคณุภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานท่ีทอ่งเท่ียวให้
เทียบเทา่มาตรฐานระดบัสากล 

5.3.3 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือการท่องเท่ียว เพ่ือสร้างโอกาสในการขยาย
ตลาดนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ และสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจท่องเท่ียว 

 การพฒันาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม
ขนสง่ และปัจจยัพืน้ฐานเพ่ือการทอ่งเท่ียว 

 การสร้างโครงขา่ยเส้นทางคมนาคมและระบบเช่ือมโยงการเดนิทาง
ทอ่งเท่ียวกบัประเทศเพ่ือนบ้านและในภูมิภาค 

 การพฒันาเครือขา่ยการส่ือสาร โทรคมนาคม และระบบสารสนเทศเพ่ือ
การทอ่งเท่ียว 

5.3.4 พฒันาผู้ประกอบการและบคุลากรด้านการทอ่งเท่ียว เพ่ือสร้างความมัน่คง
ในทรัพยากรบคุคลทางการท่องเท่ียว  

 การเสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม  รวมทัง้การมีจิตใจในการให้บริการ 
(Service Mind) ให้กบับคุลากรด้านการท่องเท่ียว 

 เร่งพฒันาศกัยภาพแรงงานวิชาชีพและบคุลากรด้านการทอ่งเท่ียว 
 

6 ยทุธศาสตร์การพฒันาธุรกิจก่อสร้าง และอสงัหาริมทรัพย์  
ต าแหนง่การพฒันาในปัจจบุนั จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาสและอปุสรรคการพฒันาธุรกิจ

ก่อสร้าง และอสงัหาริมทรัพย์ 
ต าแหน่งการพฒันาในปัจจบุนั 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เป็นภาคธุรกิจที่เข้มแข็งส าหรับตลาดในประเทศ 
จดุแข็ง (Strength: S) จดุออ่น (Weakness: W) 

 ประเทศไทยมีที่ดินที่ยงัไมไ่ด้ท าประโยชน์อยูเ่ป็นจ านวนมาก 

 เป็นภาคธุรกิจที่ก่อให้เกิดการจ้างงานทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

 มีผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างที่มีศกัยภาพอยู่เป็นจ านวนมาก 

 ต้นทนุคา่จ้างแรงงานต า่กวา่ประเทศคูแ่ข่งที่อยูใ่นภมิูภาค
เดียวกนั 

 มีวตัถดุิบด้านการเกษตรที่มีคณุภาพสงู และมีปริมาณ

 ประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินของไทยยงัอยูใ๋นระดบัต ่า 

 ขาดสถาบนั/องค์การกลางในการก าหนดนโยบายของทัง้
อตุสาหกรรมท าให้ขาดทิศทาง และเสถียรภาพในการพฒันา 

 ขาดแคลนแรงงานชาวไทย (ทัง้ที่มีทกัษะ แลไมมี่ทกัษะ) 
เน่ืองจาก Supply  ของแรงงานชาวไทยมีความผนัผวนตาม
ฤดกูาลเพาะปลกู 
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เพียงพอต่อการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ประเภทอาหาร  แรงงานชาวไทยยงัมีข้อจ ากดัเร่ืองการสื่อสารด้วย
ภาษาองักฤษ 

โอกาส (Opportunity: O) อปุสรรค (Threat: T) 

 ปริมาณโครงการก่อสร้าง และพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ใน
ภมิูภาคอาเซียนและตะวนัอกกลาง มีแนวโน้มขยายตวัเพิ่มขึน้ 

 บรรษัทข้ามชาติมีแนวโน้มจะย้ายฐานการผลิตมายงัภมิูภาค
เอเซีย 

 การรวมกลุม่ประชาคมอาเซียนท าให้เกิดโอกาสธุรกิจสงูขึน้ 

 ประเทศไทยมีกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัเพ่ือนบ้าน 
เชน่ GMS  BIMSTEC  ACMECS และ IMT  GT  เป็นต้น  

 กฏหมายที่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ยงัมีความล้าหลงั 
และกฎกระทรวงที่ใช้บงัคบัอยูก็่ไมส่อดคล้องกบัสภาวะการณ์
ในปัจจบุนั 

 การพฒันาระบบสาธารณปูโภคยงัไมมี่การบรูณาการร่วมกนั
ระหวา่งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง คือ ตา่งคนตา่งท า และไมมี่การ
วางแผนไว้ลว่งหน้า 

 ขาดการบรูณาการระหวา่งหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกบั
การให้อนญุาตด้านการก่อสร้างและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

 

6.1 วิสยัทศัน์: เป็นภาคธุรกิจหลกัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสงัคมไทยให้เติบโต
อยา่งมีคณุภาพและยัง่ยืน 

6.2 เป้าประสงค์: มลูคา่สญัญารับเหมาก่อสร้างในตา่งประเทศ เพิ่มขึน้เป็น 30,000 
ล้านบาทในปี พ.ศ. 2560 มลูคา่เงินลงทนุทางตรงจากตา่งประเทศ (FDI) เพิ่มขึน้ 7.5% ตอ่ปี และ
ครัวเรือนไทยเป็นเจ้าของท่ีอยูอ่าศยัครบ 100% ในปี 2563 

6.3 ยทุธศาสตร์การพฒันา: ภายใต้ศกัยภาพของประเทศไทยท่ีมีข้อได้เปรียบในเชิง
ต้นทนุคา่จ้างแรงงานต ่ากวา่ประเทศคูแ่ขง่ท่ีอยูใ่นภมูิภาคเดียวกนั และยงัมีข้อได้เปรียบในเชิง
ภมูิศาสตร์ เน่ืองจากตัง้อยูใ่จกลางภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ อีกทัง้ผู้ประกอบการไทยมีความ
โดดเดน่ในด้านงานออกแบบ มีวิศวกรควบคมุงาน และมีชา่งก่อสร้างท่ีมีฝีมือ ท าให้ได้รับความ
ไว้วางใจจากตา่งประเทศอย่างตอ่เน่ือง ได้ก าหนดเป็น 4 ประเดน็ยทุธศาสตร์ ดงันี ้

 6.3.1 เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง และ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ พร้อมทัง้สร้าง
ความเช่ือมนัให้กบัเจ้าของโครงการในการเลือกใช้บริการ  

 สนบัสนนุให้มีการรวมกลุม่คลสัเตอร์ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 

 สง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ รับเหมาก่อสร้างท่ีมีศกัยภาพออกไปประมลู
งานก่อสร้างในตา่งประเทศ   

6.3.2 พฒันาศกัยภาพของแรงงานทัง้ด้านปริมาณและคณุภาพให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของภาคธุรกิจ เพ่ือให้บคุลากรมีคณุภาพและเอือ้ตอ่การด าเนินกิจการ  

6.3.3 ปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบ เพ่ือขยายโอกาสทัง้ฝ่ังผู้สร้างและฝ่ังผู้ ซือ้ใน
การขยายตลาดและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจ  
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 ผลกัดนัให้ภาครัฐออกมาตรการเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพฒันาธุรกิจฯ 

 ปรับปรุง และแก้ไขกฎระเบียบท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาธุรกิจฯ 
6.3.4 พฒันา และปรับปรุงระบบโครงสร้างพืน้ฐาน เพ่ือใช้เป็นฐานในการ

ขบัเคล่ือนภาคเศรษฐกิจและสงัคม ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตโดยเสริมสร้างความร่วมมือในกรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจตา่ง ๆ 
 

7 ยทุธศาสตร์การคา้ชายแดน  
 ต าแหนง่การพฒันาในปัจจบุนั จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาสและอปุสรรคการค้าชายแดน 

ต าแหน่งการพฒันาในปัจจบุนั 
ศนูย์กลางการค้า การลงทนุ และการคมนาคมของภมิูภาคอินโดจีน 

จดุแข็ง (Strength: S) จดุออ่น (Weakness: W) 

 ท าเลที่ตัง้อยูก่ึ่งกลางของภมิูภาค และมีระบบคมนาคม
เช่ือมโยงอยา่งทัว่ถึง 

 มีกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัประเทศเพ่ือบ้าน เชน่ 
GMS  BIMSTEC  ACMECS และ IMT-GT เป็นต้น 

 มีแนวชายแดนติดตอ่กบัประเทศเพ่ือนบ้านเป็นระยะทางยาว
กวา่ 5,300 กม. 

 มีวฒันธรรมและประเพณีที่คล้ายคลงึกนักบัประเทศเพ่ือบ้าน 

 ประชาชนและนกัธุรกิจตามแนวชายแดนมีความสมัพนัธ์ที่ดี
ตอ่กนั 

 ไมมี่ชอ่งทางพิเศษส าหรับขนสง่สินค้าเป็นการเฉพาะ 

 ประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าทีรั่ฐที่ดา่นการค้ายงัอยู่
ในระดบัต า่ 

 กฏระเบียบของรัฐยงัมีความซบัซ้อน ไมเ่อือ้อ านวยตอ่การ
ขยายตวัในการท าการค้า การลงทนุ การทอ่งเที่ยวระหวา่ง
ประเทศในกลุม่อินโดจีน 

 ความแตกตา่งทางด้านเศรษฐกิจยงัมีมากเกินไป 

 ขาดงบประมาณสนบัสนนุให้เอกชนใช้ขบัเคลื่อนความ
ร่วมมือ 

โอกาส (Opportunity: O) อปุสรรค (Threat: T) 

 การรวมกลุม่ของประชาคมอาเซียนจะท าให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจเพิ่มสงูขึน้ 

 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (GSP) ที่ประเทศเพ่ือนบ้าน
ได้รับเอือ้อ านวยตอ่การใช้เป็นฐานการผลิตเพื่อสง่ออกไป
ประเทศที่สาม 

 กลุม่อเซียนและ GMS มีตลาดที่มีขนาดใหญ่มาก 

 ประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้าน มีคา่นิยมที่ดีต่อสินค้าจาก
ประเทศไทย 

 ประเทศเพ่ือนบ้านมีต้นทนุวตัถดุิบและแรงงานต ่ากวา่ไทย 

 ประเทศเพ่ือนบ้านมีความแตกตา่งกนัด้านภาษา 

 กฏระเบียบทางการค้าของประเทศเพ่ือบ้าน มีความแตกตา่ง
กนัและมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา (โดยไมแ่จ้งให้ทราบ
ลว่งหน้า) 

 ประเทศเพ่ือนบ้านเร่ิมมีศกัยภาพในการผลิตสินคาทดแทน
การน าเข้า 

 เจ้าหน้าที่รัฐของประเทศเพ่ือนบ้าน มองวา่ประเทศไทยไมมี่
ความจริงใจในการพฒันาเศรษฐกิจร่วมกนั 

 

7.1 วิสยัทศัน์: ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการค้าชายแดน การทอ่งเท่ียว และบริการ
ตอ่เน่ืองของภมูิภาคอินโดจีน 

7.2 เป้าประสงค์: มลูคา่การค้าชายแดนไทย-พมา่   ไทย-ลาว  ไทย-กมัพชูา  ไทย-
มาเลเซีย  เพิ่มขึน้ 8% ตอ่ปี 
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7.3 ยทุธศาสตร์การพฒันา: ภายใต้ศกัยภาพของท าเลท่ีตัง้ท่ีอยูก่ึ่งกลางของภมูิภาค 
และมีระบบคมนาคมเช่ือมโยงอยา่งทัว่ถึง ประกอบกบัมีแนวโน้มการลงทนุในพืน้ท่ีภายใต้กรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัประเทศเพ่ือนบ้าน เชน่ GMS BIMSTEC ACMECS และ IMT-GT 
หอการค้าไทยได้ก าหนดยทุธศาสตร์การค้าชายแดนเป็น 5 ประเดน็ยทุธศาสตร์ ดงันี ้

7.3.1 ยกระดบัดา่นการค้าชายแดน เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัทาง
การค้าของประเทศไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน  

7.3.2 เช่ือมโยงเส้นทางคมนาคม เพ่ือใช้เป็นฐานในการขบัเคล่ือนภาคเศรษฐกิจ
และสงัคม ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต  

 ก าหนดยทุธศาสตร์การคมนาคมทัง้ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ 
เพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายการขนสง่ระหวา่งกนักบัประเทศเพ่ือนบ้านในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ตัง้แตก่รอบเล็ก (ACMECS, IMT.GT) ไปจนถึงกรอบใหญ่ และต้องให้สอดคล้องกนั 

 เร่งรัดโครงการและงบประมาณในการปรับปรุงและสร้างถนน ทางรถไฟ 
และสะพาน เพ่ือเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมทางบกภายในประเทศ 

 สร้างความร่วมมือในการสร้างถนน ทางรถไฟ และสะพานเช่ือมโยง
ประเทศเพ่ือนบ้านบริเวณชายแดน 

 ปฏิรูปเส้นทางการคมนาคมทางรถไฟ และยกระดบัการขนสง่ทางรถไฟ 
สูม่าตรฐานสากล เพ่ือรองรับการเช่ือมโยงการคมนาคมระหวา่งประเทศในภมูิภาคอาเซียน 

 สร้างความร่วมมือในการเปิดเส้นทางการบนิเพ่ือเช่ือมโยงกบัประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

7.3.3 ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสร้างโอกาสในการขยายตลาด และ
สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจบริเวณชายแดน  

7.3.4 เสริมสร้างความร่วมมือในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจตา่ง ๆ เพ่ือสร้าง
แหลง่งานในพืน้ท่ีชายแดนระหวา่งไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน  

7.3.5 ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า การทอ่งเท่ียว การขนสง่ระหว่าง
ประเทศ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า การลงทนุ และการบริการของประเทศ  

 

 ในสว่นของกระทรวงพาณิชย์ได้มีโครงการสร้างเครือขา่ยและขยายความร่วมมือทางธุรกิจ
ในอาเซียน หรือ ASEAN Hub ซึง่ก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีมีตอ่อาเซียนไว้ 4 ด้าน คือ  

1. การเป็นพนัธมิตรและหุ้นสว่น คือ ต้องท าให้อาเซียนเป็นทัง้พนัธมิตรและหุ้นสว่นเพ่ือให้
ประเทศไทยเป็น Gateway ของอาเซียน ทัง้การค้าและการลงทนุ โดยการใช้เวทีทวิภาคีท่ีมีอยูแ่ละ
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ความร่วมมือในกรอบอนภุมูิภาคตา่ง ๆ เชน่ ACMECS GMS และ IMT-GT เป็นตวัชว่ยผลกัดนั และ
ต้องเปล่ียนแนวคิดการมองอาเซียนจากคูแ่ขง่มาเป็นหุ้นส่วน การสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึน้ทัง้แก่
คนไทยและผู้ประกอบการไทย โดยการให้ความชว่ยเหลือแก่ประเทศเพ่ือนบ้าน การเข้าไปลงทนุผลิต
สินค้าเกษตรท่ีขาดแคลน และการชกัจงูประเทศท่ีสามเข้าร่วมในการพฒันา เป็นต้น 

2. การเป็นแหลง่วตัถดุิบท่ีส าคญั ต้องยอมรับวา่ประเทศในอาเซียนมีความหลากหลาย
และความพร้อมทางเศรษฐกิจท่ีแตกตา่งกนัไป มีทัง้กลุม่ท่ีมีความช านาญในด้านเทคโนโลยี กลุม่ท่ี
เป็นฐานการผลิต และกลุม่ท่ีมีทรัพยากรและรงงานส าหรับการผลิต ดงันัน้ ไทยจงึจ าเป็นต้องพิจารณา
เลือกใช้ประโยชน์จากจดุแข็งท่ีมีอยูข่องแตล่ะประเทศให้เหมาะสม 

3. การเป็นฐานการผลิตให้อตุสาหกรรมไทย ซึง่อาจจ าเป็นต้องพิจารณาเร่ืองการย้ายฐาน
การผลิตของบางอตุสาหกรรมออกไปยงัประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนั 
โดยเฉพาะอตุสาหกรรมท่ีใช้แรงงานและแรงงานกึ่งฝีมือ เชน่ อตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร สิ่งทอ 
เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภณัฑ์ไม้ หรือการร่วมลงทนุกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 

4. การเป็นตลาดท่ีมีประชากรกวา่ 550 ล้านคน ซึง่ไทยจะต้องรักษาตลาดเดมินีไ้ว้ให้มัน่คง 
และพยายามขยายออกไปให้กว้างขวางมากขึน้ 

 

ขณะท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้จดัท ายทุธศาสตร์การค้าไทยปี พ.ศ. 2553–2558 โดยก าหนด
วิสยัทศัน์ไว้วา่ “เศรษฐกิจการค้าของประเทศมีความก้าวหน้าอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน เพ่ือความอยู่ดี
กินดีของคนทัง้ประเทศ” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 
 1.  ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยการสร้างความเข้มแข็งจากระบบเศรษฐกิจและธุรกิจ
ภายในประเทศ 
 2.  กระตุ้นการบริโภคในประเทศให้ขยายตวั 
 3.  กระตุ้นการลงทนุในประเทศ โดยมุง่เน้นให้เกิดธุรกิจใหมเ่พ่ือเป็นการสร้างงานและสร้าง
รายได้ให้กบัประเทศ 
 4.  สนบัสนนุและพฒันาการค้าระหวา่งประเทศให้ขยายตวัอยา่งมัน่คง 
 

ภาคการค้า: สร้างความเข้มแข็งและขยายฐานการค้าในประเทศให้เตบิโตพร้อม ๆ กบัการ
ให้ความส าคญักบัการค้าระหวา่งประเทศ 

ภาคการผลิต: เน้นสง่เสริมการผลิตท่ีคนสว่นใหญ่ได้ประโยชน์ เชน่ เกษตร เกษตรอตุสาหกรรม 
(Food and Non-food) รวมถึงการผลิตท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์สงู และธุรกิจบริการท่ีมีศกัยภาพ 
 ประกอบด้วย 10 ยทุธศาสตร์การค้าไทย ดงันี ้
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1. ปรับโครงสร้างการผลิต และกระตุ้นให้เกิดการลงทนุ โดยเน้นการปรับปรุงและพฒันา
ตวัสินค้าและธุรกิจเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดต้นทนุการผลิต 

 การสนบัสนนุการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ 

 การสร้างมลูคา่เพิ่มตลอดวงจรสินค้า (Value Chain) 

 การพฒันา Supply Chain และ Clusters 

 การเพิ่มสดัสว่นและมลูคา่ของ Local Contents 

 การพฒันามาตรฐาน/คณุภาพสินค้าและบริการ 
 

2. พฒันาการค้าให้เกิดการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม และสร้างประสิทธิภาพกลไกการตลาด 
เพ่ือเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร โดยเน้นการสร้างความเป็นธรรมทางการค้าให้แก่ผู้ มีสว่นได้สว่น
เสียของกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ (ผู้ ค้า ผู้ผลิต ผู้สง่ออก) และผู้บริโภค 
ตลอดจนประชาชนทัว่ไป 

 พฒันาศกัยภาพเกษตรกรเพ่ือให้รู้ทนัการเปล่ียนแปลง และเสริมสร้างความรู้ด้าน
การตลาด 

 ดแูลรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตร ใช้กลไกตลาด โดยการใช้ระบบการประกนัราคา 
การสง่เสริมตลาดสินค้าเกษตรลว่งหน้าให้เกษตรกร 

 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เชน่ ห้องเย็น ไซโล พฒันา
สถานท่ีเก็บรักษาผลผลิต ฯลฯ 

ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจ (ผู้ผลิต ผู้สง่ออก ผู้ ค้า) มีกลยทุธ์ ดงันี ้

 การจดัระเบียบและบริหารการน าเข้าสง่ออก 

 การสง่เสริมพฒันาระบบธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า 

 การก ากบัดแูลให้เกิดการแข่งขนัทางการค้าอยา่งเป็นธรรม 
 

3. พฒันาระบบตลาดและขยายชอ่งทางการค้า โดยการเน้นพฒันาระบบตลาดให้กบัผู้ ซือ้ 
ผู้ขาย ผู้บริโภค Trader 

 สง่เสริมพฒันาตลาดและช่องทางการจ าหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อสง่เสริมระบบ
ตลาดชมุชน ยา่นการค้า ยกระดบัตลาดชายแดนและตลาดภมูิภาค และสง่เสริมการประกอบธุรกิจ
ในตา่งประเทศ 

 สง่เสริม/สนบัสนนุช่องทางตลาดท่ีใช้เทคโนโลยีสมยัใหม ่เชน่ การพฒันาตลาดซือ้
ขายลว่งหน้า ตลาดออนไลน์ ตลาด Auction ตา่ง ๆ 
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 สร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัธุรกิจการค้าปลีก ค้าสง่ 
เชน่ กฎหมายแขง่ขนัทางการค้า พระราชบญัญตัิค้าปลีก ค้าสง่ 

 

4. เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตวัและการแขง่ขนัของผู้ประกอบการทกุระดบั 
โดยเฉพาะ SMEs โดยเน้นการพฒันาธุรกิจ SMEs แบบครบวงจร 

 สร้างความพร้อมในการเร่ิมต้น/พฒันาประกอบธุรกิจ โดยการอบรมให้ความรู้ใน
การเร่ิมต้นธุรกิจ 

 ยกระดบัการบริหารจดัการและมาตรฐานธุรกิจในระดบัสากล ตลอดจนการสง่เสริม
ศกัยภาพและโอกาสทางการตลาดให้กบัผู้ประกอบการ 

 สง่เสริมความร่วมมือระหวา่ง SMEs และพฒันาเครือขา่ยพนัธมิตรธุรกิจในประเทศ
และตา่งประเทศ 

 พฒันาปัจจยัพืน้ฐานให้เอือ้ตอ่การประกอบธุรกิจสู่สากล เชน่ การพฒันากฎระเบียบ
ท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาธุรกิจอย่างยัง่ยืน และชว่ยเหลือให้เข้าถึงสินเช่ือเพ่ือการประกอบธุรกิจ 

 

5. สนบัสนนุให้องค์ประกอบทางการค้าเอือ้ตอ่ความสามารถในการแขง่ขนั การพฒันาการ
ค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ซึง่จะท าให้ผู้ประกอบการเกิดความคลอ่งตวัในการประกอบธุรกิจ 
โดยเน้นการบรูณาการขัน้ตอนและกระบวนการทางการค้า 

 เพิ่มความคลอ่งตวัในการประกอบธุรกิจ 

 พฒันาระบบโลจิสตกิส์การค้าให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ 

 ลดอปุสรรคทางการค้าภายในประเทศ 

 การประกนัความเส่ียงทางการค้าและการขนสง่ 

 สนบัสนนุสภาพคลอ่งและเข้าถึงแหลง่เงินทนุ 

 คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภค 

 การพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศทางการค้าและพฒันาข้อมลูด้านการค้าและ
ตลาดเชิงลกึ (Trade Intelligence) 

 การจดัการระบบคลงัสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

6. เสริมสร้างพาณิชย์ภมูิปัญญา เป็นการผสมผสานระหวา่งเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
เศรษฐกิจบนฐานความรู้ และเศรษฐกิจภมูิปัญญา เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยจะต้อง
น าเทคโนโลยีสมยัใหมม่าใช้ประโยชน์ร่วมด้วย นอกจากนี ้ยงัมุง่สร้างธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่ 
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โดยเฉพาะทางด้าน Content Industry การพฒันารูปลกัษณ์ การออกแบบตราสินค้า การคุ้มครอง 
สง่เสริม และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ และสนบัสนนุสินค้านวตักรรมแหง่
อนาคต เช่น Biotech, NanoTech, Infotech และ Info Structure 

 ผสมผสานศลิปวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ินไทยเข้ากบัเทคโนโลยีและ
นวตักรรมร่วมสมยั 

 เสริมสร้างธุรกิจใหม ่ๆ ท่ีเน้นศกัยภาพศลิปวฒันธรรมและภมูิปัญญาของไทย 

 สง่เสริมการออกแบบโดยเน้นความคดิสร้างสรรค์ 

 สนบัสนนุธุรกิจและสินค้านวตักรรมแหง่อนาคต 

 คุ้มครอง สง่เสริมและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ 
 

7. ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยการค้าภมูิภาคและค้าชายแดน โดยมุง่สร้างรายได้จากการค้า
ชายแดนซึง่สามารถประหยดัต้นทนุด้านโลจิสติกส์ และสนบัสนนุการค้าการลงทนุภายใต้กรอบ
ความตกลงทางการค้าในภมูิภาค เชน่ ASEAN   APEC   GMS   ACMECs เป็นต้น 

 เสริมสร้างการค้าและการลงทนุในเขตชายแดนกบัประเทศเพ่ือนบ้านและใน
ภมูิภาคภายใต้กรอบตา่ง ๆ 

 ลดปัญหาอปุสรรคทางการค้าและอ านวยความสะดวกการค้าภมูิภาคและพืน้ท่ี
ชายแดน  

 พฒันาระบบขนสง่และเช่ือมโยงระบบ Logistics การค้าชายแดน 

 พฒันาระบบข้อมลูและหนว่ยงานสนบัสนนุด้านการค้าชายแดน 
 

8. พฒันาการค้าระหวา่งประเทศของไทยให้ก้าวหน้า โดยเน้นการปรับปรุงกระบวนการ
เจรจาทางการค้า และสง่เสริมการสง่ออก 

 สง่เสริมการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องอยา่งจริงจงัและเป็นรูปธรรม เพ่ือ
ร่วมกนัศกึษาและพิจารณาความเป็นไปได้ ผลดี ผลเสียในการเจรจาจดัท าความตกลงทางการค้า 

 สง่เสริมการสง่ออกและการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในตา่งประเทศ โดย
เน้นกลยทุธ์ ดงันี ้

- ยกระดบัคณุภาพและภาพลกัษณ์ของสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดระดบับน 
(Upper Markets) 

- สง่เสริมการผลิตและการพฒันาสินค้าและบริการให้ตรงกบัความต้องการของตลาด 
(Customization) 
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- กระจายตลาดสง่ออกของไทยและสร้างฐานการน าธุรกิจไทยในทกุภมูิภาคของโลก 
- เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตวัและการแข่งขนัของผู้ประกอบการไทยใตลาด

โลก (Capacity Building) 
- เจรจาเพ่ือเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ รวมทัง้รักษาและ

ปกป้องผลประโยชน์ของไทย 
 

9. สร้างภมูิคุ้มกนัด้านการค้าจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน โดย
เน้นการผลิตสินค้า บริการ และอตุสาหกรรมท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม ซึง่ควรสง่เสริมงานวิจยัและ
พฒันา รวมทัง้สร้างแรงจงูใจให้ภาคเอกชนตระหนกัในเร่ืองสิ่งแวดล้อม โดยการกระตุ้นให้เกิด
อตุสาหกรรมใหม่ ๆ การเป็นพนัธมิตรร่วมทนุกบัประเทศท่ีมีความก้าวหน้าใน Green Technology 
สร้างตลาดรองรับธุรกิจใหม ่รวมทัง้ สนบัสนนุธุรกิจการค้า Carbon Credit รวมถึงการบริหารจดัการ
และเตรียมการรองรับผลกระทบตอ่ภาวะโลกร้อนในอนาคต เชน่ เร่ืองความมัน่คงทางการอาหาร 
(Food Security) เป็นต้น 

 สนบัสนนุและสง่เสริมการพฒันาธุรกิจและสินค้าท่ีมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม เช่น สินค้า
เกษตรอินทรีย์ 

 สง่เสริมงานวิจยัและพฒันาเพ่ือตอ่ยอดด้านการค้า การลงทนุ 

 เพิ่มแรงจงูใจการบริหารจดัการและสร้างตลาดรองรับธุรกิจใหมเ่พ่ือการพฒันา
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

 บริหารจดัการและเตรียมการรองรับผลกระทบตอ่ภาวะโลกร้อนในประเดน็ตา่ง ๆ ท่ี
ได้รับผลกระทบทางการค้า 

 

10. รองรับและใช้ประโยชน์การเข้าสูก่ารเป็น AEC โดยเน้นการบริหารจดัการเพ่ือใช้
ข้อตกลง AEC ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

 ประชาสมัพนัธ์/เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการเปิดเสรีตอ่ภาคธุรกิจ และ
ประชาสงัคม 

 สร้างความพร้อมและพฒันาบคุลากรของหนว่ยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 

 ศกึษาผลกระทบและก าหนดแผนกลยทุธ์รายสินค้า 

 ก าหนดมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง 

 แสวงหาโอกาสและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้า เชน่ การสร้างเครือขา่ยและ
พนัธมิตรทางการค้ากบัประเทศเพ่ือนบ้าน การใช้ประเทศอาเซียนเป็นฐานการผลิต แรงงานและ
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เทคโนโลยีร่วมกนั การขยายชอ่งทางการด าเนินธุรกิจผา่นเส้นทางการคมนาคมขนสง่และโลจิสตกิส์
ภายใต้กรอบความร่วมมือตา่ง ๆ (GMS, ACMECS, IMT-GT เป็นต้น) 

 

สรุปสาระส าคัญทศิทางและยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 11 ที่เก่ียวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิได้จดัท าร่างทิศทางแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยมีหลกัการส าคญัคือมุง่พฒันาภายใต้
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขบัเคล่ือนให้บงัเกิดผลในทางปฏิบตัท่ีิชดัเจนในทกุระดบั ยึด
คนเป็นศนูย์กลางของการพฒันา ให้ความส าคญักบัการสร้างกระบวนการมีสว่นร่วมของทกุภาค
สว่นในสงัคม พฒันาประเทศสูค่วามสมดลุในทกุมิต ิอยา่งบรูณาการ และเป็นองค์รวม และยดึ
วิสยัทศัน์ปี พ.ศ. 2570 ดงันี ้ 

 

“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมัน่ใน
วฒันธรรมประชาธิปไตย และหลกัธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขัน้พืน้ฐานทีท่ัว่ถึง มีคณุภาพ 
สงัคมมีความปลอดภยัและมัน่คง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เก้ือกูลและเอือ้อาทรซ่ึงกนัและกนั 
ระบบการผลิตเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม มีความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน อยู่บนฐานทาง
เศรษฐกิจทีพ่ึ่งตนเองและแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอ้ย่างมี
ศกัด์ิศรี” 

 

การจดัท าเป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิพ.ศ. 2555-2559 ท่ีสอดคล้องกบั
วิสยัทศัน์ระยะยาวดงักล่าว มีการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงค์ ยทุธศาสตร์ และแนวทาง
การพฒันา ดงันี ้

 

วิสยัทศัน์ “สงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภมูิคุ้มกนั
ตอ่การเปล่ียนแปลง” 

 

พนัธกิจ 
1. สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ ควบคูก่บัการสร้างสงัคมคณุธรรม เพ่ือให้คนกินดี

อยูดี่ มีคณุภาพชีวิตท่ีดี ปลอดภยัจากอาชญากรรม อบุตัเิหต ุยาเสพติดและอบายมขุ คนในสงัคมอยู่
ร่วมกนัอยา่งสนัตสิขุ มีวฒันธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล 



322 
 

2. พฒันาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และการ
สร้างสรรค์ของคนไทย ขยายหลกัประกนัทางสงัคมให้ครอบคลมุประชาชนทกุคน สร้างความมัน่คง
ด้านอาหารและพลงังาน รวมทัง้ยารักษาโรคจากสมนุไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พร้อมทัง้ปรับโครงสร้างสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศให้เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

3. สร้างภมูิคุ้มกนัให้เข้มแข็งสามารถป้องกนัและรองรับผลกระทบและความเส่ียงจากวิกฤต
เศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต พฒันาทรัพยากรมนษุย์ให้มีความรู้ และทกัษะ สามารถรู้เทา่ทนัการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีเหตผุล 

 

เป้าหมายหลกั 
1. ความสงบสขุของสงัคมไทยเพิ่มขึน้ ลดความเหล่ือมล า้ด้านรายได้ การประกอบอาชีพ 

การเข้าถึงแหลง่ทรัพยากรและกระบวนการยตุธิรรม ลดความขดัแย้งระหวา่งภาครัฐกบัประชาชน 
เพิ่มคะแนนภาพลกัษณ์การทจุริตคอรัปชัน่ให้ไมต่ ่ากวา่ 5.0 คะแนน  

2. ลดอตัราการเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีป้องกนัได้ ลดอตัราการฆา่ตวัตายส าเร็จ เพิ่มจ านวนปี
การศกึษาเฉล่ียของคนไทย ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลกัทกุระดบัสงูกว่า 50% และความอบอุ่น
ของครอบครัวเพิ่มขึน้  

3. เศรษฐกิจเตบิโตเฉล่ีย 5% ตอ่ปี อตัราเงินเฟ้ออยูใ่นกรอบเป้าหมาย ผลิตภาพการผลิต
รวมสงูขึน้ไมต่ ่ากว่า 3% ตอ่ปี เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ รักษาปริมาณการผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารให้พอเพียงตอ่ความต้องการของผู้บริโภค และลดปริมาณการปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก  

4. รักษาสดัสว่นพืน้ท่ีป่าไม้ไว้ไมต่ ่ากว่า 33.5% ของพืน้ท่ีประเทศ ชมุชนมีสว่นร่วมในการ
ดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึน้  

 

ยทุธศาสตร์การพฒันา  
ให้ความส าคญักบัยทุธศาสตร์ท่ีมีล าดบัความส าคญัสงู 6 ยทุธศาสตร์ ดงันี ้
1. ยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสงัคม  
2. ยทุธศาสตร์การพฒันาคนสูส่งัคมแหง่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยัง่ยืน  
3. ยทุธศาสตร์การสร้างความสมดลุและมัน่คงของอาหารและพลงังาน  
4. ยทุธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพบนฐานความรู้  
5. ยทุธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและความมัน่คงในภมูิภาค  
6. ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน  
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ทัง้นีก้ารพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และการเตรียมความพร้อมทรัพยากรตา่ง ๆ ทัง้ทรัพยากร
มนษุย์ สิ่งแวดล้อม หรือกฏหมาย เพ่ือรองรับการรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้ มีความ
เก่ียวข้องในแทบทกุยทุธศาสตร์การพฒันา โดยเฉพาะยทุธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพ
บนฐานความรู้   ยทุธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและความมัน่คงในภมูิภาค  และ
ยทุธศาสตร์การพฒันาคนสูส่งัคมแหง่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยัง่ยืน ซึง่มีรายละเอียดแนวทาง
ด าเนินงานในแตล่ะยทุธศาสตร์ ดงันี ้

 

ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพบนฐานความรู้  
วตัถปุระสงค์ 
1. เพ่ือปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เจริญเตบิโตอยา่งยัง่ยืน มัน่คง มีคณุภาพ โดยค านงึถึง

การมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น ลดความเหล่ือมล า้ และกระจายผลประโยชน์จากการพฒันาอยา่ง
เป็นธรรม 

2. เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างระบบการแข่งขนัเสรี และเป็นธรรมท่ีเอือ้ตอ่
การขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืนและเป็นธรรม  

3. เพ่ือให้ไทยเป็นศนูย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภมูิภาคอาเซียนบนฐานปัญญา 
นวตักรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายการพฒันา 
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ 
1. รักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจให้สามารถเป็นฐานในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

และตอบสนองความจ าเป็นพืน้ฐานของประชาชนในประเทศ 
ด้านการผลิตและบริการ 
2. รักษาอตัราการขยายตวัของภาคการผลิตและบริการให้เตบิโตอยา่งยัง่ยืน มีคณุภาพ 

และมีการใช้องค์ความรู้และความคดิสร้างสรรค์ โดยพฒันาภาคบริการในสาขาท่ีมีศกัยภาพ พฒันา
ธุรกิจสร้างสรรค์ และพฒันาภาคเกษตรให้มีมลูคา่สงู รวมทัง้ยกระดบัอตุสาหกรรมสู่การผลิตท่ีเป็น
มิตรกบัสิ่งแวดล้อม ชมุชน และมีมลูคา่สงู  

ด้านการใช้จา่ยและการลงทนุ 
3. ยกระดบัขีดความสามารถในการแขง่ขนัให้สงูขึน้และเป็นธรรม 
4. เพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกอ่ืน เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการใช้พลงังาน รวมทัง้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานในทกุภาคสว่น  
ด้านรายได้ 
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5. เพิ่มมลูคา่ผลิตภณัฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 

แนวทางการพฒันา  
แนวทางการพฒันาให้ความส าคญักบัปรับโครงสร้างการค้าและการลงทนุให้สอดคล้องกบั

การขยายตวัทางเศรษฐกิจของเอเชีย ตะวนัออกกลาง และเศรษฐกิจภายในประเทศ เพ่ือสนบัสนนุ
การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการในทกุขัน้ตอนตลอดหว่งโซ่อปุทาน ท่ีเน้นการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ นวตักรรม และพฒันาตอ่ยอดองค์ความรู้ เพ่ือสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม ่ๆ ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึง่เป็นอีกทางเลือกใหม่ท่ีสร้างมลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจให้กบัประเทศ 
ชว่ยการสร้างงานและรายได้ ตลอดจนพฒันาระบบการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม ทัว่ถึง และบริหารจดัการ
เศรษฐกิจส่วนรวมอยา่งมีประสิทธิภาพ ให้เอือ้ตอ่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ และ
สามารถใช้โอกาสจากการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อมหรือปัจจยัภายนอกให้เกิดประโยชน์กบั
ประเทศไทยได้อยา่งเหมาะสม เพื่อให้เศรษฐกิจไทยมีการเจริญเตบิโตอยา่งมีคณุภาพ โดยมี
แนวทางท่ีส าคญัดงันี ้

1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ให้เติบโตอย่างมีคณุภาพ เพื่อน าไปสูก่าร
พฒันาเศรษฐกิจแบบสมดลุ เทา่เทียม ยัง่ยืน มีนวตักรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีสมรรถนะในการ
แขง่ขนัสงูในระยะยาว โดย 

1) ปรับโครงสร้างการค้าและการลงทนุ ให้สอดคล้องกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจของ
เอเชีย ตะวนัออกกลาง และเศรษฐกิจภายในประเทศ โดย 

1.1) เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการตลาดและการกระจายผลผลิตไปสูต่ลาด 
โดยสง่เสริมภาคเอกชนในการกระจายตลาดสินค้าไปสูต่ลาดใหมท่ี่มีศกัยภาพ ทัง้ตลาดเอเชียและ
ตะวนัออกกลาง และกลุม่เศรษฐกิจตา่ง ๆ ทัง้ระดบัทวิภาคีและพหภุาคี สร้างโอกาสทางการตลาด
และดแูลรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร เช่ือมโยงการกระจายผลผลิตจากแหลง่ผลิตไปยงั
ผู้บริโภค รวมทัง้พฒันาการให้บริการของกิจการคลงัสินค้า ไซโล และห้องเย็น ตลอดจนพฒันาสินค้า
ท่ีมีเคร่ืองหมายการค้าของตนเองท่ีเน้นคณุภาพและมาตรฐาน มีการวางระบบการขายและกระจาย
สินค้าอยา่งครบวงจร ด้วยการสนบัสนนุการใช้กลไกการประสานความร่วมมือของหนว่ยงานภาครัฐ
ในตา่งประเทศ 

1.2) ผลกัดนัการจดัท าความตกลงการค้าเสรี และเร่งรัดการใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงท่ีมีผลบงัคบัใช้แล้ว พร้อมทัง้วางแนวทางป้องกนัผลเสียท่ีจะเกิดขึน้ โดยเร่งขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจผา่นความตกลงเขตการค้าเสรี และสนบัสนนุการใช้ประโยชน์จากข้อตกลง
การค้า การลงทนุท่ีมีผลบงัคบัใช้แล้ว พร้อมทัง้ก าหนดมาตรการในการให้ความชว่ยเหลือผู้ ท่ีได้รับ
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ผลกระทบ และเปิดโอกาสให้ทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องได้เข้ามามีสว่นร่วมในการก าหนดทา่ทีเจรจา
การค้าระหวา่งประเทศ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และความตกลงการค้าเสรีตา่ง ๆ เพ่ือเตรียมพร้อมในการพฒันาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกบั
กฎระเบียบ มาตรฐานตา่ง ๆ รวมทัง้บริบทของการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีสง่ผลตอ่ความต้องการของ
ตลาดในอนาคต 

1.3) สง่เสริมและพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในทกุขนาดและระดบั
การเติบโตของธุรกิจ ให้สามารถเติบโตได้อยา่งมีคณุภาพ โดยสร้างแรงจงูใจในการประกอบธุรกิจ
พฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดัการอยา่งมีธรรมาภิบาล มีการน าเทคโนโลยีและนวตักรรม
มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีอยู่ในภาวะถดถอยให้สามารถประคอง
ตวัหรือปรับเปล่ียนธุรกิจได้ 

1.4) พฒันาทกัษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย โดยสนบัสนนุการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการจดัการและการตลาด ยกระดบัทกัษะฝีมือแรงงานและ
ผู้ประกอบการ ทัง้ในด้านการผลิต การบริหารจดัการ และการตลาด ท่ีเน้นการพฒันาตอ่ยอดองค์ความรู้
ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และความคดิสร้างสรรค์ในการสร้างนวตักรรม รวมทัง้ให้สามารถเข้าถึงแหลง่
เงินทนุโดยมีมาตรการทางการเงินท่ีเหมาะสม 

2) ปรับโครงสร้างภาคบริการ ให้สามารถสร้างมลูคา่เพิ่มกบัสาขาบริการท่ีมีศกัยภาพ 
บนฐานของความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรม ท่ีเน้นการใช้องค์ความรู้สมยัใหม ่ภมูิปัญญา ทนุทาง
สงัคม ทนุวฒันธรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือปรับตวัให้ก้าวทนับริบทการเปล่ียนแปลง
ของโลก และเป็นทางเลือกใหมท่ี่สร้างรายได้และดงึดดูการลงทนุจากตา่งประเทศ รวมถึงเป็นกลไก
กระจายรายได้และผลประโยชน์จากการพฒันาสูภ่มูิภาคและท้องถ่ินได้อย่างทัว่ถึง โดย 

2.1) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนัของธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ โดย
อาศยัความได้เปรียบของท าเลท่ีตัง้ทางภมูิศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพและวฒันธรรม และ
เอกลกัษณ์ความเป็นไทย ผนวกกบัองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความแตกตา่งหรือ
เอกลกัษณ์เฉพาะด้านให้กบัสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ ได้แก่ 
ธุรกิจการท่องเท่ียว ธุรกิจบริการสขุภาพ การถ่ายท าภาพยนตร์ การจดัประชมุและแสดงนิทรรศการ
นานาชาต ิเป็นต้น 

2.2) ขยายฐานการผลิตและการตลาดภาคธุรกิจบริการท่ีมีศกัยภาพออกสู่ตลาด
ตา่งประเทศ โดยพฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนัของผู้ประกอบการตลอดหว่งโซก่ารผลิตและ
บริการ ให้การสนบัสนนุมาตรการด้านการเงินและภาษีให้ทดัเทียมกบัประเทศคูแ่ขง่ ส่งเสริมการ
ขยายตลาดใหม ่ๆ ท่ีมีศกัยภาพ เสริมสร้างเครือขา่ยความร่วมมือของธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุ
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ในตลาดตา่งประเทศ พฒันาศกัยภาพของบคุลากรให้มีทกัษะการบริหารและความเช่ียวชาญในสาย
อาชีพ และพฒันามาตรฐานธุรกิจและวิชาชีพให้เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  

2.3) พฒันาปัจจยัแวดล้อมให้เอือ้ตอ่การสง่เสริมการลงทนุภายในประเทศและ
การดงึดดูการลงทนุจากตา่งประเทศ โดยปรับปรุงประสิทธิภาพบริการสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 
พฒันาระบบฐานข้อมลู สง่เสริมการวิจยั พฒันา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี สง่เสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจ สง่เสริมธุรกิจบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ผลิตและ
พฒันาบคุลากรให้สอดคล้องกบัความต้องการเพ่ือสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจบริการ 

2.4) ฟืน้ฟแูละพฒันาคณุภาพแหลง่ทอ่งเท่ียวให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ตลาด โดยพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจในกลุ่มพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพสงู และสอดคล้องกบัทิศทางการพฒันา
ของจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั รวมทัง้สง่เสริมการตลาดให้สอดคล้องกบัศกัยภาพของแหลง่ทอ่งเท่ียว 
เพ่ือรักษาฐานตลาดเดมิ ขยายตลาดใหม่ๆ  และกระจายรายได้ไปยงัแหลง่ท่องเท่ียวในภมูิภาคทัว่
ประเทศ 

2.5) บริหารจดัการการท่องเท่ียวให้เกิดความสมดลุและยัง่ยืน โดยให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทัง้บูรณาการการ
ทอ่งเท่ียวให้เช่ือมโยงกบัวิถีชีวิตวฒันธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาต ิผลิตสินค้าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
ท้องถ่ิน และเช่ือมโยงกิจกรรมการทอ่งเท่ียวกบัสาขาการผลิตและบริการอ่ืนๆ 

2.6) เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ิน ชมุชน ผู้ประกอบการรายย่อย และ
วิสาหกิจชมุชน โดยใช้แนวคิดการพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจ พฒันาในเชิงกลุม่พืน้ท่ี พฒันาเช่ือมโยง
กบัสาขาการผลิตและบริการท่ีเก่ียวเน่ือง และพฒันาทกัษะและองค์ความรู้ขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินและชมุชน รวมทัง้เสริมสร้างศกัยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้สามารถปรับตวัเพ่ือรองรับผลกระทบตา่ง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขตาม
กฎระเบียบใหมข่องโลก 

3) พฒันาธุรกิจสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างอีกทางเลือกหนึง่ในการสร้างงาน สร้างรายได้ และ
ความภาคภมูิใจในความเป็นไทย โดย 

3.1) พฒันาปัจจยัสนบัสนนุ ท่ีเอือ้ตอ่พฒันาธุรกิจสร้างสรรค์ โดยสง่เสริมการ
ลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานตา่ง ๆ อาทิ การพฒันาแหลง่เรียนรู้และพืน้ท่ีสาธารณะรูปแบบตา่ง ๆ ให้
เป็นเวทีการสร้างนกัคิดและนกัสร้างสรรค์สาขาตา่ง ๆ พฒันาระบบฐานข้อมลูท่ีทนัสมยั และทบทวน
และปรับปรุงกฎระเบียบ และสิทธิประโยชน์ตา่ง ๆ เพ่ือดงึดดูบริษัทข้ามชาตหิรือนกัลงทนุจาก
ตา่งประเทศให้ร่วมลงทนุกบัภาคเอกชนและชมุชนไทยในการพฒันาสินค้าบริการเชิงสร้างสรรค์ 
ตลอดจนพฒันาสถาบนัและบรูณาการบทบาทของสถาบนัท่ีเก่ียวข้องให้เช่ือมโยงเป็นเครือข่าย 
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นอกจากนีป้รับระบบการศกึษาในทกุระดบั เพ่ือพฒันาเป็นก าลงัคนรองรับการเตบิโตของธุรกิจ
สร้างสรรค์สาขาตา่ง ๆ  

3.2) เสริมสร้างศกัยภาพของผู้ประกอบการในการใช้ความคดิสร้างสรรค์ เพ่ือเพิ่ม
มลูคา่ของสินค้าและบริการทกุสาขา โดยพฒันาทกัษะและองค์ความรู้ในด้านการออกแบบ การใช้
เทคโนโลยี การค้นหาจดุขาย และการสร้างนวตักรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการใหมแ่ละ SMEs ให้
สามารถเจริญเติบโตได้ 

3.3) สนบัสนนุความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพฒันาเมือง ชมุชน
สร้างสรรค์ และผลกัดนักลุม่สินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีมีศกัยภาพของประเทศ โดยศกึษาวิจยัเชิง
ลกึถึงแนวทางการผสมผสาน เพ่ือการเช่ือมโยงระหว่างทนุทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และ
เอกลกัษณ์ความเป็นไทยกบัองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์สินค้าและบริการ
ใหม ่ๆ ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และเมืองท่ีศกัยภาพให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชน่ 
กรุงเทพมหานคร และเมืองท่ีมีศกัยภาพในภมูิภาคตา่ง ๆ เป็นต้น 

4) พฒันาภาคเกษตร บนฐานของการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและยกระดบัการสร้าง
มลูคา่เพิ่มด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม เพื่อสนบัสนนุการผลิตและการ
สง่ออกสินค้าเกษตรมลูคา่สงู รวมทัง้พฒันาอตุสาหกรรมเกษตรเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือเพิ่มความสามารถใน
การแขง่ขนัในตลาดโลกในระยะยาว โดยมีแนวทางพฒันาท่ีส าคญั ได้แก่ 

4.1) ผลกัดนัการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและการตลาดเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขง่ขนัของภาคเกษตร โดยสนบัสนนุแรงจงูใจแก่ภาคเอกชนในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและ
การตลาด ทัง้ในการพฒันาองค์ความรู้โดยสนบัสนนุการวิจยัและพฒันาของภาคเอกชนเพ่ือเพิ่มผลิต
ภาพการผลิตและการตลาดให้ตรงกบัความต้องการของตลาด และการพฒันากระบวนการผลิตและ
ขยายตลาดสินค้าเกษตรให้กว้างขวาง ด้วยการสนบัสนนุสินเช่ือผอ่นปรนและมาตรการทางด้านภาษี
แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรท่ีมีการใช้เทคโนโลยีอยา่งเหมาะสมและคุ้มคา่เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
และขยายการลงทนุให้เหมาะสมกบัสถานการณ์การแขง่ขนัในตลาดโลก 

4.2) พฒันาคณุภาพมาตรฐานของผลิตภณัฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรและอตุสาหกรรม
ตอ่เน่ืองให้เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล โดยพฒันาระบบควบคมุและกระบวนการตรวจรับรองคณุภาพ
ผลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง้พฒันาระบบตรวจสอบย้อนกลบั (Traceability) และ
ความสามารถในการติดตามการขนสง่หรือเคล่ือนย้ายสินค้า (Tracking ability) เพ่ือสร้างการยอมรับ
ในตลาดผู้บริโภคทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ตลอดจนลดภาระคา่ใช้จา่ยในการตรวจสอบรับรอง
เพ่ือจงูใจกลุม่เกษตรกรและผู้ประกอบการในภาคอตุสาหกรรมเกษตรในการยกระดบัคณุภาพและ
มาตรฐานอยา่งกว้างขวาง  
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4.3) สนบัสนนุการเพิ่มมลูคา่สินค้าเกษตร โดยการสนบัสนนุการวิจยัและพฒันา
ตอ่ยอดเพ่ือการผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีมลูคา่เพิ่มสงูและมีโอกาสทางการตลาด เชน่ ผลิตภณัฑ์ยาง 
สินค้าจ าพวกวสัดชีุวภาพ ผลิตภณัฑ์ยาและอาหารเสริมเพ่ือสขุภาพ เป็นต้น รวมถึงการศกึษาเพ่ือ
พฒันาและสง่เสริมการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรชนิดใหม ่ๆ ท่ีมีมลูคา่สงูเพ่ือรองรับความต้องการ
ของตลาดเฉพาะกลุ่มและตลาดโลก และการสนบัสนนุให้ผู้ประกอบการน าองค์ความรู้ นวตักรรม และ
เทคโนโลยีการผลิตท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เพ่ือเพิ่มมลูคา่และสร้าง
เอกลกัษณ์ให้กบัสินค้าเกษตร โดยการสง่เสริมสถาบนัการศกึษาในพืน้ท่ีเข้ามาร่วมท าการศกึษาวิจยั
กบัภาคเอกชน ควบคูก่บัการใช้มาตรการด้านสินเช่ือผ่อนปรนและมาตรการด้านภาษีเพ่ือสร้าง
แรงจงูใจในการพฒันาสินค้าท่ีมีมลูคา่สงู 

4.4) พฒันาปัจจยัแวดล้อมด้านการเกษตรเพ่ือสนบัสนนุการสร้างมลูคา่เพิ่มสินค้า
เกษตร โดยสนบัสนนุการพฒันาระบบโลจิสติกส์ของภาคเกษตรตลอดห่วงโซอ่ปุทาน เพ่ือให้สามารถ
เช่ือมโยงการผลิตและการแปรรูปสู่ตลาดผู้บริโภคทัง้ในและตา่งประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 
(Supply Chain Optimization) และพฒันาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและบคุลากรให้มีทกัษะและมี
จ านวนเพียงพอส าหรับการประกอบธุรกิจได้อยา่งมัน่คง รวมทัง้การพฒันาและเช่ือมโยงฐานข้อมลู
ด้านการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์ ท่ีมีความส าคญัตอ่การเสริมสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนัของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

5) พฒันาภาคอตุสาหกรรม เพ่ือมุง่สูอ่ตุสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ และท่ีเป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัสินค้าอตุสาหกรรม ยกระดบัขีดความสามารถในการแขง่ขนั 
สร้างภมูิคุ้มกนัจากปัจจยัภายนอกให้สามารถปรับตวัรองรับกบัสภาพการเปล่ียนแปลงของบริบทโลก
ได้อยา่งยัง่ยืน โดย 

5.1) พฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศและฟืน้ฟสูิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ีอตุสาหกรรม
หลกัของประเทศอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีแนวทางท่ีชดัเจนในการสร้างความตระหนกัถึงการอยูร่่วมกนั
ของอตุสาหกรรมและชมุชน และสง่เสริมให้ภาคเอกชน ชมุชน สถาบนัการศกึษาและภาครัฐร่วมกนั
พฒันาตัง้แตก่ารก าหนดกรอบแนวทางการพฒันา มาตรฐานขององค์ประกอบท่ีจ าเป็นของอตุสาหกรรม
เชิงนิเวศ รวมทัง้ก าหนดมาตรการการบริหารจดัการคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและ
ผลกระทบด้านสขุภาพของประชาชนในพืน้ท่ี โดยให้มีศนูย์เฝ้าระวงัคณุภาพสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ี  

5.2) พฒันาและสง่เสริมอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป ด้วยการใช้องค์ความรู้ 
ความคดิสร้างสรรค์ ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และนวตักรรมในการพฒันาสินค้าเกษตรแปรรูป เพ่ือเพิ่ม
มลูคา่ให้กบัสินค้าและสร้างโอกาสทางการตลาด ยกระดบัสินค้าให้มีคณุภาพและมีความปลอดภยั
ตามมาตรฐานสากล สนบัสนนุให้มีการรวมกลุม่พฒันา (Cluster) ตัง้แตร่ะดบัต้นน า้จนถึงปลายน า้ 
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และสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงกับวิสาหกิจอ่ืน ๆ รวมทัง้ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาด้านการผลิต
และแปรรูปสินค้าท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

5.3) เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอตุสาหกรรม โดยการพฒันาปัจจยั พืน้ฐาน
ของการผลิต ด้วยการปรับปรุงกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ ่ทัง้ในด้านประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
รวมทัง้ประสานความร่วมมือการพฒันาระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบนัเฉพาะทางในการ
ฝึกอบรมบคุลากรให้มีทกัษะ มีการใช้ความคดิสร้างสรรค์และองค์ความรู้ เพ่ือให้สามารถรองรับตอ่
กระแสทิศทางการพฒันาภาคอตุสาหกรรมท่ีมุง่สูก่ารเป็นอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อมและชมุชน ตลอดจนรองรับตอ่กฎกติกาการค้าและการลงทนุในสภาวะแวดล้อมการ
แขง่ขนัในรูปแบบใหม ่ๆ 

5.4) สง่เสริม สนบัสนนุให้มีการเช่ือมโยงการผลิตภาคอตุสาหกรรมกบัอตุสาหกรรม
ท้องถ่ิน และกระจายการพฒันาอตุสาหกรรมไปสูภ่มูิภาค โดยเน้นการพฒันาระบบหว่งโซอ่ปุทาน 
เพ่ือสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP กบัภาคอตุสาหกรรม และเน้น
การสง่เสริม SMEs ท่ีใช้เทคโนโลยีนวตักรรม ควบคูไ่ปกบัการสร้างการจบัคูท่างธุรกิจเพ่ือพฒันา
เทคโนโลยีและนวตักรรมร่วมกนั เพ่ือเป็นชอ่งทางในการพฒันาคณุภาพสินค้าและเพิ่มมลูคา่ให้กบั
สินค้า ซึง่จะสง่ผลให้เกิดการกระจายอตุสาหกรรมและรายได้ให้กบัท้องถ่ินมากขึน้ 

5.6) เตรียมพฒันาพืน้ท่ีเศรษฐกิจหลกัแหง่ใหม ่โดยมีการก าหนดเขตพืน้ท่ีส าหรับ
การพฒันาอตุสาหกรรมท่ีชดัเจน ในแตล่ะพืน้ท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัขนาดของชมุชนและ
ขีดความสามารถในการรองรับของพืน้ท่ี และจดัท าข้อมลูขีดความสามารถการรองรับมลพิษของ
พืน้ท่ีนัน้ ๆ เพ่ือเป็นเกณฑ์ก ากบัการพฒันาอตุสาหกรรมให้มีสมดลุกบัพืน้ท่ีและชมุชน รวมทัง้ใช้
ประโยชน์จากท่ีตัง้ทางภมูิศาสตร์เช่ือมโยงเศรษฐกิจนานาชาต ิภายใต้การมีสว่นร่วมของประชาชน
ในพืน้ท่ี เพ่ือให้การพฒันามีความสมดลุ ยัง่ยืน และสอดรับกบัความต้องการของประชาชน  
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

2. การปรับระบบการแขง่ขนั ให้มีประสิทธิภาพ กระจายอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม เพ่ือ
สนบัสนนุการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคณุภาพ 

1) พฒันาตลาดเงินและตลาดทนุ ให้เป็นแหลง่เงินทนุท่ีเอือ้ตอ่การปรับโครงสร้างภาค
การผลิตและบริการ และเป็นชอ่งทางการออมเงินของประชาชน โดย  

1.1) พฒันาระบบสถาบนัการเงินให้มีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพและลดต้นทนุ โดย
สนบัสนนุการให้บริการทางการเงินด้วยช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐานและ
ระบบรักษาความปลอดภยัท่ีเอือ้ตอ่ให้บริการ และพฒันาบคุลากรในภาคการเงิน นอกจากนีต้้อง
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ปฏิรูประบบก ากบัดแูลและพฒันาระบบบริหารความเส่ียงของสถาบนัการเงินให้มีความเข้มงวดและ
ครอบคลมุมากขึน้ (Macro Prudential)  

1.2) สง่เสริมให้ทกุภาคสว่นเข้าถึงแหลง่เงินทนุอยา่งเท่าเทียมด้วยต้นทนุท่ี
เหมาะสม โดยให้สถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐเข้ามาเติมเตม็ชอ่งวา่งการให้บริการของสถาบนั
การเงินเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการอิสระรายย่อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
กลุม่ผู้ มีรายได้น้อย ให้สามารถมีเงินทนุในการประกอบอาชีพและเป็นแหลง่เสริมสภาพคลอ่งในยาม
ฉกุเฉิน นอกจากนีส้นบัสนนุการประกอบธุรกิจร่วมลงทนุ แฟคตอร่ิงและลีสซิ่ง ให้มีบทบาทเพิ่มขึน้ 

1.3) สนบัสนนุและพฒันาขีดความสามารถในการด าเนินงานขององค์กรการเงิน
ชมุชนและสหกรณ์ทกุระดบั โดยสร้างความเข้มแข็ง ยกระดบัมาตรฐานการด าเนินงาน และสร้าง
กลไกเช่ือมโยงเงินทนุในกลุม่การเงินด้วยกนั และระหวา่งกลุม่การเงินกบัสถาบนัการเงิน เพ่ือให้เป็น
แหลง่สนบัสนนุเงินทนุและเป็นกลไกส าคญัในการปลกูฝังนิสยัการออมเงินและการบริหารจดัการใน
ระดบัครัวเรือน ซึง่ชว่ยพฒันาศกัยภาพของชมุชนและครัวเรือน และยงัลดโอกาสการกู้ ยืมเงินนอก
ระบบ 

1.4) พฒันาความรู้พืน้ฐานทางการเงิน (Financial Literacy) ให้กบัประชาชน เพ่ือ
สร้างศกัยภาพในการวางแผนทางการเงินในระดบับคุคล ครัวเรือน สร้างวินยัทางการเงิน  

2) พฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยัและนวตักรรม ให้เป็นพลงัขบัเคล่ือนการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอยา่งมีคณุภาพ ท่ีเน้นการน าความคดิสร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา 
วิจยัและพฒันา ไปตอ่ยอด ถ่ายทอด และประยกุต์ใช้ประโยชน์ทัง้เชิงพาณิชย์ สงัคมและชมุชน โดย 

2.1) สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อ านวยตอ่การพฒันาและประยกุต์ใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรม โดยเพิ่มมาตรการจงูใจเพ่ือกระตุ้นให้ภาคเอกชนและนกัลงทนุตา่งชาติ
ลงทนุวิจยัและพฒันามากขึน้ โดยเฉพาะโครงการลงทนุวิจยัและพฒันาขนาดใหญ่ในสาขาท่ีเป็น
เป้าหมายการพฒันาประเทศ รวมทัง้มีมาตรการดดูซบัเทคโนโลยีจากการลงทนุตรงจากตา่งประเทศ 
ตลอดจนสร้างความเช่ือมโยงและร่วมมือในการวิจยัและพฒันาในรูปแบบเครือข่ายวิจยัระหวา่ง
สถาบนัการศกึษา สถาบนัวิจยั ภาคการผลิตและชมุชน เครือข่ายวิสาหกิจตา่ง ๆ และสมาคมและ
องค์กรท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยมีการจดัการความเส่ียงและผลประโยชน์ท่ีชดัเจน 

