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ประเทศไทยในกระแส AEC:
มายาคติ ความเป็ นจริง โอกาสและความท้าทาย
สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์
เสาวรัจ รัตนคําฟู
สุนทร ตันมันทอง
พลอย ธรรมาภิรานนท์

1. บทนํา
สื่อมวลชนและประชาชนไทยให้ความสําคัญต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community: AEC) เป็ นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการมีข่าวและความเห็นเกี่ยวกับ
ผลกระทบของ AEC ผ่านสื่อมวลชนในประเทศไทยจํานวนมากในแต่ละวัน อย่างไรก็ตาม ข่าวและ
ความเห็นดังกล่าวไม่น้อยสะท้อนถึงความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อน หรือ “มายาคติ” (myth) ของคนไทยต่อ
การรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิจ ในภู มิภ าคอาเซีย นที่เ กิด ขึ้น ซึ่ง มีผ ลทํา ให้ค นไทยตื่น ตระหนก หรือ ถู ก
เบี่ยงเบนความสนใจไปผิดทิศทาง ซึ่งอาจทําให้เราไม่สามารถแปลงโอกาสที่มากับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ ในภูมภิ าคให้เป็ นประโยชน์ต่อตนได้
บทความนี้จะเสนอภาพ “ความเป็ นจริง” (reality) เกีย่ วกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค
อาเซียน ในมุมมองของคณะผูว้ จิ ยั ว่า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคอาเซียนในความเป็ นจริง (de
facto integration) ได้เกิดขึน้ แล้ว ทัง้ ในด้านการค้า การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงาน แต่การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคนัน้ แตกต่างจากภาพของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีม่ กี ารกล่าวถึง
กันโดยทัวไปในประเทศไทย
่
และจะวิเคราะห์ถงึ โอกาสที่จะเกิดขึน้ จากการรวมกลุ่มดังกล่าว ตลอดจน
ระบุถงึ ความท้าทายของประเทศไทยในการเก็บเกีย่ วประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ ให้ได้มากทีส่ ุด ในขณะทีส่ ามารถ
ลดผลกระทบในด้านลบได้

2. มายาคติ
สื่อมวลชนและประชาชนไทยมีความตื่นตัวต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.
2558 เป็ นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการมีขา่ วและความเห็นเกีย่ วกับ AEC ผ่านสื่อต่างๆ ในประเทศ
ไทยมากมายในแต่ละวัน อย่างไรก็ตาม ข่าวและความเห็นดังกล่าวจํานวนมากสะท้อนถึงความเข้าใจที่
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คลาดเคลื่อนหรือมายาคติ (myth) ของคนไทยในวงการต่างๆ ทัง้ นักการเมือง สื่อมวลชนและนักธุรกิจ ที่
มีต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคอาเซียนทีเ่ กิดขึน้ บทความนี้จะขอยกตัวอย่างของมายาคติท่ี
สําคัญและพบบ่อยเพียง 4 ตัวอย่างดังนี้
มายาคติ ที่ 1: ในปี พ.ศ.2558 จะเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างมหาศาลต่อประเทศไทยจากการเข้า
สูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่ เป็ นเศรษฐกิจไร้พรมแดน
มายาคติ ที่ 2: AEC ทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานทุกประเภทโดยเสรี
มายาคติ ที่ 3: ในปี พ.ศ.2558 นักลงทุนอาเซียนสามารถลงทุนในธุรกิจภาคบริการในอาเซียนได้
อย่างเสรี โดยไม่มขี อ้ จํากัด
มายาคติ ที่ 4: การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนคล้ายกับสหภาพยุโรป (European Union:
EU) จึงก่อให้เกิดความเสีย่ งในลักษณะเดียวกัน
มายาคติ ที่ 1: ในปี พ.ศ. 2558 จะเกิ ดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลต่อประเทศไทยจากการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน ซึ่งเป็ นเศรษฐกิ จไร้พรมแดน
• "เมือ่ ‘ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน’ เปิ ดจริง สิง่ ทีเ่ กิดขึ้นทันทีกค็ อื 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนก็
จะไม่มี ‘พรมแดน’ ระหว่างประเทศ โดยเงินทุนและผู้คนจะสามารถเดินทางเข้าออกประเทศ
สมาชิกทัง้ หมดได้อย่างเสรี" (คอลัมนิสต์, สยามรัฐ, 10 กันยายน พ.ศ. 2555)
• “ค.ศ. 2015 พ.ศ. 2558 หรืออีก 3 ปี ขา้ งหน้า กําแพงขวางกัน้ ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง
ประเทศในภู มิภ าคอาเซีย นจะถู ก ทลายลง พร้อ มกับ การก่ อ กํ า เนิ ด ของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือในชือ่ ย่อ ‘เออีซ’ี (AEC) เมือ่ ช่วงเวลานัน้ มาถึง
จะเกิดความเปลีย่ นแปลงตามมามหาศาล ... ยกตัวอย่าง เมือ่ เออีซถี อื กําเนิด นอกจากจะทําให้มี
ตลาดและฐานการผลิตร่วมกันเป็ นหนึง่ เดียว ยังส่งผลให้เกิดการเคลือ่ นย้ายสินค้าและบริการ
อย่างเสรี เคลือ่ นย้ายการลงทุน และเงินทุนอย่างเสรี รวมทัง้ เคลือ่ นย้ายแรงงานฝี มอื อย่างเสรี”
(คอลัมนิสต์, ไทยรัฐ, 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555)
ข้อเท็จจริง
แม้ว่าเป้าหมายทีส่ าํ คัญในระยะยาวของการมี AEC คือการเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียว1
ผ่านการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีทกั ษะอย่างเสรี รวมถึงมีการเคลื่อนย้าย
เงินทุนเสรียงิ่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2558 หรือในระยะเวลาทีใ่ กล้เคียงกัน AEC จะยังไม่ทาํ ให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญต่อประเทศไทยอย่างทีเ่ ข้าใจกัน เนื่องจาก
1

เป้าหมายสําคัญ 4 ประการของ AEC ประกอบด้วย การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production base) การเป็ น
ภูมภิ าคทีม่ คี วามสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูง (highly competitive economic region) การพัฒนาเศรษฐกิจทีเ่ ท่าเทียมกัน
(equitable economic development) และการบูรณาการทางเศรษฐกิจเข้ากับเศรษฐกิจโลกอย่างสมบูรณ์ (full integration into the global
economy)
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(1) การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีได้มกี ารดําเนินการโดยผ่านการลดภาษีศุลกากรภายใต้กรอบ
เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) จากความตกลงเมื่อปี พ.ศ. 2535 และเสร็จสิน้ เกือบสมบูรณ์แล้วในกรณี
ของประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม รวมทัง้ ประเทศไทย ส่วนประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน การลดภาษี
ศุลกากรของสินค้าส่วนใหญ่ให้เหลือร้อยละ 0 จะเกิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2558 เป็ นอย่างช้าทีส่ ุด แต่การลด
มาตรการกีดกันทางการค้าทีไ่ ม่ใช่ภาษี (non-tariff barriers: NTB) ซึง่ เป็ นอุปสรรคทางการค้าทีส่ าํ คัญ ก็
ยังไม่ได้มคี วามคืบหน้าเท่าทีค่ วร
การลดภาษีศุลกากรให้แก่กนั และกันของประเทศอาเซียนเกิดขึน้ จากการลงนามในข้อตกลงว่า
ด้วยการใช้ภาษีพเิ ศษทีเ่ ท่ากันสําหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (Common Effective Preferential Tariffs
for ASEAN Free Trade Area: CEPT-AFTA) ซึง่ เป็ นข้อตกลงทีส่ าํ คัญในการจัดตัง้ เขตการค้าเสรี
อาเซียน (AFTA) เมื่อปี พ.ศ.2535 โดยเริม่ มีผลบังคับใช้และมีการทยอยลดภาษีตงั ้ แต่ พ.ศ. 2536 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
- ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ (ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์
สิงคโปร์ และไทย) ต้องลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ 0-5 ภายในปี พ.ศ. 2546 และร้อยละ 0 ในปี พ.ศ.
2553
- ประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ (ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) ต้อง
ลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ 0-5 ภายในปี พ.ศ. 2549 สําหรับเวียดนาม ภายในปี พ.ศ. 2551 สําหรับลาว
และเมียนมาร์ ภายในปี พ.ศ. 2553 สําหรับกัมพูชา และร้อยละ 0 ในปี พ.ศ. 2558
จากผลการดําเนินการทีผ่ ่านมา อาจกล่าวได้ว่า อาเซียนประสบความสําเร็จอย่างมากในการลด
อัตราภาษีระหว่างกัน กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม (ASEAN-6) ได้ลดภาษีลง
เหลือร้อยละ 0 เกือบทัง้ หมด และได้ยกเลิกภาษีนําเข้าสําหรับสินค้าอาเซียนแล้วร้อยละ 99.4 ของจํานวน
รายการสินค้าทีอ่ ยู่ในรายการลดภาษีทงั ้ หมด ส่วนประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ (CLMV) ได้ลดภาษี
นําเข้าเหลือเพียงร้อยละ 0-5 สําหรับสินค้าอาเซียนแล้วร้อยละ 93.2 ของจํานวนรายการสินค้าทีอ่ ยู่ใน
รายการลดภาษีทงั ้ หมด2
การลดหรือขจัดภาษีระหว่างกันในประเทศสมาชิกอาเซียนส่งผลให้การค้าภายในอาเซียนเติบโต
อย่างมาก ข่าวเกี่ยวกับการที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยในสาขาต่างๆ เช่น สิง่ ทอ และรองเท้า
กําลังเตรียมพร้อมยกระดับการผลิตเพือ่ รับมือกับการเปิ ดเสรีการค้าสินค้าในกรอบ AEC ในปี พ.ศ. 2555
ทีพ่ บในสือ่ มวลชนบ่อยครัง้ จึงเป็ นข่าวทีม่ คี วามสับสนอย่างยิง่ เพราะการเปิ ดเสรีการค้าสินค้าดังกล่าวได้
เกิดขึน้ มาหลายปี แล้ว

2
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อย่างไรก็ตาม การยกเลิกหรือแก้ไขมาตรการทีไ่ ม่ใช่ภาษี (non-tariff measures: NTMs)3 ซึง่ มัก
สร้างอุปสรรคทางการค้ายังเป็ นประเด็นทีไ่ ม่มคี วามคืบหน้ามากนัก แม้ว่าประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลง
นามในความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA)4 ซึง่ มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ที่ผ่านไปแล้วก็ตาม ความตกลงดังกล่าวมีเนื้อหา
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น การลดอัตราภาษีศุลกากร (tariff liberalization) กฎว่าด้วยแหล่งกําเนิด
สินค้า (rules of origin) มาตการทีไ่ ม่ใช่ภาษีศุลกากร (non-tariff measures) ศุลกากร (customs) การ
อํานวยความสะดวกทางการค้า (trade facilitation) มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิคและกระบวนการ
ประเมินความสอดคล้อง (standards, technical regulations and conformity assessment procedures)
มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (sanitary and phyto-sanitary standards: SPS) และ
มาตรการเยียวยาทางการค้า (trade remedy measures) เป็ นต้น โดยมีขอ้ กําหนดทีส่ าํ คัญ เช่น ให้
ยกเลิกมาตรการทีไ่ ม่ใช่ภาษีภายในปี พ.ศ. 2553 สําหรับประเทศสมาชิกเดิม (ยกเว้นฟิ ลปิ ปิ นส์) ภายใน
ปี พ.ศ. 2555 สําหรับฟิลปิ ปิ นส์ และภายในปี พ.ศ. 2558 สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ อย่างไร
ก็ตาม แนวทางการยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของ
ความสมัครใจ (voluntary basis) ของประเทศสมาชิก ซึง่ น่ าจะเป็ นสาเหตุทม่ี กี ารยกเลิกมาตรการกีดกัน
ทางการค้าทีไ่ ม่ใช่ภาษีศุลกากรน้อยมาก
ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนยังคงใช้มาตรการทีไ่ ม่ใช่ภาษี (NTMs) อย่าง
แพร่หลาย โดยเฉพาะมาตรการควบคุมปริมาณและมาตรการทางเทคนิค ทัง้ นี้ ข้อจํากัดทีส่ ําคัญของ
ข้อมูลดังกล่าวคือ การรายงานการใช้ NTMs เป็ นการรายงานตามความสมัครใจของประเทศสมาชิก
ดังนัน้ ประเทศสมาชิกบางแห่งอาจไม่รายงานการใช้ NTMs ในบางรายการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี
ของกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ซึง่ มีขอ้ มูลทีจ่ าํ กัด
นอกจากนี้ กรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษียงั คงปรากฏเป็ น
ข่า วให้เ ห็น อยู่เ ป็ น ประจํา เช่ น ผู้ส่ง ออกไทยร้อ งเรีย นมายัง รัฐ บาลไทยในกรณี ข องอิน โดนี เ ซีย และ
มาเลเซีย ในขณะที่ลาวและกัมพูชาก็รอ้ งเรียนกรณีท่รี ฐั บาลไทยใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่
ภาษี (ดังแสดงในกรอบข้อความที่ 1)

3

UNCTAD จัดหมวดหมูม่ าตรการทางการค้าโดยแบ่ง NTMs เป็ น 7 ประเภท ได้แก่ มาตรการกึง่ ภาษี มาตรการควบคุมราคา มาตรการ
ควบคุมทางการเงิน มาตรการออกใบอนุ ญาตอัตโนมัติ มาตรการควบคุมปริมาณ มาตรการกึ่งผูกขาด และมาตรการทางเทคนิค ทัง้ นี้
มาตรการหลักในการกีดกันทางการค้า (core NTMs) ประกอบด้วย มาตรการควบคุมราคา มาตรการควบคุมทางการเงิน และมาตรการ
ควบคุมปริมาณ ซึง่ หากนํามาใช้จะเป็ นมาตรการกีดกันการค้า (Non-tariff Barriers: NTBs) ในขณะที่ non-core NTMS ประกอบไปด้วย
มาตรการทีเ่ หลือ ซึง่ อาจจะเป็ นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้าหรือไม่กไ็ ด้ แต่มกั จะถูกใช้เป็ นมาตรการในการลดการนํ าเข้าเพื่อปกป้อง
อุตสาหกรรมภายในประเทศ
4
ทีม่ า: http://www.thaifta.com/thaifta/Portals/0/atiga.pdf
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กรอบข้อความที่ 1
ตัวอย่างมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี
อินโดนีเซียใช้มาตรการที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกไปยังอินโดนีเซีย เช่น ลดจํานวนท่าเรือนํ าเข้าผักผลไม้
และพืชสวน โดยไม่ให้นําเข้าทีท่ ่าเรือ ณ กรุงจาการ์ตา ทําให้ผกั ผลไม้เสียหายและต้นทุนการขนส่งสูงขึน้ และกําหนด
เงื่อนไขและใช้เวลานานในการออกใบอนุ ญาตนํ าเข้า เช่น ผู้นําเข้าต้องได้รบั หนังสือรับรองจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ของอินโดนีเซียก่อน ซึง่ จะพิจารณาตามความจําเป็ นและผลผลิตภายในประเทศ รวมทัง้ ยังออกใบอนุ ญาตนําเข้า
พืชสวน เช่น หอมแดง ลําไย กล้วยไม้ ให้เฉพาะผู้นําเข้าพืชสวนเพื่อการผลิต และผู้นําเข้าพืชสวนเพื่อธุรกิจการค้า
เท่านัน้
กรณีของมาเลเซีย มีระเบียบว่าต้องขออนุ ญาตนํ าเข้ารถยนต์ โดยจะพิจารณาเป็ นรายคันให้เฉพาะบริษทั ที่
ประกอบรถยนต์และส่งออกรถยนต์เป็ นจํานวนมาก และเฉพาะรุน่ ทีไ่ ม่มกี ารประกอบในประเทศเท่านัน้
กรณีของไทย มีการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเช่นกัน โดยส่วนใหญ่เน้นที่สนิ ค้าเกษตร เช่น นํ าเข้ามันฝรังได้
่
ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมของแต่ละปี และนําเข้าหอมหัวใหญ่ได้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมของแต่ละปี เป็ น
ต้น
ทีม่ า: Press Release กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 31 ต.ค. พ.ศ. 2555 และ http://www.thai-aec.com วันที่
16 พ.ค. พ.ศ. 2555

8

การสัมมนาวิชาการประจําปี 2555 เรือ่ ง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มายาคติ ความเป็ นจริง โอกาสและความท้าทาย”

ตารางที่ 1 มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTMs) ในอาเซียน
ประเภทของ NTMs
มาตรการกึง่ ภาษี
มาตรการควบคุมราคา
มาตรการควบคุมทาง
การเงิน
มาตรการการออก
ใบอนุญาตอัตโนมัติ
มาตรการควบคุม
ปริมาณ
มาตรการกึง่ ผูกขาด

มาตรการทางเทคนิค

NTMs ตามคําจํากัดความของ UNCTAD
ค่าธรรมเนียมเพิม่ เติม; ภาษีภายในและค่าธรรมเนียมจัดเก็บจากสินค้า
นําเข้า

บรูไน

กัมพูขา

อิ นโดนี เซีย

ลาว

มาเลเซีย

เมียนมาร์

O

อัตราแลกเปลีย่ นหลายอัตรา

ฟิ ลิ ปปิ นส์

สิ งคโปร์

ไทย

เวียดนาม

O

O

O

O

O

O

O

O

การไม่ออกใบอนุ ญาตอัตโนมัติ

O

O

O

O

การไม่ออกใบอนุ ญาตอัตโนมัตกิ ่อนสําหรับสินค้าอ่อนไหว
โควตา: การกําหนดโควตาตามความสามารถในการส่งออก; โควตาสําหรับ
สินค้าอ่อนไหว
มาตรการห้าม; มาตรการห้ามสําหรับสินค้าอ่อนไหว
ข้อจํากัดจํานวนผูป้ ระกอบการ
การมีชอ่ งทางเดียวสําหรับการนําเข้า
ข้อกําหนดด้านการใช้เครือ่ งหมาย การติดฉลาก และ
การบรรจุหบี ห่อ
ข้อกําหนดเกีย่ วกับการทดสอบและตรวจสอบด้าน
สุขอนามัย
ความปลอดภัยและมาตรฐาน
ข้อบังคับทาง
อุตสาหกรรม
เทคนิค
ข้อบังคับเกีย่ วกับสุขภาพและ
โดย
สุขอนามัย และมาตรฐานคุณภาพ
วัตถุประสงค์/
เหตุผล เพือ่
มาตรการด้านสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช
วัตถุประสงค์อ่นื ๆ
การตรวจสอบก่อนการส่งออก

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O

O

O

O

O

O

O
O

O

O

O
O

O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O

O

O
O

O

O

หมายเหตุ: การจัดประเภทของ NTMs และคําจํากัดความใช้ตาม UNCTAD Trade Analysis and Information System (TRAINS) Trade Control Measures Classification
ทีม่ า: Ando and Obashi, 2010, The pervasiveness of non-tariff measures in ASEAN – evidences from the inventory approach.
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หากพิจารณาเฉพาะมาตรการหลักในการกีดกันทางการค้าทีไ่ ม่ใช่ภาษีศุลกากร5 (core-NTMs)
เช่น การให้ใบอนุ ญาตโดยไม่ใช่วธิ อี ตั โนมัติ (non-automatic licensing) การจํากัดปริมาณนําเข้าหรือ
ส่งออก (เช่น โควต้า และใบอนุ ญาตนําเข้าหรือส่งออก) และการจํากัดการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
พบว่า ระดับของมาตรการหลักในการกีดกันทางการค้าทีไ่ ม่ใช่ภาษีศุลกากรยังคงมีสงู โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในอินโดนีเซีย และมาเลเซีย (ดูตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ดัชนี ข้อจํากัดของมาตรการหลักในการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี ศลุ กากร
ดัชนี ข้อจํากัด
อัตรา
มาตรการหลักใน
จํานวนรายการ
อัตราความชุก
ประเทศ
การครอบคลุม
การกีดกันทางการค้า
สิ นค้า
ที่ไม่ใช่ภาษี
บรูไน
5224
0.17
0.15
0.16
กัมพูชา
5224
0.05
0.04
0.05
อินโดนีเซีย
5224
0.90
0.44
0.67
ลาว
5224
0.05
0.05
0.05
มาเลเซีย
5224
0.61
0.42
0.52
เมียนมาร์ A
5224
0.08
0.07
0.07
เมียนมาร์ B
5224
0.17
0.10
0.14
ฟิลปิ ปินส์
5224
0.03
0.03
0.03
สิงคโปร์
5224
0.04
0.04
0.04
ไทย
5224
0.03
0.03
0.03
เวียดนาม
5224
0.24
0.22
0.23
หมายเหตุ: 1. เมียนมาร์ B (เมียนมาร์ A) รวม (ไม่รวม) การใช้อตั ราแลกเปลีย่ นหลายอัตรา (multiple exchange rates)
2. อัตราความชุก (prevalence rate) คือค่าเฉลีย่ ของปริมาณมาตรการหลักในการกีดกันทางการค้าทีไ่ ม่ใช่
ภาษีต่อรายการสินค้า (tariff line)
3. อัตราการครอบคลุม (coverage rate) คือสัดส่วนของรายการสินค้าทีม่ มี าตรการหลักในการกีดกันทาง
การค้าทีไ่ ม่ใช่ภาษีหลักต่อรายการสินค้าทัง้ หมด
4. ดัชนีขอ้ จํากัดมาตรการหลักในการกีดกันทางการค้าทีไ่ ม่ใช่ภาษี (Core NTM Restrictive Index) คือ
ค่าเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนักของอัตราความชุก (ร้อยละ 50) และอัตราการครอบคลุม (ร้อยละ 50)
ทีม่ า: ERIA, ASEAN Economic Community Blueprint Mid-Term Review: Executive Summary, October 2012).

