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การจัดการประชุมเชิงวิชาการ

“การเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน ครัง้ ที่ 5:
ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
1. หลักการและเหตุผล :

อาเซียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 1967 โดยเป็นความริเริ่มของ ดร.ถนัด
คอมันตร์ รัฐมนตรีตา่ งประเทศไทยในขณะนัน้ ตลอดระยะเวลา 45 ปีทผี่ า่ นมา อาจกล่าวได้
ว่า อาเซียนประสบความสำเร็จ โดยอาเซียนถือได้ว่าเป็นองค์กรความร่วมมือของประเทศ
กำลังพัฒนาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดองค์กรหนึ่งในโลก และถือเป็นองค์กรพหุภาคีที่
สำคัญทีส่ ดุ ต่อไทย 
ประเทศไทยเป็น 1 ใน 5 ของประเทศสมาชิกก่อตั้ง และเป็นจุดกำเนิดของอาเซียน
ไทยมีบทบาทอย่างแข็งขันในกิจกรรมของอาเซียนตลอดมา รวมทั้งยังมีส่วนผลักดันให้
อาเซียนมีโครงการความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ การจัดตัง้ เขตการค้าเสรีอาเซียน ASEAN
Regional Forum สนธิสญ
ั ญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ ฯลฯ  
ในขณะเดียวกัน อาเซียนก็มีความสำคัญต่อประเทศไทย โดยนอกจากจะสร้าง
พันธมิตรและความเป็นปึกแผ่น ตลอดจนเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคแล้ว ยังช่วย
เพิ่มอำนาจต่อรองในการเจรจาระหว่างประเทศ และร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาข้ามชาติ
นอกจากนัน้ ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียน ได้เปิดโอกาสให้มกี ารขยายตัวทาง
ด้านการค้าและการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งนำผลดีมาสู่เศรษฐกิจของประเทศไทย
ในปัจจุบัน กลุ่มประเทศอาเซียนถือเป็นกลุ่มประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย โดยในปี 2007
มูลค่าการค้าไทยกับอาเซียนมีถึง 57,592 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และจากการที่กำลังจะมีการ
จัดตัง้ ประชาคมอาเซียนขึน้ ในปี 2015 จะก่อให้เกิดการรวมตัวกันทัง้ ทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมภายในภูมิภาค ทำให้ส่งผลกระทบต่อไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้น
ประเทศไทยจำเป็นทีจ่ ะต้องตัง้ รับต่อการรวมตัวดังกล่าว
จึงเห็นว่า ประเทศไทย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
จำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อม และทราบถึงยุทธศาสตร์ของไทยในการเตรียมความพร้อม
เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน เพือ่ ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง และความท้าทายใหม่ๆในอนาคต 
ดังนัน้ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึง่ มีหนึง่ ในพันธกิจหลักคือการ
ส่งเสริมการเป็นคลังสมอง หรือ think tank ด้านอาเซียน จึงเห็นควรจัดการสัมมนา อภิปราย
เพื่อเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญและน่าสนใจ และจัดการ
ประชุมเชิงวิชาการเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ    
นักศึกษา และสาธารณชนทัว่ ไป  
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ดังนัน้ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึง่ มีหนึง่ ในพันธกิจหลักคือการ  
ส่งเสริมการเป็นคลังสมอง หรือ think tank ด้านอาเซียน จึงเห็นควรจัดการสัมมนา อภิปราย
เพื่อเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญและน่าสนใจ และจัดการ
ประชุมเชิงวิชาการเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นัก
ศึกษา และสาธารณชนทัว่ ไป  

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

		 2.1 เพือ่ เพิม่ ทักษะเรือ่ งองค์ความรูเ้ กีย่ วกับอาเซียน ให้แก่ นักศึกษา คณาจารย์
ทัง้ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงสาธารณชนทัว่ ไป
2.2 เพื่อให้ความรู้แก่สาธารณชนเรื่องอาเซียน เกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญ
และน่าสนใจเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2015  
2.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของไทย
2.4 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักศึกษา และ
สาธารณชน

3. ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ :

ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิจัย และ
นักวิชาการ จำนวน 80 คน  

4. วัน เวลา และสถานที่ :
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คำนำ
โครงการประชุมเชิงวิชาการ “การเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน ครัง้ ที่ 5:
ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” นั้น เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ซึ่ ง จั ด ขึ้ น เพื่ อ เป็ น เวที ร ะดมสมองและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ระหว่ า ง      
หน่วยงานราชการ เอกชน นักวิชาการ และนักวิจัย ในประเด็นเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ในปีงบประมาณ 2557 ศูนย์ฯ มีแผนจัดการประชุมเชิงวิชาการ เพื่อระดมสมอง     
ในเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 3 เสา ได้แก่        
เสาประชาคมการเมืองและความมั่นคง เสาประชาคมเศรษฐกิจ และเสาประชาคมสังคม
และวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ศูนย์ฯ ได้จัดโครงการประชุมเชิงวิชาการ “การเตรียม
ความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน ครัง้ ที่ 5: ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” โดยมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ กว่า 80 ท่าน
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งผลการประชุมในวันนั้น ทางศูนย์ฯ ได้รวบรวมประเด็นต่างๆ       
ที  ่ น่าสนใจและเป็นประโยชน์ จัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มนีอ้ อกมา
สุดท้ายนี้ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณสำหรับ
ข้อมูลและข้อแนะนำต่างๆ ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในครั้งนี้ เพื่อศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้นำไปเผยแพร่สู่สาธารณชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
ในโอกาสต่อไป

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มกราคม 2558
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เรือ่ ง “การเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน ครัง้ ที่ 5:
ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
เมือ่ วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ทีผ่ า่ นมา ศูนย์อาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จดั ประชุมวิชาการเรือ่ ง “การเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคม
อาเซียน ครั้งที่ 5 : ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ณ  
ห้องราชดำเนิน ชัน้ 1 โรงแรมรอยัลปริน๊ เซส หลานหลวง เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก  
ภาคส่วนต่างๆ รวม  81 คน โดยสาระสำคัญ สรุปได้ดงั นี 
้
การประชุ ม ดั ง กล่ า วแบ่ ง ออกเป็ น 2 ช่ ว ง คื อ ช่ ว งเช้ า เป็ น การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล    
ความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community หรือ AEC) ของหน่วยงานต่างๆ ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการประชุมระดมสมอง
โดยที่ประชุมร่วมกันระดมสมองว่าประเทศไทยควรจะมีบทบาทอย่างไรใน AEC และจะมี
บทบาทนำเรือ่ งใดได้บา้ งใน AEC สามารถเป็นศูนย์กลาง (hub) ของ AEC ในด้านใดบ้าง 
ช่วงเช้า ผูแ้ ทนของหน่วยงานต่างๆ ได้เล่าถึงความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อม
สูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของหน่วยงาน ดังนี 
้
ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการวางแผนพิมพ์เขียว
สำหรั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ในส่ ว นของกระทรวงพาณิ ช ย์ โดยมี                
8 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ การขับเคลือ่ นการเจรจาในเวทีการค้า, การพัฒนาฐานองค์ความรู้
เกี่ยวกับ AEC, การยกระดับการให้บริการของกระทรวงพาณิชย์แก่ภาคเอกชน, การพัฒนา
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการค้าของไทย, การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค
และการค้ า ชายแดนเพื่ อ รองรั บ AEC, การพั ฒ นาขยายเพิ่ ม สั ด ส่ ว นตลาดใน AEC,          
การพัฒนากฎหมายด้านเศรษฐกิจการค้าให้ทันสมัย และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง 
ผู้ แ ทนสำนั ก ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นและการค้ า ชายแดน สำนั ก งาน   
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กำลังดำเนินการจัดตั้งเมืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ   
AEC City ขึน้ โดยใช้ 3 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จ.ขอนแก่น จ.เชียงราย และจ.สงขลา
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้วางแผนพัฒนา โดยนำนักธุรกิจที่อยู่นอกระบบ
เข้ามาสู่ระบบ พัฒนาให้มีศักยภาพมากขึ้น แล้วส่งเสริมให้มีความรู้เรื่อง AEC เพื่อให้มี
ความพร้อมในการเข้าสูต่ ลาด AEC 
การประชุมเชิงวิชาการ “การเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน ครัง้ ที่ 5: ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

5

ผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินงาน    
ในภารกิจ ได้แก่ การพัฒนาการให้ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับประชาคมอาเซียนแก่ผปู้ ระกอบการ
ด้วยการตั้ง AEC support center มีกิจกรรมที่พยายามพาผู้ประกอบการเข้าไปเจาะตลาด
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม
มีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ คือการเพิ่มขีดความสามารถของประตู    
การค้ า เช่ น ด่ า นศุ ล กากรต่ า งๆ, การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน, การกำกั บ ดู แ ล และ           
การอำนวยความสะดวกแก่ผปู้ ระกอบการ
ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท จัดทำโครงการสนับสนุนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โครงการสนับสนุนท่าเรือแหลมฉบัง ได้พฒ
ั นาถนนให้มคี ณ
ุ ภาพดีขนึ้ ทัง้ ขยาย และปรับปรุง
แก้ไขในส่วนทีช่ ำรุด
ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการเข้าร่วมในการเจรจาทำความตกลง     
ว่าด้วยการเดินรถผ่านเข้าออกซึง่ กันและกันระหว่างประเทศ ซึง่ มีทงั้ ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ในกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และในกรอบของทวิภาคี     
อี ก ส่ ว นหนึ่ ง คื อ ภารกิ จ ในการเปิ ด เสรี ก ารค้ า บริ ก ารในสาขาการขนส่ ง ทางถนน และ            
ได้วางแผนเตรียมพร้อมเกีย่ วกับสถานีขนส่งสินค้า ศูนย์เปลีย่ นถ่ายสินค้า รูปแบบการขนส่ง
ซึ่งจะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งของอาเซียนที่สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ ยังได้ทำการ
พัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการของผู้ประกอบการขนส่งของไทย และดำเนิน
การศึกษาประเด็นปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดเส้นทางขนส่ง รวมทั้งหาหนทางแก้
ปัญหาเหล่านัน้  
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ได้ทำการส่งเสริม
ให้ความรู้ พัฒนาผู้ประกอบการ ทั้งด้านการผลิต การบริการ และรวมถึงการหาตลาดให้      
ผูป้ ระกอบการ เพือ่ ทีใ่ ห้ผปู้ ระกอบการสามารถแข่งขันได้ และเติบโตต่อไปได้ในตลาด AEC
ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีการจัดทำโครงการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์
กฎหมายเปรียบเทียบ เพื่อให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ที่จะเข้าไปลงทุน    
ตัง้ โรงงานในประเทศอาเซียน ประกอบกิจการอุตสาหกรรมในอาเซียน 
ผู้แทนกรมธนารักษ์ ได้ทำการสำรวจที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการส่งเสริมการค้า
ชายแดน เช่น ด่านศุลกากร ศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้าทัณฑ์บน นอกจากนี้ ยังได้สง่ เสริม
ความร่วมมือกับโรงงานกษาปณ์ของต่างประเทศ เพื่อให้พิจารณาให้ไทยเป็นศูนย์กลาง     
ในการผลิตเหรียญกษาปณ์ของอาเซียน 
ผูแ้ ทนกรมธุรกิจพลังงาน ได้มกี ารจัดทำยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ คือการส่งเสริม
การค้าการลงทุน ของการจัดตั้งแหล่งลงทุนของธุรกิจพลังงานในอาเซียน การใช้นโยบาย
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การทูตพลังงานเชิงรุก การสร้างความสอดคล้อง โดยมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบของไทย
เพือ่ ลดปัญหาและอุปสรรคในการค้าการลงทุนด้านพลังงานกับประเทศอืน่ ๆ ในอาเซียน 
ผู้ แ ทนกรมการจั ด หางาน มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาแรงงานให้มี
มาตรฐานในตลาดอาเซียน
ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงาน และหลักสูตร
สำหรับตำแหน่งงานต่างๆ และทำการวิจยั ในเรือ่ งของการเตรียมความพร้อมของกำลังคน เพือ่
รองรับการเคลือ่ นย้ายสินค้าเสรีในสาขาเร่งรัด 9 สาขา อีกทัง้ ยังได้มกี ารวางแผนการพัฒนา
ทักษะภาษาและวัฒนธรรม ให้กบั แรงงาน  
ผู้แทนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้วางแผนการหาพันธมิตร คือสร้างระบบ
พันธมิตรกับการไปรษณียข์ องประเทศอืน่ ๆ ในอาเซียน 
ผูแ้ ทนบริษทั การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำลังศึกษาเพือ่ วางแผนจัดทำคลังสินค้า
ทีส่ ามารถทำการขนส่งต่อเนือ่ งจากระบบราง หรือรถบรรทุกมาเปลีย่ นเป็นการขนส่งทางอากาศ
หรือจากการขนส่งทางอากาศ เปลีย่ นเป็นราง หรือรถบรรทุกทีจ่ ะออกไปประเทศเพือ่ นบ้าน
ผู้ แ ทนธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ได้เตรียมการตามแผนพัฒนาระบบสถาบัน    
การเงินเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบสถาบันการเงิน และมีการผ่อนคลาย      
กฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลีย่ นเงินเพือ่ ให้คนไทยออกไปลงทุนยังต่างประเทศมากขึน้
ผู้แทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ทำการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับ AEC และให้สมาชิกสภาหอการค้าฯ เตรียมตัวทราบถึงผลกระทบที่จะ     
เกิดขึน้ ทัง้ ทางบวกและทางลบ  
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความโดดเด่นในสาขาวิชาด้านการเกษตร
และป่ า ไม้ ได้ จั ด ทำความร่ ว มมื อ เรื่ อ งการแลกเปลี่ ย นนิ สิ ต และการจั ด ทำหลั ก สู ต ร
นอกจากนั้น ยังมีความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร กับมหาวิทยาลัยในประเทศ
สมาชิกอาเซียนประเทศอืน่ ๆ 
ผู้ แ ทนมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ ด ำเนิ น ภารกิ จ การวิ จั ย การสอน   และการ            
จัดฝึกอบรม มีการสร้างเครือข่าย ด้านความรูท้ างสาธารณสุขและการวิจยั ทางสังคม  
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการตั้งสำนักวิชาการระหว่างประเทศ ในคณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เพือ่ ผลิตนักศึกษาทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับประเทศเพือ่ น มีการ
ส่งนักศึกษาไปฝึกงานกับบรรดาหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน มีการจั ดการอบรมภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้นักศึกษามี
ศักยภาพทีจ่ ะเข้าสูก่ ารรองรับ AEC และรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนหรือการค้า
ผ่านแดนทีจ่ ะมาพร้อมกับ AEC ได้อย่างทันท่วงที 
ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ได้วางนโยบายว่าให้มีการจัดตั้งจุดให้บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว
หรือ one stop service ของด่านในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะมีการพัฒนา
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ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด่านในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซึง่ ขัน้ ตอนนีอ้ ยูใ่ นระหว่างการดำเนินการ โดยได้แบ่งด่านออกเป็น 5 กลุม่ คือ
กลุ่มชายแดนไทย-ลาว กลุ่มชายแดนไทย-กัมพูชา กลุ่มชายแดนไทย-มาเลเซีย กลุ่มท่าเรือ
และกลุ่มสนามบินนานาชาติ ซึ่งแต่ละกลุ่มมีการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมกันระหว่าง
ด่านกับผูป้ ระกอบการ เพือ่ ร่วมมือกันในด้านข้อมูลและการแก้ไขปัญหา 
ช่วงบ่ายเป็นการประชุมระดมสมอง โดยทีป่ ระชุมร่วมกันระดมสมองว่า ประเทศไทย
ควรจะมีบทบาทอย่างไรใน AEC และจะมีบทบาทนำเรื่องใดได้บ้างใน AEC สามารถเป็น
ศูนย์กลาง (hub) ของ AEC ในด้านใดบ้าง เนือ้ หาการประชุมสรุปได้ดงั นี้
ด้านสินค้าเกษตรและอาหาร
ผูแ้ ทนบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) มีความเห็นว่า มีศกั ยภาพทีจ่ ะ
ส่งเสริมการเป็นผูน้ ำระบบเกษตรอินทรีย์ โดยพัฒนาระบบ อี-สมาทไฟล์ (e-smart file) คือ  
เปิดระบบให้ตรวจสอบย้อนกลับภาคการผลิตด้านเกษตร จะก่อให้เกิดความไว้วางใจในการ
ส่งออกว่าเกษตรกรรายใดทีอ่ ยูใ่ นระบบนีเ้ ป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือ
ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำเรื่อง
เกษตรอินทรีย์ ทัง้ อาหารปลอดสารเคมี และ ผลิตภัณฑ์สปาต่างๆ
ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เสนอว่า สินค้าผัก ผลไม้แช่เย็น แช่แข็ง
เป็นจุดแข็งของไทย เพราะไทยสามารถผลิตได้หลากหลาย และสามารถส่งออกทั้ง ผักสด   
ผลไม้สด และอาหารผักผลไม้กระป๋อง แต่ปัญหาและอุปสรรคของไทย คือสภาพอากาศ
แปรปรวน และระบบโลจิสติกส์มตี น้ ทุนสูง นอกจากนีย้ งั มีปญ
ั หาเรือ่ งการรักษาความสด
ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เสนอว่า ไทยสามารถเป็น
ศูนย์กลางด้านอาหาร คือ การเป็น “ครัวของโลก” คือ kitchen of the world กับการเป็น
“ครัวสูโ่ ลก” คือ kitchen to the world ส่งเสริมภาพลักษณ์ในต่างประเทศ ให้ไทยอยูใ่ นฐานะ
ผู้ผลิตอาหารคุณภาพ มีความปลอดภัย ตรวจสอบได้ แล้วผลักดันตลาดใหม่ๆ โดยเน้น
มูลค่าเพิม่
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์และทำให้
ประเทศมุสลิมเชื่อถือตราฮาลาลที่รับรองในประเทศไทยให้มากขึ้น คือต้องทำให้ผู้ส่งออก
เชือ่ มัน่ ว่าตราฮาลาลทีไ่ ทยให้การรับรองมีคณ
ุ ภาพเทียบเท่ากับตราฮาลาลทีใ่ ห้โดยมาเลเซีย 
ผู้แทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เสนอว่า ต้องหาทาง
รับมือ หรือเจรจาเพือ่ ลดอุปสรรคทางการค้าทีไ่ ม่ใช่ภาษี คือ NTB (non tariff barrier) ของ
สินค้าเกษตร
ผู้แทนกรมศุลกากร เสนอว่า ต้องหาทางรับมือเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่
ภาษี
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ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เสนอว่า ต้องแก้ปัญหาไข้หวัดนกและเรื่อง     
ตราฮาราล
ด้านอุตสาหกรรมรถยนต์
ผู้แทนกรมสรรพาสามิต เสนอว่า อุตสาหกรรมรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศไทย ซึ่งมีศักยภาพสูงในการส่งออก ควรร่วมมือกับประเทศอื่นในเรื่องของการ    
แลกเปลีย่ นเทคโนโลยี โดยให้ตา่ งชาติมาร่วมลงทุนกับไทย แล้วถ่ายทอดเทคโนโลยีของไทย
ให้กับประเทศอื่น โดยแบ่งเป็นฐานการผลิตที่ประเทศไทย และร่วมมือกับประเทศอื่นๆ      
ในอาเซียนด้วย
ผูแ้ ทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เสนอว่า ควรพิจารณา
ปรับปรุง กฎระเบียบของกรมศุลกากร ที่มีอัตราโทษปรับสูงถึง 4 เท่าของมูลค่าสินค้า      
บวกภาษี หากเกิดกรณีที่พบว่านักลงทุนจ่ายจำนวนภาษีผิดไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
ก็ตาม ซึง่ เป็นสิง่ ทีน่ กั ลงทุนต่างประเทศมองว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในการลงทุน 
ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เสนอว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยอยู่ในสิบ
อันดับแรกของโลก ดังนัน้ จึงเป็นอันดับหนึง่ ในอาเซียนแน่นอน ส่วนของอินโดนีเซียมีจดุ อ่อน
เรือ่ งของโครงสร้างพืน้ ฐาน เรือ่ งโลจิสติกส์ การผลิตเพือ่ การส่งออกของไทยยังมีอนาคตทีด่ ี
ผู้ แ ทนกระทรวงพาณิ ช ย์ มี ค วามเห็น ว่า ประเทศไทยยัง คงเป็ น ศู นย์การผลิ ต
อุตสาหกรรมรถยนต์ และเป็นศูนย์กลางในการลงทุนเพื่อผลิตในอาเซียน แม้ว่าชิ้นส่วน  
ประกอบย่อยๆ ต้องไปลงทุนผลิตนอกประเทศไทยเพราะอัตราค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้น แต่
สุดท้ายชิน้ ส่วนเหล่านัน้ ก็นำกลับเข้ามาประกอบในไทย ซึง่ ไทยยังได้ประโยชน์อยูม่ าก เพราะ
เท่ากับลดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต
ผู้ แ ทนสำนั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม เสนอว่ า       
การเข้าสู่ AEC จะทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนได้เปรียบมากขึ้น เนื่องจากว่า   
จะทำให้มีวัตถุดิบที่ถูกลง และจากการที่เรามีอุตสาหกรรมชิ้นส่วนที่ค่อนข้างเข้มแข็ง และ   
มีการผนึกกำลังกันร่วมมือกันในประเทศไทย ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน     
เป็นอุตสาหกรรมทีร่ บั ประโยชน์มากทีส่ ดุ
ด้านการท่องเทีย่ ว
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ มองว่าไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของ
อาเซี ย นได้ เพราะมี ค วามร่ ว มมื อ ในกรอบ Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong
Economic Cooperation Strategy) หรือ ACMECS ซึ่งมี ACMECS Single Visa ทำให้   
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจาก 35 ประเทศ สามารถขอ Visa เข้ า ไทย หรื อ กั ม พู ช าแบบครั้ ง เดี ย ว           
แต่สามารถจะเดินทางท่องเที่ยวได้ทั้งสองประเทศ ซึ่งสามารถช่วยขยายการท่องเที่ยว       
ในระหว่างภูมภิ าคได้เป็นอย่างดี
การประชุมเชิงวิชาการ “การเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน ครัง้ ที่ 5: ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

9

ผูแ้ ทนสำนักเศรษฐกิจการคลัง  มองว่า ธุรกิจด้านการท่องเทีย่ ว โรงแรม ภัตตาคาร
ร้านอาหาร ของไทย มีศกั ยภาพในการแข่งขันในอาเซียนได้ แต่จะต้องคำนึงถึงด้านอุปสรรค
ทีไ่ ม่ใช่ภาษี 
ผู้แทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มองว่าตำแหน่งที่ตั้ง
ของไทยเหมาะสำหรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอย่างมาก หากได้รับการบริหาร
จัดการที่ดีจากภาครัฐ จะทำให้บริษัทท่องเที่ยวไทยจัดทัวร์ไปได้รอบอาเซียน โดยใช้ไทย  
เป็นศูนย์กลาง
ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก มองว่า การขนส่งทางบกของไทยที่เชื่อมภาคพื้นทวีป
คื อ ไทยกั บ ประเทศอาเซี ย นส่ ว นบน เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการสนั บ สนุ น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว         
การค้าขาย และการแพทย์
ผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยมหิดล ยอมรับว่า ทีต่ งั้ และ สภาพภูมอิ ากาศ ของประเทศไทย
ส่งเสริมให้ไทยสามารถเป็น Hub ของการท่องเที่ยวได้ แต่สิ่งสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยว
เลือกทีจ่ ะมาประเทศไทย คือ เรือ่ งของการให้บริการ หรือ Hospitality ซึง่ หมายถึง เรือ่ งการ
ดูแลอย่างเอาใจใส่และมีไมตรีจติ
ด้านรักษาพยาบาลทางการแพทย์
ผู้แทนกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรมธนารักษ์อยู่ระหว่างการจัดทำแผนในการนำที่
ราชพัสดุที่มีความเหมาะสม มาให้การสนับสนุนในการจัดทำบ้านพักคนชรา โดยนอกจาก
จะคำนึงถึงการรองรับคนไทยแล้ว ก็ยงั คำนึงถึงการรองรับชาวต่างชาติดว้ ย เพราะชาวต่างชาติ
ประทับใจในการให้บริการในเรือ่ งของการรักษาพยาบาลของไทย
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ไทยได้ประโยชน์จากต่างชาติที่เข้ามารักษา     
ในเมืองไทย และ การให้บริการทางการแพทย์ทไี่ ด้ไปเปิดตลาดสาขาในประเทศเพือ่ นบ้าน
ผูแ้ ทนจากสำนักเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า จุดแข็งของประเทศไทย คือการบริการ
ทางการแพทย์ของเรามีคุณภาพดี บริการดี และราคาไม่แพง ไทยมีศักยภาพที่จะเป็น
ศูนย์กลางการรักษาพยาบาลและการแพทย์ในอาเซียนได้  
ด้านการศึกษา
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอว่า ไทยมีศกั ยภาพทีน่ า่ จะเป็นศูนย์กลาง
ของอาเซียน ทางด้านโรงเรียนแพทย์และสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเกษตร     
ป่าไม้ ประมง และการแปรรูปอาหาร ตลอดจน หลักสูตรทีเ่ กีย่ วกับการท่องเทีย่ วและโรงแรม 
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอว่า ถ้าเทียบกับบรรดาประเทศ CLMV ไทย
สามารถทีจ่ ะเป็น Hub ได้ แต่จะต้องพยายามเพิม่ ศักยภาพอย่างหนักเพือ่ แข่งขันกับ สิงคโปร์
ส่วนจุดอ่อนของการศึกษาไทย คือภาษาอังกฤษ เมื่อเทียบกับสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
ทำให้นกั ศึกษาทีต่ อ้ งการจะเรียนในระบบภาษาอังกฤษ เลือกไปประเทศเหล่านัน้ มากกว่าทีจ่ ะ
มาไทย รวมถึงเด็กไทยทีม่ คี วามต้องการทีจ่ ะเรียนต่อ ก็จะเลือกไปสิงคโปร์ เป็นหลัก
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ผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มองว่า ไทยเป็น
ศูนย์กลางด้านการศึกษาในอาเซียน 
ด้านโทรคมนาคม 
ผูแ้ ทนบริษทั ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ได้มกี ารเตรียมยุทธศาสตร์เพือ่ มุง่ สู่
การเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน และได้มีการจัดทำโครงการระบบเคเบิ้ลใต้น้ำระหว่าง
ประเทศเพื่อรองรับการให้บริการบรอดแบรนด์อินเตอร์เน็ต ระหว่างประเทศ ที่มีอัตราการ
เติบโตสูงขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงเรื่องการเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสาร และเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันด้าน ICT ของประเทศไทย และเป็นการเชือ่ มต่อกับกลุม่ ประเทศสมาชิกในอาเซียน  
ผูแ้ ทนบริษทั กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบนั บริษทั มีอยู   ่
2 module คือ module e-order กับ Testability module ซึ่งสามารถช่วยให้ไทยเป็นเป็น
Hub ใน e-commerce ได้ในอนาคต
ด้านภาคการเงิน
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย เสนอว่าการที่ไทยจะเป็น hub ได้ ต้องรอให้    
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทยเพิม่ ขึน้ อีกระดับหนึง่ และต้องมีการพัฒนาการ
บริการทางการเงินของสถาบันทางการเงินของไทยให้มากขึน้
ผู้แทนกระทรวงการคลัง เสนอว่า ไทยต้องสนับสนุนสถาบันการเงินที่มีศักยภาพ   
ให้ไปเปิดธุรกิจเชิงรุกในประเทศ CLMV
ด้านโลจิสติกส์
ผูแ้ ทนกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า เรือ่ งเส้นทาง เรือ่ งการก่อสร้างถนน ทางรถไฟ
เพื่อจะเชื่อมเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้ไม่มีจุดที่ขาดการเชื่อมต่อ (missing link) ให้ได้
มาตรฐานที่เทียบกับประเทศเพื่อนบ้านได้ ไทยมีความพร้อม แต่การจัดทำความตกลงเป็น
อนุสญ
ั ญาหรือบันทึกความเข้าใจในส่วนทีเ่ กีย่ วกับรายละเอียดยังเร่งเจรจากันอยู่ นอกจากนี้
ยังต้องรอความพร้อมของประเทศ CLMV 
ผูแ้ ทนบริษทั ไปรษณียไ์ ทย จำกัด เสนอว่า ต้องพัฒนาระบบ IT และต้องพัฒนา
ระบบศุลกากร ว่าจะทำอย่างไรให้มีช่องทางด่วนพิเศษ ให้ลูกค้าสามารถนำของเข้าออกได้
รวดเร็ว ในกรณีที่เป็นสินค้าที่มีการพิจารณาภาษีเป็นเวลานาน จะทำอย่างไรให้ลดขั้นตอน
เหล่านี้ เพือ่ ให้สามารถแข่งกับบริษทั เอกชนได้ โดยเฉพาะ เอกชนทีเ่ ป็นบรรษัทข้ามชาติ
ผูแ้ ทนบริษทั การบินไทย จำกัด (มหาชน) เสนอว่า ควรพัฒนาขยายสนามบินให้
รองรับการจราจรและขนส่งทางอากาศที่มีมากขึ้น เพราะอันที่จริง ตามสภาพภูมิประเทศ
แล้วไทยเป็นได้ แต่การจะพัฒนายังมีปญ
ั หา เนือ่ งจากว่า การท่าอากาศยานก็ดี การบินไทย
ก็ดี เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึง่ การจัดซือ้ จัดจ้างต้องผ่านขัน้ ตอนกระบวนการทีย่ าวนานมาก
ศูนย์อาเซียนศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มกราคม 2558
การประชุมเชิงวิชาการ “การเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน ครัง้ ที่ 5: ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

