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1. หลักการและเหตุผล 

เม่ือศึกษาบทบาทของผูประกอบการ (SMEs) ในภาคการคาระหวางประเทศจากรายงานสถานการณ 

SMEs ป 2548 และแนวโนมป 2549 พบวาในป 2548 ที่ผานมา ประเทศไทยมีมูลคาการสงออก     

รวมทั้งส้ิน 4,436,676.4 ลานบาท โดยเปนการสงออกจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวม

ทั้งส้ิน 1,371,379.3 ลานบาท ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 11.0 เม่ือเทียบกับป 2547 จะ

เห็นไดวา SMEs ไทยจากเดิมที่เปนการทําธุรกิจเพียงเพื่อขายในประเทศไดเร่ิมปรับเปล่ียนไป ทั้งนี้อาจ

เน่ืองจาก SMEs มีขีดความ สามารถที่เพ่ิมมากขึ้นจากในอดีต หรือเปนการปรับตัวเพื่อใหสามารถอยู

รอดในธุรกิจท่ีมีการแขงขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเร่ือยๆ 
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อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจํานวนผูสงออกท่ีเปน SMEs (ทั้งที่เปนผูสงออกอยางเดียว และเปนทั้งผู

สงออกและนําเขาดวย) มีจํานวนถึง 23,404 ราย (มากกวาผูประกอบการขนาดใหญถึง 13 เทา) และมี

จํานวน Transaction ถึง 874,837 คร้ัง มากกวาจํานวน Transaction ของผูประกอบการขนาดใหญถึง 

2 เทา แตยอดรวมของมูลคาการสงออกของ SMEs คิดเปนรอยละ 30.9 ของการสงออกท้ังหมดเทานั้น 

และสวนใหญเปนสินคาในกลุม Primary และ Labor Intensive ดังนั้นการศึกษาเพื่อทําความเขาใจถึง

โครงสราง และกลไกการสงออกของ SMEs จะทําใหเห็นถึงแนวทาง วิธีการประกอบธุรกิจของ SMEs 

ที่เปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้นซ่ึงจะเปนพื้นฐานท่ีสําคัญสําหรับการดําเนินการดานนโยบายเพ่ือใหความ

สนับสนุนหรือชวยเหลือ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสงออกตอไป 

 

2. ประเด็นปญหา 
 

การที่บทบาทของ SMEs ในภาคการคาระหวางประเทศอยูทามกลางการแขงขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น

ทุกขณะจากประเทศคูแขง และความตองการในแตละตลาดท่ีหลากหลายมากขึ้นเร่ือยๆ นั้น จําเปน

อยางย่ิงที่ประเทศไทยจะตองวางจุดยืนใหชัดเจนในตลาดการคา ในดานผลิตภัณฑที่มีรูปแบบทันสมัย 

คุณภาพดี ราคาเหมาะสม และตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว ขอไดเปรียบในอดีต

ของไทยตอประเทศคูแขง เชน การมีตนทุนวัตถุดิบและแรงงานที่ถูกไมสามารถจะใชไดอีกตอไป  

 

 ในการน้ี การศึกษาในคร้ังนี้มุงเนนเพื่อทําความเขาใจถึงโครงสราง และกลไกการสงออกของ SMEs 

เพื่อทราบถึงแนวทางการแกไขหรือปรับปรุงขอบกพรองหรือจุดดอย และสรางเสริมจุดเดนท่ีมีอยูใน

ดานตางๆ เชน บุคลากร คุณภาพและราคาของวัตถุดิบ การออกแบบ การผลิต การบริหารจัดการ 

การตลาด การใชเคร่ืองจักรและเทคโนโลยี และการสรางความเช่ือมโยงภายในอุตสาหกรรมใหเขมแข็ง

เพิ่มย่ิงขึ้น ภายใตแนวโนมเศรษฐกิจและกติกาการคาโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและ  รุนแรง 

รวมถึงการกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาการประกอบธุรกิจของ SMEs    ที่เปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น

ซึ่งจะเปนพื้นฐานท่ีสําคัญสําหรับการดําเนินการดานนโยบายเพ่ือใหความสนับสนุนหรือชวยเหลือ 

SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหผูประกอบการ SMEs สามารถกาวสูเวทีการคาโลกและสามารถ

แขงขันกับประเทศคูแขงที่สําคัญๆ เชน จีน และอินเดีย เปนตน 
 

ขอบเขตการศึกษาที่ทีมที่ปรึกษาจะมุงเนนและใหความสําคัญเปนพิเศษ ในกรอบขอตกลงและ

การวิเคราะหในภาพรวม  ซึ่งจะครอบคลุมเน้ือหาในสินคาสงออกที่สําคัญของ SMEs ดังนี้: 

กลุมที่ 1 : -  ขาว/ธัญพืช/ผัก-ผลไม 

กลุมที่ 2 : -  ยางธรรมชาติ / ผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ 

กลุมที่ 3 : -  อาหารทะเลแชแข็ง / ผลิตภัณฑเน้ือสัตวแปรรูป / ผลิตภณัฑอาหารสําเร็จรูป 
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กลุมที่ 4 : -  สินคากลุมแฟชั่น (ส่ิงทอ / เสื้อผา / อัญมณีและเครื่องประดับ) 

กลุมที่ 5 : -  ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส / ชิ้นสวนยานยนต 

 

3. วัตถุประสงคของโครงการ 
 

1. เพื่อศึกษาลักษณะโครงสรางสินคาและกลไกการสงออกของ SMEs เชน ลักษณะและ

สถานการณการสงออก ระบบการจัดหาหรือรวบรวมสินคาจากผูผลิต SMEs การหาชองทาง

การตลาด วิธีการเจาะตลาด และการจัดการดาน Logistics เปนตน 

2. เพ่ือศึกษาเครือขายพันธมิตรของ SMEs ดานการสงออกเพื่อใหทราบถึงความเชื่อมโยงระหวาง

หนวยธุรกิจ 

3. เพื่อวิเคราะหโอกาสและขอจํากัดระหวาง SMEs และ LEs 

4. เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการใหการสนับสนุน SMEs ดานการสงออก 

 

4. กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ 
 

1. ผูประกอบการ SMEs สงออก และ SMEs ที่มีแผนการจะทําธุรกิจระหวางประเทศสามารถ

ศึกษาขอมูลการศึกษาและการวิเคราะห และ/หรือแนวทางตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการ

วางแผนและการปฏิบัติการทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการ

แขงขันในการสงออกท่ีตองใชความเร็ว (Speed-Based Competition) ที่เขามาแทนท่ีการ

แขงขันในเชิงขนาด (Scale-Based Competition) ไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รวมถึง

การสามารถเขาถึงเครือขาย การสรางความเชื่อมโยง 

2. หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของในการกําหนดนโยบายหรือมาตรการสนับสนุนดานการสงออก

สามารถศึกษาขอมูลการศึกษาและการวิเคราะห และ/หรือแนวทางตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการ

กําหนดยุทธศาสตร นโยบาย มาตรการ หรือ โครงการเพื่อการผลักดัน และ/หรือการสนับสนุน 

ผูประกอบการ SMEs สงออก และ SMEs ที่มีแผนการจะทําธุรกิจระหวางประเทศท้ังใน

ปจจุบันและอนาคตสูระดับสากล 

 

5. พ้ืนที่โครงการ 
 

การศึกษาในคร้ังนี้ ทีมที่ปรึกษาจะพิจารณาและคัดเลือกจังหวัดหลัก จํานวน 1  จังหวัดในแตละภูมิภาคทั่ว

ประเทศไทยใหเปนเปาหมายหลักที่จะทําการศึกษาลักษณะโครงสรางสินคา และกลไกการสงออกของ  
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SMEs  ความเช่ือมโยงระหวางหนวยธุรกิจ รวมถึงประเด็นตางๆ ที่จะทําการศึกษาและทบทวนภายใต

โครงการนี้ โดยแบงกลุมภูมิภาค ดังนี้ 
 

1. ภาคเหนือ   จํานวน 1 จังหวัด 

2. ภาคกลาง   จํานวน 1 จังหวัด 

3. ภาคตะวันออก   จํานวน 1 จังหวัด 

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   จํานวน 1 จังหวัด 

5. ภาคใต   จํานวน 1 จังหวัด 

 

หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกจังหวัด คือ เนน หัวเมืองหลักของแตละภูมิภาค หรือ ความ

แข็งแกรงของอุตสาหกรรมที่มีสินคาสงออกที่สําคัญของ SMEs เปนหลัก 

 

6. จุดเดนของโครงการ 
 

เปนการสํารวจขอมูลจากผูประกอบการ SMEs สงออกในเชิงคุณภาพ เพื่อใหทราบถึงลักษณะ

โครงสรางสินคาและกลไกการสงออกของ SMEs ความเช่ือมโยงระหวางหนวยธุรกิจ ทําใหสามารถ

วิเคราะหโอกาสและขอจํากัดระหวางผูประกอบการ SMEs ผูสงออกกับผูสงออกรายใหญของประเทศ 

ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางในการดําเนินการที่เก่ียวของตอไปใน

การใหความสนับสนุน และสงเสริม SMEs ในดานการสงออก ใหสามารถแขงขันในตลาดโลกไดอยาง

ย่ังยืน 

 

7. แนวทางการดําเนินโครงการ 
 

1. ศึกษา และรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากผูประกอบการสงออกท่ีเปน SMEs และทําการสัมภาษณ

ในเชิงลึกจากผูประกอบการสงออก SMEs ที่เปนตัวแทนในสินคาสงออกที่สําคัญแตละประเภท 

2. วิเคราะหขอไดเปรียบ และเสียเปรียบระหวาง SMEs ผูสงออกกับผูประกอบการรายใหญ 

3. โอกาสในการขยายการสงออกของผูประกอบการ SMEs ของไทย 

4. จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสนับสนุน SMEs ในดานการสงออก 
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8. วิธีการศึกษา (Research and Consulting Methodology) 
 

ในการดําเนินงานโครงการท้ังหมดจะครอบคลุมระยะเวลา 4 เดือน โดยมีแนวทางและวิธีการวิจัย

ตลอดจนการใหคําปรึกษาโครงการ ดังนี้ 
 

8.1. การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิและจัดการศึกษาและวิเคราะหสถานภาพใน
ชั้นตน (Preliminary Study)  

 

ในการศึกษาและรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) และจัดการศึกษาและวิเคราะห

สถานภาพในช้ันตน (Preliminary Study) นั้นทางทีมท่ีปรึกษาจะมุงเนนศึกษา และทบทวนขอมูล

จากแหลงตางๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงขอมูลทุติยภูมิจากผูประกอบการสงออก

ที่เปน SMEs โดยการสํารวจและทบทวนจะจําแนกออกเปน 5 กลุมใหญ ที่คัดเลือกและกําหนด

ของ ผูประกอบการสงออก SMEs ในกลุมสินคาสงออกที่สําคัญของ SMEs ไดแก  
 

กลุมที่ 1 : -    ขาว/ธัญพืช/ผัก-ผลไม 

กลุมที่ 2 : -    ยางธรรมชาติ / ผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ 

กลุมที่ 3 : -   อาหารทะเลแชแข็ง / ผลิตภัณฑเน้ือสัตวแปรรูป / ผลิตภัณฑ  

                 อาหารสําเร็จรูป 

กลุมที่ 4 : -   สินคากลุมแฟชั่น (ส่ิงทอ / เสื้อผา / อัญมณีและเครื่องประดับ) 

กลุมที่ 5 : -   ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส / ช้ินสวนยานยนต 
 

ในสวนของประเด็นที่จะทําการทบทวนและศึกษาในชั้นตน มีดังนี้ 
 

 การสํารวจและวิเคราะหลักษณะโครงสรางสินคาและกลไกการสงออกของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของไทย SMEs และผูสงออกรายใหญ LEs ของ

ประเทศ 

 ศักยภาพและความตองการสงออกของกลุมผูประกอบการ SMEs 

 ความเช่ือมโยงระหวางหนวยธุรกิจ  

 ทิศทางและสถานการณการสงออก 

 ประเทศท่ีเปนคูแขงรายสําคัญของอุตสาหกรรมที่มีสินคาสงออกท่ีสําคัญของ SMEs 5 

กลุม ดังกลาวขางตน โดยมุงเนนศึกษาขอไดเปรียบ-เสียเปรียบ จุดเดน-จุดดอย ปญหา

และอุปสรรค รวมถึงแนวทางการสนับสนุนกลไกการสงออก 
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8.2. การประชุมกลุมยอยกับกลุมผูประกอบการไทย (SMEs) และผูเชี่ยวชาญ 
(Focus Group Discussion)   

 

 ภายหลังจากการศึกษาและวิเคราะหเอกสารตางๆ และไดทราบถึงลักษณะโครงสรางสินคาและ

กลไกการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของไทย และเพ่ือกําหนดกลุม

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และจากเครือขายของสมาคมการจัดการ

ธุรกิจแหงประเทศไทย รวมถึงการกําหนดแนวทางและการกําหนดกลยุทธสําหรับการดําเนิน

โครงการ อาทิ การออกแบบการวิจัย การรวบรวมขอมูล ฯลฯ ไดตรงกับกลุมเปาหมายอยางถูก

ทิศทางและแมนยํา 
 

 โดยทางทีมที่ปรึกษาไดกําหนดผูเขารวมประชุมกลุมยอยเปนเจาของ กิจการ SMEs หรือเจาหนาที่ที่

ดูและรับผิดชอบโดยตรงในหนวยงานเปาหมาย รวมถึงเจาหนาที่จากหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่

เก่ียวของ จํานวนผูเขารวมประชุมรวมทั้งส้ิน 10 - 12 ทาน  
 

ประเด็นหลักที่ครอบคลุมในการประชุมกลุมยอย มีดังนี้ 
 

 ตลาดปจจุบันของผูประกอบการ SMEs และตลาดเปาหมายในอนาคต (ทั้งในระยะส้ันและ

ระยะยาว) 

 การศึกษาถึงระบบการจัดหาหรือรวบรวมสินคาจากผูผลิต SMEs  

 การศึกษาการหาชองทางการตลาด วิธีการเจาะตลาด  

 การศึกษาการจัดการดาน Logistics ขององคกร  

 โอกาสและขอจํากัดระหวางผูประกอบการ SMEs และผูสงออกรายใหญ LEs ของประเทศ 

 ขอไดเปรียบ และเสียเปรียบระหวาง SMEs ผูสงออกกับผูประกอบการรายใหญ 

 การประชุมหารือเก่ียวกับศักยภาพและความตองการสงออกของกลุมผูประกอบการ SMEs 
 

8.3. การสํารวจขอมูลปฐมภูม ิ(Primary Sources) 

 การสัมภาษณเชิงลึกดวยวิธี Face-to-face (สําหรับพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) หรือ 

Telephone Interview (สําหรับนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) โดยการสัมภาษณจะเปน

การสัมภาษณเชิงลึกกับผูประกอบการ SMEs หรือเจาหนาที่ผูมีบทบาทหรือความรับผิดชอบโดยตรง

ในหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการสงออก รวมถึงเจาหนาที่จากหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เก่ียวของ 

โดยจํานวนที่สัมภาษณรวมทั้งส้ินประมาณ 20 ราย ตอกลุมเปาหมาย  (รวมเปน 60 ราย) ระยะเวลา

การสัมภาษณประมาณ 30-45 นาทีตอ 1 ราย โดยในแตละกลุมเปาหมายสําหรับการสัมภาษณ 

เชิงลึกจะประกอบดวย 3 กลุมหลัก ดังนี ้

8.3.1 กลุมธุรกจิสงออก (Traders)  อาท ิTrading Agency หรือ Trade 

Forwarder เปนตน โดยจําแนกออกเปน 5 กลุมใหญ ไดแก  



สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย 7 

กลุมที่ 1 : -  ขาว/ธัญพืช/ผัก-ผลไม 

กลุมที่ 2 : -  ยางธรรมชาติ / ผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ 

กลุมที่ 3 : -  อาหารทะเลแชแข็ง / ผลิตภัณฑเน้ือสัตวแปรรูป /  

                ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป 

กลุมที่ 4 : -  สินคากลุมแฟชั่น (ส่ิงทอ / เส้ือผา / อัญมณีและเคร่ืองประดับ) 

กลุมที่ 5 : -  ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส / ชิ้นสวนยานยนต 

 

8.3.2 กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมุงเนนการผลิตสําหรับ
ตลาดภายในประเทศและตางประเทศ (ที่มีประสบการณทางดานธุรกิจ

สงออก) โดยจําแนกออกเปน 5 กลุมใหญ ไดแก  

กลุมที่ 1 : -  ขาว/ธัญพืช/ผัก-ผลไม 

กลุมที่ 2 : -  ยางธรรมชาติ / ผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ 

กลุมที่ 3 : -  อาหารทะเลแชแข็ง / ผลิตภัณฑเน้ือสัตวแปรรูป /  

                ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป 

กลุมที่ 4 : -  สินคากลุมแฟชั่น (ส่ิงทอ / เส้ือผา / อัญมณีและเคร่ืองประดับ) 

กลุมที่ 5 : -  ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส / ชิ้นสวนยานยนต 

 

8.3.3 กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมุงเนนการผลิตสําหรับ
ตลาดภายในประเทศและตองการหาตลาดใหมในตางประเทศ 
(ผูประกอบการที่ยังไมมีประสบการณทางดานธุรกิจสงออก) โดยจําแนก

ออกเปน 5 กลุมใหญ ไดแก  

กลุมที่ 1 : -  ขาว/ธัญพืช/ผัก-ผลไม 

กลุมที่ 2 : -  ยางธรรมชาติ / ผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ 

กลุมที่ 3 : -  อาหารทะเลแชแข็ง / ผลิตภัณฑเน้ือสัตวแปรรูป /  

                ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป 

กลุมที่ 4 : -  สินคากลุมแฟชั่น (ส่ิงทอ / เส้ือผา / อัญมณีและคร่ืองประดับ) 

กลุมที่ 5 : -  ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส / ช้ินสวนยานยนต 
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8.4. การวิเคราะหโครงสรางและกลไกการสงออกของผูประกอบการ SMEs 
 

กําหนดเกณฑและวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในธุรกิจสงออก เปนพื้นฐานของการวิเคราะห

โครงสรางและกลไกการสงออก/วิธีการนําธุรกิจสงออก/ผลการดําเนินงานของผูสงออกของผูประกอบการ

ไทยในกลุมสินคาเปาหมาย/เกณฑมาตรฐาน/รวมถึงเอกสารประกอบการทําธุรกิจสงออก นอกจากนี้ ที่

ปรึกษาทําการรวบรวม สํารวจ และวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการประชุมกลุมยอย (Focus Group) เพื่อ

นํามาประมวลรวมกับขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหสถานภาพในชั้นตน (Preliminary Study) และการ

สัมภาษณเชิงลึก เพื่อใหทราบถึงประเด็นหลักๆ ดังตอไปนี้ 

(1) ลักษณะโครงสรางสินคาและกลไกการสงออก 

(2) การเชื่อมโยงและเครือขายพันธมิตรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ดาน

การสงออก 

(3) โอกาสและขอจํากัดระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  และผูประกอบการ

ขนาดใหญ (LEs) 

(4) ขอไดเปรียบและเสียเปรียบระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และ

ผูประกอบการขนาดใหญ (LEs) 

(5) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ดาน

การสงออก 

 

8.5. การเผยแพรผลการศึกษา 
 

ที่ปรึกษาเสนอชองทางและแนวทางท่ีเหมาะสมในการเผยแพรผลการศึกษาไป สูผูประกอบการ 

(SMEs) จํานวนไมนอยกวา 200 ราย โดยชองทางที่นําเสนอไมจํากัดเฉพาะกลุมของผูประกอบการ

แตยังรวมถึงระดับตําแหนงของผูบริหารหรือเจาหนาท่ีที่จะ ตองติดตอประสานงานดวย เพื่อให

ขอมูลที่จัดสงไดถูกนําไปใชอยางแทจริง 
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9. รายละเอียดการดําเนินการและระยะเวลาโครงการ 
 

 ผังไหลการดําเนินโครงการ 
 

ขั้นตอนที่ 1 :    การสํารวจขอมูลทุติยภูมแิละจากผูประกอบการ SMEs ใน 

DSS 

ขั้นตอนที่ 3 :   การนําเสนอรายงานข้ันตน (Inception Report) 

ขั้นตอนท่ี 5 :   การวิเคราะหประเด็นตางๆ จากการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ

และทุติยภูมิ รวมถึงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ขั้นตอนที่ 4 :   การจัดประชุมกลุมยอยผูประกอบการ SMEs และผูเชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนที่ 6 :   การออกแบบสอบถามสําหรับการสัมภาษณเชงิลึก 

ขั้นตอนที่ 2 :   การประมวลและวิเคราะหประเด็นสําคัญจากขอมูลทติุยภูมิ 

ขั้นตอนที่ 9 :   การวเิคราะหขอมูลเพื่อจัดเตรียมรายงานฉบับสมบูรณ 

ขั้นตอนที่ 7 :   การสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางผูประกอบการสงออก SMEs 

ขั้นตอนที่ 10 :   การนาํเสนอรายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 

ขั้นตอนที่ 8 :   การนําเสนอรายงานข้ันกลาง (Midterm Report) 
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 ผังข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 

 

เดือนที ่1 เดือนที ่2 เดือนที ่3 เดือนที ่4 
แผนการดําเนนิโครงการ W

1 
W
2 

W
3 

W
4 

W
1 

W
2 

W
3 

W
4 

W
1 

W
2 

W
3 

W
4 

W
1 

W
2 

W
3 

W
4 

1 
การสํารวจขอมูลทุติยภูมิและจากผูประกอบการ 

SMEs ใน DSS 
                                

2 
การประมวลและวิเคราะหประเด็นสําคัญๆ จาก

ขอมูลทุติยภูมิ 
                                

3 การนําเสนอรายงานขั้นตน (Inception Report) 
                                

4 
การจัดประชุมกลุมยอยผูประกอบการ SMEs และ

ผูเช่ียวชาญ 
                                

5 
การวิเคราะหประเด็นตางๆ จากการรวบรวมขอมูล

ปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมถึงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 
                                

6 การออกแบบสอบถามสําหรับการสัมภาษณเชิงลึก 
                                

7 
การสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางผูประกอบการการ

สงออก SMEs 
                                

8 การเสนอรายงานขั้นกลาง (Interim Report) 
                                

9 
การวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดเตรียมรายงานฉบับ

สมบูรณ 
                                

10 การเสนอรายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
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10. หนวยงานรวมดําเนินการ 
 

สวนวิจัยเชิงนโยบาย SMEs ฝายยุทธศาสตร SMEs มหภาค  

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

11. ผลท่ีมุงหวังจากโครงการ 
 

รายงานขอมูลเชิงคุณภาพเก่ียวกับลักษณะโครงสรางสินคาและกลไกการสงออกของผูประกอบการ 

SMEs ตลอดจนความเช่ือมโยงระหวางหนวยธุรกิจ ทําใหสามารถวิเคราะหโอกาส และขอจํากัด

ระหวางผูประกอบการ SMEs ผูสงออกกับ ผูสงออกรายใหญของประเทศ 

 

12. ตัวช้ีวัดความสําเรจ็โครงการ 
 

1. นําเสนอรายงานการสํารวจเร่ืองลักษณะโครงสรางสินคาและกลไกการสงออกของ SMEs  

2. มีการเผยแพรผลการศึกษาไปยัง SMEs ไมนอยกวา 200 ราย 

 

13. ระยะเวลาในการดาํเนินโครงการ 
 

การศึกษาวิจัยตลอดจนการใหคําปรึกษาโครงการทั้งหมดจะครอบคลุมระยะเวลา 4 เดือน นับจากวัน

ลงนามในสัญญา 

 

14. การรายงานความกาวหนาโครงการ 
 

ทางสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย จัดเตรียมการสรุปและรายงานผลการศึกษาตลอดระยะโครงการดังนี้ 

 จัดใหมีการสรุปรายงานผลและแสดงถึงผลสําเร็จท่ีไดรับในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

 จัดทําสรุปรายงานและการนําเสนอรายงานข้ันตน (Inception Report)  จํานวน 20 ชุด โดย

รายงานฉบับนี้จะประกอบดวยการประมวลวิเคราะหประเด็นสําคัญๆ เชน 

o การสํารวจและวิเคราะหลักษณะโครงสรางสินคาและกลไกการสงออกของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม (SMEs) ของไทย SMEs และผูสงออกรายใหญ LEs ของประเทศ 

o ศักยภาพและความตองการสงออกของกลุมผูประกอบการ SMEs 

o ความเช่ือมโยงระหวางหนวยธุรกิจ  

o ทิศทางและสถานการณการสงออก 

o ประเทศท่ีเปนคูแขงรายสําคัญของอุตสาหกรรมที่มีสินคาสงออกที่สําคัญของ SMEs 5 

กลุม ดังกลาวขางตน  โดยมุงเนนศึกษาขอไดเปรียบ-เสียเปรียบ จุดเดน-จุดดอย ปญหา

และอุปสรรค รวมถึงแนวทางการสนับสนุนกลไกการสงออก 
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 จัดทําสรุปรายงานและการนําเสนอรายงานขั้นกลางโครงการ (Midterm Report) จํานวน 20 ชุด 

โดยรายงานฉบับนี้จะประกอบดวยการประมวลวิเคราะหประเด็นสําคัญๆ เชน 

o ตลาดปจจุบันของผูประกอบการ SMEs และตลาดเปาหมายในอนาคต (ทั้งในระยะส้ัน

และระยะยาว) 

o การศึกษาถึงระบบการจัดหาหรือรวบรวมสินคาจากผูผลิต SMEs 

o การศึกษาการหาชองทางการตลาด วิธีการเจาะตลาด 

o การศึกษาการจัดการดาน Logistics ขององคกร  

o โอกาสและขอจํากัดระหวางผูประกอบการ SMEs และผูสงออกรายใหญ LEs ของประเทศ 

o ขอไดเปรียบ และเสียเปรียบระหวาง SMEs ผูสงออกกับผูประกอบการรายใหญ 

o การประชุมหารือเก่ียวกับศักยภาพและความตองการสงออกของกลุมผูประกอบการ SMEs 

 จัดทําสรุปรายงานและการนําเสนอรายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) พรอม CD จํานวน 

50 ชุด ประกอบดวยรายงานสรุปสําหรับผูบริหารและรายงานฉบับสมบูรณ (ภาษาไทย) และ 

CD ขอมูลเบื้องตนที่ใชในการวิเคราะห จํานวน 5 ชุด โดยรายงานฉบับนี้จะประกอบดวยขอมูล

ที่สรุปประมวลและวิเคราะหประเด็นสําคัญๆ เชน 

o สรุปลักษณะโครงสรางสินคาและกลไกการสงออก 

o สรุปรายงานการเชื่อมโยงและเครือขายพันธมิตรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) ดานการสงออก 

o สรุปโอกาสและขอจํากัดระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(SMEs)  และ

ผูประกอบการขนาดใหญ (LEs) 

o สรุปขอไดเปรียบและเสียเปรียบระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

และผูประกอบการขนาดใหญ (LEs) 

o สรุปขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) ดานการสงออก 

 การเผยแพรขอมูลที่ไดจากการศึกษาใหแกผูประกอบการไทย  โดยทางสมาคมฯ จะทําการเผยแพร

ขอมูลที่ไดจากการศึกษาในคร้ังนี้ใหแกผูประกอบการไทย SMEs จํานวนไมนอยกวา 200 ราย ดังนี้ 

o Web Site:  นําเสนอขอมูลรายงานฉบับสมบูรณ  ผานทางเว็บไซตหลักๆ ดังนี้ 

- เว็บไซตของ สสว. 

- เว็บไซตของ TMA 

- เว็บไซตของหอการคาไทย 

- เว็บไซตของพันธมิตรอื่นๆ  

o เอกสารส่ิงพิมพ  :  สรุปรายงานการเชื่อมโยงและเครือขายพันธมิตรของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ดานการสงออก ผานทาง Newsletter ของทาง

สมาคมฯ เพื่อเผยแพรขอมูลในสมาชิกและเครือขาย จํานวน 2,200 ราย 
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บทท่ี 2 
ทิศทางและสถานการณการสงออก 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

1. สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มีนาคม) พ.ศ. 2550 

   

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกมีทิศทางชะลอลงจากไตรมาสกอน  เนื่องจากภาคบริการที่ชะลอตัวเศรษฐกิจ

กลุมประเทศสหภาพยุโรปมีแนวโนมขยายตัวดีขึ้นจากอุปสงคภายในกลุมประเทศสหภาพยุโรป  

ขณะท่ีเศรษฐกิจเอเชียยังมีการขยายตัว    โดยเฉพาะอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนซึ่งใน

ไตรมาสที่  1 ป 2550  GDP  ขยายตัวรอยละ  11.1  อยางไรก็ตามรัฐบาลจีนมีนโยบายลดความ

รอนแรงทางเศรษฐกิจ  ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ  มีแนวโนมชะลอลง 
 

สําหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 4 ของป 2549 มีการขยายตัวในอัตราท่ีชะลอลงจากไตรมาสที่ผาน

มาและไตรมาสเดียวกันของป 2548 โดยเปนการชะลอตัวลงในการลงทุน การใชจายเพื่อการอุปโภค

บริโภคของครัวเรือน และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดวา

เศรษฐกิจไทยป 2550 จะขยายตัวรอยละ 4.0 – 5.0 โดยมีขอจํากัดดานการสงออก เน่ืองจากเศรษฐกิจ

โลกชะลอตัว และการลงทุนที่ยังไมฟนตัวเต็มที่ 
 

ภาคอุตสาหกรรมไทยในไตรมาสที่ 1 ของป 2550 ตัวชี้วัดตางๆ สวนใหญมีการขยายตัวที่ชะลอลงจาก

ไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของป 2549 เชน อัตราการใชกําลังการผลิต ที่จัดทําโดย

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรม 53 กลุม ตามการจัดประเภทอุตสาหกรรม

มาตรฐานสากล (ISIC) ในระดับ 4 หลัก การลงทุนภาคเอกชน การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค 

รวมท้ังดัชนีความเช่ือม่ันธุรกิจและผูบริโภค ดัชนีความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรมก็ปรับตัวลดลงจาก

ไตรมาสที่ผานมาและไตรมาสเดียวกันของป 2549 เชนกัน 

 

เนื้อหารายงาน 
1. สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
2. สถานการณการแขงขันในตลาดโลก 
3. ความสามารถในการแขงขันประจําป 2549 ของ IMD 
4. ทิศทางและสถานการณการสงออกของอุตสาหกรรมในแตละสาขา 
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สวนสถานการณการสงออกในระยะ 3 เดือนแรกของป 2550 มีมูลคา 34,824.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 18.2  คิดเปนรอยละ 23.86 ของ  เปาหมายการสงออก  (สัดสวนการสงออกไตรมาส

แรกเฉล่ียของป 2547 – 2549  เทากับรอยละ 22.88)  

 

ดานการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสุทธิในชวงไตรมาสที่ 1 ของป 2550 จากขอมูลเบื้องตนของ

ธนาคารแหงประเทศไทย การลงทุนสุทธิในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ มีมูลคารวม 54,716 ลาน

บาท ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของปกอนรอยละ -34.26 โดยในเดือนมกราคมมีมูลคาการลงทุนสุทธิ 

22,147 ลานบาท และเดือนกุมภาพันธ 32,569 ลานบาท สําหรับการลงทุนที่ไดรับอนุมัติการสงเสริม

การลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) พบวา ในชวงไตรมาสที่ 1 ของป 2550 

การลงทุนที่ไดรับอนุมัติการสงเสริมการลงทุนจาก BOI มีจํานวนท้ังส้ิน 349 โครงการ ขยายตัวรอยละ 

5.4 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน และมีเงินลงทุน 176,000 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 65.7 

เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน โดยเปนโครงการที่ลงทุนจากตางประเทศ 100 % จํานวน 

123 โครงการ คิดเปนเงินลงทุน 58,700 ลานบาท เปนโครงการรวมทุนระหวางไทยและตางประเทศ 

101 โครงการ เปนเงินลงทุน 68,900 ลานบาท 

 

2. สถานการณการแขงขันในตลาดโลก 
 

ในทามกลางการแขงขันทางการคาระหวางประเทศท่ีทวีความเขมขนย่ิงขึ้นทุกขณะ อันเน่ืองมาจาก

นโยบายการพัฒนาและสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจของแตละประเทศ ซึ่งการแขงขันนั้นมีพื้นฐาน

อยูที่แตละประเทศจะมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage ) ดานโครงสราง

พื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Infrastructure) ความอุดมสมบูรณของปจจัยการผลิต (Factor Abundance)  

ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ ความสามารถในการจัดการ (Management) การวิจัยและพัฒนาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (R&D on Science and Technology)   ตลาดทุน (Finance) ทรัพยากร

บุคคล (People) และส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐาน (Facilities)  มากนอยเปนสําคัญ  

 
ฉะนั้นการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการแขงขันทางการคาระหวางประเทศของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย จึงตองดําเนินการรักษาและสรางความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการแขงขัน

แกภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยมุงเนนไปที่การพัฒนาและยกระดับศักยภาพการผลิตและการ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
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3. ความสามารถในการแขงขันประจําป 2549 ของ IMD 
 

3.1. อันดับความสามารถในการแขงขัน 
 

3.1.1 อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวม  การจัดอันดับของประเทศและกลุม
เศรษฐกิจตาง ๆ  ทั่วโลกรวม 61 กลุม โดยประเทศหรือกลุมเศรษฐกิจท่ีไดรับการ
จัดลําดับใหมีความสามารถในการแขงขันสูงสุด 5 ลําดับแรก  คือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ฮองกง  สิงคโปร  ไอซแลนด และเดนมารก ตามลําดับ (4 ลําดับแรกไม
มีการเปลี่ยนแปลง)  สําหรับประเทศกลุมอาเซียน จํานวน  5 ประเทศ นอกจาก
ประเทศสิงคโปรที่ไดรับการจัดลําดับอยูที่ลําดับ 3 นั้น  อีก 4 ประเทศ คือ มาเลเซีย 
ประเทศไทย ฟลิปปนส  และอินโดนีเซีย  ไดรับการจัดลําดับอยูที่ลําดับ 23,32,49 
และ 60  ตามลําดับ 

 
3.1.2 ขอสังเกตโดยเปรียบเทียบกับกลุมประเทศเอเชีย-แปซิฟก  จากการเปรียบเทียบ

กลุมประเทศเอเชีย-แปซิฟก 15 ประเทศ พบวาขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศไทยถูกปรับลดลงจากอันดับ 8 ในป 2548 มาอยูอันดับ 10 ของกลุมฮองกง
และสิงคโปรยังคงรักษาอันดับ 1 และ 2 ของกลุมไวไดเชนเดียวกับปที่แลว  ในขณะที่
จีนปรับตัวดีขึ้น จากอันดับที่ 11 ของกลุมในป 2548 มาอยูที่อันดับที่ 6 ในป 2549 
อินเดียปรับตัวดีขึ้นมาก  เชนเดียวกัน โดยปรับขึ้นจากอันดับ 12 ของกลุมในป 2548 
มาอยูที่ 9 ในปนี้ 

 
3.1.3 สถานภาพการแขงขันของประเทศไทย 
 

ในป 2549 ประเทศไทยถูกลดอันดับจาก 27 ในป 2548 มาอยูที่ 32 ซึ่งเม่ือพิจารณาปจจัยหลัก 4  

กลุมพบวา 
 

1)  สมรรถนะเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นมาตลอดในชวง 3 ปที่ผานมา แตในป 2549 ลดลงมา
อยูที่อันดับ 21  

2) ประสิทธิภาพภาครัฐบาลตกจากอันดับ 14 ในป 2548 มาอยูที่ 21 ในป 2549 
3) ประสิทธิภาพภาคธุรกิจยังคงอยูในอันดับเดียวกับป 2548 คือ อันดับ 28  
4)  โครงสรางพื้นฐานซ่ึงเปนจุดออนและปจจัยถวงความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศมาโดยตลอด   ถูกปรับลดลงอีกจากอันดับท่ี 47 ในป 2548 มาอยูที่
อันดับ 48 ในป 2549 
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ตัวชี้วัด หนวยงานหลักที่เกี่ยวของ 
 
1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 

- การลงทุนในหลักทรัพย (ทรัพยสิน) (58) 

- GDP ตอหัว $US (54) 

- GDP (PPP) ตอหัว $US (51) 

- การลงทุนในหลักทรัพย (หนี้สิน) (50) 

- การลงทุนโดยตรงในตางประเทศ $US (48) 
 

 
กระทรวงการคลัง 
 
 
กระทรวงการคลัง 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

 

 
2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ 

- การเขาถือครองธุรกิจในประเทศของนักลงทุน

ตางประเทศ ยังไมเปดเสรี (56) จากผลสํารวจ 

- การควบคุมราคา (55) ผลสํารวจ 

- ความโปรงใสของนโยบายรัฐบาล (52) จากผลสํารวจ 

- กฎระเบียบการแขงขัน (50) จากผลสํารวจ 

- ความไมม่ันคงทางการเมือง (50) จากผลสํารวจ 

 

 
กระทรวงพาณิชย 
 
กระทรวงพาณิชย 

 
กระทรวงพาณิชย 

 

 
3. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ 

- ผลิตภาพแรงงานรวม (PPP)  (56) 

- อัตราเพ่ิมดัชนีตลาดหลักทรัพย (53) 

- ความเส่ียงในการลงทุน (47) 

- มาตรฐานของธุรกิจ SME (47) จากผลสํารวจ 

- ทักษะทางการเงิน (47)  จากผลสํารวจ 

 
กระทรวงแรงงาน,  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ  ลงทุน 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 

 กระทรวงการคลัง 

 
 
4. โครงสรางพ้ืนฐาน 

- คาใชจายดานสาธารณสุข ตอ GDP  (59) 

- คาใชจายดาน R&D ตอ GDP (58) 

- จํานวนคนไขในตอแพทยและพยาบาล (57) 

- คาใชจายดาน  R&D ในภาคธุรกิจ ตอ GDP (55) 

- จํานวนผูใชอินเตอรเน็ต (53)  

 

 
กระทรวงสาธารณสุข 

 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 กระทรวงสาธารณสุข 

 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  
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4.2. ขอวิเคราะห 
 

4.2.1 อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยที่ลดลงหลายอันดับในปนี้  
นอกจากปญหาราคานํ้ามันท่ีทําใหระดับราคาและคาครองชีพสูงขึ้นตามไปดวยแลว  
สวนหนึ่งเปนเพราะประเทศไทยยังไมสามารถแกจุดออนท่ีสะสมมานานได เชน ผลิต
ภาพ ทักษะ และการวิจัยและพัฒนาอยูในระดับตํ่า  การนําเขาสินคาทุนที่มีมูลคาสูง   
และโครงสรางเศรษฐกิจที่ไมยึดหยุน  ขณะที่ปจจัยสนับสนุน เชน โครงสรางพื้นฐาน 
และประสิทธิภาพภาครัฐ ยังคงเปนจุดออน  จึงจําเปนตองเรงแกไขปญหาดังกลาว 

 

4.2.2 นอกจากจุดออนภายในประเทศแลวไทยยังตองเผชิญกับความเส่ียงจากปจจัย
ภายนอก เชน การขาดดุลงบประมาณของสหรัฐฯ  ซึ่งจะสงผลตอเศรษฐกิจโลก  
ความตองการวัตถุดิบจํานวนมากของอินเดียและจีน   ซึ่งจะสงผลใหราคาวัตถุดิบ 
สินคา  และพลังงานสูงขึ้น แรงงานฝมือคาจางถูกจากตางประเทศ  และการเกิดขึ้น
ของตลาด  ใหม ๆ  ในเอเชีย รัสเซีย และประเทศในแถบละตินอเมริกา  รวมถึงแอฟ
ริกา  ซึ่งเปนทั้งคูแขงและคูคา 

 

4.2.3 ประเทศไทยจะตองเผชิญความทาทายอันไดแก การปฏิรูปโครงสรางการสงออกและ
นําเขา   การพัฒนาความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม  การพัฒนา
คุณภาพแรงงานใหตรงตามความตองการของภาคอุตสาหกรรมที่มีการเปล่ียนแปลง
อยูตลอดการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานเพื่อลดการพึ่งพาการนําเขา
พลังงาน  และการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ เพื่อรักษาและพัฒนาอันดับ
ความสามารถในการแขงขันของไทย  ซึ่งหนวยงานที่เก่ียว ของควรจะเรงปรับตัว เพ่ือ
มิใหปญหาฝงรากลึกและสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  ทั้งนี้ การ
รักษาหรือพัฒนาอันดับความสามารถในการแขงขัน มีปจจัยท่ีตองใหความ สําคัญ
ปลายประการ  ซึ่งเปนจุดออนของประเทศไทยมาโดยตลอด  ไดแก สภาพแวดลอม
ทางกฎหมาย  การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานการลงทุนในการศึกษา และผลิตภาพ
แรงงาน 

 
4.2.4 รายงานของ IMD  สรุปวาการมีทัศนคติที่ดีเปนส่ิงสําคัญ  และตองต้ังอยูบนรากฐาน

ของความเขาใจและตระหนักในความสําคัญและจําเปนของความสามารถในการ
แขงขันในยุคโลกาภิวัฒน  ดังนั้น การปรับตัวจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดย
ความสามารถในการแขงขันมีเปาหมายสูงสุดอยูที่การยกระดับการพัฒนาที่มุงสู
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของประชากรสวนใหญในประเทศ 

 
4.2.5 กระบวนการปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันตองการการกําหนด

ทิศทางเชิงยุทธศาสตรและการขับเคลื่อน ผานแผนงาน/โครงการ/มาตรการ  โดยมี
กระบวนการการตัดสินใจที่ ต้ังอยูบนระบบขอมูลท่ีสมบูรณและทันสมัยสําหรับ
หนวยงานที่เก่ียวของท้ังภาครัฐ เอกชนและประชาชนในวงกวาง 

 
4.2.6 การจัดใหมีระบบขอมูลที่จําเปนเปนประเด็นที่ตองใหความสําคัญ  รวมท้ังสงเสริมใหมีการ

เช่ือมโยงระบบขอมูลท่ีจัดทําโดยสวนตาง ๆ   เพื่อใหมีการแลกเปล่ียนและเชื่อมโยงเพื่อการใช
ประโยชน และลดความซํ้าซอนที่ไมจําเปน 
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4.3. ขอวิเคราะหการสงออก-นําเขาสินคาระหวางไทย-จีน ไทย-อินเดีย ไทย-ออสเตรเลีย และ
ไทย-นิวซีแลนดภายหลังการจัดทํา FTA 

 
 ตามที่กระทรวงพาณิชยรายงานการสงออก-นําเขาสินคาระหวางไทย-จีน ไทย-อินเดีย ไทย-

ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนดภายหลังการจัดทํา FTA  ดังนี้ 
 

รายการ สาระสําคัญ 

สงออก 
(ลานบาท) 

นําเขา 
(ลานบาท) 

1. ภาพรวม 

609,063.59 618,061.18 

 

มูลคาการคารวมระหวางไทยกับ จีน 
อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด
ภายใตขอตกลง  FTA (ต.ค. 2546 – 
พ.ค. 2549) สินคาสงออกที่ พณ. ได
ออกหนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคามี
มูลคารวม 195,461.95  ลานบาท 

ระยะเวลา 
 

สงออก 
(ลานบาท) 

นําเขา 
(ลานบาท) 

ดุลการคา 
(ลานบาท) 

ต.ค. 46 – พ.ค. 49 382,938.55 419,171.82 -36,233.27 

ต.ค. 45 – พ.ค. 48 291,278.47 353,720.98 -62,442.51 

% เพิ่ม/ลด +31% +19% +42% 

2. ไทย-จีน 

 
-   ภายใตขอตกลง FTA ไทยเปนฝายขาดดุลการคามูลคา 36,233.27 ลานบาท  
    อยางไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปกอนหนา ไทยขาดดุล     
    ลดลงรอยละ 42  
-   สินคาสงออกที่มีมูลคามากที่สุดคือ เคร่ืองประมวลผลขอมูลฯ 
-   สินคานําเขาที่มีมูลคามากที่สุดคือ สวนประกอบและอุปกรณเคร่ืองจักร 

 
ระยะเวลา สงออก 

(ลานบาท) 
นําเขา 

(ลานบาท) 
ดุลการคา 
(ลานบาท) 

ก.ย. 47 – พ.ค. 49 20,518.53 5,903.52 +14,615.01 

ก.ย. 46 – พ.ค. 48 11,531.12 4,968.94 +6,562.18 

3. ไทย-อินเดีย 

% เพิ่ม/ลด +78% +19% +123% 
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รายการ สาระสําคัญ 

 

-  ภายใตขอตกลง FTA ไทยเปนฝายไดดุลการคามูลคา 14,615.01 ลานบาท เม่ือ 
   เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปกอนหนา ไดดุลเพิ่มขึ้นรอยละ 123 
-  สินคาสงออกที่มีมูลคามากที่สุดคือ เคร่ืองรับโทรทัศนสี  
-  สินคานําเขาที่มีมูลคามากที่สุดคือ กระปุกเกียร 
 

ระยะเวลา สงออก 
(ลานบาท) 

นําเขา 
(ลานบาท) 

ดุลการคา 
  (ลานบาท) 

ม.ค. 48– พ.ค. 49 186,953.96 183,453.62 +3,500.34 

ม.ค. 47– พ.ค. 48 143,892.69 145,425.13 -1,532.44 

% เพิ่ม/ลด +30% +26% +328% 

4. ไทย-   
    ออสเตรเลีย 

 
-  ภายใตขอตกลง FTA ไทยเปนฝายไดดุลการคามูลคา 3,500.34 ลานบาท เม่ือ  
   เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปกอนหนา ไทยไดดุลเพิ่มขึ้นรอยละ 328  
-  สินคาสงออกที่มีมูลคามากที่สุดคือ  ยานยนตสําหรับขนสงของ  
-  สินคานําเขาที่มีมูลคามากที่สุดคือ ทองคํา 
 

ระยะเวลา สงออก 
(ลานบาท) 

นําเขา 
(ลานบาท) 

ดุลการคา 
(ลานบาท) 

ก.ค. 48– พ.ค. 49 18,652.55 9,532.22 +9,120.33 

ก.ค. 47– พ.ค. 48 15,403.05 8,633.93 +6,769.12 

% เพิ่ม/ลด +21% +10% +35% 

5. ไทย- 
นิวซีแลนด 

 

-  ภายใตขอตกลง FTA ไทยเปนฝายไดดุลการคามูลคา 9,120.33 ลานบาท  เม่ือ  
   เปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปกอนหนา ไทยไดดุลเพิ่มขึ้นรอยละ 35  
-  สินคาสงออกที่มีมูลคามากที่สุดคือ  ยานยนตสําหรับขนสงของ น้ํามัน  
   ปโตรเลียมดิบและน้ํามันที่ไดจากแรบิทูมินัส 
-  สินคานําเขาที่มีมูลคามากที่สุดคือ นมและครีมที่ทําใหเขมขนหรือเติมสารให  
   ความหวาน 
 

 

หมายเหตุ:   ขอตกลง FTA ไทย-จีน มีผลบังคับใชต้ังแต 1 ต.ค. 2546 ไทย-อินเดีย ต้ังแต 1 ก.ย. 2547          

                     ไทย-ออสเตรเลีย ต้ังแต 1 ม.ค. 2548 และไทย-นิวซีแลนด ต้ังแต 1 ก.ค. 2548 
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4. ทิศทางและสถานการณการสงออกของอุตสาหกรรมในแตละ
สาขา 

 
 

4.1. ทิศทางและสถานการณการสงออก :  อุตสาหกรรมอาหาร 
 

ไตรมาสท่ี 1 ป 2550 ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร (ไมรวมนํ้าตาล)  มีการผลิต

ลดลงจากไตรมาสกอนรอยละ 1.8 และลดลงจากชวงเดียวกันของป 2549 รอยละ 1.5 

(ตารางท่ี 2.1 และ 2.2)  โดยไดรับผล กระทบจากปญหาตางๆ ที่สงผลตอการผลิต  

การบริโภค และการสงออก เชน ปญหาการแข็งคาของคาเงินบาท ปญหาการเพิ่มขึ้นของ

ราคานํ้ามันที่ทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคาขนสง ปญหาการขาดแคลนแรงงาน

และปญหาแรงงานตางดาว และการขาดแคลนวัตถุดิบจากภัยธรรมชาติ  รวมถึงการประกาศ

ติดฉลากสินคารูปแบบใหมๆ ของประเทศผูนําเขา การบังคับใชมาตรฐานสุขอนามัยและ

สวัสดิภาพสัตวของสหภาพยุโรป และการพิจารณาหามนําเขากุงจากประเทศตางๆ ของ

ออสเตรเลียจากการตรวจพบเชื้อไวรัส ซึ่งจะกําหนดเปนระเบียบปฏิบัติเพื่อตรวจสอบกอน

อนุญาตนําเขา อยางไรก็ตามมีปจจัยบวกท่ีสงผลดีตอการผลิตเพื่อสงออกของไทย ไดแก การ

ที่สหรัฐฯ อนุมัติใหนําเขาผลไมสดจากประเทศไทย  และขาวการแพรระบาดของเชื้อวัวบาใน

สหรัฐ และไขหวัดนกในอินโดนีเซียและรัสเซีย เปนตน  สําหรับภาวะการผลิตในแตละกลุม 

สรุปได ดังนี้ 

 

อุตสาหกรรมปศุสัตว  แมวาสถานการณการระบาดของโรคไขหวัดนกในประเทศและ

ตางประเทศไดเร่ิมคล่ีคลาย แตการท่ีสหภาพยุโรปไดเปล่ียน แปลงปริมาณและอัตราภาษีโควตา

นําเขาสินคาไก โดยเฉพาะไกสดแชเย็นแชแข็ง ทําใหปริมาณการผลิตสินคาดังกลาวลดลงจากป

กอนและไตรมาสกอนรอยละ 4.4 และ 3.0 ตามลําดับ สงผลตอภาพรวมการผลิตของกลุมปศุสัตว

ในไตรมาสที่ 1 ลดลงจากปกอนรอยละ 4.1 และไตรมาสกอนรอยละ 3.0 อยางไรก็ตามการแปรรูป

เปนผลิตภัณฑที่พรอมบริโภคมีการขยายตัวตามแนวโนมของตลาดสงออกท่ีหันมานําเขา 

ไกแปรรูปมากขึ้น และจากโอกาสการเปดตลาดตามขอตกลง FTA กับประเทศตางๆ ทําให 

อัตราภาษีของไกแปรรูปมีแนวโนมการลดลงไดเร็วกวาไกสดแชเย็นแชแข็ง 

 

อุตสาหกรรมผักผลไมแปรรูป  มีการผลิตเพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนรอยละ 13.8 แตลดลง

จากปกอนรอยละ 12.1 โดยสินคาสําคัญ คือ สับปะรดกระปองมีการผลิตลดลงจากไตรมาส

กอนและปกอน  รอยละ 10.0 และ 29.4 ตามลําดับ เน่ืองจากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในป

กอน ทําใหระดับราคาลดลง เกษตรกรบางสวนจึงหันไปปลูกพืชผักอื่นๆ ทดแทน สงผลให

ปริมาณผลผลิตในชวงฤดูกาลของป 2550 ลดลง  ประกอบกับคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้น ทําให
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มีการชะลอคําส่ังซื้อจากตางประเทศ  สวนการผลิตน้ําผักและผลไมมีขยายตัวเพิ่มขึ้น เพ่ือใช

เปนสวนประกอบในเคร่ืองด่ืม เพ่ือการดูแลสุขภาพท่ีกําลังไดรับความนิยมจากทั้งในประเทศ

และตางประเทศ อยางสูง โดยเฉพาะนํ้าผักและผลไมพรอมด่ืมและนมเปร้ียว รสผักและ

ผลไมตางๆ  

 

อุตสาหกรรมน้ําตาลทรายและผลิตภัณฑ และธัญพืชและแปง    มีการผลิตเพิ่มขึ้นเม่ือ

เทียบกับปกอนรอยละ 18.9 และ 3.4 ตามลําดับ เนื่อง จากวัตถุดิบมีปริมาณเพิ่มขึ้น 

โดยเฉพาะนํ้าตาลทรายมีปริมาณออยเขาโรงงานเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปกอน เน่ืองจากมีการ

ปรับราคาในประเทศขึ้นตามตนทุนการผลิต จูงใจใหเกษตรกรหันมาปลูกออยเพิ่มขึ้น  สวน

มันสําปะหลังมีการขยายพ้ืนที่ปลูกทั้งในเขตพ้ืนที่เดิมและพื้นที่ใหมตามนโยบายสงเสริม 

การผลิตพลังงานทดแทนจากพืช เชน เอทานอล และไบโอดีเซล ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น สงผล

ตอการผลิตผลิตภัณฑมันสําปะหลังเพิ่มขึ้น เชน แปงมันสําปะหลัง ผลิตเพิ่มขึ้นจากปกอน

รอยละ 4.2 

 

อุตสาหกรรมประมง  มีปจจัยสําคัญภายนอกที่สงผลตอการผลิตในชวงไตรมาส ที่ 1 คือ 

การท่ีออสเตรเลียอยูระหวางพิจารณาประกาศหามนําเขา กุงจากตางประเทศ เน่ืองจาก

ตรวจพบเช้ือไวรัสในกุงนําเขา การที่สหรัฐฯ ยังคงเรียกเก็บภาษีทุมตลาดสินคากุง และให 

ผูสงออกตองวางหลักทรัพยคํ้าประกันในมูลคากุงรอยละ 100  ซึ่งขณะนี้อยูระหวางรอผล

การพิจารณาของ WTO เน่ืองจากเปนการเรียกเก็บภาษีซ้ําซอน รวมถึงภาวะราคานํ้ามันที่

ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหเรือประมงไมสามารถออกทะเลได สงผลตอปริมาณสัตวน้ํา

ที่เขาสูตลาดลดลง และสงผลใหภาพรวมของกลุมมีการผลิตลดลงจากปกอนรอยละ 14.2 

จากการผลิตกุงสดแชเย็นแชแข็งลดลง รอยละ 9.7 และปลาทูนากระปองลดลงรอยละ 19.4 

 

การผลิตสินคาในอุตสาหกรรมอื่นๆ  ไดแก หมวดผลิตภัณฑนม และอาหารสัตว มีการ

ผลิตเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เล็กนอย คือ รอยละ 0.2  และ 0.3 

ตามลําดับ สวนหนึ่งไดรับผลดีจากคาเงินบาทแข็งคาขึ้น ทําใหตนทุนการนําเขาวัตถุดิบลดลง  

นอกจากนี้ผลิตภัณฑบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป มีการผลิตลดลงจากปกอนรอยละ 10.9  สวนหนึ่ง

ไดรับกระทบจากการปรับตัวลดลงของราคาเนื้อสัตวทําใหมีการบริโภคอาหารสดทดแทน  

 

อุตสาหกรรมอาหาร : การตลาด/การจําหนายในประเทศ  ไตรมาสที่  1  ป  2550   

ภาวะการจําหนายในประเทศโดยรวมของอุตสาหกรรมอาหารไดรับผลกระทบจากเหตุการณ

ไมสงบในเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม และความเชื่อม่ันของผูบริโภคตอภาวะ

เศรษฐกิจท่ีปรับตัวลดลง แมวาจะการจับจายใชสอยจะปรับตัวดีขึ้นในชวงเทศกาลตรุษจีน ที่

ทําใหความตองการบริโภคอาหารเพิ่มขึ้นบาง แตเม่ือรวมทั้งไตรมาสแลว ปริมาณการ
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จําหนายลดลงจากไตรมาสกอนและชวงเดียวกันของปกอน รอยละ 4.2 และ 1.3 (ไมรวม

น้ําตาล) ตามลําดับ  โดยสินคาท่ีมีการจําหนายลดลงเม่ือเทียบกับปกอน ไดแก กลุมปศุสัตว 

ธัญพืชและแปง บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป และนํ้ามันพืช รอยละ 6.9 9.1 12.5 และ13.0 ตามลําดับ 

สําหรับสินคาอาหารที่มีการจําหนายในประเทศเพ่ิมขึ้น ไดแก ผักผลไม ประมง อาหารสัตว 

และผลิตภัณฑนมรอยละ 5.4   5.1   3.3   และ 1.4  ตามลําดับนอกจากน้ี ปริมาณการ

จําหนายนํ้าตาลทรายและผลิตภัณฑ เพิ่มขึ้นรอยละ 6.2  เนื่องจากภาวะการขาดแคลน

น้ําตาลในปกอน 

 

อุตสาหกรรมอาหาร  : การสงออก-นําเขา  เนื่องจากกรมศุลกากร ไดนําพิกัดศุลกากร

ฮารโมไนซฉบับป 2007 มาใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2007 ทําใหการจัดเก็บสถิตินําเขา-

สงออก ตองจัดทําโปรแกรมใหมทั้งระบบ ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการ  

   

อุตสาหกรรมอาหาร  :  นโยบายและมาตรการภาครัฐ 

1. รัฐบาลอนุมัติการจําหนายนํ้าตาลทรายดิบในราคาสงออกใหกับบริษัทที่ผลิต

ผลิตภัณฑตอเนื่องเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย และ

เปนการสงเสริมใหเกิดอุตสาหกรรมตอเน่ืองในประเทศที่ใชกรดแลคติกเปนวัตถุดิบใน 

การผลิตผลิตภัณฑที่หลากหลาย โดยเฉพาะการผลิตทดแทนผลิตภัณฑพลาสติกท่ี

ยอยสลายได 

2. รัฐบาลเห็นชอบในหลักการของความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ  ไทย-ญี่ปุน โดยไดมีการ

ลงนามในชวงเดือนมีนาคม  และจะเร่ิมมีผลบังคับใชชวงเดือนตุลาคม เปนตนไป  ซึ่ง

จะสงผลใหการสงออกอาหาร โดยเฉพาะผักผลไม ที่จะมีคณะกรรมการรวม พิจารณา

ขอปฏิบัติการนําเขาไปยังประเทศญี่ปุนที่มีขั้นตอนลดลง 

3. คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการแกไขปญหาโรคไขหวัดนกจากโรงฆาชําแหละ

ไก โดยไดตรวจเย่ียมสถานประกอบการที่มีความเส่ียงที่จะแพรเชื้อโรคไขหวัดนก 

รวมถึงมาตรการควบคุมและปองกันการระบาดในอนาคต 

 

อุตสาหกรรมอาหาร  :  สรุปและแนวโนมอุตสาหกรรมแนวโนมภาวะอุตสาหกรรม

อาหารไตรมาสที่ 2 ป 2550 คาดวาทั้งภาคการผลิตและการสงออกอุตสาหกรรมอาหารจะ

ชะลอตัวลง  โดยคาดวาในแตละกลุมผลิตภัณฑสําคัญมีแนวโนม  ดังนี้ 
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อุตสาหกรรมอาหาร  :  นโยบายและมาตรการภาครัฐ  

สินคาประมง ผลิตภัณฑอาหารทะเลกระปอง  เชน ปลาทูนากระปอง และอาหารทะเล

แปรรูปมีแนวโนมผลิตและสงออกชะลอตัวลง เปนผลจากการแข็งคาขึ้นของเงินบาท  ซึ่ง

ผูประกอบการตองพิจารณาปรับราคา นอกจากนี้ปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอการผลิตสินคา

อาหารทะเลในภาพรวม  ไดแก  การขาดแคลนแรงงาน การลดลงของผลผลิตกุงจากปริมาณ

ฟารมในประเทศลดลง และการขาดแคลนปริมาณวัตถุดิบอยางตอเนื่องจากความสมบูรณ

ของทรัพยากรสัตวน้ําที่ลดลง รวมถึงราคานํ้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ืองสงผลตอตนทุน

การขนสงและการทําประมง   

 

1. สินคาพืชผักผลไมแปรรูป   สับปะรดกระปองและผลิตภัณฑผักและผลไมแปรรูป

ตางๆ  มีแนวโนมผลิตและสงออกขยายตัวไดเพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณ แตในเชิงมูลคา

อาจจะทรงตัว เน่ืองจากคาดวาราคาสับปะรดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  จากปริมาณผลผลิต

ที่คาดวาจะลดลงจากปกอน  สวนการจําหนายในประเทศราคาผักจะปรับตัวสูงขึ้น

ตามฤดูกาลและไดรับผลกระทบจากคาขนสงที่เพิ่มขึ้น สําหรับผลไมหลักๆ เชน 

ทุเรียน เงาะ และมังคุด คาดวาจะสงออกไดเพิ่มขึ้นจากการอนุญาตใหนําเขาผลไมสด

ที่ผานการฉายรังสีของสหรัฐฯ  

2. สินคาปศุสัตวแปรรูป ไกสดแชเย็นแชแข็ง มีแนวโนมที่จะผลิตและสงออกใน

ปริมาณและมูลคาที่ขยายตัวเล็กนอย โดยจะทําการผลิตในลักษณะไกแปรรูป

ประเภทไกตมสุกและไกพรอมรับประทาน  เชน ไกคาราเกะ และไกปรุงสําเร็จ  เพื่อ

สงออกเพิ่มขึ้นในตลาดญี่ปุน ในขณะที่ตลาดสหภาพยุโรปปรับมาใชระบบโควตา

ภาษีนําเขาไกและผลิตภัณฑ ทําใหขยายตลาดไดยากขึ้น 

3. สินคาแปรรูปจากธัญพืชและแปง  มีแนวโนมการผลิตเพิ่มขึ้น เน่ืองจากวัตถุดิบมี

มากข้ึน  ซึ่งคาดวาผลผลิตจะเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 10 จากการขยายพื้นที่ปลูกมัน

สําปะหลัง เพ่ิมขึ้นทั้งในพื้นที่ใหมและพ้ืนที่ปลูกขาวโพด เน่ืองจากระดับราคาจูงใจให

เกษตรกรขยายพื้นที่  อยางไรก็ตามผูประกอบการแปรรูปมันสําปะหลังมีความกังวล

ในเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบเพื่อรองรับ ทั้งโรงงานเอทานอลและแปงมันสําปะหลัง

ในชวงเวลาเดียวกัน และการเพิ่มระดับราคาประกันหัวมันสําปะหลังสดที่อาจทําให

ตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นได 

4. สินคาอื่นๆ  ประกอบดวย   

4.1. สินคาน้ําตาลทราย คาดวาผลผลิตออยจะเริ่มลดลง เน่ืองจากเปนชวง

สุดทายของฤดูหีบออยป  2549/50  แตปริมาณความตองการใช ใน

อุตสาหกรรมตอเนื่องอาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต เพ่ือเปนวัตถุดิบในการผลิตกรด

แลกติคที่ใชเปนสวนผสมในการผลิตพลาสติกชีวภาพ   
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4.2. นมและผลิตภัณฑ  คาดวาจะผลิตลดลงตามความตองการบริโภคท่ีลดลง

ในชวงปดภาคเรียน 

4.3. อาหารสัตว  คาดวาจะชะลอการผลิตลงจากความตองการใชเล้ียงสัตวที่

ลดลงตามความตองการบริโภคและการชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจ 

4.4. น้ํามันพืช คาดวาการผลิตจะลดลงจากปริมาณวัตถุดิบ เชน ปาลมนํ้ามัน 

และถ่ัวเหลือง มีปริมาณผลผลิตลดลงตามฤดูกาล ซึ่งจะทําใหระดับราคา

ปรับตัวสูงขึ้นจากปกอน  
 

ตารางที่ 2.1   ปริมาณการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร   

 ปริมาณการผลิต (ตัน) การเปลี่ยนแปลง (รอยละ) 

  
ไตรมาส1/49 ไตรมาส4/49 ไตรมาส1/50 

เทียบกับไตรมาส
กอน 

เทียบกับปกอน 

ปศุสัตว 230,603.4 227,973.2 221,044.2 -3.0 -4.1 

ประมง 222,479.7 224,782.1 190,819.7 -15.1 -14.2 

ผักผลไม 295,600.8 228,472.3 259,966.4 13.8 -12.1 

น้ํามันพืช 340,061.2 374,311.4 340,187.4 -9.1 0.0 

ผลิตภัณฑนม 268,360.9 268,804.4 268,802.4 0.0 0.2 

ธัญพืชและแปง 644,904.0 590,577.8 666,615.2 12.9 3.4 

อาหารสัตว 1,487,397.5 1,579,078.5 1,492,246.0 -5.5 0.3 

น้ําตาล 5,910,626.2 1,218,238.5 7,026,315.3 476.8 18.9 

บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป 39,966.0 43,473.2 35,595.8 -18.1 -10.9 

รวม 9,439,999.7 4,755,711.5 10,501,592.5 120.8 11.2 

รวม  

(ไมรวมน้ําตาล) 
3,529,373.5 3,537,472.9 3,475,277.2 -1.8 -1.5 

 

ที่มา : ศูนยสารสนเทศอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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ตารางที่ 2.2  ปริมาณการจําหนายในประเทศอุตสาหกรรมอาหาร  

 ปริมาณการจําหนายในประเทศ (ตัน) การเปลี่ยนแปลง (รอยละ) 

  ไตรมาส1/49 ไตรมาส4/49 ไตรมาส1/50 เทียบกับไตรมาสกอน เทียบกับปกอน 

ปศุสัตว 195,053.5 195,506.1 181,679.5 -7.1 -6.9 

ประมง 28,588.7 31,234.6 30,039.5 -3.8 5.1 

ผักผลไม 34,384.3 42,106.7 36,237.1 -13.9 5.4 

น้ํามันพืช 261,113.5 259,906.8 227,171.3 -12.6 -13.0 

ผลิตภัณฑนม 225,550.9 228,750.3 228,750.3 0.0 1.4 

ธัญพืชและแปง 359,605.5 297,447.1 326,826.8 9.9 -9.1 

อาหารสัตว 1,361,189.6 1,480,819.7 1,405,744.1 -5.1 3.3 

น้ําตาล 1,277,116.9 681,579.5 1,355,955.5 98.9 6.2 

บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูป 31,942.8 37,009.3 27,943.5 -24.5 -12.5 

รวม 3,774,545.8 3,254,359.9 3,820,347.6 17.4 1.2 

รวม  

(ไมรวมน้ําตาล) 
2,497,428.9 2,572,780.5 2,464,392.1 -4.2 -1.3 

 

ที่มา : ศูนยสารสนเทศอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

4.2. ทิศทางและสถานการณการสงออก :  อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง 
 

การผลิตยางแปรรูปขั้นตนในไตรมาสที่ 1 ของป 2550 มีปริมาณ การผลิตยางแทง 187,225

ตัน และมีปริมาณการผลิตยางแผน 72,227 ตัน เม่ือเทียบกับไตรมาสกอนลดลงรอยละ 0.35 

และ 10.91 ตามลําดับ และเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปกอนลดลงรอยละ 23.90 และ 

15.78 ตามลําดับ เน่ืองจากภาวะภัยแลงที่เร่ิมเกิดขึ้นต้ังแตตนปเปนตนมา สงผลกระทบให

ปริมาณยางพาราลดลงนอยกวาความตองการของตลาด ทําใหผูประกอบการตองรับซ้ือ

ยางพาราในราคาท่ีสูงขึ้น คือประมาณกิโลกรัมละ 70 – 85 บาท  สวนการผลิตผลิตภัณฑยาง

ในไตรมาสที่ 1 ของป 2550 ผลิตภัณฑ ที่มีการผลิตเพิ่มขึ้นที่สําคัญไดแก ยางนอกรถยนตนั่ง 

จํานวน 3,593,452 เสน ยางนอกรถจักรยานยนต จํานวน 5,531,172 เสน ยางนอก

รถจักรยาน จํานวน 5,031,681 เสน ยางนอกรถแทรกเตอร จํานวน 43,792 เสน และถุงมือ

ยาง จํานวน 2,378  ลานช้ิน ซึ่งเม่ือเทียบกับไตรมาสกอนมีการผลิตเพิ่มขึ้น รอยละ 0.75, 

8.35, 1.49, 9.68 และ 5.43 ตามลําดับ สวนผลิตภัณฑที่มีการผลิตลดลงท่ีสําคัญ ไดแก ยาง

นอกรถกระบะ จํานวน 1,035,636 เสน และยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสารจํานวน 
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1,056,383 เสน  เม่ือเทียบกับไตรมาสกอนมีการผลิตลดลงรอยละ 7.24 และ 7.24 

ตามลําดับ อยางไรก็ตามหากพิจารณาจากดัชนีการผลิตยางลอโดยรวมของไตรมาสน้ีจะ

พบวาสูงกวาไตรมาสกอน แตตํ่ากวาไตรมาสเดียวกันของปกอนเล็กนอย ในขณะท่ีดัชนีการ

ผลิตผลิตภัณฑยางอื่น ๆ ลดลงเม่ือเทียบกับทั้งไตรมาสกอนและไตรมาสเดียวกันของปกอน 
 

เนื่องจากภาวะภัยแลงท่ีเร่ิมเกิดขึ้นต้ังแตตนปเปนตนมา และเปนชวงตนยางผลัดใบ ซึ่ง

เกษตรกรไมสามารถกรีดยางได สงผลกระทบใหปริมาณยางพาราลดลง เม่ือปริมาณ

ยางพารานอยลง ในขณะท่ีความตองการในตลาดตางประเทศสูงขึ้นทําใหผูประกอบการผลิต

ผลิตภัณฑยางตองรับซื้อยางพาราในราคาท่ีสูงขึ้น นอกจากน้ีคาเงินเยนออนคาสนับสนุนให

ราคายางปรับตัวสูงขึ้น สงผลสะทอนกลับมาถึงราคายางในประเทศไทยดวย รวมท้ังราคา

น้ํามันดิบตลาดโลก ก็ปรับตัวสูงขึ้น เน่ืองจากเปนชวงที่สภาพอากาศทั่วโลกมีอุณหภูมิลดลง

สงผลใหความตองการใชน้ํามันเพื่อทําความอบอุนมากขึ้น สงผลใหยางสังเคราะหและยาง

ธรรมชาติมีราคาสูงขึ้นตาม โดยในไตรมาสที่ 1 ของป 2550 ราคายางพาราจะอยูที่ 

กิโลกรัมละ 70 – 85 บาท ทําใหตนทุนการผลิตผลิตภัณฑยางมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

โดยแนวโนมของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางในไตรมาสที่ 2 ป 2550 คาดวา จะยัง

ขยายตัวไดดีเนื่องจากความตองการยังคงมีอยูอยางตอเน่ือง ทั้งจากผูใชในประเทศและ

ตางประเทศ แตยังมีปจจัยเส่ียงในดานของวัตถุดิบเน่ืองจากปริมาณยางเขาตลาดนอย 

สาเหตุจากฝนตกหนัก 

 

4.3. ทิศทางและสถานการณการสงออก : อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม / 
อัญมณีและเครื่องประดับ 

 

4.3.1. อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม   
 

ในไตรมาสแรกป 2550 การผลิตผลิตภัณฑ  ส่ิงทอโดยรวมลดลง ไดแกการผลิตเสน

ใยส่ิงทอรวมทั้งการทอส่ิงทอ ลดลงรอยละ 1.7 และ 11.5  การผลิตเครื่องแตงกาย

ยกเวนเคร่ืองแตงกายที่ผลิตจากขนสัตว ลดลงรอยละ 2.2 และ 0.7 (ตารางที่ 2.3 – 

2.5)เม่ือเทียบกับไตรมาสกอนและไตรมาสเดียวกันของปกอน  ตาม ลําดับ 

เน่ืองจาก ภาวะเศรษฐกิจตลาดโลกชะลอตัว สงผลใหคําส่ังซ้ือลดลง ประกอบกับ

คาเงินบาทท่ีแข็งคาขึ้นอยางตอเน่ือง ราคานํ้ามันผันผวนตามราคาตลาดทําให

ผูประกอบการขาดความม่ันใจในการดําเนินธุรกิจ แตการผลิตผาที่ไดจากการถัก  

นิตต้ิงและโครเชทเพิ่มขึ้น เน่ืองจากเปนสินคาผลิตเพื่อการสงออก  
 

การผลิตและการจําหนายส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมในไตรมาสแรก  ลดลงเม่ือเทียบ

กับไตรมาสกอนและไตรมาสเดียวกันของปกอน เน่ืองจากปญหาการแขงขันกับจีน

และเวียดนาม โดยที่เวียดนาม  เขาเปนสมาชิก WTO แลวเม่ือเดือนมกราคมที่ผาน
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มา นั่นหมาย ความวา เวียดนามสามารถสงสินคาไปยังสหรัฐอเมริกาและยุโรป  ได

เต็มที่ไมจํากัดโควตา และเปนคูแขงในการสงออกส่ิงทอไปยังสหรัฐอเมริกาและ

ยุโรปเหมือนประเทศไทย ทําใหความสามารถในการแขงขันของเวียดนามสูงขึ้น

จากตนทุนแรงงานถูกกวาไทย    1 เทา สงผลกระทบตอผูประกอบการไทยท่ีจะตอง

มีการปรับตัว  มากขึ้น ประกอบกับผลกระทบจากการแข็งคาของเงินบาท สงผล  

ใหการรับออเดอรของผูสงออกจะรับที่สามารถผลิตไดจริง  สําหรับแนวโนมการ

ผลิตในไตรมาสที่ 2 ซึ่งคาดวาจะมีใบส่ังซื้อ (order) เพ่ิมขึ้น หลังจากท่ีมีการลงนาม

ขอตกลงความรวมมือหุนสวนทางเศรษฐกิจ (Japan-Thailand Economics 

Partnership Agreement : JTEPA) ซึ่งคาดวาจะดึงความเชื่อม่ันของนักลงทุน

ตางชาติกลับมาในเมืองไทย และคาดวายอดคําส่ังซื้อและการสงออกไปยังประเทศ

ญี่ปุนจะเพิ่มขึ้นกวารอยละ 20 ทันทีที่ขอตกลง JTEPA มีผลบังคับใชในเดือน

กันยายนปนี้ 
 

ตารางที่  2.3  ดัชนีการผลติเสนใยสิ่งทอรวมทั้งการทอสิ่งทอ 

2549 2550* อัตราการขยายตัว : (%) 
ดัชนี 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 (Q1/50)/(Q4/49) (Q1/50)/(Q1/49) 

 ผลผลิต 88.1 82.6 84.2 79.2 77.9 -1.7 -11.5 

 การสงสินคา 90.2 86.4 85.6 78.4 79.8 1.9 -11.5 

 สินคาสําเร็จรูปคง  

 คลัง 
146.8 143.3 145.0 154.9 168.2 8.6 14.5 
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ตารางที่ 2.4   ดัชนีการผลิตผาที่ไดจากการถักนิตต้ิงและโครเชท 

2549 2550* อัตราการขยายตัว : (%) 
ดัชนี 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 (Q1/50)/(Q4/49) (Q1/50)/(Q1/49) 
 ผลผลิต 133.2 120.4 123.1 143.6 143.7 0.1 7.9 

 การสงสินคา 99.4 96.1 99.5 99.0 98.8 -0.2 -0.6 

 สินคาสําเร็จรูปคง  

 คลัง 
132.3 126.8 127.6 119.4 116.2 -2.7 -12.2 

ตารางที่ 2.5   ดัชนีการผลิตเครื่องแตงกายยกเวนเคร่ืองแตงกายท่ีผลิตจากขนสัตว 

2549 2550* อัตราการขยายตัว : (%) 
ดัชนี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 (Q1/50)/(Q4/49) (Q1/50)/(Q1/49) 

 ผลผลิต 152.3 141.1 146.7 154.6 151.2 -2.2 -0.7 

 การสงสินคา 135.6 127.9 136.2 137.8 126.6 -8.2 -6.7 

 สินคาสําเร็จรูปคง   

 คลัง 
227.5 240.2 246.6 235.8 261.8 11.0 15.1 

     ที่มา  :  ตารางท่ี 2.3-2.5 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 

     หมายเหตุ  :  * เปนตัวเลขเบื้องตน 

 

4.3.2.   อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่ องประดับ    อุตสาหกรรมอัญมณีและ

เคร่ืองประดับของไทยในไตรมาสที่ 1 ของป 2550 มีงานบางกอกเจมส แอนด จิวเวล

ร่ี แฟร คร้ังที่ 39 ที่ศูนยแสดงสินคาอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหวาง วันที่ 28 

กุมภาพันธ 2550 - 4 มีนาคม 2550 ซึ่งงานน้ีจะกระตุนใหประเทศคูคาสนใจใน

อุตสาหกรรมน้ีอันจะสงผลตอยอดการสงออกใหเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามในฮองกง ก็ได

มีการจัดงานแสดงสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับขึ้นในระหวางวันที่ 6-10 มีนาคม 

2550 ซึ่งใกลเคียงกับไทย ณ HK Convention and Exhibition Centre, Hong 

Kong ทําใหผูเขาชมงานในไทยลดลงไปบาง แตงานบางกอกเจมสฯ เนนแสดงสินคา

ระดับกลาง-บน ซึ่งเปนสินคาคุณภาพดีจึงยังสงผลใหมีผูซื้อและจําหนายไดตาม

เปาหมาย 
 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ :  การผลิต  การผลิตเคร่ืองเพชรพลอย

และรูปพรรณ และของที่เก่ียวของกัน ในไตรมาส 1 ป 2550 เม่ือพิจารณาจากดัชนี
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อุตสาหกรรมเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของท่ีเก่ียวของกัน การผลิตและ

การจําหนายลดลงรอยละ 19.50 และ 23.43 เม่ือเทียบกับไตรมาสกอนซ่ึงลดลงมาก 

แตหากเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2549 พบวาการผลิตยังมีการขยายตัวคือ

รอยละ 11.39 ดานการจําหนายลดลงเพียงเล็กนอยรอยละ 0.82 ดานดัชนีสินคา

สําเร็จรูปคงคลังเม่ือเทียบกับไตรมาสกอนเพิ่มขึ้นรอยละ 8.68 แสดงถึงการจําหนาย

ลดลงในไตรมาสนี้ (ตารางที่ 2.6) 

 

ตารางที่ 2.6  การผลิตเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่เกี่ยวของกัน 
 

2549 2550 อัตราการขยายตัว(%) 
ดัชนี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

* Q1(50)/Q4(49) Q1(50)/Q1(49) 

ผลผลิต 60.8 66.3 69.2 84.1 67.7 -19.50 11.39 

สงสินคา 64.9 67.0 73.8 84.1 64.4 -23.43 -0.82 

สินคาสําเร็จรูปคงคลัง 92.3 89.6 95.0 92.2 100.2 8.68 8.53 

 

ที่มา :  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมฐานเฉลี่ย ป 2543 และเปนดัชนีที่ยัง

ไมไดปรับผลกระทบของฤดูกาล 

* ตัวเลขเบ้ืองตน 

 
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  :  การตลาด เนื่องจากกรมศุลกากรได

นําพิกัดศุลกากรฮารโมไนซ ฉบับป 2007 มาใชต้ังแต 1 มกราคม 2007 ทําใหการ

จัดเก็บสถิตินําเขาสงออกตองจัดทําโปรแกรมใหมทั้งระบบ ซึ่งในขณะนี้อยูระหวาง

ดําเนินการ 
 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  :  สรุปและแนวโนมภาพรวม

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในไตรมาสท่ี 1 ป 2550 การผลิต การ

จําหนายลดลง โดยดานการผลิตหดตัวลดลง รอยละ 19.50 เม่ือเทียบกับไตรมาสที่

ผานมา แตหากเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2549 นับวาการผลิตยังมีการ

ขยายตัวอยู บาง ดานการจําหนายก็ลดลงรอยละ 23.43 เม่ือเทียบกับไตรมาส   ที่
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ผานมา  แตหากเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 2549 การจําหนายมีการหดตัว   

ลงเล็กนอยคือรอยละ 0.82  
 

แนวโนมภาพรวมการผลิต การสงออกในไตรมาสท่ี 2 ป 2550 จากสถานการณ

คาเงินบาทที่ยังแข็งคาในระดับประมาณ 35 บาทตอ  ดอลลาร จึงคาดไดวาการ

สงออกมีแนวโนมขยายตัวในระดับปานกลาง ประกอบกับการที่ไทยขอใชสิทธิในการ

ผอนผันยกเวนเพดานการสงออกหรือไมถูกตัดสิทธิ์จีเอสพีจากสหรัฐอเมริกา ใน

สินคาอัญมณี   และเครื่องประดับที่ทําจากโลหะ เคร่ืองรูปพรรณอื่นๆ ที่ทําดวยโลหะ

เงิน ซึ่งคงตองรอผลการพิจารณาตอไป จะเปนสาเหตุหนึ่งที่ผูผลิตที่สงสินคาไปยัง

สหรัฐอเมริกาผลิตนอยกวากําลังการผลิตที่มี และปจจุบันจากการท่ีจีนใชกลยุทธให

รานคาอัญมณีในประเทศตางๆ นํา สินคาเครื่องประดับจีนไปวางขายในรานกอน    

30-60 วัน จึงคอยเรียกเก็บเงิน ซึ่งปรากฏวากลยุทธนี้เปนที่ถูกใจเจาของรานอัญมณี

จํานวนมาก สงผลทําใหรานคาอัญมณีตางๆ  สนใจที่จะรับสินคาเคร่ืองประดับจาก

จีนไปจําหนายเพิ่มมากขึ้นดวย ดวยเหตุนี้สถานการณการสงออกอาจจะขยายตัวได

ไมมากเทาท่ีควร 

 
4.4. ทิศทางและสถานการณการสงออก :  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส /

ชิ้นสวนยานยนต 
 

4.4.1.     อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส : การผลิต  ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสในไตรมาสท่ี 1 ป 2550  จากรายงานของสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมพบวาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสท่ี 1 ทรงตัว 

รอยละ 0.83  เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน  และเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของป 

2549เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 25.08  โดยสินคาที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากเม่ือเทียบกับ

ไตรมาสเดียวกันของปกอน  คือ HDD และ Other IC เพิ่มขึ้นรอยละ 30.95 และ 

17.10 ตามลําดับ   

 
เนื่องจากการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสของไทย สวนใหญผลิตเพื่อสงออกไปยัง

ภูมิภาคตางๆโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา จากรายงานของสมาคมอุตสาหกรรม    

เซมิคอนดักเตอร (Semiconductor Industry Association: SIA)  พบวา ในชวง

ไตรมาส 1 ป 2550 ยอดขายเซมิคอนดักเตอรทั่วโลกปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กนอย เพียง 

3.24% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เน่ืองจากภาวะการแขงขันดานราคา

อยางรุนแรง ซึ่งปริมาณขายอาจจะมากแตราคาถูกกดใหตํ่าลงทําใหการเติบโตของ

ยอดขายนอย จากอุปทานสวนเกิน ที่มีมาก ดังนั้นเพื่อรักษาสวนแบงตลาด จึงตอง

ลดราคาตามกัน   ทางรอดที่จะเพิ่มราคาใหสูงขึ้น คือ ตองเพ่ิมเทคโนโลยี เชน 
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HDD  ก็ใหมีขนาดเล็กลง ความจุมากขึ้น เขาถึงขอมูลเร็วขึ้น ใชไดกับ Hardware 

