บทสรุปสําหรับผูบริหาร
เมื่อศึกษาบทบาทของผูประกอบการ (SMEs) ในภาคการคาระหวางประเทศจากรายงานสถานการณ SMEs ป 2548
และแนวโนมป 2549 พบวาในป 2548 ที่ผานมา ประเทศไทยมีมูลคาการสงออกรวมทั้งสิ้น 4,436,676.4 ลานบาท
โดยเปนการสงออกจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งสิ้น 1,371,379.3 ลานบาท ซึ่งมีอัตราการขยายตัว
เพิ่มสูงขึ้นร อยละ 11.0 เมื่อเทียบกับป 2547 จะเห็นไดว า SMEs ไทยจากเดิมที่ เปนการทํา ธุรกิจเพียงเพื่อขายใน
ประเทศไดเริ่มปรับเปลี่ยนไป ทั้งนี้อาจเนื่องจาก SMEs มีขีดความ สามารถที่เพิ่มมากขึ้นจากในอดีต หรือเปนการ
ปรับตัวเพื่อใหสามารถอยูรอดในธุรกิจที่มีการแขงขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจํานวนผูสงออกที่เปน SMEs (ทั้งที่เปนผูสงออกอยางเดียว และเปนทั้งผูสงออกและนําเขา
ดวย) มีจํานวนถึง 23,404 ราย (มากกวาผูประกอบการขนาดใหญถึง 13 เทา) แตยอดรวมของมูลคาการสงออกของ
SMEs คิ ดเปนร อยละ 30.9 ของการส งออกทั้ งหมดเท านั้น และส วนใหญเ ปนสิ นค าในกลุม Primary และ Labor
Intensive ดังนั้นการศึกษาเพื่อทําความเขาใจถึงโครงสราง และกลไกการสงออกของ SMEs จะทําใหเห็นถึงแนวทาง
วิธี การประกอบธุ รกิ จ ของ SMEs ที่ เ ปน รู ป ธรรมมากยิ่ ง ขึ้น ซึ่ ง จะเป นพื้ น ฐานที่ สําคั ญสํ าหรั บ การดํ าเนิ น การด า น
นโยบายเพื่อใหความสนับสนุนหรือชวยเหลือ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสงออกตอไป
การที่บทบาทของ SMEs ในภาคการคาระหวางประเทศอยูท ามกลางการแขงขัน ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ทุกขณะจาก
ประเทศคูแขง และความตองการในแตละตลาดที่หลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ นั้น จําเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทยจะตอง
วางจุดยืนใหชัดเจนในตลาดการคา ในดานผลิตภัณฑที่มีรูปแบบทันสมัย คุณภาพดี ราคาเหมาะสม และตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว ขอไดเปรียบในอดีตของไทยตอประเทศคูแขง เชน การมีตนทุนวัตถุดิบและ
แรงงานที่ถูกไมสามารถจะใชไดอีกตอไป
ในการนี้ การศึกษาในครั้งนี้มุงเนนเพื่อทําความเขาใจถึงโครงสราง และกลไกการสงออกของ SMEs เพื่อทราบถึงแนว
ทางการแกไขหรือปรับปรุงขอบกพรองหรือจุดดอย และสรางเสริมจุดเดนที่มีอยูในดานตางๆ เชน บุคลากร คุณภาพ
และราคาของวัตถุดิบ การออกแบบ การผลิต การบริหารจัดการ การตลาด การใชเครื่องจักรและเทคโนโลยี และการ
สร า งความเชื่ อ มโยงภายในอุ ต สาหกรรมให เ ข มแข็ ง เพิ่ มยิ่ ง ขึ้ น ภายใต แนวโน มเศรษฐกิจ และกติ กาการค า โลกที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ รุนแรง รวมถึงการกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาการประกอบธุรกิจของ SMEs ที่
เป น รู ป ธรรมมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ง จะเปน พื้ น ฐานที่ สํา คั ญสํ า หรั บการดํ าเนิ น การด า นนโยบายเพื่ อ ให ค วามสนั บสนุ น หรื อ
ชวยเหลือ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหผูประกอบการ SMEs สามารถกาวสูเวทีการคาโลกและสามารถแขงขัน
กับ ประเทศคูแ ขง ที่สําคั ญๆ เชน จี น และอิน เดี ย เป นต น โดยขอบเขตการศึ กษาที่ ทีม ที่ป รึกษาจะมุง เน นและให
ความสํ าคัญเป นพิเศษ ในกรอบขอตกลงและการวิ เคราะหในภาพรวม ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อ หาในสิ นคาสง ออกใน
อุตสาหกรรมทีส่ ําคัญของ SMEs ดังนี้
กลุมที่ 1 : - ภาคอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งประกอบดวยอุตสาหกรรมหลักที่มีความสําคัญตอการสงออก ดังนี้


อุตสาหกรรมอาหารทะเล / ผลิตภัณฑจากประมง
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อุตสาหกรรมเนื้อสัตว / ผลิตภัณฑจากปศุสัตว



อุตสาหกรรมผัก ผลไมกระปองและแปรรูป



อุตสาหกรรมขาวและธัญพืช

กลุมที่ 2 : - ภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ
กลุมที่ 3 : - ภาคอุตสาหกรรมสินคากลุมแฟชั่น


อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผา



อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

กลุมที่ 4 : - ภาคอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต

การวิเคราะหศักยภาพในการแขงขัน โครงสรางและกลไกการสงออก โอกาสและขอจํากัด
รวมถึงขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
กลุมที่ 1: ภาคอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารมีศักยภาพในการผลิตและการสงออกซึ่งมีผลตอ
ความเกี่ ยวโยงกับประชากรส วนใหญข องประเทศ คื อ เกษตรกร กล าวคื อ เป นอุต สาหกรรมที่นํา ผลผลิต จากภาค
การเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง ประกอบดวย ผลผลิตจากพืช ปศุสัตว และการประมง มาใชเปนวัตถุดิบหลักใน
กระบวนการผลิต โดยนําเทคโนโลยีตางๆ มาใชเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่สะดวกตอการอุปโภค บริโภค และการยืดอายุ
การเก็บรักษา รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดทั้งภายในและ
ตางประเทศ
อุต สาหกรรมอาหารที่ ผลิ ต เพื่ อ การส งออก เปน อุ ตสาหกรรมที่ ท างภาครั ฐและผู ป ระกอบการ รวมถึ ง หน ว ยงานที่
เกี่ยวของควรใหความสําคัญดานคุณภาพ มาตรฐานสินคา และรูปแบบของผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดทั้งภายในประเทศ และสากล สําหรับผลิตภัณฑที่เปนอาหาร มีการผลิตทั้งที่เปนการแปรรูปขั้นตน ไดแก
การแชเย็นแชแข็ง การอบแหง การดองดวยน้ําสม ประเภทผลิตภัณฑ เชน ไกสดแชเย็นแชแข็ง อาหารทะเลแชเย็น
แชแข็ง ผลไมอบแหงและพืชผักดอง เปนตน การแปรรูปและผลิตภัณฑสําเร็จรูป ที่การผลิตมีการใชเทคโนโลยีที่สูงขึ้น
ประเภทผลิตภัณฑ เชน ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป อาหารทะเลกระปองและแปรรูป ผักผลไมกระปองและแปรรูป
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ผลิตภัณฑขาวและธัญพืช เปนตน
กลุมอุตสาหกรรมอาหารทะเลแชแข็ง/ผลิตภัณฑเนื้อสัตวแปรรูป/ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป : ประเทศไทย
เปนประเทศผูผลิตและสงออกสินคาอาหารรายสําคัญของโลก จากขอมูลสถิติการสงออกอาหารโลกของ World Trade
Organization (WTO) เนื่องจากวา เรามีความไดเปรียบทางดานวัตถุดิบที่มีเพียงพอสําหรับความตองการของตลาด ทั้ง
ในประเทศ และตางประเทศ และตนทุนแรงงานที่ต่ํา นอกจากนี้ยังมีปจจัยที่สําคัญที่ทําใหอุตสาหกรรมอาหารของไทยมี

สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย

ข

การขยายตัวอยางตอเนื่อง ซึ่งไดแก การพัฒนาทางดานการผลิตเพื่อใหตรงกับความตองการของผูบริโภคใหมากที่สุด
ทั้งดานผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ การปรับเปลี่ยนกระบวนการของการผลิตใหไดตามมาตรฐานสากล
สินคาสงออกที่สําคัญๆ ของประเทศไทย คือ กุงแปรรูป หรือ Value Added Product โดยเริ่มมีปริมาณสูงขึ้นจาก
เดิม ที่ผลิตแตเฉพาะกุงสดแชเย็นเทานั้น (ขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการในไทย) ปจจุบันผูประกอบการไทย
สวนใหญไดพัฒนาสินคาของตนเองใหมีมูลคาเพิ่มมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันในตลาดระดับลาง ที่ใชกลยุทธทาง
ราคาในการทําตลาด โดยมีประเทศเวียดนามเปนคูแขงที่สําคั ญ ตลาดสินคามูลคาเพิ่มจึงเปนตลาดระดับบนที่ผูผลิต
ไทยเริ่มแขงขันกันอยางเอาจริงเอาจัง สําหรับชองทางการจําหนายสินคาไปยังตลาดตางประเทศนั้น แบงเปน 3 ลักษณะ
1) ผูประกอบการเปนทั้งผูผลิตและผูจําหนายสินคาเองโดยตรง และรวมถึงการจําหนายผาน Trader
2) ผูป ระกอบการทําหนาที่ผลิตเพียงอยางเดียว โดยมี Trader เปนผูจําหนายสินคาให
3) ผูป ระกอบการทําหนาที่ผลิตและจําหนายเองทั้งหมด
จากการสั มภาษณผูป ระกอบการไทยในอุตสาหกรรมกุงแปรรูปของไทยและจากผลการวิจัยจากสํานักงานเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมพบวาปจจัยที่มีผลตอขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม พบวาปจจัยที่กอใหเกิดโอกาสใน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันมากที่สุดจะเกิดจากปจจัยภายในองคกร ไดแก เทคโนโลยีการผลิต รองลงมา
ไดแกทักษะความรูของพนักงานและความซื่อสัตยและมีจรรยาบรรณของพนักงาน สถานะภาพการเงิน สวนปจจัยที่เปน
อุปสรรคตอการแขงขันทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศมากที่สุด ไดแก การกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี (NonTariff Barrier) ราคาของวัตถุดิบในประเทศ คูแขงจากตางประเทศ ความพอเพียงของวัตถุดิบในประเทศและอํานาจ
ตอรองกับซัพพลายเออร การตอรองของลูกคา และการสนับสนุนของภาครัฐบาล และคุณภาพของวัตถุดิบในประเทศ
และปจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขัน
กลุมอุตสาหกรรมธุรกิจผักและผลไม : เนื่องจากผูบริโภคในตลาดหลักและตลาดศักยภาพ รูจักนิยมผลไมไทยมาก
ขึ้น และมีการอนุญาตใหนําเขาผลไมเพิ่มขึ้น เชน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีอนุญาตใหนําเขา มะมวง 3 สายพันธุ คือ
น้ําดอกไม หนังกลางวันและแรด อยางไรก็ตามยังมีผูบริโภคอีกจํานวนมากที่ไมรูจักผลไมไทย และวิธีรับประทาน เชน
วิธีป อกมั งคุด ลองกอง ทุเรี ยน เงาะ ควรมีการสาธิ ต หรือเอกสารแสดงวิธี บริโ ภคเผยแพร ให ท ราบตอไป ผลจาก
การศึกษาพบวาหากเปน ผูประกอบการที่ ดําเนินธุ รกิจมานานสืบทอดกันมาหลายรุ นจะเนน การสง ออกนอกประเทศ
เกือบทั้งหมด เนื่องจากการสงภายในประเทศ ราคาของสินคาต่ํากวาและการแขงขันสูง เพราะคนไทยนิยมผักและผลไม
ราคาถูกคุณภาพปานกลางไมตองดีมาก แตสินคาที่ทําการสงออกนั้นจะถูกคัดสรรอยางดีและมีคุณภาพสูงเพราะผาน
กระบวนการที่มีคุณภาพทําใหราคาสูง โดยสินคาที่สงออกสวนใหญจะเปนประเภท ขาวโพดออน หนอไมฝรั่ง ผักปว
ยเล ง ถั่ ว แระ มะพร า ว มะม ว ง ทุ เ รี ยน มั ง คุ ด เป น ต น สิ น ค า เหล า นี้ จ ะถู กจั ด ส ง ไปที่ มาเลเซี ย สิ ง ค โ ปร ไต ห วั น
ออสเตรเลีย สวีเดน เยอรมัน อังกฤษ ญี่ปุน อเมริกา และประเทศทางแถบยุโรป แตการสงออกไปในแตละประเทศตอง
ศึกษาวัฒนธรรม Culture และรสนิยมการรับประทานอาหารของกลุมเปาหมายในประเทศเหลานั้นวา Culture และ
รสนิยมของแตละประเทศเปนอยางไร
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กลุมอุตสาหกรรมขาวและธัญพืช : การเปลี่ยนแปลงของสภาวการณทางเศรษฐกิจโลกที่ดําเนินไปอยางตอเนื่อง
จากเทคโนโลยีพื้นฐานในยุคเกษตรกรรมมาสูยุคอุตสาหกรรม และขอมูลขาวสารและในอนาคตมีแนวโนมวาจะเคลื่อน
เขาสูยุคแหงเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม อันจะมีผลกระทบตอประเทศ
ไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได นั่นแสดงใหเห็นวา การตลาดสินคาอาหารและเกษตรของประเทศไทยมีความเชื่อมโยงและ
ผูกพัน กั บตลาดโลกมากยิ่ ง ขึ้น นับ ตั้ง แตเ รื่อ งของการผลิ ตวั ต ถุดิ บ การแปรรู ป ไปจนถึ งการกระจายสิ นค าอาหารสู
ผูบริ โภคในรู ปแบบของธุ รกิจ การค ารู ปแบบใหม (Modern Trade) นอกจากนี้ต ลาดสิ นคา อาหารและเกษตรจะ
เปลี่ยนแปลงตามความตองการของผูบริ โภคที่ตองการผลิตภั ณฑที่มีลักษณะ คุณภาพ และมาตรฐานเฉพาะอยางที่
แตกตางจากผูบริโภคทั่วไป ซึ่งเรียกวาเปนตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market) ซึ่งกําลังเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วในสวน
ตางๆ ของโลกอยางไมมีที่สิ้นสุดและกลายเปนกลุมเปาหมายใหมในการแขงขันที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในตลาดเสรี
ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดตางประเทศ
ผลการศึกษาทางดานโอกาสและขอจํากัดในภาคอุตสาหกรรมอาหารนั้นพบวา ประเทศไทยยังมีโอกาสในการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูปมากกวาอุตสาหกรรมอื่นๆ เพราะประเทศคูแขงขันยังปรับตัวในกลุมอาหารที่มี
มูลค าเพิ่ ม (Value Added) ไดช ากว าประเทศไทย เพราะติดป ญหาดานการผลิต การตลาด ฐานะยากจน และมี
ประชากรในประเทศที่ตองดูแลมาก ฯลฯ แตผูประกอบการ (SMEs) ของไทยมีความจําเปนตองปรับตัวอยางตอเนื่อง
ประเทศคูคาของประเทศไทยสวนใหญเปนประเทศที่พัฒนาแลว (Developed Countries) มีอํานาจซื้อสูง และตองการ
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงเชนกัน สําหรับภาพรวมของโอกาสและขอจํากัดในการพัฒนาอุตสาหกรรมสาขาหลักเพื่อการ
สงออกซึ่งผูประกอบการไดวิเคราะห ดังนี้
โอกาส
 กลุมอุตสาหกรรมเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ: มีความตองการในตลาดตางประเทศ เชน ญี่ปุน บูรไน ฯลฯ มี
ความตองการภายในประเทศขยายตัว มีฐานการผลิตที่แข็งแรงและไดรับความสนใจจากตางชาติเขารวมทุนและ
เปนโอกาสในการถายทอดเทคโนโลยีและความรูดานการตลาด และหากมีการดําเนินธุรกิจอยางครบวงจร จะทํา
ใหการสงออกมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น เชน สุกร
 กลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑประมง: ยังมีความตองการสินคาในตลาดทั่วโลกเพิ่มขึ้นและสามารถขยายตลาด
ใหม แ ละผลิ ต ภั ณฑ ใ หม ไ ด มี ค วามสามารถในการขยายฐานการผลิ ต และการใช วั ต ถุ ดิ บ ทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศ มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนสินคาใหเปนมูลคาเพิ่มไดโดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีอยู และมีศัก ยภาพ
ในการพัฒนาพอแมพันธุใหมีคุณภาพเพื่อชวยลดตนทุนในการผลิต เชน พอแมพันธุกุง เปนตน
 กลุมอุตสาหกรรมผัก ผลไมสดและแปรรูป: เปนศูนยกลางการผลิตและการสงออกผลิตภัณฑสูตลาดโลก
เป น ศู น ย กลางผลิ ต บุ ค คลากรที่ มี ค วามสามารถและเชี่ ย วชาญ อั ต ราการบริ โ ภคของประชากรทั้ ง ในและ
ตา งประเทศเพิ่ม ขึ้น โดยเฉพาะไมมี ขอ จํ ากั ด ในดา นสุข ภาพ และยัง มี ศักยภาพในการผลิ ตที่ สูง ทั้ งในแง ความ
ไดเปรียบของเทคโนโลยี ตนทุน ที่ดิน และ แรงงาน เชน ในกรณีของสัปปะรดแปรรูป
 กลุมอุตสาหกรรมขาว ธัญพืชและผลิตภัณฑ: สามารถเปนศูนยกลางการผลิตและการสงออกผลิตภัณฑขาวสู
ตลาดโลกได เปนแหลงขอมูลวิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑขาวโลก มีความสามารถในการเปนศูนยกลางการผลิต
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บุค คลากรที่ มีค วามรู ค วามสามารถและเชี่ ยวชาญ แนวโน มการบริ โ ภคของประชากรทั้ ง ในและต า งประเทศ
ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น โดยไม มี ข อ จํ า กั ด ด า นสุ ข ภาพ ผู ป ระกอบการ (SMEs) ในอุ ต สาหกรรมนี้ ข องไทยมี โ อกาส
ความสามารถและความไดเปรียบในดานตางๆ เมื่อเทียบกับประเทศคูคาและคูแขงขันในภูมิภาคเดียวกัน เพราะ
ผูประกอบการ (SMEs) ของไทยยังมีศักยภาพการผลิตทั้งในดานเทคโนโลยี ตนทุน ที่ดิน และ แรงงาน ซึ่งถือไดวา
เปนโอกาสที่ดีที่อุตสาหกรรมขาว ธัญพืช และผลิตภัณฑ (อาทิ แปงขาวเจา แปงขาวเหนียว เสนกวยเตี๋ยว เปนตน)
ของไทยจะสามารถขยายตลาดได มากขึ้น แตอ ย างไรก็ดี ผูประกอบการไทยยัง คงต อ งให ความสํ า คัญทางด า น
คุณภาพและสิ่ งแวดล อมใหมากขึ้น เพราะตลาดอาหารในอนาคตจะเป นตลาดที่ เนน เรื่อ งความปลอดภัยเป น
สําคัญ
ขอจํากัด
 ปจจุบัน ประเทศไทยประสบปญหาการคุกคามจากประเทศคูแข งในผลิ ตภัณฑ อาหารที่มีตน ทุนการผลิต ต่ํากว า
อาทิ มีวัตถุดิบและคาแรงต่ํากวาซึ่งสงผลใหความสามารถทางการแขงขัน (Competitiveness) ของประเทศไทย
ถูกกระทบได
 นอกจากนี้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารหลักๆ ของไทย ยังตอง
เผชิญกับปญหาการกีดกันการคาแบบไมใชภาษีอากร (NTB’s) จะมีโอกาสขยายตัวมากยิ่งขึ้น ที่จะเปนอุปสรรค
ขวางกั้นโอกาสในการสงออกผลิตภัณฑอาหารจากไทย เชน ปญหาคุณภาพมาตรฐาน (Quality and Standards)
ของผลิตภัณฑ ปญหาสิ่งแวดลอม (Environment Issues) ปญหาสิทธิมนุษยชน (Human Rights) และ ปญหา
สวัสดิภาพของสัตว (Animal Welfare)
สรุปขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร
ผลจากการศึกษาพบวาขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) นั้นมักอยูในรูปแบบ
ของการขาดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อตอยอดภูมิปญญาของไทย ขาดการพัฒนาดานเทคนิค ขาด
การพัฒนาคุณภาพตลอดขบวนการตั้งแตการคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงการประกอบผลิตภัณฑสําเร็จรูป โดยสามารถสรุป
ได ดังนี้
1. วัตถุดิบ: ผูประกอบการ (SMEs) สวนใหญมักขาดเสถียรภาพในดานปริมาณ ราคา และคุณภาพของวัตถุดิบซึ่ง
มีปญหาความไมเพียงพอ ไมสม่ําเสมอ และอาจไมเหมาะสมกับอุตสาหกรรม ขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจากตอง
ขึ้นอยู กั บสภาพดิ นฟ าอากาศและฤดู กาลซึ่ งเป นป จจั ยที่ ไมสามารถควบคุ มได ซึ่ งอาจต องอาศั ยการนํ าเข าจาก
ตางประเทศโดยเฉพาะวัตถุ ดิบอาหารทะเล การสงมอบวัตถุดิบไมทันเวลา รวมถึงวัตถุดิบมีราคาผันผวนสูงและมี
แนวโนมราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแตกตางจากผูประกอบการรายใหญที่มักมีความไดเปรียบกวาในเรื่องการซื้อ-ขาย มี
เครดิตและไดรับเงื่อนไขในการชําระเงินที่ดีกวา
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2. บุคคลากร: ขาดทักษะหรือขาดบุคคลากรทางดานการบริหาร-จัดการ ดานการตลาดเชิงรุกทั้งตลาดภายในและ
ตางประเทศ ดานเทคนิค และดานวิจัยทางดานตางๆ เชน Food Quality and Safety, Risk Management, GMP,
HACCP และ Food Toxicology เปนตน
3. แรงงาน: ในภาคอุตสาหกรรมอาหารนั้น ผูประกอบการ (SMEs) สวนใหญมักประสบกับขอเสียเปรียบทางดาน
แรงงานเนื่องดวยเปนธุรกิจขนาดกลางหรือเล็กนั้นยอมไดแรงงานที่ไมมีความเปนมืออาชีพ ขาดวินัยในการทํางาน
การลาหยุดงานในชวงเทศกาลตางๆ รวมถึงแรงงานมีไมเพียงพอตอความตองการ
4. การผลิต: เทคโนโลยีการแปรรูปไมทันสมัยและมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ ขาดเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพซึ่งมี
ราคาแพง ขาดประสิทธิภาพการผลิตดานเทคโนโลยี (Know How) รวมถึงขาดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
5. การตลาด: ขอเสียเปรียบทางการคาและการสงออกของผูประกอบการ (SMEs) ของไทย คือ ขอเสียเปรียบทาง
ยุ ท ธศาสตร หรื อ ป ญหาทางยุ ท ธศาสตร (Strategic Problem) ที่ ถื อ ว า เป น อุ ป สรรคต อ การส ง ออกที่ สํา คั ญ
โดยเฉพาะมาตรการทางการคาที่มิใชภาษี (NTBs) โดยประเทศคูคาของไทยที่มีแนวโนมทวีความรุนแรงมากขึ้ น
อย างตอ เนื่อ ง ที่อ อกมาเขม งวดทางด า น คุณภาพและมาตรฐานของผลิต ภัณฑ การอนุ รักษสิ่งแวดล อม การ
คุ ม ครองสิ ท ธิ ขาดการยอมรั บ และความเชื่ อ มั่ น จากประเทศผู นํ า เข า รายใหญ (Lacking of Confidence)
โดยเฉพาะ ผูนําเขาสินคาอาหารชั้นนํา 3 อันดับแรก ไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และสหภาพยุโรป ผูประกอบการ
ไทย (SMEs) ยังไมสามารถตามพลวัตของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทั้งตลาดในประเทศและตลาด โลก
อันเนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคที่แปรเปลี่ยนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ขาดการสราง Brand Name ใหเปนที่รูจัก
ขาดระบบขอมูลดานการตลาดที่ทันสมัย ขาดกลยุทธการตลาดเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพในการขยายตลาดภายในประเทศ
และระหวางประเทศ ขาดเครือขายและความเขมแข็งในในการจัดจําหนายสินคาและขาดคุณภาพในการขยายตลาดทั้ง
ภายในและตางประเทศ รวมถึงขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดเก็บขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
6. การประสานความรวมมือระหวางรัฐ ผูประกอบการ และองคกรที่เกี่ ยวของ: ขาดความเชื่อมโยงและ
วิเคราะหขอมูลทางดานสุขอนามัย อุปสรรคทางเทคนิคทางการคาและกฎระเบียบที่เกี่ยวของการคาและอาจมีผล
ตอการกีดกันทางการคาในภาคอุตสาหกรรมอาหาร ขาดการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดระหวาง
เกษตรกรและผูประกอบการอุตสาหกรรม ขาดระบบการสื่อสารที่ดีที่จะชวยเชื่อมโยงเครือขายระหวางอุตสาหกรรม
ทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงผูประกอบการ (SMEs) สวนใหญมักจะไมไดเปนสมาชิกของสมาคมหรือ
ชมรม
7. เงินทุน: ขาดแหลงเงินทุนสนับสนุน
8. กฎ ระเบี ย บ และนโยบายรั ฐ: มาตรการหลายมาตรการของรัฐ ยั ง มีค วามขั ด แยง อยู ในตั ว ตั ว อยา งเช น
มาตรการการปกปองเกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตรซึ่งมีผลตอการเชื่อมโยงของผูประกอบการ (SMEs) โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาอาหารสําเร็จรูปทึ่ตองรับภาระตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังขาดการสนับสนุน
ทางดานการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมใหกับผูประกอบการ (SMEs) จากภาครัฐเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
และมาตรการการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีอากร (NTB’s) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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กลุมที่ 2: ภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ ปจจุบันโครงสรางการ
สงออกสินคายางธรรมชาติกเ็ ริ่มมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากการสงออกยางแผนรมควันมากที่สุดเปน
การสงออกยางแทงสูงขึ้น อยางตอเนื่อ งแทนที่ แตอ ยางไรก็ดียางธรรมชาติทั้ งสองประเภทถูกนําไปใช เปนวัต ถุดิบใน
อุตสาหกรรมผลิตยางลอรถยนต ซึ่งในชวงที่ผานมาอุตสาหกรรมรถยนตมีการเติบโตคอนขางสูงทําใหความตองการ
ยางธรรมชาติเพื่อผลิตยางลอรถยนตสูงตามไปดวย
สํา หรั บ บทบาท หน า ที่ และความสํา คั ญของผู ที่ มีค วามเกี่ยวขอ งในการซื้ อขายและส ง ออกตลอด “ห วงโซอุ ป ทาน”
(Supply Chain) และ “หวงโซอุปทานโลก” (Global Supply Chain) ในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและผลิตภัณฑยาง
นั้นเริ่มตนตั้งแตชาวสวน/กลุมชาวสวน (รวมทั้งลานเทที่ทําหนาที่เสมือนตัวแทนการจัดจําหนาย หรือเรียกวาโบรกเกอร
Broker) โรงงานผลิตยางธรรมชาติ โรงงานผลิตผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ ผูสงออก (หรือผูประกอบการสงออก) บริษัท
ตัวแทนออกของ (Shipping) บริษัทขนสง (Transporter) บริษัทตัวแทนเรือ (Shipping Agent) ดานศุลกากร ตลอดจน
หนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยลักษณะตลาดยางพาราเปนตลาดของผูซื้อ เนื่องจากมีผูซื้อจํานวนนอยราย
ขณะที่เกษตรกรหรือผูขายซึ่งมีจํานวนมากมาย และสวนมากเปนเจาของสวนยางขนาดเล็ก
ผลการศึกษาจากการสํารวจและรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกและขอมูลทุติยภูมิเพื่อประเมินถึงโอกาสและ
ข อ จํ า กั ด ของวิ สาหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม (SMEs) โดยเฉพาะผู ป ระกอบการที่ มี ธุ ร กิ จ ส ง ออกนั้ น พบว า
ผูประกอบการ SMEs สวนใหญตองเผชิญความทาทายอยูในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ดังนี้
โอกาส
 ผลจากการศึ ก ษาสํ า หรั บ ภาคอุ ต สาหกรรมยางธรรมชาติ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ ย างในขั้ น ต า งๆ นั้ น พบว า ตลาด
ตางประเทศมีการขยายตัว อย างตอ เนื่ อง ในขณะที่ป ระเทศคู แข งขั น ได แก มาเลเซีย ลดพื้น ที่การเพาะปลู ก
ยางพารา และอิน โดนีเ ซี ยกํ าลั ง ประสบปญหาทางด า นภั ยธรรมชาติ แ ละภาวะเศรษฐกิ จ จึ ง เปน โอกาสของ
ประเทศไทยในการแขงขัน กอปรกับผูผลิตไทยมีประสบการณและมีความมั่นใจสูงที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ หาก
ไดรับการสนับ สนุนดานนโยบาย อาทิ มาตรการดานภาษี เปนต น นอกจากนี้ผลการสํารวจยัง พบวาวิสาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของไทยยังมีโอกาสเปนไปไดอีกมากที่จะสรางผลิตภัณฑที่มี Value Added
โดยการมุงเนนการพัฒนาเพื่อการสงออกในรูปผลิตภัณฑสําเร็จรูปแทนการสงออกยางพาราธรรมชาติ
ขอจํากัด
ผลการสํารวจพบวาวิ สาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย อม (SMEs) ของไทยในภาคอุต สาหกรรมยางธรรมชาติ และ
ผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ นั้นตองเผชิญกับอุปสรรคหรือขอจํากัดในหลากหลายรูปแบบซึ่งสามารถสรุป ดังนี้
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 การวางแผนดานการตลาดมีขอจํากัด เนื่องจากการผลิตสินคาเกษตรตองใชระยะเวลาขณะที่ความตองการหรือ
สถานการณดานตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และรวดเร็วกวา
 ผลิต ผลทางอุตสาหกรรมยางมี อํานาจต อรองด านราคาต่ํา ดว ยสิน คายางธรรมชาติ มีช วงเวลาที่ผลผลิตออกสู
ตลาดพรอมกัน และสวนใหญเก็บไวไดไมนาน เปนชองทางใหอํานาจตอรองดานราคาลดนอยลง
 การวางแผนกําหนดพื้นที่โดยรวมของประเทศ เพื่อควบคุมปริมาณผลผลิตเปนไปไดยากเนื่องจากลักษณะการถือ
ครองที่ดินของเกษตรกร ซึ่งสวนมากเปนสวนยางขนาดเล็กและมีอิสระในการใชประโยชนจากการถือครองที่ดิน
 การพัฒนายางพาราที่ผานมานั้นทางภาครัฐไดมีการสงเสริมใหมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยรวม
เพื่ อ ทํ า ให ป ระเทศไทยเป น ผู ผลิ ต และส ง ออกยางธรรมชาติ รายใหญ ข องโลก แต อ ย า งไรก็ ต าม การทํ า สวน
ยางพาราและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพาราในขั้นตางๆ ตองประสบกับปญหาดานตางๆ อาทิ ปญหาดานการ
ผลิต การตลาด ปญหาดานอุตสาหกรรมที่การใชยางแผนรมควันของโลกเริ่มอิ่มตัวและลดลง
 การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมยางพาราเน น การสนั บสนุ น อุ ตสาหกรรมใหญซึ่ ง ส ว นมากเป นการลงทุ น ร ว มระหว า ง
ประเทศ สวนทางกับการเจริญเติบโตทั้งในสวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และเกษตรกรซึ่ง
รวมถึงองคกรชาวสวนยาง ที่จะนําไปสูการพัฒนาในรูปอุตสาหกรรมชุมชน
 นอกจากนี้ ยัง พบว าเทคโนโลยีสวนใหญ ตอ งนํ าเขา จากตา งประเทศทํ าให ตน ทุน การผลิต สูง ขณะที่ง านวิจั ย
สงเสริมและการพัฒนาของภาครัฐยังขาดการประสานใหไปในทิศทางเดียวกัน
สรุ ป ข อ ได เปรี ย บ-เสี ย เปรี ย บของวิ ส าหกิจขนาดกลางและขนาดยอ ม (SMEs) ในภาคอุต สาหกรรมยาง
ธรรมชาติและผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ
ผลจากการศึกษาพบวาขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) นั้นมักอยูในรูปแบบ
ของการขาดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อตอยอดภูมิปญญาของไทย ขาดการพัฒนาดานเทคนิค ขาด
การพัฒนาคุณภาพตลอดขบวนการตั้งแตการคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงการประกอบผลิตภัณฑสําเร็จรูป โดยสามารถสรุป
ได ดังนี้
1.

