
กา้วสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กา้วสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
AEAN Economic Community (AEC)AEAN Economic Community (AEC)

นายวิทตั  วชัโรบล 
ผูอ้าํนวยการสว่นประสานงานเครือข่าย

วนัที% 17 กุมภาพนัธ ์2555
โรงแรมแกรนดแ์ปซิฟิค ซอฟเฟอรีน รีสอรท์แอนดส์ปา 



FTA FTA คอือะไรคอือะไร

ทาํไมต้อง FTAFTAทาํไมต้อง FTAFTA



Multilateral

• GATT (2490)               WTO (2538) 153 members 

• รอบอุรุกวยั (2538)              รอบโดฮา (2544-2554???)

ก่อนอื%น  มารูจ้กัก่อนอื%น  มารูจ้กั............การเจรจาการคา้โลกการเจรจาการคา้โลก

Regional

• ASEAN (2510) “AEC” (2558)          ASEAN Plus (10+6++)???

• APEC  (2532)  21 members                  FTAAP (21+++) ???

• EU (2535) 27 members

• NAFTA  (2537) 3 members

• P4  (2549)  4 members                TPP (2555??) 9 members???

• BRICS (5 members) - Economic Cooperation              FTA??? 
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• BRICS (5 members) - Economic Cooperation              FTA??? 

Bilateral

• FTAs  - 70 FTAs as of 2533                   300 FTAs as of 2554

• Cooperation forum - JC, JTC



•รว่มสรา้งกฎเกณฑ์•รว่มสรา้งกฎเกณฑ์
ทางการคา้

การคา้เสรีเป็นธรรม อยา่งค่อยเป็นค่อยไป และมีแนวคุม้กนั

พหุภาคี

• เสริมสรา้งอาํนาจ

วตัถุดิบ

• เสริมสรา้งอาํนาจ
ตอ่รอง
• ขยายตลาด และแหล่ง
วตัถุดิบ

• เสาะหาโอกาสทางการ• เสาะหาโอกาสทางการ

การคา้เสรีเป็นธรรม อยา่งค่อยเป็นค่อยไป และมีแนวคุม้กนั
โลกาภวิัตน์โลกาภวิัตน์
การแข่งขันการแข่งขัน

การเปลี�ยนแปลงการเปลี�ยนแปลงภมูิภาค
APEC, ASEM

พหุภาคี
WTO

เศรษฐกิจ

• เสาะหาโอกาสทางการ
สง่ออก
• ยดึตลาดใหม่ ช่วงชิง
โอกาส
• สรา้งพนัธมิตรทาง
เศรษฐกิจ

การคา้เสรีเป็นธรรม อยา่งค่อยเป็นค่อยไป และมีแนวคุม้กนั

APEC, ASEM

ทวภิาคี



†† FTA FTA หรือเขตการค้าเสรี เป็นการรวมกลุ่มของประเทศหรือเขตการค้าเสรี เป็นการรวมกลุ่มของประเทศ//กลุ่มกลุ่ม

FTA FTA คืออะไรคืออะไร

ประเทศ มวีัตถปุระสงค์เพื%อลดประเทศ มวีัตถปุระสงค์เพื%อลด//ยกเลิกอุปสรรคการค้าการลงทนุยกเลิกอุปสรรคการค้าการลงทนุ

†† ที%ผา่นมา การจัดทาํ ที%ผา่นมา การจัดทาํ FTA FTA ครอบคลุมเรื%องการลดครอบคลุมเรื%องการลด//ยกเลิกภาษียกเลิกภาษี

และมาตรการที%มใิช่ภาษี รวมถึงอุปสรรคด้านบริการและการลงทนุและมาตรการที%มใิช่ภาษี รวมถึงอุปสรรคด้านบริการและการลงทนุ

†† ปัจจุบัน ปัจจุบัน FTA FTA ได้ขยายขอบเขตไปถึงเรื%องการกาํหนดกฎเกณฑ์ ได้ขยายขอบเขตไปถึงเรื%องการกาํหนดกฎเกณฑ์ 

การอาํนวยความสะดวก และความร่วมมือต่างๆในด้านเศรษฐกิจการอาํนวยความสะดวก และความร่วมมือต่างๆในด้านเศรษฐกิจ

การค้าและการลงทนุการค้าและการลงทนุ



WTO
(Rule-making)

FTAs
(Result-oriented)

““องคป์ระกอบสาํคญัของ องคป์ระกอบสาํคญัของ FTAsFTAs

กตกิาการคา้โลก
Non discrimination (MFN, NT),  
Bound rate, Dispute, S&D, RTA

Market  Access (MA)
Goods + Services

WTO เป็นเกณฑพ์ื? นฐาน

WTO Plus (ตอ่ยอด MA )

Goods (substantial >90% of tariff 
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Goods + Services

Other trade-related issues; 

SPS, TBT, AD/CVD, Safeguard,        

IPR (TRIPs), Investment (TRIMs), 

Trade facilitation

Goods (substantial >90% of tariff 
line) + Services + Investment

WTO Plus + New issues

“21st Century”



ประเด็นอื%นๆ ที%ต้องคาํนึงถึงในการเจรจา ประเด็นอื%นๆ ที%ต้องคาํนึงถึงในการเจรจา FTAFTA

สังคม สิ%งแวดล้อมสังคม สิ%งแวดล้อม

ลดความยากจน

กระจายรายได้

ฟื8 นฟูสิ%งแวดล้อม

รักษาสิ%งแวดล้อมกระจายรายได้

เพิ%มการจ้างงาน

รักษาสิ%งแวดล้อม

ประหยัดพลังงาน



ทาํไมต้องทาํ ทาํไมต้องทาํ FTAFTA

รักษาส่วนแบ่งตลาด /ขยายตลาดสินค้า&บริการที%มศีักยภาพ

ลดอุปสรรคการค้าและการลงทนุลดอุปสรรคการค้าและการลงทนุ

ขยายการลงทนุ

ลดต้นทนุ/ หาแหล่งวัตถดุิบลดต้นทนุ/ หาแหล่งวัตถดุิบ

หาพนัธมติร & เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน



EU 
FTAs – 28 countries ; ROK, 

EFTA, MX , Middle East, 

Nego – 23 countries ; SG, 

ML, India, China

China 
10 FTAs – 22 countries ; 

SG, NZ, Chile, Peru, HK

Nego – 18 countries ; 

AUS, GCC, SACU

Japan 
13 FTAs – 16 countries ; 

India, ASEAN (except CLM)

Nego – 8 countries ;  ROK, 

AUS, GCC

EFTA EFTA EFTA EFTA EFTA EFTA EFTA EFTA 

โลกการคา้ปจัจุบนั -- การรวมกลุ่มเศรษฐกจิต่างๆ

NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA NAFTA 

ANDEANANDEANANDEANANDEANANDEANANDEANANDEANANDEAN

South Korea 
8 FTAs – 44 countries ; 