11

การประชุมเชิงวิชาการ
“การเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน ครัง้ ที่ 5:
ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องราชดำเนิน ชัน้ ที่ 1 โรงแรมรอยัล ปริน้ เซส หลานหลวง
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รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กล่าวเปิดการประชุม
ในนามของศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอต้อนรับทุกท่าน
เข้าสูก่ ารประชุมระดมสมอง เรือ่ งไทยกับการ
เป็ น ศู น ย์ ก ลางของประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน การประชุมระดมสมองในลักษณะนี้
เราได้จัดมาแล้วหลายครั้ง ครั้งนี้เป็นอีกครั้ง
หนึง่ ซึง่ จะเจาะลึกลงไปยิง่ ขึน้ ในรายละเอียด
ในครัง้ แรกๆ เราหารือระดมสมองกันในภาพ
กว้าง  แต่ในครัง้ นีจ้ ะเจาะลงไปว่าไทยจะเป็น
ศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คือ ASEAN Economic Community หรือ
AEC ได้ ใ นด้ า นใดบ้ า ง จะเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
หรือ  Hub ในด้านใดบ้าง
ก่อนที่เราจะหารือกันในเนื้อหาและ
ประเด็นการระดมสมองในวันนี้ ผมใคร่ขอ
แนะนำศูนย์อาเซียนศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง โดยผมขอแนะนำ
เว็บไซต์ของศูนย์ฯ ซึง่ เป็นเว็บไซต์ทเี่ ราได้ทำขึน้ ใหม่ ตามทีท่ า่ นได้เห็นในจอภาพ เว็บไซต์ของ
ศูนย์ฯ ใน homepage ของเราก็จะมีการทำ highlight กิจกรรมสำคัญๆ อย่างเช่น การ
ประชุมในวันนี้และการประชุมอื่นๆ เช่น วันจันทร์ที่ผ่านมาเราได้ประชุมระดมสมองในเรื่อง
ของเสาประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น (ASEAN Political - Security
Community: APSC) วันนี้เราระดมสมองกันเรื่องเสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วันศุกร์
ระดมสมองในเรื่องเสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural
Community: ASCC) เพราะฉะนั้ น ก็ จ ะมี ร ะดมสมองทั้ ง หมด 3 ครั้ ง และในวั น ที                  ่
7 พฤษภาคม จะมีประชุม ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาใหญ่ มีผู้เข้าร่วมราวๆ 200-300 คน            
ที่โรงแรมรามาการ์เด้นท์ โดยมีหัวข้อคือ ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาบรรยาย ต่อมาในเว็บไซต์ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
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กิจกรรมต่างๆ มีข้อมูลพื้นฐานของอาเซียน โดยเรามีความตั้งใจว่าเว็บไซต์ของศูนย์อาเซียน
ศึกษานี้ จะเป็นศูนย์ขอ้ มูลทางด้านอาเซียนของประเทศ 
ภารกิจสำคัญของศูนย์ฯ มีดังนี้ ด้าน training คือ การฝึกอบรม ซึ่งได้จัดไปแล้วสิบ
กว่าหลักสูตรในช่วงปีสองปีทผี่ า่ นมา อีกภารกิจหนึง่ การเป็น think tank การเป็นคลังสมอง
ช่วยรัฐบาลคิดในเรื่องประชาคมอาเซียน ซึ่งการประชุมในวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
think tank นั่นคือการระดมสมองเพื่อให้มองเห็นทิศทางของไทยว่าดำเนินต่อไปอย่างไรใน
AEC เพราะฉะนัน้ ในกิจกรรม think tank ก็จะมี TU- ASEAN Forum การประชุมระดมสมอง
และการประชุมนานาชาติ
การสร้างเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษา เครือข่ายนี้ก็จะมีทั้งในระดับประเทศและใน
ระดับภูมิภาค ในระดับประเทศเรามีเครือข่ายทั่วประเทศแล้ว ทางภาคเหนือ ศูนย์อาเซียน
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างเครือข่ายด้าน
อาเซียนศึกษาทางภาคเหนือ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และทางภาคใต้เราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ส่วนเครือข่ายในระดับระหว่าง
ประเทศ เราได้ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาของมหาวิทยาลัยของประเทศอื่นๆ ในปลายปีที่
แล้วเราได้จดั การประชุมหารือ เป็น workshop ร่วมกับมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียซึง่ เขามีศนู ย์
อาเซียนศึกษา และได้เชิญศูนย์อาเซียนศึกษาของประเทศต่างๆ มาร่วมประชุมประมาณ
ยี่สิบกว่าศูนย์ มีการตกลงกันตั้งเป็นเครือข่ายด้านอาเซียนศึกษาขึ้น ชื่อว่า Network of
ASEAN Studies
ส่วนในด้านงานวิจัย ทีผ่ า่ นมาทางศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้
ทำการวิจัยและจัดทำแผนงานให้กับหลายหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น ทำแผนเตรียมความ
พร้ อ มบุ ค ลากรภาครั ฐ ฯ เพื่ อ เข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ให้ กั บ สำนั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึง่ เป็นแผนสีป่ แี ล้วเสร็จเมือ่ ปลายปี พ.ศ. 2554  ต่อมาในปี พ.ศ.
2555 เราได้ชว่ ยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)ทำแผนเตรียมความ
พร้ อ มระบบราชการทั้ ง ระบบเพื่ อ เข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ในปี พ.ศ. 2556 ได้ ช่ ว ย
กรุงเทพมหานครทำแผนเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ซึง่ เสร็จไปเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้เรากำลังทำแผนเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN
Socio-Cultural Community: ASCC) ให้กบั กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ (พม.) ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างงานทางด้านการทำแผน และทำวิจัยของเรา นอกจาก
นั้นเรามีสิ่งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งมีหนังสือจัดพิมพ์ออกมาแล้วเกือบสิบเล่ม และกำลังจะจัดพิมพ์
เพิ่มเติมต่อไป ซึ่งสิ่งพิมพ์บางชิ้นสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ นอกจากนี้ในเว็บไซต์ยังมีลิงค์
ต่างๆ และได้ทำสรุปกิจกรรมต่างๆในด้านอาเซียน ข่าวด้านอาเซียน ชื่อเว็บไซต์ของศูนย์
อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ http://www.castu.org 
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เริม่ เข้าสูก่ ารประชุมในวันนี้ ประเด็นการประชุมมีโจทย์สำคัญ คือไทยเรากับการเป็น
ศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนัน้ คำสำคัญ หรือ keyword ของวันนี้ คือคำ
ว่าศูนย์กลาง หรือ Hub ทีป่ ระชุมนีจ้ ะมาระดมสมองกันว่าไทยมีศกั ยภาพทีจ่ ะเป็นศูนย์กลาง
หรือ Hub ในเรื่องใดได้บ้าง  โดยเอกสารที่เราจะใช้แล้วไล่เรียงตามเนื้อหา คือ พิมพ์เขียว
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC blueprint ซึ่งได้แจกจ่ายให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว
การประชุมเริ่มจากการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน แล้วไล่เนื้อหาดังนี้ คือ หนึ่ง   
การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี สองการเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี สามการเคลื่อนย้าย         
การลงทุนอย่างเสรี สีก่ ารเคลือ่ นย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึน้ และห้าการเคลือ่ นย้ายแรงงาน
ฝีมอื อย่างเสรี นีค่ อื 5 ด้านทีป่ รากฏใน blueprint ซึง่ อยูใ่ นส่วนของข้อ A ข้อใหญ่ ส่วนข้อ B
ก็มีหลายเรื่อง แต่ประเด็นที่เราต้องการจะเน้นเป็นพิเศษคือ B.4 เรื่องการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐาน (Infrastructure Development) ซึง่ ไทยน่าจะมีโอกาสมากในการทีจ่ ะเป็นศูนย์กลาง
ในด้านโครงสร้างพืน้ ฐานของอาเซียน นีค่ อื หัวข้อใหญ่ซงึ่ เราจะมาระดมสมองกันในช่วงบ่าย
นอกจากนัน้ ก็จะเป็นประเด็นอืน่ ๆ แต่ทเี่ ราจะเน้นเป็นพิเศษในวันนีป้ ระกอบด้วย 3 เรือ่ งใหญ่
คือ เรือ่ งสินค้า เรือ่ งบริการ และเรือ่ งโครงสร้างพืน้ ฐาน 
เพือ่ ไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเริม่ การประชุมระดมสมองครับ วันนีเ้ ราได้รบั ความร่วม
มือจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ผมขอเริม่ เรือ่ งแรก คือ
การเคลือ่ นย้ายสินค้าอย่างเสรี ก่อนทีจ่ ะเจาะลงไปในรายละเอียดต้องพิจารณาภาพรวมก่อน
คือความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย     
ภาพรวมตรงนี้จะทำให้เห็นภาพว่า ไทยพร้อมเพียงใด เราจะเป็นศูนย์กลางของ AEC         
ได้หรือไม่ ขอทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ของเราได้เตรียมความพร้อมไปถึงขั้นใดแล้ว เราทำ
อะไรไปถึงไหนแล้วในเรือ่ งของ AEC ผมคิดว่าน่าจะเริม่ จากตรงนีก้ อ่ น 
ในวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากกระทรวงพาณิชย์ โดยมีหลายหน่วยงานจาก
กระทรวงพาณิชย์มาเข้าร่วม ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและการค้าชายแดน กรมการค้าต่างประเทศ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ ผมขอเริ่มจากทางกระทรวงพาณิชย์ก่อน เพราะกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานที่
ดูแลเสานีอ้ ยูแ่ ล้ว อีกทัง้ ยังเป็นหน่วยงานหลักทีด่ แู ลเรือ่ งของการเข้าร่วม AEC ของไทย เป็น
เจ้าภาพหลัก กระทรวงพาณิชย์นา่ จะฉายภาพหลักให้เห็นก่อนเป็นหน่วยงานแรก ขอให้ทา่ น
แบ่งปันข้อมูลว่าขณะนีก้ ระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการอะไรไปบ้างแล้ว และกำลังจะทำอะไร
ต่อไป เชิญครับ
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ผูแ้ ทนกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

	
ผม กิตติพงษ์ จันทรสกุล จากกรมการค้าต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้มีการผลักดัน
ส่ ว นของการใช้ ป ระโยชน์ จ าก AEC หลายโครงการด้ ว ยกั น       
ซึง่ ล่าสุด ท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ คือท่าน ศรีรตั น์ รัษฐปานะ
ได้มีการวางแผนพิมพ์เขียวสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน คือ AEC blueprint ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ขนึ้ มา
ซึง่ ล่าสุดมี 8 ยุทธศาสตร์หลักๆ โดยยุทธศาสตร์แรก เกีย่ วกับการ
ขับเคลื่อนการเจรจาในเวทีการค้าของอาเซียนและเวทีการค้า
เศรษฐกิจอืน่ เช่น WTO และ APEC ยุทธศาสตร์ทสี่ อง เกีย่ วกับการพัฒนาฐานองค์ความรู้
เกีย่ วกับ AEC โดยเราจะมีการจัดตัง้ AEC Learning Center หรือทีเ่ รียกว่าศูนย์การเรียนรู้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ AEC
อย่างครบวงจร ส่วนยุทธศาสตร์ทสี่ าม คือ การยกระดับการให้บริการของกระทรวงพาณิชย์
แก่ภาคเอกชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการค้าอย่างครบวงจรให้กับภาคเอกชน ซึ่ง
ที่ผ่านมาได้มีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิคส์แบบช่องทางเดียว เรียกว่า single gateway
ตลอดจนการให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาทางธุรกิจผ่านศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจ
ภายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือทีเ่ รียกว่า AEC business support center รวมทัง้
สิ้น 87 ศูนย์ ซึ่งได้ดำเนินการทั้งในส่วนของพาณิชย์จังหวัด ซึ่งมีทั้งหมด 76 จังหวัด และ    
ในต่างประเทศที่สำนักงานในต่างประเทศ 66 แห่ง ใน 44 ประเทศ สำหรับยุทธศาสตร์ที่สี่
คือการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการค้าของไทย โดยมุ่งเน้น      
การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจการค้ายุคใหม่ เช่นการยกระดับมาตรฐานและ
คุณภาพสินค้าและบริการของไทย และการพัฒนาธุรกิจอีคอมเมอร์ส (e-commerce)
เป็ น ต้ น ส่ ว นยุ ท ธศาสตร์ ที่ ห้ า คื อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ภู มิ ภ าคและการค้ า ชายแดน          
เพือ่ รองรับ AEC ซึง่ ในส่วนนีก้ ารค้าชายแดน หลังจากเปิด AEC ถือว่าเป็นสิง่ ทีม่ คี วามสำคัญ
กั บ ไทยมาก เพราะไทยมี ช ายแดนติ ด ต่ อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นที่ มี ศั ก ยภาพ เช่ น ลาว
เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซียและเมียนมาร์ นอกจากนั้นแล้ว เรายังมีการค้าผ่านแดน          
ซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าการค้าผ่านแดนคืออะไร ขออนุญาตอธิบาย ยกตัวอย่าง
เรามีการค้าผ่านแดนกับประเทศหลักๆ แล้ว คือเวียดนาม สิงคโปร์ และจีนตอนใต้ ซึง่ การค้า
ผ่านแดนจะใช้ ใ นลักษณะของการขับรถบรรทุกผ่ านเข้าไป ตัวอย่างเช่ น จากไทยผ่าน         
รถบรรทุกเข้าไปทีล่ าว สุดท้ายแล้วไปออกทีเ่ วียดนาม แม้กระทัง่ การขับรถบรรทุกผ่านเข้าไป
ในกัมพูชาแล้วก็ไปออกทีเ่ วียดนามเช่นกัน และการผ่านเข้าไปยังมาเลเซียสุดท้ายแล้วก็ไปที่
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สิงคโปร์ พวกนีเ้ ราจะเรียกว่าการค้าผ่านแดน ซึง่ ในอนาคตหลังจาก AEC จะมีความสำคัญ
เป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าตรงกับหัวข้อของวันนี้คือการที่ไทยจะเป็นศูนย์กลาง ซึ่งผมคิดว่า      
ถ้าเรามีการจัดการบริหารที่ดีเราสามารถที่จะเป็นศูนย์กลาง หรือ Hub ได้เพราะไทยเป็น
ประเทศที่มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ตรงกลางของอาเซียน เราสามารถที่จะใช้เส้นทางรถจาก
กรุงเทพฯไปออกแม่สอดจังหวัดตาก แล้วก็ผ่านไปยังเมยาวดีของพม่า แล้วก็อาจจะขับไป
เรื่อยๆ ไปยังอินเดียได้ด้วย ผ่านทางตามูของเมียนมาร์กับมอเร่ของอินเดีย ในอนาคตจะ
สำคัญมาก ส่วน ยุทธศาสตร์ทหี่ ก คือการพัฒนาขยายเพิม่ สัดส่วนตลาดใน AEC ยุทธศาสตร์
ที่เจ็ด คือการพัฒนากฎหมายด้านเศรษฐกิจการค้าให้ทันสมัย ซึ่งในอนาคตก็จะมีการ
ปรับปรุงกฎหมายในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศให้มี
ความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และสุดท้าย ยุทธศาสตร์ที่แปด คือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐฯ และภาคเอกชน โดยจะมี
สถาบันที่เรียกว่า สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะมีการปรับ
ศักยภาพของสถาบันนีเ้ พือ่ การให้ความรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งของการค้าระหว่างประเทศ ขอบคุณครับ

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ขอบคุณครับ แปดยุทธศาสตร์ของทางกระทรวงพาณิชย์นบั ว่าเป็นประโยชน์มาก ใน
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับประชาคมเศรษฐกิจ ไม่ทราบว่าท่านอืน่ มีอะไรจะเสริมหรือไม่ครับ 

ผูแ้ ทนสำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการค้าชายแดน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ผูแ้ ทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  ขอเสริมจากที่
ผู้ แ ทนกรมการค้ า ต่ า งประเทศได้ ก ล่ า วสรุ ป ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กระทรวงแปดข้อไปแล้วนั้น ในส่วนของสำนักงานปลัดมีนโยบาย
ในเรือ่ งของการพัฒนาจังหวัดในส่วนภูมภิ าค คือ ในยุทธศาสตร์ที่
เกีย่ วข้องกับ เรือ่ งการพัฒนาเศรษฐกิจภูมภิ าคชายแดน เรากำลัง
จะจัดตั้งเมืองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC City ขึ้น    
ซึ่ ง ในปี พ.ศ. 2557 เราจะใช้ 3 จั ง หวั ด นำร่ อ งก่ อ น ได้ แ ก่
จ.ขอนแก่น จ.เชียงราย และ จ.สงขลา โดย จะเน้นในเรือ่ งของการพัฒนาผูป้ ระกอบการให้
สามารถทีจ่ ะสร้างเครือข่ายกับประเทศ   เพือ่ นบ้านในการเข้าสู่ AEC แล้วในปี พ.ศ. 2558
เราจะเพิม่ อีก 3 จังหวัด เป็น 6 จังหวัด
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น่ า สนใจมาก ในเรื่ อ งของ AEC City ตามที่ ท่ า นได้ แ จ้ ง ให้ ท ราบมี จ.ขอนแก่ น
จ.เชียงราย และ จ.สงขลา สำหรับ จ.ขอนแก่น พอที่จะเห็นภาพว่าเป็นศูนย์กลางของภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เช่ น เดี ย วกั บ จ.สงขลาที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางของภาคใต้ แต่ ส ำหรั บ
จ.เชียงราย ผมมีขอ้ สงสัย ว่าเหตุใดจึงไม่เป็นเชียงใหม่

ผูแ้ ทนสำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการค้าชายแดน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สาเหตุ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ลื อ ก จ.เชี ย งใหม่ เป็ น AEC City เพราะว่ า เป็ น จั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ          
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วในหลายๆส่วนจากภาครัฐ   และเหตุที่เลือก จ.เชียงราย
เพราะเห็นว่าเป็นจังหวัดทีย่ งั มีศกั ยภาพ ซึง่ ถ้าภาครัฐให้การสนับสนุน จ.เชียงราย จะทำให้มี
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น แต่ว่าความหมายของ AEC City ไม่ได้หมายความว่าเราเน้นแค่       
สามจังหวัดนี้ สำหรับในจ.เชียงใหม่เรายังมีโครงการที่จะพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ    
ให้สามารถเชื่อมโยงกับ AEC ได้ แต่ว่าเรามุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพให้ จ.เชียงรายเพิ่มขึ้น    
จนแข็งแกร่งเท่าๆเชียงใหม่ อีกประการหนึ่งเรามีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงกับจีนตอนใต้ คือ
เชือ่ มต่อไปยังนครคุนหมิง เราจึงเลือก จ.เชียงรายเป็น AEC City ในปี พ.ศ. 2557 ในฐานะ
เป็นจังหวัดนำร่องก่อน ในส่วนปี พ.ศ. 2558 เราจะเพิม่ อีก 3 จังหวัด แต่ตอนนีเ้ รายังไม่ได้
เลือกว่าอีก 3 จังหวัด ที่จะเพิ่มขึ้นนี้ จะมีจังหวัดใดบ้าง ถ้ามีความแน่นอนแล้วเราก็จะทำ
การประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปค่ะ
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เรียนเชิญท่านทีต่ อ้ งการสอบถามครับ เชิญท่านผูแ้ ทนจากสภาหอการค้า

ผูแ้ ทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ผมขอทราบข้อมูลเพิม่ เติมว่าจุดเด่นของการเป็น AEC City คืออะไรบ้างครับ 

ผูแ้ ทนสำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการค้าชายแดน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
พิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน คือ จังหวัดที่เราจะพัฒนาเป็น AEC City จะต้องมี
โครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมในระดับหนึ่ง และการกระจายสินค้า มีสถาบันที่เป็นศูนย์กลาง   
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ในการวิเคราะห์แผนในการพัฒนา คือ มีมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นที่จะสามารถให้ความ        
ร่วมมือกับภาครัฐได้คะ่

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
ครับขอบคุณครับ เชิญครับ

ผูแ้ ทนกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ขออนุญาตเสริมจากทางท่านผู้แทนของสำนักงานปลัด
กระทรวงพาณิชย์ครับ สาเหตุที่เลือก จ.เชียงราย ในความเห็น
ส่วนตัว ผมคิดว่าเพราะ จ.เชียงราย มีเส้นทางเชื่อมกับเส้นทาง
ระหว่ า งประเทศที่ เ รี ย กว่ า เส้ น ทาง R3A (เส้ น ทางเริ่ ม จาก
เชียงราย - อ.เชียงของ และข้ามแม่น้ำโขงไปยังแขวงบ่อแก้ว
ของลาวไปยังเวียงภูคา หลวงน้ำทา และไปเชือ่ มต่อชายแดนจีน
ที่บ่อเต็น จากนั้นจะไปยังเมืองเชียงรุ้งและไปสิ้นสุดที่คุนหมิง
รวมระยะทางจากเชี ย งราย - คุ น หมิ ง )และ เส้ น ทาง R3B      
(เส้นทางเริ่มจาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย เชื่อมต่อกับท่าขี้เหล็กของพม่าผ่านเมืองเชียงตุง    
ไปต่อพรมแดนพม่า - จีน) ซึ่งทั้ง 2 เส้นทางนี้ เชื่อมต่อกับจีนตอนใต้ โดยทั้ง 2 เส้นทาง       
ไปบรรจบกันทีน่ ครคุนหมิง ของจีน 

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
ครับขอบคุณครับ มีทา่ นอืน่ จะเสริมหรือไม่ครับ

ผูแ้ ทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ดิฉันนางสาวพัชรี ภักดีนุฤทธิ  ์ ตัวแทนจากกรมพัฒนา
ธุ ร กิ จ การค้ า ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ปดด้ า นที่ ก ล่ า วไปแล้ ว    
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ได้ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม                  
ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ซึ่งปัจจุบันกรมฯ ได้ทำงานตั้งแต่ต้นน้ำ
จนถึงปลายน้ำ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า เมื่อก่อนกรมทะเบียน   
การค้ามีหน้าทีร่ บั จดทะเบียนการค้า แต่ตอนนีเ้ ราให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้ถูกต้อง โดยเข้าสู่ระบบ ให้มี
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ฐานะเป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง มีระบบบัญชี
งบดุลทีถ่ กู ต้อง ซึง่ การพิจารณาแบบนี้ เป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ ี กรมฯ ได้วางแผนว่าเบือ้ งต้นทีเ่ ราจะ
พัฒนา คือ เอานักธุรกิจทีอ่ ยูน่ อกระบบ เข้ามาสู่ระบบแล้วพัฒนาให้มีศักยภาพมากขึ้น แล้ว
ส่งเสริมเขาโดยการให้ความรู้เรื่อง AEC ตอนนี้คิดว่าผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนมากความพร้อม
ในระดับหนึง่ อยูแ่ ล้ว แต่ขาดโอกาสหรือช่องทางทีจ่ ะไปสูต่ ลาดอาเซียน และยังขาดข้อมูลว่า
แต่ละประเทศมีขอ้ เด่นและข้อด้อยอย่างไร  ซึง่ ตอนนีก้ รมฯ ได้ดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้
ในส่วนนี้ อย่างเช่น เมื่อเร็วๆ นี้ กรมฯ ได้นำนักธุรกิจไปศึกษาโอกาสและลู่ทางการค้าและ
การลงทุนในลาว เช่น ให้ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายระเบียบ ให้ความรูเ้ รือ่ งวัฒนธรรม ส่วนล่าสุด
โครงการทีท่ ำอยู่ คือ การสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ 
ในปัจจุบันเราต้องให้ความสำคัญกับคนในส่วนกลางมากกว่าในส่วนภูมิภาค ซึ่ง     
อันที่จริงแล้วนักธุรกิจในส่วนภูมิภาคมีศักยภาพแต่เขาขาดแค่โอกาส เพราะฉะนั้นกรมฯ    
จึงต้องการทีจ่ ะสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ สร้างเป็นเครือข่ายหรือเป็นกลุม่ แล้วเวลาเขาเดินทาง
ไปยังต่างประเทศก็จะไปด้วยกัน มีธุรกิจที่หลากหลาย สามารถที่แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้    
ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการและคิดว่าเมื่อสำเร็จ เราจะส่งหน้าที่ต่อให้กับกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ เพราะเมือ่ นักธุรกิจเหล่านีเ้ ข้มแข็งในระดับประเทศแล้ว ก็พร้อมทีจ่ ะก้าวไป
สูต่ ลาดในต่างประเทศ 

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
ขอบคุณครับ เชิญผูแ้ ทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ครับ

ผูแ้ ทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ดิฉันกรทอง แท้เที่ยงธรรม ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ ขอเรียนให้ทราบข้อมูลว่าลักษณะการทำงานของ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในปัจจุบันเราดูแลเรื่องตลาด
และสินค้า ดังนั้นในเรื่องของการตั้งสำนักจะแบ่งเป็นสองสำนัก
คือ หนึง่ สำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย
สองสำนักพัฒนาตลาดใหม่ ซึ่งดูแลตลาดใหม่ อย่างเช่น ละติน
อเมริกา ตะวันออกกลางและอัฟริกา
ในส่วนของการส่งเสริมสู่ตลาด AEC เนื่องจากว่า กรม   
ส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศมี ภ ารกิ จ หลั ก คื อ เน้ น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การตลาด ดั ง นั้ น         
ในส่ ว นที่ ก รมฯ ได้ ด ำเนิ น งานเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข้ า งต้ น มี ดั ง นี้ ภารกิ จ แรก คื อ           
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การพัฒนาข้อมูลในการเข้าถึงผู้ประกอบการ มีการตั้งศูนย์สนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน คือ AEC support center ขึ้นมา ซึ่งมีการทำงานที่แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือ
ทำงานในส่วนกลาง ที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารกับผู้ประกอบการ   ส่วนที่สองคือ มีการ     
ตั้งศูนย์ AEC support center ในต่างประเทศ คือในต่างประเทศที่เป็นประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้งหมด เป็นลักษณะของการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ผู้ประกอบการสามารถที่จะเข้าไป
ติดต่อขอข้อมูลด้วยตัวเอง หรือ จะขอข้อมูลผ่านทาง e-mail ก็ได้ ทุกวันนี้ กรมฯ ยังคงมุง่ มัน่
ปรับปรุง AEC support center ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ๆขึน้ ไปด้วย คือ พยายามทีจ่ ะนำ
รูปแบบ หรือ model ของ Japan External Trade Organization หรือ JETRO ของญีป่ นุ่
เรี ย กว่ า เจโทโมเดล (JETRO Model) มาใช้ เ พราะเป็ น ข้ อ เสนอหนึ่ ง ของภาคเอกชน            
ว่าต้องการให้มกี ารรวบรวมและการให้ขอ้ มูลเชิงลึก ทีผ่ ปู้ ระกอบการนำไปใช้สามารถทีจ่ ะใช้
ประกอบการตัดสินใจในลงทุนในต่างประเทศ ไม่ว่าจะไปลงทุนในประเทศอาเซียน หรือ    
ถ้าผูป้ ระกอบการจากประเทศอาเซียนต้องการทีจ่ ะเข้ามาลงทุนในไทย ต้องการข้อมูลเชิงลึก
หลายๆ ด้ า นเช่ น เดี ย วกั น อย่ า งเช่ น อั ต ราค่ า จ้ า งแรงงาน กฎระเบี ย บ วั ฒ นธรรม              
ซึ่งขณะนี้กรมฯ กำลังศึกษาและพยายามทีจ่ ะจัดทำระบบข้อมูลเหล่านีใ้ ห้มปี ระสิทธิภาพ 
นอกจากในส่วนของข้อมูลแล้ว เรามีกิจกรรมที่พยายามพาผู้ประกอบการเข้าไป   
เจาะตลาดมากขึน้ โดยเฉพาะในเรือ่ งตลาดของอินโดจีนหรือว่าทางด้านของประเทศ CLMV
เพราะในช่วงหลัง อัตราการค้ากับกลุ่มประเทศ CLMV เติบโตขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะปี
พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา การส่งออกไป CLMV เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ปัจจุบันตลาด CLMV เป็น
สัดส่วนในการค้าการส่งออกประมาณร้อยละ 8.3 ของไทย ถ้าเป็นอาเซียนรวมทั้งหมดในปี
พ.ศ. 2556 สัดส่วนการส่งออกทัง้ หมดตอนนี้ คือ อาเซียนขึน้ มาเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึง่
ของไทยเรา คือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 26 ดังนัน้ ในส่วนของประเทศ CLMV มีการ
ส่งเสริมกิจกรรมในลักษณะของการจัดแสดงสินค้าทีก่ รมฯจัดเองหรือเราเรียกว่าเป็น สัปดาห์
ประเทศไทย หรือ Thailand Week เพราะว่าผู้ประกอบการหลายท่านเสนอว่านอกจากการ
ส่งเสริมด้านของการค้าชายแดนแล้ว ส่วนหนึ่งน่าจะมีกิจกรรมที่จะอยู่ในเมืองสำคัญใน   
ต่างประเทศทีผ่ ปู้ ระกอบไทยสามารถไปร่วม และสามารถทีจ่ ะไปเจาะ เช่น ในปีพ.ศ. 2556   
ที่ผ่านมา ได้จัดไปทั้งหมด 17 งาน นอกจากการจัดงานแสดงสินค้าแล้ว จะมีกิจกรรมอื่นๆ
ได้แก่ การจัดคณะผู้แทนทางการค้า ซึ่งมีทั้งจัดคณะผู้ประกอบการไทยออกไปต่างประเทศ
และจัดคณะผู้ประกอบการต่างประเทศมาไทย ในตอนนี้สำหรับตลาดอาเซียน ผู้ประกอบ
การส่ ว นใหญ่ ส นใจเรื่ อ งการค้ า สิ น ค้ า อาหาร โดยเฉพาะ ผั ก ผลไม้ รวมไปถึ ง สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมหนัก เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ มีผู้ประกอบการ SMEs รายเล็กของไทยที่สนใจ    
จะลงทุนและทำการค้าในตลาด CLMV และอาเซียนอยูม่ าก 
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รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
ขอบคุณครับ สำหรับทางกระทรวงพาณิชย์ กรมต่างๆ ที่มาร่วมระดมสมองได้ให้
ข้อมูลครอบคลุมแล้ว ขอเชิญกระทรวงอืน่ ๆ ครับ 

ผูแ้ ทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม
ดิฉัน กฤติกา บูรณะดิษ ผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและ
แผนการขนส่ ง และจราจร หรื อ สนข. กระทรวงคมนาคม ทั้ ง นี้
กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ สนข. ทำการศึกษาเกีย่ วกับเรือ่ ง
การเตรียมความพร้อมด้านการขนส่ง เพือ่ รองรับการเปิด AEC ทาง
สนข. ได้ทำการศึกษาแล้วกำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์กลาง
ด้านการขนส่งทีเ่ ชือ่ มตรงระหว่างการค้าและการบริการของอาเซียน
ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกำหนด
ตัวยุทธศาสตร์ไว้ทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์แรก คือ การ
เพิ่มขีดความสามารถของประตูการค้า ยุทธศาสตร์ที่สอง คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่สาม คือ การกำกับดูแล ยุทธศาสตร์ที่สี่ คือ การอำนวยความสะดวกแก่             
ผูป้ ระกอบการ 

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ครับ กรุณาให้รายละเอียดเพิม่ เติมได้หรือไม่ครับ 

ผูแ้ ทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

	
ทั้ ง หมดนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการทำการศึ ก ษา และกำลั ง อยู่ ใ นขั้ น ตอนของการร่ า งเป็ น
รายงานการศึ ก ษา โดยเรื่ อ งที่ ศึ ก ษาเร่ ง ด่ ว นที่ สุ ด คื อ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน           
เพื่อเชื่อมโยงกับประตูการค้าคือด่านศุลกากรต่างๆ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้กับ          
ผู้ประกอบการ

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ครับ เชิญผูแ้ ทนจากกรมทางหลวงชนบทครับ  เชิญครับ
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ผูแ้ ทนกรมทางหลวงชนบท

	
สวัสดีคะ่ ดิฉนั อนงค์นาถ คำสิริ ผูแ้ ทนจากกรมทางหลวงชนบท ภารกิจในการเตรียม
ความพร้อมในการเข้า AEC ของกรมฯ เป็นการสนับสนุนต่อจาก สนข. โดยสร้างถนน ซึ่ง
ตอนนี้กรมฯ ได้ทำการศึกษาและวางแผนว่า จะสร้างถนนส่วนใหญ่ของชนบท ซึ่งจะเป็น
ถนนสายรอง ตอนนี้โครงการที่ศึกษาอยู่มีหลายโครงการ อย่างเช่น โครงการสนับสนุนท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการสนับสนุนท่าเรือแหลมฉบัง คือพัฒนาถนนให้มคี ณ
ุ ภาพดีขนึ้
ทัง้ ขยาย และปรับปรุงแก้ไขในส่วนทีช่ ำรุด 

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
มีเส้นทางใดทีจ่ ะไปเชือ่ มกับประเทศเพือ่ นบ้านบ้างหรือไม่ครับ

ผูแ้ ทนกรมทางหลวงชนบท
เส้นทางทีจ่ ะเชือ่ มกับประเทศเพือ่ นบ้าน ทีก่ ำลังศึกษาอยูใ่ นขณะนีค้ อื เส้นทางบริเวณ
จ.กาญจนบุรี ซึง่ จะเชือ่ มกับพม่าค่ะ 

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
หมายถึง เส้นทีเ่ ชือ่ ม จ.กาญจนบุรี ไปถึงเมืองทวาย ใช่หรือไม่ครับ

ผูแ้ ทนกรมทางหลวงชนบท
ใช่คะ่  

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
ช่วงแรกทีแ่ ลกเปลีย่ นกันนีเ้ ป็นการดูขอ้ มูลคร่าวๆ เพือ่ ให้เห็นภาพใหญ่ ว่าหน่วยงาน
ใดดำเนินการอะไรบ้าง  อีกสักครูเ่ ราจะเจาะลึกลงไปในแต่ละด้าน ซึง่ ด้านหนึง่ ทีส่ ำคัญทีผ่ ม
ได้เรียนไปแล้ว คือ การทีไ่ ทยเราจะเป็นศูนย์กลาง หรือ เป็น hub ในด้านการคมนาคมขนส่ง
ทางบก ซึง่ พอถึงตอนนัน้ แล้วเราจะมาระดมสมองกันต่อในรายละเอียดต่างๆ นะครับ

ผูแ้ ทนกรมการขนส่งทางบก
ดิฉัน นงลักษณ์ วงศ์สุขสิริเดชา ผู้อำนวยการกองแผนงานของกรมการขนส่งทางบก
ทางกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ AEC และกรอบ
อืน่ ๆ มานานแล้ว ซึง่ ตามภารกิจของกรม คือ การเข้าร่วมในการเจรจาทำความตกลงว่าด้วย
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การเดินรถผ่านเข้าออกซึ่งกันและกันระหว่างประเทศ ซึ่งมีทั้งที่เป็น
ส่วนหนึง่ ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในกรอบอนุภมู ภิ าค
ลุม่ แม่นำ้ โขง (Greater Mekong Subregion หรือ GMS) และ ใน
กรอบของทวิภาคี ส่วนอีกส่วนหนึ่งคือภารกิจในการเปิดเสรีการค้า
บริการในสาขาการขนส่งทางถนน ซึ่งตามพันธกรณีประเทศไทย
ต้องเปิดให้ผปู้ ระกอบการอาเซียนได้เข้ามาลงทุนเป็นผูป้ ระกอบการ
ในในไทยได้ โดยไทยสามารถถือครองสัดส่วนร้อยละ 70 ซึง่ ตอนนี้
เราก็ได้เสนอแก้ไขกฎหมายอยู่ ตอนนี้กฎหมายอยู่ในขั้นตอนของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา นอกจากนี้ ยีงมีภารกิจอีกหลายด้าน เช่น การรองรับอาเซียนโดยเตรียมพร้อม
เกี่ยวกับ สถานีขนส่งสินค้า ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า รูปแบบการขนส่ง ซึ่งจะทำให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางขนส่งที่สมบูรณ์แบบได้ อย่างไรก็ตาม ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในตอนแรก   
อยู่ในกรอบโครงการเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท แต่เมื่อ พรบ.นั้นก็ตกไป ตอนนี้เรากำลังหา            
ลู่ทางใหม่แหล่งทุนใหม่มาใช้ในดำเนินการพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและสถานีขนส่ง
สินค้า รอบประเทศ อีกส่วนหนึ่งที่เราดำเนินการควบคู่กันไป คือ การพัฒนาหรือยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพการบริการของผูป้ ระกอบการขนส่ง ซึง่ เรามองว่า ปัจจุบนั นี้ ผูป้ ระกอบการ
ขนส่งของไทยมีสว่ นน้อยทีเ่ ป็นบริษทั ใหญ่ และส่วนใหญ่กเ็ ป็นบริษทั เล็กๆ เป็นผูป้ ระกอบการ
ขนาดเล็กและขนาดย่อม หรือ SME (Small and Medium Enterprises) 
ดังนัน้ กรมฯ มีโครงการตรวจประเมินทีจ่ ะช่วยยกระดับผูป้ ระกอบการ ถ้าผูป้ ระกอบการ
รายใดผ่านเกณฑ์ประเมินตามทีเ่ รากำหนดไว้ จะมีการให้มาตรฐานตัว Q ซึง่ เป็นการกระตุน้
ให้ผปู้ ระกอบการพัฒนา ทัง้ การบริหารจัดการ การดำเนินการลดต้นทุนให้ได้ตามเกณฑ์ทเี่ รา
กำหนด เป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการพัฒนาตัวเอง นอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆ ประเด็น
ที่ทำการศึกษาอยู่ เช่น ถ้าไทยเป็นศูนย์กลาง รถต่างประเทศจะผ่านเข้าออกประเทศไทย  
เป็นจำนวนมากจะทำให้ถนนเสียหายมากน้อยเพียงใด ไทยควรที่จะเก็บค่าผ่านทางหรือไม่
และเท่าไร จะมีนโยบายรับมืออย่างไร หน่วยงานใดจะเป็นผูด้ ำเนินการในส่วนนี้ การดูแลให้
ความปลอดภัยแก่รถที่เข้ามาจะดำเนินการอย่างไร ต้องมีการทำความตกลง เพื่อให้มีการ
กำหนดเส้นทางและไม่ให้ออกนอกเส้นทางหรือไม่ ถ้ารถต่างประเทศออกนอกเส้นทางที่
กำหนดไว้จะมีมาตรการจัดการอย่างไร ถ้ามีอบุ ตั เิ หตุจะดำเนินการอย่างไร เหล่านีเ้ ป็นโจทย์
ใหญ่ที่ทางกระทรวงคมนาคมต้องไปคิดต่อว่าจะบริหารจัดการอย่างไร ที่ทำให้ประเทศไทย
ได้ประโยชน์ทสี่ ดุ และรับผลกระทบทางลบน้อยทีส่ ดุ  

