
โครงการศึกษาผลกระทบ
ของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

ต่อโครงสร้างเศรษฐกิจมหภาคของไทย
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การสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจ ประจ าปี 2556
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

โดย การสนับสนุนของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

น าเสนอโดย 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556
ณ ห้อง เลอ กรองด์ บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท กรุงเทพฯ



หัวข้อน าเสนอ
 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 ขอบเขตการด าเนนิงาน และ กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา
 ผลการประเมินความส าเร็จของ AEC ในการบรรลุเป้าหมายการจัดตั้ง

• ผลการศึกษาด้วย RCA Analysis ส าหรับประเทศในอาเซียน
• การวัดระดับความก้าวหน้าในการด าเนินการตามกรอบ AEC

 การสร้างดัชนีการผนวกรวม AEC (AEC Integration Index) ของประเทศไทย
• ผลการศึกษาด้วยแบบจ าลอง ASEAN-AEC

 ผลการศึกษาผลกระทบ AEC ต่อโครงสร้างและประสิทธิภาพเศรษฐกิจไทย
• ภาพรวมความก้าวหน้าของไทยตามกรอบ AEC ในด้านต่าง ๆ 

 มาตรการด้านภาษี มาตรการมิใช่ภาษี มาตรการการลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงาน 
• ผลการศึกษาด้วยแบบจ าลอง Thailand-AEC
• ผลการศึกษาด้วย SWOT Analysis ส าหรับ 5 สาขาการผลิต/บริการ

 ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับตัวและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 2



หัวข้อน าเสนอ (รวม 1 ชม. 45 นาท)ี
 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย (5 นาที)
 ขอบเขตการด าเนนิงาน และ กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา (5 นาที)
 ผลการประเมินความส าเร็จของ AEC ในการบรรลุเป้าหมายการจัดตั้ง

• ผลการศึกษาด้วย RCA Analysis ส าหรับประเทศในอาเซียน (25 นาท)ี
• การวัดระดับความก้าวหน้าในการด าเนินการตามกรอบ AEC (5 นาท)ี

 การสร้างดัชนีการผนวกรวม AEC (AEC Integration Index) ของประเทศไทย
• ผลการศึกษาด้วยแบบจ าลอง ASEAN-AEC (20 นาท)ี

 ผลการศึกษาผลกระทบ AEC ต่อโครงสร้างและประสิทธิภาพเศรษฐกิจไทย
• ภาพรวมความก้าวหน้าของไทยตามกรอบ AEC ในด้านต่าง ๆ (5 นาท)ี

 มาตรการด้านภาษี มาตรการมิใช่ภาษี มาตรการการลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงาน 

• ผลการศึกษาด้วยแบบจ าลอง Thailand-AEC (25 นาท)ี
• ผลการศึกษาด้วย SWOT Analysis ส าหรับ 5 สาขาการผลิต/บริการ (5 นาท)ี

 ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับตัวและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (10 นาที)
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วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

• ศึกษาผลกระทบของการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) ในปี 
2558 ต่อโครงสร้างและประสิทธภิาพของเศรษฐกิจไทย

• จัดท าแบบจ าลองทางเศรษฐมิติ ที่แสดงถึงผลกระทบเชงิโครงสร้างของ
เศรษฐกิจมหภาคของไทย และการเปรยีบเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้ง 9 ประเทศ 

• จัดท าข้อเสนอแนะของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ และ
แนวทางการปรับตัวของภาคการผลิต และบริการของไทย

• การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สศช. 
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ขอบเขตการศึกษา

1. ประเมินความสามารถเชิง
ประสิทธิภาพและทิศทางของ AEC

ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 

2. ศึกษาผลกระทบของการจัดตั้ง
AEC ในเชิงโครงสร้าง (ภาคการผลิต

และบริการ)

3. ศึกษาผลกระทบของการจัดตั้ง
AEC ในเชิงประสิทธิภาพ

4. จัดท า Econometric model 
เพ่ืออธิบายผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

มหภาคของไทย 

5. ศึกษาแนวโน้มอุตสาหกรรม/
บริการเป้าหมาย 5 สาขา

1) เกษตรและอาหาร 2) บริการ
สุขภาพ 3) ท่องเที่ยว 4) สื่อสารและ

โทรคมนาคม  และ 5) พลังงาน

6. ศึกษาผลกระทบเชิงโครงสร้าง
เปรียบเทียบระหว่างไทยกับสมาชิก

อาเซียนทั้ง 9 ประเทศ

7. เสนอแนะแนวทางในการ
ปรับตัว-เชิงรุกและเชิงรับ เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงและ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ขอบเขตการด าเนินงาน
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ฐานข้อมูล แบบจ าลอง/วิธีการศึกษา
ผลลัพธ์ตาม

ขอบเขตการศึกษา

AEC 
Performance

RCA Analysis

แบบจ าลอง 
Thailand-AEC

(ประกอบด้วย Demand, 
Price, Government, 

External, Monetary Blocks)

Trade Data

AEC 
Scorecard

โครงสร้างและ
ประสิทธิภาพ

เศรษฐกิจไทยรวม
และรายสาขา

แบบจ าลอง 
ASEAN-AECMacro Data

(สศช. ธปท. 
UN พณ. etc.)

เปรียบเทียบ
โครงสร้าง

เศรษฐกิจไทย-
อาเซียน

AEC Integration 
Index

กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา

ข้อเสนอแนะ
แนวทางใน
การปรับตัว

และ
ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย

SWOT
analysis



ผลการประเมินความส าเร็จของ AEC
ในการบรรลุเป้าหมายหมายการจัดตั้ง

7

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน : เดินตามทางสู่เป้าหมาย ?



ท าไมต้องเป็น AEC ?

 เพื่อรักษาและเพิ่มพูนผลประโยชน์ของอาเซียนและไทยในเวทีโลก
- การค้า
- การลงทุน
- การก าหนด กฎ กติกา ต่างๆ

 เพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจไทย
- พัฒนาและเจริญเติบโต
- มีเสถียรภาพ
- มีความเท่าเทียมทั่วถึง
- มีความยั่งยืน

 เพื่อก้าวต่อไปสู่การค้าเสรีโลก
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AEC

การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม
- การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี
- การเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี
- การลงทุนอย่างเสรี
- การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี
- การเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรียิ่งขึ้น 
- สาขาเร่งรัดการบูรณาการ
- อาหาร การเกษตร และป่าไม้

การเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถ
ในการแข่งขัน

- นโยบายการแข่งขันทางการค้า
- การคุ้มครองผู้บริโภค 
- ทรัพย์สินทางปัญญา 
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
- การเก็บภาษี
- e-ASEAN

การพัฒนาที่เท่าเทียม
- การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อมและ
ขนาดกลาง 

- การลดช่องว่างการพัฒนาระหว่าง
ประเทศสมาชิก

การบูรณาการในตลาดโลก
- การท า FTA กับประเทศนอกอาเซียน
- การมีส่วนร่วมในเครือข่ายการผลิต
และห่วงโซ่อุปทานของโลก
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AEC จะเป็นอะไร ?



ผลการศึกษาด้วย RCA Analysis ส าหรับประเทศในอาเซียน
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AEC จะเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม 
(อย่างมีประสิทธิภาพ) หรือไม่ ?

 ตลาดและฐานการผลิตร่วมมีคุณลักษณะอย่างไร?

 มาตรการภายใต้ AEC เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม

 ผลการประเมินเชิงประจักษ์ว่า AEC มีแนวโน้ม/ทิศทาง
ไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม
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• คุณลักษณะของตลาดและฐานการผลิตร่วม 
 ปราศจากอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าและปัจจัยการผลิตระหว่าง

เขตพ้ืนที่ส่วนต่างๆ ในตลาด
- อุปสรรคโดยธรรมชาติ : ระยะทาง ภูเขา ทะเล ฯลฯ

- อุปสรรคโดยนโยบาย : ภาษีศุลกากร มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรต่างๆ กฎ 
ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการค้า การเคลื่อนย้ายคน/สินค้า/บริการ/ปัจจัยการ
ผลิต ข้ามเขตพื้นที่ 



 คุณลักษณะของตลาดและฐานการผลิตร่วม (ต่อ)
 ผลลัพธ์

- มีการเคลื่อนย้าย คน/สินค้า/บริการ/ปัจจัยการผลิต ข้ามเขตพื้นที่ 
(ภายในตลาดและฐานการผลิตร่วมนั้น) มากและมากขึ้น

- แต่ละเขตพื้นที่ผลิตและส่งออกสิ่งที่ตนเองมีความได้เปรียบสัมพัทธ์
ในการส่งออกมากขึ้น โดยมีตลาดในเขตพื้นที่อ่ืนรองรับ

- แต่ละเขตพื้นท่ีน าเข้าสิ่งที่ตนเองมีความได้เปรียบสัมพัทธ์ในการ
น าเข้ามากขึ้น โดยมีเขตพื้นที่อ่ืนมีความได้เปรียบสัมพัทธ์ในการ
ส่งออก

- ตลาดโดยรวมทุกเขตพื้นท่ีมีการส่งออกและน าเข้าสิ่งที่ตนมีความ
ได้เปรียบสัมพัทธ์ในการส่งออกและน าเข้ามากขึ้น
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• มาตรการที่จะท าให้ AEC เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม

เคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี

เคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี

เคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี

เคลื่อนย้ายทุนอย่างเสรียิ่งขึ้น

เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี

เร่งรัดบูรณาการสาขาเศรษฐกิจที่มีล าดับความส าคัญสูง 12 สาขา

ร่วมมือพัฒนาสาขาอาหาร การเกษตร และป่าไม้
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• ผลการประเมินเชิงประจักษ์
 มาตรการขับเคลื่อนที่มีนัยส าคัญคือ การลด/ขจัดภาษีศุลกากร AFTA ATIGA

(2545-ปัจจุบัน)
 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ :

- จ านวนรายการสินค้าส่งออกที่ดัชนีความได้เปรียบสัมพัทธ์ท่ีปรากฏในการ
ส่งออกของประเทศสมาชิก k มีค่ามากกว่า 1 (𝑅𝐶𝐴𝑋𝑖𝑘> 1)โดยประเทศ j เป็น
ตลาดรองรับ (𝑅𝐶𝐴𝑀𝑖𝑗> 1)

- จ านวนรายการสินค้าน าเข้าที่ดัชนีความได้เปรียบสัมพัทธ์ท่ีปรากฏในการน าเข้า
ของประเทศสมาชิก k มีค่ามากกว่า 1 (𝑅𝐶𝐴𝑀𝑖𝑘> 1)โดยมีประเทศสมาชิก j มี
ความได้เปรียบสัมพัทธ์ในการส่งออก(𝑅𝐶𝐴𝑋𝑖𝑗> 1)
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ความสามารถในการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม (ต่อ)

ผลการประเมิน
 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีศักยภาพในการเข้าร่วมในการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมเพิ่มขึ้น

ตามล าดับ ทั้งในฐานะผู้ส่งออกและผู้น าเข้า
 การมีส่วนร่วมในฐานะเป็นประเทศผู้ส่งออก
ในกลุ่มสมาชิกดั้งเดิม 

- บรูไนมีส่วนร่วมในการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมน้อยที่สุดและน้อยกว่าประเทศสมาชิกใหม่ด้วย 
- ไทยมีส่วนร่วมมากที่สุด (มีสินค้าที่มีศักยภาพเป็นผูส้่งออก 184 รายการในปี 1995 และเพิ่มเป็น 226 รายการ

ในปี 2011)
- อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ มีส่วนร่วมรองลงมาจากไทยตามล าดับ โดยมีขนาดการมีส่วนร่วมเป็นจ านวน

รายการสินค้าที่มีศักยภาพเป็นผู้ส่งออกแตกต่างกันไม่มากนัก

ในกลุ่มสมาชิกใหม่ 
- เวียดนามมีการขยายการมีส่วนร่วมรวดเร็วที่สุดจนมีขนาดการมีส่วนร่วมระดับเดียวกับสมาชิกดั้งเดิม (มีสินค้าที่มี

ศักยภาพในการส่งออก 79 รายการในปี 2001 แลเพิ่มขึ้นเป็น 204 รายการในปี 2011)
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ความสามารถในการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม (ต่อ)

การมีส่วนร่วมในฐานะเป็นประเทศผู้น าเข้า
ในกลุ่มสมาชิกดั้งเดิม
• สิงคโปร์มีส่วนร่วมน้อยที่สดุและมีการเพิ่มการมีส่วนร่วมน้อยที่สดุ (มีศักยภาพในฐานะผู้น าเขา้ 157 รายการในปี 

1995 เพิ่มเป็น 171 รายการในปี 2011)
• น่าสังเกตว่าสิงคโปร์เคยเพิ่มการมีส่วนร่วมในการน าเข้ามากข้ึนเป็น 186 รายการในปี 2001 แต่กลับลดลงใน

ภายหลัง 
• อินโดนีเซียมีส่วนร่วมมากที่สุดและขยายการมีส่วนร่วมจาก 194 รายการในปี 1995 เป็น 232 รายการในปี 

2011
• ไทย มาเลเซีย บรูไน และฟิลิปปินส์ มีส่วนร่วมรองลงมาตามล าดับ

ในกลุ่มสมาชิกใหม่ 
• สปป.ลาวมีส่วนร่วมมากที่สุด โดยเพิ่มจาก 129 รายการในปี 2001 เป็น 218 รายการในปี 2011
• รองลงมาคือ เวียดนาม น่าสังเกตว่าเมียนมาร์มีการขยายการมีส่วนร่วมในฐานะผู้น าเข้าขึน้มามากกว่ากัมพูชาใน

ปี 2011
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AEC จะเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงหรอืไม่ ?

 ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงมีคุณลักษณะอย่างไร

 มาตรการภายใต้ AEC ที่จะท าให้ AEC มีความสามารถในการแข่งขันสูง

 ผลการประเมินเชิงประจักษ์ว่า AEC มีแนวโน้ม/ทิศทางไปสู่การมี
ความสามารถในการแข่งขันสูง

20
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• คุณลักษณะของภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง
- มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
- ต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ต่ า
- ต้นทุนการท าธุรกรรมต่ า
- ต้นทุนการเงินต่ า
- ข้อมูลข่าวสารครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ ทั่วถึง
- การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพ
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• มาตรการภายใต้ AEC ที่จะท าให้ AEC มีความสามารถในการแข่งขันสงู

- มีนโยบายการแข่งขันที่เหมาะสม

- มีการคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็ง

- มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เหมาะสม

- มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ

- ไม่มีการเก็บภาษีซ้ าซ้อน

- มีการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
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• ผลการประเมินเชิงประจักษ์ แนวโน้ม/ทิศทาง ความสามารถในการแข่งขันของ AEC
 มาตรการขับเคลื่อนที่มีนัยส าคัญคือ การลด/ขจัดภาษีศุลกากร

AFTA        ATIGA   มีการแข่งขันในตลาดอาเซียนสูงขึ้น
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์:

– สินค้าที่แต่ละประเทศสมาชิกและอาเซียนโดยรวมมีความได้เปรียบสัมพัทธ์ท่ีปรากฏในการ
ส่งออก (𝑅𝐶𝐴𝑋𝑖 > 1) มีจ านวนมากขึ้น ( 𝑖 = 𝑁 ↑)

– สินค้าที่แต่ละประเทศสมาชิกและอาเซียนโดยรวมมีค่าดัชนีความได้เปรียบสัมพัทธ์ท่ีปรากฏ
ในการส่งออกสูงขึ้น (∆𝑅𝐶𝐴𝑋𝑖> 0) มีจ านวนมากขึ้น( 𝑖 = 𝑁 ↑)

– ประเทศสมาชิกมีสินค้าที่เก้ือกูลกัน (𝑅𝐶𝐴𝑋𝑖𝐾 > 1) และ (𝑅𝐶𝐴𝑀𝑖𝐽 > 1)เป็นจ านวนมาก
และมากขึ้น( 𝑖 = 𝑁 ↑)

– แต่ละประเทศสมาชิกและอาเซียนโดยรวมมีส่วนร่วมในโครงข่ายการผลิตอาเซียนมากขึ้น    
(𝐼𝐼𝑇𝑖 ↑)



ความสามารถในการแขง่ขนัร่วมกันโดยรวมของ AEC 

ผลการประเมิน
 ฐานจ านวนชนิดสินค้าที่ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยรวมมีความสามารถในการแข่งขัน

ครอบคลุมชนิดสินค้าจ านวนมากขึ้นตามล าดับ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน
ร่วมกันของ AEC ที่เพิ่มมากขึ้น
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ความสามารถในการแขง่ขันรว่มกันของแต่ละประเทศสมาชิก AEC
 ในช่วงก่อนปี 2006 ความสามารถในการแข่งขันในสินค้าชนิดต่างๆ กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มประเทศ

สมาชิกดั้งเดิม แต่ประเทศสมาชิกใหม่ได้พัฒนาความสามารถในการแข่งขันในสินค้าต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว ครอบคลุมชนิดสินค้ามากขึ้นจนเกือบเท่าเทียมกับประเทศสมาชิกดั้งเดิม

0

50

100

150

200

250

1995 2001 2006 2010 2011

จ า
นว

นร
าย

กา
รส

ินค้
า

จ านวนสินค้าที่ประเทศผู้ส่งออกมีความได้เปรียบสัมพัทธ์ในการส่งออกสูง เปรียบเทียบรายประเทศ

บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย กัมพูชา สปป ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม
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บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม
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 ความเกื้อกูลของตลาดอาเซยีนต่อการส่งออกและน าเขา้ของไทย
ผลการประเมิน

 ความเก้ือกูลกันระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนมีลักษณะ
กระจายระหว่างประเทศผู้น าเข้าบางประเทศ และระหว่างประเทศผู้
ส่งออกบางประเทศส าหรับสินค้าแต่ละรายการ

 ความเก้ือกูลกันนี้เพ่ิมจ านวนสินค้าขึ้นมามาก
 การกระจายความเกื้อกูลในลักษณะเช่นน้ีแสดงถึงความแตกต่าง

หลากหลายในความได้เปรียบสัมพัทธ์ระหว่างประเทศสมาชิกและ
ระหว่างชนิดสินค้า
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ประเทศผู้น าเข้า สินค้า

อินโดนีเซีย อาหารปรุงแต่ง น้ ามันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ยาง กระดาษ ใยประดิษฐ์ เหล็กกล้า

มาเลเซีย ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ไขมันจากสัตว์หรือพืช อาหารปรุงแต่ง น้ ามันเชื้อเพลิง เครื่องส าอาง 
ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็กกล้า

สิงคโปร์ เคมีภัณฑ์อินทรีย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งพิมพ์

ฟิลิปปินส์ สิ่งพิมพ์

ลาว ผลไม้ เครื่องดื่ม สุรา น้ ามันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์พลาสติก กระดาษ สิ่งพิมพ์ 
ใยประดิษฐ์ เหล็กกล้า เครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์

เวียดนาม ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ไขมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช น้ าตาล อาหารปรุงแต่ง เครื่องดื่ม สุรา 
น้ ามันเชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก หนังดิบ ใยประดิษฐ์ เสื้อผ้า 
เครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้า

สินค้าที่เกิดความเกื้อกูลกันมากขึ้นในระยะหลังปี 2006 โดยไทยเป็นผู้ส่งออก

ที่มา: รวบรวมโดยคณะวิจัย



ความสามารถในการพัฒนาอย่างเท่าเทียม

 คุณลักษณะของภูมิภาคที่พัฒนาอย่างเท่าเทียม

 มาตรการเพื่อการพัฒนาอย่างเท่าเทียม

 การประเมินผลเชิงประจักษ์ว่ามีแนวโน้ม/ทิศทางสู่การพัฒนาอย่าง
เท่าเทียม
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 คุณลักษณะของภูมิภาคที่พฒันาอย่างเท่าเทยีม
 ประเทศสมาชิกที่ยากจน/ล้าหลัง (CLMV) มีอัตราการเจริญเติบโตที่

แท้จริงสูงกว่าประเทศสมาชิกที่พัฒนากว่า (BIMPST)
 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่ประเทศสมาชิกที่ยากจน/ล้าหลัง เข้ามา

รับโอกาสการลงทุนผลิตและแข่งขันในสาขาเศรษฐกิจที่ประเทศสมาชิก
ที่พัฒนากว่าสูญเสียความได้เปรียบสัมพัทธ์ในการส่งออก

 มาตรการภายใต้ AEC เพื่อการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
 การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง
 ความริเริ่มเพ่ือการบูรณาการอาเซียน
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• ผลการประเมินแนวโน้ม/ทิศทางสู่การพัฒนาอย่างเท่าเทียม
 ตัวช้ีวัด
- CLMV มีความสามารถในการแข่งขันสูง(𝑅𝐶𝐴𝑋𝑖> 1)ณ ปี 2011 และอัตราการเพิ่ม 
𝑅𝐶𝐴𝑋𝑖 สูงกว่า BIMPST (1995-2011) 
ยิ่งมีสินค้าที่มีคุณลักษณะนี้เป็นจ านวนมาก ยิ่งมีโอกาสเพิ่มความเท่าเทียม

- การน าเข้าของ CLMV จาก BIMPST ไม่เป็นการเบี่ยงเบนการค้า (𝑅𝐶𝐴𝑀𝑖𝐶,𝐿,𝑀,𝑉> 1)
ขณะที(่𝑅𝐶𝐴𝑋𝑖𝐵,𝐼,𝑀,𝑃,𝑆,𝑇> 1)

ยิ่งมีสินค้าที่มีคุณลักษณะนี้เป็นจ านวนมากยิ่งป้องกันโอกาสที่จะเพิ่มความไม่เท่าเทียม
- CLMV มีความสามารถในการแข่งขันแทนที่ BIMPST(𝑅𝐶𝐴𝑋𝑖𝐶,𝐿,𝑀,𝑉> 1

และ∆𝑅𝐶𝐴𝑋𝑖𝐶,𝐿,𝑀,𝑉 > 0ขณะที�่�𝐶𝐴𝑋𝑖𝐵,𝐼,𝑀,𝑃,𝑆,𝑇 < 1และ ∆𝑅𝐶𝐴𝑋𝑖𝐵,𝐼,𝑀,𝑃,𝑆,𝑇 < 0)
ยิ่งมีสินค้าที่มีคุณลักษณะนี้เป็นจ านวนมากยิ่งเพิ่มโอกาสการพัฒนาอย่างเท่าเทียมดี
ข้ึน
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- ความช่วยเหลือทางเทคนิคจาก BIMPST สู่ CLMV
ยิ่งมากยิ่งเพิ่มโอกาสการพัฒนาอย่างเท่าเทียมดขีึ้น

- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI inflow) เปรียบเทียบ CLMV กับ BIMPST 
ยิ่งมีแนวโน้มไปสู่ CLMV/BIMPST มากขึ้น ยิ่งเพิ่มโอกาสการพัฒนาอย่างเท่าเทียม

- ผลิตภาพของทุนหน่วยสุดท้ายของ CLMV เปรียบเทียบกับ BIMPST
ยิ่งมีแนวโน้มผลิตภาพของทุนหน่วยสุดท้ายของ CLMV สูงกว่าของ BIMPST ยิ่งเพิ่ม
โอกาสการพัฒนาอย่างเท่าเทียม

- อัตราแลกเปลี่ยนทางการค้า (Terms of Trade) เปรียบเทียบระหว่าง (CLMV กับ
BIMPST)
ยิ่งอัตราแลกเปลี่ยนทางการค้าเปรียบเทียบของ CLMV ดีขึ้นโดยเปรียบเทียบกับ 
BIMPST ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสการพัฒนาอย่างเท่าเทียม



ผลการประเมินความเสมอภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก AEC

 ความเหล่ือมล้ าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนยังมีอยู่มาก

ประเทศ
รายได้เฉลี่ยต่อหัว (US$) อัตราการเติบโตของรายได้ท่ีแท้จริงเฉลี่ยต่อหัวต่อปี (%)

2545 2550 2555 2541-2545 2546-2550 2551-2555

บรูไน 16,868 32,109 41,127 0.88 -0.55 -0.24

อินโดนีเซีย 910 1,871 3,557 1.97 4.14 4.51

มาเลเซีย 4,131 7,218 10,381 2.89 4.04 2.26

ฟิลิปปินส์ 1,005 1,681 2,588 1.34 3.91 3.03

สิงคโปร์ 21,691 36,766 51,709 2.91 5.62 2.53

ไทย 1,989 3,738 5,474 2.96 4.63 2.68

กัมพูชา 337 628 946 6.57 9.46 3.38

ลาว 317 702 1,399 4.50 5.61 5.94

เวียดนาม 441 843 1,596 4.99 7.00 4.67

2.9

68.4

2.7 54.7

ความเหลื่อมล้ าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

ที่มา: World Bank, World Development Indicators



ผลการประเมินความเสมอภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก AEC (ต่อ)

 ประเทศสมาชิกใหม่มีฐานจ านวนสินค้าที่มีความสามารถในการแข่งขันเป็นจ านวนมาก 
 ประเทศสมาชิกใหม่มีโอกาสในการแข่งขันกับประเทศสมาชิกดั้งเดิมได้ดีแตกต่างกัน ดูจากจ านวนสินค้าที่มีอัตราการเพิ่ม RCAX 

สูงกว่าประเทศดั้งเดิม กัมพูชามีโอกาสน้อยที่สุด (39 รายการ) ขณะที่เวียดนามมีโอกาสมากที่สุด (117 รายการ)
 ในทางกลับกัน ประเทศสมาชิกดั้งเดิมทุกประเทศมีจ านวนสินค้าน้อยรายการที่มีอัตราการเพิ่ม RCAX สูงกว่าประเทศสมาชิก

ใหม่ โดยสิงคโปร์มีจ านวนสินค้าดังกล่าวน้อยที่สุด (เพียง 2-3 รายการ)

กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม

จ านวนสินค้าท่ี RCAX>11/ 123 157 152 205
จ านวนสินค้าท่ีอัตราเพิ่ม RCAX สงูกว่า BIMST2/ 39 48 52 117
บรูไน : จ านวนสินค้าท่ี RCAX>11/

จ านวนสินค้าท่ีอัตราเพิ่ม RCAX สูงกว่า CLMV
1
10

1
15

0
7

0
6

อินโดนีเซีย: จ านวนสินค้าท่ี RCAX>11/

จ านวนสินค้าท่ีอัตราเพิ่ม RCAX สูงกว่า CLMV
24
29

32
22

23
9

56
15

มาเลเซีย:  จ านวนสินค้าท่ี RCAX>11/

จ านวนสินค้าท่ีอัตราเพิ่ม RCAX สูงกว่า CLMV
8
5

9
9

12
4

32
6

ฟิลิปปินส์:  จ านวนสินค้าท่ี RCAX>11/

จ านวนสินค้าท่ีอัตราเพิ่ม RCAX สูงกว่า CLMV
18
6

32
20

24
8

40
10

สิงคโปร์: จ านวนสินค้าท่ี RCAX>11/

จ านวนสินค้าท่ีอัตราเพิ่ม RCAX สูงกว่า CLMV
5
3

3
3

3
2

13
3

ไทย: จ านวนสินค้าท่ี RCAX>11/

จ านวนสินค้าท่ีอัตราเพิ่ม RCAX สูงกว่า CLMV
20
9

20
9

15
8

39
9

ความสามารถในการแข่งขันเปรียบเทียบระหว่างประเทศสมาชิกใหม่กับสมาชิกดั้งเดิม

1/ เป็นค่าดัชนีในปี 2011
2/ ครอบคลุมรายการสินค้า
ที่แต่ละประเทศ (กัมพูชา 
ลาว เมียนมาร์ และ
เวียดนาม) มี RCAX ในปี 
2011 > 1 และแต่ละ
ประเทศมีอัตราการเพิ่ม 
RCAX ระหว่าง 1995-2011 
สูงกว่าอัตราการเพิ่ม RCAX
ในช่วงเวลาเดียวกันของ
ประเทศใดประเทศหน่ึงใน
กลุ่มสมาชิกดั้งเดิมอย่างน้อย 
1 ประเทศ

ที่มา: ค านวณโดยคณะผู้วิจัย



ผลการประเมินความเสมอภาคในการพัฒนาเศรษฐกจิระหว่างประเทศสมาชิก AEC (ต่อ)

 ประเทศสมาชิกใหม่มีความต้องการน าเข้าและมีแนวโน้มขยายการน าเข้าสินค้าจ านวนมาก แต่ประเทศสมาชิกดั้งเดิมไม่
ค่อยมีความสามารถในการแข่งขันสง่ออกสินค้าเหล่านี้โดยเปรียบเทียบ

 ไทยมีขีดความสามารถที่จะสนองความต้องการน าเข้าของประเทศสมาชิกใหม่ได้มากกว่าประเทศอื่นๆ 
 ประเทศสมาชิกใหม่ต้องพึ่งพิงการน าเข้าจากประเทศนอกกลุ่มเป็นหลกั หากมีการขยายการน าเข้าจากประเทศสมาชิก

ดั้งเดิมเนื่องจากสิทธิประโยชน์ภายใต้ AEC ประเทศสมาชิกใหม่อาจมีความเสี่ยงที่จะเสยีประโยชน์เนือ่งจากการ
เบี่ยงเบนทางการค้า และมีผลบั่นทอนโอกาสที่จะเพิ่มความเท่าเทียมกันในการพัฒนา

