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ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

ตัวชี้วัดเชิงนโยบายในการพัฒนา SMEs อาเซียน
(ASEAN SMEs Policy Index)
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เป็นตวัชีว้ดัความมปีระสทิธภิาพในการพฒันา SMEs ในด้านต่างๆ โดยเป็นการสานต่อ

เจตนารมณ์ของสมาชกิที่ได้แสดงไว้ในพมิพ์เขยีวนโยบายของอาเซยีนด้านการพฒันาวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมและในแผนปฏบัิติการเชงิกลยทุธ์อาเซยีนเพือ่การพฒันา SMEs ปี 

2553-2558 ที่ได้ก�าหนดมาตรการทีเ่ป็นรูปธรรม เพือ่จดัการเรือ่งนโยบายเร่งด่วนที่ได้เน้นไว้ 

5 ส่วน คอื (1) การเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ (2) การอ�านวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการในแง่ต่างๆ 

(3) การพัฒนาเทคโนโลย ี(4) การส่งเสริมผูป้ระกอบการ และ (5) การพฒันาทรพัยากรมนษุย์  

ตวัชีว้ดัเชงินโยบายในการพฒันา SMEs อาเซยีน
(ASEAN SMEs Policy Index)

บทที่ 5

5.1 มิตินโยบายเศรษฐกิจมหภาคและสภาพแวดล้อมของธุรกิจ

ตวัชีว้ดัทีบ่่งชีปั้ญหาทีอ่าจเกดิขึน้ ได้แก่

5.1.1  ความอ่อนแอของเศรษฐกจิมหภาคในประเทศ

ความบกพร่องของเศรษฐกจิในแต่ละประเทศอาจพจิารณาในแง่ของระบบการเงนิและ

การคลงัซึง่มคีวามเชือ่มโยงกบัปัจจยัต่างๆ อาท ิการเติบโตด้านการเงนิ การเตบิโตของสนิเชือ่ 

อตัราเงนิเฟ้อ อัตราดอกเบ้ีย สภาพคล่องด้านการเงนิ การขาดดลุงบประมาณ การใช้จ่ายของ

ภาครฐั และสนิเชือ่ทีร่ะบบธนาคารให้กบัภาครัฐ

5.1.2  ความอ่อนแอจากภายนอก

การคัดเลือกปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อความบกพร่องของเศรษฐกิจมหภาคสามารถ

พจิารณาในแง่ของสาเหตุทีท่�าให้เกดิความบกพร่องและปัจจยัท่ีท�าให้เกดิวกิฤต ซึง่รวมถงึ อัตรา

แลกเปลีย่นเงนิตรา ดลุบญัชเีดนิสะพดั การเปลีย่นแปลงข้อตกลงทางการค้า ความแตกต่าง
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ของอตัราดอกเบีย้ในประเทศและต่างประเทศ การเปลีย่นแปลงของระดบัและโครงสร้างการไหล

เข้ามาของเงนิทนุจากต่างประเทศ และตวัแปรอืน่ๆ เช่น อตัราส่วนของการมเีงนิในกองทนุ

ส�ารองต่างประเทศ และความสมัพนัธ์ระหว่างขนาดของภาระหนีร้ะยะสัน้ภายนอก กบัสนิทรพัย์

ระยะส้ันภายนอก (ส�ารองอตัราแลกเปลีย่นสทุธ)ิ 

5.1.3  ความอ่อนแอภาคการเงนิ

ในกรณีที่ความอ่อนแอภาคการเงินเป็นตัวที่เป็นรากปัญหาวิกฤตการเงิน ตัวแปรที่

สามารถน�ามาพิจารณา ได้แก่ การเติบโตของสินเชื่อภาคเอกชน มาตรการเสรีทางการเงิน 

ระดับการเป็นหนี้ต่างประเทศระยะสั้นของธนาคารและระบบการเงินโดยรวม โครงสร้างอัตรา

ดอกเบีย้ในประเทศ การเปลีย่นแปลงในราคาของตราสารทนุ คณุภาพของสนิทรพัย์ธนาคารที่

วดัโดยปริมาณหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ และคุณภาพของการก�ากบัดแูล

5.1.4  ความอ่อนแอของอตัราแลกเปลีย่น

ระดับของอัตราแลกปลี่ยนจริงเป็นตัวชี้วัดความอ่อนแอและความยั่งยืนท่ีส�าคัญอีกตัว

หน่ึง ถึงอย่างไรกแ็ล้วแต่ระดับของอตัราแลกเปลีย่นเป็นตวัชีวั้ดทีม่คีวามซ�า้ซ้อน โดยทีต่วัชีว้ดั

นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการแข็งค่าจริงของเงินถูกขับเคลื่อนโดยผลที่เกิดจากด้าน

อุปทาน เช่น ความสามารถในการผลิตสินค้าที่ท�าการค้ากับต่างประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ว 

และในอีกทางหนึ่งการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดอาจเกิดจากการเติบโตของราคาในการบริโภค

สินค้าที่ไม่ได้เกดิจากการค้าระหว่างประเทศมอีตัราสงูมากแต่ปรากฎอยูไ่ม่นานนกั

5.2 มิติการสนับสนุนให้การจัดตั้งธุรกิจมีความรวดเร็วขึ้นและมีค่าใช้จ่ายน้อยลง  
 หรือการลด ภาระด้านกฎระเบียบและธุรการให้กับผู้ประกอบการ SMEs

5.2.1  การจดัตัง้ธรุกจิมคีวามรวดเร็วขึน้และมค่ีาใช้จ่ายน้อยลง

ในมตินิีจ้ะเน้นการพจิารณาถงึความส�าคญัของกระบวนการในการจดัตัง้ธรุกจิใหม่ ซึง่

อาจพิจารณาได้ใน 3 ประการ คือ (1) การปรับปรุงกระบวนการทางทะเบยีนซึ่งจะช่วยเพิ่ม
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จ�านวนการเกดิขึน้ของธรุกจิใหม่ (2) การจดัท�าระเบียบแบบแผนภาคธรุกจิเอกชนให้สามารถ

ใช้ประโยชน์และเข้าถงึการบรกิารทางธรุกจิ การจดัหาทางการเงนิ และการจดัหาของภาครฐั 

เพื่อเพ่ิมพูนโอกาสในการปรับปรุงผลผลิต และ (3) ระบบทะเบียนท่ีได้รับการปรับปรุงนั้น 

สามารถช่วยปรบัปรงุสภาพแวดล้อมโดยรวมของธรุกจิให้กบัภาคเอกชน และเป็นการยกระดบั

มาตรฐานการบรกิารของภาครัฐ

5.2.2  การออกกฎหมายและกฎระเบยีบทีดี่กว่า

ในประเทศส่วนใหญ่ผูป้ระกอบการ SMEs และผูป้ระกอบการรายใหญ่จะต้องอยูภ่ายใต้

กฎหมายและกฎระเบียบเดยีวกนั ซ่ึงอาจไม่มคีวามเหมาะสมกบั SMEs มากนกั เนือ่งจากขดี

ความสามารถของ SMEs ทีจ่ะด�าเนินการ เข้าใจ และปฏบิตัิให้เป็นไปตามกฎระเบยีบทีซ่บัซ้อน

น้ีมจี�ากดั ดงันัน้การท�าให้กฎระเบียบและกฎหมายต่างๆเข้ากบั SMEs มากขึน้ จะท�าให้การ

สนบัสนนุความเป็นผูป้ระกอบการและการเข้าสูต่ลาดกระท�าได้อย่างชดัเจนโปร่งใสมากขึน้ ซึง่

นับว่าเป็นส่วนประกอบส�าคัญในการพฒันา SMEs 

5.3 มิติการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

สามารถประเมนิได้ใน 3 มติิ คือ

5.3.1  กรอบนโยบายทีเ่หมาะสมส�าหรับภาคการเงนิ การมกีลไกการสนบัสนนุทีด่�าเนนิ

การอย่างเข้มแข็งจากภาครัฐ และการมีการขยายแหล่งการเงินจากภายนอกให้กับ SMEs  

ซึง่รวมถงึปัจจัยต่างๆ ดังนี ้การประกนัสนิเชือ่ กองทนุเพือ่การจดัตัง้ธรุกจิ กองทนุเฉพาะเพือ่

ผูป้ระกอบการ SMEs สนิเชือ่เพือ่รายย่อย สนิเชือ่เช่าซ้ือ และการเข้าถงึตลาดทนุ 

5.3.2  กรอบการก�ากับดูแลและกฎหมายที่ให้การสนับสนุน ซึ่งรวมถึง ข้อก�าหนด 

ในเรือ่งหลกัทรพัย์ค�า้ประกนั และสทิธขิองผูกู้ ้เป็นต้น

5.3.3  โครงสร้างภาคการเงินที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว และการเสริมสร้างขีดความ

สามารถของสถาบนัการเงนิ ซ่ึงรวมถงึ โครงการให้ความรูท้างด้านการเงนิ ส�านกังานข้อมลู

เครดติ และการเพ่ิมขดีความสามารถและการให้ค�าปรึกษาแก่สถาบนัทางการเงนิ
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5.4 มิติเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

5.4.1  การส่งเสรมิการเผยแพร่เทคโนโลยี

อาเซียนควรปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี (โดยการ

ประกาศใช้เป็นกฎหมาย การให้รางวัลจงูใจและการให้เปล่า) การส่งเสรมิถ่ายทอดความรูร้ะหว่าง

บริษัทซึ่งรวมถึงจากบริษัทข้ามชาติมาให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศ และการให้ 

ความรู้ข้ามเขตแดน โดยที่การจัดท�าตัวดัชนีการส่งเสริม ควรจะเน้นเป้าหมายไปยังบริษัท 

(SMEs และบรษิทัข้ามชาต)ิ องค์กรทีเ่ป็นกลางต่างๆ (เช่น หน่วยงานมาตรฐาน หน่วยงาน 

การถ่ายโอนเทคโนโลยี หน่วยงานการฝึกอบรม ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา และ

มหาวิทยาลัย) และหน่วยงานภาครัฐที่มีอ�านาจหน้าที่ก�ากับดูแลเกี่ยวกับการให้การสนับสนุน 

(รวมถึงการให้เปล่า) เพ่ือส่งเสริมการถ่ายโอนเทคโนโลยี

5.4.2  การให้มีความร่วมมอืเพือ่จดัให้มกีารวจิยัและพฒันาความรู้ในเชงิพาณชิย์

สิ่งแรกที่ส�าคัญ คือ การให้ความรู้ที่จ�าเป็นแก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อสามารถม ี

ส่วนร่วมในกจิกรรมทีต้่องอาศยัความรู้ ซ่ึงการมคีวามรู้ท�าให้เกดิมลูค่าเพิม่ขึน้ได้มาก ประการ

ที่สองที่ส�าคัญ คือ การให้ผู ้ประกอบการ SMEs มีศักยภาพในการเข้าถึงความรู้ อาทิ  

การมกีรอบแนวคดินโยบายสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยีในมหาวทิยาลยั ผูบ่้มเพาะทางธรุกจิ 

และห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การสนับสนุนบริษัทที่ท�า 

ด้านเทคโนโลยทีีก้่าวหน้ามาก เช่น ในแถบซิลคิอน วอลเลย์ เส้นทางสาย 128 และทีอ่ทุยาน

อตุสาหกรรมวทิยาศาสตร์ชนิช ู(ไต้หวนั) ทีม่ผีูบ่้มเพาะทางธรุกจิได้กลายเป็นผูบ้รหิารโครงการ

บรษิทัใหม่ๆ หลายแห่ง สิง่ส�าคญัประการทีส่าม คือ การพฒันาเศรษฐกจิซึง่มรีะบบเทคโนโลยี