วัตถุดิบ: เกษตรกรมักเสียเปรียบเนื่องดวยขายวัตถุดิบไดในราคาที่ต่ํากวาที่ควรจะเปน เนื่องดวย demand
และ supply ไม สั ม พั น ธ กั น และขั้ น ตอนการซื้ อ -ขายมี ห ลายขั้ น ตอน ปริ ม าณวั ต ถุ ดิ บ ไม เ พี ยงพอและไม
สม่ําเสมอ รวมถึงคุณภาพไมคงที่

2.

บุคคลากร: ขาดบุคคลากรระดับสูงที่จะสนับสนุนคิดคนหรือสรางสรรผลิตภัณฑใหมๆ ทั้งนี้อาจเปนเพราะการ
ผลิตสวนใหญมักผลิตตาม Order จากประเทศคูคา ขาดแคลนบุคคลากรทางดานเทคโนโลยีการยางและดาน
เครื่องจักร ขาดชางเทคนิค วิศวกรที่มีความชํานาญและสามารถเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ ไดอยางรวดเร็ว ทั้งนี้
เปนเพราะอุปสรรคทางดานภาษาและความกระตือรือรน ขาดบุคคลากรทางดานบริหาร-จัดการและการตลาด
ขาดการพัฒนาทักษะบุคคลากรในทุกระดับ

3.

แรงงาน: ขาดแคลนแรงงานกรีดยางเนื่องมาจากแรงงานหนุมสาวรุนใหมในทองถิ่นและและแรงงานถาคอีสาน
หัน ไปทํ างานในโรงงานอุ ต สาหกรรมมากขึ้ น แรงงานกรี ด ยางรุ น เกา เดิ น ทางไปรั บจ า งกรี ดยางในประเทศ
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มาเลเซียซึ่งไดรับคาแรงที่สูงกวา ทําใหผูประกอบการ (SMEs) รวมทั้งผูประกอบการรายใหญ (LEs) ของไทย
สวนใหญตองหันมาใชแรงงานตางดาวแทนซึ่งมีปญหาที่ตองเรงแกไขโดยเฉพาะในเรื่องกฎหมายการนําแรงงาน
ตางชาติเขามาโดยไมไดรับอนุญาต
4.

การผลิต: การผลิตและการสงออกของยางพาราของประเทศไทยมีคุณภาพไมสม่ําเสมอ การใชยางธรรมชาติ
ในการผลิตสินคาอุตสาหกรรม หรือผลิตภัณฑยางที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นยังอยูในระดับต่ํา ขาดความรูและขาวสาร
ขอมูลทางดานเทคโนโลยี การจัดการ การตลาด มาตรฐานผลิตภัณฑและอื่นๆ เพื่อใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ
การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เทคโนโลยีสวนใหญตองนําเขาจาก
ตางประเทศทําใหตนทุนการผลิตสูง ประสิทธิภาพการผลิตต่ํา เนื่องจากเทคโนโลยีลาสมัย เพราะเครื่องจักรมี
ราคาแพง ขาดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ รวมถึงการทดสอบสินคา นอกจากนี้ยังขาดการประสานให การ
ผลิตไปในทิศทางเดียวกัน

5.

การตลาด: ขาดระบบขอมูลดานการตลาดที่ทันสมัย รวมถึงขาดระบบขอมูลขาวสารที่เชื่อมโยงขอมูลระหวาง
ตลาดกลาง ตลาดทองถิ่น และตลาดประมูลทองถิ่น ทําใหเกษตรกรไมไดรับขอมูลดานราคาและสถานการณ
ซื้อ-ขายจึงทําใหถูกเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง ขาดกลยุทธการตลาดเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพสําหรับตลาด
ภายในประเทศและระหวางประเทศ รวมถึงขาดเครือขายและความเขมแข็งในในการจัดจําหนายสินคาและขาด
คุณภาพในการขยายตลาดทั้งภายในและตางประเทศ

6.

การประสานความร วมมือ ระหวางรัฐ ผูประกอบการ และองคก รที่เกี่ย วของ: ขาดการประสานงาน
ระหวางสมาคมตางๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมและผูประกอบการ (SMEs) รวมถึงขาดระบบสื่อสารที่ดีที่จะ
ชวยเชื่อมโยงเครือขายระหวางอุตสาหกรรมตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ําทั้งในประเทศและตางประเทศ

7.

เงินทุน: ขาดแหลงเงินทุนสนับสนุน ดังนี้
 อุตสาหกรรมตนน้ํา: ผูประกอบการ (SMEs) สวนใหญขาดเงินและทุนหมุนเวียนสําหรับการบริหารจัดการการซื้อวัตถุดิบ
 อุตสาหกรรมปลายน้ํา: เครื่องจักรเกาและลาสมัย

8.

