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บทคัดย่อ

	 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในอาเซียนส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อผู้ประกอบการไทย	 ผลกระทบด้านบวก	 คือ	
ขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้น	แต่ผลกระทบจากการแข่งขันภายในประเทศสมาชิกอาเซียนกลับมีความรุนแรง	ดังนั้นการที่ผู้ประกอบการไทยจะ
ได้รับประโยชน์จากอาเซียน	ผู้ประกอบการไทยควรเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุก	แสวงหาวัตถุดิบจาก
ประเทศสมาชกิในกลุม่อาเซยีน	มกีารบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทานทีด่	ี	ปรบัปรงุการผลติให้สอดคล้องกบัมาตรฐานอาเซยีน	วางแผนรองรบั
การแข่งขันของสินค้าที่มีคุณภาพต�่า	 ตลอดจนเข้าใจกฎและระเบียบการค้าการลงทุนของประเทศคู่ค้าในอาเซียนและประเทศที่มีความ
ร่วมมือกับอาเซียน		

Abstract

 Economic cooperation in ASEAN has positive and negative effects to Thai entrepreneurs. The positive effect is a 
large market size. But the competition among ASEAN members is  more violent. In order to get benefits from ASEAN, Thai 
entrepreneurs should learn about ASEAN community, use aggressive marketing strategies, seek raw materials from ASEAN 
member countries, implement a good supply chain management, improve the production to be consistent with ASEAN 
standards, setup plans to support the competition of low quality goods, and understand the rules and regulations of trade 
and investment among country members of ASEAN. 

บทน�า

	 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในอาเซียน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี	พ.ศ.	2558	เป็นการ
เปิดเสรีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกทั้งด้านการค้าสินค้า	บริการ	การลงทุน	เงินทุน	และแรงงาน	รวมถึงความ
ร่วมมือด้านการอ�านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน	ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไทยได้ประโยชน์หลายประการจากอาเซียน	โดย
เฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	โดยอาเซียนถือได้ว่าเป็นคู่ค้าอันดับ	1	ของไทย	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2534	เป็นต้นมา	การค้าของ
ไทยกับอาเซียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ในปี	พ.ศ.	2552	ดุลการค้าของไทยกับประเทศกลุ่มอาเซียน	เปรียบเทียบกับนอกกลุ่มอาเซียนใน
ช่วง	5	ปีที่ผ่านมาพบว่า	ประเทศไทยได้ดุลการค้ากับกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้น	โดยมีดุลการค้าเกินดุลกับอาเซียนมากกว่า	6,000	ล้านเหรียญ
สหรัฐ	(ภาพที่	1)	ในจ�านวนนี้เป็นการส่งออกจากไทยไปอาเซียนร้อยละ	21	ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด	ซึ่งสูงกว่าก่อนเป็นอาเซียนและ
หลังจากลดภาษีสินค้าบางส่วนเป็นศูนย์	(ภาพที่	2)		
	 การรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิภายในอาเซยีนส่งผลกระทบทัง้ด้านบวกและด้านลบต่อผูป้ระกอบการ	ผลกระทบในด้านบวก	หมายถงึ	
ขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้นจากการรวมเป็นตลาดเดยีวเนือ่งจากมปีระชากรกว่า	580	ล้านคนท�าให้สร้างความน่าสนใจและดงึดดูการค้าและการ
ลงทุน	 เป็นการลดอุปสรรคกีดกันทางการค้าโดยเฉพาะมาตรการที่ไม่ใช่ทางด้านภาษี	อีกทั้งยังเป็นแหล่งส่งเสริมวัตถุดิบซึ่งกันและกันใน
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อาเซียน	 ตลอดจนเป็นการเพิ่มอ�านาจการต่อรองจากการสร้าง			
พนัมติรร่วมกนัในภมูภิาค	(ภาพที่	3)	อย่างไรกต็ามผลกระทบด้าน
ลบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการไทย	ได้แก่	การแข่งขันที่ทวีความ
รุนแรงขึ้นเนื่องจากคู่แข่งขันในกลุ่มที่เคยมีศักยภาพต�่ากว่าจะได้
รับประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน	นอกจากนี้
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ	 ได้แก่	 สิงคโปร์	 มาเลเซีย	
ฟิลปิปินส์	หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนต่างพยายามหาแนวทาง
แก้ไขจุดอ่อนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในประเทศของตนมี
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น	 ความ
พยายามต่างๆ	ที่ได้ด�าเนินการไปย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบ
การไทย	 ดังนั้น	 บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ถึง

ภาพที่	3

ภาพที่ 1	แสดงดุลการค้าของไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน ภาพที่ 2	แสดงตลาดส่งออกของไทย-อาเซียน

ที่มา:	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	(2553ก)

ที่มา:	ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	(2554)

ที่มา:	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	(2553ข)

ภาพที่ 3	แสดงโอกาสของไทยในอาเซียน
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ศกัยภาพของประเทศสมาชกิในอาเซยีน	และการเปลีย่นแปลงของ
ผู้ประกอบการไทยในอนาคต

ศักยภาพของประเทศสมาชิกอาเซียน

	 ในการประเมินศักยภาพของประเทศสมาชิก	10	ประเทศ
ในอาเซียน	 บทความนี้ได้ประยุกต์ใช้กรอบการพิจารณาสภาพ
แวดล้อมภายนอกด้านต่างๆ	เพื่อก�าหนดประเด็นในการวิเคราะห์
จุดแข็งและโอกาส	 กับจุดอ่อนและอุปสรรคของแต่ละประเทศ
สมาชิกในอาเซียน	 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกเป็น
เครื่องมือส�าคัญส�าหรับผู้ประกอบการในการก�าหนดกลยุทธ์ให้
เหมาะสมและสอดคล ้องกับสภาวะแวดล ้อมทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป		นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่
คาดฝันจากการเปลีย่นแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอก		(Bernd,	
2007;	John,	Lee,	&	Daniel,	2007;	Charles,	2009)	ในการนี้	การ
วิเคราะห์ประกอบด้วยปัจจัยหลักๆ	5	 ปัจจัย	 ได้แก่	(1)	 สภาพ
ภมูศิาสตร์และทรพัยากร	(2)	โครงสร้างทางการเมอืง	การปกครอง
และสังคม	(3)	 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ	(4)	 มาตรการของภาค
รัฐบาล	และ	(5)	ความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างประเทศ	
	 การวิเคราะห์ศักยภาพของสมาชิกอาเซียน	 แบ่งออกเป็น
กลุ่มๆ	ดังนี้
 1. กลุ่มที่เป็นแหล่งวัตถุดิบ และต้นทุนแรงงานต�่า	ได้แก่	
ราชอาณาจักรกัมพูชา	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว		
สหภาพพม่า	 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 และบรูไนดารุส
ซาลาม		(Asian	Development	Bank,	2011;	Doing	Business,	
2012b,	2012d,	2012i,	2012a)
	 เมือ่เปรยีบเทยีบจดุแขง็และโอกาสของทัง้	5	ประเทศ	ออก
เป็น	5	ด้านตามปัจจัยข้างต้น	ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้	(ตารางที่	
1)	
 ด้านสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากร	 ประเทศในกลุ่มนี้มี
ลักษณะทางสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรที่คล้ายคลึงกัน	คือ	มี
ทรพัยากรจ�านวนมากและมรีาคาถกูทีส่ามารถน�ามาเป็นวตัถดุบิใน
การผลิต	 นอกจากนี้ประเทศเหล่านี้มีพรมแดนติดกับไทยและ
สามารถเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาค	 เช่น	 ราชอาณาจักรกัมพูชามี
พรมแดนติดกับเวียดนาม	 ไทย	 และลาว	 ในขณะที่สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีพรมแดนติดต่อกับเวียดนาม	 ไทย		
พม่า	มณฑลยนูนานของประเทศจนี	และกมัพชูา	ส่วนสหภาพพม่า
มีพรมแดนเชื่อมต่อกับจีน	อินเดีย	บังคลาเทศ	ลาวและไทย	ท�าให้
ประเทศไทยกับประเทศเหล่านี้สามารถพัฒนาเครือข่ายการ
คมนาคมเชื่อมโยงระหว่างกันได้ซึ่งจะส่งผลดีต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการไทยในอนาคต	

