
 

 

ข่าวประจ าวันที่  3  มกราคม   2556 

1. พร้อมรับ 'ACE' หรือยัง?: เลื่อนเปิด AEC (โดยณกฤช เศวตนันทน์)                                   (ประชาชาติธุรกิจ) 
          หลังจากประชาคมอาเซียนมีแนวคิดที่จะท าให้อาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และ
เงินทุนอย่างเสรี สมาชิกอาเซียนจึงได้ตกลงกันจัดตั้ง "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" (ASEAN Economic Community : AEC) 
ขึ้น โดยได้จัดท า "เออีซี บลูพรินท์" (AEC Blueprint) อันเป็นแผนบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจให้เห็นภาพรวมในการมุ่งสู่การ
เป็น AEC 
          ทั้งนี้ มีการก าหนดให้เร่ิมเปิด AEC ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015 เป็นต้นไป อย่างไรก็ดี ในการประชุมสุดยอดผู้น า
อาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 21 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา           
ผู้น าอาเซียนได้มีมติเลื่อนการเข้าสู่ AEC จากเดิมตกลงกันว่าจะเริ่มเปิด AEC ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) 
เปลี่ยนเป็นวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2015 ข่าวการเลื่อนเปิด AEC นี้ ที่จริงแล้วมีมาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา จากการที่ 
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ได้กล่าวขณะร่วมการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนว่า รัฐมนตรีคลังอาเซียนได้
เสนอให้มีการเลื่อนการเปิด AEC ออกไปอีก เนื่องจากบรรดารัฐมนตรีคลังอาเซียนเห็นว่าประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศ
ยังต้องการเวลาปรับตัวมากกว่าเดิม 
          ดร.สุรินทร์ในฐานะเลขาธิการอาเซียน ก็ได้น าข้อเสนอดังกล่าวให้บรรดาผู้น าของประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาใน
การประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน ครั้งที่ 21 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ที่ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน ครั้งที่ 21 มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอ
ดังกล่าว พร้อมประกาศให้เลื่อนวันเปิด AEC ออกไปอีก 12 เดือน จากเดิมวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) เป็นวันที่ 
31 ธันวาคมปีเดียวกันแทน  โดยที่ประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนได้ให้เหตุผลว่า แม้ประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้ด าเนินการตาม 
AEC Blueprint ไปแล้วกว่าร้อยละ 72 แต่ก็มีหลายปัจจัยที่ยังไม่พร้อม และยังต้องการเวลาในการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
เก่ียวกับข้อตกลงและกฎระเบียบเกี่ยวกับวีซ่าและการผ่านแดน กฎระเบียบว่าด้วยการลงทุนระหว่างกัน มาตรการที่จะรับมือ
กับการลักลอบขนยาเสพติด เป็นต้น ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยังตกลงกันไม่ได้ นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนบาง
ประเทศก็ยังคงมีปัญหาระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นกรณีข้อพิพาททะเลจีนใต้ หรือกรณีปัญหาข้อพิพาทแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 
อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องความแตกต่างด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก ที่สมาชิกอย่างลาว กัมพูชา และพม่า 
ยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ยากจน ในขณะที่สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตสูงมาก จึงยังต้องมีการปรับตัว
เพื่อลดช่องว่างความแตกต่างดังกล่าว 
          โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ของกัมพูชา ในฐานะประธานอาเซียน ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เพื่อจะ
บรรลุเปูาหมายการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังที่ตั้งไว้ได้ทันเวลา อาเซียนจ าเป็นต้องส่งเสริมมาตรการเชิงนโยบายที่
จ าเป็นต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งประเด็นเรื่องมาตรการกีดกันทางการค้า การติดต่อสื่อสารคมนาคม การ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ส าคัญความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการ บูรณาการอาเซียน การเลื่อนเปิด AEC ออกไป 
12 เดือน น่าจะส่งผลดีต่อประเทศไทยที่มีการตื่นตัว เรื่อง AEC ช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน แม้ว่าปัจจุบันหลายภาคส่วน ทั้งรัฐ
และเอกชนต่างเร่งให้ความรู้และพยายามช่วยกันกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญ การเปลี่ยนแปลงและผลที่จะ
เกิดขึ้นหลังเปิด AEC แต่ประชาชนที่รับรู้และตระหนักถึง ผลกระทบจากการเปิด AEC ยังมีเพียงจ านวนหนึ่งซึ่งน้อย 
ขณะเดียวกัน ยังมีประชาชนอีกมากที่ยังไม่รู้จักและไม่เข้าใจ AEC ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกร กรรมกร แรงงานต่าง ๆ ที่เข้าถึง
สื่อและรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างจ ากัด เป็นต้น 
          นอกจากนี้ การเลื่อนเปิด AEC ยังเป็นประโยชน์ต่อบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซึ่ง
เป็นกลุ่มธุรกิจหลักของประเทศสมาชิกอาเซียนรวมไปถึงไทยด้วย เพราะผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs เป็น กลุ่มที่จะได้รับ
ผลกระทบมากในการเปิด AEC ที่จะมีการเปิดเสรีในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการลงทุนที่จะท าให้ธุรกิจยักษ์ใหญ่ใน
ต่างประเทศเข้ามาท าธุรกิจในไทยได้ง่ายขึ้น ซึ่งบรรดาธุรกิจ SMEs คงไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่เหล่านั้นได้ หากไม่
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มีการเตรียมพร้อมที่ดีพอ อีกทั้งภาครัฐเองก็ต้องมีมาตรการในการช่วยเหลือและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ให้สามารถก้าวเข้าสู่การ
เป็น AEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
          ดังนั้น การเลื่อนเปิด AEC ย่อมจะท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และรัฐมีเวลาในการเตรียมพร้อมมากขึ้นก่อนเปิด 
AEC อย่างจริงจัง 
 

