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ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) ได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญ

ของกำรที่ประเทศไทยจะเข้ำสู่กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic  

Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558 เนือ่งจำก อำเซียน (ASEAN) เป็นกรอบควำมร่วมมอืที่

มคีวำมใกล้ชดิกบัประเทศไทยมำกทีส่ดุในด้ำนเศรษฐกจิ และเป็นตลำดส่งออกส�ำคญัอันดบัหนึง่

ของไทย โดยในปี พ.ศ. 2552 กำรส่งออกของไทยในตลำดอำเซยีนมสีดัส่วนเป็นร้อยละ 21.31 

ของมูลค่ำกำรส่งออกของประเทศ โดยไทยเป็นฝ่ำยได้ดุลกำรค้ำกับอำเซียนมูลค่ำ 7,791.22 

ล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ และมแีนวโน้มขยำยตัวมำกขึน้ในอนำคต ทัง้นี ้AEC มวีตัถปุระสงค์หลกั

ในกำรเป็นตลำด และฐำนกำรผลติเดียวกนั (ASEAN single market and production base) 

เพื่อให้มีกำรเคลื่อนย้ำยของสินค้ำ บริกำร กำรลงทุน เงินทุน และแรงงำนฝีมืออย่ำงเสรี 

มำกขึน้ รวมทัง้กำรส่งเสริม กำรรวมกลุม่สำขำส�ำคญัของอำเซยีนให้เป็นรปูธรรมมำกยิง่ขึน้ 

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ำ หำกมีกำรด�ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ข้ำงต้น ย่อมส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อผูป้ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) จำกกำรเข้ำมำด�ำเนนิธรุกจิของ 

ผูป้ระกอบกำรจำกอำเซียน ซ่ึงมคีวำมได้เปรียบในด้ำนเงนิทุน กำรบรหิำรจดักำร และเทคโนโลยี 

ตลอดจนข้อจ�ำกดัเกีย่วกบัองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ท�ำให้ผูป้ระกอบกำร SMEs ไม่สำมำรถปรบัตวัให้

เข้ำกบัสภำพแวดล้อมทำงกำรแข่งขนัทีเ่ปลีย่นแปลงไป หำกไม่ได้รบักำรช่วยเหลอืท่ีเหมำะสม

จำกภำครฐัโดยเฉพำะผูป้ระกอบกำร SMEs ภำคบริกำร บำงอตุสำหกรรมจะได้ประโยชน์จำก

ควำมแข็งแกร่งของภูมิภำค ตลำดที่ใหญ่ข้ึน และกำรค้ำขำยที่สะดวกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม 

บำงอุตสำหกรรมก็จะได้รับประโยชน์จำกกำรเปิดเสรีภำคภำยใต้ประชำคมเศรษฐกิจเช่นกัน  

ดังนั้น ผู้ประกอบกำรไทยจ�ำเป็นต้องมีควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

ให้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น กำรลงทุนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ รวมถึงกฏระเบียบ 

มำตรกำรต่ำงๆ  กำรเสรมิสร้ำงศกัยภำพของผูป้ระกอบกำรในทุกระดบั กำรปรบัปรงุ แก้ไข

กฎหมำยข้อบงัคบัต่ำงๆ ให้เอือ้ต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิ เป็นต้น

การศกึษาด้านการเปิดเสรภีาคบรกิารทีม่ผีลกระทบต่อ
การด�าเนนิธรุกจิของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
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8.1  ความน�า

กำรเปิดเสรภีำคบริกำร (Free flow of service) เป็นหนึง่ในกระบวนกำรส�ำคญัท่ีประเทศ

สมำชกิอำเซยีนมคีวำมตกลงร่วมกนัทีจ่ะผลกัดันให้เกดิข้ึน และก�ำหนดให้ประเทศสมำชกิยกเลกิ

ข้อจ�ำกดัทีเ่ป็นอุปสรรคต่อกำรค้ำบริกำรในอำเซียน เพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยควำมเป็นตลำด และ

ฐำนกำรผลิตเดียวกัน กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ กำรพัฒนำ

เศรษฐกจิอย่ำงเสมอภำค และกำรบูรณำกำรเข้ำกบัเศรษฐกจิโลก และเตรยีมพร้อมเพือ่กำรก้ำว

สู่ควำมเป็นประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน ในปี พ.ศ. 2558 กำรเปิดเสรภีำคบรกิำรมุง่ให้เกดิกำร

ค้ำบรกิำรระหว่ำงประเทศอำเซียนที่ไม่มข้ีอจ�ำกดัระหว่ำงกนั และเพือ่ให้กำรเปิดเสรภีำคบรกิำร

เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ อำเซียนได้ก�ำหนดให้มีกำรจัดท�ำกำรรับรองคุณสมบัติในกำร

ประกอบอำชีพ1 เพ่ือให้บุคลำกรในอำเซียนสำมำรถเดินทำงไปท�ำงำนระหว่ำงกันได้สะดวก 

มำกขึ้น เชื่อว่ำหำกกำรเปิดเสรีภำคบริกำรของอำเซียนมีควำมเสร็จสมบูรณ์ตำมที่ก�ำหนดไว้ 

ภมูทิศัน์ทำงเศรษฐกิจของภมูภิำคอำเซียน และประเทศในอำเซียนจะต้องเปลีย่นแปลงไปอย่ำง

ชัดเจน ซึง่จะท�ำให้ธุรกจิบริกำรในภมูภิำคจะมโีอกำสเติบโตมำกขึน้ มตีลำดที่ใหญ่ขึน้ มคีวำม

ร่วมมือระหว่ำงกนัมำกขึน้ รวมถงึกำรลงทนุร่วมกนัภำยใต้กฎระเบยีบและขัน้ตอนกำรลงทนุที่

มีควำมโปร่งใสมำกขึน้   

1Mutual Recognition Agreement (MRA) เป็นเกณฑ์กลำงในกำรยอมรบัคณุสมบตัขิองบคุลำกรใน

แต่ละอำชีพร่วมกันของประเทศสมำชิกอำเซียน เพื่อเปิดโอกำสให้บุคลำกรในอำเซียนสำมำรถไปท�ำงำนใน

ประเทศอืน่ได้สะดวกขึน้ ประเทศไทยได้ลงนำม MRA แล้ว 7 สำขำ คอื แพทย์ ทนัตแพทย์ พยำบำล นกั

บญัช ีวศิวกร สถำปนกิ ช่ำงส�ำรวจ ส�ำหรบัวชิำชพีด้ำนกำรท่องเทีย่ว สมำชกิ 9 ประเทศได้ลงนำมเรยีบร้อย

แล้ว โดยไทยเป็นประเทศเดยีวทีย่งัไม่ได้ลงนำม เนือ่งจำกตลอดเงือ่นไขต้องผ่ำนกำรพจิำรณำของรฐัสภำตำม

รฐัธรรมนญูก�ำหนด
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8.2  สาระส�าคัญในการเปิดเสรีภาคบริการ

กำรเปิดเสรภีำคบริกำรของอำเซียนด�ำเนนิกำรโดยกำรเจรจำเป็นรอบๆ2 โดยอยูภ่ำยใต้

กรอบควำมตกลงว่ำด้วยกำรค้ำบริกำรของอำเซียน (ASEAN Framework Agreement on 

Services: AFAS) ซึง่หลกักำรทีส่�ำคัญ คือ ประเทศสมำชิกอำเซยีนจะต้องเปิดเสรอีย่ำงก้ำวหน้ำ

เป็นล�ำดบั (Progressive Liberalization) รวมทัง้ให้สมำชกิเปิดเสรบีรกิำรภำยใน โดยทีส่มำชกิ

อำเซยีนมสีทิธิในกำรใช้กฎระเบียบภำยในประเทศ (Domestic regulation) เพือ่กำรก�ำกบัดแูล

ธุรกิจบริกำรภำยในประเทศของตนได้ ทั้งนี้แต่ละประเทศต้องมีกำรผูกพันในกำรเปิดเสรีให้มี