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ครับ ประเด็นทีท่ า่ นได้แจ้งให้ทราบน่าสนใจทีเดียวนะครับ ในช่วงบ่ายเราจะมาระดม
สมองของเรือ่ งของโครงสร้างพืน้ ฐานต่อ ขอเชิญท่านต่อไปครับ 
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ผูแ้ ทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ดิฉนั ผูแ้ ทนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม สำนักงานเราให้ความสำคัญกับ AEC และได้กำหนด
เป็ น แผนยุ ท ธศาสตร์ ขึ้ น มา ซึ่ ง แผนยุ ท ธศาสตร์ คื อ หนึ่ ง การ      
ส่ ง เสริ ม การให้ ค วามรู้ พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการ ทั้ ง ด้ า นการผลิ ต       
การบริการ และรวมถึงการหาตลาดให้ผู้ประกอบการ   เพื่อที่ให้       
ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ และเติบโตต่อไปได้ในตลาด      
ทีก่ ว้างขึน้ กว่าปัจจุบนั นอกจากนี้ ยังมีการทำงานวิจยั ต่างๆ เพือ่ ใช้
ผลจากการวิจยั เป็นข้อมูลสนับสนุนผูป้ ระกอบการ เช่น ข้อมูลเรือ่ ง จุดแข็ง จุดอ่อน และจุดที่
ต้องพัฒนา โอกาสเป็นอย่างไร สินค้าใดเหมาะกับผูบ้ ริโภคในกลุม่ ใดบ้าง รวมทัง้ หาช่องทาง  
การตลาด ผูป้ ระกอบการไปพบกันเพือ่ สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า 

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ขอบคุณครับ เชิญท่านต่อไปครับ

ผูแ้ ทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม

	
ในส่ ว นของกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม เนื่ อ งจากว่ า เรามี
บทบาทและภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย จึงเกี่ยวข้อง
ในแง่ ป ฏิ บั ติ เ ป็ น ส่ ว นใหญ่ ไม่ ไ ด้ จั ด ทำแผนหรื อ ยุ ท ธศาสตร์
กฎหมายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมควบคุมดูแลให้เป็นไปตาม    
ข้อกำหนดในกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติโรงงาน และ พระราช
บัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย ซึง่ เกีย่ วข้องกับผูป้ ระกอบการโดยตรง 
สำหรับการเตรียมความพร้อมผูป้ ระกอบการเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ได้มีการจัดทำโครงการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ กฎหมายเปรียบเทียบ
เพื่อให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ที่จะเข้าไปลงทุนตั้งโรงงานในประเทศ
อาเซียน ประกอบกิจการอุตสาหกรรมในอาเซียน ว่าจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายใน
ประเทศอื่ น ๆ อย่ า งไรบ้ า ง ซึ่ ง มี ข อบเขตเฉพาะกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตั้ ง โรงงาน
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะ กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายความปลอดภัย เราทำการจัดตั้ง
คลังข้อมูลด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายความปลอดภัย รวมไปถึงกฎหมายในการตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อนบ้านอีก 9 ประเทศ เพื่อที่จะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้
กับผูป้ ระกอบการ ซึง่ ได้ดำเนินการเสร็จสิน้ ไปแล้วเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ทผี่ า่ นมา 
การประชุมเชิงวิชาการ “การเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน ครัง้ ที่ 5: ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

25

ภารกิ จ นี้ เ ป็ น การสอดรั บ กั บ ภารกิ จ ของ กรมส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ  
กระทรวงพาณิชย์ เพราะเมื่อผู้ประกอบการเข้มแข็งภายในประเทศแล้ว เราจะส่งเสริมให้ผู้
ประกอบการไปตัง้ โรงงานในประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ การทีผ่ ปู้ ระกอบการทีจ่ ะออกไปตัง้ โรงงาน
อุตสาหกรรมในต่างประเทศอาจมีหลายรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการไปลงทุนตัง้ โรงงานเอง รูป
แบบการเป็นกลุม่ การผลิต หรือ cluster ซึง่ เป็นการผลิตชิน้ ส่วนต่างๆ หลายๆส่วน แล้วนำมา
ประกอบชิน้ ส่วนภายหลัง ซึง่ หมายความว่าการลงทุนอาจเป็นรูปแบบของจ้างผูป้ ระกอบการ
ในประเทศเพือ่ นบ้านผลิตชิน้ ส่วน ซึง่ อาจเป็นลักษณะของการเป็นหุน้ ส่วน คือ partner หรือ
การร่วมทุน คือ  joint venture ดังนัน้ ถ้าไทยต้องการจะเป็นศูนย์กลาง ต้องเป็นศูนย์กลาง
ของสายการผลิตของสินค้าต่างๆทีเ่ ป็นไปได้ 
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ขอบคุณครับ ขอเชิญผูแ้ ทนหน่วยงานต่างๆ จากกระทรวงการคลัง เชิญครับ

ผูแ้ ทนกรมธนารักษ์
ผู้แทนจากกรมธนารักษ์ครับ ขออนุญาตรายงานให้ทราบ
เกี่ ย วกั บ ภารกิ จ ของกรมธนารั ก ษ์ เพราะว่ า หลายๆ หน่ ว ยงาน    
อาจจะยังไม่ทราบว่าเรามีภารกิจอะไรบ้าง 
ภารกิจสำคัญประการแรกของกรมธนารักษ์ คือ การดูแล
บริหารที่ดินราชพัสดุทั้งหมดของประเทศ คือ เป็นการเตรียมที่ดิน
ให้กับทางราชการไว้ใช้ มีที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบประมาณ
12.5 ล้านไร่  แต่อย่างไรก็ดี ทีด่ นิ เหล่านีเ้ ป็นปัจจัยการผลิตทีส่ ำคัญ
ฉะนั้ น ที่ ดิ น เหล่ า นี้ มี ที่ ดิ น ที่ มี มู ล ค่ า ในเชิ ง พาณิ ช ย์ และด้ ว ย         
ข้อจำกัดของประเทศไทยในหลายๆ เรือ่ ง ก็มที ดี่ นิ ทีน่ ำไปใช้ในเชิงสังคมด้วยเช่นกัน ซึง่ ทีด่ นิ
ทีเ่ รานำไปสนับสนุนในเรือ่ งของเชิงทางด้านเศรษฐกิจเพือ่ รองรับทางด้าน AEC กรมธนารักษ์
ได้ทำการสำรวจที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการส่งเสริมในเรื่องการค้าชายแดน โดยได้มีการ
สำรวจทีด่ นิ ซึง่ เป็นทีด่ นิ ของรัฐทีม่ อี ยูต่ ามชายแดนว่ามีทไี่ หนทีเ่ หมาะสม ทีจ่ ะใช้สนับสนุนงาน
ภารกิจของกระทรวงการคลัง คือ ด่านศุลกากร เพราะการค้าชายแดนทีม่ ปี ริมาณ และมูลค่า
สูงขึน้ ส่งผลให้ดา่ นศุลกากรในปัจจุบนั ไม่สามารถรองรับขนาดและมูลค่าการค้าได้
นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการก็มปี ญ
ั หาในการหาสถานทีส่ ำหรับการวาง หรือ เก็บสต๊อก
สินค้า การเป็นศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้าทัณฑ์บน และในส่วนเหล่านีท้ างกรมธนารักษ์
ก็ได้มีการสำรวจพื้นที่ทั่วประเทศ และพิจารณาที่จะดำเนินการหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อใช้  
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ในการขยายด่านศุลกากร ซึง่ ในปีนไี้ ด้มแี ผนทีจ่ ะดำเนินการ 2 แห่ง โดยจะมีการประสานกับ
กรมศุลกากร ว่ามีพนื้ ทีใ่ ดทีก่ รมศุลกากรเห็นว่าเหมาะสม สำหรับในการจัดหาทีด่ นิ เพือ่ สร้าง
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า จะมีการศึกษาความเป็นไปได้ว่าในจังหวัดใดที่จะมี  
ความเป็นไปได้ ในแผนนำร่อง หรือ Pilot plan มีหลายจังหวัดทีเ่ รากำลังพิจารณาอยู่ และ           
อยูร่ ะหว่างการดำเนินการ หากมีความคืบหน้าอย่างไร ทางเราจะให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมต่อไป 
ภารกิจที่สองของกรมธนารักษ์ คือ การเป็นหน่วยผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ใช้ในตลาด
ทั้งเหรียญ 1 บาท 2 บาท 5 บาท และ 10 บาท โดยมีอัตราการผลิตคิดเป็นประมาณ          
ร้อยละ 5 ของอุปทานของเงิน หรือ money supply ของประเทศ และมีมลู ค่าการใช้ประมาณ
5 หมื่นล้านบาท เหรียญที่เราผลิตและใช้อยู่ในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน มีประมาณ 2 หมื่น   
5 พัน ล้านเหรียญ
สิง่ ทีเ่ ราค้นพบว่าเป็นผลกระทบจาก AEC นัน้ คือ ปรากฏว่าเหรียญทีเ่ ราใช้มสี ว่ นหนึง่
หายไปจากระบบเศรษฐกิจ ส่วนหนึ่งอาจเพราะหายไปจากการเก็บอยู่ตามบ้านและไม่ได้  
นำออกมาใช้ โดยเฉพาะพวกเหรียญ 25 สตางค์ 50 สตางค์ เหรียญ 1 บาท และมีเหรียญ      
บางส่วนได้ถกู นำไปบริจาคตามวัด แต่สว่ นทีก่ รมธนารักษ์พบจากทีม่ กี ารค้าชายแดนมากขึน้ นัน้
ทำให้การใช้เหรียญในการค้าตามชายแดนมีมากขึ้นด้วยเช่นกัน และจากการลงตรวจงาน
ของผูต้ รวจราชการกรม ทำให้ทราบว่า มีการนำเหรียญของไทยไปใช้ในประเทศเพือ่ นบ้านด้วย
จากข้อมูลทีพ่ บจากการศึกษานัน้ พบว่า เหรียญของไทยเป็นเหรียญทีค่ ณ
ุ ภาพดีมคี วามคงทน
และมีการใช้กระจายทั่วไปในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสะท้อนว่าการใช้เงินบาทของไทยเป็นที่
ยอมรับในประเทศเพือ่ นบ้าน จากการศึกษาของกรมฯ ยังทำให้ทราบว่าในประเทศเพือ่ นบ้าน
ของเรานั้น ส่วนใหญ่จะใช้ธนบัตร ไม่ได้มีการใช้เหรียญ จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมที่จะให้
ประเทศเพื่อนบ้านมีการใช้เหรียญ และเราจะส่งเสริมความร่วมมือกับโรงงานกษาปณ์     
ของต่างประเทศ เพื่อให้พิจารณาให้เราเป็นศูนย์กลางในการผลิตเหรียญ ซึ่งเรามองว่า
ประเทศเพือ่ นบ้านสามารถเป็นลูกค้ารายสำคัญในการจ้างผลิตเหรียญ
ภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่งของกรมธนารักษ์ คือ การประเมินราคาทรัพย์สิน          
ซึ่งเป็นส่วนที่จะต้องเกี่ยวข้องกับกรมที่ดิน นอกจากนี้ยังมีภารกิจในการดูแลสินค้ามีค่าของ
แผ่นดิน เช่น เครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องประดับ เงินตราไทยโบราณ  
ในยุคต่างๆ 

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ขอบคุณครับ ผูแ้ ทนจากหน่วยงานอืน่ ๆ ของกระทรวงการคลัง มีทา่ นใดจะเสริมบ้าง
หรือไม่ครับ
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ผูแ้ ทนกรมศุลกากร
ผู้แทนจากกรมศุลกากรครับ ผู้อำนวยการสำนักแผนและการต่างประเทศ อันที่จริง
ผมต้องการจะเล่าในรายละเอียดในช่วงหลังมากกว่า เพราะ เป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับกรมศุลกากร
โดยตรง คือ เรือ่ งการเคลือ่ นย้ายสินค้าเสรี ขอบคุณครับ

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ครับ ถ้าเช่นนัน้ ขอเชิญผูแ้ ทนจากกระทรวงพลังงานครับ 

ผูแ้ ทนกรมธุรกิจพลังงาน
ในส่วนของกระทรวงพลังงาน เราได้มกี ารจัดทำยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับ AEC โดยยุทธศาสตร์แรก คือ การส่งเสริมการค้าการลงทุนของการจัดตัง้ แหล่งลงทุนของ
ธุรกิจพลังงานในอาเซียน  ยุทธศาสตร์ที่สอง คือ กลยุทธ์ในการใช้นโยบายการทูตพลังงาน
เชิงรุก  ซึง่ ตอนนีเ้ รากำลังศึกษาแบบเชิงลึกต่อไป ส่วนทีย่ ทุ ธศาสตร์ทสี่ ามคือ การสร้างความ
สอดคล้อง โดยมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ของไทย เพื่อลดปัญหาและอุปสรรค    
ในการค้าการลงทุนด้านพลังงานกับประเทศอืน่ ๆ
ขอชี้แจงเพียงเบื้องต้นก่อน เนื่องจากยุทธศาสตร์เชิงลึกยังมีรายละเอียดอีกมาก
เพราะเรือ่ งพลังงานนัน้ ค่อนข้างใหญ่และมีรายละเอียดมาก ขอบคุณค่ะ

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ขออนุญาตเรียนถามครับ เมื่อสักครู่ท่านกล่าวถึงเรื่องการทูตพลังงานเชิงรุก รู้สึกว่า
น่าสนใจมาก พอจะขยายความได้หรือไม่ครับ

ผูแ้ ทนกรมธุรกิจพลังงาน

มีการจัดทำรายละเอียดเป็นเอกสารแล้ว ดังนั้นขอเสนอข้อมูลโดยเอกสารดีกว่า
เนื่องจากมีรายละเอียดมาก มีการศึกษาวิจัยในเบื้องต้นไปแล้ว และมีการวิจัยขั้นต่อไป         
ทีก่ ำลังศึกษา 

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านผูแ้ ทนจากกระทรวงแรงงาน เชิญครับ
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ผูแ้ ทนกรมการจัดหางาน
ผู้ แ ทนกรมการจั ด หางานครั บ ขอพู ด ในภาพรวมของ
กระทรวงแรงงานก่อนอย่างสัน้ ๆ นะครับ การเตรียมความพร้อมเพือ่
เข้าสู่ AEC ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว มีดังนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน สำนักงานเศรษฐกิจการแรงงาน โดยสำนัก
เศรษฐกิจการแรงงาน รับผิดชอบเรื่องข้อมูลแรงงานในประเทศ
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ดูด้านความพร้อมของแรงงาน ซึ่งส่วนนี้
เป็นส่วนหนึง่ ในการศึกษาวิจยั ทีด่ ำเนินการไปแล้ว ส่วนกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานนั้น มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาแรงงานให้มีมาตรฐานในตลาด
อาเซียน แต่ปัญหาคือ ประเทศอาเซียนแต่ละประเทศนั้นมีมาตรฐานแรงงานที่ไม่เท่ากัน       
จึงต้องมีการเจรจาอีกหลายครั้งว่าจะปรับให้มาตรฐานของแต่ละประเทศใกล้เคียงกันหรือ
พอๆ กันได้หรือไม่  คือ ต้องหามาตรฐานกลาง ซึง่ ต้องมีการพิจารณากันอีกหลายครัง้
กรมการจัดหางาน มีภารกิจหลัก คือ การพิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน หรือ  
work permit ให้กบั คนต่างด้าวทีเ่ ข้ามาทำงาน โดยการจะให้ใบอนุญาตทำงานนัน้ ต้องอิงกับ
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง คือ ตม. เป็นหลัก หากผ่านวีซ่าเข้ามาได้ เราไม่สามารถปฏิเสธ   
การให้ใบอนุญาตทำงาน ต้องให้โดยพิจารณาว่าระยะเวลาตามวีซ่ายาวนานเท่าไร และ
ระยะการจ้างงานซึ่งเป็นตามสัญญาจ้างของเขายาวนานเท่าไร ไม่ว่าจะเป็นแรงงานวิชาชีพ
หรือ แรงงานมีทกั ษะ ก็ลว้ นอยูภ่ ายใต้สญ
ั ญาจ้าง และซึง่ ถ้ามีสญ
ั ญาจ้างและเอกสารอืน่ ๆ ครบ
กรมการจัดหางานจะพิจารณาใบอนุญาตทำงาน
ปัญหาหลักในตอนนี้คือ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน ถ้าเป็นในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนการเจรจาไม่ยากนัก แต่มบี างประเทศได้พยายามผลักดันแรงงานไร้ฝมี อื ให้
เข้ามาสู่ประเทศไทย และคิดว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานรวมแรงงานไร้ฝีมือไปด้วย ซึ่งเราได้
พยายามชีแ้ จงตลอดว่าไม่ใช่เช่นนัน้ เพราะทีจ่ ริงนัน้ ต้องเป็นแรงงานฝีมอื (skill) ขึน้ ไป นีค่ อื
ปัญหาทีพ่ ยายามเจรจากันอยูค่ รับ 

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ขอบคุณครับ มีท่านอื่นจากกระทรวงแรงงานต้องการจะเพิ่มเติมข้อมูลหรือไม่ครับ
เชิญครับ

ผูแ้ ทนกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน

เรารับผิดชอบในมิติของการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยภารกิจหลักของเรา คือ การ
ศึกษาวิจัย  เพื่อวางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนดำเนินงาน โดยเมื่อปลายปีที่แล้วเราได้
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คัดเลือกไปแล้ว 5 สาขา คือ ยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร การท่อง
เที่ยว การค้าชายแดน และโลจิสติกส์ (logistics) ซึ่งเป็นส่วนของ
ภาคบริการ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนระหว่างจัดทำแผน และในปัจจุบัน    
เราพิจารณาถึงเรื่องของพื้นที่เป็นหลัก เนื่องจากแรงงานเป็นปัจจัย
การผลิตเราต้องพิจารณาว่า จังหวัดใดเป็นจังหวัดนิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดการท่องเที่ยว จังหวัดการค้าชายแดน เราจะพิจารณาว่า
ความต้องการในพื้นที่ ต้องการให้พัฒนาฝีมือแรงงานในเรื่องใด
เพือ่ จะได้จดั การพัฒนาให้ตอบโจทย์ในพืน้ ที 
่
ในส่วนของปี พ.ศ. 2553 เราได้ทำวิจัยเรื่อง 32 ตำแหน่งงาน เมื่อทำวิจัยเสร็จ
ปัจจุบันเราจึงอยู่ในระหว่างจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานและหลักสูตร เพราะหลักสูตรของ
อาเซียนนัน้ เสร็จแล้ว และมาตรฐานฝีมอื แรงงานของไทยเรานัน้ เดิมมีอยู่ 5-6 มาตรฐาน แต่
อาเซียนนัน้ ใช้ทงั้ หมด 32 ตำแหน่งงาน แต่เมือ่ สำรวจจากความต้องการจริงขึน้ อยูก่ บั ความ
ต้องการของผูป้ ระกอบการไทย ซึง่ ยังต้องการตำแหน่งอืน่ ด้วย โดยมาตรฐานฝีมอื แรงงานนัน้
ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงต้องใช้เวลา โดยตอนนีก้ ำลังจัดทำรายละเอียดร่วมกัน
ผูป้ ระกอบการภาคเอกชน
ในปี พ.ศ. 2554 นั้น เราทำการวิจัยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของกำลังคน
เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายสินค้าเสรีในสาขาเร่งรัด 9 สาขา ซึ่ง 9 สาขานั้นค่อนข้างหลาก
หลาย บางสินค้าเป็นสินค้าทีไ่ ม่เป็นทีน่ ยิ มแล้ว ในขณะทีบ่ างสินค้ายังมีลทู่ างทีส่ ดใส ดังนัน้
จึงต้องพิจารณาว่าส่วนไหนที่เราต้องให้ลำดับความสำคัญ ก่อนผลการศึกษา 9 สาขา     
ออกมาในปี พ.ศ. 2555 จะเห็นว่ามูลค่ารายได้ในการผลิตปัจจุบนั เทียบร้อยละ 10 นัน้ เป็น
ยานยนต์และชิน้ ส่วน ในปัจจุบนั เราผลิตรถยนต์ปลี ะ 2.5 ล้านคัน ใช้เองราว 1 ล้านกว่าคัน
ส่งออกราว 1.4 ล้าน ซึ่งสร้างมูลค่ารายได้ให้เข้าประเทศในภาพรวมถึง 2 ล้านล้านบาท     
ในส่วนของการส่งออกรถยนต์นนั้ นำรายได้เข้ามา 1.2 ล้านล้านบาท คิดแล้วเป็นร้อยละ 10
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product หรือ GDP) ดังนั้น เราจึง
มองว่าส่วนนีค้ วรพัฒนาอย่างจริงจัง โดยเรามีเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 ว่าเราจะผลิตให้ได้
ประมาณ 3.5 ล้านคัน แล้วจึงนำมาขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ต่อ และคณะรัฐมนตรีได้    
เห็นชอบไปเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556 ทำให้เราอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาว่าเราจะ  
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดยใช้ จ.สมุทรปราการ เป็นฐานหลักเพื่อตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากร
อุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมกับทางสถาบันยานยนต์ของกระทรวงอื่นและภาคเอกชน เพราะ
ยานยนต์ชิ้นส่วนนั้นมีความต้องการทักษะฝีมือแรงงานสูง มีการเติบโต และจำนวนของ
แรงงานทีจ่ ะใช้ในอนาคตสูงมาก 
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ดังนั้นอุตสาหกรรมยานยนต์จึงเป็นตัวแบบให้กับอุตสาหกรรมอื่นที่กำลังทำตาม  
จากนัน้ เราจะหันไปดำเนินการเรือ่ งของการค้าชายแดน โลจิสติกส์ การท่องเทีย่ ว การบริการ
และอุตสาหกรรมอาหาร โดยแต่ละภาคจะมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันไป และในส่วนของ
อุตสาหกรรมนัน้ ความต้องการทักษะฝีมอื แรงงานจะขึน้ อยูก่ บั สินค้าทีผ่ ลิต แต่ภาคบริการนัน้
ความต้องการขึ้นอยู่กับพื้นที่ จึงเป็นโจทย์ยากที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานต้องทำการศึกษา  
อีกมาก ในแผนจะมีการตั้งโครงการในปี พ.ศ. 2557- 2558 คือ โครงการเพิ่มทักษะฝีมือ
แรงงานให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการระดั บ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (Small and Medium
Enterprises หรือ SME) ที่เป็นพื้นฐานห่วงโซ่ให้กับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ (Large
Enterprise หรือ LE) โดยดำเนินการทัง้ 4 ภาค และตอนนีโ้ ครงการได้เริม่ ต้นไปแล้ว
อีกเรือ่ งทีเ่ ราให้ความสำคัญคือ การพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมให้กบั แรงงาน
โดยในการนี้ มี ก รรมการของคณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาศั ก ยภาพแรงงานด้ า นภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยได้ดำเนินการ
มาในระดับหนึ่งแล้ว และกำลังดำเนินการต่อโดยการไปหารือกับสมาคมผู้บริการแท็กซี่
สุวรรณภูมิและกลุ่มอื่นๆ ในเรื่องของการใช้ภาษา และหากพวกเขามีความสามารถทาง
ภาษาแล้ว ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่ต้องเสริมให้เขา เพื่อไปเพิ่มมูลค่าเพิ่ม  
(value added) ให้กบั การให้บริการ และการพัฒนาคุณภาพ 
ภารกิจประจำทีเ่ ราดำเนินการกับประเทศ CLMV ซึง่ ได้ทนุ จากกระทรวงการต่างประเทศ
คื อ ฝึ ก ด้ า นภาษา ทั ก ษะ โดยมี ก ารฝึ ก ให้ แ รงงานใน อ.เชี ย งแสน จ.เชี ย งราย ใน
จ.อุบลราชธานี และมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานใน จ.สงขลา ซึ่งดูแลในส่วนของการค้า
ภาคใต้
ภารกิจสุดท้ายเป็นเรื่องของงานในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ตัวแทนจากกรมการ
จัดหางานได้กล่าวไว้คอื ในอนาคตเรามีแนวคิดทีต่ อ้ งการจะให้มาตรฐานแรงงานเป็นเกณฑ์
(Criteria) ตัวหนึง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการภาคเอกชนสามารถนำมาพิจารณาเป็นเกณฑ์ในการทีจ่ ะ
รับแรงงานฝีมอื จากอาเซียนเข้ามาทำงาน และจะทำให้เรามัน่ ใจได้วา่ เราจะมีแรงงานต่างชาติ  
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาทำงานในบ้านเรา
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ขอบคุณครับ ตอนนีผ้ มขอเชิญผูแ้ ทนจากทางรัฐวิสาหกิจต่อนะครับ ซึง่ วันนีม้ มี าจาก
หลายหน่วยมาร่วมระดมสมองกับเรา เช่น การบินไทย ไปรษณียไ์ ทย ทีโอที ท่านใดต้องการ
จะเล่าให้ฟงั เกีย่ วกับเรือ่ งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ครับ เชิญครับ
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ผูแ้ ทนบริษทั ไปรษณียไ์ ทย จำกัด
สวัสดีครับ ผมเป็นผู้แทนจากฝ่ายกลยุทธ์ ไปรษณีย์ไทยมี
การตั้งคณะทำงานเพื่อดูแลในการจัดทำกลยุทธ์เพื่อรองรับ AEC
โดยเริม่ เมือ่ ปี พ.ศ. 2554 โดยจะมีผแู้ ทนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการกำหนดกลยุทธ์ของเราจะพิจารณาว่า การเปิดเสรี AEC มี
ผลกระทบกับบริการใดของเราเป็นหลัก เนื่องจากเราต้องแข่งขัน  
ในตลาด ซึ่ ง ในเบื้ อ งต้ น ด้ า นบริ ก ารจดหมายของไปรษณี ย์ นั้ น       
ยังไม่ได้รับผลกระทบ เพราะยังไม่มีการเปิดเสรีในอาเซียนในสาขา
การสือ่ สาร หรือ communication แต่สาขาทีเ่ รากระทบคือ โลจิสติกส์ เพราะอย่างทีท่ ราบกัน
คือ ในปี พ.ศ. 2556 ต่างชาติจะสามารถถือหุน้ ได้ 70% แม้วา่ บริการด้านนี้ เรามีการแข่งขัน
กับเอกชนจากต่างชาติอยูแ่ ล้ว ไม่วา่ จะเป็น DHL หรือ ผูร้ บั จ้างขนส่งสินค้าและพัสดุรายอืน่ ๆ  
เช่น TNT และ UPS แต่เมื่อเปิดเสรีก็จะทำให้มีการทำธุรกรรมมากขึ้น เอกชนต่างชาติจะ  
เข้ามาในประเทศมากขึ้น จากการที่มีบริษัทเอกชนในประเทศอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น NTC     
นิ่มซี่เส็ง Siam first และบริษัทรถทัวร์ต่างๆ พวกเขาจะหันไปรวมตัวกันมากขึ้น เนื่องจาก
ตลาดที่มีมากขึ้น เราจึงหันมาให้ความสำคัญกับด้านนี้ก่อน เพื่อที่จะรักษาฐานรายได้     
ส่วนแบ่งตลาด เราจึงกำหนดเป็นกลยุทธ์ เพื่อพิจารณาว่าจะพัฒนาด้านใดบ้าง สำหรับ
บริการด่วนพิเศษของเราทีจ่ ะมีคแู่ ข่งเข้ามาเพิม่ มากขึน้ บริษทั ในอาเซียนด้วยกันคงไม่เท่าไร
แต่ที่กังวลคือ มีบริษัทระดับโลกมากมายเต็มไปหมด กลยุทธ์อีกส่วนหนึ่งเราจึงเป็นการ
พยายามที่จะหาพันธมิตรคือ การไปรษณีย์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นของมาเลเซีย อินโดนีเซีย
หรือสิงคโปร์ เรามีแผนที่จะมีการร่วมมือกัน ส่วนในรายละเอียดคงจะกล่าวถึงในภาค      
การเปิดเสรีการค้าบริการ ขอบคุณครับ

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ขอบคุณครับ มีทา่ นอืน่ อีกหรือไม่ครับ เชิญครับ

ผูแ้ ทนบริษทั การบินไทย จำกัด (มหาชน)
สวัสดีครับ ผมจาตุรนต์ ศรีศุภอรรถ จากบริษัทการบินไทย
ฝ่ายคลังสินค้า สำหรับฝ่ายคลังสินค้าของเราเน้นเรื่องที่พัฒนาให้
เป็นศูนย์กลาง ในการขนส่งสินค้านั้น ขณะนี้การบินไทย มีคลัง
สินค้า free zone ที่สามารถจะรองรับสินค้าได้ 1.2 ล้านตันต่อปี  
ทัง้ สินค้าเข้า-ออก และสินค้าผ่านแดน (transit) โดยปัจจุบนั มีสนิ ค้า
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ทีท่ างคลังสินค้ารองรับได้ประมาณ 9 แสนตันต่อปี แต่ถา้ มีการขยายตัวด้านการขนส่งสินค้า
เพิม่ มากขึน้ คลังสินค้าสามารถทีจ่ ะสร้างคลังเพิม่ ขึน้ อีก 4.5 แสนตันต่อปี หากสามารถขยาย
phase 2 ได้ ก็จะสามารถรองรับสินค้าได้ 1.6 ล้านตันต่อปีเป็นอย่างน้อยนะครับ
ในส่วนของการบินไทยนั้น จะรองรับกฎเกณฑ์ทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ
กรมศุลกากร การท่าอากาศยาน และกรมการบินพลเรือน โดยในส่วนของกรมศุลกากรกับ
ทางการบินไทยนั้นมีการวางแผนกันว่า จะจัดทำคลังสินค้า free zone ส่วนหนึ่งเป็นสินค้า
multi modern คือ การสามารถที่จะทำการขนส่งต่อเนื่องจากระบบราง หรือ รถบรรทุก      
มาเปลีย่ นเป็นการขนส่งทางอากาศ หรือจากการขนส่งทางอากาศ เปลีย่ นเป็นระบบราง หรือ
รถบรรทุก ทีจ่ ะออกไปประเทศเพือ่ นบ้านได้ ซึง่ ขณะนีก้ ำลังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณา 
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ขอบคุณครับ ในช่วงบ่ายเราคงจะได้มีเวลาเจาะลึกในรายละเอียด โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในเรือ่ งไทยกับการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางอากาศ เชิญท่านต่อไปครับ

ผูแ้ ทนธนาคารแห่งประเทศไทย
ผูแ้ ทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย หน้าทีห่ ลักเราจะดูใน 2
ส่วน คือ เรือ่ งของภาคธนาคาร สถาบันการเงิน และเรือ่ งการลงทุน
ในส่วนของภาคธนาคาร เราจะเตรียมการตามแผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ซึ่งมีมาแล้ว 2 ฉบับ โดยฉบับแรกตั้งแต่ปี
2004-2008 ซึ่งในแผนแรก เน้นเรื่องการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้ กั บ ระบบสถาบั น การเงิ น ซึ่ ง เน้ น เรื่ อ งของ measure and
exclusion โดยจะเห็นการรวมกลุ่มของรายเล็กเป็นธนาคารที่ใหญ่
ขึน้ และดูแลเรือ่ งของการทีเ่ ขาสามารถให้บริการได้ครอบคลุม หรือ
เป็น universal bank มากขึน้ ส่วนในช่วงฉบับ 2 ทีก่ ำลังดำเนินการ
อยู่ เน้นในเรือ่ งของการให้สถาบันการเงินลดต้นทุนของต้นเอง และส่งเสริมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน โดยล่าสุดนั้นเรากำลังจะให้ใบอนุญาตกับธนาคารต่างชาติให้เข้ามาดำเนิน
กิจการในประเทศไทย ในส่วนนี้ถือว่าเป็นการรองรับ AEC ในอนาคต ที่จะเปิดเสรีการ
ธนาคารในอาเซียนเพิม่ ขึน้
ในส่วนที่ 2 เน้นเรื่องการลงทุน โดยเราเน้นการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ควบคุมการแลก
เปลีย่ นเงิน โดยเริม่ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555  ในแผนนีเ้ ราเน้นให้คนไทยออกไปลงทุน
ยังต่างชาติมากขึน้ อย่างเช่น การลงทุนโดยตรงของคนไทยจากเดิมทีเ่ รามีการกำหนดวงเงิน
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สูงสุดไว้ แต่ในปัจจุบันบุคคลธรรมดาก็สามารถลงทุนได้อย่างไม่มีข้อจำกัดเรื่องวงเงิน
นอกจากนีเ้ รือ่ งของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ให้สถาบันการเงินสามารถออกไปลงทุน
โดยไม่จำกัดวงเงิน เพือ่ เป็นการสนับสนุนการค้าชายแดน ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยได้
อนุญาตให้สามารถนำธนบัตรหรือเงินบาทของไทยออกไปใช้นอกประเทศได้ จากเดิมที่เรา
กำหนดไว้ที่ 5 แสนบาท ตอนนีก้ เ็ พิม่ เป็น 2 ล้านบาท
จะเห็นได้ว่าหลักๆ เป็นเรื่องของการผ่อนคลายกฎเกณฑ์ หลายๆอย่าง ที่ทำให้ภาค
เอกชนสามารถทำธุรกรรมได้มากขึ้น  นอกจากนี้เรายังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินกับ
ภาคเอกชน เช่ น การประสานกั บ ธนาคารพาณิ ช ย์ หรื อ ตลาดสั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า
(Thailand Futures Exchange หรือ TFEX) ในการจัดสัมมนาให้ภาคเอกชนรูจ้ กั การบริหาร
ความเสีย่ งต้นทุนทางการเงินผ่าน currency future 

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ขอบคุณครับ ตอนนี้เราก็ไปต่อที่ภาคเอกชน เชิญผู้แทนหอการค้าไทยและสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทยครับ

ผูแ้ ทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ทางสภาหอการค้ า ฯ ก็ มี ก ารตั้ ง คณะกรรมการชื่ อ คณะ
กรรมการ AEC Prompt โดยมีภารกิจหลัก คือ การเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับ AEC และให้สมาชิกสภาหอการค้าฯ เตรียมตัวทราบถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ โดยส่วนใหญ่นั้น
พยายามที่ จ ะสร้ า งห่ ว งโซ่ ที่ จ ะช่ ว ยเสริ ม ซึ่ ง กั น และกั น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อที่จะรองรับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และพยายาม
ประสานกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาต่างๆทีเ่ กิดขึน้  

