บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางสาวมัณฑนา นกเสวก
นางสาวธัญลักษณ์ ทองแม้น
จำ�นวน
130 หน้า
พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง
กันยายน 2559
จำ�นวน
1,000 เล่ม
ISBN
978-974-466-948-3
เจ้าของ
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Center for ASEAN Studies, Thammasat University)
อาคารโดมบริหาร ชั้น 1 เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 02-564-4444 ต่อ 1552-4
โทรสาร 02-564-4444 ต่อ 1555
E-mail: office@castu.org, centerforaseanstudies@gmail.com
Website: www.castu.org
พิมพ์ที่
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2564-3104 ถึง 6
โทรสาร 02-564-3119
http://www.thammasatprintinghouse.com

2

TU-ASEAN Forum 11

คำ�นำ�
โครงการสัมมนา TU-ASEAN Forum เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเตรียม
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ก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนคนไทยและประเทศไทยให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในโอกาสต่อๆ ไป
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ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กันยายน 2559
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ท่านวิทยากร ท่านกรรมการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณาจารย์ ท่านผู้มีเกียรติ ที่เข้าร่วมงานทุกท่าน
ก่อนอืน่ ในนามของศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมขอกล่าว
ต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 11 ในวันนี้ทุกท่าน ที่ได้สละเวลา
อันมีค่าของท่าน มาร่วมงานในครั้งนี้
ผมขอส่งความปรารถนาดีและขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง ต่อการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนขึ้น ในวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ที่ผ่านมา
อาเซียนก�ำลังจะผงาดขึ้นมาเป็นตัวแสดงที่ส�ำคัญในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก
บางท่านอาจจะไม่ทราบว่าอาเซียนได้ผงาดขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกแล้ว
ในหลายๆ เรือ่ ง และเมือ่ เป็นประชาคมอาเซียนแล้ว อาเซียนก็จะบินทะยานสูงขึน้ ไปอีก
อาเซียนผลิตน�้ำมันปาล์มและยางพาราเป็นอันดับ 1 ของโลก
มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศ อาเซียนเป็นอันดับ 2 ของโลก เช่นเดียวกับ
การผลิตข้าว
เป็นอันดับ 3 ของโลกในเรื่องของจ�ำนวนประชากร เงินทุนส�ำรองระหว่าง
ประเทศ
เป็นอันดับ 4 ของโลกในการส่งออก
GDP ของอาเซียนมีมูลค่า 2.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เป็นอันดับ 9 ของโลก
และในอีกไม่นาน จะขยับ ไปเป็นอันดับ 5 ของโลก
ส� ำ หรั บ ประเทศไทย อาเซี ย นก็ มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ไทยมากที่ สุ ด เป็ น คู ่ ค ้ า
อันดับ 1 ของไทย เป็นตลาดส่งออกที่ส�ำคัญที่สุดของไทย ประมาณ 70% ของ GDP
ไทย มาจากการส่งออก 25% ของการค้าไทย เป็นการค้ากับอาเซียน และ AEC จะ
ท�ำให้สัดส่วนตรงนี้ยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปอีก
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ในเรื่องภาคบริการ ปัจจุบัน ภาคบริการมีความส�ำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อ
เศรษฐกิจไทย การท่องเที่ยวเป็นภาคบริการที่ท�ำรายได้เข้าประเทศมหาศาล ไทย
มีศกั ยภาพทีจ่ ะเป็นศูนย์กลางการท่องเทีย่ วของภูมภิ าค และนักท่องเทีย่ วจากประเทศ
อาเซียนก็เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ปีนนี้ า่ จะประมาณ 8 ล้านคน จ�ำนวนก็เกือบจะเท่านักท่องเทีย่ ว
จีน
ภาคการคมนาคมขนส่ง การให้บริการโลจิสติกส์ การให้บริการทางการแพทย์
การศึกษา เหล่านี้เป็นภาคบริการที่นับวันเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศอาเซียนมาก
ขึ้นเรื่อยๆ
ในด้านการลงทุน ไทยจ�ำเป็นต้องย้ายฐานการผลิต ไปยังประเทศทีม่ ตี น้ ทุนการ
ผลิตต�่ำกว่า มีแรงงาน มีทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งที่ผ่านมาคือ การย้ายฐานการผลิตของ
ไทยไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน ประเทศอาเซียน อาเซียนจึงเป็นฐานการผลิตทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
ของไทย
เรื่องแรงงาน ปัจจุบันไทยขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งการ
แก้ปัญหาของเราคือ การน�ำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งก็คือจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน อาเซียนจึงเป็นแหล่งแรงงานที่ส�ำคัญที่สุดของไทย
นอกจากนี้ ไทยจะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของอาเซียน
โดยจะมีการสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ด้วยกัน ไทยจึงจะได้ประโยชน์มากมายจากการเชื่อมโยงดังกล่าว
ไทยมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลาง หรือเป็น hub ของประชาคมอาเซียน ไทย
มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ตรงกลางประชาคมอาเซียน ไทยจึงจะได้ประโยชน์มากที่สุด
จากประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียนจะท�ำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของ
อาเซียน ศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์ ศูนย์กลางทางด้านการค้าและการบริการ และ
เป็นศูนย์กลางการสร้างความร่วมมือในทุกๆ เรือ่ งกับประเทศเพือ่ นบ้าน และกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน
ดังนั้น ไทยจึงจะต้องตื่นตัว มียุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ชัดเจน และเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และ SME
12
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ของไทย จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและตระหนักถึงโอกาสทางธุรกิจของไทย
ใน AEC
ส�ำหรับการจัดงาน TU-ASEAN Forum ครัง้ ที่ 11 ในหัวข้อ  “โอกาสของธุรกิจ
ไทยใน AEC: ความฝันหรือความเป็นจริง” ในวันนี้ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้ รั บ เกีย รติจ าก ผู้ บริ หารระดั บสูง ของภาคเอกชน ภาคธุร กิจใน
หลากหลายสาขาด้วยกัน ทีจ่ ะมาช่วยกันวิเคราะห์โอกาสของธุรกิจไทยใน AEC โดยใน
ช่วงเช้า จะเป็นการเสนอวิสัยทัศน์ในลักษณะ TU-ASEAN Talks จากวิทยากร 3 ท่าน
ได้แก่ นายแพทย์ปราโมทย์ นิลเปรม รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ ดร.สารสิน
วีระผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด และ
คุณวิเชฐ ตันติวานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ (สายบริหารทั่วไป) บริษัท ไทย
เบฟเวอเรจ จ�ำกัด
ส�ำหรับก�ำหนดการในช่วงบ่ายจะเป็นการเสวนาในหัวข้อ “โอกาสของธุรกิจไทย
ใน AEC: ความฝันหรือความเป็นจริง” โดยมีวิทยากร 3 ท่าน มาช่วยกันระดมสมอง
ได้แก่ คุณธเนศ วรศรัณย์ รองประธานฝ่ายพัฒนา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย คุณกรกฎ ผดุงจิตต์ รองประธานฝ่ายกิจการภายนอก บริษทั เอ็นเอส
บลูสโคป (ประเทศไทย) จ�ำกัด คุณบัณฑูร วงศ์สีลโชติ ประธานคณะกรรมการความ
ยัง่ ยืนทางธุรกิจ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีอาจารย์ อนุชา จินตกานนท์ จาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า เป็นผู้ด�ำเนินการเสวนา
ดังนั้น การสัมมนาในวันนี้ ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมการสัมมนา
จะได้รับฟังการบรรยายและการวิเคราะห์จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและ
มีประสบการณ์เป็นอย่างยิง่ และคงจะท�ำให้เราเห็นภาพชัดขึน้ ว่า โอกาสของธุรกิจไทย
ใน AEC จะเป็นอย่างไร จะเป็นความฝันหรือความเป็นจริงกันแน่
ณ โอกาสนี้ ถือเป็นเวลาอันสมควรแล้ว ผมจึงขอเปิดการสัมมนา TU-ASEAN
FORUM ครั้งที่ 11 ในวันนี้อย่างเป็นทางการ และขออวยพรให้การสัมมนาในวันนี้
ประสบความส�ำเร็จ และบรรลุเป็นหมายที่ได้ตั้งไว้ทุกประการ
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นายแพทย์ ปราโมทย์ นิลเปรม

รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ

ถ้าให้ถามค�ำถามว่าโอกาสของธุรกิจไทยใน AEC นั้นเป็นความฝันหรือความ
เป็นจริง ณ ตอนนี้อาจกล่าวได้ว่า “เป็นความฝันที่เป็นจริงแล้ว” ซึ่ง ณ ที่นี้จะอธิบาย
เฉพาะในส่วนของ “ด้านบริการสุขภาพ”
เครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพนั้นมีบริษัทแม่คือ กรุงเทพดุสิตเวชการ โดยจะ
มี 5 แบรนด์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ประกอบด้วย 1) กรุงเทพ 2) สมิติเวช 3) พญาไท
4) เปาโล 5) BNH และมีอีก 1 แบรนด์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศภายใต้ชื่อว่า “Royal”
หัวข้อ: สถานการณ์ในปัจจุบัน
1) In Thailand: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของอาเซียน ดังนั้น
จึงถือเป็นที่น่าจับตาอย่างมาก
2) AEC mainland or upper part โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกลุ่ม
ประเทศ CLMV คือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์และเวียดนามที่อาจกล่าวได้ว่าเป็น
“ส่วนหลัก” ที่โรงพยาบาลนั้นเข้าไปลงทุน
3) AEC Lower part เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ซึ่งส่วนนี้ทางโรงพยาบาล
เข้าไปท�ำธุรกิจด้วย แต่สดุ ท้ายแล้วธุรกิจก็ไม่ได้ผลมากเท่าใดนัก เพราะต้นทุนโลจิสติกส์
มีราคาสูงมาก
1) In Thailand
สืบเนื่องจากประเทศไทยนั้นตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของอาเซียน ดังนั้น จึงถือ
เป็นการได้เปรียบอย่างยิ่งในการเล่นบทบาทน�ำ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเป็น
Medical hub โดยถ้าเราแบ่ง Medical hub ออกเป็นด้านนั้นอาจแบ่งออกได้ดังนี้
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1.1) Medical Hub of AEC
Services Hub
Academic Hub
Products Hub
Wellness Hub
2) AEC mainland upper part
ตามที่ได้อธิบายไปแล้ว ณ ข้างต้นว่า
ในส่วนของ AEC mainland upper part
นั้ น ถื อ เป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ที่ โรงพยาบาลเข้ า ไป
ลงทุ น มากที่ สุ ด เพราะมีต้นทุนถูกกว่าเมื่อ
น�ำไปเทียบกับกลุ่มประเทศที่อยู่ในส่วนของ
Lower part อย่างฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย
นัน่ เอง ซึง่ ถ้าถามว่าโรงพยาบาลไทยทีไ่ ด้เข้าไปลงทุนในกลุม่ ประเทศอาเซียนนัน้ เข้าไป
ท�ำอะไรบ้าง เราอาจอธิบายได้ดังนี้กล่าวคือ
2.1) โรงพยาบาลไทยใน AEC (Thai hospitals in AEC)
สร้างและบริหาร
รับจ้างบริหาร รับจ้างสร้าง
2.2) Thai healthcare business
อาจกล่าวได้วา่ ธุรกิจด้านการบริการทางสาธารณสุขของประเทศไทย
นัน้ สามารถด�ำเนินไปด้วยดีอย่างยิง่ เราอาจพบธุรกิจประเภทนีไ้ ด้มากมาย ยกตัวอย่าง
เช่น ในหลวงพระบาง ประเทศลาว หรือย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ โดยประเภทของ
ธุรกิจด้านการบริการทางสาธารณสุขของไทยที่ปรากฏนั้นอาจอธิบายแบบแยกส่วน
ออกได้เป็นดังนี้
Beauty Cosmetic Skin clinic
Drug stores, chain, stand alone
Medical Evacuation
●
●
●
●

●
●

●
●
●
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สาเหตุทธี่ รุ กิจทางด้านการบริการสาธารณสุขของประเทศไทยได้รบั ความนิยม
และไปได้ดีอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศเพื่อนบ้านก็เพราะว่า เมื่อไป
ลงทุนแล้วนั้นก็มีต้นทุนในการที่จะใช้ลงทุนที่ต�่ำกว่า ประกอบกับแบรนด์ไทยนั้นได้รับ
ความนิยมจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วด้วย
และอีกเหตุผลหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ธรุ กิจด้านการบริการทางสาธารณสุขของประเทศไทย
นัน้ ได้รบั ความนิยมและประสบความส�ำเร็จคือ สืบเนือ่ งจากประเทศไทยนัน้ มีกลุม่ การ
ผลิตและบริการเพื่อสุขภาพและความงาม เช่น อาหารเสริม สมุนไพร เครื่องส�ำอาง
อุปกรณ์และเครือ่ งมือทางการแพทย์ ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจความงาม ทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตและให้
บริการในลักษณะที่เป็น SMEs เป็นจ�ำนวนมากอยู่แล้ว ดังนั้นจึงถือเป็นปัจจัยส่งเสริม
ที่ท�ำให้ธุรกิจด้านนี้ส�ำเร็จยิ่งขึ้นไปอีก
และก็ยังมีการลงทุนในส่วนของ Lab การผลิตยาและผลิตวัคซีนด้วย โดย
ผู้ลงทุนนั้นมักเป็นบริษัทขนาดใหญ่เสียส่วนมาก เช่นการลงทุนที่เกี่ยวกับ “เลือด”
กล่าวคือ ถ้ามีการผ่าตัดเกิดขึ้นที่กรุงพนมเปญอย่างที่โรงพยาบาล Royal Phnom
Penh นั้น เลือดที่ผ่านการตรวจที่ถูกต้องมีน้อย เพราะกระบวนการส่วนใหญ่นั้นมัก
จะท�ำด้วยตนเองเสียเป็นส่วนมาก คือมีการเปลีย่ นเลือดเองและสุดท้ายคือน�ำมาท�ำการ
ตรวจสอบเอง ในทางตรงข้ามถ้าอยูท่ ปี่ ระเทศไทยนัน้ เราจะมีสภากาชาดและกระทรวง
สาธารณสุขที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบให้ ซึ่งส่งผลให้มีต้นทุนที่ต�่ำกว่า และความปลอดภัย
ก็จะสูงกว่าด้วย แต่ถ้าเราอยู่นอกประเทศเรานั้นจะไม่สามารถกระท�ำเช่นนั้นได้ ใน
ส่วนของยานั้นก็อาจกล่าวได้ว่าตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน คือยาที่อยู่ในบริเวณ
พื้นถิ่นนั้นๆ ไม่ค่อยมีมาตรฐานมากนัก
สาเหตุที่เลือกตั้งโรงพยาบาลในกัมพูชาอย่าง Royal Phnom Penh นั้นก็เป็น
เพราะว่ามีตน้ ทุนต�ำ่ กว่าโดยเฉพาะในด้านโลจิสติกส์ เพราะสามารถขนย้ายได้ทงั้ ทางบก
และทางอากาศ ซึง่ เมือ่ เทียบกับประเทศในส่วนของ Lower part อย่างอินโดนีเซียหรือ
ฟิลิปปินส์นั้นไม่สามารถท�ำได้ ซึ่งสุดท้ายแล้วนั้นก็จะน�ำไปสู่ต้นทุนที่สูงกว่านั่นเอง
3) AEC Lower part
ประเทศในส่วนนี้ประกอบไปด้วย 2 ประเทศคืออินโดนีเซียและฟิลิปปินส์
โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ กล่าวคือ
โอกาสของธุรกิจไทยใน AEC: ความฝันหรือความเป็นจริง?
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อินโดนีเซีย โดยเรานัน้ จะไม่ได้มงุ่ อธิบายไปถึงกลุม่ ชาวอินโดนีเซียทีเ่ ป็นมุสลิม
หากแต่ว่าจะมุ่งอธิบายไปที่กลุ่มคนอินโดนีเซียที่เป็นชนชั้นกลางชาวจีน (Middleclass Chinese) เพราะคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่อาจกล่าวได้ว่ามีกำ� ลังซื้อที่สูงมาก
มีจ�ำนวนประมาณ 35 ล้านคน
โดยด้วยความที่กลุ่มคนเหล่านี้มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ซึ่งหลายครั้ง
นั้นน�ำไปสู่ความขัดแย้ง ดังนั้น เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยพวกเขาจึงเลือกที่จะไม่รักษา
ในโรงพยาบาลของประเทศอินโดนีเซีย ในทางตรงกันข้ามพวกเขาจะเข้ามารักษาที่
สิงค์โปร์ โดยมีการซื้อประกันที่สิงคโปร์รอไว้ล่วงหน้าอยู่แล้ว
ฟิลิปปินส์ อาจกล่าวได้ว่าฟิลิปปินส์นั้นเป็นประเทศที่มีการผลิตพยาบาลมาก
ที่สุดในแถบกลุ่มอาเซียนเลยก็ว่าได้ โดยรายได้ของประเทศนั้นส่วนใหญ่ก็จะมาจาก
พยาบาล ดังนัน้ ความคาดหวังของพวกเขาเหล่านัน้ คือต้องการเข้าไปท�ำงานในประเทศ
ที่มีรายได้สูงกว่า ยกตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาเพราะว่าสหรัฐฯ นั้นให้รายได้กับ
พยาบาลสูงมาก
11 ธุรกิจไทยในยุคทองของอาเซียน
โดยชือ่ นีม้ าจากหนังสือของ ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์ ทีไ่ ด้อธิบายไว้วา่ ธุรกิจไทย
จ�ำนวน 11 ธุรกิจนั้นที่จะไปได้ดีในอาเซียนนั้นประกอบด้วย
1. ธุรกิจสุขภาพและสถานเสริมความงาม
2. ออฟฟิศเสมือนจริง โมเดลธุรกิจใหม่
มาแรงที่น่าลงทุน
3. ห้างสรรพสินค้าออนไลน์
4. ธุรกิจโรงพยาบาล/ชูจุดขาย
“นวัตกรรม-บริการ”
5. ธุรกิจการศึกษานานาชาติโรงเรียน
สอนภาษา
6. ธุรกิจเกษตรส่งออก
7. สมุนไพรไทยธุรกิจยอดฮิต
18
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8. ธุรกิจท่องเที่ยวครบวงจร
9. ธุรกิจโลจิสติกส์มาแรง
10. แฟรนไชส์ “สปา” ธุรกิจภูมิปัญญาไทยท�ำเงิน
11. สารพัดแฟรนไชส์
ใน 11 ธุรกิจนี้ ธุรกิจที่ดูจะมีอนาคตรุ่งเรืองที่สุดก็คือธุรกิจในด้านสุขภาพ
และสถานเสริมความงามนั่นเอง โดยเห็นภาพได้ชัดจากการที่วุฒิศักดิ์คลินิกนั้นไปเปิด
สาขาที่หลวงพระบาง ประเทศลาว และย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์และได้ความนิยม
เป็นอย่างมาก หรือแม้แต่คลินิกที่เกี่ยวกับทันตกรรม สปาไทย สมุนไพรไทยก็ยังได้รับ
ความนิยมอีกเช่นกัน
เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ หรือ กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS)
เครือโรงพยาบาลกรุงเทพหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อย่อของ “BDMS” (Bangkok Dusit Medical Services) ถือเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย โดยในปัจจุบันนั้นเครือโรงพยาบาลกรุงเทพมีทั้งหมด 43 โรงพยาบาล
หลัก และก�ำลังจะกลายเป็น 44 โรงพยาบาลในไม่ช้า นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายส�ำคัญ
คือภายในสิน้ ปีนนี้ นั้ จะมีให้ได้ 50 โรงพยาบาล ในส่วนของรายได้ทเี่ ป็น medical hub
นั้น ครั้งก่อนหน้าที่ประเทศไทยจะมีการเรียกเก็บภาษี เครือโรงพยาบาลกรุงเทพกับ
โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์สามารถท�ำรายได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกอีกด้วย
ในส่วนของประวัตคิ วามเป็นมาของโรงพยาบาลกรุงเทพนัน้ เดิมมีชอื่ ย่อว่า BGH
(Bangkok General Hospital) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1972 ซึ่งใน
ปัจจุบันนั้นมีโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพกระจายไปอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ
ทั่วประเทศ เช่น อุดรธานี เชียงใหม่ พิษณุโลก หรือแม้แต่ในกัมพูชา ที่พนมเปญและ
นครวัดก็มีเครือโรงพยาบาลกรุงเทพไปเปิดอยู่เช่นกัน
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ภาพ: โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพที่ตั้งกระจายตามจุดต่างๆ ทั่วทั้งประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกรุงพนมเปญนั้นที่ได้ไปเปิดโรงพยาบาลภายใต้
ชือ่ “Royal Phnom Penh Hospital” (RPH) โดยสาเหตุทตี่ อ้ งใช้คำ� ว่า Royal น�ำหน้า
นั้นก็เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางภูมิหลังประวัติศาสตร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เป็น
เพราะว่าถ้าเรานั้นต้องการท�ำธุรกิจภายใต้ AEC เรามีความจ�ำเป็นต้องลบเลือนความ
บาดหมางดังกล่าวลง
ปัจจุบนั นี้ RPH สามารถท�ำรายได้มากกว่า 20 ล้านบาทและยังเป็นโรงพยาบาล
ที่ได้รับรองว่าเป็นมาตรฐานสากล (International standard) อีกด้วย แต่ใน
ขณะเดียวกันต้นทุนของ RPH นั้นก็สูงกว่าที่ไทยมาก เพราะมาจากเรื่องภาษีและ
ศุลกากรต่างๆ นั้นยังไม่ลงตัวเท่าใดนัก

20
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ภาพ: โรงพยาบาล
Royal Phnom Penh Hospital

ภาพ: โรงพยาบาล RAH
(Royal Angkor International Hospital)

นอกจากนี้ที่โรงพยาบาล Royal Phnom Penh Hospital นั้นยังมีอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ทันสมัยมากมาย เช่น CT 128 slices, MRI 1.5 Teslar, Digital
Mammogram, C-Arm fluoroscopy, Operating rooms for major surgeries,
Intensive care Unit (ICU), Digital technology for Radiology: PACS, HIS
(hospital information system): B-Connect เป็นต้น

ภาพ: CT 128 sliices

ภาพ: MRI 1.5 Tesla

ภาพ: Digital mammogram

ภาพ: C Arm
โอกาสของธุรกิจไทยใน AEC: ความฝันหรือความเป็นจริง?
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อีกเรื่องหนึ่งที่ส�ำคัญคือรถพยาบาลของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพนั้นสามารถ
วิ่งข้ามแดนได้ ทั้งนี้เป็นเพราะเหตุผลมาจากสภาพถนนนั้นค่อนข้างดี และอีกหนึ่ง
เหตุผลคือระยะทางจากนครวัดถึงปอยเปตนั้นมีระยะทางเพียง 180 กิโลเมตรเท่านั้น
ซึ่งใช้เวลาไม่นานมาก ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้าก่อนที่จะมีการปรับปรุงสภาพถนน
ให้เป็นแบบดังเช่นในปัจจุบัน อาจต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากถึง 8 ชั่วโมง
เลยทีเดียว แต่ตอนนีม้ กี ารปรับปรุงสภาพถนนแล้วจึงท�ำให้รถพยาบาลนัน้ สามารถแล่น
จากปอยเปตเข้ามาจนถึงกรุงเทพฯ ได้

ภาพ: MOBILE ICUs และ ER TEAM

นอกเหนือจากรถพยาบาลแล้วนั้น สืบเนื่องจากปัจจุบันที่ทางการกัมพูชา
อนุญาตให้สามารถบินเข้าไปในบริเวณอาณาเขตได้ ดังนั้น เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
ที่ตั้งอยู่ในกัมพูชาจึงมีเฮลิคอปเตอร์ไว้ส�ำหรับขนย้ายผู้ป่วยอีกด้วย โดยปัจจุบันนั้น
จอดอยู่ที่โรงพยาบาล RPH (Royal Phnom Penh Hospital)

ภาพ: SKY ICU (HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE, HEMS)
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สัดส่วนของคนไข้ที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล

จากแผนภูมิที่ปรากฏอยู่ด้านบนนั้นคือภาพที่แสดงสัดส่วนของคนไข้ โดยทาง
โรงพยาบาลนั้นมีความมุ่งหวังที่จะให้ชาวขแมร์1 เข้ามารับการรักษาบริการเป็นหลัก
(จากแผนภูมิคือ 77%) แต่ในส่วนของคนไข้ที่เป็นต่างชาติชาตินั้น จะเข้ามารับการ
รักษาบริการจากทางโรงพยาบาลเพียง 23 % เท่านัน้ ในอัตราส่วนคนไข้ตา่ งชาติจ�ำนวน
23 % นั้นก็สามารถเรียกเก็บค่าบริการได้เป็นจ�ำนวนมาก (คิดเป็นอัตราส่วนมากถึง
ร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด)
Consultancy project (with Samitivej)