ควำมก้ำวหน้ำมำกขึน้ในแต่ละรอบกำรเจรจำ กำรเปิดเสรภีำคบรกิำรประกอบด้วยธรุกจิบรกิำร 

12 สำขำหลกั3 ดงันี้

• บรกิำรธุรกจิ ได้แก่ บริกำรวิชำชพี บริกำรด้ำนคอมพวิเตอร์ บรกิำรด้ำนกำรวจิยั 

• บรกิำรด้ำนอสงัหำริมทรัพย์ บริกำรให้เช่ำทรัพย์สนิ บรกิำรธรุกจิอืน่ๆ

• กำรสือ่สำร และโทรคมนำคม ได้แก่ กำรไปรษณย์ี กำรขนส่งเอกสำร โทรคมนำคม  

 กำรผลติสือ่

• กำรก่อสร้ำง และงำนวศิวกรรม ได้แก่ กำรก่อสร้ำงอำคำร กำรก่อสร้ำงงำนวศิวกรรม 

 โยธำ

• กำรจดัจ�ำหน่ำย ได้แก่ กำรค้ำส่ง กำรค้ำปลกี ตวัแทนกำรจ�ำหน่ำย แฟรนไชส์

• กำรศกึษำ ได้แก่ บริกำรกำรศึกษำในระดับกำรศกึษำต่ำงๆ 

• บรกิำรด้ำนสิง่แวดล้อม ได้แก่ บริกำรด้ำนสขุอนำมยั กำรก�ำจดัของเสยี กำรจดักำร 

 น�ำ้เสยี

• บรกิำรทำงกำรเงนิ ได้แก่ กำรประกนัภยั ธนำคำร และสถำบนักำรเงนิ

• บรกิำรสขุภำพ ได้แก่ โรงพยำบำล บริกำรสขุภำพ บรกิำรสงัคม 

2กำรเจรจำเปิดเสรีภำคบริกำรอยู่ภำยใต้คณะกรรมกำรประสำนงำนด้ำนบริกำรของอำเซียน  

(Coordinating Committee on Services: CCS) โดยรบัผดิชอบสำขำบรกิำรต่ำงๆ เช่น บรกิำรธรุกจิ ก่อสร้ำง 

กำรท่องเทีย่ว บรกิำรสขุภำพ ฯลฯ แต่ส�ำหรบับรกิำรด้ำนกำรเงนิจะอยูภ่ำยใต้กำรประชมุด้ำนกำรคลงั และ

บรกิำรขนส่งทำงอำกำศจะอยูภ่ำยใต้กำรประชมุกำรขนส่ง
3ธรุกจิภำคบรกิำร 12 สำขำหลกั ประกอบด้วย 128 สำขำย่อย ตำมกำรจดัประเภทสำขำบรกิำรของ

องค์กำรกำรค้ำโลก (Services Sectoral Classification List)
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• กำรท่องเทีย่ว ได้แก่ โรงแรม ร้ำนอำหำร ตวัแทนกำรท่องเทีย่ว มคัคเุทศก์ 

• บรกิำรนนัทนำกำร ได้แก่ สถำนบันเทงิ ห้องสมดุ พพิธิภณัฑ์ กำรกฬีำ 

• กำรขนส่ง ได้แก่ กำรขนส่งทำงทะเล กำรขนส่งทำงน�้ำ กำรขนส่งทำงอำกำศ  

 กำรขนส่งทำงรำง กำรขนส่งทำงถนน กำรขนส่งทำงท่อ บรกิำรจดัเกบ็สนิค้ำ

• บรกิำรอ่ืนๆ 

กำรเปิดเสรภีำคบรกิำรมจีดุมุง่หมำยอยูท่ีก่ำรยกเลกิหรือลดข้อจ�ำกดัทีเ่ป็นอปุสรรคต่อ

กำรค้ำของประเทศสมำชิกอำเซียน ซึ่งครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็นข้อจ�ำกัดในกำรเข้ำสู่ตลำด 

(Market access) และกำรปฏิบัติที่ไม่เท่ำเทียมกัน (National treatment) ระหว่ำงประเทศ

สมำชกิด้วยกนั ได้แก่   

• ข้อจ�ำกดัในกำรเข้ำสูต่ลำด (Limitation to Market Access: MA) เป็นมำตรกำร หรอื

 ข้อจ�ำกดัทีห่น่วยงำนของประเทศน�ำเข้ำบริกำรปฏบัิติกบัผู้ให้บรกิำรต่ำงชำต ิอนัเป็น 

 อุปสรรคต่อกำรให้บริกำรในตลำดภำยในประเทศน�ำเข้ำ โดยกฎระเบยีบต่ำงๆ ทีส่ร้ำง 

 เงือ่นไขในกำรเข้ำมำประกอบธรุกจิในประเทศ  เช่น กำรก�ำหนดจ�ำนวนผู้ให้บรกิำร  

 มลูค่ำกำรให้บรกิำร ปริมำณกำรให้บริกำร จ�ำนวนบุคลำกรผู้ให้บรกิำร และสดัส่วน 

 กำรถอืหุน้ในนติบุิคคล ซ่ึงในเร่ืองสดัส่วนกำรถอืหุน้ในนติบิคุคลนีอ้ำเซยีนได้ก�ำหนด 

 กรอบเวลำทีช่ดัเจนไว้ ดังนี้

 1. สำขำทีเ่ร่งรดั (Priority sector) ได้แก่ กำรท่องเทีย่ว กำรบรกิำรสขุภำพ บรกิำร 

  คอมพิวเตอร์ และโทรคมนำคม ต้องเปิดให้นักลงทนุอำเซยีนถอืหุ้นได้ไม่น้อยกว่ำ  

  51% ภำยในปี 2551 และไม่น้อยกว่ำ 70% ภำยในปี 2553

 2. สำขำโลจสิตกิส์ ต้องเปิดให้นกัลงทนุอำเซียนถอืหุน้ได้ไม่น้อยกว่ำ 49% ภำยใน 

  ปี 2551 และเพิม่เป็นไม่น้อยกว่ำ 51% ภำยในปี 2553 และไม่น้อยกว่ำ 70%  

  ภำยในปี 2556  

 3. สำขำอ่ืนๆ ต้องเปิดให้นักลงทนุอำเซียนถอืหุน้ได้ไม่น้อยกว่ำ 49% ภำยในปี 2551  

  และเพิม่เป็นไม่น้อยกว่ำ 51% ภำยในปี 2553 และไม่น้อยกว่ำ 70% ภำยใน 

  ปี 2558  

• กำรปฏบิตัทิี่ไม่เท่ำเทยีมกนั (Limitation on National Treatment: NT) เป็นมำตรกำร 

 หรอืข้อจ�ำกดัทีห่น่วยงำนของประเทศน�ำเข้ำบริกำรบังคบัใช้ หรอืปฏิบตักิบัผูใ้ห้บรกิำร 

 ต่ำงชำติ ซึ่งแตกต่ำงไปจำกกำรปฏิบัติกับผู้ให้บริกำรของประเทศตนเอง เช่น  

 ข้อก�ำหนดเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เงินลงทุนขั้นต�่ำ สัญชำติของผู้บริหำรนิติบุคคล  
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 กำรขอใบอนุญำต และจดทะเบียน กำรจ้ำงงำนคนในท้องถิน่ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี  

 มำตรกำรด้ำนภำษี 

กำรยกเลกิข้อจ�ำกดั หรือมำตรกำรทีเ่ป็นอปุสรรคต่อกำรเปิดเสรภีำคบรกิำร ภำยใต้กรอบ

ของ AFAS ก�ำหนดให้ครอบคลมุทัง้ 4 รูปแบบกำรให้บริกำร (Mode of supply) ได้แก่

1) กำรให้บริกำรข้ำมพรมแดน (Cross Border Supply) คือ กำรให้บริกำรข้ำม 

  พรมแดนหรอืประเทศ โดยทีผู่ใ้ห้บรกิำร และผูร้บับรกิำรยงัคงอยูใ่นประเทศของตน  

  แต่กำรบริกำรเกดิข้ึน โดยผ่ำนสือ่สำรข้ำมพรมแดนรปูแบบต่ำงๆ เช่น อินเตอร์เนต็

2) กำรใช้บริกำรในต่ำงประเทศ (Consumption Abroad) คอื ผูร้บับรกิำรเดนิทำง 

  จำกประเทศของตนเองไปยงัประเทศผู้ให้บรกิำร โดยทีผู่้ให้บรกิำรยงัคงอำศยัอยู่ 

  ในประเทศของตนเอง เช่น นกัเรียนเดินทำงไปศกึษำในสถำบนัศกึษำในประเทศ 

  ผู้ให้บรกิำร

3) กำรจดัต้ังธรุกจิให้บริกำร (Commercial Presence) คอื ผู้ให้บรกิำรจำกประเทศ 

  หนึง่เข้ำไปจดัต้ังกจิกำรในอกีประเทศหนึง่ เพือ่ให้บรกิำรผูบ้รโิภคในประเทศนัน้  

  เช่น นกัลงทนุ A เข้ำไปจดัต้ังบริษทัก่อสร้ำงในประเทศ 

4) กำรให้บริกำรโดยบุคคลเดินทำงไปให้บริกำร (Presence of Natural Persons)  