SG, India, EU, US, EFTA

Nego – 39 countries ; 

APECAPECAPECAPECAPECAPECAPECAPEC

GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC GCC 

TPP Trans-Pacific Strategic Economic Partnership
(US, AUS, NZ, Chile, Peru, SG, ML, BR, VN)

BRICS (Brazil, Russia, 

India, China, South Africa) 

US
14 FTAs – 20 countries ; 

SG, NAFTA, AUS, Central –

South America, ROK, 

Columbia, Panama

Nego - 4 countries ; TPP 

(BR, ML, VN, NZ)

9999

Nego – 39 countries ; 

AUS, NZ, GCC

New Zealand
8 FTAs – 12 countries ; 

SG, TH, ML, China, AUS

Nego – 9 countries ; 

ROK, India, US, GCC

Australia
6 FTAs – 13 countries ; 

SG, TH, NZ, US, Chile

Nego – 13 countries ;  

ROK, China, Japan, 

India, GCC

India 
6 FTAs - 16 countries ; SG, 

TH, ML, Sri Lanka, ROK

Nego – 55 countries ; 

China, Japan, EU, EFTA, 

GCC

BIMSTEC BIMSTEC BIMSTEC BIMSTEC BIMSTEC BIMSTEC BIMSTEC BIMSTEC 



AEC AEC คอือะไรคอือะไร

ทาํไมต้องเป็น ทาํไมต้องเป็น AEC AEC 



ASEAN (Association of South East Asian Nations)

อาเซียน : สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ปี 2540 

ปี 2540 

11111111

CAMBODIACAMBODIACAMBODIACAMBODIA

ปี 2510 

ปี 2510 

ปี 2510 ปี 2538 

ปี 2510 

ปี 2510 

ปี 2527 
ปี 2542 

11111111



ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

 ปี 2558 (2015)
ชุมชนอาเซียน

ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 
(AEC)

ประชาคม
ความมั %นคง

อาเซียน (ASC)

พิมพเ์ขียว AEC
(AEC Blueprint)

ประชาคม
สงัคม-

วฒันธรรม
อาเซียน 
(ASCC)

12121212

One Vision

One Identity
One Community



วิวฒันาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน Building Blocs of ASEAN Integration

CEPT-AFTA Agreement on the Common Effective 

Preferential Tariff Scheme for ASEAN Free Trade Area

AFAS   

Bangkok Declaration             ASEAN2510

2535

2538

ASEAN Charter             ASEAN Community 

AICO   ASEAN Industrial Cooperation Scheme

AFAS   ASEAN Framework Agreement on Services

AIA Framework Agreement on the ASEAN Investment Area 

ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit
2541

2550

2539

2538

ASEAN Charter             ASEAN Community 
+ Declaration on AEC Blueprint

ATIGA   ASEAN Trade in Goods Agreement 

13131313

ACIA  ASEAN Comprehensive Investment Agreement

2550

2552

2554



1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตรว่ม

เคลื%อนยา้ยสินคา้อยา่งเสรี

2. การสรา้งเสริมขีดความสามารถแข่งขนั

นโยบายการแข่งขนั

 4 เป้าหมายภายใต ้AEC Blueprint 

เพื%อประสานกลายเป็นหนึ%งเดียว คือ อาเซียน 

เคลื%อนยา้ยสินคา้อยา่งเสรี
เคลื%อนยา้ยบริการอยา่งเสรี

เคลื%อนยา้ยการลงทุนอยา่งเสรี

เคลื%อนยา้ยแรงงานมีฝีมืออยา่งเสรี

เคลื%อนยา้ยเงินทุนอยา่งเสรีมากขึ? น

AECAEC

e-ASEAN

นโยบายภาษี

สิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา

นโยบายการแข่งขนั

โครงสรา้งพื? นฐาน

การคุม้ครองผูบ้ริโภค

3. การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเสมอภาค 4. การบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก

 ปี 2015

3. การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งเสมอภาค

การมีส่วนรว่มภาครฐั-เอกชน PPE

ลดช่องว่างการพฒันา IAI

4. การบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก

จดัทาํ FTA กบัประเทศนอกภูมิภาค

ปรบัประสานนโยบายเศรษฐกิจ
สรา้งเครือข่ายการผลิต จาํหน่าย

14141414

สนบัสนุนการพฒันา SMEs



ตลาด 10 ประเทศรวมเป็นหนึ%งภาษีนาํเขา้เป็นศูนย/์อปุสรรคนาํเขา้
ระหว่างอาเซียนดว้ยกนัหมดไป

1. อาเซียนจะกลายเป็นตลาดรว่มอย่างสมบูรณ์

สินคา้
ระหว่างอาเซียนดว้ยกนัหมดไป

ทาํธุรกิจบรกิารในอาเซียนไดอ้ยา่งเสรี

การลงทุนในอาเซียนทาํไดอ้ยา่งเสรี

การเคลื%อนยา้ยแรงงานฝีมือเสรี

บรกิาร

การลงทุน

แรงงานฝีมือ

การเคลื%อนยา้ยเงินทุนอยา่งเสรยีิ%งขึ? นเงินทุน การเคลื%อนยา้ยเงินทุนอยา่งเสรยีิ%งขึ? นเงินทุน

15151515

ความรว่มมือ ความมั %นคงดา้นอาหาร เกษตร ป่าไม้



1. ภาษีนาํเขา้สินคา้ – ตอ้งเป็นศูนย ์(ลดเป็นลาํดบัตั(งแตป่ี 2536)
     - 1 ม.ค. 53 อาเซียน 6 (SG 100%, TH 99.8%, BR 99.2%, PH 99%, IN 98.7%, ML 98.4%)
      - 1 ม.ค. 58 อาเซียน 4 (CLMV)

1.1 ภาษีสินคา้/อุปสรรคนาํเขา้จะหมดไป กลายเป็นตลาดอาเซียน

2. อุปสรรคทางการคา้ที6มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) - ตอ้งหมดไป           
     - อาเซียน 5 (1 ม.ค. 53) ฟิลิปปินส ์(1 ม.ค. 55) CLMV (1 ม.ค. 58)

3. กฎว่าดว้ยถิ6นกาํเนิดสินคา้ (ROOs) – เพิ6มทางเลือกอย่างเท่าเทียม (co-equal)
- RVC (40), CTC, PSRs

4. มาตรฐานรว่ม – ใหส้อดคลอ้งกบัระบบสากลและระหว่างอาเซียน

16161616

4. มาตรฐานรว่ม – ใหส้อดคลอ้งกบัระบบสากลและระหว่างอาเซียน
---- เครื%องใชไ้ฟฟ้า ความปลอดภยัทางไฟฟ้า องคป์ระกอบดา้นแม่เหล็กไฟฟ้า ผลิตภณัฑย์าง เภสชักรรม 

(กาํลงัดาํเนินการ - เกษตร ประมง ไม ้ยานยนต ์วสัดุก่อสรา้ง เครื%องมือแพทย ์ยาแผนโบราณ อาหารเสริม) 

