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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 
โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม

บริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2 เป็นโครงการที่
จัดท าขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ภาพรวม
ของอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Manufacturing Related Services: MRS) ภายใต้
บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทย เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของไทย และเพื่อประเมินผลกระทบด้านบวกและ
ด้านลบภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศไทย 
ซึ่งมีความจ าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยการศึกษานี้จะช่วยให้ประเทศไทยมีข้อมูลในการ
เตรียมความพร้อมให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ใน
ประเด็นเรื่องการเปิดเสรีการค้าและการบริก ารที่ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  เพื่อการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมไทยได้อย่างเหมาะสม  

 
 

1. ภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการ 
 
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ได้แบ่งรูปแบบการให้บริการ

ออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 
 
 Mode 1: การบริการข้ามพรมแดน (Cross-Border)  
 Mode 2: การบริโภคในต่างประเทศ (Consumption Abroad)  
 Mode 3: การจัดตั้งธุรกิจ (Commercial Presence)  
 Mode 4: การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons)  
 
นอกจากนี้ ในกรอบการเจรจาการค้าเสรี ภายใต้หัวข้อกรอบการเจรจาการเปิดตลาด

บริการ (The General Agreement on Trade in Services: GATS) ได้มีการจ าแนกสาขาบริการ
โดยยึดตามการจ าแนกผลิตภัณฑ์รวม  (Central Product Classification: CPC) ออกเป็น 12 
ประเภท ได้แก่ 
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 สาขาที่ 1 บริการทางธุรกิจ (Business Services) 
 สาขาที่ 2 บริการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Services) 
 สาขาที่ 3  บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Construction and Related 

Engineering Services) 
 สาขาที่ 4  บริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services) 
 สาขาที่ 5 บริการด้านการศึกษา (Education Services) 
 สาขาที่ 6 บริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) 
 สาขาที่ 7 บริการด้านการเงิน (Financial Services) 
 สาขาที่ 8 บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม  (Health Related and Social Services)  
 สาขาที่ 9 บริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเนื่อง (Tourism and Travel 

Related Services) 
 สาขาที่ 10 บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational, Cultural, 

and Sporting Services) 
 สาขาที่ 11 บริการด้านการขนส่ง (Transportation Services) 
 สาขาที่ 12 สาขาบริการด้านอื่นๆ (Other Services not Included elsewhere) 
 

 ภาคอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 
 
ในการพิจารณาว่า อุตสาหกรรมการบริการใดเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่มีความ

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตนั้น คณะผู้วิจัยจะน า Shih Smiling Curve  เป็นแนวคิดหลักใน
การพิจารณาและวิเคราะห์โครงสร้างการผลิตและการบริการในแต่ละอุตสาหกรรม ประกอบกับผล
การศึกษาวิจัยในเรื่องของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตจาก
หน่วยงานและองค์กรที่น่าเชื่อถือ เพื่อระบุอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 
การผลิต 
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โดย Shih Smiling Curve จะเป็นดังแสดงในภาพที่ 1 
 

ภาพที่ 1 Shih Smiling Curve 

 
 
Shih Smiling Curve จัดเป็นแผนภาพที่แสดงห่วงโซ่มูลค่าในกระบวนการผลิตสินค้า

ประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่มูลค่าของสินค้าใดๆ 
(แกนตั้ง) และขั้นตอนในแต่ละขั้นของห่วงโซ่มูลค่า (แกนนอน) และถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน/ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากช่วยให้สามารถ
แสดงภาพรวมของห่วงโซ่การผลิตภายในอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่ รวมไปถึง
ระบุชี้ชัดในกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้
ส าหรับการระบุอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้า รวมไปถึง
การจัดท าแนวทางการพัฒนาหรือยกระดับขีดความสามารถในอุตสาหกรรม 

 
จากการวิเคราะห์อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตตาม

แนวคิดของ Shih Smiling Curve ประกอบกับผลการศึกษาวิจัยต่างๆ คณะผู้วิจัยสามารถสรุป
สาขาของการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต ได้ดังนี้ 
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 สาขาที่ 1 การบริการทางธุรกิจ (Business Services) 
 สาขาที่ 2 การบริการโทรคมนาคม (Telecommunication Services) 
 สาขาที่ 3 การบริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Construction and Related 

Engineering Services) 
 สาขาที่ 4 การบริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services) 
 สาขาที่ 6 การบริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) 
 สาขาที่ 7 การบริการด้านการเงิน (Financial Services) 
 สาขาที ่8 บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม (Health Related and Social Services) 
 สาขาที่ 11 การบริการด้านการขนส่ง (Transportation Services) 
 
ในการระบุกิจกรรมการบริการในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อให้เห็น

ภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยได้จ าแนกกิจกรรมการบริการโดยยึดตามการจ าแนกผลิตภัณฑ์
รวมที่ทางองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้บัญญัติไว ้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลหลัก
ประกอบค าอธิบายในแต่ละสาขาบริการให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น 

 
 

2. การคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือการวิเคราะห์เชิงลึก 
 
การคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายมีปัจจัยท่ีน ามาพิจารณาดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 เครื่องมือในการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ประเด็นที่พิจารณา ดัชนีชี้วัด 

ความสามารถทางการแขง่ขันในตลาดโลกของ
อุตสาหกรรม 

สัดส่วนมูลค่าการส่งออกของไทยเทียบกับการส่งออกของ
โลกทั้งหมด 

ระดับความส าคญัของอุตสาหกรรมต่อภาคการ
ส่งออกของประเทศ  

มูลค่าการส่งออกของไทย 

ระดับความส าคญัของอุตสาหกรรมต่อการ
บริโภคในประเทศ 

มูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ 

ระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA ผลต่างของระดับอตัราภาษี FTA กับ MFN ของ
อุตสาหกรรม 
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ประเด็นที่พิจารณา ดัชนีชี้วัด 

การใช้สิทธิประโยชน์ FTA (FTA Utilization) 
ของอุตสาหกรรม 

ด้านส่งออก: มูลค่าการส่งออกที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ FTA 
(Application for FTA Utilization)  จะไมม่ีการน าสินค้า
ที่มีอัตราภาษี MFN=0 มาประกอบการพิจารณา 
ด้านน าเข้า: มูลค่าการน าเข้าภายใต้สิทธิ FTA ของไทย 
(FTA Utilization)  

ขนาดของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียระดับผู้ประกอบการ
ของอุตสาหกรรม 

จ านวนผู้ประกอบการ 

ขนาดของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียระดับการจ้างงาน
ของอุตสาหกรรม 

จ านวนการจ้างงาน 

ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการผลิตกับภาค
บริการ 

ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (I-O Table) 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
ทั้งนี้ เนื่องจากในโครงการศึกษาระยะที่ 1 คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาอุตสาหกรรม

เป้าหมายทั้งสิ้น 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป (2) อุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วน (3) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก (4) อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ (5) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จึงไม่ได้น า
อุตสาหกรรมดังกล่าวมาร่วมพิจารณาในการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายครั้งน้ีด้วย 

 
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้พิจารณาถึงกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีเป็นกลไกขับเคลื่อน

เศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 22 กันยายน 
2558 ได้มีการมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการขับเคลื่อน
นโยบายคลัสเตอร์ให้เป็นรูปธรรม และท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาในแต่ละคลัสเตอร์ 
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว ได้แก่ 

 
1) การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่ มีศักยภาพ (First S-curve) ประกอบด้วย 

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
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2) การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

 
ภาพที่ 2 การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมตั้งต้น เพื่อคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 
 
จากการพิจารณาอันดับคะแนนดัชนีในทั้ง 8 ด้าน ตามตารางที่ 1 ประกอบกับการ

คัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตข้างต้น คณะผู้วิจัย
สามารถระบุกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะท าการศึกษาในโครงการนี้ ได้แก่ 

 
1) อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  
2) อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
3) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
4) อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
5) อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย ์
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3. การค้าบริการภายใต้บริบทความตกลงการคา้เสรี 
 
ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้จัดท าความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไปแล้วทั้งสิ้น 12 ฉบับ 

ครอบคลุม 17 ประเทศ โดยกรอบความตกลงการค้าเสรี ได้แก่ 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย (Thailand-India Free Trade Agreement: TIFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู (Thailand-Peru Free Trade Agreement: TPFTA) 
 ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย-นิวซีแลนด์  

(Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  

(Thailand-Australia Free Trade Area: TAFTA) 
 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 

(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Free Trade Area: AIFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์  

(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade Area: AKFTA) 
 ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นอาเซียน-ญี่ปุ่น 

(ASEAN-Japan Closer Economic Partnership: AJCEP) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Area: ACFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีภายใต้อาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 
 
โดยในการศึกษานี้ การวิเคราะห์กรอบความตกลงการค้าเสรีด้านบริการจะครอบคลุม

รายละเอียด ดังนี้ 
 
1) การค้าบริการ (Trade in Services) หรือ Mode 1-3  
2) การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons: MNP)1 หรือ Mode 4 

                                                           
1 ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons: MNP) จัดท าขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวก
การเคลื่อนย้ายบุคลากรชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุนระหว่างประเทศคู่
เจรจา ซึ่งการเคลื่อนย้ายบุคลากรชั่วคราวนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของรูปแบบการค้าบริการระหว่างประเทศในรูปแบบที่ 4 (Mode of 
Supply: Mode 4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา ซึ่งในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนครั้งที่ 21 วันที่ 17 พ.ย. 2555 ณ 
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้มพีิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการเคลือ่นย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน ท าให้การเจรจา
การค้าบริการในกรอบอาเซียนในเรื่องของ Mode 4 จึงถูกแยกออกมาเจรจาในกรอบของ ASEAN MNP โดยเฉพาะ 
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ทั้งนี้ กรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุบทว่าด้วยการค้าบริการ (Trade in 
Services Chapter) และบทที่ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons 
Chapter) ไว้ในความตกลงมีอยู่เพียงไม่กี่ฉบับ ซึ่งความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุข้อบทดังกล่าว ได้แก่ 

 
 ความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุบทว่าด้วยการค้าบริการ:  ความตกลงการค้าเสรี

ไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-ชิลี ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน อาเซียน-จีน 
อาเซียน-เกาหลีใต้ อาเซียน-อินเดีย และอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยมี
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 

 
 ความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา :   

ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
และอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ความตกลงอื่นๆ2 อาทิ 
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี และไทย-ชิลี จะมิได้แยกบทการ
เคลื่อนย้ายบุคลากรเป็นการเฉพาะ แต่ก็ได้ผูกพันไว้ในบทการค้าบริการ โดย
รายละเอียดเป็นดังแสดงในตารางที่ 3 
 

  

                                                           
2 ความตกลงอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต้ และไทย-ชิลี ไม่มีบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา แต่ภายใต้ตารางข้อผูกพัน
เฉพาะในบทว่าด้วยการค้าบริการ มีการให้ข้อผูกพันใน Mode 4 ไว ้ 

  ส าหรับกรอบการเจรจาการค้าบริการของไทย-นิวซีแลนด์ จะไม่พบข้อบทในประเด็นต่างๆ ตามตาราง แต่มีจดหมายตอบรับ 
(Exchange Letter) ระหว่างไทยกับนวิซีแลนด์ ยนิยอมให้ประเภทบุคคล ธรรมดาบางประเภทเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนและไทยกับคู่เจรจา ในประเด็นที่เก่ียวกับการค้าบริการ (Trade in Services) 

Main Features Definitions AFAS 9th  
ASEAN - 

China 
ASEAN - 

Korea 
ASEAN - 

Japan 

ASEAN - 
Australia and 
New Zealand 

ASEAN - 
India 

Thailand - 
India 

Thailand - 
Peru 

Thailand - 
Japan 

Thailand - 
Australia 

Thailand - 
New Zealand 

Thailand - 
Chile 

Negotiation 
Approach 

รูปแบบการ
เจรจา 

Positive 
List 

Positive 
List 

Positive 
List 

อยู่ระหว่าง
การเจรจา* 

Positive List Positive List 
อยู่ระหว่าง
การเจรจา* 

อยู่ระหว่าง
การเจรจา* 

Positive List 
Positive 
List 

อยู่ระหว่างการ
เจรจา* 

Positive 
List 

Most-Favored-
Nation (MFN) 
Treatment 

หลักการหลัก
ปฏิบัติเยี่ยงชาติ
ที่ได้รับการ
อนุเคราะห์ยิ่ง 

✗** ✗ ✗ - 
✓ 

(Consultation 
MFN) 

✗ - - 
✓ 

(Consultation 
MFN) 

✗ - ✗ 

Market Access การเข้าสู่ตลาด ✓ ✓ ✓ - 
✓ ✓ - - 

✓ ✓ - 
✓ 

National 
Treatment (NT) 

หลักปฏิบัติเยี่ยง
คนชาต ิ ✓ ✓ ✓ 

- 
✓ ✓ - - 

✓ ✓ - 
✓ 

Mutual 
Recognition 

ข้อก าหนด
เกี่ยวกับการรับรู้
ร่วมกัน 

✓ ✓ ✓ 
- 

✓ ✓ - - 
✓ ✓ - 

✓ 

Review of 
Commitments 

การทบทวนข้อ
ผูกพันการค้า
บริการ 

✓ 
✓ 

ทบทวน
ภายใน 1 ปี 

✓ 
ทบทวน

ภายใน 1 ปี 

- 

✓ ทบทวน
ภายใน 3 ปี 

✓ 
ทบทวน

ภายใน 1 ปี 
และทุก 2 ปี 
หลังจากนั้น 

- - ✓ ทบทวน
ภายใน 5 ปี 

✓ 
ทบทวน

ภายใน 3 ปี 

- 
✓ 

ทบทวน
ภายใน 3 ปี 

หมายเหตุ: * ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย ความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู และความตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ ยังคงอยู่ระหว่างการเจรจา แต่เป็นที่คาดการณ์ได้ว่าส่วนใหญ่จะ
เป็นการเปิดเสรีในรูปแบบ Positive List 
** อ้างอิงตามความตกลง GATS 

✓ หมายถึง มีการก าหนดข้อผูกพันในประเด็น (Main Features) ดังกล่าว เช่น ในบทว่าการค้าบริการ ประเด็นเรื่องการเข้าสู่ตลาด หากความตกลงดังกล่าว อนุญาตให้เปิดเสรีการเข้าสู่ตลาด ก็จะใส่เครื่องหมาย ✓  

✗ หมายถึง ไม่มีการกล่าวถึงประเด็น (Main Features) ดังกล่าว ก็จะใส่เครื่องหมาย ✗ 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมขอ้มูลเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนและไทย ในประเด็นที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons) 

Main Features Definitions 
ASEAN – 

China* 
ASEAN – 
Korea* 

ASEAN - 
Japan 

ASEAN and 
Australia - 

New Zealand 

ASEAN -
India 

Thailand 
- India 

Thailand - 
Peru 

Thailand - 
Japan 

Thailand - 
Australia 

Thailand - 
New Zealand 

** 

ASEAN 
MNP 

Thailand – 
Chile * 

General Obligations พันธกรณีทั่วไป ✗ ✗ - ✗ ✗ - - ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Grant of Temporary Entry 
การยินยอมให้บุคคล
ธรรมดาเข้าพ านักเป็น
การชั่วคราว 

✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Committee on Temporary 
Entry 

คณะกรรมการก ากับดูแล
ว่าด้วยการเคลื่อนย้าย
บุคคลธรรมดา 

✗ ✓ - ✗ ✗ - - ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ 

Transparency in 
Development and 
Application of Regulations  

การส่งเสริมความโปร่งใส ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Consultations and Dispute 
Settlement 

การก าหนดเกี่ยวกับ
กระบวนการปรึกษาหารือ
และระงับขอ้พพิาท 

✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ 

Business Visitors ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Intra-corporate 
Transferees 

ผู้โอนย้ายภายในบริษัท ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Contractual 
Service Supplier 

ผู้ให้บริการตามสัญญา
จ้าง ✗ ✓ - ✗ ✗ - - ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ 

หมายเหตุ: * ความตกลงอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต ้และไทย-ชิลี ไม่มบีทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา แต่ภายใต้ตารางข้อผูกพนัเฉพาะในบทว่าด้วยการค้าบริการ มีการให้ข้อผูกพันใน Mode 4 ไว ้ 
 ** ส าหรับกรอบการเจรจาการค้าบริการของ Thailand-New Zealand จะไม่พบข้อบทในประเด็นต่างๆ ตามตาราง แต่มีจดหมายตอบรับ (Exchange Letter) ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ ยินยอมให้ประเภทบุคคล 
ธรรมดาบางประเภทเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว 

 *** ในหัวข้อ Business Visitors Intra-corporate Transferees และ Contractual Service Supplier ในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะพันธกรณีของไทยตาม Horizontal Commitment 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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4. ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย และอุตสาหกรรมการ
บริการที่เกี่ยวข้อง 

 
คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมาย และห่วงโซ่มูลค่า

ของอุตสาหกรรมจากการศึกษาบริษัทกรณีศึกษา (Best Practice) เพื่อพิจารณาอุตสาหกรรมการ
บริการที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมของการบริการย่อยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย 
เป็นดังแสดงในภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 อุตสาหกรรมการบริการในด้านต่างๆ ของไทยในแต่ละอุตสาหกรรมการผลิต 

 
 
โดยห่วงโซ่มูลค่าของแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายมีความแตกต่างเล็กน้อย ในราย

กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง แต่กระบวนการผลิตหลักในห่วงโซ่มูลค่าของแต่ละอุตสาหกรรม เป็นดังนี ้
 
 การวิจัย พัฒนาและการออกแบบ (Research and Development and Design) 
 การจัดหาวัตถุดิบ (Sourcing) 
 การผลิตและประกอบ (Production and Assembly) 
 การจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้า (Sales and Distribution) 
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 การท าการตลาดและการสร้างแบรนด์ (Marketing and Branding) 
 การบริการหลังการขาย (After-sales Services) 
 
 

5. ศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบรกิาร 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 

 
5.1 ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 

 
ส าหรับการวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม  

การผลิต คณะผู้วิจัยใช้แผนภาพสองมิติเพื่อประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพ โดยแกนนอนของ
แผนภาพจะแสดงถึง ดัชนีศักยภาพทางการแข่งขันบริการ และแกนตั้งของแผนภาพจะแสดงถึง 
ดัชนีการเปิดเสรีบริการ  

 
โดยผลการวิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละอุตสาหกรรมการบริการโดยรวม เป็นดังน้ี 
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ภาพที่ 4 ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 
 
จากภาพที่ 4 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการ

ผลิตในสาขาต่างๆ สะท้อนผ่านความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพทางการแข่งขันบริการ และระดับ
การเปิดเสรีบริการ ภายใต้กรอบความตกลงที่เกี่ยวกับการค้าบริการท่ีไทยมีความผูกพันด้วย 

 
จากภาพจะเห็นว่า อุตสาหกรรมการบริการส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังมีศักยภาพ

ทางการแข่งขันไม่สูงมากนัก และมีระดับการเปิดเสรีบริการอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ า ขณะที่
อุตสาหกรรมการบริการในสาขาที่มีความส าคัญสูงยังมีการปกป้องผู้ประกอบการในประเทศ 
ดังเห็นได้จากระดับการเปิดเสรีบริการที่ต่ า เช่น อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และอุตสาหกรรมบริการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น  

 
โดยอุตสาหกรรมการบริการที่มีศักยภาพการแข่งขันของการบริการน้อยกว่าบริการสาขา

อื่นๆ และมีระดับการเปิดเสรีบริการน้อยกว่าบริการสาขาอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ ได้แก่ 
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 อุตสาหกรรมการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์  
(Maintenance and Repair of Equipment Services) 

 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  
(Service Incidental to Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing) 

 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  
(Services Incidental to Manufacturing) 

 อุตสาหกรรมการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ  
(Technical Testing and Analysis Services) 

 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง  
(Wholesale and Retail Trade Services) 

 อุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance Services) 
 
ขณะที่อุตสาหกรรมการบริการที่มีศักยภาพการแข่งขันของการบริการน้อยกว่า บริการ

สาขาอื่นๆ แต่มีระดับการเปิดเสรีบริการสูงกว่าบริการสาขาอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการด้านวิศวกรรม (Engineering Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการก าจัดและบ าบัดของเสีย  