5

มาตรการทีไ่ ม่ใช่ภาษีศุลกากร (Non-tariff measures: NTM) ในทีน่ ้ี ถูกจําแนกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
(technical barriers to trade) มาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (sanitary and phyto-sanitary standards) มาตรการทางศุลกากร
(customs related measures) และมาตรการทีไ่ ม่ใช่ภาษีหลัก (Core NTMs) (ทีม่ า: ERIA, ASEAN Economic Community Blueprint MidTerm Review: Executive Summary, October 2012).
10
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(2) การเปิดเสรีภาคบริการและการลงทุนยังไม่มคี วามคืบหน้ามากนัก
ในส่วนของการเปิ ดเสรีค้าบริการ อาเซียนดําเนินงานดังกล่าวภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
บริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) โดยผ่านรอบการเจรจาโดย
มุง่ หวังให้มรี ะดับการผูกพัน (levels of commitment) ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในแต่ละรอบการเจรจา โดยมีสาขาหลัก
(priority areas) ได้แก่ การขนส่งทางอากาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ ท่องเทีย่ ว และโลจิสติกส์ (ดู
ตารางที่ 3) อย่างไรก็ตาม การเปิ ดเสรีบริการดังกล่าวยังคงต้องเป็ นไปตามกฎหมายภายในประเทศ ซึ่ง
ประเทศสมาชิกอื่นต้องยอมรับและปฏิบตั ติ าม นอกจากนี้ ความตกลงดังกล่าว ยังให้ความยืดหยุ่นแก่
ประเทศสมาชิกทีย่ งั ไม่พร้อมทีจ่ ะดําเนินการเปิ ดเสรีตามแผนการดําเนินงานทีก่ ําหนดไว้ดว้ ย ทําให้การ
เปิ ดเสรีภาคบริการขึน้ อยูก่ บั ความพร้อมและความสมัครใจของแต่ละประเทศ และไม่มคี วามคืบหน้ามาก
นัก (ดูรายละเอียดใน เดือนเด่น, 2555)
ตารางที่ 3 เป้ าหมายของสัดส่วนการถือหุ้นของชาวอาเซียน
สาขาบริ การ ภายในปี พ.ศ.2551 ภายในปี พ.ศ.2553 ภายในปี พ.ศ.2556 ภายในปี พ.ศ.2558
4 สาขาหลัก

อย่างน้อยร้อยละ 51 อย่างน้อยร้อยละ 70

โลจิสติกส์

อย่างน้อยร้อยละ 49 อย่างน้อยร้อยละ 51 อย่างน้อยร้อยละ 70

อื่นๆ
อย่างน้อยร้อยละ 49 อย่างน้อยร้อยละ 51
ทีม่ า: ASEAN Economic Community Blueprint, 2008.

อย่างน้อยร้อยละ 70

ในด้านการเปิ ดเสรีการลงทุน อาเซียนดําเนินการเปิ ดเสรีการลงทุนผ่านความตกลงว่าด้วยการ
ลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement: ACIA) ซึง่ ครอบคลุมการลงทุนใน
ธุรกิจ 5 สาขา ประกอบด้วย เกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงบริการที่
เกีย่ วเนื่องกับสาขาดังกล่าว โดยสมาชิกอาเซียนสามารถสงวนสาขาทีย่ งั ไม่พร้อมเปิ ดตลาดได้6 ในส่วน
ของการเคลื่อนย้ายเงินทุนโดยเสรียงิ่ ขึน้ อาเซียนให้ความสําคัญกับการรวมกันและการพัฒนาตลาดทุน
แต่ต้องดําเนินการอย่างมีลําดับขัน้ ตอนและสอดคล้องกับนโยบายและความพร้อมของประเทศสมาชิก
โดยไม่มกี ารทําข้อตกลง ทําให้การเปิ ดเสรีการเคลื่อนย้ายเงินทุนเป็ นไปตามความสมัครใจของประเทศ
สมาชิกอีกเช่นกัน
(3) การเปิ ดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
การเคลื่อ นย้า ยแรงงานมีเ พีย งข้อ ตกลงว่าด้ว ยการยอมรับ ร่ว ม (Mutual
Recognition
Arrangements) ใน 8 วิชาชีพเท่านัน้ และยังไม่มคี วามคืบหน้าในการเคลื่อนย้ายของนักวิชาชีพทีเ่ กิดขึน้
จริง ดังจะกล่าวถึงต่อไปในหัวข้อมายาคติ 2

6

รายการข้อสงวนของไทยมีระดับการเปิดเสรีเท่ากับกฎหมายภายในทีบ่ งั คับใช้อยู่ (ทีม่ า: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

26 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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โดยสรุป กรอบเวลาในการเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 ซึ่ง
ต่อมาได้ถูกเลื่อนออกมาเป็ นวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 จึงไม่ใช่กรอบเวลาทีม่ คี วามหมายต่อประเทศ
ไทยมากนัก เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่เกิดการเปลีย่ นแปลงใหญ่ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างทีเ่ ชื่อกัน
ในวงกว้าง ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญบางประการคือ การเปิ ดเสรีการค้าสินค้าได้เกิดขึน้ มาหลายปี
แล้ว ส่วนการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญอื่นๆ ซึง่ อยูใ่ นความตกลง AEC ก็ยงั จะไม่เกิดขึน้ ในเร็ววัน ทีส่ าํ คัญ
อาเซียนหลังปี พ.ศ.2558 ก็ยงั มีความห่างไกลจากความเป็ นเขตเศรษฐกิจทีไ่ ร้พรมแดนอยูเ่ ช่นเดิม
มายาคติ ที่ 2: AEC ทําให้เกิ ดการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรี
• “ในอนาคตเมือ่ มี AEC แรงงานภาคการเกษตร ก่อสร้าง อุตสาหกรรม ทีม่ ฝี ี มอื จะถูกดูดไปทีอ่ นื ่
แล้วแรงงานไร้ทกั ษะจากเพือ่ นบ้านจะทะลักเข้ามาแทนอย่างเสรี น่ากลัวครับ กรุงเทพฯ จะแออัด
ขยะจะล้นเมือง โจรพูโล บีอาร์เอ็น ก่อการร้ายทัง้ หลายจะสามารถเข้ากรุงเทพฯ ประเทศไทย ได้
ง่ายกว่าเดิม” (คอลัมนิสต์, แนวหน้า, 15 เมษายน พ.ศ.2555)
• “หากเข้าสู่เออีซเี ต็มรูปแบบก็มคี วามเป็ นไปได้ทคี ่ นของประเทศเพือ่ นบ้านจะเข้ามาทํางานใน
ธุรกิจบริการขนส่งมากขึน้ ” (ข้าราชการ, คมชัดลึก, 5 ตุลาคม พ.ศ.2555)
• อีกหน่ อยคนไทยคงตกงานกันหมด เพราะเพือ่ นบ้านเก่งๆ จะเข้ามาแย่งงานทํา” (คอลัมนิสต์,
ข่าวสด, 10 สิงหาคม พ.ศ.2555)
• “ปจั จุบนั มีชาวต่างชาติเข้ามาทํางานเป็ นผูช้ ่วยแพทย์ ทีป่ รึกษาทางการแพทย์ในประเทศจํานวน
มาก เพราะยังไม่สามารถให้การรักษาในฐานะแพทย์ได้เนือ่ งจากติดขัดข้อกฎหมาย แต่เมือ่ ถึง
เวลาเปิ ดเสรีดา้ นการเคลือ่ นย้ายแรงงานฝี มอื กลุ่มคนเหล่านี้จะสามารถทํางานในฐานะแพทย์ได้
ทันที” (ข้าราชการ, โลกวันนี้, 17 มกราคม พ.ศ2555)
ข้อเท็จจริง
ภายใต้แผนงานสูก่ ารรวมตัวเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) การเคลื่อนย้าย
แรงงานโดยเสรี ครอบคลุมเฉพาะแรงงานวิชาชีพทีม่ ที กั ษะเท่านัน้ โดยไม่เกี่ยวข้องกับแรงงานไร้ทกั ษะ
เลย ทัง้ นี้ ในส่ ว นของแรงงานวิช าชีพ ที่มีท ัก ษะ จะมีก ารออกวีซ่ า ให้ส ะดวกมากขึ้น และปรับ ปรุ ง
กฎระเบียบให้สอดคล้องเป็ นมาตรฐานเดียวกันด้วย
แนวทางหลักในการเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะโดยเสรีจะดําเนินการผ่านกลไกทีเ่ รียกกันว่า “การ
จัดทําข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม” (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ซึง่ เป็ นข้อตกลง
ระหว่า งประเทศสมาชิกที่ร ะบุ ถึงคุ ณ สมบัติข องนัก วิช าชีพ ที่สํา คัญ ได้แ ก่ คุ ณ สมบัติด้า นการศึก ษา
ประสบการณ์ทํางาน การผ่านการทดสอบความรูเ้ พื่อขึน้ ทะเบียนวิชาชีพหรือได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบ
วิ ช าชี พ คุ ณ สมบัติ ท่ีส อดคล้ อ งกับ นโยบายกลไกการพัฒ นาวิ ช าชี พ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Continuing
Professional Development: PD) และการได้รบั ใบรับรองจากสภาวิชาชีพว่าไม่มปี ระวัตฝิ า่ ฝื นมาตรฐาน
ด้านเทคนิควิชาชีพและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็ นเงือ่ นไขในการได้รบั อนุ ญาตให้ทาํ งานใน
12

การสัมมนาวิชาการประจําปี 2555 เรือ่ ง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มายาคติ ความเป็ นจริง โอกาสและความท้าทาย”

ประเทศสมาชิกอื่น ทัง้ นี้ ข้อตกลงการยอมรับร่วมที่มผี ลบังคับใช้แล้วจะช่วยอํานวยความสะดวกให้
ผูป้ ระกอบวิชาชีพทีข่ น้ึ ทะเบียนหรือได้รบั ใบอนุญาตจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศตนเองได้รบั การ
ยอมรับและสามารถประกอบวิช าชีพในประเทศสมาชิกอื่นได้ง่ายขึ้น แต่ ก็ไม่ได้เ ป็ นการยอมรับโดย
อัตโนมัติ (automatic recognition) ตามความหมายของ MRA ทีใ่ ช้กนั ทัวไปในกรอบความตกลงการค้
่
า
7
ระหว่างประเทศอื่นๆ เช่น สหภาพยุโรป และออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ เนื่องจากจะต้องปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบภายในของประเทศอาเซียนทีเ่ ป็ นเจ้าบ้านด้วย
ในปจั จุบนั ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามรับรอง MRAs ไปแล้วทัง้ สิน้ 8 ฉบับ ซึง่ ครอบคลุม
สาขาบริการวิชาชีพดังนี้คอื วิศวกร พยาบาล สถาปนิก นักสํารวจ นักบัญชี แพทย์ ทันตแพทย์ และ
บุคลากรด้านวิชาชีพท่องเทีย่ ว (ดูตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม (MRAs) ในสาขาบริ การวิ ชาชีพ 8 สาขา
ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม (MRAs)

วันและสถานที่ลงนาม

ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพวิศวกรรม
ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพพยาบาล
ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพสถาปตั ยกรรม
กรอบความตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมในคุณสมบัตวิ ชิ าชีพ
ด้านการสํารวจ
กรอบความตกลงว่าด้วยข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาบริการ
วิชาชีพบัญชี
ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพแพทย์
ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพทันตแพทย์

9 ธันวาคม 2548 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
8 ธันวาคม 2549 ณ เมืองเชบู ประเทศฟิลปิ ปินส์

ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพท่องเทีย่ ว

19 พฤศจิกายน 2550 ณ ประเทศสิงคโปร์

26 กุมภาพันธ์ 2552 ณ จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย
- 9 มกราคม 2552 โดยประเทศสมาชิกทัง้ หมดยกเว้น
ไทย ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
- 9 พฤศจิกายน 2555 โดยไทย ณ กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย

ทีม่ า: สํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)

ดังทีก่ ล่าวข้างต้น นอกจากจะต้องมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ทร่ี ะบุไว้ในข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับ
ร่วมแล้ว การประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนยังมีเงือ่ นไขว่า จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบภายในของ
ประเทศเจ้าบ้านด้วย (ดูภาคผนวก ก สําหรับรายละเอียดเกีย่ วกับ MRAs และกฎระเบียบภายในของแต่
ละสาขาวิชาชีพ) สําหรับประเทศไทยนัน้ กฎระเบียบภายในประเทศได้ระบุเงือ่ นไขทีไ่ ม่งา่ ยนักสําหรับนัก
วิชาชีพอาเซียนที่จะเข้ามาทํางานในประเทศไทยได้ เช่น พยาบาล ทันตแพทย์ และแพทย์ ต้องสอบ
ความรูโ้ ดยใช้ขอ้ สอบและเขียนคําตอบเป็ นภาษาไทย ดังแสดงในตารางที่ 5 ซึง่ น่ าจะทําให้มนี กั วิชาชีพ
อาเซียนในสาขาดังกล่าวจํานวนน้อยมากทีจ่ ะสามารถเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยได้ ดังนัน้ เรา
อาจกล่าวได้ว่า หลักเกณฑ์ดงั กล่าวน่ าจะมีผลทําให้การเคลื่อนย้ายแรงงานมีทกั ษะเกิดขึน้ ได้น้อยมาก
เพราะยังต้องปฏิบตั ติ ามทีก่ ฎระเบียบของแต่ละประเทศกําหนด
7

ดูรายละเอียดได้จาก Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications

26 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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ตารางที่ 5 คุณสมบัติของนักวิ ชาชีพภายใต้กฎระเบียบในประเทศ
วิ ชาชีพ
วิศวกร
สถาปนิก
พยาบาล
ทันตแพทย์
แพทย์
นักบัญชี

นักสํารวจ

กฎหมายภายในประเทศ
ต้องร่วมงานกับนักวิชาชีพไทยที่มใี บอนุ ญาตเท่านัน้ /หากประกอบอาชีพลําพัง ต้องได้รบั การประเมิน
โดยสภาวิชาชีพว่าสามารถเข้าใจมาตรฐานการปฏิบตั วิ ชิ าชีพ ซึง่ เป็ นภาษาไทย รวมถึงข้อบังคับต่างๆ
สอบความรูโ้ ดยใช้ขอ้ สอบและเขียนคําตอบเป็ นภาษาไทย

ผูท้ ําบัญชี: มีความรูภ้ าษาไทยดีพอทีส่ ามารถทําบัญชีเป็ นภาษาไทย และมีความรูด้ า้ นมาตรฐานการ
บัญชีและกฎหมายภาษีอากรของไทย
ผูส้ อบบัญชี: มีความรูภ้ าษาไทยดีพอทีส่ ามารถสอบบัญชีและจัดทํารายงานเป็ นภาษาไทยได้
ไม่อนุ ญาตให้บุคคลซึ่งไม่มสี ญ
ั ชาติไทยได้ข้นึ ทะเบียนหรือรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม

นอกจากนี้ ความคืบหน้าในการขึน้ ทะเบียนซึง่ เป็ นเงือ่ นไขเบือ้ งต้นของการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ
อาเซียนในบางสาขายังคงมีน้อยมาก เช่น จํานวนวิศวกรอาเซียนทีจ่ ดทะเบียนยังคงมีน้อย และสมาชิก
อาเซียนหลายประเทศ รวมทัง้ ประเทศไทย ยังไม่มจี ํานวนวิศวกรอาเซียนที่จดทะเบียนเลย เนื่องจาก
การดําเนินการร่างระเบียบคุณสมบัตใิ นการเป็ นวิศวกรอาเซียนยังไม่เสร็จสิน้ สมบูรณ์ (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 จํานวนวิ ศวกรอาเซียนที่จดทะเบียน
ประเทศ

จํานวนวิ ศวกรอาเซียนที่จดทะเบียน

บรูไน

-

กัมพูชา

-

อินโดนีเซีย

99

ลาว

-

มาเลเซีย
เมียนมาร์

160
-

ฟิลปิ ปินส์

-

สิงคโปร์

190

ไทย

-

เวียดนาม

84

ทัง้ หมด
533
ทีม่ า: ASEAN Chartered Professional Engineering Coordinating Committee

