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 5 – 11 เมษายน 2564 

ออสเตรเลียเร่งกระตุ้นส่งออกภาคบริการ 
 รัฐบาลออสเตรเลียร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบริการในการกำหนดแผนปฏิบัติการส่งออกภาคบริการ 

(Australia’s services exports action plan) โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลักดันการส่งออกภาคบริการที่

ออสเตรเลียมีความได้เปรียบ (เช่น การท่องเที่ยว การศึกษา การเงินการธนาคาร บริการด้านสุขภาพ ระบบดิจิทัล

และเทคโนโลยี ประกันภัยและบริการด้านวิชาชีพชั้นสูงอื่นๆ เช่น นวัตกรรมและเหมืองแร่) เพื่อสร้างโอกาส

และยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจบริการในออสเตรเลีย โดยมกีลยุทธ์หลักทีส่ำคัญ 5 ประการ 

 

1. Free and Open international trade in services 
- อำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายประชากร เงินทุน บริการและข้อมูล

ข้ามพรมแดน  
- ปฏิบัติและดำเนินการภายใต้มาตรฐานและระเบียบปฏิบัติในระดับสากล 

2. Best-practice systems and rule across Australia 
- พัฒนาและยกระดับภาคอุตสาหกรรมบริการในประเทศใหแ้ข็งแกร่ง 
- ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบและมาตรฐานสำหรับเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ของผู้ส่งออกในตลาดการค้าระหวา่งประเทศ 
 

3. World-class skills and talent 
- พัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการในภาคอุตสาหกรรม 
- ความสามารถในการเข้าถึงแรงงานฝีมือระดับสูงจากต่างชาติ (วีซ่าทำงาน) 
 

4. Cutting-edge and internationalized services 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดา้นนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละการ

ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม 
- ภาคธุรกิจบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและได้รับความช่วยเหลือในการขยายตลาดส่งออก 
- ส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียงความเป็นออสเตรเลียที่แข็งแกร่งเพือ่กระตุ้นการค้า การ

ลงทุน การท่องเที่ยวและการศึกษา 
 

5. Information-driven policies and business strategies 
- บริการข้อมลู สถิติและแนวโนม้ตลาด ส่งเสริมการมสี่วนร่วมและเพิม่ขีดความสามารถใน

การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
- รวบรวมข้อมลูวิเคราะหต์ลาดเชิงลึกและส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลรว่มกัน 
- สร้างการตระหนักรู้ ส่งเสรมิการใช้โอกาสและสิทธิประโยชน์ในข้อตกลงการค้าเสรีเพื่อการ

เจาะตลาดภูมภิาค Indo-Pacific  
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ความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐในการทำงานร่วมกันภายใต้แผนปฏิบัติการส่งออกภาค

บริการมีสาระสำคัญดังนี้  

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ 
- เพิ ่มข ีดความสามารถของบุคลากรและปฏิบ ัต ิตาม

กฎระเบียบและมาตรฐานการค้าดิจิทัลทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญกับการมี
ส่วนร่วมทางการทูตเชิงพาณิชย์เพื่อเจาะตลาดสากล 

- ส่งเสริมการค้าดิจิทัลผ่านข้อตกลงการค้าเสรี (เช่น การลง
นามในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจดิจิทัลกับสิงค์โปร์) 
และการเข้าร่วมใน WTO, OECD, APEC และ G20 

- ปรับปรุงระบบบริการระดับมืออาชีพให้สามารถเข้าได้ง่าย
และสะดวก 

- ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมออสเตรเลียใน
ระดับสากล 

- พัฒนาอุตสาหกรรมบริการเข้าสู่ระบบดิจิทัล - ผ่อนคลายกฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อลดอุปสรรคในการลงทุน
ทางธุรกิจ 

- ส่งเสริมธุรกิจ Start-ups ด้านนวัตกรรมบริการของชน
พื้นเมืองให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากต่างชาติ  