 ด้านโครงสร้างทางการเมือง การปกครองและสังคม   
ประเทศในกลุ่มนี้ต่างมีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์		
เคร่งครัดในศาสนา	 ส่วนใหญ่มีระบบการเมืองการปกครองที่
คล้ายคลึงกัน	และมีเสถียรภาพ	เช่น		กรณีสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม	 ที่ปกครองโดยพรรคการเมืองพรรคเดียวในระบบ
สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ท�าให้มีนโยบายเศรษฐกิจที่มั่นคง	 โดย
นโยบายปฏิรูปทางเศรษฐกิจ	 “โด๋ยเหม่ย”	 เป็นการน�าเศรษฐกิจ
ระบบตลาดมาเสริมกับระบบสังคมนิยมในการพัฒนาประเทศ		
ส่วนบรูไนดารุสซาลามมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์	
และมีระบบรัฐสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ			
 ด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจ	 ประเทศในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่
ส่งออกสินค้าเกษตร	 ค่าจ้างแรงงานต�่า	 ปัจจุบันมีความต้องการ
สินค้าทุนเพื่อการก่อสร้างและสินค้าอุปโภคบริโภคจ�านวนมาก
เนื่องจากเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศนี้ก�าลังเติบโต	 นอกจากนี้ยังมี
ปัจจัยส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ	 อย่างไรก็ตามในด้าน
คุณภาพแรงงานกลับพบว่าส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ	 ยกเว้น
เวียดนามที่มีประชากรส่วนใหญ่มีศักยภาพในการท�างานสูง	
ประชากรเกือบทั้งหมดสามารถอ่านออกเขียนได้	 ในขณะที่บรูไน
ดารุสซาลามมีรายได้หลักของประเทศมาจากน�้ามัน	 และก๊าซ
ธรรมชาติ
 มาตรการของภาครัฐบาล	รัฐบาลของประเทศในกลุ่มนี้ได้
ก�าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ	
ของต่างชาต	ิ นโยบายไม่มีข้อกีดกันทางการค้าหรือโควตาน�าเข้า
ยกเว้นสินค้าที่ผิดกฎหมาย	 ตลอดจนการส่งเสริมระบบคมนาคม	
เช่น	 โครงการสร้างระเบียงตะวันออก-ตะวันตกเพื่อเชื่อมต่อจาก
ไทยทางจังหวัดมุกดาหารไปยังลาว	เข้าสู่เวียดนาม	เป็นต้น	
 ความร่วมมอืและการแข่งขนัระหว่างประเทศ	ประเทศกลุม่
นีม้กีารท�าความร่วมมอืทางเศรษฐกจิกบัต่างประเทศ	เช่น	การเข้า
เป็นสมาชิกอาเซียน	 และการท�าข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศ
ต่างๆ	 อย่างไรก็ตามหากพิจารณาความสามารถทางการแข่งขัน
ระหว่างประเทศกลบัพบว่า	เวยีดนามเป็นประเทศทีม่คีวามสามารถ
ในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นในสินค้าประเภทต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสินค้าเกษตรกรรม
	 เมื่อเปรียบเทียบจุดอ่อนและอุปสรรคของทั้ง	5	 ประเทศ	
ออกเป็น	5	 ด้านตามปัจจัยข้างต้น	 ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้		
(ตารางที่	2)
 ด้านสภาพภมูศิาสตร์และทรพัยากร	ประเทศกลุม่นีย้งัขาด
การบรหิารจดัการทรพัยากรและระบบโครงสร้างพืน้ฐาน	และระบบ
โลจิสติกส์ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร
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 ด้านโครงสร้างทางการเมือง การปกครองและสังคม   
แม้ว ่าการเมืองการปกครองของประเทศในกลุ ่มนี้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบประชาธิปไตย	 แต่พรรคการเมืองไม่มี
บทบาทส�าคญัในการเป็นตวัแทนของประชาชน		นกัลงทนุต่างชาติ
ยังคงขาดความเชื่อมั่นในระบบการปกครอง		ขั้นตอนทางราชการ
มจี�านวนมากและล่าช้า		นอกจากนีก้มัพชูา	ลาว	บรไูนดารสุซาลาม	
และสหภาพพม่ายงัมแีรงงานทีม่ฝีีมอืมจี�านวนน้อยเมือ่เปรยีบเทยีบ
กับเวียดนาม	บรูไนดารุสซาลามเองก็มีแรงงานในประเทศไม่เพียง
พอต้องอาศัยแรงงานจากต่างประเทศ		
 ด้านโครงสร้างทางเศรษฐกจิ		ประชากรกลุม่นีย้งัมอี�านาจ
ซื้อต�่า	สถาบันการเงินมีจ�านวนไม่เพียงพอ	ขณะที่ระบบบัญชีเป็น
ระบบเฉพาะของประเทศ	มีระบบการเก็บภาษีที่ซ�้าซ้อน	และมีข้อ
จ�ากัดในการด�าเนินการทางธุรกรรม	 ในขณะที่บรูไนดารุสซาลาม
ขาดความเป็นประชาธิปไตย	พรรคการเมืองไม่มีบทบาทส�าคัญใน
การเป็นตวัแทนของประชาชน	ขาดแคลนช่างฝีมอื	ไม่มแีรงงานใน
ประเทศเพียงพอต้องอาศัยแรงงานจากต่างประเทศเป็นส�าคัญ
 มาตรการของภาครัฐบาล	 รัฐบาลในกลุ่มนี้มีนโยบาย/กฎ
ระเบียบไม่เอื้ออ�านวยต่อการลงทุน	 กฎหมายยังขาดความชัดเจน	
รวมทั้งเปลี่ยนแปลงบ่อย	 มีระบบการเก็บภาษีที่ซ�้าซ้อน	 นิยมใช้
มาตรการทีม่ใิช่ภาษกีดีกนัทางการค้า	และยงัให้สทิธทิีแ่ตกต่างกนั	
มีกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแต่การบังคับใช้ยังขาด
ประสิทธิภาพ
 ความร่วมมอืและการแข่งขนัระหว่างประเทศ	ประเทศเหล่า
นีย้งัมกีารปิดกัน้วฒันธรรมจากต่างประเทศ	พึง่พาเงนิทนุจากต่าง
ประเทศเป็นหลัก	 ความสามารถในการแข่งขันของกัมพูชา	 ลาว	
และสหภาพพม่า	ยังอยู่ในระดับต�่าเมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนามที่
ขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น	 นอกจากนี้ความร่วม
มือกับต่างประเทศในรูปแบบอื่นๆ	(นอกจากการเข้าเป็นสมาชิก
อาเซียน)	 ยังไม่ได้รับการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร	 ในขณะ
บรูไนดารุสซาลามแม้จะมีความร่วมมือกับนานาประเทศบ้าง	 แต่
ยังเผชิญกับปัญหาของความสามารถในการขนส่งสินค้า
 
 2. กลุ่มที่เป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ	 ได้แก่		
ประเทศไทย	 ฟิลิปปินส์	 อินโดนีเซีย	 และมาเลเซีย	 (Asian	
Development	Bank,	2011;	Doing	Business,	2012h,	2012f,	2012c,	
2012e)
	 เมือ่เปรยีบเทยีบจดุแขง็และโอกาสของทัง้	4	ประเทศ	ออก
เป็น	5	ด้านตามปัจจัยข้างต้น	ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้		(ตาราง
ที่	3)	

