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ประเทศไทยในกระแส AEC:  
มายาคติ ความเป็นจริง โอกาสและความท้าทาย 

สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย ์
เสาวรจั รตันคาํฟ ู
สนุทร ตนัมนัทอง 

พลอย ธรรมาภิรานนท ์

1. บทนํา 

สื่อมวลชนและประชาชนไทยใหค้วามสําคญัต่อการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN 
Economic Community: AEC) เป็นอย่างมาก  ดงัจะเหน็ไดจ้ากการมขี่าวและความเหน็เกี่ยวกบั
ผลกระทบของ AEC ผา่นสื่อมวลชนในประเทศไทยจาํนวนมากในแต่ละวนั    อยา่งไรกต็าม ขา่วและ
ความเหน็ดงักล่าวไมน้่อยสะทอ้นถงึความเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อน หรอื “มายาคต”ิ (myth) ของคนไทยต่อ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลทําให้คนไทยตื่นตระหนก หรือถูก
เบี่ยงเบนความสนใจไปผดิทศิทาง ซึ่งอาจทําใหเ้ราไม่สามารถแปลงโอกาสที่มากบัการเปลี่ยนแปลงที่
เกดิขึน้ในภมูภิาคใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนได ้ 

บทความน้ีจะเสนอภาพ “ความเป็นจรงิ” (reality) เกีย่วกบัการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิในภูมภิาค
อาเซยีน ในมุมมองของคณะผูว้จิยัว่า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิในภูมภิาคอาเซยีนในความเป็นจรงิ (de 
facto integration) ไดเ้กดิขึน้แลว้ ทัง้ในดา้นการคา้ การลงทุน และการเคลื่อนยา้ยแรงงาน แต่การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกจิในภูมภิาคนัน้แตกต่างจากภาพของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ทีม่กีารกล่าวถงึ
กนัโดยทัว่ไปในประเทศไทย และจะวเิคราะหถ์งึโอกาสที่จะเกดิขึน้จากการรวมกลุ่มดงักล่าว ตลอดจน
ระบุถงึความทา้ทายของประเทศไทยในการเกบ็เกีย่วประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด ในขณะทีส่ามารถ
ลดผลกระทบในดา้นลบได ้ 

2. มายาคติ 

สื่อมวลชนและประชาชนไทยมคีวามตื่นตวัต่อการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี พ.ศ. 
2558 เป็นอย่างมาก ดงัจะเหน็ไดจ้ากการมขีา่วและความเหน็เกีย่วกบั AEC ผา่นสื่อต่างๆ ในประเทศ
ไทยมากมายในแต่ละวนั   อย่างไรกต็าม ขา่วและความเหน็ดงักล่าวจํานวนมากสะทอ้นถงึความเขา้ใจที่
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คลาดเคลื่อนหรอืมายาคต ิ(myth) ของคนไทยในวงการต่างๆ ทัง้นักการเมอืง สื่อมวลชนและนักธุรกจิ ที่
มต่ีอการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิในภมูภิาคอาเซยีนทีเ่กดิขึน้    บทความน้ีจะขอยกตวัอยา่งของมายาคตทิี่
สาํคญัและพบบ่อยเพยีง 4 ตวัอยา่งดงัน้ี  

มายาคติท่ี 1: ในปี พ.ศ.2558 จะเกดิการเปลีย่นแปลงอยา่งมหาศาลต่อประเทศไทยจากการเขา้
สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ซึง่เป็นเศรษฐกจิไรพ้รมแดน 

มายาคติท่ี 2: AEC ทาํใหเ้กดิการเคลื่อนยา้ยแรงงานทุกประเภทโดยเสร ี
มายาคติท่ี 3: ในปี พ.ศ.2558 นกัลงทุนอาเซยีนสามารถลงทุนในธุรกจิภาคบรกิารในอาเซยีนได้

อยา่งเสร ีโดยไมม่ขีอ้จาํกดั  
มายาคติท่ี 4: การรวมตวัทางเศรษฐกจิของอาเซยีนคลา้ยกบัสหภาพยุโรป (European Union: 

EU) จงึก่อใหเ้กดิความเสีย่งในลกัษณะเดยีวกนั  
 

มายาคติท่ี 1: ในปี พ.ศ. 2558 จะเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมหาศาลต่อประเทศไทยจากการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงเป็นเศรษฐกิจไร้พรมแดน 

 

• "เมือ่ ‘ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน’ เปิดจรงิ สิง่ทีเ่กดิขึ้นทนัทกีค็อื 10 ประเทศสมาชกิอาเซยีนก็
จะไม่ม ี‘พรมแดน’ ระหว่างประเทศ โดยเงนิทุนและผู้คนจะสามารถเดินทางเขา้ออกประเทศ
สมาชกิทัง้หมดไดอ้ยา่งเสร"ี (คอลมันิสต,์ สยามรฐั, 10 กนัยายน พ.ศ. 2555) 

• “ค.ศ. 2015 พ.ศ. 2558 หรอือกี 3 ปีขา้งหน้า กําแพงขวางกัน้ทางเศรษฐกจิและการคา้ระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะถูกทลายลง พร้อมกับการก่อกําเนิดของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน (ASEAN Economic Community) หรอืในชือ่ยอ่ ‘เออซี’ี (AEC) เมือ่ช่วงเวลานัน้มาถงึ 
จะเกดิความเปลีย่นแปลงตามมามหาศาล ... ยกตวัอย่าง เมือ่เออซีถีอืกําเนิด นอกจากจะทาํใหม้ี
ตลาดและฐานการผลิตร่วมกนัเป็นหนึง่เดยีว ยงัส่งผลให้เกดิการเคลือ่นยา้ยสนิค้าและบรกิาร
อย่างเสร ีเคลือ่นยา้ยการลงทุน และเงนิทุนอย่างเสร ีรวมทัง้เคลือ่นยา้ยแรงงานฝีมอือย่างเสร”ี 
(คอลมันิสต,์ ไทยรฐั, 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555) 

ขอ้เทจ็จรงิ  
แมว้่าเป้าหมายทีส่าํคญัในระยะยาวของการม ี AEC คอืการเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีว1 

ผ่านการเคลื่อนย้ายสนิค้า บรกิาร การลงทุน และแรงงานมทีกัษะอย่างเสร ีรวมถึงมกีารเคลื่อนย้าย
เงนิทุนเสรยีิง่ขึน้ อยา่งไรกต็าม ในปี พ.ศ. 2558 หรอืในระยะเวลาทีใ่กลเ้คยีงกนั  AEC จะยงัไมท่าํใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัสาํคญัต่อประเทศไทยอยา่งทีเ่ขา้ใจกนั เน่ืองจาก  

                                                
1 เป้าหมายสาํคญั 4 ประการของ AEC ประกอบดว้ย การเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีว (single market and production base) การเป็น
ภูมภิาคทีม่คีวามสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิสงู (highly competitive economic region) การพฒันาเศรษฐกจิทีเ่ท่าเทยีมกนั 
(equitable economic development) และการบรูณาการทางเศรษฐกจิเขา้กบัเศรษฐกจิโลกอย่างสมบรูณ์ (full integration into the global 
economy) 
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(1) การเคลื่อนยา้ยสนิคา้อย่างเสรไีดม้กีารดําเนินการโดยผ่านการลดภาษีศุลกากรภายใตก้รอบ
เขตการคา้เสรอีาเซยีน (AFTA) จากความตกลงเมื่อปี พ.ศ. 2535 และเสรจ็สิน้เกอืบสมบูรณ์แลว้ในกรณี
ของประเทศสมาชกิอาเซยีนเดมิ รวมทัง้ประเทศไทย  ส่วนประเทศสมาชกิใหมข่องอาเซยีน การลดภาษี
ศุลกากรของสนิคา้ส่วนใหญ่ใหเ้หลอืรอ้ยละ 0 จะเกดิขึน้ในปี พ.ศ. 2558 เป็นอย่างชา้ทีสุ่ด  แต่การลด
มาตรการกดีกนัทางการคา้ทีไ่มใ่ช่ภาษ ี(non-tariff barriers: NTB) ซึง่เป็นอุปสรรคทางการคา้ทีส่าํคญั ก็
ยงัไมไ่ดม้คีวามคบืหน้าเทา่ทีค่วร  

การลดภาษีศุลกากรใหแ้ก่กนัและกนัของประเทศอาเซยีนเกดิขึน้จากการลงนามในขอ้ตกลงว่า
ดว้ยการใชภ้าษพีเิศษทีเ่ท่ากนัสาํหรบัเขตการคา้เสรอีาเซยีน (Common Effective Preferential Tariffs 
for ASEAN Free Trade Area: CEPT-AFTA) ซึง่เป็นขอ้ตกลงทีส่าํคญัในการจดัตัง้เขตการคา้เสรี
อาเซยีน (AFTA) เมื่อปี พ.ศ.2535 โดยเริม่มผีลบงัคบัใชแ้ละมกีารทยอยลดภาษตีัง้แต่ พ.ศ. 2536 โดยมี
รายละเอยีดดงัน้ี 

- ประเทศสมาชกิอาเซยีนเดมิ 6 ประเทศ (ไดแ้ก่ บรูไน อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์
สงิคโปร ์และไทย) ตอ้งลดอตัราภาษเีหลอืรอ้ยละ 0-5 ภายในปี พ.ศ. 2546 และรอ้ยละ 0 ในปี พ.ศ. 
2553 

- ประเทศสมาชกิอาเซยีนใหม ่4 ประเทศ (ไดแ้ก่ กมัพชูา ลาว เมยีนมาร ์และเวยีดนาม) ตอ้ง
ลดอตัราภาษเีหลอืรอ้ยละ 0-5 ภายในปี พ.ศ. 2549  สาํหรบัเวยีดนาม ภายในปี พ.ศ. 2551 สาํหรบัลาว
และเมยีนมาร ์ภายในปี พ.ศ. 2553 สาํหรบักมัพชูา และรอ้ยละ 0 ในปี พ.ศ. 2558 

จากผลการดําเนินการทีผ่่านมา อาจกล่าวไดว้่า อาเซยีนประสบความสาํเรจ็อย่างมากในการลด
อตัราภาษรีะหว่างกนั กล่าวคอื ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศสมาชกิอาเซยีนเดมิ (ASEAN-6) ไดล้ดภาษลีง
เหลอืรอ้ยละ 0 เกอืบทัง้หมด และไดย้กเลกิภาษนํีาเขา้สาํหรบัสนิคา้อาเซยีนแลว้รอ้ยละ 99.4 ของจาํนวน
รายการสนิคา้ทีอ่ยู่ในรายการลดภาษีทัง้หมด  ส่วนประเทศสมาชกิอาเซยีนใหม่ (CLMV) ไดล้ดภาษี
นําเขา้เหลอืเพยีงรอ้ยละ 0-5 สําหรบัสนิคา้อาเซยีนแลว้รอ้ยละ 93.2 ของจํานวนรายการสนิคา้ทีอ่ยู่ใน
รายการลดภาษทีัง้หมด2  

การลดหรอืขจดัภาษรีะหว่างกนัในประเทศสมาชกิอาเซยีนสง่ผลใหก้ารคา้ภายในอาเซยีนเตบิโต
อย่างมาก  ข่าวเกี่ยวกบัการที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยในสาขาต่างๆ เช่น สิง่ทอ และรองเท้า 
กาํลงัเตรยีมพรอ้มยกระดบัการผลติเพือ่รบัมอืกบัการเปิดเสรกีารคา้สนิคา้ในกรอบ AEC ในปี พ.ศ. 2555 
ทีพ่บในสือ่มวลชนบ่อยครัง้ จงึเป็นขา่วทีม่คีวามสบัสนอยา่งยิง่ เพราะการเปิดเสรกีารคา้สนิคา้ดงักล่าวได้
เกดิขึน้มาหลายปีแลว้    

                                                
2  คาํนวณโดยคณะผูว้จิยั 
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อยา่งไรกต็าม การยกเลกิหรอืแกไ้ขมาตรการทีไ่มใ่ช่ภาษ ี(non-tariff measures: NTMs)3 ซึง่มกั
สรา้งอุปสรรคทางการคา้ยงัเป็นประเดน็ทีไ่ม่มคีวามคบืหน้ามากนัก แมว้่าประเทศสมาชกิอาเซยีนไดล้ง
นามในความตกลงว่าดว้ยการคา้สนิคา้อาเซยีน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA)4 ซึง่มี
ผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ที่ผ่านไปแล้วกต็าม  ความตกลงดงักล่าวมเีน้ือหา
ครอบคลุมประเดน็ต่างๆ เช่น การลดอตัราภาษศุีลกากร (tariff liberalization)   กฎว่าดว้ยแหล่งกําเนิด
สนิคา้ (rules of origin) มาตการทีไ่มใ่ช่ภาษศุีลกากร (non-tariff measures) ศุลกากร (customs) การ
อาํนวยความสะดวกทางการคา้ (trade facilitation)   มาตรฐาน กฎระเบยีบทางเทคนิคและกระบวนการ
ประเมนิความสอดคลอ้ง (standards, technical regulations and conformity assessment procedures)  
มาตรการดา้นสุขอนามยัและสุขอนามยัพชื (sanitary and phyto-sanitary standards: SPS) และ
มาตรการเยยีวยาทางการคา้ (trade remedy measures) เป็นตน้ โดยมขีอ้กําหนดทีส่าํคญั เช่น ให้
ยกเลกิมาตรการทีไ่มใ่ช่ภาษภีายในปี พ.ศ. 2553 สาํหรบัประเทศสมาชกิเดมิ (ยกเวน้ฟิลปิปินส)์ ภายใน
ปี พ.ศ. 2555 สาํหรบัฟิลปิปินส ์และภายในปี พ.ศ. 2558 สาํหรบัประเทศสมาชกิอาเซยีนใหม ่    อยา่งไร
ก็ตาม แนวทางการยกเลกิมาตรการกดีกนัทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรดงักล่าวอยู่บนพื้นฐานของ
ความสมคัรใจ (voluntary basis) ของประเทศสมาชกิ ซึง่น่าจะเป็นสาเหตุทีม่กีารยกเลกิมาตรการกดีกนั
ทางการคา้ทีไ่มใ่ชภ่าษศุีลกากรน้อยมาก  

ตารางที ่1 แสดงใหเ้หน็ว่า ประเทศสมาชกิอาเซยีนยงัคงใชม้าตรการทีไ่มใ่ช่ภาษ ี(NTMs) อยา่ง
แพร่หลาย โดยเฉพาะมาตรการควบคุมปรมิาณและมาตรการทางเทคนิค ทัง้น้ี ขอ้จํากดัทีส่ําคญัของ
ขอ้มูลดงักล่าวคอื การรายงานการใช ้ NTMs เป็นการรายงานตามความสมคัรใจของประเทศสมาชกิ 
ดงันัน้ ประเทศสมาชกิบางแหง่อาจไมร่ายงานการใช ้ NTMs ในบางรายการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในกรณี
ของกมัพชูา ลาว และเมยีนมาร ์ซึง่มขีอ้มลูทีจ่าํกดั  

นอกจากน้ี กรณีการรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัมาตรการกดีกนัทางการคา้ที่ไม่ใช่ภาษียงัคงปรากฏเป็น
ข่าวให้เห็นอยู่เป็นประจํา เช่น ผู้ส่งออกไทยร้องเรียนมายงัรฐับาลไทยในกรณีของอินโดนีเซียและ
มาเลเซยี  ในขณะที่ลาวและกมัพูชากร็อ้งเรยีนกรณีที่รฐับาลไทยใชม้าตรการกดีกนัทางการคา้ที่ไม่ใช่
ภาษ ี(ดงัแสดงในกรอบขอ้ความที ่1)  

 

 

 
                                                
3 UNCTAD จดัหมวดหมูม่าตรการทางการคา้โดยแบ่ง NTMs เป็น 7 ประเภท ไดแ้ก่ มาตรการกึง่ภาษ ี มาตรการควบคุมราคา มาตรการ
ควบคุมทางการเงนิ มาตรการออกใบอนุญาตอตัโนมตั ิมาตรการควบคุมปรมิาณ มาตรการกึ่งผูกขาด และมาตรการทางเทคนิค ทัง้น้ี 
มาตรการหลกัในการกดีกนัทางการคา้ (core NTMs) ประกอบดว้ย มาตรการควบคุมราคา มาตรการควบคุมทางการเงนิ และมาตรการ
ควบคุมปรมิาณ ซึง่หากนํามาใชจ้ะเป็นมาตรการกดีกนัการคา้ (Non-tariff Barriers: NTBs)   ในขณะที ่non-core NTMS ประกอบไปดว้ย
มาตรการทีเ่หลอื ซึง่อาจจะเป็นเครื่องมอืในการกดีกนัทางการคา้หรอืไม่กไ็ด ้แต่มกัจะถูกใชเ้ป็นมาตรการในการลดการนําเขา้เพื่อปกป้อง
อุตสาหกรรมภายในประเทศ 
4 ทีม่า: http://www.thaifta.com/thaifta/Portals/0/atiga.pdf 
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กรอบข้อความท่ี 1 
ตวัอย่างมาตรการกีดกนัทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี 

 
อนิโดนีเซยีใชม้าตรการที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกไปยงัอนิโดนีเซยี เช่น ลดจํานวนท่าเรอืนําเขา้ผกัผลไม้

และพชืสวน โดยไม่ใหนํ้าเขา้ทีท่่าเรอื ณ กรุงจาการต์า ทําใหผ้กัผลไมเ้สยีหายและตน้ทุนการขนสง่สงูขึน้ และกําหนด
เงื่อนไขและใช้เวลานานในการออกใบอนุญาตนําเขา้ เช่น ผู้นําเขา้ต้องได้รบัหนังสอืรบัรองจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ของอนิโดนีเซยีก่อน ซึง่จะพจิารณาตามความจาํเป็นและผลผลติภายในประเทศ รวมทัง้ยงัออกใบอนุญาตนําเขา้
พชืสวน เช่น หอมแดง ลําไย กล้วยไม้ ให้เฉพาะผู้นําเขา้พชืสวนเพื่อการผลติ และผู้นําเขา้พชืสวนเพื่อธุรกจิการค้า
เทา่นัน้  

กรณีของมาเลเซยี มรีะเบยีบว่าต้องขออนุญาตนําเขา้รถยนต์ โดยจะพจิารณาเป็นรายคนัให้เฉพาะบรษิทัที่
ประกอบรถยนตแ์ละสง่ออกรถยนตเ์ป็นจาํนวนมาก และเฉพาะรุน่ทีไ่มม่กีารประกอบในประเทศเทา่นัน้  

กรณีของไทย มกีารใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเช่นกนั โดยส่วนใหญ่เน้นที่สนิค้าเกษตร เช่น นําเขา้มนัฝรัง่ได้
ในชว่งเดอืนกรกฎาคมถงึธนัวาคมของแต่ละปี และนําเขา้หอมหวัใหญ่ไดใ้นชว่งเดอืนสงิหาคมถงึตุลาคมของแต่ละปี เป็น
ตน้ 

 
ทีม่า: Press Release กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ วนัที ่31 ต.ค. พ.ศ. 2555 และ http://www.thai-aec.com วนัที ่

16 พ.ค. พ.ศ. 2555 
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ตารางที่ 1 มาตรการกีดกนัทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTMs) ในอาเซียน 
ประเภทของ NTMs NTMs ตามคาํจาํกดัความของ UNCTAD บรไูน กมัพขูา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร ์ ฟิลิปปินส ์ สิงคโปร ์ ไทย เวียดนาม 

มาตรการกึง่ภาษ ี
คา่ธรรมเนียมเพิม่เตมิ; ภาษภีายในและคา่ธรรมเนียมจดัเกบ็จากสนิคา้
นําเขา้  

  O    O O   

มาตรการควบคุมราคา            
มาตรการควบคุมทาง
การเงนิ 

อตัราแลกเปลีย่นหลายอตัรา      O     

มาตรการการออก
ใบอนุญาตอตัโนมตั ิ

การไมอ่อกใบอนุญาตอตัโนมตั ิ O O O  O   O O O 

มาตรการควบคุม
ปรมิาณ 

การไมอ่อกใบอนุญาตอตัโนมตักิ่อนสาํหรบัสนิคา้อ่อนไหว O O O  O O O O O  
โควตา: การกาํหนดโควตาตามความสามารถในการสง่ออก; โควตาสาํหรบั
สนิคา้อ่อนไหว 

O  O  O O O  O O 

มาตรการหา้ม; มาตรการหา้มสาํหรบัสนิคา้อ่อนไหว O O O  O  O O O O 
ขอ้จาํกดัจาํนวนผูป้ระกอบการ         O  

มาตรการกึง่ผกูขาด การมชีอ่งทางเดยีวสาํหรบัการนําเขา้   O  O  O   O 

มาตรการทางเทคนิค 
ขอ้บงัคบัทาง
เทคนิค 

ขอ้กาํหนดดา้นการใชเ้ครือ่งหมาย การตดิฉลาก และ
การบรรจหุบีหอ่ 

O  O     O O O 

ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการทดสอบและตรวจสอบดา้น
สขุอนามยั 

O  O  O O O O O  

โดย
วตัถุประสงค/์
เหตุผล เพือ่ 

ความปลอดภยัและมาตรฐาน
อุตสาหกรรม 

  O O O O O O O  

ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสขุภาพและ
สขุอนามยั และมาตรฐานคุณภาพ 

O O O O O O  O O O 

มาตรการดา้นสุขอนามยัและ
สขุอนามยัพชื 

O  O  O  O  O  

วตัถุประสงคอ์ื่นๆ    O      O 
การตรวจสอบก่อนการสง่ออก O  O    O O O  

หมายเหตุ: การจดัประเภทของ NTMs และคาํจาํกดัความใชต้าม UNCTAD Trade Analysis and Information System (TRAINS) Trade Control Measures Classification 
ทีม่า: Ando and Obashi, 2010, The pervasiveness of non-tariff measures in ASEAN – evidences from the inventory approach. 
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หากพจิารณาเฉพาะมาตรการหลกัในการกดีกนัทางการคา้ทีไ่ม่ใช่ภาษีศุลกากร5 (core-NTMs) 
เช่น การใหใ้บอนุญาตโดยไมใ่ช่วธิอีตัโนมตั ิ(non-automatic licensing) การจํากดัปรมิาณนําเขา้หรอื
สง่ออก (เชน่ โควตา้ และใบอนุญาตนําเขา้หรอืสง่ออก) และการจาํกดัการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
พบว่า ระดบัของมาตรการหลกัในการกดีกนัทางการคา้ทีไ่มใ่ช่ภาษศุีลกากรยงัคงมสีงูโดยเฉพาะอยา่งยิง่
ในอนิโดนีเซยี และมาเลเซยี (ดตูารางที ่2) 

 

ตารางท่ี 2 ดชันีข้อจาํกดัของมาตรการหลกัในการกีดกนัทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษีศลุกากร 

ประเทศ 
จาํนวนรายการ

สินค้า 
อตัราความชกุ 

อตัรา 
การครอบคลมุ 

ดชันีข้อจาํกดั 
มาตรการหลกัใน 

การกีดกนัทางการค้า 
ท่ีไม่ใช่ภาษี 

บรไูน 5224 0.17 0.15 0.16 
กมัพชูา 5224 0.05 0.04 0.05 
อนิโดนีเซยี 5224 0.90 0.44 0.67 
ลาว 5224 0.05 0.05 0.05 
มาเลเซยี 5224 0.61 0.42 0.52 
เมยีนมาร ์A 5224 0.08 0.07 0.07 
เมยีนมาร ์B 5224 0.17 0.10 0.14 
ฟิลปิปินส ์ 5224 0.03 0.03 0.03 
สงิคโปร ์ 5224 0.04 0.04 0.04 
ไทย 5224 0.03 0.03 0.03 
เวยีดนาม 5224 0.24 0.22 0.23 

หมายเหตุ:  1.  เมยีนมาร ์B (เมยีนมาร ์A) รวม (ไมร่วม) การใชอ้ตัราแลกเปลีย่นหลายอตัรา (multiple exchange rates)  
2. อตัราความชุก (prevalence rate) คอืคา่เฉลีย่ของปรมิาณมาตรการหลกัในการกดีกนัทางการคา้ทีไ่มใ่ช่

ภาษต่ีอรายการสนิคา้ (tariff line)  
3.  อตัราการครอบคลุม (coverage rate) คอืสดัสว่นของรายการสนิคา้ทีม่มีาตรการหลกัในการกดีกนัทาง

การคา้ทีไ่มใ่ชภ่าษหีลกัต่อรายการสนิคา้ทัง้หมด 
4.  ดชันีขอ้จาํกดัมาตรการหลกัในการกดีกนัทางการคา้ทีไ่มใ่ช่ภาษ ี(Core NTM Restrictive Index) คอื

คา่เฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัของอตัราความชุก (รอ้ยละ 50) และอตัราการครอบคลุม (รอ้ยละ 50) 
ทีม่า: ERIA, ASEAN Economic Community Blueprint Mid-Term Review: Executive Summary, October 2012).  

