ไทยกับ AEC ในยุคสมัยแห่ งเอเชีย
ฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ
ธนาคารเพื"อการส่ งออกและนําเข้ าแห่ งประเทศไทย
ตลอดระยะเวลาหลายปี ทีผ่านมา เอเชียได้ ก้าวเข้ ามามีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจโลกมากขึน' เป็ นลํ าดับ ดังเห็นได้ จาก
สัดส่วน GDP ของเอเชีย (ไม่รวมญีปุ่น) ต่อ GDP โลก เพิมขึน' อย่างรวดเร็ วจาก 9.7% ในปี 2541 มาอยู่ที 16.3% ในปี 2552
เช่นเดียวกับมูลค่าการค้ าของเอเชียทีเพิมขึน' อย่างรวดเร็ วจนในปี 2552 มูลค่าส่งออกและนําเข้ าของเอเชียคิดเป็ นสัดส่วนราว 1 ใน 4
ของมู ล ค่ า ส่ ง ออกและนํ า เข้ ารวมของทั ง' โลก ส่ ง ผลให้ ความ มั ง คั ง ของประเทศในเอเชี ยเพิ ม ขึ น' อย่ า งก้ าวกระโดด
แสดงให้ เห็นได้ จ ากทุนสํ ารองระหว่างประเทศของประเทศในเอเชี ยรวมกันเพิม ขึ 'นจาก 1.8 ล้ านล้ านดอลลาร์ ส หรั ฐ ในปี 2546
เป็ นกว่า 4.9 ล้ านล้ านดอลลาร์ ส หรัฐในปั จจุบัน เมือประกอบกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกที เกิดขึ 'น ซึงส่งผลให้ ประเทศเศรษฐกิจหลัก
ต่างได้ รับผลกระทบอย่ างรุ น แรงและดูเหมื อนว่ าปั ญหาต่างๆ จะยัง ไม่ยุติล งในระยะเวลาอันใกล้ ทํ าให้ หลายฝ่ ายมองว่าเอเชี ย
กําลังก้ าวเข้ ามาเป็ นเครืองยนต์ขบั เคลือนเศรษฐกิจหลักของโลกตัวใหม่ ถนนทุกสายทีกําลังมุ่งหน้ าเข้ าสู่เอเชียในขณะนี ' ไม่ว่าจะเป็ น
การค้ า การลงทุน รวมถึงเงินทุน กําลังผลักดันทิศทางเศรษฐกิจโลกให้ เข้ าสู่ยุคสมัยแห่งเอเชี ยอย่างแท้ จริ ง ซึงไทยควรต้ องรู้ จักใช้
ประโยชน์จากยุคสมัยแห่งเอเชียให้ เต็มประสิทธิภาพ เพราะลําพังตลาดในประเทศไทยอย่างเดียว ซึงมีประชากร 0.9% ของประชากรโลก
ขณะที GDP คิดเป็ นสัดส่วนเพียง 0.46% ของ GDP โลก ไม่เพียงพอทีจะผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยได้ อย่างเต็มที ดังนั 'น
กลยุทธ์ในการก้ าวไปสู่การรวมกลุ่มเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ก่อนทีจะขยายไปสู่
ASEAN+3 และ ASEAN+6 จะยิงทําให้ ไทยสามารถใช้ ประโยชน์จากตลาดขนาดใหญ่ได้ มากขึ 'น

จุด มุ่ง หมายหลัก ของประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน คือ การนํ าอาเซี ยนไปสู่การเป็ นตลาดและฐานการผลิตร่ ว มกัน
(Single Market and Production Base) ซึงหมายถึงการทําให้ เกิดการเคลือนย้ ายอย่างเสรี ใน 5 สาขา ประกอบด้ วยสินค้ า
บริการ การลงทุน แรงงานฝี มือ และเงินทุน ซึง แน่นอนว่าการเปิ ดเสรีดงั กล่าว ย่อมมีทงผู
ั ' ้ ทีได้ ประโยชน์และเสียประโยชน์มาก
