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6.1 ศกัยภาพและลูท่าง SMEs ในการเข้าสูต่ลาดอาเซยีนใหม่ (ประเทศ CLMV)

 6.1.1 ศกัยภาพและลูท่าง SMEs ในการเข้าสูต่ลาด ประเทศกมัพชูา 
 

 ประเทศกมัพชูา (Cambodia) ตัง้อยู่ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ มพีืน้ที ่181,035 ตาราง

กโิลเมตร (หรอืประมาณ 1 ใน 3 ของพืน้ทีป่ระเทศไทย) ขนาด กว้าง 500 กโิลเมตร ยาว 450 กโิลเมตร  

เส้นเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ 2,000 กโิลเมตร โดยมเีส้นเขตแดนตดิต่อกบัประเทศไทยยาว 798 

กโิลเมตร พรมแดนทศิเหนอืตดิกบัประเทศไทย (จงัหวดัอบุลราชธาน ีศรสีะเกษ สรุนิทร์ และบรุรีมัย์) และ

ประเทศลาว (แขวงอตัตะปือ และจ�าปาสกั) ทศิตะวนัออกตดิกบัประเทศเวยีดนาม (จงัหวดักอนทมู เปลกู  

ซาลาย ดัก๊ลัก๊ ส่องแบ๋ เตยนนิ ลองอาน ด่งท๊าบ อนัซาง และเกยีงซาง) ทศิตะวนัตกตดิประเทศไทย (จงัหวดั

สระแก้ว จนัทบรุ ีและตราด) และทศิใต้ตดิอ่าวไทย 

 ศกัยภาพในเชงิเศรษฐกจิของกมัพชูา

 

 เมื่อพิจารณาศักยภาพของกัมพูชา ในเชิงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross  

Domestic Products : GDP) พบว่าในปี 2552 กมัพชูามมีลูค่า GDP 11.2 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ รายได้

เฉลีย่ต่อคนต่อปีประมาณ 635 เหรยีญสหรฐัฯ โดยรายได้หลกัของกมัพชูามาจากภาคเกษตรกรรมร้อยละ 32.5 

ภาคอตุสาหกรรม ร้อยละ 22.4 และภาคบรกิารร้อยละ 45.1 อย่างไรกต็าม ในปี 2552 หลายสถาบนัต่าง 

คาดการณ์ตัวเลขอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจกัมพูชาแตกต่างกัน ตั้งแต่ -2.75 จนถึงตัวเลขของรัฐบาล  

ร้อยละ 6  ยกตวัอย่าง เช่น  The Asian Development Bank หรอื ADB ประมาณว่าจะมอีตัราขยายตวั  

ร้อยละ -1.5  และจะเตบิโตร้อยละ 3.5 ในปี 2553 ขณะที ่ IMF ประมาณว่าจะมอีตัราขยายตวั ร้อยละ -2.75  

ส่วน Economic Intelligence Unit ของอังกฤษ คาดว่าอัตราขยายตัว อยู่ที่ร้อยละ -1.5 ขณะที่เงินเฟ้อ  

ปี 2552 ร้อยละ 5.25 และในปี 2553 ร้อยละ 6  

 ศกัยภาพสนิค้าและพืน้ทีเ่ป้าหมายของการศกึษา

 

 ในการด�าเนนิงานศกึษาวจิยั ได้พจิารณาใน 2 มติสิ�าคญั กล่าวคอื ในมติขิองสนิค้าและมติด้ิาน

บรกิารเป้าหมายทีม่ศีกัยภาพเพยีงพอในเชงิของการแข่งขนั ซึง่ได้พจิารณาคดัเลอืกกลุม่สนิค้าและบรกิาร ที่
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จะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ SMEs ไทยมากทีส่ดุ โดยพจิารณาจากข้อมลูทางด้าน (1) ศกัยภาพ

ตลาดของพื้นที่เป้าหมาย (2) นโยบายที่ส่งเสริมการค้าการลงทุน (3) ความต้องการสินค้าและบริการของ

ประชาชน (4) คูแ่ข่งขนัในธรุกจิ และ (5) ศกัยภาพของสนิค้าและบรกิารของไทย ได้ข้อสรปุโดยมกีลุม่สนิค้า

และบรกิารทีท่�าการศกึษา 5 กลุม่ ดงันี้ 

 (1) กลุม่สนิค้าอปุโภคบรโิภค 

 (2) กลุม่สนิค้าเกษตรและเครือ่งจกัรกลการเกษตร

 (3) กลุม่สนิค้าบรกิารท่องเทีย่วและธรุกจิต่อเนือ่ง 

 (4) กลุม่สนิค้าก่อสร้าง และวสัดกุ่อสร้าง 

 (5) กลุม่สนิค้าอะไหล่ยานยนต์และบรกิารซ่อมบ�ารงุ 

 ส�าหรบัเมอืงเป้าหมายของกมัพชูาทีท่�าการศกึษาครัง้นี ้เป็นเมอืงขนาดใหญ่ ซึง่ทัง้ 3 เมอืงนบัได้

ว่ามคีวามโดดเด่นทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม รวมทัง้มคีวามโดดเด่นในด้านต่างๆ ของแต่ละจงัหวดั และ

พร้อมทางด้านโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่อือ้อ�านวยต่อการค้าและการลงทนุ โดยในส่วนของการพจิารณาในมติขิอง

การคดัเลอืกพืน้ทีเ่ป้าหมายของการศกึษา อาศยัเกณฑ์ในการคดัเลอืก 7 ประเดน็หลกั ประกอบไปด้วย (1) 

จ�านวนประชากรและก�าลงัซือ้ (2) ลกัษณะและประเภทของอตุสาหกรรมในพืน้ที ่ (3) คูแ่ข่งและโอกาสของ

สนิค้าไทย (4) ระบบโลจสิตกิส์และการขนส่ง (5) ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศและพืน้ทีเ่ป้าหมาย (6) การ

มอีตุสาหกรรมรายใหญ่ของไทยเข้าไปด�าเนนิการแล้ว และ (7) มาตรการทางภาษแีละมิใช่ภาษทีีเ่ป็นโอกาส/

อปุสรรค ส�าหรบั SMEs ไทย ทัง้นีเ้มือ่พจิารณาเกณฑ์ในการคดัเลอืก 7 ประเดน็หลกั ดงักล่าวข้างต้น ได้ข้อ

สรปุในการคดัเลอืกพืน้ที ่โดยเป็นเมอืงขนาดใหญ่ ซึง่ทัง้ 3 เมอืงนีน้บัได้ว่ามคีวามโดดเด่นทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ 

สงัคม รวมทัง้ความพร้อมทางด้านโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่อือ้อ�านวยต่อการค้าและการลงทนุ กล่าวคอื

 

 กรุงพนมเปญ (Phnom Penh) กรุงพนมเปญเป็นเมืองหลวงของประเทศและเป็นศูนย์กลางใน 

ทกุด้าน มรีะบบการคมนาคมขนส่งทีส่ะดวกสบาย สามารถเดนิทางหรอืขนส่งสนิค้าในทกุรปูแบบ และสามารถ

เชือ่มโยงไปยงัพืน้ทีอ่ืน่ๆ ในประเทศและเชือ่มต่อไปยงัประเทศเพือ่นบ้าน ประชากรในพืน้ทีม่รีายได้ต่อหวัสงู  

มอี�านาจการซือ้สูง นอกจากนี้ กรุงพนมเปญยังเป็นเมืองทีม่กีารเปลี่ยนแปลงมากที่สุด หลายปีที่ผ่านมามี 

การขยายตัวด้านโรงแรมและภัตตาคารเป็นอย่างมากจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันมี 

สายการบินที่บินตรงจากเมืองต่างๆ ในเอเชียไปยังกรุงพนมเปญทุกวัน ส่งผลประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ  

SMEs ของไทยสามารถเข้าไปลงทนุในทกุกลุม่สนิค้าได้

 จงัหวดัเสยีมเรยีบ (Siam Reap) กลุม่สนิค้าทีม่ศีกัยภาพ ได้แก่ กลุม่สนิค้าและบรกิารท่องเทีย่ว 

และธรุกจิต่อเนือ่ง มบีรกิารส�าคญั เช่น น�าเทีย่ว/โรงแรม/เกสเฮ้าส์/ร้านอาหาร/นวด/สปา หรอืสนิค้าประเภท

น�า้มนันวดตวั/น�้ามนัหอมระเหย/ธปูหอม/เทยีนหอม/ลกูประคบมคีวามส�าคญัมากในเรือ่งการท่องเทีย่ว เป็น

ปัจจยัดงึดดูการลงทนุจากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  กลุม่สนิค้าอปุโภคบรโิภค  มคีวามต้องการน�าเข้า

สนิค้าอาหารเพิม่สงูขึน้ตามจ�านวนนกัท่องเทีย่วทีม่จี�านวนมากขึน้ เป็นตลาดรองรบัสนิค้าอาหารและเครือ่งดืม่  

ขนาดใหญ่สดุในกมัพชูา และกลุม่สนิค้าก่อสร้างและวสัดกุ่อสร้าง เช่น ปนูซเีมนต์/สทีาบ้าน/เหลก็เส้นและ

ผลติภณัฑ์  
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 จงัหวดัพระตะบอง (Battambang)  กลุม่สนิค้าทีม่ศีกัยภาพได้แก่ กลุม่สนิค้าเกษตรและเครือ่งจกัร

กลการเกษตร เช่น เคมภีณัฑ์, ปุย๋เคม,ี ปุย๋อนิทรย์ี (ตลาดเฉพาะกลุม่), เครือ่งสบูน�า้ และรถไถเดนิตาม กลุม่

สนิค้าอปุโภคบรโิภค เช่น ผลติภณัฑ์อาหารส�าเรจ็รปู/เครือ่งดืม่  ส่วนสนิค้าอปุโภค ได้แก่ เครือ่งส�าอาง/สนิค้า

ในชวีติประจ�าวนั และ กลุม่สนิค้าและบรกิารท่องเทีย่ว และธรุกจิต่อเนือ่ง ได้แก่ บรษิทัน�าเทีย่ว, ธรุกจิอาหาร

และเครือ่งดิม่ (ส�าเรจ็รปู/วตัถดุบิ), ของฝาก/ของทีร่ะลกึ

 6.1.2 ศกัยภาพและลูท่าง SMEs ในการเข้าสูต่ลาด สปป.ลาว

 ภาพรวมเศรษฐกจิ สปป.ลาว

 

 ไทยและลาวมคีวามสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนัมายาวนานทัง้ทางประวตัศิาสตร์ ด้านการค้า และการลงทนุ  

ซึง่ระบบการค้าของ สปป.ลาว เชือ่มโยงกบัไทยสงู การส่งออกและน�าเข้าส่วนใหญ่จะพึง่พาตลาดและค้าขาย

กบั 3 ประเทศ คอื ไทย เวยีดนาม และจนี เป็นหลกั โดยเฉพาะประเทศไทย ดงันัน้จากภาวะวกิฤตเศรษฐกจิ

ทางการเงนิของโลก จงึไม่ได้เชือ่มโยงและส่งผลกระทบต่อ สปป.ลาว มากนกั ภาวะเศรษฐกจิ ของ สปป.ลาว 

(ปี 2551) มผีลติภณัฑ์มวลรวม (GDP) ประมาณ 4,295 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ เศรษฐกจิ สปป.ลาว มกีาร 

ขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้รายได้ต่อหวัของประชาชนเพิม่ขึน้เป็น 728 เหรยีญสหรฐัฯ ต่อคนต่อปีในปี 2551 

และมอีตัราเงนิเฟ้อร้อยละ 7.6 

 จากการศกึษาได้คดัเลอืกพืน้ทีเ่ป้าหมายการศกึษา ได้แก่ นครหลวงเวยีงจนัทน์ แขวงหลวงพระบาง 

แขวงจ�าปาสกั ล้วนเป็นพืน้ทีท่ีก่�าลงัมกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่ง ทัง้กจิกรรมการค้า การลงทนุ 

และการท่องเที่ยว รวมทั้งโครงการพัฒนาของภาครัฐและโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 

กจิกรรมเหล่านีล้้วนเป็นแรงกระตุน้ให้เกดิความต้องการสนิค้าและบรกิารเพิม่สงูขึน้อย่างมาก โดยเฉพาะสนิค้า

ในกลุม่สนิค้าเป้าหมายตามที่ได้คดัเลอืกว่ามศีกัยภาพส�าหรบัผูป้ระกอบการ SMEs ไทย ที่ได้ท�าการส�ารวจ

สภาพตลาดและเกบ็ข้อมลู จ�านวน 5 กลุม่สนิค้า ดงันี้

 1. กลุม่สนิค้าอปุโภคบรโิภค

 2. กลุม่สนิค้าเกษตรและเครือ่งจกัรกลทางการเกษตร

 3. กลุม่สนิค้าวสัด ุอปุกรณ์ในการก่อสร้าง

 4. กลุม่สนิค้ายานยนต์และชิน้ส่วนอะไหล่

 5. กลุม่สนิค้าบรกิารและสขุภาพ          

             ผลการศกึษาพบว่า กลุม่สนิค้าอปุโภคบรโิภค มโีอกาสสร้างและขยายตลาดได้ดมีากทีส่ดุ จาก

