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เติมความรู้...................................................

บริบทการค้าไทยในอนาคต:
เศรษฐกิจการค้าก�าลังก้าวเข้าสู่ยุค

ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมมากกว่าความรบัผดิชอบเฉพาะใน
ส่วนของตน (Multilateralism) หรอืจ�ากดั
อยูภ่ายใต้ขอบเขตประเทศใดประเทศหนึง่ 
(Global Interest) การค้าระหว่างประเทศ
จงึถกูน�าไปเกีย่วโยงกับปัญหาทางด้านสงัคม
และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การส่งเสริมการ
ค้าจึงต้องปรับทิศทางโดยให้ความส�าคัญ
ประเด็นด้านกฎระเบียบ มาตรฐาน และ
มาตรการทางการค้า ในขณะทีภ่าคเอกชน
ต้องเร่งปรับกลยุทธ์โดยน�า Corporate 
Social Responsibility (CSR) มาใช้เพื่อ
การเข้าถึงตลาดในอนาคต  การส่งเสรมิการ
ค้าจงึต้องอาศัยช่องทางการประชาสัมพันธ์
ใหม่ๆ สนิค้าจ�าเป็นต้องมกีารสร้างมลูค่าเพิม่ 

โดยใช้การออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมและความเป็นเอกลักษณ์ ซึง่เป็น
สิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถเข้ามาแทนที่ได้ 
อกีทัง้ แนวโน้มของภาคบรกิารจะเตบิโตสงู
กว่าการค้าสนิค้า จงึจ�าเป็นต้องหนัมามองถงึ 
ทางการค้าของไทย ซึ่งจะพิจารณาได้ดังนี้

โอกาส  การค้าและการลงทุนใน
ประชาคมอาเซียน

ตลาดผูบ้รโิภคขนาดใหญ่ 600 ล้าน
คน ซึ่งเป็นตลาดที่มีอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจสูง (ปี 2556 ขยายตัว 4.9 
%  2557 ขยายตัว 5.3%) และมีก�าลังซื้อ
มากขึ้น ในขณะที่ มีความซับซ้อนของกฎ
ระเบยีบน้อยกว่าประเทศตะวนัตก จงึเป็น
โอกาสของสินค้าไทยมีคุณภาพจะขยาย
ตลาดเข้าไปใน AEC (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ธรุกจิวสัดกุ่อสร้างผลติภัณฑ์ยาง ผลักผลไม้ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ น�้าตาล 
เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง เหล็กและ
ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มและยาสูบ) 

ภาษีน�าเข้าที่ลดลงจะช่วยสร้าง
ความได้เปรียบด้านราคาของสินค้าไทย
เทียบกับสินค้านอกกลุ่มอาเซียนท�าให้ผู้
ประกอบการไทยสามารถขยายการส่งออก
สินค้าในตลาดอาเซียนได้เพิ่มขึ้น 

ธุรกิจการค้าชายแดนมีแนวโน้ม
ขยายตวัสงู โดยเฉพาะอย่างยิง่ สนิค้าอาหาร
และเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้า
ฮาลาล สินค้า OTOP วัสดุก่อสร้าง ของใช้
ของตกแต่งบ้าน สินค้าเก่ียวกับสุขภาพ
และความงาม การศึกษา ธุรกิจแฟรนไชน์ 
ยางและผลิตภัณฑ์ยางเครื่องใช้ไฟฟ้า และ
สินค้าพลาสติก 

ช่องว่างของไทย
ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ธนภัท  แสงอรุณ
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โอกาสในการประกอบธรุกจิในต่าง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจบริการ
สขุภาพและความงาม ธรุกจิก่อสร้าง ธรุกจิ
บริการโลจิสติกส์  