ความเชื่อในวงกว้างทีว่ ่า การมี AEC จะทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรีในอาเซียน
จนถึงขัน้ แย่งงานกัน จึงห่างไกลจากความจริงมาก และก่อให้เกิดความตื่นตระหนกในสังคม
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มายาคติ ที่ 3: AEC จะทําให้นักลงทุนอาเซียนสามารถลงทุนในธุรกิ จบริ การได้อย่างเสรี โดยไม่มี
ข้อจํากัด ตัง้ แต่ปี 2558
• “นับจากปี 2553 อุตสาหกรรมบริการกําหนดให้ปรับเกณฑ์การถือหุน้ ของนักลงทุนต่างชาติ จาก
ให้ถอื ครองไม่เกินร้อยละ 49 เพิม่ เป็ นร้อยละ 70 และจะทยอยปรับเพิม่ ขึ้นเรือ่ ยๆ จนปี 2558 จะ
ไม่มกี ารกําหนดการถือครองของต่างชาติเลย ... ธุรกิจบริการของไทยสามารถเข้าไปลงทุนใน
กลุ่มประเทศเพือ่ นบ้านได้โดยเสรี ไม่มขี อ้ กําหนดเรือ่ งหุน้ ส่วน” (นักการเมือง, สยามธุรกิจ, 31
สิงหาคม พ.ศ.2555)
ข้อเท็จจริง
แผนการดําเนินการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ส่งเสริมให้มกี ารเปิ ดเสรีการค้า
บริการ โดยมีเป้าหมายคือให้นกั ลงทุนอาเซียนสามารถถือหุน้ ในธุรกิจบริการได้อย่างน้อยร้อยละ 70 และ
ไม่ให้มขี อ้ จํากัดการค้าบริการแบบข้ามพรมแดน รวมถึงเงือ่ นไขในการจัดตัง้ ธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม การเปิ ดเสรีภาคบริการดังกล่าวขึน้ อยูก่ บั กฎหมายภายในของแต่ละประเทศ และมี
การให้ความยืดหยุ่นแก่ประเทศสมาชิกที่ยงั ไม่พร้อมจะดําเนินการตามเป้าหมายที่กําหนด ซึ่งส่งผลให้
กรอบการเปิ ดเสรีภาคบริการภายใต้ AEC ซึง่ เป็ นไปตามความสมัครใจของประเทศสมาชิกยังมีความ
คืบหน้าไม่มากนัก ทัง้ นี้ สําหรับประเทศไทย พระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.
2542 ไม่อนุ ญาตให้คนต่างด้าวถือหุน้ มากกว่าร้อยละ 49 ในธุรกิจบริการ ดังนัน้ การเปิ ดเสรีภาคบริการ
ของไทยภายใต้ AEC จึงอยูใ่ นระดับทีจ่ าํ กัดมาก (ดู เดือนเด่น, 2555)
ความเชื่อทีว่ ่า การมี AEC จะทําให้นักลงทุนอาเซียนสามารถลงทุนในธุรกิจบริการได้อย่างเสรี
โดยไม่มขี อ้ จํากัด จึงเป็ นเพียงมายาคติ ซึง่ จะไม่เป็ นจริงในระยะเวลาอันใกล้
มายาคติ ที่ 4: การรวมตัวทางเศรษฐกิ จของอาเซียนคล้ายกับสหภาพยุโรป (European Union:
EU) จึงก่อให้เกิ ดความเสี่ยงในลักษณะเดียวกัน
• “การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียนมีลกั ษณะคล้าย EU ของยุโรป เพียงแต่อาเซียน
ไม่ใช้เงินสกุลเดียวกัน” (คอลัมนิสต์, ข่าวสด, 2 กันยายน พ.ศ.2555)
• “ประชาคมอาเซียนลอกแบบมาจากประชาคมยุโรปทัง้ ดุน้ ซึง่ มันพังคาตาเราอยู่ อาเซียนก็จะพัง”
(คอลัมนิสต์, บ้านเมือง, 13 กันยายน พ.ศ.2555)
• “ประชาคมอาเซียนลอกแบบมาจากประชาคมยุโรป เอา 10 ชาติอาเซียน ไทย, ลาว, เขมร, พม่า,
อินโดนีเซีย, เวียดนาม, บรูไน, กัมพูชา, สิงคโปร์, มาเลเซีย มาเป็ นประชาคมเดียวกัน แล้วจะมี
การเปิ ดเสรีมากมายหลายอย่าง ทัง้ การเงิน การทํางานของผูค้ น เลือ่ นไหลได้ตามใจ และอืน่ ๆ”
(คอลัมนิสต์, บ้านเมือง, 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555)
26 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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ข้อเท็จจริง
AEC แตกต่างกับสหภาพยุโรป (European Union: EU) ทัง้ ในแง่ของโครงสร้างและระดับการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ในด้านโครงสร้าง รัฐสมาชิกของ EU รวมตัวกันผ่านการทําสนธิสญ
ั ญา (EU
Treaties) ซึง่ เป็ นข้อตกลงทีม่ ผี ลผูกพันระหว่างสมาชิก โดยมีการกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพ
ยุโรป และประเทศสมาชิก ตลอดจนสถาบันหรือหน่วยงานทีถ่ ูกจัดตัง้ ขึน้ ภายในสหภาพยุโรป เช่น สภา
ยุโรป (European Parliament) คณะมนตรียุโรป (European Council) คณะกรรมาธิการยุโรป
(European Commission) ศาลยุตธิ รรม (Court of Justice) และธนาคารกลางยุโรป (European Central
Bank) เป็ นต้น โดยสถาบันเหล่านี้มอี ํานาจการตัดสินใจซึ่งมีผลผูกพันกับรัฐสมาชิก การรวมตัวของ
สหภาพยุโรปจึงมีรปู แบบเป็ นองค์กรระหว่างประเทศเหนือรัฐ (supra-national authority) ซึง่ ทําให้การ
รวมกลุ่มของสหภาพยุโรปมีลกั ษณะทีม่ ผี ลผูกพันและมีความเป็ นเอกภาพสูง อันช่วยให้ประเทศสมาชิก
ของสหภาพยุโรปสามารถกําหนดนโยบายระดับภูมภิ าคร่วมกันได้ในหลายด้าน
ในทางกลับกัน อาเซียนถูกจัดตัง้ ผ่านกฎบัตรอาเซียนซึ่งเป็ นเสมือนรัฐธรรมนู ญ ทําให้อาเซียน
เป็ นองค์กรทีอ่ ยู่บนพืน้ ฐานของกฎกติกา (rule-based organization) ที่ประกอบไปด้วยเสาหลัก 3
ประการ8 โดยมี AEC เป็ นหนึ่งในสามเสาหลักทีถ่ ูกจัดตัง้ จากแผนการดําเนินการประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Blueprint) ซึ่งเป็ นเพียงความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานให้ชดั เจนตามกรอบระยะเวลาทีก่ าํ หนด แต่การปฏิบตั ติ ามความตกลงอยูบ่ นพืน้ ฐานของความ
พร้อมและความสมัครใจของสมาชิก9
นอกจากนี้ โครงสร้างการรวมกลุ่มของทัง้ อาเซียนและ AEC ยังเป็ นรูปแบบของความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐ (intergovernmental relation) ซึง่ เป็ นความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิกโดยทีแ่ ต่ละรัฐคงไว้ซ่งึ
อํานาจอธิปไตยและมีสถานะเท่าเทียมกัน โดยไม่ได้มกี ารสร้างองค์กรเหนือรัฐขึน้ มาแบบสหภาพยุโรป
การตัดสินใจดําเนินการใดๆ ของอาเซียนจึงต้องได้รบั ความยินยอมจากประเทศสมาชิกทัง้ หมด ซึง่ ทําให้
เกิดความล่าช้าในการดําเนินนโยบายต่างๆ ร่วมกัน
ในอีกด้านหนึ่ง หากพิจารณาในแง่มุมของระดับของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เราจะพบว่า
ระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจจําแนกได้ 5 ระดับ ดังตารางที่ 7 คือ เขตการค้าเสรี (free trade area:
FTA) สหภาพศุลกากร (custom union) ตลาดร่วม (common market) สหภาพเศรษฐกิจ (economic
union) และสหภาพการเมือง (political union) โดยมีระดับความเข้มข้นของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่
แตกต่างกัน ดังนี้

8

เสาหลัก 3 ประการของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบด้วย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC) ประชาคมการเมืองและความมั ่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)
9
กลไกการดําเนินงานทีส่ าํ คัญคือ รัฐมนตรีทก่ี ํากับดูแลด้านต่างๆ จะรับผิดชอบต่อการดําเนินงานตามแผนงาน และติดตามการดําเนินงาน
ให้เป็ นไปตามพันธกรณีเฉพาะในขอบเขตทีเ่ กีย่ วข้อง และรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนในฐานะรัฐมนตรีทร่ี บั ผิดชอบการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียนจะดูแลรับผิดชอบการดําเนินงานตามแผนงานในภาพรวม (ทีม่ า: ASEAN Economic Community Blueprint, Association of
Southeast Asian Nations, 2008).
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1. เขตการค้าเสรี มีการยกเลิกภาษีนําเข้าและโควต้าระหว่างกัน
2. สหภาพศุลากร เป็ นเขตการค้าเสรี ซึ่งมีการกําหนดอัตราภาษีศุลกากรสําหรับประเทศ
นอกกลุ่มในอัตราเดียวกัน
3. ตลาดร่วม เป็ นสหภาพศุลกากร ซึง่ อนุญาตให้มกี ารเคลื่อนย้ายทุนและแรงงานโดยเสรี
4. สหภาพเศรษฐกิจ เป็ นตลาดร่วม ซึง่ ใช้นโยบายการเงินและการคลังร่วมกัน
5. สหภาพการเมือง เป็ นสหภาพเศรษฐกิจ ซึ่งใช้นโยบายทางการทหารและต่างประเทศ
ร่วมกัน
ตารางที่ 7 ระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จ
อัตราภาษี
ยกเลิ กภาษี

ศุลกากรเดียวกัน

และโควตา

สําหรับประเทศ
นอกกลุ่ม

เคลื่อนย้าย

ใช้นโยบาย

ทุนและ

การเงิ นและ

แรงงานเสรี

การคลังร่วมกัน

ใช้นโยบายทาง
การทหารและ
ต่างประเทศ
ร่วมกัน

เขตการค้าเสรี
AEC

จํากัดมาก

สหภาพศุลกากร
ตลาดร่วม
สหภาพเศรษฐกิจ
สหภาพการเมือง
ทีม่ า: Jovanovic (2011)

จากตารางดังกล่าว จะเห็นว่า สหภาพยุโรปซึ่งเป็ นสหภาพเศรษฐกิจ มีระดับการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจทีส่ งู กว่า AEC อยูม่ าก กล่าวคือ สหภาพยุโรปมีการยกเลิกภาษีศุลกากรระหว่างกัน ดําเนิน
นโยบายการค้า เดีย วกัน กับ ประเทศนอกกลุ่ม มีก ารเคลื่อนย้ายทุ น และแรงงานภายในอย่า งเสรี ใช้
นโยบายทางการเงินร่วมกัน รวมทัง้ ใช้นโยบายการคลังทีส่ อดคล้องกัน ในขณะที่ AEC มีจุดประสงค์
หลักคือต้องการให้อาเซียนเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การ
ลงทุน และแรงงานทักษะอย่างเสรี รวมถึงมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรียงิ่ ขึน้ ดังนัน้ โดยสาระสําคัญแล้ว
AEC จึงมีลกั ษณะเป็ นเพียงเขตการค้าเสรี ซึ่งอนุ ญาตให้มกี ารเคลื่อนย้ายทุนและแรงงานเสรีอย่าง
ค่อนข้างจํากัดเท่านัน้
ความเชื่อทีว่ ่า การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนคล้ายกับสหภาพยุโรป ซึง่ มีความเสีย่ งทีจ่ ะ
ประสบปญั หาในลักษณะเดียวกัน จึงห่างไกลจากความจริงเป็ นอย่างมาก และอาจมีผลในการปิ ดกัน้ การ
รวมกลุ่มในภูมภิ าคไม่ให้มกี ารพัฒนาต่อไป ทัง้ ทีก่ ารรวมกลุ่มดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ
ไทยหลายประการ ดังทีจ่ ะกล่าวถึงในส่วนต่อไป
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3. ความเป็ นจริ ง (Reality)
แม้ว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะยังไม่บรรลุเป้าหมายการเป็ นตลาดเดียวอย่าง
แท้จริงในปี พ.ศ. 2558 ตามทีเ่ ข้าใจกันโดยทัวไป
่ แต่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคอาเซียนใน
ความเป็ นจริง (de facto integration) ได้เกิดขึน้ แล้วทัง้ ในด้านการค้า การลงทุน และการเคลื่อนย้าย
แรงงาน
3.1 การค้า
ดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น การเปิ ดเสรีการค้าสินค้าในอาเซียนได้เกิดขึน้ นานแล้ว โดยมีการดําเนินการ
ผ่านการลดภาษีศุลกากรภายใต้กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2536 และใน
ปจั จุบนั ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ได้ลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างกันเหลือร้อยละ 0 แล้ว (ตาราง
ที่ 8 และดูรายละเอียดได้ในภาคผนวก ข) ดังนี้
- ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิมได้ลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ 0 สําหรับสินค้าอาเซียนเฉลีย่ ถึงร้อยละ
99.4 ของจํานวนรายการสินค้าทัง้ หมด โดยสิงคโปร์ได้ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 สําหรับสินค้าทุก
รายการ ในขณะทีม่ าเลเซียได้ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 น้อยทีส่ ุดคือเพียงร้อยละ 98.9 ของจํานวน
รายการสินค้าทัง้ หมดเท่านัน้
- ประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ (CLMV)10 ได้ลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ 0-5 สําหรับสินค้าร้อยละ
93.2 ของจํานวนรายการสินค้าทัง้ หมด โดยเวียดนามลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ 0-5 มากทีส่ ุดคือ
ร้อยละ 98.7 ของจํานวนรายการสินค้าทัง้ หมด ในขณะที่ กัมพูชาลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ 0-5
น้อยทีส่ ดุ คือ ร้อยละ 81 ของจํานวนรายการสินค้าทัง้ หมด

10

CLMV หมายถึง กัมพูชา (Cambodia) ลาว (Laos) เมียนมาร์ (Myanmar) และเวียดนาม (Vietnam)
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ตารางที่ 8 สัดส่วนของรายการสิ นค้า (พิ กดั ศุลกากร 6 หลัก) ที่มีการลดอัตราภาษี ระหว่าง
ประเทศสมาชิ กอาเซียน
(หน่วย: ร้อยละ)
อัตราภาษี
ร้อยละ 0
ร้อยละ 1-5
มากกว่าร้อยละ 5
ประเทศ
สิงคโปร์
100.0
0.0
0.0
ไทย
99.8
0.0
0.2
บรูไน
99.5
0.0
0.5
ฟิลปิ ปินส์
99.1
0.0
0.9
อินโดนีเซีย
99.2
0.0
0.8
มาเลเซีย
98.9
0.0
1.1
ลาว
73.7
22.5
3.8
เวียดนาม
58.9
39.8
1.3
กัมพูชา
8.7
72.3
19.0
เมียนมาร์
4.4
92.6
3.0
เฉลี่ยอาเซียนเดิ ม
99.4
0.0
0.6
เฉลี่ย CLMV
36.4
56.8
6.8
เฉลี่ยอาเซียนทัง้ หมด
74.2
22.7
3.1
ทีม่ า: คํานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั โดยใช้ขอ้ มูลของกระทรวงพาณิชย์และกรมศุลกากร (ณ ปี พ.ศ. 2554)

รวม
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ผลกระทบจากการลดอัตราภาษีในอาเซียนส่งผลให้มมี ูลค่าการค้าสินค้าระหว่างอาเซียนมาก
ยิง่ ขึน้ โดยจะเห็นได้วา่ ในช่วง 10 ปี ทผ่ี า่ นมา มูลค่าการค้าของไทยกับอาเซียนเพิม่ สูงขึน้ มากกว่าเท่าตัว
โดยจากเดิม 1,004 พันล้านบาทในปี พ.ศ. 2544 เป็ น 2,763 พันล้านบาทในปี พ.ศ. 2554 อย่างไรก็ตาม
สัดส่วนการค้าของไทยกับอาเซียนในช่วงหลังเริม่ คงทีอ่ ยูใ่ นระดับร้อยละ 20 (ดูภาพที่ 1)
ภาพที่ 1 มูลค่าและสัดส่วนการค้าของไทยกับอาเซียน ปี พ.ศ.2544-2554
พันล้านบาท
3,500

ร้อยละ

3,000

25

2,500
2,000

18

18

19

1,500
1,000

30

20 20
20
20
20
20
2,3762,763
2,322
2,001
1,957
15
1,8461,935

19

20

20

1,493
1,004 1,049

10

1,207

5

500
0

0
2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
อาเซียน(9)

สัดส่วนต่อมูลค่าการค้าทั้ง หมด

ทีม่ า: กระทรวงพาณิชย์
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ในส่วนของการค้าระหว่างไทยกับ CLMV นัน้ ในระยะเวลา 10 ปี ทผ่ี า่ นมา มูลค่าการค้าของไทย
กับ CLMV ได้เพิม่ สูงขึน้ มากกว่า 4 เท่าตัวจากเดิม 145 พันล้านบาทในปี พ.ศ.2544 เป็ น 672 พันล้าน
บาทในปี พ.ศ. 2554 นอกจากนี้ สัดส่วนการค้าของไทยใน CLMV เพิม่ สูงขึน้ มากอย่างเห็นได้ชดั จาก
เดิมร้อยละ 14 ของมูลค่าการค้าของไทยในอาเซียนทัง้ หมดในปี พ.ศ. 2544 เป็ นร้อยละ 24 ในปี พ.ศ.
2554 (ภาพที่ 2)
ภาพที่ 2 มูลค่าและสัดส่วนการค้าของไทยกับ CLMV ปี พ.ศ. 2544-2554
พันล้านบาท
3,500

ร้อยละ
30

3,000

25
22

2,500
19
2,000
1,500
1,000
500
0

15

23

24 25

20

17

2,091
1,818
1,803
1,473
1,609
1,5361,559
1,263
1,033
859 902
672
376 392 518 484 557
145 148 174 230 309
14

14

14

20
15
10
5
0

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
มูลค่าการค้ากับ CLMV
มูลค่าการค้ากับอาซียน (5)
สัดส่วนการค้ากับ CLMV ต่อการค้ากับอาเซียนทั้ง หมด

ทีม่ า: กระทรวงพาณิชย์

โดยสรุป อาเซียนได้มกี ารเปิ ดเสรีการค้าโดยการลดอัตราภาษีศุลกากรระหว่างกันนับตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2536 ซึง่ ทําให้ในปจั จุบนั ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ได้ลดอัตราภาษีลงเหลือร้อยละ 0 แล้ว
นอกจากนี้ ในช่วง 10 ปี ทผ่ี า่ นมา (ปี พ.ศ. 2544-2554) ประเทศไทยมีมลู ค่าการค้าในอาเซียนเพิม่ สูงขึน้
อย่างต่อเนื่อง แม้วา่ สัดส่วนเมือ่ เทียบกับการค้าทัง้ หมดเพิม่ ขึน้ ไม่มากนัก ขณะทีม่ ลู ค่าและสัดส่วนการค้า
ของไทยกับ CLMV เพิม่ สูงขึน้ มากอย่างเห็นได้ชดั
3.2 การลงทุนโดยตรง
อาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิง่ CLMV ได้กลายเป็ นแหล่งลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทยที่
สําคัญทีส่ ุด โดยในช่วงปี พ.ศ. 2548-2554 สัดส่วนการลงทุนโดยตรงของไทยในอาเซียนคิดเป็ นร้อยละ 31
ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศทัง้ หมด และการลงทุนของไทยใน CLMV คิดเป็ น
ร้อยละ 38 ของมูลค่าการลงทุนโดยตรงของไทยในอาเซียนทัง้ หมด (ดูตารางที่ 9)
ส่วนในด้านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมาไทยนัน้ ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2554 ญีป่ นุ่ ยังคงมี
สัดส่วนของมูลค่าการลงทุนเฉลีย่ สูงทีส่ ุด (ร้อยละ 25 ของมูลค่าทัง้ หมด) รองลงมาคืออาเซียน (ร้อยละ 19)
และสหภาพยุโรป (ร้อยละ 18) (ดูตารางที่ 10)
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ตารางที่ 9 มูลค่าการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ ปี พ.ศ.2548-2554
ประเทศ

2548

2549

2550

อาเซียน
30,036 33,684
93,141
CLMV
9,703 9,806
74,131
สหภาพยุโรป
1,981 2,672
14,179
ออสเตรเลีย
182 1,275
426
หมูเ่ กาะเคย์แมน
592 12,561
19,575
จีน
5,587 3,983
12,630
ฮ่องกง
2,608 2,550
11,231
สหรัฐอเมริกา
30,393 1,872
10,170
หมูเ่ กาะบริตชิ
4,577 5,946
906
เวอร์จนิ
อื่นๆ
11,299 8,392
31,296
ทัง้ หมด
87,255 72,935 193,554
ทีม่ า: คํานวณจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย

2551

2552

119,019
67,428
13,580
1,248
30,747
9,474
9,277
15,415

114,767
58,228
9,279
1,193
62,064
26,372
10,720
10,584

7,030

7,277

50,174
255,964

37,020
279,276

(หน่วย: ล้านบาท)
สัดส่วนเฉลีย่
2553
2554
ต่อทัง้ หมด
109,568 510,999
31.1
22,159 142,030
11.9
18,340 202,707
8.2
16,437
71,559
2.9
20,310
72,427
6.8
5,863 196,142
8.1
18,756 105,007
5
8,009 193,602
8.4
4,048

25,472

1.7

62,728 681,861
264,059 2,059,776

27.5
100

ตารางที่ 10 มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมาไทย ปี พ.ศ.2548-2554
(หน่วย: ล้านบาท)
ประเทศ

2548

2549

2550

ญีป่ นุ่
170,247 191,954 269,509
อาเซียน
151,989 294,036 176,022
CLMV
166
1,408
1,383
สหภาพยุโรป
111,776 284,268 185,481
จีน
1,654
3,848
4,092
ตะวันออกกลาง
993
2,799
1,577
สวิตเซอร์แลนด์ 13,154
14,941
12,941
สหรัฐฯ
105,135 107,501 142,249
ฮ่องกง
19,531
51,004
26,156
เกาหลีใต้
4,032
4,526
4,984
ออสเตรเลีย
3,122
6,942
10,261
ไต้หวัน
7,751
7,583
4,353
อื่นๆ
217,701 159,157 128,690
ทัง้ หมด
807,084 1,128,558 966,314
ทีม่ า: คํานวณจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย

2551

2552

262,199
130,804
647
109,285
1,438
1,845
27,563
55,197
42,058
5,112
5,635
2,191
110,678
754,006

128,431
89,976
298
99,673
1,708
15,812
24,667
34,377
11,093
4,681
3,434
3,858
80,423
498,133

2553

2554

168,893 289,805
99,130 152,848
210
15,850
97,196 145,450
23,708
75,781
812
71,412
40,395
68,673
46,631
68,878
11,125
29,345
6,895
26,107
5,605
22,671
3,657
21,216
78,283 162,350
582,330 1,134,537
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สัดส่วนเฉลีย่
ต่อทัง้ หมด
25
19
0.3
18
2
2
3
10
3
1
1
1
16
100
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3.2.1 การลงทุนโดยตรงขาออกจากไทยไปอาเซียน
ในด้านการลงทุน ในอดีตมูลค่าการลงทุนโดยตรงขาออก (outflow direct investment) จากไทย
ไปอาเซียน มีค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าการลงทุนโดยตรงขาเข้าจากอาเซียนมาไทย (inflow direct
investment) อย่างไรก็ตาม นับจากปี พ.ศ.2551 มูลค่าการลงทุนโดยตรงขาออกจากไทยไปอาเซียน
เพิม่ สูงขึน้ อย่างรวดเร็ว จนทําให้มมี ลู ค่าทีส่ งู กว่าการลงทุนโดยตรงขาเข้าจากอาเซียนมาไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในปี พ.ศ. 2554 การลงทุนโดยตรงขาออกจากไทยไปอาเซียนมีมลู ค่าสูงถึง 511 พันล้านบาท
ขณะทีก่ ารลงทุนโดยตรงขาเข้าจากอาเซียนมาไทยมีมลู ค่าเพียง 153 พันล้านบาท (ดูภาพที่ 3)
ภาพที่ 3 มูลค่าการลงทุนโดยตรงระหว่างไทยกับอาเซียน ปี พ.ศ.2548-2554
พันล้านบาท
600
511