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ขอบคุณครับ ภาคเอกชนท่านอืน่ มีอะไรต้องการจะเสริมบ้างหรือไม่ครับ ถ้าเช่นนัน้ ขอ
เชิญผูแ้ ทนจากภาควิชาการ วันนีม้ าจากหลายสถาบันการศึกษา ขอเชิญครับ 
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ผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน
ส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เน้นเรื่องการศึกษา ในเรื่องของ
การเตรี ย มความพร้ อ ม ยกตั ว อย่ า งเช่ น คณะมนุ ษ ยศาสตร์ ที่
นอกจากจะเปิดการเรียนการสอนในเรื่องของภาษาที่เกี่ยวข้องแล้ว  
ท่านคณบดียังได้อยู่ในระหว่างการจัดทำพจนานุกรมภาษา AEC
ทัง้ หมด และร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่ ง ชาติ หรื อ สวทช. (National Science and Technology
Development Agency หรือ NSTDA) ทีจ่ ะทำให้เป็นพจนานุกรมทีใ่ ห้ใช้ออนไลน์ได้ทวั่ ไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เน้นจุดเด่นที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะก้าวขึ้นไปเป็น
ผู้ น ำได้ คื อ การอาศั ย ชื่ อ เสี ย งในสาขาวิ ช าด้ า นการเกษตรและป่ า ไม้ ทั้ ง นี้ ต ามปกติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้นำในสาขาวิชาเหล่านี้ในอาเซียนอยู่แล้ว รวมทั้งเป็น
มหาวิทยาลัยชัน้ นำลำดับต้นๆ ของ AEC ประมาณลำดับที่ 6 หรือ 7ฉะนัน้ เราจะเพิม่ ความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอาเซียน ในเรื่องของการทำความร่วมมือ เรื่องการแลกเปลี่ยน
นิสติ การจัดทำหลักสูตรทีเ่ ป็นลักษณะของ double degree โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา
คือ ปริญญาโท และเอก ทางด้านการเกษตร โดยล่าสุดได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในมาเลเซีย โดยบรรลุข้อตกลงในเรื่อง double degree ไปแล้ว และกำลังขยายไปยัง
ประเทศอืน่ เช่น อินโดนีเซียต่อไป
นอกจากนัน้ ยังมีความร่วมมือด้านความมัน่ คงทางอาหาร เพราะม.เกษตรฯ เราเป็น
สมาชิ ก ของที่ ป ระชุ ม มหาวิ ท ยาลั ย จากนานาชาติ ท างด้ า นการเกษตรอยู่ และในเดื อ น
มิ ถุ น ายนเราจะมี ก ารจั ด ประชุ ม ในเรื่ อ งของบทบาทของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในเรื่ อ ง           
ความมั่นคงทางอาหาร สิ่งที่เราพยายามทำเป็นสิ่งที่เราอาศัยจุดเด่นของทางมหาวิทยาลัย
เป็นตัวผลักดัน ขอบคุณครับ

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ขอบคุณครับ เชิญท่านผูแ้ ทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล เชิญครับ

ผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ทำวิ จั ย อย่ า งเต็ ม ตั ว
เพราะฉะนัน้ เรามีภารกิจ ทัง้ การวิจยั ทัง้ การสอน และการจัดฝึกอบรม
ต่างๆ  แต่ภารกิจส่วนใหญ่เน้นหนักไปด้านการวิจัย  ในส่วนของการ
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เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC นัน้ เรามียทุ ธศาสตร์ในการแสวงหาพันธมิตรกับมหาวิทยาลัย
ในภูมภิ าคอาเซียนมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะในส่วนของสถาบันวิจยั ทางด้านประชากรและสังคม
โดยในสถาบันนั้นสอนระดับปริญญาโทและเอก ซึ่งนักศึกษาร้อยละ 80 มาจากภูมิภาค
อาเซียน โดยเฉพาะมาเลเซีย กัมพูชา เมียนมาร์ และ อินโดนีเซีย ดังนั้น เครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยมหิดลทีอ่ ยูใ่ นภูมภิ าคอาเซียนนับว่ามีความแข็งแกร่งพอสมควร
อีกสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะทำคือ การสร้างเครือข่าย หรือ network ของศิษย์เก่า  
ชาวต่ า งชาติ ที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล   ผมคิ ด ว่ า ในด้ า นความรู้ ท าง
สาธารณสุขและการวิจัยทางสังคมซึ่งสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำเนินการอยูน่ นั้ ถือว่าเป็นศูนย์กลาง หรือ Hub อาจจะยังเรียกได้ไม่เต็มที่ แต่ระยะเวลากว่า
40 ปีที่ผ่านมานั้น เราได้มีการร่วมมือกันในอาเซียนอย่างมากและศักยภาพที่เราจะเป็น
ศูนย์กลางของความรูท้ างด้านสาธารณสุขในอาเซียนจึงมีสงู มาก
ส่วนความรู้ทางด้านการแพทย์ ทั้งประเทศใน CLMV บวกประเทศอาเซียนเดิม
ฟิลปิ ปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ยกเว้นสิงคโปร์ ล้วนยอมรับนับถือการแพทย์ของไทย
มาก สังเกตได้จากในการจัดงานมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลที่ผ่านมา ซึ่งมหาวิทยาลัย
มหิดลรับสนองในเรือ่ งนี้ สถาบันวิจยั ประชากรและสังคมเป็น 1 ใน 3 หน่วยงาน ทีร่ ว่ มกันจัด
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากสถาบันทางการแพทย์
สถาบันการศึกษา และกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอาเซียนเป็นอย่างดี และนอกจาก
การวิจัย เราแสวงหาการสร้างเครือข่าย และยังมีการแสวงหาแหล่งทุนที่อยู่ภายในภูมิภาค
อาเซียน โดยมีการลงขันร่วมกันมีการนำเงินทุนมาร่วมมือกันระหว่างกระทรวงต่างๆ และ
สถาบันการศึกษามากขึน้
ในส่วนของการจัดการประชุมนานาชาติ เป็นอีกงานหนึง่ ทีม่ หาวิทยาลัยมหิดล เห็นว่า
เราสามารถเป็นผู้นำทางด้านความรู้ในอาเซียนได้ ตัวอย่างเช่น ในปีที่ผ่านมานี้สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคมจะมีการจัดการประชุมวิชาการกลางปีทุกปี โดยปีที่แล้วเป็นหัวข้อเรื่อง
“ประชากรและสังคมในอาเซียนความท้าทายและโอกาส” ซึ่งทำให้เราสามารถรวบรวม   
องค์ความรู้ ได้เห็นภาพการเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงในอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการ
ย้ายถิน่ (migration) ทัง้ จากภายในภูมภิ าคอาเซียน และจากภายในภูมภิ าคอาเซียนออกไป
นอกภูมภิ าค ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของประชากรในภูมภิ าค ซึง่ มีความสำคัญ
อย่างมากในอนาคต เช่น ภายในอาเซียนนั้น ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมคนสูงอายุ
(Aging society) รวดเร็ ว กว่ า ประเทศอื่ น ทั้ ง หมด ในขณะเดี ย วกั น สั ด ส่ ว นประชากร            
วัยแรงงานที่จะเป็นผู้ผลิต GDP ในอนาคต ภายในระยะเวลาอีกประมาณ 15 ปีนั้น เราจะ
ขาดแคลนกำลังคนที่จะเป็นผู้ผลิต ซึ่งมีความสำคัญต่อผลิตภาพ และประสิทธิภาพในการ
ผลิตของประเทศไทย นอกจากนี้อัตราการเกิดเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ในปีนี้สถาบันวิจัยประชากร
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และสังคมให้ความสำคัญกับอัตราการเกิดที่ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความแข็งแกร่ง     
ด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในอีก 15-20 ปีขา้ งหน้า ทัง้ หมดนีเ้ ป็นส่วนทีเ่ รากำลังดำเนินการครับ
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ครับ เชิญอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ

ผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	

จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่คะ่   เราได้มกี ารตัง้ สำนักวิชาการระหว่างประเทศ ใช้คำว่า
International Affairs แทนที่จะใช้คำว่า International Relations
เหมือนกับสาขาระหว่างประเทศ หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ทีเ่ ปิดสอนอยูใ่ นกรุงเทพฯ มีจดุ ประสงค์เพือ่ ทีจ่ ะรองรับการขยายตัว
ในการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะ ซึ่งอันที่จริงแล้ว  
ในภาคเหนือตอนบนนัน้ มีการตืน่ ตัวมานานก่อนทีจ่ ะเกิด AEC โดย
เริ่ ม มาตั้ ง แต่ เ รื่ อ งของอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ ำ โขง หรื อ Greater
Mekong Subregion(GMS) โดยตอนที่เราจะเขียนหลักสูตรเพื่อที่จะจัดตั้งสำนักนี้ขึ้นมาใน
ปี พ.ศ. 2551 เราได้ขอความเห็นจากบรรดาหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยง    
กับประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร หรือตำรวจตรวจคน     
เข้าเมือง เพื่อให้ทราบหน่วยงานเหล่านั้นมีความต้องการใช้บุคลากรที่มีองค์ความรู้ใน
ลักษณะใดบ้าง และเราได้ร่างหลักสูตรเพื่อผลิตนักศึกษาที่มีความรู้สอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงานเหล่านั้น กล่าวคือมีความรู้ในการติดต่อกับประเทศอื่น โดยเฉพาะ
การมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างดี ในหลักสูตรของเรานั้น ในช่วง
ครึ่งปีแรกของชั้นปีที่สี่จะมีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานกับบรรดาหน่วยงานราชการที่อยู่ใน
พื้นที่ เช่น ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตามจังหวัดต่างๆ การท่าอากาศยาน เชียงใหม่ และ
เชี ยงราย ด่ า นศุ ล กากรที่ มี ใ นภาคเหนื อ ตอนบนทั้ง หมด รวมทั้ ง อยู่ใ นฝ่ า ยที่ ต้ อ งติ ด ต่ อ
ประสานงานกั บ ต่ า งประเทศของบรรดา องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด องค์ ก ารบริ ห าร         
ส่วนตำบล และเทศบาลต่างๆ ซึ่งฟังผิวเผินนั้นอาจมองว่าเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่น
ขนาดเล็ก แต่อันที่จริงแล้วหน่วยงานเหล่านี้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นโดยตรง มี ค วามตื่ น ตั ว สู ง มากและมี ก ารเชื่ อ มโยงร่ ว มมื อ กั บ บรรดา           
ผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างดีในการค้าขายหรือทำธุรกิจตามชายแดนต่างๆ รวมทั้ง
ล่าสุด เราได้มีการส่งนักศึกษาออกไปฝึกงานอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตไทยที่เวียงจันทน์
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และที่ย่างกุ้ง   เราได้มีการจัดการอบรมภาษาเพื่อนบ้าน แต่เราไม่สามารถที่จะอบรมได้     
ทุกภาษาใน AEC เราจึงได้เลือกจัดอบรมภาษาเมียนมาร์ และภาษาเวียดนาม เพื่อให้      
นักศึกษาของเรามีศักยภาพที่เมื่อจบออกไปสามารถที่จะเข้าสู่AEC และรองรับการขยายตัว
ของการค้าชายแดนหรือการค้าผ่านแดนทีจ่ ะมาพร้อมกับ AEC ได้อย่างทันท่วงที 
นอกจากนี้เรามีการเผยแพร่ความรู้ เช่น วันนี้ที่เชียงใหม่มีการจัดประชุมนานาชาติ
เรื่องอาเซียนเช่นกัน และยังมีการศึกษาวิจัย ทำวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ติดต่อเข้ามา  
และมีการสร้างเครือข่าย เช่น ดิฉันก็ได้รับมอบหมายจากท่านคณบดี ให้สร้างเครือข่ายกับ
ศูนย์อาเซียนศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง
หรือ Hub ให้กบั การสร้างเครือข่ายในภาคเหนือตอนบนด้วย ขอบคุณค่ะ
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เรากลับมาต่อในช่วงที่สอง ซึ่งเป็นหัวใจของการประชุมในวันนี้ คือ เรื่องของการที่
ไทยจะสามารถเป็ น ศู น ย์ ก ลางของประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นได้ ห รื อ ไม่ เราจะเป็ น
ศูนย์กลางในด้านใดได้บ้าง ขอเริ่มจากการไล่เรียงตามประเด็นที่ปรากฏในพิมพ์เขียว หรือ
blueprint เริ่มจากการเคลื่อนย้ายสินค้าเสรีก่อน อาจมีประเด็นว่า มีสินค้าประเภทใดบ้าง    
ทีเ่ ราจะได้เปรียบและสามารถทีจ่ ะมีบทบาทเป็นศูนย์กลางของ AEC ได้บา้ ง 
ข้อมูลที่ผมฉายขึ้นบนจอเป็นข้อมูลที่ได้จากกระทรวงพาณิชย์ ว่ามีสินค้าที่เราพร้อม
และได้เปรียบ ได้แก่ สินค้าเกษตร ยานยนต์ อิเลคทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ยางพารา สิ่งทอ
และอาหาร 
ทุกท่านคงทราบกันดีอยู่พอสมควรแล้ว ในเรื่องของการที่ไทยเป็นศูนย์กลางในเรื่อง
ของการส่งออกสินค้าเกษตรและรวมไปถึงเรือ่ งอาหาร ไทยเคยมีสโลแกนว่าเราจะเป็น “ครัวโลก”
หรือ World Kitchen ในประเด็นนี้ผมขอเริ่มระดมสมองในเรื่องนี้ก่อนนะครับ ว่าไทยจะ
สามารถเป็นศูนย์กลางเรือ่ งอาหารใน AEC ได้หรือไม่ โดยขอเริม่ จากกระทรวงพาณิชย์ เชิญครับ

ผูแ้ ทนกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ผมขอเรียนรวมๆ ก่อนนะครับ ขอไม่เน้นไปทางอาหารหรือ
อื่นใด ในปัจจุบันนี้เกิดสถานการณ์ ที่ว่าอุตสาหกรรมของไทย  
ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศทีม่ ตี น้ ทุนถูกกว่า เทคโนโลยีของเรา
ดีพอไม่มปี ญ
ั หา แต่อตั ราค่าจ้างทีถ่ กู ปรับขึน้ เป็น 300 บาท ทำให้
ภาคเอกชนหลายๆ อุตสาหกรรมเกิดปัญหา ทำให้ตอ้ งไปแสวงหา
ประเทศที่มีค่าแรงที่ต่ำกว่า ซึ่งตอนนี้ประเทศที่ได้รับความนิยม
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จากนักลงทุนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ คือ กัมพูชา และพม่า  ซึ่งที่ผ่าน
มากรมการค้าต่างประเทศได้นำคณะทำงานเกีย่ วเนือ่ งของการสนับสนุนการส่งออกเดินทาง
ไปยังกัมพูชาและพม่า เพื่อไปดูตลาด กัมพูชาเป็นพวกสิ่งทอ พม่าไปดูพวกอุตสาหกรรม
อาหารทะเล ในส่วนของยางพารา ไทยกับมาเลเซียเอง พยายามที่จะร่วมมือกันในการที    ่
จะทำ “เมืองยางพารา” หรือ Rubber City ขึ้น แต่ว่าผมไม่ทราบว่าความคืบหน้านะครับ    
ในเบือ้ งต้นขอเรียนเท่านี้
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ครับ ขอเชิญท่านอืน่ ด้วยนะครับ

ผูแ้ ทนบริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ
CAT ถ้าในด้านเกษตร ภารกิจของบริษัท CAT เป็นภาคปฏิบัต    ิ
เรามีระบบสำหรับรองรับการให้บริการ คือ ระบบ อี-สมาทไฟล์    
(e-smart file) คือ เปิดระบบให้ตรวจสอบย้อนกลับภาคการผลิต
ด้านเกษตร เน้นเรือ่ งกล้วยไม้ กล่าวคือ ในการส่งออกสินค้าพวกพืช
ไปต่างประเทศ ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องสารปนเปื้อน เช่นถ้าเป็นทาง
ยุโรปอาจจะโดนตีกลับสินค้าทั้งหมด ซึ่งถ้าสินค้าใดโดนเหมือนกับ
โดนทั้งประเทศ เพราะว่ามันไม่สามารถแยกได้ว่าสินค้านั้นผลิตมาจากจังหวัดใด บริษัทใด
หรือผู้ผลิตรายใด แต่ระบบนี้ทำให้สามารถบันทึกเริ่มต้นจากผู้ผลิต ตั้งแต่การเตรียมพื้นดิน
การให้ปยุ๋ การใช้สารยาฆ่าแมลง จนถึงการเก็บเกีย่ ว มีระบบสามารถรูต้ ำแหน่งว่าสินค้ามา
จากผู้ผลิตรายใด ดังนั้น เมื่อผู้ผลิตสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในระบบนี้ จะก่อให้เกิดความ    
ไว้วางใจในการส่งออกว่า เกษตรกรรายใดที่อยู่ระบบนี้จะผลผลิตของเขาเป็นที่น่าเชื่อถือ
ตัวอย่างเช่น ข้าวอินทรีย์จาก 4 จังหวัดผู้ผลิตทำการผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ แล้วใช้
ระบบในการตรวจสอบสินค้าจากกลุม่ ของเขา พอผ่านการตรวจสอบแล้ว สามารถยกมูลค่า
สินค้าของเขาให้มีมูลค่าสูงยิ่งขึ้นได้ เนื่องจากว่าเขาบอกว่าเป็นระบบอินทรีย์แล้วสามารถ
ตรวจสอบไปยังกลุ่มเกษตรกรได้ว่าเป็นความจริง ถ้าราคาข้าวถ้าวางขึ้นห้างจากเดิมอาจจะ
กิโลกรัมละ 30 หรือ 40 บาท ก็สามารถได้ราคาถึง 150 บาท ฉะนัน้ การทีจ่ ะไปสู่ AEC การมี
ระบบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับการผลิตและแหล่งที่มาของสินค้า มันจะช่วยอย่างมาก
ในการสร้างความน่าเชือ่ ถือ และสามารถเพิม่ มูลค่าของสินค้าได้  
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อย่างไรก็ด  ี CAT ยังเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค เพราะระบบนี้ต้องการปัจจัยที่
จำเป็นอย่างยิ่งคือ หนึ่งเกษตรกรต้องมีอินเทอร์เนตเข้าถึง สองเกษตรกรต้องที่มีพื้นความรู้
ด้าน IT บ้าง จึงจะทำระบบนีไ้ ด้ ขอบคุณครับ
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ครับ ขอบคุณครับ ขอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้แทนจากหน่วยงานอื่นๆ ด้วยครับ
เชิญครับ

ผูแ้ ทนกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ขอเสริมจากผูแ้ ทนของ CAT ในเรือ่ งของเกษตรอินทรียน์ ะครับ ว่าทีผ่ า่ นมากระทรวง
พาณิชย์ได้พยายามผลักดันในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ ทั้งในแง่ของอาหารปลอดสารเคมี
และผลิตภัณฑ์สปาต่างๆ มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550 โดยเริม่ ตัง้ แต่การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก
พวกข้าวอินทรียใ์ นทุง่ กุลาร้องไห้ แล้วทีผ่ า่ นมากระทรวงพาณิชย์ได้มแี ผนการส่งเสริมตลาด
สินค้าเกษตรอินทรีย์ และได้มีการวางกลยุทธ์ต่างๆ เช่น กลยุทธ์การพัฒนาผู้ประกอบการ
สินค้าเกษตรอินทรีย์ กลยุทธ์ในการขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มีการจัดงานแสดงสินค้า Organic and Natural Expo 2013 เมื่อวันที่ 9-12 พฤษภาคม
พ.ศ. 2556 ขอบคุณครับ
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ขอบคุณครับ ผูแ้ ทนจากกรมอืน่ ๆ ของกระทรวงพาณิชย์ทา่ นใดประสงค์จะเล่าข้อมูล
เพิม่ เติมหรือไม่ครับ เชิญครับ

ผูแ้ ทนสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ขอเสริมในเรื่องของภารกิจที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศดูแล คือ ในเรื่องของการสนับสนุนด้านตลาดของสินค้า
ต่างๆ ในส่วนของสินค้าผัก ผลไม้แช่เย็น แช่แข็ง สินค้าเหล่านีถ้ อื ว่า
เป็นจุดแข็งของไทย เพราะไทยเป็นประเทศทีม่ กี ารผลิตผักผลไม้ทมี่ ี
ความหลากหลาย ซึ่งเราสามารถส่งออกทั้งผักสด ผลไม้สด และ  
ยังมีการเพิ่มนวัตกรรมในรูปของอาหารผักผลไม้กระป๋อง ซึ่งสินค้า
ผักผลไม้ของไทยเป็นที่นิยมอย่างมากในทุกๆประเทศทั่วโลกและ
ถือว่ามีคณ
ุ ภาพดีกว่าทุกประเทศในอาเซียนด้วย 
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แต่ปัญหาและอุปสรรคของไทยคือ ปัจจัยด้านสภาพอากาศที่แปรปรวน และปัจจัย
ด้านระบบโลจิสติกส์ของเรา ทีย่ งั มีตน้ ทุนทีส่ งู นอกจากนีย้ งั มีปญ
ั หาเรือ่ งของการรักษาความ
สด (freshness) ส่วนปัญหาที่สำคัญอีกประการคือ เรามีคู่แข่งสำคัญคืออินโดนีเซีย ซึ่ง
อินโดนีเซียมีการกีดกันทางการค้าค่อนข้างสูงและมีการกำหนดโควตาการนำเข้าผักผลไม้ ดัง
นัน้ สินค้าไทยโดยเฉพาะหอมแดงทีส่ ง่ ไปทีอ่ นิ โดนีเซียจึงมักจะประสบปัญหาอยูเ่ สมอ 
อย่างไรก็ดี กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศ (DFT) และกรมเจรจาการ
ค้าระหว่างประเทศ (DTN) ได้ตงั้ คณะกรรมการขึน้ มาเพือ่ เจรจาในเรือ่ งนีก้ บั อินโดนีเซียผ่าน
เวทีขององค์กรการค้าโลก กระทรวงพาณิชย์เรามีกลยุทธ์ในเรื่องของสินค้าประเภทผักผลไม้  
มีการสนับสนุนการพัฒนาระบบการผลิตให้ได้มาตรฐาน มีการสร้างตราสินค้าหรือแบรนด์
ของผลไม้ไทยโดยเน้นเรื่องเอกลักษณ์ด้านคุณค่าและสายพันธุ์ที่โดดเด่น มีการส่งเสริม    
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถยืดอายุของผลผลิตเหมาะสมกับตลาดเพื่อการส่งออก
หน่วยงานของรัฐควบคุมกำกับดูแลการเพาะปลูกให้ได้ปริมาณทีเ่ หมาะสมกับความต้องการ
ของตลาด สุดท้ายคือ การกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต และการประชาสัมพันธ์      
ส่งเสริมการบริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ขอยกตัวอย่างคร่าวๆกลยุทธ์ของสินค้าผัก  
ผลไม้ของไทยเพียงเท่านีก้ อ่ น ขอบคุณค่ะ

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

เนือ่ งจากการประชุมเราเป็นการประชุมแบบระดมสมองนะครับ ฉะนัน้ ไม่จำเป็นต้อง
ยึดติดกับท่าทีของหน่วยงานท่าน ท่านสามารถเสนอความคิดเห็นส่วนตัวของท่านก็ได้       
นะครับ เพือ่ ทำให้การประชุมได้ขอ้ คิดเห็นทีห่ ลากหลายเพิม่ ขึน้   เชิญครับ

ผูแ้ ทนกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
จากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ถ้ากล่าวในมุมมองความคิดเห็นส่วน
ตัวในเรือ่ งของการเป็นครัวโลกนัน้ มี 2 ส่วน คือ การเป็น “ครัวของโลก” คือ kitchen of the
world กับการเป็น “ครัวสูโ่ ลก” คือ kitchen to the world 
ในส่วนแรกสิง่ ทีส่ ำคัญคือ ผลิตภัณฑ์ ในการผลิตมีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหลากหลาย
มากมายเพื่อจะได้ผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานของแต่ละประเทศที่เราต้องการส่งออก
ในส่วนทีส่ อง คือส่วนของการค้า และลักษณะของการส่งเสริมการบุกตลาด โดยนำสินค้าที่
ต้องได้คุณภาพไปบุกตลาด ซึ่งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
อาหาร จัดขึน้ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) นอกจากนี้ ได้จดั ให้มกี ารอบรม
พ่อครัวเพื่อพัฒนามาตรฐานพ่อครัวที่จะไปเป็นพ่อครัวในต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริม
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ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ มีแผนการส่งเสริมการตลาด เช่น ส่งเสริมภาพลักษณ์ในต่าง
ประเทศในฐานะผู้ผลิตอาหารคุณภาพ มีความปลอดภัย ตรวจสอบได้ แล้วผลักดันตลาด
ใหม่ๆ โดยเน้นมูลค่าเพิ่ม (value add) เช่น อาหารพร้อมปรุง อาหารเสริมสุขภาพ และ
อาหารพร้อมรับประทาน รวมทัง้ อาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ คือ organic food
ดังทีม่ ที า่ นอืน่ กล่าวถึงไปแล้ว

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ขอบคุณครับ  เชิญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ ไม่ทราบกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จะพอมีข้อมูลที่จะร่วมระดมสมอง ได้บ้างหรือไม่ครับ เมื่อสักครู่ที่ฟังทางกระทรวง
พาณิชย์เล่ามา ผมเห็นว่าเราต้องมีการบุกตลาดด้วย ทีนี้ในการบุกตลาดอาเซียนเราต้อง
ยอมรับว่าหลายร้อยล้านคนเป็นมุสลิม ดังนัน้ เราจะบุกตลาดในเรือ่ งอาหารฮาลาลอย่างไรครับ

ผูแ้ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทา่ นทีห่ นึง่
ในเรือ่ งนีไ้ ด้มคี วามร่วมมือกับศูนย์วทิ ยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการ
พัฒนาอาหารฮาลาลเพือ่ การทีจ่ ะไปบุกตลาดในประเทศมุสลิม

ผูแ้ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทา่ นทีส่ อง
ขออนุญาตเสริมค่ะ สำหรับสินค้าฮาลาลทีจ่ ะได้รบั การยอมรับในต่างประเทศจะต้อง
มีตราฮาลาล ในส่วนของที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรวจสอบ
คุณภาพอาหารแล้วก็ให้ตราฮาลาล แต่ว่าบางประเทศที่เป็นมุสลิมยังไม่ให้ความเชื่อถือ     
ในตราฮาลาลของอาหารจากประเทศไทยเท่าใดนัก ถ้าเทียบกับตราฮาลาลของอาหารทีผ่ ลิต
ในประเทศมาเลเซีย จึงมีผู้ผลิตบางกลุ่มที่ผลิตในไทยแต่เอาออกไปเพื่อขอตรารับรอง  
อาหารฮาลาลที่มาเลเซีย เพื่อที่จะเอาไปขายได้ในตลาดประเทศมุสลิม ดังนั้นควรมีการ
ประชาสัมพันธ์และทำให้ประเทศมุสลิมเชื่อถือตราฮาลาลที่รับรองในประเทศไทยให้มากขึ้น
คือ ต้องทำให้ผู้ส่งออกเชื่อมั่นว่าตราฮาลาลที่ไทยให้การรับรองมีคุณภาพเทียบเท่ากับตรา
ฮาลาลทีใ่ ห้โดยมาเลเซีย ในช่วงเริม่ แรกนีอ้ าจจะต้องลำบากในการประชาสัมพันธ์และสร้าง
ความเชือ่ ถือ แต่เชือ่ ว่าเพือ่ ผลในระยะยาวแล้ว ถือว่าคุม้ ค่ากับการลงทุนอย่างยิง่

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

เชิญผูแ้ ทนกรมปศุสตั ว์ครับ เชิญครับ
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ผูแ้ ทนกรมปศุสตั ว์
ในด้านของกรมปศุสตั ว์เราดูแลการส่งสินค้าบางประเภทออก
ไปจำหน่ายในต่างประเทศและประเทศเพือ่ นบ้าน เช่น สุกร ไก่ แต่วา่
ในส่วนงานที่ผมรับผิดชอบโดยตรงนั้นคือเป็นผู้ดูแลการนำเข้าส่ง
ออกสินค้าโดยผ่านเงือ่ นไข (condition) และมาตรฐาน (requirement)
ที่กำหนด ไม่ได้เกี่ยวข้องในด้านของการผลิต เช่นการส่งออกไปยัง
กลุม่ ประเทศเพือ่ นบ้าน จะต้องดูเงือ่ นไขทางการค้าของเขาก่อนจึงจะ
สามารถส่งออกไปได้ หรือถ้าเป็นสินค้าจากประเทศอื่นเข้ามาไทย      
ก็มาพิจารณาในส่วนของเงื่อนไข และมาตรฐานของไทยก่อน จึงจะสามารถนำเข้ามาได้    
ซึ่งบทบาทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ การบริหาร “ด่าน” ซึ่งในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย ด่านปศุสตั ว์ ด่านประมง และด่านพืช เรามีนโยบายว่าให้
มีการจัดตั้งเป็นจุดให้บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว หรือ one stop service ของด่านในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ซึ่งจะมีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และปรับปรุง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับด่านในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง่ ขัน้ ตอนนีอ้ ยูใ่ นระหว่าง
การดำเนินการ โดยได้แบ่งด่านออกเป็น 5 กลุ่ม คือกลุ่มชายแดนไทย-ลาว กลุ่มชายแดน
ไทย-กัมพูชา กลุม่ ชายแดนไทย-มาเลเซีย กลุม่ ท่าเรือ และกลุม่ สนามบินนานาชาติ ซึง่ แต่ละ
กลุ่มมีการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมกันระหว่างด่านกับผู้ประกอบการ เพื่อร่วมมือกันใน
ด้านข้อมูลและการแก้ไขปัญหา 
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ขอบคุณครับ เรามาฟังข้อคิดเห็นของทางภาคเอกชนบ้าง ทางหอการค้าไทยและสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทยมีความเห็นอย่างไรบ้างครับ ในเรือ่ งไทยเราจะเป็นครัวของโลก 

ผูแ้ ทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สำหรับสินค้าเกษตร ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคใหญ่คือ อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่
ภาษี คือ NTB (Non-tariff barrier) ซึ่งถ้ามีการค้าเพิ่มขึ้นใน AEC ผมคิดว่า NTB จะเป็น
ประเด็นสำคัญมากที่ต้องพิจารณาแม้ว่าการลดอัตราภาษีสินค้าที่มีการเจรจาตกลงกัน
ปรากฏว่าสินค้าส่วนใหญ่ มีภาษีมันเป็นศูนย์ แต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนคือ NTB เช่น เรื่องการ  
ส่งออกไก่ของไทย เรามีศกั ยภาพส่งออกได้มาก แต่เจอปัญหาเรือ่ งนี้ นอกจากนี้ เรือ่ ง NTB  
มีประเด็นทีส่ ำคัญคือ การต้องขอใบอนุญาต บางประเทศกำหนดว่าต้องมีใบอนุญาตนำเข้า
สำหรับสินค้าหลายชนิด ประเทศไทยเราเองก็กำหนดว่าต้องมีใบอนุญาตนำเข้าสินค้าเกษตร
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23 รายการ ซึง่ ผมมองว่า NTB  เป็นอุปสรรคมากกว่าภาษี เพราะใบอนุญาตมักได้มายาก จึง
น่าจะมีการเจรจาต่อไปในอนาคตนะครับ ควรจะเจรจาในลักษณะสินค้าที่อยู่ในกลุ่มบัญชี
สินค้าอ่อนไหว คือ sensitive list ควรจะมีการเจรจาระหว่างกันว่าจะต้องมีการกำหนดเวลาที่
จะยกเลิก อาจจะภายใน 10หรือ 15 ปี ผมคิดว่าการค้าจะมากขึน้ หลายเท่าตัว

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ครับ ขอบคุณครับ เชิญท่านต่อไปครับ

ผูแ้ ทนกรมศุลกากร
จากกรมศุลกากรครับ ขออนุญาตรายงานเรื่องภาษี ขณะนี้
ถึ ง แม้ ยั ง ไม่ ถึ ง AEC ในปี ห น้ า บรรดาประเทศอาเซี ย นเดิ ม   6
ประเทศ มีอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละศูนย์   ในส่วนของประเทศไทย
เหลือสินค้าในบัญชีออ่ นไหว คือ sensitive list เพียงแค่ 4 รายการ
ทีม่ อี ตั ราภาษีอยูท่ รี่ อ้ ยละ 5 ซึง่ อัตราภาษีรอ้ ยละ 0-5 ใช้กบั สินค้าที่
ค้าขายในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน แต่ถ้าเป็นการค้าขายกับประเทศ
นอกอาเซียน มีการเก็บภาษีในหลายๆ อัตรา ในส่วนของ sensitive
list ทีเ่ หลืออยูข่ องไทย ทัง้ 4 ชนิด ได้แก่ ไม้ตดั ดอก มันฝรัง่ สดและแช่เย็น กาแฟทีไ่ ม่ได้ควั่
และเนื้อมะพร้าวแห้ง อย่างไรก็ดี โดยส่วนตัวผมไม่ทราบเหตุผลว่าเหตุใดจึงยังคงทั้ง 4
รายการนี้ไว้ ส่วนประเทศอื่นอีก 6 ประเทศลดอัตราลงจนเหลือศูนย์แล้ว แต่ยังมีรายการ
สินค้าอ่อนไหวเช่นกัน ส่วนอีก 4 ประเทศที่เป็นสมาชิกใหม่คือ CLMV ยังมีเวลาในปีนี้กับ     
ปีหน้า ที่จะค่อยๆ พิจารณาลดอัตราภาษีให้สอดคล้องกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเดิม โดย
ส่วนตัวผมเห็นด้วยกับผู้แทนจากสภาหอการค้าฯว่า NTB เป็นอุปสรรคทางการค้าที่สำคัญ
และไม่ใช่เฉพาะด้านเรือ่ งโรคต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นเรือ่ งสุขอนามัย ซึง่ ประเทศส่วนใหญ่ใช้เป็น
มาตรการ  ซึง่ อาจจะเพือ่ กีดกันทางการค้าแต่อา้ งเหตุผลทางด้านสุขอนามัยกันมากขึน้