(Waste Disposal and Treatment Services) 
 

ในขณะท่ี อุตสาหกรรมการบริการที่มีศักยภาพการแข่งขันของการบริการมากกว่าบริการ
สาขาอื่นๆ แต่มีระดับการเปิดเสรีบริการน้อยกว่าบริการสาขาอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ ได้แก่ 

 
 อุตสาหกรรมการบริการขนส่ง (Transportation Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการวิจัยและพัฒนา (R&D Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการการจัดหาพนักงาน (Staffing Services) 
 
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการบริการของไทยที่มีศักยภาพการแข่งขันของการบริการ

มากกว่าบริการสาขาอื่นๆ และมีระดับการเปิดเสรีบริการสูงกว่าบริการสาขาอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ 
คือ 

 
 อุตสาหกรรมการบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) 
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5.2 ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
การผลิต 

 
ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการในสาขาต่างๆ 

ของไทย คณะผู้วิจัยใช้ดัชนีชี้วัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเชิงสถิติเพื่อวัดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการไทยโดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งประเทศคู่เจรจาความตกลงการค้าเสรีของไทยและประเทศคู่ภาคีต่างๆ โดยรายละเอียด
ความสามารถทางการแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรมบริการ เป็นดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
 

การบริการ
วิจัยและ
พัฒนา 

การบริการ
ด้านการให้
ค าปรึกษา 

การบริการ
จัดหาพนักงาน 

บริการท่ี
เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร 

การบริการ
วิศวกรรม 

การบริการท่ี
เกี่ยวข้องกับ
การผลิต 

การบริการ
ก าจัดและ

บ าบัดของเสีย 

การบริการ
ซ่อมบ ารุงและ

ติดตั้ง
เครื่องจักรและ

อุปกรณ์ 

การบริการ
ทดสอบและ
ตรวจสอบ
คุณภาพ
วัตถุดิบ 

การบริการ
ประกันวินาศ

ภัย 

การบริการจัด
จ าหน่ายปลีก

และส่ง 

การบริการ
ขนส่ง 

ดัชนีท่ีใช้วัด
ความสามารถ
ทางการ
แข่งขัน 

ความสามารถ
ด้านงานวิจัยใน
องค์กรธุรกิจ 
(Research 
Talent in 
Business 

Enterprise) 

ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ด้านการบริการ 

(Global 
Services 
Location 
Index) 

ดัชนีวัด
ความสามารถใน
การแข่งขันการ
ผลิต ดึงดูดและ
รักษาคนเก่งทั่ว
โลก (Global 

Talent 
Competitivenes

s Index) 

ผลผลิตยาง
ธรรมชาติเฉลี่ย

ต่อพื้นที่  
(Yield 

performance of 
Natural 
Rubber) 

ความพร้อมของ
นักวิทยาศาสตร์
และวิศวกร  

(Availability of 
Scientists and 

Engineers) 

ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน

การผลิต 
(Global 

Manufacturing 
Competitivenes

s Index) 

การรับรอง
มาตรฐาน 

ISO14001 (ISO 
14001 

Environment 
Certificates) 

จ านวนงานวิจัย
ด้าน

วิศวกรรมเครื่อง
กล (Mechanical 
Engineering) 

ความเป็นเลิศใน
สาขาวัสดุศาสตร์ 

(Material 
Science) 

มุลค่าค่าเบี้ย
ประกันวินาศภัย 

(Non-Life 
Premium 
Volume) 

ความสามารถใน
การกระจาย
สินค้าระหว่าง
ประเทศ 

(Control of 
International 
Distribution) 

ความสามารถใน
การแข่งขัน
ทางโลจิสติกส์ 
(Logistics 

Performance 
Index) 

อันดับโลกของ
ไทย 

36 6 73 7 57 14 30 37 47 35 49 45 

อันดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศท่ีไทยมีความผูกพันการเปิดเสรีบริการด้วย 
ประเทศท่ีไทย
มีอันดับ
เหนือกว่า 
(อันดับโลก) 

อินโดนีเซีย 
(37) 
นิวซีแลนด์ (39) 
ชิลี (43) 
ออสเตรเลีย 
(47) 
มาเลเซีย (65) 

ฟิลิปปินส์ (7) 
ชิลี (9) 
เวียดนาม (11) 
 

เวียดนาม (86) 
อินโดนีเซีย (90) 
อินเดีย (92) 
กัมพูชา (108) 

ฟิลิปปินส์ (3) 
อินเดีย (4) 
เวียดนาม (5) 

ฟิลิปปินส์ (78) 
บรูไน (80) 
เวียดนาม (84) 
กัมพูชา (124) 
สปป. ลาว (127) 

มาเลเซีย (17) 
เวียดนาม (18) 
อินโดนีเซีย (19) 
ออสเตรเลีย (21) 
 
 
 

มาเลเซีย (34) 
เกาหลีใต้ (36)  .
ชิลี (40)  
นิวซีแลนด์ (48)  
เวียดนาม 50) 
เปรู (64)  
อินโดนีเซีย (76) 
กัมพูชา (11) 

เวียดนาม (48) 
อินโดนีเซีย (50) 
นิวซีแลนด์ (51)  
ชิลี (54)  
เปรู (76)  
ฟิลิปปินส์ (80)  
บรูไน (107)  
กัมพูชา (138) 

มาเลเซีย (52) มาเลเซีย (39) 
ชิลี (42) 
อินโดนีเซีย (43) 
ฟิลิปปินส์ (54) 
เวียดนาม (55) 

ฟิลิปปินส์ (52) 
เวียดนาม (72) 
สปป. ลาว (80) 
 

ชิลี (46) 
อินโดนีเซีย (63) 
เวียดนาม (64) 
เปรู (69) 
ฟิลิปปินส์ (71) 
กัมพูชา (73) 
เมียนมา (113) 
สปป. ลาว (152) 

ประเทศท่ีมี
อันดับสูงท่ีสุด
สามอันดับ
แรก (อันดับ
โลก) 

เกาหลีใต้ (2) 
ญี่ปุ่น (3) 
จีน (9) 

อินเดีย (1) 
จีน (2) 
มาเลเซีย (3) 

สิงคโปร์ (2) 
ออสเตรเลีย (6) 
นิวซีแลนด์ (14) 

จีน (14) 
กัมพูชา (16) 
อินโดนีเซีย (19) 
เมียนมา (23) 
มาเลเซีย (24) 
 

ญี่ปุ่น (3) 
มาเลเซีย (7) 
สิงคโปร์ (9) 

จีน (1) 
ญี่ปุ่น (4) 
เกาหลีใต้ (5) 

จีน (16)  
ออสเตรเลีย (20)  
ญี่ปุ่น (21) 

จีน (1) 
ญี่ปุ่น (3) 
อินเดีย (5) 

สิงคโปร์ (5) 
ออสเตรเลีย (7) 
เกาหลีใต้ (26) 

จีน (2)  
ญี่ปุ่น (4)  
เกาหลีใต้ (9) 

ญี่ปุ่น (5) 
เกาหลีใต้ (13) 
มาเลเซีย (15) 

สิงคโปร์ (5) 
ญี่ปุ่น (12) 
ออสเตรเลีย (19) 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล 
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6. ผลกระทบต่อประเทศไทยภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทย 
 
ภาพที่ 5 กรอบการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเสรีต่อประเทศไทย 

 
 
จากภาพที่ 5 การเปิดเสรีในกรอบการค้าสินค้าและการเปิดเสรีในกรอบการค้าบริการ

ล้วนส่งผลต่อตลาดการค้าสินค้าและบริการทั้งในทางตรงและทางอ้อม โดยคณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญทั้ งสิ้น 4 ฝ่าย ได้แก่  ภาครัฐ 
ผู้ประกอบการผลิต ผู้ให้บริการ และผู้บริโภค 

 
6.1 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อภาครัฐ 

 
จากแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคธุรกิจของประเทศด้วย

นวัตกรรมมากยิ่งขึ้น และต้องการให้ภาคบริการมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของไทย ดังนั้น การสนับสนุนภาคบริการโดยภาครัฐจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาการ
บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น การบริการวิจัยและพัฒนา และการทดสอบและตรวจสอบ
คุณภาพ เป็นต้น ซึ่งจากแนวโน้มการเปิดเสรีการบริการของประเทศที่สูงขึ้น  รวมทั้งจ านวน
ผู้ประกอบการของธุรกิจบริการที่เติบโตขึ้น ส่งผลให้ภาครัฐต้องพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อ
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สนับสนุนการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
ในปัจจุบัน  

 
อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตใน

ไทยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากผู้ประกอบการในประเทศ หรือผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่
เข้ามาประกอบธุรกิจผ่านการใช้สิทธิประโยชน์จากการเปิดเสรีการบริการ ท าให้ภาครัฐอาจต้อง
พิจารณาความเสี่ยงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วย เนื่องจากในบางกรณี กลุ่มผู้ประกอบการขนาด
กลางและเล็กในประเทศที่ก าลังเติบโตและพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน แต่มีความสามารถในการ
แข่งขันที่ยังไม่สูงโดยเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างชาติที่อาจจะเข้ามาแข่งขัน
ภายหลังการเปิดเสรี ดังนั้น ในบางสาขาบริการ ภาครัฐจะต้องมีมาตรการรองรับผลกระทบจากการ
แข่งขันในบางอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ประกอบการในประเทศสามารถแข่งขันได้ 
และลดการครอบง าตลาดโดยผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างชาติ 

 
6.2 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ประกอบการผลิต 

 
จากงานวิจัยต่างๆ ในระดับนานาชาติ พบว่า การเปิดเสรีการบริการที่สูงขึ้น (Service 

Liberalization) จะส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตปลายน้ ามีผลิตภาพการผลิตที่สูงมากขึ้น 3 โดย
การเปิดเสรีการบริการจะส่งผลให้การแข่งขันการบริการสูงขึ้น ท าให้ประสิทธิภาพการให้บริการ
สูงขึ้น และมีค่าบริการที่ต่ าลง อันจะส่งผลให้ภาคการผลิตสามารถใช้การบริการได้ในราคาที่ต่ าลง
และมีคุณภาพมากขึ้น และส่งผลต่อผลิตภาพการผลิตที่ดีขึ้นในที่สุด นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยใน
ระดับสากลกล่าวถึงผลกระทบเชิงบวกจากการที่ภาครัฐปฏิรูปกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการ
บริการให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาด าเนินธุรกิจได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ภาคการผลิตมี
ผลิตภาพที่สูงขึ้น4  

 
ดังนั้น ในการพิจารณาเปิดเสรีการบริการของไทยให้มีความผูกพันกับความตกลงการค้า

และบริการเสรีที่สูงขึ้น หรือขยายระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 (เพิ่มเพดานสัดส่วน 
ผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด) น่าจะส่งผลบวกให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายทั้ง 5 อุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเสรีกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
(Services Incidental to Manufacturing) เนื่องจากในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวจะมี

                                                           
3 Arnold et al. (2007) Arnold et al. (2011) Fernandes and Paunov (2012) Bas and Causa (2013) Bas M. (2013) และ 

Shepotylo, O. and Vakhitov, V. (2015) 
4 Arnold, J. M., Javorcik, B., Lipscomb, M. and Mattoo, A. (2016) 
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จ านวนผู้ประกอบการมาก และมีศักยภาพในการแข่งขันสูง แต่กิจกรรมการบริการส่วนใหญ่ผูกพัน
ใต้กรอบความตกลง ACIA เพียงความตกลงเดียว 

 
ซึ่ งหากอุตสาหกรรมบริการที่ เกี่ ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายมี

ความสามารถทางการแข่งขันสูง อีกทั้ง อุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว มีระดับการเปิดเสรีที่
ค่อนข้างสูง ก็อาจกล่าวได้ว่า ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว มีแนวโน้ม
ที่จะขยายตัว หรือเรียกได้ว่า ได้รับผลกระทบด้านบวก (ผลประโยชน์) จากการท า FTA ของไทย 

 
6.3 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ให้บริการ 

 
แนวโน้มการเปิดเสรีภาคบริการที่สูงขึ้นจะดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศ

มากขึ้น ผู้ให้บริการภายในประเทศจึงต้องเผชิญการแข่งขันที่สูงขึ้นและต้องปรับตัวให้ทันกับ
สถานการณ์ของโลกการบริการในยุคสมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติยัง
ขึ้นอยูก่ับนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ และกฎระเบียบในการด าเนินธุรกิจในประเทศ 

 
ในขณะเดียวกัน การเปิดเสรีการบริการในระดับที่สูงขึ้นจะมีส่วนผลักดันให้เกิดการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการบริการ และการจัดเก็บข้อมูลในสาขาบริการต่างๆ ที่ดียิ่งขึ้น 
เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลของภาคการบริการไทยในปัจจุบันยังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่
ครบถ้วน ท าให้การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริการต่างๆ ไม่สามารถพัฒนาได้รวดเร็วนัก 
ดังนั้น ภายใต้บริบทการเปิดเสรีที่มากขึ้นและการแข่งขันที่สูงขึ้น จะมีส่วนสนับสนุนให้การ
พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมการบริการให้ดียิ่งขึ้น และท าให้ผู้ให้บริการในประเทศมีเครื่องมือในการบริหาร
จัดการการด าเนินธุรกิจที่มีคุณภาพมากขึ้น 

 
6.4 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้บริโภค 

 
ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นของผู้ประกอบการจากทั้งภาค

การผลิตและบริการ โดยหากมีการเปิดเสรีการค้าบริการในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต หรือมีการเปิด
เสรีการค้าบริการกับประเทศภาคีอื่นๆ เพิ่มเติม จะส่งผลให้โอกาสในการลงทุนโดยนักลงทุน
ต่างชาติเพิ่มสูงขึ้น เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นของการบริการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ท าให้สินค้า
ของแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น และมีราคาที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  
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อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีการบริการที่มากขึ้น จะน าไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งจาก
บริษัทในประเทศและบริษัทจากต่างประเทศ ซึ่งหากนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่เข้ามามีบทบาทใน
การให้บริการสูงมากๆ จนกระทั่งมีบทบาทหรืออิทธิพลเหนือผู้ให้บริการในประเทศ จะท าให้  
ผู้ให้บริการในประเทศเดิมต้องออกจากตลาดไป และถูกทดแทนโดยนักลงทุนต่างชาติ /บริษัท
ต่างชาติรายใหญ่ในที่สุด ในกรณีดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดผลบวกจากการแข่งขันในระยะสั้นเพียง
เท่าน้ัน แต่ไม่ส่งผลดีในระยะยาว เนื่องจากระดับการแข่งขันลดลงไปสู่จุดเดิมหรือต่ ากว่าเดิมก่อนที่
มีการลงทุนจากบริษัทต่างชาติรายใหญ่เข้ามา ท าให้การเติบโตของอุตสาหกรรมการบริการนั้นๆ 
อาจจะช้าลง ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมการผลิตเช่นเดียวกัน ดังนั้น จากผลกระทบ
ดังกล่าว หากภาครัฐก าหนดนโยบายการแข่งขันที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และใช้งานได้จริง จะช่วย
ให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ผู้ให้บริการในประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถด าเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ และผู้บริโภคไม่ถูกจ ากัดทางเลือกให้เผชิญกับการให้บริการหรือการขายสินค้าจากบริษัท
รายใหญ่เพียงอย่างเดียว 

 
 

7. ข้อเสนอแนะ แนวทางการใช้ประโยชน์และแนวทางการบรรเทาผลกระทบ 
 

7.1 ข้อเสนอแนะต่ออุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย 
 

7.1.1 อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 
 ภาครัฐอาจแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิจัย โดยพัฒนาบุคลากรที่มี

ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น เช่น การตั้งหน่วยงานเพื่อการวิจัย
และพัฒนาโดยเฉพาะ และการให้ทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการภายในอุตสาหกรรม 

 รัฐบาลควรศึกษาวิธีการที่ประสบความส าเร็จจากประเทศที่มีอุตสาหกรรมเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็กแข็งแรง เช่น เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เป็นต้น เพื่อวางระบบโลจิสติกส์ที่
มีประสิทธิภาพ หรืออาจเปิดเสรีบริการด้านโลจิสติกส์แบบมีเงื่อนไข เพื่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกันผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างชาติ 
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7.1.2 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
 
 จัดตั้งและกระจายศูนย์ปฏิบัติการให้ทั่วถึง เพิ่มจ านวนบุคลากรให้เพียงพอต่อความ

ต้องการ และวางระบบการตรวจสอบให้ครอบคลุมมากขึ้น  เพื่อตอบสนองความ
ต้องการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า 

 ปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติให้สะดวกยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสการ
จ้างงานให้แก่ผู้ประกอบการ หรือสนับสนุนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีในการผลิต 
โดยลดภาษีน าเข้าเครื่องจักรที่จ าเป็นในอุตสาหกรรมเพื่อดึงดูดให้ผู้ประกอบหันมา
ใช้เครื่องจักรเพื่อลดการพึ่งพิงแรงงานลง 

 ปรับปรุงระบบขนส่งให้เป็นระบบและมีความเชื่อมโยงมากขึ้น โดยอาจมุ่งเน้นไปที่
การพัฒนาการขนส่งทางน้ าเพื่อรองรับผู้ผลิตต้นน้ า 

 
7.1.3 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

 
 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรในสายงานวิทยาศาสตร์ โดยผลักดันหลักสูตร

การศึกษาร่วมกับ โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ หรือมอบทุนการศึกษาส าหรับหลักสูตรในต่างประเทศ  

 เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพให้รองรับ
บริการในปริมาณที่มากขึ้น และควรพิจารณาให้เกิดศูนย์การให้บริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) เพื่อลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน
ของผู้ประกอบการผลิต 

 ผลักดันให้เกิดการพบปะระหว่างหน่วยงานผู้ดูแลกฎหมายและผู้ประกอบการ และ
ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติต่างๆ ให้มีความเหมาะสม 

 
7.1.4 อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 

 
 ร่วมมือกับผู้ประกอบการเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างห่วงโซ่มูลค่า

อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ในประเทศ โดยเฉพาะในงานด้านวิจัยและพัฒนาที่ยังขาด
แคลนเทคโนโลยีและมีบุคลากรไม่เพียงพอ  

 พัฒนาบุคลากรด้านงานซ่อมบ ารุง โดยอาจสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยออกหลักสูตร
ด้านการซ่อมบ ารุงท่ีมีใบรับรองพร้อมน าไปประกอบอาชีพ 
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7.1.5 อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
 
 ส่งเสริมให้เกิดศูนย์บริการส าหรับรวบรวมงานวิจัยต่างๆ ในประเทศ หรืออาจลด

ขั้นตอนในการของบประมาณสนับสนุน และเพิ่มความยืดหยุ่นในเกณฑ์การ
สนับสนุนการลงทุนมากขึ้น 

 กระตุ้นการสร้างห้องปฏิบัติการในประเทศและควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
รวมถึงสร้างความต่อเนื่องในการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้วยการเชื่อมโยงห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ เข้าสู่ศูนย์กลางอย่างเป็นระบบ 
 

7.2 ข้อเสนอแนะต่ออุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
 

7.2.1 บริการการวิจัยและพัฒนา 
 
แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติส่วนใหญ่ของไทยยังสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาไม่มาก

เท่าที่ควร เพราะฉะนั้น หากต้องการให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่อ เนื่องในระยะ
ยาว ภาครัฐจ าเป็นต้องใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นพื้นฐานในการร่างยุทธศาสตร์ระดับชาติขึ้นมา
ก่อน รวมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการให้งบประมาณด้านการวิจัย และเน้นการบูรณาการด้านการวิจัย
ระหว่างองค์กรมากขึ้น เพื่อสร้างเป้าหมายและแนวทางที่ชัดเจนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศต่อไป นอกจากนี้อาจต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  
7.2.2 บริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาด 

 
บริการให้ค าปรึกษาของไทยมีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างสูง ภาครัฐจึงควรเน้น

จุดแข็งของธุรกิจให้โดดเด่นมากขึ้น เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านนวัตกรรมใหม่ๆ (Value-creating 
Innovation) และการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้แก่บริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ ภาครัฐยัง
สามารถช่วยผลักดันบริษัทให้ค าปรึกษาของไทยให้เข้าไปร่วมงานกับหน่วยงานต่างประเทศมาก
ขึ้นผ่านเครือข่ายองค์กรของภาครัฐ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่างๆ เช่น 
ทักษะด้านภาษา และทักษะด้านการใช้สื่อดิจิทัล เป็นต้น 