5. พิธีการทางศุลกากรที6ทันสมยั - อาํนวยความสะดวกทางการคา้
- ASEAN Single Window, Self-Certification



11..2 2 อาเซียนสามารถถืออาเซียนสามารถถือหุน้ไดถ้ึง หุน้ไดถ้ึง 7070%%  ในธุรกิจบรกิารในธุรกิจบรกิารในอาเซียนในอาเซียน
ปี 2549
(2006)

ปี 2551
(2008)

ปี 2553
(2010)

ปี 2556
(2013)

ปี 2558
(2015)

4949494949494949%%%%%%%% 5151515151515151%%%%%%%% 70707070%%%%

สาขาเร่งรดัการรวมกลุม่
e-ASEAN (โทรคมนาคม-คอมพิวเตอร)์ 
สุขภาพ/ทอ่งเที%ยว/การบิน

โลจสิตกิส์

สาขาอื%นๆ

PIS: Priority Integration Sectors

เป้าหมายการเปิดเสรบีรกิาร = = = = 128128128128 สาขายอ่ย

4949494949494949%%%%%%%% 5151515151515151%%%%%%%% 70707070%%%%

4949494949494949%%%%%%%% 5151515151515151%%%%%%%% 70707070%%%%

สุขภาพ/ทอ่งเที%ยว/การบิน

17171717

เป้าหมายการเปิดเสรบีรกิาร = = = = 128128128128 สาขายอ่ย

FLEXIBILITY 
สามารถไม่เปิดเสรี 
ในบางสาขายอ่ยได้

ไทยสามารถขยายธุรกิจบริการในอาเซียนได ้โดยเฉพาะในสาขาที%ไทยมีความเขม้แข็ง เช่น 
ทอ่งเที%ยว โรงแรม รา้นอาหาร สุขภาพ ซ่อมรถ ก่อสรา้ง การศึกษา เป็นตน้ รวมทั?งดึงดูดการ
ลงทุนเขา้มาในประเทศมากขึ? น  ในขณะเดียวกนั  เป็นช่องทางใหอ้าเซียนเขา้มาประกอบธุรกิจ
บริการในไทยไดส้ะดวกขึ? น เกิดการแข่งขนั ทาํใหเ้อกชนไทยมีโอกาสพฒันาธุรกิจมากขึ? น



เปิดเสรี

11..3 3 อาเซียนจะกลายเป็นศูนยก์ลางการลงทุนทั %วโลกอาเซียนจะกลายเป็นศูนยก์ลางการลงทุนทั %วโลก

FLEXIBILITY 
หากยงัไม่พรอ้มเปิดเสรี 
สามารถทาํขอ้สงวนไวไ้ด้

FDI Portfolio

NT – MFN การลงทุนในอาเซียน
จะเปิดเสรีและโปรง่ใสมากขึ? น

ACIA
(IGA+AIA)

คุม้ครองสง่เสริม

Challenges

(1)(1)(1)(1) นโยบายเชิงรุกเพื%อ
ดึงดูดเงินลงทุนจาก
ตา่งประเทศ โดยสรา้ง
สภาพแวดลอ้มที%เอื? อ
ตอ่การลงทุน

(2)(2)(2)(2) นโยบายสนับสนุนให้
มีการลงทุนในป่าไม้เหมืองแร่

ประมง
เกษตร

FDI Portfolio

บริการ
เกี%ยวเนื%อง

อาํนวย
ความ
สะดวก

18181818

IGA ความตกลงว่าดว้ยการส่งเสรมิและคุม้ครองการลงทุนอาเซียน (ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of 
Investment/ Investment Guarantee Agreement)  - ปี 1987 
AIA กรอบความตกลงว่าดว้ยเขตการลงทุนอาเซียน (Framework Agreement on the ASEAN Investment Area) - ปี 1998

มีการลงทุนใน
ตา่งประเทศมากขึ? นการผลิตป่าไม้เหมืองแร่

ACIA ความตกลงว่าดว้ยการลงทุนอาเซียน (ASEAN 
Comprehensive Investment Agreement)  - ลงนามปี 2552 



****

11..4 4 อาเซียนไดร้บัการอาํนวยความอาเซียนไดร้บัการอาํนวยความสะดวกในการประกอบวิชาชีพสะดวกในการประกอบวิชาชีพมากขึ? นมากขึ? น

สาขาวิศวกรรม

สาขานักสาํรวจสาขานักสาํรวจ******** MRAs

MRA
ไม่ไดเ้ป็น
การเปิด
ตลาด แต่
เป็นเพียงสาขานักบญัชี****

สาขาแพทย์ สาขาสถาปัตยกรรมสาขาสถาปัตยกรรม

สาขานักสาํรวจสาขานักสาํรวจ******** MRAs

ขอ้ตกลงยอมรบัรว่ม            
นกัวิชาชีพในอาเซียนสามารถ
จดทะเบียนหรือขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพในประเทศ
อาเซียนอื%นได ้แตย่งัตอ้ง

ปฏิบตัติามกฏระเบียบภายใน

เป็นเพียง
การอาํนวย
ความสะดวก
ในขั?นตอน
การขอ

ใบอนุญาต 
โดยลด

ขั?นตอนการ

19191919

สาขาพยาบาล สาขาทนัตแพทย์

ปฏิบตัติามกฏระเบียบภายใน
ของประเทศนั(นๆ

ทางวิชาชีพ

ขั?นตอนการ
ตรวจสอบ/
รบัรองวุฒิ
การศึกษา
หรือความรู ้
ทางวิชาชีพ

**** ยงัเป็นเพียง Framework หรือ หลกัการกวา้งๆ โดยตอ้งมีการเจรจาในรายละเอียดต่อไป



11..5 5 อาเซียนจะมีการอาเซียนจะมีการรวมตวัของตลาดเงินและตลาดทุนรวมตวัของตลาดเงินและตลาดทุนอยา่งเป็นระบบอยา่งเป็นระบบ

•เปิดเสรีบญัชีทุน (Capital Account) อยา่งเป็น
ขั?นตอนและสอดคลอ้งกบัวาระแห่งชาติ - ความ
พรอ้มแตล่ะประเทศหลกัการหลกัการ พรอ้มแตล่ะประเทศ
•อนุญาตใหม้ีมาตรการปกป้องที%เพียงพอ หรือที%
จาํเป็นเพื%อรกัษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค
•ทุกประเทศไดป้ระโยชนอ์ยา่งทั %วถึงจากการเปิดเสรี

หลกัการหลกัการ

•ยกเลิกหรือผ่อนคลายขอ้จาํกดั ตามความเป็นไปไดแ้ละ
เหมาะสม”

20202020

เหมาะสม”
•อาํนวยความสะดวกการจา่ยชาํระเงินและโอนเงิน สาํหรบั
ธุรกรรมบญัชีเดินสะพดั (Current Account Transactions)
•สนบัสนุนการลงทุนโดยตรงจากตา่งประเทศ หรือ 
มาตรการริเริ%มต่างๆ ในการส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน

