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SMEs ของทัง้ 6 กลุ่มอุตสาหกรรม 
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สรุปดชันีมลูค่าการส่งออก ลาํดบัที ่และคะแนนทีใ่ชใ้นการคาํนวณ 

(ค่าเฉลีย่ตัง้แต่ปี 2544-2553) 
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สรุปดชันีจํานวนผู้ประกอบการ SMEs ลําดบัที่ และคะแนนที่ใช้ในการ
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5 
สรุปดชันีมลูค่าดุลการคา้ ลาํดบัที ่และคะแนนทีใ่ชใ้นการคาํนวณ 

(ค่าเฉลีย่ตัง้แต่ปี 2544-2553) 
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6 
ค่าน้ําหนัก (Weight) ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมนําร่องด้วยดชันีทัง้ 4 

ดชันี 
2-5 

7 
ผลสรุปคะแนนและการจดัลําดบั 6 กลุ่มอุตสาหกรรมนําร่องจากการให้

ค่าน้ําหนกั (Weight) 
2-6 

8 การคา้เครื่องจกัรกล 3 ประเภทของไทย 3-7 

9 การนําเขา้เครื่องจกัรอุตสาหกรรมจากแหล่งผลติสาํคญั10 ลาํดบัแรก 3-8 

10 การส่งออกเครื่องจกัรอุตสาหกรรมไปประเทศสาํคญั 10 ลาํดบัแรก 3-9 

11 การนําเขา้เครื่องมอืกลจากแหล่งผลติสาํคญั 10 ลาํดบัแรก 3-10 

12 การส่งออกเครื่องมอืกลไปประเทศสาํคญั 10 ลาํดบัแรก 3-11 

13 การนําเขา้เครื่องจกัรกลการเกษตรจากแหล่งผลติสาํคญั 10 ลาํดบัแรก 3-12 

14 การส่งออกเครื่องจกัรกลการเกษตรไปประเทศสาํคญั 10 ลาํดบัแรก 3-12 

15 ประเทศทีม่กีารส่งออกเหลก็ 10 ลาํดบัแรกในภมูภิาคเอเชยี 3-18 

16 ประเทศทีม่กีารนําเขา้เหลก็ 10 ลาํดบัแรกในภมูภิาคเอเชยี 3-18 

17 ค่าแรงข ัน้ตํ่ารายเดอืนในกลุ่มประเทศอาเซยีน 3-40 

18 ผลกระทบของ AEC ต่อ SMEs ไทยในแต่ละรายอุตสาหกรรม 3-42 
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19 ตวัอยา่งหุน้ส่วนทางกลยทุธข์องอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล 3-64 

20 
เหตุผลในการคัดเลือกหุ้นส่วนทางกลยุทธ์กับประเทศคู่ค้าของ

อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล 
3-65 

21 รายละเอยีดกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารผลติโดยวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

3-86 

22 ขอ้มลูพืน้ฐานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3-90 

23 ค่าเฉลีย่ปี 2544‟2553 ของอุตสาหกรรมอาหาร 3-97 

24 
สัดส่วนของจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  

(ค่าเฉลีย่ปี 2544-2553) 
3-101 

25 สดัส่วนจาํนวนแรงงานในภาค SMEs (ค่าเฉลีย่ปี 2544-2553) 3-102 

26 การวเิคราะหส์ภาวะปจัจยัการผลติของอุตสาหกรรมอาหาร 3-107 

27 การวเิคราะหส์ภาวะอุปสงคข์องอุตสาหกรรมอาหาร  3-108 

28 
การวเิคราะห์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนของอุตสาหกรรม

อาหาร 
3-113 

29 การวเิคราะหก์ลยทุธโ์ครงสรา้งและการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมอาหาร 3-116 

30 การวเิคราะหน์โยบายจากภาครฐัของอุตสาหกรรมอาหาร 3-118 

31 
สรุปผลการวเิคราะหศ์กัยภาพของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย

ใน AEC 
3-119 

32 
สนิคา้ไทยในอุตสาหกรรมอาหารทีไ่ดเ้ปรยีบจากการรวมกลุ่มประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน 
3-124 

33 สนิคา้ในอุตสาหกรรมอาหารทีต่อ้งเพิม่ประสทิธภิาพ 3-124 

34 ผลกระทบของ AEC ต่อการดาํเนินกจิการ 3-126 

35 สดัส่วนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมต่อจํานวนสถานประกอบการ
ทัง้หมด 

3-128 

36 สดัส่วนจาํนวนคนทาํงานใน MSME 3-129 

37 
ผลกระทบของประชาคมเศรศฐกิจอาเซียน (AEC) ต่ออุตสาหกรรม

อาหารของประเทศไทย 
3-147 
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38 หลกัเกณฑใ์นการกาํหนดหุน้ส่วนทางกลยทุธข์องอุตสาหกรรมอาหาร 3-147 

39 

การวิเคราะห์ผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคม AEC และการ

กําหนดหุ้นส่วนกลยุทธ์เพื่อการเพิ่มโอกาสทางบวกและรับมือกับ

ผลกระทบทางลบด้วยกรอบคิดของห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม

อาหาร 

3-152 

40 
เหตุผลในการคดัเลอืกหุ้นส่วนทางกลยุทธ์กบัประเทศหุ้นส่วนทางกลก

ยทุธข์องอุตสาหกรรมอาหาร 
3-155 

41 ยุทธศาสตร์และการกําหนดกลยุทธ์ที่จําเป็นและหุ้นส่วนกลยุทธ์ของ
อุตสาหกรรมอาหาร 

3-158 

42 การผลติยางพาราในประเทศไทย 3-170 

43 การผลติยางธรรมชาตขิองประเทศผูผ้ลติสาํคญัในโลก 3-171 

44 การส่งออกยางธรรมชาตสิุทธขิองประเทศผูผ้ลติสาํคญัในโลก 3-172 

45 การคา้ยางพาราแปรรปูข ัน้ตน้ 3-173 

46 การส่งออกยางแปรรปูข ัน้ตน้ 3-174 

47 มลูค่าการนําเขา้ยางแปรรปูข ัน้ตน้ 3-175 

48 
การส่งออกยางแปรรปูข ัน้ตน้จาํแนกตามประเทศหุน้ส่วนทางกลกยทุธ์

สาํคญั 
3-176 

49 ปรมิาณการผลติผลติภณัฑย์างในประเทศไทย 3-177 

50 ปรมิาณการจาํหน่ายผลติภณัฑย์างในประเทศไทย 3-178 

51 มลูค่าการส่งออกผลติภณัฑย์าง 3-180 

52 มลูค่าการนําเขา้ผลติภณัฑย์าง 3-180 

53 ตลาดส่งออกผลติภณัฑย์าง 10 ประเทศแรกของประเทศไทย 3-181 

54 
ศกัยภาพของอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์างไทยในปจัจุบนัและเป้าหมายใน

อนาคต 
3-197 

55 สรุปประเดน็ปญัหาสาํคญัในการพฒันาอุตสาหกรรมนํารอ่ง 3-199 

56 ดชันีความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบสนิคา้ส่งออกของอุตสาหกรรม
ผลติภณัฑย์างของประเทศไทย 

3-205 
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57 ผลกระทบของ AEC ต่อ SMEs ไทยในอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์างและ
หุน้ส่วนทางกลยทุธแ์ยกตามห่วงโซ่มลูค่า 

3-208 

58 การวเิคราะห ์SWOT Analysis ของอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์าง 3-210 

59 
หลกัเกณฑใ์นการกาํหนดหุน้ส่วนทางกลยุทธ์ ความสําคญับทบาท และ

หน้าทีข่องแต่ละหุน้ส่วนของอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์าง 
3-213 

60 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์  และการกําหนดหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ของ

อุตสาหกรรมผลติภณัฑย์าง 
3-221 

61 
เหตุผลในการคัดเลือกหุ้นส่วนทางกลยุทธ์กับประเทศคู่ค้าของ

อุตสาหกรรมยางพารา 
3-230 

62 สรุปค่าดชันีหลกัมลูค่าเฉลีย่ปีพ.ศ. 2544-2553 ของอุตสาหกรรมบรรจุ
ภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 

3-242 

63 
สรุปผลกระทบของ AEC ตามห่วงโซ่คุณค่า: อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์

และผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 
3-258 

64 หุน้ส่วนทางกลยทุธข์องอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 3-277 

65 
เหตุผลในการคดัเลอืกหุ้นส่วนทางกลยุทธ์กบัประเทศหุ้นส่วนทางกลก

ยทุธข์องอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 
3-278 

66 มลูค่าการส่งออกสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มไทย 3-296 

67 ดุลการคา้สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย 3-301 

68 
ตลาดส่งออกสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มไทยจําแนกตามตลาดต่างประเทศที่

สาํคญั 
3-301 

69 
ตลาดนําเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย โดยจําแนกตามตลาด

ต่างประเทศทีส่าํคญั 
3-303 

70 มูลค่านําเข้าเส้นใยและเส้นด้ายของไทยจากประเทศในกรอบ 
อาเซยีน + 3 และ อาเซยีน + 6 

3-307 

71 
มูลค่าส่งออกผ้าผนืของไทยไปประเทศในกรอบอาเซียน + 3 และ 

อาเซยีน + 6 
3-308 

72 มลูค่าส่งออกเสือ้ผา้สาํเรจ็รปูและเครื่องนุ่งห่มของไทยไปประเทศกรอบ
อาเซยีน + 3 และอาเซยีน + 6 

3-309 
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73 สรุปผลกระทบของ AEC ตามห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมสิง่ทอและ
เครื่องนุ่งห่มไทย 

3-328 

74 
เหตุผลในการคดัเลอืกหุน้ส่วนทางกลยทุธด์า้นการผลติและดา้นการคา้
กบัประเทศคู่คา้ตามกรอบอาเซยีน + 3 และอาเซยีน + 6 ของ
อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มไทย 

3-341 

75 หุน้ส่วนทางกลยทุธท์างดา้นการผลติในอาเซยีนของอุตสาหกรรมสิง่ทอ
และเครื่องนุ่งห่ม 

3-342 

76 อญัมณีทีไ่ดร้บัความนิยม 3-356 

77 โครงสรา้งตน้ทนุการเจยีระไนเพชร 3-360 

78 โครงสรา้งตน้ทนุการเจยีระไนพลอย 3-361 

79 โครงสรา้งตน้ทนุการผลติเครื่องประดบัมคี่าสาํเรจ็รปู 3-362 

80 ค่าแรงข ัน้ตํ่ารายวนัและรายเดอืนในกลุ่มประเทศอาเซยีน 3-377 

81 ผลกระทบของประชาคมเศรศฐกจิอาเซยีน (AEC) ต่ออุตสาหกรรมอญั
มณีและเครื่องประดบัของประเทศไทย 

3-379 

82 ตวัอยา่งหุน้ส่วนทางกลยทุธข์องอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั 3-396 

83 เหตุผลในการคดัเลอืกหุน้ส่วนทางกลยทุธก์บัประเทศหุน้ส่วนทางกลก
ยทุธข์องอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั 

3-399 

84 ความเชื่อมโยงระหวา่งหุน้ส่วนทางกลยทุธแ์ละกรอบยทุธศาสตรใ์น
อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของไทย 

3-407 

85 แสดงความสาํคญัของแต่ละอุตสาหกรรมตาม Opportunity-Driven และ 
Necessity-Driven 

3-423 

86 ประเทศและดา้นต่าง ๆ ทีไ่ทยควรร่วมเป็นหุน้ส่วนทางกลยทุธ์ 4-2 

87 จาํนวนผูป้ระกอบการ SMEs ของประเทศเกาหลใีต ้ 4-9 

88 กําหนดการการจัดการประชุมประชุมสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการ
ดาํเนินงานของโครงการ 

5-1 

89 แผนการปฏบิตังิานและแผนระยะเวลาการทาํงานของโครงการ 6-2 
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1 พืน้ทีป่ลกูยางพาราและสดัส่วนผลผลติรายเดอืน 3-184 

2 
จาํนวนและสดัส่วนผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใน

ผลติภณัฑย์างแปรรปูข ัน้ตน้และผลติภณัฑย์าง 
3-186 

3 
สดัส่วนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวสิาหกจิขนาด

ใหญ่ (LEs) ในอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์าง 
3-188 

4 สดัส่วนแรงงานในห่วงโซ่มลูค่ายางพารา 3-189 

5 จาํนวนแรงงานในอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์าง 3-190 

6 สถติกิารนําเขา้ รหสั 39 จากรายประเทศ ประจาํปี 2553 3-239 

7 สถติกิารส่งออก รหสั 39 จากรายประเทศ ประจาํปี 2553 3-240 

8 มลูค่าการส่งออกพลาสตกิสู่ตลาดโลกปี 2544-2553 3-241 

9 มลูค่าการส่งออกพลาสตกิสู่ตลาดอาเซยีนปี 2544-2553 3-241 

10 โครงสรา้งอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 3-245 

11 ห่วงโซ่แห่งคุณค่าของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 3-248 

12 หุน้ส่วนทางกลยทุธท์ีส่าํคญั (Strategic Partners) ในประเทศไทย 3-270 

13 
ตัวอย่างหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ที่สําคัญ (Strategic Partners) ใน

ต่างประเทศ 
3-274 

14 
หุน้ส่วนทางกลยทุธก์บัต่างประเทศของกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑแ์ละ

ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 
3-275 

15 
หุน้ส่วนทางกลยทุธก์บัประเทศอาเซยีน อาเซยีน + 3 และอาเซยีน + 6 

ของกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 
3-276 

16 ผลติภณัฑม์วลรวมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มไทย 3-294 

17 การจา้งงานในอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม 3-295 

18 โครงสรา้งอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มไทย 3-297 

19 จาํนวนโรงงานในอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม 3-298 

20 แสดงระดบัความสามารถเชงิแขง่ขนัทางการคา้ระหวา่งประเทศ 3-310 
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21 ศกัยภาพการแขง่ขนัการส่งออกของประเทศในอาเซยีน: ใยฝ้าย 3-312 

22 ศกัยภาพการแขง่ขนัการส่งออกของประเทศในอาเซยีน: ใยประดษิฐ ์ 3-313 

23 ศกัยภาพการแขง่ขนัการส่งออกของประเทศในอาเซยีน: เสน้ดา้ยฝ้าย 3-314 

24 
ศกัยภาพการแข่งขนัการส่งออกของประเทศในอาเซียน : เส้นด้าย

ประดษิฐ ์
3-315 

25 ศกัยภาพการแขง่ขนัการส่งออกของประเทศในอาเซยีน: ผา้ผนื 3-316 

26 ศกัยภาพการแขง่ขนัการส่งออกของประเทศในอาเซยีน: เสือ้ผา้สาํเรจ็รปู 3-317 

27 ห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม 3-321 

28 
กราฟมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัใน

ตลาดโลกตัง้แต่ปี 2544-2553 
3-353 

29 
กราฟมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัใน

ตลาดอาเซยีนตัง้แต่ปี 2544-2553 
3-353 

30 โครงสรา้งอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทย 3-363 

31 ห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัไทย 3-367 

32 ประเทศหุน้ส่วนทางกลกยทุธท์ีส่าํคญัในแต่ละช่วงของห่วงโซ่คุณค่า 3-368 

33 
หุ้นส่ วนทางกลยุทธ์ที่ สํ าคัญสํ าหรับ อุตสาหกรรมอัญมณีแล ะ

เครื่องประดบัในประเทศไทย 
3-388 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 หลกัการและเหตผุล 

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นกลุ่มวสิาหกิจส่วนใหญ่ของไทยที่มี
ความสาํคญัต่อกระบวนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศโดยมจีํานวนถึงมากกว่าร้อย
ละ 99 ของธุรกจิทัง้หมด SMEs เป็นกลุ่มวสิาหกจิทีม่กีารเตบิโตอยา่งต่อเนื่องและมบีทบาทสาํคญั
ในการกระตุน้การลงทุนในประเทศ รวมทัง้ยงัเป็นฐานรากการพฒันาทีย่ ัง่ยนืและเป็นกลไกหลกัใน
การฟ้ืนฟูเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและแก้ไขปญัหาความยากจน นอกจากนี้ 
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกลุ่มธุรกจิที่มีการจ้างงานส่วนใหญ่ของประเทศ  โดยมี
สดัส่วนการจ้างงานอยู่ที่ร้อยละ 76 และเป็นแหล่งฝึกอาชพีแรงงานประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ทรพัยากรและยงัมีบทบาทในการสร้างมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ โดยมสีดัส่วนประมาณร้อยละ 39 ของมูลค่าผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ทัง้หมด และมมีลูค่าการส่งออกโดยตรงคดิเป็นสดัส่วนกวา่รอ้ยละ 29 ของมลูค่าการส่งออกรวม 

การเปิดเสรกีารค้าระหว่างไทยกบัประเทศภาค ีภายใต้ขอ้ตกลงเขตการค้าเสรไีด้มสี่วน
ช่วยใหส้นิคา้ไทยสามารถเขา้สู่ตลาดของประเทศคู่เจรจาไดม้ากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การก่อตัง้
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน หรอื AEC (ASEAN  Economic  Community) นอกจากอาเซยีนจะ
เป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของไทยแล้ว ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนยงัมีวตัถุประสงค์ให้ใช้
อาเซยีนเป็นฐานการผลติร่วม สร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัของภูมภิาคอาเซยีน พฒันา
เศรษฐกจิอาเซยีนอย่างย ัง่ยนื และบูรณาการภูมภิาคอาเซยีนเขา้กบัเศรษฐกจิโลก ซึ่งจะมกีาร
เคลื่อนยา้ยเสรใีนภมูภิาคอาเซยีน ทัง้ดา้นการคา้ สนิคา้ บรกิาร การลงทุน แรงงานฝีมอื และการ
เคลื่อนยา้ยเงนิทุนทีเ่สรยี ิง่ขึน้ ซึง่จะเริม่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ปี 2558 เป็นต้นไป โดยกลุ่มธุรกจิการ
ผลติและการบรกิาร 12 สาขา ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบใหม้กีารผลกัดนัอยา่งเร่งด่วนในการรวมกลุ่ม
ไดแ้ก่ การท่องเทีย่ว การบนิ ยานยนต ์ผลติภณัฑไ์ม ้ผลติภณัฑย์าง สิง่ทอ อเิลก็ทรอนิกส์ สนิค้า
เกษตร ประมง เทคโนโลยสีารสนเทศ สุขภาพ และโลจสิตกิส ์จงึเป็นทีค่าดวา่การก่อตัง้ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน หรอื AEC จะทาํใหม้ลูค่าสนิค้าส่งออกของ SMEs ไทยไปยงัประเทศอาเซยีน
จะสามารถขยายตวัเพิม่สงูยิง่ ๆ ขึน้  

จากผลการศกึษา “ผลกระทบต่อประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน หรอื AEC ต่อ SMEs และ
ภาคครวัเรอืนไทย” ของนายอทัธ์ พศิาลวานิช ผู้อํานวยการศูนยศ์ึกษาการค้าระหว่างประเทศ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ระบุว่า หากมกีารลดภาษีของ AEC จะทําให้อตัราการขยายตวัของ
ธุรกจิ SMEs ทัง้ 12 สาขา ในปี พ.ศ. 2553 - 2558 เพิม่ขึน้ 32,381 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 
1.9 จากปี พ.ศ.2552 โดยอตัราการขยายตวัของธุรกจิ SMEs เพิม่ขึน้เฉลี่ยปีละ 5,397 ล้านบาท 
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หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.32 ซึง่อุตสาหกรรมทีจ่ะขยายตวัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ เกษตรและปศุส ัตว ์เกษตร
แปรรปู ประมง ยานยนตแ์ละชิน้ส่วน และสนิคา้อุตสาหกรรมอื่น ๆ นอกจากนี้ ธุรกจิ SMEs จะมี
มูลค่าการส่งออกปี 2553-2558 เพิ่มขึน้ 32,913 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 10.7 โดยมูลค่าการ
ส่งออกเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 2,993 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 0.89 ซึ่งสนิค้าเกษตรแปรรูป เกษตร
และปศุสตัว ์และสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม จะมมีลูค่าการส่งออกมากทีสุ่ด 

ปจัจุบนั ทุกประเทศต่างมกีารแขง่ขนัด้านเศรษฐกจิที่รุนแรงและเขม้ขน้มากขึน้ เพื่อช่วง
ชงิตลาดในการส่งออก ดงันัน้ การที่ประเทศไทยได้จดัทํา  FTA กบัหลายประเทศ จึงนับเป็น
โอกาสและช่องทางที่ดทีี่ส ินค้าไทยจะเขา้สู่ตลาดต่างประเทศได้สูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ซึง่ควรได้รบัการผลกัดนั สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้
มากยิ่งขึ้น เนื่ องจากสถิติปี  2551 มีธุ รกิจ  SMEs ทั ้งสิ้น  2,827,633 ราย เ ป็นขนาดย่อม
ประมาณ 2,815,560 ราย หรือคิดเป็นร้อยละถึง 99.6 ของ SMEs ทัง้หมด ส่วนที่เหลืออีก
เพียง 12,073 ราย เป็นวสิาหกิจขนาดกลาง หรือประมาณร้อยละ  0.4 เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม
ธุรกจิ SME ยงัประสบปญัหามากมาย เช่น ปญัหาดา้นการตลาด การขาดแคลนเงนิทุน ขาดแคลน
แรงงาน ขอ้กําจดัด้านเทคโนโลยกีารผลติ ขอ้จํากดัด้านการจดัการธุรกจิ การเขา้ถึงบรกิารการ
ส่งเสริมของรัฐ ข้อจํากัดในการรับรู้ข่าวสารข้อมูลและขาด การประสานนโยบายและการ
ดาํเนินงานระหวา่งภาครฐัและเอกชน การส่งเสรมิและพฒันาการประกอบธุรกจิ และการสนบัสนุน
และแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ เป็นตน้ 

การเปิดเสรีทางการค้า การลงทุน และการบริการกบัประเทศสมาชิกอาเซียนทําให้
ประเทศไทยต้องยกเลิกเงื่อนไขในการปกป้องการแข่งขนัจากต่างประเทศดงันัน้เพื่อร ักษา
ความสามารถในการแขง่ขนัและความเป็นธรรมในการดาํเนินธุรกจิใหก้บัอุตสาหกรรม SMEs จงึมี
ความจาํเป็นอยา่งยิง่ที ่SMEs จะตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัการแขง่ขนัทีจ่ะรุนแรงขึน้
จากการเปิดตลาดเสรกีารคา้ ในขณะเดยีวกนักต็อ้งมคีวามพรอ้มในการใชโ้อกาสทีม่อียูใ่หส้ามารถ
ขยายตลาดไปยงัประเทศทีไ่ทยมขีอ้ตกลงความร่วมมอืดว้ย  

โดยที่ผ่านมาได้มีการศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการการรองรบัประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนสําหรบัผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมการบริการไปแล้ว แต่
อุตสาหกรรม SMEs ในภาคการผลติและการคา้ซึง่เป็นสาขาสาํคญัทีส่รา้งรายได้เขา้ประเทศ และ
เป็นตวัขบัเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศยงัไม่มีการศึกษาในประเด็นดงักล่าวในขณะที่
ประเทศอื่น ๆ ในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนไดว้างแนวทางและมาตราการในการรองรบัการเขา้
ร่วม AEC ให้กบักลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เช่น ประเทศอนิโดนีเซยีได้ออกมาตรการขอ
ใบอนุญาตนําเขา้ (Import Licensing) สําหรบัสนิค้าบางรายการ เช่น น้ําตาลทราย และล่าสุดได้
กําหนดมาตรการบงัคบัให้ตรวจสอบการนําเข้าสนิค้า 500 รายการอย่างเขม้งวดโดยผ่านผู้
ตรวจสอบทีร่ฐับาลอนิโดนีเซยีใหก้ารรบัรอง ประเทศมาเลเซยีได้ออกมาตรการทางการค้าที่มใิช่
ภาษี (NTBs) โดยกําหนดนโยบายรถยนต์แห่งชาติของมาเลเซียซึ่งเป็นมาตรการปกป้อง
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อุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศ เช่น การสนับสนุนเงนิทุนผ่านทาง Industrial Adjustment 
Fund ให้กบับรษิทัรถยนต์แห่งชาตกิารคนืภาษีร้อยละ 50 (Tax Rebate) ให้กบัผู้ผลติหรอืการ
ห้ามมใิห้บรษิทัที่มใีบอนุญาตผลติ (Manufacturing License) ผลติรถยนต์ยีห่้อใหม่รวมทัง้ การ
จาํกดัการนําเขา้สนิคา้รถยนตจ์ากต่างประเทศทาํใหผู้ต้อ้งการนําเขา้รถยนต์ทัง้ส่วนบุคคลและนิติ
บุคคลจะตอ้งขอใบอนุญาตนําเขา้รถยนต ์โดยมาตรการทัง้หมดนี้ส่งผลกระทบโดยตรงกบัไทยใน
การขยายตลาดเขา้ไปในมาเลเซยีขณะที่มาเลเซยีสามารถส่งรถยนต์มาไทยได้โดยไม่มอุีปสรรค
จากมาตรการ NTBs เป็นตน้  

เพื่อเป็นการวางแผนใหก้ลุ่มผูป้ระกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมภาคการผลติและภาค
การคา้ไดพ้ฒันาตวัสนิคา้ใหม้นีวตักรรมและตรงกบัความตอ้งการของตลาด รวมทัง้แสวงหาตลาด
ที่มีศกัยภาพให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีความสนใจ ทัง้ที่จะขยายกิจการหรือเพิ่งจะเริ่ม
เสน้ทางการส่งออกสนิคา้ สาํนกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มหรอื สสว. ในฐานะ
หน่วยงานภาครฐัทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิ SMEs และเป็น
ศนูยก์ลางประสานระบบการทาํงานของภาครฐัและภาคเอกชน เพื่อผลกัดนัให ้SMEs เตบิโตอยา่ง
เขม้แขง็และยัง่ยนื จงึเลง็เหน็ว่าการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) จะช่วยขยาย
โอกาสทางการค้าและการลงทุนในธุรกจิ SMEs เสรมิสร้างขดีความสามารถของผู้ประกอบการ
SMEs ภายในประเทศจากการใช้ทรพัยากรการผลติร่วมกนัและการเป็นพนัธมติรในการดําเนิน
ธุรกจิระหวา่งประเทศและยงัเป็นการช่วยลดต้นทุนการทําธุรกรรมในบางกลุ่มสนิค้าของอาเซยีน
ไดถ้งึรอ้ยละ 20 (แหล่งทีม่า: กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ สาํนกัอาเซยีน พฤษภาคม 2552) 
ตลอดจนสรา้งภาพลกัษณ์ของไทยในเวทโีลกจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิที่เขม้แขง็และชดัเจน
ร่วมกบัประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมัน่ให้กบัประชาคมโลกเกี่ยวกบั
พฒันาการในดา้นเศรษฐกจิของไทยและของภมูภิาค 

ดงันัน้ สาํนกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จงึเหน็ควรให้มกีาร
ดาํเนินการศกึษาและคดัเลอืกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs ใน 6 กลุ่มทีม่คีวามสาํคญัต่อระบบเศรษฐกจิ
ของไทย เพื่อวางแนวทางในการกาํหนดหุน้ส่วนทางกลยุทธ์ให้กบัผู้ประกอบการ SMEs ในสาขา
ดงักล่าวสามารถเติบโตและแข่งขนัได้อย่างมีศกัยภาพในสภาพแวดล้อมทางการค้าระหว่าง
ประเทศทีก่าํลงัจะเกดิขึน้ 
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1.2 วตัถปุระสงค ์

1.2.1 เพื่อศกึษานโยบายและมาตรการตามขอ้ตกลงประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ที่มต่ีอ

ผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาต่าง ๆ ที่มคีวามสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจของไทย โดย

พจิารณาจากปจัจยัต่าง ๆ เช่น อตัราการจ้างงาน สดัส่วนการส่งออก สดัส่วนการใช้

วตัถุดิบในประเทศ และสดัส่วนมูลค่าเพิ่มรวมถึงศกัยภาพ โอกาสในการเติบโตเป็น

อุตสาหกรรมทีส่าํคญัของประเทศในอนาคต 

1.2.2 เพื่อรวบรวมและสรุปผลการศึกษาในด้านผลกระทบของ AEC ที่มีต่อผู้ประกอบการ 

SMEs ของไทย 

1.2.3 เพื่อระบุผลกระทบและกาํหนดหุน้ส่วนทางกลยทุธ์ (Strategic Partners) ทีส่าํคญัของกลุ่ม

อุตสาหกรรมนําร่องทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถบรรลุ

วตัถุประสงค์และเป้าหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่ได้จดัทําไวใ้นการก้าวสู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) 

 
1.3 กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รบัประโยชน์จากโครงการ 

1.3.1 หน่วยงานภาครฐั ที่สามารถใช้ข้อมูลหรือแนวทางจากผลการศึกษาเพื่อการกําหนด 

นโยบาย มาตรการ หรอืโครงการเพื่อการผลกัดนัหรอืสนับสนุนวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มใหไ้ดร้บัประโยชน์เตม็ทีต่่อการกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

1.3.2  วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ทีส่ามารถใชข้อ้มลู ขอ้เสนอ หรอืแนวทางต่าง ๆ เพื่อ
การปรบัตวัในการแข่งขนั สามารถขยายการค้าโดยใช้สิทธิประโยชน์จากการก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนไดอ้ยา่งจรงิจงั 

 
1.4 พื้นท่ีด าเนินการ 

ประเทศไทย
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บทท่ี 2 
การคดัเลือกและจดัล าดบั 6 กลุ่มอุตสาหกรรมน าร่อง 

 
• ความหมายของ High Impact Sectors 

ในการศกึษาผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ต่อกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย (High Impact Sectors) กลุ่ม
อุตสาหกรรม High Impact Sectors หมายถึง กลุ่มอุตสาหกรรมสําคญัที่ได้รบัผลกระทบเชงิ
บวกจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ซึ่งในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมจะมี
ความแตกต่างกนัเนื่องจากปจัจยัหลาย ๆ ด้าน ดงันัน้การศกึษาจงึจําเป็นต้องมกีารกําหนด
หลกัเกณฑใ์นการพจิารณาความสาํคญัของกลุ่มอุตสาหกรรมนัน้ ๆ โดยได้มกีารพจิารณาค่า
ดชันีต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครื่องชี้วดัทางเศรษฐกิจที่สําคญัของไทย รวมทัง้พจิารณาถึงจํานวน
ผู้ประกอบการและจํานวนแรงงานในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วย อาท ิ
มูลค่าการส่งออก มูลค่าการนําเข้า มูลค่าการค้า มูลค่าดุลการค้า ดชันีความได้เปรียบ เชิง
เปรียบเทียบ จํานวนผู้ประกอบการ SMEs เป็นต้น ดงันัน้กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รบัการ
คดัเลอืกใหเ้ป็น 6 กลุ่มอุตสาหกรรมนําร่องในรายงานฉบบันี้นัน้ หมายถงึ กลุ่มอุตสาหกรรมที่
มคีวามสาํคญัต่อระบบเศรษฐกจิไทยทัง้ในดา้นของเศรษฐกจิมหภาคและต่อผูป้ระกอบการและ
แรงงานในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมทัง้ได้รบัผลกระทบในเชงิบวก
มากกวา่ผลกระทบในเชงิลบจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) 

 

• สรปุข้อมลู 6 กลุ่มอตุสาหกรรม 
 

ตารางท่ี 1 สรุปดชันีมูลค่าการส่งออก มูลค่าการนําเขา้ จํานวนแรงงาน และจํานวน SMEs ของทัง้ 6
กลุ่มอุตสาหกรรม 

 

กลุ่มอตุสาหกรรม 

ค่าเฉล่ีย 10 ปี (พ.ศ. 2544-2553) 
มลูค่าการส่งออก 

ASEAN 
(ล้านบาท) 

มลูค่าการน าเข้า 
ASEAN 

(ล้านบาท) 

จ านวนแรงงาน 
(คน) 

จ านวน SMEs 
(แห่ง) 

เครื่องจกัรกล 165,641.09 101,399.41 5,144.00 1,747.00 
อาหาร 92,638.47 28,199.57 583,078.00 95,506.00 

ผลติภณัฑย์าง 48,680.68 4,975.61 56,931.00 637.00 
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กลุ่มอตุสาหกรรม 

ค่าเฉล่ีย 10 ปี 
มลูค่าการส่งออก 

ASEAN 
(ล้านบาท) 

มลูค่าการน าเข้า 
ASEAN 

(ล้านบาท) 

จ านวนแรงงาน 
(คน) 

จ านวน SMEs 
(แห่ง) 

บรรจุภณัฑแ์ละ
ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 

46,549.80 31,095.61 91,168.00 1,198.00 

สิง่ทอและ
เครื่องนุ่งห่ม 

28,766.15 8,400.43 445,417.00 115,002.00 

อญัมณีและ
เครื่องประดบั 

2,874.80 6,830.70 19,979.00 3,311.00 

 
จากตารางขา้งตน้แสดงมลูค่าและจาํนวนของดชันีทัง้ 4 ดชันีทีเ่ป็นปจัจยัสาํคญัซึ่งส่งผล

กระทบต่อทัง้ 6 กลุ่มอุตสาหกรรมนําร่อง 
 

• สรปุข้อมลู 6 กลุ่มอตุสาหกรรม 
 

ตารางท่ี 2 สรุปดชันีมูลค่าการส่งออก ลําดบัที่ และคะแนนที่ใช้ในการคํานวณ (ค่าเฉลี่ยตัง้แต่ปี 
2544-2553) 

 

กลุ่มอตุสาหกรรม 
X/GDP 

(ASEAN) 
ล าดบัท่ี 

คะแนนท่ีใช้ใน 
การค านวณ 

เครื่องจกัรกล 4.2383 1 6 

อาหาร 2.3392 2 5 

ผลติภณัฑย์าง 1.2025 3 4 

บรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 1.1674 4 3 

สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม 0.7326 5 2 

อญัมณีและเครื่องประดบั 0.0704 6 1 

 
จากตารางที ่2 จะเหน็ไดว้า่กลุ่มเครื่องจกัรกลเป็นกลุ่มที่มลูค่าการส่งออกต่อ GDP มาก

ทีสุ่ดเป็นอนัดบัที ่1 รองลงมา คอื อาหาร ผลติภณัฑ์ยาง บรรจุภณัฑ์และผลติภณัฑ์พลาสตกิ 
สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม และอญัมณีและเครื่องประดบัตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 3 สรุปดชันีจํานวนผู้ประกอบการ SMEs ลําดบัที่ และคะแนนที่ใช้ในการคํานวณ (ค่าเฉลี่ย
ตัง้แต่ปี 2544-2553) 

 

กลุ่มอตุสาหกรรม SMEs ล าดบัท่ี 
คะแนนท่ีใช้ใน 
การค านวณ 

สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม 115,002.00 1 6 

อาหาร 95,506.00 2 5 

อญัมณีและเครื่องประดบั 3,311.00 3 4 

เครื่องจกัรกล 1,747.00 4 3 

บรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 1,198.00 5 2 

ผลติภณัฑย์าง 637.00 6 1 

 
จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่ากลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นกลุ่มที่มีจํานวน

ผูป้ระกอบการ SMEs มากทีสุ่ดเป็นอนัดบัที ่1 รองลงมา คอื อาหาร อญัมณีและเครื่องประดบั 
เครื่องจกัรกล บรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ และผลติภณัฑย์างตามลาํดบั 

 
ตารางท่ี 4 สรุปดชันีความไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ ลําดบัที่ และคะแนนที่ใช้ในการคํานวณ (ค่าเฉลี่ย

ตัง้แต่ปี 2544-2553) 
 

กลุ่มอตุสาหกรรม RCA ล าดบัท่ี 
คะแนนท่ีใช้ใน 
การค านวณ 

ผลติภณัฑย์าง 5.47 1 6 

อาหาร 2.26 2 5 

อญัมณีและเครื่องประดบั 1.92 3 4 

บรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 1.37 4 3 

เครื่องจกัรกล 1.22 5 2 

สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม 1.16 6 1 

 
จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่ากลุ่มผลิตภณัฑ์ยางเป็นกลุ่มที่มีความได้เปรียบเชิง

เปรยีบเทยีบมากที่สุดเป็นอนัดบัที่ 1 รองลงมา คอื อาหาร อญัมณีและเครื่องประดบับรรจุ
ภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิเครื่องจกัรกล และสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 5 สรุปดชันีมูลค่าดุลการค้า ลําดบัที่ และคะแนนที่ใช้ในการคํานวณ  (ค่าเฉลี่ยตัง้แต่ปี 
2544-2553) 

 