2.2) พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรมให้
ทัว่ถึงและเพียงพอ โดย  

2.2.1) เร่งพฒันาอทุยานวิทยาศาสตร์ ศนูย์ความเป็นเลิศ ศนูย์บม่เพาะ 
สถาบนัวิจยัและพฒันา สถาบนัวิจยัเฉพาะทางในสาขาวิทยาศาสตร์ และศนูย์บริการวิเคราะห์
ทดสอบให้มีปริมาณเพียงพอและมีคณุภาพท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ ในลกัษณะของความร่วมมือ
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ระหวา่งภาครัฐและเอกชน รวมทัง้เสริมให้นกัลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศจดัตัง้ศนูย์วิจยัในประเทศ
ไทย นอกจากนีส้ง่เสริมการผลิตและพฒันาบคุลากรวิจยัในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมท่ีมี
บรูณาการระหวา่งการเรียนรู้กบัการท างานจริงในสถานประกอบการ โดยจดัให้มีกองทนุดอกเบีย้ต ่า
เพ่ือการศกึษาในสาขาวิทยาศาสตร์ สนบัสนนุนกัเรียนทนุและผู้ มีความสามารถพิเศษ พฒันาครู
วิทยาศาสตร์ รูปแบบและส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั และสร้างความตระหนกัของประชาชนให้
เรียนรู้ คดิและท าอยา่งเป็นวิทยาศาสตร์ 

2.2.2 ปรับปรุงการจดัท าฐานข้อมลูให้มีความเช่ือมโยงกนั มีดชันีชีว้ดัท่ี
ทนัสมยัและครบถ้วนสอดคล้องตามมาตรฐานสากล และก าหนดตวัชีว้ดัด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากการให้สิทธิประโยชน์แก่บริษัทลงทนุข้ามชาติท่ีชดัเจน รวมถึงสง่เสริมให้มีระบบมาตรฐานและ
การรับรองคณุภาพท่ีมีความเช่ือมโยงและมีบรูณาการ 

3) พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสตกิส์ เพ่ือให้สามารถรองรับตอ่การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ และลดภาระการลงทนุของภาครัฐ โดย 

3.1) ผลกัดนัการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและการบริหารจดัการโลจิสตกิส์ของ
ประเทศ โดย 

3.1.1) เน้นการพฒันาให้เกิดการปรับเปล่ียนรูปแบบการขนสง่ (Modal–
shift) ไปสูก่ารขนสง่ในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมีต้นทนุการขนสง่ตอ่หนว่ยต ่าและมีการใช้พลงังานท่ีมี
ประสิทธิภาพสงูกวา่การขนส่งทางถนน  

3.1.2) พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้เกิดการ
ขนสง่ตอ่เน่ืองหลายรูปแบบ (Multi-modal Transport) ท่ีเช่ือมโยงการขนสง่ทางถนน ทางราง ทางน า้ 
และทางอากาศในลกัษณะบรูณาการ และสามารถรองรับปริมาณความต้องการขนสง่สินค้าได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ทัง้ด้านความรวดเร็ว ความปลอดภยั และความตรงตอ่เวลา  

3.1.3) พฒันาระบบเครือข่ายการรวบรวมและกระจายสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือลดต้นทนุระบบโลจิสตกิส์ของประเทศในภาพรวม  

3.2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจดัการและพฒันาบคุลากรโลจิสติกส์ โดย
พฒันาระบบเครือข่ายและการบริหารเครือขา่ยธุรกิจของภาคบริการขนสง่และโลจิสติกส์ตลอดทัง้
หว่งโซอ่ปุทาน และปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้การผลิตบคุลากรด้านโลจิสตกิส์
ท่ีมีความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนยกระดบัประสิทธิภาพกระบวนการอ านวยความสะดวกทางด้าน
การค้าและการขนสง่สินค้าผ่านแดนและข้ามแดน เชน่ การพฒันาระบบ National Single Window 
เป็นต้น 
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3.3) พฒันาระบบขนสง่มวลชนสาธารณะทางราง โดยปรับปรุงโครงขา่ยทางรถไฟ
ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัให้มีความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ ขยายโครงขา่ยระบบรางให้มีความครอบคลมุ
พืน้ท่ีบริการเพิ่มขึน้ ทัง้การก่อสร้างโครงขา่ยระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสงูเพ่ือกระจายความเจริญไปสูเ่มืองตา่ง ๆ ในภมูิภาค 
รวมทัง้ปรับปรุงและพฒันาสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการ
เดนิทางจากรถยนต์สว่นบคุลเป็นระบบขนสง่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม    

3.4) พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารท่ีทนัสมยั 
โดยพฒันาโครงขา่ยโทรคมนาคมเพ่ือให้บริการส่ือสารข้อมลูความเร็วสงู หรือบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสงู (Broadband Internet) ให้ครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ บนพืน้ฐานของการแขง่ขนัอย่าง
เสรีและเป็นธรรม เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการท่ีเทา่เทียมกนั และเอือ้ตอ่พฒันาฐานความรู้
ของประชาชน รวมทัง้สนบัสนนุการวิจยัและพฒันานวตักรรม เพ่ือสนบัสนนุการพฒันาโลจิสตสิก์
ของประเทศ 

3.5) พฒันาศกัยภาพการให้บริการน า้อปุโภค บริโภคทัง้ในเชิงปริมาณและ
คณุภาพท่ีมีมาตรฐานสากล ครอบคลมุทัง้ในเขตเมืองและพืน้ท่ีชนบท  

3.6) วางแผนพฒันาท่ีอยู่อาศยัของรัฐและเอกชนให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกบัผงัเมืองและการใช้ประโยชน์ท่ีดินทัง้ในเชิงพืน้ท่ี ขนาด ปริมาณ ความหนาแนน่ 
สภาพแวดล้อม  

4) สร้างความมัน่คงด้านพลงังาน เพ่ือสนบัสนนุการพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยืนและลด
การพึง่พาการน าเข้าพลงังานจากตา่งประเทศ และลดมลพิษ โดย 

4.1) สง่เสริมการใช้พลงังานสะอาดและพฒันาพลงังานทางเลือก โดยก าหนด
มาตรการจงูใจท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุการผลิตและการใช้พลงังานทดแทน ทัง้ในภาคการผลิต
ไฟฟ้าและภาคขนสง่ โดยเฉพาะเชือ้เพลิงชีวภาพและชีวมวล เชน่ แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล ขยะและมลู
สตัว์ เป็นต้น รวมทัง้สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัพลงังานนิวเคลียร์ให้กบัประชาชน 

4.2) ก ากบัดแูลกิจการพลงังานให้มีราคาท่ีเหมาะสม มีเสถียรภาพ และเป็นธรรม 
ตอ่ผู้ใช้และผู้จดัหาพลงังาน โดยก าหนดโครงสร้างราคาพลงังานท่ีสะท้อนต้นทนุท่ีมีประสิทธิภาพ
และค านงึถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

4.3) ก าหนดโครงสร้างราคาพลงังานทดแทนท่ีเหมาะสม โดยค านงึถึงศกัยภาพ
การผลิตพลงังานทดแทนของประเทศ ควบคูไ่ปกบัพิจารณาต้นทนุการผลิต เพ่ือสง่เสริมการพฒันา
พลงังานทดแทนอยา่งยัง่ยืน และมีราคาท่ีเป็นธรรมทัง้ตอ่ผู้ผลิต และผู้บริโภค 
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4.5) สง่เสริมการวิจยัและพฒันาการผลิตพลงังานจากแหลง่ธรรมชาตเิพ่ือทดแทน
เชือ้เพลิงจากฟอสซิล เช่น พลงังานลม พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานน า้ และสิ่งเหลือใช้ตา่ง ๆ เป็นต้น 
ควบคูไ่ปกบัก าหนดมาตรการสง่เสริมและเผยแพร่ผลงานวิจยั สนบัสนนุเงินทนุ และโครงสร้าง
พืน้ฐานเพ่ือน าไปสูก่ารปฏิบตัอิย่างเป็นรูปธรรม  

4.6) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานในทกุระดบั โดย สร้างแรงจงูใจในการลด
การใช้พลงังานตัง้แตร่ะดบับคุคล ครัวเรือน ชมุชน องค์กร และประเทศ รวมทัง้สนบัสนนุการพฒันา
เทคโนโลยีและนวตักรรมในภาคการผลิตท่ีก่อให้เกิดการประหยดัและใช้พลงังานอยา่งคุ้มคา่ ตลอดจน
พฒันาสินค้าประเภทอปุกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ในระดบัครัวเรือน ท่ีจะน าไปสู่การลดการใช้พลงังาน 

5) ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจและกฎ ระเบียบตา่ง ๆ ให้เอือ้ตอ่การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจอยา่งมีคณุภาพ และเป็นธรรม โดย 

5.1) การประกอบธุรกิจการค้า การลงทนุ โดยเร่งปรับปรุงกฎหมาย ทัง้ท่ีเป็น
อปุสรรคตอ่การค้า การลงทนุ รวมทัง้ผลกัดนัให้มีการประกาศใช้กฎหมายใหม่ ๆ เพ่ือรองรับการเปิด
เสรี เชน่ กฎหมายเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น เพ่ือลดอปุสรรคและขัน้ตอนในการด าเนิน
ธุรกิจ  

5.2) การผลิตและบริการ โดยปรับปรุงและออกกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
และผงัเมืองให้สง่เสริมการพฒันาเมือง/เขต/นิคมอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ เชน่ กฎหมายดแูล
อตุสาหกรรมท่ีย้ายฐานการผลิตมาประเทศไทยและปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น และปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ เพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายยอ่ย และวิสาหกิจชมุชนสามารถเข้าถึง
สินเช่ือเพ่ือประกอบธุรกิจทัง้ของภาครัฐและเอกชน การประกนัความเส่ียงในภาคการค้าการลงทนุ 
การเข้าสู่ตลาด และการท าวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์บนฐานความรู้ เพ่ือสร้างเอกลกัษณ์ของสินค้า
ให้สามารถแขง่ขนัได้ในเชิงธุรกิจ  

5.3) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
โดยปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และสิทธิประโยชน์ เพ่ือสง่เสริมภาคเอกชนทัง้ในและตา่งประเทศ
ลงทนุวิจยัและพฒันามากขึน้ รวมทัง้เพ่ือกระตุ้นให้ตา่งประเทศมาจดัตัง้ศนูย์วิจยัในประเทศ 
ตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอยา่งมีประสิทธิภาพ คล่องตวั และเอือ้ตอ่การปฏิบตัจิริง 

5.4) เสริมสร้างธรรมาภิบาลด้วยการใช้กฎระเบียบตา่ง ๆ ท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
โดยการสร้างกระบวนการตรวจสอบให้เป็นท่ียอมรับของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย เชน่ ผู้บริโภคทัง้ภายใน
และภายนอกประเทศ เพ่ือตอบสนองตอ่กระแสเรียกร้องความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีขยายวงกว้างขึน้ 
และตอ่มาตรการระหวา่งประเทศด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 
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5.5) สร้างบรรทดัฐานในการบงัคบัใช้กฎหมายของผู้ปฏิบตัิ ให้มีความเป็น
เอกภาพและเสมอภาค โดยมีกระบวนการบงัคบัใช้กฎหมายเพ่ือพิทกัษ์และป้องกนัการละเมิด ให้
เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคม และความตกลงระหวา่งประเทศ อยา่งมีประสิทธิภาพ  

5.6) เร่งรัดการพฒันาบคุลากรด้านกฎหมายและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบงัคบัใช้
กฎหมายให้มีศกัยภาพสอดคล้องกบักระแสการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลก 

3. การบริหารจดัการเศรษฐกิจสว่นรวมให้มีเสถียรภาพ เพื่อเป็นฐานรากท่ีมัน่คง มี
ประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุน่เพ่ือรองรับความผนัผวนจากวิกฤติและผลกระทบจาก
ปัจจยัภายนอก และการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการให้เติบโตอย่างมีคณุภาพ ทัว่ถึงและ
เป็นธรรม โดย  

1) การบริหารจดัการด้านการเงิน โดยมีแนวทางการพฒันาท่ีส าคญั ดงันี ้
1.1) รักษาเสถียรภาพของราคาควบคูไ่ปกบัการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน

โดยรวม (Financial Stability) ด าเนินนโยบายการเงินท่ีมีความยืดหยุ่น ครอบคลมุความเส่ียงภาค
การเงินท่ีเกิดขึน้ในหลากหลายรูปแบบ และสามารถปรับตวัตามสถานการณ์แวดล้อมได้อยา่งเหมาะสม
และทนัตอ่เหตกุารณ์ รวมทัง้ส่ือสารให้สาธารณะทราบถึงเป้าหมายและเหตผุลของการด าเนิน
นโยบายเพ่ือสร้างความโปร่งใส ความนา่เช่ือถือ และมีวินยั  

1.2) สร้างความสมดลุระหวา่งตลาดเงินและตลาดทนุ เพ่ือลดความเส่ียงจากการ
เคล่ือนย้ายเงินทนุ  

1.3) ปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานทางการเงิน ให้รองรับบรรยากาศของการแขง่ขนั 
คุ้มครองผู้บริโภค และป้องกนัความเส่ียง โดยปรับปรุงกฎหมายทางการเงิน กฎ ระเบียบ และการ
ก ากบัดแูลท่ีมีความชดัเจน โปร่งใส รวมทัง้สง่เสริมหลกัธรรมาภิบาลทัง้ในภาครัฐและเอกชน 

1.4) พฒันาระบบสญัญาณเตือนภยัให้ครอบคลมุความเส่ียงทกุรูปแบบ ทัง้ความ
เส่ียงด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลงั เน่ืองจากระบบตา่ง ๆ มีความเช่ือมโยงกนัมากขึน้ โดยจดัเก็บ
ข้อมลูเชิงลกึ และประสานงานกนัระหวา่งหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้ตดัสินใจได้อยา่งทนัทว่งที จะ
บรรเทาความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้กบัระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

1.5) มีระบบบริหารจดัการเงินทนุจากต่างประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น สร้าง
ช่องทางการไหลออกของเงินทนุ เพ่ือรองรับการเคล่ือนย้ายเงินทนุเสรี ลดความไมส่มดลุจากการ
เงินทนุไหลเข้า และลดภาระในการรักษาเสถียรภาพคา่เงินของภาครัฐ รวมถึงมีการบริหารจดัการ
เงินทนุส ารองระหว่างประเทศให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยศกึษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของการจดัตัง้กองทนุความมัง่คัง่แหง่ชาต ิ(Sovereign Wealth Fund) 
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1.6) เพิ่มบทบาทของอาเซียนในระบบเศรษฐกิจการเงินโลก เพ่ือให้ประเทศใน
กลุม่อาเซียนสามารถปรับตวัรับกบับริบททางการเงินใหม ่ทัง้การเปิดเสรีทางการเงินและบญัชีทนุ 
อีกทัง้พฒันาตลาดทนุในระดบัภมูิภาค โดยพฒันากลไกในการแก้ไขและป้องกนัวิกฤติเศรษฐกิจ 
และสนบัสนนุการจดัตัง้ประชาคมการเงินเอเชีย โดยอาศยับทบาทของญ่ีปุ่ น จีน และเกาหลี ในการ
สร้างความร่วมมือทางการเงินเพ่ือสร้างสภาพคลอ่งทางการเงินภายในภมูิภาคร่วมกนั และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกลไกและกระบวนการสอดสอ่งดแูลความเส่ียงทางเศรษฐกิจ  

1.7) สง่เสริมการออมในทกุระดบัและทกุกลุม่อาชีพ  
2) บริหารจดัการด้านการคลงั เพ่ือลดความเหล่ือมล า้ในสงัคม เป็นทางเลือกในการ

บริหารเศรษฐกิจในกรณีท่ีเกิดวิกฤต และท างบประมาณแบบสมดลุได้ภายในสิน้สดุแผนฯ 11 
(ปีงบประมาณ 2559) และการรักษาระดบัหนีส้าธารณะตอ่ GDP ให้อยูใ่นกรอบความยัง่ยืนทางการ
คลงั (ไมเ่กิน 55%) ซึง่มีแนวทางการพฒันา ดงันี ้

2.1) ปรับระบบการจดัเก็บรายได้ของประเทศ โดยปรับโครงสร้างภาษีให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้เร่งรัดการน าภาษีใหม่ ๆ ท่ีสร้างความเป็นธรรมในสงัคม เชน่ ภาษีท่ีดนิและสิ่ง
ปลกูสร้าง ภาษีทรัพย์สิน และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตลอดจนเพิ่มรายได้อ่ืนท่ีไมใ่ชภ่าษี เชน่ 
รายได้จากทรัพย์สินของรัฐ และการปรับการสง่รายได้ของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 

2.2) เพิ่มประสิทธิภาพของการจดัสรรและการบริหารงบประมาณ โดย 
2.2.1) จดัท ากรอบงบประมาณรายจา่ยระยะปานกลาง (Medium-term 

Expenditure Framework: MTEF) เพ่ือจดัล าดบัความส าคญัของการจดัสรรงบประมาณรายจา่ย 
โดยให้ความส าคญักบังบประมาณรายจา่ยท่ีเป็นพืน้ฐานในการพฒันาทรัพยากรบคุคล ด้านการวิจยั
และพฒันา และการเพิ่มผลิตภาพการผลิต รวมทัง้เร่งพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  

2.2.2) ลดภาระการลงทนุภาครัฐ  โดยปรับปรุงระเบียบและกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกบัสง่เสริมและสนบัสนนุให้เอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการลงทนุพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและ
การให้บริการขัน้พืน้ฐานของภาครัฐเพิ่มขึน้ (Public-Private Partnership) รวมทัง้พฒันารูปแบบ
หรือวิธีการให้เอกชนเข้าร่วมลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานและจดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นใน
การให้บริการขัน้พืน้ฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะในด้านการศกึษาและสาธารณสขุท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกบักิจการประเภทตา่ง ๆ ของภาครัฐ มีความโปร่งใสในการด าเนินการ ตลอดจนมี
กระจายความเส่ียงท่ีชดัเจนและเป็นธรรมระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน  

2.3) พิจารณาความเส่ียงทางการคลงัและน ารายงานความเส่ียงทางการคลงัมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์  
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2.4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินนอกงบประมาณและกองทนุนอกงบประมาณ
อยา่งมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพ่ือสนบัสนนุความมัน่คงฐานะการคลงั  

2.5) พฒันารัฐวิสาหกิจให้มีการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยปรับปรุงการ
บริหารจดัการการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านการลดต้นทนุ การ
บริหารความเส่ียง การก ากบัดแูล และมีการรายงานผลการด าเนินงานอยา่งโปร่งใส รวมทัง้สง่เสริม
ให้เกิดการแขง่ขนัในการให้บริการของภาคเอกชน เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพการให้บริการ ตลอดจน
ก าหนดยทุธศาสตร์ในการบริหารจดัการทรัพยากรของรัฐ เพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัทรัพย์สินและ
รายได้ให้กบัภาครัฐ 

2.6) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลงัของภาคองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
(อปท.) โดยเร่งสง่เสริมการบริหารจดัการทางการคลงัของ อปท. ทัง้ทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจดัเก็บรายได้ การบริหารจดัการรายจา่ย ปรับปรุงกฎหมายท่ีสนบัสนนุให้ อปท. พฒันาการ
จดัเก็บให้ดีขึน้ โดยมีแนวทาง ดงันี ้

2.6.1) พฒันาแหลง่รายได้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้สามารถพึง่พิง
รายได้ท่ีจดัเก็บเองได้มากกว่าเงินอดุหนนุจากรัฐบาลกลาง  

2.6.2) ปฏิรูปโครงสร้างภาษีขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอยา่งเป็นระบบ 
และแบง่แยกประเภทการจดัเก็บภาษีโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ินอยา่งชดัเจน  

2.6.3) สนบัสนนุให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัท างบประมาณ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาท้องถ่ินและชมุชน และมีความ
โปร่งใสในกระบวนการในการจดัท างบประมาณ การบริหาร และประเมินผลการใช้จา่ย  

2.6.4) จดัท ากรอบงบประมาณท่ีครอบคลมุงบประมาณท่ีได้รับการจดัสรร
ภายใต้ยทุธศาสตร์จงัหวดั เพ่ือให้สะท้อนกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อการพฒันาท้องถ่ินท่ีแท้จริง 

2.6.5) กระจายอ านาจด้านการก่อหนีแ้ละการบริหารหนีใ้ห้กบัองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน ภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนดและการรักษาเสถียรภาพโดยรวมของประเทศ โดยท่ี
รัฐบาลไมค่ า้ประกนัเงินกู้  
 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในภูมิภาค 
  วตัถปุระสงค์ 

1. เสริมสร้างความได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจจากศกัยภาพท่ีตัง้เชิงยทุธศาสตร์ทางภมูิศาสตร์
เศรษฐกิจของประเทศท่ีเป็นจดุศนูย์กลางของภมูิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิกให้สามารถใช้
ประโยชน์จากภมูิภาคได้อยา่งสงูสดุ  
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2. เตรียมพร้อมและปรับตวัเข้าสูบ่ริบทโลกและภมูิภาคท่ีเปล่ียนแปลงไปเพ่ือเสริมสร้าง
ประโยชน์ของไทยในด้านการค้า การลงทนุ การเงินและโอกาสด้านการตลาดระหวา่งประเทศ 
โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการสร้างความเช่ือมโยงด้านการค้าการลงทนุ
กบัมหาอ านาจทางเศรษฐกิจใหม ่

3. เสริมสร้างบทบาทของไทยเพ่ือให้ไทยเป็นส่วนส าคญัของการพฒันาเศรษฐกิจในระดบั
ภมูิภาคตอ่ภมูิภาค โดยเฉพาะในกลุม่อาเซียนและพนัธมิตร และเอเชียแปซิฟิก โดยสามารถแสดง
บทบาทท่ีเดน่ชดัในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจระหวา่งประเทศในภมูิภาค  

4. สง่เสริมบทบาทของไทยในกรอบความร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบ้านท่ีน าไปสูก่ารพฒันา
ร่วมกนัท่ียัง่ยืนบนพืน้ฐานของความเทา่เทียมและความไว้เนือ้เช่ือใจ โดยสร้างสมัพนัธ์ในลกัษณะ
หุ้นสว่นการพฒันาท่ีมีคณุภาพกบัประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้เกิดการพฒันาท่ียัง่ยืน 

5. เสริมสร้างความสามารถในการแก้ไขผลกระทบเชิงลบและประเดน็ปัญหาร่วมระหวา่ง
ประเทศท่ีเป็นประเดน็ฉดุรัง้การพฒันาทางเศรษฐกิจท่ียัง่ยืน อนัเน่ืองมาจากบริบทโลกและภมูิภาคท่ี
เปล่ียนแปลงไป  

เป้าหมายการพฒันา 
1. สร้างความมัน่คงของระบบห่วงโซอ่ปุทานรองรับการพฒันาทางเศรษฐกิจอยา่งตอ่เน่ือง

และยัง่ยืน ท่ีเป็นประโยชน์ทัง้ตอ่ไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน  
2. ผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางธุรกิจและการค้าของภมูิภาค โดยให้ความส าคญั

กบัความเทา่เทียมกนั และการเป็นภาคีการพฒันาท่ีดี อนัจะน าสูค่วามมัน่คงและความรุ่งเรือง
ร่วมกนัของภมูิภาค  

3. เพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงทางการค้าเสรีให้มากในทกุกรอบท่ีเจรจาแล้ว
เสร็จ ให้มีสดัสว่นการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีตอ่มลูคา่สง่ออกรวมเพิ่มขึน้เป็น 
50% ในปี พ.ศ. 2559 และเพิ่มโอกาสและทางเลือกบนพืน้ฐานของประโยชน์และข้อจ ากดัของ
ประเทศในการเข้าถึงตลาดใหมท่ี่เป็นกรอบการค้าเสรีท่ีจะมีบทบาทมากขึน้ในอนาคต  

4. ลดต้นทนุการประกอบธุรกิจภายในประเทศและระหวา่งประเทศภายในภมูิภาคให้เข้าสู่
มาตรฐานสากล เพ่ือให้สามารถดงึดดูเงินลงทนุในภมูิภาค  

5. เพิ่มมลูคา่การค้าชายแดนและการลงทนุโดยตรงของไทยในกลุม่ประเทศเพ่ือนบ้าน มี
การขยายตวัเพิ่มขึน้ 15% และ 10% ตอ่ปี ตามล าดบั 

แนวทางการพฒันา 
1. พฒันาความเช่ือมโยงด้านการขนสง่และระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุ

ภมูิภาคตา่ง ๆ โดยเฉพาะแผนงานการพฒันาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนภุมูิภาคลุม่แมน่ า้โขง 
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6 ประเทศ (GMS) ร่วมกบัความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แมโ่ขง (ACMECS) การ
พฒันาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ความริเร่ิมแหง่อ่าวเบงกอล
ส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for 
Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) และความร่วมมือภายใต้
คณะกรรมการวา่ด้วยยทุธศาสตร์ร่วมในการพฒันาพืน้ท่ีชายแดนไทย-มาเลเซีย (Thailand-
Malaysia on Joint Development Strategy for Border Areas: JDC) โดย  

1) พฒันาบริการขนสง่และโลจิสตกิส์ท่ีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
โดยเฉพาะรูปแบบบริการขนสง่ท่ีจะชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังาน การพฒันาระบบเครือขา่ย
และการบริหารเครือข่ายธุรกิจของภาคบริการขนสง่และโลจิสตกิส์ตลอดทัง้หว่งโซ่อปุทานในภมูิภาค 
เพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกนัและเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ซึง่จะน าไปสูก่ารลดต้นทนุการ
ท าธุรกิจ การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบอ านวยความสะดวกการเดินทาง การค้า และการขนสง่
สินค้าผา่นแดนและข้ามแดน โดยใช้ศกัยภาพการเช่ือมโยงด้านโครงสร้างพืน้ฐานในแนวพืน้ท่ี
เศรษฐกิจท่ีมีอยา่งสงูสดุ และพฒันาความเช่ือมโยงเพิ่มเตมิตามกรอบแผนแม่บทการเช่ือมโยง
ภมูิภาคอาเซียน 

2) ปรับปรุงกฎระเบียบการขนสง่คนและสินค้าท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือลดจ านวนเอกสาร ต้นทนุ
การด าเนินงาน และระยะเวลาท่ีใช้ในกระบวนการขนสง่ผ่านแดนและข้ามแดน เพ่ือขีดความสามารถใน
การแขง่ขนัของไทยและอนภุมูิประเทศโดยรวมในด้านการลดต้นทนุคา่ขนสง่และโลจิสติกส์ 

3) พฒันาบคุลากรในธุรกิจการขนสง่และโลจิสติกส์ เพ่ือเพิ่มศกัยภาพของภาคเอกชนไทย
ทัง้ในด้านทกัษะภาษาตา่งประเทศ และความรู้ด้านการบริหารจดัการโลจิสตกิส์ ซึง่จะชว่ยให้
ผู้ประกอบการไทยสามารถเช่ือมโยงการด าเนินธุรกิจขนสง่และโลจิสตกิส์ได้ตลอดทัง้หว่งโซอ่ปุทาน 
ทัง้ในระดบัภายในประเทศและระหวา่งประเทศ รวมทัง้พฒันาผู้ประกอบการโดยเฉพาะระดบั SMEs 
ให้มีความรู้ด้านศกัยภาพการพฒันาธุรกิจร่วมกบัประเทศเพ่ือนบ้านและการใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพืน้ฐานเช่ือมโยงตามแนวพืน้ท่ีเศรษฐกิจและช่องทางสง่ออกในอนภุมูิภาค และพฒันา
สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการในระดบัสากลเพ่ือให้สามารถริเร่ิมธุรกิจระหว่างประเทศได้ 

4) เช่ือมโยงการพฒันาเศรษฐกิจตามแนวพืน้ท่ีชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน 
ตลอดจนเช่ือมโยงระบบการผลิตกบัพืน้ท่ีตอนในของประเทศ โดยเช่ือมโยงเครือข่ายการขนสง่ท่ี
เช่ือมโยงปัจจยัการผลิต ระบบการผลิต ห่วงโซก่ารผลิตระหวา่งประเทศ และประตสูง่ออกตาม
มาตรฐานสากลอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทัง้สร้างเครือขา่ยเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจกบัพืน้ท่ีเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ท่ีมีการพฒันาในประเทศเพ่ือนบ้านกบัเขตเศรษฐกิจชายแดนไทยและพืน้ท่ีเศรษฐกิจตอนใน 
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2. พฒันาฐานลงทนุโดยเพิ่มขีดความสามารถการแขง่ขนัในอนภุมูิภาค มุง่เน้นความ
ร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้างฐานการผลิตตามแนว Economic Corridor ซึง่เป็น
ยทุธศาสตร์เชิงพืน้ท่ีท่ีสามารถสนองตอบการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย 

1) พฒันาพืน้ท่ีในภมูิภาคตา่ง ๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกบัภมูิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐานการพฒันาด้านอตุสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการ
ทอ่งเท่ียวในภมูิภาค โดยเฉพาะการพฒันาแนวพืน้ท่ีพฒันาเศรษฐกิจเช่ือมโยงตามแนวตะวนัออก-
ตะวนัตก ตามแนวเหนือ-ใต้ และแนวตอนใต้ของแผนงาน GMS และเช่ือมโยงแนวพืน้ท่ีเศรษฐกิจ
ของ IMT-GT ท่ีมีศกัยภาพและมีความเป็นไปได้ในการเช่ือมโยง เพ่ือให้เปิดชอ่งทางการเช่ือมโยงท่ีมี
ความหลากหลายและเป็นทางเลือกให้ไทยในทกุสถานการณ์ 

2) พฒันาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดนให้มีบทบาทการเป็นประตเูช่ือมโยง
เศรษฐกิจกบัประเทศเพ่ือนบ้าน ทัง้พืน้ท่ีเศรษฐกิจชายแดนท่ีพฒันาตอ่เน่ืองและพืน้ท่ีใหม่ โดยเฉพาะ
การพฒันาระบบคมนาคมขนสง่ ระบบโลจิสตกิส์ มาตรฐานการให้บริการและอ านวยความสะดวก
บริเวณจดุผ่านแดน ขีดความสามารถของบคุลากรและผู้ประกอบการท้องถ่ิน เพ่ือสนบัสนนุการ
พฒันาการค้า การลงทนุ การทอ่งเท่ียว และความสามารถในการสกดักัน้แรงงาน ยาเสพตดิและสิ่ง
ผิดกฎหมายข้ามแดน โดยค านงึถึงศกัยภาพด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมของพืน้ท่ี 
และความสอดคล้องกบัแผนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเช่ือมโยงระหวา่งประเทศตามแผนแมบ่ท
การเช่ือมโยงภมูิภาคอาเซียนและยทุธศาสตร์ในภาพรวมอ่ืนๆ 

3) บรูณาการแผนพฒันาพืน้ท่ีเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเช่ือมโยงแผนพฒันา
เพ่ือให้บรรลปุระโยชน์ร่วมทัง้ในด้านความมัน่คงและเสถียรภาพของพืน้ท่ี ซึ่งเป็นปัจจยัเร่ิมแรกของ
การพฒันาเศรษฐกิจท่ียัง่ยืน และเพ่ือให้เกิดการพฒันาจากระบบการผลิตร่วมท่ีสร้างสรรค์ประโยชน์
ท่ีทดัเทียมระหวา่งกนั จากการบริการ การจดัสรรและการใช้ทรัพยากรธรรมชาตแิละแรงงานท่ีเป็น
ประโยชน์ร่วมกนั 

3. สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยผลกัดนัให้ไทยมีบทบาทน าท่ี
สร้างสรรค์ในเวทีระหวา่งประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่จะต้องมีการเตรียมการ ได้แก่ 

1) พฒันาบคุลากรในทกุภาคสว่นเศรษฐกิจ ภาคการผลิต อตุสาหกรรมแปรรูป รวมทัง้
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองประชาคม
อาเซียน ให้ได้รับข้อมลูและศกึษากฎระเบียบและข้อตกลงตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้เข้าใจชดัเจน เพื่อให้
มีความรู้และมีสมรรถนะในการแขง่ขนัในระบบเสรี เพ่ือเตรียมความพร้อมของธุรกิจ ตลอดจน
แนวทางการขยายตลาดตามโอกาสและข้อตกลงใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ พร้อมทัง้มีระบบการเยียวยา
ชว่ยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างและการแขง่ขนั 
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2) ยกระดบัการให้บริการด้านสขุภาพและบริการด้านสาธารณสขุ ทัง้บคุลากรและ
มาตรฐานการให้บริการเพ่ือก้าวสู่การเป็นศนูย์กลางการให้บริการสขุภาพของภมูิภาค (Medical Hub)  

3) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบนัการศกึษาทัง้ของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน
เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล ตลอดจนการยกระดบัทกัษะฝีมือแรงงานและทกัษะด้านภาษาเพ่ือ
เตรียมความพร้อมของแรงงานไทยเข้าสูต่ลาดแรงงานในภมูิภาคอาเซียน โดยไทยมีบทบาทน าใน
อาเซียนร่วมกบัประเทศอ่ืนท่ีมีศกัยภาพ 

4) ก าหนดมาตรฐานขัน้พืน้ฐานของคณุภาพสินค้าและบริการ เพ่ือป้องกนัสินค้าและ
บริการน าเข้าท่ีไมไ่ด้คณุภาพ ซึง่อาจก่อให้เกิดภยัอนัตรายตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน และก่อให้เกิดมลพิษ
ตอ่สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการก าหนดคณุสมบตัขิองแรงงานน าเข้า เพ่ือให้ได้แรงงานท่ีมีคณุภาพ และ
ตรงกบัความต้องการ 

4. เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหวา่งประเทศระหวา่งภมูิภาค โดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
เพ่ือเป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหวา่งประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดลุในปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งไทยและมหาอ านาจตา่ง ๆ และประโยชน์อ่ืน ๆ ของประเทศทัง้ในด้านการค้า ความมัน่คง
ของอาหาร/พลงังาน โอกาสทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ไทย การสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งประชาชน
ในกรอบนานาชาติ การรักษาเสถียรภาพและความมัน่คงของไทยและภมูิภาคโดยรวม 

1) รักษาบทบาทของไทยในการมีสว่นร่วมก าหนดยทุธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือท่ี
ด าเนินอยู ่เชน่ เอเปค กรอบการประชมุสดุยอดเอเชียตะวนัออก และกรอบท่ีเป็นทางเลือกใหม ่เชน่ 
กรอบ Asia-Middle East Dialogue (AMED) และกรอบความตกลง Trans Pacific Partnership 
หรือ TPP ในลกัษณะเชิงรุก เป็นต้น 

2) รักษาดลุยภาพของปฏิสมัพนัธ์กบัมหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดมิและมหาอ านาจ
ใหม ่เพ่ือความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศอยา่งยัง่ยืน โอกาสในการเข้าถึงนวตักรรม และ
โอกาสในการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีเปิดกว้าง 

5. สร้างความเป็นหุ้นสว่นทางเศรษฐกิจในภมูิภาคด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ การ
เคล่ือนย้ายแรงงาน และการสง่เสริมแรงงานไทยในตา่งประเทศ ในลกัษณะเกือ้กลูกนั ผา่นกิจกรรม
เช่ือมโยงหว่งโซ่การผลิต และการเคล่ือนย้ายแรงงานระหวา่งกนัอยา่งเสรีและมีประสิทธิภาพ โดย 

1) เร่งด าเนินการด้านการยอมรับมาตรฐานฝีมือระหวา่งประเทศเพ่ืออ านวยความ
สะดวกการเคล่ือนย้ายแรงงาน ซึง่จะชว่ยเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัของไทยและประเทศเพ่ือน
บ้านไปพร้อมกนั รองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศและอนภุมูิภาค และการเข้าสู่
สงัคมผู้สงูอายขุองไทยในอนาคตอนัใกล้ 
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2) สง่เสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทนุไปสูต่า่งประเทศ โดยเฉพาะใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและวตัถดุบิในประเทศ และใช้ประโยชน์จาก
สิทธิพิเศษ (GSP) ของประเทศเพ่ือนบ้านในการผลิตเพ่ือสง่ออก โดยการสร้างตราสญัลกัษณ์ และ
สร้างเครือข่ายธุรกิจโดยการหาตวัแทนและหุ้นส่วนในตา่งประเทศ การสนบัสนนุด้านสินเช่ือ การให้
ความรู้เก่ียวกบัการจดัตัง้ธุรกิจและการเข้าสู่ตลาดตา่งประเทศ การจดัตัง้หอการค้าและสมาคมธุรกิจ
เอกชนไทยในตา่งประเทศ การสง่เสริมให้ผู้ประกอบการและผู้สง่ออกไทยใช้สิทธิพิเศษทางการค้า
ตามข้อตกลงทางการค้าตา่ง ๆ 

3) คุ้มครองและสง่เสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในตา่งประเทศ 
และสนบัสนนุการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนไทยในตา่งประเทศ โดยการให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ท้องถ่ิน สนบัสนนุกิจกรรมคนไทย เสริมสร้างชมุชนไทยในตา่งประเทศให้อยูไ่ด้อย่างมีศกัดิ์ศรีและมี
คณุภาพชีวิตท่ีดี สนบัสนนุการฝึกอบรมทกัษะฝีมือและทกัษะการใช้ภาษา การสร้างหลกัประกนั 
การคุ้มครองดแูลการจดัสง่แรงงานไปท างานในตา่งประเทศ และการติดตามดแูลช่วยเหลือคนไทยท่ี
ประสบปัญหาในตา่งประเทศ และคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในตา่งประเทศให้ได้รับประโยชน์
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

6. ป้องกนัภยัจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภยัพิบตั ิและการแพร่ระบาด
ของโรคภยัท่ีสง่ผลตอ่สภาวะทางเศรษฐกิจในระยะยาว จากผลกระทบในด้านความมัน่คงแหง่ชีวิต 
เศรษฐกิจ ความเป็นอยู ่เพ่ือให้เกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืนในภมูิภาค โดย 

1) พฒันาศกัยภาพและความพร้อมในการป้องกนัและแก้ปัญหาข้ามชาตด้ิานการก่อการ
ร้าย ปัญหายาเสพตดิ และการหลบหนีเข้าเมืองทัง้ระบบ เพ่ือลดผลกระทบจากการเปิดเสรีและสร้าง
ความมัน่ทางเศรษฐกิจ ควบคูไ่ปกบัการปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจดัระเบียบชายแดน การ
จดัระบบแรงงานตา่งด้าว และการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบคุคลท่ีชดัเจน ตลอดจนการ
รักษาผลประโยชน์ของชาตทิัง้ทางบกและทางทะเล 

2) เตรียมพร้อมรับภยัพิบตัทิางธรรมชาตแิละเหตฉุกุเฉิน โดยพฒันาศกัยภาพและ
ความร่วมมือภายในภมูิภาค เพ่ือพร้อมรับตอ่เหตกุารณ์ฉกุเฉินและภยัทางธรรมชาติ โดยการสร้าง
ความยืดหยุ่นทางธุรกิจ เร่งสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพ่ือปกป้องธุรกิจ การค้า 
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผา่นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

3) ร่วมมือในการป้องกนัการติดเชือ้และการแพร่ระบาดของโรคภยัประเภทท่ีเกิดขึน้
ใหมใ่นโลก โดยสร้างศกัยภาพในการเตรียมความพร้อมรับการดแูลด้านสาธารณสขุ รวมทัง้การแพร่
ระบาดของโรคอบุตัใิหมแ่ละโรคระบาดซ า้ 
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7. เสริมสร้างความร่วมมือท่ีดีระหวา่งประเทศในการสนบัสนุนการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ
อยา่งมีจริยธรรมไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม โดย  

1) ด าเนินการตามพนัธกรณีระหวา่งประเทศด้านสิ่งแวดล้อมตา่ง ๆ อยา่งตอ่เน่ือง อาทิ 
อนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศโลกและพิธีสารโตเกียว สนธิสญัญา
ระหวา่งประเทศวา่ด้วยทรัพยากรพนัธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร อนสุญัญาบาเซลวา่ด้วย
การควบคมุเคล่ือนย้ายและก าจดัของเสียอนัตรายข้ามแดน และความร่วมมือเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน
ของแมน่ า้โขง 

2) เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการท่ีน าสูก่ารลดการปลอ่ยก๊าซเรือน
กระจก ลดมลพิษ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งไมมี่ประสิทธิภาพ และลดผลกระทบตอ่
สิ่งแวดล้อม เช่น การขยายอตุสาหกรรมสีเขียว การใช้พลงังานทดแทน การผลิตท่ีมีคาร์บอนต ่า การ
บริหารจดัการน า้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการเผยแพร่ความรู้เร่ืองเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิผลในการ
น าไปใช้ได้อยา่งเหมาะสมและมีต้นทนุท่ีต ่า การสร้างแรงจงูใจในภาคเอกชน และการสร้างหุ้นสว่น
ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน 

8. สนบัสนนุการเปิดการค้าเสรีและก าหนดแนวทางป้องกนัผลเสียท่ีจะเกิดขึน้ โดย 
1) เร่งปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎระเบียบตา่ง ๆ ให้เอือ้ประโยชน์ตอ่การ

ประกอบธุรกิจการค้า การลงทนุ อยา่งเป็นธรรม และผลกัดนัให้มีการประกาศใช้กฎหมายใหม ่ๆ เพ่ือ
รองรับการเปิดเสรี เช่น กฎหมายเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้จดัท ากรอบแนวทางมาตรการ
ตามกฎหมาย เพ่ือสร้างบรรทดัฐานในการบงัคบัใช้กฎหมายของผู้ปฏิบตัใิห้มีความเป็นเอกภาพและ
เสมอภาค ตลอดจนพฒันาบคุลากรและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบงัคบัใช้กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมาย
ใหม ่ๆ ท่ีรองรับการเปิดเสรีทางการค้า 

2) สง่เสริมการจดสิทธิบตัร การคุ้มครองและบริหารจดัการทรัพย์สินทางปัญญา การ
แบง่ปันผลประโยชน์ระหว่างสถาบนัการศกึษา สถาบนัวิจยั และนกัวิจยั รวมถึงสิทธิในการครอบครอง
ลิขสิทธ์ิในผลิตภณัฑ์ท่ีมีการกลไกสนบัสนนุการจดสิทธิบตัรในตา่งประเทศ 

9. ปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพฒันาภายในประเทศตัง้แตร่ะดบัชมุชน
ท้องถ่ิน ให้พร้อมตอ่การเช่ือมโยงทิศทางการพฒันาท่ีเปล่ียนแปลงในบริบทโลก อาเซียนและอนุ
ภมูิภาค โดย 

1) เสริมสร้างศกัยภาพชมุชนท้องถ่ินให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปล่ียนแปลง
ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยการพฒันาองค์ความรู้และสร้างเครือขา่ยแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
รวมทัง้ สง่เสริมการสร้างความสมัพนัธ์และความเข้าใจท่ีดีตอ่กนัในระดบัประชาชนโดยผา่นการ
เช่ือมโยงเครือขา่ยทางวฒันธรรม 
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2) สนบัสนนุกลไกการพฒันาระดบัพืน้ท่ี โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดั
แบบบรูณาการ (กบจ.) คณะกรรมการบริหารงานกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ (กบก.) คณะกรรมการ 
กรอ. จงัหวดั และคณะกรรมการ กรอ. กลุม่จงัหวดั รวมทัง้หนว่ยงานด้านความมัน่คงในพืน้ท่ี ในการ
ก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาระดบัจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั โดยเฉพาะจงัหวดัชายแดน ให้สามารถ
พฒันาเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบ้านในทิศทางท่ีสอดคล้องกบันโยบายระหวา่งประเทศ 

3) สง่เสริมศกัยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบนัการศกึษาของไทย เพ่ือ
สร้างความใกล้ชิดทางสงัคม วฒันธรรม และปฏิสมัพนัธ์กบัประเทศในอนภุมูิภาค 

  
สรุปสาระส าคัญนโยบายและยุทธศาสตร์การวจิยัของชาต ิ 
ฉบับที่่  8 (พ.ศ. 2555-2559)  
  

ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาตไิด้จดัท านโยบายการวิจยัของชาติ ฉบบัท่ี 8 ระหวา่ง 
พ.ศ. 2555-2559 โดยมีพืน้ฐาน ดงันี ้ 

1.  เน้นการบรูณาการด้านการวิจยัท่ีสอดคล้องกบัแนวนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันา
ประเทศ สามารถเช่ือมโยงกบัแนวทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ.2555-2559) ความตอ่เน่ืองของนโยบายและยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ (พ.ศ.2551-2554) 
การปฏิรูประบบวิจยัของประเทศ รวมทัง้นโยบายการวิจยัของชาติระยะยาว (พ.ศ.2553-2572) โดย
การวิจยัจะตอบสนองความต้องการของชมุชนและปัญหาท่ีส าคญัเร่งดว่นเพ่ือการพฒันาประเทศ 
พร้อมกบัด าเนินการควบคูก่บัการวิจยัเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ อนัเป็นรากฐานอนัส าคญัของ
การพฒันาประเทศอยา่งสมดลุและยัง่ยืน ทัง้นีมุ้ง่ให้เกิดการมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง
กบัการวิจยั ทัง้จากหนว่ยงานท่ีมีภารกิจประจ าตามหน้าท่ี (Function) ภารกิจตามนโยบายและ
ยทุธศาสตร์ของชาตหิรือรัฐบาล (Agenda) และภารกิจในพืน้ท่ี (Area) ซึง่จะสง่ผลให้การด าเนินการ
ตามยทุธศาสตร์การวิจยัในระดบัหน่วยงานและภมูิภาคเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ
งานวิจยัและการบริหารงบประมาณเพ่ือการพฒันาภมูิภาคตา่ง ๆ อนัจะท าให้เกิดประสิทธิผลตอ่การ
พฒันาประเทศโดยรวม  

2. ให้ทกุภาคส่วนท่ีเก่ียวกบัการวิจยั ตลอดจนในพืน้ท่ี ได้มีส่วนร่วมกนัเสนอแนะ ปฏิบตัิ 
และตดิตามผล เพ่ือให้เกิดการพฒันางานวิจยัในทกุภาคสว่นและทกุระดบัของประเทศ อีกทัง้เพ่ือ
สง่เสริมให้เกิดงานวิจยัท่ีมีการตอ่ยอดภมูิปัญญาท้องถ่ินและตอบสนองการพฒันาประเทศมากขึน้  
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3.  เน้นงานวิจยัท่ีสอดคล้องกบันโยบายและยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ ฉบบัท่ี 8 
(พ.ศ.2555-2559) ซึง่มีการก าหนดกลยทุธ์การวิจยัท่ีสอดรับกบัแนวทางการพฒันาประเทศ บน
พืน้ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าผลการวิจยัท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 
สงัคม และสาธารณะ ในระดบัชมุชนและระดบัประเทศ  

4.  จดัสรรงบประมาณการวิจยัให้กระจายไปยงัหนว่ยงานตา่ง ๆ รวมทัง้ในภมูิภาค โดยมี
กระบวนการบริหารจดัการงบประมาณเพ่ือการวิจยัอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกลไกกระตุ้นให้เกิด
ความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานวิจยัในส่วนกลางและในส่วนภมูิภาค อนัจะน าไปสูก่ารสร้างเครือข่าย
การวิจยัและพฒันา การพฒันาศนูย์กลางการวิจยัเฉพาะทาง และการพฒันาบคุลากรการวิจยั
ร่วมกนั  

5.  ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ (พ.ศ.2555-2559) อยา่งเป็นเอกภาพ และมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินการวิจยัและติดตามประเมินผลอยา่งตอ่เน่ืองและเป็นระบบ  

6. ให้นโยบายและยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) เป็นพืน้ฐาน
เชิงนโยบายท่ีเช่ือมโยงกบัการปฏิรูประบบวิจยัของประเทศ นโยบายและยทุธศาสตร์การวิจยัของ
หนว่ยงานตา่ง ๆ รวมทัง้นโยบายการวิจยัของชาตริะยะยาว (พ.ศ.2553-2572) ซึง่จะน าไปสูก่าร
พฒันางานวิจยัท่ีมีคณุภาพ เพ่ือการพฒันาท่ีสมดลุและยัง่ยืนของประเทศ  
 

นโยบายการวิจยัของชาติดงักลา่วรองรับวิสยัทศัน์การวิจยัของชาต ิคือ “ประเทศไทยมีและ
ใช้งานวิจยัท่ีมีคณุภาพ เพ่ือการพฒันาท่ีสมดลุและยัง่ยืน” โดยมีพนัธกิจการวิจยัของชาติ คือ 
“พฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถในการวิจยัของประเทศให้สงูขึน้ และสร้างฐานความรู้ท่ีมี
คณุคา่ สามารถประยกุต์และพฒันาวิทยาการท่ีเหมาะสม และแพร่หลาย รวมทัง้ให้เกิดการเรียนรู้
และตอ่ยอดภมูิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการ
พฒันาคณุภาพชีวิตโดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจยัอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีทกุฝ่ายมีสว่นร่วม”  
 

เพ่ือให้บรรลตุามวิสยัทศัน์และพนัธกิจการวิจยัของชาติ พ.ศ.2555-2559 ส านกังาน
คณะกรรมการวิจยัแหง่ชาตไิด้ก าหนดยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ พ.ศ. 2555-2559 รวม 5 
ยทุธศาสตร์ ดงันี ้ 
 

ยทุธศาสตร์การวิจยัท่ี 1 การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการพฒันาทางสงัคม  
เป้าประสงค์การวิจยั: สร้างเสริมองค์ความรู้ให้เป็นพืน้ฐานเพ่ือความมัน่คงของประเทศ โดย

การสร้างความเข้มแข็งของสงัคม การพฒันาและยกระดบัคณุภาพชีวิตและความผาสกุของประชาชน  
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ยทุธศาสตร์การวิจยันีมุ้ง่เน้นการวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษา ระบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง วฒันธรรม สขุภาพอนามยั คณุภาพชีวิต สวสัดิการเพ่ือความมัน่คงของชีวิต ตลอดจนการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี การสร้างความเข้มแข็งและการสร้างภมูิคุ้มกนัของท้องถ่ินและสงัคม 
รวมทัง้ การเสริมสร้างศกัยภาพของชมุชนท่ีเน้นกระบวนการมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน นอกจากนี ้ยงัมุง่เน้นการพฒันาศกัยภาพเยาวชน ผู้ ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สงูอาย ุและ
การเสริมสร้างความมัน่คงของประเทศ โดยในระดบัภมูิภาคอาจมุง่เน้นในประเดน็ส าคญัท่ีมีความ
จ าเป็นต้องการผลงานวิจยัในพืน้ท่ีด้วย ทัง้นี ้ได้ก าหนดกลยทุธ์การวิจยัท่ีให้ความส าคญัในเร่ืองตา่ง ๆ 
รวม 10 กลยทุธ์ ได้แก่  

1. ปฏิรูปการศกึษา กระบวนการเรียนการสอน ทัง้ในและนอกระบบ ตลอดจนการพฒันา
ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบสนบัสนนุการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตในแตล่ะ
ท้องถ่ิน ด้วยการพฒันาคน เดก็และเยาวชน ประกอบด้วยแผนงานวิจยั ดงันี ้ 

1.1 การปฏิรูปการศกึษา ตัง้แตร่ะดบัปฐมวยัจนถึงระดบัอดุมศกึษา  
1.2 การพฒันาคณุภาพการศกึษาท่ีเหมาะสมกบัท้องถ่ิน  
1.3 การจดัการศกึษาเชิงบรูณาการกบัวิถีชีวิต อตัลกัษณ์ ความหลากหลายทาง

วฒันธรรม ความต้องการของท้องถ่ินและประชาชนในพืน้ท่ี เพ่ือพฒันาการศกึษาและการเรียนรู้ทัง้
ในและนอกระบบ  

1.4 การพฒันาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
1.5 การพฒันาเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  
1.6 การพฒันาระบบการเรียนการสอนเพ่ือสง่เสริมให้ผู้ เรียนพฒันาด้านคณุธรรม 

จริยธรรม ความมัน่คงทางอารมณ์ รวมทัง้ความสามารถในการบริโภคส่ือและขา่วสารอยา่งชาญ
ฉลาด  

2 สง่เสริม อนรัุกษ์และพฒันาคณุคา่ทางศาสนา คณุธรรม จริยธรรม ศลิปวฒันธรรมและ
เอกลกัษณ์ท่ีหลากหลาย ประกอบด้วยแผนงานวิจยั ดงันี ้ 

2.1 การสง่เสริม อนรัุกษ์และพฒันาคณุคา่ทางศาสนา ศลิปวฒันธรรมและเอกลกัษณ์
ของชาติ บนฐานภมูิปัญญาท้องถ่ิน  

2.2 องค์ความรู้ทางศลิปวฒันธรรม ประเพณี คา่นิยมและสร้างสรรค์งานศลิป์ ระดบั
ท้องถ่ิน ระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ  

2.3 การมีคณุธรรมและจริยธรรม และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสงัคม  
 2.4 การสร้างมลูคา่เพิ่มจากทนุทางสงัคมและวฒันธรรม  
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3. สง่เสริมสขุภาพ การป้องกนัโรคอบุตัใิหม่ การรักษาพยาบาลการฟืน้ฟสูมรรถภาพทาง
กายและจิตใจ การพึง่พาตนเองด้านสขุภาพ รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค  

ประกอบด้วยแผนงานวิจยั ดงันี ้ 
3.1 การป้องกนัและสง่เสริมการดแูลรักษาและฟืน้ฟสูขุภาพ  
3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสขุ  
3.3 สขุภาพของประชาชนในภาคการเกษตร อตุสาหกรรมและบริการ  
3.4 การเฝ้าระวงัพฤตกิรรมเส่ียงตอ่การติดเชือ้เอดส์  
3.5 การป้องกนัโรคอบุตัใิหมแ่ละโรคตดิตอ่ท่ีระบาดตอ่เน่ืองและโรคเรือ้รังท่ีมีผลกระทบ

ตอ่เศรษฐกิจสงัคมและครอบครัว  
3.6 การพึง่พาตนเองด้านสขุภาพและเสริมสร้างความมัน่คงด้านสขุภาพอนามยั  
3.7 การคุ้มครองผู้บริโภค  
3.8 คา่ใช้จ่ายทางสาธารณสขุและระบบการบริหารจดัการด้านบริการสาธารณสขุท่ีมี

ประสิทธิภาพ  
3.9  ความปลอดภยัส าหรับผู้ใช้บริการสขุภาพ  
3.10 การป้องกนัและแก้ปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ในกลุม่เด็ก เยาวชนและสตรี โดย

เน้นในระดบัครอบครัว โรงเรียน สถานท่ีท างาน ชมุชน และสงัคม  
3.11 การป้องกนัและแก้ไขปัญหาพฤตกิรรมสขุภาพท่ีเหมาะสมและการปลกูฝังจิต

สาธารณะเพ่ือการพฒันาสงัคมท่ียัง่ยืน  
3.12 การป้องกนัและแก้ไขปัญหาพฤตกิรรมเส่ียงทางเพศและการตัง้ครรภ์ไมพ่งึ

ประสงค์ในกลุม่เดก็และวยัรุ่น  
4. พฒันาและการคุ้มครองภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้บ้าน การแพทย์

ทางเลือก และสมนุไพร ประกอบด้วยแผนงานวิจยั ดงันี ้ 
4.1 การแพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้บ้าน และการแพทย์ทางเลือก เพ่ือสร้างองค์

ความรู้จากภมูิปัญญาท้องถ่ิน และการคุ้มครองภมูิปัญญา  
4.2 สมนุไพรเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสขุ  

5. พฒันาศกัยภาพทางการกีฬา ประกอบด้วยแผนงานวิจยั ดงันี ้ 
 5.1 การกีฬาเพ่ือการพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิตท่ีดี   
 5.2 วิทยาศาสตร์การกีฬา  
 5.3 การพฒันาความเป็นเลิศทางการกีฬาเพ่ือเป็นพืน้ฐานสูก่ารสร้างมลูคา่เพิ่มด้วยการ

กีฬา  
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6. พฒันาขีดสมรรถนะและศกัยภาพของหนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชน และการบริหาร
รัฐกิจบนพืน้ฐานของหลกัธรรมาภิบาล ประกอบด้วยแผนงานวิจยั ดงันี ้ 

6.1 การพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบตังิานของบคุลากรภาครัฐและภาคเอกชน  
6.2  การปรับปรุงและพฒันากฎหมาย ระบบงานยตุธิรรมของประเทศ และกระบวนการ

ยตุธิรรมทางเลือกในสงัคมไทย  
6.3 การพฒันารูปแบบการบริหารจดัการเพ่ือการตอ่ต้านและป้องกนัการทจุริตและการ

ประพฤตมิิชอบของภาคราชการ ภาคเอกชน และนกัการเมือง  
6.4 นโยบายและยทุธศาสตร์การบริหารจดัการและการบริหารรัฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพ 

บนพืน้ฐานของหลกัธรรมาภิบาล  
6.5 การปรับปรุงกลไกและกฏระเบียบภาครัฐ เพ่ือสนบัสนนุการพฒันาและการสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  
6.6 การมีสว่นร่วมของภาครัฐกบัเอกชนตอ่การสง่เสริมภาคการเกษตร การผลิต การ

บริการ และการค้า  
6.7 รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการด าเนินการ

ภาครัฐ  
7. จดัการปัญหายาเสพติด ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหาผู้ มีอิทธิพล 

ประกอบด้วยแผนงานวิจยั ดงันี ้ 
7.1 การพฒันาเครือขา่ยบริหารจดัการปัญหายาเสพติด  
7.2 การแก้ปัญหาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน  
7.3 การป้องกนัและปราบปรามผู้ มีอิทธิพลโดยใช้มาตรการทางสงัคมและกระบวนการ

มีสว่นร่วมของชมุชน  
8. สง่เสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัของท้องถ่ินและสงัคม ประกอบด้วย

แผนงานวิจยั ดงันี ้ 
8.1 การสร้างเสริมความเข้มแข็งของท้องถ่ิน กระบวนการและกลไกสนบัสนนุการมีสว่น

ร่วมของประชาชน และการพฒันาระเบียบชมุชน  
8.2 รัฐสวสัดกิารเพ่ือความมัน่คงของชีวิต  
8.3 การพฒันาระบบกลไกการบริหารท้องถ่ินเพ่ือเป็นภมูิคุ้มกนัและความมัน่คงในการ

บริหารและเสริมสมรรถนะการพฒันาท้องถ่ินภายใต้การเปล่ียนแปลง  
8.4 การสง่เสริมกระบวนการออมและการสร้างหลกัประกนัรายได้ ตลอดจนความมัน่คง

ในครัวเรือน  
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8.5 การพฒันาศกัยภาพและเสริมสร้างความมัน่คงในชีวิตให้กบัเยาวชน ผู้ ด้อยโอกาส 
ผู้พิการและผู้สงูอาย ุ 

8.6 การพฒันาองค์ความรู้ด้านประชาสงัคมและการจดัการความรู้เพ่ือขจดัความ
ยากจนและเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัของท้องถ่ินและสงัคม  

8.7 คา่นิยมของสงัคมไทยอนัเน่ืองมาจากโลกาภิวฒัน์  
8.8 การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการค้าบริการทางเพศ  
8.9 การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการวา่งงาน ตลอดจนการจดัการงานและอาชีพ  
8.10 การพฒันาศกัยภาพของแรงงานและการสง่เสริมทกัษะทรัพยากรบคุคลเพื่อเตรียม

ความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน  
8.11 การพฒันาระบบและกลไกการบริหารจดัการองค์กรของเกษตรกรเก่ียวกบัการ

ผลิตทางการเกษตร ในระดบัชมุชน ระดบัภมูิภาค และระดบัประเทศ ตลอดจนการสร้างการยอมรับ
ในอาชีพเกษตรกรให้ด ารงอยู่  

8.12 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน การจดัการผงัเมือง การจดัการชมุชนชนบท ชมุชน
หา่งไกล และการเช่ือมโยงการพฒันาและความเจริญระหวา่งจงัหวดัและประเทศเพ่ือนบ้าน  

8.13 การพฒันาความเข้มแข็งของสถาบนัครอบครัว และแนวทางการด ารงชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

8.14 การเสริมสร้างศกัยภาพกลุม่คนโดยเฉพาะเยาวชน ผู้พิการและผู้สงูอายุ ให้มี
บทบาทการมีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชน ท้องถ่ิน และประเทศ  

8.15 การวิจยัเพ่ือก าหนดนโยบายด้านประชากรอยา่งเหมาะสม  
9. เสริมสร้างความมัน่คงและการป้องกนัประเทศ และบรูณาการการแก้ไขปัญหา

สถานการณ์ความไมส่งบในประเทศ เพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืน ตลอดจนการปฏิรูปกระบวนการ
ยตุธิรรม การเมือง และความไมเ่ทา่เทียมในสงัคม ประกอบด้วยแผนงานวิจยั ดงันี ้ 