การทีป่ระชากรส่วนใหญ่มรีายได้ไม่สงูมากนกั ก�าลงัซือ้จ�ากดั การด�ารงชพีจงึเน้นการอยูอ่ย่างพอเพยีง ดงันัน้

สนิค้าทีเ่ปรยีบเสมอืนปัจจยัสี ่จงึเป็นสนิค้าจ�าเป็นอย่างยิง่ ซึง่ผูป้ระกอบการ SMEs ไทย จะต้องท�าการศกึษา

และปรบัปรงุข้อมลูทางการตลาดเกีย่วกบัสนิค้าของตนเองให้ทนัสมยั สอดคล้องกบัความต้องการของผูบ้รโิภค

ชาวลาวอยูเ่สมอ เพราะหากเป็นสนิค้าทีเ่ข้าตลาดได้แล้ว จะสามารถครองใจและรกัษาตลาดได้ยาวนาน  ด้วย

เหตทุีเ่ป็นสนิค้าที่ใช้หรอืบรโิภคเป็นประจ�า  หรอืทีเ่รยีกว่า สนิค้าสะดวกซือ้ (Convenience  Goods) ส่งผล

ให้สภาพการซือ้สนิค้าประเภทนีม้จี�านวนครัง้ของการซือ้ในระดบัความถีส่งู คอื ซือ้ทกุสปัดาห์ หรอืทกุเดอืน 
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หรอืบางประเภทซือ้ทกุ 2-3 วนั ซึง่สนิค้าทีม่ศีกัยภาพ สามารถแบ่งเป็น 2 กลุม่ คอื สนิค้าเดมิ อาท ิสนิค้า

อปุโภคประเภท สบู ่ แชมพ ู ยาสฟัีน ผงซกัฟอก เครือ่งส�าอาง  รองเท้า  และสนิค้าบรโิภคประเภทเครือ่ง

ปรงุรส (ผงชรูส น�า้ปลา ซอส ซอีิว๊) กะปิ ขนมขบเคีย้ว (สาหร่าย ถัว่ ข้าวเกรยีบ) เป็นต้น ส่วนสนิค้าใหม่ 

(New Products) ทีน่่าสนใจในการเข้าไปเปิดตลาด คอื กลุม่สนิค้าท�าความสะอาดผ้า ของใช้ ยากนัยงุ  กลุม่

สนิค้าเพือ่สขุภาพ-ความงาม (อาหาร เครือ่งดืม่)  และเครือ่งประดบัมดีไีซน์ โดยสามารถเจาะตลาดได้ทัง้ 3 

พืน้ทีเ่ป้าหมายทีศ่กึษา

  กลุ่มสินค้าเกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร เนื่องจากสภาพพื้นที่ของประเทศมี

ความเหมาะสมแก่การท�าเกษตรกรรมอย่างยิ่ง ประกอบกับแนวนโยบายของภาครัฐที่ให้การส่งเสริมและ

สนบัสนนุทางด้านนี ้จงึท�าให้เกดิการพฒันาภาคเกษตรกรรม  และส่งเสรมิให้มกีารน�าวทิยาการและเทคโนโลยี

สมัยใหม่เข้ามาใช้ในขบวนการผลิต ท�าให้ความต้องการสินค้าในกลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้นตามมา ซึ่งสินค้าไทยที่มี

ศกัยภาพทางการค้าคอื สนิค้าเดมิ อนัได้แก่ รถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่  ขนาดเลก็ เครือ่งจกัรประเภทไถและ

ปลกู รถไถดนิเดนิตาม และ สนิค้าใหม่ อาท ิ เครือ่งพรวนดนิและก�าจดัวชัพชืขนาดเลก็ (ใช้ในแปลงปลกู 

ไร่อ้อย มันส�าปะหลัง ยางพารา) เครื่องจักรเพื่อใช้ในการแปรรูปสินค้าการเกษตร  เครื่องสีข้าว รถไถ 

ขนาดเลก็ เครือ่งใส่ปุย๋ เครือ่งสบูน�า้ เครือ่งพ่นยาฆ่าแมลง ปุย๋อนิทรย์ี และเครือ่งบรรจหุบีห่อสนิค้าแปรรปู 

เป็นต้น ซึง่สามารถท�าตลาดได้ทกุพืน้ทีเ่ป้าหมาย โดยเฉพาะนครหลวงเวยีงจนัทน์และจ�าปาสกั

 กลุม่สนิค้าเกีย่วกบัวสัดแุละอปุกรณ์ในการก่อสร้าง กลุม่สนิค้าประเภทนีเ้ป็นสนิค้าทีจ่�าเป็นต่อการ

พฒันาประเทศอย่างมาก ซึง่มกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิ โครงสร้างพืน้ฐานตลอดจนสิง่อ�านวยความสะดวก

อืน่ๆ ที่ไม่เพยีงพอมากนกั สปป.ลาว จงึมกีารก่อสร้างสิง่ปลกูสร้างต่างๆ เพิม่สงูขึน้อย่างมากทัง้ในส่วนที่

ก�าลังด�าเนินการและโครงการที่ก�าลังจะเกิดขึ้นใหม่ๆ หรือการปรับปรุงต่อเติม ทั้งนี้สินค้าที่มีศักยภาพทาง 

การค้าประกอบไปด้วยสนิค้าเดมิ ประเภทวสัดกุ่อสร้าง อฐิ กระเบือ้ง ตาข่ายพลาสตกิ สทีาถนน สทีาบ้าน 

เคมภีณัฑ์ท�าความสะอาด เครือ่งสขุภณัฑ์ ป๊ัมน�า้ เครือ่งสบูน�า้ แทง็ก์น�า้ โอ่งน�า้ และกระเบือ้งโดยสามารถ 

ท�าตลาดได้ทุกพื้นที่เป้าหมาย ส่วนสินค้าใหม่ อย่างแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ก็คาดว่าจะเปิดตลาดได้ที่ 

แขวงหลวงพระบาง และจ�าปาสกั   

 กลุม่สนิค้าเกีย่วกบัยานยนต์ ชิน้ส่วน และอะไหล่ กลายเป็นสนิค้าที่ได้รบัความสนใจอย่างต่อเนือ่ง  

จากการที่ได้มกีารพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง จงึส่งผลให้อตัราการใช้ยานพาหนะเพิม่สงูขึน้ ซึง่สนิค้าที่ไทย

มศีกัยภาพทางการค้า ได้แก่ สนิค้าเดมิ อย่าง รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ รถบรรทกุ อปุกรณ์ประดบัยนต์  

ยางรถยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่ สามารถท�าตลาดได้ดีโดยเฉพาะในพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ ในขณะที่ 

แขวงจ�าปาสักก็มีโอกาสทางการค้า แต่อาจต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากกว่าพื้นที่อื่นๆ  

นอกจากนีย้งัอาจมสีนิค้าใหม่ อย่างล้อแมก็ ฟิล์มกรองแสง GPS และเครือ่งเสยีงกเ็ป็นสนิค้าทีน่่าจบัตามอง 

สนิค้าในกลุม่นีค้าดว่าจะมอีนาคตทีส่ดใสและเตบิโตได้ดี 

  กลุม่สนิค้าบรกิาร สขุภาพ  ถอืได้ว่าเป็นกลุม่ทีม่โีอกาสและเหมาะกบัธรุกจิ SMEs ของไทย   ซึง่

สนิค้าบรกิารทีม่ศีกัยภาพ ได้แก่ สปา นวดแผนโบราณ ร้านกาแฟ ร้านเสรมิสวย ร้านอาหาร โรงแรมระดบั 

3 ดาว บรษิทัน�าเทีย่ว ร้านจ�าหน่ายของทีร่ะลกึ อูซ่่อมรถ และคาร์แคร์ เป็นต้น ธรุกจิบรกิารส่วนใหญ่จะเป็น

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตามกระแสนิยมสมัยใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มสินค้าที่มีความ
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สมัพนัธ์เกีย่วเนือ่งกบัการเตบิโตของธรุกจิการท่องเทีย่ว ทีก่�าลงัได้รบัความสนใจจากนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย

และต่างชาต ิโดยเฉพาะชาวยโุรป แม้แต่นกัท่องเทีย่วในแถบเอเชยีอย่างจนี เวยีดนาม ญีปุ่น่ และเกาหลีใต้ 

ก็มีการเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทุกปี บริการในกลุ่มนี้จึงคาดว่าน่าจะมีโอกาสในการเข้าสู่ตลาด 

มากยิง่ขึน้ และสามารถเตบิโตได้ดีในทกุพืน้ทีเ่ป้าหมาย

 6.1.3 ศกัยภาพและลูท่าง SMEs ในการเข้าสูต่ลาด สหภาพพม่า 

 สหภาพพม่าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ด้วยจ�านวนประชากร

ประมาณ 59 ล้านคน ประกอบด้วยคนหลายเชือ้ชาต ิมวีฒันธรรมที่ใกล้เคยีงกบัไทย และมพีรมแดนตดิต่อ

กบัไทยเป็นระยะทางยาวถงึ 1,800 กโิลเมตร 

 ในสายตาของผูป้ระกอบไทยยงัมองว่าพม่าเป็นประเทศทีด่�าเนนิการค้าด้วยค่อนข้างยาก เนือ่งจาก

ปกครองด้วยระบบเผดจ็การทหาร ด�าเนนินโยบายปิดประเทศมานาน และด้วยภาษาทีแ่ตกต่างกนัท�าให้การ

ตดิต่อสือ่สารและท�าความเข้าใจตลาดท�าได้ไม่สะดวกนกั อย่างไรกต็ามพม่าถอืว่าเป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพ และ

เศรษฐกิจก�าลังขยายตัวและมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น เนื่องจากพม่ามีทรัพยากรหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ 

เช่น มพีืน้ทีก่ารเกษตรทีม่ขีนาดใหญ่ ประมาณ 80 ล้านไร่ มพีืน้ทีป่่าถงึร้อยละ 50 ของพืน้ที ่ มแีหล่งน�า้ 

ผวิดนิอดุมสมบรูณ์ มทีรพัยกรและแร่ธาตมุากมาย เช่น ทองแดง ตะกัว่ ทองค�า สงักะส ีเงนิ ดบีกุ พลอย 

หยก น�า้มนั และก๊าซธรรมชาต ิมแีหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจอยูเ่ป็นจ�านวนมาก ทัง้ด้านศลิปวฒันธรรมและ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพ เพราะพม่ามีต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับต�่า  

มแีรงงานราคาถกู รวมทัง้มตีลาดในประเทศขนาดใหญ่ และอยูท่่ามกลางประเทศเศรษฐกจิขนาดใหญ่ทัง้จนี

และอนิเดยี การด�าเนนิงานศกึษาวจิยั ได้พจิารณาคดัเลอืกพืน้ทีเ่มอืงเป้าหมาย และสนิค้า บรกิารทีม่ศีกัยภาพ 

ในการแข่งขนั ดงันี้

พืน้ทีศ่กึษา สนิค้าและบรกิาร

1. ย่างกุง้

2. มณัฑะเลย์

3. เมยีวดี

1. สนิค้าอปุโภค บรโิภค

2. สนิค้าเกษตร และเครือ่งจกัรกลการเกษตร

3. สนิค้าก่อสร้างและวสัดกุ่อสร้าง

4. สนิค้ายานยนต์ ชิน้ส่วน อะไหล่

5. บรกิารต่างๆ 
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1. สนิค้าอปุโภค บรโิภค

2. สนิค้าเกษตร และเครือ่งจกัรกลการเกษตร

3. สนิค้าก่อสร้างและวสัดกุ่อสร้าง

4. สนิค้ายานยนต์ ชิน้ส่วน อะไหล่

5. บรกิารต่างๆ 

 1. ย่างกุง้  

 ย่างกุง้เป็นเมอืงทีม่จี�านวนประชากรหนาแน่นอนัดบั 1 ของประเทศ เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกจิ

ทีส่�าคญัของพม่า ทัง้ด้านอตุสาหกรรม เกษตรกรรม และบรกิาร เป็นศนูย์กลางของระบบการเงนิการธนาคาร 

เป็นศนูย์กลางการคมนาคมและขนส่ง ทัง้ถนน ท่าเรอืขนถ่ายสนิค้า และสนามบนินานาชาต ิเป็นแหล่งกระจาย

สนิค้าสูภ่มูภิาคต่างๆ ของพม่า 

 กลุม่สนิค้าทีม่ศีกัยภาพในพืน้ทีข่องกรงุย่างกุง้ ได้แก่ กลุม่สนิค้าอปุโภคบรโิภค ประเภทสนิค้า

อาหาร อาหารแปรรปู ขนมขบเคีย้ว น�า้มนัพชื ผงชรูส และเครือ่งปรงุต่างๆ กลุม่วสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง จาก