หลายประเภท และท่ีสําคัญตองเขาสูตลาดกอนเพื่อตักตวงยอดขายในสวนที่บริษัท

อื่นๆ ยังมิไดเขามาชวงชิงตลาดกอน และทําราคาใหสูงกอนย่ีหออื่นจะทําตาม 

หลังจากนั้นแลวก็จะเขาสูวัฎจักรของการแขงขันดานราคาตามเดิมเนื่องจากมี

บริษัทผลิตมาขายในตลาดมากมาย   

 
สวนสินคาที่มีการปรับตัวลดลงมากเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนยังคงเปน

หลอดภาพเครื่องรับโทรทัศน (CRT) ลดลงมากถึงรอยละ 46.14 ซึ่งมีโรงงานแหง

หนึ่งปดตัวในชวงไตรมาส 4/49    ทําใหการผลิตลดลงกวาคร่ึง โดยมีสาเหตุมาจาก

หลายปจจัย  เชน   มีการเขามาแทนของเทคโนโลยีอื่นๆทําใหการผลิตลดลง   

รวมถึง ราคาของ  LCD /Plasma ที่ลดลงอยางตอเน่ือง  ทําใหสวนแบงตลาดของจอ 

CRT ลดลง (ตารางที่ 2.7) 

 
 ตารางที่ 2.7    แสดงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยไตรมาสที่ 1 ป 2550 
 

 ดัชนีผลผลิต 
ไตรมาส 1 
ป 2550 

การเปลี่ยนแปลงเม่ือ
เทียบกับไตรมาส 4 

ป 2549 
(รอยละ) 

การเปลี่ยนแปลงเม่ือ
เทียบกับไตรมาส 1 

ป 2549 
(รอยละ) 

ดัชนีผลผลิตอิเล็กทรอนิกส 352.56 -0.83 25.08 

Electric tubes Cathode For color 

TV 
26.83 -18.55 -46.14 

Electric tubes Ray tubes For 

computer & related equipment 
42.84 -9.83 83.01 

Semiconductor devices Transisters 118.41 3.79 6.78 

Monolithic integrated curcuits 146.61 3.87 1.55 

Other IC 175.74 0.48 17.10 

Hard Disk Drive (default) 617.71 -0.99 30.95 

Printer (default) 19.90 -28.84 -56.66 
 

ที่มา :   สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม    
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส : การตลาด  ภาวะตลาดของอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสในไตรมาสที่ 1 ป2550   มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยจากรายงานดัชนี

การสงสินคาอิเล็กทรอนิกสของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพบวาเม่ือเทียบกับ

ไตรมาสกอนภาวะตลาดของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ 

0.19 และเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงรอยละ  26.33 

โดยเปนผลมาจากการขยายตัวของ HDD และ Other IC รอยละ  31.89  และ 

16.64 ตามลําดับ (ตารางที่ 2.8) 

  
เม่ือพิจารณามูลคาการจําหนาย  Semiconductor  ของตลาดโลกในไตรมาสที่ 1 

ป 2550  จากการรายงานของ Semiconductor  Industry  Association (SIA)   

พบวา ในไตรมาสที่ 1 ป 2550   มีมูลคาการจําหนายประมาณ  61.02  พันลาน

เหรียญสหรัฐฯ  ปรับตัวลดลงรอยละ 6.47 เม่ือเทียบกับไตรมาสกอนที่ปรับตัวลดลง

ในทุกภูมิภาคยกเวนญี่ปุน     และเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนพบวามีการ

ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 3.24 (ตารางที่ 2.9) ทุกภูมิภาคยกเวนสหรัฐอเมริกา ซึ่ง

เปนผลจากความตองการสินคาในกลุม  Notebook, Cell Phone, Digital Camera 

เปนตน ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและยังมีการนํา Semiconductor ไปใชในสินคา

อุปโภคบริโภค (Consumer Products) มากขึ้น  สงผลใหความตองการใชชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นตามไปดวย โดยการคาดการณของ SIA พบวาในป 2007 

Worldwide Electronics Sales จะอยูประมาณที่ 273.8 $billion เพ่ิมขึ้นประมาณ

รอยละ 10  
 

จาก ตัวเลข Worldwide Semiconductor Sales ไตรมาสที่ 1 ป 2550 พบวา 

ตลาดสหรัฐมีการปรับตัวลดลงรอยละ 10.62 ซึ่งเปนตลาดไอทีหลัก เนื่องมาจาก

การชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศน้ีเอง ซึ่งตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

GDP ในไตรมาสแรก เติบโตเพียง 1.3% เทานั้น นอกจากนี้ ส่ิงที่สงผลกระทบระยะ

ส้ันตอการใชจาย ไดแก การปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามัน เปนตน 
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ตารางที่ 2.8   แสดงดัชนีการสงสินคาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ของประเทศไทย                      
                  ไตรมาสที่ 1 ป 2550 
 

ดัชนีสงสินคา 
ไตรมาส 1 
ป2550 

การเปลี่ยนแปลงเม่ือ
เทียบกับไตรมาส 4 

ป 2549 
(รอยละ) 

การเปลี่ยนแปลงเม่ือ
เทียบกับไตรมาส 1 

ป 2549 
(รอยละ) 

ดัชนีการสงสินคาอิเล็กทรอทรอนิกส 352.56 0.19 26.33 

Electric tubes Cathode For color TV 26.83 -18.01 -42.91 

Electric tubes Ray tubes For 
computer & related equipment 42.84 -7.21 86.83 

Semiconductor devices Transisters 118.41 8.88 11.36 

Inegrated circuits (IC)  
Monolithic integrated curcuits 146.61 4.09 3.56 

Inegrated circuits (IC)  
Other IC 175.74 2.77 16.64 

Hard Disk Drive  617.71 0.05 31.89 

Printer  19.90 -36.10 -59.08 
 

ที่มา :   สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม            

 
ตารางที่ 2.9   Worldwide  Semiconductor  Sales  ไตรมาสที่ 1 ป 2550  

หนวย : พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

 

ไตรมาส 1 
ป 2550 

การเปลี่ยนแปลงเม่ือ
เทียบกับไตรมาส  4    

ป 2549 
(รอยละ) 

การเปลี่ยนแปลงเม่ือ
เทียบกับไตรมาส 1     

ป 2549 
(รอยละ) 

Worldwide Semiconductor  Sales 61.02 -6.47 3.24 

US 10.01 -12.21 -10.62 

EU 10.17 -3.04 4.76 

Japan 11.84 1.83 4.14 

Asia Pacific 28.99 -8.58 8.09 
 

ที่มา :  Semiconductor  Industry  Association (SIA)    
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส : แนวโนมอุตสาหกรรม  ภาวะตลาดของ

อุตสาหกรรมแนวโนมของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในไตรมาสที่ 2 ป 2550 คาด

วาจะเติบโตประมาณ 14-15% จากการขยายตัวในตลาดสงออกของภูมิภาคอียู

และเอเชีย  

สวนแนวโนมการผลิตและการขายป  2550 จากการประมาณการของ 

Semiconductor Industry Association พบวา แนวโนมมูลคาการจําหนายสินคา

เทคโนโลยีทั่วโลกป 2550 ประมาณ 273.8 พันลานเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น

มากกวารอยละ 10  โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของสินคาเทคโนโลยี ดังนี้ สินคาเคร่ือง

คอมพิวเตอรที่มีสัดสวนของสินคาเทคโนโลยี สูงที่สุดประมาณ 40 % ประมาณการ

วาจะมีการขยายตัวประมาณรอยละ 10  โทรศัพทมือถือในป 2550 ประมาณการ

วาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 10-15  ขณะที่ กลองดิจิตอล เคร่ืองเลน MP3 

และ Digital TV ที่มีสัดสวนรวมกันใกลเคียงกับโทรศัพทมือถือท่ีมีสัดสวนประมาณ 

20 % ของสินคาเทคโนโลยีทั้งหมด โดยสินคาอิเล็กทรอนิกสที่ประมาณการจะมี

การขยายตัวคอนขางสูงในป 2550 ไดแก Digital TV ที่ประมาณการวา ขยายตัวถึง 

44 %  (แหลงขอมูลจาก Semiconductor Industry Association)  

นอกจากน้ี ในสวนของการขยายการลงทุนเพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นและ

ไทยเปนฐานการผลิต เชน ในสวนของ HDD มีการขยายการผลิต HDD 2.5 นิ้ว 

และหัวอานมาประเทศไทย โดยลงทุนเพิ่ม 1,000 ลานบาท การใชกําลังการผลิต

กวา 70%  ซึ่งการขยายการลงทุนนี้สงผลตอภาพของความเชื่อม่ันในศักยภาพและ

ความพรอมที่จะใหไทยเปนศูนยกลางการผลิตและกระจายสินคา 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมท่ีอาจจะไดรับผลกระทบจากปจจัย

ตางๆ หลายดาน ไดแก ปจจัยพ้ืนฐานดานการผลิต เชน ราคาวัตถุดิบที่มีแนวโนม

สูงขึ้น ขณะท่ีราคาขายยังคงตองตรึงราคาไวหรือขึ้นราคาไดเพียงเล็กนอย 

นอกจากน้ีแรงงานท่ีขาดแคลนระดับปฏิบัติการ เน่ืองจากการเคล่ือนยายของ

แรงงานไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ   

ผลกระทบจากมาตรการที่มิใชภาษี เชน กฎระเบียบอียูที่มีแนวโนมบังคับใชมากขึ้น 

เชนประมาณกลางป 2550 อียูจะมีผลบังคับใช REACH ในการขึ้นและจดทะเบียน

สารเคมี และสหรัฐอเมริกาท่ีมีกฎระเบียบตามมลรัฐตางๆ  ขณะที่ ผลกระทบจาก

เศรษฐกิจมหภาคโดยรวมท่ีอาจสงผลกระทบกับภาคการผลิตและสงออกได เชน 

อัตราแลกเปล่ียนที่มีแนวโนมแข็งคาขึ้นกระทบภาคการสงออก อัตราดอกเบี้ยเงินกู

ที่จะปรับลดลงถือเปนการกระตุนภาคเอกชนโดยรวมในการลงทุนซ้ือเคร่ืองจักรหรือ

ลงทุนในสวนตางๆ ของธุรกิจเพื่อเปนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจโดยรวม เปนตน 
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อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต  การสงออกชิ้นสวนยานยนตในไตรมาสแรกของป 

2550 เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2549    เปนการสงออกสวนประกอบและ

อุปกรณรถยนต (OEM) มูลคา 22,710.90 ลานบาท การสงออกเคร่ืองยนต มูลคา 

2,112.11 ลานบาท และการสงออกชิ้นสวนอะไหลรถยนต มูลคา 1,645.78 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 6.18, 4.36 และ 42.51 ตามลําดับ ในสวนของการ สงออกสวนประกอบ

และอุปกรณรถจักรยานยนต (OEM) มีมูลคา 3,428.56 ลานบาท การสงออกชิ้นสวน

อะไหลรถจักรยานยนตมูลคา 173.43 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 19.36 และ 21.45 

ตามลําดับ  จากขอมูลดังกลาวจะเห็นวามูลคาการสงออกช้ินสวนยานยนตเม่ือ

เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปที่แลวมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ถึงแมวาจะไดรับ

ผลกระทบจากการที่คาเงินบาทแข็งคาขึ้น ทั้งนี้เปนเพราะผูผลิตชิ้นสวนยานยนต

พยายามพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑของตนเพื่อใหสามารถแขงขันได  หากเปรียบเทียบกับ

ไตรมาสที่ผานมา มูลคาการสงออกสวนประกอบและอุปกรณรถยนต (OEM) เคร่ืองยนต 

และช้ินสวนอะไหลรถยนต เพิ่มขึ้นรอยละ 2.82, 15.94 และ 6.55 ตามลําดับ ในขณะที่การ

สงออกสวนประกอบและอุปกรณรถจักรยานยนต (OEM) และชิ้นสวนอะไหล

รถจักรยานยนต ลดลง รอยละ 8.95 และ 22.55 ตามลําดับ (ตารางที่ 2.11) 

สําหรับแนวโนมอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตในไตรมาสสอง มีปจจัยที่สงผลกระทบ

ตอการสงออก หลายดาน ไมวาจะเปนการที่คาเงินบาทมีแนวโนมแข็งคาขึ้นอยาง

ตอเนื่อง และการแขงขันจากประเทศคูแขง เชน จีน อยางไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 2 จะมี

การจัดงาน “Automotive Manufacturing 2007” ระหวางวันท่ี 21-24 มิถุนายน 2550 

ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งเปนงานที่มีสวนสนับสนุนตลาดในประเทศ

และตางประเทศ เน่ืองจากได รับความรวมมือจากหนวยพัฒนาการเช่ือมโยง

อุตสาหกรรม (Build) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน จัดตลาดกลางซ้ือขาย

ชิ้นสวน (Build Market Place) เพื่อเปดโอกาสใหผูผลิตช้ินสวนยานยนตไดพบปะและ

เจรจาการคากับคูคากันโดยตรง 

สําหรับแนวโนมของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในอนาคต คาดวาจะตองเขาสูตลาด

ที่มีการแขงขันท่ีรุนแรงมากขึ้น มีรายงานขาววาบริษัทผูผลิตช้ินสวนยานยนตรายใหญ

ของโลกที่มีเครือขายอยูในประเทศจีนไดวางแผนซื้อชิ้นสวนรถยนตจากจีนเพิ่มมากขึ้น 

เพื่อลดตนทุนการผลิตและเพ่ือพัฒนากลุมซัพพลายเออรในจีนสําหรับเชื่อมโยงกับ

เครือขายท่ัวโลกของบริษัท ซึ่งในอนาคตอาจสงผล กระทบตอผูผลิตช้ินสวนในไทย 

หากผูผลิตไทยไมมีการพัฒนาศักยภาพการผลิตของตน เชนเดียวกับผูผลิตช้ินสวน

รถจักรยานยนตหากไมมีการปรับตัวหรือพัฒนาศักยภาพการผลิต ก็ตองเผชิญกับ  การ

แขงขันในตลาดจากผูผลิตช้ินสวนจากจีน และผูผลิตช้ินสวนจากประเทศในแถบเอเชีย

ที่พยายามพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง 
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ตารางที่ 2.10   ตารางการสงออกยานยนต 

ประเภทยานยนต 2548 2549 2550 (ม.ค.-มี.ค.) 

รถยนต (CBU) (คัน) 440,715 538,966 154,520 

มูลคา (ลานบาท)    

รถยนต 203,025.09 240,764.09 68,446.64 

สวนประกอบและอุปกรณรถยนต (OEM) 76,790.69 87,170.92 22,710.90 

เคร่ืองยนต 7,903.79 8,357.93 2,112.11 

ชิ้นสวนอะไหลรถยนต 4,100.47 5,453.40 1,645.78 

รถจักรยานยนต (CBU&CKD) (คัน) 1,337,586 1,575,393 402,337 

มูลคา (ลานบาท)    

รถจักรยานยนต 22,768.99 24,535.24 5,700.03 

สวนประกอบและอุปกรณรถจักรยานยนต (OEM) 11,428.22 13,076.26 3,428.56 

ชิ้นสวนอะไหลรถจักรยานยนต 729.56 699.26 173.43 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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ตารางที่ 2.11   ตารางการสงออกยานยนต 

ประเภท 
ยานยนต 

ไตรมาส 4   
ป 2549 

ไตรมาส 1 
ป 2550 

% 
เปลี่ยนแปลง 

ไตรมาส 1   
ป 2549 

ไตรมาส 1   
ป 2550 

% 
เปลี่ยนแปลง 

รถยนต (CBU) (คัน) 140,757 154,520 9.78 138,702 154,520 11.40 

มูลคา (ลานบาท)       

รถยนต 63,051.02 68,446.64 8.56 61,979.63 68,446.64 10.43 

สวนประกอบและ

อุปกรณรถยนต 

(OEM) 

22,087.48 22,710.90 2.82 21,389.74 22,710.90 6.18 

เคร่ืองยนต 1,821.77 2,112.11 15.94 2,023.79 2,112.11 4.36 

ชิ้นสวนอะไหลรถยนต 1,544.57 1,645.78 6.55 1,154.83 1,645.78 42.51 

รถจักรยานยนต 
(CBU&CKD) (คัน) 

451,505 402,337 -10.89 403,686 402,337 -0.33 

มูลคา (ลานบาท)       

รถจักรยานยนต 6,633.27 5,700.03 -14.07 6,546.06 5,700.03 -12.92 

สวนประกอบและ

อุปกรณ

รถจักรยานยนต 

(OEM) 

3,765.51 3,428.56 -8.95 2,872.37 3,428.56 19.36 

ชิ้นสวนอะไหล

รถจักรยานยนต 
223.92 173.43 -22.55 142.80 173.43 21.45 

 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวบรวมจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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ตารางที่ 2.12   ตารางการนําเขายานยนต 

หนวย: ลานบาท 

ประเภทยานยนต 2548 2549 
2550             

(ม.ค-มี.ค.) 

รถยนตนั่ง 13,466.50 9,312.70 n.a. 

รถยนตโดยสารและรถบรรทุก 10,992.00 10,041.00 n.a. 

สวนประกอบและอุปกรณ 129,319.00 117,353.00 n.a. 

รถจักรยานยนต 1,806.30 2,132.70 n.a. 

สวนประกอบและอุปกรณ

รถจักรยานยนต และรถจักรยาน 
6,036.30 8,656.20 n.a. 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากกรมศุลการกร ไดนําพิกัดศุลกากรฮารโมไนซฉบับป 2007 มาใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2007 ทําใหการจัดเก็บ 

    สถิตินําเขา-สงออก ตองจัดทําโปรแกรมใหมทั้งระบบ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ ทําใหไมมีขอมูลในการวิเคราะห 

 

หนวย : ลานบาท 

ประเภทยานยนต 
ไตรมาส 4
ป 2549 

ไตรมาส 1 
ป 2550 

% 
เปล่ียนแปลง 

ไตรมาส 
1 ป 2549 

ไตรมาส 1  
ป 2550 

% 
เปล่ียนแปลง 

รถยนตนั่ง 1,842.20 n.a. n.a. 3,229.2 n.a. n.a. 

รถยนตโดยสารและ

รถบรรทุก 
2,922.10 n.a. n.a. 1,949.4 n.a. n.a. 

สวนประกอบและอุปกรณ 28,719.60 n.a. n.a. 30,250.1 n.a. n.a. 

รถจักรยานยนต 536.20 n.a. n.a. 531.4 n.a. n.a. 

สวนประกอบและอุปกรณ

รถจักรยานยนต และ

รถจักรยาน 

2,532.00 n.a. n.a. 1,685.2 n.a. n.a. 

 

หมายเหตุ :   เนื่องจากกรมศุลกากร ไดนําพิกัดศุลกากรฮารโมไนซฉบับป 2007 มาใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2007 ทําใหการจัดเก็บ 

      สถิตินําเขา-สงออก ตองจัดทําโปรแกรมใหมทั้งระบบ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ ทําใหไมมีขอมูลในการวิเคราะห 
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หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ 

ประเภทยานยนต 2548 2549 
2550            

(ม.ค.-มี.ค.) 

รถยนตนั่ง 335.20 241.10 n.a. 

รถยนตโดยสารและรถบรรทุก 275.70 262.70 n.a. 

สวนประกอบและอุปกรณ 3,215.00 3,055.40 n.a. 

รถจักรยานยนต 44.90 55.50 n.a. 

สวนประกอบและอุปกรณรถจักรยานยนต และ

รถจักรยาน 
150.10 226.40 n.a. 

 

หมายเหตุ :  เนื่องจากกรมศุลกากร ไดนําพิกัดศุลกากรฮารโมไนซฉบับป 2007 มาใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2007 ทําใหการจัดเก็บ 

     สถิตินําเขา-สงออก ตองจัดทําโปรแกรมใหมทั้งระบบ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ ทําใหไมมีขอมูลในการวิเคราะห 

 

หนวย: ลานเหรียญสหรัฐ 

ประเภทยานยนต 
ไตรมาส 4 
ป 2549 

ไตรมาส 1 
ป 2550 

% 
เปล่ียนแปลง 

ไตรมาส 1 
ป 2549 

ไตรมาส 1  
ป 2550 

% 
เปล่ียนแปลง 

รถยนตนั่ง 49.40 n.a. n.a. 80.80 n.a. n.a. 

รถยนตโดยสารและ

รถบรรทุก 
78.60 n.a. n.a. 49.00 n.a. n.a. 

สวนประกอบและอุปกรณ 772.00 n.a. n.a. 758.20 n.a. n.a. 

รถจักรยานยนต 14.40 n.a. n.a. 13.30 n.a. n.a. 

สวนประกอบและอุปกรณ

รถจักรยานยนต และ

รถจักรยาน 

68.10 n.a. n.a. 42.20 n.a. n.a. 

 

หมายเหตุ :   เนื่องจากกรมศุลกากร ไดนําพิกัดศุลกากรฮารโมไนซฉบับป 2007 มาใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2007 ทําใหการจัดเก็บ 

      สถิตินําเขา-สงออก ตองจัดทําโปรแกรมใหมทั้งระบบ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ ทําใหไมมีขอมูลในการวิเคราะห 
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บทท่ี 3 
การวิเคราะหศักยภาพในการแขงขัน โครงสรางและกลไกการ
สงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) : 
ภาคอุตสาหกรรมอาหาร 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

1. การวิเคราะหศักยภาพในเชิงการแขงขันดานการสงออกของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร 
 

อุตสาหกรรมอาหาร  หมายถึง  อุตสาหกรรมท่ีนําผลผลิตจากภาคการเกษตร ไดแก ผลผลิตจากพืช  

ปศุสัตว  และประมง  มาใชเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต  โดยอาศัยเทคโนโลยีตางๆ  โดยผาน

กระบวนการการแปรรูป ขั้นตนหรือขั้นกลางเปนสินคาก่ึงสําเร็จรูปหรือขั้นปลายท่ีเปนผลิตภัณฑ

สําเร็จรูป 
 

จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมอาหารของไทย 
 

ปจจุบันประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมอาหารท้ังส้ิน 9,439 โรงงาน  จําแนกเปนโรงงานขนาดเล็ก

จํานวน 7,383 โรงงาน ขนาดกลาง 1,577 โรงงาน ขนาดใหญ 479 โรงงาน 

 
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารของไทยจําแนกตามประเภทกลุมสินคาได 14 กลุม  ไดแก  ผลิตภัณฑ

เน้ือสัตว มีจํานวนรวม 590 โรงงาน  นมและผลิตภัณฑ 9 โรงงาน  ผลิตภัณฑระมง 480 โรงงาน  

 

เนื้อหารายงาน 
1. การวิเคราะหศักยภาพในเชิงการแขงขันดานการสงออกของวิสหากิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร 
2. การวิเคราะหโครงสรางสินคาและกลไกการสงออกของรัฐและวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (SMEs) และผูสงออกรายใหญ (LEs) ของภาคอุตสาหกรรมอาหาร 
3. สรุปปญหาและความตองการดานการสงออกของวิสหากิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร 
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น้ํามันและไขมันจากพืชและสัตว 229 โรงงาน  ผลิตภัณฑผักและผลไม 483 โรงงาน  และโรงงาน

อาหารประเภทอื่นๆ  รายละเอียด ดังตารางที่ 3.1 

 

ตารางที่ 3.1  :  จํานวนโรงงานอาหารของไทยจําแนกตามผลิตภัณฑและขนาดเงินลงทุน 
 

 
 

ที่มา :  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 

หมายเหตุ :  1.  เปนขอมูลสะสมจนถึงเดือน กันยายน 2544 

               2.  ขอมูลดิบจากกรมโรงงาน  และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
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อุตสาหกรรมอาหารเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย  และจัดอยูในกลุมอุตสาหกรรมท่ีมี

ศักยภาพในการผลิตแขงขันกับตางประเทศได  รวมถึงยังเปนอุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบภายในประเทศ

ในสัดสวนที่สูง  (Resource Based Industry)  เปนอุตสาหกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มในประเทศสูง (High 

Value Added Industry)  และเปนอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบตอประชากรสวนใหญของประเทศ คือ 

เกษตรกร  เน่ืองจากเปนอุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบจากภาคเกษตร  ซึ่งผลิตไดภายในประเทศเปนสวน

ใหญมีประชากรท่ีมีสวนเกี่ยวของในภาคอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร  ประมาณรอยละ 80 หรือ

ประมาณ 50 ลานคน  ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารท่ีผลิตเพื่อการสงออกที่สําคัญๆ สามารถแบงไดเปน 4 

ประเภท  ดังนี ้
 

 ผลิตภัณฑจากประมง  ไดแก  อาหารทะเลกระปองและแปรรูปที่สําคัญ  อาทิ กุงกระปอง  

อาหารทะเลแชเย็นแชแข็ง  ปลาทูนากระปอง  ปลาซาดีนกระปอง  เปนตน 

 ผลิตภัณฑจากปศุสัตว  ไดแก  ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวที่สําคัญ  อาทิ  ไกสดแชเย็นแชแข็ง ไก

สดแปรรูปเปนสดแชแข็ง  ผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากเน้ือไก เปนตน 

 ผลิตภัณฑจากผักและผลไม (ในรูปแบบระปองและแปรรูป)  ไดแก  สัปปะรดกระปอง  น้ํา

สัปปะรดกระปอง  ผลไมอบแหงและแชอิ่ม ขาวโพดฝกออนกระปอง  หนอไมกระปอง  พืชผัก

ดอง  และน้ําสม  เปนตน 

 ผลิตภัณฑจากขาว  ธัญพืช  แปง  และอาหารสําเร็จรูปอื่นๆ  ไดแก  แปงมัน  แปงขาว

เหนียว  แปงขาวเจา  เสนหม่ีกวยเตี๋ยว  ขนมปงกรอบ  แปงแผน  สําปะหลัง  น้ําตาล  น้ํามัน

ปาลม  และนํ้ามันถ่ัวเหลือง  เปนตน 
 

ผลจากการวิเคราะหและการสัมภาษณพบวา  ถึงแมวาประเทศไทยจะเปนผูนําในการผลิตและการ

สงออกสินคาอาหารหลายประเภท  อาทิ  อาหารทะเลกระปอง  กุงและไกแชเย็นและแชแข็ง  แต

เน่ืองจากภาวะการแขงขันในตลาดโลกมีความเขมขนขึ้น  โดยเฉพาะประเทศแถบเพื่อนบานใกลเคียงท่ี

เร่ิมมีความไดเปรียบดานคาจางแรงงานและมีวัตถุดิบท่ีคลายคลึงกับไทย  ทําใหอุตสาหกรรมอาหาร

ของไทยตองเรงเพิ่มศักยภาพในการผลิตและขีดความสามารถในการผลิตและการสงออกท้ังระบบ  

ต้ังแตการผลิตวัตถุดิบ  การจัดการกระบวนการการผลิต  การใชเทคโนโลยี  การวิจัย การพัฒนาและ

การหาตลาดเพื่อกาวไปสูการผลิตผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพ่ิมสูงและเปนที่ตองการของตลาดเพิ่มขึ้น  

นอกจากน้ีอุตสาหกรรมอาหารของไทยตองปรับตัวใหเขากับกติกาการคาใหมของโลก  โดยเฉพาะ

ทางดานสุขอนามัย  มาตรฐาน  คุณภาพ  และมาตรการทางเทคนิค  (Technical Barriers)  รวมถึง

การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมอาหาร 
 

ขีดความสามารถและปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาศักยภาพในเชิงการแขงขันและการปรับตัว
ของภาคอุตสาหกรรมอาหาร  ผลจากการศึกษาวิเคราะหและการสัมภาษณเชิงลึกนั้นสามารถสรุป

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอาหารทั้งปจจัจภายในและ

ภายนอกประเทศ โดยใชขอมูลต้ังแตป พ.ศ.  2525 จนถึงปจจุบัน  ดังนี้ 
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1). อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปยังมีความไดเปรียบ  แตมีแนวโนมลดลงเน่ืองจากสาเหตุสําคัญ 2 

ประการ  คือ  การเพิ่มขึ้นของปริมาณและมูลคาการสงออกขึ้นอยูกับอัตราการเติบโตของ

ตลาดโลกและประเทศผูนําเขาซ่ึงคาดวาการเติบโตในอนาคตจะตํ่ากวาในอดีต  และประเทศ

คูแขง  คือ  อินโดนีเซีย  และจีน  ซึ่งนับวาเปนประเทศที่เร่ิมมีความไดเปรียบโดยเฉพาะทางดาน

วัตถุดิบ และคาจางแรงงานท่ีตํ่ากวาของประเทศไทยประเทศคูคาที่สําคัญ  อาทิ  สหรัฐอเมริกา

และสหภาพยุโรป  เร่ิมใชมาตรการท่ีมิใชภาษี 2 ลักษณะ  คือ  มาตรการดานสุขอนามัยและ

มาตรการดานส่ิงแวดลอมในการกํากับนําเขา 

2). ประเทศผูนําเขาตองการใบรับรองสินคาในหลายลักษณะซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของหลาย

หนวยงาน  ทําใหเปนอุปสรรคตอการสงออก 

3). มาตรการหลายมาตรการของรัฐมีความขัดแยงอยูในตัว  อาทิ  มาตรการปกปองเกษตรกร

ผูผลิตผลิตผลการเกษตรซ่ึงมีผลเช่ือมโยงใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอาหารท่ีผลิต

ผลิตภัณฑสําเร็จรูปตองรับภาระตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น  สงผลใหขีดความสามารถในการ

แขงขันของอุตสาหกรรมลดลง 
 

เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการเติบโตอยางรวดเร็วและตอเนื่องมาโดยตลอด  

ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารนั้นมีความเก่ียวของกับปจจัยตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่

แปรเปล่ียนผันแปรอยูตลอดเวลา ดังนั้น ผูประกอบการจึงตองติดตามความเคล่ือนไหวของ

อุตสาหกรรมอยางใกลชิด ซึ่งปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการปรับตัวและการพัฒนาของอุตสาหกรรม

อาหาร ได ดังแผนภาพท่ี 3.1 
 
แผนภาพท่ี 3.1   ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาศักยภาพในเชิงการแขงขันและการปรับตัว    ของ

อุตสาหกรรมอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : สํานักนโยบายอุตสาหกรรมสาขา 2 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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จากแผนภาพท่ี 3.1 ดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นถึงการเช่ือมโยงของปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอันไดแก ปจจัยหลัก ปจจัยภายนอกและปจจัยสนับสนุน ซึ่งปจจัยทั้ง 3 

สวนนี้ เปนตัวช้ีวัดความสําเร็จของอุตสาหกรรมอาหารไทย โดยปจจัยหลักมีความสําคัญตอ

อุตสาหกรรมเปนอยางย่ิงเพราะเกิดจากศักยภาพ และการพัฒนาของตัวอุตสาหกรรมเอง ในขณะท่ี

ปจจัยสนับสนุนและปจจัยภายนอกจะสรางทั้งโอกาส (Opportunities) และความเส่ียง (Threats) และ

เปนตัวกําหนดสภาพแวดลอมดานการแขงขันของอุตสาหกรรมอาหารไทย 
 

ผลจากการวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมอาหารสามารถมองความ

ไดเปรียบไดใน 2 ลักษณะ คือ ความไดเปรียบในเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งจะเก่ียวกับประสิทธิภาพของการ

ผลิตโดยใชปจจัยการผลิตตางๆ อาทิ วัตถุดิบ แรงงาน ทุนและเทคโนโลยี และความไดเปรียบเชิง

แขงขัน ซึ่งจะเก่ียวของกับกลยุทธที่จะนํามาใช เพื่อรักษาสวนแบงตลาดหรือความสามารถในการ

แขงขันไว เชน กลยุทธทางดานราคา (Cost Leadership) และการเนน Niche Market 
 

สําหรับอุตสาหกรรมอาหารน้ัน เปนอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอยางรวดเร็วและตอเนื่องมาโดยตลอด 

เนื่องจากในอดีตท่ีผานมาประเทศไทยมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบทางดานวัตถุดิบท่ีมีอยาง 

อุดมสมบูรณและตนทุนคาแรงงานที่ตํ่ากวาประเทศคูแขงขัน เพราะฉะนั้นกลยุทธที่ประเทศไทยใชใน

การรักษาความไดเปรียบในเชิงแขงขันจะเปนกลยุทธทางดานราคาเปนหลักโดยขาดการพัฒนาตัว

ผลิตภัณฑเพื่อสรางสินคาใหมีความแตกตาง  (Product Differentiation)  หรือการสราง (Brand 

Name) เพื่อใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น ประกอบกับการไดสิทธิพิเศษจากประเทศคูคารายใหญ อาทิ  

สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ก็ยังมีสวนชวยใหประเทศไทยสามารถรักษาอัตราการเจริญเติบโต

ดังกลาวไวได อยางไรก็ตาม ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบและสิทธิประโยชนตางๆ เหลานี้กําลังจะ

หมดไป เน่ืองจากวัตถุดิบท่ีเคยอุดมสมบูรณของประเทศเร่ิมเส่ือมโทรมลง ตนทุนคาแรงงานเร่ิมมี

แนวโนมสูงขึ้นเร่ือยๆ เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงขันรายใหมที่กาวเขาสูตลาดโลก เชน จีน 

อินเดีย และ เวียดนาม เปนตน นอกจากน้ีสิทธิพิเศษทางดานภาษีที่เคยไดรับก็ถูกตัดไปจํานวนมาก

โดยเฉพาะอยางย่ิงการถูกตัด GSP ในกลุมสินคาเกษตรของสหภาพยุโรป ในขณะท่ีเงื่อนไขและ

กฎเกณฑการคาโลกมีการทําการตกลงและเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาอันสืบเน่ืองมาจากการเปด

การคาเสรีทางการคา ดังน้ันอุตสาหกรรมอาหารไทยจึงจําเปนตองพยายามปรับตัวอยางมากเพ่ือ

เสริมสรางและรักษาขีดความสามารถในเชิงการแขงขันไมใหลดนอยลงจากอดีต 
 

อยางไรก็ดีประเทศไทยยังคงเปนประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารเพ่ือการสงออกเนื่องจาก

ประเทศไทยเป นประเทศที่มีศักยภาพสูงในการผลิตอาหารและการส งออก มีพื้นฐานด านการผลิตทาง

การเกษตรที่ม่ันคงและม่ังค่ังทําให มีผลผลิตที่สามารถนํามาใช เป นวัตถุดิบในการแปรรูปได อย าง

หลากหลายและต อเนื่องมีแรงงานท่ีมีคุณภาพจํานวนมากมีการใช เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย  

โดยเฉพาะโรงงานขนาดใหญ เพื่อการส งออกมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ ที่สอดคล องกับความต อง

การของตลาดมากย่ิงขึ้น นอกจากนั้นผูประกอบการแต ละประเภทอุตสาหกรรมยังมีความชํานาญใน

การผลิตและการใชเทคโนโลยีและความสามารถดานการตลาดที่ดีกว าประเทศคู แข งอื่นๆ อีกหลาย
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ประเทศในภูมิภาคเดียวกันสามารถผลิตสินค าได ตามความต องการของผู ซื้อได รวดเร็วและสามารถนํา

วัตถุดิบจากต างประเทศมาแปรรูปให เกิดมูลค าเพ่ิม  นอกจากนั้นผู ประกอบการยังมีความพร อมใน    

ดานการจัดการกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพใหไดตรงตามมาตรฐาน  มีบุคลากรท่ีมีความ

รู และ ประสบการณ โดยเฉพาะกรณีของสินค าประมงและผลิตภัณฑอาหารแปรรูปไก นอกจากนั้นยัง

ได รับการยอมรับจากลูกค าในต างประเทศในเร่ืองของการส งมอบสินค าและความรับผิดชอบต อสินค า  

รวมถึงผลิตภัณฑมีความหลากหลายและมีคุณภาพเป นที่ยอมรับของตลาดต างประเทศ 
 

เม่ือศึกษาและวิเคราะหเชิงลึกในแง ของโอกาสของอุตสาหกรรมอาหารสําหรับด านการตลาดนั้นพบว า 

ตลาดสําหรับอุตสาหกรรมอาหารยังมีความต องการในผลิตภัณฑ ทุกประเภทเพิ่มขึ้นทั้งในส วนของ

ตลาดเดิมและตลาดใหม  สําหรับด านของวัตถุดิบนั้นประเทศไทยยังสามารถจัดหาและใช วัตถุดิบ

จากตางประเทศมาแปรรูปให เกิดมูลค าเพิ่ม โดยเฉพาะวัตถุดิบจากประเทศเพื่อน บ าน นอกจากนั้นยัง

มีผลิตภัณฑ หลายชนิดที่มีโอกาสจะพัฒนาเป นสินค าท่ีมีมูลค าเพิ่ม ได แก  ผลิตภัณฑ ประมง ผลิต

ภัณฑ จากเนื้อสัตว  ผลิตภัณฑ จากข าวและมันสําปะหลัง และประเทศไทยยังเป น ศูนย กลางการ

ผลิตผลไม เมืองร อน (Tropical Fruit) ของโลกซ่ึงจะช วยเสริมการเป นผู ส งออกผักและผลไม ทั้งสดและ

แปรรูปที่สําคัญของโลก และถือได ว ามีภาพพจน  (Image) เป นที่ยอมรับในการเปนผู ส งออกสินค า 

เกษตร-อาหารที่สําคัญของโลก ป จจัยต างๆ เหล านี้ทําให ระดับราคาและคุณภาพมาตรฐานของ

อุตสาหกรรมอาหารเป นที่นิยมและยอมรับจากประเทศผูนําเข า เพ่ิมขึ้น จึงจัดได ว าเป นอุตสาหกรรมที่

มีจุดคุมทุนทั้งในดานการผลิต การแปรรูป และการตลาด 

 
 

2. การวิเคราะหโครงสรางและกลไกการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs)  และผูสงออกรายใหญ (LEs) ในภาค 
อุตสาหกรรมอาหาร 
 

สําหรับสรุปผลการวิเคราะหโครงสรางและกลไกการการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs)  ในแตละอุตสาหกรรมยอยของภาคอุตสาหกรรมอาหารมี ดังนี้ 
 

 

2.1. อุตสาหกรรมอาหารทะเล / ผลิตภัณฑจากประมง 
 

อุตสาหกรรมทะเลแชแข็งมีความสําคัญต อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ผลผลิตจากการ

ประมงของประเทศไทยมีสัดส วนประมาณ  ร อยละ 15.72 ของมูลค าผลิตภัณฑ รวมใน

ประเทศภาคเกษตร ต้ังแต ป  2535 เป นต นมา นอกจากนี้ภาคการประมงยังเป นแหล งรองรับ

การจ างงานของประเทศที่สําคัญ สามารถรองรับแรงงานได มากกว า 2.7 ล านคน แหล งวัตถุ

ดิบของอุตสาหกรรมทะเลแชแข็งประกอบด วย สัตว นํ้าจากธรรมชาติ และสัตว นํ้าจากการ

เพาะเล้ียง ซึ่งผลการพัฒนาในระยะท่ีผ านมา พบว า แหล งสัตว นํ้าจากธรรมชาติเร่ิมมีความ

ขาดแคลน ทรัพยากรสัตว ทะเลลดลงอย างต อเน่ือง การพัฒนาและเพาะเล้ียงสัตว นํ้าทั้งนํ้า
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จืดและนํ้าเค็มมีความสําคัญและขยายตัวเพิ่มขึ้นอย างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเพาะเล้ียงกุ ง 

ผลิตภัณฑ กลุ มทะเลแชแข็งส วนใหญ ผลิตเพื่อการส งออก การค าสินค าอาหารทะเลแชแข็ง

ของประเทศอยู ในภาวะเกินดุลมาโดยตลอด     สินค าที่ทํารายได จากการส งออกมากท่ีสุด

และเป น อันดับหน่ึงของโลก ได แก   กุ งสดแช เย็น แช แข็ง และทูน า กระป อง ผู นําเข าส วน

ใหญ จะใช ผลิตภัณฑ  กลุ มประมงเพื่อนําไปผลิตต อ เช น ภัตตาคาร ร านอาหาร เป นต น โดย

จะพิจารณาจากราคาสินค า เป นหลัก อย างไรก็ตามผู ประกอบการไทยได เร่ิมให ความสําคัญ

กับอาหารก่ึงสําเร็จรูป และอาหารสําเร็จรูป โดยเร่ิมพัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือให เกิดความจดจํา

ในสินค าไทยให มากขึ้น  สินค ากลุ มอุตสาหกรรมทะเลแชแข็ง ส งออกไปยังประเทศ

สหรัฐอเมริกาประมาณ  ร อยละ 50 ของผลผลิตทั้งหมด โดยมีคู แข ง จากประเทศอเมริกา

กลาง-ใต  เช น ประเทศเอควาดอร  ฮอนดูรัส เม็กซิโก ปานามา เป นต น  เนื่องจากประเทศ       

เหล านี้อยู ในกลุ มการค าเดียวกันและมีสิทธิประโยชน ดีกว าประเทศไทย การส งออกไปยัง

สหภาพยุโรปน้ัน สินค าประมงของไทยมีราคาสูงกว าประเทศคู แข งเนื่องจากประเทศไทยถูก

ตัด GSP ทําให ราคาสูงกว าประมาณรอยละ 10-20 ตามลักษณะผลิตภัณฑ  ประเทศในแถบ

ยุโรปนําเข ากุ งจากประเทศเอเชียมากถึงร อยละ 30 และมีแนวโน มการบริโภค กุ งสดหรือแช 

เย็นแช เยือกแข็งเพ่ิมขึ้น ส วนกุ งแปรรูปต างๆ (Cooked and Peeled) มีแนวโน มการบริโภค

ลดลง ในสัดสวน 76 ตอ 24 
 

คูแขงผลิตภัณฑกุงของไทยท่ีสําคัญ   
 

คูแขงในอุตสาหกรรมกุงที่สําคัญของไทย  แบงออกเปน 2 กลุมหลัก  ดังนี้ 
 

1). ผูผลิตในประเทศแถบตะวันตก  อาทิ  สหรัฐอเมริกา  ทางรัฐหลุยเซียนาก็มีการ

ผลิตกุงเพื่อการบริโภคและเพื่อการสงออกดวย  หรือ ประเทศอิตาลีในสหภาพยุโรป  

รวมทั้งประเทศทางแถบสแกนดิเนเวีย  เปนตน  แตคุณภาพของกุงที่ผลิตจากประเทศ

ทางแถบตะวันตกจะมีรสชาติที่แตกตางกัน  เน่ืองมาจากสภาวะอากาศและ 

ภูมิประเทศท่ีแตกตางกัน  รวมท้ังขนาดและวัตถุประสงคของการนําไปบริโภคก็

แตกตางกันออกไป  โดยสวนมากจะนิยมบริโภคสดภายในประเทศ 

2). ผูผลิตในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  อาทิ  ไทย  เวียดนาม  

ออสเตรเลีย  และอินโดนีเซีย  โดยการแขงขันระหวางประเทศในภูมิภาคเดียวกัน

คอนขางรุนแรง  เน่ืองจากคุณภาพของวัตถุดิบ  สภาพภูมิอากาศ  และภูมิประเทศมี

ความใกลเคียงกับไทยมาก  รวมถึงตลาดสงออกหลักก็เปนตลาดเดียวกัน  ดังน้ัน 

การแขงขันระหวางไทยกับประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจึงใช 

กลยุทธดานราคาเปนสําคัญในการทําการคา 
 

สําหรับประเทศคูแขงที่สําคัญของไทย  คือ  ประเทศเวียดนาม  เนื่องจากมีความไดเปรียบ

ทางดานตนทุนการผลิต  คือ วัตถุดิบ  แรงงาน  และอัตราภาษีจากประเทศคูคาและประเทศ
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ตนเอง  ในปจจุบันผูผลิตในเวียดนามไดรับการถายทอดความรูและเทคโนโลยีจากผูผลิตของ

ไทยที่ไปดําเนินธุรกิจในเวียดนาม  ทําใหชาวเวียดนามปจจุบันมีความรูและเทคโนโลยี

ใกลเคียงกับไทยมาก  รวมทั้งรัฐบาลเวียดนามไดจัดงบประมาณสนับสนุนอุตสาหกรรมกุงใน

ประเทศอยางจริงจังโดยเฉพาะการกําหนดพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงกุง  และการสนับสนุนใหมีการ

ลงทุนจากชาวตางชาติมากย่ิงขึ้น 
 

นอกจากเวียดนามแลว  ประเทศคูแขงที่สําคัญของไทยอีกประเทศหนึ่ง  คือ  ออสเตรเลีย  

เน่ืองจากเปนประเทศที่มีการทําการวิจัยและพัฒนาดานการเพาะเล้ียงกุงสูง 
 

อุตสาหกรรมกุ งมีความสําคัญต อระบบเศรษฐกิจเป นอย างมากเนื่องจากเป น อุตสาหกรรมท่ี

ใช วัตถุดิบภายในประเทศถึงร อยละ 90 มีสภาพภูมิประเทศที่มีความเหมาะสมและ

เอื้ออํานวยต อการเพาะเล้ียงเป นอย างมาก โดยเฉพาะอย างย่ิงกุงกุลาดําซ่ึงถือได ว าเป น  

แหล ง เพาะเล้ียงที่ดีที่สุดในโลกอีกแห งหนึ่ง และมีปริมาณการส งออกท่ีเพิ่มมากขึ้นอยาง     

ตอเนื่อง 
 

วัตถุดิบที่ใช ในอุตสาหกรรมกุ ง  วัตถุดิบในการเล้ียงกุ งที่สําคัญ ได แก  อาร ทีเมีย (ใช 

เล้ียงกุ งวัยอ อน) และอาหารสําเร็จรูป ในอดีตประเทศไทยไม สามารถผลิตอาร ทีเมียได เอง 

แม ว าในป จจุบันจะสามารถผลิตอาร ทีเมียได ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา แต เป นขนาดใหญ ทําให ไม 

ค อยเปนที่นิยม อาร ทีเมียเกือบทั้งหมดต องนําเข าจากต างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา 

ซึ่งเปนแหล งท่ีมีอาร ทีเมียท่ีใหญ และมีคุณภาพท่ีสุด เนื่องจากในรัฐยูท าร มีทะเลสาบท่ีมี

ความเค็มจัด ซึ่งช วยให อาร ทีเมียไม แตกเป นตัวอ อน และเม่ือนํามาบรรจุกระป องและผ าน 

กระบวนการผลิต  แล วจะมีการแตกตัวสูงใช เล้ียงกุ งได ดี แหล งอาร ทีเมียที่สําคัญอื่น ได แก  

สาธารณรัฐประชาชนจีน รัสเซีย และอิหราน 
 

การเล้ียงกุ งในประเทศไทยนั้น เกษตรกรผู เล้ียงกุ งยังคงเช่ือว าหากไม ใช อาร ทีเมียจะทําให   

ลูกกุงไมมีคุณภาพและมีอัตราการรอดตํ่า แม ว าในระยะท่ีผ านมาได มีการนําอาหารสําเร็จรูป

ที่ผลิตในประเทศที่มีคุณภาพดีและชวยลดตนทุนการผลิตเข ามาทดแทนอาร ทีเมีย ซึ่งวัตถุดิบ

สําคัญที่ใช ในการผลิตอาหารกุงสําเร็จรูป  ไดแก ปลาปน และกากถ่ัวเหลือง ซึ่งมีสัดส วนการ

ใช ประมาณร อยละ 35 และ 10 ตามลําดับ แต ยังไม เพียงพอกับความต องการ ทําให ต องนํา

เข าจากตางประเทศ โดยเฉพาะปลาปนคุณภาพดี 
 

การเพาะเลี้ยง ข อได เปรียบของประเทศไทยในการผลิตกุ งกุลาดําจากการเล้ียงเม่ือ

เปรียบเทียบกับประเทศผู ผลิตอื่นๆ คือ มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ งกุลาดําท่ี     

ก าวหน าไปมากกว า ผู เพาะเล้ียงส วนใหญ มีความรู และประสบการณ ในการเพาะเล้ียงใน

ระดับท่ีดีและมีระบบการถ ายทอดวิชาการทั้งโดยภาครัฐและภาคเอกชนในระดับท่ีดี

พอสมควร และท่ีสําคัญที่สุดคือ ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมแปรรูป ที่สามารถรองรับผลผลิต
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ได อย างพอเพียงและไดมาตรฐาน มีระบบการขนส งที่สะดวกทั้งในแง การขนส งวัตถุดิบและ

การส งออกผลิตภัณฑ เกษตรกรผู เพาะเลี้ยงกุ งในแต ละภูมิภาคมีการรวมกลุ มจัดต้ังชมรมอยู 

หลายแห ง ขณะที่ผู ประกอบการส งออกมีการรวมตัวกันจัดต้ังเป นสมาคมอาหารแช เยือกแข็ง

ไทย เพ่ือทําหน าที่เป นตัวแทนของผู ประกอบการในการแก ไขป ญหาอุปสรรคและหาแนวทาง

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมท้ังระบบองค กรทั้งสองส วนน้ียังจัดให มีการประชุมหารือเพื่อ

แลกเปล่ียนข อมูลและข อคิดเห็นดานการผลิต การตลาดและอ่ืนๆ ระหว างกันอย างสมํ่าเสมอ 

อันเป นการเสริมสร างความสัมพันธ ระหว างกัน นอกจากน้ีภาครัฐยังให ความช วยเหลือ 

ดานการผลิต โดยจัดต้ังศูนยวิจัยและพัฒนา และทดสอบคุณภาพกุง 
 

โครงสร างต นทุนการเพาะเล้ียงกุ ง ประกอบด วย ค าลูกกุ งและอาหารกุ งร อยละ 60              

ค าใช จ ายในการดําเนินการร อยละ 18 ค าสาธารณูปโภค โดยเฉพาะค ากระแสไฟฟ า 

รอยละ 7 ค าจ างแรงงาน ร อยละ 5 และค าใช จ ายอื่น ๆ ร อยละ 4 เกษตรกรผู เล้ียงกุ งจะขาย

ผลผลิตให กับผูรวบรวมหรือพ อค าคนกลาง เพ่ือส งขายต อไปยังโรงงานผู ค าปลีกท องถ่ิน และ

ตลาดกลางกุ งมหาชัยเป นส วนใหญ  โรงงานแปรรูปซ่ึงทําหน าที่เป นผู ส งออกยังอาจรับซ้ือ 

สินค าจากโรงงานท องถ่ินและตลาดกลางกุ งมหาชัย โดยจะส งไปยังตลาดผู บริโภคต าง

ประเทศประมาณรอยละ 95 ของผลผลิตทั้งหมด สวนที่เหลือเป นการบริโภคภายในประเทศ 
 

พ อแม พันธุ กุ ง  พ อแม พันธุ กุ งถือเป นป จจัยที่กําหนดความแข็งแรงและคุณภาพเนื้อของ
ลูกกุ งที่ผ านมา การเพาะพันธุ กุ งกุลาดําอาศัยพ อแม พันธุ จากธรรมชาติ  ส วนใหญ ได จาก

ทะเลลึกฝ งอันดามันของไทย แต ป ญหาความเส่ือมโทรมของแหล งทรัพยากรธรรมชาติที่

รุนแรงมากขึ้น ทําให ปริมาณพ อแม พันธุ กุ งที่จับได ลดลง ไม เพียงพอต อความต องการของ

ตลาด การแก ไขป ญหา คือ  ใช แหล งพ อแม พันธุ กุ ง จากทะเลของประเทศเพ่ือนบ าน  เช น 

พม า อินโดนีเซีย และมาเลเซีย นอกจากนี้ กรมประมงได ทําการวิจัยเพื่อเล้ียงพ อแม พันธุ      

กุงในบ อดินประเทศไทยนับว าเป น  แหล งพ อแม พันธุ ที่สําคัญที่สุดของโลก โดยมีโรงเพาะฟก

ถึง 2,000 แห ง เม่ือเทียบกับแหล งพ อแม พันธุ อื่นในแถบเอเซีย ได แก  เวียดนาม (800)         

ฟลิปป นส (400) อินโดนีเซีย (200) จีน (160) และอินเดีย (60)  
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แผนภาพที่ 3.2    การเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมสนับสนุนในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแชแข็ง  
                      (อุตสาหกรรมตัวอยาง : ผลิตภัณฑกุง) 

นําเขา

ถั่วเหลือง

โรงงานสกัด กากถั่วเหลือง กากถ่ัวเหลือง
นํ้ามันพืช ปลาปน ปลาปน

โรงงานปลาปน ปลายขาว, รํา ขาวโพด
โรงสีขาว ยาและเคมีภัณฑ

วัตถุดิบอาหารสัตว

พ้ืนที่การเล้ียง โรงงานผลิตอาหารกุง
-การสงน้ํา

Hatchery

สาธารณูปโภค Nursery
-น้ํา
-การคมนาคม, ขนสง Dealer

ชาวประมง
โรงงานน้ําแข็ง
ผูผลิตอวนแห

สถานแปรรูปสัตวน้ํา
เรอืประมง เบื้องตน

โรงงานผลิตเพ่ือ
การสงออก

กุงและปลานําเขา

outsource หองเย็น

การตรวจสอบรับรอง

Trading Importers

ฟารมกุง

ตลาดกลาง

ผูผลิต/นําเขา

ตลาดผูบริโภค
ในประเทศ

สวนภูมิภาค

หองเย็นตนเอง

-การจัดการนํ้าจากการเล้ียง

Packaging
Ingredient

โรงงานอาหาร
สําเร็จรูป

เคร่ืองจักรและอุปกรณ

การไฟฟา

ทาเทียบ

เรือ

รับฝากสินคา

Logistic 

Provider

การตลาด

 อาหารกุง

พันธุกุง

 
 

ที่มา : สํานักนโยบายอุตสาหกรรมสาขา 2 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ผลิตภัณฑอาหารสงออกที่สําคัญของไทย ไดแก ผลิตภัณฑประมง  มีมูลคาการสงออกมากเปน

อันดับ 1 ของการสงออกอาหารของไทย  รองลงมา ไดแก ขาวและธัญพืช เน้ือสัตวแลผลิตภัณฑ 
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น้ําตาล ผัก ผลไมและผลิตภัณฑแปรรูป  มันสําปะหลังอัดเม็ด  ผลิตภัณฑจากแปงและสตารช  

ผลิตภัณฑนม  เคร่ืองปรุงรส  เปนตน   
 

สําหรับกลุมผลิตภัณฑประมงของไทยที่มีการสงออกที่สําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑกุง และเม่ือ

พิจารณาสวนแบงตลาดโลกพบวาประเทศไทยเปนผูผลิตและผูสงออกรายใหญของโลก  

เน่ืองจากความไดเปรียบทางดานการผลิต วัตถุดิบซึ่งมีปริมาณท่ีมากเพียงพอสําหรับการสงออก  

จากผลการศึกษาอัตราการเติบโตของการสงออกสินคากุงแปรรูป  โดยเฉพาะในชวงเวลา 5 ปที่

ผานมาการสงออกสินคากุงแปรรูปของเวียดนามมีการเติบโตสูงมาก เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศ

ไทยและออสเตรเลีย   ซึ่งสาเหตุที่เวียดนามสามารถมีอัตราการเติบโตของการสงออกสูงขึ้น

เนื่องจากปจจัยดานราคาเปนสําคัญ ทั้งน้ีเพราะตนทุนการผลิตในประเทศเวียดนามตํ่าเม่ือ

เปรียบเทียบกับไทยและออสเตรเลีย โดยเฉพาะราคาวัตถุดิบตํ่า คาจางแรงงานถูก และ คาน้ํา  

คาไฟถูก สงผลใหเวียดนามสามารถขายสินคากุงแปรรูปสงออกในราคาที่ตํ่า นอกจากน้ียังมี     

นักลงทุนของไทยเขาไปลงทุนสรางโรงงานและสนับสนุนเกษตรกรและผูประกอบการทองถ่ินใน

การพัฒนาสินคากุงแปรรูป โดยจัดเตรียมแผนการดําเนินการและการสนับสนุนครบวงจร เร่ิม

ต้ังแตการใหพันธุกุง อาหาร วิธีการ ตลอดจนการใหคําปรึกษาและเปนพี่เล้ียงตลอดระยะโครงการ 

เปนตน 
 

และที่ สําคัญในเชิงปริมาณน้ัน เน่ืองมาจากรัฐบาลออสเตรเลียมีนโยบายที่ เขมงวดดาน

ส่ิงแวดลอม สงผลใหเกษตรกรผูเล้ียงกุงออสเตรเลียไมสามารถเพิ่มจํานวนฟารมเล้ียงกุง และการ

จับกุงจากแหลงธรรมชาติได ซึ่งเปนผลตอเนื่องทําใหมีปริมาณวัตถุดิบไมเพียงพอตอการผลิต จึง

ทําใหอัตราการเติบโตของการสงออกทั้งในเชิงมูลคาและปริมาณติดลบ ดังนั้นสรุปไดวา ประเทศ

ออสเตรเลียมีความสามารถในดานการผลิตสูงที่สุด รองลงมาเปนไทย และเวียดนาม แตเม่ือ

พิจารณาอัตราการเติบโตของการสงออกประเทศเวียดนามมีอัตราการเติบโตสูงสุด รองลงมาเปน

ไทย และออสเตรเลีย   
 

สินคากุงแปรรูปของไทยในปจจุบันสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภทหลักดังน้ี คือ กุงแชเย็น   

แชแข็ง กุงบรรจุกระปอง และกุงแปรรูปอื่นๆ เชน กุงตมปอกเปลือกแชเยือกแข็ง ต่ิมซํา กุงชุบแปง

ทอด กุงเสียบไม กุงเปาะเปยะ และกุงชุบเกร็ดขนมปง เปนตน ในอุตสาหกรรมกุงแปรรูปของไทย

ผูประกอบการโดยสวนใหญจะผลิตสินคาอาหารทะเลประเภทอ่ืนๆ ควบคูไปกับการผลิตกุงแปร

รูปดวย เชน ปลาหมึก หอย ปู และปลา ทั้งที่เพ่ือกระจายความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจ เน่ืองจาก

กุงแปรรูปเปนสินคาท่ีมีตนทุนวัตถุดิบสูงและมีความผันผวนทั้งในดานราคาและปริมาณ รวมถึง

เปนสินคาที่ประสบกับปญหากีดกันทางการคาสูงจากตลาดหลักตางประเทศ เชน สหภาพยุโรป 

สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน  

 

สัดสวนของกุงแปรรูป หรือ Value Added Product เร่ิมมีปริมาณสูงขึ้นจากเดิม ที่ผลิตแตเฉพาะ

กุงสดแชเย็นเทาน้ัน (ขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการในไทย) ปจจุบันผูประกอบการไทย
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สวนใหญไดพัฒนาสินคาของตนเองใหมีมูลคาเพ่ิมมากขึ้น เพื่อหลีกเล่ียงการแขงขันในตลาด

ระดับลาง ที่ใชกลยุทธทางราคาในการทําตลาด โดยมีประเทศเวียดนามเปนคูแขงที่สําคัญ ตลาด

สินคามูลคาเพิ่มจึงเปนตลาดระดับบนที่ผูผลิตไทยเร่ิมแขงขันกันอยางเอาจริงเอาจัง สําหรับชอง

ทางการจําหนายสินคาไปยังตลาดตางประเทศนั้น แบงเปน 3 ลักษณะ  
 

1.) ผูประกอบการเปนทั้งผูผลิตและผูจําหนายสินคาเองโดยตรง และรวมถึงการจําหนายผาน 

Trader  

2.) ผูประกอบการทําหนาที่ผลิตเพียงอยางเดียว โดยมี Trader  เปนผูจําหนายสินคาให  

3.) ผูประกอบการทําหนาที่ผลิตและจําหนายเองทั้งหมด  
 

จากการสัมภาษณผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรมกุงแปรรูปของไทยและจากผลการวิจัยจาก

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ในเร่ืองของปจจัยที่มีผลตอขีดความสามารถในการแขงขันของ

อุตสาหกรรม  พบวาปจจัยจากการสัมภาษณผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรมกุงแปรรูปของไทย  

ในเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม พบวาปจจัยท่ีกอใหเกิด

โอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันมากท่ีสุดจะเกิดจากปจจัยภายในองคกร ไดแก 

เทคโนโลยีการผลิต รอยละ 50 รองลงมาไดแกทักษะความรูของพนักงานและความซ่ือสัตยและมี

จรรยาบรรณของพนักงาน รอยละ 45 สถานะภาพการเงิน รอยละ 40 สวนปจจัยที่เปนอุปสรรคตอ

การแขงขันท้ังในระดับประทศและระหวางประเทศมากที่สุด ไดแก การกีดกันทางการคาที่มิใช

ภาษี (Non-Tariff Barrier) ราคาของวัตถุดิบในประเทศ รอยละ 85 คูแขงจากตางประเทศ รอยละ 

80 ความพอเพียงของวัตถุดิบในประเทศและอํานาจตอรองกับซัพพลายเออร รอยละ 55 การ

ตอรองของลูกคา และการสนับสนุนของภาครัฐบาล รอยละ 45 และคุณภาพของวัตถุดิบใน

ประเทศ รอยละ 42 และปจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขัน  ดังสรุปไดใน

ภาพที่ 4.3 
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แผนภาพที่ 3.3 :   ปจจัยท่ีมีผลตอขีดความสามารถดานการแขงขันของอุตสาหกรรมกุงแปรรูป   
                       ของไทย (หมายเหตุ :  (+) โอกาส, (-) อุปสรรค) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ที่มา :  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

นอกจากนี้ ผูประกอบการไทยสวนใหญ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มี

สภาพคลองตํ่ากวาคาบรรทัดฐาน  ดังนั้นผูประกอบการควรมีการถือครองสินคาใหส้ันลง และเพิ่ม

การหมุนเวียนของปริมาณสินคาสูตลาดใหมากขึ้น  ทั้งนี้เพ่ือเพิ่มสินทรัพยหมุนเวียนเร็ว  หรือ เงิน

สด  ที่สามารถชําระหน้ีในระยะส้ันได  ในกรณีที่ผูประกอบการตองชําระหน้ีฉุกเฉิน ดังแสดงใน

ภาพ 3.4 และ 3.5 

Chance 
(-) การกีดกันทางการคาที่ 

มิใชภาษี (Non-tariff 

Barrier) 

Firm Strategy Structure 
Rivalry 

(-) คูแขงจากตางประเทศ 

Factor Condition 
(+) เทคโนโลยีการผลิต 

 

(+) ทักษะความรู ความ

ซื่อสัตย  

และจรรยาบรรณของ

พนักงาน  

(+) สถานะภาพทาง

การเงิน  

(-) ราคาของวัตถุดิบใน

ประเทศ  

(-) ความเพียงพอของ

วัตถุดิบในประเทศ 

(-) คุณภาพของวัตถุดิบ  

Demand Condition 
(-) การตอรองของลูกคา 

 

Government 
(-) การสนับสนุน

จากภาครัฐ 

 

Related & Supporting 
Industry 

(-) อํานาจตอรองกับ  

ซัพพลายเออร 
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แผนภาพที่ 3.4 :   การเปรียบเทียบประสิทธิภาพดานการเงินของอุตสาหกรกรรมกุงแปรรูป  
    ของไทยที่มีทุตจดทะเบียนนอยกวา 500 ลานบาท 

 

 
ที่มา :  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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แผนภาพที่ 3.5 :   การเปรียบเทียบประสิทธิภาพดานการเงินของอุตสาหกรรมกุงแปรรูป 
    ของไทยที่มีทุตจดทะเบียนมากกวา 500 ลานบาท 

 

 
 

ที่มา :  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
 
ลักษณะการซ้ือ-ขายของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแชแข็ง/ผลิตภัณฑ
เนื้อสัตวแปรรูป/ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป 

 

เน่ืองดวยจังหวัดสมุทรสาคร อยูหางจากกรุงเทพมหานครเพียง 30 กม. มีพื้นที่ติดกับบริเวณ

ปากอาวไทย ประชากรสวนใหญจึงมีอาชีพทําการประมงมาต้ังแตโบราณ ตอมาไดมีการ

พัฒนาจากอาชีพประมงอยางเดียวมาเปนธุรกิจที่ตอเน่ืองจากการประมงดวย เชน หองเย็น 

การแปรรูปอาหารทะเล จังหวัดสมุทรสาครมีเรือประมงนํ้าลึกประมาณ 1,500 ลํา และ

เรือประมงขนาดใหญ ซึ่งมีระวางบรรทุกต้ังแต 1,000-3,000 ตัน อีก 40 ลํา ซึ่งถือวามีมาก

ที่สุดในเอเชีย นอกจากนี้ ยังมีตลาดคากุงที่ใหญที่สุดในภาคพื้นเอเชีย โดยมีการคาวันละไม



สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย 55 

นอยกวา 30 ลานบาท พรอมกันน้ียังมีการสงออกสัตวน้ํา และสินคาที่ตอเน่ืองจากประมง 

คิดเปนเงินปละกวา 170,000 ลานบาท 
 

ปจจุบันสะพานปลา (หรือเรียกวาตลาดกลาง)  และแหลงจําหนายสัตวน้ําทะเล ในจังหวัด

สมุทรสาคร ซึ่งเปนศูนยกลางการคาจากท่ัวทุกภาค สําหรับอาหารทะเล  นั้นมีสถานท่ีคับ

แคบ ไมเพียงพอแกการบริการลูกคา พรอมกันน้ียังมีปญหานํ้าทวมอยูเปนประจํา 

สาธารณูปโภคและการจราจรติดขัดมาก ภาคเอกชนจึงไดรวมมือกันลงทุนจัดต้ังสหกรณ

พัฒนาการประมงมหาชัย และบริษัท มหาชัย รวมใจพัฒนา จํากัด โดยการสรางศูนยกลาง

คาสัตวน้ํามหาชัย หรือ ตลาดทะเลไทย ต้ังอยูริมถนนพระราม 2 กม. ที่ 35 ต.ทาจีน อ.เมือง 

จ.สมุทรสาคร มีพื้นที่ 150 ไร มูลคาการลงทุนสูงถึง 1,500 ลานบาท ซึ่งเปนศูนยการคาสัตว

น้ําทะเลท่ีทันสมัย และใหญที่สุดในโลก การคมนาคมสะดวกสบายมาก พรอม

สาธารณูปโภคและระบบการกําจัดน้ําเสีย และการรักษาส่ิงแวดลอมครบครัน มีพื้นที่อาคาร

ตลาดคากุง จํานวน 136 แพ ตลาดปลา 120 แพ อาคารศูนยรวมอาหาร และสรรพสินคา

ปรับอากาศ ภัตตาคารอาหารทะเลระดับโลก (WORLD CLASS SEAFOOD 

RESTAURANT) นอกจากนี้ ยังมีมินิออฟฟศและสํานักงานผูประกอบการ ที่จะใชเปนศูนย

แสดงสินคาสงออกตางประเทศอีกดวย 
 

การกําหนดราคา 
 

การแขงขันระหวางผูประกอบการของไทยจะเนนการใชกลยุทธดานราคาเปนหลัก (Pricing 

Strategy)  ซึ่งสงผลเสียตอการแขงขันในระหวางประเทศ  ในการแขงขันระหวางประเทศน้ัน

ผูประกอบการไทยเสียเปรียบประเทศคูแขงขันหลัก อาทิ เวียดนาม และ อินโดนีเซีย  

เน่ืองจากประเทศคูแขงดังกลาวไดรับสิทธิ GSP ในตลาดสหภาพยุโรป  ทําใหตนทุนในการ

ส่ังซื้อสินคาจากคูแขงมีราคาตํ่ากวาสินคาจากไทย  อีกทั้งประเทศใน Equator Zone  ตางก็

หันมาใหความสนใจในการประกอบธุรกิจอาหาร โดยเฉพาะธุรกิจเล้ียงกุงและผลิตกุงแชเย็น

แชแข็งเพื่อการสงออกมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุมประเทศคูคาหลักของประเทศไทย 
 

จากเหตุดังกลาว จึงสงผลใหปจจุบันผูประกอบการไทยประสบปญหาในภาวะสินคา 

ลนตลาด (Over Supply)  สําหรับสินคาบางประเภท  อาทิ ผลิตภัณฑกุงแชเย็น ผลิตภัณฑ

กุงแชแข็ง เปนตน  เน่ืองจากประเทศคูแขงขันหันมาสนใจในการสงออกใหกับตลาดประเทศ 

คูคาหลักของประเทศไทย  อาทิ  สหรัฐอเมริกา  และญี่ปุน   ทําใหตลาดคูคาบีบให

ผูประกอบการตองทําการลดราคาสินคา  ทําใหตองใชกลยุทธทางดานราคาในการแขงขัน 

เพื่อเปนการรักษาสวนแบงตลาด 
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2.2. อุตสาหกรรมเนื้อสัตว / ผลิตภัณฑจากปศุสัตว 
 

อุตสาหกรรมปศุสัตว ของประเทศไทยได มีการพัฒนาอย างต อเนื่องในช วง 30 ป  ที่ผ านมา  

โดยเฉพาะอย างย่ิงในส วนท่ีเก่ียวข องกับการผลิตเน้ือไกจนกระทั่งป จจุบันได กลายเป น 

อุตสาหกรรมส งออกที่มีความสําคัญของประเทศ การปศุสัตว ของประเทศไทยสามารถ      

แบ งออกไดเปน 3 กลุม คือ 
 

1.    กลุ มที่มีการผลิตได ไม เพียงพอกับการบริโภคภายในประเทศจําเป นต องมีการนําเข า

จากตางประเทศ ไดแก นํ้านมโคและเนื้อโคคุณภาพดี 

2.   กลุ มที่สามารถผลิตได ในปริมาณท่ีมากและมีประสิทธิภาพในการส งออกไป  แข งขัน

กับตางประเทศ ไดแก ไกเน้ือ 

3.   กลุ มที่ผลิตพอเพียงต อความต องการภายในประเทศ แต ไม สามารถส งออกไปแขงขัน

ยังต างประเทศได  เนื่องมาจากป ญหาเร่ืองประสิทธิภาพการผลิตหรือ ป ญหาด าน  

สุขภาพของตัวสัตว  ได แก  สุกรและไก ไข  นอกจากน้ีการปศุสัตว และอุตสาหกรรม   

ปศุสัตว ยังเก่ียวข องกับป จจัยที่สําคัญในการผลิต คือ อาหารสัตว  ซึ่งประเทศไทยมี

การผลิตอาหารสัตว จํานวนมากเพื่อรองรับอุตสาหกรรมปศุสัตว ของประเทศ วัตถุดิบ

อาหารสัตว ที่ใช ในการผลิตส วนใหญ  ได แก  ข าวโพด ปลายข าว กากถ่ัวเหลือง   

ปลาป น และกากนํ้ามันพืชชนิดต างๆ ซึ่งข าวโพด และปลายข าวมีปริมาณที่

พอเพียงต อการนํามาผลิตเป นอาหารสัตว  ยกเว นในบางป ที่มีป ญหาสภาวะอากาศ

แปรปรวน ทําให เกิดการขาดแคลนและจําเป นตองพึ่งพาการนําเข า 
 

ประเภทของผลิตภัณฑ ไก แปรรูปที่ไทยส งออกน้ันแบ งได เป น 5 ลักษณะ คือ  ต ม นึ่ง 

อบ ยาง และทอด แล วจึงบรรจุในบรรจุภัณฑ ขนาดต างๆ ตามประเภทสินค าและการ

ส่ังซื้อจากต างประเทศ บางคร้ังเนื้อไก ที่แปรรูปแล วอาจไม นําไปผ านกระบวนการเพิ่ม

ความร อนก็ได  โดยจะส งออกในรูปของ Uncooked Process Chicken เพ่ือให          

ผู บริโภคนําไปประกอบอาหารขั้นสุดท ายเอง นอกจากน้ีไทยมีโอกาสพัฒนาผลิต

ภัณฑ เน้ือไก แปรรูปแบบสุก (fully cooked) และก่ึงสุก (semicooked) เน่ืองจากต าง

ประเทศให การยอมรับและต องการสินค าไก แปรรูปที่มีความหลากหลายเพิ่มสูงขึ้น 

อยางไรก็ตาม ผลิตภัณฑสินคาไกแปรรูปที่ไทยสงออกนั้นแบ ง ไดเปน 2 ประเภท คือ 
 

1). ผลิตภัณฑ แบบตะวันออก  อาทิ  ลูกช้ินไก  ขาไก ย าง สะเต ะไก  ไก หอ

กะหล่ํา ไก คาราเกะ เป นต น สินค าในกลุ มนี้จะถูกส งไป จําหน ายใน ญี่ปุ น 

และประเทศแถบเอเซียอื่นๆ เปนหลัก 

2). ผลิตภัณฑ แบบตะวันตก  อาทิ เบอรเกอรไก อกไกทอด นักเก็ตไก  และอกไก 

สอดไสชีส เปนต น สินคาในกลุมนี้จะถูกส งไปจําหน ายในกลุ มประเทศสหภาพ

ยุโรปเป นหลัก 
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ผลจากการศึกษาวิเคราะหและการสัมภาษณเชิงลึกในอุตสาหกรรมเน้ือไกแปรรูปอัน

เปนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญในการสงออกของประเทศไทยนั้นพบวาป จจุบันการส งออก

เน้ือไก แปรรูปของไทยคิดเป นร อยละ 33 ของมูลค าการส งออกเน้ือไก ทั้งหมด โดย

ตลาดญี่ปุ นมีสัดส วนการส งออกถึงร อยละ 89 ของปริมาณและมูลค าที่ไทยส งออก

ทั้งหมด รองลงมาได แกตลาดสหภาพยุโรป รอยละ 10 และตลาดอ่ืนๆ ร อยละ 1 จาก

การที่ประเทศไทยจะขยายฐานการส งออกเนื้อไก แปรรูปมากขึ้นในอนาคตจะเปน

ผลให อุตสาหกรรมการผลิตไก เ น้ือและอุตสาหกรรมสนับสนุนต างๆ   อาทิ 

อุตสาหกรรมอาหารสัตว  อุตสาหกรรมผลิตลูกไก ทั้งฟาร มพ อแม พันธ และโรงฟ กไข  

ขยายตัวไปในทิศทางเดียวกัน ดวยในภาพรวมอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ จากเนื้อ

ไก ของไทยได รับการพัฒนาจนกระทั่งมีศักยภาพในการผลิตและมีความสามารถใน

การ แข งขันในตลาดโลก โรงงานแปรรูปครบวงจรส วนใหญ จะมีห องปฏิบัติการโดยมี

เคร่ืองมืออุปกรณ และนักวิชาการสําหรับตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบเนื้อไก ทั้งด าน   

จุลชีวะและสารตกค าง เช น ยาปฏิชีวนะ สารอาหารเสริมอื่นๆ ตามมาตรฐานสากล 

และเป นที่ยอมรับของประเทศผูนําเข าทั้งจากญี่ปุน และสหภาพยุโรป  
 

ประเทศไทยมีความสามารถในการแข งขันสูงทั้งในตลาดไก แช แข็งและผลิตภัณฑ  

แปรรูปโดยในช วงท่ีการส งออกไก สดแช แข็งอยู ในภาวะถดถอยอันเน่ืองมาจาก         

ป ญหาการแข งขันกับประเทศผู ผลิตและส งออกที่ มีต นทุนการผลิตต่ํากว านี้ 

ผูประกอบการได หันไปพัฒนาสินค าไปสู ผลิตภัณฑ เน้ือไก แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค า 

และเป นสินค าที่นิยมบริโภคในแถบประเทศท่ีพัฒนาแล ว เช น ญี่ปุ น และสหภาพ

ยุโรป 
 

โครงสรางการผลิตและความพรอมของอุตสาหกรรมเนื้อไกสําหรับการบริโภค
ทั้งภายในประเทศและการสงออกตางประเทศ  รูปแบบการเล้ียงไกสําหรับการ

บริโภคภายในประเทศและการสงออก  สามารถแบงไดตามกลุมผูเล้ียงได  2  

ประเภท  คือ 
 

1). เล้ียงแบบประกันราคาและรับจางเล้ียงไกทําสัญญาเปนลูกคาภายใต
เงื่อนไขและขอกําหนดของบริษัทผูประกอบธุรกิจครบวงจร นับต้ังแต

การนําเขาพันธุ  ผลิตลูกไกเอง  ผลิตและจําหนายอาหารสัตว โรงชําแหละ 

โรงงานแปรรูป  และผูสงออก  ผูประกอบการในลักษณะนี้มีประมาณ 17 ราย  

คิดเปนรอยละ  60 โดยมีผูสงออกรายใหญ  ไดแก  บริษัท สหฟารม จํากัด  

บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ  บริษัทเครือเบทาโกร  บริษัทเครือแหลมทอง  และ

บริษัทโกลเดน  โพลทรีย จํากัด  เปนตน 

2). เล้ียงแบบอิสระไมผูกพันกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง  คิดเปนรอยละ 40  

ธุรกิจไกเน้ือมีการปรับตัวตามสภาวะการสงออกเนื้อไก  โดยโรงงานฆา
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ชําแหละไกเพื่อการสงออกเร่ิมเปล่ียนรูปแบบธุรกิจจากการเปนผูรับซื้อไกเน้ือ

จากเกษตรกรทั่วไป  ไปสูการเล้ียงไกของตนเองและลดการรับซื้อไกจากผูเล้ียง

นอกสังกัดลงเร่ือยๆ  และเร่ิมเดนชัดขึ้นในชวงไมก่ีปที่ผานมา  เม่ือหลาย

โรงงานงดการรับซ้ือไกจากผูเล้ียงอิสระท่ัวไปหรือรับซ้ือในสัดสวนที่นอยมาก

เม่ือเปรียบเทียบกับกําลังซื้อในอดีตคาดวาในอนาคตอันใกลนี้  ธุรกิจไกเน้ือจะ

หันมาเล้ียงไกแบบครบวงจรดวยตนเองเกือบทั้งหมดเน่ืองจากเปนการลด

ตนทุนเน้ือไกให ถูกลงและมีแหลงวัตถุดิบไกแนนอน   สามารถพัฒนา

ประสิทธิภาพการเล้ียง  ปรับปรุงโรงเรือน  จํานวนรอบการเล้ียง  เนื้อไกมี

ขนาดน้ําหนักท่ีตองการ  และสามารถขยายฐานการตลาดไดอยางม่ันคง 
 

 แหลงเล้ียงไกที่สําคัญของไทยกระจายอยูในทุกภาคของประเทศ  คือ  ภาค

กลาง  รอยละ 13  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รอยละ  9.9  ภาคใต  รอยละ  

8.6  และภาคเหนือ  รอยละ  8.5  จังหวัดที่เล้ียงมาก  5  อันดับแรก  ไดแก  

ชลบุรี  รอยละ  20.1  ปราจีนบุรี  รอยละ  8.2  ฉะเชิงเทรา  รอยละ  7.5  

นครนายก รอยละ  7.1  และนครปฐม  รอยละ  4.1 
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แผนภาพที่ 3.6:      การเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมสนับสนุนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเนื้อสัตว 

                         แปรรูป (อุตสาหกรรมตัวอยาง : ผลิตภัณฑแปรรูปเนื้อไก) 
 

นําเขา

ถ่ัวเหลือง

โรงงานสกัดน้ํามันพืช กากถ่ัวเหลือง กากถ่ัวเหลือง

โรงงานปลาปน ปลาปน ปลาปน
โรงสีขาว ปลายขาว, รํา ขาวโพด
ไซโล ขาวโพด ยา และเคมีภัณฑ

วัตถุดิบอาหารสัตว Import Tax

โรงงานผลิตอาหารสัตว ฟารมไกพันธุ

ผูเล้ียงไก ฟารมไก
(Contract Farming) (Company's Farm)

การขนสง

ผูผลิต/นําเขา
เครือ่งจักรและอุปกรณ

Packaging
Ingredient

โรงงานแปรรูป
เนื้อไก

การตรวจสอบรับรอง

ImportersTrading

การตลาด

ผูเล้ียงไกรายยอย

Rendering Plant

โรงฆาชําแหละ

โรงงานอาหาร
สําเร็จรูป

ตลาดผูบริโภค

ในประเทศ

Logistic 

Provider

 
ที่มา : สํานักนโยบายอุตสาหกรรมสาขา 2 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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โอกาสและขอจํากัดระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(SMEs)  
และผูประกอบการขนาดใหญ (LEs) 

 

โอกาส 
 

ประเทศไทยยังมีโอกาสพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูปมากกวาอุตสาหกรรม

อื่นๆ ดวยสาเหตุดังตอไปนี้ 
 

1) คูแขง  ยังปรับตัวในกลุมอาหารที่มีมูลคาเพิ่ม (Value added) ไดชากวาไทย เพราะ

ติดปญหาดานการผลิต  การตลาด ฯลฯ ทําใหไทยยังคงสามารถรักษาความสามารถ

ทางการแขงขันของอุตสาหกรรมน้ีไวได แตก็ตองปรับตัวอยางตอเน่ืองดวยมีขอที่นา

สังเกตวา  แมนประเทศแขงจะมีความไดเปรียบกวาไทยในดานตางๆเชนคาแรงตํ่า

กวา ฯลฯ แตการท่ียังเปนประเทศยากจน  และมีประชากรภายในประเทศท่ีตองเล้ียง

ดูมาก ทําใหมีความคลองตัวในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไดชากวาไทย 
 

2) ประเทศคูคา/ลูกคาสวนใหญของอาหารแปรรูปจากไทยเปนประเทศพัฒนาแลว 

(Developed  countries) ที่มีอํานาจซ้ือสูง แตตองการผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ

มาตรฐานสูงดวย  ทําใหไทยสามารถพัฒนาการผลิตเพื่อตอบสนองตอความตองการ

ของลูกคาในประเทสดังกลาว (เชน สหรับอเมริกา สหภาพยุโรป และญ่ีปุน) ไดดีกวา

หลายๆ  ประเทศ 
 

ขอจํากัด 
 

1) การคุกคามจากตางประเทศแขงในการผลิตภัณฑอาหารที่มีตนทุนการผลิตตํ่ากวา  

ตัวอยางเชนมีวัตถุดิบและคาแรงต่ํากวาอาจสงผลใหความสามารถทางการแขงขัน

(Competitiveness) ของไทยถูกกระทบได 
 

2) การกีดกันการคาแบบไมใชภาษีอากร  (NTB’s)  จะมีโอกาสขยายตัวมากย่ิงขึ้น   เชน 

ใชขออางดาน 

2.1) ปญหาคุณภาพมาตรฐาน (Quality and Standards) ของผลิตภัณฑ 

2.2) ปญหาส่ิงแวดลอม (Environmental  issues) 

2.3) ปญหาสิทธิมนุษยชน (Human rights) 

2.4) ปญหาสวัสดิภาพของสัตว (Animal welfare) 
  

นอกจากนี้  ขอจํากัดที่สําคัญอีกประเด็นหน่ึงก็คือ การขยายตัวของ NTB’s ซึ่งจะเปน

อุปสรรคขวางก้ันโอกาสสงออกผลิตภัณฑอาหารจากไทยได 
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ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบระหวางวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม 
(SMEs) และผูประกอบการขนาดใหญ (LEs) 

 

ขอไดเปรียบ 
   

ประเทศไทยมีจุดแข็งของอุตสาหกรรมอาหารอยูมาก  ดังนี้ 
 

1)   สามารถพ่ึงพาวัตถุดิบในประเทศไดในสัตวสวนคอนขางสูงเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรม

อื่นๆ  ที่ตองมีการพึ่งพาการนําเขามากกวา 

2)   มีรากฐานดานเทคโนย่ีเปนของตัวเองพอควร ทําใหพึ่งพาตัวเองดานน้ีไดมาก 

3)   แรงงานมีความสามารถและทักษะฝมือ (Skills) พอควร 

4)   วางโครงขายตลาด (Market network) ทั้งภายในและตางประเทศไดดีพอควรเพราะมี

การประกอบการดานนี้มายาวนาน 
 

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารจํานวนไมนอยเปน SME’s ซึ่งมีขอจํากัดในการบริหาร 

ตนทุนบริหารการตลาดและบริหารการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ องคกรมีปญหา เน่ืองจาก

องคกรภาครัฐ  ขาดความเดนชัดดานการแบงงานกันทํา (Division of work)  และการ

ประสานงานกัน ( Cooperation) ของหนวยงานราชการของอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรม

อาหารบางประเภทไทยยังไมมีความสามารถทางการแขงขันและจําเปนตองเปดเสรีภายใต

ขอตกลงระหวางประเทศ เชน ตามขอตกลง WTO ฯลฯ เพิ่มมากขึ้น 
 

ขอเสียเปรียบ 
 

ขอเสียเปรียบทางการคาและการสงออกของผูประกอบการไทย โดยเฉพาะสําหรับวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม คือ ขอเสียเปรียบทางยุทธสาสตร หรือปญหาทางยุทธศาสตร 

(Strategic Problem) อาทิ ปญหามาตรการกีดกันทางการคาตางๆ อาทิ 
 

ก). คุณภาพมาตรฐาน (Quality and Standards) ของผลิตภัณฑ 

ข). การอนุรักษส่ิงแวดลอม (Environment Issues) 

ค). สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 

ง). สวัสดิภาพของสัตว (Animal Welfare) เปนตน 
 

โครงการประเภทสุดยอด (Breakthrough project) จึงอาจเปนแนวทางโครงการเก่ียวกับการ

แกไขการกีดกันทางการคาซึ่งเปนสวนหนึ่งของการบริหารการตลาด และแนวคิดในการแกไข

ปญหาของอุตสาหกรรมอาหารก็ตรงกับแนวคิดท่ีจะใชการตลาดเปนตัวนํา (Marketing 

Concept) ในการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม 
 

สําหรับอุตสาหกรรมอาหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประสบกับขอเสียเปรียบท่ีมี

ความสําคัญอันดับสองคือ ปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ คือ ปริมาณวัตถุดิบไมเพียงพอไม
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สมํ่าเสมอ คุณภาพวัตถุดิบไมดีพอ ตองพึ่งพาวัตถุดิบจากตางประเทศโดยเฉพาะวัตถุดิบ

อาหารทะเล  การสงมอบวัตถุดิบไมทันเวลาและวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นเร่ือยๆ เม่ือเปนเชนน้ี

ทางผูประกอบการจึงจําเปนตองพึ่งภาครัฐหรือหนวยงานที่เก่ียวของเขารวมแกไขปญหาและ

สนับสนุนทางดานวัตถุดิบ  

 
2.3. อุตสาหกรรมผัก ผลไมกระปองและแปรรูป 

 

อุตสาหกรรมผักและผลไม  มีลักษณะที่พึ่งพิงวัตถุดิบในประเทศเปนสวนใหญและตองใช

วัตถุดิบที่มีความสดใกลเคียงธรรมชาติมากที่สุด  กลุมอุตสาหกรรมที่มีการจําหนายสูงที่สุด  

ไดแก  สับปะรด  ขาวโพด  ลําไย  เปนตน  โดยอุตสาหกรรมมีลักษณะที่ใชเทคโนโลยีจาก

ประเทศเปนสวนใหญเนื่องจากลักษณะผลิตภัณฑสวนใหญเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปและ 

ก่ึงสําเร็จรูป  ผูบริโภคในตลาดเปนผูกําหนดสินคา  ซึ่งผูผลิตตองปรับเปล่ียนใหทันกับ

รสนิยมความตองการของผูบริโภคอยูตลอดเวลา  นอกจากนี้ดานการจัดหาปจจัยการผลิตยัง

มีการแขงขันกันสูงเน่ืองจากความไมสมํ่าเสมอของวัตถุดิบ  อาทิ  สับปะรด  ยังมีการตัด

ราคาระหวางผูซื้อสับปะรดและผูขายสับปะรดอยูตลอดเวลา   และทําใหเ กิดกรณี 

การดําเนินการตอบโตจากประเทศคูคาที่ใชขออางดานการทุมตลาดของประเทศ 
 

ประเภทผลผลิตและโครงสรางการผลิต 
 

 ผลไมสดแชเย็นแชแข็ง : ทุเรียน ลําไย มังคุด มะมวง ล้ินจี่ สับปะรด มะพราวออน 

 ผักสดแชเย็นแชแข็ง : พืชตระกูลถ่ัว หนอไมฝร่ัง หอมหัวใหญ กระเจี๊ยบเขียว 

 ผักกระปองและแปรรูป : ขาวโพดฝกออนกระปอง  ขาวโพดหวานกระปอง  หนอไม

กระปอง 

 ผักไมกระปองและแปรรูป : สับปะรดกระปอง  น้ําสับปะรด  ผลไมบรรจุกระปอง

อื่นๆ  ลําไยกระปอง 

 ผลิตภัณฑน้ําผลไม 
 หอมหัวเล็ก ขาวโพดฝกออน พริก 

 พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 10 ลานไร  จํานวนคนงานรวมท้ังส้ิน 200,000 คน      

 มูลคาผลผลิตทั้งส้ิน   30,000   ลานบาท  (ป 2545) สงออกรอยละ  39       

 (11,700 ลานบาท) บริโภคภายในประเทศ รอยละ 61 (18,300 ลานบาท) 
 

การใชปจจัยการผลิต ใชวัตถุดิบในประเทศ รอยละ 88 ใชวัตถุดิบตางประเทศ รอยละ 4.6 

คาตอบแทนของปจจัยการผลิตที่ใชในขบวนการผลิตสินคา รอยละ 7.4 ฤดูกาลผลิต เกือบ

ตลอดทั้งป  และจะออกมากในชวง กุมภาพันธ-กันยายน (ผลไมสด) 
 

วัตถุดิบพื้นฐานในอุตสาหกรรมผักและผลไมสามารถหาไดในประเทศอยางเพียงพอโดย

ขึ้นอยูกับฤดูกาลการเพาะปลูก  ผูผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมจะเขาไปมีสวนในการให
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คําแนะนําแกเกษตรกรเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของโรงงาน  โดย

เกษตรกรที่เพาะปลูกจะตองมีความรูดานการใชสารเคมี  ยาฆาแมลง  และยากําจัดวัชพืช  

ตลอดจนดานการเก็บและการขนสงที่มีมาตรฐาน  โรงงานแปรรูปบางแหงจะสงเสริมใหเกิด

การจัดหาวัตถุดิบโดยใชวิธีทําสัญญา (Contract Farming)  เพ่ือประกันความสม่ําเสมอของ

วัตถุดิบเหลานั้น 
  

อุตสาหกรรมผักและผลไมกระปองตองอาศัยเคร่ืองจักรของตางประเทศสูง  แตเน่ืองจาก

ผูประกอบการเห็นวามูลคาของเคร่ืองจักรตางๆ มีสัดสวนการใชงานตํ่ากวาการใชแรงงาน

ผลิต  ดังนั้น  รูปแบบการผลิตตางๆ จึงอาศัยความชํานาญของคนงานและเจาหนาที่มาก

ย่ิงขึ้น   อยางไรก็ตามจากการที่คาจางแรงงานของประเทศมีแนวโนมสูงขึ้นทําให

ผูประกอบการมีแนวโนมที่จะใชเคร่ืองจักรมาทดแทนการผลิตเพิ่มขึ้น 
 

ลักษณะโครงสรางการสงออกอุตสาหกรรมธุรกิจผักและผลไม 
 

ทางผูประกอบการสงออกโดยสวนใหญซื้อผักและผลไมจากเกษตรกรภายใต เง่ือนไขสัญญา

ซื้อขายลวงหนา  หรือ อาจจะซื้อกับพอคาคนกลางโดยพอคาคนกลางก็จะซื้อกับเกษตรกร 

มาอีกทอดนึง จากนั้น ก็จะนํามาลางใหสะอาด และตรวจสอบคุณภาพ กอนบรรจุภัณฑเพื่อ

จัดสงเปนลําดับตอไป  
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แผนภาพที่ 3.7 :    ลักษณะโครงสรางการสงออกอุตสาหกรรมผักและผลไม 
 

 
โครงสรางการสงออกอุตสาหกรรม ผักและผลไม  

     
การสงออกประเทศตนทาง                                                                                          การนําเขาประเทศปลายทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*พ้ืนที่สีเทาคือสวนที่เกี่ยวของกับผูประกอบการ SME ที่สงออก 

ชาวสวน 

พอคาคนกลาง  

Sea freight and Air Freight 

ทาเรือ/ทาอากาศยาน ตนทาง ทาเรือ/ทาอากาศยานปลายทาง 

ผูประกอบการสงออก 

 Exporter ผูนําเขา 

Importer 

โรงงานคัดคุณภาพ/บรรจุภัณฑ 

ศุลกากร 

 
ศุลกากร 

 

โรงงานตรวจ 

สอบคุณภาพ 

บริษัทตัวแทนนําเขาและสงออก  

Freight Forwarder / Shipping 

Agent  

บริษัทตัวแทนนําเขาและสงออก  

Freight Forwarder / Shipping 

Agent  

Retailer /  

Distributor  

 
ที่มา :จากการสัมภาษณเชิงลึก 
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เงินทุน  
 

โดยมาเปนเงินทุนสวนตัว และ กูจากสถาบันการเงิน  
 

ตลาดปจจุบัน ของธุรกิจ 
 

การผลิตผักและผลไมแปรรูปมีตลาดสงออกเปนตลาดหลัก  โดยสามารถจําแนกตามกลุม

ผลิตภัณฑสงออกที่สําคัญ  คือ 

 

กลุมผลิตภัณฑ ตลาดสงออกที่สําคัญตามลําดับ 

กลุมผักสดแชเย็นแชแข็ง ญี่ปุน  อังกฤษ  มาเลเซีย 

กลุมผักกระปองและแปรรูป ญี่ปุน  สหรัฐ  เยอรมัน 

กลุมผลไมสดแชเย็นแชแข็ง ฮองกง  ไตหวัน  สหรัฐ 

กลุมผลไมกระปองและแปรรูป สหรัฐ  เนเธอรแลนด  เยอรมัน ญี่ปุน 

 

หากพิจารณถึงรสนิยมของผูบริโภคในแตละกลุมตลาดที่สําคัญแลวสามารถจําแนกได  ดังนี้ 

 ตลาดเอเชีย  ผูบริโภคในประเทศรูจักและนิยมสินคาอยางหลากหลาย  ไดแก  

ขาวโพด  ฝกออนกระปอง  ลําไยกระปอง  หนอไมกระปอง  ล้ินจ่ีกระปอง  และเงาะ

กระปอง 

 ตลาดอเมริกา  ผูบริโภครูจักผลิตภัณฑจากขาวโพดออนและหนอไม  สวนสําไย  

เงาะ  ล้ินจี่  ไมเปนที่รูจักแพรหลาย 

 ตลาดยุโรป  เหมือนตลาดอเมริกา 

 ตลาดอเมริกาใต  ผูบริโภคสวนใหญไมรูจักผลไมไทยอยางแพรหลาย  ไดแก  

ขาวโพดฝกออน  ลําไย  หนอไม  ล้ินจี่  และเงาะ 

 ตลาดยุโรปตะวันออก  เหมือนตลาดอเมริกาใต 

 

เนื่องจากผูบริโภคในตลาดหลักและตลาดศักยภาพ รูจักนิยมผลไมไทยมากขึ้น และมีการ

อนุญาตใหนําเขาผลไมเพิ่มขึ้น เชน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีอนุญาตใหนําเขา มะมวง 3 

สายพันธุ คือ น้ําดอกไม หนังกลางวันและแรด อยางไรก็ตามยังมีผูบริโภคอีกจํานวนมากที่ไม

รูจักผลไมไทย และวิธีรับประทาน เชนวิธีปลอกมังคุด ลองกอง ทุเรียน เงาะ  ควรมีการสาธิต 

หรือเอกสารแสดงวิธีบริโภคเผยแพรใหทราบตอไป 
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ผลจากการสัมภาษณเชิงลึกพบวาสวนใหญเปนผูประกอบการที่ดําเนินธุรกิจมานานสืบทอด

กันมาหลายรุนจะเนนการสงออกนอกประเทศเกือบทั้งหมด เน่ืองจากการสงภายในประเทศ 

ราคาของสินคาตํ่ากวาและการแขงขันสูง เพราะคนไทยนิยมผักและผลไมราคาถูกคุณภาพ

ปานกลางไมตองดีมาก แตสินคาที่ทําการสงออกน้ันจะถูกคัดสรรอยางดีและมีคุณภาพสูง

เพราะผานกระบวนการท่ีมีคุณภาพทําใหราคาสูง โดยสินคาที่สงออกโดยสวนใหญจะเปน

ประเภท ขาวโพดออน หนอไมฝร่ัง ผักปวยเลง ถ่ัวแระ มะพราว มะมวง ทุเรียน มังคุด เปนตน  

สินคาเหลาน้ีจะถูกจัดสงไปที่ มาเลเซีย สิงคโปร ไตหวัน ออสเตเรีย สวีเดน เยอรมัน อังกฤษ 

ญี่ปุน อเมริกา และประเทศทางแถบยุโรป แตการสงออกไปในแตละประเทศตองศึกษา

วัฒนธรรม Culture และรสนิยมการรับประทานอาหารของกลุมเปาหมายในประเทศเหลานั้น

วา Culture และรสนิยมของแตละประเทศเปนอยางไร  
 

พฤติกรรมของผูบริโภค  
 

ผูบริโภคหลายประเทศ นิยมผลไมของไทยเนื่องจากมีความหลากหลายของรสชาดและ               

ชนิดโดยเฉพาะ เชน 

 จีน ฮองกง ไตหวัน นิยมบริโภคมะพราวน้ําหอม 

 ญี่ปุน เกาหลี  นิยมบริโภคมะมวงสุกเปลือกเหลืองที่มีขนาดใหญและยาว  เชน พันธุ

น้ําดอกไม หนังกลางวัน ซึ่งมีรสชาดและรูปลักษณ ดีกวามะมวงที่นําเขาจาก

ฟลิปปนส 

 สิงคโปร นิยมบริโภค สมโอ  เปนตน    
 

ตลาดหลัก  ไดแก ฮองกง ญี่ปุน ไตหวัน อินโดนีเซีย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา 

มาเลเซีย สิงคโปร แคนาดา เนเธอรแลนด  โดยสินคาไทยจัดวาเปนสินคาในตลาดบน 
   

ตลาดศักยภาพ แคนาดา ออสเตรเลีย สวีเดน เยอรมัน ฝร่ังเศส มีแนวโนมการนําเขาเพิ่มขึ้น 

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของผูบริโภค รูจักและนิยมผลไมไทยมากขึ้น 
 

ประเทศคูแขง ฟลิปปนส (มะมวง กลวยหอม) อินโดนีเซีย (มังคุด) มาเลเซีย (มะละกอ) 

ไตหวัน (มะเฟอง)และเวียดนาม (แกวมังกร)   จีน เกาะไหหลํา (มะพราว) กวางสี ยูนาน เกาะ

ไหหลํา (สับปะรด) มณฑลกวางตุง (ล้ินจี่ ลําไย) 
 

กลยุทธการตลาด 
 

ผูผลิตตองมีการปรับตัวอยูตลอดเวลาโดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเน่ืองจาก

ผูบริโภคตางประเทศมีความออนไหวดานราคาและรสนิยมสูง  การขาดการศึกษาและพัฒนา

ผลิตภัณฑทําใหอุตสาหกรรมมีความลาหลังได  ผูประกอบการรายใหญตองลงทุนพัฒนา

และวิจัยท้ังดานตลาดและตัวผลิตภัณฑอยางมาก  และเกิดขอจํากัดในการผลิตสินคาใหม

ปอนเขาสูตลาด  ซึ่งสงผลใหตนทุนในการจําหนายสินคาสูง  โดยเฉพาะอยางย่ิงตลาด
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ภายในประเทศที่ผูแปรรูปผักและผลไมกระปองยังไมสามารถไดเปรียบเนื่องจากราคาท่ี

คอนขางสูงและความเชื่อถือในผลิตภัณฑ 
 

ผลิตภัณฑน้ําผลไมเปนกลุมผลิตภัณฑที่สําคัญเนื่องจากใชวัตถุดิบในการผลิตเกือบทั้งหมด  

การผลิตผลไมมีสัดสวนการจําหนายในประเทศและสงออกเทากับ  40:60  น้ําผลไมที่สําคัญ

ในปจจุบัน  คือ  น้ําสับปะรด  และ น้ําผลไมรวม  
 

 หนวยงานของรัฐควบคุมกํากับดูแลการเพาะปลูกใหไดปริมาณท่ีเหมาะสมกับความ

ตองการของตลาดพรอมทั้ง เรงระบายผลไมออกสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ 

โดยเฉพาะในชวงฤดูกาลที่ผลผลิตออกมาก โดยกําหนดแผนดําเนินงานเตรียมพรอม

กอนถึงชวงฤดูกาล 

 พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกเพิ่มผลผลิต รวมทั้งการผลิตสินคาที่เพิ่มมูลคา เชนผลไม

ปลอดสารพิษ โดยสงเสริมใหปลูกผักผลไมเกษตรอินทรีย เพื่อรองรับแนวโนมและ

ทิศทางความตองการของตลาด 
 

ระบบการจัดการสินคา  
 

สินคาเหลานี้จะไมมีการ Stock นานไมเกิน 3 วัน  เนื่องจากอาจจะทําใหสินคาเสียได เม่ือได

ผักและผลไมจะทําการ เขากระบวนการ ฆาเช้ือและบรรจุภัณฑ และจัดสง  
 

ชองทางการจัดจําหนาย  
 

ถาเปนผูประกอบการรายใหญ จะติดตอ Importer โดยตรง และหลังจากที่ Importer ได

สินคาก็จะกระจายสินคาไปยัง Retailer หรือ ตาม Supermarket ใหญๆ  ในแตละประเทศ 
 

การขนสง  
 

โดยสวนมากจะใช ตูคอนเทนเนอร ไปที่สนามบินเลย เนื่องจากอายุของสินคาคอนขางส้ัน  

ทําใหการจัดสงตองรวดเร็ว มิฉะนั้น สินคาอาจเกิดความเสียหายได แตบางประเภทท่ี 

สามารถเก็บไวไดนาน โดยอาจจะมีการแชแข็งทําใหอายุของสินคาอยูไดนานขึ้น  ก็จะ

สามารถ ใช Sea Freight ได  

 สําหรับสินคาท่ีสงออกไปจีน ปกติสงผานผูนําเขาในฮองกงซ่ึงเปนทั้งผูขายสง โดย
นําเขาทางเคร่ืองบินและจะสงตอไปยังจีนโดยทางเรือและทางรถยนต เพ่ือสงตอไปยัง
เมืองตางๆ เชน ตลาดเซ่ินเจิน กวางโจว เซ้ียงไฮ 

 สินคาท่ีสงออกไปยุโรป จะมีบริษัทผูสงออกผักผลไมของประเทศเนเธอรแลนด จะ

สงออกไปประเทศเนเธอรแลนด แลวจึงกระจายสินคาไปยังประเทศใกลเคียงในยุโรป  

 สินคาท่ีสงออกไปสหรัฐอเมริกา สินคาผักผลไมบางอยางก็สงผานทางประเทศ

แคนาดา 
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เครือขายทางการคา  
 

โดยสวนใหญแลวผูประกอบการทําการสงออกโดยผานทาง Importer หรือไมก็เปนลูกคาเกา

ที่บอกตอ  ดังนี้เครือขายสําหรับอุตสาหกรรมนี้ยังไมแข็งแรงเชนเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่

ศึกษาในรายงานนี้  เน่ืองดวยขาดการรวมกลุมของผูสงออกผักและผลไมในประเทศไทยทํา

ใหมีปญหาการตัดราคาขายกันเองในตลาดซึ่งทําใหเปนผลเสียและสูญเสียโอกาสในการ

สรางราคาสินคาใหสามารถแขงขันและไดราคา 
 

ปญหาและอุปสรรค  
 

 เน่ืองจากบางปราคาผลไมสูง จูงใจใหเกษตรกรทําการเพาะปลูกปริมาณมากเกิด

ภาวะสินคาลนตลาด ราคาตกตํ่า 

 ปญหามาตรการสุขอนามัย สินคาที่เขมงวดเก่ียวกับการควบคุมการใชยาฆาแมลง 

สําหรับสินคาผักผลไม และสินคาเกษตร 

 การต้ังกําแพงภาษีการนําเขา ของประเทศคูคา  

 การจัดการสินคาปลายทางมีขั้นตอนยุงยากในบางประเทศทําใหสินคาไดรับ 

ความเสียหาย เชน ประเทศจีน 

 ตองใชเงินทุนสูงมากในสําหรับการสงออก 

 ทําตลาดยาก ตองมีเครือขายหรือ Connection ในตางประเทศ 

 บุคลากรที่มีความสามารถยังนอย 

 ขาดการสงเสริมใหผูบริโภคทราบถึงรสชาดและคุณภาพที่ดีของผลไมไทย 

 ผลไมราคาคอนขางสูงเม่ือเปรียบเทียบกับผลไมนําเขาจากประเทศ อื่นๆเชน 

ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ซึ่งเปนการผลิตแบบสวนขนาดใหญ 

 การรวบรวมผลไมคุณภาพดี เพื่อสงออกไปตลาดตางประเทศทําไดคอนขางยาก

เน่ืองจากการผลิตผลไมของไทย ยังขาดการดูแลจัดการท่ีดี ทําใหผลผลิตที่ไดคุณภาพ

มาตรฐานจํานวนนอย ราคารับซื้อตองสูง สงผลใหตนทุนสินคาสูงตามไปดวย 

 การขาดระบบขนสงท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการขนสงทางอากาศ ซึ่งจําเปน

สําหรับการสงออกผลไม ตนทุนการขนสงสินคาทางอากาศ ในปจจุบันสูงมาก และมี

พื้นที่จํากัด 

 อัตราเงินบาทไมนิ่ง 

 ยังไมมีฐานลูกคา 

 ไมทราบขั้นตอนในการดําเนินการเร่ืองการสงออก 

 ไมมีหอง Lab เพื่อตรวจสารพิษท่ีตกคางในผักและผลไมที่ไดมาตรฐานจึงจําตอง

ติดตอกับหนวยงานสาธารณสุขในการขอใบอนุญาติเพื่อสงออก ทําใหการสงออก

บางคร้ังลาชาเพราะการขออนุญาติใชเวลานาน 
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ความไดเปรียบ / เสียเปรียบ  
 

 บริษัทใหญไดเปรียบกวาในเร่ืองของการซ้ือขาย มีเครดิต เงื่อนไขในการชําระเงินท่ี

ดีกวา 

 ไมแตกตางมากกันมากนัก ซึ่งปจจัยตางๆ นั้นขึ้นอยูกับความถนัดในการบริหาร-

จัดการ  ในบางกรณีผูประกอบการขนาดกลางหรือขนาดยอม SMEs อาจจะ

ไดเปรียบกวาเน่ืองจากคลองตัวกวา สามารถเปล่ียนแปลงไดงาย เพราะเจาของ

กิจการลงมือดําเนินการและควบคุมดวยตัวเอง  
 

ศักยภาพและความตองการสงออก 
 

โอกาสการขยายตลาดมีสูง เน่ืองจากความหลากหลายของชนิดและรสชาดของผลไมไทยทั้ง

ยังสามารถปลูกไดเกือบตลอดทั้งป ผูบริโภคทั้งภายในประเทศและตลาดตางประเทศใหการ

ยอมรับคุณภาพและรสชาดของผลไมไทยเปนอยางดี  นอกจากนี้ผักและผลไมไทยยังมีความ

ไดเปรียบสําหรับการสงออก ดังนี้ 
 

 ผักและผลไมไทยเปนผลไมที่มีคุณภาพและรสชาดดี 

 ศักยภาพในดานการผลิตยังมีสูงโดยเฉพาะความไดเปรียบดานเทคโนโลยี 

 ตนทุน ที่ดิน และแรงงานเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงประเทศที่พัฒนาแลว 

 มีแหลงวัตถุดิบที่สมบูรณ  

 มีตลาดภายในและตางประเทศขนาดใหญรองรับ 

 มีความพรอมดานสาธารณูปโภคพื้นฐานดีกวาประเทศเพื่อนบานที่เปนคูแขง 

 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งความสามารถในการสงมอบ และความ

ยืดหยุนในการบริการแกลูกคา 
 

ปจจัยท่ีผูประกอบการ SMEs ของไทยไมสามารถสูเวียดนามและจีนได คือ ตนทุนสินคา 

คาแรง  และคาขนสง  หากสามารถปรับปรุงปจจัยเหลานี้ได ก็จะมีโอกาสในการที่จะสูกับ

คูแขงไดอยางมีประสิทธิภาพ ในปจจุบันคาขนสงสินคาทางเคร่ืองบินของประเทศไทยแพง

ที่สุดในแถบ  ซึ่งทําใหแอฟริกามีความไดเปรียบอยูมาก  นอกจากนี้ รัฐบาลควรเรงให 

การสนับสนุนการผลิตของเกษตรกร และจัดคุณภาพชิวิตของแรงงาน และความรูความ

เขาใจในการสงออก เปนตน 

 

2.4. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากขาวและธัญพืช 
 

การเปล่ียนแปลงของสภาวการณทางเศรษฐกิจโลกที่ดําเนินไปอยางตอเนื่องจากเทคโนโลยี

พื้นฐานในยุคเกษตรกรรมมาสูยุคอุตสาหกรรม  และขอมูลขาวสารและในอนาคตมีแนวโนม

วาจะเคล่ือนเขาสูยุคแหงเทคโนโลยีขีวภาพ ซึ่งเปนแรงขับเคล่ือนที่สําคัญทั้งดานเศรษฐกิจ

และสังคม  อันจะมีผลกระทบตอประเทศไทยอยางหลีกเล่ียงไมได  นั่นแสดงใหเห็นวา 



สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย 70 

การตลาดสินคาอาหารและเกษตรของประเทศไทยมีความเชื่อมโยงและผูกพันกับตลาดโลก

มากย่ิงขื้น นับต้ังแตเร่ืองของการผลิตวัตถุดิบ  การแปรรูปไปจนถึงการกระจายสินคาอาหาร

สูผูบริโภคในรูปแบบของธุรกิจการคารูปแบบใหม (Modern Trade)  นอกจากนี้ตลาดสินคา

อาหารและเกษตรจะเปล่ียนแปลงตามความตองการของผูบริโภคที่ตองการผลิตภัณฑที่มี

ลักษณะ คุณภาพ และมาตรฐานเฉพาะอยางที่แตกตางจากผูบริโภคทั่วไป  ซึ่งเรียกวาเปน

ตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market)  ซึ่งกําลังเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วในสวนตางๆ ของโลก

อยางไมมีที่ส้ินสุดและกลายเปนกลุมเปาหมายใหมในการแขงขันที่ทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น

ในตลาดเสรี 

 

 

แผนภาพที่ 3.8 :    โครงสรางธรุกิจ ขาว ธัญพืช ผักและผลไม 

 
 
 
2.4.1. กลุมอุตสาหกรรมขาว 

 

ประเทศไทยมีผลผลิตขาวมากเปนอันดับ 6 ของโลก แตเม่ือพิจารณาถึง

ศักยภาพการเพาะปลูกขาวพบวาผลผลิตตอเฮกเตอรของไทยอยูในระดับต่ํา 

เน่ืองจากการเพาะปลูกขาวของไทยขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝนเปนสําคัญเพราะมี

พื้นที่เขตชลประทานเพียงรอยละ 25 ของพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด ประกอบ

กับความอุดมสมบูรณของแรธาตุในดินลดลง เพราะเกษตรกรละเลยการ

พัฒนาปรับปรุงดิน ขณะท่ีประเทศคูแขง อาทิ จีน  เนนเพาะปลูกขาวพันธุที่ให
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ผลผลิตสูง และเวียดนามมีพื้นที่เขตชลประทานมากถึงรอยละ 80 ทําใหมี

ผลผลิตขาวตอเฮกตารสูงกวาไทย 
 

ประเภทของขาว 
 

แบงตามชนิดของแปงในเมล็ด 
 

ขาวเจา ประกอบดวยแปงอะมิโลส (amylose) ประมาณรอยละ 15-30 
 

ขาวเหนียว มีแปงอะมิโลเพกทิน (amylopectin) เปนสวนประกอบสําคัญ ทํา

ใหเมล็ดขาวมีความเหนียวเม่ือหุงสุก  และมีแปงอะมิโลสเปน สวนประกอบ    

รอยละ 5-7 
  

 แบงตามฤดูการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวขาว 
 

ขาวนาปหรือขาวนานํ้าฝน คือ ขาวท่ีปลูกในฤดูการทํานาปกติ เพาะ         

ปลูกในชวงระหวางเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกป (ภาคใตฝงตะวันออก

เพาะปลูกเดือนมิถุนายนถึงกุมภาพันธ) และเก็บเก่ียวในชวงเดือนสิงหาคมถึง

เมษายน รวมเวลาเพาะปลูกต้ังแตหวานกลาจนเก็บเก่ียวผลผลิตประมาณ 3-4 

เดือน ตอรอบเพาะปลูกปริมาณผลผลิตขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝนในแตละปการ

ผลิตผลผลิตสวนใหญจะจําหนายในปถัดไป 
 

ขาวนาปรัง คือ ขาวที่ปลูกนอกฤดูการทํานาปกติ เพาะปลูกในชวงระหวาง

เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของปถัดไป (ภาคใตฝงตะวันออกเพาะปลูก

เดือนมีนาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน) และเก็บเก่ียวในชวงเดือนกุมภาพันธถึง

ตุลาคม โดยพึ่งพาน้ําจากระบบชลประทานเปนสําคัญ ในบางพื้นที่สามารถ

เพาะปลูก  ขาวนาปรังไดถึงปละ 2 คร้ัง  
 

ขอสังเกต :  
 

 เนื้อที่เพาะปลูกขาวนาปมีมากกวาขาวนาปรัง เนื่องจากพ้ืนที่เขต

ชลประทานซึ่งสามารถเพาะปลูก 

 ขาวนาปรังไดมีเพียง 1 ใน 4 ของพื้นที่เพาะปลูกขาวทั้งหมด 

 แมผลผลิตขาวเปลือกเกือบรอยละ 80 เปนผลผลิตจากขาวนาป แตเม่ือ

พิจารณาผลผลิตตอไรพบวา 

- ขาวนาปมีผลผลิตต่ํากวาขาวนาปรัง เนื่องจากการเพาะปลูก          

ขาวนาปตองพึ่งพาดินฟาอากาศซึ่งมีความไมแนนอนสูง 
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- ตนทุนการเพาะปลูกขาวนาปที่อยูในระดับสูง ประกอบกับราคาจํา

หนายท่ีต่ํากวาเม่ือเทียบกับขาวนาปรังสงผลใหผลตอบแทนเฉล่ีย

ตอตันของขาวนาปตํ่ากวาขาวนาปรัง 
 

มาตรฐานขาวไทย 
 

กระทรวงพาณิชยแบงช้ันมาตรฐานขาวออกตามลักษณะภายนอกของ   ขาว 

ดังนี้ 
 

-   ขาวขาว  แบงเปน  ขาวขาว 100% ชั้น 1 ชั้น 2 และช้ัน 3  ขาวขาว  5%  

ขาวขาว 10% ขาวขาว 15%  ขาวขาว 25% ขาวขาว 25%   

เลิศขาวขาว 35% ขาวขาว 45% ขาวขาวหักเอวันเลิศพิเศษ 

ขาวขาวหักเอวันเลิศ และ  ขาวขาวหักเอวันพิเศษ 

 

-   ขาวกลอง แบงเปน ขาวกลอง 100% ชั้น 1 ชั้น 2 และช้ัน 3  

ขาวกลอง 5%  ขาวกลอง 10% และขาวกลอง 15% 

 

-   ขาวเหนียวแบงเปน ขาวเหนียวขาว 10% ขาวเหนียวขาว 25%   

และขาวเหนียวหักเอวัน 

 

-   ขาวนึ่ง แบงเปน ขาวนึ่ง 100% คัด ขาวน่ึง 100% ขาวน่ึง 5%  

คัด ขาวน่ึง 5% ขาวน่ึง 10% คัดขาวนึ่ง 10% ขาวนึ่ง  

25 % ขาวน่ึงหักเอวัน 
 

การแบงเปอรเซนต ของขาวดวยสัดสวนของขาวหักและปลายขาวเปน เพียง

การจัดแบงคุณภาพขาวอยางกวาง ๆ  ดังนี้ 

 
 
 



สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย 73 

แผนภาพที่  3.9 :    ลักษณะโครงสรางอุตสาหกรรมขาว 
 

 
 

โดยทั่วไปขาวสารซึ่งรวมถึงขาวเจาและขาวเหนียวมีโครงสรางอตุสาหกรรมดังแผนภาพ  

ขางตน แตบางกรณี มีลักษณะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 

 ขาวเหนียว มีแหลงเพาะปลูกสําคัญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 

โดยทั่วไปชาวนามักเก็บผลผลิตที่เก็บเก่ียวไดไวบริโภคเองเปน สําคัญและยังไม    

จําหนายสวนที่เหลือจนกวาจะม่ันใจวาผลผลิตในปถัดไปจะไมขาดแคลน ทั้งนี้

กระบวนการซื้อขายเริ่มจากการท่ีชาวนาขายผลผลิตใหโรงสีขนาดเล็กในทองถ่ิน 

หยงที่กรุงเทพฯ จะเปนผูรวบรวมขาวเหนียวจากโรงสีในแตละทองถ่ินเพื่อสงตอให 

ผูสงออก ยกเวนการสงออกขาวเหนียวไป สปป.ลาว ซึ่งผูสงออกมักจะส่ังซ้ือ

โดยตรงจากโรงสีในแหลงผลิต และสงมอบขาวเหนียวกันที่จังหวัดหนองคาย โดย

ไมตองผานหยงที่กรุงเทพฯ 
 

 ขาวพันธุตางประเทศ มีการนํามาเพาะปลูกในประเทศไทยเพ่ือสงออก อาทิ       

ขาวญี่ปุน และขาวบาสมาติ ปกติ ผูสงออกมักเปนผูดําเนินการเองท้ังหมดต้ังแต
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กระจายพันธุขาวใหกับชาวนา ไปจนถึงรับซ้ือขาวจากชาวนาโดยการทําสัญญา

ลวงหนาวาจะรับซื้อขาวทั้งหมด และจางโรงสีเพื่อทําการสีขาว 
 
แผนภาพที่ 3.10 :   พ้ืนที่และแหลงเพาะปลูกขาวของไทย  
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ตารางที่  3.2 :   พ้ืนที่เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตขาวตอเฮกเตอรของไทย  
 

2547/48 2548/49** %เปลีย่นแปลง 2547/48 2548/49** %เปลีย่นแปลง 2547/48 2548/49** %เปลีย่นแปลง 

จีน 125.4 127.4 1.6 28.4 29 2.1 6.3 6.3 0

อินเดีย 85.3 85 -0.4 42.3 43.4 2.6 3.1 3 -3.2

อินโดนิเซีย 34.3 34.9 1.7 11.7 11.7 0 4.5 4.6 2.2

บังกลาเทศ 25.9 26.7 3.1 11 11 0 3.5 3.6 2.9

เวียดนาม 22.6 22.5 -0.4 7.4 7.4 0 4.6 4.6 0

ไทย 17.1 17.9 4.7 9.8 10.2 4.1 2.6 2.7 3.8

พมา 9.6 10.4 8.3 6 6.3 5 2.8 2.9 3.6

ฟลปิปนส 9.6 9.5 0 4.1 4.1 0 3.5 3.6 2.9

อื่นๆ 72.4 72.5 0.1 28.6 28.6 -0.7 - - -

โลก 402.2 406.8 1.2 149.3 151.7 1.5 4 4 0

หมายเหตุ : เรียงลําดับตามปริมาณผลผลิตขาวจากมากไปนอย 

*1 เฮกตาร = 6.25 ไร ,** คาดการณ 

ที่มา : USDA Official Estimates, ธันวาคม 2548 

พื้นท่ีเพาะปลูก ผลผลิต และ ผลผลิตขาวตอเฮกเตอรของไทยเทียบกับประเทศผูผลิตขาวสําคัญของโลก

ประเทศ 
ผลผลติ (ลานตนขาวสาร) 

พื้นที่เพาะปลกู (ลานเฮกตาร)* ผลผลติตอเฮกตาร (ตันขาวเปลอืก) 

เปรียบเทียบศักยภาพการเพาะปลกูขาว 

 
 
ลักษณะโครงสรางการสงออกอุตสาหกรรมขาว 
 

ผลสรุปจากการสัมภาษณเชิงลึกพบวาขาวที่ถูกปลูกโดยเกษตรกรสวนใหญนั้นจะถูกตัด

มาจากพอคาคนกลางจากน้ันขาวเหลานี้ก็จะถูกนํามาท่ีตลาดขาวกลาง หรือเรียกอีกช่ือ

วาทาขาว โดยเฉพาะระยะหลังกลไกการคาขาวไดเปล่ียนแปลงไปมาก เม่ือรัฐบาลมี

โครงการยกระดับราคาขาวดวยมาตรการรับจํานําในราคาท่ีสูงกวาทองตลาด และจาง

โรงสีแปรสภาพขาวเปลือกเปนขาวสาร หลังจากนั้นรัฐบาลนําขาวสารมาประมูลขาย

ใหกับผูสงออก กลไกดังกลาวทําใหเกิดการตัดตอนธุรกิจคาขาวพอคาคนกลาง

ขาวเปลือก และเจาของตลาดกลางขาวเปลือก ทุกฝายด้ินรนเขาสูธุรกิจโรงสีขาวเพื่อ

รับจางรัฐแปรสภาพขาวเปลือกเปนขาวสาร 
 

วัฎจักรการคาขาวที่เปล่ียนไป ประกอบกับผูประกอบการโรงสีเร่ิมคิดวาการทําโรงสี

เพียงอยางเดียวมีความเสียเปรียบผูสงออก จึงคิดทําการสงออกดวยตนเอง โดยเฉพาะ

ผูประกอบการโรงสีขาวจังหวัดนครสวรรค มีความมุงม่ันท่ีเดนชัดกวาผูประกอบการ

จังหวัดอื่นๆ ที่เห็นชัดเจนเชนการจัดต้ังบริษัท นครสวรรคคาขาว จํากัด และบริษัทขาว
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นครสวรรค จํากัด ซึ่งเปนการรวมตัวกันของผูประกอบการโรงสีต้ังสองบริษัทดังกลาว

ขึ้นมาทําธุรกิจสงออกขาวไปตางประเทศเปนการเฉพาะ นอกจากนี้ทั้งภาครัฐและ

เอกชนของจังหวัดยังดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อใหจังหวัดนครสวรรคเปนศูนยกลาง

การคาขาว 
 

ทาขาวกํานันทรง มีความแตกตางจากตลาดกลางอื่นๆ เพราะตลาดกลางขาวเปลือก

หลายแหง เจาของตลาดเปนคนรับซ้ือขาวเอง พอคาท่ีตองการซ้ือขาวก็มาซื้อจาก

เจาของตลาดกลางอีกทอดหนึ่ง แตทาขาวกํานันทรงใชระบบทําหนาที่เปนเพียงคน

กลางใหบริการดานการขนถาย ตาชั่ง กรรมกร เทานั้น เร่ืองการซื้อขาย ใหพอคา ชาวนา 

ตกลงราคาซื้อขายกันเอง ตอมาทาขาวกํานันทรงไดรับการสนับสนุนจากกรมการคา

ภายใน กระทรวงพาณิชย ทําใหปริมาณการซ้ือขายเพิ่มขึ้นเปนลําดับ แตละวันเคยสูงถึง 

5,000 ตัน 
 

การเตรียมความพรอมสําหรับการดําเนินธุรกิจสงออกขาว 
 

การดําเนินธุรกิจสงออกขาวเปนธุรกิจที่มีการแขงขันคอนขางสูง  หากผูประกอบการที่มี

ความสนใจท่ีดําเนินธุรกิจสงออกขาวเพื่อจําหนายไปยังตลาดตางประเทศ นั้นจึง

จําเปนตองวางแผนและเตรียมความพรอมในการดําเนินการดวยความรอบคอบทุก

ขั้นตอน  เร่ิมต้ังแตการตัดสินใจดําเนินธุรกิจจนถึงการสงสินคาใหผูซื้อ  ดังนั้น  เพื่อเปน

แนวทางดําเนินการในการสงออกขาว  ดังนี้ 
 

1). การเตรียมความพรอมกอนจดทะเบียนเปนผูสงออกขาว 

2). ขั้นตอนการซ้ือขายขาว :  เง่ือนไขที่จําเปนตองทราบ 

3). ขั้นตอนการสงขาวออกไปจําหนายยังตางประเทศ 

4). คาใชจายในการสงออกขาวไปจําหนายตางประเทศ 

5). ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการสงออกขาวไปจําหนายตางประเทศ 
 

เน่ืองดวยธุรกิจการคาขาวเพ่ือการสงออกนั้นเปนธุรกิจที่มีมูลคาคอนขางสูงประกอบกับ

มีการแขงขันคอนขางสูง  ดังนี้ผูประกอบการที่สนใจขยายตลาดไปยังตลาดตางประเทศ

นั้น  ผูประกอบการควรตองเตรียมความพรอมในการบริหารจัดการทุกๆ ดาน  พื่อรองรับ

การดําเนินธุรกิจน้ีอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
 

1). บุคลากร  การจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางในแตละสายงานท่ี

เ ก่ียวของ   อาทิ   การบริหารงานท่ัวไป   การติดตอธุรกรรมกับลูกคาใน

ตางประเทศ  การจัดทําเอกสารทางการคาและการเงิน  การจัดหาขาว  การ

ตรวจสอบคุณภาพขาว  การเก็บรักษา  การขนยาย  การจัดหาเรือขนสงขาว  

เปนตน 
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2). เงินทุน  เปนปจจัยสําคัญในการที่จะดําเนินธุรกิจ  ผูประกอบการควรตองมี

วงเงินหมุนเวียนมากเพียงพอสําหรับคาใชจายทุกดาน  ไดแก 

 คาขาวที่ตองจัดหาใหพรอมสงมอบ 

 คาใชจายในการบริหารงานทั่วไป  อาทิ  เงินเดือน  คาจาง  เปนตน 

 คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานที่  คลังสินคา  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  และ

สาธารณูปโภคตางๆ  

 คาพาหนะขนยายสินคาจนถึงการสงสินคาลงเรือ  หรือจนถึงผู รับ

ปลายทาง  แลวแตเง่ือนไขที่ตกลงกัน 

 คาชดใชสินคาหากมีความจําเปน  รวมทั้การสํารองหนี้สูญ เปนตน 

3). วัตถุดิบ  คือ  ขาวท่ีจะสงออกน้ัน ผูประกอบการจะตองวางแผนการจัดซื้อให

สอดคลองกับคําส่ังที่ไดรับจาก 

 ชนิด 

 ปริมาณ และคุณภาพ 

 แหลงผลิต  ผูขาย  (หยง :  หางขาวสาร) 

 ผูซื้อ  (ลูกคา) 

 ราคา  เง่ือนไขการสงมอบ  และระยะเวลาขนสง  เปนตน 

4). การดําเนินการ  เปนสวนสําคัญในการประกอบการน้ัน  ผูประกอบการควรตอง

ศึกษาและเตรียมความพรอมถึงขั้นตอนดําเนินการต้ังแตการวางแผน  ไปจนถึง

การสงออก  ดังนี้ 

 การวางแผนขบวนการสงออก 

 การศึกษาตลาด ทั้งคูคาและคูแขงขัน 

 การติดตอผูซื้อ 

 การเจรจาซ้ือ-ขาย 

 การทําสัญญา  ขอตกลง  การตรวจสอบเอกสาร L/C 

 การปรับปรุงขาว 

 การประสานกับผูตรวจสอบคุณภาพ  และผูรับสง 

 การเคล่ือนยายสินคา 

 การประสานกับสวนราชการที่เก่ียวของ  อาทิ  กรมศุลกากร  เปนตน 
 

ลักษณะการสงออกผลิตภัณฑขาวแปรรูป 
 

ประเภทขาวแปรรูปท่ีมีการผลิตเพื่ออุตสาหกรรมสงออกของไทยท่ีสําคัญ  ไดแก  เสน

หม่ี-เสนกวยเต๋ียว  แปงขาวเจา-แปงขาวเหนียว  และขนมปงกรอบ  โดยพบวาในชวง 5 

ปที่ผานมาปริมาณและมูลคาสงออกมีอัตราการเติบโตเฉล่ียเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ  

เน่ืองจากมีการเพ่ิมมูลคาเพ่ิมใหสินคามากย่ิงขึ้น  จะมีเพียงแปงขาวเหนียวท่ีพบวา

อัตราเติบโตเฉล่ียของปริมาณลดลงเล็กนอยเน่ืองจากตลาดญี่ปุนมีการนําเขาลดลง  
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สําหรับตลาดสงออกผลิตภัณฑขาวแปรรูปที่สําคัญๆ ไดแก  ญี่ปุน  สหรัฐอเมริกา  

มาเลเซีย   
 

ประเทศคูแขง 
 

สําหรับอุตสาหกรรมขาวและผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวของไทยน้ันมีความไดเปรียบ

ทางดานวัตถุดิบท่ีมีอยางตอเพียงพอ  ซึ่งในแตละประเทศนอกจากจะทําการผลิตเพื่อ

บริโภคภายในแลว  ในหลายประเทศก็ยังใหความสําคัญกับการผลิตเพื่อการสงออกมาก

ย่ิงขึ้น  โดยประเทศที่ทําการผลิตที่สําคัญ  ไดแก  ไทย  จีน  เวียดนาม  เกาหลี  มาเลเซีย  

สิงคโปร  และไตหวัน 
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แผนภาพที่ 3.11 :   ลักษณะโครงสรางการสงออกอุตสาหกรรมขาว  
 
โครงสรางการสงออกอุตสาหกรรมขาว 

 
การสงออกประเทศตนทาง    การนําเขาประเทศปลายทาง 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*พ้ืนที่สีเทาเปนสวนที่เก่ียวของกับผูประกอบการ SME ที่สงออก 

พอคาคนกลาง / สหกรณ / ทาขาว 

บริษัทเรือ  

Shipping Company 

เกษตรกร 

Sea freight  

บริษัทเรือ  

Shipping Company 

ทาเรือตนทาง ทาเรือปลายทาง 

 ผูประกอบการสงออก 

 Exporter 

ผูนําเขา 

Importer 

โรงสีขาว  

ศุลกากร 

 
ศุลกากร 
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ที่มา :  จากการสัมภาษณเชิงลึก 
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แหลงเงินทุน 
 

ผลจากการสัมภาษณพบวาผูประกอบการโดยสวนมากจะใชทุนสวนตัว รวมกับการใช

สถาบันการเงินทั่วไปเปนแหลงเงินทุนสําหรับการลงทุนทั้งระยะส้ันและระยะยาว 
 

ตลาดปจจุบันของธุรกิจในและนอกประเทศ  
 

โดยสวนมากจะจัดสงท้ังในและนอกประเทศ ขึ้นอยูกับศักยภาพของตัวผูประกอบการ

เอง  ซึ่ งบางผูประกอบการอาจจะสงภายในประเทศ  100% และอาจจะสงให

ผูประกอบการอื่น ไป Repack เพ่ือเปล่ียน Brand และสงตอไปตางประเทศ ไดเชนกัน 

โดยประเทศสวนใหญที่เปนตลาดหลักในการสงออก คือ ประเทศในแถบตะวันออก

กลาง (เชน  อิรัก  อิหราน)  ออสเตเรีย นิวซีแลนด ไนจีเรีย ประเทศในแถบยุโรป อินโดนิ

เซีย ฮองกง ซีนีกัล  สิงคโปร  จีน  แอฟริกาใต   
 

ระบบการจัดการ/รวบรวมสินคา  
 

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจคอนขางแย จึงทําใหบางคร้ังผูประกอบการจะไมทําการ 

Stock สินคา  เนื่องจากไมตองการแบกรับภาระความเสี่ยง แตอยางไรก็ดีทาง

ผูประกอบการตองติดตามและวิเคราะหสถานการณอยางตอเนื่อง  ซึ่งหากไดขอมูล

ขาวสารที่ถูกตองก็จะทําการเก็บสินคา โดย Stock บางในบางคร้ัง  อาทิ ในกรณีชวงที่

ขาวขาด เพื่อสามารถรองรับและใหบริการลูกคาไดอยางตอเนื่อง   
 

สําหรับการบรรจุสินคานั้นจะบรรจุขาวใสกระสอบหรือถุงปุย เพื่อเตรียมนําไปท่ีทาเรือ

เพื่อจัดสงไปยังประเทศปลายทาง  
 

ขั้นตอนการซื้อ-ขาย 
 

ผลสรุปจากการศึกษาวิเคราะหและการสัมภาษณเชิงลึกพบวา ขั้นตอนการซ้ือขายขาว

เปนขั้นตอนจําเปนที่ผูประกอบการใหความสําคัญและระมัดระวังในการเจรจาและ

ดําเนินการ  เนื่องจากเปนเร่ืองที่เก่ียวของโดยตรงกับผลตอบแทนของการดําเนินธุรกิจ  

โดยสามารถสรุปได  ดังนี้ 

1). การติดตอหาลูกคา  เพื่อใหไดคําส่ังซื้อท่ีชัดเจนแนนอน  อาทิ  ติดตอตรงกับผูซื้อ  

หรือ  ผานนายหนา (โดยเฉพาะในกรณีที่เปนการซ้ือขายปริมาณมาก) 

2). การเจรจาซ้ือ-ขาย  เพื่อทราบรายละเอียดและเงื่อนไขที่ผูซื้อและผูขายจะตอง

ปฏิบัติใหมีความเขาใจถูกตองตรงกัน  โดยส่ิงที่ตองระมัดระวังในรายละเอียด

ของการเจรจาซ้ือ-ขาย  มีดังนี้ 

 การกําหนดเมืองทาปลายทางที่จะสงมอบขาวที่แนชัด  เพื่อประหยัด

คาขนสงและเพื่อมิใหสินคาสูญหายหรือหลงทาง 
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 ชนิดและปริมาณของขาวที่ตกลงซื้อ-ขาย  พรอมเงื่อนไขเพิ่ม/ลด   

ตามเกณฑสากล 

 การกําหนดชวงเวลาสงมอบ  ขึ้นอยูกับความตองการของผูซื้อ  โดยผู

ซื้อและผูขายทําความเขาใจใหถูกตองตรงกันวา  กําหนดเวลาตาม

สัญญานั้นครอบคลุมถึงขั้นตอนปฏิบัติอยางไร  ในชวงเวลาใด 

 เงื่อนไขการสงมอบ  คือ  กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผูซื้อ

ผูขาย  ซึ่งจะเลือกดําเนินการไดในเงื่อนไขแบบ  FOB, C&F หรือ CFR 

และ CIF เง่ือนไขการสงมอบจะมีผลตอการกําหนดราคาโดยตรง           

ผูสงออกจําเปนตองศึกษาขอมูลเหลานี้ใหเขาใจกอนตกลงซ้ือขาย 

 การตรวจสอบคุณภาพ  ทางปฏิบัติในการซื้อ-ขาย  ขาวระหวาง

ประเทศ  ผูซื้อจะต้ังผูตรวจสอบคุณภาพขาวที่จะสงมอบตามสัญญา  

ดังน้ัน  จึงตองมีการตกลงกันถึงสิทธิในการเลือกผูตรวจสอบคุณภาพ  

และหนาที่รับผิดชอบของผูตรวจสอบฯ 

 เงื่อนไขการชําระเงิน  ผูขายจําเปนตองเจรจาทําความตกลงในเร่ือง

เงื่อนไขการรับชําระเงิน  วาผูซื้อจะชําระเงินอยางไร  อาทิ  ชําระเปนเงิน

สดหรือเงินเช่ือ  กรณีชําระเปนเงินเช่ือจะชําระภายในเวลานานเทาใด  

เชน 60 วัน  90 วัน  120 วัน  หรืออื่นๆ  ซึ่งการชําระเงินนี้อาจชําระในรูป

ของการเปดเล็ตเตอรออฟเครดิต  (Letter of Credit: L/C)  การโอนเงิน

ทางโทรเลข (Telegraphic Transfer: T/T)  Document Against 

Acceptance-DA หรือ  Document Against Payment-DP แตละวิธีจะมี

คาใชจายและภาระความเส่ียงตอการไมไดรับชําระเงินแตกตางกันผูจาย

ควรใชความละเอียดรอบคอบ  และควรศึกษาทําความเขาใจถึงวิธีทาง

การเงินใหถองแท 
 

นอกจากน้ัน  ยังตองพิจารณาตกลงกันในเร่ืองเอกสารประกอบการรับ

ชําระเงินดวย  อาทิ  ผูขายตองสงมอบเอกสารตางๆ อยางไร  ในชวงเวลา

ใด  เชน  Commercial Invoice, Bill of Lading, Certificate of Weight 

Inspection and Fumingation, Certificate of Origin และ 

Phytosantary Certificate เปนตน 

 การต้ังตัวแทน  ในทางปฏิบัติผูซื้อสามารถต้ังตัวแทนในประเทศ  เพื่อ

ติดตอประสานงาน  และติดตามการสงมอบขาวไดโดยผูซื้อตองแจงให

ผูขายทราบชื่อ  ที่อยู  และหนาที่ของตัวแทนนั้น  กอนเริ่มปฏิบัติงาน 

 การกําหนดราคาซื้อ-ขาย การเจรจาเร่ืองราคาเปนประเด็นสําคัญที่ควร

พิจารณาหลังจากทราบขอมูลขางตนครบถวน 
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ชองทางการจัดจําหนาย / การเจาะตลาด  
 

นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวาสวนมากทางผูประกอบการที่พึ่งเร่ิมดําเนินธุรกิจจะใช

วิธีออกงาน Exhibition กับกรมสงเสริมการสงออก แตบางรายที่ดําเนินธุรกิจมาเปน

เวลานานแลว อาจจะมีลูกคาเดิมแนะนําลูกคาใหมให จึงทําใหแทบไมตองเจาะตลาด

เองเลย  
 

การขนสง  
 

หลังจากท่ีไดขาวมาจะบรรจุใสกระสอบกอน จากน้ัน จะขนเขารถบรรทุกเพื่อขนสงไปที่

ทาเรือ  จากนั้นจะเทลง Bulk ของเรือ และขนสงไปยังประเทศปลายทาง  
 

เครือขายทางการคา  
 

สําหรับตลาดในประเทศสวนใหญจะเปนฐานลูกคาประจํา อาทิ รานสังฆภัณฑ 

รานอาหาร  โรงแรม  หรือผูคาปลีก เปนตน  โดยเนนความสําคัญของความสัมพันธใน

เครือขายเพ่ือการจําหนายและการกระจายตอตามลําดับตอไป  
 

สําหรับตลาดตางประเทศผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและชนาดยอม (SMEs) 

สวนใหญเนนใชบริการ Trader หรือ Broker  เปนเครือขายเพื่อทําการกระจายสินคาตอ

ใหกับกลุมเปาหมาย เพื่อลดภาระและความรับผิดชอบในการทําการตลาดท่ีประเทศ

ปลายทาง 
 

ปญหาและอุปสรรค / ขอจํากัด  
 

 ขาดขอมูลการสงออก ขั้นตอนและกระบวนการการสงออก  

 ขาดเงินทุนสํารอง ทําใหตองบริการลูกคาโดยทางลูกคาจะตองชําระเงินกอนรับ

สินคาไมมีเครดิตทําใหลูกคาหันไปส่ังสินคากับทางผูประกอบการรายใหญ  (LEs) 

แทน 

 มักจะพบกับประสบการณที่ไมดีเก่ียวกับการสงออกไมคุมกับการลงทุนสงออกขาว

เปนสินคาที่น้ําหนักมากและมีระยะเวลาส้ันไมสามารถเก็บไวไดไมนาน 

 นโยบายทางการเมืองไมนิ่ง 

 คาเงินที่แปรปวน ทําใหใมสามารถควบคุมได ตางประเทศบางประเทศไมรับ L/C 

ทําใหการเก็บเงินลําบาก  

 ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับกลยุทธการเจาะตลาดใหมของ ซี่งผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  มักมีความตองการใหภาครัฐ

สนับสนุนใหผูประกอบการ SMEs รูจักกับลูกคาตางชาติมากขึ้น (Business 

Matching) 
 ราคาของตลาดขาวไมแนนอนสงผลใหมีความเส่ียงท่ีทําให SMEs ไมกลาลงทุน 
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ความไดเปรียบ / เสียเปรียบ  
 

ดังท่ีไดสรุปพอสังเขปขางตน  ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs)  ของไทยน้ันมักประสบปญหาและความเสียเปรียบโดยเฉพาะทางดานเงินทุน 

เคร่ืองมือเทคโนโลยีที่ลาหลังกวา ศักยภาพ  กําลังการผลิต ที่ไมสามารถทําตาม order 

ได (ในกรณีการส่ังซื้อจํานวนมาก) การแขงขันทางดานราคาคอนสูง ความรูความเขาใจ

และการเขาถึงแหลงขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจที่นอยกวาผูประกอบการรายใหญ  

(LEs) มาก ซึ่งขอมูลหรือความพรอมทางดานตางๆ มักเอื้อใหกับทางผูประกอบการราย

ใหญ (LEs) มากกวา สงผลใหผูประกอบการรายใหญ (LEs) สามารถส่ังซื้อและเก็บ  

สตอกสินคาไดมากกวาเปนจํานวนหลายเทานัก  ประกอบกับความนาเชื่อถือที่มี

มากกวา จึงทําใหผูประกอบการรายใหญ (LEs)  สามารถมีอํานาจในการกําหนดราคา

และดึงราคาตลาดได   
 

ศักยภาพและความตองการในการสงออก  
 

ในปจจุบันอุตสาหกรรมขาวประสบกับปญหาการแขงขันสูง  ภายใตยุคโลกาภิวัฒนบาง

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  ไดมีการต่ืนตัวและเตรียม

ความพรอมโดยการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาองคกรและหนวยงานใหไดมาตรฐานสากล  

ในขณะเดียวกันไดเรงพิจารณาและวางแผนดําเนินการการขยายตลาดเขาสูตลาดใหมๆ 

อาทิ ตลาดตะวันออกกลาง แอฟริกาใต เปนตน 
 

ในขณะเดียวกันผูประกอบการไทยไดติดตามและตระหนักถึงความสําคัญในประเทศ   

คูแขงขันโดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบาน  ซึ่งหนึ่งในน้ันคือ ประเทศเวียดนามที่เปน          

คูแขงขันท่ีนาจับตามองอยางใกลชิด  ถึงแมวาคุณภาพของขาวจะไมดีเทากับขาวไทย

แตไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจงัเพื่อทําการขยายสูตลาดโลก 
 

อยางไรก็ดีหากรัฐบาลไทยใหการสนับสนุนการสงออกก็จะสงผลทําใหอุตสาหกรรมขาว

มีโอกาสที่จะขยายตัวมากขึ้น  แตในทางตรงกันขามทางผูประกอบการสวนใหญยังลังเล

ที่จะทําการขยายกําลังการผลิตเพื่อรองรับโอกาสดังกลาว เน่ืองดวยไมมีความม่ันใจใน

ความยั่งยืนของยอดขายที่อาจเพิ่มขึ้นดังกลาว  ในการนี้ทางผูประกอบการจึงยังคง

มุงเนนรักษาคุณภาพการใหบริการสําหรับลูกคาประจําไวคงเดิม เพราะหากขยายกําลัง

ผลิตที่อาจมีผลใหทําใหกําลังการผลิตสูงขึ้นถึง 4 เทา  หากยอดขายการสงออกไม

สมํ่าเสมออาจทําใหประสบกับปญหาการผลิตที่อาจมีการสูญเสียอยางมาก  
 

1.4.2. กลุมอุตสาหกรรมธัญพืช 
 

โดยสวนมากจะนําขาวมาบรรจุกระสอบปุยเพื่อสงไปจําหนายตอ  
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โครงสรางของสินคา  
 

สวนใหญทางผูประกอบการ SMEs รับซื้อถ่ัวเขียวมาจากพอคาคนกลาง หรือสหกรณ  

จากนั้นทําความสะอาดโดยการนํามารอนใหสะอาดและคัดตามขนาด ตามที่ลูกคา

ส่ังซื้อ จากนั้นนํามาผาเปลือกใหเหลือแตเมล็ดแลวนําไปบรรจุกระสอบแลวสงใหลูกคา 

บางคร้ังถาราคาถ่ัวเขียวในประเทศมีราคาสูง  ก็อาจจะทําการส่ังซื้อจากตางประเทศเขา

มาโดยผาน Agent ที่ตางประเทศ ซึ่งปจจัยหลักของการส่ังซื้อจะขึ้นอยูกับราคาตลาด ณ 

ตอนนั้น วาในประเทศหรือตางประเทศเหมาะสมกวา  
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แผนภาพที่ 3.12 :   ลักษณะโครงสรางการสงออกอุตสาหกรรมธัญพืช 
 

โครงสรางการสงออก อุตสาหกรรมธัญพืช  
 
 การสงออกประเทศตนทาง    การนําเขาประเทศปลายทาง 
 

* พื้นที่สีเทาเปนสวนที่เก่ียวกับ ผูประกอบการ SME ที่สงออก 

 โรงคัดแยก 

ดานศุลกากร ดานศุลกากร 

Retailer /  

Distributor  

บริษัทตัวแทนนําเขาและ

สงออก Freight Forwarder 

/ Shipping Agent 

 ผูซ้ือมาขายไป 

Indenter 

บริษัทเรือ  

Shipping Company 

Sea freight  

บริษัทเรือ  

Shipping Company 

บริษัทตัวแทนนําเขาและ

สงออก Freight Forwarder 

/ Shipping Agent 

ทาเรือปลายทาง 

ผูนําเขา 

Manufacture / Importer 

Agent  

เกษตรกร 

พอคาคนกลาง 

/ สหกรณ  

โรงงาน  

Semi finished 

ทาเรือตนทาง 

 ผูสงออก 

Manufacture/ Exporter 
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แหลงเงินทุน  
 

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) นั้นนิยมใชเงินสวนตัว รวมกับการกู

สถาบันการเงิน  
 

ตลาดปจจุบันของอุตสาหกรรมธัญพืช 
 

สวนใหญผูประกอบการไทยเนนการจัดจําหนายในตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ 

อยางไรก็ดีการจัดจําหนายธัญพืชสวนใหญเนนเพื่อการสงออกท้ังทางตรงและทางออม  

สําหรับตลาดตางประเทศนั้นโดยสวนมากมักจะสงไปจําหนายที่ประเทศศรีลังกา 

อเมริกา แคนนาดา เปนหลัก สําหรับตลาดภายในประเทศ จะจําหนายและสงใหกับ 

Indenter (ผูซื้อมาขายไป) เพื่อจําหนายตอในตางประเทศ ซึ่ง Indenter จะซ้ือถ่ัวไปเพื่อ 

Re-pack ใหมหรือสงใหผูคาในแถบตลาดทรงวาด เพื่อจําหนายภายในประเทศ หรือ

ตางประเทศตอไป 
 

ระบบการจัดการ / รวบรวมสินคา  
 

มีการ Stock ไว เน่ืองจาก ตองทําใหไดตามความตองการของลูกคา แตสามารถ Stock 

ไดเน่ืองจากถั่วมีอายุอยูไดประมาณ 1 ป  
 

ชองทางการจัดจําหนาย  
 

สําหรับลูกคาตลาดภายในประเทศน้ันทางลูกคาที่สนใจจะทําการหารายช่ือผูผลิตและ

ทําการโทรติดตอผูประกอบการโดยตรง  หรือผูประกอบการบางรายก็จะมีลูกคาเกา

แนะนํากันมา สําหรับการเจาะตลาดหาลูกคาตางประเทศน้ันผูประกอบการมักนิยมใช  

website ของ  www.alibaba.com  สําหรับการเจาะตลาดอีก 1 ชองทาง  
  
การขนสง  

 

ถาภายในประเทศ เม่ือผลิตเสร็จแลวจะบรรจุกระสอบและสงใหลูกคาโดยใชรถบรรทุก 

ถาขนสงไปตางประเทศ หลังจากที่ไดขาวมาจะบรรจุใสกระสอบกอน จากนั้น จะขนเขา

รถบรรทุกเพื่อขนสงไปท่ีทาเรือ  จากน้ันจะเทลง Bulk ของเรือ และขนสงไปยังประเทศ

ปลายทาง 
  
เครือขายทางการคา  
 

สําหรับเครือขายทางการคานั้น ในปจจุบันผูประกอบการ SMEs นิยมใชบริการ ผูซื้อมา-

ขายไป (Indenter) เปนเครือขายเนื่องจาก ทาง Indenter มีลูกคาท่ีติดตออยู เปน

จํานวนมาก เม่ือ ลูกคาส่ัง Order จาก Indenter เปนจํานวนมาก หมายถึง Indenter 

http://www.alibaba.com/�
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เองก็จะส่ังซ้ือสินคาจากทางผูประกอบการเปนจํานวนมากเชนกัน แตทั้งนี้ทั้งนั้นทาง 

ผูประกอบการ ก็สงออกเองดวยเหมือนกัน  
 

ปญหาและอุปสรรคการสงออก  
 

ความเช่ือถือของลูกคา เน่ืองจากเก็บเงินยาก ควรจะเปนระบบ LC จะดีกวา 

ตองใชเงินทุนเปนจํานวนมาก คาเงินบาทที่แปรปรวน  
 

ความไดเปรียบ / เสียเปรียบ  
 

เร่ืองของเงินทุน LEs จะมีมากกวา SME ทําให Cash Flow คลองกวา ความนาเช่ือถือ

ในตัวองคกร ทางลูกคาสวนใหญจะมีความเชื่อม่ันในผูประกอบการรายใหญ (LEs) 

มากกวา (SMEs)  

 

3. สรุปปญหาและความตองการของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร 

 

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยน้ันตองการ

การเสริมสรางและรักษาขีดความสามารถในเชิงการแขงขัน ซึ่งมีปจจัยท่ีเก่ียวของอยูหลายประการ 

ไดแก ปจจัยภายนอก เชน การรวมกลุมทางการคาตางๆ กฎเกณฑการคาและสภาพการแขงขันใน

ตลาดโลก อันเปนปจจัยที่ควบคุมไดยาก สงผลกระทบตออุตสาหกรรมโดยรวมและยากตอการ

หลีกเล่ียง ปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม นโยบาย

และการสนับสนุนจากภาครัฐ และการวิจัยพัฒนา ซึ่งเปนปจจัยที่อยูในความรับผิดชอบของภาครัฐใน

การกํากับดูแลเปนสวนใหญ สําหรับปจจัยสนับสนุนนับเปนปจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญ โดยรัฐจะตองมี

วิสัยทัศนและนโยบายที่ตอเนื่องในการสรางปจจัยดังกลาวใหมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากจะชวยใหรักษา

ความสามารถในการแขงขันระยะยาวได  ปจจัยสุดทายไดแก  ปจจัยหลักซึ่ ง เ ก่ียวของกับ

ภาคอุตสาหกรรมโดยตรง อันประกอบดวยปจจัยการผลิต การบริหารอุตสาหกรรมและการตลาดเพื่อ

การสงออกซึ่งเปนปจจัยท่ีผูประกอบการสามารถเขามาควบคุมได โดย ที่ผูประกอบการควรตองควร

คํานึงในการมุงเนนและติดตามพัฒนาศักยภาพในเชิงการแขงขันเพื่อการสงออกโดยพิจารณาในปจจัย

ตางๆ ตออุตสาหกรรมอาหาร ดังนี้ 
 

3.1. ปจจัยการผลิต ไดแก วัตถุดิบ แรงงาน ทุน และ เทคโนโลยี 
 

3.1.1. วัตถุดิบ (Raw Materials) 

 วัตถุดิบมีคุณภาพไมคงที่ ดอยคุณภาพและมีส่ิงแปลกปลอม หรือปนเปอน 

 ราคาวัตถุดิบมีความผันผวนสูง เน่ืองจากขาดการวางแผนการผลิตสงผลให

ปริมาณวัตถุดิบไมสอดคลองกับความตองการของโรงงาน 
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 ขาดแคลนวัตถุดิบ เน่ืองจากวัตถุดิบสวนใหญของอุตสาหกรรมอาหารน้ัน

ตองขึ้นอยูกับสภาพดิน ฟา อากาศ และฤดูกาล ซึ่งเปนปจจัยที่ไมสามารถ

ควบคุมได 
 

3.1.2. แรงงาน (Labor) 
 

จากการศึกษาจะพบวาปญหาแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารน้ันยังไมคอยรุนแรงมาก

นัก เน่ืองจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตยังไมซับซอนมากนัก แต

อยางไรผูประกอบการมีความตองการใหปจจัยแรงงานสามารถเอ้ือตอการพัฒนา

อุตสาหกรรมในอนาคต ควรพัฒนาคุณภาพแรงงานยังอยูในระดับสูงขึ้นเพื่อให

เหมาะสมกับคาจางแรงงานที่อยูในระดับท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงขันท่ี

สําคัญ 
 

ประเด็นความตองการแรงงานและการขาดแคลนแรงงานสามารถสรุปแยกเปน

อุตสาหกรรมหลักท่ีสําคัญสําหรับการสงออก  ดังนี้ 
 

อุตสาหกรรมกุง 
 

อุตสาหกรรมตนน้ํา  
1). ตองการสาขาวิทยาศาสตรดานการวิจัยและพัฒนาพอพันธุ แมพันธกุง และ

การพัฒนาอาหารกุง ซึ่งยังพบวาขาดแคลนผูจบการศึกษาระดับปริญญาโท 

และปริญญาเอกที่มีความเช่ียวชาญดานกุงโดยเฉพาะ 

2). ผูปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนขาดความรูดานคอมพิวเตอรและ IT 
 

อุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ํา 
1). ตองการบุคลากรสาขาวิศวกรโรงงาน, นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ, 

Technician, Quality Control and Assurance และนักการตลาดซ่ึงแรงงาน

ในสวนนี้มีความรูและทักษะไมสอดคลองกับความคาดหวังของผูประกอบการ

โดยที่ 

 -  แรงงานขาดความรูดานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร การประหยัด

พลังงาน  กลยุทธและการพัฒนาธุรกิจ ตลาดในประเทศ ตลาดโลก และ 

Food Safety 
 -  แรงงานขาดทักษะดานการแกปญหา ความคิดสรางสรรค การซอม 

 บํารุง การวิจัยและการนําไปสูการปฏิบัติ การวางแผนเชิงกลยุทธ 

2) แรงงานในภาคการผลิตระดับลาง  อาทิ  พนักงานแกะกุง บรรจุหีบหอขาด

ความรู ดานเทคโนโลยีการอาหารสมัยใหม 



สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย 89 

อุตสาหกรรมไก 
 

อุตสาหกรรมตนน้ํา  
 

1) ตองการบุคลากรภาครัฐดานสัตวแพทย และนักวิทยาศาสตร  รวมทั้งบุคลากร

ที่ทําการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปองกันการระบาดของโรคตางๆ 

2) ขาดผูเช่ียวชาญในการวางผังที่ต้ังฟารม โรงเชือด และโรงงานแปรรูป 

3) แรงงานในภาคการผลิตระดับลาง เชน พนักงานชําแหละไก บรรจุหีบหอ ขาด

ความรูดานเทคโนโลยีการอาหารสมัยใหม 
 

อุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ํา 
 

1). ตองการแรงงานสาขาวิศวกรโรงงาน นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 

Technician, Quality Control and Assurance นักการตลาด  และ Supply 

Chain Manager ซึ่งแรงงานในสวนนี้มีความรูและทักษะไมสอดคลองกับ

ความคาดหวังของผูประกอบการ โดยที่ 

- แรงงานขาดความรูดานเคร่ืองกลเบื้องตน กฎระเบียบการคาระหวาง

ประเทศ Green Technology การทดสอบผลิตภัณฑอาหาร การ

ประหยัดพลังงาน เทคโนโลยี การแปรรูปอาหาร กลยุทธและการพัฒนา

ธุรกิจ EDI (Electronic Data Interchange) 

- แรงงานขาดทักษะดานการสอนและควบคุมงาน ความคิดสรางสรรค  

การทํางานเปนทีม การซอมบํารุง การแกปญหา การส่ือสาร การใช

เคร่ืองมือวิทยาศาสตร การบริหาร การเจรจาตอรอง การใหความสําคัญ

กับการตรงตอเวลาภาษาอังกฤษ  และการวิเคราะหและแกไขปญหาท่ี

ซับซอน 
 

อุตสาหกรรมสับปะรดกระปอง 
 

อุตสาหกรรมตนน้ํา 
 

1). ตองการแรงงานท่ีมีความรูทางดานเกษตรกรรม เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

รวมถึงวิธีการและเทคโนโลยีในการขนสงสับปะรด 

2). แรงงานในระดับ Semi Skilled มีความตองการมากที่สุด 
 

อุตสาหกรรมปลายน้ํา 
 

1) ตองการแรงงานสาขานักวิชาการเกษตร ผูดูแลกิจกรรมหลังการเก็บเก่ียว 

นักวิทยาศาสตรอาหาร วิศวกรโรงงาน ชางซอมบํารุง ผูจัดการตลาดและการ

ขาย และผูจัดการหวงโซอุปทาน ซึ่งแรงงานในสาขาเหลานี้ยังขาดอยูมาก 
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- ความรูดานเทคโนโลยีการขนสงสินคา การวางแผนและควบคุมการผลิต 

การพัฒนากลยุทธของธุรกิจ ผลิตภัณฑสับปะรดแปรรูป กฎระเบียบ

ทางการคา หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมสับปะรด  ระบบขนสงสินคา

เกษตร  เทคโนโลยี-บรรจุภัณฑอาหาร  การออกแบบโรงงาน  เคร่ืองจักร

ที่ใชในการแปรรูป 

- ทักษะดานวิธีการเก็บรักษาผลผลิต, R&D, การแปรรูป,การใชประโยชน

จากวัสดุ  การขายและเทคนิคการขาย, การบริการลูกคา และการจัดการ

หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมสับปะรด  

2).  Semi Skilled Labors มีความตองการมากที่สุด 
 

3.1.3. ทุน (Capital) 
 

 ผูประกอบการมีความตองการแหลงเงินทุนที่สามารถสนับสนุนสภาพคลองของ

ผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมอาหารโดยการพิจารณาปลอยสินเช่ือแก

อุตสาหกรรมอาหารไทยในสัดสวนท่ีมาก ทั้งจากกลุมธนาคารพาณิชย สถาบัน

การเงินของรัฐบาล อาทิ ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน อยางไรก็ดีทางภาครัฐ

ควรพิจารณาใหสนับสนุนใหตนทุนการกูยืมของสถาบันการเงินภาครัฐใหอยูในอัตรา

ที่ตํ่ากวาธนาคารพาณิชยทั่วไป 
 

3.1.4. เทคโนโลยี (Technology) 
 

 การผลิตในอุตสาหกรรมอาหารโดยท่ัวไปมีขั้นตอนการผลิตท่ีไมซับซอน อยางไรก็ดี

ทางผูประกอบการมีความตองการในการยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีใน

ขั้นตอนการผลิตเพื่อใหสามารถจัดระบบการควบคุมคุณภาพตามที่ลูกคาตองการ ลด

ความสูญเสียในกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพใหตอบสนองความตองการของ

ลูกคาและใหคุณภาพดีและสมํ่าเสมอ เปนตน 
 

3.2. ปจจัยภายนอก 
3.2.1. การปรับปรุงกฎระเบียบดานความปลอดภัยของอาหาร 

3.2.1.1. ความปลอดภัยของอาหารจากฟารมสูโตะอาหาร : กําหนดใหอาหาร

ตองมีความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการผลิตต้ังแตในฟารม จนกระท่ัง

มาถึงมือผูบริโภคขั้นสุดทาย 

3.2.1.2. ความปลอดภัยรับผิดชอบของผูประกอบการทางดานอาหาร : ทุก

ธุรกิจที่เก่ียวของใน “หวงโซอุปทาน” (Supply Chain)  และ “หวงโซ

อุปทานโลก” (Global Supply Chain) ควรตองไดรับการฝกอบรม 

ตระหนัก และรับผิดชอบตอความปลอดภัยของสินคาอาหาร ทั้งเกษตรกร 
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ตัวแทนจําหนายสง ผูผลิต ผูแทนจําหนาย และผูจําหนายปลีก โดยแตละ

หนวยธุรกิจจะตองทําและประยุกตใชโปรแกรม Own-Checking เพ่ือให

ม่ันใจวาภายใตการควบคุมดูแลของตนนั้นทุกขั้นตอนการผลิต และการ

จัดจําหนายอาหารสอดคลองกับกฎขอบังคับอาหารท่ีเก่ียวของ 

3.2.1.3. จัดทํ าระบบการตรวจยอน  หรือระบบสืบแหล งที่ มาของ
ผลิตภัณฑ : เพื่อใหสามารถตรวจยอนกลับไปถึงแหลงที่มาของอาหารได 

ในกรณีที่เกิดปญหา โดยสหภาพยุโรปไดกําหนดใหผูประกอบการและทุก

ฝายท่ีเก่ียวของในหวงโซอาหารจะตองสามารถระบุถึงแหลงรับสินคาและ

จัดสงสินคาได โดยตองมีระบบและขั้นตอนการเก็บขอมูลดังกลาว 
 

 
แผนภาพที่ 3.13 :    โครงสรางผลกระทบขององคการระหวางประเทศที่สงผลกระทบตอ 
                          อุตสาหกรรมอาหาร 
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3.2.2. ระบบการตรวจยอนหรือระบบสืบแหลงที่มาของผลิตภัณฑ 
3.2.3. ระบบเตือนภัยเรงดวน (Rapid Alert System) ซึ่งมีอยู 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 Alert Notification : ใชสําหรับสินคาที่ฝาฝนกฎระเบียบซ่ึงทําใหเกิดความ

เส่ียงสูงภายหลังที่ผูบริโภคบริโภคเขาไป หรืออาจทําใหผูบริโภคเสียชีวิตได 

อาทิ กรณีเกิดวิกฤตการณโรคระบาดในเนื้อสัตว 

 Non-Alert Notification : ใชสําหรับสินคาท่ีอาจกอใหเกิดความเส่ียงสูง

ภายหลังที่ผูบริโภคไดบริโภคเขาไป หรือสินคาที่ถูกกักไวที่ดานนําเขาเน่ืองจาก

มีปญหาทางดานสุขอนามัย 
 

3.3. ปจจัยสนับสนุน 
 

3.3.1. การบริหารดานตางๆ ของหนวยงานภาครัฐและองคกรที่เกี่ยวของ: ทาง

ผูประกอบการมีความตองการใหการดําเนินนโยบายภาครัฐแกไขขอจํากัดอยูหลาย

ประการ กลาวคือ ภาคราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของสวนใหญควรต่ืนตัวในการ

พัฒนาและเสริมสรางความรูเร่ืองอุตสาหกรรมใหมๆ เพื่อเสริมสรางศักยภาพในเชิง

การแขงขันใหกับผูประกอบการ ในขณะเดียวกันการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนา

อุตสาหกรรมควรเปนเอกภาพและมีแนวทางรวมที่ชัดเจน (ไมควรกําหนดนโยบาย

ตามปญหาท่ีเกิดขึ้นดังเชนที่เปนอยูในปจจุบัน) ควรลดขั้นตอนการดําเนินงานหลาย

ขั้นตอนและความซ้ําซอนในระบบการติดตอประสานงานระหวางภาครัฐและเอกชน 

3.3.2. โครงสรางพ้ืนฐาน: การลงทุนในระบบโครงสรางพื้นฐานตลอด “หวงโซอุปทาน” 

(Supply Chain) และ “หวงโซอุปทานโลก” (Global Supply Chain) อันไดแก 

สาธารณูปโภค โทรคมนาคม และการขนสง เปนตน การลงทุนควรกระจายใหทั่วถึง

ตลอดหวงโซทั่วประเทศไทย อาทิ ระบบชลประทานควรรองรับและตอบสนองให

เพียงพอกับความตองการของเกษตรกรในแตละพื้นท่ี จากการสัมภาษณเชิงลึกทาง

เกษตรกรผูปลูกขาวในภาคอีสานน้ันมีความลําบากในการควบคุมการผลิต เน่ืองดวย

ขาดน้ําในการปลูกขาวโดยเฉพาะในหนาแลงทําใหเสียโอกาสในทางธุรกิจใหกับ

ประเทศคูแขงขัน อาทิ เวียดนาม มาเลยเซีย และ ลาว เปนตน เนื่องดวยการบริโภค

ขาวท้ังภายในประเทศและตลาดตางประเทศนั้นมีอยางตอเนื่องไมไดขึ้นอยูกับฤดูกาล  

3.3.3. นอกจากนี้ “การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทยในเศรษฐกิจ

โลก” (Strengthening Competitiveness of Thai Industries in the World 

Economy) นั้นภาครัฐควรพัฒนาธุรกิจพาณิชยนาวีที่มีความสําคัญตอขีด

ความสามารถในการแขงขันของไทย รวมถึงผลการศึกษาจากการสัมภาษณเชิงลึก 

พบวาผูประกอบการมีความตองการในปจจัยสนับสนุนทางดานนี้ ดังนี้ 

 การพัฒนากองเรือพาณิชยไทยใหมีมากขึ้นทั้งในดาน จํานวนเรือ ขนาดของเรือ 

เสนทางการเดินเรือและประเภทของเรือดวยการสงเสริมทั้งทางดานภาษีและ
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การเงินและการใหสิทธิพิเศษกับบริษัทเรือไทยในการประกอบธุรกิจที่เชื่อมโยง

กับการขนสงทางทะเล 

 การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและกลไกของรัฐที่เก่ียวของกับธุรกิจพาณิชย

นาวีในลักษณะลดการควบคุม สรางเสริมส่ิงจูงใจเพื่อดึงดูดการลงทุนรวมทั้ง

สรางความเปนสากลมากขึ้น 

 การใหความสําคัญในการพัฒนากําลังคนทางดานพาณิชยนาวี ใหมีปริมาณและ

คุณภาพที่พอเพียงและไดมาตรฐาน รวมทั้งปรับปรุงระบบการศึกษาและ

ฝกอบรมดานพาณิชยนาวีใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บทท่ี 4 
การวิเคราะหศักยภาพในการแขงขัน โครงสรางและกลไกการ
สงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) : 
ภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและผลิตภัณฑยางในข้ันตางๆ 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

1. การวิเคราะหศักยภาพในเชิงการแขงขันดานการสงออกของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ
และผลิตภัณฑยางในข้ันตางๆ 

 

ผลจากการศึกษาพบวาประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตและสงออกยางธรรมชาติมากที่สุดในโลกโดยใน 

พ.ศ. 2549 ผลิตได 3.13 ลานตัน และสงออก 2.77 ลานตัน คิดเปนมูลคาการสงออก 200 ลานบาท 

แตมีการใชยางธรรมชาติในประเทศเพื่อเพิ่มมูลคาในการนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑเพียง 320,885 ตัน 

หรือ รอยละ 10.2 เทานั้น 
 

ในทางตรงกันขาม ผลิตภัณฑยางท่ีผลิตจากยางธรรมชาติเพียง 320,885 ตัน นั้นสามารถทํารายไดให

ประเทศจากการสงออกถึง 48,484 ลานบาท ใน พ.ศ. 2549 คิดเปนรอยละ 82.6 ของการสงออกยาง

ดิบและนํ้ายางปริมาณ 2.77 ลานตัน ฉะนั้นจึงเปนที่ชัดเจนวาประเทศไทยมีความจําเปนที่จะตองเพิ่ม

 

เนื้อหารายงาน 
1. การวิเคราะหศักยภาพในเชิงการแขงขันดานการสงออกของวิสหากิจขนาด

กลางและขนาดยอม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ
ยางในขั้นตางๆ 

2. การวิเคราะหโครงสรางสินคาและกลไกการสงออกของรัฐและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) และผูสงออกรายใหญ (LEs) ของ
ภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ 

3. สรุปปญหาและความตองการดานการสงออกของวิสหากิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ 
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สัดสวนของการสรางมูลคาเพิ่มจากยางธรรมชาติ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางใหขยาย

ใหญขึ้น (ดังแสดงในภาพท่ี 3.1 และ 3.2) 
 

ยางพาราไดมีบทบาทสําคัญในฐานะสินคาเกษตรสงออกท่ีนํารายไดเขาประเทศสูงสุดเปนอันดับหนึ่ง

ของการสงออกสินคาเกษตรไทยทั้งหมด นับต้ังแตป 2546 เปนตนมา โดยนํารายไดเขาประเทศสูง
ถึงประมาณ 200,000 ลานบาทในป 49 มากกวาสินคาประมงซึ่งเปนหมวดสินคาเกษตร
สงออกที่นํารายไดเขาประเทศเปนอันดับสองเกือบเทาตัว เพราะความตองการใชยางพารา
ในตลาดโลกที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะอยางย่ิง ความตองการจากจีนซึ่งเปนประเทศผู

นําเขายางพารารายใหญตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองภายในประเทศ โดยมีปริมาณ

การนําเขายางพาราเปนสัดสวนสูงถึง 23 % ของการนําเขายางพาราท้ังหมดในตลาดโลก จนอาจกลาว

ไดวา จีนมีบทบาทสําคัญตอการกําหนดราคายางพาราในตลาดโลก  
 

ดวยเหตุนี้ แมวาอุตสาหกรรมยางพาราจะยังมีแนวโนมเติบโตดี แตยังคงตองเผชิญกับความผันผวน

ดานราคาอยูเสมอ หากผูนําเขารายใหญมีการเปล่ียนแปลงการส่ังซื้อ เน่ืองจากอุปทานยางพาราของ

ไทยประมาณ 90 % ไดถูกแปรรูปเปนผลิตภัณฑยางขั้นตนเพื่อสงออก  ปจจุบัน ผลผลิตยางพาราของ

ไทยมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องจากการท่ีราคายางพารามีแนวโนมสูงขึ้นและจูงใจใหเกษตรกร

ขยายพื้นที่เพาะปลูก ประกอบกับการสงเสริมของทางการในชวง 2-3 ปที่ผานมา สงผลใหในป 2550 

คาดวา ผลผลิตยางพาราของไทยจะเพิ่มขึ้นเปน 3.09 ลานตัน  
 

อุตสาหกรรมประเภทยางพาราผูสงออกสามารถสงยางพาราไปจําหนายท่ีตางประเทศ โดย     แบบที่ 1 

จะสงออกเปนวัตถุดิบเพื่อใหทางตางประเทศนําวัตถุดิบไปผลิตตอได ซึ่งยางพาราน้ันสามารถจําแนก

ไดเปนหลายสวน เชน ยางแผน ยางแทง น้ํายางขน และอ่ืนๆ โดยในป 2549 มูลคาการสงออกรวมเปน

จํานวนท้ังส้ิน 205,374.41 ลานบาท ซึ่งเม่ือเทียบกับมูลคาการสงออก 3 ปยอนหลังจะเห็นไดวาอัตรา

การสงออกมีอัตราการเติบโตขึ้นทุกป  และในขณะเดียวกันผูประกอบการยังสามารถนํายางพาราที่เปน

วัตถุดิบมาเขากระบวนการแปรรูปซึ่งการแปรรูปนั้นจะขึ้นอยูกับวิธีการของผูประกอบการเองวาจะ  

แปรรูปออกมาเปนลักษณะไหน ยกตัวอยางเชน ยางยานพาหนะ ยางรัดของ ถุงมือยาง หลอดและทอ 

สายพานลําเลียงและสงกําลัง ผลิตภัณฑยางที่ใชในเภสัชกรรม ยางวัลคัลไนท และอ่ืนๆอีกหลาย

ประเภทซึ่งสินคาเหลาน้ีมีมูลคาการสงออกในป 2549 รวมเปนจํานวนทั้งส้ิน 117,589.57 ลานบาท 

เม่ือพิจารณาจากแผนภูมิการสงออกของอุตสาหกรรมยางพาราน้ันจะเห็นไดวามีอัตราการเติบโตขึ้นใน

ทุกปต้ังแตป 2546 เปนตนมาอยางตอเนื่อง 
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มูลคาการสงออกยางแยกตามประเภท (ป 2546-2550) 
 

2546 2547 2548 2549 2550 
(ม.ค.-ก.ค.)