500
400
300

294

200

176

152
100

131
119

93

2548

110
99

34

30

0

153

115
90

2549

2550

2551

การลงทุนโดยตรงจาก ASEAN ในไทย

2552

2553

2554

การลงทุนโดยตรงจากไทยใน ASEAN

ทีม่ า: คํานวณจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย

หากจําแนกมูลค่าการลงทุนโดยตรงขาออกจากไทยไปอาเซียนเป็ นรายประเทศ จะพบว่า ในช่วง
ปี พ.ศ.2548-2554 ไทยเข้าไปลงทุนโดยตรงในสิงคโปร์มากทีส่ ุดโดยคิดเป็ นสัดส่วนของมูลค่าการลงทุน
เฉลี่ยร้อยละ 34 ของมูลค่าการลงทุนของไทยในอาเซียนทัง้ หมด รองลงมาคือ เมียนมาร์ (ร้อยละ 21)
มาเลเซีย (ร้อยละ 14) อินโดนีเซีย (ร้อยละ 11) และเวียดนาม (ร้อยละ 9) ทัง้ นี้ สัดส่วนการลงทุนเฉลี่ย
ของไทยใน CLMV คิดเป็ นร้อยละ 38 ของการลงทุนโดยตรงจากไทยไปอาเซียนทัง้ หมดในช่วงปี พ.ศ.
2548-2554 (ดูตารางที่ 11)
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ตารางที่ 11 มูลค่าการลงทุนโดยตรงขาออกจากไทยไปอาเซียน ปี พ.ศ.2548-2554
(หน่วย: ล้านบาท)
ประเทศ

2548

2549

2550

กัมพูชา
958
2,036 1,461
ลาว
85
1,070 1,748
เมียนมาร์
4,520 3,148 68,350
เวียดนาม
4,140 3,552 2,571
CLMV
9,703 9,806 74,131
บรูไน
0
0
0
อินโดนีเซีย
1,375 1,246
589
มาเลเซีย
981
2,190 5,280
ฟิลปิ ปินส์
845
628
706
สิงคโปร์
17,131 19,815 12,436
รวมอาเซียน
30,036 33,684 93,141
ทีม่ า: คํานวณจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย

2551
1,767
6,881
52,418
6,362
67,428
0
4,654
12,457
259
34,222
119,019

สัดส่วนเฉลีย่
ต่อทัง้ หมด
678
1,124 20,765
2.8
6,739
8,898 23,533
4.8
45,410
5,441 31,560
20.9
5,401
6,697 66,172
9.4
58,228 22,159 142,030
38
0
0
948
0.1
2,363
2,633 94,406
10.6
12,304
9,145 94,172
13.5
302
1,385 32,933
3.7
41,572 74,246 146,509
34.2
114,767 109,568 510,999
100
2552

2553

2554

เมื่อพิจารณาเฉพาะบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทีม่ มี ูลค่า
ตลาดสูงทีส่ ุด 100 อันดับแรก (SET100)11 พบว่า ณ ปี พ.ศ.2554 บริษทั ไทย 48 แห่งได้ออกไปดําเนิน
ธุรกิจในต่างประเทศในรูปของการจัดตัง้ บริษทั ลูกและบริษทั ร่วมทุนมากถึง 521 บริษทั โดยในจํานวนนี้
เป็ นการเข้าไปลงทุนในอาเซียนมากถึง 216 บริษทั 12 และในจํานวน 216 บริษทั นี้ การลงทุนเกิดขึน้ ใน
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภคมากทีส่ ดุ (53 บริษทั ) รองลงมาคือ วัสดุก่อสร้าง (38 บริษทั ) ปิ โตรเคมี
และเคมีภณ
ั ฑ์ (28 บริษทั ) พาณิชย์ (17 บริษทั ) และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (17 บริษทั ) เป็ นต้น
ขณะทีก่ ารดําเนินธุรกิจใน CLMV ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนในธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค วัสดุ
ก่อสร้าง และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ดูตารางที่ 12) ทัง้ นี้ ตัวอย่างของรายชื่อของบริษทั ใน SET100
ทีเ่ ข้าไปตัง้ บริษทั ลูกและบริษทั ร่วมทุนในอาเซียนแสดงอยูใ่ นภาคผนวก ค

11

บริษทั ใน SET100 เป็ นการคํานวณค่าดัชนีระหว่าง 1 ก.ค. พ.ศ.2555 ถึง 31 ธ.ค. พ.ศ.2555 โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
12
48 บริษทั ทีอ่ อกไปดําเนินธุรกิจในต่างประเทศในรูปการจัดตัง้ บริษทั ลูกและบริษทั ร่วมทุนทัวโลกมากถึ
่
ง 521 บริษทั โดยเข้าไปใน
อาเซียนมากถึง 216 บริษทั รองลงมาคือ เอเชียอื่นๆ เช่น จีน ฮ่องกง และอินเดีย (108 บริษทั ) อเมริกา (105 บริษทั ) ยุโรป (55 บริษทั ) โอ
เชียเนีย (27 บริษทั ) และแอฟริกา (10 บริษทั ) ในบรรดา 216 บริษทั ลูกหรือร่วมทุนในอาเซียนนี้ หากพิจารณาเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนเดิมพบว่า เป็ นการดําเนินธุรกิจในอินโดนีเซียมากทีส่ ุด (45 บริษทั ) รองลงมาคือ สิงคโปร์ (38 บริษทั ) ฟิ ลปิ ปิ นส์ (23 บริษทั )
มาเลเซีย (22 บริษทั ) ขณะที่ ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่นนั ้ เป็ นการดําเนินธุรกิจในเวียดนามมากทีส่ ุด (33 บริษทั ) รองลงมาคือ
กัมพูชา (24 บริษทั ) ลาว (23 บริษทั ) และเมียนมาร์ (8 บริษทั )
26 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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ตารางที่ 12 การลงทุนของบริ ษทั ใน SET100 ในอาเซียน ณ ปี พ.ศ. 2554
หมวดธุรกิจ*
พลังงานและสาธารณูปโภค
วัสดุก่อสร้าง
ปิโตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
พาณิชย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หมวดธุรกิจอื่นๆ**
ธุรกิจการเกษตร
ขนส่งและโลจิสติกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
อาหารและเครือ่ งดืม่
ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคาร
การแพทย์
การท่องเทีย่ วและสันทนาการ
รวม

จํานวนบริษทั ลูกและบริษทั ร่วมทุน (บริษทั )
อาเซียนเดิม
CLMV
รวม
31
22
53
24
14
38
24
4
28
11
6
17
6
11
17
4
9
13
8
4
12
8
3
11
4
7
11
2
3
5
4
4
2
2
4
2
2
1
1
88
128
216

หมายเหตุ: * หมวดธุรกิจหมายถึงลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษทั ลูกในต่างประเทศ ซึง่ อาจแตกต่างจากหมวดธุรกิจ
ของบริษทั แม่ทอ่ี ยูใ่ นไทย
** หมวดธุรกิจอื่นๆ เช่น เหมืองอลูมเิ นียม การผลิตกระดาษ และบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น
ทีม่ า:
รวบรวมจากรายงาน 56-1 ของบริษทั SET100

3.2.2 การลงทุนโดยตรงขาเข้าจากอาเซียนมาไทย
ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนนัน้ ประเทศทีม่ สี ดั ส่วนเฉลีย่ ของการลงทุนโดยตรงมาไทยมาก
ที่สุดในช่วงปี พ.ศ.2548-2554 คือ สิงคโปร์ (ร้อยละ 82) รองลงมาคือ มาเลเซีย (ร้อยละ 12) และ
ฟิลปิ ปิ นส์ (ร้อยละ 2) ขณะทีม่ ลู ค่าการลงทุนจาก CLMV รวมคิดเป็ นสัดส่วนเฉลีย่ เพียงร้อยละ 2 ของ
มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากอาเซียนทัง้ หมด
ตารางที่ 13 มูลค่าการลงทุนโดยตรงขาเข้าจากอาเซียนมาไทย ปี พ.ศ. 2548-2554
(หน่วย: ล้านบาท)
ประเทศ
2548
2549
2550
2551
2552 2553
2554 สัดส่วนเฉลีย่ ต่อทัง้ หมด
กัมพูชา
71
76
38
29
204
150
431
0.1
ลาว
34
1,291
1,289
2
12
13
2,620
0.5
เมียนมาร์
4
26
35
583
23
33
8,075
0.8
เวียดนาม
56
14
21
33
58
14
4,724
0.4
CLMV
166
1,408
1,383
647
298
210 15,850
1.8
บรูไน
270
101
9
80
20
24
357
0.1
อินโดนีเซีย
190
327
295
338
74
243 17,237
1.7
มาเลเซีย
4,930 19,357 15,442 10,302 32,756 14,234 33,054
11.9
ฟิลปิ ปินส์
1,244
549
7,654
7,413
593
211
6,429
2.2
สิงคโปร์
145,189 272,294 151,238 112,024 56,236 84,208 79,921
82.3
รวมอาเซียน 151,989 294,036 176,022 130,804 89,976 99,130 152,848
100.0

ทีม่ า: คํานวณจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย
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โดยสรุ ป ในด้า นการลงทุ น มูล ค่า ของการลงทุ น โดยตรงของไทยในอาเซีย นได้เ พิ่ม ขึ้น จน
มากกว่าทีอ่ าเซียนเข้ามาลงทุนในไทยแล้ว โดยอาเซียนกลายเป็ นแหล่งการลงทุนทีส่ าํ คัญทีส่ ุดของไทย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การลงทุนของไทยใน CLMV ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนเฉลีย่ ร้อยละ 38 ของมูลค่าการลงทุน
โดยตรงของไทยในอาเซียนทัง้ หมด และในด้านการลงทุนจากต่างประเทศมาไทย อาเซียนเป็ นผูล้ งทุน
โดยตรงในไทยสูงสุด รองจากญี่ปุ่น ข้อมูลทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดชีใ้ ห้เห็นว่า ได้เกิดความเชื่อมโยงด้าน
เงิน ทุ น ระหว่ า งไทยกับ อาเซีย น โดยธุ ร กิจ ไทยเริ่ม มีบ ทบาทมากขึ้น ในฐานะนั ก ลงทุ น ในอาเซีย น
โดยเฉพาะ CLMV
3.3 แรงงาน13
การเคลื่อนย้ายแรงงานที่เกิดขึ้นในไทย ส่วนใหญ่เป็ นการเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ทกั ษะ (หรือ
แรงงานทักษะตํ่า) จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทํางานในไทย ซึง่ ไม่เกีย่ วข้องกับ AEC แต่ประการใด
ทัง้ นี้ ในปี พ.ศ.2553 แรงงานจากอาเซียนทีเ่ ข้ามาทํางานในประเทศไทยมีจํานวนสูงถึง 1.18 ล้านคน
(ร้อยละ 87 ของแรงงานต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตทํางานในประเทศไทยทัง้ หมด) โดยในจํานวนนี้แรงงาน
จากเมียนมาร์มสี ดั ส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 80 ของแรงงานจากอาเซียนที่ได้รบั อนุ ญาต) รองลงมาคือ
กัมพูชา (ร้อยละ 10) และลาว (ร้อยละ 9) (ดูตารางที่ 14) อย่างไรก็ตาม เชื่อกันว่า แรงงานต่างด้าวใน
ความเป็ นจริงมีจาํ นวนสูงกว่าตัวเลขของทางการดังกล่าวหลายเท่า
ตารางที่ 14 แรงงานจากอาเซียนในไทย ณ ปี พ.ศ.2553
ประเทศ
เมียนมาร์
กัมพูชา
ลาว
ฟิลปิ ปินส์
มาเลเซีย
สิงคโปร์
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
รวม

จํานวน (คน)
944,296
122,607
106,125
7,007
2,230
1,530
606
312
1,184,713

สัดส่วน (ร้อยละ)
79.71
10.35
8.96
0.59
0.19
0.13
0.05
0.03
100

หมายเหตุ: ข้อมูลจํานวนแรงงานต่างด้าวหมายถึง แรงงานต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตทํางานคงเหลือทัวราชอาณาจั
่
กรทัง้
แรงงานที่เ ข้า เมือ งถูก กฎหมายและแรงงานที่เข้า เมือ งผิด กฎหมายซึ่ง ได้ร บั การผ่ อ นผัน ให้ทํา งานใน
ประเทศเป็ นการชัวคราว
่
ทีม่ า: คํานวณจากข้อมูลของสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว

13

ด้วยข้อจํากัดของข้อมูลเกีย่ วกับแรงงานต่างด้าวทีล่ กั ลอบเข้ามาทํางานในประเทศไทย ในส่วนนี้ คณะผูว้ จิ ยั จึงนําเสนอเฉพาะข้อมูล
แรงงานต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ทาํ งานเท่านัน้
26 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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แรงงานต่างด้าวจากอาเซียนส่วนใหญ่ทํางานกรรมกรหรืองานรับใช้ในบ้าน โดยมีจํานวนสูงถึง
1.14 ล้านคน14 (ร้อยละ 97 ของจํานวนแรงงงานต่างด้าวจากอาเซียนคงเหลือในไทยทัง้ หมด) โดยเป็ น
แรงงานจากเมียนมาร์จาํ นวน 935,735 คน กัมพูชาจํานวน 107,675 คน และลาวจํานวน 98,889 คน
ทัง้ นี้ หากจําแนกประเภทของงานกรรมกรและงานรับ ใช้ใ นบ้าน15 พบว่า แรงงานส่ว นใหญ่
ทํางานในกิจการเกษตรและปศุสตั ว์ รองลงมาคือ กิจการก่อสร้าง และกิจการต่อเนื่องและประมงทะเล
และงานรับใช้ในบ้าน (ดูตารางที่ 15)
ตารางที่ 15 แรงงานต่างด้าวจากอาเซียนที่ทาํ งานกรรมกรและงานรับใช้ในบ้าน
ประเภทกิ จการ
รวม
งานกรรมกร
1.ประมง
2.ต่อเนื่องประมงทะเล
3.เกษตรและปศุสตั ว์
4.กิจการก่อสร้าง
5.กิจการต่อเนื่องการเกษตร
6.ต่อเนื่องปศุสตั ว์โรงฆ่าสัตว์ชาํ แหละ
7.กิจการรีไซเคิล
8.เหมืองแร่ / เหมืองหิน
9.จําหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะ
10.จําหน่ายอาหารและเครือ่ งดืม่
11.ผลิตหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากดิน
12.ผลิตหรือจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
13.แปรรูปหิน
14.ผลิตหรือจําหน่ายเสือ้ ผ้าสําเร็จรูป
15.ผลิตหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
16.ผลิตหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษ
17.ผลิตหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์
18.ขนถ่ายสินค้าทางบก นํ้า / คลังสินค้า
20.ค้าส่ง ค้าปลีก แผงลอย
21.อู่ซ่อมรถ ล้าง อัดฉีด
22.สถานีบริการนํ้ามัน แก็ส เชือ้ เพลิง
23.สถานศึกษา มูลนิธิ สมาคม สถานพยาบาล
24.การให้บริการต่างๆ
งานรับใช้ในบ้าน
25. ผูร้ บั ใช้ในบ้าน
ทีม่ า: คํานวณจากข้อมูลของสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. 3 สัญชาติ
รวม
เมียนมาร์
ลาว
กัมพูชา
932,255
812,984
62,792
56,479
844,329
741,213
50,290
52,826
28,918
21,781
906
6,231
101,849
99,031
519
2,299
171,857
149,333
11,048
11,476
148,211
129,353
5,812
13,046
59,106
53,633
1,836
3,637
5,775
5,228
362
185
11,954
9,725
854
1,375
1,224
1,187
25
12
14,000
11,745
1,521
734
49,472
39,863
7,269
2,340
5,231
4,866
238
127
15,359
12,991
1,208
1,160
1,220
1,035
37
148
66,870
61,211
4,520
1,139
20,139
17,376
1,826
937
3,314
2,856
297
161
4,149
3,626
231
292
7,577
6,321
216
1,040
38,521
32,900
4,000
1,621
5,550
4,517
752
281
3,971
3,041
706
224
1,045
923
83
39
79,017
68,671
6,024
4,322
87,926
71,771
12,502
3,653
87,926
71,771
12,502
3,653
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เป็ นผลรวมของแรงงานต่างด้าวประเภทพิสจู น์สญ
ั ชาติทเ่ี ข้าเมืองมาถูกกฎหมายและแรงงานต่างด้าวประเภทมติ ครม. 3 สัญชาติ ทีเ่ ข้า
เมืองมาโดยผิดกฎหมาย
15
ข้อมูลทีเ่ ข้าถึงได้และสามารถจําแนกประเภทงานต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นหมวดงานกรรมกรและงานรับใช้ในบ้านของแรงงานก็คอื แรงงานต่างด้าว
ประเภทมติ ครม. 3 สัญชาติ ซึง่ คิดเป็ น 932,255 คน จากจํานวนแรงงานต่างด้าวจากอาเซียนทัง้ หมดทีท่ าํ งานกรรมกรและงานรับใช้ในบ้าน
จํานวน 1.14 ล้านคน
26

การสัมมนาวิชาการประจําปี 2555 เรือ่ ง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มายาคติ ความเป็ นจริง โอกาสและความท้าทาย”

โดยสรุป ในด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน แรงงานไร้ทกั ษะจากประเทศเพื่อนบ้านได้เข้ามาทํางาน
ในประเทศไทยมากมายจนกลายเป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญซึง่ ขาดไม่ได้ของกําลังแรงงานในประเทศไทย
ในปจั จุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานประเภทกรรมกรและรับใช้ในบ้าน โดยการเข้ามาในประเทศไทย
ดังกล่าว ไม่ได้เกีย่ วข้องกับความตกลงเคลื่อนย้ายแรงงานใน AEC แต่ประการใด
3.4 สรุป
แม้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามความหมายใน AEC Blueprint จะยังเป็ นเรื่องทีห่ า่ งไกลจาก
ความเป็ นจริงก็ตาม เศรษฐกิจไทยก็ได้ผนวกเข้ากับเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะ CLMV อย่างลึกซึง้
ทัง้ โดยผ่านการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนโดยตรง และการเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมอื ซึง่ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยเป็ นอย่างมาก และยังนําซึง่ โอกาสต่างๆ มาสูป่ ระเทศไทย ดังทีจ่ ะกล่าวต่อไป
ในหัวข้อที่ 4
4. โอกาส (Opportunities)
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคอาเซียนนํามาซึง่ โอกาสทีส่ าํ คัญต่อประเทศไทยอย่างน้อย
ใน 3 ด้านคือ หนึ่ง การใช้อาเซียนเป็ นฐานการผลิต (production base) เพื่อช่วยแก้ไขปญั หาต่างๆ ที่
อุตสาหกรรมไทยประสบอยูใ่ นปจั จุบนั สอง การเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ซง่ึ ในอนาคตจะรวมกันเป็ นหนึ่ง
เดียว (single market) ซึง่ ทําให้ประเทศไทยและประเทศอาเซียนอื่นสามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) ได้มากขึน้ สาม ไทยยังสามารถใช้ประโยชน์จากอาเซียนในการเป็ นเวที (platform)
ในการรวมกลุ่มทางภูมภิ าคทีข่ ยายต่อเนื่องไปได้อกี ในอนาคต เช่น ASEAN+3 (จีน ญีป่ นุ่ และเกาหลีใต้)
และความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมภิ าค (Regional Comprehensive Economic Partnership:
RCEP) หรือทีเ่ รียกในชื่อเดิมว่า ASEAN+6 (จีน ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย)
เป็ นต้น ทัง้ นี้ ประเทศไทยจะเป็ นประเทศหนึ่งทีไ่ ด้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มในภูมภิ าคอาเซียนมาก
ทีส่ ดุ เนื่องจากมีทต่ี งั ้ ทางภูมศิ าสตร์เป็ นศูนย์กลางของการเชื่อมต่อในภูมภิ าค (regional hub)
(1) โอกาสจากการใช้อาเซียนเป็ นฐานการผลิ ต
ั หาสํ า คัญ ที่ เ กิ ด ขึ้น ใน
ประเทศไทยสามารถใช้ อ าเซี ย นเป็ น ฐานการผลิ ต เพื่ อ แก้ ไ ขป ญ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทย ทัง้ การขาดแคลนแรงงาน ซึง่ ทําให้ค่าจ้างแรงงานเพิม่ สูงขึน้ การขาด
แคลนพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการขาดทีต่ งั ้ ของอุตสาหกรรมทีใ่ ช้ทุนเข้มข้น เช่น เหล็ก
ต้นนํ้าและปิ โตรเคมี
• แรงงาน
ประเทศไทยประสบป ญั หาแรงงานตึงตัว มานาน ซึ่งสะท้อนจากอัต ราการว่างงานที่ต่ํา มาก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มแรงงานไร้ฝีมอื หรือแรงงานทักษะตํ่า โดยภาพที่ 4 แสดงให้เห็นว่า จํานวนคน
ว่างงานได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทําให้ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีจํานวนคนว่างงานเพียง 264,000
26 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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คน หรือร้
อ อ ยละ 0.77 โดยแรงงาานที่มีอ ัต ราาการว่ า งงานนน้ อ ยที่สุ ด คือ แรงงานนที่มีร ะดับ กาารศึก ษา
มัธยมศึกษาตอนต้
ก
นและตํ
แ ่ากว่า ซึง่ มีอตั ราการรว่างงานน้อยกว่
ย าร้อยละ 0.5
0
ภาพทีที่ 4 จํานวนผผูว้ ่างงานแลละอัตราการรว่างงาน จําแนกตามระ
แ
ดับการศึกษา
ษ