เปิดเสรีโดยเปิดเสรีโดย



1) อาหาร  สรา้งความมั %นคงทางอาหารและบรรเทาปัญหา
เรง่ดว่น/ขาดแคลน สรา้งระบบและกระบวนการในการควบคุม
คุณภาพอาหาร จดัทาํระบบการรบัรองใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั

11..6 6 อาเซียนเสรมิสรา้งอาเซียนเสรมิสรา้งความรว่มมือความรว่มมือรองรบัการเปิดเสรใีนอนาคตรองรบัการเปิดเสรใีนอนาคต

คุณภาพอาหาร จดัทาํระบบการรบัรองใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั

2) เกษตร พฒันาแนวทางปฏิบตัทิี%ดีทางการเกษตร มาตรฐานการ
ผลิต เก็บเกี%ยว และจดัการหลงัเก็บเกี%ยว กาํหนดระดบัปรมิาณ
สารพิษตกคา้งและเกณฑก์ารรบัรองสินคา้ปศุสตัว์

3) ป่าไม ้จดัการทรพัยากรป่าไมอ้ยา่งยั %งยนืและกาํจดัพฤตกิรรมที%3) ป่าไม ้จดัการทรพัยากรป่าไมอ้ยา่งยั %งยนืและกาํจดัพฤตกิรรมที%
ไม่เหมาะสม โดยการเสรมิสรา้งศกัยภาพของบุคลากร การ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ีการสรา้งความเขม้แข็งของการบงัคบัใช้
กฎหมาย 

21212121



1) นโยบายการแข่งขนั ผลกัดนัใหทุ้กประเทศมีนโยบายและกฎหมายการแข่งขนั เพื%อสรา้ง
วฒันธรรมของการแข่งขนัทางธุรกิจที%ยุติธรรม (ประเทศที%มีกฎหมายแข่งขนั ไดแ้ก่
อินโดนีเซีย สิงคโปร ์ไทย) จดัตั?งคณะผูเ้ชี%ยวชาญเพื%อหารือและประสานงาน

2) การคุม้ครองผูบ้รโิภค พฒันามาตรการดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคควบคู่กบัมาตรการดา้น

2. อาเซียนจะเป็นภูมิภาคที6มีความสามารถในการแขง่ขนัสูง

2) การคุม้ครองผูบ้รโิภค พฒันามาตรการดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคควบคู่กบัมาตรการดา้น
เศรษฐกิจ (ประเทศที%มีกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์
สิงคโปร ์ไทย เวียดนาม ลาว) จดัตั?งคณะกรรมการเพื%อเป็นศูนยก์ลางประสานงานในการ
ปฏิบตั/ิตรวจสอบกลไกภายในภูมิภาค

3) สิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญา บงัคบัใชแ้ผนปฏิบตักิารสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาและแผนงาน
ดา้นลิขสิทธิt จดัตั?งระบบการจดัเก็บเอกสารสาํหรบัการออกแบบ

4) โครงสรา้งพื? นฐาน จดัทาํแผนยุทธศาสตรด์า้นการขนสง่เพื%อสรา้งความเชื%อมโยงดา้นการขนสง่4) โครงสรา้งพื? นฐาน จดัทาํแผนยุทธศาสตรด์า้นการขนสง่เพื%อสรา้งความเชื%อมโยงดา้นการขนสง่
ทุกรูปแบบ (ทางบก ทางอากาศ ทางนํ?า) และอาํนวยความสะดวกในการเคลื%อนยา้ยสินคา้ 
จดัทาํแผนปฏิบตักิารสง่เสริมความมั %นคงดา้นพลงังาน (ไฟฟ้า กา๊ซธรรมชาต ิถ่านหิน)

5) เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื%อสาร (ICT)  จดัทาํแผนแม่บทดา้น ICT กาํหนดมาตรการเพื%อ
อาํนวยความสะดวกดา้นพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์ภายใตก้รอบความตกลง e-ASEAN

22222222



3. อาเซียนจะเป็นภูมิภาคที6มีการพฒันาทางเศรษฐกิจที6เท่าเทียมกนั

SMEs

• จดัตั?งศูนยบ์ริการ SMEs เพื%อเชื%อมโยงระหว่างภูมิภาคและอนุภูมิภาค (2553-2554)
• ใหบ้ริการทางการเงินสาํหรบัธุรกิจ SMEs ในแตล่ะประเทศ (2553-2554)
• จดัทาํโครงการส่งเสริมการปฏิบตัิงานสาํหรบัเจา้หนา้ที%เพื%อพฒันาความเชี%ยวชาญ (2555-2556)

• จดัตั?งกองทุนเพื%อการพฒันา SMEs ในระดบัภูมิภาค (2557-2558)• จดัตั?งกองทุนเพื%อการพฒันา SMEs ในระดบัภูมิภาค (2557-2558)

IAI

• จดัทาํความคิดริเริ%มในการรวมกลุ่มอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) เพื%อ
ลดช่องว่างการพฒันาและเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียน

• จดัตั?งแวทีความรว่มมือเพื%อการพฒันา เปิดโอกาสใหป้ระเทศอื%นเขา้มามีส่วนรว่มในการหารือ

PPE

• สนบัสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครฐั-เอกชน (Public-Private Sector Engagement: 

PPE) ในรูปแบบของการประชุมประจาํปี การจดันิทรรศการ/งานแสดงสินคา้ เพื%อปรบัปรุงความ
สอดคลอ้งกนั/ความโปรง่ใส เสริมสรา้งแรงผลกัดนัของนโยบายรฐับาลและกิจกรรมทางธุรกิจ
ระหว่างอุตสาหกรรมสาขาตา่งๆ

23232323



4. อาเซียนจะเป็นภูมิภาคที6มีการบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก

�เป็นการเปิดตลาดใหม่ที%มีประสิทธิภาพ เสริมสรา้งการเขา้ถึงตลาด รกัษา
ความสามารถในการแข่งขนัของอาเซียน
�ดาํเนินการ 2 แนวทางคู่ขนาน�ดาํเนินการ 2 แนวทางคู่ขนาน

(1) รวมกลุม่ภายในอาเซียน เพื%อเป้าหมายสูงสุด คือ AEC
(2) ขยาย FTAs ของอาเซียน ; 

ASEAN Plus (+3 +6) --- TPP ???
อนาคต ??? 