2546 2547 2548 2549 2550 
(ม.ค.-ก.ค.)

2546 2546 2546

ยางพารา   115,796.95   137,465.50   148,679.86    205,374.41   105,210.38       56.22       18.71         8.16       38.13  -8.20    100.00    100.00    100.00

1) ยางแผน 49,830.75   53,122.50   52,858.30   72,651.87    36,798.11   47.69      6.61        -0.50 37.45      -3.67 100.00   100.00   100.00   

2) ยางแทง 41,650.76   53,120.99   62,648.14   82,840.28    3,971.84     60.93      27.54      17.93      32.23      -91.60 100.00   100.00   100.00   

3) น้ํายางขน 22,609.69   28,652.48   30,385.28   46,301.28    23,811.14   63.82      26.73      6.05        52.38      -11.40 100.00   100.00   100.00   

4) ยางพาราอื่นๆ 1,705.74     2,569.53     2,788.14     3,580.98      40,629.29   44.36      50.64      8.51        28.44      1,729.65     100.00   100.00   100.00   

ผลิตภัณฑยาง    64,688.24    78,050.01    94,095.26   117,589.57    70,845.08      19.55      20.69      20.56      24.97           6.63    100.00    100.00    100.00

1) ยางยานพาหนะ 19,745.58   27,290.05   36,055.72   45,609.70    30,649.93   5.70        38.21      32.12      26.50      19.61          100.00   100.00   100.00   

2) ยางรัดของ 1,468.57     1,840.70     1,909.97     2,468.10      930.80        12.13      25.34      3.76        29.22      -30.29 100.00   100.00   100.00   

3) ถุงมือยาง 19,743.85   19,636.94   20,619.20   21,320.96    11,775.52   18.33      -0.54 5.00        3.40        -3.01 100.00   100.00   100.00   

4) หลอดและทอ 2,339.98     2,933.39     3,460.80     4,022.20      2,491.79     41.76      25.36      17.98      16.22      14.28          100.00   100.00   100.00   

5) สายพานลําเลียงและสงกําลัง 636.25        954.79        1,255.02     1,723.30      1,520.11     18.27      50.07      31.44      37.31      62.83          100.00   100.00   100.00   

6) ผลิตภัณฑยางที่ใชทางเภสัชกรรม 6,499.02     6,066.08     7,565.26     8,035.65      4,331.02     37.78      -6.66 24.71      6.22        -2.30 100.00   100.00   100.00   

7) ยางวัลคัลไนท 3,635.19     4,833.36     5,901.75     7,853.00      4,177.88     6.98        32.96      22.10      33.06      -14.00 100.00   100.00   100.00   

8) ผลิตภัณฑยางอื่นๆ 10,599.81   14,494.69   17,327.54   26,556.66    14,968.01   49.06      36.74      19.54      53.26      0.25            100.00   100.00   100.00   

ประเภท

มูลคา:  ลานบาท อัตราการขยายตัว (%)

 
 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร  
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ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร  

 
ผลการศึกษาจากการสัมภาษณเชิงลึกพบวาในป 2550 ผูประกอบการมีความเช่ือวาประเทศไทยจะยังคง

มุงเนนการสงออกยางพาราแปรรูปขั้นตนอยางตอเนื่อง และคาดวาจะมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปที่

ผานมา เนื่องจากผลผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก ประกอบกับความตองการใช

ยางพาราในตลาดโลกที่ยังคงมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรมภายในประเทศผูนําเขาซ่ึง

ยังคงอยูในเกณฑดี โดยเฉพาะอยางย่ิง ความตองการจากจีน สหภาพยุโรป และญี่ปุน  
 

ผลจากการสัมภาษณผูประกอบการพบวาราคายางพาราในป 2550 นั้นจะเพิ่มขึ้นไมมากเชนปที่ผานมาที่

สูง เน่ืองจากคาดวาอุปทานยางพาราในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้นมากในสัดสวนท่ีใกลเคียงกับอุปสงค ทําให

ราคายางพาราในป 50 นี้จะมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยจะเคล่ือนไหวอยูที่ระดับ 60-80 บาทตอกิโลกรัม  

 

แตมีขอสังเกตวา ในอนาคตหากไทยยังคงพึ่งพาการสงออกยางพาราแปรรูปขั้นตนเชนในปจจุบัน การเผชิญ

กับปญหาความผันผวนดานราคา คงเปนส่ิงที่ยากตอการหลีกเล่ียง ทั้งดานการแขงขันกับประเทศผูสงออก
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ดวยกันเอง การแขงขันกับผลิตภัณฑยางสังเคราะหซึ่งสามารถใชทดแทนยางธรรมชาติได รวมทั้งปญหา

การถูกกดราคาจากประเทศผูนําเขา  
 

ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองเรงพัฒนาศักยภาพการสงออกยางพาราของไทยไปสูอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราขั้นสูง ซึ่งนอกจากจะเปนการเตรียมรับมือกับภาวะการแขงขันที่มีแนวโนมรุนแรง

มากขึ้นในอนาคตแลว ยังเปนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑยางพาราของไทยอีกดวย  
 

แผนภาพที่ 4.1 :   การนํายางธรรมชาติไปใชประโยชนเปนผลิตภัณฑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ที่มา : สํานักนโยบายอุตสาหกรรมสาขา 2 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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แผนภาพที ่4.2 :   การสรางมูลคาเพ่ิมในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง (คิดจากสัดสวน   
                        ยางธรรมชาติที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : สํานักนโยบายอุตสาหกรรมสาขา 2 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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โครงสรางของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและผลิตภัณฑยางในประเทศ
ไทย 
 

อุตสาหกรรมยางในประเทศไทย  (ดังแสดงในภาพที่ 3.1 และ 3.2) ประกอบดวย 

อุตสาหกรรม 2 สวน คือ 
 

สวนท่ี 1:  อุตสาหกรรมตนน้ํา  ซึ่งผลิตวัตถุดิบ ไดแก 
1. ยางแหงหรือยางดิบ 

 ยางแผนรมควัน 

 ยางแทงมาตรฐาน 

 ยางผ่ึงแหง 

 ยางเครฟ 

2. น้ํายางขน (อุตสาหกรรมยางดิบ อุตสาหกรรมน้ํายางขน) 

3. อื่นๆ อาทิ ความเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมปโตรเคมี ซึ่งผลิตยางสังเคราะห (SBR 

และ BR) อุตสาหกรรมเคมีซึ่งผลิตสารเคมียาง (เขมาดํา ซิลิกา ซิงคออกไซด     

กรดสเรียริค) และอุตสาหกรรมเสนใยและส่ิงทอ ซึ่งผลิตวัสดุเสริมแรงสําหรับ

ผลิตภัณฑยาง (สตีลคอรด ผาใบ) 
 

สวนท่ี 2:  อุตสาหกรรมปลายน้ํา  ซึ่งผลิตผลิตภัณฑยางที่มีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน 

(ผลิตเพื่อการอุปโภคโดยตรงหรือสนับสนุนอุตสาหกรรมอืน) ไดแก 
 

กลุมผลิตภัณฑยางจากน้ํายาง 

1. ถุงมือยาง 

2. ถุงยางอนามัย 

3. สายยางยืด 

4. โฟมยาง 

5. ลูกโปง 

6. อุปกรณที่ใชทางการแพทย เปนตน 
 

กลุมผลิตภัณฑยางใชในงานวิศวกรรมหรือใชในอุตสาหกรรม 

1. ผลิตยางช้ินสวนยานยนต 

2. ชิ้นสวนยางอุตสาหกรรม 

3. ผลิตภัณฑยางสําหรับงานกอสราง อาทิ สายพาน ทอยาง และลูกกล้ิงยาง เปนตน 
 

กลุมผลิตภัณฑยางลอยานยนต 

1. ผลิตยางลอรถยนต 

2. ยางลอรถบรรทุก 
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3. ยางลอใชในอุตสาหกรรมและการเกษตร (ยางลอตัน) ยางลอรถจักรยานยนตและ

จักรยาน เปนตน 
 

กลุมผลิตภัณฑยางอื่นๆ 

1. รองเทายาง 

2. พื้นรองเทา 

3. ยางรัดของ 

4. ผลิตภัณฑกีฬา 

5. ผลิตภัณฑของเลน เปนตน 

 
 

แผนภาพที ่3.6    ความเช่ือมโยงของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางกับอุตสาหกรรมตางๆ 
      ในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ที่มา : สํานักนโยบายอุตสาหกรรมสาขา 2 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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จํานวนโรงงาน ขนาด และท่ีต้ัง 
 

ปจจุบันอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางในประเทศไทย ยังมีขนาดเล็กประมาณรอยละ 90 ของ

โรงงานท่ีผลิตเปนโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งยังมีผลิตภาพการผลิตตํ่า ใช

เทคโนโลยีลาสมัย และขีดความสามารถในการแขงขันโดยรวมตํ่า  
 

โดยจํานวนโรงงานผลิตภัณฑยางในประเทศมีทั้งส้ิน ประมาณ 524 โรงงาน โดยอาจแบง

ออกไดเปนโรงงานขนาดใหญ (ทุนมากกวา 100 ลานบาท พนักงานมากกวา 200 คน) 

รอยละ 9 โรงงานขนาดกลาง (ทุน 20-100 ลานบาท พนักงาน 50-200 คน) รอยละ 21 

และโรงงานขนาดเล็ก (ทุนตํ่ากวา 20 ลานบาท พนักงานนอยกวา 50 คน) รอยละ 70 (ดัง

แสดงในตารางที่ 4.1 และภาพที่ 4.2) 
 

 หมายเหต ุ:   การแบงขนาดโรงงานแบงตามเกณฑของ SMEs  โดย กรมสงเสริมการสง

อุตสาหกรรม 

 โรงงานขนาดเล็ก (ทุน < 20 ลาน/พนักงาน <50 คน) 

 โรงงานขนาดกลาง (ทุน 20-100 ลาน/พนักงาน 50-200 คน) 

 โรงงานขนาดใหญ (ทุน > 100 ลาน/พนักงาน > 200 คน)  
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ตารางท่ี 4.1   ประเภทของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง จํานวนและขนาดของ 
                   โรงงานในประเทศไทย  

 
 
ที่มา : สํานักนโยบายอุตสาหกรรมสาขา 2 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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ตารางท่ี 4.2     ที่ต้ังและการกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง  

 
    

ที่มา : สํานักนโยบายอุตสาหกรรมสาขา 2 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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  แผนภาพที ่4.3 :   อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางในประเทศแยกตามขนาด 

 
 ที่มา : สํานักนโยบายอุตสาหกรรมสาขา 2 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
แผนภาพที่ 4.4 :   การกระจายตัวของท่ีต้ังโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 

 
ที่มา : สํานักนโยบายอุตสาหกรรมสาขา 2 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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โรงงานผลิตภัณฑยางสวนใหญต้ังอยูในกรุงเทพฯ (รอยละ 35) และปริมณฑล (รอยละ 

17) นอกจากนั้นยังมีจังหวัดใกลเคียง (สมุทรสาคร นครปฐม อยุธยา)  รอยละ 27 ภาคใต

ซึ่งเปนภาคที่มีการผลิตยางพารามากท่ีสุดแตมีโรงงานผลิตภัณฑยางอยูเพียงรอยละ 7 

(เน่ืองดวยในภาคใตโรงงานยางสวนใหญเปนกลุมอุตสาหกรรมตนน้ํา คือ ผลิตวัตถุดิบเพื่อ

ซัพพลายใหกับอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ เชน ยางแหงหรือยางดิบ และนํ้ายางขน) สวนภาค

อื่นมีโรงงานผลิตภัณฑยางต้ังอยูนอยเชนกัน กลาวคือ ภาคตะวันออกมีรอยละ 9 ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีรอยละ 4 และภาคเหนือมีเพียงรอยละ 1 เทานั้น (ตารางที่ 3.2 และ 

ภาพที่ 3.4) 
 

บุคลากรในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและผลิตภณัฑยางในขั้นตางๆ 
 

สําหรับอุตสาหกรรมยางธรรมชาตินั้น ผลจากการศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงลึกน้ัน

ปจจุบันผูประกอบการประสบกับปญหาการขาดแคลนบุคลากรอยางมากเนื่องจาก

แรงงานในทองถ่ินนั้นนิยมรับจางกรีดยางมากกวาเพราะสามารถทํารายไดไดสูงกวามาก

ซึ่งทางเจาของสวนจะแบงรายไดจากการกรีดยางสูงถึงรอยละ 40 ซึ่งเปนจํานวนเงินรายได

ที่สูงกวามาก ดังนี้ทางผูประกอบการจึงไดหันมาใชแรงงานจากพมาแทน ซึ่งอาจมีปญหา

ในเร่ืองความรู ความเขาใจในการผลิต รวมถึงปญหาการใชภาษา เปนตน 
 

สําหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ นั้น ผลการศึกษาจากสถิติจากกระทรวง

อุตสาหกรรม และการสํารวจจากสํานักนโยบายอุตสาหกรรมสาขา 2 สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมนั้นพบวา จํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางคาดวามีประมาณ 

44,000 คน โดยแบงเปนระดับ (ดังแสดงในตารางที่ 3.3) ดังนี้ 
 

 บุคลากรในระดับสายการผลิตสวนใหญ (รอยละ 61) นั้นมีการศึกษาตํ่ากวา

ระดับปริญญาตรี คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. และ ปวส. สําหรับ

บุคคลากรทีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีประมาณรอยละ  33 

 บุคลากรในระดับบริหาร/จัดการ ระดับการศึกษาของบุคคลากรเปนระดับ

ปริญญาตรี (รอยละ 56) ตํ่ากวาหรือสูงกวาปริญญาตรีมีประมาณ รอยละ 22 

เทากัน 

 บุคลากรในระดับการวิจัยหรือดานเทคนิค (รอยละ 67) จบการศึกษาตํ่ากวา

ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาปริญญาตรีมีรอยละ 12 และตํ่ากวาปริญญาตรีมี   

รอยละ 17 
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ตารางที่ 4.3     ระดับการศึกษาของบุคลากรในอุตสาหกรรมผลติภัณฑยาง  
 

บุคลากร 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 

(%) 
ปริญญาตร ี

(%) 
สูงกวาปรญิญาตรี 

(%) 

บริหาร/จัดการ 22 56 22 

การผลิต 61 33 6 

วิจัย/พัฒนา/เทคนิค 17 67 12 
 

ที่มา: สํานักนโยบายอุตสาหกรรมสาขา 2 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
สถาบันการศึกษาท่ีผลิตบุคลากรดานเทคโนโลยียางโดยตรงในระดับปริญญาตรีหรือตํ่า

กวาปริญญาตรีมีเพียง 4 สถาบัน (ดังแสดงในตารางที่ 3.4) 

 
ตารางที่ 4.4    สถาบันการศึกษาท่ีผลติบุคลากรดานเทคโนโลยียางโดยตรงและจํานวนที่ผลิต 

 
 

ที่มา: สํานักนโยบายอุตสาหกรรมสาขา 2 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
จากขอมูลจากสํานักนโยบายอุตสาหกรรมสาขา 2 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมดัง

แสดงในตารางดังกลาวขางตนนั้นแสดงใหเห็นวาจํานวนบุคลากรที่ผลิตยังคอนขางตํ่าไม

เพียงพอกับความตองการของอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาอ่ืนสวนใหญผลิตบัณฑิต

สายวิทยาศาสตรตามปรกติ สาขาท่ีใกลเคียงที่สุด คือ สาขาเคมีหรือเคมีอุตสาหกรรม ซึ่ง

หลักสูตรปริญญาตรีในสาขาดังกลาวของหลายสถาบัน จะมีวิชาเลือกทางดานเทคโนโลยี
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ยาง แตเนื้อหาคงไมเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตภัณฑยาง นอกจากจะ

ไดรับการฝกอบรมเพิ่มเติม  
 

ฉะนั้นจึงอาจกลาวไดวา บุคลากรท่ีทํางานในโรงงานอุตสาหรรมผลิตภัณฑยาง ไมวาจะใน

สายการผลิตหรือสายการวิจัย/พัฒนา/เทคนิค สวนใหญไมมีพื้นฐานความรูทางดาน

เทคโนโลยียาง โรงงานสวนใหญ (ขนาดเล็กและขนาดกลาง) ไมมีการฝกอบรมพนักงาน

หลังจากรับเขาทํางาน แตโรงงานขนาดกลางท่ีผูบริหารเปนคนรุนใหมเร่ิมจัดใหมีการ

ฝกอบรมพนักงานกอนเขาทํางาน หรือสงไปฝกอบรมทางวิชาการยางภายนอกแตนาจะยัง

ไมมากนัก 
 

กลุมบุคลากรทางดานยางท่ี ยังขาดอยูมาก  คือ  วิศวกร  โดยเฉพาะอยาง ย่ิงที่ มี 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานวิศวกรรมศาสตร ทําใหการพัฒนาทางดาน

วิศวกรรมการผลิตเปนไปไดชา เนื่องจากในสายการผลิตผลิตภัณฑยางจําเปนตองใช

ความรูทางดานการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักร รวมท้ังอุปกรณตางๆ ในอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑยางแทบจะกลาวไดวาไมมีวิศวกรระดับปริญญาตรีอยูเลย 
 

ในดานการวิจัยและพัฒนา เน่ืองจากบุคลากรสวนใหญมีพื้นฐานการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี (รอยละ 67) งานวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางไทยคงจะทํา

ไดแคในระดับปรับปรุงเทคโนโลยี สวนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยี คงตองใชบุคลากรในระดับปริญญาโท ฉะน้ันในอนาคตอุสาหกรรมผลิตภัณฑ

ยางไทยคงจะตองการบุคลากรระดับปริญญาโทสายวิทยาศาสตรมากขึ้นเพื่อให

อุตสาหกรรมสามารถพัฒนาไปไดถึงระดับสากล 
 

ความสามารถทางดานเทคโนโลยี 
 

ผลการศึกษาจากขอมูลจากสํานักนโยบายอุตสาหกรรมสาขา 2 สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมนั้นพบวาผูประกอบการในดานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางไทยในประเทศ

ไทย ใชเทคโนโลยีการผลิตที่พัฒนาขึ้นมาเองจากประสบการณ หรือจากการสอบถามจาก

ผูขายสารเคมี และเครื่องจักรผลิตเปนสวนใหญ (ประมาณรอยละ 59) ไดมาจากการลงทุน

รวมกับบริษัทตางชาติ (การถายทอดเทคโนโลยี) รอยละ 24 และไดจากการซื้อเทคโนโลยี

รอยละ 17 (ดังแสดงในภาพที่ 3.6) เทคโนโลยีที่ใชจึงเปนเทคโนโลยีที่ไดจากการลองผิด

ลองถูกโดยขาดความรูพื้นฐานทางวิชาการที่ถูกตอง ทําใหมีปญหาในดานประสิทธิภาพ

การผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ และการสูญเสียในกระบวนการผลิต 

 
นอกจากนี้ยังขาดแหลงขอมูลสนับสนุนดานความรูและเทคโนโลยี อาทิ หนังสือ เอกสาร

ทางวิชาการโดยเฉพาะอยางย่ิงหนังสือหรือเอกสารภาษาไทย ทําใหไมสามารถพัฒนา
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ทางดานเทคโนโลยีการผลิตได หรือไดชา ขีดความสามารถทางดานเทคโนโลยียางของ

ผูประกอบการไทยสวนใหญจึงอยูในระดับตํ่าหรือตํ่าถึงปานกลาง 

 

แผนภาพที่ 4.5 :   การไดมาของเทคโนโลยทีี่ใชในการผลิตของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 

 
 

ที่มา: สํานักนโยบายอุตสาหกรรมสาขา 2 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
อุตสาหกรรมสนับสนุน 
 

อุตสาหกรรมสนับสนุนสําหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง หมายถึง อุตสาหกรรมผลิต

เคร่ืองจักรและช้ินสวนอุปกรณ สําหรับการผลิตผลิตภัณฑ ซึ่งไดแก เคร่ืองผสมยาง  

เคร่ืองอัดยาง เคร่ืองรีดยาง ( รีดรูป รีดแผน) เคร่ืองฉีดยาง ชิ้นสวนและอุปกรณใน

สายการผลิต รวมถึงแมพิมพสําหรับอัดหรือฉีดยาง และเครื่องมือทดสอบยาง 
 

เคร่ืองจักรผลิตสวนใหญนําเขาจากตางประเทศโดยเฉพาะอยางย่ิงจากประเทศไตหวัน

และจีน สําหรับเคร่ืองจักรผลิตถุงมือยางมีนําเขามาจากประเทศมาเลเซียบาง เคร่ืองจักรท่ี

ผลิตไดในประเทศและใชไดดีในระดับหนึ่ง คือ เคร่ืองอัดยางและลูกกล้ิงผสมยาง สวน

เคร่ืองจักรผลิตอื่น ยังไมสามารถผลิตไดหรือผลิตไดแตขนาดเล็ก เชน เคร่ืองผสมยางแบบ

ปด เคร่ืองรีดรูปยาง แมกระน้ันคุณภาพของเคร่ืองจักรก็ยังไมไดมาตรฐาน แมพิมพยางซ่ึง

เปนอุปกรณการผลิตที่สําคัญสําหรับการผลิตยางช้ินสวนตางๆ ยังมีปญหาในการผลิต 

สวนใหญจะเปนการผลิตใชเองในโรงงาน คุณภาพพอใชงานได แตหากเปนแมพิมพที่ยาก

หรือตองการความละเอียดสูงจะยังไมสามารถผลิตได โรงงานที่รับจางผลิตแมพิมพยาง

โดยตรงมีเพียง 2 หรือ 3 โรงงานเทาน้ัน 
 

อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงที่จะเติบโตจนเปนผูนําการ

ผลิตของโลกก็ขาดอุตสาหกรรมสนับสนุนท่ีดี เชน แบบจุม เคร่ืองจักรผลิต อุปกรณและ
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อะไหลเคร่ืองจักรผลิต ปจจุบันตองนําเขาจากตางประเทศหรือหาทางผลิตเอง ทําให

ยุงยากและมีตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น เปนเหตุใหเสียเปรียบประเทศคูแขงขันหรือบริษัทขาม

ชาติขนาดใหญ 
 

สําหรับเครื่องมือทดสอบยาง เชน Tensile Tester, Oscillating Disc Rheometer (ODR) 

หรือ Moving Die Rheometer (MDR), Mooney Viscometer และเครื่องทดสอบสมบัติ

ทางกายภาพอื่นๆ ยังไมสามารถผลิตไดในประเทศและตองนําเขาจากตางประเทศทั้งส้ิน 
 

โดยสรุปอาจกลาวไดวาอุตสาหกรรมสนับสนุนสําหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางยังไมมี

ความแข็งแรงพอ ยังไมสามารถใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้เน่ืองมาจากความออนแอของอุตสาหกรรมโลหะและเคร่ืองจักรของ

ประเทศ และความสามารถทางดานวิศวกรรมออกแบบและการผลิตของประเทศโดยรวม 

อุตสาหกรรมสนับสนุนสําหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางจึงจําเปนตองไดรับการดูแลและ

พัฒนาใหเขมแข็งจึงจะสามารถสนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางของ

ประเทศไทยในอนาคตได 

 
2. การวิเคราะหโครงสรางและกลไกการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑยางในข้ันตางๆ 

 

ดังท่ีไดสรุปในรายงานขางตนตลาดสงออกสําหรับอุตสาหกรรมยางแปรรูปขั้นตน  ไดแก  ยางแผน 

ยางแทง ยางเครฟ น้ํายางขน ซึ่งมีการสงออกในป 2549 ซึ่งเปนมูลคาประมาณ 200,000 ลานบาท  

นั้นมีตลาดสงออกที่สําคัญ ไดแก จีน ญี่ปุน มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา  สําหรับอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑยางท่ีมีการสงออกอันดับแรกๆ  ไดแก ถุงมือยาง และยางยานพาหนะ ยางรัดของ ทอยาง 

สายพานลําเลียง และผลิตภัณฑยางท่ีใชในทางเภสัชกรรม เปนตน  โดยมีตลาดสงออกที่สําคัญ คือ 

สหรัฐ ญี่ปุน และฮองกง 
 

ปจจุบันโครงสรางการสงออกสินคายางธรรมชาติก็เร่ิมมีการเปล่ียนแปลง โดยมีการเปล่ียนแปลง

จากการสงออกยางแผนรมควันมากที่สุดเปนการสงออกยางแทงสูงขึ้นอยางตอเน่ืองแทนที่ แต

อยางไรก็ดียางธรรมชาติทั้งสองประเภทถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตยางลอรถยนต  

ซึ่งในชวงที่ผานมาอุตสาหกรรมรถยนตมีการเติบโตคอนขางสูงทําใหความตองการยางธรรมชาติเพ่ือ

ผลิตยางลอรถยนตสูงตามไปดวย 
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ลักษณะโครงสรางการสงออกอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและผลิตภัณฑยางใน
ขั้นตางๆ 

 

สําหรับบทบาท หนาที่ และความสําคัญของผูที่มีความเกี่ยวของในการซื้อขายและสงออกตลอด 

“หวงโซอุปทาน” (Supply Chain) และ “หวงโซอุปทานโลก” (Global Supply Chain) ใน

อุตสาหกรรมยางธรรมชาติและผลิตภัณฑยางน้ันเร่ิมตนต้ังแตชาวสวน/กลุมชาวสวน (รวมทั้งลานเท

ที่ทําหนาที่เสมือนตัวแทนการจัดจําหนาย หรือเรียกวาโบรกเกอร Broker) โรงงานผลิตยางธรรมชาติ 

โรงงานผลิตผลิตภัณฑยางในข้ันตางๆ ผูสงออก (หรือผูประกอบการสงออก) บริษัทตัวแทนออกของ 

(Shipping) บริษัทขนสง (Transporter) บริษัทตัวแทนเรือ (Shipping Agent) ดานศุลกากร 

ตลอดจนหนวยงานราชการตางๆ ที่เก่ียวของ  ดังแสดงตามภาพท่ี 4.6 
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แผนภาพที่ 4.6:   ลักษณะโครงสรางการสงออกอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ 
 
โครงสรางการสงออกของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและผลิตภัณฑยางในข้ันตางๆ  
 
การสงออกประเทศตนทาง      การนําเขาประเทศปลายทาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*พื้นที่สีเทาคือสวนที่เก่ียวของกับผูประกอบการ SME ที่สงออก 
 

ที่มา:  ของจํานวนผูประกอบการมาจาก สํานักงานบริหารธุรกิจระหวางประเทศ กรมสงเสริมสงออก  

ผูนําเขา Importer 

ชาวสวน/วิสาหกิจ/ลานเท 

โรงงานผลิตยางธรรมชาติ  

Sea Freight  

ทาเรือ/ทาอากาศยาน ตนทาง ทาเรือ/ทาอากาศยานปลายทาง 

ผูประกอบการสงออก 
 Exporter 

ตัวแทนขาย  
Sale Distributor 

ศุลกากร ศุลกากร 

โรงงานผลิต 
ผลิตภัณฑยางข้ันตางๆ 

บริษัทตัวแทนนําเขาและสงออก 
Freight Forwarder / Shipping 

Agent  

บริษัทตัวแทนนําเขาและสงออก  
Freight Forwarder / 

Shipping Agent  

Retailer /  
Distributor  

S 15% M 80% L 5% 

S 70% M 21% L 9% 
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ลักษณะผูซื้อในอุตสาหกรรมยาง 
 

ผูซื้อจะมีอํานาจตอรองมาก หากผูซื้อผลิตภัณฑในปริมาณมาก  เชน ชิ้นสวนยานยนต จาก

รายงานการศึกษาและวิเคราะหอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ จาก

ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สสว.  นั้นสรุปผูซื้อยางและผลิตภัณฑยางไว ดังนี้  
 

1)  ผูซื้อยางพาราของ SMES ไทย 10 อันดับแรกในตลาดโลก  ไดแก สิงคโปร มาเลเซีย จีน 

เกาหลี ญี่ปุน ไตหวัน ฮองกง เยอรมันนี  สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ ตามลําดับ โดยแยก

ประเภทการซื้อของยางไดดังนี้ 
 

ก). ผูซื้อยางแผน มากที่สุด คือ สิงคโปร รองลงมา ไดแก จีน ญี่ปุน มาเลเซีย ไตหวัน 

เกาหลี ฮองกง สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ ตามลําดับ 

ข). ผูซื้อยางแทง มากที่สุด คือ  สิงคโปร  รองลงมา ไดแก จีน เกาหลี มาเลเซีย ไตหวัน 

อิหราน ฮองกง ญี่ปุน เวียดนาม และอินเดีย ตามลําดับ 

ค). ผูซื้อน้ํายางขน มากที่สุด คือ มาเลเซีย รองลงมา ไดแก จีน ฮองกง เกาหลี 

เยอรมันนี ไตหวัน สิงคโปร สหรัฐอเมริกา  เนเธอรแลนด และปากีสถาน ตามลําดับ 

ง). ผูซื้อยางพาราอ่ืนๆ มากที่สุด คือ มาเลเซีย รองลงมา ไดแก เยอรมันนี เบลเย่ียม 

สิงคโปร เกาหลี จีน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส และฮองกง ตามลําดับ 
 

2)    ผูซื้อผลิตภัณฑยางของ SMEs  ไทย ในประเทศมาก ไดแก  ยางนอกรถยนตนั่ง ยางนอก

และยางในรถบรรทุกและโดยสาร ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต ยางหลอดอก เปนตน 

และหากรัฐมีการสงเสริมใหมีการใชยางภายในประเทศมากขึ้นอาจมีผูซื้อในสวนผลิตภัณฑ

ยางที่ใชในงานกอสราง มาก ได แก   ยางปูพื้น  ยางค่ันถนน (เพ่ือลดความเร็วรถ) ยางรองราง

รถไฟ  ฝายยาง ท อยาง (ส งนํ้า  ดูดแร ) ยางรองสะพาน / ทางยกระดับ ยางรองฐานตึก ยาง

กันชนทาเรือ  ยางกันซึม  ยางรอยต อ คอนกรีต และยางบล็อคปูพื้น เน่ืองเปนความต องการ 

เช น ฝายยาง หรือยางปู  แหล งน้ําใช ในการพัฒนาแหล งน้ําขนาดเล็ก ซึ่งเปนป ญหาทาง 

ดานการเกษตรสําหรับประเทศไทยอยู หรือยางรองคอสะพาน ยางกันชนทาเรือ ฯลฯ  
 

3)  ผูซื้อผลิตภัณฑยางของ SMEs ไทย จากตลาดโลก ที่มีอํานาจซื้อรายสําคัญ คือ 

สหรัฐอเมริกา รองลงมา ไดแก  ฮองกง ญี่ปุน จีน เยอรมันนี มาเลเซีย ไตหวัน  สิงคโปร 

กัมพูชา และอิตาลี ตามลําดับ  ซึ่งสามารถสรุปเปนกลุมผลิตภัณฑยางไดดังนี้ 

ก) ผูซื้อยางลอยานยนตจากตลาดโลกมากที่สุด ( เชนยางนอกและยางในรถจักรยาน 

ยางนอกอื่นๆ ยางรอง) คือ ประเทศฮองกง รองลงมา ไดแก  สหรัฐอเมริกา กัมพูชา 

พมา  มาเลเซีย สิงคโปร ลาว จีน ฝร่ังเศส และอียิปต  ตามลําดับ 
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ข)    ผูซื้อถุงมือยางจากตลาดโลกมากที่สุด คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา  รองลงมา ไดแก 

เยอรมันนี ฮองกง ไตหวัน อิตาลี อังกฤษ มาเลเซีย เนเธอรแลนด ญี่ปุน และอิสราเอล  

ตามลําดับ 

ค)   ผูซื้อยางรัดของจากตลาดโลกมากที่สุด คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ฮองกง อิตาลี 

ฝร่ังเศส เยอรมันนี อังกฤษ สเปน ออสเตรเลีย ไตหวัน และเกาหลี ตามลําดับ 

ง)  ผูซื้อหลอดและทอจากตลาดโลกมากที่สุด คือ ญี่ปุน รองลงมา ไดแก สหรัฐฯ 

อังกฤษ เวียดนาม ไตหวัน อินโดนีเซีย ปากีสถาน สิงคโปร มาเลเซีย และเยอรมันนี 

ตามลําดับ 

จ)   ผูซื้อสายพานลําเลียงและสงกําลังจากตลาดโลกมากที่สุด คือ สิงคโปร รองลงมา 

ไดแก กัมพูชา ปากีสถาน มาเลเซีย เวียดนาม สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน อิยิปต เกาหลี และ

ไตหวัน ตามลําดับ 

ฉ)  ผูซื้อผลิตภัณฑที่ใชในเภสัชกรรมจากตลาดโลกมากที่สุด คือ ประเทศสหรัฐฯ 

รองลงมา ไดแก ไตหวัน เวียดนาม ญี่ปุน ออสเตรีย อินโดนีเซีย สิงคโปร พมา 

ปากีสถาน และ อังกฤษตามลําดับ 

ช)  ผูซื้อยางวัลคัลไนทจากตลาดโลกมากท่ีสุด คือ ประเทศจีน รองลงมา ไดแก 

ฮองกง ญี่ปุน เวียดนาม เกาหลี อินเดีย สิงคโปร ตุรกี ปากีสถาน และสหรัฐอเมริกา 

ตามลําดับ 

ซ)   ผูซื้อผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ จากตลาดโลกมากที่สุด คือ ประเทศญี่ปุน รองลงมา 

ไดแก สหรัฐฯ  อินโดนีเซีย จีน มาเลเซีย เยอรมันนี เวียดนาม ไตหวัน และสิงคโปร  

ตามลําดับ 
 

ลักษณะการซ้ือ-ขายของอุตสาหกรรมยาง  
 

สําหรับอุตสาหกรรมยางธรรมชาติสวนใหญเนนการซื้อมา-ขายไป  โดยทางโรงงานผลิตยาง

ธรรมชาติจะรับออเดอรสินคาของลูกคาทั้งภายในประเทศและตางประเทศโดยผานตัวแทนการขาย

หรือบริษัทจัดจําหนายของบริษัทท่ีสวนใหญจดทะเบียนในการสงออก โดยสํานักงานต้ังอยูในยาน

ธุรกิจการคายางพาราที่สําคัญภายในประเทศท่ีมีอยูประมาณ 10 แหง คือ กรุงเทพมหานคร 

หาดใหญ ตรัง ภูเก็ต ยะลา นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี สตูล ปตตานี และ นราธิวาส  ทั้งน้ีสวน

ใหญทางผูประกอบการจะทําหนาที่ผลิตตามออเดอรเทานั้นและจะไมทําหนาที่ในการหาตลาด

สําหรับการขนสงสินคานั้นทางผูซื้อ (ซึ่งอาจเปนผูประกอบการโรงงานผลิตผลิตภัณฑยาง หรือ 

ผูประกอบการสงออก เปนตน)  จะจัดสงรถมารับสินคาที่โรงงานตามกําหนดการนัดหมายเพื่อนําสง

ทาเรือปลายทางในลําดับตอไป โดยเสนทางการเคล่ือนยายผลผลิตยางขั้นปฐมจากเกษตรกรสู

โรงงานแปรรูปขั้นตน จะใชรถบรรทุกเปนสวนใหญ และเม่ือโรงงานแปรรูปทั้งหมด ซึ่งเปน

อุตสาหกรรมขั้นตน ไดแปรรูปผลผลิตขั้นปฐมเปนวัตถุดิบ สงตอไปยังอุตสาหกรรมขั้นกลางและขั้น

สุดทาย ซึ่งโดยสวนใหญต้ังอยูในจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก  รวมทั้งสงออกเปนยางแผน
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ดิบและยางแทงท่ีทาเรือคลองเตย และแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีไปยังตางประเทศตอไป โดยใช

รถบรรทุก ดังแสดงในภาพที่ 4.1 
 

เหตุผลสําคัญที่ทางผูประกอบการไมนิยมรับผิดชอบการขนสงซึ่งสวนใหญเปนภาระในสวนของผูซื้อ 

คือ ตองการลดคาใชจาย และปองกันความเส่ียงอันเกิดจากปญหาการขนสงที่ทางผูประกอบการไม

สามารถควบคุมได  สําหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง ที่เปนสินคาขนาดเล็ก และจํานวนไมเยอะ

มาก เชน ผลิตภัณฑถุงมือยาง ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม เปนตน  อาจใชการจัดสงผานทาง EMS 

แทน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการแกคูคา 
 

การกําหนดราคายาง 
 

คณะกรรมการกําหนดราคายางมีการกําหนดและประกาศราคายางที่เปนทางการของไทย เปนราคา

เท่ียงวันโดยพิจารณาราคายางจากตลาดสิงคโปร มาเลเซีย  และตลาดลอนดอน  เปนราคาอางอิง

ในการกําหนดราคายางภายในประเทศ 
 

ชองทางการจัดจําหนายและการเจาะตลาด 
 

ลักษณะตลาดยางพาราเปนตลาดของผูซื้อ เนื่องจากมีผูซื้อจํานวนนอยราย ขณะท่ีเกษตรกรหรือ

ผูขายซึ่งมีจํานวนมากมาย และสวนมากเปนเจาของสวนยางขนาดเล็ก 
 

ตลาดภายในประเทศ 
     ตลาดภายในประเทศ เกษตรกรชาวสวนยางจะขายยางในรูปของนํ้ายางสด ยางแผนดิบและ

ขี้ยาง ใหกับพอคาคนกลางในทองถ่ิน จากนั้นพอคาคนกลางจะนํายางไปขายใหกับตลาด

กลางยางพาราหรือเรียกวา “ลานเท” หรือ “โบรกเกอร”  โรงงานรมควันและโรงงานยางแผน

ผ่ึงแหง หรือเกษตรกรนํายางไปขายใหกับตลาดกลางและโรงงานโดยตรง 
 

 การกําหนดราคายางราคายางในประเทศถูกกําหนดจากตลาดหลักของโลก โดยเฉพาะตลาด

สิงคโปรและมาเลเซีย โดยผานผูซื้อรายใหญตางประเทศไมก่ีบริษัท กําหนดราคารับซ้ือโดย

ใชราคา F.O.B. ของยางแผนรมควันชั้น 3 ที่คาดวาจะขายได หักดวยคาใชจายในการสงออก 

คาอากรขาออก และคาสงเคราะหการปลูกแทน 

 
ตลาดตางประเทศ 
 ตลาดยาง ที่สําคัญในตางประเทศมี 6 ตลาด คือ ตลาดกัวลาลัมเปอร สิงคโปร ลอนดอน 

นิวยอรค และโอซากา  ซื้อขายทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห 

 
 ปจจุบันมีการซื้อขายผานตลาดกลางประมาณรอยละ 30  เทานั้น นอกนั้นเปนการซ้ือขาย

โดยตรง ระหวางผูซื้อซึ่งมักเปนโรงงานผลิตภัณฑยาง เชน ผูผลิตยางรถยนตและยางอื่นๆ กับ

ผูสงออกยางพารา 
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สําหรับวิธีการเจาะหาตลาดหรือชองทางการจัดจําหนายทั้งภายในประเทศและตลาดตางประเทศ

นั้นผูประกอบการเนนการทําการตลาด ดังนี้  
 

 ตลาดผูบริโภค (B2C) :  ผูประกอบการเนนใชกลยุทธการขายเชิงรุกผานชองทางการขาย

ตรง Direct Sales หรือ Direct Marketing โดยจัดสงเปนแผนพับประชาสัมพันธ (Brochure) 
 

 ตลาดองคกร (B2B) :  ผูประกอบการเนนใชกลยุทธการขายเชิงรุกผานชองทางการขาย

ตรง Direct Sales หรือ Direct Marketing โดยจัดสงขอมูลและขาวประชาสัมพันธผานทาง 

Fax หรือ Email หรือผานการประมูลทางดานราคา Bidding Price แขงขันกับผูประกอบการ

รายอื่นๆ ซึ่งอาจตองผานกระบวนการจัดซ้ือ-จัดจาง Vendor Selection Process  

นอกจากนี้ยังเนนรวมงานงานแสดงสินคารวมกับกรมสงเสริมการสงออกท้ังภายในประเทศ

และตางประเทศ  สําหรับตลาดตางประเทศน้ันสวนใหญผูประกอบการทําธุรกิจผานตัวแทน/

ผูประกอบการสงออก Trader หรือ Broker เปนตน 
 

การเชื่อมโยงและเครือขายพันธมิตรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) ดานการสงออก 
 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางรายใหญที่รวมทุนกับบริษัทตางชาติจะมีความสามารถในการแขงขัน

สูง เน่ืองจากมีเครือขายการตลาดที่แนนอนและมีศักยภาพในการหาตลาดเพิ่มเติมแตในสวนของ

ผูประกอบการท่ีไมไดรวมทุนกับบริษัทตางชาติซึ่งตองพัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยีเอง

จําเปนตองสนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เชน ดานการปรับปรุงหรือพัฒนา

คุณภาพของผลิตภัณฑเดิม การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ทั้งรูปแบบและคุณภาพ การวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ขาวสารตางๆ ที่เก่ียวของ เชน การผลิต การตลาด ฯลฯ 
 

สําหรับการเช่ือมโยงและเครือขายพันธมิตรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใน

อุตสาหกรรมยางธรรมชาติและผลิตภัณฑยาง  โดยเฉพาะทางดานการสงออกไปยังตลาด

ตางประเทศน้ันผูประกอบการ (SMES) ของไทยนั้นสวนใหญไมนิยมติดตอขายตรงใหกับบริษัท    

คูคาขนาดใหญ แตจะทําการติดตอธุรกิจผานทาง Trader หรือ Broker แทน   

 

โอกาสและขอจํากัดระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  และ
ผูประกอบการขนาดใหญ (LEs) 

 

ยางพาราน้ันเปนหนึ่งในสินคาเกษตรที่มีลักษณะธรรมชาติพื้นฐานเหมือนกับสินคาเกษตรอื่นๆ คือ มี

ฤดูกาลเก็บเก่ียว ผลผลิตจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ ปริมาณนํ้าฝน รวมทั้งมีระยะเวลา

ในการผลิต และลักษณะการถือครองท่ีดินซึ่งสวนมากเปนเกษตรกรรายยอย ทําใหสินคาของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  และผูประกอบการขนาดใหญ (LEs) มีลักษณะโอกาสและ

ขอจํากัดพื้นฐานซ่ึงคลายกัน ไดแก 
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โอกาส 
 

 ประเทศคูแขง ไดแก มาเลเซีย ลดพื้นที่การเพาะปลูกยางพารา และอินโดนีเซียกําลังประสบ

ปญหาทางดานภัยธรรมชาติและภาวะเศรษฐกิจ จึงเปนโอกาสของไทยในการแขงขัน 

 คาเงินบาทลดลงทําใหมีโอกาสในการสงออกผลิตภัณฑไดสูงขึ้น 

 ตลาดตางประเทศ มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง 

 ผูผลิตไทยมีประสบการณและมีความม่ันใจสูงที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ หากไดรับการสนับสนุน

ดานนโยบาย เชน มาตรการดานภาษี เปนตน 

 โอกาสที่จะสรางผลิตภัณฑที่มี Value added ยังมีโอกาสเปนไปไดอีกมาก โดยการสงออกใน

รูปผลิตภัณฑสําเร็จรูปแทนการสงออกยางพารา 
 

ขอจํากัด 
 

 การวางแผนดานตลาดมีขอจํากัด เนื่องจากการผลิตสินคาเกษตรตองใชระยะเวลา ขณะท่ี

ความตองการหรือสถานการณดานตลาดมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และรวดเร็วกวา 

 ผลิตผลทางอุตสาหกรรมยางมีอํานาจตอรองดานราคาตํ่า ดวยสินคายางธรรมชาติ มีชวงเวลาท่ี

ผลผลิตออกสูตลาดพรอมกัน และสวนใหญเก็บไวไดไมนาน เปนชองทางใหอํานาจตอรองดาน

ราคาลดนอยลง 

 การวางแผนกําหนดพื้นที่โดยรวมของประเทศ เพื่อควบคุมปริมาณผลผลิตเปนไปไดยาก 

เน่ืองจากลักษณะการถือครองที่ดินของเกษตรกร ซึ่งสวนมากเปนสวนยางขนาดเล็กและมีอิสระ

ในการใชประโยชนจากการถือครองที่ดิน 

 
ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และ
ผูประกอบการขนาดใหญ (LEs) 

 

 ขาดแคลนแรงงานกรีดยาง และคาจางแรงงานสูง 

 ขาดความหลากหลายของชนิดยางดิบ 

 ข าดแคลนช า ง เ ท คนิ ค  แล ะ ผู ชํ า น าญกา ร แล ะนั ก วิ ท ย าศ าสต ร อุ ต ส าหก ร ร ม 

ยางพาราและผลิตภัณฑยาง 

 ขาดแคลนเทคโนโลยีดานการผสมเคมียาง และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 

ผลิตภัณฑยาง 

 ขาดแคลนหนวยงานสนับสนุนดานเทคนิค การจัดการ และการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมขนาด

กลางและขนาดยอม 

 ขาดแคลนเงินทุนและสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจ 

 มีขอกีดกันทางการคาหลายรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม ทั้งในรูปภาษีและมิใชภาษีอากร 

เชน คุณภาพสินคา และการสนับสนุนในการรักษาส่ิงแวดลอม เปนตน 
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3. สรุปปญหาและความตองการของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑยางในข้ันตางๆ  

 

การพัฒนายางพาราที่ผานมา รัฐสงเสริมใหมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยรวม เพ่ือทํา

ใหประเทศไทยเปนผูผลิตและสงออกยางธรรมชาติรายใหญของโลก แตอยางไรก็ตาม การทําสวน

ยางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราตองประสบกับปญหาดานตางๆ  ไดแก  
 

ปญหาดานการผลิต 
 

การผลิตยางของเกษตรกรไมสอดคลองกับความตองการของตลาด การทําสวนยางพาราท่ีผานมา 

รัฐสงเสริมใหเกษตรกรทําการผลิตเปนวัตถุดิบเพื่อปอนใหกับโรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น และยางท่ี

ผลิตไดสวนใหญเปนยางแผนดิบ ขณะที่การขยายตัวของอุตสาหกรรมยางแผนดิบลดลง  
 

 ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรสวนใหญอยูในระดับตํ่า รวมทั้งผลผลิตดอยคุณภาพ 

เน่ืองจากชาวสวนยางพาราสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ทําใหขาดการบริหารจัดการและ

อุปกรณที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินการ สงผลใหผลผลิตยางมีคุณภาพตํ่าและไมสมํ่าเสมอ 

 

ปญหาดานการตลาด 
 

   ตลาดภายในประเทศ 

 

 ตลาดทองถ่ินมีผูขายเปนเกษตรกรจํานวนมาก ขณะที่ผูซื้อคือ พอคาคนกลางมีจํานวน

นอยรายและมีหลายขั้นตอน สงผลใหราคาที่เกษตรกรขายไดตํ่ากวาที่ควรจะเปน 

 ตลาดกลางยางพาราของไทย ที่อําเภอหาดใหญเปนเพียงตลาดซ้ือขายยางแผนดิบโดย

วิธีประมูล และหองคายางซ่ึงมีการซ้ือขายยางเฉพาะสมาชิกของและเจาของสวนยาง

รายใหญเทาน้ัน เน่ืองจากมียางจํานวนมากและมีรถบรรทุกเปนของตนเอง ตลาดกลาง

ยางพาราจึงไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและไมเปนระบบที่เชื่อมโยงกับตลาดกลางในแตละ

จังหวัด  

 ขาดระบบขอมูลขาวสารท่ีเชื่อมโยงขอมูลระหวางตลาดกลาง ตลาดทองถ่ินและตลาด

ประมูลทองถ่ิน ทําใหเกษตรไมไดรับขอมูลดานราคาและสถานการณซื้อขาย จึงถูก 

เอาเปรียบจากพอคาคนกลาง 
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   ตลาดตางประเทศ 
 

 เปนตลาดของผูซื้อ เน่ืองจากปจจุบันตลาดตางประเทศ การซื้อขายสวนใหญรอยละ 80 

เปนการซ้ือขายตรง โดยประเทศรับซ้ือมีเพียง 4–5 ประเทศ สงผลใหประเทศผูซื้อมี

บทบาทในการกําหนดราคายางไทย 

 การสงออกยางพาราไปตางประเทศ มียางพาราจํานวนหนึ่งสงออกผานทาเรือกรุงเทพฯ 

หรือทาเรือแหลมฉบัง ทําใหเสียคาใชจายในการขนสงสูง  
 

ปญหาดานอุตสาหกรรม 
 

 อุตสาหกรรมยางพาราของไทยเติบโตเฉพาะในรูปวัตถุดิบขั้นตนเพื่อการสงออก เนื่องจาก

ผลผลิตยางธรรมชาติที่ผานมา เปนการผลิตเพื่อการสงออกประมาณรอยละ 90 ที่เหลือรอยละ 

10 ใชภายในประเทศ และผลผลิตสวนใหญประมาณรอยละ 70 เปนยางแผนรมควัน ขณะท่ี

การใชยางแผนรมควันของโลกเร่ิมอิ่มตัวและลดลง 

 การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราเนนการสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ ซึ่งสวนมากเปน

การลงทุนรวมระหวางประเทศ สวนทางกับการเจริญเติบโตทั้งในสวนวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SMEs) และเกษตรกรซึ่งรวมถึงองคกรชาวสวนยาง ที่จะนําไปสูการพัฒนาในรูป

อุตสาหกรรมชุมชน 

 เทคโนโลยีสวนใหญตองนําเขาจากตางประเทศทําใหตนทุนการผลิตสูง ขณะท่ีงานวิจัย สงเสริม

และพัฒนาของภาครัฐ ยังขาดการประสานใหไปในทิศทางเดียวกัน 
 

นอกจากนี้ผลการศึกษาจากการสํารวจโดยการสัมภาษณผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมและจากการรวบรวมขอมูลนั้นพบวาอุตสาหกรรมยาง(ทั้งอุตสาหกรรมตนน้ํา/ผูผลิตวัตถุดิบ และ

อุตสาหกรรมปลายน้ํา/ผูผลิตผลิตภัณฑยาง) ของประเทศไทยประสบกับปญหาหลักๆ ดังตอไปนี้ 

1). ขีดความสามารถในการแขงขันโดยรวมตํ่า ซึ่งมีผลิตภาพการผลิตตํ่า ใชเทคโนโลยีลาสมัย  ซึ่ง

สงผลใหขาดความสามารถพ้ืนฐานที่จะแขงขันในระดับสากลโดยเฉพาะสําหรับอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑยาง 

 ขาดเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ/การผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ 

 ขาดการบริหารจัดการที่ดี 

 ขาดความสามารถในการหาตลาด 

 ความรูความสามารถของบุคคลากรไมเพียงพอ 

 ขาดความสามารถในการรับการถายทอดเทคโนโลยี 

 ขาดการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ 

2). บุคลากรขาดแคลน โดยเฉพาะในระดับแรงงานสําหรับการผลิต ทําใหตองใชแรงงานตางดาว

ทดแทน 
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3). ขาดนโยบายและยุทธศาสตรระดับชาติที่ชัดเจนและตอเน่ือง ทําใหอุตสาหกรรมยอยที่เก่ียวของ

ไมสามารถพัฒนารวมกันได 

4). ขาดแผนแมบทในการดําเนินการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งตางจากประเทศมาเลเซีย ที่เปน

ประเทศคูแขงผูผลิตยางธรรมชาติที่ สําคัญ  ซึ่งประเทศมาเลเซียมีแผนแมบทสําหรับ

อุตสาหกรรมยางท่ีดีมาก ที่มุงเนนการพัฒนาจนทําใหสามารถเปนผูนําทางดานการวิจัยและ

พัฒนาทางดานยางธรรมชาติ 

5). การสนับสนุนจากภาครัฐไมพอเพียงและไมตอเนื่อง 

 อัตราภาษีวัตถุดิบยังสูงกวาของประเทศคูแขง เชน มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย 

 นโยบายสงเสริมการลงทุนไมเอื้อประโยชนตอผูประกอบการอยางทั่วถึง 

6). ขาดอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เขมแข็ง เชน การผลิตแมพิมพ เคร่ืองจักรผลิต 

7). ขาดเงินทุน 

 อุตสาหกรรมตนน้ํา :  ขาดเงินและทุนหมุนเวียนสําหรับการบริหารจัดการการจัดซื้อ

วัตถุดิบ 

 อุตสาหกรรมปลายน้ํา :  เคร่ืองจักรผลิตเกา ลาสมัย 

8). ขาดหนวยงานของรัฐท่ีดูแลรับผิดชอบการพัฒนาของอุตสาหกรรม อาทิ หนวยงานการวิจัยและ

พัฒนา (R&D) เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ พัฒนาผลิตภัณฑใหม หรือ พัฒนากระบวนการ

ผลิตตลอดทั้ง “หวงโซอุปทาน” (Supply Chain) และ “หวงโซอุปทานโลก” (Global Supply 

Chain) ต้ังแตรวมถึงการพัฒนาการเก็บรักษาวัตถุดิบใหสามารถยืดเวลาเก็บใหนานขึ้น 

9). ขาดความรูดานมาตรฐานผลิตภัณฑและความสามารถในการทดสอบตามมาตรฐานทําใหเปน

อุปสรรคตอการสงออก 

10). ขาดหนวยงานสนับสนุนทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหบริการวิเคราะหทดสอบวัตถุดิบ

และผลิตภัณฑ  การออกใบรับรองมาตรฐานและคุณภาพ 

11). ขาดเครือขายเพื่อการพัฒนาศักยภาพในเชิงทางการคาและการขยายตลาดสูตลาดสากล (ทั้ง

การขยายตลาดเดิมและตลาดใหม) 
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บทท่ี 5 
การวิเคราะหศักยภาพในการแขงขัน โครงสรางและกลไกการ
สงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) : 
ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผา / อัญมณีและเครื่องประดับ 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

1. การวิเคราะหศักยภาพในเชิงการแขงขันดานการสงออกของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรมส่ิงทอและ
เส้ือผา / อัญมณีและเครื่องประดับ 

 

แมวาอุตสาหกรรมแฟชั่นท่ีทําการศึกษาในรายงานฉบับน้ีประกอบไปดวยอุตสาหกรรม  2 ประเภท 

ไดแก อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม และอัญมณีและเคร่ืองประดับ แตจะพิจารณาเพียงสวน

อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม เน่ืองจากมีขนาดใหญและมีสัดสวนของมูลคาการสงออกท่ีสูงกวา

มากเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมอีกสองประเภท  สําหรับอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม พบวา

ผลิตภัณฑ  Technical  Textile  มีแนวโนมการเติบโตของตลาดคอนขางสูงในอนาคต และมีตลาด

รองรับท้ังในประเทศและตางประเทศ  แตผลิตภัณฑ  Technical  Textile  สวนใหญจะนําเขาจาก

ตางประเทศ  ทั้งวัตถุดิบที่ใชในการผลิตและผลิตภัณฑสําเร็จรูป  เนื่องจาก  Technical  Textile  ใน

ประเทศไทยยังเปนส่ิงใหม และยังขาดการวิจัยและพัฒนาอยูอีกมาก  ดังน้ัน ผูประกอบการไทย

จําเปนตองมีการพัฒนาต้ังแตอุตสาหกรรมการผลิตเสนใยท่ีเปนอุตสาหกรรมตนนํ้า ไปจนถึง

 

เนื้อหารายงาน 
1. การวิเคราะหศักยภาพในเชิงการแขงขันดานการสงออกของวิสหากิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเส้ือผา / อัญมณีและ
เคร่ืองประดับ 

2. การวิเคราะหโครงสรางสินคาและกลไกการสงออกของรัฐและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) และผูสงออกรายใหญ (LEs) ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เสื้อผา / อัญมณีและเครื่องประดับ 

3. สรุปปญหาและความตองการดานการสงออกของวิสหากิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผา / อัญมณีและเครื่องประดับ 
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อุตสาหกรรมปลายนํ้า กอนที่จะนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑ Technical  Textile ประเภทตางๆ  โดย

การจัดต้ังโรงงานตนแบบซ่ึงสามารถเช่ือมโยงกับทางภาคเอกชนในเชิงธุรกิจและภาคการศึกษากับ

สถาบันการศึกษาตางๆ  ในการสนับสนุนทางดานการวิจัยและพัฒนา ทั้งยังสามารถเปนศูนยรวม

บุคลากรและผูเช่ียวชาญดานน้ีโดยตรง นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมการสงออกของประเทศในระยะ

ยาวและเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่นได  อาทิ  อุตสาหกรรมยานยนต ตามยุทธศาสตรรัฐบาล

ที่สงเสริมใหประเทศไทยเปนดีทรอยสแหงเอเชีย ดังน้ัน การกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนา

อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม เพื่อใหยังคงสามารถแขงขันในตลาดโลกได 
 

1.1 อุตสาหกรรมส่ิงทอและเส้ือผา 

อุตสาหกรรมส่ิงทอไทยเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญอุตสาหกรรมหน่ึงของไทย กอใหเกิดการจาง

งานมากกวา 1 ลานคน มีการสงออกปละมากกวา 200,000 ลานบาท  ภาพรวมสามารถสรุป

และวิเคราะห ดังนี้ 

การวิเคราะหศักยภาพและความพรอม 

 การผลิตในอุตสาหกรรมส่ิงทอยังเพิ่มขึ้นไดไมมากนัก 

 การจางงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอมีแนวโนมลดตํ่าลง 

 การนําเขาผลิตภัณฑส่ิงทอของไทยเพิ่มขึ้นอยางมากในระยะหลัง 

 หมวดสินคาส่ิงทอในประเทศไทยผลิตไดครบตลอดสายการผลิต 

 การศึกษาของบุคลากรในอุตสาหกรรมส่ิงทอยังอยูในเกณฑตํ่า 

 ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยโดยรวมอยูในระดับตํ่า 

 อัตราคาจางในอุตสาหกรรมส่ิงทอไทยยังอยูในระดับตํ่า 

 ตนทุนการผลิตเคร่ืองนุงหมไทยยังอยูในเกณฑตํ่า 

 เคร่ืองจักรที่ใชในการผลิตส่ิงทอมีอายุการใชงานมานาน 

 ราคาสงออกสินคาส่ิงทออยูในระดับกลางตํ่า 

 ความหลากหลายของสินคาส่ิงทอผลิตไดอยูในระดับปานกลาง  

การวิเคราะหสถานะการคาส่ิงทอและเส้ือผาโลก 

 ประเทศในเอเชียเปนประเทศท่ีมีการสงออกมากท่ีสุด การคาระหวางทวีปสวนใหญเปน

การคาสินคาเคร่ืองนุงหม ซึ่งสวนใหญออกจากทวีปเอเชีย 

 อุตสาหกรรมส่ิงทอไทยไดพัฒนามาเกินกวา 50 ป มีการลงทุนจากตางประเทศใน

ประเทศไทย  

 จากการคมนาคมส่ือสารที่ดีขึ้นและการแขงขันที่รุนแรง ทําใหการคาส่ิงทอโลกยังคง

เพิ่มขึ้นในเกณฑดีและยังทําใหจํานวนผูสงออกมีเพิ่มมากขึ้นหลายประเทศ 
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 ประเทศที่มีประชากรมากและคาจางแรงงานตํ่ามีบทบาทมากขึ้น นอกจากน้ีประเทศ  

ผูนําเขายังมีการชวยเหลือใหประเทศขางเคียงสามารถสงออกสินคาส่ิงทอเขาไปยัง

ประเทศตน 

 ประเทศที่มีคาจางแรงงานสูงยังคงเปนผูสงออกรายใหญ โดยปรับตัวเปนผูคา ผูจางผลิต

หรือผูผลิตสินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น 

 ประเทศในภูมิภาคเอเชียยังเปนแหลงผลิตและตลาดส่ิงทอขนาดใหญ  

 อนาคตอุตสาหกรรมส่ิงทอและเส้ือผาไทยจะเปนอยางไรขึ้นกับ 

- โควตาการนําเขาส่ิงทอของสหรัฐและสหภาพยุโรปจะเพิ่มขึ้นเพื่อนําไปสูการคาเสรี

ตอไปในอนาคต การคาส่ิงทอของโลกจะเปนไปโดยเสรียกเลิกการควบคุมนําเขา

ทั้งหมดในป 2548 (คศ.2005) จะมีการแขงขันใน ตลาด ที่มี โควตา สูงขึ้น รุนแรง

มากขึ้น ดังนั้นจะกอใหเกิดโอกาสแกสินคาไทยท่ีมีศักยภาพในการผลิต   

- การคาในเขตการคาเสรีเดียวกันหรือการคาในกลุมประเทศที่มีขอตกลงการคา 

ส่ิงทอระหวางกันจะสูงขึ้นทํา ใหการ คากับ ประเทศ นอกขอตกลงนอยลง สหรัฐฯ 

นําเขาจากประเทศกลุม NAFTA, CBI, อาฟริกาและเวียดนามมากขึ้น สหภาพ

ยุโรปนําเขาจากยุโรปตะวันออกและอาฟริกามากขึ้น ดังน้ันการสงออกของไทยไป

สหรัฐและยุโรปมีแนวโนมจะลดลงในประเภทสินคาที่ประเทศในกลุมขอตกลง

เหลานั้นผลิตไดดี  

 การสงออกของไทยไปยังประเทศในอาเซียนนาจะมีแนวโนมดีขึ้นเน่ืองจากการลดภาษี

นําเขาของสินคาในกลุม เสร  ีอาเซียน เหลือ 0-5% นาจะขยายตัวทั้ง เส้ือผาสําเร็จรูป 

(ในบางกลุมที่มีเส้ือผาไทยแขงขันได เชน เส้ือผาท่ีมีย่ีหอของไทย) และผาผืนซึ่งสงออก

ไปยังโรงงานผูผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปตางๆ ที่ต้ังอยูในประเทศอาเซียน  

 ประเทศผูผลิตอื่นในเอเชีย อเมริกาใตหรือยุโรปตะวันออกมีนโยบายและกลยุทธคลาย

กับประเทศไทยในการลดตนทุนการผลิต  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสราง

เคร่ืองหมายการคาของตนเอง ดังน้ันการแขงขันในอนาคตควรจะเนนท่ีประเภทสินคา

ไทยที่มีความสามารถในการแขงขันสูงและพัฒนาสินคาใหแตกตางจากคูแขง  

 ระบบการคาของผูซื้อรายใหญซึ่งเปนเจาของเคร่ืองหมายการคาที่มีชื่อเสียงจะตองการ

สินคาที่มีคุณภาพ ระยะเวลาการผลิตส้ัน สงมอบไดรวดเร็ว ยืดหยุนสูง ซึ่งผูผลิตตอง

ควบคุมตนทุนและการผลิตใหมีประสิทธิภาพ สราง Supply Chain   และมีระบบ quick 

response ตลอดจนปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ (Codes of Conduct) ของลูกคาอยาง

เครงครัด 

 การเขาเปนสมาชิก WTO ของจีน จีนจะตองยกเลิกการอุดหนุนการผลิตสินคาส่ิงทอของ

จีนทั้งหมด   
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ผูบริโภค  

 ผูบริโภคหลากหลายมากขึ้น มีความตองการแตกตางกัน (segmentation) 

 เศรษฐกิจที่รัดตัวทําใหผูบริโภคนิยมบริโภคสินคาราคาถูกมากขึ้นโดยซ้ือจากรานคา

ปลีกขนาดใหญราคาถูก   

 ปจจุบันมีสินคาใหเลือกมากและผูบริโภคนิยมเปล่ียนสินคาบอยเนื่องจากตองการความ

แปลกใหม 

 ผูบริโภคตองการความปลอดภัยจากการใชสินคา การบอกแหลงท่ีมาของ วัตถุดิบเปน

ส่ิงสําคัญ 

ระบบการคา 

 การรวมตัวของกลุมคนกลาง/ผูคาปลีก ทําใหมีอํานาจการซื้อและการตอรองสูง 

 ผูนําเขาเปล่ียนแนวทําธุรกิจรูปแบบการส่ังซื้อเปนระบบ supply chain ตัดคนกลางและ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหการสงมอบสินคาใหไดส้ันท่ีสุดและลดปริมาณสํารอง     

สตอกลง 

 มีชองทางการจัดจําหนายใหมเกิดขึ้นเชน Internet, E-business 

 วงจรสินคาแฟชั่นส้ันลงมาก สินคาในรานคาปลีกจะเปล่ียนทุกเดือน 

 ประเทศผูนําเขามีแนวโนมกําหนดมาตรการกีดกันการนําเขามากขึ้น (กฎระเบียบ) 

มาตรการดานภาษีลดลงและดานที่ไมใชภาษีเพ่ิมขึ้น ดาน สุขอนามัย ดานส่ิงแวดลอม 

ดานมนุษยชน มีกําหนดมาตรฐานตางๆ  ไดแก  

1). มาตรการดานแรงงานและสภาวะความเปนอยูของแรงงานในโรงงาน เชนการ

กําหนดมาตรฐานแรงงาน  SA 8000 (Social Accountability 8000) ของสหรัฐฯ 

เปนตน 

2). มาตรการดานส่ิงแวดลอมที่มีผลตอการกีดกันการนําเขา 

3). การกําหนดกฏเกณฑวาดวยแหลงกําเนิดสินคา (Rule of Origin) ของประเทศผู

นําเขาซ่ึงมีผลตอการใชโควตาภายใตขอตกลงส่ิงทอและ เคร่ืองนุงหมของ

องคการการคาโลก (ATC) 

4). มาตรการตอบโตการทุมตลาดและอุดหนุนของประเทศผูนําเขาโดยเฉพาะสินคา

ที่มีการควบคุมการนําเขา อยูแลว ถือเปนการใชมาตรการซ้ําซอนและกอกวน

ทางการคา 
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1.2 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

คร้ังหนึ่งนานมาแลวกอนวิกฤต “ตมยํากุง”  การสงออกอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยเปลง

ประกายและสงออกไปทั่วโลก ถือวาเปนยุคเบงบานของอุตสาหกรรมนี้ แตปจจุบันการ

สงออกคอยๆ ลดลง อะไรคือปญหาสําคัญของการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย  

แนวทางการแกไขปญหาท้ังจากภาครัฐและเอกชนมีมากนอยแคไหน การสงออกของ

อุตสาหกรรมนี้จะมีการปรับเปล่ียนหรือไม ประเด็นเหลานี้นาจับตามองอยางย่ิง 

หากดูกันอยางเผินๆ แลวการชะลอตัวของการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับเกิดจากภาวะ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศท่ีกําลังซบเซา แตถามองกันอยางลึกๆ แลวผลกระทบจะเกิด

จากการความไมชัดเจนท้ังผูวางนโยบายและผูปฏิบัติ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

ไทยคอนขางจะออนไหวตามภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งจริงๆ แลวอุตสาหกรรมนี้มีศักยภาพสูงแต

เน่ืองจากความไมคลองตัวในการดําเนินการและรัฐบาลไมใหการสนับสนุนอยางจริงจัง 

สาเหตุประการที่ 1  สาเหตุที่ทําใหอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับซบเซา ไดแก

ความไมโปรงใสเก่ียวกับการขอคืนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) สังเกตไดจากหลังจากรัฐบาล

นําระบบภาษีนี้เขามาใชในป 2535 มูลคาการสงออกอัญมณีและเคร่ืองประดับลดลงทันที 

เน่ืองจากระบบการเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม และจะขอคืนไดตอเม่ือมีการสงออกแลว แตการ

ขอคืนจะคอนขางชา มีผลทําใหผูประกอบการประสบภาวะการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของตัวเอง 

นอกจากน้ีภาษีมูลคาเพ่ิมสงผลกระทบท่ีตามมาคือศักยภาพในการแขงขันกับตลาดโลก

ลดลงตามขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) เพราะจะตองมีภาษีที่เหมือนกัน 

ไมเชนนั้นแลวจะเกิดผลเสียตอผูประกอบการไทยไดในเร่ืองศักยภาพในการแขงขัน 

ปจจุบันมีผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับอยูนอกระบบกันมากเพราะไมตองการเสีย

ภาษีมูลคาเพิ่มดังนั้นการลักลอบวัตถุดิบเขามาเพื่อผลิต เชน ทองคําแทง ซึ่งสามารถลักลอบ

เขามาไดงายจึงมีสูง 

ดังนั้นทางออกสําหรับปญหาภาษี VAT ซึ่งผูที่อยูในวงการนี้เห็นพองตองกัน คือรัฐบาลควร

ปรับปรุงวิธีการเก็บภาษี VAT หรือลด หรือยกเลิกสําหรับการสงออก 

สาเหตุประการที่ 2   สาเหตุที่ทําใหอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีปญหา คือขาด

แคลนบุคลากรท่ีมีความรูความเช่ียวชาญซ่ึงกอใหเกิดปญหาแกวงการน้ีเปนอยางมากใน

เร่ืองของการซื้อตัวบุคลากรท่ีมีความสามารถ ซึ่งมีจํานวนไมเพียงพออยูในขณะน้ี วิธีเชนนี้ 

ไมเปนผลดีตอวงการน้ีเพราะไมชวยแกปญหาการขาดแคลนบุคลากร ตรงขามกลับเปน 

การเพ่ิมปญหาใหแกวงการเขาไปอีก 
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อยางไรก็ตามในปจจุบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หรือ มศว. ไดทําการ

เปดสอนสาขาวิชาอัญมณีศาสตรขึ้น เพื่อบรรเทาความขาดแคลนของบุคลากรใน

อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับซ่ึงสามารถชวยไดในระดับหน่ึงดังน้ันผูประกอบการ

เองจึงหันมารรวมมือกันสงเสริมในการพัฒนาคนใหมีความรัความสามารถใหมีมากขึ้น 

นอกจากนี้อัตราคาจางแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ผลกระทบที่ตามมา คือทําใหตนทุน

ในการผลิตสูงกวาคูแขง ผูนําเขาตางประเทศหันไปสั่งสินคาจากประเทศอ่ืน เชน เวียดนาม 

อินเดีย สุดทายผูประกอบการจําตองยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีคาแรงที่ถูกกวา 

สวนปญหาภายนอกประเทศ คือปริมาณวัตถุดิบจากแหลงผลิตภายในประเทศที่มีแนวโนม

ลดลงตองนําเขาจากตางประเทศและประเทศซ่ึงเปนแหลงผลิตอัญมณีโดยเฉพาะ ศรีลังกา 

ออสเตรเลีย พมา เวียดนาม มีนโยบายสงวนวัตถุดิบของตนเองไวเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม

ภายในประเทศมากกวาการสงออกและปจจุบันประเทศเหลานี้เปล่ียนสถานภาพมาเปน

ผูผลิตและสงออกเพื่อแขงกับไทย 

สาเหตุประการที่ 3  ปญหาเร่ืองวัตถุดิบจะเปนปญหาใหญสําหรับอุตสาหกรรมนี้ แต

ผูประกอบการเองยังมองวาสถานการณยังไมถึงขั้นเลวราย เพราะตราบใดที่ยังมีการผลิตอยู

วัตถุดิบยังคงมีเสมอโดยทางผูประกอบการกังวลเร่ืองภาษีนําเขาวัตถุดิบและความชัดเจน

ของภาครัฐ 

ปญหาดานวัตถุดิบ ภาษี คุณภาพ ชางออกแบบ ซึ่งปจจัยเหลาน้ีตองแกไขเพื่อใหสามารถ

สนับสนุนการขยายตัวของการคาและการลงทุนอุตสาหกรรมนี้ที่มีแนวโนมการขยายตัวไดดี

ในอนาคต วากันวาหากดําเนินการขจัดปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เปนขอจํากัดการเติบโต

ของอุตสาหกรรมนี้ออก ประเทศไทยจะกาวขึ้นมาเปนศูนยกลางอัญมณีแหงใหมของโลกได 

หาตลาดใหม สรางโอกาสการสงออก 

ในอดีตที่ผานมาตลาดสงออกอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยสวนมากจะกระจุกตัวอยูแคไมก่ี

ตลาดเทานั้น ตลาดสงออกที่สําคัญของไทย ไดแก สหภาพยุโรป อเมริกา ญี่ปุน โดยเฉพาะ

ตลาดสหภาพยุโรปซึ่งเปนตลาดที่สําคัญของไทยมาตลอด   

สาเหตุหลักๆ ที่ทําใหการสงออกของไทยไปยังยุโรปและอเมริกาอยูในอาการนาเปนหวง 

เน่ืองจากประสบปญหาการแขงขันรุนแรงขึ้น โดยตลาดยุโรปเจอคูแขงอิสราเอลและอินเดีย

มาแยงสวนแบงไป สวนอเมริกาเจอแคนาดา เม็กซิโก โคลัมเบียและอินเดีย โดยเฉพาะ

อินเดียถือวาเปนคูแขงท่ีนากลัวมากเพราะปที่ผานมาอินเดียมีอัตราการสงออกขยายตัวใน

อเมริกา และท่ีสําคัญไดรับสิทธิพิเศษ GSP ในขณะท่ีไทยโดนตัด GSP สวนตลาดญี่ปุนนั้น

แมวาการสงออกไทยไมโดนกระทบเทาไหรแตในอนาคตคาดวาจะโดยกระทบพอสมควร 
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สาเหตุที่เนนไปตลาดยุโรป เน่ืองจากการรวมประเทศในยุโรปเปนกลุมการคาหรืออียู ทําให

ประเทศท่ีเปนสมาชิกและเปนคูคากับสมาชิกของยุโรปสามารถท่ีจะสงสินคาไปยังประเทศ

ตางๆ ในกลุมอียูได ซึ่งเปนการขยายตลาดของไทยไดเปนอยางดี   

สวนตลาดในอเมริกาแมวาจะยังมีอนาคตแตการสงออกเขาไปจําหนายคงจะไมโตอยางหวือ

หวาเหมือนในอดีต เพราะตลาดอัญมณีและเคร่ืองประดับในอเมริกาเร่ิมถึงจุดอิ่มตัว สวน

ตลาดในญี่ปุนจะมีปญหาเร่ืองการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศมากเกินไป 

ดังนั้นหนทางออกที่จะสามารถสรางโอกาสในการสงออกอัญมณีและเครื่องประดับใน

อนาคต คือ การแสวงหาตลาดใหมเพราะการพึ่งพาตลาดหลักเพียงตลาดเดียวนั้นยอมไม

เปนผลดีตอการสงออกอยางแนนอน และอาจจะทําใหการสงออกในปนี้หรือปตอๆ ไปมี

สภาพเหมือนปที่ผานมา ตลาดท่ีมีศักยภาพท่ีดีพอท่ีจะเปนตลาดหลักเชนเดียวกับตลาด

อเมริกา ยุโรป ญี่ปุน คือ ยุโรปตะวันออก ซึ่งประเทศเหลานี้ผูประกอบการไทยยังไมคอยไดมี

โอกาสเขาไปเจาะตลาดสวนตลาดเอเชีย-แปซิฟกก็จะมีจีน เกาหลี ไตหวัน เน่ืองจากยังเปน

ตลาดเล็กและผูบริโภคเพิ่งมีกําลังซื้อสูง ดังนั้นการเติบโตของตลาดนี้จึงมีแนวโนมจะโตไดดี

ในอนาคต 

อยางไรก็ตามผูประกอบการจะละเลยไมไดในการเตรียมการรองรับสําหรับการแขงขันในยุค

โลกไรพรมแดน คือ การเรงพัฒนาระดับสินคาใหมากย่ิงขึ้นเพื่อหนีคูแขงรายใหมและเปนการ

ขยายฐานการตลาดจากท่ีเคยมีแตตลาดระดับลางไปสูตลาดระดับบน 
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2. การวิเคราะหโครงสรางและกลไกการสงออกของรัฐและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) และผูสงออกรายใหญ (LEs) ของ
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม / อัญมณีและเครื่องประดับ 

 
 

2.1. อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 
 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ (Textile Industry)  เปนอุตสาหกรรมที่มีความเช่ือมโยงกันในหลายขั้นตอน

การผลิต  ซึ่งสามารถแบงได  ดังนี้ 

1. อุตสาหกรรมข้ันตน (Upstream)  ซึ่งมีองคประกอบ  ดังนี้ 

 อุตสาหกรรมเสนใยประดิษฐ  (Man-made Fiber)  เปนอุตสาหกรรมการผลิตที่

ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและเปนอุตสาหกรรมที่เนนการใชทุน  (Capital-Intensive) 

2. อุตสาหกรรมข้ันกลาง (Middlestream) ซึ่งมีองคประกอบ  ดังนี้ 

 อุตสาหกรรมการปนดาย/การทอผาและถักผา/การฟอก/การยอม/การพิมพ
และการตกแตงสําเร็จ เปนอุตสาหกรรมที่เหมือนอุตสาหกรรมขั้นตนในแงการใช

เทคโนโลยีขั้นสูงและเปนอุตสาหกรรมที่เนนการใชทุน  (Capital-Intensive) 

3. อุตสาหกรรมข้ันปลาย (Downstream) ซึ่งมีองคประกอบ  ดังนี้ 

 อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องนุงหมและเส้ือผาสําเร็จรูป  ซึ่งเปนอุตสาหกรรม

การผลิตท่ีใชเทคโนโลยีแบบงายๆ  ไมซ้ําซอน  และเปนอุตสาหกรรมท่ีเนนการใช

แรงงาน  (Labour-Intensive) 

 

จากการแบงกลุมอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมของไทยของสถาบันพัฒนาสามารถแบง

ออกไดเปน 2 อุตสาหกรรมหลัก ๆ  ดังนี้ 

1. อุตสาหกรรมส่ิงทอ  ประกอบดวย 

 อุตสาหกรรมเสนใย   

 อุตสาหกรรมปนดาย 

 อุตสาหกรรมทอผา 

 อุตสาหกรรมฟอกยอม 

 อุตสาหกรรมตกแตงสําเร็จ 

2. อุตสาหกรรมเครื่องนุงหม  ประกอบดวย 

 อุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป  ทั้งจากผาทอ  ผายืด  และผาถัก 

 อุตสาหกรรมเคร่ืองยกทรง  รัดทรง  และสวนประกอบ 

 อุตสาหกรรมถุงเทา  และถุงนอง 

 อุตสาหกรรมถุงมือผา 
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โดยสวนมากธุรกิจประเภทส่ิงทอจะเก่ียวกับเร่ืองผา มีทั้งผลิตเฉพาะผาท่ีสงไปเพื่อผลิตเส้ือผา