ประเทศผู้น าเข้า
จ านวนสินค้าท่ี
RCAM>11/และ 
∆RCAM>02/

จ านวนสินค้าท่ี BIMST มี RCAX>13/

บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย

กัมพูชา 115 0 9 10 6 8 17

สปป.ลาว 163 1 11 17 16 16 23

เมียนมาร์ 125 1 17 11 9 8 24

เวียดนาม 160 0 21 26 21 29 36

การน าเข้าของสมาชิกใหม่จากประเทศสมาชิกดั้งเดิมเป็นการเบี่ยงเบนทางการค้า

1/ RCAM ปี 2011
2/ ∆RCAM ระหว่าง

ปี 2001-2011
3/ RCAX ปี 2011

ที่มา: ค านวณโดยคณะผู้วิจัย



ผลการประเมินความเสมอภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก AEC (ต่อ)

 ประเทศสมาชิกใหม่มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นในสินค้าที่สมาชิกดั้งเดิมมีความสามารถในการแข่งขันถดถอยลง
 ในปี 2011 เมียนมาร์ยังมีจ านวนสินค้าที่มีคุณลักษณะดังกล่าวเพียง 29 รายการ ซึ่งน้อยที่สุดในกลุ่ม ขณะที่เวียดนามมี

จ านวนสินค้าเช่นนี้มากที่สุดในกลุ่ม (175 รายการ)
 ในจ านวนสินค้าเหล่านี้ของแต่ละประเทศสมาชิกใหม่เป็นสินค้าที่ประเทศสมาชิกดั้งเดิมได้มีความถดถอยในความได้เปรียบ

สัมพัทธ์ในการส่งออกเป็นจ านวนไม่มากนัก เว้นแต่เวียดนามซึ่งมีสินค้าที่มีคุณลักษณะดังกล่าวเป็นจ านวนพอสมควร ซึ่งมี
โอกาสจะรองรับการย้ายแหล่งที่ตั้งจากประเทศสมาชิกดั้งเดิม

ความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นของประเทศสมาชิกใหม่
ในสินค้าที่สมาชิกดั้งเดิมมีความสามารถในการแข่งขันถดถอย

1/ RCAX ปี 2011
2/ ∆RCAX ปี 2001-2011

ประเทศ 
CLMV

จ านวนสินค้า

RCAX>11/ ∆RCAX>02/
บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย

RCAX<11/ ∆RCAX<02/ RCAX<11/ ∆RCAX<02/ RCAX<11/ ∆RCAX<02/ RCAX<11/ ∆RCAX<02/ RCAX<11/ ∆RCAX<02/ RCAX<11/ ∆RCAX<02/

C 79 96 16 8 7 14 7 9 17 18 7 7 7 18
L 88 136 17 11 11 18 13 12 16 22 10 13 9 17
M 29 33 8 6 1 7 3 9 7 10 3 4 7 10
V 175 199 48 32 21 36 24 31 26 39 25 26 29 43



ผลการประเมินความเสมอภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก AEC (ต่อ)

 มีความช่วยเหลือทางเทคนิคที่ต่อเนือ่งหลายโครงการจากประเทศสมาชิกอาเซียนดั้งเดิมให้กับประเทศสมาชิกใหม่
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและลดปัญหาความยากจน เป็นความพยายามที่จะช่วยลดความเหลือ่มล้ าระหว่างประเทศ
สมาชิก

 มูลค่าเงินทุนช่วยเหลือจากประเทศสมาชิกดั้งเดิม ในแผนงาน IAI Work Plan I ทั้งหมดคิดเป็น 33.5 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ โดยสิงคโปร์ให้ความช่วยเหลือในแผนงานนีเ้ป็นสัดส่วนที่มากที่สุด

ประเทศ จ านวนโครงการ มูลค่าเงินทุนช่วยเหลือ (US$) สัดส่วนของเงินทุนช่วยเหลือทั้งหมดต่อ GDP* (%)

บรูไน 12 1,475,332.36 0.002172

อินโดนีเซีย 34 1,768,668.00 0.000078

มาเลเซีย 65 5,314,065.00 0.000498

ฟิลิปปินส์ 2 30,932.00 0.000004

สิงคโปร์ 59 24,462,263.50 0.002708

ไทย 14 481,902.00 0.000036

รวม 186 33,533,162.86

ความช่วยเหลือทางเทคนิคของประเทศสมาชิกดั้งเดิม

*ค านวณสัดส่วนมูลค่าเงินทุนช่วยเหลือต่อ GDP รวมตั้งแต่ปี 2002-2008



ผลการประเมินความเสมอภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก AEC (ต่อ)

 โครงการความช่วยเหลือส่วนใหญ่ เป็นความร่วมมือที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหลัก 
โดยเฉพาะด้านการพัฒนาขีดความสามารถภาครัฐ รองลงมาเป็นสาขาการรวมตัวทางเศรษฐกิจ 
และสาขาเทคโนโลยีการสื่อสาร

โครงสร้างพื้นฐาน, 21 
โครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร, 33 

โครงการ

การรวมตัวทาง
เศรษฐกิจ, 53 

โครงการ

การท่องเที่ยว, 11 
โครงการ

ความยากจนและ
คุณภาพชีวิต, 0

สาขาเรื่องทั่วไป, 17 
โครงการ

การพัฒนาขีด
ความสามารถภาครฐั, 

83 โครงการ

แรงงานและการจ้าง
งาน, 12 โครงการ

การศึกษาในระดับสูง, 
2 โครงการ

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์, 97 โครงการ

จ ำนวนโครงกำรควำมช่วยเหลือทำงเทคนิค แยกตำมสำขำควำมร่วมมือ

สาขาย่อยในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ความช่วยเหลือทางเทคนิคของประเทศสมาชิกดั้งเดิม



ผลการประเมินความเสมอภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก AEC (ต่อ)

 นอกจากแผนงาน IAI Work Plan I ไทยให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคทั้งในกรอบทวิภาคีและกรอบความช่วยเหลอื
อื่นๆ กับประเทศ CLMV อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับตั้งแต่ปี 
2539-2555

 ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคของไทยให้กับลาวมากที่สุด รองลงมาเป็นกัมพูชา เมียนมาร์ และเวียดนาม 

ความช่วยเหลือทางเทคนิคของประเทศสมาชิกดั้งเดิม
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ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคของไทยกับประเทศCLMV

กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม



ผลการประเมินความเสมอภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก AEC (ต่อ)

 สัดส่วนกระแสการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ (FDI Inflow) 
ต่อ GDP ที่เข้าสู่เวียดนาม 
กัมพูชา และลาวมีสัดส่วนที่สูง
กว่าประเทศสมาชิกดั้งเดิม 
(ยกเว้นสิงคโปร์) โดยมีแนวโน้มที่
เพิ่มขึ้นในช่วงปี 2545-2551
และลดลงภายหลัง

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
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สัดส่วนกระแสการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อ GDP

บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์

ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม

%

*ไม่มีข้อมูลเมียนมาร์



ผลการประเมินความเสมอภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก AEC (ต่อ)

ประเทศ CLMV มีการใช้ทรัพยากรทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความเหลื่อมล้ าลง

 ผลิตภาพของทุนหน่วยสุดท้ายของประเทศสมาชิกใหม่ โดยเฉลี่ยมีระดับที่สงูกว่าประเทศสมาชิกด้ังเดิม 

 การเพิ่มการลงทุนในประเทศสมาชิกใหม่จึงมีผลเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าประเทศสมาชิกดั้งเดิม 
และมีส่วนช่วยลดช่องว่างทางการพัฒนาเศรษฐกิจได้บ้าง

ผลิตภาพของทุนหน่วยสุดท้าย

*ผลิตภาพของทุนหน่วยสุดท้าย คือ การเปลี่ยนแปลงของผลผลิต (GDP) ต่อการเปลี่ยนแปลงของทุน (Capital stock)
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ผลิตภาพของทุนหน่วยสุดท้ายของอาเซียน

บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม

**ข้อมูลเมียนมาร์ไม่ครบถ้วน



ผลการประเมินความเสมอภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก AEC (ต่อ)

 อัตราแลกเปลี่ยนทางการค้าของ
บรูไนและอินโดนีเซียปรับตัวเพิ่มสูง
มาก

 อัตราแลกเปลี่ยนทางการค้าของ
เมียนมาร์และลาวปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
เล็กน้อย แสดงให้เห็นว่ามีการ
โอนย้ายรายได้จากโลกผ่านการค้า
มาสู่เมียนมาร์และลาวเพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากสินค้าส่งออกหลักทั้งสอง
ประเทศ ได้แก่ แร่ธาตุและ
ผลิตภัณฑ์จากแร่ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา
มีระดับราคาสูงขึ้นในตลาดโลก

 อัตราแลกเปลี่ยนทางการค้าของ
เวียดนามรักษาระดับเกือบคงที่ 
ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนทางการ
ค้าของกัมพูชาปรับตัวลดลง 
เนื่องจากสินค้าส่งออกหลักของ
กัมพูชา ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า และ
สินค้าเกษตร มีระดับราคาใน
ตลาดโลกลดต่ าลง

อัตราแลกเปลี่ยนทางการค้า
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อัตราแลกเปลี่ยนทางการค้าของอาเซียน

บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์

ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม



AEC จะบูรณาการกับเศรษฐกิจโลกได้ดีเพียงไร ?

 คุณลักษณะของ AEC ที่บูรณาการกับเศรษฐกิจโลก

 มาตรการภายใต้ AEC ที่จะส่งผลให้ AEC บูรณาการกับเศรษฐกิจโลก

 ผลการประเมิน แนวโน้ม/ทิศทางที่ AEC จะบูรณาการกับเศรษฐกิจโลก
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• คุณลักษณะของ AEC ที่บูรณาการกับเศรษฐกิจโลก
– เปิดเสรีพหุภาคี ปราศจากอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และ

ปัจจัยการผลิตระหว่าง AEC กับทุกประเทศทั่วโลก ตามหลัก MFN และ NT
– การจัดสรรทรัพยากรของประเทศสมาชิก AEC สอดคล้องกับความได้เปรียบ

สัมพัทธ์ในตลาดโลก
– มีพลวัตตามกระบวนการโลกาภิวัตน์

• มาตรการที่จะบูรณาการ AEC กับเศรษฐกิจโลก
– ASEAN Centrality
– พัฒนาการเชื่อมโยงกับโครงข่ายอุปทานในตลาดโลก



• ผลการประเมินการบูรณาการ AEC กับเศรษฐกิจโลก

 ตัวชี้วัด
– ASEAN เข้าร่วมมีบทบาทในเวทีโลกอย่างเป็นเอกภาพ
– ASEAN เข้าสู่มาตรฐานสากล มาตรฐานเดียว
– ASEAN มีส่วนร่วมในโครงข่ายการผลิตโลกมากขึ้น [ประเทศสมาชิกอาเซียน

และอาเซียนโดยรวมมีสินค้าที่เกื้อกูลกับตลาดโลกเป็นจ านวนมากขึ้น 
(𝑅𝐶𝐴𝑋𝑖

𝐴𝐸𝐶 > 1ขณะที่𝑅𝐶𝐴𝑀𝑖𝑅𝑂𝑊 > 1และ 𝑅𝐶𝐴𝑀𝑖𝐴𝐸𝐶ขณะที่𝑅𝐶𝐴𝑋𝑖𝑅𝑂𝑊 > 1)ยิ่งมี
จ านวน  𝑖 = 𝑁มาก ก็ยิ่งมีการบูรณาการกันมาก

– ASEAN มีการค้าภายในอุตสาหกรรมเข้มข้นขึ้น(𝐼𝐼𝑇 → 1)
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ความสามารถในการบูรณาการกับเศรษฐกิจโลก
วิธีการประเมิน

 ความสามารถในการบูรณาการกับเศรษฐกิจโลกประเมินได้จากขนาดของฐานจ านวนรายการสินค้าที่
ประเทศสมาชิก AEC มีความเกื้อกูลกับประเทศนอกกลุ่มเพิ่มขึ้น ทั้งในฐานะที่สมาชิก AEC เป็นผู้ส่งออก
และเป็นผู้น าเข้า 

 สินค้าที่ประเทศสมาชิกมีความได้เปรียบสัมพัทธ์ที่เกื้อกูลกันกับประเทศนอกกลุ่ม ในฐานะที่สมาชิก AEC 
เป็นผู้ส่งออก สามารถวัดได้จากสินค้าที่ประเทศสมาชิกมีการค้าขายกับประเทศนอกกลุ่ม โดยจะต้องเป็น
สินค้าที่อย่างน้อยประเทศสมาชิกหนึ่งมีความได้เปรียบสัมพัทธ์ในการส่งออกสูง [RCAX>1] ในขณะเดียวกัน
ก็เป็นสินค้าที่ประเทศนอกกลุ่มอย่างน้อย 1 ประเทศ มีความได้เปรียบสัมพัทธ์ในการน าเข้าสูง [RCAM>1] 

 ในทางกลับกัน สินค้าที่ประเทศสมาชิกมีความได้เปรียบสัมพัทธ์ที่เกื้อกูลกันกับประเทศนอกกลุ่ม ในฐานะที่
สมาชิก AEC เป็นผู้น าเข้า สามารถวัดได้จากสินค้าที่ประเทศสมาชิกมีการค้าขายกับประเทศนอกกลุ่ม โดย
จะต้องเป็นสินค้าที่อย่างน้อยประเทศสมาชิกหนึ่งมีความได้เปรียบสัมพัทธ์ในการน าเข้าสูง [RCAM>1] ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นสินค้าที่ประเทศนอกกลุ่มอย่างน้อย 1 ประเทศ มีความได้เปรียบสัมพัทธ์ในการส่งออกสูง 
[RCAX>1]

* ประเทศนอกกลุ่มที่ส าคัญที่การศึกษานี้เลือกเป็นตัวแทนเศรษฐกิจโลกในการประเมินการบูรณาการกับประเทศสมาชิก 
AEC ได้แก่ จีน  ญี่ปุ่น  สาธารณรัฐเกาหลี  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  อินเดีย และสหรัฐอเมริกา



ความสามารถในการบูรณาการกับเศรษฐกิจโลก (ต่อ)

ผลการประเมิน
 ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทุกประเทศมีแนวโน้มขยายฐานจ านวนสินค้าที่มีความได้เปรียบ

สัมพัทธ์ในการส่งออก (RCAX>1) มากขึ้นในช่วงปี 1995-2011
 ไทยมีฐานจ านวนสินค้าที่เกื้อกูลกับเศรษฐกิจโลกในฐานะที่ไทยเป็นผู้ส่งออกเป็นจ านวนสินค้ามากที่สุด 

ในปี 1995 (185 รายการ) เท่ากับอินโดนีเซีย และขยายฐานจ านวนสินค้าที่เกื้อกูลกับเศรษฐกิจโลกมากที่สุด 
เป็น 227 รายการในปี 2011 โดยอินโดนีเซียสามารถขยายฐานได้เป็นอันดับรองลงมาเป็น 220 รายการ 