สูงให้สัมพันธ์กบัข้อตกลงทางการค้าในประเดน็ทรัพย์สนิทางปัญญา 

5.4.3  การส่งเสรมิเครือข่ายการรวมกลุม่ระหว่างบริษทั

นโยบายในการส่งเสริมเครือข่ายการรวมกลุ่มน้ีควรก�าหนดเป้าหมายท่ีการจัดท�า

โครงสร้างพ้ืนฐานการส่งข้อมลูเทคโนโลยคีวามเร็วสงูระดับทัว่ประเทศ (เช่นเดยีวกบัในประเทศ
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สงิคโปร์) หรอืในเขตทีส่�าคัญต่างๆ และมกีารเชือ่มโยงกบัมหาวทิยาลยั ห้องปฏบิตักิารวจิยัและ

พฒันา และผูบ่้มเพาะทางธรุกจิ หากภาครฐัสามารถด�าเนนินโยบายในการส่งเสรมิเครอืข่าย

การรวมกลุม่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพจะท�าให้ผูป้ระกอบการ SMEs 

• มีการติดต่อและประสานงานกันอย่างเข้มแข็งเพ่ือให้เกิดเครือข่ายท่ีมีประสิทธิผล 

 ระหว่างบริษทั องค์กรทีเ่ป็นกลาง และหน่วยงานของรฐับาล 

• มคีวามพงึพอใจในการที่ได้เข้ามาผนกึก�าลงัเครอืข่ายธรุกจิทีเ่ข้มแขง็ 

• ให้ความส�าคัญต่อการรวมกลุ่มที่เหนียวแน่น โดยมีการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และ 

 การด�าเนนิงานใหม่ๆอยูเ่สมอ

5.4.4  นวตักรรมและการเรียนรู้ด้านการเงนิ

เมื่อพิจารณาจากการเป็นสินค้าสาธารณะโดยตัวของเทคโนโลยีแล้ว บทบาทของ 

การเงนิภายนอกเป็นเรือ่งทีส่�าคญั ทัง้นี ้การให้การสนบัสนนุต่างๆ สทิธปิระโยชน์ภาษี การให้เปล่า 

และการร่วมทุน ล้วนมีบทบาทส�าคัญมากในการริเริ่มให้มีหรือให้การสนับสนุนการยกระดับ

เทคโนโลยสี�าหรบัผูป้ระกอบการ SMEs เนือ่งจากผูป้ระกอบการ SMEs ขาดแคลนทรพัยากร

ทีจ่ะด�าเนนิการดงักล่าว ในขณะทีก่ารยกระดับเทคโนโลยเีป็นการด�าเนนิการส�าหรบัภาคเอกชน 

โดยบทบาทการสนบัสนนุของภาครัฐที่ให้แก่ผูป้ระกอบการ SMEs มกัมบีทบาทส�าคญัในช่วงปี

ของการก่อตัง้ SMEs ด้วยเหตนุี ้การพฒันาเทคโนโลย ีจงึขึน้อยูก่บัศกัยภาพของรฐับาลในการ

ดแูลรกัษา ตรวจตรา และประเมนิการด�าเนนิงานของนโยบายทีผ่่านมาด้วย และเนือ่งจากการ

เป็นสินค้าสาธารณะของเทคโนโลยี จึงต้องมีการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของ SMEs โดยใช้ 

ความรู ้สิง่จูงใจ การให้เปล่า และการร่วมทนุ เพือ่ให้มกีารปรบัยกระดบัเทคโนโลยี 

5.5 มิติการใช้ประโยชน์จากการเป็นตลาดเดียวมากขึ้น

5.5.1 การเพิ่มการรับรู้ของ SMEs เกี่ยวกับประโยชน์และข้อก�าหนดการเป็นสากล 

 โดยทัว่ไป และความเป็นสากลในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 2558  

ก้าวแรกทีส่�าคญัเพือ่ให้ SMEs ระดบัภมูภิาคสามารถรบัประโยชน์จากตลาดเดยีวของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้มากขึ้น คือ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลถึงประโยชน์ท่ีจะ 



46

บทสรุปผู้บริหาร

ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ได้รับในการเข้าสู่สากล ต้องท�าอะไรบ้างในการเข้าสู่สากล เหตุใดจึงเป็นเรื่องที่ดีแม้กับ 

ผูป้ระกอบการขนาดเล็ก ความท้าทายและข้อจ�ากดัทีส่�าคัญ การสนบัสนนุการประเมนิศกัยภาพ

ของบริษัทในการออกสู่สากล และการสื่อสารความก้าวหน้าในการด�าเนินงานของการเป็น

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ทัง้ในแง่ผลทีค่าดหวังและผลทีเ่กดิขึน้จรงิ รวมถงึผลประโยชน์ที่

จับต้องจากการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนในปี 2558 

5.5.2 การให้ข้อมูลที่มีคุณค่ามากเก่ียวกับตลาดและลูกค้าในประชาคมเศรษฐกิจ 

 อาเซยีน

ข้อจ�ากดัส�าคญัทีผู่ป้ระกอบการ SMEs กล่าวถงึในการเข้าถงึและการแข่งขนัในตลาด

ระดบัภมูภิาค คอื การขาดข้อมลูข่าวสาร โดยรวมถงึ ข้อมลูเกีย่วกบัลกัษณะของตลาด ข้อมลู

ศกัยภาพของลกูค้า และข้อมลูข้อตกลงความร่วมมอืต่างๆ ซ่ึงรวมถงึ กฎ ระเบยีบและขัน้ตอน

การด�าเนนิการในระดบัภมูภิาค นอกจากนี ้SMEs จ�านวนมากมคีวามสามารถทีจ่�ากดัในการใช้

ประโยชน์จากข้อมลู ดงันัน้วธิกีารทีจ่ะน�าเสนอข้อมลูเป็นประเดน็ทีค่วรพจิารณาด้วย 

5.5.3 การสนบัสนนุ SMEs  ให้ด�าเนนิการเชงิรุกในการแสวงหาโอกาสทางการตลาด 

 ในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  

มกีารด�าเนนิการหลายด้านทีส่ามารถช่วยผูป้ระกอบการ SMEs ให้สามารถระบโุอกาส

ทางธรุกิจได้ เช่น การสนบัสนนุกจิกรรมเชือ่มโยงทางการค้าและการจบัคูธ่รุกจิในภมูภิาค การ

ส่งเสริมการส่งออกและการค้าในประเทศที่สามารถดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพมาสู่ผู้จัดส่งสินค้า 

(Supplier) ในพืน้ทีไ่ด้ และการฝึกอบรมและการพฒันาทกัษะส�าหรับผูจ้ดัการ SMEs ท่ีด�าเนินงาน

ด้านการตลาดและการพัฒนาการตลาด 

5.5.4 โครงการพฒันาธุรกิจ เพือ่เพิม่พนูความสามารถในการแข่งขนัของ SMEs ระดบั 

 ภมิูภาคในตลาดประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

ตลาดระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่มีการแข่งขันที่สูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับ 

ผูป้ระกอบการ SMEs ทีม่คีวามสามารถและทรัพยากรทีจ่�ากดั การด�าเนนิการนโยบายต่างๆ ที่
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สนบัสนนุให้ SMEs สามารถแข่งขนัได้นัน้ อาจเป็นลกัษณะการเสรมิความแขง็แกร่งในทกัษะ

การบรหิารจดัการทีเ่กีย่วข้องกบัการเข้าสูส่ากล การปรับปรงุความสามารถและประสทิธภิาพใน

การผลิตที่แข่งขันได้ในระดับภูมิภาค และการเสริมสร้างขีดความสามารถเพ่ือให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลต่างๆ 

5.5.5 การเงนิเพือ่สนบัสนนุการเข้าสูส่ากลของ SMEs 

การเข้าถงึแหล่งเงนิทนุเป็นข้อจ�ากดัทีผู่ป้ระกอบการ SMEs มกัต้องเผชญิ โดยทีก่าร

เข้าถงึแหล่งเงนิทนุและการเข้าถงึข้อมลูยงัได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นข้อจ�ากดัส�าคญัสองข้อแรก

ทีผู่ป้ระกอบการ SMEs จะต้องเผชญิอยูเ่สมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่หากเป็นการแสวงหาแหล่ง

เงินทุนโดยระบบการเงินที่มีธนาคารเป็นหลัก จะยิ่งจ�ากัดการมีแหล่งเงินส�าหรับการประกอบ

ธุรกิจใหม่ของผู้ประกอบการ ดังนั้นการด�าเนินการด้านนโยบายจะเป็นส่วนส�าคัญในการช่วย

สนับสนนุการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ ไม่ว่าจะด�าเนินการโดยตรง (เช่น โครงการการเงนิส�าหรบัการ

ส่งออก) หรอื โดยการลดความเสีย่งทีรั่บรู้ได้ในด้านการลงทนุหรอืในการให้กูย้มืเชงิพาณชิย์ 

5.5.6 การส่งเสริมการเป็นพนัธมติร เครือข่าย และการรวมกลุม่ SMEs ทีเ่น้นด้าน 

 การส่งออก 

การด�าเนนินโยบายสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธรุกจิและองค์กรอตุสาหกรรม 

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการรวมกลุ่มวิสาหกิจ และอ�านวยความสะดวกในการเข้าร่วมของท้ัง 

ผู้ประกอบการขนาดใหญ่และขนาดเล็กในเครือข่าย และกลุ่มวิสาหกิจ ซึ่งจะช่วยให้เกิด 

การท�างานร่วมกนัทัง้ในแนวนอนและแนวตัง้

5.5.7 การเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านโลจิสติกส์และการอ�านวยความสะดวกทาง 

 การค้า 

เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับการแข่งขันในตลาดระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ 

ผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงอาจมีข้อก�าหนดและขีดความสามารถท่ีแตกต่างไปจากบริษัท 

ขนาดใหญ่ การด�าเนนิการเหล่านี ้ได้แก่ การเสริมสร้างความแขง็แกร่งให้กบัโครงสร้างพืน้ฐาน 
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(โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนเศรษฐกจิของภมูภิาคทีม่กีารพฒันาน้อยกว่า) การจดัท�าระบบการ

ขนส่งหลากหลายรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ การสนับสนุนให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวก (เช่น  

การจัดการและการคลังสินค้าที่มีการขนส่งผ่าน) การปรับปรุงกรอบนโยบาย และข้อมูลท่ี

เก่ียวข้องกบัการขนส่ง ตลอดจนการไหลเวียนของทางเดนิเอกสาร และการจดัท�าขัน้ตอนการ 

น�าเข้าและส่งออกให้ดขีึน้

5.5.8 การเสรมิสร้างขดีความสามารถเชิงนวตักรรมและความเป็นผูป้ระกอบการส�าหรบั 

 ตลาดและลกูค้าเกดิใหม่ในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

เป็นการช่วยพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์และธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับตลาดภูมิภาค  

ซึง่นโยบายในการเพิม่ขดีความสามารถในด้านนวัตกรรมด้านการตลาดรวมถงึ การอ�านวยความ

สะดวกให้เข้าถงึแหล่งเงนิทนุเพือ่ใช้ในเร่ืองนวตักรรม และการสนบัสนนุความเป็นผูป้ระกอบการ 

การพัฒนาทักษะการจัดการที่เกี่ยวกับนวัตกรรม การจัดท�าโครงสร้างพื้นฐานพิเศษ เช่น  

การจัดให้ม ี “อุทยานนวตักรรม” การสนบัสนนุการท�างานร่วมกนักบัสถาบนัการวจิยั และการ

อ�านวยความสะดวกการเชื่อมโยงกับลูกค้าในระยะแรก ในลักษณะการเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนด้าน

นวตักรรม (ได้แก่ บคุคลทีส่ามารถช่วยก�าหนดรูปแบบผลติภณัฑ์)