ASEAN FTAs++ 

2424242424

CEPEA 

(ASEAN +6)

ประชากร 3,284 ลา้นคน 
(50% ของประชากรโลก) 

GDP 12,250 พนัลา้น US$ 
(22% ของ GDP โลก )

EAFTA 

(ASEAN +3)

ประชากร 2,068 ลา้นคน
(31% ของประชากรโลก) 

GDP 9,901 พนัลา้น US$  
(18% ของ GDP โลก )

AEC

(ASEAN 10) 

ประชากร 590 ลา้นคน
(9% ของประชากรโลก)

GDP 1,499 พนัลา้น US$ 
(2% ของ GDP โลก )

ASEAN FTAs++ 

or 
ASEAN Hub



India

5 5 FTAs FTAs ระหว่างอาเซียนกบัประเทศคู่เจรจา ระหว่างอาเซียนกบัประเทศคู่เจรจา –– ปัจจบุนัปัจจบุนั
“Living Agreements”“Living Agreements”

อาเซียนจะตอ่ยอดจากความตกลงเดิมที%มีอยู่ ???

AEC

China

Japan
AKFTA

India

สินคา้ : ลงนาม 29 พ.ย. 47 มีผล 1 ม.ค. 48 
บริการ : ลงนาม 14 ม.ค. 50 มีผล 1 ก.ค. 50
ลงทุน : ลงนาม 15 ส.ค. 52 มีผล เม.ย. 53

สินคา้/บริการ/ลงทุน : ไทยลงนาม 11 เม.ย. 51

New ZealandAustralia

สินคา้ : ลงนาม 13 ส.ค. 52  มีผล 1 ม.ค. 53
บริการ/ลงทุน : กาํลงัเจรจา 

Japan

Korea

สินคา้/บริการ/ลงทุน : ไทยลงนาม 11 เม.ย. 51
 สาํหรบัไทย มีผล 2 มิ.ย. 52

สินคา้ : อาเซียนอื%นลงนาม 28 ส.ค. 49
บริการ : อาเซียนอื%นลงนาม 21 พ.ย. 50

ไทย : บริการ ลงนาม 27 ก.พ. 52  มีผล 1 มิ.ย. 52  
สินคา้  ลงนาม 27 ก.พ. 52 มีผล 1 ต.ค. 52    

ลงทุน: ทุกประเทศ ลงนาม 2 มิ.ย. 52  มีผล 31 ต.ค. 52

สินคา้/บริการ/ลงทุน : ลงนาม 26 ก.พ.  52
   มีผล 1 ม.ค. 53 (ไทยใหส้ตัยาบนั 12 มี.ค. 53)
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AECAECAECAECAECAECAECAECผลกระทบจาก ผลกระทบจาก AECAECAECAECAECAECAECAEC



ผูคาผูคาผูคาผูคา

    ใครบา้งที
จะได้รับผลกระทบจาก AEC ?

แรงงานแรงงานแรงงานแรงงาน
นักธรุกิจนักธรุกิจนักธรุกิจนักธรุกิจ

ผูคาผูคาผูคาผูคา เกษตรกรเกษตรกรเกษตรกรเกษตรกร

ผูบริโภคผูบริโภคผูบริโภคผูบริโภค
ประชาชนประชาชนประชาชนประชาชน

นักวิชาชพีนักวิชาชพีนักวิชาชพีนักวิชาชพี



ขยายการสงออกเพิ่มขึ้นไปยงัอาเซยีนขยายการสงออกเพิ่มขึ้นไปยงัอาเซยีนขยายการสงออกเพิ่มขึ้นไปยงัอาเซยีนขยายการสงออกเพิ่มขึ้นไปยงัอาเซยีน
ภาษีนําเขาเปนศนูยภาษีนําเขาเปนศนูยภาษีนําเขาเปนศนูยภาษีนําเขาเปนศนูย
อุปสรรคที่มใิชภาษีหมดไปอุปสรรคที่มใิชภาษีหมดไปอุปสรรคที่มใิชภาษีหมดไปอุปสรรคที่มใิชภาษีหมดไป โอกาสสงออกสนิคาใหมที่เคยมภีาษีสงู            โอกาสสงออกสนิคาใหมที่เคยมภีาษีสงู            โอกาสสงออกสนิคาใหมที่เคยมภีาษีสงู            โอกาสสงออกสนิคาใหมที่เคยมภีาษีสงู            

สามารถนําเขาวัตถุดิบ สามารถนําเขาวัตถุดิบ สามารถนําเขาวัตถุดิบ สามารถนําเขาวัตถุดิบ ////กึ่งสาํเรจ็รปู จากอาเซยีนกึ่งสาํเรจ็รปู จากอาเซยีนกึ่งสาํเรจ็รปู จากอาเซยีนกึ่งสาํเรจ็รปู จากอาเซยีนที่มคีวามไดเปรยีบกวาที่มคีวามไดเปรยีบกวาที่มคีวามไดเปรยีบกวาที่มคีวามไดเปรยีบกวาดานราคาดานราคาดานราคาดานราคา////คุณภาพคุณภาพคุณภาพคุณภาพ

AECAECAECAEC &&&&โอกาส โอกาส โอกาส โอกาส (Opportunities)(Opportunities)(Opportunities)(Opportunities) ภัยคุกคาม ภัยคุกคาม ภัยคุกคาม ภัยคุกคาม ((((Threats)Threats)Threats)Threats)

อุปสรรคที่มใิชภาษีหมดไปอุปสรรคที่มใิชภาษีหมดไปอุปสรรคที่มใิชภาษีหมดไปอุปสรรคที่มใิชภาษีหมดไป โอกาสสงออกสนิคาใหมที่เคยมภีาษีสงู            โอกาสสงออกสนิคาใหมที่เคยมภีาษีสงู            โอกาสสงออกสนิคาใหมที่เคยมภีาษีสงู            โอกาสสงออกสนิคาใหมที่เคยมภีาษีสงู            ไปยงัตลาดอาเซยีนไปยงัตลาดอาเซยีนไปยงัตลาดอาเซยีนไปยงัตลาดอาเซยีนสนิคาประเภทเดียวกันจากอาเซยีนเขามาแขงสนิคาประเภทเดียวกันจากอาเซยีนเขามาแขงสนิคาประเภทเดียวกันจากอาเซยีนเขามาแขงสนิคาประเภทเดียวกันจากอาเซยีนเขามาแขง
ตลาด ตลาด ตลาด ตลาด 10 10 10 10 ประเทศรวมเปนหนึ่งประเทศรวมเปนหนึ่งประเทศรวมเปนหนึ่งประเทศรวมเปนหนึ่ง ตลาดใหญขึ้นตลาดใหญขึ้นตลาดใหญขึ้นตลาดใหญขึ้น: : : : เกิด เกิด เกิด เกิด economy of scaleeconomy of scaleeconomy of scaleeconomy of scale

ตนทุนของคูแขงก็อาจต่ําลงดวย ตนทุนของคูแขงก็อาจต่ําลงดวย ตนทุนของคูแขงก็อาจต่ําลงดวย ตนทุนของคูแขงก็อาจต่ําลงดวย 
ทําธรุกิจบรกิารทําธรุกิจบรกิารทําธรุกิจบรกิารทําธรุกิจบรกิาร
ในอาเซยีนไดอยางเสรีในอาเซยีนไดอยางเสรีในอาเซยีนไดอยางเสรีในอาเซยีนไดอยางเสรี

