
Seize the Moment
เราจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน



สถานการณ์ของ

ไทยในอนาคต
เมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน 
เศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้น
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
•	 ประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่	(กัมพูชา	ลาว	เมียนมาร์	เวียดนาม)	ต้องเสียภาษีนำาเข้าเฉลี่ย 2.6% ส่วนประเทศสมาชิกอาเซียน

เดิม	(ไทย	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	สิงคโปร์	บรูไน)	ไดล้ดภาษีเหลือเฉลี่ย 0.5% ตั้งแต่ต้นปี 2553*
•	 ประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านการเป็นเมืองท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวตะวันตกและเอเชียตะวันออก
•	 ประชาชนมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเพื่อนบ้านประเทศอาเซียนค่อนข้างน้อย

•	 สมัครงานในประเทศอาเซียนลำาบาก	มีปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
•	 ลดอัตราภาษีนำาเข้าเหลือร้อยละ 0 ยกเว้นสินค้าอ่อนไหว	(ร้อยละ	0-5)	และอ่อนไหวสูง	(ตามที่สมาชิกตกลงกัน)	บางรายการ
•	 ประเทศสมาชิกอาเซียน	รวมถึงประเทศอื่น	ๆ	จะใช้เงินลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น
•	 เมื่อมีนักท่องเที่ยวชาวอาเซียนเพิ่มขึ้น	รายได้จากการท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
•	 มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมระหว่างประเทศให้เจริญขึ้น
•	 การกระจายข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศอาเซียนมีมากขึ้น	ได้รู้จักประเทศเพื่อนบ้านอย่างลึกซึ้ง
•	 สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานไปประกอบวิชาชีพในอาเซียนได้มากและสะดวกกว่าเดิม 

ที่มา	:	*	ไทยรัฐออนไลน์

          

กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสินค้าและ
บริการ / มีการแปรรูปสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
•	 การผลิตยึดถือปริมาณ	มากกว่าจะเน้นการสร้างแบรนด์	(Branding)	หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า
•	 สินค้าการเกษตร	นิยมขายของสดมากกว่าแปรรูป	
•	 การบริการและการท่องเที่ยว	สร้างเม็ดเงินมหาศาลให้แก่ประเทศไทย
•	 จุดแข็งของวงการอุตสาหกรรมไทยอยู่ที่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง	(ยานยนต์	อิเล็กทรอนิกส์)	อุตสาหกรรมที่

มีมูลค่าเพิ่มจากการออกแบบ	(แฟชั่น	เฟอร์นิเจอร์)	และอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าจำาเป็น	(แปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตร	อุปโภคบริโภค	วัสดุก่อสร้าง)

ที่มา	:	ศูนย์ข้อมูลความรู้	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
•	 เวทีการส่งออกจะมีการแข่งขันสูงขึ้น	ประเทศเพื่อนบ้านอาจชิงชัยเป็นเจ้าสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรม
•	 ไทยอาจสูญเสียส่วนแบ่งภาคบริการ	เช่น	การเงิน	ธนาคาร	ประกันภัย	โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์	การค้าปลีก-ค้าส่ง	

และโลจิสติกส์ให้คู่แข่งสำาคัญอย่างสิงคโปร์ที่มีศักยภาพด้านบริการสูงที่สุดในอาเซียน
•	 อุตสาหกรรมที่ไทยน่าจะได้รับประโยชน์คือ	อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีช้ันสูง	อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มจากการออกแบบ			

และอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าจำาเป็น
•	 ภาคบริการที่ไทยได้เปรียบ	คือ	การท่องเที่ยว	การบริการสุขภาพและความงาม	การบริการธุรกิจ	การก่อสร้างและออกแบบ



กระจายความเจริญด้วยการเดินทางท่ีง่ายดายย่ิงข้ึน
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
•	 การเดินทางภายในประเทศ โดยเฉพาะทางบกยังมีความล่าช้า	ระบบรถไฟของไทยยังคงใช้หัวรถจักรและรางแบบเก่า	
•	 การเดินทางระหว่างประเทศอาเซียน	คือ	ทางเครื่องบิน	เรือสินค้า	หรือขับรถผ่านชายแดนยังมีกฎระเบียบที่ยากลำาบาก
•	 มีท่าเรือแหลมฉบัง	เป็นประตูการค้าทางทะเลสำาคัญ
•	 สนามบินสุวรรณภูมิ	ท่าอากาศยานนานาชาติของไทย	รองรับผู้โดยสารได้	45	ล้านคนต่อปี
•	 บัตรโดยสารเครื่องบินสำาหรับเดินทางภายในอาเซียนมีราคาแพง

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
•	 มีโครงการเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมของไทย	อาทิ	รถไฟความเร็วสูงจำานวน	5	เส้นทาง	ได้แก่	

กรุงเทพฯ-เชียงใหม่	,	กรุงเทพฯ-นครราชสีมา	,	กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี	,	กรุงเทพฯ-ระยอง	และกรุงเทพฯ-สุไหง-โกลก*
•	 เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างประเทศด้วยถนนสายใหม่ “ทางหลวงอาเซียน” (ASEAN	Highway	Network	Project)	

เชื่อมเมืองต่อเมือง	ประเทศต่อประเทศ	ทั้งเหนือ	ใต้	ออก	ตก	ถึง	23	สาย	และตัดผ่านประเทศไทยมากถึง	12	สาย	โดยสาย
ที่สำาคัญได้แก่	เส้นทางหมายเลข	3A	(R3A)	ที่เชื่อมโยงระหว่างจีน-ลาว-ไทย	ตรงจากกรุงเทพฯ	สู่แคว้นสิบสองปันนา					
นครคุนหมิง	ประเทศจีน*

•	 มีความร่วมมือระหว่างท่าเรือแหลมฉบังของไทย กับท่าเรือสำาคัญต่าง ๆ ในประเทศอาเซียน เพื่อเพิ่มความสะดวกและ
ประหยัดในการขนส่งสินค้า

•	 สนามบินสุวรรณภูมิ ยกระดับเป็น “ศูนย์กลางธุรกิจการบินอาเซียน” (ASEAN	Hub	Airport)	พัฒนาสนามบิน
สุวรรณภูมิ	ระยะที่	2	ให้รองรับผู้โดยสารได้	60	ล้านคนต่อปีและเพิ่มส่วนต่อขยายแอร์พอร์ตลิงค์	สายดอนเมือง-
สุวรรณภูมิ	เพื่ออำานวยความสะดวกในการเดินทาง**

•	 บัตรโดยสารเครื่องบินสำาหรับเดินทางในประเทศอาเซียนราคาถูกลง	มีสายการบินต้นทุนตำ่า	(Low	Cost	Airlines)								
เข้าแข่งขันเพิ่มขึ้น

ที่มา	:	*	เอกสาร	“สร้างอนาคตไทย	Thailand	Connectivity	2020”

		 	**	ประชาชาติธุรกิจ

พัฒนาสังคมให้ก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรม ICT
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
•	 โครงข่ายโทรคมนาคมและเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศของไทยยังไม่ได้มาตรฐาน	อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมี

ความเร็วเฉลี่ยน้อยกว่าประเทศอื่น	เพิ่งได้รับสัมปทาน	3G	ไม่นานมานี้
•	 ติดตามความเคลื่อนไหวตลาดเศรษฐกิจต่างประเทศ	เพียงแค่ตลาดใหญ่	ๆ	มักละเลยความสนใจเศรษฐกิจเพื่อนบ้านอาเซียน
•	 ขาดความรู้รอบตัว	ด้านวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศเพื่อนบ้าน
•	 ยังมีประชากรไทยจำานวนมากที่ไม่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	ICT

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
•	 มีการรวมกลุ่ม	กำาหนดทิศทางกิจกรรมความร่วมมือด้าน	ICT	ภายในอาเซียนผ่านโครงการจัดทำาแผนแม่บทเทคโนโลยีและ

การส่ือสารอาเซียน	(ASEAN	ICT	MASTERPLAN	2015)	และอนุมัติการสนับสนุนเงินจากกองทุน	ASEAN	ICT	Fund*
•	 แต่ละประเทศในอาเซียน	มีจุดแข็งทาง	ICT	ต่างกัน	การเปิดประชาคมอาเซียน	ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนนวัตกรรม

เทคโนโลยีระหว่างประเทศ เพื่อผนึกกำาลังสู้กับยักษ์ใหญ่	IT	อย่างจีนและอินเดียในตลาดโลก**
•	 เพิ่มรายได้การส่งออกอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ในไทย	และพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น	
•	 ใช้ ICT เป็นสื่อกลางวางยุทธศาสตร์ดำาเนินการส่งเสริมกองทุนและพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ***	

รวมถึงกระจายความรู้ต่าง	ๆ	เกี่ยวกับประเทศอาเซียนในลักษณะ	“รู้เขา	รู้เรา”

ที่มา	:	*	กระทรวงไอซีที
		 	**	เว็บไซต์ข่าวไทย	thumbsup.tn.th
		 	***	เอกสารดาวน์โหลด	“7	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”,	
		 						สำานักงานเลขานุการกรรมการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ	



เพิ่มความหลากหลายทางเชื้อชาติ
และวัฒนธรรมในสังคม
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
•	 คนไทยส่วนใหญ่ทำางานในประเทศไทย			
•	 หลักสูตรการศึกษาภาคอินเตอร์ (ภาษาอังกฤษ)	ในประเทศไทยมีน้อย	และบางหลักสูตรไม่ได้มาตรฐานสากล 

นักเรียนนักศึกษาหลักสูตรอินเตอร์ส่วนใหญ่เป็นชาวไทย
•	 คนไทยส่วนใหญ่ยังมีทักษะภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ
•	 การเดินทางเข้าออกประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างลำาบาก	มีทั้งปัญหาชายแดนและเอกสารเข้าเมือง
•	 คนไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
•	 ชาวต่างชาติอาจเข้ามาทำางานในประเทศไทยมากขึ้น	นักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น	เพราะผ่านเข้าเมืองง่ายขึ้น
•	 มีการเปิดหลักสูตรการศึกษาภาคอินเตอร์ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น	ดึงดูดให้นักเรียนนักศึกษาต่างชาติเข้ามา

เรียนในประเทศไทย
•	 มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรวิชาการระหว่างประเทศ	เพิ่มศักยภาพการถ่ายทอดความรู้
•	 เมื่อมีชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น	ก็ช่วยส่งเสริมใหป้ระเทศไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ได้เรียนรู้

นวัตกรรมใหม่	ๆ	อยู่เสมอ
•	 มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์	สังคม	และวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก		

มีการเพิ่มหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียนในโรงเรียน

ที่มา	:	ศูนย์ข้อมูลความรู้	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ที่มา	:	
-	เอกสารดาวน์โหลด	“อาเซียนกับการพัฒนาของประเทศไทย”	กลุ่มงานองค์ความรู้ไมซ์	สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ”
-	เอกสารดาวน์โหลด	“อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้การค้าเสรี	หลังปี	2558”	สำานักธุรกิจบริหารและโลจิสติกส์การค้า	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์”

มีกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐานสากล
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
•	 กฎการลงทุนของแต่ละประเทศแตกต่างกันไป ตาม

ระบอบการปกครอง	ศาสนา	และวัฒนธรรม
•	 บางประเทศมีกฎเลือกปฏิบัติต่อคนในชาติ	รวมไปถึง

มาตรการกีดกันการลงทุนของต่างชาติ	กำาหนดเงื่อนไข	
การลงทุนที่ไม่เท่าเทียม

•	 กฎหมายและระเบียบของบางประเทศ	ไม่ชัดเจนโปร่งใส		
มีการเปล่ียนแปลงข้อกฎหมายบ่อยจนผู้ลงทุนขาดความ
ม่ันใจ	

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
•		 ทุกประเทศมีการปรับปรุงกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และ

มาตรฐานให้สอดคล้องกันมากขึ้น	เพื่อความสะดวกใน
การดำาเนินธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ

•	 ลด/เลิก มาตรการกีดกันการค้า ยกเลิกหรือผ่อนคลาย 
ข้อจำากัดทางธุรกรรมต่าง	ๆ	เพื่อรองรับการเป็นตลาดและ
ฐานการผลิตเดียว

ที่มา	:	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล	SMEs	Knowledge	Center	ปี	2554



บทบาทจังหวัด
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• เมืองยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำาคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• พัฒนาเป็นเมืองศูนย์กลางของอาเซียน (AEC City) ซ่ึงจะเป็นศูนย์กลางการค้า    

การลงทุนและบริการของไทย ตลอดจนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอาเซียน 
• ทำาหน้าที่เสมือนประตูของอินโดจีน โดยใช้ประโยชน์จากชัยภูมิที่ตั้งซึ่งอยู่ในแนว 

ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตก (East-West Economic Corridors) 
เชื่อมโยงพื้นที่ตะวันออกจากเวียดนามบนเส้นทาง R9 ผ่านลาว ไทย สู่เมียนมาร์*

เศรษฐกิจ
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• เมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ มีรายได้ต่อหัวของประชากร 81,884 บาท สูงที่สุด           

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

• ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว แหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำาคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย     
มันสำาปะหลัง และยางพารา

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจเพื่อแข่งขันในเวทีอาเซียน
• เชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อลดต้นทุน รวมถึงเพิ่ม/ขยายช่องทางการตลาด
• จัดตั้งศูนย์กลางบริการข้อมูลเพื่อให้คำาปรึกษา แก้ปัญหา และสร้างความพร้อม      

ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่

การพัฒนาที่ดิน 
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• เป็นศูนย์กลางชุมทางในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• ราคาประเมินที่ดินในจังหวัดสูงขึ้นกว่าเดิมเกือบเท่าตัว***  

เป็นเป้าหมายการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การค้า        
ขนาดใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรม

การพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุข
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• มีศักยภาพท่ีจะเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาและสาธารณสุข เพราะมีสถาบันการศึกษา

ที่มีคุณภาพ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพ 
กว่า 32 แห่ง

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• พัฒนาด้านการศึกษาด้วยความร่วมมือในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะความร่วมมือ

จากจีน  อาทิ การตั้งสถาบันขงจื่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการครูสอนภาษาจีน
อาสาสมัครภายใต้ความร่วมมือระหว่างจีน-ไทย เป็นต้น

การคมนาคม-ขนส่ง 
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• การเดินทางด้วยรถยนต์ รถสาธารณะ และรถไฟ

• การคมนาคมทางอากาศ

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• เป็นศูนย์กลางโลจิสติกสข์องอาเซียน
• พัฒนาระบบรถไฟรางคู่ สายชุมทางจิระ-ขอนแก่น  

ระยะทาง 185 กิโลเมตร รวมถึงรถไฟความเร็วสูง  
สายกรุงเทพ-หนองคาย ระยะทาง 615 กิโลเมตร 

* หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
** หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 7 มกราคม 2557
*** เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยเสรี http://www.thaisaeree.com

รู้หรือไม่ ขอนแก่น
จะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน 



รู้หรือไม่ สงขลา 
จะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน 

บทบาทจังหวัด
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• เมืองหลวงเศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่าง

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• พัฒนาเป็นศูนย์กลางการบริการหลัก ซ่ึงจะเป็นแกนของฐานเศรษฐกิจและบริการ   

ทางสังคมของประเทศ
• มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอำานวยความสะดวกทางการค้า เพ่ือให้สงขลา       

ทำาหน้าที่เป็นประตูทางการค้า (Gate Way) ของไทยสู่อาเซียน เน้นการพัฒนาเมือง          
ทั้งในเชิงกายภาพ ชุมชน และการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ

เศรษฐกิจ
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• มีด่านศุลกากรสะเดา ซ่ึงมีความสำาคัญอย่างมากในการเช่ือมโยงสู่อาเซียน                  

เป็นข้อต่อที่สำาคัญของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
• เป็นเมืองท่ีมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าอัตราเฉล่ียท่ัวประเทศถึง 3%
• คาดการณ์ว่าปี 2563 สงขลามีแนวโน้มมูลค่าการใช้จ่ายมากกว่า 50,000 ล้านบาท 

เน่ืองจากรายได้ของจังหวัดสูงข้ึน ทำาให้ความสามารถในการใช้จ่ายมีมากข้ึน*

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• จะมีการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่เป็นด่านท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย พ้ืนท่ีโครงการ

แล้วเสร็จรวมกว่า 661 ไร่ เช่ือมโยงกับโครงการสร้างมอเตอร์เวย์สะเดา-หาดใหญ่ เป็น
ขุมทองการค้าชายแดนแห่งใหม่ของประเทศ**