กลุ่มอตุสาหกรรม X-M ล าดบัท่ี 
คะแนนท่ีใช้ใน 
การค านวณ 

อาหาร 64,438.90 1 6 

เครื่องจกัรกล 64,241.68 2 5 

ผลติภณัฑย์าง 43,705.07 3 4 

สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม 20,365.72 4 3 

บรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 15,454.19 5 2 

อญัมณีและเครื่องประดบั -3,955.90 6 1 

 
จากตารางที ่5 จะเหน็ไดว้า่กลุ่มอาหารเป็นกลุ่มที่มมีูลค่าดุลการค้ามากที่สุดเป็นอนัดบั

ที่ 1 รองลงมา คือ เครื่องจกัรกล ผลิตภณัฑ์ยาง สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม บรรจุภณัฑ์และ
ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ และอญัมณีและเครื่องประดบัตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 6 ค่าน้ําหนกั (Weight) ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมนําร่องดว้ยดชันีทัง้ 4 ดชันี 
 

กลุ่มอตุสาหกรรม 
ค่าเฉล่ีย 10 ปี (พ.ศ. 2544-2553) 

Weight 
Total 
Score X/GDP ล าดบั คะแนน SMEs ล าดบั คะแนน RCA ล าดบั คะแนน X-M ล าดบั คะแนน 

เครื่องจกัรกล 4.24 1 6 1,747.00 4 3 1.22 5 2 64,241.68 2 5 0.25 4.00 
บรรจุภณัฑแ์ละ
ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 

1.17 4 3 1,198.00 5 2 1.37 4 3 15,454.19 5 2 
0.25 2.50 

อญัมณีและ
เครื่องประดบั 

0.07 6 1 3,311.00 3 4 1.92 3 4 -3,955.90 6 1 
0.25 2.50 

สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม 0.73 5 2 115,002.00 1 6 1.16 6 1 20,365.72 4 3 0.25 3.00 

ผลติภณัฑย์าง 1.20 3 4 637.00 6 1 5.47 1 6 43,705.07 3 4 0.25 3.75 

อาหาร 2.34 2 5 95,506.00 2 5 2.26 2 5 64,438.90 1 6 0.25 5.25 
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ตารางท่ี 7 ผลสรุปคะแนนและการจดัลาํดบั 6 กลุ่มอุตสาหกรรมนําร่องจากการใหค้่าน้ําหนกั (Weight) 
 

กลุ่มอตุสาหกรรม 
Total 
Score 

อาหาร 5.25 

เครื่องจกัรกล 4.00 

ผลติภณัฑย์าง 3.75 

สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม 3.00 

บรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 2.50 

อญัมณีและเครื่องประดบั 2.50 
 

จากตารางดา้นบนจะเหน็ไดว้า่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเป็นกลุ่มทีม่คีะแนนมากทีสุ่ดเป็น
อนัดบัที่ 1 ด้วยคะแนน 5.25 คะแนน รองลงมาในอนัดบัที่ 2 คือ กลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกล อนัดบัที่ 3 คอื ผลติภณัฑ์ยาง อนัดบัที่ 4 คอื สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม สําหรบั
อนัดบัที ่5 และ 6 มคีะแนนเท่ากนัคอื 2.50 ไดแ้ก่ กลุ่มบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิและ
กลุ่มอญัมณีและเครื่องประดบั 
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บทท่ี 3 
การวิเคราะห์ 6 กลุ่มอุตสาหกรรมน าร่อง 

 
• การวิเคราะหร์ายกลุ่มอตุสาหกรรมน าร่องทัง้ 6 กลุ่ม 

3.1          กลุ่มอตุสาหกรรมเครื่องจกัรกล 
การเปิดเสรกีารค้าระหว่างไทยกบัประเทศภาค ีภายใต้ขอ้ตกลงเขตการค้าเสรไีด้มสี่วน

ช่วยใหส้นิคา้ไทยสามารถเขา้สู่ตลาดของประเทศคู่เจรจาไดม้ากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การก่อตัง้
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนหรอื AEC (ASEAN Economic Community) ซึง่อาเซยีนจะกลายเป็น
ตลาดส่งออกทีใ่หญ่ทีสุ่ดของไทย โดยประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนมวีตัถุประสงคใ์หใ้ชอ้าเซยีนเป็น
ฐานการผลติร่วม สร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัของภูมิภาคอาเซียน พฒันาเศรษฐกิจ
อาเซยีนอยา่งย ัง่ยนื และบรูณาการภมูภิาคอาเซยีนเขา้กบัเศรษฐกจิโลกซึง่จะมกีารเคลื่อนยา้ยเสรี
ในภูมภิาคอาเซียน ทัง้ด้านการค้า สินค้า บรกิาร การลงทุน แรงงานฝีมือ และการเคลื่อนยา้ย
เงินทุนที่เสรียิง่ขึ้น ซึ่งจะเริ่มมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่ปี 2558 เป็นต้นไป โดยผลกระทบของการ
รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ มคีวามแตกต่างกนั 
เนื่องจากปจัจยัที่แตกต่างกนั อาท ิลกัษณะการประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่ม
ลกูคา้ ความสามารถในการแข่งขนัของผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ห่วงโซ่อุปสงค์-
อุปทานในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

เครื่องจกัรกลเป็นอุตสาหกรรมขัน้พืน้ฐานของการพฒันาอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ ของ
ประเทศและมคีวามสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิสร้างมูลค่าเพิม่โดยรวมของอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
ใหส้งูขึน้ โดยอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลสนับสนุนอุตสาหกรรมปลายน้ําอื่น ๆ เช่น การผลติและ
แปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มอุตสาหกรรมไมแ้ละเครื่องเรอืน ฯลฯ นอกจากนี้ อุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกลยงัสร้างมูลค่าให้กบัอุตสาหกรรมต้นน้ํา เช่น การหล่อโลหะ การตขีึ้นรูป การชุบ
เคลอืบผวิ ฯลฯ ซึง่การศกึษาความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลและอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
จากรายงานการศึกษาผลกระทบและการกําหนดท่าทีไทยต่อการจดัตัง้เขตการค้าเสรีเอเชีย
ตะวนัออก โดยศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พบวา่อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล
ยงัเชื่องโยงกับอุตสาหกรรมปลายน้ําอื่น ๆ เข้าด้วยกัน ดังนั ้น การพัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกลจงึเป็นรากฐานทีส่าํคญัของการพฒันาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมในอนาคต 

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องจกัรส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ SMEs และเป็น
กิจการครอบครัวขนาดเล็กโดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องมือกล เพื่อเป็นการวางแผนให้กลุ่ม
ผูป้ระกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมดงักล่าวไดพ้ฒันาตวัสนิค้าให้มนีวตักรรมและตรงกบัความ
ตอ้งการของตลาด รวมทัง้แสวงหาตลาดทีม่ศีกัยภาพให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มคีวามสนใจ 
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ทัง้ทีจ่ะขยายกจิการหรอืเพิง่จะเริม่เสน้ทางการส่งออกสนิคา้ การศกึษาในด้านผลกระทบของการ
รวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน AEC ที่มต่ีอผู้ประกอบการSMEs ในอุตสาหกรรมนี้จะ
ช่วยระบุถงึผลกระทบหลกัทัง้ในเชงิบวกและลบ ตลอดจนนําไปสู่การกําหนดกลยุทธ์และหุ้นส่วน
ทางกลยุทธ์ (Strategic Partners) ที่สําคญัของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล เพื่อช่วยให้
ผูป้ระกอบการ SMEs สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ทีไ่ดจ้ดัทาํไวใ้นการกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) 

3.1.1 รายละเอียดของกลุ่มอตุสาหกรรม 
อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลจดัว่าเป็นอุตสาหกรรมขัน้พื้นฐานที่มคีวามสําคญัใน

การพฒันาประเทศ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มคีวามเชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรมอื่น  ๆ 
เป็นจาํนวนมาก สาํหรบัประเทศไทย อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลสามารถแบ่งออกเป็น 3 
สาขาหลกั คอื สาขาเครื่องจกัรอุตสาหกรรม (Industrial Machinery) สาขาเครื่องมอืกล 
(Machine Tools) และสาขาเครื่องจกัรกลการเกษตร (Agricultural Machinery) 

o เครื่องจกัรอตุสาหกรรม 
เครื่องจกัรอุตสาหกรรม หมายถึง เครื่องจกัรที่ใช้ในการผลติสําหรบั

อุตสาหกรรมอื่น ๆ  เช่น การผลิตเครื่องจกัรกลที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต ์
อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ และเครื่องจกัรที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ทัว่ไป ประกอบดว้ย พกิดัยอ่ย 4 หลกั จาํนวนประมาณ 53 พกิดั หรอืจาํแนกเป็น
พกิดัย่อย 6-7 หลกั จํานวนประมาณ 301 พกิดั หรอืจําแนกเป็นพกิดัสถิต ิ11 
หลกั จาํนวนประมาณ 1,116 พกิดั โดยส่วนใหญ่อุตสาหกรรมในสาขานี้จะทาํการ
ผลติเพยีงชิน้ส่วนเพื่อซ่อมแซมเครื่องจกัร หรอืเป็นเครื่องจกัรที่มเีทคโนโลยทีี่ไม่
ซบัซอ้น 
o เครื่องมือกล 

เครื่องมอืกล หมายถึง เครื่องมอืหรอือุปกรณ์ที่ใช้ในการผลติชิ้นงาน
หรอืเครื่องจกัรต่าง ๆ รวมถงึการผลติเครื่องมอืกลเองดว้ย ประกอบดว้ยพกิดัยอ่ย 
4 หลกั จํานวนประมาณ 14 พกิดั หรอืจําแนกเป็นพกิดัย่อย 6-7 หลกั จํานวน
ประมาณ 90 พกิดั หรอืจาํแนกเป็นพกิดัสถติ ิ11 หลกั จาํนวนประมาณ 261 พกิดั  
โดยส่วนใหญ่อุตสาหกรรมในสาขานี้จะต้องใช้เทคโนโลยสีูงในการออกแบบและ
การผลติ 
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o เครื่องจกัรกลการเกษตร 
เครื่องจกัรกลการเกษตร หมายถงึ เครื่องจกัรทีใ่ชใ้นภาคเกษตรกรรม 

ทัง้ในส่วนของผลติภณัฑแ์ละอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยไม่รวมถึงเครื่องจกัที่ใช้ในการ
แปรรูปประกอบด้วย พิกดัย่อย 4 หลกั จํานวน 11 พกิดั หรือจําแนกเป็นพกิดั
ย่อย 6-7 จํานวนประมาณ 35 พกิดั หรอืจําแนกเป็นพกิดัสถิต ิ11 หลกั จํานวน
ประมาณ 148 พกิดั 

ทัง้นี้  เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างความเป็นเจ้าของแล้วพบว่า 
โรงงานผลติเครื่องจกัรกลขนาดใหญ่ไม่วา่จะเป็นการผลติเครื่องจกัรอุตสาหกรรม
หรอืเครื่องมอืกลส่วนมากจะเป็นบรษิทัร่วมทุนกบัต่างชาต ิเช่น ญี่ปุน่และอเมรกิา 
เนื่องจากต้องอาศยัเทคโนโลยกีารผลติข ัน้สูงในการออกแบบและการผลติ โดย
ผลติภณัฑท์ีผ่ลติส่วนมากจะเป็นเครื่องจกัรหรอืเครื่องมอืกลที่ใช้งานเฉพาะทาง 
สาํหรบักจิการทีเ่ป็นของคนไทยนัน้ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอุตสาหกรรมครอบครวั
ขนาดเลก็ มกีารจา้งงานเฉลี่ยประมาณ 50 คน และผลติเครื่องจกัรอุตสาหกรรม
หรอืเครื่องมอืกลทีต่อ้งใชเ้ทคโลยไีม่สูงมากนัก ทัง้นี้เมื่อพจิารณาตามโครงสร้าง
ตน้ทุนการผลติแลว้ พบวา่อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลมตี้นทุนการผลติที่แตกต่าง
กนัตามแต่ชนิดของผลติภณัฑแ์ละโครงสรา้งการผลติ 
3.1.1.1.1 โครงสร้างต้นทุนการผลิตอตุสาหกรรมเครื่องจกัรกล 

o โครงสร้างต้นทุนการผลิตของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องจกัร
อตุสาหกรรม 

จากการศึกษาพบว่ าผู้ป ระกอบการผลิต เ ครื่ อ งจัก ร
อุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่มตี้นทุนทางวตัถุดบิถึงร้อยละ 
80 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนําเข้าชิ้นส่วนและเหล็กจากต่างประเทศ  
สาํหรบัโรงงานขนาดเลก็ซึง่เป็นของคนไทยนัน้จะมตีน้ทุนทางวตัถุดบิ
ในประเทศเฉลีย่มากกวา่รอ้ยละ 80 สาํหรบัค่าจา้งแรงงานในการผลติ
เครื่องจกัรอุตสาหกรรมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 17 ของต้นทุนการผลิต
ทัง้หมด ทัง้นี้เมื่อพจิารณาโครงสร้างการผลติของสาขานี้ตามตาราง 
Input-Output ของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ (สศค.) พบว่า การผลิตในสาขานี้จะใช้วตัถุดิบภายใน
อุตสาหกรรมเดียวกันถึงร้อยละ 35 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการนําเข้า
เครื่องจกัรมอืสองมาจากต่างประเทศ สําหรบัวตัถุดบิที่มคีวามสําคญั
ลาํดบัต่อมา คอื เหลก็และโลหะอื่น ๆ รวมประมาณร้อยละ 24 ค่าจ้าง
เงนิเดอืนประมาณร้อยละ 10 โดยเครื่องจกัรอุตสาหกรรมที่ผลติได้
จากสาขานี้ได้ถูกนําไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง  ๆ เช่น 
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อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ งานโลหะ สิ่งทอ กระดาษ เป็นต้น ดัง
รปูภาพที ่2 
 

 
ทีม่า: ตาราง Input-Output ของ NESDBดดัแปลงโดยสาํนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

 

รปูท่ี 2 โครงสรา้งการผลติเครื่องจกัรอุตสาหกรรม 

 
o โครงสร้างต้นทุนการผลิตของกลุ่มผลิตภณัฑ์เครื่องมือกล 

ผู้ประกอบการผลิตเครื่องมือกลที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่มี
ต้นทุนทางวตัถุดบิถึงร้อยละ 80 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนําเขา้ชิ้นส่วน
และเหล็กจากต่างประเทศ สําหรบัโรงงานขนาดเลก็ซึ่งเป็นของคน
ไทยนัน้จะมตี้นทุนทางวตัถุดบิสูงถึงร้อยละ 85 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ
นําเข้าเครื่องมือกลใช้แล้วจากต่างประเทศ ทัง้นี้ เมื่อพิจารณา
โครงสร้างการผลติของสาขานี้ตามตาราง Input-Output ของ สศค. 
แล้วพบว่าโครงสร้างการผลิตของสาขานี้ เช่น การผลิตเครื่องกลึง 
เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ เครื่องบัดกรี ฯลฯ ส่วนมากต้อ งอาศัย
เครื่องมอืกลทีใ่ชใ้นงานแปรรปูไม้ ยาง พลาสตกิ ประมาณร้อยละ 40   
สาํหรบัเครื่องมอืกลทีม่คีวามสาํคญัลาํดบัต่อมา คอื เครื่องมอืกลอื่น ๆ  
ประมาณร้อยละ 23 เครื่องมอืกลแปรรูปเหล็กประมาณร้อยละ 11   
และค่าจา้งเงนิเดอืนประมาณรอ้ยละ 9 โดยเครื่องมอืกลที่ผลติได้นี้จะ
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ถูกนําไปใชใ้นการผลติเครื่องจกัรงานไมแ้ละโลหะและธุรกจิให้บรกิาร 
ต่าง ๆ เช่น เครื่องตดัโลหะ เครื่องจกัรงานไมเ้ซาะร่อง ดงัรปูภาพที ่3 

 
ทีม่า: ตาราง Input-Output ของ NESDBดดัแปลงโดยสาํนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

 

รปูภาพท่ี 3 โครงสรา้งการผลติเครื่องมอืกล 

 
o โครงสร้างต้นทุนการผลิตของกลุ่มผลิตภณัฑ์เครื่องจกัรกล

การเกษตร 
ผูป้ระกอบการผลติเครื่องจกัรกลการเกษตรส่วนใหญ่มตี้นทุน

ทางดา้นวตัถุดบิประมาณรอ้ยละ 88 ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นการใชช้ิน้ส่วน
สาํเรจ็รปูจากอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงการ
นําเขา้ชิน้ส่วนใชแ้ลว้จากต่างประเทศ ทัง้นี้เมื่อพจิารณาโครงสรา้งการ
ผลิตของสาขานี้ตามตาราง Input-Output ของสศค. แล้วพบว่า
โครงสร้างการผลติของสาขานี้จะต้องอาศยัวตัถุดิบในอุตสาหกรรม
เดียวกนัประมาณร้อยละ 32 สําหรบัวตัถุดิบที่มคีวามสําคญัลําดบั
ต่อมา คือ เหล็ก โลหะอื่น ๆ รวมประมาณร้อยละ 23 และค่าจ้าง
เงนิเดอืนประมาณรอ้ยละ 24 โดยผลติภณัฑจ์ากสาขานี้จะนําไปใช้ใน
ภาคเกษตรกรรม การใหบ้รกิารรบัจา้งดา้นเกษตรกรรม และการผลติ
อุปกรณ์ทีเ่กีย่วเนื่อง ดงัรปูภาพที ่4 
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ทีม่า: ตาราง Input-Output ของ NESDBดดัแปลงโดยสาํนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

 

รปูภาพท่ี 4 โครงสรา้งการผลติเครื่องจกัรกลการเกษตร 
 
3.1.1.1.2 การน าเข้าและการส่งออกเครื่องจกัรกล 

ประเทศไทยเป็นทัง้ประเทศผู้ส่งออกและผู้นําเขา้เครื่องจกัรกล ทัง้นี้
เนื่องจากประเทศไทยยงัมคีวามสามารถในการผลติเครื่องจกัรทีใ่ชเ้ทคโนโลยกีาร
ผลติสูงค่อนขา้งจํากดั อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลในประเทศไทยจงึจําเป็นต้อง
พึ่งพาการนําเขา้เครื่องจกัรที่มีเทคโนโลยกีารผลติสูงจากต่างประเทศ ซึ่งเมื่อ
พจิารณาจากสถติกิารส่งออกและการนําเขา้เครื่องจกัรกลจะพบวา่ประเทศไทยยงั
ขาดดุลการค้าเครื่องจกัรกลอย่างต่อเนื่อง โดยในปีพ.ศ. 2552 มูลค่าการส่งออก
เครื่องจกัรอุตสาหกรรมอยู่ที่ 145,354 ล้านบาท และมูลค่าการนําเขา้เครื่องจกัร
อุตสาหกรรมอยูท่ี ่236,991 ลา้นบาท ในขณะทีม่ลูค่าการส่งออกเครื่องมอืกลอยู่ที ่
9,003 ลา้นบาท และมลูค่าการนําเขา้เครื่องมอืกลอยู่ที่ 46,654 ล้านบาท สําหรบั
มลูค่าการส่งออกเครื่องจกัรกลเกษตรในปีพ.ศ. 2552 อยู่ที่ 4,281 ล้านบาท และ
มูลค่าการนําเขา้เครื่องจกัรกลเกษตรสูงถึง 25,730 ล้านบาท (ตารางที่ 8) ทัง้นี้
ตลาดส่งออกและแหล่งนําเขา้จะแตกต่างกนัไปแล้วแต่ชนิดของผลติภณัฑ์ โดย
สามารถแบ่งออกได ้ดงัต่อไปนี้ 
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o ตลาดส่งออกและแหล่งน าเข้าเครื่องจกัรอตุสาหกรรม 
โดยปกติแล้วมูลค่าการนําเข้าเครื่องจกัรอุตสาหกรรมจะสูง

กว่าเครื่องจกัรกลประเภทอื่นค่อนขา้งมาก โดยในปี 2552 ประเทศ
ไทยมกีารนําเขา้เครื่องจกัรอุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุน่มากทีสุ่ดคดิ
เป็นมลูค่า 62,270.64 ลา้นบาท รองลงมา คอื จากประเทศจนีคดิเป็น
มูลค่า 29,307.22 ล้านบาท ทัง้นี้มกีารนําเขา้จากประเทศสมาชกิใน
กลุ่มประเทศอาเซยีนคอืจากประเทศมาเลเซยี (ลําดบัที่ 6) คดิเป็น
มลูค่า 9,287.62 ลา้นบาท (ตารางที ่9) 

 
ตารางท่ี 8 การคา้เครื่องจกัรกล 3 ประเภทของไทย 

หน่วย: ลา้นบาท 
ประเภท 2543 2545 2547 2549 2551 2552 

การส่งออก 
เครื่องจกัรกลการเกษตร 1,236 1,397 2,408 2,459 4673 4,281 
เครื่องมือกล 6,180 5,982 11,192 13,633 15,402 9,003 
เครื่องจกัรอตุสาหกรรม 41,654 52,741 86,119 126,870 167,875 145,354 

การน าเข้า 
เครื่องจกัรกลการเกษตร 6,155 8,626 11,201 17,201 28,060 25,730 
เครื่องมือกล 37,128 45,812 68,726 76,459 67,866 46,654 
เครื่องจกัรอตุสาหกรรม 128,997 163,887 227,952 241,500 263,121 236,991 

ทีม่า: กรมศลุากากร 
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ตารางท่ี 9 การนําเขา้เครื่องจกัรอุตสาหกรรมจากแหล่งผลติสาํคญั10 ลาํดบัแรก 
หน่วย: ลา้นบาท 

น าเข้าจาก 2543 2545 2547 2549 2551 2552 
รวมทัง้ส้ิน 128,997 163,887 227,952 241,500 263,121 236,991 

ญี่ปุน่ 53,694.76 57,652.50 82,167.03 75,851.23 79,117.62 62,270.64 
จนี 3,530.34 6,592.73 12,447.28 23,478.03 33,188.05 29,307.22 

สหรฐัอเมรกิา 16,707.39 21,314.66 21,121.07 25,959.62 29,048.07 26,944.55 
เยอรมนั 11,644.85 21,657.43 25,391.11 27,553.53 24,517.32 20,644.53 
เกาหลใีต ้ 4,641.29 5,571.00 11,359.81 8,597.12 16,321.10 14,377.28 
มาเลเซยี 2,633.49 4,665.94 9,330.99 9,216.65 7,331.60 9,287.62 
ไตห้วนั 9,014.49 10,429.24 14,310.65 11,503.15 9,430.05 8,598.38 
อติาล ี 5,311.52 7,945.66 11,639.67 7,905.44 11,092.87 8,507.07 

สงิคโปร ์ 3,185.18 3,793.00 5,714.09 7,543.45 5,969.57 6,589.31 
ฝรัง่เศส 1,656.12 3,059.31 3,922.04 4,074.27 3,634.23 4,759.82 

ทีม่า: กรมศลุากากร 
 

เมื่อพจิารณาถงึตลาดการส่งออกเครื่องจกัรอุตสาหกรรมในปี 
พ.ศ. 2552 ตามตารางที่ 10 แล้วพบว่า ประเทศไทยมกีารส่งออก
เครื่องจักรอุตสาหกรรมไปยงัประเทศญี่ปุ่นเป็นลําดบัหนึ่งคิดเป็น
มลูค่า 17,662.75 ล้านบาท รองลงมา คอื ประเทศสหรฐัอเมรกิา คดิ
เป็นมลูค่า 12,026.14 ลา้นบาททัง้นี้มกีารส่งออกไปยงัประเทศสมาชกิ
ในกลุ่มประเทศอาเซยีน คอื ประเทศสงิค์โปร์ (ลําดบัที่ 3)  นับเป็น
มูลค่า 11,294.20 ล้านบาท ประเทศอินโดนีเซีย (ลําดับที่ 5)   
ประเทศมาเลเซยี (ลาํดบัที ่6) และประเทศเวยีดนาม (ลาํดบัที ่8) 
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ตารางท่ี 10 การส่งออกเครื่องจกัรอุตสาหกรรมไปประเทศสาํคญั 10 ลาํดบัแรก 
หน่วย: ลา้นบาท 

ส่งไปประเทศ 2543 2545 2547 2549 2551 2552 
รวมทัง้ส้ิน 41,654 52,741 86,119 126,870 167,875 145,354 

ญี่ปุน่ 6,521.62 8,512.99 17,902.77 21,589.25 21,523.16 17,662.75 
สหรฐัอเมรกิา 6,714.89 8,843.09 10,972.62 14,725.07 14,254.50 12,026.14 

สงิคโปร ์ 2,322.58 3,580.25 4,035.68 7,530.95 18,163.89 11,294.20 
ออสเตรเลยี 994.26 1,211.84 2,431.57 4,601.02 8,318.74 9,226.15 
อนิโดนีเซยี 1,241.58 2,290.44 3,888.16 5,860.00 12,645.33 9104.19 
มาเลเซยี 2,238.91 3,382.24 5,036.58 6,252.75 7,930.83 8,002.80 

จนี 4,021.85 1,866.17 5,359.65 5,028.92 6,339.58 7,542.67 
เวยีดนาม 508.79 1,030.55 2,153.98 3,421.55 6,748.01 7,217.27 
อนิเดยี 714.25 871.00 1,745.39 4,080.10 5,146.33 5,682.70 

เกาหลใีต ้ 936.45 1,131.86 2,025.50 2,774.26 3,327.31 3,892.77 
ทีม่า: กรมศลุากากร 

 
o ตลาดส่งออกและแหล่งน าเข้าเครื่องมือกล 

ในปี 2552 ประเทศไทยมกีารนําเขา้เครื่องมอืกลจากประเทศ
ญี่ปุ่นมากเป็นลําดับที่หนึ่ง นับเป็นมูลค่า 46,653.64 ล้านบาท 
รองลงมา คอื จากประเทศจนีนบัเป็นมลูค่า 23,635.53 ลา้นบาท ทัง้นี้
มีการนําเข้าจากประเทศสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน คือ จาก
ประเทศสงิค์โปร (ลําดบัที่ 7) นับเป็นมูลค่า 1,035.05 ล้านบาท และ
ประเทศมาเลเซยี (ลาํดบัที ่9) นบัเป็นมลูค่า 806.49 ลา้นบาท (ตาราง
ที ่11) 
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ตารางท่ี 11 การนําเขา้เครื่องมอืกลจากแหล่งผลติสาํคญั 10 ลาํดบัแรก 
หน่วย: ลา้นบาท 

น าเข้าจาก 2543 2545 2547 2549 2551 2552 
รวมทัง้ส้ิน 37,128 45,812 68,726 76,459 67,866 46,654 

ญี่ปุน่ 21,599.03 28,495.10 40,256.16 44,101.05 38,650.02 23,635.53 
จนี 724.31 1,856.36 3,946.85 5,871.21 7,069.21 6,098.17 

ไตห้วนั 5,000.70 5,015.49 7,271.24 8,513.29 7,096.55 4,949.56 
เยอรมนั 1,083.52 1,520.43 2,822.71 2,464.88 2,216.97 2,487.15 
เกาหลใีต ้ 1,189.52 1,918.70 2,429.01 3,730.51 2,676.81 1,925.34 

สหรฐัอเมรกิา 2,501.46 1,199.27 2,870.17 2,094.49 1,975.12 1,778.03 
สงิคโปร ์ 839.96 1,184.24 1,708.91 1,972.79 1,523.22 1,035.05 
อติาล ี 749.59 1,076.96 1,480.10 1,366.71 1,002.46 996.47 

มาเลเซยี 572.71 624.24 1,177.09 1,710.64 1,315.01 806.49 
แคนาดา 73.91 58.89 245.85 89.26 140.07 201.51 

ทีม่า: กรมศลุากากร 
 

เมื่อพจิารณาถงึตลาดการส่งออกเครื่องมอืกลในปี พ.ศ. 2552 
(ตารางที ่12) แลว้พบวา่ ประเทศไทยมกีารส่งออกเครื่องมอืกลไปยงั
ประเทศญี่ปุ่นเป็นลําดบัหนึ่งนับเป็นมูลค่า 2,620.58 ล้านบาท 
รองลงมา คอื ประเทศสหรฐัอเมรกิานับเป็นมูลค่า 865.40 ล้านบาท  
ทัง้นี้มกีารส่งออกไปยงัประเทศสมาชกิในกลุ่มประเทศอาเซียน คือ
ประเทศมาเลเซีย (ลําดบัที่ 3) นับเป็นมูลค่า 696.80 ล้านบาท  
ประเทศอนิโดนีเซยี (ลาํดบัที6่) ประเทศสงิคโปร ์(ลาํดบัที ่7) 
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ตารางท่ี 12 การส่งออกเครื่องมอืกลไปประเทศสาํคญั 10 ลาํดบัแรก 
หน่วย: ลา้นบาท 

ส่งไปประเทศ 2543 2545 2547 2549 2551 2552 
รวมทัง้ส้ิน 6,180 5,982 11,192 13,633 15,402 9,003 

ญี่ปุน่ 1,846.67 1,393.38 3,471.88 4,593.01 4,726.86 2,620.58 
สหรฐัอเมรกิา 1,157.71 265.62 1,154.80 1,690.13 1,472.87 865.40 

มาเลเซยี 231.18 384.08 535.22 653.63 766.91 696.80 
จนี 452.38 581.66 1,046.19 964.96 1,110.39 620.00 

อนิเดยี 115.63 85.55 183.9 434.2 755.88 598.92 
อนิโดนีเซยี 53.16 206.42 250.49 345.38 510.55 412.47 
สงิคโปร ์ 412.29 505.57 506.39 681.4 786.51 322.78 
เยอรมนั 637.66 624.56 583.01 953.74 1,437.47 322.69 
เกาหลใีต ้ 74.85 59.9 164.77 263.31 319.47 312.74 
ไตห้วนั 136.59 227 355.27 348.1 315.6 307.90 

ทีม่า: กรมศลุากากร 
 

o ตลาดส่งออกและแหล่งน าเข้าเครื่องจกัรกลการเกษตร 
ในปี 2552 ประเทศไทยมกีารนําเขา้เครื่องจกัรกลการเกษตร 

จากประเทศญี่ปุ่นมากเป็นลําดบัที่หนึ่ง นับเป็นมูลค่า 11,380.50  
ลา้นบาท รองลงมา คอื จากประเทศจนีนับเป็นมูลค่า 5,404.53 ล้าน
บาท ทัง้นี้ จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีการนําเข้าเครื่องจักรกล
การเกษตรส่วนใหญ่จากประเทศพฒันาแล้ว ซึ่งแสดงความต้องการ
เทคโนโลยทีีท่นัสมยั (ตารางที ่13) 

เมื่อพจิารณาถงึตลาดการส่งออกเครื่องจกัรกลการเกษตรในปี 
พ.ศ. 2552 (ตารางที่ 14) แล้วพบว่า ประเทศไทยมกีารส่งออก
เครื่องจกัรกลการเกษตรไปยงัประเทศในแถบเอเชียเป็นส่วนใหญ่ 
โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซยีน ซึ่งตลาดส่งออกลําดบัที่หนึ่ง คอื
ประเทศกัมพูชา นับเป็นมูลค่า 881.71 ล้านบาท รองลงมา คือ
ประเทศลาวนับเป็นมูลค่า 865.40 ล้านบาท นอกจากนี้ตลาดส่งออก
เครื่องจกัรการเกษตรในเขตอาเซียนยงัประกอบด้วยประเทศพม่า 
(ลาํดบัที ่4) ประเทศมาเลเซยี (ลาํดบัที ่6) ประเทศอนิโดนีเซยี (ลาํดบั
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ที ่7) ประเทศเวยีดนาม (ลําดบัที่ 9) และประเทศฟิลปิปินส์ (ลําดบัที ่
10) 

 

ตารางท่ี 13 การนําเขา้เครื่องจกัรกลการเกษตรจากแหลง่ผลติสาํคญั 10 ลาํดบัแรก 
หน่วย: ลา้นบาท 

น าเข้าจาก 2543 2545 2547 2549 2551 2552 
รวมทัง้ส้ิน 6154 8625 11200 17201 28060 25729 

ญี่ปุน่ 1741.51 2346.87 3173.56 6815.93 16610.71 11380.50 
จนี 263.25 573.02 1097.42 1859.02 3984.16 5404.53 

สหรฐัอเมรกิา 803.89 723.03 860.51 1250.45 1154.75 1369.98 
เกาหลใีต ้ 181.12 239.35 319.94 396.23 445.32 894.93 
อนิเดยี 96.79 114.30 177.12 464.86 376.15 627.82 
เยอรมนั 345.69 499.99 565.66 524.10 668.99 622.70 

เนเธอรแ์ลนด ์ 204.66 610.24 308.53 278.90 342.82 587.18 
อติาล ี 498.10 551.46 602.79 907.69 860.06 520.90 

ไตห้วนั 207.19 341.34 394.79 444.74 463.70 449.97 
ออสเตรเลยี 56.53 41.49 158.80 243.62 120.00 384.35 

ทีม่า: กรมศลุากากร 
 

ตารางท่ี 14 การส่งออกเครื่องจกัรกลการเกษตรไปประเทศสาํคญั 10 ลาํดบัแรก 
หน่วย: ลา้นบาท 

ส่งไปประเทศ 2543 2545 2547 2549 2551 2552 
รวมทัง้ส้ิน 1,235 1,397 2,407 2,458 4,672 4,281 

กมัพชูา 84.25 159.87 293.12 395.07 1,108.00 881.71 
ลาว 243.42 231.57 353.77 511.06 1,094.85 842.23 

อนิเดยี 34.04 73.79 76.17 95.02 522.43 618.22 
พม่า 112.31 57.24 75.78 113.46 279.18 433.47 
ญี่ปุน่ 155.85 243.2 395.03 285.43 182.49 269.83 

มาเลเซยี 92.63 28.87 111.62 87.18 228.87 186.48 
อนิโดนีเซยี 99.03 48.96 168 198.1 137.04 144.14 

ไตห้วนั 19.95 26.84 45.36 64.8 55.87 82.93 
เวยีดนาม 46.26 159.75 247.79 50.88 92.83 58.58 
ฟิลปิปินส ์ 29.64 30 26.01 64.76 88.61 50.25 

ทีม่า: กรมศลุากากร 
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นอกจากนี้  การศึกษารายงานการจัดทําแผนแม่บทอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกล โดยสํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 
พบว่าอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเป็นอุตสาหกรรมที่รองรับอุตสาหกรรม
ประเภทอื่น ๆ ของประเทศ โดยขึ้นอยู่ก ับความต้องการในแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรม ทําให้อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลมคีวามหลากหลายมากและยงั
ผลติสนิคา้คงทนทีม่อีายกุารใชง้านในระยะยาวมากกวา่ 10 ปี มลีกัษณะจาํเพาะ
เจาะจงต่องานลกัษณะทีห่ลากหลายต่างกนั ทาํให้การผลติในปรมิาณมากแบบ
Mass Production เป็นไปได้ยาก และพบว่าเครือข่ายของอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกลไทยสามารถอธบิายไดด้งัรปูภาพที ่5 

 
ทีม่า: รายงานภาวะอุตสาหกรรมเครือ่งจกัรกล (สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศไทย) 

 

รปูภาพท่ี 5 เครอืขา่ยของอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลของไทย 
 

3.1.1.1.3 บทบาทของภาครฐัภายใต้ข้อตกลง AEC 
ภายใต้การจดัตัง้ AEC ภาครฐัได้กําหนดหน่วยงานที่จะช่วยเหลือ

ภาคอุตสาหกรรม ดงัต่อไปนี้ 
  



รายงานการศึกษาขัน้สดุท้าย (Final Report) 
โครงการศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ
ไทย (High Impact Sectors) 

   3 - 14 

- ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  (สศอ.) ได้เข้าร่วมในการเจรจา/
เสนอแนะท่าทีเพื่อกําหนดระยะเวลาในการลดภาษีและกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิด
สนิคา้ทีเ่หมาะสมในการเปิดเสรสีนิค้าอุตสาหกรรม รวมทัง้เป็นหน่วยงานหลกั
ในการดําเนินโครงการความร่วมมอืด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน (ASEAN 
Industrial Cooperation Scheme) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมของอาเซียนและสนับสนุนการแบ่งผลิตและการใช้วตัถุดิบใน
ภมูภิาค 

- ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม  (สมอ.) เป็นหน่วยงานซึ่ง

รบัผดิชอบในการอาํนวยความสะดวกดา้นการคา้และลดอุปสรรคทางเทคนิคต่อ

การคา้ระหวา่งประเทศสมาชกิอาเซยีน 

- ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน  (สกท.) เป็นหน่วยงานหลกั