สําเร็จรูป หรือ จะผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปไปจําหนายตางประเทศโดยมีลักษณะโครงสรางการ

สงออกอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม ดังนี้ 

 

แผนภาพที่ 5.1 :   ลกัษณะโครงสรางการสงออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
 

โครงสรางธุรกจิส่ิงทอและเส้ือผาสําเร็จรูป 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ที่มา:  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ และจากการสัมภาษณเชิงลึก  

 

 

สวนใหญผูประกอบการมักจะผลิตโดยใชวัตถุดิบท้ังในประเทศและตางประเทศ ขึ้นอยูกับราคา

ของวัตถุดิบ ณ ชวงเวลาน้ัน แตวัตถุดิบจากตางประเทศ คุณภาพของวัตถุดิบไมสามารถเทียบกับ

คุณภาพของวัตถุดิบภายในประเทศได  
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แผนภาพที่ 5.2 :   โครงสรางการสงออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
 

โครงสรางการสงออกอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 
 
การสงออกประเทศตนทาง    การนําเขาประเทศปลายทาง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

*พ้ืนที่สีเทาเปนสวนที่เก่ียวของกับผูประกอบการ SME ที่สงออก 
*ที่มาของจํานวนโรงงานผลิตรมาจาก สํานกังานบริหารธุรกิจระหวางประเทศ กรมสงเสริมสงออก 

บริษัทเรือ  

Shipping Company 
บริษัทเรือ  

Shipping Company 

S 58% M 30% L 12% 

ผูนําเขา 

Importer 

บริษัทตัวแทนนําเขาและสงออก  

Freight Forwarder / Shipping 

Agent  

โรงงานทอผา

ภายในประเทศ 

โรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป 

Sea freight  

ทาเรือตนทาง ทาเรือปลายทาง 

 Broker 

             Exporter 

ศุลกากร 

 
ศุลกากร 

 

โรงงานทอผา

ตางประเทศ 

Agent 

บริษัทตัวแทนนําเขาและสงออก  

Freight Forwarder / Shipping 

Agent  

Retailer /  

Distributor  
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แหลงเงินทุน  
 

ใชทุนสวนตัว รวมกับการกูยืมขจากสถาบันทางการเงิน เพื่อใหสภาพการเดินของเงินคลองตัว

ขึ้น  
 

ตลาดปจจุบัน  
 

การสงออกผาผืนของไทยคิดเปนรอยละ 30  ของปริมาณผาผืนที่ผลิตได การสงออกผาผืนสวน

ใหญเปนผาดิบที่ยังไมผานกระบวนการฟอกยอมพิมพตกแตงสําเร็จ เนื่องมาจากขอจํากัดใน

ดานประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมฟอกยอมฯ ของไทยการสงออกผาผืนของไทย

โดยรวมมีมูลคาลดลงทุกป แตเม่ือพิจารณาถึงตลาดสงออกหลักแลวพบวา การลดลงของ

มูลคาการสงออกไมไดลดลงทุกตลาด แตตลาดหลักของไทยลดลงเน่ืองจากตองการผาผืน

คุณภาพดีที่มีราคาสูง สวนผาทอคุณภาพตํ่า มูลคาการสงออกลดลงทุกตลาด และมีแนวโนม

ลดลงเร่ือยๆ ถาอุตสาหกรรมทอผาและถักผาของไทยไมมีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

คูแขงที่สําคัญของไทย ไดแก จีน เกาหลีใต เวียดนาม อินโดนีเซีย และฮองกง  
 

ผลจากการศึกษานั้นพบวาสวนใหญผูประกอบการเนนการผลิตเพื่อสงออกไปยังตลาด

ตางประเทศเปนหลัก แตบางผูประกอบการจะเนนสงภายในประเทศโดยเทียบเปนอัตราสวนจะ

มากกวาเพียงเล็กนอย เนื่องจากการสงออกตางประเทศน้ันมีคูแขงทางการคามาก และคูแขง

สามารถผลิตไดในราคาที่ถูกกวา ทําใหไมสามารถสูราคาของคูแขงได และเนื่องจากปญหาของ

คาเงินบาทที่ไมแนนอนและแข็งตัว ทําใหการนําเขาวัตถุดิบมีราคาท่ีถูก จึงทําใหราคาที่

จําหนายสินคาในประเทศสามารถแขงขันได  
 

ระบบการจัดการและรวบรวมสินคา  
 

โดยสวนมากจะเปนการทําตาม Order ไมมีการ Stock โดยหลังจากท่ีรับออเดอรมา จะทําการ 

planning และส่ังอุปกรณ หลังจากนั้นจะดําเนินการลงมือตัด และนําไปทําตามขบวนการ 
 

ชองทางการจัดจําหนาย  
 

โดยสวนมาก จะผลิตตาม Order แตบางผูประกอบการที่จําหนายเส้ือผาสําเร็จรูปที่ ใบหยก

ทาวเวอร กลุมน้ีจะมีหนารานเปนของตนเอง โดยมากจะเปนลูกคาตางชาติมาดูสินคา เพื่อซ้ือ

และจะใหทางรานคาเหลานี้จัดสงสินคาไปใหยังประเทศปลายทาง  
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การขนสง  
 

โดยมากเม่ือผลิตเสร็จจะขนสงโดยรถบรรทุก และสงเขาตู Container แลว ship ลงเรือ เปนการ

ทํา FOB (Free on Board) เปนการตกลงระหวางผูซื้อ ผูขายวาเปนการสงมอบสินคาที่ทาเรือ

เมืองไทย  โดยที่ ผูซื้อเปนผูจัดการ จะเปนกําหนดวาจะลงทาเรือวันไหน แตอีกแงของ

ผูประกอบการรายยอยตาม ใบหยกทาวเวอร จางรถสองแถว หรือ รถ  6  ลอ จางขนไปท่ี 

Cargo  จากนั้น Cargo จะดําเนินการในเร่ืองเอกสาร และสามารถ Packing อีกรอบเพื่อใหใส 

Container ไดเต็มจํานวนจัดสงใหลูกคาตางชาติเอง 
 

เครือขายทางการคา  
 

โดยมากจะเปน Broker หรือ Agent ในประเทศนั้นๆ 
 

ปญหาและอุปสรรค  
 

ผาฝาย :  ขาดเงินทุนในการผลิตสินคา เพราะวัตถุดิบตนทุนสูงเพราะใชวัตถุดิบอยางดีแต

คูแขงในประเทศ ไมเนนคุณภาพ วัตถุดิบตนทุนตํ่า จึงแยงตลาดโดยการใชราคาที่ตํ่ากวาซ่ึงใน

ตลาดตางประเทศ คูแขงคือ อินโดนีเซีย ผาฝายราคาถูกมาก  นอกจากนี้ปญหาและอุปสรรค

ตางๆ ที่ทางผูประกอบการประสบมี ดังนี้ 

 เงินทุนในการขยายโรงงาน เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตตาม Order ลูกคาได 

 การควบคุมคุณภาพของการตัดเย็บ 

 รัฐบาลไมสนับสนุน 

 เร่ืองของการเก็บภาษี 

 เร่ืองความรู ความชํานาญในการสงออก 

 คาเงินบาท เพราะถาคาเงินบาทแข็ง นั้น จะทําใหราคาที่เรา Quote ไวแลวนั้นทําใหได

เงินบาทนอยลง ขาดทุนจากการประเมินราคา 

 เร่ืองของการแขงขันกับตางประเทศ ในเร่ืองของ MPB เปนเร่ืองของการกีดกันทาง

การคาท่ีไมใชภาษี เชน บางประเทศได GFP เปนการไดสวนลด บางประเทศไมได ใน

เร่ืองของการ anti dumping, Quota เชน ถาเราสงสินคาเขาไปมากเกินกวาจนทําให

ผูผลิตในประเทศเกิดภาวะการขาดทุน ทางประเทศน้ันๆก็จะออกมาตรการเพื่อปองการ

ไมใหเกิดการทุนตลาด นอกจากนี้ยังมีมาตรการในเร่ืองของภาษีคือวาบางประเทศให

สิทธิพิเศษในการคิดภาษีตํ่าในการนําเขา 

 เร่ืองของคาแรงขั้นตํ่า ของไทยแพงเพราะ ความไมนิ่งทางการเมือง 

 ความชวยเหลือ นโยบายของรัฐฯ ถานโยบายของรัฐเอื้อ ตอการทํา FTA (เร่ืองของการ

ตกลงทางเศรษฐกิจระหวางทวิภาคีระหวางประเทศ หรือกลุมตอกลุม)ภาษีนําเขา

อเมริกาจะอยูประมาณ 20-25% แตถามีการตกลง FTA จะลดลงเหลือ 0% 
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 เงินทุนคอนขางขอยาก การตลาดในตางประเทศยาก เนื่องจากไมเขาใจในวัฒนธรรม 

ภาษา 
 

ความไดเปรียบ / เสียเปรียบ  
 

 SMEs เสียเปรียบในดานขาดความรู ความเขาใจเร่ือง วัฒนธรรมการบริโภคผาของ

ตางชาติซึ่งสําคัญมาก  

 SMEs สวนใหญจะขาดรูความเขาใจ ในการทําเอกสารบัญชี เงินทุน ในการขยาย

โรงงานผลิต SME ขออนุมัติเงินลงทุนกับธนาคารคอนขางยาก 

 ธุรกิจขนาดใหญมีการลงทุนสูง ฉนั้นการปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรท่ีมีการลงทุนสูงเพื่อมาใช

แทนคนน้ันสามารถทําได และยังมีในเร่ืองจาก Productivity ที่สูงกวา มาก 

 จัดการมาอยางตอเน่ืองไดเปรียบเร่ือง ธุรกิจระยะส้ัน มีความคลองตัว บริหารจัดการ

งายกวา 

 ขอไดเปรียบของ SMEs นั้นมีนอย แตถาทําแบบ Small Lot จะทําไดดีกวาโรงงานใหญ 

ซึ่งแตกตางจากโรงงานขนาดใหญที่ไมสามารถผลิตสินคาจํานวนนอยๆ ได 

 SMEไดเปรียบ สามารถเจาะตลาดลูกคาท่ีเปนกลุมเล็กไดดีกวา 

 ตนทุนการผลิตนั้น ทาง LEs ไดเปรียบกวา SMEs เชน ถาเวลาผลิตสินคา 1,000 ชิ้นจะ

ใชตนทุนที่ตํ่ากวาผลิต 100 ชิ้น 
 

ในอนาคตนั้นไทยไมนาจะสูเวียดนามไดทั้งในดานแรงงาน และความอดทนของคนไทยมี

วัฒนธรรมเกาๆที่ไมใหความรวมมือ ไมกระตือรือรน 
 

ศักยภาพและความตองการการสงออก  
 

ศักยภาพและความสามารถในการสงออกของผูประกอบการในปจจุบันนั้น มีแนวโนมหรือ

ความเปนไปไดที่จะขยายตลาดการสงออกนอยมากและลดนอยลงทุกวัน   เน่ืองดวยวิสัยทัศน

การบริหารงานเริ่มสูคูแขงไมได  ทายาทก็ไมมีความตองการในการสานตอในกิจการ   
 

แตอยางไรก็ดี ผูประกอบการท่ียังดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมน้ี ยังมีความตองการเพิ่มและ

ขยายจํานวนลูกคาตางประเทศมากขึ้น  โดยมุงเนนกลุมเส้ือผาที่เปนแบรนดเนม เพราะจะได

สรางภาพลักษณและเพิ่มศักยภาพการทํางานของบริษัทใหเปนที่ยอมรับมากขึ้น   
 

SMEs ตองปรับเร่ืองของกลยุทธและการจัดการในการสราง Productivity ใหได และตองหา

แหลงเงินทุนนอกระบบ  เน่ืองจากทาง Bank พิจารณาอนุมัติเงินทุนยากขึ้น  ผูประกอบการ  

แตละรายตองปรับกลยุทธ การทํางานใหเขากับส่ิงแวดลอม  เชน  หาชองทางหรือการเจาะ

ตลาดเชิงรุก หรือ  พัฒนาจุดเดน เพื่อใหมีการแขงขันกับคูแขงใหไดมากที่สุด  
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SMEs มีโอกาสมากขึ้น ถามีการเปดตลาดเสรี ในสวนของแรงงานก็ตองปลอยอิสระวัฒนธรรม

ของคนวาขยันและมีฝมือหรือเปลา เชน จีน คาแรงสูงกวาคนไทย แตสามารถผลิตไดปริมาณ

และคุณภาพเยอะกวา จึงสามารถขายไดในราคาที่ถูกกวา 
 

 

 

2.2. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
 

 โดยมากไมวาจะเปนวัตถุดิบที่ใชทํา  จิวเวอร่ี หรือเครื่องประดับเงิน  จะนําเขามาจาก

ตางประเทศท้ังส้ินเน่ืองจากราคาสินคาถูกกวา จากนั้นจะนําวัตถุดิบเหลาน้ีสงใหชาวเขา ผลิต

โดยมากจะเปนเคร่ืองประดับ เน่ืองจากชาวเขามีความชํานาญในการทําเครื่องประดับเงิน แต

ถาเปนจิวเวอร่ีจะสงใหโรงงานท่ีมีความชํานาญในการผลิต จากนั้นจึงจัดสงไปยังประเทศ

ปลายทาง 
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แผนภาพที่ 5.3 :   ลกัษณะโครงสรางและความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา:  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย  

 
อุตสาหกรรมการเจียระไนอัญมณ ี

• การเจียระไนพลอย 
• การเจียระไนเพชร  

 
อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองประดับ 
 การผลิตเคร่ืองประดับแท 
 การผลิตเคร่ืองประดับเทียม  

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 

โครงสรางอุตสาหกรรม 

แหลงวัตถุดิบตางประเทศ การทําเหมืองอัญมณี 

การเผา/หุงพลอย 

รานคาภายในประเทศ ผูสงออก 

ตลาดภายในประเทศ 

รอยละ 20  

ตลาดตางประเทศ 

รอยละ 80  
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แผนภาพที่ 5.4 :   ลกัษณะโครงสรางอุตสาหกรรมสงออกอัญมณีและเครื่องประดับ  
 

 การสงออกประเทศตนทาง                                                                    การนําเขาประเทศปลายทาง 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

*พ้ืนที่สีเทาคือสวนที่เก่ียวของกับผูประกอบการ SME ที่สงออก 
 

ที่มา:  ของจํานวนผูประกอบการมาจาก สํานักงานบริหารธุรกิจระหวางประเทศ กรมสงเสริมสงออก  

โรงงานวัตถุดิบ 

Agent 

 Door to Door   Service 

S 65% M 26% L 9% 

ชุมชนทองถิ่น / 
โรงงานผลิต 

ผูประกอบการ 
Exporter 

Air Freight 

ทาเรือ/ทาอากาศยาน ตนทาง ทาเรือ/ทาอากาศยานปลายทาง 

ผูนําเขา 

Importer 

ศุลกากร 

 
ศุลกากร 

 

Speed Post 

DHL, Fedex, ETC 

บริษัทตัวแทนนําเขาและสงออก  
Freight Forwarder / Shipping 

Agent  

บริษัทตัวแทนนําเขาและสงออก  
Freight Forwarder / Shipping 

Agent  

Retailer /  

Distributor  
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ที่มา : กระทรวงพาณิชย  

 

แหลงเงินทุน  
 

โดยสวนมากจะเปนเงินทุนของตัวเอง รวมกับการกูสถาบันการเงิน  
 

ตลาดปจจุบัน  
 

ถาเปนเคร่ืองประดับเงิน โดยสวนมากจะสงออกตางประเทศเกือบทั้งหมดเนื่องจากถาเทียบราคา

สินคาในประเทศ ราคาแตกตางกันมาก ทั้งในดานของวัตถุดิบที่ใชในการผลิต แตถาเปนจิวเวอรร่ี 

จะมีการสงจําหนายในประเทศ บาง แตหลักๆ จะถูกสงไปขายที่ตลาดตางประเทศ  โดยสงไปทํา

ตลาดที่ อเมริกา ญี่ปุน และประเทศทางแถบยุโรป  
 

ระบบการจัดการ / การรวบรวมสินคา 
 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมน้ี มีมูลคาการผลิตสูงมาก จึงจะไมมีการ  Stock เลย จะผลิตตาม Order 

เทานั้น  

 
 
 

ประเทศคูคาสําคัญ ระเบียบการนําเขาสินคา 

สหรัฐอเมริกา  ทองคํา เงิน ทองคําขาว และโลหะผสมนําเข าต องมีการประทับตรา

เคร่ืองหมายหรือป ดฉลาก (Marking and Labeling Requirement) 

เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของเนื้อโลหะและมูลคานําเข า 

 เคร่ืองประดับแท และเครื่องประดับเทียมนําเข าต องมีเคร่ืองหมาย

รับรองคุณภาพหรือป ดฉลากเพ่ือแสดงความบริสุทธิ์ของเนื้อโลหะ 

 ไข มุกนําเข าต องผ านการตรวจสอบและคัดแยกว าเป นไข มุกธรรมชาติ

หรือไข มุกเล้ียงเพ่ือเป นข อมูลสําหรับการจัดเก็บภาษีศุลกากร 

 สหรัฐฯ ห ามนําเข าพลอยท่ีผ านการอาบรังสี ยกเว นกรณีที่ได รับ

อนุญาตจาก Nuclear Regulator Commission และต องเป ดเผย       

ข อมูลที่ถูกตองกับผูบริโภค 
 

ญี่ปุน  ญี่ปุ นห ามนําเข าเหรียญโลหะปลอม รวมทั้งอัญมณีและเคร่ืองประดับ

ทีมีการละเมิดเคร่ืองหมายการคาและลิขสิทธิ์ 
 

สหภาพยุโรป  EU หามนําเข าเคร่ืองประดับที่มีนิเกิลเป นสวนผสมในสัดสวนสูงกว า 

รอยละ 0.05 
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ชองทางการจัดจําหนายของสินคา 
 

สวนมากผูประกอบการนิยมใชวิธีออกงาน Fair เพ่ือใหลูกคามาชมสินคาเพื่อซ้ือสินคาไปขายตอ

ดังแสดงในโครงสรางชองทางการจัดจําหนายของสินคาทั้งภายในและตางประเทศในธุรกิจ

อัญมณีและเครื่องประดับ 

 

แผนภาพที่ 5.5 :   โครงสรางชองทางการจัดจําหนายของสินคาทั้งภายในและตางประเทศในธุรกิจอัญมณี 
                       และเครื่องประดับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ที่มา:  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  

วัตถุดิบ 

• ทองคํา เงิน 

• พลอยสี 

• แรพิเศษ 

เชน 

คริสตัลตางๆ 

ทําตัวอยาง แปรรูป 

• หลอ 

• ทุบ 

• ตัดแตง 

• ประกอบตัวเรือน 

 

การออกแบบ 
แตละช้ินสวน 

หลอขึ้นรูป 

ผลิตจริง 

แนวโนมแฟช่ัน
และกระแส
ความนิยม 

ภายในประเทศ 

ขายสงรายใหญ 

(Wholes Sales)  

ขายตรง 

(Direct Sales)  

ขายผานหนารานเอง 

ตางประเทศ 

ขายผานหุนสวน 

ธุรกิจ  

ขายสงรายใหญ  

ต้ังตัวแทนจําหนาย  

ต้ังรานคาเอง 
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การขนสง  
 

เน่ืองจากสินคามีมูลคาสูงมาก ทําใหการขนสงจะใช Air Freight เนื่องจากมีความปลอดภัยสูง

กวา โดยถา Order จํานวนมากจะใช  Freight Forwarder เปนผูสง หากเปนสินคาจํานวนนอย 

และผูประกอบการเปนรายเล็ก จะใชวิธีการสงจะกลายเปนการสงออกอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช 

บริษัทยขนสง  อาทิ  DHL หรือ Federal Express  เปนตน โดยสงใหถึงมือลูกคาโดยตรง  
 

เครือขายทางการคา  
 

โดยสวนมากจะมาจากลูกคารายเกา แตในสวนของเครือขายไมคอยมี เน่ืองจากโดยมากใชวิธีการ

เจาะตลาดเอง ตาม งาน Fair ตางๆ ภายในประเทศ 
 

ปญหาและอุปสรรค  
 

 ชางฝมือเหลือนอย เพราะเดินทางไปทํางานที่ตางประเทศ เน่ืองจากคาแรงสูงกวาในไทย 

 ยังไมได BOI ทําใหยังไมไดรับการยกเวนภาษี เน่ืองจากทุนจดทะเบียนตํ่า 

 ไมสามารถส่ังวัตถุดิบไดโดยตรง ตองผาน Broker ซึ่งทําใหตนทุนสูง 

 หนวยงานของรัฐไมคอยสงเสริม หรือลาชามาก ตองชวยเหลือตัวเองทุกดาน 

 ธุรกิจขนาดเล็ก มีปญหาเร่ืองคาเงิน 

 ฝมือคนไทยยังสูตางประเทศไมได 

 ราคาคาแรงสูเมืองจีน ประเทศไทยแพงกวา 
 

ความไดเปรียบ / เสียเปรียบ 
  

 เงินทุนนอยทําให Cash Flow ไมคลองตัว  

 การเจาะตลาดตางประเทศ ตองใชความรูและเงินทุนสูง ทําใหไมสามารถแขงขันกับ 

ผูประกอบการรายใหญ (LEs) ได 

 ไมสามารถส่ังวัตถุดิบเองไดโดยตรง ซึ่งในไทยผูผลิตรายใหญก็คือ ผูนําเขาวัตถุดิบรายใหญ 

 ความนาเชื่อถือของธุรกิจขนาดใหญมีมากกวา 

 ผูประกอบการรายใหญ (LEs) มีความไดเปรียบมากกวาทางดานความพรอมทางตลาด 

โอกาสในการเจรจาตอรองลูกคา 
 

ศักยภาพและความตองการขนสง 
 

งาน Hand made เปนงานที่ขายคุณภาพ ทําใหคูแขงไมสามารถแขงขันเร่ืองนี้ได แตแขงขันดาน

ราคาแทน  ในปจจุบันการสงออกไปยังตลาดอเมริกา ติดปญหาเร่ือง GSP (ภาษีขาเขา) ที่เวลา

เราสงของออกไปขายตางประเทศนั้น ทางผูรับสินคาที่อยูปลายทาง (ประเทศอเมริกา) จะตองเสีย

ภาษีขาเขาเพิ่มอีก 0.5% ทําใหเกิดอุปสรรคในการสงออกไปยังอเมริกาที่ตองเสียคาตนทุนเพิ่มใน

การรับสินคาจากเมืองไทย 
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3. สรุปปญหาและความตองการดานการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม / 
อัญมณีและเครื่องประดับ 

 

3.1. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม 
 

ปญหาและอุปสรรค   
   

1). ประสิทธิภาพการผลิตตํ่า: เคร่ืองจักรเกา ขาดบุคลากรท่ีมีทักษะ ขาดความเช่ือมโยงใน

อุตสาหกรรม  

2). ตนทุนการผลิตสูง: คาแรงสูงขึ้น ปญหาดานโครงสรางภาษี คาขนสงระวางเรือสูง       

คาสาธารณูปโภค (น้ํา ไฟฟามีราคาแพงกวาคูแขงใกลเคียง)  

3). ตลาดและการสงออกจํากัด: ขาดการทําตลาดเชิงรุก สวนใหญผลิตตามคําส่ังซื้อหรือรอ

ลูกคามาติดตอขาดการพัฒนารูปแบบของสินคา และสินคาไมหลากหลาย ไมมีตรา

สินคาเปนของตนเอง ไมมีเครือขายตัวแทนจําหนายใน ตางประเทศ รับจางผลิตซึ่งมี

กําไรต่ํา ระบบการขายผาน E-commerce ยังไมแพรหลาย ระบบขอมูลขาวสารในทุก

ขั้นตอนของอุตสาหกรรมยังไมมี ประสิทธิภาพ การคาเสรีมีการแขงขันและใชมาตรการ

รุนแรงมากขึ้น: การคาส่ิงทอของโลกจะเปนไปโดยเสรีจะมีการแขงขันท่ีรุนแรงมากขึ้น

ประเทศผูนําเขา ใชมาตรการ กีดกันการนําเขามากข้ึน Rule of Origin/ มาตรฐาน

แรงงาน SA8000(สหรัฐ) พิทักษส่ิงแวดลอม(สหภาพยุโรป)ตอบโตการทุมตลาด 

(AD/CVD) ประเทศผูนําเขามีนโยบายรวมกลุมคาขายกันเองใหสิทธิพิเศษตอกันมากขึ้น

ทั้งสหรัฐฯและสหภาพยุโรป   

4). การสงเสริมและการลงทุนพัฒนามีนอยมาก: การลงทุนจากตางประเทศยังมีนอย ขาด

เครือขายและศูนยขอมูลส่ิงทอที่มีประสิทธิภาพ การสงเสริม การวิจัย และพัฒนา

อุตสาหกรรมส่ิงทอยังไมเพียงพอ ขาดการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพ

และรูปแบบใหมีความหลากหลาย  

5). การปรับตัวเขาสูระบบหวงโซอุปทาน (supply chain) ยังไมทัน การขาดการเช่ือมโยง

ระหวางอุตสาหกรรมส่ิงทอไทยในเรื่องวัตถุดิบ ภายในประเทศ ต้ังแตตนน้ําถึงปลายนํ้า  

6). ประสิทธิภาพการผลิตตํ่าไมสามารถพัฒนาสินคาคุณภาพดีราคาสูงสูตลาดโลกได   

7). ตนทุนการผลิตสูงเม่ือเทียบกับประเทศคูแขงใหมๆ  เชน จีน เวียดนาม   

8). การลงทุนในการทําวิจัยและพัฒนานอยทําใหไมสามารถผลิตสินคาชนิดใหมๆ  ได  
 

นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวาปญหาและความตองการของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (SMEs) นั้นสามารถวิเคราะหและประมวลไดจากการแขงขันในตลาดโลก ดังนี้ 
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ตลาดที่มีศักยภาพ : สเปน อินเดีย จีน  
 

ตลาดหลักของไทย ไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน สหราชอาณาจักร เยอรมนี ฮองกงและสหรัฐ

อาหรับเอมิเรสต  ทั้งนี้อาจแบงตลาดสงออกสินคาส่ิงทอไทยได 2 ลักษณะคือ 
 

 ตลาดในขอตกลง คือ ตลาดที่มีการจํากัดปริมาณนําเขา (โควตา) ไดแก สหรัฐอเมริกา 

สหภาพยุโรป และแคนาดา คิดเปนสัดสวนรอยละ 79 ของการสงออกส่ิงทอของไทย

ทั้งหมด สหรัฐเปนตลาดใหญที่สุดมีสัดสวนรอยละ 38 

 ตลาดนอกขอตกลง คือตลาดที่ไมมีขอตกลงกับไทยสามารถสงออกไดเสรีไมจํากัดการ

นําเขา คิดเปนอัตราสวนรอยละ 21 ตลาดท่ีสําคัญคือ ญี่ปุน ฮองกง สหรัฐอาหรับ         

อิมิเรตสและซาอุดิอาราเบีย  
   

การนําเขาและการสงออก  
    

มีการนําเขาเคร่ืองทอผาเพิ่มขึ้นทุกป สวนการนําเขาผาทอและผาถัก มีการนําเขาเพิ่มขึ้นเชนกัน 

โดยนําเขาผาฝายจากตลาดจีนมากท่ีสุด รองลงมาคือญี่ปุนและฮองกง สวนผาใยสังเคราะห

นําเขาจากตลาดไตหวันมากท่ีสุด รองลงมาไดแก จีน และเกาหลีใต การสงออกผาฝาย ผาใย 

เม่ือพิจารณาถึงปริมาณความตองการผาถักพบวา ผาถักยังมีปริมาณความตองการท่ีมากกวา

ปริมาณการผลิต สาเหตุที่ผูประกอบการยังไมขยายการผลิตเนื่องจากการลงทุนสรางโรงงาน

ใหมหรือการขยายกําลังการผลิตตอง อาศัยเงินทุน จํานวนมาก และปริมาณความตองการยัง

ไมมากพอท่ีจะจูงใจใหผูประกอบการลงทุนขยายกําลังการผลิตเพื่อรองรับความ ตองการ 

สวนเกินนี้  
   

ประเทศคูแขง  
 

ปากีสถาน  
   

 ผลจากการท่ีสหรัฐฯและสหภาพยุโรปใหสิทธิพิเศษเนื่องจากปากีสถานใหความรวมมือ

ในกรณี กอการรายในสหรัฐฯ ทําใหการสงออกส่ิงทอขยายตัว ในบางประเภท และ 

อนาคตอาจไมขยายตัวมากนัก เนื่องจากมีปญหาอื่น เชน คาเงินรูเปยแข็ง ลูกคาไม

ม่ันใจในสถานการณในประเทศ  

  
 ศรีลังกา  

   

 การสงออกไปตลาดสหรัฐฯลดลง หลัง 11 กันยายน 2001 และการสงออกไปยุโรปไมดี

นัก ถึงแมวาจะไมมีโควตาก็ตาม  

 อนาคตไมสดใสนัก และ เกรงวาจะเสียตลาดใหกลุมประเทศอื่นที่ไดรับสิทธิพิเศษ   
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บังคลาเทศ  
 

 การสงออกไปสหรัฐฯและสหภาพยุโรปลดลง เน่ืองจากขอตกลงระหวางทั้งสองประเทศ

กับปากีสถาน  

 การสงออกขึ้นกับสหรัฐฯ ถึงกวา 50 % ในป ค.ศ.2001 มีโรงงานปดไปกวา 100 โรง  

ปลดคนงานกวา 30,000 คน  
   

เวียดนาม  
 

 การสงออกทั่วๆ ไป ลดลง 

 ขอตกลงกับสหรัฐฯ และ สหภาพยุโรป คาดวาจะทําใหการสงออกขยายตัว 

 VINATEX หนวยงานของรัฐเปดสํานักงานในนิวยอรค และ จะเปดในลอสแองเจอลีส จะ

ชวยใหการสงออกขยายตัว และ ชวยใหการลงทุนเพิ่มขึ้น 
    

 อินโดนีเซีย  
 

 การสงออกลดลง เพราะคาเงินรูเปยแข็ง สถานะการณทางการเมือง และ ตนทุนการ

ผลิตสูงขึ้น อาจตองลดคนงานถึง 100,000 คน  
 

 จีน  
 

 การผลิตเพิ่มเพื่อปอนตลาดในประเทศ 

 การสงออกขยายตัว แตในอัตราท่ีตํ่ากวาเดิม ต้ังเปาสงออกวาจะขยายเพียง 3 % ในป 

ค.ศ.2001 

 ผลจากการเปนสมาชิก WTO การสงออกจะขยายตัว คาดวาจะครองสัดสวนประมาณ 

50% ของตลาดโลก และ ตลาดจะเปดกวางขึ้น โดยตองลดภาษีนําเขาจาก 15% เปน

10% ซึ่งในขณะเดียวกันทําใหตนทุนวัตถุดิบนําเขาลดลงดวย   
  

อนาคตอุตสาหกรรมส่ิงทอและเส้ือผาเครื่องนุงหมไทยในตลาดโลก   
 

อนาคตอุตสาหกรรมส่ิงทอและเส้ือผาเคร่ืองนุงหมไทยจะเปนอยางไรขึ้นกับ  
   
ปจจัยภายใน 

    

ภาครัฐ 
  

 ในสวนของกรมสงเสริมการสงออก นโยบาย พัฒนาและสงเสริมการสงออก 

 กิจกรรม ดานพัฒนาผูสงออกท้ังระดับเร่ิมตน และ ระดับที่สงออกอยูแลว พัฒนาสินคา

และการผลิตเพื่อตลาดสงออก พัฒนาการตลาดตางประเทศ ไดแก ขอมูลการตลาด จัด

สัมมนาอบรม การติดตอนัดหมายลูกคา การใหคําแนะนําปรึกษา กิจกรรมตลาดใหม 
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กิจกรรมงานแสดงสินคาทั้งในประเทศและตางประเทศ การทําธุรกิจ E-commerce การ

สรางแบรนด การประชาสัมพันธ เชน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเคร่ืองนุงหม การ

พัฒนาผาผืน การเช่ือมโยงผูผลิตเคร่ืองนุงหม กับ นักออกแบบ กับผูผลิตวัตถุดิบ   
    

 ภาคเอกชน    
 

ความตองการของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  คือ  การปรับตัว

เพื่อเตรียมรับสถานการณในอนาคต ดานการผลิต การจัดการ การตลาด ความยืดหยุน       

การพัฒนา ดังนี้ 
 

จุดแข็ง   
 

 มีการผลิตครบวงจร ต้ังแต ตนน้ํา กลางน้ํา ถึง ปลายน้ํา 

 มีการรวมกลุมสมาคมเขมแข็ง 

 มีประสบการณกวา 30 ป 

 สินคาเปนที่ยอมรับในตลาดโลก 

 แรงงานเพียงพอและฝกงาย 

 ตลาดภายในใหญพอ 

 การบริหารโควตามีประสิทธิภาพ 

 รัฐบาลมีเสถียรภาพเปนที่ม่ันใจของนักลงทุน 

 ภาครัฐและเอกชนรวมมือใกลชิด 

 ที่ต้ังของประเทศเปนศูนยกลางในเอเซีย    
       

จุดออน    
       

 ประสิทธิภาพการผลิตตํ่ากวามาตรฐาน 

 การพัฒนาวัตถุดิบจํากัด 

 ขาดบุคคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน เชน วิศวกร นักออกแบบ Merchandiser 

 คาจางแรงงานสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

 โครงสรางภาษีนําเขาวัตถุดิบสูง ไมเอื้ออํานวยตอการแขงขัน 

 ระบบสถาบันการเงินยังไมมีประสิทธิภาพ 

 ระบบราชการบางสวนลาชา 

 การลงทุนจากตางประเทศมีนอย    
       

ส่ิงที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต    
       

 การแขงขันรุนแรงขึ้น  

 สินคามีแนวโนมราคาตํ่าลง เน่ืองจากผูซื้อมีแหลงเลือกซื้อมากขึ้น 

 ประเทศที่ผลิตวัตถุดิบไดเองจะไดเปรียบ เพราะตนทุนการผลิตตํ่า 
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 ผูนําดานตลาดแฟชั่นจะครองตลาด 

 กิจการท่ีปรับตัวไมไดจะเลิกกิจการ 

 ประเทศผูนําเขาจะใชมาตรการตางๆแทนที่โควตา ซึ่งมาตรการดังกลาวยอมรับใน WTO 

อาทิ มาตรการตอบโตการทุมตลาด มาตรฐานแรงงาน มาตรการดานส่ิงแวดลอม หรือ 

มาตรการเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจในประเทศตนเอง เชน คุมครองอุตสาหกรรมตน

น้ํา หรือ ปองกันยาเสพยติด เปนตน 

 นโยบายการจัดซื้อของผูนําเขารายใหญเปล่ียนไป เชน ลดจํานวนประเทศท่ีส่ังซื้อลง 

เลือกประเทศที่สถานการณม่ันคง ใหความสําคัญกับผูผลิตเปนรายๆ  TOTAL COST 

RELIABILITY QUICK RESPONSE    
     

แนวทางของประเทศไทยในอนาคต    
    

การพัฒนาจาก OEM เปน ODM โดยมุงเนนการพัฒนา ดังนี้ 
 

 เพิ่มมูลคาในสินคาดวยการออกแบบ 

 ลดตนทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ 

 ยืดหยุน 

 สราง SUPPLY CHAIN 

 เนนการตลาดเชิงรุกมากกวาเชิงรับ 

 พัฒนาบุคคลากร 
 

การพัฒนา BRAND 
 สรางมูลคาเพิ่ม 

 ไมตองรอคําส่ังซื้อจากผูนําเขา ไมตองถูกกดราคา แตตองรูจักผูบริโภคเปนอยางดี 

 การสรางแบรนด 

 การรักษาแบรนด 
 

 

ความตองการทางดานการเช่ือมโยงเครือขายและ TRADERS 
 

 ผูประสานเชื่อมโยง    
       

โอกาสใหม     
       

เนนการพัฒนาสินคา ดวย INNOVATION อาทิ FUNCTIONAL CLOTHING เคร่ืองนุงหมไมได

มีแตแฟช่ัน  ประโยชนใชสอยเฉพาะดานซ่ึงใชเทคโนโลยีที่พัฒนาใหมๆขึ้นมาตลอดเวลา และ 

นํามาผสมกับแฟชั่น พัฒนาทั้งดาน 
 

 วัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต การออกแบบ 
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 เคร่ืองจักร เดิมประเทศพัฒนาแลว ผลิตและสงออก ขณะน้ี ประเทศในเอเซีย เร่ิมผลิต

เคร่ืองจักรและสงออก ไดแก ไตหวัน เกาหลี จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ขายทั้งในเอเซีย 

ยุโรป และ สหรัฐฯ 
 

ตลาดใหม 
 

 ประเทศใหม นอกเหนือจากประเทศเดิมที่เปนตลาดหลัก เชน ตะวันออกกลาง 

 ลูกคาใหม กลุมกําลังซ้ือสูง ( จากตลาดระดับลาง เปนตลาดระดับสูง ), NICHE 

MARKET  
 

ความตองการของผูประกอบการในแนวทางการแกไข (เส้ือผาและส่ิงทอ )  
   

1). มุงผลิตสินคาที่มีความไดเปรียบ 

2). เพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต 

3). พัฒนาตลาดเชิงรุก 

4). สรางความเชื่อมโยงในอุตสาหกรรม 

5). ขยายขอบการคาในเอเชียและในประเทศ 

6). เตรียมพรอมเร่ืองมาตรฐานสากล 

7). เนนการผลิตส่ิงทอท่ีมีมูลคาเพิ่ม  

8). มุงผลิตสินคาที่มีความไดเปรียบ:ศึกษาสถานภาพการผลิตของสินคาส่ิงทอไทยในเชิง

เปรียบเทียบกันคูแขง คัดเลือก สินคา ไทยที่ศักยภาพในการผลิตเหนือคูแขงและสงเสริม

เปน Package  

9). เพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต:สนับสนุนการเปล่ียนเคร่ืองจักรและปรับปรุง

เ ท ค โ น โ ล ยี ใ ห ทั น ส มั ย  ป รั บป รุ ง โ ร ง ง า น  ( Reengineering ห รื อContinuous 

improvement) 

10). เพ่ือลดคาใชจายในการผลิตและการจัดการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทั้งใน เชิงปริมาณ

และคุณภาพ ปรับลดภาษีวัตถุดิบ ลดตนทุนพลังงาน คาขนสงและโทรคมนาคมท่ี

แขงขันได สงเสริมการคาและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน 

11). พัฒนาตลาดในเชิงรุก:สงเสริมการสรางตราสินคาในภูมิภาคสรางเครือขายและตัวแทน

จําหนายใน ตางประเทศ สงเสริมการทําธุรกิจ E-commerce สงเสริมการออกแบบและ

จัดต้ัง Fashion House สงเสริมการตลาดสําหรับผูประกอบการรายยอย สงเสริมการ

สงออกไปตลาดใหม สรางระบบฐานขอมูลการตลาดเพื่อวิเคราะหคูแขงขันสงเสริมการ

สรางภาพลักษณใหประเทศไทย เปนศูนยกลางการผลิตเคร่ืองนุงหมในภูมิภาค สงเสริม

การสงออกผาผืน สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑไหม 

12). สรางความเชื่อมโยงในอุตสาหกรรม: จัดทําระบบขอมูลการผลิตและความตองการ

วัตถุดิบ พัฒนาระบบ Supply chain managementในอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม 

สงเสริมการใหวัตถุดิบภายในประเทศ สงเสริมใหมีการลงทุนในอุตสาหกรรมสนับสนุน  
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13). ขยายขอบเขตการคาในเอเชียและในประเทศ: รวมกลุมในเอเชียเพื่อรวมมือดานการคา

ส่ิงทอ จัดใหมีมาตรการสงเสริมการคาและการลงทุนระหวางกัน เพิ่มอัตราการบริโภค

ตอหัวของคนไทย  

14). เตรียมความพรอมเรื่องมาตรฐานสากล: สงเสริมเขาสู ISO9000 ISO14000 SA8000 

สรางความเชื่อม่ันในมาตรฐานการผลิตของไทย  

15). เนนการผลิตส่ิงทอท่ีมีมูลคาเพ่ิม: พัฒนาส่ิงทอที่มีความตองการและมูลคาเพ่ิมใน

ตลาดโลก  
 

3.2. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
 

ปญหาและความตองการของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) นั้น

สามารถวิเคราะหและประมวลไดจากการแขงขันในตลาดโลก ดังนี้ 
 

คูแขงสําคัญในตลาดโลก 
 

อินเดีย 
 

อินเดียเปนศูนยกลางการเจียระไนเพชรขนาดเล็กที่สําคัญของโลก มีแหลงเจียระไนอยูที่เมือง

สุราษฐ  ในรัฐคุชราช ขณะเดียวกัน อินเดียยังเปนแหลงผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับที่มี

ชื่อเสียง อัญมณีและเครื่องประดับเปนสินคาสงออกสําคัญติดอันดับ 1 ใน 5 ของอินเดีย ดวย

มูลคาสงออกราว 8,000 ลานดอลลารสหรัฐตอปหรือราวรอยละ 15 ของมูลคาสงออกรวม 

อัญมณีและเครื่องประดับสําคัญที่สงออก คือ เพชรเจียระไนขนาดเล็ก(ขนาดตํ่ากวา 0.10 

กะรัต) มีมูลคาสงออกปละกวา 6,000 ลานดอลลารสหรัฐ ตลาด  สงออกสําคัญ ไดแก

สหรัฐอเมริกา ฮองกง เบลเยียม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ญี่ปุน และอิสราเอล เปนตน  ทั้งนี้         

ปจจัยสนับสนุนสําคัญที่ส งผลใหอินเดียกาวขึ้นมาเปนผู ผลิตและผู ส งออกอัญมณีและ

เคร่ืองประดับรายใหญของโลก ไดแก 

 อินเดียมีแรงงานจํานวนมากและคาจางแรงงานอยูในระดับคอนขางตํ่า 

 อินเดียสามารถเขาถึงแหลงเพชรดิบไดงาย เน่ืองจากบริษัท De Beers จํากัด ซึ่งเปน 

ผูผลิตเพชรและเคร่ืองประดับเพชรรายใหญของโลก ต้ังสาขาอยูในอินเดียถึง 7 แหง 

 ผูประกอบการในอินเดียใชเทคโนโลยีระดับสูงในการผลิต เชน การใชแสงเลเซอรในการ

เจียระไนอัญมณี และมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชเพ่ือพัฒนา สินคาอยาง

สมํ่าเสมอ เนื่องจากอินเดียเปนแหลงผลิตซอฟตแวรและเทคโนโลยีที่สําคัญแหงหน่ึงของ

โลก 

 รัฐบาลอินเดียมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอยางจริงจัง 

อาทิ การใหสิทธิประโยชนแกผูผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับท่ีต้ังโรงงานอยูในเขต 

Export Processing Zone จํานวน 7 แหงทั่วประเทศ โดยการยกเวนภาษีเงินได 
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นิติบุคคลเปนเวลา 10 ป รวมทั้งยกเวนภาษีนําเขาวัตถุดิบอัญมณีและเครื่องจักรสําหรับ

ผลิตสินคาสงออก   เปนตน 

 บุคลากรของอินเดียมี ทักษะและความคิดสรางสรรค ในการออกแบบอัญมณีและ

เคร่ืองประดับทัดเทียมกับคูแขงสําคัญอยางอิตาลี เนื่องจากสถาบันการศึกษาของ

อินเดียไดเรงพัฒนาหลักสูตรตาง ๆ ที่เก่ียวกับอัญมณีและเคร่ืองประดับอยางตอเนื่อง 

นอกจากนี้ ชาวอินเดียยังมีความสามารถดานภาษาอังกฤษและความชํานาญดาน

การตลาด ซึ่งลวน เปนปจจัยที่ชวยสงเสริมการขยายตลาดและเพ่ิมโอกาสทางการคา

ของอินเดียกับตางประเทศทั้งส้ิน 
 

อยางไรก็ตาม ปจจุบันอินเดียไมมีแหลงวัตถุดิบเพชรและทองคําภายในประเทศ ทําใหตอง

พึ่งพาวัตถุดิบจากตางประเทศเปนหลัก ซึ่งคาดวาจะเปนอุปสรรคสําคัญตอการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของอินเดียในอนาคต 
 

จีน 
 

ปจจุบันจีนเปนผูสงออกเคร่ืองประดับแฟช่ันรายใหญอันดับ 2 ของโลกรองจากอิตาลี รวมทั้ง   

เปนแหลงผลิตและสงออกมุกน้ําจืดที่สําคัญของโลกดวยกําลังการผลิตมุกน้ําจืดที่มากกวา 650 

ตันในแตละป ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญที่เก้ือหนุนใหจีนสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เคร่ืองประดับใหกาวหนาไดอยางรวดเร็ว มีดังนี้ 
 

 จีนมีวัตถุดิบที่ใชในการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับอยูอยางอุดมสมบูรณ อาทิ ไขมุก

น้ําจืด แรโลหะและอัญมณีดิบ เปนตน 

 จีนมีแรงงานจํานวนมากและคาจางแรงงานอยูในระดับตํ่า 

 จีนลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยนําเขาเคร่ืองจักรที่ทันสมัยจากเบลเยียมและ

อิสราเอลมาใชเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต รวมท้ังนําเคร่ืองจักรดังกลาวมาศึกษา

และพัฒนาตอยอดเปนเทคโนโลยีของตนเอง 

 รัฐบาลจีนมีนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอยางตอเนื่อง อาทิ 

- การกอต้ังตลาดกลางคาเพชรและตลาดกลางคาทองคําขึ้นที่เซ่ียงไฮ ในป 2543 

และป 2545 ตามลําดับโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลักดันใหเซ่ียงไฮกาวขึ้นเปนศูนย

กลางการคาเพชรและทองคําของประเทศและของโลกในระยะตอไป 

- การสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศดวยการใหสิทธิประโยชนตาง ๆ แกนักลงทุน  

ตางชาติที่รวมลงทุนกับผูผลิตของจีนและต้ังฐานการผลิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(Special Economic Zone) อาทิ การยกเวนภาษีนําเขาวัตถุดิบและเคร่ืองจักรท่ีใช

ในการผลิตเพื่อสงออก และการเรียกเก็บคาเชาที่ดินและสาธารณูปโภคตาง ๆใน

อัตราคอนขางตํ่า เพื่อสนับสนุนใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากตาง

ประเทศ 
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 จีนมีศูนยตรวจสอบอัญมณีแหงชาติ (National Gemstone Testing Center) ซึ่ง        

เปนศูนยรวมเครื่องมือตรวจสอบที่ทันสมัยและมีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญดานอัญมณี

ศาสตร ทําหนาที่ใหบริการตรวจสอบคุณภาพอัญมณีแกผูผลิตในประเทศ ออกใบรับรอง

คุณภาพสินคา และฝกอบรมความรูดานอัญมณีศาสตร เปนตน ซึ่งชวยใหอัญมณีและ

เคร่ืองประดับของจีนมีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับในตลาดโลก 
 

อยางไรก็ตาม ปจจุบันอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของจีนมีขอจํากัดสําคัญในการ

ขยายตัวเน่ืองจากสินคาขาดการออกแบบใหทันสมัย ประกอบกับคุณภาพสินคายังอยูในระดับ

ตํ่า นอกจากนี้จีนเร่ิมประสบปญหาการขาดแคลนเพชรดิบภายในประเทศ ทําใหตองพึ่งพาเพชร

ดิบจากตางประเทศในสัดสวนที่เพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ 
 

การวิเคราะห SWOT ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย  
 

จุดแข็ง 
 

 ไทยมีเทคโนโลยีที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว อาทิ การปรับปรุงคุณภาพและเพ่ิมมูลคา

พลอยดวยเทคนิคการเผาหรือหุงพลอย (ชวยลบตําหนิในเนื้อพลอยและทําใหพลอยมี

สีสันที่สวยงามและหลากหลาย)และรูปแบบการเจียระไนอัญมณีแบบ Bangkok Cut  

ซึ่งมีความสวยงามและเปนเอกลักษณเฉพาะของไทยเปนตน เทคโนโลยีดังกลาวทําให

อัญมณีของไทยมีความโดดเดนและแตกตางจากคูแขง 

 ชื่อเสียงดานการเผาและหุงพลอยของไทย สงผลใหมีผูสงพลอยดิบเขามาเผาใน

เมืองไทยเปนจํานวนมากทําใหแรงงานไทยมีโอกาสในการฝกฝนการเผา หุง และ

เจียระไนพลอยหลายประเภทจากทั่วโลก 

 ไทยเปนศูนยกลางการคาพลอยสีของโลก มีการนําพลอยสีจากทั่วโลก อาทิ 

สหรัฐอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย มาซื้อขายกันในประเทศไทย ทําใหผูผลิตอัญมณีและ

เคร่ืองประดับของไทยมีความไดเปรียบในการจัดหาวัตถุดิบท่ีหลากหลาย คุณภาพดี 

และราคาถูกจาก  ตางประเทศ 

 แรงงานไทยมีทักษะสูงและมีฝมือประณีตในการขึ้นรูปเคร่ืองประดับดวยมือ สงผลให

ไทยเปนศูนยกลางการผลิตเคร่ืองประดับที่หลอดวยมือแหงหนึ่งของโลก 
 

จุดออน 
 

 การขาดแคลนวัตถุดิบภายในประเทศ เน่ืองจากปริมาณพลอยดิบมีแนวโนมลดลงมาก 

อีกท้ังเพชรดิบไมสามารถหาไดภายในประเทศ ทําใหอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เคร่ืองประดับของไทยตองพึ่งพาวัตถุดิบจากตางประเทศเปนหลัก 

 การพัฒนาเทคโนโลยีดานการออกแบบและการเจียระไนของไทยยังอยูในเกณฑตํ่าเม่ือ

เทียบกับคูแขง อาทิอินเดีย และยุโรป ทําใหอัญมณีและเครื่องประดับของไทยมีรูปแบบ

ไมทันสมัยและไมจูงใจผูซื้อเทาที่ควร 
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 ธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยมีภาพลักษณไมดีนักในตลาดโลก จากการที่ 

ผู ประกอบการบางรายจําหนายสินคาใหกับนักทองเที่ยวในราคาไมเหมาะสมกับ

คุณภาพ ซึ่งเปนการทําลายช่ือเสียงของผูประกอบการไทยโดยรวม 

 การลงทุนทําเหมืองพลอยและการนําเขาพลอยดิบจากประเทศท่ีเปนแหลงวัตถุดิบ

สําคัญตองเผชิญกับอุปสรรคหลายประการ อาทิ ความไมแนนอนดานการเมืองของ

ประเทศเพื่อนบาน เชน พมา และกัมพูชากฎเกณฑการลงทุนที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ 

และโครงสรางอัตราภาษีที่ไมแนนอนของบางประเทศ เชน มาดากัสการ ขณะที่ประเทศ

ที่เปนแหลงวัตถุดิบสําคัญบางประเทศเนนพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีเพ่ือเพิ่มมูลคาให

กับพลอยในประเทศมากกวาการสงออกพลอยดิบ อาทิ ศรีลังกา 

 การพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองประดับเปนไปอยางจํากัด เน่ืองจากผูประกอบการไทยไมมี

การพัฒนาเทคโนโลยีเคร่ืองจักรของตนเอง แมวาชางไทยมีความสามารถเฉพาะตัวใน

ระดับสูง 

 ผูประกอบธุรกิจเคร่ืองประดับขาดการพัฒนาการออกแบบดวยตนเอง การผลิต  

สวนใหญยังเนนรับจางผลิตตามคําส่ังซื้อจากตางประเทศ  
 

โอกาส 
 

 เศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโนมฟนตัว ทําใหประชาชนมีกําลังซื้อสูงขึ้น สงผลดีตอการสง ออก

อัญมณีและเคร่ืองประดับซ่ึงเปนสินคาฟุมเฟอย (อุปสงคมีความยืดหยุนตอ รายได      

คอนขางสูง) 

 รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมนีและเครื่องประดับอยางตอเน่ือง 

อาทิ 

- การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มวัตถุดิบจําพวกอัญมณี ทองคําขาว ทองขาว เงิน และ

พาลาเดียม ซึ่งจะชวยลดตนทุนการผลิตและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหกับ 

ผูผลิตและผูสงออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทย 

- สํานักงานคณะกรรมการส ง เส ริมการลงทุน เพิ่ ม สิทธิประโยชน ให กับ 

ผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี โดยยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลให

กับผูประกอบการที่ต้ังอยูในนิคมฯ เปนเวลา 8 ป เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการรวม 

กลุม (Cluster) ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับภายในนิคมฯ ซึ่งจะ  

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในตลาดโลก 

- การจัดโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น เพ่ือประชาสัมพันธสินคาแฟชั่นของไทยซึ่ง

รวมถึงอัญมณีและเคร่ืองประดับใหเปนที่รูจักของชาวตางชาติ และผลักดันให

ไทยเปนศูนยกลางการคาอัญมณีและเครื่องประดับของโลก 

 การเขารวมโครงการปองกันการคาเพชรที่ยังไมไดเจียระไนโดยผิดกฎหมายภายใตความ

ตกลง Kimberley Process เพ่ือยืนยันวาไทยไมรับซื้อเพชรดิบจากประเทศที่สนับสนุน
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การกอการราย ทําใหอัญมณีและเครื่องประดับของไทยลดความเส่ียงจากการถูกกีดกัน

ทางการคาจากประเทศคูคา 

 ประเทศไทยมีหนวยงานวิเคราะหและตรวจสอบอัญมณีหลายแหงที่มีเคร่ืองมือและ    

อุปกรณทันสมัยและเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อาทิ สถาบันอัญมณีวิทย สถาบัน

อัญมณีศาสตรแหงเอเชีย และสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ 

หนวยงานดังกลาวสามารถออกใบรับรองคุณภาพสินคาเพ่ือการสงออก ซึ่งชวยสราง

ความเช่ือม่ันใหกับลูกคาไดในระดับหนึ่ง 

 ไทยเปนศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญแหงหนึ่งในเอเชีย มีชาวตางชาติเขามาทอง

เที่ยวในประเทศไทยไมต่ํากวา 10 ลานคนตอป ซึ่งชวยใหตลาดอัญมณีและ

เคร่ืองประดับของไทยขยายตัวไดอยางตอเนื่อง 

 ไทยมีอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑซึ่งเปนอุตสาหกรรมสนับสนุนที่คอนขางเขมแข็ง สามารถ

ผลิตบรรจุภัณฑคุณภาพดี หลากหลาย และเพียงพอกับความตองการใช ซึ่งชวยเพิ่ม

โอกาสในการทําตลาดอัญมณีและเครื่องประดับในตางประเทศ 

 ผูใชเคร่ืองประดับในประเทศมีความพิถีพิถันตอคุณภาพ รูปแบบ และใหความสนใจ

ติดตามแฟช่ันเคร่ืองประดับในระดับสูง สงผลใหผูผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย

พัฒนาคุณภาพและรูปแบบสินคาอยางตอเน่ือง นอกจากนั้น ความพิถีพิถันดังกลาวยัง 

สงผลให มาตรฐานพลอยไทยซ่ึงจัดทําโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ

เคร่ืองประดับแหงชาติไดรับการยอมรับในระดับสากล 
 

อุปสรรค 
 

 ผูประกอบการไทยตองเผชิญกับการแขงขันอยางรุนแรงจากจีนและอินเดีย ซึ่งมีความได

เปรียบดานตนทุนคาจางแรงงานและความพรอมของวัตถุดิบหลักหลายชนิด รวมท้ังมี

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับอยาง ตอเนื่อง อาทิ ปจจุบัน

อินเดียและศรีลังกาไดเรงศึกษาและพัฒนาการเผาพลอยตามแบบไทย 

 ตนทุนคาจางแรงงานของไทยสูงกวาคูแขงสําคัญ อาทิ จีน อินเดีย และเวียดนาม ทําให

มีการยายฐานการลงทุนจากไทยไปประเทศคูแขงดังกลาวมากขึ้น 

 ประเทศคูคาสําคัญ อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และตะวันออกกลาง เร่ิมนํามาตรการ

ทางการคาท่ีไมใชภาษี (Non Tariff Barriers : NTBs) มาใชแทนมาตรการทางภาษี

ศุลกากร (Tariff Barriers) ที่คอย ๆ ปรับลดลงจากการเปดเสรีทางการคา 

 อุตสาหกรรมสนับสนุนบางประเภทของไทย อาทิ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนและตัวเรือน

เคร่ืองประดับอุตสาหกรรมการชุบตัวเรือนและชิ้นสวน อุตสาหกรรมการผลิตแมพิมพ       

ตนแบบ ประสบปญหาดานคุณภาพไมตรงกับความตองการใช และผลิตไดไมทันกับ

ความตองการ 
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บทท่ี 6 
การวิเคราะหศักยภาพในการแขงขัน โครงสรางและกลไกการ
สงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) : 
ภาคอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส / ชิ้นสวนยานยนต 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

1. การวิเคราะหศักยภาพในเชิงการแขงขันดานการสงออกของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม  (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรมช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกส / ช้ินสวนยานยนต 

 

 

1.1 อุตสาหกรรมช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 
 

ประเทศไทยเปนฐานการผลิตและประกอบ เพื่อส งออกให กับบริษัทต างชาติ ซึ่งส วนใหญ มี  

บริษัทแม อยู ในประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ น  ไดเขามาลงทุนทําการผลิตช้ินส วน

อิเล็กทรอนิกส    เช น เซมิคอนดักเตอร  แผงวงจรไฟฟ า และ Hard Disk Drive (HDD) ใน

ประเทศไทย และสงออกกลับไปยังประเทศต างๆ เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ HDD ยอดผลิต

เพิ่มขึ้น เน่ืองจากมี  4 บริษัทใหญของโลก  ไดแก  บริษัท เวสเทอรน ดิจิตอล บริษัท  ฟูจิซึ  

บริษัท  ฮิตาชิ โกลบอลสตอเรจและบริษัท  ซีเกท  ขยายโรงงานเพ่ิมการผลิต และสงออกใน

 

เนื้อหารายงาน 
1. การวิเคราะหศักยภาพในเชิงการแขงขันดานการสงออกของวิสหากิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส / ชิ้นสวนยาน
ยนต 

2. การวิเคราะหโครงสรางสินคาและกลไกการสงออกของรัฐและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) และผูสงออกรายใหญ (LEs) ของอุตสาหกรรมชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส / ชิ้นสวนยานยนต 

3. สรุปปญหาและความตองการดานการสงออกของวิสหากิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (SMEs)  ในภาคอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส / ชิ้นสวนยานยนต 
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เชิงปริมาณจะขยายตัวเพิ่มขึ้น รอยละ 80 สวนมูลคาสงออกจะขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 20 

จึงคาดวาจะสงออกไดตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 

คาดวาการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสจะมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง เน่ืองจาก

การสงออกฮารดดิกสไดรฟยังเพิ่มขึ้นมาก และฮารดดิกสไดรฟยังเปนสินคาที่มีความตองการ

ใชในสินคาอื่นๆ มากขึ้น เชน กลองดิจิตอล/วีดีโอ เปนตน จึงคาดวาการสงออกจะเพิ่มขึ้น

ตาม เปาหมาย          
 

คู เเข งขันสําคัญได เเก  สิงคโปร จีน เกาหลีใต เเละมาเลเซีย ซึ่งเป นทั้งตลาดส งออกเเละคู เเข ง 

ในการผลิตเเละส งออก HDD เเละช้ินส วนอิเล็คทรอนิกส อื่นๆ เช น  แผงวงจรไฟฟ า เเละ     

เซมิคอนดักเตอร  เปนต น   
 

ตลาดหลักป 2550 : สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ น  ฮ องกง สิงคโปร และเนเธอรแลนด  รวมกัน

คิดเปนสัดสวนรอยละ 69.33 
 

ตลาดที่มีอัตราการขยายตัวสูงป 2550 : อินเดีย รอยละ  89.1  เม็กซิโก รอยละ 64.93 

สาธารณรัฐเช็ก รอยละ  48.42  จีน รอยละ 38.89  และเยอรมนี 33.37 
 

จากการประเมินของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 0

1 พบวา จุดแข็งที่ สําคัญของ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยในปจจุบันคือ เปนฐานการผลิตเพื่อการสงออกที่สําคัญ

ของสหรัฐอเมริกา สิงคโปร โดยเฉพาะญี่ปุน ที่เขามาลงทุนจํานวนมากในไทยชวงหลายปที่

ผานมา ประกอบกับไทยมีแรงงานที่มีความชํานาญเปนพิเศษ ทั้งความละเอียด ประณีต ซึ่ง

เหมาะกับความตองการของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  อีกทั้งประเทศไทยเร่ิมที่จะพัฒนา

ขีดความสามารถของศูนยทดสอบผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตาม

มาตรฐานสากลมากขึ้น ทําใหอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยเร่ิมเปนที่ยอมรับใน

ศักยภาพและไดรับความเชื่อถือในดานการผลิตจากหนวยงานและบริษัทตางประเทศเปน

ลําดับ 

 

สวนจุดออนของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส จากการศึกษาของบรรษัทพัฒนาโพนทะเลแหง

ญี่ปุน 1

2 (JODC) พบวา อุตสาหกรรมของไทยขาดการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ  

ตลอดจนไมมีความชํานาญในดานการตลาดสําหรับผูประกอบการทองถ่ิน ขณะที่บริษัทท่ี

แขงขันในตลาดโลกได สวนใหญจะเปนกิจการรวมทุนกับตางชาติหรือเปนกิจการของ

ตางประเทศท่ีเขามาลงทุนในไทย อีกทั้งผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมนี้ มีการเปล่ียนแปลงทาง

                                                           
1 “เรงพลิกฟนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส แกจุดออนปรับโครงสรางอยางเปนระบบ,” สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

(http://www.oie.go.th), 4 กันยายน 2545. 
2 “ประเด็นสัมภาษณประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย,” วารสารสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (มิย.-สค. 2545): 59. 
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เทคโนโลยีคอนขางรวดเร็ว ดังน้ัน กิจการของคนไทยสวนใหญจึงอยูในสวนของการรับจาง

ประกอบและทดสอบผลิตภัณฑ ทําใหแรงงานไทยขาดโอกาสในการพัฒนาฝมือระดับสูง 

นอกจากน้ี การเชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรมสนับสนุนกับอุตสาหกรรมหลักท่ียังมีไมมาก

เทาที่ควร สงผลใหการผลิตของไทยมีตนทุนสูงขึ้น ขณะที่ปจจุบันไทยเริ่มสูญเสียความ

ไดเปรียบทางการแขงขันใหกับประเทศเพื่อนบาน อาทิ จีนและเวียดนาม จากการท่ี

คาแรงงานเพิ่มสูงขึ้น จึงทําใหเกิดการยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบานมากขึ้น  

 

ภายใตภาวะการแขงขันที่เร่ิมมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ จาก

การเปดเสรีทางการคาอาฟตา (AFTA) และการรวมกลุมจัดต้ังเขตการคาเสรีตางๆ เชน  

นาฟตา (NAFTA) และการที่จีนเร่ิมมีบทบาทมากขึ้นในตลาดโลก  สงผลใหผูผลิตไทยจะตอง

ปรับตัว  โดยจะตองเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับเทคโนโลยีเพ่ือลดตนทุนการผลิต  รวมทั้ง

เพิ่มการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหผลิตภัณฑมีความแตกตางจากสินคาในตลาดและมีความ

หลากหลายเพ่ือสรางมูลคาเพิ่ม เพื่อหลีกเล่ียงการแขงขันดานราคากับสินคาในตลาดลาง

และยังเปนการสรางโอกาสใหมทางการตลาด   

 

ปจจัยที่สําคัญ 3 ปจจัยที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสไทยในชวงนี้  ไดแก  

(1)  ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่ไดรับผลกระทบจากการกอวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกาเม่ือ 

11 กันยายน 2544 และวิกฤตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียท่ียังไมคล่ีคลาย

เทาที่ควร  

(2)  จังหวะการพัฒนาเทคโนโลยีที่สําคัญที่มีความกระช้ันมากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยี

แผงวงจรรวม (IC) ที่สงผลตอความกาวหนาของพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ

อุปกรณที่เก่ียวของโดยรวม ทั้งเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณโทรคมนาคม และทําใหการ

แขงขันของอุตสาหกรรมทั้งหมดมีความรุนแรงมากขึ้น 

(3)  การเปล่ียนแปลงระเบียบและกติกาการคา อาทิ มาตรการทางการคาท้ังในดานภาษี

ศุลกากรและที่มิใชภาษี รวมท้ังสถานการณความรวมมือทางเศรษฐกิจระดับระหวาง

ประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศที่ เปนตลาดสงออกที่ สําคัญ อยาง

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุน  และท่ีสําคัญคือ การที่จีนเขาเปนสมาชิก

องคการการคาโลก (WTO) ปจจัยทั้งสามทําใหอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยมี

ความต่ืนตัวในการปรับโครงสรางคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือจีนเขามาเปน

สมาชิกองคการการคาโลกทําใหการแขงขันระหวางประเทศมีแนวโนมที่จะทวีความ

รุนแรงมากขึ้น ผูประกอบการในประเทศจึงไดมีความพยายามที่จะช้ีใหรัฐบาลเห็นถึง

ความจําเปนอยางเรงดวนท่ีจะตองปรับโครงสรางภาษีที่เก่ียวของใหมีความสอดคลอง

กับสากลมากขึ้น เพื่อรักษาความไดเปรียบทางการแขงขันของอุตสาหกรรมใน
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ประเทศ  ในป  2545 รัฐบาลก็ไดมีการปรับลดภาษีชิ้นสวนและวัตถุดิบใหกับ

อุตสาหกรรมโทรทัศนและสายใยแกวนําแสงโดยผานระบบธุรกรรม ชวยใหบริษัท

ตางชาติบางสวนในอุตสาหกรรมทั้งสองยังรักษาฐานการผลิตไวในประเทศตอไป 

นอกจากนี้ องคกรภาคเอกชนก็ไดมีความพยายามท่ีจะจัดระบบของอุตสาหกรรมให

เขามาอยูภายใตองคกรเดียวกันคือ สภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อใหการดําเนินงานของ

อุตสาหกรรมโดยรวมมีความเปนเอกภาพและเปนระบบมากขึ้น รวมทั้งเพื่อยกระดับ

การผลิตของประเทศ  ขณะท่ีภาครัฐก็มีความพยายามท่ีจะกําหนดยุทธศาสตรและ

แนวทางการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมใหมีผลในทางปฏิบัติชัดเจน รวมทั้งการ

พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน สงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กและ

สรางความเช่ือมโยงระหวางอุตสาหกรรมในขั้นตอนการผลิตตางๆ ใหมากขึ้น 

โดยเฉพาะการดําเนินการของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส บริษัทตางชาติ

ก็เร่ิมที่จะถายโอนหนวยงานดานการวิจัยและพัฒนาเขามาดําเนินงานในไทยมากข้ึน 

เนื่องจากตนทุนดานนี้ในตางประเทศเร่ิมสูงขึ้น ขณะท่ีราคาสินคาเพิ่มขึ้นไมมากนัก

และบางรายการกลับมีแนวโนมลดลง   บริษัทของคนไทยก็เร่ิมที่จะหันมาให

ความสําคัญกับการจําหนายสินคาภายใตเคร่ืองหมายการคาของตนเองและเนนการ

ทําวิจัยและพัฒนามากขึ้น  แมจะยังมีปญหาในดานเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและ

ตัวสินคาอยูมากก็ตาม  

 

การผลิต 

อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของไทย แบงออกไดเปน 5 กลุม ไดแก  

(1) กลุมเคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน อาทิ ตูเย็น เคร่ืองปรับอากาศ พัดลม และโทรทัศน  

(2) กลุมช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส อาทิ แผงวงจรไฟฟา  สายไฟฟาและสายเคเบ้ิล และ

มอเตอรไฟฟา  

(3) กลุมคอมพิวเตอรและสวนประกอบ อาทิ พรินเตอร สแกนเนอร กลองดิจิทัล และ

โมเด็ม  

(4) กลุมอุปกรณโทรคมนาคม อาทิ เคร่ืองรับโทรศัพท โทรสาร และอุปกรณเครือขาย

ตางๆ  

(5) กลุมซอฟตแวร อาทิ ระบบบัญชี ระบบปฏิบัติการ 
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อุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต 
 

อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตจัดเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมเปาหมายที่รัฐบาลใหการสนับสนุน   

เน่ืองจากเปนอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนตซึ่งไทยเปนฐาน

การผลิตขนาดใหญที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก และมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ ทั้งในสวนท่ีกอใหเกิดการจางงานเปนจํานวนมาก และกอใหเกิดการเช่ือมโยงกับ

อุตสาหกรรรมเก่ียวเน่ืองตางๆ พรอมทั้งเปนอุตสาหกรรมที่สามารถทํารายไดเขาสูประเทศใน

แตละปเปนจํานวนนับแสนลานบาท  โดยในปที่ผานมา อุตสาหกรรมนี้สามารถทํารายไดเขา

ประเทศถึง 2.54 แสนลานบาท   

 
อยางไรก็ตาม การสงออกช้ินสวนยานยนตไทยตองเผชิญกับภาวะการแขงขันที่รุนแรงขึ้น 

เฉพาะอยางย่ิงจากประเทศคูแขงที่มีความไดเปรียบดานตนทุนที่อยูในระดับตํ่ากวาเขามาชิง

สวนแบงตลาด ทําใหผูผลิตชิ้นสวนไทยตองมีการปรับตัวโดยเนนการเสริมสรางศักยภาพการ

ออกแบบและพัฒนา พรอมทั้งยกระดับคุณภาพการผลิต ตลอดจนลดการสูญเสียจากการ

ผลิตดวยการยกระดับเทคโนโลยีการผลิต  และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ

สนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต   เพื่อเพ่ิมศักภาพในการแขงขัน

ของผูผลิตช้ินสวนยานยนตไทยใหสามารถเติบโตตอไปไดในระยะยาว   
 

ตลาดช้ินสวน OEM…รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ  
 

การผลิตช้ินสวนยานยนตของไทยในปจจุบัน ครอบคลุมรายการชิ้นสวนตางๆ มากมาย ไดแก 

ชิ้นสวนเคร่ืองยนต   ชิ้นสวนระบบกันสะเทือนและเบรก ชิ้นสวนตัวถัง ชิ้นสวนระบบ

ขับเคล่ือนและถายทอดกําลัง  ชิ้นสวนตกแตงภายใน  และช้ินสวนอุปกรณระบบไฟฟา เปน

ตน โดยท่ัวไปแลวผูผลิตช้ินสวนยานยนตจะมีตลาดในการจัดจําหนายช้ินสวนอยู 2 ตลาด

หลัก  ไดแก     
 

1). ตลาดช้ินสวนเพ่ือนําไปใชประกอบยานยนต (Original Equipment Market : 

OEM)  โดยผูผลิตตองผลิตชิ้นสวนยานยนตปอนใหกับรถยนตและจักรยานยนตรุน

ใหมๆ สําหรับคายยานยนตที่เขามาต้ังฐานการผลิตในไทยเพื่อประกอบยานยนต

สงออกและจําหนายในประเทศ  ซึ่งเปนการผลิตตามคําส่ังซื้อโดยมีการกําหนด

จํานวนคําส่ังซื้อเบื้องตนไวลวงหนาและในแตละคร้ังจะมีจํานวนการส่ังซื้อเปนจํานวน

มาก  ทําใหผูประกอบการยานยนตมีอํานาจในการเจรจาตอรองราคากับผูผลิต

ชิ้นสวนยานยนต   เพื่อทําใหตนทุนการผลิตยานยนตตํ่าลง  นอกจากนี้ยังมีการ

ตรวจสอบอยางเขมงวดจากผูประกอบการยานยนตในเร่ืองของคุณภาพและ

ระยะเวลาในการสงมอบชิ้นสวน ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่สรางแรงกดดันใหกับผูผลิตชิ้นสวน

ยานยนตตองปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อใหไดชิ้นสวนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
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อยางสมํ่าเสมอและเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของตนเองอยางไม

หยุดย้ัง       
 

ทั้งนี้ความตองการใชชิ้นสวนยานยนตในกลุมนี้ขึ้นอยูกับปริมาณการผลิตรถยนตและ

รถจักรยานยนตของผูประกอบการยานยนตที่เขามาต้ังฐานการผลิตในประเทศไทย  

โดยในชวง 5 เดือนแรกของป 2550 มีปริมาณการผลิตรถยนตจํานวน 488,200 คัน  

ลดลงรอยละ 1.9  จากชวงเดียวกันของปกอน  ซึ่งในจํานวนน้ีเปนการผลิตเพ่ือการ

สงออก 251,924 คัน เพิ่มขึ้น 12.68%  และเปนการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ 

236,276 คัน   ลดลง 13.8%  ในขณะท่ี   การผลิตรถจักรยานยนตมีปริมาณ 

1,370,773 คัน  ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน 9.77%  ตามภาวะการซบเซาของ

ตลาดรถยนตและรถจักรยานยนตในประเทศ  อันเปนผลจากการชะลอการตัดสินใจ

ซื้อยานยนตของผูบริโภคที่ไมม่ันใจในภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งไดรับผลกระทบจากความไม

แนนอนทางการเมือง   ความผันผวนของราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น  และเหตุการณ

ความไมสงบในเขตกรุงเทพมหานครและพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคใต    

 
2). ตลาดช้ินสวนทดแทนหรืออะไหลทดแทน (Replacement Equipment 

Market : REM)  เปนตลาดชิ้นสวนอะไหลเพ่ือการทดแทนช้ินสวนเดิมที่เสียหรือสึก

หรอตามสภาพการใชงาน   ซึ่งช้ินสวนแตละช้ินจะมีอายุการใชงานที่แตกตางกัน  

ผูผลิตท่ีทําการผลิตเพื่อปอนใหกับตลาดทดแทนนี้มีทั้งผูประกอบการขนาดใหญ  

ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก จึงทําใหชิ้นสวนที่ผลิตไดนั้นมีคุณภาพท่ีหลากหลายท้ัง

อะไหลแท  อะไหลปลอม   และอะไหลเทียม   ซึ่งจะทําการจัดจําหนายใหกับ

ศูนยบริการอะไหลของคายยานยนตตางๆ  โดยปกติศูนยบริการจะมีการจัดเก็บสต็อก

อะไหลทดแทนไมมากนัก  จะเนนเก็บเฉพาะอะไหลที่ใชในการซอมยานยนตบอยครั้ง

เทานั้น    
 

นอกจากนี้ ยังมีการขยายชองทางการจัดจําหนายเขาไปในรานคาอะไหลทั่วประเทศ  

ตลอดจนอูซอมรถยนตและรถจักรยานยนต  ทั้งนี้  ความตองการใชชิ้นสวนในตลาดทดแทนน้ี  

ขึ้นอยู กับปริมาณการใชยานยนตภายในประเทศ  ซึ่งรถยนตและรถจักรยานยนตที่            

จดทะเบียนกับกรมการขนสงทางบกในชวง 5 เดือนแรกของป 2550 รวมท้ังส้ิน  1,027,749 

คัน  โดยแบงเปนจํานวนรถยนต 306,942 คัน  และจํานวนรถจักรยานยนต  720,807 คัน   

จากจํานวนรถยนตและจักรยานยนตจดทะเบียนสะสมที่มีอยูเดิม ณ ธันวาคม 2549 อยูที่

ระดับ  23,532,103  คัน ซึ่งยานยนตที่ไดจดทะเบียนใหมเหลาน้ี จะมีสวนทําใหปริมาณการ

ใชยานยนตภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น  อันจะมีผลใหความตองการใชชิ้นสวนยานยนตใน

ตลาดทดแทนขยายตัวเพิ่มขึ้นตามไปดวยในอนาคต    
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สงออก..ยังขยายตัว  
 

อุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตของไทยไดมีการขยายการลงทุนและมุงพัฒนาเทคโนโลยีการ

ผลิตใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยางตอเน่ือง จนสามารถผลิตชิ้นสวนใหมีความหลากหลาย  

ตลอดจนมีคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอยูในระดับท่ีผูผลิตรถยนตและรถจักรยานยนต

ระดับโลกยอมรับ   ทําใหสามารถสงออกไปจําหนายยังประเทศตางๆไดเพิ่มขึ้น โดยการ

สงออกชิ้นสวนยานยนตในชวง 5 เดือนแรกของป 2550 มีมูลคาการสงออกรวมทั้งส้ิน  

111,972.40  ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน  12.55%   โดยจําแนกเปน

ชิ้นสวนรถยนตมูลคา  102,943.85  ลานบาท  และชิ้นสวนรถจักรยานยนตมูลคา 9,028.55 

ลานบาท เม่ือพิจารณามูลคาการสงออกชิ้นสวนเปนรายผลิตภัณฑแลว  พบวาชิ้นสวนท่ีมี

มูลคาการสงออกสูงสุด คือ  เคร่ืองยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบและสวนประกอบ  มูลคา 

22,867.49 ลานบาท   คิดเปนสัดสวน 20% ของมูลคาการสงออกชิ้นสวนยานยนตทั้งหมด  

ตลาดสงออกท่ีสําคัญไดแก  ญี่ปุน  อินโดนีเซีย  และอินเดีย  สวนมูลคาการสงออกช้ินสวน

ยานยนตรองลงมาไดแก  ยางยานพาหนะ สวนประกอบรถจักรยานยนต  ชุดสายไฟรถยนต  

และหมอแบตเตอร่ีและสวนประกอบ ตามลําดับ     
 

อยางไรก็ตาม  การสงออกชิ้นสวนยานยนตของไทยยังตองเผชิญกับปญหาคาเงินบาท  ทําให

ความสามารถในการแขงขันลดลง  โดยเฉพาะตองเผชิญกับคูแขงอยางจีน  อินเดีย  และ

เวียดนาม   ซึ่งเปนประเทศผูสงออกที่มีความไดเปรียบดานตนทุนการผลิตท่ีตํ่ากวา  
 

JTEPA กับอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตไทย  
 

ภายใตความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุน(Japan-Thailand Economic Partnership) 

ไดกําหนดใหสินคาชิ้นสวนยานยนต(เฉพาะท่ีนําเขามาใชประกอบรถยนตหรือOriginal 

Equipment Manufacturing (OEM))  ซึ่งปจจุบันไทยมีอัตราภาษีนําเขาอยูที่รอยละ 15-30  

โดยกําหนดใหรายการที่มีอัตราภาษีเกินรอยละ 20 ลดภาษีเหลือรอยละ 20 ทันที  ใหคงภาษี

ไว 5 ป   และยกเลิกในปที่ 6  สวนรายการที่มีอัตราภาษีเทากับหรือตํ่ากวารอยละ 20   ใหคง

อัตราภาษีไวที่อัตราเดิม 5 ป และยกเลิกในปที่ 6 เชนกัน   ขณะที่กลุมชิ้นสวนยานยนตที่มี

ความออนไหวงาย  เพราะความสามารถในการแขงขันไมมากพอ เชน เคร่ืองยนตและช้ินสวน

เคร่ืองยนต  ไดกําหนดใหคงอัตราภาษีไวที่อัตราเดิมเปนเวลา 7 ป   และยกเลิกในปที่ 8    
 

การลดภาษีนําเขาช้ินสวนยานยนตดังกลาว  จะสงผลดีตออุตสาหกรรมประกอบรถยนตให

สามารถนําเขาชิ้นสวนคุณภาพดีในราคาที่ลดลง   ซึ่งจะชวยใหการผลิตรถยนตมีตนทุนที่

ตํ่าลง  ขณะที่  ผลกระทบในระยะยาว    จะทําใหผูผลิตชิ้นสวนของไทยตองเผชิญกับ

ภาวะการแขงขันท่ีมีความรุนแรงมากขึ้น   เนื่องจากญี่ปุนไดชื่อวาเปนประเทศผูนําในการ

ผลิตช้ินสวนยานยนตระดับโลกประเทศหน่ึง   
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นอกจากนี้  ยังเปนการเปดโอกาสใหผูผลิตชิ้นสวนสัญชาติญี่ปุนสงออกช้ินสวนยานยนตเขา

มาในไทยมากขึ้น  และเขามาลงทุนต้ังฐานการผลิตช้ินสวนในไทยลดลง  สงผลใหไทยขาด

โอกาสในการรับการถายทอดเทคโนโลยีและไมสามารถผลิตชิ้นสวนหลักสําคัญที่มีมูลคาเพิ่ม

สูงหรือใชเทคโนโลยีขั้นสูงได อยางไรก็ตาม  การปรับลดภาษีใหลงเหลือ 0% เปนการปรับลด

แบบมีระยะเวลา ซึ่งจะทําใหผูผลิตชิ้นสวนยานยนตประเภท OEM  มีระยะเวลาในการ

ปรับตัว  โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตช้ินสวนใหมีคุณภาพสูงขึ้น  และมีตนทุนการ

ผลิตที่ตํ่าลง   เพ่ือเพิ่มศักยภาพการแขงขันกับช้ินสวนที่นําเขาจากญี่ปุน   และพรอมสําหรับ

การแขงขันเสรีในระบบโลกาภิวัฒนตอไป  
 

อยางไรก็ตาม  ยังคงมีปจจัยลบสําคัญซ่ึงจะฉุดร้ังการขยายตัวของภาคการสงออกใหไม

เปนไปตามที่คาดการณไวเบื้องตน ไดแก  การแข็งคาขึ้นของเงินบาท  ซึ่งสงผลกระทบ

โดยตรงตอผูผลิตช้ินสวนท่ีพึ่งพาตลาดสงออกเปนหลัก  โดยเฉพาะตลาดอะไหลทดแทน    

อันจะทําใหไมสามารถปรับเพิ่มราคาจําหนายขึ้นได   เพราะอาจจะสงผลตอการเปล่ียนคูคา

ในตลาดตางประเทศได    ขณะเดียวกันยังตองเผชิญกับภาวะการแขงขันดานราคาที่ทวี

ความรุนแรงมากขึ้นจากประเทศคูแขงรายใหมที่เร่ิมเขามามีบทบาทในตลาดโลกมากขึ้น

อยางเวียดนาม   นอกเหนือจากคูแขงหลักอยางจีนและอินเดียซึ่งมีแหลงวัตถุดิบและตนทุน

แรงงานที่ถูกกวา    แมวา ปจจุบันคุณภาพการผลิตชิ้นสวนยานยนตของจีนและอินเดียยังไม

สามารถเทียบกับคุณภาพชิ้นสวนยานยนตของไทยได   แตก็สามารถชวงชิงสวนแบงตลาดใน

ตลาดสงออกที่สําคัญไปไดบางสวน  และมีแนวโนมจะขยายสวนแบงตลาดใหสูงขึ้นไดอีกใน

อนาคตจากการเรงพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง  อันจะสงผลใหมูลคาการ

สงออกชิ้นสวนยานยนตของไทยขยายตัวไดยากลําบากมากขึ้น (ที่มา : ฝายวิจัยธนาคารนคร

หลวงไทย) 
 

ในขณะเดียวกัน ผลจากการศึกษาพบวาจากการผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางการผลิต

รถยนตและการเปดเสรีทางการคา จึงเปนเร่ืองจําเปนอยางย่ิงที่ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตขนาด

กลางและขนาดยอมท่ีเปนคนไทยตองมีการปรับตัว ใหสามารถแขงขันกับผูผลิตใน

ตางประเทศได โดยมีการปรับปรุงมาตรฐานการผลิตใหสูงขึ้น เพื่อใหสอดคลองตาม

มาตรฐานสากลและความตองการของบริษัทผูผลิตรถยนตซึ่งเปนผูกําหนดมาตรฐาน

ดังกลาว ซึ่งในปจจุบันบริษัทผลิตรถยนตไดต้ังมาตรฐานการผลิตชิ้นสวนไวคอนขางสูง ทําให

ผูผลิตช้ินสวนยานยนตตองมีการพัฒนาปจจัยตางๆ ทั้งในดานบุคลากร, คุณภาพสินคา, 

เทคโนโลยี และมาตรฐานการผลิต เพื่อยกระดับตัวเองใหเปนที่ยอมรับจากบริษัทผูผลิต

รถยนตทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนั้นการพัฒนาของผูประกอบการไทยจึงจําเปนตอง

สรางมาตรฐานทางการผลิตใหมีผลผลิตที่มีคุณภาพมากข้ึน รวมถึงการลดตนทุนใหตํ่าลงซ่ึง

เปนส่ิงสําคัญที่ตองดําเนินการควบคูไปกับการวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะทําใหผูผลิตชิ้นสวน

สามารถแขงขันในตลาดโลกไดทัดเทียมกับประเทศคูแขงอื่นๆ ไดในปจจุบันและอนาคต       
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2. การวิเคราะหโครงสรางและกลไกการสงออกของรัฐและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs)  และผูสงออกรายใหญ (LEs) ของ
อุตสาหกรรมช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส / ช้ินสวนยานยนต 

 

2.1. อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
 

มีการผลิตและจําหนายเคร่ืองเชื่อม, เคร่ืองอารต, เคร่ืองชาตแบตเตอรร่ี (รถยนต)  อีกทั้งยัง

นําเขาตูเชื่อมประเทศจีนมาจําหนาย  สําหรับวัตถุดิบของสินคาสวนมากผลิตจากเหล็ก, 

ลวดทองแดง ซึ่งเปนเปนวัตถุดิบหลัก และขบวนการการผลิตสวนใหญนั้นจะใชกําลังคนใน

การผลิต 

 

แผนภาพที่ 6.1 :  ลักษณะโครงสรางอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟา 
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แผนภาพที่ 6.2 :   ลกัษณะโครงสรางการสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
 

โครงสรางการสงออกของช้ินสวนอิเล็คทรอนิคส   
 
การสงออกประเทศตนทาง                                                        การนําเขาประเทศปลายทาง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

*พ้ืนที่สีเทาคือสวนที่เก่ียวของกับผูประกอบการ SME ที่สงออก 
*ที่มาของจํานวนโรงานผลิตรมาจาก สํานักงานบริหารธุรกิจระหวางประเทศ กรมสงเสริมสงออก  

 

S 64% M 20% L 16% 

ผูนําเขา 

Importer 

โรงงานผลิตอุปกรณ 

บริษัทเรือ  

Shipping Company 

บริษัทเรือ  

Shipping Company 

โรงงานวัตถุดิบ 

ภายในประเทศ  

Sea freight  

ทาเรือตนทาง ทาเรือปลายทาง 

บริษัทตัวแทนนําเขาและสงออก 

Freight Forwarder/ Shipping 

Agent  

 ผูประกอบการ  

             Exporter 

ศุลกากร 

 
ศุลกากร 

 

โรงงานวัตถุดิบ 
ตางประเทศ  

Agent 

บริษัทตัวแทนนําเขาและสงออก 

Freight Forwarder/ Shipping 

Agent  

Retailer /  

Distributor  



สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย 161 

แหลงเงินทุน 
 

กูเงินจาก ธนาคาร รวมถึงทุนบริษัท   การกูเงินจากธนาคารนํามาเพื่อใหความคลองตัวของ

ระบบการเงินคลองตัวมากขึ้น  
 

ตลาดปจจุบันของธุรกิจในและนอกประเทศ  
 

อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคสที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาน้ัน พบวา การผลิตจะเปนการ

ผลิตเพื่อสงขายในประเทศเทานั้น เชน สงขายตามรานฮารดแวรตางๆแตก็มีการสงขายไปยัง

ตลาดตางประเทศเหมือนกัน จากการศึกษาพบวา ผูประกอบการที่ไมสงออกขายยังประเทศ 

เนื่องจาก ขอจํากัดของเร่ืองนํ้าหนักในการสงออก รวมถึงการขายอุตสาหกรรมประเภทน้ี

จะตองอาศัยการบริการหลังการขายเปนจุดขาย เพราะหากเกิดปญหาของสินคานั้นๆ ทาง

บริษัทฯ ไมสะดวกที่จะตองสงชางไปบริการ ณ ตางประเทศได ซึ่งจากประสบการณเคยมี

ลูกคาตางประเทศส่ังซื้อสินคาเขามา โดยทางโรงงานไดเสนอเง่ือนไขที่วาจะจัดสงสินคาใหถึง

ที่หมายแตทั้งน้ีจะไมมีการบริการหลังการขายใหกับลูกคา ดังนั้นสินคาในกลุมที่เหมาะกับ

การสงออกไปยังตลาดตางประเทศควรจะเปนจําพวก อุปกรณอีเล็คโทรนิคสขนาดเล็ก เปน

ลักษณะที่นําไป เปนสวนประกอบ เพ่ือทําใหเปน Finish Product เชน ชิพ วงจร แผงวงจร    

อีเล็คโทรนิคส  
 

ระบบการจัดการ/รวบรวมสินคา  
 

โดยสวนมากจะผลิต เคร่ืองเชื่อมได 30 ตู / วัน เคร่ืองอารค 20 ตู / เดือน เคร่ืองชารท 20 ตู / 

วัน ตองมีการ Stock เผ่ือไวเล็กนอยเนื่องจากลูกคามีการส่ัง แตไมไดทําการเช็ค Stock แบบ

ทางการ จะเช็คเปน 2 ลักษณะ 1 เช็คทุกสัปดาห 2 เช็คทุก3เดือน  
 

ชองทางการจัดจําหนาย / การเจาะตลาด  
 

โดยสวนมากทางผูประกอบการที่เพิ่งเร่ิมดําเนินธุรกิจจะใชวิธีออกงาน Exhibition กับกรม

สงเสริมการสงออก แตบางรายที่ดําเนินธุรกิจมาเปนเวลานานแลว อาจจะมีลูกคาเดิมแนะนํา

ลูกคาใหมให จึงทําใหแทบไมตองเจาะตลาดเองเลย นอกจากน้ันยังมีชองทางการขายใน

ลักษณะของการใช Sales ในการขายตรง ลงสมุดหนาเหลือง สง Catalog ไปที่ลูกคา เปนตน 

หรืออาจจะเปน ลักษณะผาน Agent  โดย Agent จะมีลูกคาอยูที่ตางประเทศ  
 

การขนสง  
 

การขนสงในประเทศจะใชรถกระบะในการจัดสงใหลูกคา โดยจะสงถึงท่ีรานลูกคาโดยตรง 

สวนการสงออกนอกประเทศน้ันจะใชรถกระบะไปสงที่ทาเรือ ซึ่งจะตองมีการเรียกเก็บเงิน

จากลูกคาซ่ึงมีเอเยนตอยูในประเทศไทยเสียกอน 
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เครือขายทางการคา  
 

การกําหนดวิสัยทัศน “Detroit of Asia” ของรัฐบาลไทยและการกําหนดกลยุทธการพัฒนา

ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตของไทย โดยใชระบบคลัสเตอรมาสนับสนุนประสิทธิภาพของ

ผูประกอบการไทยน้ัน จะตองพิจารณาในบริบทของการเปล่ียนแปลงภายใตเครือขายการ

ผลิตในระดับโลก (Global Production Network) ซึ่งผูประกอบการไทยจะตองยกระดับขีด

ความสามารถของตนใหสูงย่ิงขึ้น บทบาทของภาครัฐจะตองปรับแตงใหสอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการในอุตสาหกรรมยานยนต การ

พัฒนาไปสูผูผลิตชิ้นสวนในกลุม 1st Tier จะตองใชเวลาซึ่งควรกําหนดกลยุทธและแผนงาน

ในระยะยาวท่ีถูกตองชัดเจน  นอกจากน้ี ยังตองมีการวางแผนงานและโครงการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย โดยเนนทั้งดานปริมาณและคุณภาพไปพรอมๆ กัน  

 

ปญหาและอุปสรรค/ขอจํากัดการสงออกของ SMEs 
 

1) น้ําหนักของสินคา 

2) ขอจํากัดของการบริการหลังการขายในการสงออกสินคาไปยังตางประเทศ  

3) ตนทุนในการผลิตราคาคอนขางสูง ทําใหสูคูแขงในตางประเทศไมได 

4) ความไมเชื่อถือในตัวลูกคาตางประเทศ อาจทําธุรกิจดวยไดแตตองมีการเปด L/C 

กอน 

5) คาเงินบาทที่แปรปรวน  
 

ความไดเปรียบเสียเปรียบ ระหวาง SMEs และ LEs 
 

SMEs จะเสียเปรียบในเรื่องของเงินทุน  ความเชื่อถือจากลูกคา รวมถึงระบบการจัดการจะ

ลาชากวาธุรกิจขนาดใหญ 
 

ศักยภาพและความตองการสงออกของผูประกอบการ SMEs 
 

ธุรกิจ SMEs นาจะมีโอกาสท่ีจะเติบโตขึ้นแตตองมีคนแนะนําในเร่ืองของการบริหารกิจการ

และจัดการทําให เปนระบบและเปนสากลรวมถึงตองมีการพัฒนาเ ร่ืองภาษาและ

คอมพิวเตอรใหประผูประกอบธุรกิจ เพราะการติดตอกับตางประเทศภาษาเปนเร่ืองที่สําคัญ

มาก 
 

 

2.2. หมวดอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต  
 

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตนั้นมาจากทั้งการผลิตในประเทศเอง รวมถึงการนําเขาจาก

ตางประเทศดวย วัตถุดิบเหลาน้ีจะถูกจัดสงไปที่โรงงานผลิตเพื่อผลิตตาม Order ของ

ผูประกอบการ  จากนั้นจะนํามาผลิต เพื่อสงตอใหผูผลิตเพื่อสงออกไปยังตลาดตางประเทศ  
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แตอยางไรก็ตามตลาดชิ้นสวนยานยนตโดยเฉพาะของกลุม SME จะเปนตลาดที่ผลิตและ

ขายในประเทศจะเปนอัตราที่สูงกวาการสงออกนอกประเทศดังนั้นโครงสรางอุตสาหกรรม

ชิ้นสวนยานยนตจะมีโครงสรางพอสังเขปดังนี้  
 

แผนภาพที่ 6.3 :   ลกัษณะโครงสรางชิน้สวนยานยนต 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รานคาปลีก  

• วรจักร 
 

• Trading 

โครงสรางตลาดอะไหลรถยนต 

Auto Fast 

Chain 30%  

ศูนยรถยนต 

30%  

รานคาสง 

30%  

ผูใชรายใหญ 

10%  

ผูบริโภค 

• Shell Auto Serve 

 

• B-Quick 

 

 

• Cockpit Shop 

 

• Firestone Shop 

• Toyota 

 

• Isuzu 

 

 

• Nissan 

 

• Mitsubishi 

 

• Honda 

 

• Benz 

• ซอมรถยนตทั่วไป 

 

• ขายยาง + ต้ังศูนย 

 

• หางสรรพสินคา 

 

• Modern Trade 

• เรือ 

 

• รถโดยสาร 

 

• ขสมก. 
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แผนภาพที่ 6.4 :   อุตสาหกรรมโครงสรางชิ้นสวนยานยนต 
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แผนภาพที่ 6.5 :   อุตสาหกรรมโครงสรางผูผลิตยานยนตและชิน้สวนยานยนต 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา : สถาบันยานยนต 

 
 

แหลงเงินทุน 
 

จากการศึกษา พบวาท่ีมาของแหลงเงินทุนของธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมยานยนตนั้น ไดมา

จากทั้งเงินทุนของตัวผูประกอบเอง และรวมถึงการกูยืมมาจากธนาคารดวย 
 

ตลาดปจจุบันของธุรกิจในและนอกประเทศ  
 

ตลาดการสงออกของธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมยานยนตนั้น พบวากลุมธุรกิจประเภทนี้จะ

สงในประเทศและนอกประเทศ โดยสงใหบริษัทฯ ที่ขายในประเทศซึ่งจะเปนบริษัทที่มีเจาของ

โครงสรางผูผลิตยานยนตและ
ช้ินสวน 

ผูประกอบยานยนต : 

(รถยนต 13 บริษัท รถจักรยานยนต 5 

บริษัท) 

ผูผลิตช้ินสวนยานยน 

ระดับ 1  

(709 บริษัท) 

ผูผลิตช้ินสวนยานยนต 

ระดับ 2,3 และตํ่ากวา 

(1100 บริษัท) 

บริษัทที่คนไทย

ถือหุน 

ทั้งหมด 354  

บริษัท 

บริษัทรวมทุนที่ 

คนไทยถือหุนขาง

มาก 

68 บริษัท 

บริษัท

ตางชาติถือ 

หุนใหญ 287 

บริษัท 

รวมทุนตางชาติ 

ผูผลิตช้ินสวนในประเทศ บริษัทผูผลิต

ขนาดกลางและ

ขนาดยอม 

บริษัทผูผลิต

ขนาดใหญ 
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เปนคนญี่ปุน จากน้ันบริษัทฯ ดังกลาวจะจัดสงตอไปใหบริษัทยักษใหญที่ผลิตรถตางๆ อีก

ทอดหนึ่ง เชน Honda, Mitzubishi, Suzuki แตถาเปนการสงออกไปตางประเทศทาง

ผูประกอบการ จะมีโรงงานผลิตที่ ตกลงกันไว จะเปนคนนําเขาวัตถุดิบจากทั้งในและนอก

ประเทศ จากน้ันจะใหโรงงานผลิตและสงตอให ผูประกอบการ เปนผูสงออกสินคาเปนลําดับ

ตอไป  
 

ระบบการจัดการ/รวบรวมสินคา  
 

ระบบการจัดการของอุตสาหกรรมยานยนตนั้น จะมีการเก็บ Stock บางเล็กนอย โดยสวน

ใหญจะทําตาม Order ลูกคาเปนหลัก โดยลูกคาจะส่ังกอนลวงหนา 1 เดือน ซึ่งลูกคาสวน

ใหญไมมีการเปล่ียน Spec ของที่ส่ังจึงสามารถ Stock ไวไดเล็กนอยเพ่ือลดขั้นตอนในการ

ผลิตและเพื่อความรวดเร็วในการจัดสงสินคาใหกับใหลูกคา 
 

ชองทางการจัดจําหนาย / การเจาะตลาด  
 

ชองทางการจัดจําหนายในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตนั้นจะใชวิธีใหพนักงานขายเขาไป

ติดตอโดยตรงกับบริษัทฯ ที่เก่ียวกับชิ้นสวนยานยนต ซึ่งก็จะมีบางแหงที่มีนายหนารับ 

ออเดอรตอมาอีกทีหนึ่ง 
 

การขนสง  
 

การขนสงในประเทศจะใชรถกระบะในการจัดสงสินคาตรงไปยังผูประกอบการ บางทีก็จะจาง

รถ จากนั้นผูประกอบการจะใชรถบรรทุกขนเพ่ือสงไปที่ทาเรือจากนั้นสงไปที่ประเทศ

ปลายทาง  
 

เครือขายทางการคา  
 

เครือขายทางการคาของธุรกิจประเภทนี้จะใหพนักงานขายเขาไปติดตอกับลูกคาโดยตรง ไม

คอยมีในเรื่องของการใชเครือขายเหมือนอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งจะเปนลักษณะของการสงขาย

ในประเทศ แตถาเปนตลาดตางประเทศ จะมี Agent หรือ Broker เปนเครือขายทางการคา  
 

ปญหาและอุปสรรค/ขอจํากัดการสงออกของ SME ประเภทอุตสาหกรรมยานยนต 
 

1) ปญหาในเร่ืองชาตินิยม เน่ืองจากธุรกิจตองมีการติดตอกับบริษัทญี่ปุน จึงควรจะเปน

คนญี่ปุนเขาไปเจรจา โดยวัฒนธรรมของคนญี่ปุนนั้นอยากที่จะเจรจากับคนญี่ปุน

ดวยกันมากกวา 

2) แหลงเงินทุน เน่ืองจาก ผูประกอบการบางรายยังไมมีเงินทุนมากพอท่ีจะขยายธุรกิจ

ใหใหญโตขึ้นได 

3) การขาดความรุทางดานเทคโนโลยี และดานเคร่ืองจักร 
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4) อุปสรรคเร่ืองของอุปกรณและเคร่ืองจักรในการผลิต เนื่องจากเคร่ืองมือในการผลิต

จะตองมีคุณภาพสูงมากกวานี้  ซึ่งจะมีความเช่ือมโยงไปถึงเร่ืองของเงินทุนที่จะตอง

ใชลงทุนในการซื้อเคร่ืองจักรอีกดวย 

5) ขาดศักยภาพในการผลิตสินคาใหทันกับความตองการของลูกคา เน่ืองจากวัตถุดิบท่ี

สงมาลาชา ทําใหการการผลิตและสงออกลาชาไปดวย 

6) คาเงินบาทที่แปรปรวน ทําใหควบคุมราคาไมได  
 

ความไดเปรียบเสียเปรียบ ระหวางผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
และผูประกอบการรายใหญ (LEs) 

 

SMEs จะเสียเปรียบ LEs ทางปจจัยหลักๆ ดังนี้ 
 

1) เร่ืองของเงินทุนและแหลงของเงินทุน 

2) อัตราและกําลังในการผลิต 

3) เร่ืองอัตราดอกเบี้ย สําหรับผูประกอบการรายใหญ (LEs) จะไดถูกกวาผูประกอบการ

ขนาดกลางหรือขนาดยอม (SMEs)  เพราะธุรกิจใหญถือไดวามีเครดิตสูง ในขณะท่ี

อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทเล็กๆไดรับจะตองเสียอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงกวา รวมถึงความ

นาเช่ือถือในดานการคา การลงทุนที่ธุรกิจใหญจะไดเปรียบมากกวาธุรกิจเล็กๆ 
 

ศักยภาพและความตองการสงออกของผูประกอบการ SMEs 
 

เจาของธุรกิจบางสวนใหญใหความเห็นวาแนวโนมในการสงออกมีแนวโนมที่จะดีขึ้น ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองดวย ถาสภาวะเศรษฐกิจดีและการเมืองดีขึ้น 

โอกาสที่การสงออกขยายตัวไดจะมีสูง เพราะปจจุบันความตองการสินคาจากตางประเทศก็

มีเพิ่มมากขึ้นดวย ดังน้ันทางผูประกอบการจึงอยากใหทางรัฐบาลสนับสนุนเร่ืองของแหลง

เงินทุนและลดอัตราภาษีตางๆ ดวย 

 
3. สรุปปญหาและความตองการของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (SMEs) ในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคสและช้ินสวน
ยานยนต 

 

3.1. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส 
 

ปญหาที่สําคัญของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสไทย คือ ตนทุนการผลิตท่ีสูงกวาประเทศคูแขง

อันเปนผลมาจากการโครงสรางภาษีที่ไมสอดคลองกับความเปนจริงและอุตสาหกรรม

สนับสนุนในประเทศท่ียังไมไดรับการพัฒนาเทาท่ีควร ทําใหอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของ
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ไทยจําเปนตองพึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบและช้ินสวนในปริมาณคอนขางมาก  ทั้งน้ี สามารถ

จําแนกสาเหตุของปญหาในอุตสาหกรรมได  ดังนี้ 

1). ปญหาโครงสรางภาษี โดยเฉพาะภาษีวัตถุดิบที่นําเขามาผลิตเคร่ืองปรับอากาศ  ยังคง

เปนปญหาที่สําคัญที่มีผลกระทบตอตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสของไทย แมวาทางผูประกอบการจะพยายามนําประเด็นนี้ขึ้นมาพิจารณา

รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของตางๆ หลายคร้ัง แตจนถึงขณะปจจุบัน ก็ยังไมไดรับการ

แกไขเทาท่ีควร และยังมีภาษีแฝงอยูในสวนนี้เปนจํานวนมาก (ปจจุบันน้ีอยูในระดับ 

รอยละ 20-30) ทําใหปจจุบันเร่ิมมีการโยกยายฐานการผลิต ทั้งการผลิตสินคาเพื่อการ

สงออกและเพื่อขายในประเทศ  โดยเฉพาะสินคาที่เร่ิมสูญเสียความสามารถในการ

แขงขันเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงขันรายใหมทั้งในอาเซียนและนอกอาเซียน 

2). อุตสาหกรรมสนับสนุนไทยยังไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร เชน อุตสาหกรรมแมพิมพ 

โรงงานผลิตแมพิมพไทยกวารอยละ 90 (ที่ใชในอุตสาหกรรมตางๆ อาทิ ชิ้นสวนยาน

ยนต อิเล็กทรอนิกส พลาสติก แกว ฯ) ยังใชเทคโนโลยีที่ลาหลัง เพราะเปนโรงงานขนาด

เล็ก  มีความสามารถในการผลิตเพียงรอยละ 10  การผลิตแมพิมพของไทยสวนใหญจึง

ยังไมตรงกับความตองการของบริษัทผูผลิตชิ้นสวน  ขณะท่ีผูผลิตแมพิมพในประเทศท่ี

ผลิตสินคาไดมาตรฐานมักเปนของผูผลิตตางชาติ โดยเฉพาะญี่ปุน สงผลใหการผลิต

แมพิมพเพื่อใชในประเทศมีไมมากเทาที่ควร  ทําใหไทยตองนําเขาแมพิมพประมาณป

ละ 17,150 ลานบาท และสงออก 2,269 ลานบาท นอกจากนี้  การท่ีอุตสาหกรรม

เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไทยสวนใหญกระจุกตัวอยูในขั้นปลาย ขณะท่ี

อุตสาหกรรมขั้นตนและขั้นกลาง สวนใหญยังเปนโรงงานขนาดเล็ก จึงมักมีปญหาดาน

คุณภาพของผลิตภัณฑและเทคโนโลยีการผลิตท่ีไมทันสมัย และขาดการเช่ือมโยงการ

ผลิตและการรับชวงการผลิตอยางเปนระบบครบวงจร ทําใหการผลิตสินคาเพ่ือการ

สงออกหลายประเภทมีมูลคาเพิ่มไมมากเทาที่ควร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสนับสนุนกับ

อุตสาหกรรมหลักมีผลใหตนทุนการผลิตสูง ประกอบกับตองพึ่งพาวัตถุดิบจาก

ตางประเทศในสัดสวนที่คอนขางสูง อาทิ แผงวงจรไฟฟา และแผนวงจรพิมพที่ตองมีการ

นําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ นอกจากนี้ ยังมีปญหาดานการวิจัยและพัฒนา ดาน

ทักษะการบริหารจัดการทั้งในดานตลาด ตนทุน และเทคโนโลยี รวมท้ังปญหาทักษะ

แรงงานและเงินทุน ที่เปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาอตุสาหกรรม 

 

นอกจากนี้  ปญหาและความตองการของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) นั้นสามารถวิเคราะหและประมวลไดจากการแขงขันในตลาดโลก ดังนี้ 
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คูแขงสําคัญในตลาดโลก 
 

สิงคโปร 
 

สิงคโปรเปนผูสงออกแผงวงจรไฟฟารายใหญอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐฯ ดวยสวนแบง

ตลาดราวรอยละ 15 ของตลาดโลก มีตลาดสงออกหลัก ไดแก มาเลเซีย (คิดเปน สัดสวน

ราวรอยละ 18 ของมูลคาสงออกแผงวงจรไฟฟาทั้งหมดของสิงคโปร)  ฮองกง (รอยละ 14)

สหรัฐฯ (รอยละ 13)   และจีน (รอยละ 10)  และเปนที่คาดวาสิงคโปรจะกาวขึ้นมาเปน 

ผูสงออกแผงวงจรไฟฟารายใหญสุดของโลกแทนสหรัฐฯ ในระยะตอไป เนื่องจากปจจัย

สนับสนุนตาง ๆ อาทิ 
 

 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอรอยางเปนระบบและ
จริงจัง ดวยการเขารวมถือหุนในกิจการผลิตเซมิคอนดักเตอร พรอมใหสิทธิประโยชน

ทางภาษีแกกิจการท่ีเก่ียวของกับการผลิตเซมิคอนดักเตอรซึ่งครอบคลุมต้ังแตระดับ  

ตนนํ้า (อาทิ ธุรกิจออกแบบแผงวงจรไฟฟา และอุตสาหกรรมผลิตเวเฟอรวงจรรวม)  

จนถึงระดับปลายน้ํา (อาทิ อุตสาหกรรมผลิตแผงวงจรไฟฟา และธุรกิจทดสอบ

แผงวงจรไฟฟา) นอกจากนี้ ยังมีนโยบายสนับสนุนการรวมลงทุนระหวางผูผลิตเซมิ

คอนดักเตอรของสิงคโปรและผูผลิตตางชาติ โดยเฉพาะสหรัฐฯ 

 สิงคโปรมีความไดเปรียบดานเทคโนโลยี เนื่องจากผูประกอบการตางให

ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเปนอยางมาก อีกทั้งผูผลิตเซมิคอนดัก

เตอรของสิงคโปรยังรวมลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกับผูผลิตตางชาติ 

อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุน และไตหวัน ซึ่งเอื้อใหมีการถายทอดเทคโนโลยีระหวางกัน 

 สิงคโปรมีอุตสาหกรรมสนับสนุนคอนขางครบถวน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิต

เวเฟอรวงจรรวมซึ่งเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตแผงวงจรไฟฟา ทําให สิงคโปรพึ่งพา

วัตถุดิบนําเขาตํ่า ซึ่งเปนสวนสําคัญที่ชวยใหอุตสาหกรรมผลิตแผงวงจรไฟฟาของ

สิงคโปรมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง ทั้งนี้ ปจจุบัน     สิงคโปรมีโรงงานผลิต  

เวเฟอรวงจรรวมไมตํ่ากวา 10 โรงงาน 
 

มาเลเซีย 
 

มาเลเซียเปนผูสงออกแผงวงจรไฟฟารายใหญอันดับ 4 ของโลก ครองสวนแบงตลาดโลก

ราวรอยละ 13มีตลาดสงออกหลัก ไดแก สิงคโปร (คิดเปนสัดสวนราวรอยละ  22  ของ     

มูลคาสงออกแผงวงจรไฟฟาทั้งหมดของมาเลเซีย) ฮองกง (รอยละ 20) สหรัฐฯ (รอยละ 13) 

และจีน (รอยละ 8) ปจจัยหลักที่สนับสนุนใหมาเลเซียกาวขึ้นมาเปนผูสงออกแผงวงจรไฟฟา

รายสําคัญของโลก อาทิ 
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 ผู ผลิตเซมิคอนดักเตอรตางชาติเขามาตั้งฐานการผลิตแผงวงจรไฟฟาใน
มาเลเซียเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง เนื่องจากรัฐบาลมาเลเซียมีมาตรการสนับสนุน

และสงเสริมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอรอยางจริงจังอาทิ มาตรการสงเสริมการ

ลงทุนดวยการใหสิทธิประโยชนทางภาษีทั้งภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีนําเขา

วัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิต และมาตรการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทาง

เทคโนโลยี 

 มาเลเซียมีอุตสาหกรรมสนับสนุนคอนขางครบถวน โดยเฉพาะอุตสาหกรรม

ผลิตเวเฟอรวงจรรวมทําใหการพึ่งพาวัตถุดิบจากตางประเทศมีไมมากนัก เม่ือเทียบ

กับไทยและจีน 

 ผู ประกอบการในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอรของมาเลเซียมีการรวม       
กลุมกันเปนคลัสเตอร ในนิคมอุตสาหกรรมซ่ึงกระจายอยูทั่วประเทศ  อาทิ Kulim 

Hi-tech Park  ในรัฐ Kedah และ Subang Hi-TechPark ในรัฐ Selangor  ซึ่งชวย

เพิ่มความยืดหยุนในการรับคําส่ังซื้อและลดตนทุนการผลิต 

 มาเลเซียมีความพรอมดานบุคลากรทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยเฉพาะ

วิศวกรท่ีมีความรูภาษาอังกฤษ 
 

จีน 
 

จีนเปนผูสงออกแผงวงจรไฟฟารายใหญอันดับ 10 ของโลก ครองสวนแบงตลาดโลกราว 

รอยละ 4  มีตลาดสงออกหลัก ไดแก ฮองกง (คิดเปนสัดสวนราวรอยละ 36 ของมูลคา         

สงออกแผงวงจรไฟฟาท้ังหมดของจีน)  สิงคโปร (รอยละ 11)  ญี่ปุน (รอยละ 10) และ      

เกาหลีใต  ( รอยละ 9)  ขณะเดียวกันจีนก็เปนผูนําเขาแผงวงจรไฟฟารายใหญสุดของโลก         

ดวยมูลคา นําเขาคิดเปนสัดสวนราวรอยละ 19 ของมูลคานําเขาแผงวงจรไฟฟาทั้งหมดของ

โลก ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญที่เอื้อใหจีนขยายการสงออกไดมากขึ้น มีดังนี้ 
 

 จีนมีความไดเปรียบดานตนทุนการผลิต เน่ืองจากคาจางแรงงานและคาใชจาย  

ดานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของจีนอยูในระดับตํ่า ประกอบกับผูผลิตแผงวงจร  

ไฟฟาของจีนไดรับประโยชนจากการผลิตจํานวนมาก (Economies of Scale)  เพ่ือ

ตอบสนองความตองการใชแผงวงจรไฟฟาของผูใชสําคัญ คือ อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสและไอที ซึ่งมีนักลงทุนตางชาติหลายรายสนใจเขามาต้ังฐานการผลิต

ในจีนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

 ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอรของจีนไดรวมกันจัดตั้งคลัส 
เตอรขึ้นมาหลายกลุมกระจายอยูในหลายเมืองสําคัญ อาทิ เซ่ียงไฮ ปกก่ิง และ

เทียนสิน เพื่อสรางความเช่ือมโยงระหวางอุตสาหกรรมในระดับตนน้ําและปลายน้ํา 

ซึ่งชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิต 
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 รัฐบาลจีนมีนโยบายสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร อยาง
จริงจัง อาทิ การจัดต้ังกองทุนสนับสนุนการลงทุนแกผูประกอบการในอุตสาหกรรม 

เซมิคอนดักเตอร โดยเฉพาะผูผลิตรายใหม ดวยงบประมาณราว 1,000 ลานหยวน   

ตอป และการคุมครองผูผลิตเซมิคอนดักเตอรในประเทศดวยการคืนภาษีมูลคาเพิ่ม   

รอยละ 17 ใหกับผลิตภัณฑเซมิคอนดักเตอรที่ผลิตและจําหนายในประเทศ ขณะท่ี   

เซมิคอนดักเตอรนําเขายังตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราเต็ม 

 จีนมีการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด เน่ืองจากไดรับการถายทอด

เทคโนโลยีการผลิตจากผูผลิตเซมิคอนดักเตอรของยุโรปและญี่ปุนที่ยายฐานการผลิต

มายังจีน 

 จีนมีความพรอมดานบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เน่ืองจากสามารถ

ผลิตวิศวกรไดมากถึงปละ 145,000 คน อีกทั้งยังอนุญาตใหผูเช่ียวชาญจากตาง

ประเทศเขามาทํางานในจีนไดอยางไรก็ตาม การที่อุตสาหกรรมผลิตแผงวงจรไฟฟา

ของจีนตองพ่ึงพาวัตถุดิบจากตางประเทศในสัดสวนสูงถึงราว รอยละ 80 

โดยเฉพาะการนําเขาชิ้นสวนหลักอยางเวเฟอรวงจรรวม นับเปน อุปสรรคสําคัญที่บั่น

ทอนขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟาของจีนใน         

ปจจุบัน 
 

การวิเคราะห SWOT ในอุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟาของไทย  
 

จุดแข็ง 
 

 ไทยเปนประเทศผูสงออกแผงวงจรไฟฟารายใหญอันดับ 14 ของโลก ดวยสวน

แบงตลาดราวรอยละ 2 ของตลาดโลก มีปริมาณการผลิตเฉล่ียราว 8,000 ลานช้ิน     

ตอป ในชวงป 2545-2547 
 

จุดออน 
 

 อุตสาหกรรมผลิตแผงวงจรไฟฟาของไทยตองพ่ึงพาวัตถุดิบจากตางประเทศ
ในสัดสวนสูง โดยเฉพาะเวเฟอรวงจรรวม ซึ่งตองนําเขาทั้งหมด เน่ืองจากไทยยังไมมี

อุตสาหกรรมออกแบบแผงวงจรไฟฟาและอุตสาหกรรมผลิตเวเฟอรวงจรรวม 

(อุตสาหกรรมสําคัญในระดับตนนํ้า) เพราะเปนอุตสาหกรรมท่ีตองใชเงินลงทุนสูง

และใชเทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิต 

 ตนทุนการผลิตแผงวงจรไฟฟาคอนขางสูง โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับคูแขง 

สําคัญอยางจีน เน่ืองจากตนทุนคาจางแรงงานและคาใชจายดานสาธารณูปโภคขั้น

พื้นฐาน อาทิ คาขนสง และคาไฟฟา ของไทยสูงกวาจีน 

 ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมผลิตแผงวงจรไฟฟาไทยยังอยู
ในระดับต่ํา เม่ือเทียบกับคูแขงสําคัญ อาทิ สิงคโปร และมาเลเซีย เน่ืองจากขาดการ
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พัฒนาบุคลากรอยางจริงจังทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนา

เทคโนโลยียังมีไมมากนัก 
 

โอกาส 
 

รัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตแผงวงจรไฟฟาอยางจริงจัง อาทิ 
 

 มาตรการสงเสริมการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ให

สิทธิประโยชนแกผูผลิตเซมิคอนดักเตอรประเภทเวเฟอรวงจรรวม  โดยการยก      

เวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป (ไมจํากัดเพดานมูลคาภาษีที่ไดรับ  ยกเวนและ

เขตการลงทุน) และยกเวนอากรขาเขาเคร่ืองจักรที่ใชในการผลิต รวมถึงอนุญาตใหนํา

เขาเคร่ืองจักรเพื่อทดแทนเคร่ืองจักรเกาไดตลอดเวลาเพ่ือจูงใจใหมีการผลิตเวเฟอร

วงจรรวมในประเทศ ขณะท่ีผูผลิตเซมิคอนดักเตอรประเภท วงจรรวมหรือ 

แผงวงจรไฟฟา ไดรับยกเวนอากรขาเขาเคร่ืองจักรท่ีใชในการผลิต พรอมทั้งอนุญาต

ใหนําเขาเคร่ืองจักรเพื่อทดแทนเคร่ืองจักรเกา ไดโดยไมจํากัดเวลา (สําหรับกิจการ

ผลิตแผงวงจรไฟฟาทั่วประเทศ) และยกเวน ภาษีเงินไดนิติบุคคลซึ่งแตกตางกันตาม

พื้นที่ต้ังโรงงานในแตละเขตการลงทุนมีรายละเอียด ดังนี้ 

o ผูประกอบการที่ตั้งโรงงานในเขต 1 (ได แก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ไดรับยกเวน ภาษี

เงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 4 ป 

o ผูประกอบการที่ตั้ งโรงงานในเขต 2 (ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา  

ชลบุรี  นครนายก  พระนครศรีอยุธยา  ภูเก็ต  ระยอง  ราชบุรี สมุทรสงคราม 

สระบุรี สุพรรณบุรี และ อางทอง)  ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 

6 ป และเพิ่มเปน 7 ป หากต้ังโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม 

o ผูประกอบการที่ตั้งโรงงานในเขต 3 (ไดแก จังหวัดที่ เหลืออีก 58 จังหวัด) 

ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติ บุคคลเปนเวลา 8 ปนอกจากนี้ หากผูผลิตแผงวงจร

ไฟฟาสามารถดําเนินงานภายใตมาตรการสงเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Skill Technology & Innovation : STI)  จะไดรับ

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพ่ิมขึ้นอีก 1 ป (ไมจํากัดเพดานมูลคาภาษีที่ ไดรับ

การยกเวน) นโยบายดังกลาวคาดวาจะมี สวนชวยเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันของอุตสาหกรรมผลิตเซมิคอนดักเตอรของไทยในตลาดโลก 

 มาตรการสนับสนุนดานการผลิต กระทรวงการคลังรวมกับกระทรวงอุตสาหกรรม

ปรับลดอัตราภาษีนําเขาวัตถุดิบสําคัญที่ใชในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟาและ

ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส  อาทิ เหล็กซิลิคอนอิเล็กทริค (HS 7202210 และ HS 

7225) และผลิตภัณฑแผนรีดทําดวยเหล็กเหลือรอยละ 1 จากเดิมที่เรียกเก็บใน

อัตรารอยละ 5 เร่ิมมีผลบังคับใชต้ังแตเดือนตุลาคม 2547  เพ่ือลดตนทุนการผลิต ซึ่ง
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จะชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข งขันของอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ

อิเล็กทรอนิกสของไทยในตลาดโลก 

 การจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะขอตกลงเขต

การคาเสรีอาเซียน (AFTA)  ที่กําหนดใหประเทศสมาชิกดําเนินการลดภาษีนํา     

เขาระหวางกันลง ปจจุบันภาษีนําเขาแผงวงจรไฟฟา (HS 8542) ที่เรียกเก็บระหวาง

กันในกลุมประเทศสมาชิกมีอัตรารอยละ 0-1 และขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-

ออสเตรเลีย ซึ่งเร่ิมมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2548 โดยออสเตรเลียปรับ

ลดอัตราภาษีนําเขาสินคาในหมวดผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส  (HS 85) รวมถึง

แผงวงจรไฟฟา (HS 8542) จากไทยเหลือรอยละ 5  จากเดิมที่เรียกเก็บในอัตรารอย

ละ 10 และจะปรับลดเหลือรอยละ 0 ในป พ.ศ.2553 ขอตกลงดังกลาวคาดวาจะมี

สวนชวยกระตุนการสงออกแผงวงจรไฟฟาของไทยไปยังประเทศคูเจรจาเหลานี้ได

ระดับหนึ่ง  

 ประเทศผูนําเขาแผงวงจรไฟฟารายใหญของโลก อาทิ สหรัฐฯ ญี่ปุน เกาหลี
ใต และฮองกง สวนใหญเรียกเก็บภาษีนําเขาแผงวงจรไฟฟาในระดับต่ําราว   
รอยละ 0-1 เพ่ือชวยลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันให 

แกอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาและผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปน อุตสาหกรรมหลัก

ของประเทศ การเรียกเก็บภาษีนําเขาในระดับตํ่าดังกลาวคาดวา จะมีสวนชวยลด

อุปสรรคในการสงออกแผงวงจรไฟฟาของไทยไปยังประเทศเหลานี้ลงไดระดับหนึ่ง 

 ผูผลิตแผงวงจรไฟฟาตางชาติ อาทิ สหรัฐฯ และญี่ปุน มีแนวโนมยายฐานการ
ผลิตและขยายการลงทุนในไทยอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนผลิตเพื่อสงกลับ

ประเทศของตนเปนหลัก ทั้งนี้เพ่ือแสวงหาความไดเปรียบดานคาจางแรงงานท่ีอยูใน

ระดับตํ่าเม่ือเทียบกับประเทศตน และประโยชนจากมาตรการสงเสริมการลงทุนของ 

BOI การเขามาลงทุนและขยายการผลิตดังกลาวเปนสวนสําคัญท่ีชวยเพ่ิมศักยภาพ

ในการผลิตแผงวงจรไฟฟาของไทย 

 จีน (ตลาดสงออกแผงวงจรไฟฟาสําคัญอันดับ 7 ของไทย) มีแนวโนมกาวขึ้นมา   

เปนตลาดแผงวงจรไฟฟาขนาดใหญสุดของโลกภายในป พ.ศ.2548 โดยมียอด        

จําหนายแผงวงจรไฟฟาประมาณ 34.3 พันลานดอลลารสหรัฐขยายตัวราวรอยละ 11 

จากป พ.ศ.2547 ทั้งนี้เปนผลจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟา 

และสินคาไอที (ผูใชแผงวงจรไฟฟาหลั ก) ในประเทศ ซึ่งคาดวาจะเอื้อประโยชนตอ 

การขยายตลาดแผงวงจรไทยไปจีน  
 

อุปสรรค 
 

 ตลาดแผงวงจรไฟฟาโลกมีแนวโนมชะลอการขยายตัวลงในชวงป พ.ศ.2549-
2550 โดยคาดวาจะขยายตัวเฉล่ียเพียงรอยละ 7 เทียบกับในชวงป พ.ศ.2546-2547 

ที่ขยายตัวสูงถึงรอยละ 20 เน่ืองจากอุตสาหกรรมผลิตสินคาไอทีซึ่งเปนผูใชแผงวงจร
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ไฟฟาหลักของโลกมีแนวโนมชะลอตัวลง ประกอบกับผูผลิตเซมิคอนดักเตอรรายใหญ

ของโลก   ตางมีแผนปรับลดการผลิตลง เพราะเร่ิมประสบปญหาสินคาคางสต็อกจาก

การเรง  ขยายปริมาณการผลิตในชวงป พ.ศ.2546-2547 

 ตลาดสินคาไอทีโลกมีแนวโนมชะลอการขยายตัวลงในชวงป พ.ศ.2548-2549 
โดยเฉพาะตลาดคอมพิวเตอรที่คาดวาจะขยายตัวเฉล่ียรอยละ 9 เทียบกับที่ขยายตัว

เฉล่ียรอยละ 14 ในชวงป พ.ศ.2546-2547 เน่ืองจากความตองการใชสินคาไอทีของ

โลกมีแนวโนมลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวลงเปนสําคัญ 

 การแขงขันที่รุนแรงในตลาดโลกจากคูแขงสําคัญ โดยเฉพาะสิงคโปร และ

มาเลเซีย ซึ่งมีความไดเปรียบทั้งดานเทคโนโลยีการผลิตและการมีอุตสาหกรรม

สนับสนุนที่คอนขางครบถวน และจีน ซึ่งมีความไดเปรียบดานตนทุนการผลิตจากคา 

จางแรงงานราคาถูกและการผลิตจํานวนมาก (Economies of Scale) 

 ตนทุนการผลิตแผงวงจรไฟฟาสูงขึ้น เน่ืองจากราคาวัตถุดิบสําคัญ โดยเฉพาะ

เหล็ก ซิลิคอน ทองคําและเซรามิก ปรับสูงขึ้นตามราคาน้ํามันและคาระวางเรือ 

 ผูผลิตแผงวงจรไฟฟาตางชาติที่ตั้งฐานการผลิตในไทยบางรายมีแนวโนมยาย
ฐานการผลิตไปยังจีนเพื่อแสวงหาความไดเปรียบดานตนทุนการผลิตจากคาจาง 

แรงงานและคาใชจายดานสาธารณูปโภคท่ีอยูในระดับตํ่ารวมทั้งเพิ่มโอกาสการเขา 

ถึงตลาดแผงวงจรไฟฟาในจีนซ่ึงมีขนาดคอนขางใหญ ตามอุตสาหกรรมเคร่ืองใช 

ไฟฟา และผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส 

 ประเทศพัฒนาแลว อาทิ ญี่ปุน สหรัฐฯ และ EU (ผูนําเขาแผงวงจรไฟฟาราย
ใหญของโลก) ตางออกระเบียบการนําเขาที่เขมงวดกับสินคาหมวดผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสและช้ินสวน รวมถึงแผงวงจรไฟฟาสงผลใหผูผลิตและผูสงออก

แผงวงจรไฟฟาของไทยมีตนทุนการผลิตสูงขึ้น ทั้งตนทุนในการปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตและการออกแบบ และการทดสอบผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานตามที่ประเทศคูคา

กําหนดนอกจากนี้ ยังอาจทําใหผูสงออกตองประสบกับความลาชาในการทําตลาด 

เพราะตองเสียเวลาในการย่ืนเอกสารและรอการอนุญาตจากประเทศผูนําเขา 

 
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต 
 

ปญหาหลักๆ และที่สําคัญมากท่ีทาง SMEs ของไทยประสบในปจจุบันการแขงขันกับ

ประเทศคูแขงขันสําคัญๆ  ในตลาดโลก  ดังนี้ 
 

จีน 
 

จุดแข็ง 
 

 ตลาดมีขนาดใหญและมีศักยภาพสูงในการขยายตัว ทําใหคายรถยนตตางชาติสนใจ

เขาไปลงทุนในจีนอยางตอเนื่อง 
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 การเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) ของจีน

เม่ือเดือนธันวาคม 2544 ทําใหจีนตองเรงปรับตัวดวยการรวมมือกับผูผลิตรถยนต    

ตางชาติมากขึ้น สงผลใหอุตสาหกรรมรถยนตของจีนมีศักยภาพมากขึ้นในการผลิต 

 อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนของจีนพัฒนามาเปนลําดับดวยทุนและเทคโนโลยี

จากผูผลิตรถยนตตางชาติ เม่ือประกอบกับความไดเปรียบดานตนทุนการผลิตที่         

ต่ํากวาผูผลิตจากประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย ทําใหอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของ

จีนมีความแข็งแกรงและพรอมที่จะแขงขันในตลาดโลก 

 รัฐบาลจีนใหการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนอยางจริงจัง อาทิ 

รัฐบาลมีแผน 5 ป (ป พ.ศ.2544-2548) ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต โดยมีเป

าหมายท่ีจะปรับโครงสรางอุตสาหกรรมยานยนตของจีนใหสามารถแขงขันไดใน

ตลาดโลกภายในเวลา 10 ป ดวยมาตรการสําคัญคือ การยกเลิกนโยบายตาง ๆ   ที่

ปกปองอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศ การใหความสําคัญและสนับสนุนบริษัท          

ผูผลิตรถยนตรายสําคัญของจีนท้ังในดานเงินทุน การใหสิทธิพิเศษในการจัดต้ัง

บริษัทรวมทุนแหงใหม และการใหความชวยเหลือใน 
 

ดานการวิจัยเทคโนโลยียานยนต 
 รัฐบาลจีนใหความสําคัญกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตโดยเฉพาะ 

มีสาระสําคัญ ดังนี้   

o สงเสริมใหผูผลิตชิ้นสวนยานยนตมีการรวมหรือควบกิจการเพ่ือให ตนทุน

การผลิตตอหนวยต่ําลงและการผลิตมีความยืดหยุนขึ้น ซึ่งจะชวยสราง

ความแข็งแกรงใหแกอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตของจีนไดระดับหนึ่ง 

o พัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานโลกโดยอาศัยความชวยเหลือจาก    ผูรวม

ทุนตางชาติ โดยเนนใหความสําคัญเปนพิเศษกับช้ินสวนยานยนตที่ใช

เทคโนโลยีสูงในการผลิต เชน airbags, automatic transmission และ 

three-way catalytic converters ขณะเดียวกันก็ คอย ๆ ลดความสําคัญ

ของการพัฒนาช้ินสวนยานยนตที่ใชเทคโนโลยีต่ําในการผลิตรวมทั้งชิ้นสวน

ที่เร่ิมสูญเสียความสามารถในการ แขงขัน  และมีตนทุนการผลิตตอหนวย

สูง  

o ใหความชวยเหลือดานการเงินแกอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต  เชน  การ

สนับสนุนเงินทุนอัตราดอกเบ้ียต่ําเพื่อลดตนทุนการผลิตของผูประกอบการ  

o สนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต 

มาตรการสนับสนุนที่สําคัญไดแก สนับสนุนใหนักลงทุนตางชาติเขามาต้ัง

ฐานการผลิตโดยเฉพาะการผลิตชิ้นสวนยานยนตประเภทเคร่ืองยนต โดย

อนุญาตใหเปนการลงทุนโดยตรงจากตางชาติไดทั้งหมด พรอมทั้งชักจูงใหมี
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การลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใน

ตลาดโลก 

o การพัฒนาโครงการ "Detroit of Chinas" ทางตอนใตของจีนดวยงบลงทุน 

275,000  ลานบาทประกอบดวยโรงงานผลิตรถยนตและโรงงานผลิตช้ิน      สวน

ยานยนตขนาดใหญ ตลอดจนศูนยวิจัยและพัฒนา โครงการดัง         กลาวเร่ิมก

อสรางในป พ.ศ.2545 คาดวาจะแลวเสร็จภายในป พ.ศ.2550 ซึ่งขณะนี้ ค

ายรถยนตชั้นนําท่ีจะเขามาลงทุน ไดแก โตโยตา  โฟลค ฟอรด และเบนซ  

o จีนเปนผูผลิตและสงออกรถจักรยานยนตรายสําคัญของโลก โดยมีศักยภาพ

ในการผลิตสูงถึง 15 ลานคันดวยตนทุนการผลิตที่ต่ํา ทั้งจากตนทุนวัตถุดิบ

และคาจางแรงงานราคาถูก รวมท้ังไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจีน 

ขณะเดียวกัน การขยายการลงทุนของผูผลิตรถจักรยานยนต ตางชาติ  อาทิ 

ฮอนดา ก็คาดวาจะย่ิงทําใหจีนมีฐานการผลิตรถจักรยานยนตที่แข็ง        

แกรงขึ้นอยางตอเนื่อง 
 

จุดออน 
 

 กฎระเบียบของจีนที่บังคับใหบริษัทรถยนต ตางชาติตองเขารวมทุนกับผูประกอบการ

และรัฐวิสาหกิจทองถ่ินซ่ึงสวนใหญมักมีปญหาดานการจัดการและขาดการพัฒนา   

ดานเทคโนโลยี รวมทั้งผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตของจีนที่ต่ําเพียงแค 

1 ใน 18 เม่ือเทียบกับญี่ปุน ทําใหอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของคายรถใหมใน

จีนยังต่ํ ามากเม่ือเทียบกับไทย ปจจัยดังกลาวทํ าใหการลงทุนกวารอยละ 60 ในจีน

ยังเปนของกลุมคายรถยนตเดิม ขณะที่คายรถยนตบางสวน เชน ญี่ปุน ไดเบนเข็ม

จากการไปลงทุนในจีนเขามาขยายฐานการผลิตในไทยแทน 

 จํานวนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตของจีนที่มีเปนจํานวนมากกวา 2,000 ราย (ในจํานวน

นี้ราว 700 รายเปนบริษัทผูผลิตชิ้นสวนยานยนตตางชาติที่เขามาลงทุนทั้งในลักษณะ

การรวมทุน กับผูประกอบการชาวจีนและการลงทุนโดยตรง) อาจทําใหผูผลิตชิ้นสวน

ยานยนตของจีนตองใชความพยายามอยางมากในการปรับตัวไปสูผูผลิตช้ินสวน

ระดับที่ 1 และ 2  ซึ่งเปนผูผลิตชิ้นสวนที่ไดมาตรฐานโลกและเปนที่ยอมรับของผูผลิต

รถยนตตางชาติ 

 โรงงานประกอบรถจักรยานยนตในจีนที่มีมากกวา 100 แหง มีเพียงไมถึง 10  แหงที่

ใช ชิ้นสวนท่ีมีคุณภาพได มาตรฐาน เน่ืองจากโรงงานสวนใหญขาดการตรวจสอบ

คุณภาพ   ดังนั้นการรุกตลาดอาเซียนของรถจักรยานยนตจีนจึงยังจํากัดเพียงตลาด 

ลางเทานั้น  

 ผูประกอบรถจักรยานยนต ส วนใหญ ของจีนเป นผู ผ ลิตรายย อยที่ มีอ ยู เป น         

จํานวนมาก ดังนั้น ขนาดของการผลิตของผูผลิตแตละรายในจีนจึงมีจํานวนไมมาก

พอที่จะทํ าใหตนทุนการผลิตตอหนวยลดตํ่าลง 
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 คุณภาพรถจักรยานยนตของจีนยังดอยกวารถจักรยานยนตที่ผลิตจากประเทศอื่น

มาก โดยเฉพาะตลาดบนท่ีแขงขันดานเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยในการ  

ขับขี่เปนสําคัญ 
 

อินเดีย 
 

จุดแข็ง 
 

 บริษัทผูผลิตยานยนตชั้นนําจํานวนมากของโลกไดเขาไปต้ังฐานการผลิตในอินเดีย 

ทําใหอุตสาหกรรมยานยนตของอินเดียมีการพัฒนาขึ้นเปนลําดับ จากการไดรับการ 

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและเงินทุนสนับสนุนจากผูผลิตรถยนตเหลานั้น 

 การผลิตยานยนตในอินเดียใชชิ้นสวนในประเทศมากกวารอยละ 70 ทําใหมีความได

เปรียบดานตนทุนเปนสําคัญ 

 อินเดียมีความได เปรียบในเชิงแขงขันทั้งดานทักษะการออกแบบและดานวิศวกรรม

เม่ือเทียบกับประเทศที่มีตนทุนต่ําอยางจีนและไทย ปจจุบันอินเดียเปนประเทศอันดับ 

9 ของโลกท่ีสามารถออกแบบยานยนตไดเองนอกจากนี้ แรงงานสวนใหญของอินเดีย

เปนแรงงานท่ีมี   ฝมือและมีการศึกษาสูง โดยเฉพาะแรงงานในระดับผูจัดการซึ่ง

สามารถใชภาษาอังกฤษไดดี 

 แรงงานอินเดียสวนใหญมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

Technology: IT) ทํ าใหสามารถนํ า IT มาใชในอุตสาหกรรมยานยนตโดยเฉพาะการ

พัฒนาดานวิศวกรรมการออกแบบและกระบวนการผลิตยานยนต 

 อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตของอินเดียมีความแข็งแกรงและมีศักยภาพสูงในการ

สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต เน่ืองจากมีตนทุนการผลิตต่ํา และมีเครือขายอยูทั่ว

ประเทศ ทําใหมีความพรอมในการกระจายช้ินสวนเพื่อรองรับการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมยานยนต นอกจากนี้ ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตของอินเดียใหความสําคัญ

กับการผลิตใหสอดคลองกับมาตรฐานตาง ๆ ทั้ง ISO 9000 ISO 14000 และ 

QS 9000 ซึ่งลวนเปนมาตรฐานท่ีประกันถึงคุณภาพของชิ้นสวนที่ผลิตได สงผลให         

ปจจุบันผูผลิตยานยนตรายสําคัญของโลกเร่ิมหันมาจัดซื้อช้ินสวนยานยนตจาก

อินเดียมากขึ้น 

 รัฐบาลอินเดียมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนตอยางตอเน่ือง โดยมุงหวังให

อุตสาหกรรมยานยนตเปนกลไกหน่ึงในการผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนตที่สําคัญ มีดังนี้ 

- Auto Policy มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ

อุตสาหกรรมยานยนตอินเดียมาตรการสําคัญ ไดแก การเปดเสรีอยางสมบูรณใน

อุตสาหกรรมยานยนต  
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- ดวยการอนุญาตใหมีการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศได 100% โดยไม          

กําหนดเงินลงทุนขั้นต่ํา สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนตอยาง    

ตอเน่ือง โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและคํานึงถึง

ความปลอดภัยเปนสําคัญ รวมทั้งการออกแบบยานยนต 

- Exim Policy เปนนโยบายหลักดานการสงออกโดยรวมของอินเดีย มีเปาหมาย

ชัดเจนในการเพิ่มสวนแบงตลาดสินคาสงออกโดยรวมของอินเดียในตลาดโลกให

เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 0.67 ในปงบประมาณ 2543/44 เปนรอยละ 1 ภายในป

งบประมาณ 2549/50 ดวยการเพ่ิมแรงจูงใจในการสงออกและปรับปรุง

กระบวนการสงออกใหเอื้อตอผูประกอบการมากขึ้น เชน ยกเลิกการจํากัด

ปริมาณการสงออก การใหเงินทุนสนับสนุนท้ังกอนและหลังการสงออก การ      

อํานวยความสะดวกในพื้นท่ีต้ังโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Towns) 

ดวยการยกเวนภาษีนําเขาวัตถุดิบที่ใชผลิตเพื่อสงออ 

- อํานวยความสะดวกดานสาธารณูปโภคเปนตน ทั้งนี้ คาดวา Exim Policy  จะ

มีสวนสนับสนุนการพัฒนาสินคาสงออกประเภทตาง ๆ ของอินเดียรวมทั้งสินคา 

หมวดยานยนตในระยะยาวตอไป 
 

จุดออน 
 

 การลงทุนดานวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) ใน

อุตสาหกรรมยานยนตของอินเดียยังอยูในระดับต่ํา โดยผูผลิตรถยนตของอินเดียมี

การใชจายดานวิจัยและพัฒนาไมถึงรอยละ 0.4ของยอดขาย เม่ือเทียบกับ Daimler-

Chrysler ผูผลิตรถยนตของสหรัฐฯ ที่ใชจายดาน R&D  มากกวารอยละ8 และผูผลิต

ช้ินสวนยานยนตของอินเดีย ใชจายดาน R&D ราวรอยละ 1 ของยอดขาย เม่ือเทียบ

กับเกาหลีใตที่อยูในระดับรอยละ 7 

 ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตของอินเดียที่มีอยูเปนจํานวนมาก (ประมาณ 5,000 ราย)        

สวนใหญเปนผูผลิตขนาดเล็กและกระจายอยูทั่วประเทศ สงผลใหปริมาณการผลิตมี

ไมเพียงพอตอบสนองความตองการที่มีเปนจํานวนมากของผูผลิตยานยนตรายสําคัญ

ของโลก 

 โรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนต สวนใหญ ของอินเดียประสบปญหาสินคาดอยคุณภาพ   

ระหวางกระบวนการผลิต โดยมีอัตรา Rejection Rate ของชิ้นสวนยานยนตอยูใน

ระดับ 2,900 PPM (Parts Per Million) ซึ่งสูงกวามาตรฐานโลกที่อยู  ในระดับ 240 

PPM ถึง 12 เทา นอกจากนี้ ผลิตภาพของแรงงานในอินเดียยังอยูในระดับต่ําเม่ือ

เทียบกับมาตรฐานระหวางประเทศ   

 ความสามารถดานการออกแบบช้ินสวนยานยนตของอินเดียยังมีขอจํากัดในปจจุบัน 
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การวิเคราะห SWOT ในอุตสาหกรรมและชิ้นสวนของไทย  
 

จุดแข็ง 
 

 ประเทศไทยไดเปรียบในเร่ืองทําเลที่ต้ังทางภูมิศาสตรที่เปนศูนยกลางของอาเซียน  

อินโดจีน และเช่ือมโยงกับเอเชียใตได ทําใหเหมาะท่ีจะเปนศูนยกลางการผลิตและ

การสงออก 

 บริษัทผูผลิตรถยนตรายใหญของโลกทั้งจากญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และยุโรป เขามา

ลงทุนเพื่อใชไทยเปนฐานการผลิตและการสงออกรถยนตที่สําคัญในภูมิภาคเอเชีย 

และมีนโยบายชัดเจนในการขยายการลงทุนอยางตอเน่ืองทั้งการลงทุนดานการผลิต 

และการวิจัยและพัฒนา 

 ความไดเปรียบดานตนทุนการผลิตโดยเฉพาะการผลิตรถปกอัพ ซึ่งปจจุบันไทย       

เปนฐานการผลิตและสงออกรถปกอัพขนาด 1 ตัน ที่สําคัญในภูมิภาคเอเชีย และดวย

ปริมาณการผลิตที่มีสัดสวนสูงถึงกวารอยละ 60 ของปริมาณการผลิตรถยนตทั้งหมด

ของประเทศ ทําใหตนทุนการผลิตตอหนวยลดลง นอกจากน้ีการผลิตรถปกอัพของ

ไทยใชชิ้ นสวนในประเทศสูงถึงประมาณรอยละ 80-90 โดยเฉพาะตัวถังและเคร่ือง

ยนตซึ่งผลิตในประเทศไดเกือบทั้งหมด ขณะเดียวกัน ผูผลิตรถยนตนั่งหลายราย

โดยเฉพาะผูผลิตจากญี่ปุนก็ใชชิ้นสวนที่ ผลิตในประเทศไทยในอัตราคอนขางสูงราว 

รอยละ 50-70 ปจจัยดังกลาวทําใหตนทุนการผลิตรถยนตของไทยอยูในระดับต่ําและ

สามารถแขงขันไดในตลาดโลก 

 ความพรอมของอุตสาหกรรมสนับสนุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตของ

ไทยที่มีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอยางตอเนื่อง และได

มาตรฐานสากล อาทิ ISO 9000 ISO 14000 และQS 9000 ขณะเดียวกัน 

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนตของไทยยังไดรับประโยชนโดยตรงจากโครงการ

ความรวมมือดานอุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN Industrial Cooperation Scheme: 

AICO)  ในสวนของโครงการแลกเปล่ียนชิ้นสวนหรือสวนประกอบระหวางผูผลิตของ

ประเทศในกลุมอาเซียน ทําใหชวยลดตนทุนการผลิตไดระดับหนึ่ง 

 อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตของไทยมีฐานการผลิตที่แข็งแกรงซึ่งเปนผลมาจากการ

เขามาลงทุนของนักลงทุนตางชาติเปนสําคัญ โดยเฉพาะนักลงทุนจากญี่ปุนที่เขามา

ลงทุนเพื่อใชไทยเปนฐานการผลิตเพื่อสงออกไปอาเซียน รวมทั้งเปนศูนยวิจัยและ

พัฒนาการผลิตรถจักรยานยนตในอาเซียน ทั้งนี้ ปจจุบันการผลิตรถจักรยานยนตของ

ไทยไดพัฒนาไปสูความมีสมรรถนะที่สูงขึ้น ทั้งการประหยัดเช้ือเพลิง และชวยลด   

มลภาวะ 
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จุดออน 
 

 ผูประกอบการไทยไมมีเทคโนโลยีการผลิต และการออกแบบเปนของตนเอง ทําให    

ตองพ่ึงพาเทคโนโลยีจากตางชาติ และปจจุบันอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยัง

ขาดการถายทอดเทคโนโลยีอยางจริงจัง 

 ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน รวมท้ังขาดแคลน

บุคลากรระดับสูงทั้งในดานการผลิตและออกแบบ 

 มูลคาเพิ่มของยานยนตและช้ินสวนท่ีผลิตในประเทศไทยยังต่ํา 
 

  โอกาส 
 

 อุตสาหกรรมยานยนตโลกที่ประสบกับภาวะตกต่ํามากวา 20 ป สงผลใหบริษัทผูผลิต

รถยนตชั้นนําของโลกอยาง GM และ Ford ตางเรงจัดหาช้ินสวนจากแหลงที่มี          

ตนทุนต่ํา อาทิ จีน  อินเดีย และไทย จึงเปนโอกาสดีตอการสงออกช้ินสวนยานยนต

ของไทย 

 ภาครัฐพร อมที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต และชิ้นส วนอย างจริงจัง            

และตอเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหสูงขึ้น อาทิ 

o  นโยบายผลักดันใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตรถยนตที่สําคัญในเอเชีย        

ดวยเปาหมายหลัก 4  ประการ  คือ 

1. ผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางการประกอบรถยนตไมนอยกวา 1  ลานคัน  

ตอป และสงออกไมนอยกวารอยละ 40 ภายในป 2549 และมีมูลคาการ

ผลิตมากกวา 500,000 ลานบาทตอป 

2. ผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางผลิตรถจักรยานยนตไมนอยกวา 2   ลานคัน   

ตอป และสงออกไมนอยกวารอยละ 20 ภายในป 2549 และมีมูลคาการ

ผลิตมากกวา 100,000 ลานบาทตอป 

3. พัฒนาใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตช้ินสวนอะไหลยานยนตที่ได

มาตรฐาน มีย่ีหอสินคาเปนของตัวเอง และเปนที่ยอมรับของตลาดโลกโดย

ไมผูกติดกับการรับจางผลิตใหกับคายรถยนตในรูปแบบ OEM แตเพียง   

อยางเดียวอีกตอไป 

4. พัฒนาใหไทยมีความสามารถผลิตยานยนตและช้ินสวนยานยนต โดยมี

มูลคา เพิ่มภายในประเทศไมต่ํากวารอยละ 60 ภายในป 2549 

o สงเสริมใหผูประกอบการอุตสาหกรรมยานยนตรวมกลุมกัน (Cluster)  และเอื้อ        

ประโยชน ซึ่งกันและกันในดานตางๆ เพื่อลดตนทุนการผลิต และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก โดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน  (Board of Investment : BOI)  ไดปรับนโยบายสงเสริมการลงทุน

ใหมจากเดิมที่ใหสิทธิประโยชนตามเขตการลงทุน มาเปนการสงเสริม
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อุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอรแทน พรอมกับใหสิทธิประโยชนสูงสุดแก

กิจการที่ดําเนินกิจกรรมดานการวิจัยและพัฒนาท้ังน้ียานยนตเปนหนึ่งใน

อุตสาหกรรมเปาหมายที่ BOI สนับสนุนใหมีการลงทุนจากตางประเทศอยาง    

ตอเนื่อง โดยเฉพาะนักลงทุนจากสหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุน อาเซียน และอินเดีย 

o เตรียมจัดต้ังศูนยทดสอบ วิจัย และพัฒนายานยนต รวมทั้งพัฒนาบุคลากร

สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต ทั้งนี้ การจัดต้ังศูนยทดสอบดังกลาวจะชวยลด    

ตนทุนใหกับผูประกอบการจากปจจุบันท่ี ตองสงรถยนต ไปทดสอบยังตาง

ประเทศ สําหรับการพัฒนาบุคลากรนั้น ขณะน้ีสถาบันการศึกษาหลายแหงเร่ิม

เปดสอนดานวิศวกรรมยานยนตโดยเฉพาะแลว นอกจากน้ีสถาบันยานยนตได

เตรียมจัด โครงการพัฒนาระบบรับรองความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรม

ยานยนต (Skill Certification System for Automotive Industry)  เพ่ือพัฒนา   

ชางฝมือยานยนตไทยใหมีมาตรฐานย่ิงขึ้น 

o การเปดเสรีการคาระดับทวิภาคีของภาครัฐที่มีมากขึ้นเปนลําดับ โดยเฉพาะการ

เดินหนาเจรจาเปดเสรีการคากับจีน อินเดีย และออสเตรเลีย ซึ่งเปนตลาดขนาด

ใหญ เพ่ือทยอยลดภาษีนําเขาสินคารายการตางๆ  ซึ่งรวมถึงรถยนตและสวน

ประกอบ คาดวาจะทําใหการสงออกยานยนตและช้ินสวนของไทยมีโอกาส

ขยายตัวในตลาดดังกลาว มากขึ้น 

 ขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ที่กําหนดให

ประเทศสมาชิกดําเนินการลดภาษีนําเขาสินคาระหวางกันลง รวมทั้งโครงการ

ความรวมมือดานอุตสาหกรรมของอาเซียน (ASEAN Industrial Cooperation 

Scheme: AICO) ในสวนของการแลกเปล่ียนช้ินสวนหรือสวนประกอบจากโรงงาน

ระหวางประเทศอาเซียนดวยกันเอง ประกอบกับการท่ีอาเซียนกําลังจะกลายเปน 

ตลาดรถยนตที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 7 ของโลกในป 2553 และมีอัตราขยายตัวของ

ตลาดรถยนตเฉล่ียระหวางป 2546-2553 ที่สูง(ขยายตัวเฉล่ียรอยละ 7)   เม่ือเทียบ

กับตลาดสําคัญอยาง NAFTA (ขยายตัวรอยละ 1)  ญี่ปุน  (รอยละ 0.5)  และยุโรป  

(รอยละ 1)   ปจจัยสนับสนุนดังกลาวจะเอื้อประโยชนตออุตสาหกรรมยานยนตและ

ชิ้นสวนของไทยทั้งในสวนของการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการมีตลาด

ขนาดใหญที่มีศักยภาพในการขยายตัวสูงรองรับกําลังการผลิตที่มีอยูในปจจุบันและท่ี

จะเพิ่มขึ้นในอนาคต 

 การขยายจํานวนสมาชิกของ EU เพ่ิมอีก 10 ประเทศ ประกอบดวย ไซปรัส 

สาธารณรัฐเช็ก เอสโตเนีย ฮังการีลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลตา โปแลนด สโลวาเกีย 

และสโลวีเนีย โดยจะมีผลต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2547ทําใหไทยจะไดรับสิทธิ GSP 

เพ่ิมจากสมาชิกใหมของ EU เหมือนเชนที่สมาชิก EU เดิมใหกับไทย สงผลดีตอการ  

สงออกยานพาหนะ อุปกรณ และสวนประกอบของไทย โดยเฉพาะรถบรรทุกชนิด 

แวนและปกอัพ และรถแบบสเตชั่น แวกอน 
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อุปสรรค 
 

 ผูประกอบรถยนตและผูผลิตชิ้นสวนยานยนตระดับที่ 1 (เปนอะไหลสําหรับประกอบ

รถยนตใหม) เกือบทั้งหมดเปนการลงทุนจากตางประเทศ ซึ่งนโยบายตาง ๆ ถูก

กําหนดจากบริษัทแมในตางประเทศผู ประกอบการเหลานี้สามารถยายฐาน          

การผลิตออกจากประเทศไทยไดทุกเม่ือหากความไดเปรียบที่มีอยูลดนอยลง 

 มีการกีดกันทางการคาจากประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชียดวยกัน โดยเฉพาะ

เวียดนามที่ออกระเบียบเขมงวดทั้งดานมาตรฐานสินคาและการจํากัดการนํา         

เขาชิ้นสวนรถจักรยานยนต ประเภทสําเร็จรูป (Completely Knocked Down: CKD) 

 ประเทศคูแขงที่สําคัญในเอเชีย คือ จีน และอินเดีย ซึ่งมีความไดเปรียบดานคาแรง

และตนทุน วัตถุดิบ ตางพยายามดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศและสนับสนุน

อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนอยางเต็มที่ 

 แมวานโยบายของผูผลิตรถยนตชั้นนําของโลกในการจัดหาชิ้นสวนยานยนต จาก

แหลงที่มีตนทุนต่ําจะเอื้อประโยชนตอการสงออกชิ้นสวนยานยนตของไทย อยางไร    

ก็ตาม ชิ้นสวนยานยนตของไทยอาจตองเผชิญกับการแขงขันดานราคากับช้ินสวน

ยานยนตจากเม็กซิโก อเมริกาใต จีน และอินเดีย ซึ่งเปนที่ตองการของบริษัทผูผลิต

รถยนตเชนกัน นอกจากนี้ แรงกดดันของผูผลิตรถยนตชั้นนําของโลกอาจทําใหผูผลิต

ชิ้นสวนยานยนตรายสําคัญของโลก อาทิ Delphi และ Visteon ตองยายฐานการผลิต

ไปยังจีนและอินเดีย รวมทั้งประเทศในยุโรปตะวันออกเพ่ืออาศัยคาจางแรงงานและ  

ตนทุนวัตถุดิบท่ีอยูในระดับต่ําการยายฐานการผลิต ดังกลาวคาดวาจะทําให การ

ผลิตชิ้นสวนยานยนตของประเทศคูแขงดังกลาวของไทยมีการพัฒนามากขึ้นและ

สามารถแขงขันกับชิ้นสวนยานยนตของไทยไดในไมชา 

 จีน ประกาศระเบียบใหมกําหนดใหสินคาที่จําหนายในจีนจํานวน 132 รายการ ซึ่ง

รวมถึง สินคาในกลุมยานยนตและสวนประกอบตองติดเครื่องหมาย CCC Mark 

(China Compulsory Certification)  เพื่อรับรองความปลอดภัยและสุขอนามัยของ

คน สัตว และ ส่ิงแวดลอม มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม2545 แตไดใหเวลา

แกผูประกอบการในการปรับตัวจนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2546  ระเบียบดังกลาวทํา

ใหผูประกอบการที่สงสิ นคา ไปจีนมีภาระตนทุนเพิ่มขึ้นในการปรับการผลิตเพื่อใหได

มาตรฐานความปลอดภัยตามที่จีนกําหนด 
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บทท่ี 7 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ในการศึกษาวิเคราะหจากการทําการรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก  และการศึกษาคนขอมูลทุติยภูมิ  

เพื่อประเมินศักยภาพการแขงขัน  โครงสรางและกลไกการสงออก  โอกาสและอุปสรรค รวมถึงขอไดเปรียบ-

เสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบกับผูประกอบการราย

ใหญ (LEs)  ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร  ภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ  

ภาคอุตสาหกรรมส่ิงทอและเส้ือผา  ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  ภาคอุตสาหกรรมช้ินสวน

อิเล็กทรอนิกส  และภาคอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต  ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห  ดังตอไปนี้ 

 

1. สรุปผลการวิเคราะหศักยภาพการแขงขัน  โครงสรางและกลไกการ
สงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

 

ผลจากการศึกษาและวิเคราะหในบทที่ 3 ถึง บทที่ 6 สามารถสรุปศักยภาพการแขงขัน  โครงสรางและกลไกการ

สงออกในแตละภาคอุตสาหกรรมที่กําหนดดังกลาวขางตนลงในตาราง  ดังนี้ 

 

เนื้อหารายงาน 
1. สรุปผลการวิเคราะหศักยภาพ  โครงสรางและกลไกการสงออกของวิสาหกจิขนาด

กลางและขนาดยอม (SMEs):  
 ภาคอุตสาหกรรมอาหาร 

 ภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและผลิตภัณฑในขั้นตางๆ 

 ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผา 

 ภาคอุตสาหกรรมอัญมณแีละเคร่ืองประดับ 

 ภาคอุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

 ภาคอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต 

2.      สรุปผลการวิเคราะหโอกาสและขอจํากัดระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs)  

3. สรุปผลการวิเคราะหขอไดเปรียบ-เสียเปรียบระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (SMEs) และผูประกอบการขนาดใหญ (LEs) 

4.      ขอเสนอแนะจากการศึกษา  
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สรุปผลการวเิคราะหศกัยภาพการแขงขัน  โครงสรางและกลไกการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ภาคอุตสาหกรรม 

โอกาส-ขอจํากัด 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ 
ผลิตภัณฑยางในขั้นตาง  ๆ

สิ่งทอและเครื่องนุงหม 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต 

1 ขีดความสามารถ
ในการแขงขัน 

 ประเทศไทยเปนประเทศที่มี
ศักยภาพสูงในการผลิตอาหาร

และการสงออก  เนื่องจากเปน

ประเทศที่มีพื้นฐานดานการผลิต

ทางการเกษตรที่มั่นคงและมั่งคั่ง  

ทําใหมีผลผลิตที่สามารถนํามาใช

เปนวัตถุดิบในการแปรรูปไดอยาง

หลากหลายและตอเนื่อง  มี

แรงงานที่มีคุณภาพจํานวนมาก  

มีการใชเทคโนโลยีการผลิตที่

ทันสมัย  โดยเฉพาะโรงงานขนาด

ใหญเพื่อการสงออก  มีการ

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑที่

สอดคลองกับความตองการของ

ตลาดมากยิ่งขึ้น 

 ผูประกอบการในแตละประเภท
อุตสาหกรรมยังมีความชํานาญใน

การผลิตและการใชเทคโนโลยีที่

ดีกวาประเทศคูแขงขันอื่นๆอีก 

 อุตสาหกรรมยางพาราของ
ประเทศไทยในปจจุบัน

กลาวไดวามีศักยภาพใน

การแขงขัน  เนื่องจาก

สามารถผลิตยางพาราได

มากเปนอันดับหนึ่งและ

คาจางที่ต่ําเมื่อเทียบกับ

ประเทศผูผลิตรายสําคัญ  

คือ มาเลเซีย  ไดลดพื้นที่

การปลูกยางพาราลง  และ

คาจางแรงงานที่สูงกวา

ไทย  ในขณะที่ประเทศ

อินโดนีเซียกําลังประสบ

ปญหาดานภัยธรรมชาติ

และดานภาวะเศรษฐกิจ 

 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
ยางรายใหญที่รวมทุนกับ

บริษัทตางชาติมี

ความสามารถในการ 

 การส ง ออก สิ่ งทอและ
เครื่องนุงหมของประเทศ

ไ ท ย   มี อั ต ร า ใ น ก า ร

ขยายตัวคอนขางต่ําเมื่อ

เปรียบเทียบกับประเทศ

คู แ ข ง สํ า คั ญ ๆ   เ ช น  

ฮองกง 

 ประสิทธิภาพการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ

แล ะ เ ค รื่ อ ง นุ ง ห ม ข อ ง

ประเทศไทยคอนขางต่ํา

เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ

ประ เทศ คู แข งสํ า คัญๆ  

เชน จีน   

 อุตสาหกรรมสิ่ งทอและ
เครื่องนุงหมของประเทศ

ไทยสามารถที่จะเติบโตได

อีกหากไดรับการพัฒนาทั้ง

ทางดานการผลิต   

 ประเทศไทยมีความ
ไดเปรียบในการแขงขัน

มากที่สุดในอาเซียน  ทั้ง

ในดานฝมือการเจียระไน

เพชรและพลอย  การทํา

ตัวเรือน  รวมทั้งมี

ประสบการณในตลาด

สงออกมากกวาประเทศ

อื่นๆ  ในอาเซียนดวยกัน 

 อุตสาหกรรมนี้ไดลงหลัก

ปกฐานในประเทศไทยใน

ระดับหนึ่ง  นอกจากนี้

ประเทศไทยยังเปนฐาน

การผลิตเครื่องใชไฟฟาที่

สําคัญของเอเชียอีกดวย  

ประกอบกับประสบ 

การณและทักษะคนไทย

ในการประกอบ

อุตสาหกรรมนี้มีอยู

พอสมควร  ความ 

สัมพันธที่ดีในการทํางาน

รวมกันระหวางคนไทย

กับชาวตางชาติ  มีความ

ขัดแยงระหวางเชื้อชาติ

อยูในระดับต่ําเมื่อ

เปรียบเทียบกับประเทศ

เพื่อนบาน  และสภาพ

ภูมิศาสตรที่อยูศูนยกลาง 

 อุตสาหกรรมชิ้นสวนยาน
ยนตของตลาด

ภายในประเทศมี

ศักยภาพ  แตมีขอจํากัด

ในการสงออกเพราะ

ผูประกอบการชิ้นสวน

ยานยนตตองเรงยกระดับ

ความสามารถในการ

ผลิตสินคาใหไดตาม

มาตรฐานระดับโลก 

(World Class Level) 

และติดตามเพื่อเตรียม

ความพรอมกับนโยบาย

และมาตรการที่เปน 

Non-Tarriff Measures 

ซึ่งอาจมีผลกระทบ

ทางดานเงินทุนและการ

วิจัยเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ 
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ภาคอุตสาหกรรม 

โอกาส-ขอจํากัด 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ 
ผลิตภัณฑยางในขั้นตาง  ๆ

สิ่งทอและเครื่องนุงหม 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต 

 ขีดความสามารถ
ในการแขงขัน 

หลายประเทศในภูมิภาคเดียวกัน  

มีความสามารถในการผลิตสินคา

ไดตามความตองการของผูซื้อได

รวดเร็วและสามารถนําวัตถุดิบ

จากตางประเทศมาแปรรูปใหเกิด

มูลคาเพิ่ม 

 ผูประกอบการมีความพรอมในใน
ดานการจัดการกระบวนการผลิต

และการควบคุมคุณภาพ  มี

บุคคลากรที่มีความรูและ

ประสบการณโดยเฉพาะกรณีของ

สินคาประมง   

 นอกจากนั้นยังไดรับการยอมรับ
จากลูกคาในตางประเทศในเรื่อง

ของการสงมอบสินคาและความ

รับผิดชอบตอสินคา  รวมถึง

ผลิตภัณฑมีความหลากหลาย

และมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของ

ตลาดตางประเทศ 

 สําหรับการตลาดพบวาตลาดยังมี
ความตองการในผลิตภัณฑทุก

ประเภทเพิ่มขึ้น  ทั้งในสวนของ 

แขงขันสูง  เนื่องจากมี

เครือขายการตลาดที่

แนนอนและมีศักยภาพใน

การหาตลาดเพิ่มเติม  แต

ในสวนของผูประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) ที่สวนใหญไมได

รวมทุนกับบริษัทตางชาติ

ตองพัฒนากระบวนการ

ผลิตและเทคโนโลยีเอง  

จําเปนตองสนับสนุนเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขัน  เชน  ดานการ

ปรับปรุงหรือพัฒนา

คุณภาพของผลิตภัณฑ

เดิม  การวิจัยและพัฒน

ผลิตภัณฑใหมๆ  ทั้ง

รูปแบบและคุณภาพ  การ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

การผลิต  ขาวสารตางๆ ที่

เกี่ยวของ  เชน  การผลิต  

การตลาด ฯลฯ 

กา รตลาด   กา รส ร า ง 

Brand Name ของสินคา  

การสงเสริมการขาย การ

ห า ต ล า ด ใ ห ม อ ย า ง

ตอเนื่อง  และการบริหาร-

จัดการอยางจริงจัง เพื่อ

เพิ่มความ สามารถในการ

แขงขันของประเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 ของภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตทําให

ประเทศไทยยังคงมี

ศักยภาพในระดับหนึ่ง

สําหรัลการเขามาตั้งฐาน

การผลิต 

 อุตสาหกรรมชิ้นสวนยาน
ยนต  กลุมผูผลิต Tier  1 

เปนกลุมที่มีศักยภาพสูง  

เนื่องจากสวนใหญถือหุน

โดยตางชาติ Joint 

Venture รวมกับคนไทย  

แตแนวโนมการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

คือ การยายฐานการผลิต

ของบริษัทแมมาลงทุนที่

ประเทศไทย  เพราะคน

ไทยมีศักยภาพที่สามารถ

ผลิตไดในกลุม

อุตสาหกรรมนี้ 

 กลุมผูผลิตชิ้นสวน Tier 2 

และ Tier 3 จะเปนกลุมที่

มีปญหามากที่สุด  

เนื่องจากเปนกลุมทีสวน

ใหญถือหุนโดยคนไทย  

ทําใหขาดความ

ชวยเหลือจากบริษัทแม

ดังเชนกลุม Tier 1  แตจะ 
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ภาคอุตสาหกรรม 

โอกาส-ขอจํากัด 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ 
ผลิตภัณฑยางในขั้นตาง  ๆ