• กำาลังซ้ือเพ่ิมสูงข้ึน ดึงดูดความสนใจของบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า  
ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ให้เข้ามาลงทุนเพ่ิมข้ึน

• ความเปล่ียนแปลงท่ีกำาลังจะเกิดข้ึน ทำาให้ร้านค้าปลีกเดิมและผู้ประกอบการรายใหญ่  
ที่มีอยู่แล้วจะต้องปรับกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

• มีการลงทุนด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างก้าวกระโดด

การท่องเที่ยว
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• หาดใหญ่เมืองท่องเที่ยวหลักที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับกลุ่มประเทศอาเซียน 

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• วางยุทธศาสตร์ด้านการตลาดท่องเท่ียวเชิงรุก พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม

ทางการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ให้แก่สินค้าการท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว 

• มีแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ๆ เกิดข้ึนเพ่ือรองรับความต้องการท่ีเพ่ิมข้ึน อาทิ โครงการ
ตลาดน้ำาหาดใหญ่ บนพื้นที่กว่า 72 ไร่ จะเป็นตลาดน้ำาที่ใหญ่และสวยที่สุดใน
หาดใหญ่***

การคมนาคม-ขนส่ง 
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• การเดินทางด้วยรถยนต์ รถสาธารณะ รถไฟ
• การคมนาคมทางน้ำา
• การคมนาคมทางอากาศ

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่ 

ภายในภูมิภาคของประเทศ ผ่านการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูง
กรุงเทพฯ-หัวหิน-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 982 กิโลเมตร

• โครงการมอเตอร์เวย์หาดใหญ่-ด่านสะเดา ระยะทาง 57.5 กิโลเมตร    
ช่วยส่งเสริมและพัฒนาระบบทางหลวงที่อำานวยความสะดวกแก่ระบบ 
การขนส่งและนักท่องเที่ยว

ที่มา :  * SCB Economic Intelligence Center (EIC)
   ** หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 
   *** เว็บไซต์ สมิหลาไทม์ http://www.samilatimes.co.th



รู้หรือไม่ เชียงใหม่
จะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน 

บทบาทจังหวัด
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• เมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคเหนือ

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• พัฒนาเป็นศูนย์กลางการบริการหลัก ซ่ึงจะเป็นแกนของฐานเศรษฐกิจและบริการ

ทางสังคมของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอาเซียนตอนบน
• ปรับผังเมือง เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม

ขนส่งของรัฐบาล และช่วยลดผลกระทบ รวมถึงเป็นการใช้ประโยชน์จากท่ีดินได้คุ้มค่า

เศรษฐกิจ
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• เมืองที่มีความเติบโตทางเศรษฐกิจดี

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจเพื่อแข่งขันในเวทีอาเซียน
• วิสาหกิจของภาคธุรกิจต่าง ๆ รวมตัวเป็นเครือข่ายความร่วมมือ (Cluster) 

เพื่อสานประโยชน์ 
• มศีูนย์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ (Knowledge Sharing) เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ 

อย่างเป็นระบบ รวมถึงวิเคราะห์/ประเมินสถานการณ์ปัญหาธุรกิจที่จะเกิดขึ้น*
• มกีองทุนตั้งตัว เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)          

เข้าถึงการบริการเงินทุนและแหล่งความรู้ ช่วยเพ่ิมผู้ประกอบการใหม่ท่ีมีศักยภาพ

การท่องเที่ยว
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• การท่องเที่ยวเชียงใหม่เติบโตดีที่สุดในรอบ 3 ปีในปี 2557

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• พัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางท่องเท่ียว (Hub) ภาคเหนือและเป็นประตูสู่ล้านนา**
• พัฒนามาตรฐานสินค้าการท่องเที่ยว และมาตรฐานการบริการ เน้นเจาะตลาด 

ลูกค้ากลุ่ม A ถึง A+
• พัฒนาพ้ืนท่ีริมแม่น้ำาปิง (ช้างคลาน, ตรอกเล่าโจ๊ว, ย่านวัดเกตุ) ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมี

ชุมชนชาวมุสลิม ฮินดู อินเดีย จีนตะวันตก ชาวพื้นถิ่น ชาวเมียนมาร์ ฯลฯ ให้เป็น 
World Heritage of Inner Old Chiang Mai เน้นความเป็นชุมชนนานาชาติ 
สร้างจุดขายใหม่รองรับนักท่องเที่ยว***

• พัฒนาสินค้าหัตถกรรม-ของท่ีระลึก ท่ีเช่ือมโยงมรดกโลกในลักษณะ Chiang Mai 
Luxury Brand

• ฟื้นฟยู่านการค้าพาณิชยท์ี่สำาคัญของจังหวัดให้เป็นแม่เหล็กใหม่เพื่อดึงดูด     นัก
ท่องเที่ยวและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับอาเซียน

การคมนาคม-ขนส่ง 
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• การเดินทางด้วยรถยนต์ รถสาธารณะ รถไฟ และเครื่องบิน

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงพ้ืนท่ี 
    ภายในภูมิภาคของประเทศ ผ่านการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูง 

เส้นทางสายกรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เชียงใหม่ ระยะทาง 745 กิโลเมตร
• เพิ่มเส้นทางการคมนาคมขนส่ง เช่น เพิ่มบริการสายรถทัวร์  

ไปยังกาญจนบุรี นครพนม และหนองคาย 

ด่านชายแดน-ด่านการค้า
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• มีจุดผ่านแดนไปยังประเทศเมียนมาร์ 2 จุด คือ จุดผ่อนปรนหลักแต่ง

และกิ่วผาวอก  ในปี 2540-2545 ช่องทางการค้าทั้งสองมีมูลค่า 
การค้าปีละประมาณ 300 ล้านบาท น่าเสียดายที่ด่านถูกปิดตั้งแต่ 

ปี 2545****

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• ใชก้ารท่องเที่ยวนำาการค้าชายแดนสนับสนุนการเปิดเส้นทาง

ประวัติศาสตร์ไปยังจุดผ่านแดน ชายแดนไทย-เมียนมาร์ เพื่อเพิ่ม
ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและการค้า

ที่มา :   
*, ** เว็บไซต์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
*** หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 10 มกราคม 2557
**** หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ ฉบับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556



รู้หรือไม่ ชลบุรีี 
จะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน 

บทบาทจังหวัด
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• เมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันออก

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• พัฒนาเป็นศูนย์กลางการบริการหลัก ซ่ึงจะเป็นแกนของฐานเศรษฐกิจและบริการ          

ทางสังคมของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งภูมิภาค
เศรษฐกิจ
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• เมืองท่ีมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าอัตราเฉล่ียท่ัวประเทศ

ถึง 3%
• คาดการณ์ว่าปี 2563 ชลบุรีมีแนวโน้มมูลค่าการใช้จ่ายมากกว่า 

50,000 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ของจังหวัดสูงขึ้น ทำาให ้
ความสามารถในการใช้จ่ายมีมากขึ้น*

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• กำาลังซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นจะดึงดูดความสนใจของบริษัทค้าปลีก 

ขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่            
ให้เข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น

• ความเปลี่ยนแปลงที่กำาลังจะเกิดขึ้น ทำาให้ร้านค้าปลีกเดิมและ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ท่ีมีอยู่แล้วจะต้องปรับกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขัน

การพัฒนาที่ดินและผังเมือง
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• เป็นศูนย์กลางการจ้างงานและเป็นตลาดแรงงานขนาดใหญ่  

ทำาให้มีความต้องการด้านที่พักอาศัยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง**

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• ปรับผังเมืองเพ่ือรองรับการย้ายฐานของผู้ประกอบการและแรงงาน 

เพิ่มมาตรการรักษาสภาพแวดล้อมและป้องกันปัญหาอุทกภัย เช่น 
กำาหนดให้มีพ ื้นที่โล่ง แหล่งน้ำา แนวน้ำาท่วมหลาก รวมทั้งให้เพิ่ม  
พื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำาคลองหลวง อำาเภอเกาะจันทร์ เป็นพื้นที่
รองรับน้ำา

• ผู้ย้ายถ่ินฐานเข้ามาทำางานมีแนวโน้มจะเป็นผู้เช่าพักมากกว่าผู้ซ้ือ  
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบที่พักอาศัยให้เช่า (Rental Market)    
จะเป็นธุรกิจที่น่าลงทุน