2. ค้าชายแดนดาวรุ่งเส้นทางสายไหมเออีซี                                                                    (ฐานเศรษฐกิจ) 
          กระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี ซึ่งจะเริ่มในปี 2558 ท าให้หลายพื้นที่ในหัวเมืองภูมิภาค ที่เล็งเห็น
ประโยชน์จากการเปิดเออีซี ทั้งจากท าเลที่ตั้งของจังหวัดเอง หรือจากการเล็งเห็นประโยชน์จากโครงข่ายการคมนาคมเชื่อม
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการลงทุนจากส่วนกลางที่ต่างเริ่มขยับขยายไปเปิดโครงการลงทุนในต่างจังหวัดกันมากขึ้น ทั้งภาค
อสังหาริมทรัพย์ ห้างสรรพสินค้า รวมถึงโลจิสติกส์ ส่งผลให้เศรษฐกิจภูธรคึกคักสุดขีด โดยเฉพาะหัวเมืองชายแดน ที่ถูกมองว่า
เป็นประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 
          การส่งออกของไทยไปยังประเทศคู่ค้าส าคัญแต่เดิมมาอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัด จากปัญหาเศรษฐกิจเรื้อรังจนฝังในที่
ยังแก้ไม่ตก ไม่ว่าจะในสหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือญี่ปุุน แต่การส่งออกไทยไปยังเพื่อนรอบบ้าน ในรอบ 3 ไตรมาสปี 2555 โชว์
ตัวเลขการขยายตัวเป็นบวกอย่างแข็งขันที่ 11% จากอัตราการส่งออกเฉลี่ยที่คาดว่าจะขยายตัวทั้งปีเพียง 3% การค้าชายแดน
และค้าผ่านแดนจึงเป็นตัวช่วยพยุงการส่งออกภาพรวมไว้ 
          ทั้งนี้ ในทิศทางใหญ่การส่งออกไทยก็เบนเข็มจากตลาดหลักเดิม สู่ตลาดใหม่ที่ก าลังขยายตัว โดยเวลานี้การค้าขายกับ
เพื่อนบ้านในอาเซียนเพิ่มขึ้น โดยส่งออกไปยังสมาชิกอาเซียนด้วยกันเอง คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 21% ส่งไปจีน 12% ขณะที่
ส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุุน ลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 10% เท่านั้น และบรรดาตลาดเก่าทั้งสหรัฐฯ ญี่ปุุน และยุโรป ยัง
ต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยในการแก้ปัญหาภายในของตนเอง 
          ขณะที่ การค้าชายแดนและค้าผ่านแดนของไทยสู่เพื่อนรอบบ้าน คือ เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม หรือกลุ่ม 
CLMV ที่เรียกว่าอาเซียนใหม่ รวมทั้งมาเลเซีย จีนตอนใต้ และอินเดียในอนาคตนั้น คือดาวรุ่งใหม่การส่งออก โดยมีปัจจัย
เก้ือหนุนหลายประการ คือ กลุ่มอาเซียนใหม่ที่มีไทยเป็นศูนย์กลางได้ปลดล็อกปัญหาภายใน และก าลังเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างรวดเร็ว เป็นตลาดขนาดใหญ่ มีประชากรรวมกันมากกว่า 200 ล้านคน ที่ก าลังเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วนับจากนี้ ประกอบกับ
มีการลงทุนในเส้นทางคมนาคมขนส่ง ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ โยงเป็น "โครงข่ายใยแมงมุมแห่งเอเชียอาคเนย์"  ที่
นับวันจะเชื่อมต่อแต่ละประเทศกลุ่มอาเซียนบนภาคพื้นคาบสมุทร และเชื่อมโยงกับสองประเทศยักษ์ใหญ่ของโลก คือ จีน และ
อินเดีย ให้ผนึกเข้าใกล้กัน รวมทั้งการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี ที่จะเริ่มในปี 2558 จะยิ่งท าให้
การค้าการขนส่งระหว่างกันสะดวกยิ่งขึ้น อันอาจนับได้ว่า นี่คือพลังแห่งเส้นทางสายใหม่แห่งยุคเออีซีที่ก าลังทวีพลังร้อนแรงขึ้น
ทุกขณะ 
          ประเทศไทยซึ่งมีที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเพื่อนบ้านอาเซียนใหม่ มีโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในที่มีประสิทธิภาพดี
ที่สุด เชื่อมโยงกับทุกทิศทาง มีโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่พร้อม มีบริการระบบการเงินการธนาคารที่เข้มแข็ง จะเป็น
ชุมทางการเคลื่อนย้ายผู้คน สินค้า การลงทุน และบริการต่างๆ ของชุมชนอาเซียนใหม่ที่คึกคักยิ่ง 
          จากศักยภาพดังกล่าว ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ตั้งเปูาให้การค้าชายแดนไทยขยายตัวเฉลี่ยปีละ 15% จากระดับ 
8 แสนล้านบาท ในปี 2554 เป็น 1.8 แสนล้านบาทในปี 2559 ซึ่งเปูาของทางการดังกล่าวนี้ นายนิยม ไวยรัชพานิช รอง
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ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ย้ า
ในการสัมมนาฐานเศรษฐกิจ เมื่อ 12 ธันวาคม 2555 ว่า การค้าชายแดนไทยสามารถขยายตัวได้มหาศาลอีก 8-10 เท่าตัว โดย
เสนอกลยุทธ์ "เปิดประตูทุกด่านอ านวยความสะดวกการค้าทุกช่องทาง ท าให้ตลาดเพื่อนบ้านเป็นเหมือนตลาดภายในของเรา
เอง" เมื่อการค้าขายผ่านแดนสะดวก สะพานข้ามน้ าโขงที่เชียงของ จังหวัดเชียงราย ก าลังเสร็จจะเชื่อมเส้นทาง R3A ผ่านสปป.
ลาว ต่อไปถึงจีนตอนใต้ มีตลาดขนาด 100  ล้านคน เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก -ตะวันตก (East-West 
Economics Corridor-EWEC ) เชื่อมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่ตอนกลางเวียดนาม ตัดผ่านสปป.ลาวตอนใต้ เข้าไทยที่มุกดาหาร 
ผ่านภาคอีสานเข้าพิษณุโลก ไปออกชายแดนที่แม่สอด จังหวัดตาก เข้าเมียนมาร์ ถึงมหาสมุทรอินเดีย และต่อเส้นทางภายใน
ขึ้นไปถึงย่างกุ้ง มุ่งไปตะวันตกไปถึงอินเดีย-บังกลาเทศ ที่มีตลาดขนาด 100 ล้านคน การค้าชายแดนและค้าผ่านแดนคือ 
อนาคตส่งออกไทย 
          ขณะที่ พจณี อรรถโรจน์ภิญโญ ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ (สพท.) ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก็ชี้ว่า นอกจากโอกาสการค้าชายแดนแล้ว เส้นทางโครงข่าย
คมนาคมเหล่านี้ จะเหนี่ยวน าเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ และการค้าการลงทุนภายในประเทศไทยตลอดแนวโครงข่ายเหล่านี้อีก
ด้วย หากโครงการทวายและการเปิดเส้นทางเชื่อมทวายแหลมฉบังเกิดขึ้น การค้าการลงทุนจะไหลสู่ภาคตะวันตกมหาศาล  
ไล่ตั้งแต่นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี  ไปถึงชายแดนไทย-เมียนมาร์ และบางส่วนมองเลยไปถึงการลงทุนในเพื่อนบ้านด้วย 
          แท้ที่จริงแล้ว หน่ออ่อนของการลงทุนใหม่ตามยุทธศาสตร์เกาะติดโครงข่ายเร่ิมปรากฏแล้ว ในเวทีสัมมนา "สแกนธุรกิจ
อสังหาฯ 56" เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ของฐานเศรษฐกิจ บทสรุปส าคัญของเวทีดังกล่าวคือ พื้นที่ลงทุนใหม่ของ
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย คือ หัวเมืองเศรษฐกิจใหม่ ที่จะเติบโตจาก 3 ปัจจัยหนุน คือ อยู่บนแนวเส้นทางเชื่อมโยงเพื่อน
บ้าน มีกิจกรรมค้าชายแดน และเป็นเมืองที่ก าลังซื้อก าลังเร่งตัว ซึ่งยักษ์ธุรกิจอสังหาฯ ส่วนกลาง ก าลังชิงปักธงแผนลงทุนของ
ตัวเองกระจายไปจดขอบแดนไทยไว้รองรับแล้ว 
          บมจ.แสนสิริประสบความส าเร็จจากการรุกขยายการพัฒนาโครงการในตลาดต่างจังหวัดปี 2555 สร้างยอดขายรวม 
โดยเฉพาะในตลาดต่างจังหวัดในปีที่ผ่านมาได้แล้วเกินกว่า 42,000 ล้านบาท  จาก 24 โครงการใน 6 จังหวัดหัวเมืองหลักทั่ว
ประเทศ ทั้งหัวหิน-ภูเก็ต-เขาใหญ่-เชียงใหม่-พัทยา และขอนแก่น มูลค่าโครงการรวม 21,312 ล้านบาท 
          ด้านบมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีโครงการที่เปิดขายในต่างจังหวัดปี 2555 จ านวน 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 
4,490 ล้านบาท ด้านบมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท มีแผนจะลงทุนในตลาดต่างจังหวัดเพิ่มอีก 5-10 โครงการ และจะเปิดตัว
คอนโดมิเนียมในตลาดต่างจังหวัดเป็นคร้ังแรก โดยขณะนี้ มีโครงการในต่างจังหวัดแล้ว 5 โครงการใน 4 จังหวัด คือ พระ นคร
ศรีอยุธยา ชลบุรี ขอนแก่น และภูเก็ต รวมมูลค่าโครงการ 3,410 ล้านบาท 
          บมจ.ซี.พี.แลนด์ มีโครงการในต่างจังหวัดแล้ว 6 โครง การ อยู่ในจังหวัดขอนแก่น 3 โครงการ และอีกหนึ่งอาคาร
ส านักงานให้เช่า รวมมูลค่าโครงการในจังหวัดขอนแก่น 680 ล้านบาท จังหวัดมหาสารคาม 1 โครงการ มูลค่า 170 ล้านบาท 
และจังหวัดอุดรธานี 2 โครงการ รวมมูลค่า 800 ล้านบาท 
          กลุ่มห้างและค้าปลีก ก็เขม้นมองก าลังซื้อใหม่ที่ก าลังก่อตัวขึ้นนี้ไม่วางตา ยักษ์ค้าปลีกหลายเจ้าลงทุนเปิดห้างดักก าลัง
ซื้อส าคัญ ทั้งจากคนพื้นที่และรวมก าลังซื้อจากกลุ่มที่ก าลังมีเม็ดเงินในกระเป๋าเพิ่มข้ึนจากเพื่อนบ้าน ที่ก าลังจ่อข้ามแดนเข้ามา
จับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นด้วย กลุ่มเซ็นทรัลประกาศตัวอย่างชัดเจนในการลงทุนพัฒนาพื้นที่ค้าปลีกเพื่อรองรับก าลังซื้อของ



4 

 

                                                                                                      
                                                                                                                        

                                                                                                                      

ผู้บริโภคที่จะเข้ามาหลังเปิดเออีซี โดยเบื้องต้นจะเน้นการเข้าไปลงทุนในพื้นที่ริมตะเข็บชายแดน ไม่ว่าจะเป็นอุดรธานี เชียงราย 
เชียงใหม่ ซึ่งลงทุนพัฒนาและเปิดให้บริการไปแล้ว และล่าสุดเปิดให้บริการที่ล าปาง เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ส่วน
ในปีหน้าเซ็นทรัลยังมีแผนพัฒนาศูนย์การค้าที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะเปิดให้บริการในเดือนเมษายน 2556 หาดใหญ่และ
เชียงใหม่ในปลายปี 2556 ด้วย ส่วนห้างโรบินสัน มีแผนการลงทุนในปี 2556-2557 จะเปิดในต่างจังหวัด 7 แห่ง แบ่งเป็นปี 
2556 ที่กาญจนบุรี สกลนคร สุรินทร์ สระบุรี  และปี 2557 ที่ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และร้อยเอ็ด ขณะที่เทสโก้ โลตัส เป็นอีกกลุ่ม
ค้าปลีกที่เร่งขยายสาขาให้ครอบคลุมทุกจังหวัด และทุกอ าเภอ ด้วยการส่งร้านรูปแบบต่างๆ ทั้งเทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต,  
เอ็กซ์เพรส, เอ็กซ์ตร้า, ตลาดโลตัส และร้านคุ้มค่า โดยล่าสุดเทสโก้โลตัส ได้เปิดให้บริการที่ อ.วารินช าราบ จ. อุบลราชธานี ใน
รูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ต และตลาดโลตัสอีก 6 แห่งในพัทลุง นครสวรรค์  ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์  และ 2 แห่งในศรีสะเกษ
ส่วนในปี 2556 เทสโกโ้ลตัส เตรียมใช้เงินลงทุน 7 พันล้านบาทในการขยายสาขาเพิ่มขึ้น โดยจะเน้นหนักที่ตลาดโลตัส และเทส
โก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในพื้นที่ต่างจังหวัดเป็นหลัก 
          การค้ากับเพื่อนรอบบ้าน ไม่เพียงเป็นความหวังใหม่ส่งออกไทย แต่ยังมีแรงส่งให้ธุรกิจหลากหลาย ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรง
หรือโดยอ้อม ต้องปรับตัวรับกระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้กันถ้วนหน้า ซึ่งน ามาสู่การพลิกโฉมเศรษฐกิจธุรกิจ ตลอดจนการค้า
การลงทุนไทย จากมหานครกรุงเทพฯ ไปสู่เมืองในสุดขอบชายแดนไทย ในวันที่เราก าลังก้าวสู่การเป็น "พลเมืองอาเซียน" 
 