Victoria (Weitoriya Hospital)
1

ชาวขแมร์ถือเป็นค�ำสุภาพเมื่อเราพูดถึงชาวกัมพูชา (ไม่ควรเรียกว่าชาวเขมรโดยเด็ดขาด)
โอกาสของธุรกิจไทยใน AEC: ความฝันหรือความเป็นจริง?
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โครงการนี้ ถื อ เป็ น อี ก โครงการหนึ่ ง ที่ ส ร้ า งร่ ว มกั น กั บ สมิ ติ เวช โดยใช้ ชื่ อ
โรงพยาบาลว่า “Weitoriya” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “Victoria” โดยโรงพยาบาลนี้
ตัง้ อยูท่ ยี่ า่ งกุง้ และจะมีการส่งผูป้ ว่ ยจากโรงพยาบาลนีม้ าเข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล
สมิติเวชในเดือนหนึ่งนั้นประมาณ 20-30 คน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าคนไข้ชาวเมียนมาร์
นั้นสามารถท�ำรายได้ให้กับโรงพยาบาลสมิติเวชเป็นล�ำดับที่สอง รองจากคนไข้ชาว
ญี่ปุ่นเลยทีเดียว

ภาพที่ปรากฏอยู่ด้านบนนั้นคือเครื่องมือแพทย์ที่โรงพยาบาล Victoria นั้นมี
ซึ่งถือว่ามีความทันสมัยเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น เครื่องล้างไต เครื่องเอ็กซเรย์
แบบดิจิตอล ฯลฯ
การเข้าไปตัง้ โรงพยาบาลในพม่านัน้ ก็มคี วามพิเศษอยูบ่ า้ ง กล่าวคือ จะไม่มกี าร
ประกอบอาหารในโรงพยาบาล ทั้งนี้เป็นเพราะว่าชาวเมียนมาร์นิยมประกอบอาหาร
มารับประทานเองจากบ้าน ด้วยปัจจัยนีเ้ องจึงท�ำให้มาตรฐานทางการแพทย์บางอย่าง
ยังไม่ได้ เพราะผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคบางชนิดนั้นมีความจ�ำเป็นต้องควบคุมอาหาร เช่น
ห้ามกินอาหารรสมัน รสหวานจัด แต่ด้วยวัฒนธรรมเช่นนี้จึงท�ำให้ทางโรงพยาบาล
ไม่สามารถควบคุมได้
24
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ธุรกิจที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของไทย (Thai Healthcare Business)
ผมยังเล็งเห็นถึงธุรกิจประเภท “Healthcare” อื่นๆ ที่น่าจะสามารถเติบโต
ไปได้ดีใน AEC ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Beauty Cosmetic Skin clinic
การท�ำ  สปาต่างๆ เพราะธุรกิจประเทศนี้ถือว่าได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ นอกจากนี้ธุรกิจที่ดูจะไปได้ดีอีกอันหนึ่งคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับร้าน
ขายยา (Drug stores) และ Medical Evacuation (ในกรณีของ Medical Evacuation
นั้นดูจะเป็นเรื่องยากขึ้นมาพอสมควร เพราะต้องอาศัยการลงทุนจ�ำนวนมาก) และ
ธุรกิจสุดท้ายทีผ่ มมองว่าน่าสนใจอีกอย่างหนึง่ ก็คอื ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับ MLM Herbal
product และ Vitamins
ไม่ว่าจะพูดถึงธุรกิจใดๆ ก็แล้วแต่ แต่สุดท้ายแล้วนั้นดูเสมือนว่าธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับ “การแพทย์” ดูจะเป็นธุรกิจที่ด�ำเนินไปได้ดีที่สุดเมื่อมีการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ศักยภาพของไทยส�ำหรับการเปิดเสรีด้านการค้า สินค้า/บริการ/ลงทุน2

2

ที่มา: ปรับปรุงจากเอกสารประกอบการประชุมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558
โดย สศช 9 กรกฎาคม 2555

โอกาสของธุรกิจไทยใน AEC: ความฝันหรือความเป็นจริง?
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ตารางข้ า งต้ น นั้ น คื อ การสรุ ป โดยภาพรวมของงานวิ จั ย ที่ มี ก ารระบุ ว ่ า
ประเทศไทยนั้นมีความพร้อมและมีความได้เปรียบสูงสุดเมื่อเปิด AEC ในด้านของการ
แพทย์และการให้บริการด้านสุขภาพ สภาวการณ์เช่นนี้ก็เกิดขึ้นก่อนที่ประเทศไทยจะ
เกิดความขัดแย้งทางการเมืองอย่างหนัก แต่หลังจากนั้นข้อได้เปรียบเหล่านี้ก็ค่อยๆ
จางหายลงไป เพราะต่างชาตินั้นสามารถเข้ามาลงทุนในไทยได้น้อยลงไปเรื่อยๆ
ถึ ง แม้ ว ่ า จะมี ความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรง ท� ำให้ไทยถูกลดความได้
เปรียบลง แต่ธรุ กิจทีเ่ กีย่ วข้องกับโรงพยาบาลนัน้ ก็ยงั ไปได้ดี โดยเฉพาะในภาคส่วนของ
เอกชน ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าภาคเอกชนนั้นมีความจ�ำเป็นต้องดิ้นรนให้ผลประกอบการ
ของธุรกิจตนนั้นอยู่รอดปลอดภัย แม้ว่าจะต้องเผชิญกับวิกฤติก็ตาม
8 ล�ำดับจุดหมายปลายทางยอดนิยมส�ำหรับ Medical Tourism3
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

3
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ประเทศ
ประเทศไทย
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สิงคโปร์
อินเดีย
บราซิล
ตุรกี
ไต้หวัน

Source: “Bloomberg, June 2013; By Jordan Robertson”
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จากตารางที่ปรากฏข้างต้นนั้น (อ้างอิงจากส�ำนักข่าว Bloomberg) แสดงให้
เห็นว่าแม้ว่าจะมีความขัดแย้งทางการเมืองนั้นประเทศไทยก็ยังครองล�ำดับที่หนึ่งใน
การเป็นจุดหมายปลายทางของ Medical tourism อยู่ดี
ภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทยยังคงมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวบรวมและคาดการณ์โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย
คนไข้ต่างชาติยังคงเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลในไทยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยปีละไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 10

ที่มา: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงพาณิชย์

โอกาสของธุรกิจไทยใน AEC: ความฝันหรือความเป็นจริง?
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จากกราฟที่ปรากฏอยู่ด้านบนนั้นแสดงให้เห็นว่าก่อนหน้าที่ประเทศไทยนั้น
จะมีความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเอกชนนั้น
ขยายตัวแบบพุ่งสูงมาก แต่เมื่อความขัดแย้งเริ่มรุนแรงและยืดเยื้อมากขึ้นมันจึงหดตัว
ลงไปเรื่อยๆ
ปัจจัยหนุน
อาจกล่าวได้วา่ ปัจจัยทีเ่ ปรียบเสมือนเป็นปัจจัยหนุนทีท่ ำ� ให้ธรุ กิจทีเ่ กีย่ วข้องกับ
โรงพยาบาลและการบริการด้านสุขภาพนัน้ สามารถเจริญเติบโตได้ดที สี่ ดุ เมือ่ เปิด AEC
นั้นประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลักๆ ดังนี้
(1) กระแสการใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคที่ยังคงเพิ่มขึ้น
(2) การส่งเสริมและการท� ำการตลาดของภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(3) จ�ำนวนคนไข้ต่างชาติที่เดินทางเข้ามารับการรักษาในไทยเพิ่มขึ้น
(4) การปรับขึน้ ค่ารักษาพยาบาลตามภาวะเงินเฟ้อ เทคโนโลยี และต้นทุนด้าน
อื่นๆ
(5) การจัดสรรงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลเหมาจ่ายต่อหัวที่เพิ่มขึ้น
ปัจจัยเสี่ยง
ท่ า มกลางความส� ำ เร็ จ ของธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โรงพยาบาลและบริ ก าร
ด้านสุขภาพใน AEC นั้นก็ย่อมที่จะต้องประสบพบเจอกับปัญหาอีกเช่นกัน โดยปัจจัย
ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลักๆ ได้แก่
(1) ปัญหาเรื่องค่าครองชีพ (ราคาสินค้า ราคาน�้ำมัน)
(2) ภาวะเศรษฐกิจโลก
(3) ภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรง
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นักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้น4

จากกราฟที่ปรากฏอยู่ข้างต้นนั้นสะท้อนให้เห็นจ�ำนวนปริมาณนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางเข้ามาในไทย กล่าวคือ ถึงแม้จะมีวิกฤตการณ์ก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหล
เข้ามาในไทยอยู่เรื่อยๆ โดยจากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด 30 ล้านคนนั้น มีนัก
ท่องเที่ยวที่มาจากประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนประมาณ 10 ล้านคนเดินทางเข้ามา
เพื่อรับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยโดยเฉพาะ ซึ่งพวกเขาเหล่านี้ก็จะกระจายไป
รับการรักษาตามโรงพยาบาลหลักๆ ที่อยู่ในประเทศไทย
สถานการณ์ผู้มารับบริการสาธารณสุขจากประเทศอาเซียน

4

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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จากกราฟทีป่ รากฏข้างต้นนัน้ สะท้อนให้เห็นว่านับตัง้ แต่ปี 2557 - 2558 เป็นต้น
มามีจ�ำนวนคนไข้ที่เข้ามารับบริการสาธารณสุขจากประเทศอาเซียนทะยานพุ่งสูงขึ้น
มากเมือ่ น�ำไปเปรียบเทียบกับปีกอ่ นหน้า ในแง่นเี้ ป็นการสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย
นั้นเป็น “Medical Hub” ของอาเซียนอย่างแท้จริง
3 เหตุผลว่าท�ำไมประเทศอื่นๆ ถึงเลือกที่จะมารับการรักษาที่ประเทศไทย5
(1) มีราคาถูก ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเทียบกับค่ารักษาพยาบาลในสหรัฐฯ นั้น
นับว่าในประเทศไทยมีราคาถูกกว่ามาก
(2) เข้าถึงง่าย ยกตัวอย่างเช่น เมื่อน�ำไปเปรียบเทียบกับสหรัฐฯ ที่ค่อนข้างมี
ความยุ่งยากล�ำบากและต้องรอที่จะได้รับการรักษาเป็นระยะเวลานาน
(3) มาตรฐานดี ยกตัวอย่างเช่น การผ่าตัดแปลงเพศ การท�ำ Stem-cell ฯลฯ
ท�ำไมประชาชนถึงเลือกที่จะไปรับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ?
(1) 40% ของผู้ที่จะมารับการรักษาพยาบาลนั้นพยายามสืบค้นหาเทคโนโลยี
ขั้นสูง (advanced technology) เพื่อน�ำมารักษาตนเอง
(2) 32% ของผูท้ จี่ ะเข้ามารับการรักษาพยาบาลมีความต้องการทีจ่ ะค้นหาการ
ให้บริการทางสุขภาพที่ดีกว่าในประเทศตนเอง
(3) 15% ของผูท้ จี่ ะเข้ามารับการรักษาพยาบาลนัน้ ต้องการการบริการทางการ
แพทย์ที่มีความรวดเร็ว
(4) 9% ของผู้ที่จะเข้ามารับการรักษาพยาบาลนั้นมีความต้องการค่าใช้จ่ายที่
ถูกกว่า

5
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ประเทศไทย: หนึ่งในประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของ Medical
Tourism
โดยเหตุผลที่ท�ำให้ประเทศไทยนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากประกอบด้วย
ปัจจัยหลักๆ 5 ประการดังนี้
1. มี ม าตรฐานและคุ ณ ภาพสู ง ในการที่ จ ะให้ ก ารรั ก ษาดู แ ลแก่ ผู ้ ป ่ ว ย
กล่าวคือ หลายโรงพยาบาลในประเทศไทยนั้นได้รับการรับรองว่าได้มาตรฐานสากล
(29 JCI accredited hospitals)
2. โรงพยาบาลในประเทศไทยนั้นมีการฝึกอบรมแพทย์อย่างดีเยี่ยมและมี
ความเป็นมืออาชีพ
3. โรงพยาบาลในประเทศไทยนั้นมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Latest
Medical Technology)
4. โรงพยาบาลในประเทศไทยนั้นมีค่าใช้จ่ายในการให้การรักษาพยาบาล
ถูก (Significant Lower Costs of Treatment)
5. โรงพยาบาลในประเทศไทยนั้นมีการให้บริการดีเป็นอย่างมาก
สรุปคือการที่ประเทศไทยนั้นกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยม
เป็นอย่างมากในการที่ชาวต่างชาติจะเข้ามารับการรักษาพยาบาลเพราะมีสาเหตุ
สืบเนื่องมาจาก “ความปลอดภัย” (safety) และ “ง่ายต่อการเข้าถึง” (easy to
access)
การแข่งขันในระดับที่สูง (Highly competition)
สืบเนื่องจากเรานั้นไม่ได้มีการรวมกลุ่มแค่อาเซียน (ASEAN) เท่านั้น แต่ยัง
มีการรวมกลุ่มที่เป็น ASEAN+3 ที่รวมเอาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ และ ASEAN+6
ที่รวมเอาจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย และนิวซีแลนด์มาอยู่ด้วยกันด้วย
ดังนั้นด้วยสภาวการณ์เช่นนี้จึงส่งผลให้มีการแข่งขันที่สูงมากยิ่งขึ้นๆ
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ความได้เปรียบด้านต้นทุนที่เกี่ยวกับ Medical Value Travel6
Procedure
(All costs in USD)
Heart bypass
Valve replacement
Angioplasty
Hip replacement
Hysterectomy
Knee replacement
Liver Transplantation

USA

India

80K - 130K
160K
57K
43K
20K
40K
300K

6.7K - 9.3K
9K
5K - 7K
5.8K - 7.1K
2.3K - 6K
6.2K - 8.5K
60K

Thailand
11K
10K
13K
12K
4.5K
10K
80K

Singapore
16.5K
12.5K
11.2K
9.2K
6K
11.1K
90K

จากตารางที่ปรากฏให้เห็นด้านบนนั้นแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีต้นทุน
ในการที่จะใช้ลงทุนเกี่ยวกับการแพทย์ในด้านต่างๆ ค่อนข้างต�่ำเมื่อน�ำไปเปรียบเทียบ
กับประเทศอย่างสหรัฐฯ และสิงคโปร์

6
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การให้บริการด้วยคุณภาพระดับดีเยี่ยมในราคาย่อมเยาว์7
จ�ำนวนของ medical tourists และ การค�ำนวณรายได้โดยประมาณ (Estimated Revenue generated)

จ�ำนวนของ medical tourists (คน)
รายได้โดยประมาณ (พันล้านบาท)
5 ล�ำดับแรกของ Medical Tourists 1.
โดยเรียงล�ำดับตามสัญชาติ
2.
(nationality)
3.
4.
5.

2010
1,980,000
78,740
ญี่ปุ่น
อาเซียน
ตะวันออกกลาง
สหรัฐฯ
สหราชอาณาจักร

2011
2,240,000
97,874
1. ญี่ปุ่น
2. อาเซียน
3. ตะวันออกกลาง
4. สหรัฐฯ
5. สหราชอาณาจักร

2012
2,530,000
121,658-140,000
1. ญี่ปุ่น
2. สหรัฐฯ
3. สหราชอาณาจักร
4. ก ลุ ่ ม ป ร ะ เ ท ศ
ความร่วมมืออ่าว
อาหรับ (GCC)
5. ออสเตรเลีย

จากตารางทีป่ รากฏ ณ ข้างต้นนัน้ ชีใ้ ห้เห็นว่าในช่วงปี 2010-2011 นัน้ ยังมีคนไข้
จากกลุ่มประเทศที่อยู่ในอาเซียนเข้ามารับการรักษาพยาบาลในไทย แต่พอปี 2012
นัน้ กลับกลายเป็นว่าคนไข้จากญีป่ นุ่ และสหรัฐฯเข้ามารับการรักษาพยาบาลสูงกว่า จึง
ส่งผลคนไข้จากกลุ่มประเทศที่อยู่ในอาเซียนตกล�ำดับลงไป

7

Ministry of Public Health, Thailand and Kasikorn Research Center
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จากกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า ภายในปี 2050 การใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลสุขภาพจะมีปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้นเกือบ 20%-30% ของ GDP ส�ำหรับ
บางเศรษฐกิจ
สี่ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ สูงขึ้น (Four major factors drive
cost increases worldwide)
ประชากรสูงอายุ (Aging Populations) 1950: 1/12  อายุ>60 ปี
2050:  1/5    อายุ>60 ปี
               โรคไม่ตดิ ต่อ (Non-Communicable Diseases)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับขั้นตอนทางการแพทย์ เพิ่มค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล 7% ต่อปี
(Medical Procedure Costs)
ทรัพยากรที่มีอย่างจ�ำกัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แพทย์ ทันตแพทย์และพยาบาล
(Resource Constrains)
Patient Empowerment
Globalization, ความสะดวกในการเดินทาง
(Ease for Journey), การมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
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จากตารางข้างต้นนั้นเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันนั้นหลายๆ ประเทศ
ทั่วโลกนั้นก�ำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ซึ่งส่งผลให้รัฐต้อง
แบกรับค่าใช้จา่ ยทีส่ งู ขึน้ เป็นเงาตามตัวไปด้วย ประกอบกับบุคลากรต่างๆ เช่นแพทย์ ก็ยงั มี
จ�ำนวนจ�ำกัด ในขณะเดียวกันนั้นคนไข้ก็มีความต้องการที่จะเรียกร้องสิ่งต่างๆ เพิ่มสูง
มากยิง่ ขึน้ ด้วยสภาวการณ์เช่นนีถ้ า้ โรงพยาบาลนัน้ มีการบริหารจัดการทีด่ ี ก็จะสามารถ
ท�ำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านสุขภาพและการแพทย์นั้นเป็นไปได้ดีด้วย
ศักยภาพในการแข่งขัน (Competitiveness)
โดยรวมแล้วนั้นศักยภาพในการแข่งขัน (competitiveness) ในด้านธุรกิจ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแพทย์ของไทยยังเป็นรองสิงคโปร์อยู่ แต่ในด้านเทคโนโลยีนนั้ อาจถือ
ได้ว่าอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน กระนั้นก็ยังมีอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองอีกเช่นกัน
และประเทศนั้นก็คือ “มาเลเซีย” นั่นเอง
ผลกระทบ (Impacts)
ในส่ ว นของผลกระทบนั้ น อาจกล่ า วได้ ว ่ า ผลกระทบของอาเซี ย นที่ มี ต ่ อ
ประเทศไทยนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับด้วยกัน กล่าวคือ
(1) ระดับประเทศ (Country wide)
(2) ระดับองค์กร (Organization level)
(3) ระดับส่วนตัวบุคคล (Individual level)
(1) ระดับประเทศ (Country wide)
การไหลเข้า (Influx)
กล่าวคือในระดับประเทศนั้นจะมีผู้ที่เข้ามารับการรักษาพยาบาลไหลบ่าเข้า
มาสู่ประเทศไทย ซึ่งมีทั้งผู้ที่มีรายได้สูงและรายได้ต�่ำ  ซึ่งในกรณีที่คนไข้ที่มีรายได้
ต�่ำนั้นถือว่าเป็นข้อเสีย เพราะว่าประเทศของเรานั้นจะไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
จากคนไข้กลุ่มนี้ได้ (ซึ่งในกรณีนี้เกิดขึ้นประมาณปีละ 300 – 500 ราย) อีกทั้งแพทย์
●
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และพยาบาลนัน้ ก็จะไหลบ่าเข้ามาสูป่ ระเทศไทยเช่นกัน เช่น มาจากประเทศฟิลปิ ปินส์
เมียนมา ลาว เป็นต้น
การไหลออก (Outflow)
ในขณะที่มีแพทย์และพยาบาลไหลบ่าเข้ามาในประเทศไทยนั้น แพทย์และ
พยาบาลภายในประเทศที่มีคุณภาพก็จะไหลออกไปสู่ต่างประเทศเช่นกัน และหนึ่ง
ในจุดหมายที่ส�ำคัญก็คือ ประเทศสิงคโปร์นั่นเอง
รวมผลเสียที่เกิดขึ้นจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดข้างต้นนัน้ สรุปเพือ่ ให้เห็นภาพรวมถึงผลเสียของการเปิด
AEC ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเด็นหลักๆ ดังนี้
(1) คนไทยจะถูกแย่งที่รักษา โดยเฉพาะในเขตชายแดน
(2) โรคระบาด
(3) บุคลากรทางการแพทย์ไม่พอเพียงมากกว่าเดิม
(4) ค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้น
(5) กลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาฮุบกิจการของคนไทย
(6) ธุรกิจสุราบุหรี่อาจมีช่องทางรุกเข้ามามากขึ้น
ผลเสียที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั้น ถ้าพูดให้ถึงที่สุดแล้วแม้ว่าจะยังไม่เปิด
AEC ก็ยังจะคงมีผลเสียดังกล่าวเกิดขึ้นอยู่ดี ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น
ก็ต้องมีการสร้างมาตรการในการแก้ไขปัญหามาอย่างเร่งด่วน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณี
ของการเกิดโรคระบาด ประเทศไทยของเรานัน้ มีกระบวนการป้องกัน ควบคุมการระบาด
ของโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ที่ดีมาก และมีจุดเด่นคือมีด่านควบคุมโรค เช่น กรณีล่าสุด
คือ ไวรัสซิกา8 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็มีการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี ซึ่งเรา
อาจสรุปจุดเด่นของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์–การสาธารณสุขได้
ออกเป็น 5 ประการดังนี้
●

8
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ไวรัสซิก้านั้นเป็นไวรัสซึ่งอยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) จ�ำพวกเดียวกับไวรัสไข้เหลือง ไวรัสเดงกี
ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี ซิก้าไวรัสสามารถติดต่อได้จากยุงกัด โดยองค์การอนามัยโลก
(WHO) ได้ประกาศให้การระบาดของไวรัสซิกาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
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(1) ประเทศไทยมีด่านควบคุมโรค
(2) ประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญระดับอาเซียน
(3) Focal Point FETN (Field Epidemiology Training Network)
(4) ประเทศไทยมีระบบอาสาสมัครสาธารณสุข
(5) ประเทศไทยมี Regional Training Center ด้านระบาดวิทยา
ดังนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการประมาทจากโรคติดเชื้อต่างๆ ที่อาจเกิดจากการ
เคลื่อนย้ายประชากรและสินค้าต่างๆ เพราะฉะนั้นกลุ่มประเทศในอาเซียนนั้นจึงควร
มีมาตรการ กฎ ระเบียบ ที่เป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกันในการควบคุมป้องกัน
โรค
(2) ระดับองค์กร (Organization level)
อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยนั้นเป็นผู้น�ำในการเล่นในบทบาทระดับองค์กร
(Organization level) เพราะประเทศไทยนั้นมีการออกไปลงทุนในกลุ่มประเทศ
อาเซียนเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งอาจกล่าวโดยสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
การไหลเข้า (Influx)
กลุ่มประเทศอาเซียนนั้นจะมีการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้น
การไหลออก(Outflow)
บริษัทจากประเทศไทยนั้นจะมีการลงทุนเพิ่มในกลุ่มประเทศอาเซียน
●

●

(3) ระดับส่วนตัวบุคคล (Individual level)
การไหลเข้า (Influx)
ปัจจุบันนั้นประเทศไทยนั้นก�ำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging
society) ซึ่งในแง่หนึ่งนั้นสภาวะการณ์เช่นนี้เอื้อต่อการท�ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนชรา
อย่างยิ่ง เช่น บ้านพักคนชรา เป็นต้น
การไหลออก (Outflow)
ในอีกไม่ช้าประเทศอีกหลายประเทศในอาเซียนก็จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
(Aging society) อีกเช่นกัน ซึ่งยังมีความจ�ำเป็นต้องผลิตอุปกรณ์ต่างๆ มารองรับการ
●

●
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เพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ เช่น รถเข็น เตียง ห้องน�้ำ ฯลฯ แต่ในความเป็นจริงแล้ว
นั้นมีธุรกิจเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่ให้ความสนใจในประเด็นนี้

กราฟแสดงสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป)
ในกลุ่มประเทศที่อยู่ในอาเซียน9
สัดส่วนประชากรสูงอายุ (มากกว่า 60 ปีขึ้นไป) ในอาเซียนต่อประชากรรวมทั้งหมด

กราฟแสดงแนวโน้มความต้องการบริการสุขภาพมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นจากโครงสร้างประชากร
ที่เปลี่ยนแปลงไปเข้าสู่สังคมสูงอายุ10
SCB EIC analysis based on data from United Nations World Population Prospects: The
2010 Revision, KResearch
10
World Population Prospects: The 2010 Revision, KResearch
9

38

TU-ASEAN Forum 11

ปฏิญญายอร์คยาการ์ตาว่าด้วย “ผู้สูงอายุ”11
ล่าสุดนั้นรัฐบาลได้ไปเข้าร่วมลงนามในปฏิญญายอร์คยาการ์ตาว่าด้วยผู้สูง
อายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการกระท�ำเช่นนี้ส่งผลให้รัฐต้องเข้าไปดูแลผู้สูงอายุนั้น
ให้มีสุขภาพดี ปราศจากโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน เน้นสร้างเสริมสุขภาพ
เป็นหลัก เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพ และต้องให้การสนับสนุนดูแลระยะยาว ควบคูก่ บั
การสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพ
ข้อดีของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Healthcare ในประเทศไทย; AEC 2015 and
beyond
มีความต้องการมากขึน้ เนือ่ งจากมีประชากรผูส้ งู อายุ (Aging population)
เพิ่มขึ้น
การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง ซึ่งมีพลังในการซื้อที่เพิ่มมากขึ้น
มีความช�ำนาญ (Expertise) และมีเทคโนโลยีขั้นสูง (Hi-Technology)
มีความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) และมีราคา
ที่ไม่แพง (affordable prices)
●

●
●
●

ข้อเสียที่ไหลออก (Disadvantage who outflow)
พื้นที่ที่จ�ำกัด (Limited space) โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Singapore
อัตราการแข่งขันที่สูง (High competition)
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (Culture & environment)
ยกตัวอย่างเช่น กรณีแพทย์ที่ท�ำงานในไทยนั้นต้องการจะไปท�ำงานเป็นแพทย์
ที่สิงคโปร์ ซึ่งเมื่อตัดสินใจไปนั้นอาจพบว่าต�ำแหน่งอาจจะว่างไม่พอ ประกอบกับต้อง
เจออัตราการแข่งขันในระดับที่สูงมาก หรือในกรณีที่สามารถเข้าไปท�ำงานได้แล้วนั้น
ก็ต้องเจอกับอุปสรรคทางด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
●
●
●

11

การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกประจ�ำภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(HMM) 4-6 กันยายน 2555 ณ ยอร์คยาการ์ต้า อินโดนีเซีย

โอกาสของธุรกิจไทยใน AEC: ความฝันหรือความเป็นจริง?