9.1 การสร้างความเข้าใจและความเป็นธรรมกบัชมุชนในการพฒันาพืน้ท่ีแบบมีสว่น
ร่วม การบริหารจดัการความขดัแย้ง ลดความเหล่ือมล า้เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสงัคมไทย  

9.2 หลกัการ “เข้าใจ เข้าถึง พฒันา” คณุภาพชีวิตและสงัคม การสร้างความปรองดอง 
การสร้างความสมานฉนัท์และสนัตสิขุท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชมุชนในพืน้ท่ี
จงัหวดัชายแดนและในประเทศ  

9.3 การบรูณาการการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไมส่งบในประเทศและการจดั
ชายแดน  
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9.4 การบริหารจดัการและผลกระทบอนัเน่ืองมาจากผู้ลกัลอบเข้าเมือง แรงงานตา่งด้าว 
และแรงงานตา่งถ่ิน  

9.5 ศกัยภาพและประสิทธิภาพงานการข่าวและการประชาสมัพนัธ์ภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

9.6 การยืดอายกุารใช้งาน การผลิต และสร้างชิน้สว่นอะไหล่ยทุโธปกรณ์ทดแทนการ
จดัหาจากตา่งประเทศ  

9.7 หลกัการและหลกันิยมเพ่ือการใช้ก าลงัในการรักษาความมัน่คงและป้องกนัประเทศ
ในสถานการณ์ตา่ง ๆ  

9.8 การสร้างและพฒันาแสนยานภุาพด้านตา่ง ๆ ของประเทศ เชน่ การพฒันา
ยทุโธปกรณ์ เป็นต้น  

9.9 การดแูลรักษาความมัน่คงและความปลอดภยัทางบก ทางทะเล และทางอากาศ  
9.10 ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพ่ือความมัน่คง  
9.11 กฏหมายเพ่ือการปกป้องและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางบกและทางทะเล และ

เพ่ือรองรับกฏหมายระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้พืน้ท่ีทางบกและทะเล  
9.12 ปัญหาและการด าเนินการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งจากการประกาศเขตพืน้ท่ี

เหล่ือมทบัหรือทบัซ้อนระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน  
10. วิจยัเพ่ือการปฏิรูปประเทศไทยให้มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย  

10.1 การปฏิรูปประเทศไทย  
10.2 การปฏิรูปการเมืองโดยการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน เพ่ือวางระบบการบริหาร

ประเทศให้มีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพและสอดคล้องกบัสภาพสงัคมไทยในแนวทางการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ  

10.3 ความเช่ือมโยงทางสงัคมและวฒันธรรม (Social and Cultural Connectivity) 
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 

ยทุธศาสตร์การวิจยัท่ี 2 การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  
เป้าประสงค์การวิจยั: สร้างเสริมองค์ความรู้เพ่ือเป็นพืน้ฐานสูก่ารสร้างศกัยภาพและ

ความสามารถเพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจท่ีเทา่เทียมและเป็นธรรมอยา่งสร้างสรรค์ สมดลุและยัง่ยืน 
โดยคานงึถึงหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ยทุธศาสตร์การวิจยันี ้มุง่เน้นการวิจยัเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ซึง่
ครอบคลมุการสร้างมลูคา่ผลผลิตทางการเกษตร ป่าไม้และประมง รวมทัง้ การพฒันาและจดัการ
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องค์ความรู้และภมูิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการพฒันาเศรษฐกิจชมุชนและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์อยา่งยัง่ยืน นอกจากนีย้งัมุง่เน้นการวิจยัเพ่ือการพฒันาประสิทธิภาพการผลิตทาง
อตุสาหกรรมและอตุสาหกรรมบริการซึง่ครอบคลมุถึงการทอ่งเท่ียว การพฒันาด้านพลงังาน โลจิสตกิส์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยค านงึถึงบทบาทการแขง่ขนัของประเทศภายใต้การ
เปล่ียนแปลงทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ รวมทัง้สมัพนัธภาพกบัประเทศเพ่ือนบ้าน และ
สร้างองค์ความรู้เพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยด าเนินการบนพืน้ฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุง่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ โดยในระดบั
ภมูิภาคอาจมุง่เน้นในประเด็นส าคญัท่ีมีความจ าเป็น ต้องการผลงานวิจยัในพืน้ท่ีด้วย ทัง้นี ้ได้
ก าหนดกลยทุธ์การวิจยัท่ีให้ความส าคญัในเร่ืองตา่ง ๆ รวม 8 กลยทุธ์ ได้แก่  

1. สร้างมลูคา่ผลผลิตทางการเกษตรและการพฒันาศกัยภาพในการแขง่ขนัและการพึง่พา
ตนเองของสินค้าเกษตร ประกอบด้วยแผนงานวิจยั ดงันี ้ 

1.1 การพฒันาการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มและน าไปสูก่ารแขง่ขนัและการ
พึง่พาตนเอง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งข้าว (รวมถึงข้าวพืน้เมือง) ยางพารา ข้าวโพด ปาล์มน า้มนั อ้อย มนั
ส าปะหลงั พืชผกั ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดบั  

1.2 ปศสุตัว์เพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่มและน าไปสูก่ารแขง่ขนัและการพึง่พาตนเอง โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งสกุร โคเนือ้ โคนม สตัว์ปีก และแพะ  

1.3 ประมงและการเพาะเลีย้งชายฝ่ัง เพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่มและน าไปสูก่ารแขง่ขนัและ
การพึง่พาตนเอง  

1.4 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจดัการเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร  
1.5 การพฒันามาตรฐานด้านการผลิตและผลิตภณัฑ์ด้านการเกษตร  
1.6 การผลิตอาหารปลอดภยั  
1.7 อาหารไทย และการพฒันาศกัยภาพของอาหารไทยเพ่ือส่งเสริมความสามารถใน

การแขง่ขนัทางธุรกิจระหวา่งประเทศและผลกัดนัสู่การเป็นครัวของโลก  
1.8 การผลิตเกษตรอินทรีย์  
1.9 การพฒันาวิธีการตรวจสอบคณุภาพอาหารอินทรีย์และผลิตภณัฑ์ด้านการเกษตร  
1.10 การรักษาคณุภาพผลผลิตการเกษตรหลงัการเก็บเก่ียว  
1.11 การรักษาคณุภาพและการจดัการผลผลิตการเกษตรเพ่ือการสง่ออก  
1.12 ไม้โตเร็วและไม้ยืนต้นในระบบฟาร์มเพ่ือพฒันาเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่  
1.13 การพฒันาคณุภาพและมาตรฐานสินค้าและผลิตภณัฑ์ด้านความปลอดภยัของ

อาหาร (Food Safety) รวมทัง้ความปลอดภยัของภาชนะและวสัดสุมัผสัอาหาร  



351 
 

1.14 การเพิ่มศกัยภาพของการเป็นฐานความมัน่คงด้านอาหาร (Food Security)  
1.15 การบริหารจดัการระบบชลประทานท่ีเหมาะสมในพืน้ท่ี และการใช้น า้ชลประทาน

อยา่งมีประสิทธิภาพ  
1.16 การพฒันาน า้ใต้ดนิมาใช้เพ่ือการเกษตร อปุโภคและบริโภค  
1.17 ศกัยภาพในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกบัตา่งประเทศ  
1.18 มาตรการสงวนรักษาพืน้ท่ีเหมาะสมทางการเกษตรอยา่งยัง่ยืน เพ่ือเพิ่มแนวทาง

ปกป้องพืน้ท่ีเกษตรกรรมของประเทศจากการรุกล า้ของกิจกรรมเมือง  
2. พฒันาองค์ความรู้และตอ่ยอดภมูิปัญญาท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และ

สาธารณะ เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการพฒันาเศรษฐกิจชมุชนอยา่งยัง่ยืน ประกอบด้วยแผนงานวิจยั ดงันี ้ 
2.1 การพฒันาเศรษฐกิจชมุชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2.2 กระบวนการสร้างองค์ความรู้และตอ่ยอดภมูิปัญญาท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์เชิง

พาณิชย์และสาธารณะ และสง่เสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
2.3 มาตรฐานผลิตภณัฑ์และสินค้าของท้องถ่ิน  
2.4 การจดัการผลิตและการตลาดสินค้าในระดบัชมุชนท่ีเหมาะสม โดยใช้องค์ความรู้

และภมูิปัญญาท้องถ่ิน  
2.5 การพฒันาศกัยภาพอาหารท้องถ่ินเพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจชมุชน  
2.6 รูปแบบการพฒันาเครือขา่ยวิสาหกิจชมุชนและกลุม่เครือขา่ย (Cluster) เพ่ือเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแขง่ขนัภาคการเกษตร ภาคอตุสาหกรรม และภาคบริการ  
2.7 การพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจการกลางและขนาดย่อม  

3. พฒันาประสิทธิภาพการผลิตทางอตุสาหกรรมให้เอือ้ตอ่การด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 
ประกอบด้วยแผนงานวิจยั ดงันี ้ 

3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางอตุสาหกรรมเป้าหมาย  
3.2 การเพิ่มศกัยภาพของการเป็นฐานการผลิตภาคอตุสาหกรรม  
3.3 การพฒันาวตัถดุบิในประเทศและการเพิ่มมลูคา่สินค้าเพ่ือพฒันาศกัยภาพการ

ผลิตและการตลาด  
3.4 การเพิ่มสมรรถนะและพฒันาศกัยภาพด้านอตุสาหกรรมเกษตรของประเทศ  
3.5 การเพิ่มสมรรถนะและพฒันาศกัยภาพเคร่ืองมือ อปุกรณ์ และวิธีการทางการ

เกษตรส าหรับประเทศไทย  
3.6 การพฒันาและการสร้างตลาดภายในประเทศ  
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3.7 การพฒันาและการจดัการนิคมอตุสาหกรรม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในพืน้ท่ีท่ีต้องการ
การพฒันา เพ่ือรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทนุในอนาคต  

3.8 การปรับโครงสร้างการผลิตในภาคอตุสาหกรรม โดยเน้นความเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม  

4. พฒันาศกัยภาพระดบัคณุภาพบริการในอตุสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว 
ประกอบด้วยแผนงานวิจยั ดงันี ้ 

4.1  การพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการด้านการทอ่งเท่ียว และรูปแบบการบริหาร
จดัการด้านการท่องเท่ียวอย่างเป็นธรรม  

4.2  วิสาหกิจชมุชนกบัการพฒันาการท่องเท่ียวตามอตัลกัษณ์ของท้องถ่ิน  
4.3  การพฒันาศกัยภาพบคุคลในชมุชน เพ่ือการจดัการด้านการทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืน 

เพ่ือให้ประชาชนสามารถจดัการทอ่งเท่ียวได้ด้วยตนเอง  
4.4  การพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียวท่ีมุง่เน้นให้เกิดการสร้างรายได้

และการบริหารทรัพยากรการทอ่งเท่ียวอยา่งยัง่ยืน  
4.5  การพฒันาศกัยภาพแหลง่ท่องเท่ียวอยา่งยัง่ยืน  
4.6  การพฒันาศกัยภาพบคุลากรด้านการท่องเท่ียว  
4.7  การพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ซึง่เช่ือมโยงถึง

การสร้างคณุคา่ทางสงัคมและวฒันธรรม  
4.8  การพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียวเชิงอนรัุกษ์  
4.9  การพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียวทางทะเล  
4.10 การพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ  
4.11 การพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ซึง่เช่ือมโยงกบั

วฒันธรรมด้านการเกษตรและอาหาร  
4.12 การพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียวเชิงประวตัศิาสตร์  
4.13 การพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัการจดัการ

ประชมุและการจดัแสดงนิทรรศการตา่ง ๆ (MICE Tourism - Meeting Intensive Convention 
Exhibition Tourism)   
 5. พฒันาอตุสาหกรรมผลิตพลงังานชีวภาพและพลงังานทางเลือกอ่ืน ประกอบด้วย
แผนงานวิจยั ดงันี ้ 

5.1  การพฒันาศกัยภาพแหลง่วตัถดุบิเพ่ือการผลิตพลงังานชีวภาพและพลงังาน
ทางเลือกอ่ืน รวมทัง้การก าหนดเขตการผลิต (Zoning) พืชพลงังาน  
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5.2  การพฒันาอตุสาหกรรมผลิตพลงังานชีวภาพ  
5.3  การพฒันาอตุสาหกรรมผลิตพลงังานทางเลือกอ่ืน  
5.4  การอนรัุกษ์พลงังานและการประหยดัการใช้พลงังานประเภทตา่ง ๆ แบบมีสว่นร่วม  
5.5  พลงังานทดแทนในภาคการขนสง่ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทนุการขนสง่ทกุ

ประเภท  
5.6  ความมัน่คงทางพลงังาน  
5.7  แผนพฒันาและจดัการพลงังานท่ีตอบสนองตอ่สนธิสญัญาหรืออนสุญัญาระหวา่ง

ประเทศตา่ง ๆ  
6. ยกระดบัประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสตกิส์และการขนสง่

สาธารณะท่ีมีคณุภาพ ประกอบด้วยแผนงานวิจยั ดงันี ้ 
6.1 การยกระดบัประสิทธิภาพการให้บริการด้านโลจิสตกิส์และการขนสง่สาธารณะ  
6.2 การพฒันาคณุภาพและประสิทธิภาพระบบขนสง่ผู้ โดยสารทางบก ทางน า้ และทาง

อากาศ  
6.3 การพฒันามาตรฐานการให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนสง่สาธารณะ  
6.4 การพฒันาศกัยภาพบคุลากรด้านโลจิสตกิส์และการขนส่งสาธารณะ  
6.5 การพฒันาโครงขา่ยคมนาคมและการเช่ือมโยงการคมนาคมขนสง่ระหวา่งภมูิภาค

ของไทยและระหวา่งประเทศในภมูิภาคอาเซียน (ASEAN Connectivity)  
6.6 ระบบการจดัสง่และกระจายสินค้าท่ีมีมาตรฐาน และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ

ขนสง่ผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ  
6.7 ความคุ้มคา่ทางเศรษฐกิจของวิธีการขนสง่ตา่ง ๆ  
6.8 การพฒันาการขนสง่ระบบรางของประเทศ  
6.9 การพฒันาการขนสง่ทางน า้ในประเทศ โดยครอบคลมุถึงด้านกายภาพ ชลศาสตร์ 

และอทุกวิทยา 
7. เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบด้วยแผนงานวิจยั ดงันี ้ 
7.1 การเพิ่มสมรรถนะและพฒันาศกัยภาพขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร  
7.2 ระบบฐานข้อมลูและการเช่ือมโยงข้อมลูระหว่างหนว่ยงานภาครัฐ เอกชนและ

ผู้ใช้บริการ  
7.3 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชมุชน เพ่ือผู้ ด้อยโอกาส และเพ่ือความมัน่คงของประเทศ  
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7.4 การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการแขง่ขนัและลดต้นทนุ 
รวมทัง้รองรับนโยบายเสรีทางการค้า  

7.5 การพฒันาผลิตภณัฑ์อปุกรณ์โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
7.6 การสร้างศกัยภาพและขีดความสามารถทางอตุสาหกรรมคอมพิวเตอร์และ

ซอฟท์แวร์  
7.7 การป้องกนัความเสียหายหรือแก้ไขปัญหาตอ่อปุกรณ์หรือเคร่ืองมือในระบบการ

ส่ือสาร ทัง้ภาคพืน้ดนิ มหาสมทุร และอวกาศ  
8. พฒันาเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ประกอบด้วยแผนงานวิจยั ดงันี ้ 

8.1  ผลกระทบทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเงิน และแนวทางการแก้ไขปัญหา
อนัเกิดจากวิกฤตการเงิน  

8.2  การเปล่ียนแปลงนโยบายทางการค้า ข้อตกลงการค้าเสรี และการเช่ือมอาเซียนสู่
สากล  

8.3  แนวทางการสง่เสริมการค้าและการลงทนุจากตา่งประเทศเชิงรุกและสร้างสรรค์  
8.4  การค้าชายแดนในภมูิภาคตา่ง ๆ  
8.5  การสร้างสมัพนัธภาพและการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ียัง่ยืนร่วมกบัประเทศเพ่ือนบ้าน  
8.6  ระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) ของอนภุมูิภาคท่ีมีเขตติดตอ่กบัประเทศ

เพ่ือนบ้าน  
8.7  การพฒันาพืน้ท่ีชายฝ่ังตะวนัตก (Western Seaboard)  
8.8  รูปแบบและกลไกท่ีเหมาะสมในการพฒันาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และการ

พฒันาศกัยภาพของประเทศเพ่ือรองรับการก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
8.9  ความพร้อมรับการแขง่ขนัจากข้อตกลงระหวา่งประเทศ และการเพิ่มอ านาจตอ่รอง

ให้กบัประเทศ  
8.10  การสร้างศกัยภาพการเป็นศนูย์กลางในภมูิภาคด้านสขุภาพ (Health Hub) ด้าน

การแพทย์ (Medical Hub) ด้านการศกึษา (Education Hub) และด้านการบ ารุงรักษาเคร่ืองบนิ 
(Aeronautic Maintenance Hub) และด้านอ่ืน ๆ ท่ีมีศกัยภาพในอนาคต  

8.11  นโยบายความร่วมมือเพ่ือการพฒันาสงัคม เศรษฐกิจและการเมืองระหว่าง
ประเทศท่ีเหมาะสม  

8.12  การใช้ประโยชน์จากผลการวิจยัเพ่ือสร้างศกัยภาพของประเทศในเวทีนานาชาติ
และสร้างอานาจตอ่รองให้กบัประเทศ  
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ยทุธศาสตร์การวิจยัท่ี 3 การอนรัุกษ์ เสริมสร้างและพฒันาทนุทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม  

เป้าประสงค์การวิจยั: พฒันาองค์ความรู้และฐานข้อมลูเพื่อการบริหารจดัการและการ
พฒันาทนุทางทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งเป็นระบบ โดยท้องถ่ินและ
ชมุชนมีสว่นร่วม  

ยทุธศาสตร์การวิจยันีมุ้ง่เน้นการวิจยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนรัุกษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่ง
ยัง่ยืน โดยการมีสว่นร่วมของประชาชนและสงัคม รวมทัง้การสร้างองค์ความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรดนิ 
ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรน า้ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสตัว์น า้ รวมถึงการแบง่ปันการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรอยา่งยัง่ยืน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการมีสว่นร่วมอยา่งแท้จริง (Meaningful Public 
Participation) และการวิจยัท่ีเก่ียวกบัการรองรับและฟืน้ฟหูลงัภยัธรรมชาตแิละภยัพิบตัใินระดบั
ภมูิภาคและท้องถ่ิน โดยระดบัภมูิภาคอาจมุง่เน้นในประเดน็ส าคญัท่ีมีความจ าเป็นต้องการ
ผลงานวิจยัในพืน้ท่ีด้วย ทัง้นีไ้ด้ก าหนดกลยทุธ์การวิจยัท่ีให้ความส าคญัในเร่ืองตา่ง ๆ รวม 4 กลยทุธ์ 
ได้แก่  

1. บริหารจดัการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 

ประกอบด้วยแผนงานวิจยั ดงันี ้ 
1.1  การบริหารจดัการเพ่ือการอนรัุกษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน  
1.2  การพฒันาองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ยืน  
1.3  สิ่งบง่ชีท้างภมูิศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างคณุคา่ (Value Creation) ของผลผลิตและ

ทรัพยากรธรรมชาติ  
1.4  การใช้มาตรการทางสิ่งแวดล้อมเพ่ือแก้ปัญหาการกีดกนัทางการค้าและมาตรการ

อ่ืน ๆ ระหวา่งประเทศ  
1.5  การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศกบัการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรทางการเกษตร 

ประมงและชายฝ่ัง  
1.6  การสร้างจิตส านกึในการอนรัุกษ์และรับผิดชอบตอ่ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม  
1.7  การอนรัุกษ์พืน้ท่ีท่ีส าคญัและมีความเปราะบางเชิงนิเวศ รวมทัง้การกดัเซาะชายฝ่ัง  
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1.8 การวิจยัเพ่ือฟืน้ฟแูละเพิ่มความสมบรูณ์ของพืน้ท่ีป่าอนรัุกษ์ ป่าสงวนแหง่ชาติ ป่า
ชายเลน ป่าพรุ และทรัพยากรชายฝ่ัง และการจดัการไฟป่า  

1.9  มลพิษ การจดัการมลพิษ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ รวมทัง้การบริหาร
จดัการสิ่งแวดล้อมของอตุสาหกรรมและของชมุชน โดยเฉพาะการบริหารจดัการขยะในเมือง และ
ชมุชนอยา่งมีประสิทธิภาพ  

1.10 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรชมุชน การสร้างเครือขา่ยชมุชน
ในการสงวน อนรัุกษ์และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

1.11 การอนรัุกษ์ฟืน้ฟแูละการเพิ่มจ านวนสตัว์หรือสตัว์ป่าใกล้สญูพนัธุ์  
1.12 กระบวนการยตุธิรรมด้านสิ่งแวดล้อม  

2. สร้างองค์ความรู้เก่ียวกบัทรัพยากรดินและทรัพยากรธรณี ประกอบด้วยแผนงานวิจยั 
ดงันี ้ 

2.1  ทรัพยากรดนิและวิทยาศาสตร์ทางดนิ  
2.2  การปรับปรุงคณุภาพและการบ ารุงฟืน้ฟทูรัพยากรดนิให้เหมาะสมกบัการใช้

ประโยชน์  
2.3  การป้องกนัการแพร่ระบาดและฟืน้ฟดูนิเปรีย้ว ดนิเคม็  
2.4  การพฒันา การอนรัุกษ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอยา่งมีประสิทธิภาพ  
2.5  ทรัพยากรธรณี  
2.6  การพฒันานวตักรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกบัทางสงัคมศาสตร์

เพ่ือการอนรัุกษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่อย่างชาญฉลาด  
3. พฒันาระบบการบริหารจดัการทรัพยากรน า้แบบบรูณาการและสร้างความเป็นเอกภาพ

ในการบริหารจดัการน า้ของประเทศ ประกอบด้วยแผนงานวิจยั ดงันี ้ 
3.1 การพฒันาระบบและกลไกการบริหารจดัการทรัพยากรน า้และพืน้ท่ีลุม่น า้ของ

ประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  
3.2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสร้างเข่ือนและฝาย  
3.3 การวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในเชิงบรูณาการศาสตร์ทางอตุนุิยมวิทยา อทุกวิทยา

และชลศาสตร์ เพ่ือใช้ในการบริหารจดัการทรัพยากรน า้ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
3.4 การวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการบรูณาการระหวา่งน า้ใต้ดนิและน า้ผิวดนิในการ

จดัการน า้  
4. สร้างองค์ความรู้เก่ียวกบัภยัพิบตัจิากธรรมชาตแิละอตุสาหกรรม รวมทัง้ระบบบริหาร

จดัการน า้ทว่มมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยแผนงานวิจยั ดงันี ้ 
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4.1  ภยัพิบตัจิากธรรมชาติ การสร้างองค์ความรู้และการป้องกนัภยัพิบตัธิรรมชาตแิละ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อมจากภยัพิบตัธิรรมชาติ  

4.2  การพฒันาระบบฐานข้อมลู ระบบการพยากรณ์เตือนภยัและระบบการเฝ้าระวงั
เก่ียวกบัอบุตัภิยัทางธรรมชาติ  

4.3  โครงสร้างพืน้ฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในพืน้ท่ีท่ีมีความเปราะบางหรือเส่ียงตอ่ภยั
พิบตัอินัเกิดจากภาวะโลกร้อน ตลอดจนธรณีพิบตัแิละการเกิดคล่ืนยกัษ์ในทะเล  

4.4  ภยัพิบตัจิากอตุสาหกรรมและสร้างองค์ความรู้และการป้องกนัภยัจากอตุสาหกรรม
ด้วยเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) และเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
(Environmentally Friendly Technology/Green Technology)  

4.5  การรองรับสถานการณ์และการฟืน้ฟท่ีูเหมาะสมเม่ือเกิดสาธารณภยั และภายหลงั
การเกิดภยัธรรมชาติและภยัพิบตัิ  

4.6  การเตรียมความพร้อมของบคุลากรด้านสขุภาพในการจดัการและการฟืน้ฟเูม่ือเกิด
พิบตัภิยัและสาธารณภยั  

4.7 ผลกระทบด้านสุขภาพกาย จิต สงัคมและจิตวิญญาณของผู้ประสบภัยพิบตัิและ
สาธารณภยั  

4.8  การดแูลและฟืน้ฟผูู้ประสบภยัพิบตัแิละสาธารณภยั  
4.9  การเตรียมความพร้อมของชมุชนในการรับสถานการณ์ภัยพิบตัแิละสาธารณภยั  

 

ยทุธศาสตร์การวิจยัท่ี 4 การสร้างศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการพฒันานวตักรรมและ
บคุลากรทางการวิจยั  

เป้าประสงค์การวิจยั: พฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศและการพึง่พา
ตนเอง โดยใช้ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาการตา่ง ๆ อย่างสมดลุและ
เหมาะสม  

ยทุธศาสตร์การวิจยันี ้มุง่เน้นการวิจยัเพ่ือสร้างองค์ความรู้และตอ่ยอดภมูิปัญญาของ
ประเทศและสาธารณะ ตลอดจนเสริมสร้างศกัยภาพการวิจยัของประเทศ โดยในระดบัภมูิภาคอาจ
มุง่เน้นในประเดน็ส าคญัท่ีมีความจ าเป็นต้องการผลงานวิจยัในพืน้ท่ีด้วย ทัง้นี ้ได้ก าหนดกลยทุธ์การ
วิจยัท่ีให้ความส าคญัในเร่ืองตา่ง ๆ รวม 2 กลยทุธ์ ได้แก่  

1. พฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมสูเ่ชิงพาณิชย์ รวมทัง้องค์ความรู้ใหมท่าง
วิทยาศาสตร์ ทางสงัคมศาสตร์และการพฒันาองค์ความรู้ใหมใ่นวิทยาการตา่ง ๆ ประกอบด้วย
แผนงานวิจยั ดงันี ้ 
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1.1  การวิจยัและพฒันานวตักรรม สิ่งประดษิฐ์และองค์ความรู้ใหมท่างวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เชน่ เทคโนโลยีชีวภาพ วสัดศุาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร นาโน
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุ สตัว์ทดลองและวิธีการอ่ืนเพ่ือทดแทนการใช้สตัว์ 
เทคโนโลยีด้านอาวธุยทุโธปกรณ์ เป็นต้น  

1.2 การวิจยัและพฒันานวตักรรม สิ่งประดษิฐ์และองค์ความรู้ใหมท่างสงัคมศาสตร์  
1.3 การวิจยัและพฒันานวตักรรม สิ่งประดษิฐ์ และองค์ความรู้ใหมท่างวิทยาการอ่ืน ๆ  
1.4 การสร้างองค์ความรู้จากการตอ่ยอดภมูิปัญญาท้องถ่ินและของประเทศด้วย

หลกัการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือการใช้ประโยชน์ในการพฒันาประเทศและเพ่ือการพึง่พาตนเอง  
1.5 การน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารพฒันานวตักรรมและองค์ความรู้

อยา่งเป็นรูปธรรมท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพของท้องถ่ินด้วยหลกัการทางวิทยาศาสตร์  
1.6 การสร้างนวตักรรมและองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีสะอาด และเทคโนโลยีท่ีเป็น

มิตรกบัสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly Technology / Green Technology)  
1.7  การพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) 

ภมูิสารสนเทศ (Geoinformatics) และวิทยาการปัญญา (Cognitive Science) เพ่ือการแขง่ขนัและ
รองรับนโยบายเขตการค้าเสรี  

1.8  การเสริมสร้างความเช่ียวชาญเฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการทหาร  
1.9 การวิจยัในเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่มให้ภาคการผลิตและเศรษฐกิจ  

2. สร้างศกัยภาพและความสามารถของทรัพยากรบคุคลทางการวิจยัในวิทยาการตา่ง ๆ 
ประกอบด้วยแผนงานวิจยั ดงันี ้ 

2.1 ความต้องการนกัวิจยัในวิทยาการสาขาตา่ง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน และการ
พฒันาแผนความต้องการก าลงัคนด้านการวิจยัของประเทศ  

2.2 การพฒันาศกัยภาพและความสามารถของนกัวิจยัรุ่นใหม่ นกัวิจยั และนกับริหาร
การวิจยัให้มีมาตรฐานของวิชาชีพในวิทยาการตา่ง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนกัวิจยั
ในชมุชนท้องถ่ินในภาคประชาชน ท่ีควรเน้นทัง้ปริมาณและคณุภาพ รวมถึงมีชอ่งทางความก้าวหน้า
ของอาชีพนกัวิจยั  

 2.3 การพฒันาผู้ชว่ยนกัวิจยัในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  
 
ยทุธศาสตร์การวิจยัท่ี 5 การปฏิรูประบบวิจยัของประเทศเพ่ือการบริหารจดัการความรู้ 

ผลงานวิจยั นวตักรรม สิ่งประดษิฐ์ ทรัพยากรและภมูิปัญญาของประเทศสูก่ารใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์และสาธารณะด้วยยทุธวิธีท่ีเหมาะสม ท่ีเข้าถึงประชาชนและประชาสงัคมอยา่งแพร่หลาย  
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เป้าประสงค์การวิจยั: พฒันาระบบและกลไกการปฏิรูประบบวิจยัของประเทศเพ่ือบริหาร
จดัการความรู้ของประเทศอยา่งมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ  

ยทุธศาสตร์การวิจยันี ้มุง่เน้นการวิจยัเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จดัการด้านการวิจยัของประเทศ โดยในระดบัภมูิภาคอาจมุง่เน้นในประเดน็ส าคญัท่ีมีความจ าเป็น
ต้องการผลงานวิจยัในพืน้ท่ีด้วย ทัง้นี ้ได้ก าหนดกลยทุธ์การวิจยัท่ีให้ความส าคญัในเร่ืองตา่ง ๆ รวม 
2 กลยทุธ์ ได้แก่  

1. วิจยัเพ่ือการปฏิรูประบบวิจยัของประเทศ ประกอบด้วยแผนงานวิจยั ดงันี ้ 
1.1 การพฒันาระบบบริหารการวิจยัของประเทศในแตล่ะระบบ เชน่ ระบบนโยบายการ

วิจยั ระบบสนบัสนนุทนุวิจยั ระบบทนุอดุหนนุการวิจยั ระบบสถาบนัการวิจยั ระบบบคุลากรวิจยั 
ระบบโครงสร้างพืน้ฐานส าหรับการวิจยั ระบบมาตรฐานการวิจยั ระบบการจดัการผลผลิตการวิจยั 
และระบบการติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  

1.2  การบริหารจดัการความรู้ ผลงานวิจยั นวตักรรม สิ่งประดษิฐ์ ทรัพยากร และภมูิปัญญา
ของประเทศสูก่ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การใช้ประโยชน์โดยชมุชน ท้องถ่ินและสาธารณะ  

1.3  การพฒันาระบบเครือข่ายการวิจยั (Research Network) เพ่ือเสริมรอยตอ่ท่ีขาดหาย 
(Missing Links) ของหว่งโซ่คณุคา่การวิจยั (Research Value Chain)  

1.4  ระบบการสง่เสริมการวิจยัในภาคเอกชนเพื่อการพฒันาทางเศรษฐกิจ สงัคมและ
เทคโนโลยี  

1.5  ระบบการสร้างแรงจงูใจให้ภาคเอกชนในตา่งประเทศมาลงทนุวิจยัในประเทศ  
1.6  ระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญา และแนวทางการ

ผลกัดนัสูก่ารสร้างทรัพย์สินทางปัญญา  
1.7  การน าทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์และสร้างมลูคา่เพิ่มในเชิงพาณิชย์และ

สาธารณะ  
1.8  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการวิจยัทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมูิภาค เพ่ือ

สร้างความพร้อมและสร้างขีดความสามารถของประเทศ  
1.9  การพฒันาระบบฐานข้อมลูเพ่ือการบริหารการวิจยัของประเทศ  
1.10 การเข้าถึงทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาการสาขาตา่ง ๆ 

ของประชาชน ตลอดจนการเข้าถึงองค์ความรู้ในประเทศและจากตา่งประเทศ  
1.11 การพฒันาองค์กรวิจยัระดบัชมุชนและการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจยัใน

ระดบัภมูิภาค  
1.12 ระบบการบริหารการวิจยัในระดบัภมูิภาค  
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1.13 การพฒันาองค์ความรู้ คณุคา่ทางภมูิปัญญา และอตัลกัษณ์ทางศลิปะ วฒันธรรม 
หตัถกรรม และความหลากหลายของกลุม่คน สร้างมลูคา่สูก่ารตลาด ด้วยกระบวนการบนพืน้ฐาน
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้ ลดชอ่งวา่ง
ทางเศรษฐกิจ  

1.14 การจดัการองค์ความรู้สูก่ารส่ือสารระดบัชมุชนฐานรากด้วยภมูิปัญญาและ
วิทยาการสูก่ารจดัการอยา่งเหมาะสม  

1.15 การพฒันากลไกการสร้างความร่วมมือด้านการวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพระหวา่ง
ภาครัฐ สถาบนัการศกึษา และเอกชน รวมทัง้ตา่งประเทศ  

1.16 การปฏิรูประบบกฎหมายให้เอือ้ตอ่การประกอบการและการสง่เสริมการลงทนุ
วิจยัพฒันาของภาคเอกชน  

2. วิเคราะห์และประเมินผลเพ่ือการพฒันาศกัยภาพและความสามารถด้านการวิจยัของ
ประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยแผนงานวิจยั ดงันี ้ 

2.1 ระบบการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพฒันาศกัยภาพและความสามารถด้าน
การวิจยัของประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  

2.2 การพฒันามาตรฐานการวิจยัของประเทศ  
2.3 การพฒันาดชันีด้านการวิจยัท่ีเหมาะสมแก่การพฒันาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

และการพฒันาประเทศ  
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายสาขา  (กลุม่เร่ืองท่ีควรมุง่เน้น) 
จาก 5 ยทุธศาสตร์การวิจยัดงักลา่ว เม่ือพิจารณาความส าคญักลุม่เร่ืองวิจยัท่ีควรมุง่เน้น 

โดยค านงึถึงวิกฤตกิารณ์ท่ีเกิดขึน้ ความต้องการผลงานวิจยัและความรู้เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาและ
น าไปสูก่ารเสริมสร้างและการพฒันาประเทศโดยเร็ว ก าหนดยทุธศาสตร์การวิจยัหรือกลุม่เร่ืองวิจยัท่ี
ควรมุง่เน้น 15 กลุม่เร่ือง ดงันี ้ 
  

1. ด้านการประยกุต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือพฒันาภมูิปัญญาท้องถ่ินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่ดีกินดี

มีความสขุของประชาชนและเพ่ือพฒันาชมุชนอยา่งยัง่ยืน  
มีวตัถปุระสงค์ในการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้ 
1) ด้านธุรกรรมเก่ียวกบัการประกอบอาชีพและสร้างรายได้  
2) ด้านการบริหารจดัการการศกึษาให้เข้มแข็ง  
3) ด้านการสร้างชมุชนสขุภาพแข็งแรง  
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4) ด้านการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ศลิปวฒันธรรม และภมูิปัญญาท้องถ่ิน  
5) ด้านการเสริมสร้างชมุชนปลอดอบายมขุ  
6) ด้านการบริหารจดัการกองทนุหมูบ้่าน  
7) ด้านการเสริมสร้างระบบการออมและ/หรือสวสัดกิารชมุชน  

 

2. ด้านความมัน่คงและวฒันธรรมของชาตแิละการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
การวิจยัด้านความมัน่คงและวฒันธรรมของชาตแิละการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

ประกอบด้วย 3 หวัข้อ ดงันี ้ 
1) การปฏิรูปภาครัฐ (Public-Sector Reforms) และการบริหารจดัการภาครัฐแนว

ใหม ่(New Public Management)  
2) นโยบายสาธารณะ (Public Policies) ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

(Democratic Government)  
3) ระบบการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)  
กรอบการวิจยั  
1) การสร้างความปรองดองบนพืน้ฐานของความเป็นธรรม ความเสมอภาค และความ

รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ (Accountability) ประกอบด้วย 3 หวัข้อยอ่ย ได้แก่  
1.1) แนวทางบรูณาการการท างานของกลไกการตรวจสอบการทจุริตและประพฤติ

มิชอบเพ่ือให้เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานอนัประกอบด้วย ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปราม การทจุริตแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.) ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ ส านกังานผู้ตรวจการแผน่ดนิ 

1.2) แนวทางการตรวจสอบการท างานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญูและองค์กรใน
กระบวนการยตุธิรรม โดยการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน  

1.3) แนวทางการส่ือสารเพ่ือปรับกระบวนทศัน์การอยูร่่วมกนัด้วยสนัตวิิธีในกรณี
ของ  

1.3.1) ความขดัแย้งทางการเมืองท่ีมีแนวโน้มน าไปสูก่ารใช้ความรุนแรง  
1.3.2) ความขดัแย้งท่ีใช้ความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้  
1.3.3) การเห็นคณุคา่ของพหวุฒันธรรมในสงัคมไทย  

2) การเข้าถึงระบบบริการสาธารณสขุของประชาชนทกุกลุม่อยา่งเสมอภาคและมี
ประสิทธิภาพ  
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3) การมีสว่นร่วมอยา่งเหมาะสมเพ่ือสร้างความมัน่คงทางสงัคม วฒันธรรม และความ
ยัง่ยืนของการพฒันาของภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ประกอบด้วย 3 หวัข้อย่อยได้แก่ 

3.1) บทบาทภาคธุรกิจเอกชนในการพฒันา: จากบรรษัทภิบาล (Corporate 
Social Responsibility) สูก่ารสร้างคา่นิยมร่วมกนั (Creating Shared Value) เพ่ือการอยูร่่วมกบั
ชมุชนและสิ่งแวดล้อม และวฒันธรรม  

3.2) บทบาทของชมุชน ชมุชนท้องถ่ิน ชมุชนท้องถ่ินดัง้เดมิ ภาคธุรกิจพืน้ฐานของ
ท้องถ่ิน ในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และวฒันธรรม  

3.3) บทบาทของสภาองค์กรชมุชนกบัการมีสว่นร่วมในการสร้างความปรองดองในชาต ิ 
4) นโยบายแรงงานตา่งด้าว: ความสมดลุระหวา่งความมัน่คง วฒันธรรม การพฒันา 

และสิทธิมนษุยชน  
5) แนวทางการเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาภยัพิบตัแิละภยั

ธรรมชาตอิยา่งบรูณาการ โดยการมีสว่นร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน  
6) การวิจยัเพ่ือผลิตวสัดอุปุกรณ์ท่ีเกิดประโยชน์ตอ่การเพิ่มขีดความสามารถในการ

ปฏิบตังิานด้านความมัน่คง และสามารถน าไปใช้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทัง้เพิ่มขีด
ความสามารถในด้านความมัน่คงของประเทศ  

7) การสร้างความเช่ือมโยงกบัประชาคมระหวา่งประเทศในระดบัทวิภาคีและพหภุาคี
ประกอบด้วย 2 หวัข้อยอ่ย ได้แก่  

7.1) การสร้างความสัมพันธ์ในระดบัภูมิภาคเพ่ือสร้างความมั่นคงทางการเมือง  
เศรษฐกิจ และวฒันธรรม ใน 3 วงรอบ ได้แก่ ASEAN และภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก (APEC) 

7.2) ความสมัพนัธ์กบัประชาคมโลกมสุลิมเพ่ือการพฒันาความร่วมมือในมิติตา่ง ๆ 
เชน่ ด้านวฒันธรรม ด้านการศกึษา ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น  

 

3. ด้านปฏิรูปการศกึษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้  
1) การเสริมสร้างศีลธรรม คณุธรรมและจริยธรรม และคณุคา่ทางวฒันธรรมประชาชน

เพ่ือความมัน่คงของประเทศ  
2) ระบบการเรียนการสอน (หลกัสตูร ส่ือ การประเมินผล) เพ่ือยกระดบัคณุภาพ

การศกึษาของประเทศ ได้แก่  
2.1) นโยบายการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาท่ีสนองความต้องการของประเทศ 

(อดีต ปัจจบุนั และอนาคต)  
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2.2) การสร้างส่ือเทคโนโลยีการศกึษาท่ีเสริมสร้างสมรรถนะในการสอนของผู้สอน
และการเรียนรู้ของผู้ เรียน  

2.3) การพฒันาศกัยภาพของครูด้านการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน  
2.4) การวิเคราะห์ความเหมาะสมและความสอดคล้องของระบบการวดัและ

ประเมินผลผู้ เรียนระดบัโรงเรียนและระดบัชาติ  
2.5) ความสามารถในการใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีเกิดจากทรัพยากรบคุคลหรือภมูิปัญญา

ท้องถ่ินของชาตแิละนานาชาตหิรือจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือเสริมสร้างทกัษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

3) การพฒันาระบบข้อมลูการศกึษาเพ่ือใช้ประโยชน์ด้านการพฒันาการศกึษาของ
ประเทศ 

4) การจดัการศกึษาส าหรับประชากรกลุม่พิเศษ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
5) การศกึษาเพ่ือความเข้มแข็งของคนไทยในประชาคมอาเซียน ได้แก่  

5.1) การพฒันาตวับง่ชีค้วามสาเร็จของการจดัการศกึษาของสถานศกึษาเพ่ือการ
เป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนท่ีมีคณุภาพ  

5.2) การวิเคราะห์สภาพและแนวโน้มการจดัการศกึษาของสถานศกึษาทกุระดบัท่ี
สนองการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัตสิขุของประชาคมอาเซียน  

5.3) แนวทางการพฒันาการศกึษาเพ่ือความเข้มแข็งของคนไทยและประเทศใน
ประชาคมอาเซียน (ความสามารถด้านภาษาองักฤษ สมรรถนะข้ามวฒันธรรม (Cross-cultural 
Competency) ทกัษะชีวิต ฯลฯ)  

 

4. ด้านการจดัการทรัพยากรน า้  
การก าหนดทิศทางของนโยบายการบริหารจดัการน า้ระดบัประเทศ (National Policy/ 

National Master Plan) และการศกึษาวิจยัเพ่ือลดผลกระทบจากภยัพิบตัิ โดยหาระบบท่ีเหมาะสม
ส าหรับการประกนัภยัและการชดเชย การกระจายความช่วยเหลือให้ทัว่ถึงผู้ ได้รับผลกระทบจากภยั
พิบตั ิรวมทัง้เพ่ือจดัท าบทเรียนในการจดัการภยัพิบตัขิองประเทศไทย 

วตัถปุระสงค์  
1)  เพ่ือศกึษาวิจยัหาทิศทางท่ีเหมาะสมของนโยบายการบริหารจดัการน า้

ระดบัประเทศเพ่ือแก้ปัญหาท่ีส าคญัของการบริหารจดัการน า้ การขาดแคลนน า้ ปัญหาอทุกภยั 
คณุภาพน า้ การจดัการในขณะเกิดภยัพิบตัิ (Extreme Events) และการจดัล าดบัความส าคญัของ
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การใช้น า้ในภาคสว่นตา่ง ๆ ขณะเกิดการขาดแคลนน า้ (Equitable Water Management) การ
จดัการฐานข้อมลูกลางด้านน า้ (ข้อมลูด้านภมูิอากาศ น า้ทา่ น า้ใต้ดนิ น า้ทะเล) ระดบัประเทศ  

2)  เพ่ือศกึษาวิจยัหาโครงสร้างและกลไกท่ีเหมาะสมของการบริหารจดัการน า้
ระดบัประเทศ เชน่ บทบาทของคณะกรรมการน า้แหง่ชาติและคณะกรรมการลุม่น า้ การแบง่ภารกิจ
ของหนว่ยงานราชการ ความเช่ือมโยงระหวา่งหนว่ยงานส่วนกลาง สว่นภมูิภาค และท้องถ่ิน และ
เครือข่ายองค์กรวิจยัน า้ระดบัประเทศ เป็นต้น ทัง้ในสถานการณ์ปกติและชว่งท่ีเกิดภยัพิบตัิ  

3) เพ่ือศกึษาวิจยัหาระบบท่ีเหมาะสมส าหรับการประกนัภยัและการชดเชย การ
กระจายความชว่ยเหลือให้ทัว่ถึงให้กบัผู้ ได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิ รวมทัง้เส้นทางการเข้าถึงพืน้ท่ี
ประสบภยั  

4)  เพ่ือศกึษาบทเรียนในการจดัการภยัพิบตัขิองตา่งประเทศ เพ่ือหาแนวทางส าหรับ
ปรับใช้กบัประเทศไทย  

5)  เพ่ือถอดบทเรียนหลงัจากการเกิดภยัพิบตัจิากน า้ท่ีเกิดขึน้จริงในประเทศไทย 
(Problem Base Learning)  

 

5.  ด้านภาวะโลกร้อนและพลงังานทางเลือก  
1) การวิจยัเชิงนโยบายแนวทางการจดัการขยะชมุชนเพ่ือการผลิตพลงังานและใช้

ประโยชน์ในระดบัท้องถ่ินและระดบัจงัหวดั (การน าไปใช้ประโยชน์ การเพิ่มมลูคา่ ในด้าน
อตุสาหกรรม) 

2)  การวิจยัเชิงนโยบายการทบทวนสว่นเพิ่มราคารับซือ้ไฟฟ้าของพลงังานทางเลือก
ชนิดตา่ง ๆ ของประเทศ รวมทัง้ท าการประเมินศกัยภาพพลงังานทางเลือกท่ีได้ ทบทวนสว่นเพิ่ม
ราคารับซือ้ไฟฟ้าตามอตัราท่ีเพิ่มขึน้ในระดบัตา่ง ๆ  

3) การวิจยัเชิงนโยบายการประเมินศกัยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลงัน า้ท้ายอา่งเก็บ
น า้ของประเทศท่ีมีการก่อสร้างและใช้งานอยูแ่ล้ว โดยให้ศกึษาศกัยภาพด้านเทคนิคด้านทรัพยากร 
ด้านเศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง เชน่ กฎหมาย  

4) การวิจยัเชิงนโยบายเพ่ือประเมินศกัยภาพด้านทรัพยากร (Resource Potential 
Assessment) พืชน า้มนั (ปาล์มน า้มนั) ของประเทศเพ่ือการผลิตไบโอดีเซล โดยเน้นการใช้พลงังาน
ทางเลือกในภาคขนสง่ในระยะ 10 ปี ของประเทศ  

5) การวิจยัโครงการต้นแบบน าร่องการจดัการขยะระดบัมหาวิทยาลยัอยา่งครบวงจร
และเหมาะสม  
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6) การวิจยัและพฒันากระบวนการผลิต (Process) ไบโอดีเซลท่ีเหมาะสมและลด
ต้นทนุท่ีสามารถขยายผลในระดบัโครงการต้นแบบน าร่องได้  

7) การส ารวจและประเมินศกัยภาพพนัธุ์พืชน า้มนัทางเลือกชนิดใหมเ่พ่ือเป็นวตัถดุิบ
ผลิตไบโอดีเซล เชน่ สบูแ่ดง สบูเ่ลือด มะกอกฝร่ัง (ฝ่ินต้น) หนมุานนัง่แท่น เข็มปัตตาเวีย เมล็ด
ยางพารา หรือชนิดอ่ืนท่ีนา่สนใจ โดยงานวิจยัดงักลา่วต้องมีข้อมลูพืน้ฐานเบือ้งต้น แสดงผลยืนยนั
ได้วา่พนัธุ์พืชชนิดนัน้ ๆ มีศกัยภาพและมีความเป็นไปได้ในการน ามาใช้เป็นวตัถดุบิ  

 

6.  ด้านการเพิ่มมลูคา่สินค้าเกษตรเพ่ือการสง่ออกและลดการน าเข้า  
1) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร  

1.1) การพฒันาการผลิตพืช 29 ชนิด  

 กลุม่พืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด สบัปะรด และพืชตระกลูถัว่ (ถัว่เหลือง ถัว่เขียว 
และถัว่ลิสง)  

 กลุม่ไม้ผล ได้แก่ ล าไย ลิน้จ่ี มะละกอ มงัคดุ ทเุรียน มะพร้าว มะมว่ง 
ลองกอง ลางสาด พทุรา มะยงชิด ฝร่ัง ส้ม ส้มโอ เงาะ และกล้วย (กล้วยไข่ กล้วยหอม และกล้วย
น า้ว้า)  

 กลุม่พืชผกั และเห็ด ได้แก่ พืชตระกลูผกั หนอ่ไม้ฝร่ัง พริก กระเจ๊ียบเขียว 
มนัฝร่ัง และเห็ด  

 กลุม่ไม้ดอกไม้ประดบั ได้แก่ กล้วยไม้  

 กลุม่พืชพลงังาน ได้แก่ อ้อย และปาล์มน า้มนั  

 กลุม่พืชตดัตอ่พนัธุกรรม ได้แก่ พืช GMOs  
1.2) การพฒันาการผลิตสตัว์ และผลิตภณัฑ์สตัว์เศรษฐกิจ (สกุร สตัว์ปีก และสตัว์

เคีย้วเอือ้ง)  
1.3) การพฒันาการผลิตสตัว์น า้เศรษฐกิจ และพรรณไม้น า้เศรษฐกิจ 

2) แผนงานการเพิ่มมลูคา่สินค้าเกษตรโดยการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์มลูคา่สงู (สตัว์ 
วสัดเุหลือทิง้จากอตุสาหกรรมเกษตร และพืช ยกเว้น ข้าว มนัส าปะหลงั และยางพารา)  

  

7.  แผนงานวิจยัการป้องกนัโรค การรักษาสขุภาพ และการฟืน้ฟสูขุภาพ  
1) การป้องกนัโรคและสขุภาพ  
 1.1) โรคตดิเชือ้ท่ียงัคงเป็นปัญหาของประเทศ  

 ระบาดวิทยาของโรคตดิเชือ้ท่ียงัคงเป็นปัญหาในประเทศไทย  
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 การจดัอนัดบัความส าคญัทบทวนหาความส าคญัของโรคดงักล่าวเพ่ือการ
ใช้ทรัพยากรท่ีเหมาะสม  

 การศกึษาเชิงลกึเพ่ือเป็นพืน้ฐานในการพฒันาวคัซีน  

 การพฒันายาและวคัซีนในการดแูลรักษาและป้องกนั  

 ประสิทธิภาพและความคุ้มคา่ของการป้องกนัและดแูลรักษาโรคดงักล่าว  

 การสร้างระบบกลไกทางการวิจยัและการรักษาด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ท่ีเหมาะสมของประเทศ  

1.2 โรค Metabolic Syndrome  

 ระบาดวิทยา ปัจจยัเส่ียงและแนวทางการป้องกนัและแก้ไข  

 มาตรการเฝ้าระวงัโรค Metabolic Syndrome ในชมุชน  

 การรักษาโรคโดยการออกก าลงักายหรือกิจกรรมตา่ง ๆ เชงิวิทยาศาสตร์
การกีฬาเพ่ือป้องกนัและรักษาโรค  

 ปัญหา Metabolic Syndrome ในประชากรวยัเด็ก วยัเจริญพนัธุ์ และวยั
แรงงาน  

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งพนัธุกรรม และ Metabolic syndrome  
1.3 การใช้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในการรักษาโรค  

 การศกึษาการใช้การแพทย์แผนไทย หรือแพทย์ทางเลือก และภมูิปัญญา
ไทย เชน่ การนวดในการบ าบดัความเจ็บปวดเรือ้รังจากระบบกระดกูและป่วยเรือ้รัง การฝังเข็ม การ
ใช้ยาสมนุไพรร่วมกบัการรักษาแผนปัจจบุนั  

 การศกึษาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนกลไกการออกฤทธ์ิ
และพิษวิทยาแบบครบวงจรของสมนุไพรและต ารับแผนโบราณท่ีบรรจเุข้าบญัชียาหลกั เพ่ือน ามาใช้
เป็นยาใหมใ่นการรักษาโรคตา่ง ๆ  

1.4 อบุตักิารณ์ของโรคท่ีเกิดใหม่ และโรคท่ีเกิดซ า้อนัเน่ืองมาจากผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลงของโลก และสงัคม 

 การคาดการณ์จากการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรมของพาหะน าโรคใน
ภาวะโลกร้อนท่ีจะก่อให้เกิดปัญหาให้กบัคน  

 การศกึษาเก่ียวกบัพาหะน าโรค เชน่ ยงุ นก หน ูและหอย เป็นต้น  

 การรักษาโรคท่ีเกิดจากพาหะน าโรคในข้อ (2)  

 การคาดการณ์การใช้สารเสพตดิชนิดใหม่ ๆ 
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1.5 ปัญหาโรคทางพนัธุกรรมในประเทศไทย 

 การวิจยัเพ่ือแก้ไขและป้องกนัโรคพนัธุกรรมท่ีเป็นปัญหาของประเทศ เชน่ 
โรคเลือด โรคออทิสตกิ และโรคปัญญาอ่อน  

 บทบาทของพนัธุกรรม กบัการเกิดโรคมะเร็งของระบบ และอวยัวะตา่ง ๆ 
เชน่ มะเร็งชอ่งปาก มะเร็งปากมดลกู มะเร็งเต้านม ระบบทางเดนิอาหาร และอ่ืน ๆ  

 การวิจยัทางเภสชัพนัธุศาสตร์ (Personalized Medicine)  
2) เวชภณัฑ์และวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์ 
 2.1) การพฒันาผลิตอปุกรณ์และเคร่ืองมือท่ีมีอยู่แล้วให้มีคณุภาพดีขึน้ แตร่าคา

ถกูลง  
2.2) ค้นหาสิ่งใหม ่ๆ อปุกรณ์และเคร่ืองมือใหม ่ๆ โดยด าเนินการแบบบรูณาการ

ของสหวิทยาการ เชน่ การประดษิฐ์เคร่ืองมือตรวจสอบ/ตรวจวดัทางชีววิทยา เพ่ือใช้ประโยชน์
ในทางการแพทย์ 

2.3) ใช้หลกัการและพืน้ฐานของวิศวกรรมศาสตร์ผสมผสานกบัความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ สูก่ารประดิษฐ์คิดค้นสร้างเคร่ืองมือต้นแบบ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการ
วินิจฉยัโรค และรักษาโรคท่ีพบได้บอ่ย  

2.4) การผลิตและพฒันาอปุกรณ์ส าหรับคนพิการ เพ่ือชว่ยท าให้คณุภาพชีวิตของ
บคุคลเหลา่นีดี้ขึน้ เชน่ ผลิตเคร่ืองมือช่วยการเดนิของคนตาบอด และคนพิการอนัเกิดจากโรคหรือ
อบุตัเิหต ุและพฒันาอปุกรณ์ชว่ยฟังสาหรับคนหหูนวก เป็นต้น  

2.5) การพฒันาชดุทดสอบ (Test kit) ท่ีมีประสิทธิภาพและราคาถกู ส าหรับ
วินิจฉยัโรคตา่ง ๆ เชน่ ชดุตรวจโรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และวณัโรค เป็นต้น  

 

8. ด้านการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมและการพฒันาคณุคา่ความหลากหลายทางชีวภาพ  
 1) การวิจยั “เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและชมุชนในการ

บริหารจดัการสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งยัง่ยืนในลกัษณะการบรูณาการ
และการถ่ายทอดความรู้สูท้่องถ่ินและชมุชน” เชน่  

 การสร้างองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและชมุชนเพ่ือการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

 การสง่เสริมและสนบัสนนุการมีสว่นร่วมในการจดัการสิ่งแวดล้อมฯ ทกุระดบั  

 การถ่ายทอดความรู้ในการจดัการสิ่งแวดล้อมฯ ทกุระดบั  

 การสร้างจิตส านกึ ความตระหนกัเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม  
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 การบรูณาการเพ่ือการจดัการสิ่งแวดล้อมฯ และพฒันาคณุคา่ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระดบัพืน้ท่ี ท้องถ่ิน และชมุชน  

 การพฒันาและตอ่ยอดองค์ความรู้และภมูิปัญญาท้องถ่ิน (การเช่ือมโยงฐาน
ทรัพยากร จากองค์กรในท้องถ่ิน เชน่ เยาวชน ชมุชน โรงเรียน องค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน โครงการ
พระราชด าริ หนว่ยงานสนองพระราชด าริฯ สถาบนัการศกึษา และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง)  

 2) การวิจยั “การป้องกนั การลด การบ าบดัมลพิษสิ่งแวดล้อม และฟืน้ฟคูณุภาพ
สิ่งแวดล้อม” เชน่  

 ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการบ าบดัมลพิษจากกิจกรรมภาคเกษตรกร 
อตุสาหกรรมและชมุชน หรือภาคบริการ  

 จลุินทรีย์ และสตัว์ (ชีวภาพบ าบดั)  

 พืชบ าบดั (สาหร่าย แฝก พืชพืน้เมืองอ่ืน ๆ ฯลฯ)  

 การจดัการมลพิษและของเสียสิ่งแวดล้อมตา่ง ๆ  

 การบริโภคและการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  

 การฟืน้ฟคูณุภาพสิ่งแวดล้อม เชน่ เหมืองแร่ พืน้ท่ีดนิเคม็ และปนเปือ้นมลพิษ 
เป็นต้น  

 การใช้ประโยชน์จากของเหลือใช้ และของเสียจากภาคสว่นตา่ง ๆ  
 3) การวิจยั “ผลกระทบและการแก้ไขสภาวะการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศตอ่ความ

หลากหลายทางชีวภาพ และคณุภาพสิ่งแวดล้อม” เชน่  

 ผลผลิตพืชอาหารและผลผลิตสตัว์ (โคนม โคเนือ้ สกุร กระบือ เป็ด ไก ่ฯลฯ)  

 ฤดกูาลเพาะปลกู การปรับปรุงระบบการจดัการฟาร์ม  

 การปรับปรุงพนัธุ์พืชและสตัว์ให้สอดคล้องกบัฤดกูาล  

 การเปล่ียนแปลงตามฤดกูาล (Phenology) ของพืชและสตัว์ (การปรับตวั)  

 Cropping System  

 การปรับตวัของสิ่งแวดล้อมตอ่การเปล่ียนแปลงสภาวะโลกร้อน (เชน่ ยงุ และ
โรคระบาดตา่ง ๆ)  

 CDM , GHG nventory และ Carbon footprint เป็นต้น  

 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  
 4) การวิจยั “การใช้ประโยชน์อยา่งยัง่ยืนและเพิ่มมลูคา่ความหลากหลายทางชีวภาพ” เชน่  

 พืชสมนุไพรในการผลิตอาหาร ยา และเคร่ืองส าอาง  
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 พืชและสตัว์ เพ่ือการอนรัุกษ์ ปรับปรุงพนัธุ์และเพิ่มผลผลิต  

 การก าหนดมาตรฐานคณุภาพพืชสมนุไพรในการผลิตอาหาร ยา และ
เคร่ืองส าอาง  

 การพฒันาคณุคา่ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลาย ทางชีวภาพอยา่งยัง่ยืนในชมุชน  

 การตอ่ยอดการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของชมุชน  
 5) การวิจยั “ด้านการอนรัุกษ์พนัธุ์พืชและสตัว์” เชน่  

 สตัว์ป่าและพนัธุ์พืชหายาก  

 ประมง/ปะการัง และสตัว์ทะเลเศรษฐกิจ  

 จลุินทรีย์  

 พืชผกัพืน้บ้าน (เห็ด ผกัหวาน ฯลฯ)  

 พืชสมนุไพร  

 ระบบนิเวศ/หว่งโซอ่าหาร (การเจริญเตบิโตของพืชและสตัว์ การพึง่พาอาศยัใน
ระบบ เป็นต้น)  

 6) นวตักรรมเทคโนโลยีเพ่ือป้องกนัและบ าบดัมลพิษสิ่งแวดล้อม และนวตักรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ ในการอนรัุกษ์และพฒันาทรัพยากร โดยเฉพาะเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เชน่  

 เทคโนโลยีพืน้บ้าน การพฒันาและตอ่ยอด  

 เทคโนโลยีท่ีมีต้นทนุต ่า  

 เทคโนโลยีสะอาดหรือเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  

 เทคโนโลยีทางชีวภาพ (เน้นการจดัท าฐานข้อมลูทรัพยากร การเก็บรักษา การ
อนรัุกษ์ การพฒันา การปรับปรุงขยาย การน าไปใช้ประโยชน์และเพิ่มมลูคา่)  

  

9.  เทคโนโลยีใหมแ่ละเทคโนโลยีท่ีส าคญัเพื่ออตุสาหกรรม  
1) แผนงานวิจยัด้านเทคโนโลยีใหมแ่ละเทคโนโลยีท่ีส าคญัเพื่ออตุสาหกรรมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม  
1.1) การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีใหมแ่ละส าคญั เพ่ือการเกษตรอยา่งครบวงจร 

เพ่ือความมัน่คงทางด้านอาหาร (คนและสตัว์) ด้านพลงังานหมนุเวียน และสขุภาพ ภายใต้สภาวะ
การเปล่ียนแปลงของภมูิอากาศ โดยการสร้างมลูคา่ใหม่ เพิ่มมลูคา่ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขง่ขนั โดยเน้นเร่ืองข้าว ยางพารา มนัส าปะหลงั ปาล์ม อ้อย มะพร้าว และพืชสมรรถนะสงูในการ
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ดดูซบัคาร์บอน การถนอมอาหาร การพฒันาบรรจภุณัฑ์การเกษตร การใช้เทคโนโลยีสมยัใหมใ่นการ
ปรับปรุงพนัธุ์ เชน่ การใช้อนภุาคไอออนท าให้ได้พนัธุ์พืชใหมร่ะยะเวลาเพาะปลกูอนัสัน้ เป็นต้น 