กฎ ระเบียบ และนโยบายรัฐ: ขาดนโยบายที่ชัดเจนที่จะเอื้ออํานวยตอการพัฒนาผูประกอบการ (SMEs) ใน
อุตสาหกรรมทั้งระบบและแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ ขาดการสนับสนุนเการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมของ
ผูประกอบการ (SMEs) จากทางภาครัฐเพื่อรองรับการเปลี่ยน แปลงและมาตรการการกีดกันทางการคาที่มิใช
ภาษีอากร (NTB’s) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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กลุมที่ 3: ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ/เสื้อผา/อัญมณีและเครื่องประดับ แมวาอุตสาหกรรมแฟชั่นที่
ทําการศึกษาในรายงานฉบับนีป้ ระกอบไปดวยอุตสาหกรรม 2 ประเภท ไดแก อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม และ
อัญมณีและเครื่องประดับ แตจะพิจารณาเพียงสวนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม เนื่องจากมีขนาดใหญและมี
สัดสวนของมูลคาการสงออกที่สูงกวามากเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอีกสองประเภท สําหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหม พบวาผลิตภัณฑ Technical Textile มีแนวโนมการเติบโตของตลาดคอนขางสูงในอนาคต และมีตลาด
รองรับทั้งในประเทศและตางประเทศ แต ผลิตภัณฑ Technical Textile สวนใหญจะนําเขาจากตา งประเทศ ทั้ ง
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตและผลิตภัณฑสําเร็จรูป เนื่องจาก Technical Textile ในประเทศไทยยังเปนสิ่งใหม และยัง
ขาดการวิจัยและพัฒนาอยูอีกมาก ดังนั้น ผูประกอบการไทยจําเปนตองมีการพัฒนาตั้งแตอุตสาหกรรมการผลิตเสนใย
ที่เปนอุ ตสาหกรรมต นน้ํา ไปจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ํา กอนที่ จะนํา ไปแปรรูปเป นผลิต ภัณฑ Technical Textile
ประเภทตางๆ โดยการจัดตั้งโรงงานตนแบบซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับทางภาคเอกชนในเชิงธุรกิจและภาคการศึกษากับ
สถาบั น การศึ ก ษาต า งๆในการสนั บ สนุ น ทางด า นการวิ จั ยและพั ฒ นา ทั้ ง ยั ง สามารถเป น ศู น ย รวมบุ ค ลากรและ
ผู เ ชี่ ยวชาญด า นนี้ โ ดยตรง นอกจากนี้ ยั ง เป น การส ง เสริ ม การส ง ออกของประเทศในระยะยาวและเชื่ อ มโยงกั บ
อุตสาหกรรมตอเนื่องอื่นได การสงออกสิ่งทอหรือเสื้อผาของผูสงออกรายยอยนั้น มีทั้งการผานทางตัวแทน หรือเอเยนต
ในประเทศ หรือตัวแทนนําเขาของประเทศปลายทาง และการไดลูกคาตรงจากการทําตลาดเอง หรือผานการออกงาน
แสดงสินคาตางๆ เปนตน สําหรับกลุมอัญมณีและเครื่องประดับ ชองทางการสงออกที่สําคัญยังคงมากจากโอกาสใน
การเขารวมงานแสดงสินคาทั้งในและตางประเทศ
โดยสรุป โอกาสและขอจํากัดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) โดยเฉพาะผูประกอบการที่เนนธุรกิจ
เพื่อการสงออกนั้นพบวาตองเผชิญกับความทาทายในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจใหมในรูปแบบตางๆ
ซึ่งสามารถสรุปแยกเปนภาคอุตสาหกรรมสาขา ดังนี้
ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผาเครื่องนุงหม :
โอกาส
 กลุมประเทศสมาชิก 15 ประเทศของ EU เปนตลาดหลักตลาดหนึ่งของประเทศไทย เปนตลาดในขอตกลง MFA
เริ่มมีการนําเขาจากประเทศในยุโรปตะวันออกและกลุมประเทศในแถบเมดิเตอรเรเนียนมากขึ้นเนื่องจากมีความ
ไดเปรียบในแงภูมิศาสตรการติดตอสื่อสาร ปริมาณแรงงานที่มีอยูอยางพอเพียง
 สามารถขยายตลาดระดับบนได เนื่องจากมีความสามารถในการแขงขันดานราคา และการสรางสินคา Brand
Name การกําหนดโควตาของบางประเทศทําใหมีตลาดที่แนนอน
 มีชองทางจําหนายที่ทําใหสินคาสงถึงผูซื้อโดยตรงได
 ประเทศคูแขงที่สําคัญของประเทศไทยยังมีปญหาทางการเมือง อาทิ จีน และอินโดนีเซีย
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ขอจํากัด
 ผูประกอบการ (SMEs) ของไทยต องเผชิ ญอุป สรรคทางดา นการกี ดกัน ทางการคาแบบไมใ ชภาษีสูง ขึ้นอยา ง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะการเปลี่ยนกฎระเบียบของประเทศคูคาที่เปนประเทศพัฒนาแลว อาทิ ญี่ปุน สหรัฐฯ และ EU
ตางออกระเบี ยบการนํา เขา ที่เ ขม งวดกั บสิน คา ในอุ ตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่อ งนุ งหม อาทิ สหภาพยุโ รปออก
กฎระเบียบควบคุมเคมีภัณฑฉบับใหม (Registration, Evaluatin and Authorization of Chemical Products:
REACH) ซึ่งมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มิถุนายน 2550
 รวมถึงขอจํากัดทางดานโควตา และการเปดประเทศของประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศจีนอินเดีย บัง
คลาเทศ และปากีสถาน ทําใหผูซื้อสินคาสิ่งทอหันไปซื้อสินคาจากประเทศเหลานั้น โดยเฉพาะสินคา ในหมวด
เสื้ อผ าสํ าเร็จ รูป เพราะเป น อุต สาหกรรมที่ ตอ งการ เงิ นลงทุ นต่ํ ากวา อุต สาหกรรมสิ่ง ทออื่น ๆ ประกอบกั บการ
พัฒนาทางดานเขตการคาเสรี และความตองการสินคาอยางเรงดวนของผูซื้อ ซึ่งเคยตองการสินคาภายใน 3 เดือน
ก็คอยๆ ลดลงเหลือเพียง 1 เดือน เพื่อลดคาใชจายทางการเงิน การเก็บสต็อกและความเสี่ยงทางดานการคาทํา
ใหประเทศที่มีคาแรงงานสูงปานกลาง เชน ประเทศเม็กซิโก ประเทศยุโรปตอนใตแ ละประเทศยุโรปตะวันออกเริ่ม
เขามาแขงขันในอุตสาหกรรมสิ่งทอมากขึ้น
 นอกจากนี้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของไทย ยังตองเผชิญกับปญหาการขาดวัตถุดิบเสนใยที่
มีคุณภาพ การขาดการบริหาร-จัดการและการตลาดที่มีคุณภาพ การขาดขอมูลดานการตลาด การขาดบุคคลากร
ที่มีทักษะทุกระดับ รวมถึงการพัฒนาและวิจัยรูปแบบสินคายังมีนอย
 ในป พ.ศ. 2543 ตามขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) สิ่งทอเปนสินคาในกลุม Fast Track ที่ตองลด
ภาษีศุลกากรขาเขาใหอยูที่ระดับ 0-5% ซึ่งมีผลกระทบใหประเทศในกลุม AFTA มีการแขงขันภายในกลุมมากขึ้น
คือ เสื้อผาสําเร็จรูปราคาถูกจากอินโดนีเซีย และเวียดนามสามารถเคลื่อนยายสูทุกประเทศในกลุมรวมทั้งประเทศ
ไทยดวย ซึ่งสงผลใหการปรั บตัวของผูประกอบการ (SMEs) ของประเทศไทยในสินคาระดับเดียวกันมีความจํ า
เปนมากขึ้น
สรุปขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เสื้อผาเครื่องนุงหม
ผลจากการศึกษาพบวาขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) นั้นมักอยูในรูปแบบ
ของการขาดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อตอยอดภูมิปญญาของไทย ขาดการพัฒนาดานเทคนิค ขาด
การพัฒนาคุณภาพตลอดขบวนการตั้งแตการคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงการประกอบผลิตภัณฑสําเร็จรูป โดยสามารถสรุป
ได ดังนี้
1.

วัตถุดิบ : ขาดแคลนวัตถุดิ บที่มีคุ ณภาพ วัตถุดิ บมีราคาสูง (ตองพึ่งพาการนํ าเขา วัตถุดิบ จากต างประเทศ)
ภาษีวัตถุดิบที่สําคัญๆ บางประเภทที่ตองนําเขาจากตางประเทศอยูในอัตราที่สูง รวมถึงการสงมอบสินคาใช
ระยะเวลานาน
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2.

บุคคลากร: ขาดบุคคลากรระดับสูงที่จะสนับสนุนคิดคนหรือสรางสรรผลิตภัณฑใหมๆ ทั้งนี้อาจเปนเพราะการ
ผลิตสวนใหญมักผลิตตาม Order จากประเทศคูคา ขาดชางเทคนิค วิศวกรที่มีความชํานาญและความสามารถ
เรียนรูเ ทคโนโลยี ใหม ๆ ไดอ ยางรวดเร็ วเพราะอุ ปสรรคทางดานภาษาและความกระตื อรือ รน ขาดบุ คคลากร
ทางดานการบริหาร-จัดการและการตลาด รวมถึงขาดการพัฒนาทักษะบุคคลากรในทุกระดับ

3.

แรงงาน: แรงงานสวนใหญของผูประกอบการ SMEs สวนใหญมักขาดทั กษะและความชํานาญ เพราะ
เนื่องจากขาดการศึกษา การฝกอบรม และการฝกฝนทางดานสิ่งทอมาโดยตรง รวมถึงอัตราการเปลี่ยนงานมี
สูงมาก

4.

การผลิต: เทคโนโลยีและเครื่องจักรลาสมัยสงผลใหมีปญหามลภาวะทําใหตองเสียคาใชจายในการกําจัดและ
ดู แ ลควบคุ ม สู ง เครื่ อ งจั กรมี ราคาแพง ขาดการวิ จั ยและพั ฒ นาทางด า นผลิ ต ภั ณฑ รวมถึ ง การนํ า ระบบ
คอมพิ ว ตอร หรื อ ระบบ CAD/CAM มาชว ยในการออกแบบผลิ ต ภัณฑ และการตัด เย็บ เพื่อ เพิ่ม คุ ณภาพของ
ชิ้นงานยังมีนอย

5.

การตลาด: ผูประกอบการ (SMEs) ของไทยสวนใหญมักจะขาดกลยุทธและความสามารถการตลาดเชิงรุก
เนื่องจากระบบฐานขอมูลและครือขายขอมูลยังขาดความสมบูรณ ขาดความถูกตองแมนยํา ทําใหขาดขอมูลที่
ดีในการตัดสินใจ ประกอบกับการสงออกบางสวนเปนการสงออกตามระบบโควตามีตลาดแนนอนทําใหขาด
การแขงขันทําใหผูประกอบการไมพยายามหาตลาดใหมๆ ขาดความสามารถในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
สิน ค า เพราะอุ ต สาหกรรมสิ่ งทอและเครื่ อ งนุ ง ห มของไทยมีลักษณะการผลิ ต เพื่ อส ง ให บ ริ ษัท แม ที่ มี World
Brand Name จึงตองผลิตตามคําสั่ง ทําใหขาดความสามารถและความกระตือรือรนในการออกแบบผลิตภัณฑ
ใหมรวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (R&D)

6.

การประสานความรวมมือระหวางรัฐ ผูประกอบการ และองคกรที่เกี่ยวของ: การประสานงานความ
รวมมือระหวางภาครัฐ ผูประกอบการ และองคกรที่เกี่ยวของยังไมสมบูรณ ในปจจุบันผูประกอบการซึ่งรอยละ
95 เปน SMEs ดานสิ่งทอและเครื่องนุงหมยังมีเปาหมายและวิสัยทัศนไมสอดคลองกัน ขาดการประสานงาน
ระหวางสมาคมตางๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมและผูประกอบการ SMEs รวมถึงขาด
ระบบการสื่อสารที่ ดีที่จ ะชว ยเชื่ อมโยงเครือ ขายระหวางอุ ตสาหกรรมทั้ งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้ ง
วัตถุดิบ

7.

เงินทุน: ขาดแหลงเงินทุนสนับสนุน โดยสวนใหญวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มักจะประสบกับ
ปญหาการขาดแคลนแหลงเงินกู ทั้งนี้เปนเพราะสถาบันทางการเงินสวนใหญเนนใหกูเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เพื่อการสงออก ซึ่งสวนใหญมักจะเปนผูประกอบการรายใหญ (LEs)

8.

สิ่งแวดลอม: ขาดแหลงมลภาวะจากอุตสาหกรรมฟอกยอม ซึ่งปญหาดานมลภาวะนับเปนปญหาที่สําคัญ
อยางยิ่งในอนาคตทั้งนี้เนื่องจากการกีดกันทางการคาโดยอาศัยระบบมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม (ISO 14000)
ซึ่งปญหาดานสิ่งแวดลอมนี้เปนปญหาที่ทั้งภาครัฐและเอกชนตองรวมกันแกไข เนื่องจากตนทุนในกระบวนลด
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มลภาวะต อ งเสี ย ค า ใช จ า ยสู ง ซึ่ ง จะมี ผ ลทํ า ให ต น ทุ น การผลิ ต สู ง และมั ก จะเป น ป ญ หาอย า งมากกั บ
ผูประกอบการรายเล็ก
9.