39

จากรายงานการวิจยั ต่างๆ รวมถึงประสบการณ์สว่ นตัวนัน้ ประเทศไทยเหมาะ
แก่การลงทุน SMEs มาก และเหมาะแก่การเปิด AEC มาก
AEC นั้นถือเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้น
AEC นั้นถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของไทยเท่านั้น แต่ยังมีหลายสิ่งที่ต้อง
จับตามองไม่ว่าจะเป็น ASEAN+3 ที่รวมเอาจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้เข้ามาด้วย หรือ
ASEAN+6 ที่ได้ผนวกอินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เข้ามาอีก ถ้ากลุ่มประเทศ
เหล่านี้เข้ามาเมื่อใด ไทยของเรานั้นจะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแน่นอน แต่ถ้า
ล�ำพังเพียงแต่ใน AEC นั้น ไทยก็ยังมีความสามารถที่จะเล่นบทบาทน�ำได้อยู่
และสุดท้ายนเพื่อเป็นข้อคิดอย่างสั้นๆ “จงตระหนักและตื่นตัว อย่าตระหนก
และตื่นตูม”
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ดร.สารสิน วีระผล  

รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่บริหาร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด

โอกาสของธุรกิจไทยใน AEC ความฝันหรือความเป็นจริง?
จะเป็นความฝันหรือว่าความเป็นจริงนัน้ ก็ขนึ้ อยูก่ บั “ประสบการณ์ของชีวติ ”
ของคนเรา และ “เป้าหมาย” ที่ได้วางเอาไว้ ในกรณีของอาเซียนก็เช่นกัน กล่าวคือ
อาเซียนก็จ�ำเป็นที่จะต้องมีเป้าหมาย และเป้าหมายนั้นก็คือ “ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” (AEC) นั่นเอง ซึ่ง AEC นั้นไม่ได้เป็นเพียงเป้าหมายที่เพิ่งตั้งขึ้น ในทางตรง
กันข้าม AEC นั้นเป็นเป้าหมายที่ถูกตั้งมานานมากกว่า 40 ปีแล้ว
ว่าด้วยวิสัยทัศน์ของผู้น�ำ
ในสมัยก่อนถ้าพูดถึงโอกาสของอาเซียน แล้วนั้นอาจนิยามค�ำว่า “โอกาส” ได้
ว่า คือการที่ประเทศนั้นๆ มีผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์ต้องการจะเห็นประเทศในแถบภูมิภาคนี้
ลดภาวะของการตึงเครียด และลดการแข่งทางด้านการเมืองและความมั่นคงลง
(ในอดีตประเด็นทางเศรษฐกิจนั้นไม่ได้ถูกให้ความส�ำคัญเท่ากับในปัจจุบัน) เช่น เรื่อง
ของกรณีพิพาทดินแดนต่างๆ ระหว่างรัฐ
ในอดีตนั้น ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่โชคดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าเรา
นั้นมีผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์ดี ที่มองว่าประเทศจะเติบโตได้นั้นต้องอาศัย “ความมั่นคง”
เป็นพื้นฐานส�ำคัญ ค�ำถามส�ำคัญคือความมั่นคงเหล่านั้นมาจากที่ใด? ซึ่งค�ำตอบ
ที่ได้ก็คือว่า ความมั่นคงนั้นมาจากการร่วมมือกันต่างๆ ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
ความร่วมมือจากรัฐที่เป็นคู่กรณีขัดแย้งกัน ถ้ารัฐเหล่านั้นสามารถเข้ามาร่วมมือกันได้
ก็จะถือเป็นเรื่องที่ดีมาก
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ดังนัน้ ผูน้ ำ� ประเทศไทย ณ ขณะนัน้ จึงได้ตดั สินใจรวมประเทศอีก 4 ประเทศ12
เข้ า มาด้ ว ยกั น มาร่ ว มมื อ จั ด ตั้ ง กั น เป็ น สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออก
เฉียงใต้ (ASA) ซึง่ ต่อมานัน้ ได้พฒ
ั นากลายมาเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN) ในปัจจุบนั

ภาพ: การจัดตั้งอาเซียนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ณ วังสราญรมย์
ในกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร13

ซึง่ ตามเหตุผลจริงๆ ในประวัตศิ าสตร์นนั้ เราจะพบว่าความจริงแล้วประเทศทัง้
5 ประเทศมารวมตัวกันเพราะเหตุผลในด้านทางการเมืองและความมั่นคง แต่กระนั้น
ก็ไม่ค่อยมีประเทศใดยอมรับเหตุผลนี้เท่าใดนัก ในทางตรงกันข้ามกลับบอกว่าที่แต่ละ
ประเทศมาร่วมมือกันนั้นเพราะเหตุผลทางเศรษกิจ ดังนั้น นับจากนั้นเป็นต้นมา เรา
ก็อ้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจมาเป็นเป้าหมายส�ำคัญในการรวมกลุ่มมาตลอด
ประเด็นทางเศรษฐกิจ vs. ประเด็นทางการเมือง
ปัจจุบันนั้นระยะเวลามากกว่า 40 ปีผ่านไป กลับกลายเป็นว่าประเด็นในด้าน
เศรษฐกิจไม่ใช่ประเด็นที่ส�ำคัญอีกต่อไป ในทางตรงกันข้ามประเด็นที่เกี่ยวข้องในด้าน
การเมืองนัน้ กลับกลายเป็นประเด็นส�ำคัญแทน แต่ประเทศต่างๆ ก็ยงั เอา “ประเด็นทาง
12
13
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ด้านเศรษฐกิจ” มาคอยชูบงั หน้าไว้อยู่ ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะว่าประเด็นทางด้านการเมืองนัน้
ส�ำคัญมาก แต่กลับถูกท�ำให้มนั ดูลดบทบาทลงไป เช่น กรณีพพิ าทเรือ่ งเขตแดนระหว่าง
กัมพูชากับประเทศไทย แต่กลับกลายเป็นว่าหลายประเทศในอาเซียนก็ท�ำเป็นมอง
ข้ามไป (คงเหลือไว้แต่ความเคลือบแคลงภายในใจเท่านั้น)
ความพร้อมของประเทศไทยใน AEC
ในทางเศรษฐกิจและภาคธุรกิจนั้น ประเทศไทยจะเข้าไปได้รับประโยชน์อย่าง
มหาศาลจากสภาพการณ์ดังกล่าว เช่นเดียวกันถ้าเราลองมองดูว่า ถ้าไม่มีประเทศไทย
ใน AEC นั้นจะเกิดสิ่งใดขึ้น? ค�ำตอบก็คือว่ามันก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันที่ภาคเศรษฐกิจ
และธุรกิจนัน้ จะเจริญเติบโตเฉกเช่นทุกวันนี้ ดังนัน้ ประเทศไทยจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่
ที่จะต้องหยิบฉวยโอกาสทองแบบนี้ไว้ และน�ำโอกาสที่ได้มาใช้ให้ประเทศของเรานั้น
สามารถไปถึงเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ได้
ในแง่นจี้ ะเห็นว่าทัง้ AEC และประเทศไทยนัน้ ต่างก็มโี อกาสทีม่ ากมายมหาศาล
ที่จะเป็นเส้นทางไปสู่หนทางที่จะประสบความส�ำเร็จ แต่อยู่ที่ว่าเราจะมี “วิสัยทัศน์”
ทีก่ ว้างไกลแค่ไหน ถ้ามีวสิ ยั ทัศน์ทดี่ กี จ็ ะสามารถประสบความส�ำเร็จได้งา่ ย และสามารถ
ต่อยอดท�ำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
ตลาดของเพื่อนบ้านถือเป็นสิ่งส�ำคัญ
ในแง่ของระบบตลาดนั้น เมื่อก้าวเข้าสู่ AEC แล้วนั้นเราต้องพึงตระหนักไว้อยู่
เสมอว่า ตลาดของประเทศเพือ่ นบ้านในอาเซียนนัน้ ถือเป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างยิง่ ในการทีจ่ ะ
ท�ำธุรกิจร่วมกันและจะก่อให้เกิดรายได้อย่างมหาศาล (ไม่ใช่ไปมุ่งค้าขายกับยุโรปหรือ
สหรัฐฯ อย่างเดียว) กระนัน้ ก็ไม่อาจปฏิเสธได้วา่ ในปัจจุบนั นัน้ จีนได้ทยานขึน้ มาเป็นคูค่ า้
อันดับหนึ่งของกลุ่มประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะในด้านของการส่งออก และน�ำเข้า
เพราะจีนนั้นมีสินค้ามากมายและหลากหลาย
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เทคโนโลยีกับโลจิสติกส์
เมื่ อ กล่ า วถึ ง เทคโนโลยี ที่ น� ำ มาใช้ ใ นปั จ จุ บั น นั้ น อาจกล่ า วได้ ว ่ า ปั จ จุ บั น
เทคโนโลยีได้เข้ามาเปิดให้มิติทางด้านการค้า การเมือง การท�ำธุรกิจกลายเป็น “สาม
มิติ” หรือ “สี่มิติ” ไปแล้ว (ไม่ได้มีลักษณะเป็น “สองมิติ” ดังเช่นในอดีต) อย่างเช่น
ในกรณีของด้านการค้านั้นก็จะมีทั้งแบบ “online” และ “offline” ที่กลับกลายมา
เป็นอันหนึ่งอันเดียวมากยิ่งขึ้น
เวลาเราพูดถึงเรื่องการสร้างสาธารณูปโภค ยกตัวอย่างเช่น กรณีทางรถไฟ
ทีป่ จั จุบนั นัน้ รัฐบาลไทยก�ำลังพิจารณาร่วมสร้างกับจีน ซึง่ ถ้าสร้างส�ำเร็จนัน้ สิง่ ดังกล่าว
จะมีศักยภาพทั้งด้าน online และ offline กล่าวคือ ในกรณี online นั้น ก็คือเรา
สามารถส่งของจากประเทศไทย ไปสู่ลาว จีน หรือไปยุโรปได้ (ผ่านทางรถไฟ) แต่ถ้า
เรามองทางด้านการขยายมิติความร่วมมือ ก็จะเกิดการขยายมิติด้านนี้มากมาย
อาเซียนและจีน
อาเซียนก็มีลักษณะคล้ายกันกับวิวัฒนาการของจีน 30 ปีที่ผ่านมา กล่าวคือ
ในอดีตนั้นด้วยความที่จีนเป็นประเทศขนาดใหญ่จึงมีแนวความคิดว่าจะเชื่อมประเทศ
จีน ค�ำถามคือจะท�ำอย่างไรเพราะมีความแตกต่างด้านการเจริญเติบโตของแต่ละ
ภูมิภาคต่างกันมาก แต่สุดท้ายจีนก็สามารถสร้างการเชื่อมโยงกันได้ในที่สุด จนกระทั่ง
จีนกลายเป็นประเทศทีก่ า้ วหน้าทีส่ ดุ ในโลกในด้านการค้า โดยเฉพาะด้าน online และ
เทคโนโลยี ยกตัวอย่างเช่น smart phone ที่ในอดีตนั้นมีคนจีนจ�ำนวนน้อยมากที่จะ
สามารถเข้าถึงโทรศัพท์ได้ แต่ในปัจจุบันถูกน�ำมากลายเป็นประโยชน์ด้านการค้า
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ภาพ: smart phone สัญชาติจีนอย่างเช่น Huawei และ Oppo
ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน14

ยิ่งเราผลิตสินค้ามากยิ่งขึ้น โอกาสที่เราจะไปค้าขายที่ประเทศจีนโดยต้นทุนที่
เราควบคุมได้ โอกาสจะมีมากขึ้นว่าในอดีตมาก ตัวอย่างกรณีของบริษัทเครือเจริญ
โภคภัณฑ์ เคยเข้าไปอยู่ในบริเวณฮ่องกงในระยะเวลาที่มากกว่า 30 ปี และได้ผลิต
สินค้าหลายอย่างเช่น อาหารสัตว์ เสร็จแล้วก็นำ� ส่งไปทีป่ ระเทศจีน หลังจากนัน้ บริษทั
เครือเจริญโภคภัณฑ์ก็ค่อยๆ เจริญเติบโตมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ในกรณีนี้ไม่ใช่ว่า
ทุกบริษทั จะสามารถท�ำแบบนีไ้ ด้เสมอไป เพราะตลาดขนาดใหญ่ของประเทศจีนนัน้ ถือ
เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมาก บางครั้งอาจต้องอาศัยโชคช่วยด้วย และแม้จะมีความเสี่ยง
อยู่บ้าง แต่ว่าก็มีโอกาสให้เจริญเติบโตอยู่
“ความฝันจะกลายเป็นความจริงได้นั้นขึ้นอยู่ขึ้นกับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ
ในภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นรายย่อยหรือรายใหญ่ ควรเข้ามาหารือกัน ซึ่งธุรกิจอาหาร
สัตว์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์นั้นถือเป็นตัวอย่างที่ดี ส่วนใครจะได้มากได้น้อยนั้นก็ขึ้น
อยู่กับว่า ใครจะสามารถสร้างระบบให้มันอยู่ได้อย่างยั่งยืนมากกว่ากัน”
เราก็จงภูมิใจไว้ว่า ณ ตอนนี้ในห่วงโซ่ของ AEC ประเทศไทยสามารถท�ำได้ดี
กว่าประเทศอื่นๆ ประกอบกับการเจริญเติบโตในภูมิภาคอื่นอย่างสหรัฐฯ จีน ยุโรป
นั้นก็ยังอยู่ในลักษณะที่เรียกว่า “ลุ่มๆ ดอนๆ” ซึ่งตรงกันข้ามกับอาเซียนที่ปัจจุบัน
อาจเรียกได้วา่ ก�ำลัง “เนือ้ หอม” มาก เช่น ฟิลปิ ปินส์ภายในปีนเี้ ศรษฐกิจก็เจริญเติบโต
มากถึง 8% หรือแม้แต่ประธานาธิบดีโอบาม่านั้นในปลายปีนี้ก็มีแผนการณ์ที่จะ
14

http://droidsans.com/hot-10-phone-manufacturers-from-china
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เดินทางมากรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาว ค�ำถามส�ำคัญคือท�ำไมโอบาม่าถึงต้องมาให้
ความส�ำคัญกับลาวด้วย? ค�ำตอบคือเพราะอเมริกามองว่าลาวนัน้ อาจจะกลับมามีบทบาทที่
ส�ำคัญทางเศรษฐกิจของอาเซียนอีกครั้ง
ข้อควรระวัง
ข้อควรระมัดระวังอย่างมากในด้านความคิด และอยากให้ทุกคนมี “positive
attitude” คือมีความคิดในแง่ดี สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในโลกก็คอื “โอกาส” ถึงแม้วา่ จะเกิดวิกฤต
กี่ครั้ง เราก็ต้องมองหา “โอกาส” อยู่เสมอ โอกาสที่ว่านั้นคือโอกาสที่จะฟื้นฟูตัวเองให้
กลับมาจากวิกฤตให้ได้ ดังนั้นก็ไม่ควรฝันอย่างเดียว เรามีความฝันได้แต่ต้องท�ำให้มัน
กลายเป็นความเป็นจริงด้วย เราต้องมี “ยุทธศาสตร์” ที่หลากหลายในการที่จะมุ่งไป
ถึงฝัน ซึ่งความพร้อมและประสบการณ์ถือเป็นเงื่อนไขส�ำคัญในการที่จะท�ำความฝัน
ให้เป็นจริงอย่างยิ่ง
และทีส่ ำ� คัญอีกอย่างหนึง่ นัน้ คือบุคลากร ในปัจจุบนั นัน้ บุคลากรของไทยถือว่า
มีปัญหา โดยเฉพาะอุปสรรคด้านภาษา ซึ่งควรมีความรู้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษา
ท้องถิน่ ทีเ่ ราจะเข้าไปท�ำธุรกิจนัน้ ๆ ร่วมด้วย เช่น ต้องการเข้าไปท�ำธุรกิจในลาว ก็มคี วาม
จ�ำเป็นต้องรู้ภาษาลาวร่วมด้วย จากประสบการณ์ขณะท�ำงานที่กระทรวงต่างประเทศ
พบเด็กลาวสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วมาก ซึ่งค่อนข้างแตกต่างกับ
คนไทยอย่างมาก ที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษมากนัก
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วิเชฐ ตันติวานิช    

ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ (สายบริหารทั่วไป)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด

จากค�ำถามที่ว่า “โอกาสของธุรกิจไทยใน AEC ความฝันหรือความเป็น
จริง?” นัน้ ผมมองว่าจะเป็นแค่ความฝันหรือกลายมาเป็นความจริงนัน้ ขึน้ อยูก่ บั แต่ละ
บุคคล เมื่อเราพูดว่า AEC นั้นคนในประเทศไทยค่อนข้างที่จะตื่นเต้นมาก แต่เมื่อไทย
เบฟเวอเรจไปทีส่ งิ คโปร์ คนสิงคโปร์กลับไม่คอ่ ยรูส้ กึ ตืน่ เต้นเท่าไหร่นกั เมือ่ เปรียบเทียบ
กับคนไทย หรือในกรณีของสหรัฐฯ ก็เช่นกัน
ในกรณีที่เราต้องการให้ธุรกิจไทยใน AEC กลายเป็นความจริงเราจึงมีความ
จ�ำเป็นทีต่ อ้ งวิง่ เข้าหา “ความเสีย่ ง” จากประสบการณ์ตรงทีผ่ มอยูใ่ นโลกของการลงทุน
มามากกว่า 30 ปี ซึ่งสิ่งที่ผมท�ำคือ “วิ่งเข้าหาความเสี่ยง” แต่การวิ่งเข้าหาความเสี่ยง
นั้นไม่ได้แปลว่าเราต้องวิ่งเข้าไปรับความเสี่ยง แต่ในทางกลับกันมันหมายความว่าเรา
ต้องเข้าไปเรียนรู้และท�ำความรู้จักกับความเสี่ยง เพื่อไม่ให้มันย้อนกลับมาฆ่าเราไม่ให้
ประสบความส�ำเร็จทีหลัง
ดังนั้น ถ้าเราก�ำลังคิดที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นถือเป็นความเชื่อที่ผิด เช่น
ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่ามีเงินต้องน�ำไปฝากธนาคารเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง แต่
ความเป็นจริงนั้นเราสามารถน�ำเงินที่เราไปฝากธนาคารไปลงทุนกับสิ่งอื่นที่อาจได้ผล
ตอบแทนมากกว่าการน�ำไปฝากก็ได้ แต่ผลตอบแทนที่สูงกว่านั้นก็ต้องแลกมาด้วย
“ความเสี่ยง” นี่คือเคล็ดลับที่ท�ำให้เรารวยและเจริญเติบโต
“จงวิ่งเข้าไปหาความเสี่ยงเพื่อเข้าไปท�ำความรู้จักกับมัน…ถ้าเรารู้จักกับมัน
เมื่อใดความเสี่ยงนั้นจะกลายเป็นพวกของเรา แทนที่มันจะมาจัดการเรา เราจะจัดการ
มันและเอามาเป็นประโยชน์กับพวกเรา”
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อาเซียนคือโอกาส
1) ตลาดที่ใหญ่ขึ้นด้วยจ�ำนวนประชากรกว่า 600 ล้านคน
2) ก�ำลังซื้อที่สูงขึ้น
3) เปิดโอกาสให้กับสินค้าอาเซียนรุกตลาดประเทศไทย ส่งผลให้การแข่งขัน
รุนแรงยิ่งขึ้น
4) ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายและกระจายสินค้าระหว่างประเทศ
5) สินค้าเครื่องดื่มของไทยมีศักยภาพและความได้เปรียบ
ความท้าทาย (Challenge)
เมื่อเรามองเห็น “โอกาส” เราต้องมอง “ความท้าทาย” ประกอบกันไปด้วย
ประเทศไทยมีเรื่องที่ต้องท�ำเพิ่มเติมอีกหลากหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านโลจิสติกส์
การบริการ การขนส่ง และ e-commerce โดยเฉพาะในกรณีของ e-commerce
ถ้ายิ่งเจริญรุ่งเรืองมากเท่าไหร่ ก็จะส่งผลให้การขนส่งเจริญรุ่งเรืองตามไปมากเท่านั้น
ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเมื่อสามารถสั่งได้ง่ายขึ้น ก็จะยิ่งท�ำให้มีการซื้อที่มากขึ้นตามไป
ด้วย ตรงกันข้ามกับในอดีตที่จะซื้อสิ่งใดต้องไปถึงที่นั้น (ถ้าไม่มีเวลาว่างมากพอ
ก็จะไม่สามารถด�ำเนินการซื้อได้) แต่ในปัจจุบันถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเวลาว่างมากพอ
เราก็สามารถซือ้ ขายผ่านอินเตอร์เน็ตกันได้ หลังจากนัน้ ก็ตอ้ งพึง่ พาอาศัย “โลจิสติกส์”
ในการจัดส่งสินค้าและบริการนั้นๆ ให้ถึงมือผู้รับ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ชี้ให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่ายิง่ e-commerce รุง่ เรืองมากเท่าใด การขนส่ง/โลจิสติกส์กจ็ ะรุง่ เรืองตามไป
มากเท่านั้น หรือในกรณีของการท�ำงานด้านบริการอย่างด้านการแพทย์ การเงิน
การบริหารจัดการนั้นก็มีแนวโน้มเป็นไปได้ดีอีกเช่นกัน โดยเมื่อเราพูดถึงความท้าทาย
ที่จะเกิดขึ้นของ AEC นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประการดังนี้
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1) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่ไม่เอื้ออ�ำนวย เมื่อเราพูดถึง
โลจิสติกส์และย้อนกลับไปมองประเทศไทยจะพบว่า โครงสร้างพืน้ ฐานของประเทศไทย
ยังไม่พร้อมเท่าที่ควร เช่น รางรถไฟ ถนน ดังนั้น ถ้าคิดจะท�ำธุรกิจ พยายามอย่าไป
มองหาหรือไปลงทุนในประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) ที่ไม่ค่อยดี
2) ขาดแคลนก�ำลั ง คน ตั ว อย่ า งของสายการบิ น นกแอร์ ที่ มี ป ั ญ หาของ
การขาดแคลนก�ำลังคนไม่ว่าจะเป็นนักบิน แอร์โฮสเตส หรือในกรณีของโรงพยาบาล
เช่นกัน ที่อาจขาดแคลนแพทย์ หรือพยาบาลผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ดังนั้นเราจึง
มีความจ�ำเป็นต้อง “บุก” เข้าไปแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น ถ้าขาดแคลนพยาบาล เรา
ก็ตอ้ งตัง้ ธุรกิจทีท่ ำ� หน้าทีค่ อยผลิตพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพป้อนไปสูโ่ รงพยาบาล แต่สงิ่ หนึง่
ที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องเจอก็คือตนเองนั้นยังเป็นธุรกิจที่มีขนาดเล็ก ดังนั้น เพื่อให้
ธุรกิจของตนสามารถประสบความส�ำเร็จเท่าทีส่ ามารถเป็นไปได้ จึงอาจจะต้องไปอาศัย
ธุรกิจใหญ่ๆ ที่เจริญเติบโตมาก่อนหน้า ยกตัวอย่างเช่น CP ThaiBev หรือสมิติเวช
มาค่อยช่วยเหลือและค่อยๆ เจริญเติบโตไปพร้อมๆ กัน
3) ขั้นตอนการท�ำงานที่ซับซ้อน ไม่ใช่ในเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่
ณ ตอนนี้ก�ำลังมีคณะประชารัฐ ที่ก�ำลังพยายามจดทะเบียนแก้ไขการจัดตั้งบริษัทใน
ประเทศไทย แม้จะสามารถตั้งบริษัทได้ด้วยคนคนเดียว แต่ถ้าเราอยากจะท�ำอะไร
ที่นอกเหนือจากนั้น เช่นจ้างแรงงานต่างประเทศ เราก็ต้องไปขออนุญาตที่กระทรวง
แรงงาน และถ้าต้องการจะมีการตัง้ โรงงานเพือ่ ท�ำการผลิตก็ตอ้ งไปขออนุญาตกระทรวง
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อุตสาหกรรมเพื่อขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ถือเป็นกระบวนการ
ที่ไม่สะดวกและค่อนข้างซับซ้อนของภาครัฐ และในส่วนของภาคเอกชนนั้นความ
ซับซ้อนก็คือว่า ไทยมีความเสียเปรียบด้านภาษา ซึ่งเราจ�ำเป็นต้องพัฒนาด้านนี้อย่าง
มากถ้าต้องการความได้เปรียบทางด้านธุรกิจ เพราะว่าถ้าเราสามารถรู้ภาษาของ
ประเทศที่เราเข้าไปลงทุนได้ ก็จะถือได้ว่าเราได้เปรียบไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว หรือมีอีก
วิธีหนึ่งคือเข้าไปคบหาสมาคมกับคนในท้องถิ่น และหากิจกรรมร่วมกับคนในท้องถิ่น
นั้นๆ เพื่อสร้างความกลมเกลียว
4) กฎหมายที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ สิ่งนี้ถือเป็นจุดตายที่ท�ำให้เรา
ไม่สามารถท�ำธุรกิจใน AEC ได้สะดวกเท่าไหร่นัก ซึ่งปัจจุบันก�ำลังเร่งแก้ไขในส่วนนี้
อยู่ให้กฎหมายมีลักษณะสอดคล้องกัน เช่น คนไทยไปท�ำความผิดที่ประเทศมาเลเซีย
และใช้กฎหมายมาเลเซียเข้ามาตัดสิน และคนไทยสามารถยอมรับได้ว่ากฎหมายของ
มาเลเซียนั้นยุติธรรม
จากประสบการณ์ตรงในการท�ำธุรกิจเวลาที่เราเข้าไปลงทุนในประเทศไหน
ก็ต้องเจอกับ “ความเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่” ของสินค้าและบริการของประเทศนั้นๆ ที่
เราเข้าไปบุก หรือเรียกง่ายๆ ว่า “เจ้าถิ่น” นั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น จะน�ำสบู่ไปขาย
ในประเทศลาว เราต้องคิดค�ำนวณแล้วว่าในประเทศลาวนั้นอาจมีสบู่ยี่ห้อหนึ่งที่เป็น
“เจ้าแม่” ทีป่ ระเทศลาว ซึง่ ในกรณีของบริษทั ไทยเบฟเวอเรจนัน้ ก็ได้เจอเหตุการณ์แบบ
นีเ้ ช่นกัน คือน�ำเบียร์ชา้ งเข้าไปขายทีพ่ ม่า ในขณะเดียวกันก็ขาย “เมียนมาเบียร์” ด้วย
โดยไทยเบฟเวอเรจไปซื้อหุ้นมาจากสิงคโปร์ และสิงคโปร์นั้นก็มีหุ้นกับรัฐบาลพม่าใน
เมียนมาเบียร์อกี ต่อหนึง่ ปรากฏว่าเมียนมาเบียร์นนั้ ไม่อยากให้เบียร์ชา้ งถูกน�ำเข้าไปขาย
ในพม่า เพราะถ้ากล่าวให้ถึงที่สุดแล้วนั้นเจ้าของเมียนมาเบียร์ก็คือรัฐบาลพม่านั่นเอง
สิ่งนี้คือค�ำอธิบายชั้นดีของค�ำว่า “ความเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่”
ดังนั้น จึงไม่เกี่ยวว่าสินค้าและบริการเหล่านั้นจะมีคุณภาพดีแค่ไหน แต่ส�ำคัญ
ที่ว่าสินค้าและบริการเหล่านั้นจะถูกยอมรับจากเจ้าพ่อเจ้าแม่ในเขตๆ นั้นหรือไม่ และ
ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ส�ำคัญอีกเช่นกันคือ “สินค้าไทยนั้นจะมีโอกาสบุกอาเซียนได้หรือ
ไม่?” โอกาสอย่างยิ่งโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV เพราะว่ากลุ่มประเทศพวกนี้
มักให้ความสนใจกับสินค้าของไทยเป็นอย่างมาก
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ภาพ: เมียนมาเบียร์15