1.2) การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีใหมแ่ละส าคญัเพื่อการผลิตและแปรรูป
ผลิตภณัฑ์จากสตัว์ เพ่ือเพิ่มปริมาณ คณุภาพ และความปลอดภยัทางอาหารทัง้มนษุย์และสตัว์ เพ่ือ
พฒันาเทคโนโลยีการผลิตใหมใ่นการเลีย้งสตัว์ภายใต้สภาวะการเปล่ียนแปลงของภมูิอากาศ  

1.3) การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีใหมแ่ละส าคญั เพ่ือผลิตเคร่ืองจกัรกล
การเกษตร เชน่ การศกึษาและพฒันาการสร้างเคร่ืองมือจกัรกลอตุสาหกรรมในการผลิต การศกึษา
กระบวนการจดัการผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและลดต้นทนุและขัน้ตอนการผลิต  

1.4) การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีใหมแ่ละส าคญั เพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตของ
อตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม เน้นทางด้านการพฒันาวสัดท่ีุใช้ในกระบวนการผลิต 
ชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกล เคร่ืองมือวดัและควบคมุการผลิต ท่ีมีผลตอ่การเพิ่มคณุภาพของผลิตภณัฑ์ 
การบริหารการจดัการ การออกแบบบรรจภุณัฑ์ และมาตรฐานผลิตภณัฑ์  

1.5) การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีใหมแ่ละส าคญั เพ่ือเพิ่มสมรรถนะก าลงัคน 
และเทคโนโลยีเก่ียวกบัการพฒันาวยัเด็ก รวมทัง้การวิจยัพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือชว่ยเหลือคนพิการ 
เชน่ การศกึษาและพฒันาโปรแกรม หรือหลกัสตูรเพ่ือพฒันาคนด้าน IT การพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 

1.6) การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีใหมแ่ละส าคญั เพ่ือความมัน่คงปลอดภยัของ
ประเทศ และการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือป้องกนัอาชญากรรม เชน่ พฒันาเคร่ืองตรวจจบัระเบิด 
เคร่ืองเก็บกู้ ระเบิด  

1.7) การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีใหมแ่ละส าคญั เพ่ือสง่เสริมการทอ่งเท่ียว เชน่ 
การศกึษาวิจยัพฒันาวตัถดุิบด้านอญัมณีและเคร่ืองประดบั เพ่ือเพิ่มมลูคา่การพฒันาวตัถดุิบเพ่ือ
ทดแทนอญัมณีธรรมชาติ ได้แก่ พลอยสงัเคราะห์และพลอยเลียนแบบ (Synthetic and Imitation) 
การพฒันาผลิตภณัฑ์เคร่ืองมือ อปุกรณ์ และเทคโนโลยีใหมเ่พ่ือสง่เสริมสขุภาพของนกัทอ่งเท่ียว  

2) วสัดแุละนาโนเทคโนโลยี  
2.1) การวิจยัและพฒันาโดยใช้นาโนเทคโนโลยีในการพฒันาพลงังานทดแทน เชน่ 

เซลล์แสงอาทิตย์ การสงัเคราะห์แสง ชีวมวล เซลล์เชือ้เพลิง พลงังานน า้ Solar cells / 
Thermoelectricity / Rechargeable batteries and Supercapacitors / Heat insulation and 
Conductance    
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2.2)  การวิจยัและพฒันาการผลิตวสัดตุา่ง ๆ ในระดบันาโนเมตร เชน่ การผลิตวสัดุ
พืน้ฐานตา่ง ๆ ในระดบันาโนเมตร และด้วยเทคนิคตา่ง ๆ เชน่ Nanoporous / Nanoparticles / 
Nanocomposites / Dendrimers / Thin Film & Coatings  

2.3)  การวิจยัและพฒันาใช้นาโนเทคโนโลยีเพ่ือสขุภาพและการแพทย์ เชน่ Drug 
Encapsulation / Drug Delivery / Drug Targeting/ Molecular Imaging / Bio-photonics / 
Medical Imaging/ Biochips / High-throughput Screening / Lab-on-a-chip Devices / Bio-
Molecular Sensors การผลิตอปุกรณ์เพ่ือสขุภาพและการแพทย์ (เชน่ การผลิตเคร่ืองฟอกอากาศ
รอบ ๆ ตวัขนาดเล็กสามารถพกพา การก าจดัจลุินทรีย์ในห้องตา่ง ๆ เป็นต้น)  

2.4)  การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีใหม ่เพ่ือเพิ่มคณุคา่ และมลูคา่ของผลิตภณัฑ์
เสริมสขุภาพและความงาม เชน่ การวิจยัและพฒันาสารชีวภาพออกฤทธ์ิจากแหลง่ผลิตใหม่ หรือ
ด้วยเทคโนโลยีใหม ่เชน่ จากเซลล์ต้นก าเนิดจากพืช จลุินทรีย์ เทคโนโลยีนาโน ฯลฯ เพ่ือใช้เป็น
องค์ประกอบในผลิตภณัฑ์อาหารเสริม และเคร่ืองส าอาง รวมทัง้การวิจยัและพฒันาสตูรส าหรับ
ต้นแบบใหม ่และนา่สนใจแตกตา่งจากท้องตลาด เพ่ือดงึดดูผู้บริโภคซือ้ใช้สง่เสริมสขุภาพและความงาม  

2.5)  การวิจยัและพฒันาเคร่ืองมือและอปุกรณ์พืน้ฐานส าหรับใช้ในการศกึษาวิจยั
ด้านนาโนเทคโนโลยี เชน่ การผลิตและพฒันาเคร่ืองมือ และอปุกรณ์ในห้องปฏิบตัิการด้านนาโน
เทคโนโลยีในราคาท่ีถกูลงและมีใช้อยา่งกว้างขวาง การพฒันาบคุลากรด้านนาโนเทคโนโลยีให้
สามารถพฒันาเคร่ืองมือใช้เองและซอ่มแซมเคร่ืองมือได้ การผลิตและพฒันาเคร่ืองมือ และอปุกรณ์
ด้านนาโนเทคโนโลยีในการปรับปรุงพนัธุ์พืช  

2.6)  การพฒันานาโนเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในภาคเกษตรกรรมและภาคอตุสาหกรรม 
การจดัการหลงัการ เก็บเก่ียว การเคลือบผิวผลไม้ การวิจยัการใช้ปุ๋ ย การแปรรูปสินค้าเกษตร การ
ถนอมอาหาร การฆา่เชือ้ในอตุสาหกรรมอาหาร การก าจดัจลุินทรีย์ในการสง่ออกสินค้าเกษตร การ
ใช้นาโนเทคโนโลยีแมเ่หล็กในการคดัเลือกพนัธุ์พืช  

3) แผนงานวิจยัด้านวสัดยุ่อยสลายได้ทางชีวภาพ  
3.1) การผลิตพลาสตกิชีวภาพจากวสัดยุอ่ยสลายได้ทางชีวภาพในระดบัต้นน า้ 

(Fermentation and Polymerization)  
3.1.1)  การคดัเลือกจลุินทรีย์ การหมกัและการผลิตสารตัง้ต้นวสัดชีุวภาพ 

(Screening, Fermentation and Production) เชน่ การหาวิธีท่ีเป็น Rapid Screening ส าหรับการ
ตรวจหาจลุินทรีย์ ท่ีผลิต PHA , PHB การผลิต Succinic acid/ Propanediol การผลิต D-LA หรือ 
L-LA จากจลุินทรีย์หรือวิธีการแยกท่ีมีประสิทธิภาพ การผลิตโดยการหมกัเพ่ือให้ได้ PHA , PHB 
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หรือ LA ในปริมาณท่ีสงู การกลายพนัธุ์จลุินทรีย์ให้ผลิต PHA , PHB หรือ LA ได้มากขึน้ การ
สงัเคราะห์พอลิเมอร์โดยการปรับแตง่พนัธุกรรมในพืช โดยใช้ยีนจากจลุินทรีย์  

3.1.2)  การแยก การสกดั การท าผลิตภณัฑ์ให้บริสทุธ์ิ หลงัการหมกั 
(Separation / Extraction / Purification) ทัง้ในระดบั Lab / Pilot Scale  

3.1.3)  Polymerization Step เชน่ การท า PLA ให้มีขนาดโมเลกลุสงูขึน้ Ring 
Opening Polymerization (ROP), Direct Condensation, Addition การศกึษาวิจยัความบริสทุธ์ิ
ของสารท่ีได้ หลงัการท า Polymerization  

3.1.4)  Copolymerization โดยใช้ PLA based หรือ PHA based เป็นต้น  
3.2) การผลิตพลาสตกิชีวภาพจากวสัดยุอ่ยสลายได้ทางชีวภาพในระดบัปลายน า้ 

(Compounding การขึน้รูป การพฒันาผลิตภณัฑ์) เชน่ การปรับปรุงคณุสมบตัขิอง PLA ให้เหมาะสม
กบัผลิตภณัฑ์ประเภทตา่ง ๆ การพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูคา่สงู (Hi-end) การท าบรรจภุณัฑ์อาหารท่ี
ท าจากโปรตีนสตัว์ การพฒันาสตูรเม็ดคอมพาวนด์ Plastic Bag, Film, Thermoforming etc. การ
พฒันากระบวนการขึน้รูป การฉีด การเป่า การอดัรีด เส้นใย การพฒันาเคร่ืองมือการผลิต  

3.3) การศกึษาวิจยัและจดัท ามาตรฐานการทดสอบ (Standard and Testing) เชน่ 
การศกึษาการย่อยสลายวสัดโุพลิเมอร์ท่ีผลิตได้ การศกึษาวิธีการ/เทคโนโลยีใหม่ ท่ีลดระยะเวลาการ
ทดสอบ ตามมาตรฐาน การศกึษา LCA (Life Cycle Assessment)  

 

10. ด้านสงัคมผู้สงูอายุ  
1) การวิจยัด้านผลิตภณัฑ์และบริการส าหรับผู้สงูอาย ุท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ

ของผู้สงูอายแุละบริบทของสงัคมไทย ในมิตสิภาพแวดล้อม เทคโนโลยีสขุภาพ อาหาร ระบบการเฝ้า
ระวงั ระบบบริการและผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี (effect of free trade agreement) ตอ่
ผลิตภณัฑ์ การบริการและการดแูลผู้สงูอายุ  

2)  การวิจยัเพ่ือเพิ่มโอกาส/ศกัยภาพทางสงัคมให้ผู้สงูอายุ ในกลุม่ผู้สงูอายท่ีุช่วยเหลือ
ตนเองได้ (Active aging) กลุม่ผู้สงูอายท่ีุต้องการความช่วยเหลือ (Need a little help) และผู้สงูอายุ
ท่ีชว่ยตวัเองไมไ่ด้ (Need help) เพ่ือให้มีสขุภาพ/คณุภาพชีวิตท่ีดี และมีโอกาสในการทางานตาม
ศกัยภาพและความต้องการ ในประเดน็  

2.1)  การบริการสขุภาพ การสง่เสริมสขุภาพ (ทัง้กายและใจ) และการดแูลระยะ
ยาวในสงัคมผู้สงูอายุ  

2.2)  การให้การศกึษาตลอดชีวิต การเสริมทกัษะ/ความรู้  
2.3)  การจดัการและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ  
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2.4)  การธ ารงซึง่ความเป็นไทย  
2.5)  กลไกการจดัสวสัดิการในสงัคม  
2.6)  การขยายโอกาสในการท างานให้ผู้สงูอาย ุ 
 

11. ด้านการบริหารจดัการการท่องเท่ียว  
1) การวิจยัเพ่ือวิเคราะห์ ก าหนดและปรับโครงสร้างอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยใน

ภาคสาขาการท่องเท่ียว (Tourism Sectors) ท่ีมีศกัยภาพตอ่การพฒันาประเทศ  
2)  การวิจยัเพ่ือเตรียมความพร้อมของทนุมนษุย์ (Human Capital) ของอตุสาหกรรม

การทอ่งเท่ียวตอ่ผลกระทบจากการรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
3) การวิจยัเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการท่องเท่ียวของชาติ (National 

Tourism Economic Impacts) เพ่ือคาดการณ์และวางแผนการเพิ่มมลูคา่คงเหลือทางการทอ่งเท่ียว
ของชาติ (National Tourism Retained Value)  

4)  การวิจยัเพ่ือสร้างมลูคา่และคณุคา่เพิ่มทางการท่องเท่ียวของชาติ (Tourism Value 
Adding)  

5)  การวิจยัเพ่ือค้นหา ธ ารงศกัยภาพและรักษาฐานทรัพยากรทางการท่องเท่ียวของ
ชาติ  

6)  การวิจยัเพ่ือศกึษาและค้นหาศกัยภาพทางการตลาดการนกัทอ่งเท่ียว โดยเน้น
นกัทอ่งเท่ียวคณุภาพ (High Quality Niche Markets) เชน่ กลุม่บราซิล รัสเซีย อินเดียและจีน 
(BRIC) และกลุม่ประเทศ GCC (Gulf Cooperation Council: การ์ตา โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
บาห์เรน คเูวตและซาอดุิอาราเบีย)  

 ขอบเขตด้านรูปแบบและวิธีวิทยาวิจยั  
 การวิจยัต้องเป็นการวิจยัร่วมสาขา (Trans–disciplinary) ท่ีเป็นชดุโครงการ 

(Research Program) และบรูณาการกบัศาสตร์อ่ืน ๆ โดยเน้นวิธีวิทยาวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research : PAR) โดยยกระดบัผลการปฏิบตัจิริงแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action) จากกระบวนการวิจยั (Research Process) สู ่“การก าหนดนโยบายการ
ท่องเทีย่วดา้นต่าง ๆ” ร่วมกบัหนว่ยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนท่ีเก่ียวข้อง  

 ขอบเขตสาขาการท่องเท่ียวท่ีสนบัสนนุ (Tourism Sectors)  
 เน้นรูปแบบการทอ่งเท่ียวท่ีมีศกัยภาพของชาติดงันี ้การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

(Cultural Tourism) การทอ่งเท่ียวทางทะเลและชายหาด (Marine and Beach Tourism) การ
ทอ่งเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัการจดัประชมุและการจดันิทรรศการตา่ง ๆ (MICE Tourism-Meeting, 
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Incentive, Convention, Exhibition Tourism) การท่องเท่ียวด้านการช้อปปิง้ (Shopping) และ
ความบนัเทิง (Entertainment) การทอ่งเท่ียวกลุม่สขุภาพความงาม (Spa and Wellness) การ
ทอ่งเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้เก่ียวกบัอาหาร (Gastronomic Tourism) การบ าเพ็ญประโยชน์ (Voluntary 
Tourism) การท่องเท่ียวท่ีวางอยูบ่นฐานภมูิปัญญาท้องถ่ิน (Local Wisdom-Based Tourism)  

 ขอบเขตด้านพืน้ท่ีท่ีสนบัสนนุ (Area-Based)  
 เน้นให้การสนบัสนนุทนุและด าเนินการวิจยัในพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพทางการท่องเท่ียวและ

พืน้ท่ีเช่ือมโยงเทา่นัน้ โดยแบง่เป็น 2 กลุม่ ได้แก่  
 1) กลุม่คลสัเตอร์ภมูิสงัคมการทอ่งเท่ียว ใช้แนวคดิกลุม่คลสัเตอร์ด้านการท่องเท่ียวใน

การพฒันาการทอ่งเท่ียว พ.ศ.2552-2555 โดยแบง่เป็น 14 กลุม่ ประกอบด้วย (1) กลุม่ทอ่งเท่ียว
น า้พรุ้อน (2) กลุม่ทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภยั (3) กลุม่ทอ่งเท่ียวอารยธรรมล้านนา (4) กลุม่
ทอ่งเท่ียวมรดกโลกเช่ือมโยงการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ (5) กลุม่ทอ่งเท่ียวนิเวศป่าร้อนชืน้ (6) กลุม่
ทอ่งเท่ียววิถีชีวิตลุม่แมน่ า้ภาคกลาง (7) กลุม่ทอ่งเท่ียว Royal Coast (8) กลุม่ทอ่งเท่ียวมหศัจรรย์
สองสมทุร (9) กลุม่ทอ่งเท่ียวเลียบฝ่ังแมน่ า้โขง (10) กลุม่ทอ่งเท่ียวเส้นทางไดโนเสาร์ (11) กลุม่
ทอ่งเท่ียวมหศัจรรย์เส้นทางบญุ (12) กลุม่ทอ่งเท่ียวอารยธรรมอีสานใต้ (13) กลุม่ทอ่งเท่ียว
เส้นทางอญัมณีและการทอ่งเท่ียวเชิงเกษตร และ (14) กลุม่ทอ่งเท่ียว Active Beach  

 2) กลุม่คลสัเตอร์ตามระบบโลจิสตกิส์ทางการท่องเท่ียว เนน้ใหก้ารสนบัสนนุทนุและ
ด าเนินการวิจยัในเสน้ทางการคมนาคมทีมี่ศกัยภาพซ่ึงเชื่อมโยงภายในและนอกประเทศ อาทิ 
เส้นทางทางอากาศกรุงเทพมหานคร-สิงคโปร์ กรุงเทพมหานคร-เสียมเรียบ เป็นต้น เส้นทางทางบก 
R3A (ไทย-ลาว-จีน) East-West Economic Corridor (จีน พมา่ เวียดนาม ลาว กมัพชูาและไทย) 
North-South Economic Corridor (ไทย-ลาว-จีน) เส้นทางทางบกและทางน า้ตามกรอบความ
ร่วมมือ IMT-GT (อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย) และเส้นทางทางน า้ภเูก็ต-สิงคโปร์ สตลู-ลงักาวี เป็น
ต้น  

 

12.  ด้านโลจิสตกิส์และโซอ่ปุทาน  
1) การสงัเคราะห์องค์ความรู้เชิงมหภาคของประเทศไทยเพ่ือวิเคราะห์บนบริบทโลจิ

สตกิส์และโซ่อปุทานของ AEC เชน่  

 การศกึษาทบทวนกฎระเบียบด้านโลจิสติกส์ท่ีไมเ่อือ้ตอ่การค้าและการสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทยในอาเซียน  

 การศกึษาประมวลผลบนบริบทโซ่อปุทาน AEC เพ่ือหาแนวทางให้
ผู้ประกอบการไทยได้รับประโยชน์  
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 การศกึษาเพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศอ่ืนในกลุม่อาเซียน  
2) การใช้ประโยชน์และการบริหารจดัการโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศไทยภายใต้

บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เชน่ 

 การสร้างโซ่คณุคา่ มุง่เน้นการสร้างรายได้ให้กบัประเทศการบริหารจดัการ
เชิงมหภาคและพืน้ท่ี มีรูปแบบการบริหารจดัการเชิงมหภาคของประเทศไทยเพ่ือรองรับ AEC เกิด
มาตรฐานการขนสง่สินค้า (Standard) มุง่เน้นถึงประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับ  

 การศกึษาระบบโลจิสตกิส์และ Supply Chain ของประเทศไทยบนเส้นทาง
การค้าเช่ือมโยงกบัประเทศในอนภุมูิภาคอาเซียนตะวนัออก (BIMP-EAGA) บรูไน อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เพ่ือสนบัสนนุความสามารถในการแข่งขนัให้กบัภาคธุรกิจไทย โดยครอบคลมุ
ทัง้ระบบการขนสง่สินค้า ระบบการอ านวยความสะดวกทางการค้า และความสมัพนัธ์ของธุรกิจและ
ผู้ประกอบการในหว่งโซ่อปุทาน  

3) ศกึษาบทบาท อตุสาหกรรมไทย เพ่ือการเตรียมความพร้อมสูโ่ซอ่ปุทาน  AEC เชน่ 

 การศกึษาเพ่ือปรับปรุงระบบโลจิสตกิส์และ Supply Chain การน าเข้าสินค้า
อตุสาหกรรมข้ามแดนจากอาเซียน (Cross Border) และจีน เพ่ือน าไปสู่การยกระดบัคณุภาพสินค้า
อตุสาหกรรมเพ่ือความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้  

 การศกึษาแนวทางการใช้ Incoterm 2011 ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจแตล่ะประเทศ
ของไทยเพ่ือสร้างความสามารถในการแขง่ขนัให้กบัภาคเอกชนไทย  

4) การสง่เสริมให้เกิดการเช่ือมโยงระหวา่ง Node ท่ีส าคญับนเส้นทางการค้าและ
คมนาคมอย่างเป็นรูปธรรม เชน่  

 การศกึษา Design / Redesign Node และ Sub Nodes ตา่ง ๆ ท่ีส าคญับน
เส้นทางการค้าและคมนาคมท่ีมีศกัยภาพ ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขนสง่สินค้าทัง้
ภายในประเทศ และการเช่ือมโยงไปยงัตา่งประเทศ และลดต้นทนุให้แก่ผู้ประกอบการและ
ผู้ใช้บริการ  

 การศกึษาเร่ืองของการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรม หรือ เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
5) การจดัการโลจิสตกิส์และโซ่อปุทานของกลุม่อตุสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

(Creative Economy) กรณีศกึษาโลจิสติกส์และโซ่อปุทานสขุภาพ (Health Care Supply Chain) เชน่ 

 Supply Chain  
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- การจดัการโลจิสตกิส์เพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจประเทศไทย ศกึษาลงลกึ
รายละเอียดของโลจิสติกส์และโซอ่ปุทานสขุภาพ (Health Care Logistics and Supply Chain) 
มุง่เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในโซอ่ปุทานและประโยชน์ตอ่ผู้ รับบริการ  

- การเช่ือมโยงระหวา่ง Player ในโซอ่ปุทาน หรือรูปแบบการรวมกลุม่ภายใน
โซอ่ปุทาน เพ่ือการเพิ่มประสิทธิภาพของการแขง่ขนัภายในประเทศ และระหวา่งประเทศ  

- การจดัการข้อมลูและปัญหาความคลาดเคล่ือนทางยาระดบัชมุชนหรือกลุม่
อตุสาหกรรม  

- การจดัการโลจิสตกิส์ขนย้ายผู้ ป่วย/ชิน้สว่นสง่ตรวจ/โลหิต/และผลิตภณัฑ์
โลหิต  

- การจดัการโลจิสตกิส์และโซ่อปุทานของเคร่ืองมือแพทย์  
- การยกระดบัสูส่ากล  

 Information Technology  
- การปรับปรุงทางด้านโครงสร้างพืน้ฐานส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ อาท ิ

เชน่ การสร้างรหสัมาตรฐานสากล เพ่ือใช้ในการจดัการการเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมลูยาในโซ่
อปุทาน  

- การแชร์ข้อมลูในกลุม่โรงพยาบาลและตลอดโซ่อปุทาน 
6) การจดัการโลจิสตกิส์และโซ่อปุทานของกลุม่อตุสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

(Creative Economy) กรณีศกึษาโลจิสติกส์และโซ่อปุทานทอ่งเท่ียว เชน่  

 Supply Chain  
- การจดัการโลจิสตกิส์และโซ่อปุทานเพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจประเทศไทย 

ศกึษาลงลกึรายละเอียดของโลจิสตกิส์และโซอ่ปุทานทอ่งเท่ียวในเชิงสร้างสรรค์ และการพฒันา
อตุสาหกรรมท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน  

- การวดัสมรรถนะในโซอ่ปุทานของอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว (Performance 
Measurement)  

- การพฒันาศนูย์กลางข้อมลูด้านสถานท่ีทอ่งเท่ียวทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ประเทศ 
และภมูิภาคอาเซียน ให้เกิดการเช่ือมโยงกนั  

- การเปรียบเทียบเคียง (Benchmarking) อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว  
- ศกึษา Best Practices ขององค์กรชัน้น าในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว  
- การสร้างพนัธมิตร (Alliance) และ Time Sharing และ Space 

Management ส าหรับธุรกิจทอ่งเท่ียว  
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 AEC  
- พิจารณาถึงผลกระทบของการเปิดการค้าเสรี AEC ตอ่อตุสาหกรรมการ

ทอ่งเท่ียว  

 Value Chain  
- โอกาสในการสร้างคณุคา่ของอตุสาหกรรมท่องเท่ียวไทย  

7) เทคโนโลยีการสร้าง Cluster อตุสาหกรรมการศกึษาและพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือ
สนบัสนนุให้เกิดการสร้างคลสัเตอร์ของกลุม่อตุสาหกรรม เชน่  

 วิจยัและพฒันาตวักลางการเช่ือมโยงของกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั เพ่ือน าไปสู่
การเช่ือมโยงระหวา่งอตุสาหกรรม 

8) การวิจยัเพ่ือสร้างคณุคา่และจดัการคณุคา่ในโซ่อปุทานสินค้าเกษตรและอาหาร 
เชน่  

 การศกึษาเพ่ือปรับปรุงระบบโลจิสตกิส์และ Supply Chain การน าเข้าสินค้า
เกษตรข้ามแดน จากอาเซียน (Cross Border) และจีน เพ่ือน าไปสูก่ารยกระดบัคณุภาพสินค้าเกษตร
เพ่ือการบริโภคในประเทศ  

 ตน้ทนุโลจิสติกส์เกษตรราย Sector ของกลุ่มสินค้าเกษตรเป้าหมาย ภายใต้
บริบท AEC  

 การวิเคราะห์หว่งโซค่ณุคา่ (Value Chain Analysis) โดยตลาดในประเทศจะ
เน้นสินค้าเกษตรประเภทอาหาร สว่นตลาดตา่งประเทศ อาจเน้นทัง้อาหารและพืชเศรษฐกิจ เชน่  

- ตลาดสง่ออกเดมิ เชน่ ญ่ีปุนุ จีน สหภาพยโุรป  
- ตลาด Niche เชน่ Halal  
- ตลาดเกิดใหม ่อนัเป็นผลจาก AEC  

(กลุ่มสินคา้เกษตรเป้าหมาย :  
1- สินคา้ทีมี่โอกาส มีศกัยภาพในการส่งออกไปขายยงัต่างประเทศและครองส่วนแบ่งตลาดสูงสดุ 
ไดแ้ก่ ข้าว มนัส าปะหลงั ทเุรียน มงัคดุ สบัปะรด และยางพารา  

2- สินคา้เน่าเสียง่ายและอ่อนไหวต่อกระบวนการขนส่งและโลจิสติกส์ ไดแ้ก่ น ้ายางสด เนือ้ไก่ กุ้ง 
ออ้ย มนัส าปะหลงั ผกัและผลไม้  

3- สินคา้สร้างรายได้ มีมูลค่าการส่งออกสูงทีส่ดุ ไดแ้ก่ ข้าว ยางธรรมชาติ ปลาและผลิตภณัฑ์ กุ้ง
และผลิตภณัฑ์อ้อย ไก่เนือ้ และสบัปะรด)  

(พืช 32 ชนิดตามประกาศกรมวิชาการเกษตร  
ไม้ผล : ลาไย ทเุรียน  ลิน้จ่ี มงัคดุ  มะมว่ง  ส้มโอ  
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พืชผกักินใบ : ผกัชีไทย  ผกัชีฝร่ัง ใบกะเพรา  ใบโหระพา  ผกัแขยง  ใบสาระแหน่  ผกัแพรว  ต้นหอม
, ผกัค่ืนฉ่าย ใบกยุฉ่าย  ดอกกยุฉ่าย  ชะอม  ผกับุ้ง  ผกัแวน่  ผกักระเฉด  ใบบวับก ใบชะพล ู ผกั
โขมแดง  คะน้า ผกัปลงั  
พืชผกัอืน่ๆ : ถัว่ฝักยาว)  

9) การวิจยัเพ่ือยกระดบัผลผลิตด้านโลจิสตกิส์ (Logistics Productivity) ของสินค้า
เกษตรไทย เชน่ 

 การวางแผนรักษาสมดลุระหวา่ง Demand และ Supply  

 การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสง่ด้วยการเลือกรูปแบบการขนสง่ (Mode) กล
ยทุธ์การรวบรวมสินค้า (Consolidation Strategies) การพฒันาผู้ให้บริการขนสง่  

 การลดความสญูเสียของตวัสินค้าท่ีเกิดระหวา่งการขนส่ง (Product Loss 
During Transportation)  

 Stock and Warehouse Management โดยเฉพาะสินค้าเนา่เสียง่าย  

 การออกแบบและการใช้บรรจภุณัฑ์  

 การปรับปรุงกระบวนการจดัซือ้วตัถดุิบหรือปัจจยัการเพาะปลกู เชน่ การร่วมกนั
ซือ้ เป็นต้น  

10) การวิจยัเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพเพ่ือความปลอดภยัด้านอาหาร เชน่  

 ศกึษาความต้องการด้านคณุภาพของแตล่ะตลาดเป้าหมาย (ทัง้ในปัจจบุนัและ
แนวโน้มในอนาคต)  

 ออกแบบและก าหนดระบบการจดัการคณุภาพและระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลบัท่ีสอดคล้องกบัลกัษณะสินค้าและความต้องการของตลาด (เน้นการศกึษาวิจยัในระดบั 
Farm)  

11) การวิจยัเพ่ือยกระดบัความเป็นอยูข่องสมาชิกในโซ่อปุทาน เชน่ 

 ศกึษาลกัษณะและรูปแบบความเส่ียงท่ีนา่จะเกิดขึน้ในโซ่อปุทาน  

 การศกึษาแสวงหาแนวทางในการใช้การจดัการโซ่อปุทานในการจดัการความ
เส่ียงเหลา่นัน้  

 การศกึษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบบริหารจดัการ
ของสหกรณ์การเกษตร เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมด้านโลจิสตกิส์ของเกษตรกร ในภาคเหนือ ภาคอีสาน 
ภาคกลางและภาคใต้  

12) อ่ืน ๆ เชน่ 
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 การศกึษาเพ่ือพฒันาระบบบริหารจดัการโลจิสตกิส์ในระดบัปฏิบตักิารท่ีมี
ประสิทธิภาพในสถานการณ์วิกฤติ กรณีศกึษา น า้ทว่มภาคใต้และภาคกลาง  

 การศกึษาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ แนวทาง และรูปแบบการจดัการโลจิสติกส์ 
รองรับการจดัมหกรรมระดบัโลก ในประเทศไทย เชน่ World Expo, the Olympic Games.  

 

13.  ด้านข้าว  
1) การวิจยัด้านเศรษฐกิจและสงัคมชาวนา  
2) การวิจยัเชิงบรูณาการเพ่ือลดต้นทนุการผลิตข้าว  
3) การวิจยัด้านนโยบายภาครัฐ  
4) การวิจยัพนัธุ์ข้าวท่ีทนตอ่การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ (Adaptation)  
5) การวิจยัพนัธุ์ข้าวท่ีลดการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก (Mitigation)  
6) การวิจยัพนัธุ์ข้าวลกูผสมเพ่ือเพิ่มผลผลิตตอ่ไร่และเพิ่มคณุภาพท่ีเหมาะสมเพ่ือ

การแปรรูป เชิงอตุสาหกรรม  
7) การวิจยัการจดัการก่อนและระหวา่งการเก็บเก่ียวเพ่ือลดความสญูเสียเชิง

ปริมาณ  
8) การวิจยัการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวเพ่ือลดความสญูเสียเชิงปริมาณ    
9)  การวิจยัการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวลดความสญูเสียเชิงคณุภาพ  
10) การวิจยัการแปรรูปเพ่ือเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูคา่สงู  
11) การวิจยัเพ่ือการสง่เสริมการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวโดยเกษตรกร  
 

14. ด้านมนัส าปะหลงั  
1) การพฒันาพนัธุ์มนัส าปะหลงัให้มีผลผลิตสงูขึน้ (น า้หนกั, ปริมาณแป้ง) ความ

ต้านทานโรคและแมลง และปรับปรุงพนัธุ์เพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะ  
2) การป้องกนัและก าจดัเพลีย้แปงูและแมลงหว่ีขาว และการเตรียมความพร้อม

และศกึษาเพ่ือป้องกนัและก าจดัโรคท่ียงัไมพ่บแตมี่แนวโน้มอาจจะระบาดได้ในอนาคต เชน่ โรคใบ
ดา่ง Witches’ broom เป็นต้น  

3) การบริหารจดัการเทคโนโลยีการปลกูเพ่ือเพิ่มผลผลิตตอ่พืน้ท่ีและ
ประสิทธิภาพการผลิต  

4) รวบรวมและประเมินเชือ้พนัธุกรรม  
5) วิจยัและพฒันาเคร่ืองจกัรกลการเกษตรส าหรับปลกู การก าจดัวชัพืช การเก็บ

เก่ียวและการล าเลียง มนัส าปะหลงัจากไร่  



380 
 

6) วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์จากมนัส าปะหลงั  
7) พฒันาฐานข้อมลู/การเข้าถึงข้อมลูพืน้ฐานด้านการผลิตมนัส าปะหลงัในแตล่ะ

พืน้ท่ีเพาะปลกูโดยรวม ปัจจยัการผลิต เชน่ พนัธุ์ ปริมาณน า้ฝน ปุ๋ ย เป็นต้น ความต้องการของ
ตลาด การรับรองมาตรฐานสินค้าและคาดการณ์ตลาด  

8) ศกึษาระเบียบกฎเกณฑ์ของภาครัฐท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การน าเข้า แปรรูป และ
สง่ออกวตัถดุบิ และผลิตภณัฑ์ใหม ่ๆ  

 

15. ด้านยางพารา  
1)  การวิจยัเชิงนโยบาย เพ่ือศกึษาหาแนวทางการสนบัสนนุด้านการผลิต

ยางพาราของประเทศทัง้ระบบ  
2) การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์เดมิและผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่มีศกัยภาพ  
3) ด้านการก าหนดมาตรฐานยางดบิและผลิตภณัฑ์ยาง  
4) การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  
5) การวิจยัเชิงนโยบาย เพ่ือศกึษาเร่ือง คาร์บอนเครดติ (Carbon Credit) 

คาร์บอนฟุตปริน้ต์ (Carbon Footprint) และ วอเตอร์ฟตุปริน้ต์ (Water Footprint) จากการ
ด าเนินการปลกูสร้างสวนยางพารา ระยะท่ี 3 แปดแสนไร่ และตอ่เน่ืองจากระยะท่ี 2 หนึง่ล้านไร่  
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บทที่ 5 

บทวิเคราะห์และกรอบประเดน็การวิจัย 
 

จากการประมวลข้อมลูศกัยภาพและขีดความสามารถของไทยในอาเซียน ได้ชีใ้ห้เห็นวา่ไทย
ยงัมีจดุด้อยและอปุสรรคท่ีจ าเป็นต้องหาแนวทางและวางมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข ขณะเดียวกนั
ก็ได้ชีใ้ห้เห็นถึงจดุแข็งท่ีโดดเดน่และโอกาสด้านการค้าสินค้า บริการ การลงทนุ และการเคล่ือนย้าย
แรงงานท่ีจะได้รับจากการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยเชน่กนั โดยเฉพาะด้านการสง่ออก
สินค้าในกลุม่อตุสาหกรรมซึง่ถือวา่มีบทบาทส าคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ อยา่งไรก็
ตามสินค้าอตุสาหกรรมท่ีท ารายได้จากการสง่ออกของไทยในมลูคา่สงูสว่นใหญ่เป็นอตุสาหกรรม
ของตา่งชาตท่ีิใช้ไทยเป็นฐานการผลิตหรือเป็นผู้ รับจ้างผลิตโดยใช้หรือน าเข้าเทคโนโลยีจากบริษัท
แม ่รายได้หรือเงินก าไรจากผลประกอบการจะถกูสง่กลบัไปยงัเจ้าของกิจการในตา่งประเทศ เชน่ 
อตุสาหกรรมรถยนต์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ  อตุสาหกรรมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และสว่นประกอบ 
ซึง่เป็นกลุม่อตุสาหกรรมท่ีมีมลูคา่การสง่ออกใน 2 ล าดบัแรกและถือเป็นอตุสาหกรรมท่ีไทยมีความ
โดดเดน่และมีศกัยภาพในการผลิตมากท่ีสดุในภมูิภาคอาเซียน ประเดน็ดงักลา่วเป็นข้อบง่ชีว้า่ ไทย
ยงัขาดเสถียรภาพความมัน่คงด้านการสง่ออกหากมีการย้ายฐานการผลิตไปยงัประเทศท่ีมีคา่แรง
ราคาถกูกว่า และจ าเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของภาคอตุสาหกรรมด้วยการยกระดบั
เทคโนโลยีให้สงูขึน้ เน่ืองจากในปัจจบุนัไทยยงัขาดเทคโนโลยีและนวตักรรมภาคการผลิตท่ีเป็นของ
ตนเองและจ าเป็นต้องพึง่พาเทคโนโลยีจากตา่งชาตใินระดบัสงู สาเหตดุงักลา่วอาจเป็นผลมาจาก
การขาดโอกาส แรงจงูใจ ความสามารถในการเรียนรู้ เงินทนุและศกัยภาพของผู้ประกอบการ 
โดยเฉพาะความสามารถในการวิจยัพฒันา การออกแบบทางวิศวกรรม การสร้างผลิตภณัฑ์หรือ
กระบวนการผลิตใหม ่การสร้างความนา่เช่ือถือของสินค้าและบริการ การสนบัสนนุจากภาครัฐใน
การพฒันาและสร้างเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้าหรือมีประสิทธิภาพสงูขึน้มีไมเ่พียงพอ ดงันัน้ การ
ท่ีจะให้ไทยยืนหยดัและรักษาต าแหนง่ผู้น าการผลิตสินค้าอตุสาหกรรมในภมูิภาคอาเซียนได้อยา่ง
มัน่คง นอกจากจะต้องรักษาฐานการผลิตของบริษัทตา่งชาตใิห้คงอยูแ่ละจงูใจให้มีการขยายฐานใน
ไทยเพิ่มขึน้ในอนาคตแล้ว จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมชัน้สงูท่ีมีความ
ซบัซ้อนและเป็นสินค้าส าคญัหรือสินค้าจ าเป็นเพ่ือก้าวไปสูก่ารเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและแขง่ขนัได้
ในตลาดระดบับน โดยการสร้างโอกาสและแรงจงูใจ รวมทัง้การสนบัสนนุการสร้าง การเช่ือมโยงและ
การถ่ายโอนความรู้ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของภาคการผลิตดงักลา่ว ควบคูไ่ปกบัการ
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พิจารณาปรับโครงสร้างภาคอตุสาหกรรมท่ีเน้นใช้ศกัยภาพหรือความสามารถหลกัของไทยมา
เช่ือมโยงเข้ากบัความต้องการของโลก เชน่ อตุสาหกรรมอาหาร หรือมองลูท่างในอตุสาหกรรมใหม ่ๆ 
ท่ีมีการใช้วตัถดุบิในประเทศและสามารถเช่ือมโยงกบัภาคการผลิตอ่ืน ๆ เชน่ ภาคเกษตร ภาค
บริการได้ด้วย นอกจากนัน้ในอตุสาหกรรมท่ีไทยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและสามารถผลิตได้เองควร
มุง่เน้นแขง่ขนัด้านคณุภาพมากกวา่ด้านราคา โดยค านงึถึงความประหยดัโดยเฉพาะด้านพลงังาน  

 

นอกจากการต้องเร่งพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมชัน้สงู การพฒันากระบวนการผลิต
ตลอดหว่งโซ่ การลดต้นทนุการผลิต รวมถึงการสร้างผลิตภณัฑ์ใหม ่ๆ ในแตล่ะกลุม่อตุสาหกรรม
หรือ Cluster แล้ว หน่วยงานวิจยัของรัฐจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องมีการศกึษาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อมลู
สนบัสนนุภาคเอกชนในด้านตลาดและการวางแผนการผลิต เชน่ การศกึษาเพ่ือก าหนดต าแหนง่
สินค้า การพยากรณ์แนวโน้มความต้องการของตลาด แนวโน้มของอตุสาหกรรมท่ีจะเป็นโอกาสใหม่
ของนกัลงทนุ เป็นต้น อยา่งไรก็ตาม การผลิตในภาคอตุสาหกรรมนัน้หลีกเล่ียงไมไ่ด้ท่ีจะต้องกระทบ
กบัคณุภาพสิ่งแวดล้อม และการใช้พลงังานอย่างสิน้เปลือง ดงันัน้ การผลิตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีสีเขียว ผลกระทบหรืออนัตรายจากการผลิตตอ่สิ่งแวดล้อม/สขุภาพ
ชมุชน การเพิ่มประสิทธิภาพการลดการใช้พลงังาน พลงังานทดแทน  จงึเป็นอีกหนึง่ประเดน็ท่ี
จะต้องด าเนินการศกึษาวิจยั โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ีทัว่โลกหนัมาให้ความสนใจเชน่ในปัจจบุนั     

  
ทัง้นี ้ในสว่นของสินค้าเกษตรกรรมซึง่เป็นอาชีพและแหล่งจ้างงานของประชากรจ านวนมาก

ในชนบทนัน้ ไทยยงัคงถือวา่มีศกัยภาพในอนัดบัต้น ๆ แม้ภาคการเกษตรของไทยจะเตบิโตน้อยกวา่
ภาคการผลิตอ่ืน ๆ และเร่ิมมีบทบาทลดลง ทัง้ท่ีมีโอกาสและปัจจยัสนบัสนนุด้านความต้องการ
อาหารของประชากรโลกท่ีเพิ่มสงูขึน้ ขณะท่ีปริมาณผลผลิตพืชอาหารในประเทศตา่ง ๆ ลดน้อยลง 
สว่นหนึง่เป็นเพราะไทยไมส่ามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตให้สงูกวา่ปัจจบุนัได้ เน่ืองจากมีข้อจ ากดัและ
ปัญหาในหลายด้าน เชน่  ปัจจยัด้านเทคโนโลยีท่ีมีอยู่  ข้อจ ากดัด้านพืน้ท่ีการเกษตรท่ีลดลง  
บทบาทของบริษัททนุขนาดใหญ่ท่ีเพิ่มมากขึน้และมีแนวโน้มของการผกูขาด ประเทศสมาชิกใน
ภมูิภาคเดียวกนัท่ีเติบโต มีก าลงัแรงงานมากกว่าและมีพฒันาการก้าวหน้าจนกลายเป็นคูแ่ขง่ส าคญั
ของไทย และต้นทนุการผลิตท่ีสงูขึน้ ท าให้เกษตรกรรายย่อยลดจ านวนลง เน่ืองจากไม่สามารถแบก
รับความเส่ียงและภาวะการแขง่ขนัท่ีรุนแรง  ก าลงัคนย้ายเข้าสูภ่าคอตุสาหกรรมและภาคบริการ
มากขึน้ กอปรกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพภมูิอากาศท่ีมีความแปรปรวนและภยัธรรมชาต ิเชน่ น า้
ทว่ม ฝนทิง้ชว่ง สง่ผลกระทบและความเสียหายตอ่ผลผลิตทางการเกษตร  ประการส าคญัคือไทยยงั
พึง่พาการสง่ออกสินค้าเกษตรในรูปวตัถดุบิ ไมไ่ด้พฒันาหรือแปรรูปเพ่ือเพิ่มมลูคา่การผลิตให้มีราคา
สงู ดงันัน้ จงึจ าเป็นท่ีไทยจะต้องพฒันาและยกระดบัความสามารถในภาคการเกษตรให้ครบวงจร
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และเป็นระบบหากยงัอยากจะรักษาความเป็นผู้น าด้านการเกษตรและรักษาสว่นแบง่ตลาดใน
ภมูิภาค โดยเร่งวิจยัและพฒันาเพ่ือหาแนวทางเพิ่มผลผลิตตอ่ไร่  การผลิตนอกฤด ู การปรับปรุง
พนัธุ์ใหมเ่พ่ือเพิ่มความหลากหลาย  การวิจยัพนัธุ์พืช/สตัว์ท่ีสามารถเตบิโตได้อยา่งมีคณุภาพภายใต้
สภาพภมูิอากาศท่ีมีความแปรปรวนเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ   การรักษาระดบัพืน้ท่ีปลกู   การบริหาร
จดัการระบบน า้ชลประทาน  สง่เสริมการยกระดบัคณุภาพมาตรฐานผลผลิต/ผลิตภณัฑ์เพ่ือสร้าง
ความเช่ือมัน่และความแตกตา่ง  การสร้างมาตรฐานสขุอนามยัและระบบรับรองคณุภาพ   การแปรรูป
สร้างมลูคา่เพิ่มสินค้าเกษตร  การพฒันาบรรจภุณัฑ์ท่ีมีรูปลกัษณ์โดดเดน่พร้อมประสิทธิภาพในการ
ยืดอายผุลผลิตให้เก็บรักษาได้นาน  การพฒันาระบบการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ  การ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง พฒันาความรู้  ความสามารถของเกษตรกรโดยปรับปรุงกลไกและเพิ่ม
ช่องทางการถ่ายทอดความรู้ควบคูก่บักระบวนการบม่เพาะวิสาหกิจชมุชน/ยวุเกษตรกร  รวมทัง้
แรงจงูใจให้กบัก าลงัคนภาคการเกษตรให้หนัมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้มากขึน้ด้วยการสร้าง
ความมัน่คงในอาชีพ อาทิ การสร้างหลกัประกนัรายได้   สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีท่ีลดต้นทนุ  การ
พฒันากลไกตลาด  การรักษาฐานตลาดเดมิและขยายตลาดใหม ่รวมถึงการกระจายสินค้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ  การผลิตท่ีสอดคล้องกบัสภาพพืน้ท่ี  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการโลจิสตกิส์
ภาคเกษตรให้มีต้นทนุต ่า  ยิ่งไปกวา่นัน้ ต้องพฒันามาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้
เทียบเทา่กบัระดบัสากล พฒันาระบบตรวจสอบคณุภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานโลกท่ี
กระจายทัว่ถึงในพืน้ท่ีตา่ง ๆ และรณรงค์ให้เกษตรกรผลิตตามมาตรฐานท่ีก าหนด  เพ่ือลดข้อกีดกนั
ทางการค้าและสร้างความเช่ือมัน่ในเร่ืองคณุภาพ ประเด็นดงักลา่วไมเ่พียงแตร่องรับการรวมกลุม่
เป็นมาตรฐานเดียวในภมูิภาคอาเซียนเทา่นัน้ แตจ่ะยงัสง่ผลถึงการแขง่ขนักบัประเทศอ่ืนในทวีป
เดียวกนัซึง่มีก าลงัการผลิตสงูกวา่ไทยด้วย  

 

 ในขณะท่ี ภาคบริการของไทยยงัมีบทบาทอยา่งสงูตอ่การค้าการลงทนุและการเตบิโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะเป็นสาขาการผลิตท่ีสร้างงานและสร้างรายได้ในสดัสว่นท่ีสงู
แล้ว ยงัเป็นภาคธุรกิจท่ีดงึดดูเงินลงทนุจากตา่งประเทศปีละหลายแสนล้านบาทด้วย  การรวมกลุม่
ทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนจะเป็นชอ่งทางหนึง่ในการสร้างโอกาสการพฒันาธุรกิจภาค
บริการของประเทศไทยให้ขยายตวัอย่างรวดเร็ว หากมีการปรับตวัรองรับสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงได้เหมาะสมทนัทว่งที โดยไทยมีศกัยภาพสงูในการให้บริการบางสาขา โดยเฉพาะสาขา
การทอ่งเท่ียวและสาขาสขุภาพ ไมเ่พียงแตมี่มาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับ รูปแบบท่ีหลากหลายและ
การให้บริการอยา่งเป็นมิตรเทา่นัน้ แตย่งัมีจดุเดน่ท่ีราคาไมส่งูมากด้วย  ขณะเดียวกนัในบางสาขาท่ี
ต้องใช้ทกัษะและเทคโนโลยีระดบัสงูก็เป็นรองประเทศอ่ืน เชน่ สิงคโปร์ และมาเลเซีย อาทิ ในสาขา
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โทรคมนาคม การขนสง่และโลจิสตกิส์ ซึง่สิงคโปร์มีความพร้อมทัง้ด้านปัจจยัพืน้ฐานและเทคโนโลยี
ท่ีเหนือกวา่  อย่างไรก็ตามแม้ไทยจะมีความเป็นเลิศในด้านการให้บริการแตขี่ดความสามารถของ
ภาคบริการไทยยงัจ ากดัอยูเ่ฉพาะการให้บริการภายในประเทศ การค้าบริการในตา่งประเทศมีน้อย
และเป็นในลกัษณะแรงงานวิชาชีพ การรวมกลุม่ธุรกิจในลกัษณะ Cluster อยูใ่นวงแคบ ขาด
มาตรฐานและกลไกการควบคมุก ากบัดแูลท่ีมีประสิทธิภาพ และสว่นใหญ่ธุรกิจบริการเป็นของ
ผู้ประกอบการรายยอ่ย ซึง่มีทนุน้อย ขาดความรู้และประสบการณ์การค้าขายระหวา่งประเทศ 
นอกจากนีร้ะบบการศกึษาของไทยให้ความส าคญักบัการผลิตบคุลากรภาคบริการไม่มากเทา่ท่ีควร 
การวิจยัและพฒันาในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาภาคบริการของประเทศมีไม่เพียงพอ ขาด
การศกึษาวิเคราะห์ พยากรณ์ ติดตามข้อมลูอยา่งรอบด้าน ฉบัไวและสามารถเข้าถึงหรือสืบค้น
ข้อมลูได้ง่าย ประกอบกบัการขาดจดุเดน่ท่ีสามารถสร้างความแตกตา่งและความประทบัใจด้านการ
บริการ ท าให้ในอนาคตไทยอาจเสียเปรียบด้านการแขง่ขนัหากต้องเปิดเสรีการค้าบริการตาม
แนวทางท่ีอาเซียนได้ก าหนด  ขณะท่ีหลายประเทศได้ก าหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร์ด าเนินงาน
เพ่ือมุง่ไปสูก่ารเป็นศนูย์กลางธุรกิจด้านค้าการบริการอย่างจริงจงัแล้ว แตไ่ทยยงัไมมี่การก าหนด
ทิศทางท่ีชดัเจน อาทิ การพฒันาทกัษะผู้ประกอบการ/ฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะทกัษะด้านภาษา การ
ผลกัดนัและสนบัสนนุการพฒันาท่ีมุง่เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือนวตักรรมตามแนว
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  มีเอกลกัษณ์ความเป็นไทย หรือใช้จดุเดน่ทางวฒันธรรมเพื่อสร้างทางเลือก 
ความแตกตา่งท่ีคูแ่ขง่เลียนแบบได้ยาก  ดงันัน้ จงึมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการศกึษาวิเคราะห์เพ่ือ
ก าหนดยทุธศาสตร์หรือแผนแมบ่ทการแขง่ขนัการเปิดเสรีการค้าบริการอยา่งจริงจงั ตัง้แตค่วาม
พร้อมของไทย การเพิ่มประสิทธิภาพ การพยากรณ์แนวโน้ม การพฒันาฝีมือแรงงานและขีด
ความสามารถในการให้บริการ ตลอดจนถึงผลกระทบและมาตรการรองรับผลกระทบท่ีอาจจะ
เกิดขึน้เป็นรายสาขาตามกรอบความตกลงวา่ด้วยบริการของอาเซียน หรือ AFAS ได้แก่ 
  1. สาขาธุรกิจ  (บริการวิชาชีพ บริการด้านคอมพิวเตอร์และท่ีเก่ียวข้อง  บริการด้านการวิจยั
และพฒันา  บริการด้านอสงัหาริมทรัพย์  บริการเชา่/ลิสซิ่ง  บริการทางธุรกิจอ่ืน ๆ เชน่ บริการโฆษณา 
ให้ค าปรึกษาด้านการจดัการ/การผลิต บริการด้านการทดสอบและการวิเคราะห์ เป็นต้น)   
 2. บริการด้านการส่ือสาร (บริการไปรษณีย์  บริการด้านการท่องเท่ียว บริการโทรคมนาคม 
บริการทศันโสต)  
  3. บริการก่อสร้างและด้านวิศวกรรมท่ีเก่ียวข้อง (งานก่อสร้างโดยทัว่ไป งานก่อสร้างทัว่ไป
ส าหรับวิศวกรโยธา งานติดตัง้และประกอบ งานก่อสร้างอาคารขัน้สดุท้ายและงานเก็บความ
เรียบร้อย) 
  4. บริการจดัจ าหนา่ย (บริการส านกังานตวัแทน บริการค้าสง่ บริการค้าปลีก แฟรนไชส์) 
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  5. บริการการศกึษา (บริการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  บริการการศกึษาระดบัมธัยม บริการ
การศกึษาระดบัอดุมศกึษา การศกึษาผู้ใหญ่ การศกึษาอ่ืน ๆ ครอบคลมุบริการด้านการศกึษาอ่ืน ๆ 
ทัง้หมด แตไ่มร่วมถึงบริการการศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัการสนัทนาการ เช่น การศกึษาท่ีสอนโดย
โรงเรียนสอนการกีฬา-ครูสอนพิเศษตามบ้าน) 
  6. บริการด้านสิ่งแวดล้อม (บริการบ าบดัน า้เสีย/น า้ทิง้ บริการก าจดัขยะมลูฝอย บริการด้าน
สขุาภิบาลและท่ีเก่ียวข้อง) 
  7. บริการทางการเงิน (บริการประกนัชีวิต อบุตัเิหตแุละสขุภาพ บริการด้านธนาคารและ
ธุรกรรมทางการเงินอ่ืน ๆ) 
  8. บริการท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพและบริการทางสงัคม  
  9. การท่องเท่ียวและการเดนิทาง (โรงแรมและภตัราคาร บริการตวัแทนการท่องเท่ียวและ
บริษัททวัร์ บริการมคัคเุทศก์) 
  10. บริการเก่ียวกบัวฒันธรรมและการกีฬา (บริการด้านการบนัเทิง บริการข่าวสาร ห้องสมดุ 
หอจดหมายเหต ุและบริการวฒันธรรมอ่ืน ๆ กีฬา และนนัทนาการอ่ืน ๆ) 
  11. บริการขนสง่ (การขนสง่ทางทะเล การขนสง่ทางน า้ภายในประเทศ บริการขนสง่ทาง
อากาศ การขนสง่อวกาศ การขนสง่ทางรถไฟ บริการขนสง่ทางถนน การขนสง่ทางท่อ บริการเสริม) 
  12. บริการอ่ืน ๆ ชน่  เสริมสวย รับจดังานศพ   

 

ส าหรับภาคแรงงานของไทยนัน้ ปัจจบุนัภาคธุรกิจเอกชนมีความต้องการแรงงานในระดบั
ต ่ากว่าปริญญาตรีในอตัราสงู โดยเฉพาะในระดบัอาชีวศกึษา ขณะท่ีท่ีผา่นมาไทยให้ความส าคญั
กบัการผลิตบณัฑิตวฒุิปริญญาตรี ดงันัน้จงึจ าเป็นต้องเร่งผลิตก าลงัคนระดบัอาชีวศกึษาโดยเฉพาะ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชา่งเทคนิคท่ีมีฝีมือและประสบการณ์ในสาขาอตุสาหกรรมเฉพาะ
ด้าน ให้มีปริมาณสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดท่ีแท้จริง เชน่ วิศวกรรมเคร่ืองกลโลหะการ 
ไฟฟ้า เคมี เคร่ืองมือวดัและควบคมุโยธาคอมพิวเตอร์ ด้านการตลาดและการจดัการ ธุรกิจทอ่งเท่ียว 
สิ่งแวดล้อมการแพทย์ วิศวกรรมการเกษตร และเทคโนโลยีการเกษตร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสภาวะ
ท่ีไทยจะต้องปรับโครงสร้างการผลิตไปสู่การผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพสงูขึน้ ข้อเสนอแนะหนึง่คือไทย
ควรจะต้องปรับรือ้ระบบการศกึษาไมใ่ห้เกิดการทบัซ้อนการผลิตก าลงัคนซึง่จะก่อให้เกิดการขาด
แคลนวิชาชีพเฉพาะ ตวัอยา่งท่ีเห็นได้ชดัในปัจจบุนั คือ สถาบนัการศกึษาท่ีเคยมีบทบาทในการผลิต
ชา่งฝีมือแรงงานเฉพาะด้าน เชน่ ชา่งยนต์ ชา่งเทคนิค ช่างเช่ือม ชา่งกลหนกั หนัไปผลิตก าลงัคนใน
ด้านสามญั เชน่ นกัสงัคม นกัรัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ซึง่มหาวิทยาลยัหลกั ๆ รับหน้าท่ีในการผลิต
อยูแ่ล้ว  ทัง้นี ้การมุง่ให้เยาวชนสนใจศกึษาในระดบัอาชีวศกึษาต้องเร่งสง่เสริมให้มีคา่นิยมและ
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ทศันคตท่ีิดีตอ่การศกึษาในสายชา่งและอาชีพ นอกจากนี ้ภาครัฐต้องแก้ปัญหาส าคญัของนกัศกึษา
ในกลุม่อาชีวศกึษา ลดปัญหาการขดัแย้งและทะเลาะวิวาทระหวา่งสถาบนัการศกึษา ขณะเดียวกนั
ต้องจงูใจให้ผู้ปกครองและเด็กมัน่ใจวา่เม่ือเรียนจบจะมีงานรองรับได้จริง ส าหรับแรงงานในไทยนัน้ 
สว่นใหญ่เป็นผู้ มีการศกึษาต ่ากวา่ระดบัประถมศกึษาจนถึงระดบัประถมศกึษา และแรงงานไทยใน
ตา่งประเทศสว่นใหญ่เป็นผู้ มีการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา รองลงมาคือ ระดบัประถมศกึษา ข้อมลู
ดงักลา่วสะท้อนให้เห็นวา่ในภาพรวมของไทยยงัมีแรงงานท่ีต้องพฒันาทกัษะความรู้ความสามารถ
จ านวนมาก แรงงานสว่นใหญ่ท่ีนิยมไปท างานตา่งประเทศจะเป็นแรงงานระดบัล่าง และหากแรงงาน
เหลา่นีอ้อกไปท างานตา่งประเทศจ านวนมากก็สง่ผลให้แรงงานในประเทศไทยขาดแคลน ต้องพึง่พา
แรงงานตา่งชาตใินประเทศใกล้เคียง ซึง่แม้จะมีผลดีในแง่อตัราคา่แรงมีราคาถกู ท าให้ต้นทนุการ
ผลิตของผู้ประกอบการลดต ่าลง แตข่ณะเดียวกนัก็ย่อมส่งผลเสียและสร้างปัญหาให้กบัไทยด้วยหาก
ไมไ่ด้บริหารจดัการให้ดีพอ เน่ืองจากแรงงานตา่งชาตเิหล่านีส้ว่นใหญ่เป็นแรงงานไร้ทกัษะ อาจ
สง่ผลตอ่ผลิตภาพการผลิต คณุภาพมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ ท่ีส าคญัคือจะท าให้แรงงานไทยถกูกด
ราคาคา่จ้างให้ถกูลงตามไปด้วยอยา่งไมมี่ทางเลือก ไมร่วมถึงผลกระทบและปัญหาทางสงัคม ความ
มัน่คงและการสาธารณสขุท่ีจะตามมาในภายหลงั โดยเฉพาะกรณีแรงงานท่ีลกัลอบหลบหนีเข้า
เมืองและไมไ่ด้รับการจดทะเบียน จะท าให้การควบคมุก ากบัดแูลท าได้ยาก นอกจากนี ้การใช้
แรงงานราคาถกูอาจจะท าให้ผู้ประกอบการยดึติดกบัการผลิตแบบเดมิ ๆ ไมก่ระตือรืนร้นท่ีจะ
แสวงหาข้อได้เปรียบหรือพฒันากระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือสร้างแตกตา่งหรือ
นวตักรรมขัน้สงู และน ามาซึง่ความเสียเปรียบทางการแข่งขนัในระยะยาวได้ ทัง้นีใ้นโอกาสท่ี
อาเซียนจะเปิดให้มีการเคล่ือนย้ายแรงงานได้โดยเสรี มีความเป็นไปได้สงูท่ีแรงงานทกัษะฝีมือ เชน่ 
แพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนกิ จะย้ายอพยพไปท างานในประเทศท่ีมีคา่ตอบแทนหรือคา่แรงท่ีสงู
กวา่ ซึง่สง่ผลให้ไทยต้องเผชิญกบัสภาวะสมองไหล ทัง้ท่ีรัฐเป็นผู้ลงทนุด้านการศกึษา ปัญหา
ดงักลา่วจะเช่ือมโยงไปถึงการขาดแคลนบคุลากรวิชาชีพชัน้สงู ต้องน าเข้าแพทย์ พยาบาล ท่ีปัจจบุนั
ไทยยงัผลิตได้ไมพ่อจากตา่งประเทศ เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ขณะเดียวท่ี กฏเกณฑ์หรือระเบียบ
ปฏิบตัขิองไทยยงัไมเ่อือ้อ านวยให้ท าได้โดยสะดวก ยงัมีข้อจ ากดัท่ีเป็นอปุสรรคในการกีดกนัการเข้า
มาท างานของแพทย์ตา่งชาติไมใ่ห้เป็นไปได้โดยง่าย เชน่ ก าหนดให้แพทย์ต้องสอบใบประกอบโรค
ศลิป์เป็นภาษาไทย ดงันัน้ หวัข้อท่ีเก่ียวข้องกบัก าหนดนโยบาย/ยทุธศาสตร์/แผนแม่บทแรงงานของ
ไทยและอาเซียน เพ่ือวางแผนรับมือการเคล่ือนย้ายแรงงานโดยเสรีอยา่งครอบคลมุ จึงเป็นประเด็นท่ี
นา่จะได้ด าเนินการศกึษาวิจยั นอกเหนือจากการเพิ่มศกัยภาพ ทกัษะความรู้ความสามารถของ
แรงงานตามมาตรฐานวิชาชีพ การก าหนดมาตรฐานแรงงาน การบริหารจดัการแรงงานตา่งด้าว หรือ
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การเคล่ือนย้ายแรงงานโดยเสรี  การพฒันาระบบฐานข้อมลูหรือสารสนเทศด้านแรงงาน  กฏหมาย
คุ้มครองแรงงาน    

