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I ITD POLICY BRIEF I
การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของภาคบริการไทย

รายงานสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief)
โครงการวิจัยเรื่อง
“การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของภาคบริการไทย”
ความสาคัญของภาคบริการต่อเศรษฐกิจไทยปรากฏให้เห็นชัดทั้งในรายได้ประชาชาติและการจ้างงาน
ของประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งและศักยภาพของภาคเศรษฐกิจนี้ อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรี
ภายใต้กรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้กรอบอาเซียน ทาให้ภาคบริการ
ของไทยต้องเผชิญกับความท้าทายและโอกาสใหม่ ๆ ในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน
ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการไทยในสาขาบริการจะมีศักยภาพสูง แต่ธุรกิจในสาขานี้ส่วนใหญ่มีขนาดกลางถึง
ขนาดเล็ก ขาดประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ทาให้การรุกหรือเจาะตลาดต่างประเทศที่
ผู้ประกอบการไม่คุ้นเคยเป็นเรื่องยาก จึงต้องการการสนับสนุนอย่างเป็นระบบจากภาครัฐ นอกจากนี้ ประเทศ
ในอาเซียนที่ผู้ป ระกอบการสาขาบริ การของไทยมีความสามารถที่จะเข้าไปแข่งขันได้ ได้แก่ กลุ่มประเทศ
กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม หรือ กลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งล้วนแต่เป็นประเทศที่ถือได้ว่าเป็น
ตลาดใหม่ เพิ่งมีก ารน าระบบตลาดมาใช้ห ลั งจากที่อยู่ภ ายใต้ระบบคอมมิว นิส ต์ห รือระบบเผด็ จการเป็ น
เวลานาน ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ทาให้การทางานของกลไกตลาดเสรียังไม่มีเสถียรภาพเท่าที่ควร ทั้งในส่วนของ
ภาครัฐและเอกชน ในส่วนของภาครัฐนั้น กฎหมาย และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจยังมีความล้าหลัง ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจโลก ในบางกรณีนั้นรั ฐบาลอาจจะมี
การปรับปรุงหรือออกกฎหมายใหม่ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลแล้ว แต่การนากฎหมายมาบังคับใช้ ยังคง
ขาดความต่อเนื่อง ปัญหาที่รุนแรงกว่านั้น คือ ความเหลื่อมล้าหรือความไม่ยุติธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย
สร้างความได้เปรียบเสียเปรียบให้เกิดขึ้นแก่คนบางกลุ่มในระบบเศรษฐกิจ ในส่วนของภาคเอกชนนั้น ปัญหาใน
การบังคับใช้กฎหมายทาให้เกิดการเสนอผลประโยชน์ให้แก่เ จ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษหรือ
การอานวยความสะดวกบางประการในการดาเนินธุรกิจ
ประเด็ น ต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ ล้ ว นเป็ น อุ ป สรรคส าคั ญ ที่ขั ด ขวางไม่ ใ ห้ ธุ ร กิ จ บริ ก ารของไทยสามารถใช้
ประโยชน์จากการเปิดเสรีการค้าบริการ ขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV ได้ ทั้ง ๆ ที่มีศักยภาพที่จะสามารถ
ทาได้ ในช่วงที่ผ่านมาได้มีความพยายามทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการที่จะสนับสนุนและ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการสาขาบริการของไทยสามารถขยายฐานธุรกิจเข้าไปในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งประสบ
ความสาเร็จพอสมควร ดังจะเห็นได้จากการที่ธุรกิจบริการของไทยเริ่มเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศเหล่านี้
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่สามารถขยายตลาดเข้าไปได้นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจรายใหญ่ที่มีศักยภาพใน
ด้านเงินทุนสูง ในขณะที่ผู้ประกอบการรายย่อยยังคงไม่สามารถเข้าสู่ตลาดกลุ่มประเทศ CLMV ได้