3. จับกระแส 'อาเซียนคอนเน็กต์' ความหวังใหม่อุตฯ รถยนต์โลก                                        (ประชาชาติธุรกิจ) 
          ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ แต่สิ่งที่บรรดาผู้ผลิตรถยนต์ยังต้องประเมิน
สถานการณ์อย่างต่อเนื่องคือสภาพเศรษฐกิจและตลาดรถยนต์ในยุโรป ที่เป็นตลาดส าคัญของโลก ซึ่งหลังจากประธานธนาคาร
กลางยุโรป (อีซีบี) ได้ประกาศความชัดเจนในการปูองกันสหภาพการเงินยุโรปแตก พร้อมทั้งรักษาระบบเงินตราสกุลเดียว และ
จะเพิ่มความเข้มงวดในด้านวินัยทางการเงินแก่ธนาคารต่าง ๆ เพื่อการสร้างสหภาพการเงินที่แท้จริง และการสร้างสหภาพ
เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้น เป็นสัญญาณที่ดีต่อสหภาพยุโรปในเวลานี้ว่ายังคงเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่ งมีผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรม-
ยานยนต์ในยุโรปและของโลกด้วย ส่วนประเทศจีนที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และเป็นตลาดยักษ์ใหญ่ที่สุด
ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตยุโรป เนื่องจากประเทศจีนมีการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกไปยุโรป
จ านวนมาก จนตลาดยุโรปกลายเป็นตลาดส่งออกขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียได้คาดการณ์แนวโน้ม
ทางเศรษฐกิจของจีนที่อ่อนแอลงจากผลกระทบของสหรัฐ และยุโรป ท าให้จากที่นักวิเคราะห์คาดว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัว 
8.1% ก็จะลดลงเหลือ 7.5% 
          ประเด็นที่ยังคงต้องจับตามองคือ กรณีพิพาทระหว่างจีนและญี่ปุุน ที่นักวิเคราะห์ยังไม่สามารถจะประเมินความ
เสียหายต่อไปในอนาคตได้ ในปี 2555 ผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุุนได้สูญเสียเงินถึง 250 ล้านดอลลาร์ในการผลิตจากการคว่ าบาตรที่
รุนแรง ส านักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า แค่เฉพาะยอดขายของโตโยต้าเพียงรายเดียว ยอดขายในเดือนกันยายนในปี 2555 ก็
ลดลงถึง 48.9% 
          ตลาดเกิดใหม่ที่ส าคัญของโลกทั้งจีน อินเดีย ซึ่งผู้ผลิตหลายค่ายต่างกระโจนเข้าไปลงทุน แต่ในช่วงปีนี้ตลาดดังกล่าวก็
เกิดการชะลอตัวลงเล็กน้อย และจะชะลอตัวไปแบบนี้อีกระยะสั้น ๆ ส่วนบราซิลหนึ่งในดาวรุ่งของกลุ่ม BRICs อุตสาหกรรม 
ก็ประสบปัญหาการชะลอตัวคาดว่ายอดขายรถยนต์จะเติบโตที่ 1.6% ต่อปี ซึ่งถือว่าต่ ากว่าที่เคยคาดกันไว้ว่าจะเติบโต 2.0% 
ถือว่าต่ าเมื่อเทียบกับในช่วงปี 2553 ที่ตลาดบราซิลเป็นช่วงที่รุ่งเรืองมีการเติบโตถึง 7.5% การเติบโตด้านยอดขายรถยนต์ของ
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ตลาดโลกจึงพุ่งเปูาไปที่ทวีปเอเชีย กลายเป็นตลาดรถยนต์ที่น่าจับตามอง เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมี
การเชื่อมโยงกันอย่างเต็มรูปที่หลายฝุายยกนิ้วให้เป็น "อาเซียนคอนเน็กต์" อันประกอบด้วยแผนงานเศรษฐกิจ ทั้งการ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนที่เสรีขึ้น มีสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งเอื้อต่อการลงทุน บรรดา
ผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนจึงได้เข้าไปลงทุนไปจ านวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนที่ประเทศไทย , มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
จะเป็นตลาดที่มีอนาคตสดใส ทั้งยอดขายในประเทศและการส่งออก 
          นอกจากนี้ ผู้ผลิตรถยนต์ในหลายประเทศก็มีแนวโน้มจะน าเข้าชิ้นส่วนรถยนต์จากอาเซียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากข้อตกลง
เอฟทีเอที่ท าให้อัตราภาษีลดลงจาก 10% เหลือเพียง 5% และจะลดลงเรื่อย ๆ จนอัตราภาษีจะกลายเป็น 0% ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ล่าสุด ผู้ผลิตรถยนต์อินเดียได้เพิ่มการน าเข้าชิ้นส่วนจากอาเซียนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ด้วย
ราคาชิ้นส่วนรถยนต์ที่ต่ ากว่า ท าให้ชิ้นส่วนรถยนต์ที่น าเข้าจากอาเซียนมีสัดส่วนที่ 30% และมีแนวโน้มที่จะน าเข้าชิ้นส่วนจาก
อาเซียนมากข้ึน 
          อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ Wards Auto ประเมินว่า แม้จะมีวิกฤตเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ขึ้นในหลายพื้นที่ ทั่ว
โลก แต่ยอดขายรถยนต์ทั่วโลกในปี 2555 เพิ่มขึ้น 6.8% หรือจ านวน 83.1 ล้านคัน และในปี 2556 จะเพิ่มขึ้นอีก 4.7% เป็น 
87.0 ล้านคัน 
 

4. กสอ. เปิดอบรม ผู้ประกอบการรับ AEC ยกระดับความแข็งแกร่งเพื่อการแข่งขันโลก                       (แนวหน้า) 
          กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม(กสอ.) เปิดโครงการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร 
"การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ AEC" ซึ่งกิจกรรมอบรมดังกล่าวนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับ SMEs ไทย ตลอดจนเพื่อพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไทยในการก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน โดยการอบรมครั้งนี้ประกอบไปด้วยหลักสูตรภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
อาทิ ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิธีการจัดท า Roadmap ของอุตสาหกรรม หลักการ 
วิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจ ตลอดจนแนวทางในการปรับตัวของอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ฯลฯ ส าหรับสถานที่จัดการอบรม จะเปิดอบรม ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั้ง 11 แห่ง ทั่วประเทศ ตั้งแต่
เดือนมกราคม 2556 เป็นต้นไป   
 

