
ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม

ผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่มีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย
(High-Impact Sectors) 6 สาขา



6-1รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

ในปี 2554 ส�ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (สสว.) ได้ท�ำกำรศกึษำ

โครงกำรผลกระทบจำกกำรรวมกลุม่ประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน (AEC) ต่อกลุม่อตุสำหกรรม

ทีม่คีวำมส�ำคญัต่อระบบเศรษฐกจิไทย (High-Impact Sectors) โดยเป็นกำรศกึษำผลกระทบ

จำกกำรรวมกลุม่ประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน (AEC) ต่อกลุม่อตุสำหกรรมทีม่คีวำมส�ำคญัต่อ

ระบบเศรษฐกจิไทย ซ่ึงกลุม่อตุสำหกรรม High Impact Sectors หมำยถงึ กลุม่อตุสำหกรรม

ส�ำคัญที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกจำกกำรรวมกลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ซ่ึงใน

แต่ละกลุม่อุตสำหกรรมจะมคีวำมแตกต่ำงกนัเนือ่งจำกปัจจยัหลำยๆ ด้ำน ดงันัน้ กำรศกึษำจงึ

จ�ำเป็นต้องมกีำรก�ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรพจิำรณำควำมส�ำคญัของกลุม่อตุสำหกรรมนัน้ๆ โดย

ได้มกีำรพจิำรณำค่ำดัชนีต่ำงๆ ซ่ึงเป็นเคร่ืองช้ีวัดทำงเศรษฐกจิทีส่�ำคญัของไทย รวมทัง้พจิำรณำ

ถงึจ�ำนวนผู้ประกอบกำรและจ�ำนวนแรงงำนในวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ด้วย 

อำท ิมลูค่ำกำรส่งออก มลูค่ำกำรน�ำเข้ำ มลูค่ำกำรค้ำ มลูค่ำดลุกำรค้ำ ดชันคีวำมได้เปรยีบเชงิ

เปรยีบเทยีบ จ�ำนวนผูป้ระกอบกำร SMEs เป็นต้น ดังน้ัน กลุม่อตุสำหกรรมท่ีได้รบักำรคดัเลอืก

ให้เป็น 6 กลุม่อุตสำหกรรมน�ำร่องในรำยงำนฉบับนีน้ัน้ หมำยถงึ กลุม่อตุสำหกรรมทีม่คีวำม

ส�ำคญัต่อระบบเศรษฐกจิไทย ทัง้ในด้ำนของเศรษฐกจิมหภำค และต่อผูป้ระกอบกำรและแรงงำน

ในวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) รวมทั้งได้รับผลกระทบในเชิงบวกมำกกว่ำ 

ผลกระทบในเชงิลบจำกกำรรวมกลุม่ประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน (AEC)

ผลกระทบจากการรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) 
ต่อกลุม่อตุสาหกรรมทีม่คีวามส�าคญัต่อระบบเศรษฐกจิไทย
(High-Impact Sectors) 6 สาขา

บทที่ 6



ผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย (High-Impact Sectors) 6 สาขา

6-2 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

จำกผลกำรวเิครำะห์ทีไ่ด้กล่ำวมำข้ำงต้น ทีป่รึกษำได้ท�ำกำรคดัเลอืก 6 กลุม่อุตสำหกรรม

น�ำร่องที่มีควำมส�ำคัญกับระบบเศรษฐกิจไทยและได้รับผลกระทบจำกประชำคมเศรษฐกิจ

อำเซยีน (AEC) ต่อผูป้ระกอบกำร SMEs ไทย ได้ดงันี ้คอื

1. กลุม่อุตสำหกรรมเคร่ืองจกัรกล

2. กลุม่อุตสำหกรรมอำหำร

3. กลุม่อุตสำหกรรมผลติภณัฑ์ยำง

4. กลุม่อุตสำหกรรมบรรจภุณัฑ์และผลติภณัฑ์พลำสติก

5. กลุม่อุตสำหกรรมสิง่ทอและเคร่ืองนุง่ห่ม

6. กลุม่อุตสำหกรรมอญัมณแีละเคร่ืองประดบั

ดงัแสดงรำยละเอียดต่อไปนี้



6-3
รายงานสถานการณ

์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

ภำพที ่6.1  บทสรปุภำพรวมโครงกำรศกึษำผลกระทบของประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีนต่อผูป้ระกอบกำร SMEs
  ในสำขำทีม่คีวำมส�ำคญัต่อระบบเศรษฐกจิไทย (High Impact Sectors)

มูลค�าการส�งออก

มูลค�าการนำเข�า

มูลค�าดุลการค�า

อัตราการใช�กำลังการผลิต

จำนวน SMEs

จำนวนแรงงาน

มูลค�าการส�งออก/GDP

มูลค�าการค�า

มูลค�าการส�งออก/
มูลค�าการค�ารวม

ความได�เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ

ดัชน�ผลผลิต
อุตสาหกรรม

ดัชนีที่ใชในการคัดเลือก

หุนสวนทางกลยุทธ ผลกระทบตอกลุมอุตสาหกรรม

ขอเสนอแนะตอรัฐบาล

6 กลุมอุตสาหกรรม
ที่ ไดรับการคัดเลือก

อาหาร

เครื่องจักรกล

ผลิตภัณฑ�ยาง

สิ�งทอและเครื่องนุ�งห�ม

บรรจุภัณฑ�และ
ผลิตภัณฑ�พลาสติก

อัญมณ�
และเครื่องประดับ

ต�น
น้ำ

กล
าง

น้ำ

อินโดน�เซีย (ปาล�มน้ำมัน กาแฟ)
กัมพูชา ลาว (พืชสวน ประมงน้ำจืด)

เวียดนาม (กาแฟ ข�าว)
พม�า (อาหารทะเล)

อินโดน�เซีย (ปาล�มน้ำมัน กาแฟ)
เวียดนาม (กาแฟ ข�าว)

กัมพูชา (ข�าว  พืชสวน ประมงน้ำจืด)

ปล
าย

น้ำ กัมพูชา เวียดนาม ลาว
(แทรกเตอร�ชนิดคนเดินตามเครื่องเกี่ยวนวด)

ปล
าย

น้ำ
ไทย (ผ�าผืน)

กล
าง

น้ำ อินโดน�เซีย มาเลเซีย
(ยางแปรรูปขั้นต�น)

ปล
าย

น้ำ มาเลเซีย (น้ำยางข�น)
เวียดนาม (ผลิตภัณฑ�ยาง)

ต�น
น้ำ ญี่ปุ�น จีน เกาหลี (วัตถุดิบพลาสติก

เครื่องจักร แม�พิมพ� สารประกอบ)

ปล
าย

น้ำ ญี่ปุ�น จีน และประเทศอาเซียน
(ชิ้นส�วนยานยนต� ชิ้นส�วนอิเล็กทรอนิกส�)

กล
าง

น้ำ อินโดน�เซีย (ทองคำ เงิน)
ลาว (เพชร)

ปล
าย

น้ำ อินโดน�เซีย มาเลเซีย (เครื่องประดับทอง เงิน)
เวียดนาม (เครื่องประดับทอง)

+ สภาวะอุปสงค�จากตลาดที่ใหญ�ขึ้น
+ แหล�งวัตถุดิบที่มีมากขึ้น
+ โอกาสในการย�ายฐานการลงทุน

- การแข�งขันที่สูงขึ้นในประเทศอาเซียน
- การขาดแคลนแรงงาน
- การถูกครอบงำจากนักลงทุนต�างชาติ

+ การส�งออกเครื่องจักรกลการเกษตรที่มากขึ้น
  โดยเฉพาะส�งออกไปยังประเทศ CLMV
+ การใช�ประเทศ CLMV เป�นฐานการผลิต
+ เครื่องจักรกลการเกษตร เน��องจากมีแรงงานราคาถูก

- ต�นทุนวัตถุดิบ (เหล็ก) ที่มีราคาสูงกว�าประเทศอื่น

+ ต�นทุนการผลิตลดลงจากแหล�งวัตถุดิบที่เพิ�มขึ้น
+ ตลาดที่ใหญ�ขึ้นและการย�ายฐานการผลิตที่ง�ายขึ้น
+ การเข�าถึงแหล�งเงินทุนที่ง�ายขึ้น

- ผู�ประกอบการจำเป�นต�องปรับตัวด�านต�นทุน

+ การขยายตัวของการส�งออกผลิตภัณฑ�พลาสติก
+ การเข�าถึงแหล�งวัตถุดิบที่ง�ายขึ้น
+ การลงทุนในประเทศที่มีค�าแรงต่ำ

- การขาดแคลนแรงงานฝ�มือของไทย
- การเสียส�วนแบ�งทางการตลาดให�แก�ประเทศอื่น

+ การขยายตลาดไปยังอาเซียนและประเทศอื่นๆ

- ป�ญหาด�านมาตรฐานและคุณภาพ
- การแข�งขันที่สูงขึ้นของไทยและประเทศอาเซียน

+ การเข�าถึงแหล�งวัตถุดิบที่มีราคาถูก
+ การเข�าถึงแรงงานที่มีต�นทุนต่ำ
+ การเข�าถึงแหล�งเงินทุนที่ง�ายขึ้น
+ การขยายการส�งออกในตลาดอาเซียน

- การขาดแคลนแรงงานฝ�มือของไทย
- การเข�ามาของสินค�าราคาถูกหรือไม�มีคุณภาพ

- สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
 และการคมนาคมขนส�ง
-  ส�งเสริมการรวมกลุ�มผู�ผลิตเพื่อการ
 แลกเปลี่ยนข�อมูลความรู�
-   ส�งเสริมการค�าและการสร�างส�วนแบ�ง
 ทางการตลาดในกลุ�มประเทศอาเซียน
-   แก�ไขกฎระเบียบที่เป�นอุปสรรคต�อการค�า
-   สนับสนุนการสร�างนวัตกรรมและการพัฒนา
 ผลิตภัณฑ�ใหม�
-   สนับสนุนให�ผู�ประกอบการไทยแสวงหา
 แหล�งเงินทุนในประเทศอาเซียน
-   สนับสนุนมาตรการการเพิ�มค�าแรงขั้นต่ำ
 ตามทักษะฝ�มือแรงงาน
-   สร�างเสถียรภาพให�กับอัตราแลกเปลี่ยน
-   สร�างมาตรการในการป�องกันสินค�าที่ไม�มี
 คุณภาพเข�ามาในประเทศ
-   แก�ป�ญหาด�านการขาดแคลนแรงงานเทคนิค
-   ช�วยเหลือผู�ประกอบการในการย�ายฐานการผลิต
-   ส�งเสริมให�ผู�ผลิตมีความรู� และทักษะในการ
    วิเคราะห�ด�านเศรษฐศาสตร�

Necessity
Driven

1 2 3 4 5 Opportunity
Drivenเครื่องจักรกล สิ�งทอและเครื่องนุ�งห�ม อาหาร ผลิตภัณฑ�ยาง

บรรจุภัณฑ�และผลิตภัณฑ�พลาสติก อัญมณ�และเครื่องประดับ



ผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย (High-Impact Sectors) 6 สาขา

6-4 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

6.1  กลุม่อตุสาหกรรมเครื่องจักรกล

เครือ่งจกัรกลเป็นอตุสำหกรรมข้ันพืน้ฐำนของกำรพฒันำอตุสำหกรรมต่อเนือ่งอืน่ๆ ของ

ประเทศ และมคีวำมส�ำคญัต่อกำรพฒันำเศรษฐกจิ สร้ำงมลูค่ำเพิม่โดยรวมของอตุสำหกรรม 

อืน่ๆ ให้สงูขึน้ โดยอุตสำหกรรมเคร่ืองจกัรกลสนบัสนนุอตุสำหกรรมปลำยน�ำ้อืน่ๆ อำท ิกำร

ผลิตและแปรรูปอุตสำหกรรมเกษตร อุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมไฟฟ้ำและ

อเิล็กทรอนกิส์ อุตสำหกรรมสิง่ทอและเคร่ืองนุง่ห่ม อตุสำหกรรมไม้และเครือ่งเรอืน เป็นต้น

จดุเด่นของอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลในภาคการผลติของ SMEs ไทย

1. ไทยเป็นผู้น�ำเข้ำสุทธิในอุตสำหกรรมเครื่องจักรกล (เคร่ืองจักรกลอุตสำหกรรม 

เครือ่งจักรกลกำรเกษตร เคร่ืองมอืกล)

2. ไทยมีศักยภำพในกำรผลิตและส่งออกเครื่องจักรกลกำรเกษตรไปยังประเทศอื่นใน

ภูมิภำค เช่น กัมพูชำ ลำว (พิกัด 870110 แทรกเตอร์ชนิดคนเดินตำม) และอินเดีย  

(พกัิด 843780 เครือ่งส/ีกะเทำะเปลอืก) เป็นต้น

3. โครงสร้ำงต้นทนุของอตุสำหกรรมเคร่ืองจกัรกลอยูท่ีว่ตัถดุบิกว่ำร้อยละ 80 ส�ำหรบั

ผู้ประกอบกำร SMEs ดังนั้น กำรทบทวนมำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดของเหล็กจะช่วย 

ลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบกำรและเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนรำคำกับประเทศอ่ืนๆ  

ในอำเซยีน

ตำรำงที ่6.1 สรปุมลูค่ำดัชนต่ีำงๆ ของกลุ่มอตุสำหกรรมเครื่องจกัรกลโดยเฉลีย่ ปี 2544 - 2553

ดชันี มลูค่า

มูลค่ำกำรส่งออกในอำเซยีน

สดัส่วนมลูค่ำกำรส่งออกในอำเซยีนต่อผลติภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศ

ดลุกำรค้ำในอำเซยีน

มูลค่ำกำรค้ำในอำเซยีน

ดชันคีวำมได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ (RCA Index)

จ�ำนวนวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม

สดัส่วนจ�ำนวนแรงงำนในภำค SMEs

165,641.09 ล้ำนบำท

ร้อยละ 4.24

64,241.68 ล้ำนบำท

267,040.49 ล้ำนบำท

1.219

1,747 แห่ง (ร้อยละ 99)

ร้อยละ 89
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จำกข้อมูลในตำรำงข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ กลุ่มอุตสำหกรรมเครื่องจักรกลเป็นกลุ่ม

อตุสำหกรรมทีม่ผีลกระทบต่อภำพรวมของเศรษฐกจิไทยเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ใน

ตลำดอำเซยีนหรอืแม้กระทัง่ในตลำดโลก ประเทศไทยสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรเป็นสมำชกิ

ประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน (AEC) ในกำรขยำยกำรส่งออก รวมทัง้กำรได้รบัประโยชน์จำกกำร

ท�ำข้อตกลงทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศอำเซยีนและประเทศนอกอำเซยีน เช่น อำเซยีน + 3 

อำเซียน + 6 เพรำะประเทศคู่ค้ำส�ำคัญของไทยในตลำดโลกน้ันอยู่ในภูมิภำคเอเชียและเป็น

ประเทศคูค้่ำในอำเซยีน + 3 อำเซียน + 6 คือ ญีปุ่่นและจนี โดยสำมำรถพจิำรณำได้จำกมลูค่ำ

กำรส่งออกและกำรน�ำเข้ำ และไทยยังได้เปรียบดุลกำรค้ำเป็นอันดบัต้นๆ นอกจำกนัน้ ไทยยงัมี

ควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA) เมื่อพิจำรณำจำกมูลค่ำกำรส่งออกไปยังตลำดโลก  

ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 5 และมีผลกระทบต่อผู้ประกอบกำร SMEs ค่อนข้ำงมำก โดยสำมำรถ

พจิำรณำได้จำกจ�ำนวนวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) และสดัส่วนจ�ำนวนแรงงำน

ในภำค SMEs ทีอ่ยู่ในอนัดับที ่5 และ 1 ตำมล�ำดับ ส�ำหรบัผลกระทบในเชงิบวกและเชงิลบ

ของอุตสำหกรรมเคร่ืองจกัรกล ทัง้ในส่วนต้นน�ำ้ กลำงน�ำ้ และปลำยน�ำ้ สรปุได้ดงัตำรำงที ่6.2 