  



 

 

 

 25 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

7.2.3 บริการจัดหาพนักงาน 
 
บริการจัดหาพนักงานของไทยยังขาดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล โดยธุรกิจ

จัดหาพนักงานที่ประสบความส าเร็จในไทยส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีพื้นฐานเครือข่าย
แข็งแกร่งจากต่างประเทศ สามารถเข้าถึงองค์กรระดับนานาชาติได้หลากหลายกว่า กลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่จึงเป็นแรงงานฝีมือ ส่วนผู้ให้บริการไทยเน้นการท าการตลาดในประเทศไทยและมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ ท าให้ขอบเขตการให้บริการค่อนข้างจ ากัด และขยับขยาย
ไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ได้ยาก ภาครัฐจึงอาจต้องด าเนินนโยบายเฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับผู้ให้บริการไทย เช่น เป็นตัวกลางในการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทในไทยและบริษัท
จากต่างประเทศ เป็นต้น 

 
7.2.4 บริการที่เก่ียวข้องกับการเกษตร 

 
ภาคการเกษตรจัดเป็นภาคการผลิตที่มีขนาดใหญ่ และมีแรงงานอยู่จ านวนมาก อีกทั้ง

ความสามารถในการแข่งขันบริการที่เกี่ยวข้องการเกษตรในอุตสาหกรรมยางของไทยยังอยู่ใน
ระดับสูง อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านการใช้งานเทคโนโลยีท าให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรของ
ไทยยังไม่เติบโตเท่าที่ควร ส่วนใหญ่เป็นการท าการเกษตรแบบดั้งเดิมพึ่งพาคนเป็นหลัก 
หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบจึงควรเข้ามาอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ให้บริการด้าน
การเกษตร ให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับกระบวนการผลิตมากขึ้น รวมทั้งออกมาตรการหรือ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ส าหรับเกษตรกรให้สามารถซื้อเครื่องจักรได้ในราคาที่ไม่สูงนัก 

 
7.2.5 บริการด้านวิศวกรรม 

 
ผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมส่วนใหญ่ของไทยมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและติดตั้ง

ระบบ แต่ยังมีข้อจ ากัดในการแข่งขันด้านวิศวกรรมกับประเทศพัฒนาแล้ว เนื่องจากขาดแคลน
เงินทุนและทักษะปฏิบัติการในระดับสูง ภาครัฐจึงอาจด าเนินนโยบายต่างๆ เพื่อให้สิทธิประโยชน์ 
แก่นักลงทุนต่างชาติภายใต้เงื่อนไขการร่วมทุนกับผู้ให้บริการไทย หรือให้สิทธิพิเศษด้านภาษี
น าเข้าเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีให้แก่ผู้ ให้บริการไทย เพื่อน ามาปรับปรุงการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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7.2.6 บริการที่เก่ียวข้องกับการผลิต 
 
บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของไทยมีความต้องการใช้บริการค่อนข้างสูง แต่ยังมี

ความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างต่ า เนื่องจากส่วนใหญ่พึ่งพาแรงงานและเครื่องจักรพื้นฐานเป็น
หลัก ไม่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุนเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิด
ปัญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคตเม่ือเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) ผู้ให้บริการจึงต้อง
วางแผนอย่างรัดกุมในระยะยาวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในแง่ของภูมิศาสตร์
ประชากรและกระบวนการผลิตยุคดิจิทัล โดยภาครัฐอาจร่วมมือกับภาคเอกชน และสถานศึกษาต่างๆ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ท างานร่วมกับเทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ได้ดียิ่งขึ้น  

 
7.2.7 บริการก าจัดและบ าบัดของเสีย 

 
บริการก าจัดและบ าบัดของเสียของไทยยังมีช่องว่างอีกมากในการพัฒนาบริการ เนื่องจาก

ที่ผ่านมาผู้ประกอบการผลิตบางส่วนยังไม่ให้ความส าคัญกับการด าเนินการด้านนี้มากนัก ซึ่งอาจเป็น
เพราะต้นทุนในการก าจัดและบ าบัดของเสียค่อนข้างสูง อีกทั้งทางด้านผู้ให้บริการเองต้องแบกรับ
ต้นทุนด้านเทคโนโลยีที่ มีราคาแพง ท าให้ มีจ านวนน้อย และไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านเงินทุนให้แก่ผู้ให้บริการแล้ว ยังมีอีกหลายประเด็นที่ภาครัฐควรเข้า
มาแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการก าหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมใน
อุตสาหกรรมที่ในอดีตยังมีความหละหลวม ท าให้เกิดการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมในหลาย
พื้นที ่

 
7.2.8 บริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีความเชี่ยวชาญในบริการซ่อมบ ารุงยานยนต์ แต่ส าหรับงานซ่อม

บ ารุงในส่วนอื่นๆ ยังไม่โดดเด่นมากนัก เนื่องจากในหลายๆ อุตสาหกรรมจ าเป็นต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ล้วนต้องการการดูแล
รักษาที่ละเอียดอ่อน การเร่งพัฒนาบุคลากรในประเทศให้เพียงพอจึงเป็นสิ่งที่ภาครัฐหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ โดยภาครัฐอาจร่วมมือกับสถาบันศึกษาจัดหลักสูตรวิชาชีพส าหรับการซ่อมบ ารุงและติดตั้ง 
โดยเน้นการสร้างทักษะเฉพาะทางร่วมกับการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างแรงงานที่
มีประสิทธิภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานเม่ือจบหลักสูตร  
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7.2.9 บริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 
 
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ

สินค้าและวัตถุดิบค่อนข้างต่ าเม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยประเทศไทยขาดแคลนทั้งบุคลากรที่มี
ความสามารถและห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน การทดสอบคุณภาพสินค้าส่วนใหญ่จึงเกิดขึ้น
ในห้องปฏิบัติการในต่างประเทศซึ่งมีต้นทุนสูงกว่า หากภาครัฐต้องการยกระดั บการบริการ
ประเภทดังกล่าว นอกจากจะพัฒนาทักษะของบุคลากรและเพิ่มจ านวนห้องปฏิบัติการแล้ว ควร
ยกระดับห้องปฏิบัติการให้รองรับมาตรฐานสากลได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถน าสินค้าที่
ทดสอบและตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งออกไปยังประเทศปลายทางได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่าน
ขั้นตอนท่ีซ้ าซ้อนในห้องปฏิบัติการในต่างประเทศ 

 
7.2.10 บริการการประกันวินาศภัย 

 
ในภาพรวมผู้ให้บริการในประเทศยังมีศักยภาพน้อยกว่าผู้ให้บริการประกันวินาศภัยจาก

ต่างประเทศ ผู้ให้บริการไทยส่วนใหญ่ขาดแคลนทุนทรัพย์จึงไม่สามารถขยายขนาดกิจการได้ ท า
ให้แต่ละรายมีขนาดธุรกิจค่อนข้างเล็ก ส่วนใหญ่จ ากัดการให้บริการอยู่เฉพาะในประเทศ ไม่
สามารถออกไปแข่งขันในระดับสากลได้ นอกจากนี้ยังมีปัญหาส าคัญเรื่องการขาดแคลนทรัพยากร
มนุษย ์เช่น นักคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นต้น ภาครัฐอาจอ านวยความสะดวกในกรณีที่มีการควบ
รวมกิจการขนาดเล็กเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายเพื่อเปิด
ช่องให้นักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยมากขึ้น  รวมถึงร่วมมือกับ
สถานศึกษาเพื่อเพิ่มจ านวนหลักสูตรให้เพียงพอต่อความต้องการในตลาด 

 
7.2.11 บริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 

 
ประสิทธิภาพของบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งของไทยยังคงด้อยกว่าอีกหลายประเทศ 

จุดมุ่งหมายหลักของภาครัฐจึงควรมุ่งประเด็นไปที่การเพิ่มศักยภาพของผู้ให้บริการระดับท้องถิ่น 
ทั้งนี้ รูปแบบการสนับสนุนของภาครัฐอาจอยู่ในลักษณะการสร้างความตระหนักต่อผู้ให้บริการใน
ประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญ ในขณะเดียวกัน ภาครัฐยังจ าเป็นต้องส่งเสริมบริการด้านการขนส่งควบคู่
ไปด้วยกัน เพื่อให้ผู้ให้บริการด้านจัดจ าหน่ายปลีกและส่งสามารถใช้ประโยชน์จากระบบโลจิสติกส์
ไทยได้เต็มประสิทธิภาพ 

  



 

 

 

28  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

7.2.12 บริการการขนส่ง คลังสินค้า และการบรรจุหีบห่อ 
 
ประเทศไทยค่อนข้างมีความพร้อมด้านบริการขนส่งน้อยเม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ รูปแบบ

การขนส่งในไทยค่อนข้างมีความหลากหลาย แต่ยังขาดการจัดการอย่างเป็นระบบและยังไม่
ครอบคลุมเส้นทางการเดินทางทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ ภาครัฐควรผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้านคมนาคม โดย
พิจารณาข้อดีข้อเสียของแต่ละรูปแบบการขนส่ง ตลอดจนสภาพภูมิศาสตร์และเส้นทางเชื่อมโยง
ระหว่างภูมิภาค เพื่อออกแบบระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงน าเทคโนโลยีต่างๆ มา
ใช้ในการขนส่งสินค้ามากขึ้น 

 
7.3 แนวทางการใช้ประโยชน์ 

 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่มีศักยภาพสูงได้รับประโยชน์จาก

ความตกลงการค้าเสรี ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการเชิงรุกเพื่อ
สนับสนุนผู้ประกอบการไทย ดังนี้ 

 
 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าท่ีมีมาตรฐานระดับสากล  
 ส่งเสริมการเชื่อมโยงในการท างานระหว่างกัน 
 สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในการแข่งขัน ผ่านการสร้างแบรนด์  
 สนับสนุนให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA แก่ผู้ประกอบการ 
 สร้างและบริหารบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูงในองค์กร 
 สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ  
 ผนวกรวมช่องทางการจ าหน่ายและการบริการทั้งออนไลน์และออฟไลน์  
 ส่งเสริมการบรรจุวาระการพัฒนาด้านบริการให้แก่ผู้บริหารองค์กร 
 ส่งเสริมการเปิดเสรีอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มีความต้องการใช้

บริการสูง  
 ผลักดันการจัดเก็บข้อมูลสถิติการบริการ  
 

7.4 แนวทางการบรรเทาผลกระทบ 
 
สรุปแนวทาง/มาตรการรองรับผลกระทบส าหรับภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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 ปรับปรุงโครงสร้างภาษีสินค้าที่ขาดความสอดคล้องกับการสนับสนุนอุตสาหกรรม 
 ลดต้นทุนในการเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ 
 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมกับการให้บริการและการผลิต 
 สนับสนุนการรักษาฐานลูกค้าเดิม  
 พัฒนาแบบจ าลองทางธุรกิจการให้บริการที่ครบวงจร 
 ปรับปรุงกฎระเบียบในประเทศ โดยเน้นให้เอื้ออ านวยต่อการประกอบธุรกิจของ

ผู้ประกอบการ 
 สนับสนุนการพัฒนาการออกแบบวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรมใหม่ และการ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรหรือการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทการผลิตและบริการ

ของโลก 
 

7.5 ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 
 
ส าหรับข้อเสนอแนะต่อภาครัฐสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 สนับสนุนให้ภาคธุรกิจใช้ประโยชน์จากภาคบริการมากขึ้น ผ่านการสร้างความ

ตระหนัก (Awareness) ถึงผลประโยชน์จากการประยุกต์ใช้บริการเป็นส าคัญ 
 สนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมการบริการและการผลิตในระดับที่สูงขึ้น  

รวมท้ังสนับสนุนการประสานการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน 
 สง่เสริมการพัฒนาผู้ให้บริการภาคเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงโอกาสทางธุรกิจ

บริการ รวมถึงใช้งานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัล

ให้มากยิ่งขึ้น ผ่านเครื่องมือการพัฒนาต่างๆ เช่น การมอบทุนการศึกษา และการ
จัดท ากรอบความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น 

 ปรับปรุงกฎระเบียบที่จ ากัดการลงทุนและท าธุรกิจโดยชาวต่างชาติ ให้มีความ
ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทการลงทุนเสรีมากยิ่งขึ้น และปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อ
ส่งเสริมการผลิตและการส่งออกที่ติดขัดให้ดียิ่งขึ้น 

 ส่งเสริมการเจรจาเปิดเสรีการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในบริบทการเจรจา
การค้าเสรีให้มากขึ้น โดยควรพิจารณาการเปิดเสรีการบริการอย่างมีเงื่อนไขทีละ
สาขา 
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 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีส าหรับพัฒนาการผลิตและการบริการให้มากขึ้น และ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงการบริการและการผลิตให้มากขึ้น 
 

7.6 ข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชน 
 
ส าหรับข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชนสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
 สร้างและบริหารบุคลากรที่มีความสามารถสูง  
 สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในห่วงโซ่มูลค่า หรือคู่แข่งทาง

การค้าบริการ  
 เพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ เพื่อสร้างอ านาจในการต่อรองกับพันธมิตรและสร้าง

ความสัมพันธ์ต่อผู้บริโภคสินค้าและบริการได้ในระยะยาว 
 รักษาฐานลูกค้าเดิม ผ่านการบริหารจัดการความคาดหวังของลูกค้า และพัฒนาการ

บริการลูกค้า 
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Executive Summary 
 
 
Thailand Office of Industrial Economics, in cooperation with Bolliger & Company 

(Thailand) Limited, is conducting a policy research titled “Study of Linkage Strategy between 
Thai Manufacturing & Manufacturing Related Services Industries under the Liberalization 
Regime Phase 2”. The main objective of this study is to enhance competitiveness of Thai 
manufacturing related services (MRS) industries under the circumstances of services 
liberalization in free trade agreements (FTAs). The objectives of the study are to analyze 
potential and competitiveness of Thai MRS industries and to assess positive and negative 
effects of stakeholders in Thailand. This study provides useful information for manufacturing 
and manufacturing related services industries to be ready for higher level of trade, services 
liberalization, and industrial development.   

 
 

1. Overview of Service Industries 
 
Under the General Agreement on Trade in Services (GATS), Services can be 

traded internationally in 4 different ways (four modes of supply) which are 
 
 Mode 1: Cross-Border Supply  
 Mode 2: Consumption Abroad  
 Mode 3: Commercial Presence  
 Mode 4: Movement of Natural Persons 
 
Under GATS, services sectors are classified into 12 sectors (Called MTN.GNS/w/120) 
 
 Sector 1 Business Services 
 Sector 2 Telecommunication Services 
 Sector 3 Construction and Related Engineering Services 
 Sector 4 Distribution Services 
 Sector 5 Education Services 
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 Sector 6 Environmental Services 
 Sector 7 Financial Services 
 Sector 8 Health Related and Social Services 
 Sector 9 Tourism and Travel Related Services 
 Sector 10 Recreational, Cultural, and Sporting Services 
 Sector 11 Transportation Services 
 Sector 12 Other Services not included elsewhere 
 
To identify services related to manufacturing industry, Shih Smiling Curve1 (shown 

in Figure 1) is used in this study along with other literature reviews. 
 

Figure 1: Shih Smiling Curve 

 

                                                           
1 Shih Smiling Curve is the concept of value-adding potentials of different components of the value chain. It was first 

proposed by Stan Shih, the founder of Acer, in 1992. According to Shih’s observation, in any industry, both ends of 
the value chain command higher value-added to the product than the middle part of the value chain. These parts are 
Research and Development and Client Management and After Sales Services. 
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Shih Smiling Curve displays the different components of the value chain in any 
production process which the chart illustrates the relationship between value-added (Y-axis) 
and production chain (X-axis). Smiling curve is used broadly for value chain analysis, since 
it can identify specific production activities that create high value added. 

 
Using the Shih Smiling Curve, literature reviews and expert interviews, this study 

has identified 8 main core services sectors related to manufacturing industries as follows 
 
 Sector 1 Business Services 
 Sector 2 Telecommunication Services 
 Sector 3 Construction and Related Engineering Services 
 Sector 4 Distribution Services 
 Sector 6 Environmental Services 
 Sector 7 Financial Services 
 Sector 8 Health Related and Social Services 
 Sector 11 Transportation Services 
 
 

2. Methodology for identifying Target Industries 
 
Table 1 summarizes factors and indicators which are used in the study to identify 

target industries. 
 

Table 1: Factors and Indicators to Identify Target Industries 

Considered factors Indicators 

Competitiveness in the global industry The proportion of Thailand’s export value to global 
export value 

The importance of the industry to the export sector of the country Thailand’s export value 

The importance of the industry to the domestic consumers Domestic sales 

Tax liberalization level under the FTA The difference between FTA tariff rates and MFN rates 
in each industry 
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Considered factors Indicators 

FTA Utilization of each industry  Export: Export value utilization from the FTA*  
Import: Import value utilization from the FTA 

The size of the stakeholders in the industry Number of entrepreneurs 

Employment of the industry Number of Industry’s Employment 

Manufacturing and Services Industry Linkage  Input-output Table 

Note: * Zero MFN rates do not take into calculation. 
Source: Bolliger & Company (Thailand) 

 
In this phase, target industries from phase 1, including Food Processing Industry, 

Automotive Industry, Petrochemicals, Plastic and Plastic Products Industry, Electrical and 
Electronics Industry and Textile and Garment Industry, are not considered for identifying 
target industries. 

 
In addition, target industries that drive new engine of growth under the supervision 

of the Ministry of Industry, are also included in consideration. The target industries can be 
separated into 2 groups. 

 
First S-curve:  
 Next-Generation Automotive Industry 
 Smart Electronics Industry 
 Affluent, Medical and Wellness Tourism Industry  
 Agriculture and Biotechnology Industry  
 Food for the Future Industry     

 
New S-curve:  
 Robotics and Automation Industry  
 Aviation and Logistics Industry  
 Biofuel and Biochemical Industry  
 Digital Industry  
 Medical Hub Industry 
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Figure 2: Industry Grouping for Industry Selection 

 
 
According to the industry selection factors (as shown in Table 1) and industry grouping 

(as shown in Figure 2), 5 industries has been identified as target industries for this study. 
 
1) Steel and Iron Industry 
2) Rubber and Rubber Products Industry 
3) Chemical Industry 
4) Automation Industry 
5) Medical Device Industry 
 
 

3. Trade in Services under FTAs’ Context 
 
Currently, Thailand has signed 1 2  Free Trade Agreements (FTAs) covered 1 7 

country members. These 12 FTAs are: 
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 Thailand-India Free Trade Agreement: TIFTA 
 Thailand-Peru Free Trade Agreement: TPFTA 
 Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP 
 Thailand-Australia Free Trade Area: TAFTA 
 Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA 
 Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA 
 ASEAN-India Free Trade Area: AIFTA 
 ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA 
 ASEAN-Korea Free Trade Area: AKFTA 
 ASEAN-Japan Closer Economic Partnership: AJCEP 
 ASEAN-China Free Trade Area: ACFTA 
 ASEAN Free Trade Agreement on Services: AFTA 
 
Under this study, services agreements under the above FTAs can be separated 

into 2 main parts. 
 
 Trade in Services  (Mode 1-3)  
 Movement of Natural Persons: MNP2 (Mode 4) 
 
There are few FTAs that contain Trade in Services chapter and Movement of Natural 

Persons chapter. These FTAs are: 
 
 FTAs that contain trade in services chapter: Thailand-Japan, Thailand-

Australia, Thailand-Chile, ASEAN, ASEAN-China, ASEAN-Korea, ASEAN-
India, and ASEAN-Australia-New Zealand. 
 
Table 2 shows FTAs comparative analysis on trade in services. 

 
                                                           
2 Movement of Natural Persons (MNP) Agreement is made for facilitating the temporary movement of persons who 

are related to trade, provide services, and investment between dialogue partners. The most important point about 
the MNP Agreement is that it only deals with the temporary movement of persons pursuant to mode 4 of the 
ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS). This agreement was approved by the ASEAN Economic 
Ministers’ (AEM) Meeting in Cambodia on November 21st, 2012. 
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 FTAs that contain movement of natural persons chapter: Thailand-Japan, 
Thailand-Australia, ASEAN, and ASEAN-Australia-New Zealand. Although 
ASEAN-China, ASEAN-Korea, and Thailand-Chile FTAs 3 do not have MNP 
chapter, there are commitment of mode 4 in trade in services chapter. 
 