น้ อ ยแตกต่ า งกัน ตามศัก ยภาพของผู้ ประกอบการในแต่ ล ะประเทศ ซึง สามารถวิ เ คราะห์ แ ยกผลกระทบที จ ะเกิ ด ขึ น'
เป็ นรายสาขาได้ ดงั นี '
การเปิ ดเสรีด้านการค้ า เป็ นสิง ทีค้ นุ เคยกันอยูแ่ ล้ ว ภายใต้ เขตการค้ าเสรี อาเซียนหรื อ AFTA (ASEAN Free Trade Area)
ซึงเริ มขึ 'นในปี 2535 โดยมีการทยอยลดอัตราภาษี ศลุ กากรระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนือง และในปี 2553 นี '
ประเทศอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ได้ แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย และบรู ไน จะต้ องลดอัตราภาษี ศลุ กากร
ระหว่างกันให้ เหลือ 0% ในรายการ Inclusive List ขณะทีประเทศสมาชิกใหม่อีก 4 ประเทศ คือ กัมพูชา สปป.ลาว พม่า และ
เวียดนาม ต้ องทยอยลดอัตราภาษีศลุ กากรจนเหลือ 0% ภายในปี 2558
เป็ นที น่ า สังเกตว่ า การเปิ ดเสรี ก ารค้ า ของอาเซี ย นทํ า ให้ สิ น ค้ าส่ง ออกหลายรายการของไทยได้ เ ปรี ย บคู่แ ข่ ง
ในอาเซีย น ขณะที สิน ค้ า บางรายการต้ อ งปรั บ ตัว เพื อ รั บ มือกับ การแข่ งขัน ที รุ น แรงขึน' โดยกลุ่มสิน ค้ า ส่ง ออกที คาดว่า
จะได้ เปรี ยบจากการเปิ ดเสรี ดงั กล่าวมีหลายรายการ อาทิ ข้ าวโพด ผลิตภัณฑ์ยาง และเฟอร์ นิเจอร์ ในตลาดอิน โดนีเซีย
เสื 'อผ้ าสําเร็ จรู ป เฟอร์ นิเจอร์ รถยนต์ ในตลาดมาเลเซีย เป็ นต้ น ขณะทีสินค้ าส่งออกบางรายการจําเป็ นต้ องปรับตัว ทังสิ
' นค้ า
เกษตรและสินค้ าอุตสาหกรรม อาทิ ผลิตภัณ ฑ์ มนั สําปะหลัง ผ้ าผืน เม็ดพลาสติก ในตลาดอินโดนีเซีย ยางพารา ผ้ าผื น
ในตลาดฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นต้ น ซึงแนวทางในการปรั บตัวของสินค้ าเกษตร ได้ แก่ การเพิ มผลผลิตต่อไร่ ไม่ว่าจะเป็ นการปรับปรุ งพันธุ์พืช
การพัฒนาระบบชลประทานและการใช้ เทคโนโลยีเข้ ามาช่วยในการเพาะปลูกและเก็บเกียว รวมถึงการแปรรู ปวัตถุดิบขั 'นต้ น
เพื อ สร้ างมูล ค่ า เพิ ม ให้ กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างการเกษตรอี ก ด้ ว ย ในส่ว นของแนวทางปรั บ ตัว ของสิ น ค้ า อุต สาหกรรมนั น'

ผู้ ประกอบการควรหัน มาแข่ ง ขัน ด้ า นคุ ณ ภาพแทนการแข่ ง ขัน ด้ า นราคา โดยใช้ ความคิ ด สร้ างสรรค์ แ ละนวัต กรรม
(Creativity & Innovation) ผลิตสินค้ าให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริ โภคและสังคมทีเปลียนแปลงไป
อย่างไรก็ตาม เป็ นทีน่าสังเกตว่า สาเหตุทีทําให้ สินค้ าส่งออกของไทยบางรายการแข่งขันได้ ยากนัน' ส่วนหนึงเป็ น
เพราะมี ปั ญ หาในทางปฏิ บัติที เ ป็ นข้ อ จํ า กัด ในการใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ ตกลง AFTA อาทิ ปั ญ หาเกี ย วกับ กฎว่ าด้ ว ย