 ด้านสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากร	 ประเทศกลุ่มนี้มี
โครงสร้างพื้นฐานที่ดี	 เช่น	 มาเลเซีย	 มีการจัดการทางด้าน											
โลจิสติกส์แบบครบวงจร	 ในขณะที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบ
ในด้านยุทธศาสตร์การคมนาคมอยู ่มาก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศไทยมทีีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์	ซึง่ได้เปรยีบการคมนาคมทัง้ทาง
บกและทางอากาศ	จากแหล่งท�าเลทีต่ัง้ในภมูภิาคอาเซยีน	รวมไป
ถงึแหล่งท�าเลทีต่ัง้ในโครงการพฒันาความร่วมมอืทางเศรษฐกจิใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	(Greater	Mekong	Sub-region:	GMS)	
ซึ่งท�าให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางในการ
คมนาคมในภมูภิาคอาเซยีน	นอกจากนี	้ประเทศไทยยงัมศีกัยภาพ
ที่จะเป็นศูนย์กลางทางการบินและคมนาคมทางบกที่จะเชื่อม
ประเทศคาบสมทุรอนิโดจนีและเชือ่มโยงเอเชยีเหนอืโดยเฉพาะจนี
กับเอเชียตะวันตกและอินเดียเข้าด้วยกัน	เป็นต้น	
	 นอกจากนี้	 ประเทศเหล่านี้ยังมีพื้นที่การเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ
มาเลเซียที่มีน�้ามันและก๊าซธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์	 ซึ่งเป็นสิ่ง
ส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้	 และเมื่อ
พิจารณาเรื่องปัจจัยแรงงาน	กรณีของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ประเทศในอาเซียน	พบว่า	ในปี	พ.ศ.	2554	อัตราการว่างงานของ
ประเทศไทยโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับต�่าประมาณร้อยละ	0.4	 ของ
ประชากรที่อยู ่ในวัยแรงงาน	 ขณะที่ประสิทธิภาพของแรงงาน	
(labor	productivity)	ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ	ใน
อาเซยีน	และมกีารพฒันาขึน้เรือ่ยๆ	ตามล�าดบั	ขณะเดยีวกนั	ราย
ได้ประชากรต่อหัวของไทยที่ได้รับโดยเฉลี่ยก็อยู่ในระดับสูงเมื่อ
เทียบกับประเทศอินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	และเวียดนาม	แต่ต�่ากว่า
เฉพาะสิงคโปร์	บรูไน	และมาเลเซีย	(ศูนย์ข้อมูลความรู้	ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน,	2555)
 ด้านโครงสร้างทางการเมือง การปกครองและสังคม   
ประเทศไทย	ฟิลิปปินส์	และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย	 สังคมไม่แบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนา	 แต่
ประชากรฟิลปิปินส์และมาเลเซยีสามารถสือ่สารภาษาองักฤษได้ดี	
ส่วนประเทศมาเลเซยีมกีารปกครองโดยระบบสหพนัธรฐั	การเมอืง
มีเสถียรภาพ	
 ด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจ	ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
เหล่านี้เป็นแบบตลาดเสรีภายใต้ความดูแลของรัฐบาล	 ตลาดใน
ประเทศเติบโตสูง	 โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและ
ฟิลิปปินส์จะคล้ายคลึงกัน	คือ	เปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรกรรม
มาเป็นภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ	70	
-	80	ส่วนภาคเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ	20	-	30		ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ	ในขณะทีส่าธารณรฐัอนิโดนเีซยีมตีลาดขนาด
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ใหญ่	(ประชากรมากเป็นอันดับ	4	ของโลก	และมากที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ	245	 ล้านคน)	 แรงงานมีจ�านวนมาก
และค่าแรงถูก	 มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้	 ระบบธนาคารค่อนข้างแข็งแกร่ง	 ส่วนประเทศมาเลเซียเป็น
ตลาดที่ไม่ใหญ่	 แต่ประชากรมีก�าลังในการซื้อสูง	 อุตสาหกรรม
ปาล์มน�า้มนัและไบโอดเีซล	เป็นอตุสาหกรรมทีม่รีะดบัการผลติเพือ่
การส่งออกทีส่งู	และยงัมกีารส่งเสรมิด้านการวจิยัและพฒันาสนิค้า
ทีม่คีวามหลากหลาย	ส่วนอตุสาหกรรมรถยนต์มกีารเปิดการเจรจา
กับบริษัทต่างชาติเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างของรถยนต์	
	 กรณีขนาดตลาดของประเทศไทย	 พบว่า	 ประเทศไทยมี	
จ�านวนประชากรสูงถึง	66.7	ล้านคน	มากเป็นอันดับ	4	รองจาก
ประเทศอินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	และเวียดนาม	ที่มีประชากร	245.6	
ล้านคน	101.8	ล้านคน	และ	90.5	ล้านคน	ตามล�าดบั		เมือ่พจิารณา
โครงสร้างอายุประชากรของประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว	พบว่า	มี
ความคล้ายคลึงกันโดยประชากรส่วนใหญ่ในแต่ละประเทศอยู่ใน
วัยหนุ่มสาวและวัยท�างาน	(อายุระหว่าง	15-64	ปี)	ประมาณร้อย
ละ	70	 ของประชากรทั้งหมด	 ซึ่งไทยได้ผูกพันเปิดตลาดทั้งหมด	
143	รายการ	ตามข้อตกลงการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
(ASEAN	Economic	Community:	AEC)	ซึง่ครอบคลมุสาขาบรกิาร
หลกั	ได้แก่	บรกิารวชิาชพี	(ได้แก่	วชิาชพีวศิวกรรม	สถาปัตยกรรม	
และบัญชี	เป็นต้น)	คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร	การก่อสร้าง	การ
จัดจ�าหน่าย	(เช่น	 บริการค้าส่งเครื่องกีฬาและบริการแฟรนไชส์	
เป็นต้น)	 การศึกษาในทุกระดับ	 บริการด้านสุขภาพ	 บริการ									
สิ่งแวดล้อม	 และบริการท่องเที่ยว	 เป็นต้น	(ศูนย์ข้อมูลความรู้	
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,	2555)
 มาตรการของภาครัฐบาล	 รัฐบาลเน้นสร้างความเชื่อมั่น
ของนักลงทุนในด้านเสถียรภาพของรัฐบาล	 ความต่อเนื่องของ
นโยบาย	 และลดขั้นตอนการด�าเนินธุรกิจ	 มีนโยบายส่งเสริมการ
ลงทุนจากต่างชาติ	เช่น	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	ก�าหนดมาตรการ
จงูใจด้านภาษเีงนิได้	ภาษมีลูค่าเพิม่	และภาษสีนิค้าฟุม่เฟือย	โดย
ก�าหนดให้มีการยกเว้นระหว่างช่วงเวลา	8	 ปีแรกของการด�าเนิน
กิจการส�าหรับอุตสาหกรรมบุกเบิก	 เช่น	 การขนส่งทางน�้าและ
อากาศ	และอตุสาหกรรมเกษตร	เป็นต้น	ในขณะทีร่ฐับาลมาเลเซยี
ก�าลังยกระดับประเทศเป็นศูนย์กลางด้านอาหารฮาลาลของโลก
และการวางมาตรฐานสากลส�าหรับการก�าหนดตราฮาลาล	 ส่วน
มาตรการจูงใจนักลงทุนต่างชาติ	 เช่น	มาตรการด้านภาษี	มีการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ	70	-	100	ระยะเวลา	5	ปี	รวมทั้งสิทธิ
ประโยชน์อืน่ๆ	แก่บรษิทัทีท่�าการผลติหรอืบรษิทัทีม่กีารผลติสนิค้า
ทีใ่ช้เทคโนโลยชีัน้สงู	ส่วนประเทศไทยนัน้ปัจจบุนัอตัราภาษเีงนิได้
นติบิคุคลของไทยอยูท่ีร้่อยละ	30		ซึง่ถอืว่าสงูกว่าประเทศอืน่ๆ	ใน