5. ยกเครื่อง 'พ.ร.บ.แข่งขันฯ' ก าหนดเกณฑ์ควบรวมธุรกิจรับเปิดเสรีประชาคมอาเซียน            (ประชาชาติธุรกิจ) 
         เป็นเวลายาวนานกว่า 13 ปี หลังจาก พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ แต่ยังไม่เคยลงโทษธุรกิจ
ที่สร้างความเสียหายกับระบบเศรษฐกิจได้เลยแม้แต่เรื่องเดียว จนถูกมองว่า กฎหมายฉบับนี้ ไร้เขี้ยวเล็บเหมือนเสือกระดาษ 
ทั้งที่วัตถุประสงค์หลักต้องการให้ธุรกิจเกิดการแข่งขันกัน และสร้างระบบการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เห็นได้จากเนื้อหาของ
กฎหมาย แยกเป็น 2 ส่วน คือ  ส่วนที่ 1 กฎหมายดูแลโครงสร้างตลาดให้มีการแข่งขันกันอย่างเต็มที่ เช่น มาตรา 25 เรื่องอ านาจ
เหนือตลาด และมาตรา 26 การควบรวมธุรกิจ ส่วน 2 กฎหมายจะดูแลพฤติกรรมการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ในมาตรา 29 
          สาเหตุส าคัญส่วนหนึ่งที่ท าให้การบังคับใช้กฎหมายยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย  เป็นเพราะบางส่วนที่
ยกร่างไว้ เป็นเพียงกรอบกว้าง ๆ ที่ยังไม่ครบองค์ประกอบ โดยเฉพาะในมาตรา 26 ที่ห้ามให้ผู้ประกอบการธุรกิจรวมธุรกิจ ยัง
ไม่มี หลักเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดแนวทางในการควบรวมธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 
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          ที่ผ่านมา สถานการณ์การควบรวมกิจการยังมีจ านวนน้อยและไม่ได้สร้างปัญหาในการแข่งขัน  เพราะยอดมูลค่าการ
รวมธุรกิจในปี 2554 มีการรวมธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ฯ 18 ราย  คิดเป็นมูลค่า 34,618 ล้านบาท ลดลงจาก ปี 2553 ซึ่งมี
จ านวนการรวมธุรกิจ 21 ราย มูลค่า 63,543 ล้านบาท  คิดเป็นสัดส่วนต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพียงไม่ถึง 1%  แต่
ในอนาคตหลังจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  ซึ่งมีข้อผูกพันที่อนุญาตให้ประเทศสมาชิกสามารถ เข้า
ซื้อกิจการ หรือถือหุ้นในกิจการประเทศสมาชิกอาเซียนได้มากขึ้นสัดส่วน 70%  จึงมีแนวโน้มการข้ามแดนมาซื้อกิจการหรือ
ควบรวมกิจการกันมากขึ้น เพราะการควบรวมกิจการนอกจากจะช่วยลดต้นทุนให้กับบริษัท ทั้งจากการควบรวมกิจการของ
บริษัทในเครือหรือบริษัทที่เคยเป็นคู่แข่งแล้ว การควบรวมหรือซื้อกิจการยังท าให้เกิดอ านาจต่อรองที่สูงขึ้นในแต่ละกลุ่มธุรกิจ 
และยังเป็นเครื่องมือส าคัญที่ดึงดูด เม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติได้มากขึ้น เพราะต่างประเทศจะมั่นใจว่า หากเข้าไปลงทุนใน
ประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าเข้มงวด จะไม่ถูกกลั่นแกล้งจากองค์กรรัฐ หรือบริษัทที่มีอ านาจเหนือตลาด  
ทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลที่ควรต้องปรับเกณฑ์การควบรวมให้เทียบเท่ากับระดับสากล 
          นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะกรรมการคณะท างานสรุปเกณฑ์การควบรวม ให้
ความเห็นว่า ขณะนี้ มีเพียงไทยและมาเลเซีย ที่มีกฎหมายแข่งขันทางการค้าแล้ว แต่ยังไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ควบรวม 
ส่วนประเทศในเอเชียและอาเซียนที่มีการใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าและมีบทบัญญัติเรื่องการควบรวมแล้วมี 6 ประเทศ  
คือ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม เกาหลีใต้ ไต้หวัน และจีน ส่วนประเทศสมาชิกอื่น ๆ ทั้งฟิลิปปินส์ กัมพูชา พม่า ลาว และ
บรูไน อยู่ระหว่างร่างกฎหมายแข่งขันทางการค้า 
          ที่ผ่านมาไทยมีการศึกษาร่าง หลักเกณฑ์ไว้ 2 ครั้ง คือ ในปี 2543 ได้มีการเสนอเกณฑ์ควบรวม 3 เกณฑ์คือ 1) ส่วน
แบ่งตลาดและยอดเงินขายเมื่อรวมธุรกิจแล้วมีส่วนแบ่งตลาดตั้งแต่ 1 ใน 3 และมียอดขายตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทต่อปี  ใน
สินค้าใดหรือบริการใดบริการหนึ่ง 2) เกณฑ์การเข้าซื้อหุ้น ที่มีสิทธิ์ออกเสียงในคราวเดียวกันหรือหลายคราวเกินกว่า 25%  
และ 3) การเข้าซื้อสินทรัพย์ เกินกว่า 25% ของมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด และเมื่อปี 2546 มีการปรับร่าง หลักเกณฑ์อีกครั้ง โดย
เสนอให้แบ่งประเภทธุรกิจเป็น 1) ธุรกิจทั่วไป ก่อนรวมรายเดียวมีส่วนแบ่งตลาด 1 ใน 4 และมียอดขายตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท 
หรือหลังรวม มีส่วนแบ่งตลาด 1 ใน 3 หรือมียอดขายตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท 2) ธุรกิจการเงิน ก่อนรวมรายเดียวมีส่วนแบ่ง
ตลาด 1 ใน 4 และมียอดขาย ตั้งแต่ 100,000 ล้านบาท หรือหลังรวมมีส่วนแบ่งตลาด 1 ใน 3 หรือมี ยอดขายตั้งแต่ 100,000 
ล้านบาท  โดยยอดขายรวมให้รวมหมายถึงยอดการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ พร้อมทั้งก าหนดให้ก ากับดูแลการรวม
ธุรกิจทุกรูปแบบ เช่นเดียวกับเกาหลีใต้ แต่ทั้ง 2 ครั้งยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะท างานแข่งขันทางการค้า จนกระทั่ง
ล่าสุดในการประชุม คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าที่มี นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
เป็นประธาน ได้มีการแต่งตั้งคณะท างาน  เพื่อสรุปเกณฑ์การควบรวม เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีเปูาหมายจะให้ร่าง
เกณฑ์เสร็จสิ้นให้ทันการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 
          ส าหรับหลักการในการปรับเกณฑ์ควบรวมคร้ังนี้ คงเป็นเพียงการน าผลการศึกษาปี 2546 มาปรับรวมกับผลการศึกษา
ปี 2543  โดยจะแยกประเภทธุรกิจการเงิน การธนาคารออกมา เพราะมีมูลค่าสูงกว่าธุรกิจทั่วไป  และจะต้องดูว่า ส่วนแบ่ง
ตลาดก่อนและหลังควบรวมกิจการเป็นเท่าไหร่  ยอดขายเป็นเท่าไหร่ หรือเข้าไปซื้อหุ้น หรือสินทรัพย์คิดเป็นเท่าไหร่ โดย
เปรียบเทียบกับข้อมูลต่างประเทศ ซึ่งคณะท างาน และให้สรุปเกณฑ์การควบรวมจะต้องด าเนินการให้ได้ข้อสรุปภายใน 90 วัน 
ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เพื่อออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ออกเป็นกฎกระทรวง  ก าหนดให้ผู้ที่ต้องการควบรวมกิจการจะต้องมาขออนุญาตตามมาตรา 35  หากไม่ปฏิบัติจะมีบทก าหนด
โทษ 3 ปี 6 ล้านบาท มาตรา 37 ต่อไป 
 