 

                                                
5 มาตรการทีไ่มใ่ช่ภาษศุีลกากร (Non-tariff measures: NTM) ในทีน้ี่ ถูกจาํแนกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ อุปสรรคทางเทคนิคต่อการคา้ 
(technical barriers to trade) มาตรฐานสุขอนามยัและสุขอนามยัพชื (sanitary and phyto-sanitary standards) มาตรการทางศุลกากร 
(customs related measures) และมาตรการทีไ่มใ่ช่ภาษหีลกั (Core NTMs) (ทีม่า: ERIA, ASEAN Economic Community Blueprint Mid-
Term Review: Executive Summary, October 2012).  
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(2) การเปิดเสรภีาคบรกิารและการลงทุนยงัไมม่คีวามคบืหน้ามากนกั 

ในส่วนของการเปิดเสรคี้าบรกิาร อาเซยีนดําเนินงานดงักล่าวภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
บรกิารของอาเซยีน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) โดยผา่นรอบการเจรจาโดย
มุง่หวงัใหม้รีะดบัการผกูพนั (levels of commitment) ทีเ่พิม่มากขึน้ในแต่ละรอบการเจรจา โดยมสีาขาหลกั 
(priority areas) ไดแ้ก่ การขนสง่ทางอากาศ เทคโนโลยสีารสนเทศ สุขภาพ ท่องเทีย่ว และโลจสิตกิส ์(ดู
ตารางที ่3) อย่างไรกต็าม การเปิดเสรบีรกิารดงักล่าวยงัคงตอ้งเป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศ ซึ่ง
ประเทศสมาชกิอื่นต้องยอมรบัและปฏบิตัติาม  นอกจากน้ี ความตกลงดงักล่าว ยงัใหค้วามยดืหยุ่นแก่
ประเทศสมาชกิทีย่งัไม่พรอ้มทีจ่ะดําเนินการเปิดเสรตีามแผนการดําเนินงานทีก่ําหนดไวด้ว้ย ทําใหก้าร
เปิดเสรภีาคบรกิารขึน้อยูก่บัความพรอ้มและความสมคัรใจของแต่ละประเทศ และไม่มคีวามคบืหน้ามาก
นกั (ดรูายละเอยีดใน เดอืนเดน่, 2555)  

ตารางท่ี 3 เป้าหมายของสดัส่วนการถือหุ้นของชาวอาเซียน 

สาขาบริการ ภายในปี พ.ศ.2551 ภายในปี พ.ศ.2553 ภายในปี พ.ศ.2556 ภายในปี พ.ศ.2558 

4 สาขาหลกั อยา่งน้อยรอ้ยละ 51 อยา่งน้อยรอ้ยละ 70   

โลจสิตกิส ์ อยา่งน้อยรอ้ยละ 49 อยา่งน้อยรอ้ยละ 51 อยา่งน้อยรอ้ยละ 70  

อื่นๆ อยา่งน้อยรอ้ยละ 49 อยา่งน้อยรอ้ยละ 51  อยา่งน้อยรอ้ยละ 70 
ทีม่า: ASEAN Economic Community Blueprint, 2008. 

 
ในดา้นการเปิดเสรกีารลงทุน อาเซยีนดําเนินการเปิดเสรกีารลงทุนผ่านความตกลงว่าดว้ยการ

ลงทุนอาเซยีน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA) ซึง่ครอบคลุมการลงทุนใน
ธุรกจิ 5 สาขา ประกอบดว้ย เกษตร ประมง ป่าไม ้เหมอืงแร่ และอุตสาหกรรมการผลติ รวมถงึบรกิารที่
เกีย่วเน่ืองกบัสาขาดงักล่าว โดยสมาชกิอาเซยีนสามารถสงวนสาขาทีย่งัไมพ่รอ้มเปิดตลาดได้6 ในส่วน
ของการเคลื่อนยา้ยเงนิทุนโดยเสรยีิง่ขึน้ อาเซยีนใหค้วามสาํคญักบัการรวมกนัและการพฒันาตลาดทุน 

แต่ต้องดําเนินการอย่างมลีําดบัขัน้ตอนและสอดคล้องกบันโยบายและความพรอ้มของประเทศสมาชกิ 
โดยไม่มกีารทําขอ้ตกลง ทําใหก้ารเปิดเสรกีารเคลื่อนยา้ยเงนิทุนเป็นไปตามความสมคัรใจของประเทศ
สมาชกิอกีเชน่กนั  

 
(3) การเปิดเสรกีารเคลื่อนยา้ยแรงงาน 

การเคลื่อนย้ายแรงงานมีเพียงข้อตกลงว่าด้วยการยอมรบัร่วม (Mutual Recognition 
Arrangements) ใน 8 วชิาชพีเท่านัน้ และยงัไมม่คีวามคบืหน้าในการเคลื่อนยา้ยของนกัวชิาชพีทีเ่กดิขึน้
จรงิ ดงัจะกล่าวถงึต่อไปในหวัขอ้มายาคต ิ2     
 

                                                
6 รายการขอ้สงวนของไทยมรีะดบัการเปิดเสรเีทา่กบักฎหมายภายในทีบ่งัคบัใชอ้ยู ่(ทีม่า: กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ) 
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โดยสรุป กรอบเวลาในการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 ซึ่ง
ต่อมาไดถู้กเลื่อนออกมาเป็นวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ.2558 จงึไม่ใช่กรอบเวลาทีม่คีวามหมายต่อประเทศ
ไทยมากนกั เน่ืองจากในชว่งเวลาดงักล่าว จะไมเ่กดิการเปลีย่นแปลงใหญ่ต่อเศรษฐกจิไทยอยา่งทีเ่ชื่อกนั
ในวงกวา้ง  ทัง้น้ี การเปลีย่นแปลงทีส่าํคญับางประการคอื การเปิดเสรกีารคา้สนิคา้ไดเ้กดิขึน้มาหลายปี
แลว้  ส่วนการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัอื่นๆ ซึง่อยูใ่นความตกลง AEC กย็งัจะไม่เกดิขึน้ในเรว็วนั ทีส่าํคญั 
อาเซยีนหลงัปี พ.ศ.2558 กย็งัมคีวามหา่งไกลจากความเป็นเขตเศรษฐกจิทีไ่รพ้รมแดนอยูเ่ชน่เดมิ  
 

มายาคติท่ี 2: AEC ทาํให้เกิดการเคล่ือนย้ายแรงงานโดยเสรี 

 

• “ในอนาคตเมือ่ม ีAEC แรงงานภาคการเกษตร ก่อสรา้ง อุตสาหกรรม ทีม่ฝีีมอืจะถูกดูดไปทีอ่ืน่ 
แลว้แรงงานไรท้กัษะจากเพือ่นบา้นจะทะลกัเขา้มาแทนอยา่งเสร ีน่ากลวัครบั กรุงเทพฯ จะแออดั 
ขยะจะลน้เมอืง โจรพโูล บอีารเ์อน็ ก่อการรา้ยทัง้หลายจะสามารถเขา้กรุงเทพฯ ประเทศไทย ได้
งา่ยกวา่เดมิ” (คอลมันิสต,์ แนวหน้า, 15 เมษายน พ.ศ.2555) 

• “หากเขา้สู่เออซีเีต็มรูปแบบก็มคีวามเป็นไปได้ทีค่นของประเทศเพือ่นบ้านจะเขา้มาทํางานใน
ธุรกจิบรกิารขนสง่มากขึน้” (ขา้ราชการ, คมชดัลกึ, 5 ตุลาคม พ.ศ.2555) 

• อกีหน่อยคนไทยคงตกงานกนัหมด เพราะเพือ่นบา้นเก่งๆ จะเขา้มาแย่งงานทํา” (คอลมันิสต์, 
ขา่วสด, 10 สงิหาคม พ.ศ.2555)  

• “ปจัจุบนัมชีาวต่างชาตเิขา้มาทาํงานเป็นผูช้่วยแพทย ์ทีป่รกึษาทางการแพทยใ์นประเทศจาํนวน
มาก เพราะยงัไม่สามารถใหก้ารรกัษาในฐานะแพทยไ์ดเ้นือ่งจากตดิขดัขอ้กฎหมาย แต่เมือ่ถึง
เวลาเปิดเสรดีา้นการเคลือ่นยา้ยแรงงานฝีมอื กลุ่มคนเหล่าน้ีจะสามารถทาํงานในฐานะแพทยไ์ด้
ทนัท”ี  (ขา้ราชการ,  โลกวนัน้ี, 17 มกราคม พ.ศ2555) 

ขอ้เทจ็จรงิ  
ภายใตแ้ผนงานสูก่ารรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC Blueprint) การเคลื่อนยา้ย

แรงงานโดยเสร ีครอบคลุมเฉพาะแรงงานวชิาชพีทีม่ทีกัษะเท่านัน้ โดยไม่เกี่ยวขอ้งกบัแรงงานไรท้กัษะ
เลย ทัง้น้ี ในส่วนของแรงงานวิชาชีพที่มีทักษะ จะมีการออกวีซ่าให้สะดวกมากขึ้น และปรับปรุง
กฎระเบยีบใหส้อดคลอ้งเป็นมาตรฐานเดยีวกนัดว้ย  

แนวทางหลกัในการเคลื่อนยา้ยแรงงานทกัษะโดยเสรจีะดําเนินการผ่านกลไกทีเ่รยีกกนัว่า “การ
จดัทาํขอ้ตกลงว่าดว้ยการยอมรบัรว่ม” (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ซึง่เป็นขอ้ตกลง
ระหว่างประเทศสมาชิกที่ระบุถึงคุณสมบัติของนักวิชาชีพที่สําคญั ได้แก่ คุณสมบัติด้านการศึกษา 
ประสบการณ์ทํางาน การผ่านการทดสอบความรูเ้พื่อขึน้ทะเบยีนวชิาชพีหรอืไดร้บัใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ คุณสมบัติที่สอดคล้องกับนโยบายกลไกการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง (Continuing 
Professional Development: PD) และการไดร้บัใบรบัรองจากสภาวชิาชพีว่าไมม่ปีระวตัฝิา่ฝืนมาตรฐาน
ดา้นเทคนิควชิาชพีและจรยิธรรมในการประกอบอาชพี เพื่อเป็นเงือ่นไขในการไดร้บัอนุญาตใหท้าํงานใน



26 พฤศจกิายน 2555 ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร ์บ ีโรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์เซน็ทรลัเวลิด ์ 13 

ประเทศสมาชกิอื่น  ทัง้น้ี ขอ้ตกลงการยอมรบัร่วมที่มผีลบงัคบัใช้แล้วจะช่วยอํานวยความสะดวกให ้
ผูป้ระกอบวชิาชพีทีข่ ึน้ทะเบยีนหรอืไดร้บัใบอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศตนเองไดร้บัการ
ยอมรบัและสามารถประกอบวิชาชีพในประเทศสมาชิกอื่นได้ง่ายขึ้น แต่ก็ไม่ได้เป็นการยอมรบัโดย
อตัโนมตั ิ(automatic recognition) ตามความหมายของ MRA ทีใ่ชก้นัทัว่ไปในกรอบความตกลงการคา้
ระหว่างประเทศอื่นๆ เช่น สหภาพยุโรป7 และออสเตรเลยีกบันิวซแีลนด์ เน่ืองจากจะต้องปฏิบตัิตาม
กฎระเบยีบภายในของประเทศอาเซยีนทีเ่ป็นเจา้บา้นดว้ย  

ในปจัจุบนั ประเทศสมาชกิอาเซยีนไดล้งนามรบัรอง MRAs ไปแลว้ทัง้สิน้ 8 ฉบบั ซึง่ครอบคลุม
สาขาบรกิารวชิาชพีดงัน้ีคอื วศิวกร พยาบาล สถาปนิก นักสํารวจ นักบญัช ีแพทย์ ทนัตแพทย์ และ
บุคลากรดา้นวชิาชพีทอ่งเทีย่ว (ดตูารางที ่4) 

ตารางท่ี 4 ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรบัร่วม (MRAs) ในสาขาบริการวิชาชีพ 8 สาขา 
ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรบัร่วม (MRAs) วนัและสถานท่ีลงนาม 

ขอ้ตกลงวา่ดว้ยการยอมรบัรว่มในสาขาบรกิารวชิาชพีวศิวกรรม 9 ธนัวาคม 2548 ณ กรุงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี 
ขอ้ตกลงวา่ดว้ยการยอมรบัรว่มในสาขาบรกิารวชิาชพีพยาบาล 8 ธนัวาคม 2549 ณ เมอืงเชบ ูประเทศฟิลปิปินส ์
ขอ้ตกลงวา่ดว้ยการยอมรบัรว่มในสาขาบรกิารวชิาชพีสถาปตัยกรรม 

19 พฤศจกิายน 2550 ณ ประเทศสงิคโปร ์กรอบความตกลงวา่ดว้ยการยอมรบัรว่มในคุณสมบตัวิชิาชพี 
ดา้นการสาํรวจ 
กรอบความตกลงวา่ดว้ยขอ้ตกลงการยอมรบัรว่มในสาขาบรกิาร
วชิาชพีบญัช ี 

26 กุมภาพนัธ ์2552 ณ จงัหวดัเพชรบุร ีประเทศไทย 
ขอ้ตกลงวา่ดว้ยการยอมรบัรว่มในสาขาบรกิารวชิาชพีแพทย ์
ขอ้ตกลงวา่ดว้ยการยอมรบัรว่มในสาขาบรกิารวชิาชพีทนัตแพทย ์

ขอ้ตกลงวา่ดว้ยการยอมรบัรว่มในสาขาบรกิารวชิาชพีทอ่งเทีย่ว 

- 9 มกราคม 2552 โดยประเทศสมาชกิทัง้หมดยกเวน้
ไทย ณ กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม 

- 9 พฤศจกิายน 2555 โดยไทย ณ กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย 

ทีม่า: สาํนกัเลขาธกิารอาเซยีน (ASEAN Secretariat) 

 
ดงัทีก่ล่าวขา้งตน้ นอกจากจะตอ้งมคีุณสมบตัติามเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้นขอ้ตกลงว่าดว้ยการยอมรบั

รว่มแลว้ การประกอบวชิาชพีในประเทศอาเซยีนยงัมเีงือ่นไขวา่ จะตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบภายในของ
ประเทศเจา้บา้นดว้ย (ดภูาคผนวก ก  สาํหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบั MRAs และกฎระเบยีบภายในของแต่
ละสาขาวชิาชพี) สาํหรบัประเทศไทยนัน้ กฎระเบยีบภายในประเทศไดร้ะบุเงือ่นไขทีไ่มง่า่ยนกัสาํหรบันกั
วชิาชพีอาเซียนที่จะเขา้มาทํางานในประเทศไทยได้ เช่น พยาบาล ทนัตแพทย์ และแพทย์ ต้องสอบ
ความรูโ้ดยใชข้อ้สอบและเขยีนคําตอบเป็นภาษาไทย ดงัแสดงในตารางที ่5 ซึง่น่าจะทาํใหม้นีกัวชิาชพี
อาเซยีนในสาขาดงักล่าวจาํนวนน้อยมากทีจ่ะสามารถเขา้มาประกอบอาชพีในประเทศไทยได ้ดงันัน้ เรา
อาจกล่าวไดว้่า หลกัเกณฑด์งักล่าวน่าจะมผีลทําใหก้ารเคลื่อนยา้ยแรงงานมทีกัษะเกดิขึน้ไดน้้อยมาก 
เพราะยงัตอ้งปฏบิตัติามทีก่ฎระเบยีบของแต่ละประเทศกาํหนด 

                                                
7 ดรูายละเอยีดไดจ้าก Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications 
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ตารางท่ี 5 คณุสมบติัของนักวิชาชีพภายใต้กฎระเบียบในประเทศ  
วิชาชีพ กฎหมายภายในประเทศ 

วศิวกร  ตอ้งร่วมงานกบันักวชิาชพีไทยที่มใีบอนุญาตเท่านัน้/หากประกอบอาชพีลําพงั ตอ้งไดร้บัการประเมนิ
โดยสภาวชิาชพีวา่สามารถเขา้ใจมาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพี ซึง่เป็นภาษาไทย รวมถงึขอ้บงัคบัต่างๆ  สถาปนิก  

พยาบาล  สอบความรูโ้ดยใชข้อ้สอบและเขยีนคาํตอบเป็นภาษาไทย  

ทนัตแพทย ์ 
แพทย ์ 

นกับญัช ี ผูท้ําบญัช:ี มคีวามรูภ้าษาไทยดพีอทีส่ามารถทําบญัชเีป็นภาษาไทย และมคีวามรูด้า้นมาตรฐานการ
บญัชแีละกฎหมายภาษอีากรของไทย 
ผูส้อบบญัช:ี มคีวามรูภ้าษาไทยดพีอทีส่ามารถสอบบญัชแีละจดัทาํรายงานเป็นภาษาไทยได ้ 

นกัสาํรวจ  ไม่อนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มสีญัชาติไทยได้ขึ้นทะเบยีนหรอืรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคุม  

 
 นอกจากน้ี ความคบืหน้าในการขึน้ทะเบยีนซึง่เป็นเงือ่นไขเบือ้งตน้ของการเคลื่อนยา้ยนกัวชิาชพี
อาเซยีนในบางสาขายงัคงมน้ีอยมาก เช่น จํานวนวศิวกรอาเซยีนทีจ่ดทะเบยีนยงัคงมน้ีอย และสมาชกิ
อาเซยีนหลายประเทศ รวมทัง้ประเทศไทย ยงัไม่มจีํานวนวศิวกรอาเซยีนที่จดทะเบยีนเลย เน่ืองจาก 
การดาํเนินการรา่งระเบยีบคุณสมบตัใินการเป็นวศิวกรอาเซยีนยงัไมเ่สรจ็สิน้สมบรูณ์ (ตารางที ่6) 

ตารางท่ี 6 จาํนวนวิศวกรอาเซียนท่ีจดทะเบียน 

ประเทศ จาํนวนวิศวกรอาเซียนท่ีจดทะเบียน  

บรไูน - 

กมัพชูา - 

อนิโดนีเซยี 99 

ลาว - 

มาเลเซยี 160 

เมยีนมาร ์ - 

ฟิลปิปินส ์ - 

สงิคโปร ์ 190 

ไทย - 

เวยีดนาม 84 

ทัง้หมด 533 

ทีม่า: ASEAN Chartered Professional Engineering Coordinating Committee 

 ความเชื่อในวงกวา้งทีว่่า การม ีAEC จะทําใหเ้กดิการเคลื่อนยา้ยแรงงานโดยเสรใีนอาเซยีน 
จนถงึขัน้แยง่งานกนั จงึหา่งไกลจากความจรงิมาก และก่อใหเ้กดิความตื่นตระหนกในสงัคม  
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มายาคติท่ี 3: AEC จะทาํให้นักลงทุนอาเซียนสามารถลงทุนในธรุกิจบริการได้อย่างเสรี โดยไม่มี
ข้อจาํกดั ตัง้แต่ปี 2558 

 