การเชือ่มโยงภายในภมูภิาค  ท�าให้
เกดิเชือ่มโยงเครอืข่ายการผลติสนิค้า  ใน
อาเซยีน ตามแนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ อาทิ North-
South Economic Corridor, East-West 
Economic Corridor และ Southern 
Economic Corridor ช่วยให้ผูป้ระกอบการ
ไทยจะมต้ีนทนุการน�าเข้าวตัถดุบิ/สนิค้าจาก
อาเซียนด้วยกนัทีต่�า่ลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
สนิค้าทีต้่องอาศัยการผลติด้วยแรงงานเข้ม
ข้น เช่น  สิ่งทอ เครื่องหนัง อิเล็กทรอนิกส์ 
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อาหารและเครื่องดื่ม 
ยางและพลาสติก และก่อสร้างนอกจากนี้ 
ผู้ประกอบการไทยที่ย้ายฐานการผลิตและ
ส่งออกสนิค้าจากประเทศสมาชิก AEC บาง
ประเทศจะได้รับ GSPs  

ธรุกจิท่องเทีย่วและสนิค้าและบรกิาร
ที่เกี่ยวเน่ืองจะขยายตัว ซึ่งจะกระตุ้นให้
เศรษฐกิจในภูมิภาคและการค้าชายแดน
ขยายตัวเนื่องจากมีการเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวใน AEC อาทิ เส้นทาง 5 เชียง 

(เชียงราย เชียงใหม่ เชียงตุง เชียงรุ้ง และ 
เชียงทอง) และ วงกลมเศรษฐกิจอินโดจีน 
(ไทย ลาวตอนใต้ เวยีดนามใต้และกมัพชูา) 

ความตื่นตัวในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศใน AEC ท�าให้เกิดช่องทางการ

ค้าที่หลากหลาย 

ความท้าทาย 
สินค้าราคาถูกจากประเทศเพื่อน

บ้านและจีนมีโอกาสที่จะหลั่งไหลเข้า
มาในตลาดมากข้ึน ท�าให้ไทยต้องเร่งยก
ระดับคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความแตก
ต่าง และปรับมาตรฐานและกฎระเบียบที่
เป็นมาตรฐานเดียวกันกันในอาเซียน  

สนิค้าเกษตรจากประเทศเพือ่นบ้าน
ทีก่�าลงัได้รบัการพฒันาคณุภาพมากขึน้และ
กลายเป็นคู่แข่งของไทย   

ระบบโลจิสติกส์การค้ามีต้นทุนสูง
และยังไม่เชื่อมโยงเท่าที่ควร อาทิ รถไฟ
รางคู ่การขนส่งทางน�า้และทางชายฝ่ัง การ

การขยายตัวของตลาดผู้บริโภค

เชือ่มต่อ Multi-model logistics อปุสรรค
และปัญหาส่ิงอ�านวยความสะดวกที่ด่าน
ชายแดน ระบบจราจรของไทยท่ีแตกต่าง
กับประเทศเพื่อนบ้าน 
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กฎระเบยีบ มาตรฐานและมาตรการ
กดีกนัทางการค้าที ่AEC อาจน�ามาใช้เพิม่ขึน้ 

ภาษาและวฒันธรรม วิธกีารท�าการ
ค้าที่แตกต่าง

ความสามารถทางการแข่งขันของ
สินค้าและบริการไทยภายใต้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน:

ในการเตรียมความพร้อมรองรบับรบิท 
AEC ภาครัฐได้ร่วมกันวางแผนโดยประเมนิ
ความสามารถทางการแข่งขนัของสนิค้าและ

การขยายตัวของธุรกิจตามแนวชายแดน

บริการไทยภายใต้ AEC (เมื่อเดือนมีนาคม 
2556 โดย สศช. เป็นฝ่ายเลขาฯ)พบว่า 
สินค้าและบริการของไทยมีความสามารถ
ทางการแข่งขนัลดลง เนือ่งจากการขาดแคลน
วตัถดุบิและแรงงานฝีมอื ขาดการวจิยัและ
พัฒนาผลติภณัฑ์เพ่ือสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบั
สินค้าและบริการ ขาดอุตสาหกรรมต้นน�้า 
ขาดการรวมกลุ่มธุรกิจ ตลอดจนบุคลากร
ขาดทักษะด้านการให้บริการ และทักษะ
ด้านภาษาโดยจัดแบ่งสินค้าและบริการ
ออกเป็น 4 กลุ่ม 