ทีม่ า: (1) สํานักงานสถิติตแิ ห่งชาติ (2) สํานักงานสถิติตแิ ห่งชาติ อ้างใใน เสาวณี และะกรวิทย์ ตันศรร (2555)

ในอนาคต ปญั หาการขาดแคลนแรงงงานจะยิง่ ทวีความรุนแรงมากขึน้ เนื่อองจากประเททศไทยได้
ก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ
อ 16 ตัง้ แต่ปีปี พ.ศ. 25477 ซึง่ สะท้อนใให้เห็นจากสัดั ส่วนแรงงานนทีม่ อี ายุ 60 ปี ขน้ึ ไป
ต่อกําลังแรงงานทั
ง
ง้ หมดของไทย
ห
ยมีแนวโน้มสูงขึน้ เรื่อยๆ โดยแรงงานนที่มอี ายุ 60 ปี ขน้ึ ไปมมีสดั ส่วน
เพิม่ ขึน้ จากร้
จ อยละ 6 ในปี พ.ศ. 2544
2 เป็ นร้อยละ
ย 8 ในปี พ.ศ.
พ 2553 (ดูดูภาพที่ 5)
ภาพ
พที่ 5 สัดส่วนกํ
น าลังแรงงานจําแนกตตามกลุ่มอายยุ
100%
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ไ
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ทีม่ า:: สํานักงานคณ
ณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐ
ฒ
ฐกิจและสังคมแแห่งชาติ
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องค์การรสหประชาชาติได้ดแบ่งระดับสังคมมผูส้ งู อายุเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ (1) การก้าวเข้าสูส่ งคมผู
งั
ส้ งู อายุ (agging society) หาากประชากร
อายุ 60 ปี ขน้ึ ไปมีสดั ส่วนมมากกกว่าร้อยละ 10 หรือประชาากรอายุ 65 ปี ขน้ึ ไปมีสดั ส่วนมาากกว่าร้อยละ 7 ขของประชากรทัง้ ประเทศ (2)
สังคมผูส้ งู อายุ
อ โดยสมบูรณ์ (aged society) หากประชากรอาายุ 60 ปี ขน้ึ ไปมีสัดส่วนมากกกว่าร้
า อยละ 20 หรืออประชากรอายุ 65
6 ปี ขน้ึ ไปมี
สัดส่วนมากกกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทังประเทศ
ง้
และ (3) สังคมผูส้ งู อายุโดยสมบู
โ
รณ์ หากกประชากรอายุ 665 ปี ขน้ึ ไปมีสดั ส่สวนมากกว่า
ร้อยละ 20 ของประชากรทังประเทศ
ง้
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การสัมมนาวิ
ม ชาการประจํจําปี 2555 เรือ่ ง “ประชาคมเศรษฐ
“
ฐกิจอาเซียน: มายาคติ ความเป็ นนจริง โอกาสและคความท้าทาย”

การขาดแคลนแรงงานทําให้คา่ จ้างแรงงานในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง แม้
ในช่วงก่อนที่รฐั บาลจะมีนโยบายปรับค่าแรงขัน้ ตํ่าครัง้ ใหญ่ โดยในปี พ.ศ. 2554 ค่าจ้างแรงงานใน
โรงงานในประเทศไทยสูงกว่าหลายประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะ CLMV ดังจะเห็นได้จากภาพที่ 6
กล่าวคือ ค่าจ้างแรงงานในกรุงเทพอยู่ท่รี ะดับ 286 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ขณะที่ ค่าจ้างแรงงานใน
จาการ์ตา โฮจิมนิ ห์ และย่างกุง้ อยูท่ ร่ี ะดับ 209, 130 และ 68 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ตามลําดับ ทัง้ นี้
ปญั หาของค่าจ้างแรงงานทีส่ งู ขึน้ ในประเทศไทยได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการผลิตทีใ่ ช้
แรงงานเข้มข้น เช่น สิง่ ทอและเครือ่ งนุ่งห่ม และรองเท้าและเครือ่ งหนัง มาหลายปี แล้ว
ภาพที่ 6 เงิ นเดือนของแรงงานในโรงงานทัวไปในเมื
่
องสําคัญของอาเซียนปี พ.ศ. 2551-2554
ดอลลาร์สหรัฐฯ
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th
ทีม่ า: ผลสํารวจจากบริษทั ญีป่ ุน่ ทีล่ งทุนในประเทศต่างๆ โดย JETRO. The 19 – 22nd Survey of Investment
related Costs in Asia and Oceania (2008-2011).

แนวทางหนึ่งของการปรับตัวของผูป้ ระกอบการไทยต่อปญั หาแรงงานคือ การย้ายฐานการผลิต
ไปยังประเทศทีม่ คี ่าแรงตํ่ากว่า ซึง่ มีกําลังแรงงานมากพอ (ดูตารางที่ 16) เช่น เมียนมาร์ (แรงงาน 27.6
ล้านคนและอัตราการว่างงานร้อยละ 4) กัมพูชา (แรงงาน 7.7 ล้านคนและอัตราการว่างงานร้อยละ 1.6)
และเวียดนาม (แรงงาน 50.1 ล้านคนและอัตราการว่างงานร้อยละ 4.6) ซึง่ ได้เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องแล้ว

26 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

29

ตารางที่ 16 กําลังแรงงาน (labor force) ในประเทศที่มีค่าแรงตํา่ กว่าไทย ปี พ.ศ. 2552
กําลังแรงงาน
อัตราการว่างงาน
(ล้านคน)
(ร้อยละ)
กัมพูชา
7.7
1.6
เมียนมาร์
27.6
4.01
ลาว
3
1.27
อินโดนีเซีย
116.4
7.8
เวียดนาม
50.1
4.6
ทีม่ า: รวบรวมจากข้อมูลของธนาคารโลกและสํานักเลขาธิการอาเซียน
ประเทศ

• พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
ประเทศไทยมีการใช้พลังงานสูงขึน้ ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม การ
ผลิตพลังงานในประเทศมีจํากัดและไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้ในประเทศ เช่น ปริมาณการ
ใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศสูงกว่าปริมาณการผลิตในประเทศนับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2542 เป็ นต้นมา (ดูภาพ
ที่ 7) ในขณะทีป่ ริมาณการใช้ถ่านหินและลิกไนต์ในประเทศก็เพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องนับจากปี พ.ศ. 2549
(ดูภาพที่ 8) ทําให้ตอ้ งมีการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอาเซียนสูงขึน้ ในช่วงหลังดังนี้ (ดู
ตารางที่ 17 ประกอบ)
- การนํ าเข้าไฟฟ้าจากลาว: ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าทัง้ สิ้น
148,855 ล้านกิโลวัตต์ชวโมง
ั ่ และนําเข้าไฟฟ้าจากลาว 10,825 กิโลวัตต์ชวโมง
ั่
- การนําเข้าก๊าซธรรมชาติจากเมียนมาร์: ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีปริมาณการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติในประเทศ 4,143 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และนําเข้าจากเมียนมาร์ 830 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
- การนําเข้าถ่านหินและลิกไนต์จากอินโดนีเซีย: ในปี 2554 ประเทศไทยมีปริมาณการใช้ถ่าน
หินและลิกไนต์ 35,299 พันตัน และนําเข้าจากอาเซียนสูงถึง 12,982 พันตัน โดยในจํานวน
นี้เป็ นการนําเข้าจากอินโดนีเซีย 12,275 พันตัน
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ภาพที่ 7 ปริ มาณการใช้ การผลิ ตในประเทศและการนําเข้าก๊าซธรรมชาติ
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2551 2553
ปริมาณการผลิตในประเทศ
ปริมาณการใช้ในประเทศ
ปริมาณการนําเข้าจากแหล่ง ก๊าซ Yadana
ปริมาณการนําเข้าจากแหล่ง ก๊าซ Yetakun
ปริมาณการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG)

หน่วย: ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (MMSCFPD)
ทีม่ า: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ภาพที่ 8 ปริ มาณการใช้และการนําเข้าถ่านหิ นและลิ กไนต์ของไทย
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2549
ปริม าณการใช้ใ นประเทศ

2550

2551

2552

ปริม าณการนําเข้าทั้ง หมด

2553

2554

ปริม าณการนําเข้าจากอาเซียน

หน่วย: พันตัน
ทีม่ า: สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน; กระทรวงพาณิชย์

26 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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ตารางที่ 17 ปริ มาณการใช้และนําเข้าพลังงานของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554
ไฟฟ้ า

ก๊าซธรรมชาติ

ถ่านหิ นและลิ กไนต์

(ล้านกิ โลวัตต์ชวโมง)
ั่

(ลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน)

(พันตัน)

ปริมาณการใช้ในประเทศ

148,855

4,143

35,299

ปริมาณการนําเข้าจาก
ต่างประเทศทัง้ หมด

10,825

830

16,337

รายการ

ปริมาณการนําเข้าจาก
อาเซียนรวม
ปริมาณการนําเข้าจาก
อาเซียนรายประเทศ

10,825
ลาว 10,710
มาเลเซีย 115

830

12,982

เมียนมาร์ 830

อินโดนีเซีย 12,275
ลาว 406
เวียดนาม 246
อื่นๆ 55
หมายเหตุ: ข้อมูลการนําเข้าถ่านหินและลิกไนต์รายประเทศคิดจากการนําเข้าสินค้าในพิกดั HS2701-2704
ทีม่ า: คํานวณจากข้อมูลของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย

ปญั หาการไม่สามารถผลิตพลังงานให้เพียงพอต่อปริมาณการใช้ในประเทศส่วนหนึ่งเกิดขึน้ จาก
การขาดแคลนทีต่ งั ้ โรงไฟฟ้า ซึง่ เป็ นปญั หาเดียวกันกับการขาดทีต่ งั ้ ของโรงงานอุตสาหกรรมทีใ่ ช้เงินทุน
เข้มข้น เช่น โรงงานเหล็กต้นนํ้า แนวทางหนึ่งของผูป้ ระกอบการไทยในการแก้ไขปญั หาดังกล่าวก็คอื
การย้ายทีต่ งั ้ โรงงานอุตสาหกรรมไปยังประเทศในอาเซียนทีม่ พี น้ื ทีใ่ ห้ตงั ้ โรงงาน ตลอดจนมีพลังงานและ
ทรัพยากรอื่นๆ อย่างเพียงพอ
ประเทศในอาเซียนหลายแห่งมีศกั ยภาพด้านพลังงานค่อนข้างมาก เช่น (ดูภาพที่ 9 ประกอบ)
- อาเซียนตอนบน มีแหล่งพลังงานนํ้ าทีส่ าํ คัญ ได้แก่ แม่น้ํ าโขงของประเทศในอนุ ภูมภิ าคลุ่ม
แม่น้ําโขง และแม่น้ําสาละวินของเมียนมาร์
- อาเซียนตอนกลางและตอนล่าง มีแหล่งนํ้ ามันและก๊าซธรรมชาติท่สี ําคัญ ได้แก่ มาเลเซีย
อินโดนีเซีย บรูไน เวียดนาม และเมียนมาร์
- อาเซียนตอนล่าง มีแหล่งถ่านหินและลิกไนต์ทส่ี าํ คัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย
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ภาพที่ 9 ศักยภาพด้านทรัพยากรพลังงานของอาเซียน
พลังงานน้ําในการผลิตไฟฟ้า

พลังงานน้ํา
GMS : แม่น้ําโขง
เมียนมาร์: แม่น้ําสาละวิน
น้ํามัน-ก๊าซธรรมชาติ
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม

บรูไน
เมียนมาร์

ถ่านหิน
อินโดนีเซีย

ไทย
ลาว
เมียนมาร์

ปริมาณน้ํามัน
ไทย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
มาเลเซีย

ปริมาณก๊าซธรรมชาติ
ไทย
เมียนมาร์
มาเลซีย
อินโดนีเซีย

ปริมาณถ่านหิน
ไทย
อินโดนีเซีย

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

(2) โอกาสจากการที่อาเซียนจะรวมกันเป็ นตลาดเดียว (single market) ในอนาคต
การรวมกลุ่มในอาเซียนเป็ นตลาดเดียวในอนาคตจะทําให้เกิดตลาดทีม่ ขี นาดทีใ่ หญ่ขน้ึ กว่าตลาด
ในประเทศ ซึง่ มีผลในการช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยและอาเซียนมากขึน้
ขนาดตลาดในอาเซียนยังจะใหญ่ขน้ึ ไปอีกในอนาคต เนื่องจากการมีประชากรและคนชัน้ กลางเพิม่ ขึน้
ควบคูไ่ ปกับการมีขนาดเศรษฐกิจทีใ่ หญ่ขน้ึ (ดูภาพที่ 10)
- จํานวนประชากรและคนชัน้ กลางทีเ่ พิม่ ขึน้
ในปี 2554 จํานวนประชากรในอาเซียนทัง้ หมดมี 598 ล้านคนซึง่ มากกว่าจํานวน
ประชากรในประเทศไทย (64 ล้านคน) ถึง 9 เท่า โดยในปี 2553 มีจาํ นวนคนชัน้ กลางใน
อาเซียนมากถึง 144 ล้านคน17 ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) คาดการณ์ว่า
จํานวนคนชัน้ กลางในอาเซียนจะเติบโตเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 24 ของจํานวนประชากรทัง้ หมด
ในปี 2553 เป็ นร้อยละ 65 ในอีก 20 ปีขา้ งหน้า
- ผลผลิตมวลรวมในประเทศ
อาเซียนมีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ่มากกว่าประเทศไทยถึง 5 เท่าหากวัดจากมูลค่า
ของผลผลิตมวลรวมในประเทศ (GDP) โดยในปี พ.ศ. 2554 อาเซียนมีผลผลิตมวลรวมใน
ประเทศทัง้ สิ้น 1,851 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ประเทศไทยมีผลผลิตมวลรวมใน
ประเทศ 346 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
17

หากเปรียบเทียบกับจีนและอินเดียนัน้ จีนมีจาํ นวนประชากร 1,341 ล้านคนและในจํานวนนี้ เป็ นคนชัน้ กลาง 215
ล้านคน ขณะที่ อินเดียมีประชากร 1,191 ล้านคนและมีคนชัน้ กลาง 60 ล้านคน
26 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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ภาพที่ 10 จํานวนประชากรและคนชัน้ กลาง และผลผลิ ตมวลรวมในประเทศของไทยและอาเซียน

GDP
ไทย

หน่วย: US$ billion

ประชากร

หน่ว ย: ล้านคน

คนชั้นกลาง

หน่วย: %

65%
345

64

24%
5 เท่า
9 เท่า
อาเซียน

1,851

2010

2030

598

ทีม่ า: รวบรวมจากข้อมูลของธนาคารโลกและธนาคารเพือ่ การพัฒนาเอเชีย

(3) โอกาสจากการใช้อาเซี ยนเป็ นเวที (platform) ในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จใน
ภูมิภาคที่ขยายต่อเนื่ องไปอีก
อาเซียนยังเป็ นประโยชน์ต่อประเทศไทยในด้านการเป็ นเวที (platform) ในการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจทีใ่ หญ่ขน้ึ ในอนาคต เช่น อาเซียน+3 ซึ่งเป็ นการรวมกลุ่มในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก และ
RCEP ซึ่งเป็ นการรวมกลุ่มในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก หากการรวมกลุ่มดังกล่าวประสบความสําเร็จ
ขนาดของตลาดก็จะยิง่ ขยายใหญ่ขน้ึ หลายเท่า เช่น RCEP จะกลายเป็ นเขตเศรษฐกิจทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุด
แห่งหนึ่งในโลก
- จํานวนประชากรและคนชัน้ กลางทีเ่ พิม่ ขึน้
ในปี 2554 จํานวนประชากรใน อาเซียน+3 และ อาเซียน+6 (RCEP) จะมากกว่า
จํานวนประชากรในอาเซียนถึง 33 เท่า และ 53 เท่าตามลําดับ (ดูภาพที่ 11) นอกจากนี้
จํานวนคนชัน้ กลางเฉพาะในจีนมีสงู ถึง 215 ล้านคน และในอินเดีย 60 ล้านคน และมี
แนวโน้มเติบโตเพิม่ สูงขึน้ มาก โดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) คาดการณ์ว่า
จํานวนคนชัน้ กลางในจีนจะเติบโตเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 16 ของจํานวนประชากรทัง้ หมดในปี
พ.ศ. 2553 เป็ นร้อยละ 83 ในอีก 20 ปี ขา้ งหน้า ส่วนจํานวนคนชัน้ กลางในอินเดียจะเพิม่ ขึน้
จากร้อยละ 5 ของจํานวนประชากรทัง้ หมดในปี 2553 เป็ นร้อยละ 68 ในอีก 20 ปีขา้ งหน้า18

18

องค์การเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD) ได้
คาดการณ์วา่ ในปี 2030 ภูมภิ าคทีม่ สี ดั ส่วนของจํานวนชนชัน้ กลางต่อจํานวนประชากรทัง้ หมดมากทีส่ ุดคือ เอเชียแปซิฟิก (ร้อยละ 66)
รองลงมาคือ ยุโรป (ร้อยละ 14) และอเมริกาเหนือ (ร้อยละ 7) ดู Kharas (2010)
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- ผลผลิตมวลรวมในประเทศ
อาเซียน+3 และอาเซียน+6 (RCEP) มีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ่มากกว่าอาเซียนถึง
40 และ 48 เท่าตามลําดับ โดยในปี พ.ศ. 2554 ภูมภิ าคทัง้ สองมีผลผลิตมวลรวมในประเทศ
ทัง้ สิน้ 13,973 และ 16,761 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลําดับ
ภาพที่ 11 จํานวนประชากรและคนชัน้ กลาง และผลผลิ ตมวลรวมในประเทศของอาเซียน
และอาเซียน+3 และอาเซียน+6 (RCEP)

GDP

หน่วย: US$ billion

5 เท่5า เท่า
1,851
อาเซียน

345

ไทย

40 เท่า

48 เท่า

13,973

16,761
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ทีม่ า: รวบรวมจากข้อมูลของธนาคารโลก; ธนาคารเพือ่ การพัฒนาเอเชีย; สํานักงานเลขาธิการอาเซียน

ทัง้ นี้ การรวมกลุ่ม ทางเศรษฐกิจ ดัง กล่า ว จะยิ่ง ทํา ให้ก ารค้า ภายในภู มิภ าค (intra-regional
trade) ขยายตัวเพิม่ มากขึน้ ไปอีก ภาพที่ 12 แสดงให้เห็นว่า สัดส่วนของการค้าภายในภูมภิ าคเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 สัดส่วนการค้าภายในอาเซียนคิดเป็ นร้อยละประมาณ 25 ของมูลค่าการค้า
ทัง้ หมด และสัดส่วนการค้าภายในอาเซียน+3 และอาเซียน+6 (RCEP) คิดเป็ นร้อยละ 39 และ 44 ของ
มูลค่าการค้าทัง้ หมด

26 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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ภาพที่ 12 สัดส่วนของการค้าภายในภูมิภาค (intra-regional trade)
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ทีม่ า: JETRO (2012)