• “นบัจากปี 2553 อุตสาหกรรมบรกิารกําหนดใหป้รบัเกณฑก์ารถอืหุน้ของนกัลงทุนต่างชาต ิจาก
ใหถ้อืครองไม่เกนิรอ้ยละ 49 เพิม่เป็นรอ้ยละ 70 และจะทยอยปรบัเพิม่ขึ้นเรือ่ยๆ จนปี 2558 จะ
ไม่มกีารกําหนดการถือครองของต่างชาติเลย ... ธุรกจิบรกิารของไทยสามารถเขา้ไปลงทุนใน
กลุ่มประเทศเพือ่นบา้นไดโ้ดยเสร ีไม่มขีอ้กําหนดเรือ่งหุน้ส่วน” (นกัการเมอืง, สยามธุรกจิ, 31 
สงิหาคม พ.ศ.2555) 

 
ขอ้เทจ็จรงิ  

แผนการดาํเนินการประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC Blueprint) สง่เสรมิใหม้กีารเปิดเสรกีารคา้
บรกิาร โดยมเีป้าหมายคอืใหน้กัลงทุนอาเซยีนสามารถถอืหุน้ในธุรกจิบรกิารไดอ้ยา่งน้อยรอ้ยละ 70 และ
ไมใ่หม้ขีอ้จาํกดัการคา้บรกิารแบบขา้มพรมแดน รวมถงึเงือ่นไขในการจดัตัง้ธุรกจิ  

อยา่งไรกต็าม การเปิดเสรภีาคบรกิารดงักล่าวขึน้อยูก่บักฎหมายภายในของแต่ละประเทศ และมี
การใหค้วามยดืหยุ่นแก่ประเทศสมาชกิที่ยงัไม่พรอ้มจะดําเนินการตามเป้าหมายที่กําหนด ซึ่งส่งผลให้
กรอบการเปิดเสรภีาคบรกิารภายใต ้AEC ซึง่เป็นไปตามความสมคัรใจของประเทศสมาชกิยงัมคีวาม
คบืหน้าไม่มากนัก   ทัง้น้ี สําหรบัประเทศไทย พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 
2542 ไมอ่นุญาตใหค้นต่างดา้วถอืหุน้มากกว่ารอ้ยละ 49 ในธุรกจิบรกิาร  ดงันัน้ การเปิดเสรภีาคบรกิาร
ของไทยภายใต ้AEC จงึอยูใ่นระดบัทีจ่าํกดัมาก (ด ูเดอืนเดน่, 2555)  
 ความเชื่อทีว่่า การม ีAEC จะทําใหน้ักลงทุนอาเซยีนสามารถลงทุนในธุรกจิบรกิารไดอ้ยา่งเสร ี
โดยไมม่ขีอ้จาํกดั จงึเป็นเพยีงมายาคต ิซึง่จะไมเ่ป็นจรงิในระยะเวลาอนัใกล ้
 

มายาคติท่ี 4: การรวมตวัทางเศรษฐกิจของอาเซียนคล้ายกบัสหภาพยโุรป (European Union: 
EU) จึงก่อให้เกิดความเส่ียงในลกัษณะเดียวกนั 

 

• “การรวมตวักนัทางเศรษฐกจิของสมาชกิอาเซยีนมลีกัษณะคลา้ย EU ของยุโรป เพยีงแต่อาเซยีน
ไมใ่ชเ้งนิสกุลเดยีวกนั” (คอลมันิสต,์ ขา่วสด, 2 กนัยายน พ.ศ.2555) 

• “ประชาคมอาเซยีนลอกแบบมาจากประชาคมยุโรปทัง้ดุน้ ซึง่มนัพงัคาตาเราอยู ่อาเซยีนกจ็ะพงั” 
(คอลมันิสต,์ บา้นเมอืง, 13 กนัยายน พ.ศ.2555) 

• “ประชาคมอาเซยีนลอกแบบมาจากประชาคมยุโรป เอา 10 ชาตอิาเซยีน ไทย, ลาว, เขมร, พมา่, 
อนิโดนีเซยี, เวยีดนาม, บรไูน, กมัพชูา, สงิคโปร,์ มาเลเซยี มาเป็นประชาคมเดยีวกนั แลว้จะมี
การเปิดเสรมีากมายหลายอย่าง ทัง้การเงนิ การทํางานของผูค้น เลือ่นไหลไดต้ามใจ และอืน่ๆ”  
(คอลมันิสต,์ บา้นเมอืง, 27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2555) 



16 การสมัมนาวชิาการประจาํปี 2555 เรือ่ง “ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน:  มายาคต ิความเป็นจรงิ โอกาสและความทา้ทาย” 

ขอ้เทจ็จรงิ  
AEC แตกต่างกบัสหภาพยุโรป (European Union: EU) ทัง้ในแงข่องโครงสรา้งและระดบัการ

รวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ     ในดา้นโครงสรา้ง  รฐัสมาชกิของ EU รวมตวักนัผา่นการทาํสนธสิญัญา (EU 
Treaties) ซึง่เป็นขอ้ตกลงทีม่ผีลผกูพนัระหว่างสมาชกิ โดยมกีารกําหนดความสมัพนัธร์ะหว่างสหภาพ
ยุโรป และประเทศสมาชกิ  ตลอดจนสถาบนัหรอืหน่วยงานทีถู่กจดัตัง้ขึน้ภายในสหภาพยุโรป เช่น สภา
ยุโรป (European Parliament)  คณะมนตรยีุโรป (European Council)   คณะกรรมาธกิารยุโรป 
(European Commission)  ศาลยตุธิรรม (Court of Justice) และธนาคารกลางยโุรป (European Central 
Bank) เป็นตน้  โดยสถาบนัเหล่าน้ีมอีํานาจการตดัสนิใจซึ่งมผีลผูกพนักบัรฐัสมาชกิ  การรวมตวัของ
สหภาพยุโรปจงึมรีปูแบบเป็นองคก์รระหว่างประเทศเหนือรฐั (supra-national authority) ซึง่ทําใหก้าร
รวมกลุ่มของสหภาพยุโรปมลีกัษณะทีม่ผีลผกูพนัและมคีวามเป็นเอกภาพสงู อนัช่วยใหป้ระเทศสมาชกิ
ของสหภาพยโุรปสามารถกาํหนดนโยบายระดบัภมูภิาครว่มกนัไดใ้นหลายดา้น  

ในทางกลบักนั อาเซยีนถูกจดัตัง้ผ่านกฎบตัรอาเซยีนซึ่งเป็นเสมอืนรฐัธรรมนูญ ทําใหอ้าเซยีน
เป็นองคก์รทีอ่ยู่บนพืน้ฐานของกฎกตกิา (rule-based organization) ที่ประกอบไปดว้ยเสาหลกั 3 
ประการ8 โดยม ีAEC เป็นหน่ึงในสามเสาหลกัทีถู่กจดัตัง้จากแผนการดําเนินการประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน (AEC Blueprint) ซึ่งเป็นเพยีงความตกลงระหว่างประเทศสมาชกิเพื่อกําหนดทศิทางการ
ดาํเนินงานใหช้ดัเจนตามกรอบระยะเวลาทีก่าํหนด แต่การปฏบิตัติามความตกลงอยูบ่นพืน้ฐานของความ
พรอ้มและความสมคัรใจของสมาชกิ9  

นอกจากน้ี โครงสรา้งการรวมกลุ่มของทัง้อาเซยีนและ AEC ยงัเป็นรปูแบบของความสมัพนัธ์
ระหว่างรฐั (intergovernmental relation) ซึง่เป็นความร่วมมอืระหว่างรฐัสมาชกิโดยทีแ่ต่ละรฐัคงไวซ้ึ่ง
อาํนาจอธปิไตยและมสีถานะเท่าเทยีมกนั  โดยไมไ่ดม้กีารสรา้งองคก์รเหนือรฐัขึน้มาแบบสหภาพยุโรป  
การตดัสนิใจดาํเนินการใดๆ ของอาเซยีนจงึตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากประเทศสมาชกิทัง้หมด ซึง่ทาํให้
เกดิความล่าชา้ในการดาํเนินนโยบายต่างๆ รว่มกนั 

ในอกีด้านหน่ึง  หากพจิารณาในแง่มุมของระดบัของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เราจะพบว่า 
ระดบัการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิจาํแนกได ้5 ระดบั ดงัตารางที ่7 คอื เขตการคา้เสร ี(free trade area: 
FTA)  สหภาพศุลกากร (custom union)  ตลาดรว่ม (common market)  สหภาพเศรษฐกจิ (economic 
union) และสหภาพการเมอืง (political union)  โดยมรีะดบัความเขม้ขน้ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิที่
แตกต่างกนั ดงัน้ี 

                                                
8 เสาหลกั 3 ประการของประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) ประกอบดว้ย ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic 
Community: AEC) ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน (ASEAN Political-Security Community: APSC) และประชาคมสงัคมและ
วฒันธรรมอาเซยีน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) 
9 กลไกการดาํเนินงานทีส่าํคญัคอื รฐัมนตรทีีก่ํากบัดแูลดา้นต่างๆ จะรบัผดิชอบต่อการดาํเนินงานตามแผนงาน และตดิตามการดาํเนินงาน
ใหเ้ป็นไปตามพนัธกรณเีฉพาะในขอบเขตทีเ่กีย่วขอ้ง และรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีนในฐานะรฐัมนตรทีีร่บัผดิชอบการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ
ของอาเซยีนจะดแูลรบัผดิชอบการดาํเนินงานตามแผนงานในภาพรวม (ทีม่า: ASEAN Economic Community Blueprint, Association of 
Southeast Asian Nations, 2008).  
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1. เขตการคา้เสร ีมกีารยกเลกิภาษนํีาเขา้และโควตา้ระหวา่งกนั 
2. สหภาพศุลากร เป็นเขตการคา้เสร ีซึ่งมกีารกําหนดอตัราภาษีศุลกากรสําหรบัประเทศ

นอกกลุ่มในอตัราเดยีวกนั 
3. ตลาดรว่ม เป็นสหภาพศุลกากร ซึง่อนุญาตใหม้กีารเคลื่อนยา้ยทุนและแรงงานโดยเสร ี
4. สหภาพเศรษฐกจิ เป็นตลาดรว่ม ซึง่ใชน้โยบายการเงนิและการคลงัรว่มกนั 
5. สหภาพการเมอืง เป็นสหภาพเศรษฐกจิ ซึ่งใชน้โยบายทางการทหารและต่างประเทศ

รว่มกนั 
 

ตารางท่ี 7 ระดบัการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
 

ยกเลิกภาษี

และโควตา 

อตัราภาษี

ศลุกากรเดียวกนั

สาํหรบัประเทศ

นอกกลุ่ม 

เคล่ือนย้าย

ทนุและ

แรงงานเสรี 

ใช้นโยบาย

การเงินและ 

การคลงัร่วมกนั 

ใช้นโยบายทาง

การทหารและ

ต่างประเทศ

ร่วมกนั 

เขตการคา้เสร ี      

AEC    จาํกดัมาก    

สหภาพศุลกากร      

ตลาดรว่ม      

สหภาพเศรษฐกจิ      

สหภาพการเมอืง      

ทีม่า: Jovanovic (2011)   

 
จากตารางดงักล่าว จะเหน็ว่า สหภาพยุโรปซึ่งเป็นสหภาพเศรษฐกจิ มรีะดบัการรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกจิทีส่งูกว่า AEC อยูม่าก กล่าวคอื สหภาพยุโรปมกีารยกเลกิภาษศุีลกากรระหว่างกนั ดาํเนิน
นโยบายการค้าเดียวกนักบัประเทศนอกกลุ่ม มีการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงานภายในอย่างเสรี ใช้
นโยบายทางการเงนิร่วมกนั รวมทัง้ใชน้โยบายการคลงัทีส่อดคลอ้งกนั   ในขณะที ่AEC มจุีดประสงค์
หลกัคอืต้องการใหอ้าเซยีนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดยีว โดยมกีารเคลื่อนย้ายสนิค้า บรกิาร การ
ลงทุน และแรงงานทกัษะอยา่งเสร ีรวมถงึมกีารเคลื่อนยา้ยเงนิทุนเสรยีิง่ขึน้  ดงันัน้ โดยสาระสาํคญัแลว้ 
AEC จงึมลีกัษณะเป็นเพยีงเขตการค้าเสร ีซึ่งอนุญาตใหม้กีารเคลื่อนยา้ยทุนและแรงงานเสรอีย่าง
คอ่นขา้งจาํกดัเทา่นัน้   
 ความเชื่อทีว่่า การรวมตวัทางเศรษฐกจิของอาเซยีนคลา้ยกบัสหภาพยุโรป ซึง่มคีวามเสีย่งทีจ่ะ
ประสบปญัหาในลกัษณะเดยีวกนั จงึห่างไกลจากความจรงิเป็นอยา่งมาก และอาจมผีลในการปิดกัน้การ
รวมกลุ่มในภูมภิาคไม่ใหม้กีารพฒันาต่อไป ทัง้ทีก่ารรวมกลุ่มดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อประเทศ
ไทยหลายประการ ดงัทีจ่ะกล่าวถงึในสว่นต่อไป  
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3. ความเป็นจริง (Reality) 
 
แมว้่าประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) จะยงัไม่บรรลุเป้าหมายการเป็นตลาดเดยีวอย่าง

แทจ้รงิในปี พ.ศ. 2558 ตามทีเ่ขา้ใจกนัโดยทัว่ไป  แต่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิในภูมภิาคอาเซยีนใน
ความเป็นจรงิ (de facto integration) ไดเ้กดิขึน้แลว้ทัง้ในดา้นการคา้  การลงทุน  และการเคลื่อนยา้ย
แรงงาน  

3.1 การค้า 

ดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ การเปิดเสรกีารคา้สนิคา้ในอาเซยีนไดเ้กดิขึน้นานแลว้ โดยมกีารดาํเนินการ
ผ่านการลดภาษีศุลกากรภายใต้กรอบเขตการคา้เสรอีาเซยีน (AFTA) นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2536 และใน
ปจัจุบนั ประเทศสมาชกิอาเซยีนสว่นใหญ่ไดล้ดอตัราภาษศุีลกากรระหวา่งกนัเหลอืรอ้ยละ 0 แลว้ (ตาราง
ที ่8 และดรูายละเอยีดไดใ้นภาคผนวก ข) ดงัน้ี 

- ประเทศสมาชกิอาเซยีนเดมิไดล้ดอตัราภาษเีหลอืรอ้ยละ 0 สาํหรบัสนิคา้อาเซยีนเฉลีย่ถงึรอ้ยละ 
99.4 ของจํานวนรายการสนิคา้ทัง้หมด โดยสงิคโปรไ์ดล้ดภาษีเหลอืรอ้ยละ 0 สําหรบัสนิคา้ทุก
รายการ ในขณะทีม่าเลเซยีไดล้ดภาษเีหลอืรอ้ยละ 0 น้อยทีสุ่ดคอืเพยีงรอ้ยละ 98.9 ของจํานวน
รายการสนิคา้ทัง้หมดเทา่นัน้  

- ประเทศสมาชกิอาเซยีนใหม่ (CLMV)10 ไดล้ดอตัราภาษเีหลอืรอ้ยละ 0-5 สาํหรบัสนิคา้รอ้ยละ 
93.2 ของจาํนวนรายการสนิคา้ทัง้หมด โดยเวยีดนามลดอตัราภาษเีหลอืรอ้ยละ 0-5 มากทีสุ่ดคอื
รอ้ยละ 98.7 ของจาํนวนรายการสนิคา้ทัง้หมด ในขณะที ่กมัพชูาลดอตัราภาษเีหลอืรอ้ยละ 0-5 
น้อยทีส่ดุคอื รอ้ยละ 81 ของจาํนวนรายการสนิคา้ทัง้หมด  

  

                                                
10 CLMV หมายถงึ กมัพชูา (Cambodia) ลาว (Laos) เมยีนมาร ์(Myanmar) และเวยีดนาม (Vietnam) 
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ตารางท่ี 8  สดัส่วนของรายการสินค้า (พิกดัศลุกากร 6 หลกั) ท่ีมีการลดอตัราภาษีระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

                                                                            (หน่วย: รอ้ยละ) 

ประเทศ 
อตัราภาษี  

รวม ร้อยละ 0 ร้อยละ 1-5 มากกว่าร้อยละ 5 
สงิคโปร ์ 100.0 0.0 0.0 100 
ไทย 99.8 0.0 0.2 100 
บรไูน 99.5 0.0 0.5 100 
ฟิลปิปินส ์ 99.1 0.0 0.9 100 
อนิโดนีเซยี 99.2 0.0 0.8 100 
มาเลเซยี 98.9 0.0 1.1 100 
ลาว 73.7 22.5 3.8 100 
เวยีดนาม 58.9 39.8 1.3 100 
กมัพชูา 8.7 72.3 19.0 100 
เมยีนมาร ์ 4.4 92.6 3.0 100 
เฉล่ียอาเซียนเดิม 99.4 0.0 0.6 100 
เฉล่ีย CLMV 36.4 56.8 6.8 100 
เฉล่ียอาเซียนทัง้หมด 74.2 22.7 3.1 100 

ทีม่า: คาํนวณโดยคณะผูว้จิยั โดยใชข้อ้มลูของกระทรวงพาณิชยแ์ละกรมศุลกากร (ณ ปี พ.ศ. 2554) 

ผลกระทบจากการลดอตัราภาษีในอาเซยีนส่งผลใหม้มีูลค่าการค้าสนิค้าระหว่างอาเซยีนมาก
ยิง่ขึน้ โดยจะเหน็ไดว้า่ ในชว่ง 10 ปีทีผ่า่นมา มลูค่าการคา้ของไทยกบัอาเซยีนเพิม่สงูขึน้มากกว่าเท่าตวั 
โดยจากเดมิ 1,004 พนัลา้นบาทในปี พ.ศ. 2544 เป็น 2,763 พนัลา้นบาทในปี พ.ศ. 2554 อยา่งไรกต็าม 
สดัสว่นการคา้ของไทยกบัอาเซยีนในชว่งหลงัเริม่คงทีอ่ยูใ่นระดบัรอ้ยละ 20 (ดภูาพที ่1) 

ภาพท่ี 1 มลูค่าและสดัส่วนการค้าของไทยกบัอาเซียน ปี พ.ศ.2544-2554 

 

ทีม่า: กระทรวงพาณิชย ์
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ในสว่นของการคา้ระหว่างไทยกบั CLMV นัน้ ในระยะเวลา 10 ปีทีผ่า่นมา มลูค่าการคา้ของไทย
กบั CLMV ไดเ้พิม่สงูขึน้มากกว่า 4 เท่าตวัจากเดมิ 145 พนัลา้นบาทในปี พ.ศ.2544 เป็น 672 พนัลา้น
บาทในปี พ.ศ. 2554   นอกจากน้ี สดัสว่นการคา้ของไทยใน CLMV เพิม่สงูขึน้มากอยา่งเหน็ไดช้ดั จาก
เดมิรอ้ยละ 14 ของมลูค่าการคา้ของไทยในอาเซยีนทัง้หมดในปี พ.ศ. 2544 เป็นรอ้ยละ 24 ในปี พ.ศ.
2554 (ภาพที ่2)  

ภาพท่ี 2 มลูค่าและสดัส่วนการค้าของไทยกบั CLMV ปี พ.ศ. 2544-2554 

 
ทีม่า: กระทรวงพาณชิย ์

 

โดยสรุป อาเซยีนได้มกีารเปิดเสรกีารค้าโดยการลดอตัราภาษีศุลกากรระหว่างกนันับตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2536 ซึง่ทาํใหใ้นปจัจุบนั ประเทศสมาชกิอาเซยีนส่วนใหญ่ไดล้ดอตัราภาษลีงเหลอืรอ้ยละ 0 แลว้ 
นอกจากน้ี ในช่วง 10 ปีทีผ่า่นมา (ปี พ.ศ. 2544-2554) ประเทศไทยมมีลูค่าการคา้ในอาเซยีนเพิม่สงูขึน้
อยา่งต่อเน่ือง แมว้า่สดัสว่นเมือ่เทยีบกบัการคา้ทัง้หมดเพิม่ขึน้ไมม่ากนกั ขณะทีม่ลูค่าและสดัสว่นการคา้
ของไทยกบั CLMV เพิม่สงูขึน้มากอยา่งเหน็ไดช้ดั    

3.2 การลงทนุโดยตรง 

อาเซยีนโดยเฉพาะอย่างยิง่ CLMV ไดก้ลายเป็นแหล่งลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทยที่
สาํคญัทีสุ่ด โดยในช่วงปี พ.ศ. 2548-2554 สดัสว่นการลงทุนโดยตรงของไทยในอาเซยีนคดิเป็นรอ้ยละ 31 
ของมลูค่าการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศทัง้หมด และการลงทุนของไทยใน CLMV คดิเป็น
รอ้ยละ 38 ของมลูคา่การลงทุนโดยตรงของไทยในอาเซยีนทัง้หมด (ดตูารางที ่9)  

สว่นในดา้นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมาไทยนัน้ ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2554 ญีปุ่น่ยงัคงมี
สดัสว่นของมลูคา่การลงทุนเฉลีย่สงูทีสุ่ด (รอ้ยละ 25 ของมลูค่าทัง้หมด) รองลงมาคอือาเซยีน (รอ้ยละ 19) 
และสหภาพยโุรป (รอ้ยละ 18) (ดตูารางที ่10) 
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ตารางท่ี 9 มลูค่าการลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศ ปี พ.ศ.2548-2554 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ประเทศ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 
สดัสว่นเฉลีย่
ต่อทัง้หมด 

อาเซยีน 30,036 33,684 93,141 119,019 114,767 109,568 510,999 31.1 
CLMV 9,703 9,806 74,131 67,428 58,228 22,159 142,030 11.9 

สหภาพยโุรป 1,981 2,672 14,179 13,580 9,279 18,340 202,707 8.2 
ออสเตรเลยี 182 1,275 426 1,248 1,193 16,437 71,559 2.9 
หมูเ่กาะเคยแ์มน 592 12,561 19,575 30,747 62,064 20,310 72,427 6.8 
จนี 5,587 3,983 12,630 9,474 26,372 5,863 196,142 8.1 
ฮอ่งกง 2,608 2,550 11,231 9,277 10,720 18,756 105,007 5 
สหรฐัอเมรกิา 30,393 1,872 10,170 15,415 10,584 8,009 193,602 8.4 
หมูเ่กาะบรติชิ
เวอรจ์นิ 