Table 3 shows FTAs comparative analysis on movement of natural persons. 
 

  

                                                           
3 ASEAN-China, ASEAN-Korea, and Thailand-Chile FTAs do not have MNP chapter, but there is a commitment under 

mode 4 in specific schedule. 
   For Thailand-New Zealand FTA, there is no article about MNPs, but there is an exchange letter between Thailand and 

New Zealand that allows natural persons to get the grant of temporary entry 
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Table 2: FTAs Comparative Analysis on Trade in Services 

Main Features AFAS 9th  
ASEAN - 

China 
ASEAN - 

Korea 
ASEAN - 

Japan 

ASEAN - 
Australia and 
New Zealand 

ASEAN - 
India 

Thailand - 
India 

Thailand - 
Peru 

Thailand - 
Japan 

Thailand - 
Australia 

Thailand - 
New Zealand 

Thailand - 
Chile 

Negotiation 
Approach 

Positive 
List 

Positive 
List 

Positive 
List 

Under 
negotiation* 

Positive List Positive List 
Under 

negotiation* 
Under 

negotiation* 
Positive List 

Positive 
List 

Under 
negotiation* 

Positive 
List 

Most-Favored-
Nation (MFN) 
Treatment 

✗** ✗ ✗ - 
✓ 

(Consultation 
MFN) 

✗ - - 
✓ 

(Consultation 
MFN) 

✗ - ✗ 

Market Access ✓ ✓ ✓ - 
✓ ✓ - - 

✓ ✓ - 
✓ 

National 
Treatment (NT) ✓ ✓ ✓ 

- 
✓ ✓ - - ✓ ✓ - ✓ 

Mutual 
Recognition ✓ ✓ ✓ 

- 
✓ ✓ - - ✓ ✓ - ✓ 

Review of 
Commitments ✓ 

✓ 
Review 
within a 

year 

✓ 
Review 
within a 

year 

- 

✓ 
 Review within 

3 years 

✓ 
Review 
within a 

year, after 
that review 

every 2 
years 

- - 
✓  

Review 
within 5 year 

✓ 
Review 
within 3 
years 

- 
✓ 

Review 
within 3 
years 

Note: * Trade in services in ASEAN-Japan, Thailand-India, Thailand-Peru, and Thailand-New Zealand FTAs are under negotiation, they are expected to be the positive list approach. 
** อ้างอิงตามความตกลง GATS 

✓ = There is a commitment in main features 

✗ = There is no commitment in main features  
Source: Bolliger & Company (Thailand) latest accessed on January 22, 2016 
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Table 3: FTAs Comparative Analysis on Movement of Natural Persons 

Main Features 
ASEAN – 

China* 
ASEAN – 
Korea* 

ASEAN - 
Japan 

ASEAN and 
Australia - 

New Zealand 

ASEAN -
India 

Thailand 
- India 

Thailand - 
Peru 

Thailand - 
Japan 

Thailand - 
Australia 

Thailand - 
New Zealand 

** 

ASEAN 
MNP 

Thailand – 
Chile * 

General Obligations ✗ ✗ - ✗ ✗ - - ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Grant of Temporary Entry ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Committee on Temporary 
Entry ✗ ✓ - ✗ ✗ - - ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ 

Transparency in 
Development and 
Application of Regulations  

✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Consultations and Dispute 
Settlement ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ 

Business Visitors ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Intra-corporate 
Transferees ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Contractual 
Service Supplier ✗ ✓ - ✗ ✗ - - ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ 

Note:   * There is no movement of natural person article in ASEAN-China, ASEAN-Korea, and Thailand-Chile FTAs, however, in specific commitment schedule of trade in services, there is a commitment 
in mode 4  
 ** For Thailand-New Zealand FTAs, there is no article about MNPs, but there is an exchange letter between Thailand and New Zealand that allows natural persons to get the grant of temporary 
entry  
 *** In Business Visitors Intra-corporate Transferees and Contractual Service Supplier parts, this study considers only Thailand’s obligation in horizontal commitment 

Source: Bolliger & Company (Thailand) latest accessed on January 22, 2016 
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4. Value Chain of Targeting Industries 
 
This study has identified the value chain of targeted industries, using best practice case 

studies of top firms in each industry together with many expert in-depth interviews to summarize 
sub-services sectors that are related to manufacturing industries as shown in Figure 3. 

 
Figure 3: Manufacturing Related Services of Targeted Manufacturing Industries 

 
 
Major activities in value chain of each manufacturing industry are shown below. 
 
 Research and Development and Design 
 Sourcing Materials 
 Production and Assembly 
 Sales and Distribution 
 Marketing and Branding 
 After-sales Services 
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5. Potential and Competitiveness of Manufacturing Related Services 
 

5.1 Potential of Manufacturing Related Services 
 
To identify potential of manufacturing related services, two-dimensional chart in 

Figure 4  is used in this study where the X-axis represents service competitiveness index 
and Y-axis represents service liberalization index.  

 
Figure 4: Service Competitiveness Index and Service Liberalization Index 

 
 
As seen from figure 4, most of services industries in Thailand are still lack of 

capacity to compete and are yet to be liberalized. Many important domestic services sectors 
are protected by the government, such as services incidental to Agriculture, services 
incidental to manufacturing and R&D services. 

 
The results can be summarized as follows 
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1. Services industries that have low service competitiveness index and low service 
liberalization index are; 
 
 Maintenance and Repair of Equipment Services 
 Service Incidental to Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing 
 Services Incidental to Manufacturing 
 Technical Testing and Analysis Services 
 Wholesale and Retail Trade Services 
 Non-Life Insurance Services 
 

2. Services industries that have low service competitiveness index but high service 
liberalization index are;  
 
 Engineering Services 
 Waste Disposal and Treatment Services 

 
3. Services industries that have high service competitiveness index but low service 

liberalization index are;  
 
 Transportation Services 
 R&D Services 
 Staffing Services 
 

4. Services industry that has high service competitiveness index and high service 
liberalization index is; 
 
 Consulting Services 
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5.2 Competitiveness of Manufacturing Related Services 
 
In order to analyze Thailand’s competitiveness of manufacturing related services 

industries, international indicators and statistics are used to compare across industries, 
especially FTA partner countries. The details of competitiveness analysis are shown in 
Table 4. 
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Table 4: Competitiveness Level of Manufacturing Related Services 

 R&D Services 
Consulting 
Services 

Staffing Services 

Services 
incidental to 
Agriculture, 

Hunting, 
Forestry and 

Fishing 

Engineering 
Services 

Services 
incidental to 

manufacturing 

Waste 
Disposal and 

Treatment 
Services 

Maintenance 
and Repair 
Services 

Technical 
Testing and 

Analysis 
Services 

Insurance 
Services 

Wholesale 
and Retail 
Services 

Transportation 
Services 

Competitiveness 
Indicators 

Research 
Talent in 
Business 
Enterprise 

Global 
Services 
Location 
Index 

Global Talent 
Competitiveness 

Index 

Yield 
performance of 
Natural Rubber 

Availability of 
Scientists 

and 
Engineers 

Global 
Manufacturing 

Competitiveness 
Index 

 ISO 14001 
Environment 
Certificates 

Mechanical 
Engineering 

Material 
Science 

Non-Life 
Premium 
Volume 

Control of 
International 
Distribution 

Logistics 
Performance 

Index 

Thailand’s World 
Rank 

36 6 73 7 57 14 30 37 47 35 49 45 

Competitiveness Rankings of countries that has a binding FTAs obligation on services with Thailand 
Countries with 
lower rank than 
Thailand’s rank 
(World Rank) 

Indonesia (37) 
New Zealand 
(39) 
Chile (43) 
Australia (47) 
Malaysia (65) 

Philippines 
(7) 
Chile (9) 
Vietnam (11) 
 

Vietnam (86) 
Indonesia (90) 
India (92) 
Cambodia (108) 

Philippines (3) 
India (4) 
Vietnam (5) 

Philippines 
(78) 
Brunei (80) 
Vietnam (84) 
Cambodia 
(124) 
Laos (127) 

Malaysia (17) 
Vietnam (18) 
Indonesia (19) 
Australia (21) 
 
 
 

Malaysia (34) 
South Korea 
(36)   
Chile (40)  
New Zealand 
(48)  
Vietnam 50) 
Peru (64)  
Indonesia (76) 
Cambodia (11) 

Vietnam (48) 
Indonesia (50) 
New Zealand 
(51)  
Chile (54)  
Peru (76)  
Philippines (80)  
Brunei (107)  
Cambodia 
(138) 

Malaysia 
(52) 

Malaysia 
(39) 
Chile (42) 
Indonesia 
(43) 
Philippines 
(54) 
Vietnam (55) 

Philippines 
(52) 
Vietnam (72) 
Laos (80) 
 

Chile (46) 
Indonesia (63) 
Vietnam (64) 
Peru (69) 
Philippines (71) 
Cambodia (73) 
Myanmar (113) 
Laos (152) 

Countries with 
the top three 
highest ranks 
(World Rank) 

South Korea 
(2) 
Japan (3) 
China (9) 

India (1) 
China (2) 
Malaysia (3) 

Singapore (2) 
Australia (6) 
New Zealand (14) 

China (14) 
Cambodia (16) 
Indonesia (19) 
Myanmar (23) 
Malaysia (24) 
 

Japan (3) 
Malaysia (7) 
Singapore 
(9) 

China (1) 
Japan (4) 
South Korea (5) 

China (16)  
Australia (20)  
Japan (21) 

China (1) 
Japan (3) 
India (5) 

Singapore 
(5) 
Australia (7) 
South Korea 
(26) 

China (2)  
Japan (4)  
South Korea 
(9) 

Japan (5) 
South Korea 
(13) 
Malaysia (15) 

Singapore (5) 
Japan (12) 
Australia (19) 

Source: Bolliger & Company (Thailand) compiled from various sources 
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6. Impact of FTAs on Thailand 
 

Figure 5: Impact of FTAs on Thailand Framework 

 
 
From figure 5 Trade liberalization in goods and services has affected the market 

directly and indirectly. This study analyzes the effects that may occur on four key 
stakeholders, including public sector, manufacturing firms, service providers and consumers. 

 
6.1 Impact on Public Sector 

 
Thailand 4.0 focus on a “value-based economy” which the services sector is a key 

driver especially for manufacturing-related services sector. Thus, support from public sector, 
such as regulatory reform, is essential to enhance competitiveness of the industry. 

 
However, there are risks from the liberalization of trade in goods and services, since 

SMEs may not be able to compete with the major operators or large MNCs. Therefore, the 
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public sector should maintain the number of operators in the country to be competitive and 
reducing market dominance by the major operators. 

 
6.2 Impact on Manufacturing Firms 

 
Numerous studies have shown that the higher level of liberalization will result in the 

higher productivity in downstream industries.4 Liberalization leads to more competition, higher 
performance and lower services fees. Thus, manufacturing sector can launch low-price and 
high-quality products. Moreover, various international studies have identified that government 
regulatory reform results in more business convenience and higher productivity in 
manufacturing sector.5  

 
Therefore, the greater trade liberalization level in Mode 3 should positively affected 

the five targeted industries, especially the liberalization in services incidental to 
manufacturing. 

 
If the service industries are highly competitive with relatively high degree of 

liberalization, it can be expected that service-related industries are likely to grow or have 
positively affected from the FTAs. 

 
6.3 Impact on Service Providers 

 
A high level of liberalization towards services can lead to more foreign firms and 

also higher competition in the market. The local services providers may face more competition 
and need to adapt new strategies. However, the determining factors of foreign investment 
also depend on public policy and business-related regulations.  

 
Meanwhile, there are benefits from services liberalization. Permitting foreign firms 

to compete in services market is a powerful channel for technology diffusion. It can improve 

                                                           
4 From Arnold et al. (2007) Arnold et al. (2011) Fernandes and Paunov (2012) Bas and Causa (2013) Bas M. (2013) และ 

Shepotylo, O. and Vakhitov, V. (2015) 
5 From Arnold, J. M., Javorcik, B., Lipscomb, M. and Mattoo, A. (2016) 
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overall business efficiency through technological progress and innovation. The service 
liberalization can also lead to better services infrastructure and improve services data 
collection. Use of precise data and information will result in high quality research and a variety 
of business management tools. 

 
6.4 Impact on Consumers 

 
Consumers will benefit from an increased competition of enterprises. The higher 

level of liberalization could lead to more investment from foreign enterprises which creates 
the rising competition of services. The results can bring more abundant commodities at lower 
price, more attentive services and newer formats which increase general benefit of 
consumers. The entry of foreign enterprises can also generate huge effect to promote the 
domestic market competition, but can also reduce the players from intense competition.  

 
However, the liberalization of services could lead to more intense competition from 

both domestic and foreign companies. If foreign investors have a major role in the market, it 
could drive other service providers to leave the market. Such case will result in a positive 
effect of competition in the short term but not beneficial in the long run. The public sector 
should set a competitiveness policy that is fair enough to create friendly market environment 
in tandem with supportive domestic growth condition. 

 
 

7. Policy Recommendations , Utilization and Remedy Measures 
 

7.1 Recommendations for the Target Industries 
 

 Steel and Iron Industry 
 
 Resolve the shortage of researchers by setting up research organizations and 

supporting scholarship projects. 
 Study best practice on logistics planning from successful country such as South 

Korea and Japan, or promote the liberalization of logistics services with 
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conditions to provide technology transfer between Thai and foreign 
entrepreneurs. 
 

 Rubber and Rubber Products Industry 
 
 Establish technical testing laboratory, increase government officials and provide 

more extensive monitoring system. 
 Improve the registration system for foreign workers, reduce import duty on 

machinery to increase productivity. 
 Improve transportation and logistics system linkage, especially in the water 

transport. 
 

 Chemical Industry 
 
 Develop personnel in scientific area by working with the school, university, 

agency or related organization to develop both theoretical and practical courses, 
and give scholarships for study abroad. 

 Enhance the capacity of government agencies involved in quality control and 
establish one-stop service center. 

 Encourages collaboration between regulators and entrepreneurs to improve laws 
and regulations. 
 

 Automation Industry 
 
 Cooperate with private sector and related organization to create complete value 

chain within country, especially in R&D sector. 
 Develop personnel in maintenance and repair sector by working with university 

to improve program. 
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 Medical Device Industry 
 
 Encourage a service center for collecting research, reduce procedure for budget 

request and increase more flexible investment support criteria. 
 Promote laboratory establishment in Thailand and strengthen the quality of 

laboratory to meet international standard. 
 

7.2 Recommendations for Service Related Manufacturing 
 

 R&D Services 
 
Most of the national strategies in Thailand do not support R&D high enough. 

Therefore, if the government wants to develop technology or innovation in the long run, R&D 
services and research funding are needed. It is also necessary to improve the country’s 
education system to develop science and technology personnel. 

  
 Consulting Services 

 
Thai consulting services are quite competitive. The public sector should focus more 

on its strengths, such as adding value through innovation. The government can also help 
Thai companies by collaboration with international agencies to develop essential skills such 
as language and digital skills. 

 
 Staffing services 

 
Thai staffing services are still lacking in international competitiveness successful 

recruiting firms in Thailand are mostly international companies with strong international 
network base. Thai providers are mainly focus in domestic market with unskilled labor. The 
government may need to provide incentives or collaboration between Thai and foreign 
companies. 
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 Services incidental to Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing 
 
Although agriculture services in rubber industry have relatively high competitiveness, 

it is still lacking in technology adoption. Most farmers still focus on traditional agriculture that 
rely mainly on farm labor. They requires more training and knowledge to use more technology 
and innovation in production process. The government could offer a tax benefit to farmers 
who use technology. 

 
 Engineering Services 

 
Thai engineering services providers specialize in system design and installation. 

However, there are also limitations to compete with developing countries, such as limited 
budget and high skilled labors. The public sector could support through special privilege on 
imported machinery or technology. This can be developed and enhanced through exposure 
to the mutual investment from partner FTA countries. 

 
 Services incidental to manufacturing 

 
There is high demand in manufacturing-related services. However, many 

entrepreneurs and workers in such services are still lack of ability to use technology or 
equipment to improve production. Demographic change is also an obstacle for this industries 
that rely on human labor. The public sector could support through a partnership between 
public sector, private sector and academic institutions to develop human-machine 
collaboration. 

 
 Waste Disposal and Treatment Services 

 
Thailand’s waste disposal and treatment services has a huge gap in development. 

Some manufactures have not paid attention to the proper operation due to high cost. The 
number of providers are small. The government should resolve the problems such as setting 
environment standards and implementing legal punishment. 
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 Maintenance and Repair Services 
 
Although Thailand is specialized in automotive maintenance services, other 

maintenance tasks are not prominent. The development of personnel is needed. The 
government may corporate with educational institutions to provide professional courses for 
maintenance and repair services. The course should focus on specific skills and technologies 
to create effective labor force into the labor market when finishing the course. 

 
 Technical Testing and Analysis Services 

 
Thailand has a relatively less competitiveness in technical testing and analysis 

services compared to other countries. There are a very limited number of providers and the 
service quality is not as expected. Shortage of standard laboratories is also an important 
reason that make most manufacturers use the services abroad. The government should 
develop complete technical testing and analysis system to reduce manufacturers’ cost from 
using services in foreign countries. 

 
 Insurance Services 

 
The overall competitiveness of insurance services of Thailand is still behind other 

countries.  Each insurance providers has small business size and lack of capital to expand 
business. There are also few human resources in this sector, especially actuary. The 
government may facilitate mergers between small firms in order to strengthen their financial 
position and improve regulations governing the provision of insurance services. 

 
 Wholesale and Retail Services 

 
Thailand's competitiveness in the wholesale and retail services is quite low. The 

public sector can enhance competitiveness of local services providers by raising their 
awareness in important issues. Meanwhile, the government should develop transportation 
services to let wholesaler and retailer fully benefits from logistics system. 
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 Transportation Services 
 
Thailand is relatively less competitive in transportation services. It also lacks 

systematic management and does not cover travel routes across the country. Therefore, to 
promote both domestic and international freight, the government should support the 
development of infrastructure. To design the most effective system, the pros and cons of 
each transport model should be analyzed as well as adopting technology to improve the 
transportation. 