 เวียดนามได้ขยายฐานรวดเร็วที่สุด จาก 80 รายการสินค้าในปี 2001 เป็น 205 รายการสินค้าในปี 2011 
แซงประเทศสมาชิกดั้งเดิมอื่นๆ ขึ้นมาเป็นอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซีย

 ตลาดที่เกื้อกูลต่อสินค้าออกของประเทศสมาชิกอาเซียน มีลักษณะกระจายตัวแตกต่างกันอยู่บ้างระหว่าง
ประเทศสมาชิก 
• ไทยมีการกระจายตลาดที่เกื้อกูลต่อสินค้าออกค่อนข้างเท่าเทียมกันระหว่างจีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 

สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น 
• เป็นที่น่าสังเกตว่า ฐานจ านวนสินค้าที่ไทยมีความได้เปรียบสัมพัทธ์ในการส่งออกและฐานจ านวนสินคา้ที่เกื้อกูล

กับตลาดนอกอาเซียน ลดจ านวนลงในปี 2011 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2010
• ประเทศสมาชิกอาเซียนอืน่ๆ มีการขยายฐานกับบางประเทศคู่ค้าและลดลงกับอีกบางประเทศคู่คา้



ความสามารถในการบูรณาการกับเศรษฐกิจโลก (ต่อ)
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ความสามารถในการบูรณาการกับเศรษฐกิจโลก (ต่อ)
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ความสามารถของ AEC ในการบูรณาการกับเศรษฐกิจโลก (ต่อ)

วิธีการประเมิน
 ความสามารถในการเป็นฐานการผลิตร่วมโดยการเป็นโครงข่ายการผลิตในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ประเมินได้จากการค านวณค่าดัชนีการค้าภายในอุตสาหกรรมภายในกลุ่มสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจที่แต่ละประเทศสมาชิกมีส่วนร่วม 

 ยิ่งค่าดัชนีการค้าภายในอุตสาหกรรมสูงก็แสดงว่ายิ่งมีส่วนร่วมในการเป็นโครงข่ายการผลิตมาก

ความสามารถในการร่วมเป็นโครงข่ายการผลิต



ความสามารถของ AEC ในการบูรณาการกับเศรษฐกิจโลก (ต่อ)

ผลการประเมิน
 ประเทศสมาชิกดั้งเดิมมีส่วนร่วมในฐานการผลิตอาเซียนมากกว่าประเทศสมาชิกใหม่ 
 ประเทศสมาชิกใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวียดนามมีส่วนร่วมในฐานการผลิตอาเซียนเพ่ิมข้ึนเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในช่วงเวลาปี 2001-2011 

ในขณะที่ประเทศสมาชิกดั้งเดิมบางประเทศมีส่วนร่วมลดลงในบางกลุ่มอุตสาหกรรม
 ไทยมีส่วนร่วมในฐานการผลิตสูงขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ (HS 44) อุปกรณ์ท่ีใช้ในทางทัศนศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายท าภาพยนตร์ การ

วัด การตรวจสอบ การแพทย์ (HS 90) นาฬิกาและส่วนประกอบ (HS 91) เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ า (HS 91) ผลิตภัณฑ์ยาง (HS 40) ผลิตภัณฑ์
หนัง (HS 41, 42, 43) เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักรเครื่องกลและส่วนประกอบ (HS 84) ยานยนต์ (HS87)

 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ประเทศสมาชิกดั้งเดิมและเวียดนามมีส่วนร่วมในฐานการผลิตสูงและใกล้เคียงกัน ได้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักร เครื่องกล 
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ (HS 84, 85) อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ท่ีใช้ในทางทัศนศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายท าภาพยนตร์ การวัด 
การตรวจสอบ การแพทย์ (HS 90) นาฬิกาและส่วนประกอบ (HS 91) ผลิตภัณฑ์หนัง (HS 41, 42, 43) ผลิตภัณฑ์ยาง (HS 40)
ยานยนต์ (HS 87) สิ่งทอ (HS 50-55, 58-63)
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การมีส่วนร่วมในฐานการผลิตร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปรียบเทียบ อุตสาหกรรม
เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดงักล่าว (HS85)

ท่ีมา: ค านวณโดยคณะผู้วิจัย



การมีส่วนร่วมในฐานการผลิตร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปรียบเทียบ อุตสาหกรรมยานยนต์ (HS87)

54
ท่ีมา: ค านวณโดยคณะผู้วิจัย



การวัดระดับความก้าวหน้าในการด าเนินการตามกรอบ AEC

55

การสร้างดัชนีการผนวกรวม AEC 
(AEC Integration Index) ของประเทศไทย
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แนวคิดจาก Index of Regional Integration ของ EU (Dorrucci (2002), European Central Bank Working Paper No. 185)

• แบ่ง stages of regional integration เป็น 5 ขั้นหลัก (Main Level)-Balassa (1961)
1. Free Trade Area (FTA) 2. Custom Union (CU) 3. Common Market (CM) 4. Economic Union (EUN) และ 5. Total Economic Integration (TEI)

• ให้น้ าหนัก (weighted) คะแนน (score) กิจกรรมหรือเหตุการณ์ (event) ที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นแตกต่างกัน

AEC Integration Index
• แบ่งขั้นหลักของการเข้าร่วมกลุ่ม (main level) เป็น 2 จาก 4 pillar ตาม AEC Scorecard 

o เนื่องจากเมื่อส ารวจข้อมูลแล้ว การให้ความส าคัญ (priority) /ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของการรวมกลุ่ม AEC ท้ังในแง่มุม
มองภาคเอกชน (ERIA 2012) และความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ น้ าหนักส าคัญท่ีสุดจะอยู่ท่ี Pillar 1 คือ การเป็นตลาดและฐานการ
ผลิตร่วม ถัดมาจะเป็นเร่ืองการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบางสาขา ซึ่งอยู่ใน Pillar 2 หลังจากนั้นใน Pillar ต่อๆ ไป 
จะถือว่าสามารถด าเนินการต่อเนื่องไปเรื่อยๆ หลังจากปี 2558 แล้ว 

• เลือกระดับขั้นย่อย (sub-level) และกิจกรรมภายใต้ขั้นย่อยนั้นที่ส าคัญหลักๆ 
o สามารถสะท้อนระดับการเข้าร่วม AEC โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าไปดูในทุกกิจกรรมย่อย ท่ีจะใช้เวลามากในการสืบค้นข้อมูลและ

อาจจะให้ผลต่อระดับการเข้าร่วม AEC ท่ีไม่แตกต่างไปจากการท่ีได้พิจารณาข้อมูลและให้ความส าคัญกับการให้คะแนนระดับ 
implementation step ในกิจกรรมส าคัญหลักๆ แล้ว

• Weighted (WT) score ตาม event ที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นแตกต่างกัน โดยค านึงถึง (1) การให้
ความส าคัญของมาตรการ (priority) ที่มีผลต่อการรวมกลุ่ม และ (2) การน ามาปฏิบัติจริงเป็นหลัก 
เช่นมีการอนุมัติใช-้แก้กฎระเบียบ/กฎหมายเรียบร้อยแล้ว  เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ index นี้ต่าง
จาก AEC Scorecard

แนวคิดการสร้าง AEC Integration Index



กระบวนการสร้าง AEC Integration Index
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Event/Progress
(Implementation)Sub-level2 Pillars

1.Single Market 
and Production 

Base

Free Flow of 
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Improve import and 
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Elimination of 
import quotas and 

non-automatic 
import licenses

Free Flow of 
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Liberalise logistic 
services/transport 

…
2. Competitive 

Economic 
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Data: Thailand AEC Scorecard, TDRI (2010,2011,2012), ERIA (2012), ผู้เช่ียวชาญ
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Data: ภาษีศุลกากร, NTM, NTB, มาตรการด้าน FDI, การลดอุปสรรค/ข้อจ ากัดภาคบริการ 
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Index of AEC integration (score at the end of each year)

Pillar 1 Single Market and Production Base (SMP)

Pillar 2 
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Region (CE) AECII
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การให้ค่าคะแนนสูงสุด หรือ การให้น้ าหนัก (WT) เพ่ือจัดล าดับ
ความส าคัญในแต่ละกิจกรรม

Data: Thailand AEC Scorecard, ERIA (2012), ผู้เช่ียวชาญ
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Year
Pillar 1 Single Market and Production Base 
(SMP)
1) การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี (free flow of goods) (FFG)
1. การอ านวยความสะดวกทางการค้า 2. การขจัดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี 3. กฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดสินค้า

1977
อาเซียนเริ่มด าเนินงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่าง
จริงจังในปี ค.ศ.1977 (พ.ศ.2520) โดยเริ่มด้วยโครงการ
ลดภาษีน าเข้าระหว่างกันโดยสมัครใจ Preferential 
Trading Agreements ( (ASEAN PTA)

1993 ASEAN Free Trade Area : AFTA
2004 NTB database in 2004

2007

1.1ปรับปรุงเทคนิคด้านศุลกากรให้ทันสมัยขึ้น จากการ
ปรับประสานกระบวนการและขั้นตอนศุลกากรให้ง่าย
และเป็นแนวเดียวกัน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
และแนวปฏิบัติที่ดี โดยการปฏิบัติตามรูปแบบของ
กระบวนการขนส่งสินค้าระดับภูมิภาค (การตรวจปล่อย
ของอาเซียนและแบบฟอร์มใบขนสินค้าของอาเซียน ปี 
2007) custom modernization, ด าเนินการระบบ
ศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน e-custom  //1.2 
การอ านวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน NSW 
(ASEAN&National Single Window) '-อาเซียน 6 
(บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ และไทย) เริ่มด าเนินการบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียวแห่งชาติ ภายในปี 2008 เป็นอย่างช้า 
(National Single Window: NSW) ซึ่งไทยได้
ด าเนินการจัดตั้งแล้ว

// สมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ (บรูไน อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย) ได้ยกเลิกมาตรการที่เป็น
การกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีหมดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2553 ส่วนฟิลิปปินส์จะยกเลิกภายใน 1 
มกราคม 2555 และ CIMV ภายใน 1 มกราคม 2558

1.ทบทวนกฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้าที่ใช้
โดยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งในภาพรวม
และรายประเทศ และพิจารณาแนวทางการ
ค านวณแหล่งก าเนิดสินค้าแบบสะสมที่
เป็นไปได้ //2. utilization rate

2008
ผลลัพธ์จากความก้าวหน้าในการลดการใช้เอกสาร และ

ระยะเวลาในการได้รับอนุญาตในการส่งออกและน าเข้า 
(ข้อมูล Doing Business, World Bank)

การให้คะแนน Implementation step (%) จ าแนกตาม Pillar และ
กิจกรรมย่อยที่เกิดขึ้นในแต่ละปี

Data: Thailand AEC Scorecard, TDRI (2010,2011,2012), ERIA (2012), ผู้เชี่ยวชาญ

Data: ภาษีศุลกากร, NTM, NTB, มาตรการด้าน FDI, การลดอุปสรรค/ข้อจ ากัดภาคบริการ 
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Year Pillar 1 Single Market and Production Base (SMP)
2) การเคลื่อนย้ายบริการเสรี (free flow of services) (FFSV)
1. logistics and transport 2. Financial services 3. การเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการเพ่ิมเติม

1995

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในกรอบ
ความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน
(ASEN Framework Agreement on 
Service AFAS) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 
2538 เพ่ือจัดท าข้อมูลผูกพันเปิดเสรีการค้า
บริการ 7 สาขา ให้แก่กันและกัน ให้
มากกว่าที่ประเทศสมาชิกได้ผูกพันไว้
ภายใต้ WTO

2004 bilateral agreement thai-lao road 
transport

2007
signing/implementing to designate 
21260 km of the AHN (ASEAN 
Highway Network Project 

2009

signing /implementing agreement on 
facilitation of inter state transport 
500 vehicle registered in each AMS 
allowed //signing/implementing 
GMS

สรุปผลการเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการไปแล้ว 5 รอบ โดยจัดท า
ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการไป 7 ชุด ซึ่งมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552 ครอบคลุมทั้งด้านการเปิดตลาด
(Market Access) และการให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National 
Treatment : NT)  โดยมีเป้าหมายการเปิดเสรีสาขาบริการส าคัญ 
4 สาขา ได้แก่ ท่องเที่ยว ICT สุขภาพ และสาขาการบิน ภายในปี 
2553  (ค.ศ. 2010)  ส่วนสาขาโลจิสติกส์ ภายในปี 2556 (2013) 
ส าหรับสาขาบริการอื่น ๆ ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ภายในปี 2558 
(ค.ศ. 2015) //ข้อผูกพันดังกล่าวก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ใน AEC Blueprint โดยเฉพาะส่วนของการอนุญาตให้นัก
ลงทุนอาเซียนถือหุ้นในธุรกิจบริการในสัดส่วนที่ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ โดยสามารถถือหุ้นได้สูงถึงร้อยละ 70

signing /implementing agreement on 
services AMS equity participation 
must51%2010 and 70%2013 I law 
49% การจัดท าข้อตกลงชุดที่ 8 ที่มีความ
ล่าช้ากว่าก าหนดนั้น ยิ่งห่างไกลจาก
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งสะท้อนเจตนารมณ์
ที่จะไม่เปิดเสรีภาคบริการอย่างชัดเจน 
เนื่องจากประเทศสมาชิกส่วนมากยังมี
นโยบายคุ้มครองผู้ประกอบการในประเทศ
เป็นหลัก ซึ่งแตกต่างจากแนวนโยบาย
ภาคอุตสาหกรรมที่เปิดให้ต่างชาติเข้ามา
ลงทุนได้อย่างเสรี

2010

การจัดท าข้อตกลงชุดที่ 8 ที่มีความล่าช้ากว่า
ก าหนดนั้น ยิ่งห่างไกลจากเป้าหมายท่ีก าหนด
ไว้ ซึ่งสะท้อนเจตนารมณ์ท่ีจะไม่เปิดเสรีภาค
บริการอย่างชัดเจน เนื่องจากประเทศสมาชิก
ส่วนมากยังมีนโยบายคุ้มครองผู้ประกอบการ
ในประเทศเป็นหลัก ซึ่งแตกต่างจาก
แนวนโยบายภาคอุตสาหกรรมที่เปิดให้
ต่างชาติเข้ามาลงทุนได้อย่างเสรี

2011 financial services commitments 5th package: may 2011

การให้คะแนน Implementation step (%) จ าแนกตาม Pillar และ
กิจกรรมย่อยที่เกิดขึ้นในแต่ละปี
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Year Pillar 1 Single Market and Production Base (SMP)
Pillar 2 Competitive 
Economic Region (CE)

3) การเคลื่อนย้ายการลงทุนเสรี 
(free flow of investment) (FFI)

4) การเคลื่อนย้ายทุนเสรี (free flow of 
capital) (FFC)

5) การเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะเสรี (free 
flow of skilled labor) (FFSL)

6) นโยบายด้านการแข่งขัน 
(competition policy) (CPP)