อาเซียน	แต่ก็จะมีการปรับลดลงเหลือร้อยละ	23	ในปี	พ.ศ.	2555	
และเหลือร้อยละ	20	ในปี	พ.ศ.	2556	ตามนโยบายของรัฐบาล	ซึ่ง
จะท�าให้ระบบภาษีของไทยเอื้ออ�านวยต่อการแข่งขัน	(ศูนย์ข้อมูล
ความรู้	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,	2555)	 นอกจากนี้ยังต้อง
พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	
รถยนต์และชิ้นส่วน	 อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์	 เพื่อให้เติบโตต่อ
ไปได้ตามการขยายตัวของสินค้าในตลาดโลก
 ความร่วมมอืและการแข่งขนัระหว่างประเทศ	ประเทศกลุม่
นี้มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในอาเซียนและนอกกลุ่มอาเซียน
เช่นกัน
	 เมื่อเปรียบเทียบจุดอ่อนและอุปสรรคของทั้ง	4	 ประเทศ	
ออกเป็น	5	 ด้านตามปัจจัยข้างต้น	 ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้		
(ตารางที่	4)
 ด้านสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากร	 ประเทศไทยยังขาด
การจัดการด้านทรัพยากรน�้า	 ด้านพลังงานไฟฟ้ายังพึ่งพาต่าง
ประเทศบางส่วน	 ส่วนฟิลิปปินส์และสาธารณรัฐอินโดนีเซียมี
ลักษณะเป็นหมู่เกาะส่งผลต่อระบบการคมนาคมที่ยังไม่สมบูรณ์	
รวมทัง้ระบบสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานมไีม่เพยีงพอต่อการขยายตวั
ด้านธุรกิจ	 ในขณะที่ประเทศมาเลเซียยังต้องน�าเข้าสินค้าบาง
รายการที่มีการผลิตไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการภายใน
ประเทศ	
 ด้านโครงสร้างทางการเมือง การปกครองและสังคม   
ประเทศไทยนัน้การเมอืงยงัขาดเสถยีรภาพ	ในขณะทีร่ะบบราชการ
ฟิลิปปินส์มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงสูงแทบทุกระดับ	 กฎระเบียบ
ราชการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	 ด้านความปลอดภัยยังอยู่ใน
เกณฑ์ต�า่	สวสัดภิาพทางสงัคมยงัไม่ได้รบัการพฒันาเท่าทีค่วร	ส่วน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	ระบบความยุติธรรมและศาลยังไม่ดีพอ	มี
ปัญหาและภัยคุกคามจากภัยก่อการร้ายและความขัดแย้งกัน
ระหว่างเชือ้ชาติ	ระบบราชการมคีวามซบัซ้อนหลายขัน้ตอนส่งผล
ต่อต้นทุนทางการค้าการลงทุน	 และประเทศมาเลเซียก็มีความ
หลากหลายทางด้านภาษาและเชื้อชาติ	
 ด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจ	 ประเทศไทยมีขนาดของ
เศรษฐกิจมีขนาดเล็ก	 ถ้าหากสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจะมี
ผลกระทบให้เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัวตามไปด้วย		ส่วน
ฟิลปิปินส์	อนิโดนเีซยี	และมาเลเซยีนัน้ต้องเผชญิกบัการขาดแคลน
แรงงาน	ค่าจ้างแรงงานสงู		อกีทัง้ฟิลปิปินส์ยงัมโีครงสร้างการผลติ
ยังไม่มีประสิทธิภาพ	อัตราเงินเฟ้อสูง		
 มาตรการของภาครัฐบาล	 รัฐบาลของประเทศเหล่านี้ใช้
มาตรการที่มิใช่ภาษีในการคุ ้มครองภาคเกษตรกรรมภายใน
ประเทศ		เช่น	สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี	มนีโยบายคุม้ครองผูป้ระกอบ
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การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศมาเลเซีย		
รฐับาลสร้างนโยบายการกดีกนัด้วยการก�าหนดภาษกีารขายทีค่่อน
ข้างสูง	 รวมทั้งการก�าหนดสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงระบบการ	
กระจายสินค้าและภาคบริการต่างๆ	ซึ่งเอื้อกับชาวมาเลเซีย	และ
ใช้นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐบาลเป็นเครื่องมือในการ
ด�าเนนินโยบายสาธารณะโดยเฉพาะเรือ่งชาตนิยิม	ส�าหรบัทางด้าน
กฎหมายมกีารคุม้ครองนกัลงทนุ	เช่น	กฎหมายคุม้ครองทรพัย์สนิ
ทางปัญญามีการก�าหนด	แต่มีปัญหาทางการบังคับใช้
 ความร่วมมอืและการแข่งขนัระหว่างประเทศ	ประเทศเหล่า
นีก้�าลงัเสยีเปรยีบในเรือ่งต้นทนุแรงงานทีม่แีนวโน้มสงูขึน้ส่งผลให้
ประเทศเหล่านี้ต้องแข่งขันกับประเทศอื่นๆ	ที่มีต้นทุนต�่ากว่าและ
มีการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบมากกว่า

 3. กลุ ่มที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและเน้นภาค

บริการ	ได้แก่	สิงคโปร์	(Asian	Development	Bank,	2011;	Doing	
Business,	2011)		
	 เมื่อเปรียบเทียบจุดแข็งและโอกาสตามปัจจัยข้างต้น	 ผล
การวเิคราะห์เป็นดงันี้	(สมาคมอาเซยีน-ประเทศไทย,	2551;	Doing	
Business,	2012g)
 ด้านสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากร	 สิงคโปร์มีพรมแดน
ติดกับทะเล	 รัฐบาลจึงสร้างท่าเรือน�้าลึกและมีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบท�าให้สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางการให้บริการใน
ภมูภิาคในหลายสาขา	เช่น	การเงนิ	การค้า	การขนส่งและการท่อง
เที่ยว	 เป็นต้น	 ขณะเดียวกันสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการ
ขนส่งทางน�้ามากที่สุดในโลก		
 ด้านโครงสร้างทางการเมือง การปกครองและสังคม   
สิงคโปร์มีเสถียรภาพและความต่อเนื่องทางการเมืองโดยมีรัฐบาล
ภายใต้การน�าของพรรค	People’s	Action	Party	(PAP)	มาโดย
ตลอดนับตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	2508	 รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของ
อาเซียน	 และติดอันดับ	15	 ของโลก	(43,116	USD)	 การเมืองมี
เสถียรภาพ
 ด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจ	 ประชากรมีก�าลังซื้อสูง	
เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล	 และระบบการจัดการ
ทางธุรกิจ	 และเป็นตลาดเทคโนโลยีที่ส�าคัญของเอเชีย	 รวมทั้งมี
เครือข่ายธุรกิจกับคนจีนในประเทศต่างๆ	อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลาง
ทางการค้าที่ส�าคัญ	และเป็นฐานท�าการค้ากับทั่วโลก	ตลอดจนมี
ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการด้านโซ่อุปทานใน
ระดับมาตรฐานโลก	 และมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		
ระบบธนาคารแข็งแกร่ง	 และเป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่าง
ประเทศที่ได้รับการยอมรับ	

 มาตรการของภาครฐับาล		รฐับาลของประเทศนีใ้ช้นโยบาย
การค้าตลาดเสรี	 ไม่มีการเรียกเก็บภาษีน�าเข้า	 ยกเว้นเครื่องดื่ม
ผสมแอลกอฮอล์	บุหรี่และยาสูบ	น�้ามันปิโตรเลียม	รถยนต์และรถ
จกัรยานยนต์	มกีารให้สทิธพิเิศษด้านภาษเีงนิได้นติบิคุคล	ซึง่เรยีก
เก็บในอัตราร้อยละ	5	-	15	และยังมีการผ่อนปรนการเก็บภาษีจาก
ค่าลิขสิทธิ์	 มีนโยบายเปิดเสรีการลงทุนในสาขาโทรคมนาคมและ
การเงินการธนาคาร
 ความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างประเทศ	 สิงคโปร์มี
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ	 ทั้งในอาเซียนและ
นอกอาเซียน
	 เมื่อเปรียบเทียบจุดอ่อนและอุปสรรคของประเทศสิงคโปร์	
ออกเป็น	5	ด้านตามปัจจัยข้างต้น	ผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้
 ด้านสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากร		สิงคโปร์มีพื้นที่เพียง	
6.7	แสนตารางกโิลเมตร	ท�าให้มข้ีอจ�ากดัด้านทรพัยากรธรรมชาติ
และพื้นที่ส�าหรับภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม		พึ่งพาการน�า
เข้าวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับล่าง
 ด้านโครงสร้างทางการเมือง การปกครองและสังคม   
สงิคโปร์มอีตัราการเกดิลดลงส่งผลให้แรงงานในอนาคตลดลงอาจ
เป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการปรับโครงสร้างในภาคการผลิต	
 ด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจ	เนื่องจากสิงคโปร์ขาดแคลน
ทรพัยากร	ท�าให้ต้องมกีารขยายการลงทนุไปยงัประเทศเพือ่นบ้าน
เพื่อน�าความมั่งคั่งกลับไปหล่อเลี้ยงประเทศ	 มีค่าใช้จ่ายในการ
ด�าเนินธุรกิจสูง
 มาตรการของภาครฐับาล		มาตรการส่วนใหญ่ของสงิคโปร์
เปิดเสรีทางการค้าการลงทุนค่อนข้างมาก	 ทั้งนี้กฎระเบียบ
มาตรฐานทางการค้าการลงทุนมีมาตรฐานสูง	อาจส่งผลต่อความ
สามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยได้	
 ความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างประเทศ	 สิงคโปร์มี
การแข่งขันระหว่างประเทศในอัตราสูงมากโดยเฉพาะสินค้าจาก
ประเทศจนี	มาเลเซยีและอนิโดนเีซยีทีม่ต้ีนทนุในการผลติทีต่�า่กว่า
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ตารางที่ 1	จุดแข็งและโอกาสของราชอาณาจักรกัมพูชา		สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว		สหภาพพม่า		สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม	และบรูไนดารุสซาลาม

 ประเทศ สภาพภมูศิาสตร์ โครงสร้างทางการเมอืง โครงสร้างทางเศรษฐกจิ มาตรการของ ความร่วมมอืและ
  และทรพัยากร การปกครองและสงัคม  ภาครฐับาล การแข่งขนัระหว่าง
      ประเทศ

 ราชอาณาจกัร	 มทีางออกทะเล	 มวีฒันธรรมเป็น	 ค่าจ้างแรงงานต�า่	ภาคเกษตรม	ี ไม่มข้ีอกดีกนั	 ได้รบัสทิธพิเิศษ