ซึง่รบัผดิชอบเรื่องการเปิดเสรสีาขาการลงทุน 

- กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ (กพร.) เป็นหน่วยงานหลกั

ซึง่รบัผดิชอบความร่วมมอืดา้นแร่ธาตุของอาเซยีน 

- ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็น

หน่วยงานที่เข้าร่วมกําหนดแผนงานความร่วมมือและดําเนินงานส่งเสริม

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มของอาเซยีน 

 

3.1.1.2 การวิเคราะหห่์วงโซ่คณุค่า (Value Chain Analysis) 
จากการศกึษาอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลจากรายงานต่าง ๆ ที่หน่วยงานภาครฐั

ไดจ้ดัทาํขึน้ อาท ิรายงานภาวะอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลที่ศกึษาโดยสถาบนัเหลก็และ
เหล็กกล้าแห่งประเทศไทยประกอบกับการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อยกับ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล พบว่าความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกลตัง้แต่อุตสาหกรรมต้นน้ําจนกระทัง้อุตสาหกรรมปลายน้ํา ตลอดจนความ
เชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรมอื่น ๆ หน่วยงานทัง้ภาครฐั เอกชน และสถาบนัการศึกษ า 
สามารถสรุปไดด้งัรปูภาพที ่6 
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รปูภาพท่ี 6 ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลกบัอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
 

การศกึษาความเชื่อมโยงภายในประเทศจะช่วยใหก้ารกาํหนดหุน้ส่วนทางกลยทุธ์
ของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลและชิน้ส่วนเครื่องจกัร ซึ่งรูปภาพที่ 6 ได้
อธบิายถงึการเชื่อมโยงกนัระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ กบัอุตสาหกรรมและแสดงให้เหน็ว่า
อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลจะสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต ์
เนื่องจากอุตสาหกรรมดงักล่าวใช้เครื่องจกัรกลในการผลิตหรือให้บริการ ดงันัน้การ
สนบัสนุนผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลใหม้ศีกัยภาพในการผลติเครื่องจกัร
จะช่วยลดตน้ทุนในการผลติของอุตสาหกรรมอื่น ๆ และลดการนําเขา้เครื่องจกัรกลจาก
ต่างประเทศ 

ในส่วนของความเชี่อมโยงของอุตสาหกรรมดังกล่าวกบัประเทศใน ASEAN 
สามารถสรุปไดใ้นรปูภาพที ่7 ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศต่าง ๆ ทัง้
ในฐานะประเทศทีไ่ทยนําเขา้และประเทศทีไ่ทยส่งออกโดยในส่วนของวตัถุดบิในการผลติ
จะเป็นเหลก็ ซึง่ส่วนใหญ่นําเขา้จากประเทศญี่ปุน่ จนี และสหรฐัอเมรกิา เป็นต้น ในขณะ
ทีป่ระเทศไทยส่งออกเหลก็บางส่วนไปยงัประเทศ ASEAN เช่น อนิโดนีเซยี 
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รปูภาพท่ี 7 ความเชื่อมโยงกบัประเทศทีนํ่าเขา้และส่งออก 
 

เหล็กและเหล็กกล้าเป็นวัตถุดิบพื้นฐานในการผลิตเครื่องจักรกล ซึ่งจาก
การศกึษารายงานของสถาบนัเหลก็และเหลก็กล้าพบว่าการคาดการณ์ความต้องการการ
ใชเ้หลก็ของประเทศไทยในการอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลในปี 2554 มแีนวโน้มเพิม่ขึน้
จากเดมิที ่1,318,000 ตนัในปี 2553 เป็น 1,384,000 ตนั ซึ่งเพิม่ขึน้จากเดมิร้อยละ 5 ยงั
มกีารคาดการณ์ว่าความต้องการเหลก็ในอุตสาหกรรมดงักล่าวมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในช่วง 
10 ปีขา้งหน้า อยา่งไรกต็าม อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลของไทยขาดความสามารถในการ
แขง่ขนัทางดา้นราคากบัประเทศสมาชกิ ASEAN เนื่องจากไม่สามารถเขา้ถึงวตัถุดบิที่มี
ตน้ทุนตํ่า ราคาเหลก็ในประเทศไทยสูงกว่าทุกประเทศใน ASEAN ในขณะที่การนําเขา้
เหลก็จากต่างประเทศตอ้งเจอกบัปญัหาการเรยีกเกบ็ภาษ ี 

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหลก็และเหลก็กล้าในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็น
ผูป้ระกอบการทีผ่ลติเหลก็ข ัน้กลาง (เหลก็แท่งยาวและเหลก็แท่งแบน) และเหลก็ข ัน้ปลาย 
(การรดี การหล่อรปูพรรณ การแปรรูป และการเคลอืบ) ซึ่งการส่งออกของอุตสาหกรรม
เหลก็และเหลก็กลา้ของไทยมตีลาดหลกั คอื อนิเดยีและสหรฐัอเมรกิา สําหรบัตลาดใหม่ 
คอื ซาอุดอิาระเบีย เวยีดนาม อนิเดยี ซึ่งการศกึษาในไตรมาสแรกของปี 2554 พบว่า 
ตลาดส่งออกเหล็กและผลติภณัฑ์เหลก็ 5 อนัดบัแรกของไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น เวยีดนาม 
อนิโดนีเซยี สหรฐั ฯ และสงิคโปร ์ตามลาํดบั 
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จากการวเิคราะหข์องศนูยว์จิยักสกิรไทยพบวา่ ปรมิาณความต้องการใช้เหลก็จะ
มสีูงขึน้ ทําให้มคีวามจําเป็นของการพฒันาอุตสาหกรรมเหลก็ในประเทศ ซึ่งจะมีส่วน
สาํคญัในการช่วยลดต้นทุนการผลติในอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลและช่วยลดการนําเขา้
เหลก็จากต่างประเทศ โดยในปจัจุบนัเหล็กที่ผลิตในประเทศยงัมไีม่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้อยู่มาก มกีารนําเข้าผลิตภณัฑ์เหล็กสุทธิในปริมาณที่สูงมากเมื่อเทียบกบั
ประเทศอื่น ๆ ในภูมภิาคเอเชยี โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลใีต้ จนี และรสัเซยี 
ซึง่เป็นประเทศใกลเ้คยีงทีม่กีารผลติเหลก็ดบิโดยเฉลีย่อยูใ่นปรมิาณที่สูงกว่า 50 ล้านตนั
ต่อปี ขณะทีไ่ทยมกีารผลติเหลก็ดบิโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ล้านตนัเท่านัน้ และการนําเขา้
เหลก็ของไทยจะมาในรปูของเหลก็แผ่นจากญี่ปุน่เป็นมลูค่าสงูทีสุ่ด 

 
 

ทีม่า: สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้ อุตสาหกรรมเหลก็ไทยเพื่อรากฐานอนาคตของเศรษฐกจิไทย (10 กนัยายน 2552) 
 

รปูภาพท่ี 8 ความตอ้งการใชเ้หลก็ของไทยรายอุตสาหกรรม (หน่วยนบั:พนัตนั) 
 

ในปี 2553 ประเทศไทยส่งออกเหลก็เป็นลําดบัที่ 8 ในภูมภิาคเอเชยีและนําเขา้
เหลก็เป็นลาํดบัที ่3 ในภมูภิาคเอเชยีรองจากเกาหลใีตแ้ละจนีทาํใหไ้ทยเป็นผูนํ้าเขา้เหลก็
รายใหญ่ที่สุดถ้าเทียบกบัประเทศสมาชิก ASEAN ซึ่งปริมาณการส่งออกและนําเข้า
เหลก็ในภมูภิาคเอเชยี 10 ลาํดบัแรกสรุปไดด้งัตารางที ่15 และตารางที ่16 ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 15 ประเทศทีม่กีารส่งออกเหลก็ 10 ลาํดบัแรกในภมูภิาคเอเชยี 
 

Rank Exporter 
Million tons % 

Change 2009 2010 
1 Japan 33.0 42.4 28 
2 China 21.7 38.8 79 
3 South Korea 19.6 23.9 22 
4 Taiwan 9.8 9.8 0 
5 India 5.2 5.5 6 
6 Malaysia 2.7 2.0 -24 
7 Singapore 1.5 1.7 13 
8 Thailand 1.5 1.6 8 
9 Hong Kong 1.2 1.4 16 
10 Indonesia 1.1 1.2 12 
 Other 0.4 0.9 114 

Total 97.6 129.1 32 
ทีม่า: International Steel Statistics Bureau 

 

ตารางท่ี 16 ประเทศทีม่กีารนําเขา้เหลก็ 10 ลาํดบัแรกในภมูภิาคเอเชยี 
 

Rank Exporter 
Million tons % 

Change 2009 2010 
1 South Korea 19.9 24.3 22 
2 China 22.0 16.8 -24 
3 Thailand  8.9 12.1 36 
4 India  8.1 10.0 23 
5 Vietnam 9.3 9.0 -3 
6 Taiwan  6.4 8.3 30 
7 Indonesia  5.5 7.3 34 
8 Malaysia 3.7 5.0 33 
9 Japan  2.7 4.1 49 
10 Singapore 3.6 4.0 11 
 Other 11.0 12.6 15 

Total 101.1 113.4 12 
ทีม่า: International Steel Statistics Bureau 
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จากการวเิคราะห์โครงสร้างการผลติของอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลที่กล่าวมา
ขา้งต้น จะพบว่าอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจกัร
อุตสาหกรรม เครื่องมอืกล หรอืเครื่องจกัรการเกษตรจะมตี้นทุนวตัถุดบิ เช่น เหลก็ และ
ชิ้นส่วนในสดัส่วนที่ค่อนขา้งสูง ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของต้นทุนทัง้หมดโดยเหล็กที่
นํามาใช้อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลนัน้มาจากทัง้การผลติเหล็กจากอุตสาหกรรมเหล็ก
ภายในประเทศและการนําเขา้เหลก็จากต่างประเทศ ทัง้นี้ประเทศไทยได้มกีารนําเข้า
เหลก็จากประเทศในกลุ่มอาเซยีนดว้ยกนั คอื ประเทศอนิโดนีเซยีและประเทศมาเลเซยี  

การเปิดเสรทีางการค้าหลงัการรวมกลุ่ม AEC ส่งผลต่อการยกเลกิภาษีระหว่าง
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งทําให้โครงสร้างภาษีนําเข้าเหล็กของประเทศไทยต่อ
ประเทศสมาชกิถูกยกเลกิ ส่งผลให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องจกัรมทีางเลอืกใน
การซื้อวตัถุดิบ (เหล็กหรือชิ้นส่วน) ในราคาที่ถูกลงและยงัเป็นการลดภาระสําหรับ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลทีนํ่าเขา้วตัถุดบิอยู่แล้ว  ซึ่งต้นทุนการผลติของ
อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลจะตํ่าลงดว้ยพรอ้มกนันี้การรวมกลุ่ม AEC ยงัส่งเสรมิให้มกีาร
ยกเลกิมาตรการกดีกนัทางการคา้ทีม่ใิช่ภาษ ี(NTBs) อกีดว้ย อยา่งไรกต็าม การรวมกลุ่ม 
AEC อนุญาตให้มมีาตรการคุ้มครอง ได้แก่ มาตรการปกป้อง Safeguard กรณีเกดิการ
ทะลักของสินค้านําเข้าในช่วงเวลาสัน้ มาตรการการต่อต้านการทุ่มตลาด AD  
Anti-Dumping Measures) และตอบโตก้ารอุดหนุน CVD (Countervailing Duty)    

การตอบโต้การทุ่มตลาด คอื วธิกีารในการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ
จากการโจมตขีองสนิคา้ต่างประเทศทีข่ายในราคาตํ่ากว่าต้นทุนการผลติหรอืสนิค้าที่ขาย
ในราคาตํ่ากวา่สนิคา้ชนิดเดยีวกนัในตลาดอื่นๆสาํหรบัประเทศไทยมกีารตรา พ.ร.บ.การ
ตอบโตก้ารทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึง่สนิค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542  โดยทําได้ทัง้
ในประเทศไทย ประเทศผูส้่งออก หรอืประเทศอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง หากมคีาํวนิิจฉยัแลว้วา่มี
การทุ่มตลาดเกดิขึน้จรงิ รฐับาลไทยจะสามารถเรยีกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดได ้      
สําหรบัมาตรการตอบโต้การอุดหนุนคอืวธิกีารปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศจาก
สินค้านําเข้าจากต่างประเทศที่ได้รบัการอุดหนุนจากรฐับาลประเทศนัน้  ๆ เป็นการ
เฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะโดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรอืการให้การสนับสนุน
ด้านรายได้หรอืด้านราคาเพื่อเพิม่การส่งออกสนิค้าหรอืลดการนําเขา้สนิค้า โดยรฐับาล
ไทยสามารถตอบโตไ้ดโ้ดยการเรยีกเกบ็อากรตอบโตก้ารอุดหนุน 

ปจัจุบนัรฐับาลไทยใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดโดยเรยีกเกบ็อากรตอบโต้
การทุ่มตลาดจากสินค้าทัง้หมด 7 รายการ มสีินค้าที่เป็นวตัถุดิบของอุตสาหกรรมอยู่
จํานวน 4 รายการ คอื เหลก็โครงสร้างรูปพรรณหน้าตดัรูปตวั H (พกิดั 7216.33) จาก
ประเทศโปแลนด ์จนี และเกาหล ีเหลก็แผ่นรดีเยน็ชนิดมว้น แผ่นตดั และแผ่นแถบ (พกิดั 
7209.16 ถึง 7209.18 7209.26 ถึง7209.28 7209.90 7211.23 และ 7211.29) จาก
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ประเทศรสัเซียและคาซคัสถาน เหลก็กล้าไร้สนิมรดีเยน็ชนิดม้วน แผ่น และแผ่นแถบ 
(พกิดั 7219.32 ถงึ 7219.35 และ7220.20) จากประเทศญี่ปุน่ สหภาพยโุรป ไต้หวนั และ
เกาหล ีเหลก็แผ่นรดีรอ้นชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นม้วน (พกิดั 7208.13 ถึง 7211.14 และ 
7211.19) จากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวนั เกาหล ีรสัเซยี คาซคัสถาน อินเดยี แอฟรกิาใต ้
อนิโดนีเซยี เวเนซูเอลาแอลจเีรยี อาร์เจนตนิา ยูเครน สโลวกั และโรมาเนีย นโยบาย
ดงักล่าวส่งผลใหผู้ป้ระกอบการอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลที่มกีารใช้เหลก็เป็นวตัถุดบิถูก
บีบให้ซื้อเหล็กที่ได้รบัการปกป้องจากผู้ผลิตในประเทศเพียงอย่างเดียวและมีความ
เสียเปรียบทางด้านต้นทุนการผลิต ทัง้นี้เนื่องจากการร่วมกลุ่ม AEC ยงัอนุญาตให้มี
มาตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลจงึยงัมตี้นทุนการ
ผลิตจากสินค้าที่ได้รบัการปกป้อง (เหล็กแผ่นรดีร้อน) ที่สูงอยู่แม้ว่าจะมกีารรวมกลุ่ม 
AEC แลว้กต็าม 

ในส่วนของปลายน้ําทีเ่ป็นอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลจะไดร้บัประโยชน์จากมูลค่า
การค้าที่เพิม่สูงขึน้เมื่อมกีารรวมกลุ่ม AEC ซึ่งทุกประเทศสมาชกิอาเซยีนต้องเปิดเสรี
ทางการคา้และยกเลกิภาษีระหว่างประเทศสมาชกิด้วยกนัตามขอ้ตกลง AEC Blueprint  
โดยประเทศอาเซยีนเดมิ 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย มาเลเซยี สงิคโปร ์ฟิลปิปินส ์อนิโดนีเซยี 
และบรไูน ไดม้กีารยกเลกิภาษรีะหวา่งประเทศสมาชกิเมื่อปี พ.ศ. 2553 ในขณะทีป่ระเทศ
สมาชกิใหม่อกี 4 ประเทศ คอื กมัพชูา ลาว พม่า และเวยีดนาม ต้องทยอยลดอตัราภาษ ี
และมพีนัธะที่จะต้องยกเลกิภาษีระหว่างประเทศสมาชกิภายใน พ.ศ. 2558 ข้อตกลง
ดงักล่าวไดส้่งผลใหม้ลูค่าการคา้ภายในกลุ่มประเทศอาเซยีนเพิม่ขึน้ซึ่งจากตวัเลขจะเหน็
ว่ามูลค่าการค้าภายในกลุ่มประเทศอาเซยีนได้ปรบัตวัสูงขึน้จาก 375,930 ล้านเหรยีญ
สหรฐั ฯ ในปีพ.ศ. 2552 เป็น 496,015 ลา้นเหรยีญสหรฐั ฯ ในปีพ.ศ. 2553 โดยประเทศ
ไทยมีมูลค่าการค้าภายในกลุ่มประเทศอาเซยีนสูงเป็นอนัดบั 3 รองจากสิงคโปร์และ
มาเลเซยี   

สินค้าที่ประเทศไทยส่งออกไปยงัอาเซียนที่สําคัญ ได้แก่ คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ รถยนตแ์ละส่วนประกอบ เคมภีณัฑ ์และแผงวงจรไฟฟ้า ซึ่งการเปิดเสรทีางการ
คา้คาดวา่ส่งผลใหต้ลาดการส่งออกของประเทศไทยขยายตวัเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การขยายตวัของตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV อนัได้แก่ ประเทศกมัพูชา ประเทศลาว 
ประเทศพม่า และประเทศเวียดนามนอกจากนี้ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเป็น
อุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น  ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์จงึคาดว่าตลาดการส่งออกของอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่
ขยายตวัจะส่งผลต่อให้ความต้องการเครื่องจกัรกลในประเทศเพื่อรองรบัการผลติเพิ่ม
สงูขึน้เช่นกนั   
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เมื่อพจิารณาถึงตวัเลขการส่งออกเครื่องจกัรกลแบ่งตามประเทศคู่ค้า 10 ลําดบั
แรกตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้แลว้ พบวา่ ประเทศไทยมกีารส่งออกเครื่องจกัรอุตสาหกรรมไป
ยงัประเทศสงิคโ์ปรเ์ป็นลาํดบัที ่3 ประเทศอนิโดนีเซยีเป็นลาํดบัที ่5 ประเทศมาเลเซยีเป็น
ลําดบัที่ 6 และประเทศเวยีดนามเป็นลําดบัที่ 8 ของการส่งออกเครื่องจกัรอุตสาหกรรม
ทัง้หมด คิดเป็นมูลค่าทัง้สิ้น 24,324.26 ล้านบาท สําหรบัการส่งออกเครื่องจกัรกล
ประเภทเครื่องมอืกลนัน้มกีารส่งออกเครื่องมอืกลไปยงัประเทศมาเลเซยีเป็นลําดบัที่ 3 
ประเทศอนิโดนีเซยีเป็นลําดบัที่ 6 และประเทศสงิคโปร์เป็นลําดบัที่ 7 ของการส่งออก
เครื่องมอืกลทัง้หมด คดิเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 1,432.05 ลา้นบาท ทัง้นี้เมื่อพจิารณาตวัเลขการ
ส่งออกเครื่องจกัรกลประเภทเครื่องจกัรกลการเกษตร จะเหน็ได้ว่าประเทศไทยมีการ
ส่งออกเครื่องจกัรกลการเกษตรไปยงักลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีนเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก
ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่เป็นประเทศเกษตรกรรมทํานา ทําไร่ธญัพืช โดยมีประเทศ
กมัพชูาเป็นตลาดส่งออกลาํดบัที ่1 ประเทศลาวเป็นลาํดบัที ่2 ประเทศพม่าเป็นลําดบัที่ 4 
ประเทศมาเลเซยีเป็นลาํดบัที ่6 ประเทศอนิโดนีเซยีเป็นลาํดบัที่ 7 ประเทศเวยีดนามเป็น
ลาํดบัที ่9 และประเทศฟิลปิปินสเ์ป็นลาํดบัที ่10 โดยมมีลูค่าทัง้สิน้ 2,596.86 ลา้นบาท 

การเปิดเสรีทางการค้าหลงัการรวมกลุ่ม AEC ส่งผลต่อการขยายตลาดการ
ส่งออกสนิค้าให้กบักลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นนอกจากประเทศไทยด้วยเช่นกนั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มประเทศ CLMV ที่มแีนวโน้มการส่งออกสนิค้าเกษตรเพิม่มาก
ขึน้ทัง้นี้แนวโน้มการขยายตวัของการผลติสนิคา้เกษตรในกลุ่มประเทศ CLMV จะส่งผลให้
มคีวามตอ้งการใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตรเพิม่ขึน้ อนัเป็นโอกาสดใีนการที่ประเทศไทย
จะไดร้บัประโยชน์จากการส่งออกเครื่องจกัรกลการเกษตรไปยงัประเทศดงักล่าวได้เพิม่
มากขึน้ นอกจากนี้การขยายตวัของการผลติเครื่องจกัรกลการเกษตรยงัส่งผลให้ตลาด
ชิ้นส่วนเครื่องมือกลในฐานะวตัถุดิบขยายตวัเช่นเดียวกนั โดยการรวมกลุ่ม AEC มี
แนวโน้มทีจ่ะทําให้ตลาดการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชกิอาเซยีนขยายตวัมากขึน้
จากการปรบัปรุงสิง่อาํนวยความสะดวกทีท่่าเรอืในอาเซยีนและโลจสิตกิส์ 

บรษิทัส่วนใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลและชิน้ส่วนเป็นบรษิทัขนาดเลก็
ทีม่ขีดีความสามารถในการสรา้งผลงานในระดบัพืน้ฐานเท่านัน้ ส่งผลให้ประเทศไทยต้อง
นําเขา้เครื่องจกัรขนาดใหญ่และชิน้ส่วนของเครื่องจกัรเป็นจาํนวนมากโดยเฉพาะอุปกรณ์
เครื่องจกัรทางการเกษตร ซึง่ในปี 2552 ประเทศไทยนําเขา้เครื่องจกัรกลทางการเกษตร
คดิเป็นเงนิประมาณ 548 ล้านเหรยีญสหรฐั ฯ นอกจากนี้ ภาคอุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหารและบรรจุภณัฑเ์ป็นอุตสาหกรรมที่มคีวามเชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล
โดยตรงและในปจัจุบนัมกีารเตบิโตอย่างรวดเรว็ มคีวามต้องการเครื่องจกัรกลเป็นอย่าง
มากโดยเฉพาะเครื่องเตมิ เครื่องปิดฉลาก และเครื่องปิดผนึก อยา่งไรกต็ามความสามารถ
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ในการผลติเครื่องจกัรกลดงักล่าวใช้เองในประเทศยงัทําได้น้อยและไม่เพยีงพอจงึทําให้
ไทยยงัตอ้งอาศยัการนําเขา้เครื่องจกัรกลจากต่างประเทศเป็นหลกั 

ถึงแม้ว่าดุลการค้าของไทยจะตกอยู่ในภาคการนําเข้ามากกว่าการส่งออก แต่
อตัราการส่งออกของไทยในอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลและชิ้นส่วนจกัรกลกม็กีารเตบิโต
มากขึน้โดยเฉพาะเมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศในภูมภิาคอาเซยีน ประเทศไทยส่งออก
เครื่องจกัรกลและชิ้นส่วนจกัรกลเพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 90 ตัง้แต่ปี 2547 โดยเฉพาะ
อุปกรณ์และเครื่องมอืทางการเกษตร เช่น รถแทรกเตอร์และอะไหล่ เครื่องเกบ็เกี่ยวและ
คดัแยก เป็นตน้ 

ปจัจุบันกลุ่มประเทศอาเซียนบริโภคเครื่องจกัรกลและชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
ประมาณรอ้ยละ 30 ทีไ่ทยส่งออกซึ่งในอนาคตตลาดในภูมภิาคอาเซยีนจะมคีวามสําคญั
มากยิง่ขึน้เมื่อแผนการคา้เสรใีนกลุ่มอาเซยีน (AFTA) และการก่อตัง้ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน (AEC) สาํเรจ็ โดยนักลงทุนจากต่างประเทศให้ความสนใจที่จะลงทุนและสร้าง
ฐานการผลติเครื่องจกัรกลและชิน้ส่วนเครื่องจกัรกลในไทยมากขึน้ อาท ิ

„ กลุ่มเครื่องจกัรกลในงานก่อสรา้งทีบ่รษิทั Sany ของประเทศจนีใหค้วามสนใจ
ในการลงทุนในประเทศไทย 

„ กลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ได้แก่ บริษทั A&K Anritsu Hitech 
Stamex Food Processing Machinery Co. Ltd. และ Sanko 

„ กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ไดแ้ก่ บรษิทัBTF Great Top Sian Kubota และ 
Agro Industrial 

„ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงงาน ได้แก่ บรษิทั ANCA Line Kogyo Motion Plan 
Asada Daisin Foster Wheeler Mutual Okamoto Tokai Kogyo Seiki Gem 
City Engineering Ratananakorn Engineering Hikari Honda Foundry 
Patkol High Precision Holm Thai German Processing West Coast 
Engineering และ Boony Anuch Engineering. 

„ กลุ่มก่อสรา้งและเครน ไดแ้ก่ บรษิทั Furukawa Unic Daikyo และ Liebherr 
„ กลุ่มไฮดรอลกิและเครื่องขุดเจาะ ได้แก่ บริษทั Thai Kobelco; for steel 

structures Danieli Far East Qualitech Shang Shuo และ Vatana Phaisal 
Engineering 

„ กลุ่มการสร้างแม่แบบ ได้แก่ บรษิทั Honda Engineering Pan Tech Tien-
Yuen และ Tong Yi 

„ กลุ่มอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ บรษิทั NIDEC และ NMB-Minebea. 
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ประเทศไทยมศีกัยภาพทีจ่ะเป็นศนูยก์ลางการผลติทีส่าํคญัและนักลงทุนต่างชาติ
สนใจที่จะเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเครื่องจกัรและฐานการผลิตโลหะ โดย
ประเทศไทยได้ถูกจดัอนัดบัให้เป็นประเทศที่มสีภาพแวดล้อมทางธุรกจิที่ดเีป็นที่ 2 ใน
กลุ่มประเทศอาเซยีนจากรายงานของธนาคารโลกเกี่ยวกบัการจดัอนัดบัประเทศที่น่า
ลงทุนทางธุรกจิและอนัดบัที่ 19 ของโลก (World Bank’s 2011 Report) นอกจากนี้ 
ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมและมีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งที่มีสิ่ง
อาํนวยความสะดวกที่ทนัสมยั ตลอดจนโครงข่ายถนนที่เชื่อมโยงทุกภูมภิาค รวมไปถึง
ท่าเรอืน้ําลกึ เช่น ท่าเรอืแหลมฉบงัและสนามบนินานาชาตทิี่สามารถรองรบัการขนส่งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในบาง
อุตสาหกรรมมกีารขยายตวัอยา่งกา้วกระโดด อาท ิภาคยานยนต์ของประเทศไทยที่จะมุ่ง
สู่การผลิตรถยนต์ 2.3 ล้านคนัภายในปี 2557 ภาคเครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ที่
ผลติฮารด์ดสิกไ์ดรฟ์มากทีสุ่ดในโลก ภาคเครื่องปรบัอากาศทีถู่กจดัเป็นอนัดบั 4 ของโลก 
ภาคการส่งออกอาหาร ซึ่งไทยเป็นผู้ส่งออก ข้าว น้ําตาล มนัสําปะหลงั เนื้อไก่แปรรูป 
อาหารทะเลกระป๋อง และแช่แขง็ ตลอดจนผลติภณัฑส์บัปะรดแปรรปูและภาคการก่อสรา้ง
ซึ่งมกีารวางแผนการขยายถนนและระบบขนส่งมวลชนมากขึน้ ทําให้ความต้องการใช้
เครื่องจกัรกลภายในประเทศมมีากขึน้และการลงทุนในประเทศไทยซึง่ตัง้อยูใ่จกลางเอเชยี
จะช่วยใหผู้ผ้ลติสามารถทาํการคา้ผ่านหลาย ๆ ขอ้ตกลงการคา้เสร ี(FTAs) ที่รฐับาลไทย
ไดเ้จรจากบัประเทศคู่คา้ เช่น ประเทศสมาชกิอาเซยีน ออสเตรเลยีนิวซแีลนด ์และญี่ปุน่ 

ในส่วนของเครื่องจกัรกลการเกษตร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนและมสี่วน
สาํคญัในกระบวนการผลติอุตสาหกรรมเกษตรเป็นเครื่องจกัรที่มคีวามสามารถส่งออกไป
ยงัประเทศอาเซยีนได ้เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่มคีวามต้องการเครื่องจกัรดงักล่าวเพื่อ
การทาํนาและทาํไร่ธญัพชื ประเทศไทยส่งออกเครื่องจกัรกลทางการเกษตรไปยงัประเทศ
อาเซียนถึงร้อยละ 57.11 ของมูลค่าการส่งออกเครื่องจักกลการเกษตรทัง้หมด 
(อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลการเกษตร สํานักเศรษฐกจิอุตสาหกรรม : กุมภาพนัธ์ 2554) 
โดยเฉพาะประเทศกัมพูชาและลาว ที่ส่วนใหญ่มีความต้องการแทรกเตอร์เดินตาม 
แทรกเตอรเ์พื่อการเกษตรขนาดเลก็ นอกจากนี้ ประเทศอนิเดยียงัเป็นประเทศที่มโีอกาส
ทางการตลาดสงูในกลุ่มเครื่องจกัรกลทางการเกษตร เนื่องจากอนิเดยีเป็นประเทศทีม่กีาร
เพาะปลูกและพื้นที่เกษตรกรรมมาก โดยกลุ่มสนิค้าที่ได้รบัความสนใจมากเป็นพิเศษ
ไดแ้ก่ รถเกีย่วนวดขา้ว เครื่องส ีและขดัธญัพชื 
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3.1.1.3 การวิเคราะหค์วามสามารถในการแข่งขนัอตุสาหกรรมเครื่องจกัรกลของ
ไทย (Diamond Model) 
การวเิคราะหค์วามสามารถในการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมตามแนวความคดิของ 

Michael E. Porter เป็นการประเมนิปจัจยัแวดล้อมทางธุรกจิที่สําคญัที่จะมผีลกระทบต่อ
ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ (Productivity) อันจะนําไปสู่การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรม ปจัจยัที่สําคญัดงักล่าวประกอบไปด้วย 
ปจัจยัด้านการสภาวะปจัจยัการผลิต สภาวะอุปสงค์ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่ องและ
สนบัสนุน กลยทุธโ์ครงสรา้ง การแขง่ขนั และนโยบายจากภาครฐั 

การประเมนิความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลของไทย 
ทีป่รกึษาไดว้เิคราะหต์ามหลกัของ Diamond Model ดงันี้ 

3.1.1.3.1 สภาวะปัจจยัการผลิต 
ปจัจยัดา้นการผลติ ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นทรพัยากรมนุษย ์ทรพัยากรการ

ผลติ โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีแหล่งเงนิทุน ฯลฯ หากอุตสาหกรรมใด ๆ มคีวามได้เปรยีบด้าน
ปจัจยัการผลติและสามารถผสมผสานและใชป้ระโยชน์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพจะ
ทาํใหอุ้ตสาหกรรมนัน้ ๆ มคีวามไดเ้ปรยีบดา้นการแขง่ขนัในตลาดโลก 

 ปัจจยัด้านแรงงาน 
การผลติของอุตสาหกรรมเครื่องจกัรมกีารเตบิโตที่สูงขึน้ตามภาวะ

ของเศรษฐกจิทีฟ้ื่นตวัและการเตบิโตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทาํใหผู้ป้ระกอบการ
ต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น เพื่ อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม แต่
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องจกัรประสบปญัหาการขาดแคลนแรงงาน 
เนื่องจากจาํนวนแรงงานทีม่คุีณภาพในอุตสาหกรรมนี้มจีาํกดั ประกอบกบัปญัหา
การเปลี่ยนงานสูงในระดบัช่างฝีมือจึงทําให้เกดิสภาวะการขาดแคลนแรงงาน
ดงักล่าว อกีทัง้แรงงานทีม่ฝีีมอืส่วนใหญ่จะทาํงานใหก้บับรษิทัต่างชาตทิีเ่ขา้มาตัง้
กจิการในประเทศไทยหรอืบางส่วนกไ็ปทํางานในอุตสาหกรรมนี้ในต่างประเทศ 
เนื่องจากรายไดส้งูกวา่ 

นอกจากนี้  แรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลส่วนมากเป็น
แรงงานไร้ฝีมือ โดยเจ้าของโรงงานหรือช่างฝีมือในโรงงานเป็นผู้ฝึกงานให้
แรงงาน แรงงานส่วนใหญ่มพีื้นฐานการศกึษาระดบัประถมศกึษาถึงอาชวีศกึษา
และเป็นแรงงานที่มีอัตราการเปลี่ยนงานสูง ถึงแม้ว่าปจัจุบนัผู้ประกอบการ
ตอ้งการจา้งแรงงานทีม่ฝีีมอืเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพและเทคโนโลยกีารผลติ แต่
ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถสร้างสิง่จูงใจให้แรงงานมีฝีมอืเขา้สู่ภาคการ
ผลติเครื่องจกัรกลได ้
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ปญัหาดา้นความไม่แน่นอนของปรมิาณการผลติ ลกัษณะโรงงาน
ขนาดเลก็ การขาดการลงทุนในการทาํวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ และสิง่จงูใจทีต่ํ่า 
มผีลใหผู้ป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลไม่สามารถจ้างแรงงานมฝีีมอื 
ทาํใหข้ดีความสามารถในการพฒันาอุตสาหกรรมเป็นไปอยา่งจาํกดั 

 ปัจจยัด้านทรพัยากรการผลิต 
วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติของอุตสาหกรรมเครื่องจกัรขึน้อยู่กบัความ

แตกต่างของผลติภณัฑแ์ละช่วงของการผลติ สาํหรบับรษิทัที่ผลติชิ้นส่วนสําหรบั
เครื่องจกัรกลจะใช้วตัถุดบิที่ใช้ในการผลิตเครื่องจกัรซึ่งมตี้นทุนในการผลติตํ่า 
และสามารถหาซือ้ไดใ้นประเทศ แต่สาํหรบับรษิทัที่ผลติเครื่องจกัรกลขัน้สุดท้าย 
มกัจะมีข ัน้ตอนการผลิตหลกั คือ การซื้อชิ้นส่วนประกอบจากในประเทศและ
นําเขา้จากต่างประเทศและมาประกอบในประเทศ ซึง่ชิน้ส่วนที่นําเขา้มาประกอบ
อยูใ่นราคาทีส่งู 

อย่างไรก็ตาม ปญัหาเรื่องเหลก็ซึ่งเป็นวตัถุดิบที่สําคญัของการ
ผลติและประกอบเครื่องจกัรยงัคงเป็นปญัหาสาํคญัในขณะนี้สาํหรบัผูป้ระกอบการ
เครื่องจกัรไทย เนื่องจากราคาเหลก็ในประเทศไทยยงัถือว่าอยู่ในราคาสูงเมื่อ
เทยีบกบัประเทศอื่น ๆ เช่น ประเทศจนีและมาเลเซยี สาเหตุหลกัของราคาเหลก็
ทีอ่ยูใ่นระดบัสงูเกดิจากนโยบายของรฐับาลในการป้องกนัการทุ่มตลาดของการ
นําเขา้เหลก็จากต่างประเทศ (Anti-Dumping) ซึ่งมรีาคาถูกกว่าเหลก็ในประเทศ
ไทย จงึมมีาตรการภาษกีบัเหลก็แผ่นทีนํ่าเขา้มาจาก 14 ประเทศ อตัราภาษีนี้อยู่
ที่ระดบัร้อยละ 30.91 ถึงร้อยละ 42.51 ซึ่งเป็นกําแพงที่ปิดกัน้การนําเขา้เหลก็
ของผูป้ระกอบการขนาดกลางและเลก็ของไทย ถ้ารวมต้นทุนค่าขนส่ง ภาษี และ
ดอกเบี้ย ราคาเหล็กจะขยบัขึ้นไปอยู่ประมาณ 26-27 บาทต่อกิโลกรมั ซึ่ง
มาตรการดงักล่าวส่งผลให้ผู้ประกอบการผลติเหลก็ของไทยซึ่งมอียู่ไม่กี่รายได้
ประโยชน์และทาํใหร้าคาเหลก็ในประเทศอยูใ่นระดบัสงู 

 โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค 
ด้านสาธารณูปโภค ซึ่งรวมถึง ไฟฟ้า ประปา การคมนาคม และ

การสื่อสาร ย ังคงเป็นข้อจํากัดสําหรับผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม
เครื่องจกัร เนื่องจากสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ของประเทศไทยยงัไม่พฒันาใน
ระดบัทีไ่ดม้าตรฐานในการสนบัสนุนการผลติและการดาํเนินงาน 

