
 

 

 
 

ไทยเกงหลายดานในอาเซียน 

รศ.ดร.สุทธิพันธ จิราธิวัฒน ผูอํานวยการบริหารศูนยอาเซียนศึกษา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปดเผยกับหนังสือพิมพ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึง

ภาพของประเทศไทยท่ีในปจจุบันและกาวถัดไปหลังจากเปดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนหลังจากป ค.ศ. 2015 ความวา 

+ สถานะประเทศไทยในอาเซียนเปนอยางไร ? 

เศรษฐกิจประเทศไทยเรายังเปนเบอร 2 ใน อาเซียน รองจากประเทศอินโดนีเซีย ถาเรากําลังพูดถึงตามหลัก

ทฤษฎีคนไหนมีกําลังเยอะ มีตัวใหญก็มีปากมีเสียงทางการเมืองมากกวา เพราะฉะนั้น ถาพูดถึงประเทศท่ีมี

บทบาททางเศรษฐกิจมากท่ีสุดรองจากประเทศอินโดนีเซีย ไทยเราก็ถือวาเปนประเทศท่ีมีบทบาทอยู

พอสมควรในอาเซียน จริงๆ ตอนชวงของคุณสุรินทร พิศสุวรรณอยู ก็ไดชวยภาพลักษณไทยในอาเซียน 

เพราะวาในดานหนึ่งในชวง 2-3 ปใหหลัง ท่ีเรามีการจัดงาน ASEAN Summit ใหมๆ ปญหาความขัดแยงทาง

การเมืองสงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยนั้นดูไมคอยดีนัก 

เราอยูในชวงปรับเปลี่ยน พอเม่ือเกิดภาพอยางนี้ข้ึนเราก็ตองมีการอธิบายวา นั่นเปนเรื่องของกระบวนการ

ประชาธิปไตยท่ีตองขามตรงนี้ไป เพราะเปนเรื่องของประเทศไทย แตก็จะตองย้ําวา จะไมทําใหบทบาทของ

ประเทศไทยในเวทีอาเซียนนั้นลดลงไป นี่เปนสิ่งท่ีพวกเราจะตองชวยกันในเรื่องของการเมืองในอาเซียนชวงนี้ 

และก็รวมถึงเรื่องเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ในชวงนี้มีเรื่องหลักๆ ท่ีรูอยูคือ เรื่องหลังป 2015 ในตอนนี้ในประเทศไทยเรามีการเตรียมการกันวาหลัง 2015 

จะเปนอยางไร ? เราจะไดประโยชนอะไรจากอาเซียน ? และตรงไหนเปนดานท่ีเราจะตองเตรียมตัวใหพรอม

เพ่ือไมใหเกิดความเสียหาย ? ทีนี้ถาเราขับเคลื่อนไปในขณะท่ีประเทศตางๆก็มีการขับเคลื่อนท่ีไมเหมือนกัน 

บานเราก็เปนประเทศท่ีมีการตื่นตัวท่ีสูง ในเวทีตั้งแตนโยบายรัฐก็ชวย ในสื่อก็ชวย และภาคการศึกษาอยาง

พวกเราก็พยายามทําหนาท่ีของเรา แตในขณะเดียวกันขอท่ีแปลกคือชาวบานจะมีการรับรูเรื่อง AEC เปนไป

ตามความเก่ียวของ ถาคนใชเขาก็จะดูวาตรงไหนท่ีเก่ียวกับเขา ในระดับนักศึกษาและคนรุนใหมเขาก็คงจะรูใน

ระดับกวางๆ สวนพอคาก็เปนเรื่องปกติวาเขาไดรับประโยชนตรงไหน ก็จะตองปรับตัวไป นี่ก็เปนในตามภาค

สวนของสังคม 

+ บรรยากาศของประเทศไทยในเวทีอาเซียนเปนอยางไร ? 

