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ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบและมีโอกาส

อย่างไรจาก AEC ?  

บทวเิคราะห์จากศูนย์วจิยัเศรษฐกจิและธุรกจิ ธนาคารไทยพาณชิย์ 

บทที่ 1  

AEC คอือะไร และจะเกดิอะไรขึน้เมื่อเป็น AEC 

 AEC เก่ียวขอ้งกบัการรวมตวัทางเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียน ซ่ึงครอบคลุมการเปิดเสรีและอ านวย

ความสะดวกในการเคล่ือยยา้ยทุน, การเคล่ือนยา้ยแรงงาน, การปรับพิธีการศุลกากร, การก าหนดมาตรฐาน

สินคา้และนโยบายเศรษฐกิจใหส้อดคลอ้งกนัระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงการรวมตวัเป็น AEC นั้น

จะท าใหอ้าเซียนน่าสนใจข้ึน ดว้ยตลาดท่ีใหญ่กวา่ EU ในแง่ของประชากร ท าใหอ้าเซียนสามารถมีบทบาท

ท่ีโดดเด่นข้ึนในเศรษฐกิจโลก โดย AEC จะส่งผลต่ออาเซียนดงัต่อไปน้ี 

1. ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) ให้โอกาสทีด่ีขึน้ 

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                                         เปรียบเทียบกบั... 
ประชากร 580 ลา้น > สหภาพยโุรป 
GDP ขนาด 1.5 ลา้นลา้น เหรียญสหรัฐ = เกาหลีใต ้
การคา้ระหวา่งประเทศ 
1.6 ลา้นลา้น เหรียญสหรัฐ 

= 6 เท่าของไทย 

การลงทุนโดยตรง 50 พนัลา้นเหรียญ
สหรัฐ 

= 60% ของจีน 

การท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ 
65 ลา้นคน 

= อนัดบั 2 ของโลก รองจากฝร่ังเศส 
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2. การด าเนินการตาม AEC Blueprint ไม่ได้หมายความว่าการรวมตัวจะเป็นผลส าเร็จ 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
ส าเร็จไปแลว้ 73.6% 

การเป็นตลาดเดียวและ
เขตการผลิตเดียว 
 

82% 

การเป็นเศรษฐกิจระดบั
ภูมิท่ีมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขนั 

50% 

การพฒันาทางเศรษฐกิจ
อยา่งเหมาะสม 
 

100% 

การรวมตวัเขา้กบั
เศรษฐกิจโลก 
 

100% 
การเปิดเสรีและการ
อ านวยความสะดวก
ส าหรับการเคล่ือนยา้ย
สินคา้ บริการ การลงทุน 
แรงงานฝืมือ และทุน
โดยเสรี 

การวางรากฐานส าหรับ
นโยบายแข่งขนั, การ
คุม้ครองผูบ้ริโภค, 
ทรัพยสิ์นทางปัญญา, 
และ การยนืยนัความตก
ลงทางการขนส่ง 

การศึกษาและพฒันา 
SME และโครงการริเร่ิม
ส าหรับแผนการ
รวมกลุ่มอาเซียน 2 

การบงัคบัใช ้ความตกลง
เขตการคา้เสรี 

* ค านวณโดยธนาคารไทยพาณิชย ์จากขอ้มูลของกรมเจรจาการคา้ต่างประเทศ 

จะเกดิอะไรขึน้ในปี 2015 

1. ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจาก AEC จะไม่เกิดข้ึนทนัทีทนัใด เพราะการด าเนินการเป็นการเพิ่มเติม

จากส่วนต่างๆ 

2. หน่ึงในผลลพัธ์จากการรวมตวักนัเป็น AEC คือการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ อยา่งไรก็ตาม ยงั

มีหลายส่วนใน AEC ท่ีมีเน้ือหาความร่วมมือท่ีจะไม่ส่งผลมากนกั เช่น การสร้างเครือข่าย SME และ

เครือข่ายมหาวทิยาลยัในอาเซียน  ตลอดจนความร่วมมือในการวจิยัและเทคโนโลยดีา้นผลิตผล

การเกษตร เน่ืองจากยงัมีความคลุมเครืออยูม่าก 

3. AEC ในปี 2015 มีแนวโนม้ท่ีจะไม่สามารถเป็นไดอ้ยา่ง EU 

ลกัษณะ สหภาพยุโรป อาเซียน 
1. การกลายเป็นตลาดเดียวและ
เขตการผลิตเดียว 
- การคา้สินคา้ 
    อตัราภาษีภายใน 

 
 
 
- ลดเหลือ 0% 

 
 
 
- ลดเหลือ 0% 
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    อตัราภาษีภายนอก 
 