 

ส าหรับด้านการลงทนุนัน้ ปัจจบุนัการลงทนุในไทยยงัมีการกระจกุตวัอยูเ่ฉพาะในโครงการ
ขนาดกลางและเล็ก และยงัมีปัจจยัเส่ียงจากทัง้ภายในและภายนอกท่ีสง่ผลตอ่การเข้ามาลงทนุของ
ตา่งชาติ เชน่ การชะลอตวัของเศรษฐกิจ ความไมม่ัน่คงทางการเมือง ปัญหามาบตะพดุ การ
ประกาศขึน้เงินเดือน/คา่จ้างของรัฐบาล เป็นต้นและโดยท่ีแผนงานการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือ AEC Blueprint รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ได้ลงนามในความตกลงด้านการ
ลงทนุ หรือ ACIA มีหลกัการส าคญัวา่การเปิดเสรีให้เป็นไปตามความสมคัรใจ ประเทศสมาชิก
อาเซียนสามารถเลือกเปิดในสาขา/เวลาท่ีพร้อม ตามกรอบเวลาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยการลดหรือยกเลิกข้อจ ากดัหรือเง่ือนไขท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การลงทนุ แตต้่องไมอ่อกกฎระเบียบ
ใหม ่ๆ ท่ีเข้มงวดกวา่ หรือสงวนเพิ่มสาขาท่ีผกูพนัไว้ภายใต้ความตกลง AIA เดมิ ยกเว้นแตมี่การจา่ย
คา่ชดเชย ให้ยืดหยุน่ในประเดน็อ่อนไหวของแตล่ะประเทศ หรือสงวนสาขาการลงทนุไว้ในรายการ
ข้อสงวน (RL)  เป็นการเปิดเสรีแบบก้าวหน้า ยดึหลกัมุง่ไปข้างหน้าเพ่ือน าไปสู่บรรยากาศการลงทนุ
ท่ีเป็นเสรี ACIA มีรูปแบบการเขียนรายการข้อสงวนท่ีเป็นแบบเฉพาะตวั เพียง 1 รายการ โดยจะ
ทะยอยลดข้อจ ากดัในการลงทนุลงเร่ือย ๆ การคุ้มครอง ครอบคลมุทกุสาขาการลงทนุ รวมทัง้กิจการ
บริการ ในกรณีของการประติบตัิตอ่การลงทนุอยา่งเทา่เทียมและเพียงพอ ให้การชดเชยคา่เสียหาย
กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ไมส่งบ การอนญุาตให้นกัลงทนุสามารถฟ้องร้องรัฐได้หากท าผิดพนัธกรณีและ
ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่การลงทนุนัน้ภายใต้กระบวนการระงบัข้อพิพาทระหวา่งประเทศ  รวมทัง้
ให้นกัลงทนุอาเซียนและนกัลงทนุตา่งชาตท่ีิมีกิจการอยู่ในอาเซียนและต้องการขยายการลงทนุในอีก
ประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนได้รับสิทธิประโยชน์จากความตกลง ACIA ด้วย นัน่หมายความวา่ 
ภายใต้ ACIA รัฐไทยอาจต้องถกูฟ้องร้องจากนกัลงทนุตา่งชาตไิด้หากท าผิดสญัญาหรือเกิดความ
เสียหายตอ่นกัลงทนุ ประเทศไทยสามารถสงวนสาขาการลงทนุไว้ในรายการข้อสงวน (RL) ได้หาก
ยงัไมพ่ร้อม  ถึงแม้ไมว่า่ช้าหรือเร็วก็จ าเป็นต้องเปิดเสรี และไมเ่พียงแตน่กัลงทนุอาเซียนเทา่นัน้ท่ีจะ
ได้รับประโยชน์จากการเปิดลงทนุเสรี แตร่วมถึงนกัลงทนุตา่งชาตท่ีิด าเนินกิจการในอาเซียนท่ีสว่น
ใหญ่เป็นกลุม่บริษัทขนาดใหญ่ มีเงินทนุจ านวนมหาศาล ซึง่แม้จะก่อให้เกิดการสร้างงานให้กบัคน
ไทย  แตก็่จะกลายเป็นคูแ่ขง่ในการท าธุรกิจหรือแยง่ชิงอาชีพท่ีไทยมีเงินทนุน้อยกวา่ รวมถึงแยง่ชิง
ทรัพยากรและปัจจยัการผลิตท่ีไทยมีอยูไ่ด้เชน่กนั ดงันัน้ จึงนา่จะได้มีการศกึษาถึงความพร้อมและ
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จากการเปิดเสรีการลงทนุในสาขาตา่ง ๆ อยา่งรอบด้าน เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในการเจราจาเปิดเสรีหรือการจดัท าข้อสงวนการเปิดเสรี รวมทัง้เป็นข้อมลูประกอบการ
จดัท าสญัญาการลงทนุตา่ง ๆ ตอ่ไป  
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สว่นในด้านโครงสร้างพืน้ฐานของไทยท่ีเก่ียวข้องกบัการค้า การลงทนุนัน้ แม้หลาย
หนว่ยงานจะมีความเห็นว่าไทยมีศกัยภาพในการเป็นศนูย์กลางของภมูิภาค โดยเฉพาะท่ีตัง้ซึง่อยูใ่น
ท าเลจดุกึ่งกลาง มีโครงขา่ยถนนท่ีเช่ือมโยงระหวา่งประเทศตา่ง ๆ ได้รวดเร็ว มีสาธารณปูโภค ไฟฟ้า 
โทรศพัท์ครอบคลมุทัว่ประเทศ แตใ่นทศันะของผู้จดัท ารายงาน เห็นว่าไทยยงัขาดความพร้อมใน
ด้านการขนสง่กระจายสินค้าซึง่มีต้นทนุท่ีสงู เน่ืองจากใช้การขนสง่ทางถนนเป็นหลกั เพราะไม่
เพียงแตจ่ะท าให้สิน้เปลืองพลงังานเทา่นัน้ แตป่ระเทศยงัต้องสญูเสียงบประมาณในการซอ่มบ ารุง
เส้นทางตา่ง ๆ ด้วย ในขณะท่ีการขนสง่ทางรถไฟซึง่เป็นทางเลือกท่ีมีต้นทนุต ่ากวา่ ยงัไมไ่ด้รับการ
พฒันาเทา่ท่ีควร ทา่เรือน า้ลึกยงัไมส่ามารถขยายให้เพียงพอกบัความต้องการในการขนสง่ได้มาก
พอ นอกจากนีไ้ทยยงัมีปัญหาด้านโลจิสติกส์ท่ีเก่ียวข้องกบัการอ านวยความสะดวกทางด้านการค้า 
กฏระเบียบตา่ง ๆ ยงัมีขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัท่ีิไมเ่กือ้หนนุในการท าธุรกรรมของภาคธุรกิจ การ
ศกึษาวิจยัเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโลจิสตกิส์ในภาคการผลิตตลอดหว่งโซอ่ปุทาน และการ
วิจยัเชิงนโยบายเก่ียวกบัยทุธศาสตร์การวางแผนโครงสร้างการขนสง่ รวมทัง้การวิจยัเก่ียวกบั
พลงังานทดแทนหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานจงึมีความส าคญั  

 

ส าหรับกฏหมายและกฏระเบียบตา่ง ๆ ของไทยท่ีตราหรือบญัญตัขิึน้แล้วนัน้ แม้จะมีข้อกีดกนั
ทางการค้าและการกีดกนัตา่งชาตน้ิอยกวา่ประเทศอ่ืน แตเ่ม่ือเกิดการรวมตวัทางเศรษฐกิจของ
ประชาคมอาเซียน ก็จ าเป็นต้องมีการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกบักฏเกณฑ์ตา่ง ๆ ท่ี
เปล่ียนแปลงไปในแตล่ะข้อตกลงหรือกรอบความร่วมมือด้วย  

 

ในด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม ยงัมีปัญหาท่ีไทย
จะต้องแก้ไขในหลายด้าน ทัง้ด้านระบบวิจยั คา่ใช้จา่ยทางการวิจยั บคุลากรทางการวิจยั การพฒันา
และผลิตความรู้ นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของภาคผลิต ภาคการค้า 
การลงทนุ รวมทัง้จะต้องพฒันากระบวนการถ่ายทอดแพร่กระจายองค์ความรู้ท่ีน าไปสู่การพฒันาขีด
ความสามารถของภาคเอกชนให้มากกวา่ท่ีเป็นอยู่ด้วย 

 

อยา่งไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบในภาพรวมของประเทศจะเห็นได้วา่ไทยมีทรัพยากรท่ีเอือ้ตอ่
การผลิตอาหารสินค้าอปุโภคและบริโภคซึง่เป็นท่ีต้องการของตลาดทัง้ในภมูิภาคและตลาดโลก แม้
จะน้อยกว่าเมียนมาร์  และมีความอดุมสมบรูณ์น้อยกว่าลาว เวียดนาม มีสินค้าเกษตรท่ีหลากหลาย 
ได้รับการยอมรับ และเป็นเจ้าของแบง่สว่นการตลาดในอนัดบั 1-3 ของโลก เชน่ ยางพารา มนั
ส าปะหลงั อ้อย สบัปะรด มงัคดุ มีพืน้ท่ี ทรัพยากรธรรมชาต ิปัจจยัการผลิตและขนาดของตลาด
ภายในประเทศท่ีใหญ่กวา่สิงคโปร์ แตน้่อยกว่าอินโดนีเวีย  ระดบัการศกึษาและคณุภาพแรงงานสงู
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กวา่เวียดนาม เมียนมาร์ และลาว ในขณะท่ีเทคโนโลยีและโครงสร้างพืน้ฐานอาจอ่อนด้อยกวา่
สิงคโปร์และมาเลเซีย  มีปัจจยัการผลิตด้านพลงังานน้อยกวา่บรูไนฯ  มาเลเซีย  สินค้าสง่ออกหลาย
รายการของไทยได้เปรียบคูแ่ขง่ในอาเซียน ขณะท่ีสินค้าบางรายการต้องปรับตวัเพ่ือรับมือกบัการ
แขง่ขนัท่ีรุนแรงขึน้ ดงัท่ีได้เสนอผลการวิเคราะห์ของหลายหนว่ยงานไปแล้วในบทก่อนหน้านี ้ 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นบัเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญักบัประเทศ
ไทยเป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก อาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือท่ีมีความใกล้ชิดกบัไทยมากท่ีสดุ ไมว่า่
จะเป็นในด้านสภาพภมูิศาสตร์ท่ีตา่งเป็นเพ่ือนบ้าน มีพรมแดนติดตอ่หรืออยูใ่นภมูิภาคเดียวกนั 
ผู้คนเปรียบเสมือนญาตมิิตรโดยเฉพาะบริเวณชายแดนของแตล่ะประเทศ มีศลิปะ วฒันธรรมท่ี
ใกล้เคียง และมีประวตัิศาสตร์ร่วมกนัมายาวนาน นอกจากนัน้ แตล่ะประเทศในอาเซียนยงัมีสินค้า
หรือบริการท่ีคล้ายคลงึกนัหรือสามารถเสริมซึง่กนัและกนัได้ ซึง่หากร่วมมือกนัในฐานะหุ้นสว่นหรือ
ลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ก็จะสามารถสร้างความแข็งแกร่งในด้านอ านาจการตอ่รองและศกัยภาพใน
การแขง่ขนัได้  โดยผลกระทบในทางบวกท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้กบัไทยจากการรวมกลุม่เป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มีดงันี ้

 

1. การรวมกลุม่เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท าให้เกิดตลาดในภมูิภาคท่ีมีขนาด
ใหญ่และอาจจะขยายตลาดไปได้มากกวา่นัน้ภายใต้ความตกลงท่ีอาเซียนได้ท ากบัประเทศคูค้่าอ่ืน ๆ 
เป็นการเพิ่มโอกาสในการสง่ออกของไทย การขจดัอปุสรรคทางการค้าทัง้ด้านภาษีและด้านท่ีไมใ่ช่
ภาษี รวมทัง้ การลดช่องวา่งทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศสมาชิก ท่ีจะท าให้ประเทศกลุม่ CLMV ซึง่
สว่นใหญ่มีพรมแดนติดกบัไทยมีก าลงัซือ้ดีขึน้ ไทยจะได้รับประโยชน์โดยสามารถขยายการสง่ออก
ได้มากขึน้ โดยเฉพาะในสาขาท่ีไทยมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการแขง่ขนัสงู จาก
การศกึษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอ่เศรษฐกิจการค้าของไทยใน 6 ปี ข้างหน้า
ของศนูย์ศกึษาการค้าระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย (2552) พบวา่ ภาพรวมการค้า
ไทยมีผลกระทบตอ่ 12 รายการหลกั และหลงัจากการรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึง่จะมี
ผลบงัคบัใช้อยา่งเตม็รูปแบบในปี พ.ศ. 2558 ไทยจะเกินดลุการค้าในกลุม่อาเซียนเพิ่มขึน้เป็นมลูคา่ 
8,396.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2551 ท่ีมีการเกินดลุ 1,400.8 ล้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐ ทัง้นี ้การเกินดลุมาจากการสง่ออกไทยไปอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จะมีมลูคา่ 40,126.7 ล้าน
เหรียญสหรัฐ และสินค้าท่ีท าให้ไทยสง่ออกเพิ่มขึน้และเกินดลุมากท่ีสดุ คือ กลุม่ยานยนต์และ
ชิน้สว่น กบักลุม่เกษตรแปรรูป สว่นสินค้าท่ีไทยจะน าเข้ามากขึน้ เป็นสินค้าประเภทวตัถดุบิ ท าให้
ไทยอาจขาดดลุการค้ากบับางประเทศ เชน่ อินโดนีเซีย ลาว พมา่ และมาเลเซีย  
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นอกจากนัน้ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
ขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในภาพรวมของไทยในตลาดโลก อันเน่ืองมาจากการลด
อปุสรรคในการเข้าสู่ตลาด ทัง้ด้านมาตรการภาษีและมาตรการท่ีมิใช่ภาษี รวมถึงการส่งเสริมความ
ร่วมมือเพ่ืออ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทนุ 

 

2. การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึง่มีตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั จะชว่ยให้
ประเทศสมาชิกมีความเป็นปึกแผน่และชว่ยสร้างอ านาจการตอ่รองในเวทีตา่ง ๆ  นอกจากนัน้ยงัชว่ย
สร้างภาพลกัษณ์ ความเช่ือมัน่ให้กบัไทยและภมูิภาคเก่ียวกบัพฒันาการและความมัน่คงในด้าน
เศรษฐกิจ  

 

3. การรวมตวัเป็นตลาดเดียว ประสิทธิภาพท่ีเพิ่มขึน้จากการเคล่ือนย้ายแรงงานและ
ทรัพยากรได้อย่างเสรี จะชว่ยดงึดดูการลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศ (FDI) เข้ามาในอาเซียน 
รวมทัง้เป็นการสร้างเสริมโอกาสการลงทนุให้กบัผู้ประกอบการอาเซียนได้แสวงหาโอกาสใหม ่ๆ เม่ือ
ประเทศอาเซียนมีการเคล่ือนย้ายเงินทนุได้เสรีมากยิ่งขึน้ เชน่ นกัลงทนุไทยเข้าไปลงทนุท าธุรกิจ
บริการในประเทศสมาชิกอาเซียนท่ียงัมีสว่นแบง่ก าไรสงูกวา่ในไทย อาทิ ตวัแทนจ าหน่ายสินค้าและ
ห้างสรรพสินค้าในสิงคโปร์ บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการด้านซอฟต์แวร์อินเตอร์เน็ต
ในมาเลเซีย เป็นต้น 

 

4. การเคล่ือนย้ายปัจจยัการผลิต ทนุ แรงงานได้อยา่งเสรี จะท าให้ผู้ประกอบการไทยหรือ
ผู้ผลิตสามารถน าเข้าวตัถดุิบ เทคโนโลยี ได้ในราคาถกูลง รวมทัง้การมีเส้นทางคมนาคมขนสง่ท่ี
เช่ือมโยงทัง้ภมูิภาคจะชว่ยลดต้นทนุด้าน Logistic สามารถผลิตสินค้าหรือบริการท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีต้นทนุท่ีต ่าลง รวมทัง้ เพิ่มพนูขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย เม่ือมีการใช้ทรัพยากร
การผลิตร่วมกนั/เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจร่วมกบัอาเซียนอ่ืน ๆ หรือสามารถใช้ประโยชน์จากจดุแข็ง
ของแตล่ะประเทศมาสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนั ประเดน็ดงักลา่วกระทรวงพาณิชย์ (2554) 
ได้ประเมินจดุเดน่ของแตล่ะประเทศในอาเซียนไว้ดงันี ้

 กลุม่ท่ีมีจดุเดน่ด้านทรัพยากร วตัถดุบิและแรงงาน: กลุม่ CLMV 
 กลุม่ท่ีเป็นฐานการผลิต: อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย 
 กลุม่ท่ีมีความช านาญด้านเทคโนโลยีและนวตักรรม: สิงคโปร์ และมาเลเซีย 
 

5. ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึน้ สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการท่ีหลากหลายทัง้คณุภาพ 
รูปแบบและราคา บางชนิดสินค้าจะสามารถซือ้หาได้ในราคาต ่าลง เช่น รถยนต์นัง่จากมาเลเซีย 
เป็นต้น รวมถึงอาจจะมีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเข้มข้นมากขึน้ 
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นอกเหนือจากผลกระทบในทางบวกดงักลา่วข้างต้นแล้ว ผลกระทบในทางลบท่ีประเทศไทย
อาจต้องเผชิญ ได้แก่ 

1. สินค้าและบริการท่ีไทยไมพ่ร้อมในการแขง่ขนั หรือท่ีไทยไมมี่ความได้เปรียบในด้าน
ต้นทนุ เชน่ อตุสาหกรรมท่ีต้องพึง่พาวตัถดุบิและชิน้สว่นจากภายนอกอาเซียน จะได้รับผลกระทบท่ี
เกิดขึน้จากการรวมตวัและเปิดเสรีทางการค้าโดยการขจดัอปุสรรคด้านภาษีและด้านท่ีไมใ่ชภ่าษี 
สินค้าของประเทศอาเซียนอ่ืนเข้าสูต่ลาดไทยได้ง่ายขึน้  ซึง่ผลกระทบนีจ้ะเกิดขึน้ทัง้สินค้าท่ีจ าหนา่ย
ภายในประเทศ และสินค้าเพ่ือการสง่ออก  

 

2. อาจท าให้มีการย้ายฐานการผลิตหรือการลงทนุจากประเทศไทยไปยงัประเทศอ่ืน ๆ ใน 
ASEAN ท่ีมีปัจจยัพืน้ฐาน (Infrastructure) ประสิทธิภาพของแรงงาน (Labor Productivity) และกฎ 
ระเบียบ กฎหมายท่ีมีความพร้อมไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่นกัลงทนุมากกว่า   

 

3. การเคล่ือนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี อาจท าให้เกิดการเคล่ือนย้ายแรงงานมีฝีมือไปกระจกุ
ตวัยงัประเทศท่ีให้คา่ตอบแทนสงูกวา่ และมีการใช้ภาษาองักฤษอยา่งแพร่หลาย  เชน่ สิงคโปร์ 
มาเลเซีย และบรูไน รวมทัง้แรงงานฝีมือของไทย นอกจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือท่ีเรียกวา่
ปัญหาสมองไหลแล้วในขณะเดียวกนั แรงงานไทยท่ีมีคา่แรงสงูอาจถกูทดแทนด้วยแรงงานตา่งด้าวท่ี
คา่แรงถกูกวา่ 

 

4. การเคล่ือนย้ายการลงทนุอย่างเสรี จะก่อให้เกิดการซือ้หรือเชา่ท่ีดินโดยกลุม่ทนุจาก
ตา่งชาติ โดยเฉพาะท่ีดนิท ากินทางการเกษตร การสมัปทานปลกูป่าในพืน้ท่ีป่าสงวนเส่ือมโทรม อาจ
เป็นการขยายปัญหาการขาดแคลนท่ีดนิท ากินและปัญหาการถือครองเอกสารสิทธ์ิท่ีดินท ากินของคน
ไทยให้ลกุลามมากขึน้  รวมทัง้อาจสง่ผลตอ่การยึดครองอาชีพและกิจการท่ีคนไทยเคยสงวนไว้และ
เจ้าของอาชีพมีก าลงัทนุไมส่งูพอ นอกจากนัน้จะเป็นการเปิดโอกาสให้นกัลงทนุจากตา่งชาตเิข้ามาใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของไทยโดยไมไ่ด้ให้ความส าคญัในการปกป้อง
ดแูล และใช้ประโยชน์จากพนัธุกรรมพืชท่ีส าคญัของไทย เชน่ พนัธุ์ข้าว พนัธุ์ไม้ดอก จนเกิดการน าไป
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและผกูขาดสายพนัธุ์พืชได้โดยง่าย  

 

5. จะก่อให้เกิดการแขง่ขนัท่ีรุนแรงจากการเข้าสูต่ลาดของผู้ประกอบการได้ง่ายขึน้ 
โดยเฉพาะในธุรกิจบริการ จากการศกึษาของศนูย์วิจยัธนาคารพาณิชย์ พบวา่ AEC จะท าให้ธุรกิจ
ร้านค้าปลีกอาหาร บริการบรรจภุณัฑ์ และโรงแรมและรีสอร์ตของไทยมีแนวโน้มต้องแขง่ขนักบั
เงินทนุจากตา่งประเทศท่ีเข้ามาจากการเปิดให้นกัลงทนุอาเซียนถือหุ้นสดัสว่น 70% เพิ่มขึน้ จาก
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ปัจจบุนัท่ีก าหนดสดัส่วนเฉล่ีย 49% ในขณะท่ีธุรกิจบริการจะมีโอกาสการลงทนุในประเทศมาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียมากขึน้ 

 

6. ผลกระทบจากกรอบเวลาในการเร่งรัดจดัตัง้ประชาคมอาเซียนท่ีเร็วขึน้จากเดมิ จะท าให้
ผู้ประกอบการปรับตวัไมท่นั และอาจจะได้รับผลกระทบจากการน าเข้าสินค้าเกษตรกรรมและ
อตุสาหกรรมท่ีมีความใกล้เคียงจากประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

7. การเคล่ือนย้ายเทคโนโลยีจะเป็นไปอยา่งเสรี ในด้านบวกแม้จะท าให้เกิดการพฒันา
เทคโนโลยีในภมูิภาคท่ีรวดเร็วกว้างขวางมากขึน้ แตอ่าจจะท าให้นกัวิจยัไทยท่ีไมไ่ด้ให้ความส าคญั
กบัทรัพย์สินทางปัญญามีความเส่ียงตอ่การถกูละเมิดสิทธ์ิได้มากขึน้เชน่กนั  

  
โดยปัญหาท่ีไทยยงัประสบอยูใ่นปัจจบุนัในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจเซียน ได้แก่  
1. ผู้ประกอบการรายยอ่ยส่วนใหญ่ยงัไมมี่ความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้เก่ียวกบัประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนยงัมีอยูน้่อย และไมพ่ร้อมตอ่การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ในขณะท่ีการ
รับรู้และความตระหนกัของภาคประชาชนก็ยงัมีน้อยด้วยเชน่กนั 

2.   ขาดความชดัเจนในเร่ืองนโยบายทัง้นโยบายในภาพรวมและนโยบายในแตล่ะด้าน 
โดยเฉพาะกลยทุธ์และแนวทางปฏิบตัิเชิงลกึ เช่น นโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการใช้แรงงาน
ตา่งประเทศ (รวมถึงกฏ ระเบียบ ข้อปฏิบตัิเก่ียวกบัแรงงานตา่งประเทศ)  ความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการ การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจชายแดนท่ีเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบ้าน  เป็นต้น 

3. ขาดหน่วยงานเจ้าภาพท่ีชดัเจน ซึง่หมายถึงสถาบนั/องค์กรกลางในการก ากบัดแูล
นโยบายและทิศทางด าเนินงานในภาพรวม รวมทัง้ขาดกลไกในการบรูณาการแผนงาน/โครงการ 

4. ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ เช่น ปัญหาปากท้อง อทุกภยัหรือภยัพิบตัิ และความไมม่ัน่คง
ทางการเมือง ปัญหาความขดัแย้งในประเทศและตา่งประเทศ อาทิ กรณีไทย-กมัพชูา เป็นภาระท่ี
รัฐบาลต้องให้ความส าคญัในล าดบัแรก อาจสง่ผลตอ่ความก้าวหน้าของการด าเนินนโยบายและการ
เจรจาจดัท าข้อตกลงตา่ง ๆ 

5. ขาดแคลนบคุลากรทางเทคโนโลยีในภาคผลิต และข้อจ ากดัด้านทกัษะทางภาษาและ
คอมพิวเตอร์ของแรงงานไทย   

6. ขาดแหลง่ข้อมลู/ศนูย์กลางข้อมลูท่ีทนัสมยั โดยเฉพาะข้อมลูทางการวิจยัท่ีสามารถ
เข้าถึงได้โดยง่าย  ข้อมลูการวิเคราะห์ ติดตามและพยากรณ์เพ่ือน าผลลพัธ์ไปสูก่ารตดัสินใจในทาง
นโยบายยงัมีอยูน้่อย นอกจากนีศ้นูย์ความเป็นเลิศทางการวิจยั หรือศนูย์บม่เพาะธุรกิจ อทุยาน
วิทยาศาสตร์ หรือศนูย์ตรวจสอบฯ ท่ีจะชว่ยสนบัสนนุการฝึกอบรมผู้ประกอบการมีไมเ่พียงพอและ
ไมส่ามารถให้บริการได้อยา่งทัว่ถึง 
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7. ขาดการพฒันาเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ การวิจยัและพฒันายงัไมส่ามารถสร้าง
มลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจ ขาดความสามารถในการผลิตเทคโนโลยีระดบัสงูและซบัซ้อน รวมทัง้การ
ถ่ายโอนเทคโนโลยีระหวา่งรัฐ เอกชน และชมุชนยงัมีอยู่น้อย  ขาดกลไกในการเช่ือมโยงเพื่อให้เกิด
การพฒันาการวิจยัระหว่างรัฐและเอกชน   ศกัยภาพด้านการวิจยัของไทย ไมต่รงกบัความต้องการ
ของภาคอตุสาหกรรม บริการ การค้า การลงทนุ  ประกอบกบักลไกและระบบการบริหารจดัการด้าน
การวิจยัและพฒันายงัขาดทิศทางท่ีชดัเจนในด้านการพฒันาอตุสาหกรรม  การเช่ือมโยงและ
สนบัสนนุภาคเอกชนในการผลิตและบริการ การมีสว่นร่วมของภาคเอกชนมีน้อย  การบริหารจดัการ
ทรัพย์สินทางปัญญายงัอ่อนแอ  

8. อตุสาหกรรมต้นน า้และอตุสาหกรรมพืน้ฐานยงัไมไ่ด้รับการพฒันาเทา่ท่ีควร เชน่ 
แมพ่ิมพ์   

9. ระบบราชการไมท่นัสมยั ขัน้ตอน กระบวนการปฏิบตัมีิความลา่ช้า โดยเฉพาะระบบการ
เบกิจา่ยเงิน การจดัซือ้จดัจ้างจากภาคเอกชน  แม้กระทัง่การขบัเคล่ือนการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าและการขนสง่ผา่นแดนมีหลายขัน้ตอนกระบวนการ นอกจากนีป้ระสิทธิภาพกลไกระบบราชการ 
ไมมุ่ง่เน้นการสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจท่ีเป็นธรรม มีปัญหาด้านการทจุริตคอรัปชัน่สงู 

10. มีกฏหมาย กฏระเบียบและสญัญาท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาอตุสาหกรรม การ
บริการ และการลงทนุท่ีจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขหลายเร่ือง กฏหมายท่ีนกัลงทนุสามารถเช่ือมัน่ใน
การลงทนุในไทยยงัมีน้อย เช่น กฏหมายให้เกิดการค า้ประกนัในมลูคา่การก่อสร้าง กฏหมายควบคมุ
ก ากบัดแูลเร่ืองความปลอดภยัของข้อมลู  

11. การบงัคบัใช้พระราชบญัญตัิคุ้มครองผู้บริโภคยงัมีความหยอ่นยาน ยงัไมมี่การก าหนด
มาตรฐานคณุภาพสินค้าและบริการ  มาตรฐานวิชาชีพในสาขางานแตล่ะด้านเพ่ือป้องกนัสินค้าและ
บริการท่ีน าเข้าไมไ่ด้คณุภาพ/มาตรฐาน หรือป้องกนัการก าหนดราคาโดยไมมี่หลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจน
และครอบคลมุ   

12. ผู้ประกอบการไทยยงัขาดประสบการณ์และขาดเงินทนุในการค้าระหวา่งประเทศ 
ภาคเอกชนขาดความตระหนกัในการพฒันาศกัยภาพด้านเทคโนโลยีของตนเอง มีกิจกรรมพฒันา
เทคโนโลยีและนวตักรรมคอ่นข้างน้อย สว่นใหญ่พึง่พาระบบการผลิตท่ีใช้แรงงานทกัษะต ่าเป็นหลกั 
ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชนยงัมีอยูน้่อย ขาดการรวมตวักนัของภาคเอกชนท่ีเข้มแข็ง
โดยเฉพาะในแตล่ะกลุม่ Cluster 

13. การให้ข้อมลูและความรู้แก่ภาคเอกชนเพ่ือปรับกระบวนการผลิตรองรับมาตรการกีดกนั
ทางการค้าใหม ่ๆ ท่ีจะทวีความรุนแรงมากขึน้ยงัมีน้อย 
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14. การบงัคบัใช้กฏหมายยงัไมเ่ข้มแข็ง โดยเฉพาะกฏหมายด้านการละเมิดลิขสิทธ์สง่ผล
ท าให้ผู้ประกอบการอ่ืน ๆ ขาดก าลงัใจในการผลิต หรือปฏิบตัติามกฎระเบียบอยา่งถกูต้อง และท า
ให้ไมส่ามารถสามารถสง่เสริมการประกอบธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์ได้ 
 

ความอดุมสมบรูณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิความหลากหลายด้านวฒันธรรมและแหลง่
ทอ่งเท่ียว รวมถึงท่ีตัง้ท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัภมูิภาคอ่ืน ๆ ได้อยา่งสะดวก นบัเป็นจดุเดน่ท่ีส าคญั
ของอาเซียน การรวมกลุม่จดัตัง้เป็นประชาคมเศรษฐกิจจึงถือเป็นการผนกึก าลงัร่วมกนัครัง้ส าคญั
ของประเทศในภมูิภาค ซึง่แม้วา่การด าเนินงานจะมีความก้าวหน้าและชดัเจนมากกว่าการจดัตัง้
ประชาคมความมัน่คงอาเซียน และประชาสงัคม-วฒันธรรมอาเซียน แตก็่มีความเปราะบางมากกว่า
อีก 2 เสาข้างต้นด้วยเชน่กนั สาเหตท่ีุเป็นเช่นนัน้เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ 
ทรัพยากร ชีวิตความเป็นอยูข่องประชากรในแตล่ะประเทศ และมีความสมัพนัธ์อยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้
กบักระแสเศรษฐกิจการค้าโลก การเตบิโตของคูแ่ขง่ในเอเซีย เชน่ จีน และอินเดีย ซึง่อาจก่อให้เกิด
ความสัน่ไหว รวมทัง้มีความท้าทายด้านปัญหาในภมูิภาคหลายประเด็นท่ีต้องค านงึถึงและต้อง
ร่วมกนัฝ่าฟันเพ่ือให้บรรลจุดุมุง่หมาย ปัญหาหลกั ๆ และเง่ือนไขท่ีเป็นอปุสรรคตอ่ความส าเร็จและ
ความคืบหน้าของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของอาเซียนท่ีต้องร่วมกนัเผชิญ อาทิเชน่ 

1. โครงสร้างการท างานของอาเซียน แตล่ะประเทศมีฐานะเทา่เทียมกนัและทรงไว้ซึง่
อ านาจทางอธิปไตย การขบัเคล่ือนองค์กรต้องได้รับการเห็นชอบโดยเอกฉันท์ในทิศทางเดียวกนัจาก
ประเทศสมาชิก ท าให้การขบัเคล่ือนเป็นไปอยา่งลา่ช้า หากบางประเทศมีความเห็นแย้งเน่ืองจาก
เสียผลประโยชน์จะเดนิหน้าตอ่ไมไ่ด้ แตกตา่งจากโครงสร้างการท างานของสหภาพยโุรปซึง่มีสภาพ
เป็นองค์การเหนือรัฐ ท าหน้าท่ีบริหาร ตดัสินใจและมีผลผกูพนัประเทศสมาชิก นโยบายร่วมหรือ
นโยบายการตา่งประเทศเป็นเร่ืองของประชาคมทัง้หมด 

2. แตล่ะประเทศนโยบายทางเศรษฐกิจตา่งมีนโยบายทางเศรษฐกิจเป็นของตนเอง 
นโยบายร่วมยงัมีให้เห็นอยูไ่มม่าก นอกจากนัน้ยงัมองแตล่ะประเทศในลกัษณะคูแ่ขง่และคูค้่า ไมใ่ช่
หุ้นสว่นอยา่งแท้จริง 

3. ปัญหาความขดัแย้งภายในระหวา่งประเทศสมาชิก เชน่ กรณีความขดัแย้งเร่ืองเขตแดน
ของไทยและกมัพชูา ตลอดจนความวุ่นวายทางการเมืองในแตล่ะประเทศ ปัญหาประชาธิปไตยในพมา่  
การลกัลอบค้ายาเสพตดิในประเทศเพ่ือนบ้าน ซึง่อาเซียนไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงกิจการภายใน 
สง่ผลตอ่ความเช่ือมัน่ของตา่งประเทศ และความคืบหน้าของการด าเนินงานภายใต้กรอบความ
ร่วมมือตา่ง ๆ ในภาพรวมของอาเซียน  

4. ความไว้เนือ้เช่ือใจ และความเช่ือมัน่ระหวา่งประเทศสมาชิกยงัมีไมม่ากเทา่ท่ีควร 
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5. การมีสว่นร่วมของประชาชนในภมูิภาค และความพร้อมของประชาชนในแตล่ะประเทศ 
ยงัมีความเป็นชาตินิยมสงู ความรู้สกึรักชาต ิเห็นแก่ผลประโยชน์ของชาตยิงัฝังลกึ ความสมัพนัธ์ใน
ลักษณะภูมิภาคหรือกลุ่มยังมีอยู่น้อย ท าให้อาเซียนยังขาดส านึกของความเป็นหนึ่ง มีการ
เหยียดหยามชนชาตอ่ืินในภมูิภาค ความขดัแย้งเร่ืองราวในอดีต เชน่ ประวตัิศาสตร์การสู้รบท่ีมี
ความเข้าใจไม่ตรงกนั รวมทัง้ใช้ประเดน็เพ่ือนบ้านเป็นเคร่ืองมือทางการเมือง อาจสง่ผลก่อให้เกิดข้อ
ขดัแย้งในท่ีสดุ 

6. ความพร้อมของสถาบนัการเงิน นกัลงทนุและผู้ประกอบการในแตล่ะประเทศ 
7. ความแตกตา่งทางภาษา สกลุเงิน/อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ศาสนา ระบบการปกครอง 

ความเหล่ือมล า้ทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของแตล่ะประเทศยงัมีอยูม่าก  
8. ยงัไมมี่เอกลกัษณ์ร่วม เชน่ วฒันธรรมท่ีเป็นหนึง่เดียว ท าให้ Brand ของอาเซียนยงัไม่

ชดัเจน 
 

ดงัจะเห็นได้ว่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนอกจากจะช่วยเสริมสร้างความสามารถของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้ว ยงัเป็นการเปิดโอกาสทางด้านการค้าและการลงทนุภายในภูมิภาคให้
กว้างขวางขึน้ อย่างไรก็ตาม ในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีมีการลดอปุสรรคตา่ง ๆ ลง เพ่ือให้เกิด
การเคล่ือนย้ายสินค้า บริการ การลงทนุ และแรงงานได้อย่างเสรี ย่อมส่งผลให้เกิดการแข่งขนัท่ีเพิ่ม
สงูขึน้และหลีกเล่ียงไม่พ้นท่ีผู้ประกอบการภายในประเทศจะต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกับ
การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ รวมถึงใช้ประโยชน์จากโอกาสท่ีมีอยู่ให้เต็มท่ี  ในท่ีนีไ้ด้มีข้อเสนอ
แนวทางการปรับตวัจากหลายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ข้อเสนอจากกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ ซึง่มีดงันี ้ 

การปรับตวัในเชิงรุก 
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั เชน่ การสร้างมลูคา่เพิ่ม (Value Creation) การ

สร้าง Brand Name ให้เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
2. ด าเนินกลยทุธ์การตลาดในเชิงรับ โดยเจาะถึงตลาดผู้ ซือ้ในตา่งประเทศ และศกึษา

ความต้องการของผู้ ซือ้ เพ่ือพฒันาสินค้าให้สอดคล้องกบัความต้องการ 
3. น าเทคโนโลยีใหม ่ๆ เข้ามาใช้เพ่ือยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนั โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีด้านสารสนเทศท่ีจะชว่ยอ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ และให้ความส าคญักบั
เร่ืองการวิจยัและพฒันา (R&D) ให้มากขึน้ เพ่ือสร้างนวตักรรมใหม ่ๆ 

4. พฒันาและสร้างความสมัพนัธ์กบัภาคเอกชนของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน เพ่ือสร้าง
เครือข่าย หรือพพนัธมิตรในการด าเนินธุรกิจ และสร้างอ านาจในการเจรจาตอ่รองทางการค้า 
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5. ศกึษากฏระเบียบในด้านตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้เข้าใจอยา่งถ่องแท้และหากพบอปุสรรค
เก่ียวกบัมาตรการกีดกนัทางการค้าให้ประสานแจ้งหนว่ยงานภาครัฐทราบเพ่ือแก้ไขปัญหาโดยเร็ว 

การปรับตวัในเชิงรับ 
1. เตรียมแผนการรองรับส าหรับสินค้าท่ีไมมี่ศกัยภาพในการแขง่ขนั เชน่ การพฒันา

เทคโนโลยี การพฒันาระบบบริหารจกัาร การทบทวน/วิเคราะห์ด้านก าลงัคน เป็นต้น 
2. พฒันาบคุลากร โดยเฉพาะแรงงานฝีมือ และชา่งเทคนิค ให้สอดคล้องกบัความต้องการ

ในแตล่ะสาขาและระดบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะการมีความรู้ความสามารถในการใช้ 
ICT ตรวจสอบกฏระเบียบท่ีไมส่อดคล้องกบัการเปิดตลาด 

3. ศกึษาลูท่างการค้าใหม ่ๆ รวมถึงชอ่งทางในด้านธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง 
4. ทบทวนนโยบายการด าเนินธุรกิจให้มีความยืดหยุน่ รวมถึงพิจารณาความเป็นไปได้ใน

การร่วมทนุกบัผู้ประกอบการจากตา่งชาตเิพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ 
 

ข้อเสนอแนะส าคญัเพื่อใช้ประโยชน์จากการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
ข้อเสนอ แนวทางการด าเนินงาน 

1. ใช้ประโยชน์จากการลดภาษี
สินค้าภายในกรอบอาเซียน 

 ศกึษารายการสินค้าท่ีสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ 
AFTA  

 ขอรับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีส าหรับสินค้าภายใต้
ความตกลงได้ท่ีกรมการค้าตา่งประเทศ 

2. ขยายตลาดการค้าบริการไปยงั
ประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน 

 วิเคราะห์ความสามารถในการแขง่ขนัของธุรกิจ ทัง้ในด้าน
ความพร้อมของเทคโนโลยีและ Know-how ศกึษาข้อก าหนด/
กฏเกณฑ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนในสาขาบริการท่ีสนใจ 
รวมทัง้ข้อผกูพนัในการเปิดตลาดการค้าบริการภายใต้อาเซียน 

3. ใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่ม 
12 สาขาส าคญัของอาเซียน  

 ศกึษาแผนงานการรวมกลุม่ 12 สาขาส าคญัของอาเซียน (12 
Priority Sectors) เพ่ือใช้ประโยชน์จากการลดอปุสรรคในด้าน
ภาษีและมาตรการท่ีมิใชภ่าษี รวมทัง้มาตรการอ านวยความ
สะดวกทางการค้าตา่ง ๆ ทัง้นี ้สินค้าท่ีอยูภ่ายใต้การรวมกลุม่ 
12 สาขาส าคญั ได้ลดภาษีเป็น 0% แล้ว ตัง้แต ่1 มกราคม 
2550 

4. การลงทนุในสาขาอตุสาหกรรม
ท่ีมีศกัยภาพในประเทศสมาชิก 

 ศกึษารายละเอียดแผนงานการเปิดตลาดด้านการลงทนุ
ภายใต้ความตกลงเขตการลงทนุอาเซียน (AIA) ซึง่ประเทศ 
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ข้อเสนอ แนวทางการด าเนินงาน 
อาเซียนอ่ืน สมาชิกอาเซียนเดมิ 6 ประเทศ มีเป้าหมายเปิดเสรีภาคการ

ลงทนุทัง้หมดภายในปี 2553 ในขณะท่ีสมาชิกอาเซียนใหมมี่
ความยืดหยุ่นได้ถึงปี 2558 

5. การออกไปประกอบวิชาชีพยงั
ประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน 

 บคุลากรในประเทศท่ีมีความสนใจจะออกไปประกอบวิชาชีพ
ด้านวิศวกรรและพยาบาลในประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน  
สามารถสอบถามขัน้ตอนและแนวทางได้จากสภาวิศวกร และ
สภาการพยาบาล ซึง่ขณะนีไ้ด้มีการจดัท าข้อตกลงยอมรับ
ร่วมกนั (MRA) ในสาขาวิชาชีพดงักลา่วของอาเซียนแล้ว 

6. การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้
โครงการความร่วมมือด้าน
อตุสาหกรรมของอาเซียน 
(AICO) 

 ผู้ประกอบการสามารถขอใช้สิทธิประโยชน์เพ่ือยกเว้น/ลด
ภาษีส าหรับสินค้าท่ีน าเข้าภายใต้โครงการ AICO ได้จาก
ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

7. การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้เขต
การค้าเสรีระหวา่งอาเซียนกบั
ประเทศคูเ่จรจาตา่ง ๆ 

 ผู้ประกอบการสามารถใช้สิทธิประโยชน์การลดภาษีสินค้าท่ี
อยูภ่ายใต้ความตกลง FTA ระหวา่งอาเซียนกบัประเทศคู่
เจรจาตา่ง ๆ ซึง่ขณะนีท่ี้เจรจาแล้วเสร็จและสามารถขอรับ
สิทธิประโยชน์ได้แล้ว คือ ภายใต้กรอบอาเซียน-จีน และ
ส าหรับกรอบ อาเซียน-ญ่ีปุ่ น รวมทัง้อาเซียน-เกาหลี คาดวา่
จะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ภายในต้นปี พ.ศ. 2552 

8. ใช้ประโยชน์จากการจดัท า
มาตรฐานการยอมรับร่วม 
(MRA) ในสินค้าอตุสาหกรรม
ของอาเซียน 

 ศกึษากฏเกณฑ์/ข้อก าหนดในด้านมาตรฐานส าหรับสินค้าท่ี
อาเซียนได้จดัท า MRA ร่วมกนัแล้วเพ่ือลดขัน้ตอน/ระยะเวลา
ในการตรวจสอบ ซึง่ขณะนี ้สินค้าท่ีจดัท า MRA แล้วเสร็จ 
ได้แก่ เคร่ืองส าอาง ผลิตภณัฑ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 

9. การแก้ไขปัญหาด้านการค้า
และการลงทนุในกรอบอาเซียน 

 ผู้ประกอบการท่ีประสบปัยหาด้านการค้าและการลงทนุ
ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) สามารถแจ้งปัญหา/
อปุสรรคให้หนว่ยงานภาครัฐทราบเพ่ือแก้ไขปัญหาดงักล่าว 
โดยสามารถตดิตอ่ได้ท่ีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศใน
ฐานะ National AFTA Unit ของไทย 
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ท่ีมา: กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (2551) 

 
ธิดารัตน์ โชคสชุาต ิ(2553) ได้ให้ข้อเสนอแนะบางประการเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม

กบัการก้าวสู่การเป็น AEC ในอีกไมก่ี่ปีข้างหน้า ดงัตอ่ไปนี ้
1. ควรมีการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงหว่งโซ่อปุทานของอตุสาหกรรมไทยเพื่อใช้

ประกอบการปรับตวัของภาคการผลิต ภาครัฐควรศกึษารายละเอียด รวมถึงหามาตรการตัง้รับเพราะ
ภาคแรงงานในอตุสาหกรรมต้นน า้อาจถกูเลิกจ้าง หากมีการย้ายฐานการผลิตไปหาแรงงานท่ีถกูกวา่ 
ตลอดจนแรงงานวิชาชีพ เชน่ แพทย์ วิศวกร บญัชี และอาจารย์ จากประเทศในอาเซียนจะเข้ามา
ท างานในไทยเพิ่มขึน้ 

2. นอกจากการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ข้อมลูอยา่งตอ่เน่ืองแล้ว ภาครัฐควรเร่ง
เสริมสร้างความเข้าใจและความรู้เก่ียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแก่ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในทกุ
ภาคสว่นผา่นส่ือประเภทตา่ง ๆ อยา่งครบถ้วน เพ่ือผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเหลา่นีจ้ะได้ประโยชน์จาก
ความตกลงตา่ง ๆ อยา่งเตม็ท่ี 

3. การเจรจาเพ่ือท าความตกลงการค้าระหวา่งประเทศ ควรให้ภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องเข้า
ไปมีสว่นร่วมในการให้ข้อมลู ข้อคิดเห็นและก าหนดแนวทางการเจรจามากขึน้ เน่ืองจากผู้ ท่ีมีสว่น
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เก่ียวข้องเหลา่นีเ้ป็นผู้ ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง อีกทัง้ยงัมีประสบการณ์และมีความเข้าใจใน
เหตกุารณ์จริงมากกว่า 

4. ภาครัฐควรเร่งออกมาตรการหรือแผนรองรับผู้ประกอบการท่ีอาจได้รับผลกระทบทาง
ลบจากข้อตกลงในรูปแบบตา่ง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมอยา่งละเอียดและชดัเจน มิใชแ่คจ่ะจดัตัง้กองทนุ 
หรือจดัท ากฏหมายในภาพรวมเชิงนโยบายเทา่นัน้ นอกจากนีภ้าครัฐควรปรับปรุงและพฒันาระบบ
สาธารณปูโภคและโครงสร้างพืน้ฐาน โดยเฉพาะระบบ Logistic 

5. ภาครัฐควรก าหนดแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจให้ชดัเจน และผลกัดนัการอ านวยความ
สะดวกทางการค้าตามแนวชายแดนของไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้านให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ รวมทัง้
ดแูลและปกป้องผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้กบัทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ปัญหา
แรงงานเดก็และแรงงานอพยพ 

6. ผู้ประกอบการต้องปรับตวัเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนัด้วยตนเองก่อน 
อยา่งหวงัพึง่เพียงความชว่ยเหลือจากหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ การสร้างมลูคา่เพิ่ม และการ
เร่งพฒันาตราสินค้า การใช้เทคโนโลยีใหมใ่นการผลิต การพฒันาในด้านนวตักรรมใหม ่ๆ ซึง่จะชว่ย
สร้างจดุเดน่ให้กบัผลิตภณัฑ์ของไทยให้เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล รวมถึงให้ความส าคญักบัการ
พฒันาศกัยภาพบคุลากรภายในองค์กร 

7. ผู้ประกอบการควรสร้างเครือขา่ยพนัธมิตรกบัภาคเอกชนอ่ืน ๆ ในภมูิภาค ด าเนินกลยทุธ์
การตลาดในเชิงรุก และท าการศกึษาลูท่างการค้าใหม ่ๆ รวมถึงชอ่งทางในด้านธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลง 

 

ขณะท่ีกลุม่พหภุาคี ส านกัเศรษฐกิจอตุสาหกรรมระหว่างประเทศ (2554) ได้กลา่วถึง
ข้อเสนอแนะในการปรับตวัของอตุสาหกรรมไทย ดงันี ้ 

1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ทัง้ในด้านแรงงาน เทคโนโลยี รวมทัง้การเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตให้สอดคล้องกบัความต้องการในตลาดโลกเพ่ือท่ีจะสามารถแขง่ขนัได้ 

2. การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณปูโภคและระบบโลจิสตกิส์เพ่ือรองรับการลงทนุจาก
ตา่งประเทศ 

3. หาตลาดสง่ออก ปรับปรุงการผลิตให้สามารถปฏิบตัิตามกฎถ่ินก าเนิดสินค้าของ
อาเซียนได้ รวมถึงการบริหารจดัการ การจดัหาวตัถดุิบราคาถกูและมีคณุภาพดีในภมูิภาค 

4. การปรับปรุงโครงสร้างภาษีของไทยทัง้ระบบเพ่ือให้เอือ้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทย 
5. สง่เสริมให้เกิดเครือขา่ยการผลิต (Production Network) เพ่ือให้สามารถสร้าง 

Economy of Scale เพ่ือให้สามารถแขง่ขนัได้ในระดบัโลก 
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6. ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การผลิตการลงทนุในภาคอตุสาหกรรม 
7. มีกลไกท่ีก่อให้เกิดความเสมอภาคในการเข้าสู่ตลาดภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

 

ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารสภาวจิัยแห่งชาต ิ
 
 ในสว่นของสภาวิจยัแหง่ชาติ ซึง่รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการวิจยัของประเทศ เห็น
ควรให้ วช.ซึง่ท าหน้าท่ีหน่วยงานเลขานกุารได้ด าเนินการและปรับบทบาทให้มีความพร้อมและ
ศกัยภาพในการก าหนดทิศทาง  ก ากบัดแูล  สนบัสนนุข้อมลูแก่รัฐและเอกชน และเข้าไปมีบทบาท 
‘น า’ ในการประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงานกลางด้านการวิจยัในแตล่ะประเทศอาเซียน โดยใน
ระยะแรกมีข้อเสนอท่ีควรจะได้ด าเนินการ ดงันี ้
 

1. จดัท ากรอบการวิจยัเพ่ือรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนทัง้ในภาพรวม  และในอีก 2 
เสาหลกั คือ “ประชาคมความมัน่คงอาเซียน” และ “ประชาสงัคม-วฒันธรรมอาเซียน” 

2. จดัท าแผนงาน “ความร่วมมือด้านการวิจัยของอาเซียน” เสนอตอ่นายกรัฐมนตรีผู้
ก ากบัดแูล เพ่ือเสนอขออนมุตัใิห้ วช. เป็นองค์กรในการประสานความมือระหว่างหนว่ยงานกลาง
ด้านการวิจยั หรือหนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายการวิจยัในหมูป่ระเทศสมาชิก โดย
ประกอบด้วยโครงการตา่ง ๆ   

2.1  การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ยทุธศาสตร์ แนวทางและทิศทางการวิจยั รวมทัง้ระบบวิจยั
ของแตล่ะประเทศ 

2.2 การศกึษาดงูานด้านการวิจยัของแตล่ะประเทศ  
2.3 ศกึษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการร่วมมือทางการวิจยัในระดบัอาเซียน ทัง้

ด้านนโยบายและยทุธศาสตร์การวิจยั  ความร่วมมือในการศกึษาวิจยั  การพฒันานกัวิจยัและการ
ผลิตนกัวิจยั การจดัท ามาตรฐานนกัวิจยัหรือมาตรฐานทางการวิจยั  การจดัท าฐานข้อมลูการวิจยั
หรือการเช่ือมโยงฐานข้อมลูทางการวิจยั   

 โดยในเบือ้งต้นเห็นควรหาแนวทางร่วมมือในการด าเนินการวิจยัในประเดน็ตา่ง ๆ 
ดงันี ้

การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน  

 การอ านวยความสะดวกทางการค้าในอาเซียน  

 การค้าสินค้าของอาเซียน   

 การพฒันาศลุกากรอาเซียนให้ทนัสมยั   
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 การพฒันาระบบศลุกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จดุเดียวของอาเซียน  

 การตรวจสอบและรับรองในอาเซียน  

 การปรับประสานมาตรฐาน และกฎระเบียบด้วยเทคนิค  

 ความปลอดภยัของสินค้าเภสชักรรมในอาเซียน  

 การค้าบริการของอาเซียน  

 การยอมรับร่วมในสาขาบริการ  

 การลงทนุของอาเซียน  

 การรวมตวัทางการเงินในอาเซียน  

 ความร่วมมือด้านอาหาร เกษตรและป่าไม้ของอาเซียน  

 ความมัน่คงด้านอาหารของอาเซียน  

 ความปลอดภยัของอาหาร  

 การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศและความปลอดภยัอาหารของอาเซียน  

 การจดัการป่าไม้อยา่งยัง่ยืน  
การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง  
 นโยบายการแขง่ขนั  

 การคุ้มครองผู้บริโภค  

 สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน  

 การขนสง่ของอาเซียน  

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

 ความมัน่คงด้านพลงังานในอาเซียน  
การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน  
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)  

 การรวมกลุม่อาเซียน และการลดชอ่งวา่งการพฒันา  

 การมีสว่นร่วมระหวา่งภาครัฐและเอกชนในอาเซียน  
การเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก  
 เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA)  

 ความตกลงหุ้นสว่นเศรษฐกิจอาเซียน-ญ่ีปุ่ น (AJCEP)  

 เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA)  
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 เขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ์(AANZFTA)  
2.4  การจดัประชมุร่วมระหว่างผู้บริหารหนว่ยงานวิจยัหน่วยงานกลางด้านการวิจยั หรือ

หนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายการวิจยัในหมู่ประเทศสมาชิก 
3. พฒันาฐานข้อมลูด้านการวิจยัท่ีมีอยูใ่ห้ครอบคลมุ ครบถ้วน สามารถสนองตอบตอ่

ความต้องการของภาคเอกชน โดยเพิ่มคลงัข้อมลูงานวิจยัในศาสตร์ตา่ง ๆ ท่ีสามารถตอ่ยอดในเชิง
พาณิชย์และมีประโยชน์ตอ่ภาคธุรกิจด้วยวิธีการเช่ือมโยงข้อมลูกบัหนว่ยงานหรือสถาบนัการศกึษา  
หรือ เผยแพร่ฐานข้อมลูท่ีมีอยูใ่ห้ภาคเอกชนรับทราบโดยกว้างขวาง นอกเหนือจากการเผยแพร่ใน
ภาครัฐ  

4. จดัท าหลกัเกณฑ์ หรือมาตรฐาน หรือข้อก าหนด หรือข้อผกูพนัการเปิดตลาดบริการ (ข้อ
ผกูพนัเฉพาะ) ในสาขายอ่ย “การบริการด้านการวิจยัและพฒันา” ซึง่เป็นหนึง่ใน 12 สาขาในการ
เจรจาการค้าบริการ หรือ Service Sectoral Classifiation List 

5. ปรับปรุงระเบียบวา่ด้วยการวิจยัโดยชาวตา่งประเทศ ให้เอือ้ตอ่การเคล่ือนย้ายนกัวิจยั
อาเซียนอยา่งเสรี 

6. วางแนวทางในการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของนกัวิจยัไทย   
7. จดัท าแนวทางและหลกัเกณฑ์การแบง่ปันผลประโยชน์ด้านการวิจยัระหวา่งนกัวิจยัไทย 

และนกัวิจยัอาเซียน  การแบง่ปันผลประโยชน์ระหวา่งนกัวิจยักบัภาคเอกชน รวมทัง้รายการ
ข้อยกเว้นด้านการวิจยัท่ีไมอ่นญุาตให้ตา่งชาติท าการวิจยัในไทย  

8. ปรับเปล่ียนระบบหรือเพิ่มการถ่ายทอดผลงานวิจยั หรือคลีนิกนกัวิจยัให้เข้าถึง
ภาคเอกชนและชมุชนมากกวา่ในปัจจบุนัท่ีเน้นเฉพาะในหมูน่กัวิจยั นกัวิชาการด้วยกนัเทา่นัน้ (เร่ิม
จากการเชิญหนว่ยงานภาคเอกชนเข้ารับการประชมุ สมัมนา ฝึกอบรมและเย่ียมชมนิทรรศการให้
มากขึน้ อยา่งน้อยในอตัราส่วนผู้แทนภาครัฐตอ่ผู้แทนภาคเอกชน เทา่กบั 4:1 

9. ปรับสดัสว่นการอดุหนนุทนุวิจยัให้มุง่เน้นการวิจยัท่ีน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือ
สนบัสนนุการพฒันาการค้า การบริหารให้มากขึน้ 

10. เข้าไปมีบทบาทน าในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขกฏระเบียบให้หน่วยงานวิจยัของรัฐเพิ่ม
ความสามารถในการจดัหารายได้จากภาคเอกชนมากขึน้  รวมทัง้การทบทวนปรับเปล่ียนกฏระเบียบ
และวิธีปฏิบตัใิห้เอือ้ตอ่การแลกเปล่ียนบคุลากรด้านการวิจยัระหวา่งหนว่ยงานวิจยัภาครัฐและ
เอกชน  รวมทัง้การท างานวิจยัร่วมกนั 
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ข้อเสนอเพ่ือพิจารณาในการพฒันาระบบวิจยัในภาพรวมของประเทศ 
1. สนบัสนนุให้หนว่ยงานวิจยัของรัฐผลิตงานวิจยัท่ีตรงกบัความต้องการของภาคเอกชน  

พร้อม ๆ ไปกบัการมุง่ยกระดบัความสามารถของผู้ประกอบการเอกชนให้สามารถวิจยัและพฒันา
เทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกบัศกัยภาพของตนเอง โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายยอ่ย 

2. จดัให้มีกลไกสนบัสนนุให้เกิดการเช่ือมโยงระหวา่งหน่วยงานวิจยัภาครัฐ และ
ภาคเอกชน และสง่เสริมการถ่ายโอนบคุลากรทางการวิจยัระหวา่งหนว่ยงานวิจยัของรัฐและของ
เอกชน  

3. ดงึภาคเอกชน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการค้า การลงทนุ เข้ามามีสว่นร่วมในการ
จดัปฏิรูประบบวิจยัของประเทศ 

 
กรอบประเดน็การวจิยั 
 

จากการศกึษาหลกัการความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศสมาชิก
อาเซียน  ศกัยภาพและขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจโดยรวมของไทย  แนวทาง นโยบาย และ
แผนการด าเนินงานด้านการค้าสินค้า การค้าบริการท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ แนวทางของแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  และผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้  
พบวา่ หวัข้อกรอบประเดน็การวิจยัท่ีสอดคล้องกบัเร่ืองดงักลา่วหลายประเด็นได้บรรจไุว้ในนโยบาย
และยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559)  และยทุธศาสตร์การวิจยัรายสาขา
ของ วช. แล้ว  

 

อยา่งไรก็ตามนอกเหนือจากกรอบประเด็นการวิจยักว้าง ๆ ท่ีได้เสนอไว้ในภาคอตุสาหกรรม 
ภาคเกษตรกรรม ภาคบริการ ภาคแรงงาน ในรายละเอียดข้างต้น เห็นวา่ควรจะเพิ่มเติมกรอบ
ประเดน็การวิจยัเพ่ือรองรับความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดงันี ้
  

จ าแนกตามสถานการณ์ 
1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทยให้สงูขึน้ 
 กรอบประเด็นวิจยั 

1.1 การพฒันาฐานข้อมลูด้านการค้าและการลงทนุให้ครอบคลมุ มีประสิทธิภาพท่ีนกั
ลงทนุและนกัธุรกิจสามารถเข้าถึงได้ เป็นภาษาไทย 
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1.2 การประเมินความเป็นไปได้ในการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์โดยภาคเอกชน
และสง่เสริมให้มีการใช้ผลงานวิจยั และนวตักรรมในการประกอบการอย่าง
แพร่หลาย 

1.3 ศกึษาวิธีการและกลไกในการเสริมสภาพคลอ่งทางการเงินทัง้ในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ ให้รวดเร็วและมีขัน้ตอนการด าเนินงานให้น้อยท่ีสดุ 