ดงัต่อไปนี้ 



ผ
ลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC

)
ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญ

ต่อระบบเศรษฐกิจไทย (H
igh-Im

pact Sectors) 6 สาขา
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ตำรำงที ่6.2 ผลกระทบของ AEC ต่อกลุ่มอตุสำหกรรมเครื่องจกัรกล

ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ

- จำกกำรวเิครำะห์โครงสร้ำงกำรผลติของอตุสำหกรรมเครือ่งจกัรกล
พบว่ำมีต้นทุนวัตถุดิบ เช่น เหล็กกว่ำร้อยละ 60 - 80 ของต้นทุน 
ทั้งหมด ซึ่งกำรรวมกลุ่ม AEC ท�ำให้ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอำเซียน
สำมำรถเข้ำถึงวัตถุดิบที่มีรำคำถูกลง เนื่องจำกกำรยกเลิกภำษีน�ำเข้ำ 
แต่ผู้ประกอบกำรเครื่องจกัรกลของไทยยงัต้องเผชญิกบัต้นทุนกำรผลติ
ที่สูง เนื่องจำกกำรรวมตัวของ AEC ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหำกำรตอบโต ้
กำรทุ่มตลำดเหลก็ได้มำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำดท�ำให้ไทยเสยีเปรยีบ
ในด้ำนต้นทุนกำรผลิตที่สูงกว่ำประเทศอื่นๆ

- ผู้ประกอบกำรไทยจะมีต้นทุนกำรผลิตเครื่องมือกลที่สูงกว่ำ
ประเทศในกลุม่อำเซยีนโดยเปรียบเทียบ และเสยีเปรียบกำรแข่งขนัด้ำน
รำคำ เนื่องจำกรัฐบำลยังมีนโยบำยคุ้มครองอุตสำหกรรมต้นน�้ำ

- ไทยเป็นผูน้�ำเข้ำสทุธดิ้ำนเครื่องจักรอตุสำหกรรม และประเทศ
อำเซียน เช่น สิงคโปร์ และมำเลเซียก็มีศักยภำพในกำรผลิตเครื่องจักร
ดังกล่ำว ดังนั้น AEC จะท�ำให้อำเซียนบุกตลำดไทยมำกขึ้น ส่งผลให้ผู้
ประกอบกำรเผชญิกบักำรแข่งขนัในประเทศที่สงูขึน้ และอำจมกีำรย้ำย
ฐำนกำรผลิตเครื่องจักรในไทยด้วย

- มผีลกระทบไม่มำกนกั เนือ่งจำกเหล็กทีน่�ำมำใช้ในอตุสำหกรรม
เครื่องจักรกลนัน้ มำจำกทัง้กำรผลติเหลก็จำกอตุสำหกรรมเหลก็ภำยใน
ประเทศ และกำรน�ำเข้ำเหล็กจำกต่ำงประเทศ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มี
กำรน�ำเข้ำเหล็กจำกประเทศในกลุ่มอำเซียนด้วยกัน คือ ประเทศ
อนิโดนเีซยี และประเทศมำเลเซยี โดยในปัจจบุนัรฐับำลไทยใช้มำตรกำร
ตอบโต้กำรทุ่มตลำดโดยเรียกเก็บอำกรตอบโต้กำรทุ่มตลำดจำกเหล็ก
แผ่นรีดร้อนชนดิเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน เหลก็โครงสร้ำงรปูพรรณหน้ำ
ตัดรูปตัว H เหล็กกล้ำไร้สนิมรีดเย็น และกำรรวมกลุ่ม AEC ยังอนุญำต
ให้มีมำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด ดังนั้น ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
เครื่องจักรกลจึงยังมีต้นทุนกำรผลิตจำกสินค้ำที่ได้รับกำรปกป้องที่ 
สูงอยู่แม้ว่ำจะมีกำรรวมกลุ่ม AEC แล้วก็ตำม

- ประเทศไทยได้เปรยีบด้ำนแรงงำนในอตุสำหกรรมเครือ่งมอืกล
ทีม่ีฝีมือและทกัษะทีไ่ด้รบักำรยอมรบัจำกประเทศในกลุม่อำเซยีน โดยเฉพำะ
ในกลุ่มเครื่องมือกลที่ใช้เทคโนโลยีกำรผลิตจำกกำรลอกเลียนของเดิม 
(Reverse Engineering) ซึ่งแรงงำนโดยมำกจะอำศัยกำรเรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์กำรเป็นช่ำงฝึกงำนในโรงงำนและกำรซ่อมเครื่องมอืกล 

- กำรน�ำเข้ำเครื่องจักรอุตสำหกรรมไม่มีผลกระทบมำกนัก โดย
เฉพำะเครื่องจักรอุตสำหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในกำรผลิต 
เนือ่งจำกส่วนใหญ่ไทยน�ำเข้ำเครือ่งจกัรส�ำเรจ็รปูดงักล่ำวมำจำกประเทศ
ญี่ปุ่น จีน และสหรัฐอเมริกำ

อุตสาหกรรม
ต้นน�้า 

อุตสาหกรรม
กลางน�้า 

อุตสาหกรรม
ปลายน�้า
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ตำรำงที ่6.2 (ต่อ) ผลกระทบของ AEC ต่อกลุ่มอตุสำหกรรมเครื่องจกัรกล

ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ

- ผู้ประกอบกำรสำมำรถส่งออกเครื่องจักรกลกำรเกษตร เช่น  
รถแทรกเตอร์ต่ำงๆ ไปยงัประเทศ CMLV เพิม่มำกขึน้ เนือ่งจำกประเทศ
ดังกล่ำวจะได้รับประโยชน์จำกกำรส่งออกสินค้ำเกษตรเพิ่มขึ้น 

- ผู้ประกอบกำรไทยสำมำรถใช้ประเทศในกลุ่ม CLMV ที่มี
แรงงำนรำคำถูกจ�ำนวนมำก เป็นฐำนกำรผลิตเครื่องจักรกลกำรเกษตร
เพื่อส่งออกไปยังประเทศในภูมิภำคอื่น

- กำรรวมกลุม่ AEC ซึง่ยกเลกิกำรกดีกนัทำงกำรค้ำระหว่ำงกลุม่
ประเทศสมำชกิอำเซยีน ท�ำให้เกดิกำรขยำยตัวของอตุสำหกรรมต่อเนือ่ง 
เช่น อตุสำหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรปู อตุสำหกรรมอำหำร เป็นต้น 
ส่งผลให้ควำมต้องกำรเครื่องจักรกลในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น อำทิ 
เครื่องปิดฉลำก เครื่องปิดผนึก เป็นต้น

- สงิคโปร์ และมำเลเซยีเป็นประเทศในกลุม่อำเซยีนทีม่ศีกัยภำพ
ในกำรผลติเครื่องจักรอตุสำหกรรมสงู กำรเกดิ AEC จะท�ำให้เครื่องจกัร
อุตสำหกรรมจำกประเทศดังกล่ำวมีรำคำต�่ำลง ส่งผลให้ผู้ประกอบกำร
ไทยเผชิญกับกำรแข่งขันที่สูงขึ้น

- รัฐบำลควรพิจำรณำและทบทวนกำรใช้มำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด 
- รัฐบำลควรส่งเสริมกำรลงทุนอุตสำหกรรมเหล็กต้นน�้ำคุณภำพ เพื่อทดแทนกำรน�ำเข้ำเหล็กจำกต่ำงประเทศ และเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงกำรผลิตที่สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะกลุ่มอุตสำหกรรมเครื่องจักรกล



ผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย (High-Impact Sectors) 6 สาขา
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ภำพที ่6.2 หุน้ส่วนทำงกลยทุธ์กบัต่ำงประเทศของอตุสำหกรรมเครื่องจกัรกล

กล่ำวโดยสรปุคอื ภำยใต้ข้อตกลงกำรค้ำเสรีจำกกำรรวมกลุม่ AEC ซึง่ได้ยกเลกิกำร

กีดกันทำงกำรค้ำระหว่ำงกลุม่ประเทศสมำชกิอำเซียน จะส่งผลให้ควำมต้องกำรเครือ่งจกัรกล

ในประเทศไทยเพ่ิมสูงขึน้ สบืเน่ืองจำกกำรขยำยตัวของอตุสำหกรรมต่อเนือ่งหรอืปลำยน�ำ้ เช่น 

อตุสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมสิง่ทอ อตุสำหกรรมเกษตร และเกษตรแปรรปู นอกจำกนี้

ข้อตกลงกำรค้ำเสรียังส่งผลให้ประเทศสมำชิกอำเซียนประเทศอื่น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 

กลุ่มประเทศ CLMV มกีำรขยำยตัวของกำรส่งออกสนิค้ำเกษตรเพิม่มำกขึน้ ซึง่ส่งผลให้ควำม

ต้องกำรเครื่องจักรกลเกษตรเพิ่มมำกขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อกำรส่งออกเครื่องจักรกล

กำรเกษตรไปยังกลุ่มประเทศดังกล่ำว โดยในระยะยำวประเทศไทยควรจะมนีโยบำยกำรส่งเสรมิ

กำรพฒันำเทคโนโลยกีำรผลติเคร่ืองจกัรกล เพือ่เพิม่ควำมได้เปรยีบทำงกำรค้ำและรกัษำส่วน

แบ่งตลำดเอำไว้ นอกจำกนี้ กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำยังส่งผลให้ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม

เครื่องจักรกลไทยได้รับประโยชน์จำกกำรยกเว้นภำษีน�ำเข้ำวัตถุดิบกำรผลิต อย่ำงไรก็ตำม

ประเทศไทยยงัมมีำตรกำรกำรคุ้มครองอตุสำหกรรมต้นน�ำ้ ได้แก่ มำตรกำรตอบโต้กำรทุ่มตลำด

ส�ำหรับเหล็กบำงชนิด จึงส่งผลให้ต้นทุนทำงวัตถุดิบของอุตสำหกรรมเครื่องจักรกลยังสูงอยู่

แม้ว่ำจะมกีำรรวมกลุม่ AEC แล้วกต็ำม ทัง้น้ีทำงภำครัฐควรจะมีนโยบำยกำรพัฒนำอุตสำหกรรม

เครื่องจักรกลที่ชัดเจน เชื่อมโยงกับทั้งอุตสำหกรรมต้นน�้ำ อุตสำหกรรมกลำงน�้ำ และ

อตุสำหกรรมปลำยน�ำ้ เพ่ือสร้ำงศกัยภำพทำงกำรแข่งขนั

อุตสาหกรรมเหล็ก
และเหล็กกลา เครื�องมือกล เครื�องจักรกลการเกษตร

เครื�องจักรอุตสาหกรรม

ญ่ีปุ�น* เกาหลี* อินโดน�เซีย*
และมาเลเซีย

(เหล็กแผ�นรีดร�อนชนิดเป�นม�วน
และไม�เป�นม�วน)

จีน* (เหล็กหน�าตัดรูป H)

กัมพูชา เวียดนาม
ลาว (แทรกเตอร�ชนิดคน
เดินตาม เคร่ืองเก่ียวนวด
ตลาดใหม� คือ อินเดีย

(เคร่ืองขัด/สี)

ญ่ีปุ�น จีน และเกาหลี
(แบบหล�อยาง

หรือพลาสติก ฉ�ด/อัด) มาเลเซีย
(หัวจับช้ินงานเคร่ืองมือกล)
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กำรจะสร้ำงควำมได้เปรียบให้แก่ผูป้ระกอบกำรไทยในอตุสำหกรรมเครือ่งจกัรกล เพือ่

เตรยีมควำมพร้อมในกำรเข้ำสูก่ำรจดัต้ัง AEC น้ัน จ�ำเป็นจะต้องมหุ้ีนส่วนทำงกลยทุธ์ในประเทศ

จำกหน่วยงำนของทัง้ภำครัฐ และภำคเอกชน เพือ่ส่งเสริมศกัยภำพให้ผูป้ระกอบกำรในด้ำนต่ำงๆ 

อำท ิด้ำนกำรวจัิย กำรพฒันำควำมรู้และควำมช�ำนำญ ด้ำนเงนิทนุ และกำรรวมกลุม่กนัของ 

ผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรม เพือ่จดัตัง้สถำบนัเครือ่งจกัรกล โดยมจีดุประสงค์ในกำรแลกเปลีย่น

ข้อมลูเกี่ยวข้องกบัเครือ่งจกัร กำรเพิม่อ�ำนำจกำรต่อรองในตลำด และกำรสนบัสนนุกำรวจิยั

และพฒันำเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัเครือ่งจกัร จะสำมำรถสร้ำงควำมได้เปรยีบให้แก่ผูป้ระกอบกำร

ได้ นอกจำกนัน้ กำรมหีุน้ส่วนทำงกลยทุธ์กบัหน่วยงำนภำครฐัและภำคเอกชนจำกประเทศใน

กลุ่มอำเซียนในอุตสำหกรรมต้นน�้ำ กลำงน�้ำ และปลำยน�้ำจะสำมำรถเพิ่มศักยภำพให้กับ 

ผูป้ระกอบกำรไทยได้ดียิง่ขึน้ 

นอกจำกนั้น ยุทธศำสตร์ต่ำงๆ จำกภำครัฐและภำคเอกชนมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง 

ในกำรส่งเสรมิกำรพฒันำศกัยภำพให้แก่ผูป้ระกอบกำรไทย ยทุธศำสตร์ท่ีส�ำคญัท่ีท่ีปรกึษำได้

น�ำเสนอในรำยงำน ได้แก่ ยทุธศำสตร์ด้ำนภำษ ียทุธศำสตร์กำรรวมตวักนัของผูป้ระกอบกำร

ในอุตสำหกรรม ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย์ ยทุธศำสตร์ด้ำนส่งเสรมิกำรลงทุน 

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวจิยัและพฒันำ และยทุธศำสตร์ด้ำนกำรตลำด

6.2  กลุม่อตุสาหกรรมอาหาร

ด้วยศักยภำพควำมสำมำรถในกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็วของอุตสำหกรรมอำหำรใน

ประเทศไทย โดยเฉพำะกำรผลิตสินค้ำแปรรูปเพื่อกำรบริโภค และเพื่อกำรส่งออกของ

ประเทศไทยที่มีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว อีกทั้งยังสำมำรถมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดในหลำย

ประเทศทัว่โลกในฐำนะผูผ้ลติสนิค้ำทีม่คีณุภำพ มำตรฐำน และเป็นทีพ่อใจในรสชำต ินอกจำก

นัน้ยงัมบีรรจภุณัฑ์ทีป่ลอดภยั เป็นทีย่อมรับของตลำดทัง้ผลติภัณฑ์ของอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ 

รวมถงึผลติภณัฑ์ของ SMEs ไทยเองกม็ศัีกยภำพด้วยเช่นกนั

กำรเปิดเสรีกำรค้ำ และกำรลงทุนของประชำคมอำเซียน เป็นกำรเร่งให้เกิดโอกำส 

ขนำดใหญ่ต่ออุตสำหกรรมอำหำรของไทยเป็นอย่ำงยิ่ง ดังจะเห็นได้จำกกำรเปิดเสรีสินค้ำ

ประเภทอำหำรทีม่กีำรลดภำษเีป็นศนูย์ เมือ่วนัที ่1 มกรำคม 2553 พบว่ำสนิค้ำอำหำรของไทย

มีดัชนกีำรส่งออกเพิม่ขึน้อย่ำงรวดเร็ว และต่อเนือ่งจนถงึปัจจบุนั 
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จดุเด่นของอุตสาหกรรมอาหารในภาคการผลติของ SMEs ไทย

1. ประเทศไทยมีผู้ประกอบกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญ และมีศักยภำพด้ำนเทคโนโลย ี