แหล่งกําเนิดสินค้ า มาตรการทางการค้ าทีมิใช่ภาษี (NTMs) การทีบางประเทศยังคงปกป้ องผู้ผลิตในประเทศของตน รวมทัง'
การทีผ้ ปู ระกอบการของไทยขาดความรู้ความเข้ าใจเกียวกับข้ อตกลง AFTA เป็ นต้ น ซึง เป็ นปั ญหาทีต้องเร่งแก้ ไขเพือให้ การใช้
ประโยชน์จาก AFTA มีมากขึ 'น
สําหรับการเปิ ดเสรี ด้านบริ การ แม้ ว่าสิงคโปร์ มีศกั ยภาพในด้ านบริ การสูงทีสดุ ในอาเซียนและน่าจะได้ ประโยชน์มาก
ที สุ ด จากการเปิ ดเสรี ด้ านบริ ก าร โดยเฉพาะในสาขาโทรคมนาคมและคอมพิ ว เตอร์ การขนส่ ง ทางอากาศและ
โลจิสติกส์ ซึง สิงคโปร์มีความพร้ อมทังทางด้
'
านโครงสร้ างพื 'นฐานและเทคโนโลยีทีทนั สมัยเหนือประเทศอืนในอาเซียน รวมทัง'
ไทยอยู่มาก อย่างไรก็ตาม ไทยก็ มีศกั ยภาพสูงในการให้ บริ การในบางสาขา โดยเฉพาะสาขาการท่องเที ยว (Hospitality)
ซึง ไทยมีจดุ แข็งอยูห่ ลายด้ าน ทังทํ
' าเลทีตั 'ง ความหลากหลายของแหล่งท่องเทียว รวมทังการให้
'
บริ การทีเป็ นมิตรของคนไทย
ทีสร้ างความประทับใจแก่นักท่องเทียวชาวต่างชาติได้ เป็ นอย่างดี รวมถึงสาขาการแพทย์และบริ การด้ านสุขภาพ ไทยก็ มี
จุดแข็งไม่เพียงแต่มาตรฐานทีได้ รับการยอมรับในระดับสากล แต่ยงั มีจดุ เด่นด้ านราคาทีไม่สงู จนเกินไป (ตํากว่าสิงคโปร์ ค่อนข้ างมาก)
รวมทั 'งมีบริ การทางการแพทย์ทีหลากหลาย ทัง' ด้ าน Medical Care (บริ การรักษาทางการแพทย์) Health Care (บริ การดูแลสุขภาพทัวไป)
Aging Care (บริ การดูแลผู้สูงอายุ) และ Beauty Care (บริ การด้ านความงาม) ซึงล้ วนเป็ นธุรกิ จบริ การที ไทยจะได้ ประโยชน์
จากการเปิ ดเสรีภาคบริ การ
ขณะทีการเปิ ดเสรี ด้านการลงทุน ซึง จะเกิดขึ 'นอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 จะทําให้ การลงทุนทางตรงจากประเทศ
อาเซียนด้ วยกันเองเพิมมากขึ 'นและจะเป็ นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการขยายฐานการผลิตหรื อย้ ายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศอืนๆ ในอาเซียนซึง มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะผู้ประกอบการในสาขาเกษตรและเกษตรแปรรู ป รับเหมาก่อสร้ าง
เหมืองแร่ รวมทังภาคการผลิ
'
ตอืนทีนกั ลงทุนไทยมีความเชียวชาญ
นอกจากนี ' ยังมีประเด็นของการเปิ ดเสรีด้านการเคลื"อนย้ ายแรงงานฝี มือ ซึง เป็ นประเด็นทีน่าจับตามองอย่างยิง
เนืองจากการเปิ ดเสรี ดงั กล่าวอาจทําให้ แรงงานฝี มือในอาเซียนย้ ายจากประเทศทีมีค่าตอบแทนตํา (ประเทศในแถบอินโดจีน
ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย รวมถึงไทย) ไปยังประเทศทีมีคา่ แรงสูงกว่าและมีการใช้ ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย อาทิ สิงคโปร์ และ
มาเลเซีย ซึงหลายฝ่ ายเริ มเป็ นห่วงว่าการเปิ ดเสรี แรงงานฝี มือดังกล่าว จะทําให้ แรงงานผีมือของไทยในบางสาขาย้ ายไปทํางาน
ในมาเลเซี ยและสิ งคโปร์ โดยเฉพาะสาขาการแพทย์ แ ละวิ ศ วกร มีผ ลให้ ใ นอนาคตไทยอาจขาดแคลนแรงงานฝี มื อที มี
ส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศในระยะถัดไป นอกจากนัน' ในระยะยาว หากมีการขยายกรอบความร่ วมมือเป็ น ASEAN+3
หรื อ ASEAN+6 ก็มีความเป็ นไปได้ ว่าแรงงานฝี มือในบางสาขา อาทิ การเงินการธนาคาร รวมถึง IT จากประเทศเหล่านี '
จะเข้ ามาแย่งงานบุคลากรไทยมากขึ 'น
ในส่วนของการเปิ ดเสรี ด้านเงินทุน ปั จจุบ ันยังไม่มีร ายละเอียดของการเปิ ดเสรี ทีชัดเจน แต่ได้ มีการตกลงกัน
ในเบื 'องต้ นว่าจะเร่งพัฒนาตลาดทุนร่วมกันจนนําไปสูก่ ารรวมตัวของตลาดทุนในอาเซียน และยินยอมให้ มกี ารเคลือนย้ ายเงินทุน
โดยเสรี มากขึ 'น แต่ยงั คงต้ องใช้ เวลาอีกสักระยะหนึงก่อนจะเริ มเห็นเป็ นรู ปธรรม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทีกําลังจะเกิดขึ 'นอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2558 จะกลายเป็ นจุดเปลียนครัง' สําคัญของ
เศรษฐกิจไทยในทุกด้ าน ทังการค้
'
าสินค้ า การค้ าบริ การ การเคลือนย้ ายการลงทุน แรงงานและเงินทุน ทั 'งนี ' ภายใต้ ข้อตกลง AEC
มีแนวโน้ มทีไทยจะหันมาค้ าขายกับประเทศในภูมิภาคมากขึ 'น สวนทางกับประเทศตลาดหลักจะเริ มลดบทบาทลง ขณะที

การเปิ ดเสรี ด้านบริ การจะส่งผลให้ การแข่งขันในภาคบริ การรุ นแรงขึ 'น ซึงจะช่วยพัฒนาและเพิมบทบาทของภาคบริ การให้ เข้ ามา
มีสว่ นในการขับเคลือนเศรษฐกิจไทยมากขึ 'น ในส่วนของอุตสาหกรรมทีไทยเริ มจะสูญเสียความความสามารถในการแข่งขัน
ก็จําเป็ นทีจะต้ องย้ ายฐานการผลิตไปยังประเทศอืนๆ โดยเฉพาะประเทศเพือนบ้ าน เพือรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยใช้ โอกาสจากการเปิ ดเสรี ด้า นการลงทุนภายใต้ กรอบ AEC สําหรับ การเคลือนย้ ายแรงงานฝี มืออย่างเสรี จะส่งผลให้
การแข่งขันในตลาดแรงงานเป็ นไปอย่างเข้ มข้ น ซึงบุคลากรในวิชาชีพต่างๆ ของไทยจําเป็ นต้ องเร่ งพัฒนาทักษะเพื อรับมือกับ
การแข่งขัน ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิงด้ านภาษา ซึงบุค ลากรไทยยังเสีย เปรี ยบคู่แข่ งอืน ๆ ในอาเซีย นอยู่มาก รวมทัง'
การปรับ ตัว ให้ เ ข้ า กับมาตรฐานการทํา งานทีเ ป็ นสากล เช่น เดี ยวกับการเคลือนย้ ายเงิ นทุนเสรี ซึงจะมีส่วนทําให้ ค่าเงิ น