ไปตั้งธรุกิจ หรอืขยายบรกิารในอาเซยีนได ไปตั้งธรุกิจ หรอืขยายบรกิารในอาเซยีนได ไปตั้งธรุกิจ หรอืขยายบรกิารในอาเซยีนได ไปตั้งธรุกิจ หรอืขยายบรกิารในอาเซยีนได 
ในอาเซยีนไดอยางเสรีในอาเซยีนไดอยางเสรีในอาเซยีนไดอยางเสรีในอาเซยีนไดอยางเสรี ธรุกิจบรกิารของอาเซยีนจะเขามาแขงในไทย ธรุกิจบรกิารของอาเซยีนจะเขามาแขงในไทย ธรุกิจบรกิารของอาเซยีนจะเขามาแขงในไทย ธรุกิจบรกิารของอาเซยีนจะเขามาแขงในไทย 
แรงงานฝมอืเคลื่อนยายไดโดยเสรีแรงงานฝมอืเคลื่อนยายไดโดยเสรีแรงงานฝมอืเคลื่อนยายไดโดยเสรีแรงงานฝมอืเคลื่อนยายไดโดยเสรี แกปญหาขาดแคลนแรงงานฝมอืแกปญหาขาดแคลนแรงงานฝมอืแกปญหาขาดแคลนแรงงานฝมอืแกปญหาขาดแคลนแรงงานฝมอื

อาจถูกแยงแรงงานฝมอื ถาที่อื่นมสีิง่จงูใจกวา อาจถูกแยงแรงงานฝมอื ถาที่อื่นมสีิง่จงูใจกวา อาจถูกแยงแรงงานฝมอื ถาที่อื่นมสีิง่จงูใจกวา อาจถูกแยงแรงงานฝมอื ถาที่อื่นมสีิง่จงูใจกวา 



การลงทุนเสรใีนอาเซยีนการลงทุนเสรใีนอาเซยีนการลงทุนเสรใีนอาเซยีนการลงทุนเสรใีนอาเซยีน
ใช ใช ใช ใช AEC AEC AEC AEC เปนฐานการผลิตรวมเปนฐานการผลิตรวมเปนฐานการผลิตรวมเปนฐานการผลิตรวม

สามารถยายฐานการผลิตทั้งหมดสามารถยายฐานการผลิตทั้งหมดสามารถยายฐานการผลิตทั้งหมดสามารถยายฐานการผลิตทั้งหมด////บางสวนบางสวนบางสวนบางสวนไไไไปปปปยยยยัััังงงงออออาาาาเเเเซซซซีีีียยยยนนนนออออืืืื ่่ ่่นนนนททททีีีี ่่ ่่เเเเหหหหมมมมาาาาะะะะเเเเปปปปนนนนแแแแหหหหลลลลงงงงผผผผลลลลิิิิตตตต                                                                                                                                    เพื่อเสรมิความสามารถแขงขัน  เพื่อเสรมิความสามารถแขงขัน  เพื่อเสรมิความสามารถแขงขัน  เพื่อเสรมิความสามารถแขงขัน  
ใชใชใชใช CLMV CLMV CLMV CLMV เปนฐานการสงออกไปเปนฐานการสงออกไปเปนฐานการสงออกไปเปนฐานการสงออกไปนอกนอกนอกนอก    AECAECAECAEC    

AECAECAECAEC &&&&โอกาส โอกาส โอกาส โอกาส (Opportunities)(Opportunities)(Opportunities)(Opportunities) ภัยคุกคาม ภัยคุกคาม ภัยคุกคาม ภัยคุกคาม ((((Threats)Threats)Threats)Threats)

คูแขงอาเซยีนอาจจะเขามาแขงในเขตแดนคูแขงอาเซยีนอาจจะเขามาแขงในเขตแดนคูแขงอาเซยีนอาจจะเขามาแขงในเขตแดนคูแขงอาเซยีนอาจจะเขามาแขงในเขตแดนเราเพื่อมาใชความไดเปรยีบ                  เราเพื่อมาใชความไดเปรยีบ                  เราเพื่อมาใชความไดเปรยีบ                  เราเพื่อมาใชความไดเปรยีบ                  ของปจจยัการผลิตบางอยางของปจจยัการผลิตบางอยางของปจจยัการผลิตบางอยางของปจจยัการผลิตบางอยาง

ใชใชใชใช CLMV CLMV CLMV CLMV เปนฐานการสงออกไปเปนฐานการสงออกไปเปนฐานการสงออกไปเปนฐานการสงออกไปนอกนอกนอกนอก    AECAECAECAEC    

ระบบระบบระบบระบบโลจสิติกสในภมูภิาคสะดวกและถูกลง โลจสิติกสในภมูภิาคสะดวกและถูกลง โลจสิติกสในภมูภิาคสะดวกและถูกลง โลจสิติกสในภมูภิาคสะดวกและถูกลง ความรวมมอืดานความรวมมอืดานความรวมมอืดานความรวมมอืดาน
การอํานวยความสะดวกทางการคาการอํานวยความสะดวกทางการคาการอํานวยความสะดวกทางการคาการอํานวยความสะดวกทางการคา ตนทุนโลจสิติกสของคูแขงในอาเซยีนก็จะตนทุนโลจสิติกสของคูแขงในอาเซยีนก็จะตนทุนโลจสิติกสของคูแขงในอาเซยีนก็จะตนทุนโลจสิติกสของคูแขงในอาเซยีนก็จะลดลงดวย หากเขาดีกวาลดลงดวย หากเขาดีกวาลดลงดวย หากเขาดีกวาลดลงดวย หากเขาดีกวา
FTA FTA FTA FTA อาเซยีนกับคูคาตางๆอาเซยีนกับคูคาตางๆอาเซยีนกับคูคาตางๆอาเซยีนกับคูคาตางๆ
ASEANASEANASEANASEAN    ++++1111, +, +, +, +3333, +, +, +, +6666

ไดเปรยีบดานภาษีนําเขาเมือ่เทียบกับสนิคาไดเปรยีบดานภาษีนําเขาเมือ่เทียบกับสนิคาไดเปรยีบดานภาษีนําเขาเมือ่เทียบกับสนิคาไดเปรยีบดานภาษีนําเขาเมือ่เทียบกับสนิคาของประเทศคูแขงอื่นในตลาดคูคาเหลานี้ของประเทศคูแขงอื่นในตลาดคูคาเหลานี้ของประเทศคูแขงอื่นในตลาดคูคาเหลานี้ของประเทศคูแขงอื่นในตลาดคูคาเหลานี้
นอกเหนือจากคูแขง นอกเหนือจากคูแขง นอกเหนือจากคูแขง นอกเหนือจากคูแขง 9 9 9 9 ประเทศอาเซยีนแลวยงัมคีูแขงประเทศอาเซยีนแลวยงัมคีูแขงประเทศอาเซยีนแลวยงัมคีูแขงประเทศอาเซยีนแลวยงัมคีูแขงเพิม่จากประเทศ เพิม่จากประเทศ เพิม่จากประเทศ เพิม่จากประเทศ ++++3 3 3 3 หรือ หรือ หรือ หรือ ++++6 6 6 6 