4,577 5,946 906 7,030 7,277 4,048 25,472 1.7 

อื่นๆ 11,299 8,392 31,296 50,174 37,020 62,728 681,861 27.5 
ทัง้หมด 87,255 72,935 193,554 255,964 279,276 264,059 2,059,776 100 
ทีม่า: คาํนวณจากขอ้มลูของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ตารางท่ี 10 มลูค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมาไทย ปี พ.ศ.2548-2554 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ประเทศ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 
สดัสว่นเฉลีย่
ต่อทัง้หมด 

ญีปุ่น่ 170,247 191,954 269,509 262,199 128,431 168,893 289,805 25 
อาเซยีน 151,989 294,036 176,022 130,804 89,976 99,130 152,848 19 

CLMV 166 1,408 1,383 647 298 210 15,850 0.3 
สหภาพยโุรป 111,776 284,268 185,481 109,285 99,673 97,196 145,450 18 
จนี 1,654 3,848 4,092 1,438 1,708 23,708 75,781 2 
ตะวนัออกกลาง 993 2,799 1,577 1,845 15,812 812 71,412 2 
สวติเซอรแ์ลนด ์ 13,154 14,941 12,941 27,563 24,667 40,395 68,673 3 
สหรฐัฯ 105,135 107,501 142,249 55,197 34,377 46,631 68,878 10 
ฮอ่งกง 19,531 51,004 26,156 42,058 11,093 11,125 29,345 3 
เกาหลใีต ้ 4,032 4,526 4,984 5,112 4,681 6,895 26,107 1 
ออสเตรเลยี 3,122 6,942 10,261 5,635 3,434 5,605 22,671 1 
ไตห้วนั 7,751 7,583 4,353 2,191 3,858 3,657 21,216 1 
อื่นๆ 217,701 159,157 128,690 110,678 80,423 78,283 162,350 16 
ทัง้หมด 807,084 1,128,558 966,314 754,006 498,133 582,330 1,134,537 100 
ทีม่า: คาํนวณจากขอ้มลูของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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3.2.1 การลงทุนโดยตรงขาออกจากไทยไปอาเซียน 

ในดา้นการลงทุน ในอดตีมลูค่าการลงทุนโดยตรงขาออก (outflow direct investment) จากไทย
ไปอาเซยีน  มคี่อนขา้งน้อยเมื่อเทยีบกบัมลูค่าการลงทุนโดยตรงขาเขา้จากอาเซยีนมาไทย (inflow direct 
investment)  อย่างไรกต็าม นับจากปี พ.ศ.2551 มูลค่าการลงทุนโดยตรงขาออกจากไทยไปอาเซยีน
เพิม่สงูขึน้อยา่งรวดเรว็ จนทาํใหม้มีลูคา่ทีส่งูกวา่การลงทุนโดยตรงขาเขา้จากอาเซยีนมาไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในปี พ.ศ. 2554 การลงทุนโดยตรงขาออกจากไทยไปอาเซยีนมมีลูค่าสงูถงึ 511 พนัลา้นบาท 
ขณะทีก่ารลงทุนโดยตรงขาเขา้จากอาเซยีนมาไทยมมีลูคา่เพยีง 153 พนัลา้นบาท (ดภูาพที ่3) 
 

ภาพท่ี 3 มลูค่าการลงทุนโดยตรงระหว่างไทยกบัอาเซียน ปี พ.ศ.2548-2554 

 

ทีม่า: คาํนวณจากขอ้มลูของธนาคารแหง่ประเทศไทย   
 

หากจาํแนกมลูคา่การลงทุนโดยตรงขาออกจากไทยไปอาเซยีนเป็นรายประเทศ จะพบว่า ในช่วง
ปี พ.ศ.2548-2554 ไทยเขา้ไปลงทุนโดยตรงในสงิคโปรม์ากทีสุ่ดโดยคดิเป็นสดัสว่นของมลูค่าการลงทุน
เฉลี่ยรอ้ยละ 34 ของมลูค่าการลงทุนของไทยในอาเซยีนทัง้หมด รองลงมาคอื เมยีนมาร ์(รอ้ยละ 21) 
มาเลเซยี (รอ้ยละ 14) อนิโดนีเซยี (รอ้ยละ 11) และเวยีดนาม (รอ้ยละ 9) ทัง้น้ี สดัส่วนการลงทุนเฉลี่ย
ของไทยใน CLMV คดิเป็นรอ้ยละ 38 ของการลงทุนโดยตรงจากไทยไปอาเซยีนทัง้หมดในช่วงปี พ.ศ.
2548-2554 (ดตูารางที ่11) 
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ตารางท่ี 11 มลูค่าการลงทุนโดยตรงขาออกจากไทยไปอาเซียน ปี พ.ศ.2548-2554 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ประเทศ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 
สดัสว่นเฉลีย่
ต่อทัง้หมด 

กมัพชูา 958 2,036 1,461 1,767 678 1,124 20,765 2.8 
ลาว 85 1,070 1,748 6,881 6,739 8,898 23,533 4.8 
เมยีนมาร ์ 4,520 3,148 68,350 52,418 45,410 5,441 31,560 20.9 
เวยีดนาม 4,140 3,552 2,571 6,362 5,401 6,697 66,172 9.4 

CLMV 9,703 9,806 74,131 67,428 58,228 22,159 142,030 38 
บรไูน 0 0 0 0 0 0 948 0.1 
อนิโดนีเซยี 1,375 1,246 589 4,654 2,363 2,633 94,406 10.6 
มาเลเซยี 981 2,190 5,280 12,457 12,304 9,145 94,172 13.5 
ฟิลปิปินส ์ 845 628 706 259 302 1,385 32,933 3.7 
สงิคโปร ์ 17,131 19,815 12,436 34,222 41,572 74,246 146,509 34.2 
รวมอาเซยีน 30,036 33,684 93,141 119,019 114,767 109,568 510,999 100 
ทีม่า: คาํนวณจากขอ้มลูของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 
เมื่อพจิารณาเฉพาะบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ทีม่มีูลค่า

ตลาดสงูทีสุ่ด 100 อนัดบัแรก (SET100)11 พบว่า ณ ปี พ.ศ.2554 บรษิทัไทย 48 แหง่ไดอ้อกไปดาํเนิน
ธุรกจิในต่างประเทศในรปูของการจดัตัง้บรษิทัลูกและบรษิทัรว่มทุนมากถงึ 521 บรษิทั โดยในจาํนวนน้ี
เป็นการเขา้ไปลงทุนในอาเซยีนมากถงึ 216 บรษิทั12  และในจาํนวน 216 บรษิทัน้ี การลงทุนเกดิขึน้ใน
หมวดพลงังานและสาธารณูปโภคมากทีส่ดุ (53 บรษิทั) รองลงมาคอื วสัดุก่อสรา้ง (38 บรษิทั) ปิโตรเคมี
และเคมภีณัฑ ์(28 บรษิทั) พาณิชย ์(17 บรษิทั) และพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(17 บรษิทั) เป็นต้น   
ขณะทีก่ารดําเนินธุรกจิใน CLMV ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในธุรกจิพลงังานและสาธารณูปโภค วสัดุ
ก่อสรา้ง และการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์(ดตูารางที ่12) ทัง้น้ี ตวัอยา่งของรายชื่อของบรษิทัใน SET100 
ทีเ่ขา้ไปตัง้บรษิทัลกูและบรษิทัรว่มทุนในอาเซยีนแสดงอยูใ่นภาคผนวก ค 

 
  

                                                
11 บรษิทัใน SET100 เป็นการคํานวณค่าดชันีระหว่าง 1 ก.ค. พ.ศ.2555 ถงึ 31 ธ.ค. พ.ศ.2555 โดยสาํนักงานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
12 48 บรษิทัทีอ่อกไปดําเนินธุรกจิในต่างประเทศในรปูการจดัตัง้บรษิทัลูกและบรษิทัรว่มทุนทัว่โลกมากถงึ 521 บรษิทั โดยเขา้ไปใน
อาเซยีนมากถงึ 216 บรษิทั รองลงมาคอื เอเชยีอื่นๆ เชน่ จนี ฮอ่งกง และอนิเดยี (108 บรษิทั) อเมรกิา (105 บรษิทั) ยุโรป (55 บรษิทั) โอ
เชยีเนีย (27 บรษิทั) และแอฟรกิา (10 บรษิทั) ในบรรดา 216 บรษิทัลูกหรอืรว่มทุนในอาเซยีนน้ี หากพจิารณาเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชกิ
อาเซยีนเดมิพบวา่ เป็นการดาํเนินธุรกจิในอนิโดนีเซยีมากทีสุ่ด (45 บรษิทั) รองลงมาคอื สงิคโปร ์(38 บรษิทั) ฟิลปิปินส ์(23 บรษิทั) 
มาเลเซยี (22 บรษิทั) ขณะที ่ในกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีนใหมน่ัน้ เป็นการดาํเนินธุรกจิในเวยีดนามมากทีสุ่ด (33 บรษิทั) รองลงมาคอื 
กมัพชูา (24 บรษิทั) ลาว (23 บรษิทั) และเมยีนมาร ์(8 บรษิทั)  
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ตารางท่ี 12 การลงทุนของบริษทัใน SET100 ในอาเซียน ณ ปี พ.ศ. 2554 

หมวดธุรกจิ* 
จาํนวนบรษิทัลกูและบรษิทัรว่มทนุ (บรษิทั) 

อาเซยีนเดมิ CLMV รวม 
พลงังานและสาธารณูปโภค 31 22 53 
วสัดุก่อสรา้ง 24 14 38 
ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ ์ 24 4 28 
พาณิชย ์ 11 6 17 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 6 11 17 
หมวดธุรกจิอื่นๆ** 4 9 13 
ธุรกจิการเกษตร 8 4 12 
ขนสง่และโลจสิตกิส ์ 8 3 11 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 4 7 11 
อาหารและเครือ่งดืม่ 2 3 5 
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกส ์ 4 - 4 
ธนาคาร 2 2 4 
การแพทย ์ - 2 2 
การทอ่งเทีย่วและสนัทนาการ - 1 1 

รวม 88 128 216 
หมายเหตุ: * หมวดธุรกจิหมายถงึลกัษณะการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัลกูในต่างประเทศ ซึง่อาจแตกต่างจากหมวดธุรกจิ

ของบรษิทัแมท่ีอ่ยูใ่นไทย 
 ** หมวดธุรกจิอื่นๆ เชน่ เหมอืงอลมูเินียม การผลติกระดาษ และบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ 
ทีม่า:        รวบรวมจากรายงาน 56-1 ของบรษิทั SET100  

3.2.2 การลงทุนโดยตรงขาเข้าจากอาเซียนมาไทย   

ในบรรดาประเทศสมาชกิอาเซยีนนัน้ ประเทศทีม่สีดัสว่นเฉลีย่ของการลงทุนโดยตรงมาไทยมาก
ที่สุดในช่วงปี พ.ศ.2548-2554 คอื สงิคโปร ์(รอ้ยละ 82) รองลงมาคอื มาเลเซยี (รอ้ยละ 12) และ 
ฟิลปิปินส ์(รอ้ยละ 2) ขณะทีม่ลูค่าการลงทุนจาก CLMV รวมคดิเป็นสดัสว่นเฉลีย่เพยีงรอ้ยละ 2 ของ 
มลูคา่การลงทุนโดยตรงจากอาเซยีนทัง้หมด 

ตารางท่ี 13 มลูค่าการลงทุนโดยตรงขาเข้าจากอาเซียนมาไทย ปี พ.ศ. 2548-2554  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ประเทศ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 สดัสว่นเฉลีย่ต่อทัง้หมด 
กมัพชูา 71 76 38 29 204 150 431 0.1 
ลาว 34 1,291 1,289 2 12 13 2,620 0.5 
เมยีนมาร ์ 4 26 35 583 23 33 8,075 0.8 
เวยีดนาม 56 14 21 33 58 14 4,724 0.4 

CLMV 166 1,408 1,383 647 298 210 15,850 1.8 
บรไูน 270 101 9 80 20 24 357 0.1 
อนิโดนีเซยี 190 327 295 338 74 243 17,237 1.7 
มาเลเซยี 4,930 19,357 15,442 10,302 32,756 14,234 33,054 11.9 
ฟิลปิปินส ์ 1,244 549 7,654 7,413 593 211 6,429 2.2 
สงิคโปร ์ 145,189 272,294 151,238 112,024 56,236 84,208 79,921 82.3 
รวมอาเซยีน 151,989 294,036 176,022 130,804 89,976 99,130 152,848 100.0 
ทีม่า: คาํนวณจากขอ้มลูของธนาคารแหง่ประเทศไทย 



26 พฤศจกิายน 2555 ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร ์บ ีโรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์เซน็ทรลัเวลิด ์ 25 

โดยสรุป ในด้านการลงทุน มูลค่าของการลงทุนโดยตรงของไทยในอาเซียนได้เพิ่มขึ้นจน
มากกวา่ทีอ่าเซยีนเขา้มาลงทุนในไทยแลว้   โดยอาเซยีนกลายเป็นแหล่งการลงทุนทีส่าํคญัทีสุ่ดของไทย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การลงทุนของไทยใน CLMV ซึง่คดิเป็นสดัสว่นเฉลีย่รอ้ยละ 38 ของมลูค่าการลงทุน
โดยตรงของไทยในอาเซยีนทัง้หมด และในดา้นการลงทุนจากต่างประเทศมาไทย อาเซยีนเป็นผูล้งทุน
โดยตรงในไทยสูงสุด รองจากญี่ปุ่น   ขอ้มูลทีก่ล่าวมาทัง้หมดชีใ้หเ้หน็ว่า ไดเ้กดิความเชื่อมโยงดา้น
เงินทุนระหว่างไทยกับอาเซียน โดยธุรกิจไทยเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในฐานะนักลงทุนในอาเซียน
โดยเฉพาะ CLMV 

 
3.3 แรงงาน13 

การเคลื่อนย้ายแรงงานที่เกิดขึ้นในไทย ส่วนใหญ่เป็นการเคลื่อนยา้ยแรงงานไร้ทกัษะ (หรอื
แรงงานทกัษะตํ่า) จากประเทศเพื่อนบา้นเขา้มาทํางานในไทย ซึง่ไม่เกีย่วขอ้งกบั AEC แต่ประการใด    
ทัง้น้ี ในปี พ.ศ.2553 แรงงานจากอาเซยีนทีเ่ขา้มาทํางานในประเทศไทยมจีํานวนสงูถงึ 1.18 ลา้นคน 
(รอ้ยละ 87 ของแรงงานต่างดา้วทีไ่ดร้บัอนุญาตทาํงานในประเทศไทยทัง้หมด) โดยในจาํนวนน้ีแรงงาน
จากเมยีนมารม์สีดัส่วนสูงที่สุด (รอ้ยละ 80 ของแรงงานจากอาเซยีนที่ไดร้บัอนุญาต) รองลงมาคอื 
กมัพชูา (รอ้ยละ 10) และลาว (รอ้ยละ 9) (ดตูารางที ่14) อยา่งไรกต็าม เชื่อกนัว่า แรงงานต่างดา้วใน
ความเป็นจรงิมจีาํนวนสงูกวา่ตวัเลขของทางการดงักล่าวหลายเทา่  

ตารางท่ี 14 แรงงานจากอาเซียนในไทย ณ ปี พ.ศ.2553 

ประเทศ จาํนวน (คน) สดัส่วน (ร้อยละ) 

เมยีนมาร ์ 944,296 79.71 
กมัพชูา 122,607 10.35 
ลาว 106,125 8.96 
ฟิลปิปินส ์ 7,007 0.59 
มาเลเซยี 2,230 0.19 
สงิคโปร ์ 1,530 0.13 
อนิโดนีเซยี 606 0.05 
เวยีดนาม 312 0.03 
รวม 1,184,713 100 

หมายเหตุ:  ขอ้มลูจาํนวนแรงงานต่างดา้วหมายถงึ แรงงานต่างดา้วทีไ่ดร้บัอนุญาตทาํงานคงเหลอืทัว่ราชอาณาจกัรทัง้
แรงงานที่เข้าเมืองถูกกฎหมายและแรงงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งได้รบัการผ่อนผนัให้ทํางานใน
ประเทศเป็นการชัว่คราว  

ทีม่า: คาํนวณจากขอ้มลูของสาํนกับรหิารแรงงานต่างดา้ว 

                                                
13 ดว้ยขอ้จาํกดัของขอ้มลูเกีย่วกบัแรงงานต่างดา้วทีล่กัลอบเขา้มาทาํงานในประเทศไทย ในสว่นน้ี คณะผูว้จิยัจงึนําเสนอเฉพาะขอ้มลู
แรงงานต่างดา้วทีไ่ดร้บัอนุญาตใหท้าํงานเทา่นัน้   
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แรงงานต่างดา้วจากอาเซยีนส่วนใหญ่ทํางานกรรมกรหรอืงานรบัใชใ้นบา้น โดยมจีํานวนสูงถงึ 
1.14 ลา้นคน14 (รอ้ยละ 97 ของจาํนวนแรงงงานต่างดา้วจากอาเซยีนคงเหลอืในไทยทัง้หมด) โดยเป็น
แรงงานจากเมยีนมารจ์าํนวน 935,735 คน กมัพชูาจาํนวน 107,675 คน และลาวจาํนวน 98,889 คน  

ทัง้น้ี หากจําแนกประเภทของงานกรรมกรและงานรบัใช้ในบ้าน15 พบว่า แรงงานส่วนใหญ่
ทํางานในกจิการเกษตรและปศุสตัว์ รองลงมาคอื กจิการก่อสรา้ง และกจิการต่อเน่ืองและประมงทะเล 
และงานรบัใชใ้นบา้น (ดตูารางที ่15) 

ตารางท่ี 15 แรงงานต่างด้าวจากอาเซียนท่ีทาํงานกรรมกรและงานรบัใช้ในบา้น 

ประเภทกิจการ 
แรงงานต่างด้าวตามมติ ครม.  3 สญัชาติ 

รวม เมียนมาร ์ ลาว กมัพชูา 
รวม 932,255 812,984 62,792 56,479 
งานกรรมกร 844,329 741,213 50,290 52,826 

1.ประมง 28,918 21,781 906 6,231 
2.ต่อเน่ืองประมงทะเล 101,849 99,031 519 2,299 
3.เกษตรและปศุสตัว ์ 171,857 149,333 11,048 11,476 
4.กจิการก่อสรา้ง 148,211 129,353 5,812 13,046 
5.กจิการต่อเน่ืองการเกษตร 59,106 53,633 1,836 3,637 
6.ต่อเน่ืองปศุสตัวโ์รงฆา่สตัวช์าํแหละ 5,775 5,228 362 185 
7.กจิการรไีซเคลิ 11,954 9,725 854 1,375 
8.เหมอืงแร ่/ เหมอืงหนิ 1,224 1,187 25 12 
9.จาํหน่ายผลติภณัฑโ์ลหะ 14,000 11,745 1,521 734 
10.จาํหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่ 49,472 39,863 7,269 2,340 
11.ผลติหรอืจาํหน่ายผลติภณัฑจ์ากดนิ 5,231 4,866 238 127 
12.ผลติหรอืจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้ง 15,359 12,991 1,208 1,160 
13.แปรรปูหนิ 1,220 1,035 37 148 
14.ผลติหรอืจาํหน่ายเสือ้ผา้สาํเรจ็รปู 66,870 61,211 4,520 1,139 
15.ผลติหรอืจาํหน่ายผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 20,139 17,376 1,826 937 
16.ผลติหรอืจาํหน่ายผลติภณัฑก์ระดาษ 3,314 2,856 297 161 
17.ผลติหรอืจาํหน่ายผลติภณัฑอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 4,149 3,626 231 292 
18.ขนถ่ายสนิคา้ทางบก น้ํา / คลงัสนิคา้ 7,577 6,321 216 1,040 
20.คา้สง่ คา้ปลกี แผงลอย 38,521 32,900 4,000 1,621 
21.อู่ซ่อมรถ ลา้ง อดัฉีด 5,550 4,517 752 281 
22.สถานีบรกิารน้ํามนั แกส็ เชือ้เพลงิ 3,971 3,041 706 224 
23.สถานศกึษา มลูนิธ ิสมาคม สถานพยาบาล 1,045 923 83 39 
24.การใหบ้รกิารต่างๆ 79,017 68,671 6,024 4,322 

งานรบัใชใ้นบา้น 87,926 71,771 12,502 3,653 
25. ผูร้บัใชใ้นบา้น 87,926 71,771 12,502 3,653 

ทีม่า: คาํนวณจากขอ้มลูของสาํนกับรหิารแรงงานต่างดา้ว 

                                                
14 เป็นผลรวมของแรงงานต่างดา้วประเภทพสิจูน์สญัชาตทิีเ่ขา้เมอืงมาถูกกฎหมายและแรงงานต่างดา้วประเภทมต ิครม. 3 สญัชาต ิทีเ่ขา้
เมอืงมาโดยผดิกฎหมาย 
15 ขอ้มลูทีเ่ขา้ถงึไดแ้ละสามารถจาํแนกประเภทงานต่างๆ ทีอ่ยูใ่นหมวดงานกรรมกรและงานรบัใชใ้นบา้นของแรงงานกค็อื แรงงานต่างดา้ว
ประเภทมต ิครม. 3 สญัชาต ิซึง่คดิเป็น 932,255 คน จากจาํนวนแรงงานต่างดา้วจากอาเซยีนทัง้หมดทีท่าํงานกรรมกรและงานรบัใชใ้นบา้น
จาํนวน 1.14 ลา้นคน   
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โดยสรปุ ในดา้นการเคลื่อนยา้ยแรงงาน แรงงานไรท้กัษะจากประเทศเพื่อนบา้นไดเ้ขา้มาทาํงาน
ในประเทศไทยมากมายจนกลายเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัซึง่ขาดไมไ่ดข้องกําลงัแรงงานในประเทศไทย
ในปจัจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานประเภทกรรมกรและรบัใชใ้นบา้น  โดยการเขา้มาในประเทศไทย
ดงักล่าว ไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบัความตกลงเคลื่อนยา้ยแรงงานใน AEC แต่ประการใด  