1. กระบวนการ MRAs / 2. MRAs on 
more professions

1998
อาเซียนได้ลงนามความตกลงเขต
การลงทุนอาเซียน (AIA) ในปี 
พ.ศ.2541

1999 competition law 
implemented 1999

2007

1.มีการจัดท า และลงนามข้อตกลงว่าด้วย
การยอมรับร่วมในคุณสมบัติวิชาชีพ Mutual 
recognition arrangements (MRAs) on 
professional servicesส าหรับ 7สาขา 
ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ นักบัญชี วิศวกร 
พยาบาล สถาปนิก และนักส ารวจ ขณะนี้อยู่
ระหว่างด าเนินการให้มีผลใช้บังคับ (ปท.อ่ืน
ลงนาม 8 สาขา รวม ท่องเท่ียว)

competition law 
implemented 1999 
added 2 criteria in 2007 
but not really 
implemented such as 
case energy, telecom, 
financial

2008
ปรับปรุงขั้นตอนการขอรับการ
ลงทุนและการขออนุญาต โดยการ
ลดขั้นตอนและให้มีความ เรียบง่าย

2009

1. การเปิดเสรีบริการทางการเงิน 
(Financial Liberalization) เจรจาท าข้อ
ผูกพันการเปิดตลาดบริการทางการเงินไป
แล้ว 5 รอบ debt //2. การเปิดเสรีบัญชี
ทุน (Capital Account Liberalization) 
มีการผ่อนปรนข้อจ ากัดในการเคลื่อนย้าย
เงินทุน รวมถึงบัญชีเดินสะพัด และการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ตามความเหมาะสม
mutual fund //3. การพัฒนาตลาดทุน 
(Capital Market Development) เพ่ือ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเชื่อมโยง
ตลาดทุนในอาเซียน equity//facility 
cross border 
intermediaries//information sharing 
and cooperation

2010
1. มี 4 สาขาที่มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติ
ตาม MRAs คือ architechtural, 
engineering, medical, dental, nursing

2011

liberalization เห็นชอบข้อสงวน
ของไทยภายใต้ข้อตกลง ACIA 25 
รายการ และแนวทางการเปิดเสรี
รายการข้อเสนอชั่วคราว 3 สาขา 
ภายใต้กรอบความตกลง AIA 
ตุลาคม 2554

2012
2. More Professions, Lately, the MRA 
ปท.อ่ืนลงนาม 8 สาขา รวม ท่องเท่ียว 
ยกเว้นไทย เนื่องจากติดกระบวนการภายใต้ 
มาตรา 190 ในรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2550
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ผลคะแนน AEC Integration Index (AECII)

ปี AECII (100)
... ...

2007 6.66
2008 15.31
2009 22.18
2010 29.32
2011 34.40
2012 40.27

• จนถึงปี 2012 ระดับการเข้าร่วม 
AEC ก้าวหน้ามาเกือบครึ่งทาง (ของ
การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม, 
ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน) 

• หากเทียบกับ EU-Balassa (1961) 
กล่าวได้ว่า เราก้าวหน้าในการเป็น 
(1) free trade area,  และมีความ
พยายามสู่การเป็น (2) custom 
union และ (3) common market 
ในอนาคต
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Scenario 1
As planed 2015

เป็นกรณีท่ีสมมติให้กระบวนการเข้าร่วม/มาตรการ/กิจกรรมท้ังหมดด าเนินการไปเพียงครึ่งทางของ scenario 
1 คือน าคะแนน implementation step ในปีปัจจุบัน (2012) และในปี 2015 จาก scenario ท่ี 1 มาบวก
กันแล้วหารด้วย 2

เป็นกรณีท่ีสมมติให้มาตรการด้านต่างๆ เป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ใน AEC blueprint โดยให้คะแนน 
implementation step 100% ยกเว้นใน 2 กรณีคือ 
1. มาตรการ/กิจกรรมท่ีจน ณ ปัจจุบัน (2012) มีความคืบหน้า หรือ implementation step ไม่ถึง 50% 
แสดงนัยถึงข้อจ ากัดในด้านต่างๆ ท่ีในอีก 3 ปีข้างหน้า จากการส ารวจข้อมูลและความเห็นผุ้เชี่ยวชาญเห็นว่า
เป็นการยากท่ีจะส าเร็จ 100 % การประมาณการไปข้างหน้าในปี 2015 จึงให้คะแนน implementation 
step เพียง 70% ประกอบด้วย 1.1) กฎว่าด้วยแหล่งกาเนิดสินค้า และ1.2) การเจรจาเปิดตลาดการค้า
บริการเพ่ิมเติม

2. มาตรการ/กิจกรรมท่ีจน ณ ปัจจุบัน (2012) มีความคืบหน้า หรือ implementation step ไม่ถึง 10%
ซึ่งแสดงถึงการท่ียังขาดข้อตกลงร่วมกันในหลักการ (agreement) และ/หรือ ข้อจ ากัดในการด าเนินการด้าน
กฎหมาย/กฎระเบียบในประเทศเพ่ือบรรลุข้อตกลงดังกล่าว ดังนั้นการประมาณการไปข้างหน้าในปี 2015 จะ
ให้คะแนน implementation step เพียง 10% คือคาดหวังให้มีการตกลงในหลักการร่วมกันและ/หรือ 
การด าเนินการด้านกฎหมาย/กฎระเบียบในประเทศเพื่อบรรลุข้อตกลงดังกล่าว ประกอบด้วย 2.1) ข้อตกลง 
MRAs on more professions 2.2) นโยบายด้านการแข่งขัน

Scenario 2
Half-way planed 

2015
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Scenario 3
Selected as planed 2015 

เป็นกรณีที่สมมติให้กระบวนการ free flow of investment สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย AEC 
blueprint ในปี 2015 เพียงมาตรการเดียว จึงให้คะแนน implementation step 100% 
ส าหรับมาตรการนี้ ส่วนมาตรการอื่นๆ ที่เหลือสมมติให้มีการด าเนินการไปเพียงครึ่งทาง
เช่นเดียวกับใน scenario 2

Scenario 3.1
Free flow of 

investment100, 
the rest50

เป็นกรณีที่สมมติให้กระบวนการอ านวยความสะดวกทางการค้า (trade facilitation) สามารถ
บรรลุได้ตามเป้าหมาย AEC blueprint ในปี 2015 เพียงมาตรการเดียว จึงให้คะแนน 
implementation step 100% ส าหรับมาตรการนี้ ส่วนมาตรการอื่นๆ ที่เหลือสมมติให้มีการ
ด าเนินการไปเพียงครึ่งทางเช่นเดียวกับใน scenario 2

Scenario 3.2
Trade 

facilitation100, 
the rest50
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ผลคะแนน AEC Integration Index (AECII)-2015
AECII AECII AECII AECII AECII

Max score 100 100 100 100 100
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3.1 Scenario 3.2

Year
1975 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1976 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1977 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

… 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
1993 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
1994 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
1995 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
1996 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
1997 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
1998 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73
1999 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01
2000 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01
2001 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01
2002 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01
2003 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01
2004 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34
2005 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34
2006 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34
2007 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66
2008 15.31 15.31 15.31 15.31 15.31
2009 22.18 22.18 22.18 22.18 22.18
2010 29.32 29.32 29.32 29.32 29.32
2011 34.40 34.40 34.40 34.40 34.40
2012 40.27 40.27 40.27 40.27 40.27
2013 52.98 46.63 48.09 47.06
2014 65.69 52.98 55.90 53.84
2015 78.40 59.34 63.71 60.63



ผลการศึกษาด้วยแบบจ าลอง ASEAN-AEC
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ผลการศึกษาผลกระทบ AEC ต่อโครงสร้าง
และประสิทธิภาพเศรษฐกิจไทย

67

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน : รุ่ง / ร่วง ?
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ภาพรวมความก้าวหน้าของไทยตามกรอบ AEC ด้านต่างๆ

มาตรการด้านภาษี / มิใชภ่าษี มาตรการการลงทุน 
การเคลื่อนย้ายแรงงาน

ผลการศึกษาด้วยแบบจ าลอง Thailand-AEC



วัตถุประสงค์

 ศึกษาผลกระทบเชิงปริมาณของการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 
2558 ต่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทย โดยอาศัยแบบจ าลองเศรษฐมติิมหภาค 
(Macroeconometric model)
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พื้นฐานแบบจ าลองเศรษฐมิติมหภาค



แบบจ าลองเศรษฐกิจมิติมหภาค

 แบบจ าลองเศรษฐมิติมหภาค เป็นระบบสมการที่แสดงความสัมพันธ์และ
กลไกในระบบเศรษฐกิจ โดยจ าลองภาคเศรษฐกิจที่ส าคัญออกมาในรูป
ของสมการเชิงพฤติกรรมและสมการเอกลักษณ์

 ตัวอย่างแบบจ าลอง 
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พื้นฐานแบบจ าลองเศรษฐมิติมหภาค

 แบบจ าลองเศรษฐมิติมหภาคทั่วไป จะประกอบไปด้วยตัวแปรมหภาคที่
ค่อนข้างหยาบ 

ตัวอย่างเช่น สมการเอกลักษณ์

Y = C + I + G + X – M

 เพื่อที่จะลงรายละเอียดระดับโครงสร้างต้องมีการลงรายละเอียดให้มากขึ้น 
โดยอาศ ยตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิตเข้ามาช่วย 72

aggregate variable (ยอดรวมทั้งหมด)



ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต

 แสดงการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน ซึ่งสะท้อนผ่านตาราง
ปัจจัยการผลิตขั้นกลาง (Intermediate demand) และความต้องการขั้น
สุดท้าย (Final demand) 

 นอกจากนี้ ยังจ าแนกมูลค่าเพ่ิมของแต่ละอุตสาหกรรม ออกเป็น ค่าจ้าง
และเงินเดือน มูลค่าเพิ่มส่วนเกิน (หรือก าไรของภาคธุรกิจ ค่าเสื่อม และ
ภาษีทางอ้อม
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แบบจ าลองเศรษฐมติิมหภาคร่วมกับ
ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต

 การผสมผสานข้อมูลตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิตเข้าสู่แบบจ าลอง
เศรษฐมิติมหภาค สามารถกระท าได้ใน 2 ลักษณะ

1. การผสมผสานจากบนสู่ล่าง (Top-down approach)
- ใช้แบบจ าลองเศรษฐมิติมหภาคเป็นหลัก และน าผลการประมาณการมาขยาย

ต่อในระดับโครงสร้างตามตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิตในภายหลัง
2. การผสมผสานจากล่างสู่บน (Bottom-up approach)

- ใช้ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลติเป็นหลัก จ าแนกอุปสงค์ออกตาม
อุตสาหกรรมย่อย ดุลยภาพจะเกิดขึ้น ณ ราคาที่ท าให้เกิดดุลยภาพใน
แบบจ าลองพื้นฐาน และสอดคล้องกับความต้องการสินค้าขั้นกลาง และขั้น
สุดท้ายตามข้อมูลตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลติ
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 ทั้ง 2 วิธี ต่างก็มีจุดเด่น-จุดด้อย ในงานวิจัยชิ้นน้ี ได้เลือกใช้วิธีการ
ผสมผสานจากล่างสู่บน เนื่องจาก

1. จุดเด่นจากการตรวจสอบความสามารถในการผลิตของแต่ละอุตสาหกรรม 

(Internal consistency)

2. ต้องการศึกษาผลกระทบของ AEC โดยอาศัยสมการอธิบายในระดับ
อุตสาหกรรม มากกว่าสมการแบบผลรวม 
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โครงสร้างแบบจ าลองเศรษฐมิติมหภาค ร่วมกับ
ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต 



ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต

77

รายจ่ายเพ่ือการบริโภค

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน

ส่วนเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลัง

รายจ่ายภาครัฐ

รายจ่ายสินค้าส่งออก

รายจ่ายสินค้าน าเข้า

ส่วนเกินจากการด าเนินการ

ค่าจ้างและเงินเดือน

ค่าเสื่อม

ภาษีทางอ้อม

สินค้าขั้นกลาง (รับ-จ่าย)



78ปริมาณความต้องการสินค้าขั้นสุดท้าย มูลค่าเพิ่มจากการผลิต

ผลผลิตรวม ราคา

q=Aq+f p=pA+v

การเชื่อมโยงในภาคการผลิต



ข้อมูลเพิ่มเติม

79
จ านวนประชากร

จ านวนประชากรวัยแรงงาน

การจ้างงานรายอุตสาหกรรม

รายได้หลังหักภาษี

ภาษีทางตรง



สมการการบริโภค
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Almost Ideal Demand System



สมการการลงทุน

81

Accelerator Model



ส่วนเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลัง และรายจ่ายภาครัฐ
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มีพฤติกรรมที่ผันผวนมากในระยะสั้น 
ใช้ time-series approach ในการประมาณการ

ก าหนดให้เป็นตัวแปรภายนอกแบบจ าลอง 
(exogenous variable)



การส่งออกและน าเข้า
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อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง

ผลิตภัณฑ์มวลรวม

อัตราภาษี



ค่าจ้างและเงินเดือน และส่วนเกินจากการผลิต
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ค่าเสื่อมและภาษีทางอ้อม
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ใช้ time-series ในการอธิบาย

ก าหนดให้เป็นตัวแปรภายนอก



โครงสร้างแบบจ าลองพื้นฐาน
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ช่องทางผลกระทบของ AEC ต่อเศรษฐกิจไทย



5 ช่องทางผลกระทบ
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AEC

1. AEC GDP เพิ่มสูงขึ้น ท าให้สินค้าไทย
ส่งออกไปยังประเทศใน AEC มากยิ่งขึ้น

2. ภาษีการค้าจะลดลงจนเป็นศูนย์

3. การลดลงของมาตรการกีดกันการค้า
ที่ไม่ใช่ภาษี (Non-tariff barriers)

4. การเปิดเสรีการลงทุน

5. การเคลื่อนย้ายแรงงาน



AEC GDP

 AEC มีขนาดเป็นอันดับ 
5 ของกลุ่มเศรษฐกิจ

 มีอัตราเจริญเติบโตเป็น
อันดับที่ 3

 มีแนวโน้มของจ านวน
ประชากรและรายได้ที่
เพิ่มสูงขึ้น จึงมีศักยภาพ
สูงในอนาคต

89
ที่มา: AEC Chartbook 2012



ภาษีศุลกากร (Tariff)

 ภาษีเคยมีบทบาท
ส าคัญเป็นอย่างมากใน
อดีต

 แต่ในปัจจุบันอัตรา
ภาษีได้ลดลงจนเกือบ
เป็นศูนย์เกือบทั้ง
หมดแล้ว

90
ที่มา: ประมวลผลโดยผู้วิจัย
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• เช่น การก าหนดราคาน้ าตาลทรายซึ่งเป็นสินคา้ควบคุม
• การเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนเหล็ก