ไทยเบฟในตลาดอาเซียน

15

http://marketeer.co.th/2015/09/kirin-myanmar-war-2015/
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5 ปัจจัยส�ำคัญสู่ความส�ำเร็จของไทยเบฟในตลาดอาเซียน
1) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหลากหลาย
2) การกระจายสินค้าที่เข้าถึงผู้ซื้อ
3) การขนส่งที่แข็งแกร่ง
4) ตราสินค้าดั้งเดิมที่เป็นที่จดจ�ำ
5) จากระดับประเทศสู่ระดับภูมิภาค
10 เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
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10 เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสร้างโอกาสให้กับตลาดอาเซียน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก

●
●

มุกดาหาร

●
●

สระแก้ว
ตราด

●

●
●

เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลา

●
●

เชียงราย

●
●

หนองคาย

●
●

นครพนม

●
●

กาญจนบุรี

●
●

นราธิวาส

●
●

ปัจจัยดึงดูด
ประตูสู่พม่า อินเดีย และจีนตอนใต้
แรงงานชาวพม่าจ�ำนวนมากพร้อมรองรับการพัฒนา
ประตูสู่เวียดนามและลาว ช่องทางหลักในการกระจายสินค้าสู่อินโดจีน
โอกาสในการด�ำเนินกิจการในลักษณะอุตสาหกรรมการผลิตร่วม
ช่องทางส�ำคัญในการกระจายสินค้าไทยไปยังกัมพูชาและเวียดนามตอนใต้
ประตูสู่ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือสีหนุวิลล์ของกัมพูชา
ฐานการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่แข็งแรง
ปัจจัยดึงดูด
ประตูสู่มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
ศูนย์กลางกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้าของภาคใต้
ประตูสู่จีนตอนใต้
ศักยภาพในการขนส่งสินค้าสูงเพราะเชื่อมต่อกับจีน พม่า และลาว
ประตูสู่ลาว
ศักยภาพในการขนส่งสินค้าสูงเพราะรูปแบบการขนส่งที่หลากหลาย
ประตูสู่เวียดนามและจีนตอนใต้
ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
เชื่อมต่อกับเศรษฐกิจพิเศษทวาย
โอกาสในการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางการเกษตร
ประตูสู่มาเลเซีย
อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร เช่น ยางพารา น�้ำมันปาล์ม
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญในแต่ละเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เกษตรและประมง
เซรามิก
เสื้อผ้าและสิ่งทอ
เฟอร์นิเจอร์
เครื่องประดับ
และจิวเวลรี่
อุปกรณ์ทางการแพทย์
รถยนต์และอะไหล่
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
พลาสติก
ยาและเภสัชกรรม
บริการขนส่ง
นิคมอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว

ตาก
√
√
√
√
√

สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา หนองคาย เชียงราย กาญจนบุรี
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

นครพนม นราธิวาส
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√

√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

ประเด็นสุดท้ายทีจ่ ะกล่าวทิง้ ท้ายเอาไว้คอื เรือ่ งของ “mind set” เพราะถือเป็น
สิ่งที่ส�ำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการวิ่งเข้าหาความเสี่ยง และเรื่อง
ของ “การมีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการ” คืออย่ามัวรีรอที่จะท�ำการลงทุน
ต่างๆ เพราะการตัดสินใจลงมือท�ำเป็นเรือ่ งส�ำคัญ การทีเ่ ราได้มคี วามรูห้ รือได้ทำ� ความ
รูจ้ กั กับบุคคลอืน่ นัน้ ทีเ่ ข้ามาสนับสนุนความคิดหรือเงินทุนของเรา จะท�ำให้กจิ การของ
เรานั้นสามารถเติบโตเข้าไปใน AEC ได้ หลังจากนั้นก็ขอให้เรียนรู้จากความผิดพลาดที่
เราได้ลงมือท�ำน�ำมาปรับแก้ไขกันต่อไป
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บัณฑูร วงศ์สีลโชติ     

ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนทางธุรกิจ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ปรากฏการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังปี 2558
1) การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องแต่ก็แข่งขันกันเอง
อาจกล่าวได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่มีการรวมกลุ่มกันในประเทศอาเซียน สิ่งที่ตามมา
คือ “การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง” แต่ท่ามกลางความร่วมมือ
เหล่านั้นทุกประเทศก็ต้อง “แข่งขันกัน” ด้วย
2) เศรษฐกิจอาเซียนบูรณาการกับเศรษฐกิจ เป็นส่วนหนึง่ ของห่วงโซ่อปุ ทาน
ในตลาดโลก การจัดหาแหล่งวัตถุดิบในภูมิภาค การเชื่อมโยงการผลิต ซึ่งส่วนนี้เป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการชิงความได้เปรียบใน AEC แต่ประเทศไทยเลือกไม่ร่วม TPP และ
ไม่ท�ำ FTA Thai-EU จึงท�ำให้เสียเปรียบ
3) อาเซียนจะเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม แต่การที่ไทยนั้นไม่เข้าร่วม
TPP และไม่ท�ำ  FTA Thai-EU นั้นส่งผลกระทบอย่างมาก เพราะโดยปกติแล้วนั้น
ต่างประเทศจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนของสินค้าต่างๆ จากนั้นก็จะ
น�ำไปส่งต่อประเทศอื่นเพื่อน�ำไปประกอบเป็นสินค้าส�ำเร็จรูป ดังนั้น การที่ไทยไม่ได้
อยู่ในประเทศที่เป็นแหล่งก�ำเนิดสินค้า (เพราะ TPP และ FTA ของ EU นั้นจะก�ำหนด
ให้เฉพาะประเทศที่เข้าร่วมท�ำข้อตกลงเท่านั้น) เพราะฉะนั้นประเทศไหนที่ไม่ได้อยู่ใน
ข้อตกลงด้วย ก็จะไม่ได้ถกู น�ำมาค�ำนวณ เช่น ชิน้ ส่วนของสินค้าบางชนิดนัน้ ถูกก�ำหนด
ไว้ในข้อตกลงเลยว่า 40% ต้องเป็นชิ้นส่วนมาจากประเทศสมาชิก หรืออย่างในกรณี
ของสิง่ ทอ ก็กำ� หนดว่าเส้นด้ายต้องผลิตในประเทศสมาชิกเท่านัน้ เพราะฉะนัน้ จึงท�ำให้
ไทยไม่ได้เป็นประเทศที่ได้เป็นฐานผลิตร่วม และยังส่งผลให้ไทยไม่ได้ประโยชน์จาก
ปัจจัยต�ำแหน่งที่ตั้งของประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ และอื่นๆ
4) อาเซียนดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก แต่ไทยนั้นไม่ได้เข้าร่วม TPP และ
ไม่ได้ท�ำ FTA กับ EU เพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัจจัยสร้างความได้เปรียบ
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5) ขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนเพิ่มสูงขึ้น ไทยอยู่อันดับ 3
(แต่ถา้ ยังปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นปัจจุบนั อันดับก็อาจจะลดลงมาเรือ่ ยๆ) นอกจากนี้
แต่ละประเทศมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน แต่กระนั้นก็ต้องระวังประเทศ
เวียดนามจะแซงไทยด้วย
“สังเกตได้ว่าในแต่ละข้อประเทศไทยต่อไปนี้อาจจะเริ่มเสียเปรียบ”
ประเทศไทยกับการแข่งขันระหว่างประเทศต่างๆ ในอาเซียน
Global Competitiveness Index (GCI) 2014-2015 ได้รายงานว่าเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยอยู่ในล�ำดับที่ 32 จาก 140 ในขณะเดียวกัน IMD World Competitiveness 2015 ได้รายงานว่าประเทศไทยอยู่ในล�ำดับที่ 30 จาก 61 ประเทศ
โดยในรายงานนั้นประกอบด้วย
1) Productivity & Efficiency กล่าวคือ ผลิตภาพ (Productivity) คือ
มูลค่าที่ผลิตได้ต่อค่าแรงหนึ่งหน่วย และประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงของ
ทั้งเอกชนและหน่วยงานราชการ
2) Minimize environmental impact
3) Profitable & sustainable innovation หรือความสามารถในการ
ท�ำก�ำไรกับนวัตกรรม ซึ่งถือว่าไทยนั้นท�ำได้ต�่ำมาก
4) Preserve job satisfaction
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เพิ่มผลิตภาพ ประสิทธิภาพ นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม แรงงาน
ประเทศ
สิงคโปร์
มาเลเซีย
ไทย
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
เวียดนาม

ล�ำดับ
2
20
31
34
52
68

คะแนน
5.65
5.16
4.66
4.57
4.4
4.23

ที่มา: World Economic Forum

ประเทศ
สิงคโปร์
มาเลเซีย
ไทย
ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย

ล�ำดับ
3
14
30
41
42

คะแนน
94.95
84.11
69.78
60.15
59.91

ที่มา: IMD World Competitveness Center

จากทั้งสองตารางนั้นชี้ให้เห็นว่าไทยยังคงตามหลังมาเลเซียอยู่ และเมื่อน�ำ
ไปเปรียบเทียบกับสิงคโปร์แล้วนั้นยิ่งห่างไกลออกไปอีกมาก และยังอาจกล่าวได้ว่า
ประเทศที่สามารถท�ำผลิตภาพสูงที่สุดในอาเซียนก็คือ “สิงคโปร์” (ซึ่งถือว่าสูงกว่า
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ไทยมาก และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกด้วยซ�้ำ) จากนั้นประเทศที่มีล�ำดับรองลงมาคือ
“มาเลเซีย”

GDP per person employed (USD)
จีดีพีต่อจ�ำนวนแรงงาน
สิงคโปร์
52, 024.00
มาเลเซีย
25,905.00
ไทย
18,279.00
อินโดนีเซีย
12,667.00
ฟิลิปปินส์
9,981.00
เวียดนาม
6,594.00
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จากกราฟและตารางข้างต้นเป็นการแสดงให้เห็นถึง GDP ต่อส่วนทีเ่ ป็นแรงงาน
ของแต่ละประเทศ และจะเห็นว่าสิงคโปร์นั้นสามารถท�ำได้ถึง 52,024.00 USD ในปี
2014 ส่วนมาเลเซียนัน้ แม้จะตามมาเป็นล�ำดับทีส่ อง แต่เมือ่ เทียบกับสิงคโปร์กย็ งั น้อย
มากกว่าครึ่ง จากนั้นตามมาด้วยไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และเวียดนาม และเพื่อให้
เห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่า GDP ต่อส่วนที่เป็นแรงงานของแต่ละประเทศในอาเซียนนั้นมี
ล�ำดับความต่างมากน้อยขนาดไหน สามารถสรุปได้ดังตารางด้านล่างนี้
ผลิตภาพแรงงานสิงคโปร์สูงกว่าประเทศอื่นๆ กี่เท่า
เวียดนาม
ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย
ไทย
มาเลเซีย

เท่า
15
14
13.7
9.8
3.8

“ค�ำถามส�ำคัญคือท�ำไมสิงคโปร์จึงสามารถท�ำเช่นนั้นได้?”
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในระดับ world class ท�ำให้สิงคโปร์กลายเป็น
ศูนย์กลางการลงทุนจากประเทศพัฒนาแล้ว
หัวข้อนี้ถือเป็นสิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง (หรืออาจเรียกว่าเป็นค�ำตอบเลยก็ว่าได้)
ว่าเหตุใดสิงคโปร์ถึงสามารถมีผลิตภาพและ GDP ต่อหนึ่งหน่วยแรงงานสูงเป็นล�ำดับ
ที่หนึ่งทั้งๆ ที่ค่าแรงในสิงคโปร์ก็สูงมากเช่นกัน ค�ำตอบก็คือสิงคโปร์นั้นยกระดับการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property) ให้อยู่ในระดับโลก (worldclass levels) ซึ่งส่งผลให้มีการลงทุนสินค้าในชนิดที่มีการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญามากในสิงคโปร์ (และสินค้าประเภทเหล่านั้นมักมีราคาที่สูง) ดังนั้น สิ่งที่ตามมา
คือสิงคโปร์จะมีเงินลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) เข้ามาในประเทศของตนจ�ำนวนมาก
จาก 227 พันล้านเหรียญในปี 2004 สู่ 853 พันล้านเหรียญในปี 2013 และประเทศ
สหรัฐอเมริกาคือประเทศที่มาลงทุนในสิงคโปร์มากที่สุด
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เพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยควรเอาแบบอย่างถ้าคิดจะพัฒนาด้านนี้ ควร
เปลี่ยนทัศนคติที่คิดว่าทรัพย์สินทางปัญญาคือของโลกตะวันตกที่จะมาเอาเปรียบเรา
เพราะการที่เรามีทัศนคติแบบนี้ท�ำให้สินค้าของประเทศที่มีมูลค่าสูงไม่กล้ามาลงทุน
ในประเทศไทย เพราะมองว่าประเทศไทยนั้นไม่มีความน่าเชื่อถือ
IPRI
ฟินแลนด์
สิงคโปร์
ฮ่องกง
มาเลเซีย
จีน
ไทย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม

Ranking
1
5
11
27
46
50
59
66

IPR Score
8.6
7.9
7.2
6.3
5.4
4.6
4.4
4.3

ตารางแสดง Intellectual property rights index
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การมีคนไทยคุณภาพดี การศึกษาดี ความรู้ดี เป็นปัจจัยสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน เพิ่มผลิตภาพ

กราฟประมาณการจ�ำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษาปี 2555 และ 2583
ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อาจกล่าวได้ว่าถ้าเราต้องการผลิตสินค้าที่มีความจ� ำเป็นต้องมีและต้องใช้
นวัตกรรมสูง ประชากรไทยก็จำ� เป็นต้องได้รบั การศึกษาทีส่ งู เช่นกัน แต่จากกราฟข้างต้น
จะเห็นว่าเด็กไทยจ�ำนวนครึ่งหนึ่งเรียนถึงแค่ระดับประถมศึกษา (หรือพูดง่ายๆ คือ
เมื่อจบระดับประถมศึกษานั้น 1 ใน 2 คนนั้นจะตัดสินใจไม่เรียนต่อ) ซึ่งสภาพการณ์
แบบนี้จะเป็นไปเรื่อยๆ แม้กระทั่งถึงปี 2583 แล้ว และถ้าให้กล่าวถึงคุณภาพของ
นักศึกษาจบอุดมศึกษามีปัญหา ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งในไทยที่
ไม่มีคุณภาพ ประกอบกับนักศึกษาจบทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ที่นับวันจะมี
น้อยลง ส่งผลให้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีน้อย
ในขณะที่ประเทศมาเลเซียนั้นได้มีโครงการเชื่อมโยงกันระหว่างอุตสาหกรรม
ต่ า งชาติ ที่ ไ ปลงทุ น ในประเทศกั บ ระบบการศึ ก ษาของมาเลเซี ย เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า
อุตสาหกรรมเหล่านั้นจะสามารถหาคนไปท�ำงานในบริษัทได้ โดยตัวอย่างที่สำ� คัญคือ
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มาเลเซียมีอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนของเครื่องบินที่จะส่งต่อไปให้กับโบอิ้ง ดังนั้น
มาเลเซียจึงไปท�ำการเจรจากับโบอิง้ ว่าบริษทั นีต้ อ้ งการคนมีความรูแ้ ค่ไหนแบบไหน เพือ่
ให้พฒ
ั นานักศึกษาออกมาเพือ่ ไปท�ำงานในบริษทั โบอิง้ ได้ กระนัน้ การกระท�ำในลักษณะนี้
ไม่ใช่แค่กับบริษัทโบอิ้งเท่านั้น แต่เป็นการท�ำกับทุกบริษัทอุตสาหกรรม ไม่ใช่แค่กับ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินเท่านั้น
ดังนั้น ถ้าประเทศไทยมีการพัฒนาในลักษณะเดียวกับมาเลเซียนั้น แนวโน้ม
ของการพัฒนาของไทยนั้นน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้
ความยากจน16

กราฟแสดง สัดส่วนของประชากรของแต่ละประเทศที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (Poverty Line)

ความยากจนนั้นเป็นปัจจัยที่ท�ำให้เศรษฐกิจของไทยไม่โต เพราะในขณะที่
ประชากรมีความสามารถในการใช้สอยมากขึ้นซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโต แต่ตราบใด
ที่คนไทยนั้นยังมีจ�ำนวนคนจนที่มากกว่าอินโดนีเซียหรือเวียดนาม (ในขณะที่สิงคโปร์
นั้นไม่มีเลย) กล่าวคือตามรายงานของ Asian Development Bank นั้นในปี 2555
ประเทศไทยมีสดั ส่วนของคนจน (รายได้ตำ�่ กว่า 2,492 บาทต่อเดือน) อยูท่ รี่ อ้ ยละ 12.6
หรือคิดเป็นจ�ำนวนคนก็จะอยู่ที่ 8.4 ล้านคน ทว่าในปัจจุบันตามรายงานของไทยรัฐ
16
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พบว่า “คนเกือบจน” อันหมายถึงคนที่มีรายได้สูงกว่าเส้นวัดความยากจนก็จริง แต่
มากกว่ากันไม่เกินร้อยละ 20 (รายได้น้อยกว่า 2,990 บาทต่อเดือน) มีจ�ำนวนสูงถึง
7.2 ล้านคน ซึ่งเมื่อน�ำไปรวมกับคนจนขนานแท้ จะท�ำให้มีจ�ำนวนถึง 15.6 ล้านคน
และคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 23.5 ของประชากรทั้งหมด
หรืออาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า “จ�ำนวนคนจนในไทยปี 2555 ที่จริงมากกว่า
ร้อยละ 12.6”
FDI ให้ประโยชน์กับประเทศก�ำลังพัฒนา
อาจกล่าวได้ว่าการใช้จ่ายของคนในชาตินั้นเป็นกุญแจส�ำคัญที่ท�ำให้เศรษฐกิจ
ของชาตินนั้ สามารถเจริญเติบโตได้ ประกอบด้วย การใช้จา่ ยของภาครัฐ การลงทุนของ
เอกชน การลงทุนจากต่างชาติและส�ำคัญที่สุดคือการส่งออก พร้อมด้วยการน�ำเข้า
เพราะฉะนัน้ ถ้ามีการลงทุนจากต่างประเทศสูงก็จะส่งผลให้ประเทศไทยมีอตั รา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง แต่ปจั จุบนั นัน้ เงินลงทุนทีเ่ ข้าไปในเวียดนามหลังจาก
ที่เข้าร่วม TPP นั้นมีจ�ำนวนมาก ดังนั้น จึงส่งผลให้เวียดนามกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว
พอสมควร
ในแง่นี้สามารถกล่าวโดยสรุปได้คือการที่มีเงินทุนไหลเข้าระยะยาว ท�ำให้เพิ่ม
เงินหมุนเวียนในประเทศ และสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ กระจายรายได้ ส่งผลให้
เกิดการใช้จ่าย ท�ำให้ GDP เติบโต รายได้คนในชาติสูงขึ้น

นอกจากนี้ FDI ยังช่วยลดความยากจนของคนในประเทศที่รับการลงทุน
ช่วยสร้างโอกาสในการฝึกทักษะแรงงานให้มคี ณ
ุ ภาพสูงขึน้ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี รัฐบาลมีรายได้จากภาษีเงิน
ได้ของบริษัท ของพนักงาน และรายได้จากการส่งสินค้าออก และคนในชาติมีโอกาส
สร้างรายได้มากขึ้นจากเงินทุนไหลเข้า คนไทยมีงานมากขึ้น มีรายได้มากขึ้น ท�ำให้
จับจ่ายใช้สอยมากขึ้น เศรษฐกิจเติบโต
โอกาสของธุรกิจไทยใน AEC: ความฝันหรือความเป็นจริง?
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GVC (Global Value Chain) ปัจจัยน�ำมาซึ่งการลงทุนจากต่างประเทศ
สินค้ามากกว่าร้อยละ 50 ที่มาลงทุนในประเทศเป็นสินค้าที่เรียกว่า Global
Value Chain หรือที่รู้จักกันดีในนาม GVC โดย GVC นั้นหมายถึง การแบ่งผลิตส่วน
ประกอบของสินค้าแต่ละชิ้นในหลายๆ ประเทศ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือไม่ใช่สินค้าที่ผลิต
แบบส�ำเร็จรูป แต่ผลิตออกมาเป็นชิ้นส่วน ซึ่งนั่นแปลว่าชิ้นส่วนทุกชิ้นที่ถูกผลิตมานั้น
จะต้องส่งออก ในแง่นี้จึงส่งผลให้ตัวเลขของการส่งออกนั้นมีทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้น แต่
ปรากฏว่าไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ ของ FTA หลายๆ อันทีส่ ำ� คัญความได้เปรียบในส่วนนี้
จึงถูกตัดออกไป
นอกจากนีค้ วามก้าวหน้าทางการสือ่ สารและการขนส่งท�ำให้ตน้ ทุนเมือ่ รวมแล้ว
ต�ำ่ กว่าการผลิตทุกชิน้ ส่วนประกอบสินค้าในประเทศเดียว สร้างโอกาสให้ประเทศก�ำลัง
พัฒนาได้รบั การลงทุน อีกทัง้ การกระจายการผลิตท�ำให้ประเทศก�ำลังพัฒนาได้รบั FDI
ง่ายขึน้ จากการขนส่ง การสือ่ สาร ทีไ่ ด้พฒ
ั นาอย่างมาก โดยปัจจุบนั มากกว่าร้อยละ 50
ของสินค้าส่งออกของประเทศก�ำลังพัฒนาล้วนเป็นชิ้นส่วนสิ้นค้าเพื่อน�ำไปประกอบ
ทั้งสิ้น
ปัจจัยพิจารณาเพื่อการลงทุนในห่วงโซ่มูลค่า (GVC) เรียงล�ำดับความส�ำคัญ
(Market, Cost, Quality, Delivery)
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จากภาพที่ปรากฏข้างต้นชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่จะใช้พิจารณาเมื่อมีการมาลงทุน
ในประเทศนัน้ คือ เรือ่ ง “ตลาด” สมมติวา่ ถ้ามาลงทุนในไทยแล้วนัน้ สามารถขายได้แค่
ไทย ประเทศเพื่อนบ้านของไทย และประเทศที่ไทยไปท�ำ  FTA ด้วยแล้วนั้น จึงส่งผล
ให้ไม่นา่ มาลงทุนเท่าใดนัก เมือ่ น�ำไปเปรียบเทียบกับมาเลเซียหรือเวียดนามทีม่ กี ารท�ำ 
FTA กับสหภาพยุโรปและรวมถึงมีการเข้าร่วม TPP ด้วย ซึ่งในแง่นี้ประเทศเหล่านี้ได้
เปรียบประเทศไทยอย่างชัดเจน
ถัดมาคือเรื่องปัจจัยของ “ค่าแรง” และ “ต้นทุนการขนส่ง” เช่น รวดเร็วหรือ
ว่องไวหรือไม่ คุณภาพศุลกากรเป็นอย่างไร รวมถึงเรื่องของคุณภาพแรงงานด้วย
Lead time to import
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
ไทย
มาเลเซีย
สิงคโปร์

2014
23
21
13
8
4

ตาราง: จ�ำนวนวันที่ใช้ในการผ่านศุลกากร-น�ำเข้า (ที่มา www.tradingeconomics.com)

ภาพ: เปรียบเทียบจ�ำนวนแรงงาน-ประเทศในอาเซียน  (ที่มา indexmundi.com)

โอกาสของธุรกิจไทยใน AEC: ความฝันหรือความเป็นจริง?