การคมนาคม-ขนส่ง 
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• การคมนาคมทางน้ำาที่มีประสิทธิภาพจากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล         

ภาคตะวันออก มี ‘ท่าเรือแหลมฉบัง’ ท่าเรือน้ำาลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งได้รับฉายาว่าเป็น  “A World Class Port” ***

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการปรับปรุงท่าเรือ    

น้ำาลึกแหลมฉบัง ซึ่งมีข้อได้เปรียบในลักษณะเป็น ท่าเรือที่มีดินแดนหลังท่า      
(Hinterland) ขนาดกว้างใหญ่ ทำาให้มีศักยภาพในการพัฒนาเป็น “Gateway Port”  
และในอนาคตจะมีการดึงประเทศเพื่อนบ้านทั้งเมียนมาร์ ลาว  กัมพูชา  และมาเลเซีย  
มาเป็น Hinterland ของท่าเรือแหลมฉบัง

• พัฒนาบริเวณโดยรอบท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นเขตเศรษฐกิจแหลมฉบัง ซึ่งมีการ
พัฒนาที่พักอาศัย สาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง นิคมอุตสาหกรรม ตลอดจน
ศูนย์ราชการ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่สำาคัญในอนาคต

• เกิดการเชื่อมต่อความร่วมมือกับท่าเรือทวาย โครงการใหญ่ของประเทศเมียนมาร์ 
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงพื้นที่ คือ ทวาย-กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-ชลบุรี (แหลมฉบัง) 
รวมระยะทาง 400 กิโลเมตร****

• การสร้างเส้นทางรถไฟขนส่งที่มีความพร้อมที่สุด ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพ-ชลบุรี 
เชื่อมระหว่างกรุงเทพกับท่าเรือน้ำาลึกแหลมฉบัง โครงสร้างหลักของรถไฟสามารถ
ขนส่งได้มากถึง 816 TEU (หน่วยเทียบเท่ากับตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐานความยาว 
20 ฟุต) วันละ 12 เที่ยว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า*****

การท่องเที่ยว 
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ได้รับคัดเลือกเป็น               

‘สถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกลำาดับที่ 12’

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• พัฒนาโครงการสร้างระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะ และระบบจัดการจราจรที่

มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานเมืองท่องเที่ยว ด้วยการนำาเทคโนโลยีระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์ มาใช้แก้ปัญหา******

ที่มา :  *, **, ***** SCB Economic Intelligence Center (EIC)
   *** เว็บไซต์ http://www.chonburi.go.th
   **** เว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   ****** หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555



รู้หรือไม่ สุราษฎร์ธานี 
จะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน  

บทบาทจังหวัด
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• เมืองศูนย์กลางความเจริญของภาคใต้ตอนบน

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• พัฒนาเป็นศูนย์กลางการบริการหลัก ซึ่งจะเป็นแกนของฐานเศรษฐกิจ             

และบริการทางสังคมของประเทศ 
• ปรับผังเมือง เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม

ขนส่งของรัฐบาล เช่น ก่อสร้างสนามบินที่อำาเภอดอนสักและเกาะพะงัน รวมถึง 
เตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำาหรับการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า และโรงงาน
อุตสาหกรรม

เศรษฐกิจ
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• เมืองที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศถึง 3%
• คาดการณ์ว่าปี 2563 สุราษฎร์ธานีมีแนวโน้มมูลค่าการใช้จ่ายมากกว่า 50,000 ล้านบาท 

เนื่องจากรายได้ของจังหวัดสูงขึ้น ทำาให้ความสามารถในการใช้จ่ายมีมากขึ้น*

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• กำาลังซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นจะดึงดูดความสนใจของบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่            

เช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ให้เข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น
• เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าของบริษัทขนาดใหญ่ อาทิ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ 

โลจิสติกส์ จำากัด ซ่ึงได้เปิดศูนย์กระจายสินค้าใหญ่ท่ีสุดในภาคใต้ เพ่ือเป็นฐานกระจายสินค้า
สู่ภาคใต้และประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นฐานรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พร้อมเช่ือมโยง 
สู่การแข่งขันในอาเซียน**

• ความเปลี่ยนแปลงที่กำาลังจะเกิดขึ้น ทำาให้ร้านค้าปลีกเดิมและผู้ประกอบการรายใหญ่
ที่มีอยู่แล้วจะต้องปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

การศึกษา
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

• มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและมีความ-  
หลากหลาย รวมถึงมีความพร้อมด้านบุคลากร โดยเฉพาะ
คณาจารย์ท่ีมีความเช่ียวชาญในแต่ละสาขาวิชา ทำาให้สามารถ  
สร้างองค์ความรู้และงานวิจัยให้แก่ชุมชนได้

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วางแผนจะยกระดับวิทยาเขต

สุราษฎร์ธานีให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชาชน    
ในพื้นที่ภาคใต้และอาเซียน ด้วยการพัฒนาหลักสูตร     
การเรียนการสอนด้านสาธารณสุข ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ 

    ทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนผ่านงานวิจัย ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เช่น การวิจัยเกี่ยวกับระบบพลังงาน-
ทดแทนของภาคใต้ รวมถึงการพัฒนาการใช้ประโยชน์ยางพารา  
และไม้ยางพาราอย่างครบวงจร****

การคมนาคม-ขนส่ง 
ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• การเดินทางด้วยรถยนต์ รถสาธารณะ รถไฟ เรือ และเครื่องบิน

หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
• ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง

ภาคใต้ฝ่ังตะวันออกเช่ือมสองทะเล (อ่าวไทย-อันดามัน) ทำาให้เกิด 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมใหญ่ ๆ  3 โครงการ ได้แก่
1.โครงการสร้างท่าเรือน้ำาลึก อำาเภอดอนสัก เพื่อรองรับ  

การขนส่งสินค้าให้เชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน 
2.โครงการพัฒนาระบบขนส่งเชื่อมระหว่างเส้นทาง 2 ฝั่ง

ทะเล โดยใช้รถไฟความเร็วสูง ตามแนวเส้นทางเซาธ์เทิร์น     
ซีบอร์ด เพื่อลดระยะเวลาการเดินทางคมนาคมขนส่งทางบก    
ของ 2 ฝั่งทะเล 

3. โครงการพัฒนาและก่อสร้างสนามบิน อำาเภอดอนสัก 
เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางของนักท่องเที่ยวสู่ภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน***

• มีการสร้างสนามบินที่เกาะพะงัน เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่       
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่

ที่มา :  * SCB Economic Intelligence Center (EIC)
         ** เว็บไซต์ http://www.thaibev.com
         *** หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 11 เมษายน 2555
         **** หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555



อาชีพของฉันในตลาดประชาคมอาเซียน
รู้หรือไม่? 7 วิชาชีพ และ 1 กลุ่มอาชีพใด

ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปทำางานในอาเซียนได้สะดวกขึ้น

นักสำารวจ (Surveying Qualifications) 
นักสำารวจหรือช่างสำารวจ คือผู้ที่เรียนจบด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมหรือโยธา ทำางานเกี่ยวข้อง
กับการวัด คำานวณ มุม ระยะ ระดับลักษณะและขนาดของภูมิประเทศเพ่ือช่วยหาค่าพิกัดของจุดตำาแหน่งต่าง ๆ 
วางหมุดหลักฐานหรือที่หมายในการสำารวจ ทำาบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ ได้จากการสำารวจ 
ซ่อมบำารุงเครื่องมือ ตลอดจนทำาแผนที่สำารวจและแผนภูมิงานก่อสร้าง งานเหมืองแร่ ฯลฯ เมื่อเข้าสู่อาเซียน 
สภาวิศวกรจะมีอำานาจหน้าที่รับผิดชอบกำากับดูแลการประกอบการบริการด้านสำารวจและขึ้นทะเบียน รวมถึง
ออกใบอนุญาตให้แก่นักสำารวจไทยที่ต้องการไปทำางานเป็นนักสำารวจอาเซียน