 
7.3 Utilization Measures 

 
To promote high potential industry to benefit from FTAs, the private sector and 

related agencies should support Thai entrepreneurs as follows 
 
 Encourage entrepreneurs to produce products to meet the international standard 
 Promote the collaboration between organizations 
 Enhance manufacturers’ performance via branding  
 Support the use of FTA utilization 
 Create and manage high skilled workers within organizations 
 Create business partners 
 Integrated services channel both online and offline 
 Promote service development agenda for corporate executives 
 Promote foreign investment in manufacturing related services 
 Support national service data collection 

 
7.4 Remedy Measures 

 
 Improve tariff structure for products which are not related to industry 
 Reduce the cost of access to technology and information 
 Support use of technology in manufacturing and service sector 
 Develop customer retention strategy 
 Develop service as a comprehensive business model 
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 Develop and renew the rules and regulations to enhance ease of doing business 
 Support the R&D, innovation and intellectual property 
 Promote worker and education system in consistent with global production and 

service context 
 

7.5 Recommendations to Public Sector 
 
 Encourage and raise awareness in business sector to take advantage from 

service sector  
 Support for better linkage between manufacturing and service sector and also 

encourage collaborative work among public sector 
 Encourage service providers to understand the business opportunities and 

technology applications 
 Improve personnel skills both in public and private sectors, especially IT and 

digital skills  
 Review laws and regulations to liberalize trade and investment in such sectors, 

and facilitating trade procedures 
 Encourage manufacturing-related services liberalization negotiation  
 Enhance the performance of production by using technology and innovation to 

establish linkage between manufacturing and service sector  
 

7.6 Recommendations to Private Sector 
 
 Take advantage of big data 
 Create and manage talents 
 Develop business partners with manufacturers and services providers in the 

value chain or with competitors  
 Leverage brand for better business negotiation power and long-run customer 

relationships  
 Retain customer through the management of customer expectations and 

development of customer services. 
 Develop comprehensive services business model 
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บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive Summary) 

 
 
 
 

โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยง 
อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทย  

ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2 
 
 
 
 

เสนอต่อ 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 
 
 
 

โดย 

บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
 
 
 

กรกฎาคม 2560 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 
โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม

บริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2 เป็นโครงการที่
จัดท าขึ้น โดยความร่วมมือระหว่างส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ภาพรวม
ของอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Manufacturing Related Services: MRS) ภายใต้
บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทย เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของไทย และเพื่อประเมินผลกระทบด้านบวกและ
ด้านลบภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศไทย 
ซึ่งมีความจ าเป็นและมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยการศึกษานี้จะช่วยให้ประเทศไทยมีข้อมูลในการ
เตรียมความพร้อมให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ใน
ประเด็นเรื่องการเปิดเสรีการค้าและการบริก ารที่ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  เพื่อการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมไทยได้อย่างเหมาะสม  

 
 

1. ภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการ 
 
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ได้แบ่งรูปแบบการให้บริการ

ออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 
 
 Mode 1: การบริการข้ามพรมแดน (Cross-Border)  
 Mode 2: การบริโภคในต่างประเทศ (Consumption Abroad)  
 Mode 3: การจัดตั้งธุรกิจ (Commercial Presence)  
 Mode 4: การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons)  
 
นอกจากนี้ ในกรอบการเจรจาการค้าเสรี ภายใต้หัวข้อกรอบการเจรจาการเปิดตลาด

บริการ (The General Agreement on Trade in Services: GATS) ได้มีการจ าแนกสาขาบริการ
โดยยึดตามการจ าแนกผลิตภัณฑ์รวม  (Central Product Classification: CPC) ออกเป็น 12 
ประเภท ได้แก่ 
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 สาขาที่ 1 บริการทางธุรกิจ (Business Services) 
 สาขาที่ 2 บริการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Services) 
 สาขาที่ 3  บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Construction and Related 

Engineering Services) 
 สาขาที่ 4  บริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services) 
 สาขาที่ 5 บริการด้านการศึกษา (Education Services) 
 สาขาที่ 6 บริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) 
 สาขาที่ 7 บริการด้านการเงิน (Financial Services) 
 สาขาที่ 8 บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม  (Health Related and Social Services)  
 สาขาที่ 9 บริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเนื่อง (Tourism and Travel 

Related Services) 
 สาขาที่ 10 บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational, Cultural, 

and Sporting Services) 
 สาขาที่ 11 บริการด้านการขนส่ง (Transportation Services) 
 สาขาที่ 12 สาขาบริการด้านอื่นๆ (Other Services not Included elsewhere) 
 

 ภาคอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 
 
ในการพิจารณาว่า อุตสาหกรรมการบริการใดเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่มีความ

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตนั้น คณะผู้วิจัยจะน า Shih Smiling Curve  เป็นแนวคิดหลักใน
การพิจารณาและวิเคราะห์โครงสร้างการผลิตและการบริการในแต่ละอุตสาหกรรม ประกอบกับผล
การศึกษาวิจัยในเรื่องของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตจาก
หน่วยงานและองค์กรที่น่าเชื่อถือ เพื่อระบุอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 
การผลิต 
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โดย Shih Smiling Curve จะเป็นดังแสดงในภาพที่ 1 
 

ภาพที่ 1 Shih Smiling Curve 

 
 
Shih Smiling Curve จัดเป็นแผนภาพที่แสดงห่วงโซ่มูลค่าในกระบวนการผลิตสินค้า

ประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่มูลค่าของสินค้าใดๆ 
(แกนตั้ง) และขั้นตอนในแต่ละขั้นของห่วงโซ่มูลค่า (แกนนอน) และถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน/ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากช่วยให้สามารถ
แสดงภาพรวมของห่วงโซ่การผลิตภายในอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่ รวมไปถึง
ระบุชี้ชัดในกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้
ส าหรับการระบุอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้า รวมไปถึง
การจัดท าแนวทางการพัฒนาหรือยกระดับขีดความสามารถในอุตสาหกรรม 

 
จากการวิเคราะห์อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตตาม

แนวคิดของ Shih Smiling Curve ประกอบกับผลการศึกษาวิจัยต่างๆ คณะผู้วิจัยสามารถสรุป
สาขาของการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต ได้ดังนี้ 
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 สาขาที่ 1 การบริการทางธุรกิจ (Business Services) 
 สาขาที่ 2 การบริการโทรคมนาคม (Telecommunication Services) 
 สาขาที่ 3 การบริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Construction and Related 

Engineering Services) 
 สาขาที่ 4 การบริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services) 
 สาขาที่ 6 การบริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) 
 สาขาที่ 7 การบริการด้านการเงิน (Financial Services) 
 สาขาที ่8 บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม (Health Related and Social Services) 
 สาขาที่ 11 การบริการด้านการขนส่ง (Transportation Services) 
 
ในการระบุกิจกรรมการบริการในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อให้เห็น

ภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยได้จ าแนกกิจกรรมการบริการโดยยึดตามการจ าแนกผลิตภัณฑ์
รวมที่ทางองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้บัญญัติไว ้เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลหลัก
ประกอบค าอธิบายในแต่ละสาขาบริการให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น 

 
 

2. การคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือการวิเคราะห์เชิงลึก 
 
การคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายมีปัจจัยท่ีน ามาพิจารณาดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 เครื่องมือในการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ประเด็นที่พิจารณา ดัชนีชี้วัด 

ความสามารถทางการแขง่ขันในตลาดโลกของ
อุตสาหกรรม 

สัดส่วนมูลค่าการส่งออกของไทยเทียบกับการส่งออกของ
โลกทั้งหมด 

ระดับความส าคญัของอุตสาหกรรมต่อภาคการ
ส่งออกของประเทศ  

มูลค่าการส่งออกของไทย 

ระดับความส าคญัของอุตสาหกรรมต่อการ
บริโภคในประเทศ 

มูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ 

ระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA ผลต่างของระดับอตัราภาษี FTA กับ MFN ของ
อุตสาหกรรม 
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ประเด็นที่พิจารณา ดัชนีชี้วัด 

การใช้สิทธิประโยชน์ FTA (FTA Utilization) 
ของอุตสาหกรรม 

ด้านส่งออก: มูลค่าการส่งออกที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ FTA 
(Application for FTA Utilization)  จะไมม่ีการน าสินค้า
ที่มีอัตราภาษี MFN=0 มาประกอบการพิจารณา 
ด้านน าเข้า: มูลค่าการน าเข้าภายใต้สิทธิ FTA ของไทย 
(FTA Utilization)  

ขนาดของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียระดับผู้ประกอบการ
ของอุตสาหกรรม 

จ านวนผู้ประกอบการ 

ขนาดของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียระดับการจ้างงาน
ของอุตสาหกรรม 

จ านวนการจ้างงาน 

ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการผลิตกับภาค
บริการ 

ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (I-O Table) 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
ทั้งนี้ เนื่องจากในโครงการศึกษาระยะที่ 1 คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาอุตสาหกรรม

เป้าหมายทั้งสิ้น 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป (2) อุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วน (3) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก (4) อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ (5) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จึงไม่ได้น า
อุตสาหกรรมดังกล่าวมาร่วมพิจารณาในการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายครั้งน้ีด้วย 

 
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้พิจารณาถึงกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีเป็นกลไกขับเคลื่อน

เศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 22 กันยายน 
2558 ได้มีการมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการขับเคลื่อน
นโยบายคลัสเตอร์ให้เป็นรูปธรรม และท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาในแต่ละคลัสเตอร์ 
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว ได้แก่ 

 
1) การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่ มีศักยภาพ (First S-curve) ประกอบด้วย 

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
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2) การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

 
ภาพที่ 2 การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมตั้งต้น เพื่อคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 
 
จากการพิจารณาอันดับคะแนนดัชนีในทั้ง 8 ด้าน ตามตารางที่ 1 ประกอบกับการ

คัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตข้างต้น คณะผู้วิจัย
สามารถระบุกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะท าการศึกษาในโครงการนี้ ได้แก่ 

 
1) อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  
2) อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
3) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
4) อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
5) อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย ์
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3. การค้าบริการภายใต้บริบทความตกลงการคา้เสรี 
 
ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้จัดท าความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไปแล้วทั้งสิ้น 12 ฉบับ 

ครอบคลุม 17 ประเทศ โดยกรอบความตกลงการค้าเสรี ได้แก่ 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย (Thailand-India Free Trade Agreement: TIFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู (Thailand-Peru Free Trade Agreement: TPFTA) 
 ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย-นิวซีแลนด์  

(Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  

(Thailand-Australia Free Trade Area: TAFTA) 
 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 

(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Free Trade Area: AIFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์  

(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade Area: AKFTA) 
 ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นอาเซียน-ญี่ปุ่น 

(ASEAN-Japan Closer Economic Partnership: AJCEP) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Area: ACFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีภายใต้อาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 
 
โดยในการศึกษานี้ การวิเคราะห์กรอบความตกลงการค้าเสรีด้านบริการจะครอบคลุม

รายละเอียด ดังนี้ 
 
1) การค้าบริการ (Trade in Services) หรือ Mode 1-3  
2) การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons: MNP)1 หรือ Mode 4 

                                                           
1 ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons: MNP) จัดท าขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวก
การเคลื่อนย้ายบุคลากรชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุนระหว่างประเทศคู่
เจรจา ซึ่งการเคลื่อนย้ายบุคลากรชั่วคราวนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของรูปแบบการค้าบริการระหว่างประเทศในรูปแบบที่ 4 (Mode of 
Supply: Mode 4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา ซึ่งในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนครั้งที่ 21 วันที่ 17 พ.ย. 2555 ณ 
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้มพีิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการเคลือ่นย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน ท าให้การเจรจา
การค้าบริการในกรอบอาเซียนในเรื่องของ Mode 4 จึงถูกแยกออกมาเจรจาในกรอบของ ASEAN MNP โดยเฉพาะ 
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ทั้งนี้ กรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุบทว่าด้วยการค้าบริการ (Trade in 
Services Chapter) และบทที่ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons 
Chapter) ไว้ในความตกลงมีอยู่เพียงไม่กี่ฉบับ ซึ่งความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุข้อบทดังกล่าว ได้แก่ 

 
 ความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุบทว่าด้วยการค้าบริการ:  ความตกลงการค้าเสรี

ไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-ชิลี ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน อาเซียน-จีน 
อาเซียน-เกาหลีใต้ อาเซียน-อินเดีย และอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยมี
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 

 
 ความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา :   

ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 
และอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ความตกลงอื่นๆ2 อาทิ 
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี และไทย-ชิลี จะมิได้แยกบทการ
เคลื่อนย้ายบุคลากรเป็นการเฉพาะ แต่ก็ได้ผูกพันไว้ในบทการค้าบริการ โดย
รายละเอียดเป็นดังแสดงในตารางที่ 3 
 

  

                                                           
2 ความตกลงอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต้ และไทย-ชิลี ไม่มีบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา แต่ภายใต้ตารางข้อผูกพัน
เฉพาะในบทว่าด้วยการค้าบริการ มีการให้ข้อผูกพันใน Mode 4 ไว ้ 

  ส าหรับกรอบการเจรจาการค้าบริการของไทย-นิวซีแลนด์ จะไม่พบข้อบทในประเด็นต่างๆ ตามตาราง แต่มีจดหมายตอบรับ 
(Exchange Letter) ระหว่างไทยกับนวิซีแลนด์ ยนิยอมให้ประเภทบุคคล ธรรมดาบางประเภทเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนและไทยกับคู่เจรจา ในประเด็นที่เก่ียวกับการค้าบริการ (Trade in Services) 

Main Features Definitions AFAS 9th  
ASEAN - 

China 
ASEAN - 

Korea 
ASEAN - 

Japan 

ASEAN - 
Australia and 
New Zealand 

ASEAN - 
India 

Thailand - 
India 

Thailand - 
Peru 

Thailand - 
Japan 

Thailand - 
Australia 

Thailand - 
New Zealand 

Thailand - 
Chile 

Negotiation 
Approach 

รูปแบบการ
เจรจา 

Positive 
List 

Positive 
List 

Positive 
List 

อยู่ระหว่าง
การเจรจา* 

Positive List Positive List 
อยู่ระหว่าง
การเจรจา* 

อยู่ระหว่าง
การเจรจา* 

Positive List 
Positive 
List 

อยู่ระหว่างการ
เจรจา* 

Positive 
List 

Most-Favored-
Nation (MFN) 
Treatment 

หลักการหลัก
ปฏิบัติเยี่ยงชาติ
ที่ได้รับการ
อนุเคราะห์ยิ่ง 

✗** ✗ ✗ - 
✓ 

(Consultation 
MFN) 

✗ - - 
✓ 

(Consultation 
MFN) 

✗ - ✗ 

Market Access การเข้าสู่ตลาด ✓ ✓ ✓ - 
✓ ✓ - - 

✓ ✓ - 
✓ 

National 
Treatment (NT) 

หลักปฏิบัติเยี่ยง
คนชาต ิ ✓ ✓ ✓ 

- 
✓ ✓ - - 

✓ ✓ - 
✓ 

Mutual 
Recognition 

ข้อก าหนด
เกี่ยวกับการรับรู้
ร่วมกัน 

✓ ✓ ✓ 
- 

✓ ✓ - - 
✓ ✓ - 

✓ 

Review of 
Commitments 

การทบทวนข้อ
ผูกพันการค้า
บริการ 

✓ 
✓ 

ทบทวน
ภายใน 1 ปี 

✓ 
ทบทวน

ภายใน 1 ปี 

- 

✓ ทบทวน
ภายใน 3 ปี 

✓ 
ทบทวน

ภายใน 1 ปี 
และทุก 2 ปี 
หลังจากนั้น 

- - ✓ ทบทวน
ภายใน 5 ปี 

✓ 
ทบทวน

ภายใน 3 ปี 

- 
✓ 

ทบทวน
ภายใน 3 ปี 

หมายเหตุ: * ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย ความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู และความตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ ยังคงอยู่ระหว่างการเจรจา แต่เป็นที่คาดการณ์ได้ว่าส่วนใหญ่จะ
เป็นการเปิดเสรีในรูปแบบ Positive List 
** อ้างอิงตามความตกลง GATS 

✓ หมายถึง มีการก าหนดข้อผูกพันในประเด็น (Main Features) ดังกล่าว เช่น ในบทว่าการค้าบริการ ประเด็นเรื่องการเข้าสู่ตลาด หากความตกลงดังกล่าว อนุญาตให้เปิดเสรีการเข้าสู่ตลาด ก็จะใส่เครื่องหมาย ✓  

✗ หมายถึง ไม่มีการกล่าวถึงประเด็น (Main Features) ดังกล่าว ก็จะใส่เครื่องหมาย ✗ 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมขอ้มูลเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนและไทย ในประเด็นที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons) 

Main Features Definitions 
ASEAN – 

China* 
ASEAN – 
Korea* 

ASEAN - 
Japan 

ASEAN and 
Australia - 

New Zealand 

ASEAN -
India 

Thailand 
- India 

Thailand - 
Peru 

Thailand - 
Japan 

Thailand - 
Australia 

Thailand - 
New Zealand 

** 

ASEAN 
MNP 

Thailand – 
Chile * 

General Obligations พันธกรณีทั่วไป ✗ ✗ - ✗ ✗ - - ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Grant of Temporary Entry 
การยินยอมให้บุคคล
ธรรมดาเข้าพ านักเป็น
การชั่วคราว 

✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Committee on Temporary 
Entry 

คณะกรรมการก ากับดูแล
ว่าด้วยการเคลื่อนย้าย
บุคคลธรรมดา 

✗ ✓ - ✗ ✗ - - ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ 

Transparency in 
Development and 
Application of Regulations  

การส่งเสริมความโปร่งใส ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Consultations and Dispute 
Settlement 

การก าหนดเกี่ยวกับ
กระบวนการปรึกษาหารือ
และระงับขอ้พพิาท 

✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ 

Business Visitors ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Intra-corporate 
Transferees 

ผู้โอนย้ายภายในบริษัท ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Contractual 
Service Supplier 

ผู้ให้บริการตามสัญญา
จ้าง ✗ ✓ - ✗ ✗ - - ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ 

หมายเหตุ: * ความตกลงอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต ้และไทย-ชิลี ไม่มบีทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา แต่ภายใต้ตารางข้อผูกพนัเฉพาะในบทว่าด้วยการค้าบริการ มีการให้ข้อผูกพันใน Mode 4 ไว ้ 
 ** ส าหรับกรอบการเจรจาการค้าบริการของ Thailand-New Zealand จะไม่พบข้อบทในประเด็นต่างๆ ตามตาราง แต่มีจดหมายตอบรับ (Exchange Letter) ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ ยินยอมให้ประเภทบุคคล 
ธรรมดาบางประเภทเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว 

 *** ในหัวข้อ Business Visitors Intra-corporate Transferees และ Contractual Service Supplier ในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะพันธกรณีของไทยตาม Horizontal Commitment 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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4. ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย และอุตสาหกรรมการ
บริการที่เกี่ยวข้อง 

 
คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าของแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมาย และห่วงโซ่มูลค่า

ของอุตสาหกรรมจากการศึกษาบริษัทกรณีศึกษา (Best Practice) เพื่อพิจารณาอุตสาหกรรมการ
บริการที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวมของการบริการย่อยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย 
เป็นดังแสดงในภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 อุตสาหกรรมการบริการในด้านต่างๆ ของไทยในแต่ละอุตสาหกรรมการผลิต 

 
 
โดยห่วงโซ่มูลค่าของแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายมีความแตกต่างเล็กน้อย ในราย

กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง แต่กระบวนการผลิตหลักในห่วงโซ่มูลค่าของแต่ละอุตสาหกรรม เป็นดังนี ้
 
 การวิจัย พัฒนาและการออกแบบ (Research and Development and Design) 
 การจัดหาวัตถุดิบ (Sourcing) 
 การผลิตและประกอบ (Production and Assembly) 
 การจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้า (Sales and Distribution) 
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 การท าการตลาดและการสร้างแบรนด์ (Marketing and Branding) 
 การบริการหลังการขาย (After-sales Services) 
 
 

5. ศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบรกิาร 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 

 
5.1 ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 

 
ส าหรับการวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม  

การผลิต คณะผู้วิจัยใช้แผนภาพสองมิติเพื่อประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพ โดยแกนนอนของ
แผนภาพจะแสดงถึง ดัชนีศักยภาพทางการแข่งขันบริการ และแกนตั้งของแผนภาพจะแสดงถึง 
ดัชนีการเปิดเสรีบริการ  

 
โดยผลการวิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละอุตสาหกรรมการบริการโดยรวม เป็นดังน้ี 
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ภาพที่ 4 ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 
 
จากภาพที่ 4 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการ

ผลิตในสาขาต่างๆ สะท้อนผ่านความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพทางการแข่งขันบริการ และระดับ
การเปิดเสรีบริการ ภายใต้กรอบความตกลงที่เกี่ยวกับการค้าบริการท่ีไทยมีความผูกพันด้วย 

 
จากภาพจะเห็นว่า อุตสาหกรรมการบริการส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังมีศักยภาพ

ทางการแข่งขันไม่สูงมากนัก และมีระดับการเปิดเสรีบริการอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ า ขณะที่
อุตสาหกรรมการบริการในสาขาที่มีความส าคัญสูงยังมีการปกป้องผู้ประกอบการในประเทศ 
ดังเห็นได้จากระดับการเปิดเสรีบริการที่ต่ า เช่น อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และอุตสาหกรรมบริการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น  

 
โดยอุตสาหกรรมการบริการที่มีศักยภาพการแข่งขันของการบริการน้อยกว่าบริการสาขา

อื่นๆ และมีระดับการเปิดเสรีบริการน้อยกว่าบริการสาขาอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ ได้แก่ 
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 อุตสาหกรรมการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์  
(Maintenance and Repair of Equipment Services) 

 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  
(Service Incidental to Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing) 

 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  
(Services Incidental to Manufacturing) 

 อุตสาหกรรมการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ  
(Technical Testing and Analysis Services) 

 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง  
(Wholesale and Retail Trade Services) 

 อุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance Services) 
 