สิ่งทอและเครื่องนุงหม 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต 

 ขีดความสามารถ
ในการแขงขัน 

ตลาดเดิมและตลาดใหม  สวนใน

ดานของวัตถุดิบนั้นประเทศไทย

ยังสามารถจัดหาและใชวัตถุดิบ

จากตางประเทศมาแปรรูปใหเกิด

มูลคาเพิ่ม  โดยเฉพาะวัตถุดิบ

จากประเทศเพื่อนบาน  

นอกจากนั้นยังมีผลติภัณฑหลาย

ชนิดที่มีโอกาสจะพัฒนาเปน

สินคาที่มีมูลคาเพิ่ม  ไดแก  

ผลิตภัณฑประมง  ผลิตภัณฑจาก

เนื้อสัตว  ผลิตภัณฑจากขาวและ

มันสําปะหลัง   

 นอกจากนี้ประเทศไทยยังเปน

ศูนยกลางการผลิตผลไมเมอืงรอน 

(Tropical Fruit)  ของโลก  ซึ่งมีผล

ชวยเสริมการเปนผูสงออกผัก 

ผลไมทัง้สดและแปรรูปที่สําคัญ

ของโลกและถือไดวามีภาพพจน 

(Image) เปนที่ยอมรับในการเปนผู

สงออกสินคาเกษตร-อาหารที่

สําคัญของโลก  ปจจัยตาง  ๆ

ดังกลาวนี้ทําใหระดับราคาและ 

    ไดรับความชวยเหลือ

แนะนําจากกลุมผูผลิต

ชิ้นสวน Tier 1  ที่เปน

ลูกคาของตนเทานั้น  ทํา

ใหความสามารถในการ

พัฒนาตนเองยังมี

ขอจํากัดอยูมาก  ทั้งๆ ที่

ในกลุมนี้หลายบริษัทมี

ศักยภาพในการผลิตและมี

โอกาสที่จะขยายธุรกิจของ

ตนเองได  แตก็ยังมีความ

ไดเปรียบในดานการเจรจา

ดําเนินธุรกิจกับกลุมบริษัท

คนไทยดวยกัน  และการ

ลงทุนที่ขนาดเล็กจนถึง

ขนาดกลางกับผลกําไรที่

ไดรับก็อาจทําใหไมจูงใจ

นักธุรกิจตางชาติในการ

ลงทุนในกลุมนี ้
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ภาคอุตสาหกรรม 

โอกาส-ขอจํากัด 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ 
ผลิตภัณฑยางในขั้นตาง  ๆ

สิ่งทอและเครื่องนุงหม 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต 

 ขีดความสามารถ
ในการแขงขัน 

คุณภาพมาตรฐานของอุตสาหกรรม

อาหารเปนที่นิยมและยอมรับจาก

ประเทศผูนําเขาเพิ่มขึ้น  เชน  

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีอนุญาต

ใหนําเขา มะมวง 3 สายพันธุ คือ 

มะมวงน้ําดอกไม มะมวงหนัง

กลางวัน และมะมวงแรด 

     

2 โครงสรางและ
กลไกการสงออก 

 โครงสรางการสงออก
อุตสาหกรรมอาหารทะเล/
ผลิตภัณฑจากประมง: สินคา

ที่ทํารายไดจากการสงออกมาก

ที่สุดของไทยและเปนอันดับหนึ่ง

ของโลก ไดแก  กุงสดแชเย็น แช

แข็ง และทูนากระปอง  โดยผูนํา

เขาสวนใหญจะใชผลิตภัณฑ

เพื่อนําไปผลิตตอ เชน 

ภัตตาคาร รานอาหาร เปนตน  

สําหรับการสงออกสินคากุงแปร

รูปนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจาก

ผลกระทบจากปจจัยภายนอก

เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอัตรา

การเติบโตของการสงออกสินคา  

 อุตสาหกรรมยางพาราของ
ไทยเติบโตเฉพาะในรูป

วัตถุดิบขั้นตนเพื่อการ

สงออก  เนื่องจากผลผลิต

ยางธรรมชาติที่ผานมา  

เปนการผลิตเพื่อการ

สงออกประมาณรอยละ 

90  ที่เหลือรอยละ 10  ใข

ภายในประเทศ  และ

ผลผลิตสวนใหญประมาณ

รอยละ 70 เปนยางแผน

รมควัน  ขณะที่การใชยาง

แผนรมควันของโลกเริ่ม

อิ่มตัวและลดลง 

 

 โครงสรางการสงออก
อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุงหม: โดย

ส ว น ม า ก ธุ ร กิ จ ห รื อ

ผูประกอบการประเภทสิ่ง

ทอนั้นจะเกี่ยวกับเรื่องผา 

มีทั้งผลิตเฉพาะผาที่สงไป

เพื่อผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป 

หรือผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป

ไปจําหนายตางประเทศ 

ซึ่ งส วนใหญผู ประกอบ 

กา รมั ก จะผ ลิต โ ดย ใ ช

วัตถุดิบทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ  ขึ้นอยู กับ

ราคาของวัตถุดิบ ณ  

 โครงสรางการสงออก
อุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ: โดย

ภาพรวม สวนใหญไมวา

จะ เป น วัตถุ ดิบที่ ใ ช ทํ า   

จิวเวอรี่ หรือเครื่องประดับ

เ งิ น จ ะ นํ า เ ข า ม า จ า ก

ต า ง ป ร ะ เ ท ศ ทั้ ง สิ้ น

เนื่องจากราคาสินคาถูก

กวา จากนั้นจะนําวัตถุดิบ

เหลานี้สงใหชาวเขาหรือ

ชุ ม ช น ท อ ง ถิ่ น ผ ลิ ต

โดยมากจะ เปน เครื่ อ ง 

ประดับ เนื่องจากชาวเขา

หรือชุมชนทองถิ่นมีความ 

 โครงสรางการสงออก
อุตสาหกรรมชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส: การผลิต

สวนใหญจะเปนการผลิต

เพื่อสงขายในประเทศ

เทานั้น เชน สงขายตาม

รานฮารดแวรตางๆ แตก็มี

การสงขายไปยังตลาด

ตางประเทศเหมือนกัน 

จากการศึกษาพบวา 

ผูประกอบการที่ไมสงออก

ขายยังตางประเทศ 

เนื่องจาก ขอจํากัดของ

เรื่องน้ําหนักในการสงออก 

รวมถึงขอจํากัดดานการ 

 โครงสรางการสงออก
อุตสาหกรรมชิ้นสวน
ยานยนต: อุตสาหกรรม

ชิ้นสวนยานยนต

โดยเฉพาะในกลุม SMEs 

นั้นจะเปนกลุมที่ผลิตและ

ขายในตลาดในประเทศใน

อัตราที่สูงกวาการสงออก

นอกประเทศ 

 ตลาดการสงออกของ
ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม

ยานยนตนั้น พบวากลุม

ธุรกิจประเภทนี้จะสงใน

ประเทศและนอกประเทศ 

โดยสงใหบริษัทฯ ทีข่ายใน  
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ภาคอุตสาหกรรม 

โอกาส-ขอจํากัด 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ 
ผลิตภัณฑยางในขั้นตาง  ๆ

สิ่งทอและเครื่องนุงหม 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต 

 โครงสรางและ
กลไกการสงออก 

กุงแปรรูป  ในชวงเวลา 5 ปที่

ผานมาการสงออกสินคากุงแปร

รูปของเวียดนามมีการเติบโตสูง

มาก เมื่อเปรียบเทียบกับ

ประเทศไทยและออสเตรเลีย  

ในปจจุบันสัดสวนของกุงแปรรูป 

หรือ Value Added Product 

เริ่มมีปริมาณสูงขึ้นจากเดิม ที่

ผลิตแตเฉพาะกุงสดแชเย็น

เทานั้น (ขอมูลจากการ

สัมภาษณผูประกอบการในไทย) 

ปจจุบันผูประกอบการไทยสวน

ใหญไดพัฒนาสินคาของตนเอง

ใหมีมูลคาเพิ่มมากขึ้น เพื่อ

หลีกเลี่ยงการแขงขันในตลาด

ระดับลาง ที่ใชกลยุทธทางราคา

ในการทําตลาด โดยมีประเทศ

เวียดนามเปนคูแขงที่สําคัญ 

ตลาดสินคามูลคาเพิ่มจึงเปน

ตลาดระดับบนที่ผูผลิตไทยเริ่ม

แขงขันกันอยางเอาจริงเอาจัง 

สําหรับชองทางการจําหนาย 

 สําหรับอุตสาหกรรมยาง
ธรรมชาติสวนใหญเนน

การซื้อมา-ขายไป  โดย

ทางโรงงานผลิตยาง

ธรรมชาติจะรับออเดอร

สินคาของลูกคาทั้ง

ภายในประเทศและ

ตางประเทศโดยผาน

ตัวแทนการขายหรือบริษัท

จัดจําหนายของบริษัทที่

สวนใหญจดทะเบียนใน

การสงออก  โดยสํานักงาน

ตั้งอยูในยานธุรกิจการคา

ยางพาราที่สําคัญ

ภายในประเทศที่มีอยู

ประมาณ 10 แหง  คือ 

กรุงเทพมหานคร  

หาดใหญ ตรัง ภูเก็ต 

ยะลา นครศรีธรรมราช สุ

ราษฎรธานี สตูล ปตตานี 

และนราธิวาส  ทั้งนี้สวน

ใหญทางผูประกอบการจะ 

ชวงเวลานั้น  แตวัตถุดิบ

จากตางประเทศ คุณภาพ

ของวัตถุ ดิบไมสามารถ

เที ยบ กับ คุณภาพของ

วัตถุดิบภายในประเทศได  

สําหรับตลาดปจจุบันนั้น 

สวนใหญผูประกอบการ

เนนการผลิตเพื่อสงออกไป

ยังตลาดตางประเทศเปน

หลักแตบางผู ประกอบ 

การ (SMEs) จะเนนสง

ภายในประเทศโดยเทียบ

เปนอัตราสวนจะมากกวา

เพียงเล็กนอย เนื่องจาก

การสงออกตางประเทศนั้น

มี คูแข งทางการคามาก 

และคูแขงสามารถผลิตได

ในราคาที่ถูกกวา ทําใหไม

สามารถสูราคาของคูแขง

ได และเนื่องจากปญหา

ข อ ง ค า เ งิ น บ า ท ที่ ไ ม

แนนอนและแข็งตัว ทําให 

ชํ า น า ญ ใ น ก า ร ทํ า

เครื่องประดับเงิน แตถา

เ ป น จิ ว เ ว อ รี่  จะส ง ใ ห

โรงงานที่มีความชํานาญ

ในการผลิต  จาก นั้น จึง

จั ด ส ง ไ ป ยั ง ป ร ะ เ ท ศ

ปลายทาง  สําหรับตลาด

ป จ จุ บั น นั้ น  ใ น

อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง 

ประดับเงิน โดยสวนมาก

จะส งออกตางประเทศ

เกือบทั้งหมดเนื่องจากถา

เ ที ย บ ร า ค า สิ น ค า ใ น

ประเทศ ราคาแตกตางกัน

ม า ก  ทั้ ง ใ น ด า น ข อ ง

วัตถุ ดิบที่ ใช ในการผลิต 

แตถาเปนจิวเวอรรี่ จะมี

การสงจําหนายในประเทศ 

บาง แตหลักๆ จะถูกสงไป

ขายที่ตลาดตางประเทศ  

โ ด ย ส ง ไ ป ทํ า ต ล า ด ที่ 

อเมริกา ญี่ปุน และ 

บริการหลังการขายเพราะ

บ ริ ษั ท ฯ  ไ ม ส ะ ด ว ก ที่

จะตองสงชางไปบริการ ณ 

ตางประเทศ  ดังนั้นสินคา

ในกลุมที่ เหมาะกับการ

ส ง อ อ ก ไ ป ยั ง ต ล า ด

ตางประเทศควรจะเปน

จํ า พ ว ก  อุ ป ก ร ณ   

อิเล็คโทรนิคสขนาดเล็ก 

เปนลักษณะที่นําไป เปน

สวนประกอบ เพื่อทําให

เปน Finished Product 

เชน ชิพ วงจร แผงวงจร   

อิเล็คโทรนิคส   สําหรับ
ชองทางการจัดจําหนาย
และการเจาะตลาดนั้น
โ ด ย ส ว น ม า ก ท า ง ผู

ประกอบ การ (SMEs) ที่

เพิ่งเริ่มดําเนินธุรกิจจะใช

วิธีออกงาน Exhibition กับ

กรมสงเสริมการสงออก 

แตบางรายที่ดําเนินธุรกิจ 

ประเทศซึ่งจะเปนบริษัทที่

มีเจาของเปนคนญี่ปุน 

จากนั้นบริษัทฯ ดังกลาว

จะจัดสงตอไปใหบริษัท

ยักษใหญที่ผลิตรถตางๆ 

อีกทอดหนึ่ง เชน Honda, 

Mitzubishi, Suzuki แตถา

เปนการสงออกไป

ตางประเทศทาง

ผูประกอบการ จะมี

โรงงานผลิตที่ ตกลงกันไว 

จะเปนคนนําเขาวัตถุดิบ

จากทั้งในและนอก

ประเทศ จากนั้นจะให

โรงงานผลิตและสงตอให 

ผูประกอบการ เปนผู

สงออกสินคาเปนลําดับ

ตอไป  สําหรับชองทาง 
การจัดจําหนาย / การ
เจาะตลาดนั้น

ผูประกอบการ (SMEs) จะ

ใชวิธีใหพนักงานขายเขา 
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ภาคอุตสาหกรรม 

โอกาส-ขอจํากัด 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ 
ผลิตภัณฑยางในขั้นตาง  ๆ

สิ่งทอและเครื่องนุงหม 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต 

 โครงสรางและ
กลไกการสงออก 

สินคาไปยังตลาดตางประเทศ

นั้น แบงเปน 3 ลักษณะ  

1. ผูประกอบการเปนทั้งผูผลิต
และผูจําหนายสินคาเอง

โดยตรง และรวมถึงการ

จําหนายผาน Trader  

2. ผูประกอบการทําหนาที่ผลิต
เพียงอยางเดียว โดยมี 

Trader  เปนผูจําหนายสินคา

ให  

3. ผูประกอบการทําหนาที่ผลิต
และจําหนายเองทั้งหมด  

 โครงสรางการสงออก
อุตสาหกรรมธรุกิจผักและ
ผลไม: ผูประกอบการสงออก

ของไทยนั้นสวนใหญทําการซื้อ

ผักและผลไมจากเกษตรกร

ภายใตเงื่อนไขสัญญาซื้อ-ขาย

ลวงหนา  หรือ อาจจะซื้อกับ

พอคาคนกลาง  สําหรับชองทาง

การกระจายสินคานั้น  สําหรับ

ผูประกอบการรายใหญนิยมทํา 

ทําหนาที่ผลิตตามออเดอร 

(order) เทานั้นและจะไม

ทําหนาที่ในการหาตลาด  

สําหรับการขนสงสินคานั้น

ทางผูซื้อ (ซึ่งอาจเปน

ผูประกอบการโรงงานผลิต

ผลิตภัณฑยาง  หรือ 

ผูประกอบการสงออก เปน

ตน)  จะจัดสงรถมารับ

สินคาที่โรงงานตาม

กําหนดการนัดหมายเพื่อ

นําสงทาเรือปลายทางใน

ลําดับตอไป  เหตุผล

สําคัญที่ทาง

ผูประกอบการไมนิยม

รับผิดชอบการขนสง  คือ  

ตองการลดคาใชจายและ

ลดปญหาการขนสงที่ทาง

ผูประกอบการไมสามารถ

ควบคุมได  สําหรับ

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ

ยาง  ที่เปนสินคาขนาด 

การนําเขาวัตถุดิบมีราคา

ที่ ถู ก  จึ ง ทํ า ใ ห ร า ค าที่

จําหนายสินคาในประเทศ

สามารถแขงขันได   

 ระบบการจัดการและ
รวบรวมสินคานั้นโดย

สวนมากจะเปนการทํา

ตาม Order ไมมีการ 

Stock โดยสวนมากที่รับ

ออ เดอร มา  จะทํ าการ 

planning และสั่งอุปกรณ 

หลังจากนั้นจะดําเนินการ

ลงมือ ตัด  และนําไปทํา

ตามขบวนการ   สําหรับ
ชองทางการจัดจําหนาย
นั้ น ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
(SMEs) โดยสวนมากจะ

ผลิตตาม Order แตบาง

ผูประกอบการที่จําหนาย

เสื้อผาสําเร็จรูปที่ ใบหยก

ทาวเวอร กลุมนี้จะมีหนา

ร า น เ ป น ข อ ง ต น เ อ ง 

โดยมากจะเปนลูกคา 

ประเทศทางแถบยุโรป 

เนื่องจากสินคามีมูลคาสูง

มากจึงมักจะผลิตตาม 

Order  
 ระบบการขนสวนใหญ

นิ ย ม ใ ช บ ริ ก า ร  Air 

Freight เนื่องจากมี

ความปลอดภัยสูงกวา 

โดยถา Order จํานวน

มากจะใชบริการ Freight 

Forwarder เปนผูจัดสง 

หากเปนสินคาจํานวน

นอย และผูประกอบการ 

(SMEs) จ ะ ใ ช วิ ธี ก า ร

สงออกอีกรูปแบบหนึ่ง

โดยนิยมใช บริษัทขนสง  

อาทิ  DHL หรือ Federal 

Express  เปนตน โดย

ส ง ใ ห ถึ ง มื อ ลู ก ค า

โดยตรง  สําหรับ
เครือขายทางการคา
โดยสวนมากจะมาจาก 

มา เป น เ ว ล าน านแล ว 

อาจจะมีลูกคาเดิมแนะนํา

ลูกคาใหมให จึงทําใหแทบ

ไมตองเจาะตลาดเองเลย 

นอกจากนั้นยังมีชองทาง

การขายในลักษณะของ

การใช Sales ในการขาย

ตรง ลงสมุดหนาเหลือง สง 

Catalog ไปที่ลูกคา เปน

ต น  ห รื อ อ า จ จ ะ เ ป น 

ลักษณะผาน Agent  โดย 

Agent จะมีลูกคาอยูที่

ต า ง ป ร ะ เ ท ศ  สํ า ห รั บ
เครือขายทางการคานั้น
ควรตองนําระบบคลัส

เ ต อ ร ม า ส นั บ ส นุ น

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง

ผูประกอบการไทยรวมทั้ง

พิจารณาในบริบทของการ

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ภ า ย ใ ต

เครือขายการผลิตในระดับ

โลก (Global Production  

ไปติดตอโดยตรงกับบริษัท

ฯ ที่เกี่ยวกับชิ้นสวนยาน

ยนต ซึ่งก็จะมีบางแหงที่มี

นายหนารับออเดอรตอมา

อีกทีทีหนึ่ง  สําหรบั

เครือขายทางการคาของ

ธุรกิจประเภทนี้จะให

พนักงานขายเขาไปติดตอ

กับลูกคาโดยตรง ไมคอยมี

เครือขายเชนอุตสาหกรรม

อื่นๆ โดยเฉพาะตลาด

ภายในประเทศ แตถาเปน

ตลาดตางประเทศ จะมี 

Agent หรือ Broker เปน

เครือขายทางการคา 
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ภาคอุตสาหกรรม 

โอกาส-ขอจํากัด 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ 
ผลิตภัณฑยางในขั้นตาง  ๆ

สิ่งทอและเครื่องนุงหม 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต 

 โครงสรางและ
กลไกการสงออก 

การคากับ Importer โดยตรง 

และหลังจากที่ Importer ได

สินคาก็จะกระจายสินคาไปยัง 

Retailer หรือ ตาม 

Supermarket ใหญๆ ในแตละ

ประเทศ  แตสําหรับ

ผูประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SMEs) นั้นสวน

ใหญทําการสงออกโดยผานทาง 

Importer เชนกัน  หรือไมก็เปน

ลูกคาเกาที่บอกตอ  ผลจาก

การศึกษาพบวาขาดการ

รวมกลุมของผูสงออกผักและ

ผลไมในประเทศไทยอยาง

จริงจังทําใหผูประกอบการ

สงออกของไทยประสบกับ

ปญหาการตัดราคาขายกันเอง

ในตลาดซึ่งทําใหเกิดผลเสียและ

สูญเสียโอกาสทางการคาในการ

สรางราคาสินคาใหสามารถ

แขงขันและไดราคามูลคาเพิ่ม  

โดยภาพรวมผูประกอบการ 

เล็ก และจํานวนไมเยอะ

มาก  เชน  ผลิตภัณฑถุง

มือยาง ผลิตภัณฑทาง

เภสัชกรรม เปนตน  อาจ

ใชการจัดสงผานทาง EMS 

แทน  เพื่อความสะดวก

และรวดเร็วในการ

ใหบริการแกคูคา 

 โครงสรางตลาด
ภายในประเทศ:  ตลาด

ทองถิ่นมีผูขายเปน

เกษตรกรจํานวนมาก  

ขณะที่ผูซื้อ คือ พอคาคน

กลางมีจํานวนนอยราย  

และมีหลายขั้นตอน  

สงผลใหราคาที่เกษตรกร

ขายไดต่ํากวาที่ควรจะเปน   

สําหรับตลาด

ภายในประเทศนั้นพบวา 

เกษตรกรชาวสวนยางจะ

ขายยางในรูปของน้ํายาง

สด ยางแผนดิบและขี้ยาง  

ตางชาติมาดูสินคา เพื่อซื้อ

แล ะจ ะ ให ท า ง ร า นค า

เหลานี้ จัดสงสินคาไปให

ยังประเทศปลายทาง โดย

มีเครือขายทางการคา

เปน Broker หรือ Agent 

ในประเทศนั้นๆ เปนสวน

ใหญ 

ลูกคารายเกา แตในสวน

ของเค รือข ายไมคอยมี 

เ นื่ อ ง จ า ก โ ด ย ม า ก

ผูประกอบการโดยเฉพาะ

ผู ป ระกอบการ  (SMEs) 

มักนิยมใช วิธี การ เจาะ

ตลาดเองโดยรวมแสดง

สินคาในงาน Fair ตางๆ ที่

จัด ทั้งภายในประเทศและ

ตางประเทศ 

Network)  ซึ่ งผู ประกอบ 

การ (SMEs) ของไทย

จําเปนตองยกระดับขีด

ความสามารถของตนให

สูงยิ่งขึ้นใหสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

ของเทคโนโลยีการผลิต

และการบริหาร-จัดการใน

อุตสาหกรรมยานยนต 

กา รพัฒนา ไป สู ผู ผ ลิ ต

ชิ้นสวนในกลุม 1st Tier 

จะต อ ง ใ ช เ วลา ซึ่ งคว ร

กํ า ห น ด ก ล ยุ ท ธ แ ล ะ

แผนงานในระยะยาวที่

ถูกตองชัดเจน   

 อุ ต ส า ห ก ร ร ม ชิ้ น ส ว น
อิเล็กทรอนิกส  เปนฐาน

สํ า คั ญ ข อ ง ก ลุ ม

อุตสาหกรรมอื่นๆ  ซึ่งใน

ปจจุบันมีทั้งการลงทุนของ

บริษัทตางชาติ  บริษัทรวม

ทุนกับคนไทย  บริษัทรับ 
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ภาคอุตสาหกรรม 

โอกาส-ขอจํากัด 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ 
ผลิตภัณฑยางในขั้นตาง  ๆ

สิ่งทอและเครื่องนุงหม 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต 

 โครงสรางและ
กลไกการสงออก 

ขนาดใหญ (LEs) มีความ

ไดเปรียบโดยเฉพาะทางดาน

การซื้อ-ขาย และไดรับเครดิต

และเงื่อนไขในการชําระเงินที่

ดีกวา  แตสําหรับบางกรณี

ผูประกอบการ (SMEs) อาจจะ

มีความไดเปรียบกวาเนื่องจาก

คลองตัวกวาซึ่งมีผลใหสามารถ

เปลี่ยนแปลงไดงายเพราะ

เจาของกิจการลงมือดําเนินการ

และควบคุมดวยตนเอง 

 โครงสรางการสงออก
อุตสาหกรรมขาว:  ผลิตภัณฑ

ขาวที่ถูกปลูกโดยเกษตรกรสวน

ใหญนั้นจะถูกตัดมาจากพอคา

คนกลางจากนั้นขาวเหลานี้ก็จะ

ถูกนํามาที่ตลาดขาวกลาง หรือ

เรียกอีกชื่อวา “ทาขาว” ซึ่งใน

ปจจุบันกลไกการคาขาวไดมี

การเปลี่ยนแปลงไปมาก เมื่อ

รัฐบาลมีโครงการยกระดับราคา

ขาวดวยมาตรการรับจํานําใน 

ใหกับพอคาคนกลางใน

ทองถิ่น จากนั้นพอคาคน

กลางจะนํายางไปขาย

ใหกับตลาดกลาง

ยางพาราหรือเรียกวา 

“ลานเท” หรือ “โบรกเกอร”  

โรงงานรมควันและโรงงาน

ยางแผนผึ่งแหง หรือ

เกษตรกรนํายางไปขาย

ใหกับตลาดกลางและ

โรงงานโดยตรง 

 โครงสรางตลาด
ตางประเทศ: ปจจุบันมี

การซื้อขายผานตลาด

กลางประมาณรอยละ 30  

เทานั้น นอกนั้นเปนการซื้อ

ขายโดยตรง ระหวางผูซื้อ

ซึ่งมักเปนโรงงาน

ผลิตภัณฑยาง เชน ผูผลิต

ยางรถยนตและยางอื่นๆ 

กับผูสงออกยางพารา 

สําหรับวิธีการเจาะหา 

  ชวงการผลิตของคนไทย  

ผลิตภัณฑที่มีการผลิต  

ไดแก ชิ้นสวนประเภท 

Active Parts (เชน แผน

วงจรไฟฟาจุลภาค  IC 

Packaging,   

Microprocessor, 

Memories) และชิ้นสวน

ประเภท Passive Parts 

(เชน PCB, Capacotors, 

Resistors, Connectors 

Relay, Switches)  โดย

สวนใหญเปนการผลิตเพื่อ

สงออก  โดยตลาดสําคัญ  

ไดแก สิงคโปร (เปนการ

สงผานไปยังตลาดอื่นๆ)  

สหรัฐอเมริกา  ญี่ปุน  และ

ยุโรป  ซึ่งการสงออกนั้นมี

ทั้งการสงออกทางตรง  

และการสงออกทางออม

ในรูปผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

 ลักษณะการผลิตมีทั้งที่ใช 

 



สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย 192 

ภาคอุตสาหกรรม 

โอกาส-ขอจํากัด 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ 
ผลิตภัณฑยางในขั้นตาง  ๆ

สิ่งทอและเครื่องนุงหม 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต 

 โครงสรางและ
กลไกการสงออก 

ราคาที่สูงกวาทองตลาด และ

จางโรงสีแปรสภาพขาวเปลือก

เปนขาวสาร หลังจากนั้นรัฐบาล

นําขาวสารมาประมูลขายใหกับ

ผูสงออก กลไกดังกลาวทําให

เกิดการตัดตอนธุรกิจคาขาว

พอคาคนกลางขาวเปลือก และ

เจาของตลาดกลางขาว เปลือก 

ทุกฝายดิ้นรนเขาสูธุรกิจโรงสี

ขาวเพื่อรับจางรัฐแปรสภาพ

ขาวเปลือกเปนขาวสาร วัฎจักร

การคาขาวที่เปลี่ยนไปประกอบ

กับผูประกอบการโรงสีเริ่มคิดวา

การทําโรงสีเพียงอยางเดียวมี

ความเสียเปรียบผูสงออก จึงคิด

และเริ่มดําเนินการทําการ

สงออกดวยตนเอง 

 โครงสรางการสงออก
อุตสาหกรรมขาวแปรรูป:  
ผลิตภัณฑขาวแปรรูปที่มีการ

ผลิตเพื่ออุตสาหกรรมสงออก

ของไทยที่สําคัญ  ไดแก  เสน 

ตลาดหรือชองทางการจัด

จําหนายทั้ง

ภายในประเทศและตลาด

ตางประเทศนั้น

ผูประกอบการเนนการทํา

การตลาด ดังนี้   

1. ตลาดผูบริโภค 
(B2C) :  ผูประกอบการ

เนนใชกลยุทธการขาย

เชิงรุกผานชองทางการ

ขายตรง Direct Sales 

หรือ Direct Marketing 

โดยจัดสงเปนแผนพับ

ประชาสัมพันธ 

(Brochure)  
2. ตลาดองคกร (B2B) :  
ผูประกอบการเนนใช

กลยุทธการขายเชิงรุก

ผานชองทางการขาย

ตรง Direct Sales หรือ 

Direct Marketing โดย

จัดสงขอมูลและขาว 

  แรงงานประกอบเปนหลัก  

และที่ใชเครื่องจักร

อัตโนมัติ  ในสวนของ

โรงงานขนาดกลางและ

ขนาดใหญจะเปนโรงงาน

ตางชาติ  หรือรวมทุนจาก

ตางชาติ  ใชเครื่องจักร

อัตโนมัติ  มีบริษัทแมใน

ตางประเทศเปนผูจัดหา

วัตถุดิบ  เครื่องจักร  

เทคโนโลยี และตลาด  

สวนผูประกอบการขนาด

เล็กของคนไทยจะเปนการ

รับชวงการผลิต  โดยใช

แรงงานเปนหลัก  หรือมี

กระบวนการผลิตที่ไม

ซับซอน  การเขาไปรับชวง

การผลิตจะตองมีความ

เชื่อถือไดในดานคุณภาพ  

ราคา และความสามารถ

ในการสงมอบ 
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ภาคอุตสาหกรรม 

โอกาส-ขอจํากัด 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ 
ผลิตภัณฑยางในขั้นตาง  ๆ

สิ่งทอและเครื่องนุงหม 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต 

 โครงสรางและ
กลไกการสงออก 

หมี่-เสนกวยเตี๋ยว  แปงขาวเจา-

แปงขาวเหนียว  และขนมปง

กรอบ  สําหรับชองทางการ

กระจายสินคาเพื่อการสงออก

นั้นพบวาผูประกอบการ 

(SMEs) ที่พึ่งเริ่มดําเนินธุรกิจจะ

นิยมใชวิธีรวมออกงาน 

Exhibition กับกรมสงเสริมการ

สงออก  แตบางรายที่ดําเนิน

ธุรกิจมาเปนระยะเวลานานแลว  

อาจจะมีลูกคาเดิมแนะนําลูกคา

รายใหมสงผลใหผูประกอบการ 

(SMEs) ไมมุงเนนการเจาะ

ตลาดหรือขยายชองทางการ

กระจายสินคาเอง  สําหรับ

เครือขายทางการคานั้น พบวา

สําหรับตลาดในประเทศสวน

ใหญจะเปนฐานลูกคาประจํา 

เชน รานสังฆภัณฑ  รานอาหาร  

โรงแรม  หรือผูคาปลีก ฯลฯ  

โดยมุงเนนความสําคัญของ

ความ สัมพันธในเครือขายเพื่อ 

ประชาสัมพันธผานทาง 

Fax หรือ Email หรือผาน

การประมูลทางดานราคา 

Bidding Price แขงขันกับ

ผูประกอบการรายอื่นๆ ซึ่ง

อาจตองผานกระบวนการ

จัดซื้อ-จัดจาง Vendor 

Selection Process  

นอกจากนี้ยังเนนรวมงาน

งานแสดงสินคารวมกับ

กรมสงเสริมการสงออกทั้ง

ภายในประเทศและ

ตางประเทศ  สําหรับ

ตลาดตางประเทศนั้นสวน

ใหญผูประกอบการทํา

ธุรกิจผานตัวแทน/

ผูประกอบการสงออก 

Trader หรือ Broker เปน

ตน 

 สําหรับการเชื่อมโยง
และเครือขายพันธมิตร
ของผูประกอบการ 
(SMEs) ดานการสงออก  

    



สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย 194 

ภาคอุตสาหกรรม 

โอกาส-ขอจํากัด 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ 
ผลิตภัณฑยางในขั้นตาง  ๆ

สิ่งทอและเครื่องนุงหม 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต 

 โครงสรางและ
กลไกการสงออก 

การจําหนายและการกระจาย

ตอตามลําดับตอไป  สําหรับ

ตลาดตางประเทศนั้น

ผูประกอบการ (SMEs) สวน

ใหญเนนใชบริการ Trader หรือ 

Broker  เปนเครือขายเพื่อทํา

การกระจายสินคาตอใหกับ

กลุมเปาหมาย เพื่อลดภาระและ

ความรับผิดชอบในการทํา

การตลาดที่ประเทศปลายทาง 

 โครงสรางการสงออก
อุตสาหกรรมธัญพืช: 
ผูประกอบการ (SMEs) สวน

ใหญรับซื้อผลิตภัณฑธัญพืช 

(โดยเฉพาะผลิตภัณฑถั่ว

เขียว) มาจากพอคาคนกลาง

หรือสหกรณ  จากนั้นทําความ

สะอาดโดยการนํามารอนให

สะอาดและคัดตามขนาด  

ตามที่ลูกคาสั่งซื้อ  จากนั้น

นํามาผาเปลือกใหเหลือแต

เมล็ดแลวนําไปบรรจุกระสอบ  

ในอุตสาหกรรมยาง

ธรรมชาติและผลิตภัณฑ

ยาง ไปยังตลาด

ตางประเทศนั้น

ผูประกอบการ (SMES) 

ของไทยนั้นสวนใหญไม

นิยมติดตอขายตรงใหกับ

บริษัทคูคาขนาดใหญ แต

จะทําการติดตอธุรกิจผาน

ทาง Trader หรือ Broker 

แทน นอกจากนี้ยังเปน

ตลาดของผูซื้อ  เนื่องจาก

ปจจุบันตลาดตางประเทศ  

การซื้อ-ขายสวนใหญรอย

ละ 80   เปนการซื้อ-ขาย

ตรง  โดยประเทศรับซื้อมี

เพียง 4-5 ประเทศ  สงผล

ใหประเทศผูซื้อมีบทบาท

ในการกําหนดราคายาง

ของไทย 

 การสงออกยางพาราไป
ตางประเทศ  มียางพารา 
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ภาคอุตสาหกรรม 

โอกาส-ขอจํากัด 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ 
ผลิตภัณฑยางในขั้นตาง  ๆ

สิ่งทอและเครื่องนุงหม 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต 

 โครงสรางและ
กลไกการสงออก 

(สวนใหญใชกระสอบปุย) แลว

จัดสงใหลูกคา  บางครั้งหาก

ประสบกับปญหาราคาใน

ประเทศมีราคาสูงก็อาจจะทํา

การสั่งซื้อจากตางประเทศเขา

มาโดยผาน Agent ที่

ตางประเทศ  ซึ่งปจจัยหลักของ

การสั่งซื้อจะขึ้นอยูกับราคา

ตลาด ณ ขณะนั้นวาในประเทศ

หรือตางประเทศมีความ

เหมาะสมกวา  สําหรับตลาด

ปจจุบันนั้นสวนใหญ

ผูประกอบการไทยเนนการจัด

จําหนายในตลาดทั้งในประเทศ

และตางประเทศ อยางไรก็ดีการ

จัดจําหนายธัญพืชสวนใหญเนน

เพื่อการสงออกทั้งทางตรงและ

ทางออม  สําหรับตลาด

ตางประเทศนั้นโดยสวนมาก

มักจะสงไปจําหนายที่ประเทศ

ศรีลังกา อเมริกา แคนนาดา 

เปนหลัก สําหรับตลาด 

จํานวนหนึ่งสงออกผาน

ทาเรือกรุงเทพฯ  หรือทาเรือ

แหลมฉบัง  ทําใหเสีย

คาใชจายในการขนสงสูง 
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ภาคอุตสาหกรรม 

โอกาส-ขอจํากัด 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ 
ผลิตภัณฑยางในขั้นตาง  ๆ

สิ่งทอและเครื่องนุงหม 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต 

 โครงสรางและ
กลไกการสงออก 

ภายในประเทศ จะจําหนายและ

สงใหกับ Indenter (ผูซื้อมาขาย

ไป) เพื่อจําหนายตอในประเทศ

คูคาในตางประเทศ ซึ่ง 

Indenter จะซื้อธัญพืช 

(โดยเฉพาะถั่วเขียว) ไปเพื่อ Re-

pack ใหมหรือสงใหผูคาในแถบ

ตลาดทรงวาด เพื่อจําหนาย

ภายในประเทศ หรือ

ตางประเทศตอไป ซึ่งระบบการ
จัดการ / รวบรวมสินคานั้น
จะมีการ Stock ไว เนื่องจาก 

ตองทําใหไดตามความตองการ

ของลูกคา แตสามารถ Stock ได

เนื่องจากถั่วมีอายุอยูได

ประมาณ 1 ป สําหรับชอง

ทางการจัดจําหนาย สําหรับ

ลูกคาตลาดภายในประเทศนั้น

ทางลูกคาที่สนใจจะทําการหา

รายชื่อผูผลิตและทําการโทร

ติดตอผูประกอบการโดยตรง  

หรือผูประกอบการบางรายก็จะ 
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ภาคอุตสาหกรรม 

โอกาส-ขอจํากัด 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ 
ผลิตภัณฑยางในขั้นตาง  ๆ

สิ่งทอและเครื่องนุงหม 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต 

 โครงสรางและ
กลไกการสงออก 

มีลูกคาเกาแนะนํากันมา 

สําหรับการเจาะตลาดหาลูกคา

ตางประเทศนั้นผูประกอบการ

มักนิยมใช  website ของ  

www.alibaba.com  สําหรับ

การเจาะตลาดอีก 1 ชองทาง  
นอกจากนี้ เครือขายทางการ
คา สําหรับเครือขายทางการคา

นั้น ในปจจุบันผูประกอบการ 

SMEs นิยมใชบริการ ผูซื้อมา-

ขายไป (Indenter) เปน

เครือขายเนื่องจาก ทาง 

Indenter มีลูกคาที่ติดตออยู 

เปนจํานวนมาก เมื่อ ลูกคาสั่ง 

Order จาก Indenter เปน

จํานวนมาก หมายถึง Indenter 

เองก็จะสั่งซื้อสินคาจากทาง

ผูประกอบการเปนจํานวนมาก

เชนกัน แตอยางไรก็ดีทาง 

ผูประกอบการ ก็ทําการสงออก

เองดวยเหมือนกัน 

     

 

http://www.alibaba.com/�
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2. สรุปผลการวิเคราะหโอกาสและขอจํากัดของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs)  

 

โดยทั่วไปแลวโอกาสและขอจํากัดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) โดยเฉพาะ

ผูประกอบการท่ีมีธุรกิจสงออก นั้นมักตองเผชิญความทาทายอยูในรูปแบบของการเปล่ียนแปลงดาน

กฎระเบียบทางการคา  รวมถึงมาตรการการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีอากร (NTB’s)  เชน 

มาตรฐานคุณภาพสินคา การปกปองและคุมครองสัตวและส่ิงแวดลอม  การคุมครองสิทธิมนุษยชน 

เปนตน  การเพ่ิมอัตราภาษีนําเขาของประเทศคูคาโดยเฉพาะประเทศคูคารายใหญ หรือประเทศท่ี

พัฒนาแลว อาทิ จีน อินเดีย ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป เปนตน  โดยสามารถสรุปแยกเปน

ภาคอุตสาหกรรมที่ทําการศึกษา  ดังนี้ 
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สรุปผลการวเิคราะหโอกาสและขอจํากดัระหวางวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  

 

ภาคอุตสาหกรรม 

โอกาส-ขอจํากัด 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ 

สิ่งทอและเสื้อผา 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส 

ชิ้นสวนยานยนต 

1 โอกาส  ประเทศไทยยังมีโอกาสในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและ

อาหารแปรรูปมากกวา

อุตสาหกรรมอื่นๆ เพราะ

ประเทศคูแขงขันยังปรับตัวใน

กลุมอาหารที่มีมูลคาเพิ่ม 

(Value Added) ไดชากวา

ประเทศไทย  เพราะติดปญหา

ดานการผลิต  การตลาด ฐานะ

ยากจน และมีประชากรใน

ประเทศที่ตองดูแลมาก ฯลฯ  แต

ผูประกอบการไทยจําเปนตอง

ปรับตัวอยางตอเนื่อง 

 ประเทศคูคาของประเทศไทย

สวนใหญเปนประเทศที่พัฒนา

แลว (Developed Countries)  

ที่มีอํานาจซื้อสูง  แตตองการ

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงเชนกัน 

 

 ประเทศคูแขงขัน ไดแก 

มาเลเซีย  ลดพื้นที่การ

เพาะปลูกยางพารา  

และอินโดนีเซียกําลัง

ประสบปญหาทางดาน

ภัยธรรมชาติและภาวะ

เศรษฐกิจ  จึงเปนโอกาส

ของประเทศไทยในการ

แขงขัน 

 ตลาดตางประเทศมีการ

ขยายตัวอยางตอเนื่อง 

 ผูผลิตไทยมีประสบ การณ

และมีความมั่นใจสูงที่จะ

พัฒนาผลิตภัณฑ  หาก

ไดรับการสนับสนุนดาน

นโยบาย อาทิ  มาตรการ

ดานภาษี  เปนตน 

 โอกาสที่จะสราง

ผลิตภัณฑที่มี Value  

 กลุมประเทศสมาชิก 15 

ประเทศของ EU เปนตลาด

หลักตลาดหนึ่งของประเทศ

ไทย  เปนตลาดในขอตกลง 

MFA  เริ่มมีการนําเขาจาก

ประเทศในยุโรปตะวันออก

และกลุมประเทศในแถบ

เมดิเตอรเรเนียนมากขึ้น

เนื่องจากมีความไดเปรียบ

ในแงภูมิศาสตรการ

ติดตอสื่อสาร  ปริมาณ

แรงงานที่มีอยูอยางพอเพียง 

 สามารถขยายตลาด
ระดับบนได เนื่องจากมี

ความสามารถในการ

แขงขันดานราคา  และการ

สรางสินคา Brand Name 

 การกําหนดโควตาของบาง
ประเทศทําใหมีตลาดที่

แนนอน 

 แมวาตลาด ASEAN  จะ

ไมใชตลาดสงออกหลัก

ของประเทศไทยใน

ปจจุบัน  แตคาดวาเมื่อ

ประเทศตางๆ  ไดลดภาษี

ศุลกากรในสวนของ

อัญมณีและเครื่องประดับ

ตามขอตกลงของ AFTA 

(ASEAN Free Trade 

Area)  แลวไทยจะมี

โอกาสขยายการสงออกไป

ยังตลาดใหมในกลุม

ประเทศ ASEAN  ไดมาก

ขึ้น  เพราะประเทศไทยมี

ความไดเปรียบในการ

แขงขันมากที่สุดใน

อาเซียน  ทั้งในดานฝมือ

การเจียระไนเพชรและ

พลอย  การทําตัวเรือน  

รวมทั้งมีประสบการณใน 

 อุตสาหกรรมชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส เปน

อุตสาหกรรมที่มี

บทบาทสําคัญตอ

เศรษฐกิจของประเทศ

ไทยมาตลอดระยะเวลา 

10 ปที่ผานมาทั้งใน

ดานการลงทุน  การจาง

งาน  และการสงออก  

โดยเปนการเคลื่อนยาย

ฐานการผลิตของบริษัท

ชั้นนําของโลกเขามาตั้ง

ฐานการผลิตเพื่อ

สงออกไปยังตลาดโลก  

ขณะเดียวกันก็มีการ

พัฒนาในเชิงลึก 

 

 ประเทศไทยเปนฐาน
การประกอบรถยนตใน

ภูมิภาคเอเชียที่มีกําลัง

การผลิตเพียงพอกับ

การขยายตัวของ

อุตสาหกรรม 

 มีโอกาสในเรื่อง After 

Market 

 ประเทศไทยมีความ
ไดเปรียบดานที่ตั้งทาง

ภูมิศาสตรเปน

ศูนยกลางในการ

สงออก 

 ตลาดในภูมิภาคมี
ขนาดใหญพอที่จะ

รองรับการผลิตที่มีอยู

ในปจจุบัน 

มีความสัมพันธที่ดีกับ

ผูผลิตที่เปนญี่ปุน 
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ภาคอุตสาหกรรม 

โอกาส-ขอจํากัด 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ 

สิ่งทอและเสื้อผา 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส 

ชิ้นสวนยานยนต 

 โอกาส  สําหรับภาพรวมของโอกาสการ

พัฒนาอุตสาหกรรมสาขาหลัก

เพื่อการสงออกซึ่งผูประกอบการ

ไดวิเคราะห ดังนี้ 

 เนื้อสัตวและผลติภัณฑ: มี

ความตองการในตลาด

ตางประเทศ เชน ญี่ปุน บูรไน 

ฯลฯ  มีความตองการ

ภายในประเทศขยายตัว  มีฐาน

การผลิตที่แข็งแรงและไดรับ

ความสนใจจากตางชาติเขารวม

ทุนและเปนโอกาสในการ

ถายทอดเทคโนโลยีและความรู

ดานการตลาด  และหากมีการ

ดําเนินธุรกิจอยางครบวงจร  จะ

ทําใหการสงออกมแีนวโนมเพิ่ม

มากขึ้น  เชน สุกร 

Added  ยังมีโอกาส

เปนไปไดอีกมาก  โดยการ

สงออกในรูปผลิตภณัฑ

สําเร็จรูปแทนการสงออก

ยางพารา 

 มีชองทางจําหนายที่ทําให
สินคาสงถึงผูซื้อโดยตรงได 

 ประเทศคูแขงที่สําคัญของ
ประเทศไทยยังมีปญหาทาง

การเมือง  อาทิ จีน  และ

อินโดนีเซีย 

 ตลาดสงออกมากกวา
ประเทศอื่นๆ  ในอาเซียน

ดวยกัน  เพราะในปจจุบัน

โครงสรางภาษีศุลกากรใน

สวนของเครื่องประดับ

อัญมณีของประเทศใน

กลุมอาเซียนยังอยูใน

ระดับสูง  ดังนั้นหากมีการ

เปดการคาเสรีตาม

ขอตกลงของ AFTA  แลว

ก็จะชวยใหประเทศไทย

สงออกสินคาไปเจาะ

ตลาด ASEAN ไดเพิ่มขึ้น

อีกตลาดหนึ่ง  เนื่องจาก

ประเทศที่เปนสมาชิกใน 

ASEAN จะมีขอตกลง

รวมกันในการลดภาษี

ศุลกากรสินคาระหวางกัน

ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว 
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ภาคอุตสาหกรรม 

โอกาส-ขอจํากัด 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ 

สิ่งทอและเสื้อผา 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส 

ชิ้นสวนยานยนต 

 

โอกาส  ผลิตภัณฑประมง:  ยังมีความ

ตองการสินคาในตลาดทั่วโลก

เพิ่มขึ้นและสามารถขยายตลาด

ใหมและผลิตภัณฑใหมได  มี

ความสามารถในการขยายฐาน

การผลิตและการใชวัตถุดิบทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ  มี

ศักยภาพในการปรับเปลี่ยน

สินคาใหเปนมูลคาเพิ่มไดโดย

อาศัยเทคโนโลยีที่มีอยู  และมี

ศักยภาพในการพัฒนาพอแม

พันธุใหมีคุณภาพเพื่อชวยลด

ตนทุนในการผลิต เชน พอแม

พันธุกุง เปนตน 

 ผัก ผลไมสดและแปรรูป:  เปน

ศูนยกลางการผลิตและการ

สงออกผลิตภัณฑสูตลาดโลก  

เปนศูนยกลางผลิตบุคคลากรที่

มีความสามารถและเชี่ยวชาญ  

อัตราการบริโภคของประชากร

ทั้งในและตางประเทศเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะไมมีขอจํากัดในดาน 
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ภาคอุตสาหกรรม 

โอกาส-ขอจํากัด 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ 

สิ่งทอและเสื้อผา 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส 

ชิ้นสวนยานยนต 

 โอกาส สุขภาพ  และยังมีศักยภาพใน

การผลิตที่สูงทั้งในแงความ

ไดเปรียบของเทคโนโลยี  ตนทุน  

ที่ดิน และ แรงงาน เชน ในกรณี

ของสัปปะรดแปรรูป 

 ขาว ธัญพืชและผลิตภัณฑ:  
สามารถเปนศูนยกลางการผลิต

และการสงออกผลิตภัณฑขาวสู

ตลาดโลกได  เปนแหลงขอมูล

วิชาการเกี่ยวกับผลิตภัณฑขาว

โลก  มีความสามารถในการเปน

ศูนยกลางการผลิตบุคคลากรที่

มีความรูความสามารถและ

เชี่ยวชาญ  แนวโนมการบริโภค

ของประชากรทั้งในและ

ตางประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นโดย

ไมมีขอจํากัดดานสุขภาพ  

ผูประกอบการ (SMEs) ใน

อุตสาหกรรมนี้ของไทยมีโอกาส 

ความสามารถและความ

ไดเปรียบในดานตางๆ เมื่อ

เทียบกับประเทศคูคาและคูแขง

ขันในภูมิภาคเดียวกัน  เพราะ 
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ภาคอุตสาหกรรม 

โอกาส-ขอจํากัด 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ 

สิ่งทอและเสื้อผา 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส 

ชิ้นสวนยานยนต 

 โอกาส ผูประกอบการ (SMEs) ของไทย

ยังมีศักยภาพการผลิตทั้งในดาน

เทคโนโลยี ตนทุน ที่ดิน  และ 

แรงงาน  ซึ่งถือไดวาเปนโอกาส

ที่ดีที่อุตสาหกรรมขาว ธัญพืช 

และผลิตภัณฑ (อาทิ แปงขาว

เจา แปงขาวเหนียว เสน

กวยเตี๋ยว เปนตน)  ของไทยจะ

สามารถขยายตลาดไดมากขึ้น

แตอยางไรก็ดีผูประกอบการไทย

ยังคงตองใหความสําคัญ

ทางดานคุณภาพและ

สิ่งแวดลอมใหมากขึ้น  เพราะ

ตลาดอาหารในอนาคตจะเปน

ตลาดที่เนนเรื่องความปลอดภัย

เปนสําคัญ 
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ภาคอุตสาหกรรม 

โอกาส-ขอจํากัด 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ 

สิ่งทอและเสื้อผา 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส 

ชิ้นสวนยานยนต 

2 ขอจํากัด  การคุกคามจากประเทศคูแขงใน

ผลิตภัณฑอาหารที่มีตนทุนการ

ผลิตต่ํากวา อาทิ  มีวัตถุดิบและ

คาแรงต่ํากวาซึ่งสงผลใหความ 

สามารถทางการแขงขัน 

(Competitiveness) ของ

ประเทศไทยถูกกระทบได 

 การกีดกันการคาแบบไมใชภาษี

อากร (NTB’s)  จะมีโอกาส

ขยายตัวมากยิ่งขึ้น  ที่จะเปน

อุปสรรคขวางกั้นโอกาสในการ

สงออกผลิตภัณฑอาหารจาก

ไทย  เชน  ปญหาคุณภาพ

มาตรฐาน (Quality and 

Standards)  ของผลิตภัณฑ  

ปญหาสิ่งแวดลอม 

(Environment Issues)  ปญหา

สิทธิมนุษยชน (Human Rights)  

และ ปญหาสวัสดิภาพของสัตว 

(Animal Welfare) ตัวอยางเชน  

ออสเตรเลียเตรียมออก

ขอกําหนดใหมในการวิเคราะห 

 การวางแผนดาน

การตลาดมีขอจํากัด  

เนื่องจากการผลิตสินคา

เกษตรตองใชระยะเวลา

ขณะที่ความตองการหรือ

สถานการณดานตลาดมี

การเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา  และรวดเร็ว

กวา 

 ผลิตผลทางอุตสาหกรรม

ยางมีอํานาจตอรองดาน

ราคาต่ํา  ดวยสินคายาง

ธรรมชาติ  มีชวงเวลาที่

ผลผลิตออกสูตลาด

พรอมกัน  และสวนใหญ

เก็บไวไดไมนาน  เปน

ชองทางใหอํานาจตอรอง

ดานราคาลดนอยลง 

 การวางแผนกําหนดพื้นที่

โดยรวมของประเทศ  

เพื่อควบคุมปริมาณ

ผลผลิตเปนไปไดยาก 

 การเปลี่ยนกฎระเบียบของ
ประเทศคูคาที่เปนประเทศ

พัฒนาแลว อาทิ ญี่ปุน 

สหรัฐฯ และ EU  ตางออก

ระเบียบการนําเขาที่เขม 

งวดกับสินคาใน

อุตสาหกรรมสิ่งทอและ

เครื่องนุงหม อาทิ สหภาพ

ยุโรปออกกฎระเบียบ

ควบคุมเคมีภัณฑฉบับ

ใหม (Registration, 

Evaluatin and 

Authorization of 

Chemical Products:  

REACH) ซึ่งมีผลบังคับใช

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2550  

ซึ่งแนวโนมการกีดกันทาง

การคาแบบไมใชภาษีนี้มี

สูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

 ขอจํากัดทางดานโควตา 

และการเปดประเทศของ

ประเทศกําลังพัฒนา   

โดยเฉพาะประเทศจีน  

 แนวโนมที่เปนขอจํากัด  

(Threat)  ประการสําคัญ  

ไดแก  การที่อัตราคาจาง

แรงงานของไทยมีระดับสูง

กวาประเทศเพื่อนบาน  

อาทิ  อินโดนีเซีย  จีน  

อินเดีย  และเวียดนาม  

นอกจากนี้การขยาย

การคาในอนาคตอาจทํา

ใหถูกตัดสิทธิประโยชน 

GSP  ในการสงออกไปยัง

ตลาดของประเทศพัฒนา

แลว 

 ผูประกอบการไทยตอง
เผชิญกับการแขงขันอยาง

รุนแรงจากจีนและอินเดีย 

ซึ่งมีความไดเปรียบดาน   

ตนทุนคาจางแรงงานและ

ความพรอมของวัตถุดิบ

หลักหลายชนิด รวมทั้งมี

การพัฒนาเทคโนโลยีการ

ผลิตอัญมณีและเครื่อง 

ประดับอยาง ตอเนื่อง  

 ประเทศพัฒนาแลว 

อาทิ ญี่ปุน สหรัฐฯ และ 

EU (ผูนําเขาแผงวงจร

ไฟฟารายใหญของโลก) 

ตางออกระเบียบการนํา

เขาที่เขมงวดกับสินคา 

หมวดผลิตภัณฑ

อิเล็กทรอนิกสและ  

ชิ้นสวน สงผลใหผูผลิต

และผูสงออกของไทย

มีตนทุนการผลิตสูงขึ้น 

ทั้งตนทุนในการปรับ 

ปรุงกระบวนการผลิต

และการออกแบบ และ

การทดสอบผลิตภัณฑ

ใหไดมาตรฐานตามที่

ประเทศคูคากําหนด

นอกจากนี้ ยังอาจทําให

ผูสงออกตองประสบกับ

ความลาชาในการทํา

ตลาดเพราะตองเสีย 

เวลาในการยื่นเอกสาร

และรอการอนุญาตจาก 

 ผูประกอบรถยนตและ 

ผูผลิตชิ้นสวนยานยนต

ระดับที่ 1   (เปนอะไหล

สําหรับประกอบรถยนต

ใหม) เกือบทั้งหมดเปน 

การลงทุนจาก 

ตางประเทศ ซึ่ง

นโยบายตาง ๆ ถูก

กําหนดจากบริษัทแม

ในตางประเทศ 

ผูประกอบการเหลานี้

สามารถยายฐาน 

การผลิตออกจาก

ประเทศไทยไดทุกเมื่อ

หากความไดเปรียบที่

มีอยูลดนอยลง 

 มีการกีดกันทางการคา

จากประเทศอื่น ๆ ใน

ภูมิภาคเอเชียดวยกัน 

โดยเฉพาะเวียดนามที่

ออกระเบียบเขมงวดทั้ง 

ดานมาตรฐานของ 

สินคาและการจํากัด 
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ภาคอุตสาหกรรม 

โอกาส-ขอจํากัด 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ 

สิ่งทอและเสื้อผา 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส 

ชิ้นสวนยานยนต 

 ขอจํากัด ความเสี่ยง (Import Risk 

Analysis: IRA) การนําเขากุงและ

ผลิตภัณฑกุงที่เขมงวด  โดย

กําหนดใหการนําเขากุงแชแข็งตอง

มีใบรับรองแหลงเพาะเลี้ยงกุง  

สวนกุงแปรรูปและผลิตภัณฑกุง

ตองตมผานความรอน 85 องศา

เซลเซียสเพื่อปองกันความเสี่ยงโรค

ระบาดกุง ซึ่งมีผลตอคุณภาพและ

รสชาติของกุงที่ดอยลง อาจสงผล

ใหความตองการบริโภคกุงไทย

นอยลง  นอกจากนี้อินเดีย

กําหนดใหผลไมสงออกของไทยไป

อินเดียตองผานการอบสารเคมี (เม

ทิวโมบาย 32 กรัม/ลูกบาศกเมตร) 

เปนเวลา 2 ชั่วโมง  เพื่อปองกัน

เพลี้ยแปง ไรแดง และแมลงวัน  ซึ่ง

สงผลกระทบตอคุณภาพของผลไม

สงออกของไทย เชน เปลือกมังคุด

แข็งขึ้นทําใหจําหนายยาก และมี

ผลทําใหตนทุนสูงขึ้น 

 เนื่องจากลักษณะการถือ

ครองที่ดินของเกษตรกร  

ซึ่งสวนมากเปนสวนยาง

ขนาดเล็กและมีอิสระใน

การใชประโยชนจากการ

ถือครองที่ดิน 

 การพัฒนายางพาราที่

ผานมา  รัฐสงเสริมใหมี

การขยายพื้นที่เพาะปลูก

เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยรวม  

เพื่อทําใหประเทศไทย

เปนผูผลิตและสงออก

ยางธรรมชาติรายใหญ

ของโลก  แตอยางไรก็

ตาม  การทําสวน

ยางพาราและ

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ

ยางพาราในขั้นตางๆ 

ตองประสบกับปญหา

ดานตางๆ  อาทิ  ปญหา

ดานการผลิต  การตลาด  

ปญหาดานอุตสาหกรรม 

อินเดีย บังคลาเทศ และ

ปากีสถาน    ทําใหผูซื้อ

สินคาสิ่งทอหันไปซื้อสินคา

จากประเทศเหลานั้น  

โดยเฉพาะสินคา ในหมวด

เสื้อผาสําเร็จรูป เพราะเปน

อุตสาหกรรมที่ตองการ 

เงินลงทุนต่ํากวา

อุตสาหกรรมสิ่งทออื่นๆ  

ประจวบกับ พัฒนาการใน

เรื่องเขตการคาเสรี และ

ความตองการสินคาอยาง

เรงดวนของผูซื้อ ซึ่งเคย

ตองการสินคาภายใน 3 

เดือน ก็คอยๆ ลดลงเหลือ

เพียง 1 เดือน   เพื่อลด

คาใชจายทางการเงิน  

การเก็บสต็อกและความ

เสี่ยงทางดานการคา        

ทําใหประเทศที่มี

คาแรงงานสูงปานกลาง 

เชน  ประเทศเม็กซิโก 

ประเทศยุโรปตอนใตและ 

อาทิ ปจจุบันอินเดียและศรี

ลังกาไดเรงศึกษาและ

พัฒนาการเผาพลอยตาม

แบบไทย 

 ตนทุนคาจางแรงงานของไทย

สูงกวาคูแขงสําคัญ อาทิ จีน 

อินเดีย และเวียดนาม ทําใหมี

การยายฐานการลงทุนจาก

ไทยไปประเทศคูแขง 

ดังกลาวมากขึ้น 

 อุตสาหกรรมอัญมณีและ

เครื่องประดับไทยยังคงตอง

เผชิญกับปจจัยเสี่ยงอยาง

มาตรการอุปสรรคทาง

การคาที่มิใชภาษี (Non 

Tariff  Barriers:NTBs)  เชน 

ประเทศญี่ปุนไดออก

กฏหมาย Customs Tariff 

Law   หามการนําเขาสินคา

ที่ละเมิดเครื่องหมายการคา 

สิทธิดานการออกแบบ และ

สิทธิดานทรัพยสินทาง

ปญญา    

ประเทศผูนําเขา  ซึ่ง

การกีดกันการคาแบบ

ไมใชภาษีอากร 

(NTB’s) นี้มีแนวโนม

สูงขึ้นมาก ตัวอยางเชน 

สหภาพยุโรปออก

ระเบียบวาดวยการ

จํากัดการใชสาร

อันตราย 6 ชนิด ไดแก 

ตะกั่ว, ปรอท, 

แคดเมียม, Hexavalent 

Chroumium, 

PPlybromianted 

Biphenyls (PBB) และ 
Polybrominated 

Biphenyls Ether (PBDE) 

ที่กอใหเกิดผลเสียตอ

สภาพแวดลอมสุขภาพ

และความปลอดภัยของ

ผูบริโภคใน

เครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส 

การนําเขาชิ้นสวน

รถจักรยานยนต ประเภท

สําเร็จรูป (Completely 

Knocked Down: CKD) 

 ประเทศคูแขงที่สําคัญใน

เอเชีย คือ จีน และ

อินเดีย ซึ่งมีความได

เปรียบดานคาแรงและ  

ตนทุน วัตถุดิบ ตาง

พยายามดึงดูดการลงทุน

จากตางประเทศและ

สนับสนุนอุตสาหกรรม

ยานยนตและชิ้นสวน 

อยางเต็มที่ 
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ภาคอุตสาหกรรม 

โอกาส-ขอจํากัด 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ 

สิ่งทอและเสื้อผา 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส 

ชิ้นสวนยานยนต 

 

ขอจํากัด  ที่การใชยางแผน

รมควันของโลกเริ่ม

อิ่มตัวและลดลง 

 การพัฒนาอุตสาหกรรม

ยางพาราเนนการ

สนับสนุนอุตสาหกรรม

ใหญซึ่งสวนมากเปนการ

ลงทุนรวมระหวาง

ประเทศ  สวนทางกับ

การเจริญเติบโตทั้งใน

สวนวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (SMEs)  

และเกษตรกรซึ่งรวมถึง

องคกรชาวสวนยาง  ที่

จะนําไปสูการพัฒนาใน

รูปอุตสาหกรรมชุมชน 

 เทคโนโลยีสวนใหญตอง

นําเขาจากตางประเทศ

ทําใหตนทุนการผลิตสูง  

ขณะที่งานวิจัย  สงเสริม

และการพัฒนาของ 

ประเทศยุโรปตะวันออก

เริ่มเขามาแขงขันใน 

อุตสาหกรรมสิ่งทอมากขึ้น 

 ขาดวัตถุดิบเสนใยที่มี
คุณภาพ 

 SMEs ยังขาดการบริหาร-

จัดการและการตลาดที่มี

คุณภาพ 

 ขาดขอมูลดานการตลาด 

 ขาดบุคคลากรที่มีทักษะ
ทุกระดับ 

 การพัฒนาและวิจัย
รูปแบบสินคายังมีนอย 

 ในป  พ.ศ.  2543  ตามขอ 

ตกลงเขตการคาเสรี  

อาเซียน  (AFTA)  สิ่งทอเปน

สินคาในกลุม  Fast Track 

ทึ่ตองลดภาษีศุลกากรขา

เขาใหอยูที่ระดับ  0-5% ซึ่ง

มีผลกระทบใหประเทศใน

กลุม AFTA  มีการแขงขัน

ภายในกลุมมากขึ้น  ดังนี้ 

 อุตสาหกรรมสนับสนุน

บางประเภทของไทย อาทิ 

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวน

และตัวเรือนเครื่องประดับ

อุตสาหกรรมการชุบตัว

เรือนและชิ้นสวน 

อุตสาหกรรมการผลิต

แมพิมพตนแบบประสบ  

ปญหาดานคุณภาพไม

ตรงกับความตองการใช 

และผลิตไดไมทันกบั

ความตองการ 

 การใชชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกสใน

ประเทศยังอยูใน

ระดับต่ํา  ซึ่งมีสาเหตุ

หลายประการ  เชน 

ไมมีผูผลิต

ภายในประเทศ  มี

ผูผลิตในประเทศแต

ไมมีคุณภาพตามที่

ตองการ  หรือมีความ

ยุงยากในการซื้อ-ขาย

ระหวางโรงงาน (ทาํ

ใหผูผลิตสงออก

ทั้งหมดไปยังประเทศ

สิงคโปร  ผูที่ตองการ

ใชตองนําเขาจาก

สิงคโปรอีกทอดหนึง่) 

 

 แมวานโยบายของผูผลิต

รถยนตชั้นนําของโลกใน

การจัดหาชิ้นสวนยาน

ยนตจากแหลงที่ม ี

ตนทุนตํ่าจะเอื้อ 

ประโยชนตอการสงออก

ชิ้นสวนยานยนตของไทย 

อยางไรก็ตามชิ้นสวน

ยานยนตของไทยอาจ 

ตองเผชิญกับ 

การแขงขันดานราคากับ

ชิ้นสวนยานยนตจาก

เม็กซิโก อเมริกาใต จีน 

และอินเดีย ซึ่งเปนที่ตอง

การของบริษัทผูผลิต

รถยนตเชนกัน 

นอกจากนี้ แรงกดดันของ

ผูผลิตรถยนตชั้นนําของ

โลกอาจทําใหผูผลิต 

ชิ้นสวนยานยนต 

รายสําคัญของโลก อาทิ 

Delphi และ Visteon 
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ภาคอุตสาหกรรม 

โอกาส-ขอจํากัด 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ 

สิ่งทอและเสื้อผา 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส 

ชิ้นสวนยานยนต 

 ขอจํากัด  ภาครัฐยังขาดการ

ประสานใหไปในทศิทาง

เดียวกัน 

เสื้อผาสําเร็จรูปราคาถูก

จากอินโดนีเซีย  และ

เวียดนามสามารถ

เคลื่อนยายสูทุกประเทศใน

กลุมรวมทั้งประเทศไทยดวย  

ซึ่งสงผลใหการปรับตัวของ

ผูประกอบการของประเทศ

ไทยในสินคาระดับเดียวกัน

มีความจําเปนมากขึ้น 

  เงื่อนไขในการพัฒนา
อุตสาหกรรมกลุมนี้อยู

ที่การที่จะสามารถสราง

มูลคาเพิ่ม (Value 

Added)  ใหเพิ่มขึ้นกวา

ที่เปนอยูไดอยางไร  

โดยผูรับชวงการผลิต

จะตองสรางความ

เชื่อมั่นในดานคุณภาพ  

ราคา  และความ

รวดเร็วในการสงมอบ

ใหเปนที่ยอมรับ  และ

การที่จะสามารถสราง

ระบบจัดหาชิ้นสวน  

และระบบการซื้อ-ขาย

ระหวางผูผลิต  ที่จะ

สะดวกรวดเร็วและ

ประหยัดคาใชจาย

ไดมากนอยเพียงใด  

เพราะการแขงขันใน

กลุมนี้เปนการแขงขัน

กันในดาน

ความสามารถในการ 

ตองยายฐานการผลิตไป

ยังจีนและอินเดีย รวมทั้ง

ประเทศในยุโรป

ตะวันออกเพื่ออาศัย 

คาจางแรงงานและ 

ตนทุนวัตถุดิบที่อยูใน

ระดับตํ่าการยายฐานการ

ผลิตดังกลาว คาดวาจะ

ทําใหการผลิตชิ้นสวน

ยานยนตของประเทศคู

แขงดังกลาวของไทยมี

การพัฒนามากขึ้นและ

สามารถแขงขันกับ 

ชิ้นสวนยานยนตของไทย

ไดในไมชา 
 จีน ประกาศระเบียบใหม

กําหนดใหสินคาที่ 

จําหนายในจีนจํานวน 

132 รายการ ซึ่งรวมถึง  

สินคาในกลุมยานยนต

และสวนประกอบตองติด

เครื่องหมาย CCC Mark  

เพื่อรับรองความ 
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ภาคอุตสาหกรรม 

โอกาส-ขอจํากัด 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑยางในขั้นตางๆ 

สิ่งทอและเสื้อผา 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส 

ชิ้นสวนยานยนต 

 ขอจํากัด     ฃจัดหาชิ้นสวน  ราคา  

และความรวดเร็วใน

การสงมอบสินคาไดทัน

กับความตองการของ

ตลาด 

ปลอดภัยและสุขอนามัย

ของคน สัตว และ  

สิ่งแวดลอม  
 ประเทศไทยยังไมไดเปน

ฐานการผลิตชิ้นสวนใน

ภูมิภาคเอเชียอยาง

แทจริง 

 มีขอจํากัดในการสงออก  

และการตองปฏิบัติตาม

กรอบ กติกาการคาโลก  ทั้ง 

WTO และ AFTA  ปญหา

ของประชาคมยุโรปและ

ประเทศอืน่  ๆ ในการวาง

มาตรการที่เปน Non-tariff 

Measures เชน  ขอกําหนด

ดานสิ่งแวดลอม  

ขอกําหนดดานคุณภาพ

ผลิตภัณฑ เปนตน  ซึ่งอาจ

ตองอาศัยทั้งเงินทนุและ

ความสามารถในการวิจัย

และพฒันาดานเทคโนโลยี  

และนโยบายการสนับสนุน

ชวยจากภาครัฐ 
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3. สรุปผลการวิเคราะหขอไดเปรียบ-เสียเปรียบระหวางวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) และผูประกอบการขนาดใหญ (LEs) 

 

โดยทั่วไปแลวขอไดเปรียบ-เสียเปรียบระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  และ 

ผูประกอบการขนาดใหญ (LEs) นั้นมักอยูในรูปแบบของการขาดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ

ผลิตเพื่อตอยอดภูมิปญญาของไทย  ขาดการพัฒนาดานเทคนิค  ขาดการพัฒนาคุณภาพตลอด

ขบวนการตั้งแตการคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงการประกอบผลิตภัณฑสําเร็จรูป  ขาดมาตรฐานการผลิต  

ขาดกลยุทธการตลาดเชิงรุก  ขาดบุคคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  ขาดเครือขาย

ในการกระจายสินคาอยางมีประสิทธิภาพ  ขาดการรับรองคุณภาพสินคา  ขาดแคลนวัตถุดิบที่มี

คุณภาพ  ขาดแหลงเงินทุนสนันสนุน  ขาดการประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ  เอกชน และ

องคกรที่เก่ียวของ   โดยสามารถสรุปแยกเปนภาคอุตสาหกรรมที่ทําการศึกษาในตาราง  ดังนี้ 
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สรุปผลการวเิคราะหขอไดเปรียบ-เสียเปรียบระหวางวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และผูประกอบการขนาดใหญ (LEs) 

 
ภาคอุตสาหกรรม 

ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบ 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑยางในขั้นตาง  ๆ

สิ่งทอและเครื่องนุงหม อัญมณีและเครื่องประดับ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต 

1 วัตถุดิบ 1. ขาดเสถียรภาพในดานปริมาณ  

ราคา  และคุณภาพของวัตถุดิบ

ซึ่งมีปญหาความไมเพียงพอ  ไม

สม่ําเสมอ  และอาจไมเหมาะสม

กับอุตสาหกรรม 

2. ขาดแคลนวัตถุดิบ  เนื่องจาก

ตองขึ้นอยูกับสภาพดินฟา

อากาศและฤดูกาลซึ่งเปนปจจัย

ที่ไมสามารถควบคุมได  ซึ่งอาจ

ตองอาศัยการนําเขาจาก

ตางประเทศโดยเฉพาะวัตถุดิบ

อาหารทะเล 

3. การสงมอบวัตถุดิบไมทันเวลา 
รวมถึงวัตถุดิบมีราคาผันผวนสูง

และมีแนวโนมราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ 

4. ผูประกอบการรายใหญมีความ
ไดเปรียบกวาในเรื่องการซื้อ-ขาย  

มีเครดิตและไดรับเงื่อนไขในการ

ชําระเงินที่ดีกวา 

1. เกษตรกรขายวัตถุดิบได

ราคาต่ํากวาที่ควรจะเปน

เพราะมีจํานวนเกษตรกร

จํานวนมากในขณะที่ผู

ซื้อคนกลางมีจํานวน

นอยรายและมีหลาย

ขั้นตอน 

2. ปริมาณวัตถุดิบไม

เพียงพอและไม

สม่ําเสมอ 

3. คุณภาพวัตถุดิบไม

สม่ําเสมอ 

1. ขาดแคลนวัตถุดิบที่มี

คุณภาพ 

2. วัตถุดิบมีราคาสูง (ตอง

นําเขา) 

3. ภาษีวัตถุดิบสําคัญบาง

ประเภทที่ตองนําเขาจาก

ตางประเทศอยูในอัตราที่

สูง 

4. การสงมอบสินคาใชระยะ

เวลานาน 

1. ขาดแคลนวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ 

2. ตองพึ่งพาวัตถุดิบจาก
ตางประเทศ 

3. คุณภาพวัตถุดิบไมดีพอ 

4. การสงมอบไมทันเวลา 

5. วัตถุดิบราคาสูง 

1. ขาดแคลนวัตถุดิบที่มี
คุณภาพตองพึ่งพาการ

นําเขาชิ้นสวนจาก

ตางประเทศในสัดสวนที่สูง 

 

1. ราคาตนทุนวัตถุดิบของ
ผูประกอบการไทยเสียเปรียบ

กวาประเทศคูแขงที่สําคัญใน

เอเชีย  คือ จีน  และ อินเดีย 

2. ขาดแคลนวัตถุดิบที่มี
คุณภาพตองพึ่งพาการ

นําเขาชิ้นสวนจาก

ตางประเทศในสัดสวนที่สูง 
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ภาคอุตสาหกรรม 

ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบ 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑยางในขั้นตาง  ๆ

สิ่งทอและเครื่องนุงหม อัญมณีและเครื่องประดับ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต 

2 บุคคลากร 1. ขาดทักษะหรือขาดบุคคลากร
ทางดานการบริหารจัดการ 

2. ขาดทักษะหรือขาดบุคคลากร
ทางดานเทคนิค/นักวิจัย

ทางดานFood Quality and 

Safety  เพื่อทําระบบคุณภาพ

ในโรงงานอาหาร  (Risk 

Management, GMP  

HACCP, Food Toxicology 

เปนตน)  

3. ขาดทักษะหรือขาดบุคคลากร
ทางดานนักการตลาดเชิงรุกทั้ง

ภายในและระหวางประเทศ 

 

1. ขาดบุคคลากรระดับสูงที่

จะสนับสนุนคิดคนหรือ

สรางสรรผลิตภัณฑใหมๆ  

ทั้งนี้เปนเพราะการผลิต

สวนใหญมักผลิตตาม 

Order จากประเทศคูคา 

2. ขาดแคลนบุคคลากร

ทางดานเทคโนโลยีการ

ยางและดานเครื่องจักร 

3. ขาดชางเทคนิค  วิศวกรที่

มีความชํานาญและ

สามารถเรียนรูเทคโนโลยี

ใหมๆ  ไดอยางรวดเร็ว  

ทั้งนี้เปนเพราะอุปสรรค

ทางดานภาษาและความ

กระตือรือรน 

4. ขาดบุคคลากรทางดาน

บริหาร-จัดการและ

การตลาด 

5. ขาดการพัฒนาทักษะ

บุคคลากรในทุกระดับ 

1. ขาดบุคคลากรระดับสูงที่

จะสนับสนุนคิดคนหรือ

สรางสรรผลิตภัณฑใหมๆ  

ทั้งนี้เปนเพราะการผลิต

สวนใหญมักผลิตตาม 

Order จากประเทศคูคา 

2. ขาดชางเทคนิค  วิศวกรที่

มีความชํานาญและ

สามารถเรียนรูเทคโนโลยี

ใหมๆ  ไดอยางรวดเร็ว  

ทั้งนี้เปนเพราะอุปสรรค

ทางดานภาษาและความ

กระตือรือรน 

3. ขาดบุคคลากรทางดาน

บริหาร-จัดการและ

การตลาด 

4. ขาดการพัฒนาทักษะ

บุคคลากรในทุกระดับ 

1. ขาดทักษะหรือขาดบุคคลากร
ทางดานการบริหารจัดการ 

2. ขาดทักษะหรือขาดบุคคลากร
ทางดานชางฝมือ/ชางเทคนิค

เฉพาะดาน 

3. ขาดทักษะหรือขาดบุคคลากร
ทางดานนักการตลาดเชิงรุก

ทั้งภายในและระหวาง

ประเทศ 

1. ขาดบุคคลากรทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

2. การขาดระบบและ
บุคคลากรในการบริหาร-

จัดการที่มีความชํานาญ

เฉพาะดาน 

1. การพัฒนาบุคคลากรทั้ง

ดานเทคโนโลยีวิศวกรรม  

และการจัดการยังไม

สามารถสนองความ

ตองการของ

ภาคอุตสาหกรรม 

2. บุคคลากรขาดความรูดาน

ภาษาและกฎหมาย  ทํา

ใหไมมีอํานาจในการ

ตอรอง  เสียเปรียบดาน

การทําสัญญาการคา 
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ภาคอุตสาหกรรม 

ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบ 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑยางในขั้นตาง  ๆ

สิ่งทอและเครื่องนุงหม อัญมณีและเครื่องประดับ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต 

3 แรงงาน 1. แรงงานที่ยังไมมีความเปนมือ
อาชีพและไมทันตอการเติบโต

ของอุตสาหกรรม  รวมถึงไมมี

วินัยในการทํางาน การหยุด

งานในชวงเทศกาล  

1. ขาดแคลนแรงงานกรีด

ยาง เนื่องมาจากแรงงาน

หนุมสาวรุนใหมใน

ทองถิ่น และแรงงานภาค

อีสานหันไปทํางานใน

โรงงานอุตสาหกรรมมาก

ขึ้น แรงงานกรีดยางรุน

เกาเดินทางไปรับจาง

กรีดยางในมาเลเซียซึ่งมี

คาแรงงานที่สูงกวา และ

แรงงานตางชาติยังมี

ปญหาที่ตองแกไขใน

เรื่องกฎหมายการนํา

แรงงานตางชาติเขามา

โดยไมไดรับอนุญาต 

1. แ ร ง ง า นส ว น ใ หญ ข อ ง

ผูประกอบการ (SMEs) มัก

ไ ม ไ ด รั บ ก า ร ศึ ก ษ า 

ฝ ก อ บ ร ม  แ ล ะ ฝ ก ฝ น

ทางดานสิ่งทอมาโดยตรง  

ประกอบกับมีการเขาและ

ออกมาก ทําใหไมมีทักษะ

ความชํานาญ   

1. การขาดแคลนแรงงานฝมือ 

อุตสาหกรรมเครื่องประดับ

แทของไทยยังขาดแคลน

แรงงานฝมือในดานการ

ออกแบบและผลิตสินคาใน

ระดับสูงคอนขางมาก 

เนื่องจากตองใชระยะเวลา

ในการฝกฝนจึงจะเกิด

ความชํานาญและความ

ประณีตในชิ้นงานนั้น  

2. อีกทั้งในปจจุบันมกัมี

ปญหาแรงงานฝมือไทยถูก

ซื้อตัวโดยบรรดาคูแขงทั้ง

จากจีน มาเลเซีย และ

อินเดีย เปนตน  

 

1. ปญหาดานแรงงานที่

ขาดแคลนระดับ

ปฏิบัติการ เนื่องจาก

การเคลื่อนยายของ

แรงงานไปยัง

อุตสาหกรรมอื่นๆ เชน 

อุตสาหกรรมรถยนต 

เปนตน 

1. ปญหาดานแรงงานที่ยัง

ไมไดมาตรฐาน และ

ปริมาณที่ไมเพียงพอ 

2. การนําเขาแรงงานตาง

ดาวเพื่อมาทํางาน ซึ่ง

แรงงานไทยเองไมนิยมทํา 

จึงทําใหหางานยาก และ

สงผลใหระยะหลังแรงงาน

ตางดาวเหลานั้นได

ชักชวนเพื่อนเขามา

ทํางานในประเทศไทย 
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ภาคอุตสาหกรรม 

ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบ 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑยางในขั้นตาง  ๆ

สิ่งทอและเครื่องนุงหม อัญมณีและเครื่องประดับ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต 

4 การผลิต 1. เทคโนโลยีการแปรรูปไม

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

เพียงพอ 

2. ขาดเครื่องจักรที่ไมคอยมี

ศักยภาพในการผลิต  และมี

ราคาแพง 

3. ขาดประสิทธิภาพการผลิต

ดานเทคโนโลยี (Know How) 

4. ขาดการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

 

1. การผลิตและการสงออก

ของยางพาราของ

ประเทศไทยมีคุณภาพ

ไมสม่ําเสมอ  ทั้งนี้เพราะ

ผลผลิตยางของ

เกษตรกร  ชาวสวนยาง

เปนยางดิบที่มีคุณภาพ

หลากหลาย 

2. การใชยางธรรมชาติใน

การผลิตสินคา

อุตสาหกรรม  หรือ

ผลิตภัณฑยางที่มี

มูลคาเพิ่มสูงขึ้นยังอยูใน

ระดับต่ํา 

3. ผูประกอบการขนาด

กลางและขนาดยอม 

(SMEs) ยังขาดความรู

และขาวสารขอมูล

ทางดานเทคโนโลยี  การ

จัดการ  การตลาด  

มาตรฐานผลิตภัณฑและ

อื่นๆ  เพื่อใชในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ  การ 

1. เทคโนโลยีและเครื่องจักร

ลาสมัยสงผลใหมีปญหา

มลภาวะทําใหตองเสีย

คาใชจายในการกําจัดและ

ดูแลควบคุมสูง 

2. เครื่องจักรมีราคาแพง 

3. ขาดการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ 

4. การนําระบบคอมพิวเตอร 

หรือระบบ CAD/CAM มา

ชวยในการออกแบบ

ผลิตภัณฑและการตัดเย็บ

เพื่อเพิ่มคุณภาพของ

ชิ้นงานยังมีนอย 

1. เทคโนโลยีไมทันสมัย 

2. เครื่องจักรมีราคาแพง 
3. ขาดการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมๆ 

4. ไมไดมาตรฐานผลิตภัณฑ
สากล 

1. การสูญเสียปจจัย
ไดเปรียบในการแขงขัน 

2. การนําเขาชิ้นสวนจาก
ตางประเทศในสัดสวนที่

สูง 

3. การขาดผลิตภัณฑใหมที่
มีศักยภาพในการสงออก 

4. ผลิตภัณฑที่ผลิตใน
ประเทศมีมูลคาเพิ่ม  

(Value Added) ต่ํา 

5. การนําเขาเครื่องจักรการ
ผลิต  เครื่องใชและ

อุปกรณสําเร็จรูปและ

ซอฟทแวรเพื่อการใช

นภายในประเทศมีมูลคา

สูง 

6. การใชสิทธิการผลิตจาก
ตางประเทศ  ทําใหไมมี

อิสระในการขายและ

ดัดแปลง 

7. การขาดเทคโนโลยีการ
ออกแบบและเทคโนโลยี

เฉพาะผลิตภัณฑ 

1. ประเทศไทยยังไมไดเปนฐาน
การผลิตชิ้นสวนในภูมิภาค

เอเชียอยางแทจริง 

2. ขาดเทคโนโลยีที่เปนแกนแท 
(Intrinsic Technology)  ของ

ตนเอง  ยังตองพึ่งเทคโนโลยี

จากตางประเทศ 

3. ขาดการถายทอดเทคโนโลยี
อยางจริงจัง 

4. มีประสิทธิภาพในการผลิตต่ํา  

เมื่อเทียบกับ Supplier ทั่ว

โลก 

5. การใชสิทธิการผลิตจาก
ตางประเทศ  ทําใหไมมีอิสระ

ในการขายและดัดแปลง 

6. การขาดเทคโนโลยีการ
ออกแบบและเทคโนโลยี

เฉพาะผลิตภัณฑ 

7. ผลิตภัณฑสวนใหญไมมีการ
ออกแบบเองเนื่องจาก 

Specification ถูกกําหนดมา

จากคูคา 
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ภาคอุตสาหกรรม 

ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบ 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑยางในขั้นตาง  ๆ

สิ่งทอและเครื่องนุงหม อัญมณีและเครื่องประดับ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต 

   