การทีพ่ม่ามกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิและมกีารก่อสร้างเพิม่ขึน้อย่างมาก สนิค้ากลุม่วสัดกุ่อสร้างมมีากมาย

หลายชนดิ แต่สนิค้าที่ได้รบัความนยิมอย่างมาก คอื สขุภณัฑ์ และกระเบือ้ง กลุม่สนิค้าเกีย่วกบัยานยนต์และ

ชิน้ส่วนอะไหล่ จากการทีผู่บ้รโิภคในย่างกุง้มกี�าลงัซือ้ค่อนข้างสงู จงึมกีารใช้รถยนต์เป็นจ�านวนมาก หากแต่

ในพม่านัน้มข้ีอจ�ากดัในเรือ่งการซือ้รถยนต์ใหม่อยูม่าก ผูบ้รโิภคจงึนยิมใช้รถทีผ่่านการใช้งานมาแล้ว ดงันัน้

อะไหล่ทัง้ของแท้และของท�าเทยีม จงึเป็นทีต้่องการอย่างมาก กลุม่สนิค้าบรกิารต่างๆ ย่างกุง้เป็นศนูย์กลาง

ทางการค้า มแีหล่งท่องเทีย่วมากมาย อกีทัง้ยงัมสีนามบนินานาชาต ิจงึมนีกัท่องเทีย่วเป็นจ�านวนมาก จงึ

เกดิอปุสงค์ของบรกิาร เช่น สปา ร้านอาหาร และบรกิารทีต่่อเนือ่งกบัการท่องเทีย่วสงู

 2. มณัฑะเลย์

 มณัฑะเลย์มปีระชากรประมาณ 1 ล้านคน มคีวามหนาแน่นของประชากรมากเป็นอนัดบั 2 รอง

จากกรงุย่างกุง้ เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกจิของพม่าในตอนเหนอื เป็นศนูย์กลางการคมนาคม และขนส่ง ทัง้

ถนน ท่าเรอืขนถ่ายสนิค้า และสนามบนินานาชาตทิางตอนเหนอืของพม่า และเป็นเมอืงทีม่กีารขยายตวัอย่าง

มากจากอทิธพิลทางการค้ากบัจนี ผ่านทางด่านการค้ามเูซ 

 กลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพในพื้นที่มัณฑะเลย์ ได้แก่ กลุ่มสินค้าวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้าง  

กลุ่มสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร กลุ่มสินค้าบริการต่างๆ ซึ่งกลุ่มสินค้าเหล่านี้จะเป็นการล�าเลียงมาจาก 

กรงุย่างกุง้ทีเ่ป็นแหล่งกระจายสนิค้าทีส่�าคญั และเมือ่มาถงึมณัฑะเลย์จะกระจายสนิค้าเหล่านี้ไปยงัพืน้ทีต่่างๆ  

ทางภาคเหนอืของพม่า ข้อพงึระวงัเกีย่วกบัคูแ่ข่งทีส่�าคญั คอื สนิค้าจากประเทศจนีซึง่มรีาคาถกู และต้นทนุ

การขนส่งต�า่กว่าไทย เนือ่งจากทางภาคเหนอืของพม่าอยูไ่ม่ไกลจากประเทศจนีมากนกั 

 3. เมยีวดี

 เมอืงเมยีวด ีในรฐักะเหรีย่ง เป็นหนึง่ในเมอืงชายแดนทีส่�าคญัของพม่า เป็นเมอืงหน้าด่านทางด้าน 

ชายแดนภาคตะวันออกสุด และเป็นเมืองที่มีความส�าคัญต่อการค้าระหว่างไทยและพม่า โดยเฉพาะการค้า

ชายแดน เนือ่งจากเป็นเมอืงทีม่อีาณาเขตตดิกบัประเทศไทยทาง อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นด่านการค้าชายแดน

ทีม่มีลูค่าการค้ามากทีส่ดุของไทยและพม่า นอกจากนีย้งัเป็นเส้นทางส�าคญัในการขนส่งสนิค้าจากไทยไปยงั

จดุกระจายสนิค้าต่างๆ ในพม่า ได้แก่ เมอืงผะอัน่ เมาะละแหม่ง และปลายทางคอื ย่างกุง้ 

 กลุม่สนิค้าทีม่ศีกัยภาพ ได้แก่ กลุม่สนิค้าอปุโภคบรโิภค กลุม่สนิค้าวสัด ุอปุกรณ์ในการก่อสร้าง 

กลุม่สนิค้าเกีย่วกบัยานยนต์และชิน้ส่วนอะไหล่ และกลุม่สนิค้าเครือ่งจกัรกลการเกษตร  
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 รปูแบบการเข้าสูต่ลาดในพม่าทีเ่หมาะสม ได้แก่ การหาตวัแทน (Nominee) ทีม่สีญัชาตพิม่า และ

เป็นบคุคลที่ไว้ใจได้มาร่วมเป็นพนัธมติรในการลงทนุทางด้านธรุกจิ (Business Partners) หรอืการส่งออก 

ทางอ้อม (Indirect Exporting) เนือ่งจากพม่ามกีฎ ระเบยีบ ในด้านการลงทนุทีเ่คร่งครดัว่าในกรณทีีน่กัลงทนุ

เป็นชาวต่างชาต ิ ค่าใช้จ่ายทกุอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าสาธารณปูโภค (ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ) ค่าแรงงาน หรอื 

ค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากการท�าธรุกจิ เช่น การขอใบอนญุาตจะต้องช�าระในรปูของเงนิสกลุดอลล่าร์สหรฐั 

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการด�าเนินธุรกิจโดยในนามเจ้าของที่เป็นคนท้องถิ่นหรือธุรกิจร่วมลงทุนระหว่าง 

ชาวต่างชาตกิบัคนท้องถิน่จะได้รบัอนญุาตให้เสยีค่าใช้จ่ายในรปูของเงนิจ๊าด ทีเ่ทยีบแล้วมอีตัราค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ทีม่ต้ีนทนุทีถ่กูกว่า ดงันัน้นกัธรุกจิส่วนใหญ่ทีเ่ข้ามาลงทนุในพม่า จงึควรพจิารณารปูแบบการลงทนุในลกัษณะ

ของการหาตวัแทน เพือ่ลดต้นทนุทางด้านค่าใช้จ่าย 

 

6.1.4 ศกัยภาพและลูท่าง SMEs ในการเข้าสูต่ลาด สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม 

 สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) มพีืน้ทีป่ระมาณ 331,689 

ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ 0.645 เท่าของประเทศไทย มลีกัษณะภมูปิระเทศคล้ายรปูตวั S ยาวไปตาม

แนวฝ่ังตะวนัตกของทะเลจนีใต้  โดยพืน้ทีป่ระมาณ 3 ใน 4 ของเวยีดนาม ประกอบด้วย ภเูขาและป่าไม้  

จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีพื้นที่แคบแต่มีความยาว ท�าให้มีภูมิอากาศแตกต่างกันค่อนข้างมากระหว่าง

ภาคเหนอื ภาคกลาง และภาคใต้ของประเทศ ทัง้ยงัมคีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู และมแีม่น�้ากว่า 2,800 

สาย ไหลผ่านหบุเขาและทีร่าบ มพีืน้ทีป่่าเขตร้อน ป่าชายเลน และมพีนัธุ์ไม้กว่า 13,000 ชนดิ รกุขชาต1ิ 

กว่า 7,000 ชนดิ มสีตัว์ป่ามากมายกว่า 15,000 ชนดิ ตลอดจนยงัมทีรพัยากรธรรมชาต ิและสนิแร่ส�าคญัทาง

เศรษฐกจิจ�านวนมาก อาทเิช่น น�า้มนั ก๊าซธรรมชาต ิแร่เหลก็ ถ่านหนิแอนทราไซต์ ทองแดง เป็นต้น

 เวยีดนามมจี�านวนประชากรประมาณ 87.3 ล้านคน2 (ปี 2552) โดยประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 67 

เป็นวยัแรงงาน มอีายอุยูร่ะหว่าง 15 - 64 ปี ชาวเวยีดนามมอีตัราการรูห้นงัสอืประมาณร้อยละ 95 โดยในปี 

2550 ประชากรชาวเวยีดนาม มรีายได้ต่อหวั ประมาณ 818 เหรยีญสหรฐัฯ (USD) และเพิม่ขึน้เลก็น้อย  

ในปี 2551 ประมาณ 960 เหรยีญสหรฐัฯ3 (USD) อย่างไรกต็าม ในด้านคณุภาพแรงงานกลบัปรากฏว่า  

ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นแรงงานไร้ฝีมอืและมคีวามช�านาญยงัไม่มาก

 ศกัยภาพในเชงิเศรษฐกจิของสาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม

 เมื่อพิจารณาศักยภาพของเวียดนาม ในเชิงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross 

Domestic Products : GDP) พบว่า ในปี 2551 เวยีดนามมมีลูค่า GDP อยูท่ี ่89.9 พนัล้านดอลลาร์สหรฐัฯ 

(USD) (หรอืประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย) โดยตัง้แต่ปี 2548 - 2551 มอีตัราการเพิม่ขึน้ของ GDP 

อย่างต่อเนือ่ง ทัง้นีเ้วยีดนามม ีGDP per capita 818 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ (USD)

1หมายถึง ไม้ยืนต้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจและไม้ดอกซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่น
2World Population Data Sheet 2009
3รวบรวมโดยกรมส่งเสริมการส่งออก
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 การลงทุนโดยตรง (FDI) ของนักลงทุนจากต่างชาติ มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงของนักลงทุน 

ต่างชาตสิะสมจนถงึ ณ วนัที ่20 กนัยายน 2552 มเีมด็เงนิลงทนุรวมกนัทัง้สิน้ จ�านวน 168,391 ล้านดอลลาร์

สหรฐัฯ (USD) โดยคดิเป็นจ�านวนโครงการของนกัลงทนุต่างชาตทิีเ่ข้ามาลงทนุในเวยีดนาม จ�านวน 10,747 

โครงการ ในจ�านวนนีผู้ล้งทนุรายใหญ่เป็นนกัลงทนุจากประเทศไต้หวนั เกาหลีใต้ มาเลเซยี ญีปุ่น่ และสงิคโปร์ 

โดยนกัลงทนุชาวไทย มกีารลงทนุในเวยีดนามเป็นอนัดบัที ่9 ด้วยเมด็เงนิลงทนุ 5,744 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ 

(USD) จ�านวน 211 โครงการ

 ด้านการส่งออก-น�าเข้าของเวยีดนาม ตัง้แต่ ปี 2549 - ปี 2552 (ม.ค.-ก.ย.) เวยีดนามมมีลูค่า

ทางการค้ากบัทัว่โลกเพิม่ขึน้ทกุปี โดยในระยะ 9 เดอืนแรกของปี 2552 (ม.ค.-ก.ย.) เวยีดนามมมีลูค่าทาง 

การค้า จ�านวน 90,014 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ (USD) โดยแบ่งเป็นมลูค่าการส่งออก จ�านวน 41,736 ล้านเหรยีญ

สหรฐัฯ (USD) และมลูค่าการน�าเข้า จ�านวน 48,278 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ (USD) ทัง้นี ้เวยีดนามส่งออกเสือ้ผ้า

ส�าเรจ็รปูมากทีส่ดุ โดยมมีลูค่า 6,730 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ (USD) รองลงมา ได้แก่ น�้ามนัดบิ อาหารทะเล 

รองเท้า และอญัมณ ีทองค�า เครือ่งประดบั ตามล�าดบั ส�าหรบัการน�าเข้า เวยีดนามน�าเข้า เครือ่งจกัรและ

ชิน้ส่วน มากทีส่ดุ โดยมมีลูค่าสงูถงึ 8,327 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ (USD) รองลงมาเป็นการน�าเข้าน�า้มนัส�าเรจ็รปู 

เหลก็และเหลก็กล้า ผ้าผนื และอเิลก็ทรอนกิส์ คอมพวิเตอร์ และส่วนประกอบ

 ศกัยภาพอตุสาหกรรมและพืน้ทีเ่ป้าหมายของการศกึษา

 ในการด�าเนินงานศึกษาวิจัย ได้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่เมืองเป้าหมายที่มีศักยภาพในเชิงการค้า

และสนิค้า/บรกิารทีม่คีวามสามารถในการแข่งขนั ดงันี้

พืน้ทีศ่กึษา สนิค้าและบรกิาร

1. นครไฮฟอง (Hai Phong)

2. นครโฮจมินิห์ (Ho Chi Minh)

3. นครเกิน่เธอ (Can Tho)

1. กลุม่สนิค้าอะไหล่จกัรยานยนต์

2. การบรกิารซ่อมบ�ารงุจกัรยานยนต์

3. ก่อสร้างและวสัดกุ่อสร้าง

4. สนิค้าอปุโภคบรโิภค

5. ท่องเทีย่วและธรุกจิต่อเนือ่ง

 พื้นที่เป้าหมายที่คัดเลือกเป็นเมืองขนาดใหญ่หรือที่เรี่ยกว่า “นคร” (Municipalities) ที่มีความ 