ปญัหาเรื่องไฟฟ้าดบัและไฟฟ้าตกเป็นปญัหาสําคญัของผู้ผลติใน
อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล เนื่องจากการผลติเครื่องจกัรต้องการระดบัไฟฟ้าที่
ความสมํ่าเสมอ ซึง่ในประเทศไทยหลายจุดยงัคงมปีญัหาเรื่องระดบัไฟฟ้า อกีทัง้
ปญัหาดา้นการคมนาคม อาท ิถนน ซึ่งยงัไม่ได้รบัการพฒันาให้มมีาตรฐานที่จะ
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สามารถรองรบัการขนส่งในประเทศได้ การสื่อสาร เช่น ระบบ 3G ประเทศไทย
ยงัคงไม่พฒันาใหเ้ท่าเทยีมกบัประเทศอื่น ๆ ในอาเซยีน จงึยงัคงเป็นอุปสรรคให้
ผูป้ระกอบการไทยไม่สามารถพฒันาศกัยภาพในการแขง่ขนัไดเ้ตม็ที่ 

 ปัจจยัด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
การพฒันาเทคโนโลยใีนประเทศของอุตสาหกรรมเครื่องจกัรยงัอยู่

ในระดับตํ่า เนื่ องจากการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือกลเกิดจาก
ประสบการณ์การเป็นช่างฝึกงานในโรงงานและการซ่อมเครื่องมอืกล ทําให้มี
ความสามารถในการดดัแปลงเครื่องมือกลและสามารถผลิตเครื่องมือกลของ
ตนเองได้ อีกทัง้ตลาดในประเทศค่อนข้างแคบและส่วนใหญ่เป็นการผลิตตาม
คําส ัง่ซื้อและปริมาณการผลติจํากดั ซึ่งทําให้แรงจูงใจในการพฒันาเทคโนโลยี
อย่างเป็นระบบมจีํากดั นอกจากนัน้ ผู้ประกอบการขนาดเลก็ของอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรบางรายประสบปญัหาด้านเงนิทุนจํากดั มผีลให้ต้นทุนในการทําวจิยั
และพฒันาสงู ผูป้ระกอบการเผชญิโครงสร้างแรงจูงใจจากอตัราภาษีที่ทําให้การ
นําเขา้เครื่องจกัรสาํเรจ็รปูมรีาคาตํ่า ทาํใหก้ารลงทุนวจิยัและพฒันาเป็นกจิกรรมที่
ไม่คุม้ค่าแก่การลงทุน ปญัหาทีส่าํคญัอกีประการคอืขาดการร่วมมอืกบัภาครฐัใน
การสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลย ี

อยา่งไรกต็ามสาํหรบักจิการขนาดใหญ่ทีเ่ป็นของนกัลงทุนต่างชาต ิ
หรอืเป็นการร่วมลงทุนกบัต่างชาต ิเช่น ญี่ปุ่นและไต้หวนั จะมกีารใช้เทคโนโลยี
ในการผลติทีท่นัสมยัและเป็นระบบ โดยไดร้บัการถ่ายทอดเทคโนโลยโีดยตรงจาก
บรษิทัแม่ในต่างประเทศ ซึ่งบรษิทัเหล่านี้ได้มกีารถ่ายทอดเทคโนโลยอีย่างเป็น
ระบบจากบรษิทัเหล่านี้ลงสู่บรษิทัขนาดเลก็ทีเ่ป็นของคนไทยบา้ง 

 ปัจจยัด้านเงินทุน 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมเครื่องจกัรเป็นบรษิทัขนาด

เลก็ ซึง่ขาดแคลนเงนิทุนสนบัสนุนในการดาํเนินธุรกจิ การขอสนิเชื่อจากสถาบนั
การเงนิเป็นเรื่องยากและใช้เวลา ซึ่งในปจัจุบนัหน่วยงานรฐับาลได้พยายามให้
ความรูด้า้นการเงนิและใหส้นิเชื่อสาํหรบัผูป้ระกอบการทีอ่ตัราดอกเบีย้ตํ่า แต่หาก
ผู้ประกอบการบางรายไม่ใช้บริการสนับสนุนด้านสินเชื่อจากภาครฐั เหตุผล
ประการหนึ่งเพราะขาดข้อมูลข่าวสาร อีกประการหนึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่
เหน็วา่การขออนุมตัสินิเชื่อเตม็ไปดว้ยขัน้ตอนยุง่ยากและเสยีเวลา 

จากการวเิคราะห์ปจัจยัในการผลติดงักล่าวขา้งต้น เหน็ว่าปจัจยั
โดยรวมของอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลของไทยยงัไม่เอื้ออํานวยในการสนับสนุน
อุตสาหกรรมให้มคีวามได้เปรยีบในการแข่งขนักบัประเทศอื่น ปญัหาการขาด
แคลนแรงงานที่มีคุณภาพ ปญัหาการพึ่งพิงการนําเข้าชิ้นส่วนประกอบของ
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เครื่องจกัรบางประเภท ปญัหาราคาสูงของวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องจกัร 
ปญัหาด้านประสิทธิภาพของสาธารณูปโภคที่ใช้ในการผลิต ปญัหาด้านการ
พฒันาเทคโนโลยใีนภาคอุตสาหกรรมยงัอยู่ในระดบัตํ่าและปญัหาเงนิทุนของ
ผูป้ระกอบการและการสนบัสนุนเงนิทุนจากหน่วยงานรฐับาล ซึ่งปญัหาดงักล่าว
ควรได้รบัการดูแลและพัฒนาแนวทางการแก้ไขเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรใหม้ศีกัยภาพทีเ่พิม่ขึน้ 
3.1.1.3.2 สภาวะอปุสงค ์

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานสําคัญและ
สนบัสนุนต่อการเจรญิเตบิโตของอุตสาหกรรมอื่น หากอุตสาหกรรมอื่น ๆ มกีาร
เตบิโตทีม่ากขึน้จะส่งผลใหค้วามตอ้งการใชเ้ครื่องจกัรมากขึน้ดว้ย 

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานสําคัญและ
สนบัสนุนต่อการเจรญิเตบิโตของอุตสาหกรรมอื่น ๆ อาท ิอุตสาหกรรมยานยนต ์
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กโทรนิกส ์
อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นต้น ดงันัน้สภาวะอุปสงค์
ของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลจึงมีความสัมพันธ์กับสภาวะอุปสงค์ของ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ 

อุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สําคญัของประเทศ 
เนื่องจากยงัคงมปีระชากรจาํนวนมากทีท่าํการเกษตรเพื่อสรา้งรายไดแ้ละยงัสรา้ง
รายไดใ้หก้บัประเทศประมาณรอ้ยละ 8.3 ของผลติภณัฑร์วมของประเทศ (GDP) 
ในปี 2553 ซึ่งการเติบโตของอุตสาหกรรมการเกษตรแสดงให้เห็นถึงความ
ตอ้งการเครื่องจกัรกลเพื่อใชใ้นการเกษตรในประเทศอยูใ่นระดบัสงูและมแีนวโน้ม
ทีส่งูขึน้ 

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งมแีนวโน้มที่จะเตบิโตมากขึน้ตาม
สภาวะอุปสงคข์องยานยนตใ์นประเทศ จากรายงานของสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการลงทุน (บโีอไอ) รายงานถงึภาวะการลงทุนในช่วง 4 เดอืนแรกของปี 
2553 วา่มโีครงการยืน่ขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนจํานวน 413 โครงการเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 53 เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้โดยมมีูลค่าการลงทุนสูงถึง 
1.35 แสนล้านบาท เป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องจกัรกล
อุตสาหกรรม โลหะแผ่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์โดยมมีูลค่ารวมถึง 
1.06 แสนลา้นบาท ซึ่งจากขอ้มูลดงักล่าวสามารถแสดงให้เหน็ถึงความต้องการ
ดา้นเครื่องจกัรกล และมคีวามเกี่ยวเนื่องกบัอุตสาหกรรมยานยนต์จะมแีนวโน้ม
เพิม่สงูขึน้ดว้ย 
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อยา่งไรกต็ามความต้องการเครื่องจกัรกลทัง้ในประเทศที่พฒันาแล้ว
และประเทศกําลงัพฒันามแีนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากการพฒันาและเตบิโตของ
อุตสาหกรรมในประเทศ ประเทศทีพ่ฒันาแลว้สามารถผลติเครื่องจกัรกลเพยีงพอ
สําหรบัความต้องการภายในประเทศและมีความสามารถในการส่งออก ส่วน
ประเทศกาํลงัพฒันาจาํเป็นตอ้งนําเขา้เครื่องจกัรและเทคโนโลยกีารผลติเนื่องจาก
การขาดเทคโนโลยกีารผลติข ัน้สงู ซึง่ประเทศอาเซยีนมกีารนําเขา้เครื่องจกัรโดย
มมีลูค่าเฉลีย่รอ้ยละ 25-35 ของมลูค่าสนิคา้ทุนทีนํ่าเขา้จากต่างประเทศ ประเทศ
ไทยมมีูลค่าการนําเข้าเครื่องจกัรกลจากตลาดโลกเฉลี่ย 5 ปี จากปี 2549 ถึงปี 
2553 อยูท่ี ่563,832.61 ลา้นบาท และมลูค่าการนําเขา้เครื่องจกัรกลจากประเทศ
ในกลุ่มอาเซยีนเฉลีย่ 5 ปี อยูท่ ี ่116,899.64 ลา้นบาท อตัราการเตบิโตของมูลค่า
การนําเขา้เครื่องจกัรกลจากประเทศในกลุ่มอาเซยีนเฉลีย่ 10 ปี จากปี 2545 ถงึปี 
2553 อยูท่ ีร่อ้ยละ 5.7 ต่อปี 

สาเหตุที่สําคญัของการนําเข้าเครื่องจักรกลของประเทศไทยจาก
ต่างประเทศนัน้ คอื ความตอ้งการเครื่องจกัรเฉพาะอย่างมจีํานวนมากขึน้ ทําให้
การผลติมกีารเปลีย่นรปูแบบโดยเน้นการผลติแบบเฉพาะและปรมิาณการผลติแต่
ละครัง้น้อยลง ผู้ประกอบการเครื่องจกัรกลภายในประเทศมีขนาดเล็กและมี
เทคโนโลยกีารผลติทีต่ํ่า ไม่สามารถผลติเครื่องจกัรเพื่อตอบสนองความต้องการ
ภายในประเทศในลกัษณะนี้ได้ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งให้ประเทศไทยมกีารนําเข้า
เครื่องจกัรกลทีม่เีทคโนโลยกีารผลติสูงเขา้มาเป็นจํานวนมากและทําให้เกดิการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

ดงันัน้ จากการวเิคราะหป์จัจยัดา้นสภาวะอุปสงค์ดงักล่าวขา้งต้นเหน็
ว่าปจัจัยด้านนี้ เอื้ออํานวยต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัของ
อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล เนื่องจากความต้องการเครื่องจกัรกลในประเทศมี
จํานวนมากจากการเติบโตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
การเกษตร ซึ่งหากหน่วยงานรฐับาลและเอกชนที่เกี่ยวขอ้งสนับสนุนด้านการ
พฒันาเทคโนโลยีและด้านต้นทุนจะสามารถเพิ่มศกัยภาพของอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกลไทยได้ อีกทัง้สามารถสนองความต้องการของอุตสาหกรรมใน
ประเทศได ้โดยไม่ตอ้งพึง่พงิการนําเขา้เครื่องจกัรกลจากประเทศอื่น 
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3.1.1.3.3 อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองและสนับสนุน 
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกนั หมายถึง อุตสาหกรรมที่สามารถใช้

เทคโนโลยรี่วมกนัหรอืแบบเดยีวกนั อุตสาหกรรมสนับสนุน หมายถึง บรษิทัที่
เป็นผูจ้าํหน่ายวตัถุดบิ อุปกรณ์ และเครื่องมอืป้อนใหก้บัอุตสาหกรรมหลกั ซึง่การ
สนับสนุนอุตสาหกรรมเหล่านี้จะสามารถสนับสนุนให้อุตสาหกรรมหลกัมีการ
ขยายตวัและมคีวามสามารถในการแขง่ขนัได้ 

เครื่องจกัรอุตสาหกรรมที่สําคญัในไทยที่มคีวามเกี่ยวเนื่องกนั ได้แก่ 
เครื่องจกัรกลที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
อาหาร และอุตสาหกรรมเซรามกิซึง่มคีวามต้องการใช้เครื่องจกัรในการผลติและ
ประกอบชิน้ส่วนของสนิคา้ หากอุตสาหกรรมดงักล่าวมกีารเตบิโตทีส่งูขึน้จะส่งผล
ให้ความต้องการใช้เครื่องจักรเพิ่มมากขึ้นด้วย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของ
อุตสาหกรรมดงักล่าวจะนิยมนําเขา้เครื่องจกัรหรอืชิน้ส่วนของเครื่องจกัรมาใช้ใน
การดาํเนินธุรกจิ เนื่องจากการนําเขา้เครื่องจกัรราคาสาํเรจ็รปูไม่ตอ้งเสยีภาษี ซึ่ง
ทาํใหต้น้ทุนในการผลติถูกกวา่การซือ้เครื่องจกัรในประเทศ 

อุตสาหกรรมสนบัสนุนสาํหรบัอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลประกอบดว้ย 
 กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนทางกล ประเทศไทยมีความพร้อมและมี

ศกัยภาพในการผลิตชิ้นส่วนประเภทนี้ เนื่องจากมีผู้รบัจ้างผลิต
เป็นจาํนวนมาก 

 กลุ่ มผู้ ผลิตชิ้ นส่ วนทาง ไฟฟ้ า  ปร ะกอบไปด้ วย ชิ้ นส่ วน
อเิล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนไฟฟ้ากําลงั เซน็เซอร์ สายไฟกําลงั และ
สายสญัญาณ ซึ่งประเทศไทยสามารถผลิตเองได้ในในประเทศ 
ยกเวน้เซน็เซอรท์ีต่อ้งนําเขา้จากต่างประเทศ 

 กลุ่มผู้ผลติระบบควบคุม ประเทศไทยสามารถผลติและออกแบบ
แผงวงจรควบคุมส่วนใหญ่ที่ใช้งานกบัเครื่องจกัรกลได้ ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบ Middle-End Technology 

 กลุ่มผู้ผลิตโครงสร้างเครื่องจักรกล โครงสร้างเครื่องจักรกล
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลกั ๆ คอื โครงสร้างเหล็กหล่อ 
โครงสร้าง เหล็กพับ และโครงสร้าง เหล็กประกอบยึด ซึ่ ง
ผู้ประกอบการในประเทศไทยสามารถผลิตได้ทัง้ 3 โครงสร้าง 
เพยีงแต่โครงสรา้งที ่1 และ 2 สามารถผลติได้สําหรบัเครื่องจกัรที่
มขีนาดไม่ใหญ่มากนกั 
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เมื่อพจิารณาอุตสาหกรรมสนบัสนุนขา้งตน้ จะเหน็ไดว้า่ผูป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่สามารถผลติชิน้ส่วนประกอบเครื่องจกัรได้ในประเทศ แต่ส่วนใหญ่จะมี
ความถนดัดา้นเทคโนโลยรีะดบัตํ่าและกลาง หากเป็นการใช้เทคโนโลยรีะดบัสูง
จะตอ้งพึง่การนําเขา้จากต่างประเทศ อกีทัง้ อุตสาหกรรมสนบัสนุนจาํพวกอะไหล่
และชิน้ส่วนทัง้หลายส่วนใหญ่นักลงทุนต่างประเทศเป็นเจ้าของทําการผลติเพื่อ
การส่งออกหรือป้อนบริษัทแม่ ดงันัน้ ไทยจึงเป็นเพียงฐานการผลิตเพื่อการ
ส่งออก กจิการที่เป็นของคนไทยเป็นเพียงการรบัจ้างเหมา โดยมกีารออกแบบ
หรอืมแีม่พมิพส์าํเรจ็รปูมาใหท้าํตามแบบเท่านัน้ แต่กม็ขีอ้ดตีรงทีว่า่ผูจ้า้งตอ้งการ
นําไปเป็นชิน้ส่วนเพื่อประกอบเป็นตวัเครื่องมอืกลต่อไป ซึ่งไม่สามารถทําเองได้
หมดเนื่องจากต้นทุนสูง ดงันัน้การจ้างทําชิ้นส่วนจงึทําให้เกดิการสร้างงานและ
รายไดแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งในอุตสาหกรรมนี้ไดใ้นระดบัหนึ่ง 

จากการพจิารณาขา้งตน้ จะเหน็ไดว้า่ อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกนัและ
อุตสาหกรรมสนบัสนุนของอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลยงัคงมกีารพึง่พาการนําเขา้
สนิค้าและเทคโนโลยจีากต่างประเทศ เนื่องจากขาดการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่ องและเงินทุนของผู้ประกอบการไทย ซึ่งทําให้อุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกลของไทยเสยีเปรียบในการแข่งขนั ดงันัน้หากหน่วยงานรฐับาลให้
การสนับสนุนด้านการวจิยัพฒันาเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องและ
อุตสาหกรรมสนับสนุนจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรไทยไดด้ว้ย 
3.1.1.3.4 กลยทุธโ์ครงสร้างและการแข่งขนั 

ปจัจุบนัผู้ประกอบการต่างชาตเิป็นผู้ที่มบีทบาทสําคญัในการดําเนิน
ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล เพราะอุตสาหกรรมนี้ต้องใช้เงินลงทุน
ค่อนขา้งสงู นอกจากนี้ยงัเกีย่วพนักบัการพึง่พาเทคโนโลยหีรอืแหล่งลงทุน มูลค่า
การผลิตและการส่งออกสนิค้าในอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลนี้ ส่วนใหญ่มาจาก
ผูป้ระกอบการต่างชาตไิม่กีร่ายทีม่ศีกัยภาพในการผลติสงู ผูป้ระกอบการต่างชาติ
ส่วนใหญ่นิยมมาเปิดบรษิทัในประเทศไทย เนื่องจากผลประโยชน์ด้านการลงทุน
ของภาครฐัที่สนับสนุนการลงทุนของบรษิทัต่างชาต ิประเทศที่นิยมมาลงทุนใน
อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลไทย เช่น ประเทศญี่ปุน่และประเทศอติาล ี

จาํนวนผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องจกัรทีเ่ป็นขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (SME) มปีระมาณรอ้ยละ 80 ของผูป้ระกอบการทัง้หมดและในจาํนวน
นี้ประมาณร้อยละ 60 เป็นผู้ประกอบการไทย ซึ่งส่วนใหญ่เติบโตมาจากการ
รบัเหมาทําตามสัง่ ส่วนใหญ่เป็นบรษิัทครอบครวั ผลติภณัฑ์ที่จําหน่ายตลาด
ค่อนขา้งแคบ โดยผลติเครื่องจกัรที่ใช้ในงานเฉพาะเจาะจง กําลงัการผลติน้อยมี
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คู่แขง่น้อยหรอืแบบไม่มเีลย เนื่องจาก Margin ตํ่าไม่จูงใจเขา้ไปแข่งขนั เน้นการ
ผลติเครื่องจกัรที่มเีทคโนโลยไีม่ซบัซ้อนหรือเป็นการดดัแปลงและผลิตชิ้นส่วน
เพื่อซ่อมแซมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างไรกต็าม มผีู้ประกอบการคนไทยส่วน
หนึ่งร่วมทุนกบัผู้ประกอบการต่างชาติ เพื่อประโยชน์ด้านเงินลงทุนและการ
ถ่ายทอดความรูค้วามชาํนาญดา้นเทคโนโลย ี

การผลติเครื่องจกัรกลส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการไทยจะมลีกัษณะ
ของเครื่องจกัรกลคลา้ยกนั ใชเ้ทคโนโลยใีกลเ้คยีงกนั และมกัจะตัง้ราคาใกล้เคยีง
กนัในการขายเครื่องจกัรกล แต่อยา่งไรกต็าม ผู้ประกอบการไทยบางรายแข่งขนั
โดยการมีบรกิารที่แตกต่าง เช่น บรกิารด้านการตดิตัง้ ซ่อมบํารุงเครื่องจกัรให้
ลกูคา้ เพื่อสรา้งความประทบัใจใหล้กูคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

ผูป้ระกอบการทีผ่ลติเครื่องจกัรแบบเดยีวกนั มกัจะไม่มีการรวมกลุ่ม
แลกเปลี่ยนขอ้มูลต่าง ๆ ระหว่างกนัแต่จะร่วมมือกบัผู้จําหน่ายวตัถุดิบและผู้
รบัจ้างเหมาทําอุปกรณ์เสรมิตามที่ผู้ผลิตสัง่ทําเท่านัน้ซึ่งต่างกบัอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกลของประเทศอื่น ๆ ทีม่กีารรวมกลุ่มกนัในการแลกเปลี่ยนขอ้มูลและ
การร่วมกนัพฒันาความรูแ้ละเทคโนโลยรี่วมกนั 

ในช่วงที่ผ่านมาไทยสามารถผลติเครื่องจกัรกลพื้นฐานเพื่อทดแทน
การนําเขา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลมี
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้วว่า อุตสาหกรรม
การเกษตร ซึง่เป็นอุตสาหกรรมหลกัของประเทศยงัมคีวามตอ้งการเครื่องจกัรกล
เพิม่ขึน้เพื่อใชใ้นการทาํการเกษตร อกีทัง้ผูป้ระกอบการสามารถสนองตอบความ
ตอ้งการของตลาดในประเทศได้ส่วนหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยไีม่ซบัซ้อน แต่หากเป็น
เทคโนโลยทีี่ซบัซ้อนหรือใช้เพื่อจุดประสงค์เฉพาะเจาะจง จะเป็นการนําเข้า
เครื่องจกัรจากต่างประเทศ สําหรบัตลาดต่างประเทศการส่งออกของเครื่องจกัร
ไทยในปจัจุบนันัน้ยงัเป็นการส่งออกเครื่องจกัรและเครื่องมอืกลในแบบเทคโนโลยี
ตํ่าไปยงัประเทศเพื่อนบา้งใกลเ้คยีง เช่น มาเลเซยี เวยีดนาม และลาว เนื่องจาก
ประเทศดงักล่าวยงัต้องพึ่งพิงเทคโนโลยจีากประเทศไทยจึงทําให้มูลค่าการ
ส่งออกเครื่องจกัรกลของไทยยงัตํ่ามากเมื่อเทยีบกบัมลูค่านําเขา้ 

จากขอ้มลูขา้งตน้จะเหน็ได้ว่า การแข่งขนัในตลาดเครื่องจกัรกลไทย
ยงัไม่สูงมาก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนสูงและเทคโนโลยใีน
อุตสาหกรรมนี้ยงัไม่พฒันาเมื่อเทยีบกบัตลาดต่างประเทศ ราคาเครื่องจกัรกลจงึ
อยูใ่นราคาไม่สงูจงึทาํใหก้าํไรในตลาดไม่มากนกั ผูป้ระกอบการไทยจงึไม่สนใจที่
จะเขา้มาในตลาด อกีทัง้ไม่สนใจทีจ่ะลงทุนเพื่อการพฒันาเทคโนโลยใีนการผลติ 
ดงันัน้ การแขง่ขนัในตลาดจงึเป็นของบรษิทัต่างชาตทิีม่เีงนิลงทุนและเทคโนโลยี
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ที่พร้อมกว่าผู้ประกอบการไทย การแข่งขนัในตลาดที่น้อยและขึ้นอยู่กบับรษิัท
ต่างชาตไิม่สามารถสรา้งความได้เปรยีบให้กบัอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลไทยได้
หากหน่วยงานรัฐบาลไทยให้การสนับสนุนและแก้ปญัหาด้านการพัฒนา
เทคโนโลยใีหก้บัผูป้ระกอบการไทยจะสามารถเพิม่ศกัยภาพใหก้บัอุตสาหกรรมใน
การแขง่ขนัในประเทศและในตลาดโลกไดด้ยี ิง่ขึน้ 
3.1.1.3.5 นโยบายจากภาครฐั 

นโยบายของภาครัฐสามารถสร้างโอกาสและอุปสรรคต่อการ
ประกอบการของธุรกจิเอกชน ทัง้นี้เนื่องจากภาครฐัมีบทบาทในการเป็นผู้ซื้อ
สนิค้าและบรกิารรายใหญ่ของประเทศ แต่บางครัง้กอ็าจทําให้การประกอบการ
ของเอกชนมอุีปสรรคไดเ้ช่นกนั เช่น การออกขอ้กาํหนดมาตรฐานผลติภณัฑ ์การ
กาํกบัดแูลกจิการบางประเภท เป็นตน้ 

การพฒันาอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลของไทยในหลายปีที่ผ่านมานัน้ 
หน่วยงานรฐับาลไม่มีแนวนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนที่ชดัเจนเมื่อเทยีบกบั
อุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น สิ่งทอ รถยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์  การผลิตใน
อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลในประเทศเป็นการผลติชิ้นส่วนเพื่อการซ่อมแซมเป็น
ส่วนใหญ่ ส่วนตวัเครื่องจกัรที่ใช้ในการผลติส่วนใหญ่นําเขา้มาจากต่างประเทศ
ทัง้สิน้ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาอุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องมอื
กลมีหลายหน่วยงาน แต่หน่วยงานส่วนใหญ่ขาดการประสานงานในด้านการ
ใหบ้รกิารและสิง่อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ไปในทศิทางเดยีวกนั 

ภาครฐัไม่ไดใ้หค้วามช่วยเหลอืทางด้านเทคนิคแก่ผู้ประกอบการไทย
อยา่งเพยีงพอ ซึง่รวมถงึการวจิยัและพฒันาความรู้ความชํานาญด้านเทคโนโลย ี
ทีผ่่านมาภาครฐัไม่มกีารจดัอบรมพฒันาความรู้ด้านเทคโนโลยใีนการผลติให้กบั
ผูป้ระกอบการไทย ซึง่ทาํใหผู้ป้ระกอบการไทยขาดความรู้ในด้านนี้เมื่อเทยีบกบั
ผูป้ระกอบการต่างชาต ิ

มาตรการด้านภาษี โครงสร้างอตัราภาษีนําเขา้เครื่องจกัรของไทยมี
แนวโน้มที่ลดลงเป็นลําดบันับตัง้แต่ไทยมีการปรบัโครงสร้างอตัราภาษีนําเข้า
เครื่องจกัรในปี 2531 มผีลให้ต้นทุนในการผลติเครื่องจกัรกลในประเทศสูงเมื่อ
เทียบกบัการนําเข้าเครื่องจกัรสําเร็จรูปจากต่างประเทศ เนื่องจากอตัราภาษี
นําเขา้ชิน้ส่วนและส่วนประกอบทีใ่ชใ้นเครื่องจกัรกลยงัอยู่ในระดบัสูง จงึจูงใจให้
เกดิการนําเขา้เครื่องจกัรสาํเรจ็รปูเขา้มาใชใ้นอุตสาหกรรมอยา่งต่อเนื่อง ปจัจุบนั
มอีตัราภาษีนําเขา้เครื่องจกัรสําเรจ็รูปเพยีงร้อยละ 1 และในปี 2550 ปรบัลดลง
เป็นร้อยละ 0 ขณะที่ผู้ผลิตเครื่องจักรกลในประเทศต้องเสียภาษีนําเข้า



รายงานการศึกษาขัน้สดุท้าย (Final Report) 
โครงการศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ
ไทย (High Impact Sectors) 

   3 - 33 

ส่วนประกอบและชิน้ส่วนสงูถงึประมาณรอ้ยละ 15-20 จงึถือเป็นอุปสรรคหนึ่งใน
การแขง่ขนัของเครื่องจกัรกลทีผ่ลติในประเทศ 

นโยบายด้านการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้กับอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลยังคงเป็นปญัหาสําคัญ เนื่ องจากที่ผ่านมาภาครัฐไม่ได้ให้
ความสาํคญัในการพฒันาแรงงานทีม่ฝีีมอืให้กบัผู้ประกอบการ อกีทัง้ไม่มกีารให้
ความรูก้บัเยาวชนในการศกึษาภาคอาชวีะในการเลอืกสายวชิาและโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ จึงทําให้ขาดแคลนแรงงานฝีมอืที่มคีวามรู้ความชํานาญในการ
ทาํงาน แรงงานทีม่อียูใ่นอุตสาหกรรมจงึไม่เพยีงพอและไม่มคีุณภาพ 

นโยบายด้านการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ผู้ประกอบการไทยของ
ภาครฐัยงัถอืวา่ไม่ชดัเจน เนื่องจากผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรยงัคงประสบปญัหาดา้นการลงทุนและยงัคงไม่ได้รบัการช่วยเหลอืจาก
ภาครฐัในการขอสนิเชื่อ การขอสินเชื่อสําหรบัผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่จะ
ตดิต่อกบัสถาบนัการเงินด้วยตนเองและยงัถือว่าเป็นเรื่องยากและใช้เวลา จาก
การสมัภาษณ์ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการไทยได้กล่าวถึงปญัหาในการขอ
สนิเชื่อเพื่อการขยายกจิการในการผลติในต่างประเทศเป็นเรื่องยากและไม่ได้รบั
การสนบัสนุนจากภาครฐั 

อยา่งไรกต็าม ในระยะหลงัหน่วยงานภาครฐัได้หนัมาให้ความสําคญั
และเร่งออกนโยบายส่งเสรมิอุตสาหกรรมการผลติเครื่องจกัรกลในประเทศมาก
ขึน้ เนื่องจากเลง็เหน็วา่อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลทีเ่ขม้แขง็จะเป็นตวัจกัรในการ
ขบัเคลื่อนให้การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเติบโตได้ และยงัมีส่วนส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของสนิค้าไทยในตลาดโลก เช่น การจดัการอบรม
ดา้นการพฒันาบุคคลากรและดา้นเทคโนโลย ีเพื่อเสรมิความรู้และเพิม่ศกัยภาพ
ของอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลไทย มาตรการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการเงนิ โดย
ใหก้ารสนบัสนุนดา้นสนิเชื่อในอตัราทีต่ํ่า เป็นตน้ 

จากทิศทางการปรบัตวัและนโยบายส่งเสริมของภาครฐัที่กล่าวมา
ข้างต้น ที่ปรึกษาเห็นว่าจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของ
อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลไทยในระยะต่อไป เนื่องจากหากโครงการความร่วมมอื
นําร่องของภาครฐัและเอกชนประสบความสําเร็จจะทําให้เกิดการพฒันาใน
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจกัรกลไทยสามารถสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งข ันของอุตสาหกรรมในตลาดโลกได้ และจะส่งผลต่อการเติบโตของ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่ องกัน อย่างไรก็ตามการพฒันา
ศกัยภาพของอุตสาหกรรมยงัต้องได้รบัการสนับสนุนจากภาครฐัและเอกชนที่
เกี่ยวขอ้งอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการวจิยั
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และการพฒันาเทคโนโลยขีองเครื่องจกัรกลไทยให้ก้าวลํ้า การสนับสนุนด้าน
เงินทุน การสนับสนุนด้านนโยบายด้านภาษี และด้านสาธารณูปโภค ซึ่งเป็น
พืน้ฐานทีส่าํคญัในการพฒันาศกัยภาพของอุตสาหกรรมในระยะยาว 

 
3.1.1.4 ผลกระทบของ AEC ต่ออตุสาหกรรมเครื่องจกัรกลไทย 

การจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) 
มวีตัถุประสงค์ในการสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัให้กบัประเทศในกลุ่มสมาชกิ เพื่อจะ
นําไปสู่การพฒันาดา้นเศรษฐกจิในภูมภิาคร่วมกนั ซึ่งได้มขีอ้ตกลงในการพฒันาให้เป็น
ตลาดและฐานการผลติเดยีวกนั โดยมขีอ้กําหนดในการเคลื่อนยา้ยสนิค้าอย่างเสร ีการ
เคลื่อนยา้ยบรกิารอย่างเสรี การเคลื่อนยา้ยการลงทุนอย่างเสรี การเคลื่อนยา้ยแรงงาน
ฝีมอือยา่งเสร ีและการเคลื่อนยา้ยเงนิทุนอยา่งเสร ีรายงานส่วนนี้จะวเิคราะหถ์งึผลกระทบ
ของการรวมตวัดงักล่าวต่ออุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลไทย ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ความสาํคญัต่อเศรษฐกจิไทย โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 การเคล่ือนย้ายสินค้าท่ีเสรี 
การเปิดเสรีด้านการค้า ประกอบด้วยมาตรการ 2 ส่วนสําคญั ได้แก่ การ

ยกเลกิภาษสีนิคา้และการขจดัมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี โดยการเปิดเสรดี้านการค้า
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบแตกต่างกันไปตามระดับความพร้อมของแต่ละ
อุตสาหกรรมทีจ่ะรบัมอืกบัการเปิดเสร ี

การจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community: 
AEC) ไม่ไดม้ผีลกระทบกบัอุตสาหกรรมต้นน้ํา หมายถึง เหลก็ซึ่งเป็นวตัถุดบิที่
สําคญัในการผลิตเครื่องจกัร เนื่องจากเมื่อมี AEC เพื่อเปิดเสรดี้านการค้าแต่
มาตรการการป้องกนัการทุ่มตลาดจากต่างประเทศ (Anti-Dumping) ของภาครฐั
ยงัคงมีต่อไป เพื่อปกป้องผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมเหล็กจึงทําให้
ผูป้ระกอบการเครื่องจกัรไทยใช้เหลก็ในประเทศที่มรีาคาสูงกว่าบางประเทศอยู่
กว่าร้อยละ 30 และเหลก็ที่ผู้ประกอบการไทยใช้ในการผลติเครื่องจกัรบางส่วน
นําเข้ามาจากประเทศอื่นที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ ญี่ปุ่น จีน 
ไตห้วนั และเกาหลใีต ้เป็นตน้ 

ปจัจุบนัอตัราภาษีนําเขา้เครื่องจกัรสําเรจ็รูปปรบัลดลงเป็นร้อยละ 0 ขณะที่
ผูผ้ลติเครื่องจกัรกลในประเทศตอ้งเสยีภาษนํีาเขา้ส่วนประกอบและชิ้นส่วนสูงถึง
ประมาณร้อนละ 15-20 ซึ่งการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มี
จุดประสงคห์ลกัในการส่งเสรมิการเคลื่อนยา้ยสนิคา้อยา่งเสร ีซึง่มแีนวทางในการ
ยกเลกิภาษสีนิคา้ระหวา่งกลุ่มประเทศสมาชกิและขจดัมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี แต่
เนื่องจากประเทศไทยนําเขา้ชิน้ส่วนเครื่องจกัรและเครื่องจกัรสําเรจ็รูปส่วนใหญ่
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จากประเทศญี่ปุ่น จีน และสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม
ประเทศอาเซยีน ดงันัน้มาตรการการการส่งเสรมิการค้าดงักล่าวจงึไม่ได้มผีลกบั
การนําเขา้ชิน้ส่วนเครื่องจกัรและเครื่องจกัรสาํเรจ็รปูมากนกั อยา่งไรกต็ามไทยได้
มกีารนําเขา้ชิน้ส่วนเครื่องจกัรและเครื่องจกัรสาํเรจ็รปูจากมาเลเซยี สงิคโปร์ และ
อนิโดนีเซยีบา้งจาํนวนหนึ่ง ซึง่การจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนมแีนวโน้มที่
จะสนับสนุนการนําเข้าชิ้นส่วนเครื่องจกัรและเครื่องจกัรสําเรจ็รูปจากประเทศ
ดงักล่าวมากขึน้ ซึง่มคีวามทนัสมยัในดา้นเทคโนโลยแีละสามารถนําเขา้ไดส้ะดวก
ขึน้ในตน้ทุนทีต่ํ่า ผลกระทบดงักล่าวอาจส่งผลใหผู้ป้ระกอบการที่ผลติเครื่องจกัร
ในประเทศผนัตวัมาเป็นผู้นําเข้าเครื่องจกัร เนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกกว่าและมี
โอกาสในการไดก้าํไรทีม่ากกวา่ 

การเคลื่อนยา้ยเครื่องจกัรของไทยไปสู่ตลาดประเทศในกลุ่มอาเซยีน คาดว่า
จะเพิม่สงูขึน้เช่นกนั โดยเฉพาะประเทศอนิโดนีเซยี เวยีดนาม มาเลเซยี และลาว 
ซึ่งไทยมีการส่งออกเครื่องจกัรอยู่แล้ว อีกทัง้การเปิดเสรีการค้าจะส่งผลให้
ขอ้จํากดัการส่งออกเครื่องจกัรไทยน้อยลงและมศีกัยภาพในการส่งออกมากขึน้ 
แต่ทัง้นี้  หากเครื่องจักรไทยยังไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกับ
ต่างประเทศ การส่งออกอาจจะเพิม่ขึน้ไม่มาก เนื่องจากผูป้ระกอบการในประเทศ
ต่าง ๆ มทีางเลอืกในการซือ้เครื่องจกัรมากขึน้ 

การจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลกระทบที่ดีต่ออุตสาหกรรม
เครื่องจกัรได้มาก หากภาครฐัให้การสนับสนุนในด้านการพฒันาความรู้ ความ
ชํานาญด้านเทคโนโลย ีและด้านสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นปจัจยัสําคญัในการเพิ่ม
ศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทยในการคิดค้นและพัฒนาเครื่องจักรให้มี
เทคโนโลยทีนัสมยัทดัเทียมต่างประเทศ อกีทัง้จะส่งผลให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถส่งออกเครื่องจกัรไปยงัประเทศในกลุ่มอาเซียนได้มากขึ้นและได้ร ับ
ผลประโยชน์จากการเปิดการคา้เสรดีว้ย 
 การเคล่ือนย้ายบริการอย่างเสรี 

ปจัจุบนัการบรกิารดา้นต่าง ๆ อาท ิบรกิารดา้นการเงนิ การโทรคมนาคม ยงัมี
ขอ้จํากดัในการให้บริการระหว่างประเทศ เนื่องจากข้อกําหนดด้านการจดัตัง้
บรษิทัดา้นการใหบ้รกิารแก่ผูบ้รโิภคและขอ้จาํกดัดา้นค่าใชจ้่ายในการใหบ้รกิาร 

การจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
ผลติและผูบ้รโิภคเขา้ถงึบรกิารทีด่ขี ึน้ไดใ้นราคาที่ถูกลง เนื่องจากการเปิดเสรใีน
ด้านการบรกิารระหว่างกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีน เช่น ด้านการเงนิและด้าน
โทรคมนาคมจากการลดขอ้จํากดัในการจดัตัง้ธุรกจิของบรษิทัต่างชาต ิซึ่งจะทํา
ใหผู้ป้ระกอบการดา้นการผลติในอุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถเขา้ถงึบรกิารที่ดไีด้
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มากขึน้ในตน้ทุนทีต่ํ่าลงในขณะทีผู่บ้รโิภคมทีางเลอืกในการใชบ้รกิารทีด่ขี ึน้จากผู้
ใหบ้รกิารทัง้ในและต่างประเทศในราคาทีถู่กลง 

การเปิดเสรีด้านการบริการจะส่งผลกระทบที่ดใีห้แก่ผู้ประกอบการไทยใน
อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล ผูป้ระกอบการไทยสามารถเลอืกใชบ้รกิารดา้นการเงนิ 
โทรคมนาคม และบริการอื่น ๆ จากแหล่งให้บรกิารที่ดใีนราคาที่ช่วยประหยดั
ต้นทุนได้ ซึ่งจะเพิม่ศกัยภาพในการผลิตและการดําเนินงานของผู้ประกอบการ
ไทยใหส้ามารถแขง่ขนักบัต่างชาตไิด้ 

นอกจากนี้ การเปิดเสรใีนการบรกิารจะเป็นการเพิม่โอกาสให้ผู้ประกอบการ
ไทยในอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลในการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ไดก้วา้งขวางขึน้ โดยมี
ตน้ทุนทีถู่กลง ซึง่ปจัจุบนัการใหบ้รกิารลกูคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลยงั
มไีม่มาก ผูป้ระกอบการบางรายมบีรกิารด้านการตดิตัง้ การซ่อมบํารุง และการ
ฝึกสอนการใชเ้ครื่องจกัรใหแ้ก่ลกูคา้ เพื่อสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ลกูคา้และเป็น
การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขนั ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะให้บริการ
สําหรบัลูกค้าในประเทศ เนื่องจากการเดนิทางในการให้บรกิารสะดวกกว่าและ
ประหยดัค่าใช้จ่ายได้มากกว่าแต่หากมีการเปิดเสรดี้านการบริการจะส่งผลให้
ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างความประทบัใจในการบรกิารให้แก่ลูกค้าที่อยู่
ต่างประเทศไดส้ะดวกขึน้และมตีน้ทุนทีต่ํ่าลง 

อยา่งไรกต็ามการเปิดเสรดีา้นการบรกิารสามารถส่งผลเสยีใหก้บัอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกลได ้เนื่องจากบรษิทัต่างชาตสิามารถเลอืกใช้บรกิารในด้านการเงนิ 
การโทรคมนาคม และบริการด้านอื่น  ๆ ได้ในราคาที่ถูกลงเช่นเดียวกับ
ผู้ประกอบการไทย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของบริษัท
ต่างชาติ อีกทัง้การเปิดเสรีในด้านบริการเป็นการเพิ่มการแข่งขนัในด้านการ
ให้บริการในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล บริษัทต่างชาติสามารถสร้างความ
ประทับใจให้แก่ลูกค้าในประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียนได้เช่นเดียวกนักับ
ผูป้ระกอบการไทย ซึง่จะทาํใหเ้กดิการแขง่ขนัทีรุ่นแรงในอุตสาหกรรมมากขึน้ 
 การเคล่ือนย้ายการลงทุนอย่างเสรี 

ปจัจุบนัการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลไทยส่วนใหญ่มาจากการลงทุน
ของบรษิัทต่างชาติ โดยประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มาลงทุนในอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกลไทยเป็นอนัดบัต้น ๆ เนื่องจากการเจรญิเตบิโตของอุตสาหกรรม
ยานยนต์และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งญี่ปุ่นเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ใน
ประเทศไทย ประกอบกบัอตัราค่าจ้างแรงงานที่ญี่ปุ่นสูงแต่ที่ประเทศไทยค่าจ้าง
แรงงานตํ่าและนกัลงทุนชาตต่ิาง ๆ ยงัไดร้บัสทิธพิเิศษต่าง ๆ จากคณะกรรมการ
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ส่งเสรมิการลงทุน จงึทําให้ผู้ประกอบการต่างชาตโิดยเฉพาะนักลงทุนญี่ปุ่นหนั
มาร่วมลงทุนหรอืลงทุนรอ้ยละ 100 ในบางบรษิทัของอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล 

การเปิดเสรีด้านการลงทุนจะเป็นการเพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกลจากต่างชาติให้มากขึน้ เนื่องจากการเปิดเสรีด้านการลงทุนจะมี
ขอ้กาํหนดในการลงทุนทีน้่อยลงและการเอือ้ประโยชน์ในการลงทุนทีม่ากขึน้ และ
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานตํ่าและประเทศตัง้อยู่ในบริเวณที่
สะดวกต่อการขนส่งระหวา่งประเทศ ซึง่การลงทุนทีค่าดวา่จะเพิม่ขึน้จะทําให้การ
แขง่ขนัในอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลไทยเพิม่สูงขึน้ ผู้ประกอบการไทยจะต้องมี
การปรบัตวัเพื่อให้พร้อมกบัการแข่งขนั เนื่องจากหากผู้ประกอบการไทยไม่มี
ศกัยภาพดา้นการผลติและไม่มคีวามรูค้วามชาํนาญในดา้นเทคโนโลย ีจะส่งผลให้
ไม่สามารถแข่งขนัในตลาดได้และอาจจะต้องปิดกิจการไป อย่างไรก็ตาม การ
ลงทุนจากต่างชาตทิี่มากขึ้นจะส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยได้รบัการถ่ายทอด
ความรูด้า้นเทคโนโลยจีากบรษิทัต่างชาตบิ้างจากการร่วมทุนกบับรษิทัต่างชาติ
หรอืจากการทาํงานร่วมกนั 

การลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนขึ้นอยู่กบัปจัจยัหลายอย่าง รวมถึงปจัจยั
ด้านสาธารณูปโภคและนโยบายของภาครฐัในการสนับสนุนการลงทุนด้วย ซึ่ง
หากเปรยีบเทียบกบัประเทศสงิคโปร์และประเทศมาเลเซีย ในปจัจุบนัทัง้สอง
ประเทศไดม้กีารพฒันาดา้นสาธารณูปโภคให้ทนัสมยั พร้อมสําหรบันักลงทุนใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ อกีทัง้ประเทศมาเลเซยีใช้นโยบายการพฒันาอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกลในลกัษณะของ Cluster โดยเชื่อมโยงในลกัษณะของอุตสาหกรรม
สนบัสนุนใหก้บัอุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต ์เนื่องจากประเทศมาเลเซยีตอ้งการ
ที่จะพฒันาอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มคีวามสามารถในการแข่งขนั ดงันัน้ แนว
ทางการพฒันาด้านการวจิยัและพฒันาของประเทศมาเลเซียจึงมีเป้าหมายที่
ช ัดเจน และโดยการคุ้มครองอุตสาหกรรมยานยนต์ของรัฐบาล  จึงทําให้
อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลได้รบัการคุ้มครองในทางอ้อมเนื่องจากมี อุปสงค์
ภายในประเทศอีกทัง้ประเทศสิงคโปร์ ให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกลในฐานะอุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมการขนส่งทางน้ํา เพื่อ
เสรมิสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในฐานะศูนยก์ลางการขนส่ง
ทางน้ํา อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลจึงได้รบัอานิสงส์ในเชงินโยบายทัง้ในด้าน
ปจัจยัดา้นอุปสงคแ์ละความคุม้ครองในดา้นต่าง ๆ อยา่งไรกต็าม สิง่ทีแ่ตกต่างกนั
ระหว่างประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียคือ ประเทศสิงคโปร์อาจไม่ได้ให้การ
คุ้มครองอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในระยะยาว หากพบว่าอุตสาหกรรมใน
ภาพรวมสูญเสียความสามารถในการแข่งขนัในเชิงต้นทุน  (ศูนยว์ชิาการแห่ง
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จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โครงการศกึษาผลกระทบและการกําหนดท่าทไีทยต่อ
การจดัตัง้เขตการคา้เสรเีอเชยีตะวนัออก) 

จะเหน็ไดว้า่การลงทุนจากต่างประเทศขึน้อยู่กบัปจัจยัต่าง ๆ ขา้งต้น ซึ่งหาก
ภาครฐัใหก้ารสนบัสนุนดา้นสาธารณูปโภคและดา้นนโยบายต่าง ๆ ที่ส่งเสรมิการ
ประกอบธุรกจิในอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลจะส่งผลใหก้ารลงทุนจากต่างประเทศ
เพิม่สงูขึน้ในระยะยาว 
 การเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี 

การเปิดเสรีด้านแรงงานระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนจะส่งผลให้ผู้ที่มีใบ
ประกาศนียบตัรรบัรองฝีมอืแรงงานของประเทศสมาชกิหนึ่งสามารถเขา้ไปทาํงาน
ในประเทศใดกไ็ด้ในกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีนด้วยกนั เช่นเดยีวกบัหลกัการ
ของสหภาพยโุรปทีป่ระชากรของสหภาพยุโรปทัง้ 27 ประเทศสามารถเขา้ไปอยู่
อาศยัและทาํงานในประเทศสมาชกิสหภาพยโุรปประเทศใดกไ็ดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้ง
มีใบอนุญาต และจะต้องได้รบัการปฏิบตัิในการจ้างงานสวสัดิการสงัคมและ
ป ร ะ โ ย ช น์ ด้ า น ภ า ษี ที่ เ ท่ า เ ที ย ม กั น กั บ ป ร ะ ช า ก ร ช า ติ นั ้ น ๆ 
(รองศาสตราจารย์ดร.อภิญญาเลื่อนฉว ,ี เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในอาเซียน : 
ผลกระทบอยา่งไรต่อไทย) 

การเปิดเสรีด้านแรงงานจะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างกลุ่ม
ประเทศสมาชกิอาเซยีน ซึง่จะทาํใหแ้รงงานมโีอกาสเลอืกทีจ่ะทาํงานในประเทศที่
ใหค้่าตอบแทนสงูและไดม้โีอกาสในการแสดงศกัยภาพในการทาํงานไดส้งูสุดดว้ย 
ซึง่จะทาํใหเ้กดิการพฒันาในแต่ละอุตสาหกรรมต่าง ๆ อยา่งไรกต็าม การเปิดเสรี
ดา้นแรงงานอาจส่งผลใหเ้กดิการแขง่ขนัดา้นแรงงานในบางอุตสาหกรรมได้ โดย
นายจ้างสามารถเลือกจ้างแรงงานที่ถูกและมีความสามารถในการทํางานได้
มากกวา่และจะทาํใหแ้รงงานในประเทศนัน้ ๆ ไม่มงีานทํา เนื่องจากไม่สามารถ
แขง่ขนักบัแรงงานจากต่างชาตไิด้ 

จากโครงสร้างต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลพบว่าต้นทุน
ทางดา้นแรงงานมคีวามแตกต่างกนัตามประเภทของกจิการ การผลติเครื่องจกัร
อุตสาหกรรมและเครื่องมอืกลจะมตี้นทุนทางด้านแรงงานเฉลี่ยประมาณร้อยละ 
10 ในขณะที่การผลติเครื่องจกัรกลการเกษตรจะมตี้นทุนทางด้านแรงงานเฉลี่ย
ประมาณรอ้ยละ 24 ทัง้นี้ต้นทุนส่วนใหญ่ของภาคอุตสาหกรรมเครื่องจกัรนัน้มา
จากวตัถุดบิและชิ้นส่วนถึงร้อยละ 60 เนื่องจากการผลติเครื่องจกัรกลยงัต้อง
อาศยัเทคโนโลยขี ัน้สงูทีจ่ะตอ้งนําเขา้ และที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลมี
การพฒันาเทคโนโลยทีี่จํากดั เมื่อดูตวัเลขจากสํานักงานสถิตแิห่งชาตจิะพบว่า
อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลมกีารจา้งงานประมาณ 92,228 คน หรอืคดิเป็นร้อยละ
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4.70 ของการจ้างงานทัง้หมดในภาคอุตสาหกรรม โดยแรงงานส่วนมากเป็น
แรงงานไร้ฝีมอื แต่ทัง้นี้ประเทศไทยได้มนีโยบายในการพฒันาแรงงานระดบั
ช่างฝีมือในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เพื่อช่วยส่งเสริมช่วยประกอบการใน
รปูแบบการผลติแบบยดืหยุน่ (Flexible Production) ในสาขาการผลติเครื่องจกัร
ทีไ่ม่ตอ้งการเทคโนโลยกีารผลติข ัน้สูง แต่ต้องการแรงงานระดบัช่างฝีมอืในการ
ผลติร่วมกบัวตัถุดบิการผลติที่มคีุณภาพ เช่น เครื่องจกัรที่เกี่ยวขอ้งกบัการแปร
รปูอาหาร เป็นตน้ 

ภายใต้การเคลื่อนย้ายแรงงานและทุนอย่างเสรีจากการรวมกลุ่มประชาคม
อาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปีพ .ศ . 2558 ก่อให้เกิดผลต่ออุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลทัง้ทางบวกและทางลบ  กล่าวคือถ้ากิจการอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกลไทยยงัคงเป็นกจิการที่มกีารพึ่งพาเทคโนโลยใีนภาคอุตสาหกรรม
ค่อนขา้งสงูจากต่างประเทศ แต่มไิดม้กีารถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้กบัประเทศไทย 
หรอืเป็นการผลติที่สามารถลอกเลยีนได้ง่ายและไม่มีความโดดเด่นจะส่งผลให้
ผูป้ระกอบการจากต่างประเทศทีเ่คยลงทุนในประเทศไทยหรอืผู้ประกอบการจาก
ต่างประเทศทีจ่ะเขา้มาลงทุนในประเทศไทยในอนาคต อาจจะมกีารยา้ยฐานการ
ลงทุนไปยงัประเทศอื่นที่มคี่าแรงถูกกว่า เช่น ประเทศในกลุ่ม CLMV (ประเทศ
กมัพชูา ประเทศลาว และประเทศเวยีดนาม) ที่มแีรงงานจํานวนมากและค่าแรง
ถูกกวา่ ซึง่ตารางที ่17 แสดงถงึค่าจา้งแรงงานขัน้ตํ่าของประเทศในกลุ่มอาเซยีน 
อีกกรณี คือ ถ้ากิจการอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของประเทศไทยมีความ
ได้เปรียบทางด้านฐานการผลิตในประเทศแล้ว  กิจการดังกล่าวจะได้ร ับ
ผลประโยชน์จากตน้ทุนแรงงานทีถู่กลงจากการไหลเขา้ของแรงงานราคาถูกทัง้นี้
ภายใต้การเคลื่อนยา้ยแรงงานฝีมอืภายใต้ AEC ประเทศไทยควรจะเร่งพฒันา
รากฐานการผลติทัง้ทางดา้นเทคโนโลยแีละทกัษะแรงงาน เพื่อรบัมอืการแข่งขนั
ในอนาคตและสรา้งโอกาสใหอุ้ตสาหกรรมจกัรกลไทยไดร้บัประโยชน์จากการเปิด
เสรใีนอนาคตอนัใกลน้ี้ 
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ตารางท่ี 17 ค่าแรงข ัน้ตํ่ารายเดอืนในกลุ่มประเทศอาเซยีน 
 

ประเทศ ค่าแรงขัน้ต า่ต่อเดือน (เหรียญสหรฐั ฯ) 
กมัพชูา ไม่เกนิ 61.00 
เวยีดนาม 52.59-74.10 
อนิโดนีเซยี 85.35-157.41 
ไทย 150.71-205.60 
ฟิลปิปินส ์(เขตนครหลวง: NCR) 273.91-299.97 
ฟิลปิปินส ์(คาลาบารซ์อน: Region IV-A) 178.15-237.30 
ฟิลปิปินส ์(เซนทรลัลซูอน: Region III) 196.46-232.37 
ฟิลปิปินส ์(เซนทรลัวซิายา: Region VII) 169.00-200.68 
มาเลเซยี 168.17-530.97 
สงิคโปร ์ 663.24-1,989.72 

ที่มา: National Wages and Productivity Commission, Department of Labor and Employment, 
Philippines(31 ส.ค. 2554) 

 
 การเคล่ือนย้ายเงินทุนอย่างเสรี 

ปจัจุบนัผู้ประกอบการต่างชาติมีบทบาทในอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลไทย 
เนื่องจากการพึง่พงิความรูด้า้นเทคโนโลยแีละเงนิลงทุน ซึง่บรษิทัต่างชาตมิคีวาม
ชาํนาญมากกวา่และมเีงนิทุนทีม่ากกวา่ผูป้ระกอบการไทย อกีทัง้การส่งเสรมิด้าน
การลงทุนจาก BOI ส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการต่างชาตหินัมาลงทุนในประเทศไทย
มากขึน้ ซึ่งส่งผลให้เงนิทุนจากต่างประเทศไหลเขา้มาประเทศไทยเป็นจํานวน
มากจากภาคอุตสาหกรรมนี้ 

การเปิดเสรีด้านเงินทุนจะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนในกลุ่มประเทศ
สมาชกิอาเซยีนอยา่งเสรมีากขึน้ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกลให้เพิม่มากขึน้ เนื่องจากการเคลื่อนยา้ยเงนิลงทุนมคีวามสะดวก
มากขึ้นและมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงและจะทําให้บริษัทต่างชาติมีบทบาทใน
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทยมากขึ้น ทําให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมนี้มากขึน้จากการแข่งขนัที่มากขึน้และหากผู้ประกอบการไทยไม่มี
ความพรอ้มในดา้นเทคโนโลยทีี่จะแข่งขนักบับรษิทัต่างชาต ิผู้ประกอบการไทย
อาจจะตอ้งเลกิกจิการไปหรอืควบรวมกจิการกบับรษิทัต่างชาต ิ
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อยา่งไรกต็าม การตดัสนิใจเคลื่อนยา้ยเงนิทุนเพื่อจุดประสงค์ในการลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถงึอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลขึน้อยู่กบัปจัจยัต่าง ๆ 
ในการส่งเสรมิการลงทุนของประเทศนัน้ ๆ ด้วย อาท ิด้านสาธารณูปโภคและ
ด้านนโยบายภาครฐัในการสนับสนุนการลงทุน ซึ่งจากที่ได้ระบุขา้งต้นแล้วว่า 
ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียเ ป็นประเทศในแถบอาเซียนที่มี
สาธารณูปโภคทีด่แีละมนีโยบายปกป้องและสนบัสนุนอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล 
ซึง่หากภาครฐัของประเทศไทยไม่มกีารปรบัปรุงสาธารณูปโภคให้ทนัสมยัและไม่
มนีโยบายที่ชดัเจนในการสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล การเปิดเสรดี้าน
เงินทุนจะส่งผลให้เงินทุนจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเคลื่อนย้ายไปยงั
ประเทศอื่น ๆ ทีม่คีวามพรอ้มกวา่ รวมถงึเงนิทุนจากผูป้ระกอบการไทยอาจมกีาร
เคลื่อนยา้ยไปยงัประเทศอื่น ๆ ดว้ย 
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ตารางท่ี 18 ผลกระทบของ AEC ต่อ SMEs ไทยในแต่ละรายอุตสาหกรรม 

 

 ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ 
อตุสาหกรรม 

ต้นน ้า 
- มผีลกระทบไม่มากนัก เนื่องจากเหลก็ที่นํามาใช้ในอุตสาหกรรม

เครื่องจกัรกลนัน้มาจากทัง้การผลติเหลก็จากอุตสาหกรรมเหลก็
ภายในประเทศและการนําเขา้เหลก็จากต่างประเทศ ทัง้นี้ประเทศ
ไทยไดม้กีารนําเขา้เหลก็จากประเทศในกลุ่มอาเซยีนด้วยกนั คอื 
ประเทศอนิโดนีเซยีและประเทศมาเลเซยี โดยในปจัจุบนัรฐับาล
ไทยใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดโดยเรยีกเกบ็อากรตอบโต้
การทุ่มตลาดจากเหลก็แผ่นรดีร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน 
เหลก็โครงสรา้งรปูพรรณหน้าตดัรปูตวั H เหลก็กลา้ไรส้นิมรดีเยน็
และการรวมกลุ่ม AEC  ยงัอนุญาตให้มมีาตรการตอบโต้การทุ่ม
ตลาด ดงันัน้ ดงันัน้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลจงึยงั
มตี้นทุนการผลติจากสนิค้าที่ได้รบัการปกป้องที่สูงอยู่แม้ว่าจะมี
การรวมกลุ่ม AEC แลว้กต็าม 

- จากการวเิคราะห์โครงสร้างการผลติของอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล
พบวา่มตีน้ทุนวตัถุดบิ เช่น เหลก็กวา่รอ้ยละ 60-80 ของตน้ทุนทัง้หมด
ซึ่งการรวมกลุ่ม AEC ทําให้ประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มอาเซยีนสามารถ
เข้าถึงวตัถุดิบที่มีราคาถูกลง เนื่ องจากการยกเลิกภาษีนําเข้า แต่
ผูป้ระกอบการเครื่องจกัรกลของไทยยงัต้องเผชญิกบัต้นทุนการผลติที่
สงู เนื่องจากการรวมตวัของ AEC ไม่ได้ช่วยแก้ปญัหาการตอบโต้การ
ทุ่มตลาดเหลก็ไดม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาดทาํใหไ้ทยเสยีเปรยีบใน
ดา้นตน้ทุนการผลติทีส่งูกวา่ประเทศอื่น ๆ 

อตุสาหกรรม 
กลางน ้า 

- ประเทศไทยไดเ้ปรยีบดา้นแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องมอืกลทีม่ี
ฝีมือและทกัษะที่ได้รบัการยอมรบัจากประเทศในกลุ่มอาเซียน 
โดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องมอืกลที่ใช้เทคโนโลยกีารผลิตจากการ
ลอกเลยีนของเดมิ (Reverse Engineering) ซึง่แรงงานโดยมากจะ
อาศยัการเรยีนรู้จากประสบการณ์การเป็นช่างฝึกงานในโรงงาน
และการซ่อมเครื่องมอืกล  

- ผูป้ระกอบการไทยจะมตีน้ทุนการผลติเครื่องมอืกลทีส่งูกวา่ประเทศใน
กลุม่อาเซยีนโดยเปรยีบเทยีบและเสยีเปรยีบการแขง่ขนัดา้นราคา
เนื่องจากรฐับาลยงัมนีโยบายคุม้ครองอุตสาหกรรมตน้น้ํา 
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 ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ 
อตุสาหกรรม 
ปลายน ้า 

- การนําเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมไม่มีผลกระทบมากนัก 
โดยเฉพาะเครื่องจกัอุตสาหกรรมทีต่อ้งใชเ้ทคโนโลยชี ัน้สูงในการ
ผลติ เนื่องจากส่วนใหญ่ไทยนําเขา้เครื่องจกัรสําเรจ็รูปดงักล่าว
จากญี่ปุน่ จนี และสหรฐัอเมรกิา 

- ผู้ประกอบการสามารถส่งออกเครื่องจกัรกลการเกษตร เช่น รถ
แทรกเตอร์ต่าง ๆ ไปยงัประเทศ CMLV เพิม่มากขึน้ เนื่องจาก
ประเทศดงักล่าวจะได้รบัประโยชน์จากการส่งออกสนิค้าเกษตร
เพิม่ขึน้  

- ผูป้ระกอบการไทยสามารถใชป้ระเทศในกลุ่ม CLMV ที่มแีรงงาน 
ราคาถูกจาํนวนมาก เป็นฐานการผลติเครื่องจกัรกลการเกษตร
เพื่อส่งออกไปยงัประเทศในภมูภิาคอื่น 

- การรวมกลุ่ม AEC ซึ่งยกเลกิการกดีกนัทางการค้าระหว่างกลุ่ม
ประเทศสมาชกิอาเซยีน ทําให้เกดิการขยายตวัของอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรปู อุตสาหกรรม
อาหาร เป็นต้น ส่งผลให้ความต้องการเครื่องจกัรกลในประเทศ
ไทยเพิม่สงูขึน้ อาท ิเครื่องปิดฉลาก เครื่องปิดผนึก เป็นตน้ 

- ไทยเป็นผูนํ้าเขา้สุทธดิา้นเครื่องจกัรอุตสาหกรรมและประเทศอาเซยีน 
เช่น สงิคโปรแ์ละมาเลเซยีกม็ศีกัยภาพในการผลติเครื่องจกัรดงักล่าว 
ดังนั ้นAEC จะทําให้อาเซียนบุกตลาดไทยมากขึ้น  ส่งผลให้
ผู้ประกอบการเผชญิกบัการแข่งขนัในประเทศที่สูงขึน้ และอาจมกีาร
ยา้ยฐานการผลติเครื่องจกัรในไทยดว้ย 

- สงิคโปรแ์ละมาเลเซยีเป็นประเทศในกลุ่มอาเซยีนที่มศีกัยภาพในการ
ผลิตเครื่องจกัรอุตสาหกรรมสูง การเกิด AEC จะทําให้เครื่องจกัร
อุตสาหกรรมจากประเทศดงักล่าวมรีาคาตํ่าลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
ไทยเผชญิกบัการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ 

 

ข้อเสนอแนะกลุ่มอตุสาหกรรมเครื่องจกัรกล 
- รฐับาลควรพจิารณาและทบทวนการใชม้าตรการตอบโตก้ารทุ่มตลาด  
- รฐับาลควรส่งเสรมิการลงทุนอุตสาหกรรมเหลก็ตน้น้ําคุณภาพเพื่อทดแทนการนําเขา้เหลก็จากต่างประเทศและเป็นการสรา้งมลูค่าเพิม่ทางการผลติทีส่งูขึน้ 
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ข้อเสนอแนะกลุ่มอตุสาหกรรมเครื่องจกัรกล 

- การกําหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมและอายุการใช้งานของเครื่องมอืกลและเครื่องจกัรอุตสาหกรรม จะช่วยป้องกนัการนําเขา้เครื่องจกัรที่ใช้งานแล้วจาก
ต่างประเทศ ส่งผลใหเ้กดิอุปสงคต่์อเครื่องจกัรทีผ่ลติในประเทศ 

- รฐับาลควรใหก้ารสนบัสนุนดา้นเงนิทุนและพฒันาแรงงานทีม่ฝีีมอื เพื่อสรา้งศกัยภาพในการผลติและการส่งออกเครื่องจกัรกลการเกษตร ตลอดจนรกัษาส่วน
แบ่งทางการตลาด 

- รฐับาลควรร่วมมอืกบัภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรม สมาคมเครื่องจกัรกลไทย และสนบัสนุนการจดัตัง้สถาบนัเครื่องจกัรกลการไทย เพื่อเป็นศนูยก์ลางใน
การพฒันาความรู ้ความชาํนาญ และแบ่งบนัขอ้มลูดา้นเครื่องจกัรกลกบัผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม 
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3.1.1.5 การวิเคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค (SWOT Analysis) 
3.1.1.5.1 จดุแขง็ 

 ความสามารถในการผลติในระบบยดืหยุ่น (Flexible Production)
ผู้ประกอบการประมาณร้อยละ 80 จากจํานวนผู้ประกอบการ
ทัง้หมดในประเทศมขีนาดกลางและขนาดเลก็ ซึ่งมคีวามคล่องตวั
ในการปรบัขนาดการผลติ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
ภายในประเทศ การผลิตในระบบยืดหยุ่นของผู้ประกอบการ 
สอดคลอ้งกบัแนวโน้มความต้องการของตลาดเครื่องจกัรกลระดบั
โลกที่ เปลี่ยนรูปแบบการผลิตขนาดใหญ่ (Large Scale 
Production) จํานวนมากสู่รูปแบบการผลิตที่ต้องการความ
คล่องตวัสงู (Small and Flexible Production) 

 แรงงานระดบัช่างฝีมือในอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลมีส่วนช่วย
ส่งเสรมิผู้ประกอบการในรูปแบบการผลิตแบบยดืหยุ่น (Flexible 
Production) ในสาขาการผลติเครื่องจกัรที่ไม่ต้องการเทคโนโลยี
การผลิตข ัน้สูง  เนื่ องจากการผลิตเครื่องจักรบางประเภทไม่
สามารถพึ่งพิงเทคโนโลยีได้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัย
ความสามารถของช่างฝีมอืดว้ย  

 ความสามารถในการให้บริการหลังการขายแก่ผู้ใช้ เครื่องจักร
เครื่องจักรกลเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงและอายุการใช้งาน
ยาวนาน ผูใ้ชเ้ครื่องจกัร (End Users) ตอ้งการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องจกัรก่อนการซื้อและต้องการบรกิารตดิตัง้และบริการ
ซ่อมแซมดูแลเมื่ อ เครื่ องจักรเกิดข้อผิดพลาดในการผลิต 
ผู้ประกอบการในประเทศบางรายได้มีการเสนอบริการก่อนและ
หลงัการขายแก่ผูใ้ชเ้ครื่องจกัร ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง
ทาํใหผู้ใ้ชเ้ครื่องจกัรประทบัใจกบัผูป้ระกอบการไทย 

 ภาพลกัษณ์ที่ดขีองเครื่องจกัรกลไทยเมื่อเทยีบกบัประเทศอื่นใน
กลุ่มอาเซยีน อาท ิเครื่องจกัรกลใช้ในการเกษตร เครื่องจกัรกลที่
ใช้ในฟาร์ม เครื่องจกัรกลที่ใช้ในการแปรรูป ผู้ใช้เครื่องจกัรใน
ประเทศและต่างประเทศให้ความเชื่อถือกบัเครื่องจกัรกลไทย 
เนื่องจากเชื่อถอืในศกัยภาพของเครื่องจกัรกลและบรกิาร ซึ่งหาก
เทียบกบัเครื่องจักรกลจากบางประเทศ เช่น ประเทศจีนจะมี
ภาพลกัษณ์ทีด่อ้ยกวา่เครื่องจกัรกลไทย 
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3.1.1.5.2 จดุอ่อน 

 ผู้ประกอบการที่ต้องการวัตถุดิบในการผลิตเครื่องจักรที่ใช้
เทคโนโลยีการผลิตสูง นิยมนําเข้าวตัถุดิบจากต่างประเทศ 
เนื่องจากขาดผู้ผลิตวตัถุดิบที่มีคุณภาพในประเทศ ตวัอย่างที่
ชดัเจน คอื ชิน้ส่วนมอเตอร ์

 ราคาวตัถุดิบบางประเภท เช่น เหล็กมีราคาในประเทศสูงกว่า
ประเทศอื่น ตามที่ได้กล่าวขา้งต้น เรื่องการตัง้มาตรการทางภาษี
ของภาครฐัในการป้องกนัการทุ่มตลาดของการนําเข้าเหล็กจาก
ต่างประเทศ (Anti-Dumping) ซึ่งมีราคาถูกกว่าเหลก็ในประเทศ
ไทยจึงทําให้ส่งผลให้ผู้ผลิตเครื่องจกัรกลในประเทศซื้อเหล็กใน
ราคาสงู 

 การพึ่งพาเทคโนโลยกีารผลติจากต่างประเทศและการขาดการ
ลงทุนในการวจิยัและพฒันา 

 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลไทยไม่มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยจีงึใชว้ธิลีอกเลยีนแบบเทคโนโลย ีทัง้การลอกเลยีนแบบ
ผลติภณัฑ์ที่ผลติได้ในประเทศและต่างประเทศในสาขาการผลิต
เครื่องจกัรทีใ่ชเ้ทคโนโลยกีารผลติระดบัสูงการลงทุนการวจิยัและ
พฒันาเทคโนโลยกีารผลติอยู่ในระดบัตํ่า เนื่องจากผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กมีข้อจํากัดด้านเงินทุนและขาดการร่วมมือจากทัง้
ผูป้ระกอบการในประเทศดว้ยกนัเอง  

 ผู้ประกอบการจํานวนมากมีความจําเป็นต้องจ้างวิศวกรจาก
ต่างประเทศในสายการผลิตและการซ่อมแซมเครื่องจักรที่ใช้
เทคโนโลยีการผลิตสูงเนื่ องจากวิศวกรไทยไม่มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยทีีเ่พยีงพอ 

 ผูป้ระกอบการขนาดเลก็มขีอ้จาํกดัดา้นเงนิทุนและขาดการร่วมมอื
จากทัง้ผูป้ระกอบการในประเทศดว้ยกนัเอง 

 ผูใ้ชเ้ครื่องจกัรในประเทศไม่ใหค้วามเชื่อถอืต่อเครื่องจกัรกลที่ผลติ
ภายในประเทศเนื่องจากไม่เชื่อถอืในเทคโนโลยขีองผูป้ระกอบการ
ไทยและใหค้วามเชื่อถอืต่อเทคโนโลยขีองต่างประเทศมากกว่า จงึ
นิยมนําเขา้เครื่องจกัรจากต่างประเทศ 
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 ผู้ผลิตเครื่องจักรในประเทศส่วนใหญ่ขาดการจดสิทธิบัตรอัน
นําไปสู่ปญัหาการลอกเลียนแบบ ส่งผลให้ผู้ประกอบการขาด
แรงจงูใจในการคดิคน้เทคโนโลยกีารผลติใหม่ ๆ 

 ผูใ้ชเ้ครื่องจกัรขาดขอ้มลูขา่วสารทัง้แหล่งทีต่ ัง้ของผู้ผลติ คุณภาพ
และราคาเครื่องจกัร ทําให้ผู้ใช้เครื่องจกัรในอดตีที่ประสบปญัหา
ดา้นขอ้มลูขา่วสาร ตอ้งซือ้เครื่องจกัรที่มคีุณภาพตํ่าและราคาแพง 
อนันําไปสู่ทศันคตทิีไ่ม่ดขีองผูใ้ชเ้ครื่องจกัรต่อเครื่องจกัรที่ผลติได้
ในประเทศ แม้ว่าจะมกีารจดัตลาดเครื่องจกัรกลเป็นประจําทุกปี 
แต่ขอ้มลูขา่วสารยงัอยูใ่นวงแคบ เฉพาะผู้ผลติและผู้ใช้เครื่องจกัร
ในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล 

 ขาดแคลนบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ แม้ความต้องการการ
ใช้เครื่องจักรในประเทศจะสูงขึ้น แต่การพฒันาศักยภาพของ
เครื่องจกัรกลไทยยงัคงประสบปญัหาจากการขาดแคลนบุคลากรที่
มีคุณภาพ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถนิยมทํางานให้กับ
ผู้ประกอบการต่างชาตหิรอืที่ต่างประเทศ ซึ่งให้ค่าตอบแทนที่สูง
กวา่ผูป้ระกอบการไทย 

3.1.1.5.3 โอกาส 

 ราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มสูงขึ้น ทําให้เกษตรกรขยายพื้นที่
เพาะปลูกและพัฒนาไปสู่การปลูกพืชไร่สมัยใหม่ ซึ่งต้องใช้
เครื่องจกัรกลทางการเกษตรมากขึน้ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ผลติจงึเป็นโอกาสสาํหรบัเครื่องจกัรกลไทย 