65

ซึ่งถ้าพิจารณาจากภาพทั้งสองข้างต้นนั้นจะเห็นว่าไทยมีพิธีการศุลกากรที่
ค่อนข้างล้าหลังเมือ่ เปรียบเทียบกับมาเลเซียหรือสิงคโปร์ทรี่ วดเร็วมาก ประกอบกับไทย
ก็มีแรงงานต�่ำด้วย ซึ่งตรงนี้ถือเป็นข้อด้อยของไทย
เหตุใดการท�ำ FTA กับประเทศนอกอาเซียนจึงท�ำให้เกิดความได้เปรียบ
1) นักลงทุนในประเทศใดในอาเซียนทีม่ ี FTA มาก นอกจากขายในอาเซียนเสรี
แล้ว ยังขายในประเทศอืน่ ๆ ได้อย่างเสรีอกี (ไม่มภี าษี) จึงดึงดูด FDI จากนานาประเทศ
ได้ดีกว่า
2) สร้างโอกาสท�ำให้เป็นศูนย์กลางอาเซียนส�ำหรับการกระจายสินค้าและ
บริการ สร้างโอกาสทางธุรกิจให้คนในชาติด้วย
3) การร่วม TPP เปรียบได้กับการได้รับหนังสือรับรองยืนยันต่อนักลงทุน
ทั่วโลก

“FTA ท�ำให้ไทยเสียเปรียบประเทศอื่นในอาเซียน สิงคโปร์มี FTA มากกว่าไทยกับอีก 35 ประเทศ”
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เหตุผลท�ำให้ไทยเสียเปรียบประเทศอื่นๆ ในอาเซียน
1) ประเทศไทยไม่รว่ ม TPP สินค้าไทยทีอ่ าจเป็นส่วนหนึง่ ในห่วงโซ่อปุ ทานของ
โลก (global value chain) ถูกกีดกันออกไป เพราะไม่อาจใช้ชิ้นส่วนผลิตจากไทยได้
เพราะกฎแหล่งก�ำเนิดสินค้า rule of origin กีดกัน
2) ประเทศไทยไม่มี FTA Thai – EU สินค้าจากไทยก็ถูกกีดกันออกไปห่วงโซ่
อุปทานเช่นกัน1

ประเทศน�ำเข้ารายใหญ่ของโลก 201417

17

WTO
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จากตารางข้างต้นชี้ให้เห็นว่าสหภาพยุโรปกับสหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีอัตรา
การน�ำเข้าสูงทีส่ ดุ ดังนัน้ การทีเ่ ราไม่เข้าร่วม TPP และไม่ทำ 
� FTA กับยุโรปนัน้ จึงส่งผล
ให้ไทยเสียเปรียบเป็นอย่างมาก
สัดส่วนของปริมาณการค้าและ GDP ในเขตการค้าเสรี

จากภาพที่ปรากฏข้างต้นนั้น ชี้ให้เห็นว่า TPP มีสัดส่วนของ GDP และสัดส่วน
ของสินค้าที่คอ่ นข้างจะสูงกว่า RCEP เพราะประเทศทีอ่ ยู่ใน RCEP นัน้ มีปริมาณ GDP
ทีต่ ำ�่ กว่า กระนัน้ ประเด็นทีส่ ำ� คัญก็คอื ประเทศไทยมี FTA กับทุกประเทศในกลุม่ RCEP
อยู่แล้ว แต่ว่าใน TPP นั้นไทยยังไม่มี FTA กับประเทศที่ส�ำคัญอย่างสหรัฐฯ เม็กซิโก
แคนาดา ฯลฯ
“ไทยจะสูญเสียตลาดส่งออก การเข้าถึงวัตถุดิบ ความสามารถในการแข่งขัน
และการลงทุนจากต่างประเทศ”
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TPP ระบุเป้าหมายไว้ว่าอย่างไร

1) พัฒนาการผลิตและห่วงโซ่อปุ ทานในกลุม่ ประเทศสมาชิก เว้นประเทศนอก
สมาชิก (มีการกีดกันอย่างชัดเจน)
2) เพิ่มความโปร่งใสในกฎหมายของประเทศสมาชิก ลดคอร์รัปชัน
3) ส่งเสริมให้ปรับปรุงขบวนการศุลกากรอันเกีย่ วกับสินค้าผ่านแดนให้มคี วาม
คล่องตัว คือ ใช้เวลาอันสั้น ลดสินบน
4) เปิดตลาดในประเทศสมาชิก
5) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลิตสินค้าราคาสูงขึ้น move up the
value chain
6) ท�ำให้คนในประเทศสมาชิกมีมาตรฐานชีวิตที่สูงขึ้น และสนับสนุนให้เกิด
การสร้างงานในทุกประเทศสมาชิก

โอกาสของธุรกิจไทยใน AEC: ความฝันหรือความเป็นจริง?
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ที่มา: world bank

จากกราฟที่ปรากฏข้างต้นชี้ให้เห็นว่าเมื่อเวียดนามร่วม TPP ไปแล้วนั้น จะมี
เศรษฐกิจที่โตขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 เป็นระยะเวลา 10 ปี เพราะฉะนั้นถ้าเวียดนามโต
มากขนาดนี้ไทยจะไม่เข้าร่วม TPP ได้อย่างไร? และ GDP ในกลุ่ม TPP นั้นก็ยังชี้ให้
เห็นว่าเวียดนามมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงสุด ในขณะที่ประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วม TPP
อย่างประเทศไทยก็จะมี GDP ที่ติดลบมากที่สุด
อีกอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนคือตัวเลขการส่งออกของเวียดนามนั้นจะ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะทีต่ วั เลขการส่งออกของไทยนัน้ ยังติดลบ เพราะฉะนัน้
การที่ไทยไม่ยอมเข้าร่วม TPP จึงถือเป็นการเสียเปรียบ
ยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์ในเวียดนามที่มีจ�ำนวนน้อย แต่ของไทย
นั้นมีจ�ำนวนมาก และไทยคาดหวังเสมอว่าเราจะเป็นศูนย์กลางของการผลิตรถยนต์
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แต่ว่าเหตุการณ์น�้ำท่วมในปี 2011 ก็ได้ส่งผลให้เหตุการณ์พลิกผันออกไป เพราะท�ำให้
ประเทศทีม่ าลงทุนเกีย่ วกับรถยนต์ในไทยนัน้ ย้ายฐานการผลิตไปอยูท่ เี่ วียดนาม กัมพูชา
ลาว พม่า แทน

อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยได้เปรียบเวียดนามก่อนน�้ำท่วม

ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมรถยนต์หลังน�้ำท่วมกระจายออกไป
โอกาสของธุรกิจไทยใน AEC: ความฝันหรือความเป็นจริง?
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จริยธรรมผู้น�ำประเทศคือปัจจัยสร้างความได้เปรียบที่แท้จริง
ข้อความทีจ่ ะปรากฏต่อไปจากนีเ้ ป็นค�ำพูดของอดีตประธานาธิบดีสงิ คโปร์ Lee
Kuan Yew ที่สามารถท�ำให้ประเทศสิงคโปร์ที่ไม่มีทรัพยากรอะไรเลย (แม้แต่น�้ำดื่ม)
ไปสู่ประเทศที่มีคนในชาติมีรายได้เฉลี่ยปีละ 2 ล้านบาท ค�ำถามส�ำคัญคืออะไร คือ
ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ประเทศสิงคโปร์เป็นเช่นนี้ได้?
“โลกาภิวฒ
ั น์และการรวมตัวของประเทศอาเซียนได้ท�ำให้ความสามารถในการ
แข่งขันของทุกประเทศมีเท่าเทียมกัน เพราะไม่ว่าสินค้าและบริการจะผลิตที่ไหนก็จะ
เหมือนๆ กัน ปัจจัยต�ำแหน่งที่ตั้งของประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากร ธรรมชาติใน
ประเทศ และอื่นๆ ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ท�ำให้ได้เปรียบอีกต่อไป แต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่น
ขึ้นมา อันจะเป็นปัจจัยที่ท�ำให้ประเทศหนึ่งได้เปรียบในการแข่งขัน สิ่งนั้นคือ
จริยธรรมของผู้น�ำ
ผู้น�ำที่มีจริยธรรมจะเลือกรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีที่ซื่อสัตย์ มีความสามารถ
ที่จะสร้างความร�่ำรวยให้กับชาติและคนในชาติด้วยความมีประสิทธิภาพและความ
โปร่งใส กฎหมายต่างๆ ที่ออกจะตั้งอยู่บนศีลธรรม จริยธรรม และตั้งอยู่บนเหตุผล
ที่ยอมรับได้จากทุกๆ คน เป็นกฎหมายที่ปฏิเสธความถูกต้องไม่ได้และจะบังคับใช้
กฎหมายกับทุกๆ คนอย่างเท่าเทียมกัน”
ประธานาธิบดีลีกวนยู (28.4.2005)
โดยเมือ่ ย้อนกลับไปในปี 1965 รายได้ประชากรต่อคนสิงคโปร์มเี พียงแค่ USD
511.00 ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ ไม่มีแม้แต่น�้ำดื่ม แต่ปี 2014 รายได้ประชากรต่อคน
สิงคโปร์ USD 55,182.00 แต่ทกุ วันนี้ สิงคโปร์เป็นประเทศพัฒนาแล้ว เป็นทีย่ อมรับทัว่
โลกว่าเป็นประเทศที่มีเสรีที่สุดในการประกอบกิจการพาณิชย์ กล่าวคือรัฐจะไม่เข้าไป
ก้าวก่ายกับกิจกรรมทางธุรกิจทุกอย่าง (ซึ่งแตกต่างกับไทยที่รัฐมักเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดการคอร์รปั ชัน) มีนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับสูง และมีความสามารถในการ
แข่งขันสูงสุดในโลก
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และในปี 2013 Index of Economic Freedom จัดอันดับให้สิงคโปร์มี
เศรษฐกิจเสรีที่สุดเป็นอันดับสองรองจากฮ่องกง และจาก Corruption Perception
Index พบว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่มีการทุจริตโกงกินเลย
สิงคโปร์เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท�ำให้คนในชาติร�่ำรวย ไม่ใช่ผู้น�ำร�่ำรวย
ทั้งหมดนี้ก็เพราะผู้น�ำมีจริยธรรม เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว
Rank
12
22
23
26
31
54

ประเทศ
สิงคโปร์
ไทย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
ฟิลิปปินส์

ผลรวม
449.1 พันล้าน USD
232.0 พันล้าน USD
231.3 พันล้าน USD
179,4 พันล้าน USD
147.0 พันล้าน USD
53.36 พันล้าน USD

จากตารางข้างต้นชีใ้ ห้เห็นว่าสิงคโปร์เป็นประเทศทีส่ ง่ สินค้าออกมากเป็นอันดับ
ที่ 12 ของโลก นอกจากนี้สิงคโปร์ยังเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่ได้รับ AAA credit
ratings จากทั้งสาม major credit rating agencies, i.e. Standard & Poor’s,
Moody’s, and Fitch และ World Bank ยังได้จดั อันดับให้สงิ คโปร์เป็น the world’s
top logistics hub (ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของโลก) และ the CIA World Fact Book
2014 จัดให้สิงคโปร์เป็นประเทศส่งออกมากที่สุดเป็นอันดับ 12 ของโลก ร้อยละ 60
เป็นสินค้าเทคโนโลยีที่ผลิตในประเทศสิงคโปร์ (ส่งออกมากกว่าไทยกว่าเท่าตัว)
กระนัน้ ไทยก็พยายามกล่าวหาว่าสิงคโปร์นนั้ เป็นประเทศทีแ่ ค่ซอื้ มาแล้วก็ขาย
ไป แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นสินค้าประเภทที่ซื้อมาแล้วขายไปมีเพียงร้อยละ 43 แต่
ร้อยละ 57 นัน้ ผลิตในสิงคโปร์ เพราะฉะนัน้ การกล่าวหาว่าสิงคโปร์เป็นประเทศทีไ่ ม่ได้
ผลิตอะไรเลยนั้นจึงถือเป็นข้อมูลที่มีความผิดพลาด
โอกาสของธุรกิจไทยใน AEC: ความฝันหรือความเป็นจริง?
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ผลกระทบน�้ำท่วมปี 2011 ต่อ FDI ที่เข้ามาไทย
น�้ำท่วม 2011 ท�ำให้ Toshiba ส่วนที่ผลิต Hard Disk ปิดโรงงานในไทย ย้าย
ไปตั้งโรงงานในฟิลิปปินส์แทน ทั้งๆ ที่ประเทศนี้มีแนวโน้มเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
มากกว่าไทย ซึ่งจากผลส�ำรวจของนิตยสาร The economist ระบุว่า บริษัทญี่ปุ่น
7,000 บริษัทย้ายโรงงานออกไปจากไทย อันเป็นผลจากน�้ำท่วมปี 2011 อีกทั้ง
หนังสือพิมพ์ลาว the Vientiane Times รายงานว่า บริษทั ญีป่ นุ่ Nikon Corporation
และ Toyota Motor Corporation ย้ายโรงงานผลิตไปยังประเทศลาว (FDI 2011 ที่
หนีจากไทยมีมูลค่ากว่า 4 แสนล้านบาท)
“สิ่งเหล่านี้ย�้ำให้เห็นว่า GVC ท�ำให้การย้ายฐานการผลิตเป็นเรื่องง่าย”
ความหายนะจากเหตุการณ์น�้ำท่วมปี 201118
ประเทศ

จ�ำนวน
คนเสียชีวิต

ความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจ

ไทย
กัมพูชา
เวียดนาม
ลาว
ฟิลิปปินส์

884
250
85
34
35

45.7 พันล้าน USD
161 ล้าน USD
135 ล้าน USD
174 ล้าน USD
325 ล้าน USD

พื้นที่นาที่
ถูกน�้ำท่วม เฮ็คแทร์
(hectares)
1,327,740.00
445,530.00
99,000.00
64,400.00
N/A

จ�ำนวนบ้าน
ที่ถูกน�้ำท่วม
766,267.00
250,000.00
175,000.00
140,000.00
N/A

จากตารางที่ปรากฏข้างต้นนั้น ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าพายุที่เข้ามานั้นมาจาก
ทางเวียดนาม แต่กลับกลายเป็นว่ามีคนเวียดนามเสียชีวติ จ�ำนวนน้อยเมือ่ เปรียบเทียบ
กับประเทศอย่างกัมพูชาหรือไทย ส่วนความเสียหายทีเ่ กิดในไทยนัน้ ก็เป็นหลักพันล้าน
ในขณะที่ประเทศอื่นอยู่ในหลักล้านเท่านั้น
18
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จากภาพชีใ้ ห้เห็นว่าระดับน�ำ้ ในเขือ่ นจะมีระดับต�ำ่ สุดและระดับสูงสุด คือระดับ
ทีค่ วรมีอยูใ่ นเขือ่ นตลอดปี ซึง่ ปี 2009 ยังคงมีระดับน�ำ้ ทีต่ ำ�่ แต่ในปี 2011 กลับมีนำ�้ มาก
เกินผิดปกติจนต้องมีมติ ครม.ให้ปล่อยน�ำ้ ออกจากเขือ่ น แต่กไ็ ม่มกี ารปล่อยแต่อย่างใด
หลังจากนัน้ ก็มพี ายุเข้ามาอีกหลายลูกจึงส่งผลให้เกิดอุทกภัยครัง้ ใหญ่หลวง แน่นอนว่า
ในแง่หนึง่ ก็เป็นผลพวงมาจากภัยธรรมชาติแต่ในอีกแง่หนึง่ ก็เป็นผลมาจากการบริหาร
จัดการน�้ำที่ไม่ดี
Net FDIs ปี 2011 and 2012 ติดลบจากน�้ำท่วม Source: Citi research19

FDI outflows
19

Citi research
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FDI disregarding outflows

จากกราฟและตารางที่ปรากฏนั้นเป็นการศึกษาของ Citi Research ซึ่งพบว่า
ช่วงปี 2011-2012 FDI สุทธิหายไปประมาณ 6 แสนล้าน ซึ่งถือเป็นจ�ำนวนที่มากพอ
สมควร
อนาคตเศรษฐกิจไทยไม่สดใส

ส่งออกไทยลดลงจากนักลงทุนย้ายฐาน และไทยไม่ร่วม TPP & ไม่ท�ำ FTA Thai-EU20
20

76

Bank of Thailand with TDRI calculation
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ไทยส่งออกไปอาเซียนมีแนวโน้มลดลง อาจลดไปเรื่อยๆ จากการลดลงของ FDI21
การลงทุน

21

Bank of Thailand with TDRI calculation
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จากแผนภูมวิ งกลมข้างต้นชีใ้ ห้เห็นว่าครึง่ ปีของปี 2015 จะพบว่าอินโดนีเซียนัน้
มีจำ� นวนมากทีส่ ดุ ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะว่าญีป่ นุ่ เห็นว่าอินโดนีเซียนัน้ เป็นประเทศทีม่ แี นวโน้ม
จะมีเศรษฐกิจทีจ่ ะเจริญเติบโต ดังนัน้ ญีป่ นุ่ จึงมีการวางแผนว่าอาจจะย้ายอุตสาหกรรม
รถยนต์ไปผลิตที่อินโดนีเซีย (โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับรถเก๋ง)
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเงินที่เข้าไปที่อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนามนั้น
มีจ�ำนวนมหาศาลเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย (FDI ที่เข้ามาไทยครึ่งปี 2015
น้อยกว่า 13 อินโดนีเซีย และประมาณ12 เวียดนาม)
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FDI (ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ) สู่ ASEAN 2011–2015 (ครึ่งปี)
ประเทศ
สิงคโปร์
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
เวียดนาม
ไทย

2011-2015 (ครึ่งปี)
241,509.40
92,765.63
48,478.28
41,519.08
43,176.96

ในแง่ของผลรวมของหลายปีนั้น (2011 - ครึ่งปี 2015) สิงคโปร์ก็ยังคงเป็น
อันดับหนึ่งที่รับเงินลงทุนจากต่างประเทศสูงที่สุด ส่วนอินโดนีเซียก็มีแนวโน้มว่าจะ
มากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนไทยนั้นก็ยังมีจ�ำนวนน้อยมากอยู่ (FDI เข้าไทย 2011-2015 (H1)
น้อยกว่า 12 ของที่เข้าอินโดนีเซียและ 16 ของที่เข้าสิงคโปร์) และเมื่อน�ำไทยไป
เปรียบเทียบกับเวียดนามก็ยังพบอีกว่าเวียดนามนั้นมี FDI มากกว่าไทยเล็กน้อย
กระนัน้ ถ้าภายในสิน้ ปี 2016 นีก้ ม็ กี ารคาดการณ์กนั ว่าเวียดนามจะมีการเจริญ
เติบโตอันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก FDI นั้นอย่างใหญ่โตมโหฬาร โดยมีสาเหตุที่ท�ำให้
เวียดนามเป็นเช่นนี้เป็นเพราะเหตุผลดังนี้
1) เวียดนามมี FTA กับ EU
2) เวียดนามเข้าร่วม TPP
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World Bank ระบุเศรษฐกิจไทยประสบปัญหาเพราะการเมืองไม่สงบ
เหตุการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมา ส่งผลให้การลงทุนจากต่างประเทศลดลง
เศรษฐกิจไม่เติบโตเท่าที่ควร คนไทยเดือดร้อน เศรษฐกิจฝืดเคือง ยากล�ำบาก
ประเทศ
ในอาเซียน
ไทย
สิงคโปร์
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
เวียดนาม

อัตราการเจริญเติบโตของ
GDP เฉลี่ย
1.10
6.79
4.68
5.40
1.15
6.13

GDP per capita
(USD)
5,676.00
55,182.00
10,457.00
3,510.00
2,790.00
1,901.00

เศรษฐกิจไทยเติบโตเฉลี่ยต�่ำสุดในอาเซียนช่วงปี 2000 - 201422

GDP เวียดนามและไทยในปี 2014

Vietnam GDP 2014 = 186.2 billion USD     Thailand GDP 2014 = 404.82 billion USD
22
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จากกราฟชี้ให้เห็นว่าในปี 2014 GDP ของเวียดนามเมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับ
ไทยนัน้ ยังไม่ถงึ ครึง่ หนึง่ ของไทย แต่ถา้ จากค�ำท�ำนายแล้วนัน้ ว่าเศรษฐกิจของเวียดนาม
จะโตประมาณปีละร้อยละ 10 เพราะฉะนั้นในปี 2023 GDP ของเวียดนามจะขึ้นมา
เกือบเทียบเท่าไทย และถ้ายังคงปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้อยู่ เวียดนามอาจขึ้น
มาแซงไทยภายในปี 2024
สรุป หากไทยไม่ร่วม TPP การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยไทย 1.1% เวียดนาม
10% - Fitch Rating
Vietnam GDP 2023  = 439 billion USD
Thailand GDP 2023  = 442 billion USD
เวียดนามชิงตลาดส่งออกไทยไปสหรัฐและอียู

กราฟ  2015 เวียดนามส่งออกไปสหรัฐมากกว่าไทย 9,398.20 เหรียญสหรัฐ (34 พันล้านบาท)
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กราฟ  2014 เวียดนามส่งออกไปอียูมากกว่าไทย 6.61พันล้านยูโร (26 พันล้านบาท)

กรณีความห่วงใยเรื่อง ISDS (Investor-State Dispute Settlement) ในความ
ตกลง TP: ISDS นักลงทุนฟ้องรัฐใน TPP
1) Consultation & negotiation requirement กรณีมีปัญหาต้องปรึกษา
รัฐก่อนก�ำหนดให้มีมาตรการระงับการฟ้องร้องด้วยการไกล่เกลี่ย
2) Notice of intent กรณีจะฟ้องต้องแจ้งรัฐเป็นทางการก่อน ต้องสามารถ
พิสูจน์จริยธรรม
3) Notice of arbitration กับ waiver (แสดงหลักฐานละเมิดสิทธินักลงทุน
อย่างไร)
4) Interim measures มาตรการไกล่เกลี่ยก่อนมีการด�ำเนินการทางศาล
5) Preliminary objections ก�ำหนดให้รัฐคัดค้านไม่รับการฟ้องร้อง
● บริษัทบุหรี่ฟ้องรัฐไม่ได้
● ฟ้องไม่ได้หากเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยของพลเมือง สิ่งแวดล้อม
การด�ำรงไว้ซึ่งศีลธรรมอันดีของคนในประเทศ การรักษาวัฒนธรรม
ในสังคม การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และความมัน่ คงทางการเงินของประเทศ
5) Appellate mechanism มีการอุทธรณ์ผลการตัดสินอนุญาโตตุลาการได้
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ประเด็นความห่วงใยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในความตกลง TPP