- การคา้บริการ (หุ้นส่วน
ร่วมกนั) 
- การเคล่ือนยา้ยแรงงาน 

- ทุกประเทศสมาชิกบงัคบัใชภ้าษี
เดียวกนัต่อประเทศนอกกลุ่ม 
- 100% 
- เคล่ือนยา้ยแรงงานโดยเสรี 

- แต่ละประเทศสมาชิกบงัคบัใช้
ภาษีของตนต่อประเทศนอกกลุ่ม 
- 70% 
- เคล่ือนยา้ยเสรีเฉพาะแรงงาน
ฝีมือ 

2. การรวมตวัในดา้นอ่ืนๆ - สกุลเงินเดียว 
- ธนาคารกลางยโุรป (ECB) 
- อ านาจหนา้ท่ีเหนือชาติ (supra-
national authorities) และองคก์าร
กลาง เช่น 
- สภายโุรป 
- ศาลยโุรป 
- ระบบกฎหมายยโุรป 
- กรมส่งเสริมการแข่งขนัของ
สหภาพยโุรป 

- สกุลเงินประจ าชาติ 
- หน่วยงานระหวา่งรัฐบาลไม่มี
อ านาจชดัเจนเหนือชาติสมาชิกแต่
ละประเทศ 

3. อาเซียนยงัมีพนัธกจิทีต้่องท าอกีมากเพือ่ให้บรรลุ AEC  
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 อาเซียนยงัคงมีพนัธกิจท่ีตอ้งท าเพื่อใหบ้รรลุ AEC โดยในขณะน้ี อาเซียนท าส าเร็จเพียงแค่ส่วนหน่ึง 

นัน่คือ การลดภาษีระหวา่งสมาชิกและการบงัคบัใชค้วามตกลงเขตการคา้เสรีอาเซียน ทั้งน้ี การลดภาษี

ระหวา่งสมาชิกนั้น เป้าหมายคือการลดใหเ้หลือ 0% ในทุกสินคา้ ยกเวน้สินคา้ท่ีอยูใ่นบญัชีอ่อนไหว โดย

ปัจจุบนั ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไนต่างยกเลิกภาษีนบัตั้งแต่ตน้ปี 2010 เป็น

ผลส าเร็จแลว้ ในขณะท่ี กมัพูชา ลาว พม่า และเวยีดนามจะยกเลิกภาษีภายในปี 2015  

 อยา่งไรก็ตาม การจะประเมินผลกระทบต่อภาคธุรกิจนั้น ไม่สามารถใหค้วามส าคญักบัความตกลง

เขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) เพียงอยา่งเดียว เน่ืองจากไทยท า FTA กบัหลายประเทศซ่ึงรวมแลว้มีมูลค่า

การน าเขา้สูงกวา่อาเซียน 

4. ธุรกจิผลไม้และผกักระป๋องต้องเตรียมพร้อมรับการแข่งขันที่เข้มข้นในปี 2012 เป็นต้นไป 

 ธุรกิจผลไมแ้ละผกักระป๋องคือหน่ึงในธุรกิจท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการลดภาษีต่อจีน (ซ่ึงเป็น

แหล่งน าเขา้อนัดบั 1) ในปี 2010 และอินเดีย (ซ่ึงเป็นแหล่งน าเขา้อนัดบั 2) ดว้ยการลดภาษีลงจาก 29% ในปี 

2010 เป็น 8% ในปี 2017 
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5. AEC อนุญาตให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นกว่า 70% ในธุรกจิบริการ 

 การเปิดเสรีการคา้บริการก าลงัไดรั้บการด าเนินการต่อจากการคา้สินคา้ ซ่ึงการเปิดเสรีบริการน้ีจะ

น าไปสู่การเปิดเสรีการลงทุนและการเคล่ือนยา้ยแรงงานภายในอาเซียน โดยมีขอ้ตกลงใหน้กัลงทุนอาเซียน

สามารถถือหุน้ไดเ้พิ่มข้ึนถึง 70% 

 

 จากตารางดา้นบน จะเห็นวา่ ตั้งแต่ปี 2010 ไทยไดเ้ปิดใหช้าติสมาชิกอาเซียนอ่ืนสามารถลงทุนได้

สูงถึง 70% ในสาขาบริการท่ีก าหนดใหเ้ปิดเสรีก่อน อนัไดแ้ก่ บริการสารสนเทศและส่ือสาร (ICT) บริการ

สุขภาพ การท่องเท่ียว และการขนส่งทางอากาศ ในขณะท่ีบริการลอจิสติกส์จะเปิดในปี 2013 และบริการ