โดดเด่นทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม รวมทัง้ความพร้อมทางด้านโครงสร้างพืน้ฐานทีเ่อือ้อ�านวยต่อการค้าและ

การลงทนุ กล่าวคอื
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 นครไฮฟอง (Hai Phong) เป็นเมืองท่าที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ห่างจากนครฮานอย  

(Ha Noi) ซึง่เป็นเมอืงหลวงของประเทศเพยีง 105 กโิลเมตร มเีรอืน�า้ลกึทีท่นัสมยัและใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของ

ประเทศ ซึง่สนิค้ากว่า ร้อยละ 80 ทีจ่ะน�าไปขายทีภ่าคเหนอืต้องผ่านท่าเรอืแห่งนี ้โดยในส่วนของโครงสร้าง

พืน้ฐานและระบบสาธารณปูโภค ได้รบัการปรบัปรงุและพฒันาเชือ่มโยงทัง้ทางบก ทางรถไฟ และทางอากาศ 

ให้มคีวามสะดวกในการเดนิทางมากยิง่ขึน้ ตลอดจนมนีโยบายพฒันาสนามบนิ Cat Bi Airport ให้เป็นนานาชาติ

อกีด้วย

 นครโฮจมินิห์ (Ho Chi Minh) เป็นเมอืงหลวงเก่าของเวยีดนาม ตัง้อยูท่างตอนใต้ของประเทศ เดมิ

ชือ่ เมอืงไซ่ง่อน (Saigon) เป็นเมอืงเก่าแก่อายกุว่า 300 ปี และเตม็ไปด้วยคณุค่าทางประวตัศิาสตร์ จนได้

รบัการขนานนามว่า “ไข่มกุแห่งตะวนัออกไกล” 

 โฮจมินิห์ เป็นเมอืงทีเ่คยปกครองโดยระบบเสรนียิม จงึเปิดกว้างด้านการค้าและการลงทนุ มกี�าลงั

ซือ้แฝงจากกลุม่ชาวเวยีดนามโพ้นทะเลสงูทีส่ดุในประเทศและเป็นศนูย์กลางธรุกจิการค้าและบรกิาร การลงทนุ 

รวมทัง้ยงัเป็นศนูย์กลางของวทิยาศาสตร์  เทคโนโลย ีอตุสาหกรรม การท่องเทีย่ว   อกีด้วย

 นครเกิน่เธอ (Can Tho) เป็นเมอืงศนูย์กลางการคมนาคมทางน�า้ของจงัหวดัลุม่น�า้โขง เป็นแหล่ง

ผลติและจ�าหน่าย ข้าว ผลไม้ พชือตุสาหกรรมเขตร้อนและสนิค้าประมง มเีส้นทางคมนาคมทีส่ะดวกจากการ

สร้างสะพานข้ามแม่น�า้ มพีืน้ทีอ่ดุมสมบรูณ์ ดงันี ้จงึมกีารลงทนุในอตุสาหกรรมอาหารและอตุสาหกรรมด้าน

อืน่ๆ เป็นจ�านวนมาก

 โอกาสทางการตลาดส�าหรบัสนิค้าเป้าหมายและเมอืงเป้าหมาย

 จากการพจิารณาจ�านวนประชากร การเพิม่ขึน้ของ GDP อตัราการเพิม่ของนกัลงุทนุต่างชาต ิการ

เติบโตของชุมชนเมือง แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม รวมทั้งศักยภาพของเมือง 

เป้าหมาย สามารถสรปุในภาพรวมได้ว่า สนิค้าและบรกิารเป้าหมายทีท่�าการศกึษาทัง้ 5 สาขา มโีอกาสทาง 

การค้าในการเข้าสูต่ลาดเวยีดนาม 

 แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาลงลึกไปยังเมืองที่ท�าการศึกษา และเนื่องจากความแตกต่างกัน

ระหว่างพืน้ทีแ่ละพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีม่คีวามแตกต่างกนั การวเิคราะห์โอกาสในการค้าสนิค้าและบรกิารจงึมี

ระดบัของโอกาสทีแ่ตกต่างกนัด้วย กล่าวคอื 

 สนิค้าอะไหล่รถจกัรยานยนต์ ในหมวดอะไหล่ทดแทนมโีอกาสมากถงึมากทีส่ดุทัง้ 3 เมอืง ในขณะ

ที่หมวดอุปกรณ์ตกแต่ง ในเมืองโฮจิมินห์จะมีโอกาสมากที่สุดเนื่องจากผู้บริโภคมีรายได้สูง เมืองไฮฟองมี

โอกาสปานกลาง และเมอืงเกิน่เธอ มโีอกาสค่อนข้างน้อย

 การบรกิารซ่อมบ�ารงุ และดแูลรกัษารถจกัรยานยนต์ เมอืงโฮจมินิห์เป็นเมอืงทีส่ามารถเข้าไปท�า

ธรุกจิประเภทนี้ได้ เนือ่งจากผูบ้รโิภคส่วนใหญ่รบัสิง่ใหม่ได้ง่าย มกี�าลงัซือ้สงู และมนีกัลงทนุอาศยัอยูจ่�านวน

มาก ในขณะทีเ่มอืงไฮฟองมกีลุม่ลกูค้าเป้าหมายน้อยกว่าโฮจมินิห์ 5 เท่า และเมอืงเกิน่เธอมลีกูค้าเป้าหมาย

น้อยกว่าโฮจมินิห์ 10 เท่า

 การก่อสร้างและวสัดกุ่อสร้าง ในหมวดบรกิารก่อสร้าง ทัง้ 3 เมอืงมโีอกาสมาก-มากทีส่ดุ แต่ใน

ส่วนของหมวดวัสดุก่อสร้าง เมืองโฮจิมินห์มีโอกาสมากที่สุด ในขณะที่ไฮฟองพอมีโอกาส แต่การผลิต 

ต้องเน้นทีค่ณุภาพและความแตกต่างของสนิค้า เช่นเดยีวกบัในเมอืงเกิน่เธอ



บทสรุปผู้บริหาร

37

 สนิค้าอปุโภคบรโิภค มโีอกาสมากทีส่ดุในเมอืงโฮจมินิห์ และมโีอกาสมากในเกิน่เธอ ในขณะที่

เมอืงไฮฟองถอืได้ว่าพอมโีอกาส แต่น้อยกว่าเมอืงทางใต้ทัง้ 2 เมอืง

 ท่องเทีย่วและธรุกจิต่อเนือ่ง เป็นธรุกจิที่ไม่สามารถด�าเนนิกจิการได้โดยล�าพงัในเวยีดนาม ซึง่จะ

ต้องเป็นการลงทุนแบบการร่วมทุนเท่านั้น ดังนั้นธุรกิจที่โดดเด่นและมีโอกาสมากคือ ธุรกิจน�าเที่ยว โดย 

ผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการท่องเทีย่วในภมูภิาคนี้

6.2 ความคบืหน้า FTA ของกลุม่ประเทศอาเซยีนทีม่ผีลต่อไทย

 ปัจจบุนัอาเซยีนมคีวามตกลงการค้าเสร ี(FTA) กบั 6 ประเทศคูค้่า คอื จนี  อนิเดยี ญีปุ่น่ เกาหลีใต้ 

ออสเตรเลยีและนวิซแีลนด์ โดยในปี 2553 ความตกลงฯ FTA ทีม่ผีลบงัคบัใช้แล้วทกุฉบบัมผีลให้ไทยและ

ประเทศคูเ่จรจาต้องทยอยลดภาษสีนิค้าในอตัราทีเ่พิม่ขึน้หรอืยกเลกิภาษ ี(ร้อยละ 0) สนิค้าเพิม่เตมิอกีหลาย

รายการ โดยม ีFTA อาเซยีน-จนี ทีก่�าหนดให้ต้องยกเลกิภาษสีนิค้าทกุรายการในกลุม่บญัชลีดภาษตีัง้แต่วนั

ที ่1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป โดยประกอบด้วยอาเซยีนเดมิ 6 ประเทศ คอื ไทย มาเลเซยี ฟิลปิปินส์ 

อนิโดนเีซยี บรูไนและสงิคโปร์ และจนี นอกจากนีย้งัม ีFTA ทีอ่าเซยีนได้ลงนามกบัประเทศอืน่อกี 3 ฉบบั 

เริม่มผีลบงัคบัใช้ในปี 2553 นี ้คอื  FTA อาเซยีน-อนิเดยี  FTA อาเซยีน-เกาหลีใต้ (เฉพาะไทยกบัเกาหลีใต้ 

เพราะอาเซยีนอืน่และเกาหลีใต้ลดภาษไีปก่อนแล้ว) และ FTA อาเซยีน-ออสเตรเลยี-นวิซแีลนด์ ทัง้นีภ้ายใต้

กรอบ FTA อาเซยีน-อนิเดยี และ FTA อาเซยีน-ออสเตรเลยี-นวิซแีลนด์ ยงัไม่มสีนิค้ารายการใดทีม่ภีาษร้ีอย

ละ 0 ทนัท ีแต่จะค่อยๆ ลดภาษจีนเหลอืร้อยละ 0 ภายในระยะเวลาทีต่กลงไว้

 

 6.2.1 ความตกลงการค้าเสรอีาเซยีน-จนี 

 

 กรอบการเจรจา 

 ครอบคลมุความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิในทกุด้าน การเจรจาแบ่งเป็น 1) การเปิดเสรด้ีานการค้า

สนิค้า  2) การเปิดเสรด้ีานการค้าบรกิารและการลงทนุ และ 3) ความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิต่างๆ

 

 การด�าเนนิการ

 1.  การเปิดเสรกีารค้าสนิค้า (ทีม่ผีลบงัคบัใช้แล้ว) ไทยกบัจนีเริม่ลดภาษรีะหว่างกนัในสนิค้าเกษตร

พกิดั 07-08 (ผกัและผลไม้) ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2003 ภายใต้กรอบ Early Harvest อาเซยีน-จนี หรอื 3 

เดอืน ก่อนประเทศอาเซยีนอืน่ๆ

 - การเปิดเสรกีารค้าส่วนแรก (Early Harvest) ในสนิค้าพกิดั 01-08 และสนิค้าเฉพาะอกี 2 รายการ 

คอื ถ่านหนิ แอนทราไซด์และถ่านหนิโค้ก/เซมโิค้ก ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2004 โดยประเทศอาเซยีนเดมิ

และจนี ลดภาษเีหลอืร้อยละ 0 ในปี 2006 ส่วนอาเซยีนใหม่ให้ยดืหยุน่ได้ถงึปี 2010

 - การเปิดเสรกีารค้าสนิค้าทัว่ไป ได้จดัท�าความตกลงว่าด้วยการค้าสนิค้า โดย (1) สนิค้าปกติ  

เริม่ลดภาษตีัง้แต่วนัที ่20 กรกฎาคม 2005 และลดลงเหลอืร้อยละ 0 ภายในปี 2010  (2) สนิค้าอ่อนไหว  
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เริม่ลดภาษปีี 2012 และจะลดเป็นร้อยละ 0-5 ในปี 2018  (3) สนิค้าอ่อนไหวสงู จะคงอตัราภาษไีว้ได้ถงึปี 

2015 จงึจะลดภาษมีาอยูท่ี่ไม่เกนิ ร้อยละ 50

 2.  กฎว่าด้วยถิน่ก�าเนดิสนิค้า (1) สนิค้าเกษตรพืน้ฐาน ใช้หลกั Wholly Obtained (2) สนิค้าอืน่ๆ 

มลูค่าการใช้วตัถดุบิจากในกลุม่สมาชกิอาเซยีนต้องไม่ต�า่กว่าร้อยละ 40  (3) กฎถิน่ก�าเนดิสนิค้าเฉพาะ  ส�าหรบั

บางสนิค้า

 3. การเปิดเสรีด้านบริการ เปิดตลาดกลุ่มที่ 1 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2007 โดยไทยเปิดตลาด 

เพิม่ขึน้จากข้อผกูพนั WTO ครอบคลมุบรกิารบางประเภทในสาขาวชิาชพี การศกึษา สขุภาพ ท่องเทีย่ว และ

ขนส่งสนิค้าทางเรอื

 4. ความตกลงด้านการลงทนุ ลงนามความตกลงด้านการลงทนุ 15 สงิหาคม 2009 มผีลบงัคบัใช้

ภายใน 6 เดอืนหลงัจากวนัทีล่งนามความตกลงกบัประเทศที่ให้สตัยาบนั ส่วนประเทศที่ให้สตัยาบนัหลงัจาก

นัน้ มผีลหลงัจากให้สตัยาบนัแล้ว 30 วนั

 5. บนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืด้านทรพัย์สนิทางปัญญา จนีและอาเซยีน 9 ประเทศ 

(ยกเว้นไทย) ได้ลงนามในบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมอืด้านทรพัย์สนิทางปัญญาระหว่างอาเซยีนและ