• โอกาสเฉพาะสําหรับประเทศไทยจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จในอาเซียน
คณะผูว้ จิ ยั เชื่อว่า ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มในภูมภิ าคมากทีส่ ุดประเทศหนึ่ง
เนื่องจากการมีทต่ี งั ้ ทางภูมศิ าสตร์เป็ นศูนย์กลาง (hub) ของการเชื่อมต่อในภูมภิ าค กล่าวคือ ประเทศ
ไทยมี 33 จังหวัดซึง่ ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ทําให้การขนส่งทางบกเกิดขึน้ ได้โดยง่าย ดังจะเห็นว่า
ระเบียงเศรษฐกิจ (economic corridors) ในภูมภิ าคทีส่ ําคัญล้วนต้องผ่านประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็ น
East-West Corridor (เชื่อมเมียนมาร์ ไทย ลาว เวียดนาม) North-South Corridor (เชื่อมจีนตอนใต้
พม่า ไทย ลาว เวียดนาม) และ Southern Corridor (เชื่อมท่าเรือนํ้าลึกทวายของเมียนมาร์ แหลมฉบัง
ของไทย และกัมพูชา) ดังแสดงในภาพที่ 13
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ภาพที่ 13 ระเบียงเศรษฐกิ จซึ่งเชื่อมต่อประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ทีม่ า: เว็บไซต์ศนู ย์ศกึ ษาอนุ ภมู ภิ าคลุม่ นํ้าโขง มหาวิทยาลัยนครพนม <http://www.npu.ac.th>

การที่ประเทศไทยมีท่ตี งั ้ ภูมศิ าสตร์ท่ไี ด้เปรียบดังกล่าว ส่งผลให้ประเทศไทยมีโอกาสที่สําคัญ
ได้แก่
1. ความสะดวกต่อการย้ายหรือขยายฐานการผลิตสินค้า ซึ่งมีมูลค่าเพิม่ ไม่สูงไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน ควบคู่ไปกับการยกระดับการผลิตในประเทศให้มมี ูลค่าเพิม่ สูงขึน้ แล้วทําการ
เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต (production network) เหล่านี้เข้าด้วยกันด้วยโครงข่ายคมนาคม
2. การที่มเี ส้นทางขนส่งสายสําคัญผ่านประเทศไทย ทําให้ประเทศไทยสามารถสร้างบริการ
ต่างๆ ขึน้ มารองรับได้ เช่น บริการขนส่งและโลจิสติกส์ บริการโรงแรมและการท่องเที่ยว
บริการศูนย์แสดงสินค้าหรือสถานทีจ่ ดั ประชุม โรงพยาบาล และสถานบันเทิง เป็ นต้น
3. ความเป็ น ศูนย์ก ลางทางเศรษฐกิจ ในอนุ ภูมิภ าคลุ่ ม แม่น้ํ า โขง (Greater
Mekong
Subregion-GMS) เปิ ดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถใช้เงินบาทเป็ นเงินสกุลหลักในการ
ค้าขายในภูมภิ าค ควบคู่ไปกับเงินสกุลหลักคือ ดอลลาร์สหรัฐ หากรัฐบาลไทยเห็นว่า การ
ดําเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจไทย โดยไม่ก่อให้เกิดความเสีย่ งจาก
การเก็งกําไรค่าเงิน หรือสร้างปญั หาต่อการกําหนดนโยบายการเงิน
โดยสรุป การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคอาเซียนนํามาซึง่ โอกาสทีส่ ําคัญต่อประเทศไทย
ทัง้ การใช้อาเซียนเป็ นฐานการผลิต การเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ และการใช้อาเซียนเป็ นเวทีในการ
รวมกลุ่มทางภูมภิ าคในอนาคต ตลอดจนการเก็บเกีย่ วประโยชน์จากการเป็ นศูนย์กลางของการเชื่อมต่อ
ในภูมภิ าค
26 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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5. ความท้าทายของประเทศไทย
ความท้าทายทีส่ าํ คัญคือ จะทําอย่างไรให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สงู สุดจากโอกาสทีม่ ากับการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคที่เกิดขึ้น? ประเด็นที่ควรตระหนักก็คือ การได้ประโยชน์ จากการ
รวมกลุ่มในภูมภิ าคมิใช่สงิ่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ โดยอัตโนมัติ แต่ตอ้ งอาศัยการกําหนดนโยบายและมาตรการของ
ภาครัฐ และการดําเนิ นการของธุรกิจที่เหมาะสม ในความเห็นของคณะผู้วจิ ยั ภาครัฐ ธุรกิจเอกชน
ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทยควรมีทา่ ทีและแนวทางดําเนินการใน 3 ด้าน ดังต่อไปนี้19
5.1 การปฏิ รปู เชิ งโครงสร้างและกฎระเบียบ (structural and regulatory reform)
รัฐควรดําเนินการปฏิรปู เชิงโครงสร้างและกฎระเบียบในประเทศในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
ประการทีห่ นึ่ง ควรเร่งการเปิ ดเสรีการค้าสินค้า (trade in goods) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
ลดต้นทุนจากการใช้สทิ ธิประโยชน์ดา้ นภาษีศุลกากร จากการปรับให้กฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้า (rules
of origin) มีความยืดหยุน่ มากขึน้ โดยควรเจรจากับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อปรับให้มที างเลือกเพิม่ ขึน้
ในการใช้กฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้าทีอ่ า้ งอิงมูลค่าเพิม่ (value added) หรือกฎการแปลงสภาพอย่างมี
นัยสําคัญ (substantial transformation) ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตทีแ่ ท้จริงของอุตสาหกรรม
ไทย และลดความเข้มงวดในการคิดการสะสมมูลค่าเพิม่ ในภูมภิ าค (regional accumulation)
ประการทีส่ อง ควรเร่งรัดการเปิ ดเสรีการค้าบริการ (service liberalization) โดยเฉพาะบริการที่
รองรับภาคธุรกิจ ซึง่ ยังมีการแข่งขันอย่างจํากัดอยูใ่ นปจั จุบนั (ดูรายละเอียดใน เดือนเด่น, 2555) เพราะ
หากมีการเปิ ดเสรีเฉพาะการค้าสินค้าโดยไม่มกี ารเปิ ดเสรีภาคบริการ จะมีผลทําให้ค่าตอบแทนของทุน
และแรงงานในสาขาบริการสูงกว่าของสาขาอุตสาหกรรมการผลิต โดยค่าตอบแทนที่สูงกว่าดังกล่าว
ไม่ได้เกิดจากประสิทธิภาพทีส่ งู กว่า แต่เกิดจากการได้รบั การคุม้ ครองจากรัฐทีม่ ากกว่า ทําให้ภาคบริการ
แย่งชิงทรัพยากร โดยเฉพาะแรงงานทักษะสูงไปจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต ควบคู่ไปกับการทีต่ น้ ทุน
ในระดับ สู ง ของภาคบริก ารถู ก ผลัก มาเป็ น ต้ น ทุ น ของอุ ต สาหกรรมการผลิต ซึ่ง มีผ ลในการลด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตไทยในตลาดโลก
ทัง้ นี้ ประเทศไทยควรดําเนินการเปิ ดเสรีการค้าบริการอย่างเป็ นเอกเทศด้วยตนเอง โดยไม่ตอ้ ง
รอการเจรจากับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น เนื่องจากการดําเนินการดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อประเทศ
ไทย

19

ในส่วนของภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2555) ได้นําเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง
การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ซึง่ เสนอความท้าทายในมุมมองของภาครัฐ เพือ่ เสนอให้คณะรัฐมนตรีพจิ ารณา
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ประการทีส่ าม ควรกําหนดมาตรการอํานวยความสะดวกทางการค้า (trade facilitation) ซึง่ จะมี
ผลในการลดต้นทุนในการประกอบการของธุรกิจ โดยเร่งดําเนินการดังต่อไปนี้
- ปรับปรุงพิธกี ารทางศุลกากร การตรวจสอบและกักกันโรค (CIQ) ให้เป็ นระบบการ
ตรวจ ณ จุดเดียว (single-window inspection) ในแต่ละประเทศ และพัฒนา
ต่อเนื่องไปจนเป็ นการตรวจเพียงครัง้ เดียวในประเทศผูน้ ํ าเข้าสินค้า (single-stop
inspection) (ดูรายละเอียดใน เชษฐาและสุเมธ, 2555)
- เชื่อมโยงระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (payment and settlement system)
ระหว่างประเทศไทยเข้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ระบบการชําระเงินระหว่าง
ประเทศมีความสะดวก รวดเร็ว และมีตน้ ทุนทางธุรกรรมตํ่า
ประการทีส่ ่ี ควรกําหนดมาตรการอํานวยความสะดวกทางการลงทุน (investment facilitation)
เพือ่ ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการไทยไปลงทุนในอาเซียนเพิม่ ขึน้ โดยดําเนินการดังต่อไปนี้
- ปรับปรุงให้กระบวนการคืนภาษีเงินได้ของไทยมีความซับซ้อนและยุ่งยากน้ อยลง
เพื่อให้ธุรกิจไทยได้รบั ประโยชน์อย่างเต็มทีจ่ ากการมีอนุ สญ
ั ญาภาษีซอ้ น (Double
Tax Agreement: DTA) กับประเทศต่างๆ (ดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน นันทพรและ
ชิดชนก, 2555) และควรเร่งการทําอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นกับกัมพูชา
- สนับสนุ นเงินทุนแก่ธนาคารของรัฐ โดยเฉพาะธนาคารเพื่อการส่งออกและนํ าเข้า
แห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ให้มเี งินทุนเพียงพอสําหรับการสนับสนุ นธุรกิจไทย
ทีต่ อ้ งการไปลงทุนในต่างประเทศ หรือจัดให้มกี ลไกในการคํ้าประกันความเสีย่ งใน
การไปลงทุนในต่างประเทศ
- ควรตัง้ หน่ วยงานบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one-stop service) ทีใ่ ห้ขอ้ มูลที่
เกี่ย วข้อ งกับ การไปลงทุ น ในต่ า งประเทศ ทัง้ ข้อ มูล ด้า นกฎระเบีย บการลงทุ น
แรงงาน ภาษี และข้อ มู ล ด้า นตลาดของประเทศสมาชิก อาเซีย น ตลอดจนให้
คําปรึกษาและอํานวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจไทยทีต่ อ้ งการไปลงทุนในต่างประเทศ
ในลักษณะเดียวกับ Japan External Trade Organization (JETRO) ของญีป่ นุ่
ประการทีห่ า้ ควรอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงาน (labor mobility) จากประเทศ
อาเซียนให้คล่องตัวกว่าที่เป็ นอยู่ในปจั จุบนั โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมอื หรือทักษะตํ่า
จากประเทศเพื่อนบ้าน ซึง่ มีความสําคัญทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทยมากกว่านักวิชาชีพ20 เนื่องจากมี
จํานวนมากกว่า แม้วา่ ผลกระทบจากการเปิดให้แรงงานทุกประเภทสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี ยัง
เป็ นประเด็นทีต่ อ้ งได้รบั การศึกษาในรายละเอียดก็ตาม ประเทศไทยก็จะได้ประโยชน์มาก หากมีการ
อํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานตามกรอบการเปิดเสรีทเ่ี ป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั ดังต่อไปนี้
20

การศึกษาในต่างประเทศชีว้ า่ การเปิ ดเสรีให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานแม้โดยบางส่วน จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมหาศาลต่อทัง้ ประเทศต้นทาง (home country) และประเทศปลายทาง (host country) มากกว่าการเปิ ดเสรีการค้าสินค้า โดย
ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อค่าจ้างแรงงานของแรงงานในประเทศเจ้าบ้านมากนัก ดูตวั อย่างผลการศึกษาต่างๆ เช่น Pritchett
(2006), Klein and Ventura (2007), Kerr and Kerr (2011), Mukand (2012) และ Blau and Kahn (2012) เป็ นต้น
26 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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- กําหนดให้ระยะเวลาของวีซ่า และใบอนุญาตทํางาน (work permit) ของแรงงานต่าง
ด้าวมีระยะเวลาเริม่ ต้นและสิน้ สุดทีส่ อดคล้องกัน และสามารถดําเนินการขอได้แบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (single stop) ซึง่ จะช่วยลดความสูญเสียเวลาและลดต้นทุนที่
เกิดขึน้ กับทัง้ นายจ้างและแรงงาน
- พิจารณาขยายเวลาในการรายงานตัวของผูม้ ใี บอนุ ญาตทํางานชัวคราว
่
จากทุก 90
วัน ในป จั จุ บ ัน ให้เ ป็ น การรายงานตัว ปี ล ะ 1-2 ครัง้ ให้ส อดคล้อ งกับ อายุ ข อง
ใบอนุญาต
ในระยะยาว ควรพิจ ารณากํา หนดแนวทางในการทําให้แ รงงานเข้า เมือ งผิด กฎหมาย เป็ น
แรงงานทีถ่ ูกกฎหมายเพือ่ คุม้ ครองสิทธิของแรงงานเหล่านัน้ และทําให้รฐั บาลสามารถกํากับดูแลแรงงาน
ต่างชาติได้อย่างสอดคล้องกับความเป็ นจริงมากขึน้ เนื่องจากทําให้รจู้ าํ นวนแรงงานต่างด้าวทีแ่ ท้จริง
2. การกระจายประโยชน์จากการรวมกลุ่มในภูมิภาคอย่างเป็ นธรรม
การพัฒนาของประเทศไทยมีระดับสูงกว่าประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่ ยกเว้น สิงคโปร์ และ
มาเลเซีย ประกอบกับการมีท่ตี งั ้ ทางภูมศิ าสตร์ของประเทศที่เป็ นจุดเชื่อมต่อกับประเทศต่างๆ ทําให้
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่น่าจะได้รบั ประโยชน์ สูงสุดจากการรวมกลุ่มในภูมภิ าค อย่างไรก็ตาม
ประโยชน์ทป่ี ระเทศไทยได้รบั จะมีความยังยื
่ นในระยะยาว ก็ต่อเมื่อมีการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็ น
ธรรมให้แก่ประเทศอื่นในภูมภิ าคด้วย ผลการศึกษาของ สมชัย (2555) ชีว้ ่า ความเหลื่อมลํ้าด้านสังคม
ระหว่างประเทศสมาชิกอาจเพิม่ ขึน้ จากการรวมกลุ่มในภูมภิ าค สวนทางกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ซึง่
ช่วยลดความยากจนในประเทศต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ อย่างเป็ นธรรม
ระหว่างประเทศสมาชิก คณะผูว้ จิ ยั เสนอให้มกี ารดําเนินการดังต่อไปนี้
ประการทีห่ นึ่ง รัฐบาลไทยควรกลับมาให้ความสําคัญต่อการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา
อย่างเป็ นทางการ (official development assistance หรือ ODA) แก่ประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านสํานักงาน
ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน (องค์การมหาชน) ทัง้ ในการให้ความช่วยเหลือทาง
เทคนิค (technical
assistance) และความช่วยเหลือทางการเงินในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โดยเฉพาะการขนส่ง และการอํานวยความสะดวกทางการค้า ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือด้าน
สังคม เช่น การศึกษา และการสาธารณสุขแก่ประเทศอาเซียนทีม่ รี ะดับการพัฒนาตํ่ากว่าไทย
ประการที่สอง รัฐบาลไทยควรให้การคุ้มครองแรงงานต่ างชาติในประเทศไทย เช่น ให้การ
คุม้ ครองเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย โดยปรับปรุงกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง จัดการศึกษาขัน้
พื้นฐานให้แก่ ลูกหลานของแรงงานต่ างชาติ ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยให้การคุ้มครอง
แรงงานอย่างเพียงพอ เมือ่ ไปลงทุนในต่างประเทศ
ประการที่สาม รัฐบาลไทยในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ควรส่งเสริมให้
โครงการต่างๆ ทีร่ ฐั บาลไทยให้การสนับสนุ น มีผลในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยังยื
่ นในประเทศเพื่อน
บ้าน โดยเฉพาะการไม่ทาํ ลายสิง่ แวดล้อม และวิถชี วี ติ ชุมชน
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ประการทีส่ ่ี รัฐบาลไทยควรสร้างความร่วมมือกับรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนในการเฝ้า
ระวังผลกระทบในด้านลบ ที่อาจเกิดจากการรวมกลุ่มในภูมภิ าค เช่น ความเสีย่ งที่เกิดจากโรคติดต่อ
ต่างๆ การค้ามนุ ษย์ ยาเสพติดและอาชญากรรมอื่นๆ ตลอดจน การป้องกันมลพิษทีเ่ กิดจากของเสียที่
ถูกขนย้ายข้ามพรมแดน
3. ส่งเสริ มให้ผปู้ ระกอบการและประชาชนไทยมีความเป็ นสากลมากขึน้
การรวมกลุ่มในภูมภิ าคอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบการและประชาชนไทยมี
สํานึกทีม่ คี วามเป็ นสากล (international mindset) โดยเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านอย่าง
ถูกต้อง และอยู่บนพืน้ ฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อส่งเสริมให้ผูป้ ระกอบการและประชาชน
ไทยมีความเป็ นสากลมากขึน้ ควรมีการดําเนินการดังนี้
ประการทีห่ นึ่ง ควรส่งเสริมให้มกี ารศึกษาประวัตศิ าสตร์ของประเทศเพือ่ นบ้านในหลายๆ แง่มุม
เพื่อให้คนไทยหลุดพ้นจากอคติท่เี ห็นว่า ประเทศเพื่อนบ้านเป็ นศัตรู หรือเห็นว่า คนไทยอยู่ในฐานะที่
เหนือกว่าประชาชนของประเทศเพือ่ นบ้าน
ประการที่สอง ควรส่งเสริมให้คนไทยสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็ นภาษาใช้งาน (working
language) ของอาเซียน ทัง้ นี้ ในปจั จุบนั คนไทยน่ าจะมีปญั หาในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษมาก
ทีส่ ุด เนื่องจากมีคะแนนสอบ TOEFL ตํ่าทีส่ ุดในประเทศอาเซียน โดยมีคะแนนสอบเฉลีย่ เมื่อปี 2011
เพียง 489 คะแนนเท่านัน้ (ดูตารางที่ 18)
ตารางที่ 18 คะแนนเฉลี่ยในการสอบ TOEFL ของคนไทยเปรียบเทียบกับคนอาเซียนอื่น
ประเทศ
2007
2008
2009
2010
2011
บรูไน
549
503
กัมพูชา
513
538
503
517
535
อิ นโดนี เซีย
537
562
529
547
513
ลาว
497
497
517
520
579
มาเลเซีย
565
560
570
573
533
เมียนมาร์
532
532
536
537
580
ฟิ ลิ บปิ นส์
562
552
538
570
617
สิ งคโปร์
605
609
597
597
500
ไทย
500
493
486
489
531
เวียดนาม
539
520
530
529
หมายเหตุ: คะแนนทีแ่ สดงเป็ นคะแนนสอบ paper-based TOEFL รวมเฉลีย่ ของแต่ละประเทศ
ในกรณีทไ่ี ม่มขี อ้ มูล จะคํานวณหาค่าโดยพิจารณาจากการสอบ internet-based แล้วแปลงคะแนนเป็ น
paper-based แต่หากไม่มขี อ้ มูลดังกล่าวอีก จะคํานวณจากค่าเฉลีย่ ของคะแนนสอบในปี ใกล้เคียงกัน
ทีม่ า: www.ets.org
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นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้คนไทยเรียนภาษาของประเทศเพื่อนบ้านมากยิง่ ขึน้ เนื่องจากแม้ว่า
ในบางกรณีจ ะสามารถใช้ภ าษาอังกฤษเป็ น ภาษาหลัก ในการสื่อสารได้ก็ต าม นัก ธุ รกิจ และคนงาน
อาเซียนบางส่วนก็อาจไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ อีกทัง้ การทําความเข้าใจวัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้านให้ลกึ ซึ้งจะต้องอาศัยสามารถสื่อสารด้วยภาษาของประเทศนัน้
แม้เราไม่มขี อ้ มูล
ความสนใจเรียนภาษาอาเซียนของประชาชนไทยโดยรวม ตารางที่ 19 แสดงให้เห็นว่า ในปจั จุบนั
ความนิยมในการเรียนภาษาอาเซียนของนิสติ ปริญญาตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งน่ าจะเป็ น
ตัวแทนของแรงงานทีจ่ ะเข้าสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ทไ่ี ปลงทุนในอาเซียนชีว้ ่า คนไทยยังนิยมเรียนภาษาของ
ประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างน้อย (โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาตะวันตกดังแสดงในตารางที่ 20)
โดยเฉพาะการเรียนในระดับสูงเพือ่ ให้สามารถสือ่ สารได้อย่างคล่องแคล่ว ซึง่ เหลือนิสติ ทีล่ งทะเบียนเรียน
ในหลักประมาณสิบคนเท่านัน้ ซึง่ ไม่น่าจะเพียงพอต่อการรองรับการรวมกลุ่มกันทางภูมภิ าคทีเ่ กิดขึน้
ตารางที่ 19 ความนิ ยมในการเรียนภาษาอาเซียนของนิ สิตปริ ญญาตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
วิ ชา