5.5.9 การส่งเสริมการเชื่อมโยงวิสาหกิจข้ามชาติในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับ  

 SMEs ระดบัภมูภิาค 

เสริมสร้างความแข็งแกร่งการเช่ือมโยงระหว่าง SMEs ระดับภูมิภาคกับวิสาหกิจ 

ข้ามชาต ิภายใต้กรอบแนวคิดการเสริมสร้างเครือข่ายการผลติระดบัภมูภิาคและห่วงโซ่อปุทาน

ระดบัโลกจะเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบันโยบายใน 2 ประเดน็ คอื การเสรมิสร้างขดีความสามารถ

ของ SMEs ในประเทศให้เป็นทีดึ่งดดูในฐานะทีเ่ป็นผูจ้ดัส่งสนิค้า และการบรกิารในเครอืข่าย

การผลิตนัน้ๆ (Supplier) และการด�าเนนิการทีมุ่ง่เน้นการชกัน�าให้วสิาหกจิข้ามชาตเิข้ามายงั

แหล่ง SMEs ระดบัภมูภิาคเพิม่มากขึน้
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5.6 มิติการพัฒนาและการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรมจะหมายรวมถงึ กจิกรรมต่างๆ ตัง้แต่ส่วน

ทีเ่น้นการศกึษาการเป็นผูป้ระกอบการหรือการเรียนรู้ในการเป็นผูป้ระกอบการ จนถงึการส่งเสรมิ

และเพ่ิมพูนการพัฒนาทกัษะให้กบัทัง้ผูเ้ป็นเจ้าของและแรงงานในสถานประกอบการนัน้ๆ 

5.6.1 กรอบแนวคิดนโยบายเพื่อการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial  

 Learning: EL)

มิติย่อยนี้มีความเชื่อมโยงกับปัจจัย ดังนี้ (ก) การประสานงานและการเป็นหุ้นส่วน

นโยบายของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีส่�าคัญ (ข) การจดัให้มทีรัพยากรสนบัสนนุนโยบายท่ีเพยีงพอ และ 

(ค) การประกาศชดัแจ้งในนโยบาย

5.6.2 การส่งเสริมการเรียนรู้การเป็นผูป้ระกอบการ (EL) กบัการศกึษาในระบบ

ตวัชีว้ดัส�าหรบัมติย่ิอยนี ้คอื การส่งเสริม EL ในการศกึษาในระบบ ได้แก่ (ก) สนบัสนนุ 

EL ในการศกึษาพ้ืนฐาน (ทัง้ในระดับประถมศึกษาและมธัยมศกึษา) (ข) สนบัสนนุ EL ในระดบั

อุดมศึกษา และ (ค) ให้ธุรกิจและสถาบันการศึกษาท�างานร่วมกันในเร่ืองการศึกษาการเป็น 

ผูป้ระกอบการ

5.6.3 การส่งเสริม EL ผ่านทางการศึกษานอกระบบ

ในประเทศสมาชกิอาเซียนหลายๆ ประเทศ เป้าหมายของการศกึษาขัน้พืน้ฐานยงัคง

ไม่สามารถบรรลุได้ แม้ว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาได้มีความก้าวหน้าในการปรับปรุงก็ตาม  

ดงันัน้ การส่งเสรมิ EL จ�าต้องขยายมากกว่าในชัน้เรียน ซึง่ผูท้ีต้่องการเรยีนรู ้EL กเ็ป็นผูท้ีอ่ยู่

นอกการศกึษาในระบบอยูแ่ล้ว
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5.7 การสร้างทุนมนุษย์ใน SMEs

ตวัชีว้ดัหลกัสองตวัส�าหรับมติย่ิอยนี ้ได้แก่ (ก) การจดัให้มแีละการเข้าถงึโอกาสในการ

ฝึกอบรม (ข) การประกนัคณุภาพ เร่ืองการจดัให้มแีละการเข้าถงึนัน้ มหีลายรปูแบบ กระจาย

กนัไปตามลักษณะทางภมิูศาสตร์ของโครงการฝึกอบรม แตกต่างกนัไปตามสถานท่ีจดัฝึกอบรม 

หรอืบางทีส่ามารถจัดรปูแบบการฝึกอบรมให้ข้อมลูและเอกสารฝึกอบรมทางออนไลน์

5.8 มิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการเข้าถึงข้อมูล

จากข้อมลูของธนาคารโลกในปี 2551 พบว่า ผูป้ระกอบการ SMEs เผชญิกบัความไม่

สมดุลของข้อมูลสองด้าน ทั้งจากตนเองที่พยายามเข้าถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจและ 

การตลาด และทัง้จากผู้ให้บริการ โดยทีก่ารได้รับข้อมลูทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัธรุกจิ เช่น โอกาส

ทางการตลาด แหล่งวตัถ ุ ภาษ ี การจดัท�าราคา และเร่ืองอืน่ๆ อาจมต้ีนทนุสงู ประกอบกบั 

ผู้ประกอบการขาดทรัพยากรในการเข้าถึงข้อมูล  นอกจากนี้องค์การพัฒนาอุตสาหกรรม 

แห่งสหประชาชาต ิ(The United Nations Industrial Development Organization: UNIDO) 

ยังได้รายงานในปี 2546 ว่า ผูป้ระกอบการ SMEs ในประเทศด้อยพฒันา (least developed 

country: LDC) ส่วนใหญ่ต้องทนกับการมีข้อมูลทางธุรกิจที่ไม่เพียงพอ โดยจะได้รับข้อมูล 

จากสถาบันอิสระซึ่งค่อนข้างล่าช้า ยากที่จะเข้าถึง มีขอบเขตจ�ากัด และขาดการบูรณาการ 

ของข้อมลู

5.9 มิติการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs มีบทบาทที่แข็งแกร่งในการก�าหนด 
 นโยบาย

ผูป้ระกอบการ SMEs ทีม่ปีระสทิธภิาพ มคีวามเป็นพลวตั และเข้มแขง็ จะเป็นสิง่ที่

ท�าให้มัน่ใจได้ว่าการพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิอยูบ่นฐานทีก่ว้างพอ มคีวามครอบคลมุ และ

ย่ังยืน เนือ่งจากสดัส่วนของผูป้ระกอบการ SMEs ต่อวสิาหกจิทัง้หมดมมีากกว่าร้อยละ 90 ใน

ประเทศส่วนใหญ่ โดยที ่SMEs ทีแ่ขง็แกร่งเป็นสิง่ส�าคญัต่อการสนบัสนนุการบรูณาการระดบั

ภมิูภาคให้ใกล้ชดิมากขึน้ ซึง่รวมถงึการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี 2558 ด้วย 
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อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการ SMEs ในอาเซียนยังต้องเผชิญกับความท้าทายด้าน 

การเงนิ ด้านโครงสร้าง และด้านอืน่ๆอกีมาก อกีทัง้มีการเข้าถงึแหล่งการเงนิทนุ เทคโนโลย ีและ

ตลาดได้อย่างจ�ากดั นอกจากนี ้ยงัคงมคี�าถามเกีย่วกบัเร่ืองจติวญิญาณการเป็นผูป้ระกอบการ

และทกัษะในการบรหิารของ SMEs ในอาเซียนว่ามเีพยีงพอหรอืไม่ ซึง่ปัญหาเหล่านีล้้วนเกดิ

ข้ึนจากการขาดข้อมลู การมคีวามสามารถที่ไม่เพยีงพอในการปฏบิตัิให้เป็นไปตามมาตรฐาน

และการรบัรอง และการไม่มสีภาพแวดล้อมแวดล้อมนโยบายท่ีน�าไปสูธ่รุกจิ โดยการจดัการกบั

ข้อจ�ากัดเหล่านีต้้องใช้การเฝ้าติดตามและประเมนิว่า นโยบายปัจจบุนัและแนวทางท่ีด�าเนนิการ

อยู่มปีระสทิธิผลในการเป็นตัวแทน SMEs และได้เพิม่พนูความแขง็แกร่งให้กบั SMEs ในระดบั

ภมูภิาคมากน้อยเพียงใด ดงันัน้อาเซียนจงึควรพจิารณาถงึความจ�าเป็นในการเป็นตวัแทนท่ีมี

ประสทิธิผล
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ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

ผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่มีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย
(High-Impact Sectors) 6 สาขา
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ในปี 2554 ส�านักงานส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ท�าการศกึษา

โครงการผลกระทบจากการรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ต่อกลุม่อตุสาหกรรม

ทีม่คีวามส�าคญัต่อระบบเศรษฐกจิไทย (High-Impact Sectors) โดยเป็นการศกึษาผลกระทบ

จากการรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) ต่อกลุม่อตุสาหกรรมทีม่คีวามส�าคญัต่อ

ระบบเศรษฐกจิไทย ซ่ึงกลุม่อตุสาหกรรม High Impact Sectors หมายถงึ กลุม่อตุสาหกรรม

ส�าคัญที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซ่ึงใน

แต่ละกลุม่อุตสาหกรรมจะมคีวามแตกต่างกนัเนือ่งจากปัจจยัหลายๆ ด้าน ดงันัน้การศกึษาจงึ

จ�าเป็นต้องมกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาความส�าคญัของกลุม่อตุสาหกรรมนัน้ๆ โดย

ได้มกีารพจิารณาค่าดัชนีต่างๆ ซ่ึงเป็นเคร่ืองช้ีวัดทางเศรษฐกจิทีส่�าคญัของไทย รวมทัง้พจิารณา

ถึงจ�านวนผูป้ระกอบการและจ�านวนแรงงานในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

จากผลการวเิคราะห์ทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้น ทีป่รึกษาได้ท�าการคดัเลอืก 6 กลุม่อุตสาหกรรม

น�าร่องที่มีความส�าคัญกับระบบเศรษฐกิจไทยและได้รับผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน (AEC) ต่อผูป้ระกอบการ SMEs ไทย ได้ดงันี ้คอื

1. กลุม่อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล

2. กลุม่อุตสาหกรรมอาหาร

3. กลุม่อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ยาง

4. กลุม่อุตสาหกรรมบรรจภุณัฑ์และผลติภณัฑ์พลาสตกิ

5. กลุม่อุตสาหกรรมสิง่ทอและเคร่ืองนุง่ห่ม

6. กลุม่อุตสาหกรรมอญัมณแีละเคร่ืองประดบั

ผลกระทบจากการรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) 
ต่อกลุม่อตุสาหกรรมทีม่คีวามส�าคญัต่อระบบเศรษฐกจิไทย
(High-Impact Sectors) 6 สาขา

บทที่ 6
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6.1  กลุม่อตุสาหกรรมเครื่องจักรกล

จากข้อมูลในตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเป็นกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ตลาดอาเซยีนหรอืแม้กระทัง่ในตลาดโลก ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการเป็นสมาชกิ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ในการขยายการส่งออก รวมทัง้การได้รบัประโยชน์จากการ

ท�าข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศอาเซยีนและประเทศนอกอาเซยีน เช่น อาเซยีน + 3 

อาเซียน + 6 เพราะประเทศคู่ค้าส�าคัญของไทยในตลาดโลกนั้นอยู่ในภูมิภาคเอเชียและเป็น

ประเทศคูค้่าในอาเซยีน + 3 อาเซียน + 6 คอื ญีปุ่่นและจนี โดยสามารถพจิารณาได้จากมลูค่า

การส่งออกและการน�าเข้า และไทยยงัได้เปรียบดลุการค้าเป็นอนัดบัต้นๆ นอกจากนัน้ไทยยงัมี

ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดโลก  

ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 5 และมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs ค่อนข้างมาก โดยสามารถ

พจิารณาได้จากจ�านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และสดัส่วนจ�านวนแรงงาน