อ่ืนๆ ในปี 2015 

บทที่ 2  

ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนต่อภาคบริการในประเทศไทย  

การเปิดเสรีภาคบริการจะส่งผลกระทบต่อภาคบริการในไทยสองดา้นใหญ่ๆ คือ 

1. อตัราการถือหุ้นในสัดส่วนทีเ่พิม่ขึน้ของต่างชาติ 
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 ในกรณีน้ีธุรกิจบริการในประเทศไทยจะไดรั้บผลกระทบจากการท่ีนกัลงทุนต่างชาติท่ีเป็นสมาชิก

อาเซียนดว้ยกนัสามารถเขา้มาถือหุน้ในสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงภาคบริการ น้ีรวมถึง ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย, 

การคา้ปลีกอาหาร, บริการดา้นหีบห่อ (Packaging Services) ซ่ึงธุรกิจเหล่าน้ีมีต่างชาติถือหุน้อยู ่ค่อนขา้งสูง

อยูแ่ลว้โดยเฉล่ีย 39% ถา้มีการอนุญาตใหถื้อหุน้ไดถึ้ง 70% การท่ีต่างชาติจะมาลงทุนมากข้ึนนั้นมีความ

เป็นไปไดสู้ง 

 ธุรกิจท่ีไทยจะไดรับผลกระทบเป็นอยา่งมากหลงัจากการเปิดเสรีภาคบริการ คือ ธุรกิจคา้ปลีก

อาหาร, หีบห่อ และอุตสาหกรรม ท่ีเก่ียวกบังานบริการอ่ืนๆ ดงัจะเห็นไดจ้ากตารางดา้นล่างท่ีระบุถึงสัดส่วน

การถือหุน้โดยต่างชาติของธุรกิจใน ประเทศไทยในปัจจุบนั 

 

 ในทางกลบักนั การคา้ปลีกอุปกรณ์ต่างๆ, การพิมพ ์และ การใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีการส่ือสาร 

ยงัไม่ไดรั้บความสนใจจากต่างชาติในการเขา้มาลงทุนมากนกั 

 นอกจากน้ีมีต่างชาติท่ีเขา้มาลงทุนเป็นจ านวนมากและเป็นคู่เเข่งท่ีส าคญัของไทย ในดา้นการศึกษา 

อยา่งไรก็ตาม การแข่งขนัดา้นการศึกษาก็ส่งผลดีต่อการพฒันาของเด็กไทย เพื่อมาเป็นก าลงัส าคญัในภาค

ธุรกิจของประเทศ อนัท่ีจริงแลว้นกัลงทุนต่างชาติ มีช่องทางอ่ืนในการลงทุนอยูก่่อนAEC แลว้  เช่น ผา่น
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ทางการส่งเสริมการลงทุน หรือ Board of Investment in Thailand (BOI)  ท่ีใหสิ้ทธิประโยชน์หลายอยา่งอยู่

แลว้ 

2. แรงงานฝีมือ หรือแรงงานช านาญการจะสามารถเคลือ่นย้ายได้อย่างเสรีขึน้ 

          ก่อใหเ้กิดการขาดแคลนบุคลากรช านาญการ และแรงงานฝีมือ เกิดภาวะสมองไหลเน่ืองจากการ

เคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมืออยา่งเสรี โดยมีความแตกต่างดา้นค่าแรงในแต่ละประเทศสมาชิกเป็นตวักระตุน้การ

เคล่ือนยา้ยของแรงงานมากข้ึน ยกตวัอยา่งเช่น การเคล่ือนยา้ยของผูป้ระกอบวชิาชีพแพทยแ์ละพยาบาล 

ก่อใหเ้กิดความขาดแคลทรัพยากรบุคคลเหล่าน้ีในประเทศ ซ่ึงมิเพียงแต่ส่งผลต่อธุรกิจดา้นสุขภาพ หากยงั

ส่งผลต่อระบบสังคมของประเทศท าใหป้ระสบภาวะขาดแคลนการบริการดา้นการแพทย ์  

แรงงานช านาญการ มีแนวโนม้จะเคล่ือนยา้ยไปยงัประเทศท่ีใหค้่าตอบแทนสูงกวา่ จากรายงาน

แรงงานกลุ่มน้ี มีแนวโนม้เคล่ือนยา้ยไปยงั สิงคโปร์ และมาเลเซีย 

อาเซียนมีความพยายามในการพฒันาความตกลงร่วมถึงมาตรฐานของวชิาชีพต่างๆ หรือทีเ่รียกว่า 

Mutual Recognition Arrangements (MRA) โดยในปัจจุบนั อาเซียนไดท้  าความตกลงถึงมาตรฐานร่วมกนั