พูดถึงเวทีก็จะตองแยกเปนสองอยาง เวทีในอาเซียน ในเม่ือการเมืองในประเทศก็จะทําใหอะไรหลายๆอยาง

สะดุดบาง บทบาทของรัฐบาลโดยรวมก็เปนตัวแทนของประเทศ รัฐบาลท่ีเปนผูนําของแตละประเทศก็จะมาตก
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ลงกัน รัฐมนตรีและเจาหนาท่ีระดับสูงไปทําการตกลงกันในเรื่องตางๆ ฉะนั้นถาในบานสะดุดยังไงก็มีผลในเรื่อง

ของการเตรียมตัวของประเทศสูอาเซียนได ก็เปนหนาท่ีท่ีสําคัญตั้งแตรัฐบาล และรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของไมวาจะ

เปน กระทรวงพาณิชย กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรฯ หรืออ่ืนๆ ท่ีเขาจะตองทําหนาท่ีใหดีท่ีสุด จากการ

ท่ีอาเซียนประชุมทีหนึ่งพันกวารายการเฉพาะทางการ ซ่ึงเราจะมองเห็นเรื่องในระดับภูมิภาคหรือหลังป 2015 

เขามาโตะการประชุมของคณะรัฐมนตรีมากข้ึน ฉะนั้น เราก็ตองเตรียมตัวไปสูสิ่งเหลานี้ ทีนี้สิ่งท่ีไปตกลงกันใน

อาเซียน ก็จะมาสูโตะท่ีเราตองปฏิบัติตาม ไมวาจะเปนการรับหรือการรุกสูอาเซียน 

ในอีกเวทีคือ การลงทุนของภาคเอกชน ประเทศไทยในชวง 2-3 ปหลังมีการถีบตัวท่ีสูงในเรื่องของการลงทุน

ตางประเทศ ผลก็คงมีสวนวา ในเม่ือเราผานกระบวนในการพัฒนาและธุรกิจขนาดใหญก็โตข้ึนไป ซ่ึงเขาก็มีทุน

พรอมท่ีจะเขาไปลงทุน รวมถึงนักลงทุนตางๆก็สวนหนึ่ง ท่ีจะเขาไปลงทุนในตางประเทศ การลงทุนใน

ตางประเทศก็มีการคุยกันมากวา ประเทศไทยก็เปนไปถึงจุดไหน ในภูมิภาคในอาเซียนเองก็มีการเรียงลําดับก็

คือ มากท่ีสุดคือ สิงคโปรรองลงมาคือมาเลเซีย แลวถึงเปนประเทศไทยท่ีเปนอันดับ 3 ของอาเซียน ตรงนี้การ

ลงทุนของเราในตัวเลขของการลงทุนในประเทศไทยนั้นนอยกวาการไปลงทุนในตางประเทศ สวนหนึ่งก็เปน

เพราะเรื่องปจจัยทางการเมือง และโครงสรางในเรื่องของแรงงานท่ีสูงข้ึน แต 

นอกจากนั้นยังแสดงถึงบริษัทใหญๆไมวาจะเปน กลุมไทยเบฟ กลุมซีพี และอ่ืนๆ ออกไปลงทุนตางประเทศ

มากข้ึน และในอาเซียนก็เปนสวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีไปจีน ไปอินเดีย และไปไกลถึงยุโรป อเมริกา และ

ประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟก ฉะนั้นบริษัทขนาดใหญผมมองวาไปไดไกล ดานหนึ่งก็คือมีกําลังเยอะ พรอม

กันนี้ยังมีเรื่องท่ีเปนปจจัยสนับสนุน เชน อัตราแลกเปลี่ยน คาแรง โอกาสทางธุรกิจท่ีอ่ิมตัวในประเทศ จึง

จําเปนตองไปหาชองทางใหมๆ ธุรกิจพลังงานก็มีการออกไป 

+ ลงทุนเยอะ ซ่ึงไมนาเปนหวง แตส่ิงท่ีเรามองดูก็คือ “SMEs จะเปนอยางไร ?” 

อยาง SMEs ก็เปลี่ยน เราจะเปนวาตอนนี้ SMEs ออกไปหางานในประเทศเพ่ือนบานมากข้ึนในชวง 2-3 ป 

SMEsท่ีไปลงทุนก็มีหลายๆลักษณะ ไปขายของ ในเมียนมารชัดเจนก็เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีใหญ แตกอนเราก็

จะเนนลงไปท่ีมาเลเซียมากกวา ทีนี้พอเพ่ือนบานสงบและมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน เราก็มีทางเลือก 

ไปลาว กัมพูชา และเวียดนามก็มีไปมากข้ึน 

สิ่งท่ีทําใหผูประกอบการรายยอยออกไปลงทุนตางประเทศมากข้ึนก็มีอาเซียนเปนตัวชวย ท้ังพรมแดนท่ีเปด 

