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อีก
ไม่กีเ่ดอืนข้างหน้าประเทศไทย และกลุม่สมาชกิอาเซยีนก็

จะเข้าสู่การเปิด AEC อย่างเป็นทางการในสิ้นปี 2558 นี้

แล้ว อีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลที่มีการกล่าวถึงกันมากขึ้นในช่วงนี้ 

คือ นโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น “Trading Nation” 

หรอื “การเป็นศนูย์กลางการค้าอาเซยีน” เพือ่ให้ประเทศหลดุพ้นจาก

การติดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 

ก่อนอื่นเรามาท�าความรู้จักนโยบาย “Trading Nation” หรือ 

“การเป็นศนูย์กลางการค้าอาเซยีน” ว่ามคีวามเป็นมาอย่างไร การเป็น 

“Trading Nation” คือ ประเทศไทยในบริบทใหม่ของการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อก้าวไปสู่การเป็นชาติการค้าในภูมิภาค 

และระดบัโลก มนีโยบายท�าการค้าระหว่างประเทศ โดยมกีารก�าหนด

กลยุทธ์ทางการค้าตามความเชี่ยวชาญ และความสามารถของ

ประเทศ มองตลาดโลกเป็นตลาดเป้าหมาย และมคีวามสามารถจดัหา

ทรัพยากรได้จากทุกที่ทั่วโลก มีเป้าหมายดังนี้

●	 ประเทศไทยเป็นบรษิทัข้ามชาต ิทีม่คีวามเชีย่วชาญสินค้า 

และบริการ และใช้ความเชีย่วชาญในสนิค้าและบรกิาร นัน้ๆ เพือ่สร้าง

ความได้เปรยีบทางการแข่งขนั โดยสามารถท�าการค้าระหว่างประเทศ 

ด้วยรปูแบบต่างๆ เช่น Foreign Direct Investment เข้าไปลงทนุผลติ

สินค้า และบริการในประเทศที่มีศักยภาพ มีแรงงาน วัตถุดิบ ตลาด 

Contract Manufacturing การจ้างผู้ผลิตในต่างประเทศเพื่อผลิต

สินค้าให้, Contract Farming การจ้างผู้ผลิตใน ต่างประเทศเพื่อผลิต

พืชผลทางการเกษตร หรือท�าปศุสัตว์, Export of value-added pro-

ducts น�าเข้าวัตถดิุบเพือ่สร้าง มลูค่าเพิม่ และส่งออกไปยงัตลาดต่าง-

ประเทศ, Licensing การให้ลิขสิทธิ์ทางการค้า, Franchising การให้

สัมปทาน ,Takeover การเข้าซื้อกิจการ 

●	  ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้า และตัวแทน

ระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย มีความรู้ ความช�านาญด้านการตลาด การ

จัดหาแหล่งสินค้า และบริการ ความช�านาญการค้าระหว่างประเทศ 

มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบการขนส่ง มีความน่าเชื่อถือ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็น Trading Nation หรือการ

เปลี่ยนประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูง ในปี 2568 และสร้าง

รายได้การค้าระหว่างประเทศให้สงูขึน้โดยบรษิทัข้ามชาตสิญัชาตไิทย 

“Trading Nation”
กับการอยู่รอดของประเทศไทย
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ได้มีการก�าหนดแผนการด�าเนินการดังนี้

●	 สร้างกลยุทธ์ทางการค้าของประเทศในเชิงรุก โดยบุกไป

ตลาดต่างประเทศเพือ่ขยายส่วนแบ่งตลาด และก�าไรทีเ่ป็นของบรษิทั

สัญชาติไทย 

●	 สร้างการเติบโตของธุรกิจในต่างประเทศเพื่อกระจาย

ความเสี่ยง ไม่ยึดติดกับรายได้ภายในประเทศเพียงอย่างเดียว 

●	 กระจายความเสีย่งจากการค้าทีต้่องพึง่พงิบรษิทัต่างชาติ

ที่เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานการผลิต 

●	 สร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนัให้เหนอืกว่าประเทศ

คู่แข่ง และเตรียมเข้าสู่การแข่งขันกับประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น 