ขณะที่อุตสาหกรรมการบริการที่มีศักยภาพการแข่งขันของการบริการน้อยกว่า บริการ

สาขาอื่นๆ แต่มีระดับการเปิดเสรีบริการสูงกว่าบริการสาขาอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการด้านวิศวกรรม (Engineering Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการก าจัดและบ าบัดของเสีย  

(Waste Disposal and Treatment Services) 
 

ในขณะท่ี อุตสาหกรรมการบริการที่มีศักยภาพการแข่งขันของการบริการมากกว่าบริการ
สาขาอื่นๆ แต่มีระดับการเปิดเสรีบริการน้อยกว่าบริการสาขาอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ ได้แก่ 

 
 อุตสาหกรรมการบริการขนส่ง (Transportation Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการวิจัยและพัฒนา (R&D Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการการจัดหาพนักงาน (Staffing Services) 
 
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการบริการของไทยที่มีศักยภาพการแข่งขันของการบริการ

มากกว่าบริการสาขาอื่นๆ และมีระดับการเปิดเสรีบริการสูงกว่าบริการสาขาอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ 
คือ 

 
 อุตสาหกรรมการบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) 
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5.2 ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
การผลิต 

 
ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการในสาขาต่างๆ 

ของไทย คณะผู้วิจัยใช้ดัชนีชี้วัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเชิงสถิติเพื่อวัดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการไทยโดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งประเทศคู่เจรจาความตกลงการค้าเสรีของไทยและประเทศคู่ภาคีต่างๆ โดยรายละเอียด
ความสามารถทางการแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรมบริการ เป็นดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
 

การบริการ
วิจัยและ
พัฒนา 

การบริการ
ด้านการให้
ค าปรึกษา 

การบริการ
จัดหาพนักงาน 

บริการท่ี
เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร 

การบริการ
วิศวกรรม 

การบริการท่ี
เกี่ยวข้องกับ
การผลิต 

การบริการ
ก าจัดและ

บ าบัดของเสีย 

การบริการ
ซ่อมบ ารุงและ

ติดตั้ง
เครื่องจักรและ

อุปกรณ์ 

การบริการ
ทดสอบและ
ตรวจสอบ
คุณภาพ
วัตถุดิบ 

การบริการ
ประกันวินาศ

ภัย 

การบริการจัด
จ าหน่ายปลีก

และส่ง 

การบริการ
ขนส่ง 

ดัชนีท่ีใช้วัด
ความสามารถ
ทางการ
แข่งขัน 

ความสามารถ
ด้านงานวิจัยใน
องค์กรธุรกิจ 
(Research 
Talent in 
Business 

Enterprise) 

ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ด้านการบริการ 

(Global 
Services 
Location 
Index) 

ดัชนีวัด
ความสามารถใน
การแข่งขันการ
ผลิต ดึงดูดและ
รักษาคนเก่งทั่ว
โลก (Global 

Talent 
Competitivenes

s Index) 

ผลผลิตยาง
ธรรมชาติเฉลี่ย

ต่อพื้นที่  
(Yield 

performance of 
Natural 
Rubber) 

ความพร้อมของ
นักวิทยาศาสตร์
และวิศวกร  

(Availability of 
Scientists and 

Engineers) 

ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน

การผลิต 
(Global 

Manufacturing 
Competitivenes

s Index) 

การรับรอง
มาตรฐาน 

ISO14001 (ISO 
14001 

Environment 
Certificates) 

จ านวนงานวิจัย
ด้าน

วิศวกรรมเครื่อง
กล (Mechanical 
Engineering) 

ความเป็นเลิศใน
สาขาวัสดุศาสตร์ 

(Material 
Science) 

มุลค่าค่าเบี้ย
ประกันวินาศภัย 

(Non-Life 
Premium 
Volume) 

ความสามารถใน
การกระจาย
สินค้าระหว่าง
ประเทศ 

(Control of 
International 
Distribution) 

ความสามารถใน
การแข่งขัน
ทางโลจิสติกส์ 
(Logistics 

Performance 
Index) 

อันดับโลกของ
ไทย 

36 6 73 7 57 14 30 37 47 35 49 45 

อันดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศท่ีไทยมีความผูกพันการเปิดเสรีบริการด้วย 
ประเทศท่ีไทย
มีอันดับ
เหนือกว่า 
(อันดับโลก) 

อินโดนีเซีย 
(37) 
นิวซีแลนด์ (39) 
ชิลี (43) 
ออสเตรเลีย 
(47) 
มาเลเซีย (65) 

ฟิลิปปินส์ (7) 
ชิลี (9) 
เวียดนาม (11) 
 

เวียดนาม (86) 
อินโดนีเซีย (90) 
อินเดีย (92) 
กัมพูชา (108) 

ฟิลิปปินส์ (3) 
อินเดีย (4) 
เวียดนาม (5) 

ฟิลิปปินส์ (78) 
บรูไน (80) 
เวียดนาม (84) 
กัมพูชา (124) 
สปป. ลาว (127) 

มาเลเซีย (17) 
เวียดนาม (18) 
อินโดนีเซีย (19) 
ออสเตรเลีย (21) 
 
 
 

มาเลเซีย (34) 
เกาหลีใต้ (36)  .
ชิลี (40)  
นิวซีแลนด์ (48)  
เวียดนาม 50) 
เปรู (64)  
อินโดนีเซีย (76) 
กัมพูชา (11) 

เวียดนาม (48) 
อินโดนีเซีย (50) 
นิวซีแลนด์ (51)  
ชิลี (54)  
เปรู (76)  
ฟิลิปปินส์ (80)  
บรูไน (107)  
กัมพูชา (138) 

มาเลเซีย (52) มาเลเซีย (39) 
ชิลี (42) 
อินโดนีเซีย (43) 
ฟิลิปปินส์ (54) 
เวียดนาม (55) 

ฟิลิปปินส์ (52) 
เวียดนาม (72) 
สปป. ลาว (80) 
 

ชิลี (46) 
อินโดนีเซีย (63) 
เวียดนาม (64) 
เปรู (69) 
ฟิลิปปินส์ (71) 
กัมพูชา (73) 
เมียนมา (113) 
สปป. ลาว (152) 

ประเทศท่ีมี
อันดับสูงท่ีสุด
สามอันดับ
แรก (อันดับ
โลก) 

เกาหลีใต้ (2) 
ญี่ปุ่น (3) 
จีน (9) 

อินเดีย (1) 
จีน (2) 
มาเลเซีย (3) 

สิงคโปร์ (2) 
ออสเตรเลีย (6) 
นิวซีแลนด์ (14) 

จีน (14) 
กัมพูชา (16) 
อินโดนีเซีย (19) 
เมียนมา (23) 
มาเลเซีย (24) 
 

ญี่ปุ่น (3) 
มาเลเซีย (7) 
สิงคโปร์ (9) 

จีน (1) 
ญี่ปุ่น (4) 
เกาหลีใต้ (5) 

จีน (16)  
ออสเตรเลีย (20)  
ญี่ปุ่น (21) 

จีน (1) 
ญี่ปุ่น (3) 
อินเดีย (5) 

สิงคโปร์ (5) 
ออสเตรเลีย (7) 
เกาหลีใต้ (26) 

จีน (2)  
ญี่ปุ่น (4)  
เกาหลีใต้ (9) 

ญี่ปุ่น (5) 
เกาหลีใต้ (13) 
มาเลเซีย (15) 

สิงคโปร์ (5) 
ญี่ปุ่น (12) 
ออสเตรเลีย (19) 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล 
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6. ผลกระทบต่อประเทศไทยภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทย 
 
ภาพที่ 5 กรอบการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเสรีต่อประเทศไทย 

 
 
จากภาพที่ 5 การเปิดเสรีในกรอบการค้าสินค้าและการเปิดเสรีในกรอบการค้าบริการ

ล้วนส่งผลต่อตลาดการค้าสินค้าและบริการทั้งในทางตรงและทางอ้อม โดยคณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญทั้ งสิ้น 4 ฝ่าย ได้แก่  ภาครัฐ 
ผู้ประกอบการผลิต ผู้ให้บริการ และผู้บริโภค 

 
6.1 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อภาครัฐ 

 
จากแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคธุรกิจของประเทศด้วย

นวัตกรรมมากยิ่งขึ้น และต้องการให้ภาคบริการมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของไทย ดังนั้น การสนับสนุนภาคบริการโดยภาครัฐจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาการ
บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น การบริการวิจัยและพัฒนา และการทดสอบและตรวจสอบ
คุณภาพ เป็นต้น ซึ่งจากแนวโน้มการเปิดเสรีการบริการของประเทศที่สูงขึ้น  รวมทั้งจ านวน
ผู้ประกอบการของธุรกิจบริการที่เติบโตขึ้น ส่งผลให้ภาครัฐต้องพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อ
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สนับสนุนการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
ในปัจจุบัน  

 
อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตใน

ไทยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากผู้ประกอบการในประเทศ หรือผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่
เข้ามาประกอบธุรกิจผ่านการใช้สิทธิประโยชน์จากการเปิดเสรีการบริการ ท าให้ภาครัฐอาจต้อง
พิจารณาความเสี่ยงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วย เนื่องจากในบางกรณี กลุ่มผู้ประกอบการขนาด
กลางและเล็กในประเทศที่ก าลังเติบโตและพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน แต่มีความสามารถในการ
แข่งขันที่ยังไม่สูงโดยเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างชาติที่อาจจะเข้ามาแข่งขัน
ภายหลังการเปิดเสรี ดังนั้น ในบางสาขาบริการ ภาครัฐจะต้องมีมาตรการรองรับผลกระทบจากการ
แข่งขันในบางอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ประกอบการในประเทศสามารถแข่งขันได้ 
และลดการครอบง าตลาดโดยผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างชาติ 

 
6.2 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ประกอบการผลิต 

 
จากงานวิจัยต่างๆ ในระดับนานาชาติ พบว่า การเปิดเสรีการบริการที่สูงขึ้น (Service 

Liberalization) จะส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตปลายน้ ามีผลิตภาพการผลิตที่สูงมากขึ้น 3 โดย
การเปิดเสรีการบริการจะส่งผลให้การแข่งขันการบริการสูงขึ้น ท าให้ประสิทธิภาพการให้บริการ
สูงขึ้น และมีค่าบริการที่ต่ าลง อันจะส่งผลให้ภาคการผลิตสามารถใช้การบริการได้ในราคาที่ต่ าลง
และมีคุณภาพมากขึ้น และส่งผลต่อผลิตภาพการผลิตที่ดีขึ้นในที่สุด นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยใน
ระดับสากลกล่าวถึงผลกระทบเชิงบวกจากการที่ภาครัฐปฏิรูปกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการ
บริการให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาด าเนินธุรกิจได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ภาคการผลิตมี
ผลิตภาพที่สูงขึ้น4  

 
ดังนั้น ในการพิจารณาเปิดเสรีการบริการของไทยให้มีความผูกพันกับความตกลงการค้า

และบริการเสรีที่สูงขึ้น หรือขยายระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 (เพิ่มเพดานสัดส่วน 
ผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด) น่าจะส่งผลบวกให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายทั้ง 5 อุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเสรีกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
(Services Incidental to Manufacturing) เนื่องจากในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวจะมี

                                                           
3 Arnold et al. (2007) Arnold et al. (2011) Fernandes and Paunov (2012) Bas and Causa (2013) Bas M. (2013) และ 

Shepotylo, O. and Vakhitov, V. (2015) 
4 Arnold, J. M., Javorcik, B., Lipscomb, M. and Mattoo, A. (2016) 
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จ านวนผู้ประกอบการมาก และมีศักยภาพในการแข่งขันสูง แต่กิจกรรมการบริการส่วนใหญ่ผูกพัน
ใต้กรอบความตกลง ACIA เพียงความตกลงเดียว 

 
ซึ่ งหากอุตสาหกรรมบริการที่ เกี่ ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายมี

ความสามารถทางการแข่งขันสูง อีกทั้ง อุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว มีระดับการเปิดเสรีที่
ค่อนข้างสูง ก็อาจกล่าวได้ว่า ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว มีแนวโน้ม
ที่จะขยายตัว หรือเรียกได้ว่า ได้รับผลกระทบด้านบวก (ผลประโยชน์) จากการท า FTA ของไทย 

 
6.3 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ให้บริการ 

 
แนวโน้มการเปิดเสรีภาคบริการที่สูงขึ้นจะดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศ

มากขึ้น ผู้ให้บริการภายในประเทศจึงต้องเผชิญการแข่งขันที่สูงขึ้นและต้องปรับตัวให้ทันกับ
สถานการณ์ของโลกการบริการในยุคสมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติยัง
ขึ้นอยูก่ับนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ และกฎระเบียบในการด าเนินธุรกิจในประเทศ 

 
ในขณะเดียวกัน การเปิดเสรีการบริการในระดับที่สูงขึ้นจะมีส่วนผลักดันให้เกิดการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการบริการ และการจัดเก็บข้อมูลในสาขาบริการต่างๆ ที่ดียิ่งขึ้น 
เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลของภาคการบริการไทยในปัจจุบันยังไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่
ครบถ้วน ท าให้การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริการต่างๆ ไม่สามารถพัฒนาได้รวดเร็วนัก 
ดังนั้น ภายใต้บริบทการเปิดเสรีที่มากขึ้นและการแข่งขันที่สูงขึ้น จะมีส่วนสนับสนุนให้การ
พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมการบริการให้ดียิ่งขึ้น และท าให้ผู้ให้บริการในประเทศมีเครื่องมือในการบริหาร
จัดการการด าเนินธุรกิจที่มีคุณภาพมากขึ้น 

 
6.4 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้บริโภค 

 
ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นของผู้ประกอบการจากทั้งภาค

การผลิตและบริการ โดยหากมีการเปิดเสรีการค้าบริการในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต หรือมีการเปิด
เสรีการค้าบริการกับประเทศภาคีอื่นๆ เพิ่มเติม จะส่งผลให้โอกาสในการลงทุนโดยนักลงทุน
ต่างชาติเพิ่มสูงขึ้น เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นของการบริการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ท าให้สินค้า
ของแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น และมีราคาที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  



 

 

 

22  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีการบริการที่มากขึ้น จะน าไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งจาก
บริษัทในประเทศและบริษัทจากต่างประเทศ ซึ่งหากนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่เข้ามามีบทบาทใน
การให้บริการสูงมากๆ จนกระทั่งมีบทบาทหรืออิทธิพลเหนือผู้ให้บริการในประเทศ จะท าให้  
ผู้ให้บริการในประเทศเดิมต้องออกจากตลาดไป และถูกทดแทนโดยนักลงทุนต่างชาติ /บริษัท
ต่างชาติรายใหญ่ในที่สุด ในกรณีดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดผลบวกจากการแข่งขันในระยะสั้นเพียง
เท่าน้ัน แต่ไม่ส่งผลดีในระยะยาว เนื่องจากระดับการแข่งขันลดลงไปสู่จุดเดิมหรือต่ ากว่าเดิมก่อนที่
มีการลงทุนจากบริษัทต่างชาติรายใหญ่เข้ามา ท าให้การเติบโตของอุตสาหกรรมการบริการนั้นๆ 
อาจจะช้าลง ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมการผลิตเช่นเดียวกัน ดังนั้น จากผลกระทบ
ดังกล่าว หากภาครัฐก าหนดนโยบายการแข่งขันที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และใช้งานได้จริง จะช่วย
ให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ผู้ให้บริการในประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถด าเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ และผู้บริโภคไม่ถูกจ ากัดทางเลือกให้เผชิญกับการให้บริการหรือการขายสินค้าจากบริษัท
รายใหญ่เพียงอย่างเดียว 

 
 

7. ข้อเสนอแนะ แนวทางการใช้ประโยชน์และแนวทางการบรรเทาผลกระทบ 
 

7.1 ข้อเสนอแนะต่ออุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย 
 

7.1.1 อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 
 ภาครัฐอาจแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิจัย โดยพัฒนาบุคลากรที่มี

ความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น เช่น การตั้งหน่วยงานเพื่อการวิจัย
และพัฒนาโดยเฉพาะ และการให้ทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการภายในอุตสาหกรรม 

 รัฐบาลควรศึกษาวิธีการที่ประสบความส าเร็จจากประเทศที่มีอุตสาหกรรมเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็กแข็งแรง เช่น เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เป็นต้น เพื่อวางระบบโลจิสติกส์ที่
มีประสิทธิภาพ หรืออาจเปิดเสรีบริการด้านโลจิสติกส์แบบมีเงื่อนไข เพื่อให้เกิดการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกันผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างชาติ 
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7.1.2 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
 
 จัดตั้งและกระจายศูนย์ปฏิบัติการให้ทั่วถึง เพิ่มจ านวนบุคลากรให้เพียงพอต่อความ

ต้องการ และวางระบบการตรวจสอบให้ครอบคลุมมากขึ้น  เพื่อตอบสนองความ
ต้องการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า 

 ปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติให้สะดวกยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสการ
จ้างงานให้แก่ผู้ประกอบการ หรือสนับสนุนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีในการผลิต 
โดยลดภาษีน าเข้าเครื่องจักรที่จ าเป็นในอุตสาหกรรมเพื่อดึงดูดให้ผู้ประกอบหันมา
ใช้เครื่องจักรเพื่อลดการพึ่งพิงแรงงานลง 

 ปรับปรุงระบบขนส่งให้เป็นระบบและมีความเชื่อมโยงมากขึ้น โดยอาจมุ่งเน้นไปที่
การพัฒนาการขนส่งทางน้ าเพื่อรองรับผู้ผลิตต้นน้ า 

 
7.1.3 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

 
 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรในสายงานวิทยาศาสตร์ โดยผลักดันหลักสูตร

การศึกษาร่วมกับ โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ หรือมอบทุนการศึกษาส าหรับหลักสูตรในต่างประเทศ  

 เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพให้รองรับ
บริการในปริมาณที่มากขึ้น และควรพิจารณาให้เกิดศูนย์การให้บริการแบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) เพื่อลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน
ของผู้ประกอบการผลิต 

 ผลักดันให้เกิดการพบปะระหว่างหน่วยงานผู้ดูแลกฎหมายและผู้ประกอบการ และ
ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติต่างๆ ให้มีความเหมาะสม 

 
7.1.4 อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 

 
 ร่วมมือกับผู้ประกอบการเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างห่วงโซ่มูลค่า

อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ในประเทศ โดยเฉพาะในงานด้านวิจัยและพัฒนาที่ยังขาด
แคลนเทคโนโลยีและมีบุคลากรไม่เพียงพอ  

 พัฒนาบุคลากรด้านงานซ่อมบ ารุง โดยอาจสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยออกหลักสูตร
ด้านการซ่อมบ ารุงท่ีมีใบรับรองพร้อมน าไปประกอบอาชีพ 
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7.1.5 อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
 
 ส่งเสริมให้เกิดศูนย์บริการส าหรับรวบรวมงานวิจัยต่างๆ ในประเทศ หรืออาจลด

ขั้นตอนในการของบประมาณสนับสนุน และเพิ่มความยืดหยุ่นในเกณฑ์การ
สนับสนุนการลงทุนมากขึ้น 

 กระตุ้นการสร้างห้องปฏิบัติการในประเทศและควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
รวมถึงสร้างความต่อเนื่องในการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้วยการเชื่อมโยงห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ เข้าสู่ศูนย์กลางอย่างเป็นระบบ 
 

7.2 ข้อเสนอแนะต่ออุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
 

7.2.1 บริการการวิจัยและพัฒนา 
 
แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติส่วนใหญ่ของไทยยังสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาไม่มาก

เท่าที่ควร เพราะฉะนั้น หากต้องการให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่อ เนื่องในระยะ
ยาว ภาครัฐจ าเป็นต้องใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นพื้นฐานในการร่างยุทธศาสตร์ระดับชาติขึ้นมา
ก่อน รวมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการให้งบประมาณด้านการวิจัย และเน้นการบูรณาการด้านการวิจัย
ระหว่างองค์กรมากขึ้น เพื่อสร้างเป้าหมายและแนวทางที่ชัดเจนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศต่อไป นอกจากนี้อาจต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  
7.2.2 บริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาด 

 
บริการให้ค าปรึกษาของไทยมีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างสูง ภาครัฐจึงควรเน้น