กำรผลิตทัง้อุตสำหกรรมขนำดใหญ่ และกลุม่อตุสำหกรรม SMEs ครอบคลมุทัง้ห่วงโซ่อปุทำน 

ตัง้แต่อตุสำหกรรมต้นน�ำ้ กลำงน�ำ้ และปลำยน�ำ้ รวมทัง้อตุสำหกรรมสนบัสนนุอย่ำงครบถ้วน 

อำท ิอตุสำหกรรมเครือ่งจักรกลเพือ่กำรผลติอำหำรแปรรูป อตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์คณุภำพดี 

เป็นต้น เนือ่งจำกมช่ีวงเวลำกำรพฒันำอตุสำหกรรมทีย่ำวนำนกว่ำประเทศอำเซยีนบำงประเทศ

2. กำรผลิตอุตสำหกรรมอำหำรของไทยได้รับมำตรฐำนและได้รับกำรยอมรับของ 

ผูบ้รโิภคในอำเซยีนหรอืผูบ้ริโภคในภมูภิำคอืน่ๆ เช่น ยโุรป ญีปุ่น่ ว่ำเป็นสนิค้ำมคีณุภำพและ

มีควำมปลอดภยั

3. ธรรมชำติ และอุปนิสัยของคนไทยมีควำมละเอียดอ่อนในกำรเป็นนักปรุงอำหำร  

ดงัน้ัน กำรประกอบกำรส่วนใหญ่จงึเกดิจำกควำมถนดัของเจ้ำของ หรอืลกูจ้ำงแรงงำนฝีมอืใน

ประเทศเป็นส่วนใหญ่

4. นโยบำยของภำครัฐมีกำรให้กำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกเกี่ยวข้องกับ 

ฐำนกำรผลติหลกัของประเทศด้ำนกำรเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ทัง้ทำงด้ำนกำรพฒันำประสทิธภิำพ 

คณุภำพกำรผลติ และกำรเพิม่มลูค่ำสนิค้ำให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของตลำด

5. ผูผ้ลติอุตสำหกรรมอำหำรส่วนใหญ่ของประเทศไทยเป็นผูป้ระกอบกำร SMEs ถงึ 

ร้อยละ 99.6 ของผูผ้ลติอุตสำหกรรมอำหำรทัง้หมด (ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำต)ิ

ตำรำงที ่6.3 สรปุมลูค่ำดัชนต่ีำงๆ ของกลุ่มอตุสำหกรรมอำหำรโดยเฉล่ีย ปี 2544-2553

ดชันี มลูค่า

มูลค่ำกำรส่งออกในอำเซยีน

สดัส่วนมลูค่ำกำรส่งออกในอำเซยีนต่อผลติภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศ

ดลุกำรค้ำในอำเซยีน

มูลค่ำกำรค้ำในอำเซยีน

ดชันคีวำมได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ (RCA Index)

จ�ำนวนวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม

สดัส่วนจ�ำนวนแรงงำนในภำค SMEs

92,638.47 ล้ำนบำท

ร้อยละ 2.34

64,438.90 ล้ำนบำท

120,838.04 ล้ำนบำท

2.260

95,506 แห่ง (ร้อยละ 99)

ร้อยละ 51
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จำกข้อมูลในตำรำงข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำ กลุ่มอุตสำหกรรมอำหำรเป็นอีกหน่ึงกลุ่ม

อุตสำหกรรมที่มีผลกระทบต่อภำพรวมของเศรษฐกิจไทยเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 

ในตลำดอำเซียนหรือแม้กระทั่งในตลำดโลก ได้แก่ ญี่ปุ่น และบรำซิล ซ่ึงสำมำรถพิจำรณำ 

ได้จำกมูลค่ำกำรส่งออกและกำรน�ำเข้ำ และยังมีควำมได้เปรียบดุลกำรค้ำเป็นอันดับที่ 2 ใน

ตลำดอำเซียน และเป็นอันดับต้นๆ ในตลำดโลก นอกจำกนั้นไทยยังมีควำมได้เปรียบโดย 

เปรยีบเทยีบ (RCA) โดยสำมำรถพจิำรณำได้จำกมลูค่ำกำรส่งออกไปยงัตลำดโลก ซึง่สงูเป็น

อนัดบัที ่2 และมผีลกระทบต่อผูป้ระกอบกำร SMEs ค่อนข้ำงมำก ซึง่พจิำรณำได้จำกจ�ำนวน

วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) และสดัส่วนจ�ำนวนแรงงำนในภำค SMEs ทีอ่ยู่ใน

อนัดบัที ่2 และ 6 ตำมล�ำดับ

แม้ว่ำประเทศไทยจะมีควำมสำมำรถในด้ำนกำรผลิตอุตสำหกรรมอำหำร และมี

อตุสำหกรรมสนบัสนนุทีค่รบทกุส่วนในประเทศไทยเอง ต้ังแต่ต้นน�ำ้ กลำงน�ำ้ และปลำยน�ำ้ เพ่ือ

ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดภำยใน และภำยนอกประเทศที่ก�ำลังเติบโต แต่กำรศึกษำ

ครัง้นีพ้บปัญหำ และอปุสรรคทีส่�ำคัญ 3 ด้ำน ได้แก่ 

1) วตัถดุบิต้นน�ำ้เร่ิมขำดแคลน และมรีำคำสงูขึน้

2)  ต้นทนุด้ำนพลงังำน และค่ำแรงของแรงงำนสงูขึน้ ท�ำให้ประเทศไทยไม่สำมำรถ 

 ได้ผลก�ำไรต่อกำรขำยสนิค้ำอำหำรทีม่มีลูค่ำเพิม่น้อยได้อกีต่อไป

3)  กฎระเบียบภำครัฐบำงประกำรที่ซับซ้อนยุ่งยำก เป็นอุปสรรคในกำรส่งเสริม 

 กำรขยำยตัวทำงกำรผลิตของผู ้ประกอบกำรให้เข้ำถึงตลำดเพ่ือชิงส่วนแบ่ง 

 ทำงกำรตลำดได้เร็ว

วิธีกำรที่จะรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดส�ำหรับอุตสำหกรรมอำหำร คือ 

ประเทศไทยควรก�ำหนดต�ำแหน่งทำงกำรแข่งขนัในภมูภิำคอำเซยีนด้วยกำรเป็นผูผ้ลติสนิค้ำที่

มกีำรเพ่ิมมลูค่ำหลำยขัน้ตอน เพือ่หลกีเลีย่งตลำดรำคำต�ำ่ไปสูก่ำรผลติสนิค้ำท่ีมคีณุค่ำ และ

รำคำสงูขึน้ ตอบสนองควำมต้องกำรกำรบริโภคของกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยทีเ่ป็นกลุม่คนชัน้กลำง

ของประเทศต่ำงๆ รวมทั้งต้องใส่ใจในกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตท่ีมีกำรศึกษำขนำด  

ควำมต้องกำร รสชำต ิและควำมชอบสนิค้ำเป็นอย่ำงดก่ีอนท�ำกำรผลติ เพือ่ให้เกดิควำมคุม้ค่ำ

ในกำรลงทนุด้ำนปัจจยักำรผลติและผลตอบแทนที่ได้รับ 
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นอกจำกนัน้ ปัจจัยทีส่�ำคญัอย่ำงยิง่ปัจจยัหนึง่ทีจ่ะช่วยให้อตุสำหกรรมอำหำรของไทย

ได้ประโยชน์สงูสดุจำกกำรประกอบกจิกำร คือ ผูป้ระกอบกำรในภำคกำรผลติอตุสำหกรรมอำหำร

ควรมีกำรรวมตวักนัเป็นเครือข่ำยทีเ่ข้มแขง็ เพีอ่กำรแลกเปลีย่นข้อมลู และควำมรูร้ะหว่ำงกนั

ให้มำกท่ีสุด รวมทัง้ใช้อ�ำนำจของกลุม่เป็นกลไกในกำรต่อรองทัง้ในด้ำนกำรค้ำ และกำรก�ำหนด

รำคำ อกีทัง้ยงัสำมำรถเป็นกลไกกำรพฒันำของกลุม่ได้อย่ำงเข้มแขง็ โดยท่ีปรกึษำมข้ีอเสนอแนะ

ให้ผู้ประกอบกำรมีกำรรวมกลุ่มเป็นสถำบัน เช่น สหกรณ์ ชมรม สมำคม มำกกว่ำกำร 

รวมกลุ่มแบบสมัครใจ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำรูปแบบของกลุ่มไปสู่ควำมยั่งยืนอย่ำงเป็น

ระบบ 

ในส่วนของผลกระทบของประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีนทีม่ต่ีอกลุม่อตุสำหกรรมอำหำร

น้ัน สำมำรถสรปุเป็นประเด็นต่ำงๆ ได้ตำมตำรำงที ่6.4 ต่อไปนี้
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ตำรำงที ่6.4 ผลกระทบของ AEC ต่อกลุ่มอตุสำหกรรมอำหำร

ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ

- ผู้ประกอบกำรจะต้องเผชิญกับกำรแข่งขันจำกกลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้ำนอำเซียนที่สำมำรถผลิตได้ในรำคำต้นทุนที่ต�่ำกว่ำ

- ผู้ประกอบกำรจะต้องประสบกบัภำวกำรณ์ขำดแคลนแรงงำนใน
ภำคกำรผลิตต้นน�้ำ โดยเฉพำะภำคกำรเกษตร ประมง เนื่องจำกกำร
รวมกลุม่ AEC จะท�ำให้ประเทศสมำชกิอำเซยีนมโีอกำสทำงด้ำนกำรค้ำ
และกำรลงทุนมำกขึ้น ส่งผลให้แรงงำนกลับไปท�ำงำนในประเทศของ
ตนเอง

- กำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนอย่ำงเสรีจะท�ำให้ผู้ประกอบกำรที่ขำด
ควำมเข้มแขง็ด้ำนเงนิทนุจะถกูครอบง�ำจำกนกัลงทนุต่ำงชำต ิท�ำให้ต้อง
เป็นผู้รับข้ำงผลิตมำกกว่ำเป็นเจ้ำของกิจกำร

- ผู้ประกอบกำรจะประสบปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน

- กำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนอย่ำงเสรีจะท�ำให้ผู้ประกอบกำรที่ขำด
ควำมเข้มแขง็ด้ำนเงนิทนุจะถกูครอบง�ำจำกนกัลงทนุต่ำงชำต ิท�ำให้ต้อง
เป็นผู้รับจ้ำงผลิตมำกกว่ำเป็นเจ้ำของกิจกำร

- ผูป้ระกอบกำรจะได้รบัประโยชน์จำกสภำวะอุปสงค์ของตลำดที่
ใหญ่ขึ้น

- ผูป้ระกอบกำรจะได้รบัประโยชน์จำกสภำวะอุปสงค์ของตลำดที่
ใหญ่ขึ้นในอำเซียน อำเซียน + 3 และอำเซียน + 6

- ผู้ประกอบกำรสำมำรถแสวงหำวัตถุดิบจำกแหล่งใหม่ๆ จำก
ประเทศในกลุ่มอำเซียน เพื่อทดแทนกำรขำดแคลนภำยในประเทศ

- ผู้ประกอบกำรสำมำรถขยำยฐำนกำรลงทุน/ฐำนกำรผลิตไปยัง
ประเทศที่มีควำมพร้อมด้ำนวัตถุดิบ แรงงำน และกำรขนส่ง

- ผู้ประกอบกำรจะได้รับประโยชน์จำกสภำวะอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น 
เนื่องจำกควำมสะดวกในกำรเดินทำงติดต่อกันและกันในกลุ่มประเทศ
อำเซยีน ท�ำให้เกดิควำมต้องกำรในกำรบรโิภคมำกขึน้ทั้งกำรซือ้โดยตรง
และผ่ำนบริกำรร้ำนอำหำร โรงแรม ที่พักต่ำงๆ

- ผู้ประกอบกำรจะมีโอกำสขยำยกำรลงทุนไปยังประเทศต่ำงๆ 
เนื่องจำกกำรเปิดเสรีกำรลงทุนได้มำกขึ้น

อุตสาหกรรม
ต้นน�้า 

อุตสาหกรรม
กลางน�้า 

อุตสาหกรรม
ปลายน�้า
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ข้อเสนอแนะกลุม่อตุสาหกรรมอาหาร

- ผูป้ระกอบกำรควรพฒันำควำมหลำกหลำยของผลผลิตด้วยกำรค้นคว้ำวจิยัผลติภณัฑ์อำหำร  

 ด้ำนวทิยำศำสตร์ และเทคโนโลย ีโดยมุง่เน้นกำรผลติสนิค้ำทีม่มีลูค่ำสงูขึน้ และมีควำมแตกต่ำง  

 เพือ่ให้ขำยได้รำคำสูงขึน้ในตลำดทีมี่คู่แข่งน้อยรำย เช่น สนิค้ำเกษตรปลอดภยัจำกสำรพษิ 

 หรือเพำะเล้ียงสัตว์น�ำ้ทีมี่รำคำสงู เป็นต้น 

- ผู้ประกอบกำรควรพัฒนำเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตอำหำร เพื่อทดแทนแรงงำน 

 คนทีข่ำดแคลน

- ผูป้ระกอบกำรในกลุม่อตุสำหกรรมอำหำรควรศกึษำลกัษณะตลำด และควำมต้องกำรของตลำด  

 เพือ่น�ำไปผลิตสินค้ำให้ตอบสนองควำมต้องกำรได้มำกขึน้ 

- ผูป้ระกอบกำรควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรเพิม่มูลค่ำของผลติภัณฑ์อำหำร เพือ่ขำยให้ได้รำคำ 

 สงูข้ึน ชดเชยกบัภำวะต้นทนุภำยในประเทศทีส่งูขึน้

- ผู้ประกอบกำรควรสร้ำงตรำสินค้ำของสินค้ำอุตสำหกรรมอำหำรของประเทศไทยให้เป็นที่ 

 เชือ่ถอืในด้ำนสินค้ำมคุีณภำพ และควำมปลอดภัย

ภำพที ่6.3 หุน้ส่วนทำงกลยทุธ์กบัต่ำงประเทศของอตุสำหกรรมอำหำร

ผลผลิตจากการเกษตร
การประมง

และการเลี้ยงสัตว

อุตสาหกรรม
การแปรรูป

ผูบริโภค รานอาหาร
โรงแรม

ฟ�ลิปป�นส� (พืชสวน ปลาทูน�า)
อินโดน�เซีย (ปาล�มน้ำมัน กาแฟ อาหารทะเล)

กัมพูชา (ข�าว พืชสวน ประมงน้ำจืด)
เวียดนาม (กาแฟ ข�าว)
พม�า (อาหารทะเล)

อินโดน�เซีย (ปาล�มน้ำมัน กาแฟ อาหารทะเล)
เวียดนาม (กาแฟ ข�าว)

กัมพูชา (ข�าว พืชสวน ประมงน้ำจืด)

เวียดนาม กัมพูชา
อินโดน�เซีย มาเลเซีย ฟ�ลิปป�นส�
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ดงันัน้ ภำครัฐในฐำนะทีเ่ป็นผู้ให้กำรส่งเสริมสนับสนนุกำรประกอบกำร ควรปรบับทบำท

จำกกำรเป็นผูค้วบคมุกฎระเบียบ เป็นผูอ้�ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบกำร หรอืเป็นหุ้นส่วน

ทำงกลยทุธ์ทีส่�ำคญัของผูป้ระกอบกำร เพือ่สร้ำงให้เกดิกำรร่วมมอืกนัอย่ำงบรูณำกำรมำกขึน้ 

เพือ่ให้เกดิควำมเข้มแขง็ภำยในกลุม่อตุสำหกรรมของไทย และเพือ่ให้สำมำรถต่อสูก้บัอปุสรรค

จำกกำรเปลีย่นแปลงได้อย่ำงรวดเร็วและเกดิผลดีต่ออตุสำหกรรมได้ในทีส่ดุ

6.3  กลุม่อตุสาหกรรมผลติภณัฑ์ยาง
 

อตุสำหกรรมผลติภณัฑ์ยำงเป็นหนึง่ในอตุสำหกรรมทีป่ระเทศไทยมศีกัยภำพควำมได้

เปรยีบในกำรแข่งขนัในเวทโีลก โดยมค่ีำเฉลีย่ดัชนีควำมได้เปรยีบโดยเปรยีบเทียบสนิค้ำส่งออก 