 

3.4 สรปุ 

แมป้ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนตามความหมายใน AEC Blueprint จะยงัเป็นเรื่องทีห่า่งไกลจาก
ความเป็นจรงิกต็าม  เศรษฐกจิไทยกไ็ดผ้นวกเขา้กบัเศรษฐกจิอาเซยีน โดยเฉพาะ CLMV อยา่งลกึซึง้ 
ทัง้โดยผ่านการคา้ระหว่างประเทศ การลงทุนโดยตรง และการเคลื่อนยา้ยแรงงานไรฝี้มอื  ซึง่ก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อเศรษฐกจิไทยเป็นอยา่งมาก  และยงันําซึง่โอกาสต่างๆ มาสูป่ระเทศไทย ดงัทีจ่ะกล่าวต่อไป
ในหวัขอ้ที ่4  

 
4. โอกาส (Opportunities) 

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิในภูมภิาคอาเซยีนนํามาซึง่โอกาสทีส่าํคญัต่อประเทศไทยอย่างน้อย
ใน 3 ดา้นคอื  หน่ึง การใชอ้าเซยีนเป็นฐานการผลติ (production base) เพื่อช่วยแกไ้ขปญัหาต่างๆ ที่
อุตสาหกรรมไทยประสบอยูใ่นปจัจุบนั  สอง การเขา้ถงึตลาดขนาดใหญ่ซึง่ในอนาคตจะรวมกนัเป็นหน่ึง
เดยีว (single market)  ซึง่ทําใหป้ระเทศไทยและประเทศอาเซยีนอื่นสามารถดงึดดูการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) ไดม้ากขึน้  สาม ไทยยงัสามารถใชป้ระโยชน์จากอาเซยีนในการเป็นเวท ี(platform) 
ในการรวมกลุ่มทางภมูภิาคทีข่ยายต่อเน่ืองไปไดอ้กีในอนาคต เชน่ ASEAN+3 (จนี ญีปุ่น่ และเกาหลใีต)้ 
และความตกลงพนัธมติรทางเศรษฐกจิระดบัภูมภิาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: 
RCEP) หรอืทีเ่รยีกในชื่อเดมิว่า ASEAN+6 (จนี ญีปุ่น่ เกาหลใีต ้ออสเตรเลยี นิวซแีลนด ์และอนิเดยี) 
เป็นตน้    ทัง้น้ี ประเทศไทยจะเป็นประเทศหน่ึงทีไ่ดป้ระโยชน์จากการรวมกลุ่มในภูมภิาคอาเซยีนมาก
ทีส่ดุ เน่ืองจากมทีีต่ ัง้ทางภมูศิาสตรเ์ป็นศนูยก์ลางของการเชื่อมต่อในภมูภิาค (regional hub)    

(1) โอกาสจากการใช้อาเซียนเป็นฐานการผลิต 

ประเทศไทยสามารถใช้อาเซียนเป็นฐานการผลิตเพื่อแก้ไขปญัหาสําคัญที่เกิดขึ้นใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลติของไทย ทัง้การขาดแคลนแรงงาน ซึง่ทาํใหค้่าจา้งแรงงานเพิม่สงูขึน้ การขาด
แคลนพลงังานและทรพัยากรธรรมชาต ิตลอดจนการขาดทีต่ ัง้ของอุตสาหกรรมทีใ่ชทุ้นเขม้ขน้ เชน่ เหลก็
ตน้น้ําและปิโตรเคม ี  

• แรงงาน 

ประเทศไทยประสบปญัหาแรงงานตึงตัวมานาน ซึ่งสะท้อนจากอตัราการว่างงานที่ตํ่ามาก 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มแรงงานไรฝี้มอืหรอืแรงงานทกัษะตํ่า โดยภาพที ่4 แสดงใหเ้หน็ว่า จาํนวนคน
ว่างงานไดล้ดลงอย่างต่อเน่ือง ทําใหใ้นปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมจีํานวนคนว่างงานเพยีง 264,000 
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 การขาดแคลนแรงงานทาํใหค้า่จา้งแรงงานในประเทศไทยมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้อยา่งต่อเน่ือง แม้
ในช่วงก่อนที่รฐับาลจะมนีโยบายปรบัค่าแรงขัน้ตํ่าครัง้ใหญ่    โดยในปี พ.ศ. 2554 ค่าจา้งแรงงานใน
โรงงานในประเทศไทยสงูกว่าหลายประเทศในอาเซยีน โดยเฉพาะ CLMV ดงัจะเหน็ไดจ้ากภาพที ่6  
กล่าวคอื ค่าจ้างแรงงานในกรุงเทพอยู่ที่ระดบั 286 ดอลลาร์สหรฐัต่อเดอืน ขณะที่ ค่าจ้างแรงงานใน    
จาการต์า โฮจมินิห ์และยา่งกุง้อยูท่ีร่ะดบั 209, 130 และ 68 ดอลลารส์หรฐัต่อเดอืน ตามลําดบั    ทัง้น้ี 
ปญัหาของค่าจา้งแรงงานทีส่งูขึน้ในประเทศไทยไดส้่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการผลติทีใ่ช้
แรงงานเขม้ขน้ เชน่ สิง่ทอและเครือ่งนุ่งหม่ และรองเทา้และเครือ่งหนงั มาหลายปีแลว้   

ภาพท่ี 6 เงินเดือนของแรงงานในโรงงานทัว่ไปในเมืองสาํคญัของอาเซียนปี พ.ศ. 2551-2554 

 
ทีม่า: ผลสาํรวจจากบรษิทัญีปุ่น่ทีล่งทุนในประเทศต่างๆ โดย JETRO. The 19th – 22nd Survey of Investment 

related Costs in Asia and Oceania (2008-2011). 
 

แนวทางหน่ึงของการปรบัตวัของผูป้ระกอบการไทยต่อปญัหาแรงงานคอื การยา้ยฐานการผลติ
ไปยงัประเทศทีม่คี่าแรงตํ่ากว่า ซึง่มกีําลงัแรงงานมากพอ (ดูตารางที ่16) เช่น เมยีนมาร ์(แรงงาน 27.6 
ลา้นคนและอตัราการว่างงานรอ้ยละ 4) กมัพชูา (แรงงาน 7.7 ลา้นคนและอตัราการว่างงานรอ้ยละ 1.6) 
และเวยีดนาม (แรงงาน 50.1 ลา้นคนและอตัราการวา่งงานรอ้ยละ 4.6) ซึง่ไดเ้กดิขึน้อยา่งต่อเน่ืองแลว้ 
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ตารางท่ี 16 กาํลงัแรงงาน (labor force) ในประเทศท่ีมีค่าแรงตํา่กว่าไทย ปี พ.ศ. 2552 

ประเทศ 
กาํลงัแรงงาน 

(ล้านคน) 
อตัราการว่างงาน 

(ร้อยละ) 

กมัพชูา 7.7 1.6 
เมยีนมาร ์ 27.6 4.01 
ลาว 3 1.27 
อนิโดนีเซยี 116.4 7.8 
เวยีดนาม 50.1 4.6 

ทีม่า: รวบรวมจากขอ้มลูของธนาคารโลกและสาํนกัเลขาธกิารอาเซยีน  
 

• พลงังานและทรพัยากรธรรมชาต ิ

ประเทศไทยมกีารใชพ้ลงังานสงูขึน้ตามการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ อยา่งไรกต็าม การ
ผลติพลงังานในประเทศมจีํากดัและไม่เพยีงพอต่อปรมิาณความตอ้งการใชใ้นประเทศ เช่น ปรมิาณการ
ใชก๊้าซธรรมชาตใินประเทศสงูกว่าปรมิาณการผลติในประเทศนบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นตน้มา (ดภูาพ
ที ่7) ในขณะทีป่รมิาณการใชถ่้านหนิและลกิไนตใ์นประเทศกเ็พิม่สงูขึน้อยา่งต่อเน่ืองนบัจากปี พ.ศ. 2549 
(ดภูาพที ่8) ทาํใหต้อ้งมกีารนําเขา้พลงังานจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอาเซยีนสงูขึน้ในช่วงหลงัดงัน้ี (ดู
ตารางที ่17 ประกอบ)   

- การนําเขา้ไฟฟ้าจากลาว: ในปีพ.ศ. 2554 ประเทศไทยมปีรมิาณการใช้ไฟฟ้าทัง้สิ้น 

148,855 ลา้นกโิลวตัตช์ัว่โมง และนําเขา้ไฟฟ้าจากลาว 10,825 กโิลวตัตช์ัว่โมง  

- การนําเขา้ก๊าซธรรมชาตจิากเมยีนมาร:์  ในปีพ.ศ. 2554 ประเทศไทยมปีรมิาณการใชก๊้าซ

ธรรมชาตใินประเทศ 4,143 ลา้นลูกบาศกฟุ์ตต่อวนั และนําเขา้จากเมยีนมาร ์ 830 ลา้น

ลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั 

- การนําเขา้ถ่านหนิและลกิไนตจ์ากอนิโดนีเซยี:  ในปี 2554 ประเทศไทยมปีรมิาณการใชถ่้าน

หนิและลกิไนต ์35,299 พนัตนั และนําเขา้จากอาเซยีนสงูถงึ 12,982 พนัตนั โดยในจาํนวน

น้ีเป็นการนําเขา้จากอนิโดนีเซยี 12,275 พนัตนั 
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ภาพท่ี 7 ปริมาณการใช้ การผลิตในประเทศและการนําเข้ากา๊ซธรรมชาติ  

 
หน่วย: ลกูบาศกฟุ์ตต่อวนั (MMSCFPD) 
ทีม่า: สาํนกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
 

ภาพท่ี 8 ปริมาณการใช้และการนําเข้าถ่านหินและลิกไนตข์องไทย  

 
หน่วย: พนัตนั 
ทีม่า: สาํนกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน; กระทรวงพาณิชย ์
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ตารางท่ี 17 ปริมาณการใช้และนําเข้าพลงังานของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 

รายการ 
ไฟฟ้า 

(ล้านกิโลวตัตช์ัว่โมง) 

กา๊ซธรรมชาติ 

(ลกูบาศกฟ์ตุต่อวนั) 

ถ่านหินและลิกไนต ์

(พนัตนั) 

ปรมิาณการใชใ้นประเทศ 148,855 4,143 35,299 

ปรมิาณการนําเขา้จาก

ต่างประเทศทัง้หมด 
10,825 830 16,337 

ปรมิาณการนําเขา้จาก

อาเซยีนรวม 

10,825 

 
830 

12,982 

 

ปรมิาณการนําเขา้จาก

อาเซยีนรายประเทศ 

ลาว 10,710 

มาเลเซยี 115  

เมยีนมาร ์830 อนิโดนีเซยี 12,275 
ลาว 406 
เวยีดนาม 246 

อื่นๆ 55 

หมายเหตุ: ขอ้มลูการนําเขา้ถ่านหนิและลกิไนตร์ายประเทศคดิจากการนําเขา้สนิคา้ในพกิดั HS2701-2704  
ทีม่า:  คํานวณจากข้อมูลของสํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย  
 

ปญัหาการไมส่ามารถผลติพลงังานใหเ้พยีงพอต่อปรมิาณการใชใ้นประเทศส่วนหน่ึงเกดิขึน้จาก
การขาดแคลนทีต่ัง้โรงไฟฟ้า  ซึง่เป็นปญัหาเดยีวกนักบัการขาดทีต่ ัง้ของโรงงานอุตสาหกรรมทีใ่ชเ้งนิทุน
เขม้ขน้ เชน่ โรงงานเหลก็ตน้น้ํา     แนวทางหน่ึงของผูป้ระกอบการไทยในการแกไ้ขปญัหาดงักล่าวกค็อื 
การยา้ยทีต่ ัง้โรงงานอุตสาหกรรมไปยงัประเทศในอาเซยีนทีม่พีืน้ทีใ่หต้ัง้โรงงาน ตลอดจนมพีลงังานและ
ทรพัยากรอื่นๆ อยา่งเพยีงพอ   

ประเทศในอาเซยีนหลายแหง่มศีกัยภาพดา้นพลงังานคอ่นขา้งมาก เชน่ (ดภูาพที ่9 ประกอบ) 
- อาเซยีนตอนบน มแีหล่งพลงังานน้ําทีส่าํคญั ไดแ้ก่ แม่น้ําโขงของประเทศในอนุภูมภิาคลุ่ม

แมน้ํ่าโขง และแมน้ํ่าสาละวนิของเมยีนมาร ์

- อาเซยีนตอนกลางและตอนล่าง มแีหล่งน้ํามนัและก๊าซธรรมชาติที่สําคญั ไดแ้ก่ มาเลเซยี 

อนิโดนีเซยี บรไูน เวยีดนาม และเมยีนมาร ์

- อาเซยีนตอนล่าง มแีหล่งถ่านหนิและลกิไนตท์ีส่าํคญั ไดแ้ก่ อนิโดนีเซยี 
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ภาพท่ี 9 ศกัยภาพด้านทรพัยากรพลงังานของอาเซียน 

 
ทีม่า: รวบรวมจาก ASEAN Power Grid < http://www2.egat.co.th/apg/>  

(2) โอกาสจากการท่ีอาเซียนจะรวมกนัเป็นตลาดเดียว (single market) ในอนาคต 

การรวมกลุ่มในอาเซยีนเป็นตลาดเดยีวในอนาคตจะทาํใหเ้กดิตลาดทีม่ขีนาดทีใ่หญ่ขึน้กว่าตลาด
ในประเทศ ซึง่มผีลในการชว่ยดงึดดูการลงทุนจากต่างประเทศเขา้มาในประเทศไทยและอาเซยีนมากขึน้  
ขนาดตลาดในอาเซยีนยงัจะใหญ่ขึน้ไปอกีในอนาคต เน่ืองจากการมปีระชากรและคนชัน้กลางเพิม่ขึน้ 
ควบคูไ่ปกบัการมขีนาดเศรษฐกจิทีใ่หญ่ขึน้ (ดภูาพที ่10) 

- จาํนวนประชากรและคนชัน้กลางทีเ่พิม่ขึน้ 

ในปี 2554 จํานวนประชากรในอาเซยีนทัง้หมดม ี598 ลา้นคนซึง่มากกว่าจาํนวน
ประชากรในประเทศไทย (64 ลา้นคน) ถงึ 9 เท่า  โดยในปี 2553 มจีาํนวนคนชัน้กลางใน
อาเซยีนมากถงึ 144 ลา้นคน17    ธนาคารเพื่อการพฒันาแหง่เอเชยี (ADB) คาดการณ์ว่า 
จาํนวนคนชัน้กลางในอาเซยีนจะเตบิโตเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 24 ของจาํนวนประชากรทัง้หมด
ในปี 2553 เป็นรอ้ยละ 65 ในอกี 20 ปีขา้งหน้า 

- ผลผลติมวลรวมในประเทศ 

อาเซยีนมขีนาดทางเศรษฐกจิใหญ่มากกว่าประเทศไทยถงึ 5 เท่าหากวดัจากมลูค่า
ของผลผลติมวลรวมในประเทศ (GDP) โดยในปีพ.ศ. 2554 อาเซยีนมผีลผลติมวลรวมใน
ประเทศทัง้สิ้น 1,851 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั ขณะที่ประเทศไทยมผีลผลติมวลรวมใน
ประเทศ 346 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั 

                                                
17 หากเปรยีบเทยีบกบัจนีและอนิเดยีนัน้ จนีมจีาํนวนประชากร 1,341 ลา้นคนและในจาํนวนน้ี เป็นคนชัน้กลาง 215 
ลา้นคน ขณะที ่อนิเดยีมปีระชากร 1,191 ลา้นคนและมคีนชัน้กลาง 60 ลา้นคน 

พลังงานนํ้า
GMS : แม่นํ้าโขง
เมียนมาร:์ แม่นํ้าสาละวิน

นํ้ามัน-ก๊าซธรรมชาติ
มาเลเซีย               บรูไน 
อินโดนีเซีย        เมียนมาร์
เวียดนาม

ถ่านหิน
อินโดนีเซีย

ไทย
ลาว

เมียนมาร์

ไทย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
มาเลเซีย

ไทย
เมียนมาร์
มาเลซีย

อินโดนีเซีย

ไทย
อินโดนีเซีย

พลังงานน้ําในการผลิตไฟฟ้า 

ปริมาณน้ํามัน

ปริมาณก๊าซธรรมชาติ

ปริมาณถ่านหิน
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ภาพท่ี 10 จาํนวนประชากรและคนชัน้กลาง และผลผลิตมวลรวมในประเทศของไทยและอาเซียน 

 
ทีม่า: รวบรวมจากขอ้มลูของธนาคารโลกและธนาคารเพือ่การพฒันาเอเชยี 

 

(3) โอกาสจากการใช้อาเซียนเป็นเวที (platform) ในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน
ภมิูภาคท่ีขยายต่อเน่ืองไปอีก 

อาเซยีนยงัเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในดา้นการเป็นเวท ี(platform) ในการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกจิทีใ่หญ่ขึน้ในอนาคต เช่น อาเซยีน+3  ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก และ 
RCEP ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มในภูมภิาคเอเชยีแปซิฟิก   หากการรวมกลุ่มดงักล่าวประสบความสําเรจ็ 
ขนาดของตลาดกจ็ะยิง่ขยายใหญ่ขึน้หลายเทา่ เชน่ RCEP จะกลายเป็นเขตเศรษฐกจิทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด
แหง่หน่ึงในโลก  

- จาํนวนประชากรและคนชัน้กลางทีเ่พิม่ขึน้ 

ในปี 2554 จาํนวนประชากรใน อาเซยีน+3 และ อาเซยีน+6 (RCEP) จะมากกว่า
จาํนวนประชากรในอาเซยีนถงึ 33 เท่า และ 53 เท่าตามลําดบั  (ดภูาพที ่11) นอกจากน้ี 
จํานวนคนชัน้กลางเฉพาะในจนีมสีงูถงึ 215 ลา้นคน และในอนิเดยี 60 ลา้นคน และมี
แนวโน้มเตบิโตเพิม่สงูขึน้มาก โดยธนาคารเพื่อการพฒันาแหง่เอเชยี (ADB) คาดการณ์ว่า 
จาํนวนคนชัน้กลางในจนีจะเตบิโตเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 16 ของจํานวนประชากรทัง้หมดในปี
พ.ศ. 2553 เป็นรอ้ยละ 83 ในอกี 20 ปีขา้งหน้า สว่นจาํนวนคนชัน้กลางในอนิเดยีจะเพิม่ขึน้
จากรอ้ยละ 5 ของจาํนวนประชากรทัง้หมดในปี 2553 เป็นรอ้ยละ 68 ในอกี 20 ปีขา้งหน้า18 

 

                                                
18 องคก์ารเพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD) ได้
คาดการณ์วา่ ในปี 2030 ภูมภิาคทีม่สีดัสว่นของจาํนวนชนชัน้กลางต่อจาํนวนประชากรทัง้หมดมากทีสุ่ดคอื เอเชยีแปซฟิิก (รอ้ยละ 66) 
รองลงมาคอื ยุโรป (รอ้ยละ 14) และอเมรกิาเหนือ (รอ้ยละ 7) ด ูKharas (2010) 

GDP         หน่วย: US$ billion 

ไทย

อาเซียน

345

1,851

5 เท่า

9 เท่า

64

598

2010 2030

24%

65%

ประชากร     หน่วย: ล้านคน คนช้ันกลาง      หน่วย: %
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- ผลผลติมวลรวมในประเทศ 

อาเซยีน+3 และอาเซยีน+6 (RCEP) มขีนาดทางเศรษฐกจิใหญ่มากกว่าอาเซยีนถงึ 
40 และ 48 เทา่ตามลาํดบั โดยในปี พ.ศ. 2554 ภูมภิาคทัง้สองมผีลผลติมวลรวมในประเทศ
ทัง้สิน้ 13,973 และ 16,761 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั ตามลาํดบั  

 
ภาพท่ี 11 จาํนวนประชากรและคนชัน้กลาง และผลผลิตมวลรวมในประเทศของอาเซียน                     

และอาเซียน+3 และอาเซียน+6 (RCEP) 

 
ทีม่า: รวบรวมจากขอ้มลูของธนาคารโลก; ธนาคารเพือ่การพฒันาเอเชยี; สาํนกังานเลขาธกิารอาเซยีน 

 
ทัง้น้ี การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจดงักล่าว จะยิ่งทําให้การค้าภายในภูมิภาค (intra-regional 

trade) ขยายตวัเพิม่มากขึน้ไปอกี   ภาพที ่12 แสดงใหเ้หน็ว่า สดัสว่นของการคา้ภายในภูมภิาคเพิม่ขึน้
อยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2554 สดัสว่นการคา้ภายในอาเซยีนคดิเป็นรอ้ยละประมาณ 25 ของมลูค่าการคา้
ทัง้หมด และสดัสว่นการคา้ภายในอาเซยีน+3 และอาเซยีน+6 (RCEP) คดิเป็นรอ้ยละ 39 และ 44 ของ
มลูคา่การคา้ทัง้หมด  

 
  

5 เท่า
16,761

อาเซียน+6

1,851
อาเซียน

13,973

อาเซียน+3

345
ไทย

40 เท่า 48 เท่า

64 598 2,116 3,358

5 เท่า

9 เท่า
33 เท่า

52 เท่า

GDP         หน่วย: US$ billion 

ประชากร     หน่วย: ล้านคน
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ภาพท่ี 12 สดัส่วนของการค้าภายในภมิูภาค (intra-regional trade) 

 
ทีม่า: JETRO (2012) 

 

• โอกาสเฉพาะสาํหรบัประเทศไทยจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในอาเซียน 