สิ%งที%จะเกิดขึ? นกบัชุมชนทอ้งถิ%นสิ%งที%จะเกิดขึ? นกบัชุมชนทอ้งถิ%น

ผูป้ระกอบการ 
†† สามารถนาํเขา้วตัถุดิบจากอาเซียน ภาษี 0%%%%
† มีโอกาสขยายตลาดสินคา้และบริการในอาเซียน
†

ผูป้ระกอบการ 
SMEsSMEsSMEsSMEs

ธุรกิจภูมิปัญญา
ทอ้งถิ%น

† มีโอกาสขยายตลาดสินคา้และบริการในอาเซียน
† มีโอกาสสรา้งพนัธมิตรธุรกิจกบัผูป้ระกอบการในอาเซียน
― คู่แข่งทางธุรกิจในอาเซียนมากขึ? น อาจถูกแยง่ตลาดไป

† %%%%†สามารถนาํเขา้วตัถุดิบจากอาเซียน ภาษี 0%%%%
† มีโอกาสขยายตลาดสินคา้และบริการในอาเซียน
† มีโอกาสสรา้งพนัธมิตรกบัผูป้ระกอบการในอาเซียน
― ความทา้ทายในการรกัษาภมูิปัญญาทอ้งถิ%นไว้

ประชาชน

― ความทา้ทายในการรกัษาภมูิปัญญาทอ้งถิ%นไว้

†

มาตรฐานมากขึ? น

† มีโอกาสเรียนรูภ้าษาและวฒันธรรมในอาเซียนมากขึ? น
† โอกาสเลือกซื? อสินคา้ บริการหลากหลาย ราคายุตธิรรม
― อาจไดร้บัผลกระทบจากสินคา้และบริการที%ไม่ได ้

มาตรฐานมากขึ? น



สินค้าที%ไทยได้เปรียบสินค้าที%ไทยได้เปรียบ//เสียเปรียบเสียเปรียบ

สินคาที่ไทยไดเปรียบ         สินคาที่ไทยไดเปรียบ         สินคาที่ไทยไดเปรียบ         สินคาที่ไทยไดเปรียบ         สินคาเกษตรและอุปโภคบริโภค สินคาเกษตรและอุปโภคบริโภค สินคาเกษตรและอุปโภคบริโภค สินคาเกษตรและอุปโภคบริโภค เชน ขาว ธญัพืชเชน ขาว ธญัพืชเชน ขาว ธญัพืชเชน ขาว ธญัพืช
                                                                                                                                                                ผลไมสดและแปรรูป อาหาร                               ผลไมสดและแปรรูป อาหาร                               ผลไมสดและแปรรูป อาหาร                               ผลไมสดและแปรรูป อาหาร                               

                                                                                                    สินคาหัตถกรรมสินคาหัตถกรรมสินคาหัตถกรรมสินคาหัตถกรรม    เชน ผาไหม ของตกแตงบานเชน ผาไหม ของตกแตงบานเชน ผาไหม ของตกแตงบานเชน ผาไหม ของตกแตงบาน                                                                                                    สินคาหัตถกรรมสินคาหัตถกรรมสินคาหัตถกรรมสินคาหัตถกรรม    เชน ผาไหม ของตกแตงบานเชน ผาไหม ของตกแตงบานเชน ผาไหม ของตกแตงบานเชน ผาไหม ของตกแตงบาน
สินคาอุตสาหกรรม สินคาอุตสาหกรรม สินคาอุตสาหกรรม สินคาอุตสาหกรรม เชน เครื่องใชไฟฟา  อิเลก็ทรอนิกส เชน เครื่องใชไฟฟา  อิเลก็ทรอนิกส เชน เครื่องใชไฟฟา  อิเลก็ทรอนิกส เชน เครื่องใชไฟฟา  อิเลก็ทรอนิกส 
รถยนตและชิ้นสวนรถยนตและชิ้นสวนรถยนตและชิ้นสวนรถยนตและชิ้นสวน

สินคาที่ไทยไดเปรียบ          สินคาที่ไทยไดเปรียบ          สินคาที่ไทยไดเปรียบ          สินคาที่ไทยไดเปรียบ          สินคาที่มขีอกังวลวาจะไดรับผลกระทบจากการเปดสินคาที่มขีอกังวลวาจะไดรับผลกระทบจากการเปดสินคาที่มขีอกังวลวาจะไดรับผลกระทบจากการเปดสินคาที่มขีอกังวลวาจะไดรับผลกระทบจากการเปด
                                                                                                                                                                    เสรีการคาในอาเซียน เชน เสรีการคาในอาเซียน เชน เสรีการคาในอาเซียน เชน เสรีการคาในอาเซียน เชน น้ํามนัปาลม  น้ํามนัปาลม  น้ํามนัปาลม  น้ํามนัปาลม  ((((มาเลเซียมาเลเซียมาเลเซียมาเลเซีย))))
                                                                                                                                                                    เมลด็กาแฟ  เมลด็กาแฟ  เมลด็กาแฟ  เมลด็กาแฟ  ((((เวียดนามเวียดนามเวียดนามเวียดนาม) ) ) ) มะพราว มะพราว มะพราว มะพราว ((((ฟลิปปนสฟลิปปนสฟลิปปนสฟลิปปนส) ) ) ) และและและและ                                                                                                                                                                    เมลด็กาแฟ  เมลด็กาแฟ  เมลด็กาแฟ  เมลด็กาแฟ  ((((เวียดนามเวียดนามเวียดนามเวียดนาม) ) ) ) มะพราว มะพราว มะพราว มะพราว ((((ฟลิปปนสฟลิปปนสฟลิปปนสฟลิปปนส) ) ) ) และและและและ
                                                                                                                                                                    ชา ชา ชา ชา ((((อินโดนีเซียอินโดนีเซียอินโดนีเซียอินโดนีเซีย))))
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บริการที%ไทยได้เปรียบบริการที%ไทยได้เปรียบ//เสียเปรียบเสียเปรียบ

บริการที่ไทยไดเปรียบ         บริการที่ไทยไดเปรียบ         บริการที่ไทยไดเปรียบ         บริการที่ไทยไดเปรียบ         การทองเที่ยว การทองเที่ยว การทองเที่ยว การทองเที่ยว ภาคบริการที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวภาคบริการที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวภาคบริการที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวภาคบริการที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว
                                                                                                                                                                    อาทิ รานอาหาร และโรงแรมอาทิ รานอาหาร และโรงแรมอาทิ รานอาหาร และโรงแรมอาทิ รานอาหาร และโรงแรม