1.4 การสร้างโอกาสเพ่ือรุกเข้าไปท าตลาดใหม ่โดยการสร้างฐานข้อมลูของประเทศ
ตลาดใหม ่การจดัล าดบัความส าคญัของตลาดเป้าหมาย และจดัท าแผนงานการ
เข้าไปท าตลาดท่ีชดัเจน 

1.5 การรักษาตลาดเดมิ โดยเน้นวิธีการประชาสมัพนัธ์และการสร้าง Brand Thailand 
ของสินค้าไทยคูต่ลาด ศกัยภาพในการกระจายสินค้า และการติดตามประเมิน
สถานการณ์ตลาด 

1.6 การปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและบริการของไทย ให้เทียบเทา่มาตรฐานสากล และ
การสร้างความเช่ือมัน่ในระบบการตรวจสอบมาตรฐานของไทย 

1.7 ศกึษาแนวทางในการสร้างพนัธมิตรทางการค้าและการลงทนุ เน้นการสร้าง
กิจกรรมร่วมกนั ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านตามแนวชายแดน 

 
2.  การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้พร้อมรับการแขง่ขนัและการ

เปล่ียนแปลงในอนาคต 
 กรอบประเด็นวิจยั 
 2.1 การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าอตุสาหกรรมและบริการให้มีการ

ผลิตและการจดัการท่ีทนัสมยั มีมาตรฐานเทียบเทา่สากล เน้นการรวมกลุม่
เครือข่าย Cluster ให้มีขนาดใหญ่ (Plantation) และการแปรรูปเพ่ือเพิ่มมลูคา่ 

 2.2  การปรับโครงสร้างการค้าให้สามารถพึง่ตนเองมากขึน้โดยการขยายตลาดใน
ประเทศ 

 2.3  การปรับโครงสร้างการค้าให้กระจายความเส่ียง โดยการขยายตลาดการสง่ออกไป
ยงัตลาดใหม ่การใช้ชอ่งทาง AEC และสง่เสริมการค้าชายแดน 

 2.4  ศกึษาข้อดีข้อเสียในการใช้เงินตราสกลุอ่ืนนอกจากดอลล่าห์สหรัฐอเมริกา ในการ
สง่อออก เพ่ือลดแรงกดดนัของคา่เงินบาท 

 2.5  การปรับโครงสร้างการเงิน 
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  2.5.1 ศกึษาแนวทาง ทิศทางการปรับตวัของคา่เงินบาทให้มีเสถียรภาพและ
สอดคล้องกบัประเทศคูแ่ขง่ 

  2.5.2 การพฒันาตลาดเงิน ตลาดทนุ ให้มีศกัยภาพในระดบันานาชาติ 
  2.5.3 การสร้างผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ีทนัสมยั 
  2.5.4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการเคล่ือนย้ายเงินทนุของนกัลงทนุไทยและการเพิ่ม

ศกัยภาพด้านการเงินให้กบัผู้ประกอบการไทย 
  2.5.5 การสร้างสถาบนัการเงินเฉพาะกิจหรือสินเช่ือเฉพาะธุรกิจสาขาตา่ง ๆ  
 2.6 การศกึษาวิจยัการปรับโครงสร้างกฎระเบียบและภาษี 
  2.6.1 การปรับปรุงกฎหมายด้านการค้า การลงทนุและการบริการ ให้ทนัสถานการณ์ 
  2.6.2 การปรับปรุงโครงสร้างภาษีในการลงทนุ เพ่ือเพิ่มความสามารถในการ

แขง่ขนั 
  2.6.3 การปรับปรุงกฎระเบียบและขัน้ตอนในการด าเนินธุรกิจและการสง่ออกให้

เทียบเทา่อารยประเทศ 
 2.7 ศกึษาวิจยัการปรับโครงสร้างการใช้พลงังาน 
  2.7.1 นโยบายและแผนงานการใช้พลงังานทดแทนของประเทศไทยท่ีมุง่เป้าอยา่ง

ชดัเจน ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
  2.7.2 การจดัการวตัถดุบิท่ีใช้ผลิตพลงังานทดแทนให้เพียงพอ 

2.7.3 การพฒันาเคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต์ในการผลิต ให้สามารถใช้กบัพลงังาน
ทดแทนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อนรัุกษ์พลงังานและ
สิ่งแวดล้อม 

 2.8 การปรับโครงสร้างด้านโลจิสตกิส์ 
  2.8.1 ศกึษาวิจยัการสร้างระบบโลจิสตกิส์ในภาคการผลิต การค้าและบริการ 
    ระบบราง 

- การสร้างระบบรางของไทยให้สามารถเช่ือมโยงกบัเพ่ือนบ้าน 

- การสร้างระบบรางคู ่ทางหลีกของรถไฟ เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว 
- การสร้างระบบรถไฟความเร็วสงู 

    ทางน า้ 

- การเพิ่มศกัยภาพของกองเรือไทย 
- การเพิ่มการขนสง่ทางเรือในแมน่ า้สายหลกัของไทย 
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- การเพิ่มการสร้างท่าเรือขนส่งสินค้าทางน า้ท่ีได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 
- ศกึษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขสะพานข้ามแมน่ า้เจ้าพระยาท่ีเป็น
อปุสรรคตอ่การเดินเรือ 

    ทางอากาศ 

- การศกึษาพฒันาเครือขา่ยการบนิ เพ่ือใช้สนามบินท่ีมีอยู่ให้ได้เตม็
ศกัยภาพท่ีมีอยู่ 

- การศกึษา พฒันา Air Cargo ในภมูิภาคตา่ง ๆ 
    ด้านอ่ืน ๆ  

- ศกึษาการสร้างจดุเช่ือมโยงระบบขนสง่ทัง้ทางราง ทางบก ทางน า้และ
ทางอากาศ ท่ีมีประสิทธิภาพ 

- ศกึษาการตัง้ศนูย์กลางขนสง่และกระจายสินค้าเพ่ือการส่งออกตาม
ภมูิภาคตา่ง ๆ 

- ศกึษาเส้นทางการทอ่งเท่ียวเช่ือมโยงฝ่ังอนัดามนั–อา่วไทย 
  2.8.2 การศกึษาวิจยัการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนสง่และโลจิสตกิส์ 

 การเพิ่มประสิทธิภาพการออกเอกสารตา่ง ๆ เพ่ือความรวดเร็ว 

 การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการรถไฟ 

 การพฒันาการขนสง่ทางแม่น า้โขง และการสร้างสมัพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศในภมูิภาค 

 การพฒันากฎหมายการขนส่งทางบก ทางน า้ และทางอากาศ 

 แนวทางการลดต้นทนุ ณ ทา่เรือและการเดนิเรือชายฝ่ังทะเลให้ต ่าเพ่ือ
สร้างโอกาสการแขง่ขนัส าหรับการสง่ออก 

 การปรับปรุงการคมนาคมขนสง่ทางอากาศเพ่ือรองรับการเป็นศนูย์การ
บนิของภมูิภาค 

 การพฒันาเส้นทางรถไฟในเขตพืน้ท่ีพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ 

 การพฒันาระบบ National Single Window ให้สมบรูณ์ 
  2.8.3 การติดตามและประเมินผล ประเมินปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาใน

การด าเนินการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์โลจิสติกส์ 
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3. การพฒันาทกัษะและองค์ความรู้ให้แรงงานไทยมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของนานา
ประเทศ 

 กรอบประเด็นวิจยั 

 3.1 การวิจยัเพ่ือปรับปรุงคณุภาพมาตรฐานของบณัฑิตหรือแรงงาน 

 ศกึษาความต้องการท่ีแท้จริงของตลาดแรงงานว่าต้องการบณัฑิตหรือแรงงาน
สายวิชาชีพใด ในระยะปัจจบุนัและชว่งเวลาตอ่ไป 

 แนวทางการพฒันาศกัยภาพบคุลากรผู้ ท่ีให้ความรู้ ทกัษะความช านาญ 

 การพฒันาหลกัสตูรให้ได้มาตรฐานสากล 

 วิธีการตรวจสอบมาตรฐาน สถาบนัการศกึษาและบณัฑิตหรือแรงงานอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

 3.2  การวิจยัและพฒันาฐานข้อมลูเชิงลกึส าหรับการวางแผนและตดัสินใจ 

 ฐานข้อมลูสถิติความต้องการแรงงานของภาคเอกชนตามสายวิชาชีพและ
เผยแพร่เพ่ือเป็นฐานการตดัสินใจของนกัเรียน นกัศกึษา 

 ฐานข้อมลูด้านการผลิต การค้า การลงทนุและการตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ
ตลอดจนแนวคิดด้านกลยทุธของประเทศตา่ง ๆ 

 3.3 การวิจยัพฒันาวิธีการ เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสูรุ่่น เชน่ พ่ีสอนน้อง 
การลงมือท าจริงกบัผู้ช านาญการ และจดัท าหลกัสตูรฝึกอบรมท่ีสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้และสร้างความช านาญการพิเศษ 

 

4. การสง่เสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจธุรกิจท่ีมีความเป็น
ธรรมและเป็นสขุ 

 กรอบประเด็นวิจยั 

 4.1  การพฒันาวิธีการสร้างจิตส านกึให้เยาวชนมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 4.2  พฒันาระบบการตรวจสอบและประเมินผลความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชนส าคญั ๆ ซึง่มีความเก่ียวข้องกบัภาคประชาชน
มาก ให้เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

 4.3  การพฒันาวิธีการสร้างแรงจงูใจและสร้างความรับผิดชอบตอ่สงัคมให้มากขึน้ 
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5.  การสง่เสริมการค้า การลงทนุท่ีรักษาสิ่งแวดล้อมและคณุภาพชีวิต 
 กรอบประเด็นวิจยั 

5.1  การปรับปรุงกระบวนการผลิตในภาคอตุสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาค
บริการ ท่ีอนรัุกษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 

5.2  ศกึษากระบวนการตรวจสอบและประเมินสภาพแวดล้อมท่ีได้รับการยอมรับ 
ร่วมมือจากทกุภาคส่วน และควบคมุคณุภาพสิ่งแวดล้อมให้ยัง่ยืน รวมทัง้สง่ผลท่ีดี
ตอ่คณุภาพชีวิตของประชาชน 

5.3  ศกึษาวิธีการสร้างจิตส านกึ วฒันธรรม คา่นิยมในการอนรัุกษ์และหวงแหน
ธรรมชาต ิให้กบัผู้ประกอบการผลิตตา่ง ๆ ชมุชนในท้องถ่ิน 

 

6. การป้องกนัและเฝ้าระวงัปัญหาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัสถานการณ์ตา่ง ๆ 
 กรอบประเด็นวิจยั 

 6.1 ศกึษาให้มี Early Warning  System ตดิตามภาวะเศรษฐกิจ ธุรกิจและการค้า
ระหวา่งประเทศทัง้ในมมุมองของทัง้ภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้ประกอบการ โดยมี
การเช่ือมโยงถ่ายทอดข้อมลูขา่วสารกนัจากภาครัฐ–ภาคเอกชน และจาก
สว่นกลาง–สว่นภมูิภาค 

 6.2 ศกึษาวิจยัคาดการณ์ถึงเหตกุารณ์ในอนาคตและแนวทางวิธีการท่ีเตรียมไว้แก้ไข
สถานการณ์นัน้ ๆ  

 6.3  ศกึษามาตรการรองรับสถานการณ์ ท่ีเป็นระบบร่วมมือกนัระหวา่งภาครัฐและ
เอกชนสามารถตอบสนองได้อยา่งรวดเร็ว และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ี
ชดัเจน 

 

จ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 
กลุม่ธุรกิจท่ีควรด าเนินการศกึษาวิจยัเร่งดว่น เพ่ือตอบสนองความต้องการและให้

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของภาคธุรกิจได้แก่ 
 
1. กลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหาร 
 มุง่พฒันาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้มีความปลอดภยัและได้มาตรฐานสากล 

เกิดความมัน่คงทางด้านอาหาร และไมท่ าลายสิ่งแวดล้อม 
 กรอบประเด็นวิจยั 
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 1.1  การพฒันาการกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้เกิดความปลอดภยั
ตลอดหว่งโซ่อปุทาน โดยภาครัฐและเอกชนร่วมกนัก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่า และ
ผลกัดนัให้ผู้ผลิตด าเนินการตามข้อก าหนด 

 1.2  การพฒันาระบบความมัน่คงทางวตัถดุบิ เพ่ือรักษาฐานการผลิตให้มีความเพียงพอ
ตอ่ความต้องการบริโภค โดยการรวมตวัของผู้ผลิตรายย่อยเป็นกลุม่ตา่ง ๆ การร่วม
ทนุระหวา่งเกษตรกรและเอกชน การสง่เสริมผู้ผลิตวตัถดุิบภายนอกประเทศให้
สามารถผลิตตามมาตรฐาน 

 1.3  การพฒันาตลาดเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้โดยเน้นการพฒันา
ความช านาญของผู้สง่ออก และการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายความร่วมมือและ
แลกเปล่ียนข้อมลูกนัอย่างสม ่าเสมอ 

 1.4  การปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบให้เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัทัง้ใน
ปัจจบุนัและอนาคต โดยเน้นการสร้างแรงจงูใจให้เกิดการรวมกลุม่ และปรับปรุง
เปล่ียนแปลงการใช้กฎระเบียบท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การด าเนินงาน 

 1.5  การพฒันาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการผลิตและการตลาดส าหรับสินค้าเกษตร
และอาหาร เพ่ือใช้เป็นฐานในการขบัเคล่ือนธุรกิจตอ่ไป โดยเน้นการพฒันาระบบโล
จิสตกิส์ท่ีมีประสิทธิภาพ และระบบการเงินเพ่ือสินค้าเกษตรและอาหาร 

 

2.  กลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ 
มุง่พฒันาให้เป็นผู้น าด้านธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ การผลิตยาเวชภณัฑ์ และ
วสัดอุปุกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย์ และเป็นศนูย์กลางการพฒันาสินค้าสมนุไพรเพ่ือ
สขุภาพ ของภมูิภาคอาเซียน 

 กรอบประเด็นวิจยั 
 2.1  การพฒันาปรับปรุงกฎระเบียบของรัฐให้เอือ้ตอ่การแขง่ขนัของภาคเอกชน บรูณา

การความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน ทัง้ในระดบันโยบาย ยทุธศาสตร์และ
ระดบัปฎิบตัิการ 

 2.2  การพฒันาคณุภาพ/มาตรฐานของผลิตภณัฑ์และบริการสขุภาพเพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนั โดยยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานของสถาน
ประกอบการ บคุลากร เคร่ืองมือและอปุกรณ์ ให้เทียบเท่าสากล 

 2.3  การพฒันาศกัยภาพในการแขง่ขนัและท าการตลาดเชิงรุก โดยการศกึษาแนว
ทางการขยายกลุม่ของผลิตภณัฑ์ปละการบริการสขุภาพทัง้แผนปัจจบุนัและแผน
ไทย รวมถึงการผลกัดนัโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสปาออกสู่ตา่งประเทศ 
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 2.4  การจดัท าแผนพฒันาบคุลากรทางการแพทย์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ภาคเอกชน และพอเพียงตามนโยบายด้านสขุภาพของภาครัฐ รวมทัง้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการและความสามารถด้านภาษาตา่งประเทศ 

 2.5  การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์จากพืชสมนุไพร เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการ
สร้างมลูคา่สินค้า โดยสร้างความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนพฒันา
ผลิตภณัฑ์ให้มีคณุภาพ มีประสิทธิภาพพอในการรักษา ได้มาตรฐานความ
ปลอดภยั 

 

3.  กลุ่มธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ  
 มุง่พฒันาเป็นศนูย์กลางการผลิตและการค้าอญัมณีและเคร่ืองประดบัของโลก 
 กรอบประเด็นวิจยั 
 3.1 การพฒันากฎระเบียบและกลไกของรัฐ เพ่ือสนบัสนนุภาคเอกชนให้สามารถแขง่ขนั

กบัประเทศคูแ่ขง่ เชน่ ฮ่องกง และอินเดีย 
 3.2 การปรับปรุงและสร้างระบบการจดัหาวตัถดุบิของอตุสาหกรรมอญัมณีและ

เคร่ืองประดบั เพ่ือให้เพียงพอพร้อมส าหรับการแขง่ขนั โดยสร้างความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศเพ่ือการลงทนุเร่ืองวตัถดุิบ 

 3.3 ศกึษาแนวทางการรักษาตลาดเดมิ การขยายตลาดใหม ่และการเพิ่มสว่นแบง่
ตลาด รวมทัง้การสร้าง Brand ไทย และการรักษามาตรฐานของสินค้า 

 3.4 ศกึษาแนวทางการสร้างแรงงานฝีมือให้มีความช านาญในการพฒันาผลิตภณัฑ์
และพอพียงส าหรับอตุสาหกรรมฯ 

 

4. กลุ่มธุรกิจสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
 มุง่พฒันาสูก่ารเป็นศนูย์กลางธุรกิจสิ่งทอและแฟชัน่ของภูมิภาคอาเซียน 
 กรอบประเด็นการวิจยั 
 4.1 การพฒันารูปแบบพนัธมิตรธุรกิจข้ามประเทศ ตามศกัยภาพ ความถนดัของแตล่ะ

ประเทศ และพฒันารูปแบบพนัธมิตรธุรกิจภายในประเทศทัง้แนวระนาบและ
แนวดิง่พร้อมทัง้การปรับปรุงการบริหารจดัการของภาครัฐและเอกชนให้เป็นทิศทาง
เดียวกนั 

 4.2 การเพิ่มผลิตภาพการผลิต และน าเทคโนโลยีเข้ามาพฒันาสินค้า เพ่ือเพิ่มมลูคา่ 
และชว่ยขยายชอ่งทางการตลาดเพิ่มมากขึน้ 
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 4.3 การพฒันาก าลงัคนทกุระดบัตลอดหว่งโซ่อปุทานให้เหมาะสมกบัการค้าระหวา่ง
ประเทศ เพ่ือรองรับความต้องการท่ีเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.4 การขยายตลาดในประเทศและตา่งประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสและรายได้ ด้วยวิธีการ
ตา่ง ๆ 

 

5. กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว 
 มุง่พฒันาสูก่ารเป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีความคุ้มคา่ท่ีสดุในเอเชีย 
 กรอบประเด็นการวิจยั 
 5.1 การพฒันารูปแบบกิจกรรมการทอ่งเท่ียวท่ีจงูใจ คุ้มคา่ เพ่ือกระตุ้นตลาดการ

ทอ่งเท่ียวทัง้ภายในและตา่งประเทศ 
 5.2  การฟืน้ฟแูละพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวให้เกิดความยัง่ยืน 
 5.3  การยกระดบัคณุภาพสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภยัในสถานท่ีท่องเท่ียว

ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล 
 5.4 การพฒันาระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม ขนสง่ และปัจจยัพืน้ฐานเพ่ือการ

ทอ่งเท่ียว 
 5.5 การพฒันาโครงขา่ยเส้นทางคมนาคมและระบบเช่ือมโยงการเดนิทางทอ่งเท่ียวกบั

ประเทศเพ่ือนบ้านในภมูิภาค 
 5.6 การพฒันาเครือขา่ยการส่ือสาร โทรคมนาคมและระบบสารสนเทศเพ่ือการ

ทอ่งเท่ียว 
 5.7 การพฒันาเพื่อสร้างความมัน่คงด้านทรัพยากรบคุคลทางการทอ่งเท่ียวและ

ผู้ประกอบการด้านการทอ่งเท่ียว ให้มีศกัยภาพในวิชาชีพ มีจิตในการให้บริการและ
มีคณุธรรมจริยธรรม 

 
6. กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ 

มุง่สูก่ารเป็นภาคธุรกิจหลกัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสงัคมไทยให้เติบโตอย่างมี
คณุภาพและยัง่ยืน 

 กรอบประเด็นการวิจยั 
 6.1 การพฒันาความสามารถในการแขง่ขนัของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างและ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ให้เข้าถึงตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ โดยเน้นให้มีการ
รวมกลุม่คลสัเตอร์ธุรกิจนี ้เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการออกไปประมลูงานก่อสร้างใน
ตา่งประเทศ 
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 6.2 การพฒันาศกัยภาพของบคุลากรเพ่ือให้มีคณุภาพและปริมาณเพียงพอสอดคล้อง
กบัความต้องการของภาคธุรกิจ 

 6.3 การปรับปรุงพฒันากฎระเบียบให้เอือ้ตอ่ความต้องการของผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการ เพ่ือให้เกิดการขยายตวัของตลาดและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจ เน้น
การมีมาตรการท่ีกระตุ้นให้เกิดการพฒันาธุรกิจ และลดอปุสรรคตอ่การพฒันา
ธุรกิจ 

 6.4 การพฒันาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพืน้ฐานให้พร้อมรับกบัสถานการณ์เน้นการ
สร้างความร่วมมือในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจตา่ง ๆ 

 

7. กลุ่มธุรกิจการค้าชายแดน 
มุง่พฒันาสูก่ารเป็นศนูย์กลางการค้าชายแดน การท่องเท่ียวและการบริการตอ่เน่ืองของ
ภมูิภาคอินโดจีน 

 กรอบประเด็นการวิจยั 
 7.1 การพฒันายกระดบัดา่นการค้าชายแดน ให้มีความสามารถในการแขง่ขนัทาง

การค้ากบัประเทศเพ่ือนบ้าน 
 7.2 การก าหนดยทุธศาสตร์การคมนาคม ทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ท่ีเช่ือมโยง

เครือข่ายการขนสง่กบัประเทศเพ่ือนบ้าน ในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจตา่ง ๆ 
ให้สอดคล้องกนัตัง้แตก่รอบเล็กไปจนถึงกรอบใหญ่ 

 7.3 การปรับปรุงและสร้างถนน ทางรถไฟและสะพานให้เช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมทาง
บกภายในประเทศ และระหว่างประเทศในภมูิภาคอาเซียน 

 7.4 ความร่วมมือในการเปิดเส้นทางการบินเพ่ือเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือบ้านในภมูิภาค 
 7.5 การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดและ

สร้างรายได้ 
 7.6  การปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกในการค้า การท่องเท่ียว การขนสง่ระหวา่ง

ประเทศ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า การลงทนุและการบริการของ
ประเทศ 

 
กรอบประเด็นวิจยัท่ีน าเสนอมานี ้เป็นการเสริมในประเด็นท่ียงัขาดไปไมไ่ด้ระบไุว้ใน

นโยบายและยทุธศาสตร์การวิจยัของชาต ิฉบบัท่ี 8 และเป็นการสนบัสนนุในประเดน็ท่ีระบไุว้แล้วใน
นโยบายและยทุธศาสตร์ฯ ดงักลา่ว ซึง่ในกรณีนีส้ามารถใช้รายละเอียดตา่ง ๆ ได้ในยทุธศาสตร์การ
วิจยัรายสาขา 
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ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนพืน้ท่ี ประชากร ความหนาแนน่ของประชากร และการขยายตวัของจ านวน 
 ประชากร ของประเทศสมาชิกอาเซียน ในปี พ.ศ. 2552 

ประเทศ 
พืน้ท่ี ประชากร 

ความหนาแนน่ 
ของประชากร 

การขยายตวัของ
จ านวนประชากร 

(กม.2) (พนัคน) (ตอ่ กม.2) (%) 
บรูไนดารุสซาลาม 5,765 406.2 70 2.1 
กมัพชูา 181,035 14,957.8 83 2.1 
อินโดนีเซีย 1,860,360 231,369.5 124 1.2 
ลาว 236,800 5,922.1 25 2.8 
มาเลเซีย 330,252 28,306.0 86 2.1 
เมียนมาร์ 676,577 59,534.3 88 1.8 
ฟิลปิปินส์ 300,000 92,226.6 307 2.0 
สงิคโปร์ 710 4,987.6 7,023 3.1 
ไทย 513,120 66,903.0 130 0.6 
เวียดนาม 331,212 87,228.4 263 1.2 

อาเซยีน 4,435,830 591,841.0 133 1.4 
ที่มา: ASEAN Secretariat  
 

 



ตารางท่ี 2   แสดงมลูคา่ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2553 (ไตรมาส 3)         
  

            
 

ประเทศ 
มลูคา่ (ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ)) 

2547 2548 2549 2550 2551 2552 
2552 2553 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 
บรูไนดารุสซาลาม 7,864.2  9,527.9  11,460.2  12,280.7  14,450.6  10,758.6  - - - - - - - 
กมัพชูา  5,310.8  6,250.1  7,258.4  8,635.7  11,073.4  10,359.2  - - - - - - - 
อินโดนีเซีย 255,443.7  284,790.2  364,371.3  431,024.1  513,032.3     546,864.6  113,187.0  132,908.6  147,648.7  153,120.3  161,590.2  173,216.9  184,398.0  
ลาว  2,517.9  2,860.2  3,521.8  4,127.9  5,285.3  5,579.2  - - - - - - - 
มาเลเซีย 124,749.7  137,971.0  157,237.3  187,112.1  222,724.3  193,107.7  43,192.2  45,756.4  49,619.3   54,539.9   54,491.5   57,504.4   61,091.3  
เมียนมาร์  10,369.7  10,989.2  13,187.6  19,131.9  22,858.1  24,972.8  - - - - - - - 
ฟิลิปปินส์   86,912.4  98,757.3  117,457.1  146,838.6  166,443.7  161,357.6  36,340.2  38,843.0  38,808.3  47,366.1   42,188.8   46,038.3   45,203.2  
สิงคโปร์ 112,692.1  125,417.1  145,071.8  176,769.6  193,535.4  182,701.7  40,483.2    43,597.5  47,743.5  50,877.4    50,395.8   54,638.0   56,947.0  
ไทย 161,385.7  176,340.6  207,467.9  247,095.3  272,788.8  264,322.8  62,087.9    63,553.2  65,927.9  72,753.9    77,814.1   76,109.4   78,795.3  
เวียดนาม   45,544.1  52,952.9    60,965.2  70,964.8  90,515.1  96,317.1  18,330.2    24,817.8    25,070.8  28,098.3    20,120.6   26,547.9   27,363.9  

อาเซียน  812,790.3   905,856.5  1,087,998.6  1,303,980.7    1,512,707.0    1,496,341.3                

 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 3  แสดงมลูคา่และสดัสว่นการสง่ออก การน าเข้า การค้าภายในและภายนอกอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนในปี พ.ศ. 2552 

ประเทศ 

การสง่ออกในอาเซียน 
การสง่ออกนอก

อาเซียน 
รวมสง่ออก 

การน าเข้าภายใน
อาเซียน 

การน าเข้าภายนอก
อาเซียน 

รวมน าเข้า 

การค้าภายใน
อาเซียน 

การค้าภายนอก
อาเซียน 

รวมการค้า มลูคา่ 
(ล้านดอลลา่ร์

สหรัฐ) 

สดัสว่น
(%)  

มลูคา่ 
(ล้านดอลลา่ร์

สหรัฐ) 

สดัสว่น
(%) 

มลูคา่ 
(ล้านดอลลา่ร์

สหรัฐ) 

สดัสว่น
(%) 

มลูคา่ 
(ล้านดอลลา่ร์

สหรัฐ) 

สดัสว่น
(%) 

มลูคา่ 
(ล้านดอลลา่ร์

สหรัฐ) 

สดัสว่น
(%) 

มลูคา่ 
(ล้านดอลลา่ร์

สหรัฐ) 

สดัสว่
น(%) 

บรูไนดารุสซาลาม  1,229.3  17.1  5,939.3  82.9  7,168.6  1,242.8  51.8  1,156.8  48.2  2,399.6  2,472.1  25.8  7,096.1  74.2  9,568.2  
กมัพชูา 644.6  12.9  4,341.2  87.1  4,985.8  1,453.3  37.3  2,447.6  62.7  3,900.9  2,097.9  23.6  6,788.8  76.4  8,886.7  
อินโดนีเซีย 24,623.9  21.1  91,886.1  78.9  116,510.0  27,742.4  28.7  69,086.8  71.3  96,829.2  52,366.3  24.5  160,972.9  75.5  213,339.2  
ลาว 997.4  80.6  239.8  19.4  1,237.2  1,480.8  85.8  244.2  14.2  1,725.0  2,478.2  83.7  484.0  16.3  2,962.1  
มาเลเซีย 40,365.1  25.7  116,525.8  74.3  156,890.9  31,700.2  25.7  91,630.2  74.3  123,330.5  72,065.3  25.7  208,156.0  74.3  280,221.4  
เมียนมาร์ 3,196.7  50.4  3,144.8  49.6   6,341.5  2,065.7  53.7  1,784.1  46.3  3,849.9  5,262.4  51.6  4,928.9  48.4  10,191.3  
ฟิลิปปินส์ 5,838.4  15.2  32,496.2  84.8  38,334.7  11,561.1  25.4  33,972.9  74.6  45,533.9  17,399.5  20.7  66,469.1  79.3  83,868.6  
สิงคโปร์ 81,646.5  30.3  188,186.0  69.7  269,832.5  59,047.6  24.0  186,737.1  76.0  245,784.7  140,694.1  27.3  374,923.1  72.7  515,617.1  
ไทย 32,490.6  21.3  120,006.6  78.7  152,497.2  26,759.5  20.0  107,010.1  80.0  133,769.6  59,250.1  20.7  227,016.7  79.3  286,266.8  
เวียดนาม 8,554.8  15.1  48,136.2  84.9  56,691.0  13,566.7  19.6  55,664.2  80.4  69,230.9  22,121.5  17.6  103,800.4  82.4  125,921.9  

อาเซียน 199,587.3  24.6  610,901.9  75.4   810,489.2  6,620.1  24.3  549,734.0  75.7  726,354.1  376,207.3  24.5 1,160,635.9  75.5 1,536,843.3  

ที่มา: ASEAN Secretariat  
   
       



 

ตารางท่ี 4  แสดงมลูคา่ อตัราการขยายตวั และสดัสว่นมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทยในภมูิภาคตา่ง ๆ ทัว่โลกระหวา่งปี พ.ศ. 2551–2554 (ไตรมาส 1) 
ตลาด 

 
มลูคา่ (ล้านบาท) อตัราการขยายตวั (%) สดัสว่นมลูคา่การสง่ออก (%) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส1) 

2554 
(ไตรมาส1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส1) 

2554 
(ไตรมาส1) 

โลก 5,851,371.1 5,194,588.6 6,176,423.7 1,458,339.1 1,720,375.9 10.36 -11.22 18.90 24.69 17.97 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
เอเซีย 3,550,310.3 3,162,781.6 3,884,673.9 938,200.6 1,114,933.5 10.62 -10.92 22.82 40.46 18.84 60.67 60.89 62.90 64.33 64.81 

อาเซียน 1,319,391.2 1,106,492.0 1,403,597.6 346,061.4 384,399.6 16.85 -16.14 26.85 58.63 11.08 22.55 21.30 22.73 23.73 22.34 
นอกอาเซียน 2,230,919.10 2,056,289.60 2,481,076.30 592,139.20 730,533.90 n.a n.a n.a n.a n.a 38.13 39.59 40.17 40.60 42.46 

ยโุรป 883,473.4 751,890.9 857,269.8 189,996.2 250,099.2 6.45 -14.89 14.02 -7.96 31.63 15.10 14.47 13.88 13.03 14.54 
อเมริกาเหนือ 774,686.4 652,711.7 741,608.2 169,059.3 190,299.6 0.19 -15.75 13.62 17.62 12.56 13.24 12.57 12.01 11.59 11.06 
อเมริกาใต้ 100,721.4 73,569.7 125,895.9 27,873.7 34,313.4 21.99 -26.96 71.12 78.89 23.10 1.72 1.42 2.04 1.91 1.99 
แอฟริกา 222,359.1 218,318.8 214,901.4 49,002.8 51,066.0 38.03 -1.82 -1.57 -6.67 4.21 3.80 4.20 3.48 3.36 2.97 
ออสเตรเลีย 297,210.5 319,189.7 333,397.2 80,097.3 75,114.9 26.47 7.40 4.45 0.30 -6.22 5.08 6.14 5.40 5.49 4.37 
ประเทศอื่น ๆ  22,610.0 16,126.2 18,677.4 4,109.1 4,549.2 109.19 -28.68 15.82 18.29 10.71 0.39 0.31 0.30 0.28 0.26 

ที่มา: ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศลุกากร 

 
 



 

ตารางท่ี 5  แสดงมลูคา่ อตัราการขยายตวั และสดัสว่นมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทยในอาเซียน ระหวา่งปี พ.ศ. 2551–2554 (ไตรมาส 1) 
ชื่อสินค้า มลูคา่ (ล้านบาท) อตัราการขยายตวั (%) สดัสว่น มลูคา่การสง่ออกจากตลาดโลก (%) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส1) 

2554 
(ไตรมาส1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส1) 

2554 
(ไตรมาส1) 

5* มาเลเซีย 325,280.10 260,837.28 334,598.49 81,718.00 89,691.96 20.66 -19.81 28.28 63.27 9.76 5.56 5.02 5.42 5.60 5.21 
6 สิงคโปร์ 332,443.81 257,967.28 285,186.13 68,890.64 75,191.44 0.52 -22.40 10.55 37.17 9.15 5.68 4.97 4.62 4.72 4.37 
7 อินโดนีเซีย 208,017.51 158,917.74 232,855.65 62,933.89 79,500.14 25.33 -23.60 46.53 113.09 26.32 3.56 3.06 3.77 4.32 4.62 
9 เวียดนาม 165,101.24 159,224.25 184,463.24 41,855.30 46,653.74 26.16 -3.56 15.85 47.60 11.46 2.82 3.07 2.99 2.87 2.71 
15 ฟิลิปปินส์ 115,197.35 102,928.49 154,914.82 36,878.03 31,594.18 11.00 -10.65 50.51 77.65 -14.33 1.97 1.98 2.51 2.53 1.84 
19 เมียนมา่ร์ 43,859.02 52,652.37 65,631.18 17,395.22 20,548.30 32.73 20.05 24.65 47.56 18.13 0.75 1.01 1.06 1.19 1.19 

20 ลาว 58,392.22 56,045.34 67,606.28 18,896.64 20,131.78 29.23 -4.02 20.63 37.12 6.54 1.00 1.08 1.09 1.30 1.17 
21 กมัพชูา 67,025.57 53,917.76 74,265.29 16,593.34 20,009.70 43.50 -19.56 37.74 29.02 20.59 1.15 1.04 1.20 1.14 1.16 
80 บรูไน 4,074.40 4,001.45 4,076.56 900.34 1,078.39 26.90 -1.79 1.88 13.38 19.78 0.07 0.08 0.07 0.06 0.06 

ที่มา:   ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร 
           *เป็นล าดบัตลาดสง่ออกสนิค้าของไทยจากทัง้หมด 224 ประเทศ เรียงล าดบัท่ีมีมลูคา่มากไปน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 6  แสดงมลูคา่ อตัราการขยายตวั และสดัสว่นโครงสร้างสินค้าสง่ออกของไทยในอาเซียน ระหวา่งปี พ.ศ. 2551–2554 (ไตรมาส 1) 
ชื่อสินค้า มลูคา่ (ล้านบาท) อตัราการขยายตวั (%) สดัสว่น (%) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส1) 

2554 
(ไตรมาส1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส1) 

2554 
(ไตรมาส1) 

รวมทัง้สิน้ 1,319,391.2 1,106,492.0 1,403,597.6 346,061.4 384,399.6 16.85 -16.14 26.85 58.63 11.08 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

1 สนิค้าเกษตรกรรม  104,152.0 79,763.6 102,612.2 31,127.3 36,021.5 30.86 -23.42 28.65 89.79 15.72 7.89 7.21 7.31 8.99 9.37 
 สนิค้ากสกิรรม 94,878.5 69,378.3 91,943.7 28,427.0 32,909.5 30.46 -26.88 32.53 104.20 15.77 7.19 6.27 6.55 8.21 8.56 
 สนิค้าประมง   3,882.2 4,061.1 4,552.1 1,302.6 1,025.0 14.45 4.61 12.09 29.26 -21.32 0.29 0.37 0.32 0.38 0.27 
 ปศสุตัว์ 5,391.3 6,324.2 6,116.4 1,397.7 2,087.0 131.91 17.30 -3.29 -5.03 49.32 0.41 0.57 0.44 0.40 0.54 
2 สนิค้าอตุสาหกรรมการเกษตร 89,170.0 86,262.7 117,292.6 34,604.4 33,913.8 19.42 -3.26 35.97 86.70 -2.00 6.76 7.80 8.36 10.00 8.82 
 อาหารทะเลกระป๋องและ 

แปรรูป 
2,146.3 

 
2,129.7 

 
2,306.4 

 
596.2 

 
593.9 

 
-1.25 -0.77 8.30 8.28 -0.38 0.16 0.19 0.16 0.17 0.15 

 น า้ตาลทรายและกากน า้ตาล 23,517.8 23,371.2 40,619.6 16,792.5 13,162.8 9.29 -0.62 73.80 323.81 -21.62 1.78 2.11 2.89 4.85 3.42 
 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 2,435.5 2,401.8 2,882.2 600.0 670.5 35.88 -1.38 20.00 38.88 11.74 0.18 0.22 0.21 0.17 0.17 
 ผกักระป๋องและแปรรูป 350.0 527.5 595.6 153.1 155.3 4.27 50.71 12.90 49.56 1.45 0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 
 ผลติภณัฑ์ข้าว (แป้งข้าวเจ้า/ 

ข้าวเหนียว เส้นหมี่ ขนมปังกรอบ) 
1,722.3 2,139.4 2,943.9 601.7 805.7 14.37 24.21 37.60 14.53 33.89 0.13 0.19 0.21 0.17 0.21 

 ผลติภณัฑ์ข้าวสาลีและอาหาร 
ส าเร็จรูปอ่ืน ๆ 
(บะหมีกึ่งส าเร็จรูป อาหาร
ส าเร็จ และผลติภณัฑ์จากข้าว
สาลีอ่ืน ๆ) 

8,587.4 8,118.7 9,816.6 2,231.1 2,571.8 25.94 -5.46 20.91 14.16 15.27 0.65 0.73 0.70 0.64 0.67 

 อาหารสตัว์เลีย้ง  5,482.6 5,544.1 5,810.5 1,353.0 1,465.4 18.62 1.12 4.80 15.91 8.31 0.42 0.50 0.41 0.39 0.38 
 สิง่ปรุงรสอาหาร 2,462.6 3,406.9 3,974.1 972.6 1,119.9 41.88 38.35 16.65 40.44 15.14 0.19 0.31 0.28 0.28 0.29 
 นมและผลติภณัฑ์นม 3,888.7 3,710.9 4,215.2 921.8 1,307.4 -4.53 -4.57 13.59 4.00 41.83 0.29 0.34 0.30 0.27 0.34 
 หมากฝร่ังและขนมท่ีไมม่ีโกโก้ผสม 1,668.0 1,489.8 1,887.0 485.5 481.2 26.26 -10.69 26.66 16.96 -0.88 0.13 0.13 0.13 0.14 0.13 
 เคร่ืองด่ืม (ทัง้ที่มีแอลกอฮอล์

และไม่มีแอลกอฮอล์) 
 

10,430.2 12,257.4 15,550.6 3,970.4 4,872.0 40.47 17.52 26.87 32.40 22.71 0.79 1.11 1.11 1.15 1.27 



 

ชื่อสินค้า มลูคา่ (ล้านบาท) อตัราการขยายตวั (%) สดัสว่น (%) 
2551 2552 2553 2553 

(ไตรมาส 1) 
2554 

(ไตรมาส 1) 
2551 2552 2553 2553 

(ไตรมาส1) 

2554 
(ไตรมาส1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส1) 

2554 
(ไตรมาส1) 

 ซุปและอาหารปรุงแตง่ 1,111.1 1,274.4 1,109.0 298.2 287.3 46.72 14.70 -12.98 -32.00 -3.68 0.08 0.12 0.08 0.09 0.07 
 ไขมนัและน า้มนัจากพืชและ

สตัว์(น า้มนัปาล์ม น า้มนัถัว่
เหลือง และไขมนัจากพืชและ
สตัว์อ่ืน ๆ) 

10,568.1 5,057.0 6,524.4 1,076.3 905.2 30.64 -52.15 29.02 15.34 -15.90 0.80 0.46 0.46 0.31 0.24 

 เนือ้สตัว์และของปรุงแตง่ที่ท า 
จากเนือ้สตัว์ 

129.1 148.3 157.2 36.6 68.1 -32.95 14.84 5.98 -16.53 86.44 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 

 โกโก้และของปรุงแตง่ 483.5 517.5 575.1 150.8 215.4 32.22 7.03 11.13 9.60 42.82 0.04 0.05 0.04 0.04 0.06 
 ไอศกรีม 797.3 774.4 881.5 211.6 209.0 15.86 -2.87 13.83 11.52 -1.22 0.06 0.07 0.06 0.06 0.05 
 สนิค้าอตุสาหกรรมการเกษตร

อ่ืน ๆ 
13,389.5 13,393.8 17,443.9 4,152.9 5,022.8 19.29 0.03 30.24 33.76 20.95 1.01 1.21 1.24 1.20 1.31 

3 สนิค้าอตุสาหกรรม 930,296.8 790,575.2 977,458.7 238,415.5 268,430.1 11.29 -15.02 23.64 49.79 12.59 70.51 71.45 69.64 68.89 69.83 
 สิง่ทอ (เสือ้ผ้าส าเร็จรูป ผ้าผืน

และด้าย เคหะสิง่ทอ เส้นใย
ประดษิฐ์ ผ้าปักและผ้าลกูไม้ 
ตาข่ายจบัปลา และอ่ืนๆ) 

33,729.4 34,576.4 43,094.1 9,939.3 12,055.4 5.81 2.51 24.63 42.35 21.29 2.56 3.12 3.07 2.87 3.14 

 อญัมณีและเคร่ืองประดบั 7,265.2 2,506.5 3,723.7 334.2 1,995.5 135.93 -65.50 48.56 -49.10 497.07 0.55 0.23 0.27 0.10 0.52 
 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า (รวมทัง้อปุกรณ์

และสว่นประกอบ) 
98,854.8 90,199.5 106,840.4 25,942.1 28,709.6 -3.65 -8.76 18.45 48.22 10.67 7.49 8.15 7.61 7.50 7.47 

 เคร่ืองอิเลคทรอนิกส ์
(อาท ิเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
เคร่ืองโทรสาร โทรศพัท์ 
อปุกรณ์และสว่นประกอบ วงจร
พิมพ์ ตลบัลกูปืน ฯลฯ) 

166,550.4 152,441.9 180,522.0 44,658.2 41,107.4 -1.56 -8.47 18.42 62.31 -7.95 12.62 13.78 12.86 12.90 10.69 

 เฟอร์นิเจอร์และชิน้สว่น 
 
 

4,278.8 3,265.1 4,250.2 961.4 992.4 14.99 -23.69 30.17 36.55 3.23 0.32 0.30 0.30 0.28 0.26 



 

ชื่อสินค้า มลูคา่ (ล้านบาท) อตัราการขยายตวั (%) สดัสว่น (%) 
2551 2552 2553 2553 

(ไตรมาส 1) 
2554 

(ไตรมาส 1) 
2551 2552 2553 2553 

(ไตรมาส1) 

2554 
(ไตรมาส1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส1) 

2554 
(ไตรมาส1) 

 ไม้และผลติภณัฑ์ไม้ 7,996.9 7,279.8 8,314.2 2,146.7 1,577.1 0.21 -8.97 14.21 94.22 -26.54 0.61 0.66 0.59 0.62 0.41 
 เหลก็เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ 57,334.0 42,930.2 49,341.4 12,694.0 13,979.3 16.51 -25.12 14.93 17.58 10.12 4.35 3.88 3.52 3.67 3.64 
 ผลติภณัฑ์อลมูิเนียม 7,881.3 6,228.3 6,510.6 1,694.1 1,723.7 43.92 -20.97 4.53 49.94 1.74 0.60 0.56 0.46 0.49 0.45 
 ก๊อก วาวลแ์ละสว่นประกอบ 2,734.8 2,597.6 3,633.0 839.0 1,032.9 11.02 -5.02 39.86 51.12 23.12 0.21 0.23 0.26 0.24 0.27 
 เม็ดพลาสตกิ 40,581.1 33,090.9 45,282.4 9,072.7 16,346.2 8.12 -18.46 36.84 35.23 80.17 3.08 2.99 3.23 2.62 4.25 
 ผลติภณัฑ์พลาสตกิ 22,163.7 20,211.8 23,018.7 5,234.0 6,358.9 14.27 -8.81 13.89 22.14 21.49 1.68 1.83 1.64 1.51 1.65 
 เคมีภณัฑ์ (เคมีภณัฑ์อินทรีย์/ 

อนินทรีย์ ปุ๋ ย สี กาว สารฆา่แมลง) 
52,525.6 44,695.1 54,924.8 12,627.8 15,905.3 20.86 -14.91 22.89 43.26 25.95 3.98 4.04 3.91 3.65 4.14 

 ดอกไม้ ใบไม้ และต้นไม้ 
ประดษิฐ์ 

6.8 24.9 6.6 0.9 0.9 -8.36 266.96 -73.32 -2.96 -7.37 -   -   -   -   -   

 รองเท้าและชิน้สว่น 1,306.0 1,521.2 1,601.2 353.4 423.9 -0.62 16.48 5.26 1.03 19.94 0.10 0.14 0.11 0.10 0.11 
 เคร่ืองใช้ส าหรับเดนิทาง 

(กระเป๋าถือ กระเป๋าเดนิทาง 
เคร่ืองเดนิทางอ่ืน ๆ  

405.0 332.9 516.0 96.7 278.4 3.19 -17.81 55.01 53.45 188.06 0.03 0.03 0.04 0.03 0.07 

 หนงัและผลติภณัฑ์หนงัฟอก 
และหนงัอดั 

5,673.4 4,406.5 5,267.9 1,091.3 1,478.6 20.24 -22.33 19.55 11.89 35.49 0.43 0.40 0.38 0.32 0.38 

 ผลติภณัฑ์ยาง 26,494.5 27,526.9 33,902.9 8,656.3 9,396.4 30.37 3.90 23.16 55.62 8.55 2.01 2.49 2.42 2.50 2.44 
 ผลติภณัฑ์ปอ (กระสอบ ด้าย

และเชือก) 
7.3 3.8 9.3 2.3 3.7 -78.22 -48.03 144.4

7 
9.45 62.36 -   -   -   -   -   

 ผลติภณัฑ์เซรามิกอ่ืน ๆ 3,068.5 3,056.3 3,420.1 771.4 1,003.1 22.07 -0.40 11.90 5.74 30.04 0.23 0.28 0.24 0.22 0.26 
 เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารในครัว

และบ้านเรือน 
,214.9 2,246.4 2,331.3 598.6 519.3 20.94 1.43 3.78 18.49 -13.25 0.17 0.20 0.17 0.17 0.14 

 ยานพาหนะ อปุกรณ์และสว่น 
ประกอบ 

190,734.0 154,079.3 209,771.4 52,694.6 59,432.1 34.87 -19.22 36.15 76.03 12.79 14.46 13.93 14.95 15.23 15.46 

 ของเลน่ 
 
 

203.9 180.7 215.2 54.4 52.0 -48.91 -11.37 19.08 16.99 -4.44 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 



 

ชื่อสินค้า มลูคา่ (ล้านบาท) อตัราการขยายตวั (%) สดัสว่น (%) 
2551 2552 2553 2553 

(ไตรมาส) 
2554 

(ไตรมาส) 
2551 2552 2553 2553 

(ไตรมาส1) 

2554 
(ไตรมาส1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส1) 

2554 
(ไตรมาส1) 

 เคร่ืองกีฬาและเคร่ืองเลม่เกม 493.8 640.8 752.5 224.2 240.9 29.16 29.78 17.43 172.88 7.43 0.04 0.06 0.05 0.06 0.06 
 ประทีปโคมไฟ 484.8 419.9 402.4 97.5 91.7 33.92 -13.38 -4.16 26.73 -5.87 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 
 ของใช้ในเทศกาลและงานร่ืนเริง 15.7 14.3 11.5 0.9 3.1 -66.33 -8.88 -19.32 -60.73 261.56 -   -   -   -   -   
 นาฬิกาและสว่นประกอบ 167.3 525.9 404.8 112.3 157.9 -14.86 214.40 -23.03 -44.66 40.65 0.01 0.05 0.03 0.03 0.04 
 เลนซ์ 1,281.4 1,615.9 2,647.2 706.4 394.1 -3.60 26.10 63.82 232.09 -44.21 0.10 0.15 0.19 0.20 0.10 
 กล้องถ่ายรูปและอปุกรณ์ 427.6 242.8 188.3 40.5 100.4 5.37 -43.21 -22.44 30.54 147.61 0.03 0.02 0.01 0.01 0.03 
 เคร่ืองส าอาง สบู่ และ 

ผลติภณัฑ์รักษาผิว 
39,441.2 24,103.7 26,772.8 6,490.8 7,565.8 113.39 -38.89 11.07 13.73 16.56 2.99 2.18 1.91 1.88 1.97 

 หมวกและสว่นประกอบ 86.2 115.1 121.0 28.0 41.0 -47.66 33.46 5.12 -0.63 46.55 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
 เคร่ืองมือแพทย์และอปุกรณ์ 1,010.8 1,221.3 1,147.2 270.2 300.0 -32.58 20.83 -6.07 -14.36 11.01 0.08 0.11 0.08 0.08 0.08 
 ผลติภณัฑ์เภสชัภณัฑ์ 5,047.2 5,266.4 5,956.8 1,368.4 1,376.7 14.42 4.34 13.11 9.61 0.61 0.38 0.48 0.42 0.40 0.36 
 ปนูซเิมนต์ 10,191.3 11,106.8 12,659.9 3,197.7 2,778.0 13.82 8.98 13.98 34.24 -13.13 0.77 1.00 0.90 0.92 0.72 
 หนงัสือและสิง่พิมพ์ 1,226.7 1,006.4 1,486.4 222.7 376.6 38.13 -17.96 47.69 14.29 69.10 0.09 0.09 0.11 0.06 0.10 
 เคร่ืองถ่ายเอกสารสว่น 

ประกอบและอปุกรณ์ 
94.2 64.3 30.8 8.5 7.0 2,654.79 -31.70 -52.12 -79.61 -17.87 0.01 0.01 -   -   -   

 แก้วและกระจก 4,275.6 5,109.6 5,896.8 1,620.2 1,749.2 14.52 19.51 15.41 62.05 7.96 0.32 0.46 0.42 0.47 0.46 
 ผลิตภณัฑ์เบ็ดเตลด็ (แปลงสีฟัน 

ดินสอปากกา เทียนไข ฯลฯ) 
1,498.9 1,539.9 1,598.6 407.7 446.0 15.61 2.74 3.81 23.10 9.41 0.11 0.14 0.11 0.12 0.12 

 ผลติภณัฑ์สงักะสี 261.4 316.9 504.0 146.4 205.6 131.92 21.24 59.05 153.35 40.42 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 
 กระดาษและผลิตภณัฑ์ 

กระดาษ 
17,512.0 17,150.2 17,631.6 4,516.4 4,390.8 17.70 -2.07 2.81 28.61 -2.78 1.33 1.55 1.26 1.31 1.14 

 ร่ม 16.7 17.5 18.6 4.9 4.2 9.03 4.96 6.33 255.85 -14.37 -   -   -   -   -   
 แม่พมิพ์หุน่แบบหลอ่โลหะ 745.6 747.7 767.9 129.5 179.4 8.47 0.29 2.69 -31.49 38.58 0.06 0.07 0.05 0.04 0.05 
 ของเบ็ดเตลด็ท าด้วยโลหะ 

สามญั  
 
 

5,969.4 4,672.2 5,617.1 1,276.2 1,507.5 43.31 -21.73 20.22 27.69 18.13 0.45 0.42 0.40 0.37 0.39 



 

ชื่อสินค้า มลูคา่ (ล้านบาท) อตัราการขยายตวั (%) สดัสว่น (%) 
2551 2552 2553 2553 

(ไตรมาส) 
2554 

(ไตรมาส) 
2551 2552 2553 2553 

(ไตรมาส1) 

2554 
(ไตรมาส1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส1) 

2554 
(ไตรมาส1) 

 เคร่ืองจกัรกลและสว่น 
ประกอบของเคร่ืองจกัรกล 

51,299.6 38,838.4 55,579.9 16,077.6 14,743.5 -25.97 -24.29 43.11 91.75 -8.30 3.89 3.51 3.96 4.65 3.84 

 สว่นประกอบอากาศยานและ 
อปุกรณ์การบิน 

18,414.8 18,226.0 12,939.5 4,314.9 7,808.6 -30.56 -1.03 -29.00 22.51 80.97 1.40 1.65 0.92 1.25 2.03 

 เคร่ืองดนตรีและสว่นประกอบ 9.7 10.9 21.7 2.5 2.1 7.64 12.64 99.11 -14.18 -17.95 -   -   -   -   -  
 อาวธุ กระสนุ รวมทัง้สว่น 

ประกอบ 
609.6 262.4 399.2 254.1 23.7 135.96 -56.95 52.10 170.42 -90.69 0.05 0.02 0.03 0.07 0.01 

 ทองแดงและของท าด้วยทอง 
แดง 

9,190.3 5,438.0 8,613.6 2,088.9 2,824.6 -22.79 -40.83 58.39 121.96 35.22 0.70 0.49 0.61 0.60 0.73 

 สนิค้าอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ 28,515.1 18,499.4 28,791.2 4,345.0 6,739.8 68.18 -35.12 55.63 -7.12 55.12 2.16 1.67 2.05 1.26 1.75 
4 สนิค้าแร่และเชือ้เพลงิ  195,768.7 149,890.1 206,230.7 41,914.1 46,031.5 48.04 -23.44 37.59 74.27 9.82 14.84 13.55 14.69 12.11 11.97 
 ดีบกุ 1,155.8 2,625.5 1,626.0 144.6 1,092.8 -70.41 127.16 -38.07 -75.27 655.54 0.09 0.24 0.12 0.04 0.28 
 แร่ยิบซัม่ 1,884.6 1,922.3 2,229.1 563.6 464.2 16.68 2.00 15.96 71.68 -17.64 0.14 0.17 0.16 0.16 0.12 
 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 565.5 302.3 593.7 173.9 81.9 -88.10 -46.54 96.37 239.88 -52.90 0.04 0.03 0.04 0.05 0.02 
 ก๊าซธรรมชาตเิหลว 3.8 6.7 -  -  -  -79.54 77.61 -99.95 -   -   -   -   -   -   -  
 สงักะสี 547.7 620.2 666.3 170.8 202.9 -35.33 13.24 7.43 26.89 18.77 0.04 0.06 0.05 0.05 0.05 
 น า้มนัดบิ 2,784.7 5,693.0 5,665.9 1,992.5 2,078.0 7.08 104.44 -0.48 57.16 4.29 0.21 0.51 0.40 0.58 0.54 
 น า้มนัส าเร็จรูป 150,212.1 109,933.0 161,766.1 29,138.8 33,712.4 64.09 -26.81 47.15 103.29 15.70 11.38 9.94 11.53 8.42 8.77 
 สนิค้าแร่และเชือ้เพลงิอ่ืน ๆ 38,313.0 28,511.8 33,354.3 9,651.1 8,328.0 43.44 -25.58 16.98 32.19 -13.71 2.90 2.58 2.38 2.79 2.17 
5 อ่ืน ๆ (ธุรกรรมพิเศษ เช่น ของท่ี

ออกไปกบัตน) 
0.8 0.3 3.4 0.1 2.9 -99.94 -92.44 1,110.90 184.16 2,398.95 -   -   -   -   -  

ที่มา: ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศลุกากร 

 
 
 



 

ตารางท่ี 7  แสดงมลูคา่ อตัราการขยายตวั และสดัสว่นสินค้าสง่ออก 10 อนัดบัแรกของไทยในอาเซียน ระหวา่งปี พ.ศ. 2551–2554 (ไตรมาส 1) 
ชื่อสินค้า มลูคา่ (ล้านบาท) อตัราการขยายตวั (%) สดัสว่น (%)  

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส) 

2554 
(ไตรมาส) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส1) 

2554 
(ไตรมาส1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส1) 

2554 
(ไตรมาส1) 

1 รถยนต์ อปุกรณ์และ
สว่นประกอบ 

129,298.8 
 

105,180.6 
 

149,942.7 
 

38,255.3 
 

42,378.5 
 

36.01 -18.65 42.56 95.97 10.78 9.80 9.51 10.68 11.05 11.02 

2 น า้มนัส าเร็จรูป 150,212.1 109,933.0 161,766.1 29,138.8 33,712.4 64.09 -26.81 47.15 103.29 15.70 11.38 9.94 11.53 8.42 8.77 
3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์

และสว่นประกอบ 
74,005.0 

 
67,748.0 

 
77,796.7 

 
20,615.0 

 
17,508.7 

 
-1.46 -8.45 14.83 57.66 -15.07 5.61 6.12 5.54 4.55 4.55 

4 เม็ดพลาสติก 40,581.1 33,090.9 45,282.4 9,072.7 16,346.2 8.12 -18.46 36.84 35.23 80.17 3.08 2.99 3.23 2.62 5.25 
5 เคมีภณัฑ์ 52,525.6 44,695.1 54,924.8 12,627.8 15,905.3 20.86 -14.91 22.89 43.26 25.95 3.98 4.04 3.91 3.65 4.14 
6 ยางพารา 40,846.5 31,193.4 46,428.5 11,765.2 15,689.3 12.56 -23.63 48.84 63.46 33.35 3.10 2.82 3.31 3.40 4.08 
7 เคร่ืองจกัรกลและ

สว่นประกอบ 
ของเคร่ืองจกัรกล 

51,299.6 
 

38,838.4 
 

55,579.9 
 

16,077.6 
 

14,743.5 -25.97 -24.29 43.11 91.75 -8.30 3.89 3.51 3.96 4.65 3.84 

8 แผงวงจรไฟฟ้า 54,713.1 52,874.3 59,089.7 14,662.1 14,120.4 -15.47 -3.36 11.75 70.95 -3.69 4.15 4.78 4.21 4.24 3.67 
9 เหล็ก เหล็กกล้าและผลติภณัฑ์ 57,334.0 42,930.2 49,341.4 12,694.0 13,979.3 16.51 -25.12 14.93 17.58 10.12 4.35 3.88 3.52 3.67 3.64 
10 น า้ตาลทราย 23,250.3 23,261.2 40,301.7 16,528.0 13,161.3 10.13 0.05 73.26 317.17 -20.37 1.76 2.10 2.87 4.78 3.42 

รวม 10 รายการ 674,066.0 549,745.0 740,453.8 181,436.5 197,544.8 15.55 -18.44 34.69 78.98 8.88 51.09 49.68 52.75 52.43 51.39 

อ่ืน ๆ 645,325.2 556,746.9 663,143.9 164,624.9 186,854.8 18.24 -13.73 19.11 40.97 13.50 48.91 50.32 47.25 47.57 48.61 

รวมทัง้สิน้ 1,319,391.2 1,106,492.0 1,403,597.6 346,061.4 384,399.6 16.85 -16.14 26.85 58.63 11.08 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ที่มา: ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศลุกากร 

 



 

ตารางท่ี 7.1  แสดงมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทยไปกมัพชูาจ าแนกตามรายสินค้า 10 อนัดบัแรก  
ระหวา่งปี พ.ศ. 2550–2552 

ล าดบัท่ี รายการสนิค้า 
มลูคา่ (ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ) 

2550 2551 2552 
1 น า้มนัส าเร็จรูป 15.20 04.90 182.10 
2 น า้ตาลทราย 61.00 100.00 174.90 
3 ปนูซีเมนต์ 86.20 90.70 83.80 
4 เคร่ืองดื่ม  74.10 93.10 79.00 
5 เคมีภณัฑ์ 54.50 78.50 74.10 
6 เหลก็ เหลก็กล้า และผลติภณัฑ์ 42.80 123.10 68.50 
7 ผลติภณัฑ์จากยาง 42.10 56.60 59.70 
8 เคร่ืองส าอาง สบู ่และผลติภณัฑ์รักษาผิว 37.00 44.60 53.20 
9 ผ้าผืน 37.20 47.30 51.70 
10 สนิค้าปศสุตัว์ 0.20 33.70 45.60 

รวม 650.30 1,072.50 872.60 
ที่มา:ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร 
 
 

ตารางท่ี 7.2  แสดงมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทยไปบรูไนจ าแนกตามรายสินค้า 10 อนัดบัแรก  
ระหวา่งปี พ.ศ. 2550-2552 

ล าดบัท่ี รายการสนิค้า 
มลูคา่ (ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ) 

2550 2551 2552 
1 รถยนต์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ 29.10 34.00 40.00 
2 ข้าว 21.80 39.10 34.30 
3 อญัมณีและเคร่ืองประดบั 0.20 0.40 5.80 
4 หม้อแปลงไฟฟ้าและสว่นประกอบ 2.50 2.90 2.90 
5 น า้ตาลทราย 2.10 2.10 2.40 
6 ปนูซิเมนต์ 2.20 3.30 2.30 
7 เสือ้ผ้าส าเร็จรูป 1.60 1.80 2.20 
8 เคร่ืองจกัรกลและสว่นประกอบ 1.20 0.30 1.90 
9 ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง 1.10 1.70 1.90 
10 ผลติถณัฑ์ยาง  1.40 1.80 1.70 

รวม 63.20 87.40 95.40 
ที่มา:ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร 



 

ตารางท่ี 7.3  แสดงมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทยไปพมา่จ าแนกตามรายสินค้า 10 อนัดบัแรก  
ระหวา่งปี พ.ศ. 2550-2552 