6. ผ่าน "โอกาส-วิกฤติ" 6อุตฯ เอสเอ็มอีในเออีซ ี                                                                   (คม ชัด ลึก) 
          การก้าวสู่การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 มีทั้งโอกาสและวิกฤติในคราวเดียวกัน และเพื่อ
รองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้
ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ รวมทั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อ
การค้าและการพัฒนา ท าการศึกษาถึงผลกระทบของเออีซีต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในสาขาที่มีความส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจไทย 6 กลุ่มอุตสาหกรรมน าร่อง ประกอบด้วย  
          กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล พบว่า การเข้าสู่เออีซีจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ทั้งอุตสาหกรรมต้น
น้ า คือ เหล็ก อุตสาหกรรมกลางน้ า คือ ชิ้นส่วนเครื่องจักร และอุตสาหกรรมปลายน้ าคือ เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักร
อุตสาหกรรม เคร่ืองจักรกล ดังนี้ 
          ผลกระทบในด้านบวก ประเทศไทยได้เปรียบด้านแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องมือกล โดยเฉพาะในกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยี
การผลิตจากการลอกเลียนของเดิม สามารถส่งออกเคร่ืองจักรกลการเกษตร เช่น รถแทรกเตอร์ ไปยังกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว 
พม่า และเวียดนาม (CLMV) ได้มากขึ้น และสามารถใช้ประเทศกลุ่ม CLMV เป็นฐานการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อ
ส่งออกไปยังภูมิภาคอ่ืน ขณะที่ความต้องการเคร่ืองจักรกลในประเทศจะเพิ่มสูงขึ้น 
          ผลกระทบด้านลบ ผู้ประกอบการในกลุ่มอาเซียนสามารถเข้าถึงวัตถุดิบที่มีราคาถูกลง เนื่องจากการยกเลิกภาษีน้ าเข้า 
ขณะที่ผู้ประกอบการไทยยังต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูง เพราะการเข้าสู่เออีซีไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการตอบโต้การทุ่มตลาดเหล็กของ
ไทย เนื่องจากรัฐบาลยังมีนโยบายคุ้มครองอุตสาหกรรมต้นน้ า นอกจากนี้ผู้ประกอบการจะเผชิญการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะ
สินค้าจากสิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งมีศักยภาพสูงในการผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม จะมีราคาต่ าลงและบุกตลาดไทยมากขึ้น 
นอกจากนี้อาจมีการย้ายฐานการผลิตเครื่องจักรในไทย  
          กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทย มีผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญและมีศักยภาพทั้งอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่และกลุ่มอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่การผลิตอุตสาหกรรมอาหารมีมาตรฐานและได้รับ
การยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในอาเซียนและในภูมิภาคอ่ืนๆ แต่ก็ยังทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบเช่นกัน 
          ผลกระทบด้านบวก จะเป็นการเร่งให้เกิดโอกาสขนาดใหญ่ต่ออุตสาหกรรมอาหารของไทย เห็นได้จากการเปิดเสรี
สินค้าประเภทอาหารที่มีการลดภาษีเป็นศูนย์นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา ส่งผลให้สินค้าอาหารของไทย มีดัชนี
การส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยผู้ประกอบการสามารถแสวงหาวัตถุดิบจากแหล่งใหม่ๆ รวมถึง
สามารถขยายฐานการลงทุนและฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีความพร้อมทั้งด้านวัตถุดิบ แรงงานและการขนส่งได้ 
          ผลกระทบด้านลบ ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ประสบภาวะขาดแคลนแรงงานเนื่องจากโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้แรงงานกลับไปท างานในประเทศของตน และผล
จากการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรี อาจท าให้ผู้ประกอบการถูกครอบง าจากนักลงทุนต่างชาติกลายเป็นผู้รับจ้างผลิตมากกว่า
เป็นเจ้าของกิจการ 
          กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง เป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันในเวทีโลก 
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เพราะไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้น าในอุตสาหกรรมยาง และมีศักยภาพในการผลิตยางแปรรูปอย่างครบวงจร ซึ่งการเข้าสู่เออีซี
จะส่งผล ดังนี้ 
          ผลกระทบด้านบวก หากเออีซีมีการขยายกรอบความร่วมมือครอบคลุมแรงงานกรีดยาง จะช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลน
แรงงานกรีดยางและส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานกรีดยาง ขณะที่ผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปขั้นต้น สามารถส่งออกไปยังตลาด
อาเซียนได้ในปริมาณที่มากขึ้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ยางจากประเทศไทย มีศักภาพเพิ่มมากขึ้นในการขยายตลาดไปในประเทศ
อาเซียนผลจากสิทธิพิเศษทางภาษี 
          ผลกระทบด้านลบ ผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปขั้นต้นจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานร่วมกันใน
การยอมรับ (MRA) ของอาเซียน ขณะที่ผู้ประกอบการบางกลุ่มอาจเผชิญการแข่งขันที่มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มถุงมือยาง 
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยอาจเสียเปรียบผู้ประกอบการจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ที่มีทักษะความรู้ด้ านการใช้สิทธิ
พิเศษทางภาษี 
          กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นวัตถุดิบ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
          ผลกระทบด้านบวก ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบราคาถูก บริการด้านการวิจัยและพัฒนาแรงงานที่มี
ต้นทุนต่ า รวมถึงเข้าไปลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะกลุ่ม CLMV เพื่อใช้เป็นฐานขยายการผลิต และสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนจากนักลงทุนต่างชาติได้มากข้ึน ฯลฯ 
          ผลกระทบด้านลบ ไทยจะขาดแคลนแรงงานฝีมือและบุคลากร เช่น วิศวกรเคมี และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและ
พัฒนา เนื่องจากย้ายไปท างานในประเทศที่มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สูงกว่า เสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้สินค้าราคาถูก
และสินค้าด้อยคุณภาพ นอกจากนี้สินค้าในอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องจากประเทศอ่ืนๆ จะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด 
          กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาการผลิตเพื่อส่งออกมากกว่า 50 ปี และ
ผู้ประกอบการมีการรวมกลุ่ม ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า เป็นสมาคมอย่างเข้มแข็ง และเป็นอุตสาหกรรมที่
มีบทบาทต่อการจ้างงานของประเทศ 
          ผลกระทบด้านบวก ผู้ประกอบการจะมีต้นทุนการผลิตลดลง ผลจากการน าเข้าเส้นใยจากอินโดนีเซียซึ่งมีราคาถูก 
สามารถส่งออกผ้าผืน รวมทั้งสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไปประเทศในกลุ่มอาเซียนเพิ่มขึ้น สามารถย้ายฐานการผลิตไปในกลุ่ม
ประเทศที่มีแรงงานมากและค่าแรงต่ าได้ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้น และได้รับประโยชน์จากอุปสงค์ต่อเนื่องจากการ
เปิดเสรีทางด้านบริการ 
          ผลกระทบด้านลบ เกิดจากความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ที่จะส่งผลต่อการปรับตัวด้านต้นทุนการผลิต 
          กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้ประเทศในล าดับต้นๆ เนื่องจากคุณภาพ
ของสินค้าได้รับการยอมรับในระดับโลก 
          ผลกระทบด้านบวก ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบราคาถูก บริการด้านการวิจัยและพัฒนา แรงงานที่มี
ต้นทุนต่ า รวมถึงบริการด้านการตลาดและเงินทุน นอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปลงทุนในอาเซียนโดยเฉพาะกลุ่ม CLMV ได้มาก
ขึ้น และใช้เป็นทางผ่านในการน าเข้าวัตถุดิบจากนอกประเทศอาเซียน รวมทั้งเป็นช่องทางในการส่งออกไปในกลุ่มอาเซียนและ
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นอกกลุ่มมากข้ึน ฯลฯ 
          ผลกระทบด้านลบ ไทยจะขาดแคลนแรงงานฝีมือและบุคลากร เช่น นักออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ ช่าง
เจียรไนอัญมณี ช่างเผา/หุงพลอย ฯลฯ เนื่องจากย้ายไปท างานในประเทศที่ให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า และอาจเสียส่วนแบ่งทาง
การตลาดให้กับสินค้าราคาถูกจากประเทศในกลุ่ม CLMV นอกจากนี้อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องจากประเทศต่างๆ จะเข้ามาแย่ง
ส่วนแบ่งทางการตลาด 
 