ในภาค SMEs ทีอ่ยู่ในอันดับที ่5 และ 1 ตามล�าดับ

ตำรำงที ่6.1 สรปุมลูค่ำดัชนต่ีำงๆ ของกลุ่มอตุสำหกรรมเครื่องจกัรกลโดยเฉลีย่ ปี 2544 - 2553

ดชันี มลูค่า

มูลค่าการส่งออกในอาเซยีน

สดัส่วนมลูค่าการส่งออกในอาเซยีนต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ

ดลุการค้าในอาเซยีน

มูลค่าการค้าในอาเซยีน

ดชันคีวามได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ (RCA Index)

จ�านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

สดัส่วนจ�านวนแรงงานในภาค SMEs

165,641.09 ล้านบาท

ร้อยละ 4.24

64,241.68 ล้านบาท

267,040.49 ล้านบาท

1.219

1,747 แห่ง (ร้อยละ 99)

ร้อยละ 89
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กล่าวโดยสรปุคอื ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีจากการรวมกลุม่ AEC ซึง่ได้ยกเลกิการ

กีดกนัทางการค้าระหว่างกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซียน จะส่งผลให้ความต้องการเครือ่งจกัรกล

ในประเทศไทยเพ่ิมสงูข้ึน สบืเน่ืองจากการขยายตัวของอตุสาหกรรมต่อเนือ่งหรอืปลายน�า้ เช่น 

อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรมสิง่ทอ อตุสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรปู นอกจากนี้

ข้อตกลงการค้าเสรียังส่งผลให้ประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม

ประเทศ CLMV มีการขยายตัวของการส่งออกสินค้าเกษตรเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงส่งผลให้ความ

ต้องการเครื่องจักรกลเกษตรเพิ่มมากขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกเครื่องจักรกล

การเกษตรไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าว โดยในระยะยาวประเทศไทยควรจะมนีโยบายการส่งเสรมิ

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองจักรกล เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการค้าและรักษา 

ส่วนแบ่งตลาดเอาไว้ นอกจากนีก้ารเปิดเสรทีางการค้ายงัส่งผลให้ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม

เครือ่งจกัรกลไทยได้รับประโยชน์จากการยกเว้นภาษนี�าเข้าวตัถดุบิการผลติ 

ภำพที ่6.1 หุน้ส่วนทำงกลยทุธ์กบัต่ำงประเทศของอตุสำหกรรมเครื่องจักรกล

อุตสาหกรรมเหล็ก
และเหล็กกลา เครื�องมือกล เครื�องจักรกลการเกษตร

เครื�องจักรอุตสาหกรรม

ญ่ีปุ�น* เกาหลี* อินโดน�เซีย*
และมาเลเซีย

(เหล็กแผ�นรีดร�อนชนิดเป�นม�วน
และไม�เป�นม�วน)

จีน* (เหล็กหน�าตัดรูป H)

กัมพูชา เวียดนาม
ลาว (แทรกเตอร�ชนิดคน
เดินตาม เคร่ืองเก่ียวนวด
ตลาดใหม� คือ อินเดีย

(เคร่ืองขัด/สี)

ญ่ีปุ�น จีน และเกาหลี
(แบบหล�อยาง

หรือพลาสติก ฉ�ด/อัด) มาเลเซีย
(หัวจับช้ินงานเคร่ืองมือกล)
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6.2  กลุม่อตุสาหกรรมอาหาร

ตำรำงที ่6.2 สรปุมลูค่ำดัชนต่ีำงๆ ของกลุ่มอตุสำหกรรมอำหำรโดยเฉล่ียปี 2544 - 2553

ดชันี มลูค่า

มูลค่าการส่งออกในอาเซยีน

สดัส่วนมลูค่าการส่งออกในอาเซยีนต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ

ดลุการค้าในอาเซยีน

มูลค่าการค้าในอาเซยีน

ดชันคีวามได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ (RCA Index)

จ�านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

สดัส่วนจ�านวนแรงงานในภาค SMEs

92,638.47 ล้านบาท

ร้อยละ 2.34

64,438.90 ล้านบาท

120,838.04 ล้านบาท

2.260

95,506 แห่ง (ร้อยละ 99)

ร้อยละ 51

จากข้อมูลในตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่า กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเป็นอีกหน่ึงกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ตลาดอาเซยีนหรอืแม้กระทัง่ในตลาดโลก ได้แก่ ญีปุ่่นและบราซลิ ซึง่สามารถพจิารณาได้จาก

มูลค่าการส่งออกและการน�าเข้า และยังมีความได้เปรียบดุลการค้าเป็นอันดับที่ 2 ในตลาด

อาเซยีน และเป็นอันดบัต้นๆ ในตลาดโลก นอกจากน้ันไทยยงัมคีวามได้เปรยีบโดยเปรยีบเทียบ 

(RCA) โดยสามารถพิจารณาได้จากมลูค่าการส่งออกไปยงัตลาดโลกซึง่สงูเป็นอนัดบัที ่2 และ

มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs ค่อนข้างมาก ซ่ึงพิจารณาได้จากจ�านวนวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และสดัส่วนจ�านวนแรงงานในภาค SMEs ทีอ่ยู่ในอนัดบั 

ที ่2 และ 6 ตามล�าดบั
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ดงันัน้ ภาครฐัในฐานะทีเ่ป็นผู้ให้การส่งเสริมสนับสนนุการประกอบการควรปรบับทบาท

จากการเป็นผู้ควบคมุกฎระเบียบ เป็นผูอ้�านวยความสะดวกในการประกอบการหรอืเป็นหุ้นส่วน

ทางกลยทุธ์ทีส่�าคญัของผูป้ระกอบการ เพือ่สร้างให้เกดิการร่วมมอืกนัอย่างบรูณาการมากขึน้ 

เพือ่ให้เกดิความเข้มแขง็ภายในกลุม่อตุสาหกรรมของไทยและเพือ่ให้สามารถต่อสูก้บัอปุสรรค

จากการเปลีย่นแปลงได้อย่างรวดเร็วและเกดิผลดีต่ออตุสาหกรรมได้ในทีส่ดุ

ภำพที ่6.2 หุน้ส่วนทำงกลยุทธ์กบัต่ำงประเทศของอตุสำหกรรมอำหำร

ผลผลิตจากการเกษตร
การประมง

และการเลี้ยงสัตว

อุตสาหกรรม
การแปรรูป

ผูบริโภค รานอาหาร
โรงแรม

ฟ�ลิปป�นส� (พืชสวน ปลาทูน�า)
อินโดน�เซีย (ปาล�มน้ำมัน กาแฟ อาหารทะเล)

กัมพูชา (ข�าว พืชสวน ประมงน้ำจืด)
เวียดนาม (กาแฟ ข�าว)
พม�า (อาหารทะเล)

อินโดน�เซีย (ปาล�มน้ำมัน กาแฟ อาหารทะเล)
เวียดนาม (กาแฟ ข�าว)

กัมพูชา (ข�าว พืชสวน ประมงน้ำจืด)

เวียดนาม กัมพูชา
อินโดน�เซีย มาเลเซีย ฟ�ลิปป�นส�
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6.3  กลุม่อตุสาหกรรมผลติภณัฑ์ยาง

ตำรำงที ่6.3 สรปุมลูค่ำดัชนต่ีำงๆ ของกลุ่มอตุสำหกรรมผลิตภณัฑ์ยำงโดยเฉลีย่ปี 2544 - 2553

จากข้อมูลในตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเป็นกลุ่ม

อตุสาหกรรมอีกกลุม่หนึง่ท่ีมผีลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกจิไทยค่อนข้างมากและมอีตัรา

การเติบโตของอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง ทั้งในตลาดอาเซียนและตลาดโลก โดยเฉพาะใน 

ตลาดโลกทีม่อัีตราการเตบิโตของการส่งออกและการน�าเข้าในปี 2553 ค่อนข้างสงู ซึง่ประเทศ

คูค้่าทีส่�าคญัคอื มาเลเซยี อนิโดนเีซีย เวยีดนาม สงิคโปร์ ญีปุ่่น สหรฐัอเมรกิา และจนี แต่ไทย

ยังคงมีความได้เปรียบในด้านดุลการค้าเป็นอันดับต้นๆ ในตลาดโลกและเป็นอันดับที่ 4  

ในอาเซยีน รวมทัง้ยงัมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยพจิารณาได้จากอตัราการเตบิโต

โดยเฉล่ีย 10 ปีย้อนหลงั โดยเฉพาะในปี 2553 ซ่ึงมอีตัราการเตบิโตค่อนข้างสงู นอกจากนัน้

ไทยยังมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) เมื่อดูจากมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดโลก 

สูงเป็นอนัดบัที ่1 คอื 5.469 และมสีดัส่วนจ�านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

เกินร้อยละ 50.00

ดชันี มลูค่า

มูลค่าการส่งออกในอาเซยีน

สดัส่วนมลูค่าการส่งออกในอาเซยีนต่อผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ

ดลุการค้าในอาเซยีน

มูลค่าการค้าในอาเซยีน

ดชันคีวามได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ (RCA Index)

อตัราการใช้ก�าลงัการผลติ

จ�านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

48,680.68 ล้านบาท

ร้อยละ 1.20

43,705.07 ล้านบาท

53,656.26 ล้านบาท

5.469

70.45

ร้อยละ 75
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6.4  กลุม่อตุสาหกรรมบรรจุภณัฑ์และผลติภณัฑ์พลาสตกิ

ภำพที ่6.3 หุน้ส่วนทำงกลยุทธ์กบัต่ำงประเทศของกลุ่มอตุสำหกรรมผลติภณัฑ์ยำง

สวนยางพารา:
ผลิตน้ำยางสด

อุตสาหกรรมการแปรรูป
ยางพาราเบ้ืองตน

อุตสาหกรรมยางที่ผลิต
จากน้ำยางขนและ
อุตสาหกรรมยาง
ที่ผลิตจากยางแหง

สิงคโปร� ญ่ีปุ�น
(มีบทบาทในการราคาตลาดของยาง)

กัมพูชา ลาว พม�า
(มีการนำเข�าแรงงาน)

ญ่ีปุ�น เกาหลีใต�
(ผลิตภัณฑ�ยาง ยางแผ�นรมควัน ยางแท�ง)

อินโดน�เซีย มาเลเซีย
(ยางแปรรูปข้ันต�น)

ญ่ีปุ�น (ผลิตภัณฑ�ยาง ยางแผ�นรมควัน ยางแท�ง)
จีน (ผลิตภัณฑ�ยาง ยางแผ�นรมควัน

ยางแท�ง ยางคอมปาว)
ฮ�องกง (ผลิตภัณฑ�)
มาเลเซีย (น้ำยางข�น)

เวียดนาม (ผลิตภัณฑ�ยาง)

ตำรำงที ่6.4 สรปุค่ำดัชนหีลักมลูค่ำเฉล่ียปี พ.ศ. 2544-2553 ของกลุม่อตุสำหกรรมบรรจุภณัฑ์ 

  และผลติภณัฑ์พลำสตกิ

ดชันี มลูค่า

มลูค่าการส่งออกในอาเซยีน

สดัส่วนมลูค่าการส่งออกในอาเซยีนต่อผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ

ดลุการค้าในอาเซยีน

มลูค่าการค้าในอาเซยีน

ดชันคีวามได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ (RCA Index)

อตัราการใช้ก�าลงัการผลติ

จ�านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

สดัส่วนจ�านวนแรงงานในภาค SMEs

46,549.80 ล้านบาท

ร้อยละ 1.17

15,454.19 ล้านบาท

77,645.41 ล้านบาท

1.365

65.40

ร้อยละ 70

ร้อยละ 51
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ข้อมูลในตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่า กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์

พลาสตกิเป็นกลุม่อุตสาหกรรมทีม่ผีลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกจิไทยทัง้ในตลาดอาเซยีน