เชนในเรื่องของภาษีท่ีลดลง เวียดนามตอนนี้ก็สามารถไปไดงายข้ึน เพราะมีการเชื่อมโยงเสนทางระหวาง

ประเทศตางๆ มากข้ึน และยังสามารถเชื่อมไปจีนและอินเดีย สิ่งเหลานี้ก็เปนผลมาจากการขับเคลื่อนของ

นโยบายเขตการคาเสรีของAFTA (ASEAN Free Trade Area) มาสู AEC และ AEC ก็จะมาขับเคลื่อนตอ เม่ือ

มีการคาเสรีของสินคา ก็จะมีเรื่องของบริการ และการลงทุนใหมีการเลื่อนเสรี จากการท่ีผมทําการสัมมนามา

หลายครั้งก็พบวา บริษัทของผูประกอบการรายยอย ก็ยังตองการความชวยเหลือ เพราะวาการออกไปก็คือ 

“ตนทุน” ดวย ขนาดธุรกิจท่ีเล็กกวา เวลาออกไปขางนอกประเทศ ก็ยังคงกังวลในเรื่องของโอกาสและปจจัย

เสี่ยง ความเขาใจของตลาดตางประเทศท่ีตางออกไป เม่ือไปอยูในตลาดเหลานั้นมีเรื่องของการทําธุรกิจสารพัด

ท่ีเขาตองไปคิดหาชองทาง และท่ีสําคัญแตละธุรกิจท่ีไปลงทุนนั้นตองมีจุดแข็งของตัวเอง การลงทุนนั้นถึงจะ

ยั่งยืน ถาเปนการลงทุนในแงของการผลิตสิ่งของ สินคานั้นก็จะตองเหมาะกับ ไลฟสไตลของคนในทองถ่ิน และ

สินคาในทองถ่ินก็ไมสามารถสูสินคาของเราได ในเรื่องของการกอสรางและวัสดุกอสรางท่ีเราพัฒนามานานก็มี



โอกาส ในเรื่องของอาหารท่ีเราถนัดก็ชัดเจน นอกจากนี้เรายังสามารถไปลงทุนในเรื่องของไม เฟอรนิเจอรท่ี

เปนวัตถุดิบท่ีบานเขามีก็จะขามไปลาวไปเมียนมาร 

เม่ือมาดูการเปลี่ยนแปลงจริงๆก็พบวาภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต มีการขยายตัวมากกวา

กรุงเทพฯ ในชวง 5-6 ปท่ีผานมาในเรื่องของท้ังรายไดและการผลิต ซ่ึงสอดคลองกับการไปเชื่อมทําธุรกิจกับ

ประเทศเพ่ือนบานท่ีมากข้ึน เพราะประเทศเพ่ือนบานของเราก็มีการเติบโตท่ีสูงข้ึนมาก 

+ ประเทศไทยควรจะเปนอยางไรเม่ือมีการเปดอาเซียน ? 

ในมุมมองของผม จากการท่ีประเทศไทยเปนท่ีเปดมามากท่ีสุดในอาเซียนตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 5 เรื่อยมาทําให

ประเทศอยางญี่ปุนสามารถเขามาไดเต็มตัว ประเทศไทยยังมีขา ญี่ปุน อยูมากท่ีสุดในอาเซียน แตตอนนี้ญี่ปุนก็

เริ่มมีการแบงรับแบงสูในอาเซียน เพราะมีตลาดใหญอยู คือ ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงตอนนี้ก็เริ่มแซงเราไปแลว 

ในสวนของอิเล็กทรอนิกส เราก็เริ่มท่ีจะสูมาเลเซียไมได ยกเวนชิ้นสวนบางประเภท เชน ฮารดดิสก เปนตน 

ฉะนั้นการท่ีเราพัฒนาจะเห็นวา เราจะเชิญตางประเทศเขามาลงทุนและบวกศักยภาพของเราเขาไป ผมมองดู

วา อาหารบานเรา และสินคาเกษตรของเราก็มาไกลท่ีสุดในเรื่องของการพัฒนา ท้ังผูประกอบการเจาเล็กเจา