จุดแข็งของธุรกิจให้โดดเด่นมากขึ้น เช่น การสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านนวัตกรรมใหม่ๆ (Value-creating 
Innovation) และการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้แก่บริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ ภาครัฐยัง
สามารถช่วยผลักดันบริษัทให้ค าปรึกษาของไทยให้เข้าไปร่วมงานกับหน่วยงานต่างประเทศมาก
ขึ้นผ่านเครือข่ายองค์กรของภาครัฐ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่างๆ เช่น 
ทักษะด้านภาษา และทักษะด้านการใช้สื่อดิจิทัล เป็นต้น 
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7.2.3 บริการจัดหาพนักงาน 
 
บริการจัดหาพนักงานของไทยยังขาดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล โดยธุรกิจ

จัดหาพนักงานที่ประสบความส าเร็จในไทยส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีพื้นฐานเครือข่าย
แข็งแกร่งจากต่างประเทศ สามารถเข้าถึงองค์กรระดับนานาชาติได้หลากหลายกว่า กลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่จึงเป็นแรงงานฝีมือ ส่วนผู้ให้บริการไทยเน้นการท าการตลาดในประเทศไทยและมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ ท าให้ขอบเขตการให้บริการค่อนข้างจ ากัด และขยับขยาย
ไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ได้ยาก ภาครัฐจึงอาจต้องด าเนินนโยบายเฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับผู้ให้บริการไทย เช่น เป็นตัวกลางในการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทในไทยและบริษัท
จากต่างประเทศ เป็นต้น 

 
7.2.4 บริการที่เก่ียวข้องกับการเกษตร 

 
ภาคการเกษตรจัดเป็นภาคการผลิตที่มีขนาดใหญ่ และมีแรงงานอยู่จ านวนมาก อีกทั้ง

ความสามารถในการแข่งขันบริการที่เกี่ยวข้องการเกษตรในอุตสาหกรรมยางของไทยยังอยู่ใน
ระดับสูง อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านการใช้งานเทคโนโลยีท าให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรของ
ไทยยังไม่เติบโตเท่าที่ควร ส่วนใหญ่เป็นการท าการเกษตรแบบดั้งเดิมพึ่งพาคนเป็นหลัก 
หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบจึงควรเข้ามาอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ให้บริการด้าน
การเกษตร ให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับกระบวนการผลิตมากขึ้น รวมทั้งออกมาตรการหรือ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ส าหรับเกษตรกรให้สามารถซื้อเครื่องจักรได้ในราคาที่ไม่สูงนัก 

 
7.2.5 บริการด้านวิศวกรรม 

 
ผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมส่วนใหญ่ของไทยมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและติดตั้ง

ระบบ แต่ยังมีข้อจ ากัดในการแข่งขันด้านวิศวกรรมกับประเทศพัฒนาแล้ว เนื่องจากขาดแคลน
เงินทุนและทักษะปฏิบัติการในระดับสูง ภาครัฐจึงอาจด าเนินนโยบายต่างๆ เพื่อให้สิทธิประโยชน์ 
แก่นักลงทุนต่างชาติภายใต้เงื่อนไขการร่วมทุนกับผู้ให้บริการไทย หรือให้สิทธิพิเศษด้านภาษี
น าเข้าเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีให้แก่ผู้ ให้บริการไทย เพื่อน ามาปรับปรุงการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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7.2.6 บริการที่เก่ียวข้องกับการผลิต 
 
บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของไทยมีความต้องการใช้บริการค่อนข้างสูง แต่ยังมี

ความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างต่ า เนื่องจากส่วนใหญ่พึ่งพาแรงงานและเครื่องจักรพื้นฐานเป็น
หลัก ไม่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุนเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิด
ปัญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคตเม่ือเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) ผู้ให้บริการจึงต้อง
วางแผนอย่างรัดกุมในระยะยาวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในแง่ของภูมิศาสตร์
ประชากรและกระบวนการผลิตยุคดิจิทัล โดยภาครัฐอาจร่วมมือกับภาคเอกชน และสถานศึกษาต่างๆ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ท างานร่วมกับเทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ได้ดียิ่งขึ้น  

 
7.2.7 บริการก าจัดและบ าบัดของเสีย 

 
บริการก าจัดและบ าบัดของเสียของไทยยังมีช่องว่างอีกมากในการพัฒนาบริการ เนื่องจาก

ที่ผ่านมาผู้ประกอบการผลิตบางส่วนยังไม่ให้ความส าคัญกับการด าเนินการด้านนี้มากนัก ซึ่งอาจเป็น
เพราะต้นทุนในการก าจัดและบ าบัดของเสียค่อนข้างสูง อีกทั้งทางด้านผู้ให้บริการเองต้องแบกรับ
ต้นทุนด้านเทคโนโลยีที่ มีราคาแพง ท าให้ มีจ านวนน้อย และไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านเงินทุนให้แก่ผู้ให้บริการแล้ว ยังมีอีกหลายประเด็นที่ภาครัฐควรเข้า
มาแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการก าหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมใน
อุตสาหกรรมที่ในอดีตยังมีความหละหลวม ท าให้เกิดการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมในหลาย
พื้นที ่

 
7.2.8 บริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีความเชี่ยวชาญในบริการซ่อมบ ารุงยานยนต์ แต่ส าหรับงานซ่อม

บ ารุงในส่วนอื่นๆ ยังไม่โดดเด่นมากนัก เนื่องจากในหลายๆ อุตสาหกรรมจ าเป็นต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ล้วนต้องการการดูแล
รักษาที่ละเอียดอ่อน การเร่งพัฒนาบุคลากรในประเทศให้เพียงพอจึงเป็นสิ่งที่ภาครัฐหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ โดยภาครัฐอาจร่วมมือกับสถาบันศึกษาจัดหลักสูตรวิชาชีพส าหรับการซ่อมบ ารุงและติดตั้ง 
โดยเน้นการสร้างทักษะเฉพาะทางร่วมกับการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างแรงงานที่
มีประสิทธิภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานเม่ือจบหลักสูตร  
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7.2.9 บริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 
 
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ

สินค้าและวัตถุดิบค่อนข้างต่ าเม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยประเทศไทยขาดแคลนทั้งบุคลากรที่มี
ความสามารถและห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน การทดสอบคุณภาพสินค้าส่วนใหญ่จึงเกิดขึ้น
ในห้องปฏิบัติการในต่างประเทศซึ่งมีต้นทุนสูงกว่า หากภาครัฐต้องการยกระดั บการบริการ
ประเภทดังกล่าว นอกจากจะพัฒนาทักษะของบุคลากรและเพิ่มจ านวนห้องปฏิบัติการแล้ว ควร
ยกระดับห้องปฏิบัติการให้รองรับมาตรฐานสากลได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถน าสินค้าที่
ทดสอบและตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งออกไปยังประเทศปลายทางได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่าน
ขั้นตอนท่ีซ้ าซ้อนในห้องปฏิบัติการในต่างประเทศ 

 
7.2.10 บริการการประกันวินาศภัย 

 
ในภาพรวมผู้ให้บริการในประเทศยังมีศักยภาพน้อยกว่าผู้ให้บริการประกันวินาศภัยจาก

ต่างประเทศ ผู้ให้บริการไทยส่วนใหญ่ขาดแคลนทุนทรัพย์จึงไม่สามารถขยายขนาดกิจการได้ ท า
ให้แต่ละรายมีขนาดธุรกิจค่อนข้างเล็ก ส่วนใหญ่จ ากัดการให้บริการอยู่เฉพาะในประเทศ ไม่
สามารถออกไปแข่งขันในระดับสากลได้ นอกจากนี้ยังมีปัญหาส าคัญเรื่องการขาดแคลนทรัพยากร
มนุษย ์เช่น นักคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นต้น ภาครัฐอาจอ านวยความสะดวกในกรณีที่มีการควบ
รวมกิจการขนาดเล็กเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายเพื่อเปิด
ช่องให้นักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยมากขึ้น  รวมถึงร่วมมือกับ
สถานศึกษาเพื่อเพิ่มจ านวนหลักสูตรให้เพียงพอต่อความต้องการในตลาด 

 
7.2.11 บริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 

 
ประสิทธิภาพของบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งของไทยยังคงด้อยกว่าอีกหลายประเทศ 

จุดมุ่งหมายหลักของภาครัฐจึงควรมุ่งประเด็นไปที่การเพิ่มศักยภาพของผู้ให้บริการระดับท้องถิ่น 
ทั้งนี้ รูปแบบการสนับสนุนของภาครัฐอาจอยู่ในลักษณะการสร้างความตระหนักต่อผู้ให้บริการใน
ประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญ ในขณะเดียวกัน ภาครัฐยังจ าเป็นต้องส่งเสริมบริการด้านการขนส่งควบคู่
ไปด้วยกัน เพื่อให้ผู้ให้บริการด้านจัดจ าหน่ายปลีกและส่งสามารถใช้ประโยชน์จากระบบโลจิสติกส์
ไทยได้เต็มประสิทธิภาพ 
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7.2.12 บริการการขนส่ง คลังสินค้า และการบรรจุหีบห่อ 
 
ประเทศไทยค่อนข้างมีความพร้อมด้านบริการขนส่งน้อยเม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ รูปแบบ

การขนส่งในไทยค่อนข้างมีความหลากหลาย แต่ยังขาดการจัดการอย่างเป็นระบบและยังไม่
ครอบคลุมเส้นทางการเดินทางทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ ภาครัฐควรผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้านคมนาคม โดย
พิจารณาข้อดีข้อเสียของแต่ละรูปแบบการขนส่ง ตลอดจนสภาพภูมิศาสตร์และเส้นทางเชื่อมโยง
ระหว่างภูมิภาค เพื่อออกแบบระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงน าเทคโนโลยีต่างๆ มา
ใช้ในการขนส่งสินค้ามากขึ้น 

 
7.3 แนวทางการใช้ประโยชน์ 

 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่มีศักยภาพสูงได้รับประโยชน์จาก

ความตกลงการค้าเสรี ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการเชิงรุกเพื่อ
สนับสนุนผู้ประกอบการไทย ดังนี้ 

 
 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าท่ีมีมาตรฐานระดับสากล  
 ส่งเสริมการเชื่อมโยงในการท างานระหว่างกัน 
 สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในการแข่งขัน ผ่านการสร้างแบรนด์  
 สนับสนุนให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA แก่ผู้ประกอบการ 
 สร้างและบริหารบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูงในองค์กร 
 สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ  
 ผนวกรวมช่องทางการจ าหน่ายและการบริการทั้งออนไลน์และออฟไลน์  
 ส่งเสริมการบรรจุวาระการพัฒนาด้านบริการให้แก่ผู้บริหารองค์กร 
 ส่งเสริมการเปิดเสรีอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มีความต้องการใช้

บริการสูง  
 ผลักดันการจัดเก็บข้อมูลสถิติการบริการ  
 

7.4 แนวทางการบรรเทาผลกระทบ 
 
สรุปแนวทาง/มาตรการรองรับผลกระทบส าหรับภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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 ปรับปรุงโครงสร้างภาษีสินค้าที่ขาดความสอดคล้องกับการสนับสนุนอุตสาหกรรม 
 ลดต้นทุนในการเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ 
 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมกับการให้บริการและการผลิต 
 สนับสนุนการรักษาฐานลูกค้าเดิม  
 พัฒนาแบบจ าลองทางธุรกิจการให้บริการที่ครบวงจร 
 ปรับปรุงกฎระเบียบในประเทศ โดยเน้นให้เอื้ออ านวยต่อการประกอบธุรกิจของ

ผู้ประกอบการ 
 สนับสนุนการพัฒนาการออกแบบวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรมใหม่ และการ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรหรือการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทการผลิตและบริการ

ของโลก 
 

7.5 ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 
 
ส าหรับข้อเสนอแนะต่อภาครัฐสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 สนับสนุนให้ภาคธุรกิจใช้ประโยชน์จากภาคบริการมากขึ้น ผ่านการสร้างความ

ตระหนัก (Awareness) ถึงผลประโยชน์จากการประยุกต์ใช้บริการเป็นส าคัญ 
 สนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมการบริการและการผลิตในระดับที่สูงขึ้น  

รวมท้ังสนับสนุนการประสานการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน 
 สง่เสริมการพัฒนาผู้ให้บริการภาคเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงโอกาสทางธุรกิจ

บริการ รวมถึงใช้งานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัล

ให้มากยิ่งขึ้น ผ่านเครื่องมือการพัฒนาต่างๆ เช่น การมอบทุนการศึกษา และการ
จัดท ากรอบความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น 

 ปรับปรุงกฎระเบียบที่จ ากัดการลงทุนและท าธุรกิจโดยชาวต่างชาติ ให้มีความ
ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทการลงทุนเสรีมากยิ่งขึ้น และปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อ
ส่งเสริมการผลิตและการส่งออกที่ติดขัดให้ดียิ่งขึ้น 

 ส่งเสริมการเจรจาเปิดเสรีการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในบริบทการเจรจา
การค้าเสรีให้มากขึ้น โดยควรพิจารณาการเปิดเสรีการบริการอย่างมีเงื่อนไขทีละ
สาขา 
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 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีส าหรับพัฒนาการผลิตและการบริการให้มากขึ้น และ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงการบริการและการผลิตให้มากขึ้น 
 

7.6 ข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชน 
 
ส าหรับข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชนสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
 สร้างและบริหารบุคลากรที่มีความสามารถสูง  
 สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในห่วงโซ่มูลค่า หรือคู่แข่งทาง

การค้าบริการ  
 เพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ เพื่อสร้างอ านาจในการต่อรองกับพันธมิตรและสร้าง

ความสัมพันธ์ต่อผู้บริโภคสินค้าและบริการได้ในระยะยาว 
 รักษาฐานลูกค้าเดิม ผ่านการบริหารจัดการความคาดหวังของลูกค้า และพัฒนาการ

บริการลูกค้า 
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Executive Summary 
 
 
Thailand Office of Industrial Economics, in cooperation with Bolliger & Company 

(Thailand) Limited, is conducting a policy research titled “Study of Linkage Strategy between 
Thai Manufacturing & Manufacturing Related Services Industries under the Liberalization 
Regime Phase 2”. The main objective of this study is to enhance competitiveness of Thai 
manufacturing related services (MRS) industries under the circumstances of services 
liberalization in free trade agreements (FTAs). The objectives of the study are to analyze 
potential and competitiveness of Thai MRS industries and to assess positive and negative 
effects of stakeholders in Thailand. This study provides useful information for manufacturing 
and manufacturing related services industries to be ready for higher level of trade, services 
liberalization, and industrial development.   

 
 

1. Overview of Service Industries 
 
Under the General Agreement on Trade in Services (GATS), Services can be 

traded internationally in 4 different ways (four modes of supply) which are 
 
 Mode 1: Cross-Border Supply  
 Mode 2: Consumption Abroad  
 Mode 3: Commercial Presence  
 Mode 4: Movement of Natural Persons 
 
Under GATS, services sectors are classified into 12 sectors (Called MTN.GNS/w/120) 
 
 Sector 1 Business Services 
 Sector 2 Telecommunication Services 
 Sector 3 Construction and Related Engineering Services 
 Sector 4 Distribution Services 
 Sector 5 Education Services 
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 Sector 6 Environmental Services 
 Sector 7 Financial Services 
 Sector 8 Health Related and Social Services 
 Sector 9 Tourism and Travel Related Services 
 Sector 10 Recreational, Cultural, and Sporting Services 
 Sector 11 Transportation Services 
 Sector 12 Other Services not included elsewhere 
 
To identify services related to manufacturing industry, Shih Smiling Curve1 (shown 

in Figure 1) is used in this study along with other literature reviews. 
 

Figure 1: Shih Smiling Curve 

 

                                                           
1 Shih Smiling Curve is the concept of value-adding potentials of different components of the value chain. It was first 

proposed by Stan Shih, the founder of Acer, in 1992. According to Shih’s observation, in any industry, both ends of 
the value chain command higher value-added to the product than the middle part of the value chain. These parts are 
Research and Development and Client Management and After Sales Services. 
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Shih Smiling Curve displays the different components of the value chain in any 
production process which the chart illustrates the relationship between value-added (Y-axis) 
and production chain (X-axis). Smiling curve is used broadly for value chain analysis, since 
it can identify specific production activities that create high value added. 

 
Using the Shih Smiling Curve, literature reviews and expert interviews, this study 

has identified 8 main core services sectors related to manufacturing industries as follows 
 
 Sector 1 Business Services 
 Sector 2 Telecommunication Services 
 Sector 3 Construction and Related Engineering Services 
 Sector 4 Distribution Services 
 Sector 6 Environmental Services 
 Sector 7 Financial Services 
 Sector 8 Health Related and Social Services 
 Sector 11 Transportation Services 
 
 

2. Methodology for identifying Target Industries 
 
Table 1 summarizes factors and indicators which are used in the study to identify 

target industries. 
 

Table 1: Factors and Indicators to Identify Target Industries 

Considered factors Indicators 

Competitiveness in the global industry The proportion of Thailand’s export value to global 
export value 

The importance of the industry to the export sector of the country Thailand’s export value 

The importance of the industry to the domestic consumers Domestic sales 

Tax liberalization level under the FTA The difference between FTA tariff rates and MFN rates 
in each industry 
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Considered factors Indicators 

FTA Utilization of each industry  Export: Export value utilization from the FTA*  
Import: Import value utilization from the FTA 

The size of the stakeholders in the industry Number of entrepreneurs 

Employment of the industry Number of Industry’s Employment 

Manufacturing and Services Industry Linkage  Input-output Table 

Note: * Zero MFN rates do not take into calculation. 
Source: Bolliger & Company (Thailand) 

 
In this phase, target industries from phase 1, including Food Processing Industry, 

Automotive Industry, Petrochemicals, Plastic and Plastic Products Industry, Electrical and 
Electronics Industry and Textile and Garment Industry, are not considered for identifying 
target industries. 

 
In addition, target industries that drive new engine of growth under the supervision 

of the Ministry of Industry, are also included in consideration. The target industries can be 
separated into 2 groups. 

 
First S-curve:  
 Next-Generation Automotive Industry 
 Smart Electronics Industry 
 Affluent, Medical and Wellness Tourism Industry  
 Agriculture and Biotechnology Industry  
 Food for the Future Industry     

 
New S-curve:  
 Robotics and Automation Industry  
 Aviation and Logistics Industry  
 Biofuel and Biochemical Industry  
 Digital Industry  
 Medical Hub Industry 
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Figure 2: Industry Grouping for Industry Selection 

 
 
According to the industry selection factors (as shown in Table 1) and industry grouping 

(as shown in Figure 2), 5 industries has been identified as target industries for this study. 
 
1) Steel and Iron Industry 
2) Rubber and Rubber Products Industry 
3) Chemical Industry 
4) Automation Industry 
5) Medical Device Industry 
 
 

3. Trade in Services under FTAs’ Context 
 
Currently, Thailand has signed 1 2  Free Trade Agreements (FTAs) covered 1 7 

country members. These 12 FTAs are: 
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 Thailand-India Free Trade Agreement: TIFTA 
 Thailand-Peru Free Trade Agreement: TPFTA 
 Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP 
 Thailand-Australia Free Trade Area: TAFTA 
 Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA 
 Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA 
 ASEAN-India Free Trade Area: AIFTA 
 ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA 
 ASEAN-Korea Free Trade Area: AKFTA 
 ASEAN-Japan Closer Economic Partnership: AJCEP 
 ASEAN-China Free Trade Area: ACFTA 
 ASEAN Free Trade Agreement on Services: AFTA 
 
Under this study, services agreements under the above FTAs can be separated 

into 2 main parts. 
 
 Trade in Services  (Mode 1-3)  
 Movement of Natural Persons: MNP2 (Mode 4) 
 
There are few FTAs that contain Trade in Services chapter and Movement of Natural 

Persons chapter. These FTAs are: 
 
 FTAs that contain trade in services chapter: Thailand-Japan, Thailand-

Australia, Thailand-Chile, ASEAN, ASEAN-China, ASEAN-Korea, ASEAN-
India, and ASEAN-Australia-New Zealand. 
 
Table 2 shows FTAs comparative analysis on trade in services. 