และในตลาดโลก โดยสามารถพจิารณาได้จากมลูค่าการส่งออกและน�าเข้าซึง่มอีตัราการเตบิโต

อย่างต่อเนือ่งตลอด 10 ปีทีผ่่านมา ท�าให้มลูค่าการค้ามอีตัราการเตบิโตทีเ่พิม่ขึน้โดยเฉพาะใน

ปี 2553 ทีอั่ตราการเตบิโตของมลูค่าการค้ากลบัขึน้มาเป็นบวก หลงัจากที่ในปี 2552 อตัรา 

การเตบิโตของมลูค่าการค้าเป็นลบ อย่างไรกต็ามไทยยงัคงมคีวามได้เปรยีบในด้านดลุการค้า 

ถงึแม้จะมสีญัญาณการเตบิโตทีล่ดลงกต็าม นอกจากน้ันไทยยังมีความได้เปรยีบโดยเปรยีบเทียบ 

(RCA) เมือ่พิจารณาจากมลูค่าการส่งออกไปยงัตลาดโลกซ่ึงสงูเป็นอนัดบัที ่4 และมผีลกระทบ

ต่อผู้ประกอบการ SMEs ค่อนข้างมากเช่นกัน จากสัดส่วนจ�านวนวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม (SMEs) ต่อจ�านวนผู้ประกอบการทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 70 และสัดส่วนจ�านวน

แรงงานในภาค SMEs เท่ากบัร้อยละ 51 หรือ 46,443 คน

ภำพที ่6.4 หุน้ส่วนทำงกลยทุธ์กบัต่ำงประเทศของกลุ่มอตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์และผลติภณัฑ์พลำสตกิ

เม็ดพลาสติก
เครื�องจักรและแมพิมพ

สารประกอบ R&R

บรรจุภัณฑ
และผลิตภัณฑพลาสติก

อุตสาหกรรมปลายน้ำ
ที่เกี่ยวเนื�อง

และอุตสาหกรรมรีไซเคิล

ไทย
ญ่ีปุ�น

เยอรมน�
สหภาพยุโรป

ไทย
ญ่ีปุ�น

ไทย ญ่ีปุ�น จีน
และประเทศ
อาเซียน

Thailand: สถาบันพลาสติก สถาบันการเงิน
ภาครัฐ เช�น สสว. ภาคเอกชน เช�น
สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
สภาอุตสาหกรรม SMI สภาหอการค�าไทย
Japan: Japan Plastic Industry Association

Thailand: สถาบันป�โตรเคมี สถาบันพลาสติก
ชีวภาพ สถานศึกษาต�างๆ อุตสาหกรรม
ป�โตรเคมีไทย
Japan: Sumitomo Chemicals, Mitsubishi
Chemicals
Germany: Windmoeller & Hoelscher
Corporation
Europe: PlasticEurope (The Association of
Plastics Manufacturers)

Thailand: ผู�ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม
ปลายน้ำท่ีเก่ียวข�อง
Japan: JETRO, Japan Plastics Industry
Association; Hayashi Telempu 
China: Sinochem
Singapore: PaC Component Pte. Ltd.
ASEAN: Government’s trade center in
each country
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จากข้อมูลในตารางข้างต้นจะเหน็ได้ว่ากลุม่อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่มเป็นอกี

หน่ึงกลุม่อุตสาหกรรมทีม่ผีลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกจิไทยเป็นอย่างมากทัง้การส่งออก

และน�าเข้า แม้ว่าในปี 2553 ไทยจะมกีารน�าเข้าเพิม่มากขึน้ทัง้ในตลาดอาเซยีนและตลาดโลก 

แต่ไทยยังคงมคีวามได้เปรียบดุลการค้าเป็นอนัดับที ่5 ในตลาดอาเซยีนและได้เปรยีบดลุการค้า

ในตลาดโลกเช่นเดยีวกนั ถงึแม้ว่าจะเป็นในอตัราทีล่ดลงในปี 2553 กต็าม แต่สภาพตลาดของ

กลุม่อุตสาหกรรมนีม้คีวามผนัผวนค่อนข้างมากหากพจิารณาจากมลูค่าดลุการค้าในช่วง 10 ปี

ทีผ่่านมา นอกจากนัน้ไทยยงัมคีวามได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบ (RCA) เมือ่พจิารณาจากมลูค่า

การส่งออกไปยังตลาดโลกซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 8 และยังมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs 

อย่างมาก โดยพิจารณาได้จากจ�านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และสดัส่วน

จ�านวนแรงงานในภาค SMEs ทีอ่ยู่ในอนัดบัที ่1 และ 3 ตามล�าดบั

6.5  กลุม่อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุง่ห่ม

ตำรำงที ่6.5 สรปุมลูค่ำดชันต่ีำงๆ ของกลุ่มอตุสำหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุง่ห่มโดยเฉลีย่ ปี 2544 - 2553

ดชันี มลูค่า

มลูค่าการส่งออกในอาเซยีน

สดัส่วนมลูค่าการส่งออกในอาเซยีนต่อผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ

ดลุการค้าในอาเซยีน

มลูค่าการค้าในอาเซยีน

ดชันคีวามได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ (RCA Index)

จ�านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

สดัส่วนจ�านวนแรงงานในภาค SMEs

28,766.15 ล้านบาท

ร้อยละ 0.73

20,365.72 ล้านบาท

37,166.58 ล้านบาท

1.155

115,002 (ร้อยละ 99)

ร้อยละ 63
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ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภำพที ่6.5 หุน้ส่วนทำงกลยทุธ์ด้ำนกำรค้ำของอตุสำหกรรมส่ิงทอ และเครื่องนุง่ห่ม

อุตสาหกรรมเสนใย
และเสนดาย อุตสาหกรรมผาผืน อุตสาหกรรมเสื้อผา/

เครื�องนุงหม

อินโดน�เซีย
เวียดนาม
มาเลเซีย
ญ่ีปุ�น

เกาหลีใต�
ออสเตรเลีย
อินเดีย
จีน

เวียดนาม
กัมพูชา
ลาว

อินโดน�เซีย
อินเดีย
จีน

กัมพูชา
ลาว

เวียดนาม
อินโดน�เซีย
ญ่ีปุ�น

ในส่วนของข้อเสนอแนะผู ้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ใน

อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่มไทย มดีงันี้ 

• ผูป้ระกอบการควรปรับเปลีย่นวสิยัทศัน์ให้เป็นเชิงรุกมากขึน้โดยการใช้สทิธปิระโยชน์ 

 ด้านภาษีจากกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ซึ่งมีจ�านวนแรงงานเป็น 

 จ�านวนมาก เพ่ือแก้ไขการขาดแคลนแรงงาน นอกจากนีผู้ป้ระกอบการยงัสามารถใช้ 

 ประโยชน์จากกลุม่ประเทศเหล่านี ้ ในการเป็นฐานการส่งออกไปนอกอาเซยีนเพือ่ใช้ 

 ประโยชน์จากสถานะประเทศด้อยพฒันา 

• ผูป้ระกอบการควรเพิม่ศักยภาพการแข่งขนัโดยการใช้ความคดิสร้างสรรค์ (Creative  

 Thinking) รวมถงึพฒันาสนิค้าเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่และเน้นการสร้างตราสนิค้า ตลอดจน 

 ขยายช่องทางการส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศให้มากขึน้ โดยมกีระบวนการผลติ 

 และการส่งมอบสนิค้าทีร่วดเร็วและมปีระสทิธภิาพเพือ่สร้างคณุค่าให้แก่ลกูค้า 

• ผู้ประกอบการควรร่วมมือในการผลักดันการสร้างเครือข่ายการผลิตท่ีเชื่อมโยงกัน 

 ตัง้แต่อตุสาหกรรมต้นน�า้จนถงึการส่งออกเพือ่ให้สนิค้ามต้ีนทุนการผลติท่ีต�า่และสร้าง 

 เครอืข่ายทีผ่ลติสนิค้าชนดิเดยีว เพือ่ลดการแข่งขนั เพิม่เงนิทนุ และเพิม่ก�าลงัการผลติ  

• ผูป้ระกอบการควรลงทนุเพือ่สร้างนวตักรรมใหม่ๆ และบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทาน 

 อย่างเป็นระบบ
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จากข้อมลูในตารางข้างต้นจะเหน็ได้ว่ากลุม่อตุสาหกรรมอญัมณแีละเครือ่งประดบัเป็น 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs ไทยค่อนข้างมาก พิจารณาได้จาก

จ�านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และสดัส่วนจ�านวนแรงงานในภาค SMEs 

ทีอ่ยู่ในอันดบัที ่5 ถงึแม้ว่ามลูค่าการส่งออกในตลาดอาเซยีนจะมจี�านวนค่อนข้างน้อย แต่นบั

ว่าเป็นกลุม่อตุสาหกรรมทีม่อีตัราการเตบิโตทีสู่งทีสุ่ด ซึง่แสดงถงึสัญญาณทีด่ขีองการเตบิโต 

อย่างไรกต็ามกลุม่เป้าหมายหลกัยงัคงเป็นประเทศนอกอาเซยีน คอื สวสิเซอร์แลนด์ ส�าหรบั

ตลาดอาเซยีนไทยยงัคงเสยีเปรียบดลุการค้ามาโดยตลอด ซึง่ในทางกลบักนันัน้ ไทยได้เปรยีบ

ดุลการค้าในตลาดโลกแต่ในอัตราที่ลดลง แสดงให้เหน็ว่าไทยมีการน�าเข้าวัตถุดิบจ�านวนมาก

ทัง้ในตลาดอาเซยีนและตลาดโลก ซ่ึงการรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) นัน้จะ

เอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ในเรื่องของการน�าเข้าวัตถุดิบจาก

ประเทศอาเซียน และยังสามารถใช้ประเทศในอาเซียนเป็นทางผ่านในการน�าเข้าวัตถุดิบจาก

ประเทศนอกอาเซยีนเช่นเดียวกนั นอกจากนัน้ไทยยงัมคีวามได้เปรยีบโดยเปรยีบเทียบ (RCA) 

เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดโลก สูงเป็นอันดับที่ 3 แสดงให้เห็นว่าไทย 

มีศักยภาพในการแข่งขนัในตลาดโลกค่อนข้างมาก

6.6  กลุม่อตุสาหกรรมอญัมณแีละเครื่องประดบั

ตำรำงที ่6.6 สรปุมลูค่ำดชันต่ีำงๆ ของกลุ่มอตุสำหกรรมอญัมณแีละเครื่องประดบัโดยเฉลีย่ ปี 2544 - 2553

ดชันี มลูค่า

มลูค่าการส่งออกในอาเซยีน

มลูค่าการส่งออกไปยงัตลาดโลก

สดัส่วนมลูค่าการส่งออกในอาเซยีนต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ

ดลุการค้าในอาเซยีน

ดลุการค้าในโลก

มลูค่าการค้าในอาเซยีน

มลูค่าการค้าในตลาดโลก

ดชันคีวามได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ (RCA Index)

จ�านวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

สดัส่วนจ�านวนแรงงานในภาค SMEs

2,874.80 ล้านบาท

178,492.59 ล้านบาท

ร้อยละ 4.39

-3,955.90 ล้านบาท

21,668.02 ล้านบาท

9,705.50 ล้านบาท

335,317.16 ล้านบาท

1.915

3,311 แห่ง (ร้อยละ 99)

ร้อยละ 53
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ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภำพที ่6.6 หุน้ส่วนทำงกลยทุธ์กบัต่ำงประเทศของกลุ่มอตุสำหกรรมอญัมณ ีและเครื่องประดบั 