  คอื กำรให้บริกำรผ่ำนบุคคลธรรมดำ โดยทีผู่้ให้บรกิำรหรอืบคุคลธรรมดำเดนิทำง 

  ไปให้บริกำรในประเทศของผู้รับบริกำร เช่น แพทย์เดินทำงจำกประเทศตนไป 

  ท�ำงำนในโรงพยำบำลทีต่ัง้อยู่ในอกีประเทศหนึง่

8.3  ภาพรวมผลกระทบต่อ SMEs ไทยจากการเปิดเสรภีาคบรกิาร

กำรเปิดเสรภีำคบริกำร AEC Blueprint ก�ำหนดให้มกีำรตัง้เป้ำหมำยสำขำบรกิำรทีท่กุ

ประเทศจะต้องผกูพันเปิดเสรีในตำรำงข้อผกูพนักำรค้ำบรกิำร (Schedule of Commitment) ใน

อำเซยีน ซึง่กำรเปิดเสรีภำคบริกำรถอืเป็นกำรให้สทิธิประโยชน์ด้ำนกำรเข้ำสูต่ลำดให้กบัประเทศ

คู่เจรจำนั้น หมำยควำมว่ำ สมำชิกอำเซียนทุกประเทศจะได้รับประโยชน์จำกกำรเปิดเสรีใน

อำเซียนอย่ำงเท่ำเทียมกัน ตำมเจตนำรมณ์ของกำรประชุมระดับรัฐมนตรีอำเซียน (ASEAN 

Economic Ministers: AEM) และกำรประชมุในระดับต่ำงๆ ในอำเซยีน ดงันัน้เรือ่งใดๆ กต็ำม

ทีก่ำรประชมุอำเซยีนได้มมีต ิสมำชกิทกุประเทศมคีวำมจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ทีต้่องปฏบิตัติำม 
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กำรเปิดเสรภีำคบรกิำรภำยใต้กรอบ AFAS ได้ยดึหลกักำรเปิดเสรก้ีำวหน้ำตำมล�ำดบั 

(Progressive Liberalization) กล่ำวคือ ประเทศสมำชกิจ�ำเป็นจะต้องเพิม่ระดบักำรเปิดเสรีใน

ทุกรอบกำรเจรจำหรือทุกครั้งที่มีกำรเสนอตำรำงผูกพัน ขณะนี้ ประเทศสมำชิกก�ำลังด�ำเนิน

กำรในข้อผกูพันชดุที ่8 ซึง่ตำมกรอบเวลำจะต้องมกีำรเปิดให้นกัลงทนุอำเซยีนสำมำรถถอืหุน้

ในธรุกิจบรกิำรบำงสำขำของไทยได้เกนิกว่ำทีก่ฎหมำยไทยก�ำหนด คอืกำรอนญุำตให้อำเซยีน

ถอืหุน้ในสำขำบรกิำรเร่งรดั (PIS) (สำขำสขุภำพ e-ASEAN ท่องเท่ียว) ได้มำกขึน้ คอื อย่ำงน้อย

ร้อยละ 70 และส�ำหรับสำขำบริกำรที่เหลือให้อำเซียนถือหุ้นได้อย่ำงน้อยร้อยละ 51 โดย

ครอบคลมุสำขำบรกิำรไม่น้อยกว่ำ 80 สำขำ ซ่ึงข้อผกูพนัชดุที ่8 นี ้เริม่มนียัส�ำคญัต่อนกัลงทุน 

เพรำะไทยต้องเปิดให้ต่ำงชำตถิอืหุน้เกนิกึง่หนึง่ 

ปัจจบุนัไทยมกีำรใช้ตำรำงข้อผกูพนั เพือ่กำรเปิดตลำดกำรค้ำบรกิำรชดุที ่7 ซึง่ได้ยืน่

และมีผลบงัคบัใช้แล้วตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 มกีำรเปิดสำขำบริกำรใน 11 สำขำ คอื ด้ำนธรุกจิ 

ด้ำนกำรสื่อสำร ด้ำนกำรก่อสร้ำง ด้ำนกำรจัดจ�ำหน่ำย ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสิ่งแวดล้อม  

ด้ำนสขุภำพ ด้ำนท่องเทีย่ว ด้ำนนันทนำกำร วัฒนธรรมและกำรกฬีำ ด้ำนขนส่ง และด้ำนบรกิำร

อืน่ๆ ซึง่สำมำรถแยกเป็นสำขำย่อย ได้ทัง้หมด 143 รำยกำร  

กำรเปิดเสรภีำคบรกิำร แม้ว่ำจะช่วยสร้ำงควำมแขง็แกร่งให้กบัศกัยภำพในกำรแข่งขนั

ของประเทศโดยรวม บำงอตุสำหกรรมจะได้ประโยชน์จำกควำมแขง็แกร่งของภมูภิำค ตลำดที่

ใหญ่ขึ้น และกำรค้ำขำยที่สะดวกขึ้น แต่ก็จะมีอุตสำหกรรมภำยในประเทศบำงสำขำท่ีได้รับ 

ผลกระทบ ผูป้ระกอบกำรไทย โดยเฉพำะวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมจะต้องเผชญิกบั 

กำรแข่งขนัทีม่มีำกขึน้ จำกกำรเข้ำมำด�ำเนนิธรุกจิของผูป้ระกอบกำรจำกอำเซยีน ซึง่มคีวำม

ได้เปรยีบในด้ำนเงนิทนุ กำรบริหำรจดักำร และเทคโนโลย ีวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม

จ�ำเป็นต้องมีควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนให้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

อย่ำงไรกต็ำมผลกระทบเชงิลบทำงตรงทีจ่ะเกดิขึน้กบั SMEs ไทย สำมำรถสรปุได้ ดงันี้  

• จำกกำรทีป่ระเทศไทยจะต้องอนุญำตให้ผูป้ระกอบกำรอำเซยีนเข้ำมำด�ำเนนิธรุกจิโดย 

 ถอืหุน้ในธุรกจิบรกิำรได้ไม่น้อยกว่ำ 70% ภำยในปี 2558 รวมทัง้กำรลดข้อจ�ำกดั 

 ต่ำงๆ จะส่งผลให้มกีำรเข้ำมำจดัต้ังธรุกจิของต่ำงชำต ิ(ทัง้สญัชำตอิำเซยีนจรงิและ 

 ผู้ใช้สทิธิสญัชำตอิำเซียน) ซ่ึงมเีงนิทนุมำกกว่ำและมกีำรใช้เทคโนโลยท่ีีก้ำวหน้ำกว่ำ  

 ท�ำให้กำรแข่งขนัในประเทศมคีวำมรุนแรงมำกขึน้ SMEs ท่ีไม่มศีกัยภำพเพยีงพอ 

 อำจต้องยกเลกิธรุกจิไป  
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• ธุรกจิทีด่�ำเนนิกำรอยูแ่ล้วโดยมผีูถ้อืหุน้สญัชำตอิำเซยีนในสดัส่วนทีส่งูอยูแ่ล้ว กจ็ะม ี

 โอกำสทีผู่ถ้อืหุน้อำเซยีนอำจเพิม่สดัส่วนกำรถอืหุน้มำกขึน้ ท�ำให้สญูเสยีควำมเป็น 

 เจ้ำของธุรกจิของคนไทยได้ 

• ธุรกิจบำงสำขำที่มีกำรเปิดเสรีกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนมีฝีมือ (skilled labor) อำจ 

 ขำดแคลนบุคลำกรทีม่คีวำมสำมำรถที่ไปท�ำงำนในประเทศทีม่ผีลตอบแทนทีส่งูกว่ำ 

 ได้ อย่ำงไรกต็ำม กำรเปิดเสรแีรงงำนมฝีีมอืกเ็ป็นเพยีงกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้ 