7. '4เซียน' จับยามสามตาเศรษฐกิจไทยปีงูเล็ก                                                                          (ข่าวสด) 
          เศรษฐกิจไทยปี 2556 มีปัญหาท้าทายทั้งจากปัจจัยภายในและนอกประเทศมากมาย "ข่าวสด" จึงสัมภาษณ์ 4 อดีต
รมว.คลังว่ามี มุมมองอย่างไร 
          สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
          ขณะนี้ไทยมีโอกาสเหนือกว่าหลายๆ ประเทศ ในเร่ืองเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของประเทศชาติ ช่วงจากนี้อีก 3-4 
ปีข้างหน้านับจากนี้ไปโอกาสของประเทศไทยก าลังถูกเปิดให้กับเมืองไทย ให้กับคนไทยและเอกชนไทย แต่เรื่องโอกาสของ
ประเทศไทยมันเหมือนเป็นนาทีทอง หากผ่านมาแล้วไทยหรือรัฐบาลไม่ตั้งรับโอกาส หรือนาทีทองของประเทศไทยจะเกิดขึ้น
ในช่วง 3-4 ปีข้างหน้านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องตั้งรับต้องไขว่คว้า ต้องสร้างความมั่นใจในการลงทุนในประเทศไทยให้ได้ สิ่งไหนที่
ควรท าเพื่อให้เกิดประโยชน์ ก็ต้องเร่งเพื่อให้ใช้โอกาสหรือนาทีทองตรงนี้ให้เต็มที แต่สิ่งไหนที่ไม่ควรท า ก็ยังไม่ต้องท า เพราะ
มันจะเป็นปัญหาสืบเนื่องและยาวนานอีกมากมาย อาทิ เร่ืองรถคันแรก การที่ไทยจะเติบโตและก้าวผ่านปัญหาไปได้มีมากกว่า
ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคนี้  โดยไทยต้องใช้โอกาสที่จะเข้ามาพร้อมกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) เพราะ เออีซี 
จังหวะและเวลาก าลังเข้าข้างประเทศไทย ไทยต้องใช้ประโยชน์สูงสุด ที่จะมาพร้อมเออีซี โดยไม่ต้องมองเรื่องการเติบโตของ
ผลิต ภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) การเร่งและสร้างฐานในการพัฒนาประเทศในช่วงจังหวะที่เหมาะสม จะท าให้ไทย
เป็นดาวเด่น เพราะขณะนี้ทั้งจีน อเมริกา ญี่ปุุน และอีกหลายประเทศ ก าลังใช้ประโยชน์จากการเปิดเออีซี ดังนั้ นไทยต้อง
เตรียมตัวไทยให้ดี ต้องสร้างความมั่นใจให้นักลงทุน 
          อย่างไรก็ตาม เวลานาทีทองมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไป โอกาสทองอาจไม่หมุนมาอีกเลย เมื่อจังหวะและโอกาสของ
ไทยมีเหนือกว่าประเทศอื่นๆ ขณะนี้ต้องบอกว่าเหนือกว่าประเทศอ่ืนนิดหน่อย รัฐบาลต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมเร่งสร้างความ
เชื่อมั่นเร่ืองของตัวเลขจีดีพี หรือดัชนีเศรษฐกิจ ไม่ได้บอกอะไรกับเราว่าประเทศเราเข้มแข็ง รัฐบาลต้องท าในสิ่งที่สมควรจะท า 
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศชาติ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเอกชน เพราะขณะนี้เอกชนไทยต่างคนต่างท า 
ท าคนละทิศคนละทาง ขาดแกนน า ขาดความชัดเจนในเชิงลึก รัฐบาลต้องท า ต้องรวมเอาปีพลังของประชาชนมาใช้ 
           ขณะนี้ ญี่ปุุนมีปัญหาอย่างหนักกับจีน ญี่ปุุนต้องมาที่ไทยแน่นอน หากรัฐบาลขาดความยั้งคิด ท าในสิ่งที่ไม่ควรท า นัก
ลงทุนจะมองผ่านประเทศไทย แค่รัฐบาลจ าและตระหนักไว้ว่า เวลาจะลดน้ าในต้นพืชให้เติบโต ต้องลดน้ าที่ราก ไม่ต้องลดน้ าที่
ใบเพราะมันไม่เกิดอะไร ท าในสิ่งที่ควรในเวลาที่เหมาะสม ประเทศไทยเราก็เติบโตได้แล้ว  
          ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล 
          เศรษฐกิจไทยปี 2556 คาดว่าจะเติบโตประมาณ 4.5-5% ซึ่งถือว่าเอกชนไทยเก่งมาก แต่หากมองภาพรวมเศรษฐกิจ
ของไทย ต้องมองจากภายนอกเข้ามาภายในคือ ตลาดยุโรปและตลาดอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของประเทศไทย ที่ผ่าน
มามีปัญหา แต่ล่าสุดน่าจะผ่านจุดที่เลวร้ายที่สุดของยุโรปและอเมริกาไปแล้ว ปัญหาในยุโรปเริ่มทุเลาลง สหรัฐเริ่มกระเตื้องขึ้น 
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ส่วนตลาดเอเชียและตลาดในประเทศไม่น่าเป็นห่วงรายได้เกษตรกรสูงขึ้น ส่งผลให้ก าลังซื้อจากต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
ดังนั้นเศรษฐกิจของไทยจะโตได้ด้วยก าลังซื้อที่มาจากรากหญ้า ที่มีรายได้จากพืชเกษตรที่ราคาสูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มและจับจ่ายเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง 
          ส าหรับการลงทุนไม่น่าจะดีนัก เพราะต้องยอมรับว่าพื้นที่และทรัพยากรในประเทศไทยเริ่มมีจ ากัด การลงทุน
ภาคเอกชนของอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ไม่เกิดขึ้น มีเพียงการขยายก าลังการผลิตเล็กๆ น้อยๆ และการลงทุนยังมีอุปสรรคจาก
ค่าแรงเพิ่มข้ึน ส่งผลให้ต้นทุนของอุตสาหกรรมสูงขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าการลงทุนของภาคเอกชนหลายๆ ด้านเริ่มทยอยไปลงทุน
ในต่างประเทศ โดยเฉพาะเพื่อนบ้านเพื่อไปใช้ทรัพยากรที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ของเพื่อนบ้าน 
           สินค้าเกษตรไทยจ านวนมาก สร้างเงินทองเข้าประเทศไม่น้อย ถือเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอันดับต้นๆ ของโลก ไม่ว่า
จะเป็นข้าว น้ าตาล ยางพารา อาหารทะเล และอีกมากมาย ซึ่งไทยต้องเดินหน้าพัฒนาพันธุ์ และขยายตลาดออกไปโดยใช้
ประเทศเพื่อนบ้านเป็นฐานการผลิต เพื่อให้ไทยมีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น เร่งพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร 
และเมื่อสินค้าเกษตรไทยเติบโตได้ รายได้ก็จะกลับเข้าสู่กระเป๋าของเกษตรกร การบริโภคภาคประชาชนก็จะเกิดขึ้น และ
กระจายไปในชนบท  
          ส่วนการลงทุนภาครัฐยังคงต้องเดินหน้าต่อ ในเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายใหญ่ๆ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ทั้ง
เรื่องถนน รถไฟ โครงสร้างเกี่ยวกับชลประทาน โรงไฟฟูา แต่รัฐบาลต้องค านึงตลอดเวลาในการด าเนินนโยบายคือ อย่าให้มี
หนี้สินเยอะเกินตัว เพราะจะท าให้ประเทศอ่อนแอ การกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสิ่งจ าเป็น แต่สิ่งส าคัญคือต้องรักษาวินัยทางการ
คลัง เพราะที่ผ่านมารัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ขาดเร่ืองวินัยทางการคลังมากที่สุด 
           ปัจจัยการเมืองในประเทศ ไม่ใช่ปัจจัยชี้น าเศรษฐกิจเพราะการเมืองของไทยผ่านจุดเลวร้ายที่สุดมาแล้วเมื่อ 2-3 ปี
ก่อน ดังนั้น เศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ โดยไม่ยึดติดกับการเมือง ขอเพียงการเมืองอย่าสร้างอุปสรรคให้เอกชน เนื่องจากการโต
ของจีดีพีของประเทศกว่า 80% เติบโตจากการขับเคลื่อนของเอกชน เศรษฐกิจไทยเดินได้โดยไม่ต้องอาศัยรัฐบาล  
          ทนง พิทยะ 
          ปี2556 เศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตได้ประมาณ 5% ภายใต้รัฐบาลต้องเร่ง ผลักดันใน 2 เรื่อง คือ 1. การส่งออก ที่
รัฐบาลต้องเร่งหาตลาดใหม่ๆ เพื่อทดแทนตลาดเก่าที่มีปัญหา อย่างสหรัฐ และยุโรป ซึ่งไทยจะหากินกับตลาดเก่าๆ ไม่ได้อีก
แล้ว และ 2. รัฐบาลต้องเร่งอัดฉีดงบประมาณ ลงไปในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟูา หรือโครงการน้ า 
หรือโครง การที่ต้องก่อให้เกิดการบริโภคในภาครัฐเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งทั้ง 2 เรื่องนี้หากรัฐบาลไม่เร่งด าเนินการ เปูาหมาย
ที่ตั้งไว้ว่าจีดีพีของประเทศไทยจะเติบโตได้ 5% คงเป็นไปได้ยาก 
          ทั้งนี้ การแจกเงินจากนโยบาย ประชานิยมของภาครัฐที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้ ถือเป็นสิ่งที่สร้างการบริโภค ท าให้
เศรษฐกิจเกิดการใช้จ่ายเงิน แต่เศรษฐกิจไทยจะเติบโตในระยะสั้นๆ ไม่เข้มแข็งและยั่งยืน เพราะรัฐบาลยังไม่มีนโยบายประชานิยม 
ที่เป็นโครงการ ที่ท าให้รากหญ้าเข้มแข็ง หรือประชานิยมของรัฐบาล ก็ท าเพียงการแจกเงินเท่านั้น 
          ดังนั้น การจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าได้ รัฐบาลต้องปรับปรุงหรือคิดโครงการประชานิยมที่ให้เกิดประโยชน์ 
จ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐไป ต้องสนับสนุนนโยบายรากหญ้าที่ท าให้รากหญ้าเข้มแข็ง  การเร่งด าเนินการทั้งนโยบายการ
ส่งออก และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หากจะท าต้องท าให้เร็ว เพราะถ้าช้า การเติบโตของจีดีพีของประเทศก็จะยืดเวลา
ออกไปอีก 
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          ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล 
          ปี 2556 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ของไทยน่าจะเติบโตได้ประมาณ 4% เนื่องจากความกดดันในวิกฤต
เศรษฐกิจต่างประเทศเริ่มลดลง ทั้งยุโรป อเมริกา แต่ความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคในการเดินหน้าของเศรษฐกิจไทย คงเป็น 4 
ปัจจัยภายในประเทศที่เกิดจากการท างานของรัฐบาลคือ 
          1. หนี้สาธารณะ ที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายประชานิยมของรัฐบาล อาทิ เร่ืองโครงการรับจ าน าข้าว โครงการรถคันแรก 
เป็นต้น ทั้งหมดล้วนจะสร้างภาระให้กับหนี้สาธารณะของประเทศในระยะต่อจากนี้ไป จะสร้างความกังวลให้กับเอกชนและนัก
ลงทุน เพราะนโยบายประชานิยมของรัฐบาลเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่หวังผลในระยะสั้นๆ แต่ปัญหาไม่จบเร็ว รัฐบาลต้อง
ประเมินผลของโครงการทุกๆ ไตรมาส ประเมินราคาตลาดของโครงการและประกาศให้ประชาชนรู้ตลอดเวลา เพื่อช่วยขจัด
ความกังวลของ ประชาชน และท าให้การท างานของรัฐบาลมีความโปร่งใสขึ้น 
          2.หนี้สินภาคครัวเรือน ที่อาจมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น รากหญ้าเป็นหนี้มากขึ้น เพราะนโยบายประชานิยมที่รัฐบาล
ด าเนินการมาเป็นนโยบายที่เน้นการบริโภค การจับจ่ายใช้สอยเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เมื่อต้องการกระตุ้นสิ่งที่ตามมาคือการ
ก่อหนี้ทั้งระบบ ทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบของภาคครัวเรือน ขณะที่การเติบโตของเศรษฐกิจไม่ได้เป็นไปตามคาด เมื่อ
รัฐบาลปรับเงินเดือน เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ าทั่วประเทศ แต่ผลไม่ได้ท าให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งแรง ดังนั้นตลอดปี 2556 ความ
กังวลเร่ืองหนี้เสียยังจะกดดันเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง 
          3.รัฐบาลต้องมุ่งพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเปลี่ยนมาตรการกระตุ้น โดย
กระตุ้นหรือสนับสนุนให้ธุรกิจมีการใช้สมองเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ส่วนการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการบริโภคของ
ประชาชนควรหยุดได้แล้ว เพราะไม่ได้ท าให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน 
          และ 4.การเมืองคงยังเป็นปัจจัยที่กดดันการเติบโตของประเทศอยู่ตลอดทั้งปี แต่เรื่องการเมือง ถือเป็นการวัดฝีมือ
ภาครัฐ ว่าจะสามารถบริหารจัดการการเมืองไม่ให้มากระทบเศรษฐกิจได้อย่างไร หากท าไม่ได้ การเมืองคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่
สร้างความกังวลให้เศรษฐกิจไทยต่อไป 
 