ในการวดัมาตรฐานได ้7 วชิาชีพ กล่าวคือ วศิวกร, พยาบาล, สถาปนิก, นักส ารวจ, ด้านการแพทย์, ทันต

แพทย์, และด้านบัญชี  บุคคลากรใดกต็ามทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานตามตามความตกลงร่วม จะสามารถ

เดินทางไปท างานในประเทศอาเซียนได้ง่ายขึน้  

อยา่งไรก็ตาม  แม้จะมีความตกลงร่วม หรือ MRA แต่ในทางปฏิบัติไม่ได้ง่ายอย่างทีค่ิด เน่ืองจาก

ประเทศสมาชิกยงัคงมีกฏ และกติกา ท่ีคอยควบคุมปริมาณการเคล่ือนยา้ยของแรงงานเขา้ประเทศตน  

 กรอบความตกลงของอาเซียนดา้นการบริการหรือ ASEAN Framework Agreement on Services 

(AFAS) ถูกน าไปปฏิบติัพร้อมๆกบั ความตกลงทัว่ไปดา้นการบริการหรือ General Agreements on Trade in 

Services (GATS) ของ WTO ซ่ึงหมายความวา่กระบวนการน าไปปฏิบติัจะค่อนขา้งชา้ โดย GATS จะใช้

แนวทางวธีิการท่ีประเทศสมาชิกจะระบุเฉพาะสาขาท่ีจะเปิดเสรี ในลกัษณะ Positive List อีกทั้งยงั

สามารถระบุขอ้จ ากดัและปริมาณในแต่ละรอบของการเจรจา  ท าใหก้ระบวนการชา้ลงเน่ืองจากจ าเป็นตอ้งมี

การเจรจาหลายรอบ ในขณะท่ีวธีิการเเบบ Negative List จะท าใหเ้ปิดเสรีไดม้ากกววา่และรวดเร็วกวา่ 

เน่ืองจากจะใหป้ระเทศสมาชิกระบุเฉพาะสาขาท่ียกเวน้ ซ่ึงหมายความวา่ ถา้ไม่ระบุ ก็คือสามารถเปิดเสรีได้

ทุกสาขา (ตกลง AFAS เป็นแบบ Positive List ใช่ไหม? คือเปิดนอ้ยกวา่) 
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 การเปิดเสรีดา้นบริการแบ่งเป็น 4 ประเภทการใหบ้ริการคือ  

1.การใหบ้ริการขา้มประเทศ  

2.การท่ีผูบ้ริโภคเดินทางไปใชบ้ริการในต่างประเทศ 

3.การตั้งสาขาการใหบ้ริการในต่างประเทศ  

4.การเคล่ือนยา้ยบุคคากร หรือการเคล่ือนยา้ยของผูใ้ห้บริการหรือแรงงาน  

 ประเด็นดา้นการบริการท่ีจะไดรั้บการพิจารณาและสรุปภายในปี 2015 มีทั้งหมด 11 ประเด็น 

 ปัจจุบนั ประเทศอาเซียนท่ีเป็นสมาชิกองคก์ารการคา้โลกหรือ WTO มีแนวโนม้ท่ีจะปกป้องภาค

บริการของตนเน่ืองจากมีความตกลงดา้นธุรกิจบริการอยูน่อ้ยมาก โดยเฉพาะการใหบ้ริการโดยบุคลากร

ช านาญการ กรณีของสิงคโปร์แมว้า่เป็นประเทศท่ีเปิดเสรีดา้นการคา้อยา่งเตม็ท่ี แต่ แทบไม่มีความตกลงดา้น

การเคล่ือนยา้ยแรงงาน ในทางตรงกนัขา้ม ประเทศเวยีดนามเปิดเสรีภาคบริการของประเทศตนอยา่งเตม็ท่ี 

ดงันั้น ภาคธุรกิจบริการของเวยีดนามจะปรับตวัไดดี้กวา่และไดรั้บผลกระทบจากประชาคม เศรษฐกิจ

อาเซียนนอ้ยกวา่ในประเด็นน้ี 

บทที่  3  

โอกาสทางธุรกจิที่เกิดขึน้จากประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

 ธุรกจิของไทยจะได้รับโอกาสในการขยายการลงทุนไปยงัชาติอาเซียนอืน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน

มาเลเซีย, ฟิลปปินส์, และอนิโดนีเซีย เน่ืองจากประเทศเหล่าน้ีจ  ากดัสัดส่วนการถือหุน้ของต่างชาติอยูท่ี่ 

30%, 40%, และ 49% การเพิ่มเพดานสัดส่วนการถือหุน้ของต่างชาติเป็นการเพิ่มโอกาสใหธุ้รกิจไทยเขา้ไป