 บคุลำกรอำเซยีนสำมำรถไปท�ำงำนในประเทศอืน่ๆได้สะดวกขึน้ แต่กย็งัคงต้องเป็น 

 ไปตำมกฎระเบียบ ข้อก�ำหนดของแต่ละประเทศทีม่ต่ีออำชพีนัน้ๆ 

อย่ำงไรกต็ำม ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบั SMEs ไทย จะมรีะดบัของผลกระทบทีเ่กดิขึน้

ต่ำงกนัไปในแต่ละอุตสำหกรรม ซ่ึง สสว. ได้จดัให้มกีำรศกึษำวเิครำะห์ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้

กับ SMEs ไทย จำกกำรเปิดเสรีภำคบริกำรภำยใต้ประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีนใน 3 สำขำบรกิำร 

ได้แก่ กำรท่องเที่ยว กำรบริกำรสุขภำพ และโลจิสติกส์ เพ่ือให้ SMEs รับทรำบเก่ียวกับ

สถำนกำรณ์กำรเปิดเสรทีีม่คีวำมเกีย่วข้อง และมคีวำมพร้อมในกำรรองรบักำรเปิดเสรทีีจ่ะเกดิขึน้ 

ในปี 2558

8.3.1  ผลประโยชน์ทีค่าดว่าประเทศไทยจะได้รับ

• อำเซียนเป็นกรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจที่มีควำมใกล้ชิดมำกที่สุด ประเทศ 

 สมำชิกอำเซียนหลำยประเทศเป็นเพื่อนบ้ำน มีพรมแดนที่คล้ำยคลึง มีสินค้ำและ 

 บริกำรที่สำมำรถเสริมซึ่งกันและกันได้ หรือมีสินค้ำบริกำรท่ีคล้ำยคลึงกัน ซ่ึงหำก 

 สำมำรถร่วมมอืกนั กจ็ะสำมำรถสร้ำงควำมขง็แกร่งในด้ำนอ�ำนำจกำรต่อรอง อนัจะ 

 น�ำมำซึง่กำรขบัเคลือ่นทำงเศรษฐกจิกำรค้ำทีม่คีวำมส�ำคญัยิง่

• กำรรวมกลุ ่มเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ท�ำให้เกิดตลำดในภูมิภำคท่ีม ี

 ขนำดใหญ่ โดยสำมำรถน�ำจุดแข็งของแต่ละประเทศมำเสริมกับจุดแข็งของ 

 ประเทศไทย เพือ่สร้ำงประโยชน์สงูสดุในกำรผลติ ส่งออกและบรกิำร ซึง่จะเกดิได้ก็ 

 ต่อเมื่อมีกำรเคลื่อนย้ำยปัจจัยกำรผลิตได้อย่ำงเสรีมำกขึ้น นอกจำกนี้ กำรเป็น 

 ประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน จะช่วยให้ประเทศสมำชกิมคีวำมเป็นปึกแผ่น และช่วย 

 สร้ำงอ�ำนำจกำรต่อรองในเวทต่ีำงๆ มำกขึน้
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• ประชำคมเศรษฐกจิอำเซียนจะช่วยส่งเสริมให้เกดิกำรขยำยตวัในด้ำนกำรค้ำ และกำร 

 ลงทุนของไทย เนื่องจำกกำรผลักดันมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือเป็นประชำคมเศรษฐกิจ 

 อำเซยีนจะก่อให้เกดิกำรยกเลกิหรืออปุสรรคในกำรเข้ำสูต่ลำด ไม่ว่ำจะเป็นอปุสรรค 

 ด้ำนภำษีหรือมำตรกำรทำงกำรค้ำอื่นๆ ที่มิใช่ภำษี เนื่องจำกประเทศสมำชิกจะ 

 แสวงหำควำมร่วมมือเพื่อลด / ขจัดอุปสรรคต่ำงๆ เหล่ำนั้น รวมถึงอ�ำนวยควำม 

 สะดวกทำงกำรค้ำ และกำรลงทนุระหว่ำงกนั

• ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนจะท�ำผู้ประกอบกำรไทยได้เริ่มปรับตัว และเตรียม 

 ควำมพร้อมกบัสภำวะแวดล้อมทำงเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป ผูป้ระกอบกำรจ�ำเป็น 

 ต้องเร่งปรบัตวัและใช้โอกำสทีเ่กดิจำกกำรลดอปุสรรคทำงกำรค้ำ และกำรลงทนุต่ำงๆ  

 ให้เกิดประโยชน์อย่ำงเตม็ที ่โดยเฉพำะสำขำทีไ่ทยมคีวำมพร้อม และมขีดีควำมสำมำรถ 

 ในกำรแข่งขนัสงู

• เสรมิสร้ำงขดีควำมสำมำรถของผูป้ระกอบกำรภำยในประเทศ จำกกำรใช้ทรพัยำกร 

 ในกำรผลติร่วมกนั และกำรเป็นพนัธมติรในกำรด�ำเนินธรุกจิระหว่ำงประเทศ จำกกำร 

 ขจัดอุปสรรคในด้ำนกำรค้ำ และกำรลงทนุระหว่ำงประเทศสมำชกิ

• ยกระดบัควำมเป็นอยูข่องประชำชนภำยในประเทศ จำกกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนงำน 

 ในด้ำนกำรลดอุปสรรคทัง้ด้ำนกำรค้ำ และกำรลงทนุ และกำรพฒันำทำงเศรษฐกจิ 

 อย่ำงเสมอภำค

8.3.2  ผลกระทบเชงิลบทีค่าดว่าจะเกดิขึน้กบั SMEs ไทยทีด่�าเนนิธรุกจิอยู่

• จำกกำรเข้ำมำจัดตั้งธุรกิจของนักลงทุนของประเทศสมำชิกอำเซียน (ทั้งสัญชำติ 

 อำเซียนจริง และผู้ใช้สิทธิสัญชำติอำเซียน) เน่ืองจำกมีเงินทุนมำกกว่ำ และม ี

 เทคโนโลยทีีก้่ำวหน้ำและมปีระสทิธภิำพกว่ำ ท�ำให้กำรแข่งขนัมคีวำมรนุแรงขึน้

• กำรสูญเสียควำมเป็นเจ้ำของธุรกิจของไทย เนื่องจำกธุรกิจที่มีสัดส่วนต่ำงชำติมำ 

 ลงทนุสูงอยู่แล้ว หรือใช้รูปแบบลกัษณะกำรมำด�ำเนินธรุกจิประเภท Nominee  ท�ำให้

 โอกำสทีผู่ถ้อืหุน้ต่ำงชำตเิพิม่ปริมำณกำรถอืหุน้

• กำรขำดแคลนแรงงำนที่มีฝีมือ (Skilled labor) เนื่องจำกธุรกิจบำงสำขำมีกำร 

 เคลือ่นย้ำยไปท�ำงำนในประเทศทีม่ผีลตอบแทนทีส่งูกว่ำ
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8.3.3  แนวทางการรองรับผลกระทบของ SMEs ไทย

• หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง โดยเฉพำะกระทรวงพำณชิย์ได้ด�ำเนนิกำรประชำสมัพนัธ์ และ 

 เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรมำอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งในรูปแบบของกำรจัดสัมมนำรับฟัง 

 ควำมเหน็ กำรจดัท�ำหนงัสอืเผยแพร่ข้อมลูกำรด�ำเนนิงำน กำรออกข่ำวประชำสมัพนัธ์ 

 ทำงสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ รวมถึงกำรออกไปบรรยำยให้ควำมรู้กับ 

 ผูป้ระกอบกำร และคณำจำรย์จำกสถำบันต่ำง ๆ  เพ่ือให้สำมำรถถ่ำยทอดประสบกำรณ์ 

 ต่อไปได้

• กำรจัดตัง้กองทนุ เพือ่กำรปรับตัวของภำคกำรผลติและบรกิำร ท่ีได้รบัผลกระทบจำก 

 กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ (ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วนัที ่8 พฤษภำคม 2550) เพือ่ให้ 