บริการดานสุขภาพบริการดานสุขภาพบริการดานสุขภาพบริการดานสุขภาพ    เชน โรงพยาบาล บริการสปา เชน โรงพยาบาล บริการสปา เชน โรงพยาบาล บริการสปา เชน โรงพยาบาล บริการสปา บริการดานสุขภาพบริการดานสุขภาพบริการดานสุขภาพบริการดานสุขภาพ    เชน โรงพยาบาล บริการสปา เชน โรงพยาบาล บริการสปา เชน โรงพยาบาล บริการสปา เชน โรงพยาบาล บริการสปา 
นวดแผนไทยนวดแผนไทยนวดแผนไทยนวดแผนไทย

บริการที่ไทยเสียเปรียบ        บริการที่ไทยเสียเปรียบ        บริการที่ไทยเสียเปรียบ        บริการที่ไทยเสียเปรียบ        สาขาที่มขีอกังวลวาจะไดรับผลกระทบ เชน สาขาที่มขีอกังวลวาจะไดรับผลกระทบ เชน สาขาที่มขีอกังวลวาจะไดรับผลกระทบ เชน สาขาที่มขีอกังวลวาจะไดรับผลกระทบ เชน 
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1. ระดบัความรูค้วามเขา้ใจของภาคเอกชนไทย
• ไม่รู ้และไม่คิดจะรู ้

ภาคเอกชนไทยมีความพรอ้มแค่ไหนภาคเอกชนไทยมีความพรอ้มแค่ไหน

โดยเฉพาะ SMEs เป็นกลุม่• ไม่รู ้และไม่คิดจะรู ้
• รู ้แตไ่ม่รูเ้รื%อง เห็นเป็นเรื%องไกลตวั
• รู ้แตไ่ม่รูจ้ะปรบัตวัอยา่งไร
• รู ้เห็นเป็นโอกาส มีการปรบัตวัเชิงรุก

2. เราจะตั?งรบัอยา่งเดียวไม่ไดแ้ลว้ 
    เอกชนตอ้งมีการปรบัตวัใหร้องรบั

โดยเฉพาะ SMEs เป็นกลุม่
ใหญท่ี%ยงัขาดความพรอ้ม 
และรฐัไม่ควรละเลย

สว่นใหญเ่ป็น
ผูป้ระกอบการรายใหญ่
ที%มีความพรอ้มทั?ง

เราจะตั?งรบัอยา่งเดียวไม่ไดแ้ลว้ 
    เอกชนตอ้งมีการปรบัตวัใหร้องรบั
    การเปลี%ยนแปลงจาก AEC
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ที%มีความพรอ้มทั?ง
เงินทุนและบุคลากร



ภาคเอกชนไทยควรเตรยีมความพรอ้มอยา่งไรภาคเอกชนไทยควรเตรยีมความพรอ้มอยา่งไร

• ศึกษา/เสาะหาแหลง่วตัถุดิบที%มีความไดเ้ปรียบดา้นราคาและ
คณุภาพ 

• ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการยา้ยฐานการผลิต

สรา้งมูลค่าเพิ%มและพฒันา BRAND Thailand ใหเ้ป็นที%ยอมรบั
เชิงรุกเชิงรุก

• สรา้งมูลค่าเพิ%มและพฒันา BRAND Thailand ใหเ้ป็นที%ยอมรบั
• สรา้งพนัธมิตรทางธุรกิจในประเทศอาเซียนอื%น เพื%อใชป้ระโยชน์

จากความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัของหุน้สว่นในพนัธมิตร 

เชิงรุกเชิงรุก

• เรียนรูคู้่แข่ง (จดุอ่อน-จดุแข็ง) ทั?งในประเทศและอาเซียนอื%น
• ศึกษารสนิยมและแนวโนม้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคสินคา้และ
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• ศึกษารสนิยมและแนวโนม้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคสินคา้และ
บริการ

• ปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิตสินคา้/การใหบ้ริการ (ตน้ทุน
และคณุภาพ) 

• ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาบุคลากรภายในองคก์ร 

เชิงรบัเชิงรบั



มาตรการรองรบัผลกระทบของภาครฐัมาตรการรองรบัผลกระทบของภาครฐั
• อยูภ่ายใตก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์

• โครงการที$ดาํเนินการแลว้ : กระเทียม โคเนื) อ โคนม ชา ปาลม์ สุกร

กองทุนเพื%อปรบัโครงสรา้งดา้น

การเกษตร

• อยูภ่ายใตก้ระทรวงพาณิชย ์ใหก้ารสนับสนุนดา้นวิจยัและพฒันากองทุนเพื%อการปรบัตวัภาคการผลิตและ • อยูภ่ายใตก้ระทรวงพาณิชย ์ใหก้ารสนับสนุนดา้นวิจยัและพฒันา

• โครงการที$ดาํเนินการแลว้ : เครื$องใชไ้ฟฟ้า เครื$องหนัง สมุนไพร ขา้ว
ปลาป่น สม้ บริการอาหาร ขนส่ง ท่องเที$ยว

กองทุนเพื%อการปรบัตวัภาคการผลิตและ

บริการที%ไดร้บัผลกระทบจาก FTAFTAFTAFTA

• อยูภ่ายใตส้าํนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)
• มียุทธศาสตร ์4 ดา้น คือ 1. ปัจจยัเอื) อต่อธุรกิจ 2. เพิ$มขีดความสามารถ
การแขง่ขนั 3. การเติบโตอยา่งสมดุล 4. การเชื$อมโยงกบัเศรษฐกิจโลก 

แผนสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม

• อยูภ่ายใตค้ณะกรรมการนโยบายการท่องเที$ยวแห่งชาติ แผนพฒันาการทอ่งเที%ยวแห่งชาต ิ
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• อยูภ่ายใตค้ณะกรรมการนโยบายการท่องเที$ยวแห่งชาติ 
• มียุทธศาสตร ์5 ดา้น 1. โครงสรา้งพื) นฐาน 2. พฒันา & ฟื) นฟแูหล่ง

ท่องเที$ยว 3. พฒันาสินคา้ บริการ และปัจจยัสนับสนุน 4. สรา้งความเชื$อมั $น
& ส่งเสริมการท่องเที$ยว 5. การมีส่วนร่วมของภาครฐั ประชาชน ทอ้งถิ$น

แผนพฒันาการทอ่งเที%ยวแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2555-2559

• อยูภ่ายใตส้าํนักงานคณะกรรมการศึกษาขั)นพื) นฐาน (สพฐ.)

• วตัถุประสงคเ์พื$อพฒันาศกัยภาพโรงเรียนมธัยมศึกษาที$มีความพรอ้มใหม้ี
มาตรฐานระดบัสากล และพฒันาสู่การเป็นศนูยก์ลางการศึกษาในภมูิภาค

โครงการพฒันาใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลาง
การศึกษาในภมูิภาค



ขอบคณุ

Call Center : Call Center : 00--25072507--75557555
www.dtn.go.thwww.dtn.go.th

36363636