จนี ในช่วงการประชมุสดุยอดอาเซยีนครัง้ที ่15 เมือ่วนัที ่15 ตลุาคม 2009 

 

 การด�าเนนิการขัน้ต่อไป

 ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการเจรจาจดัท�าข้อผกูพนัการเปิดตลาดด้านการค้าบรกิารกลุม่ที ่2 

 

 ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัธรุกจิไทย

 จนีถอืเป็นคูเ่จรจา FTA ทีม่ศีกัยภาพสงูส�าหรบัภาคการส่งออกของไทย เพราะได้ปัจจยับวกจาก

การขยายตวัทางเศรษฐกจิปี 2553 ทีค่าดว่าจะสงูถงึร้อยละ 10.0 และการยกเลกิภาษสีนิค้าปกตทิกุรายการ

ภายใต้ FTA อาเซยีน-จนี (ACFTA) ของจนีและ 6 สมาชกิอาเซยีนเดมิ จงึคาดว่าผูส่้งออกไทยมแีนวโน้มจะ

ใช้สิทธิเพิ่มขึ้นในปี 2553 นี้ สินค้าไทยที่น่าจะได้ประโยชน์ คือ สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป  

แป้งมันส�าปะหลัง สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล รถกระบะ  

เครือ่งปรบัอากาศและชิน้ส่วน ท่อเหลก็ อญัมณแีละเครือ่งปรบั ท่อเหลก็ ผลติภณัฑ์พลาสตกิ ด้ายใยยาว

สงัเคราะห์ เลนส์ แฟลช ส่วนประกอบมอเตอร์ไฟฟ้าและเครือ่งเสยีง

 6.2.2 ความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกจิอาเซยีน-ญีปุ่น่ (AJCEP)

 

 กรอบการเจรจา

 ครอบคลมุใน 4 ประเดน็ส�าคญั คอื 1) การเปิดเสร ี(การค้าสนิค้า การค้าบรกิารและการลงทนุ)  

2) กฎเกณฑ์ทางการค้า (กฎว่าด้วยถิน่ก�าเนดิสนิค้า)  3) การอ�านวยความสะดวกทางการค้า (พธิกีารศลุกากร 

การค้าไร้กระดาษ) และ  4) ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในด้านต่างๆ เช่น SMEs, ICT, ทรพัยากรมนษุย์
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 สรปุผลความตกลงฯ

 มสีาระส�าคญั ดงันี้

 1) การเปิดเสรกีารค้าสนิค้า ญีปุ่น่ สนิค้าร้อยละ 96.7 ของมลูค่าน�าเข้าจากอาเซยีนจะถกูน�ามา

ลด/ยกเลกิภาษนี�าเข้า โดยร้อยละ 90  ของมลูค่าสนิค้าน�าเข้าจะลดเป็น 0 ทนัท ีทีค่วามตกลงมผีลใช้บงัคบั 

 2) การค้าบริการและการลงทุน ยังไม่มีการเปิดเสรี แต่ให้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการการค้า

บรกิารและคณะอนกุรรมการการลงทนุภายใน 1 ปี นบัจากวนัทีค่วามตกลงมผีลใช้บงัคบั เพือ่หารอืและเจรจา

ต่อไป

 3) กฎว่าด้วยถิน่ก�าเนดิสนิค้า แบ่งเป็น 2 กลุม่ 1) สนิค้าที่ใช้วตัถดุบิจากในกลุม่สมาชกิ  2) สนิค้า

ที่ใช้วตัถดุบิจากนอกกลุม่ ใช้หลกัการใช้วตัถดุบิในประเทศทัง้หมด การแปรสภาพอย่างเพยีงพอ หรอืก�าหนด

มลูค่าของวตัถดุบิ 

 4) ความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิ จะส่งเสรมิความร่วมมอืกนัในการเปิดเสรแีละอ�านวยความสะดวก

ทางการค้าและการลงทุนในสาขาการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา พลังงาน ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การพฒันาบคุลากร SMEs ท่องเทีย่ว การขนส่ง และโลจสิตกิส์ เกษตรประมงและป่าไม้ สิง่แวดล้อม และ 

สาขาอืน่ๆ 

 -  AJCEP มผีลบงัคบัใช้กบัไทยแล้ว ตัง้แต่วนัที ่1 มถินุายน 2009 

 -  คณะรฐัมนตร ีให้ความเหน็ชอบกรอบเจรจาการค้าบรกิารและการลงทนุ 23 มถินุายน 2009

 

 การด�าเนนิการขัน้ต่อไป

 อาเซยีนและญีปุ่น่อยูร่ะหว่างจดัตัง้คณะอนกุรรมการว่าด้วยการค้าบรกิารและคณะอนกุรรมการว่า

ด้วยการลงทนุ เพือ่การจดัท�าข้อบทด้านการค้าบรกิารและการลงทนุ ภายในเดอืนสงิหาคม 2011

 ผลกระทบทีเ่กดิกบัธรุกจิไทย  การลด/ยกเลกิภาษสีนิค้าภายใต้ FTA ไทย-ญีปุ่น่ (JTEPA) และ 

FTA อาเซยีน-ญีปุ่น่ (AJCEP) จะช่วยเปิดโอกาสให้สนิค้าไทยสามารถเข้าสูต่ลาดญีปุ่น่ได้มากขึน้ แม้จะมกีาร

คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิของญีปุ่น่ในปีนีอ้าจขยายตวัเพยีงร้อยละ 1.9 ต�า่กว่าเศรษฐกจิของคูเ่จรจา FTA อืน่

ของไทย เพราะการลด/ยกเลิกภาษีสินค้าของ AJCEP เพิ่มเติมจาก JTEPA ถึง 71 รายการ จะช่วยให้ 

ผูส่้งออกไทยสามารถเลอืกใช้สทิธจิาก FTA ที่ให้ประโยชน์สงูสดุ หากผูป้ระกอบการไทยสามารถปรบัโครงสร้าง

การผลิตให้สอดคล้องกับกฎแหล่งก�าเนิดสินค้าของ AJCEP แล้ว ก็น่าจะช่วยให้มูลค่าการส่งออกภายใต้ 

AJCEP เพิม่ขึน้

 

 6.2.3 ความตกลงการค้าเสรอีาเซยีน-สาธารณรฐัเกาหลี 

 

 กรอบการเจรจา

 ครอบคลุมการเปิดเสรีในด้านการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุน โดยมีการตกลงเรื่อง  

กฎเกณฑ์ทางการค้า การระงบัข้อพพิาท และการด�าเนนิโครงการความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในด้านต่างๆ ด้วย
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 1) กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ ซึง่ครอบคลมุด้านต่างๆ ลงนามเมือ่ 13 

ธันวาคม 2005 มีผลบังคับใช้เมื่อ 1 มิถุนายน 2007 มีสาระส�าคัญก�าหนดขอบเขตการเจรจาและ 

ความร่วมมอืต่างๆ

 2) ความตกลงว่าด้วยกลไกการระงบัข้อพพิาท ลงนามเมือ่ 13 ธนัวาคม 2005 มผีลบงัคบัใช้เมือ่ 

1 มถินุายน 2007 มสีาระส�าคญัก�าหนดแนวทางการไกล่เกลีย่หรอืคลีค่ลายปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในการปฏบิตัิ

ตามพนัธกรณี

 3) ความตกลงว่าด้วยการค้าสนิค้า มผีลบงัคบัใช้เมือ่ 1 มถินุายน 2007 ส�าหรบัไทยมผีลบงัคบัใช้ 

1 ตลุาคม 2009 มสีาระส�าคญัในการเปิดเสรกีารค้าสนิค้า โดยลดภาษนี�าเข้าสนิค้าจ�านวนร้อยละ 90 ของ

รายการสนิค้าและมลูค่าการน�าเข้าให้เหลอืศนูย์ ปี 2010 ส�าหรบัเกาหล ีปี 2012-2020 ส�าหรบักลุม่ประเทศ

อาเซยีน

 4) กฎว่าด้วยถิน่ก�าเนดิสนิค้า จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ 1. สนิค้าทีผ่ลติหรอืใช้วตัถดุบิทัง้หมด

ในประเทศผูส่้งออก 2. กฎเกณฑ์ทัว่ไป 2.1) สนิค้าทีผ่ลติในประเทศภาค ีโดยมสีดัส่วนการใช้วตัถดุบิในประเทศ

ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 40  3. กฎเฉพาะสนิค้า (PSR)  4. กฎเกณฑ์อืน่ๆ อาท ิการสะสมถิน่ก�าเนดิสนิค้า

 5) ความตกลงว่าด้วยการค้าบรกิาร มผีลบงัคบัใช้เมือ่ 1 พฤษภาคม 2009 ส่วนไทยมผีลบงัคบัใช้ 

1 มถินุายน 2009 โดยเกาหลจีะเปิดตลาดในระดบัทีส่งูกว่าข้อผกูพนัรอบอรุกุวยัรวม 43 สาขา ส่วนไทยจะ

เปิดเสรสีาขาบรกิารภายใต้กรอบกฎหมายปัจจบุนั และในสาขาทีส่นบัสนนุนโยบายให้ไทยเป็นศนูย์กลางของ

ภมูภิาค

 6) ความตกลงว่าด้วยการลงทนุ มผีลบงัคบัใช้ 1 กนัยายน 2009 มสีาระส�าคญัในการเปิดเสรแีละ

ให้ความคุม้ครองการลงทนุระหว่างกนั โดยจะมกีารจดัท�าตารางการเปิดเสรภีายใน 5  ปี

 7) ความร่วมมอืด้านเศรษฐกจิ ครอบคลมุความร่วมมอื 19 สาขา เช่น พธิกีารศลุกากร SMEs 

ท่องเทีย่ว เป็นต้น

 เริม่บงัคบัใช้ความตกลงว่าด้วยการค้าสนิค้าและการค้าบรกิารกบัไทย ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม  2010

 

 การด�าเนนิการขัน้ต่อไป 

 อาเซียนและเกาหลี จะประชุมคณะกรรมการด�าเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี  

ครัง้ที ่2 

 

 ผลกระทบทีเ่กดิกบัธรุกจิไทย

 ความตกลงฯ FTA อาเซยีน-เกาหลีใต้ ทีเ่พิง่มผีลบงัคบัใช้เมือ่ 1 มกราคม 2553 ส่งผลให้เกาหลีใต้

ยกเลกิภาษสีนิค้าให้กบัไทยสงูถงึร้อยละ 92.3  ของพกิดัสนิค้า คาดว่าผูส่้งออกไทยมแีนวโน้มจะใช้สทิธ ิFTA 

เพิม่ขึน้ในปีนี ้เพราะผูส่้งออกไทยน่าจะรบัรูถ้งึสทิธปิระโยชน์ทางภาษแีละปรบัตวัเพือ่ให้สามารถใช้สทิธ ิFTA 

ส่งออกได้มากขึ้น นอกเหนือจากภาวะเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.5 ในปี 2553  

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.2 ในปี 2552 สินค้าไทยที่จะได้ประโยชน์ คือ น�้ามันดิบ น�้าตาลและกากน�้าตาล  
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ยางรถยนต์ ดบีกุผง ทองแดงแผ่น มอเตอร์ไฟฟ้า และเครือ่งปรบักระแสไฟฟ้า รวมถงึ เส้นด้าย กุง้แช่เยน็/

แช่แขง็ ปลาหมกึ แป้งมนัส�าปะหลงั อญัมณแีละเครือ่งประดบั 

 

 6.2.4 ความตกลงการค้าเสรอีาเซยีน-อนิเดยี 

 

 กรอบการเจรจา

 - ครอบคลมุการค้าสนิค้า บรกิาร การลงทนุ ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ กลไกการระงบัข้อพพิาท 

และให้ความยดืหยุน่แก่ CLMV

 - การเปิดเสรกีารค้าสนิค้า ความตกลงการค้าสนิค้ามผีลบงัคบัใช้แล้ว ตัง้แต่วนัที ่  1 มกราคม 

2010 โดยลดภาษสีนิค้าส่วนใหญ่เป็นร้อยละ 0  ภายในปี 2011 และช้าสดุภายในปี 2015

 - การค้าบรกิารและการลงทนุ ให้เจรจาภายหลงัข้อตกลงการค้าสนิค้า โดยให้มกีารเปิดเสรกีารค้า

บรกิารและการลงทนุรายสาขาและอยูร่ะหว่างการเจรจา

 

 การด�าเนนิการขัน้ต่อไป

 เสนอรฐัสภาขอความเหน็ชอบกรอบเจรจาการค้าบรกิารและการลงทนุ

 

 ผลกระทบทีเ่กดิกบัธรุกจิไทย

 อนิเดยีถอืเป็นตลาดส่งออกทีม่คีวามส�าคญัในการท�า FTA มากทีส่ดุแห่งหนึง่ เพราะหลงัจาก FTA 

ไทย-อนิเดยี (TIFTA) มผีลบงัคบัใช้เมือ่ 1 กนัยายน 2547 จนสนิค้าน�าร่อง 82 รายการของไทยมภีาษร้ีอยละ 