 ควำมช่วยเหลอืแก่ผูผ้ลติและผูป้ระกอบกำรในสนิค้ำเกษตรแปรรปู สนิค้ำอตุสำหกรรม  

 และบรกิำร ที่ได้รบัผลกระทบจำกกำรเปิดเสรกีำรค้ำ โดยมกีรมกำรค้ำต่ำงประเทศ 

 เป็นหน่วยงำนรับผดิชอบหลกั

• ปัจจบุนั รฐับำลได้จดัต้ังคณะอนุกรรมกำรก�ำกบัดแูลกำรเจรจำควำมตกลงกำรค้ำเสรี  

 ซึ่งก็ได้แต่งตั้งคณะท�ำงำนขึ้นมำโดยเฉพำะ เพื่อดูแลกำรเยียวยำแก่ผู ้ที่ได้รับ 

 ผลกระทบ โดยคณะท�ำงำนดังกล่ำวมปีระธำนผูแ้ทนกำรค้ำไทยเป็นประธำน และมี 

 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมกำร ได้แก่ กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงกำรคลัง  

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงำน รวมท้ังภำคเอกชน และผูท้รงคณุวฒุิ  

 โดยคณะท�ำงำนฯ มหีน้ำทีศึ่กษำ และประเมนิผลกระทบ รวมทัง้พจิำรณำมำตรกำร 

 เยยีวยำผูไ้ด้รับผลกระทบในทำงลบ ตลอดจนบรูณำกำรเยยีวยำของหน่วยงำนต่ำงๆ  

 ให้สอดคล้องกนั

• ปัจจุบนัมมีำตรกำรเยยีวยำทำงกำรค้ำหลกั 2 มำตรกำร ได้แก่ โครงกำรช่วยเหลอื 

 เพ่ือกำรปรบัตวัของภำคกำรผลติและภำคบรกิำร ท่ีได้รบัผลกระทบจำกกำรเปิดเสรี 

 ทำงกำรค้ำ ซ่ึงด�ำเนนิกำรโดยกระทรวงพำณชิย์ และกองทนุปรบัโครงสร้ำงกำรผลติ 

 ภำคเกษตร เพือ่เพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศ ซึง่ด�ำเนนิกำรโดย 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจำกน้ี ผูไ้ด้รับผลกระทบอำจเข้ำร่วมโครงกำรภำยใต้ 

 แผนแม่บทเพื่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพ และผลิตภำพของภำคอุตสำหกรรม 

 พ.ศ. 2551 - 2555 ซ่ึงด�ำเนนิกำรโดยกระทรวงอตุสำหกรรมได้อกีทำงหนึง่
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1. การท่องเที่ยว

กำรท่องเทีย่วเป็นอตุสำหกรรมทีส่�ำคัญต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศไทยเป็นอย่ำงยิง่ 

เป็นธรุกิจภำคบรกิำรทีม่ผีูป้ระกอบกำร SMEs จ�ำนวนมำก เป็นแหล่งกำรจ้ำงงำน และแหล่ง

รำยได้อนัดบัหนึง่ในภำคบริกำรของไทย เป็นอตุสำหกรรมที่ไทยมคีวำมแขง็แกร่งมำกท่ีสดุใน

อำเซยีน อย่ำงไรกต็ำม อำจกล่ำวได้ว่ำควำมแขง็แกร่งทีก่ำรท่องเทีย่วไทยม ีส่วนหนึง่มำจำก

กำรที่ไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่มีควำมสวยงำมและหลำกหลำย ซึ่งประเทศใน

อำเซยีนไม่มจีดุเด่นในส่วนนี ้ดังนัน้ กำรเปิดเสรีกำรท่องเทีย่วจงึมแีนวโน้มทีจ่ะมนีกัลงทนุจำก

อำเซยีนเข้ำมำลงทนุจ�ำนวนมำกขึน้

กำรเปิดเสรกีำรท่องเทีย่วภำยใต้ประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน ครอบคลมุสำขำย่อยดงันี้

• โรงแรม และกำรบริกำรทีพ่กัรูปแบบต่ำงๆ

• ร้ำนอำหำร เครือ่งดืม่ และบริกำรจดัเลีย้ง

• บรษิทัน�ำเทีย่ว และกำรจดัน�ำเทีย่ว

• มคัคเุทศก์

ผลกระทบจากการเปิดเสรีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1) กำรให้บริกำรข้ำมพรมแดน (Cross Border Supply) ได้แก่ กำรจองโรงแรม  

  โปรแกรมท่องเทีย่วผ่ำนทำงระบบอนิเตอร์เน็ต ปัจจบุนั ประเทศไทย และประเทศ 

  ในอำเซียนไม่ได้มีข้อก�ำหนดที่เป็นอุปสรรคในกำรด�ำเนินงำนในรูปแบบนี้  

  นกัท่องเทีย่วในแต่ละประเทศสำมำรถเลอืกใช้บรกิำรผ่ำนทำงระบบอนิเตอร์เนต็ 

  ได้โดยเสรีอยู่แล้ว กำรเปิดเสรีจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ อย่ำงไรก็ตำมใน 

  ปัจจุบนั ผูป้ระกอบกำรบริษทัน�ำเทีย่วไทยทีเ่ป็น SMEs ค่อนข้ำงได้รบัผลกระทบ 

ตำรำงที ่8.1 จ�ำนวน ผลติภณัฑ์มวลรวม และกำรจ้ำงงำนของผูป้ระกอบกำรโรงแรมและร้ำนอำหำร ปี 2553

จำนวน
(ราย)

การจางงาน
(คน)

SMEs ภาคบริการทั้งหมด

SMEs โรงแรมและรานอาหาร

สัดสวน

ผลิตภัณฑมวลรวม
(ลานบาท)

983,610

271,578

27.5

3,764,118

986,752

26.2

1,184,956

445,489

37.6
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  จำกกำรด�ำเนินงำนรูปแบบนี้อยู่แล้วพอสมควร เนื่องจำกปัจจุบันนักท่องเที่ยว 

  นิยมจองที่พัก ซื้อบัตรเข้ำชมสถำนท่องเที่ยวผ่ำนทำงระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ิม 

  มำกขึน้ ท�ำให้กำรใช้บริกำรจำกผูป้ระกอบกำรบรษิทัน�ำเทีย่วมปีรมิำณทีล่ดลง

2) กำรใช้บริกำรในต่ำงประเทศ (Consumption Abroad) ได้แก่ กำรทีน่กัท่องเทีย่ว 

  อำเซยีนมำใช้บริกำรท่องเทีย่วในประเทศไทย / นกัท่องเทีย่วไทยไปใช้บรกิำรใน 

  อำเซยีน เป็นรปูแบบกำรให้บรกิำรโดยปกตขิองธรุกจิท่องเทีย่ว กำรเปิดเสรจีงึ 

  ไม่ก่อให้เกดิผลกระทบ

3) กำรจดัต้ังธรุกจิให้บริกำร (Commercial Presence) ได้แก่ กำรทีผู่ป้ระกอบกำร 

  อำเซยีนเข้ำมำจดัต้ังธรุกจิในประเทศไทย / ผูป้ระกอบกำรไทยไปจดัตัง้ธรุกจิ เป็น 

  รปูแบบทีจ่ะสร้ำงผลกระทบให้ผูป้ระกอบกำรไทยมำกทีส่ดุ เนือ่งจำกประเทศไทย 

  มทีรพัยำกรในกำรท่องเทีย่วทีพ่ร้อมกว่ำประเทศอืน่ ซึง่จะจงูใจให้นกัลงทนุจำก 

  อำเซยีนเข้ำมำประกอบธรุกจิในไทยมำกขึน้ 

   • ธรุกจิโรงแรม และทีพ่กัคำดว่ำจะมกีำรเข้ำมำจดัตัง้ธรุกจิมำกขึน้ โดยเฉพำะ 

    กำรลงทนุทีม่เีงนิลงทนุสงูกว่ำ 

   • ธรุกจิร้ำนอำหำรอำจมกีำรเข้ำมำจดัตัง้ธรุกจิบ้ำง แต่คำดว่ำไม่ได้มจี�ำนวน 

    มำกนกั  

4) กำรให้บริกำรโดยบุคคลเดินทำงไปให้บริกำร (Presence of Natural Persons)  