มาตรการควบคุมราคา 

• เช่น การจ ากัดวงเงินเปิด L/C ของผู้น าเข้า

มาตรการทางการเงิน

• เช่น การจ ากัดโควตาการน าเข้าน้ ามันพืช
• การขอใบอนุญาตน าเข้ารถยนต์
• การห้ามน าเข้ากระดาษห่อบุหรี่

มาตรการควบคุมปริมาณ 

• เช่น การอนุญาตให้มีผู้น าเข้าน้ ามันช้ือเพลิงไดเ้พียงราย
เดียว

มาตรการผูกขาด

ประเภท ผลต่อการกีดกันทางการค้า

• เช่น การขอใบอนุญาตน าเข้าเสื้อผ้าที่ยังตัดเยบ็ไมเ่สรจ็ 

มาตรการจดทะเบียนเพื่อรวบรวมสถิติ

• เช่น การทดสอบ/ตรวจสอบความปลอดภยัอาหาร
• การติดฉลากประหยัดไฟเครือ่งใช้ไฟฟ้า

มาตรการทางเทคนิค 

ปกป้อง
ผู้ผลิต

ในประเทศ

ปกป้อง
ผู้บริโภค

ในประเทศ

ไม่แน่ใจ

กีดกัน: ไม่โปร่งใส เลือกปฏิบัติ

ไม่กีดกัน: โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

ไม่แน่ใจ

กีดกัน: ไม่โปร่งใส เลือกปฏิบัติ

วัตถุประสงค์

มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี
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สัดส่วนสินค้าที่มีการใช้ NTMs 
อย่างน้อย 1 มาตรการ 

ที่มา: คณะผู้วิจัยค านวณจากฐานข้อมูลของส านักเลขาธิการอาเซียน

ร้อยละ

เช่น ร้อยละ 100 หมายถึง สินค้าน าเข้า ทุกรายการ ใน
ประเทศนั้นเจอ NTMs อย่างน้อย 1 มาตรการ

จ านวนมาตรการ

จ านวน NTMs ที่มีการบังคับใช้โดยเฉลี่ย
จ าแนกตามประเภทมาตรการ

จ านวนมาตรการ

จ านวน NTMs ที่มีการบังคับใช้โดยเฉลี่ย
จ าแนกตามลักษณะการกดีกนัการค้า

ข้อมูลปี 2552

62

44

43

32

27

20

11

10

6

5

0 25 50 75 100

           

        

        

        

     

          

   

         

       

   

0 1 2

           

        

        

        

     

          

   

         

       

   

                                 

0 1 2

           

        

        

        

     

          

   

         

       

   

              

แต่ละประเทศมีมาตรการกีดกันที่แตกต่างกัน



การเปิดเสรีด้านการลงทุน
 การลงทุนตาม AEC แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

1. การเปิดเสรีภาคบริการ (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) 
- การยกเลิกมาตรการที่จ ากัดการบริการข้ามพรมแดน (การให้บริการ/การใช้บริการ)
- การเปิดให้นักลงทุนสามารถถือหุ้นในธุรกิจบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
- การยกเลิกข้อจ ากัดอื่นๆในการเข้าสู่ตลาด (ในสาขาเร่งรัด)
- การเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานและการลดข้อจ ากัดเลือกปฏิบัติ (National Treatment) 

2. การอ านวยความสะดวกด้านการลงทุน ผ่านทางข้อตกลง ASEAN Comprehensive Investment 
Agreement (ACIA)

- ครอบคลุมการเปิดเสรีในธุรกิจ 5 สาขา ได้แก่ เกษตร ประมง เหมืองแร่ ป่าไม้ และอุตสาหกรรมการผลิต
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การเคลื่อนย้ายแรงงาน

 การเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน ในปัจจุบันได้มีข้อตกลงให้มีการ
เคลื่อนย้ายวิชาชีพเฉพาะแรงงานเช่ียวชาญ 7 สาขา ได้แก่ 
แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปัตยกรรม การส ารวจ นักบัญชี และ
วิศวกรรม
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แบบจ าลอง Thailand-AEC



ขยายสมการการน าเข้า-ส่งออก

96

การส่งออกจาก AEC

การส่งออกจากที่อ่ืนๆ

การน าเข้าจาก AEC

การน าเข้าจากที่อ่ืนๆ

การน าเข้าสินค้าขั้นกลาง

ภาษีน าเข้า



ใส่ผลกระทบ AEC 5 ช่องทางในแบบจ าลอง
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***ใช้ตัวแปรหุ่น (Dummy) 
เพื่อวัดผลกระทบ
ของการรวมกลุ่ม AFTA



แบบจ าลอง Thailand-AEC
 แบบจ าลองเศรษฐมิติมหภาค ประกอบไปด้วยสมการทั้งหมด 159 สมการ

 จ าแนกอุตสาหกรรมออกเป็น 16 กลุ่ม ได้แก่

 ประมาณสมการโดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาระหว่างปี 1975-2010
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1. เกษตรกรรม 9. ยานยนต์
2. อาหารและเครื่องดื่ม 10. ไฟฟ้า
3. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 11. โรงแรมและภัตตาคาร
4. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 12. สื่อสารคมนาคมและขนสง่
5. เคมีและผลติภัณฑ์เคมี 13. บริการทางการเงิน
6. ยางและพลาสติก 14. การศึกษา
7. เครื่องจักร 15. บริการทางการแพทย์
8. คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ส านักงาน 16. อื่นๆ 
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โครงสร้างสมการ
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ผลกระทบของ AEC แยกตาม 5 ช่องทาง

 ส่งผลกระทบต่อการส่งออก 9/11 อุตสาหกรรม

 ส่งผลกระทบต่อการน าเข้า 10/10 อุตสาหกรรม

 ส่งผลกระทบต่อการส่งออก 10/12 อุตสาหกรรม

 ส่งผลกระทบต่อการน าเข้า 7/10 อุตสาหกรรม
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ผลกระทบของ AEC แยกตาม 5 ช่องทาง

 เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกและน าเข้า และยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง

 ผลกระทบต่อการน าเข้าและส่งออกจึงยังคงเดิม (ไม่เปลี่ยนแปลง)
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ความพยายามในการจัดการกับ NTMs/NTBs ยังไม่ประสบความส าเร็จมากนัก
เพราะนอกจาก NTMs/NTBs แทบไม่ลดลง กลับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีก

NTMs/NTBs ของไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซียในช่วงปี 2547-2555

ยกเลิก

NTBs 
ใหม่

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย

กาแฟ น  ามันปาล์ม โกโก้ สินแร่บาง
ชนิด ถ่านหิน ยางธรรมชาติ
: ผู้ส่งออกต้องใช้ L/C ที่ออกโดย
ธนาคารอินโดนีเซีย

น  าตาล รองเท้า

: ให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบ
การในประเทศ

รถยนต์ใช้แล้ว

: ห้ามน าเข้า

สินค้าทุกรายการ

: ให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบ
การภาคบริการในประเทศ

น  ามันปาล์ม น  ามันมะพร้าว

: อนุญาตให้น าเข้าได้โดย
ผู้ประกอบการบางราย

หินอ่อน หินแกรนิต

: ขออนุญาตแบบไม่อัตโนมัติ

นม ผัก ผลไม้ เครื่องมือช่าง

: การน าเข้าได้เฉพาะผู้น าเข้าท่ี
ลงทะเบียน

เหล็กและเหล็กกล้า

: การน าเข้าได้เฉพาะผู้ผลิตใน
ประเทศที่ลงทะเบียน



ผลกระทบของ AEC แยกตาม 5 ช่องทาง

 การลงทุนผ่าน AFAS และ ACIA ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน

 การลงทุนในภาคการผลิตเพิ่มขึ้น (7/8 อุตสาหกรรม) (ผ่านตัวแปรหุ่น AFTA)
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ความเคลื่อนไหวล่าสุด

ข้อตกลง AFAS
 การเจรจาด้านการค้าเสรีภาคบริการล่าสุด ซึ่งมีผล

บังคับใช้นั้น พบว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายการเปิดเสรี
ที่ก าหนดไว้

 ประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ (ไม่รวมสิงค์โปร์) 
ยังคงจ ากัดสัดส่วนการถือหุ้นของคนอาเซียนทีน่้อย
กว่าร้อยละ 51 ในสาขาที่เร่งรัดเปิดเสรี (ขนส่งทาง
อากาศ,สุขภาพ และการบริการท่องเที่ยว)

 ประเทศไทยมีขอ้จ ากัดมากที่สุด คือก าหนดให้ถือได้ไม่
เกินร้อยละ 49

ข้อตกลง ACIA

 ข้อมูลการออกหนังสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พบว่าการเข้ามาลงทุน
โดยอาศัยข้อตกลง ACIA เป็นศูนย์ (ข้อมูลนับ
ถึงธค. 55)

105
ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2555) ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2555)



ผลกระทบของ AEC แยกตามช่องทาง

 แรงงานฝีมือที่ย้ายออก จะท าให้ประสิทธิภาพการผลิตของไทยลดลง แต่
เกิดขึ้นจริงยังไม่มากนัก

106

ย้ายได้ 7 สาขาวิชาชีพ
แต่ยังมีข้อกีดกัน เช่น
ต้องมีความสามารถ
ด้านภาษาไทย



แรงงานไทยออกไปท างานต่างประเทศ (2554)
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แรงงานต่างประเทศเข้ามาท างานในไทย (2555)

108ที่มา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)

บัญชีทั่วไป



แรงงานต่างประเทศเข้ามาท างานในไทย (2555)

109ที่มา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555)

บัญชีส่งเสริมการลงทุน



สรุปผลสุทธิการเคลื่อนย้ายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับ AEC

อาชีพ การย้ายเข้าสุทธิ

แพทย์ 0

ทันตแพทย์ 0

พยาบาล 0

สถาปัตยกรรม -66 ถึง 0

การส ารวจ -74

บัญชี -40

วิศวกรรม -412 ถึง -346 

รวม -546 

 ข้อตกลงการเคลื่อนย้ายแรงงาน ท าให้
แรงงานฝีมือในอาเซียน สามารถเคลื่อนย้าย
จากประเทศที่ให้ค่าตอบแทนต่ า ไปยัง
ประเทศที่ค่าตอบแทนสูงกว่า (สิงคโปร์, 
มาเลเซีย, บรูไน) และประเทศที่คาดว่าจะ
เติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต (อินโดนิเชีย)

 อาชีพที่น่าจะมีการเคลื่อนย้ายมากที่สุด ก็คือ 
สถาปนิก การส ารวจและวิศวกรรม
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ผลกระทบของ AEC ต่อเศรษฐกิจไทย
ผ่านวิธีการ Out-of-sample Forecast



วิธีการ Out-of-sample Forecast

 การพยากรณ์อนาคตโดยอาศัยแบบจ าลอง Thailand AEC Model

 ท าการประมาณการค่าตัวแปรภายนอก ทั้งส่วนที่เป็นตัวแปรนโยบาย เช่น 
รายจ่ายภาครัฐ อัตราภาษี และตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ AEC แล้วท าการ
พยากรณ์ตัวแปรมหภาคภายในแบบจ าลอง
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ผลการ Forecast (1)
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ผลการ Forecast (2): การส่งออก
ส่งออก AEC ส่งออกที่อื่น ส่งออกรวม

เกษตรกรรม + + +
อาหารและเครื่องดื่ม ++ + +
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม + - -
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม ++ - ++
เคมีและผลิตภัณฑ์เคมี ++ ++ ++
ยางและพลาสติก + ++ ++

เครื่องจักร ++ ++ ++
คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้

ส านักงาน
- + +

ยานยนต์ ++ + +
อื่นๆ - + +

สิ่งทออ่อนแอลง

ภัยคุกคามจาก AEC

โอกาสในตลาด AEC
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ส่งออก AEC ส่งออกที่อื่น ส่งออกรวม

เกษตรกรรม + + +
อาหารและเครื่องดื่ม ++ + +
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม + - -
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม ++ - ++
เคมีและผลิตภัณฑ์เคมี ++ ++ ++
ยางและพลาสติก + ++ ++

เครื่องจักร ++ ++ ++
คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้

ส านักงาน
- + +

ยานยนต์ ++ + +
อื่นๆ - + +
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น าเข้า AEC น าเข้าที่อื่น น าเข้ารวม

เกษตรกรรม ++ + +
อาหารและเครื่องดื่ม + + +
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม + + +
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม ++ - -
เคมีและผลิตภัณฑ์เคมี + + +
ยางและพลาสติก + + +

เครื่องจักร ++ + +
คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้

ส านักงาน
+ + +

ยานยนต์ + + +
อื่นๆ ++ ++ ++
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ผลการ Forecast (4): ผลผลิตรวม

ผลผลิตรวม ผลผลิตรวม
1. เกษตรกรรม + 9. ยานยนต์ ++

2. อาหารและเครื่องดื่ม + 10. ไฟฟ้า ++
3. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม + 11. โรงแรมและภัตตาคาร +
4. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม ++ 12. สื่อสารคมนาคม ขนส่ง +
5. เคมีและผลติภัณฑ์เคมี ++ 13. บริการทางการเงิน +

6. ยางและพลาสติก ++ 14. การศึกษา ++
7. เครื่องจักร + 15. บริการทางการแพทย์ +

8. คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ส านักงาน + 16. อื่นๆ ++



ผลการ Forecast (5): โครงสร้างมูลค่าเพิ่ม

118ดูรายชื่ออุตสาหกรรมได้ใน Slide ที่ผ่านมา



บทสรุป เศรษฐกิจไทย หลัง AEC

 อุตสาหกรรมท่ีการส่งออกดีอยู่แล้วของไทย 
ทั้งก่อนและหลัง AEC ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เคมี 
และเครื่องจักร

 อุตสาหกรรมที่ไทยจะได้รับประโยชน์จาก
การส่งออกไปยัง AEC ได้แก่ อาหารและ
เครื่องดื่ม สิ่งทอ ปิโตรเลี่ยม และยานยนต์

 อุตสาหกรรมที่ไทยอาจจะถูกภัยคุกคามจาก
การแข่งขัน ก็คือ ยางและพลาสติก กับ
คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ส านักงาน

 การเปิดเสรีในภาคบริการ (AFAS) การเปิดเสรีการลงทุน
ผ่าน ACIA และการแก้ไขมาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษี
(NTBs/NTMs) ยังไม่เกิดขึ้นจริงในภาคปฏิบัติ

 การโยกย้ายแรงงานใน 7 สาขาวิชาชีพ เกิดขึ้นจ านวนไม่
มาก แต่ควรเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายอาชีพ สถาปนิก 
วิศวกร และการส ารวจเป็นพิเศษ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้
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ผลการศึกษาด้วย SWOT Analysis 5 สาขาการผลิต/บริการ
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SWOT ของธุรกิจเกษตรและอาหาร

• ไทยได้เปรียบในที่ตั้งที่อยู่ก่ึงกลางของ
ภูมิภาคอาเซียน เป็นจุดแข็งในการ
กระจายสินค้า
• ไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ 
ผลิตอาหารได้หลากหลาย ตอบสนอง
ความต้องการที่ขยาย/หลากหลายขึ้น
ในอาเซียน และของโลกได้
•ผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารไทยสั่ง
สมความช านาญมายาวนาน เป็นท่ี
ยอมรับทั้งในอาเซียนและตลาดโลก