เจาะตลาดในประเทศเหล่าน้ี กรณีของสิงคโปร์ ทั้ง 3 ประเทศค่อนขา้งเปิดเสรี ต่อการลงทุนโดยต่างชาติสูง

อยูแ่ลว้ (อยา่งนอ้ยก็ตามท่ีระบุในกฎหมาย) 

 อย่างไรกต็ามการเพิม่เพดานสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติอาจเป็นเร่ืองยากใน การบังคับใช้

เน่ืองจากในทางปฏิบติั มีกฎและกติกามากมายในแต่ละประเทศ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มข้ึนของการลงทุน 

ตวัอยา่งท่ีชดัเจน อาทิเช่น สิทธ์ิในการถือครองท่ีดินของต่างชาติ ซ่ึงยงัถูกจ ากดัอยู ่เช่นในประเทศไทยเป็น

ตน้ โดยในบางประเทศปรับตวัโดยการใหต่้างชาติเช่าท่ีดินแบบระยะยาว นอกจากน้ี ยงัมีกฏขอ้บงัคบัอ่ืนๆท่ี
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เก่ียวเน่ืองอาทิเช่น มีการก าหนดการลงทุนขั้นต ่า, วธีิการและประเภทของการลงทุน, สัดส่วนของคณะ

กรรมการบริหารบริษทัท่ีจ  าเป็นตอ้งมีคนในประเทศอยูใ่นคณะกรรมการดว้ย, การตรวจสอบความจ าเป็น

ทางเศรษฐกิจ, และเง่ือนไขบงัคบัถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 ธุรกิจบริการท่ีท าก าไรไดม้าก จดัไดว้า่มีศกัยภาพพอควรในการเร่ิมตน้ใชโ้อกาส จากการเปิด

เสรี จากรายงานพบวา่ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย มีผลก าไรจาก การประกอบธุรกจิด้านบริการค่อนข้าง

สูง จากสถิติพบวา่ มาเลเซียและสิงคโปร์มี ก าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 

หรือ EBITDA สูงท่ีสุดคือ 7 และ 5 จาก 21 ของด้านของภาคบริการทั้งหมด ในกรณีของมาเลเซีย ไดแ้ก่ 

ธุรกิจโฆษณา, การพิมพ,์ การบริการทางอินเตอร์เน็ตและซอฟทแ์วร์ เป็นตน้ ในกรณีของสิงคโปร์ ไกแ้ก่

ธุรกิจคา้ปลีกคอมพิวเตอร์และอิเล็กโทรนิคส์, หา้งสรรพสินคา้ และการพิมพ ์ดงัจะเห็นไดจ้ากรายละเอียด

ตามตารางดา้นล่าง 

 

 ธุรกิจท่ีเป็นท่ีดึงดูดในสิงคโปร์เป็นประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ เช่น ร้านคา้ปลีกอุปกรณ์, ร้าน

คอมพิวเตอร์และอิเล็กโทรนิคส์, ธุรกิจกระจายสินคา้ (Distributor), และหา้งสรรพสินคา้ ในกรณีของ

มาเลเซียบริการดา้นไอทีและซอฟทแ์วร์ มีแนวโนม้ จะท าก าไรสูงท่ีสุด ขอ้มูลท่ีน่าสนใจอีกอยา่งคือ ใน

อาเซียน สายการบินราคาประหยดั มีสัดส่วนก าไร EBITDA สูงกวา่สายการบินราคาปกติ นอกจากน้ี มี
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บริษทัท่ีใหบ้ริการดา้นทรัพยากรมนุษย ์เพียงบริษทัเดียวท่ีอยูใ่น ตลาดหลกัทรัพยห์รือ ซ่ึงสามารถท าก าไรได้

สูงถึง 40% 

บทที่ 4  

การให้ความส าคญัรายภาค: อะไรคอืผลกระทบจาก AEC ที่มีต่อภาค

โรงพยาบาล 

1. AEC จะท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงอย่างไรต่อภาคโรงพยาบาล 

 ภาคโรงพยาบาลจะได้รับการเปิดเสรี ซ่ึงจะท าให้เกดิสภาพแวดล้อมทีต้่องแข่งขันกนั โดยหุ้นส่วน

และแรงงานฝีมือ เช่น แพทย์จะไม่ถูกจ ากดัอยู่แต่ภายในประเทศอกีต่อไป แต่จะเปิดออกสู่ต่างชาติทัว่ทั้ง

อาเซียน โดยเพดานหุ้นส่วนต่างชาติท่ีถือสัญชาติอาเซียนจะเพิ่มข้ึนเป็น 70% ซ่ึงจะส่งผลกระทบอยา่งมาก