ปรับปรุงคุณภาพ

ผลิตภัณฑ  และการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ

การผลิต 

4. เทคโนโลยีสวนใหญตอง

นําเขาจากตางประเทศ

ทําใหตนทุนการผลิตสูง 

5. ประสิทธิภาพการผลิตต่ํา 

เนื่องจากเทคโนโลยี

ลาสมัย  เพราะ

เครื่องจักรมีราคาแพง 

6. ขาดการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ  รวมถึงการ

ทดสอบสินคา 

นอกจากนี้ยังขาดการ

ประสานใหไปในทศิทาง

เดียวกัน 

    

 

 

 

 



สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย 215 

ภาคอุตสาหกรรม 

ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบ 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑยางในขั้นตาง  ๆ

สิ่งทอและเครื่องนุงหม อัญมณีและเครื่องประดับ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต 

5 การตลาด 1. ขาดการยอมรับและความเชื่อมั่น
จากประเทศผูนําเขารายใหญ 

(Lacking of Confidence)  

โดยเฉพาะ ผูนําเขาสินคาอาหาร

ชั้นนํา 3 อันดับแรก  ไดแก  

สหรัฐอเมริกา  ญี่ปุน  และ

สหภาพยุโรป 

2. ผูประกอบการไทย (SMEs) ยังไม

สามารถตามพลวัตของตลาดที่มี

การเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

ทั้งตลาดในประเทศและตลาด 

โลก  อันเนื่องจากพฤติกรรม

ผูบริโภคที่แปรเปลี่ยนตามการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

3. ขาดการสราง Brand Name  ให

เปนที่รูจัก 

4. ขาดระบบขอมูลดานการตลาดที่
ทันสมัย 

5. ขาดกลยุทธการตลาดเชิงรุกที่มี
ประสิทธิภาพในการขยายตลาด

ภายในประเทศและระหวาง

ประเทศ 

1. ขาดระบบขอมูลดาน

การตลาดที่ทันสมัย  

รวมถึงขาดระบบขอมูล

ขาวสารที่เชื่อมโยงขอมูล

ระหวางตลาดกลาง  

ตลาดทองถิ่น  และ

ตลาดประมูลทองถิ่น  ทํา

ใหเกษตรกรไมไดรับ

ขอมูลดานราคาและ

สถานการณซื้อ-ขายจึง

ทําใหถูกเอาเปรียบจาก

พอคาคนกลาง 

2. ขาดกลยุทธการตลาด

เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

สําหรับตลาด

ภายในประเทศและ

ระหวางประเทศ 

3. ขาดเครือขายและความ

เขมแข็งในในการจัด

จําหนายสินคาและขาด

คุณภาพในการขยาย

ตลาดทั้งภายในและ

ตางประเทศ 

1. ขาดกลยุทธและ

ความสามารถการตลาด

เชิงรุก  เนื่องจากระบบ

ฐานขอมูลและครือขาย

ขอมูลยังขาดความ

สมบูรณ  ขาดความถูก

ตองแมนยํา  ทําให

ผูประกอบการ (SMEs) 

ขาดขอมูลที่ดีในการ

ตัดสินใจ  ประกอบกับการ

สงออกบางสวนเปนการ

สงออกตามระบบโควตา  

มีตลาดแนนอนทําใหขาด

การแขงขันทําให

ผูประกอบการไมพยายาม

หาตลาดใหมๆ  

2. ขาดความสามารถในการ

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ

สินคา เพราะอุตสาหกรรม

สิ่งทอและเครื่องนุงหมของ

ไทยมีลักษณะการผลิต

เพื่อสงใหบริษัทแมที่มี 

World Brand Name จึง 

1. ขาดระบบขอมูลดาน

การตลาดที่ทันสมัย 

2. ขาดกลยุทธการตลาดเชิง

รุกที่มีประสิทธิภาพสําหรับ

ตลาดภายในประเทศและ

ระหวางประเทศ 

3. ขาดเครือขายและความ

เขมแข็งในในการจัด

จําหนายสินคาและขาด

คุณภาพในการขยาย

ตลาดทั้งภายในและ

ตางประเทศ 

4. ขาดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการจัดเก็บ

ขอมูลที่มีประสิทธภิาพ 

1. การเปนเพียงผูรับจาง
ประกอบผลิตภัณฑ 

2. การขาดระบบขอมูลทาง
การตลาดและกล

ยุทธการตลาดเชิงรุก  

รวมถึงการเจาะหาตลาด

ใหมๆ 

3. ขาดการสงเสริมใหมีการ
ผลิตผลิตภัณฑที่ใชชื่อ

เครื่องหมายการคาของ

ตนเองโดยเฉพาะสําหรับ

กลุมประเทศเปาหมายที่

กําลังพัฒนา 

1. การขาดระบบขอมูลทาง

การตลาดและกลยุทธการ

ตลาดเชิงรุก  รวมถึงการ

เจาะหาตลาดใหมๆ  

 



สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย 216 

ภาคอุตสาหกรรม 

ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบ 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑยางในขั้นตาง  ๆ

สิ่งทอและเครื่องนุงหม อัญมณีและเครื่องประดับ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต 

 การตลาด 6. ขาดเครือขายและความเขมแข็ง
ในในการจัดจําหนายสินคาและ

ขาดคุณภาพในการขยายตลาด

ทั้งภายในและตางประเทศ 

7. ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดเก็บขอมูลที่มี

ประสิทธิภาพ 

8. ขอเสียเปรียบทางการคาและการ
สงออกของผูประกอบการไทย 

โดยเฉพาะสําหรับผูประกอบการ 

(SMEs) คือ ขอเสียเปรียบทาง

ยุทธศาสตร หรือปญหาทาง

ยุทธศาสตร (Strategic 

Problem) ที่ถือวาเปนอุปสรรค

ตอการสงออกที่สําคัญ 

โดยเฉพาะมาตรการทางการคาที่

มิใชภาษี (NTBs) โดยประเทศคู

คาของไทยที่มีแนวโนมทวีความ

รุนแรงมากขี้นอยางตอเนื่อง ที่

ออกมาเขมงวดทางดาน 

คุณภาพและมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑ  การอนุรักษ

สิ่งแวดลอม การคุมครองสิทธิ 

 ตองผลิตตามคําสั่ง  ทําให

ขาดความสามารถและ

ความกระตือรือรนในการ

ออกแบบผลิตภัณฑใหม

รวมถึงการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ (R&D) 
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ภาคอุตสาหกรรม 

ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบ 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑยางในขั้นตาง  ๆ

สิ่งทอและเครื่องนุงหม อัญมณีและเครื่องประดับ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต 

 การตลาด มนุษยชน (Human Rights)  

รวมถึงการปกปองคุมครอง

สวัสดิการของสัตว (Animal 

Welfare) เปนตน 

     

6 การประสานความรวมมือ

ระหวางรัฐ ผูประกอบการ  

และองคกรที่เกี่ยวของ 

1. ขาดความเชื่อมโยงและ
วิเคราะหขอมูลในดาน

สุขอนามัย  อุปสรรคทาง

เทคนิคทางการคาและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการคา

และอาจมีผลในการกีดกันทาง

การคาในอุตสาหกรรมอาหาร 

2. ขาดการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
การผลิตและการตลาดระหวาง

เกษตรกรและผูประกอบการ

อุตสาหกรรม 

3. ผูประกอบการ (SMEs) สวน

ใหญยังไมไดเปนสมาชิกของ

สมาคมหรือชมรมทําใหขาด

การประสานเรื่องขอมูล

ขาวสารและความรวมมือ 

1. ขาดการประสานงาน

ระหวางสมาคมตางๆ     

ที่เกี่ยวของกับ

อุตสาหกรรมและ

ผูประกอบการ (SMEs)   

2. ขาดระบบการสื่อสารที่ดี  

ที่จะชวยเชื่อมโยง

เครือขายระหวาง

อุตสาหกรรมทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ  

รวมทั้งแหลงวัตถุดิบ 

1. การประสานงานความ

รวมมือระหวางภาครัฐ  

ผูประกอบการ  และ

องคกรที่เกี่ยวของยังไม

สมบูรณ 

2. ปจจุบันผูประกอบการซึ่ง

รอยละ 95 เปน SMEs 

ดานสิ่งทอและ

เครื่องนุงหมยังมีเปาหมาย

และวิสัยทัศนไมสอดคลอง

กัน   

3. ขาดการประสานงาน

ระหวางสมาคมตางๆ ที่

เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม

สิ่งทอและเครื่องนุงหม

และผูประกอบการ SMEs  

1. ขาดการประสานความ

รวมมือระหวางภาครัฐ  

ผูประกอบการและองคกร

ที่เกี่ยวของ 

2. ขาดการเชื่อมโยง

อุตสาหกรรมทั้งระบบ  

เนื่องจากอุตสาหกรรม

สนับสนุนในขั้นตอนตางๆ  

ยังไมเขมแข็ง  เชน  การ

ถักสรอย  การปมโลหะ 

การทําทองกลวง เปนตน 

1. ขาดความเชื่อมโยง
ระหวางอุตสาหกรรม

ขนาดใหญกับ

อุตสาหกรรมชิ้นสวนและ

อุตสาหกรรมสนับสนุน 

2. ขาดระบบการสื่อสารที่ดี  

ที่จะชวยเชื่อมโยง

เครือขายระหวาง

อุตสาหกรรมทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ  

รวมทั้งแหลงวัตถุดิบ 

1. ขาดความเชื่อมโยง

ระหวางอุตสาหกรรม

ขนาดใหญกับ

อุตสาหกรรมชิ้นสวนและ

อุตสาหกรรมสนับสนุน 

2. ขาดระบบการสื่อสารที่ดี  

ที่จะชวยเชื่อมโยง

เครือขายระหวาง

อุตสาหกรรมทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ  

รวมทั้งแหลงวัตถุดิบ 
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ภาคอุตสาหกรรม 

ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบ 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑยางในขั้นตาง  ๆ

สิ่งทอและเครื่องนุงหม อัญมณีและเครื่องประดับ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต 

 การประสานความรวมมือ

ระหวางรัฐ ผูประกอบการ  

และองคกรที่เกี่ยวของ 

4. ขาดระบบการสื่อสารที่ดี  ที่จะ

ชวยเชื่อมโยงเครือขายระหวาง

อุตสาหกรรมทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ  รวมทั้งแหลง

วัตถุดิบ 

 4. ขาดระบบการสื่อสารที่ดี  

ที่จะชวยเชื่อมโยง

เครือขายระหวาง

อุตสาหกรรมทั้งในประเทศ

และตางประเทศ  รวมทั้ง

แหลงวัตถุดิบ 

   

8 เงินทุน 1. ขาดแหลงเงินทุนสนับสนุน 1. ขาดแหลงเงินทุน

สนับสนุน  ดังนี้ 

- อุตสาหกรรมตนน้ํา :  
ผูประกอบการขาดเงิน

และทุนหมุนเวียน

สําหรับการบริหาร-

จัดการการซื้อวัตถุดิบ 

- อุตสาหกรรมปลาย
น้ํา :  เครื่องจักรเกา  

และลาสมัย 

1. ขาดแหลงเงินทุนสนับสนุน  

ปจจุบันผูประกอบการขนาด

กลางและขนาดยอม 

(SMEs) ประสบกับปญหา

การขาดแคลนแหลงเงินกู  

ทั้งนี้เปนเพราะสวนใหญให

กูเฉพาะอุตสาหรรมสิ่งทอ

เพื่อการสงออก 

1. ขาดแหลงเงินทุนสนับสนุน 1. การขาดแคลนเงินทุน
และทักษะการจัดการ

ของผูประกอบการ 

(SMEs) ของไทย 

1. การขาดแคลนเงินทุนและ

ทักษะการจัดการของ

ผูประกอบการ (SMEs) 

ของไทย 
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ภาคอุตสาหกรรม 

ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบ 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑยางในขั้นตาง  ๆ

สิ่งทอและเครื่องนุงหม อัญมณีและเครื่องประดับ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต 

9 สิ่งแวดลอม n/a n/a 1. มลภาวะจากอุตสาหกรรม

ฟอกยอม  ซึ่งปญหาดาน

มลภาวะนับเปนปญหาที่

สําคัญอยางยิ่งในอนาคต

ทั้งนี้ เนื่องจากการกีดกัน

ท า ง ก า รค า โ ดยอ า ศั ย

ร ะ บบม า ต ร ฐ า น ด า น

สิ่งแวดลอม (ISO 14000)  

ซึ่งปญหาดานสิ่งแวดลอม

นี้เปนปญหาที่ทั้งภาครัฐ

และเอกชนตองรวมกัน

แกไข  เนื่องจากตนทุนใน

กระบวนลดมลภาวะตอง

เสียคาใชจายสูง  ซึ่งจะมี

ผลทําใหตนทุนการผลิตสูง

และจะเปนปญหาอยาง

มากกับผู  ประกอบการ

รายเล็ก 

 

n/a n/a n/a 
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ภาคอุตสาหกรรม 

ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบ 
อาหาร 

ยางธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑยางในขั้นตาง  ๆ

สิ่งทอและเครื่องนุงหม อัญมณีและเครื่องประดับ ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต 

10 กฎ  ระเบียบ  และนโยบาย

รัฐ 

1. มาตรการหลายมาตราการของ

รัฐยังมีความขัดแยงอยูในตัว  

เชน  มาตรการปกปอง

เกษตรกรผูผลิตสินคาเกษตร  

ซึ่งสงผลในการเชื่อมโยงตอ

ผูประกอบการ (SMEs) 

อุตสาหกรรมที่ผลิตสินคา

อาหารสําเร็จรูปตองรับภาระ

ตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น   

สงผลใหขีดความสามารถใน

การแขงขันของอุตสาหกรรม

ลดลง 

2. ขาดการสนับสนุนเการพัฒนา

เพื่อเตรียมความพรอมของ

ผูประกอบการ (SMEs) จาก

ทางภาครัฐเพื่อรองรับการ

เปลี่ยน แปลงและมาตรการการ

กีดกันทางการคาที่มิใชภาษี

อากร (NTB’s) ทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว 

1. ขาดนโยบายที่ชัดเจนที่

จะเอื้ออํานวยตอการ

พัฒนาผูประกอบการ 

(SMEs) ในอุตสาหกรรม

ทั้งระบบและแปลง

นโยบายสูการปฏิบัติ 

2. ขาดการสนับสนุนเการ

พัฒนาเพื่อเตรียมความ

พรอมของผูประกอบการ 

(SMEs) จากทางภาครัฐ

เพื่อรองรับการเปลี่ยน 

แปลงและมาตรการการ

กีดกันทางการคาที่มิใช

ภาษีอากร (NTB’s) ทั้ง

ในระยะสั้นและระยะยาว  

 

 

1. ขาดการสนับสนุนเการ
พัฒนาเพื่อเตรียมความ

พรอมของผูประกอบการ 

(SMEs) จากทางภาครัฐเพื่อ

รองรับการเปลี่ยน แปลง

และมาตรการการกีดกัน

ทางการคาที่มิใชภาษีอากร 

(NTB’s) ทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว 

 

1. ผูประกอบการ (SMEs) มี

ความตองการการสนับสนุน

จากทางภาครัฐในการสราง

ศูนยกลางการคา (Trading 

Base) ทั้งการจําหนายสินคา

ที่ผลิตเอง  และโดยเฉพาะ

สําหรับเปนศูนยกลางซื้อ-

ขายวัตถุดิบที่นําเขาจาก

ตางประเทศ 

2. ขาดการสนับสนุนเการ
พัฒนาเพื่อเตรียมความ

พรอมของผูประกอบการ 

(SMEs) จากทางภาครัฐเพื่อ

รองรับการเปลี่ยน แปลงและ

มาตรการการกีดกันทาง

การคาที่มิใชภาษีอากร 

(NTB’s) ทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว 

 

1. ขาดการสนับสนุนเการ
พัฒนาเพื่อเตรียมความ

พรอมของผูประกอบการ 

(SMEs) จากทางภาครัฐ

เพื่อรองรับการเปลี่ยน 

แปลงและมาตรการการ

กีดกันทางการคาที่มิใช

ภาษีอากร (NTB’s) ทั้ง

ในระยะสั้นและระยะยาว 

 

1. ขาดการสนับสนุนของ

ภาครัฐในปจจัยสําคัญๆ  

อาทิ ดานการพัฒนา

วัตถุดิบ  แรงงาน  และ

เทคโนโลย ีเชน  การ

พัฒนา “ระบบการรับรอง

ความสามารถของ

บุคคลากรหรือทรัพยากร

บุคคลในอุตสาหกรรม”  

รวมถึงการจัดใหมีศูนย

ฝกอบรม Training the 

Trainers เปนตน 

2. ขาดการสนับสนุนเการ

พัฒนาเพื่อเตรียมความ

พรอมของผูประกอบการ 

(SMEs) จากทางภาครัฐ

เพื่อรองรับการเปลี่ยน 

แปลงและมาตรการการ

กีดกันทางการคาที่มิใช

ภาษีอากร (NTB’s) ทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว 
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4. ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

ประเทศไทยไมอาจหลีกเล่ียงกระแสการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลกในยุค 

“โลกาภิวัฒน”  ที่นับวันจะย่ิงสลับซับซอนและมีการเช่ือมโยงกันมากขึ้น โดยเฉพาะ

อยางย่ิงในสหัสวรรษใหมนี้ถือไดวาเปนสหัสวรรษของเทคโนโลยีสารสนเทศอยางแทจริง 

สงผลใหแนวความคิดในเรื่องของเศรษฐกิจใหม (New Economy) เปนแนวคิดที่มีการ

กลาวถึงกันอยางกวางขวางและเปนเปาหมายหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจของนานา

ประเทศท่ัวโลกในขณะน้ี ประกอบกับขอตกลงในเวทีองคการการคาโลก (WTO) ที่จะมี

การเปดเสรีโทรคมนาคมภายในป 2549   ดังนั้นเศรษฐกิจใหมจึงเปนเงื่อนไขที่เศรษฐกิจ

ไทยตองมีการปรับตัวอยางรูเทาทัน ตองมีการบริหารการเปล่ียนแปลงอยางเหมาะสม

และรอบคอบ มีการจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาทางดานตางๆ 

โดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนและกอใหเกิดองคความรูและนวัตกรรม

ใหมๆ เพื่อเปนการลดการพึ่งพาการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ นอกจากนี้ควร

คํานึงถึงความสมดุลของโครงสรางการพัฒนาประเทศดวย ไมวาจะเปนการกระจาย

รายได การวางงาน มาตรฐานความเปนอยูของประชากร และความเส่ือมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อยางไรก็ตาม การปรับตัวเขาสูเศรษฐกิจใหมนี้ควร

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลาวคือยึดหลักของทางสายกลาง ความ

พอประมาณอยางมี เหตุผลโดยพิจารณาถึงขีดความสามารถของตนเองใหอยูบน

พื้นฐานของความสมดุลพอดี มีความเหมาะสม มีความยืดหยุน สามารถปรับให

สอดคลองกับสถานการณตางๆ  ไดและใชความไดเปรียบที่มีอยู เชน องคความรูของภูมิ

ปญญาทองถ่ินของคนไทยมาปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อใหมีการจัดสรร

ทรัพยากรของประเทศอยางเหมาะสม ทั้งนี้กระบวนการดังกลาวตองอาศัยความรวมมือ

และการมีสวนรวมของทุกสวนของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชนควรเรงใหความสําคัญกับ

เศรษฐกิจใหมที่จะเกิดขึ้น 

จากการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจของโลกปจจุบันดังกลาวขางตนที่

กําลังเปล่ียนแปลงไปสูส่ิงที่เรียกวา “เศรษฐกิจใหม” หรือ New Economy เน่ืองจากผล

ของการคาเสรีและการปฏิวัติทางดานเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี สารสนเทศและ

ระบบอินเตอรเนต สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทุกสวนของสังคม ไมวาจะเปน

เศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง และสังคม ระบบเศรษฐกิจดังกลาวมีชื่อเรียกท่ีแตกตาง

กันมากมาย เชน New Economy, Knowledge-based Economy   Digital Economy 

และ Information Economy เปนตน ซึ่งมีความหมายที่แตกตางกัน ดังนี้ 

 New Economy หมายถึง เศรษฐกิจที่พึ่งพิงหรือขึ้นอยูกับความรูและความคิด 

ซึ่งปจจัยสําคัญในการสรางงานและมาตรฐานความเปนอยูที่ดีขึ้น คือ ความคิด
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ใหมๆ และเทคโนโลยีที่มาพรอมกับสินคาและบริการ หรืออาจหมายถึงเศรษฐกิจ

ที่อยูภายใตกฎเกณฑของความเส่ียง ความไม แนนอน และความเปล่ียนแปลง 

 Knowledge-based Economy หมายถึง เศรษฐกิจที่ผลผลิตขึ้นอยูกับการใช

ความรู ขอมูลที่เพียบพรอม และสารสนเทศท่ีไดเปรียบ 

 Digital Economy หมายถึง เศรษฐกิจที่ใชเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส Software และบริการที่สงมอบดวยระบบดิจิตอลในทุก

ขั้นตอนของธุรกิจ 

 Information Economy หมายถึง สินคาและบริการเก่ียวกับสารสนเทศทั้งหมด 

หมายรวมถึง ส่ิงพิมพ ความบันเทิง งานวิจัย กฎหมาย การประกันภัย และ 

การสอนในทุกรูปแบบ 

ระบบเศรษฐกิจทั้งหมดที่กลาวถึงขางตนอาจเรียกรวม ๆ กันไดวาเปนเศรษฐกิจใหม 

หรือ  New Economy  ซึ่งมีลักษณะแตกตางจากระบบเศรษฐกิจแบบเกาอยางมาก 

กลาวคือ  ในอดีตการที่ธุรกิจจะสามารถแขงขันไดนั้น จําเปนตองมีการพัฒนาคุณภาพ

สินคาใหไดตามมาตรฐานของตลาด และใหความสําคัญกับการลดตนทุนในการผลิต 

โดยการยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีคาแรงในระดับตํ่า ซึ่งจะสงผลใหตนทุนการ

ผลิตลดลง อยางไรก็ตาม ในเศรษฐกิจใหมนี้ ความรูความสามารถของบุคคล และการ

ใชเทคโนโลยีสมัยใหมจะมีความสําคัญในการดําเนินธุรกิจที่ไรพรมแดน อาทิ โรงงานท่ี

เคยผลิตสินคาได 300 ชิ้นใน 1 วัน อาจจะสามารถผลิตไดถึง 600 ชิ้น  ใน 1 วัน 

การเกษตรท่ีไมสามารถคาดการณผลผลิตตอพื้นท่ีไดเนื่องจากตัวแปรทางดานลมฟา

อากาศ ก็จะสามารถกําหนดปริมาณผลผลิตตอพื้นที่ไดอยางแมนยํา เปนตน สําหรับ

ความแตกตางระหวางเศรษฐกิจเกาและเศรษฐกิจใหมนั้นสามารถแสดงได  ดังนี้ 
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ความแตกตางระหวางเศรษฐกิจเกาและเศรษฐกิจใหม 
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เม่ือพิจารณาขอเสนอแนะจากการศึกษาศักยภาพการแขงขัน  โอกาสและขอจํากัด  

รวมถึงขอไดเปรียบและเสียเปรียบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  

ภายใตการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจใหม หรือ  New Economy  นั้นจึงมีความ

จํา เปนอยาง ย่ิงที่ ประ เทศไทยจะตองพัฒนาทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะใน

ภาคอุตสาหกรรมสาขาสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศดังที่ไดทําการศึกษาในรายงาน

ฉบับนี้ คือ ภาคอุตสาหกรรมอาหาร  ภาคอุตสาหกรรมยางธรรมชาติและผลิตภัณฑยาง

ในขั้นตางๆ  ภาคอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม  ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เคร่ืองประดับ  ภาคอุตสาหกรรมช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส  และภาคอุตสาหกรรมช้ินสวน

ย านยนต   ดั ง ก ล า ว ใ ห มี ขี ด ค ว ามส ามา ร ถ ท่ี จ ะ แ ข ง ขั น ใ นตล าด โ ล ก ไ ด  

(Competitiveness)  กฎระเบียบของรัฐรวมทั้งสภาพแวดลอมอื่นๆ  จะตองเอื้ออํานวย

ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาว (Flexibility)  และตองพยายามหาหนทางแนว

ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาวขางตนใหมีศักยภาพในการแขงขันในตลาด

ภายในประเทศและตางประเทศไดอยางย่ังยืน (Sustainability) ซึ่งสามารถสรุป

ขอเสนอแนะจากการศึกษาซึ่งนําไปพัฒนาใชไดในทุกสาขาอุตสาหกรรมดังกลาวขางตน

เพื่อใหมีความพรอมและสอดคลองกันในเร่ืองการผลิตและการสงออก  ตลอดรวมทั้ง

การพัฒนาคุณภาพสินคา มาตรฐานการผลิต  ดังตอไปนี ้

 

4.1. ความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness) 

4.1.1. Total Quality Management 

 การพัฒนาบุคคลากรทุกระดับใหมีความสามารถ  ทักษะและ

ความเช่ียวชาญในแตละสาขาอุตสาหกรรมมากขึ้น 

 การทําการตลาดเชิงรุกเพื่อขยายชองทางการจําหนายท่ีทําให

สามารถสงสินคาถึงผูซื้อโดยตรง 

 การขยายตลาดใหมๆ  ที่ประเทศไทยมีความไดเปรียบในแตละ

สาขาอุตสาหกรรม 

 พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

ทางดานการบริหาร-จัดการ  การผลิต  และการตลาด 

 การศึกษาวิเคราะหและวิจัย  และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ

ผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายตามรสนิยมของกลุมลูกคา

เปาหมาย 
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 การ พัฒนาระบบการ จัดการและการบ ริหารให มี  Quick 

Response  ที่สามารถตอบสนองความตองการลูกคาและ 

การเช่ือมโยงภายในเครือขายไดอยางรวดเร็ว   

4.1.2. Total Product Management 

 พัฒนาการนําเทคโนโลยีตางๆ  เพ่ือเตรียมความพรอมและรองรับ

มาตรการการกีดกันคาภายใตการเปดเสรีทางการคา มาใช  อาทิ  

Clean Technology เพื่อลดมลภาวะในสาขาอุตสาหกรรมที่มี

ผลกระทบ  เชน ในภาคอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม  หรือ

ดานความปลอดภัยของอาหารในภาคอุตสาหกรรมอาหาร  

เปนตน 

 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดตนทุนการผลิต 

 การพัฒนาระบบการผลิตใหสามารถตอบสนองความตองการของ

ลูกคาไดทั้งตลาดภายในประเทศและตางประเทศ 

 การนําระบบคอมพิวเตอร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือเครือขาย

สารสนเทศมาพัฒนาใชเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  

การบริหารจัดการ  การจัดเก็บขอมูลเพื่อการตลาด  รวมถึงและ

การติดตอส่ือสารเพ่ือการประสานงานท้ังภายในและภายนอก

องคกร 

 Movement and Motion  การจัดการสภาพแวดลอมในการ

ทํางานในสถานที่หรือโรงงานใหเหมาะสม สะดวกในการผลิตเพื่อ

เพิ่มศักยภาพในการผลิต (Productivity) ได 

 พัฒนาบุคคลากร ท่ี มีความสามารถสําคัญตอธุ ร กิจ  อาทิ  

การบริหารจัดการ การผลิต การตลาดเชิงรุก (รวมถึงการออกแบบ 

วางแผน  การพัฒนา  Brand Name  ของสินคา) 

4.1.3. Local Content 

 การพัฒนาวัตถุดิบจากธรรมชาติใหมีคุณภาพ  พอเพียง  และ

เหมาะสมในแตละภาคอุตสาหกรรม 

 การปรับปรุงระบบ Infra-structure  ของทองถ่ินท่ีเปนแหลง

วัตถุดิบในแตละสาขาอุตสาหกรรม 
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4.2. ความยืดหยุนทางดานกฎระเบียบของทางภาครัฐ  รวมท้ังสภาพแวดลอมอื่นๆ 

(Flexibility) 

4.2.1. Global Information Systems 

 การพัฒนาระบบฐานขอมูลที่ทันสมัย 

 การปรับปรุงระบบการส่ือสารระหวางผูผลิตกับผูผลิต (B2B) 

ผูผลิตกับผูบริโภค  (B2C) โดยใชระบบเทคโนโลยีส่ือสาร  หรือ

เครือขายสารสนเทศ 

4.2.2. Government’s Policies 

 รัฐควรพิจารณาโครงสรางอัตราภาษีศุลกากรที่เหมาะสมทั้งระบบ

หรือตลอดทั้งขบวนการต้ังแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา เพื่อให

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  ในแตละสาขา

อุตสาหกรรมสามารถแขงขันกับประเทศคูแขง 

 รัฐควรพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปน Supporting Industry  ในแตละ

ภาคอุตสาหกรรม 

 รัฐควรพัฒนากฎหมายตางๆ  ในอันที่จะสงเสริมการพัฒนาใน 

แตละสาขาอตุสาหกรรมใหสามารถสูกับคูแขงในตลาดโลกได 

 รัฐควรใหการสนับสนุนหรือจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อผูประกอบการ

สามารถนําไปพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันในแตละ

สาขาอุตสาหกรรม 

 รัฐควรใหการสนับสนุนโดยการจัดหลักสูตรฝกอบรมบุคคลากรทุก

ระดับใหตรงตอความตองการของผูประกอบการในแตละ

ภาคอุตสาหกรรม 

 รัฐควรสนับสนุนและจัดต้ังศูนยการศึกษาเฉพาะดานในแตละ

สาขาอุตสาหกรรม 

4.2.3. Networking 

 ควรมีการประสานงานระหวางสมาคมตางๆ  ที่เก่ียวของในแตละ

ภาคอุตสาหกรรม  และควรมีการดึงผูประกอบการขนาดกลาง

และขนาดยอม (SMEs)  เขามามีสวนรวมอยางเปนรูปธรรม 

 ควรมีระบบการส่ือสารท่ีดี  มีการเชื่อมโยงเครือขายในระหวาง

อุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  รวมทั้งแหลง

วัตถุดิบ 
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4.3. ศักยภาพการแขงขันอยางย่ังยืน  (Sustainability) 

4.3.1. Thai Brand Name:  ควรสรางสินคาที่มี Brand Name ของประเทศ

ไทย  โดยเนนการพัฒนาเอกลักษณ  ใหมีจุดเดนในตัวสินคา  มีความ

ทันสมัย   คุณภาพดีไดมาตรฐานสากล   และมีบุคคลากร ท่ี มี

ความสามารถดานการบริหาร-จัดการ  การตลาด  การวางแผน

ทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑ  ใหสามารถขยายตลาดหรือการ

ตอบสนองลูกคากลุมเปาหมายได 

4.3.2. Quick Response:  ควรพัฒนาระบบการผลิตใหสามารถผลิตได

รวดเร็ว  มีคุณภาพในการตอบสนองความตองการของลูกคาได  ทั้งน้ี

ตองอาศัยการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สนับสนุนซ่ึงแตกตางกันในแตละ

ภาคอุตสาหกรรม 

4.3.3. New Economy:  ควรพัฒนาระบบการส่ือสารที่ทันสมัยเพื่อให

สามารถติดตอส่ือสารไดรวดเร็ว ถูกตอง  แมนยํา  และเปนระบบ

ระหวางผูผลิตกับผูผลิต (B2B)  และ/หรือ ผูผลิตกับผูบริโภค  (B2C) 

4.3.4. Good People:  ควรพัฒนาบุคคลากรท่ีมีคุณภาพ  ใหมีทักษะในดานการ

ผลิต  และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและมีการพัฒนาอยางสม่ําเสมอ 

4.3.5. Buyer-Seller Pools/Center หรือ International Trading Firm 
Network (บริษัทกลางดานการคา): ควรสรางศูนยกลางเพ่ือเพิ่ม

ศักยภาพและขยายชองทางการจัดจําหนายระหวางผูซื้อและผูขายเพื่อ

เปนการศูนยกลางทางธุรกิจการซ้ือ-ขาย  รวมถึงการสรางภาพพจน

และความเช่ือถือทั้งระดับภายในประเทศ  ระดับอาเซียน  และระดับ

ตางประเทศ  ทั้งน้ีควรตองเปนศูนยกลางการสนับสนุนทางดานตางๆ  

ที่เก่ียวของ  อาทิ  การสนับสนุนทางดานขอมูลสําคัญๆ  ทางธุรกิจ  

การแลกเปล่ียนหรือถายทอดเทคโนโลยี  หรือแหลงเงินทุน  เพื่อเปน

การสนับสนุนและสงเสริมในการพัฒนาศักยภาพใหสามารถแขงขันได

อยางย่ังยืน  โดยภาครัฐจะตองรวมมือประสานงานและผลักดันรวมกับ

ภาคเอกชน  และหนวยงานท่ีเก่ียวของทั้งทางตรงและทางออมทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศ 

4.3.6. Marketing Intelligence Unit  (การจัดตั้งศูนยขอมูลการตลาด):  
ควรสรางศูนยกลางเผยแพร  สืบคน  และทําฐานขอมูลอุตสาหกรรม  

เพื่อใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  ไดรับขอมูล

ขาวสาร วิทยาการ และขอมูลที่สําคัญตอการพัฒนาศักยภาพได 

ทันการณ (Timely) ถูกตอง  และแมนยํา 
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ภาคผนวก 1 

กรณีศึกษา:   
มาตรการใหความสนับสนุน SMEs ในประเทศตางๆ  
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กรณีศึกษา :   มาตรการการใหความสนับสนุน SMEs ประเทศตางๆ 

บราซิล  บราซิลพยายามสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กเพ่ือใหมีความเปนมืออาชีพในการแขงขันมากขึ้น 

โดยการ พัฒนาการสงออก การผลิต และการริเร่ิมรูปแบบวิธีการสงออกใหมๆท่ีจะชวยเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันทางการคา โดยมีหลักสูตรอบรมวิธีการจัดการและการปรับปรุงระบบการ

บริหารงานของบริษัทเปนระยะเวลา 1 ป ตลอดจนใหคําปรึกษาในกระบวนการบรรจุหีบหอ การ

ออกแบบ การออกใบรับรอง การจัดทํารายการสินคา การทําส่ือโฆษณาตางๆ แกนักธุรกิจบราซิลที่จะ

ไปเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศ 

ปจจุบันบราซิลมีรายไดจากการสงออกถึง 10 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งแสดงใหเห็นการเขาสูการคา

ตางประเทศของธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งรอยละ 40 ของธุรกิจขนาดเล็กเหลาน้ีมีสวนสนับสนุนรายไดจาก

การสงออกไดถึงรอยละ 39 และคิดเปนรอยละ 83 ของผลผลิตที่มีการสงออกจากภูมิภาคทางตอนใต 

และตะวันตกเฉียงใตของบราซิล สําหรับอุตสาหกรรม SMEs ที่สําคัญไดแก ดานเกษตร เน้ือสัตว บุหร่ี 

เส้ือผา รองเทา      อัญมณี และภาพยนต 

นิวซีแลนด รัฐบาลนิวซีแลนดมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของธุรกิจ SMEs ใหมีความสามารถ

แขงขันไดในระดับโลก โดยชวยเพิ่มขีดความสามารถใหแกผูประกอบการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง 

โดยมีโครงการที่สําคัญตางๆ  ดังนี้ 

1. International Business Exchanges เปดโอกาสใหผูประกอบการและพนักงานที่มีศักยภาพของ

ธุรกิจน้ันๆ ไดไปเรียนรูจากผูเชี่ยวชาญในองคกรตางๆ ในตางประเทศ โดยการเขาไปทํางาน 

ฝกงาน หรือดูงาน เปนเวลา 6 เดือนหรือาจนําผูเช่ียวชาญจากตางประเทศไปถายทอด

ประสบการณในนิวซีแลนด 

2. International Business Missions มุงเนนการพัฒนาหุนสวนทางยุทธศาสตร การไดมาซึ่งความรู 

และความเปนผูนําของกลุมธุรกิจและอุตสาหกรรมนิวซีแลนด โดยนําคณะธุรกิจหรืออุตสาหกรรม

ไปดูงานในในตางประเทศ 

3. ความชวยเหลือจากรัฐบาล รัฐบาลจะใหความสนับสนุนดานการเงินสําหรับคาใชจายบางอยาง 

เชน คาต๋ัวโดยสารระหวางประเทศ คาที่พัก 50 % นอกจากน้ัน จะชวยหาผูเขารวมโครงการท่ี

เหมาะสมในตางประเทศ โดยใชประโยชนจากเครือขายของรัฐบาลและเอกชนของนิวซีแลนดใน

ตางประเทศ 

ออสเตรเลีย  บริษัทที่จดทะเบียนทําธุรกิจในออสเตรเลีย รอยละ 96  เปน SMEs ที่มีลูกจางไม

เกิน 20 คน รายไดธุรกิจขนาดเล็กทั้งหมด คิดเปนประมาณ รอยละ 25 ของผลผลิตมวลรวม

ภายในประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2545-2546 รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 34 ลาน

ดอลลารออสเตรเลียเพื่อชักชวนและสนับสนุนการจัดต้ังธุรกิจขนาดเล็ก และการดําเนินการใน

ระยะแรก จัดสรรงบประมาณจํานวน 24 ลานดอลลารออสเตรเลีย เพ่ือใหการสนับสนุนการอยู



สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย 230 

รอด และการขยายตัวของธุรกิจขนาดเล็ก และจัดสรรงบประมาณจํานวน 24 ลานดอลลาร

ออสเตรเลีย เพื่อใหการสนับสนุนใหธุรกิจขนาดเล็กเขามามีสวนรวมในโโครงการที่สําคัญของ

รัฐบาลออสเตรเลีย ปญหาสําคัญในการดําเนินธุรกิจ SMEs ในออสเตรเลียคือ ขาดการคลองตัว

ของเงินทุน (liquidity) และความเช่ียวชาญในการบริหาร (management skill) รัฐบาลจึง

พยายามฝกอบรมในลักษณะรูปแบบการจัดต้ังและดําเนินธุรกิจ SMEs (formula-based 

training) ซึ่งผูเช่ียวชาญหลายฝายมีความเห็นวาการฝกอบรมนาจะเปนในลักษณะการแกปญหา

ธุรกิจ และรัฐบาลไดจัดทํา website เพื่อเปนโครงขายสําหรับธุรกิจ SMEs ทั้งในในและ

ตางประเทศ ซึ่งปจจุบันมีผูประกอบการ SMEs เร่ิมใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจโดยใช 

Internet มากย่ิงขึ้น โดยมี เวปไซวตที่สําคัญ ดังนี้ 

www.business.gov.au 

www.austindustry.gov.au 

www.taxreform.ato.gov.au 

www.ato.gov.au 

www.workplace.gov.au 

www.accc.gov.au 

ไตหวัน ในไตหวัน SMEs หมายถึงวิสาหกิจในดานการผลิต การกอสราง เหมืองแร ซึ่งมีวงเงินทุน

ตํ่ากวา 60 ลานดอลลารไตหวัน หรือ ธุรกิจในภาคอื่นใดที่มียอดขายตํ่ากวา 80 ลานดอลลาร

ไตหวัน SMEs ของไตหวันไดรับการยกยองวาประสบความสําเร็จอยางสูง เปนตัวจักรสําคัญใน

การพัฒนาเศรษฐกิจของไตหวันจนถึงปจจุบัน คิดเปนรอยละ 97.97 ของวิสาหกิจทั้งหมด มีอัตรา

การจางงานเปนรอยละ 79.95 มีมูลคาการสงออกคิดเปนรอยละ 50.65 ของมูลคาการสงออกรวม

ของวิสาหกิจทั้งหมด โดย SMEs ดานพาณิชยมีจํานวนมากที่สุดรอยละ 60 ของจํานวน SMEs 

รัฐบาลไตหวันเร่ิมใหความชวยเหลือ SMEs ในป 1946 โดยมีหนวยงานหลัก คือ Small and 

Medium Enterprise Administration (SMEA) สังกัดกระทรวงเศรษฐการไตหวัน มีนโยบายการ

ใหความชวยเหลือ 2 ประการ ดังนี้ 

1. นโยบายการชี้นํา (Guidance Policy) เนนการปรับปรุงสภาพแวดลอมทางธุรกิจของ SMEs 

และยกระดับความสามารถในการผลิตของ SMEs เชน การปรับปรุงกฎหมายแรงงานท่ี

เก่ียวของ การทบทวนกฎหมายกํากับ SMEs การชวยให SMEs เขามามีสวนรวมในการ

จัดซื้อของรัฐ การกอต้ัง SME Incubation Center เพ่ือใหบริการ SMEs ที่เพ่ิงต้ังขึ้นใหม การ

ยกระดับความสามารถในการผลิตการจัดต้ัง Instant Solution Center และ SME Service 

Center เพื่อชวยแกไขปญหา ตลอดจนใหการฝกอบรม จัดสัมมนา บริการดานขอมูลแก 

SMEs เปนตน 

http://www.business.gov.au/�
http://www.austindustry.gov.au/�
http://www.taxreform.ato.gov.au/�
http://www.ato.gov.au/�
http://www.workplace.gov.au/�
http://www.accc.gov.au/�
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2. นโยบายการใหความชวยเหลือทางการเงิน  กองทุนที่ไดรับความสนับสนุนจากรัฐบาลไตหวัน 

ไดแก 

 SME Development Fund มีวัตถุประสงคเพื่อใหเงินกูและเขาไปลงทุนใน SMEs 

 กองทุนประกันสินเชื่อ Credit Guarantee Fund (CGF)  สําหรับเปนเงินคํ้าประกันแก 

SMEs ที่ตองการกูเงินจากธนาคารแตขาดหลักทรัพยคํ้าประกัน 

 กองทุนรวมคํ้าประกัน Mutual Guarantee System (MGF) เพื่อลดภาระดาน

งบประมาณของ    รัฐบาลไตหวันจากการใหความชวยเหลือ SMEs 

 การจัดต้ังหลักทรัพย SME (Second OTC Board) เพื่อชวยให SMEs ในกิจการ

เทคโนโลยีระดับสูงและประเภทการวิจัยและพัฒนา สามารถระดมเงินทุนจากตลาดทุน

ไดโดยตรง                 

เคร่ืองมือท่ีชวยให SMEs เขาถึงตลาดทุน (Capital Market) ประกอบดวยตลาดทุนสําหรับ

ธุรกิจที่มีนวัตกรรมและกําลังเติบโต Innovative Growing Entrepreneurs (TIGER) Market 

และนักลงทุนรวมทุน (Venture Capitalist)นอกจากน้ี ยังมีการจัดสรรเงินกูจากกองทุน

ขางตนและธนาคารพาณิชยสําหรับ SMEs เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะตางๆ 

สิงคโปร  SMEs มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร รอยละ 92 

ของธุรกิจสิงคโปรเปน SMEs ซึ่งสรางรายไดใหแกประเทศประมาณ 1 ใน 3 ของรายไดรวม 

อยางไรก็ตาม ผลผลิตของ SMEs มีเพียงรอยละ 50 ของธุรกิจประเภทอื่นๆ         

สําหรับมาตราการสงเสริม SMEs นั้น กระทรวงการคาและอุตสาหกรรมของสิงคโปรได

รวมกับภาคเอกชนจัดทําแผนยุทธศาสตร SME 21-a Strategic Action Plan เพ่ือสราง

ศักยภาพในการแขงขันใหแก SMEs โดยมีเปาหมาย คือ                 

 สงเสริมการเติบโตของ SMEs โดยเพ่ิมจํานวน SMEs จาก 2,000 แหง ในป 2544 เปน 

6,000 แหงในป 2553 

 พัฒนาศักยภาพในการผลิตของภาคตางๆ ของ SMEs 

 สรางสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมความรูและสนับสนุนวิสาหกิจ โดยเพิ่มจํานวน SMEs ที่

ใช e-commerce จาก 8,000 แหงในป 2544 เปน 32,000 แหงในป 2553 

 ในดานการพัฒนาบุคลากรน้ัน สมาคมวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของสิงคโปร 

(Association of Small and Medium  Enterprises - ASME) ไดจัดต้ังศูนยพัฒนา

ความเปนประกอบการ (ASME Institute of Entrepreneurship Development - ASME 

INSEND) เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร 
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ญี่ปุน  SMEs ในญี่ปุนแบงตามสาขาธุรกิจ คือ วิสาหกิจขนาดเล็ก จางงานไมเกิน 20 คน 

ดานพาณิชย จางงานไมเกิน 5 คน ภาคการผลิตและเหมืองแร จางงานไมเกิน 300 คนหรือ

ทุนจดทะเบียนไมเกิน 100 ลานเยน การขายสงจางแรงงานไมเกิน 100 คนหรือทุนจด

ทะเบียนไมเกิน 30 ลานเยน การขายปลีกและบริการ จางงานไมเกิน 50 คนหรือทุนจด

ทะเบียนไมเกิน 10 ลานเยน โดยจํานวนธุรกิจที่เปน SMEs  คิดเปนรอยละ 99 ของวิสาหกิจ

ทั้งหมด มีการจางงานรอยละ 77 และสงออกสินคารอยละ 50 ของมูลคาการสงออก

ทั้งหมด            

รัฐบาลญี่ปุนมีหนวยงาน SME Agency ภายใตกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม 

(METI) เปนตัวหลักสําคัญในการกํากับดูแลหนวยงาน SMEs โดยเฉพาะ Japan Small and 

Medium Enterprise Corporation (JASMEC) ซึ่งเปนหนวยงานในการแนะนําดานการ

บริหาร จัดการ การลงทุน การตลาด เทคโนโลยี และสนับสนุนดานการเงินตางๆ โดยมี

มาตราการ ดังนี้ 

 ดานการเงิน รัฐบาลไดจัดต้ังสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุน SMEs ใน 2 รูปแบบ คือ การ

ใหกูยืมเงิน และการคํ้าประกันเงินกู 

 ดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยี รัฐบาลใหการสนับสนุนโดยสงผูเช่ียวชาญในการ

ใหคําแนะนําแก SMEs และ JASMEC รวมกับหนวยงานในระดับภูมิภาค จังหวัด และ

หอการคาจังหวัดตางๆ จัดการฝกอบรม เพ่ือยกระดับความสามารถในการแขงขันของ 

SMEs 

 การเปนที่ปรึกษาดานการลงทุนและการลงทุนของธุรกิจใหม ดําเนินการโดย Small 

Medium Business Investment Consultation เปนหลัก 

 มาตราการสนับสนุนดานภาษี รัฐบาลใหการสนับสนุนโดยลดภาษีรายไดนิติบุคคลใหแก

กิจการท่ีมีทุนจดทะเบียนนอยกวา 100 ลานเยนลงมา และมาตราการพิเศษอ่ืนๆ เพ่ือ

สนับสนุน SMEs 

สหภาพยุโรป มีนโยบายท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจใหมีพลวัตรและสามารถแขงขันบนพื้น

ฐานความรูและการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยมุงเนนการพัฒนา SMEs สงเสริมการสราง

สภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยตอ innovation และ entrepreneurship ดวยการพัฒนาตลาด

ภายในยุโรป หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ไดแก Enterprise Director-General ซึ่งได

จัดทํา Work Programme สําหรับนโยบายวิสาหกิจในชวงป 2543-2548 โดยใชหลัก Best 

Procedure ซึ่งเปนการประมวลและแลกเปล่ียนขอมูล รวมทั้งการใหคําแนะนําเพื่อสราง

ความเปนผูประกอบการ โดยจะใชวิธีการ benchmarking เพื่อการตรวจสอบผลการ

ดําเนินงาน ทั้งนี้ แผนงานดังกลาวไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐสภายุโรปจํานวน 317 ลานยูโร 

โดยผาน European Investment Bank 
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นอกจากน้ี คณะกรรมมาธิการฯ ยังมีแผนงาน Go Digital ที่สนับสนุนให SME สามารถ

ปรับตัวเขากับเศรษฐกิจใหม และใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยการจัดทําระบบ

ขอมูลเก่ียวกับอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจทางอินเตอรเนตและการจัดฝกอบรมใหแก SMEs 

กระทรวงการตางประเทศไทยจับมือกลุมสหภาพยุโรป (6 ก.พ. 2546) ดร.ทนงศักด์ิ สายเชื้อ 

หัวหนาผูเช่ียวชาญสหภาพยุโรป (อียู) กรมยุโรป กระทรวงการตางประเทศ เปดเผยวา ใน

การประชุมประจําปของเจาหนาที่อวุโสของไทยกับอียู หรือ ไทย – อีซี ระหวางวันที่ 29- 30 

มกราคมท่ีผานมา ซึ่งฝายไทยมีนาย เตช บุนนาค ปลัดกระทรวงการตางประเทศ เปนหัวหนา 

ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตร และสหกรณ กรมยุโรป เปนตน  

โดยประเด็นเจรจานอกเหนือจากเร่ือง จีเอสพี เร่ืองปญหาการตรวจเขมไก เร่ืองซอสปรุงรส

เร่ืองแอนต้ีดัมปง เปนตนแลว ประเด็นทางเศรษฐกิจท่ีทกีารหารือคือความรวมมือทางดาน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหรือ SMEs โดยแนวคิดเบื้องตนเก่ียวกับความรวมมือ

ดาน SMEs โดยมีโครงการจัดใหมีการพบปะกันระหวาง SMEs ไทยกับ SMEs ของอียู  จาก

การท่ียุโรปมีการพัฒนา SMEs เปนอยางดี ซึ่งไทยเองก็จะไดประโยชนจากประสบการณใน

รูปแบบของการพัฒนาแบบ เช่ือมโยงอุตสาหกรรมขนาดใหญอื่นๆซึ่งสามารถนํามาปรับใช

กับบานเราได โดยโครงการจะเปนในลักษณะของความรวมลงทุนระหวางกัน ขณะเดียวกันก็

มีการแลกเปล่ียนประสบการณความรูในการพัฒนา SMEs ระหวางกันนอกจากนี้ยังมีการ

เสนอแนวคิดจัดต่ังเวทีสําหรับภาคเอกชนเรียกวา ไทย – อียูบิสิเนส ฟอรัม เปนเวทีสําหรับ

ภาคเอกชน อีกดวย  

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน SMEs คิดเปนรอยละ 99.3 ของบริษัทเยอรมนี โดยมีสัดสวน

รอยละ 56 ของรายไดประชาชาติ นโยบายสําคัญของรัฐบาลในการสงเสริม SMEs ไดแก 

การปฏิรูปโครงสรางทางภาษีระหวาง 2541- การใหเงินทุนสนับสนุนแกบริษัทใหม การ

สงเสริมชองทางในการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหแก SMEs การวางระบบการ

ฝกอบรมที่จะชวยพัฒนาองคความรู การปรับลดแนวทางกฎระเบียบในราชการ 

กระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของสหพันธฯ ไดรวมกับภาคเอกชนในการจัดทํา SME 

Action Programme ไดแก 

 โครงการ Junior ที่รัฐบาลกลางรวมกับสถาบันวิจัยทางธุรกิจ สงเสริมการจัดต้ังบริษัท

ขนาดเล็ก 

 โครงการ EXIST ของมหาวิทยาลัยและสถาบันตางๆ เนนการจัดต้ังธุรกิจใหมที่ใช

เทคโนโลยีระดับสูง 

 การใหความชวยเหลือและสนับสนุนดานการเงินในรูปแบบตางๆ 

 โครงการ Venture Capital for Small Technology Companies เพื่อเปนการสงเสริม

และพัฒนาเทคโนโลยีของ SME 
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 กระทรวงเศรษฐกิจฯ ใหความสําคัญตอการพัฒนา e-commerce โดยขอให Centre 

of Excellence ประจําภูมิภาคใหความชวยเหลือแก SMEs เพื่อใหหันมาใช

อินเตอรเนต 

 ปรับปรุงความโปรงใสและปญหาดานกฎหมายใหสอดคลองกับระเบียบใหมของ

สหภาพยุโรป 

 สงเสริมระบบการศึกษาที่ควบคูไปกับการฝกฝนทักษะ เพื่อใหครอบคลุมกับ

การศึกษาตอเนื่องในสาขาเฉพาะทาง 

 โครงการชวยเหลือ SMEs ในธุรกิจบริการท่ีประสบความสําเร็จสูง 

สหราชอาณาจักร รัฐบาลไดจัดทําโครงการ Small Business Service (SBS) และจัดต้ัง 

Small Business Council (SBC) เพื่อเปนองคกรหลักในการดําเนินการตามโครงการ

สนับสนุน SMEs โดยมีการบริหารที่เปนเอกเทศ รายงานตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคาและอุตสาหกรรม โดยคุณสมบัติของ SMEs ที่อยูในเกณฑ คือ มีการจางงานต้ังแต 10 

คนขึ้นไป หรือ ธุรกิจท่ีมีเงินทุนหมุนเวียนอยางนอย 1 ลานปอนดหลักจากประกอบกิจการ

มาแลว 4 ป      

นอกจากนี้ รัฐบาลประกาศแผนท่ีจะสนับสนุน SMEs ในดานการเงินการคลังเพิ่มเติม ไดแก 

 ลดภาษีเงินไดบุคคลสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก 

 SMEs ที่มียอดขายไมเกิน 54,000 ปอนด จะไดรับการยกเวนการจายภาษีมูลคาเพิ่ม 

 ลด Capital Gain Tax ของลูกจางที่ถือหุนในบริษัทสําหรับการลงทุนระยะยาว 

 ปฏิรูป tax incentive สําหรับ SMEs ที่ลงทุนในเขตท่ีมีการวางงานสูง หรือลงทุนในเร่ือง

โครงสรางพื้นฐาน 

 เสนอ A New Community Investment Tax Credit และต้ังกองทุน Venture Capital 

รวมระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน และองคกรการกุศลตางๆ จํานวน 40 ลานปอนด เพื่อ

ปลอยเงินกูสําหรับ SMEs 

ฝรั่งเศส  รัฐบาลใหความสนับสนุนดานการเงินเพื่อจัดต้ังบริษัทของ SMEs ที่กอใหเกิดการ

สรางงานในเขตที่รัฐบาลกําหนด ซึ่งไดแก เขตพื้นที่ชนบทและเขตเมืองระดับปานกลาง โดย

การลงทุนในโครงการอุตสาหกรรม         รัฐบาลจะใหความชวยเหลือโครงการที่มีมูลคา 15 

ลานฟรังก สาขาบริการ ใหความชวยเหลือแก SMEs รอยละ 21.5-33 สาขาการวิจัยและ

พัฒนา  อาจสูงถึงรอยละ 60 ของเงินลงทุน โดยการลงทุนในสาขาบริการ หรือ การวิจัยและ

พัฒนาจะตองไมอยูในเขตเมืองลีอองส และปารีส 

อิตาลี  หนวยงานที่ใหการสนับสนุนมักเปนหนวยงานภาคเอกชนหรือก่ึงเอกชน และ

อุตสาหกรรม SMEs ที่อยูในพื้นที่ใกลเคียงกันมักจะต้ังหนวยงานขึ้นสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
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การใหการสนับสนุนของหนวยงานดังกลาว ไดแก ดานการตลาด การแนะนําแหลงเงินทุน 

การติดตอกับตางประเทศและสหภาพยุโรป การคนควาวิจัย และใหคําปรึกษา 

เนเธอรแลนด  มี SMEs รอยละ 99 ของธุรกิจท้ังหมด มีการจางงาน คิดเปนรอยละ 60 ของ

แรงงานทั้งหมด คิดเปนรายไดประชาชาติรอยละ 52 มีสมาคมผูประกอบธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (The Royal Association MKB-Nederlend) เปนองคกรชวยสงเสริม

ผลประโยชนใหแกนายจางที่เปนเจาของกิจการขนาดกลางและขนาดยอม มีบทบาทในการ

ผลักดันนโยบายของรัฐบาลใหเอื้อประโยชนตอ SMEs และมีการประสานงานใกลชิดกับ

องคกรอื่นๆ ในยุโรป 

 (ที่มา:  กระทรวงการตางประเทศ) 
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         ภาคผนวก 2  
การเตรียมความพรอมสําหรบัการสงออก 

                                                                                                                                                       

 
1.1. การเลือกสินคาและการผลิต 

 

การประกอบธุรกิจสงออกมีส่ิงที่สําคัญที่ผูประกอบการสงออกควรจะตองคํานึงถึงใน เบื้องตน  

6 ประการ ไดแก ความพรอมของผูสงออก สินคา ตลาด การทําสัญญา การชําระเงิน และพิธี

การสงออก โดยผูประกอบที่จะเขาสูธุรกิจสงออกควรพิจารณาที่ตลาดหรือสินคากอน สวนผูสง 

ออกท่ีเปนผูผลิตและมีสินคาพรอมอยูแลว  ก็จะพิจารณาในสวนของการมุงหาตลาดท่ี

เหมาะสมกับสินคาท่ีผลิตโดยไมตองพิจารณาเลือกสินคาอีก แลวจึงมาพิจารณาเก่ียวกับการ

ทําสัญญาการชําระเงิน และพิธีการทางศุลกากร ดังนี้ 
 

(1) ผูสงออกมีความสนใจสินคาชนิดใดเปนพิเศษหรือไม  
 

ในการเลือกสินคาของผูสงออกรายใหมควรทดลองกับสินคาที่ไมมากชนิดกอน โดย

พยายามเนนและศึกษาถึงเร่ืองตางๆ ของสินคา ทั้งในดานกฏระเบียบขอจํากัด       การ

กําหนดโควตา หรือการคุมครองในประเทศผูนํ าเขาใหละเอียดกอน 

 

(2) สินคานั้นสามารถผลิตเองได หรือตองซ้ือจากผูผลิตรายอื่น  หรือเปนการ  จางผลิต 

ถาเปนการจางผลิต ผูสงออกตองรูแหลงผลิต และอาจจะกระจายการผลิตไปยังผูผลิต

หลายราย เพื่อวาถามีคําส่ังซื้อเขามามากผูผลิตรายเดียวอาจไมสามารถผลิตไดทัน 

ขณะเดียวกันจะเปนการเพิ่มอํานาจตอรองกับผูผลิตไดอีกทางหนึ่งดวย 

 

(3) ผูสงออกตองรูสภาพปญหาการผลิต การจัดจําหนาย และการสงออก 

 

ผูสงออกจะตองมีความรูเก่ียวกับชองทางการจัดจําหนาย  พิธีการและเอกสารท่ีใชใน

การสงออก เพราะสินคาแตละชนิดจะมีขอกําหนดและการควบคุมที่แตกตางกัน 

 

(4) ผูสงออกควรเขาใจในหลักเกณฑในการตั้งราคาเพื่อการสงออก 
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ในการสงออกตองคํานึงถึงคาใชจายและภาวะการแขงขันในตลาดดวย แตโดยปกติแล

วราคาเพื่อสงออกจะต่ํ ากวาราคาที่ขายในประเทศ เพราะเปนการขายในปริมาณมาก

กําไรโดยรวมก็จะมากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะไดสิทธิพิเศษจากรัฐดวย เชน การยกเวนภาษี

การคา ซึ่งสามารถนํ ามาหักจากตนทุนสินคาได และการเสนอราคาในการสงออกสวน

ใหญจะคิดเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ และตองระบุเงื่อนไขหรือ Term ของการเสนอ

ราคา (Quotation Term หรือ Inco Term) ดวยทุกคร้ัง วิธีที่นิยมใช ไดแก 

 

 
F.O.B (Free on Board)    

 

เปนราคาที่รวมคาใชจายทุกชนิดจนถึงสินคาขึ้นเรือ 

หรือเคร่ืองบินแตไมรวมคาระวางและคาประกันสิ

นคาโดยคา ใชจาย 2 ประเภทหลัง ผูซื้อจะตองเป

นผูออกเอง 
 

 
CFR หรือ CNF (Cost and Freight) 

 

คือ ราคา F.O.B. บวกดวยคาระวางถึงเมือง

ปลายทาง 
 

 
CIF (Cost, Insurance and Freight) 

 

คือ  ราคา CFR รวมคาพรีเมียมการประกันสินค

าศูนยสารสนเทศการคาระหวางประเทศ สวน

บริการขอมูล ปรับปรุงขอมูล มีนาคม 2545  

 

 
(5) ผูสงออกควรมีมาตรการในการควบคุมคุณภาพสินคา 

 

ผูสงออกจะตองควบคุมสินคาใหมีความสมํ่าเสมอในดานคุณภาพ เพ่ือสรางความเช่ือถือ

แกผูซื้อ และเปนที่ยอมรับของตลาด 

 

(6) ผูสงออกตองมีความพรอมในการออกแบบสินคา หรือปรับปรุงสิน    คาใหเหมาะสมกับผู

ซื้อ 

 

เนื่องจากผูบริโภคในแตละตลาดยอมมีรสนิยมและความตองการที่แตกตางกัน การ

พัฒนาการออกแบบสินคา จะชวยใหสามารถปรับใหสินคามีความเหมาะสมกับตลาดได 

ซึ่งจะ ทําใหสามารถขายสินคาไดเพิ่มขึ้น 
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1.2. การเลือกตลาด 
 

การเลือกตลาดผูประกอบการสามารถทําได 2 วิธีคือ 

 

(1) การวิจัยจากขอมูลฑุติยภูมิ (Desk Research)   
 

เปนการวิจัยท่ีมีคาใชจายต่ํา แตขอมูลท่ีไดจะไมลึกเพราะเปนการใชข

อมูลทุติยภูมิ (SecondaryData) จากแหลงตางๆ  เชน สํานักงานท่ี

ปรึกษาการพาณิชย กรมสงเสริมการสง ออก สภาหอการคา สํ านักงาน 

ESCAP ฯลฯ โดยวิธีการทํ า Desk Research พิจารณาไดจาก ขอมูล 

ทางสถิติของการนําเขาสงออกยอนหลัง 3-5 ป  เพ่ือใหการวิเคราะห

ตัวเลขเกิดความเช่ือม่ันไดขอ มูลที่ใช  ไดแก 

 

 
จํานวนประชากร (Population Size) 

 

เพ่ือใชเปนขอมูลเบ้ืองตนในการเลือกตลาดสินคา โดยใช

ในการประเมินความตองการของตลาด แตทั้งน้ีตอง

พิจารณารวมกับอํานาจซื้อ (Purchasing Power) ของ

ประชากรในประเทศนั้นๆ  ดวย 

 

 
ภาวะการแขงขันในตลาดเปาหมาย 
 

 

พิจารณาวาประเทศใดมี สัดสวนทางการตลาดในประเทศ

นั้นมากนอยเพียงไรเพื่อใชในการวางกลยุทธทางการ   

แขงขันในตลาดนั้นๆ เพราะขอมูลท่ีได สามารถนํามา

เปรียบเทียบหาขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของประเทศน้ันๆ 

แลวนํามาปรับในกลยุทธในการแขงขันของเราได  
 

 
กฏระเบียบการนําเขาของ 
ตลาดเปาหมาย 
 

 

พิจารณาวามีขอจํากัด หรือกฎระเบียบใดที่เก่ียวของกับ   

สินคาที่จะสงออก เพ่ือจะไดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และ

ครบถวน จะไดไมเกิดปญหาในการนําสินคาเขาประเทศ

นั้นๆ 
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(2) การวิจัยโดยใชขอมูลปฐมภูมิ (Field Research) 
 

เปนการทําวิจัยในภาคสนามตองใชคาใชจายสูง เปนการใชขอมูลใน

ลักษณะปฐมภูมิ (Primary Data)  การทําวิจัยวิธีนี้ผูทําจะตองมีประสบ

การณและความรูทางการตลาด เปนอยางดี โดยมีวิธีการทําดังนี้ 

 

 
เดินทางไปศึกษาตลาดดวยตนเอง 

 

วิธีนี้จะมีคาใชจายสูงมาก แตโอกาสที่จะไดขอมูลที่   

ถูกตองจะมีอยูมาก เพราะจะไดเห็นถึงสภาพตลาดที่แท

จริงความตองการและรสนิยมของผู บริโภคในตลาด 

ตลอดจนจะมีโอกาสไดติดตอ โดยตรงกับผูนําเขาอีกดวย 

 

 
ติดตอขอขอมูลจากสํานักงาน 
พาณิชยไทยในตางประเทศ 

 

อาจไมไดผลดีเทากับวิธีแรก จะไดเพียงขอมูลเบื้องตนไม

เจาะลึก แตคา ใชจายก็จะต่ํากวา 

 

 
 

ขอสําคัญในการเลือกตลาด 
 

ในการเลือกตลาดผูสงออกควรมีความรูในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

 

 
Market Size 

 

ควรทราบขนาดของตลาดที่ตองการสงสินคาไปขายโดย

พิจารณาจาก Population และ Purchasing Power 

 

 
Political Economic 

 

พิจารณาดานความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการเมืองของ

ประเทศที่จะสง 

 

 
Stability 

  

สินคาไปขายวามีความม่ันคงมากนอยเพียงใด 
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Growth Trend 

 

เปนการพิจารณาดานแนวโนมการขยายตัวของการ   

นําเขาโดยศึกษาไดจากขอมูลทางสถิติตางๆ ยอนหลัง

ประมาณ 3-5 ป 

 

 
คูแขงขัน 

 

คูแขงขันที่สําคัญสวนแบงตลาด และการสงเสริมการขาย

ในตลาดน้ันๆ 

 

 
ชองทางการจัดจําหนาย 

 

การศึกษาลูทางการจัดจําหนายจะทําใหสามารถเลือก

ติดตอกับลูกคาไดอยางถูกตองแมนยํา และเปนประโยชน

ในการตั้งราคาอีกดวย 

 

 
Legal Requirement 

 

ตองมีความเขาใจในกฏระเบียบการนําเขาวามีขั้นตอน

หรือขอ จํากัดอะไรบาง 

 

 
อัตราอากรการนํ า เข า โควตาและ
ใบอนุญาตนําเขา 

 

ผูสงออกจะตองมีความรูในดานเหลานี้เพื่อเตรียมพรอมที่

จะสงออกไปยังตลาดน้ันๆ ไดอยางถูกตอง 

 

 
การขนสง 

 

ผู ส งออกจะตองศึกษาถึงขั้นตอนและวิธีการส งออก 

ตลอดจน คาระวาง และระยะเวลา ในการขนสง เพ่ือจะได

กําหนดวันสง มอบสินคาไดอยางถูกตอง 

 

 
ขอกําหนดของประเทศผูนําเขาเกี่ยวกับ
สินคา 

 

ผูสงออกจะตองมีความเขาใจวาประเทศนั้นมีขอกําหนด

อะไร บาง เพื่อจะไดเตรียมพรอมในการแกไขปญหาลวง

หนา 
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1.3. การทําสัญญาซื้อขาย  (Sale Contract) 
 

เม่ือมีการเสนอราคาและตกลงกันเรียบรอยแลวก็จะถึงขั้นตอนการนําสัญญาซ้ือ

ขายโดยผูซื้อและ ผูขาย หรือโดยตัวแทนของทั้ง 2 ฝาย  ซึ่งโดยปกติจะมีขั้นตอน  

ดังนี้ 

 

Proforma Invoice    เปนเอกสารที่ผูขายสงใหผูซื้อเพื่อเปนการเสนอหรือยืนยัน

การเสนอราคาและเงื่อนไขตางๆ ในการขายสินคานั้นๆ 

 

Purchase Order เม่ือผูซื้อตกลงตามราคาและเงื่อนไขใน Proforma Invoice 

แลวจะสงหนังสือการส่ังซื้อ (Purchase Order) มาใหผูขาย

เพื่อเปนการตอบรับและส่ังซื้อสินคาตามราคาและเง่ือนไข

ดังกลาว 

 

Sale Confirmation เปนสัญญาการซ้ือขาย ซึ่งผูขายสงใหแกผูซื้อเพื่อเปนการ

ยืนยันหรือตอบรับการส่ังซื้อน้ันอีก (ซึ่งในทางปฏิบัติบาง 

คร้ังอาจจะไมจําเปนก็ได) 

 

 

 
1.4. การชําระเงิน (Term of Payment) 

 

การชําระเงิน มีความสํา คัญมากในการส งออกเ น่ืองจากไม ใช เปนการขาย

ภายในประเทศ ที่ลูกคาจะสามารถเลือกดูสินคา และสงสินคาไดทันที  ทั้งผูซื้อและ

ผูขายอยูหางไกลกันมาก หากเกิดปญหาสินคาไมตรงตามคุณภาพท่ีตองการ หรือมี

ปญหาเร่ืองการชําระเงินแลว จะมีความยุงยากมากในการติดตาม  สําหรับการชําระเงิน

ที่ปฏิบัติกันในปจจุบัน มีดังนี้ 
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การจายเงนิลวงหนา  

(Cash or Advance Payment)  

วิธีนี้ผูซื้อจะสงเงิน (Bank Draft หรือการโอนเขาบัญชี

ผูขาย) ให แกผูขายไปกอน เม่ือผูขายไดรับเงินแลวจึงจะ

สงสินคามาใหผูซื้อวิธีนี้ผูซื้อคอนขางจะเสียเปรียบมาก

หากไมคุนเคยหรือรูจักผูขายเปนอยางดี 

 

การจายเงนิเช่ือ   

(Open Account) 

วิธีนี้จะตรงกันขามกับวิธีแรก คือ ผูขายจะสงสินคามาใหผู

ซื้อกอนและไดรับชําระเงินจากผูซื้อภายหลัง ซึ่งอาจจะมี

การตกลงกันวาภายในก่ีวัน เชน 30 หรือ 60 วัน  ซึ่งผูขาย

จะเปนผูเสียเปรียบ 

 

Consignment   เปนการจายเงินเม่ือผูซื้อสามารถขายสินคานั้นไดแลวหรือ

เรียกวาการขายฝาก ซึ่งถาผูซื้อเอาสินคาไปแลวและยัง

ขายตอไมได ก็ยังไมตองจายเงินใหแกผูขาย 

 

Documents  Against Payment  (D/P) เปนการจายเงินกอนนําเอกสารไปออกสินคา วิธีนี้ผูขาย

จะสงเอกสารท่ีใชในการออกสินคาไปใหแกธนาคารใน

ประเทศของผูซื้อ เม่ือผูซื้อมาจายเงินคาสินคาที่ธนาคาร

แลว จึงสามารถเอาเอกสารน้ันไปออกสินคาได ซึ่งมีทั้ง

การจายเงินทันที (At Sight) หรือจายภายหลัง (Term 30, 

60 หรือ 90 วัน) 

 

Documents  Against Acceptance 

(D/A) 

เปนการจายเงินโดยผูซื้อรับรองต๋ัวแลกเงินแลวนําเอกสาร

ไปออกสินคา วิธีนี้คลายกับวิธี D/P คือเอกสารทั้งหมดจะ

สงใหแกธนาคารในประเทศของผูซื้อ แตผูซื้อรับรองต๋ัว

แลกเงินแลวนําเอกสารไปออกสินคาไดเลย โดยยังไมตอง

จายเงินและก็อาจจะสามารถไมจายเงินภายหลังก็ได 
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Letter of Credit (L/C) วิธีนี้เปนวิธีที่ดีและเหมาะสมมาก ไมมีการเส่ียงทั้งผูซื้อ

และผูขายโดยเม่ือมีการตกลงซ้ือขายกันแลว ผูซื้อจะเปด 

L/C นี้  โดยธนาคารของผูซื้อมายังผูขายโดยผานธนาคาร

ของผูขาย โดยจะระบุเง่ือนไขตางๆ ใน L/C นั้น และเม่ือ

ผูขายไดจัดสงสินคาถูกตองตามเงื่อนไขใน L/C ใหแกผูซื้อ

แลวก็สามารถนําเอกสารในการสงออกไปขึ้นเงินกับ

ธนาคารของผูขายได   

 

 

การตกลงใชวิธีการชําระเงินตางๆ เหลาน้ีขึ้นกับความเชื่อถือรูจักกัน

ระหวางผูซื้อและผูขาย หรือในบางกรณีขึ้นกับวาความตองการจะขาย

หรือซ้ือสินคามากนอยแคใหน เชน ถาผูซื้อตองการสินคาชนิดนี้มากหรือ

หาซ้ือไมไดงายนักก็อาจจะยอมจายเงินลวงหนามาใหแกผูขายกอนก็ได 

ซึ่งแตละวิธีก็มีความไดเปรียบเสียเปรียบหรือความเส่ียงมากนอยไม

เทากัน แตวิธีที่นิยมใชกันมากในการคาระหวางประเทศโดยเฉพาะอยาง

ย่ิงผูซื้อและผูขายเพิ่งจะรูจักกันก็คือ การเปด L/C 

 
1.5. พิธีการสงออก 

 

พิธีการสงออกเปนขั้นตอนสุดทายสําหรับการสงออกสินคา แตก็เปนขั้นตอนท่ีมี

ความซับซอนมากขั้นตอนหน่ึง  แตถาไดมีการศึกษาและเตรียมพรอมลวงหนาแลว

ก็จะไมมีความยุงยาก เพราะรัฐบาลเองก็สงเสริมใหมีการสงออกสินคาไปยัง

ตางประเทศอยูแลว  จึงไดพยายามลดขั้นตอนหรืออุปสรรคตางๆ  ลงเพื่อชวยใหผู

สงออกเกิดความสะดวกรวดเร็วในการจะสงออกสินคา โดยปกติแลวการสงออก

สินคาแตละชนิดโดยเฉพาะสินคาที่มีการควบคุมก็จะมีหนวยงานที่ทําหนาที่ในการ

ควบคุมสินคานั้นโดยตรงซ่ึงอาจจะเปนหนวยงานเดียวหรือหลายหนวยงานก็ได 
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  ภาคผนวก 3 
ประเด็นคําถาม 

                                                                                                                                                       



สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย 245 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นคําถาม 
Focus Group/Face-to-Face Interview 

 

1. แนะนาํรายละเอียดธุรกิจ 
o ประเภทอุตสาหกรรม 

o ประเภทสินคา 

o รูปแบบธุรกิจหรือการบริการ 

o จํานวนปของธุรกิจ 

o จํานวนพนักงาน 

2. ตลาดปจจุบันของธุรกิจของทาน 
o ตลาดภายในประเทศ 

o ตลาดตางประเทศ 

 ตลาดปจจุบัน 

 กลุมตลาดเปาหมายที่ตองการขยายในอนาคต 

 ในระยะส้ัน 

 ในระยะยาว 

3. คูแขงทางการคา 
o ตลาดภายในประเทศ 

o ตลาดตางประเทศ 

4. ระบบการจัดหาหรือการรวบรวมสินคา 

5. ระบุชองทางการจัดจําหนาย 

6. ระบุวิธีการหาชองทางการตลาด หรือ วิธกีารเจาะตลาด  

7. ระบุการบริหาร-จัดการดาน Logistics ขององคกร  

8. ระบุเครือขายทางการคา (Supply Chains & Demand Chains) 

9. ระบุปญหาและอุปสรรคทางการคา โดยเฉพาะทางดานการสงออก 

10. ระบุโอกาสและขอจํากัดระหวางผูประกอบการ SMEs และผูสงออกรายใหญ LEs 

ของประเทศ 

11. ระบุขอไดเปรียบและเสียเปรียบระหวาง SMEs ผูสงออกกับผูประกอบการรายใหญ 

12. ระบุศักยภาพและความตองการสงออกของกลุมผูประกอบการ SMEs 
o นโยบาย 

o แนวทางการสนับสนุน 

o อื่นๆ 
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ภาคผนวก 4 
รายชื่อผูประกอบการผูใหสัมภาษณเชิงลึก 
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กลุมอุตสาหกรรม ขาว ธัญพืช ผักและผลไม  

 

ลําดับที่  ชื่อผูใหสัมภาษณ ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ 

1  ธัญพืชผล ผลิตขาวและจัดจําหนายภายในประเทศ  

2 คุณวรยา ธัญญทานต สงออกขาว  

3 คุณพรพรรณ ประมงกิจ Tripple P Import and 

Export 

สงออกผลไม  

4 คุณกิตติภูมิ ทรงเศรษฐกิจ สุขสวัสดิพืชผล สงออกถ่ัว  

5 คุณธง มงคลล้ีไพศาล สงออกสินคาใบชา  

6 คุณมนูญ มณีศิลป ขายผักและผลไม ตามภัตตาคาร และ

โรงแรม เกสตเฮาส  

7 คุณธีรเดช สุธาวิวัฒน สวิฟท สงออกผักและผลไม  

8 คุณเบญจพร ตรังคานุกุลกิจ ขาวศรีไทยใหม รับซื้อขาว และสงออกภายใน-นอก

ประเทศ 

 



สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย 248 

กลุมอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง  

 

ลําดับที่  ชื่อผูใหสัมภาษณ ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ 

1 คุณวรินทร  เทคโนโฟม แปรรูปผลิตภัณฑที่ทําจากยาง

สังเคราะหและฟองนํ้าวิทยาศาสตร 

2 คุณธเนศ ฮะเฮงฮวด จําหนายและสงออกยางรถยนต  

3 คุณสุมิตร กุมาร ไซมิตร สงออกยางรัด หนังยาง  

4 คุณวารินทร สุริยะชัยสวัสด์ิ Pyxis Group  นําเขาสินคาที่ใชในอุตสาหกรรม semi 

Conductor 

5 คุณดารุณี เอี่ยมวีรวงศ โปรเกรส อินเตอรรับเบอร  สงออกยางรัด  

6 คุณวิไลวรรณ  ดีเอส รับเบอรแอนด 

ลาแทกซ 

สงออกน้ํายางขน  

7 คุณพรสุข ภูพกสกุล กุมม่ีลาวานา สงออกยางรัดของ  

8 คุณวิรัตน อภิมิตรมงคล ลาเท็กซ  ผลิตนํ้ายางขน สกิมบลอค ยางแผน  

9  ส. จันดี อินเตอรวูด แปรรูปไมยางพาราสงออก 

10 คุณแจว จิรัสย แปรรูปไมยางสงออก 

11 คุณเมธี นาคสกุล เนเจอร ลาเทกซ สกัดนํ้ายางพาราขน 

12 คุณถาวร ถาวรอุตสาหกรรมยางแทง ผลิตและสงออกยางแทง 

13 คุณเสนห มิตรไทย โฮลดิ้ง สงออกยาง  
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กลุมอุตสาหกรรม ส่ิงทอ เคร่ืองนุงหม อัญมณีและเคร่ืองประดับ  

 

ลําดับที่  ชื่อผูใหสัมภาษณ ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ 

1  เอสชาญจิวเวอรร่ี  ผลิตและจําหนายเคร่ืองประดับเงิน 

2  มัทนาเคร่ืองเงิน ผลิตและสงออกเคร่ืองประดับเงิน 

3 คุณอัจฉรา อัจฉราซิลเวอร ผลิตและสงออกเคร่ืองประดับเงิน 

4 คุณพูนทรัพย พันธเกษม ไมตรีรุงเรือง ผลิตและจําหนายผาฝายทอมือ 

5 คุณฤทธิชัย ปริวุฒิพงศ ฝายสันกําแพง ผลิตและรับจางผลิตเส้ือผาฝาย

สําเร็จรูป 

6 คุณธีรพัฒน P Collection รานคาสงเส้ือผา  

7 คุณวัฒนา Idea Garment ผลิตและสงออกผา  

8 คุณวริศริยา Top Most Enterprise สงออกเส้ือผาสําเร็จรูป 

9 คุณปณธร รุงเรืองคอมเมิรส สงออกเส้ือผาสําเร็จรูป 

10 คุณเพ็ญแข เจริญสุขแฟคตอร่ี สงออกจิวเวอรร่ี 

11 คุณศิริวรรณ จูต้ี สงออกเส้ือผาสําเร็จรูป 

12 คุณธีระภาพ สุทธิ์วนิช ST พิมพยอม ธุรกิจฟอก ยอม  

13 คุณไมค ดีโมดา สงออกผา 

14 คุณธนัศศักด์ิ  อเนกสิทธิสิน วอลรัส เทรดด้ิง Garment 

15 คุณสายนันต ชะอําโกลเดนพีคอค ผลิตจิวเวอรร่ีเทียม 

16 คุณชาญณรงค กอเกียรติ บิสสิเนส กรุป ส่ิงทอ 

17 คุณเอกชัย หางหุนสวน เอกชัย ขายสงเส้ือผาสําเร็จรูป 
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กลุมอุตสาหกรรม อีเล็กทรอนิกส / ชิ้นสวนยานยนต  

 

ลําดับที่  ชื่อผูใหสัมภาษณ ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ 

1 คุณพุทธิพงศ พีทูเอ็ม ประเทศไทย ขายสินคาเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมใน

หอง Clean Room  

2 คุณแกว ไทยออโตแมช ผลิตช้ินสวนรถยนต  

3 คุณนิอร มานะพันธโสภี อาจิวการไฟฟา ผลิตเครื่องใชไฟฟาอุตสาหกรรม  

4 คุณสุพจน กรีนทูลแอนดกรีนเทค  สงออกชิ้นสวนจักรยานยนต 

5 คุณไกรทอง เคทีทุน ผลิตเครื่องมือชางประเภทเหล็กและ

คารไบ 

6 คุณมานพ อภิชาติบุตร พรีซีพารท ชิ้นสวนยานยนตและการปองกันชิวิต

และทรัพยสิน 

7 คุณวิชุตา เศวตวงศ เอส ทีเอ็ม มานา เอ็นจิเนียร่ิง ผลิตมือจับประตูรถยนต  

8 คุณเกรียงไกร บิณษรี บิณษรีแทรกเตอร  Trader, Bidder, Exporter 
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กลุมอาหารแชแข็ง / ผลิตภัณฑเน้ือสัตวแปรรูป  

 

ลําดับที่  ชื่อผูใหสัมภาษณ ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ 

1 คุณพุทธิพงศ หมูยอ-แหนมเวียงเหนือ  ผลิตและจัดจําหนายภายในประเทศ  

2 คุณเดโช บางกอกอโร อุตสาหกรรมเกษตรสงออก 

3 คุณวนิดา ทวีเกียรติกุล เอส วี ซี ซีฟูด แปรรูปอาหารทะเลแชแข็ง 

4 คุณศุภชัย  อิทธิปาลกุล หางหุนสวน ยูสูง ผลิตเนื้อไกดิบ-ปรุงสุกสงออก 

5 คุณธีรบูล หอสัจกุล เจ ดี ฟูด  ผลิตผงปรุงรสอาหาร รวมไปถึง

อาหารกึ่งสําเร็จ 

6 คุณประนอม โรงงานวิบูลยอุตสาหกรรม ผลิตนํ้าปลา 

7 คุณแดน วีรวงศ กัลฟ โครช แกร็บ อินเตอร

เนชั่นแนล 

สงออก ปู 

8 คุณวรณัฐพล ทีเอสเอฟ ผลิตอาหารทะเลแชแข็ง  

9 คุณแสงอุทัย แสงอุทัย ผลิตนํ้าปลา 

10 คุณโกเมศ  บุญรักษ ไทยทาโลว แอนด ออยล โรงงานสกัดนํ้ามันปาลมดิบและสกัด

น้ํามันเมล็ดใน 

11 คุณศุภกิจ แซเจียว สุราษฎรธานี มารีน โปรดักส  สงออกอาหารทะเลสดและแปรรูป 

12  ชินธง เบ็คเตล็ด 

13 คุณสามารถ จิตตดีชัย ไทยนํามันสําปะหลัง ผลิตมันสําปะหลังแปรรูป 

14 คุณพุทธิพงษ แหนม-หมูยอเวียงเหนือ อาหาร แปรรูป-แหนม  

15 คุณบัญชา อุดร เดล่ีฟูด นมและผลิตภัณฑแปรรูปจากนม 
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