• ต้นทุนการผลิตไทยยังสูงเทียบกบัประเทศอาเซี่ยน ในเรื่องต่างๆ
– การบริหารจัดการ ดิน น้ า และความเหมาะสมในการใช้พื้นที่
– ปัญหาเร่ืองแรงงานรุนแรงขึ้น ทั้งต้นทุน และจ านวน
– ไม่สามารถควบคุมมาตรฐานวัตถดุิบได้
– ระบบจัดการโลจีสตกิสต์ัง้แต่ต้นน้ า-ปลายน้ าไมม่ีประสิทธิภาพ กระทบ

คุณภาพสินค้า ก่อให้เกิดต้นทุนเพิ่มในการจัดการคุณภาพสินค้า
– การปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตยังน้อย โดยเฉพาะเครื่องจักร-

เทคโนโลยีทางการเกษตร
– มีการควบคุม/แทรกแซง/บิดเบือนกลไกตลาดโดยรัฐ กฎระเบียบยังเป็น

อุปสรรค

• ความยั่งยืนของการเกษตรและอาหารไทยในระยะยาว จากการเป็น AEC
– ยังขาดการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสนิค้า ทั้งการแปรรูป บรรจุภัณฑ์ ตรา

สินค้า และความเป็นอัตลักษณ์ที่ชัดเจน 
– การมีอ านาจในการก าหนดราคาในตลาดส่งออกยังใช้การผลิตน า

การตลาด การผลิตที่ไม่คุ้มค่าและผู้ผลิต/ค้ามีอ านาจการต่อรองทาง
การตลาดน้อย

– ยังขาดกระบวนการคุ้มครอง- อนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ ซึ่งอาจได้รับ
ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายสินค้าที่เสรีขึ้น โดยเฉพาะบริเวณ
ชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน 

– ยังขาดความพร้อมในการตรวจสอบ ควบคุมดูแลคุณภาพสินค้าน าเข้า
จากต่างประเทศอย่างจริงจัง ท าให้สินค้าด้อยคุณภาพทะลักเข้าไทย
จ านวนมาก กระทบผู้ผลิตสินค้าภายในประเทศ และผู้บริโภคไทย

WeaknessStrength
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SWOT ของธุรกิจเกษตรและอาหาร (ต่อ)

•ผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์จากสภาวะอุปสงค์ 
หรือความต้องการของตลาดที่ใหญ่ขึ้นและ
หลากหลายมากขึ้นจากในอาเซียน และอาเซียน + 6 
(RCEP) ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ คนรุ่นใหม่ อาหารฮาลาล 
อาหารพร้อมทาน อาหารพร้อมปรุง 
•ผู้ประกอบการสามารถแสวงหาวัตถุดิบจากแหล่งใหม่ 
ๆ จากประเทศในกลุ่มอาเซียน
•ผู้ประกอบการสามารถขยายฐานการลงทุน/ฐานการ
ผลิตไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนต่างๆ 
• เป็นโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัย 
พัฒนานวัตกรรม การถ่ายโอนความรู้และเทคโนโลยี
การผลิตในสินค้าที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันใน
อาเซียน

Opportunity

• เมื่อภาษีระหว่างกันเป็น 0 จาก AEC การส่งออกไทย
อาจถูกกีดกัน (NTM/NTB) โดยประเทศอาเซียนอื่นๆ 
จากเงื่อนไขกฎระเบียบและมาตรฐานสินค้าท่ีเขม้งวด
มากขึ้น (การใช้ท่าเรือส่งของ ตรวจสอบย้อนกลับ การปนเปื้อน)

•ผู้ประกอบการจะต้องเผชิญกับการแข่งขันจากกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนท่ีสามารถผลิตไดใ้นราคา
ต้นทุนท่ีต่ ากว่า และผลิตสินค้าคล้ายคลึงกัน 
•แรงงานระดับพ้ืนฐานจาก CLMV อาจกลับไปท างาน
ในประเทศของตนเองหากมีความต้องการเพิ่มขึ้นจาก
การเข้าร่วม AEC ผูป้ระกอบการไทยอาจขาดแคลน
แรงงาน โดยเฉพาะในภาคการผลิตต้นน้า

Threat



SWOT Analysis ของธุรกิจท่องเที่ยว
Strength

• ไทยมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่อุดม
สมบูรณ์ เป็นประเทศจุดหมายปลายทางส าคัญ
ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมทั้งประเทศ
สมาชิกอาเซียน

• ไทยมีท าเลเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน 
เหมาะแก่การพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาค 
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Weakness

• ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักขนาดย่อมของไทยขาดแคลนเงินทุน และยัง
เสียเปรียบผู้ประกอบการต่างชาติในเรื่องการประหยัดต่อขนาด 

• ผู้ประกอบการธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารรายย่อยส่วนใหญ่ยังขาดแคลน
เงินทุนและมาตรฐานด้านสุขอนามัย

• ผู้ประกอบการและแรงงานฝีมือยังขาดทักษะด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ
และภาษาของประเทศอาเซียน

• มัคคุเทศก์ส่วนหนึ่งไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ท าให้นักท่องเที่ยวอาจ
ได้รับบริการที่ไม่มีคุณภาพ หรืออาจถูกหลอกลวงให้เสียทรัพย์สิน

• ผู้ประกอบการไทยมักแข่งขันกันโดยใช้วิธีการตัดราคา แทนที่จะใช้วิธีการ
เพ่ิมมูลค่าให้กับธุรกิจของตน หรือใช้กลยุทธ์การตลาดวิธีอ่ืน ความพยายาม
ในการลดต้นทุนท าให้คุณภาพการให้บริการด้อยลง ขาดการพัฒนา และยัง
ส่งผลให้กลุ่มนักท่องเท่ียวต่างชาติที่มีคุณภาพเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย
น้อยลง อีกทั้งผู้ประกอบการไทยไม่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
โดยมองว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า

• ผู้ประกอบการบางรายไม่ซื่อสัตย์ ท าให้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยไม่ดี

• ภาครัฐยังไม่สามารถควบคุมและตรวจสอบผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว
ที่ละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบได้ทั่วถึง ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการหลาย
รายในพ้ืนที่สามารถด าเนินธุรกิจได้ ทั้งๆ ที่ไม่มีใบอนุญาตในการประกอบ
ธุรกิจ



SWOT Analysis ของธุรกิจท่องเที่ยว
Opportunity

• ช่วยปลุกกระแสการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
สมาชิก ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวอาเซียนเข้ามา
ท่องเที่ยวในไทยมากขึ้น และก่อให้เกิดความ
ร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิก
เพิ่มมากขึ้น 

• การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในอาเซียน ท าให้
นักท่องเที่ยวใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวมากขึ้น

• ช่วยดึงดูดให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในประเทศ
สมาชิกอาเซียนมากข้ึน 

• แรงงานฝีมือในธุรกิจอาหาร เช่น หัวหน้าพ่อครัว
แม่ครัวไทย สามารถเดินทางไปท างานในประเทศ
สมาชิกได้สะดวกมากขึ้น

124

Threat

• ไทยยังขาดการก ากับดูแลมาตรฐานการบริการที่เก่ียวข้อง
กับการท่องเที่ยวในไทย

• สถานการณ์ความขัดแย้งภายในประเทศมีผลกระทบเชิง
ลบกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

• อาชญากรรมและการก่อการร้าย มีผลกระทบด้านลบต่อ
การท่องเที่ยว
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SWOT ของธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม

Strength
- จ านวนผู้ใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคมที่

เพิ่มขึ้นอย่างมากและรวดเร็วท้ังในไทยและ
อาเซียน

- การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาคเอกชน
เพิ่มขึ้น รวมทั้งการมีทรัพยากรเป็นของตัวเอง
เช่น ดาวเทียมไทยคม ซึ่งสามารถให้บริการ
ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียนได้

Weakness
- ขาดการสนับสนุนทางการเงิน/งบประมาณด้าน 
R&D และขาดบุคคลากรที่มีความสามารถขั้นสูง 
ท าให้ธุรกิจนี้เสียเปรียบบางประเทศในอาเซียน

- โครงสร้างของอุตสาหกรรมยังไม่เป็นมาตรฐาน
สากล กฎ ระเบียบไม่เอื้อและส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การแข่งขันการให้บริการ 

Opportunity
- การปรับฐานเศรษฐกิจเข้าสู่ knowledge base 

และความนิยมใช/้เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ของ
ประเทศต่างๆ

- รัฐมียุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจสื่อสาร
และโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงการเปิด AEC 

- ความร่วมมือและโครงการภายใต้บริบทของ AEC

Threat
- การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วท าให้ต้องลงทุน
เพิ่มเติมตลอดเวลา

- เทคโนโลยีของไทยยังล้าหลังเมื่อเทียบกับบางประเทศ 
เช่น สิงค์โปร์เวียตนาม ซึ่งภาครัฐให้การสนับสนุนอย่าง
เต็มที่และเปิดรับการลงทุนในธุรกิจน้ีจากต่างประเทศ

- การเข้าสู่ AEC จะเพิ่มการแข่งขันจากประเทศที่มี
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่า และ/หรือมีต้นทุนการ
ให้บริการที่ต่ ากว่า 



SWOT Analysis ของธุรกิจพลังงาน

Strength

• ไทยมีอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลที่มี
ศักยภาพสูงที่สุดในอาเซียน 

• ไทยผลิตน้ ามันปาล์มและไบโอดีเซลมาก
เป็นอันดับสามของโลก 

• ไทยมีการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ
ด้ า น ก า ร ส า ร ว จ แ ล ะ ผ ลิ ต น้ า มั น ที่
หลากหลายและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
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Weakness

• ไทยต้องพึ่ งพาพลังงานจากต่างประเทศใน
ระดับสูงและการพึ่งพายังมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ

• การบิดเบือนด้านราคาของพลังงานในประเทศมี
ผลท า ให้ การ ใช้พลั ง งาน เป็น ไปอย่ า ง ไม่ มี
ประสิทธิภาพ (การใช้ไม่สอดคล้องกับต้นทุน) ซึ่ง
อาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้และพัฒนาพลังงาน
ทดแทน และอาจส่งผลด้านลบต่อความมั่นคง
ทางด้านพลังงานในอนาคต

• การแทรกแซงราคาของสินค้าเกษตรที่ใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตเอทานอล เช่น มันส าปะหลัง 
มีผลท าให้ต้นทุนการผลิตสูง



SWOT Analysis ของธุรกิจพลังงาน
Opportunity

• โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิก AEC เช่น ASEAN Power Grid 
และ Trans-ASEAN Gas Pipeline 
น่าจะช่วยให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
ทางด้านพลังงานในอนาคตมากขึ้น 

• สร้างโอกาสในการร่วมมือพัฒนาพลังงาน
ชีวภาพกับประเทศอาเซียนอื่นๆ  เช่น 
ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย 

• การเปิดเสรีภาคพลังงานอาจดึงดูดให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ามาลงทุนใน
ไทยมากขึ้นซึ่งอาจช่วยเพิ่มการแข่งขันใน
ภาคธุรกิจที่มีการผูกขาด นอกจากนี้ยัง
ช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุนด้านพลังงาน
ของธุรกิจไทยในประเทศสมาชิกอื่นๆ
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Threat

• AEC อาจท าให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวมาก ซึ่งจะ
ท าให้ความต้องการใช้พลังงานในอนาคตเพิ่มขึ้น 
จนอาจส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงาน

• อาจท าให้มีการใช้พลังงานที่ปลดปล่อยมลพิษ
มากขึ้น 
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SWOT ของธุรกิจบรกิารสุขภาพ

Strength
- บุคลากรที่มีคุณภาพ/เช่ียวชาญด้านการรักษาที่มีชื่อเสียง/มี

ประสบการณ์และความสามารถในการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  และมีอัตราค่าบริการสมเหตุสมผล และถูกกว่า
ประเทศที่มีระดับมาตรฐานและคุณภาพเดียวกันในอาเซียน

- คนไทยมีไมตรีจิต เป็นกันเอง อ่อนโยน สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 
และรักงานบริการ

Weakness
- ปัญหาจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ และปัญหาการกระจุกตัว

ของบุคลากร ท าให้ไม่เพียงพอต่อการให้บริการเมื่อเปิด AEC
- ขาดการอ านวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศ 

โดยเฉพาะความล่าช้าในการขอวีซ่าในการเข้าไทย นอกจากนี้
วีซ่าเข้าประเทศเพ่ือการรักษาพยาบาลจะเป็นประเภท
นักท่องเที่ยวซึ่งพ านักอยู่ในประเทศไทยเต็มที่ไม่เกิน 90 วัน 
แต่การบริการสุขภาพอาจต้องต้องใช้ระยะเวลามากกว่านั้น

- พื้นฐานด้านภาษาของคนไทยยังมีปัญหา ส่งผลต่อการ
ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศ

Opportunity
- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมศูนย์กลางทางการแพทย์นานาชาติ
- การเข้าร่วม AEC ซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนหลายประเทศมี

ระบบสาธารณสุขที่ด้อยกว่าไทย
- ความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ ท าเลที่ตั้งของประเทศอยู่ใจ

กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเส้นทางการบิน
เช่ือมต่อกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก

- แนวโน้มจ านวนประชากรวัยสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ ทั่วโลก
- การส่งต่อการบริการทางการแพทย์ หรือ outsourcing ของ

สถาบันหรือองค์กร ในประเทศเศรษฐกิจชั้นน าต่างๆ

Threat
- สภาวะการแข่งขันในบริการเชิงสุขภาพที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ

จากประเทศคู่แข่งส าคัญ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย 
และเกาหลีใต้ ที่มีนโยบายและประกาศตัวเป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์เช่นกัน

- AEC เพ่ิมการแข่งขันจากประเทศที่มีความก้าวหน้าด้าน
การแพทย์มากกว่า (สิงคโปร)์ 

- ความผันผวนของลูกค้าต่างประเทศที่ขึ้นอยู่กับสภาวะ
เศรษฐกิจโลก
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ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับตัว และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับตัวและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

มาตรการรองรับปรับตัวและเยียวยา
 ภาครัฐควรมีมาตรการรองรับปรับตัวและเยียวยาโดยไม่จ ากัดเฉพาะการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

เดือดร้อนเสียประโยชน์เนื่องจากการเปิดเสรีการค้าการลงทุน แต่ควรครอบคลุมถึงผู้ที่จะได้ประโยชน์จาก
การขยายโอกาสขยายตลาดให้สามารถเข้าถึงตลาดได้อย่างเต็มศักยภาพ มิฉะนั้นแล้วความตกลงเปิดการค้า
เสรีก็จะไม่เกิดประโยชน์จริงๆ เท่าที่ควร มาตรการที่ดีควรมีคุณลักษณะดังนี้