ประเทศสมาชิกมีอิสระในการออกมาตรการใดๆ เพื่อป้องกันสาธารณสุข หรือ
บรรเทาภัยทางสุขภาพอนามัยของประชาชน และมีอิสระในการตัดสินว่าอะไรคือ
ความเร่งด่วนของประเทศในการออกมาตรการ
Compulsory Licensing ย่อมกระท�ำได้ และในกรณีที่ประเทศใดไม่สามารถ
ผลิตยาด้วยตนเองได้ ให้สามารถด�ำเนินมาตรการใดๆ ตามข้อ 6 ใน Doha Declaration on TRIPS agreement
ประเทศสมาชิกสงวนสิทธิในการก�ำหนดเหตุผลความจ�ำเป็นในการประกาศใช้
Compulsory Licensing
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TPP text on intellectual property rights (IPR)

ความตกลงระบุว่า “ต้องการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดังนั้น ต้องค�ำนึง
ถึงประโยชน์ของสมาชิก ทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้โดยค�ำนึงถึงความสมดุลของประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม
มาตรา 18.3 ทั้งสองข้ออนุญาตให้สมาชิกสามารถด�ำเนินมาตรการเพื่อการ
สาธารณสุขและโภชนาการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีและ
ด�ำเนินมาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์อันไม่สมควรของเจ้าของทรัพย์สินทาง
ปัญญาหากปรากฏมีการจ�ำกัดกีดกันทางการค้า การเข้าถึง หรือขัดขวางการถ่ายทอด
เทคโนโลยีของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

คุ้มครองข้อมูลทดสอบยา 5 ปีหลังอนุมัติให้ขายยานั้น
84
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คุ้มครอง 3 ปีส�ำหรับยาเก่าเพื่อรักษาโรคใหม่เช่น zidovudine (AZT) เดิม
จดสิทธิบัตรไว้รักษามะเร็งปี 1964 ต่อมาพบว่ารักษาโรคเอดส์ได้ปี 1987 หรือพบวิธี
ผสมเคมีเก่าโดยวิธีใหม่ในตัวยาเก่าที่ไม่ได้จดสิทธิบัตรไว้ก่อน หรือพบวิธีการใช้ยาเก่า
ด้วยวิธีใหม่เพื่อให้มีประสิทธิผลมากขึ้น
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กรณีที่ให้ความคุ้มครอง data exclusivity (โดยเฉพาะการได้รับการคุ้มครอง
ข้อมูลยา) เพราะมีการโวยกันมากว่าการคุม้ ครองนีจ้ ะท�ำให้ยามีเวลานานขึน้ ซึง่ ไม่จริง
เพราะอายุสทิ ธิบตั รมีอายุ 20 ปี แต่ใช้เวลาจริงๆ แค่ 15 ปีและใช้ได้จริงๆ ปีที่ 16 เฉลีย่
ได้ใช้ประมาณ 5 ปีเท่านั้น แต่ประเด็นส�ำคัญใน TPP คือบอกว่าจะคุ้มครองยาให้ถ้า
ประเทศนั้นๆ มาขึ้นทะเบียนด้วยไม่ช้ากว่า 6 เดือน เช่น มียาใหม่และไปขึ้นทะเบียน
กับสหรัฐฯ แต่หกเดือนให้หลังถ้าไม่มาขึ้นทะเบียนกับประเทศอื่นๆ ใน TPP ความ
คุ้มครองนั้นก็จะหมดไป ซึ่งปัญหาที่ไทยเจออยู่ในทุกวันนี้คือไม่มียาใหม่ๆ มาขายใน
ประเทศเพราะว่ามีราคาแพง
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากสมาคมมะเร็งของต่างชาติระบุว่าคนที่เป็นมะเร็ง
เสียชีวติ ในประเทศก�ำลังพัฒนาอาจจะไม่ตอ้ งเสียชีวติ ก็ได้ ถ้าประเทศนัน้ ๆ มียาตัวใหม่ๆ
ขาย เพราะฉะนั้นปัญหาคือยาที่รักษาได้นั้นไม่มีขายในประเทศนั่นเอง เพราะฉะนั้น
การเข้าร่วม TPP นั้นไม่ได้มีข้อเสียมากตามที่หลายคนกล่าวอ้าง

86

TU-ASEAN Forum 11

มาเลเซียจะปฏิเสธการคุ้มครองข้อมูลทดสอบยาหากการน�ำข้อมูลมาขึ้น
ทะเบียนหลัง 18 เดือนที่บริษัทยาได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วในประเทศอื่น (ประเทศแรก)
เปรูอาจอาศัยการขึ้นทะเบียนข้อมูลทดสอบยาในประเทศอื่นอันเป็นประเทศ
แรกและการขึ้นทะเบียน biologics และหากเปรูอนุมัติภายใน 6 เดือนหลังจาก
วันทีม่ าขึน้ ทะเบียนในเปรู เปรูจะถือเอาวันทีบ่ ริษทั ยาได้รบั อนุมตั จิ ากประเทศแรกเป็น
วันที่เริ่มนับการคุ้มครองข้อมูลยา
“หากเข้าร่วมไทยจะได้ยาใหม่ในตลาดเร็วขึ้น”
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ธเนศ วรศรัณย์

รองประธานฝ่ายพัฒนา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
ไทยจะกลายเป็น hub ในด้านต่างๆ ของอาเซียนได้หรือไม่นั้นค�ำตอบคือ
“เราควรจะเป็น” ทั้งนี้เป็นเพราะว่าไทยมีแต้มต่อจ�ำนวนมาก คือ
1) อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยนั้นโชคดีที่ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นศูนย์กลางของ
อาเซียนไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางอากาศ
2) ไทยมีวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่มาจากธรรมชาติ ไม่เหมือนสิงคโปร์
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบ man made
3) ไทยมีวฒ
ั นธรรมเรือ่ งอาหารและความเป็นคนไทย คือคนไทยเป็นคนทีส่ นุก
และมีความสุข ซึ่งถือเป็นเรื่องที่เลียนแบบกันไม่ได้
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เป็นนิติบุคคลจัดตั้งตาม พ.ร.บ. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2544 (ท�ำหน้าที่ดูแลการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ) และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
นั้นประกอบด้วยอุตสาหกรรมหลายอย่างด้วยกัน แต่โดยหลักจะเป็นอุตสาหกรรม
บริการ เช่น ภัตตาคาร สินค้าที่ระลึก โรงแรม การจัดประชุม นิทรรศการ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ส่วนใหญ่อุตสาหกรรมประเภทนี้เป็น SME เพราะเป็นอุตสาหกรรมบริการ
ที่ต้องเข้าไปดูแลนักท่องเที่ยวโดยตรงถึงจุดขาย
วัตถุประสงค์และอ�ำนาจหน้าที่
● ส่วนที่ 1 ระดับภาพรวม
- เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการท่องเที่ยว
- เสนอความเห็น/ให้ค�ำปรึกษาต่อ ครม.
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●

●

- ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ อปท.
- วางแผน วิชาการ และฐานข้อมูล
- ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
- ร่วมมือแลกเปลีย่ น ข้อมูลข่าวสาร และบุคคลในประเทศและต่างประเทศ
ส่วนที่ 2 ระดับประกอบการ
- ส่งเสริม/พัฒนาการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
- หาแนวทางแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจ
- ส่งเสริมให้มีจรรยามารยาทในการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมให้มีระบบรับรองคุณภาพ มาตรฐาน
ส่วนที่ 3 ระดับองค์กร/สมาชิก
- ดูแลให้สมาชิกด�ำเนินการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณ
- คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์สมาชิก
- ส่งเสริมการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว23
อุตสาหกรรมที่จัดให้มีหรือให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งภายในและ
ภายนอกราชอาณาจักร โดยมีค่าตอบแทน และหมายความรวมถึง
1. ธุรกิจน�ำเที่ยว
2. ธุรกิจโรงแรมนักท่องเที่ยว
3. ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการ และสถานที่ตากอากาศส�ำหรับนักท่องเที่ยว
4. ธุรกิจขายของที่ระลึกหรือสินค้าส�ำหรับนักท่องเที่ยว
5. ธุรกิจการกีฬาส�ำหรับนักท่องเที่ยว
6. การด�ำเนินงานนิทรรศการ งานแสดง งานออกร้าน การโฆษณาเผยแพร่
โดยมีความมุ่งหมายเพื่อชักน�ำหรือส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยว
23
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รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ปี 2557 จ�ำแนกตามหมวดการใช้จ่าย
(Unit : Million Baht)24
Accommodation
353,635.35
30.15%
-----------------------Shopping
278,452.55
23.74%
Food & Beverage
228,052.60
19.45%
64.77%
Entertainment
133,987.61
11.42%
Local Transport
119,183.59
10.16%
------------------------Sight-seeing
44,641.12
3.81%
Miscellaneous
14,845.35
1.27%
Total
1,172,798.17 100.00%
จากตัวเลขที่ปรากฏข้างต้นจะเห็นว่าตัวเลขของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เยอะ
ที่สุดคือที่พัก/โรงแรม (Accommodation) รองลงมาคือการช้อปปิ้งและอาหาร และ
อืน่ ๆ ไล่เรียงตามล�ำดับลงมา เพราะฉะนัน้ เมือ่ พูดถึงอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วนัน้ ต้อง
มีขอ้ ควรระวังด้วยว่าไม่ใช่แค่ทพี่ กั /โรงแรงอย่างเดียว แต่ยงั หมายถึงอีกหลายอย่างตาม
ที่ปรากฏ ณ ข้างต้น

24

รายได้จากการท่องเที่ยว 65% มาจากหมวดสินค้าที่ระลึก อาหาร บันเทิง และเดินทาง ขณะที่ภาครัฐให้
ความสนใจที่พักแรมและน�ำเที่ยวเป็นพิเศษ
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รายได้จากการซื้อสินค้า/ของที่ระลึกปี 2557
การท่องเที่ยวกับเศรษฐกิจไทย
รายได้จากการท่องเที่ยวเท่ากับประมาณ 1.7 ล้านล้านบาทในปี 255725
คิดเป็นร้อยละ 14.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ต่างชาติเที่ยวไทย 1.2 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 10.3)
ไทยเที่ยวไทย 0.5 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 3.9)
สร้างการจ้างงานโดยตรงในกิจกรรมโรงแรมและการบริการด้านอาหาร 2.6
ล้านอัตรา และทางอ้อมในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอีกประมาณ 3.1 ล้านอัตรา26
●
●
●

อาจกล่าวได้ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับเศรษฐกิจไทยนั้น หลักๆ
คือประมาณ 10-14% (ข้อมูลปี 2557) แต่จากการท�ำบัญชีประชาชาติพบว่าถ้าดูเป็น
สัดส่วนของ GDP จริงๆ แล้ว ภาคท่องเที่ยวจะมีประมาณ 5% ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเมื่อ
ต่างประเทศนั้นจะดูเฉพาะแค่ภาคส่วนที่ถูกเติมเต็มเข้าไป เช่น เมื่อมีคนขายอัญมณี
และขายแหวนไปหนึง่ วงราคา 10,000 บาท ดังนัน้ ค่าแรงทีค่ นขายจะได้จะอยูป่ ระมาณ
25
26
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ประมาณการโดย World Travel & Tourism Council ปี 2557
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1,000 -1,500 บาทเท่านัน้ ส่วนอีก 8,000 จะเป็นค่าอัญมณีของอุตสาหกรรมนัน้ ๆ หรือ
กรณีร้านอาหารที่ขายอาหารไปราคา 1,200 บาท ค่าแรงก็จะได้ประมาณ 200 บาท
ส่วน 1,000 บาทจะไปอยู่ใน GDP ของภาคเกษตร
ดังนั้นเราอาจตั้งข้อสังเกตได้ว่าถ้าไม่มีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นก็จะไม่มีสิ่งอื่นๆ
ตามมา ยกตัวอย่างเช่น กรณีสินค้า OTOP ถ้าไม่มีการท่องเที่ยวสินค้าก็จะขายไม่ได้
หรือเปิดร้านขายอาหารให้นักท่องเที่ยว ถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวมาก็จะขายอาหารไม่ได้
อีกเช่นกัน
โดยมีการคาดการณ์กันว่า GDP ที่ได้จากการท่องเที่ยวในปี 2558 จะเพิ่มสูง
ขึ้นกว่าปี 2557 เล็กน้อย ในส่วนของการจ้างงานทางตรงก็จะมีประมาณ 2.6 ล้านคน
และทางอ้อมจะมีประมาณ 6 ล้านคน

โอกาสของธุรกิจไทยใน AEC: ความฝันหรือความเป็นจริง?
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รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศทวีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมากขึ้น โดย
เฉพาะหลังปี 255327

ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ค�ำนวณโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

จากกราฟข้างต้นจะเห็นว่าภาคส่งออกมีสัดส่วนประมาณ 60% ของ GDP
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ภาคท่องเที่ยวเราสามารถขยับมาจากที่ประมาณ 5-6%
มาอยู่ที่ประมาณ 14% ได้ (แต่ก็อาจตกลงไปบ้างในช่วงปี 2557) เพราะเกิดปัญหา
เรื่องความไม่สงบขึ้น และกลับมาดีอีกครั้งในปี 2558 ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเรื่องการ
ท่องเทีย่ วนัน้ ถือเป็นเรือ่ งทีม่ ภี มู ติ า้ นทานสูงมาก ไม่วา่ จะเศรษฐกิจไม่คอ่ ยดีอย่างปี 2540
ท่องเที่ยวก็ยังคงอยู่ได้ ตราบเท่าที่ภาพลักษณ์ความมั่นคงของประเทศยังคงดีอยู่

27
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โดยปีทผี่ า่ นมาไทยมีนกั ท่องเทีย่ วเดินทางมาท่องเทีย่ วประมาณ 29 ล้านคน ได้รบั
รายได้ประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นการกระโดดขึ้นที่รวดเร็วมาก และเกิดผล
กระทบต่อชีวิตของคนไทยเหมือนกัน เพราะสินค้าในทางการท่องเที่ยวที่ประเทศไทย
ขายให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คือจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

จากตารางชี้ให้เห็นว่าในปี 2557 นั้นประเทศไทยมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวอยู่
ในล�ำดับที่ 14 ของโลก แต่ในแง่รายได้นั้นประเทศไทยอยู่ในล�ำดับที่ 9 (ซึ่งถ้ามองใน
ระดับอาเซียนแล้วนั้นอาจถือได้ว่าไทยเป็นเบอร์หนึ่งด้านนี้) ถ้าจะแพ้ในเอเชียก็คงแพ้
แค่เอเชียกับมาเก๊า
ดังนั้น ล�ำดับในเวทีโลกของไทยถือว่าอยู่ในล�ำดับที่ดี และยิ่งในปีล่าสุดที่มี
นักท่องเที่ยวมากถึง 29 ล้านคนก็ยิ่งน่าจะท�ำให้ล�ำดับของไทยนั้นสูงขึ้นไปอีก
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การท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการใช้จ่ายสูงเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน และอันดับที่
20 ของโลก
มายาคติ ที่ ว ่ า ไทยเป็ น Cheap destination หรื อ เป็ น แหล่ ง ของถู ก นั้ น
ไม่ใช่เรือ่ งจริง เพราะค่าใช้จา่ ยส�ำหรับทริปแต่ละครัง้ ต่อหัวประมาณ 1,500 เหรียญ และ
รองลงมาเช่น ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร เยอรมนี ในขณะที่ประเทศที่เราไม่นึกถึงอย่าง
ฝรัง่ เศสนัน้ กลับมีคา่ ใช้จา่ ยต่อทริปทีค่ อ่ นข้างต�่ำมากคืออยูท่ ี่ 661.91 เหรียญเท่านัน้ ซึง่
สาเหตุที่ท�ำให้นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวไทยและต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่อทริปในราคาสูง
นั้นก็เพราะว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของไทยมาจากนอกอาเซียน เช่น ยุโรป อเมริกา
ซึง่ ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางนาน และเมือ่ เป็นเช่นนัน้ เมือ่ มาถึงประเทศจุดหมาย
พวกเขาก็ต้องย่อมอยากอยู่นานเป็นธรรมดา (10-18 วันขึ้นไป) และนี่ก็คือเหตุผลที่ว่า
ท�ำไมไทยถึงไม่ได้เป็น Cheap destination แต่ไทยเป็น value ที่มีหลายระดับในการ
ให้บริการ แต่มีราคาที่เหมาะสม

96
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จากกราฟข้างต้นซึ่งเป็นผลส�ำรวจของ UNWTO พบว่าปี 2558 นักท่องเที่ยว
ทั้งโลกเพิ่มขึ้น 50 ล้านคนหรือคิดเป็น 1,184 ล้าน (ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557) และดูจาก
แนวโน้มก็จะพบว่าน่าจะมีการเพิ่มขึ้นตลอดทุกปี (ปีละประมาณ 4%)

ทว่าช่วงหลายปีทผี่ า่ นมานัน้ อัตรานักท่องเทีย่ วของโลกเพิม่ ขึน้ เกิน 4% มาโดย
ตลอด เช่นในปี 2559 ก็มีการคาดกันว่าอาจจะเพิ่ม 3.5-4.5%
ในขณะทีก่ ารเพิม่ ขึน้ ของนักท่องเทีย่ วในประเทศไทยนัน้ ก็อยูใ่ นหลักของตัวเลข
สองหลักมาตลอดเช่น 16% 22% หรือล่าสุดปีทผี่ า่ นมาคือเพิม่ 20% หรือพูดง่ายๆ คือ
ทั้งโลกเพิ่ม 4% แต่ของไทยจะเพิ่มมากว่า 15% ทุกปี
โอกาสของธุรกิจไทยใน AEC: ความฝันหรือความเป็นจริง?
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และตามการคาดการณ์ของ UNWTO ภายในปี 2020 จะมีนกั ท่องเทีย่ วจ�ำนวน
1.4 ล้านล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่คาดการณ์ไว้หลายปีก่อน แต่เมื่อน�ำไปเทียบกับความ
เป็นจริงนัน้ ปรากฏว่า ของจริงมีมากกว่าทีค่ าดการณ์ไว้มาก และในกรณีประเทศไทยที่
มีการคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 80 ล้านคน ซึ่งค�ำถามส�ำคัญคือถ้าเรามี
นั ก ท่ อ งเที่ ย วมากมายขนาดนั้ น จะมี วิ ธี บ ริ ห ารจั ด การอย่ า งไร เพราะที่ ผ ่ า นมา
ประเทศไทยค่อนข้างมีปัญหาเกี่ยวกับด้านนี้ เรามีความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการ
ก็จริง แต่เรื่องบริหารจัดการของไทยยังไม่ดีเท่าที่ควร
และถ้าให้พดู ถึงกรณีของกัมพูชาทีช่ ว่ งหลายปีทผี่ า่ นมานีม้ นี กั ท่องเทีย่ วต่างชาติ
เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวมากขึ้น กัมพูชาจะมีหน่วยงานที่ชื่อว่า “อัปสรา” ที่ท�ำหน้าที่
ดูแลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทุกอย่างครบวงจร ดังนั้น จึงเกิดการตั้งค�ำถามกันว่าท�ำไม
ประเทศไทยจึงไม่เลียนแบบอัปสราบ้าง? กระนัน้ ถ้าให้ยอ้ นกลับไปในอดีตไทยก็มอี ย่าง
อัปสราเช่นกัน คือ “ททท.” แต่ปัจจุบันการท่องเที่ยวของไทยมีขนาดใหญ่มากจน
ท�ำให้หน่วยงานเดียวอย่าง ททท. ท�ำไม่ได้ จึงมีความจ�ำเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานที่เป็น
กระทรวงมาดูแลในด้านนี้ กระนั้นถ้ามีการจัดตั้งขึ้นมาการจัดการก็ไม่เหมือนเดิมอีก
ต่อไป
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จ�ำนวนนักท่องเที่ยวของอาเซียนในปี 2553-2557

จากตารางทีป่ รากฏนัน้ จะเห็นว่าในปี 2553 อาเซียนมีนกั ท่องเทีย่ วประมาณ 73
ล้านคน (ในวงกลมสีแดง) โดยในจ�ำนวนนัน้ มีนกั ท่องเทีย่ วจากภายในอาเซียนประมาณ
35 ล้านคนและจากนอกอาเซียนประมาณ 38 ล้านคน แต่ในปี 2557 พบว่าปริมาณ
นักท่องเทีย่ วเพิม่ เป็นประมาณ 105 ล้านคน และเมือ่ ไปดูสดั ส่วนนัน้ จะพบว่านักท่องเทีย่ ว
จากนอกอาเซี ย นนั้ น เพิ่ ม มากขึ้ น ในขณะที่ จ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วภายในอาเซี ย น
ก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงแต่ประการใด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าอาเซียนค่อนข้างมั่นคง และ
ชี้ให้เห็นอีกว่าอาเซียนนัน้ ไม่ได้พึ่งพิงแต่ภายนอกอย่างเดียว แต่เรายังพึ่งคนในอาเซียน
ด้วยกันด้วย ซึ่งลักษณะโครงสร้างเช่นนี้ถือเป็นโครงสร้างที่ดีมาก
ลองเปรียบเทียบตัวเลขของประเทศไทยในปี 2556 กับอาเซียนจะเห็นว่า
จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วอาเซียนในปี 2556 มีประมาณ 102 ล้านคน ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี 2553
ประมาณ 27 ล้านคน และประเทศไทยนั้นนักท่องเที่ยวได้เพิ่มจากประมาณ 15 ล้าน
ในปี 2553 เป็นประมาณ 26 ล้านในปี 2556 คิดเป็นเพิ่มขึ้นประมาณ 12-13 ล้านคน
จากจ�ำนวนตัวเลขการเพิ่มขึ้นของทั้งไทยและอาเซียนตั้งแต่ปี 2553-2556
สะท้อนให้เห็นว่าปกตินั้นการเจริญเติบโตของนักท่องเที่ยวในอาเซียนจะเพิ่มสูงขึ้น
กว่าอัตราการเจริญเติบโตของนักท่องเที่ยวของโลกอยู่แล้ว และเมื่อย้อนกลับไปดู
ประเทศไทยก็พบว่าอัตราการเจริญเติบโตของนักท่องเทีย่ วของประเทศไทยเป็นครึง่ หนึง่
ของอาเซียน ซึ่งถือเป็นการเติบโตที่สูงมาก ค�ำถามส�ำคัญคือเราควรรักษาการเจริญ
เติบโตเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ หรือไม่? ค�ำตอบคือมันก็ดีแต่คงเป็นไปไม่ได้ตลอด เพราะใน
ทางที่จริงมันควรจะต้องเจริญเติบโตควบคู่กันไป และไทยยังคงต้องเรียนรู้การบริหาร
จัดการต่างๆ อีกมากให้มันไปด้วยกันได้
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และจากตารางข้างบนถ้าสังเกตให้ดจี ะพบว่าประเทศทีม่ อี ตั ราการเจริญเติบโต
ของนักท่องเที่ยวสูงอีกเช่นกันก็คือ ลาว พม่า กัมพูชา โดยลาวช่วงประมาณ 4-5 ปีที่
ผ่านมาโตขึน้ ประมาณ 1.5 ล้านคน แต่ขอ้ เสียของลาวคือโตขึน้ จากคนในอาเซียน (โดย
เฉพาะคนไทย) ในกรณีของพม่ามีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่ 2.2 ล้านคน และหลักๆ
ที่เพิ่มเป็นนักท่องเที่ยวจากนอกอาเซียน (ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีมาก) และส่งผลกระทบให้
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวของพม่าโตอย่างรวดเร็ว
ประเทศ 10 อันดับแรกที่เดินทางมาอาเซียน ในปี 2555-2557

จากตารางสะท้อนให้เห็นว่าจีนเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ในอาเซียนมากที่สุด โดยตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 12% แต่ถ้าเทียบกับที่จีนมาไทยนั้น
อาจกล่าวได้ว่าในปี 2557 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไทยอยู่ที่ประมาณ 18% และปี
2558 จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วจีนทีเ่ ดินทางมาไทยก็เพิม่ ขึน้ อีกคือประมาณ 28% ซึง่ มีการ
คาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจีนจะกลายเป็นนักท่องเที่ยว 1 ใน 3 ของประเทศไทย ซึ่ง
หลายคนก็แสดงความกังวลกับสภาพการณ์นี้ แต่ถา้ ให้พจิ ารณาจริงๆ การทีม่ นี กั ท่องเทีย่ ว
จีนเดินทางมาจ�ำนวนมากถือว่าดี เปรียบเสมือนกันกับน�้ำ ถ้ามีน�้ำมาเยอะก็ถือว่าดี แต่
เราก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเช่นกัน ซึ่งในกรณีประเทศไทยคือ “ไม่มีการบริหาร
จัดการทีด่ ”ี จากเดิมทีน่ กั ท่องเทีย่ วจีนไม่ถงึ ล้านคนจนกระทัง่ ในปี 2558 มีนกั ท่องเทีย่ ว
จีนประมาณ 8 ล้านคนที่เดินทางมาไทย ซึ่งถือเป็นจ�ำนวนที่มากจนไทยนั้นรับไม่ทัน
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ค�ำถามคือเราควรท�ำอย่างไร? ค�ำตอบคือเราต้องมีการบริหารจัดการที่ดี
ถ้าเปรียบกับน�ำ้ คือเราต้องจัดการน�ำ้ เหล่านีใ้ ห้ไหลไปให้ถกู ทีถ่ กู ทาง และในกรณีคา่ ใช้จา่ ย
ต่อหัวของคนจีนก็มีมูลค่าที่สูงมาก มากกว่านักท่องเที่ยวญี่ปุ่น เกาหลี ด้วยซ�้ำ
ปี
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