(RCA) ระหว่ำงช่วงปี พ.ศ. 2544 - 2553 ถงึ 5.47 แสดงให้เหน็ถงึโอกำสจำกกำรเปิดข้อตกลง

เขตกำรค้ำเสรี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรเปิดกำรค้ำเสรี และตลำดร่วมภำยใต้กรอบกำรก่อตั้ง

ประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC)

อตุสำหกรรมผลิตภณัฑ์ยำง เป็นอตุสำหกรรมทีมี่ควำมส�ำคญัต่อประเทศไทยเป็นอันมำก 

โดยมเีกษตรกรผูป้ลกูยำงพำรำจ�ำนวนกว่ำ 1.5 ล้ำนครัวเรอืนหรอืกว่ำ 6 ล้ำนคน อตุสำหกรรม

ยำงพำรำ และผลติภณัฑ์มกีำรจ้ำงแรงงำนสงูกว่ำ 1 แสนคน รวมถงึมมีลูค่ำส่งออกปีละหลำย

แสนล้ำนบำท โดยมปีระเทศคู่ค้ำส�ำคัญ คือ จนี สหรัฐอเมรกิำ และญีปุ่น่ หำกพจิำรณำถงึมลูค่ำ

กำรส่งออกของอุตสำหกรรมผลติภณัฑ์ยำง พบว่ำ มมีลูค่ำกำรส่งออกเป็นอนัดบัที ่4 รองจำก

เครือ่งคอมพวิเตอร์ รถยนต์ และแผงวงจรไฟฟ้ำเท่ำน้ัน ในขณะท่ีอุตสำหกรรมนีม้ผีูป้ระกอบกำร

ในอุตสำหกรรมยำงแปรรูปขัน้ต้น และผลติภณัฑ์ยำงจ�ำนวน 2,065 รำย

จดุเด่นของอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์ยางในภาคการผลติของ SMEs ไทย

1. ประเทศไทยมีศักยภำพในกำรแข่งขันสูง โดยพิจำรณำจำกประสิทธิภำพกำรผลิต 

น�้ำยำงดิบ ปริมำณกำรส่งออกในระดับสูงในทุกระดับของห่วงโซ่อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำง  

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลิตภัณฑ์ยำงแปรรูปขั้นต้น (อุตสำหกรรมกลำงน�้ำ) และผลิตภัณฑ์ยำง 

(อตุสำหกรรมปลำยน�ำ้)

2. ประเทศไทยมคีวำมได้เปรียบในกำรส่งออกโดยพจิำรณำได้จำกดชันคีวำมได้เปรยีบ

โดยเปรยีบเทยีบสนิค้ำส่งออก (RCA) ในช่วงสบิปีทีผ่่ำนมำซึง่สงูถงึ 5.47
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ตำรำงที ่6.5 สรปุมลูค่ำดัชนต่ีำงๆ ของกลุ่มอตุสำหกรรมผลิตภณัฑ์ยำงโดยเฉลีย่ ปี 2544 - 2553

จำกข้อมูลในตำรำงข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ กลุ่มอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำงเป็นกลุ่ม

อตุสำหกรรมอีกกลุ่มหนึง่ท่ีมผีลกระทบต่อภำพรวมของเศรษฐกจิไทยค่อนข้ำงมำก และมอีตัรำ

กำรเตบิโตของอุตสำหกรรมค่อนข้ำงสงู ทัง้ในตลำดอำเซียน และตลำดโลก โดยเฉพำะในตลำด

โลกทีม่อีตัรำกำรเตบิโตของกำรส่งออก และกำรน�ำเข้ำในปี 2553 ค่อนข้ำงสงู ซึง่ประเทศคูค้่ำท่ี

ส�ำคญัคอื มำเลเซยี อินโดนเีซีย เวยีดนำม สงิคโปร์ ญีปุ่่น สหรฐัอเมรกิำ และจนี แต่ไทยยงั

คงมคีวำมได้เปรยีบในด้ำนดุลกำรค้ำเป็นอนัดับต้นๆ ในตลำดโลก และเป็นอันดบัท่ี 4 ในอำเซยีน 

รวมทัง้ยงัมีแนวโน้มทีจ่ะเพิม่ข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง โดยพจิำรณำได้จำกอตัรำกำรเตบิโตโดยเฉลีย่ 10 

ปีย้อนหลงั โดยเฉพำะในปี 2553 ซ่ึงมอีตัรำกำรเตบิโตค่อนข้ำงสงู นอกจำกนัน้ไทยยงัมคีวำม

ได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ (RCA) เมือ่ดูจำกมลูค่ำกำรส่งออกไปยงัตลำดโลกสงูเป็นอนัดบัที ่1 

คอื 5.469 และมสีดัส่วนจ�ำนวนวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) เกนิร้อยละ 50.00

โดยจำกวเิครำะห์ห่วงโซ่มลูค่ำของอตุสำหกรรมผลติภณัฑ์ยำง พบว่ำ ประเทศไทยมคีวำม

ครบวงจรในรปูแบบของควำมสมบูรณ์ของวัตถดิุบ และศักยภำพของผูป้ระกอบกำร ตัง้แต่ต้นน�ำ้ 

กลำงน�ำ้ และปลำยน�ำ้ เนือ่งจำกมผีูป้ระกอบกำรทีเ่ป็นบริษทัผูผ้ลติยำงรถยนต์รำยใหญ่ของโลก

หลำยรำยตัง้ฐำนกำรผลติอยู่ในประเทศไทย อย่ำงไรกต็ำม หำกพจิำรณำเฉพำะผูป้ระกอบกำร

ทีเ่ป็นวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ซ่ึงคดิเป็นสดัส่วนผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่ใน

อตุสำหกรรมผลติภณัฑ์ยำง จะพบว่ำผูป้ระกอบกำร SMEs ยงัขำดศกัยภำพในกำรแข่งขนั เมือ่

เปรียบเทียบกับผู้ประกอบกำรที่เป็นบริษัทระหว่ำงประเทศขนำดใหญ่ ท่ีเข้ำมำตั้งอยู่ใน

ดชันี มลูค่า

มูลค่ำกำรส่งออกในอำเซยีน

สดัส่วนมลูค่ำกำรส่งออกในอำเซยีนต่อผลติภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศ

ดลุกำรค้ำในอำเซยีน

มูลค่ำกำรค้ำในอำเซยีน

ดชันคีวำมได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ (RCA Index)

อตัรำกำรใช้ก�ำลงักำรผลติ

จ�ำนวนวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม

48,680.68 ล้ำนบำท

ร้อยละ 1.20

43,705.07 ล้ำนบำท

53,656.26 ล้ำนบำท

5.469

70.45

ร้อยละ 75
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ประเทศไทย และระดับกำรแข่งขันในเวทีโลก เนื่องจำกข้อจ�ำกัดของผู้ประกอบกำร SMEs  

ในอุตสำหกรรมผลติภณัฑ์ยำงในด้ำนของเงนิทนุ กำรพฒันำเทคโนโลย ีและนวตักรรมในด้ำน

ของผลติภณัฑ์ กำรขำดศักยภำพในกำรแปรรูป เพิม่มูลค่ำผลติภัณฑ์ยำง คณุภำพของผลติภัณฑ์

ยำงจำกประเทศไทยยงัต้องได้รับกำรพฒันำ เพือ่ให้มคีวำมได้เปรยีบในกำรแข่งขนัในระดบัโลก 

กำรขำดกำรยอมรบัของตรำสนิค้ำผลติภณัฑ์ยำงจำกประเทศไทย เนือ่งด้วยประเทศไทยยงัไม่มี

ตรำสนิค้ำผลติภณัฑ์ยำงที่โด่งดังในระดบัโลก รวมถงึปัญหำด้ำนเสถยีรภำพของรำคำวตัถดุบิที่

มีควำมผนัผวนมำกในช่วงหลำยปีทีผ่่ำนมำ

หำกพิจำรณำด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศในอตุสำหกรรมยำงพำรำ และผลติภณัฑ์ยำง

พบว่ำประเทศไทยมีกำรส่งออกไปยังประเทศคู่ค้ำส�ำคัญทั่วโลก อำทิ สหรัฐอเมริกำ ซึ่งมี 

กำรส่งออกผลติภณัฑ์ยำง ยำงแผ่นรมควัน และยำงแท่ง ประเทศจนีมกีำรส่งออกผลติภัณฑ์ยำง 

ยำงแผ่นรมควัน ยำงแท่ง และยำงคอมปำว ประเทศญี่ปุ ่นมีกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ยำง 

และยำงแผ่นรมควนั และยำงแท่ง ประเทศมำเลเซียมกีำรส่งออกน�ำ้ยำงข้นส�ำหรบัอตุสำหกรรม 

ถุงมอืยำง และอุปกรณ์กำรแพทย์ และประเทศเวียดนำมมกีำรส่งออกผลติภณัฑ์ยำง

ในส่วนของผลกระทบ สำมำรถสรุปผลกระทบเชงิบวก และเชงิลบ จำกกำรรวมตวัเป็น

ประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน (AEC) ได้ดงัตำรำงที ่6.6 ต่อไปนี้



ผ
ลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC

)
ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญ

ต่อระบบเศรษฐกิจไทย (H
igh-Im

pact Sectors) 6 สาขา
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ตำรำงที ่6.6 ผลกระทบของ AEC ต่อกลุ่มอตุสำหกรรมผลิตภณัฑ์ยำง

ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ

- ผลิตภัณฑ์น�้ำยำงสดมีโอกำสเสียคุณภำพได้ง่ำย จึงต้องมีกำร
แปรรูปในระยะเวลำที่รวดเร็วในพื้นที่ปลูกยำงพำรำ จึงไม่ค่อยมีกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ ท�ำให้ได้รับผลกระทบจำกกรอบ AEC ค่อนข้ำงจ�ำกัด

- ผลิตภัณฑ์ยำงแปรรูปขั้นต้นจ�ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำ
คุณภำพเพื่อสอดคล้องกับมำตรฐำนร่วมกันในกำรยอมรับ (MRA) ของ
อำเซียน

- ผูป้ระกอบกำรบำงกลุม่ในอตุสำหกรรมผลติภณัฑ์ยำงอำจเผชญิ
กบักำรแข่งขนัทีม่ำกขึน้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ถงุมอืยำง ซึง่มคีูแ่ข่งส�ำคญั
คือประเทศมำเลเซีย อีกทั้งยังพบปัญหำกำรใช้สิทธิตำมกรอบ AEC ว่ำ
ด้วยกฎว่ำด้วยแหล่งก�ำเนิดสินค้ำ (ROO) ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม (SMEs) จ�ำเป็นต้องพฒันำทกัษะควำมรูค้วำมเข้ำใจ
ในกำรขอรับสิทธิพิเศษทำงภำษีภำยใต้ Form D  

- ผู้ประกอบกำร SMEs ในประเทศไทยยังค่อนข้ำงขำดแคลน
ทักษะควำมรู้ เพื่อได้รับประโยชน์จำกสิทธิพิเศษทำงภำษี ท�ำให้อำจ 
เสียเปรียบผู้ประกอบกำรจำกประเทศสมำชิกอำเซียนอื่นๆ ที่มีทักษะ
ควำมรู้ด้ำนกำรใช้สิทธิพิเศษมำกกว่ำ

- ปัจจบุนักรอบ AEC ไม่ครอบคลมุแรงงำนในอตุสำหกรรมต้นน�ำ้ 
อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำในปัจจุบันมีกำรใช้แรงงำนต่ำงด้ำวสัญชำติพม่ำ  
ลำว และกมัพูชำในสวนยำงพำรำเป็นจ�ำนวนมำก ดังนัน้ หำกมกีำรขยำย
กรอบควำมร่วมมอืให้ครอบคลุมแรงงำนกรดียำง สำมำรถส่งผลกระทบ
เชิงบวกในกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนกรีดยำงและส่งเสริม
กำรพัฒนำทักษะแรงงำนกรีดยำงในสวนยำงพำรำ

- ผลิตภณัฑ์ยำงแปรรปูขัน้ต้นสำมำรถส่งออกไปยงัตลำดอำเซยีน
ได้ในปริมำณที่มำกขึ้น เนื่องจำกประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้เปรียบ
ด้ำนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำงแปรรูปขั้นต้น

- จำกควำมได ้เปรียบของอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำงใน
ประเทศไทย AEC สำมำรถส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ยำงจำกประเทศไทยมี
ศกัยภำพเพิ่มมำกขึน้ในกำรขยำยตลำดไปในประเทศอำเซยีน เนือ่งจำก
สิทธิพิเศษทำงภำษี อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์ยำง
ในประเทศอำเซยีนค่อนข้ำงน้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศคูค่้ำส�ำคญั 
เช่น จีน สหรัฐอเมริกำ หรือ ญี่ปุ่น

อุตสาหกรรม
ต้นน�้า 

อุตสาหกรรม
กลางน�้า 

อุตสาหกรรม
ปลายน�้า
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ข้อเสนอแนะกลุม่อตุสาหกรรมผลติภณัฑ์ยาง

- รักษำเสถียรภำพของรำคำวัตถุดิบ และปริมำณของอุปทำน โดยกำรบริหำรจัดกำรปริมำณ 

 น�ำ้ยำงสด ร่วมกับประเทศผูผ้ลติทีส่�ำคัญอืน่ๆ อำท ิ อนิโดนเีซีย มำเลเซีย รวมถงึประเทศ 

 ผู้ผลิตใหม่ๆ เช่น เวยีดนำม ลำว เป็นต้น

- พฒันำห้องปฏบิติักำรทดสอบมำตรฐำนทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบันำนำชำต ิ เพือ่ทดสอบ และ 

 รบัประกนัคณุภำพของผลิตภัณฑ์ยำงแปรรปูข้ันต้น รวมถงึพฒันำระบบกำรแปรรูปผลติภณัฑ์ 

 ยำงแปรรูปข้ันต้นอย่ำงครบวงจร เพือ่ยกระดับคุณภำพของผลติภณัฑ์ยำงแปรรปูขัน้ต้นของ 

 ประเทศไทย ให้ทัดเทยีมคุณภำพของยำงแปรรปูขัน้ต้นจำกประเทศคูแ่ข่งส�ำคญั เช่น มำเลเซยี

- พฒันำนวตักรรม และพฒันำศักยภำพในกำรแข่งขัน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในกลุม่ผูป้ระกอบกำร  

 SMEs โดยอำศัยควำมได้เปรียบจำกกำรที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงท่ีส�ำคัญแห่งหนึ่ง 

 ของโลกในอุตสำหกรรมผลติภัณฑ์ยำง

ภำพที ่6.4 หุน้ส่วนทำงกลยทุธ์กบัต่ำงประเทศของกลุ่มอตุสำหกรรมผลติภณัฑ์ยำง

สวนยางพารา:
ผลิตน้ำยางสด

อุตสาหกรรมการแปรรูป
ยางพาราเบ้ืองตน

อุตสาหกรรมยางที่ผลิต
จากน้ำยางขนและ
อุตสาหกรรมยาง
ที่ผลิตจากยางแหง

สิงคโปร� ญ่ีปุ�น
(มีบทบาทในการราคาตลาดของยาง)

กัมพูชา ลาว พม�า
(มีการนำเข�าแรงงาน)

ญ่ีปุ�น เกาหลีใต�
(ผลิตภัณฑ�ยาง ยางแผ�นรมควัน ยางแท�ง)

อินโดน�เซีย มาเลเซีย
(ยางแปรรูปข้ันต�น)

ญ่ีปุ�น (ผลิตภัณฑ�ยาง ยางแผ�นรมควัน ยางแท�ง)
จีน (ผลิตภัณฑ�ยาง ยางแผ�นรมควัน

ยางแท�ง ยางคอมปาว)
ฮ�องกง (ผลิตภัณฑ�)
มาเลเซีย (น้ำยางข�น)