กฎ ระเบีย บ และนโยบายรัฐ : ขาดการสนับสนุนเการพัฒ นาเพื่อ เตรียมความพรอมของผูป ระกอบการ
(SMEs) จากทางภาครั ฐ เพื่ อรองรั บ การเปลี่ ยน แปลงและมาตรการการกี ด กั น ทางการคา ที่ มิ ใ ช ภาษี อ ากร
(NTB’s) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ :
โอกาส
 แมวาตลาด ASEAN จะไมใชตลาดสงออกหลักของประเทศไทยในปจจุบัน แตคาดวาเมื่อประเทศตางๆ ไดลด
ภาษีศุลกากรในสวนของอัญมณีและเครื่องประดับตามขอตกลงของ AFTA (ASEAN Free Trade Area) แลวไทย
จะมี โอกาสขยายการสง ออกไปยังตลาดใหมในกลุม ประเทศ ASEAN ไดม ากขึ้ น เพราะประเทศไทยมีค วาม
ไดเปรียบในการแขงขันมากที่สุดในอาเซียน ทั้งในดานฝมือการเจียระไนเพชรและพลอย การทําตัวเรือน รวมทั้งมี
ประสบการณในตลาดสงออกมากกวาประเทศอื่นๆ ในอาเซียนดวยกัน เพราะในปจจุบันโครงสรางภาษีศุลกากร
ในสวนของเครื่องประดับอัญมณีของประเทศในกลุมอาเซียนยังอยูในระดับสูง ดังนั้นหากมีการเปดการคาเสรีตาม
ขอตกลงของ AFTA แลวก็จะชวยใหป ระเทศไทยสงออกสินคาไปเจาะตลาด ASEAN ไดเพิ่ม ขึ้นอีกตลาดหนึ่ ง
เนื่อ งจากประเทศที่เ ปน สมาชิกใน ASEAN จะมีข อตกลงรวมกัน ในการลดภาษีศุลกากรสินค าระหวางกัน ตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไว
ขอจํากัด
 แนวโน มที่ เปน อุป สรรคและขอ จํา กัด (Threats) ประการสํ าคั ญ ได แก การที่อั ตราคา จา งแรงงานของไทยมี
ระดับสูง กวาประเทศเพื่อ นบาน อาทิ อิ น โดนีเซี ย จีน อินเดี ย และเวียดนาม นอกจากนี้การขยายการคาใน
อนาคตอาจทําใหถูกตัดสิทธิประโยชน GSP ในการสงออกไปยังตลาดของประเทศพัฒนาแลว ผูประกอบการ
(SMEs) ของไทยตอ งเผชิ ญกั บการแขง ขั นอยา งรุน แรงจากจีน และอิ น เดีย ซึ่ ง มี ความไดเ ปรียบดานตน ทุ น
คาจางแรงงานและความพรอมของวัตถุดิบหลักหลายชนิ ด รวมทั้งมีการพัฒ นาเทคโนโลยีการผลิ ตอัญมณีและ
เครื่องประดับอยางตอเนื่อง ตัวอยางเชน ปจจุบันอินเดียและศรีลังกาไดเรงศึกษาและพัฒนาการเผาพลอยตาม
แบบไทย ตนทุนคาจางแรงงานของไทยสูงกวาคูแขงสําคัญ อาทิ จีน อินเดีย และเวียดนาม ทําใหมีการยายฐานการ
ลงทุนจากไทยไปประเทศคูแขง ดังกลาวมากขึ้น
 นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยยังคงตองเผชิญกับปจจัยเสี่ยงอยางมาตรการอุปสรรคทาง
การคาที่มิใชภาษี (Non Tariff Barriers:NTBs) เชน ประเทศญี่ปุนไดออกกฏหมาย Customs Tariff Law หาม
การนําเขาสินคาที่ละเมิดเครื่องหมายการคา สิทธิดานการออกแบบ และสิทธิดานทรัพยสินทางปญญา
 อุตสาหกรรมสนับสนุนบางประเภทของไทย อาทิ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนและตัวเรือนเครื่องประดับอุตสาหกรรม
การชุบตัวเรือนและชิ้นสวน อุตสาหกรรมการผลิตแมพิมพตนแบบประสบกับปญหาและอุปสรรคทางดานคุณภาพ
ไมตรงกับความตองการใช รวมถึงการผลิตไดไมทันกับความตองการของลูกคา
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สรุปขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ
ผลจากการศึกษาพบวาขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) นั้นมักอยูในรูปแบบ
ของการขาดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อตอยอดภูมิปญญาของไทย ขาดการพัฒนาดานเทคนิค ขาด
การพัฒนาคุณภาพตลอดขบวนการตั้งแตการคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงการประกอบผลิตภัณฑสําเร็จรูป โดยสามารถสรุป
ได ดังนี้
1.

วัตถุดิบ: ขาดแคลนวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ตองพึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ คุณภาพวัตถุดิบไมดีพอ
การสงมอบไมทันเวลา รวมถึงราคาของวัตถุดิบที่ตองนําเขามีราคาสูง

2.

บุคคลากร: ขาดทั กษะหรือบุค คลากรทางดานการบริหาร-จัดการ ขาดทักษะหรือขาดบุคคลากรทางดา น
ชางฝมือ/ชางเทคนิคเฉพาะดาน รวมถึงขาดทักษะหรือบุคคลากรทางดานนักการตลาดเชิงรุกทั้งสําหรับตลาด
ภายในประเทศและตางประเทศ

3.

แรงงาน: การขาดแคลนแรงงานฝมือ อุตสาหกรรมเครื่องประดับแทของไทยยังขาดแคลนแรงงานฝมือในดาน
การออกแบบและผลิตสินคาในระดับสูงคอนขางมาก เนื่องจากตองใชระยะเวลาในการฝกฝนจึงจะเกิดความ
ชํานาญและความประณีตในชิ้นงานนั้น
รวมถึงในปจจุบันผูป ระกอบการ (SMEs) มัก ประสบกับปญหา
แรงงานฝมือไทยถูกซื้อตัวโดยบรรดาคูแขงทั้งจากจีน มาเลเซีย และอินเดีย เปนตน

4.

การผลิ ต: เทคโนโลยีไมทัน สมัย เครื่องจักรมีราคาแพง ขาดการวิ จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ใหมๆ รวมถึ ง
ปญหาการผลิตที่ไมไดมาตรฐานผลิตภัณฑสากล

5.

การตลาด: ผูประกอบการ (SMEs) ของไทยสวนใหญมักจะขาดระบบขอมูลดานการตลาดที่ทันสมัย ขาดกล
ยุทธการตลาดเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพสําหรับตลาดภายในประเทศและระหวางประเทศ ขาดเครือขายและความ
เขมแข็งในในการจัดจําหนายสินคาและขาดคุณภาพในการขยายตลาดทั้งภายในและตางประเทศ รวมถึงขาด
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดเก็บขอมูลที่มีประสิทธิภาพ

6.

การประสานความรวมมือระหวางรัฐ ผูประกอบการ และองคกรที่เกี่ยวของ: ขาดการประสานงานความ
รวมมือระหวางภาครัฐ ผูประกอบการ และองคกรที่เกี่ยวของ ขาดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทั้งระบบเนื่องจาก
อุตสาหกรรมสนับสนุนในขั้นตอนตางๆ ยังไมเขมแข็ง เชน การถักสรอย การปมโลหะ การทําทองกลวง เปน
ตน

7.

เงินทุน: ขาดแหลงเงินทุนสนับสนุน

8.

กฎ ระเบียบ และนโยบายรัฐ: ผูประกอบการ (SMEs) มีความตองการการสนับสนุนจากทางภาครัฐในการ
สรางศูนยกลางการคา (Trading Base) ทั้งการจําหนายสินคาที่ผลิตเอง และโดยเฉพาะสําหรับเปนศูนยกลาง
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ซื้อ-ขายวัตถุดิบที่นําเขาจากตางประเทศ ขาดการสนับสนุนการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมของผูประกอบการ
(SMEs) จากทางภาครั ฐ เพื่ อรองรั บ การเปลี่ ยน แปลงและมาตรการการกี ด กั น ทางการคา ที่ มิ ใ ช ภาษี อ ากร
(NTB’s) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