สินค้าและบริการที่ได้เปรียบและ
พร้อมแข่งขัน ได้แก่ ยานยนต์และชิ้น
ส่วน เครื่องจักร เครื่องใช้ส�านักงาน/ครัว
กระดาษและสิ่งพิมพ์ น�้าตาล ผักและผล
ไม้กระป๋อง อาหารแช่แข็ง เนื้อสัตว์แปรรูป 
เครื่องส�าอางและประทินผิว ร้านอาหาร
ไทยในต่างประเทศ การศึกษานานาชาติ 
และภาพยนตร์

สินค้าและบริการที่ได้เปรียบแต่ไม่
พร้อมแข่งขัน ได้แก่ เคมีภัณฑ์ พลาสติก 
อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์เหล็ก 
สิง่ทอ บรกิารสขุภาพ สปาและนวดแผนไทย 
การท่องเที่ยว ล�าไย และทุเรียน

สินค้าที่ไทยเสียเปรียบแต่พร้อม
แข่งขัน ได้แก่ ยางพาราและผลิตภัณฑ์
ยาง เม็ดพลาสติก ข้าว และธุรกิจการให้
บริการก่อสร้าง 

สินค้าและบริการที่เสียเปรียบและ
ไม่พร้อมแข่งขนั ได้แก่ ผลติภัณฑ์พลาสตกิ 

เหลก็ต้นน�า้ อตุสาหกรรมแม่
พิมพ์ สับปะรด และธุรกิจ
บริการโลจิสติกส์

แนวทางการเติมเต็ม
ศักยภาพทางธุรกิจของ
สหกรณ์:

- เช่ือมโยงการค้าและ
การลงทนุกับประเทศสมาชกิ
อาเซียนและพันธมิตรของ
อาเซียนภายใต้ AEC โดย
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มองอาเซียนเป็นตลาดผืนเดียวกับตลาด
ในประเทศ และให้ความส�าคัญกับการค้า
ชายแดนมากขึ้น

- ต่อยอดมลูค่าเพ่ิมและการเชือ่มโยง
ห่วงโซ่อุปทานกับประเทศเพื่อนบ้าน โดย
ใช้ทรัพยากรและศักยภาพของประเทศใน
อาเซียนเป็นฐานไปสูต่ลาดโลก และใช้ความ
ได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ของไทยมุ่งสูก่ารเป็น
ศูนย์กลางการค้าในภูมิภาค

- ตดิตามและเตรยีมพร้อมรองรบักฎ
ระเบยีบ/มาตรการใหม่: ผูป้ระกอบการควร
ศึกษากฎระเบียบมาตรการ (NTMs) และ
หลักปฏิบัติระดับสากล รวมถึงมาตรฐาน
ใหม่ทีจ่ะน�ามาใช้เป็นเครือ่งมอืในการกดีกนั
และช่วงชงิความได้เปรยีบในการเข้าถงึตลาด 
เช่น มาตรฐานการปฏบิตัต่ิอแรงงาน ความ
เป็นพลเมอืงของธรุกจิ และความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม (CSR) ทีข่ยายขอบเขตจากระดบั
องค์กรไปสู่คู่ค้าตลอดโซ่อุปทานของธุรกิจ 
(ISO 26000) เป็นต้น 

- พฒันาสนิค้าและบรกิารโดยค�านงึ
ถงึประเดน็ด้านสังคม: กฎระเบยีบทางการ
ค้ามีความเชื่อมโยงกับประเด็นด้านสังคม
มากขึ้น ผู้ประกอบการต้องให้ความส�าคัญ
กับมาตรฐานด้านสังคมของตลาดส่งออก 
ตลอดจนยกระดับมาตรฐานของกระบวนการ
ผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานประเทศคู่
ค้า อาทิ ความปลอดภัย สุขอนามัย สิทธิ
ผู้บริโภค สิทธิแรงงาน การกระจายรายได้
ให้ชุมชน และการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อ