เวียดนาม (ผลิตภัณฑ�ยาง)



ผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย (High-Impact Sectors) 6 สาขา
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6.4  กลุม่อตุสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ และผลติภณัฑ์พลาสตกิ
 

อุตสำหกรรมพลำสติกเป็นอตุสำหกรรมหน่ึงทีม่คีวำมส�ำคญัต่อเศรษฐกจิไทย เนือ่งจำก

เป็นอตุสำหกรรมทีส่ำมำรถสร้ำงรำยได้มลูค่ำกว่ำ 2.2 แสนล้ำนบำท และยงัมคีวำมเกีย่วข้อง

กบัผูป้ระกอบกำรจ�ำนวนมำก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นธุรกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม ตลอดจนมจี�ำนวน

โรงงำนในอุตสำหกรรมนีก้ว่ำ 3,000 โรงงำนทัว่ประเทศ มกีำรจ้ำงแรงงำนกว่ำ 350,000 คน 

(สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย) นอกจำกนี้อุตสำหกรรมพลำสติกยังมีบทบำทส�ำคัญใน

กำรน�ำรำยได้จำกต่ำงประเทศเข้ำมำในประเทศไทย

นอกจำกควำมส�ำคญัในกำรส่งออก และน�ำเข้ำแล้วนัน้ อตุสำหกรรมพลำสตกิยงัเป็น

อุตสำหกรรมที่เชื่อมโยงระหว่ำงอุตสำหกรรมปิโตรเคมีซ่ึงป้อนวัตถุดิบให้กับกำรผลิตเม็ด

พลำสติก โดยน�ำมำผลิตต่อเป็นผลิตภัณฑ์พลำสติกรูปแบบต่ำงๆ และอุตสำหกรรมต่อเน่ือง

นำนำประเภทที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์พลำสติกเป็นวัตถุดิบกึ่งส�ำเร็จรูป หรือเป็นส่วนประกอบใน 

กำรผลิต อำท ิอุตสำหกรรมยำนยนต์ และชิน้ส่วนยำนยนต์ อตุสำหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้ำ และ

อิเล็กทรอนิกส์ อุตสำหกรรมวัสดุก่อสร้ำง อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสำหกรรมอำหำร 

อุตสำหกรรมเครื่องใช้ส�ำนักงำน อุตสำหกรรมเครื่องใช้ในครัวเรือน อุตสำหกรรมของเล่น 

อตุสำหกรรมเครือ่งกฬีำ อุตสำหกรรมเคร่ืองแต่งกำย และอตุสำหกรรมรองเท้ำ เป็นต้น ดงันัน้ 

นอกจำกกำรเป็นอตุสำหกรรมทีผ่ลติข้ันสดุท้ำยเพือ่ผูบ้ริโภคโดยตรงแล้ว อตุสำหกรรมพลำสตกิ

ยังมีบทบำทอย่ำงมำกในกำรสนบัสนนุกำรผลติให้กบัอตุสำหกรรมต่ำงๆ เหล่ำนี้

ดชันชีีว้ดัควำมส�ำคญัของอตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์ และผลติภณัฑ์พลำสตกิ สำมำรถ 

สรปุได้ ดงันี้
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จดุเด่นของอตุสาหกรรมบรรจภัุณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลาสตกิในภาคการผลติของ SMEs ไทย

1. เป็นอตุสำหกรรมทีส่�ำคัญส�ำหรับเศรษฐกจิไทยทัง้ในเชงิมลูค่ำทำงเศรษฐกจิ เพือ่กำร

บริโภคภำยในประเทศ และเพื่อกำรส่งออก และในเชิงควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศ 

เนือ่งจำกผลผลติของอตุสำหกรรมนีเ้ป็นทัง้ผลติภณัฑ์ส�ำเรจ็รปู เพือ่ผูบ้รโิภคโดยตรง และเป็น 

ช้ินส่วน หรอืส่วนประกอบในกำรผลติให้กบัอตุสำหกรรมหลำกหลำยประเภท

2. อตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์ และผลติภณัฑ์พลำสตกิ เป็นอุตสำหกรรมเชือ่มต่อระหว่ำง

อุตสำหกรรมเม็ดพลำสติก ซึ่งเป็นอุตสำหกรรมต้นน�้ำที่แข็งแกร่งของไทยกับอุตสำหกรรม 

ปลำยน�ำ้ของไทยทีม่ศัีกยภำพในกำรแข่งขนัสงู เช่น อตุสำหกรรมอำหำร อตุสำหกรรมชิน้ส่วน

รถยนต์ และอตุสำหกรรมช้ินส่วนอเิลก็ทรอนิกส์ เป็นต้น ดงันัน้จงึมคีวำมได้เปรยีบ และมโีอกำส

ที่จะสำมำรถพัฒนำเป็นผู้น�ำอุตสำหกรรมในภูมิภำคนี้ได้เช่นเดียวกับอุตสำหกรรมต้นน�้ำ 

และปลำยน�ำ้

3. อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลำสติก เป็นอุตสำหกรรมที่สร้ำงอำชีพ

และมผีลกระทบต่อแรงงำนเป็นจ�ำนวนมำก เน่ืองจำกเป็นอตุสำหกรรมท่ีพ่ึงพำแรงงำนเป็นหลกั 

(Labor-Intensive Industry) และผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบกำรรำยย่อย

ตำรำงที ่6.7 สรปุค่ำดัชนหีลักมลูค่ำเฉล่ียปี พ.ศ. 2544-2553 ของกลุม่อตุสำหกรรมบรรจุภณัฑ์ 

  และผลติภณัฑ์พลำสตกิ

ดชันี มลูค่า

มลูค่ำกำรส่งออกในอำเซยีน

สดัส่วนมลูค่ำกำรส่งออกในอำเซยีนต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศ

ดลุกำรค้ำในอำเซยีน

มลูค่ำกำรค้ำในอำเซยีน

ดชันคีวำมได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ (RCA Index)

อตัรำกำรใช้ก�ำลงักำรผลิต

จ�ำนวนวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม

สดัส่วนจ�ำนวนแรงงำนในภำค SMEs

46,549.80 ล้ำนบำท

ร้อยละ 1.17

15,454.19 ล้ำนบำท

77,645.41 ล้ำนบำท

1.365

65.40

ร้อยละ 70

ร้อยละ 51



ผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย (High-Impact Sectors) 6 สาขา
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จำกข้อมลูในตำรำงข้ำงต้นจะเหน็ได้ว่ำ กลุม่อตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์ และผลติภณัฑ์

พลำสตกิเป็นกลุม่อุตสำหกรรมทีม่ผีลกระทบต่อภำพรวมของเศรษฐกจิไทยทัง้ในตลำดอำเซยีน

และในตลำดโลก โดยสำมำรถพจิำรณำได้จำกมลูค่ำกำรส่งออก และน�ำเข้ำ ซึง่มอีตัรำกำรเตบิโต

อย่ำงต่อเนือ่งตลอด 10 ปีทีผ่่ำนมำ ท�ำให้มลูค่ำกำรค้ำมอีตัรำกำรเตบิโตท่ีเพ่ิมขึน้ โดยเฉพำะใน

ปี 2553 ทีอั่ตรำกำรเตบิโตของมลูค่ำกำรค้ำกลบัขึน้มำเป็นบวก หลงัจำกที่ในปี 2552 อตัรำกำร

เติบโตของมลูค่ำกำรค้ำเป็นลบ อย่ำงไรกต็ำมไทยยงัคงมคีวำมได้เปรยีบในด้ำนดลุกำรค้ำ ถงึ

แม้จะมสีญัญำณกำรเตบิโตทีล่ดลงกต็ำม นอกจำกน้ัน ไทยยงัมคีวำมได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ 

(RCA) เมือ่พิจำรณำจำกมลูค่ำกำรส่งออกไปยงัตลำดโลกซ่ึงสงูเป็นอนัดบัที ่4 และมผีลกระทบ

ต่อผูป้ระกอบกำร SMEs ค่อนข้ำงมำกเช่นกนั จำกสดัส่วนจ�ำนวนวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำด

ย่อม (SMEs) ต่อจ�ำนวนผูป้ระกอบกำรทัง้หมดเท่ำกบัร้อยละ 70 และสดัส่วนจ�ำนวนแรงงำนใน

ภำค SMEs เท่ำกบัร้อยละ 51 หรือ 46,443 คน

ส�ำหรับโครงสร้ำงของอุตสำหกรรมพลำสติก สำมำรถแบ่งได้เป็นอุตสำหกรรมต้นน�้ำ 

กลำงน�้ำ และปลำยน�้ำ ซึ่งอุตสำหกรรมต้นน�้ำที่ส�ำคัญ คือ อุตสำหกรรมปิโตรเคมี หรือ

อุตสำหกรรมเม็ดพลำสติกที่มีผลผลิตเป็นเม็ดพลำสติกและพลำสติกขั้นปฐมชนิดต่ำงๆ เช่น  

โพลีเอทีลีน โพลีไพรไพลีน โพลีไวนิล-คลอไรด์ เป็นต้น ซึ่งประเทศผู้ผลิตที่ส�ำคัญ ได้แก่ 

สหรฐัอเมรกิำ เบลเยีย่ม เยอรมน ี และเกำหลีใต้ เป็นต้น และผูบ้รโิภคทีส่�ำคญั ได้แก่ จนี 

เยอรมน ีและสหรฐัอเมรกิำ เป็นต้น นอกจำกน้ี อตุสำหกรรมต้นน�ำ้อ่ืนๆ ท่ีเกีย่วข้องกบักำรผลติ

บรรจภุณัฑ์ และผลติภณัฑ์พลำสติก คือ อตุสำหกรรมเคร่ืองจกัรกล อตุสำหกรรมแม่พมิพ์ และ

อตุสำหกรรมสำรประกอบ (Compound)

ส่วนอุตสำหกรรมกลำงน�้ำ คือ อุตสำหกรรมที่น�ำเม็ดพลำสติกมำผ่ำนกระบวนกำร

แปรรูปต่ำงๆ (Converter) เพื่อผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลำสติกประเภทต่ำงๆ 

นอกจำกผลผลติบำงประเภทในอตุสำหกรรมน้ีจะถกูจ�ำหน่ำยให้ผู้บรโิภคแล้วนัน้ ผลผลติบำงส่วน

จะถูกน�ำไปใช้ในอุตสำหกรรมปลำยน�้ำต่ำงๆ ดังที่ได้อธิบำยไว้ในเบื้องต้น และยังสำมำรถ 

น�ำกลบัมำใช้เป็นวตัถดุบิในอตุสำหกรรมรีไซเคิลได้อกีด้วย โดยผูผ้ลติและผูบ้รโิภคท่ีส�ำคญั ได้แก่ 

สหรฐัอเมรกิำ ญีปุ่น่ และเยอรมน ีเป็นต้น

ส�ำหรบัผลกระทบท้ังด้ำนบวกและด้ำนลบของ AEC ทีม่ต่ีอธรุกจิขนำดกลำงและขนำด

ย่อมในอตุสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ และผลติภณัฑ์พลำสติกของไทย สำมำรถสรปุผล และน�ำเสนอ

ข้อเสนอแนะ ตำมห่วงโซ่คณุค่ำของอตุสำหกรรมนี้ได้ ดังตำรำงที ่6.8 ต่อไปนี้
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์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

ตำรำงที ่6.8 ผลกระทบของ AEC ต่อกลุ่มอตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์และผลติภณัฑ์พลำสตกิ

ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ

- ไทยจะขำดแคลนแรงงำนฝีมือ และบุคลำกร เช่น วิศวกรเคมี
และผู้เชี่ยวชำญในด้ำนกำรวิจัย และพัฒนำ เนื่องจำกแรงงำนเหล่ำนี้
อำจย้ำยไปท�ำงำนในประเทศอืน่ทีม่คี่ำตอบแทน และสวสัดกิำรทีส่งูกว่ำ

- แรงงำนฝีมือ และบุคลำกรไทย เช่น ช่ำงคุมเครื่องจักร ช่ำงขึ้น
รูปพลำสติก เป็นต้น จะย้ำยไปท�ำงำนในประเทศอื่นที่ให้ค่ำตอบแทนที่
สูงกว่ำ

- ผูป้ระกอบกำรสำมำรถเข้ำถงึแหล่งวตัถดุบิรำคำถกูจำกประเทศ
อำเซียนได้มำกขึ้น หรือผ่ำนอำเซียน + 3 อำเซียน + 6 หรืออำเซียน-
สหภำพยุโรป เช่น เม็ดพลำสติก เครื่องจักร และสำรประกอบ เป็นต้น

- ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงบริกำรด้ำนกำรวิจัย และพัฒนำ 
ต่ำงๆ ที่จ�ำเป็นได้ง่ำยและมำกขึ้น ทั้งจำกประเทศในกลุ่มอำเซียน 
อำเซียน + 3 อำเซียน + 6 หรือ อำเซียน-สหภำพยุโรป

- ผู้ประกอบกำรซึ่งน�ำโดยบริษัทขนำดกลำง และใหญ่ของไทย
สำมำรถเข้ำไปลงทุนในประเทศในกลุ่มอำเซียนที่มีค่ำแรงต�่ำมำกขึ้น 
เช่น ประเทศในกลุ่ม CLMV เพื่อกำรลงทนุตั้งโรงงำนผลติเมด็พลำสตกิ

- ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงแรงงำนที่มีต้นทุนต�่ำกว่ำจำก
ประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น พม่ำ ลำว เวียดนำม และกัมพูชำ เป็นต้น

- ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงด้ำนกำรเงิน บริกำร
กำรให้ค�ำปรึกษำ และบริกำรด้ำนกำรวิจัย และพัฒนำต่ำงๆ ที่จ�ำเป็นได้
ง่ำย และมำกขึ้น 

- ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำไปลงทุนในประเทศกลุ่มอำเซียน 
มำกขึ้น เช่น ประเทศในกลุ่ม CLMV เพื่อใช้เป็นฐำนขยำยกำรผลิต 
บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลำสติก

- ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงแรงงำนที่มีต้นทุนต�่ำกว่ำจำก
ประเทศเพื่อนบ้ำน

- ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนจำกนักลงทุนต่ำง
ชำติได้มำกขึ้น

อุตสาหกรรม
ต้นน�้า 

อุตสาหกรรม
กลางน�้า 
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ตำรำงที ่6.8 (ต่อ) ผลกระทบของ AEC ต่อกลุ่มอตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์และผลติภณัฑ์พลำสตกิ

ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ

- กำรส่งออกผลิตภณัฑ์พลำสติก และผลิตภณัฑ์จำกอตุสำหกรรม
เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย เช่น ผลิตภัณฑ์อำหำร และผลิตภัณฑ ์
ชิ้นส่วนยำนยนต์ จะขยำยตัวมำกขึ้น ทั้งในกลุ่มประเทศอำเซียน และ
ประเทศนอกกลุ่มอำเซียน ซึ่งเป็นผลจำกควำมร่วมมือและข้อตกลง
ต่ำงๆ เช่น อำเซียน + 3 อำเซียน + 6 หรือ อำเซียน-สหภำพยุโรป

- ผู้ประกอบกำรจะสำมำรถเข้ำถงึบรกิำรทำงด้ำนกำรตลำดต่ำงๆ 
ที่จ�ำเป็นได้ง่ำย และมำกขึ้น 

- ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำไปลงทุนในประเทศกลุ่มอำเซียนได้
มำกขึ้น โดยเฉพำะประเทศในกลุ่ม CLMV โดยกำรร่วมลงทุนกับ 
ผู้ประกอบกำรในประเทศนั้นๆ

- ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงแรงงำนที่มีต้นทุนต�่ำกว่ำจำก
ประเทศเพื่อนบ้ำน

- ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ำยขึ้น

- ผูป้ระกอบกำรจะเสยีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดให้กบัสนิค้ำรำคำถกู 
และสินค้ำที่ด้อยคุณภำพจำกประเทศอื่นๆ