- ส่งเสริมการฝึกอบรมและยกระดับการศึกษาในระดับ
ภูมิภาค (โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย Cyber security 
professionals) 

- ส ่งเสร ิมธ ุรก ิจ  Start-ups ในการตระหนักรู้และใช้
ประโยชน์จากโปรแกรม Landing Pads ในการเจาะ
ตลาดต่างประเทศ 

- ปฏิรูประบบการอนุมัติวีซ่าแรงงานทักษะที่มีความสามารถ
ให้ง่ายและสะดวกขึ้น 

 

แผนปฏิบัติการส่งออกภาคบริการเป็นแผนกลยุทธ์ที่รัฐบาลออสเตรเลียจะให้ความสำคัญเป็นอันดับ

แรกเพื ่อการฟื ้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤต COVID -19 และเป็นแผนกลยุทธ์ระหว่างประเทศฉบับแรกของ

ออสเตรเลียเพื่อกระตุ้นการส่งออกภาคบริการอื่นๆที่มีศักยภาพในตลาดสากล นอกเหนือจากบริการการ

ท่องเที่ยวและการศึกษา ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการระยะยาวในการพัฒนาขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม

บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและองค์การการค้าโลก World Trade Organization (WTO) ผ่าน

เครือข่ายข้อตกลงการค้าเสรีรวม 15 ฉบับซึ่งมีผลบังคับกับประเทศพันธมิตรรวม 26 ประเทศ  โดยเน้น 3 

โครงสร้างหลัก คือ 1) ผ่อนคลายความซับซ้อนด้านกฎระเบียบข้อบังคับที่ยุ่งยากในประเทศ 2) ลดอุปสรรคทาง

ค้าในตลาดสากล 3) ส่งเสริมธุรกิจบริการให้มีมาตรฐานในระดับสากล  

............................................................................ 
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ผลต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย 

ภาคอุตสาหกรรมบริการออสเตรเลียมีสัดส่วนสูงถึง 3 ใน 4 ของ GDP ออสเตรเลีย โดยเฉพาะภาค

บริการด้านการท่องเที่ยวและการศึกษาซึ่งเป็นภาคบริการที่มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของการส่งออกภาค

บริการออสเตรเลียทั้งหมด แผน Australia’s services exports action plan จะเป็นแผนยุทธศาสตร์สำคัญ

ในการส่งออกภาคบริการหลังวิกฤต COVID-19 เพ่ือสร้างโอกาสการส่งออกภาคบริการด้านอ่ืนๆนอกเหนือจาก

การศึกษาและการท่องเที่ยว เช่น บริการด้านสุขภาพ  เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) และบริการด้าน

เทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ นอกจากนี้ ออสเตรเลียจะมุ่งเน้นการขยายความ

ร่วมมือและผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับประเทศคู่ค้าผ่านความตกลงการค้าเสรีมากขึ้น 

ผลต่อการค้าไทย:  

ไทย-ออสเตรเลีย มีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีมายาวนาน ภายใต้ความตกลงการเสรีทั้งทวิภาคี 

(TAFTA) และภูมิภาค (AANZFTA และ RCEP) และเม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 มีการลงนามระหว่างผู้นำ

ประเทศไทยและออสเตรเลีย ใน Joint Declaration on the Strategic Partnership เพื่อยกระดับการเป็น

หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคงปลอดภัย เศรษฐกิจการค้าและความร่วมมือทางวิชาการ 

(วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การศึกษา สุขภาพ เกษตร สิ ่งแวดล้อมและการเชื ่อมโยงระหว่าง

ประชาชน) ซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและออสเตรเลียมีความแน่นแฟ้นมากยิ่ งขึ้น โดยมุ่งเน้นความ

ร่วมมือที่มีศักยภาพและได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย เช่น เกษตรและอาหารแปรรูป ท่องเที่ยว สุขภาพ 

การศึกษา เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษบกิจสร้างสรรค์ 

Source: www.services-exports.gov.au 

mailto:thaitradesydney@gmail.com