การเข้าถึงตลาดประเทศพัฒนาแล้ว
- มีการพัฒนาเครือข่าย: เพื่อแลก

เปลีย่นข้อมลูและความร่วมมอืในเครอืข่าย
วิสาหกิจ ที่ประกอบไปด้วยสมาคมธุรกิจที่
เกีย่วเน่ือง องค์กรภาครฐัและภาคการศกึษา/
วจิยั ผูป้ระกอบการทีม่กีารรวมกลุม่/พฒันา
เครอืข่ายจะมทีนุทางสงัคม  ทีช่่วยให้ล่วงรู้
แนวโน้มความต้องการของผูบ้รโิภค สามารถ
ปรบัสนิค้าให้สอดรบักับความต้องการ ได้รบั
การตรวจรับรองตามมาตรฐานสากลและ
ความเชือ่ม่ันจากผู้บรโิภค รวมทัง้กระตุน้ให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ และน�านวัตกรรม
จาก R&D ไปปรบัใช้ได้ก่อนคูแ่ข่ง ตลอดจน
เพิม่อ�านาจในการต่อรองกบัหน่วยงานต่างๆ 

- น�าการตลาดยคุใหม่มาใช้: ผูป้ระกอบ
การควรแสวงหาช่องทางการประชาสมัพนัธ์
ที่หลากหลาย (อาทิ Social media และ 

ผลกระทบกับผู้มส่ีวนได้เสยี มาสร้างคณุค่า
เพิม่ (Marketing 3.0: Value-driven) และ
สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าได้ 

- การพฒันาเชือ่มโยงโซ่อปุทานการ
ค้าในอาเซยีน: ผูป้ระกอบการไทยควรออก
ไปท�าธรุกจิการค้าในต่างประเทศ โดยอย่าง
ย่ิงในภมิูภาคอนิโดจนี เพือ่ใช้ประโยชน์จาก
กฎระเบยีบการค้าและการลงทนุทีเ่สร ีโดย
ส�ารวจและพฒันาสนิค้าขัน้ต้น/ขัน้กลางจาก
ประเทศเพือ่นบ้านเพือ่การส่งออก หรอืน�า
เข้ามาต่อยอดมูลค่าเพิม่ก่อนส่งออกจากไทย 
โดยอาศัยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์
การขนส่ง เทคโนโลยี การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์และการประชาสัมพันธ์สร้างภาพ
ลักษณ์/ตราสินค้า รวมทั้งความถนัดใน
ด้านการบริการ  

- การพัฒนาความร่วมมือในโซ่
อปุทาน: ผูป้ระกอบการต้องให้ความส�าคัญ
กับการเชื่อมโยงและบูรณาการการท�างาน
กบัคูค้่าจากต้นน�า้ถงึปลายน�า้ เพือ่ลดต้นทนุ 
บรหิารสนิค้าคงคลงั พฒันาผลติภณัฑ์ และ
ตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่าง
หลากหลาย  รองรับการแข่งขันในระดับ
โซ่อุปทาน  

- พฒันาและใช้ประโยชน์จากทรพัย์สนิ
ทางปัญญา น�าเทคโนโลยีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทรัพยากรเฉพาะถ่ินและสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์  มาปรับใช้ สร้างมูลค่าเพิ่ม

ภาพรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Mobile-Commerce) 
รวมทัง้น�าคณุค่าทางสงัคม
มาเป็นเครื่องมือทางการ
ตลาด ซึง่ในอดตีการตลาด
ให้ความส�าคญักบัตวัสนิค้า 
(Marketing 1.0: Product 
Centric) และความพงึพอใจ
ของผู้บริโภค (Marketing 
2.0: Customer-oriented) 
ในปัจจุบันผู้ประกอบการ
สามารถน�าประเด็นที่ส่ง
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และจุดเด่นให้กับสินค้าและบริการที่คู่แข่ง
ไม่สามารถเลียนแบบได้ 