 
                                                           
2 Movement of Natural Persons (MNP) Agreement is made for facilitating the temporary movement of persons who 

are related to trade, provide services, and investment between dialogue partners. The most important point about 
the MNP Agreement is that it only deals with the temporary movement of persons pursuant to mode 4 of the 
ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS). This agreement was approved by the ASEAN Economic 
Ministers’ (AEM) Meeting in Cambodia on November 21st, 2012. 
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 FTAs that contain movement of natural persons chapter: Thailand-Japan, 
Thailand-Australia, ASEAN, and ASEAN-Australia-New Zealand. Although 
ASEAN-China, ASEAN-Korea, and Thailand-Chile FTAs 3 do not have MNP 
chapter, there are commitment of mode 4 in trade in services chapter. 
 
Table 3 shows FTAs comparative analysis on movement of natural persons. 
 

  

                                                           
3 ASEAN-China, ASEAN-Korea, and Thailand-Chile FTAs do not have MNP chapter, but there is a commitment under 

mode 4 in specific schedule. 
   For Thailand-New Zealand FTA, there is no article about MNPs, but there is an exchange letter between Thailand and 

New Zealand that allows natural persons to get the grant of temporary entry 
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Table 2: FTAs Comparative Analysis on Trade in Services 

Main Features AFAS 9th  
ASEAN - 

China 
ASEAN - 

Korea 
ASEAN - 

Japan 

ASEAN - 
Australia and 
New Zealand 

ASEAN - 
India 

Thailand - 
India 

Thailand - 
Peru 

Thailand - 
Japan 

Thailand - 
Australia 

Thailand - 
New Zealand 

Thailand - 
Chile 

Negotiation 
Approach 

Positive 
List 

Positive 
List 

Positive 
List 

Under 
negotiation* 

Positive List Positive List 
Under 

negotiation* 
Under 

negotiation* 
Positive List 

Positive 
List 

Under 
negotiation* 

Positive 
List 

Most-Favored-
Nation (MFN) 
Treatment 

✗** ✗ ✗ - 
✓ 

(Consultation 
MFN) 

✗ - - 
✓ 

(Consultation 
MFN) 

✗ - ✗ 

Market Access ✓ ✓ ✓ - 
✓ ✓ - - 

✓ ✓ - 
✓ 

National 
Treatment (NT) ✓ ✓ ✓ 

- 
✓ ✓ - - ✓ ✓ - ✓ 

Mutual 
Recognition ✓ ✓ ✓ 

- 
✓ ✓ - - ✓ ✓ - ✓ 

Review of 
Commitments ✓ 

✓ 
Review 
within a 

year 

✓ 
Review 
within a 

year 

- 

✓ 
 Review within 

3 years 

✓ 
Review 
within a 

year, after 
that review 

every 2 
years 

- - 
✓  

Review 
within 5 year 

✓ 
Review 
within 3 
years 

- 
✓ 

Review 
within 3 
years 

Note: * Trade in services in ASEAN-Japan, Thailand-India, Thailand-Peru, and Thailand-New Zealand FTAs are under negotiation, they are expected to be the positive list approach. 
** อ้างอิงตามความตกลง GATS 

✓ = There is a commitment in main features 

✗ = There is no commitment in main features  
Source: Bolliger & Company (Thailand) latest accessed on January 22, 2016 
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Table 3: FTAs Comparative Analysis on Movement of Natural Persons 

Main Features 
ASEAN – 

China* 
ASEAN – 
Korea* 

ASEAN - 
Japan 

ASEAN and 
Australia - 

New Zealand 

ASEAN -
India 

Thailand 
- India 

Thailand - 
Peru 

Thailand - 
Japan 

Thailand - 
Australia 

Thailand - 
New Zealand 

** 

ASEAN 
MNP 

Thailand – 
Chile * 

General Obligations ✗ ✗ - ✗ ✗ - - ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Grant of Temporary Entry ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Committee on Temporary 
Entry ✗ ✓ - ✗ ✗ - - ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ 

Transparency in 
Development and 
Application of Regulations  

✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Consultations and Dispute 
Settlement ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ 

Business Visitors ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Intra-corporate 
Transferees ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Contractual 
Service Supplier ✗ ✓ - ✗ ✗ - - ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ 

Note:   * There is no movement of natural person article in ASEAN-China, ASEAN-Korea, and Thailand-Chile FTAs, however, in specific commitment schedule of trade in services, there is a commitment 
in mode 4  
 ** For Thailand-New Zealand FTAs, there is no article about MNPs, but there is an exchange letter between Thailand and New Zealand that allows natural persons to get the grant of temporary 
entry  
 *** In Business Visitors Intra-corporate Transferees and Contractual Service Supplier parts, this study considers only Thailand’s obligation in horizontal commitment 

Source: Bolliger & Company (Thailand) latest accessed on January 22, 2016 
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4. Value Chain of Targeting Industries 
 
This study has identified the value chain of targeted industries, using best practice case 

studies of top firms in each industry together with many expert in-depth interviews to summarize 
sub-services sectors that are related to manufacturing industries as shown in Figure 3. 

 
Figure 3: Manufacturing Related Services of Targeted Manufacturing Industries 

 
 
Major activities in value chain of each manufacturing industry are shown below. 
 
 Research and Development and Design 
 Sourcing Materials 
 Production and Assembly 
 Sales and Distribution 
 Marketing and Branding 
 After-sales Services 
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5. Potential and Competitiveness of Manufacturing Related Services 
 

5.1 Potential of Manufacturing Related Services 
 
To identify potential of manufacturing related services, two-dimensional chart in 

Figure 4  is used in this study where the X-axis represents service competitiveness index 
and Y-axis represents service liberalization index.  

 
Figure 4: Service Competitiveness Index and Service Liberalization Index 

 
 
As seen from figure 4, most of services industries in Thailand are still lack of 

capacity to compete and are yet to be liberalized. Many important domestic services sectors 
are protected by the government, such as services incidental to Agriculture, services 
incidental to manufacturing and R&D services. 

 
The results can be summarized as follows 
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1. Services industries that have low service competitiveness index and low service 
liberalization index are; 
 
 Maintenance and Repair of Equipment Services 
 Service Incidental to Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing 
 Services Incidental to Manufacturing 
 Technical Testing and Analysis Services 
 Wholesale and Retail Trade Services 
 Non-Life Insurance Services 
 

2. Services industries that have low service competitiveness index but high service 
liberalization index are;  
 
 Engineering Services 
 Waste Disposal and Treatment Services 

 
3. Services industries that have high service competitiveness index but low service 

liberalization index are;  
 
 Transportation Services 
 R&D Services 
 Staffing Services 
 

4. Services industry that has high service competitiveness index and high service 
liberalization index is; 
 
 Consulting Services 
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5.2 Competitiveness of Manufacturing Related Services 
 
In order to analyze Thailand’s competitiveness of manufacturing related services 

industries, international indicators and statistics are used to compare across industries, 
especially FTA partner countries. The details of competitiveness analysis are shown in 
Table 4. 
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Table 4: Competitiveness Level of Manufacturing Related Services 

 R&D Services 
Consulting 
Services 

Staffing Services 

Services 
incidental to 
Agriculture, 

Hunting, 
Forestry and 

Fishing 

Engineering 
Services 

Services 
incidental to 

manufacturing 

Waste 
Disposal and 

Treatment 
Services 

Maintenance 
and Repair 
Services 

Technical 
Testing and 

Analysis 
Services 

Insurance 
Services 

Wholesale 
and Retail 
Services 

Transportation 
Services 

Competitiveness 
Indicators 

Research 
Talent in 
Business 
Enterprise 

Global 
Services 
Location 
Index 

Global Talent 
Competitiveness 

Index 

Yield 
performance of 
Natural Rubber 

Availability of 
Scientists 

and 
Engineers 

Global 
Manufacturing 

Competitiveness 
Index 

 ISO 14001 
Environment 
Certificates 

Mechanical 
Engineering 

Material 
Science 

Non-Life 
Premium 
Volume 

Control of 
International 
Distribution 

Logistics 
Performance 

Index 

Thailand’s World 
Rank 

36 6 73 7 57 14 30 37 47 35 49 45 

Competitiveness Rankings of countries that has a binding FTAs obligation on services with Thailand 
Countries with 
lower rank than 
Thailand’s rank 
(World Rank) 

Indonesia (37) 
New Zealand 
(39) 
Chile (43) 
Australia (47) 
Malaysia (65) 

Philippines 
(7) 
Chile (9) 
Vietnam (11) 
 

Vietnam (86) 
Indonesia (90) 
India (92) 
Cambodia (108) 

Philippines (3) 
India (4) 
Vietnam (5) 

Philippines 
(78) 
Brunei (80) 
Vietnam (84) 
Cambodia 
(124) 
Laos (127) 

Malaysia (17) 
Vietnam (18) 
Indonesia (19) 
Australia (21) 
 
 
 

Malaysia (34) 
South Korea 
(36)   
Chile (40)  
New Zealand 
(48)  
Vietnam 50) 
Peru (64)  
Indonesia (76) 
Cambodia (11) 

Vietnam (48) 
Indonesia (50) 
New Zealand 
(51)  
Chile (54)  
Peru (76)  
Philippines (80)  
Brunei (107)  
Cambodia 
(138) 

Malaysia 
(52) 

Malaysia 
(39) 
Chile (42) 
Indonesia 
(43) 
Philippines 
(54) 
Vietnam (55) 

Philippines 
(52) 
Vietnam (72) 
Laos (80) 
 

Chile (46) 
Indonesia (63) 
Vietnam (64) 
Peru (69) 
Philippines (71) 
Cambodia (73) 
Myanmar (113) 
Laos (152) 

Countries with 
the top three 
highest ranks 
(World Rank) 

South Korea 
(2) 
Japan (3) 
China (9) 

India (1) 
China (2) 
Malaysia (3) 

Singapore (2) 
Australia (6) 
New Zealand (14) 

China (14) 
Cambodia (16) 
Indonesia (19) 
Myanmar (23) 
Malaysia (24) 
 

Japan (3) 
Malaysia (7) 
Singapore 
(9) 

China (1) 
Japan (4) 
South Korea (5) 

China (16)  
Australia (20)  
Japan (21) 

China (1) 
Japan (3) 
India (5) 

Singapore 
(5) 
Australia (7) 
South Korea 
(26) 

China (2)  
Japan (4)  
South Korea 
(9) 

Japan (5) 
South Korea 
(13) 
Malaysia (15) 

Singapore (5) 
Japan (12) 
Australia (19) 

Source: Bolliger & Company (Thailand) compiled from various sources 
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6. Impact of FTAs on Thailand 
 

Figure 5: Impact of FTAs on Thailand Framework 

 
 
From figure 5 Trade liberalization in goods and services has affected the market 

directly and indirectly. This study analyzes the effects that may occur on four key 
stakeholders, including public sector, manufacturing firms, service providers and consumers. 

 
6.1 Impact on Public Sector 

 
Thailand 4.0 focus on a “value-based economy” which the services sector is a key 

driver especially for manufacturing-related services sector. Thus, support from public sector, 
such as regulatory reform, is essential to enhance competitiveness of the industry. 

 
However, there are risks from the liberalization of trade in goods and services, since 

SMEs may not be able to compete with the major operators or large MNCs. Therefore, the 
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public sector should maintain the number of operators in the country to be competitive and 
reducing market dominance by the major operators. 

 
6.2 Impact on Manufacturing Firms 

 
Numerous studies have shown that the higher level of liberalization will result in the 

higher productivity in downstream industries.4 Liberalization leads to more competition, higher 
performance and lower services fees. Thus, manufacturing sector can launch low-price and 
high-quality products. Moreover, various international studies have identified that government 
regulatory reform results in more business convenience and higher productivity in 
manufacturing sector.5  

 
Therefore, the greater trade liberalization level in Mode 3 should positively affected 

the five targeted industries, especially the liberalization in services incidental to 
manufacturing. 

 
If the service industries are highly competitive with relatively high degree of 

liberalization, it can be expected that service-related industries are likely to grow or have 
positively affected from the FTAs. 

 
6.3 Impact on Service Providers 

 
A high level of liberalization towards services can lead to more foreign firms and 

also higher competition in the market. The local services providers may face more competition 
and need to adapt new strategies. However, the determining factors of foreign investment 
also depend on public policy and business-related regulations.  

 
Meanwhile, there are benefits from services liberalization. Permitting foreign firms 

to compete in services market is a powerful channel for technology diffusion. It can improve 

                                                           
4 From Arnold et al. (2007) Arnold et al. (2011) Fernandes and Paunov (2012) Bas and Causa (2013) Bas M. (2013) และ 

Shepotylo, O. and Vakhitov, V. (2015) 
5 From Arnold, J. M., Javorcik, B., Lipscomb, M. and Mattoo, A. (2016) 
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overall business efficiency through technological progress and innovation. The service 
liberalization can also lead to better services infrastructure and improve services data 
collection. Use of precise data and information will result in high quality research and a variety 
of business management tools. 

 
6.4 Impact on Consumers 

 
Consumers will benefit from an increased competition of enterprises. The higher 

level of liberalization could lead to more investment from foreign enterprises which creates 
the rising competition of services. The results can bring more abundant commodities at lower 
price, more attentive services and newer formats which increase general benefit of 
consumers. The entry of foreign enterprises can also generate huge effect to promote the 
domestic market competition, but can also reduce the players from intense competition.  

 
However, the liberalization of services could lead to more intense competition from 

both domestic and foreign companies. If foreign investors have a major role in the market, it 
could drive other service providers to leave the market. Such case will result in a positive 
effect of competition in the short term but not beneficial in the long run. The public sector 
should set a competitiveness policy that is fair enough to create friendly market environment 
in tandem with supportive domestic growth condition. 

 
 

7. Policy Recommendations , Utilization and Remedy Measures 
 

7.1 Recommendations for the Target Industries 
 

 Steel and Iron Industry 
 
 Resolve the shortage of researchers by setting up research organizations and 

supporting scholarship projects. 
 Study best practice on logistics planning from successful country such as South 

Korea and Japan, or promote the liberalization of logistics services with 
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conditions to provide technology transfer between Thai and foreign 
entrepreneurs. 
 

 Rubber and Rubber Products Industry 
 
 Establish technical testing laboratory, increase government officials and provide 

more extensive monitoring system. 
 Improve the registration system for foreign workers, reduce import duty on 

machinery to increase productivity. 
 Improve transportation and logistics system linkage, especially in the water 

transport. 
 

 Chemical Industry 
 
 Develop personnel in scientific area by working with the school, university, 

agency or related organization to develop both theoretical and practical courses, 
and give scholarships for study abroad. 

 Enhance the capacity of government agencies involved in quality control and 
establish one-stop service center. 

 Encourages collaboration between regulators and entrepreneurs to improve laws 
and regulations. 
 

 Automation Industry 
 
 Cooperate with private sector and related organization to create complete value 

chain within country, especially in R&D sector. 
 Develop personnel in maintenance and repair sector by working with university 

to improve program. 
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 Medical Device Industry 
 
 Encourage a service center for collecting research, reduce procedure for budget 

request and increase more flexible investment support criteria. 
 Promote laboratory establishment in Thailand and strengthen the quality of 

laboratory to meet international standard. 
 

7.2 Recommendations for Service Related Manufacturing 
 

 R&D Services 
 
Most of the national strategies in Thailand do not support R&D high enough. 

Therefore, if the government wants to develop technology or innovation in the long run, R&D 
services and research funding are needed. It is also necessary to improve the country’s 
education system to develop science and technology personnel. 

  
 Consulting Services 

 
Thai consulting services are quite competitive. The public sector should focus more 

on its strengths, such as adding value through innovation. The government can also help 
Thai companies by collaboration with international agencies to develop essential skills such 
as language and digital skills. 

 
 Staffing services 

 
Thai staffing services are still lacking in international competitiveness successful 

recruiting firms in Thailand are mostly international companies with strong international 
network base. Thai providers are mainly focus in domestic market with unskilled labor. The 
government may need to provide incentives or collaboration between Thai and foreign 
companies. 
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 Services incidental to Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing 
 
Although agriculture services in rubber industry have relatively high competitiveness, 

it is still lacking in technology adoption. Most farmers still focus on traditional agriculture that 
rely mainly on farm labor. They requires more training and knowledge to use more technology 
and innovation in production process. The government could offer a tax benefit to farmers 
who use technology. 

 
 Engineering Services 

 
Thai engineering services providers specialize in system design and installation. 

However, there are also limitations to compete with developing countries, such as limited 
budget and high skilled labors. The public sector could support through special privilege on 
imported machinery or technology. This can be developed and enhanced through exposure 
to the mutual investment from partner FTA countries. 

 
 Services incidental to manufacturing 

 
There is high demand in manufacturing-related services. However, many 

entrepreneurs and workers in such services are still lack of ability to use technology or 
equipment to improve production. Demographic change is also an obstacle for this industries 
that rely on human labor. The public sector could support through a partnership between 
public sector, private sector and academic institutions to develop human-machine 
collaboration. 

 
 Waste Disposal and Treatment Services 

 
Thailand’s waste disposal and treatment services has a huge gap in development. 

Some manufactures have not paid attention to the proper operation due to high cost. The 
number of providers are small. The government should resolve the problems such as setting 
environment standards and implementing legal punishment. 
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 Maintenance and Repair Services 
 
Although Thailand is specialized in automotive maintenance services, other 

maintenance tasks are not prominent. The development of personnel is needed. The 
government may corporate with educational institutions to provide professional courses for 
maintenance and repair services. The course should focus on specific skills and technologies 
to create effective labor force into the labor market when finishing the course. 

 
 Technical Testing and Analysis Services 

 
Thailand has a relatively less competitiveness in technical testing and analysis 

services compared to other countries. There are a very limited number of providers and the 
service quality is not as expected. Shortage of standard laboratories is also an important 
reason that make most manufacturers use the services abroad. The government should 
develop complete technical testing and analysis system to reduce manufacturers’ cost from 
using services in foreign countries. 

 
 Insurance Services 

 
The overall competitiveness of insurance services of Thailand is still behind other 

countries.  Each insurance providers has small business size and lack of capital to expand 
business. There are also few human resources in this sector, especially actuary. The 
government may facilitate mergers between small firms in order to strengthen their financial 
position and improve regulations governing the provision of insurance services. 

 
 Wholesale and Retail Services 

 
Thailand's competitiveness in the wholesale and retail services is quite low. The 

public sector can enhance competitiveness of local services providers by raising their 
awareness in important issues. Meanwhile, the government should develop transportation 
services to let wholesaler and retailer fully benefits from logistics system. 
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 Transportation Services 
 
Thailand is relatively less competitive in transportation services. It also lacks 

systematic management and does not cover travel routes across the country. Therefore, to 
promote both domestic and international freight, the government should support the 
development of infrastructure. To design the most effective system, the pros and cons of 
each transport model should be analyzed as well as adopting technology to improve the 
transportation. 

 
7.3 Utilization Measures 

 
To promote high potential industry to benefit from FTAs, the private sector and 

related agencies should support Thai entrepreneurs as follows 
 
 Encourage entrepreneurs to produce products to meet the international standard 
 Promote the collaboration between organizations 
 Enhance manufacturers’ performance via branding  
 Support the use of FTA utilization 
 Create and manage high skilled workers within organizations 
 Create business partners 
 Integrated services channel both online and offline 
 Promote service development agenda for corporate executives 
 Promote foreign investment in manufacturing related services 
 Support national service data collection 

 
7.4 Remedy Measures 

 
 Improve tariff structure for products which are not related to industry 
 Reduce the cost of access to technology and information 
 Support use of technology in manufacturing and service sector 
 Develop customer retention strategy 
 Develop service as a comprehensive business model 
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 Develop and renew the rules and regulations to enhance ease of doing business 
 Support the R&D, innovation and intellectual property 
 Promote worker and education system in consistent with global production and 

service context 
 

7.5 Recommendations to Public Sector 
 
 Encourage and raise awareness in business sector to take advantage from 

service sector  
 Support for better linkage between manufacturing and service sector and also 

encourage collaborative work among public sector 
 Encourage service providers to understand the business opportunities and 

technology applications 
 Improve personnel skills both in public and private sectors, especially IT and 

digital skills  
 Review laws and regulations to liberalize trade and investment in such sectors, 

and facilitating trade procedures 
 Encourage manufacturing-related services liberalization negotiation  
 Enhance the performance of production by using technology and innovation to 

establish linkage between manufacturing and service sector  
 

7.6 Recommendations to Private Sector 
 
 Take advantage of big data 
 Create and manage talents 
 Develop business partners with manufacturers and services providers in the 

value chain or with competitors  
 Leverage brand for better business negotiation power and long-run customer 

relationships  
 Retain customer through the management of customer expectations and 

development of customer services. 
 Develop comprehensive services business model 
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