กลุมที่ 4: ภาคอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส / ชิ้นสวนยานยนต
ภาคอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส : อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษานั้น พบวา
การผลิตจะเปนการผลิตเพื่อสงขายในประเทศเทานั้น เชน สงขายตามรานฮารดแวรตางๆ แตก็มีการสงขายไปยังตลาด
ตางประเทศเหมือนกัน จากการศึกษาพบวา ผูประกอบการที่ไมสงออกขายยังประเทศ เนื่องจาก ขอจํากัดของเรื่อง
น้ําหนักในการสงออก รวมถึงการขายอุตสาหกรรมประเภทนี้จะตองอาศัยการบริการหลังการขายเปนจุดขาย เพราะ
หากเกิดปญหาของสินคานั้นๆ ทางบริษัทฯ ไมสะดวกที่จะตองสงชางไปบริการ ณ ตางประเทศได ซึ่งจากประสบการณ
เคยมีลูกคาตางประเทศสั่งซื้อสินคาเขามา โดยทางโรงงานไดเสนอเงื่อนไขที่วาจะจัดสงสินคาใหถึงที่หมายแตทั้งนี้จะไม
มีการบริก ารหลังการขายให กับลูกคา ดังนั้นสินค าในกลุม ที่เหมาะกั บการสงออกไปยัง ตลาดตางประเทศควรจะเป น
จําพวก อุปกรณอีเล็กทรอนิกสขนาดเล็ก เปนลักษณะที่นําไป เปนสวนประกอบ เพื่อทําใหเปน Finish Product เชน ชิพ
วงจร แผงวงจรอี เล็ กทรอนิ กส สํา หรั บ การทํ าตลาดสํา หรั บ ธุรกิจ การสง ออกในอุ ต สาหกรรมนี้ โดยส วนใหญท าง
ผูประกอบการที่เพิ่งเริ่มดําเนินธุรกิจจะใชวิธีออกงาน Exhibition กับกรมสงเสริมการสงออก แตบางรายที่ดําเนินธุรกิจ
มาเปนเวลานานแลว อาจจะมีลูกคาเดิมแนะนําลูกคาใหมให จึงทําใหแทบไมตองเจาะตลาดเองเลย นอกจากนั้นยังมี
ชองทางการขายในลักษณะของการใช Sales ในการขายตรง ลงสมุดหนาเหลือง สง Catalog ไปที่ลูกคา เปนตน หรือ
อาจจะเปน ลักษณะผานเอเยนต โดยเอเยนตจะมีลูกคาอยูที่ตางประเทศ
โอกาส
 อุตสาหกรรมชิ้น สว นอิเ ล็กทรอนิกส เปนอุ ตสาหกรรมที่มี บทบาทสํา คัญต อเศรษฐกิจ ของประเทศไทยมาตลอด
ระยะเวลา 10 ปที่ผานมาทั้งในดานการลงทุน การจางงาน และการสงออก โดยเปนการเคลื่อนยายฐานการผลิต
ของบริษัทชั้นนําของโลกเขามาตั้งฐานการผลิตเพื่อสงออกไปยังตลาดโลก ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาในเชิงลึก
ขอจํากัด
 ปจจุบันผูผลิตและผูสงออกที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของไทยตองประสบกับปญหาตนทุน
การผลิต ที่ สูง ขึ้น ทั้ ง ตน ทุน ในการปรั บ ปรุ งกระบวนการผลิ ตและการออกแบบและการทดสอบผลิ ตภั ณฑใ หไ ด
มาตรฐานตามที่ประเทศคูคากําหนดซึ่งอาจสงผลใหผสู งออกตองประสบกับความลาชาในการทําตลาดเพราะตอง
เสี ย เวลาในการยื่ น เอกสารและรอการอนุ ญาตจากประเทศผูนํ า เขา ซึ่ ง การกี ด กั นการคา แบบไม ใ ช ภ าษี อ ากร
(NTB’s) เชนนี้มีแนวโนมสูงขึ้นมาก เพราะเนื่องจากประเทศพัฒนาแลว อาทิ ญี่ปุน สหรัฐฯ และ EU (ผูนําเขา
แผงวงจรไฟฟา รายใหญข องโลก) ตา งออกกฎและระเบี ย บการนํ า เขา ที่ เ ขม งวดกั บ สิ น คา หมวดผลิ ต ภั ณฑ
อิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวน
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 การใช ชิ้ น ส ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ นประเทศยั ง อยู ใ นระดั บ ต่ํ า ซึ่ ง มี ส าเหตุ ห ลายประการ เช น ไม มี ผู ผ ลิ ต
ภายในประเทศ มีผูผลิตในประเทศแตไมมีคุณภาพตามที่ตองการหรือมีความยุงยากในการซื้อ-ขายระหวางโรงงาน
(ทําใหผูผลิตสงออกทั้งหมดไปยังประเทศสิงคโปรผูที่ตองการใชตองนําเขาจากสิงคโปรอีกทอดหนึ่ง)
 นอกจากนี้ ยั ง พบว า เงื่ อ นไขในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมกลุ ม นี้ อ ยู ที่ ก ารที่ จ ะสามารถสร า งมู ลค า เพิ่ ม (Value
Added) ใหเพิ่มขึ้นกวาที่เปนอยูไดอยางไร โดยผูรับชวงการผลิตจะตองสรางความเชื่อมั่นในดานคุณภาพ ราคา
และความรวดเร็วในการสงมอบใหเปนที่ยอมรับ และการที่จะสามารถสรางระบบจัดหาชิ้นสวน และระบบการซื้อขายระหวางผูผลิต ที่จะสะดวกรวดเร็วและประหยัดคาใชจายไดมากนอยเพียงใด เพราะการแขงขันในกลุมนี้เปน
การแขงขันกันในดานความสามารถในการฃจัดหาชิ้นสวน ราคา และความรวดเร็วในการสงมอบสินคาไดทันกับ
ความตองการของตลาด
สรุปขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรมชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส
ผลจากการศึกษาพบวาขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) นั้นมักอยูในรูปแบบ
ของการขาดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อตอยอดภูมิปญญาของไทย ขาดการพัฒนาดานเทคนิค ขาด
การพัฒนาคุณภาพตลอดขบวนการตั้งแตการคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงการประกอบผลิตภัณฑสําเร็จรูป โดยสามารถสรุป
ได ดังนี้
1.

วัตถุดิบ: ขาดแคลนวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ตองพึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศในสัดสวนที่สูง

2.

บุคคลากร: ขาดบุคคลากรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการขาดระบบและบุคคลากรในการบริหารจัดการที่มีความชํานาญเฉพาะดาน

3.

แรงงาน: ป ญหาดา นแรงงานที่ ขาดแคลนระดั บปฏิ บัติ การ เนื่ อ งจากการเคลื่ อนย ายของแรงงานไปยั ง
อุตสาหกรรมอื่นๆ เชน อุตสาหกรรมรถยนตเปนตน

4.

การผลิต: ผูประกอบการ (SMEs) ของไทยมักจะ การสูญเสียปจจัยไดเปรียบในการแขงขัน การนําเขาชิ้นสวน
จากตางประเทศในสัดสวนที่สูง การขาดผลิตภัณฑใหมที่มีศักยภาพในการสงออก ผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศ
มีมูลคาเพิ่ม (Value Added) ต่ํา การนําเขาเครื่องจักรการผลิตเครื่องใชและอุปกรณสําเร็จรูปและซอฟทแวร
เพื่อการใชน ภายในประเทศมีมูลคาสู ง การใชสิทธิการผลิตจากตางประเทศ ทําให ไมมีอิสระในการขายและ
ดัดแปลง รวมถึงการขาดเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีเฉพาะผลิตภัณฑ

5.

การตลาด: ผูประกอบการ (SMEs) ของไทยสวนใหญมักเปนเพียงผูรับจางประกอบผลิตภัณฑ ซึ่งขาดการ
สงเสริมใหมีการผลิตสินคาที่ใชชื่อเครื่องหมายการคาของตนเอง นอกจากนี้ยังขาดระบบขอมูลทางการตลาด
และกลยุทธการตลาดเชิงรุก รวมถึงความสามารถในการเจาะหาตลาดใหมๆ
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6.

การประสานความรวมมือระหวางรัฐ ผูประกอบการ และองคกรที่เกี่ยวของ: ขาดการเชื่อมโยงระหวาง
อุตสาหกรรมขนาดใหญกับอุตสาหกรรมชิ้นสวนและอุตสาหกรรมสนับสนุน รวมถึงการขาดระบบการสื่อสารที่ดี
ที่จะชวยเชื่อมโยงเครือขายระหวางอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและตางประเทศรวมทั้งแหลงวัตถุดิบ

7.

เงินทุน: ขาดแหลงเงินทุนและทักษะการจัดการของผูประกอบการ (SMEs) ของไทย

8.

กฎ ระเบีย บ และนโยบายรัฐ : ขาดการสนับสนุนเการพัฒ นาเพื่อ เตรียมความพรอมของผูป ระกอบการ
(SMEs) จากทางภาครั ฐ เพื่ อรองรั บ การเปลี่ ยน แปลงและมาตรการการกี ด กั น ทางการคา ที่ มิ ใ ช ภาษี อ ากร
(NTB’s) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ภาคอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต : ในขณะที่ทางภาครัฐไดมีการกําหนดวิสัยทัศน “Detroit of Asia” และการกล
ยุทธการพัฒนาผูผลิตชิ้นสวนยานยนตของไทย โดยใชระบบคลัสเตอรมาสนับสนุนประสิทธิภาพของผูประกอบการไทย
นั้ น จะต อ งพิ จ ารณาในบริ บ ทของการเปลี่ ย นแปลงภายใต เ ครื อ ข า ยการผลิ ต ในระดั บ โลก (Global Production
Network) ซึ่ ง สง ผลให ผูป ระกอบการไทยจะตอ งยกระดั บ ขีด ความสามารถของตนให สูงยิ่ ง ขึ้น บทบาทของภาครั ฐ
จะตองปรับแตงใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการในอุตสาหกรรมยาน
ยนต การพัฒนาไปสูผูผลิตชิ้นสว นในกลุม 1st Tier จะตองใชเวลาซึ่ง ควรกําหนดกลยุทธและแผนงานในระยะยาวที่
ถูกตองชัดเจน โดยเนนทั้งดานปริมาณและคุณภาพไปพรอมๆ กัน
โอกาส
 ประเทศไทยเป น ฐานการประกอบรถยนต ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ยที่ มี กํ า ลั ง การผลิ ต เพี ย งพอกั บ การขยายตั ว ของ
อุตสาหกรรม
 มีโอกาสในเรื่อง After Market / อะไหลทดแทนสําหรับรถยนตเกา
 ประเทศไทยมีความไดเปรียบดานที่ตั้งทางภูมิศาสตรเปนศูนยกลางในการสงออก
 ตลาดในภูมิภาคมีขนาดใหญพอที่จะรองรับการผลิตที่มีอยูในปจจุบันมีความสัมพันธที่ดีกับผูผลิตที่เปนญี่ปุน
ขอจํากัด
 ผูประกอบรถยนตและผูผลิตชิ้นสวนยานยนตระดับที่ 1 (เปนอะไหลสําหรับประกอบรถยนตใหม) เกือบทั้งหมดเปน
การลงทุ น จากตา งประเทศซึ่ ง นโยบายต า ง ๆ ถู กกํ า หนดจากบริ ษั ท แม ใ นต า งประเทศผู  ป ระกอบการเหล า นี้
สามารถยายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยไดทุกเมื่อหากความไดเปรียบที่มีอยูลดนอยลง
 มีการกีดกันทางการคาจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียดวยกัน โดยเฉพาะเวียดนามที่ออกระเบียบเขมงวดทั้ง
ด า นมาตรฐานของสิ น ค า และการจํ า กั ด การนํ า เข า ชิ้ น ส ว นรถจั กรยานยนต ประเภทสํ า เร็ จ รู ป (Completely
Knocked Down: CKD)
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 ประเทศคู  แข ง ที่ สํา คั ญในเอเชี ย คื อ จี น และอิน เดี ย ซึ่ ง มี ความได เ ปรียบดา นค าแรงและตน ทุ น วัต ถุ ดิ บ ต า ง
พยายามดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศและสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนอยางเต็มที่
 แมวานโยบายของผูผลิตรถยนตชั้นนําของโลกในการจัดหาชิ้นสวนยานยนตจากแหลงที่มีตนทุนตํ่าจะเอื้อประโยชน
ตอการสงออกชิ้นสวนยานยนตของไทย อยางไรก็ตามชิ้นสวนยานยนตของไทยอาจตองเผชิญกับการแขงขันดาน
ราคากับชิ้นสวนยานยนตจากเม็กซิโก อเมริกาใต จีน และอินเดีย ซึ่งเปนที่ตองการของบริษัทผูผลิตรถยนตเชนกัน
นอกจากนี้ แรงกดดันของผูผลิตรถยนตชั้นนํา ของโลกอาจทําใหผู ผลิตชิ้นสว นยานยนต รายสําคัญของโลก อาทิ
Delphi และ Visteon ตองยายฐานการผลิตไปยังจีนและอินเดีย รวมทั้งประเทศในยุโรปตะวันออกเพื่ออาศัยคา
จา งแรงงานและต นทุน วัตถุ ดิบ ที่อยู ในระดั บตํ่า การยา ยฐานการผลิตดั งกลาว คาดวาจะทํา ให การผลิต ชิ้นสว น
ยานยนตของประเทศคูแขงดังกลาวของไทยมีการพัฒนามากขึ้นและสามารถแขงขันกับชิ้นสวนยานยนตของไทยได
ในไมชา
 จีน ประกาศระเบียบใหมกําหนดใหสินคาที่จําหนายในจีนจํานวน 132 รายการ ซึ่งรวมถึงสินคาในกลุมยานยนต
และสวนประกอบตองติดเครื่องหมาย CCC Mark เพื่อรับรองความปลอดภัยและสุขอนามัยของคน สัตว และสิ่ง
แวดลอม
 ประเทศไทยยังไมไดเปนฐานการผลิตชิ้นสวนในภูมิภาคเอเชียอยางแทจริง
 ประเทศไทยมีขอจํากัดในการสงออกเพราะตองปฏิบัติตามกรอบกติกาการคาโลก ทั้ง WTO และ AFTA ปญหา
ของประชาคมยุโ รปและประเทศอื่ นๆ ในการวางมาตรการที่ เป น Non-tariff Measures เช น ขอ กําหนดดา น
สิ่งแวดลอม ขอกําหนดดานคุณภาพผลิตภัณฑ เปนตน ซึ่งอาจตองอาศัยทั้งเงินทุนและความสามารถในการวิจัย
และพัฒนาดานเทคโนโลยี และนโยบายการสนับสนุนชวยจากภาครัฐ
สรุปขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรมชิ้นสวน
ยานยนต
ผลจากการศึกษาพบวาขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) นั้นมักอยูในรูปแบบ
ของการขาดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อตอยอดภูมิปญญาของไทย ขาดการพัฒนาดานเทคนิค ขาด
การพัฒนาคุณภาพตลอดขบวนการตั้งแตการคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงการประกอบผลิตภัณฑสําเร็จรูป โดยสามารถสรุป
ได ดังนี้
1.