นักท่องเที่ยวต่างชาติ (คน)
10,061,950
10,799,067
10,004,453
11,650,703
11,516,936
13,821,802
14,464,228
14,584,220
14,149,841
15,936,400
19,230,470
22,353,903
26,546,725
24,779,768
29,881,091

เพิ่มขึ้น
7.33%
-7.36%
16.46%
-1.15%
20.01%
4.65%
0.83%
-2.98%
12.63%
20.67%
16.24%
18.76%
-6.66%
+20.44%
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จากตารางและกราฟข้างต้นแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2544-2558 มีจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอด แต่จะเห็นว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างจริงจัง (เพิ่มเป็น
สองเท่า) ในช่วงปี 2553 -2554 จนกระทัง่ ถึงปี 2557  ซึง่ ผลลัพธ์จากการทีม่ นั โตขึน้ เป็น
สองเท่านั้นไม่ได้ท�ำให้เราได้รับแค่ “รายได้” อย่างเดียว แต่มันยังท�ำให้เรา “บาดเจ็บ”
จากการโตในลักษณะนีด้ ว้ ย เพราะการโตอย่างรวดเร็วโดยทีไ่ ม่ได้มกี ารเตรียมการนัน้ ได้
ก่อให้เกิดความเสียหาย ยกตัวอย่างเช่นกรณียทุ ธศาสตร์ 2 ล้านล้าน โดยตัวยุทธศาสตร์
เองนั้นมี 2 ขา ขาแรกเป็นเรื่องของ demand ว่าเราจะไปดึงนักท่องเที่ยวมาจากไหน
จะมีวิธีการโปรโมตอย่างไร อีกขาหนึ่งจะเป็นเรื่อง supply คือจะจัดการนักท่องเที่ยว
อย่างไร เช่น จะดูแลเรื่องที่พักอย่างไร จะมีระบบคุ้มครองดูแลความปลอดภัยอย่างไร
แต่ปรากฏว่าตลอด 5 ปีที่ผ่านมานั้นประเทศไทยเปรียบเสมือนคนเดินขาเดียว คือมี
แต่ demand แต่ไม่มี supply เพราะกระทรวงการท่องเที่ยวไม่มีอาวุธอะไรเลย แต่
มีแต่ ททท. ที่คอยท�ำการตลาด มีกรมการท่องเที่ยวที่คอยท�ำหน้าที่พัฒนา (แต่ก็มี
งบประมาณจ�ำกัด) แต่การพัฒนาหลักๆ เรื่องการท่องเที่ยวจะไปอยู่ที่กระทรวง
มหาดไทยหรือกระทรวงคมนาคม และแหล่งท่องเที่ยวหลักๆ ของไทยจะเป็นเรื่อง
วัฒนธรรม เพราะฉะนั้นมันจึงไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติก็ไปอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรมอุทยาน

102 TU-ASEAN Forum 11

ดังนัน้ ถ้าเราต้องการจะปรับเรือ่ ง supply นัน้ ถือเป็นเรือ่ งยาก แต่กต็ อ้ งยอมรับ
รัฐบาลปัจจุบันว่าสามารถแก้ไขปัญหาหลายอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะแก้ได้
และมีการคาดการณ์กนั ว่าภายในปีนอี้ าจจะได้เห็นอะไรดีๆ เพิม่ ขึน้ อีก เช่นหาดป่าตอง
ทีไ่ ม่เคยคิดว่าจะไม่มรี ม่ แต่ปจั จุบนั ร่มก็หายออกไปและกลายเป็นหาดป่าตองทีส่ วยงาม
อีกครั้ง
ปัญหาด้านท่องเที่ยวที่ถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงเป็นประจ�ำ
1. ปัญหาแหล่งท่องเทีย่ วเสือ่ มโทรม มีการใช้ประโยชน์มากเกินทีจ่ ะรองรับได้
และขาดการดูแลรักษา
2. ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทั้งจากปัญหาหลอกลวง ท�ำร้ายร่างกาย
ชิงทรัพย์ ข่มขู่ ความสะอาดของที่พักและอาหาร รวมไปถึงระบบการรักษาความ
ปลอดภัย และเตือนภัย
3. ขาดการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
ก่อให้เกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากร หรือผู้ประกอบการ นอกจากนี้ในส่วนที่มีก็ไม่ได้
คุณภาพที่ต้องการ และรายได้น้อย
4. เป็นแหล่งท่องเที่ยวราคาถูก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถตั้งราคา
ให้เหมาะสมกับคุณค่าของสินค้าและบริการ มีเพียงผู้ประกอบการบางส่วนเท่านั้นที่
สามารถสร้างความแตกต่างได้
5. ขาดงานวิจยั ทีน่ ำ� มาใช้ประโยชน์ได้จริง หรือมีงานวิจยั แต่ไม่ได้รบั การเผยแพร่
อย่างเหมาะสม ท�ำให้ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลไม่ทราบว่ามีงานวิจัย
6. ขาดการส่งเสริมอย่างจริงจังในเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
7. ไม่มีเป้าหมายโดยรวมในการพัฒนา การพัฒนาในแต่ละพื้นที่เป็นไปตาม
ความเปลี่ยนแปลงของลูกค้า โดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ต่างคนต่างท�ำไปตาม
สถานการณ์และภาพที่เห็น
8. ผู้ประกอบการและบุคลากรยังขาดการเตรียมความพร้อม ส�ำหรับการเข้า
ร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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9. ปัญหาการให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เช่น ปัญหาเรื่อง ตม. การแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน
10. ขาดการส่งเสริมการลงทุนอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการเสริมสภาพคล่อง
ส�ำหรับผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวที่เป็น SME
11. ภาครัฐลงทุนด้านสาธารณูปโภคไม่ทันการเติบโตของภาคท่องเที่ยว เช่น
การสร้างสนามบิน รถไฟฟ้ามวลชน การก�ำจัดขยะ บ�ำบัดน�้ำเสีย น�้ำสะอาดที่ต้องใช้
เป็นต้น
12. ขาดการส่งเสริมด้านมาตรฐานทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและแรงงาน
อย่างเป็นระบบ และจริงจัง
13. การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
รวมไปถึงการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารถึงกันอย่างทั่วถึง
14. มีการน�ำความเป็นไทย หรืออัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวมาสร้างความ
แตกต่างน้อย ซึ่งที่สุดจะท�ำให้เราเป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวธรรมดาเหมือนกับที่อื่นๆ
15. ขาดการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และการใช้บริษัทน�ำเที่ยว
ที่ถูกกฎหมายอย่างจริงจัง
กล่าวโดยสรุปคือถ้าต้องการจะบริหารจัดการสิง่ ใดนัน้ เรือ่ ง “มาตรฐาน” ถือเป็น
สิง่ ส�ำคัญ และควรถูกประเมินอย่างสม�่ำเสมอด้วย อย่างกรณีเมืองจีนทีส่ ามารถจัดการ
แหล่งท่องเทีย่ วแบบจีนเทีย่ วจีน ให้คนจีนทีด่ วู นุ่ วายนัน้ สามารถอยูไ่ ด้ (โดยอัตราความถี่
ของนักท่องเทีย่ วแต่ละคนนัน้ คือ 1 คนเทีย่ วประมาณ 3 รอบ) และแหล่งท่องเทีย่ วของ
จีนแต่ละที่ก็จะมีการจัดล�ำดับ เช่น 1 ดาว 2 ดาว จนถึง 5 ดาว โดยในระดับ 5 ดาวนั้น
ต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวจริงๆ คือห้ามมีโรงแรม ต้องใช้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นเท่านั้น ห้าม
น�ำรถเข้าไป ฯลฯ แต่เมื่อมาดูของประเทศไทยนั้นไม่มีอะไรแบบนี้เลย เช่น กรณีเขา
คิชฌกูฏที่อยากท�ำกระเช้าขึ้นไปนั้น ซึ่งถ้ามีมาตรฐานมากพอเราควรมีการบริหาร
จัดการในเรื่องนี้ได้ แต่ตอนนี้ปัญหาของไทยคือยังไม่มี
นอกจากเรือ่ งมาตรฐานทีส่ �ำคัญแล้วอีกประเด็นทีส่ �ำคัญคือเรือ่ งของการ “สร้าง
เครือข่าย” เพราะมันท�ำให้เรารู้ว่าจะไปทางไหนและจะไปด้วยกันอย่างไร
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รายได้รวมจากการท่องเที่ยว28

จากแผนภาพที่ปรากฏข้างต้นชี้ให้เห็นว่าเราโตแต่ด้าน demand แต่ด้าน
supply เช่น กฎหมายท้องถิน่ มาตรฐานต่างๆ ไทยนัน้ ไม่มเี ลย ซึง่ ตรงนีเ้ ราควรต้องท�ำ 
และการท�ำนี้ไม่ใช่แค่เพื่อตัวไทยเองเท่านั้น แต่ถ้าเราท�ำได้จะส่งผลให้ไทยกลายเป็น
“พี่” ของแถบอาเซียนจริงๆ เพราะทุกประเทศในอาเซียนต่างก็หวังเรื่องการท่องเที่ยว
จากไทย เช่น หวังพึ่งองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวจากไทย อย่างการจัดล�ำดับ (ดาว)
ให้กบั แหล่งท่องเทีย่ ว ก็มแี ต่คนอยากเอามาตรฐานของเราไปใช้ และเขาก็อยากเชิญเรา
ไปสอนว่าเรามีวิธีการจัดล�ำดับ (ดาว) ของแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นอย่างไร
หรือในกรณีของกฎหมายท้องถิน่ นัน้ ยกตัวอย่างเช่น เวลาเราท�ำเรือ่ งท่องเทีย่ ว
เรามักไม่มีการวางผัง แต่ถ้าสมมติเราไปบาหลีจะมีบอกเลยว่าโรงแรมระดับแพงอยู่
ที่ไหน โรงแรมระดับถูกที่ไหน บริเวณไหนสามารถท�ำโรงแรมระดับแพงแบบเป็นตึกได้
แต่ของไทยเรามีกฎหมายผังเมืองก็จริง แต่เราไม่มีการวางผังอย่างเช่นบาหลีเลย เช่น
28

พัฒนามาจาก : The Travel & Competitiveness Index: TTCI. World Economic Forum.
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ผู้ประกอบการในภูเก็ตก็จะบอกว่าอยากจะจัดการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวจาก
สแกนดิเนเวียและยุโรปโดยเฉพาะ แต่ขณะเดียวกันปรากฏว่าโรงแรมข้างๆ กลับท�ำให้กบั
นักท่องเที่ยวจีนซึ่งมักส่งเสียงดัง จึงท�ำให้นักท่องเที่ยวไม่มาพักโรงแรมของตน เพราะ
นักท่องเทีย่ วจากภูมภิ าคดังกล่าวต้องการความสงบ ดังนัน้ จึงส่งผลให้โรงแรมดังกล่าว
ไม่สามารถอยู่ได้จึงต้องหันมาท�ำนักท่องเที่ยวจีนแทน สภาพการณ์เช่นนี้ท�ำให้ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงเสียไป เพราะไม่มีการแบ่งโซนที่ถูกต้อง
อีกอันหนึง่ ทีแ่ ปลกมากคือ อย่างกรณีตา่ งประเทศคือจะสร้างโรงแรมต้องมาขอ
อนุญาตก่อน แต่ของไทยนั้นไม่ต้องคืออยากท�ำตอนไหนก็ท�ำได้เลย เพราะรัฐบาลมอง
ว่าเป็นเรื่องของเสรี ดังนั้น จึงส่งผลให้ห้องพัก หรือการน�ำอพาร์ทเมนท์มาเป็นห้องพัก
โตแบบรวดเร็วมาก สุดท้ายท�ำให้ทพี่ กั ในประเทศไทยมีราคาถูกกว่าปกติ เพราะมีอตั รา
การแข่งขันสูงมาก อีกอย่างคือการที่สามารถเปิดได้ตามใจชอบท�ำให้ระบบการรักษา
ความปลอดภัยนั้นไม่มี เช่น โรงแรม 50 แห่งเป็นโรงแรมที่ผิดกฎหมาย (คือไม่ยอมจด
ทะเบียนเป็นโรงแรม)  
ปัญหาของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1) ราคาค่าสินค้าและบริการต�่ำกว่าที่ควรจะเป็น
2) ขาดแผนปฏิบัติการในแต่ละกลุ่มพื้นที่ และสาขาที่เป็นทางการ ท�ำให้
ขาดทิศทางการลงทุนและพัฒนาร่วมกัน รวมทั้งการน�ำอัตลักษณ์มาสร้างมูลค่าเพิ่ม
3) ขาดแคลนแรงงานในระดับปฏิบัติการทั้งด้านจ�ำนวนและคุณภาพ
รายได้จากการท่องเที่ยว
รายได้จากการท่องเทีย่ ว = จ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว (คน) x ระยะเวลาพัก (วัน) x ค่าใช้จา่ ยต่อวัน (บาท)

จ�ำนวนนักท่องเที่ยว (คน) x ระยะเวลาพัก (วัน) ➔ ทรัพยากรธรรมชาติ,
การลงทุนภาครัฐ, การลงทุนภาคเอกชน
ค่าใช้จา่ ยต่อวัน (บาท) ➔ การสร้างมูลค่าเพิม่ , ระบบมาตรฐาน, พัฒนาบุคลากร
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มีการตัง้ ข้อสังเกตว่าปัจจุบนั จะไม่คอ่ ยพูดถึงจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วเท่าใดนัก แต่
จะเป็นการพูดถึงรายได้ที่ได้จากการท่องเที่ยวแทน เพราะจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่มาก
นั้นถูกมองว่าจะท�ำให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมและท�ำประเทศเสียหาย แต่กระนั้น
ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวก็มาจากจ�ำนวนคนอยู่ดี และสิ่งที่เราอยาก
จะเพิ่มมากที่สุดก็คือ “ค่าใช้จ่ายต่อวัน” คือเราต้องพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้
นวัตกรรม อัตลักษณ์ของคนพืน้ ถิน่ ใส่มาตรฐานลงไป และต้องพัฒนาคุณภาพบุคลากร
ให้มีการบริการที่ดี เพราะถ้ามีสิ่งเหล่านี้เราก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าได้
ส่วนในเรือ่ งของจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วนัน้ ก็เป็นแบบทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้นคือเมือ่
มีจ�ำนวนมากก็จะต้องแลกมาด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่จะเสื่อมโทรมเร็ว แต่กระนั้น
เราก็ไม่มีความต้องกังวลแต่อย่างใดถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดี เพราะถ้าเรามีแล้ว
นั้นมันก็จะไม่เสื่อมโทรมเร็วแน่นอน เพราะว่าเมื่อมันเสียเราก็เติม แต่ในกรณีของไทย
คือไม่มี ดังนั้น เมื่อมีนักท่องเที่ยวมาจ�ำนวนมากก็ต้องตามมาด้วยการลงทุนจากภาค
รัฐและเอกชนที่มากขึ้นด้วย
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นักท่องเที่ยวต่างชาติ 17 ประเทศหลักของไทย พ.ศ. 2558
country
Cambodia
Indonesia
Laos
Malaysia
Singapore
Vietnam
China
Hong Kong
Japan
Korea
France
Germany
Russia
UK
USA
India
Australia
17 Countries
Others
Total

Number
487,487
469,226
1,233,138
3,423,397
937,311
751,091
7,934,791
669,165
1,381,690
1,372,995
681,097
760,604
884,085
946,919
867,520
1,069,149
805,946
24,675,61
5,205,480
29,881,091
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% Share
1.63%
1.57%
4.13%
11.46%
3.14%
2.51%
26.55%
2.24%
4.62%
4.59%
2.28%
2.55%
2.96%
3.17%
2.90%
3.58%
2.70%
82.58%
17.42%
100.00%

2014/2013 (%)
-11.42
-5.70
17.00
30.99
11.04
34.26
71.14
38.51
8.98
22.31
7.25
6.34
44.97
4.30
13.62
14.64
-3.11

ASEAN Share
24.44%

East Asia
Share 38%

Europe Share
10.96%

จากตารางข้างต้นที่มีนักท่องเที่ยว 17 ประเทศถูกคิดเป็นประมาณ 80% ของ
นักท่องเที่ยวที่มาไทยทั้งหมด โดยมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวจากอาเซียนประมาณ 24%
และเป็นเอเชียตะวันออกประมาณ 38% และเป็นยุโรปประมาณ 11% ค�ำถามคือ
เอเชียตะวันออกคือใคร? ค�ำตอบก็คอื ประเทศกลุม่ จีน ญีป่ นุ่ เกาหลี ซึง่ ถือเป็นประเทศ
หลักส�ำหรับการท่องเทีย่ วไทยทัง้ นัน้ แต่สงิ่ ทีอ่ ยากชีใ้ ห้เห็นคือปี 2558 คือนักท่องเทีย่ ว
จีนเพิม่ ขึน้ มาประมาณ 26-27% ซึง่ ถือเป็นเรือ่ งทีด่ สี ำ� หรับประเทศไทย แต่สงิ่ ทีเ่ ราต้อง
ท�ำเพิม่ เติมคือไปเพิม่ สัดส่วนนักท่องเทีย่ วจากประเทศอืน่ ให้ขนึ้ ตามมาด้วย ซึง่ ปัจจุบนั
ททท. ก็ก�ำลังท�ำอยู่
แล้วนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ไหน?
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จากภาพสังเกตได้วา่ บริเวณทีม่ พี นื้ ทีส่ ฟี า้ คือมีรายได้จากการท่องเทีย่ วมากกว่า
หนึ่งพันล้านบาท และสีเขียวคือเป็นล�ำดับรองลงมา โดยข้อมูลจากเมื่อเดือนมกราคม
2559 ที่ผ่านมาพบว่า การกระจายตัวนั้นไปไม่ทั่ว เพราะรายได้หลักๆ ไปอยู่แค่บาง
จังหวัด โดยเฉพาะทางฝั่งอันดามัน กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี หรือทางภาคเหนือ
ก็อย่างเชียงรายกับเชียงใหม่
ต้ อ งท� ำ ความเข้ า ใจก่ อ นว่ า คนที่ เ ดิ น ทางมี ส องประเภทคื อ เป็ น
นักท่องเที่ยว (tourist) กับนักทัศนาจร (Excursionist) โดยนักท่องเที่ยวคือค้างคืน
แต่นักทัศนาจรไม่ค้างคืน สมมติว่าเราไปเที่ยวอยุธยาแบบเช้าไปเย็นกลับ แต่คืนนั้นไป
ค้างคืนที่พัทยา นั่นแปลว่าวันนั้นเราไปเที่ยวสองที่คืออยุธยากับพัทยา แต่ที่อยุธยานั้น
เราถือเป็นนักทัศนาจรเพราะไม่ได้คา้ งคืน แต่ทพี่ ทั ยาเราถือเป็นนักท่องเทีย่ วเพราะเรา
ค้างคืน เพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงคน-ครั้ง หมายถึงว่าวันหนึ่งอาจจะเที่ยวได้หลายที่ แต่
ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวค�ำส�ำคัญคือต้องค้างคืน

ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ 		
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ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย

สังเกตได้วา่ จังหวัดทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วต่างประเทศไปจ�ำนวนมากคือแถบกรุงเทพฯ
พัทยาและภาคเหนือแค่ไม่กที่ ี่ (สังเกตแถบสีฟา้ ด้านซ้ายมือ) แต่พอสังเกตนักท่องเทีย่ ว
ชาวไทยจะเห็นว่าจะเป็นแถบสีเขียวเกือบทั้งประเทศ ซึ่งนั่นแปลว่าการท่องเที่ยวแบบ
ไทยเที่ยวไทยนั้นสามารถกระจายรายได้ได้ดีมากที่สุด และรัฐบาลปัจจุบันก็ก�ำลัง
ท�ำเรื่องนี้ เพราะมองว่าไม่เพียงแต่ช่วยกระจายรายได้เท่านั้นแต่ยังเป็นการเรียนรู้และ
ช่วยสร้างวัฒนธรรมอีกด้วย
ยุทธศาสตร์ปฏิรูปด้านการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว: กลยุทธ์การพัฒนา
เชิงพื้นที่
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
เป้าหมาย: การท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาล้านนาเชิงสร้างสรรค์ เชือ่ มโยง
อนุภาคลุ่มน�้ำโขง
มาตรการ: ยกระดับวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาล้านนาสูส่ นิ ค้าและบริการทางการท่องเทีย่ ว
เชิงสร้างสรรค์
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
เป้าหมาย: การท่องเที่ยวแห่งวิถีชีวิตอีสานใต้ร่วมสมัย เชื่อมโยงลาว กัมพูชา และ
เวียดนาม
มาตรการ: ยกระดับอารยธรรมอีสานใต้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
คุณค่าทางการท่องเที่ยว
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก
เป้าหมาย: การท่องเทีย่ วชายทะเลสีสนั ตะวันออกระดับสากล ทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
เชื่อมโยงสู่กัมพูชา และเวียดนาม
มาตรการ: สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
เป้าหมาย: การท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก บนฐานวัฒนธรรมอันดามัน
มาตรการ: ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับ High-Class
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เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก
เป้าหมาย: การท่องเที่ยวพักผ่อนเพื่อสุขภาพชั้นน�ำของโลก
มาตรการ: ส่งเสริมการท่องเทีย่ วในเชิงคุณภาพ เพือ่ รองรับนักท่องเทีย่ วกลุม่ ครอบครัว
และผู้สูงอายุ
จ�ำนวนผู้โดยสารเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศของไทย
2555
Domestic Flight Scheduled Flight
Non-Scheduled
Flight
International
Flight

2556

2557

2558

35,555,000 41,845,361 49,597,775 62,402,387
672,804

490,300

539,492

550,691

Total

36,227,804 42,335,661 50,137,267 62,953,078

Scheduled Flight

43,884,584 50,551,222 48,603,576 59,624,515

Non-Scheduled
Flight
Total
Grand total

3,050,220

4,287,127

3,467,401

2,959,705

46,934,804 54,838,349 52,070,977 62,584,220
83,162,608 97,174,010 102,208,244 125,537,298

อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง คื อ “เรื่ อ งสายการบิ น ” ก็ ถื อ เป็ น เรื่ อ งที่ ส� ำ คั ญ เพราะว่ า นั ก
ท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยกว่า 80% ต้องผ่านสนามบิน และตั้งแต่ปี 2555 นักท่องเที่ยว
ที่มาประเทศไทยจ�ำนวน Domestic Flight เพิ่มขึ้นจากประมาณ 36 ล้านคนเป็น 62
ล้านคนในปี 2558 และจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจาก 46 ล้านเป็น 62 ล้าน
จากข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่ามีคนเดินทางมากขึ้นใน Domestic Flight เป็น
สองเท่าตัว แต่ International Flight เพิ่มขึ้นก็จริงแต่ไม่มากเท่า domestic flight
แสดงว่าสายการบินต้นทุนต�ำ่ ได้ชว่ ยเกีย่ วกับการเดินทางภายในประเทศเยอะมาก และ
ในอนาคตก็จะช่วยได้อีก ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็น hub เรื่องการบินจึงถือเป็นเรื่องที่
ส�ำคัญที่สุด
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สัดส่วนช่องทางการเดินทางเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เดินทางโดยเครือ่ งบิน
สัดส่วน
เดินทางโดยทางเรือ
สัดส่วน
เดินทางโดยทางบก
สัดส่วน

2556
2555
2554
21,544,881 17,803,423 14,928,818
80.6%
79.6%
77.6%
763,856
562,549
552,177
2.9%
2.5%
2.9%
4,486,846
3,987,931
3,749,475
17%
18%
19%

เดินทางโดยเครื่องบิน

สุวรรณภูมิ
ดอนเมือง
อู่ตะเภา
เชียงใหม่
หาดใหญ่
กระบี่
ภูเก็ต
สมุย
เดินทางโดยเครื่องบิน

2557
13,250,000
2,270,000
621,000
520,000
3,230,000
190,000

2556
15,370,049
2,123,866
22,840
383,148
88,909
227,245
3,155,028
173,796
21,544,881

2555
14,143,087
457,797
70,977
226,146
83,806
156,565
2,520,002
145,043
17,803,423