คณะผูว้จิยัเชื่อวา่  ประเทศไทยจะไดป้ระโยชน์จากการรวมกลุ่มในภูมภิาคมากทีสุ่ดประเทศหน่ึง 
เน่ืองจากการมทีีต่ ัง้ทางภูมศิาสตรเ์ป็นศูนยก์ลาง (hub) ของการเชื่อมต่อในภูมภิาค กล่าวคอื ประเทศ
ไทยม ี33 จงัหวดัซึง่ตดิกบัประเทศเพื่อนบา้น ทําใหก้ารขนส่งทางบกเกดิขึน้ไดโ้ดยงา่ย ดงัจะเหน็ว่า 
ระเบยีงเศรษฐกจิ (economic corridors) ในภูมภิาคทีส่ําคญัลว้นต้องผ่านประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น 
East-West Corridor (เชื่อมเมยีนมาร ์ไทย ลาว เวยีดนาม) North-South Corridor (เชื่อมจนีตอนใต ้
พมา่ ไทย ลาว เวยีดนาม) และ Southern Corridor (เชื่อมท่าเรอืน้ําลกึทวายของเมยีนมาร ์แหลมฉบงั
ของไทย และกมัพชูา) ดงัแสดงในภาพที ่13 
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ภาพท่ี 13 ระเบียงเศรษฐกิจซ่ึงเช่ือมต่อประเทศไทยกบัประเทศเพ่ือนบา้น 

 
ทีม่า: เวบ็ไซตศ์นูยศ์กึษาอนุภมูภิาคลุม่น้ําโขง มหาวทิยาลยันครพนม <http://www.npu.ac.th> 

 
การที่ประเทศไทยมทีี่ตัง้ภูมศิาสตรท์ี่ไดเ้ปรยีบดงักล่าว ส่งผลใหป้ระเทศไทยมโีอกาสที่สําคญั 

ไดแ้ก่ 
1. ความสะดวกต่อการยา้ยหรอืขยายฐานการผลติสนิค้า ซึ่งมมีูลค่าเพิม่ไม่สูงไปยงัประเทศ

เพื่อนบ้าน ควบคู่ไปกบัการยกระดบัการผลติในประเทศใหม้มีูลค่าเพิม่สูงขึน้ แล้วทําการ
เชื่อมโยงเครอืขา่ยการผลติ (production network) เหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนัดว้ยโครงขา่ยคมนาคม 

2. การที่มเีสน้ทางขนส่งสายสําคญัผ่านประเทศไทย ทําใหป้ระเทศไทยสามารถสรา้งบรกิาร
ต่างๆ ขึน้มารองรบัได้ เช่น บรกิารขนส่งและโลจสิติกส ์บรกิารโรงแรมและการท่องเที่ยว 
บรกิารศนูยแ์สดงสนิคา้หรอืสถานทีจ่ดัประชุม โรงพยาบาล และสถานบนัเทงิ เป็นตน้ 

3. ความเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong 
Subregion-GMS) เปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถใช้เงนิบาทเป็นเงนิสกุลหลกัในการ
คา้ขายในภูมภิาค ควบคู่ไปกบัเงนิสกุลหลกัคอื ดอลลารส์หรฐั หากรฐับาลไทยเหน็ว่า การ
ดาํเนินการดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่เศรษฐกจิไทย โดยไม่ก่อใหเ้กดิความเสีย่งจาก
การเกง็กาํไรคา่เงนิ หรอืสรา้งปญัหาต่อการกาํหนดนโยบายการเงนิ  

โดยสรุป การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิในภูมภิาคอาเซยีนนํามาซึง่โอกาสทีส่ําคญัต่อประเทศไทย
ทัง้การใช้อาเซียนเป็นฐานการผลิต  การเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ และการใช้อาเซียนเป็นเวทีในการ
รวมกลุ่มทางภมูภิาคในอนาคต  ตลอดจนการเกบ็เกีย่วประโยชน์จากการเป็นศูนยก์ลางของการเชื่อมต่อ
ในภมูภิาค    
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5. ความท้าทายของประเทศไทย  
 
ความทา้ทายทีส่าํคญัคอื จะทําอย่างไรใหป้ระเทศไทยไดป้ระโยชน์สงูสุดจากโอกาสทีม่ากบัการ

รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมภิาคที่เกิดขึ้น?  ประเด็นที่ควรตระหนักก็คือ การได้ประโยชน์จากการ
รวมกลุ่มในภูมภิาคมใิช่สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้โดยอตัโนมตั ิแต่ตอ้งอาศยัการกําหนดนโยบายและมาตรการของ
ภาครฐั และการดําเนินการของธุรกิจที่เหมาะสม  ในความเหน็ของคณะผู้วจิยั ภาครฐั ธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคสว่นต่างๆ ในประเทศไทยควรมทีา่ทแีละแนวทางดาํเนินการใน 3 ดา้น ดงัต่อไปน้ี19   

 
5.1 การปฏิรปูเชิงโครงสรา้งและกฎระเบียบ (structural and regulatory reform) 
 
รฐัควรดาํเนินการปฏริปูเชงิโครงสรา้งและกฎระเบยีบในประเทศในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
ประการทีห่น่ึง ควรเรง่การเปิดเสรกีารคา้สนิคา้ (trade in goods) อยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะการ

ลดตน้ทุนจากการใชส้ทิธปิระโยชน์ดา้นภาษศุีลกากร จากการปรบัใหก้ฎวา่ดว้ยแหล่งกาํเนิดสนิคา้ (rules 
of origin) มคีวามยดืหยุน่มากขึน้ โดยควรเจรจากบัประเทศสมาชกิอาเซยีน เพื่อปรบัใหม้ทีางเลอืกเพิม่ขึน้
ในการใชก้ฎว่าดว้ยแหล่งกําเนิดสนิคา้ทีอ่า้งองิมลูค่าเพิม่ (value added) หรอืกฎการแปลงสภาพอยา่งมี
นยัสาํคญั (substantial transformation) ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งการผลติทีแ่ทจ้รงิของอุตสาหกรรม
ไทย และลดความเขม้งวดในการคดิการสะสมมลูคา่เพิม่ในภมูภิาค (regional accumulation)        

ประการทีส่อง ควรเรง่รดัการเปิดเสรกีารคา้บรกิาร (service liberalization) โดยเฉพาะบรกิารที่
รองรบัภาคธุรกจิ ซึง่ยงัมกีารแขง่ขนัอยา่งจาํกดัอยูใ่นปจัจุบนั  (ดรูายละเอยีดใน เดอืนเดน่, 2555) เพราะ
หากมกีารเปิดเสรเีฉพาะการคา้สนิคา้โดยไม่มกีารเปิดเสรภีาคบรกิาร จะมผีลทําใหค้่าตอบแทนของทุน
และแรงงานในสาขาบรกิารสูงกว่าของสาขาอุตสาหกรรมการผลิต โดยค่าตอบแทนที่สูงกว่าดงักล่าว
ไมไ่ดเ้กดิจากประสทิธภิาพทีส่งูกวา่ แต่เกดิจากการไดร้บัการคุม้ครองจากรฐัทีม่ากกวา่ ทาํใหภ้าคบรกิาร
แยง่ชงิทรพัยากร โดยเฉพาะแรงงานทกัษะสงูไปจากภาคอุตสาหกรรมการผลติ ควบคู่ไปกบัการทีต่น้ทุน
ในระดับสูงของภาคบริการถูกผลักมาเป็นต้นทุนของอุตสาหกรรมการผลิต  ซึ่งมีผลในการลด
ความสามารถในการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมการผลติไทยในตลาดโลก      

ทัง้น้ี ประเทศไทยควรดาํเนินการเปิดเสรกีารคา้บรกิารอยา่งเป็นเอกเทศดว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้ง
รอการเจรจากบัประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่น  เน่ืองจากการดําเนินการดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
ไทย   

 

                                                
19 ในสว่นของภาครฐั  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(2555) ไดนํ้าเสนอผลการประชุมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง
การเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน ซึง่เสนอความทา้ทายในมมุมองของภาครฐั เพือ่เสนอใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณา 
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ประการทีส่าม ควรกําหนดมาตรการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ (trade facilitation) ซึง่จะมี
ผลในการลดตน้ทุนในการประกอบการของธุรกจิ โดยเรง่ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

- ปรบัปรุงพธิกีารทางศุลกากร การตรวจสอบและกกักนัโรค (CIQ) ใหเ้ป็นระบบการ
ตรวจ ณ จุดเดยีว (single-window inspection)  ในแต่ละประเทศ และพฒันา
ต่อเน่ืองไปจนเป็นการตรวจเพยีงครัง้เดยีวในประเทศผูนํ้าเขา้สนิค้า (single-stop 
inspection)   (ดรูายละเอยีดใน เชษฐาและสเุมธ, 2555) 

- เชื่อมโยงระบบการชําระเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(payment and settlement system) 
ระหว่างประเทศไทยเขา้กบัประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อใหร้ะบบการชําระเงนิระหว่าง
ประเทศมคีวามสะดวก รวดเรว็ และมตีน้ทุนทางธุรกรรมตํ่า  

ประการทีส่ ี ่ควรกําหนดมาตรการอํานวยความสะดวกทางการลงทุน (investment facilitation) 
เพือ่สง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการไทยไปลงทุนในอาเซยีนเพิม่ขึน้ โดยดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

- ปรบัปรุงใหก้ระบวนการคนืภาษีเงนิไดข้องไทยมคีวามซบัซ้อนและยุ่งยากน้อยลง 
เพื่อใหธุ้รกจิไทยไดร้บัประโยชน์อย่างเตม็ทีจ่ากการมอีนุสญัญาภาษีซอ้น (Double 
Tax Agreement: DTA) กบัประเทศต่างๆ (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิใน  นนัทพรและ
ชดิชนก, 2555) และควรเรง่การทาํอนุสญัญาภาษซีอ้นกบักมัพชูา  

- สนับสนุนเงนิทุนแก่ธนาคารของรฐั โดยเฉพาะธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้
แหง่ประเทศไทย (EXIM Bank) ใหม้เีงนิทุนเพยีงพอสาํหรบัการสนบัสนุนธุรกจิไทย
ทีต่อ้งการไปลงทุนในต่างประเทศ หรอืจดัใหม้กีลไกในการคํ้าประกนัความเสีย่งใน
การไปลงทุนในต่างประเทศ 

- ควรตัง้หน่วยงานบรกิารแบบเบด็เสรจ็ ณ จุดเดยีว (one-stop service) ทีใ่หข้อ้มลูที่
เกี่ยวข้องกับการไปลงทุนในต่างประเทศ ทัง้ข้อมูลด้านกฎระเบียบการลงทุน 
แรงงาน ภาษี และข้อมูลด้านตลาดของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนให้
คาํปรกึษาและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ธุรกจิไทยทีต่อ้งการไปลงทุนในต่างประเทศ 
ในลกัษณะเดยีวกบั Japan External Trade Organization (JETRO) ของญีปุ่น่  

  ประการทีห่า้ ควรอาํนวยความสะดวกในการเคลื่อนยา้ยแรงงาน (labor mobility) จากประเทศ
อาเซยีนใหค้ล่องตวักว่าที่เป็นอยู่ในปจัจุบนั    โดยเฉพาะการเคลื่อนยา้ยแรงงานไรฝี้มอืหรอืทกัษะตํ่า
จากประเทศเพื่อนบา้น ซึง่มคีวามสาํคญัทางเศรษฐกจิต่อประเทศไทยมากกว่านักวชิาชพี20 เน่ืองจากมี
จาํนวนมากกวา่    แมว้า่ผลกระทบจากการเปิดใหแ้รงงานทุกประเภทสามารถเคลื่อนยา้ยไดอ้ยา่งเสร ียงั
เป็นประเดน็ทีต่อ้งไดร้บัการศกึษาในรายละเอยีดกต็าม    ประเทศไทยกจ็ะไดป้ระโยชน์มาก หากมกีาร
อาํนวยความสะดวกในการเคลื่อนยา้ยแรงงานตามกรอบการเปิดเสรทีีเ่ป็นอยูใ่นปจัจุบนัดงัต่อไปน้ี  

                                                
20 การศกึษาในต่างประเทศชีว้า่ การเปิดเสรใีหเ้กดิการเคลื่อนยา้ยแรงงานแมโ้ดยบางสว่น จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ในการขยายตวัทาง
เศรษฐกจิมหาศาลต่อทัง้ประเทศตน้ทาง (home country) และประเทศปลายทาง (host country) มากกวา่การเปิดเสรกีารคา้สนิคา้ โดย
ไมไ่ดก้่อใหเ้กดิผลกระทบในดา้นลบต่อคา่จา้งแรงงานของแรงงานในประเทศเจา้บา้นมากนกั    ดตูวัอยา่งผลการศกึษาต่างๆ เชน่ Pritchett 
(2006), Klein and Ventura (2007), Kerr and Kerr (2011), Mukand (2012) และ Blau and Kahn (2012) เป็นตน้ 
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- กาํหนดใหร้ะยะเวลาของวซ่ีา และใบอนุญาตทาํงาน (work permit) ของแรงงานต่าง
ดา้วมรีะยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สุดทีส่อดคลอ้งกนั และสามารถดาํเนินการขอไดแ้บบ
เบด็เสรจ็ ณ จุดเดยีว (single stop)  ซึง่จะช่วยลดความสญูเสยีเวลาและลดตน้ทุนที่
เกดิขึน้กบัทัง้นายจา้งและแรงงาน   

- พจิารณาขยายเวลาในการรายงานตวัของผูม้ใีบอนุญาตทํางานชัว่คราว จากทุก 90 
วันในปจัจุบัน ให้เป็นการรายงานตัวปีละ 1-2 ครัง้ ให้สอดคล้องกับอายุของ
ใบอนุญาต 

ในระยะยาว ควรพิจารณากําหนดแนวทางในการทําให้แรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย เป็น
แรงงานทีถู่กกฎหมายเพือ่คุม้ครองสทิธขิองแรงงานเหล่านัน้ และทาํใหร้ฐับาลสามารถกํากบัดแูลแรงงาน
ต่างชาตไิดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิมากขึน้ เน่ืองจากทาํใหรู้จ้าํนวนแรงงานต่างดา้วทีแ่ทจ้รงิ 

2. การกระจายประโยชน์จากการรวมกลุ่มในภมิูภาคอย่างเป็นธรรม  

 การพฒันาของประเทศไทยมรีะดบัสูงกว่าประเทศในอาเซยีนส่วนใหญ่ ยกเว้น สงิคโปร์ และ
มาเลเซยี ประกอบกบัการมทีี่ตัง้ทางภูมศิาสตรข์องประเทศที่เป็นจุดเชื่อมต่อกบัประเทศต่างๆ  ทําให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าจะได้รบัประโยชน์สูงสุดจากการรวมกลุ่มในภูมภิาค    อย่างไรก็ตาม 
ประโยชน์ทีป่ระเทศไทยไดร้บัจะมคีวามยัง่ยนืในระยะยาว กต่็อเมื่อมกีารกระจายผลประโยชน์อย่างเป็น
ธรรมใหแ้ก่ประเทศอื่นในภมูภิาคดว้ย    ผลการศกึษาของ สมชยั (2555) ชีว้่า ความเหลื่อมลํ้าดา้นสงัคม
ระหวา่งประเทศสมาชกิอาจเพิม่ขึน้จากการรวมกลุ่มในภูมภิาค สวนทางกบัการพฒันาดา้นเศรษฐกจิ ซึง่
ช่วยลดความยากจนในประเทศต่างๆ    เพื่อส่งเสรมิให้เกดิการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
ระหวา่งประเทศสมาชกิ  คณะผูว้จิยัเสนอใหม้กีารดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

ประการทีห่น่ึง รฐับาลไทยควรกลบัมาใหค้วามสําคญัต่อการใหค้วามช่วยเหลอืเพื่อการพฒันา
อยา่งเป็นทางการ (official development assistance หรอื ODA) แก่ประเทศเพื่อนบา้น ผา่นสาํนกังาน
ความรว่มมอืพฒันาเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบา้น (องคก์ารมหาชน)   ทัง้ในการใหค้วามช่วยเหลอืทาง
เทคนิค (technical assistance) และความช่วยเหลือทางการเงนิในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
โดยเฉพาะการขนส่ง  และการอํานวยความสะดวกทางการคา้   ตลอดจนการใหค้วามช่วยเหลอืดา้น
สงัคม เชน่ การศกึษา และการสาธารณสขุแก่ประเทศอาเซยีนทีม่รีะดบัการพฒันาตํ่ากวา่ไทย   

ประการที่สอง รฐับาลไทยควรให้การคุ้มครองแรงงานต่างชาติในประเทศไทย เช่น ให้การ
คุม้ครองเมื่อประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วย โดยปรบัปรุงกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวขอ้ง  จดัการศกึษาขัน้
พื้นฐานให้แก่ลูกหลานของแรงงานต่างชาติ  ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยให้การคุ้มครอง
แรงงานอยา่งเพยีงพอ เมือ่ไปลงทุนในต่างประเทศ     

ประการที่สาม รฐับาลไทยในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ควรส่งเสรมิให้
โครงการต่างๆ ทีร่ฐับาลไทยใหก้ารสนบัสนุน มผีลในการส่งเสรมิการพฒันาอยา่งยัง่ยนืในประเทศเพื่อน
บา้น โดยเฉพาะการไมท่าํลายสิง่แวดลอ้ม และวถิชีวีติชุมชน  



26 พฤศจกิายน 2555 ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร ์บ ีโรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์เซน็ทรลัเวลิด ์ 41 

ประการทีส่ ี ่ รฐับาลไทยควรสรา้งความรว่มมอืกบัรฐับาลของประเทศสมาชกิอาเซยีนในการเฝ้า
ระวงัผลกระทบในด้านลบ ที่อาจเกดิจากการรวมกลุ่มในภูมภิาค เช่น ความเสีย่งที่เกดิจากโรคติดต่อ
ต่างๆ  การคา้มนุษย ์ยาเสพตดิและอาชญากรรมอื่นๆ  ตลอดจน การป้องกนัมลพษิทีเ่กดิจากของเสยีที่
ถูกขนยา้ยขา้มพรมแดน   

 
3. ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการและประชาชนไทยมีความเป็นสากลมากขึน้ 

 
 การรวมกลุ่มในภูมภิาคอย่างแท้จรงิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการและประชาชนไทยมี
สาํนึกทีม่คีวามเป็นสากล (international mindset) โดยเขา้ใจวฒันธรรมของประเทศเพื่อนบา้นอย่าง
ถูกต้อง และอยู่บนพืน้ฐานของการเคารพซึ่งกนัและกนั    เพื่อส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการและประชาชน
ไทยมคีวามเป็นสากลมากขึน้ ควรมกีารดาํเนินการดงัน้ี  

ประการทีห่น่ึง  ควรสง่เสรมิใหม้กีารศกึษาประวตัศิาสตรข์องประเทศเพือ่นบา้นในหลายๆ แงมุ่ม 
เพื่อใหค้นไทยหลุดพน้จากอคตทิี่เหน็ว่า ประเทศเพื่อนบา้นเป็นศตัรู หรอืเหน็ว่า คนไทยอยู่ในฐานะที่
เหนือกวา่ประชาชนของประเทศเพือ่นบา้น   

ประการที่สอง  ควรส่งเสรมิใหค้นไทยสื่อสารดว้ยภาษาองักฤษ ซึ่งเป็นภาษาใชง้าน (working 
language) ของอาเซยีน   ทัง้น้ี ในปจัจุบนั คนไทยน่าจะมปีญัหาในการสื่อสารดว้ยภาษาองักฤษมาก
ทีสุ่ด เน่ืองจากมคีะแนนสอบ TOEFL ตํ่าทีสุ่ดในประเทศอาเซยีน โดยมคีะแนนสอบเฉลีย่เมื่อปี 2011 
เพยีง 489 คะแนนเทา่นัน้ (ดตูารางที ่18)  

ตารางท่ี 18 คะแนนเฉล่ียในการสอบ TOEFL ของคนไทยเปรียบเทียบกบัคนอาเซียนอ่ืน  
ประเทศ 2007 2008 2009 2010 2011 

บรไูน    549     
กมัพชูา 503 513 538 503 517 
อินโดนีเซีย 535 537 562 529 547 
ลาว 513 497 497 517 520 
มาเลเซีย 579 565 560 570 573 
เมียนมาร ์ 533 532 532 536 537 
ฟิลิบปินส ์ 580 562 552 538 570 
สิงคโปร ์ 617 605 609 597 597 
ไทย 500 500 493 486 489 
เวียดนาม 531 539 520 530 529 
หมายเหตุ:  คะแนนทีแ่สดงเป็นคะแนนสอบ paper-based TOEFL รวมเฉลีย่ของแต่ละประเทศ 
 ในกรณีทีไ่มม่ขีอ้มลู จะคาํนวณหาคา่โดยพจิารณาจากการสอบ internet-based แลว้แปลงคะแนนเป็น 

paper-based  แต่หากไมม่ขีอ้มลูดงักลา่วอกี จะคาํนวณจากคา่เฉลีย่ของคะแนนสอบในปีใกลเ้คยีงกนั 
ทีม่า: www.ets.org 
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 นอกจากน้ี ควรส่งเสรมิใหค้นไทยเรยีนภาษาของประเทศเพื่อนบา้นมากยิง่ขึน้ เน่ืองจากแมว้่า 
ในบางกรณีจะสามารถใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกัในการสื่อสารได้ก็ตาม นักธุรกิจและคนงาน
อาเซียนบางส่วนก็อาจไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาองักฤษ อกีทัง้การทําความเขา้ใจวฒันธรรมของ
ประเทศเพื่อนบา้นใหล้กึซึ้งจะตอ้งอาศยัสามารถสื่อสารดว้ยภาษาของประเทศนัน้     แมเ้ราไม่มขีอ้มูล
ความสนใจเรยีนภาษาอาเซยีนของประชาชนไทยโดยรวม   ตารางที ่ 19 แสดงใหเ้หน็ว่า ในปจัจุบนั 
ความนิยมในการเรยีนภาษาอาเซียนของนิสติปรญิญาตรขีองจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซึ่งน่าจะเป็น
ตวัแทนของแรงงานทีจ่ะเขา้สู่ธุรกจิขนาดใหญ่ทีไ่ปลงทุนในอาเซยีนชีว้่า คนไทยยงันิยมเรยีนภาษาของ
ประเทศเพื่อนบา้นค่อนขา้งน้อย (โดยเฉพาะเมื่อเปรยีบเทยีบกบัภาษาตะวนัตกดงัแสดงในตารางที ่ 20) 
โดยเฉพาะการเรยีนในระดบัสงูเพือ่ใหส้ามารถสือ่สารไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ซึง่เหลอืนิสติทีล่งทะเบยีนเรยีน
ในหลกัประมาณสบิคนเทา่นัน้ ซึง่ไมน่่าจะเพยีงพอต่อการรองรบัการรวมกลุ่มกนัทางภมูภิาคทีเ่กดิขึน้   
 