จํานวนนิ สิตที่ลงทะเบียนเรียน (คน)

ภาษาพม่า 1
40
ภาษาพม่า 2
3
ภาษาเวียดนาม 1
30
ภาษาเวียดนาม 2
14
ภาษาเวียดนาม 4
4
วัฒนธรรมมาเลเซีย
8
ภาษามาเล 1
47
ภาษามาเล 2
9
สนทนามาเล
7
ภาษาอินโด 1
49
ภาษาอินโด 2
15
หมายเหตุ: ข้อมูลของภาคการศึกษา 1/2555 ซึง่ มีนิสติ ลงทะเบียนเรียนจํานวน 25,154 คน
ทีม่ า: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 20 ความนิ ยมในการเรียนภาษาตะวันตกของนิ สิตปริ ญญาตรี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย
กลุ่มวิ ชา
จํานวนนิ สิต
รายวิ ชาที่เปิ ดสอน
ภาษาอังกฤษ (รวมปริญญาโท)
1,650
36
ภาษาสเปน
228
14
ภาษาอิตาเลียน
190
12
ภาษาฝรังเศส
่ (รวมถึงปริญญาเอก)
223
17
ภาษาเยอรมัน (รวมถึงปริญญาเอก)
200
17
หมายเหตุ: ข้อมูลของภาคการศึกษา 1/2555 ซึง่ มีนิสติ ลงทะเบียนเรียนจํานวน 25,154 คน
ทีม่ า: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประการทีส่ าม ควรส่งเสริมการเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมของประเทศเพื่อนบ้านมากขึน้ โดยอาศัยการ
แลกเปลี่ยนของประชาชนในระดับต่างๆ ทัง้ การเดินทางไปท่องเทีย่ ว การจัดทําโครงการเมืองพีเ่ มือง
น้อง (sister cities) โดยใช้หวั เมืองใหญ่ของไทยในการสร้างความสัมพันธ์กบั เมืองสําคัญของต่างประเทศ
หรือการใช้ส่อื ภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ ท่สี ร้างให้คนของประเทศเพื่อนบ้านเป็ นพระเอกนางเอก
ควบคูไ่ ปกับคนไทยด้วย21
6. สรุป
ในบทความนี้ คณะผูว้ จิ ยั ได้ชใ้ี ห้เห็นว่า สื่อมวลชนและประชาชนไทยให้ความสําคัญต่อการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็ นอย่างสูง ดังจะเห็นได้จากการมีข่าวและความเห็นเกี่ยวกับ
ผลกระทบของ AEC ผ่านสื่อมวลชนในประเทศไทยจํานวนมากในแต่ละวัน อย่างไรก็ตาม ข่าวและ
ความเห็นดังกล่าวสะท้อนถึงความเข้าใจทีค่ ลาดเคลื่อน หรือ “มายาคติ” (myth) ของคนไทยต่อการ
รวมกลุ่มทางภูมภิ าคทีเ่ กิดขึน้ มายาคติดงั กล่าวทําให้เกิดความตื่นตระหนกเกินเหตุของประชาชนไทย
บางส่วน พร้อมกับบดบังการรวมกลุ่มทางภูมภิ าคทีแ่ ท้จริง (de facto integration) ทีเ่ กิดขึน้ แล้วใน
อาเซีย น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง อาเซีย นตอนเหนื อ หรือ ที่เ รีย กว่ า อนุ ภู มิภ าคลุ่ ม แม่น้ํ า โขง (Greater
Mekhong Subregion หรือ GMS) ให้พร่าเลือนลงไป ทําให้คนไทยมองไม่เห็นโอกาสจากการรวมกลุ่ม
ทางภูมภิ าคดังกล่าว
การรวมกลุ่มทางภูมภิ าคที่แท้จริงนี้จะนํ ามาซึ่งโอกาสของประเทศไทยในหลายด้าน ทัง้ การใช้
ภูมภิ าคอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ อนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น้ําโขงเป็ นฐานการผลิต และเป็ นตลาดรองรับการ
ผลิตในประเทศไทย ทีส่ ําคัญ อาเซียนยังเป็ นเวทีในการรวมกลุ่มในภูมภิ าคต่อเนื่องไปอีก เช่น การ
รวมกลุ่มในเอเซียตะวันออก เป็ นต้น ทัง้ นี้ ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มในภูมภิ าคมาก
ทีส่ ดุ ประเทศหนึ่ง จากการมีทต่ี งั ้ ทางภูมศิ าสตร์เป็ นศูนย์กลางของการเชื่อมต่อในภูมภิ าค
อย่างไรก็ตาม การทีป่ ระเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มในภูมภิ าคมิใช่สงิ่ ทีจ่ ะเกิดขึน้
โดยอัตโนมัติ แต่ต้องอาศัยการกําหนดนโยบายและมาตรการของภาครัฐทีเ่ หมาะสม ทัง้ การปฏิรูปเชิง
โครงสร้างและกฎระเบียบภายในประเทศไทยเอง โดยเฉพาะการเปิดเสรีภาคบริการและการอํานวยความ
สะดวกทางการค้า ตลอดจน การกระจายประโยชน์จากการรวมกลุ่มในภูมภิ าคอย่างเป็ นธรรมให้แก่
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดความยังยื
่ นในการรวมกลุ่ม นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการและประชาชนไทย
จะต้องปรับตัวให้มคี วามเป็ นสากลและสนใจภูมภิ าคนี้มากขึน้ ด้วย
ดังนัน้ ความท้าทายทีแ่ ท้จริงของการรวมกลุ่มในภูมภิ าคก็คอื การทีภ่ าครัฐจะต้องเอาชนะกลุ่ม
ผลประโยชน์ ในภาคธุรกิจบางส่วน ที่ได้ประโยชน์ จากการผูกขาดในสาขาบริการ และระบบราชการ
บางส่วนทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากความไม่โปร่งใสในระบบศุลกากร การตรวจสินค้าผ่านแดน และการบังคับ
ใช้กฎหมายต่อแรงงานต่างด้าว ทีเ่ ป็ นอยู่ในปจั จุบนั และการทีผ่ ปู้ ระกอบการและประชาชนไทยจะต้อง
ปรับทัศนคติต่อประเทศเพือ่ นบ้านให้สอดคล้องกับบริบทใหม่ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปจากเดิม
21

ข้อเสนอของ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ นักรัฐศาสตร์อาวุโส
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ภาคผนวก ก
วิ ชาชีพที่
เปิ ดเสรี
วิศวกร

พยาบาล

ข้อกําหนดตาม MRA

กฎระเบียบภายในของไทย

วิศวกรที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็ นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
(ASEAN chartered professional engineer) ต้องมี
คุณสมบัตดิ งั นี้
1. จบการศึก ษาด้า นวิศ วกรรมศาสตร์จ ากสถาบัน ที่
ได้ ร ับ การยอมรับ หรื อ ได้ ร ับ การประเมิ น ว่ า มี
ความสามารถเทียบเท่า
2. ขึ้น ทะเบีย นวิช าชีพหรือ ได้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบ
วิช าชี พ ในประเทศตนเองจากสภาวิช าชี พ หรื อ
คณะกรรมการกํากับดูแล (Monitoring Committee)
3. มีป ระสบการณ์ ทํ า งานอย่ า งน้ อ ย 7 ปี นั บ จากจบ
การศึก ษา โดยในระหว่า งนัน้ ต้อ งเคยรับ ผิด ชอบ
โครงการสําคัญอย่างน้อย 2 ปี
4. มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนโยบายกลไกการพัฒนา
วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อง (Continuing
Professional Development: CPD) ของประเทศ
ตนเองในระดับทีน่ ่าพอใจ
5. ได้ใบรับรองจากสภาวิชาชีพในประเทศของตนว่าไม่
มีประวัติฝ่าฝื นมาตรฐานด้านเทคนิค วิชาชีพ และ
จริย ธรรมสํ า หรับ การแระกอบอาชี พ วิศ วกรทัง้
ภายในและนอกประเทศ
ทัง้ นี้ วิศ วกรวิช าชีพ อาเซีย นที่จ ะประกอบอาชีพ ใน
ประเทศอาเซียนอื่นต้องขอขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพ
ของประเทศนัน้ ๆ เพื่อ ประกอบอาชีพในฐานะวิศวกร
วิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered
Foreign
Professional Engineer) และต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ภายในของประเทศนัน้ ๆ ด้วย
พยาบาลชาติ อ าเซี ย นที่ จ ะขอขึ้ น ทะเบี ย นหรื อ รั บ
ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพการพยาบาลจากประเทศ
อาเซียนอื่นต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
1. มีคุณวุฒดิ า้ นการพยาบาล
2. ลงทะเบียนวิช าชีพ หรือ ได้ร บั ใบอนุ ญาตประกอบ
วิช าชีพ ในประเทศตนเอง หรือ มีเ อกสารรับ รองที่
เกีย่ วข้อง
3. มีประสบการณ์ ทํางานต่อเนื่องอย่างน้ อย 3 ปี ก่อน
การยืน่ ขอขึน้ ทะเบียนหรือใบอนุญาต

วิศ วกรวิช าชีพ อาเซีย นซึ่ง ได้ข้ึน ทะเบีย นเป็ น
วิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียนกับสภาวิศวกร
ของไทยแล้วนัน้ จะต้อ งปฏิบตั ิต ามกฎระเบีย บ
ภายในของประเทศไทย ได้แก่
1. วิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียนไม่สามารถ
ประกอบอาชีพโดยลําพังได้ แต่จะต้องทํางาน
ร่วมกับวิศวกรไทยที่ได้รบั ใบอนุ ญาตเท่านัน้
เนื่องจากพระราชบัญญัตวิ ศิ วกร พ.ศ. 2542
กําหนดให้วศิ วกรที่มใี บอนุ ญาตระดับสามัญ
วิศวกรหรือผูท้ รงคุณวุฒเิ ท่านัน้ ที่สามารถลง
นามรับรองงานวิศวกรรมได้
2. วิศวกรวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียนที่ต้องการ
ประกอบอาชีพโดยลําพังต้องได้รบั การประเมิน
เพิ่ม เติม โดยสภาวิศ วกร ว่า สามารถเข้า ใจ
มาตรฐานการปฏิบตั ิวชิ าชีพ (codes
of
practice) ซึง่ เป็ นภาษาไทย รวมถึงข้อบังคับ
ต่างๆ ได้อย่างถ่องแท้และนํ ามาปฏิบตั ไิ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ

พยาบาลสัญชาติอาเซียนที่จะขอขึน้ ทะเบียนและ
รับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
ในประเทศไทยต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
1. เป็ นสมาชิกสามัญสภาการพยาบาล โดยมี
คุณสมบัติ คือ มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี บริบูรณ์
มีความรูใ้ นวิชาชีพการพยาบาลหรือการผดุง
ครรภ์ ไม่เป็ นผูป้ ระพฤติเสียหาย และไม่เป็ น
ั ่ อนหรือไม่เป็ นโรคที่กําหนดโดย
ผูม้ จี ติ ฟนเฟื
สภาการพยาบาล
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สถาปนิก
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4. มีคุณสมบัตสิ อดคล้องกับนโยบายกลไกการพัฒนา
วิช าชีพ การพยาบาลอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของประเทศ
ตนเองในระดับทีน่ ่าพอใจ
5. ได้ใบรับรองจากสภาการพยาบาลในประเทศของตน
ว่าไม่มปี ระวัตฝิ ่าฝื นมาตรฐานด้านเทคนิค วิชาชีพ
และจริยธรรมสําหรับการประกอบอาชีพพยาบาลทัง้
ภายในและนอกประเทศ
6. มีคุ ณ สมบัติ ส อดคล้ อ งกับ ข้ อ กํ า หนดอื่ น ๆ ของ
ประเทศสมาชิก อาเซีย นที่ไ ปขอขึ้น ทะเบีย นหรือ
ใบอนุ ญาต
ทัง้ นี้ พยาบาลสัญชาติอาเซียนที่ได้ข้นึ ทะเบียนหรือมี
ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพ การพยาบาลของประเทศ
อาเซีย นอื่น จะต้อ งปฏิบ ตั ิต ามกฎระเบีย บภายในของ
ประเทศนัน้ ๆ ด้วย
สถาปนิกชาติอาเซียนที่จะขอขึน้ ทะเบียนเป็ นสถาปนิก
อาเซียน (ASEAN architect) ต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
1. จบการศึกษาด้านสถาปตั ยกรรมศาสตร์จากสถาบัน
ที่ไ ด้ร บั การยอมรับอย่า งน้ อ ย 5 ปี หรือ ได้ร บั การ
ประเมินว่ามีความสามารถเทียบเท่า
2. ขึ้น ทะเบีย นวิช าชีพหรือ ได้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบ
วิช าชี พ ในประเทศตนเองจากสภาวิช าชี พ หรื อ
คณะกรรมการกํากับดูแล
3. มีประสบการณ์ ทํางานต่อเนื่องอย่างน้ อย 10 ปี นับ
จากจบการศึกษา
4. มีประสบการณ์ ทํางานหลังจากลงทะเบียนวิชาชีพ
หรือได้รบั ใบอนุ ญาติย่างน้ อย 5 ปี โดยในระหว่าง
นัน้ ต้องเคยรับผิดชอบโครงการสําคัญอย่างน้อย 2 ปี
5. มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนโยบายกลไกการพัฒนา
วิชาชีพสถาปปตั ยกรรมอย่างต่อเนื่องของประเทศ
ตนเองในระดับทีน่ ่าพอใจ
6. ได้ใบรับรองจากสภาวิชาชีพในประเทศของตนว่าไม่
มีประวัติฝ่าฝื นมาตรฐานด้านเทคนิ ค วิชาชีพ และ
จริย ธรรมสํา หรับ การประกอบอาชีพ สถาปนิ ก ทัง้
ภายในและนอกประเทศ
ทัง้ นี้ สถาปนิกอาเซียนที่จะประกอบวิชาชีพในประเทศ
อาเซีย นอื่น ต้ อ งขอขึ้น ทะเบีย นกับ สภาวิช าชีพ ของ
ประเทศนัน้ ๆ เพื่อประกอบอาชีพในฐานะสถาปนิกต่าง
ด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Architect) และ
ต้อ งปฏิบ ัติต ามกฎระเบีย บภายในของประเทศนัน้ ๆ

2. ต้ อ งสอบความรู้ โ ดยใช้ ข้ อ สอบและเขีย น
คําตอบเป็ นภาษาไทย และต้องมีผลการสอบ
ผ่านทุกรายวิชา
3. สําเร็จการศึกษาได้รบั ปริญญา ประกาศนียบัตร
เทีย บเท่ า ปริญ ญา หรือ ประกาศนี ย บัต รใน
สาขาการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทยทีค่ ณะกรรมการรับรอง หรือจาก
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ซึ่ ง
คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว
4. ผู้ ข อขึ้น ทะเบี ย นและรับ ใบอนุ ญ าตซึ่ ง จบ
การศึ ก ษาจากต่ า งประเทศ จะต้ อ งเป็ น ผู้
ได้ร ับ อนุ ญ าตให้ เ ป็ น ผู้ป ระกอบวิช าชีพ ใน
ประเทศดังกล่าวด้วย เว้นแต่เป็ นผูม้ สี ญ
ั ชาติ
ไทย
สถาปนิกอาเซียนซึ่งได้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นสถาปนิก
ต่างด้าวจดทะเบียนกับสภาสถาปนิกของไทยแล้ว
นั น้ จะต้ อ งปฏิบ ัติต ามกฎระเบีย บภายในของ
ประเทศไทย ได้แก่
1. สถาปนิ ก ต่ า งด้ า วจดทะเบีย นไม่ ส ามารถ
ประกอบอาชีพโดยลําพังได้ แต่จะต้องทํางาน
ร่ ว มกั บ สถาปนิ ก ไทยที่ ไ ด้ ร ับ มอบหมาย
เนื่ องจากกฎหมายไทยกําหนดให้สถาปนิ ก
ไทยเท่ า นั ้น ที่ ส ามารถลงนามรับ รองงาน
สถาปตั ยกรรมได้
2. สถาปนิ ก ต่ า งด้ า วจดทะเบี ย นที่ ต้ อ งการ
ประกอบอาชีพโดยลําพังต้องได้รบั การประเมิน
เพิ่ม เติม โดยสภาวิช าชีพ ว่า สามารถเข้า ใจ
มาตรฐานการปฏิบตั วิ ชิ าชีพ ซึง่ เป็ นภาษาไทย
รวมถึงข้อบังคับต่างๆ ได้อย่างถ่องแท้และ
นํามาปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
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นักสํารวจ

นักบัญชี

ด้วย
ข้อ ตกลงเป็ น เพีย งกรอบแนวทางเพื่อ อํ า นวยความ
สะดวกสําหรับการย้ายไปประกอบวิชาชีพนี้ในอนาคต
หากประเทศสมาชิกใดมีความพร้อมก็สามารถเข้าร่วม
เจรจายอมรับคุณสมบัตขิ องกันและกันได้โดยใช้ขอ้ ตกลง
นี้ เ ป็ น พื้น ฐาน โดยระบุ แ นวทางไว้ว่ า นั ก สํา รวจชาติ
อาเซี ย นที่ จ ะขอขึ้ น ทะเบี ย นหรื อ ขอรั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบวีชาชีพจากประเทศอาเซียนอื่นต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
1. มีคุณสมบัติด้านการศึกษาครบตามที่ประเทศของ
ตนและประเทศทีจ่ ะยืน่ ขอขึน้ ทะเบียนกําหนด
2. ตระหนัก ว่ า อาจต้อ งผ่ า นการทดสอบความรู้ข อง
ประเทศทีย่ น่ื ขอขึน้ ทะเบียน
3. นั ก สํ า รวจที่ย่ืน ขอขึ้น ทะเบีย นซึ่ ง ได้ ร ับ การขึ้น
ทะเบี ย นหรื อ มี ใ บอนุ ญ าตประกอบอาชี พ จาก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของประเทศตนเอง อาจได้ละ
เว้นการทดสอบความรูบ้ างส่วน ถ้าหากมีคุณสมบัติ
ด้านการศึกษาและวิชาชีพครบตามทีป่ ระเทศซึง่ ยื่น
ขอขึน้ ทะเบียนกําหนด
4. มีประสบการณ์ทํางานหลังจบการศึกษาครบตามที่
ประเทศทีย่ น่ื ขอขึน้ ทะเบียนกําหนด
5. หากมี ป ระสบการณ์ ทํ า งานไม่ ค รบ อาจได้ ร ับ
อนุ ญาตให้ประกอบวิชาชีพในประเทศที่ย่นื ขอขึ้น
ทะเบียนจนมีประสบการณ์ครบตามทีป่ ระเทศนัน้ ๆ
กําหนด แล้วจึงยืน่ ขอขึน้ ทะเบียน
ทัง้ นี้ การขึ้น ทะเบีย นหรือ ออกใบอนุ ญ าตประกอบ
วิชาชีพของแต่ละประเทศสมาชิกต้องอยู่ภายใต้กฎและ
ข้อบังคับของประเทศนัน้ ๆ
ข้อ ตกลงเป็ น เพีย งกรอบแนวทางเพื่อ อํ า นวยความ
สะดวกสําหรับการย้ายไปประกอบวิชาชีพนี้ในอนาคต
หากประเทศสมาชิกใดมีความพร้อมก็สามารถเข้าร่วม
เจรจายอมรับคุณสมบัตขิ องกันและกันได้โดยใช้ขอ้ ตกลง
นี้ เ ป็ น พื้ น ฐาน โดยระบุ แ นวทางไว้ ว่ า นั ก บัญ ชี ช าติ
อาเซียนที่จะขอขึน้ ทะเบียนหรือใบอนุ ญาตประกอบวีชา
ชีพจากประเทศอาเซียนอื่นต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
1. มีคุณสมบัติด้านการศึกษาครบตามที่ประเทศของ
ตนและประเทศทีจ่ ะยืน่ ขอขึน้ ทะเบียนกําหนด
2. ผ่านการทดสอบความรู้วชิ าชีพบัญชีซ่ึงได้รบั การ
ยอมรับ

ไทยยังไม่มกี ฎระเบียบทีอ่ นุ ญาตให้บุคคลซึ่งไม่ม ี
สัญ ชาติไ ทยได้ ข้ึน ทะเบีย นหรือ รับ ใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ยังไม่ได้มกี าร
แก้ ไ ขกฏระเบี ย บเพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ MRA
เนื่องจากยังเป็ นเพียงกรอบข้อตกลง)