8. 'นายกวิโรจน์' ติวเข้มข้าราชการในสังกัดเตรียมรับAEC                                                           (เดลินิวส์) 
          นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ในปี 2558 ไทยจะเข้าสู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ดังนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ AEC 
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้  ได้ติวเข้มข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ซึ่งเป็นบุคลากรของรัฐที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ จึงควรต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งข้อมูลทั่วไปของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยค านึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน พร้อมเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการร่วมคิด ร่วมวางแผนก าหนดทิศทางการพัฒนาสองพี่น้อง
เมืองน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง และมีเศรษฐกิจที่มั่นคง ด้านการศึกษาได้มุ่งส่งเสริม 
พัฒนา และยกระดับการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา และนันทนาการมุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬา ออกก าลังกาย เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด 
สวยงาม ปราศจากมลพิษ ให้ความส าคัญกับการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิต และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้ง 19 ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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          โดยเฉพาะเมื่อมีการเข้าสู่ AEC ที่การค้า และการลงทุน รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานในประเทศสมาชิกอาเซียนจะมี
ความเสรีนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเพิ่มสมรรถนะของข้าราชการ ที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีการบริการให้กับ
ประชาชน และชาวต่างชาติที่มาติดต่อราชการ จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะข้าราชการเทศบาลเมืองสองพี่
น้อง ภายใต้หลักสูตรการปฏิบัติงานราชการภาครัฐรุ่นใหม่ และเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

9. "ส่งออก" ฝ่าปัจจัยเสี่ยงปี 56 กลุ่มอาหารอ่วมขาดแรงหนุน                                               (กรุงเทพธุรกิจ) 
         กระทรวงพาณิชย์ ประกาศเปูาหมายการส่งออกปี 2556 ขยายตัว 8-9% มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 250,410 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ไม่ต่างจากกรอบที่ส านักเศรษฐกิจทั้งหลายคาดการณ์ไว้ อย่างธนาคารโลกเพิ่มขึ้น 10-12% ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) 9% สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 5% ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 10.5% ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 12 % 
          นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ระบุเปูาหมายการส่งออกเป็นการประเมินจากแนวโน้ม
เศรษฐกิจคู่ค้าของไทยจากข้อมูลของทูตพาณิชย์และภาคเอกชนประเมินว่าแนวโน้มการส่งออกไทยในปีหน้าสามารถจะผลักดัน
ให้เติบโตได้ตามเปูาหมาย แม้ทุกฝุายจะเร่งผลักดันการส่งออกปี 2556 เต็มก าลังอย่างไร แต่ปัจจัยเสี่ยงๆ ต่างก็ยังรุมเร้าการ
ส่งออกไทย ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความเปราะบางอยู่ค่อนข้างมาก แม้สหรัฐจะผ่านวิกฤติหน้าผาการคลังได้ แต่ยังมี
ความเปราะบางพอสมควร ขณะที่สหภาพยุโรป มีวิกฤตเริ่มต้นจากกรีซและมีแนวโน้มจะยืดเยื้อส่งผลกระทบไปที่ประเทศผู้
ส่งออกอ่ืนที่ส่งไปยุโรปและผลกระทบทางออกที่ไทยส่งสินค้าให้ประเทศเหล่านี้เพื่อแปรรูปส่งยุโรปอีกที ขณะที่ตลาดญี่ปุุนยังไม่
ฟื้นตัวหลังเศรษฐกิจชะงักงันยาวนาน 
          ปัจจัยเสี่ยงจากปัญหาความไม่สงบทางการเมือง ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาน้ ามัน ที่เป็น
ต้นทุนการผลิต ราคาสินค้าส่งออกและวัตถุดิบส าคัญหลายรายการ เช่น ยางพาราและผลิตภัณฑ์ มันส าปะหลัง ฝูาย (ใช้ผลิต
เส้นด้าย ผ้าผืน) ลดลงในตลาดโลก ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าเหล่านี้ลดลงด้วย 
          ส่วนการขึ้นค่าแรง 300 บาทนั้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นทันที ซึ่งจะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้าน
ราคาของผู้ส่งออก ตลอดจนปัญหาคุณภาพแรงงานไม่สอดคล้องกับอัตราค่าจ้าง หากไม่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
          จากปัจจัยต่างๆ ท าให้ปี 2556 มีสินค้าอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มขยายตัวดีและส่งออกลดลง เช่น ยานยนต์อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ 15% เครื่องใช้ไฟฟูา 5% วัสดุก่อสร้าง 10% อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 10% ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป 
12% ขณะที่สินค้าที่มีแนวโน้มการส่งออกเท่ากับปี 2555 คือไม่ขยายตัว ได้แก่ เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์, อัญมณีและเครื่องประดับ 
,สิ่งทอ ,เม็ดพลาสติก,เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ส่วนสินค้าที่มีแนวโน้มการส่งออกลดลง เช่น กุ้งสดแช่แข็งและแปรรูป ติดลบ 
10% และผักผลไม้ ติดลบ 5% โดยสินค้าที่ส่งออกลดลงจะพยายามเร่งแก้ไขปัญหา เพื่อผลักดันให้ยอดการส่งออกเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะกุ้งที่ติดปัญหาเรื่องแรงงานและเชื้อโรค 
          ด้านเปูาหมายการส่งออกรายตลาด ได้ก าหนดเปูาส่งออกปี 2556 ได้แก่ อาเซียน เพิ่มขึ้น 10% โดยเฉพาะอินโดจีน
เพิ่มข้ึน 20% จีน เพิ่มข้ึน 8% เอเชียใต้ 5% ตะวันออกกลาง 5% ออสเตรเลีย 10% สหรัฐฯ 5% ลาตินอเมริกา 15% แอฟริกา 
8% ญี่ปุุน 5% สหภาพยุโรป 0% เป็นต้น 
          นายสุกิจ คงปิยาจารย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย กล่าวว่า ปี 2556 อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
คาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้ 0-5% จากปัจจัยหนุน คือ ตลาดสหรัฐและยุโรป ไม่มีสถานการณ์เลวร้ายไปมากกว่านี้ หรือ
สถานการณ์ผ่านจุดต่ าสุดไปแล้ว ขณะที่ตลาดเอเชียก็มีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่อง 
          นายผณิศวร ช านาญเวช นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กล่าวว่า การส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารปี 2556 คาดว่า
จะขยายตัว 0-3% เพราะเป็นปีที่ไม่มีปัจจัยกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆมากระตุ้นการบริโภค เช่น การแข่งขันกีฬาระดับโลก 
การเลือกตั้งทั่วไปในตลาดส าคัญๆ เหมือนปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลโดยอ้อมที่เมื่อมีการเลือกตั้งมักจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดูดี
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ขึ้น ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่านี้จะท าให้มีการบริโภคอาหารเพิ่มมากข้ึน ท าให้ตลาดส่งออกสินค้าอาหารปีนี้จะนิ่ง 
          ขณะเดียวกันด้านคู่แข่งกลับมีความสามารถแข่งขันมากขึ้น โดยเฉพาะอินเดียที่มีศักยภาพการส่งออกดีจากผลผลิตที่ดี
ขึ้น ประกอบกับสินค้าอาหารกลุ่มอาหารทะเลเป็นโปรตีนที่ไม่ได้มีความจ าเป็นส าคัญที่จะต้องบริโภค เพราะเป็นสินค้าที่มีราคา
แพง เมื่อไม่มีปัจจัยหนุนมาเพิ่มก็ยิ่งท าให้ตลาดส่งออกปี 2556 ท าได้เพียงการรักษาฐานตลาดเก่าเอาไว้ให้ได้ 
          นายวีระชัย  คุณาวิชยานนท์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าว
ว่า ส.อ.ท.คาดว่ามูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ปี 2556 จะขยายตัว 0-3 %  โดยถ้าจะผลักดันให้ส่งออกขยายตัว 3 %จะต้อง
เน้นสินค้าในตลาดระดับกลาง-บนขึ้นไปให้มาก  หนีไปจากคู่แข่งส าคัญจากจีนและเวียดนามที่ผลิตสินค้าแมสโปรดักท์ 
          ปัจจัยเสี่ยงของการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไทยในปี 2556 ที่ส าคัญอยู่ที่แนวโน้มเงินบาทแข็งค่า  ซึ่งกังวลว่าหากแข็งค่า
หลุดมาที่ 29 บาทแล้วผู้ส่งออกจะล าบาก 
          ปัญหาเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป (อีย)ู และสหรัฐมีผลไม่มาก เพราะสัดส่วนการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไปทั้ง 2 ตลาดลดลง 
ขณะที่ตลาดอาเซียนจะขยายตัวมากข้ึน เพราะประเทศเพื่อนบ้านรู้จักและยอมรับสินค้าแบรนด์ไทย  โดยพม่าเป็นตลาดใหม่ที่มี
อนาคตมากจากการลงทุนที่แนวโน้มขยายตัว ท าให้ความต้องการเฟอร์นิเจอร์มีมากขึ้น 
          นายธ ารง  ธิติประเสริฐ  ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า ส.อ.ท.กล่าวว่า การส่งออกรองเท้าปี 2556 มีแนวโน้ม
ขยายตัว  5 % จากมูลค่า 30,000 ล้านบาท โดยปัจจัยบวกมาจากการส่งออกของจีนมีแนวโน้มลดลง จากปัญหาขาดแคลน
แรงงาน 
          นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมรองเท้าของจีนใหม่ ท าให้ราคาสินค้ารองเท้าจีนปรับตัวขึ้นมาใกล้เคียงกับ
รองเท้าไทย  แต่เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพสินค้าแล้วของไทยดีกว่า 
          ส าหรับปัจจัยเสี่ยงของการส่งออกรองเท้าในปี 2556 อยู่ที่การปรับค่าจ้างขั้นต่ าเป็นวันละ 300 บาท  ซึ่งจะส่งผล
กระทบกับผู้ส่งออกรองเท้าขนาดเอสเอ็มอีที่มีแรงงาน 100-200 คน เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากและจ าเป็นต้องมีมาตรการ
บรรเทาผลกระทบจากรัฐบาล  ส่วนปัญหาเศรษฐกิจอียูและสหรัฐคงไม่แย่ไปกว่าปี 2555 และเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มกระเตื้องขึ้น
เพราะหาทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจมานานท าให้ตลาดยังพอไปได้ 
          นายสุรพงษ์  โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท.กล่าวว่า ปี 2556 จะส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนได้ 1.1 ล้าน
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% โดยการส่งออกขยายตัวลดลงแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดี  เพราะในปี 2555 บริษัทรถยนต์หลายแห่งผลิต 
เพื่อรองรับตลาดในประเทศจากโครงการรถยนต์คันแรกและในปี 2556 จะกลับมาผลิตรถยนต์รองรับการส่งออกมากขึ้น  คาด
ว่าจะผลิตรถยนต์รวม 2.5 ล้านคัน มีสัดส่วนผลิตเพื่อส่งออก 50% 
          การส่งออกรถยนต์มีสัดส่วนตลาดหลักอยู่ที่เอเชีย 32% ตะวันออกกลาง 25% โอเชียเนีย 23% อเมริกากลางและ
อเมริกาใต้ 11%  โดยเอเชียยังคงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและมีแนวโน้มขยายตัวมากที่สุด เพราะความต้องการรถอีโคคาร์มีมาก
ขึ้น  และผู้ผลิตรถยนต์ในไทยเร่ิมผลิตรถอีโคคาร์ได้เต็มก าลังการผลิตมากข้ึน 
 