  ได้แก่ กำรที่บุคลำกรจำกอำเซียนเดินทำงมำท�ำงำนในไทย / บุคลำกรไทย 

  เดินทำงไปท�ำงำนในอำเซียนโดยอำเซียนได้จัดท�ำ MRA ส�ำหรับบุคลำกรด้ำน 

  ท่องเท่ียว 32 ต�ำแหน่งงำนเรียบร้อยแล้ว (23 ต�ำแหน่งงำนส�ำหรบัธรุกจิโรงแรม 

  ทีพั่ก และ 9 ต�ำแหน่งงำนส�ำหรับธรุกจิน�ำเทีย่ว) อย่ำงไรกต็ำม กำรเคลือ่นย้ำย 

  บุคลำกรน้ีเป็นรูปแบบที่ผู ้ประกอบกำรไทยไม่ได้กังวลนัก เนื่องจำกอำจได้ 

  ประโยชน์จำกกำรเข้ำมำของผู้บริหำรระดับกลำงท่ีมีควำมสำมำรถในด้ำนกำร 

  บรหิำรจดักำรและด้ำนภำษำ แต่ส�ำหรบับคุลำกร / แรงงำนไทยทีท่�ำงำนอยู่ใน 

  ธุรกิจท่องเที่ยวจะมีควำมกังวล เนื่องจำกอำจได้รับผลกระทบจำกกำรที่จะถูก 

  บคุลำกรจำกอำเซียนเข้ำมำแย่งต�ำแหน่งงำน 
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   • ธุรกจิโรงแรม และทีพ่กั คำดว่ำ จะมกีำรเคลือ่นย้ำยแรงงำนมำก เนือ่งจำก 

    เป็นธุรกจิทีม่คีวำมเป็นสำกล ต้องกำรบุคลำกรทีม่ทีกัษะด้ำนภำษำ

   • มัคคุเทศก์ไทยยังไม่มีควำมพร้อมในกำรแข่งขันกับมัคคุเทศก์ต่ำงชำติ  

    รวมทั้งเป็นอำชีพสงวนที่หำกเปิดเสรีจะกระทบต่อกำรเผยแพร่วัฒนธรรม 

    ของไทยได้ จงึมคีวำมเป็นไปได้ทีป่ระเทศไทยจะขอสงวนกำรเปิดเสรอีำชพี 

    มคัคเุทศก์

ข้อเสนอแนะ 

• ส่งเสรมิให้ SMEs ไทยมกีำรศึกษำลูท่ำงในกำรลงทนุในประเทศอำเซยีนให้มำกขึน้  

 โดยภำครฐัให้กำรสนับสนุนควำมช่วยเหลอื เช่น สนิเชือ่ดอกเบีย้ต�ำ่ กำรจดัให้มรีะบบ 

 พีเ่ลีย้งโดยผูป้ระกอบกำรไทยทีป่ระสบควำมส�ำเร็จในกำรลงทุนในต่ำงประเทศ เป็นต้น 

• เสรมิสร้ำงศกัยภำพของนักศึกษำหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกบักำรท่องเท่ียวให้สำมำรถจบ

 กำรศกึษำแล้วสำมำรถปฏบัิตงิำนได้ทนัท ีโดยควรมกีำรฝึกอบรมในลกัษณะของกำร 

 ฝึกปฏบิตัคิวบคูไ่ปกบักำรเรียนกำรสอน (On the job training) รวมทัง้กำรพฒันำ 

 ทกัษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศทัง้ภำษำองักฤษ และภำษำประเทศอำเซยีนทีส่ำมำรถ 

 สือ่สำรได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

• ส่งเสริมให้เกิดกำรท่องเที่ยวทำงเลือก และมีกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองท่ีหลำกหลำยขึ้น  

 เช่น กำรท่องเทีย่วเชงิสขุภำพ กำรพ�ำนกัแบบระยะยำว (Long stay) ส�ำหรบัผูส้งูอำยุ  

 กำรท่องเทีย่วเชงิเกษตร

• ยกระดบัควำมรูแ้ละทกัษะของมคัคเุทศก์ ให้มคีวำมรู ้ ควำมเข้ำใจในประวตัศิำสตร์ 

 และวัฒนธรรมไทยที่ลึกซึ้ง ทั้งนี้อำจปรับระเบียบกำรออกใบอนุญำต หรือต่อใบ 

 อนญุำตมคัคเุทศก์ให้สอดคล้องกบัระดับควำมรู้ควำมสำมำรถของมคัคเุทศก์

• ส่งเสรมิให้ SMEs มกีำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรตลำด และกำรประชำสมัพนัธ์ 

 ให้มำกขึ้น เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ท่ีนิยมกำรหำข้อมูลด้ำน 

 กำรท่องเทีย่ว กำรจองบริกำรผ่ำนทำงระบบอนิเตอร์เนต็  
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2.  การบรกิารสขุภาพ

กำรบรกิำรสขุภำพเป็นหน่ึงในสำขำบริกำรทีเ่ร่งรัดในกำรรวมกลุม่ ถงึแม้ว่ำ SMEs ไทย

ในสำขำบรกิำรสขุภำพจะยงัมบีทบำทต่อเศรษฐกจิไทยไม่มำกนกั หำกเปรยีบเทียบกับธรุกิจสำขำ

อืน่ แต่บรกิำรสขุภำพ และบริกำรทีเ่กีย่วข้องกบัสขุภำพของไทยก็ได้รบักำรยอมรบัระดบัสำกล

ในเรื่องคุณภำพมำตรฐำน รวมทั้งกำรมีรำคำค่ำบริกำรที่ไม่สูงเกินไปนัก โดยประเทศไทยได ้

มีนโยบำยผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงด้ำนสขุภำพในภมูภิำค (Medical Hub of Asia) 

ควำมพร้อมของ SMEs ไทยจึงเป็นเรื่องส�ำคัญในกำรสนับสนุนกำรเติบโตของธุรกิจบริกำร

สุขภำพ และธุรกจิทีเ่กีย่วเนือ่งอืน่ๆ  

กำรเปิดเสรกีำรบริกำรสขุภำพภำยใต้ประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน ครอบคลมุสำขำย่อย

ดงันี้

• บรกิำรโรงพยำบำล

• บรกิำรอ่ืนทีเ่กีย่วกบัสขุภำพ

• บรกิำรทำงสงัคม เช่น สถำนรับดแูลเด็ก ผูส้งูอำย ุคนพกิำร

• บรกิำรทีเ่กีย่วเนือ่งกบัสขุภำพ เช่น สปำ นวดแผนไทย 

ผลกระทบจากการเปิดเสรีต่อการบริการด้านสขุภาพ

1) กำรให้บริกำรข้ำมพรมแดน (Cross Border Supply) ได้แก่ กำรให้บรกิำรด้ำน 

  สขุภำพข้ำมประเทศโดยผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ ซึง่ในปัจจบุนัประเทศไทยยงัไม่ม ี

  บริกำรในรูปแบบนี้ โดยในอำเซียนฟิลิปปินส์เป็นประเทศท่ีมีชื่อเสียงในกำรให้ 

  บรกิำรจดัท�ำเอกสำรทำงกำรแพทย์ (Medical transcription) โดยเป็นกำรให้บรกิำร 

ตำรำง 8.2  จ�ำนวน ผลติภณัฑ์มวลรวม และกำรจ้ำงงำนของผูป้ระกอบกำรด้ำนบรกิำรสขุภำพ
 และสงัคมสงเครำะห์ ปี 2553

จำนวน
(ราย)

การจางงาน
(คน)

SMEs ภาคบริการทั้งหมด

SMEs บริการสุขภาพและสังคมสงเคราะห

สัดสวน

ผลิตภัณฑมวลรวม
(ลานบาท)

983,610

7,669

0.78

3,764,118

66,933

1.78

1,184,956

21,626

1.83
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  แก่ลูกค้ำในสหรัฐอเมริกำ เนื่องจำกมีทกัษะควำมสำมำรถด้ำนภำษำองักฤษที่ดี  

  มต้ีนทนุในกำรด�ำเนนิงำนทีต่�ำ่กว่ำ แม้ว่ำมลูค่ำของธรุกจิดงักล่ำวในฟิลปิปินส์จะ 

  ยงัไม่สงูมำกนกั แต่กม็แีนวโน้มกำรเติบโตทีดี่ อย่ำงไรกต็ำมหำกพจิำรณำกำรให้ 

  บรกิำรระหว่ำงประเทศอำเซียนด้วยกนัจะมโีอกำสค่อนข้ำงน้อย เนือ่งจำกประเทศ 

  ในอำเซยีนไม่ได้มคีวำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยหีรอืกำรแพทย์ท่ีก้ำวหน้ำมำกนกั 