	 กมัพชูา	 มทีรพัยากร	 เอกลกัษณ์เฉพาะ	 สดัส่วนร้อยละ	32	ภาคอตุสาหกรรม	 ทางการค้า	 ทางภาษศีลุกากร	

	 	 จ�านวนมาก	 	 ร้อยละ	22	และภาคบรกิารร้อยละ	46	

	 	 และราคาถกู	 	 ของ	GDP

 

	 สาธารณรฐั	 มทีรพัยากร	 การเมอืงมเีสถยีรภาพ	 ค่าจ้างแรงงานต�า่	ภาคการเกษตร	 มมีาตรการ	 ได้รบัสทิธพิเิศษทาง

	 ประชาธปิไตย	 จ�านวนมาก	 	 (รวมประมง	และป่าไม้)	คดิเป็น	 สนบัสนนุการลง	 ภาษจีากผูน้�าเข้า

	 ประชาชนลาว	 และราคาถกู	 	 ร้อยละ	42	ภาคอตุสาหกรรม	 ทนุจากต่างประเทศ	 จ�านวนมาก	และ	

	 	 	 	 มสีดัส่วนร้อยละ	31	ภาคบรกิาร	 	 ได้รบัเงนิสนบัสนนุ	

	 	 	 	 คดิเป็นร้อยละ	25	ของGDP	 	 จากองค์กร

	 	 	 	 	 	 ระหว่างประเทศ

  

	 สหภาพพม่า					มทีรพัยากร	 เคร่งครดัเรือ่งศาสนา	 ค่าจ้างแรงงานต�า่	ภาคเกษตรม	ี มมีาตรการส่งเสรมิ	 มคีวามร่วมมอืทาง

	 	 จ�านวนมากและ	 และมวีฒันธรรมที	่ สดัส่วนร้อยละ	65	ภาคอตุสาหกรรม	 การลงทนุประเภท	 เศรษฐกจิกบั	 	

	 	 ราคาถกู	 เป็นเอกลกัษณ์	 มสีดัส่วนร้อยละ	20	และภาคบรกิาร	 ต่างๆ	 ประเทศ

	 	 	 	 ร้อยละ	15	ของ	GDP

	 สาธารณรฐั	 มทีรพัยากรทาง	 มนีโยบายเศรษฐกจิ	 มเีขตนคิมอตุสาหกรรมทัว่ภมูภิาค	 มกีารส่งเสรมิระบบ	 มกีรอบความร่วมมอื

	 สงัคมนยิม	 ทะเลทีส่มบรูณ์	 ทีม่ัน่คง	 ประชากรเกอืบทัง้หมดอ่านออก	 คมนาคม	 ทางเศรษฐกจิ

	 เวยีดนาม		 	 	 เขยีนได้	 	 ระหว่างประเทศ

	 บรไูนดารสุ					มทีรพัยากรสมบรูณ์	 การปกครองแบบ	 ระบบเศรษฐกจิเป็นแบบตลาดเสร	ี มนีโยบายส่งเสรมิ	 มกีรอบความร่วมมอื

	 ซาลาม		 	 สมบรูณาญาสทิธริาชย์	 ภายใต้ความดแูลของรฐับาล	 การลงทนุจาก	 ทางเศรษฐกจิ	

	 	 	 มรีะบบรฐัสวสัดกิารที	่ รายได้หลกัของประเทศมาจากน�า้มนั	 ต่างชาต	ิ ระหว่างประเทศ

	 	 	 มปีระสทิธภิาพ	 และก๊าซธรรมชาติ		

 

 
ที่มา:	สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย	(2551ฅ,	2551ง,	2551ฆ,	2551ฉ,	2551ก),	Doing	Business	(2012b,	2012d,	2012i,	2012a),	Sein	
(2006),	Export.	gov.	(2012)	และ	Lex	(2010)
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ตารางที่ 2 	จุดอ่อนและอุปสรรคของราชอาณาจักรกัมพูชา	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว		สหภาพพม่า		สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม	และบรูไนดารุสซาลาม

 ประเทศ สภาพภมูศิาสตร์ โครงสร้างทางการเมอืง โครงสร้างทางเศรษฐกจิ มาตรการของภาครฐับาล ความร่วมมอืและ
  และทรพัยากร การปกครองและสงัคม   การแข่งขนัระหว่าง

      ประเทศ

	 ราชอาณาจกัร	 โครงสร้างพืน้ฐาน	 ทกัษะแรงงานม	ี ประชากรมอี�านาจซือ้ต�า่	 ไม่มกีารชดเชยภาษ	ี ขาดแคลนเงนิทนุต้อง

	กมัพชูา	 และโลจสิตกิส์ยงั	 คณุภาพต�า่	 สถาบนัการเงนิไม่ม	ี มลูค่าเพิม่และกฎหมายยงั	 พึง่พาเงนิทนุจาก

		 ไม่มปีระสทิธภิาพ	 	 ประสทิธภิาพ	 ขาดความชดัเจน	 ต่างประเทศเป็นหลกั

	สาธารณรฐั	 ขาดการจดัการ	 ขัน้ตอนราชการมจี�านวน	 ประชากรมอี�านาจซือ้ต�า่	 มรีะบบการเกบ็ภาษทีีซ่�า้ซ้อน	 มกีารปิดกัน้วฒันธรรม

	ประชาธปิไตย	 ทรพัยากรและ	 มากและล่าช้า	แรงงาน	 และสถาบนัการเงนิ	 มกีารควบคมุการส่งออกไม้	 จากต่างประเทศ

	ประชาชนลาว	 โครงสร้างพืน้ฐาน	 มจี�านวนน้อยและขาด	 ยงัมไีม่เพยีงพอ	 และไม้แปรรปู	ตลอดจนม	ี พึง่พาเงนิทนุจาก

		 ไม่พฒันาเท่าทีค่วร	 การพฒันา	 	 การก�าหนดรปูแบบของ	 ต่างประเทศเป็นหลกั

	 	 	 	 	 การลงทนุร่วม	

	สหภาพพม่า	 การบรหิาร	 การเมอืงขาดเสถยีรภาพ	 มรีะบบการเกบ็ภาษทีี	่ นโยบาย/กฎระเบยีบไม่เอือ้	 พม่าเคยถกูคว�า่บาตร

	 	 ทรพัยากรไม่ด	ี	 แม้ว่าจะมกีารเลอืกตัง้	 ซ�า้ซ้อน	และมข้ีอจ�ากดั	 อ�านวยต่อการลงทนุ	 ทางเศรษฐกจิ	และ		

	 	 ระบบสาธารณปูโภค	 ผ่านระบบประชาธปิไตย	 ในการด�าเนนิการทาง	 รวมทัง้เปลีย่นแปลงบ่อย	 ไม่ได้รบัความช่วยเหลอื

	 	 ไม่พฒันาเท่าทีค่วร	 	 ธรุกรรม	 	 จากนานาชาตทิ�าให้พม่า

	 	 	 	 	 	 ขาดแคลนเงนิตรา

	 	 	 	 	 	 ต่างประเทศ

	สาธารณรฐั	 มข้ีอจ�ากดัในการ	 นกัลงทนุต่างชาตขิาด	 มกีารตดิสนิบนเมือ่ท�า	 นยิมใช้มาตรการทีม่ใิช่ภาษ	ี มคีวามร่วมมอืกบันานา	

	สงัคมนยิม	 พฒันาเส้นทาง	 ความเชือ่มัน่ในระบบ	 ธรุกจิ	และธนาคารยงั	 และมกีฎหมายคุม้ครอง	 ประเทศทัง้ในกลุม่อาเซยีน

	 เวยีดนาม	 คมนาคมขนส่ง	 การปกครอง	 ไม่พฒันา	 ทรพัย์สนิทางปัญญาแต่ขาด	 และนอกกลุม่อาเซยีน

	 	 	 	 	 ประสทิธภิาพ

	บรไูนดารสุ	 การขนส่งสนิค้า	 ขาดความเป็นประชา-	 ขาดความเป็นประชา-	 ใช้มาตรการกดีกนัทาง	 มคีวามร่วมมอืกบันานา

	ซาลาม	 ระหว่างประเทศ	 ธปิไตย	ขาดแคลนช่าง	 ธปิไตย	พรรคการเมอืง	 การค้าทีม่ใิช่ภาษโีดยที	่ ประเทศทัง้ในกลุม่

	 	 พึง่พาสงิคโปร์	 ฝีมอื	ไม่มแีรงงานใน	 ไม่มบีทบาทส�าคญัใน	 รฐับาลเป็นผูด้แูลการน�าเข้า	 อาเซยีนและนอก