10. สสปน.เพิ่มหลักสูตรไมซ์ภาคเหนือเร่งปั้นบัณฑิต 2.4 หมื่นคนรับ AEC                         (ASTVผู้จัดการรายวัน) 
          นายธงชัย ศรีดามา กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) 
กล่าวว่า จากการที่ สสปน.ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันจัดท า "หลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล" และ "พัฒนาวิชาการ
จัดประชุมและนิทรรศการ"ซึ่งถือเป็นต าราไมซ์ต้นแบบฉบับสมบูรณ์เล่มแรกของประเทศไทยและของภูมิภาคเอเชีย และได้
บรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาไปแล้ว 28 สถาบันทั่วประเทศ 
          ล่าสุด สสปน.ได้เร่งขยายและบรรจุหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลเพิ่มเติมในอีก 16 สถาบันอุดมศึกษา โดยแบ่งเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือทั้งสิ้น 11 สถาบัน และภาคกลาง 5 สถาบัน ซึ่งเป็นการขยายหลักสูตรการเรียนการสอนด้าน
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ไมซ์ได้ครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษาทั่วภาคเหนือ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และส่งเสริมให้ภาคเหนือ
ของไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์ในกลุ่ม GMS,CLMV และ BIMSTEC 
          ทั้งนี้ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สสปน. และสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 16 สถาบันในครั้งนี้ กรอบ
ความร่วมมือไม่เพียงแต่มีการจัดท าต าราเรียนทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษนอกจากนี้ ยังมีแนวทางส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาทั้งในด้านการเพิ่มพูนองค์ความรู้ และทักษะในการท างานได้จริงอย่างมืออาชีพ เพื่อให้
การเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเดียวกันทุกสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 
           ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการวางรากฐานครั้งส าคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ที่จะน าไปสู่ความสามารถในการผลิต
บัณฑิตไมซ์คุณภาพที่มีความรู้ความเข้าใจโดยตรง เพื่อปูอนสู่อุตสาหกรรมไมซ์รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้บุคลากรไมซ์ไทยใน อนาคตสามารถต่อสู้กับการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติในภูมิภาค และคาดว่า
จะสามารถเพิ่มจ านวนบุคลากรจาก 44 สถาบัน โดยมีจ านวนนิสิตนักศึกษารวม 8,000 คนต่อปีการศึกษา และคาดว่าจะ
สามารถผลิต บัณฑิตไมซ์ได้ราว 24,000 คน ภายในปี 2558 
 

11. MINISTRY MONITORING EMPLOYMENT SITUATION 4,000 companies in 29 at-risk provinces to be 
inspected monthly                                                                                                                  (THE NATION  ) 
         The Labour Ministry is watching carefully for any increase in the number of employee layoffs in the 
wake of Tuesday's nationwide implementation of the Bt300 daily minimum wage. 
          Pakorn Amornchewin, director-general of the Department of Welfare and Labour Protection, said 
signs had been detected of a rise in layoffs in two major provinces - Khon Kaen and Phayao - particularly 
at garment and ceramics factories. 
          The department has ordered officials to keep a close watch on the employment situation in 29 
provinces that have seen relatively large salary adjustments, including Tak, Surin, Nan, Si Sa Ket and 
Phayao. About 4,000 enterprises will be visited each month. Staff will report to the department on any 
significant impacts caused by the wage increase. 
          The government raised the minimum daily wage in seven provinces last April. The measure has 
affected various industries including garments, finished apparel, and furniture made from rubberwood 
(wood from the Para rubber tree), and caused more than 1,700 workers to lose their jobs so far. 
          Pakorn said that according to the latest information submitted to the department, between April 1 
and December 25, 57 companies went out of business because of a range of factors, costing a total of 
7,063 jobs. Twelve of these folded companies, accounting for 2,524 of the lost jobs, cited the impact of 
the economic problems in Europe; five cited the impact of the higher minimum wage, costing 1,762 jobs; 
and 40 firms accounting for 2,777 jobs cited other negative factors such as accumulated losses. 
          Boonchai Chokwatana, president of Sahapathanapibul, the manufacturing and trading arm of Saha 
Group, said the January 1 nationwide minimum-wage hike would particularly affect manufacturers that are 
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labour-intensive and export-oriented, as they are sensitive to competition from other countries. 
          His firm, however, is relatively well positioned to deal with the change. 
          "At Sahapathanapibul, we face less impact from the minimum-wage increase as we have installed 
automated machinery as part of our manufacturing process. Additionally, the government has 
compensated the private sector in the form of reduced corporate income tax from 30 per cent to 23 per 
cent, and that will lessen the impact of the-minimum wage hike," he said. 
          Asdaluck Intarakamhaeng Na Ratchasima, director of the Nakhon Ratchasima Provincial Labour 
Protection and Welfare Office, said the province's 32 districts were home to about 8,452 businesses 
employing more than 200,000 people. About 4,818 operators, including retail and wholesale businesses, 
hotels, restaurants and food shops, run smaller businesses employing fewer than 100 people. These firms, 
which employ a total of 42,107 workers, are seen as being put at risk by the wage increase. 
          According to Tawisant Lonanurak, secretary of the Thai Chamber of Commerce, Northeastern 
region, only 15 per cent of the businesses in the region are big factories with the capability to comply with 
the minimum-wage hike. Another 80 per cent, mostly small and medium-sized enterprises, may face 
problems and could be forced to lay off employees and delay new employment, Tawisant said. 
          Boontham Tipplasong, chairman of the Chiang Rai Chamber of Commerce, said the Bt300 daily 
wage would certainly have a big impact on businesses in that province, most of which are SMEs. 
          "The wage hike will definitely damage Thai enterprises' competitiveness, especially that of SMEs in 
the provinces. Production costs for Thai manufacturers will rise, while the Asean Economic Community 
[AEC, to be launched in 2015] will allow the free flow of goods, with goods from other Asean countries 
and China being much cheaper than Thai products," Boontham said. The chamber has consistently fought 
to hold down labourers' pay. 
          The impact of the nationwide wage increase is expected to be felt in the first or second quarter of 
this year. 
          Some SMEs in Chiang Rai will likely have to close down, Boontham said, adding that while the 
wage increase would boost people's incomes, it would not benefit consumers, as their cost of living 
would also increase. 
          Narong Kongprasert, chairman of the Chiang Mai Chamber of Commerce, said most enterprises 
would find it hard to meet their employment costs and would need to find ways to reduce operating 
costs this year. 
          Enterprises will consider layoffs as a final option if their adjustment plans don't work, Narong said. 
          He said some employers had changed their employment contracts to pay workers daily rather than 
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monthly to reduce their labour costs. Some have increased their production efficiency; outsourced 
production to subcontractors to reduce staff levels; and increased retail prices to ensure they will be able 
to survive the impact of the wage hike. 
          Narong said tourism operators would be hit hardest by the wage increase as they are so 
dependent on human resources. Some businesses such as SMEs in the garment industry may also be 
forced to lay off labourers this year if they cannot shoulder the higher costs, he added. 
          Kriangkrai Danchaivichit, chairman of the Ayutthaya Chamber of Commerce, said local enterprises in 
all sectors, including agriculture, tourism and manufacturing, would be hit hard by the higher minimum, as 
they have only just recovered from 2011's disastrous flooding. 
          "We [business operators] believe that although the wage-increase policy will encourage more 
spending, most of this additional income would benefit the modern trade sector. The government needs 
to come up with effective measures to relieve the impact of this policy," he said. 
          On Sunday, Veena Garment, a factory that had produced lingerie in Wihan Daeng district of Saraburi 
province for more than 10 years, shut down citing the impact of having to pay its workers more. The 
closure affected more than 200 people working for the company. Many employees yesterday gathered in 
front of City Hall to protest against the move by the company, which closed down without informing 
employees in advance. 
 

     