ล าดบัท่ี รายการสนิค้า 
มลูคา่ (ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ) 

2550 2551 2552 
1 น า้มนัส าเร็จรูป 123.20 212.40 239.80 
2 เคร่ืองดื่ม 45.40 76.90 100.90 
3 ปนูซิเมนต์ 25.90 31.00 84.50 
4 เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ 63.10 73.20 76.70 
5 เคมีภณัฑ์ 62.20 71.10 72.10 
6 รถยนต์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ 18.10 27.30 65.80 
7 ผ้าผืน 31.60 39.90 54.40 
8 ไขมนัและน า้มนัจากพชืและสตัว์ 48.50 103.10 50.30 
9 ผลติภณัฑ์ข้าวสาลแีละอาหารส าเร็จรูปอื่นๆ 27.20 40.60 50.20 
10 เคร่ืองส าอาง สบู ่และผลติภณัฑ์รักษาผิว 28.20 40.80 45.60 

รวม 473.40 716.30 840.30 
ที่มา:ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร 
 
 
ตารางท่ี 7.4  แสดงมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทยไปฟิลิปปินส์จ าแนกตามรายสินค้า 10 อนัดบัแรก  

ระหวา่งปี พ.ศ. 2550-2552 

ล าดบัท่ี รายการสนิค้า 
มลูคา่ (ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ) 

2550 2551 2552 
1 รถยนต์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ 534.50 640.90 658.00 
2 แผงวงจรไฟฟ้า 434.00 324.50 297.60 
3 น า้มนัส าเร็จรูป 82.30 182.50 137.70 
4 เคร่ืองส าอาง สบู ่และผลติภณัฑ์รักษาผิว 88.60 106.80 122.70 
5 เม็ดพลาสตกิ 95.70 111.50 95.30 
6 เคมีภณัฑ์  74.90 98.70 88.20 
7 เคร่ืองยนต์สนัดาปภายในแบบลกูสบู 117.50 93.10 83.70 
8 เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ 106.60 105.50 81.20 
9 ผลติภณัฑ์ข้าวสาลแีละอาหารส าเร็จรูป 73.30 95.70 81.20 
10 ผลติภณัฑ์พลาสติก 68.20 76.20 76.00 

รวม 1,675.60 1,835.40 1,721.60 
ที่มา:ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร 



 

ตารางท่ี 7.5  แสดงมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทยไปมาเลเซียจ าแนกตามรายสินค้า 10 อนัดบัแรก  
ระหวา่งปี พ.ศ. 2550-2552 

ล าดบัท่ี รายการสนิค้า 
มลูคา่ (ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ) 

2550 2551 2552 
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ 796.90 804.00 853.30 
2 รถยนต์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ 653.40 960.40 835.00 
3 ยางพารา 905.50 1,033.30 778.40 
4 น า้มนัส าเร็จรูป 221.00 463.80 634.00 
5 แผงวงจรไฟฟ้า 639.40 473.00 376.70 
6 ผลติภณัฑ์ยาง 179.90 252.60 277.00 
7 เคมีภณัฑ์ 329.30 400.50 267.40 
8 เหลก็และเหลก็กล้า ผลติภณัฑ์เหลก็ 303.30 271.70 208.30 
9 มอเตอร์และเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 63.50 153.30 195.50 
10 เคร่ืองจกัรกลและสว่นประกอบของเคร่ือง 201.00 197.90 195.50 

รวม 4,293.20 5,010.50 4,621.10 
ที่มา:ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร 
 
 
ตารางท่ี 7.6  แสดงมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทยไปลาวจ าแนกตามรายสินค้า 10 อนัดบัแรก  

ระหวา่งปี พ.ศ. 2550-2552 

ล าดบัท่ี รายการสนิค้า 
มลูคา่ (ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ) 

2550 2551 2552 
1 น า้มนัส าเร็จรูป 276.00 395.90 308.00 
2 รถยนต์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ 138.60 187.80 186.50 
3 เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ 100.70 158.80 115.90 
4 เคร่ืองจกัรกลและสว่นประกอบของเคร่ือง 82.00 104.90 97.40 
5 เคมีภณัฑ์ 39.90 59.30 60.50 
6 ผ้าผืน 55.90 69.30 56.70 
7 เคร่ืองดื่ม 30.90 41.40 46.70 
8 เคร่ืองส าอาง สบู ่และผลติภณัฑ์รักษาผิว 28.90 37.10 42.80 
9 ยานพาหนะอื่น ๆ และสว่นประกอบ 40.20 46.60 33.60 
10 ผลติภณัฑ์ยาง  24.00 27.30 31.60 

รวม 817.10 1,128.40 979.70 
ที่มา:ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร 



 

ตารางท่ี 7.7  แสดงมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทยไปเวียดนามจ าแนกตามรายสินค้า 10 อนัดบัแรก  
ระหวา่งปี พ.ศ. 2550–2552 

ล าดบัท่ี รายการสนิค้า 
มลูคา่ (ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ) 

2550 2551 2552 
1 น า้มนัส าเร็จรูป 398.10 877.10 441.70 
2 เม็ดพลาสตกิ 342.30 404.40 338.70 
3 เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ 320.40 324.10 289.00 
4 รถยนต์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ 91.40 142.60 238.50 
5 เคมีภณัฑ์ 118.60 163.10 213.10 
6 ผลติภณัฑ์ยาง 97.70 140.80 168.50 
7 เคร่ืองยนต์สนัดาปภายในแบบลกูสบู 128.70 157.30 162.00 
8 รถจกัรยานยนต์และสว่นประกอบ 84.30 132.80 152.00 
9 กระดาษและผลติภณัฑ์กระดาษ 108.60 146.20 148.60 
10 เคร่ืองจกัรและสว่นประกอบของเคร่ืองจกัร 128.80 156.50 134.20 

รวม 1,818.90 2,644.90 2,286.30 
ที่มา:ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร 
 
 
ตารางท่ี 7.8  แสดงมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทยไปสิงคโปร์จ าแนกตามรายสินค้า 10 อนัดบัแรก  

ระหวา่งปี 2550-2552 

ล าดบัท่ี รายการสนิค้า 
มลูคา่ (ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ) 

2550 2551 2552 
1 น า้มนัส าเร็จรูป 1,269.20 1,912.90 1,231.00 
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ 1,218.00 1,216.10 966.60 
3 แผงวงจรไฟฟ้า 774.70 828.70 844.30 
4 สว่นประกอบอากาศยานและอปุกรณ์การบิน 686.20 513.60 516.60 
5 เคร่ืองจกัรกลและสว่นประกอบของเคร่ือง 1,215.60 549.10 321.10 
6 เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ 230.40 338.40 215.50 
7 เคมีภณัฑ์ 293.60 385.90 205.60 
8 รถยนต์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ 219.60 312.20 180.30 
9 ข้าว 108.20 184.50 147.50 
10 เคร่ืองปรับอากาศและสว่นประกอบ 147.10 188.60 141.10 

รวม 6,162.60 6,430.00 4,769.60 
ที่มา:ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร 



 

ตารางท่ี 7.9  แสดงมลูคา่การสง่ออกสินค้าของไทยไปอินโดนีเซียจ าแนกตามรายสินค้า 10 อนัดบัแรก 
ระหวา่งปี 2550-2552 

ล าดบัท่ี รายการสนิค้า 
มลูคา่ (ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ) 

2550 2551 2552 
1 รถยนต์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ 1,027.30 1,530.40 852.10 
2 น า้ตาลทราย 360.40 449.60 333.70 
3 เคมีภณัฑ์อินทรีย์ 288.80 339.50 329.70 
4 เคร่ืองจกัรกลและสว่นประกอบของเคร่ือง 290.20 417.50 267.40 
5 เคร่ืองยนต์สนัดาปภายในแบบลกูสบู 187.50 344.10 242.80 
6 เม็ดพลาสตกิ 214.40 268.50 207.60 
7 เหลก็ เหลก็กล้า และผลติภณัฑ์ 259.60 334.90 201.70 
8 รถจกัรยานยนต์และสว่นประกอบ 134.00 209.10 174.40 
9 เคร่ืองปรับอากาศและสว่นประกอบ 112.80 145.60 141.90 
10 เคร่ืองส าอาง สบู ่และผลติภณัฑ์รักษาผิว 119.60 143.50 133.80 

รวม 2,994.60 4,182.70 2,885.10 
ที่มา:ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 8 แสดงมลูคา่ อตัราการขยายตวั และสดัสว่นสินค้าสง่ออก 10 อนัดบัแรกของไทยในตลาดโลก ระหวา่งปี พ.ศ. 2551–2554 (ไตรมาส 1) 
ชื่อสินค้า มลูคา่ (ล้านบาท) อตัราการขยายตวั (%) สดัสว่น (%) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส) 

2554 
(ไตรมาส) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส1) 

2554 
(ไตรมาส1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส1) 

2554 
(ไตรมาส1) 

1 รถยนต์ อปุกรณ์และ
สว่นประกอบ 

513,154.2 378,348.9 561,106.6 137,677.7 153,402.7 14.77 -26.27 48.30 64.71 11.42 8.77 7.28 9.08 9.44 8.92 

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
อปุกรณ์และ
สว่นประกอบ 

605,314.0 545,468.7 596,674.8 159,952.7 136,038.4 1.38 -9.89 9.39 45.23 -14.95 10.34 10.50 9.66 10.97 7.91 

3 ยางพารา 223,628.2 146,188.2 249,262.5 63,355.3 108,567.2 15.07 -34.63 70.51 92.09 71.36 3.82 2.81 4.04 4.34 6.31 
4 อญัมณี 274,093.1 333,699.4 366,819.7 53,270.8 107,927.3 48.04 21.75 9.93 -61.05 102.60 4.68 6.42 5.94 3.65 6.27 
5 เม็ดพลาสติก 181,158.7 151,978.8 200,324.6 42,544.4 64,750.8 0.92 -16.11 31.81 34.16 52.20 3.10 2.93 3.24 2.92 3.76 
6 วงจรไฟฟ้า 237,972.6 219,508.7 255,321.1 60,362.0 61,011.4 -18.04 -7.76 16.31 51.10 1.08 4.07 4.23 4.13 4.14 3.55 
7 ผลิตภณัฑ์ยาง 149,894.9 152,799.5 203,428.1 49,787.8 60,022.4 19.00 1.94 33.13 56.16 20.56 2.56 2.94 3.29 3.41 3.49 
8 เคมีภณัฑ์ 141,693.8 152,208.9 182,464.6 41,965.6 56,420.0 4.90 7.42 19.88 41.93 34.44 2.42 2.93 2.95 2.88 3.28 
9 ข้าว 203,219.1 172,207.7 168,193.1 43,389.2 50,437.7 70.46 -15.26 -2.33 9.65 16.24 3.47 3.32 2.72 2.98 2.93 
10 น า้มนัส าเร็จรูป 259,739.1 184,620.8 223,131.9 38,518.1 46,921.4 84.58 -28.92 20.86 43.07 21.82 4.44 3.55 3.61 2.64 2.73 
รวม 10 รายการ 2,789,867.7 2,437,029.7 3,006,726.9 690,823.7 845,499.4 15.55 -12.65 23.38 22.69 22.39 47.68 46.91 48.68 47.37 49.15 

อ่ืน ๆ 3,061,503.4 2,757,558.9 3,169,696.7 767,515.3 874,876.5 6.02 -9.93 14.95 26.56 13.99 52.32 50.85 52.63 51.32 50.85 
รวมทัง้สิน้ 5,851,371.1 5,194,588.6 6,176,423.7 1,458,339.1 1,720,375.9 10.36 -11.22 18.90 24.69 17.97 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ที่มา: ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศลุกากร 

 
 



 

ตารางท่ี 9  แสดงมลูคา่ อตัราการขยายตวั และสดัสว่นมลูคา่การน าเข้าสินค้าของไทยจากภมูิภาคตา่ง ๆ ทัว่โลก ระหวา่งปี พ.ศ. 2551–2554 (ไตรมาส 1) 
ตลาด 

 
มลูคา่ (ล้านบาท) อตัราการขยายตวั สดัสว่นมลูคา่การน าเข้า 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

โลก 5,962,482.5 4,600,547.8 5,839,390.5 1,408,300.2 1,658,615.1 22.43 -22.84 26.93 50.32 17.77 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
เอเซีย 4,325,796.0 3,357,571.8 4,269,413.0 1,004,565.1 1,189,876.7 20.62 -22.38 27.16 47.21 18.45 72.55 72.98 73.11 71.33 71.74 

อาเซียน 1,002,144.6 850,941.2 971,440.6 236,685.3 292,976.3 14.89 -15.09 14.16 27.10 23.78 16.81 18.50 16.64 16.81 17.66 
นอกอาเซียน 3,323,651.40 2,506,630.60 3,297,972.40 767,879.80 3,323,651.40 n.a n.a n.a n.a n.a 55.74 54.49 56.48 54.53 55.74 

ยโุรป 731,016.0 577,286.4 745,096.9 199,595.2 217,348.9 36.64 -21.03 29.07 67.70 8.89 12.26 12.55 12.76 14.17 13.10 
อเมริกาเหนือ 431,804.9 324,805.6 390,186.7 97,264.1 118,089.6 17.33 -24.78 20.13 33.76 21.41 7.24 7.06 6.68 6.91 7.12 
อเมริกาใต้ 103,458.5 70,381.9 91,338.1 15,692.4 22,781.2 51.84 -31.97 29.78 67.57 45.17 1.74 1.53 1.56 1.11 1.37 
แอฟริกา 76,678.4 48,119.9 53,331.8 17,974.6 15,698.6 12.90 -37.24 10.83 88.69 -12.66 1.29 1.05 0.91 1.28 0.95 
ออสเตรเลีย 213,626.4 150,566.5 216,146.6 56,329.0 77,726.9 35.41 -29.52 43.56 109.97 37.99 3.58 3.27 3.70 4.00 4.69 
อ่ืน ๆ 80,102.3 71,815.6 73,877.5 16,879.7 17,093.2 -7.95 -10.35 2.87 -0.70 1.27 1.34 1.56 1.27 1.20 1.03 

ที่มา: ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศลุกากร 

                                          
 



 

ตารางท่ี 10  แสดงมลูคา่ อตัราการขยายตวั และสดัสว่นมลูคา่การน าเข้าสินค้าของไทยจากอาเซียน ระหวา่งปี พ.ศ. 2551–2554 (ไตรมาส 1) 
ชื่อสินค้า มลูคา่ (ล้านบาท) อตัราการขยายตวั (%) สดัสว่น มลูคา่การน าเข้าจากตลาดโลก (%) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส1) 

2554 
(ไตรมาส1) 

4* มาเลเซีย 322,995.16 295,286.18 343,239.25 88,853.29 88,611.90 7.71 -8.58 16.24 46.55 -0.27 5.42 6.42 5.88 6.31 5.34 
6 สิงคโปร์ 236,131.91 197,348.17 201,930.76 49,597.14 70,263.77 7.98 -16.42 2.32 -12.23 41.67 3.96 4.29 3.46 3.52 4.24 
7 อินโดนีเซีย 180,271.39 130,907.00 181,664.47 44,157.67 69,641.22 30.11 -27.38 38.77 77.57 57.71 3.02 2.85 3.11 3.14 4.20 
16 ฟิลิปปินส์ 75,660.74 61,276.14 75,987.74 17,970.17 20,985.89 1.48 -19.01 24.01 68.87 16.78 1.27 1.33 1.30 1.28 1.27 
17 เมียนมา่ร์ 112,426.00 95,975.92 90,000.45 19,434.21 20,011.28 40.48 -14.63 -6.23 -4.28 2.97 1.89 2.09 1.54 1.38 1.21 
25 เวียดนาม 48,110.97 47,743.97 44,717.32 10,694.87 13,472.90 24.46 -0.76 -6.34 34.20 25.98 0.81 1.04 0.77 0.76 0.81 
32 ลาว 20,571.63 15,944.04 23,935.72 5,154.53 7,254.27 26.25 -22.50 50.12 38.25 40.74 0.35 0.35 0.41 0.37 0.44 
53 กมัพชูา 3,007.48 2,659.58 6,864.41 778.58 1,685.50 78.11 -11.57 158.10 81.84 116.49 0.05 0.06 0.12 0.06 0.10 
61 บรูไนฯ 2,969.30 3,800.22 3,100.42 44.81 1,049.59 -23.87 27.98 -18.41 -96.10 2,242.57 0.05 0.08 0.05 0.00 0.06 

ที่มา: ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศลุกากร 
*เป็นล าดบัตลาดน าเข้าสนิค้าของไทยจากทัง้หมด 228 ประเทศ เรียงล าดบัท่ีมีมลูคา่มากไปน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 11  แสดงมลูคา่ อตัราการขยายตวั และสดัสว่นโครงสร้างสินค้าน าเข้าของไทยจากอาเซียน ระหวา่งปี พ.ศ. 2551–2554 (ไตรมาส 1) 
ชื่อสินค้า มลูคา่ (ล้านบาท) อตัราการขยายตวั (%) สดัสว่น (%) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

รวมทัง้สิน้ 1,002,144.6 850,941.2 971,440.6 236,685.3 292,976.3 14.89 -15.09 14.16 27.10 23.78 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

1 สินค้าเชือ้เพลิง 246,632.2 229,615.2 217,700.0 51,303.7 45,249.3 19.22 -6.90 -5.19 6.26 -11.80 24.61 26.98 22.41 21.68 15.44 
 น า้มนัดิบ 76,512.0 88,414.6 75,943.3 21,316.3 9,719.3 6.19 15.56 -14.11 29.02 -54.40 7.63 10.39 7.82 9.01 3.32 
 น า้มนัส าเร็จรูป  24,127.3 19,076.2 13,162.3 2,532.0 4,588.0 -22.91 -20.94 -31.00 -64.55 81.20 2.41 2.24 1.35 1.07 1.57 
 ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม 105,612.9 89,301.0 84,669.8 18,752.6 18,560.5 46.67 -15.44 -5.19 3.65 -1.02 10.54 10.49 8.72 7.92 6.34 
 ถ่านหิน 29,867.1 27,028.2 30,397.6 6,837.0 8,839.6 56.42 -9.51 12.47 31.20 29.29 2.98 3.18 3.13 2.89  
 อ่ืน ๆ 10,512.9 5,795.2 13,527.1 1,865.7 3,541.9 -15.40 -44.88 133.42 41.90 89.84 1.05 0.68 1.39 0.79 1.21 
2 สินค้าทนุ 252,974.2 222,494.4 260,431.0 66,906.7 105,529.8 19.05 -12.05 17.05 25.68 57.73 25.24 26.15 26.81 28.27 36.02 
 สตัว์และพืชส าหรับท าพนัธุ์ 70.3 95.1 170.9 31.4 18.9 -19.73 35.30 79.66 74.32 -39.73 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 
 ผลิตภณัฑ์โลหะ 8,833.8 6,917.6 15,697.6 1,788.3 2,873.5 30.98 -21.69 126.92 32.14 60.69 0.88 0.81 1.62 0.76 0.98 
 ผลิตภณัฑ์ท าจากยาง 524.4 411.7 559.8 129.3 143.8 29.92 -21.49 35.98 35.15 11.20 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 
 เคร่ืองจกัรกลและ

สว่นประกอบ 
39,819.5 39,280.6 46,464.8 11,187.1 12,226.3 5.01 -1.35 18.29 53.86 9.29 3.97 4.62 4.78 4.73 4.17 

 เคร่ืองจกัรไฟฟ้าและ
สว่นประกอบ 

68,865.5 60,600.8 69,540.3 17,405.3 16,645.9 33.21 -12.00 14.75 43.13 -4.36 6.87 7.12 7.16 7.35 5.68 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์
และสว่นประกอบ 

85,273.0 77,913.9 85,695.4 24,458.4 21,211.1 -10.64 -8.63 9.99 68.24 -13.28 8.51 9.16 8.82 10.33 7.24 

 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เก่ียวกบั
วิทยาศาสตร์ (เชน่เคร่ืองมือ
แพทย์ ฯลฯ)   

17,757.4 15,325.4 22,777.3 5,648.1 5,395.8 2.92 -13.70 48.62 86.48 -4.47 1.77 1.80 2.34 2.39 1.84 

 กล้อง เลนส์และอปุกรณ์การถ่าย 363.9 155.2 214.5 34.8 125.6 167.18 -57.36 38.21 -10.56 261.05 0.04 0.02 0.02 0.01 0.04 
 เคร่ืองบิน เคร่ืองร่อน อปุกรณ์ 

 
874.5 659.3 231.9 150.0 62.4 260.16 -24.61 -64.82 2.95 -58.41 0.09 0.08 0.02 0.06 0.0 



 

ชื่อสินค้า มลูคา่ (ล้านบาท) อตัราการขยายตวั (%) สดัสว่น (%) 
2551 2552 2553 2553 

(ไตรมาส 1) 
2554 

(ไตรมาส 1) 
2551 2552 2553 2553 

(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน า้ 28,513.8 18,827.0 14,841.4 5,567.1 46,093.0 2,933.01 -33.97 -21.17 -60.80 727.95 2.85 2.21 1.53 2.35 15.73 
 รถไฟ อปุกรณ์และ

สว่นประกอบ 
27.2 21.3 49.9 13.2 11.4 17.39 -21.88 134.51 166.77 -13.49 -   -   0.01 0.01 -   

 สินค้าทนุอ่ืน ๆ ,050.8 2,286.3 4,187.2 493.5 721.9 27.25 11.48 83.14 30.30 46.28 0.20 0.27 0.43 0.21 0.25 
3 สนิค้าวตัถดุบิและกึ่งส าเร็จรูป 394,537.4 299,987.2 361,092.0 86,820.4 106,250.7 9.70 -23.96 20.37 35.90 22.38 39.37 35.25 37.17 36.68 36.27 
 สตัว์น า้สด แชเ่ย็น แชแ่ข็ง 

แปรรูป 
10,982.9 9,235.8 8,323.5 1,974.4 2,172.5 10.96 -15.91 -9.88 -4.12 10.03 1.10 1.09 0.86 0.83 0.74 

 พืชและผลติภณัฑ์จากพืช 15,885.9 14,226.3 19,510.0 4,088.7 8,512.8 36.08 -10.45 37.14 22.06 108.21 1.59 1.67 2.01 1.73  
 สตัว์และผลิตภณัฑ์จากสตัว์อ่ืน ๆ 1,907.7 1,427.1 1,432.9 369.8 324.7 28.37 -25.19 0.41 3.22 -12.20 0.19 0.17 0.15 0.16 0.11 
 เยื่อกระดาษและเศษ

กระดาษ 
2,085.8 904.3 1,516.8 430.5 382.4 45.56 -56.65 67.74 121.15 -11.16 0.21 0.11 0.16 0.18 0.13 

 กระดาษและผลิตภณัฑ์
กระดาษ 

9,073.8 8,528.3 10,539.8 2,578.6 2,749.3 16.02 -6.01 23.59 43.95 6.62 0.91 1.00 1.08 1.09 0.94 

 ไม้ซงุ ไม้แปรรูปและ
ผลิตภณัฑ์ 

15,112.2 11,549.0 11,963.0 3,401.8 2,653.1 4.04 -23.58 3.58 13.14 -22.01 1.51 1.36 1.23 1.44 0.91 

 ด้ายและเส้นใย 6,081.3 4,607.7 6,645.8 1,470.8 2,004.6 24.79 -24.23 44.23 46.67 36.30 0.61 0.54 0.68 0.62 0.68 
 ผ้าผืน 2,818.1 2,711.1 3,477.5 803.5 1,009.3 17.49 -3.80 28.27 18.14 25.61 0.28 0.32 0.36 0.34 0.34 
 เคมีภณัฑ์ 84,065.9 56,335.0 77,042.2 18,876.8 21,947.6 -1.10 -32.99 36.76 74.04 16.27 8.39 6.62 7.93 7.98 7.49 
 ผลิตภณัฑ์ท าจากพลาสติก 15,848.0 13,028.4 17,589.7 4,235.9 4,032.0 6.93 -17.79 35.01 55.14 -4.81 1.58 1.53 1.81 1.79 1.38 
 เคร่ืองเพชรพลอย อญัมณี เงิน 8,746.9 6,043.0 8,179.7 1,880.9 2,712.6 59.80 -30.91 35.36 128.22 44.22 0.87 0.71 0.84 0.79 0.93 
 แร่และผลติภณัฑ์จากแร่ 629.8 586.7 834.0 166.2 185.3 5.95 -6.84 42.14 18.21 11.51 0.06 0.07 0.09 0.07 0.06 
 เหล็ก เหล็กกล้าและ

ผลิตภณัฑ์ 
 

19,361.1 13,301.7 13,214.9 3,400.2 3,329.3 59.19 -31.30 -0.65 53.80 -2.08 1.93 1.56 1.36 1.44 1.14 



 

ชื่อสินค้า มลูคา่ (ล้านบาท) อตัราการขยายตวั (%) สดัสว่น (%) 
2551 2552 2553 2553 

(ไตรมาส 1) 
2554 

(ไตรมาส 1) 
2551 2552 2553 2553 

(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

 สินแร่โลหะอ่ืน ๆ เศษโลหะ 57,126.8 41,775.8 64,291.1 14,938.6 23,811.9 13.60 -26.87 53.90 104.95 59.40 5.70 4.91 6.62 6.31 8.13 
 หลอดภาพโทรทศัน์และ

สว่นประกอบ 
4,226.5 2,285.1 1,301.9 421.9 215.1 -40.06 -45.93 -

43.03 
-34.69 -49.03 0.42 0.27 0.13 0.18 0.07 

 วสัดทุ าจากยาง 1,282.0 1,058.8 1,295.7 346.5 346.4 -14.71 -17.41 22.37 65.58 -0.04 0.13 0.12 0.13 0.15 0.12 
 กระจก แก้ว และผลิตภณัฑ์ 1,850.6 1,680.0 2,269.8 517.1 711.1 2.82 -9.22 35.10 81.82 37.51 0.18 0.20 0.23 0.22 0.24 
 ปุ๋ ย และยาก าจดัศตัรูพืชและสตัว ์ 7,721.4 7,625.5 9,729.3 2,766.1 2,237.5 25.15 -1.24 27.59 68.15 -19.11 0.77 0.90 1.00 1.17 0.76 
 ฟิล์มถ่ายรูป ถ่ายภาพยนต์

และสว่นประกอบ 
363.9 281.7 302.7 80.3 77.3 46.15 -22.60 7.47 15.20 -3.70 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 

 ปนูซิเมนต์ 195.5 190.8 261.2 65.5 69.3 -14.00 -2.42 36.93 46.04 5.70 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 
 ซีเมนต์ แอสเบสทอส เมกา  256.5 273.4 278.8 76.1 70.9 -18.13 6.58 1.97 47.89 -6.86 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 
 ผลิตภณัฑ์เซรามิก 848.0 854.6 1,023.0 186.6 305.2 9.22 0.78 19.70 35.06 63.57 0.08 0.10 0.11 0.08 0.10 
 อปุกรณ์ สว่นประกอบ

เคร่ืองใช้อิเลคทรอนิกส์ 
122,292.0 96,554.8 92,985.4 22,063.0 24,287.8 7.18 -21.05 -3.70 -4.96 10.08 12.20 11.35 9.57 9.32 8.29 

 วตัถดุบิและผลติภณัฑ์กึ่งส าเร็จ 497.0 513.1 769.6 175.0 220.5 24.03 3.23 50.00 37.06 25.94 0.05 0.06 0.08 0.07 0.08 
4 สินค้าอปุโภคบริโภค 72,092.4 69,904.0 83,993.2 19,956.2 24,335.3 9.30 -3.04 20.16 32.30 21.94 7.19 8.21 8.65 8.43 8.31 
 สตัว์มีชีวิตไมไ่ด้ท าพนัธุ์ 175.7 122.0 226.3 14.3 96.2 27.36 -30.58 85.52 -71.51 572.38 0.02 0.01 0.02 0.01 0.03 
 โค กระบือ สกุร แพะ แกะ 131.5 81.7 168.8 1.9 73.7 23.16 -37.84 106.58 -94.88 3,702.01 0.01 0.01 0.02 - 0.03 
 สตัว์น า้ 40.8 37.5 53.4 10.7 21.8 66.76 -8.06 42.40 -7.13 104.06 - - 0.01 - 0.01 
 สตัว์มีชีวิตอ่ืน ๆ 3.4 2.6 3.7 1.4 0.7 -48.26 -23.75 44.12 67.09 -49.49 - - - - - 
 นมและผลิตภณัฑ์นม 97.2 109.8 153.0 34.2 42.7 -22.97 12.96 39.32 18.93 24.99 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 
 อาหารปรุงแตง่ 2,736.5 2,732.5 2,851.1 620.1 681.0 40.23 -0.15 4.34 9.39 9.81 0.27 0.32 0.29 0.26 0.23 
 ข้าวและผลิตภณัฑ์จากแป้ง 2,338.9 2,764.3 2,679.8 658.6 803.1 29.13 18.19 -3.06 1.58 21.95 0.23 0.32 0.28 0.28 0.27 
 ผกั ผลไม้และของปรุงแตง่  

 
2,583.4 2,914.9 3,494.7 825.2 1,479.8 59.31 12.83 19.89 15.29 79.34 0.26 0.34 0.36 0.35 0.51 



 

ชื่อสินค้า มลูคา่ (ล้านบาท) อตัราการขยายตวั (%) สดัสว่น (%) 
2551 2552 2553 2553 

(ไตรมาส 1) 
2554 

(ไตรมาส 1) 
2551 2552 2553 2553 

(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

 เนือ้สตัว์ส าหรับการบริโภค 3,135.1 3,373.4 3,048.3 653.7 812.8 44.43 7.60 -9.64 -37.18 24.35 0.31 0.40 0.31 0.28 0.28 
 กาแฟ ชา เคร่ืองเทศ 2,744.8 1,993.8 3,163.8 619.6 815.5 53.20 -27.36 58.68 24.45 31.61 0.27 0.23 0.33 0.26 0.28 
 เคร่ืองด่ืมประเภทน า้แร่ น า้อดัลม 941.1 848.9 935.7 269.5 246.3 -4.46 -9.80 10.22 46.47 -8.58 0.09 0.10 0.10 0.11 0.08 
 ขนมหวานและช็อกโกแลต 1,302.0 1,577.5 1,671.5 378.7 497.9 39.49 21.17 5.96 3.08 31.48 0.13 0.19 0.17 0.16 0.17 
 ผลิตภณัฑ์อาหารอื่น ๆ 4,474.5 4,327.5 5,284.8 1,098.3 1,573.0 18.78 -3.28 22.12 10.52 43.22 0.45 0.51 0.54 0.46 0.54 
 ผลิตภณัฑ์ยาสบู 2,842.5 2,530.5 3,148.2 804.1 714.2 -2.07 -10.98 24.41 27.85 -11.19 0.28 0.30 0.32 0.34 0.24 
 สบู่ ผงซกัฟอกและเคร่ืองส าอาง 4,047.8 4,013.8 3,995.9 1,038.5 1,218.6 36.29 -0.84 -0.45 1.77 17.34 0.40 0.47 0.41 0.44 0.42 
 เสือ้ผ้า รองเท้า และผลติภณัฑ์ 3,547.3 3,361.0 3,672.4 883.3 1,011.7 16.48 -5.25 9.27 12.03 14.54 0.35 0.39 0.38 0.37 0.35 
 ผลติภณัฑ์เวชกรรมและวิตามิน 5,411.3 4,742.9 4,722.7 1,059.6 1,578.6 -7.26 -12.35 -0.43 6.84 48.98 0.54 0.56 0.49 0.45  
 เลนซ์ แวน่ตาและ

สว่นประกอบ 
609.8 1,721.1 2,840.7 619.8 720.0 45.21 182.24 65.05 91.18 16.17 0.06 0.20 0.29 0.26 0.25 

 เคร่ืองใช้เบ็ดเตล็ด  14,462.4 13,804.3 13,032.4 3,432.4 3,200.1 10.81 -4.55 -5.59 37.03 -6.77 1.44 1.62 1.34 1.45 1.09 
 กล้องถ่ายรูป อปุกรณ์และ

สว่นประกอบ 
7.7 24.7 41.0 9.7 15.5 67.27 218.83 66.25 281.11 60.08 -   -   -   -   0.01 

 เคร่ืองใช้และเคร่ืองตกแตง่
ภายใน 

1,090.3 925.4 1,548.0 499.2 357.8 -2.95 -15.12 67.28 121.96 -28.33 0.11 0.11 0.16 0.21  

 ผลิตภณัฑ์กระดาษ 1,626.3 1,812.8 2,061.0 483.7 622.5 20.12 11.47 13.69 21.53 28.68 0.16 0.21 0.21 0.20 0.21 
 สิ่งพิมพ์ 904.0 626.6 705.4 146.0 142.8 18.77 -30.69 12.58 -20.44 -2.23 0.09 0.07 0.07 0.06 0.05 
 วสัดแุละอปุกรณ์ส านกังาน 1,884.0 1,011.0 829.4 216.5 228.7 -27.59 -46.33 -17.97 -4.77 5.64 0.19 0.12 0.09 0.09 0.08 
 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน 13,604.6 13,116.7 21,701.6 5,024.3 6,430.3 -10.53 -3.59 65.45 118.10 27.99 1.36 1.54 2.23 2.12 2.19 
 เคร่ืองประดบัอญัมณี 577.7 538.2 1,129.6 344.6 790.2 14.28 -6.83 109.88 61.28 129.32 0.06 0.06 0.12 0.15 0.27 
 นาฬิกาและสว่นประกอบ 590.0 596.6 640.9 137.6 139.7 5.13 1.11 7.43 36.51 1.55 0.06 0.07 0.07 0.06 0.05 
 สินค้าอปุโภคบริโภคอ่ืน ๆ 

 
 

13.3 15.4 19.8 2.8 3.1 -24.58 15.88 28.52 1.58 9.31 -   -   -   -   - 



 

ชื่อสินค้า มลูคา่ (ล้านบาท) อตัราการขยายตวั (%) สดัสว่น (%) 
2551 2552 2553 2553 

(ไตรมาส 1) 
2554 

(ไตรมาส 1) 
2551 2552 2553 2553 

(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

5 ยานพาหนะและอปุกรณ์การ
ขนสง่ 

35,694.5 28,087.4 47,103.5 11,280.4 11,351.3 37.99 -21.31 67.70 109.02 0.63 3.56 3.30 4.85 4.77 3.87 

 รถยนต์นัง่ 5,391.7 4,269.1 11,577.0 3,056.6 2,316.8 112.09 -20.82 171.18 209.34 -24.20 0.54 0.50 1.19 1.29 0.79 
 รถยนต์โดยสารและ

รถบรรทกุ 
3,613.2 1,286.5 1,466.0 693.0 669.9 349.68 -64.39 13.95 75.65 -3.34 0.36 0.15 0.15 0.29 0.23 

 ยานพาหนะอ่ืน ๆ 394.5 313.8 399.4 89.4 83.1 -18.95 -20.45 27.25 -5.76 -7.10 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 
 สว่นประกอบและอปุกรณ์ 

ยานยนต์ 
22,787.6 19,122.3 29,474.8 6,451.0 7,203.7 19.37 -16.08 54.14 93.46 11.67 2.27 2.25 3.03 2.73 2.46 

 รถจกัรยานยนต์ 26.0 23.2 160.3 12.6 74.3 135.60 -10.54 590.43 98.14 490.89 -   -   0.02 0.01 0.03 
 รถจกัรยาน 5.5 10.2 11.1 1.9 5.2 21.30 84.59 8.18 -30.70 176.88 -   -   -   -   -   
 สว่นประกอบและอปุกรณ์ 3,476.1 3,062.2 4,014.9 975.9 998.4 18.66 -11.91 31.11 69.56 2.30 0.35 0.36 0.41 0.41 0.34 
6 อาวธุ ยทุธปัจจยั และสินค้า

อ่ืน ๆ 
213.8 852.9 1,120.8 417.9 259.9 -84.85 299.01 31.41 22.79 -37.81 0.02 0.10 0.12 0.18 0.09 

ที่มา: ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศลุกากร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
ตารางท่ี 12  แสดงมลูคา่ อตัราการขยายตวั และสดัสว่นสินค้าน าเข้า 10 อนัดบัแรกของไทยจากอาเซียน ระหวา่งปี พ.ศ. 2551–2554 (ไตรมาส 1) 

ชื่อสินค้า  มลูคา่ (ล้านบาท)  อตัราการขยายตวั (%) สดัสว่น (%) 
2551 2552 2553 2553 

(ไตรมาส 1) 
2554 

(ไตรมาส 1) 
2551 2552 2553 2553 

(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

1 ก๊าซธรรมชาติ 105,612.9 89,301.0 84,669.8 18,752.6 18,560.5 46.67 -15.44 -5.19 3.65 -1.02 10.54 10.49 8.72 7.92 6.34 
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

อปุกรณ์และ
สว่นประกอบ 

85,273.0 
 

77,913.9 
 

85,695.4 
 

24,458.4 
 

21,211.1 
 

-10.64 -8.63 9.99 68.24 -13.28 8.51 9.16 8.82 10.33 7.24 

3 เคมีภณัฑ์ 84,065.9 56,335.0 77,042.2 18,876.8 21,947.6 -1.10 -32.99 36.76 74.04 16.27 8.39 6.62 7.93 7.98 7.49 
4 น า้มนัดิบ 76,512.0 88,414.6 75,943.3 21,316.3 9,719.3 6.19 15.56 -14.11 29.02 -54.40 7.63 10.39 7.82 9.01 3.32 
5 เคร่ืองจกัรไฟฟ้าและ

สว่นประกอบ 
68,865.5 

 
60,600.8 

 
69,540.3 

 
17,405.3 

 
16,645.9 

 
33.21 -12.00 14.75 43.13 -4.36 6.87 7.12 7.16 7.35 5.68 

6 แผงวงจรไฟฟ้า 64,558.5 51,950.0 60,018.1 14,722.3 14,753.4 9.55 -19.53 15.53 36.18 0.21 6.44 6.11 6.18 6.22 5.04 
7 สินแร่โลหะอ่ืน ๆ เศษ

โลหะและผลติภณัฑ์ 
57,126.8 

 
41,775.8 

 
64,291.1 

 
14,938.6 

 
23,811.9 

 
13.60 -26.87 53.90 104.95 59.40 5.70 4.91 6.62 6.31 8.13 

8 เคร่ืองจกัรกลและ
สว่นประกอบ 

39,819.5 39,280.6 46,464.8 11,187.1 12,226.3 5.01 -1.35 18.29 53.86 9.29 3.97 4.62 4.78 4.73 4.17 

9 ถ่านหิน 29,867.1 27,028.2 30,397.6 6,837.0 8,839.6 56.42 -9.51 12.47 31.20 29.29 2.98 3.18 3.13 2.89 3.02 
10 เรือและสิ่งก่อสร้าง 

ลอยน า้ 
28,513.8 

 
18,827.0 

 
14,841.4 

 
5,567.1 

 
46,093.0 

 

2,933.01 -33.97 -21.17 -60.80 727.95 2.85 2.21 1.53 2.35 15.73 

ที่มา: ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศลุกากร 
 

 



 

ตารางท่ี 12.1  แสดงมลูคา่การน าเข้าสินค้าของไทยจากกมัพชูาจ าแนกตามรายสินค้า 10 อนัดบัแรก 
  ระหวา่งปี 2550–2552 

ล าดบัท่ี รายการสนิค้า 
มลูคา่ (ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ) 

2550 2551 2552 
1 พืชและผลติภณัฑ์จากพชื 15.10 39.30 30.00 
2 ผกั ผลไม้และของปรุงแตง่ที่ท าจากผกั ผลไม้ 1.00 3.60 17.20 
3 สนิแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลติภณัฑ์ 5.50 16.90 9.50 
4 เหลก็ เหลก็กล้า และผลติภณัฑ์ 9.60 15.20 6.60 
5 เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 2.50 4.00 2.90 
6 ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลติภณัฑ์ 0.60 0.50 2.90 
7 เสือ้ผ้าส าเร็จรูป 1.60 1.90 2.30 
8 เนือ้สตัว์ส าหรับการบริโภค 1.60 1.10 1.00 
9 แร่และผลติภณัฑ์จากแร่ - 0.40 0.70 
10 สตัว์และผลติภณัฑ์จากสตัว์ 0.50 0.80 0.60 

รวม 38.00 83.70 73.70 
ที่มา:ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร 
 
 
ตารางท่ี 12.2  แสดงมลูคา่การน าเข้าสินค้าของไทยจากบรูไนจ าแนกตามรายสินค้า 10 อนัดบัแรก 

ระหวา่งปี 2550-2552 

ล าดบัท่ี รายการสนิค้า 
มลูคา่ (ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ) 

2550 2551 2552 
1 น า้มนัดิบ 110.1 86.5 105.9 
2 เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ 0.00 0.00 2.70 
3 สนิแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลติภณัฑ์ 0.50 0.10 0.30 
4 สตัว์และผลติภณัฑ์จากสตัว์ 0.30 0.20 0.00 
5 ผลติภณัฑ์สิง่ทออ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 
6 เคร่ืองจกัรและสว่นประกอบ  0.00 0.00 0.00 
7 เยื่อกระดาษ และเศษกระดาษ 0.00 0.00 0.00 
8 ผลติภณัฑ์โลหะ 0.00 0.00 0.00 
9 เสือ้ผ้าส าเร็จรูป 0.00 0.00 0.00 
10 เคร่ืองใช้เบ็ดเตลด็ 0.00 0.00 0.00 

รวม 0.80 0.30 3.00 
ที่มา:ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร 



 

ตารางท่ี 12.3  แสดงมลูคา่การน าเข้าสินค้าของไทยจากพมา่จ าแนกตามรายสินค้า 10 อนัดบัแรก 
ระหวา่งปี 2550-2552 

ล าดบัท่ี รายการสนิค้า 
มลูคา่ (ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ) 

2550 2551 2552 
1 ก๊าซธรรมชาต ิ 2,068.30 3,119.10 2,540.90 
2 เนือ้สตัว์ส าหรับการบริโภค 40.90 65.80 65.40 
3 ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลติภณัฑ์ 85.50 121.20 63.90 
4 สนิแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลติภณัฑ์ 34.80 11.10 23.70 
5 ผกั ผลไม้และของปรุงแตง่ที่ท าจากผกั ผลไม้ 7.60 17.60 18.70 
6 น า้มนัดิบ 25.50 - 16.80 
7 เรือและสิง่ก่อสร้างลอยน า้ - - 13.40 
8 ข้าวและผลติภณัฑ์แป้ง - - 10.00 
9 สตัว์น า้สด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง 7.90 10.80 9.40 
10 พืชและผลติภณัฑ์จากพชื 3.40 5.50 3.90 

รวม 2,273.90 3,351.10 2,766.10 
ที่มา:ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร 
 
 
ตารางท่ี 12.4  แสดงมลูคา่การน าเข้าสินค้าของไทยจากฟิลิปปินส์จ าแนกตามรายสินค้า 10 อนัดบัแรก 

ระหวา่งปี 2550-2552 

ล าดบัท่ี รายการสนิค้า 
มลูคา่ (ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ) 

2550 2551 2552 
1 แผงวงจรไฟฟ้า 385.70 405.80 325.30 
2 สว่นประกอบและอปุกรณ์ยานยนต์ 230.90 291.20 217.60 
3 สนิแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลติภณัฑ์ 180.70 227.70 201.60 
4 น า้มนัดิบ 203.80 137.20 159.00 
5 เคร่ืองจกัรไฟฟ้าและสว่นประกอบ 142.70 146.20 144.10 
6 รถยนต์นัง่ 40.10 79.10 77.20 
7 เคร่ืองจกัรกลและสว่นประกอบ 83.30 89.90 71.90 
8 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์การ 66.10 93.70 71.60 
9 เคร่ืองคอมพิวเตอร์อปุกรณ์และสว่นประกอบ 375.50 198.10 63.60 
10 ผลติภณัฑ์ยาสบู 78.30 74.00 59.90 

รวม 1,787.10 1,742.90 1,391.80 
ที่มา:ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร 



 

ตารางท่ี 12.5  แสดงมลูคา่น าเข้าสินค้าของไทยจากมาเลเซียจ าแนกตามรายสินค้า 10 อนัดบัแรก  
ระหวา่งปี 2550-2552 

ล าดบัท่ี รายการสนิค้า 
มลูคา่ (ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ) 

2550 2551 2552 
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ 1,324.10 1,354.20 1,410.10 
2 น า้มนัดิบ 1,014.60 1,422.40 1,371.30 
3 เคร่ืองจกัรไฟฟ้าและสว่นประกอบ 571.60 885.00 851.80 
4 สือ่บนัทกึข้อมลู ภาพ เสยีง 320.70 650.10 569.00 
5 เคมีภณัฑ์ 704.40 822.70 524.00 
6 แผงวงจรไฟฟ้า 544.10 561.00 489.30 
7 เคร่ืองจกัรกลและสว่นประกอบ 366.00 381.50 402.50 
8 เคร่ืองใช้เบ็ดเตลด็ 173.40 181.50 226.70 
9 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์การ 272.40 261.70 208.10 
10 น า้มนัส าเร็จรูป 282.80 175.30 205.40 

รวม 5,574.10 6,695.40 6,258.20 
ที่มา:ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร 
 
 
ตารางท่ี 12.6  แสดงมลูคา่การน าเข้าสินค้าของไทยจากลาวจ าแนกตามรายสินค้า 10 อนัดบัแรก  

ระหวา่งปี 2546-2550 

ล าดบัท่ี รายการสนิค้า 
มลูคา่ (ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ) 

2550 2551 2552 
1 สนิแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลติภณัฑ์ 286.00 357.70 230.10 
2 เชือ้เพลงิอื่น ๆ 76.10 109.10 92.80 
3 ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลติภณัฑ์ 60.00 63.90 56.90 
4 พืชและผลติภณัฑ์จากพชื 9.70 18.40 31.00 
5 ถ่านหิน 6.60 8.30 9.90 
6 ผกั ผลไม้และของปรุงแตง่ที่ท าจากผกั ผลไม้ 2.50 8.90 7.60 
7 เคร่ืองจกัรกลและสว่นประกอบ 4.60 8.90 6.60 
8 ลวดและสายเคเบิล 5.30 9.30 5.80 
9 เคร่ืองจกัรไฟฟ้าและสว่นประกอบ 4.70 4.90 4.10 
10 รถยนต์นัง่ 0.30 6.60 3.90 

รวม 455.80 596.00 448.70 
ที่มา:ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร 



 

ตารางท่ี 12.7  แสดงมลูคา่การน าเข้าสินค้าของไทยจากเวียดนามจ าแนกตามรายสินค้า 10 อนัดบัแรก  
ระหวา่งปี 2550-2552 

ล าดบัท่ี รายการสนิค้า 
มลูคา่ (ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ) 

2550 2551 2552 
1 น า้มนัดิบ 264.30 220.80 356.20 
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ 294.20 354.20 211.30 
3 เคร่ืองจกัรไฟฟ้าและสว่นประกอบ 71.80 105.80 115.20 
4 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน 9.60 14.00 64.30 
5 ถ่านหิน 26.20 32.20 62.50 
6 ด้ายและเส้นใย 48.20 65.50 56.50 
7 สตัว์น า้สด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูป 34.70 46.70 51.50 
8 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์การ 46.70 60.10 46.30 
9 สว่นประกอบและอปุกรณ์จกัรยานยนต์  24.20 29.90 31.30 
10 เลนซ์ แวน่ตาและสว่นประกอบ 0.10 0.10 31.00 

รวม 820.00 929.30 1,026.10 
ที่มา:ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร 
 
 
ตารางท่ี 12.8  แสดงมลูคา่การน าเข้าสินค้าของไทยจากสิงคโปร์จ าแนกตามรายสินค้า 10 อนัดบัแรก  

ระหวา่งปี 2550-2552 

ล าดบัท่ี รายการสนิค้า 
มลูคา่ (ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ) 

2550 2551 2552 
1 เคมีภณัฑ์อินทรีย์ 1,115.70 1,234.20 800.70 
2 แผงวงจรไฟฟ้า 748.90 955.40 681.40 
3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์และสว่นประกอบ 673.00 609.10 565.60 
4 เร่ือและสิง่ก่อสร้างลอยน า้ 7.80 279.10 474.50 
5 เคร่ืองจกัรไฟฟ้าและสว่นประกอบ 478.90 546.20 469.60 
6 สือ่บนัทกึข้อมลูภาพเสยีง 621.00 769.00 435.90 
7 น า้มนัส าเร็จรูป 527.80 499.50 341.40 
8 เคร่ืองจกัรกลและสว่นประกอบ 348.30 353.10 335.90 
9 เหลก็ เหลก็กล้าและผลติภณัฑ์ 90.60 113.50 164.50 
10 พืชและผลติภณัฑ์จากพชื 129.40 152.90 155.60 

รวม 4,741.40 5,512.00 4,425.10 
ที่มา:ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร 



 

ตารางท่ี 12.9  แสดงมลูคา่การน าเข้าสินค้าของไทยจากอินโดนีเซียจ าแนกตามรายสินค้า 10 อนัดบัแรก 
ระหวา่งปี 2550-2552 

ล าดบัท่ี รายการสนิค้า 
มลูคา่ (ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ) 

2550 2551 2552 
1 ถ่านหิน 512.90 852.80 671.00 
2 น า้มนัดิบ 360.20 402.10 540.00 
3 สนิแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลติภณัฑ์ 604.60 673.90 476.40 
4 เคร่ืองจกัรและสว่นประกอบ 263.00 334.60 295.40 
5 เคมีภณัฑ์ 572.00 414.30 264.80 
6 สว่นประกอบและอปุกรณ์ยานยนต์ 193.80 249.10 215.90 
7 เคร่ืองจกัรไฟฟ้าและสว่นประกอบ 212.20 377.90 176.30 
8 สตัว์น า้สด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่ง 216.30 200.80 138.80 
9 กระดาษ และผลติภณัฑ์กระดาษ 81.10 94.80 83.00 
10 เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน 50.20 81.40 77.70 

รวม 3,066.30 3,681.70 2,939.30 
ที่มา:ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 13  แสดงมลูคา่ อตัราการขยายตวั และสดัสว่นสินค้าน าเข้า10 อนัดบัแรกของไทยจากตลาดโลก ระหวา่งปี พ.ศ. 2551–2554 (ไตรมาส 1) 
ชื่อสินค้า มลูคา่ (ล้านบาท) อตัราการขยายตวั (%) สดัสว่น (%) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

1 น า้มนัดิบ 1,002,211.3 657,178.5 762,474.4 158,711.1 211,722.7 41.31 -34.43 16.02 40.58 33.40 16.81 14.28 13.06 11.27 12.77 
2 เคร่ืองจกัรกลและ

สว่นประกอบ 
495,977.4 416,326.9 535,273.0 122,379.7 137,363.4 17.07 -16.06 28.57 19.36 12.24 8.32 9.05 9.17 8.69 8.28 

3 เคร่ืองเพชรพลอย อญั
มณี เงินแทง่และทองค า 

295,287.4 
 

188,032.3 
 

319,317.7 
 

129,365.6 
 

127,070.7 
 

105.89 -36.32 69.82 382.09 -1.77 4.95 4.09 5.47 9.19 7.66 

4 เคมีภณัฑ์ 420,135.3 298,221.6 403,175.9 99,371.5 111,943.5 20.42 -29.02 35.19 75.89 12.65 7.05 6.48 6.90 7.06 6.75 
5 เคร่ืองจกัรไฟฟ้าและ

สว่นประกอบ 
357,781.2 

 
323,332.4 

 
389,193.6 

 
89,636.6 

 
102,267.8 

 
.14 -9.63 20.37 33.84 14.09 6.00 7.03 6.66 6.36 6.17 

6 เหล็ก เหล็กกล้าและ
ผลิตภณัฑ์ 

458,002.0 
 

253,237.5 
 

374,957.6 
 

86,672.4 
 

95,059.3 53.25 -44.71 48.07 83.21 9.68 7.68 5.50 6.42 6.15 5.73 

7 แผงวงจรไฟฟ้า 305,853.9 278,742.1 344,838.7 81,550.3 84,238.8 -10.56 -8.86 23.71 75.37 3.30 5.13 6.06 5.91 5.79 5.08 
8 สินแร่โลหะอ่ืน ๆ เศษ

โลหะและผลติภณัฑ์ 
265,814.0 

 
163,220.2 

 
240,359.7 

 
57,019.1 

 
69,373.9 

 
7.15 -38.60 47.26 94.59 21.67 4.46 3.55 4.12 4.05 4.18 

9 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
อปุกรณ์และ
สว่นประกอบ 

259,941.0 
 

235,076.2 
 

261,198.6 
 

67,809.8 
 

64,630.0 
 

-0.70 -9.57 11.11 46.46 -4.69 4.36 5.11 4.47 4.82 3.90 

10 สว่นประกอบและ
อปุกรณ์ยานยนต์ 

133,439.3 115,744.7 189,102.4 43,683.8 50,657.0 14.93 -13.26 63.38 111.51 15.96 2.24 2.52 3.24 3.10 3.05 

ที่มา: ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรมศลุกากร 
 

 
 



 

ตารางท่ี 14  แสดงมลูคา่ อตัราการขยายตวั และสดัสว่นการค้าของไทยกบัประเทศสมาชิกอาเซียน ระหวา่งปี พ.ศ. 2551–2554 (ไตรมาส 1) 
รายการ มลูคา่ (ล้านบาท) อตัราการขยายตวั (%) สดัสว่น (%) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

ไทย – โลก 11,813,853.63 9,795,136.40 12,015,814.23 2,866,639.25 3,378,990.96 16.14 -17.09 22.67 36.09 17.87 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

การสง่ออก 5,851,371.1 5,194,588.6 6,176,423.7 1,458,339.1 1,720,375.9 10.36 -11.22 18.90 24.69 17.97 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

การน าเข้า 5,962,482.5 4,600,547.8 5,839,390.5 1,408,300.2 1,658,615.1 22.43 -22.84 26.93 50.32 17.77 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ดลุการค้า -111,111.34 594,040.83 337,033.15 50,038.91 61,760.84 -125.72 634.64 -43.26 -78.49 23.43 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ไทย – อาเซียน 2,321,535.81 1,957,433.17 2,375,038.20 582,746.65 677,375.95 16.00 -15.68 21.33 44.11 16.24 19.65 19.98 19.77 20.33 20.05 
การสง่ออก 1,319,391.2 1,106,492.0 1,403,597.6 346,061.4 384,399.6 16.85 -16.14 26.85 58.63 11.08 22.55 21.30 22.73 23.73 22.34 
การน าเข้า 1,002,144.6 850,941.2 971,440.6 236,685.3 292,976.3 14.89 -15.09 14.16 27.10 23.78 16.81 18.50 16.64 16.81 17.66 
ดลุการค้า 317,246.65 255,550.76 432,157.09 109,376.15 91,423.32 23.52 -19.45 69.11 242.59 -16.41      
ไทย – บรูไนฯ 7,043,.70 7,801.67 7,176.99 945.15 2,127.98 -0.95 10.76 -8.01 -51.34 125.15 0.06 0.08 0.06 0.03 0.06 
การสง่ออก 4,074.40 4,001.45 4,076.56 900.34 1,078.39 26.90 -1.79 1.88 13.38 19.78 0.07 0.08 0.07 0.06 0.06 
การน าเข้า 2,969.30 3,800.22 3,100.42 44.81 1,049.59 -23.87 27.98 -18.41 -96.10 2,242.57 0.05 0.08 0.05 0.00 0.06 
ดลุการค้า 1,105.11 201.23 976.14 855.54 28.20 260.22 -81.79 385.08 341.64 -96.63      
ไทย – อินโดนีเซีย 388,288.90 289,824.74 414,520.12 107,091.56 149,141.36 27.51 -25.36 43.02 96.85 39.27 3.29 2.96 3.45 3.74 4.41 
การสง่ออก 208,017.51 158,917.74 232,855.65 62,933.89 79,500.14 25.33 -23.60 46.53 113.09 26.32 3.56 3.06 3.77 4.32 4.62 
การน าเข้า 180,271.39 130,907.00 181,664.47 44,157.67 69,641.22 30.11 -27.38 38.77 77.57 57.71 3.02 2.85 3.11 3.14 4.20 
ดลุการค้า 27,746.12 28,010.74 51,191.18 18,776.22 9,858.92 1.19 0.95 82.76 302.36 -47.49      
ไทย – ฟิลิปปินส์ 190,858.09 164,204.63 230,902.56 54,848.20 52,580.07 7.02 -13.97 40.62 74.67 -4.14 1.62 1.68 1.92 1.91 1.56 
การสง่ออก 115,197.35 102,928.49 154,914.82 36,878.03 31,594.18 11.00 -10.65 50.51 77.65 -14.33 1.97 1.98 2.51 2.53 1.84 
การน าเข้า 75,660.74 61,276.14 75,987.74 17,970.17 20,985.89 1.48 -19.01 24.01 68.87 16.78 1.27 1.33 1.30 1.28 1.27 
ดลุการค้า 39,536.61 41,652.35 78,927.08 18,907.86 10,608.29 35.29 5.35 89.49 86.87 -43.89      

 
 
 



 

รายการ มลูคา่ (ล้านบาท) อตัราการขยายตวั (%) สดัสว่น (%) 
2551 2552 2553 2553 

(ไตรมาส 1) 
2554 

(ไตรมาส 1) 
2551 2552 2553 2553 

(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

ไทย – กมัพชูา 70,033.05 56,577.34 81,129.70 17,371.92 21,695.20 44.70 -19.21 43.40 30.72 27.89 0.59 0.58 0.68 0.61 0.64 
การสง่ออก 67,025.57 53,917.76 74,265.29 16,593.34 20,009.70 43.50 -19.56 37.74 29.02 20.59 1.15 1.04 1.20 1.14 1.16 
การน าเข้า 3,007.48 2,659.58 6,864.41 778.58 1,685.50 78.11 -11.57 158.10 81.84 116.49 0.05 0.06 0.12 0.06 0.10 
ดลุการค้า 64,018.09 51,258.18 67,400.88 15,814.76 18,324.20 42.20 -19.93 31.49 27.20 15.87      
ไทย – ลาว 78,963.85 71,989.38 91,542.00 24,051.17 27,386.05 28.44 -8.83 27.16 37.36 13.87 0.67 0.74 0.76 0.84 0.81 
การสง่ออก 58,392.22 56,045.34 67,606.28 18,896.64 20,131.78 29.23 -4.02 20.63 37.12 6.54 1.00 1.08 1.09 1.30 1.17 
การน าเข้า 20,571.63 15,944.04 23,935.72 5,154.53 7,254.27 26.25 -22.50 50.12 38.25 40.74 0.35 0.35 0.41 0.37 0.44 
ดลุการค้า 37,820.59 40,101.30 43,670.56 13,742.11 12,877.51 30.91 6.03 8.90 36.71 -6.29      
ไทย – เมียนมา่ร์ 156,285.02 148,628.29 155,631.63 36,829.43 40,559.58 38.22 -4.90 4.71 14.76 10.13 1.32 1.52 1.30 1.28 1.20 
การสง่ออก 43,859.02 52,652.37 65,631.18 17,395.22 20,548.30 32.73 20.05 24.65 47.56 18.13 0.75 1.01 1.06 1.19 1.19 
การน าเข้า 112,426.00 95,975.92 90,000.45 19,434.21 20,011.28 40.48 -14.63 -6.23 -4.28 2.97 1.89 2.09 1.54 1.38 1.21 
ดลุการค้า -68,566.98 -43,323.55 -24,369.27 -2,038.99 537.02 -45.93 36.82 43.75 76.05 -36.82      
ไทย – มาเลเซีย 648,275.26 556,123.46 677,837.74 170,571.29 178,303.86 13.84 -14.21 21.89 54.11 4.53 5.49 5.68 5.64 5.95 5.28 
การสง่ออก 325,280.10 260,837.28 334,598.49 81,718.00 89,691.96 20.66 -19.81 28.28 63.27 9.76 5.56 5.02 5.42 5.60 5.21 
การน าเข้า 322,995.16 295,286.18 343,239.25 88,853.29 88,611.90 7.71 -8.58 16.24 46.55 -0.27 5.42 6.42 5.88 6.31 5.34 
ดลุการค้า 2,284.94 -34,448.90 -8,640.76 -7,135.29 1,080.06 107.54 -1,607.65 74.92 32.55 1,607.65      
ไทย – สิงคโปร์ 568,575.72 455,315.45 487,116.89 118,487.78 145,455.21 3.49 -19.92 6.98 11.02 22.76 4.81 4.65 4.05 4.13 4.30 
การสง่ออก 332,443.81 257,967.28 285,186.13 68,890.64 75,191.44 0.52 -22.40 10.55 37.17 9.15 5.68 4.97 4.62 4.72 4.37 
การน าเข้า 236,131.91 197,348.17 201,930.76 49,597.14 70,263.77 7.98 -16.42 2.32 -12.23 41.67 3.96 4.29 3.46 3.52 4.24 
ดลุการค้า 96,311.90 60,619.11 83,255.37 19,293.50 4,927.67 -14.05 -37.06 37.34 407.00 -74.46      
ไทย – เวียดนาม 213,212.21 206,968.22 229,180.56 52,550.17 60,126.64 25.77 -2.93 10.73 44.66 14.42 1.80 2.11 1.91 1.83 1.78 
การสง่ออก 165,101.24 159,224.25 184,463.24 41,855.30 46,653.74 26.16 -3.56 15.85 47.60 11.46 2.82 3.07 2.99 2.87 2.71 
การน าเข้า 48,110.97 47,743.97 44,717.32 10,694.87 13,472.90 24.46 -0.76 -6.34 34.20 25.98 0.81 1.04 0.77 0.76 0.81 
ดลุการค้า 116,990.27 111,480.28 139,745.92 31,160.43 33,180.84 26.87 -4.71 25.35 52.83 6.48      