0 ในปี 2549 แล้ว การส่งออกจากไทยไปอินเดียขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าการน�าเข้าของไทยจากอินเดีย  

ส่งผลให้ไทยกลายเป็นฝ่ายเกนิดลุการค้ากบัอนิเดยีนบัแต่นัน้มา คาดว่า การลดภาษสีนิค้ากว่า 5,000 รายการ

ภายใต้ FTA อาเซยีน-อนิเดยี (AIFTA) ทีม่ผีลตัง้แต่ 1 มกราคม 2553 และทีค่าดว่าจะมผีลบงัคบัใช้ในปี 2553 

นีค้อื BIMSTEC (ได้แก่ บงักลาเทศ ภฏูาน อนิเดยี พม่า เนปาล ศรลีงักา และไทย) น่าจะช่วยให้การส่งออก

ของไทยเพิม่ขึน้ในปีนี ้ นอกเหนอืจากแนวโน้มการขยายตวัทางเศรษฐกจิของอนิเดยีทีค่าดว่าจะสงูถงึร้อยละ 

8.8 เป็นล�าดบั 2 ของเอเชยีรองจากจนี สนิค้าไทยทีน่่าจะส่งออกได้เพิม่ขึน้ภายใต้ TIFTA คอื ปลาแซลมอน

ปรงุแต่ง ปลาซาร์ดนี ปลาแมคเคอเรลป ูและอาหารส�าเรจ็รปู อญัมณแีละเครือ่งประดบั ยางพารา ยางและ

ผลติภณัฑ์ เครือ่งใช้ไฟฟ้า เครือ่งท�าความเยน็  วทิยโุทรทศัน์ หม้อแปลงไฟฟ้า คอมพวิเตอร์ ส่วนภายใต้ 

AIFTA คอื ปลากระป๋อง น�า้ผลไม้ เครือ่งยนต์ อญัมณแีละเครือ่งประดบั อปุกรณ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ 

ผลติภณัฑ์อะลมูเินยีม เฟอร์นเิจอร์ เครือ่งส�าอาง ผกัและพชืประเภทถัว่ อาหารปรงุแต่ง น�า้ผลไม้ 

 

 6.2.5 การเจรจาจดัท�าความตกลงการค้าเสรอีาเซยีน-ออสเตรเลยี-นวิซแีลนด์  (AANZFTA)

 

 กรอบการเจรจา

 หวัข้อหลกัของการเจรจา ได้แก่ การค้าสนิค้า กฎว่าด้วยถิน่ก�าเนดิสนิค้า การค้าบรกิาร การลงทนุ 

ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ และประเดน็กฎหมายและสถาบนั
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 แนวทางการเจรจา

 เป็นการเจรจาแบบ Single Undertaking โดยมกีารเจรจาทกุหวัข้อไปพร้อมๆ กนั และตกลงยอมรบั

ผลการเจรจาทัง้หมดในคราวเดยีว และรฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน ออสเตรเลยี และนวิซแีลนด์ได้ลงนามความ

ตกลงเพือ่จดัตัง้เขตการค้าเสรรีะหว่างอาเซยีน-ออสเตรเลยี-นวิซแีลนด์แล้ว ในวนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2009

 

 การมผีลบงัคบัใช้ความตกลง

 ความตกลง AANZFTA มผีลใช้บงัคบัในวนัที ่1 มกราคม 2010 กบัประเทศออสเตรเลยี นวิซแีลนด์ 

บรูไน มาเลเซยี พม่า ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ และเวยีดนาม ส�าหรบัประเทศกมัพชูา อนิโดนเีซยี และลาว ความ

ตกลงจะมผีลบงัคบัใช้ในอกี 60 วนัหลงัจากวนัที่ให้สตัยาบนั 

 

 การด�าเนนิการขัน้ต่อไป 

 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอยู่ในระหว่างด�าเนนิการเพือ่รองรบัการปฏบิตัติามความตกลง ก่อนทีจ่ะให้

สตัยาบนั

 1) กรมศลุกากรปรบัตารางภาษแีละกฎถิน่ก�าเนดิสนิค้าจากระบบ HS 2002 เป็น HS 2007 และ

กระทรวงการคลงัออกประกาศการลดภาษตีามความตกลงฯ

 2) กรมการค้าต่างประเทศออกประกาศการลดภาษสี�าหรบัสนิค้าทีม่โีควตาน�าเข้า และเตรยีมความ

พร้อมในการออกใบรบัรองถิน่ก�าเนดิสนิค้า

 

 ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัธรุกจิไทย

 เป็นตลาดส่งออกส�าคญัของไทยทีผู่ป้ระกอบการไทยใช้ประโยชน์จาก FTA ในการส่งออกสนิค้า

มากทีส่ดุ นบัตัง้แต่ FTA ไทย-ออสเตรเลยี มผีลบงัคบัใช้เมือ่ 1 มกราคม 2548 โดยในแต่ละปีไทยมมีลูค่า

การส่งออกสนิค้าภายใต้ FTA ในสดัส่วนทีม่ากกว่าครึง่หนึง่ของมลูค่าการส่งออกสนิค้าจากไทยไปออสเตรเลยี 

สาเหตสุ่วนหนึง่อาจเกดิจากออสเตรเลยียกเลกิภาษสีนิค้าให้กบัไทยถงึร้อยละ 83.2 ของรายการสนิค้าทัง้หมด

ทนัททีีค่วามตกลงฯ มผีลบงัคบัในปี 2548 และในปี 2553 ออสเตรเลยีจะต้องยกเลกิภาษีให้กบัสนิค้าไทย 

เพิม่เตมิอกีรวมเป็น 7,900 รายการในปัจจบุนั นอกจากนี ้FTA อาเซยีน-ออสเตรเลยี-นวิซแีลนด์ (AANZFTA) 

ทีเ่ริม่มผีลบงัคบัใช้ 12 มนีาคม  2553 จะท�าให้สนิค้าราว 6,000 รายการ มภีาษเีหลอืร้อยละ 0 ทนัท ีสนิค้า

ทีน่่าจะได้ประโยชน์คอื ยางรถยนต์ ถงุมอืยาง เครือ่งปรบัอากาศ วทิยตุดิรถยนต์ รถยนต์และส่วนประกอบ 

อาหารทะเลสด/กระป๋อง ข้าว ผลไม้ สิง่ทอ เครือ่งแต่งกาย ผลติภณัฑ์หนงั อญัมณ ีเครือ่งใช้ไฟฟ้า

 นิวซีแลนด์ เป็นตลาดส่งออกที่เล็กที่สุดของไทยในกลุ่มประเทศคู่เจรจา โดยไทยมีสัดส่วนการ 

ส่งออกไปนวิซแีลนด์เพยีงร้อยละ 0.4 ของมลูค่าการส่งออกรวมของไทย ปัจจบุนัไทยและนวิซแีลนด์ม ีFTA 

รวม 2 ฉบบั คอื FTA ไทย-นวิซแีลนด์ ทีบ่งัคบัใช้ 1 กรกฎาคม 2548 และ AANZFTA ทีบ่งัคบัใช้ 12 มนีาคม 

2553  ซึง่ FTA ทัง้สองฉบบัก�าหนดให้นวิซแีลนด์ต้องยกเลกิภาษสีนิค้าให้ไทยในปี 2553 เพิม่อกี 518 รายการ 

ส่งผลให้สนิค้าไทยที่ได้รบัการยกเว้นภาษเีพิม่เป็นเกอืบ 6,600 รายการ โดยสนิค้าที่ได้ประโยชน์จากการยกเลกิ

ภาษีในปีนีค้อื พลาสตกิ ยางรถยนต์ ตูเ้ยน็ เครือ่งซกัผ้า และถงัเหลก็กล้าส�าหรบับรรจกุ๊าซและของเหลว ทัง้นี้
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นิวซีแลนด์ถือเป็นประเทศคู่เจรจาเพียงแห่งเดียวที่ให้สิทธิผู้ส่งออกเป็นผู้รับรองแหล่งก�าเนิดสินค้าได้ 

ด้วยตวัเอง

 6.2.6 ความตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน-สหภาพยโุรป (ASEAN-EU Free Trade Agreement)

 

 กรอบการเจรจา

 เมือ่ปี 2007 อาเซยีนและสหภาพยโุรป ได้ประกาศเจตนารมณ์ทีจ่ะเจรจา FTA ระหว่างภมูภิาค

ต่อภมูภิาค ครอบคลมุเรือ่งการเปิดตลาดสนิค้า บรกิาร การลงทนุ และความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในด้านต่างๆ

 

 แผนการเจรจา

 - ก�าหนดให้มกีารเจรจาปีละ 4 ครัง้ โดยการเจรจาครัง้แรกจะมขีึน้ในเดอืน มกราคม 2008 ในการ

เจรจาแต่ละครัง้ สหภาพยโุรปจะจดัให้มกีารสมัมนาหรอืประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการเจรจา

ของอาเซยีนก่อน

 - เดอืน มนีาคม 2009 สหภาพยโุรปแจ้งว่าการเจรจามคีวามล่าช้า และมปัีญหาในเรือ่งการเจรจา

การค้ากบัพม่า และยนืยนัต้องการปรบัรปูแบบการเจรจาให้เป็นทวภิาคกีบัประเทศอาเซยีนทีม่คีวามพร้อม แต่

เนือ่งจากสหภาพยโุรป มข้ีอจ�ากดัด้านทรพัยากร จงึเจรจาได้เพยีง 3 ประเทศก่อน คอื สงิคโปร์ เวยีดนาม 

และไทย

 - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อยูร่ะหว่างการประเมนิผลประโยชน์ หากมกีารเจรจาฯ โดย

จ้างสถาบนัวจิยั เพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI) ท�าการศกึษาผลประโยชน์ ผลกระทบจากการเจรจาทวภิาคี

กบัสหภาพฯ ตลอดจน ศกึษาแนวทางเยยีวยาให้กบักลุม่ผูไ้ด้รบัผลกระทบ และมกีารรบัฟังความเหน็จากผูม้ี

ส่วนได้ส่วนเสยี และสาธารณชนทัว่ไปในประเดน็ต่างๆ โดยการศกึษามกี�าหนดเสรจ็สมบรูณ์เดอืนมถินุายน 
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 จากการด�าเนนิการศกึษาบทบาทของ SMEs ในพืน้ที ่13 จงัหวดัเป้าหมายหลกัใน 13 กลุม่จงัหวดั

ของภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคใต้ และกรงุเทพมหานคร ระหว่าง

เดอืน พ.ย. 2552 - เม.ย. 2553 โดยการสมัภาษณ์เชงิลกึใน SMEs และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องรวมประมาณ  

250 ราย สมัมนากลุม่ย่อยรวม 16 ครัง้ และส�ารวจด้วยแบบสอบถามรวมประมาณ 5,000 ราย สามารถ 

สรปุผลการศกึษาได้ดงันี้

7.1 ภาคเหนอื  

 ศกัยภาพพืน้ที ่และทศิทางการพฒันา

 1. พืน้ทีภ่าคเหนอืเป็นฐานทรพัยากรป่าไม้และน�า้ทีส่�าคญัของประเทศ เป็นภาคเดยีวทีม่สีดัส่วน 

พืน้ทีป่่าไม้สงูกว่าระดบัรกัษาสมดลุระบบนเิวศน์ 

 2.  ประตเูชือ่มโยงการค้าและบรกิารสูก่ลุม่อนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขงตอนบนและเอเชยีใต้ มพีืน้ที่ 

เชื่อมโยงการพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกลุ่มประเทศลุ่มน�้าโขง GMS ทั้ง ในแนว  

North-South Economic Corridor และ East-West Economic Corridor ทีเ่ชือ่มโยงสูก่ลุม่ประเทศเอเชยีใต้

ด้านอ�าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 

 3. ฐานการผลติพชืผกั ไม้ผล ธญัพชื และอตุสาหกรรมแปรรปูผลติผลเกษตร โดยกลุม่จงัหวดั 

ภาคเหนือตอนบนเป็นฐานการผลิตพืชผักและไม้ผลที่ส�าคัญ ส่วนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างเป็นฐาน 

การผลติธญัพชื และพชืไร่ ทีส่�าคญั

 4. แหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรม ธรรมชาต ิและศนูย์กลางหตัถอตุสาหกรรม โดยเฉพาะกลุม่ 

จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน เชยีงใหม่เป็นศนูย์กลางการท่องเทีย่วทีส่�าคญัของประเทศ และนานาชาตส่ิวนกลุม่

จงัหวดัภาคเหนอืตอนล่าง 1 มแีหล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นมรดกโลกทัง้เชงิประวตัศิาสตร์ทีส่�าคญัของประเทศ และ

กลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนล่าง 2 มแีหล่งรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าห้วยขาแข้งที่ได้รบัประกาศเป็นมรดกโลกเช่นกนั
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 บทบาทของ SMEs ในเชงิเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ในพืน้ทีภ่าคเหนอื

 