ต่อมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และอินโดนีเซีย เน่ืองจากประเทศเหล่าน้ียงัคงมีเพดานท่ีต ่ามาก แต่ประเทศอยา่ง

สิงคโปร์ เวยีดนาม และกมัพชูาจะประสบกบัผลกระทบนอ้ยกวา่เน่ืองจากไม่มีการจ ากดัการเป็นหุน้ส่วนของ

ต่างชาติ ส าหรับการเคล่ือนยา้ยแรงงาน จะมีการเคล่ือนยา้ยแรงงานโดยเสรีมากข้ึนส าหรับแรงงานทกัษะสูง 
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2. ผลกระทบต่อภาคโรงพยาบาลของไทย 

 ผลกระทบส าคัญทีม่ีต่อภาคโรงพยาบาลของไทยอาจจะมาจากการแข่งขันทีสู่งขึน้ส าหรับสาขา

วชิาชีพสาธารณสุข ไม่ใช่หุ้นส่วนต่างชาติทีเ่พิม่ขึน้ เน่ืองจากในปัจจุบนั มีหุ้นส่วนต่างชาติโดยเฉล่ีย 15% 

เท่านั้น หรือสูงสุด 40% ซ่ึงหมายความวา่นกัลงทุนอาเซียนอาจไม่ไดมี้ความสนใจในการเขา้ร่วมมากขนาด

นั้น ตรงกนัขา้ม ไทยกลบัมีผูเ้ช่ียวชาญในสาขาสาธารณสุข โดยเฉพาะ แพทย ์เป็นจ านวนนอ้ยมาก ประมาณ 

3 คนต่อ ประชากร 10,000 คน ดงันั้น อาจก่อใหเ้กิดการไหลทะลกัเขา้มาของบุคลากรทางการแพทยจ์าก

ประเทศอาเซียนอ่ืนๆ เช่น สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ซ่ึงมีจ านวนแพทยท่ี์มีมาตรฐานเพียงพอ อีกทั้งยงักระทบ

ต่อการลงทุนและน าไปสู่ปัญหาอ่ืน เช่น  ความไม่เสมอภาคในการเขา้ถึงบริการทางการแพทย ์เน่ืองจาก

ค่าบริการท่ีเพิ่มข้ึน ดงันั้น ผลกระทบท่ีส าคญัอาจมาจากจ านวนบุคลากรทางดา้นสาธารณสุขท่ีไม่เพียงพอใน

ประเทศไทย ไม่ใช่สัดส่วนหุน้ส่วนต่างชาติท่ีเพิ่มข้ึน 

 

3. ภาคโรงพยาบาลควรปรับตัวอย่างไร 

 ภาคโรงพยาบาลควรใหค้วามส าคญักบัโอกาสท่ีเกิดจาก AEC ในการปรับปรุงและเสริมสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขนั 
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โอกาส 

1) การเพิม่ขึน้ของจ านวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศต่างๆ ซ่ึงจากการคาดการณ์ของสหประชาชาติ 

จ  านวนประชากรผูสู้งอายจุะเพิ่มข้ึนถึง 15% ในปี 2025 และ 22% ในปี 2050 โดยสิงคโปร์จะมี

สัดส่วนของประชากรผูสู้งอายมุากท่ีสุด ตามดว้ยไทย ดงันั้น แนวโนม้น้ีจะก่อใหเ้กิดความตอ้งการ

บริการทางการแพทยท่ี์เพิ่มข้ึนในอาเซียน 

2) ภาคโรงพยาบาลทีไ่ม่ได้รับการพฒันาในอนิโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ ลาว กมัพูชา และพม่าเน่ืองจาก

ประเทศเหล่าน้ียงัคงใหค้วามส าคญักบัการสาธารณสุขนอ้ยเม่ือเทียบกบัมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย 

ดงัจะเห็นไดจ้ากสัดส่วนของจ านวนเตียงในโรงพยาบาลต่อจ านวนประชากร ตวัอยา่งเช่น ใน

ฟิลิปปินส์ มีจ  านวนเตียงในโรงพยาบาลคิดเป็นสัดส่วน 5 เตียงต่อผูป่้วย 10,000 คน ซ่ึงเป็นสัดส่วน

ท่ีนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัประเทศอยา่งสิงคโปร์ท่ีมี 32 เตียง ต่อผูป่้วย 10,000 คน ส าหรับภาค

โรงพยาบาลของไทยนั้น จะสามารถขยายบริการทางการแพทยผ์า่นการลงทุนในประเทศอ่ืนๆ เช่น 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว กมัพชูา และพม่า เพื่อรักษาโอกาส 