การวิจัย พัฒนา
และออกแบบ

การปรับปรุง
คุณภาพ และ

เจียระไนอัญมณี
การตลาด และ
การจัดจำหนาย

การผลิตตัวเรือน
อัญมณี และ
เครื�องประดับ

การทำเหมือง
อัญมณี

สิงคโปร� (ตลาดเครื่องประดับทองคำ เงิน)
อินโดน�เซีย (แหล�งผลิตเครื่องประดับทองคำ เงิน)
จีน (ตลาดเคร่ืองประดับทองคำ เงิน เคร่ืองประดับเทียม)

อินเดีย (ผลิตเครื่องประดับทองคำ เพชร)
ฮ�องกง (ผลิตเครื่องประดับทองคำ)

ญี่ปุ�น (เครื่องประดับมุก ตลาดเครื่องประดับทองคำ
แพลทินัม)

อินโดน�เซีย (วัตถุดิบทองคำ เงิน)
ลาว จีน อินเดีย (วัตถุดิบเพชร)

พม�า (วัตถุดิบพลอย)
อินโดน�เซีย

(วัตถุดิบพลอยสี ไข�มุก โลหะมีค�า)
ออสเตรเลีย

(วัตถุดิบทองคำ เพชร ไข�มุก)
จีน (วัตถุดิบแร�เงิน มุกน้ำจืด) 

อินโดน�เซีย มาเลเซีย (แหล�งผลิตเคร่ืองประดับทองคำและเงิน)
เวียดนาม (ฐานการผลิตเคร่ืองประดับทองคำ)

จีน (ตลาดเคร่ืองประดับทองคำ เงิน เคร่ืองประดับเทียม)
อินเดีย (ผลิตเคร่ืองประดับทองคำ เพชร)

ฮ�องกง (ผลิตเคร่ืองประดับทองคำ)
ออสเตรเลีย (การออกแบบ)

ญ่ีปุ�น (เคร่ืองประดับมุก ตลาดเคร่ืองประดับทองคำ แพลทินัม)

ยุทธศาสตร์ทีส่�าคญั

1. จดัหาแหล่งวตัถดุบิอย่างยัง่ยนืในอนาคต

2. ปรบัปรงุ และพฒันาโครงสร้างภาษ ีกฎระเบียบ และกลไกของรฐั

3. พัฒนา และขยายตลาดอญัมณ ีและเคร่ืองประดบั

4. จดัหาแหล่งเงนิทนุให้กบัผูป้ระกอบการ

5. พัฒนาแรงงานฝีมอื การออกแบบ และพฒันามาตรฐานผลติภณัฑ์

6. เสรมิสร้างความร่วมมอืระหว่างผูป้ระกอบการ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
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ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง SMEs ภาคการผลิต
เพื่อรองรบัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC)
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ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การทีป่ระเทศไทย เป็นหน่ึงในสมาชิกอาเซียน และต้องเข้าสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2015 ทีจ่ะถงึ ซึง่จดุมุง่หมายหลกัของ 

AEC คือการน�าอาเซียนไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and  

Production Base) ซึง่หมายถงึการท�าให้เกดิการเคลือ่นย้ายอย่างเสรีใน 5 สาขา ประกอบด้วย

สินค้า บริการ การลงทนุ แรงงานฝีมอื และเงนิทนุ ซ่ึงแน่นอนว่าการเปิดเสรดีงักล่าวย่อมมทีัง้

ผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์มากน้อยแตกต่างกันตามศักยภาพของผู้ประกอบการในแต่ละ

ประเทศ 

โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ SMEs ภาคการผลิต เพ่ือรองรับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ได้ด�าเนนิโครงการมาตัง้แต่วนัที ่17 มนีาคม - 23 กนัยายน 2554  

โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ สร้างความรูค้วามเข้าใจและความตระหนกัถงึความจ�าเป็นในการเข้าสู่ 

AEC ให้กบัผูป้ระกอบการภาคการผลติ และเกบ็ข้อมลูจากผูป้ระกอบการ SMEs เพือ่ใช้ในการ

วเิคราะห์ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการตามรายสาขา และจดัท�ายทุธศาสตร์ภาคการผลติ 

เพือ่เป็นข้อมลูสนบัสนนุให้แก่ภาครัฐในการวางแผนกลยทุธ์ในการเข้าสู ่AEC ของประเทศไทย 

โดยได้จัดเกบ็ข้อมลูในรปูแบบการประชมุกลุม่ย่อย (Focus Group Discussion)  ใน 30 กลุม่

อตุสาหกรรม (ซึง่มสีมาชกิเป็นผูป้ระกอบการ SMEs เกนิกึง่หนึง่) ซึง่ได้แก่ พลงังานทดแทน 

อาหาร เครือ่งจกัรกลการเกษตร ยางและผลติภณัฑ์ยาง แกรนติและหนิอ่อน เซรามกิ แก้วและ

กระจก ผูผ้ลติไฟฟ้า หลงัคาและอปุกรณ์ ไม้อดัไม้บางและวสัดุแผ่น โรงเลือ่ยและโรงอบไม้ เคมี 

ซอฟต์แวร์ ก๊าซ เครื่องจักรกลและโลหะการ ช้ินส่วนและอะไหล่ยานยนต์ เครื่องนุ่งห่ม  

การพมิพ์และบรรจุภณัฑ์  พลาสตกิ  สิง่ทอ  รองเท้า  ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์  เทคโนโลยี

ชีวภาพ สมนุไพร หตัถอุตสาหกรรม หนงัและผลติภณัฑ์หนงั อญัมณแีละเครือ่งประดบั ยา 

เครือ่งปรบัอากาศและเครือ่งท�าความเยน็  และในจงัหวดัน�าร่อง 10 จงัหวดั (ทีม่พีืน้ทีต่ดิกบั

ชายแดนหรอืการค้าเชือ่มโยงกบัประเทศในอาเซียน) ซ่ึงได้แก่ พระนครศรอียธุยา กาญจนบรุี 

ตาก เชยีงใหม่ อุดรธาน ีสกลนคร สระแก้ว ตราด ระนอง สงขลา

การเสรมิสร้างความแขง็แกร่ง SMEs ภาคการผลติ
เพื่อรองรบัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC)

บทที่ 7
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ผลสรปุของโครงการ  1) มกีารจดัท�าหนงัสอื “ถนนสู ่AEC เพือ่ SMEs ไทย” เพือ่ให้

ความรูก้บัผูป้ระกอบการเกีย่วกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน จ�านวน 5,000 เล่ม โดยแจกจ่าย

ไปยงัผูป้ระกอบการทัว่ประเทศ 2) มผีูป้ระกอบการเข้าร่วมในการจดัประชมุกลุม่ย่อย (Focus 

Group Discussion) จ�านวนทัง้สิน้ 1,000 ราย  3) ผูป้ระกอบการได้รบัข้อมลูด้าน AEC จ�านวน 

4,100 ราย 4) ได้ผลวเิคราะห์ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการจ�านวน 30 อตุสาหกรรมและ 

10 จงัหวดั 5) ได้ยทุธศาสตร์ภาคการผลติจ�านวน 1 เล่ม

โอกาสและผลกระทบของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนต่อภาคอตุสาหกรรมไทย

ผลกระทบด้านลบ ซ่ึงถอืเป็นอปุสรรคต่อการด�าเนนิธรุกจิ 

• การที่จะขาดแคลนแรงงานวิชาชีพ อาทิ วิศวกร ท่ีอาจจะมีการย้ายไปท�างานใน 

 ประเทศทีเ่งนิเดอืนสงูกว่า เช่น สงิคโปร์ เพราะกฎระเบยีบทีเ่อือ้ต่อการเคลือ่นย้าย 

 แรงงานฝีมอืท�าได้ง่ายขึน้  ซ่ึงปัจจบัุนผูป้ระกอบการ SMEs ไม่มคีวามสามารถทีจ่ะ 

 จ้างวศิวกรในเงนิเดือนสงูๆ อยูแ่ล้ว หากเปิด AEC กจ็ะยิง่ส่งผลต่อการขาดแคลน 

 แรงงานในสาขานีม้ากขึน้

• มีการแข่งขันของตลาดในประเทศที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น เพราะจะมีสินค้าจาก 

 ต่างประเทศทะลักเข้ามาขายในประเทศไทย ซ่ึงเป็นประเทศท่ีผู้บริโภคมีศักยภาพ 

 ในการซื้อสินค้าอยู่ในอันดับต้นๆ ของอาเซียน ท�าให้ประเทศในอาเซียนจะหันมา 

 ค้าขายในไทยมากขึน้

ผลกระทบด้านบวก ซ่ึงถอืเป็นโอกาสของผูป้ระกอบการไทย

• สทิธิประโยชน์ทางด้านภาษ ี ซ่ึงจะท�าให้ราคาวตัถดุบิทีน่�าเข้าจากอาเซยีนจะมรีาคา 

 ถกูลง เนือ่งจากวัตถดิุบโดยส่วนใหญ่จะมภีาษเีป็น 0 %

• ประโยชน์จากการยกเลกิมาตรการกดีกนัทางการค้าทีม่ิใช่ภาษี

• มีตลาดของลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นช่องทางของผู ้ประกอบการของไทย ที่ม ี

 ความพร้อมและมีศักยภาพเพียงพอ จะสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประเทศ 

 อาเซยีนได้ง่ายขึน้และง่ายขึน้

• ปัจจบุนัผูป้ระกอบการไทยมีความได้เปรียบประเทศในสมาชกิอาเซยีนหลายๆ ประเทศ  

 ในด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงด้านเงินทุน ท�าให้สามารถขยายฐาน 

 การลงทนุไปยงัประเทศในอาเซียนได้ง่ายขึน้
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แนวทางการปรบัตวั การเตรยีมความพร้อม และการใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

• ต้องศึกษาข้อมูล กฏ ระเบียบต่างๆ ของอาเซียน ให้เข้าใจเพ่ือประโยชน์ในการ 

 ท�าธุรกจิ

• ศกึษาภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศในอาเซยีน เพือ่ประโยชน์ในการสือ่สาร 

 ด้านธุรกจิ

• ศกึษาวฒันธรรม ลกัษณะนสิยัของผูค้นในอาเซยีน เพือ่ประโยชน์ในการขยายฐาน 

 ลกูค้าในอนาคต

• การพัฒนาประสทิธภิาพการผลติ พฒันาเทคโนโลยีให้ทนัสมยัและปรบัปรงุสนิค้าให้ 

 มมีาตรฐาน เพ่ือจะสามารถแข่งขนักบัประเทศในอาเซยีนได้

ข้อเสนอแนะต่อภาครฐั 

• จัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลเร่ืองน้ีอย่างจริงจัง ในการรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ให ้

 ผูป้ระกอบการได้รับทราบ เกีย่วกบั กฏ ระเบียบ ข้อบงัคบั รวมถงึข้อมลูด้านการค้า 

 ของประเทศในอาเซียน เพือ่ประโยชน์ในการวางแผนของผูป้ระกอบการ

• ต้องส่งเสรมิให้มกีารเรยีนภาษาองักฤษ ภาษาจนีและภาษาของประเทศในอาเซยีน  

 ให้มากขึน้ ไม่เช่นนัน้ประเทศไทยจะเสยีเปรียบประเทศอืน่ๆ ในอาเซยีนแน่นอน

• ต้องพัฒนา ส่งเสริมผู้ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนา 

 เทคโนโลยต่ีางๆ ให้ก้าวหน้ากว่าประเทศในอาเซียน

• การดูแลเรื่องมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เพื่อการสกัดกั้นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจาก 