2554
12,258,221
9,667
30,005
158,721
92,741
138,251
2,154,258
86,954
14,928,818

สุวรรณภูมิ รองรับได้ 45 ล้านคน มีแผนที่จะขยายเป็น 60 ล้านคนในปี 2560
ปัจจุบันใช้สูงสุด 52.2 ล้านคน
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ภูเก็ต ขยายให้รองรับได้ 12.5 ล้านคน จากเดิมรับได้เพียง 6.5 ล้านคน ปี 2555
รับนักท่องเที่ยว 9.5 ล้านคน
ดอนเมือง รวม 2 Terminal เคยรับได้ 26 ล้านคน
การดูแลแหล่งท่องเที่ยว
ประเทศไทยเราแปลกอยูอ่ ย่างหนึง่ คือเราไม่มรี ะบบจัดเก็บเงินเพือ่ จะน�ำมาดูแล
แหล่งท่องเทีย่ วอย่างจริงจัง สมมติวา่ อุทยานเงินทีจ่ ดั เก็บได้กจ็ ะถูกจัดสรรเข้าส่วนกลาง
และส่วนกลางก็ไม่ได้มีการจัดสรรกลับไปที่พื้นที่โดยดูจากจ�ำนวนนักท่องเที่ยว ดังนั้น
ควรมีการจัดสรรในส่วนนีใ้ ห้ดขี นึ้ และกลับไปพัฒนาให้เหมาะสม และสิง่ ทีท่ ำ� ได้อย่างเดียว
คือให้คนในพื้นที่ช่วยกันดูแล ช่วยกันคิด ช่วยกันจัดการ ถ้าเราเริ่มจากเครือข่าย
พื้นที่ได้ทุกอย่างก็จะดีขึ้น ไม่ใช่ทำ� เช่นในปัจจุบันคือจัดเก็บทุกอย่างเข้าไปสู่ส่วนกลาง
และส่วนกลางก็จะดูแลให้ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่คนจากส่วนกลางจะดูแลดีกว่าคนในพื้นที่
เอง ซึ่งแนวคิดนี้จะถูกน�ำไปใช้บริหารจัดการในทุกจังหวัดภายในปีนี้
อีกเรื่องหนึ่งที่ส�ำคัญคือความเป็นเจ้าบ้านที่ดีของคนไทย แต่ปัจจุบันก็ได้ลดลง
เป็นอย่างมาก แต่กอ่ นเราเคยคิดว่าเราจะไปสอนเขาได้ แต่ตอนนีเ้ รากลับต้องมาฟืน้ ของ
เราก่อนทีจ่ ะไปสอนประเทศในอาเซียน ว่าการจะเป็นเจ้าบ้านทีด่ นี นั้ นอกจากจะต้องมี
การบริหารจัดการที่ดีแล้วนั้น การเป็น host ที่ดีก็ยังเป็นเรื่องส�ำคัญด้วย
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กรกฎ ผดุงจิตต์

รองประธานฝ่ายกิจการภายนอก
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ศักยภาพของอาเซียน29
สมาชิกเดิม
สมาชิกใหม่
ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน เวียดนาม พม่า ลาว กัมพูชา
ภาษา
×
×
×
×
ทรัพยากรธรรมชาติ
×
เทคโนโลยี
×
โครงสร้างพื้นฐาน
×
×
อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ
×
×
×
×
×
ขนาดตลาดในประเทศ
×
×
×
×
×
ต้นทุนการส่งออก
×
×
ความสะดวกในการ
×
×
×
×
จัดตั้งธุรกิจ
การส่งเสริม SMEs
×
×
×
โดยภาครัฐ
ประเด็น

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าในกรณีของประเทศสิงคโปร์นั้น จะเป็นประเทศ
ทีม่ เี รือคอยลอยล�ำทีจ่ ะเข้ามาจอด ณ บริเวณประเทศนีเ้ ต็มไปหมด และเรือ่ งสุขอนามัย
นัน้ ถือเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญมากส�ำหรับชาวสิงคโปร์ ส�ำหรับเรือ่ งรายได้ประชาชาตินนั้ มีการ
ส�ำรวจกันว่าสิงคโปร์มมี ากกว่าประเทศไทยถึง 9 เท่า ถึงแม้วา่ ตลาดของสิงคโปร์นนั้ จะ
มีขนาดเล็กกว่าไทยก็ตาม ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะว่าสิงคโปร์มโี ลจิสติกส์ทดี่ มี าก กล่าวคือ เวลา
สิงคโปร์ขนส่งสินค้าที่จะไปลงตู้ จะมีเครื่องสแกน (ไม่ต้องใช้ต�ำรวจหรือคนตรวจ) ถ้า
ตรงก็ให้สนิ ค้านัน้ matching ถ้าไม่ตรงก็จะส่งสินค้าชนิดนัน้ เข้าช่องสีแดง ซึง่ การกระท�ำ
ทั้งหมดนี้ใช้เวลาไม่เกิน 3 วินาทีเท่านั้น และในกรณีของภาษี (tax) นั้นสิงคโปร์ก็ยัง
มีระบบในการบริหารจัดการที่ดีกว่าและสามารถดึงดูดนักลงทุนได้ดีกว่าประเทศไทย
29

ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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เพราะสิงคโปร์นั้นได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในประเทศมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษี (tax) เช่น ภาษีรายได้ส่วนบุคคล อีกทั้งในเรื่อง SMEs นั้น
สิงคโปร์ก็ถือว่าดีกว่าประเทศไทยอีกเช่นกัน
มาเลเซีย ประเทศมาเลเซียถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ภาษาดี และในกรณี
ของประเทศมาเลเซียกับประเทศไทยนั้น ประเทศไทยส่งออกสินค้ามากกว่ามาเลเซีย
ก็จริง แต่มาเลเซียมีพอร์ตสินค้าที่ส่งสินค้ามากกว่าประเทศไทย โดยพอร์ตแรกอยู่ที่
กัวลาลัมเปอร์ ส่วนพอร์ตทีส่ องเป็นของมหาเธร์ ทีอ่ ยากจะเอาชนะสิงคโปร์ ส่วน SME
ในมาเลเซียก็ดอี กี เช่นกัน และมีการพลิกวิกฤติเป็นโอกาสด้วย กล่าวคือจะมีคนมาเลเซีย
กลุ่มหนึ่งที่ถูกมองว่าขี้เกียจเรื่องการค้า ไม่มีหัวในทางสร้างสรรค์ แต่รัฐบาลพยายาม
ดันคนกลุ่มนี้ให้ได้สิทธิประโยชน์จำ� นวนมาก และได้รับการศึกษาสูงๆ ในทางตรงกัน
ข้ามกลุม่ คนทีถ่ กู มองว่าท�ำมาหากินนัน้ กลับกลายเป็นกลุม่ คนจีนในมาเลเซีย และธุรกิจ
ใหญ่ๆ ในมาเลเซียทั้งหมดก็จะพบว่าเป็นของคนจีน ที่จะต้องถูกควบคุมโดยการมีที่
ปรึกษา หรือที่รู้จักกันดีว่า “นโยบายภูมิบุตร”
ฟิลิปปินส์ เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ภาษาดีอีกเช่นกัน แต่ปัจจุบันนั้นฟิลิปปินส์
ก�ำลังเปลี่ยนไปและ GDP นั้นเติบโตประมาณ 7% ของทุกๆ ปี ในแง่ประชากรก็มี
มากกว่าประเทศไทย โดยมีประชากรมากเป็นล�ำดับที่สองของอาเซียน (ประมาณ
100 ล้านคน) โดยจากประสบการณ์สว่ นตัวพบว่าคนฟิลปิ ปินส์มคี วามชืน่ ชอบในสินค้า
จากไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสินค้าไทยที่มีเขียนภาษาไทย และคนฟิลิปปินส์จะ
มีลักษณะนิสัยที่คล้ายคลึงกับคนอินเดียคือจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่บ้านของตน จะ
ท�ำงานจากต่างประเทศเสร็จแล้วก็ส่งเงินกลับบ้าน โดยประเทศที่ชอบไปท�ำงาน เช่น
ฮ่องกง เป็นต้น และอาจกล่าวได้วา่ การทีเ่ ศรษฐกิจของฟิลปิ ปินส์โตอยูท่ กุ วันนีก้ เ็ พราะ
ว่ามาจาก “ตลาดภายใน”
อินโดนีเซีย อาจกล่าวได้ว่าเป็นประเทศที่ “น่าสนใจที่สุด” เช่น เรื่องความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล ความสมบูรณ์ทางด้านแร่ธาตุ กระนัน้ ข้อเสียของ
อินโดนีเซียก็มีเช่นกันคือ เกิดสึนามิเป็นประจ�ำ และค่าแรง/ค่าจ้างของอินโดนีเซียก็อยู่
ในระดับที่ต�่ำ (ประมาณ 120 บาทต่อวัน) เท่านั้น ส่วนรถไฟฟ้าของอินโดนีเซียก็มีเช่น
กัน แต่คิดว่าไม่น่านั่งเท่ากับรถไฟฟ้าของประเทศไทย
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บรูไน เป็นประเทศที่ไม่มีเหล้า/เบียร์ขาย ถ้าอยากกินจริงๆ ให้ข้ามแดนไป
ซาราวัคที่มาเลเซียแทน (เพราะเป็นตลาดที่มีขายทุกอย่าง) และน�้ำที่ขึ้นชื่อของบรูไน
คือชาชัก
เวียดนาม เป็นทีจ่ บั ตามองในเรือ่ งของประเทศทีน่ า่ ลงทุนทีส่ ดุ (นับตัง้ แต่ 2003)
เป็นต้นมา โดยเศรษฐกิจโตร้อยละ 7 ต่อปี และมีความเชือ่ ว่าจะโตร้อยละ 7 ต่อปีตอ่ ไป
เรื่อยๆ จนกระทั่งอีก 20 ปีเวียดนามจะหลุดออกจากการเป็นประเทศก�ำลังพัฒนา
ซึ่งทุกวันนี้อาจกล่าวได้ว่าเวียดนามเปลี่ยนไปมากจากเดิมที่มีแต่รถจักรยานและรถ
มอเตอร์ไซค์เต็มเมืองโฮจิมินห์แต่ปัจจุบันกลับถูกแทนที่ด้วยรถเก๋งแทน และเวียดนาม
ก็ได้กลายเป็นตลาดส่งออกมอเตอร์ไซค์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ของประเทศไทยอีกด้วย ในด้านของ
การลงทุนตั้งแต่รอบๆ โฮจิมินห์จนไปถึงเขตหวุงเต่าได้กลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรม
จนหมด แต่รฐั บาลเวียดนามได้ประสบความส�ำเร็จอย่างมากในการทีท่ ำ� ให้ทา่ เรือหวุงเต่า
แพ้ ทั้งนี้ก็เพราะว่ารัฐบาลเวียดนามได้ย้ายท่าเรือที่อยู่ฝ่ายท่าเรือที่อยู่ฝั่งโฮจิมินห์
ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่ง และก็ท�ำถนนตัดใหม่ จึงท�ำให้ท่าเรือโฮจิมินห์กลับมาเติบโตอีกครั้ง
พม่า อย่างแรกที่เราต้องทราบก่อนจะไปลงทุนในพม่าคือ “มีค่าแรงที่แสน
ถูก แต่ต้องแลกมาด้วยบางอย่างที่แสนแพง” และของที่แสนแพงนั้นก็คือ “ที่ดิน”
นัน่ เอง และเป็นประเทศทีม่ ขี นาดใหญ่ ประชากรก็ไม่คอ่ ยต่างกับประเทศไทยเท่าใดนัก
(ประมาณ 50-60 ล้านคน) และสิ่งที่ส�ำคัญที่พม่ามีคือมีทรัพยากรธรรมชาติมหาศาล
เช่น ก๊าซธรรมชาติ เหมืองทองค�ำ  เหมืองหยก ปัจจุบันมีนักธุรกิจไทยและพม่าไปท�ำ
แหล่งเลี้ยงปูนิ่มด้วยกัน
ลาว เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ก็จริง แต่มีประชากรในประเทศน้อยกว่า
กรุงเทพฯ เสียอีก คือประมาณ 5-6 ล้านคนเท่านัน้ จึงท�ำให้ไม่คอ่ ยมีแรงงานในประเทศ
มากนัก
กัมพูชา มีประชากรประมาณ 15 ล้านคน เริ่มมีคนงานขึ้นมาบ้างโดยจะอยู่
รอบๆ พนมเปญ โดยในเกาะกงนั้นมีประชากรประมาณ 150,000 คนซึ่งถือว่ามีขนาด
ใหญ่ และคนในเกาะกงสามารถพูดภาษาไทยได้ ส่วนมากจึงข้ามมาท�ำงานในไทย และ
ท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่
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อินโดนีเซีย (Indonesia)
Economic Indicators
Real GDP (% chg y-o-y)
Exports (% chg y-o-y, US$)
Imports (% chg y-o-y, US$)
Trade Balance (US $ Bils.)
CPI Inflation (% y-o-y, year-end)
BI Rate (% p.a., year-end)
Exchange Rate (IDR/US$)

2009
4,6
(9.7)
(15.0)
35.2
2.78
7.0
10,395

2010
6,1
15.3
17.3
31
6.96
6.5
9,084

2011
6,5
13.7
13.3
30.3
3.79
6.5
8,775

2012
6,3
2.0
6.7
11.9
4.3
5.75
9,500

2013
5,8
5,3
1.2
4.1
8.38
6.5
10,500

MACRO ECONOMIC INDICATORS
อาจกล่าวได้ว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่เหมาะมาก เพราะสาเหตุดังต่อไปนี้
1) มีตลาดขนาดใหญ่ เพราะมีประชากรเป็นครึ่งหนึ่งของอาเซียนคือ 245
ล้านคน และคนไทยก็ไปลงทุนในอินโดนีเซียจ�ำนวนมาก และบางปีก�ำไรที่ได้จาก
การไปลงทุนในอินโดนีเซียก็ได้มากกว่าก�ำไรในการลงทุนในประเทศไทยด้วยซ�้ำ  เช่น
เจริญโภคภัณฑ์ เป็นต้น
2) ฐานรถยนต์จะย้ายไปอยู่อินโดนีเซีย และเวลาที่บริษัทรถยนต์ไปลงทุนนั้น
สิ่งที่จะตามไปด้วยก็คือ “supply chain” ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอะไหล่ต่างๆ และสิ่งที่
ตามมาคือ ในส่วนชิ้นส่วนนั้นจะวิ่งออกไปสู่ต่างประเทศ
3) ประเทศสงบ นักลงทุนจึงอยากเข้าไปลงทุน โดยมีการแก้ปัญหาทุจริต
คอร์รปั ชันในประเทศในยุคของ ซูซโี ล บัมบัง ยูโดโยโน ผ่านการมองว่าต�ำแหน่งข้าราชการ
ไหนทีม่ แี นวโน้มว่าจะเรียกรับผลประโยชน์ได้งา่ ยจะถูกย้ายจนหมด ให้ไปอยูใ่ นต�ำแหน่ง
ที่ไม่มีผลประโยชน์แทน ด้วยนโยบายลักษณะเช่นนี้จึงเปรียบเสมือนการ “กระชาก
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อินโดนีเซียขึ้นมาจากหน้าผา” ให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง ในเรื่องของคนบาหลีที่อาศัยอยู่ใน
อินโดนีเซียนัน้ บ่อยครัง้ พวกเขากลับรูส้ กึ ว่าพวกเขาไม่ใช่คนอินโดนีเซีย ทัง้ นีก้ เ็ พราะว่า
คนอินโดนีเซียส่วนใหญ่เป็นมุสลิม แต่คนบาหลีเป็นคนฮินดู กระนั้นพวกเขาก็สามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
การเจริญเติบโตของ GDP ในส่วนของภาคส่วนอุตสาหกรรม
(INDUSTRIAL SECTORS)
Business Sectors
2009
Agriculture, Forestry (%)
4.0
Mining and Quarrying (%)
4.5
Manufacturing Industry (%)
2.2
Electricity, Gas and Clean Water (%)
14.3
Construction (%)
7.1
Trading, Hostelry and Restaurant (%)
1.3
Transport and Communication (%)
15.8
Finance, Rental and Corp. Services (%) 5.2
Services (%)
6.4
GDP (%)
4.6

2010
3.0
3.9
4.7
5.3
7.0
8.7
13.4
5.7
6.0
6.2

2011
3.4
1.6
6.1
4.7
6.1
9.2
10.7
6.8
6.8
6.5

2012
4.2
1.6
5.7
6.3
7.4
8.2
10.0
7.2
5.3
6.3
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2013
3.5
1.3
5.6
5.6
6.6
5.9
10.2
7.6
5.5
5.8
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Indonesia Outlook: some more growth moderation to come…30

Real GDP
Consumer price
index
Current account
balance
Current account
balance
Budget balance

(% change)
(% change)

2012
6.2
4.3

2013
5.8
6.9

2014
5.3
6.2

March IEQ Previous
(Dec.)
2015 2014p
5.6
5.3
5.2
6.7

(USD billion)

-24.4

-28.5

-24.4

-20.2

-22.8

(% GDP)

-2.8

-3.3

-2.9

-2.1

-2.6

(% of GDP)

-1.9

-2.2

-2.6

n.a.

-2.1

GDP: Weak investment, strong net exports31

30
31

BI; BPS; Ministry of Finance; World Bank staff projections
BPS; World Bank calculations
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ท่าเรือของอินโดนีเซีย

จากภาพจะเห็นว่าเกาะในอินโดนีเซียนั้นมีมากมาย แต่ที่เราจะพูดถึงกันจริงๆ
ก็คอื บริเวณ “เกาะชวา” กระนัน้ เกาะทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของอินโดนีเซียก็คอื “เกาะสุมาตรา”
ทุกวันนี้อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยต้องขอบคุณ Air Asia คนอินโดนีเซียจะไปจีนทาง
เหนือของไทยหรือจะไปบริเวณจีนก็จะนั่งเครื่องบินมาลงกรุงเทพฯ ก่อน จากนั้นก็จะ
ไปช้อปปิ้งหรือท�ำกิจกรรมต่างๆ ก่อนที่จะบินต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทาง
Tanjung Priok, Jakarta
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121

จากภาพคือท่าเรือที่เกาะ Priok อยู่จาการ์ต้า และมีการท�ำรางรถไฟมากมาย
หรือพูดง่ายๆ คืออินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีทั้งศักยภาพและมีโอกาส
โครงการก่อสร้างในอินโดนีเซีย
Category

Project

Location

Sector

Estimated cost
($US bill)

Recently
completed
Suramadu bridge (2010)
Tanjung Jati power (2012)
Indramayu power (2011)

East Java
Central Java
West Java

Road
Electric power
Electric power

0.5
1
0.9

Trans-Java toll road
Kalibaru port (Tanjung Priok)
Central Java coal power
Puruk Cahu-Bangkuang coal railway

Java
Jakarta
Batang
Central
Kalimantan
Jakarta
Java

Road
Port
Electric power
Rail

5.5
4
4
2.3 - 3.2

Rail
Rail

1.7
1

Sumatra
Sunda Strait
West Java
Southern Sumatra
East Kalimantan
East Kalimantan
Jakarta

Road
Road
Rail
Rail

36.1
15 - 20
6.7
4.8

Rail
Rail
Rail

2.4
1
0.2 + 2.0

Currently underway

Jakarta MRT (mass rapid transit)
Trans-Java (Pantura) railway
Proposed
Trans-Sumatra toll road
Sunda Strait Bridge
Jakarta-Bandung super-express
Sumatra coal railway
Murung Raya - Balikpapan coal railway
Muara Wahau - Bengalon coal railway
Soekarno-Hatta airport links
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ความเชื่อมโยงกับเส้นทาง Corridors ของ GMS และ IMT-GT

จากภาพข้างต้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือเมืองเมดาน โดยช่องทางในการเดินทาง
ที่สะดวกที่สุดคือไปลงที่หาดใหญ่ จากนั้นค่อยนั่งเครื่องบินต่อไปที่เมดานอีกทีหนึ่ง
(ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมงเท่านัน้ ) ซึง่ เมืองนีถ้ อื เป็นเมืองทีก่ ำ� ลังเจริญเติบโตอย่างมาก

โอกาสของธุรกิจไทยใน AEC: ความฝันหรือความเป็นจริง?

123

มาเลเซีย

สิง่ ทีม่ าเลเซียมีคอื มีพลังงานและทรัพยากรน�ำ้ มันจ�ำนวนมาก และมีจำ� นวนคน
ไม่มากนัก จึงท�ำให้สามารถใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ได้ตรงมาก
กราฟแสดงการขยายตัวของเศรษฐกิจมาเลเซีย (ขยาย 4.7% ในปี 2013)32

32

Department of Statistics, Malaysia and Bank Negara Malaysia
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The Malaysian Economy is on a Steady Growth Trajectory of 4.5 5.5% in 201433

p = preliminary, f = forecast

จากกราฟชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า เศรษฐกิ จ มาเลเซี ย ในปั จ จุ บั น และช่ ว งที่ ผ ่ า นมานั้ น
ยังไม่ค่อยดีเท่าใดนัก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจมาเลเซียนั้นต้องพึ่งจากเศรษฐกิจ
หลัก 2 ทางคือ
1) พึ่งจากจีน
2) พึ่งจากการขายของให้ยุโรปกับสหรัฐฯ
และปัญหาที่ส�ำคัญของมาเลเซียอีกอย่างหนึ่งคือ ปัญหาเรื่องความขัดแย้ง
ทางการเมืองหรือที่เรารู้จักกันดีในนาม “ปัญหาเรื่องกีฬาสี” โดยรัฐบาลของมาเลเซีย
ก็เปรียบเสมือนเสื้อแดง และฝ่ายมหาเธร์ก็เปรียบเสมือนกับเสื้อเหลือง

33

Source:  Department of Statistics, Malaysia & Bank Negara Malaysia
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ยังมีประเด็นของมาเลเซียอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ มาเลเซียมีความ
เชีย่ วชาญด้านการบริหารจัดการหอประชุมมาก เพราะเวลาไปประชุมทีไรนัน้ หอประชุม
ก็เต็มตลอด และมีการให้ความส�ำคัญกับแขกที่มจากตะวันออกกลาง เพราะประเทศ
มาเลเซียเองก็เป็นประเทศมุสลิมอยู่แล้ว อาหารที่จัดในที่ประชุมก็เป็นอาหารส�ำหรับ
มุสลิมอีกเช่นกัน

ภาพที่ปรากฏข้างต้นนั้นเป็นผังเมืองที่มีอายุน้อยกว่ากรุงเทพฯ ประมาณ 100
ปี (ประมาณ 80-90 ปี) โดยมีการวางแผนว่า 20 ปีแรกจะสร้างหอประชุม ต่อมาก็จะ
สร้าง twin tower ซึ่งถือเป็นผังเมืองที่ชัดเจนว่าจะจัดวางอะไรไว้ตรงไหนและอย่างไร

ท่าเรือของมาเลเซีย
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ปุตราจายา ศูนย์ราชการแห่งใหม่ ของประเทศมาเลเซีย

ในกรณีของน�้ำมันปาล์ม ต้นทุนของน�้ำมันปาล์มในมาเลเซียมีราคาถูกกว่าใน
ประเทศไทยประมาณครึง่ หนึง่ ซึง่ ถ้าเปิด AEC เมือ่ ใดก็มแี นวโน้มว่าของไทยจะประสบ
ความล้มเหลวเมื่อนั้น
LOCATION – EXTENDED HINTERLAND
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เหตุผลที่น�ำภาพข้างต้นมาให้ดูเพื่อชี้ให้เห็นว่า ในขณะที่ประเทศไทยก�ำลัง
ถกเถียงเรือ่ งว่าจะขุดคอคอดกระดีหรือไม่ แต่มาเลเซียนัน้ สามารถท�ำทางเชือ่ มจากทะเล
ฝั่งหนึ่งมาสู่ทะเลอีกฝั่งหนึ่งได้ส�ำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ALL ROADS LEAD TO NORTHPORT

                 Federal Highway

                 

NKVE

                       Shapadu Highway

                       

      KESA

ภาพข้างต้นแสดงให้เห็นถึงถนนในมาเลเซีย และถ้านึกไม่ออกว่าถนนใน
มาเลเซียมีความแตกต่างกับถนนในประเทศไทยอย่างไรนั้นขอให้ลองจินตนาการว่า
เวลาเราขับรถในมาเลเซียก็เหมือนขับรถอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี และพอหลุดเข้า
ประเทศไทยก็ให้ความรู้สึกเหมือนขับรถอยู่ในจังหวัดปทุมธานี
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สิงคโปร์ (Singapore)

ภาพท่าเรือ MAERS ในมาเลเซีย

ภาพท่าเรือในสิงคโปร์
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Top 50 World Container Ports34

จากตารางข้างต้นชีใ้ ห้เห็นถึง 50 ล�ำดับแรกของโลกทีถ่ อื เป็น Container Ports
โดยเซี่ยงไฮ้มาเป็นล�ำดับที่หนึ่ง ซึ่งตัวเลขอยู่ที่ 33.63 ล้าน TEU สิงคโปร์ก็ตามมาเป็น
ล�ำดับที่สองคืออยู่ที่ 32.6 ล้าน ทั้งๆ ที่ไม่ได้ผลิตอะไรเลย เป็นเพียงแต่เรือที่เข้าออก
เท่านัน้ ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะว่าประตูทเี่ ชือ่ มระหว่างจีนกับฝัง่ ตะวันตกของไทยก็คอื ต้องผ่าน
สิงคโปร์ ส่วนแหลมฉบังก็อยู่ที่ล�ำดับที่ 23 เท่านั้น โดยตัวเลขอยู่ที่ 6.04 TEU

34

*Keihin Ports is Japan’s superport hub on the Tokyo Bay and includes Yokohama,
Kawasaki, and Tokyo. Hanshin Ports is Japan’s superport hub on the Osaka Bay and
includes Kobe, Lsaka, Sakai-Semboku and Amafasaki-Nishinomiya-Ashiya.
Note: Represents total port throughput, included loaded and empty TEU.
Source data: The Journal of Commerce annual top 50 World Container Ports, Lloyd’s List
annual Top
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