นักบัญชีชาติอาเซียนที่จะขอขึน้ ทะเบียนหรือรับ
ใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศ
ไทยต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
1. สําหรับผู้ทําบัญ ชี ต้องมีภูมลิ ําเนาหรือถิ่น ที่
อยู่ใ นราชอาณาจัก ร มีค วามรู้ภ าษาไทยดี
พอที่จะทําบัญชีเป็ นภาษาไทยได้ และต้องมี
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ มาตรฐานการบั ญ ชี แ ละ
กฎหมายภาษีอากรของไทย เพื่อปฏิบตั ติ าม
กฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายภาษี
อากรทีเ่ กีย่ วข้องได้
2. สํ า หรั บ ผู้ ส อบบั ญ ชี ต้ อ งเป็ นผู้ ม ี ค วามรู้
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ภาษาไทยดีพ อที่จ ะสามารถสอบบัญ ชีแ ละ
3. มีความรูเ้ กี่ยวกับกฎระเบียบภายในของประเทศที่
จัดทํารายงานเป็ นภาษาไทยได้ มีภูมลิ ําเนา
ยืน่ ขอขึน้ ทะเบียนในระดับทีน่ ่าพอใจ
ในประเทศไทย และเมื่อได้รบั ใบอนุ ญาตแล้ว
4. มีประสบการณ์ ทํางานครบตามที่ประเทศที่ย่นื ขอ
ต้องได้รบั ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ขึน้ ทะเบียนกําหนด
5. มีคุณสมบัตสิ อดคล้องกับนโยบายกลไกการศึกษา
ทํางานของคนต่างด้าวด้วย
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
3. ผ่ า นการทดสอบหรือ ฝึ ก อบรมหรือ ฝึ ก งาน
6. สําเร็จหลักสูตรด้านจริยธรรมและวิชาชีพ
หรือ เคยปฏิ บ ัติ ง านเกี่ ย วกับ วิช าชีพ บัญ ชี
มาแล้วตามทีก่ ําหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพ
ทัง้ นี้ การขึ้น ทะเบี ย นหรือ ออกใบอนุ ญ าตประกอบ
บัญชี
วิชาชีพของแต่ละประเทศสมาชิกต้องอยู่ภายใต้กฎและ
4. มีคุ ณ สมบติ แ ละไม่ ม ี ล ัก ษณะต้ อ งห้ า มอื่ น
ข้อบังคับของประเทศนัน้ ๆ
ตามที่กําหนดใพระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 และข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
ั ชาติอาเซียนทีจ่ ะขอขึน้ ทะเบียนและรับ
แพทย์ชาติอาเซียนทีจ่ ะขอขึน้ ทะเบียนหรือรับใบอนุ ญาต แพทย์สญ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากประเทศอาเซียนอื่นต้องมี ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิช าชีพ เวชกรรมใน
ประเทศไทยต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
คุณสมบัตดิ งั นี้
1. มีคุณวุฒดิ า้ นเวชกรรมซึง่ ได้รบั การรับรองโดยแพทย 1. เป็ นสมาชิกแพทยสภา โดยมีคุณสมบัตคิ อื มี
สภาของประเทศตนเองและประเทศอาเซียนทีจ่ ะขอ
อายุไม่ต่าํ กว่า 20 ปีบริบรู ณ์ ได้รบั ใบปริญญา
ขึน้ ทะเบียน
แพทยศาสตรบัณฑิตหรือใบรับรองซึ่งได้รบั
2. ลงทะเบียนวิช าชีพ หรือ ได้ร บั ใบอนุ ญาตประกอบ
การรับรองจากแพทยสภา ไม่เป็ นผูป้ ระพฤติ
ั ่ อนหรือไม่
วิชาชีพ หรือมีเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องจากแพทย
เสียหาย และไม่เป็ นผู้ม ีจิตฟนเฟื
สภาของประเทศตนเอง
เป็ นโรคทีก่ าํ หนดโดยแพทยสภา
3. มีประสบการณ์ทาํ งานต่อเนื่องเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ 2. ไม่เป็ นผูท้ อ่ี ยู่ในระหว่างการถูกสังพั
่ กหรือถูก
เวชกรรมอย่างน้อย 5 ปีในประเทศของตนเอง
สังเพิ
่ กถอนใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ
4. มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนโยบายกลไกการพัฒนา
เวชกรรมตามที่ พ.ร.บ. วิช าชีพ เวชกรรม
วิชาชีพเวชกรรมอย่างต่อเนื่องของประเทศตนเองใน
กําหนด
ระดับทีน่ ่าพอใจ
3. ต้องผ่านการสอบความรู้โ ดยใช้ข้อสอบและ
5. ได้ใบรับรองจากแพทยสภาในประเทศของตนว่าไม่ม ี
เขียนคําตอบเป็ นภาษาไทย
ประวัติฝ่า ฝื น มาตรฐานด้า นเทคนิ ค วิช าชีพ และ 4. มีคุณสมบัติเฉพาะ และ/หรือ
มีความรู้
จริย ธรรมสํา หรับ การประกอบอาชีพ เวชกรรมทัง้
ความสามารถในวิชาชีพเวชกรรม โดยเป็ น
ภายในและนอกประเทศ
ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาและได้ ร ับ ใบปริ ญ ญา
6. ไม่ได้อยูร่ ะหว่างการถูกดําเนินคดีทางกฏหมาย
แพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่
7. มีคุ ณ สมบัติ ส อดคล้ อ งกับ ข้ อ กํ า หนดอื่ น ๆ ของ
แพทยสภารับรอง รวมทัง้ ผ่า นการประเมิน
ประเทศสมาชิก อาเซีย นที่ไ ปขอขึ้น ทะเบีย นหรือ
ทุกขัน้ ตอนและได้ใบรับรองจากศูนย์ประเมิน
ใบอนุญาต
และรับ รองความรู้ ค วามสามารถในการ
ทัง้ นี้ แพทย์ช าติอ าเซีย นที่ไ ด้ข้ึน ทะเบีย นหรือ ได้ร ับ
ประกอบวิชาชีพแล้ว
ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพ การเวชกรรมจากประเทศ 5. ผู้ ข อขึ้น ทะเบี ย นและรับ ใบอนุ ญ าตซึ่ ง จบ
อาเซีย นอื่น จะต้อ งปฏิบ ตั ิต ามกฎระเบีย บภายในของ
การศึ ก ษาจากต่ า งประเทศ จะต้ อ งได้ ร ับ
ประเทศนัน้ ๆ ด้วย
ใบอนุ ญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ในประเทศดัง กล่ า ว ซึ่ง แพทยสภารับ รอง
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ทันตแพทย์

ทัน ตแพทย์ ช าติอ าเซีย นที่จ ะขอขึ้น ทะเบีย นหรือ รับ
ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพ ทัน ตกรรมจากประเทศ
อาเซียนอื่นต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
1. มีคุณวุฒดิ า้ นทันตกรรมซึ่งได้รบั การรับรองโดยทันต
แพทยสภาของประเทศตนเองและประเทศอาเซียนที่
จะขอขึน้ ทะเบียน
2. ลงทะเบีย นวิช าชีพ และได้ร บั ใบอนุ ญ าตประกอบ
วิชาชีพจากทันตแพทยสภาของประเทศตนเอง
3. มี ป ระสบการณ์ ทํ า งานเป็ นผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ทัน ตกรรมต่ อ เนื่ อ งอย่า งน้ อย 5 ปี ใ นประเทศของ
ตนเอง
4. มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนโยบายกลไกการพัฒนา
วิชาชีพทันตกรรมอย่างต่อเนื่องของประเทศตนเอง
ในระดับทีน่ ่าพอใจ
5. ได้ใบรับรองจากทันตแพทยสภาในประเทศของตน
ว่าไม่มปี ระวัตฝิ ่าฝื นมาตรฐานด้านเทคนิค วิชาชีพ
และจริยธรรมสําหรับการประกอบอาชีพทันตกรรม
ทัง้ ภายในและนอกประเทศ
6. ไม่ได้อยูร่ ะหว่างการถูกดําเนินคดีทางกฏหมาย
7. มีคุ ณ สมบัติ ส อดคล้ อ งกับ ข้ อ กํ า หนดอื่ น ๆ ของ
ประเทศสมาชิก อาเซีย นที่ไ ปขอขึ้น ทะเบีย นหรือ
ใบอนุญาต
ทัง้ นี้ ทันตแพทย์ชาติอาเซียนทีไ่ ด้ขน้ึ ทะเบียนหรือได้รบั
ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ ทัน ตกรรมจากประเทศ
อาเซีย นอื่น จะต้อ งปฏิบ ตั ิต ามกฎระเบีย บภายในของ
ประเทศนัน้ ๆ ด้วย

ใบอนุญาตนัน้ เว้นแต่เป็ นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย
ทันตแพทย์ชาติอาเซียนที่จะขอขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมใน
ประเทศไทยต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
1. เป็ นสมาชิกทันตแพทยสภา โดยมีคุณสมบัติ
คือ มีอ ายุ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า 20 ปี บ ริบู ร ณ์ ได้ ร ับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาชีพทันต
แพทยศาสตร์ จ ากสถาบั น การศึ ก ษาที่
ทบวงมหาวิ ท ยาลัย หรื อ ทัน ตแพทยสภา
รับรอง ไม่เป็ นผูป้ ระพฤติเสียหาย และไม่เป็ น
ั ่ อนหรือไม่เป็ นโรคที่กําหนดโดย
ผูม้ จี ติ ฟนเฟื
ทันตแพทยสภา
2. ไม่เป็ นผูท้ อ่ี ยู่ในระหว่างการถูกสังพั
่ กหรือถูก
สังเพิ
่ กถอนใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ
เวชกรรมตามที่ พ.ร.บ. วิช าชีพ ทัน ตกรรม
กําหนด
3. ต้องผ่านการสอบความรู้โ ดยใช้ข้อสอบและ
เขียนคําตอบเป็ นภาษาไทย
4. ได้รบั ปริญญาทันตแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิตจาก
สถาบัน การศึ ก ษาในหรื อ นอกประเทศที่
ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองหรือที่ทนั ตแพทย
สภารับรอง
5. ผู้ ข อขึ้น ทะเบีย นและรับ ใบอนุ ญ าตซึ่ ง จบ
การศึก ษาจากต่ า งประเทศ จะต้ อ งได้ ร ับ
ใบอนุ ญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรม
ในประเทศดังกล่าว ซึง่ ทันตแพทยสภารับรอง
ใบอนุ ญาตนัน้ เว้นแต่เป็ นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย

ที่มา:
1. ASEAN Chartered Professional Engineer Assessment Statement
2. Assessment Statement for ASEAN Architect
3. พระราชบัญญัติ วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
4. ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๗) เรือ่ ง การออกใบอนุ ญาต และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็ นผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาต พ.ศ. ๒๕๔๗
5. พระราชบัญญัตวิ ศิ วกร พ.ศ. ๒๕๔๒
6. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับสมัครเป็ นสมาชิกวิสามัญของสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๓
7. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวศิ วกร พ.ศ. ๒๕๔๙
8. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรและระดับ
วุฒวิ ศิ วกร พ.ศ. ๒๕๔๗
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9. พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
10. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึน้ ทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๘
11. ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินและรับรองความรูค้ วามสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๘
12. ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการสอบความรูเ้ พือ่ ขึน้ ทะเบียนและรับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
13. พระราชบัญญัติ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘
14. ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการขึน้ ทะเบียน การออกใบอนุ ญาต การค่ออายุใบอนุญาต และการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
ใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
15. พระราชบัญญัติ วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
16. ข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยการขึน้ ทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘
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ภาคผนวก ข รายการสิ นค้า (พิ กดั ศุลกากร 6 หลัก) ที่มีการลดอัตราภาษี ระหว่างประเทศสมาชิ กอาเซียน
สินค้าทีอ่ ยูใ่ น
สินค้าทีอ่ ยูใ่ น
สินค้าทีอ่ ยูน่ อก
สินค้าทีอ่ ยูน่ อก สินค้าทีม่ ี
รายการลดภาษี
รายการลดภาษี
รวม
รายการลดภาษี รายการลดภาษี อัตราภาษี
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตราภาษี
ประเทศ
Highly sensitive
Sensitive list ทีม่ ี
ทัง้ หมด
อัตรา
โดยมีอตั ราภาษี โดยมีอตั ราภาษี เป็ น 0 อยู่
ภาษี 1ภาษี
ภาษี 11- ภาษี 16- มากกว่า
(รายการ)
อัตราภาษีมากกว่า อัตราภาษีมากกว่า
ภาษี 0%
0%
มากกว่า 0%
แล้ว
5%
1-5 %
15%
20%
20%
0%
0%
บรูไน
1,115
0
0
0
0
0
0
0
20
25
3,891
5,051
กัมพูชา
184
3,653
485
202
137
65
0
29
0
42
254
5,051
อินโดนีเซีย
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
เมียนมาร์
69
4,676
72
31
7
2
0
6
0
34
154
5,051
มาเลเซีย
2,309
0
0
0
0
0
4
16
1
36
2,685
5,051
ฟิลปิ ปิ นส์
4,908
0
0
0
0
0
7
18
0
19
99
5,051
สิงคโปร์
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,049
5,051
เวียดนาม
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
ทีม่ า: คํานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั โดยใช้ขอ้ มูลจากการวบรวมของคณะผูว้ จิ ยั จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์และกรมศุลกากร (ณ ธันวาคม พ.ศ. 2554)
หมายเหตุ: 1. สิ นค้าที่อยู่ในรายการลดภาษี ประเภท Inclusion List หมายถึง สินค้าลดภาษีปกติ ซึง่ ประเทศสมาชิกอาเซียน 6 จะลดลงเหลือร้อยละ 0 ภายใน 1 มกราคม พ.ศ.2553 และประเทศสมาชิกอาเซียน
ใหม่ จะลดลงเหลือร้อยละ 0-5 ภายในปี พ.ศ.2546 สําหรับเวียดนาม ในปี พ.ศ.2548 สําหรับลาวและเมียนมาร์ และกัมพูชา ในปี พ.ศ.2550 และเหลือร้อยละ 0 ภายใน 1 มกราคม พ.ศ.2558
2. สิ นค้าที่อยู่ในรายการลดภาษี ประเภท Sensitive List หมายถึง สินค้าอ่อนไหว ซึง่ ประเทศสมาชิกอาเซียน 6 จะลดลงเหลือร้อยละ 0-5 ในปี พ.ศ.2553 และยกเลิกมาตรการทีไ่ ม่ใช่ภาษี และประเทศสมาชิก
อาเซียนใหม่ จะลดลงเหลือร้อยละ 0-5 ในปี พ.ศ.2556 สําหรับเวียดนาม ในปี พ.ศ.2558 สําหรับลาวและพม่า และกัมพูชา ในปี พ.ศ.2560
3. สิ นค้าที่อยู่ในรายการลดภาษี ประเภท Highly Sensitive List หมายถึง สินค้าอ่อนไหวสูง ซึง่ เป็ นสินค้าทีต่ ามหลักการต้องนํามาอยูใ่ นบัญชีลดภาษีในปี พ.ศ.2548 และทยอยลดภาษีตงั ้ แต่ปี พ.ศ.2551 โดย
อัตราภาษีสดุ ท้ายในปี พ.ศ.2553 ขึน้ อยูก่ บั การเจรจา ซึง่ มีสมาชิกอาเซียนเพียง 3 ประเทศ (ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลปิ ปินส์) ทีม่ รี ายการสินค้าในบัญชีดงั กล่าว
4. รายการสิ นค้าที่อยู่นอกรายการลดภาษี หมายถึง รายการสินค้าทีแ่ ต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนไม่ได้ระบุไว้ในรายการทีจ่ ะลดภาษีระหว่างกัน
สินค้าทีอ่ ยูใ่ นรายการลดภาษีประเภท Inclusion List
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ภาคผนวก ค
ตัวอย่างรายชื่อบริ ษทั ใน SET100 ที่มีบริ ษทั ลูกหรือร่วมลงทุนในอาเซียน
หมวดธุรกิ จ

พลังงานและ
สาธารณูป
โภค

บริ ษทั ในไทย
บริษทั บ้านปู จํากัด (มหาชน)

ประเทศ
LAO

ตัวอย่างบริ ษทั ย่อย
Hongsa Power Company Limited

บริษทั บ้านปู จํากัด (มหาชน)

LAO

บริษทั บ้านปู จํากัด (มหาชน)

IDN

Phu Fai Mining Company Limited
PT.Indo Tambangraya Megah Tbk
(ITM)

บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด
(มหาชน)

IDN

PT. CITRA HARITA MINERAL

เหมืองถ่านหิน

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

CAM

บจ. ปตท. (กัมพูชา)

จัดหาและให้บริการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

LAO

บริษทั ไฟฟ้านํ้างึม 2 จํากัด

ผลิตไฟฟ้า

บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้
จํากัด (มหาชน)
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน)
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน)
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน)
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
วัสดุก่อสร้าง
(มหาชน)
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน)
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน)
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน)
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล
จํากัด (มหาชน)
บริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จํากัด
ปิ โตรเคมีและ (มหาชน)
เคมีภณ
ั ฑ์ บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน)
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน)
บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อป
เมนต์ จํากัด (มหาชน)
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
พัฒนา
(มหาชน)
อสังหาริม
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด
ทรัพย์
(มหาชน)
บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อป
เมนต์ จํากัด (มหาชน)

CAM
SGP

CPAC Concrete Products (Cambodia)
Co., Ltd.
Cementhai Building Materials
(Singapore) Pte. Ltd.

กิ จกรรม
ผลิตไฟฟ้า
ผลิตไฟฟ้า
เหมืองถ่านหิน

แผ่นพืน้ สําเร็จรูป
กิจการลงทุน

IDN

PT Semen Jawa

ปูนซีเมนต์

MYM

Myanmar CPAC Service Co., Ltd.

คอนกรีตผสมเสร็จ

CAM

Kampot Land Co., Ltd.

กิจการลงทุนในทีด่ นิ

PHIL

CPAC Monier Philippines, Inc.

กระเบือ้ งหลังคาคอนกรีต

IDN

PT Siam-Indo Gypsum Industry

แผ่นยิปซัม

MYS

Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd

เคมีภณ
ั ฑ์พน้ื ฐาน

IDN

PT Indorama Polyester Industries
Indonesia

ไยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์

IDN

PT Trans-Pacific Styrene Indonesia

วัตถุดบิ สําหรับผลิตโพลิสไตรีน

VIE

Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.

พีวซี คี อมเปาน์ด

MYM

Dawei Development Limited
(Myanmar)

นิคมอุตสาหกรรม

CAM

Kampot Land Co., Ltd.

กิจการลงทุนในทีด่ นิ

VIE

Amata (Vietnam) Joint Stock Company นิคมอุตสาหกรรม

MYS

ITD Construction SDN.BHD.

26 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

ก่อสร้าง
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หมวดธุรกิ จ

บริ ษทั ในไทย
ประเทศ
ตัวอย่างบริ ษทั ย่อย
กิ จกรรม
บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
IDN
PT Sri Trang Lingga
จัดหาและผลิตยางธรรมชาติ
จํากัด (มหาชน)
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
CAM
C.P. Cambodia Co., Ltd.)
ผลิตอาหารสัตว์และเลีย้ งสัตว์
จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจ
การเกษตร บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
PHIL
Charoen Pokphand Foods Philippines ผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์
จํากัด (มหาชน)
บริษทั นํ้าตาลขอนแก่น จํากัด
CAM
Koh Kong Plantation Co., Ltd
ปลูกอ้อย
(มหาชน)
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
SGP
SCG Singapore Trading Pte. Ltd.
ค้าขายระหว่างประเทศ
(มหาชน)
พาณิชย์
บริษทั เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จํากัด
ไทยคอร์ป อินเตอร์เนชันแนล
่
(เวียดนาม) ผูจ้ ดั จําหน่าย และ กระจาย
VIE
(มหาชน)
คัมปะนี ลิมเิ ต็ด
สินค้า
บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
ศูนย์กลางการซือ้ ขายยาง
SGP
Sri Trang International
จํากัด (มหาชน)
ธรรมชาติ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
MYS
Bangkok Bank Berhad
ธนาคาร
ธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
CAM ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ จํากัด
ธนาคาร
(มหาชน)
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จํากัด
โรงพยาบาล/บริการด้าน
CAM Angkor Pisith Co., Ltd.
(มหาชน)
การแพทย์
การแพทย์
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จํากัด
โรงพยาบาล/บริการด้าน
CAM
Rattanak Medical Services Co., Ltd.
(มหาชน)
การแพทย์
ทีม่ า: คณะผูว้ จิ ยั รวบรวมจากรายงาน 56-1 ในเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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การสัมมนาวิชาการประจําปี 2555 เรือ่ ง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: มายาคติ ความเป็ นจริง โอกาสและความท้าทาย”