ตารางท่ี 19 ความนิยมในการเรียนภาษาอาเซียนของนิสิตปริญญาตรีของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

วิชา จาํนวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน (คน) 

ภาษาพมา่ 1 40 

ภาษาพมา่ 2 3 

ภาษาเวยีดนาม 1 30 

ภาษาเวยีดนาม 2 14 

ภาษาเวยีดนาม 4 4 

วฒันธรรมมาเลเซยี 8 

ภาษามาเล 1 47 

ภาษามาเล 2 9 

สนทนามาเล 7 

ภาษาอนิโด 1 49 

ภาษาอนิโด 2 15 

หมายเหตุ: ขอ้มลูของภาคการศกึษา 1/2555 ซึง่มนิีสติลงทะเบยีนเรยีนจาํนวน 25,154 คน                          
ทีม่า: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     

ตารางท่ี 20 ความนิยมในการเรียนภาษาตะวนัตกของนิสิตปริญญาตรี ของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
กลุ่มวิชา จาํนวนนิสิต รายวิชาท่ีเปิดสอน 

ภาษาองักฤษ (รวมปรญิญาโท) 1,650 36 
ภาษาสเปน 228 14 
ภาษาอติาเลยีน 190 12 
ภาษาฝรัง่เศส (รวมถงึปรญิญาเอก) 223 17 
ภาษาเยอรมนั (รวมถงึปรญิญาเอก) 200 17 
หมายเหตุ: ขอ้มลูของภาคการศกึษา 1/2555 ซึง่มนิีสติลงทะเบยีนเรยีนจาํนวน 25,154 คน                          
ทีม่า: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั     
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ประการทีส่าม  ควรส่งเสรมิการเรยีนรูว้ฒันธรรมของประเทศเพื่อนบา้นมากขึน้ โดยอาศยัการ
แลกเปลี่ยนของประชาชนในระดบัต่างๆ  ทัง้การเดนิทางไปท่องเทีย่ว  การจดัทําโครงการเมอืงพีเ่มอืง
น้อง (sister cities) โดยใชห้วัเมอืงใหญ่ของไทยในการสรา้งความสมัพนัธก์บัเมอืงสาํคญัของต่างประเทศ 
หรอืการใช้สื่อภาพยนตร์หรอืละครโทรทศัน์ที่สร้างให้คนของประเทศเพื่อนบ้านเป็นพระเอกนางเอก
ควบคูไ่ปกบัคนไทยดว้ย21    

 
6. สรปุ 
  

ในบทความน้ี คณะผูว้จิยัไดช้ีใ้หเ้หน็ว่า สื่อมวลชนและประชาชนไทยใหค้วามสาํคญัต่อการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) เป็นอย่างสูง ดงัจะเหน็ไดจ้ากการมขี่าวและความเหน็เกี่ยวกบั
ผลกระทบของ AEC ผ่านสื่อมวลชนในประเทศไทยจํานวนมากในแต่ละวนั    อย่างไรกต็าม ขา่วและ
ความเหน็ดงักล่าวสะทอ้นถงึความเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อน หรอื “มายาคต”ิ (myth) ของคนไทยต่อการ
รวมกลุ่มทางภูมภิาคทีเ่กดิขึน้   มายาคตดิงักล่าวทําใหเ้กดิความตื่นตระหนกเกนิเหตุของประชาชนไทย
บางส่วน  พรอ้มกบับดบงัการรวมกลุ่มทางภูมภิาคทีแ่ทจ้รงิ (de facto integration) ทีเ่กดิขึน้แลว้ใน
อาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาเซียนตอนเหนือ หรือที่เรียกว่า อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater 
Mekhong Subregion หรอื GMS) ใหพ้ร่าเลอืนลงไป ทําใหค้นไทยมองไม่เหน็โอกาสจากการรวมกลุ่ม
ทางภมูภิาคดงักล่าว 
 การรวมกลุ่มทางภูมภิาคที่แทจ้รงิน้ีจะนํามาซึ่งโอกาสของประเทศไทยในหลายดา้น ทัง้การใช้
ภูมภิาคอาเซยีน โดยเฉพาะอยา่งยิง่อนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงเป็นฐานการผลติ  และเป็นตลาดรองรบัการ
ผลติในประเทศไทย    ทีส่ําคญั  อาเซยีนยงัเป็นเวทใีนการรวมกลุ่มในภูมภิาคต่อเน่ืองไปอกี เช่น การ
รวมกลุ่มในเอเซยีตะวนัออก เป็นตน้   ทัง้น้ี ประเทศไทยจะไดป้ระโยชน์จากการรวมกลุ่มในภูมภิาคมาก
ทีส่ดุประเทศหน่ึง จากการมทีีต่ ัง้ทางภมูศิาสตรเ์ป็นศนูยก์ลางของการเชื่อมต่อในภมูภิาค     
 อย่างไรกต็าม การทีป่ระเทศไทยจะไดป้ระโยชน์จากการรวมกลุ่มในภูมภิาคมใิช่สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้
โดยอตัโนมตั ิ แต่ต้องอาศยัการกําหนดนโยบายและมาตรการของภาครฐัทีเ่หมาะสม ทัง้การปฏริูปเชงิ
โครงสรา้งและกฎระเบยีบภายในประเทศไทยเอง โดยเฉพาะการเปิดเสรภีาคบรกิารและการอาํนวยความ
สะดวกทางการคา้   ตลอดจน การกระจายประโยชน์จากการรวมกลุ่มในภูมภิาคอย่างเป็นธรรมใหแ้ก่
ประเทศเพื่อนบา้น เพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนืในการรวมกลุ่ม  นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการและประชาชนไทย
จะตอ้งปรบัตวัใหม้คีวามเป็นสากลและสนใจภมูภิาคน้ีมากขึน้ดว้ย  

ดงันัน้ ความทา้ทายทีแ่ทจ้รงิของการรวมกลุ่มในภูมภิาคกค็อื การทีภ่าครฐัจะต้องเอาชนะกลุ่ม
ผลประโยชน์ในภาคธุรกิจบางส่วน ที่ได้ประโยชน์จากการผูกขาดในสาขาบรกิาร และระบบราชการ
บางสว่นทีไ่ดร้บัประโยชน์จากความไม่โปรง่ใสในระบบศุลกากร การตรวจสนิคา้ผา่นแดน และการบงัคบั
ใชก้ฎหมายต่อแรงงานต่างดา้ว ทีเ่ป็นอยู่ในปจัจุบนั และการทีผู่ป้ระกอบการและประชาชนไทยจะตอ้ง
ปรบัทศันคตต่ิอประเทศเพือ่นบา้นใหส้อดคลอ้งกบับรบิทใหมท่ีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ   

                                                
21 ขอ้เสนอของ ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์ นกัรฐัศาสตรอ์าวโุส 
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ภาคผนวก ก 
วิชาชีพท่ี
เปิดเสรี 

ข้อกาํหนดตาม MRA กฎระเบียบภายในของไทย 

วศิวกร วศิวกรที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นวศิวกรวิชาชีพอาเซียน 
(ASEAN chartered professional engineer) ตอ้งมี
คุณสมบตัดิงัน้ี 
1. จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันที่

ได้ร ับการยอมรับ  หรือได้ร ับการประเมินว่ามี
ความสามารถเทยีบเทา่ 

2. ขึ้นทะเบียนวิชาชีพหรือได้รบัใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพในประเทศตนเองจากสภาวิชาชีพหรือ
คณะกรรมการกาํกบัดแูล (Monitoring Committee)  

3. มีประสบการณ์ทํางานอย่างน้อย 7 ปีนับจากจบ
การศึกษา โดยในระหว่างนัน้ต้องเคยรบัผิดชอบ
โครงการสาํคญัอยา่งน้อย 2 ปี 

4. มคีุณสมบตัิสอดคล้องกบันโยบายกลไกการพฒันา
วิช าชีพวิศวกรรมอย่ า งต่ อ เ น่ื อง  (Continuing 
Professional Development: CPD) ของประเทศ
ตนเองในระดบัทีน่่าพอใจ 

5. ไดใ้บรบัรองจากสภาวชิาชพีในประเทศของตนวา่ไม่
มปีระวตัิฝ่าฝืนมาตรฐานด้านเทคนิค วชิาชีพ และ
จริยธรรมสําหรับการแระกอบอาชีพวิศวกรทัง้
ภายในและนอกประเทศ 

ทัง้น้ี วิศวกรวิชาชีพอาเซียนที่จะประกอบอาชีพใน
ประเทศอาเซียนอื่นต้องขอขึ้นทะเบยีนกบัสภาวชิาชพี
ของประเทศนัน้ๆ เพื่อประกอบอาชีพในฐานะวิศวกร
วชิาชีพต่างด้าวจดทะเบยีน (Registered Foreign 
Professional Engineer) และตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
ภายในของประเทศนัน้ๆ ดว้ย 

วิศวกรวิชาชีพอาเซียนซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็น
วศิวกรวชิาชพีต่างดา้วจดทะเบยีนกบัสภาวศิวกร
ของไทยแล้วนัน้ จะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบ
ภายในของประเทศไทย ไดแ้ก่ 
1. วศิวกรวชิาชพีต่างดา้วจดทะเบยีนไมส่ามารถ

ประกอบอาชพีโดยลาํพงัได ้แต่จะตอ้งทาํงาน
ร่วมกบัวศิวกรไทยที่ได้รบัใบอนุญาตเท่านัน้ 
เน่ืองจากพระราชบญัญตัวิศิวกร พ.ศ. 2542 
กําหนดให้วศิวกรที่มใีบอนุญาตระดบัสามญั
วศิวกรหรอืผูท้รงคุณวุฒเิท่านัน้ที่สามารถลง
นามรบัรองงานวศิวกรรมได ้

2. วศิวกรวชิาชพีต่างดา้วจดทะเบยีนที่ต้องการ
ประกอบอาชพีโดยลาํพงัตอ้งไดร้บัการประเมนิ
เพิ่มเติมโดยสภาวิศวกร ว่าสามารถเข้าใจ
มาตรฐานการปฏิบตัิวชิาชีพ (codes of 
practice) ซึง่เป็นภาษาไทย รวมถงึขอ้บงัคบั
ต่างๆ ได้อย่างถ่องแทแ้ละนํามาปฏบิตัไิด้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

พยาบาล พยาบาลชาติอาเซียนที่จะขอขึ้นทะเบียนหรือรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลจากประเทศ
อาเซยีนอื่นตอ้งมคีุณสมบตัดิงัน้ี 
1. มคีุณวฒุดิา้นการพยาบาล 
2. ลงทะเบียนวิชาชีพ หรือได้รบัใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพในประเทศตนเอง หรือมีเอกสารรบัรองที่
เกีย่วขอ้ง 

3. มปีระสบการณ์ทํางานต่อเน่ืองอย่างน้อย 3 ปีก่อน
การยืน่ขอขึน้ทะเบยีนหรอืใบอนุญาต  

พยาบาลสญัชาตอิาเซยีนที่จะขอขึน้ทะเบยีนและ
รบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาล
ในประเทศไทยตอ้งมคีุณสมบตัดิงัน้ี 
1. เป็นสมาชกิสามญัสภาการพยาบาล โดยมี

คุณสมบตั ิคอื มอีายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ์ 
มคีวามรูใ้นวชิาชพีการพยาบาลหรอืการผดุง
ครรภ์ ไม่เป็นผูป้ระพฤตเิสยีหาย และไม่เป็น
ผูม้จีติฟ ัน่เฟือนหรอืไม่เป็นโรคที่กําหนดโดย
สภาการพยาบาล 
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4. มคีุณสมบตัสิอดคล้องกบันโยบายกลไกการพฒันา
วิชาชีพการพยาบาลอย่างต่อเน่ืองของประเทศ
ตนเองในระดบัทีน่่าพอใจ 

5. ไดใ้บรบัรองจากสภาการพยาบาลในประเทศของตน
ว่าไม่มปีระวตัฝิ่าฝืนมาตรฐานด้านเทคนิค วชิาชพี 
และจรยิธรรมสาํหรบัการประกอบอาชพีพยาบาลทัง้
ภายในและนอกประเทศ 

6. มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกําหนดอื่นๆ ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไปขอขึ้นทะเบียนหรือ
ใบอนุญาต 

ทัง้น้ี พยาบาลสญัชาติอาเซียนที่ได้ขึ้นทะเบียนหรอืมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลของประเทศ
อาเซียนอื่นจะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบภายในของ
ประเทศนัน้ๆ ดว้ย 

2. ต้องสอบความรู้โดยใช้ข้อสอบและเขียน
คําตอบเป็นภาษาไทย และต้องมผีลการสอบ
ผา่นทุกรายวชิา 

3. สาํเรจ็การศกึษาไดร้บัปรญิญา ประกาศนียบตัร
เทียบเท่าปริญญา หรือประกาศนียบตัรใน
สาขาการพยาบาลจากสถาบนัการศึกษาใน
ประเทศไทยทีค่ณะกรรมการรบัรอง หรอืจาก
สถ าบัน ก า ร ศึกษ า ใ นต่ า ง ป ร ะ เ ทศซึ่ ง
คณะกรรมการไดต้รวจสอบแลว้ 

4. ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตซึ่งจบ
การศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้
ได้ร ับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพใน
ประเทศดงักล่าวด้วย เวน้แต่เป็นผูม้สีญัชาติ
ไทย 

สถาปนิก สถาปนิกชาตอิาเซยีนที่จะขอขึน้ทะเบยีนเป็นสถาปนิก
อาเซยีน (ASEAN architect) ตอ้งมคีุณสมบตัดิงัน้ี 
1. จบการศกึษาดา้นสถาปตัยกรรมศาสตรจ์ากสถาบนั

ที่ได้รบัการยอมรบัอย่างน้อย 5 ปี หรือได้รบัการ
ประเมนิวา่มคีวามสามารถเทยีบเทา่ 

2. ขึ้นทะเบียนวชิาชีพหรือได้รบัใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพในประเทศตนเองจากสภาวิชาชีพหรือ
คณะกรรมการกาํกบัดแูล  

3. มปีระสบการณ์ทํางานต่อเน่ืองอย่างน้อย 10 ปีนับ
จากจบการศกึษา  

4. มปีระสบการณ์ทํางานหลงัจากลงทะเบียนวชิาชีพ
หรอืได้รบัใบอนุญาติย่างน้อย 5 ปี โดยในระหว่าง
นัน้ตอ้งเคยรบัผดิชอบโครงการสาํคญัอยา่งน้อย 2 ปี 

5. มคีุณสมบตัิสอดคล้องกบันโยบายกลไกการพฒันา
วชิาชพีสถาปปตัยกรรมอย่างต่อเน่ืองของประเทศ
ตนเองในระดบัทีน่่าพอใจ 

6. ไดใ้บรบัรองจากสภาวชิาชพีในประเทศของตนวา่ไม่
มปีระวตัิฝ่าฝืนมาตรฐานด้านเทคนิค วชิาชีพ และ
จริยธรรมสําหรับการประกอบอาชีพสถาปนิกทัง้
ภายในและนอกประเทศ 

ทัง้น้ี สถาปนิกอาเซยีนที่จะประกอบวชิาชพีในประเทศ
อาเซียนอื่นต้องขอขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพของ
ประเทศนัน้ๆ เพื่อประกอบอาชพีในฐานะสถาปนิกต่าง
ดา้วจดทะเบยีน (Registered Foreign Architect) และ
ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนัน้ๆ 

สถาปนิกอาเซยีนซึ่งไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นสถาปนิก
ต่างดา้วจดทะเบยีนกบัสภาสถาปนิกของไทยแลว้
นัน้ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของ
ประเทศไทย ไดแ้ก่ 
1. สถาปนิกต่างด้าวจดทะเบียนไม่สามารถ

ประกอบอาชพีโดยลาํพงัได ้แต่จะตอ้งทาํงาน
ร่วมกับสถาปนิกไทยที่ได้ร ับมอบหมาย 
เน่ืองจากกฎหมายไทยกําหนดให้สถาปนิก
ไทยเท่านั ้นที่สามารถลงนามรับรองงาน
สถาปตัยกรรมได ้

2. สถาปนิกต่างด้าวจดทะเบียนที่ต้องการ
ประกอบอาชพีโดยลาํพงัตอ้งไดร้บัการประเมนิ
เพิ่มเติมโดยสภาวิชาชีพ ว่าสามารถเข้าใจ
มาตรฐานการปฏบิตัวิชิาชพี ซึง่เป็นภาษาไทย 
รวมถงึขอ้บงัคบัต่างๆ ไดอ้ย่างถ่องแทแ้ละ
นํามาปฏบิตัไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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ดว้ย 
นกัสาํรวจ ข้อตกลงเป็นเพียงกรอบแนวทางเพื่ออํานวยความ

สะดวกสําหรบัการย้ายไปประกอบวชิาชีพน้ีในอนาคต 
หากประเทศสมาชกิใดมคีวามพร้อมก็สามารถเขา้ร่วม
เจรจายอมรบัคุณสมบตัขิองกนัและกนัไดโ้ดยใชข้อ้ตกลง
น้ีเป็นพื้นฐาน โดยระบุแนวทางไว้ว่านักสํารวจชาติ
อาเซียนที่จะขอขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาต
ประกอบวชีาชพีจากประเทศอาเซยีนอื่นตอ้งมคีุณสมบตัิ
ดงัน้ี 
1. มคีุณสมบตัิด้านการศกึษาครบตามที่ประเทศของ

ตนและประเทศทีจ่ะยืน่ขอขึน้ทะเบยีนกาํหนด  
2. ตระหนักว่าอาจต้องผ่านการทดสอบความรู้ของ

ประเทศทีย่ืน่ขอขึน้ทะเบยีน 
3. นักสํารวจที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนซึ่งได้ร ับการขึ้น

ทะเบียนหรือมีใบอนุญาตประกอบอาชีพจาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศตนเอง อาจไดล้ะ
เวน้การทดสอบความรูบ้างสว่น ถา้หากมคีุณสมบตัิ
ดา้นการศกึษาและวชิาชพีครบตามทีป่ระเทศซึง่ยื่น
ขอขึน้ทะเบยีนกาํหนด 

4. มปีระสบการณ์ทํางานหลงัจบการศกึษาครบตามที่
ประเทศทีย่ืน่ขอขึน้ทะเบยีนกาํหนด  

5. หากมีประสบการณ์ทํางานไม่ครบ อาจได้ร ับ
อนุญาตให้ประกอบวชิาชพีในประเทศที่ยื่นขอขึ้น
ทะเบยีนจนมปีระสบการณ์ครบตามทีป่ระเทศนัน้ๆ 
กาํหนด แลว้จงึยืน่ขอขึน้ทะเบยีน 

ทัง้ น้ี การขึ้นทะเบียนหรือออกใบอนุญาตประกอบ
วชิาชพีของแต่ละประเทศสมาชกิต้องอยู่ภายใต้กฎและ
ขอ้บงัคบัของประเทศนัน้ๆ  

ไทยยงัไม่มกีฎระเบยีบทีอ่นุญาตใหบุ้คคลซึ่งไม่มี
ส ัญชาติไทยได้ขึ้นทะเบียนหรือรับใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม (ยงัไมไ่ดม้กีาร
แก้ไขกฏระเบียบเพื่อให้สอดคล้องกับ MRA 
เน่ืองจากยงัเป็นเพยีงกรอบขอ้ตกลง) 
 

นกับญัช ี ข้อตกลงเป็นเพียงกรอบแนวทางเพื่ออํานวยความ
สะดวกสําหรบัการย้ายไปประกอบวชิาชีพน้ีในอนาคต 
หากประเทศสมาชกิใดมคีวามพร้อมก็สามารถเขา้ร่วม
เจรจายอมรบัคุณสมบตัขิองกนัและกนัไดโ้ดยใชข้อ้ตกลง
น้ีเป็นพื้นฐาน โดยระบุแนวทางไว้ว่านักบัญชีชาติ
อาเซยีนที่จะขอขึน้ทะเบยีนหรอืใบอนุญาตประกอบวชีา
ชพีจากประเทศอาเซยีนอื่นตอ้งมคีุณสมบตัดิงัน้ี 
1. มคีุณสมบตัิด้านการศกึษาครบตามที่ประเทศของ

ตนและประเทศทีจ่ะยืน่ขอขึน้ทะเบยีนกาํหนด  
2. ผ่านการทดสอบความรู้วชิาชพีบญัชีซึ่งได้รบัการ

ยอมรบั 

นักบญัชชีาตอิาเซยีนที่จะขอขึน้ทะเบยีนหรอืรบั
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนประเทศ
ไทยตอ้งมคีุณสมบตัดิงัน้ี 
1. สําหรบัผู้ทําบญัชี ต้องมภีูมลิําเนาหรอืถิ่นที่

อยู่ในราชอาณาจักร มีความรู้ภาษาไทยดี
พอที่จะทําบญัชเีป็นภาษาไทยได ้และต้องมี
ความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและ
กฎหมายภาษีอากรของไทย เพื่อปฏบิตัติาม
กฎหมายว่าด้วยการบญัชแีละกฎหมายภาษี
อากรทีเ่กีย่วขอ้งได ้

2. สําหรับผู้สอบบัญชี ต้องเ ป็นผู้มีความรู้
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3. มคีวามรูเ้กี่ยวกบักฎระเบยีบภายในของประเทศที่
ยืน่ขอขึน้ทะเบยีนในระดบัทีน่่าพอใจ 

