
สรุปปาฐกถาพิเศษโดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน 

ในงานสัมมนา  

การเตรียมความพร้อมทางกฎหมายและทางธุรกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

20 กรกฎาคม 2555 

ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรัล พล่าซ่า ลาดพร้าว  

------------ 

เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน: ปัญหาการค้าระหว่างประเทศและทรัพย์สิน
ทางปัญญา” 

- ดร. สุรินทร์ กล่าวว่า ไทยต้องมอง ASEAN เป็น diplomatic legacy ของไทย เนื่องจากมีประชากร
ในภูมิภาคนี้รวมกันถึง 600 ล้านคน และมีปริมาณการค้ามีมูลค่าสูงถึง 2.6 trillion US dollars 
อย่างไรก็ตาม อาเซียนค้าขายกันเองเพียง 25% ในขณะท่ี NAFTA (North America FTA) ค้าขาย
กันเอง 48-50% และ EU ค้าขายกันเองถึง 68-70% ดังนั้นอาเซียนจะต้องเพ่ิมตัวเลข 25% ให้โตกว่า
นี้ ซ่ึง key player ท่ีสําคัญคือ SMEs  

- ดร. สุรินทร์ได้กล่าวถึงการสร้าง competitiveness ของประเทศไทย โดยเปรียบเทียบการลงทุน 
R&D and design ของไทยกับสิงคโปร์ และมาเลเซีย ซ่ึงเขาลงทุนมากกว่าไทยหลายเท่า ดร. สุรินทร์
กล่าวว่า this is their survival strategy in the future ปัญหาของไทยคือ เราไม่สามารถจัดระบบ
กระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุน R&D ได้ และเราไม่มี mutual trust ระหว่างรัฐกับเอกชนและ ไม่มี 
confidence ต่อกัน จึงทําเรื่องนี้ลําบาก อย่างไรก็ตามในการส่งเสริม R&D and design ในประเทศ
ขณะนี้ยังไม่มี sense of urgency หากไทยมัวช้า จะตามวิวัฒนาการของ ASEAN ไม่ทัน วิธีการ
ส่งเสริมอันหนึ่งคือการลดภาษีให้แก่ผู้ทํา R&D และต้องมี incentive เพ่ิมเข้าไป หากเขาจะทําให้เป็น
สินค้า เช่นต้องมีกองทุนให้เขา  

- เม่ือเรามุ่งเป้ากระตุ้น R&D and design แล้วการยกระดับ IP protection เป็นปัจจัยท่ีสําคัญต่อไปใน
การสนับสนุนการเจริญเติบโตของ ASEAN เราต้องไม่ผลิตสินค้าและบริการบนแบรนด์ของคนอ่ืน หรือ
บน patent ของคนอ่ืน เราต้องก้าวผ่านประเทศ upper middle income trap ด้วยการใส่ 
knowledge & intellectual content เข้ามา  

- นอกจากนี้ competitiveness ของไทยจะข้ึนอยู่กับทักษะท่ีใส่ลงไปใน human resource ของเรา 
นิสิต นักศึกษาไทย และผู้ประกอบการไทยยังขาด mentality ท่ีจะออกไปสู่สนามรบ หรอืไปลงทุนใน
ต่างประเทศ แต่การจะออกไปต่างประเทศ จําเป็นต้องมี IP เป็นของตนเอง ดูตัวอย่าง Red Bull หรือ
บริษัทอย่าง SCG, CP ต่างก็มี brand ท่ีเข้มแข็ง อย่าคิดขายของแค่ 60 ล้านคน ต้องคิด 600 ล้านคน 

- competitive advantage จากการมี IP เป็นของตนเองอาจเรียกได้ว่าเป็น a moral equivalence 
of war ขณะนี้ ไม่มี model อ่ืนท่ีเหลือให้ไทยได้เปรียบทางการค้าอีกต่อไป ท่ีเราเคยมี growth 
model ท่ีพ่ึงพาแรงงาน หรือทรัพยากรธรรมชาติ กลับกลายเป็นสิ่งท่ีเราวางใจไม่ได้แล้ว เราไม่มี
ทางเลือกอ่ืน นอกจากลงทุนในเรื่อง knowledge ท้ังลงทุนเอง และสร้าง enabling factors ท่ีเอ้ือ
ต่อการลงทุนของบริษัทข้ามชาติ นอกจากนี้ การมี political stability และ continuity of policy ก็
เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง แต่น่าเสียดายท่ีไทยขาดสองสิ่งนี้มานาน 



- การออกไปสู่สนามรบนอกประเทศ อย่าไปเด่ียวๆ ต้องรวมตัวกัน และมีข้อมูล back up ท่ีดี ดู
ตัวอย่าง JETRO มีข้อมูลเพียบ รู้ว่าควรจะลงทุนอะไรใน ASEAN ไทยต้องเริ่มคิดแบบ JETRO และ
ต้อง muster ทุกอย่างรวมกันแบบ องคาพยพ ต้องทําเรื่อง public-private-partnership และต้องมี 
mind set ท่ีว่า as long as Thai companies are rich, it’s ok ภาพรวมต้องเป็นแบบนี้ 
รายละเอียดทางกฎหมาย ค่อยไปว่ากัน 

- นอกจากนี้ ไทยไม่สามารถอยู่ได้อย่างโดเด่ียว ทุกวันนี้เป็น the age of inter-dependent, the age 
of exchange การสร้าง competitiveness ให้แก่เอกชน เราต้องสร้าง enabling environments 
ให้เขาทํา R&D and design และนี่เป็น the only way for survival in this era 

 

หมายเหตุ:  

- มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 200 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ผู้พิพากษา ข้าราชการ ทนายความ นักกฎหมาย 
และนักธุรกิจบางส่วน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปโดย เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญ ู
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