วัตถุดิบ: ราคาตนทุนวัตถุดิบของผูประกอบการไทยเสียเปรียบกวาประเทศคูแขงที่สําคัญในเอเชีย คือ จีน
และ อินเดีย รวมถึงขาดแคลนวัตถุดิบที่มีคุณภาพตองพึ่งพาการนําเขาชิ้นสวนจากตางประเทศในสัดสวนที่สูง

2.

บุคคลากร: การพัฒนาบุคคลากรทั้งดานเทคโนโลยีวิศวกรรมและการจัดการยังไมสามารถสนองความตองการ
ของภาคอุต สาหกรรม รวมถึ งบุ คคลากรขาดความรูดา นภาษาและกฎหมายทํ าให ไม มีอํา นาจในการตอ รอง
เสียเปรียบดานการทําสัญญาการคา
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3.

แรงงาน: ปญหาดานแรงงานที่ยังไมไดมาตรฐานและปริมาณไมเพียงพอ รวมถึงการนําเขาแรงงานตางดาว
เพื่อมาทํางานซึ่งแรงงานไทยไมนิยมทํา จึงทําใหหางานยากและสงผลใหระยะหลังแรงงานตางดาวเหลานั้นได
ชักชวนเพื่อนเขามาทํางานในประเทศไทยมากขึ้น

4.

การผลิต: เนื่องดวยประเทศไทยยังไมไดเปนฐานการผลิตชิ้นสวนในภูมิภาคเอเชียอยางแทจริง ผูประกอบการ
(SMEs) ของไทยมักจะขาดเทคโนโลยีที่เปนแกนแท (Intrinsic Technology) ของตนเอง ยังตองพึ่งเทคโนโลยี
จากตางประเทศ ขาดการถายทอดเทคโนโลยีอยางจริงจัง นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพในการผลิตต่ํา เมื่อ
เที ยบกั บ Supplier ทั่ ว โลก การใช สิทธิ การผลิ ตจากตา งประเทศ ทํา ให ไม มี อิ สระในการขายและดั ดแปลง
รวมถึงการขาดเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีเฉพาะผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑสวนใหญไมมีการออกแบบ
เองเนื่องจาก Specification ถูกกําหนดมาจากคูคา

5.

การตลาด: ผูประกอบการ (SMEs) ของไทยสวนใหญมักเปนเพียงผูรับจางประกอบชิ้นสวนยานยนต ซึ่งขาด
การส ง เสริ ม ให มี การผลิ ต สิ น ค า ที่ ใ ช ชื่ อ เครื่ อ งหมายการค า ของตนเอง นอกจากนี้ ยั ง ขาดระบบข อ มู ลทาง
การตลาดและกลยุทธการตลาดเชิงรุก รวมถึงความสามารถในการเจาะหาตลาดใหมๆ

6.

การประสานความรวมมือระหวางรัฐ ผูประกอบการ และองคกรที่เกี่ยวของ: ขาดการเชื่อมโยงระหวาง
อุตสาหกรรมขนาดใหญกับอุตสาหกรรมชิ้นสวนและอุตสาหกรรมสนับสนุน รวมถึงการขาดระบบการสื่อสารที่ดี
ที่จะชวยเชื่อมโยงเครือขายระหวางอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและตางประเทศรวมทั้งแหลงวัตถุดิบ

7.

เงินทุน: ขาดแหลงเงินทุนและทักษะการจัดการของผูประกอบการ (SMEs) ของไทย

8.

กฎ ระเบียบ และนโยบายรัฐ: ขาดการสนับสนุนของภาครัฐในปจจัยสําคัญๆ อาทิ ดานการพัฒนาวัตถุดิบ
แรงงาน และเทคโนโลยี เชน การพัฒนา “ระบบการรับรองความสามารถของบุคคลากรหรือทรัพยากรบุคคลใน
อุตสาหกรรม” รวมถึงการจัดใหมีศูนยฝกอบรม Training the Trainers เปนตน ขาดการสนับสนุนเการพัฒนา
เพื่อเตรียมความพรอมของผูประกอบการ (SMEs) จากทางภาครัฐเพื่อรองรับการเปลี่ยน แปลงและมาตรการ
การกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีอากร (NTB’s) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

โดยสรุป ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
โครงสรางและกลไกการสงออกในแตละอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลักๆ ที่สําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทย
นั้นควรมุงเนนและยึดหลักการพัฒนาตามแนวความคิดในเรื่องของเศรษฐกิจใหม (New Economy) ซึ่งเปนแนวคิดที่มีการ
กลาวถึงกันอยางกวางขวางและเปนเปาหมายหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจของนานาประเทศทั่วโลกในขณะนี้ ประกอบ
กับขอตกลงในเวทีองคการการคาโลก (WTO) ที่มีการเปดเสรีโทรคมนาคมในป พ.ศ. 2549 ดังนั้นเศรษฐกิจใหมจึงเปน
เงื่อนไขที่เศรษฐกิจไทยตองมีการปรับตัวอยางรูเทาทัน ตองมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสมและรอบคอบ มี
การจั ดลํ า ดั บ ความสํ าคั ญของแนวทางการพัฒ นาทางด า นต า งๆ โดยเฉพาะดา นโครงสร า งพื้ น ฐานที่ สนั บ สนุ น และ
กอใหเกิดองคความรูและนวัตกรรมใหมๆ เพื่อเปนการลดการพึ่งพาการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ อยางไรก็ตาม
การปรับ ตัวเขา สูเศรษฐกิจใหม นี้ควรยึ ดหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง กล าวคือยึ ดหลักของทางสายกลาง ความ
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พอประมาณอยา งมี เหตุผลโดยพิจ ารณาถึง ขีด ความสามารถของผูป ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดยอ ม
(SMEs) ให อ ยู บนพื้ นฐานของความสมดุ ลพอดี มี ความเหมาะสม มีค วามยื ด หยุ น สามารถปรับ ให สอดคลอ งกั บ
สถานการณตางๆ ไดและใชความไดเปรียบที่มีอยู เชน องคความรูของภูมิปญญาทองถิ่นของคนไทยมาปรับใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด เพื่ อใหมีการจัดสรรทรัพยากรของประเทศอย างเหมาะสม ทั้งนี้กระบวนการดังกล าวตองอาศัยความ
รวมมือและการมีสวนรวมของทุกสวนของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชนควรเรงใหความสําคัญกับเศรษฐกิจใหมที่จะเกิดขึ้น
เมื่อพิจารณาขอเสนอแนะจากการศึกษาศักยภาพการแขงขัน โอกาสและขอจํากัด รวมถึงขอไดเปรียบและเสียเปรียบของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ภายใตการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจใหม หรือ New Economy นั้น
พบวามีความจําเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทยจะตองพัฒนาทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมสาขาสําคัญตอ
เศรษฐกิจของประเทศดังที่ไดทําการศึกษาในรายงานฉบับนี้ คือ ภาคอุตสาหกรรมอาหาร ภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ
และผลิ ตภั ณฑ ยางในขั้น ตา งๆ ภาคอุต สาหกรรมสิ่ง ทอและเครื่ องนุ งห ม ภาคอุ ตสาหกรรมอั ญ มณีและเครื่ องประดั บ
ภาคอุต สาหกรรมชิ้ นส วนอิเ ล็กทรอนิ กส และภาคอุต สาหกรรมชิ้น สว นยานยนต ดั งกลา วใหมี ขีด ความสามารถที่จ ะ
แขงขันในตลาดโลกได (Competitiveness) กฎระเบียบของรัฐรวมทั้งสภาพแวดลอมอื่นๆ จะตองเอื้ออํานวยตอการ
พัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาว (Flexibility) และตองพยายามหาหนทางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาวขางตนให
มีศักยภาพในการแขงขันในตลาดภายในประเทศและตางประเทศไดอยางยั่งยืน (Sustainability) ดังที่สรุปขอเสนอแนะใน
รายงานผลการศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาใชไดในทุกสาขาอุตสาหกรรมดังกลาวขางตนเพื่อใหมีความพรอมและ
สอดคลองกันในเรื่องการผลิตและการสงออก ตลอดรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพสินคา มาตรฐานการผลิต
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