 เศรษฐกจิไทยฟ้ืนตวัขึน้ในปี 2553 GDP ประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ
7.8 เพิม่ขึน้จากปี 2552 ซึง่อยูท่ ีล่บรอ้ยละ 2.3 ซึง่การขยายตวัทาง
เศรษฐกจิสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการขยายตวัในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ
และส่งผลให้ความต้องการเครื่องจกัรกลในประเทศเพิม่มากขึ้น 
เพื่อใชใ้นการเพิม่ผลผลติและศกัยภาพในการผลติ 

 การก่อตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ  AEC (ASEAN  
Economic Community) ซึง่เป็นการรวมตวักนัของประเทศในกลุ่ม
อาเซียนเพื่อวตัถุประสงค์ในการสร้างขีดความสามารถในการ
แขง่ขนัใหก้บัประเทศในกลุ่มนัน้จะเป็นโอกาสให้กบัอุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลไทยในการแข่งข ัน เนื่ องจากประเทศไทยมี
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ภาพลกัษณ์ของเครื่องจกัรที่มีศกัยภาพ เมื่อเทียบกบัประเทศใน
กลุ่มอาเซยีน 

3.1.1.5.4 อปุสรรค 

 ขาดการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมจากภาครฐัผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่มไิดร้บัการสนับสนุนด้านเทคโนโลยกีารผลติจากภาครฐั อกี
ทัง้ผูป้ระกอบการมไิด้รบัประโยชน์ทัง้จากด้านเงนิทุน ขอ้มูล และ
ขา่วสาร  

 อุปสรรคในการจดสิทธิบตัรเครื่องจกัร เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ
ภาครฐัขาดความรูแ้ละความชาํนาญในการตรวจสอบเครื่องจกัร ซึง่
เป็นข ัน้ตอนหนึ่งในการจดสทิธบิตัร ทาํใหผู้ป้ระกอบการเกดิความ
ยุง่ยากในการจดสทิธบิตัรและมผีลใหจ้าํนวนการจดสทิธบิตัรลดลง 

 อัตราค่าจ้างที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจะเป็นอุปสรรคในการพัฒนา
อุตสาหกรรมจากนโยบายที่ประกาศของรฐับาลใหม่จะมกีารปรบั
ค่าแรงข ัน้ตํ่าใหอ้ยูท่ ีว่นัละ 300 บาท ซึง่อาจส่งผลต่อต้นทุนในการ
ผลติของผูป้ระกอบการไทยเมื่อเทยีบกบัต่างประเทศ 

 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้สิทธิพิเศษแก่
ผู้ประกอบการที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนในด้านต่าง ๆ ของ 
BOI ซึง่พบวา่ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องจกัรที่ได้รบัการ
ส่งเสรมิการลงทุนจาก BOI ส่วนใหญ่มใิช่ผูป้ระกอบการในประเทศ 
แต่เป็นผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทย 
เพื่อผลประโยชน์จาก BOI การได้รบัการส่งเสริม BOI ทําให้
ผูป้ระกอบการสามารถนําเขา้เครื่องจกัรสําเร็จรูปจากต่างประเทศ
โดยสามารถขอคืนภาษีในส่วนเครื่องจักรได้และได้ร ับสิทธิ
ประโยชน์อื่นทีผู่ป้ระกอบการเครื่องจกัรในประเทศซึง่มขีนาดกลาง
และขนาดเลก็ไม่ได้ อนัมผีลทําให้เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการ
ผลติเครื่องจกัรในประเทศไทยได้ นอกจากนี้ จากการสมัภาษณ์
ผู้ประกอบการได้ทราบว่า การขอสิทธิพิเศษในการส่งเสรมิการ
ลงทุนของ BOI สําหรบัผู้ประกอบการไทยขนาดกลางและขนาด
เลก็ มขี ัน้ตอนปฏบิตัทิีซ่บัซอ้นและใชเ้วลา ซึ่งทําให้ผู้ประกอบการ
บางส่วนไม่สนใจทีจ่ะขอสทิธดิงักล่าว 
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 อตัราภาษีนําเขา้กลุ่มเครื่องจกัรกลที่เป็นร้อยละ 0 ตัง้แต่ 1 ม.ค. 
2553 ส่งผลให้สนิค้าเครื่องจกัรกลจากต่างประเทศมรีาคาถูกกว่า
เครื่องจกัรไทย โดยเฉพาะจากจนีทีม่ตีน้ทุนการผลติทีต่ํ่ากวา่ทาํให้
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นิยมนําเขา้จากจนีมากกว่าซื้อเครื่องจกัร
จากในประเทศ 

 ขาดการสนับสนุนด้านบุคลากรที่มีฝีมอืและมีความชํานาญด้าน
เครื่องจกัรกลจากภาครฐั เนื่องจากปญัหาจากภาคการศึกษาที่
ไม่ได้มีการสนับสนุนอย่างชัดเจนในการศึกษาอาชีวะ ทําให้
นักศึกษาส่วนใหญ่นิยมศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีมากกว่าสาย
วชิาชีพ จงึเกิดปญัหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
รวมถงึอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลดว้ย 

 ขาดการสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า การคมนาคม 
การสื่อสาร และด้านการขนส่ง ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพัฒนา
ศกัยภาพในการผลติของผู้ประกอบการ และหากภาครฐัไม่มกีาร
ปรบัปรุงด้านสาธารณูปโภคอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยและ
ต่างชาตยิา้ยการลงทุนไปต่างประเทศที่มกีารสนับสนุนด้านนี้ เช่น
ประเทศมาเลเซยี 

 ขาดนโยบายที่ชดัเจนในการช่วยเหลืออุตสาหกรรมต้นน้ําของ
เครื่องจกัรกลทาํใหร้าคาวตัถุดบิที่ใช้ในการผลติส่วนประกอบของ
เครื่องจกัร เช่น เหลก็มรีาคาสูงเมื่อเทยีบกบัต่างประเทศส่งผลให้
ผูป้ระกอบการไทยไม่สามารถพฒันาศกัยภาพในการผลติไดม้าก 

 ขาดการสนับสนุนด้านเงินทุนจากสถาบันการเงินในประเทศ 
เนื่องจากภาครฐัไม่มนีโยบายที่ชดัเจนในการส่งเสรมิด้านเงนิทุน
ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลจึงทําให้
ผูป้ระกอบการไทยทีม่เีงนิทุนจาํกดั มขี ัน้ตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลา
ในการขอสนิเชื่อในการผลติและการขยายกจิการ 

 ภาษาในการสื่อสารเป็นอกีหนึ่งอุปสรรคสาํหรบัผูป้ระกอบการไทย
ในการเจรจาการคา้และการทาํธุรกจิ หากเปิดการคา้เสรภีายใตก้าร
รวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งหากภาครัฐไม่มี
หน่วยงานในการให้การอบรมและการสนับสนุนด้านภาษา อาจ
ส่งผลต่อการเพิม่ศกัยภาพของผูป้ระกอบการไทยในการแข่งขนัใน
ตลาดโลกได ้
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3.1.1.6 หุ้นส่วนทางกลยทุธ ์
แนวทางหนึ่งในการสร้างความได้เปรียบให้กบัอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลไทย 

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขนัในตลาดอาเซียน เมื่อมีการการจดัตัง้ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) คอื การสรา้งหุน้ส่วนทางกลยุทธ์ให้กบัผู้ประกอบการ หุ้นส่วน
ทางกลยทุธ ์หมายถงึ การเป็นพนัธมติรกนัทางธุรกจิ เพื่อประโยชน์ร่วมกนัในด้านต่าง ๆ 
อาท ิเพิม่จาํนวนเงนิลงทุน ขยายขนาดกจิการ ลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกจิ เพิม่พูน
ความรู้และความชํานาญซึ่งการเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์สามารถมไีด้หลายระดบั ตัง้แต่
การร่วมมอืกนัเพื่อจุดประสงคบ์างอยา่งในช่วงระยะเวลาหนึ่งไปถงึการรวมกจิการกนัเพื่อ
จุดประสงคใ์นระยะยาว 

จากการที่ที่ปรึกษาได้สมัภาษณ์ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไดใ้หค้วามเหน็วา่ การมหีุน้ส่วนทางกลยุทธม์คีวามจาํเป็นอยา่งยิง่
ต่อการพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการเพื่อให้พร้อมในการแข่งขนั โดยผู้ประกอบการ
ไดเ้สนอใหม้หีุน้ส่วนทางกลยทุธด์งันี้ 

3.1.1.6.1 หุ้นส่วนทางกลยทุธใ์นประเทศไทย 
3.1.1.6.1.1 หุ้นส่วนทางกลยุทธ์ส่งเสริมการวิจยั การพัฒนา

ความรู้และความช านาญ 
จากทีไ่ดร้ะบุขา้งตน้ถงึปญัหาการขาดแคลนแรงงานที่มคีวามรู้

ความชาํนาญในอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล ซึง่เป็นปญัหาสาํคญัในการ
พฒันาศกัยภาพของอุตสาหกรรม แรงงานที่มอียู่ในอุตสาหกรรมไม่
เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ และบางส่วนไม่ได้มี
ความรูแ้ละความชาํนาญในดา้นเครื่องจกัรกล ซึง่เกดิจากการไม่ได้รบั
การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่ องจากภาครัฐในการพัฒนา
แรงงานทีม่ฝีีมอืเพื่อใหพ้รอ้มในการทาํงาน นอกจากนัน้ อุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลยงัประสบปญัหาในด้านการวิจ ัยพัฒนาเทคโนโลย ี
ผูป้ระกอบการไทยสามารถผลติเครื่องจกัรกลที่ใช้เทคโนโลยรีะดบัตํ่า
หรอืระดบักลางไดเ้ท่านัน้ แต่ไม่สามารถคดิคน้และผลติเครื่องจกัรทีใ่ช้
เทคโนโลยีระดับสูงได้จึงทําให้เครื่องจักรไทยไม่มีศ ักยภาพและ
เทคโนโลยทีดัเทยีมกบัต่างประเทศ 

ดงันัน้ หุน้ส่วนทางกลยทุธท์ีจ่ะช่วยส่งเสรมิการวจิยั การพฒันา
ความรูค้วามชาํนาญของแรงงานไทยและพฒันาเทคโนโลยจีงึมคีวาม
จําเป็นอย่างยิง่ เพื่อใช้ในการทํางานเกี่ยวกบัเครื่องจกัรกลและการ
คดิค้นเครื่องจกัรใหม่ ๆ ซึ่งหุ้นส่วนทางกลยุทธ์นี้สามารถเกิดจาก
ความร่วมมอืกนัระหวา่งผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมและหน่วยงาน
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ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผูป้ระกอบการกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งหรอืสถาบนัที่
จดัหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ต้องร่วมมือกันออกแบบหลักสูตรที่
สามารถผลิตแรงงานที่มีท ักษะตรงตามความต้องการของ
ผูป้ระกอบการ เพราะผูป้ระกอบการเป็นผูท้ ีต่อ้งการแรงงานและทราบ
ลกัษณะทกัษะที่ต้องการเป็นอย่างดี ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สามารถเป็นหุน้ส่วนทางกลยทุธไ์ดน้ัน้ประกอบไปดว้ย 

 สถาบนัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 
 สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ
 สถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แหง่ประเทศไทย 
 สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน 

3.1.1.6.1.2 หลกัเกณฑ์ในการก าหนดหุ้นส่วนทางกลยทุธ ์

 หุน้ส่วนทางกลยทุธค์วรเป็นหน่วยงานทีไ่ดร้บัการยอมรบั
และเป็นทีน่่าเชื่อถอื 

 หุ้นส่วนทางกลยุทธ์ควรมีบุคคลที่มีความรู้และความ
ชาํนาญในดา้นเครื่องจกัรกล 

 หุน้ส่วนทางกลยทุธค์วรมกีารจดัการอบรมให้แก่แรงงาน
ในอุตสาหกรรมและบุคคลทัว่ไปอยา่งสมํ่าเสมอและทัว่ถงึ 

 หุ้นส่ วนทางกลยุทธ์ควรมีความรู้ความ เข้าใ จ ใน
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลและความเป็นไปของ
อุตสาหกรรม เพื่อสามารถรู้ถึงความต้องการแรงงานที่
เปลีย่นไปของผูป้ระกอบการได ้

3.1.1.6.1.3 ความส าคญับทบาท 

 ช่วยสร้างความได้เปรียบให้กบัผู้ประกอบการในการ
แขง่ขนั 

 ช่วยเพิ่มพูนความรู้ และความชํานาญ ที่ เกี่ ยวกับ
เครื่องจกัรกลให้กบัแรงงานที่มอียู่ในอุตสาหกรรม เพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพในการทาํงานใหด้ยี ิง่ขึน้ 

 ช่วยใหม้แีรงงานใหม่ที่มฝีีมอืเขา้มาในอุตสาหกรรมมาก
ขึน้ 

 คิดค้น พัฒนาและวิจ ัยเทคโนโลยีใหม่  ๆ เกี่ยวกับ
เครื่องจกัรกล 
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 เพิ่มศักยภาพของเครื่องจักรกลไทยให้มีเทคโนโลยี
ทดัเทยีมกบัต่างประเทศได ้

3.1.1.6.1.4 หน้าท่ีของหุ้นส่วนทางกลยทุธ ์

 จัดการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านต่าง  ๆ เกี่ยวกับ
เครื่องจกัรกล โดยเน้นการอบรมที่มรีะบบและมคีุณภาพ
ใหก้บัแรงงานทีม่อียูใ่นอุตสาหกรรมและผูท้ ีส่นใจทัว่ไป 

 รบัรองการอบรมใหก้บัผูท้ ี่ผ่านการอบรมโดยการออกใบ
ประกาศนียบตัรรับรองการอบรมเพื่อเป็นการประกัน
คุณภาพใหก้บัผูป้ระกอบการ 

 ประสานงานกับผู้ ประกอบการใน อุตส าหกรรม
เครื่องจกัรกล เพื่อทราบถึงความต้องการแรงงานของ
ผูป้ระกอบการในแต่ละช่วง 

 คดิคน้ วจิยั และพฒันาเทคโนโลยเีกี่ยวกบัเครื่องจกัรกล 
เพื่อพฒันาศกัยภาพของเครื่องจกัรกลไทย 

 ประสานงานกับผู้ ประกอบการใน อุตส าหกรรม
เครื่องจักรกลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องจกัรกลไทยรวมถึงกระจาย
ข้อมูลความรู้ เ กี่ ยวกับ เทค โนโลยีใหม่  ๆ  ให้แก่
ผูป้ระกอบการทราบ 
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รปูภาพท่ี 9 หุน้ส่วนทางกลยทุธท์ีส่่งเสรมิดา้นการวจิยัการพฒันาความรูแ้ละความชาํนาญ 
 

3.1.1.6.2 หุ้นส่วนทางกลยทุธส่์งเสริมด้านเงินทุน 
การขาดแคลนเงินทุนสําหรบัผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

เครื่ องจักรกลเป็นปญัหาที่สําคัญอีกประการหนึ่ งที่ภาครัฐและ
ภาคเอกชนควรเร่งแก้ไข เนื่องจากผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ใน
อุตสาหกรรมมกีจิการขนาดเลก็และขนาดกลางซึ่งเป็นลกัษณะกจิการ
ครอบครวั จึงไม่มีเงินทุนมากพอในการคดิค้นและพฒันาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ การผลติเครื่องจกัรกลส่วนใหญ่จงึเป็นการผลติที่ใช้เทคโนโลยี
ไม่สงูมากนกัและเป็นการผลติเครื่องจกัรเพื่อใชง้านเฉพาะเจาะจง 

ดงันัน้หากภาครฐัและภาคเอกชนที่เกี่ยวขอ้งสามารถให้ความ
ช่วยเหลอืแก่ผูป้ระกอบการในด้านเงนิทุนโดยอํานวยความสะดวกใน
การเข้าหาแหล่งเงินทุนที่หลากหลายและสามารถได้เงินทุนมา
หมุนเวยีนในกิจการและลงทุนเพิ่มเติมในอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่าได้ ที่
ปรกึษาเหน็วา่จะเป็นการสรา้งความไดเ้ปรยีบใหแ้ก่ผูป้ระกอบการไทย
ในการผลติและการส่งออกสนิค้าไปยงัตลาดต่างประเทศและเป็นการ
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ส่งเสริมให้มีการลงทุนในการพฒันาและวจิยัเทคโนโลยใีหม่ ๆ แก่
อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและสามารถเป็น
หุน้ส่วนทางกลยทุธไ์ดน้ัน้ประกอบไปดว้ย 

 ธนาคาร SME  
 ธนาคาร EXIM 
 สถาบนัการเงนิต่าง ๆ 

3.1.1.6.2.1 หลกัเกณฑ์ในการก าหนดหุ้นส่วนทางกลยทุธ ์

 หุ้นส่ วนทางกลยุท ธ์ควรมีบุ คคลที่มีค วามรู้ด้ าน
เครื่องจกัรกล เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบธุรกิจใน
การใหเ้งนิทุน 

 หุ้นส่วนธุรกิจควรเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล 

3.1.1.6.2.2 ความส าคญับทบาท 

 ช่วยสรา้งความไดเ้ปรยีบใหก้บัผูป้ระกอบการไทยในการ
แขง่ขนั 

 ส่ง เสริมการผลิตและการส่งออกเครื่ องจักรของ
ผูป้ระกอบการไทย 

 ส่งเสริมการวจิยัและการพฒันาเทคโนโลยใีหม่  ๆ ใน
ประเทศ 

3.1.1.6.2.3 หน้าท่ีของหุ้นส่วนทางกลยทุธ ์

 ใหค้วามช่วยเหลอืดา้นเงนิทุนเพื่อใชใ้นการหมุนเวยีนใน
ธุรกจิ 

 ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนเพื่อส่งเสริมการส่งออก
เครื่องจกัรไปยงัตลาดต่างประเทศ 

 ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนเพื่อส่งเสริมการวิจ ัย 
พฒันาเทคโนโลยใีหม่ ๆ เกีย่วกบัเครื่องจกัรกล 
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รปูภาพท่ี 10 หุน้ส่วนทางกลยทุธท์ีส่่งเสรมิดา้นเงนิทุน 

 
3.1.1.6.3 หุ้นส่วนทางกลยทุธจ์ากภาครฐั 

การไดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครฐัอยา่งต่อเนื่องและชดัเจน
จะเป็นการสรา้งศกัยภาพและความได้เปรยีบในการแข่งขนัให้แก่ผู้ประกอบการ
ไทย หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งในการพฒันาเครื่องจกัรกลของประเทศไทยและ
สามารถเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ให้แก่ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกลประกอบไปดว้ย 

 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นหน่วยงานที่ให้ 

สทิธพิเิศษในการลงทุนในประเทศไทย เพื่อสร้างแรงจูงใจในการตัง้
โรงงานผลติในประเทศไทย สทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ทีผู่ป้ระกอบการจะ
ไดร้บั เช่น การได้รบัยกเวน้อากรขาเขา้สําหรบัเครื่องจกัรเพื่อใช้ใน
การผลติ การไดร้บัลดหย่อนอากรขาเขา้สําหรบัวตัถุดบิที่นําเขา้จาก
ต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งสทิธปิระโยชน์ดงักล่าวมกีําหนดระยะเวลา
และเงื่อนไขทีผู่ป้ระกอบการต้องปฏบิตัติาม เช่น กําหนดให้มกีารใช้
เครื่องจักรใหม่ และกําหนดเริ่มสร้างโรงงาน (สถาบันเหล็กและ
เหลก็กลา้แห่งประเทศไทย, รายงานฉบบัสมบรูณ์โครงการจดัทาํแผน
ยทุธศาสตรอุ์ตสาหกรรมเครื่องจกัรกลไทย) 

 
 

             
     

       
EXIM

       
SME
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 ส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) 
ห น่ ว ย ง า น นี้ เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ที่ กํ า ห น ด ม า ต ร ฐ า น

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม รบัรองระบบและคุณภาพผลิตภณัฑ์ตาม
มาตรฐานของประเทศ จดทะเบยีนผลติภณัฑ์ และฝึกอบรมบุคลากร
ทัง้ภาครฐัและเอกชน 
 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ทาํหน้าทีส่่งเสรมิการประกอบธุรกจิของธุรกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม โดยการเป็นศูนยก์ลางด้านขอ้มูลข่าวสารด้านต่าง ๆ ในการ
ประกอบธุรกิจและส่งเสริมการสร้าง เครือข่ายธุรกิจระหว่าง
ผูป้ระกอบการและหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 
 ส านักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม (สคอ.) 

ทําหน้าที่จดัทําแผนพฒันาอุตสาหกรรม จดัทําข้อมูลและระบบ
เตือนภัยให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม อีกทัง้ ทําห น้าที่
ประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งในการพฒันานโยบาย
ต่าง  ๆ  เพื่ อเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งข ันให้แก่
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ทําหน้าที่จดทะเบียนเครื่องจกัรและจดทะเบียนโรงงาน ตีราคา
เครื่องจักรที่จดทะเบียน ให้คําปรึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักร 
ควบคุมและตรวจโรงงาน เพื่อให้มคีวามปลอดภยัต่อสุขอนามยัและ
สิง่แวดล้อม (สถาบนัเหลก็และเหลก็กล้าแห่งประเทศไทย, รายงาน
ฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกลไทย) 
 กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 

ทาํหน้าทีส่่งเสรมิและสนบัสนุนผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมหลาย
สาขา โดยมีการจดัอบรมและให้คําปรึกษาด้านการออกแบบและ
พฒันาผลติภณัฑ ์การรวมกลุ่มเชื่อมโยงธุรกจิดา้นการตลาด การเงนิ 
บริการด้านกองทุนหมุนเวียน และบริการทดสอบและวิเคราะห์
วตัถุดบิและผลติภณัฑต่์าง ๆ 

3.1.1.6.3.1 ความส าคญับทบาท 

 สร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัให้แก่ผู้ประกอบการ
ไทย 
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 เป็นศูนยก์ลางด้านขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัเครื่องจกัรกล
และการพฒันาเทคโนโลยต่ีาง ๆ 

 รบัรองมาตรฐานเครื่องจกัรใหม้คีุณภาพเป็นที่ยอมรบัใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 ส่งเสริมให้มีการผลิตเครื่องจักรในประเทศและมีการ
ส่งออกไปยงัต่างประเทศ 

 สนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยเีกีย่วกบัเครื่องจกัร 
3.1.1.6.3.2 หน้าท่ีของหุ้นส่วนทางกลยทุธ ์

 ใหบ้รกิารดา้นขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวขอ้งกบัเครื่องจกัรและ
เทคโนโลย ี

 จดัอบรมเพื่อพฒันาความรู้และความชํานาญเกี่ยวกับ
เครื่องจกัรใหแ้ก่แรงงานในอุตสาหกรรมและผูส้นใจทัว่ไป 

 จัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล โดย
ประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 สนบัสนุนอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใหใ้ชเ้ครื่องจกัรในประเทศ
มากกวา่การนําเขา้เครื่องจกัรจากต่างประเทศ 

 เชื่อมโยงผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเสรมิสร้างความได้เปรยีบใน
ดา้นการตลาด การผลติ และการเงนิ 

3.1.1.6.4 หุ้นส่วนทางกลยทุธจ์ากภาคเอกชน 
ภาคเอกชนสามารถมีส่ วนร่ วมในการสร้างศักยภาพให้แก่

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล โดยภาคเอกชนที่เกี่ยวขอ้งในการ
พฒันาเครื่องจกัรประกอบไปดว้ย 

 สถาบนัไทยเยอรมนั 
ทาํหน้าที่ฝึกอบรมและให้คําปรกึษาด้านเทคโนโลยใีนด้านต่าง ๆ 

อาทิ เทคโนโลยีแม่พิมพ์ เทคโนโลยีอัตโนมัติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับงานอุตสาหกรรม ซึ่งสถาบันไทยเยอรมันจะ
สามารถมบีทบาทอยา่งมากในการพฒันาเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกล (สถาบนัเหลก็และเหลก็กล้าแห่งประเทศไทย, รายงาน
ฉบับสมบูร ณ์ โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ อุตสาหกรร ม
เครื่องจกัรกลไทย) 
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 สถาบนัยานยนต ์
ทําหน้าที่พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมผลิต

ชิน้ส่วนยานยนต ์ซึง่มกีารจดัอบรมพฒันาความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกบั
ยานยนตแ์ละส่งเสรมิการสร้างเครอืข่ายการผลติชิ้นส่วนยานยนต์ใน
ประเทศ การส่งเสรมิพฒันาความรูด้า้นเครื่องจกัรกลควรจะได้รบัการ
สนบัสนุนจากสถาบนัยานยนตด์ว้ย 
3.1.1.6.4.1 ความส าคญับทบาท 

 ส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลยขีองเครื่องจกัรประเทศ 
 สร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัให้แก่ผู้ประกอบการ

ไทย 
 สรา้งเครอืขา่ยการผลติเครื่องจกัรและอุตสาหกรรมอื่นที่

เกีย่วขอ้ง 
 ส่งเสริมการใช้เครื่องจกัรในประเทศเพื่อทดแทนการ

นําเขา้จากต่างประเทศ 
3.1.1.6.4.2 หน้าท่ีของหุ้นส่วนทางกลยทุธ ์

 ให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องจักรแก่
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมและผูส้นใจทัว่ไป 

 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเครื่องจกัรและด้านเทคโนโลยทีี่
เกีย่วขอ้ง 

 ศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องจักรจาก
ต่างประเทศเพื่อนํามาพฒันาเครื่องจกัรในประเทศ 

 ร่วมสรา้งเครอืขา่ยในการผลติเครื่องจกัรในประเทศ เพื่อ
เพิม่ศกัยภาพของอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล 

3.1.1.6.5 การรวมกลุ่มธรุกิจ (สถาบนัเครื่องจกัรกลไทย) 
จากการที่ที่ปรึกษาได้ส ัมภาษณ์ผู้ประกอบการถึงความต้องการ

หุ้นส่วนทางกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนั ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ใหค้วามเหน็ในการจดัตัง้สถาบนัเครื่องจกัรกลไทย ซึ่งปจัจุบนัอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกลไม่มสีถาบนัดงักล่าวในการเป็นศนูยก์ลางในการพฒันาความรู้ความ
ชาํนาญ และแบ่งบนัขอ้มลูดา้นเครื่องจกัรกลกบัผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม ซึ่ง
ต่างจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทีม่สีถาบนัของอุตสาหกรรมนัน้ ๆ เพื่อช่วยเหลอืและ
แบ่งปนัขอ้มลูระหวา่งผูป้ระกอบการ อาท ิสถาบนัเหลก็และเหลก็กลา้แห่งประเทศ
ไทย สถาบนัยานยนต ์และสถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ ซึ่งผู้ประกอบการใน
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อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลมีความเชื่อมัน่ว่า การจดัตัง้สถาบนัเครื่องจกัรกลจะ
เป็นการสรา้งหุน้ส่วนทางกลยทุธท์ีส่าํคญัใหก้บัผูป้ระกอบการในการเตรยีมความ
พรอ้มสู่การแขง่ขนัในตลาดอาเซยีนได ้ซึง่การจดัตัง้สถาบนัเครื่องจกัรกลดงักล่าว 
ผูป้ระกอบการใหค้วามเหน็วา่ควรจะเป็นการร่วมมอืกนัระหว่างผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรม ทัง้ผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ทีม่กีารร่วมทุนกบับรษิทัต่างชาต ิซึ่งมี
ศกัยภาพในการผลิตและส่งออกและผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ซึ่งมี
ศกัยภาพในการผลติชิ้นส่วนเครื่องจกัร โดยทุกฝ่ายจะต้องมีการแบ่งปนัข้อมูล
ระหวา่งกนัและร่วมมอืกนัในการกระจายงานการผลติ เพื่อวตัถุประสงคร์่วมกนัใน
การพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม 

ปจัจุบนัสถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยได้จดัตัง้ศูนย์
วเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล (Machinery Intelligence Unit: 
MIU) ด้วยประสงค์จะให้เป็นแหล่งรวบรวมข่าวสาร กจิกรรมสมัมนาขอ้มูลทาง
สถิต ิรวมถึงขอ้มูลอื่น ๆ ด้านอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลทัง้ในและต่างประเทศ
เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจศึกษาด้าน
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล (กองส่ง เสริมวิศวกรรมเกษตร ปี 2554) แต่ 
อย่างไรกต็าม การรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวยงัไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และไม่เป็นที่
แพร่หลายแก่ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมมากนกั 

3.1.1.6.5.1 หลกัเกณฑ์ในการก าหนดหุ้นส่วนทางกลยทุธ ์

 สถ า บัน เ ค รื่ อ ง จัก รก ล ค ว ร จ ะ ป ร ะ ก อบ ไ ป ด้ ว ย
ผูป้ระกอบการทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล 

 สถาบันเครื่องจักรกลควรได้ร ับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม และจากภาคเอกชน อาทิ กลุ่ม
เครื่องจกัรกลโลหะการและสมาคมเครื่องจกัรกลไทย 

3.1.1.6.5.2 ความส าคญับทบาท 

 เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข่าวสาร วเิคราะห์ วจิ ัย 
และพฒันาข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่สําคัญในอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกล 

 ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ผ ลัก ดัน เ ท ค โ น โ ล ยี เ ค รื่ อ ง จั ก ร
ภายในประเทศใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 ผลักดันให้มีการส่งออกเครื่องจักรให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
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 สนบัสนุนและส่งเสรมิการผลติเครื่องจกัรในประเทศเพื่อ
สนองตอบอุปสงคใ์นประเทศทีเ่พิม่ขึน้ 

 เพิม่อาํนาจการต่อรองของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม
ในการดาํเนินธุรกจิ 

 เป็นศนูยก์ลางในการใหค้วามรูใ้นการส่งออกสนิค้าไปยงั
ตลาดต่างประเทศและให้ขอ้มูลด้านการเจรจาขอ้ตกลง
ทางการคา้ระหวา่งประเทศ 

 เป็นศูนย์กลางในการพฒันาความรู้ความชํานาญด้าน
เทคโนโลยแีก่ผูป้ระกอบการและผูส้นใจทัว่ไป 

3.1.1.6.5.3 หน้าท่ีของหุ้นส่วนทางกลยทุธ ์

 บริการด้านข้อมูล ข่าวสารต่าง  ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกร รมเครื่ อ งจัก รกล และร ายง านสภาวะ
อุตสาหกรรมในแต่ละช่วงให้แก่ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมและผูส้นใจทัว่ไปทราบ 

 จัดอบรม  กิจ กร ร ม  แ ล ะ สัมม นา ต่ า ง  ๆ  ใ ห้กับ
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมและผู้สนใจทัว่ไปเกี่ยวกบั
ดา้นเทคโนโลยเีครื่องจกัรและการใช้งานเครื่องจกัร เพื่อ
เพิม่ศกัยภาพของแรงงานในอุตสาหกรรม 

 ให้บริการขอ้มูลและการช่วยเหลอืแก่ผู้ประกอบการใน
ด้านการส่งออกสนิค้าไปยงัต่างประเทศโดยเฉพาะการ
ส่งออกสนิคา้ไปยงัประเทศในกลุ่มอาเซยีน 

 กร ะ จ าย ง าน การ ผลิต ใ น อุตส าหก ร รม  โ ด ย ใ ห้
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่รบังานการผลติเครื่องจกัรเขา้
มาแล้วนํางานมากระจายลงสู่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก
เพื่อผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่จะส่งกลับมาประกอบใน
โรงงานของผูป้ระกอบการขนาดใหญ่อกีครัง้ 

 ประสานงานระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและ
หน่วยงานต่าง ๆ ของภาครฐั เพื่ออาํนวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกจิ 
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รปูภาพท่ี 11 หุน้ส่วนทางกลยทุธก์บัต่างประเทศของอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล 

 
3.1.1.6.6 หุ้นส่วนทางกลยทุธใ์นกลุ่มประเทศอาเซียน และ อาเซียน  +  6 

3.1.1.6.6.1 หน่วยงานในประเทศคู่ค้า 
o อตุสาหกรรมต้นน ้า 

เนื่ องจากอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลส่วนใหญ่อาศัย
ต้นทุนจากวตัถุดบิซึ่งหมายถึง ชิ้นส่วนและเหลก็เป็นส่วนมาก โดย
เหลก็ทีนํ่ามาใชอุ้ตสาหกรรมเครื่องจกัรกลนัน้มาจากทัง้การผลติเหลก็
จากอุตสาหกรรมเหลก็ในประเทศ การนําเขา้จากต่างประเทศ โดย
นําเขา้ส่วนใหญ่จากญี่ปุน่ จนี เกาหล ีทัง้นี้ประเทศไทยไดม้กีารนําเขา้
เหลก็จากประเทศในกลุ่มอาเซยีนดว้ยกนั คอื ประเทศอนิโดนีเซยีและ
ประเทศมาเลเซยี อย่างไรกด็ปีระเทศไทยมมีาตรการตอบโต้การทุ่ม
ตลาด (Anti-Dumping) กบัประเทศอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น จีน เกาหลี
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลจงึยงัมตี้นทุนการผลติจาก
สนิค้าที่ได้รบัการปกป้องที่สูงอยู่แม้ว่าจะมีการรวมกลุ่ม AEC แล้วก็
ตาม ทัง้นี้อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลคาดวา่จะไดร้บัประโยชน์จากการ
นําเขา้เหลก็ในต้นทุนที่ถูกลงจากประเทศมาเลเซยีและน่าจะมีการ
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พฒันามูลค่าการเพิม่ทางการผลติที่สูงขึน้ (Value-Added) จากการ
เปิดเสร ีAEC 

o อตุสาหกรรมกลางน ้า 
ประเทศไทยมีการนําเข้าสินค้าจากอุตสาหกรรม

เครื่องมอืกลมาจากญี่ปุ่น จีน ไต้หวนั และเกาหลเีป็นส่วนใหญ่ โดย
ส่วนมากเป็นผลิตภณัฑ์แบบหล่อยางหรอืพลาสติก ฉีด/อดั เครื่องต ี
ทุบ อดัอื่น ๆ เครื่องอดัไฮโดรลิก เครื่องจกัรแบบศูนยร์่วม สําหรบั
ประเทศคู่ค้าที่สําคญัในอาเซียน คอื มาเลเซยี ซึ่งในปี 2552 ไทย
ส่งออกเครื่องจกัรแบบศูนย์ร่วม (พกิดั 845710) ไปยงัมาเลเซียคิด
เป็นรอ้ยละ 26 ของมลูค่าการส่งออกในพกิดัดงักล่าว ในขณะเดยีวกนั
ประเทศไทยไดม้กีารส่งออกสนิค้าที่คล้ายคลงึกนั เช่น แบบหล่อยาง
หรอืพลาสตกิ ไปยงัประเทศญี่ปุน่ อนิเดยีและสหรฐัอเมรกิา อย่างไรก็
ตาม ประเทศไทยมีการขาดดุลการค้าเครื่องมือกลค่อนข้างสูง 
เนื่องจากระดบัเทคโนโลยยงัไม่มศีกัยภาพเพยีงพอที่จะผลติเครื่องมอื
กลไดทุ้กชนิด  

ทัง้นี้จากการที่การอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือกล
ส่วนมากแล้วจะใช้เทคโนโลยกีารผลิตจากการลอกเลียนของเดิม 
(Reversed Engineering) และแรงงานโดยมากจะอาศยัการเรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์การเป็นช่างฝึกงานในโรงงานและการซ่อมเครื่องมอืกล 
จงึเป็นโอกาสใหป้ระเทศไทยยงัมคีวามได้เปรยีบจากการมแีรงงานที่
มฝืีมอือยูเ่ดมิในการผลติเครื่องมอืกลอยูใ่นระยะหนึ่งหลงัจากการเปิด
การค้าเสรี AEC ทัง้นี้จะเป็นการดยีิง่ขึ้นหากอุตสาหกรรมไทยจะ
เตรยีมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยขี ัน้สูง เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่แก่
การผลติและรกัษาความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

o อตุสาหกรรมปลายน ้า 
อุตสาหกรรมปลายน้ําของอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล 

ประกอบไปดว้ยเครื่องจกัรกลการเกษตร เครื่องจกัรกลอุตสาหกรรม 
ซึง่ประเทศไทยไดม้กีารนําเขา้จากประเทศทีส่ามารถผลติเครื่องจกัรที่
มเีทคโนโลยทีีส่งูกวา่ ซึง่ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น จนี สหรฐัอเมรกิา และ
มาเลเซยี ประเทศไทยยงัได้มกีารส่งออกเครื่องจกัรไปยงัประเทศใน
อาเซยีนดว้ย ไดแ้ก่ ประเทศมาเลเซยี สงิคโปร ์อนิโดนีเซยี เวยีดนาม 
และฟิลปิปินส ์หุน้ส่วนทางกลยทุธท์ีจ่ะช่วยสรา้งความไดเ้ปรยีบให้กบั
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ผูป้ระกอบการไทยในส่วนของเครื่องจกัรอุตสาหกรรม ได้แก่ ประเทศ
สงิคโปร ์ 
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ตารางท่ี 19 ตวัอย่างหุน้ส่วนทางกลยทุธข์องอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล 
 