ใหญก็สงออกอาหารออกไปเยอะข้ึนมากในเวทีอาเซียน ไมวาจะเปน พืชพันธุ อาหารจากสัตว และอาหารจาก

การประมง ยังเปนสิ่งท่ีสําคัญและชัดเจนท่ีสุด และตองมุงไปในเรื่องของคุณภาพและการสรางมูลคาเพ่ิม และ

ลดความแปดเปอนของสินคา ทําใหสินคาอาหารของเราสะอาดข้ึน ไมฉะนั้นอีกหนอยประเทศท่ีมีความสมบูรณ

อยางเมียนมารจะแซงเราได เพราะพ้ืนท่ีเขาเยอะกวาเรา แตปจจัยตัวใหญจริงๆคือ ประเทศจีน เราสงออก

สินคาเปนรายประเทศนั้นจะเขามามาก และนอกจากปจจัยในเรื่องของการทองเท่ียวแลว จีนจะเขามาลงทุนใน

ประเทศมากข้ึน เชนการขนสง อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับวัตถุดิบ ซ้ือยาง ซ้ือไมไปทํากระดาษมากข้ึนในอนาคต 

การทองเท่ียวของเราก็เปนอีกธุรกิจ ซ่ึงตอนนี้อยูในชวงจุดสูงสุดท่ีเปนท่ีนิยมของตลาดใหญคือ ประเทศจีน ตอ

ดวยเรื่องของสุขภาพและการพยาบาล แหลงทองเท่ียวของเราในตอนนี้เราก็ยังคงพัฒนาและดูแลใหมีกฎหมาย

ควบคุมในเรื่องของความสะอาดของสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีทองเท่ียวมากข้ึน เพราะในตอนนี้มีประเทศคูแขง

เกิดข้ึน ในประเทศเมียนมารก็จะมีการเปดแหลงทองเท่ียวใหมๆ มากข้ึน เชน เกาะตางๆแตยังตองใชเวลา

พัฒนาอีก 10 – 20 ป นอกจากนี้ยังมีเวียดนามท่ีมีทะเลท่ียาวกวา 3,000 กิโลเมตร ประเทศไทยขอดี คือ เรื่อง

ของอาหารการกิน บวกทองเท่ียว บวกกับการบริการท่ีสามารถสรางความประทับใจใหแกผูมาเยือนไดดี ตรงนี้

เปนไทยจริงๆ ท่ีถือวาเปนจุดแข็งของเรา นอกจากนี้เราก็ถนัดเรื่องสิ่งกอสรางท่ีสวยงาม ธุรกิจท่ีกอสรางท่ี

สวยงามนั้นเราพรอมท่ีสุด ไมวาจะเปนสถาปนิก ทําโรงแรม ทําตึก เปน “Boutique Thailand” เชนเดียวกับ

การท่ีเราทําเทคโนโลยีท่ีเปนนวัตกรรมทางดานความสวยงามอยางแฟชั่นอะไรอยางนี้ได ถึงแมตลาด

อุตสาหกรรมเสื้อผาสิ่งทอเราจะเปนรองอินโดนีเซียแตในเรื่องความสวยงามนั้นเราเปนท่ีหนึ่งในอาเซียนซ่ึง

สามารถจับกลุมลูกคาจีน เกาหลี ญี่ปุน ฮองกงได 

ฉะนั้นของท่ีเปนความสวยงาม ของท่ีเนนดีไซน ของท่ีออกแบบและผลิตมาเพ่ือวิถีชีวิตท่ีสวยงามนั้นไมมีใครสู

เราได เพราะเรานั้นมีศักยภาพของบุคลากรท่ีจะผลิตของหรือสรางสิ่งสวยๆงามๆเยอะ อยางในวงการ

ศูนยการคานั้น แมแตประเทศจีนกับอินเดียยังตองหันมาดูเรา เพราะมีความสะดวกสบาย และมีความคุมคาใน



การเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีปจจัยสงเสริมในเรื่องของการเดินทางท่ีสงเสริม เชน ในเรื่อง

ของท่ีการขนสงทางการบินของเราจะกลายเปนฮับของภูมิภาคนี้มากข้ึนในอนาคต 

■ คอลัมน : สัมภาษณ / ■ THAN AEC 
■ จากหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ AEC world ปท่ี33 (1) ฉบับท่ี 2,907 (43) วันท่ี 22 – 25 ธันวาคม  
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