		 เป็นหลกั	 ประเทศเพยีงพอต้อง	 การเป็นตวัแทนของ	 และบรหิารจดัการ	 กลุม่อาเซยีน

	 	 	 อาศยัแรงงานจากต่าง	 ประชาชน

		 	 ประเทศ

 

ที่มา: สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย	(2551ฅ,	2551ง,	2551ฆ,	2551ฉ,	2551ก),	Doing	Business	(2012b,	2012d,	2012i,	2012a),	Sein	
(2006),	Export.	gov.	(2012)	และ	Lex	(2010)
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ตารางที่ 3	จุดแข็งและโอกาสของประเทศไทย	ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	และมาเลเซีย		

 ประเทศ สภาพภมูศิาสตร์ โครงสร้างทางการเมอืง โครงสร้างทางเศรษฐกจิ มาตรการของ ความร่วมมอืและ
  และทรพัยากร การปกครองและสงัคม  ภาครฐับาล การแข่งขนัระหว่าง
      ประเทศ

 ไทย	 มที�าเลทีต่ัง้ทีด่	ี	 ปกครองระบอบ	 ภาคเกษตรมสีดัส่วนร้อยละ	10	 มมีาตรการส่งเสรมิ	 เป็นสมาชกิเขตการค้า

		 มโีครงสร้างพืน้ฐานด	ี ประชาธปิไตยสงัคม	 ภาคนอกเกษตรมสีดัส่วน		 การลงทนุ	 เสรอีาเซยีน	รวมทัง้

		 และมพีืน้ทีก่ารเกษตร	 	 ร้อยละ	90	 	 การท�า	FTA	กบัประเทศ

		 อดุมสมบรูณ์		 	 	 	 คูเ่จรจาต่างๆ	

	ฟิลปิปินส์		 มทีรพัยากรอดุม	 ปกครองระบอบ	 ภาคบรกิารมสีดัส่วนร้อยละ	50	 เน้นสร้างความเชือ่มัน่	 มคีวามร่วมมอืทาง

		 สมบรูณ์	 ประชาธปิไตย		 อตุสาหกรรม	ร้อยละ	30	และ	 ลดขัน้ตอนการด�าเนนิ	 เศรษฐกจิทัง้ในอาเซยีน

		 	 	 ภาคเกษตรร้อยละ	20		 ธรุกจิ	 และนอกกลุม่อาเซยีน	

	สาธารณรฐั	 มทีรพัยากรอดุม	 มกีารปกครองระบอบ	 มตีลาดขนาดใหญ่	(ประชากรมาก	 รฐับาลก�าหนด	 มคีวามร่วมมอืทาง

	อนิโดนเีซยี	 สมบรูณ์	 ประชาธปิไตย		 เป็นอนัดบั	4	ของโลก	และมากทีส่ดุ	 มาตรการส่งเสรมิ	 เศรษฐกจิทัง้ใน

		 	 นอกจากนีย้งัมชีาว	 ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ประมาณ	 การลงทนุ	 อาเซยีนและนอก

		 	 มสุลมิมากทีส่ดุในโลก	 245	ล้านคน)	แรงงานมจี�านวนมาก	 	 กลุม่อาเซยีน

		 	 	 และค่าแรงถกู	มขีนาดเศรษฐกจิ

		 	 	 ใหญ่สดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	

		 	 	 ระบบธนาคารแขง็แกร่ง

 

	มาเลเซยี			 มนี�า้มนั	และก๊าซ	 มกีารปกครองโดย	 ประชากรมกี�าลงัในการซือ้สงู	และ	 ยกระดบัเป็นศนูย์	 มคีวามร่วมมอืทาง

		 ธรรมชาตอิดุมสมบรูณ์	 ระบบสหพนัธรฐั	 ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา	 กลางอาหารฮาลาล	 เศรษฐกจิทัง้ใน

		 และมโีลจสิตกิส์แบบ	 การเมอืงมเีสถยีรภาพ	 	 ของโลก	และ	 และนอกกลุม่

		 ครบวงจร	 	 	 มาตรการจงูใจ	 อาเซยีน

		 	 	 	 นกัลงทนุต่างชาติ	

ที่มา:	สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย	(2551ข,	2551จ,	2551ซ,	2551ค),	Doing	Business	(2012h,	2012f,	2012c,	2012e)	และ	Sein	(2006)	
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ตารางที่ 4 จุดอ่อนและอุปสรรคของไทย	ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	และมาเลเซีย		

 ประเทศ สภาพภมูศิาสตร์ โครงสร้างทางการเมอืง โครงสร้างทางเศรษฐกจิ มาตรการของ ความร่วมมอืและ
  และทรพัยากร การปกครองและสงัคม  ภาครฐับาล การแข่งขนัระหว่าง
      ประเทศ

	ไทย			 ขาดการจดัการทรพัยากร	 การเมอืงยงัขาดเสถยีรภาพ	 ขนาดของเศรษฐกจิม	ี มกีารใช้มาตรการทีม่ใิช่	 ต้นทนุแรงงานสงู

		 น�า้	พลงังานไฟฟ้ายงั	 	 ขนาดเลก็	 ภาษใีนการคุม้ครอง	 แนวโน้มการแข่งขนั	

		 พึง่พาต่างประเทศ	 	 	 ภาคเกษตร	 ทางการค้าทีร่นุแรง

	ฟิลปิปินส์			มลีกัษณะเป็นหมูเ่กาะส่ง	 ระบบราชการมกีาร	 สหภาพแรงงานมคีวาม	 มกีารใช้มาตรการ	 เสยีเปรยีบทางด้าน

		 ผลต่อระบบการคมนาคม	 ฉ้อราษฎร์บงัหลวงสงู	ด้าน	 แขง็แกร่งและมกีาร	 คุม้ครองอตุสาหกรรม	 ต้นทนุแรงงานต�า่	

		 ระบบสาธารณปูโภคม	ี ความปลอดภยัยงัอยูใ่นเกณฑ์	 เรยีกร้องค่าแรงเพิม่เสมอ	 ภายในประเทศ	 เมือ่เปรยีบเทยีบกบั

		 ไม่เพยีงพอต่อการขยาย	 ต�า่	สวสัดภิาพทางสงัคม	 โครงสร้าง	การผลติยงั	 	 จนีและเวยีดนาม

		 ตวัทางธรุกจิ	 ยงัไม่ได้รบัการพฒันา	 ไม่มปีระสทิธภิาพ

 
	สาธารณรฐั	 สาธารณปูโภคพืน้ฐานยงั	 ระบบความยตุธิรรมและศาล	 ขนาดเศรษฐกจิใหญ่กว่า	 มกีารก�าหนดมาตรการ	 ตลาดอนิโดนเีซยี

	อนิโดนเีซยี	 ไม่ได้รบัการพฒันา	 ยงัไม่ด	ี	มปัีญหาจากภยัก่อ	 ประเทศสมาชกิอืน่ๆ	ใน	 กดีกนัทางการค้า	ส่วน	 มกีารแข่งขนัสงู

		 เท่าทีค่วร		 การร้ายและความขดัแย้ง	 อาเซยีนท�าให้ต้นทนุทาง	 มาตรการการลงทนุมี

		 	 ระหว่างเชือ้ชาต	ิระบบ	 การค้าและการลงทนุม	ี นโยบายคุม้ครอง

		 	 ราชการซบัซ้อนหลายขัน้ตอน	 แนวโน้มสงูขึน้	 ผูป้ระกอบการวสิาหกจิ

		 	 	 	 ขนาดกลางและขนาดย่อม

	มาเลเซยี			 การผลติไม่เพยีงพอต่อ	 มคีวามหลากหลายทางด้าน	 ขาดแคลนแรงงาน	 มนีโยบายการกดีกนัทาง	 ต้องแข่งขนักบัประเทศ

		 ปรมิาณความต้องการ	 ภาษาและเชือ้ชาต	ิ ค่าจ้างแรงงานสงู	 การค้า	รวมทัง้มกีาร	 อืน่ๆ	ทีม่ต้ีนทนุต�า่กว่า

		 ในประเทศ	 	 	 ก�าหนดสทิธปิระโยชน์ใน	 และมกีารจดัการ

		 	 	 	 การเข้าถงึระบบการ	 พฒันาทรพัยากร

		 	 	 	 กระจายสนิค้าและบรกิาร	มนษุย์อย่างเป็นระบบ

		 	 	 	 ของประชาชน	 มากกว่า

ที่มา:	สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย	(2551ข,	2551จ,	2551ซ,	2551ค),	Doing	Business	(2012h,	2012f,	2012c,	2012e)	และ	Sein	(2006)