มีความผันผวนมากขึ 'น ผู้ประกอบการไทยจึงจําเป็ นต้ องปรับตัวในการบริ หารต้ นทุน และปิ ดความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนให้ ดี
ในส่วนของ ธสน. ซึงเป็ นหน่วยงานภาครัฐทีมีภารกิจหลักในการส่งเสริ มและสนับสนุนการค้ าการลงทุน ตลอดจน
บทบาทใหม่เพือการพัฒนา ก็พ ร้ อมทีจะเสริ มทัพในการต่อยอดธุรกิจไทยให้ ก้าวต่อไปภายใต้ บรรยากาศการค้ าการลงทุน
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่ว่าจะในมิติของการเดินเกมรุ กเพือสนับสนุนการส่ งออกสินค้ าของไทยไปตลาดที"มี
ศัก ยภาพและการลงทุ น ในต่ า งประเทศ โดยในส่ว นนี ' ธสน. พร้ อมที จ ะให้ ก ารสนับ สนุน ผู้ป ระกอบการด้ า นข้ อ มูล
อุตสาหกรรมทีไทยได้ เปรี ยบในประเทศอาเซียนแต่ละประเทศ พร้ อมทัง' สนับสนุนด้ านการเงิน ทัง' สินเชือเพือการส่งออก
สินเชือโครงการระหว่างประเทศ และสินเชือเพิมประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงสนับสนุนการบริ หารความเสียง อาทิ บริ การ
ประกันการส่งออก บริ การประกันความเสียงการลงทุน และบริ การด้ านอัตราแลกเปลียน ขณะเดียวกัน ธสน. ยังพร้ อมทีจะ
ดําเนินบทบาทในการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจที"ช่วยเพิ"มขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ ไม่ว่า จะเป็ น
โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โลจิสติกส์ รวมถึงโครงการด้ านพลังงานและพลังงานทดแทนต่างๆ นอกจากนี ' ธสน.
ยังเพิ มบทบาทในการสนั บสนุ นอุตสาหกรรมให้ พร้ อมแข่ งขัน รวมทัง0 อุ ตสาหกรรมที"มีมูลค่ าเพิ"มสูง ไม่ว่า จะเป็ น
การสนับสนุนการปรับโครงสร้ างอุตสาหกรรมเพื อเพิ มประสิท ธิ ภาพการผลิต การส่งเสริ มให้ ผ้ ูป ระกอบการหันมาลงทุน
ด้ านการประหยัดพลังงาน (Energy Saving) รวมถึงการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนการผลิตสินค้ า
ทีสอดคล้ องกับ Social Changes และ Global Trend เป็ นต้ น พร้ อมกันนี ' ธสน. ยังสร้ างเครื อข่ ายในประเทศเป้าหมาย
เพิ"มขึน0 เพื"อสนับสนุ นการค้ าการลงทุน ทัง' Buyer’s Bank Credit ซึงทาง ธสน. จะให้ วงเงินสินเชือกับธนาคารผู้ซื 'อ
ในต่างประเทศ เพือให้ ธนาคารผู้ซื 'อให้ สินเชือต่อกับผู้ซื 'อสินค้ าไทยในต่างประเทศ รวมถึงการสร้ างเครื อข่ายในลักษณะอืนๆ
กับสถาบันการเงินพันธมิตรในตลาดทีมีศกั ยภาพ ทัง' นี ' เพือเตรี ยมรองรับการค้ าการลงทุนในภูมิภาคภายใต้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทีจะทวีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจไทยมากขึ 'นเป็ นลําดับ