 

ตารางท่ี 15  แสดงมลูคา่ อตัราการขยายตวั และสดัสว่นโครงสร้างสินค้าเกษตรกรรมของไทยในอาเซียน ระหวา่งปี พ.ศ. 2551–2554 (ไตรมาส 1)  
ชื่อสินค้า มลูคา่ (ล้านบาท) อตัราการขยายตวั (%) สดัสว่นมลูคา่การสง่ออก (%) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

รวมทัง้สิน้ 104,152.0 79,763.6 102,612.2 31,127.3 36,021.5 30.86 -23.42 28.65 89.79 15.72 7.89 7.21 7.31 8.99 9.37 
 สนิค้ากสกิรรม 94,878.5 69,378.3 91,943.7 28,427.0 32,909.5 30.46 -26.88 32.53 104.20 15.77 7.19 6.27 6.55 8.21 8.56 

1 ข้าว 34,176.9 15,776.8 22,415.7 8,636.6 11,139.3 73.67 -53.84 42.08 176.19 28.98 2.59 1.43 1.60 2.50 2.90 
 ข้าวขาว 23,408.3 2,951.0 11,533.5 5,836.6 8,276.6 116.09 -87.39 290.83 1,430.53 41.80 1.77 0.27 0.82 1.69 2.15 
 ข้าวหอมมะลิ 6,944.7 7,767.0 6,015.6 1,541.0 1,433.6 37.45 11.84 -22.55 2.78 -6.97 0.53 0.70 0.43 0.45 0.37 
 ปลายข้าว 1,367.7 2,410.4 2,247.7 530.7 950.0 -40.03 76.23 -6.75 14.47 79.00 0.10 0.22 0.16 0.15 0.25 
 ข้าวเหนียว 2,086.2 2,409.2 2,438.5 680.9 436.6 71.00 15.48 1.22 -9.43 -35.87 0.16 0.22 0.17 0.20 0.11 
 ข้าวนึ่ง 239.0 116.4 8.4 3.0 0.9 32.98 -51.28 -92.76 56.89 -69.77 0.02 0.01 -   -   -   
 ข้าวกล้อง 130.9 122.7 171.9 44.3 41.5 89.94 -6.27 40.13 52.34 -6.40 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
 ข้าวอ่ืนๆ -  -  -  -  -  -   -   200.00 -   -   -   -   -   -   -   
2 ข้าวโพด 6,577.5 7,806.2 4,253.0 2,306.1 776.3 95.18 18.68 -45.52 112.38 -66.34 0.50 0.71 0.30 0.67 0.20 
 ข้าวโพดส าหรับบริโภค 1.9 2.3 70.6 67.9 0.7 -98.88 17.86 3,034.79 25,425.08 -98.90 -   -   0.01 0.02 -   
 ข้าวโพดส าหรับเลีย้งสตัว์ 2,780.8 5,226.5 2,657.6 1,480.3 369.7 339.40 87.95 -49.15 142.50 -75.03 0.21 0.47 0.19 0.43 0.10 
 ข้าวโพดส าหรับท าพนัธุ์ 2,747.9 2,564.9 1,515.3 756.8 404.8 82.61 -6.66 -40.92 60.84 -46.51 0.21 0.23 0.11 0.22 0.11 
 ข้าวโพดอื่น ๆ                
3 ถัว่ 235.3 391.5 419.4 113.2 212.5 5.14 66.38 7.12 -17.14 87.81 0.02 0.04 0.03 0.03 0.06 
 ถัว่เขียวผิวมนั 145.9 279.1 271.9 57.6 182.3 -0.16 91.29 -2.57 -44.43 216.65 0.01 0.03 0.02 0.02 0.05 
 ถัว่เขียวผิวด า 2.2 11.1 16.3 4.0 1.6 -47.31 392.60 47.50 193.94 -60.13 -   -   -   -   -   
 ถัว่นิว้นางแดง 10.4 0.1 12.2 8.2 4.6 275.79 -99.05 12,164.19 -   -43.91 -   -   -   -   -   
 ถัว่อื่น ๆ 76.7 101.3 119.0 43.3 24.0 8.60 32.00 17.49 37.20 -44.65 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
4 ผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงั 6,959.9 7,606.6 11,285.5 4,332.8 2,815.1 0.86 9.29 48.36 252.57 -35.03 0.53 0.69 0.80 1.25 0.73 
5 ผลไม้สดแชเ่ย็นแชแ่ข็ง 

 
2,379.2 3,336.0 3,562.1 440.2 879.2 -7.22 40.22 6.78 15.87 99.74 0.18 0.30 0.25 0.13 0.23 



 

ชื่อสินค้า มลูคา่ (ล้านบาท) อตัราการขยายตวั (%) สดัสว่นมลูคา่การสง่ออก (%) 
2551 2552 2553 2553 

(ไตรมาส 1) 
2554 

(ไตรมาส 1) 
2551 2552 2553 2553 

(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

 ผลไม้สด แชเ่ย็น 2,028.5 2,972.6 3,012.6 344.0 772.6 4.22 46.54 1.35 20.18 124.59 0.15 0.27 0.21 0.10 0.20 
 -ล าไย 811.6 1,388.8 1,381.8 92.3 471.5 -8.31 71.11 -0.50 17.77 410.75 0.06 0.13 0.10 0.03 0.12 
 -ทเุรียน 487.9 623.1 509.9 25.5 18.8 24.72 27.71 -18.17 -54.48 -26.30 0.04 0.06 0.04 0.01 -   
 -มะม่วง 142.8 203.6 201.8 130.9 177.9 44.55 42.60 -0.91 182.18 35.95 0.01 0.02 0.01 0.04 0.05 
 -ล้ินจ่ี 21.4 64.9 22.1 0.1 -  -39.49 203.91 -65.94 -96.47 -90.18 -   0.01 -   -   -  
 -กล้วย 9.2 30.0 47.5 7.6 17.6 63.12 226.65 58.47 39.74 131.37 -   -   -   -   -  
 -ผลไม้ประเภทส้ม 159.9 71.9 50.2 10.3 23.2 -30.57 -55.06 -30.07 -59.43 125.47 0.01 0.01 -   -   0.01 
 -เงาะ 48.5 37.2 56.3 2.1 1.5 158.98 -23.25 51.34 2,229.69 -27.94 -   -   -   -   -   
 -มงัคดุ 113.1 283.4 460.7 1.3 2.1 70.69 150.59 62.57 -82.90 64.50 0.01 0.03 0.03 -   -   
 -สบัปะรด 20.2 14.4 15.2 3.3 4.0 48.25 -28.57 5.10 -20.88 20.85 -   -   -   -   -   
 -อืน่ ๆ 213.9 255.2 267.0 70.8 56.1 6.29 19.31 4.61 14.96 -20.76 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 
2 ผลไม้แชแ่ข็ง 13.7 22.0 33.7 2.9 1.5 30.06 61.22 53.07 80.57 -48.02 -   -   -   -   -   
 -ทเุรียน 5.9 12.3 17.0 1.6 1.5 46.37 108.17 38.26 -   -5.82 -   -   -   -   -  
 -อืน่ ๆ 6.8 8.1 12.9 0.8 -  73.36 19.46 58.19 -39.03 -99.82 -   -   -   -   -   
3 ผลไม้แห้ง 281.6 288.4 467.1 83.0 84.8 -50.06 2.42 61.97 -0.60 2.12 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 
 -ล าไยแห้ง 95.6 98.3 248.0 4.2 43.3 -76.43 2.86 152.34 -59.23 925.87 0.01 0.01 0.02 -   0.01 
 -ผลไม้แห้งอืน่ ๆ 186.0 190.1 219.1 78.8 41.5 17.37 2.19 15.24 7.70 -47.36 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 
4 ผลไม้อ่ืน ๆ 55.4 53.0 48.7 10.2 20.3 27.41 -4.35 -8.16 20.34 98.60 -   -   -   -   0.01 
5 ผกัสดแช่เย็น แช่แข็งและ 

แห้ง 
933.7 705.8 780.4 230.3 718.7 -0.19 -24.40 10.56 -33.69 212.08 0.07 0.06 0.06 0.07 0.19 

 ผกัสด แชเ่ย็น 765.5 599.6 673.2 205.8 662.1 -12.10 -21.67 12.27 -33.04 221.70 0.06 0.05 0.05 0.06 0.17 
 -หน่อไม้ฝรัง่ 1.9 3.5 3.9 0.9 1.7 -21.96 80.72 11.08 -9.61 89.47 -   -   -   -   -   
 -หอมหวัใหญ่ หอมหวัเล็ก 

กระเทียม 
 

511.5 312.2 361.6 123.4 547.9 -22.70 -38.97 15.84 -48.19 344.01 0.04 0.03 0.03 0.04 0.14 



 

ชื่อสินค้า มลูคา่ (ล้านบาท) อตัราการขยายตวั (%) สดัสว่นมลูคา่การสง่ออก (%) 
2551 2552 2553 2553 

(ไตรมาส 1) 
2554 

(ไตรมาส 1) 
2551 2552 2553 2553 

(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

 -พริก 73.2 83.5 71.1 21.4 49.4 73.10 14.04 -14.83 24.00 130.93 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
 -เห็ด 94.6 105.6 87.3 21.6 22.7 17.19 11.55 -17.35 -21.16 4.80 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
 -ผกัสดแช่เย็นอืน่ ๆ 80.6 93.6 148.8 38.4 40.5 -1.48 16.03 59.03 64.49 5.35 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
 ผกัแห้ง 6.6 17.5 9.0 5.5 2.8 55.08 167.14 -48.47 108.37 -49.14 -   -   -   -   -   
 ผกัอ่ืน ๆ 124.4 56.7 47.6 10.1 34.8 280.25 -54.44 -15.99 -65.60 244.43 0.01 0.01 -   -   0.01 
6 เคร่ืองเทศและสมนุไพร 201.4 204.9 233.3 68.8 59.4 8.07 1.75 13.84 32.46 -13.72 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
 -พริกไทย 10.3 4.2 5.5 2.5 3.0 6.16 -59.53 33.51 28.14 19.52 -   -   -   -    
 -มะขามเปียก .3 0.7 9.3 1.1 10.1 9.84 168.02 1,180.52 2,369.01 797.78 -   -   -   -   -   
 -เคร่ืองเทศ 31.3 38.9 39.4 12.5 12.6 -51.60 23.94 1.43 108.49 1.31 -   -   -   -   - 
 -สมนุไพร 13.2 13.0 12.0 2.0 2.0 164.53 -1.50 -7.31 15.42 -3.90 -   -   -   -   -   
 -สารสกดัจากสมนุไพร 27.8 22.8 56.5 8.4 14.1 25.78 -17.94 147.55 104.10 67.31 -   -   -   -   -   
7 หมาก 118.5 125.4 110.6 42.2 17.6 40.11 5.79 -11.83 10.95 -58.39 0.01 0.01 0.01 0.01  
8 กล้วยไม้ 86.8 123.9 140.6 33.5 38.0 -1.61 42.71 13.47 15.98 13.34 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
 ดอกกล้อยไม้ 47.0 80.4 86.9 23.8 27.3 -1.52 70.94 8.10 35.18 14.87 -   0.01 0.01 0.01 0.01 
 ต้นกล้วยไม้ 39.8 43.5 53.7 9.7 10.7 -1.71 9.34 23.41 -13.88 9.58 -   -   -   -   -   
9 ยางพารา 40,846.5 31,193.4 46,428.5 11,765.2 15,689.3 12.56 -23.63 48.84 63.46 33.35 3.10 2.82 3.31 3.40 4.08 
 ยางแผ่น 5,731.2 3,862.0 4,032.0 1,437.4 2,040.2 26.23 -32.61 4.40 3.55 41.94 0.43 0.35 0.29 0.42 0.53 
 ยางแทง่ 1,258.9 177.3 255.6 107.5 109.4 45.56 -85.92 44.18 448.14 1.77 0.10 0.02 0.02 0.03 0.03 
 ยางข้น 29,936.4 24,606.9 38,214.4 9,109.2 11,913.8 6.89 -17.80 55.30 77.51 30.79 2.27 2.22 2.72 2.63 3.10 
 ยางพาราอ่ืน ๆ 3,920.1 2,547.1 3,926.5 1,111.1 1,625.9 36.16 -35.02 54.15 68.85 46.33 0.30 0.23 0.28 0.32 0.42 
10 กาแฟ 11.4 15.0 27.4 5.5 21.9 24.83 31.66 83.42 30.24 294.25 -   -   -   -   0.01 
 กาแฟดิบ 8.2 10.5 11.8 2.8 18.2 15.47 28.39 12.15 -13.30 550.76 -   -   -   -   -   
 กาแฟคัว่ 3.2 4.5 15.7 2.8 3.7 57.50 40.01 250.51 165.02 34.49 -   -   -   -   -  

11 ใบยาสบู 1,055.0 814.4 923.0 117.4 172.1 17.26 -22.81 13.34 368.03 46.51 0.08 0.07 0.07 0.03 0.04 



 

ชื่อสินค้า มลูคา่ (ล้านบาท) อตัราการขยายตวั (%) สดัสว่นมลูคา่การสง่ออก (%) 
2551 2552 2553 2553 

(ไตรมาส 1) 
2554 

(ไตรมาส 1) 
2551 2552 2553 2553 

(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

 พนัธุ์เวอร์จิเนีย 242.4 10.6 242.4 30.1 8.4 1.09 -95.63 2,189.02 595.12 -72.21 0.02 -   0.02 0.01 -  
 พนัธุ์เบอร์เลย์ 90.4 198.0 445.0 71.5 95.7 -26.97 119.06 124.73 -   33.92 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 
 พนัธุ์โอเรียนตอล 719.9 605.3 218.0 6.4 67.5 35.21 -15.93 -63.98 -69.04 949.78 0.05 0.05 0.02 -   0.02 
 เศษใบยาสบูและอ่ืน ๆ 2.3 0.5 17.6 9.4 0.5 -38.71 -78.88 3,489.37 -   -94.50 -   -   -   -   -  

12 พืชน า้มนั 141.6 114.5 196.0 37.4 36.0 -65.49 -19.18 71.23 20.31 -3.74 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
 ปาล์มน า้มนั 69.1 67.1 137.3 18.8 25.5 432.52 -2.80 104.46 -2.91 36.08 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
 พืชน า้มนัอ่ืน ๆ 72.6 47.3 58.7 18.6 10.5 -81.74 -34.77 24.09 58.44 -43.81 0.01 -   -   0.01 -   
13 เมล็ดมะมว่งหิมพานต์ 16.9 5.0 3.8 -  -  1,071.00 -70.20 -24.81 -   -   -   -   -   -   -  
14 ธัญพืช  101.2 99.0 164.9 50.4 39.2 18.82 -2.18 66.56 189.90 -22.22 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
15 เมล็ดผกัและสปอร์ที่ใช้

ส าหรับการเพาะปลกู 
339.8 400.1 488.6 104.7 122.8 5.15 17.75 22.13 20.85 17.30 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 

16 คร่ัง 0..5 0.1 2.8 -  -  -71.36 -72.06 1,909.61 -   -   -   -   -   -   -   
17 ฝ้าย 13.2 15.5 25.0 4.9 29.1 -45.43 17.87 61.10 140.18 499.80 -   -   -   -   0.01 
18 สินค้ากสิกรรมอ่ืน ๆ 801.9 769.6 593.8 179.8 160.6 8.98 -4.03 -22.85 5.14 -10.70 0.06 0.07 0.04 0.05 0.04 

 สินค้าประมง 3,882.2 4,061.1 4,552.1 1,302.6 1,025.0 14.45 4.61 12.09 29.26 -21.32 0.29 0.37 0.32 0.38 0.27 

1 กุ้ง 966.5 1,361.4 1,395.0 459.2 182.5 2.92 40.86 2.47 63.80 -60.27 0.07 0.12 0.10 0.13 0.05 
 กุ้งแชเ่ย็นแชแ่ข็ง 866.5 1,297.7 1,318.3 440.8 165.5 0.63 49.76 1.59 70.26 -62.44 0.07 0.12 0.09 0.13 0.04 
 -กุ้งกลุาด า 150.5 127.2 125.3 28.5 33.0 -39.41 -15.49 -1.46 28.46 15.91 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
 -กุ้งก้ามกราม 63.0 138.9 57.5 29.7 0.3 167.66 120.51 -58.61 -57.86 -98.95 -   0.01 -   0.01 0.01 

 กุ้งอ่ืน ๆ แชเ่ย็นและ 
แชแ่ข็ง 

653.0 1,031.5 1,135.5 382.6 132.2 10.84 57.97 10.08 130.19 -65.45 0.05 0.09 0.08 0.11 653.0 

 กุ้งอ่ืน ๆ 90.8 63.1 72.7 15.2 16.9 21.76 -30.49 15.22 -28.73 11.43 0.01 0.01 0.01 -    
2 ปลาหมกึ 95.1 225.0 346.2 146.4 37.5 -84.71 136.68 53.85 274.10 -74.35 0.01 0.02 0.02 0.04 0.01 
 ปลาหมกึสดแชเ่ย็นแชแ่ข็ง 88.8 221.4 342.6 144.7 37.3 -85.69 149.47 54.73 269.87 -74.24 0.01 0.02 0.02 0.04 0.01 



 

ชื่อสินค้า มลูคา่ (ล้านบาท) อตัราการขยายตวั (%) สดัสว่นมลูคา่การสง่ออก (%) 
2551 2552 2553 2553 

(ไตรมาส 1) 
2554 

(ไตรมาส 1) 
2551 2552 2553 2553 

(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

2551 2552 2553 2553 
(ไตรมาส 1) 

2554 
(ไตรมาส 1) 

 ปลาหมกึแห้ง 6.3 3.6 3.6 1.7 0.3 255.32 -42.86 -0.69 -   -84.67 -   -   -   -   -   
3 ปลา 2,584.3 2,386.4 2,665.3 662.6 776.6 -4.18 -7.66 11.68 -0.05 17.19 0.20 0.22 0.19 0.19 0.20 
 เนือ้ปลาสดแชเ่ย็น แชแ่ข็ง 363.9 288.0 247.3 74.3 46.4 -31.98 -20.84 -14.15 -23.73 -37.64 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 
 ปลาสด แชเ่ย็น แชแ่ข็ง 1,407.0 1,302.2 1,549.7 386.7 516.3 8.05 -7.45 19.00 12.47 33.49 0.11 0.12 0.11 0.11 0.13 
 ปลาแห้ง 717.9 688.8 735.1 167.6 181.5 -7.22 -4.05 6.72 -16.51 8.31 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 
 ปลามีชีวิตและพนัธุ์ปลา 95.6 107.4 133.2 34.0 32.4 10.84 12.37 24.07 62.08 -4.50 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
4 สตัว์น า้จ าพวกครัสตาเซีย 179.6 52.7 107.7 22.0 20.5 -28.78 -70.68 104.56 123.43 -7.11 0.01 -   0.01 0.01 0.01 
 ปแูชเ่ย็นแชแ่ข็งนึ่งหรือต้ม 109.7 5.5 19.2 1.5 3.4 -19.41 -95.02 252.30 17.53 130.30 0.01 -   -   -   -   
 หอย 28.5 10.6 34.9 14.9 4.4 -62.91 -62.76 228.40 1,110.74 -70.43 -   -   -   -   -   
 อ่ืน ๆ 41.4 36.6 53.6 5.7 12.7 5.60 -11.71 46.55 -23.12 123.39 -   -   -   -   -   
5 แมงกระพรุน 9.5 7.5 3.8 1.2 2.7 123.37 -20.85 -49.47 -67.00 126.17 -   -   -   -   -   
6 ตะพาบน า้ 9 3.4 14.7 0.8 4.2 93.26 -41.80 326.32 -7.79 430.74 -   -   -   -   -   
7 ประมงอ่ืน ๆ 40.4 24.4 19.3 10.4 1.0 129.81 -39.60 -20.92 -4.44 -90.58 -   -   -   -   -   
 ปศสุตัว์ 5,391.3 6,324.2 6,116.4 1,397.7 2,087.0 131.91 17.30 -3.29 -5.03 49.32 0.41 0.57 0.44 0.40 0.54 
1 ไก่ 2,761.4 2,266.3 2,757.6 644.5 836.8 59.55 -17.93 21.68 -4.11 29.84 0.21 0.20 0.20 0.19 0.22 
 ไก่สดแชเ่ย็นแชแ่ข็ง 1,301.4 979.1 1,340.4 284.1 464.2 45.04 -24.77 36.91 -16.31 63.36 0.10 0.09 0.10 0.08 0.12 
 ไก่แปรรูป 1,460.0 1,287.2 1,417.2 360.3 372.6 75.17 -11.84 10.10 8.36 3.40 0.11 0.12 0.10 0.10 0.10 
2 เป็ดสดแชเ่ย็นแชแ่ข็ง 196.6 91.9 46.0 10.4 25.9 45.38 -53.27 -49.97 -78.49 149.40 0.01 0.01 -   -   0.01 
3 สกุรสดแชแ่ย็นแชแ่ข็ง 24.3 83.1 63.3 11.1 24.2 -39.14 241.35 -23.86 -34.84 117.06 -   0.01 -   -   0.01 
4 กระดกูสตัว์และขนสตัว์ปีก 8.0 16.9 71.3 4.1 22.8 -9.52 110.80 321.77 29.74 455.79 -   -   0.01 -   0.01 
5 ไข่ไก่สด 12.3 12.3 10.5 1.8 0.9 200.01 -0.57 -14.44 -44.58 -48.94 -   -   -   -   -   
6 เนือ้และสว่นตา่ง ๆ ของ

สตัว์ทีบ่ริโภคได้ 
67.1 101.9 200.6 13.7 342.7 468.63 51.79 96.89 -36.14 2,400.

30 
0.01 0.01 0.01 -   0.09 

7 อ่ืน ๆ 2,321.5 3,751.9 2,967.0 712.1 833.7 489.18 61.61 -20.92 0.80 17.08 0.18 0.34 0.21 0.21 0.22 



 

ตารางท่ี 16  แสดงจ านวนนกัทอ่งเท่ียวท่ีเดนิทางเข้ามายงัประเทศในภมูิภาคอาเซียน ระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2552 
 

ประเทศ 

จ านวน (พนัคน) 
2549 2550 2551 2552* 

ภายใน
อาเซียน 

ภายนอก
อาเซียน 

รวม 
ภายใน
อาเซียน 

ภายนอก
อาเซียน 

รวม 
ภายใน
อาเซียน 

ภายนอก
อาเซียน 

รวม 
ภายใน
อาเซียน 

ภายนอก
อาเซียน 

รวม 

บรูไนดารุสซาลาม 68.7  89.4  158.1  84.6  93.9  178.5  98.0  127.7  225.8  77.7  79.7  157.5  
กมัพชูา 328.5  1,371.6  1,700.0  410.1  1,605.0  2,015.1  552.5  1,573.0  2,125.5  692.8  1,468.8  2,161.6  
อินโดนีเซีย 2,307.1  2,564.2   4,871.4  1,523.4  3,982.3  5,505.8  2,774.7  3,654.3  6,429.0  1,582.4  4,869.6  6,452.0  
ลาว 91.8  323.3  1,215.1  1,272.7  351.2  1,623.9  1,285.5  719.3  2,004.8  1,611.0  397.4  2,008.4  
มาเลเซีย 13,856.6  4,615.1  18,471.7  15,620.3  4,615.7  20,236.0  16,637.0  5,415.5  22,052.5  18,386.4  5,259.8  23,646.2  
เมียนมาร์ 56.8  596.1  652.9  53.0  679.1  732.1  462.5  198.3  660.8   524.0  238.5  762.5  
ฟิลิปปินส์ 202.9  2,485.1  2,688.0  235.6  2,856.4  3,092.0  254.1  2,885.3  3,139.4   -    -    2,705.0  
สิงคโปร์ 3,555.9  6,195.7  9,751.7  3,724.7  6,562.9  10,287.6  3,571.4  6,545.1  10,116.5  3,650.9  6,030.3  9,681.3  
ไทย 3,556.4  10,265.7  13,822.1  3,755.6  10,708.7  14,464.2  4,125.2  10,472.3  14,597.5  4,007.6  10,083.4  14,091.0  
เวียดนาม 571.9  3,011.6  3,583.5   661.2  3,488.3  4,149.5  515.6  3,738.2  4,253.7  318.9  3,453.3  3,772.3  

อาเซียน 25,396.6 31,517.9 56,914.5 27,341.3 34,943.4 62,284.8 30,276.4 35,329.1 65,605.5 30,851.7 31,880.9 65,437.6 

ที่มา: ASEAN Secretariat  

 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 17  แสดงจ านวนและสดัสว่นนกัทอ่งเท่ียวจากภูมิภาค/ประเทศตา่ง ๆ  10 อนัดบัแรกท่ีเดนิทางมาท่องเท่ียวในภมูิภาคอาเซียน ระหวา่งปี พ.ศ. 2550-2552 

ภมูิภาค/ประเทศ 
2550 

ภมูิภาค/ประเทศ 
2551 

ภมูิภาค/ประเทศ 
2552/ 

จ านวน 
(พนัคน) 

สดัสว่น 
(%) 

จ านวน 
(พนัคน) 

สดัสว่น 
(%) 

จ านวน 
(พนัคน) 

สดัสว่น 
(%) 

อาเซยีน 27,335.3  43.9 อาเซยีน 30,276.4  46.1 อาเซยีน  30,851.7  47.1 
สหภาพยโุรป 6,566.0  10.5 สหภาพยโุรป 6,936.0  10.6 สหภาพยโุรป 6,606.2  10.1 
ญีปุ่ น 3,926.3  6.3 จีน 4,471.5  6.8 จีน 3,991.9  6.1 
เกาหลใีต้ 3,701.3  5.9 ญ่ีปุ่ น 3,623.8  5.5 ญ่ีปุ่ น 2,826.2  4.3 
จีน 3,538.6  5.7 ออสเตรเลยี 2,904.5  4.4 ออสเตรเลยี 2,823.5  4.3 
สหรัฐอมริกา 2,537.2  4.1 เกาหลใีต้ 2,657.1  4.1 อินเดีย  2,041.7  3.1 
ออสเตรเลยี 2,434.5  3.9 สหรัฐอเมริกา 2,653.3  4.0 สหรัฐอเมริกา  1,951.9  3.0 
ไต้หวนั 1,813.6  2.9 อินเดีย 1,984.7  3.0 เกาหลใีต้ 1,908.1  2.9 
อินเดีย 1,609.9  2.6 ไต้หวนั 1,514.0  2.3 ไต้หวนั 1,247.7  1.9 
ฮ่องกง 1,124.2  1.8 เกาหลเีหนือ 911.3  1.4 ฮ่องกง 700.8  1.1 
รวมนกัทอ่งเที่ยว 10  
อนัดบัแรก 

54,586.8 87.7 รวมนกัทอ่งเที่ยว 10  
อนัดบัแรก 

57,932.7 88.3 รวมนกัทอ่งเที่ยว 10  
อนัดบัแรก 

54,949.9  84.0 

อื่น ๆ  7,685.4 12.3 อื่น ๆ  7,672.8  11.7 อื่น ๆ   10,487.7  16.0 
รวม 62,272.3  100.0 รวม 65,605.5  100.0 รวม   65,437.6  100.0 
ที่มา: ASEAN Secretariat  
 

 
 



 

ตารางท่ี 18  แสดงจ านวนนกัทอ่งเท่ียวจากประเทศตา่ง ๆ ท่ีเดนิทางมาทอ่งเท่ียวในประเทศไทย 
         ระหว่างปี พ.ศ. 2549-2554 

Nationality 2549 2550 2551 2552 2553 2554* รวม สดัสว่น 
East  Asia 7,622,244 7,611,931 7,601,638 7,076,190 8,167,164 2,546,406 40,625,573 51.89 
ASEAN 3,389,342 3,520,051 3,971,429 3,968,579 4,534,235 1,285,874 20,669,510 26.40 

Brunei 9,418 8,987 9,055 8,353 7,073 1,975 44,861 0.06 
Cambodia 117,100 99,945 85,790 96,586 146,274 35,526 581,221 0.74 
Indonesia 219,783 237,592 247,930 227,205 286,072 87,398 1,305,980 1.67 

Laos 276,207 513,701 621,564 655,034 715,345 219,544 3,001,395 3.83 
Malaysia 1,591,328 1,540,080 1,805,332 1,757,813 2,058,956 587,597 9,341,106 11.93 
Myanmar 62,769 72,205 71,902 79,279 90,179 24,498 400,832 0.51 

Philippines 198,443 205,266 221,506 217,705 246,430 70,819 1,160,169 1.48 
Singapore 687,160 604,603 570,047 563,575 603,538 155,614 3,184,537 4.07 

Vietnam 227,134 237,672 338,303 363,029 380,368 102,903 1,649,409 2.11 
China 949,117 907,117 826,660 777,508 1,122,219 434,006 5,016,627 6.41 
Hong Kong 376,636 367,862 337,827 318,762 316,476 91,426 1,808,989 2.31 
Japan 1,311,987 1,277,638 1,153,868 1,004,453 993,674 321,908 6,063,528 7.74 
Korea 1,092,783 1,083,652 889,210 618,227 805,445 285,034 4,774,351 6.10 
Taiwan 475,117 427,474 393,176 362,783 369,220 120,448 2,148,218 2.74 
Others 27,262 28,137 29,468 25,878 25,895 7,710 144,350 0.18 
Europe 3,490,779 3,905,271 3,984,614 4,059,988 4,442,375 1,833,847 21,716,874 27.74 
Austria 76,106 81,391 80,561 85,786 90,026 40,150 454,020 0.58 
Belgium 68,617 72,018 76,132 80,420 80,000 24,294 401,481 0.51 
Denmark 128,037 141,110 149,683 144,834 152,398 81,276 797,338 1.02 
Finland 110,502 143,266 155,143 156,000 146,946 91,454 803,311 1.03 
France 321,278 373,090 398,407 427,067 461,670 181,397 2,162,909 2.76 
Germany 516,659 544,495 542,726 573,473 606,874 218,676 3,002,903 3.84 
Ireland 68,198 73,734 73,380 65,530 57,515 15,813 354,170 0.45 
Italy 150,420 171,328 159,513 170,105 168,203 72,856 892,425 1.14 
Netherlands 180,830 194,434 193,541 205,412 196,994 61,534 1,032,745 1.32 
Norway 106,314 108,941 124,600 121,575 132,108 61,870 655,408 0.84 
Russia 187,658 277,503 324,120 336,965 644,678 310,838 2,081,762 2.66 
Spain 69,658 82,111 80,369 75,362 67,242 16,494 391,236 0.50 
Sweden 306,085 378,387 392,274 350,819 355,214 204,895 1,987,674 2.54 
Switzerland 140,741 146,511 143,065 148,269 155,761 59,350 793,697 1.01 
United  
Kingdom 

850,685 859,010 
826,523 841,425 810,727 248,891 4,437,261 5.67 

East  Europe 110,113 148,302 164,029 181,247 211,672 105,896 921,259 1.18 
Others 98,878 109,640 100,548 95,699 104,347 38,163 547,275 0.70 
The  Americas 923,382 920,366 909,017 853,381 844,644 297,949 4,748,739 6.07 
Argentina 4,327 6,704 7,132 7,458 10,292 4,315 40,228 0.05 
Brazil 11,841 15,056 16,805 17,650 20,390 6,740 88,482 0.11 
Canada 183,094 183,440 180,900 169,482 168,393 67,727 953,036 1.22 

 
  

      



 

Nationality 2549 2550 2551 2552 2553 2554* รวม สดัสว่น 
SA 694,258 681,972 669,097 627,074 611,792 208,739 3,492,932 4.46 
Others 29,862 33,194 35,083 31,717 33,777 10,428 174,061 0.22 

South  Asia 631,208 709,811 711,290 826,437 995,321 254,880 4,128,947 5.27 
Bangladesh 40,281 44,789 46,682 53,420 68,081 17,712 270,965 0.35 
India 459,795 536,356 536,964 614,566 760,371 192,946 3,100,998 3.96 
Nepal 21,180 19,546 20,589 25,499 28,621 7,455 122,890 0.16 
Pakistan 46,367 46,656 49,169 63,260 65,171 17,166 287,789 0.37 
Sri  Lanka 46,557 44,327 38,993 47,138 49,738 12,461 239,214 0.31 
Others 17,028 18,137 18,893 22,554 23,339 7,140 107,091 0.14 
Oceania 651,262 764,072 794,331 737,459 789,632 219,070 3,955,826 5.05 
Australia 549,547 658,148 694,473 646,705 698,046 198,100 3,445,019 4.40 
New  Zealand 98,786 104,195 97,894 88,398 89,364 20,377 499,014 0.64 
Others 2,929 1,729 1,964 2,357 2,222 593 11,794 0.02 

Middle  East 392,416 436,100 464,330 483,983 569,334 149,429 2,495,592 3.19 
Egypt 11,882 13,037 14,122 15,733 16,729 5,114 76,617 0.10 
Israel 121,508 128,674 108,275 110,884 116,050 38,643 624,034 0.80 
Kuwait 33,934 31,910 32,130 44,500 41,224 11,995 195,693 0.25 
Saudi  Arabia 20,804 22,483 16,489 10,911 8,463 1,957 81,107 0.10 
U.A.E. 69,509 74,957 95,490 83,625 105,162 20,958 449,701 0.57 
Others 134,779 165,039 197,824 218,330 281,706 70,762 1,068,440 1.36 

Africa 110,511 116,677 119,000 112,403 127,930 32,234 618,755 0.79 
S.Africa 47,228 52,788 48,566 43,277 57,100 12,231 261,190 0.33 
Others 63,283 63,889 70,434 69,125 70,830 20,003 357,564 0.46 
Grand  Total 13,821,802 14,464,228 14,584,220 14,149,841 15,936,400 5,333,815 78,290,306 100.00 

ที่มา: กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา 
หมายเหต ุ  * ข้อมลูเดือนมีนาคม 2554 เป็นข้อมลูเบือ้งต้น ระหวา่งวนัท่ี 1-25 มีนาคม 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 19   แสดงแผนท่ีน าทางยทุธศาสตร์การพฒันาภาคบริการของประเทศไทย 
ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยทุธศาสตร์ในการเพิ่มประสทิธิภาพของสาขาบริการเพื่อสร้างขดีความสามารถในการแขง่ขนัของภาคการผลติและภาค
บริการของไทย 
1.1 ปรบัปรุงประสิทธิภาพของการบริการสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 
ยกเลกิการผกูขาดของรัฐวิสาหกิจในธุรกิจบริการ
สาธารณปูโภคพืน้ฐานท่ีเอกชนสามารถด าเนินการได้ในเชิง
พาณิชย์ 

-   เอกชนเข้ามามีบทบาทในการให้บริการสาธารณปูโภค
พืน้ฐานในฐานะผู้ประกอบการแทนผู้ รับสมัปทานจาก
รัฐวิสาหกิจ 

-   เอกชนเข้ามามีบทบาทในบริการท่ีรัฐวิสาหกิจผกูขาด
อยูเ่ดมิ เช่น บริการขนสง่สนิค้า และผู้โดยสารทางเดิน
รถไฟ 

ทบทวนสญัญาร่วมงานระหวา่งรัฐวิสาหกิจกบัเอกชนท่ีท าให้
เกิดปัญหาในการก ากบัดแูลกิจการท่ีเป็นระบบ และที่เป็น
อปุสรรคตอ่การแขง่ขนัตลาด 

มีการปรับปรุงสญัญาเพื่อแก้ไขปัญหาการก ากบัดแูลการ
เช่ือมตอ่โครงขา่ย และสง่เสริมให้ผู้ รับสมัปทานเอกชนมี
อิสระในการพฒันาธุรกิจบริการเชิงพาณิชย์ตามกรอบ
ของสญัญามากขึน้ โดยมีการเปิดเจรจาระหวา่งคูส่ญัญา 

ผลกัดนั  
ร่าง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจการขนสง่ พ.ศ. ......   
ร่าง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจการประปา พ.ศ. ..... 

มีกฎหมายและองค์กรที่ก ากบัดแูลกิจกการขนสง่และ
ประปาที่เป็นระบบ เช่นเดียวกบัในกรณีของกิจการ
พลงังานและกิจการขนสง่ 

สง่เสริมให้มีการควบรวมธุรกิจส าหรับบริการท่ีจ าเป็นต้อง
สร้างเครือขา่ยในการให้บริการท่ีกว้างขวางหรือต้องมีขนาด
ใหญ่เพื่อสร้างความได้เปรียบ เชน่ ธุรกิจบรรทกุสนิค้าธุรกิจ
การเงิน เป็นต้น 

ผู้ประกอบการไทยมีขนาดกิจการที่ใหญ่เพียงพอท่ีจะ
แขง่ขนักบัผู้ประกอบการตา่งชาตไิด้ 

1.2 ส่งเสริมตลาดการจดัซ้ือจดัจ้างบริการภาครฐัทีมี่ประสิทธิภาพ 
ยกเลกิสทิธิพิเศษของรัฐวิสาหกิจในการตลาดบริการจดัซือ้จดั
จ้างของภาครัฐ 

เอกชนไทยสามารถแขง่ขนัในตลาดการจดัซือ้จดัจ้าง 
บริการของภาครัฐได้เทา่เทยีมกบัรัฐวิสาหกิจ เช่น บริการ
ขนสง่สนิค้าทางเรือ  บริการขนสง่ผู้ โดยสารทางอากาศ 
ฯลฯ 

1.3 ส่งเสริมการสร้างและใช้ทรพัย์สินทางปัญญาในการสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่สินคา้และบริการ 
มีการศกึษารายละเอียดของทรัพย์สนิทางปัญญาของคนไทย
เพื่อให้มกีารใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึน้ 

ผู้ประกอบการไทยมีการใช้ทรัพย์สนิทางปัญญาของคน
ไทยที่มีเอกลกัษณ์และได้มาตรฐาน 

มีการปรับปรุงระบบการสบืค้นฐานข้อมลูสทิธิบตัรและมีการ
น าเสนอนโยบายและมาตรการท่ีเป็นรูปธรรมในการสง่เสริม
และสนบัสนนุให้มีการ “ตอ่ยอด” สทิธิบตัร 

- ฐานข้อมลูสทิธิบตัรสบืค้นได้ง่ายมากขึน้ 
- มีการด าเนินมาตรการในการสง่เสริมการตอ่ยอด
สทิธิบตัร 

ปรับปรุงกฎหมายสทิธิบตัรเพื่อเอือ้ให้มีการท า Reverse 
Engineering อยา่งถกูกฎหมายเพื่อท่ีจะกระตุ้นให้เกิด 

มีการแก้ไขกฎหมาย 



 

ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย 
กิจกรรมในด้านวิจยัและพฒันามากขึน้  
1.4 ปรบัปรุง กฎ ระเบียบทีเ่กีย่วกบับริการของภาครฐั 
ปรับปรุงกระบวนการทางศลุกากร และบริการตรวจสอบ
มาตรฐานสขุอนามยัของภาครัฐให้เป็นลกัษณะของ One 
Stop Shop 

กระบวนการทางศลุกากร และกระบวนการในการ
ตรวจสอบมาตรฐานสขุอนามยัของภาครัฐให้เป็นลกัษณะ
ของ One Stop Shop 

2. ยทุธศาสตร์ในการสนบัสนนุการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว 
2.1 การพฒันาฐานข้อมูลสาขาบริการ 
ปรับชดุรหสัข้อมลู TSIC ให้เทียบเทา่ ISIC Revision 4 มีฐานข้อมลูที่เป็นสากล สามารถใช้เปรียบเทียบกบั

ประเทศอื่นได้อยา่งละเอยีดและมีประสทิธิภาพ 
ก าหนดวิธีการจ าแนกสาขาบริการในการเก็บข้อมลูทีเ่ป็น
มาตรฐานกลางเพื่อให้ข้อมลูที่จดัเก็บโดยหนว่ยงานตา่งๆ 

ประเทศไทยมีฐานข้อมลูสาขาบริการท่ีมีการจ าแนกสาขา
ยอ่ยที่เป็นมาตรฐานกลางส าหรับทกุหนว่ยงาน 

เพิ่มงบประมาณในการจดัท าฐานข้อมลูบริการท่ีสมบรูณ์มาก
ขึน้ ให้แก่หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ เช่น ส านกังานสถิติแหง่ชาต ิ

สศช. มีข้อมลูผลติภณัฑ์มวลรวมในรายสาขาบริการและ
ตารางปัจจยัการผลติ ผลผลติ ที่ปลกียอ่ยในระดบัธุรกิจ 

ให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจดัท าฐานข้อมลูที่จ าเป็นในการศกึษา
สถานภาพ โครงสร้างและศกัยภาพในการแขง่ขนัของภาค
บริการท่ีมีรายละเอียดในรายธุรกิจ เช่น การจ้างงาน รายได้ 
การเช่ือมโยงกบัธุรกิจอื่น การน าเข้า การสง่ออก 

ประเทศไทยมีฐานข้อมลูภาคบริการท่ีเพียงพอในการ
ก าหนดนโยบายในพฒันาเศรษฐกิจที่ดี 

ท าวิจยัและพฒันา การสร้างทรัพย์สนิทางปัญญา การลงทนุ
ในประเทศและจากตา่งประเทศ การกระจายงบประมาณ 
ฯลฯ 

 

จดัท าฐานข้อมลูเก่ียวกบัโอกาสและอปุสรรคในการประกอบ
ธุรกิจบริการในตา่งประเทศส าหรับบริการท่ีไทยมีศกัยภาพใน
การแขง่ขนัสงู เช่น การก่อสร้าง ร้านอาหารไทย สปา ฯลฯ 

ธุรกิจไทยมีข้อมลูเก่ียวกบัแนวโน้มของตลาด กฎ กติกา 
ในการลงทนุและในการประกอบธุรกิจในประเทศคูค้่าที่
ส าคญั รวมทัง้รายละเอียดเก่ียวกบัความตกลงทางการ
ค้าระหวา่งไทยกบัประเทศคูค้่านัน้ ๆ ท่ีสามารถสบืค้น
และเข้าใจได้ง่าย 

2.2  ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาและการท านวตักรรม 
ประเมินและปรับปรุงประสทิธิภาพของมาตรการของภาครัฐที่
ใช้ในการสง่เสริมการวิจยัและพฒันา และการท านวตักรรม 
เช่น  มาตรการลดหยอ่นภาษี และมาตรการอื่น ๆ ที่ใช้ในการ
สง่เสริมอยูใ่นปัจจบุนั 

ประเทศไทยมีมาตรการในการสง่เสริมการท าวจิยัพฒันา
และการท านวตักรรมทีเ่อกชนสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 

จดัท าแผนพฒันาสาขาบริการท่ีใช้ความรู้เข้มข้นเป็นพิเศษ
โดยมีการก าหนดเป้าหมายอตัราการขยายตวัของสาขาบริการ
เหลา่นีท้ี่ชดัเจน 

ประเทศไทยมีแผนในการผลกัดนัสาขาบริการหรือธุรกิจ
บริการท่ีใช้ความรู้เข้มข้นและมกีารก าหนดมาตรการ
รองรับท่ีชดัเจน 

สง่เสริมให้ภาครัฐมกีาร outsource งานด้าน certification  ตลาดภาครัฐเป็นตวักระตุ้นให้เกิดพฒันาการบริการท่ีใช้ 
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หรือ Accreditation ที่ต้องใช้ทกัษะความรู้ระดบัสงูให้แก่
ภาคเอกชน 

ทกัษะสงู 

สง่เสริมความร่วมมอืกบัมหาวิทยาลยัที่เช่ียวชาญจาก
ตา่งประเทศในการพฒันาสนิค้าและบริการใหม ่ๆ ให้ทนัสมยั 
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการแขง่ขนัให้กบัธุรกิจบริการของ
ประเทศ 

ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลยัจากตา่งประเทศเพื่อ
ท าวิจยัร่วมกนัระหวา่งภาคธุรกิจบริการกบัมหาวิทยาลยั
มากขึน้ 

2.3 ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจ 
- ผลกัดนัให้มีการลงทนุในโครงขา่ยการสือ่สารทนัสมยัโดย
รัฐวิสาหกิจและเอกชนโดยการออกหลกัเกณฑ์ในการเช่าใช้
และในการค านวณคา่ชดเชยในการใช้สทิธิแหง่ทาง (Right of 
Way) 
- ให้มีการจดัสรรคลืน่ความถ่ี 3G อยา่งเร่งดว่น 

- ผู้ประกอบการรายใหมท่ี่ต้องการจะวางโครงขา่ย
สามารถใช้ประโยชน์จากสทิธิแหง่ทางของผู้ประกอบการ
อื่นได้โดยการจา่ยคา่เชา่ใช้เป็นธรรมตอ่ทงัสองฝ่าย 
- มีการเปิดประมลูคลืน่ 3G 

ผลกัดนัให้ภาคราชการ Outsource บริการท่ีใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการให้บริการท่ีรวดเร็วหรือมีประสทิธิภาพสงู 
เช่น การท าบริการ “Single Window” ซึง่ต้องมีระบบ
สารสนเทศที่สามารถเช่ือมตอ่ฐานข้อมลูและการตดิตอ่สือ่สาร
ของหนว่ยงานภาครัฐหลายหนว่ย เป็นต้น 

รัฐบาล outsource งานด้านการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อท่ีจะปรับปรุงความรวดเร็ว ถกูต้องและ
แมน่ย าของบริการท่ีให้แก่ประชาชนแก่ภาคเอกชน 

2.4 ผลกัดนัใหมี้การผลิตแรงงานทีมี่ทกัษะเพือ่รองรบัพฒันาการของสาขาบริการ 
สง่เสริมให้มีการร่วมทนุระหวา่งสถาบนัการศกึษาตา่งประเทศ
และสถาบนัการศกึษาไทยเพื่อท่ีจะปรับปรุงหลกัสตูรวชิาชีพ 
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของภาคธุรกิจในปัจจบุนัมาก
ขึน้ 

มีการจดัตัง้สถาบนัฝึกวิชาชีพท่ีเป็นการร่วมทนุระหวา่ง
สถาบนัการศกึษาไทยและตา่งประเทศที่มีหลกัสตูรการ
สอนทกัษะวชิาชีพหรือช่างเทคนคิที่เป็นมาตรฐานสากล 

สง่เสริมให้มีการจดัตัง้สถาบนัอบรมทกัษะเฉพาะด้าน เช่น 
ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรัฐอาจให้เงิน
สนบัสนนุคา่เลา่เรียนบางสว่นแกผู่้ที่มีความสนใจในการเข้า
เรียนในสถาบนัเอกชนเพื่อท่ีจะพฒันาทกัษะของตนเอง 

มีการจดัตัง้สถาบนัฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะด้านท่ีเป็นริเร่ิม
โดยเอกชนหากแตไ่ด้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลในสาขา
วิชาชีพบริการท่ีจ าเป็นตอ่การพฒันาเศรษฐกิจไทย 

สานตอ่การสนบัสนนุโครงการของรัฐที่ให้ความรู้เก่ียวกบัการ
ใช้ซอฟแวร์ในการประกอบธุรกิจ 

มีการตดิตามการใช้ซอฟต์แวร์เพือ่ยกระดบัประสทิธิภาพ
ในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน 

ก าหนดมาตรการชดัเจนในการให้การสนบัสนนุการพฒันา
ทกัษะด้านภาษาองักฤษของแรงงานไทย 

มีโครงการท่ีให้การสนบัสนนุการพฒันาทกัษะด้าน
ภาษาองักฤษของแรงงานท่ีมกีารก าหนดแผนงานและ
ได้รับงบประมาณแล้ว 

2.5 ส่งเสริมการลงทนุในธุรกิจบริการทีเ่กีย่วกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ก าหนดมาตรการในการให้แรงจงูใจทางด้านภาษีแก่การ
ประกอบธุรกิจบริการท่ีเก่ียวกบัสิง่แวดล้อม ฯลฯ 

มีมาตรการในการจงูใจให้มกีารลงทนุในธุรกิจที่เป็นมติร
ตอ่สิง่แวดล้อม เช่น การผลติพลงังานทางเลอืก ธุรกิจการ 
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 ก าจดัขยะ ธุรกิจบ าบดัน า้เสยี ฯลฯ 
2.6 ส่งเสริมการขยายธุรกิจบริการไปยงัประเทศเพือ่บา้น และประเทศ อืน่ ๆ ในภูมิภาค 
ประสานงานกบัส านกังานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกบั
ประเทศเพื่อนบ้าน (องค์กรมหาชน) หรือ สพพ.เพื่อก าหนด
ยทุธศาสตร์ในการขยายธุรกิจไทยไปยงัตา่งประเทศ 

มีกรอบการประสานงานและการร่วมมือกนัระหวา่ง สพพ. 
กบัสมาคมก่อสร้างในการสง่เสริมให้ผู้ประกอบการไทยมี
โอกาสในการเข้าร่วมโครงการก่อสร้างภายใต้เงิน
ช่วยเหลอืจากประเทศไทย 

ก าหนดกรอบนโยบายในการเจรจาการค้าด้านสาขาบริการ
เพื่อท่ีจะเสริมยทุธศาสตร์ในการขยายสาขาบริการของไทยไป
ยงัตา่งประเทศ 

มีแนวนโยบายในการเจรจาด้านการค้าบริการชดัเจน 

สนบัสนนุการรวมตวัระหวา่งผู้ประกอบการธุรกิจบริการท่ีมี
ความเก่ียวข้องกนัในการขยายตวัไปสูป่ระเทศเพื่อนบ้านเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัและตอ่รองทางธุรกิจ 

ผู้ประกอบการไทยสามารถแขง่ขนัในตลาดตา่งประเทศ
ได้ดีขึน้ 

ก าหนดมาตรฐานบริการไทยและมีการรับรองมาตรฐาน
ดงักลา่วโดยหนว่ยงานภาครัฐเพือ่ให้บริการไทยมคีวาม
นา่เช่ือถือ มีการสง่ออกไปยงัตา่งประเทศ 

บริการไทยได้รับความนา่เช่ือถือในการประกอบธุรกิจใน
ตา่งประเทศ 

3. ยทุธศาสตร์ในการดงึดดูการลงทนุจากตา่งประเทศ 
3.1. การปรบัปรุง กฎ กติกาภาครฐั 
ทบทวน พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2542
เพื่อผอ่นปรนการถือหุ้นตา่งชาติในสาขาบริการท่ีต้องการ
เทคโนโลยีจากตา่งประเทศ 

มีการทบทวนบญัชี 3 ของ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของ
คนตา่งด้าว พ.ศ. 2542 

พิจารณาผอ่นปรนกฎระเบยีบของส านกังานต ารวจตรวจคน
เข้าเมือง ท่ีก าหนดให้การจ้างงานของคนตา่งด้าวต้องมี
อตัราสว่นจ านวนไมเ่กิด 1 ตอ่ 4 ของการจ้างงาน 

มีการทบทวนความเหมาะสมของกฎ ระเบียบ ดงักลา่ว 

มีมาตรการในการสง่เสริมการลงทนุในบริการท่ีมี Forward 
และBackward linkage สงูกบัอตุสาหกรรมหลกัของประเทศ 

มีมาตรการในการสง่เสริมการลงทนุในธุรกิจบริการท่ีมี   
Linkage กบัภาคอตุสาหกรรมสงู 

3.2. การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานบริการดา้นสาธารณูปโภค 
พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน กระบวนการและขัน้ตอนการขนสง่
สนิค้าให้เพียงพอตอ่อปุสงค์และมีประสทิธิภาพ โดยเน้นการ
ให้เอกชนเข้ามีบทบาทในการบริหารจดัการ เช่น โครงสร้าง
การขนสง่ทางราง 

มีโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีประสทิธิภาพและเพียงพอตอ่
ความต้องการของนกัลงทนุ 

3.3 การเผยแพร่ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
จดัตัง้ศนูย์ข้อมลู (Information Center) ที่มีลกัษณะครบวงจร 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นกัลงทนุจากตา่งประเทศ 

มีแหลง่ข้อมลูเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจในประเทศไทยที่
ตา่งชาติสามารถเข้าถึงได้ 
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3.4  การยกระดบัมาตรฐานภาคบริการ 
จดัตัง้หน่วยงานกลางของภาครัฐในการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดเป็นความร่วมมือในการ
พฒันาภาคธุรกิจภาคบริการอยา่งเป็นระบบ 

มีหนว่ยงานกลางของภาครัฐในการรวบรวมข้อมลูของผู้ที่
เ ก่ียวข้องในการพัฒนาธุรกิจภาคบริการและมีการ
ประเมินผลงานของแตล่ะหนว่ยงาน 

ผลกัดันให้มีการรวมกลุ่มและจัดตัง้สมาคมภาคเอกชน ให้
สามารถแข่งขันกับธุรกิจบริการจากประเทศอื่น ๆ และ
สนบัสนนุการประกอบธุรกิจซึง่กนัและกนั 

เ กิ ดความ ร่วมมื อ ในการประกอบธุ ร กิ จ ระหว่ า ง
บริษัทเอกชน ผู้ประกอบการไทยมีความเข้มแข็ง 

4. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาธุรกิจบริการเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ ชีวิตของประชาชน 
4.1 ส่งเสริมการพฒันาสาขาบริการสขุภาพเพือ่รองรบัประชากรผูสู้งอาย ุ
ก าหนดแนวทางในการสง่เสริมธุรกิจดแูลผู้สงูอายขุองเอกชน - มีแผนยุทธศาสตร์ในการพฒันาบริการบ้านพกัคนชรา 

และมีแนวทางในการท่ีรัฐจะให้การอดุหนนุ 
- ธุรกิจบริการดแูลผู้สงูอายทุี่ยากจน 

ก าหนดแนวนโยบายและมาตรการในการผลกัดันให้มีผลิต
แพทย์จ านวนมากขึน้ เพื่อรองรับอุปสงค์ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

มีมาตรการในการเพิ่มจ านวนนักศึกษาแพทย์ที่สามารถ
ผลติได้ในแตล่ะปีที่รับการเห็นชอบจาก ครม. 

4.2 ส่งเสริมการพฒันาสาขาบริการดา้นการศึกษาเพือ่พฒันาคณุภาพของประชากร 
สง่เสริมหลกัสตูรการศึกษาให้มีมาตรฐานสากล โดยเน้นการ
เรียนการสอนอยา่งสร้างสรร 

มีหลกัสตูรการศกึษาที่มีคณุภาพและได้มาตรฐาน 

ก าหนดแนวนโยบายให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคณุภาพ
อยา่งเทา่เทียมกนั 

มีการพฒันาคณุภาพของประชาชน 

4.3 ปรบัปรุงประสิทธิภาพของบริการสาธารณูปโภคพืน้ฐานเพือ่ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 
ผลกัดนัให้มีกฎ กตกิาในการก ากบัดแูลกิจการ สาธารณปูโภค
พืน้ฐานท่ีจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิตของประชาชน เพื่อให้บริการ
มีคณุภาพ ที่ประชาชนเข้าถงึได้ในราคาทีเ่ป็นธรรม 

มีข้อมลูและมีกฎ กตกิาในการก าหนดอตัราคา่บริการ
ตามต้นทนุ รับเร่ืองร้องเรียนที่มีประสทิธิภาพ ป้องกนัการ
ผกูขาด ฯลฯ ในทัง้สีส่าขาบริการ ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา 
ขนสง่ สือ่สาร 

4.4  ส่งเสริมการพฒันาธุรกิจบริการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
สง่เสริมและสนบัสนนุบริษัทตา่งชาตใิห้เข้ามาลงทนุธุรกิจ
บริการด้านสิง่แวดล้อม โดยการปรับเปลีย่นกฎระเบียบในการ
ประกอบธุรกิจและการเข้ามาท างานของคนตา่งชาติและให้
ภาครัฐเป็นผู้ก ากบัดแูลให้มกีารพฒันาและวจิยัร่วมถงึการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

มีกฎระเบียบที่จงูใจให้ผู้ประกอบธุรกิจตา่งชาตเิข้ามา
ลงทนุในธุรกิจบริการด้านสิง่แวดล้อม และรัฐเข้ามาให้
ความชว่ยเหลอืด้านเงินลงทนุ วตัถดุิบ และบคุลากรส า
หนกัธุรกิจที่มกีารลงทนุสงู แตต้่องมีการแลกเปลีย่นกบั
การถา่ยทอดทคโนโลยี 

ที่มา โครงการศกึษาเพื่อจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาภาคบริการของประเทศ โดยมลูนิธิสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันา
ประเทศไทย เสนอตอ่ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (2552) 

 



 

ตารางท่ี 20   แสดงจ านวนแรงงานไทยจ าแนกตามระดบัการศกึษา ระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2549 
ปี ไดรมาส จ านวน (คน) 

ประถมศกึษา 
และต า่กวา่ 

มธัยมศกึษาตอนต้น 
มธัยมศกึษา 
ตอนปลาย 

ปวช. ปวส.และอนปุริญญา ปริญญาตรีขึน้ไป รวม 

2541 1 22,957,337 3,735,601 1,414,404 931,639 899,444 2,028,383 31,966,808 
  2 22,186,175 4,144,389 1,523,193 988,612 959,240 2,211,276 32,012,885 
  3 23,541,575 4,095,047 1,471,017 1,023,686 978,848 2,143,878 33,254,052 
  4 22,922,050 3,909,649 1,568,677 1,007,114 984,168 2,269,307 32,660,965 

2542 1 22,885,911 4,019,066 1,561,211 960,233 961,424 2,205,232 32,593,076 
  2 22,749,740 4,031,664 1,696,562 1,022,187 1,051,498 2,247,806 32,799,458 
  3 22,965,230 4,095,920 1,681,834 973,517 1,048,262 2,340,863 33,105,626 
  4 22,520,658 4,108,440 1,670,213 974,596 1,080,921 2,253,922 32,608,750 

2543 1 22,524,195 4,176,473 1,822,093 936,678 1,013,886 2,343,826 32,817,150 
  2 22,475,244 4,400,636 1,811,153 982,464 1,069,257 2,387,752 33,126,506 
  3 22,994,744 4,389,560 1,914,740 1,024,480 1,089,484 2,435,963 33,848,970 
  4 22,254,141 4,459,323 1,854,950 1,027,889 1,139,874 2,435,848 33,172,024 

2544 1 22,001,603 4,233,045 2,107,078 1,094,402 1,167,448 2,649,508 33,253,084 
  2 22,005,078 4,332,157 2,254,076 1,156,050 1,175,626 2,619,607 33,542,593 
  3 22,851,614 4,442,778 2,152,320 1,133,919 1,201,540 2,744,246 34,526,417 
  4 22,365,360 4,418,287 2,288,010 1,136,727 1,192,080 2,695,979 34,096,444 

2545 1 21,971,175 4,322,684 2,180,193 1,108,100 1,216,143 2,736,036 33,534,331 
  2 22,119,948 4,473,961 2,440,968 1,097,023 1,234,119 2,699,790 34,065,808 
  3 22,896,822 4,579,731 2,430,929 1,130,390 1,237,400 2,754,045 35,029,317 
  4 22,515,952 4,638,920 2,308,372 1,109,659 1,233,942 2,842,489 34,649,334 

2546 1 21,803,359 4,539,866 2,466,242 1,158,359 1,259,425 2,910,656 34,137,907 

 
2 21,905,283 4,827,970 2,708,377 1,175,656 1,292,165 2,923,844 34,833,295 



 

ปี ไดรมาส จ านวน (คน) 
ประถมศกึษา 
และต า่กวา่ 

มธัยมศกึษาตอนต้น 
มธัยมศกึษา 
ตอนปลาย 

ปวช. ปวส.และอนปุริญญา ปริญญาตรีขึน้ไป รวม 

  3 22,560,137 4,867,466 2,580,822 1,116,824 1,323,682 2,969,039 35,417,971 
  4 22,377,597 4,930,267 2,670,864 1,141,797 1,352,475 3,076,627 35,549,627 

2547 1 21,542,462 4,857,803 2,688,780 1,150,981 1,295,918 3,112,884 34,648,829 
  2 21,904,721 5,117,795 2,822,007 1,277,294 1,184,385 3,350,077 35,656,279 
  3 22,307,936 5,075,356 2,904,259 1,216,225 1,326,205 3,264,828 36,094,809 
  4 22,135,180 5,146,311 2,921,715 1,147,564 1,385,356 3,394,878 36,131,004 

2548 1 21,192,792 5,130,776 2,891,125 1,186,933 1,367,188 3,476,156 35,244,969 
  2 21,477,758 5,088,102 2,999,633 1,277,685 1,361,172 3,637,826 35,842,177 
  3 22,173,831 5,188,180 3,035,957 1,245,037 1,417,344 3,551,343 36,611,691 
  4 21,837,435 5,313,623 3,069,253 1,234,660 1,409,258 3,506,086 36,370,315 

2549 1 20,964,499 5,106,427 3,057,042 1,177,715 1,396,923 3,692,596 35,395,202 
  2 21,180,194 5,351,039 3,266,507 1,203,115 1,450,465 3,745,913 36,197,234 
  3 21,643,546 5,314,839 3,308,097 1,194,670 1,405,510 3,765,380 36,632,041 
  4 21,632,911 5,403,568 3,339,538 1,209,346 1,380,159 3,642,929 36,608,449 

หมายเหต:ุ รวมลกูจ้างที่ไมท่ราบขนาดกิจการ 
ที่มา:  1. ส านกังานสถิติแหง่ชาติ 
         2. สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 
 

 
 
 