ความส�าคัญของอาเซียนกับประเทศไทย

	 อาเซียนมีจ�านวนประชากรรวมกันประมาณ	600	ล้านคน	มีขนาดเศรษฐกิจวัดโดยจีดีพี	ในปี	พ.ศ.	2554	รวมกันประมาณ	2.07	
ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	หรือประมาณ	63	ล้านล้านบาท	มีรายได้ต่อหัวเฉลี่ย	3,416	ดอลลาร์สหรัฐต่อปี	หรือประมาณ	104,200	บาท	มี
มูลค่าการค้าในปี	พ.ศ.	2553	ประมาณ	2.12	ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	หรือประมาณ	64.58	ล้านล้านบาท	เป็นการค้าขายกันเองภายใน
อาเซียนร้อยละ	25.6	และค้าขายกับประเทศนอกอาเซียนร้อยละ	74.4	
	 การค้าระหว่างกันของประเทศในอาเซียน	 พบว่า	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่มีการค้ากับอาเซียนเป็น
สัดส่วนสูงที่สุด	คือ	ร้อยละ	62.2	ของการค้าต่างประเทศ	ในขณะที่เวียดนามมีสัดส่วนการค้ากับประเทศในอาเซียนต�่าที่สุด	คือ	ร้อยละ	
18	ของการค้าต่างประเทศ	และประเทศไทยมีการค้ากับอาเซียนในสัดส่วนต�่าเป็นที่สองรองจากเวียดนาม	คือ	มีสัดส่วนร้อยละ	19.7	ของ
การค้าต่างประเทศ	
	 ประเทศไทยได้เปรียบดุลการค้ากับอาเซียน	 โดยในปี	 พ.ศ.	2553	 ประเทศไทยได้เปรียบดุลการค้ากับอาเซียนประมาณ	11,726	
ล้านดอลลาร์สหรัฐ	หรือประมาณ	357,650	ล้านบาท	ซึ่งถือว่าเป็นจ�านวนมาก	โดยประเทศไทยส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน	44,334	
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ล้านดอลลาร์สหรัฐ	และน�าเข้า	32,608	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	ถ้านับ
ตามกลุ ่มประเทศแล้ว	 อาเซียนถือเป็นคู ่ค ้าอันดับหนึ่งของ
ประเทศไทย	สนิค้าส่วนใหญ่ของประเทศไทยทีส่่งออกไปยงัอาเซยีน	
คือ	ผลิตภัณฑ์น�้ามัน	รถยนต์	แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์	ยาง	และ
ชิ้นส่วนยานยนต์	 ส่วนสินค้าน�าเข้าจากอาเซียนจะเป็นก๊าซ	 แผง
วงจรอิเล็กทรอนิกส์	น�้ามันดิบ	และวัสดุการบันทึกเสียง	รวมถึงชิ้น
ส่วนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส�านักงาน
	 นอกจากนี้	 ประเทศไทยยังได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก
จากความร่วมมือด้านต่างๆ	 ของอาเซียน	 ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์
จากการที่ภูมิภาคมีเสถียรภาพและสันติภาพอันเป็นผลจากกรอบ
ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน	 ซึ่งเป็น
ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้นักลงทุนต่างชาติเดินทางเข้ามาลงทุนและ		
ท่องเที่ยวในประเทศไทย	การที่ประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้า
ไปยงัประเทศสมาชกิอาเซยีนได้มากขึน้	และมต้ีนทนุการผลติทีต่�่า
ลง	รวมถึงการมีนักท่องเที่ยวจากประเทศสมาชิกอาเซียนเดินทาง
มายงัประเทศไทยเพิม่มากขึน้	อนัเป็นผลจากการมกีรอบความร่วม
มอืด้านเศรษฐกจิของอาเซยีน	และการทีป่ระเทศไทยสามารถแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	
เช่น	 โรคระบาด	 โรคเอดส์	 ยาเสพติดสิ่งแวดล้อม	ภัยพิบัติ	 และ
อาชญากรรมข้ามชาติ	 อันเป็นผลมาจากการมีความร่วมมือทาง
ด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน	
	 ดังนั้น	การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการใดๆ	ก็ตามที่เกิด
ขึน้ในอาเซยีนขณะนี	้เช่น	การยกระดบัขัน้ความร่วมมอืของอาเซยีน
ในอนาคตเป็นประชาคมอาเซียน	 เป็นต้น	 จะส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการค้า	 การลงทุน	 และทรัพยากรมนุษย์
ในภาคเกษตรกรรม	 ภาคอุตสาหกรรม	 และภาคบริการของ
ประเทศไทย	ซึง่ผูป้ระกอบการไทยจะต้องปรบัตวัและเตรยีมพร้อม
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น	 เพราะประเทศไทยจะได้
เปรยีบประเทศสมาชกิอืน่เพราะมทีีต่ัง้อยูใ่จกลางอาเซยีน	สามารถ
เป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมและขนส่งในภูมิภาค

การปรับตัวของผู้ประกอบการไทย

	 การปรบัตวัเองของผูป้ระกอบการไทยจงึเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะ
ช่วยหลกีเลีย่งหรอืบรรเทาผลกระทบในเชงิลบ		ทีอ่าจจะเกดิขึน้ใน
อนาคต	 หากความร่วมมือกันในอาเซียนขยายขอบเขตความร่วม
มือมากขึ้น	เช่น	การเบี่ยงเบนทางการค้า	การผลิต	การลงทุนใน
ภาคเกษตร	 ภาคอุตสาหกรรม	 และภาคบริการ	 การเคลื่อน
ทรพัยากรมนษุย์ทีม่ฝีีมอือย่างเสรี	การเผชญิกบัมาตรการการกดีกนั
ที่มิใช่ภาษี		เป็นต้น	ดังนั้น	การปรับตัวของผู้ประกอบการไทยเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจึงมีความส�าคัญ	 และ												

ผู้ประกอบไทยควรปรับตนเองในประเด็นดังต่อไปนี้
	 1.	ต้องเรียนรู้ว่า	 อาเซียนและการร่วมกันเป็นประชาคม
อาเซียนในปี	 พ.ศ.	2558	 คืออะไร	 จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ได้
อย่างไร	 ความต้องการของตลาดอาเซียน	 และพัฒนาสินค้าให้มี
ความเหมาะสมกับความต้องการและวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ	
และเรียนรู้คู่แข่งขันรายใหม่ๆ	 ในเชิงลึกมากขึ้น	 โดยเฉพาะผู้
ประกอบการขนาดกลางและเล็กต้องให้ความส�าคัญ	 ผลกระทบ	
และความจ�าเป็นในการเตรียมความพร้อมอย่างยิ่ง	
	 2.	ควรใช้ประโยชน์จากภาษีน�าเข้าร้อยละศูนย์และผลิต
สินค้าให้สอดคล้องกับรสนิยมและความต้องการของตลาด	 ใช้
กลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกกับตลาดระดับอาเซียนและระดับ
นานาชาต	ิตลอดจนเจาะตลาดคูค้่าของอาเซยีนภายใต้ความตกลง
การค้าเสรีเพื่อขยายตลาดทั้งในและนอกอาเซียน	
	 3.	แสวงหาวัตถุดิบจากประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน	
โดยใช้ประโยชน์ด้านภาษีในการน�าเข้าแหล่งวัตถุดิบสินค้า									
กึง่ส�าเรจ็รปูและทรพัยากรราคาถกูจากประเทศสมาชกิอาเซยีนหรอื
ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน	เช่น	กัมพูชา		ลาว	พม่า	
และเวยีดนาม	ซึง่มทีรพัยากรธรรมชาตทิีจ่�าเป็นต่อการผลติอยูเ่ป็น
จ�านวนมาก	 เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในด้านราคาและคุณภาพ	
หรือแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน	 เมื่อผลิตเป็นสินค้าแล้วจึงส่ง
ออกไปยงัประเทศในกลุม่และนอกกลุม่อาเซยีนทีใ่ช้ความตกลงการ
ค้าเสรีกับอาเซียน	เช่น	ญี่ปุ่น	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	เกาหลี	จีน	
อินเดีย	เป็นต้น	
	 4.	มกีารบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทานอย่างเป็นระบบ	โดย
เน้นการเชื่อมโยงกันของทุกๆ	 ส่วนในระบบการผลิต	 รวมถึงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะ	 ฝีมือ	 และมีมาตรฐาน
วิชาชีพ	เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ	 ต้นทุนต�่า	 และสามารถ
แข่งขันได้		
	 5.	ปรับปรุงการผลิตให้สอดคล้องกับกฎถิ่นก�าเนิดสินค้า
และสอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน	 ได้แก่มาตรฐานด้านเทคนิค	
สุขอนามัย	 สิ่งแวดล้อม	 และแรงงานของประเทศที่เป็นตลาดส่ง
ออก
	 6.	 วางแผนรองรับส�าหรับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือ
คุณภาพที่ต�่ากว่ามาตรฐานเข้ามาแข่งขันเพิ่มมากขึ้น	 โดยพัฒนา
และแปรรูปสินค้าและบริการให้มีความหลากหลายมากขึ้น	 มี
คุณภาพมาตรฐาน	ตลอดจนสร้างตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับระดับ
สากล	 ท�าให้สินค้าไทยแตกต่างจากสินค้าต้นทุนต�า่จากที่อื่นและ
สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันได้
	 7.	 เข้าใจกฎหมาย	กตกิาการค้าและการลงทนุของประเทศ
คู่ค้า	ศกึษาขอ้มูลในการตดิต่อและเจรจาการค้าการลงทุนกับคู่ค้า
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ด้วยตนเอง	 หรือขยายช่องทางการท�าการค้าการลงทุนผ่านทาง
หน่วยงานส่งเสรมิการค้าของภาครฐัและเอกชนทีไ่ด้จดัหาพนัธมติร
ทางธุรกิจให้
	 ดังนั้นการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยอย่างรู้เท่าทัน	
ตลอดเวลาจะท�าให้ผูป้ระกอบการสามารถแข่งขนัได้อย่างมัน่คงใน
อนาคต	 เนื่องจากผู้ประกอบการถือได้ว่าเป็นฟันเฟืองที่มีบทบาท
ส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