สิงคโปร์ ญี่ปุ่น 

●	 ผลักดัน SMEs ของไทยเข้าสูร่ะบบการค้าระหว่างประเทศ 

แบบมีแบบแผนที่ประสบความส�าเร็จ

Trading Nation Model

ส�าหรับแนวทางการผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยมีความ

พร้อม และท�าให้ประเทศไทยสามารถก้าวเป็น Trading Nation ได้แก่

●	 การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบของ METI 

●	 การเร่งรดัการด�าเนนิงานในลกัษณะ JETRO Model เพือ่

ให้ผู้ประกอบการไทยได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เพียงพอกับการสร้างเครือ-

ข่าย หาพันธมิตร และการลงทุนในต่างประเทศ 
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●	 การปรับเปล่ียนโครงสร้างสินค้าส่งออกของไทย โดยส่ง

เสริมให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการสร้างแบรนด์ และนวัตกรรม 

อาทิ การจัดตั้ง National Design and Innovation Development 

Center เป็นต้น 

●	 การเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าในตลาดต่าง-

ประเทศ อาท ิเครอืข่ายการกระจายสินค้า ศนูย์แสดงสินค้าไทยในต่าง

ประเทศ เป็นต้น 

●	 การให้สิทธิประโยชน์ และการส่งเสริมการลงทุนของ 

ผูป้ระกอบการไทยในต่างประเทศ อาท ิการยกเว้นภาษรีายได้น�ากลบั

จากการลงทุน และการท�าธุรกิจในต่างประเทศ เป็นต้น 

●	 การขยาย และเพิม่จ�านวนสาขาของธนาคารพาณชิย์ไทย

ในต่างประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการไทยที่ไป

ลงทุนในต่างประเทศ 

●	 การให้ข้อมูลความเส่ียง และบริการป้องกันความเสี่ยง

การค้า และการลงทนุทีส่ะดวก และรวดเรว็เพยีงพอกบัความต้องการ

ทางธุรกิจ 

●	 การพัฒนาด้านบุคลากร และองค์ความรู้ในการท�าธุรกิจ 

การค้า การลงทุน และกิจกรรมโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 

●	 การส่งเสรมิ และพฒันาอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ 

โลจิสติกส์ของไทยให้มีมาตรฐานระดับประเทศ ทั้งในส่วนของ

มาตรฐาน และคุณภาพในการให้บริการ และมาตรฐานด้านความ

ปลอดภัย (Security) ตลอดจนสามารถสนับสนุนการค้าระหว่าง

ประเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ประเทศไทยมีภูมิศาสตร์ที่ตั้งของประเทศเหมาะสมอยู่

แล้ว การปรับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็น Modern Industries 

เป็นอกีปัจจยัหน่ึงท่ีท�าให้ประเทศก้าวสูก่ารเป็นศนูย์กลางการค้า และ

ศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาคนี้ ซึ่งจ�าเป็นต้องลงทุนโครงสร้าง 

พืน้ฐานต่างๆ ทีจ่�าเป็น เช่น เครอืข่ายโทรคมนาคมขนส่งท้ังถนน รถไฟฟ้า

ความเร็วสูง และท่าเรือ การจัดตั้ง One Stop Service เพื่ออ�านวย

ความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการ, การจดัตัง้ศนูย์กระจายสนิค้า เป็นต้น 

โดยภาครัฐได้ด�าเนนิการนโยบายเพือ่ช่วยให้ไทยเป็น “Trad-

ing Nation” ไปบ้างแล้ว เช่น การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนว

ชายแดน 6 พื้นที่ ซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีใช้มาตรา 44 ท�าให้มีที่ดิน

พร้อมพัฒนาแล้ว ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายให้การนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และภาคเอกชนเข้าไปด�าเนิน

การลงทุนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมขึ้น โดยเอกชนเช่าที่ราชพัสดุจาก

กรมธนารักษ์ มีการส่งเสริมให้เกิดคลัสเตอร ์ต ่างๆ ของภาค

อุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินค้าท้ังสินค้าอุปโภคบริโภค ส่งขายประเทศ

เพื่อนบ้าน เช่น เมียนมาร์ การปรับกฎหมายที่เอื้อต่อการค้า และการ

ประกอบการ และอีกนโยบายหนึ่งที่จะช่วยการเป็น “Trading Na-

tion” คือ นโยบายส่งเสริมธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และแก้ปัญหา