- สินค้ำในอุตสำหกรรมเกี่ยวเนื่องจำกประเทศอำเซียน +3 
อำเซยีน + 6 และอำเซยีน-สหภำพยโุรป จะเข้ำมำแย่งส่วนแบ่งทำงกำร
ตลำดในอำเซียน 

- แรงงำนฝีมือและบุคลำกรไทย เช่น วิศวกร เป็นต้น จะย้ำยไป
ท�ำงำนในประเทศอื่นที่ให้ค่ำตอบแทนที่สูงกว่ำ

อุตสาหกรรม
ปลายน�้า

- รัฐบำลควรสนับสนุนให้มีกำรหำแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภำพและรำคำถูกจำกแหล่งใหม่ในกลุ่มประเทศอำเซียน รวมทั้งกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 
เพื่อกำรเข้ำถึงแหล่งวัตถุดิบในกำรผลิตเม็ดพลำสติก

- รัฐบำลเร่งแก้ไขปัญหำในกำรน�ำเข้ำวัตถุดิบที่มีรำคำสูง เช่น เม็ดพลำสติก เครื่องจักร และสำรประกอบ จำกประเทศอำเซียน อำเซียน + 3 อำเซียน + 6 และ
อำเซียน-สหภำพยุโรป

- รัฐบำลควรสนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศอำเซียนและประเทศอื่นๆ นอกอำเซียน เช่น อำเซียน + 3 อำเซียน + 6 และ อำเซียน-สหภำพยุโรป 
ในกำรวจิยั พฒันำ กำรปรับปรงุคุณภำพ และกำรผลิตบรรจภุณัฑ์และผลติภณัฑ์พลำสตกิ กำรเคลือ่นย้ำยแรงงำนที่จ�ำเป็น กำรแลกเปลีย่นเทคโนโลยแีละองค์ควำมรู้ต่ำงๆ

ข้อเสนอแนะกลุ่มอุตสำหกรรมเครื่องจักรกล
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ภำพที ่6.5 หุน้ส่วนทำงกลยุทธ์กบัต่ำงประเทศของกลุ่มอตุสำหกรรมบรรจุภณัฑ์และผลติภณัฑ์พลำสตกิ

6.5  กลุม่อตุสาหกรรมสิง่ทอ และเครื่องนุง่ห่ม
 

อุตสำหกรรมสิง่ทอ และเคร่ืองนุง่ห่มไทย เป็นอตุสำหกรรมทีท่�ำรำยได้เข้ำประเทศเป็น

อันดับต้นๆ และเป็นอุตสำหกรรมที่มีกำรพัฒนำกำรผลิต เพ่ือกำรส่งออกมำเป็นระยะเวลำ

มำกกว่ำ 50 ปี โดยกระบวนกำรผลติสำมำรถแบ่งออกเป็นอตุสำหกรรมต้นน�ำ้ (อตุสำหกรรม

เส้นใยและปั่นด้ำย) อุตสำหกรรมกลำงน�้ำ (อุตสำหกรรมผ้ำผืน พิมพ์ และฟอกย้อม) และ

อุตสำหกรรมปลำยน�้ำ (อุตสำหกรรมเสื้อผ้ำ / เครื่องนุ่งห่ม) ทั้งนี้ผู้ประกอบกำรในแต่ละ

กระบวนกำรผลติได้มกีำรรวมตัวเป็นสมำคมต่ำงๆ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันำอตุสำหกรรม

สิง่ทอ และเครือ่งนุง่ห่ม ให้มศัีกยภำพในกำรแข่งขันในตลำดโลก นอกจำกนี ้ยงัได้มกีำรร่วมมอื

ทำงด้ำนนโยบำยกำรค้ำในระดับอำเซียน คือ สหพนัธ์อตุสำหกรรมสิง่ทอแห่งอำเซยีน (ASEAN 

Federation of Textile Industry: AFTEX) โดยมโีครงกำรส�ำคญัคอื โครงกำร ACE และโครงกำร 

SAFSA

เม็ดพลาสติก
เครื�องจักรและแมพิมพ

สารประกอบ R&R

บรรจุภัณฑ
และผลิตภัณฑพลาสติก

อุตสาหกรรมปลายน้ำ
ที่เกี่ยวเนื�อง

และอุตสาหกรรมรีไซเคิล

ไทย
ญ่ีปุ�น

เยอรมน�
สหภาพยุโรป

ไทย
ญ่ีปุ�น

ไทย ญ่ีปุ�น จีน
และประเทศ
อาเซียน

Thailand: สถาบันพลาสติก สถาบันการเงิน
ภาครัฐ เช�น สสว. ภาคเอกชน เช�น
สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
สภาอุตสาหกรรม SMI สภาหอการค�าไทย
Japan: Japan Plastic Industry Association

Thailand: สถาบันป�โตรเคมี สถาบันพลาสติก
ชีวภาพ สถานศึกษาต�างๆ อุตสาหกรรม
ป�โตรเคมีไทย
Japan: Sumitomo Chemicals, Mitsubishi
Chemicals
Germany: Windmoeller & Hoelscher
Corporation
Europe: PlasticEurope (The Association of
Plastics Manufacturers)

Thailand: ผู�ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม
ปลายน้ำท่ีเก่ียวข�อง
Japan: JETRO, Japan Plastics Industry
Association; Hayashi Telempu 
China: Sinochem
Singapore: PaC Component Pte. Ltd.
ASEAN: Government’s trade center in
each country



ผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย (High-Impact Sectors) 6 สาขา
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จุดเด่นของอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม ในภาคการผลิตของ SMEs ไทย

1. อุตสำหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม เป็นอุตสำหกรรมที่มีควำมส�ำคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่ำงมำก โดยคิดเป็นสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมในภำค

อตุสำหกรรมสงูถงึร้อยละ 34.15

2. อุตสำหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มไทย มีบทบำทต่อกำรจ้ำงงำนของประเทศ

เน่ืองจำกเป็นอุตสำหกรรมที่ใช้แรงงำนในกำรผลติอย่ำงเข้มข้น (Labor Intensive) รวมถงึเป็น

อตุสำหกรรมกำรผลติเพ่ือกำรส่งออก  สำมำรถท�ำรำยได้เข้ำปีละมำกกว่ำสองแสนล้ำนบำท

3. อุตสำหกรรมสิง่ทอ และเครือ่งนุง่ห่มไทย เป็นอตุสำหกรรมท่ีมกีำรพัฒนำจำกขัน้ตอน

กำรผลิตเพื่อทดแทนน�ำเข้ำสู่กำรผลิตเพื่อส่งออก จึงมีกระบวนกำรผลิตที่ครบวงจรตั้งแต่

อตุสำหกรรมต้นน�ำ้  อุตสำหกรรมกลำงน�ำ้ และอตุสำหกรรมปลำยน�ำ้

4. ทกัษะและฝีมอืแรงงำนด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ รวมทัง้คุณภำพของสนิค้ำในอุตสำหกรรม

ส่ิงทอ และเครือ่งนุง่ห่ม เป็นทีย่อมรับในระดับโลก

5. กำรรวมกลุม่ของผูป้ระกอบกำรตัง้แต่ต้นน�ำ้ กลำงน�ำ้ และปลำยน�ำ้  มกีำรรวมกลุม่กัน

เป็นสมำคมอย่ำงเข้มแขง็

6. มีกำรจัดตัง้สหพนัธ์อตุสำหกรรมสิง่ทอแห่งอำเซียน (ASEAN Federation of Textile 

Industry: AFTEX) เป็นกำรรวมตัวกนัของสมำคมด้ำนสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่มใน 10 ประเทศ

สมำชกิของอำเซยีน

ตำรำงที ่6.9 สรปุมลูค่ำดัชนต่ีำงๆ ของกลุ่มอตุสำหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุง่ห่มโดยเฉลีย่ ปี 2544 - 2553

ดชันี มลูค่า

มูลค่ำกำรส่งออกในอำเซยีน

สดัส่วนมลูค่ำกำรส่งออกในอำเซยีนต่อผลติภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศ

ดลุกำรค้ำในอำเซยีน

มูลค่ำกำรค้ำในอำเซยีน

ดชันคีวำมได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ (RCA Index)

จ�ำนวนวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม

สดัส่วนจ�ำนวนแรงงำนในภำค SMEs

28,766.15 ล้ำนบำท

ร้อยละ 0.73

20,365.72 ล้ำนบำท

37,166.58 ล้ำนบำท

1.155

115,002 (ร้อยละ 99)

ร้อยละ 63
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จำกข้อมลูในตำรำงข้ำงต้นจะเหน็ได้ว่ำ กลุม่อตุสำหกรรมสิง่ทอ และเครือ่งนุง่ห่ม เป็น

อีกหนึ่งกลุ่มอุตสำหกรรมที่มีผลกระทบต่อภำพรวมของเศรษฐกิจไทยเป็นอย่ำงมำกทั้งกำร 

ส่งออกและน�ำเข้ำ แม้ว่ำในปี 2553 ไทยจะมีกำรน�ำเข้ำเพิ่มมำกขึ้นทั้งในตลำดอำเซียนและ 

ตลำดโลก แต่ไทยยงัคงมคีวำมได้เปรียบดุลกำรค้ำเป็นอนัดบัที ่5 ในตลำดอำเซยีน และได้เปรยีบ

ดุลกำรค้ำในตลำดโลกเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่ำจะเป็นในอัตรำท่ีลดลงในปี 2553 ก็ตำม แต่ 

สภำพตลำดของกลุ่มอุตสำหกรรมน้ีมีควำมผันผวนค่อนข้ำงมำก หำกพิจำรณำจำกมูลค่ำ

ดลุกำรค้ำในช่วง 10 ปีทีผ่่ำนมำ นอกจำกนัน้ไทยยงัมคีวำมได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ (RCA) 

เมือ่พิจำรณำจำกมลูค่ำกำรส่งออกไปยงัตลำดโลกซึง่สงูเป็นอนัดบัท่ี 8 และยงัมผีลกระทบต่อ 

ผูป้ระกอบกำร SMEs อย่ำงมำก โดยพจิำรณำได้จำกจ�ำนวนวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม 

(SMEs) และสดัส่วนจ�ำนวนแรงงำนในภำค SMEs ทีอ่ยู่ในอนัดบัที ่1 และ 3 ตำมล�ำดบั

เมื่อพิจำรณำห่วงโซ่คุณค่ำร่วมกับหุ้นส่วนทำงกลยุทธ์ในกลุ่มประเทศอำเซียน พบว่ำ   

อตุสำหกรรมต้นน�ำ้ ประเทศอนิโดนีเซียมศัีกยภำพกำรแข่งขนักำรส่งออกในตลำดโลกมำกทีส่ดุ  

อตุสำหกรรมกลำงน�ำ้ ประเทศไทยมศัีกยภำพกำรแข่งขันกำรส่งออกในตลำดโลก และมที�ำเลท่ี

ตัง้ใกล้กบัหลำยประเทศสมำชกิอำเซียน อตุสำหกรรมปลำยน�ำ้ ประเทศลำว เวยีดนำม และ

กัมพูชำ มีศักยภำพกำรแข่งขันกำรส่งออกในตลำดโลกเหนือกว่ำประเทศสมำชิกอื่น ส�ำหรับ

ผลกระทบของ AEC ตำมห่วงโซ่คุณค่ำและข้อเสนอแนะ สำมำรถสรุปได้ดังตำรำงที่ 6.10  

ต่อไปนี้



ผ
ลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC

)
ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญ

ต่อระบบเศรษฐกิจไทย (H
igh-Im

pact Sectors) 6 สาขา
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ตำรำงที ่6.10 ผลกระทบของ AEC ต่อกลุ่มอตุสำหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุง่ห่ม

ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ

- ผู้ประกอบกำรต้องเผชญิกบัควำมเสีย่งด้ำนอตัรำแลกเปลีย่นมำกขึน้

- ผู้ประกอบต้องเผชิญกับควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนมำกขึ้น

- เนื่องจำกประเทศไทยมีกำรน�ำเข ้ำเส ้นใยจำกประเทศ
อินโดนีเซีย AEC จะส่งผลให้ต้นทุนกำรผลิตลดลง ก่อให้เกิดควำมได้
เปรียบโดยเปรียบเทียบเพิ่มขึ้น 

- ผู้ประกอบกำรไทยจะได้รับประโยชน์จำกอุปสงค์ต่อเนื่องที่เกิด
จำกกำรเปิดเสรีทำงด้ำนบริกำร โดยเฉพำะด้ำนกำรท่องเที่ยว และสปำ

- กำรแข่งขนัทีส่งูขึน้จะส่งผลให้ผูป้ระกอบกำรจ�ำเป็นต้องพฒันำ
แรงงำนฝีมือ อันเป็นผลดีต่อประสิทธิภำพกำรผลิตของประเทศ

- ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนง่ำยขึ้น
- ผู้ประกอบกำรสำมำรถส่งออกผ้ำผืนไปยังประเทศในกลุ ่ม

อำเซียนเพิ่มมำกขึ้น โดยเฉพำะประเทศลำว เวียดนำม และกัมพูชำ 
- ผู้ประกอบกำรไทยจะได้รับประโยชน์จำกอุปสงค์ต่อเนื่องที่เกิด

จำกกำรเปิดเสรีทำงด้ำนบริกำร โดยเฉพำะด้ำนกำรท่องเที่ยวและสปำ

อุตสาหกรรม
ต้นน�้า 

อุตสาหกรรม
กลางน�้า 
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ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ

- ผู้ประกอบกำรสำมำรถส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไปยัง
ประเทศในกลุ่มอำเซียน + 3 และอำเซียน + 6 เพิ่มมำกขึ้น

- ผู้ประกอบกำรสำมำรถย้ำยฐำนกำรผลิตไปยังลำว เวียดนำม 
และกัมพูชำ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบและมี
ศักยภำพกำรแข่งขันกำรส่งออกที่เพิ่มขึ้น เนื่องจำกไทยขำดแคลน
แรงงำน และมีต้นทุนกำรผลิตที่สูงกว่ำ

- กำรแข่งขนัทีส่งูขึน้จะส่งผลให้ผูป้ระกอบกำรจ�ำเป็นต้องพฒันำ
แรงงำนฝีมือ อันเป็นผลดีต่อประสิทธิภำพกำรผลิตของประเทศ

- ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนง่ำยขึ้น

- ควำมเสีย่งด้ำนอตัรำแลกเปลีย่นส่งผลต่อกำรปรบัตวัด้ำนต้นทุน
กำรผลิต

อุตสาหกรรม
ปลายน�้า

- รฐับำลควรหำช่องทำง หรอืเครอืข่ำยกำรติดต่อธรุกจิด้ำนเส้นใย และเส้นด้ำยในประเทศอนิโดนเีซยี เพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูป้ระกอบกำรไทย
- รฐับำลควรให้กำรสนบัสนนุโครงกำร ASEAN Competitiveness Enhancement (ACE) และโครงกำร Source ASEAN Full Service Alliance (SAFSA)
- รฐับำลควรส่งเสรมิให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำสิ่งทอ โดยเน้นที่กำรสร้ำงมลูค่ำเพิม่ของสนิค้ำ และกำรบริหำรจดักำรเศรษฐกจิเชงิสร้ำงสรรค์
- รฐับำลควรให้กำรส่งเสรมิให้ผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุง่ห่ม ขยำยกำรลงทุนไปยงัประเทศลำว เวียดนำม และกมัพชูำ

ข้อเสนอแนะกลุ่มอุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ตำรำงที ่6.10 (ต่อ) ผลกระทบของ AEC ต่อกลุ่มอตุสำหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุง่ห่ม
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ภำพที ่6.6 หุน้ส่วนทำงกลยทุธ์ด้ำนกำรค้ำของอตุสำหกรรมส่ิงทอ และเครื่องนุง่ห่ม