บทสรุป

	 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนจะช่วยส่ง
เสริมให้เกิดการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนอันเนื่องมา
จากการลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด	 ทั้งด้านมาตรการภาษีและ
มาตรการที่มิใช่ภาษี	รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือ	เพื่ออ�านวย
ความสะดวกทางการค้าและการลงทุน	 ดังนั้น	 จึงนับเป็นโอกาส
ส�าคญัส�าหรบัผูป้ระกอบการไทยทีจ่ะต้องเร่งปรบัตวั	และใช้โอกาส
จากการลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนต่างๆ	 ให้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มที่	 โดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศไทยมีความ
พร้อมและมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง	 ได้แก่	 สาขา
ผลิตภัณฑ์อาหาร	 ผลิตภัณฑ์ยานยนต์	 ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	
รวมถึงสาขาบริการ	 เช่น	 สาขาการท่องเที่ยว	 การบริการ	 สาขา
สุขภาพ	และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ		เป็นต้น	ซึ่งสาขาต่างๆ	
เหล่านีล้้วนเป็นสาขาทีอ่าเซยีนจะเร่งรดัการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิ
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายในปี	พ.ศ.	2558		
	 จากจุดด้อยและอุปสรรคของประเทศไทยตามที่ได้กล่าว
มาข้างต้นแล้วนั้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องต้นทุนวัตถุดิบการผลิต
และค่าจ้างแรงงานทีม่แีนวโน้มราคาเพิม่สงูขึน้	ซึง่จะส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการแข ่งขันทางการค้าการลงทุนของ
ประเทศไทย	 ดังนั้น	 การปรับตัวที่ส�าคัญในล�าดับแรกๆ	 ของผู้
ประกอบการไทย	คือ	การแสวงหาวัตถุดิบจากประเทศสมาชิกใน
กลุ่มอาเซียนซึ่งผู้ประกอบการควรใช้ประโยชน์ด้านภาษีในการน�า
เข้าแหล่งวัตถุดิบสินค้ากึ่งส�าเร็จรูปและทรัพยากรราคาถูกจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนหรือย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อน
บ้าน	 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบเน้นการ		
เชือ่มโยงกนัของทกุๆ	ส่วนในระบบการผลติ	โดยลดต้นทนุการผลติ
จากการน�าเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางที่ใช้ในการผลิตได้ใน
ราคาต�่าลงและเพิ่มทางเลือกให้ผู้ผลิตสามารถน�าเข้าได้จากหลาย
แหล่งมากขึน้	ถอืเป็นการเพิม่ความได้เปรยีบและความสามารถใน
การแข่งขันด้านราคาแก่ผู ้ผลิต	 ประเทศไทยสามารถเลือกใช้
ประโยชน์จากอาเซยีนตามความหลากหลายและความช�านาญของ
แต่ละประเทศซึ่งสอดคล้องกับหลักการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ	

(Comparative	Advantage)	(กสิกรไทย,	2554)		อันจะน�ามาซึ่ง
สวัสดิการทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศสมาชิกที่สูงขึ้น	 เช่น	
สามารถยอมรบัเทคโนโลย	ี(สงิคโปร์	และมาเลเซยี)	ใช้อาเซยีนเป็น
ฐานการผลิต	(มาเลเซีย	 ฟิลิปปินส์	 และอินโดนีเซีย)	 และอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติ	 แรงงานและวัตถุดิบการผลิต	 (ลาว	 พม่า	
กัมพูชา	 และเวียดนาม)	 เป็นต้น	 ในขณะเดียวกันผู้บริโภคได้รับ
ประโยชน์จากการลดภาษีสินค้าน�าเข้า	ซึ่งท�าให้ราคาสินค้าน�าเข้า
ถูกลงเป็นการเพิ่มก�าลังซื้อของประชาชนและช่วยกดดันให้ราคา
สินค้าชนิดเดียวกัน	 หรือสินค้าทดแทนที่ผลิตในประเทศลดราคา
อันเป็นผลมาจากการแข่งขันที่สูงขึ้น	นอกจากนี้ยังสามารถน�าเข้า
สินค้าชนิดใหม่ๆ	ที่ยังไม่เคยมีการน�าเข้ามาก่อนเนื่องจากก�าแพง
ภาษใีนอดตี	ท�าให้ผูบ้รโิภคสามารถเลอืกบรโิภคสนิค้าทีห่ลากหลาย
ขึ้น	 แต่มีความจ�าเป็นที่จะต้องเพิ่มมาตรการในการเข้าสู่ตลาด
ส�าหรับสินค้าด้อยคุณภาพและมีมาตรการให้ผู้บริโภคตระหนักถึง
การใช้หรือการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ
	 อย่างไรกต็าม	ภาครฐัควรช่วยผูป้ระกอบการในการเปลีย่น
วิสัยทัศน์จากมองเชิงรับ	เป็นเชิงรุก	ด้วยการเล่าประสบการณ์ของ
ผูท้ีป่ระสบความส�าเรจ็และประสบการณ์ทีล้่มเหลวเพือ่เป็นตวัอย่าง
หรือข้อคิดในการด�าเนินธุรกิจต่อไป		หากผู้ประกอบการต้องการ
พีเ่ลีย้งรฐัควรเป็นทีพ่ึง่	และชีใ้ห้เหน็สิง่ทีส่ร้างความสามารถแข่งขนั	
เช่น	 การลดต้นทุน	 การสร้างตราสินค้า	 การให้ความส�าคัญกับ
คณุภาพมาตรฐาน	การวจิยัและพฒันานวตักรรมการผลติทีท่นัสมยั	
เป็นต้น	 ทั้งนี้เพราะการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งส�าคัญที่ช่วยหลีกเลี่ยง	และบรรเทาผลกระทบ
ในเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้น	 เช่น	 ประเทศอาเซียนมีโครงสร้างการ		
ส่งออกสนิค้าเหมอืนกนัท�าให้เป็นคูแ่ข่งกบัประเทศไทย	ผูป้ระกอบ
การและอตุสาหกรรมบางสาขาจงึได้รบัผลกระทบอย่างไม่อาจหลกี
เลีย่ง	ท�าให้ต้องปรบัตัวรบัการแข่งขันทีเ่ขม้ขน้ขึน้	โดยเรง่ปรับปรงุ
ศักยภาพและมาตรฐานการผลิต	 ท�าให้เกิดต้นทุนในการปรับตัว	
(adjustment	cost)	นอกจากนีส้นิค้าทีไ่ม่ได้มาตรฐาน/คณุภาพต�่า	
เข้ามาวางจ�าหน่ายในประเทศไทยมากขึ้น	 หากไม่มีมาตรการ
ป้องกัน	ซึ่งผู้บริโภคอาจได้รับอันตรายจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน	
(กสกิรไทย,	2554)	เป็นต้น	ผูป้ระกอบการสามารถใช้ประโยชน์จาก
โอกาสที่มีอยู่ในอาเซียนและการเติบโตของอาเซียนในอนาคตได้
อย่างเต็มที่ในอนาคต
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