ที่มา : ข่าวการศึกษา ธนาคารกสิกรไทย

วิศวกร (Engineering Services)  
ประเทศที่มีสัดส่วนผู้ประกอบอาชีพวิศวกรมากที่สุดในอาเซียน คือ สิงคโปร์ คิดเป็น 2.1% ขณะที่เวียดนาม
มีวิศวกรมากที่สุด คือ 8 แสนคน ตามมาด้วย อินโดนีเซีย และไทยตามลำาดับ หากเปิดเสรีอาเซียน วิศวกร  
ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียน ต้องสำาเร็จระดับปริญญาทาง วิศวกรรมจากสถาบันที่ ได้รับ 
การยอมรับ มีการขึ้นทะเบียนหรือใบอนุญาตที่ยังมีผลในปัจจุบัน อีกทั้งยังต้องมีประสบการณ์ภาคปฏิบัติ         
ไม่ตํ่ากว่า 7 ปี อย่างไรก็ตาม หากวิศวกรไทยต้องการทำางานต่างประเทศก็อาจเสียเปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

นักบัญชี (Accountancy Services)  
ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีนักบัญชีมากที่สุดในอาเซียน และบุคลากรในกลุ่มอาชีพนี้ก็มีความเข้าใจเรื่อง
ประชาคมอาเซียนค่อนข้างมาก เนื่องจากมีการบรรจุเรื่องนี้ ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนของนักบัญชีไทยก็คือการใช้ภาษาอังกฤษ 
จึงจำาเป็นต้องเร่งเรียนรู้เพ่ิมเติม เพราะเม่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว นักลงทุนจะสามารถเข้ามาถือหุ้นบริษัท
บัญชีในไทยได้ถึง 70% นักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีฝีมือดีของไทยจะเป็นท่ีต้องการและอาจเกิดการแย่งตัว
หรือซื้อตัวไปทำางานในประเทศอื่นได้ 

ที่มา : DLFeSchool, Distance Learning Foundation

สถาปนิก (Architectural Services) 
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของสถาปนิกไทยในเวทีนานาชาติ คือ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบรีสอร์ท  
สถานท่ีพักอาศัย และสถานท่ีให้บริการต่าง ๆ (Residential & Hospitality) จุดแข็งข้อน้ีควรได้รับการพัฒนา
ให้สามารถสร้างแบรนด (Branding) “Thai Architect” ให้เป็นท่ีรู้จักกว้างขวางในระดับสากล พัฒนาการส่ือสาร 
ด้วยความคิดสร้างสรรค์และเน้นการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นหลัก ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อวิชาชีพสถาปนิกแล้ว 
ยังจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่ประเทศได้อีกด้วย

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
           Thailand Creative & Design Center (TCDC)

เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แรงงาน 7 วิชาชีพ และ 1 กลุ่มอาชีพต่อไปนี้  หากผ่านคุณสมบัติ
ตามที่กำาหนดไว้ระหว่างอาเซียน จะสามารถเคลื่อนย้ายไปทำางานในประเทศในแถบอาเซียนได้สะดวกขึ้น



แพทย์ (Medical Practitioners) 
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีแพทย์ภาครัฐจำานวน 21,500 คน คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากร 1 : 2,948 คน ส่วนแพทย์
ของกระทรวงสาธารณสุขมี 11,025 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 : 5,750 คน เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนมาตรฐาน
ขององค์การอนามัยโลก คือ  1 : 5,000 คน และสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรของประเทศอ่ืน ๆ แล้ว ก็ยังถือว่าดีกว่า 
ยกเว้นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล อย่างไรก็ดี เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว อาจทำาให้เกิด
ปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้การเปิดประชาคมอาเซียนอาจผลักดันให้มี
การเปิดหลักสูตรแพทย์อินเตอร์ข้ึนเพ่ือเสริมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพ (Medical Hub)

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล และข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง

พยาบาล (Nursing Services)
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านพยาบาลจำานวนมาก เนื่องจากผลิตได้ในปริมาณ 
ที่ ไม่สอดคล้องกับจำานวนประชากร รวมถึงค่าตอบแทนและสวัสดิการตำ่า ในอนาคตอาจมีความพยายาม 
เดินทางไปทำางานต่างประเทศ ทำาให้เกิดปัญหาขาดแคลนพยาบาลมากขึ้นกว่าเดิม แม้ว่าจะสามารถนำาเข้า
พยาบาลจากฟิลิปปินส์ได้ แต่พยาบาลเหล่านี้อาจกระจุกตัวอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนที่ค่าตอบแทนสูงกว่า  
ในขณะที่โรงพยาบาลของรัฐกลับไหลออกมากขึ้น
 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล และข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง

ทันตแพทย์ (Dental Practitioners)
ปัจจุบันประเทศไทยมีทันตแพทย์ประมาณ 12,000 คน แต่ก็ยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัด 
หากเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว อาชีพน้ีอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เพราะค่าตอบแทนในประเทศอ่ืน ๆ 
ยังตำา่กว่าประเทศไทย อีกท้ังยังจะถูกกีดกันด้วยข้อจำากัดทางภาษาท้องถ่ิน ท่ีสำาคัญทันตแพทย์จะต้องมีผู้ช่วย 
และเครื่องมือในการทำางาน ซึ่งหากไปทำางานในต่างประเทศจะต้องลงทุนสูงมากอาจไม่คุ้มค่า อย่างไรก็ดี    
หากทันตแพทย์จากต่างประเทศต้องการมาทำางานในประเทศไทยหรือมาศึกษาต่อ อาจมีความแตกต่าง
ในเรื่องของหลักสูตร เช่น ประเทศไทยเรียนจบหลักสูตรทันตแพทย์ภายใน 6 ปี ตามอเมริกา ในขณะที่    
มาเลเซีย สิงคโปร์ ยึดหลักสูตรอังกฤษเรียนเพียง 5 ปี

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล และข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง

กลุ่มอาชีพการบริการ / การท่องเที่ยว (Tourism)
งานในสายการท่องเที่ยวแบ่งเป็น 2 สาขาใหญ่ ๆ ได้แก่ สาขาโรงแรมและที่พัก (Hotel and Accommodation 
Services) และสาขาบริการการเดินทาง (Travel Services) ปัจจุบันประเทศไทยเป็นเมืองท่องเท่ียวอันดับต้น ๆ 
ของอาเซียน ผู้ทำาอาชีพในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีอยู่แล้ว แต่เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อาจต้องเรียนรู้ภาษาอาเซียนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มมาตรฐานการบริการ สร้าง ให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้ภาคการ
ท่องเที่ยวของไทยโดดเด่นกว่าประเทศคู่แข่ง

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

	 การเคลื่อนย้ายแรงงานโดยสะดวกเช่นนี้	 ในภาพรวมจะส่งผลดีต่อ	
ประเทศไทยไม่น้อย	 เพราะจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้สถาบันระดับ
อุดมศึกษาเร่งพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพ
ทั้ง	7	วิชาชีพ	และ	1	กลุ่มอาชีพ	ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
	 อย่างไรก็ดี	 หลายประเทศในอาเซียนมีรายได้เฉล่ียตำา่กว่าไทยจึงเป็นไปได้	
ว่าในอนาคตแรงงานต่างชาติอาจเข้ามาแย่งงานคนไทย	ขณะเดียวกันงานที่
ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางก็อาจมีคู่แข่งที่เก่งกว่าก็เป็นได	้
	

	 ดังนั ้น	 นอกเหนือไปจากความรู ้ทางวิชาชีพแล้ว	 สิ ่งที ่แรงงานไทย	
ควรตระหนักให้มากก็คือ	 ทักษะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร	
รวมถึงควรเพิ่มพูนความรู้ภาษาอื่น	 ๆ	 โดยเฉพาะภาษาอาเซียนความรู้
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	เพื่อความเข้าใจร่วมกัน	อีกทั้งความรู้
ด้านเทคโนโลย	เพื่อให้แรงงานไทยมีความได้เปรียบในตลาดแรงงานอาเซียน



อาชีพของฉันเมื่อเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน



ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

•	 ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรภาษาไทย
•	 โรงเรียน/มหาวิทยาลัยนานาชาติมีจำานวนน้อย
•	 มีการศึกษาเกี่ยวกับประเทศอาเซียน 
 ค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่ยังเป็นความรู้ผิวเผิน	
	 ที่เรียนจากตำารา

•	 ผู้เรียนรับข้อมูลฝ่ายเดียวเป็นส่วนใหญ่
•	 เน้นการเรียนระบบท่องจำา

•	 เรียนด้วยภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	สถานศึกษา		
	 บางแห่งอาจมีภาษาจีนกลาง	เพ่ิมเป็นภาษาท่ี	3