ในส่วนของข้อเสนอแนะผู ้ประกอบกำรธุรกิจขนำดกลำงและย่อม (SMEs) ใน

อตุสำหกรรมสิง่ทอ และเครือ่งนุง่ห่มไทย มดีงันี้ 

• ผูป้ระกอบกำรควรปรบัเปลีย่นวสิยัทศัน์ให้เป็นเชงิรกุมำกขึน้ โดยกำรใช้สทิธปิระโยชน์ 

 ด้ำนภำษจีำกกลุม่ประเทศ กมัพชูำ ลำว และเวยีดนำม ซึง่มจี�ำนวนแรงงำนเป็น 

 จ�ำนวนมำก เพือ่แก้ไขกำรขำดแคลนแรงงำน นอกจำกนีผู้ป้ระกอบกำรยงัสำมำรถ 

 ใช้ประโยชน์จำกกลุม่ประเทศเหล่ำน้ี ในกำรเป็นฐำนกำรส่งออกไปนอกอำเซยีนเพือ่ 

 ใช้ประโยชน์จำกสถำนะประเทศด้อยพฒันำ 

• ผูป้ระกอบกำรควรเพิม่ศักยภำพกำรแข่งขันโดยกำรใช้ควำมคดิสร้ำงสรรค์ (Creative  

 Thinking) รวมถึงพัฒนำสินค้ำเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม และเน้นกำรสร้ำงตรำสินค้ำ  

 ตลอดจนขยำยช่องทำงกำรส่งออกไปยงัตลำดต่ำงประเทศให้มำกขึน้ โดยมกีระบวนกำร 

 ผลติ และกำรส่งมอบสนิค้ำทีร่วดเร็วและมปีระสทิธภิำพ เพ่ือสร้ำงคณุค่ำให้แก่ลกูค้ำ 

• ผู้ประกอบกำรควรร่วมมือในกำรผลักดันกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรผลิตที่เชื่อมโยงกัน 

 ตัง้แต่อุตสำหกรรมต้นน�ำ้จนถงึกำรส่งออก เพือ่ให้สนิค้ำมต้ีนทนุกำรผลติทีต่�ำ่ และ 

 สร้ำงเครอืข่ำยท่ีผลติสนิค้ำชนิดเดียว เพือ่ลดกำรแข่งขนั เพิม่เงนิทนุ และเพิม่ก�ำลงั 

 กำรผลติ  

• ผูป้ระกอบกำรควรลงทนุ เพือ่สร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ และบรหิำรจดักำรห่วงโซ่อปุทำน 

 อย่ำงเป็นระบบ

อุตสาหกรรมเสนใย
และเสนดาย อุตสาหกรรมผาผืน อุตสาหกรรมเสื้อผา/

เครื�องนุงหม

อินโดน�เซีย
เวียดนาม
มาเลเซีย
ญ่ีปุ�น

เกาหลีใต�
ออสเตรเลีย
อินเดีย
จีน

เวียดนาม
กัมพูชา
ลาว

อินโดน�เซีย
อินเดีย
จีน

กัมพูชา
ลาว

เวียดนาม
อินโดน�เซีย
ญ่ีปุ�น
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จำกข้อเสนอดังกล่ำว สำมำรถน�ำมำใช้เป็นหลกัส�ำคญัในกำรก�ำหนดกรอบยทุธศำสตร์

กำรพัฒนำอุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เพื่อให้ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  

มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัในประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน โดยมวีสิยัทศัน์ คอื ประเทศไทย

เป็นศนูย์กลำงกำรค้ำสิง่ทอ และเคร่ืองนุง่ห่ม ในประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน

6.6  กลุม่อตุสาหกรรมอญัมณ ีและเครื่องประดบั
 

อุตสำหกรรมอญัมณ ีและเคร่ืองประดับ เป็นอตุสำหกรรมท่ีมคีวำมส�ำคญัต่อกำรพฒันำ

ระบบเศรษฐกจิไทยเป็นอย่ำงยิง่ ไม่เพยีงแต่เป็นอตุสำหกรรมทีส่ร้ำงรำยได้จำกกำรส่งออกให้

กบัประเทศในล�ำดบัต้นๆ ตลอดมำ หำกแต่ยงัสร้ำงอำชพี และมผีลกระทบกบัแรงงำนตลอด 

ห่วงโซ่กำรผลติให้แก่ประชำกรในประเทศจ�ำนวนไม่น้อยทัง้ทำงตรง และทำงอ้อม ประเทศไทย

เป็นประเทศทีม่ชีือ่เสยีงในด้ำนพลอย และแรงงำนฝีมอืของไทย ซึง่เป็นทีย่อมรบัในตลำดโลก 

แต่อย่ำงไรกต็ำม ประเทศไทยยงัมข้ีอจ�ำกดัในกำรพฒันำอตุสำหกรรมนีอ้ยูห่ลำยประกำร ได้แก่  

ผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมนี ้ส่วนใหญ่เป็นวิสำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) กำร

ด�ำเนนิงำนโดยทัว่ไปยงัเป็นระบบครอบครัว มกีระบวนกำรผลติ กำรจดักำร และกำรตลำดทีย่งั

ไม่มปีระสทิธภิำพเท่ำทีค่วร รวมทัง้ขำดเงนิทนุจ�ำนวนมำก ซึง่เป็นปัจจยัท่ีส�ำคญัอย่ำงยิง่ส�ำหรบั

กำรลงทนุในอุตสำหกรรมนี ้ ถงึแม้ว่ำประเทศไทยจะคำดหวงัว่ำ สนิค้ำนีจ้ะสำมำรถแข่งขนัได้

ในตลำดโลก แต่จำกข้อจ�ำกดัข้ำงต้นของอตุสำหกรรม ท�ำให้ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องเร่งพฒันำ

ศกัยภำพในกำรแข่งขนัของอตุสำหกรรมนีเ้พิม่ขึน้ เพือ่รกัษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและ

ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดให้ได้ในระยะยำว
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จดุเด่นของอุตสาหกรรมอญัมณ ีและเคร่ืองประดับ ในภาคการผลติของ SMEs ไทย

1. เป็นอุตสำหกรรมที่สร้ำงรำยได้ให้กับประเทศไทยในล�ำดับต้นๆ โดยในปี 2553 

ประเทศไทยไต่อันดบัจำกอนัดบัที ่14 มำอยูท่ีอ่นัดบั 10 ของประเทศผูส่้งออกอญัมณ ี และ

เครือ่งประดบัรำยใหญ่ของโลก

2. อุตสำหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ เป็นอีกหนึ่งอุตสำหกรรมในประเทศไทย 

ทีม่กีระบวนกำรผลติ และกำรสร้ำงมลูค่ำครบตลอดห่วงโซ่อปุทำน-คณุค่ำตัง้แต่ต้นน�ำ้ กลำงน�ำ้ 

ไปจนถึงปลำยน�ำ้

3. ทักษะ และฝีมือแรงงำน รวมทั้งคุณภำพของสินค้ำในอุตสำหกรรมอัญมณี และ

เครือ่งประดบัของไทยเป็นท่ียอมรับในระดบัโลก

4. อุตสำหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ เป็นอุตสำหกรรมท่ีสร้ำงอำชีพ และมี 

ผลกระทบต่อแรงงำนเป็นจ�ำนวนมำก เนื่องจำกเป็นอุตสำหกรรมที่พึ่งพำแรงงำนเป็นหลัก 

(Labor-Intensive Industry) และผูป้ระกอบกำรส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบกำร SMEs

ตำรำงที ่6.11 สรปุมลูค่ำดัชนต่ีำงๆ ของกลุ่มอตุสำหกรรมอญัมณแีละเครื่องประดบัโดยเฉลีย่ ปี 2544 - 2553

ดชันี มลูค่า

มลูค่ำกำรส่งออกในอำเซยีน

มลูค่ำกำรส่งออกไปยงัตลำดโลก

สดัส่วนมลูค่ำกำรส่งออกในอำเซยีนต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภำยในประเทศ

ดลุกำรค้ำในอำเซยีน

ดลุกำรค้ำในโลก

มูลค่ำกำรค้ำในอำเซยีน

มลูค่ำกำรค้ำในตลำดโลก

ดชันคีวำมได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ (RCA Index)

จ�ำนวนวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม

สดัส่วนจ�ำนวนแรงงำนในภำค SMEs

2,874.80 ล้ำนบำท

178,492.59 ล้ำนบำท

ร้อยละ 4.39

-3,955.90 ล้ำนบำท

21,668.02 ล้ำนบำท

9,705.50 ล้ำนบำท

335,317.16 ล้ำนบำท

1.915

3,311 แห่ง (ร้อยละ 99)

ร้อยละ 53
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จำกข้อมลูในตำรำงข้ำงต้นจะเหน็ได้ว่ำ กลุม่อตุสำหกรรมอญัมณ ีและเครือ่งประดบั เป็น 

กลุม่อุตสำหกรรมทีม่ผีลกระทบต่อผูป้ระกอบกำร SMEs ไทยค่อนข้ำงมำก พจิำรณำได้จำกจ�ำนวน

วสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) และสดัส่วนจ�ำนวนแรงงำนในภำค SMEs ทีอ่ยู่ใน

อนัดบัที ่5 ถงึแม้ว่ำมลูค่ำกำรส่งออกในตลำดอำเซียนจะมจี�ำนวนค่อนข้ำงน้อย แต่นบัว่ำเป็น 

กลุ ่มอุตสำหกรรมที่มีอัตรำกำรเติบโตที่สูงที่สุด ซึ่งแสดงถึงสัญญำณท่ีดีของกำรเติบโต  

อย่ำงไรกต็ำมกลุม่เป้ำหมำยหลกัยงัคงเป็นประเทศนอกอำเซยีน คอื สวสิเซอร์แลนด์ ส�ำหรบั

ตลำดอำเซยีนไทยยงัคงเสยีเปรียบดลุกำรค้ำมำโดยตลอด ซึง่ในทำงกลบักนันัน้ ไทยได้เปรยีบ

ดุลกำรค้ำในตลำดโลกแต่ในอัตรำที่ลดลง แสดงให้เหน็ว่ำไทยมีกำรน�ำเข้ำวัตถุดิบจ�ำนวนมำก

ทัง้ในตลำดอำเซยีน และตลำดโลก ซึง่กำรรวมกลุม่ประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน (AEC) นัน้ 

จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบกำรในกลุ่มอุตสำหกรรมนี้ในเรื่องของกำรน�ำเข้ำวัตถุดิบจำก

ประเทศอำเซียน และยังสำมำรถใช้ประเทศในอำเซียนเป็นทำงผ่ำนในกำรน�ำเข้ำวัตถุดิบจำก

ประเทศนอกอำเซยีนเช่นเดียวกนั นอกจำกนัน้ไทยยงัมคีวำมได้เปรยีบโดยเปรยีบเทียบ (RCA) 

เมื่อพิจำรณำจำกมูลค่ำกำรส่งออกไปยังตลำดโลกสูงเป็นอันดับที่ 3 แสดงให้เห็นว่ำ ไทยมี

ศกัยภำพในกำรแข่งขนัในตลำดโลกค่อนข้ำงมำก

ในปี 2553 ไทยส่งออกสนิค้ำอญัมณ ีและเคร่ืองประดบัในตลำดโลก ไปยงัสวสิเซอร์แลนด์ 

ฮ่องกง และออสเตรเลียมำกทีสุ่ด ตำมล�ำดบั ในขณะทีต่ลำดอำเซยีนสง่ออกไปยงัเวยีดนำม 

สิงคโปร์ และอินโดนเีซียมำกทีส่ดุ ตำมล�ำดับ โดยสนิค้ำทีม่มีลูค่ำส่งออกสงูสดุในปี 2553 คอื 

ทองค�ำทีย่งัมไิด้ขึน้รปูหรือทองค�ำกึง่ส�ำเร็จรูป เคร่ืองประดบัแท้เป็นสนิค้ำทีม่มีลูค่ำกำรส่งออก

สูงเป็นอันดับ 2 รองลงมำจำกทองค�ำที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือทองค�ำกึ่งส�ำเร็จรูป ด้วยสัดส่วน 

ร้อยละ 26.86 ของมลูค่ำกำรส่งออกอญัมณ ีและเคร่ืองประดบัโดยรวม และมอัีตรำกำรขยำยตวั

ร้อยละ 16.00 เพชรเป็นสนิค้ำส่งออกทีส่�ำคัญเป็นอนัดับท่ี 3 ในสดัส่วนร้อยละ 9.47 และมอีตัรำ

กำรเตบิโตสงูถงึร้อยละ 24.73 โดยมเีพชรทีเ่จยีระไนแล้วเป็นสนิค้ำส่งออกหลกัในหมวดนี ้พลอย

สมีมีลูค่ำกำรส่งออกคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.09 ของมลูค่ำกำรส่งออกอัญมณ ีและเครือ่งประดบั

โดยรวมของไทย และมอีตัรำกำรเตบิโตร้อยละ 10.60 ในปี 2553 ไทยน�ำเข้ำสนิค้ำอญัมณ ีและ

เครือ่งประดบัในตลำดโลก จำกสวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลยี และญีปุ่น่มำกทีส่ดุ ตำมล�ำดบั ใน

ขณะที่ตลำดอำเซียน ไทยน�ำเข้ำจำกมำเลเซียมำกที่สุด มูลค่ำกำรน�ำเข้ำสินค้ำอัญมณี และ

เครือ่งประดบั ในปี 2553 เพิม่ขึน้ถงึร้อยละ 63.73 โดยสนิค้ำทีม่กีำรน�ำเข้ำสงูสดุ คอื ทองค�ำ

ทีย่งัไม่ได้ขึน้รปูหรอืทองค�ำกึง่ส�ำเร็จรูป สนิค้ำน�ำเข้ำในล�ำดบัถดัมำคอื เพชร มมีลูค่ำน�ำเข้ำลด

ร้อยละ 6.89 โดยส่วนใหญ่เป็นกำรน�ำเข้ำเพชรทีเ่จยีระไนแล้ว ซึง่ปรบัตวัลดลงร้อยละ 6.16 ส่วน 



ผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย (High-Impact Sectors) 6 สาขา

6-34 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สินค้ำน�ำเข้ำรำยกำรส�ำคญัอืน่ๆ ได้แก่ เงนิ เคร่ืองประดบัแท้ พลอยส ีซึง่มมีลูค่ำกำรน�ำเข้ำ

เติบโตร้อยละ 35.14 0.42 และ 8.79 ตำมล�ำดับ ทัง้นีส้นิค้ำในกำรน�ำเข้ำส่วนใหญ่กว่ำร้อยละ 

93.00 ยงัคงเป็นสนิค้ำประเภทวตัถดิุบ 

อุตสำหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับมีจ�ำนวนวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

(SMEs) เท่ำกับร้อยละ 99.00 ของจ�ำนวนสถำนประกอบกำรท้ังหมดในกลุ่มอุตสำหกรรม 

อญัมณ ีและเครือ่งประดบั และสดัส่วนจ�ำนวนแรงงำนในภำค SMEs ทัง้ระบบในอตุสำหกรรม

อัญมณี และเครื่องประดับ อำจมีกำรจ้ำงงำนสูงกว่ำล้ำนคน ซึ่งหมำยรวมถึงกำรจ้ำงงำน 

บำงส่วนจำกแรงงำนเกษตรกรรมนอกฤดกูำลด้วย

ห่วงโซ่คณุค่ำของอตุสำหกรรมอญัมณ ีและเคร่ืองประดบันัน้ ประกอบด้วย

• อุตสำหกรรมต้นน�ำ้ ได้แก่ 

 1) กำรวจัิย พัฒนำ และออกแบบ (ประเทศคู่ค้ำทีส่�ำคญัคอื สหรฐัอเมรกิำ ฝรัง่เศส  

  และอิตำล)ี 

 2) กำรท�ำเหมืองอัญมณี (ประเทศคู่ค้ำทีส่�ำคัญ คือ พม่ำ อินโดนีเซีย แอฟริกำ  

  ออสเตรเลยี รัสเซีย และจนี) ซ่ึงอตุสำหกรรมทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ อตุสำหกรรม 