 

3) การลงทุนในบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะโรคหัวใจ การลงทุนเพื่อสร้างศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะ

ทางดา้นเวชศาสตร์เก่ียวกบัหวัใจ หรือโรคหวัใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ โรคหวัใจขาดเลือดและ
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โรคหวัใจโตจากโรคความดนัโลหิตสูงจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของไทย

ภายใต ้AEC เน่ืองจากโรคหวัใจเป็นสาเหตุหลกัของการเสียชีวติในประชากรอาเซียน 

 โดยสรุป ไทยอาจจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการเพิ่มข้ึนของหุน้ส่วนต่างชาติมากนกั แต่อาจไดรั้บ

ผลกระทบจากการขาดจ านวนบุคคลากรทางการแพทย ์แต่ไทยยงัสามารถไดป้ระโยชน์จากโอกาสท่ีเกิดข้ึน

ดว้ยการขยายการลงทุนไปยงัประเทศต่างๆ ท่ียงัไม่ไดพ้ฒันาภาคโรงพยาบาล เช่น ลาว กมัพชูา พม่า 

อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ พร้อมกบัการก่อตั้งศูนยเ์วชศาสตร์หวัใจเพื่อรองรับความตอ้งการท่ีมีมากข้ึน 

บทที่ 5  

ภาคธุรกจิควรปรับตัวอย่างไร 

1. AEC จะท าให้สภาพแวดล้อมทางธุรกจิเปลีย่นแปลงไปอย่างไร 

 AEC จะก่อให้เกดิตลาดเดียวและเขตการผลติเดียว ซ่ึงธุรกจิต่างๆ ควรปรับตัวให้สอดคล้องเพือ่เกบ็

เกีย่วผลประโยชน์สูงสุดจาก AEC ธุรกิจต่างๆ ควรต่ืนตวักบัแนวโนม้และโอกาสท่ีเกิดจาก AEC เพื่อให้

ไดรั้บผลประโยชน์โดยการพฒันาขีดความสามารถท่ีจะขยายโอกาสทางธุรกิจ 
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2. AEC จะส่งผลกระทบต่อธุรกจิต่างๆ อย่างไร 

 ธุรกจิต่างๆ จะประสบกบัการเปลีย่นแปลงของตลาดเมื่อมีการจัดตั้งตลาดเดียวอาเซียน ซ่ึง

หมายความว่าวธีิการเดิมๆ ในการท าธุรกจิจะไม่สามารถก่อให้เกดิผลก าไรได้เช่นเดิม เน่ืองจากแนวโน้มและ

โอกาสที่แตกต่างกนัจะเกดิขึน้ภายใต้ AEC  

แนวโน้มหลกั 3 ประการ 

1) การกระจุกตัวของการผลติในฐานการผลติทีม่ีวตัถุดิบและตลาด โดยการกระจุกตวัของการผลิตใน

ฐานการผลิต ท่ีมีศกัยภาพทางดา้นวตัถุดิบและตลาดจะเพิ่มสูงข้ึน คลา้ยกบัการท่ีบริษทัผูผ้ลิตรถ

กระบะเลือกประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางระดบัภูมิภาค 

2) การสามารถค้าบริการที่แต่เดิมไม่สามารถท าได้ บริการใหม่ๆ โดยเฉพาะบริการท่ีเดิมไม่สามารถซ้ือ

ขายได ้(Non-Tradable) เช่น บริการโรงพยาบาล บริการจดังานแต่งงาน และบริการบา้นพกัคนชรา 

จะสามารถไปเปิดคา้บริการเหล่าน้ีในประเทศอ่ืนในอาเซียนได ้ดงันั้น ไทยสามารถใชบ้ริการใหม่ๆ 

ประเภทน้ีเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียวได ้

3) การเกดิขึน้ของชนช้ันคนท างานในต่างประเทศในหมู่ชาติอาเซียน ชนชั้นผูท้  างานในต่างประเทศใน

อาเซียนซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ยแรงงานฝีมือจากประเทศท่ีมีระดบัการพฒันาสูงกวา่ เช่น 

สิงคโปร์ จะเกิดข้ึน และท าใหต้ลาดปัจจุบนักลายเป็นหน่ึงในมหาอ านาจท่ีก าลงัซ้ือสูงเฉกเช่นการท่ี

ตลาดบริการทางการแพทยข์องไทยก าลงัไดรั้บผลประโยชน์จากกลุ่มคนท่ีมีฐานะจากต่างประเทศท่ี