คอร์รัปชั่น ส่งเสริมให้มีส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ เป็นต้น

การปรับตัวมาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษี ซึ่งประเทศไทยจะ

แข่งขันได้ คือ เรื่องมาตรฐานสินค้าโดยก�าหนดเพื่อให้เป็นมาตรฐาน

โลก ด�าเนินกว่า 100 รายการ ท�าได้แล้วกว่า 30 รายการ ด�าเนินการ

จัดน�าไปสู่การจัดสร้างสนามทดสอบยานยนต์ที่รองรับการทดสอบ

ยานยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วถึง 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีการด�าเนิน

การสร้างศูนย์ทดสอบล้อยาง เพื่อให้ผู้ผลิตในประเทศไทยไม่ต้องส่ง

ออกไปทดสอบในต่างประเทศ การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่าเศรษฐกิจของประเทศไทย

ยงัต้องพึง่พาการส่งออก ซึง่รายได้ประมาณ 70% ของ GDP กม็าจาก

การส่งออก การก�าหนดทิศทางของประเทศ (Positioning) ให้เป็น 

Trading Nation มีความเป็นไปได้ เพราะนักธุรกิจของไทยมีความรู้

ความสามารถเก่งๆ ได้ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาหลายๆ ครั้ง โดยมี 

หน่วยงานราชการเข้าไปอ�านวยความสะดวกกนัตามสมควร การเป็น 

Trading Nation นัน้ คงต้องดูให้ดีว่าจะ Trade อะไร ย่ิงม ีAEC ทีจ่ะเริม่

กันปลายปี 2558 ซึ่งพอเริ่มต้นก็เจอสิงคโปร์ที่เป็น “Trading Nation” 

ตวัจรงิอยูแ่ล้ว ซึง่ภาษนี�าเข้ากไ็ม่ม ีCorporate Income Tax กต็�า่กว่า

ของประเทศไทย เงื่อนไข การลงทุนต่างๆ ก็ยืดหยุ่นได้ตามความ

ต้องการของประเทศว่าต้องการให้ต่างประเทศมาลงทุนอะไร แล้วยัง

มสีารพดัเงือ่นไขทีห่ากเป็นเสือ้ผ้ากเ็รยีกได้ว่า ตดักนัให้เฉพาะตวัเป็น

รายๆ ไป 

ดังนั้นส�าหรับ ประเทศไทยจึงควรจะมาดูกันให้ชัดเจนอีกนิด

ว่าจะค้าอะไร เพราะจะค้าสินค้าก็ไม่ได้ถนดัไปเสียทกุสินค้า ยิง่สนิค้า

ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (Value Added) ก็ยังมีน้อย จะค้าบริการดูไปแล้วก็

มบีรกิารเพยีงไม่กีต่วั ทีเ่ราถนดัชนดิขึน้หน้าขึน้ตา บรกิารเหล่านีก้เ็ป็น

ที่ทราบกันทั่วๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพ รักษา

พยาบาล (Health Care) การท่องเที่ยว รวมถึงโรงแรม ร้านอาหาร 

บริษัททัวร์ ฯลฯ หากเป็น “Trading Nation” เฉพาะบริการน่าจะยังไม่

เพยีงพอ แต่หากมองไปในอนาคต 5-10 ปี ข้างหน้า ควรจะเป็น “Trad-

ing Nation” ในเรื่องบริการ และนวัตกรรม เนื่องจากประเทศไทย 

ก�าลังจะเพิ่มงบประมาณการวิจัย และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม จาก 0.2% ของ GDP เป็น 1% และ 2% 

ของ GDP ตามล�าดับอยู่แล้ว คณะรัฐมนตรีเองก็มีมติเรื่อง Talent 

Mobility ออกมาแล้ว กฎหมายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ก็ก�าลังจะจูงมือตามๆ กัน 

ออกมา โดยเฉพาะเรื่องเหล่านี้ไทยค่อนข้างจะเป็นผู้น�าในอาเซียน 

พอสมควร หากมกีารก�าหนดนโยบาย ให้แน่นอน และชดัเจน กน่็าจะ

ถือเป็นวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าเรื่องหนึ่งของรัฐบาลชุดนี้
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