ประเทศผู้ผลิต 

อตุสาหกรรมต้นน ้า 
ผลติภณัฑเ์หลก็และ

เหลก็กลา้ 

อตุสาหกรรมกลางน ้า 
เครื่องมอืกล 

อตุสาหกรรมปลายน ้า
เครื่องจกัรกลการเกษตร 

และเครื่องจกัรกล
อุตสาหกรรม 

เวยีดนาม    Vietnam Chamber of 
Commerce and 
Industry (VCCI) 

 Vietnam Industry and 
Trade Information 
Center 

 National Trade Fair 
and Advertising 
Company 

อนิโดนีเซยี  Indonesia Investment 
Coordinating Board 
(BKPM) 

  BRAINSTONES 
 DENMORE PTY 

LTD. 
มาเลเซยี  Malaysian Industrial 

Development 
Authority (MIDA) 

 Malaysia External 
Trade Development 
Corporation 
(MATRADE) 

 Malaysian Industrial 
Development 
Authority (MIDA) 

 Malaysia External 
Trade Development 
Corporation 
(MATRADE) 

 

กมัพชูา    Cambodia Trade 
Promotion 
Department 
Phnom Penh 
Chamber of 
Commerce 
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ตารางท่ี 20 เหตุผลในการคดัเลอืกหุน้ส่วนทางกลยทุธก์บัประเทศคู่คา้ของอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล 
 

ประเทศ เหตผุลในการคดัเลือก 
อุตสาหกรรมตน้น้ํา 

อนิโดนีเซยี 

- ไทยมกีารนําเขา้เหลก็จากประเทศอนิโดนีเซยีโดยเฉพาะเหลก็แผ่น
รดีรอ้นชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นมว้น อยา่งไรกต็าม ไทยมมีาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลจงึยงัมตี้นทุนการผลติจากสนิค้าที่ได้รบั
การปกป้อง (แผ่นเหลก็รดีรอ้น) 

มาเลเซยี 

- ไทยมกีารนําเขา้เหลก็จากประเทศมาเลเซยีโดยเฉพาะเหลก็แผ่นรดี
รอ้นชนิดเป็นมว้นและไม่เป็นม้วน ซึ่งมตี้นทุนการนําเขา้ตํ่ากว่าเมื่อ
เทยีบกบัการนําเขา้จากประเทศอนิโดนีเซียและน่าจะมกีารพฒันา
มลูค่าการเพิม่ทางการผลติทีส่งูขึน้ (Value-Added) จากการเปิดเสร ี
AEC 

ญี่ปุน่ จนี และเกาหล ี

- อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลยงัต้องพึ่งพาการนําเข้าเหล็กจาก
ต่างประเทศ โดยไทยนําเขา้เหลก็แผ่นรดีร้อนจากญี่ปุ่น และเกาหล ี
และนําเขา้เหลก็หน้าตดัรูป H จากประเทศจนี แต่มาตรการตอบโต้
การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) ทําให้เหล็กที่นําเข้าจากประเทศ
เหล่านี้ต้องเสยีภาษีสูงกว่าร้อยละ 30 หากมกีารยกเลกิมาตรการ
ดงักล่าว ไทยจะได้ประโยชน์จากการนําเข้าเหล็กจากประเทศ
ดงักล่าว 

อุตสาหกรรมกลางน้ํา 

มาเลเซยี 
- มาเลเซียเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ไทยส่งออกและนําเข้า

เครื่องมือกล เช่น เครื่องจักรแบบศูนย์ร่วม และหัวจับชิ้นงาน
เครื่องมอืกล  

ญี่ปุน่ จนี และเกาหล ี
- ไทยนําเข้าเครื่องมือกลเป็นส่วนใหญ่ จากญี่ปุ่น จีน และเกาหลี

โดยเฉพาะเครื่องมอืกลที่ต้องใช้เทคโนโลยรีะดบัสูงในการผลติ ซึ่ง
ส่วนมากเป็นผลติภณัฑแ์บบหล่อยางหรอืพลาสตกิ ฉีด/อดั 
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ประเทศ เหตผุลในการคดัเลือก 
อุตสาหกรรมปลายน้ํา 

กมัพชูา เวยีดนาม ลาว 

- ไทยส่งออกเครื่องจกัรกลการเกษตรไปยงักมัพชูาเป็นลาํดบัที ่1 
- ประเทศดงักล่าวจะได้รบัประโยชน์จากการร่วมกลุ่ม AEC ในการ

ส่งออกสนิคา้การเกษตรที่เพิม่มากขึน้ ทําให้มคีวามต้องการในการ
ใชเ้ครื่องจกัรกลการเกษตรเพิม่ขึน้ 

- ไทยสามารถใช้ปรเทศดังกล่าวเป็นฐานการผลิตเครื่องจักรกล
การเกษตรเพื่อส่งออกไปยงัประเทศอื่น ๆ 

อนิเดยี 
- อนิเดียเป็นตลาดเครื่องจกัรกลการเกษตรใหม่ของไทย โดยมูลค่า

การส่งออกเครื่องจกัรกลการเกษตรของไทยไปยงัอนิเดยีเพิม่ขึน้กวา่ 
5 เท่าในปี 2551 จากปี 2549  

 
3.1.1.7 กรอบและข้อเสนอเชิงยทุธศาสตรแ์ละมาตรการในการด าเนินธรุกิจ 

จากขอ้มลูขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลไทยยงัต้องมกีาร
ปรบัตวัในหลายด้าน เพื่อให้พร้อมในการแข่งขนั เมื่อมกีารเปิดเสรทีางการค้าจากการ
รวมตวักนัของกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซยีน ซึ่งจากการที่ที่ปรกึษาได้รวบรวมขอ้มูลและ
สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมไดข้อ้สรุปของกรอบและขอ้เสนอเชงิยุทธศาสตร์
และมาตรการในการดาํเนินธุรกจิดงัมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

วิส ัยทัศน์: ผลิตเครื่องจกัรกลที่มีคุณภาพเพื่อทดแทนการนําเข้าเครื่องจักร 
จากต่างประเทศ 

จากสภาวะอุปสงค์ในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ตามการพฒันาของอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่ องกัน การผลิตเครื่องจักรกลที่มีคุณภาพจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับ
ผู้ประกอบการ เพื่อทดแทนการนําเข้าเครื่องจกัรจากต่างประเทศและสามารถส่งออก
เครื่องจกัรไปยงัประเทศต่าง ๆ ได้ด้วย อาทิ จีน เวยีดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ และ
อนิโดนีเซยี ซึ่งเป็นตลาดที่ผลติภณัฑ์เครื่องจกัรกลของไทยมศีกัยภาพในการส่งออกใน
อนาคต แต่ปญัหาดา้นการพฒันาเทคโนโลยขีองเครื่องจกัรไทยเป็นอุปสรรคหลกัในการ
พัฒนา ซึ่ งต้องได้ร ับการช่วยเหลืออย่าง เร่ ง ด่วนจากภาครัฐและภาคเอกชน 
พนัธกิจ: 

 ดาํเนินงานดา้นวจิยัพฒันาเทคโนโลยขีองเครื่องจกัรกลไทยเพื่อใหม้ี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 สนบัสนุนการผลติเครื่องจกัรในประเทศและทดแทนการนําเขา้จาก
ต่างประเทศ 
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 ส่งเสรมิการผลติเครื่องจกัรในประเทศเพื่อการสง่ออกไปยงัตลาดใน
กลุ่มประเทศอาเซยีน 

 ส่งเสรมิการพฒันาแรงงานทีม่คีุณภาพสู่ภาคอุตสาหกรรม 
 พฒันาปจัจยัแวดลอ้มทีส่าํคญัทีเ่อือ้ในการผลติเครื่องจกัรและสรา้ง

ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 
3.1.1.7.1 กรอบยทุธศาสตร/์มาตรการ 

จากทีท่ีป่รกึษาไดศ้กึษาขอ้มลูเกีย่วกบัอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลไทย
และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาได้สรุปกรอบ
ยทุธศาสตรท์ีส่าํคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขนั
ในตลาดโลกได ้โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

3.1.1.7.1.1 ยทุธศาสตรด้์านภาษี 
ตามที่ได้ระบุขา้งต้นแล้วว่า ภาษีนําเขา้เครื่องจกัรเป็น

อุปสรรคสาํคญัในการพฒันาการผลติเครื่องจกัรในประเทศ เนื่องจาก
ปจัจุบนัอตัราภาษีนําเขา้เครื่องจกัรสําเรจ็รูปเพยีงร้อยละ 1 และในปี 
2550 ปรบัลดลงเป็นร้อยละ 0 ขณะที่ผู้ผลติเครื่องจกัรกลในประเทศ
ตอ้งเสยีภาษนํีาเขา้ส่วนประกอบและชิน้ส่วนสงูถงึประมาณรอ้ยละ 15-
ร้อยละ 20 จงึทําให้ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ผนัตวัจากการผลิต
เครื่องจกัรมาเป็นผู้นําเข้าเครื่องจกัรจากต่างประเทศ ซึ่งถือเป็น
อุปสรรคหนึ่งในการส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลยีและการผลติของ
เครื่องจกัรกลไทยแม้มีการจดัตัง้ AEC แต่ประเทศไทยได้นําเข้า
ชิน้ส่วนเครื่องจกัรและเครื่องจกัรสาํเรจ็รปูจากหลายประเทศทีไ่ม่ไดอ้ยู่
ในกลุ่มประเทศอาเซยีน ซึง่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากมาตรการการลด
ภาษี ดงันัน้การนําเขา้ชิ้นส่วนเครื่องจกัรจากบางประเทศยงัคงต้อง
เสียภาษีสูงกว่าเครื่องจกัรสําเร็จรูปส่งผลให้ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรบัปรุงโครงสรา้งภาษจีงึมคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ในการสรา้งศกัยภาพ
ใหก้บัผูป้ระกอบการไทยและเป็นการส่งเสรมิให้มกีารผลติเครื่องจกัร
ในประเทศมากขึน้ 
3.1.1.7.1.2 เป้าประสงค ์

 สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการไทยผลติเครื่องจักรใน
ประเทศ 

 ทดแทนการนําเขา้เครื่องจกัรจากต่างประเทศ 
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 ส่งเสรมิใหม้กีารคน้ควา้วจิยัเพื่อพฒันาเครื่องจกัรไทยให้
มมีาตรฐานสากลเป็นทีย่อมรบัระดบัโลกได ้

3.1.1.7.1.3 ข้อเสนอเชิงกลยทุธ ์

 ปรบัปรุงโครงสรา้งภาษกีารนําเขา้เครื่องจกัรใหเ้หมาะสม 
โดยให้อตัราภาษีการนําเข้าเครื่องจกัรสําเร็จรูปอยู่ใน
อตัราทีส่งูกวา่การนําเขา้ชิน้ส่วนเครื่องจกัร 

3.1.1.7.1.4 ตวัช้ีวดั 

 การเพิม่จาํนวนของเครื่องจกัรทีผ่ลติในประเทศ 
 การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกเครื่องจกัรไปตลาด

ต่างประเทศ 
 การลดลงของมลูค่าการนําเขา้เครื่องจกัรจากต่างประเทศ 

3.1.1.7.2 ยทุธศาสตรก์ารรวมตวักนัของผู้ประกอบการในอตุสาหกรรม 
ปจัจุบนัอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลไทยประกอบไปด้วยผู้ประกอบการ 

2 กลุ่ม คือ ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีศ ักยภาพในการผลิตและส่งออก
เครื่องจกัร เนื่องจากมกีารร่วมทุนกบับรษิทัต่างชาตแิละผูป้ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดเลก็ทีม่คีวามไดเ้ปรยีบในการผลติชิน้ส่วนเครื่องจกัร แต่ขาดเงนิทุนและ
ศกัยภาพในการผลติเครื่องจกัรและส่งออก ซึ่งยุทธศาสตร์ในการรวมตวักนัของ
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเพื่อจดัตัง้สถาบนัเครื่องจกัรกลไทยจะสามารถสรา้ง
ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัใหแ้ก่ผูป้ระกอบการไทยในอุตสาหกรรมได ้

3.1.1.7.2.1 เป้าประสงค ์

 สร้าง การกระจ ายงานการผลิต ใน อุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกล โดยผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่ได้รบังาน
ผลิตเครื่องจักรมาจะกระจายงานการผลิตชิ้นส่วน
เครื่องจกัรใหแ้ก่ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ 
ซึง่จะเป็นการกระจายงานให้ทัว่ถึงในกลุ่มอุตสาหกรรม
และจะเป็นการส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพและเทคโนโลยี
ของเครื่องจกัรไทยดว้ย 

 เป็นศูนย์กลางในการพฒันาความรู้ความชํานาญด้าน
เทคโนโลยแีก่ผูป้ระกอบการและผูส้นใจทัว่ไป 

 เพิม่อาํนาจการต่อรองดา้นธุรกจิใหก้บัผูป้ระกอบการ 
 ส่งเสรมิการผลติเครื่องจกัรในประเทศ เพื่อทดแทนการ

นําเขา้เครื่องจกัรจากต่างประเทศ 
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 ส่งเสรมิการส่งออกเครื่องจกัรไปยงัตลาดต่างประเทศ 
3.1.1.7.2.2 ข้อเสนอเชิงกลยทุธ ์

 หน่วยงานภาครัฐจัดตัง้หน่วยงานที่สนับสนุนการ
รวมกลุ่มกนัของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเพื่อให้
เป็นสถาบนัเครื่องจกัรกลไทย 

 หน่วยงานภาครัฐจัดตัง้หน่วยงานที่สนับสนุนการ
รวมกลุ่มกนัของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเพื่อให้
เป็นสถาบนัเครื่องจกัรกลไทย 

 สถาบนัเครื่องจกัรกลทําหน้าที่จดัอบรมให้ความรู้ด้าน
เค รื่ อ ง จัก ร ก ล ใ น ปร ะ เท ศ แล ะ ต่ า ง ปร ะ เท ศ แ ก่
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมและผูส้นใจทัว่ไป 

 สถาบนัเครื่องจกัรกลเป็นศูนยก์ลางในการให้ความรู้ใน
การส่งออกสนิค้าไปยงัตลาดต่างประเทศและให้ขอ้มูล
ดา้นการเจรจาขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งประเทศ 

3.1.1.7.2.3 ตวัช้ีวดั 

 การเพิม่จาํนวนของเครื่องจกัรทีผ่ลติในประเทศ 
 การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกเครื่องจกัรไปตลาด

ต่างประเทศ 
 การลดลงของมลูค่าการนําเขา้เครื่องจกัรจากต่างประเทศ 
 จํานวนผู้ประกอบการที่สามารถขยายการส่งออกไปยงั

ต่างประเทศเพิม่ขึน้ 
3.1.1.7.3 ยทุธศาสตรด้์านการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

จากที่ได้ระบุข้างต้นถึงปญัหาการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือใน
อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล ซึง่ถอืเป็นอุปสรรคทีส่าํคญัในการสรา้งความไดเ้ปรยีบ
ในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการไทย ดงันัน้ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาทรพัยากร
มนุษยจ์งึมคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ในการพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการไทย 

3.1.1.7.3.1 เป้าประสงค ์

 เพิม่จาํนวนแรงงานทีม่ฝีีมอืในอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล
ไทย 

 ลดปญัหาการแย่งแรงงานที่ฝีมอืระหว่างผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรม 
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 ลดอตัราการเปลี่ยนงานและนําไปสู่การพฒันาศกัยภาพ
ของคนงานในอุตสาหกรรม 

3.1.1.7.3.2 ข้อเสนอเชิงกลยทุธ ์

 ภาครฐัสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์นี้ได้โดยการจดัตัง้
หน่วยงานที่ชดัเจนในการรบัผดิชอบการจดัการอบรมที่
เกีย่วกบัเครื่องจกัร 

 ผูป้ระกอบการหรอืหน่วยงานของภาครฐัสามารถร่วมมอื
กบัสถาบนัการศกึษาต่าง ๆ ในการพฒันาหลกัสูตรการ
อบรมทกัษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัเครื่องจกัร อาทิ การ
ประกอบชิ้นส่วนของเครื่องจกัร การติดตัง้เครื่องจกัร 
การซ่อมบํารุงเครื่องจกัร และความรู้ด้านเทคโนโลยี 
ต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการทาํงานและการคดิคน้เครื่องจกัรใหม่ 

 การอบรมตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐานเป็นที่ยอมรบัได้
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

3.1.1.7.3.3 ตวัช้ีวดั 

 การเพิม่จาํนวนแรงงานทีม่ฝีีมอื 
 การลดปญัหาการแยง่แรงงานฝีมอื 
 การลดอัตราการเปลี่ยนงานในอุตสาหกรรมเพื่ อ

ค่าตอบแทนทีส่งูกวา่ 
3.1.1.7.4 ยทุธศาสตรด้์านการส่งเสริมการลงทุน 

ในการพฒันาเทคโนโลยขีองเครื่องจกัรกลไทยจําเป็นต้องอาศยัการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทต่างชาติสู่ผู้ประกอบการไทย ดังนั ้นการใช้
ยทุธศาสตรด์า้นการส่งเสรมิการลงทุนจงึมคีวามจําเป็นในการสร้างโอกาสในการ
เชื่อมโยงธุรกิจและการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นระหว่างนักลงทุน
ชาวต่างชาตแิละผูป้ระกอบการไทย 

3.1.1.7.4.1 เป้าประสงค ์

 ส่งเสรมิการลงทุนการผลติเครื่องจกัรของผู้ประกอบการ
ไทยและต่างชาต ิ

 สร้าง ร ายได้ให้ เพิ่มมากขึ้นแก่ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรม 
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 ส่งเสรมิการถ่ายทอดและการพฒันาเทคโนโลยเีกี่ยวกบั
เครื่องจกัรในประเทศ 

 เพิม่จํานวนการผลติเครื่องจกัรในประเทศ เพื่อทดแทน
การนําเขา้เครื่องจกัรจากต่างประเทศ 

3.1.1.7.4.2 ข้อเสนอเชิงกลยทุธ ์

 ภาครัฐสามารถกําหนดเงื่ อนไขบางประการกับ
ผูป้ระกอบการต่างชาตทิี่จะเขา้มาลงทุนในอุตสาหกรรม
เครื่ องจักรไทยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
ผูป้ระกอบการไทยทีเ่ขา้มาร่วมทุน 

 ให้สทิธพิเิศษบางประการแก่นักลงทุนไทยและต่างชาติ
ในการเลือกใช้เครื่ องจักรกลไทยแทนการนําเข้า
เครื่องจกัรจากต่างประเทศจะสามารถส่งเสรมิการผลิต
เครื่องจกัรกลในประเทศได ้ 

 ภาครัฐสนับส นุนด้านการจัดหาแหล่ ง เ งินทุน ใ ห้
ผูป้ระกอบการในการลงทุนการผลติและการขยายกจิการ
เกีย่วกบัเครื่องจกัร 

 ให้ความรู้ด้านการลงทุนและการผลิตเครื่องจักรโดย
จดัการอบรมแก่ผูป้ระกอบการในประเทศ 

 จดัตัง้หน่วยงานประสานงานด้านการลงทุนเครื่องจกัร
เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ผูป้ระกอบการ 

 ปรบัปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมถึงไฟฟ้า ประปา 
โทรคมนาคมและการขนส่ง โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นที่
นิยมในการลงทุน ซึง่หากมกีารพฒันาสาธารณูปโภคใหด้ี
ตามมาตรฐานสากลจะทําให้นักลงทุนไทยและต่างชาติ
สนใจเขา้มาลงทุนในประเทศไทยมากขึน้และจะทาํใหเ้กดิ
การถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ผูป้ระกอบการไทยมากขึน้ 

3.1.1.7.4.3 ตวัช้ีวดั 

 การเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ประกอบการที่ขอสินเชื่อเพื่อ
การลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล 

 การเพิ่มขึ้นของจํานวนเงินลงทุนในอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกล 
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 การเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกล 

 การเพิม่ขึน้ของจาํนวนเครื่องจกัรทีผ่ลติในประเทศ 
 การเพิม่ขึน้ของมลูค่าการส่งออกเครื่องจกัร 

3.1.1.7.5 ยทุธศาสตรด้์านการวิจยัและพฒันา 
ปญัหาดา้นการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมเครื่องจกัร

เป็นปญัหาที่สําคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของผู้ประกอบการไทย เนื่ องจาก
ปจัจุบนัไม่มหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบชดัเจนในการคดิคน้และพฒันาเครื่องจกัรอยา่ง
ชดัเจน แนวทางการพฒันาเทคโนโลยทีีผ่่านมาไม่สอดคลอ้งกบัความต้องการเชงิ
พาณิชย์ของผู้ประกอบการจึงไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง อีกทัง้ 
ผูป้ระกอบการไทยที่มขีนาดกลางและเลก็ไม่มเีงนิทุนเพยีงพอในการคดิค้นวจิยั
เทคโนโลยีใหม่ ๆ การสนับสนุนด้านการวิจ ัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้กับ
อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลจําเป็นจะต้องได้รบัการร่วมมอืกนัระหว่างภาครฐัและ
ภาคเอกชน ซึง่ยทุธศาสตร์ดงักล่าว ที่ปรกึษาเชื่อว่าจะสามารถสนับสนุนให้เกดิ
การพฒันาเครื่องจกัรในประเทศให้มเีทคโนโลยทีี่ทนัสมยัและได้มาตรฐานสากล 
ซึง่จะสรา้งความไดเ้ปรยีบใหก้บัผูป้ระกอบการไทยในการแขง่ขนัในตลาดอาเซยีน
ได ้

3.1.1.7.5.1 เป้าประสงค ์

 ส่งเสรมิการคน้ควา้ วจิยั และพฒันาเทคโนโลยเีกี่ยวกบั
เครื่องจกัร 

 เพิ่มศักยภาพของเครื่องจักรกลไทยให้ทัดเทียมกับ
ต่างประเทศ 

 เพิม่การผลติเครื่องจกัรในประเทศ 
 เพิม่การส่งออกเครื่องจกัรไปยงัต่างประเทศ 
 ลดการนําเขา้เครื่องจกัรจากต่างประเทศที่มเีทคโนโลยทีี่

สงูกวา่ 
3.1.1.7.5.2 ข้อเสนอเชิงกลยทุธ ์

 จัดตัง้หน่วยงานที่ร ับผิดชอบในการวิจ ัยและพัฒนา
เทคโนโลยทีี่เกี่ยวขอ้งกบัเครื่องจกัรกล ซึ่งหน่วยงานนี้
สามารถใหค้วามรูก้บัผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและ
ผูส้นใจทัว่ไปเกีย่วกบัเครื่องจกัรประเภทต่าง ๆ 
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 หน่วยงานที่จ ัดตัง้ต้องรับผิดชอบในการคิดค้นและ
ออกแบบเครื่องจกัรโดยใชเ้ทคโนโลยทีนัสมยั 

 หน่วยงานนี้จะต้องมเีจ้าหน้าที่ที่มคีวามรู้ ความชํานาญ
ดา้นเครื่องจกัรกลที่เพยีงพอ และสามารถให้ความรู้และ
ตอบคาํถามแก่ผูส้นใจได ้

3.1.1.7.5.3 ตวัช้ีวดั 

 การเพิม่ขึน้ของเครื่องจกัรกลทีใ่ชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
 การจดสทิธบิตัรเกีย่วกบัเครื่องจกัรกลเพิม่มากขึน้ 
 การเพิม่ขึน้ของจาํนวนเครื่องจกัรทีผ่ลติในประเทศ 
 การเพิม่ขึน้มลูค่าการส่งออกเครื่องจกัรไปยงัต่างประเทศ 
 การลดลงมลูค่าการนําเขา้เครื่องจกัรจากต่างประเทศ 

3.1.1.7.6 ยทุธศาสตรด้์านการตลาด 
ตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลแบ่งเป็นตลาดในประเทศและ

ตลาดต่างประเทศ ซึง่ตลาดในประเทศเกดิจากสภาวะอุปสงค์ของอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่ องกัน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ กลุ่ม
อุตสาหกรรมผลติชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลติชิ้นส่วนไฟฟ้า กลุ่ม
อุตสาหกรรมอเิลก็โทรนิกสแ์ละเครื่องจกัร และอุตสาหกรรมการเกษตร จากการ
พฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทยในช่วงทีผ่่านมาทําให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กนักบัอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลพฒันาขึ้นตามลําดบั ส่งผลให้ความต้องการ
เครื่องจกัรกลมมีากขึน้เพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกจิ แต่ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ในอุตสาหกรรมดงักล่าวนิยมนําเข้าเครื่องจกัรจากต่างประเทศ เนื่องจาก
ผูผ้ลติเครื่องจกัรในประเทศขาดทกัษะในการทาํการตลาดในเชงิรุก การผลติส่วน
ใหญ่เป็นการผลิตตามคําส ัง่และปริมาณการผลิตมีจํานวนจํากดั อีกทัง้ยงัขาด
ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด ทําให้ผู้ประกอบการไม่ทราบแนวโน้มการ
เปลีย่นแปลงและทศิทางการตลาดในประเทศ 

ด้านความต้องการ เครื่ องจักรกลของตลาดต่างประเทศ แม้
เครื่องจกัรกลไทยยงัเสยีเปรยีบในดา้นเทคโนโลยเีครื่องจกัร แต่เครื่องจกัรกลไทย
ยงัมีศกัยภาพในตลาดอาเซียน อาทิ จีน เวยีดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ และ
อนิโดนีเซยี ซึ่งเป็นตลาดที่ผลิตภณัฑ์เครื่องจกัรกลของไทยมศีกัยภาพในการ
ส่งออกในอนาคตอีกทัง้หากภาครฐัให้การสนับสนุนด้านการพฒันาเทคโนโลยี
ประกอบกบัการส่งเสรมิการลงทุนและการส่งออกของผูป้ระกอบการไทยในตลาด
ดงักล่าว จะสามารถผลกัดนัการเปิดตลาดกบัประเทศดงักล่าวได้ 
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3.1.1.7.6.1 เป้าประสงค ์

 ขยายตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ 

 เพิ่มรายได้ ให้กับผู้ประกอบการใน อุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกล 

 เพิม่การผลติเครื่องจกัรในประเทศและทดแทนการนําเขา้
เครื่องจกัรจากต่างประเทศ 

 เพิม่การส่งออกเครื่องจกัรไปยงัต่างประเทศ 
3.1.1.7.6.2 ข้อเสนอเชิงกลยทุธ ์

 ส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หนัมาใช้
เครื่องจักรกลที่ผลิตในประเทศแทนการนําเข้าจาก
ต่างประเทศ ซึง่ภาครฐัสามารถมสี่วนช่วยในการรณรงค์
การใช้เครื่องจกัรในประเทศ โดยการให้สทิธิพิเศษแก่
ผูป้ระกอบการในการเลอืกใชเ้ครื่องจกัรทีผ่ลติในประเทศ 

 หน่วยงานของรฐัสามารถทําเป็นตวัอย่างแก่ภาคเอกชน
ในการสัง่ซือ้เครื่องจกัรจากในประเทศเพื่องานของรฐั 

 ภาครฐัและภาคเอกชนสามารถร่วมกนัประชาสมัพนัธ์
ขอ้มูลเกี่ยวกบัเครื่องจกัรไทย เพื่อให้ความรู้และสร้าง
ความเชื่อมัน่แก่ผูป้ระกอบการไทยในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
เกีย่วกบัเครื่องจกัรไทย 

 ภาครัฐสามารถให้การช่วยเหลือในด้านการส่งเสริม
การตลาดต่างประเทศโดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กในการประชาสมัพนัธ์ข้อมูล
เกีย่วกบัเครื่องจกัรโดยการสนับสนุนการแสดงงานหรอื
นิทรรศการเครื่องจกัรกลไทยในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็น
การให้ความรู้และสร้างความเชื่อมัน่แก่ชาวต่างชาตใิน
การเลอืกใชเ้ครื่องจกัรกลไทย 

 ภาครฐัจัดตัง้หน่วยงานที่ช ัดเจนในการให้ข้อมูลด้าน
การตลาดในประเทศและต่างประเทศแก่ผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลและช่วยการประชาสมัพนัธ์
ขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องจกัรไทยทัง้ในและต่างประเทศ 
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3.1.1.7.6.3 ตวัช้ีวดั 

 การเพิม่ขึน้ของผูใ้ชเ้ครื่องจกัรในประเทศ 
 การเพิม่ขึน้ของจาํนวนเครื่องจกัรทีผ่ลติในประเทศ 
 การเพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกเครื่องจักรไปยัง

ต่างประเทศ 
 การลดลงของมลูค่าการนําเขา้เครื่องจกัรจากต่างประเทศ 

 
3.1.1.8 ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factors) ของอุตสาหกรรม

เครื่องจกัรกล 
3.1.1.8.1 การวิจ ัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจ ักรกลและ

เครื่องมือกล 
ปจัจัยที่ สํ าคัญ ในการประสบความสํา เ ร็จของ อุตสาหกรรม

เครื่องจกัรกล คอื การให้ความสําคญัในการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยเีนื่องจาก
เครื่องจกัรในประเทศไทยส่วนใหญ่มเีทคโนโลยทีี่ไม่สูง เมื่อเทยีบกบัเครื่องจกัร
นําเข้าจากต่างประเทศ อาท ิเครื่องจักรจากญี่ปุ่นและจีน ซึ่งทําให้ไม่สามารถ
สนองตอบความต้องการการใช้เครื่องจกัรบางอย่างของลูกค้าทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศได้ จงึทําให้เกดิการนําเขา้เครื่องจกัรที่มเีทคโนโลยทีี่สูงกว่า ดงันัน้
หากผูป้ระกอบการเครื่องจกัรใหค้วามสาํคญัในการวจิยัและการพฒันาเทคโนโลย ี
กส็ามารถผลิตเครื่องจกัรที่ทนัสมยัและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี
ยิง่ขึน้ 
3.1.1.8.2 การรู้ถึงความต้องการของตลาด 

การรู้ถึงความต้องการของตลาดจรงิและรู้ว่าความต้องการนัน้มมีาก
น้อยเท่าไรเป็นปจัจยัที่สําคญัในการประสบความสําเร็จ เนื่องจากจะช่วยให้
ผูป้ระกอบการสามารถวางแผนการผลติและการพฒันาศกัยภาพได้ถูกต้อง การรู้
ถึงความต้องการของตลาดสามารถทําได้โดยการทําวจิยัเพื่อเข้าใจถึงความ
ตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของตลาด การเกบ็ขอ้มลูของลกูค้าในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ และ
การสอบถามพดูคุยกบัลกูคา้ 
3.1.1.8.3 มาตรฐานและคณุภาพแรงงาน 

ปจัจุบันอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลประสบปญัหาการขาดแคลน
แรงงานทีม่คีุณภาพ เนื่องจากแรงงานทีม่คีุณภาพมจีาํนวนจํากดัและส่วนใหญ่จะ
มกีารยา้ยงานบ่อยและนิยมทํางานให้กบับรษิทัต่างชาตทิี่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า 
ซึง่ส่งผลกระทบในการพฒันาธุรกจิของผู้ประกอบการ ดงันัน้หากผู้ประกอบการ
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ใดให้ความสําคญัในการพฒันาทรพัยากรบุคคล โดยมีการส่งเสริมการพฒันา
แรงงานใหไ้ดม้าตรฐานและมคีุณภาพ และยกระดบัค่าตอบแทนให้กบัแรงงานที่มี
ฝีมอื จะสามารถส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการประสบความสําเรจ็ในการดําเนินธุรกจิ
ได ้
3.1.1.8.4 การบริการหลงัการขายเครื่องจกัร 

การบรกิารทีด่ที ัง้ก่อนและหลงัการขาย อาท ิบรกิารให้คําปรกึษาการ
ใชเ้ครื่องจกัร บรกิารตดิตัง้เครื่องจกัร บรกิารซ่อมเครื่องจกัร เป็นปจัจยัที่สําคญัที่
ทาํใหเ้กดิความประทบัใจของลกูคา้และสรา้งความแตกต่างในตลาดได้ ซึ่งจะต้อง
ตรงต่อความตอ้งการของลกูคา้ มกีารปฏบิตังิานดว้ยความรวดเรว็และซื่อสตัย ์
 

3.1.1.9 Best Practice 
3.1.1.9.1 ประวติั 

บรษิทั ไทยเซน็ทรลัเมคคานิกส์ จํากดั ก่อตัง้ขึน้เมื่อปีพ.ศ.2532 โดย
คุณสมบูรณ์ พทิยรงัสฤษฎ์และทมีงาน มวีตัถุประสงค์ในการพฒันาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจกัรและระบบการจดัการ ด้วยทีมงาน
วศิวกรไทยเพื่อปรบัปรุงและพฒันาศกัยภาพของอุตสาหกรรมกรผลติเครื่องจกัร
ใหเ้ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท ไทยเซ็นทรลัเมคคานิกส์ได้ผลิต
สนิคา้หลายประเภท ไดแ้ก่ ชิน้ส่วนเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องจกัร การวางระบบ
การจดัการวสัดุ และการวางระบบอตัโนมตัิ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่เป็นผลทาํใหป้รมิาณการนําเขา้เครื่องจกัร
ของประเทศไทยมจีาํนวนลดลงและทาํใหก้ารคา้ของประเทศไทยเกดิความสมดุล
มากขึน้ 

ดว้ยประสบการณ์ ทกัษะ ความรู ้และนวตักรรมในองคก์ร ทาํใหส้นิคา้
และบรกิารของไทยเซน็ทรลัเมคคานิกส์เป็นที่ยอมรบัของบรษิทัชัน้นําหลาย ๆ 
บริษัทในระดบัสากล นอกจากนี้ไทยเซ็นทรลัเมคคานิกส์ยงัเป็นบรษิัทแรกใน
ประเทศไทยในสาขาการผลติเครื่องจกัรกลที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008 ด้วย
เหตุผลดงักล่าวจงึทาํใหไ้ทยเซน็ทรลัเมคคานิกสส์ามารถเตบิโตอยา่งต่อเนื่อง 
3.1.1.9.2 ข้อมลูสินค้าและบริการ 

ด้วยประสบการณ์และทกัษะที่ส ัง่สมมากว่า 20 ปี ทําให้บรษิทัได้รบั
งานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ไทยเซน็ทรลัเมคคานิกสย์งัประกอบ
ไปด้วยผู้เชี่ยวชาญกว่า 40 ท่าน ซึ่งมากด้วยความรู้เฉพาะทางและเทคโนโลยี
สมยัใหม่และบริษทัยงัให้ความสําคญัต่อการวจิยัและพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
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ตอบโจทยค์วามตอ้งการและสร้างความพงึพอใจแก่ลูกค้า รวมไปถึงจุดมุ่งหมาย
ในการสนบัสนุนอุตสาหกรรมการผลติอื่น ๆ อกีหลายประเภท 

ณ ปจัจุบนัการทํางานของบริษทัประกอบไปด้วย การให้คําปรึกษา 
การออกแบบ การผลติ และตดิตัง้เครื่องจกัรในอุตสาหกรรมการผลติทุกประเภท
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถงึการรบัออกแบบและผลติเครื่องจกัรตาม
คําส ัง่ซื้อของลูกค้า เช่น การผลติเครื่องจกัรในอุตสาหกรรมอาหาร ยา รถยนต ์
และส่วนประกอบรถยนต ์เป็นตน้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 ระบบสายพานลําเลยีงทุกชนิดและระบบการจดัการวสัดุ สําหรบั
อุตสาหกรรมการผลิต ยา เหล็กซีเมนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และ 
ยานยนต ์

 รางสายไฟ (เคเบลิเทรย)์ รางเดนิสาย และรางแบบบนัได 
 การก่อสรา้งโครงสรา้งอาคาร 
 ระบบสาํเรจ็รปู 
 ระบบการจดัเกบ็อตัโนมตั ิ 
 ระบบอตัโนมตัใินโรงงาน 
 ระบบการจดัเรยีง ระบบรวม และการบรูณาการระบบการควบคุม 
 การวจิยัและพฒันาในสาขาต่าง ๆ และนวตักรรมใหม่ ๆ 
 การซ่อม/ปรบัปรุงเครื่องจกัร 
 บรกิารครบวงจรและการเหมาจา้งเบด็เสรจ็ 
 ระบบหุ่นยนตอ์ตัโนมตั ิ
 การใหบ้รกิารและบาํรุงรกัษาในระยะยาว 