เขา้มาท างานในไทย 

โอกาสหลกั 3 ประการ 

1) การเปลีย่นแปลงเชิงพฤติกรรมในอาเซียน ประชากรในอาเซียนจะเสียค่าใชจ่้ายส าหรับการศึกษา

ของบุตรหลานและกิจกรรมเวลาวา่ง เช่น การไปเท่ียวพกัผอ่น เพิ่มมากข้ึน โดยตวัอยา่งของดชันีช้ี

วดัหน่ึง ไดแ้ก่ จ  านวนนโยบายของสิงคโปร์ท่ีเนน้เสริมสร้างการพฒันาทรัพยากรมนุษยผ์า่นการ

แข่งขนัทางการศึกษา และการเพิ่มข้ึนของอตัราการท่องเท่ียวภายในอาเซียนเฉล่ีย 7% ต่อปี ในรอบ 

8 ปีท่ีผา่นมา 
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2) การเปลีย่นแปลงด้านประชากรในอาเซียน โดยกลุ่มประชากรรุ่นใหม่ท่ีมีฐานะปานกลาง ซ่ึงใชจ่้าย

ไปกบัโทรศพัทมื์อถือ คอนโดมีเนียม และการช็อปป้ิงจะเพิ่มมากข้ึน ในขณะท่ีกลุ่มประชากร

ผูสู้งอายจุะเพิ่มข้ึนเช่นกนั 

3) ปัจจัยเฉพาะแต่ละประเทศ ปัจจยัเฉพาะต่างๆ ของแต่ละประเทศ เช่น อินโดนีเซียมีจ านวน

ประชากรมุสลิมมากท่ีสุด โดยเป็นตลาดน าเขา้ส าคญัของอาหารฮาลาล และประชากรมุสลิมใน

มาเลเซียมีอ านาจซ้ือสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัสามในหมู่ประชากรมุสลิมทัว่โลก 

3. ธุรกจิต่างๆ ควรปรับตัวอย่างไร 

 เพือ่ขยายธุรกจิในยุคของ AEC ซ่ึงมีปริมาณผู้บริโภคจ านวนมาก ธุรกจิต่างๆ ควรค านึงถึงการ

แสวงหาและเสริมสร้างจุดแข็งของตน 

ประเทศไทย 

1) การเสริมสร้างเพือ่รองรับแนวโน้มและโอกาสใหม่ๆ ไทยมีศกัยภาพในการเจาะกลุ่มประชากร

ผูสู้งอายใุนอาเซียนซ่ึงจะมีจ านวนเพิ่มข้ึนจากปัจจุบนั 9% เป็น 12% ในอีก 10 ปีขา้งหนา้เน่ืองจาก

ไทยมีช่ือเสียงและมีขีดความสามารถทางดา้นบริการสาธารณสุข รวมทั้งโรงพยาบาลและบุคลากร

ทางการแพทย ์การเสริมสร้างแบรนดโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่ การบริหารจดัการโรงแรมในระดบัภูมิภาค

เป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีไทยสามารถขยายไปได ้โดยมีการคาดการณ์วา่การท่องเท่ียวภายในอาเซียนจะ

เพิ่มข้ึนเฉล่ีย 8% ต่อปี ในอีก 20 ปีขา้งหนา้ 

2) การน าเอาจุดแข็งทีม่ีอยู่ออกมาใช้ ธุรกิจท่องเท่ียวและสปาของไทยมีรายไดห้ลกัมาจากนกัท่องเท่ียว

ต่างชาติมากกวา่ประเทศอาเซียนอ่ืนๆ ดงันั้น ไทยสามารถขยายอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวผา่น

เครือข่ายของตวัแทนบริษทัท่องเท่ียวในประเทศอาเซียนอ่ืนๆ หรือการจดัตั้งสาขาท่ีต่างประเทศ 

เพื่อเพิ่มสัดส่วนผลก าไร นอกจากน้ี ภาคโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการผลิตอาหารและ

ช้ินส่วนยานยนตข์องไทยยงัมีสัดส่วนการส่งออกสูงสุด โดยคิดเป็น 77% ของการผลิตอาหาร และ 

61% ของการผลิตยานยนตแ์ละช้ินส่วน ดงันั้น ไทยควรใหค้วามส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพของ

แรงงาน และขยายการผลิตรถยนตเ์พื่อส่ิงแวดลอ้ม  

 โดยสรุป อุปสรรคท่ีธุรกิจต่างๆ ประสบอาจจะไม่ใช่การแสวงหาตลาด แต่เป็นการแสวงหาวธีิท่ีจะ

เจาะตลาดซ่ึงมีการแข่งขนัสูงอนัเกิดจากการน าเอาขีดความสามารถหลกัๆ มาใช ้