 ด้านเศรษฐกจิ ผูป้ระกอบการธรุกจิในภาคเหนอืส่วนใหญ่เป็น SMEs ทีเ่ป็นตวัช่วยขบัเคลือ่นกลไก

ทางเศรษฐกจิ โดยเป็นธรุกจิเกษตร อตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ธรุกจิค้าส่งค้าปลกี และธรุกจิการ

บรกิาร ตามศกัยภาพของพืน้ที ่ซึง่เป็นฐานการผลติด้านเกษตร และเป็นจดุหมายของการท่องเทีย่วทีส่�าคญั

ในหลายจงัหวดัท�าให้เอือ้ต่อธรุกจิบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่ง และจากภมูศิาสตร์ทีเ่ชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบ้าน 

 ในทางสงัคม ในส่วนของการประกอบธรุกจิในพืน้ที่โดยเฉพาะในกลุม่เกษตรและกลุม่อตุสาหกรรม

ทีม่กีารจ้างงานแรงงานต่างด้าวอยูม่ากด้วย จากเหตผุลจากค่าจ้างแรงงานต�า่ และขาดแรงงานในพืน้ที่ในบาง

ประเภทธุรกิจ นั้น จึงต้องมีการบริหารจัดการแรงงานที่มีประสิทธิภาพและได้รับผลกระทบทางตรงจาก

มาตรการหรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัแรงงานต่างด้าวด้วย ในส่วนของวสิาหกจิชมุชน ซึง่ก่อตัง้ขึน้มากมาย

ในช่วงนบัตัง้แต่เริม่โครงการหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์ เป็นอกีหนึง่บทบาทของการเชือ่มโยงคนในชมุชน ให้

เกดิการจ้างงาน การสร้างรายได้ สร้างความสมัพนัธ์ทางสงัคม สร้างเศรษฐกจิของชมุชน และยงัเป็นกลไกใน

การรกัษารากวฒันธรรมของชมุชนแต่ละพืน้ทีอ่กีด้วย

 ในทางวฒันธรรม ทนุทางด้านวฒันธรรมทีส่�าคญัในพืน้ทีภ่าคเหนอื คอื วฒันธรรมล้านนา ซึง่เป็น

เอกลักษณ์ที่ชัดเจนในกลุ่มภาคเหนือตอนบน และมีอยู่บ้างในบางพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่าง นอกจากนี้  

ยงัมวีฒันธรรมชนเผ่า ในพืน้ทีห่ลายจงัหวดัทางภาคเหนอืตอนบน และจงัหวดัชายแดน ซึง่มปีระชากรทีเ่ป็น

ชนเผ่าต่างๆ อยูด้่วย จงึมวีฒันธรรมในแบบผสมผสาน หลายเชือ้ชาต ิ ส�าหรบัในกลุม่ภาคเหนอืตอนล่างนัน้ 

มวีฒันธรรมไทยจนีซึง่มอีทิธพิลส�าคญัต่อทัง้ทางเศรษฐกจิและสงัคม 

 

7.2 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  
 

 ศกัยภาพเชงิพืน้ทีแ่ละทศิทางในการพฒันา

 จากกรอบยทุธศาสตร์การพฒันาภาค โดยส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาต ิ(สศช.) ในปี 2551 ได้ก�าหนดให้ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมบีทบาททีส่�าคญัดงันี้

 1. การเป็นฐานการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนของประเทศ พื้นที่ตอนกลางและ 

ตอนล่างของภาคทีม่ศีกัยภาพในการปลกูข้าวหอมมะล ิ ได้แก่ พืน้ทีบ่รเิวณทุง่กลุาร้องไห้ และพืน้ทีบ่รเิวณ 

ทุง่สมัฤทธิ ์ส่วนพชืพลงังานทดแทนควรเน้นในพืน้ทีท่ีเ่ป็นแหล่งวตัถดุบิเดมิ ได้แก่ กลุม่จงัหวดันครราชสมีา 

กลุม่จงัหวดัขอนแก่น และกลุม่จงัหวดัอดุรธานี

 2. การเป็นฐานการผลติอตุสาหกรรมอาหารและเอทานอลของประเทศ พบว่าพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ  

ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ โดยสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบให้ 

เพยีงพอกบัความต้องการของโรงงานเอทานอลทีเ่พิม่ขึน้ และความต้องการของตลาดอตุสาหกรรมเดมิ

 3. การเป็นประตกูารค้าการท่องเทีย่วเชือ่มโยงกบัอนิโดจนีโดยพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ ได้แก่ จงัหวดั 

หนองคาย จงัหวดันครพนม จงัหวดัมกุดาหาร และจงัหวดัอบุลราชธาน ีโดยการพฒันาสิง่อ�านวยความสะดวก

ในเมอืงชายแดนหลกั (มกุดาหาร นครพนม หนองคาย อบุลราชธาน)ี 
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 4. การเป็นแหล่งท่องเทีย่วศกึษาทางโบราณคด ีอารยธรรมขอม และยคุก่อนประวตัศิาสตร์ โดย 

พื้นที่ที่มีศักยภาพ ได้แก่ กลุ่มอีสานตอนกลาง และกลุ่มอีสานตอนล่าง โดยการพัฒนาคุณภาพของ 

แหล่งท่องเทีย่วทางโบราณคด ีทีม่ปีราสาทขอมตัง้อยู ่ตามแนวเส้นทางจงัหวดันครราชสมีา บรุรีมัย์ สรุนิทร์ 

และศรีสะเกษ โดยพัฒนาให้จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองศูนย์กลาง เช่นเดียวกับ 

แหล่งท่องเทีย่วในยคุก่อนประวตัศิาสตร์ (ซากไดโนเสาร์ ชมุชนโบราณอารยธรรมบ้านเชยีง) ในกลุม่จงัหวดั

ขอนแก่น กาฬสนิธุ ์และอดุรธานี 

 บทบาทของ SMEs ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เชงิเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม

 ด้านเศรษฐกจิ การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืยงัคงมกีาร

ขยายตวัทางเศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่ง และยงัส่งผลต่อการขยายตวัของอตัราการเจรญิเตบิโตของผูป้ระกอบการ 

SMEs ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื โดยเฉพาะในพืน้ที ่3 กลุม่จงัหวดัทีด่�าเนนิการศกึษา ได้แก่ กลุม่จงัหวดั

ขอนแก่น กลุม่จงัหวดัอดุรธาน ีและกลุม่จงัหวดัสรุนิทร์ พบว่ายงัคงมกีารเตบิโตโดยเฉพาะในสาขาธรุกจิส�าคญั

และโดดเด่นรวม 8 กลุม่ ดงันีก้ลุม่ธรุกจิการท่องเทีย่วและการจดัประชมุสมัมนา กลุม่ธรุกจิการศกึษา ธรุกจิ

การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ กลุ่มธุรกิจด้านการออกแบบ-ก่อสร้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

โดยเฉพาะในส่วนทีผู่ป้ระกอบการ SMEs สามารถเข้าไปมส่ีวนร่วมในลกัษณะของการเป็น Sub-contractor 

ในโครงการขนาดใหญ่ และเป็นผูร้บัจ้างส�าหรบัโครงการขนาดเลก็ เป็นต้น

 ในด้านความสมัพนัธ์เชงิเศรษฐกจิกบักลุม่ประเทศเพือ่นบ้าน พบว่าผูป้ระกอบการ SMEs มคีวาม

เชือ่มโยงตัง้แต่ความสมัพนัธ์ในระดบัท้องถิน่ ชมุชน เศรษฐกจิ จนกระทัง่ขยายเครอืข่ายเชือ่มโยงกบัประเทศ

เพือ่นบ้านได้เป็นอย่างด ีไม่ว่าจะประเทศลาว ประเทศกมัพชูา รวมไปถงึประเทศเวยีดนาม เพราะความจ�าเป็น

ต้องพึง่พากนัและกนัในทางเศรษฐกจิ ทัง้ยงัมคีวามสมัพนัธ์ในทางชาตพินัธุแ์ละความคล้ายคลงึทางวฒันธรรม

ผนวกรวมอยูด้่วย

 ด้านสงัคมและวฒันธรรม ความเป็นสงัคมเกษตรเดมิท�าให้สงัคมมลีกัษณะเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่เกือ้กลู

กนั แม้ว่าในปัจจบุนัโครงสร้างทางเศรษฐกจิของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืจะเปลีย่นแปลงจากฐานเกษตรกรรม 

เข้าสูภ่าคการผลติอตุสาหกรรม และภาคการค้าและภาคบรกิาร แต่จดุแขง็และปัจจยัความส�าเรจ็ยงัคงขึน้อยู่

กับ “ความเป็นเพื่อนฝูง พี่น้อง คนรู้จัก” ยังมีสายใยความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกิจการกับลูกจ้างที่ 

เหนยีวแน่นกว่านายจ้าง-ลกูจ้าง ยงัคงมลีกัษณะทีเ่อือ้อาทรต่อกนั โดยเฉพาะการสร้าง รกัษาและขยายฐาน

ลกูค้า รวมทัง้อาศยัการพึง่พาทางสงัคมอยูม่าก 

 จงัหวดัต่างๆ ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืต่างมลีกัษณะทางประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม และประเพณี

ทีแ่ตกต่างหลากหลายไปแต่ละจงัหวดั รวมถงึภมูปัิญญาดัง้เดมิในการผลติสนิค้าใช้สอยในครวัเรอืนทีแ่ต่เดมิ

เป็นการผลติเพยีงเพือ่ใช้สอย แลกเปลีย่น มอบให้ และท�าบญุ เป็นต้น แต่ปัจจบุนัมกีารปรบัตวัเป็นสนิค้า

เศรษฐกจิ เช่น กลุม่ปลกูหม่อน เลีย้งไหม ทอผ้า  
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7.3 ภาคกลาง และภาคตะวนัออก
 

 ศกัยภาพพืน้ที ่และทศิทางการพฒันา

 

 1. พืน้ทีก่ารเกษตรกรรม/ธรุกจิแปรรปูการเกษตร (ภาคกลางตอนบน)

 2. แหล่งธรุกจิประมง/อาหารทะเลสดและแปรรปู (สมทุรสาคร สมทุรสงคราม)

 3. พืน้ทีอ่ตุสาหกรรมหลกั (ระยอง อยธุยา สระบรุ ีสมทุรสาคร สมทุรปราการ)

 4. แหล่งท่องเทีย่วทางทะเลและเกษตรเชงินเิวศน์ (ภาคตะวนัออก)

 5. โครงสร้างพืน้ฐานส�าหรบัการขนส่งระหว่างประเทศ ท่าเรอืน�า้ลกึ (ชลบรุ ีระยอง)

 6. ธรุกจิการค้าชายแดน (ตราด กาญจนบรุ ีประจวบครีขีนัธ์)

 บทบาทของ SMEs ในเชงิเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ในพืน้ทีภ่าคกลางและภาคตะวนัออก

 

 ทุนทางเศรษฐกิจ และสังคม ในพื้นที่ภาคกลางทั้งตอนบนและตอนล่าง เป็นที่ราบลุ่มแม่น�้า 

หลายสาย ท�าให้เป็นพืน้ฐานส�าคญัของสงัคมวถิเีกษตร การท�าเกษตรแปรรปู การประมงน�า้จดืตามแหล่งน�า้

ต่างๆ เป็นแหล่งผลติอาหาร-อาหารแปรรปู และวถิชีวีติรมิแม่น�า้ จากการทีม่กีารตัง้บ้านเรอืนตามแนวล�าน�า้

มาแต่เริม่แรก และมกีารต่อยอดในปัจจบุนัในด้านการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม เชงินเิวศน์ และเชงิสขุภาพ

ตามเส้นทางแม่น�้าต่างๆ นอกจากนี้ยัง มีแหล่งทรัพยากรและวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนัก เช่น หิน   

ปูนซิเมนต์ ในจังหวัดสระบุรี ท�าให้มีสระบุรีกลายเป็นพื้นที่ฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของ

ประเทศ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และลพบุรี จากพื้นที่การเกษตร ได้ปรับสู่พื้นที่เมืองอุตสาหกรรม  

จากการทีอ่ยู่ใกล้กรงุเทพฯ ท�าให้มข้ีอได้เปรยีบในการลงทนุอตุสาหกรรมประเภทเครือ่งใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์

อเิลก็ทรอนกิส์ต่างๆ  ส่วนในภาคตะวนัออกซึง่มแีหล่งก๊าซธรรมชาตสิ�าหรบัเป็นวตัถดุบิในธรุกจิปิโตรเลยีม

และปิโตรเคม ี ท�าให้เกดิการปรบัเปลีย่นจากพืน้ทีเ่กษตร เป็นพืน้ทีเ่มอืงอตุสาหกรรมหลักเช่นกนั จากการ 

จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และอื่นๆ ต่อเนื่องตามมารวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์และ 

ชิน้ส่วนต่างๆ ซึง่แม้การเตบิโตในภาคอตุสาหกรรมของพืน้ทีเ่หล่านีจ้ะน�าด้วยอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ แต่ท�าให้