 อาศัยและส่งเสริมการท างานของกลไกตลาด
 เข้าถึงได้อย่างกว้างขวางเท่าเทียม โดยไม่เฉพาะเจาะจงเป็นรายอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือบริการ และ

ไม่จ าเป็นต้องประเมินความเสียหายเป็นรายๆ
 ตอบสนองปัญหาหรือความต้องการของผู้ประกอบการแต่ละราย ซึ่งแตกต่างกัน (โดยไม่ต้องแก้ปัญหาเป็น

รายๆ)
 มีประสิทธิภาพ
 มีประสิทธิผล
 เปิดกว้างเพื่อการปรับตัวหรือปฏิรูปอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ ในประเทศ โดยไม่จ ากัดอยู่กับ

ความตกลงการค้าเสรีกรอบใดโดยเฉพาะ



มาตรการสินเชื่อ

 รัฐเพิ่มทุนให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เพื่อให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการและค้ าประกันสินเชื่อ
ที่ธนาคารพาณิชย์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อการลงทุนปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องจักรให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลิตภาพ คุณภาพผลผลิต ประหยัดพลังงาน 
ลด/ขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อม วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต โยกย้ายแหล่งที่ตั้ง 
ฯลฯ

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน ให้สินเชื่อแก่เกษตรกร และ
ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา 
การแปรรูปผลผลิตเกษตร การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การท าการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอด
สารพิษ การเปลี่ยนกิจการจากการเกษตรเดิมเป็นการเกษตรอ่ืน หรือเป็นกิจการอื่นที่ไม่ใช่การ
การเกษตร ฯลฯ



มาตรการการคลัง

 รัฐโดยกระทรวงการคลัง ใช้มาตรการภาษีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้หักค่าเสื่อมเครื่องมือเครื่องจักร
ในอัตราเร่ง เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องจักรให้ทันสมัย
ได้เร็วขึ้น

 ให้หักลดหย่อนภาษีหรือ Investment tax allowance หรือ tax credit ส าหรับการลงทุนเพื่อ
เปลี่ยนเทคโนโลยีให้สูงขึ้น/ทันสมัยขึ้น เพื่อประหยัดพลังงาน เพื่อลดปัญหามลภาวะ เพื่อยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน ฯลฯ

 ส่งเสริมการลงทุนในกิจการบริการทดสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยให้ Investment tax 
allowance หรือ tax credit แก่ผู้ลงทุน



มาตรการด้านสารสนเทศ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบงานแต่ละด้านควรเร่งพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและการเผยแพร่ข้อมูล 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ออื่นๆ ที่เหมาะสมง่ายแก่การเข้าถึง โดยประชาชนทั่วไป 
เกษตรกร และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและบริการขนาดย่อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสาร
และความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับ

 เทคโนโลยีการผลิต
 การตลาด
 ปัจจัยการผลิต
 ราคาสินค้าและราคาปัจจัยการผลิต
 ข้อตกลงต่างๆ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติในการใช้สิทธิประโยชน์ตามความตกลงการค้าเสรีต่างๆ
 ฯลฯ



มาตรการด้านสถาบัน

 องค์กรภาคประชาสังคมอาจมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการรวมตัว รวมกลุ่มของ
เกษตรกร ผู้ประกอบการขนาดย่อมและผู้บริโภค เป็นสหกรณ์ สมาคม ชมรม ที่เข้มแข็ง เน้น
บทบาทในการพัฒนาตนเองและร่วมกันรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกและมีอ านาจต่อรองและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสินค้าผลผลิตและปัจจัยการผลิตของกลุ่ม

 ภาครัฐควรส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้บริโภค



มาตรการรองรับความเสี่ยง

 รัฐควรจัดให้มีระบบและเครื่องมือป้องกันและรองรับความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านต่อไปนี้

 มาตรการป้องกันความเสี่ยงระดับมหภาคเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายทุนและความผันผวนในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

 มาตรการป้องกันและรองรับความเสี่ยงด้านรายได้เกษตรกร อันเนื่องมาจากความผันผวนของราคา
สินค้าเกษตร อันเนื่องมาจากความผันผวนของอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกและจากภัย
ธรรมชาติ

 มาตรการป้องกันและรองรับความเสี่ยงด้านรายได้ของแรงงานอันเนื่องมาจากความผันผวนในภาวะ
เศรษฐกิจโลก



มาตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละด้านควรเร่งด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ดังต่อไปนี้
 พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้พื้นฐานการท าการเกษตรที่ดี ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตรขั้นพื้นฐาน โดย

วิทยากรระดับท้องถิ่น และโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
 พัฒนาคุณภาพแรงงานขั้นพื้นฐาน ด้านวินัยและการท างาน จิตส านึกด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และ

คุณภาพมาตรฐาน และทักษะฝีมือและความรู้พื้นฐาน เพื่อพร้อมรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทันสมัย
 พัฒนาทักษะฝีมือเฉพาะด้านที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมที่ขยายตัวสูง เช่น ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 

ฯลฯ โดยสถาบันการศึกษา (อาชีวศึกษา) เน้นความรู้เทคโนโลยี และทักษะฝีมือพื้นฐานที่พร้อมรองรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่วนภาคเอกชนโดยสมาคม ชมรม กลุ่มอุตสาหกรรม ควรร่วมมือกันด าเนินการ
ฝึกอบรมทักษะฝีมือที่ใช้กับเทคโนโลยีล่าสุด โดยรัฐให้การอุดหนุนส่วนหนึ่ง

 ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทุกระดับชั้นให้มีการพัฒนาทักษะทางภาษาควบคู่ไปกับทักษะทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ แทนการแบ่งแยกหลักสูตรเป็นสายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ กับสายอักษรศาสตร์/
ภาษาศาสตร์

 ปฏิรูประบบค่าตอบแทนจากตามคุณวุฒิ เป็นตามความขาดแคลนแรงงาน/ฝีมือ
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ธุรกิจเกษตรและอาหาร ผลจาก AEC
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มูลค่าเพ่ิมส่วนค่าแรง ส่วนเกินจากการด าเนินการ ยังต่ า เพราะโครงสร้างมูลค่าเพิ่ม 

• ต้นทุนการผลิต (ปัจจัยการผลิต แรงงาน) ต้นทุนบริหารจัดการ logistic สูงเมื่อเทียบกับประเทศอาเซียน
• ยังใช้การผลิตน า (ต้องระบาย supply)
• ยังพึ่งพาแรงงานเป็นหลัก ควรเพิ่มการปรับใช้เครื่องจักร/เทคโนโลยีการเกษตร

สินค้าเกษตรจาก AEC เพิ่มขึ้น ต้องการการน าเข้า

• การตรวจสอบควบคุมดูแลคุณภาพสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันสินค้าด้อยคุณภาพทะลักเข้าไทย
จ านวนมาก กระทบผู้ผลิตสินค้าภายในประเทศ และผู้บริโภคไทย

• ผู้ประกอบการสามารถแสวงหาวัตถุดิบจากแหล่งใหม่ ๆ จากประเทศในกลุ่มอาเซียน
• และมีโอกาสขยายฐานการลงทุน/ฐานการผลิตไปยังประเทศสมาชิกต่างๆ (production network)
• เป็นโอกาสในการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมอืดา้นการวิจัย พัฒนานวัตกรรม การถ่ายโอนความรู้และเทคโนโลยี

เกษตร อาหารและเครื่องดื่ม ไป AEC, non-AEC  มีแนวโน้มที่ดี  แต่การส่งออก

• การส่งออกไทยยังถูกกีดกันจากเงื่อนไขกฎระเบียบและมาตรฐานสินค้าที่เกิดใหมแ่ละเข้มงวดมากข้ึน (NTM NTB)
• ผู้ประกอบการจะต้องเผชิญกับการแข่งขันจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนท่ีสามารถผลติไดใ้นราคาต้นทุนที่ต่ ากว่า 

และผลิตสินค้าคล้ายคลึงกัน 



ธุรกิจเกษตรและอาหาร ข้อเสนอแนะการปรับตัวสู่ AEC

ข้อมูลการตลาด
• สร้าง/จัดการข้อมูลการตลาดและความต้องการสินค้าระหว่าง AEC, non-AEC ให้เป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการ

วางแผนการผลิตให้คุ้มค่า และเตรียมความพร้อมผู้ผลิต/ประกอบการธุรกิจให้รับรู้คู่แข่ง/คู่คา้ที่จะเกิดขึ้นจาก AEC

Production network / logistics
• สนับสนุน (ข้อมูล ความรู้ แหล่งทุน) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิต (production network) กับ

ประเทศสมาชิก พร้อมความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนานวัตกรรม การถ่ายโอนความรู้และเทคโนโลยี รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และปรับตัวใช้
เทคโนโลยี-เครื่องจักรกลทางการเกษตรให้มากขึ้น

• เร่งรัดประสานความร่วมมือในการพัฒนาการบริหารจัดการ logistics อย่างบูรณาการและเป็นระบบเชื่อมโยงทั้งใน
ประเทศและในภูมิภาคอาเซียน และสร้างประโยชน์จากข้อได้เปรียบที่ตั้งของไทยที่อยูก่ึ่งกลางภูมิภาค

Food safety /security
• เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการป้องกันการระบาดโรคพืชและโรคสัตว์ และก าหนดมาตรการ กฎระเบียบ 

และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารทั้งในประเทศและในภูมิภาค
เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายสินค้าท่ีเสรีขึ้นจากการเป็น AEC และป้องกันสินค้าไม่มีคุณภาพ/ไม่ได้มาตรฐาน

ด้านการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม



ด้านการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม

1. ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น โดยใช้วิธีการต่างๆ 
เช่น การจัดท า Roadshow และการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/กฎระเบียบ
ภายในประเทศ และรสนิยมของลูกค้าในประเทศต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับผู้ประกอบการ

2. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในธุรกจิภัตตาคาร ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม โดยเฉพาะ
กลุ่มที่ต้องการเข้าไปลงทุนในต่างประเทศตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสุขอนามัย ซึ่งในหลายประเทศมีกฎระเบียบด้านสุขอนามัยที่เข้มงวด

3. สนับสนุนในด้านเงินทุนแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก โดยเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 

ข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อมและ
การปรับตัวสู่ AEC ของธุรกิจท่องเที่ยว
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ด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

1. พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว โดยการจัดอบรมเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับบริหารจัดการ กลยุทธ์การตลาดที่เน้นการแข่งขันด้านคุณภาพการ
ให้บริการและความคิดสร้างสรรค์มากกว่าการตัดราคา รวมถึงการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการและบุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ (อื่นๆ)

ข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อมและ
การปรับตัวสู่ AEC ของธุรกิจท่องเที่ยว
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ข้อเสนออื่นๆ

1. ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการและบุคลากรวิชาชีพในด้านการ
ท่องเที่ยวให้ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
ความมีอัธยาศัยดี และการมีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind) ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

2. สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อป้องกันมิให้สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
เสื่อมโทรม เช่น การควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยว และป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวเข้า
ไปท าลายวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิมของแต่ละชุมชน

ข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อมและ
การปรับตัวสู่ AEC ของธุรกิจท่องเที่ยว
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ด้านการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม

1. ควรสนับสนุนให้มีการเปิดเสรีในสาขาพลังงานอย่างจริงจังเพื่อช่วยเพิ่มการแข่งขัน
ในภาคธุรกิจที่มีการผูกขาด 

2. สนับสนุนให้มีความร่วมมืออย่างจริงจังในโครงการด้านพลังงานระหว่างประเทศ
สมาชิก AEC เช่น ASEAN Power Grid และ Trans-ASEAN Gas Pipeline 

3. ลดการบิดเบือนด้านโครงสร้างราคาของพลังงานในประเทศเพื่อให้การใช้พลังงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (การใช้ไม่สอดคล้องกับต้นทุน) และขจัดปัญหา
การลักลอบส่งออกพลังงานไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

ข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อมและ
การปรับตัวสู่ AEC ของธุรกิจพลังงาน
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ข้อเสนออื่นๆ

1. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจพลังงานทดแทนโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก โดยการสนับสนุนการท าวิจัยและพัฒนา เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของแรงงาน ซึ่งอาจท าได้ผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุนหรือการ
ให้แรงจูงใจทางด้านภาษี 

2. ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทา
นอล โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณาหันมาใช้วิธีการประกันรายได้ของเกษตรกรแทนการ
แทรกแซงราคาตลาด 

3. เตรียมความพร้อมด้านบุคคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมพลังงานใน
อนาคต 

4. การใช้พลังงานมากขึ้นอาจท าให้มีการปลดปล่อยสารพิษมากขึ้น ดังนั้นจึงควรมีมาตรการ
ควบคุมดูแลที่เหมาะสม โดยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยอยู่เสมอและมีการ
บังคับใช้อย่างเคร่งครัด

ข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อมและ
การปรับตัวสู่ AEC ของธุรกิจพลังงาน
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ด้านการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม

• การสนับสนุนของภาครัฐในด้านการผลิตบุคลากร (โดยเฉพาะในระดับทักษะขั้นสูง) 
การวิจัยและพัฒนา (R&D) และระบบฐานข้อมูลที่สมบูรณ์และทันสมัย

• การส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการให้บรกิารสื่อสารและโทรคมนาคมใน
อินโดจีน

ด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

• ภาครัฐควรส่งเสริม/สนับสนุนบริการที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ (เช่น 4G) และโครงสร้าง
พื้นฐาน (เช่น internet นอกเขตเมือง infrastructure sharing) 

• การบังคับใช้ของกฎ ระเบียบ ด้านสื่อสารและโทรคมนาคมจากหน่วยงานก ากับดูแล 
(กสทช.) อย่างจริงจังและทันต่อเหตุการณ์

ข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อมและ
การปรับตัวสู่ AEC ของธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม
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ด้านการเป็นตลาดและฐานการผลติร่วม
• ภาครัฐจึงควรเข้าไปสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการเอกชน ในการเข้าไป

ด าเนินธุรกิจบริการสุขภาพในประเทศกลุ่มอินโดจีน โดยอาจเป็นไปในรูปแบบ
ของข้อตกลงแบบ G to G หรือ public private partnership (PPP)

• ภาครัฐควรส่งเสริมการสร้างบุคลากรทางการแพทย์เพ่ิม โดยสนับสนุนด้าน
งบประมาณเพ่ิมขึ้น รวมทั้งอาจผ่อนผันให้ภาคเอกชนสามารถผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์ได้ภายใต้มาตรฐานเดียวกับภาครัฐ

• รัฐควรมีการอ านวยความสะดวกมากขึ้นในเรื่องการเข้ามารักษาพยาบาลของ
ชาวต่างประเทศ

ข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อมและ
การปรับตัวสู่ AEC ของธุรกิจบริการสุขภาพ
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