•	 หลังจบการศึกษา	บัณฑิตมักหางานในเมืองไทย	
				มีคู่แข่งในสายวิชาชีพเป็นคนไทยด้วยกันเอง

•	มีนาคม – พฤษภาคม	(ฤดูร้อนของประเทศไทย)

หลักสูตรและองค์ความรู้

ลักษณะการเรียนการสอน

ทักษะภาษา

การแข่งขันภายหลังจบการศึกษา

เวลาปิดภาคเรียน

นักเรียน 
นักศึกษา

•	 คาดว่าจะมีสถานศึกษาหลักสูตรนานาชาติเพ่ิมข้ึน	
เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	
เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน

•	 ภาครัฐสนับสนุนหลักสูตรสร้างความตระหนักรู้และ
ความเข้าใจในประชาคมอาเซียน	สร้างทัศนคติท่ีดี	
ในการเป็นเจ้าบ้านและทัศนคติท่ีดีต่อประเทศเพ่ือนบ้าน

•		 ผู้เรียนกระตือรือร้น	รู้จักต้ังคำาถาม	รู้จักแสวงหา	
คำาตอบและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง	

•	 การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง		
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน

•	 จัดโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา	และทำากิจกรรม
ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน

•	 มีการเรียนการสอนภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ		
ภาษาจีน	และเพิ่มภาษาสำาคัญในกลุ่มอาเซียน	

•	 อาจมีคู่แข่งเป็นชาวต่างชาติแม้จะทำางานในประเทศไทยก็ตาม	
เป็นแรงผลักดันให้พัฒนาตัวเองก่อนเข้าตลาดอาชีพ	

•	 ต้องเผชิญการแข่งขันที่สูงมากหากต้องการสมัครงาน						
ในบริษัทในประเทศอาเซียน	แต่ก็ได้รับค่าตอบแทนสูง

•	 ปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินประชาคมอาเซียน		
ตั้งแต่	มิถุนายน – สิงหาคม	ซึ่งตรงกับภาคเรียนสากล	

•	 ในปีการศึกษา	2557	ซึ่งเป็นปีที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง				
การปิดภาคเรียน	นักศึกษาจะได้ปิดภาคเรียน	6	เดือน

					เป็นโอกาสให้ได้เรียนรู้เพ่ิมเติม	หรือฝึกงานเพ่ือหา
ประสบการณ์ให้ตนเอง

หลักสูตรและองค์ความรู้

ลักษณะการเรียนการสอน

ทักษะภาษา

การแข่งขันภายหลังจบการศึกษา

เวลาปิดภาคเรียน

ที่มา	:	DLFeSchool,	Distance	Learning	Foundation



ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

•	 มีจำานวนไม่เพียงพอ โดยเฉพาะแพทย์สาธารณสุข	
	 ในเขตชนบทที่ห่างไกล
•	 ประสบปัญหาขาดแคลนพยาบาลเนื่องจาก	
	 ผลิตได้ไม่สอดคล้องกับจำานวนประชากรและ	
	 ค่าตอบแทนตำ่า
•	 แพทย์	ทันตแพทย์	และพยาบาลส่วนใหญ	่
	 เป็นคนไทย

•	 ทำางานโรงพยาบาลรัฐบาล	และโรงพยาบาลเอกชน	
ภายในประเทศไทย

•	 บุคลากรการแพทย์ส่วนใหญ่ของไทย	มีความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเป็นอย่างดี	
พร้อมปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง

•	 ใช้ภาษาไทย	เป็นหลัก

บุคลากร

ลักษณะงาน

ทักษะภาษา

•	 มีแพทย์และพยาบาลจากประเทศอ่ืน	ๆ	เข้ามาทำางาน
ในประเทศไทยมากข้ึน	ช่วยลดปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรสาธารณสุข

•	 ชาวต่างชาติในประเทศท่ีมาตรฐานตำา่กว่าอาจเข้ามา
ศึกษาในสถาบันการแพทย์ของไทยเพ่ือให้ได้ประกอบ
วิชาชีพในประเทศไทย

•	 นักศึกษาที่จบและทำางานจะต้องสอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ	ซึ่งแพทยสภาเป็นผู้จัดสอบและ
ออกใบอนุญาตให้	ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาชาวไทยหรือ	
ชาวต่างชาติท่ีเรียนในประเทศไทย	หรือชาวต่างชาติ	
ท่ีจะเข้ามาทำางานในประเทศไทย

•	 มีโอกาสได้รับว่าจ้างให้ทำางานในกลุ่มประเทศ
อาเซียน	

•	 มีการแลกเปล่ียนทักษะและการวิจัยแพทย์	
อย่างเสรีมากข้ึน

•	 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ	ให้สามารถ
สื่อสารและทำางานด้วยภาษาไทยและอังกฤษอย่าง
คล่องแคล่วเพื่อรองรับผู้ป่วยในอาเซียน

•	 เรียนรู้ทักษะภาษาอาเซียน	เพ่ือใช้สอบเข้าทำางาน	
ในประเทศต่าง	ๆ	รวมถึงรองรับผู้ป่วยท่ีจะมี	
ความหลากหลายมากข้ึน

บุคลากร

ลักษณะงาน

ทักษะภาษา

ที่มา	:	 ศูนย์ข้อมูล	และข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง
	 กองกิจการนักศึกษา	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แพทย์ 
ทันตแพทย์ 
พยาบาล



ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

•	 ปัจจุบันจำานวนวิศวกรไทยมีมากเป็นอันดับ	3		
ของอาเซียน	รองจากเวียดนามและอินโดนีเซีย

•	 ทำางานในประเทศไทยเป็นหลัก

•	 จบการศึกษาสาขาวิศวกรรม	หลักสูตรภาษาไทย	
และทำางานโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก

จำานวน

ลักษณะงาน

ทักษะภาษา

•	 จำานวนวิศวกรจบใหม่อาจเพ่ิมมากข้ึน	เพราะ	
เล็งเห็นช่องทางวิชาชีพจากการเปิดอาเซียน										
และมีรัฐบาลสนับสนุน

•	 มีโอกาสสอบใบอนุญาตทำางานที่ต่างประเทศได้	
หากไปทำางานในลักษณะนิติบุคคล	อาจต้องม	ี
มาตรฐานอื ่น	ๆ	ที ่เป็นสากลรองรับ	อาท	ิ 	
มาตรฐาน	ISO	รับประกันคุณภาพบริษัท

•	 มีแนวโน้มว่าวิศวกรไทยที่มีทักษะวิชาชีพและ	
ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี	จะเคลื่อนย้ายไปทำางาน

ที่สิงคโปร์ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีสมรรถนะ

ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	มีสถาบันการศึกษา

วิศวกรรมช้ันแนวหน้าระดับโลก	และได้ค่าตอบแทน

สูงกว่า
•	 วิศวกรจากประเทศลาวอาจเข้ามาประกอบอาชีพ
ในไทยเพราะได้ค่าตอบแทนสูงกว่า	และแทบไม่มี
อุปสรรคด้านการส่ือสารภาษาไทย	โดยเฉพาะ
วิศวกรโรงงานท่ีต้องควบคุมคนงาน

•	 เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ	เพื่อใช้แข่งขันกับ
วิศวกรประเทศอื่น	ๆ	บนเวทีอาเซียน

•	 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเปิดหลักสูตรภาษา	
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น	และพัฒนาหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานในระดับสากล

จำานวน

ลักษณะงาน

ทักษะภาษา

ที่มา	:		 กรุงเทพธุรกิจ,	
	 ผู้จัดการออนไลน์

วิศวกร 
นักสำารวจ



ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

•	 ออกแบบงานในประเทศเป็นส่วนใหญ่
•	 หากออกแบบงานในต่างประเทศ	จะเป็นลักษณะ	
การสร้างแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ของประเทศไทย

•	 ใช้ภาษาไทย	และภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ลักษณะงาน

ทักษะภาษา

สถาปนิก

•	 ต่อยอดความสำาเร็จโดยหาโอกาสร่วมสร้าง
แบรนด์ไทยในต่างประเทศ

•	 ก้าวสู่การเป็นสถาปนิกสร้างแบรนด์ระดับสากล
ผลักดันให้	“Thai Architecture” เป็นที่รู้จัก	
ในวงกว้าง

•	 หากเดินทางไปทำางานต่างประเทศก็จะต้องผ่าน	
การประเมินจากคณะกรรมการกำากับดูแล	
(Monitoring	Committee)	ในแต่ละประเทศ