การยกระดบัศกัยภาพทางธรุกจิภาย
ใต้โซ่อุปทาน

การค้าและการลงทนุมคีวามสมัพนัธ์
เชื่อมโยงกัน โดยห่วงโซ่ระดับต้นน�้า ได้แก่ 
การลงทนุและการน�าเข้า  ห่วงโซ่ระดับกลาง
น�้า ได้แก่ การผลิตสินค้า/การให้บริการ  
การเจรจาเปิดตลาด แก้ไขปัญหาการค้า
และการส่งเสริมการค้าก่อนน�าสินค้าเข้าสู่
ตลาด และ การส่งออก  เป็นห่วงโซ่ปลาย
น�้า ดังนี้ (รายละเอียดตามรูปวงจรการค้า
ระหว่างประเทศข้างต้น) 

การลงทุน ได้แก่ การลงทุนทางตรง
โดยต่างประเทศ  การลงทุนโดยคนไทย  
การตั้งส�านักงานตัวแทน 

การน�าเข้า  ได้แก่ การน�าเข้าวตัถุดบิ/
สนิค้ากึง่ส�าเรจ็รปู/สนิค้าส�าเรจ็รปู/เครือ่งจกัร/
เชื้อเพลิง การน�าเข้าบริการ/ลิขสิทธิ์/สิทธิ
บัตร/เฟรนไชส์/บุคลากร 

 การผลิตสินค้า/การให้บริการ  
ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผู้
ประกอบการ SMEs การพฒันาธรุกจิบรกิาร 

 การเจรจาเปิดตลาด แก้ไขปัญหา

จับคู่ธุรกิจ, การสร้างเครือข่าย,  การสร้าง
ภาพลักษณ์สินค้าและประเทศไทย 

 การส่งออก  ได้แก่ การช�าระเงิน โล
จสิตกิส์ทางการค้า การอ�านวยความสะดวก
ทางการค้า การแก้ไขข้อพิพาททางการค้า 
ดงันัน้ ประเทศไทยจะต้องปรบัตวัและสร้าง
ความสามารถทางการแข่งขนัให้สอดคล้อง
กบัแนวโน้มและมาตรฐานข้างต้น ซึง่ภารกจิ
ด้านการเจรจาเปิดตลาดและแก้ไขปัญหา
การค้า  จะเป็นกลไกในการสร้างความได้
เปรียบและแต้มต่อทางการค้าของไทย โดย
การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และรายงาน
นโยบายเศรษฐกิจที่ส�าคัญในภูมิภาค อาทิ 
นโยบายและสถานการณ์เศรษฐกิจภาพ
รวม นโยบายและมาตรการระดับมลฑล/
เมือง นโยบายและมาตรการด้านการน�า
เข้า-ส่งออก นโยบายและมาตรการราย
ภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจ การเยียวยาและ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า ความคืบ
หน้าการจดัท�าข้อตกลงเขตการค้าเสรี  และ
ความตกลงด้านเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า 

อย่างไรก็ตาม ภารกิจด้านการค้า
ระหว่างประเทศ จะเกี่ยวข้องกับหน่วย
งานภายในและภายนอกกระทรวงพาณชิย์ 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวง
พลังงาน กระทรวงการคลัง กระทรวง
คมนาคม ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิสภาหอการค้า 
สภาอตุสาหกรรม) ดงันัน้ ในการขบัเคลือ่น
และผลกัดนัการส่งออก จะต้องมกีารบรูณา
การการท�างานและวางแผนยทุธศาสตร์ร่วม
กัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง 
และเกิดการประสานพลัง   ตลอดวงจร
การค้าระหว่างประเทศ ตั้งแต่ต้นน�้า กลาง
น�้า และปลายน�้า ครอบคลุมทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน 

การค้า/การส่งเสรมิการค้า  ได้แก่ การเจรจา
เปิดตลาดและแก้ไขปัญหาทางการค้า ได้แก่ 
ข้อตกลงเขตการค้าเสร/ีการให้สทิธพิิเศษทาง
ภาษ,ี ประเดน็ส�าคญัทางการค้า เช่น การค้า
กับแรงงาน/สิง่แวดล้อม/สงัคม/ทรพัย์สนิทาง
ปัญญา, มาตรการกดีกันทางการค้า, ความ
สัมพันธ์ระดับสูง การส่งเสริมการค้า ได้แก่ 
กิจกรรมการตลาด, การค้าออนไลน์, การ
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