2) กำรใช้บรกิำรในต่ำงประเทศ (Consumption Abroad) ได้แก่ กำรเดนิทำงไปรบั 

  บรกิำรด้ำนสขุภำพในประเทศอำเซยีน หรอืกำรทีล่กูค้ำจำกอำเซยีนเดนิทำงมำ 

  รบักำรรกัษำในไทย ซ่ึงแต่ละประเทศก็ไม่ได้มข้ีอจ�ำกดัในกำรให้บรกิำรในรปูแบบ 

  นี ้ปัจจบุนัประเทศไทยนับว่ำเป็นประเทศในอำเซียนทีม่ชีำวต่ำงประเทศเข้ำมำรบั 

  บรกิำรทำงกำรแพทย์มำกทีส่ดุประเทศหน่ึง กล่ำวได้ว่ำประเทศไทยเป็นศนูย์กลำง 

  บรกิำรทำงกำรแพทย์ทีม่ช่ืีอเสยีงทีดี่ มคุีณภำพมำตรฐำนในกำรให้บรกิำรในระดบั 

  สำกล ซึ่งหำกกำรเปิดเสรีกำรให้บริกำรมีควำมสมบูรณ์ กำรเดินทำงระหว่ำง 

  ประเทศอำเซียนด้วยกันมีควำมสะดวกมำกขึ้น จะส่งผลให้มีลูกค้ำจำกประเทศ 

  เพ่ือนบ้ำนเข้ำมำรับบริกำรมำกขึน้ 

3) กำรจดัตัง้ธุรกจิให้บริกำร (Commercial Presence) ได้แก่ กำรทีผู่ป้ระกอบกำร 

  อำเซยีนเข้ำมำจดัต้ังธรุกจิในประเทศไทย / ผูป้ระกอบกำรไทยไปจดัตัง้ธรุกจิ ซึง่ 

  เป็นรปูแบบทีส่ร้ำงควำมกงัวลให้ผูป้ระกอบกำรไทยมำกทีส่ดุ อย่ำงไรกต็ำมกเ็ป็น 

  โอกำสที ่SMEs ไทยจะเข้ำไปลงทนุในประเทศอำเซยีนมำกขึน้  สปำเพือ่สขุภำพ  

  บรกิำรด้ำนสขุภำพ หรือสถำนเสริมควำมงำมของไทยทีเ่ป็น SMEs กม็ศีกัยภำพ 

  และมชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบัในตลำดอำเซยีน (นอกจำกโรงพยำบำลซึง่ส่วนใหญ่ 

  จะเป็นวิสำหกิจขนำดใหญ่) อย่ำงไรก็ตำมก็ยังมีควำมไม่มั่นใจในเร่ืองกฎหมำย  

  กฎระเบยีบในกำรจดัต้ังธรุกจิของต่ำงประเทศ

4) กำรให้บรกิำรโดยบุคคลเดินทำงไปให้บริกำร (Presence of Natural Persons)  

  ได้แก่ กำรที่บุคลำกรจำกอำเซียนเดินทำงมำท�ำงำนในไทย / บุคลำกรไทย 

  เดนิทำงไปท�ำงำนในอำเซยีน โดยอำเซยีนได้จดัท�ำ MRA ส�ำหรบัแพทย์ ทนัตแพทย์  

  และพยำบำลเรียบร้อยแล้ว อย่ำงไรกต็ำมกำรเข้ำมำท�ำงำนของบคุลำกรอำเซยีน 

  ในไทย หรอืกำรไปท�ำงำนในอำเซียนของบุคลำกรไทยกย็งัต้องปฏบิตัติำมระเบยีบ 

  หรอืข้อก�ำหนดของแต่ละประเทศ เช่น กำรมีใบประกอบวชิำชพี กำรเปิดเสรจีะ 

  เป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำคุณสมบัติ และกำรเดินทำงของ 



8-15รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

  บคุลำกรเป็นหลกั ส�ำหรบัในกรณกีำรทีบ่คุลำกรทำงกำรแพทย์จำกประเทศอำเซยีน 

  ไหลเข้ำมำท�ำงำนในไทยนั้นมีโอกำสค่อนข้ำงน้อย เนื่องจำกไทยมีค่ำตอบแทน 

  ต่อบคุลำกรทำงกำรแพทย์น้อยกว่ำสงิคโปร์ 

ข้อเสนอแนะ 

• กำรพัฒนำสำขำบริกำรสขุภำพ เพือ่พฒันำคุณภำพชวีติของประชำชน และพฒันำ 

 ทรพัยำกร เพือ่สร้ำงขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศจะต้องมนีโยบำยที่ 

 ชดัเจน

• เพ่ิมอุปทำนของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ให้เพยีงพอส�ำหรบักำรจดับรกิำรทีม่คีณุภำพ 

 ส�ำหรับคนในประเทศไทยและเพื่อรองรับควำมต้องกำรของชำวต่ำงชำติได้ โดยไม ่

 ส่งผลกระทบทีรุ่นแรงต่อกำรเข้ำถงึบริกำรทีม่คีณุภำพของคนไทย

• ส่งเสรมิให้ชำวต่ำงชำติได้รับควำมสะดวกมำกขึน้ในกำรเข้ำมำรบับรกิำรสขุภำพ เช่น  

 ปรบัปรงุกฎระเบียบ กระบวนกำร และขัน้ตอนในด้ำนกำรตรวจคนเข้ำเมอืง 

• ผลกัดนัให้มกีำรเจรจำต่อรองกบัประเทศคูค้่ำในกำรจดัท�ำควำมตกลงเขตกำรค้ำเสรี 

 เพื่อที่จะให้ผู ้ป่วยจำกประเทศคู ่ค้ำที่มำใช้บริกำรสุขภำพกับสถำนพยำบำลใน 

 ประเทศไทย สำมำรถเบิกจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลจำกระบบประกนัสขุภำพของภำครฐั 

 ได้เช่นเดยีวกบักรณทีี่ใช้บริกำรในประเทศคู่ค้ำ

• ส่งเสรมิบรกิำรทีเ่กีย่วข้องกบัสขุภำพทีม่ศัีกยภำพในกำรสร้ำงรำยได้ และทีม่บีคุลำกร 

 เพียงพอหรือสำมำรถผลติเพิม่ได้ง่ำยและรวดเรว็

• ส่งเสรมิกำรลงทนุในด้ำนบริกำรทีเ่กีย่วข้องกบัสขุภำพของผูป้ระกอบกำรชำวไทยใน 

 ต่ำงประเทศ ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้ว กฎระเบียบด้ำนกำรลงทนุในประเทศทีพ่ฒันำแล้วจะ 

 ไม่จ�ำกดักำรลงทนุ และกำรถอืหุน้ของคนต่ำงชำต ิ แต่จะมกีฎระเบยีบเรือ่งกำรจ้ำง 

 แรงงำน ซ่ึงภำครัฐควรมกีำรผลกัดัน เช่น กำรเจรจำต่อรองให้ผูป้ระกอบอำชพีบรกิำร 

 ด้ำนสปำ และนวดแผนไทย / นวดเพือ่บ�ำบัดรกัษำ ท่ีมทัีกษะท่ีเป็นท่ีต้องกำรของ 

 ต่ำงชำต ิสำมำรถเข้ำไปประกอบอำชพีในต่ำงประเทศได้โดยสะดวก เพือ่ทีจ่ะส่งเสรมิ 

 กำรแผ่ขยำยของธุรกิจบริกำรที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพของไทยในต่ำงแดน โดยอำจมี 

 กำรรบัรองมำตรฐำนวชิำชพีร่วมกนั (Mutual recognition) จดัท�ำมำตรฐำนวชิำชพีที่ 

 ต้องกำรจะส่งออก ให้เป็นทีย่อมรับในระดับสำกล โดยอำจด�ำเนนิกำรร่วมกนัระหว่ำง 

 กรมพัฒนำฝีมอืแรงงำน กรมพฒันำธรุกจิกำรค้ำ และกระทรวงสำธำรณสขุ
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3.  โลจสิตกิส์

โลจิสติกส์เป็นอุตสำหกรรมสนับสนุนที่ส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ให้กับทัง้ระดบัผูป้ระกอบกำร อตุสำหกรรม และประเทศ โลจสิตกิส์เป็นองค์ประกอบทีส่�ำคญั

ของต้นทนุสนิค้ำ ระบบโลจสิตกิส์ทีม่ปีระสทิธภิำพจะช่วยให้ธรุกจิมต้ีนทนุกำรด�ำเนนิงำนที่ได้