 ประเทศในอาเซยีนทะลกัเข้าประเทศไทย

• ทบทวน กฏระเบียบต่างๆ ของไทย ที่ไม่สอดคล้องกับกฏระเบียบของอาเซียน  

 ซึง่ถอืว่าไม่เอ้ือประโยชน์และเป็นอปุสรรคส�าคัญต่อผูป้ระกอบการไทย

• วางแผนในการพฒันาแรงงาน ให้มีทกัษะและความสามารถ เพ่ือรองรบัการขาดแคลน 

 แรงงานทีจ่ะมขีึน้ เมือ่เข้าสู ่AEC

ยุทธศาสตร์ตามกลุม่อุตสาหกรรม

กลุม่อุตสาหกรรมทีม่คีวามเร่งด่วนสงูและความท้าทายสงู

การเปิด AEC จะเอือ้ประโยชน์ให้แก่อตุสาหกรรมกลุม่นีม้ากทีส่ดุ สามารถแข่งขนัได้

ด ียทุธศาสตร์หลกัจะเป็นการสร้างมลูค่าเพิม่จากการพฒันาด้านการตลาด การพัฒนาผลติภัณฑ์ 
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และการจดัท�าฐานข้อมลูลกูค้า กฎระเบยีบการค้าและการลงทุน ในประเทศเป้าหมาย ได้แก่ 

อตุสาหกรรมเครือ่งนุง่ห่ม เคร่ืองจกัรกลการเกษตร พลาสตกิ อาหาร หนงัและผลติภณัฑ์หนงั 

รองเท้า ผลติภณัฑ์ยาง อญัมณ/ีเคร่ืองประดบั 

กลุม่อุตสาหกรรมทีม่คีวามเร่งด่วนสงูและความท้าทายปานกลาง

กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ มีความจ�าเป็นที่จะต้องขยายการค้าและการลงทุนไปยังประเทศ

อาเซยีนอย่างรวดเรว็ เนือ่งจากความได้เปรยีบด้านการขนส่ง จากการที่ไทยตัง้อยูศ่นูย์กลาง

แหลมสวุรรณภมู ิโดยเฉพาะประเทศลาว พม่า กมัพชูา เวยีดนาม ยทุธศาสตร์หลกัจะเป็นการ

สร้างโอกาสเพื่อการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อลดต้นทุนการผลิต ท้ังในด้านวัตถุดิบ 

ปัจจัยแรงงาน และกระบวนการผลติ รวมทัง้ยงัเป็นการเปิดตลาดใหม่ เช่น การก่อสร้าง ได้แก่ 

อตุสาหกรรมเฟอร์นเิจอร์ ไม้อดั ไม้บางและวสัดแุผ่น หลงัคาและอปุกรณ์ แก้วและกระจก   

กลุม่อุตสาหกรรมทีม่คีวามเร่งด่วนปานกลางและความท้าทายสงู

กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ มีแนวโน้มจะได้รับประโยชน์ด้านตลาดเป็นส่วนใหญ่จากการเปิด 

AEC ซึง่เป็นโอกาสในการขยายตลาดเข้าไปในกลุม่ อาเซยีนมากขึน้ อย่างไรกด็ ี ยงัมคีวาม

เสี่ยงและการแข่งขันจากภายนอกและภายในอาเซียนสูง ยุทธศาสตร์หลักจะมุ่งเน้นการสร้าง

และพัฒนาตลาดใหม่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการตลาดในประเทศเป้าหมาย การพัฒนา

ผลติภณัฑ์ และการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานอตุสาหกรรมให้แขง็แกร่ง ได้แก่ อตุสาหกรรมไฟฟ้า

และอิเลก็ทรอนกิส์ เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองท�าความเยน็ ก๊าซ สิง่ทอ สมนุไพร ซอฟต์แวร์ 

เครือ่งจกัรและโลหะการ

กลุม่อุตสาหกรรมทีม่คีวามเร่งด่วนและท้าทายปานกลาง

ได้แก่ หัตถอุตสาหกรรม ยา เทคโนโลยีชีวภาพ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ  

พลงังานทดแทน ชิน้ส่วนและอะไหล่ยานยนต์ เซรามกิ แกรนติและหนิอ่อน โรงเลือ่ย และ 

โรงอบไม้ เคม ีผูผ้ลติไฟฟ้า
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ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

การศึกษาด้านการเปิดเสรีภาคบริการ
ที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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การศกึษาด้านการเปิดเสรภีาคบรกิารทีม่ผีลกระทบต่อ
การด�าเนนิธรุกจิของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

บทที่ 8

8.1  ภาพรวมกิจกรรมและโครงการด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 
 ขนาดย่อม จ�าแนกตามแหล่งทีม่าของงบประมาณ

ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้เล็งเห็นความส�าคัญ

ของการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic  

Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558 เน่ืองจาก อาเซียน (ASEAN) เป็นกรอบความร่วมมอืท่ีมี

ความใกล้ชิดกับประเทศไทยมากที่สุดในด้านเศรษฐกิจและเป็นตลาดส่งออกส�าคัญอันดับหนึ่ง

ของไทย โดยในปี พ.ศ. 2552 การส่งออกของไทยในตลาดอาเซยีนมสีดัส่วนเป็นร้อยละ 21.31 

ของมูลค่าการส่งออกของประเทศ โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากับอาเซียนมูลค่า 7,791.22 

ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ และมแีนวโน้มขยายตวัมากขึน้ในอนาคต ทัง้นี ้AEC มวีตัถปุระสงค์หลกั

ในการเป็นตลาดและฐานการผลติเดียวกนั (ASEAN Single Market and Production Base) 

เพื่อให้มีการเคลื่อนย้ายของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี 

มากขึน้รวมทัง้การส่งเสริม การรวมกลุม่สาขาส�าคญัของอาเซยีนให้เป็นรปูธรรมมากยิง่ขึน้ 

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าหากมีการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ข้างต้นย่อมส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จากการเข้ามาด�าเนนิธรุกจิของ 

ผูป้ระกอบการจากอาเซียน ซ่ึงมคีวามได้เปรียบในด้านเงนิทุน การบรหิารจดัการ และเทคโนโลยี 

ตลอดจนข้อจ�ากดัเกีย่วกบัองค์ความรู้ต่างๆ ท�าให้ผูป้ระกอบการ SMEs ไม่สามารถปรบัตวัให้

เข้ากบัสภาพแวดล้อมทางการแข่งขนัทีเ่ปลีย่นแปลงไปหากไม่ได้รบัการช่วยเหลอืทีเ่หมาะสม

จากภาครฐัโดยเฉพาะผูป้ระกอบการ SMEs ภาคบรกิารบางอตุสาหกรรมจะได้ประโยชน์จาก

ความแข็งแกร่งของภูมิภาค ตลาดที่ใหญ่ข้ึน และการค้าขายที่สะดวกขึ้น อย่างไรก็ตาม 

บางอุตสาหกรรมกจ็ะได้รบัประโยชน์จากการเปิดเสรภีาคภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจเช่นกัน ดงันัน้ 

ผูป้ระกอบการไทยจ�าเป็นต้องมคีวามพร้อมในการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนให้ได้อย่าง



72

บทสรุปผู้บริหาร

ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

มปีระสทิธิภาพ เช่น การลงทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถงึกฏระเบยีบ มาตรการ 

ต่างๆ การเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการในทุกระดับ การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย 

ข้อบงัคบัต่างๆ ให้เอ้ือต่อการด�าเนนิธรุกจิ เป็นต้น 

8.2 ภาพรวมผลกระทบต่อ SMEs ไทยจากการเปิดเสรภีาคบรกิาร

การเปิดเสรภีาคบริการภายใต้กรอบ AFAS ได้ยดึหลกัการเปิดเสรก้ีาวหน้าตามล�าดบั 

(Progressive Liberalization) กล่าวคือ ประเทศสมาชกิจ�าเป็นจะต้องเพิม่ระดบัการเปิดเสรีใน

ทกุรอบการเจรจาหรอืทกุครัง้ทีม่กีารเสนอตารางผกูพนั ขณะน้ีประเทศสมาชกิก�าลงัด�าเนนิการ

ในข้อผูกพันชดุที ่8 ซึง่ตามกรอบเวลาจะต้องมกีารเปิดให้นกัลงทุนอาเซยีนสามารถถอืหุ้นใน

ธุรกิจบริการบางสาขาของไทยได้เกินกว่าที่กฎหมายไทยก�าหนด คือการอนุญาตให้อาเซียน 

ถอืหุน้ในสาขาบรกิารเร่งรดั (PIS) (สาขาสขุภาพ e-ASEAN ท่องเท่ียว) ได้มากขึน้คอื อย่างน้อย

ร้อยละ 70 และส�าหรับสาขาบริการที่เหลือให้อาเซียนถือหุ้นได้อย่างน้อยร้อยละ 51  

โดยครอบคลมุสาขาบรกิารไม่น้อยกว่า 80 สาขา ซ่ึงข้อผกูพนัชดุที ่8 นี ้ เริม่มนียัส�าคญัต่อ 

นักลงทนุ เพราะไทยต้องเปิดให้ต่างชาติถอืหุน้เกนิกึง่หนึง่

การเปิดเสรภีาคบรกิารแม้ว่าจะช่วยสร้างความแขง็แกร่งให้กบัศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศโดยรวมบางอุตสาหกรรมจะได้ประโยชน์จากความแขง็แกร่งของภมูภิาค ตลาดท่ี

ใหญ่ขึ้น และการค้าขายที่สะดวกขึ้น แต่ก็จะมีอุตสาหกรรมภายในประเทศบางสาขาท่ีได้รับ 

ผลกระทบ ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้องเผชิญกับ 

การแข่งขนัทีม่มีากขึน้ จากการเข้ามาด�าเนนิธรุกจิของผูป้ระกอบการจากอาเซยีน ซึง่มคีวาม

ได้เปรยีบในด้านเงนิทนุ การบริหารจดัการ และเทคโนโลย ีวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

จ�าเป็นต้องมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อย่างไรกต็ามผลกระทบเชงิลบทางตรงทีจ่ะเกดิขึน้กบั SMEs ไทย สามารถสรปุได้ ดงันี้

• จากการทีป่ระเทศไทยจะต้องอนุญาตให้ผูป้ระกอบการอาเซยีนเข้ามาด�าเนนิธรุกจิโดย 

 ถอืหุน้ในธุรกจิบรกิารได้ไม่น้อยกว่า 70% ภายในปี 2558 รวมทัง้การลดข้อจ�ากดั 

 ต่างๆ จะส่งผลให้มกีารเข้ามาจดัต้ังธรุกจิของต่างชาติ

• ธุรกจิทีด่�าเนนิการอยูแ่ล้วโดยมผีูถ้อืหุน้สญัชาตอิาเซียนในสดัส่วนทีส่งูอยูแ่ล้ว กจ็ะม ี

 โอกาสทีผู่ถ้อืหุน้อาเซยีนอาจเพิม่สดัส่วนการถอืหุน้มากขึน้ ท�าให้สญูเสยีความเป็น 

 เจ้าของธุรกจิของคนไทยได้ 
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• ธุรกิจบางสาขาที่มีการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ (Skilled Labor)  

 อาจขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถที่ไปท�างานในประเทศท่ีมีผลตอบแทนท่ี 

 สงูกว่าได้ 

8.3  แนวทางการรองรบัผลกระทบของ SMEs ไทย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์และ 

เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารมาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ต่อไปได้

การจัดตั้งกองทุนเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการ ที่ได้รับผลกระทบจาก

การเปิดเสรทีางการค้า (ตามมตคิณะรฐัมนตร ี เมือ่วันที ่8 พฤษภาคม 2550) เพือ่ให้ความ 

ช่วยเหลอืแก่ผูผ้ลติและผูป้ระกอบการในสนิค้าเกษตรแปรรปู สนิค้าอตุสาหกรรม และบรกิาร  

ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า โดยมีกรมการค้าระหว่างประเทศเป็นหน่วยงาน 

รบัผดิชอบหลกั

ปัจจุบัน รัฐบาลได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการก�ากับดูแลการเจรจาความตกลงการค้าเสรี 