•	 เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทำางานร่วมกับสถาปนิก	
ระดับอินเตอร์	เพราะจะได้แลกเปล่ียนประสบการณ์	
ความรู้ความสามารถซึ่งกันและกัน	

•	 สื่อสารความคิดสร้างสรรค์	โดยใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นหลัก	ทั้งการทำางานในประเทศ	และการทำางาน	
ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ลักษณะงาน

ทักษะภาษา

ที่มา	:	ศูนย์ข้อมูลความรู้	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
										Thailand	Creative	&	Design	Center	(TCDC)

สถาปนิก



ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

•	 ทำางานในบริษัทของไทยหรือบริษัทต่างชาต	ิ
ที่เปิดในประเทศไทย

•	 ประเทศไทยมีนักบัญชีมากที่สุดในอาเซียน	
				แต่ส่วนใหญ่ทำางานในสำานักงานขนาดเล็ก	
				จึงไม่ได้พัฒนาทักษะไปถึงขั้น	
				ถือใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
    ซึ่งทำาให้เสียเปรียบจากมาตรฐาน	โอกาส	
				และความสามารถของบุคลากร	

•	 ใช้ภาษาไทย	เป็นหลัก

ลักษณะงาน

ทักษะภาษา

•	 นักบัญชีมีโอกาสทำางานในบริษัทร่วมทุนของไทย
และอาเซียนในประเทศไทย	รวมถึงอาจได้รับ	
การว่าจ้างให้ทำางานในประเทศสมาชิกอื่น	ๆ		
ด้วยค่าตอบแทนสูง

•	 ประเทศสิงคโปร์	เป็นแหล่งทำาเงินที่น่าสนใจ	
ของนักบัญชีไทย	เนื่องจากมีความมั่นคงด้าน				
การลงทุนและให้ค่าตอบแทนสูง

•	 นักบัญชีต้องพัฒนาทักษะสอบ	CPA	เพื่อให้ได้	
ทำางานในบริษัทบัญชีอาเซียนทั้งในไทย	
และต่างประเทศ

•	 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ	ให้สามารถส่ือสาร	
และทำางานด้วยภาษาไทยและอังกฤษอย่าง
คล่องแคล่ว	เพิ่มช่องทางเติบโตในกลุ่มประเทศ
อาเซียน

ลักษณะงาน

ทักษะภาษา

ที่มา	:	DLFeSchool,	Distance	Learning	Foundation

นักบัญชี



ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

•	 ประเทศไทยได้ชื่อว่า	“สยามเมืองยิ้ม”	พนักงาน
ต้อนรับผู ้มาเยือนด้วยรอยยิ้ม	มีมารยาท	
อัธยาศัยดี	การบริการได้มาตรฐานทั่วไป

•	 เสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย	ในการให้บริการ		
เช่น	การไหว้	การแต่งกายแบบไทย

•	 ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาต	ิ	
โดยเฉพาะตะวันตกและเอเชียตะวันออก	นิยม				
ท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียงทั่วไป

•	 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการให้บริการ
•	 พนักงานส่วนใหญ่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเป็น					
ทุนเดิม	เน่ืองจากเป็นเมืองท่องเท่ียว	ต้องต้อนรับ	
นักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่เสมอ

การบริการ

ทักษะภาษา

•	 งานบริการและท่องเที่ยวของประเทศไทยถือเป็น	
จุดแข็งอยู่แล้ว	ส่ิงท่ีควรทำาคือรักษาจุดแข็งเดิมไว้		
และเพิ่มมาตรฐานการบริการให้เทียบเท่าระดับ
สากล	เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการกลับมาใช้บริการ	
หรือบอกต่อ

•	 ผู้ประกอบอาชีพด้านท่องเที ่ยว	สามารถ      
เคลื่อนย้ายไปสมัครงานในต่างประเทศได้

•	 ลูกค้ามีความหลากหลายมากขึ้น	โดยเฉพาะ	
นักท่องเที ่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งอาจ
ต้องการสถานที่ท่องเที่ยวใหม่	ๆ	หรือเน้น	
การจับจ่ายซื้อของเป็นหลัก

•	 ผู้ประกอบการเรียนรู้ภาษาอื่น	ๆ	เพิ่มเติม		
โดยเฉพาะภาษาอาเซียน	เพื ่อตอบสนอง	
นักท่องเที่ยวจากประเทศอาเซียนที่เพิ่มมากขึ้น	

การบริการ

ทักษะภาษา

พนักงานนำาเที่ยว
พนักงานโรงแรม



ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

•	 ขาดการรวมตัวเป็นกลุ ่มก้อน	สมาพันธ	์ 	
ปิดโอกาสการรวมตัวเพื่อต่อรอง	และแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างกัน

•	 ค้าขายในประเทศมีความสามารถในการส่งออก	
ไม่มากนัก

•	 สินค้าไทยโดดเด่นด้านภาพลักษณ์	(Brand	Image)	
ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน	ชื่นชอบสินค้าที่ติด
ฉลาก	Made	in	Thailand	แต่ผู้ประกอบการ	SMEs	
กลับไม่ค่อยให้ความสำาคัญ	บางรายเน้นราคาถูก	
โดยไม่คำานึงถึงคุณภาพ

•	 นิยมว่าจ้างแรงงานราคาถูก	ซึ ่งส่วนใหญ่	คือ		
ชาวต่างด้าวจากประเทศเพ่ือนบ้าน	เช่น	เมียนมาร์	
กัมพูชา	ทั้งถูกและผิดกฎหมาย

•	 ลูกจ้างชาวไทย	เป็นแรงงานที่มีคุณภาพกว่า		
แต่เรียกร้องค่าแรงสูงและมักไม่สู้งาน

•	 ค่าแรงข้ันตำา่วันละ	300	บาท	สำาหรับลูกจ้างชาวไทย	
				และอาจตำ่ากว่าในกรณีที่เป็นลูกจ้างชาวต่างด้าว

การดำาเนินกิจการ

การว่าจ้าง

ค่าแรง

•	 มีการรวมกลุ่มเป็นสมาพันธ์ผู ้ประกอบการ 
SMEs	เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มอำานาจ
ต่อรอง	การรวมกลุ่มยังทำาให้นักลงทุนต่างชาต	ิ
หาผู้ประกอบการเจอและติดต่อซื้อขายลงทุน	
ได้สะดวกขึ้น

•	 สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าได้เสร ี	เพราะมีการ	
ลดภาษี 0% อีกทั้งยังได้รับการอำานวย	
ความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น

•	 ปรับปรุงภาพลักษณ์สินค้าให้เป็นที่จดจำา	มีการ	
ออกแบบที่แสดงเอกลักษณ์ไทย	เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้า

•	 ปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน
				เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

•	 แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอาจเข้ามาทำางาน	
ในประเทศไทยมากขึ้น	เพราะมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานสะดวกยิ่งขึ้น

•	 ต้นทุนค่าแรงงานอาจเท่ากันทุกเชื้อชาติ	แต่ก็ม	ี
แนวโน้มว่านายจ้างจะชื่นชอบแรงงานต่างด้าว
มากกว่า	เนื่องจากไม่เกี่ยงงานและขยันขันแข็ง	
กว่าคนไทย

การดำาเนินกิจการ

การว่าจ้าง

ค่าแรง

ที่มา	:	ศูนย์ข้อมูลความรู้	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
										คมชัดลึกออนไลน์

เจ้าของกิจการ 
SMEs 



ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

•	 เน้นขายสินค้าให้คนไทย	
•	 เน้นขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวชาวตะวันตก									
และเอเชียตะวันออก	เป็นหลัก

•	 เน้นวัตถุดิบและสินค้าต้นทุนตำ่าจากจีน														
เพื่อตัดราคาให้ขายถูกกว่าคู่แข่ง

•	 ตลาดสด	ตลาดนัด

•	 ภาษาไทย	ภาษาท้องถิ่นเป็นหลัก
•	 ภาษาจีน	ภาษาอังกฤษ	เล็กน้อย	

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุดิบ

ลักษณะสถานประกอบการ

ทักษะภาษา

•	 เพ่ิมสินค้าท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของลูกค้าประเทศอาเซียน	
ท่ีเดินทางมาเท่ียวประเทศไทยมากข้ึน

•	 สามารถนำาเข้าวัตถุดิบจากประเทศอื่นในกลุ่ม
อาเซียนมาขายในราคาต้นทุนที่ตำ่าได้เช่นกัน