เปรยีบในกำรแข่งขนั ปัจจบัุนโลจสิติกส์ของประเทศไทยยังมีประสทิธภิำพค่อนข้ำงต�ำ่หำกเปรยีบ

เทียบกับประเทศสิงคโปร์และมำเลเซีย อย่ำงไรก็ตำมประเทศไทยมีควำมได้เปรียบด้ำน

ภูมิศำสตร์ที่มีพรมแดนติดกับประเทศในอำเซียนมำกที่สุด อีกท้ังเป็นประตูสู่ประเทศจีน  

นอกจำกนีก้ำรเปิดเสรสีนิค้ำของอำเซียน และควำมร่วมมอืในระดบัภมูภิำคในกำรพฒันำระบบ 

โลจสิตกิส์ร่วมกนั จะเป็นส่วนสนบัสนนุให้ธรุกจิโลจสิตกิส์ในภมูภิำคมกีำรเตบิโตมำกขึน้ ซึง่จะเป็น

ส่วนส�ำคญัในกำรทีจ่ะขบัเคลือ่นระบบโลจสิตกิส์ไทยให้เกดิกำรพฒันำได้

กำรเปิดเสรกีำรบรกิำรสขุภำพภำยใต้ประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน ครอบคลมุสำขำย่อยดงันี้

• กำรขนส่งสนิค้ำทำงทะเลระหว่ำงประเทศ

• กำรขนส่งสนิค้ำทำงถนนระหว่ำงประเทศ

• กำรขนส่งสนิค้ำทำงรำงระหว่ำงประเทศ

• กำรขนส่งเอกสำร และพสัดุ

• กำรขนถ่ำยสนิค้ำทำงทะเล

• กำรเกบ็รกัษำสนิค้ำ และคลงัสนิค้ำ

• ตวัแทนขนส่งสนิค้ำ

• กำรตรวจสอบสนิค้ำ

• กำรบรรจหุบีห่อ

ตำรำง 8.3  จ�ำนวน ผลติภณัฑ์มวลรวม และกำรจ้ำงงำนของผูป้ระกอบกำรกำรขนส่งและสถำนทีเ่กบ็สนิค้ำ 
     ปี 2553

จำนวน
(ราย)

การจางงาน
(คน)

SMEs ภาคบริการทั้งหมด

SMEs การขนสง สถานที่เก็บสินคา

สัดสวน

ผลิตภัณฑมวลรวม
(ลานบาท)

983,610

113,592

11.6

3,764,118

426,589

11.3

1,184,956

256,152

21.6
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ผลกระทบจากการเปิดเสรีต่ออตุสาหกรรมโลจสิตกิส์

1) กำรให้บริกำรข้ำมพรมแดน (Cross Border Supply) เป็นรูปแบบบริกำรที่ 

  ค่อนข้ำงเกิดขึ้นได้ยำกในกำรให้บริกำรขนส่งและคลังสินค้ำ ซ่ึงต้องมีตัวสินค้ำ 

  เข้ำมำเกีย่วข้อง กำรเปิดเสรีจงึไม่มผีลกระทบใดๆ

2) กำรใช้บริกำรในต่ำงประเทศ (Consumption Abroad) ได้แก่ กำรเดนิทำงไปใช้ 

  บรกิำรขนส่งหรือคลงัสนิค้ำในประเทศอำเซยีน / กำรมำใช้บรกิำรของลกูค้ำจำก 

  อำเซยีน ซ่ึงไม่ได้มกีฎหมำย กฎระเบียบใดทีจ่�ำกดักำรให้บรกิำรในรปูแบบนี ้กำร 

  เปิดเสรีจงึไม่มผีลกระทบใดๆ 

3) กำรจดัต้ังธรุกจิให้บริกำร (Commercial Presence) ได้แก่ กำรทีผู่ป้ระกอบกำร 

  อำเซยีนเข้ำมำจดัต้ังธรุกจิในประเทศไทย / ผูป้ระกอบกำรไทยไปจดัตัง้ธรุกจิ ซึง่ 

  เป็นรูปแบบที่สร้ำงควำมกังวลให้ผู้ประกอบกำรไทยมำกที่สุด อย่ำงไรก็ตำมใน 

  ปัจจุบัน มีกฎหมำยไทยหลำยฉบับที่มีกำรก�ำหนดให้ธุรกิจด้ำนกำรขนส่งและ 

  คมนำคมต้องมสีญัชำติไทย เช่น กฎหมำยเรอืไทย

4) กำรให้บริกำรโดยบุคคลเดินทำงไปให้บริกำร (Presence of Natural Persons)  

  ได้แก่ กำรที่บุคลำกรจำกอำเซียนเดินทำงมำท�ำงำนในไทย / บุคลำกรไทย 

  เดนิทำงไปท�ำงำนในอำเซียน อย่ำงไรกต็ำม กำรเคลือ่นย้ำยบคุลำกรนีเ้ป็นรปูแบบ 

  ทีผู่ป้ระกอบกำรไทยไม่ได้กงัวลนกั เนือ่งจำกอำจได้ประโยชน์จำกกำรเข้ำมำของ 

  บคุลำกรระดบับรหิำรทีม่คีวำมสำมำรถควำมเชีย่วชำญในด้ำนกำรบรหิำรจดักำร  

  เทคโนโลย ีและด้ำนภำษำ แต่ส�ำหรับบุคลำกร / แรงงำนไทยทีท่�ำงำนอยู่ในธรุกจิ 

  นี้จะมีควำมกังวล เน่ืองจำกอำจได้รับผลกระทบจำกกำรท่ีจะถูกบุคลำกรจำก 

  อำเซยีนเข้ำมำแย่งต�ำแหน่งงำน 

ข้อเสนอแนะ

• ส่งเสรมิให้ SMEs มกีำรสร้ำงเครือข่ำยพนัธมติรในกำรให้บรกิำรท้ังในประเทศ และใน 

 ประเทศอำเซยีน เพือ่ให้สำมำรถให้บรกิำรได้ครบวงจรในประเทศต่ำงๆ สำมำรถสนับสนุน 

 กำรมโีซ่อุปทำนโลจสิติกส์ระหว่ำงประเทศทีม่คีวำมสมบรูณ์ และมปีระสทิธภิำพ 

• ส่งเสรมิให้ SMEs ผู้ให้บริกำรด้ำนโลจสิติกส์มกีำรพฒันำบรกิำรทีม่ปีระสทิธภิำพที่ได้ 

 มำตรฐำน เช่น กำรพฒันำระบบกำรติดตำมสนิค้ำ กำรประกนัควำมเสยีหำย และ 

 กำรสญูเสยี
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• มกีำรก�ำหนดหน่วยงำนภำครัฐเพือ่เป็นหน่วยงำนศูนย์กลำงในกำรประสำนงำน

• มีกำรผลักดันกฎหมำยที่ส่งเสริมผู้ประกอบกำรไทย เช่น ผลักดันพระรำชบัญญัติ 

 ผู้ให้บรกิำรโลจสิติกส์ไทย พระรำชบัญญัติกำรจดัท�ำสญัญำ กำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 

 ภำคประชำชน 

• ควรปรบัปรงุ แก้ไข กฎหมำยในประเทศทีม่กีำรใช้งำนอยู ่ในกรอบกำรปฏิบตัท่ีิสำมำรถ 

 ปฏบิตัไิด้จรงิ และส่งเสริมผูป้ระกอบกำรไทย โดยไม่ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบกำรท�ำผดิ 

 กฎหมำย

• จัดท�ำมำตรฐำนกลำงในกำรให้บริกำรโลจิสติกส์ (ทำงบกและทำงรำง) รวมถึง 

 รำคำกลำง และมำตรฐำนอื่นๆ เพื่อใช้เป็นกรอบ และแนวทำงในกำรปฏิบัติ เช่น  

 มำตรฐำนกำรขนส่งทำงบก มำตรฐำนกำรบรรจภุณัฑ์ 

• ปรบัปรงุ และบรูณำกำรด้ำนธรุกจิขนส่งทำงรำง 

• รัฐบำลจัดท�ำแผนกำรพัฒนำพลังงำน และก�ำหนดยุทธศำสตร์ให้ชัดเจนเพ่ือให้ 

 ผูป้ระกอบกำรสำมำรถเตรียมควำมพร้อมทัง้ระยะสัน้ และระยะยำว 