ซึง่ก็ได้แต่งตัง้คณะท�างานข้ึนมาโดยเฉพาะเพือ่ดูแลการเยยีวยาแก่ผูท้ี่ได้รบัผลกระทบ โดยคณะ

ท�างานฯ มีหน้าที่ศึกษาและประเมินผลกระทบ รวมทั้งพิจารณามาตรการเยียวยาผู้ได้รับ 

ผลกระทบในทางลบ ตลอดจนบูรณาการเยยีวยาของหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องกนั

ปัจจบุนัมมีาตรการเยยีวยาทางการค้าหลกั 2 มาตรการ ได้แก่ โครงการช่วยเหลอืเพือ่

การปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า  

ซึ่งด�าเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ และกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ซ่ึงด�าเนนิการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1. การท่องเทีย่ว

การท่องเทีย่วเป็นอตุสาหกรรมทีส่�าคัญต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศไทยเป็นอย่างยิง่ 

เป็นธุรกจิภาคบรกิารทีม่ผีูป้ระกอบการ SMEs จ�านวนมาก เป็นแหล่งการจ้างงานและแหล่ง

รายได้อันดบัหนึง่ในภาคบริการของไทย เป็นอตุสาหกรรมท่ีไทยมคีวามแขง็แกร่งมากท่ีสดุใน

อาเซยีน อย่างไรกต็ามอาจกล่าวได้ว่าความแขง็แกร่งทีก่ารท่องเทีย่วไทยมส่ีวนหนึง่มาจากการ

ที่ไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามและหลากหลายซ่ึงประเทศในอาเซียน

ไม่มจุีดเด่นในส่วนนี ้ดงันัน้ การเปิดเสรีการท่องเทีย่วจงึมแีนวโน้มทีจ่ะมนีกัลงทนุจากอาเซยีน

เข้ามาลงทนุจ�านวนมากขึน้
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ผลกระทบจากการเปิดเสรีต่ออตุสาหกรรมท่องเทีย่ว

1) การให้บริการข้ามพรมแดน (Cross Border Supply) ได้แก่ การจองโรงแรม  

 โปรแกรมท่องเทีย่วผ่านทางระบบอนิเตอร์เนต็ ปัจจบุนัประเทศไทยและประเทศใน 

 อาเซยีนไม่ได้มข้ีอก�าหนดทีเ่ป็นอปุสรรคในการด�าเนินงานในรปูแบบนี ้นกัท่องเทีย่ว 

 ในแต่ละประเทศสามารถเลอืกใช้บริการผ่านทางระบบอนิเตอร์เนต็ได้โดยเสรอียูแ่ล้ว  

 การเปิดเสรจึีงไม่ก่อให้เกดิผลกระทบใดๆ

2) การใช้บรกิารในต่างประเทศ (Consumption Abroad) ได้แก่ การทีน่กัท่องเทีย่ว 

 อาเซียนมาใช้บริการท่องเที่ยวในประเทศไทย / นักท่องเที่ยวไทยไปใช้บริการใน 

 อาเซยีน เป็นรปูแบบการให้บริการโดยปกติของธรุกจิท่องเทีย่ว การเปิดเสรจีงึไม่ 

 ก่อให้เกดิผลกระทบ

3) การจัดตัง้ธรุกจิให้บรกิาร (Commercial Presence) ได้แก่ การทีผู่ป้ระกอบการ 

 อาเซียนเข้ามาจัดต้ังธุรกิจในประเทศไทย / ผู้ประกอบการไทยไปจัดตั้งธุรกิจ  

 เป็นรปูแบบทีจ่ะสร้างผลกระทบให้ผูป้ระกอบการไทยมากทีส่ดุ

4) การให้บรกิารโดยบุคคลเดินทางไปให้บริการ (Presence of Natural Persons) ได้แก่  

 การทีบ่คุลากรจากอาเซยีนเดนิทางมาท�างานในไทย / บคุลากรไทยเดนิทางไปท�างาน 

 ในอาเซยีนโดยอาเซยีนได้จดัท�า MRA ส�าหรบับคุลากรด้านท่องเท่ียว 32 ต�าแหน่งงาน 

 เรยีบร้อยแล้ว อย่างไรกต็าม การเคลือ่นย้ายบุคลากรนีเ้ป็นรปูแบบท่ีผูป้ระกอบการ 

 ไทยไม่ได้กงัวลนัก เน่ืองจากอาจได้ประโยชน์จากการเข้ามาของผูบ้รหิารระดบักลาง 

 ที่มีความสามารถในด้านการบริหารจัดการและด้านภาษา แต่ส�าหรับบุคลากร /  

 แรงงานไทยที่ท�างานอยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวจะมีความกังวล เนื่องจากอาจได้รับ 

 ผลกระทบจากการทีจ่ะถกูบุคลากรจากอาเซียนเข้ามาแย่งต�าแหน่งงาน

2. การบรกิารสขุภาพ

การบรกิารสขุภาพเป็นหน่ึงในสาขาบริการทีเ่ร่งรัดในการรวมกลุม่ ถงึแม้ว่า SMEs ไทย

ในสาขาบรกิารสขุภาพจะยงัมบีทบาทต่อเศรษฐกจิไทยไม่มากนักหากเปรยีบเทยีบกบัธรุกจิสาขา

อืน่ แต่บรกิารสขุภาพและบริการทีเ่กีย่วข้องกบัสขุภาพของไทยก็ได้รบัการยอมรบัระดบัสากล

ในเรือ่งคณุภาพมาตรฐาน รวมทัง้การมรีาคาค่าบริการที่ไม่สงูเกนิไปนกั โดยประเทศไทยได้ม ี

นโยบายผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางด้านสขุภาพในภมูภิาค (Medical Hub of Asia) 

ความพร้อมของ SME ไทยจึงเป็นเร่ืองส�าคัญในการสนับสนุนการเตบิโตของธรุกจิบรกิารสขุภาพ 

และธรุกิจทีเ่กีย่วเนือ่งอ่ืนๆ
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ผลกระทบจากการเปิดเสรีต่อการบริการด้านสขุภาพ

1) การให้บริการข้ามพรมแดน (Cross Border Supply) ได้แก่ การให้บริการ 

 ด้านสุขภาพข้ามประเทศโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทย 

 ยงัไม่มบีริการในรูปแบบน้ี อย่างไรกต็ามหากพจิารณาการให้บรกิารระหว่างประเทศ 

 อาเซียนด้วยกันจะมีโอกาสค่อนข้างน้อย เนื่องจากประเทศในอาเซียนไม่ได้ม ี

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยหีรือการแพทย์ทีก้่าวหน้ามากนกั

2) การใช้บริการในต่างประเทศ (Consumption Abroad) ได้แก่ การเดินทางไป 

 รบับรกิารด้านสขุภาพในประเทศอาเซียน หรอืการทีล่กูค้าจากอาเซยีนเดนิทางมา 

 รบัการรกัษาในไทย ซ่ึงแต่ละประเทศก็ไม่ได้มข้ีอจ�ากดัในการให้บรกิารในรปูแบบนี้  

 ซึ่งหากการเปิดเสรีการให้บริการมีความสมบูรณ์ การเดินทางระหว่างประเทศ 

 อาเซียนด้วยกันมีความสะดวกมากขึ้น จะส่งผลให้มีลูกค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 

 เข้ามารบับริการมากขึน้ 

3) การจัดตัง้ธรุกจิให้บรกิาร (Commercial Presence) ได้แก่ การทีผู่ป้ระกอบการ 

 อาเซียนเข้ามาจัดต้ังธุรกิจในประเทศไทย / ผู้ประกอบการไทยไปจัดตั้งธุรกิจ  

 ซึง่เป็นรปูแบบทีส่ร้างความกงัวลให้ผูป้ระกอบการไทยมากทีส่ดุ

4) การให้บริการโดยบุคคลเดินทางไปให้บริการ (Presence of Natural Persons) ได้แก่  

 การทีบ่คุลากรจากอาเซยีนเดนิทางมาท�างานในไทย / บคุลากรไทยเดนิทางไปท�างาน 

 ในอาเซยีน โดยอาเซียนได้จดัท�า MRA ส�าหรบัแพทย์ ทนัตแพทย์ และพยาบาล 

 เรยีบร้อยแล้ว อย่างไรกต็ามการเข้ามาท�างานของบคุลากรอาเซยีนในไทย หรอืการ 

 ไปท�างานในอาเซียนของบุคลากรไทยก็ยังต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อก�าหนด 

 ของแต่ละประเทศด้วย

3.  โลจสิตกิส์

โลจิสติกส์เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ส�าคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ให้กบัทัง้ระดบัผูป้ระกอบการ อตุสาหกรรม และประเทศ โลจสิตกิส์เป็นองค์ประกอบทีส่�าคญั

ของต้นทนุสนิค้า ระบบโลจสิตกิส์ทีม่ปีระสทิธภิาพจะช่วยให้ธรุกจิมต้ีนทนุการด�าเนนิงานที่ได้

เปรยีบในการแข่งขนั ปัจจบัุนโลจสิติกส์ของประเทศไทยยังมปีระสทิธภิาพค่อนข้างต�า่หากเปรยีบ

เทียบกับประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้าน

ภูมิศาสตร์ที่มีพรมแดนติดกับประเทศในอาเซียนมากท่ีสุด อีกท้ังเป็นประตูสู่ประเทศจีน  

นอกจากนี้การเปิดเสรีสินค้าของอาเซียนและความร่วมมือในระดับภูมิภาคในการพัฒนา  
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ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ระบบโลจิสติกส์ร่วมกันจะเป็นส่วนสนับสนุนให้ธุรกิจโลจิสติกส์ในภูมิภาคมีการเติบโตมากขึ้น 

ซึง่จะเป็นส่วนส�าคญัในการทีจ่ะขบัเคลือ่นระบบโลจสิตกิส์ไทยให้เกดิการพฒันาได้

ผลกระทบจากการเปิดเสรีต่ออตุสาหกรรมโลจสิติกส์

1) การให้บรกิารข้ามพรมแดน (Cross Border Supply) เป็นรปูแบบบรกิารทีค่่อนข้าง 

 เกดิขึน้ได้ยากในการให้บรกิารขนส่งและคลงัสนิค้า ซึง่ต้องมตีวัสนิค้าเข้ามาเกีย่วข้อง  

 การเปิดเสรจึีงไม่มผีลกระทบใดๆ

2) การใช้บริการในต่างประเทศ (Consumption Abroad) ได้แก่ การเดินทางไปใช้ 

 บริการขนส่งหรือคลังสินค้าในประเทศอาเซียน / การมาใช้บริการของลูกค้าจาก 

 อาเซียน ซึ่งไม่ได้มีกฎหมาย กฎระเบียบใดที่จ�ากัดการให้บริการในรูปแบบนี้  

 การเปิดเสรจึีงไม่มผีลกระทบใดๆ 

3) การจัดตัง้ธรุกจิให้บรกิาร (Commercial Presence) ได้แก่ การทีผู่ป้ระกอบการ 

 อาเซียนเข้ามาจัดต้ังธุรกิจในประเทศไทย / ผู้ประกอบการไทยไปจัดตั้งธุรกิจ  

 ซึง่เป็นรปูแบบทีส่ร้างความกงัวลให้ผูป้ระกอบการไทยมากทีส่ดุ

4) การให้บรกิารโดยบุคคลเดินทางไปให้บริการ (Presence of Natural Persons) ได้แก่  

 การที่บุคลากรจากอาเซียนเดินทางมาท�างานในไทย / บุคลากรไทยเดินทาง 

 ไปท�างานในอาเซียน อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนย้ายบุคลากรนี้เป็นรูปแบบท่ี 

 ผูป้ระกอบการไทยไม่ได้กงัวลนกั