4. มปีระสบการณ์ทํางานครบตามที่ประเทศที่ยื่นขอ
ขึน้ทะเบยีนกาํหนด  

5. มคีุณสมบตัสิอดคล้องกบันโยบายกลไกการศกึษา
วชิาชพีอยา่งต่อเน่ือง 

6. สาํเรจ็หลกัสตูรดา้นจรยิธรรมและวชิาชพี 
ทัง้ น้ี การขึ้นทะเบียนหรือออกใบอนุญาตประกอบ
วชิาชพีของแต่ละประเทศสมาชกิต้องอยู่ภายใต้กฎและ
ขอ้บงัคบัของประเทศนัน้ๆ 

ภาษาไทยดีพอที่จะสามารถสอบบัญชีและ
จดัทํารายงานเป็นภาษาไทยได้ มภีูมลิําเนา
ในประเทศไทย และเมื่อไดร้บัใบอนุญาตแลว้
ตอ้งไดร้บัใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ทาํงานของคนต่างดา้วดว้ย 

3. ผ่านการทดสอบหรือฝึกอบรมหรือฝึกงาน
หรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
มาแลว้ตามทีก่ําหนดในขอ้บงัคบัสภาวชิาชพี
บญัช ี

4. มีคุณสมบติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่น
ตามที่กําหนดใพระราชบญัญตัิวชิาชีพบญัช ี
พ.ศ. 2547 และขอ้บงัคบัสภาวชิาชพีบญัช ี

แพทย ์ แพทยช์าตอิาเซยีนทีจ่ะขอขึน้ทะเบยีนหรอืรบัใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีเวชกรรมจากประเทศอาเซยีนอื่นตอ้งมี
คุณสมบตัดิงัน้ี 
1. มคีุณวฒุดิา้นเวชกรรมซึง่ไดร้บัการรบัรองโดยแพทย

สภาของประเทศตนเองและประเทศอาเซยีนทีจ่ะขอ
ขึน้ทะเบยีน 

2. ลงทะเบียนวิชาชีพ หรือได้รบัใบอนุญาตประกอบ
วชิาชพี หรอืมเีอกสารรบัรองที่เกี่ยวขอ้งจากแพทย
สภาของประเทศตนเอง 

3. มปีระสบการณ์ทาํงานต่อเน่ืองเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี
เวชกรรมอยา่งน้อย 5 ปีในประเทศของตนเอง  

4. มคีุณสมบตัิสอดคล้องกบันโยบายกลไกการพฒันา
วชิาชพีเวชกรรมอยา่งต่อเน่ืองของประเทศตนเองใน
ระดบัทีน่่าพอใจ 

5. ไดใ้บรบัรองจากแพทยสภาในประเทศของตนวา่ไมม่ี
ประวตัิฝ่าฝืนมาตรฐานด้านเทคนิค วิชาชีพ และ
จริยธรรมสําหรบัการประกอบอาชีพเวชกรรมทัง้
ภายในและนอกประเทศ 

6. ไมไ่ดอ้ยูร่ะหวา่งการถกูดาํเนินคดทีางกฏหมาย 
7. มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกําหนดอื่นๆ ของ

ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไปขอขึ้นทะเบียนหรือ
ใบอนุญาต 

ทัง้น้ี แพทย์ชาติอาเซียนที่ได้ขึ้นทะเบียนหรือได้ร ับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการเวชกรรมจากประเทศ
อาเซียนอื่นจะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบภายในของ
ประเทศนัน้ๆ ดว้ย 

แพทยส์ญัชาตอิาเซยีนทีจ่ะขอขึน้ทะเบยีนและรบั
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน
ประเทศไทยตอ้งมคีุณสมบตัดิงัน้ี 
1. เป็นสมาชกิแพทยสภา โดยมคีุณสมบตัคิอื มี

อายไุมต่ํ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ ไดร้บัใบปรญิญา
แพทยศาสตรบณัฑติหรอืใบรบัรองซึ่งได้รบั
การรบัรองจากแพทยสภา ไม่เป็นผูป้ระพฤติ
เสยีหาย และไม่เป็นผู้มีจิตฟ ัน่เฟือนหรอืไม่
เป็นโรคทีก่าํหนดโดยแพทยสภา 

2. ไม่เป็นผูท้ีอ่ยู่ในระหว่างการถูกสัง่พกัหรอืถูก
สัง่เพกิถอนใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี
เวชกรรมตามที่ พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม
กาํหนด 

3. ต้องผ่านการสอบความรู้โดยใช้ข้อสอบและ
เขยีนคาํตอบเป็นภาษาไทย  

4. มคีุณสมบตัิเฉพาะ และ/หรอื มคีวามรู้
ความสามารถในวชิาชีพเวชกรรม โดยเป็น
ผู้สํา เร็จการศึกษาและได้ร ับใบปริญญา
แพทยศาสตรบณัฑติจากสถาบนัการศกึษาที่
แพทยสภารบัรอง รวมทัง้ผ่านการประเมิน
ทุกขัน้ตอนและไดใ้บรบัรองจากศูนยป์ระเมนิ
และรับรองความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวชิาชพีแลว้ 

5. ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตซึ่งจบ
การศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้ร ับ
ใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม
ในประเทศดังกล่าว ซึ่งแพทยสภารับรอง



26 พฤศจกิายน 2555 ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร ์บ ีโรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์เซน็ทรลัเวลิด ์ 49 

ใบอนุญาตนัน้ เวน้แต่เป็นผูม้สีญัชาตไิทย 
ทนัตแพทย ์ ทันตแพทย์ชาติอาเซียนที่จะขอขึ้นทะเบียนหรือรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากประเทศ
อาเซยีนอื่นตอ้งมคีุณสมบตัดิงัน้ี 
1. มคีุณวุฒดิา้นทนัตกรรมซึ่งไดร้บัการรบัรองโดยทนัต

แพทยสภาของประเทศตนเองและประเทศอาเซยีนที่
จะขอขึน้ทะเบยีน 

2. ลงทะเบียนวิชาชีพและได้รบัใบอนุญาตประกอบ
วชิาชพีจากทนัตแพทยสภาของประเทศตนเอง 

3. มีประสบการณ์ทํางานเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทนัตกรรมต่อเน่ืองอย่างน้อย 5 ปีในประเทศของ
ตนเอง  

4. มคีุณสมบตัิสอดคล้องกบันโยบายกลไกการพฒันา
วชิาชพีทนัตกรรมอย่างต่อเน่ืองของประเทศตนเอง
ในระดบัทีน่่าพอใจ 

5. ได้ใบรบัรองจากทนัตแพทยสภาในประเทศของตน
ว่าไม่มปีระวตัฝิ่าฝืนมาตรฐานด้านเทคนิค วชิาชพี 
และจรยิธรรมสําหรบัการประกอบอาชพีทนัตกรรม
ทัง้ภายในและนอกประเทศ 

6. ไมไ่ดอ้ยูร่ะหวา่งการถกูดาํเนินคดทีางกฏหมาย 
7. มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกําหนดอื่นๆ ของ

ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไปขอขึ้นทะเบียนหรือ
ใบอนุญาต 

ทัง้น้ี ทนัตแพทยช์าตอิาเซยีนทีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนหรอืไดร้บั
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากประเทศ
อาเซียนอื่นจะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบภายในของ
ประเทศนัน้ๆ ดว้ย 

ทนัตแพทย์ชาติอาเซียนที่จะขอขึ้นทะเบยีนและ
รบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีทนัตกรรมใน
ประเทศไทยตอ้งมคีุณสมบตัดิงัน้ี 
1. เป็นสมาชกิทนัตแพทยสภา โดยมคีุณสมบตัิ

คือ มีอายุไม่ตํ่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ ได้ร ับ
ปรญิญาหรอืประกาศนียบตัรในวชิาชพีทนัต
แพทยศาสตร์จ ากสถาบันการศึกษาที่
ทบวงมหาวิทยาลัยหรือทันตแพทยสภา
รบัรอง ไมเ่ป็นผูป้ระพฤตเิสยีหาย และไมเ่ป็น
ผูม้จีติฟ ัน่เฟือนหรอืไม่เป็นโรคที่กําหนดโดย
ทนัตแพทยสภา 

2. ไม่เป็นผูท้ีอ่ยู่ในระหว่างการถูกสัง่พกัหรอืถูก
สัง่เพกิถอนใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี
เวชกรรมตามที่ พ.ร.บ. วิชาชีพทนัตกรรม
กาํหนด 

3. ต้องผ่านการสอบความรู้โดยใช้ข้อสอบและ
เขยีนคาํตอบเป็นภาษาไทย  

4. ได้รบัปรญิญาทนัตแพทยศาสตรบ์ณัฑติจาก
สถาบันการศึกษาในหรือนอกประเทศที่
ทบวงมหาวทิยาลยัรบัรองหรอืที่ทนัตแพทย
สภารบัรอง  

5. ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตซึ่งจบ
การศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องได้ร ับ
ใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีทนัตกรรม
ในประเทศดงักลา่ว ซึง่ทนัตแพทยสภารบัรอง
ใบอนุญาตนัน้ เวน้แต่เป็นผูม้สีญัชาตไิทย 

 
ท่ีมา:   
1.  ASEAN Chartered Professional Engineer Assessment Statement  
2.  Assessment Statement for ASEAN Architect 
3.  พระราชบญัญตั ิวชิาชพีบญัช ีพ.ศ. ๒๕๔๗ 
4.  ขอ้บงัคบัสภาวชิาชพีบญัช ี(ฉบบัที ่๗) เรือ่ง การออกใบอนุญาต และคา่ธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชรีบั

อนุญาต พ.ศ. ๒๕๔๗ 
5.  พระราชบญัญตัวิศิวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
6.  ขอ้บงัคบัสภาวศิวกร วา่ดว้ยการรบัสมคัรเป็นสมาชกิวสิามญัของสภาวศิวกร พ.ศ. ๒๕๔๓ 
7.  ขอ้บงัคบัสภาวศิวกร วา่ดว้ยการออกใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมระดบัภาควีศิวกร พ.ศ. ๒๕๔๙ 
8.  ขอ้บงัคบัสภาวศิวกร วา่ดว้ยการออกใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม ระดบัสามญัวศิวกรและระดบั

วฒุวิศิวกร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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9.  พระราชบญัญตัวิชิาชพีเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
10.  ขอ้บงัคบัแพทยสภา วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารขึน้ทะเบยีนและการออกใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม  

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
11.  ขอ้บงัคบัแพทยสภา วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารประเมนิและรบัรองความรูค้วามสามารถในการประกอบวชิาชพีเวชกรรม 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
12.  ขอ้บงัคบัสภาการพยาบาลวา่ดว้ยการสอบความรูเ้พือ่ขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาล 

การผดุงครรภ ์หรอืการพยาบาลและการผดุงครรภ ์พ.ศ. ๒๕๔๓ 
13.  พระราชบญัญตั ิวชิาชพีการพยาบาลและการผดุงครรภ ์พ.ศ. ๒๕๒๘ 
14.  ขอ้บงัคบัสภาการพยาบาล วา่ดว้ยการขึน้ทะเบยีน การออกใบอนุญาต การค่ออายใุบอนุญาต และการอื่นๆ ทีเ่กีย่วกบั

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาล การผดุงครรภ ์หรอืการพยาบาลและการผดุงครรภ ์พ.ศ. ๒๕๔๕ 
15.  พระราชบญัญตั ิวชิาชพีทนัตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
16.  ขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภา วา่ดว้ยการขึน้ทะเบยีนและการออกใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีทนัตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
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ภาคผนวก ข รายการสินค้า (พิกดัศลุกากร 6 หลกั) ที่มีการลดอตัราภาษีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

ประเทศ 

สนิคา้ทีอ่ยูใ่นรายการลดภาษปีระเภท Inclusion List 
สนิคา้ทีอ่ยูใ่น
รายการลดภาษ ี
Highly sensitive 
อตัราภาษมีากกวา่ 

0% 

สนิคา้ทีอ่ยูใ่น
รายการลดภาษ ี

Sensitive list ทีม่ี
อตัราภาษมีากกวา่ 

0% 

สนิคา้ทีอ่ยูน่อก
รายการลดภาษี
โดยมอีตัราภาษ ี

0% 

สนิคา้ทีอ่ยูน่อก
รายการลดภาษี
โดยมอีตัราภาษี
มากกวา่ 0% 

สนิคา้ทีม่ ี
อตัราภาษี
เป็น 0 อยู่

แลว้ 

รวม
ทัง้หมด 

(รายการ) 
อตัรา

ภาษ ี0% 

อตัรา
ภาษ ี1-

5 % 

อตัรา
ภาษ ี

1-5 % 

อตัรา
ภาษ ี11-

15% 

อตัรา
ภาษ ี16-

20% 

อตัราภาษี
มากกวา่ 

20% 

บรไูน 1,115 0 0 0 0 0 0 0 20 25 3,891 5,051 

กมัพชูา 184 3,653 485 202 137 65 0 29 0 42 254 5,051 

อนิโดนีเซยี 3,965 0 0 0 0 0 8 0 21 31 1,026 5,051 

ลาว 3,716 1,135 66 51 15 11 0 0 0 49 8 5,051 

เมยีนมาร ์ 69 4,676 72 31 7 2 0 6 0 34 154 5,051 

มาเลเซยี 2,309 0 0 0 0 0 4 16 1 36 2,685 5,051 

ฟิลปิปินส ์ 4,908 0 0 0 0 0 7 18 0 19 99 5,051 

สงิคโปร ์ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,049 5,051 

เวยีดนาม 1,346 2,009 7 0 11 10 0 0 0 39 1,629 5,051 

ไทย 4,005 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1,037 5,051 

ทีม่า: คาํนวณโดยคณะผูว้จิยั โดยใชข้อ้มลูจากการวบรวมของคณะผูว้จิยัจากขอ้มลูของกระทรวงพาณชิยแ์ละกรมศุลกากร (ณ ธนัวาคม พ.ศ. 2554) 
หมายเหตุ: 1. สินค้าที่อยู่ในรายการลดภาษีประเภท Inclusion List หมายถงึ สนิคา้ลดภาษปีกต ิซึง่ประเทศสมาชกิอาเซยีน 6 จะลดลงเหลอืรอ้ยละ 0 ภายใน 1 มกราคม พ.ศ.2553 และประเทศสมาชกิอาเซยีน
ใหม ่จะลดลงเหลอืรอ้ยละ 0-5 ภายในปี พ.ศ.2546 สาํหรบัเวยีดนาม ในปี พ.ศ.2548 สาํหรบัลาวและเมยีนมาร ์และกมัพชูา ในปี พ.ศ.2550 และเหลอืรอ้ยละ 0 ภายใน 1 มกราคม พ.ศ.2558 
2. สินค้าที่อยู่ในรายการลดภาษีประเภท Sensitive List หมายถงึ สนิคา้อ่อนไหว ซึง่ประเทศสมาชกิอาเซยีน 6 จะลดลงเหลอืรอ้ยละ 0-5 ในปี พ.ศ.2553 และยกเลกิมาตรการทีไ่มใ่ชภ่าษ ีและประเทศสมาชกิ
อาเซยีนใหม ่จะลดลงเหลอืรอ้ยละ 0-5 ในปี พ.ศ.2556 สาํหรบัเวยีดนาม ในปี พ.ศ.2558 สาํหรบัลาวและพมา่ และกมัพชูา ในปี พ.ศ.2560 
3. สินค้าที่อยู่ในรายการลดภาษีประเภท Highly Sensitive List หมายถงึ สนิคา้อ่อนไหวสงู ซึง่เป็นสนิคา้ทีต่ามหลกัการตอ้งนํามาอยูใ่นบญัชลีดภาษใีนปี พ.ศ.2548 และทยอยลดภาษตีัง้แต่ปี พ.ศ.2551 โดย
อตัราภาษสีดุทา้ยในปี พ.ศ.2553 ขึน้อยูก่บัการเจรจา ซึง่มสีมาชกิอาเซยีนเพยีง 3 ประเทศ (ไดแ้ก่ มาเลเซยี อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินส)์ ทีม่รีายการสนิคา้ในบญัชดีงักล่าว 
4. รายการสินค้าที่อยู่นอกรายการลดภาษี หมายถงึ รายการสนิคา้ทีแ่ต่ละประเทศสมาชกิอาเซยีนไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการทีจ่ะลดภาษรีะหวา่งกนั
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ภาคผนวก ค 
ตวัอย่างรายช่ือบริษทัใน SET100 ท่ีมีบริษทัลกูหรอืร่วมลงทุนในอาเซียน 

หมวดธรุกิจ บริษทัในไทย ประเทศ ตวัอย่างบริษทัย่อย กิจกรรม 

พลงังานและ
สาธารณูป 

โภค 

บรษิทั บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) LAO Hongsa Power Company Limited ผลติไฟฟ้า 

บรษิทั บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) LAO Phu Fai Mining Company Limited ผลติไฟฟ้า 

บรษิทั บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) IDN 
PT.Indo Tambangraya Megah Tbk 
(ITM) 

เหมอืงถ่านหนิ 

บรษิทั ลานนารซีอรส์เซส จาํกดั 
(มหาชน) 

IDN PT. CITRA HARITA MINERAL เหมอืงถ่านหนิ 

บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) CAM บจ. ปตท. (กมัพชูา) 
จดัหาและใหบ้รกิารสง่มอบ
ผลติภณัฑปิ์โตรเลยีม 

บรษิทั ผลติไฟฟ้าราชบุรโีฮลดิง้ 
จาํกดั (มหาชน) 

LAO บรษิทั ไฟฟ้าน้ํางมึ 2 จาํกดั ผลติไฟฟ้า 

วสัดุก่อสรา้ง 

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั
(มหาชน) 

CAM 
CPAC Concrete Products (Cambodia) 
Co., Ltd. 

แผน่พืน้สาํเรจ็รปู 

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั
(มหาชน) 

SGP 
Cementhai Building Materials 
(Singapore) Pte. Ltd. 

กจิการลงทุน 

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั
(มหาชน) 

IDN PT Semen Jawa ปนูซเีมนต ์

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั
(มหาชน) 

MYM Myanmar CPAC Service Co., Ltd. คอนกรตีผสมเสรจ็ 

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั
(มหาชน) 

CAM Kampot Land Co., Ltd. กจิการลงทุนในทีด่นิ 

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั
(มหาชน) 

PHIL CPAC Monier Philippines, Inc. กระเบือ้งหลงัคาคอนกรตี 

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั
(มหาชน) 

IDN PT Siam-Indo Gypsum Industry แผน่ยปิซมั 

ปิโตรเคมแีละ
เคมภีณัฑ ์

บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 
จาํกดั (มหาชน) 

MYS Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd เคมภีณัฑพ์ืน้ฐาน 

บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ จาํกดั 
(มหาชน) 

IDN 
PT Indorama Polyester   Industries 
Indonesia 

ไยสงัเคราะหโ์พลเีอสเตอร ์

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั
(มหาชน) 

IDN PT Trans-Pacific Styrene Indonesia วตัถุดบิสาํหรบัผลติโพลสิไตรนี 

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั
(มหาชน) 

VIE Viet-Thai Plastchem Co., Ltd. พวีซีคีอมเปาน์ด 

พฒันา
อสงัหารมิ 
ทรพัย ์

บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อป
เมนต ์จาํกดั (มหาชน) 

MYM 
Dawei Development Limited 
(Myanmar) 

นิคมอุตสาหกรรม 

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั
(มหาชน) 

CAM Kampot Land Co., Ltd. กจิการลงทุนในทีด่นิ 

บรษิทั อมตะ คอรป์อเรชนั จาํกดั 
(มหาชน) 

VIE Amata (Vietnam) Joint Stock Company นิคมอุตสาหกรรม 

บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อป
เมนต ์จาํกดั (มหาชน) 

MYS ITD Construction SDN.BHD. ก่อสรา้ง 
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หมวดธรุกิจ บริษทัในไทย ประเทศ ตวัอย่างบริษทัย่อย กิจกรรม 

ธุรกจิ
การเกษตร 

บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี
จาํกดั (มหาชน) 

IDN PT Sri Trang Lingga จดัหาและผลติยางธรรมชาต ิ

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร 
จาํกดั (มหาชน) 

CAM C.P. Cambodia Co., Ltd.) ผลติอาหารสตัวแ์ละเลีย้งสตัว ์

บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร 
จาํกดั (มหาชน) 

PHIL Charoen Pokphand Foods Philippines ผลติและจาํหน่ายอาหารสตัว ์

บรษิทั น้ําตาลขอนแก่น จาํกดั 
(มหาชน) 

CAM Koh Kong Plantation Co., Ltd ปลกูออ้ย 

พาณชิย ์
 

บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั
(มหาชน) 

SGP SCG Singapore Trading Pte. Ltd. คา้ขายระหวา่งประเทศ 

บรษิทั เบอรล์ี ่ยุคเกอร ์จาํกดั 
(มหาชน) 

VIE 
ไทยคอรป์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล (เวยีดนาม) 
คมัปะนี ลมิเิตด็ 

ผูจ้ดัจาํหน่าย และ กระจาย
สนิคา้ 

บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ี
จาํกดั (มหาชน) 

SGP Sri Trang International 
ศนูยก์ลางการซือ้ขายยาง
ธรรมชาต ิ

ธนาคาร 
ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) MYS Bangkok Bank Berhad ธนาคาร 

ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั 
(มหาชน) 

CAM ธนาคารกมัพชูาพาณชิย ์จาํกดั ธนาคาร 

การแพทย ์

บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชการ จาํกดั
(มหาชน) 

CAM Angkor Pisith Co., Ltd. 
โรงพยาบาล/บรกิารดา้น
การแพทย ์

บรษิทั กรงุเทพดุสติเวชการ จาํกดั
(มหาชน) 

CAM Rattanak Medical Services Co., Ltd. 
โรงพยาบาล/บรกิารดา้น
การแพทย ์

ทีม่า: คณะผูว้จิยัรวบรวมจากรายงาน 56-1 ในเวบ็ไซตข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  

 