•	 ตลาดจะได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย	สะอาด		
เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียว	อาจมีการสร้างเอกลักษณ์
ให้กับตลาด	เช่น	พัฒนาปากคลองตลาดเป็นตลาด
ดอกไม้แห่งอาเซียน

•	 ต้องใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารค้าขายให้ได้	
•	 อาจเพิ่มเติมทักษะภาษาอาเซียน

กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุดิบ

ลักษณะสถานประกอบการ

ทักษะภาษา

ที่มา	:	กรุงเทพธุรกิจ

พ่อค้า แม่ค้า



ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

•	 ผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก	
•	 บางส่วนผลิตเพื่อส่งออก

•	 ประเทศไทยขึ ้นชื ่อด้านการส่งออกข้าว	
					มันสำาปะหลัง	ยางพารา	นำา้ตาลทราย	อาหารทะเล		
ไก่	ผลไม้แช่แข็งและกระป๋อง	รวมถึงอัญมณ	ี

•	 การส่งออกเน้นปริมาณเป็นหลัก	ผลิตมากขายได้	
ราคามาก	ผลิตน้อยขายได้ราคาน้อย

•	 มีการรวมกลุ่มเกษตรกร	หรือกลุ่มอาชีพอื่น	ๆ	
ภายในท้องถิ่น	แต่ไม่ได้ดำาเนินการอย่างจริงจัง	
เข้มแข็ง

ตลาดและการลงทุน

สินค้า

การรวมกลุ่ม

•	 สามารถเคลื่อนย้ายการลงทุนได้สะดวกยิ่งขึ้น 
ในกลุ่มอาเซียน

•	 สามารถส่งออกได้มากข้ึน	เน่ืองจากมีการลดภาษี
เหลือ 0% และได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

•	 นำานวัตกรรมใหม่	ๆ	มาใช้เพิ่มผลผลิต	
•	 เพ่ิมคุณภาพการส่งออกในตลาดอาเซียนด้วย			
การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้า	เช่น	การสร้าง
แบรนด์	หรือออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม

•	 มีการรวมกลุ่มเป็นเกษตรกรอาเซียนเพื่อ							
ความร่วมมือที่เข้มแข็ง	สามารถแข่งขันใน									

				ระดับโลกได้

ตลาดและการลงทุน

สินค้า

การรวมกลุ่ม

ที่มา	:	หนังสือพิมพ์แนวหน้า	
										กรุงเทพธุรกิจ

เกษตรกร 
ประมง ป่าไม ้
เหมืองแร่



ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

•	 งานบริการ
•	 แสดงถึงอัตลักษณ์ของประเทศไทย	ที่ไม่เหมือน
ชาติอื่น	(ตุ๊กตุ๊ก/นวดแผนไทย)	อีกทั้งยังสะท้อน	
ให้เห็นถึงภูมิปัญญาไทย

•	 ปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ทักษะด้านการนวดระดับโลก

•	 ลูกค้าที่ใช้บริการ	ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยและชาว
				ต่างชาติ	โดยเฉพาะชาวตะวันตกและเอเชีย	 		
ตะวันออก

•	 สื่อสารด้วยภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	
ระดับพื้นฐาน

•	 ค่าบริการ
•	 ค่าทิป

ลักษณะงาน

ลูกค้า

ทักษะภาษา

รายได้

•	 พัฒนาศักยภาพทั้งด้านบุคลากรและการบริการ
•	 บูรณาการร่วมกับภาคเอกชน	ส่งเสริมร่วมกับ	
การท่องเที่ยว	เพื่อเพิ่มมูลค่า	เช่น	จัดโครงการ	
ท่องเที่ยวครบวงจร	เน้นการเดินทางและการนวด
แผนโบราณเพื่อสุขภาพ

•	 หลังเปิดประชาคมอาเซียน	กลุ ่มลูกค้าจะม	ี
ความหลากหลายข้ึน	มีนักท่องเท่ียวชาวอาเซียน

				เพิ่มมากขึ้น

•	 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น	สามารถ
สื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว

•	 อาจเพิ่มเติมทักษะภาษาอาเซียน

•	 ความสามารถทางภาษาทำาให้ลูกค้าเกิด									
ความประทับใจ	ทำาให้ได้ค่าบริการและค่าทิปเพ่ิม

•	 หากไปทำางานต่างประเทศก็จะมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน

ลักษณะงาน

ลูกค้า

ทักษะภาษา

รายได้

ที่มา		:	Thailand	Creative	&	Design	Center	(TCDC)
											ไทยรัฐออนไลน์

คนขับรถแท็กซี่ 
ตุ๊กตุ๊ก หมอนวด
แผนไทย



ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

•	 อาหารที่ขายในเมืองไทยมีที่มาหลากหลาย	ทั้งไทย	
จีน	อีสาน	ตะวันตก	แต่อาหารที่ขึ้นชื่อบนเวทีโลก	
คืออาหารไทยที่มีรสชาติจัดจ้าน

•	 ประเทศไทยได้ฉายาว่า	“ครัวโลก”

•	 ชาวไทย	
•	 ชาวอาเซียนบางประเทศ	เช่น	ลาว	กัมพูชา
•	 ชาวต่างชาติ	เน้นชาวตะวันตก	และเอเชียตะวันออก	

•	 ลูกจ้างชาวไทย	เจ้าของร้านชาวไทย	เปิดกิจการ	
ในประเทศไทย

อาหาร

ลูกค้า

การว่าจ้าง

•	 เพ่ิมความหลากหลายทางด้านวัตถุดิบให้มากข้ึน	
•	 อาจมีเมนูอาหารเพื่อตอบสนองลูกค้าที่มาจาก
หลากหลายประเทศในภูมิภาค

•	 มีลูกค้ากลุ่มใหม่	จากประเทศอาเซียน

•	 พ่อครัวฝีมือดีอาจมีโอกาสไปเป็นพ่อครัวชื่อดัง	
ในภูมิภาค	

•	 อาหารไทยเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน	อาจได้รับการจ้างงาน	
จากต่างประเทศมากขึ้น

อาหาร

ลูกค้า

การว่าจ้าง

ที่มา	:	ข่าวสดออนไลน์
										เมเนเจอร์ออนไลน์

พ่อครัว



ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

•	 ไทย	ลูกครึ่งจีน	เกาหลี	ตะวันตก

•	 คนไทย	
•	 ประเทศเพื่อนบ้าน	เช่น	ลาว	กัมพูชา	
•	 ขยายความนิยมให้มากขึ้นในประเทศจีน

•	 เน้นเพลงไทยสากล	หรือเพลงไทยลูกทุ่ง
•	 ประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศช่ืนชอบภาพยนตร์	
และละครไทย	แต่รับชมผลงานจากแผ่นซีด	ี 					
ละเมิดลิขสิทธ์ิ	หรือรับชมฟรีผ่านจานดาวเทียม

•	 ละครไทยส่วนใหญ่	ยังมีเน้ือหาล้าสมัย	ไม่สมจริง		
	นิยมละครรีเมค	(remake)

เชื้อชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

ผลงาน

•	 มีดารานักแสดงในกลุ่มอาเซียนร่วมด้วย	เช่น	
ลาว	เวียดนาม	ฟิลิปปินส์

•	 ขยายแนวทางส่ือบันเทิงให้สามารถขายในตลาด
อาเซียนได้

•	 มีเพลงร่วมกับนักร้องในกลุ่มอาเซียน	เช่น	
เวียดนาม	มาเลเซีย	เพื่อเปิดตลาดบันเทิง	
ให้กว้างขึ้น

•	 มีภาพยนตร์/ละครร่วมทุนสร้างระหว่าง	
ประเทศอาเซียน	

•	 ผลักดันนักร้อง	นักแสดงเป็นสินค้าออกทาง
วัฒนธรรม โดยเน้นตลาดอาเซียนเป็นหลัก	รวมท้ัง	
ขายลิขสิทธิ์สื่อบันเทิง	(ภาพยนตร์	ละคร	เพลง	
รายการวาไรตี้โชว์)	ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน	

•	 พัฒนาวงการละครและภาพยนตร์ไทย	
ให้เป็นสินค้าออก

เชื้อชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

ผลงาน

ที่มา	:	โพสต์ทูเดย์ออนไลน์
										คมชัดลึกออนไลน์

ดารา นักร้อง 
นักแสดง



Seize the Moment
เราจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