เกดิอตุสาหกรรมและบรกิารในระดบั SMEs ต่อเนือ่งตามมาจ�านวนมาก และมแีหล่งทรพัยากรทางทะเล ท�าให้

เกดิธรุกจิท่องเทีย่ว และประมง ทัง้ในส่วนภาคตะวนัออกทีม่พีืน้ทีต่ดิชายฝ่ังทะเลและประเทศเพือ่นบ้าน ท�าให้

มีทุนทางธรรมชาติ ทั้งในการเกษตร การประมงทะเล และการท่องเที่ยวด้วย และกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 

ตอนล่าง คอื จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ สมทุรสาคร สมทุรสงคราม และเพชรบรุ ีซึง่เป็นศนูย์กลางของธรุกจิ

ประมงทะเล อาหารทะเลต่างๆ และในด้านการท่องเทีย่วด้วย

 ทุนทางวัฒนธรรม พื้นที่ส�าคัญในภาคกลาง ที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ส�าคัญ คือ จังหวัด

พระนครศรอียธุยา ซึง่เป็นราชธานเีก่าเป็นระยะเวลายาวนาน ท�าให้เป็นแหล่งมรดกทางวฒันธรรมทีส่�าคญั

ของประเทศ มสีถานทีส่�าคญัทางประวตัศิาสตร์ แหล่งศลิปะ หตัถกรรม สถาปัตยกรรม ซึง่น�าไปสูก่ารประกอบ

ธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งในด้านการท่องเที่ยว การบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง การท�าของฝากของที่ระลึกต่างๆ  
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นอกจากนี ้ยงัมจีงัหวดัเพชรบรุ ีซึง่มเีขาวงัเป็นสถานทีส่�าคญัแห่งหนึง่ในสมยัรชักาลที ่4 และเป็นต้นแบบของ

แรงบนัดาลใจในสถาปัตยกรรมหลายแห่งในจงัหวดั

 แหล่งก�าเนดิศลิปะการแสดงพืน้บ้าน ทีม่ต้ีนก�าเนดิจากวถิชีวีติชนบทไทย เช่น ล�าตดั ลเิก ดนตรี

พื้นบ้าน ฯลฯ เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่ส�าคัญของคนภาคกลาง ที่ควรให้ความส�าคัญและสามารถน�ามา 

ต่อยอดในการสร้างมลูค่าหรอืการประกอบธรุกจิต่อไปได้

7.4 ภาคใต้
 

 ศกัยภาพพืน้ที ่และทศิทางการพฒันา

 ภาคใต้ เป็นพืน้ทีท่ี่โอบล้อมด้วยชายฝ่ังทะเลทัง้สองด้าน มทีรพัยากรทีอ่ดุมสมบรูณ์ มศีกัยภาพ

ทัง้ด้านการเกษตร อตุสาหกรรม และการท่องเทีย่ว โดยบทบาทการพฒันาพืน้ทีท่ีส่�าคญั ได้แก่ 

 1. เป็นฐานการผลติยางพารา และปาล์มน�า้มนัครบวงจร โดยเฉพาะกลุม่จงัหวดัภาคใต้ชายแดน

ที่เป็นแหล่งยางพาราที่ส�าคัญ และภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีสุราษฎร์ธานีและชุมพรเป็นแหล่งอุตสาหกรรม 

แปรรปูน�า้มนัปาล์ม

 2. เป็นฐานการผลติอาหารทะเลแปรรปู โดยเฉพาะในพืน้ทีภ่าคใต้ชายแดน

 3. เป็นฐานท่องเทีย่วทางทะเลชัน้น�าของโลก โดยเฉพาะในพืน้ทีภ่าคใต้ฝ่ังอนัดามนั โดยมภีเูกต็  

กระบี ่พงังา เป็นศนูย์กลาง

 4. เป็นประตกูารค้าและการขนส่งเชือ่มโยงประเทศเพือ่นบ้านด้านใต้และสูน่านาชาต ิและมพีืน้ที่ 

เชือ่มโยงฝ่ังทะเลอนัดามนัและอ่าวไทย (Land bridge) บรเิวณสงขลา-สตลู

 5. เป็นฐานอุตสาหกรรมเหล็ก และมีศักยภาพในอุตสาหกรรมพลังงานจากก๊าซธรรมชาติ 

ในฝ่ังอ่าวไทย

 

 บทบาทของ SMEs ในเชงิเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ในพืน้ทีภ่าคใต้

 ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของภาคใต้ทางฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ชายแดนอยู่บนพื้นฐานของ

การเกษตรเป็นหลกั โดยเฉพาะการปลกูยางพาราและปาล์มน�า้มนั รวมถงึการท�าประมง ขณะทีอ่ตุสาหกรรม

ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรขั้นต้น ส่วนทางฝั่งอันดามันนั้น เศรษฐกิจหลักอยู่ที่ธุรกิจการ 

ท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งการท่องเที่ยวของภาคใต้นั้น เป็นกิจกรรมส�าคัญที่สร้างรายได้ให้กับ

ภมูภิาคและของประเทศ เพยีงแต่ยงัคงกระจกุตวัอยูใ่นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีง เช่น ภเูกต็ กระบี ่สมยุ เท่านัน้  

 ด้านการค้าชายแดนระหว่างภาคใต้กับมาเลเซียมีมูลค่าการค้าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับมูลค่าการค้า

ชายแดนในช่องทางอืน่ๆ โดยคดิเป็นร้อยละ 75 ของมลูค่าการค้าผ่านแดนของประเทศ และมลูค่าการค้ามี

แนวโน้มเพิม่ขึน้ ส่วนใหญ่เป็นการค้าผ่านด่านสะเดา และปาดงัเบซาร์ จงัหวดัสงขลา โดยเป็นทัง้สนิค้าพชืผล

การเกษตร ผกัผลไม้ ยางพาราขัน้ปฐม สนิค้าอตุสาหกรรม และสนิค้าอปุโภคบรโิภคต่างๆ 
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 ในทางสงัคม จดุแขง็ของภาคใต้ คอื ชมุชนมคีวามเข้มแขง็ ซึง่มาจากพืน้ฐานความเข้มแขง็ทาง

ด้านศาสนา ชมุชนมคีวามสมัพนัธ์และช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั จนกลายเป็นพืน้ทีท่ีม่ข่ีายใยการคุม้ครองทางสงัคม

ทีแ่ขง็แกร่ง และมบีทบาทในการฟ้ืนฟอูนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิเช่น ชมุชนไม้เรยีง และสมาพนัธ์ประมง

พืน้บ้านและป่าชายเลนภาคใต้ เป็นต้น 

 ในทางวฒันธรรม  มรดกทางวฒันธรรมอนัเกดิจากการพฒันา การปรบัตวั ปรบัวถิชีวีติของคนใน

ภาคใต้ทีป่ระกอบด้วยคนไทยและอกีหลายชาตพินัธุท์ีอ่ยูร่่วมกนัในคาบสมทุร มคีนมาเลย์ คนจนี คนมสุลมิ 

และคนทีม่าจากอนิเดยีฝ่ายใต้ แต่กลุม่ชนทีม่จี�านวนมากทีส่ดุคอื ไทยสยาม แต่จากการทีช่นชาวใต้ มที�าเล

ถิ่นฐานค่อนข้างหลากหลาย ทั้งที่ราบตามแนวชายฝั่ง ปากอ่าว ท่าเรือ ที่ราบเชิงเขา ตามแนวสายน�้า 

น้อยใหญ่ ตามเกาะต่างๆ ท�าให้วฒันธรรมของชาวใต้มคีวามแตกต่างกนัตามถิน่ทีอ่ยู ่ตามความเชือ่ เชือ้ชาติ 

และศาสนา ซึง่ภมูปัิญญาชาวบ้านภาคใต้นัน้ มบีรบิทส�าคญัของสงัคมภาคใต้เป็นบ่อบ่มเพาะ อนัได้แก่ สภาวะ

ธรรมชาติ ภาวะสร้างสรรค์ คติความเชื่อเกี่ยวกับโลกและจักรวาล และคติความเชื่อและความศรัทธาอัน

เนือ่งจากศาสนา (อนัได้แก่ พทุธ พราหมณ์ และอสิลาม) และส่งผลต่อวถิกีารด�าเนนิธรุกจิหรอืการประกอบ

อาชพีทีแ่ตกต่างกนัของกลุม่คนในแต่ละพืน้ทีด้่วย

 ในด้านศลิปหตัถกรรมพืน้บ้าน ภาคใต้เป็นแหล่งมรดกทางวฒันธรรมของสงัคมเกษตรที่ได้มกีาร

สบืสานความรูแ้ละความช�านาญต่างๆ สบืต่อมาถงึรุน่ปัจจบุนั การใช้วสัดจุากธรรมชาตมิาดดัแปลงเป็นเครือ่ง

ใช้สอยในชวีติประจ�าวนัต่างๆ 

 ด้านประเพณี ภาคใต้มีงานประเพณีหลักทั้งในทางพุทธศาสนาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและ

สรุาษฎร์ธาน ีเช่น งานประเพณชีกัพระและงานแห่ผ้าขึน้พระธาต ุ มงีานประเพณขีองคนไทยเชือ้สายจนี เช่น 

งานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวที่ปัตตานี และงานเทศกาลกินเจที่ภูเก็ต เป็นต้น และมีวัฒนธรรมเฉพาะ 

ในส่วนของชาวไทยมุสลิม มีศิลปะการแสดงเฉพาะถิ่น คือ การแสดงโนราห์ หนังตะลุง มีวัฒนธรรม 

การแต่งกายทัง้ในแบบไทยมสุลมิ วฒันธรรมการแต่งกายของเจ้าสาวไทยเชือ้สายจนีแบบบาบ๋าเพอรานากนั

ในจงัหวดัภเูกต็ ซึง่วฒันธรรมประเพณต่ีางๆ เหล่านี ้ นอกจากเป็นวถิชีวีติของผูค้นในแต่ละกลุม่แล้วยงัเป็น

จุดสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และเป็นส่วนส�าคัญที่ก่อให้เกิดธุรกิจการผลิตและ 

บรกิารทีเ่กีย่วเนือ่งในพืน้ที่

7.5 กรงุเทพมหานคร

 ในภาพรวม กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางของการบริหารประเทศ ศูนย์กลางธุรกิจการค้า  

แหล่งค้าขายสินค้าอุตสาหกรรม/สินค้าอุปโภคบริโภค แหล่งนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ และ 

เป็นภาพของแหล่งเมืองใหม่/ความทันสมัย แม้ว่าเศรษฐกิจหลักจะถูกน�าด้วยธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ธุรกิจ 

ส่วนใหญ่ทัง้ในการผลติ การค้า และการบรกิารทีม่อียูม่ากมายในกรงุเทพฯ ล้วนแต่เป็น SMEs ทัง้สิน้ 
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 ทนุทางด้านสงัคมและวฒันธรรม

 

 วัฒนธรรมด้านอาหารการกิน เมืองแห่งร้านอาหารการกิน (Gastronomy)  มีทั้งร้านอาหาร

นานาชาต ิ(อาหารญีปุ่น่  อาหารจนี อาหารอนิเดยี)  ร้านอาหารแต่ละภมูภิาค   ร้านอาหารทีอ่งิวฒันธรรม

ด้านศาสนา 

  วัฒนธรรมและวิถีชุมชนทางด้านเชื้อชาติ ที่เห็นเด่นชัด ได้แก่ ชุมชนชาวจีนที่เยาวราช ที่น�า

วัฒนธรรมและความเชื่อแบบจีนมาประยุกต์ในด้านการค้า และสร้างเป็นเทศกาลและแหล่งท่องเที่ยว เช่น 

เทศกาลกนิเจ เทศกาลตรษุจนี เป็นต้น หรอืชมุชนมอญ ทีเ่ขตหนองจอก (คลอง 14) และบางขนุเทยีน เป็นต้น 

น�าวฒันธรรมด้านอาหาร และฝีมอืหตัถกรรมพืน้บ้านมาสร้างเป็นศนูย์กลางการค้าและท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์

  วฒันธรรมและวถิชีมุชนทีม่าจากอาชพีดัง้เดมิ เปลีย่นวถิเีกษตรกรรมดัง้เดมิ เป็นการท่องเทีย่ว

เชงินเิวศน์  โดยเฉพาะพืน้ทีก่รงุเทพฯ ตะวนัออก และพืน้ทีก่รงุธนฯ ซึง่สอดคล้องกยัอตัลกัษณ์เชงินโยบาย 

ชมุชนบ้านไหม เขตราชเทว ีพืน้ทีก่รงุเทพฯ กลาง ทีเ่คยผลติผ้าไหมป้อนให้จมิ ทอมป์สนั ชมุชนบ้านบ ุเขต

บางกอกน้อย พืน้ทีก่รงุธนฯ เหนอื  ทีผ่ลติขนัลงหนิอนัมชีือ่เสยีง และชมุชนบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ พืน้ที่

กรงุเทพฯ กลาง ทีผ่ลติบาตรพระ