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
ครับ ขอบคุณครับ

ผูแ้ ทนสมาคมผูผ้ ลิตอาหารสัตว์ไทย
ดิฉันเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ขอให้
ข้อมูลเพิม่ ในเรือ่ งไก่ ไก่ทเี่ ราพูดถึงจะมีอยูส่ องแบบคือ ไก่สดกับไก่
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แปรรูป ซึง่ ไก่สดคือ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ส่วนไก่แปรรูป หมายถึง พวกไก่ปรุงสุก  และไก่หมัก
เกลือ อันที่จริงในตลาดอาเซียนถ้าพิจารณาตามสถิติจะพบว่าอนาคตของไก่สดในอาเซียน
ยังไปได้ด  ี ทุกวันนีไ้ ทยมีการส่งออกไก่แปรรูปคือ ไก่ปรุงสุกไปสหภาพยุโรปมาก เพราะเรามี
โควตาภาษีจากสหภาพยุโรป สำหรับไก่ปรุงสุกของเรามีตลาดหลักอยูส่ องตลาดคือ สหภาพ
ยุโรปกับญี่ปุ่น   ส่วนไก่สดเรายังไม่สามารถส่งออกไปได้ไปทั้งสองตลาดนั้นได้ เพราะติด
ปัญหาเรื่องไข้หวัดนก จึงเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ประเทศอื่นๆไม่ยอมนำเข้าไก่สดของไทย
นอกจากนี้ ยังติดปัญหาเรือ่ งการได้รบั การรับรองตราฮาลาลอีกด้วย

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ขอบคุณครับ มีทา่ นใดต้องการจะเสริมบ้างหรือไม่ครับ เชิญครับ

ผูแ้ ทนกระทรวงพาณิชย์

	
ขออนุญาตเรียนเพิม่ เติมในส่วนของมาตรการกีดกันทางการ
ค้าทีไ่ ม่ใช่ภาษีคอื Non-Tariff Measures หรือ NTM  ในเรือ่ ง NTM
อาเซียนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในส่วนนี้ ได้มีการหยิบยกประเด็น NTM
ของแต่ละประเทศขึน้ มาคุยกัน โดยจะเป็นลักษณะว่าเป็นประเทศนี้
มีกรณีใดเกิดขึน้ และประเทศผูร้ บั ผิดชอบกรณีนนั้ คือประเทศใด ได้
มีการไล่เรียงออกมาทัง้ หมด ปัจจุบนั นีเ้ ราอยูร่ ะหว่างทีเ่ ราจะดึงบาง
กรณีขึ้นมาคุยกัน ซึ่งข้อมูลนี้สามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ของ
อาเซียน สามารถเข้าไปตรวจสอบได้วา่ NTM ใด ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว และจบแล้ว คือมีการเจรจา
กันแล้วระหว่างประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง ส่วนกรณีที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจา
เพือ่ ขจัด NTM จะมีการแจ้งความคืบหน้าในส่วนของ ASEAN Trade in Good Agreement
หรือ ATIGA ภายใต้การประชุมของคณะกรรมการที่เรียกว่า Meeting of Coordinating
Committee on ATIGA หรือเรียกสัน้ ๆว่า CCA

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ขอบคุณครับ เชิญท่านต่อไปครับ
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ผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยมหิดล
ผมมาประชุมในวันนี้ รู้สึกตื่นเต้นกับคำว่าศูนย์กลางมากนะครับ เป็นคำที่ได้ยินมา
นานมากตัง้ แต่เมือ่ ประมาณยีส่ บิ ปีกอ่ น ตอนนัน้ เราก็อยากให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทาง
ด้านการเงิน แต่ไม่นานก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เมือ่ สักครูไ่ ด้ยนิ ท่านผูแ้ ทนจากหอการค้าฯ เรา
เคยพยายามเป็นศูนย์กลางภาคสิ่งทอ โดยรัฐบาลในเวลานั้นก็มีโครงการ “กรุงเทพฯเมือง
แฟชัน่ ” หรือ Bangkok Fashion City มีการทำ catwalk ทีย่ าวทีส่ ดุ ในโลก ผูป้ ระกอบการได้
ตื่นเต้นอยู่ช่วงหนึ่งแต่แล้วก็อกหัก แล้วมีมาตรการอื่นที่ไม่ได้เป็นการสร้างเสริม ทำให้         
ผู้ประกอบการเสียเวลาและเจ็บปวดกันไปหลายราย จากความฝันค้างในครั้งนั้น เราก็ได้
พยายามเป็นศูนย์กลางอีกหลายด้าน แล้วก็มาพูดเรื่องประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตรถยนต์ จะเป็น Detroit of Asia ต่อมาก็มโี ครงการครัวโลก
ผมคิดว่าผู้ประกอบการ ณ วันนี้รอสัญญาณอันสับสนจากทั้งภาครัฐบาล และจาก
ทัง้ ฝ่ายทีด่ แู ลประจำคือ ทางหน่วยราชการ ผมคิดว่าศักยภาพในหลายๆ อย่างของเรามีแล้ว
ภาคเอกชนก็พร้อม เพียงแต่วา่ วันนีห้ ลังจากทีเ่ ราคุยกัน ผมฟังข้อมูลจากหลายๆ ท่านก็เป็น
นโยบายทีจ่ ะทำ แต่ในภาคปฏิบตั ติ วั เลขการค้าจะเป็นตัวชีอ้ อกมา ว่าไทยจะเป็น Hub หรือ
ไม่ และจะเป็น Hub ของโลกหรือ Hub ของอาเซียน ผมคิดว่าเรามีประเด็นทีค่ วรดูให้ชดั เจน
ถ้าในประเด็นของ Hub ของอาเซียน หมายความว่า ทุกประเทศต้องวิ่งมาหาเราหรือว่าถ้า
หากเป็น Hub ของโลกคือ ทั่วโลกมองเห็นเป็นภาพเดียวกันว่า หากต้องการสินค้าคุณภาพ
เลิศชนิดนีต้ อ้ งจากประเทศไทยเท่านัน้  
วันนี้เมื่อฟังเรื่องอาหารฮาลาลแล้ว ผมคิดว่าเราเสียเรื่องฮาลาลไปแล้ว อย่างไร     
เสียภาพลักษณ์ของไทยก็ไม่ได้เป็นประเทศศูนย์กลางที่ผลิตอาหารมุสลิมคือ อาหารฮาลาล
แต่เราจะมีวิธีหรือยุทธศาสตร์อย่างไร หรือควรยอมรับว่าที่แท้อย่างไรเป็นศูนย์กลางเรื่องนี้
ไม่ได้ ในความเห็นของผม ผมคิดว่าไทยไม่จำเป็นต้องเป็นศูนย์กลางทุกเรือ่ ง อีกประเด็นหนึง่
ผมคิดว่า ณ วันนี้ อย่างทีท่ า่ นผูแ้ ทนจากหอการค้าฯ กล่าวว่าปัญหาคือการมี NTB เกิดขึน้ ใน
อาเซียน แต่เราก็ตอ้ งไม่ลมื ว่าในความเป็นจริง ไทยก็มี NTB ของไทยเช่นกัน ซึง่ อันทีจ่ ริงมันก็
เป็นรูปแบบของโลกการค้าเสรี 
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการจะเป็นศูนย์กลาง น่าจะต้องมียุทธศาสตร์อย่างอื่น เช่น    
จะทำอย่างไรให้ภาคเอกชนแข็งแกร่งได้ดว้ ยตัวของเขาเอง  ส่วนข้าราชการให้การสนับสนุน
ส่วนใดได้กส็ นับสนุนให้มากทีส่ ดุ  

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

เป็นความคิดเห็นที่ดีมากครับ เห็นได้ว่าเรายังมีปัญหาอยู่ ในการที่จะเป็นศูนย์กลาง
ไม่วา่ จะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนหรือของโลก ซึง่ ผมก็เห็นด้วยกับทางท่านอาจารย์วา่ เราไม่
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สามารถเป็นศูนย์กลางได้ในทุกๆด้าน ผมจึงเน้นเป็นพิเศษว่า เราจะเอาจุดทีน่ า่ จะเป็นจุดแข็ง
มากทีส่ ดุ นัน่ ก็คอื ด้านอาหาร กับอีกด้านหนึง่ ทีเ่ ราคิดว่าเป็นจุดเด่นมากๆ คือยานยนต์  ซึง่ ได้
มีทา่ นผูร้ ว่ มประชุมได้กล่าวว่าเราผลิตรถปีหนึง่ ราวๆ 2.5 ล้านคัน และติดอันดับสิบประเทศที่
ผลิตรถยนต์มากทีส่ ดุ ในโลก คือ ติด Top Ten ของโลก ดังนัน้ ผมคิดว่าสำหรับในอาเซียน เรา
ไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอน ในเรือ่ งของอุตสาหกรรมยานยนต์ ช่วงเวลาทีเ่ หลืออยูก่ อ่ นทีเ่ รา
จะพักรับประทานอาหารกลางวัน ผมขอถือโอกาสเชิญท่านมาระดมสมองว่า ไทยจะสามารถ
เป็น Hub ของอุตสาหกรรมยานยนต์ ในอาเซียนได้หรือไม่ ซึง่ ตอนนีเ้ ราน่าจะเป็นอันดับหนึง่
ในการผลิตอยู่ แต่วา่ เราจะคงอันดับหนึง่ ต่อไปได้หรือไม่ เพราะท่านคงได้ยนิ ข่าวมาว่าญีป่ นุ่
มาลงทุนในไทยเยอะมากแล้วใช้ไทยเป็นฐานในการผลิตรถยนต์ แต่ว่าจากสถานการณ์ทั้ง
ทางการเมือง ทัง้ เศรษฐกิจ ทัง้ อุทกภัย ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมาทำให้มขี า่ วว่านักลงทุนญีป่ นุ่
อาจจะหันไปลงทุนที่อินโดนีเซียและเวียดนามที่จะเป็นฐานการผลิตใหม่ และได้มีการส่ง
สัญญาณชัดมากขึน้ เรือ่ ยๆว่า กำลังจะมีการย้ายฐานการผลิตยานยนต์ออกจากไทย คำถาม
สำคัญคือ เราจะสามารถคงความเป็น Hub ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอาเซียนได้ต่อไป
หรือไม่ 

ผูแ้ ทนกรมสรรพาสามิต
กรมสรรพสามิตมีหน้าทีด่ แู ลในเรือ่ งของภาษีรถยนต์ ซึง่ กรม
สรรพสามิตเองตระหนักดีว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นอุตสาหกรรม
หลักของประเทศไทย ซึง่ มีศกั ยภาพสูงในการส่งออก ทางกรมสรรพ
สามิตมีโครงสร้างภาษีเพื่อที่จะสนับสนุนรถยนต์ซึ่งประเทศให้การ
สนับสนุนโดยเฉพาะรถยนต์ประเภทรถกระบะและรถยนต์ประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล (eco-car) ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 นี้
จะมี โ ครงสร้ างภาษีรถยนต์ใหม่ออกมา ซึ่งจะเปลี่ยนไปเก็บภาษี
รถยนต์ตามปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาแทนที่จะเก็บแบบภาษีในปัจจุบัน    
ซึ่งโครงสร้างภาษีรถยนต์แบบใหม่ของเราก็จะให้การสนับสนุนรถยนต์กระบะและรถยนต์
ประหยัดพลังงานเช่นเดิม โดยมีการลดอัตราภาษีให้ตามความเหมาะสมและกรมสรรพสามิต
ก็มภี ารกิจในเรือ่ งของพลังงานด้วย รถยนต์ทใี่ ช้ E20 จะได้รบั การลดอัตราภาษี 
กรมสรรพสามิ ต ให้ ค วามสำคั ญ ในเรื่ อ งของการย้ า ยฐานการผลิ ต ของภาค
อุตสาหกรรม เพราะว่ามีข่าวมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าอาจจะมีการย้ายฐานการผลิต อัตราค่าจ้าง    
ที่เพิ่มเป็น 300 บาท เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่จะส่งผลให้ผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิต แต่ว่า    
ทางกรมฯ กำลังจะวางแผนริเริ่มความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน อาจจะมีการ
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จัดการสัมมนาร่วมกัน ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี เราอาจจะให้เขามาร่วมลงทุน
กับเราถ่ายทอดเทคโนโลยีของเราให้กับประเทศอื่น โดยการที่เราแบ่งเป็นฐานการผลิตที่
ประเทศไทยด้วย และร่วมมือกับประเทศอืน่ ๆ ในอาเซียนด้วย

ผูแ้ ทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ผมขอแสดงความเห็ น เรื่ อ งของสิ น ค้ า ประเภทรถยนต์    
อิเลคทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ มันเป็นการลงทุนจากต่างประเทศ
เพราะฉะนั้นแนวหลักสำคัญ คือเราต้องดึงดูดให้เขามาลงทุนใน
ประเทศไทย แล้วให้เขาอยูน่ ะครับ แต่มปี จั จัยปัญหาหลายๆ อย่าง
ถ้าเราติดตามข่าว เราจะพบว่าในปีที่แล้ว ปรากฏว่าอาเซียนเราได้
รับเงินลงทุนจากต่างประเทศที่เป็นการลงทุนทางตรง (Foreign
Direct Investment หรือ FDI) สูงกว่าทีค่ าดไว้คอื ผมจำตัวเลขไม่ได้
แต่เข้าใจว่าประมาณแสนสองหมื่นแปดพันล้านเหรียญ ที่เข้าไปจีนประมาณแสนหนึ่งหนึ่ง
หมื่นเจ็ดพันล้าน แสดงว่ามีเงินเข้ามามาก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินพวกนี้มันไปที่ประเทศ      
อาเซียนอื่นๆ แต่ว่าสำหรับไทย ปรากฏว่ากลับลดลง สถิติระหว่างปี 2012-2013 ลดไป    
ร้อยละ 12 ทีเ่ ข้ามาไทย ในขณะทีเ่ ข้าไปในสิงคโปร์เพิม่ ร้อยละ 19  ทัง้ นีส้ งิ คโปร์เป็นประเทศ
ทีร่ ำ่ รวย มี FDI สูงทีส่ ดุ ในอาเซียนทุกปีอยูแ่ ล้ว มากกว่าไทยประมาณ 4-5 เท่าทุกปี แต่วา่    
ปีทแี่ ล้วทีผ่ า่ นมาเพิม่ มาอีกร้อยละ 19 แต่ไทยลดไปอีกร้อยละ 12 มันมีปจั จัยหลายๆ อย่าง
ทีเ่ ราจะต้องพิจารณาว่ามันเกิดอย่างนีข้ นึ้ ได้อย่างไร ถ้าเราดูอนิ โดนีเซีย แรงงานเขากว่าครึง่
อายุอยูร่ ะหว่าง 20-30 และมีแรงงานเหลือเฟือ เพราะฉะนัน้ ต่างประเทศเขาดูวา่ อินโดนีเซีย
เป็นประเทศที่มีอนาคตค่อนข้างดี ดูว่ามีบทบาททางเศรษฐกิจในอนาคตที่ดี อีกอย่างหนึ่ง
อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรสูงมาก เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจเขาดีขึ้น
ความสามารถในการซือ้ ก็จะสูงขึน้ จะเหมือนกับไทยเมือ่ สมัย 20-30 ปีกอ่ น ทีค่ นไทยเริม่ รวยขึน้
สามารถที่จะซื้อรถยนต์ได้มากขึ้น มาดูอินโดนีเซียว่าต่อไปจำนวนรถยนต์ที่จะขายได้ใน
อินโดนีเซียจะมหาศาล ยิง่ ไปกว่านัน้ รัฐบาลอินโดนีเซียมีดชั นีคอรัปชัน่ ดีขนึ้ มากคือ มีการลด
การทุจริตลงมาก ในขณะทีไ่ ทยเรือ่ งคอรัปชัน่ เจริญเติบโตขยายตัวอย่างกว้างขวาง ผมเข้าใจ
ว่ามันเป็นปัจจัย เพราะฉะนั้น ถ้าเราพิจารณาเรื่องแรงงานไทย ปัจจุบันแรงงานไม่พอจึงนำ
แรงงานจากต่างด้าวซึ่งต้องเสียเงินใต้โต๊ะเพราะว่าฝ่ายที่ดูแลเรื่องแรงงานต่างด้าวเรียกร้อง
จะเอาเงิน ถ้าไม่อยากให้เงินก็ไม่มแี รงงานใช้   ผมว่าปัญหาพวกนีเ้ กิดกับบริษทั ต่างชาติทมี่ า
ลงทุนในไทยเช่นกัน
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อีกประเด็นหนึ่ง เวลาคุยกับหอการค้าสหรัฐฯ ในไทย ถามเรื่องการลงทุนในประเทศ
ไทย สิง่ หนึง่ ทีเ่ ขากังวลและเตือนนักลงทุนสหรัฐฯทีเ่ ข้ามาในไทยคือ ประเทศไทยมีมาตรา 27
ของกรมศุลกากร ที่จะปรับท่าน 4 เท่าของมูลค่าสินค้า บวกภาษี หากเกิดกรณีที่เขาพบว่า
ท่านจ่ายจำนวนภาษีผดิ ไม่วา่ จะโดยตัง้ ใจหรือไม่ตงั้ ใจก็ตาม เพราะฉะนัน้ เขาจึงพูดกันว่าถ้า
มีความเสีย่ งเรือ่ งนี้ ก็อย่ามาลงทุนในประเทศไทย เรือ่ งนีเ้ ป็นปัจจัยสำคัญที่ ผมคิดว่าว่า 4-5 ปี
มาแล้ว ก็ไม่ได้รับการแก้ไข นักธุรกิจสหรัฐฯ พูดถึงว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรเจตนาให้มันเกิด
ความผิดพลาดเพื่อที่จะมาปรับเขาทีหลัง บริษัทอเมริกันที่ถูกปรับแล้ว พอรู้ว่าตัวผิดก็มา
เจรจาว่าขอจ่ายสองเท่าของมูลค่าสินค้าบวกภาษี สมมติสนิ ค้าหมืน่ ล้าน ภาษีพนั ล้าน แต่วา่
เวลาถูกปรับเขาจะต้องจ่าย 44,000 ล้าน จึงมาเจรจาให้จา่ ย 22,000 ล้าน แต่มกี ารขูว่ า่ จะ
เอา CEO ติดคุกด้วยถ้าขึ้นศาล สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เขากลัวแล้วเขาก็เที่ยวบอกต่อ ปรากฏว่า
สหรัฐฯ ไม่ต้องการมาลงทุนในไทย ไปดูตัวเลขในสถิตินี่สหรัฐฯ ไปลงทุนในประเทศเพื่อน
บ้านมากกว่าในไทย ซึ่งจากปรากฏการณ์เหล่านี้ ถ้าประเทศไทยยังไม่แก้ไข ผมคิดว่าใน
อนาคตไทยจะสูป้ ระเทศเพือ่ นบ้านยากมาก 
ทุกวันนี้ประเทศเพื่อนบ้านเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ประเทศ
เพือ่ นบ้านบางประเทศในอาเซียนเข้าเป็นภาคี “ความตกลงหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ
ภาคพืน้ แปซิฟกิ ” (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement หรือ TPP)
แต่ไทยไม่เข้าร่วม นอกจากนี้ปัญหาการจำทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area
หรือ FTA) กับยุโรปก็ยงั มีปญ
ั หา ถ้าไม่รบี แก้ไขจะทำให้ไทยมีปญ
ั หาในอนาคต ผมคิดว่าควร
เชิญผูแ้ ทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมาร่วมระดมสมอง และบอกเขาว่า
ลำพังยกเว้นภาษีไม่เพียงพอ เรือ่ งปัจจัยเล็กๆน้อยๆต่างๆเหล่านีจ้ ะต้องรีบเปลีย่ นแปลงแก้ไข
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ขอบคุณมากครับ เชิญผูแ้ ทนกรมศุลกากรครับ

ผูแ้ ทนกรมศุลกากร
ที่ท่านผู้แทนสภาหอการค้าฯ กล่าวมาถูกทั้งหมดนะครับ โทษของเรารุนแรงมาก
ศุลกากรปรับ 4 เท่า มีทงั้ โทษปรับและโทษจับกุม เราพยายามแก้กฎหมายอยู่ เราเสนอให้ลด
อัตราลง และได้รับการต่อว่าจากหอการค้าอเมริกัน-ไทย และในการเจรจากับสหภาพยุโรป
ทุกครั้ง สหภาพยุโรปถามถึงเรื่องนี้ทุกครั้งว่าได้แก้กฎหมายในส่วนนี้หรือยัง กรมฯ กำลัง
พยายามลดอัตราโทษปรับลง เพราะเห็นว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างมีผลต่อการตัดสินใจใน
การลงทุนของต่างประเทศ 
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ผมจะขอสรุปครับท่านอาจารย์พิชญ์อาภามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ
อุตสาหกรรมยานยนต์เชิญครับ

ผูแ้ ทน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดิฉันไปอยู่ในทีมที่ทำสำรวจความเห็นของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ทีม่ าจากญีป่ นุ่ หรือร่วมทุนกับญีป่ นุ่ มีคำถาม
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนที่เขามองประเทศไทยในฐานะของการเป็น
ศูนย์กลางของการผลิตยานยนต์ ได้คำตอบว่า เขามองว่าเมืองไทยมี
จุดเด่นประการแรกคือ ที่ตั้งทางกายภาพได้เปรียบ เพราะไทยอยู่
ตรงกลางภูมิภาคที่ไทยสามารถเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออก
ไปในประเทศอื่นๆรอบๆ ได้เป็นอย่างดี ประการที่สองคือ ไทยมี            
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs
ที่ จ ะผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ ต่ า งๆ ที่ จ ะสนั บ สนุ น เขาได้ อ ย่ า งดี ม ากคื อ  
หลายๆ อย่าง เขาไม่จำเป็นต้องผลิตเอง เพราะต้นทุนเยอะเกินไปทีจ่ ะมาเปิดการผลิต เขาจึง
พึ่ ง SMEs ประการที่ ส าม คื อ บุ ค ลากรแรงงานฝี มื อ ของไทยมี อ งค์ ค วามรู้ ที่ จ ำเป็ น ต่ อ
อุตสาหกรรมยานยนต์ดกี ว่าของประเทศเพือ่ นบ้าน บุคคลากรของไทยมีความรูม้ ากกว่า ไทย
วางรากฐานการศึกษาทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคนิคต่างๆ
มาอย่ า งยาวนานแล้ ว ไทยมี ภ าควิ ช าวิ ศ วกรรมยานยนต์ ข องคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหอกในการพัฒนาความรูท้ จี่ ำเป็นในอุตสาหกรรมยานยนต์  
แต่ในแง่จุดอ่อนของไทยปรากฏว่า นักลงทุนญี่ปุ่นไม่กังวลเรื่องอัตราค่าจ้างแรงงาน เพราะ
เมือ่ เทียบกับคุณภาพของแรงงานทีเ่ ขาได้เขาคิดว่าคุม้ แต่เขามองว่าปัญหาหนึง่ ทีเ่ ป็นปัญหา
หลักจริงๆของไทย ซึ่งทำให้เขาเกิดความไม่มั่นใจ คือปัญหาความยืดเยื้อของความขัดแย้ง
ทางการเมือง ซึง่ ส่งผลในประการแรกคือ เกิดการชะลอของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตลาด
ในประเทศทีจ่ ะรองรับมันเริม่ น้อยลง และประการทีส่ องคือ ความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐ
ต่างๆ คือเมื่อมันไม่เกิดเสถียรภาพทางการเมือง รัฐบาลดำรงตำแหน่งสั้นๆ ไม่ครบวาระ    
เขาจึงไม่เชือ่ มัน่ ว่านโยบายต่างๆ ทีอ่ อกมา หรือมาตรการต่างๆ ทีส่ ง่ เสริมการลงทุน จะผกผัน
เปลีย่ นแปลงมากน้อยเพียงใด 

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

เป็นข้อมูลทีด่ มี ากครับ เชิญผูแ้ ทนจากทางกระทรวงแรงงานครับ เชิญครับ
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ผูแ้ ทนกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
ที่ อ าจารย์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เ สนอมา ผมเห็ น ด้ ว ยทั้ ง หมดว่ า นั่ น คื อ
สถานการณ์จริงของอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่องของอัตราค่าจ้างแรงก็ต้องเข้าใจครับว่า
อุตสาหกรรมประกอบยานยนต์หรือ assembling ประกอบด้วยระดับแถวการผลิต หรือ Tier
แบ่งเป็น Tier1 Tier2 และ Tier3 ซึ่ง Tier1 คือการประกอบชิ้นส่วน   Tier2 คือการผลิต       
ชิน้ ส่วนประกอบรถ Tier3 คือการผลิตชิน้ ส่วนทีใ่ ช้เทคโนโลยีตำ่ มาก เป็นพวกน็อต และสกรู
ดังนั้นในความเห็นของผม ถ้าจะมีการย้ายฐานการผลิตก็คงเป็นการย้ายกลุ่ม Tier3 ซึ่งมัก
เป็น SMEs และเป็นผู้ผลิตในท้องถิ่น (local supplier) เพราะต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่สูง    
แต่ในส่วนของเรื่องแรงงานฝีมือ ผมคิดว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าในส่วนของแรงงาน        
ในอุตสาหกรรมการประกอบยานยนต์   ซึ่งมีราวๆ แสนกว่าคน เป็นแรงงานฝีมือมีทักษะ     
ทัง้ สิน้ ในส่วนของอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนมีแรงงานราวหกแสนกว่าคนอาจต้องมีการปรับตัว
ที่อาจารย์และทีมงานทำวิจัยมาข้อมูลตรงกับข้อมูลที่ทางกระทรวงแรงงานมีข้อมูล แต่สิ่งที่
จะห่ ว งระยะยาวคื อ เรื่ อ งของการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพแรงงาน ซึ่ ง มี ผ ลมากต่ อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ทงั้ ระบบ 
ดังนั้นในเรื่องที่ท่านประธานการประชุมถามว่าอุตสาหกรรมตัวใดที่ไทยจะเป็น Hub
ได้บา้ ง เป็นคำถามทีต่ อบค่อนข้างยาก เพราะต้องพิจารณาความสามารถในการแข่งขันของ
แต่ละภาคส่วน(sector)คือ ต้องพิจารณาว่ามีทรัพยากรเพียงพอหรือไม่ แรงงานการผลิต     
มีทักษะเพียงพอหรือไม่ โครงสร้างพื้นฐานของประเทศรองรับได้หรือไม่ เรื่องของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพเป็นอย่างไร เรือ่ งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมกี ารพัฒนานวัตกรรมเพียงใด การทำ
ตราสินค้าให้เป็นทีร่ จู้ กั (branding) และการเพิม่ มูลค่า (value added) มีการพัฒนาหรือไม่
ถ้าท่านไปทบทวนแต่ละสินค้าแต่ละอุตสาหกรรมแล้วพบว่าสินค้าใดหรืออุตสาหกรรมใด    
มีองค์ประกอบตามเกณฑ์เหล่านี้ สินค้าและอุตสาหกรรมเหล่านั้นจึงจะยั่งยืนและสามารถ
เป็นศูนย์กลางได้ ทั้งนี้บางสินค้าและบางอุตสาหกรรมของไทยติดอันดับโลกอยู่แล้ว เช่น
อุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก ดังนั้นจึงเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน
แน่นอน ส่วนของอินโดนีเซียผมคิดว่าอีก 10 ปีเขาจึงจะพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ทัน
กับไทย เพราะเขาประเทศมีจดุ อ่อนเรือ่ งของโครงสร้างพืน้ ฐาน เรือ่ งโลจิสติกส์ แต่ถา้ เขาเน้น
การผลิตเพือ่ ขายตลาดในประเทศ เราแพ้แน่ เพราะว่าประชากรของเขามีสองร้อยห้าสิบล้านคน
เรามีหกสิบล้านคน แต่ถ้าผลิตเพื่อส่งออกเขาอาจจะยังสู้เราไม่ได้   ในความเห็นของผม
อุตสาหกรรมยานยนต์ยงั สามารถไปได้ 
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เชิญทางกระทรวงพาณิชย์ครับ 

ผูแ้ ทนกระทรวงพาณิชย์

	
พอดี มี โ อกาสได้ ไ ปฟั ง ผลการวิ จั ย ของสถาบั น วิ จั ย โนมู ร ะ Nomura Research
Institute ซึ่งทำการวิจัยโดยไปสัมภาษณ์นักลงทุนสัญชาติญี่ปุ่นที่ลงทุนในกลุ่มอาเซียน
ปรากฏว่านักลงทุนญี่ปุ่นมองว่ายุทธศาสตร์ของเขาจะเป็นในลักษณะ “ไทยบวกหนึ่ง” หรือ
“Thailand plus one” เขามองว่าประเทศไทยยังคงเป็นศูนย์การผลิตอยู่ และเป็นศูนย์กลาง
ในการลงทุนเพื่อผลิตในอาเซียน แต่ว่าในลักษณะชิ้นส่วนประกอบย่อยๆ หรือที่ท่านผู้แทน
กระทรวงแรงงานเรียกว่า Tier3 อาจต้องขยับออกไปลงทุนผลิตนอกประเทศไทยเพราะอัตรา
ค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้น แต่สุดท้ายชิ้นส่วนเหล่านั้นก็นำกลับเข้ามาประกอบในไทยอยู่ดี    
ซึ่งไทยยังได้ประโยชน์อยู่มาก เพราะเท่ากับลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต      
แต่ถ้าถามว่าอุตสาหกรรมส่วนประกอบระดับล่างอย่าง Tier3 ในไทยจะเสียหายหรือไม่       
ก็ต้องตอบว่าอาจจะเสียบ้าง แต่จำเป็น เพื่อความอยู่รอดในภาพรวมคืออุตสาหกรรม       
ยานยนต์ยงั คงเข้มแข็งอยูไ่ ด้ 

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ขอบคุณมากครับ ก่อนจะจบในภาคเช้า ผมขอเรียนถามกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยว
กับเรือ่ งทีเ่ รากำลังคุยกันว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมคิดอย่างไรบ้างครับ 

ผูแ้ ทนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

	
เราได้มีการจัดตั้งคณะทำงานติดตามผลกระทบต่อภาค
อุตสาหกรรมจากการเข้าสู่ AEC อันที่จริงแล้วเป็นงานต่อเนื่อง   
จากทีน่ ายกรัฐมนตรีได้จดั ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนปี พ.ศ.2558 ในการประชุมครั้งที่สอง เมื่อเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2555 นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ม อบหมายให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงาน         
จัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC โดยที่กระทรวง
อุตสาหกรรมได้รับมอบหมายให้วิเคราะห์ระดับความพร้อมของ
สินค้าในจำนวน 17 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งในนั้นรวมถึงสินค้ายานยนต์ด้วย ซึ่งเราได้ทำการศึกษา
ความพร้อมโดยทีม่ กี ารจัดทำดัชนีทดสอบสัดส่วนน้ำหนักของแต่ละอุตสาหกรรม 
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จากผลการวิเคราะห์พบว่าจากการเข้าสู่ AEC จะทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้ น ส่ ว นได้ เ ปรี ย บมากขึ้ น เนื่ อ งจากว่ า จะทำให้ มี วั ต ถุ ดิ บ ที่ ถู ก ลงและจากการที่ เ รามี
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนที่ค่อนข้างเข้มแข็ง และมีการผนึกกำลังกันร่วมมือกันในประเทศไทย
ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นอุตสาหกรรมที่รับประโยชน์มากที่สุดจาก 17
อุตสาหกรรมที่เราศึกษามาและในส่วนของการดำเนินการที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้มีการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนมาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม    
จากการที่ เ ราได้ ศึ ก ษาก็ พ บว่ า แม้ อุ ต สาหกรรมยานยนต์ จ ะได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น            
มาอย่างต่อเนือ่ ง แต่ยงั คงมีอปุ สรรค คือ ประเทศไทยยังไม่มศี นู ย์ทดสอบยานยนต์ 
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ผมคิดว่าเราน่าจะครบถ้วนสมบูรณ์ในช่วงเช้านะครับ คือเรื่องการค้าสินค้า เราคง
ต้องพักรับประทานอาหารกลางวัน แล้วมาประชุมระดมสมองต่อในช่วงบ่าย ซึ่งเราจะเน้น
ไปทีเ่ รือ่ งของภาคบริการ และเรือ่ งโครงสร้างพืน้ ฐาน เป็นเรือ่ งหลักครับ 
........................จบภาคเช้า........................
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กลับมาต่อในช่วงบ่าย ซึ่งเราจะมาประชุมระดมสมองในเรื่องภาคบริการไทยว่ามี
บทบาทอย่างไร จะสามารถเป็นศูนย์กลางหรือ Hub ในด้านใดได้บ้าง ตามที่ผมได้ฉายบน
จอภาพ ภาคบริ ก ารที่ ส ำคั ญ ประกอบด้ ว ย ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหาร โรงแรม การท่ อ งเที่ ย ว          
โรงพยาบาล และการศึกษา 
เรามาพิจารณาภาคการท่องเที่ยวก่อนนะครับ อย่างที่เราทราบกันดีว่า ไทยติดอยู่ใน
ประเทศ 20 อันดับแรกของโลก (World Top 20) คืออยู่ระดับที่ 16 ของประเทศที่เป็น     
เป้าหมายในการท่องเที่ยวมากที่สุด  และเป็นอันดับ 4 ของเอเชีย ในฐานะประเทศที่ได้รับ
ความนิยมในการมาท่องเที่ยวมากที่สุด กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลก      
ติดอันดับ 1 มาหลายปีในนิตยสาร Travel Leisure รายได้จากการท่องเที่ยว ในปี 2010
จำนวน 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ในแง่ของรายได้ถือเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย และอันดับ
11 ของโลก นอกจากนั้นยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอีก เช่น การท่องเที่ยวเพื่อ
การแพทย์หรือ Medical tourism คือการเดินทางท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์ทั้งเพื่อมารักษา
พยาบาลและท่องเที่ยวไปด้วย อีกทั้งยังมีธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือ Ecotourism
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือ Cultural Tourism เป็นต้น นี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่    
ผมได้มา ตอนนี้ประเด็นสำคัญคือ ไทยจะวางสถานะของตนเองว่าเราจะเป็น Hub ของ  
การท่องเทีย่ วใน AEC ได้หรือไม่ ประเด็นนีก้ ใ็ ครขอรับฟังข้อคิดเห็นจากท่านผู้ จากหน่วยงาน
ต่างๆ ครับ

ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
ในเรื่องการท่องเที่ยวมีกรอบ ACMECS คือความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำ
อิระวะดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayawadee-Chaopraya-Mekong Economic Coorperation)
ซึ่งไทยและประเทศเพื่อนบ้านเป็นภาคีอยู่ซึ่งภายใต้กรอบนี้ มีโครงการเกี่ยวกับการท่อง
เที่ยวที่มีชื่อว่า ACMECS Single Visa โดยปัจจุบันใช้กันอยู่สองประเทศคือไทย และ
กัมพูชาที่มีการดำเนินการคือ ทำให้นักท่องเที่ยวจาก 35 ประเทศ สามารถขอ Visa เข้าไทย
หรือกัมพูชาแบบครั้งเดียว แต่สามารถจะเดินทางท่องเที่ยวได้ทั้งสองประเทศ ซึ่งสามารถ
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ช่วยขยายการท่องเที่ยวในระหว่างภูมิภาคได้เป็นอย่างดี โดยนักท่องเที่ยวสามารถพักใน
ไทยได้ 60 วัน และพักที่กัมพูชาได้ 30 วัน  แต่กับประเทศเพื่อนบ้านอื่นคือพม่าและลาว ยัง
ไม่มีความตกลงในด้านนี้ครับ
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ขอเชิญผูแ้ ทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ซึง่ เป็นหน่วยงานทีว่ างยุทธศาสตร์
ในภาพใหญ่ของประเทศเช่นกัน ครับ

ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ทาง สศค. ในตอนนี้กำลังทำการศึกษาเพื่อวางยุทธศาสตร์
ด้านการเงินและการคลังของอาเซียน ซึ่งธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
โรงแรม ภั ต ตาคาร ร้ า นอาหาร เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ สศค. กำลั ง
พิจารณาว่าเราจะสามารถให้การสนับสนุนด้านการเงินได้หรือไม่  
ตอนนี้ เ รากำลั ง ศึ ก ษาถึ ง ความพร้ อ มของผู้ ป ระกอบการด้ า น      
การท่องเทีย่ ว ซึง่ จากผลการศึกษาคร่าวๆ นัน้ พบว่าผูป้ ระกอบการไทย
มีศักยภาพในการแข่งขันในอาเซียนได้ แต่จะต้องคำนึงถึงด้าน
อุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีหรือ Non-tariff barrier เช่นมาตรฐานด้านอาหาร และมาตรฐาน    
การบริการ ที่ทาง สศค. กำลังศึกษาและประเมินอยู่ แต่ยังไม่จบนะครับ
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ทางภาคเอกชน มองอย่างไรครับ

ผู้แทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
การจะเปิดเสรีดา้ นการบริการ ควรจะต้องมีการเปิดเสรีดา้ นการลงทุนด้วย เท่าทีจ่ ำได้
ดูเหมือนว่าอยู่ในส่วนที่จะต้องเปิดปีหน้า ในแง่ของการสามารถถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 70     
ในแง่นี้ผมมองว่าตำแหน่งที่ตั้งของไทยเหมาะสำหรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว  
อย่างมาก หากได้รับการบริหารจัดการที่ดีจากภาครัฐ จะทำให้บริษัทท่องเที่ยวไทยจัดทัวร์
ไปได้รอบอาเซียน โดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นคิดว่าไทยมีศักยภาพที่ค่อนข้างสูงและ
สามารถแข่งขันได้ดี   อีกทั้งการที่ไทยเป็นประเทศเป้าหมายของนักท่องเที่ยวจากหลาย
ประเทศ ทั้งในยุโรปและในสหรัฐฯ ผมจึงคิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ หากได้รับการบริหาร
จัดการที่ดี
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การบินไทยก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวพอสมควร ไม่ทราบว่าการบินมอง
อย่างไรครับ

ผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	
ในส่วนของการบินไทย การเกิด AEC จะมีผลต่อการบินไทย
คือ สายการบินต้นทุนต่ำ (Low cost) ที่เน้นการบินระยะใกล้ๆ    
จะกลายเป็นคู่แข่งที่สำคัญของเส้นทางระยะใกล้ของการบินไทย
ซึ่งมันมีผลกระทบแน่นอน แต่ว่าในการท่องเที่ยว พอบินระยะใกล้
บวกกับการศึกษาโครงสร้างพืน้ ฐานทีก่ ระทรวงคมนาคมวางแผนไว้
การขนถ่ายผู้โดยสารภายในอาเซียนจะมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การที่
ต้องการทำรถไฟความเร็วสูงจากคุนหมิงถึงสิงคโปร์ จำนวนการขน
ถ่ายผู้โดยสารจะมีมากขึ้น แต่ไทยจะได้ประโยชน์จริงๆหรือเป็นเพียงทางผ่านก็ไม่ทราบ
ไทยอาจจะไม่ได้ประโยชน์ อาจจะเสียประโยชน์ด้วยซ้ำไป แต่ในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล
ทีม่ คี นมาพักรักษาในโรงพยาบาลและทำเป็นธุรกิจแบบเป็นโรงแรมด้วยก็นา่ จะพัฒนาอีกมาก

ผู้แทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ขอถามคำถามหนึ่งครับ แอร์เอเชียเป็นของไทยหรือของมาเลเซีย ครับ

ผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

แอร์เอเชียเป็นของมาเลเซียครับ แต่ไทยแอร์เอเชียนั้นจดทะเบียนเป็นของประเทศ
ไทยครับ
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ตอนนี้เราก็มาต่อกันนะครับ ท่านใดต้องการจะเสริมอะไรบ้างหรือไม่ครับ ในเรื่อง
ไทยจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของอาเซียนได้หรือไม่ ท่านคิดอย่างไร เชิญครับ

ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก

ขอให้ความคิดเห็นนะคะ ในปัจจุบันการขนส่งทางบกของไทยที่เชื่อมภาคพื้นทวีป
คือไทยกับประเทศอาเซียนส่วนบน เราได้มีข้อตกลงการเดินรถโดยสาร รถทัวร์ เช่น ไทย
และลาว รถสามารถเข้าออกระหว่างกันได้ นอกจากนี้ระหว่างไทยและลาว เราก็มีรถประจำ
ทางระหว่างกันไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์ เชียงใหม่-หลวงพระบาง อุดรธานี56
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หนองคาย-วังเวียง ตอนนี้มี 12 เส้นทาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
การค้าขาย และการแพทย์ เช่น คนลาวมักจะเข้ามารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลอุดรธานี
เป็นต้น อันนี้เป็นข้อมูลการขนส่งของเราที่เป็นตัวสนับสนุนตัวหนึ่งที่จะทำให้การท่องเที่ยว
ของเราเพิ่มมากขึ้น  รวมถึง ณ วันนี้นักท่องเที่ยวจีนนิยมมาเที่ยวเชียงใหม่มาก ประมาณใน
ช่ ว งครึ่ ง ปี ถึ ง หนึ่ ง ปี ก่ อ นหน้ า นี้ มี ภ าพยนตร์ จี น ที่ เ กี่ ย วกั บ เมื อ งไทย คนจี น จึ ง มาเที่ ย ว
เชียงใหม่กันเป็นจำนวนมาก แล้วนำรถยนต์มาด้วย ซึ่งก็เอาปัญหามาด้วย เพราะก่อให้เกิด
ปัญหาการจราจร ปัญหานี้เราจะดำเนินการแก้ไขต่อไป ดังนั้นหากจะมีแผนพัฒนาการ
เชือ่ มต่อทางถนนในการขนส่งทางบก ก็ตอ้ งวางแผนบริหารจัดการปัญหาทีจ่ ะเกิดตามมาด้วย
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มีท่านอื่นจะแสดงความคิดบ้างไหมครับ เชิญอาจารย์ครับ

ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล

ถ้าถามความเห็นของผม ยอมรับว่าในแง่ที่ตั้ง (location) และสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย ส่งเสริมให้ไทยสามารถเป็น Hub ของการท่องเที่ยวได้  แต่สิ่งสำคัญที่ทำให้นัก
ท่องเที่ยวเลือกที่จะมาประเทศไทยคือ เรื่องของการให้บริการหรือ Hospitality ซึ่งหมายถึง
เรื่องการดูแลอย่างเอาใจใส่และมีไมตรีจิต ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะเล่าก็คือว่าเพื่อนของผม
ซึ่งเป็นชาวอเมริกันทั้งสามีและภรรยานั้น มักจะมาไทยทุกปี ปีละประมาณ 3-4 เดือน เพื่อ
ท่องเที่ยวคือ เขาทำงานเก็บเงินพอปลายปีก็ไปเที่ยวจนหมด แล้วก็กลับไปทำงานใหม่ พอ
ปีหน้าก็มาใหม่แต่ช่วงแรกๆ เขามาเมืองไทยเพราะเป็นเป้าหมายของเขา ต่อมาปีถัดไปเขา
เริ่มใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการไปท่องเที่ยวประเทศอื่น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
คือ เขาจะมาที่เมืองไทยก่อน เพื่อมาใช้เวลาในไทย 1-2 สัปดาห์ เพื่อปรับตัว ด้วยเหตุผล
ของความสบาย ราคาค่าใช้จ่ายถูก หลังจากนั้นก็จะไปท่องเที่ยวที่ต่างๆ ทั้งพม่า เนปาล
ภูฏาน เป็นต้น  และก่อนเดินทางกลับก็จะกลับมาพักที่ไทย  ผมคิดว่าเราอาจไม่ได้มองพวก
เขาเป็นลูกค้าระยะยาว เขาอาจจะไม่ได้มาเมืองไทยทุกปี แต่พวกเขาอาจจะมองประเทศ
ไทยเป็ น แหล่ ง ฟื้ น ตั ว ก่ อ นและภายหลั ง จากการไปท่ อ งเที่ ย วที่ อื่ น เพื่ อ มาผ่ อ นคลาย          
ในประเทศไทยก่อน ทั้งในเรื่องของอาหาร การบริการ การดูแลต่างๆ บางทีก่อนจะกลับก็จะ
มาอยู่ที่กรุงเทพฯ 4-5 วันก่อนเพื่อให้นวดไทยให้ผ่อนคลายจากการเดินทางที่เหน็ดเหนื่อย
จึงเป็นจุดที่ผมคิดว่าเรื่อง Hospitality เป็นจุดขายสำคัญของคนไทย
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ในเรื่องการท่องเที่ยวนั้นชัดเจนนะครับ ไม่ทราบว่ามีท่านใดต้องการจะเสริมบ้างไหม
ครับ ก่อนที่เราจะขยับไปเรื่องอื่น อย่างที่ผมได้เรียนไปในช่วงแรกนะครับ ว่ามีธุรกิจอื่นๆ    
ที่ เ กี่ ย วโยงกั น กั บ การท่ อ งเที่ ย ว เช่ น ในเรื่ อ งของ Medical tourism ซึ่ ง เป็ น ทั้ ง เรื่ อ ง           
การท่องเที่ยวและรักษาพยาบาลไปพร้อมกัน หรือ ธุรกิจ MICE คือ Meetings, Incentive
Travel, Conventions, Exhibitions  ซึ่งหมายถึงการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ
ทางธุรกิจที่ถือโอกาสท่องเที่ยวไปด้วยเป็นต้น ที่อาจารย์ได้บอกว่าไทยเราก็เหมือนเป็น
“ประตูสู่อาเซียน” คือ Gate way to ASEAN นักท่องเที่ยวนิยมใช้ไทยเป็นฐานเพื่อไป     
ท่องเที่ยวต่อยังประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็นภาพที่ชัดเจนในเรื่องของการท่องเที่ยวว่าเรา
สามารถเป็นศูนย์กลางได้นะครับ ตอนนี้เรามาประชุมกันต่อในเรื่องการเป็นศูนย์กลาง
ทางการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ คือ Medical Hub เชิญท่านผู้ร่วมประชุมแสดง
ความคิดเห็นของท่านในประเด็นนี้ครับ เชิญครับ

ผู้แทนกรมธนารักษ์

หลายท่านอาจจะสงสัยว่ากรมธนารักษ์เกี่ยวข้องด้วยหรือ ขอเรียนอย่างนี้ครับว่า
เรื่อง Medical Hub จริงๆ ในภาพรวมภาพใหญ่ถือเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ของประเทศ
คือเป็น Country’s strategy  
ในส่วนของกรมธนารักษ์ อย่างที่เรียนไปในช่วงก่อนว่า ภารกิจของเราเกี่ยวข้องกับ
การให้ที่ดินกับทางราชการไว้ใช้ประโยชน์ แต่เริ่มที่จะมีการสนองตอบประเด็นในด้านสังคม
และเศรษฐกิจมากขึ้น อย่างเช่นในช่วงเช้า ที่มีบางท่านกล่าวถึง ปัญหาในเรื่องการที่ไทย
จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging society ทางกรมธนารักษ์ได้เล็งเห็นถึงปัญหา      
ที่จะเกิดขึ้นเช่นกัน จึงได้มีการนำที่ราชพัสดุของเรามาใช้สนับสนุนในการจัดทำบ้านพัก   
คนชรา ซึ่งในปีที่ผ่านมาเราได้มีการทำข้อตกลงความร่วมมือกับทางกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยจะนำที่ดินของกรมธนารักษ์ที่ จ.นครนายก มาสร้าง
เป็นบ้านพักคนชราที่มีความยากจน แต่ภาพรวมในอนาคตที่กรมธนารักษ์มอง สำหรับ
ศักยภาพทางการเงินของคนรวยนั้น ทำให้เขาสามารถที่จะดูแลตนเองได้ แต่สิ่งที่จะเป็น
ปัญหาในอนาคตอีก 10-20 ปีข้างหน้า คือสังคมไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น  
แต่ เ รายั ง ไม่ มี ก ารจั ด การเพื่ อ รองรั บ อย่ า งดี พ อ โดยเฉพาะผู้ ที่ มี ร ายได้ ร ะดั บ ปานกลาง     
ทางกรมธนารั ก ษ์ จึ ง อยู่ ร ะหว่ า งการจั ด ทำแผนในการนำที่ ร าชพั ส ดุ ที่ มี ค วามเหมาะสม      
มาให้การสนับสนุนในการจัดทำบ้านพักคนชรา ซึ่งเรื่องบ้านพักคนชรานี้ โดยนอกจากจะ
คำนึงถึงคนไทยแล้ว เราก็ยังคำนึงถึงชาวต่างชาติด้วย  เพราะคนต่างชาติประทับใจในการ
ให้บริการในเรื่องของการรักษาพยาบาลของไทย ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับประเทศ
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ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พม่า ภูฏาน บังกลาเทศ พวกเขาล้วนบอกว่า ชอบที่จะมารักษาตัวที่
ประเทศไทย ตัวอย่างเช่น บางโรงพยาบาลอาจถูกเรียกว่าเป็น Bangladesh Hospital ด้วย
ซ้ำไป  

ผู้แทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประเด็นที่น่าจะมองคือหากเปิดเสรีด้านการบริการ ก็จะมีการเปิดเสรีด้านการลงทุน
ด้วย เพราะฉะนั้นอะไรที่เราเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและคนไทยนั้น ต่างชาติ
ในอาเซียนก็จะเล็งเห็นผลประโยชน์เช่นกัน การแข่งขันจึงมีแนวโน้มที่จะมากขึ้น ทั้งในแง่
การท่องเที่ยว บริษัทการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้าน ต่างก็มีความสามารถที่จะมาเปิด
เหมือนประเทศไทยได้ ดังนั้นเชื่อว่าการแข่งขันจะรุนแรงมากขึ้น ในแง่ของโรงพยาบาล
(Medical Hub) บางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องหมอที่เก่งและฝีมือดีนั้นจะไม่อยู่ในโรงพยาบาล
รัฐเช่น จุฬาฯ ศิริราช อีกต่อไป อาจจะพบว่าหมอเก่งๆ ย้ายไปอยู่ในโรงพยาบาลเอกชน   
ชั้นนำหมดแล้ว เพราะว่าเขารองรับชาวต่างชาติซึ่งสามารถให้ค่าใช้จ่ายได้มากกว่า อาจจะ
กลายเป็นประเด็นปัญหา ผมทราบมาจากอาจารย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า อาจารย์
หมอเก่งๆที่เดิมเคยมาสอนนั้น ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีเวลามาสอนแล้วจะมีอาจารย์ที่ระดับ
รองๆ ลงมา เนื่องจากอาจารย์หมอที่มีความชำนาญนั้นได้เงินค่าตอบแทนจำนวนมากจาก
โรงพยาบาลเอกชนทำให้ไม่มีเวลามาสอน อันนี้จะเป็นปัญหาที่รัฐอาจจะต้องมีนโยบาย  
ขึ้นมาเพื่อป้องกันปัญหานี้ในอนาคตครับ
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ท่านต้องการจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ

ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
ผมมองในมุ ม กว้ า งว่ า ในเรื่ อ งการให้ บ ริ ก ารในทางการ
แพทย์ ผมมองใน 2 มุมมองคือ มุมมองของ In bound คือเราจะ
ได้ประโยชน์จากต่างชาติทเี่ ข้ามารักษาในเมืองไทย เช่น โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์ทมี่ ปี ระเทศทางอาหรับเข้ามาใช้บริการ และโรงพยาบาล
บำรุงราษฎร์มีการสร้างที่พักอย่างหรูหราให้คนมาเฝ้าไข้ได้พัก แต่
ถ้าไปดูจากข้อมูลของ Joint Commission International ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยสหรัฐอเมริกา ที่ได้จัด
อันดับโรงพยาบาลทีไ่ ด้รบั มาตรฐาน ข้อมูลอาจจะเก่าหน่อย ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554
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เมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศในอาเซี ย นทั้ ง หมด ประเทศไทยมี โ รงพยาบาลที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐานจาก JCI ถึง 28 โรงพยาบาล ซึ่งถือว่ามากที่สุดในอาเซียนมากกว่าสิงคโปร์ที่มี
โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 22 แห่ง ตรงนี้จึงเป็นจุดขายของประเทศไทย     
ในอีกทางหนึ่ง
ส่วนอีกมุมหนึ่งผมมองในแง่ out bound คือการให้บริการทางการแพทย์ในลักษณะ
ของสถาบันเสริมความงามต่างๆ อย่างวุฒิศักดิ์คลินิก ก็ได้ไปเปิดตลาดที่ลาวมากกว่า       
1 สาขาแล้ว ทั้งนี้เนื่องมาจากกลุ่มประเทศ CLMV เหล่านี้มีเงินมากขึ้น เมื่อคนมีเงินรายได้
มากขึ้นก็จะหันมาดูแลสุขภาพ สุภาพสตรีก็นิยมเข้าคลินิกดูแลความงามของผิวพรรณ   
เป็นโอกาสของไทยอีกอย่างหนึง่ เพราะวิชาชีพแพทย์เป็นวิชาชีพเฉพาะทีเ่ ลียนแบบกันไม่ได้
ตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นอีกโอกาสหนึ่งของไทย ขอบคุณครับ
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ขอบคุณครับ ผมมีข้อมูลที่มาเสริมนะครับ เป็นข้อมูลจากทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ซึ่งได้ทำการศึกษาไว้ นโยบายจากรัฐบาลก็ต้องการส่งเสริมให้ไทยเป็น
Medical Hub อยู่แล้ว ตรงนี้ก็ค่อนข้างชัดเจน ไทยมีจุดแข็งที่สำคัญคือ มีแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานในระดับสากล  มีการให้บริการของคนไทย
ถือว่าดีและมีราคาที่ไม่แพง จึงทำให้มีชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการการรักษาพยาบาลของ
ไทยมากถึงปีละ 1.4 ล้านคน ในจำนวนนี้ร้อยละ 17 เป็นชาวญี่ปุ่น มีท่านใดต้องการจะ
เสริมบ้างหรือไม่ครับ 

ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สาขาของการบริการด้านการแพทย์เป็นสาขาหนึ่งในยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งทาง
สศค. ได้วิเคราะห์คู่แข่งของไทยใน ASEAN+3 โดยคู่แข่งของไทย คือ สิงคโปร์ เกาหลีใต้  
อย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปว่า จุดแข็งของประเทศไทยคือ การบริการทางการแพทย์
ของเรามีคุณภาพดี บริการดี และราคาไม่แพง เมื่อเปรียบเทียบกับทางสิงคโปร์ที่ถึงแม้เขา
จะมีรายได้จากการบริการทางการแพทย์ที่สูงกว่าไทย เพราะค่าบริการที่สูงกว่า แต่ไทยเรา
มีปริมาณของผู้เข้ามารับบริการมากกว่าสิงคโปร์ โดยที่รายได้ก็ใกล้เคียงกันไม่ต่างกันมาก  
เพราะฉะนั้นจึงเป็นจุดแข็งที่น่าสนับสนุน
แต่จุดอ่อนของไทย อย่างที่ท่านผู้แทนสภาหอการค้าฯ กล่าวไว้คือปัญหาสมองไหล
ของบุคลากรทางการแพทย์ เพราะหลังจากเปิดเป็นอาเซียนแล้ว ก็จะมีการเปิดเสรีทางด้าน
การบริการ ทำให้ 8 สาขาอาชีพที่รวมทั้งด้านบริการทางการแพทย์ด้วย อาจจะไหลไปสู่
ต่างประเทศที่มีค่าตอบแทนสูงกว่า เช่น สิงคโปร์ อย่างไรก็ดียังไม่น่าห่วงเท่าไรนัก เนื่องจาก
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สิ ง คโปร์ มี ข้ อ จำกั ด หลายๆ ประการ   เท่ า ที่ ท ำการศึ ก ษามาไทยมี ศั ก ยภาพที่ จ ะเป็ น
ศูนย์กลางการรักษาพยาบาลและการแพทย์ในอาเซียนได้  
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เป็นอีกสาขาที่เราสามารถเป็นศูนย์กลางได้ เราจะหารือกันต่อในสาขาด้านการ
ศึกษา ซึ่ง AEC จะเป็นโอกาสของเรา เพราะสถาบันการศึกษาของไทยถือว่ามีจุดแข็งใน
เรื่องของการให้บริการด้านการศึกษา แต่ในขณะเดียวกันก็มีการกล่าวถึงมาก ว่าระบบการ
ศึกษาของไทยเสื่อมและตกต่ำลงไปมาก ขณะนี้จึงมีการพูดถึงการปฏิรูปการศึกษา จึงอาจ
เกิดความไม่ชัดเจนว่า เรื่องการศึกษาเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนของเรากันแน่   ในวันนี้เรามี
อาจารย์จากหลายมหาวิทยาลัยที่อยู่ในสถาบันการศึกษา ท่านมองอย่างไร ว่าการศึกษาเรา
จะมี ศั ก ยภาพเพี ย งพอหรื อ ไม่ วั น นี้ เ รามี ส ถาบั น เทคโนโลยี พ ระนคร มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์   มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครับ

ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถ้าเราจะมองดูทั้งระบบการศึกษา ยังไม่แน่ว่าเป็นจุดอ่อนหรือจุดแข็งของเรา แต่
หากเจาะเป็นแต่ละสาขาวิชาไป ผมมองว่าบางสาขาถือเป็นจุดแข็ง เช่น การแพทย์ และ
โรงเรียนแพทย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยนั้น มีศักยภาพที่น่าจะเป็น Hub   
ทางด้านโรงเรียนแพทย์ในอาเซียนได้ ผมในฐานะที่มาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
จึงคิดว่าสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเกษตร ป่าไม้ ประมง และ การแปรรูป
อาหาร ล้วนเป็นสาขาวิชาที่ไทยมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางในอาเซียนได้เช่นกัน
น่าเสียดายที่ไม่มีผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผมคิดว่ามีประเด็นที่น่าสนใจ
ในอนาคตคื อ เรื่ อ งอาชี ว ศึ ก ษา (vocational school) ต่ า งๆ เพราะในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสหกรรมยานยนต์ที่ได้หารือกันไปในช่วงเช้า หากนักลงทุน      
จะย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศเพื่อนบ้าน แต่บุคลากรต่างๆ ของเขายังไม่พร้อม ผมคิด
ว่าการศึกษาแบบอาชีวศึกษาควรให้ความสำคัญและพัฒนา แต่เรายังคงมีปัญหาเรื่อง
ภาษา ถึงแม้ไทยจะมีโรงเรียนนานาชาติ มีหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัย แต่ผม       
ไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่ในสถาบันอาชีวศึกษา ที่มีหลักสูตรนานาชาติในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่จะรองรับการเปิด AEC ในขณะ
เดียวกันเราต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของการเปิดเสรีต่างๆ ในเรื่องการบริการ เพราะมี
มหาวิทยาลัยจากต่างประเทศต่างๆ มาเปิดสาขาในประเทศไทยมากมาย ทำให้เราต้องแข่งขัน
กับเขา ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาของไทยนั้น รับเงินงบประมาณ
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จากแผ่นดิน จึงถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของสถาบันการศึกษาว่าเราให้บริการการศึกษากับ
คนไทยเป็นหลักก่อน   ดังนั้นถ้าบอกว่าให้กับคนไทยเป็นหลักก่อน อาจเกิดคำถามว่าแล้ว
เปิดหลักสูตรนานาชาติไปทำไม ในส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เราบอกว่าเราเปิด
หลักสูตรนานาชาติให้กับเด็กไทย แต่ขณะเดียวกันเราต้องการให้นิสิตต่างชาติเข้ามาบ้างใน
ลักษณะการแลกเปลี่ยน เราไม่ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติใน
AEC แต่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความต้องการว่าในจำนวนร้อยละ 90 ของนิสิต
ต้องเป็นเด็กไทย  ส่วนผู้สอนจะเป็นไทยหรือต่างชาติขึ้นอยู่กับหลักสูตร แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ
เมื่อมีหลักสูตรนานาชาติก็จะทำให้คนต่างชาติสามารถเข้ามาเรียนได้ และเหตุที่เราต้อง
ปรับ semester ของเราให้สอดคล้องกับ AEC เพราะเราต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนนิสิต
นักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาเหล่านี้ ดังนั้นผมคิดว่าไทยมีโอกาสในบางสาขา และ
เรายังต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ เพื่ออนาคตครับ
อีกสาขาที่น่าสนใจคือ หลักสูตรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและโรงแรม ซึ่งสอดคล้องไป
กับธุรกิจบริการ ที่เรากล่าวมา หลักสูตรพวกนี้ผมเชื่อว่าชาวต่างชาติทั้งหลายใน AEC
ต้องการที่จะมาเรียนการบริการแบบไทย ว่าจะทำอย่างไรให้เขาสามารถผลิตบุคลากรที่
สามารถให้บริการกับนักท่องเที่ยวแล้วประทับใจเหมือนกับที่นักท่องเที่ยวมาเมืองไทย อันนี้
เป็นอีกสาขาที่ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาส
แต่ในขณะที่มีโอกาส ก็อาจจะมีปัญหาที่ตามมาเช่นกัน ซึ่งเราต้องตั้งรับให้ดี   เช่น
ในเรื่องของการที่เราอยากจะเป็นศูนย์กลางในการรักษาพยาบาล (Medical Hub) แต่เรา
ต้องเตรียมพร้อมเผชิญกับโรคต่างๆที่ได้เคยหายไปจากประเทศไทยแล้วนั้นอาจจะกลับมา
อีก ซึ่งเราเคยเจอปัญหาเหล่านี้แล้วจากการเกิดการข้ามพรมแดน ที่มีการข้ามเข้ามาใน
เรื่องของโรคทั้งของ คน สัตว์ และพืช จากการเปิดเสรีต่างๆ ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหว
เคลื่อนย้าย เมื่อช่วงเช้าเราได้พูดถึงสินค้าเกษตร บางทีก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะต้องมีอุปสรรค
ทางการค้าที่จะมากีดกัน แต่เป็นความจำเป็นที่ว่าไทยเราก็ต้องป้องกันตนเอง ในขณะที่ต่าง
ประเทศก็ต้องป้องกันตัวเขาเองเช่นกัน เพราะมีศัตรูพืชหลายชนิดเข้ามาสร้างความเสียหาย
มากมายในประเทศไทย ดังนั้นเราต้องมีความพยายามที่จะป้องกัน  ตัวอย่างใน 2-3 ปีที่
แล้ว เรามีปัญหาในกรณีมะพร้าว และมันสำปะหลัง ที่มีแมลงศัตรูพืชชนิดใหม่ๆ เข้ามา
สร้างความเสียหาย ดังนั้นการเปิดเสรีต่างๆ หรือการเคลื่อนย้ายต่างๆ มีทั้งโอกาสและ
ปัญหาที่จะตามมามากมาย ก็ขอฝากไว้เท่านี้ ขอบคุณครับ
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ขอบคุณครับ เชิญอาจารย์ท่านอื่นๆ ครับ ท่านมองอย่างไร เหลือท่านอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยเชียใหม่นะครับ ท่านคิดอย่างไรครับ
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ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดิฉันมองว่า ในส่วนของการศึกษานั้น เราเป็น Hub ได้ ถ้าเราแบ่ง AEC เป็น 2 ส่วน
คือ ภาคพื้นทวีป (Mainland) และประเทศหมู่เกาะทั้งหลาย (Archipelago) ในส่วนของ
ภาคพื้นทวีปนั้น กลุ่มเดียวกับเราคือ บรรดาประเทศ CLMV ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะเป็น
Hub ได้อย่างสบายมาก แต่ถ้านับรวมไปถึงประเทศหมู่เกาะทั้งหลาย เราจะต้องพยายาม
เพิ่มศักยภาพอย่างหนักเพื่อแข่งขันกับสิงคโปร์ 
ในส่วนของไทยเรา เดิมมีปัญหาเรื่องเวลาเปิดเทอม ซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวถึงไป
เมื่อสักครู่ นับจากปีนี้เป็นต้นไป เราขยับเวลาเปิดเทอมให้เป็นสากล ซึ่งจะกลายเป็นสิ่งที่
สะดวกสำหรับนักศึกษาไทยที่ไปเรียนต่างประเทศ และนักศึกษาต่างประเทศที่ต้องการมา
เรียนในไทย คำถามคือ ประเทศอื่นๆนั้นต้องการเข้ามาศึกษาในประเทศเราหรือไม่ คำตอบ
คือเขาเองก็ต้องการเข้ามาเรียน เขามองว่าไทยจะเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจ การเมือง
และด้านอื่นหลายๆด้านในอนาคต เพราะฉะนั้นเขาต้องการเข้ามาอยู่ในสังคมของเรา มา
เรียนรู้เราให้มากที่สุด หรือส่งคนของเขาเข้ามาเพื่อที่จะเรียนภาษาไทย แต่ปัญหาของเรา
คือหลักสูตรนานาชาติที่เปิดสอนรองรับความต้องการต่างๆเหล่านี้ยังมีน้อย และมีเฉพาะ
แค่ในระดับมหาวิทยาลัย แต่ในระดับอาชีวศึกษาซึ่งอันที่จริงมีความเข้มแข็งมากในทาง
วิ ช าการสายอาชี ว ะ เพราะสามารถพั ฒ นาไปสู่ ร ะดั บ โลกได้ ยกตั ว อย่ า งจากรายการ
โทรทัศน์ช่องหนึ่ง จะเห็นว่าสถาบันอาชีวศึกษาเขาพัฒนาฝีมือแรงงานไปไกลมาก ซึ่งจุดนี้
จะเป็นโอกาสอย่างมาก ถ้าหากสามารถขยับไปสู่การเปิดหลักสูตรนานาชาติได้
ส่ ว นจุ ด อ่ อ นของการศึ ก ษาไทยคื อ ภาษาอั ง กฤษ เรายั ง ไม่ แ ข็ ง แรงเมื่ อ เที ย บกั บ
สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ทำให้นักศึกษาที่ต้องการจะเรียนในระบบภาษาอังกฤษไป
ด้วยนั้น เขาเลือกไปประเทศเหล่านั้นมากกว่าที่จะมาไทย รวมถึงเด็กไทยที่มีความต้องการ
ที่จะเรียนต่อ ก็จะเลือกไปสิงคโปร์เป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกัน ภาษาไทยก็ยังเป็นภาษาที่
ประเทศ CLMV ยังให้ความสำคัญมาก และต้องการเข้ามาเรียน ตัวอย่างเช่น นักศึกษาที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็จะมีนักศึกษาจากเวียดนามและลาวเข้ามาเรียน ซึ่งไม่ได้อยู่ใน
ส่วนของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน แต่เป็นการเข้ามาเรียนหลักสูตรของเราอย่างเต็ม  
รูปแบบ นอกจากนั้นยังมีนักศึกษาจากจีนตอนใต้ ที่ได้ทุนจากรัฐบาลของจีนเข้ามาเรียน     
เช่ น กั น ดิ ฉั น ได้ ส อบถามนั ก ศึ ก ษาเหล่ า นั้ น ว่ า ทำไมจึ ง มาเรี ย นที่ เ มื อ งไทย ทำไมไม่ ไ ป
สิงคโปร์หรือยุโรป อเมริกา ซึ่งนักศึกษาก็ได้ให้เหตุผลว่าเพราะราคาถูกกว่า และในประเทศ
ของเขานั้นมีนักลงทุนและนักท่องเที่ยวไทยเข้าไปจำนวนมาก เพราะฉะนั้นสังคมในประเทศ
ของเขาจึงต้องการฝึกคนให้เรียนรู้ภาษาไทย และให้เข้ากับคนไทยให้ได้มากขึ้น ในขณะที่
มองในแง่อนาคตส่วนตัวของนักศึกษาเขามองว่า คนในประเทศเขาที่มีความสามารถใช้
ภาษาไทยได้ดีมักมีโอกาสได้งานดีๆที่เงินเดือนสูงๆ เขาจึงต้องการมีโอกาสเช่นนั้น   
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โดยปกติในวงการการศึกษาไทยในอดีต มักมองว่าเราเป็นฝ่ายรับหรือเป็นฝ่าย   
ด้อยกว่าตลอดเวลา แต่โอกาสใน AEC มันทำให้สถานการณ์เปลี่ยนไป เราเป็นฝ่ายที่เขา
ต้องการดึงดูดเราไปเช่นกัน และต้องการสร้างรายได้จากเราเช่นเดียวกัน ฉะนั้น เราอาจจะ
ใช้จุดนี้ เปิดหลักสูตรที่จะเอื้ออำนวยต่อเขา อย่างเช่นที่ท่านอาจารย์แนะนำมา ในเรื่องของ
การท่ อ งเที่ ย ว การโรงแรมหรื อ ธุ ร กิ จ ที่ จ ะนำไปต่ อ ยอด   อย่ า งเช่ น ในกรณี ก ารแพทย์
สาธารณสุข ก็อาจจะเปิดหลักสูตรพวกนี้ให้มากขึ้นและครอบคลุม เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้
นักศึกษาต่างชาติเข้ามาได้เช่นกันค่ะ
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ขอบคุณครับ ตอนนี้ในเรื่องการศึกษา ผมขอถามทางกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องการ
ศึกษานะครับ ท่านมองอย่างไร ครับ

ผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หากมองในแง่การศึ กษานั้ น มี ค วามเป็ นไปได้ ที่เราจะเป็นศู นย์กลางอยู่แ ล้ วใน
อาเซียน อย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปแล้วในส่วนของตลาดของ CLMV ส่วนหนึ่งที่ทาง
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทำงานร่วมกับผูป้ ระกอบการ ในแง่โรงเรียนนานาชาตินนั้
พวกเขาเห็นว่าตลาดทางอาเซียน เขาถือว่าเป็นตลาดเป้าหมายที่จะเข้าไปขยายและจะ   
ไปหาพันธมิตรเพื่อเปิดหลักสูตรร่วมกัน ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มีการมาร่วมกับ
กรมฯ เมื่อเร็วๆนี้ที่จะไปเจาะตลาด ทำให้ผู้คนในเหล่าประเทศอาเซียนรู้จักมหาวิทยาลัย
มหิดลมากขึ้น และสนใจที่มาศึกษาต่อในเมืองไทยด้วยส่วนหนึ่ง จึงสนใจที่จะหาพันธมิตร
ที่จะไปเปิดหลักสูตรร่วมกัน ดังนั้นเมื่อมองในด้านธุรกิจการศึกษาถือว่ายังเป็นโอกาสอยู่ค่ะ
ดิฉันขอเพิ่มในส่วนของร้านอาหารไทย ถ้ามองในตลาดอาเซียนนั้นถือว่ามีศักยภาพ
แต่ก็ควรถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนเช่นกันคือ อาเซียนเดิม 5 ประเทศนั้น มีการเข้าไปเปิดร้าน
อาหารไทยแล้วค่อนข้างมาก และมีหลายร้านที่ได้รับความนิยมมีชื่อเสียง และได้มีการมอบ
เครื่องหมาย “Thai Select” คือเครื่องหมายมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการส่งออก มอบให้กับ
ร้านอาหารไทยในต่างประเทศทีผ่ า่ นการตรวจสอบจากคณะกรรมการ โดยการใช้หลักเกณฑ์
พื้นฐานของการประกอบอาหารไทยและการบริการที่แสดงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของ
อาหารไทยได้อย่างเหมาะสม อาทิเช่น การใช้วัตถุดิบ เครื่องปรุง และเครื่องเทศ รวมถึง
ลักษณะของอาหารถูกต้องตามประเภทของอาหารไทย ซึ่งรสชาติของอาหารนั้น อาจมี
ความเหมือนหรือแตกต่างจากอาหารไทยในประเทศไทย เนือ่ งจากรสชาติของอาหารแต่ละร้าน
ย่อมมีเอกลักษณ์ทตี่ า่ งกันตามตำรับของร้านอาหารหรือพ่อครัวแม่ครัว การรับรองคุณภาพนี้
จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคชาวต่างชาติที่จะได้รับประทานอาหารไทยที่ม
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เอกลักษณ์ความเป็นไทยเหมือนดั่งที่ได้รับประทานในประเทศไทย ในสิงคโปร์มีการเปิดร้าน
อาหารไทยแบบแฟรนไชส์คือ Thai express ของทางเครือ Minor group เป็นต้น ส่วน
มาเลเซียแม้จะมีร้านอาหารไทยมากมาย แต่จะเป็นระดับล่าง ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีร้านที่ได้
ไทยซีเล็คท์ ในขณะอินโดนีเซียก็มีบ้างเล็กน้อย
ส่วนในประเทศ CLMV ที่ทางกรมฯ ไปศึกษามาพบว่า ลักษณะอาหารของเขา   
ค่อนข้างคล้ายเรามาก ดังนั้นการจะส่งเสริมร้านอาหารไทยใน CLMV จึงยังมีข้อจำกัดอยู่
โดยเฉพาะในกรณี ข องเวี ย ดนามที่ เ ราไปร่ ว มทำร้ า นอาหารกั บ ที่ นั่ น ทางด้ า นนั ก ธุ ร กิ จ
เวียดนามซึ่งถือหุ้นตามกฎหมายเวียดนามเขาจะถือหุ้นมากกว่าคนไทย เมื่ออาหารไทย
เป็ น ที่ นิ ย มมากนั้ น เขามั ก จะทิ้ ง หุ้ น ส่ ว นไทยแล้ ว ไปทำเอง จึ ง เป็ น สาเหตุ ที่ ภ าคเอกชน       
ไม่ค่อยนิยมไปลงทุนเปิดร้านอาหาร
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ขอบคุณนะครับ สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เชิญอาจารย์เลยครับ

ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอย้อนกลับไปเรื่องของการบริการทางการแพทย์นะคะ เนื่องจากไทยเราชินกับการ
รองรับผู้ใช้บริการที่ร่ำรวยจากประเทศตะวันออกกลางและญี่ปุ่นเสียมาก เช่น ในเชียงใหม่
มีหลายโรงพยาบาลที่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับที่พูดภาษาเหล่านั้นได้ ช่วงหลังๆ มีป้ายภาษา
ญี่ ปุ่ น และภาษาจี น เพิ่ ม ขึ้ น มา แต่ จ ากการสั ง เกตจากประสบการณ์ ที่ ดิ ฉั น ไปลงพื้ น ที่
ชายแดน อ.แม่สาย นั้นพบว่า มีอย่างที่ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์พูดถึงคือเริ่มมีคลินิกไปเปิด
คือ หลายๆ คลินิกนั้นไม่มีศักยภาพเท่าที่ท่านยกตัวอย่างมาคือวุฒิศักดิ์คลินิก ที่สามารถไป
ลงทุนประเทศเปิดคลินิกในต่างประเทศโดยตรง แต่คลินิกเหล่านี้จะไปตั้งอยู่ขอบๆ ตาม
ตะเข็บชายแดน คือตามเมืองที่เป็นด่านการค้าสำคัญๆ ตัวอย่างเช่น แพทย์ผิวหนัง หรือ
หมอที่รักษาสิวฝ้าเก่งๆ ใน จ.เชียงใหม่ มักจะไปเปิดคลินิกในบริเวณใกล้ด่าน อ.แม่สาย  
ดิ ฉั น จึ ง ถามว่ า คุ้ ม หรื อ ที่ จ ะทิ้ ง เวลาวั น หยุ ด เสาร์ อ าทิ ต ย์ แ ล้ ว ขั บ รถไปเพื่ อ รั ก ษาสิ ว ให้    
สุภาพสตรีจากประเทศเพื่อนบ้าน คุณหมอท่านหนึ่งตอบว่าคุ้มมาก เพราะบางสัปดาห์นั้น
เขาได้เงินเท่ากับที่ทำงานทั้งเดือนใน จ.เชียงใหม่ เพราะฉะนั้นดิฉันจึงคิดว่าจะมีความ   
เป็ น ไปได้ ห รื อ ไม่ ที่ ท างภาครั ฐ จะมี ม าตรการส่ ง เสริ ม หรื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ ส่ ง เสริ ม ให้       
คุณหมอไปเปิดคลินิกตามเมืองที่เป็นด่านการค้าสำคัญๆ หรือด่านชายแดนต่างๆ ให้กับ
บรรดาชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่เขาสนใจมาเช้าเย็นกลับ เพราะลูกค้าจาก
ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้มีจำนวนไม่น้อยที่มีศักยภาพและกำลังซื้อที่จะส่งเสริมธุรกิจ    
การแพทย์ในลักษณะนี้ 
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ขอบคุณครับ เราไปต่อในสาขาอื่น ที่กล่าวไปแล้วนี้เป็นสาขาที่ถูกมองว่าเป็นจุดแข็ง
ของไทย แต่จะมีบางสาขาที่ถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนคือ สาขาที่ไทยไม่พร้อมและมองว่าอาจ
จะประสบปัญหาในการแข่งขันที่สูงขึ้น คือ โทรคมนาคม การเงิน ประกันภัย โลจิสติกส์
เป็นต้น วันนี้เรามีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ผมจึงขอเรียนถามว่าท่านคิดอย่างไร
เชิญ ผู้แทนจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ครับ

ผู้แทนทีโอที

ในส่วนของทีโอที ได้มีการเตรียมยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐาน และได้มีการจัดทำโครงการระบบเคเบิ้ลใต้น้ำระหว่างประเทศเพื่อรองรับการให้
บริการบรอดแบรนด์อินเตอร์เน็ต (Broad brand internet) ระหว่างประเทศที่มีอัตราการ
เติบโตสูงขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงเรื่องการเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสาร และเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันด้าน ICT ของประเทศไทย และเป็นการเชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศสมาชิกใน
อาเซียน ในการนี้ระบบเคเบิ้ลใต้น้ำจะเป็นการเชื่อมต่อโดยตรงจากประเทศไทยไปยัง
ประเทศที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของโลก ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น
และฝรั่งเศส ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมตัวเพื่อรองรับกับ AEC
ในศู น ย์ ฝึ ก อบรมของที โ อที นั้ น เรามี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ การจั ด อบรม
หลั ก สู ต รต่ า งๆ ให้ แ ก่ บุ ค คลด้ า น ICT ในภาคเอกชนและภาครั ฐ ทั้ ง ในประเทศและ        
ต่างประเทศ
ที โ อที ไ ด้ มี ก ารส่ ง ผู้ แ ทนร่ ว มกั บ กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
(Ministry of Information and Communication Technology) หรือ ICT ไปประชุมระดับ
รัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN Telecommunications
and IT Ministers หรือTELMIN) ที่ผ่านมาเราได้เสนอ Study on Cloud computing in
ASEAN for ICT framework and policy recommendation infinitive คือ โครงการที่ได้รับ
งบประมาณจากประเทศญี่ปุ่น สิ่งที่จะได้จากโครงการนี้คือเป็นการศึกษาแนวทางการใช้
Cloud computing ในประเทศไทยและในอาเซียน ทั้งในเชิงนโยบายและในแง่มุมของ
เทคโนโลยี ด้ า นต่ า งๆ   โดยจะเป็ น กรอบการวิ จั ย เพื่ อ ให้ ป ระเทศสมาชิ ก ในอาเซี ย นใช้        
เป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป
ก่อนหน้านี้เรามีการพยายามเสนอโครงการเกี่ยวกับ Internet gateway ซึ่งเป็น
gateway ภาคพื้ น ดิ น ใน Mainline ที่ เ ชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งในภาคพื้ น ดิ น นอกเหนื อ จากที่
สิงคโปร์ มาเลเซียเป็นอยู่ตอนนี้ แต่ที่ผ่านมาโครงการที่เราเสนอนั้น มักจะไม่ค่อยได้รับ   
การสนับสนุนเท่าใด ขอบคุณค่ะ
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ขอบคุณครับ ทางหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีอะไรจะเพิ่ม
เติมหรือไม่ครับ

ผู้แทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับภาคบริการที่คิดว่าจะมีปัญหานั้น ผมคิดว่าปัญหาจะเกิดกับผู้ประกอบการ
ในเรื่องการเงินการธนาคาร เพราะของไทยนั้น ดูเหมือนว่าอย่างไรก็จะยังไม่พร้อม อยากจะ
ขอเลื่อน แต่สำหรับภาคการค้าสินค้าและภาคอุตสาหกรรมนั้น มองว่าถ้ามีการเปิดเสรี  
ทางด้านการเงิน ต้นทุนทางการเงินจะลดลง เพราะว่าเราดูตัวอย่างที่สิงคโปร์ที่มีการเปิดเสรี
ทางการเงิน ทำให้ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับดอกเบี้ยเงินฝาก อยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 1.5 ในขณะทีป่ ระเทศไทยส่วนต่างอยูท่ รี่ อ้ ยละ 4-5 ประเด็นหนึง่ คือ ธนาคารส่วนใหญ่
ที่นี้เชื่อแน่ว่าจะไม่มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นมา ทำให้มีการรวมตัวกัน จึงค่อนข้างจะทำกำไรสูงกว่า   
ที่ควรจะเป็น แต่หากถามทางธนาคาร ทางธนาคารก็จะบอกว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้น แต่
คำถามคือทำไมสิงคโปร์มีช่องว่างของส่วนต่างค่อนข้างน้อยคือ อยู่ที่ 1.5 หรือไม่เกิน 2    
แต่ไทยอยู่ที่ 4-5 ครับ
ส่ ว นที่ คิ ด ว่ า เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคคื อ เรื่ อ งของการประกั น ภั ย ถ้ า ประกั น ภั ย     
เปิดเสรี ผู้ประกอบการไทยอาจได้รับผลกระทบ แต่สำหรับผู้บริโภคก็จะได้ผลประโยชน์
เพราะเชื่อว่าเบี้ยประกันน่าจะถูกลง หากมีการแข่งขันมากขึ้น
ส่วนในแง่โลจิสติกส์ผมมองว่า สมาคมโลจิสติกส์พูดเสมอว่าหากเปิดเสรีปีหน้านี้คือ
เมื่อสามารถลงทุนได้ 70% แล้วสิ่งที่ตามมาคือ บริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนในสิงคโปร์    
จะกลายเป็นบริษัทสิงคโปร์ แล้วการแข่งขันจะค่อนข้างรุนแรงมากขึ้น ผู้ประกอบการไทย
คิดว่าเขาอาจจะสู้ไม่ได้
ส่วนการก่อสร้างคิดว่าสมาคมก่อสร้างไทยที่เคยได้คุยด้วยนั้นค่อนข้างจะแข็งแรง
เขาคิดว่าเขาสู้ได้ถ้าเราเปิดเสรีจัดซื้อจัดจ้างกับกลุ่มประเทศในอาเซียน ส่วนตัวผมคิดว่า
บริษัทก่อสร้างไทยน่าจะมีโอกาสทำธุรกิจได้มากในประเทศอื่นในอาเซียน  ขอบคุณครับ
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ขอบคุณผู้แทนจากสภาหอการค้าครับ  เรามาต่อในภาคโทรคมนาคม เมื่อสักครู่ทีโอ
ทีได้เสนอความคิดเห็นไปแล้ว มีท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ
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เราเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมระหว่ า งประเทศและในประเทศ ที่ ไ ปทั้ ง ฝั่ ง
มหาสมุทรเอเชีย-แปซิฟิก สำหรับปัญหาที่อาจเป็นไปได้คือมีการแข่งขันสูงขึ้นบ้าง เมื่อดู
จากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่แข็งแกร่ง มาตั้งศูนย์ในเมืองไทย โดยทาง CAT เองจะมีการไป
ตั้งศูนย์ที่ต่างประเทศบ้าง ตอนนี้ทำไปแล้วที่ลาวและพม่า ส่วนภายในปีนี้ก็จะไปตั้งศูนย์   
ที่สิงคโปร์ด้วย 
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ทาง CAT ได้ซื้อระบบโลจิสติกส์มาตัวหนึ่ง เราเป็น
รัฐวิสาหกิจที่จะทำงานเป็นภาคปฏิบัติ ซึ่งเรากำลังเสนอขอเปิดบริการอยู่ และเรื่องที่ไทย
ต้องการเป็น Hub ใน AEC นั้น อันที่จริงก็จะเกี่ยวข้องกับ e-commerce ที่เป็นอีกหัวข้อหนึ่ง  
โดยระบบนี้จะเป็นระบบคล้าย ETI และในระบบนี้ก็จะมี module ซึ่ง CAT มีอยู่ 2 module
คือ module e-order โดยระบบ e-order จะเป็นระบบคล้ายๆ ระบบซื้อ โดยในระบบนี้    
เราได้ ไ ปคุ ย กั บ ภาคส่ ว นต่ า งๆเบื้ อ งต้ น บ้ า งแล้ ว หากได้ ร ะบบนี้ ม าจะสามารถส่ ง เป็ น
transection ออกไปคือเป็นข้อความหรือ messaging ออกไป เพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย
โดยคิดจะเป็นราคา transection และตัวระบบสามารถ interphase ให้เข้ากับ ERP ไม่ว่า
จะเป็น SAP หรือ localได้   ข้อดีคือ หากเป็น process เดียวกันคือไม่ต้องใช้คนในการส่ง
fax หรือโทรศัพท์ โดยระบบนี้จะสามารถวิ่งเข้าไปในระบบได้เลย ในการสั่งซื้อ สั่งจ้าง      
ซื้อขายเช่นนี้ จะลดการสิ้นเปลืองการใช้แรงงานคนได้ในระดับหนึ่ง  สำหรับอีกตัวหนึ่งเรา
ซื้อ module หนึ่ง คือ Testability module จะเป็นระบบเหมือนตรวจสอบการตรวจสินค้า
ซึ่งได้เคยไปคุยกับทางไปรษณีย์ไทย และทางสมาพันธ์โลจิสติกส์มาแล้ว เพราะทั้งสอง
หน่วยงานนั้นมีภาคขนส่งอยู่มาก ถ้าจะทำหลายๆอุตสาหกรรมกันนั้น ไม่สามารถทำได้
เพราะเรามีคนน้อย จึงคิดกันว่าจะทำทีละอุตสาหกรรมไปเรื่อยๆ และเชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่ม
ต้นที่ดี โดยตัว e-order นี้ ที่ประเทศจีนได้เอาระบบนี้ไปใช้ในภาคมือถือและกลายเป็น Hub
ของจีนไปแล้ว เพราะระบบตัวนี้ทาง CAT อยากจะทำ โดยหากใช้ตัวนี้โดยมีภาคส่วนต่างๆ
เข้ า มาช่ ว ยนั้ น ก็ จ ะสามารถใช้ เ ป็ น Hub ใน e-commerce ได้ ด้ ว ยในอนาคตนะครั บ
ขอบคุณครับ
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ขอบคุณครับ มีท่านใดอยากจะเสริมในภาคโทรคมนาคมบ้างหรือไม่ครับ อีกภาค
หนึ่งที่เราอาจมีปัญหาในการแข่งขันคือ ภาคการเงิน ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์
ก็ได้ระบุว่า ธุรกิจภาคการเงิน สถาบันการเงินต่างๆ ของเราอาจจะประสบกับการแข่งขัน   
ที่ สู ง ขึ้ น ดั ง นั้ น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ไ ม่ เ ราไม่ ก ล้ า พู ด คื อ เราจะเป็ น ศู น ย์ ก ลางการเงิ น ของอาเซี ย น          
นั่นหมายความว่าเรามีจุดอ่อนในด้านนี้ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับสิงคโปร์
และมาเลเซีย จึงใครขอเรียนถามท่านผู้แทนจากภาคการเงินโดยตรง ขอเชิญครับ
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ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้ อ มู ล ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยตรงกั บ รายงานของกระทรวงพาณิ ช ย์ คื อ       
ต้องเรียนก่อนว่าการทีจ่ ะเป็น Hub ได้ ถ้าศึกษาตามรายงานของต่างประเทศเรือ่ งบูรณาการ
ทางการเงินหรือ financial integration ปัจจัยสำคัญที่จะเกิดเป็น Hub ได้ ปัจจัยที่หนึ่งคือ
ปริมาณการค้าและการลงทุน (trade and investment) ระหว่างกัน มันต้องมากระดับหนึ่ง
เนื่องจากว่าส่วนใหญ่การทำธุรกรรมของธนาคารเขามักจะตามลูกค้าออกไปให้บริการ
เหมือนอย่างทีช่ ว่ งหนึง่ ธนาคารต้องการทีจ่ ะออกไปต่างประเทศเยอะมาก แต่หลายรายก็ตอ้ ง
ผิดและกลับมาตั้งฐานที่เมืองไทย เพราะอย่าลืมว่าธุรกิจหลักของธนาคารคือเรื่องของการ
ปล่อยกู้หรือการทำธุรกรรมระหว่างกัน ซึ่งธนาคารก็อาจจะไม่เข้าใจความเสี่ยงทางธุรกิจ
ของคนท้องถิ่นในต่างประเทศ เพราะฉะนั้นจึงเป็นความเสี่ยงที่ธนาคารของไทยต้องแบกรับ
ปัจจัยทีส่ องคือ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ถ้าดูแล้วต้องยอมรับว่าการเมือง
ในช่วงที่ผ่านมาทำให้ GPD เฉลี่ยของไทยมันไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับสิงคโปร์หรือแม้แต่
อินโดนีเซีย เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตอนนี้จะเป็น hub ได้ไหม คงต้องตอบว่ามันก็คงจะไม่ใช่
ตอนนี้ 
ปัจจัยที่ที่สามคือ ความสามารถในการแข่งขันการให้บริการทางการเงิน ถ้าสังเกต
สิ ง คโปร์ ห รื อ มาเลเซี ย เขามี ค วามสามารถที่ จ ะให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น ที่ ห ลากหลาย      
มากกว่าไทย ความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์มันมากกว่า แต่แน่นอนว่ามันมีความเสี่ยงที่เพิ่ม     
สูงมากขึ้นเช่นเดียวกัน อย่างสิงคโปร์เขาสามารถทำได้เพราะว่าเขามีตลาดการเงินที่ใหญ่
และมีความพร้อมเรื่องการกำกับดูแลมากกว่า ต้องยอมรับสำหรับมาเลเซียเองเขามีจุดขาย
เรื่องบริการพิเศษคือธนาคารฮาลาล หรือ  Halal Bank เขาจึงสามารถใช้บริการพิเศษนี้เป็น
ปัจจัยดึงดูดได้ 
โดยหลักๆ อยากจะฝากว่า การดูว่าเราจะเป็น hub ได้ไหม คงต้องรอให้การค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศของไทยเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่ง และต้องมีการพัฒนาการบริการ
ทางการเงินของสถาบันทางการเงินของไทยให้มากขึ้นค่ะ
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ขอบคุณครับ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ท่านมองเรื่องนี้อย่างไรครับ วันนี้มีอยู่หลาย
หน่วยในกระทรวงการคลัง ที่ผมได้เรียนไปแล้วในวันนี้คือ กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร
กรมธนารักษ์ และ สศค. ท่านมองอย่างไรในเรื่องภาคการเงินของเราครับ
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ผู้แทนกระทรวงการคลัง

ภาคการเงินของไทย ถ้ามองในภาพรวมถือว่าค่อนข้างดี แต่ว่าการที่จะเปิดเสรี      
เราค่ อ นข้ า งที่ จ ะระมั ด ระวั ง ตั ว เนื่ อ งจากเรามี ป ระสบการณ์ จ ากวิ ก ฤตการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น        
เมื่อปีพ.ศ.2540 แต่ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้พยายามที่จะสนับสนุนสถาบันการเงินที่มี
ศักยภาพให้ไปเปิดธุรกิจเชิงรุกในประเทศ CLMV ซึ่งได้เคยศึกษากันว่าไทยจะสามารถเป็น
“สปริงบอร์ด” (springboard) ทางการเงินคือให้นักลงทุนหรือสถาบันการเงินเข้ามาที่ไทย
แล้วจึงไปต่อยัง CLMV ได้หรือไม่ ตอนนีไ้ ด้ศกึ ษากันอยูว่ า่ มันจะมีผลกระทบเชิงบวกเชิงลบ
อย่างไร แต่อย่างทีท่ า่ นผูแ้ ทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวไปแล้ว ว่ายังมีขอ้ ถกเถียง
กันว่าจะต้องเป็นธุรกิจที่เป็นลูกค้าออกไปก่อนหรือว่าต้องเป็นสถาบันการเงินออกไปก่อน
แล้วค่อยให้ธุรกิจตามไป ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่ายังสรุปไม่ได้ว่าควรจะไปด้วยกันหรือว่า
ใครไปก่อนไปหลัง จึงกลายเป็นความเสี่ยงที่ว่าถ้าธนาคารออกไปก่อน ธนาคารก็อาจจะ
ขาดทุนต้องกลับบ้าน หรือว่าถ้าธุรกิจออกไปก่อนพอไปถึงต้องเผชิญกับต้นทุนทางการเงินทีส่ งู
จึงกลายเป็นข้อทีย่ งั ถกเถียงกันอยูใ่ นทีป่ ระชุมนะครับ
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มีทา่ นใดต้องการจะเสริมในประเด็นนีค้ อื เรือ่ งภาคการเงินของเราใน AEC ศักยภาพ
ของไทยในการที่จะเป็นศูนย์กลางการเงินในอาเซียนเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีเราไปสู  ่
เรื่องอื่นๆ อันที่จริง มันมีเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญคือเรื่องโลจิสติกส์ แต่ผมอยากจะเอาไปรวม
กั บ เรื่ อ งใหญ่ ที่ เ รามาคุ ย กั น ในวั น นี้ เป็ น เรื่ อ งสุ ด ท้ า ยคื อ เรื่ อ งโครงสร้ า งพื้ น ฐานหรื อ
infrastructure ในประเด็นไทยกับการเป็นศูนย์กลางด้านโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียน    
ไทยกับการเป็นศูนย์กลางทางด้านคมนาคมขนส่งของอาเซียน 
ผมมีแผนที่ที่ผมรวบรวมมา จะเริ่มจาก Master Plan on ASEAN Connectivity      
ซึง่ ไทยเราได้ผลักดันมากเป็นพิเศษ โดยเราหวังว่าการเชือ่ มโยงในอาเซียนทางด้านคมนาคม
ขนส่งต่างๆ จะทำให้ไทยเราเป็นศูนย์กลาง ไทยจึงผลักดันเป็นพิเศษ ดังจะเห็นจากแผนที    ่
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทยจะเห็นว่าสามารถเชื่อมต่อกับอีก 6 ประเทศอาเซียน เริ่มตั้งแต่
ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ลงไปทีม่ าเลเซีย และสิงคโปร์ ทัง้ 7 ประเทศนี้ เชือ่ มกันได้
หมด มีเพียง 3 ประเทศเท่านั้นที่เป็นเกาะที่ไทยเชื่อมต่อไม่ได้ คือ อินโดนีเซีย บรูไน และ
ฟิลิปปินส์ แต่มาเลเซียเขามีแผนที่จะสร้างสะพานเชื่อมกับเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย    
แต่หลักๆ แล้วถ้าจะดูจากโครงข่ายการคมนาคม ซึ่งผมอาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากทาง      
ผู้แทนกระทรวงคมนาคมนะครับ ผมขอเกริ่นนำว่าที่คือแผนที่ แผนงานโครงการต่างๆ ที่เรา
หวังว่าจะเกิดขึน้ ภายในอนาคต นีค้ อื เส้นทาง “ระเบียงตะวันตก-ตะวันออก” หรือ East-West
Corridor จากเมียวดี ของพม่ามาที่ อ.แม่สอด จ. ตาก ผ่าน จ. พิษณุโลก มาที่ จ.ขอนแก่น
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แล้วไปทะลุที่ จ.มุกดาหาร ออกไปยังแขวงสะหวันนะเขต ของลาวแล้วไปถึงเมืองดานัง  
ของเวียดนาม แล้วก็มี “ระเบียงตอนใต้” หรือ Southern Corridor ที่หวังว่าจะมีการทำถนน
และรถไฟจากทาง เมืองทวาย ของพม่าเข้ามาที่ จ.กาญจนบุรี แล้วเข้าสู่กรุงเทพฯออกที่
จ.ฉะเชิ ง เทรา แล้ ว เชื่ อ มไปยั ง กั ม พู ช าแล้ ว ก็ ไ ปที่ เ วี ย ดนาม ส่ ว น “เส้ น เหนื อ -ใต้ ” หรื อ   
North-South Corridor เริ่มจากจีนลงมา ผ่านพม่า ลาว มาไทย แล้วอาจจะไปทะลุไป
มาเลเซีย สิงคโปร์ อันนี้ก็เป็นทางถนน นับว่าเป็นโชคดีของประเทศไทยที่มีที่ตั้งในทาง
ภู มิ ศ าสตร์ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางของอาเซี ย นในภาคพื้ น ทวี ป ซึ่ ง แน่ น อนว่ า สิ่ ง ที่ ต ามคื อ การ
คมนาคมขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางบก ทางอากาศเราก็หวังว่าไทยจะเป็นศูนย์กลาง  
เช่นกัน แต่ว่าก็คงจะไม่ง่ายนัก เพราะว่าเรามีสิงคโปร์เป็นคู่แข่งสำคัญ นอกจากนั้นเป็น  
รายละเอียด ทางรถไฟมี 2 เส้นด้วยกันนะครับ เส้นแรกคือ คุนหมิง-สิงคโปร์ แล้วอีกเส้นหนึง่
คือหนานหนิง-สิงคโปร์ ซึ่งเส้นที่สองผ่านเวียดนามแล้วก็มาเข้าไทย มาที่กรุงเทพฯ แล้ว    
ลงไปถึ ง มาเลเซี ย สิ ง คโปร์ ขณะนี้ มี ช่ ว งที่ ท างรถไฟยั ง รอการก่ อ สร้ า งเพิ่ ม เติ ม คื อ จาก
จ.กาญจนบุรีไปพม่า แล้วก็อีกเส้นหนึ่งคือไทยไปกัมพูชา นี่เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก     
เราเริ่มจากการคมนาคมทางบกก่อนแล้วกันนะครับ ท่านมองอย่างไรครับ เชิญครับ

ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก
ถ้าเรามองเป็นเรื่องฮาร์ดแวร์ (Hardware) ถ้าพูดถึงเรื่องเส้นทาง เรื่องการก่อสร้าง
ถนน ทางรถไฟ ที่เป็นเส้นทาง East-West และNorth-South ทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ
เพื่อจะเชื่อมเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้ไม่มีจุดที่ขาดการเชื่อมต่อ (missing link) ให้ได้
มาตรฐานที่เทียบกับประเทศเพื่อนบ้านได้ เรามีความพร้อมแน่นอน ส่วนที่ลึกลงไปกว่านั้น
คื อ เรื่ อ งโครงสร้ า งพื้ น ฐานยั ง ไม่ พ อที่ จ ะทำให้ มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า และบริ ก ารหรื อ       
คน เป็นเรื่องซอฟต์แวร์ (Software) ซึ่งได้เรียนไปเบื้องต้นว่า คือการจัดทำความตกลงเป็น
อนุสัญญาหรือบันทึกความเข้าใจ ซึ่งในแต่ละกรอบความร่วมมือจะมีร่วมกันใน GMS เราก็
มีการเจรจาทำความตกลงในกรอบของ GMS ซึ่งจะมีจีนมาร่วมด้วย มีกฎกติกาว่าเราจะ
เอารถข้ามแดนผ่านแดนกันอย่างไร มีข้อจำกัด มีโควตาหรือขนาดสัดส่วนของรถอะไร    
การอำนวยความสะดวกที่ด่านพรมแดน เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรจะต้องให้บริการอะไร      
ให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เหล่านี้เป็นเรื่องซอฟต์แวร์ คือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่
อนุญาตให้รถเข้า-ออกเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว เพื่อตอบสนองและใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพื้นฐานให้ดีที่สุด  
ถ้าเรามองว่าเราพร้อมไหม ในขณะที่ภาครัฐกับภาคเอกชนก็เร่งเจรจากันอยู่ ต้องดู
อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันว่าในที่สุดแล้ว ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความพร้อมของ
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กฎกติกาหรือความตกลงที่เรามี เอื้อประโยชน์ให้กับใคร อันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้อง
มองลึกลงไปว่าประโยชน์ทเี่ ราทำมันตกกับสินค้าและบริการของไทยใช่หรือไม่ ผูป้ ระกอบการ
ขนส่งของไทยจะมีปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือพอเราทำอย่างนี้แล้วก็จะทำให้
บริษัทใหญ่ๆ เห็นส่วนแบ่งที่เขาจะมาเล่นในเกมของการขนส่งในภูมิภาคนี้เพิ่มมากขึ้น      
ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง อย่างที่เมื่อสักครู่ท่านผู้แทนสภาหอการค้าฯ ได้กล่าวถึงผู้ประกอบการ
ด้านโลกจิสติกส์  จะกลัวสิงคโปร์ แล้วถ้าบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเขาไปจดทะเบียนว่าเป็น
สัญชาติสิงคโปร์ แล้วจะใช้สิทธิของสิงคโปร์มาประกอบธุรกิจโลจิสติกส์หรือการขนส่ง      
ในไทย ทางผูป้ ระกอบการไทยก็เลยเป็นห่วงว่าเขาอาจจะไม่ได้รบั ประโยชน์ และอาจจะต้อง
แข่งขันกับบริษัทยักษ์ใหญ่มากขึ้น

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
ตอนนี้ท่าทีและแผนของเราชัดเจนใช่ไหมครับ ว่าเราต้องการจะเป็นศูนย์กลาง    
การคมนาคมขนส่งทางบกของอาเซียน

ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก
รัฐบาลได้ย้ำมาตลอดว่าต้องการจะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทั้ง ทางบก
ทางน้ำ และทางอากาศ เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทยและโครงสร้างพื้นฐานของ
ไทยค่อนข้างพร้อม 

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
ปัจจุบันนี้สิ่งที่เห็นในแผนที่มันเป็นแผนใช่หรือไม่ครับ คงยังไม่ได้เกิด อย่างเส้นทาง
จากทวายมา จ.กาญจนบุรี ก็ยังไม่เกิด 

ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก
เรื่องนี้มีความซับซ้อน อันที่จริงเส้นทางในแผนที่นี้เป็นเป้าหมายของ GMS ว่าอยาก
จะให้มีแผนการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นโครงข่ายใยแมงมุมแบบนี้ ส่วนเส้นไหน
จะทำได้เร็วหรือช้าก็ขึ้นกับแหล่งทุนหรือความพร้อม อย่างที่ท่านเรียนว่าเส้นทางทวายไป  
จ. กาญจนบุรียังไม่เกิด แต่มันอาจจะค่อยๆ ขยับ เพราะล่าสุดได้ฟังมาว่า โครงการทวายใน
ตอนแรกนั้นบริษัท อิตาเลียน-ไทย ได้เสนอไว้เป็นแผนใหญ่มาก แต่ตอนนี้เมื่อดูข้อเท็จจริง
แล้วคือ ญีป่ นุ่ ไม่ไปลงทุนตรงนัน้ ก็อาจจะลดขนาดโครงการลงให้เหลือเพียงท่าเรือเล็กๆ ก่อน
ในขั้นแรกคือ ทำเป็นนิคมอุตสาหกรรมเล็กๆ ก่อน แล้วหลังจากนั้นจึงค่อยเป็นค่อยไป  
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รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

มีท่านใดต้องการจะเสริมในประเด็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน หรือเรื่องไทยจะเป็น
ศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งทางบกหรือไม่ครับ เชิญกระทรวงพาณิชย์ครับ

ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์

ขออนุ ญ าตครั บ ขอย้ อ นกลั บ มาเชื่ อ มโยงกั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ( logistic
provider) ในความคิดเห็นส่วนตัว ผมคิดว่าในการที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางด้านการให้
บริการโลจิสติกส์ ผมคิดว่าคงลำบากนะครับ เพราะว่าจากการที่ธุรกิจบริการสามารถให้
ต่างชาติมาถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 70 ที่นี้บริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีเงินทุนหนาๆ เขาก็จะ
เข้ามาในเมืองไทยแล้วจะไปไล่ซื้อธุรกิจและ SMEs ต่างๆซึ่งมีเงินทุนต่ำ ในช่วงแรกๆ        
ที่บริษัทพวกนี้เข้ามาก็อาจจะมาใช้บริษัทเล็กๆ เหล่านี้ก่อน พอใช้ไปสักระยะหนึ่ง เมื่อเริ่ม
แข็งแกร่งขึ้นในตลาดนี้เขาก็อาจจะฮุบกิจการ   แล้วในขณะเดียวกันด้านเทคโนโลยีโลจิ
สติกส์หรือระบบติดตามต่างๆ บริษัทพวกนี้เขาก็มีเงินลงทุนในการที่จะเข้าไปซื้อระบบ
RFID ระบบตรวจสอบต่างๆนะครับ ในขณะที่ SMEs ของไทยมีข้อจำกัดด้านนี้ แล้วสินค้า
ในอนาคตในแต่ละประเทศก็จะผลิตออกมาคล้ายๆกัน ใกล้เคียงกัน เพราะฉะนั้นสินค้าจะ
ถูกหรือจะแพงกว่ากัน มันก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ถ้าไทยไม่สามารถที่จะแข่งขัน
ตรงนี้ได้ ในอนาคตสินค้าไทยก็อาจจะมีปัญหาด้วยนะครับ
ที่นี้ย้อนกลับมาดูเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ผมกลับรู้สึกว่าพวกถนนหนทาง ผมไม่ค่อย
ห่วงเท่าไรนะครับ เพราะมีเงินก็สามารถสร้างได้ แต่ที่ห่วงคือเรื่องกฎระเบียบต่างๆ กล่าวคือ
ถ้าถนนสร้างเสร็จ ถนนสองเลนราดยางไม่เป็นฝุ่น ถนนสวยมากแต่พอเอารถบรรทุกไปใช้
อาจผ่านไปจากไทยไปลาว แต่รถบรรทุกไม่สามารถที่จะเข้าเวียดนามได้ เนื่องจากติดขัดว่า
รถบรรทุกไทยมีพวงมาลัยขวา เวียดนามมีพวงมาลัยซ้ายห้ามเอาเข้าไป ผมคิดว่าประเด็น
เหล่ า นี้ เ ป็ น เรื่ อ งที่ จ ะมี ปั ญ หามากกว่ า การสร้ า งถนนด้ ว ยซ้ ำ ไป เช่ น เดี ย วกั บ มาเลเซี ย              
ที่เมื่อจะขนส่งสินค้าเข้าชายแดนมาเลเซียจะต้องไปเปลี่ยนหัวรถลาก ในขณะเดียวกัน             
รถมาเลเซียกลับสามารถที่จะขับผ่านชายแดนเข้ามาในประเทศไทยได้ ซึ่งประเด็นนี้ ไทย
เสียเปรียบค่อนข้างมาก

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

คงต้องถามทางกระทรวงคมนาคมต่อนะครับ

ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก

คงต้องแยกกันอย่างที่เรียนไปแล้ว โครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเป็น
กฎกติกาที่เราเรียกว่าการจัดทำความตกลง ตราบใดที่เรายังไม่มีความตกลงหรือความ
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ตกลงนั้นยังไม่มีผลบังคับใช้ รถยนต์เราจะเข้าไม่ได้ เช่น กรณีของเวียดนามมีความตกลง
แล้วก็จริง แต่ตอ้ งรอความพร้อมของทัง้ 3 ประเทศคือ ไทย ลาว และเวียดนาม เขาถึงจะยอม
ให้เราข้ามไปข้ามมา ในส่วนของมาเลเซียค่อนข้างจะมีปัญหามาอย่างยาวนาน ปัญหา คือ
มาเลเซียไม่ยอมให้รถยนต์ไทยเข้าไปในประเทศแล้วผ่านไปที่สิงคโปร์ เป็นเรื่องที่เขาระวัง
ตลอด ซึง่ ข้อเท็จจริงตามชายแดนคือรถยนต์ไทยเขาจอดแค่บริเวณชายแดนทีเ่ ป็นคลังสินค้า
ของเขา เนื่องจากว่ามาเลเซียไม่ยอมลงนามในข้อตกลงกับไทยสักที แม้ว่าจะอยู่ภายใต้
กรอบอาเซียนก็ตาม

ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์

ขออนุ ญ าตเพิ่ ม เติ ม มาเลเซี ย จะมี อี ก กรณี ห นึ่ ง คื อ มี ค วามตกลงระหว่ า งไทยมาเลเซีย ที่อนุญาตให้สินค้าเน่าเสียง่ายของไทยสามหมื่นตันสามารถผ่านไปยังสิงคโปร์ได้
ซึง่ อันทีจ่ ริงมันน่าจะได้มากกว่านี    
้ เราพยายามเจรจามาตลอดแต่ยงั ไม่สำเร็จ 
แล้วอีกประเด็นทีผ่ มรูส้ กึ เสียดายคือทีผ่ า่ นมาโครงการงบประมาณ 2.2 ล้านล้าน ทีม่ ี
การสร้างรถไฟความเร็วสูง อันที่จริงนอกเหนือจากรถไฟความเร็วสูง มันมีรายละเอียดอื่นๆ  
ทีจ่ ำเป็นอีกมากมาย เช่น การปรับปรุงด่านการค้าชายแดนทัง้ หมดก็อยูใ่ นงบนีด้ ว้ ย ซึง่ รถไฟ
ความเร็วสูงจะสร้างหรือไม่สร้างค่อยว่ากัน แต่ดา่ นมันจำเป็นต้องพัฒนา เช่น ด่านชายแดน
สะเดามีความแออัดมาก ซึ่งล่าสุดเริ่มที่จะมีการขยายปรับปรุงแล้ว ไม่แน่ใจว่าใช้ที่ของ    
ราชพัสดุหรือไม่ แต่เริม่ มีการขยายแล้ว ประเด็นต่อมาถึงแม้เราจะมีการพัฒนาตามด่านแล้ว
แต่ไม่ใช่ว่าเราจะพัฒนาฝ่ายเดียว ถ้าของประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้รับการพัฒนาก็จะส่งผล
ให้การเคลือ่ นย้ายสินค้ามันไม่สะดวกคล่องตัวเท่าทีค่ วร  ตัวอย่างกรณีหนึง่ เพือ่ นบ้านพร้อม
แต่เราไม่พร้อม เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษตามบริเวณแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็น พม่า ลาว
กั ม พู ช า เขามี พ ร้ อ มหมดแล้ ว มี เ ยอะกว่ า ไทยด้ ว ยซ้ ำ ไป แต่ ไ ทยยั ง ไม่ มี ก ารจั ด ตั้ ง เขต
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษตามแนวชายแดนหรื อ ในประเทศก็ ไ ม่ มี เ ลย ซึ่ ง ล่ า สุ ด ครม. อนุ มั ต              ิ
งบประมาณมาหลายสิบล้านให้สภาพัฒน์ฯ ไปจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อที่จะมาศึกษาการ   
จัดตั้งเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งนำร่องประมาณ 10 แห่งและในปัจจุบันนี้ แห่งที่มีศักยภาพ      
มากทีส่ ดุ คือเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จ.ตาก

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ขอบคุ ณ มากครั บ สำหรั บ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ตอนนี้ เ ราก็ พ อจะมองเห็ น ภาพว่ า เรามี
ศักยภาพพร้อม ในเรือ่ งทีต่ งั้ ทางภูมศิ าสตร์ ในการเป็นศูนย์กลางโครงสร้างพืน้ ฐานคือเส้นทาง
คมนาคมขนส่ง แต่ในเรื่องการจะเป็น ศูนย์กลางโลจิสติกส์น่าจะไม่ง่ายนัก เพราะว่าติดขัด   
ในหลายๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือ่ งกฎระเบียบต่างๆ มีทา่ นใดต้องการจะเสริมในประเด็นนีอ้ กี
บ้างหรือไม่ครับ เชิญครับ
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ผู้แทนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ผูแ้ ทนจากไปรษณียไ์ ทยครับ ทีผ่ แู้ ทนจากกระทรวงพาณิชย์
กล่าวเมื่อสักครู่ ผมเห็นด้วยที่ว่าเรื่องผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของเรา
คงจะแข่งขันลำบาก ในส่วนของไปรษณีย์ไทยขอนำเสนอข้อมูลใน
ส่วนของไปรษณีย์ว่าเราเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ส่วนหนึ่งก็ได้ใช้
ประโยชน์จากโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน แล้วก็ได้มีการพิจารณา
กันว่าโครงการของรัฐบาลหรือของสำนักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร (สนข.) จะมีโครงการสร้างอะไรทีไ่ หนบ้าง เราก็มา
ดูวา่ โครงสร้างพืน้ ฐานของไปรษณียไ์ ทยอยูต่ รงไหนบ้างทีจ่ ะสามารถเอือ้ ประโยชน์ อย่างเช่น
ผ่านเส้นทางอะไร อย่างปัจจุบันเราไปตัง้ ทีท่ ำการทีต่ ลาดโรงเกลือคือเราเน้นทางด้านการค้า
ชายแดนด้วย เมือ่ เกิดการค้าขายและต้องมีการขนส่งสินค้า หรือในตอนนีเ้ รามีโครงการการ
ที่จะศึกษาศูนย์ไปรษณีย์ของเราอย่างเช่นที่ จ.พิษณุโลก หรือที่อื่นที่อยู่ในเส้นทางที่จะผ่าน
ไปยังประเทศ CLMV อาจจะตั้งเป็นคลังสินค้าบนพื้นที่ของเราที่ยังว่างอยู่ นี่คือประโยชน์     
ทีเ่ ราจะใช้จากโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ อี ยู 
่
ในส่วนของไปรษณียไ์ ทย ในฐานะผูใ้ ห้บริการจากการเปิดเสรีทที่ า่ นทราบคือ บริการ
ด่วนพิเศษ (EMS)  ของเราได้รับผลกระทบแน่นอน ด่วนพิเศษคือบริการที่อยู่ภายใต้สาขา  
โลจิสติกส์ เป็นลำดับที่ 5 ในกิจกรรมสาขานี้ อีกตัวหนึง่ คือเราเป็นผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ แต่
เราเป็นผู้ให้บริการรายใหม่ เราจึงกังวลมากว่าเราจะกระทบ เพราะว่าเรายังไม่มีสัดส่วนใน
รายได้ของเรามากนัก อย่างตลาดการส่งแบบด่วนพิเศษ ปีหนึง่ ประมาณ 4-5 พันล้าน ซึง่ มัน
เป็น 1 ใน 4 ของรายได้ของเรา แต่โลจิสติกส์แค่ประมาณพันล้าน ทีน่ ใี้ นการทีเ่ ราจะกำหนด
กลยุทธ์เพื่อ รองรั บ สถานการณ์ที่จ ะเกิด ขึ้น ต้ อ งขอเรี ยนให้ท่ านที่ ส งสั ยทราบว่า ทำไม
ไปรษณีย์ไทยจึงแพงว่านิ่มซี่เส็ง ทำไมจึงแพงกว่าบริษัทเอกชน ทั้งนี้เพราะเรามีข้อจำกัดคือ
เราไม่สามารถที่จะเลือกพื้นที่ในการให้บริการอย่างเอกชนได้ ท่านจะเห็นว่า DHL หรือ
FedEx หรือนิ่มซี่เส็ง หรือสยามเฟิร์สทัวร์ เขาจะสามารถเลือกพื้นที่ที่เขามีความชำนาญ      
มี ป ริ ม าณการขนส่ ง ที่ คุ้ ม ทุ น ในขณะที่ ไ ปรษณี ย์ ไ ทยไม่ ส ามารถปฏิ เ สธที่ จ ะรั บ ฝากได้        
ทุกคนในประเทศไทยจะต้องได้รับบริการจากไปรษณีย์ไทยอย่างเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่   
เราจึงแพงกว่า เพราะเราต้องเฉลี่ยต้นทุนไปให้พื้นที่ที่เราไม่ค่อยมีกำไร ดังนั้นหากต่างชาติ
หรือบริษัทของคนไทยก็ตาม เข้ามาให้บริการแบบนี้มากขึ้น แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อ
ผลกำไรของเรา และจะกระทบกับบริการขัน้ พืน้ ฐานของเราทีจ่ ะให้กบั ประชาชนอย่างเท่าเทียม
ไปรษณียไ์ ทยเป็นแห่งเดียวทีเ่ ป็นบริษทั จำกัด แต่เป็นรัฐวิสาหกิจ ทีก่ ระทรวงการคลัง
ถือหุน้ ร้อยละ 100 แต่สงั กัดภายใต้กระทรวง ICT เห็นไหมครับ มันมีทมี่ าต่างกัน แต่ตอ้ งแข่งขัน
กับเอกชนเท่าเทียมกัน ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงาน
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รัฐเช่นเดียวกับหน่วยราชการ การจัดซื้อจัดจ้างใช้ระเบียบเหมือนหน่วยราชการ ดังนั้นจึงมี
ข้อจำกัดมากมาย อย่างเช่น การปรับอัตราค่าบริการ การที่จะให้สิทธิพิเศษ การต่อรอง    
การค้า นีเ่ ป็นเหตุผลทีเ่ ราไม่สามารถแก้ไขได้ แต่เราก็ไม่ได้เอาข้อจำกัดนีไ้ ปอ้างว่าเราจะยอมแพ้
เอกชน ทางผู้บริหารจึงมีนโยบายว่าสิ่งที่เราจะทำคือ เราต้องยกระดับความสามารถของ
บริการของเรา คุณภาพบริการของเรา ในมุมของเราคิดว่าถ้าทำเครือข่ายของเรา จุดแข็งของ
ไปรษณีย์ไทยคือ ส่งถึงผู้รับถึงบ้าน เรามีคนประมาณ 8,000 คน เครือข่ายเราต้องทำให้ได้
มาตรฐานก่อน ให้เอกชนไม่วา่ จะต่างชาติหรือคนในประเทศเข้ามาใช้ประโยชน์จากเราให้ได้
สูงสุด ผมคิดว่าถ้าเราทำได้ เราก็รบั งานไม่ไหวแล้ว  ในส่วนของบริการส่งด่วนพิเศษคือ เรา
จะพัฒนาเรื่องบุคลากร คิดวางแผนว่าจะทำอย่างไรให้คนมีแรงจูงใจ เนื่องจากเป็นบริการ
แบบชัน้ ดี (premium) เราคิดว่าบริการด่วนพิเศษเป็นโครงการสำหรับคนอีกระดับหนึง่ ทีเ่ ขา
ต้องการความรวดเร็วและด่วน เขายินดีจะจ่ายแพง พนักงานของเราก็ต้องเป็นคนระดับ
premium มีค่าตอบแทนที่จูงใจให้เขาอยู่กับเรานาน พัฒนาเขาให้มีความสามารถพิเศษ
เพราะเขารับผิดชอบ สิง่ นีเ้ ป็นสิง่ ทีล่ ำบากเพราะว่าคน 20,000 คน กลุม่ นีเ้ ราให้คา่ ตอบแทน
พิเศษ การให้คา่ คอมมิชชัน่ (commission) กับเขาหรืออะไรก็ตามในลักษณะนีท้ ำได้ยากมาก
เพราะคนที่อีกส่วนหนึ่งไม่ได้อยู่ส่วนนี้ ก็จะร้องเรียนว่าทำไมถึงไม่เท่าเทียมกัน แต่พวกเขา
ต้องมาให้บริการทีต่ รงเวลาส่งมอบห้ามแตกหักเสียหาย แต่ได้เงินเท่ากัน มีโอกาสผิดพลาด
ได้มากกว่า เขาก็บอกว่าอยากจะไปทำงานทีส่ บายๆ ปัญหานีเ้ รายังแก้ไขลำบากมาก
ประเด็ น ต่ อ มาคื อ เราต้ อ งพั ฒ นาระบบ IT และต้ อ งพั ฒ นาในเรื่ อ งของศุ ล กากร        
เราต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้มีช่องทางด่วนพิเศษ ให้ลูกค้าสามารถนำของเข้าออกได้
รวดเร็ว ในกรณีที่เป็นสินค้าที่มีการพิจารณาภาษีเป็นเวลานาน เราก็คิดกันว่าจะทำอย่างไร
ให้ลดขัน้ ตอนเหล่านี้ เพือ่ ให้สามารถแข่งกับบริษทั เอกชนได้ โดยเฉพาะเอกชนทีเ่ ป็นบรรษัท
ข้ามชาติ เขาเป็นมืออาชีพมากกว่าเรา เราต้องยอมรับว่าเขาทำชิปปิง้   (shipping) ได้ดกี ว่าเรา
เรื่องต่อไปคือ เรื่องมาตรฐานบริการ อย่างที่เรียนว่าเราจะทำอย่างไรให้ไม่ล่าช้า      
ไม่เสียหาย ซึง่ แน่นอนเราอาจมีขอ้ ผิดพลาดบ้าง แต่วา่ จะทำอย่างไรให้ไม่เสียความน่าเชือ่ ถือ
จากลูกค้า อีกประการหนึ่งคือ ถ้าเราจำเป็นต้องตั้งหน่วยธุรกิจขึ้นมาใหม่ในนามของบริษัท
ลูก ซึ่งตอนนี้ในด้านของโลจิสติกส์ เราตั้งบริษัทลูกของไปรษณีย์ไทย เป็นบริษัทที่ทำเรื่อง   
โลจิสติกส์โดยเฉพาะ ท่านอาจได้ยินข่าวว่าเรารับส่งน้ำยาล้างไตให้กับองค์การเภสัชกรรม   
ส่งบัตรเลือกตั้ง ท่านจะเห็นว่าไปรษณีย์ไทยหาเงินทุกอย่าง ที่เห็นตามอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ตามท้องถิน่ ในชนบท อันนัน้ เขาจ่ายเงินเอง ไม่มคี า่ โอที การจัดเลีย้ งเพือ่ ทำการประชาสัมพันธ์   
ทีท่ ำไปรษณียแ์ ต่ละแห่งเขาหาสปอนเซอร์เอง เพราะว่าเราอยูด่ ว้ ยการเจียมตัว เราไม่มคี า่ ใช้
จ่ายพิเศษที่จะไปจ่ายเขา แต่ตอนนี้จำเป็นต้องตั้งบริษัทลูกซึ่งตอนนี้มีบริษัทแรกแล้วคือ
THP Distribution ให้บริการโลจิสติกส์โดยเฉพาะ เราเน้นเรื่องการหาพื้นที่ตั้งตามชายแดน
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ใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้ว เช่น คลังสินค้าหรือการใช้ที่ทำการที่เราตั้งขึ้นมาเป็นตัวนำร่องอย่างที่
ตลาดโรงเกลือ ต่อไปเราจะมีโครงการอืน่ ๆอีก ปัจจุบนั นี้ e-commerce เพิม่ สูงมาก ในขณะที่
จดหมายของเราลดลงเรือ่ ยๆ ไม่ตอ้ งเปิดเสรีหรอกครับ แค่ทา่ นใช้ e-mail เล่น Line ท่านก็ไม่
ส่งจดหมายแล้ว จดหมายทีเ่ คยส่งประจำเป็นใบเสร็จแจ้งค่าชำระบริการ ท่านอาจจะบอกว่า
ตอนนี้ฉันไม่รับแล้ว ฉันขอรับเป็น e-mail แทน แต่บางท่านก็บอกว่าต้องการจดหมายเป็น
หลักฐานอยู่ ในที่สุดจดหมายจะค่อยๆ หายไป เราจึงต้องหาทางชดเชยโดยให้บริการขนส่ง
สินค้าของ e-commerce คือถ้าผูค้ า้ ทำธุรกิจ e-commerce ก็ตอ้ งไปส่งของให้ลกู ค้า รายเล็ก
จะไปส่งทีไ่ ปรษณีย์ แต่ถา้ เป็นรายใหญ่เขาต้องการด่วนต้องการลดราคาพิเศษ เขามีอำนาจ
ต่อรองเยอะก็อาจไปตกลงกับบริษทั ของเอกชน  กล่าวคือไปรษณียไ์ ทยเป็นฝ่ายปฏิบตั ิ ส่วน
นโยบายขึ้นอยู่กับกระทรวงว่าถ้าเปิดเสรีแล้วจะทำอย่างไร อันที่จริงไปรษณีย์ไทยไม่ได้กลัว
การเปิดเสรีกับ AEC เลยครับ เรากลัวการเปิดเสรีกับสหภาพยุโรปมากกว่า อันนั้นน่ากลัว
มากเพราะบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของเขามีศักยภาพสูงมากจนยากที่เราจะแข่งขันได้
เรียนข้อมูลเพิม่ เติมจากไปรษณียไ์ ทยไว้เพียงเท่านีค้ รับ
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ขอบคุณครับ ตอนนี้เราก็มาถึงเรื่องการขนส่งทางอากาศ ซึ่งทางรัฐบาลเองก็มีแผน
อยากให้ไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางอากาศ โดยในเอกสารของรัฐบาลก็บอกว่า
เรามีสนามบินถึง 38 สนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิรับผู้โดยสารได้ 50 ล้านคน และใน
อนาคตก็จะเพิ่มขึ้น ในการขนส่งทางอากาศมีถึง 6 ล้านตัน มี 109 สายการบินที่บินผ่าน
สุวรรณภูมิ ปีหนึง่ มีกว่า 300,000 เทีย่ วบิน ดังนัน้ สนามบินสุวรรณภูมจิ งึ ติด 10 อันดับแรก
ของสนามบิ น ขนาดใหญ่ ที่ มี ก ารจราจรทางอากาศพลุ ก พล่ า นในเอเชี ย ด้ ว ยที่ ตั้ ง ทาง
ภูมิศาสตร์ต่างๆ ไทยน่าจะเป็นศูนย์กลางคมนาคมการขนส่งทางอากาศได้ แต่ตอนนี้มันมี
โจทย์สำคัญคือสิงคโปร์กเ็ ป็นศูนย์ขนาดใหญ่ 

ผู้แทนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
อันที่จริง ภารกิจนี้เป็นของทางการท่าอากาศยาน แต่วันนี้
การท่าอากาศยานไม่มา ในส่วนของการบินไทยก็เกีย่ วข้องนิดหน่อย
ในส่วนของสนามบินทีเ่ ป็นสนามบินนานาชาติ (International airport)
คือเชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต และกระบี่ แล้วยังมีโครงการใหม่ที่
สนข. ทำการศึกษาอยู่ตอนนี้คือ การพยายามที่จะสนับสนุนสนาม
บินอุดรธานี เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค (Regional Hub)  
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ปัญหาคือสนามบินสุวรรณภูมิมีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารแต่เดิม ที่กำหนด
ไว้คือ 45 ล้านคนต่อปี แต่ตอนนี้มันเป็น 60 ล้านคนต่อปีแล้ว ถ้าเราถามว่าเราจะเป็น Hub
ได้หรือไม่ อันที่จริงตามสภาพภูมิประเทศแล้วเราเป็นได้ แต่การจะพัฒนาอะไรแต่ละอย่าง
ยังมีปัญหา เนื่องจากว่าการท่าอากาศยานก็ดี การบินไทยก็ดี เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการที่ยาวนานมาก เช่น การที่จะขยายเฟสสอง
ของสุวรรณภูมิ ตามกำหนดการมันต้องเสร็จปีนี้ แต่ปัจจุบันยังร่าง TOR ไม่เสร็จ อย่างที่
สนามบิ น ภู เ ก็ ต ที่ เ ต็ ม มากแล้ ว ก็ ยั ง ไม่ ส ามารถขยาย แต่ จ ากการศึ ก ษาของ สนข. ซึ่ ง       
ท่าน ผอ. จากกรมขนส่งฯ ก็อยู่ในทีมเดียวกันคือ เราพยายามที่จะสร้าง Hub เพิ่ม แทนที่
นักท่องเที่ยวจะมาลงที่สุวรรณภูมิทั้งหมดหรือดอนเมืองก็ตาม เราก็พยายามกระจายให้ลงที่
สนามบินเชียงใหม่ สนามบินอุดรธานี หรือสนามบินภูเก็ต ให้เพิ่มมากขึ้น แล้วพอภูเก็ตเต็ม
เราก็จะมีสนามบินสำรองเป็นสนามบินคู่กับภูเก็ตคือสนามบินกระบี่ ซึ่งเราจะพยายามสร้าง
เป็นทางด่วน (express way) ระหว่างภูเก็ตกับกระบี่ หรืออาจจะเป็นรถไฟความเร็วสูง ก็ได้
ระหว่างสนามบินภูเก็ตกับกระบี่ เพื่อที่จะให้สามารถขนถ่ายผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้น และ
อย่างที่ทราบจากสภาพภูมิศาสตร์แล้ว บ้านเราน่าจะเป็น Hub ได้ไม่ยาก แต่ถ้าหากเป็น
เชิ ง ธุร กิจ การบิ นแล้ ว สายการบิ น ต่ างประเทศมั กจะไปลงที่ส นามบิ น สิ ง คโปร์ ม ากกว่ า
เพราะว่าการที่จะมาลอยลำรอให้รันเวย์ว่างอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงก็เปลืองน้ำมันพอสมควร ณ
ขณะนี้ถ้าเราไม่สามารถขยายเฟสสองที่สุวรรณภูมิได้ โอกาสที่เราจะพัฒนาก็ยาก หรือถ้า
เราไม่สามารถขยายสนามบินภูเก็ตได้ด้วยข้อจำกัดพื้นที่   จะก่อให้เกิดมีปัญหาใหญ่สำหรับ
การเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศทันที   ถ้าในอีก 2-3 ปีข้างหน้า เรายังพัฒนาไม่ได้
ความได้เปรียบก็จะไปตกที่สิงคโปร์ครับ 

รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ชัดเจนนะครับในประเด็นนี้ จะมีประเด็นย่อยๆ ซึ่งถ้าเราจะดูตาม blueprint เราก็  
ยังมีเรื่องการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายเงินทุน แรงงาน เรื่องนโยบายแข่งขัน เรื่องคุ้มครอง     
ผู้บริโภค เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง e-commerce พวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ผมข้ามไป   
นะครับ ตอนนี้ไม่ทราบว่ามีท่านใดต้องการจะกล่าวถึงประเด็นเหล่านี้ที่ผมข้ามไปเป็นพิเศษ
บ้างหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีขอสรุปว่าในวันนี้เราก็ได้ประชุมระดมสมองกันมาในหัวข้อไทยกับการเป็น
ศูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และได้หารือกันในหลายประเด็นด้วยกัน ตั้งแต่เช้า
มาจนถึงตอนนี้ ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับ 
สำหรับการประชุมในวันนี้ เราก็จะจัดทำสรุปการประชุมวันนี้ แล้วจะพยายามที่
จะแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งเราจะถอดเทปแล้วจัดพิมพ์เป็นหนังสือ เพื่อที่
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จะแจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ต่อไป การประชุมครั้งสุดท้ายนะครับ
เราจะมีการประชุมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ ในแต่ละเสาความร่วมมือของอาเซียน  
ในอนาคตคงจะมีประเด็นอื่นๆ ที่เราต้องมาประชุมกันในเรื่อง AEC เราคงไม่ได้มองเพียงแค่
AEC แต่มองไปถึง Beyond AEC คือหลังจากเกิด AEC ในปี 2015 แล้ว อาเซียนจะเป็น
อย่างไร ประเด็นนี้อาจจะเป็นประเด็นที่เรามาระดมสมองครั้งหน้าก็ได้นะครับ 
สำหรั บ ในวั น นี้ ข อขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ เ สี ย สละเวลามาร่ ว มประชุ ม ผมขอปิ ด การ
ประชุม ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ
...................จบการประชุม...................
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ชือ่ ผูแ้ ทน

หน่วยงาน

นางปรารถนา  หัสมินทร์
นางกุลพัทธ์  แจ้งกมลกุลชัย
นางสาวพัชรี  ภักดีนุฤทธิ์
นางสาวรัชฎา  วานิชกร
นางสุธีรา  ไชยถา
นางสาวภัทรมน  กนิษฐานนท์
นายกิตติพงษ์  จันทรสกุล
นางสาวกลรัตน์  เหลืองสด
นางสาวภัทรา  ลำเจียก
นางพนิดา  สายสลิด
ดร.ชาครีย์  บำรุงวงศ์
ดร.ปรีชา  โสภารัตน์
นางสาวกฤติกา  บูรณะดิษ
นางสาวธัญญลักษณ์  ศรีสุทธิยากร
นางปิยาณี  ตั้งทองทวี
นางสาวศุภลักษณ์  ปราบศรีภูมิ
นายฤชา  วราทร
นางณรัชยา  พิสิษฐเกษม
นายปิยพงศ์  ชูวงศ์
นางสุชัญญา  คุ้มครอง
นางสาวนงลักษณ์  สุขศิริเดชา
นางจิรภาพรรณ  มลิกอง
นายกิตติวัฒน์  ปัจฉิมนนท์
นางสาววีรดา  กิตติวรภัทร
นางสาววชิรา  เพชรโส
นาอารียา  สุภาลัย
นางภาวนา  มานะเวช
นายจิตรพงศ์  พุ่มสอด
นางสาวพเยาว์  อินทอง
นางสาวพิมพาภรณ์  ฐิตยานันท์
นายรักธรรม  อุ่นจิตร
นางสาวอัมภิกา  ขัตยะราช

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมปศุสัตว์
กรมธนารักษ์
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมที่ดิน
กรมที่ดิน
กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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ชือ่ ผูแ้ ทน

หน่วยงาน

นายคมชาญ  แสนใจยา
ดร.ศักดินาถ  สนธิสักดิ์โยธิน
นางสาวสิรินิภา  สุธาธรรม
นางสาวสมญชา  วินทพัตร
นายอัครราชย์  บุญญาศิริ
นายปิยพัทธ์  พรพิพัฒน์พงศ์
นางสุธิกานต์  มาสำราญ
นางสาวนัทธมน  ภูมิไชย
นายชัชวีณ์  วารีสอาด
นายประพนธ์  วงศ์ศรีวัฒนกุล
นางสาวเพ็ญจา   แต้มบรรจง
นางสาวปราณี  เข็มกลัดทอง
นางสาวบุศริน  วิกรมโรจนานันท์
นางสาวสุดา  ดุลยประพันธ์
นายธานี  ภาคอุทัย
นางวราคณา  โตรส
นายชยันต์  เอกะโรหิต
นายไพโรจน์  ไพศาลธนสมบัติ
นายเดชชัย  กุลวงศ์
นางสายนิสา  อินต๊ะสงค์
นางสาวธนาศิริ  ชะระอ่ำ
รศ.อรรถพล  อนันตวรกุล
รศ.ดร.วิบูลย์  จงรัตนเมธีกุล
รศ.ดร.ณฐา  ตุปกัษเฐียร
นายบัณฑิตษฐ์  นันศิริ
ดร.อรพรรณ  วีระพล พลันเท็นคา
ผศ.เสาวรภย์  กุสุมา ณ อยุธยา
ผศ.ดร.ภูเบศร์  สมุทรจักร
คุณสุทธินี  ชอบพัฒนา
คุณจุฬารัตน์  บัวเหลือง
คุณสุภา  ฮุนนางกูร
นายจาตุรนต์  ศรีศุภอรรถ
นายณรงค์  ทมเจริญ
นายพีระพล  เอกนรพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สำนักแผนงานและกิจกรรมพิเศษ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักแผนงานและกิจกรรมพิเศษ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักแผนงานและกิจกรรมพิเศษ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักแผนงานและกิจกรรมพิเศษ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง
กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์
กรมศุลกากร
กรมศุลกากร
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์
บมจ.การบินไทย
บมจ.การบินไทย
ธุรกิจขายอาหารสัตว์และพันธุ์สัตว์
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ชือ่ ผูแ้ ทน

หน่วยงาน

นายบัณฑูร  วงศ์สีลโชติ
นายกรัญย์  สุขมาก
นายพยัพ  ล่ำภากร
นางสาวนิตยา สุขเกื้อ
นายบัญฑิต  แก้วพุกัม
นายอนุชา  สูงเลิศส่งฟ้า
นายพูลสวัสดิ์  สิริมณีเดช
นางสาวสุพรรณิการ์  ชูอุ้ย
นายหฤษฎ์  รอดประเสริฐ
นางสาวไพลิน  ผลิตวานนท์
นางสาวชนิดา  ลอเสรีวานิช
ดร.ธวัชชัย  ยงกิตติกุล
นางสุภัคพร  ศรียากูล
นางทรงพร  เตชะนิรัติสัย
นางสุรีย์  คงบูชาเกียรติ
นางณิชกมล  อุมารี
นายเอกสศักดิ์  ยงศิริสมสกุล
นางสุพิชชา  รักษาสกุลเกียรติ
นายธนา คล่องณรงค์
นายก้องภพ  เทอดสุวรรณ
นางสาวประกายพร  วงศ์วุฒิ

สภาหอการค้าแห่งประทศไทย
สภาหอการค้าแห่งประทศไทย
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ธนาคารแห่งประทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย
บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน
บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน
บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน
สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย
บริษัท ทีเคซัพพลาย จำกัด
บริษัท ทีเคซัพพลาย จำกัด
บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
โต๊ะข่าวต่างประเทศ กองบรรณาธิการโพสทูเดย์
หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ
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ประเด็นการประชุมเชิงวิชาการ
“การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 5:
ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
1.ความคื บ หน้ า การเตรี ย มความพร้ อ มในการเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(AEC):  ภาพรวม
2.บทบาทนำและยุทธศาสตร์ของไทยใน AEC
A.การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
A 1 การเคลื่อนย้ายสินค้าที่เสรี
A 2 การเปิดเสรีการค้าบริการ 
A 3 การเปิดเสรีด้านการลงทุน 
A 4 การเปิดเสรีด้านทุนที่มากขึ้น
A 5 การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี
A 6 สาขาสำคัญในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
A 7 อาหาร เกษตร และป่าไม้ 
B.การไปสู่ภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง
B 1 นโยบายการแข่งขัน
B 2 การคุ้มครองผู้บริโภค
B 3 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
B 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
B 5 ภาษีอากร
B 6 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
C.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกัน 
C 1 การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
C 2 ความริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน
D.การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
D1 แนวทางการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันต่อปฏิสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ
กับ ภายนอก 
D 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในเครือข่ายอุปทานของโลก
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บรรยากาศภายในงาน
การประชุมเชิงวิชาการ
“การเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน ครัง้ ที่ 5:
ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องราชดำเนิน ชัน้ ที่ 1 โรงแรมรอยัล ปริน้ เซส หลานหลวง
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