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ดังนั้น การวิจัยนี้จึงศึกษาสภาพข้อเท็จจริงของธุรกิจบริการ ศักยภาพและโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จาก
การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและ
ศักยภาพการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจบริการไทย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการศึกษาแสดงให้ เห็ น ถึงศักยภาพของภาคบริการไทยในการเข้าสู่ ตลาดกลุ่ มประเทศ CLMV
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดประเทศกัมพูชาของธุรกิจบริการก่อสร้าง และบริการความงาม ซึ่งเป็นกรณีศึกษาใน
งานวิจัยนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษากฎหมายหรือกฎระเบียบเฉพาะของภาคบริการก่อสร้างและความงาม ได้
พบถึงประเด็นปัญหาที่สาคัญเกี่ยวกับ กระบวนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการก่อสร้างหรือธุรกิจด้านความ
งาม ตลอดจนการดาเนิน ธุรกิจในประเทศกัมพูช า ซึ่งกาหนดให้ นักลงทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบในระดับประกาศหรือคาสั่งของหน่วยงานที่กากับดูแลเป็นหลัก เนื่องจากลักษณะของธุรกิจมีความ
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและความปลอดภัยตลอดจนสุขภาพอนามัยของประชาชนในประเทศ จึงมีกฎระเบียบ
และมาตรการที่เกี่ยวข้องจานวนมากเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม แต่ประกาศหรือคาสั่งเหล่านั้นกลับไม่มี
การเผยแพร่อย่างครบถ้วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ปัญหาการเข้าถึงกฎระเบียบของธุรกิจเฉพาะจึง
เป็นอุปสรรคที่นักลงทุนควรคานึงถึง นอกจากนี้ บางประกาศมีเนื้อหาที่ไม่ชัดเจนและเนื่องจากเป็นกฎระเบียบ
ในระดับชั้นประกาศ ทาให้นักลงทุนจะต้องคอยติดตามความเปลี่ ยนแปลงของกฎระเบียบอย่างสม่าเสมอ
ประกอบกับกลุ่มประเทศ CLMV ประสบกับปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ทาให้การตีความหรือการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและดุลยพินิจของเจ้าพนักงาน ปัจจัยเหล่านี้จึงอาจทาให้เกิด
ความไม่แน่นอนในการลงทุนหรือเกิดต้นทุนทางธุรกิจที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
นอกจากนี้ ปัญหาสาคัญอีกประการที่สาขาบริการก่อสร้างและสาขาบริการอื่น ๆ ของไทยต้องประสบ
ได้แก่ การขาดแคลนแรงงาน ทั้งแรงงานที่มีฝีมือ และแรงงานไร้ฝีมือ ดังนั้น เพื่อให้ศักยภาพของผู้ประกอบการ
สาขาบริการของไทยเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์ที่จับต้องได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่ง
ถือเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย งานวิจัยนี้จึงขอเสนอแนะนโยบาย/แนวทางหลัก ๆ เพื่อ
ต่อยอดความเข้มแข็ง และบรรเทาปัญหาจุดอ่อนของธุรกิจบริการไทยในตลาดกลุ่มประเทศ CLMV ดังนี้
(1) ภาครัฐโดยสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนควรเป็นหน่วยงานหลักในการประสานและ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมวิชาชีพ
ต่าง ๆ สมาคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ดาเนินการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการค้าและการลงทุน
ในกลุ่มประเทศ CLMV อาทิ สิทธิประโยชน์ด้านภาษีนาเข้า/ภาษีการค้า/ภาษีเงินได้นิติบุคคล ระเบียบการ
เคลื่อนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้
ทัน สมัยและทัน ต่อการปรับ ปรุ งกฎหมายของกลุ่ มประเทศ CLMV โดยภาครัฐ ควรจะเป็นผู้ส นับสนุนด้าน
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งบประมาณ ในขณะที่ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องประสานกับเครือข่ายธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ที่ทันสมัย
นอกจากนี้ ยังอาจพัฒนาไปสู่การจัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดข้อพิพาททาง
ธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV และช่วยเหลือในกระบวนการด้านกฎหมายอื่น ๆ ตลอดจนการให้บริการนายหน้า
อานวยความสะดวกด้านการติดต่อกับ หน่วยงานในกลุ่มประเทศ CLMV เช่น การจดทะเบียนธุร กิจบริการ
ก่อสร้างในกลุ่มประเทศ CLMV กระบวนการขนส่ งวัสดุก่อสร้างระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV การขึ้น
ทะเบียนเครื่องสาอางและยาของไทยในกลุ่มประเทศ CLMV การทดลองตลาดบริการและผลิตภัณฑ์ความงาม
ไทยในกลุ่มประเทศ CLMV เป็นต้น นอกจากนี้ ยังอาจทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และข้อพึงระมัด ระวังในการทาธุร กิจ บริก ารต่าง ๆ รูป แบบและเงื่อนไขการทาสัญญาเช่าพื้น ที่ใ นการตั้ง
สถานประกอบการบริการ เพื่อผลักดันให้เกิดการทาธุรกิจร่วมลงทุนระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV
(2) ภาครัฐควรส่งเสริมให้เกิดการสร้างและการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายพันธมิตรในรูปแบบต่าง ๆ
อาทิ พันธมิตรระหว่างผู้ประกอบการไทยกับนักธุรกิจท้องถิ่น และกับสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ของกลุ่มประเทศ
CLMV พัน ธมิต รระหว่างผู้ ป ระกอบการไทยด้ว ยกัน เองโดยผ่ านสมาคมธุ รกิจ ไทยในกลุ่ มประเทศ CLMV
เครือข่ายพันธมิตรต่าง ๆ เหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการไทยรายใหม่ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่จาเป็น ในการ
เข้าสู่ตลาดกลุม่ ประเทศ CLMV
(3) การใช้ความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ เป็นประตูนาไปสู่การเข้าสู่ตลาดบริการในกลุ่มประเทศ
CLMV อาทิ การขยายความร่วมมือในลักษณะรัฐต่อรัฐ หรือ G to G เพื่อแสวงหาความร่วมมือที่ใกล้ชิด เพื่อให้
ในทางปฏิบัติภาคเอกชนไทยได้รับสิทธิพิเศษในกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ อาทิ การประมูล งานก่อสร้าง
ภาครั ฐ การจั ด ซื้อจั ดจ้ างต่าง ๆ นอกจากนี้ หน่ว ยงานภาครัฐ ยังอาจจะพิจ ารณาจัดตั้งโครงการให้ ความ
ช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ แก่กลุ่มประเทศ CLMV โดยอาจจะกาหนดเป็นเงื่อนไขในการรับความช่วยเหลือว่า
จะต้องมีการซื้อสิ นค้าหรื อใช้บริการจากผู้ประกอบการไทย แนวทางดังกล่าวนี้น่าจะสามารถสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าไปเปิดตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV และแข่งขันกับคู่แข่งจากประเทศอื่นได้
(4) ภาครั ฐ ควรเร่ ง กระชับ ความสั ม พันธ์ กับ รัฐ บาลกลุ่ ม ประเทศ CLMV เพื่อ ให้ ส ามารถเข้า ไปมี
บทบาทในการร่วมจัดทาข้อเสนอด้านเทคนิค (Term of Reference) กับรัฐบาลกลุ่มประเทศ CLMV ในการ
รับ ความช่ว ยเหลื อทางการเงิน ส าหรั บ โครงการจากองค์ก ารระหว่างประเทศ เพื่อให้ ข้อเสนอด้านเทคนิค
ดังกล่าวเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทย
(5) ในส่วนของปัญหาด้านแรงงานไร้ฝีมือนั้น ภาครัฐควรที่จะบริหารจัดการการอนุญาตให้แรงงาน
ต่างด้าวเข้า มาทางานในประเทศไทยให้เป็นระบบ สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สาขาบริการได้อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ภาครัฐควรกาหนดให้มีการให้สวัสดิการแก่แรงงานต่างด้าวอย่างสมเหตุสมผล ทั้งในด้านค่าจ้าง
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แรงงาน และค่าตอบแทนอื่น ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แรงงานเหล่านั้น มีการพัฒนาตนเอง
และไม่เคลื่อนย้ายไปทางานอื่น ๆ สาหรับแรงงานมีฝีมือนั้น ปัญหาส่วนใหญ่คือการที่แรงงานมีคุณสมบัติต่า
หรือไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ดังนั้น ภาครัฐโดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องควรที่จะเร่งให้ความรู้ ปรับปรุงและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษาสายวิชาชีพ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการในภาคบริการ เพื่อให้แรงงานสามารถทางาน
กับ เทคโนโลยี ห รื อ วิธีการทางานใหม่ ๆ นอกจากนี้ ภาครัฐ ยั งควรที่จะกระตุ้นให้ ผู้ ประกอบการหั นมาใช้
เครื่องจักรแทนแรงงานในการทางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการก่อสร้างมากขึ้น โดยอาจให้การสนับสนุนด้าน
การเงินในรูปเงินกู้ดอกเบี้ยต่าแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการปรับเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักร
สรุป
จากข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้นาเสนอข้างต้น นโยบายที่จะก่อให้เกิดผลกระทบมากที่สุด และจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ การที่
หน่วยงานภาครัฐ อาทิ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนรับผิดชอบเป็นหน่วยงานหลักประสานกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอื่น ๆ รวมทั้งสมาคมเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
เฉพาะ หรือสมาคมนักธุรกิจไทยในประเทศผู้รับการลงทุน จัดทาข้อมูลด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับ
การค้าและการลงทุนในธุรกิจเฉพาะสาขาต่าง ๆ อันจะช่วยให้ธุรกิจและนักลงทุนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูล
เชิง ลึกทางกฎหมายที่ทัน สมัยซึ่งจาเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนและดาเนินธุรกิจในสาขาเฉพาะต่าง ๆ ผลที่
ตามมา คือ การลดอุปสรรคและสร้างความได้เปรียบให้แก่ธุรกิจไทยให้แข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ
การจัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลและให้คาปรึกษาในลักษณะนี้ นอกจากจะทาให้ผู้ประกอบการสามารถ
เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบของประเทศต่าง ๆ ที่ทันสมัยในรายละเอียดแล้ว ผลอีกด้านหนึ่งคือการสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ธุรกิจที่ต้องการจะเข้าไปดาเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV ข้อดีอีกประการหนึ่งของนโยบาย
นี้ คือ จะให้ประโยชน์กับธุรกิจบริการในภาพรวม ไม่มีสาขาใดได้รับประโยชน์มากเป็นพิเศษกว่าสาขาอื่น ๆ
โดยผลประโยชน์หลักๆ จะตกอยู่ กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะเข้าถึง
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในกลุ่มประเทศ CLMV และ/หรือ จ้างบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ
เนื่องจากการดาเนินนโยบายในลักษณะนี้ขึ้นอยู่กับอานาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
หลากหลายสังกัด ทาให้การตัดสินใจ การดาเนินงาน การประสานงานต่าง ๆ ทาได้ยาก ดังนั้น การดาเนิน
นโยบายนี้จึงควรเป็นบทบาทของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาสูงสุดจากหน่วยงานด้านเศรษฐกิจทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นกรรมการ และ
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ
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โดยการดาเนินการอาจจะเริ่มจากการสารวจและรวบรวมข้อมูลกฎระเบียบต่าง ๆ ที่หน่วยงาน/องค์กร
ต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชนมีอยู่แล้ว จากนั้นสารวจความต้องการ และประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการไทยใน
การลงทุน และดาเนิน ธุร กิจ ในต่างประเทศ เพื่อจัดลาดับความสาคัญของสาขาธุรกิจและประเทศที่จะเริ่ม
ดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลกฎระเบียบ เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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