  เหมอืงแร่

• อุตสำหกรรมกลำงน�ำ้ ได้แก่

  กำรปรบัปรงุคุณภำพ และเจยีระไนอญัมณ ี (ประเทศคูค้่ำทีส่�ำคญั คอื อนิโดนเีซยี  

 ลำว สหรฐัอเมริกำ เบลเยยีม จนี และอนิเดยี) ซ่ึงอตุสำหกรรมทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่  

 อุตสำหกรรมเจยีระไน กำรเผำ / หงุพลอย และกำรขดัเงำ

• อุตสำหกรรมปลำยน�ำ้ ได้แก่

 1) กำรผลติเครือ่งประดับ (ประเทศคู่ค้ำทีส่�ำคัญ คือ อินโดนเีซยี มำเลเซยี เวยีดนำม  

  สวิสเซอร์แลนด์ จีน อินเดีย ฮ่องกง ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น) ซึ่งอุตสำหกรรมที่ 

  เกี่ยวข้องคือ อุตสำหกรรมกำรผลิตตัวเรือน และเคร่ืองประดับ อุตสำหกรรม 

  กำรผลติ และสกดัโลหะมค่ีำ อตุสำหกรรมกำรผลติแม่พมิพ์ และเครือ่งจกัร
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 2) กำรตลำด และกำรจดัจ�ำหน่ำย (ประเทศคูค้่ำทีส่�ำคญั คอื สงิคโปร์ อนิโดนเีซยี  

  สหรฐัอเมริกำ สวสิเซอร์แลนด์ จนี อนิเดีย และฮ่องกง) นอกจำกนัน้อตุสำหกรรม 

  สนับสนุนที่ส�ำคัญของอุตสำหกรรมนี้ยังมีจ�ำนวนมำก อำทิ อุตสำหกรรม 

  ท่องเท่ียว อตุสำหกรรมสิง่ทอ และเคร่ืองนุง่ห่ม อตุสำหกรรมเครือ่งหนงั และ 

  รองเท้ำ อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลำสติก เป็นต้น หำก 

  อุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนเหล่ำนี้มีกำรพัฒนำ และเติบโตขึ้น  

  อุตสำหกรรมอญัมณ ีและเคร่ืองประดบักจ็ะพฒันำ และเตบิโตตำมไปด้วย

ผลกระทบจำกกำรรวมกลุม่เป็นประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน (AEC) ต่ออตุสำหกรรม

อญัมณี และเครือ่งประดบัของไทย รวมทัง้ข้อเสนอแนะท่ีจ�ำเป็น สำมำรถสรปุได้ดงัแสดงใน

ตำรำงที ่6.12 ต่อไปนี้



ผ
ลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC

)
ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญ

ต่อระบบเศรษฐกิจไทย (H
igh-Im

pact Sectors) 6 สาขา

6-36
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตำรำงที ่6.12 ผลกระทบของ AEC ต่อกลุ่มอตุสำหกรรมอญัมณ ีและเครื่องประดบั

ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ

- ไทยจะขำดแคลนแรงงำนฝีมอื และบคุลำกร เช่น แรงงำนในกำร
ท�ำเหมือง ผู้เชี่ยวชำญในด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ เป็นต้น เนื่องจำก
แรงงำนเหล่ำนี้จะย้ำยไปท�ำงำนในประเทศอืน่ที่ให้ค่ำตอบแทนที่สงูกว่ำ

- ไทยจะขำดแคลนแรงงำนฝีมอื และบคุลำกร เช่น ช่ำงเจยีระไน
อัญมณี ช่ำงเผำ/หุงพลอย เป็นต้น เนื่องจำกแรงงำนเหล่ำนี้จะย้ำยไป
ท�ำงำนในประเทศอื่นที่ให้ค่ำตอบแทนที่สูงกว่ำ

- ผูป้ระกอบกำรสำมำรถเข้ำถงึแหล่งวตัถดุบิรำคำถกูจำกประเทศ
อำเซียนได้มำกขึ้น หรือผ่ำนอำเซียน + 3 อำเซียน + 6 หรืออำเซียน-
สหภำพยุโรป เช่น พลอยจำกพม่ำ เป็นต้น

- ผูป้ระกอบกำรสำมำรถเข้ำถงึบรกิำรด้ำนกำรวจิยัและพฒันำต่ำงๆ 
ที่จ�ำเป็นจำกประเทศในกลุ่มอำเซียน รวมทั้งจำกอำเซียน + 3 อำเซียน 
+ 6 หรือ อำเซียน-สหภำพยุโรปได้ง่ำยขึ้น และมำกขึ้น

- ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำไปลงทุนท�ำเหมืองอัญมณีในกลุ่ม
ประเทศอำเซียน เช่น ประเทศในกลุ่ม CLMV ได้มำกขึ้น 

- ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงแรงงำนที่มีต้นทุนต�่ำกว่ำจำก
ประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น พม่ำ ลำว เวียดนำม กัมพูชำ เป็นต้น

- ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงด้ำนกำรเงิน บริกำร
กำรให้ค�ำปรึกษำ และบริกำรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำต่ำงๆ ที่จ�ำเป็นได้
ง่ำยและมำกขึ้นจำกประเทศในกลุ่มอำเซียน รวมทั้งจำกอำเซียน + 3 
อำเซียน + 6 หรืออำเซียน-สหภำพยุโรป

- ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำไปลงทนุในประเทศกลุม่อำเซยีนมำก
ขึ้น เช่น ประเทศในกลุ่ม CLMV เพื่อใช้ฐำนกำรปรับปรุงคุณภำพ และ
เจียระไนอัญมณี

- ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงแรงงำนที่มีต้นทุนต�่ำกว่ำจำก
ประเทศเพือ่นบ้ำน เช่น พม่ำ ลำว เวยีดนำม กมัพชูำ และแรงงำนต่ำงชำติ
เหล่ำนี้อำจมีควำมสำมำรถด้ำนภำษำต่ำงประเทศมำกกว่ำแรงงำนไทย

- ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงแรงงำนที่มีต้นทุนต�่ำกว่ำจำก
ประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น พม่ำ ลำว เวียดนำม กัมพูชำ เป็นต้น

อุตสาหกรรม
ต้นน�้า 

อุตสาหกรรม
กลางน�้า 
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ตำรำงที ่6.12 (ต่อ) ผลกระทบของ AEC ต่อกลุ่มอตุสำหกรรมอญัมณ ีและเครื่องประดบั

ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ

- ผู้ประกอบกำรจะมีช่องทำงในกำรส่งออกไปยังประเทศในกลุ่ม
อำเซียน และประเทศนอกกลุ่มอำเซียน จำกกำรควำมร่วมมือ และข้อ
ตกลงต่ำงๆ เช่น อำเซียน + 3 อำเซียน + 6 หรือ อำเซียน-สหภำพ
ยุโรป โดยเฉพำะเครื่องประดับทองค�ำ และเครื่องประดับเงิน

- ผูป้ระกอบกำรสำมำรถเข้ำถงึบรกิำรทำงด้ำนกำรตลำดต่ำงๆ ที่
จ�ำเป็นได้ง่ำย และมำกขึ้น

- ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำไปลงทุนในประเทศกลุ่มอำเซียนได้
มำกขึ้น โดยเฉพำะประเทศในกลุ่ม CLMV โดยกำรร่วมลงทุนกับผู้
ประกอบกำรในประเทศนั้นๆ

- ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงแรงงำนที่มีต้นทุนต�่ำกว่ำจำก
ประเทศเพื่อนบ้ำน

- ผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ำยขึ้น

- ผู้ประกอบกำรอำจเสียส่วนแบ่งทำงกำรตลำดให้แก่สินค้ำรำคำ
ถูกและสินค้ำที่ด้อยคุณภำพจำกประเทศอำเซียนอื่นๆ เช่น ประเทศใน
กลุ่ม CLMV 

- สินค้ำในอุตสำหกรรมเกี่ยวเนื่องจำกประเทศอำเซียน + 3 
อำเซยีน + 6 และอำเซยีน-สหภำพยโุรป จะเข้ำมำแย่งส่วนแบ่งทำงกำร
ตลำดในอำเซียน

- ไทยจะขำดแคลนแรงงำนฝีมือ และบุคลำกร เช่น นักออกแบบ
อัญมณี และเครื่องประดับ เป็นต้น เนื่องจำกแรงงำนเหล่ำนี้จะย้ำยไป
ท�ำงำนในประเทศอื่นที่ให้ค่ำตอบแทนที่สูงกว่ำ

อุตสาหกรรม
ปลายน�้า

- รัฐบำลควรสนับสนนุให้มกีำรหำแหล่งวตัถดุบิทีม่คีณุภำพ และรำคำถกู จำกแหล่งใหม่ในกลุม่ประเทศอำเซยีน รวมทัง้กำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงประเทศ  
เพือ่กำรเข้ำถงึแหล่งวตัถดุิบ และกำรท�ำเหมอืงอญัมณี

- รฐับำลควรสนบัสนนุให้เกดิควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศอำเซยีน และประเทศอืน่ๆ นอกอำเซยีน เช่น อำเซยีน + 3 อำเซยีน + 6 และ อำเซยีน-สหภำพยโุรป  
ในกำรวจิยั พฒันำ กำรปรับปรงุคุณภำพ กำรเจยีระไนอญัมณ ีกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนที่จ�ำเป็น และกำรแลกเปลีย่นเทคโนโลยแีละองค์ควำมรู้ต่ำงๆ

ข้อเสนอแนะกลุ่มอุตสำหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ



ผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย (High-Impact Sectors) 6 สาขา

6-38 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภำพที ่6.7 หุน้ส่วนทำงกลยทุธ์กบัต่ำงประเทศของกลุ่มอตุสำหกรรมอญัมณ ีและเครื่องประดบั 

ยุทธศาสตร์ทีส่�าคญั

1. จดัหำแหล่งวตัถดุบิอย่ำงยัง่ยนืในอนำคต

2. ปรบัปรงุ และพฒันำโครงสร้ำงภำษ ีกฎระเบียบ และกลไกของรฐั

3. พัฒนำ และขยำยตลำดอญัมณ ีและเคร่ืองประดบั

4. จดัหำแหล่งเงนิทนุให้กบัผูป้ระกอบกำร

5. พัฒนำแรงงำนฝีมอื กำรออกแบบ และพฒันำมำตรฐำนผลติภณัฑ์

6. เสรมิสร้ำงควำมร่วมมอืระหว่ำงผูป้ระกอบกำร และหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

การวิจัย พัฒนา
และออกแบบ

การปรับปรุง
คุณภาพ และ

เจียระไนอัญมณี
การตลาด และ
การจัดจำหนาย

การผลิตตัวเรือน
อัญมณี และ
เครื�องประดับ

การทำเหมือง
อัญมณี

สิงคโปร� (ตลาดเครื่องประดับทองคำ เงิน)
อินโดน�เซีย (แหล�งผลิตเครื่องประดับทองคำ เงิน)
จีน (ตลาดเคร่ืองประดับทองคำ เงิน เคร่ืองประดับเทียม)

อินเดีย (ผลิตเครื่องประดับทองคำ เพชร)
ฮ�องกง (ผลิตเครื่องประดับทองคำ)

ญี่ปุ�น (เครื่องประดับมุก ตลาดเครื่องประดับทองคำ
แพลทินัม)

อินโดน�เซีย (วัตถุดิบทองคำ เงิน)
ลาว จีน อินเดีย (วัตถุดิบเพชร)

พม�า (วัตถุดิบพลอย)
อินโดน�เซีย

(วัตถุดิบพลอยสี ไข�มุก โลหะมีค�า)
ออสเตรเลีย

(วัตถุดิบทองคำ เพชร ไข�มุก)
จีน (วัตถุดิบแร�เงิน มุกน้ำจืด) 

อินโดน�เซีย มาเลเซีย (แหล�งผลิตเคร่ืองประดับทองคำและเงิน)
เวียดนาม (ฐานการผลิตเคร่ืองประดับทองคำ)

จีน (ตลาดเคร่ืองประดับทองคำ เงิน เคร่ืองประดับเทียม)
อินเดีย (ผลิตเคร่ืองประดับทองคำ เพชร)

ฮ�องกง (ผลิตเคร่ืองประดับทองคำ)
ออสเตรเลีย (การออกแบบ)

ญ่ีปุ�น (เคร่ืองประดับมุก ตลาดเคร่ืองประดับทองคำ แพลทินัม)



6-39รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

ข้อเสนอแนะต่อภาครฐั และการเป็นหุน้ส่วนทางกลยทุธ์กบัประเทศต่างๆ

• รัฐบำลควรสนับสนุนกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค ท้ังด้ำนไฟฟ้ำ ประปำ  

 อินเตอร์เนต็ และกำรคมนำคมขนส่งทีด่ีให้ได้มำตรฐำนเทยีบเท่ำประเทศคูแ่ข่ง

• รัฐบำลควรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มผู้ผลิตให้มีควำมเข้มแข็ง และมีอ�ำนำจต่อรอง  

 เพ่ือกำรแลกเปลีย่นข้อมลูควำมรู้ และพฒันำประสทิธภิำพ 

• รฐับำลควรเร่งส่งเสริมกำรค้ำ และกำรสร้ำงส่วนแบ่งทำงกำรตลำดในกลุม่ประเทศ

 อำเซยีนให้มำกขึน้ 

• รฐับำลควรปรบัปรงุ หรอืแก้ไขกฎระเบยีบทีเ่ป็นอปุสรรคต่อกำรค้ำ และกำรลงทนุของ 

 ผูป้ระกอบกำร เช่นกฎระเบียบทีท่�ำให้เกดิต้นทนุแฝงโดยไม่จ�ำเป็น เป็นต้น

• รฐับำลควรสนับสนุนกำรสร้ำงนวตักรรม และกำรพัฒนำผลติภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีมคีณุภำพ 

 และเพ่ิมมลูค่ำให้กบัสนิค้ำไทย

• รฐับำลควรสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบกำรไทยแสวงหำแหล่งเงนิทุนในประเทศอำเซยีน  

 เช่น กำรเข้ำจดทะเบียนและลงทุนในตลำดหลักทรัพย์ของประเทศอำเซียนอ่ืนๆ  

 ทีม่ศีกัยภำพ 

• รัฐบำลควรสนับสนุนมำตรกำรกำรเพิ่มค่ำแรงขั้นต�่ำตำมทักษะฝีมือของแรงงำน  

 รวมทัง้กำรสนบัสนนุทีจ่�ำเป็นอืน่ๆ เช่น กำรฝึกอบรมเพิม่เตมิ เป็นต้น 

• รฐับำลควรมนีโยบำยเพือ่สร้ำงเสถยีรภำพให้กบัอตัรำแลกเปลีย่น 

• รฐับำลควรสร้ำงมำตรกำรในกำรป้องกนัสนิค้ำท่ีไม่มคีณุภำพเข้ำมำในประเทศ โดย 

 พฒันำหลกัเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพของสนิค้ำ และน�ำมำตรกำรกดีกนัทำงกำรค้ำท่ี 

 มิใช่ภำษี (NTBs) มำใช้เพือ่ปกป้องสนิค้ำไทย 

• รัฐบำลควรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนด้ำนเทคนิค โดยให้ควำมส�ำคัญกับ 

 แรงงำนที่มีควำมสำมำรถ และสมรรถนะทำงวิชำชีพ อำทิ แรงงำนจำกสถำบัน 

 อำชวีศกึษำ เป็นต้น

• รฐับำลควรให้ควำมช่วยเหลอืผูป้ระกอบกำรในกำรย้ำยฐำนกำรผลติไปยงัประเทศท่ี

 มศีกัยภำพ เพือ่เพิม่โอกำสทำงธรุกจิให้กบัผูป้ระกอบกำร

• รฐับำลควรส่งเสริมให้ผูผ้ลติมคีวำมรู้ และทกัษะในกำรวเิครำะห์ด้ำนเศรษฐศำสตร์ 

 กำรผลิต เพื่อให้สำมำรถรู้จักกำรวำงแผนกำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร 

 ด้ำนปรมิำณ และคณุภำพ