3.1.1.9.3 เป้าหมาย 
ปจัจุบันบริษัทฯมีเป้าหมายในการผลิตสินค้าและบริการที่เพิ่ม

ทางเลือกให้กบัลูกค้ามากขึ้นแบบครบวงจร (One Stop Services) ตัง้แต่
จุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิตจนกระทัง่ได้สินค้าและบริการ (Finishing & 
Services) รวมถงึการคาํนึงถงึคุณภาพทีเ่ป็นเยีย่มและการส่งมอบงานให้ทนัตาม
กาํหนด และบรกิารหลงัการขาย ซึ่งถือว่าเป็นหวัใจสําคญัในการทํางานของเรา
อยา่งแทจ้รงิ เชื่อมัน่ได้ว่าทุกผลติภณัฑ์ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว โรงงาน
ของเราตัง้อยู ่เลขที ่1 หมู่ 10 ซอยวดัมหาวงษ์ถนนปู่เจ้าสมงิพราย ตําบลสําโรง 
อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ จงึมคีวามเหมาะสมมากที่จะให้บรกิาร
กบัลกูคา้ในเขตกรุงเทพ ฯ และปรมิณฑล เพราะเป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรม 
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รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียงอีกหลายแห่ง ลูกค้าจะได้ร ับการบริการที่
สะดวกรวดเรว็ ประหยดัเวลาและค่าใชจ้่าย 
3.1.1.9.4 นโยบาย 

เพราะการทาํธุรกจิไม่ใช่เป็นเพยีงเป้าหมายหลกัของเรา แต่ยงัรวมถึง
การสร้างมูลค่าและคุณค่าให้แก่ผู้ที่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายให้ได้รบัผลตอบแทนอย่าง
คุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ขาย พนักงาน และสงัคม เพื่อให้ได้รบัสินค้าและ
บริการที่ดีที่สุดจากเราช่วยสร้างผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าแก่อุตสาหกรรมทุก
ประเภท โดยการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นด้วยเทคโนโลยอีนัทันสมยั ปรบัปรุง
ประสทิธภิาพเครื่องจกัร ช่วยลดเวลาและลดการต้นทุน ปลอดภยัและเป็นการ
รกัษาสิง่แวดลอ้ม มอบสิง่ดี ๆ กลบัคนืสู่สงัคม โดยยดึหลกั “ความพงึพอใจของ
ลกูคา้ เป็นเป้าหมายและหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของเราทุกคน” คอืหลกัปฏบิตัิ
ทีเ่รายดึถอืกนัมาช้านาน เพื่อให้ได้ผลงานที่ยอดเยีย่ม เพื่อนําไปสร้างผลผลติที่
เยีย่มยอดต่อไป เพราะทา้ยทีสุ่ด ผลอนันัน้จะกลบัมาสู่คนไทยเราทุกคน 
3.1.1.9.5 ปรชัญาในการบริหาร 

3.1.1.9.5.1 คณุค่าหลกัท่ีมุ่งหวงั (Core Value) 
ที่ทําให้บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ ต้องการเป็น

บรษิทั ฯ ชัน้นําของประเทศมาอยา่งต่อเนื่องเป็นสิง่ที่ทุกคนในบรษิทั 
ฯจะตอ้งร่วมกนัรกัษาไว ้โดยจะต้องคํานึงถึงและนํามาใช้ในทุกกรณี
คือ “ให้บริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า” โดยมีปรชัญาการ
ทาํงาน ดงันี้ 

 ใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิในทศันะของลกูคา้ 
 ปฏบิตังิานอยา่งมคีุณภาพ 
 ปฏิบตัิงานในลกัษณะของผู้มีจรรยาบรรณและเป็น 

มอือาชพี 
 มุ่งมัน่ทีจ่ะร่วมมอืกนัทาํงานเป็นทมีด้วยความเป็นน้ํา

หนึ่งใจเดยีวกนั 
 ใหค้วามสาํคญัในการพฒันาพนกังาน 

3.1.1.9.5.2 จริยธรรมทางธรุกิจ 
เรามมีาตรฐานในการซือ้-ขาย รวมถงึการออกแบบ-ผลติ-

ตดิตัง้และการให้บรกิาร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่ง
ลกูคา้ทัว่ไปเป็นลกูคา้ทัง้ในและนอกประเทศโดยทําให้เกดิผลงานที่มี
ความคุม้ค่าในการลงทุน สร้างความเป็นธรรมให้เกดิขึน้ต่อทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนเจ้าของกิจการ คู่ค้า ผู้บริหาร พนักงานและ
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ผู้บริโภค ซึ่งมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องร่วมกนั เพื่อให้สามารถที่จะ
ดาํเนินกจิการเกีย่วขอ้งร่วมกนัไดอ้ยา่งมัน่คงยาวนาน โดยทาํใหล้กูค้า
ได้เกดิความไวว้างใจที่จะซื้อสนิค้าและบริการจากเราและส่งผลให้
บรษิทั ฯ มชีื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ทีด่ ี

บริษัท  ฯ จึง เชื่ อมัน่ว่า การมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณจรยิธรรมธุรกจิเป็นพืน้ฐานทีส่าํคญัในการเสรมิสร้างและ
ยกระดบัการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ีเราจงึได้กําหนดหลกัและแนวทาง
ปฏิบตัิเกี่ยวกบัจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ สําหรบั ผู้บริหาร 
พนกังานและลูกจ้าง หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งอื่น ๆ เพื่อดํารงรกัษาส่งเสรมิ
เกียรติคุณและชื่อเสียงอนัดีของบรษิัท ฯ ทัง้นี้ ทางบรษิัท ฯ ได้นํา
หลักปฏิบัติดังกล่าวถ่ายทอดให้แก่ ผู้บริหารระดับต่าง  ๆ และ
พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ อีกทัง้ยงัได้มีการมอบหมายให้
ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัชัน้มหีน้าที่สอดส่องดูแลและส่งเสรมิให้มกีาร
ปฏบิตัติามหลกัปฏบิตัทิีก่าํหนด รวมทัง้การปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างที่
ด ี
3.1.1.9.5.3 นโยบายคณุภาพ 

 บรษิทั ฯ มคีวามสํานึกและตระหนักถึงความรบัผดิชอบ 
ความซื่อสตัย ์สุจรติ มจีรรยาบรรณ ในการประกอบการ
คา้ขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารอยา่งตรงไปตรงมา 

 บรษิทั ฯ ยดึถอืผลประโยชน์ของลูกค้าและสงัคมร่วมกนั
เพื่อรกัษาสภาพแวดล้อมที่ดที ัง้ใน ปจัจุบนั และอนาคต
ของชุมชนรอบขา้ง 

 บรษิทั ฯ ยดึหลกัในความโปร่งใสและความยุตธิรรม ซึ่ง
ครอบคลุมไปถงึความเสมอภาค การไม่เลอืกปฏิบตั ิการ
ใหทุ้กคนมโีอกาสไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้หรอืรบับรกิารไดอ้ยา่ง
เท่าเทยีม 

 บริษัท ฯ ยดึมัน่ในคุณภาพของสินค้าและบริการด้วย
ราคาที่เหมาะสมและการส่งมอบให้แก่ลูกค้าตรงตามที่
กาํหนด 
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3.1.1.9.6 ปัจจยัสู่ความส าเรจ็ (Key Success Factors) 
บริษัท ไทยเซ็นทรลัเมคคานิกส์ จํากดั มคีวามแตกต่างจากบริษัท 

อื่น ๆ เนื่องจากปจัจยัสู่ความสําเร็จของบริษัทเกิดจากการบูรณาการมาจาก 
หลาย ๆ ปจัจยั โดยแต่ละปจัจยัจะมสี่วนสาํคญัในการสนบัสนุนและผลกัดนัซึง่กนั
และกนั ส่งผลให้บริษัทประสบความสําเร็จและมุ่งสู่การปรับตวัเองจาก Blue 
Ocean เป็น White Ocean ในอนาคตอนัใกล้ ซึ่งการดําเนินธุรกจิภายใต้กลยุทธ ์
White Ocean คอื การกาํหนดพืน้ฐานการบรหิารองค์กรแบบองค์รวมครอบคลุม
ตัง้แต่วสิยัทศัน์ นโยบาย พนัธกจิ กลยทุธก์ารดาํเนินงาน ไปจนถงึแนวทางในการ
ปฏบิตัทิุกภาคส่วนขององคก์ร ตัง้แต่การบรหิารงานบุคคล การตลาดและการขาย 
การปฏบิตักิารและการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ในขณะที่กลยุทธ์ Blue Ocean จะ
มุ่งเน้นทีจ่ะพชิติใจผูบ้รโิภคด้วยนวตักรรมผลติภณัฑ์ที่เหนือชัน้กว่าการมุ่งสร้าง
ตลาดใหม่ ๆ ดว้ยการนําเสนอคุณสมบตัผิลติภณัฑท์ีน่ึกไม่ถงึ อยา่งไรกต็าม เมื่อ
บรษิทัสามารถก้าวมาสู่กลยุทธ์ White Ocean จะทําให้บรษิทัมคีวามแขง็แกร่ง
มากขัน้ เนื่องจากกลยุทธ์ดงักล่าว คอื พื้นฐานสําคญัที่จะทําให้การประยุกต์ใช ้
กลยุทธ์การตลาดใดกต็าม มีความมัน่คงและยัง่ยนื สําหรบัปจัจยัที่ทําให้บรษิัท
ไทยเซน็ทรลัเมคคานิกส์ จํากดั ประสบความความสําเรจ็ทัง้ในและต่างประเทศ 
ไดแ้ก่ 

3.1.1.9.6.1 การให้ความส าคญัด้านงานวิจยัและพฒันา 
เนื่องจากส่วนใหญ่บรษิัทได้ดําเนินการวจิยัและพฒันา 

โดยกลุ่มลกูคา้ใหค้วามเชื่อมนัในทมีวจิยัและพฒันาของบรษิทั ดงันัน้
งบประมาณส่วนใหญ่ประมาณรอ้ยละ 3-5 ของรายรบันัน้ เป็นงบที่มา
จากการว่าจ้างให้ดําเนินการวิจ ัยให้แก่บริษัทอื่น ๆ ที่เป็นลูกค้า 
นอกจากนี้ บรษิทัไทยเซน็ทรลัเมคคานิกส์ จํากดัมกีารดําเนินการที่
เป็นลกัษณะของการบูรณาการแบบการรวบรวมขอ้มูลทัง้หมดที่เคย
จดัทําจากลูกค้าตัง้แต่อดตีจนปจัจุบนั เพื่อเกบ็เป็นฐานขอ้มูล ทําให้
ทางบริษัทสามารถเลือกใช้ข้อมูลทัง้หมดได้และสามารถนํามา
วเิคราะห์เพื่อเหน็ภาพรวมและคาดการณ์แนวโน้มทางการตลาดใน
อนาคตไดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 
3.1.1.9.6.2 ความต้องการในตลาด 

หากคนในประเทศสามารถเข้าใจหลักการในการ
ดาํเนินการต่าง ๆ ได ้ซึง่จะตอ้งมอีงคป์ระกอบหลกัคอื “การรู้ถึงความ
ตอ้งการจรงิและความตอ้งการนัน้มมีากน้อยเท่าไร” ซึ่งถ้าหากบุคคล
ใดเขา้ใจในจุดนี้กจ็ะสามารถหาวธิกีารเขา้ใกล้จุดเหล่านัน้ได้ไม่ยาก 
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ทางบรษิทัไดใ้ชน้โยบายเหล่านี้ในการดูแนวโน้มของตลาด อกีทัง้ทํา
ใหบ้รษิทัรูถ้งึศกัยภาพของทางบรษิทัเองและหาแนวทางในการพฒันา
ตวับริษัทเองต่อไปเรื่อย ๆ หรือจะเรียกอีกอย่างว่าดูอุปสงค์และ
อุปทานใหอ้อก 
3.1.1.9.6.3 มาตรฐานและคณุภาพแรงงาน 

โดยปกตแิลว้ตามกฎหมายแรงงานจะมกีารวดัด้วยเวลา
การทาํงาน ซึง่ทางบรษิทัจะตอ้งจ่ายเงนิตามเวลาการทาํงาน แต่ลกูคา้
จ่ายเงินให้กับบริษัทตามคุณภาพของงาน บริษัทได้จดัการแก้ไข
ปญัหาในลกัษณะโดยการผลกัดนับุคลากรมกีารพฒันาอยู่ตลอด อาท ิ
การเปิดหลกัสตูรร่วมกบัศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีน (กศน.) เพื่อให้
แรงงานไดม้โีอกาสเรยีนหนังสอืจนจบระดบัชัน้ ปวช. โดยในปจัจุบนั
บริษัทได้จ่ายค่าจ้างแรงสูงกว่ามาตรฐาน ยกตัวอย่างเช่น ระดับ 
Project Manager ได้เงนิเดอืนปีละประมาณ 1 ล้านบาท มโีบนัส 2 
ครัง้ต่อปี เป็นต้น นอกจากนี้บริษทัยงัให้ความสําคญักบัการพฒันา
ทรพัยากรบุคคล 
3.1.1.9.6.4 การบริการ 

การบรกิารที่ดเีป็นปจัจยัสําคญัที่จะรกัษาและสร้างกลุ่ม
ลูกค้า โดยในปจัจุบนัมีลูกค้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 70  
และบริษัทมุ่งเน้นในด้านการบริการทัง้ก่อนและหลังการขาย ซึ่ง
จะต้องตรงต่อความต้องการของลูกค้า มีการปฏิบตัิงานด้วยความ
รวดเรว็และซื่อสตัย ์

 

3.1.1.10 บทสรปุอตุสาหกรรมเครื่องจกัรกลต่อโอกาสหรือความจ าเป็นท่ีจะต้อง
รกัษาความอยู่รอด (Opportunity / Necessity Driven) 
การก่อตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) มทีัง้ผลกระทบดา้นบวกและด้าน

ลบต่ออุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลไทย อยา่งไรกต็าม การเปิดเสรดีา้นต่าง ๆ ตามนโยบาย
ของ AEC ถือได้ว่ามีความจําเป็นสําหรบัการพฒันาอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลไทย 
(Necessity Driven) สาํหรบัอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลไทย 

แมว้า่ดุลการคา้ของไทยจะตกอยูใ่นภาคการนําเขา้มากกว่าการส่งออกแต่อตัรา
การส่งออกของไทยในอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลและชิน้ส่วนจกัรกลกม็กีารเตบิโตมากขึน้ 
โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยส่งออก
เครื่องจกัรกลและชิ้นส่วนจกัรกลเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 90 ตัง้แต่ปี 2547 โดยเฉพาะ
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อุปกรณ์และเครื่องมอืทางการเกษตร เช่น รถแทรกเตอร์และอะไหล่ เครื่องเกบ็เกี่ยวและ
คดัแยก เป็นตน้ 

ปจัจุบนักลุ่มประเทศอาเซยีนบรโิภคเครื่องจกัรกลและชิ้นส่วนเครื่องจกัรกล
ประมาณรอ้ยละ 30 ที่ไทยส่งออก ซึ่งไทยส่งออกไปยงัสงิคโปร์มากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 
34.5 ของมูลค่าส่งออกเฉลี่ย 5 ปี ตัง้แต่ปี 2549 ‟ 2553 ตามมาด้วยมาเลเซยี ร้อยละ 
27.5 อนิโดนีเซยี รอ้ยละ 15.8 และเวยีดนาม ร้อยละ 10.6 ซึ่งในอนาคตตลาดในภูมภิาค
อาเซยีนจะมคีวามสําคญัมากยิง่ขึน้เมื่อแผนการค้าเสรใีนกลุ่มอาเซยีน (AFTA) และการ
ก่อตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) สําเรจ็ การส่งออกเครื่องจกัรกลและชิ้นส่วน
เครื่องจกัรกลไทยจะเพิม่มากขึน้ จากมาตรการการการเคลื่อนยา้ยสนิคา้อย่างเสรรีะหว่าง
ประเทศในกลุ่มอาเซยีน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกลไทย 

นอกจากนี้ นกัลงทุนจากต่างประเทศจะให้ความสนใจที่จะลงทุนและสร้างฐาน
การผลติเครื่องจกัรกลและชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในไทยมากขึน้เนื่องจากประเทศไทยมี
ศกัยภาพทีจ่ะเป็นศนูยก์ลางการผลติทีส่าํคญัและนกัลงทุนต่างชาตสินใจทีจ่ะเลอืกประเทศ
ไทยเป็นฐานการผลติเครื่องจกัรและฐานการผลติโลหะ โดยประเทศไทยไดถู้กจดัอนัดบัให้
เป็นประเทศทีม่สีภาพแวดลอ้มทางธุรกจิทีด่เีป็นที ่2 ในกลุ่มประเทศอาเซยีนจากรายงาน
ของธนาคารโลกเกีย่วกบัการจดัอนัดบัประเทศที่น่าลงทุนทางธุรกจิและอนัดบัที่ 19 ของ
โลก (World Bank’s 2011 Report) นอกจากนี้ ประเทศไทยยงัมโีครงสร้างพื้นฐานที่
เหมาะสมและมนีิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งทีม่สี ิง่อาํนวยความสะดวกทีท่นัสมยั ตลอดจน
โครงข่ายถนนที่เชื่อมโยงทุกภูมภิาค รวมไปถึงท่าเรอืน้ําลกึ เช่น ท่าเรอืแหลมฉบงัและ
สนามบนินานาชาตทิีส่ามารถรองรบัการขนส่งได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ยิง่ไปกว่านัน้การ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของไทยในบางอุตสาหกรรมมกีารขยายตวัอย่างก้าวกระโดด  
อาท ิภาคยานยนตข์องประเทศไทยทีจ่ะมุ่งสู่การผลติรถยนต์ 2.3 ล้านคนัภายในปี 2557 
ภาคเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มากที่สุดในโลก ภาค
เครื่องปรบัอากาศที่ถูกจดัเป็นอนัดบั 4 ของโลก ภาคการส่งออกอาหาร ซึ่งไทยเป็นผู้
ส่งออก ข้าว น้ําตาล มนัสําปะหลัง เนื้อไก่แปรรูป อาหารทะเลกระป๋อง และแช่แข็ง 
ตลอดจนผลติภณัฑส์บัปะรดแปรรปู และภาคการก่อสรา้งซึง่มกีารวางแผนการขยายถนน
และระบบขนส่งมวลชนมากขึน้ ซึง่การลงทุนในประเทศไทยที่ตัง้อยู่ใจกลางเอเชยีจะช่วย
ให้ผู้ผลิตสามารถทําการค้าผ่านหลาย ๆ ขอ้ตกลงการค้าเสร ี (FTAs) ที่รฐับาลไทยได้
เจรจากบัประเทศคู่คา้ เช่น ประเทศสมาชกิอาเซยีน ออสเตรเลยี นิวซแีลนด ์และญี่ปุน่ 
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ดงันัน้ การการก่อตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) จึงมคีวามจําเป็น
สาํหรบัการพฒันาอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลไทย (Necessity Driven) ในด้านการขยาย
ตลาดและเพิม่การส่งออกของเครื่องจกัรกลและการลงทุนที่เพิม่ขึน้จากนักลงทุนต่างชาต ิ
ซึง่จะทาํใหเ้กดิการพฒันาศกัยภาพของอุตสาหกรรมในประเทศ 

ทัง้นี้ อุตสาหกรรมการผลติเครื่องจกัรการเกษตรควรจะได้รบัการสนับสนุน
เนื่องจากมแีนวโน้มทีจ่ะมคีวามสามารถในการแข่งขนัหลงัจากการเปิด AEC โดยรฐับาล
ควรทีจ่ะมมีาตรการส่งเสรมิการลงทุนที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ผู้ประกอบการ
ในประเทศ การเร่งโครงการฝึกอบรมทกัษะแรงงาน รวมไปถึงการกําหนดมาตรฐานของ
เครื่องจกัรกลพื่อทําให้เครื่องจกัรของประเทศไทยมมีาตรฐานเป็นที่ยอมรบัทัง้จากกลุ่ม
ลกูคา้ทัง้ในและต่างประเทศ ทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องมือกลซึ่งประเทศไทยยงัมกีาร
พึง่พาเทคโนโลยกีารผลติและการนําเขา้จากประเทศพฒันาแลว้ เช่น ญี่ปุน่ สหรฐัอเมรกิา  
ภาครฐัอาจจะต้องมีการส่งเสริมการหาแนวทางเพื่อยกระดบัเทคโนโลย ีการวจิยัและ
พฒันาเทคโนโลยกีารผลติ โดยอาจอยู่ในรูปของการร่วมมอืกบัภาคเอกชนในการจัดตัง้
ศูนยว์จิยัและพฒันา นอกจากนี้ การสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรม การ
ผลกัดนัใหเ้กดิการแลกเปลีย่นข่าวสารระหว่างอุตสาหกรรมต้นน้ํา อุตสาหกรรมกลางน้ํา 
และอุตสาหกรรมปลายน้ําจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลใน
ประเทศในการสรา้งมลูค่าเพิม่ทางการผลติ 
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3.1.2 กลุ่มอตุสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยนับเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศกัยภาพสูงเนื่องจาก

ประเทศไทยมพีื้นฐานความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการผลติวตัถุดบิทางการเกษตร ปศุสตัว ์และ
ประมง/การเพาะเลีย้งสตัวน้ํ์าทีม่คีุณภาพและใหผ้ลผลติสงู อกีทัง้ยงัมคีวามสามารถในการพฒันา
ผลิตภณัฑ์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นสนิค้าสําเร็จรูปที่หลากหลายตอบสนองความ
ตอ้งการการบรโิภคของตลาดไดท้ัง้ภายในประเทศและต่างประเทศเป็นอยา่งด ี

นอกจากนัน้ผูผ้ลติภาคการเกษตรอนัเป็นสนิคา้ตน้น้ําและผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมแปร
รปูอาหารในประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ผลติสนิค้ากลางน้ํา ยงัเป็นผู้มคีวามเชี่ยวชาญในการผลติและ
การใช้เทคโนโลยีการผลิตในด้านการจัดการกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลได้ดีกว่าประเทศอื่น  ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ไม่เพียงแต่การนําว ัตถุดิบ
ภายในประเทศมาแปรรปูเท่านัน้ ผูผ้ลติของไทยยงัมคีวามสามารถนําวตัถุดบิจากต่างประเทศมา
ทาํการแปรรปูใหเ้กดิมลูค่าเพิม่เป็นสนิคา้คุณภาพเพื่อการส่งออก อาท ิผลติภณัฑ์ที่ทําจากน้ํานม
ดบิเป็นนมพรอ้มดื่มไดอ้กีทางหนึ่ง เป็นตน้ 

สาํหรบัโอกาสทีอุ่ตสาหกรรมอาหารของไทยจะได้รบัผลกระทบในทางที่ดใีนระดบัสูง ต่อ
การรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (High Impact Sectors) นัน้ถือว่าเป็นไปได้มากและ
ยงัสามารถสร้างประโยชน์จากการใส่มูลค่าเพิ่มในกระบวนการผลิตจากศกัยภาพของการมี
เทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมยั มกีารจดัการกระบวนการผลติที่มปีระสทิธภิาพจากการเรยีนรู้และ
การสัง่สมประสบการณ์ในการผลติที่มมีายาวนานนับตัง้แต่ประเทศไทยก้าวเขา้สู่การส่งเสรมิให้
ผูป้ระกอบการไทยและต่างประเทศมกีารลงทุนเพื่อการผลติและการส่งออกโดยเฉพาะในภูมภิาค
อาเซยีน ประเทศไทยนบัไดว้า่มคีวามได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของปจัจยัการผลติ 
(RCA: Revealed Comparative Advantage) ในสนิคา้ประเภทอาหาร จนทําให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มมีูลค่าดุลการค้าเกนิดุลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยยงัเป็นประเทศที่ได้รบั
ประโยชน์จากการผลติเพื่อส่งออกไปยงัต่างประเทศ จากความสามารถในการผลติสนิค้าได้เกนิ
ความตอ้งการภายในประเทศและพึ่งพาวตัถุดบิภายในประเทศมากกว่าวตัถุดบิจากต่างประเทศ
เป็นผลให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยสร้างรายได้ให้กบัประเทศปีละไม่ตํ่ากว่า 92,638.47 
ลา้นบาท รวมทัง้เมื่อพจิารณาจํานวนผู้ผลติอุตสาหกรรมอาหารจะพบว่า ผู้ผลติส่วนใหญ่ร้อยละ 
99.6 ของผูป้ระกอบการทัง้หมดในประเทศไทยเป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม ดงันัน้หาก
ภาครฐัให้การช่วยเหลือส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เขม้แขง็และมศีกัยภาพในการ
พัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่ อง  ก็จะเท่ากับว่าภาครัฐได้ทําการส่งเสริมความเข้มแข็งและ
ความสามารถในการเจรญิเตบิโตใหก้บัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มของประเทศไทยได้ด้วย
ในทางเดยีวกนั 

ก่อนทีจ่ะทาํความเขา้ใจสถานการณ์การผลติของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสําหรบักจิกรรม
ประเภท SMEs ทีป่รกึษาเหน็ความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใหค้าํจาํกดัความทีเ่หมาะสมเพื่อความเขา้ใจใน
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ทศิทางการวเิคราะห์ครัง้นี้ โดยนํานิยาม/ความหมายกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารของศูนย์บริการ
วชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัทีก่าํหนดไวว้า่อุตสาหกรรมอาหาร หมายถงึ อุตสาหกรรมที่
นําผลติผลการเกษตรซึ่งได้แก่ผลผลติจากพชื ปศุสตัว ์และประมงมาใช้เป็นวตัถุดบิหลกัในการ
ผลติ โดยอาศยัเทคโนโลยต่ีาง ๆ ในกระบวนการผลติ เพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีส่ะดวกต่อการบรโิภค 
หรอืการนําไปใชใ้นขัน้ตอนต่อไป และเป็นการยดือายุการเกบ็รกัษาผลผลติจากพชื ปศุสตัว ์และ
ประมง โดยผ่านกระบวนการแปรรปูข ัน้ตน้หรอืข ัน้กลางเป็นสนิคา้กึง่สําเรจ็รูปหรอืข ัน้ปลายที่เป็น
ผลติภณัฑส์าํเรจ็รปู 
(ทีม่า: ศนูย์บรกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
 

3.1.2.1 รายละเอียดของกลุ่มอตุสาหกรรม 
3.1.2.1.1 กลุ่มอตุสาหกรรมอาหารในประเทศไทย 

ดว้ยความพร้อมด้านปจัจยัการผลติสนิค้าอาหารของประเทศไทยทัง้
ด้านที่ดนิ แรงงาน ความเป็นผู้ประกอบการ เงนิทุน และการพฒันาเทคโนโลยี
การผลิต ตัง้แต่ภาคการผลิตวตัถุดิบ การแปรรูป และการทําการตลาดไปสู่
ผู้บริโภคได้ทัว่ทุกภูมภิาคของโลกได้ ทําให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลติสินค้า
อาหารที่สําคญัแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งสํานักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกอบการ ไดม้กีารจดัแบ่งหมวดหมู่การผลติสนิคา้ประเภทอุตสาหกรรมอาหาร
ไว ้ดงันี้ 

 
ตารางท่ี 21 รายละเอยีดกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารผลติโดยวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

ล าดบั 
กลุ่มอตุสาหกรรม

อาหาร 
ผลิตภณัฑ ์

1 ข้ า ว  พื ช ไ ร่  ช า 
กาแฟ โกโก ้

 ขา้วทีส่บีา้งแลว้หรอืสที ัง้หมด จะขดัหรอืไม่กต็าม 
 มนัสําปะหลงั รากสามสิบ สาเลป เยรูซาเลมอาร์ติกโซก มนัเทศ 

และรากหรอืหวัทีค่ลา้ยกนั ซึง่มปีรมิาณของสตารช์หรอือนูิลนิสูง สด 
แช่เยน็ แช่เยน็จนแขง็ จะฝานหรือทําเป็นเพลเลต หรือไม่ก็ตาม 
รวมทัง้เนื้อในของตน้สาค ู

 ไขมนัและน้ํามนัทีไ่ดจ้ากพชื และผลติภณัฑ์ที่แยกได้จากไขมนัและ
น้ํามนัดงักล่าว ไขมนัทีบ่รโิภคไดซ้ึง่จดัทาํแลว้ ไขทีไ่ดจ้ากพชื 

 น้ําตาลและขนมทีท่าํจากน้ําตาล (ชกูารค์อนเฟกชนัเนอร)ี 
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   โกโกแ้ละของปรุงแต่งทีท่าํจากโกโก ้
 กาแฟ ชา ชามาเต ้และเครื่องเทศ 
 กากและเศษที่เหลอืจากอุตสาหกรรมผลติอาหาร อาหารที่จดัทําไว้

สาํหรบัเลีย้งสตัว ์
2 พชืผกั ธญัพชื ผลไม ้  พืชผักที่ทําไว้ไม่ให้เสียชัว่คราว (เช่น รมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ได

ออกไซด์ แช่น้ําเกลือ แช่กํามะถัน หรือแช่น้ํายากนัเสยีอื่น ๆ) ใน
สภาพทีไ่ม่เหมาะสมสาํหรบับรโิภคทนัท ี

 พชืผกัแหง้ ทัง้ตน้หรอืทัง้หวั ตดั ฝาน ทาํใหแ้ตกหรอืเป็นผง แต่ต้อง
ไม่จดัทาํมากไปกวา่นี้ 

 ของปรุงแต่งจากธญัพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม ผลิตภณัฑ์อาหาร
จาํพวกเพสทร ี

 ของปรุงแต่งทาํจากพชืผกั ผลไม ้ลกูนตั หรอืจากส่วนอื่นของพชื 
 พชืผกัตระกลูถัว่ แหง้และเอาเปลอืกออก จะลอกเยื่อหรอืทําให้แยก

จากกนัหรอืไม่กต็าม 
 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช มอลต์ สตาร์ช 

อนูิลนิ และกลเูทนจากขา้วสาล ี
 ของปรุงแต่งเบด็เตลด็ทีบ่รโิภคได ้
 เครื่องดื่ม สุรา น้ําสม้สายช ู
 กากและเศษที่เหลอืจากอุตสาหกรรมผลติอาหาร อาหารที่จดัทําไว้

สาํหรบัเลีย้งสตัว ์
 ยาสบูและผลติภณัฑท์ีใ่ชแ้ทนยาสบู 

3 ปศุสตัว ์
 

 เนื้อสตัวแ์ละส่วนอื่นของสตัวท์ีบ่รโิภคได้ 
 นมและครมีทีไ่ม่ทาํใหเ้ขม้ขน้และไม่เตมิน้ําตาลหรอืสารทําให้หวาน 

อื่น ๆ 
 นมและครีมที่ทําให้เข้มข้นหรือเติมน้ําตาลหรือสารทําให้หวาน 

อื่น ๆ 
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   บตัเตอรม์ลิค ์นมและครมีชนิดเคอร์เดลิ โยเกริ์ต เคเฟอร์ รวมทัง้นม
และครมีทีห่มกัหรอืทาํใหเ้ปรีย้วอยา่งอื่น จะทําให้เขม้ขน้ เตมิน้ําตาล
หรือสารทําให้หวานอื่น ๆ ปรุงกลิน่รส เตมิผลไม้ ลูกนัทหรอืโกโก ้
หรอืไม่กต็าม 

 หางนม (เวย)์ จะทาํใหเ้ขม้ขน้หรอืเตมิน้ําตาลหรอืสารทําให้หวานอื่น 
ๆ หรอืไม่กต็าม ผลติภณัฑท์ีม่อีงคป์ระกอบของนมธรรมชาต ิจะเตมิ
น้ําตาลหรอืสารทาํใหห้วานอื่น ๆ หรอืไม่กต็ามทีไ่ม่ไดร้ะบุหรอืรวมไว้
ในทีอ่ื่น 

 เนย ไขมนั และน้ํามนัอื่น ๆ ทีไ่ดจ้ากนม รวมทัง้เดรสีเปรด 
 เนยแขง็และเคริค์ 
 ไขส่ตัวปี์ก ทัง้เปลอืก สด ทาํไวไ้ม่ใหเ้สยีหรอืทาํใหสุ้ก 
 ไข่สตัว์ปีกที่เอาเปลอืกออกแล้วและไข่แดง สด แห้ง ทําให้สุก โดย

การนึ่งหรอืตม้ หล่อหรอือดัเป็นรปู แช่เยน็จนแขง็ หรอืทาํไวไ้ม่ใหเ้สยี
โดยวธิอีื่นจะเตมิน้ําตาลหรอืสารทาํใหห้วานอื่น ๆ หรอืไม่กต็าม 

 ไขมนัและน้ํามนัทีไ่ดจ้ากสตัว ์และผลติภณัฑ์ที่แยกได้จากไขมนัและ
น้ํามนัดงักล่าว ไขมนัทีบ่รโิภคไดซ้ึง่จดัทาํแลว้ ไขทีไ่ดจ้ากสตัว ์

4 ประมง/สตัวน้ํ์า  ปลาสดหรอืแช่เยน็ ไม่รวมถงึเนื้อปลาแบบฟิลเลและเนื้อปลาแบบอื่น 
ตามประเภทที ่03.04 

 ปลา แช่เยน็จนแขง็ไม่รวมถงึเนื้อปลาแบบฟิลเลและเนื้อปลาแบบอื่น 
ตามประเภทที ่03.04 

 เนื้อปลาแบบฟิลเลและเนื้อปลาแบบอื่น (จะบดหรอืไม่กต็าม) สด แช่
เยน็ หรอืแช่เยน็จนแขง็ 

 ปลาแหง้ ใส่เกลอืหรอืแช่น้ําเกลอื ปลารมควนัจะทาํใหสุ้กก่อนรมควนั
หรอืในขณะรมควนัหรอืไม่กต็าม รวมทัง้ปลาที่ป่นและที่ทําเป็นเพล
เลตซึง่เหมาะสาํหรบัมนุษยบ์รโิภค 

 สตัวน้ํ์าจาํพวกครสัตาเซยี 
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   สตัวน้ํ์าจาํพวกครสัตาเซยีจะเอาเปลอืกออกหรอืไม่กต็าม มชีวีติ สด 
แช่เยน็ หรอืแช่เยน็จนแขง็ แหง้ ใส่เกลอืหรอืแช่น้ําเกลอื และสตัวน้ํ์า
จาํพวกครสัตาเซยีทีย่งัไม่เอาเปลอืกออก ซึ่งทําให้สุกโดยการนึ่งหรอื
ตม้ จะแช่เยน็หรอืแช่เยน็จนแขง็ แหง้ ใส่เกลอื หรอืแช่น้ําเกลอืหรอืไม่
กต็าม รวมทัง้สตัวน้ํ์าจาํพวกครสัตาเซยีทีป่น่และทีท่าํเป็นเพลเลต ซึ่ง
เหมาะสาํหรบัมนุษยบ์รโิภค 

 ของปรุงแต่งจากเนื้อสตัว ์ปลา หรอืสตัวน้ํ์าจําพวกครสัตาเซยี โมล
ลุสก ์หรอืจากสตัวน้ํ์าทีไ่ม่มกีระดกูสนัหลงัอื่น ๆ 

 
จากตารางดงักล่าว จะเหน็ไดว้า่ความสามารถในการผลติสนิคา้อาหาร

ของไทยได้ร ับการพฒันาวิธีการและการวิจยัพฒันาจนมีความครอบคลุมใน
ประเภทและชนิดของผลิตภณัฑ์ที่สามารถตอบสนองการบริโภคที่หลากหลาย
ความตอ้งการและวฒันธรรมได้ อาท ิการผลติผลติภณัฑ์นม ครมี หรอื เนยแขง็ 
เดลสีเปรด สาํหรบัวฒันธรรมการบรโิภคแบบตะวนัตก เป็นตน้ 

ความสามารถดงักล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นศกัยภาพที่แตกต่างของ
ประเทศไทยเมื่อเทียบกับบางประเทศในกลุ่มอาเซียน  เช่น ลาว กัมพูชา 
เวยีดนาม และพม่า เป็นตน้ ซึง่ไทยยงัเป็นประเทศผู้ผลติที่สามารถปรบัตวัเป็นผู้
ได้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ทัง้ทางด้านการเป็น
ผู้ผลิตวตัถุดิบข ัน้ต้นและแปรรูปสินค้าอาหารที่มีคุณภาพเพื่อการบริโภคใน
อาเซียนเอง หรอืส่งเป็นสินค้าออกไปนอกกลุ่มอาเซียนได้จากต้นทุนทางด้าน
ความพรอ้มในดา้นแหล่งวตัถุดบิ เทคโนโลยกีารผลติ และการแปรรูปที่ไทยมกีาร
พฒันาอยา่งเขม้แขง็มาเป็นเวลานาน 
3.1.2.1.2 การผลิตอตุสาหกรรมอาหารในประเทศไทย 

อยา่งไรกด็ ีหากจะพจิารณาการผลติอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
ไทยทัง้ระบบการผลิตให้เข้าใจอย่าง ถ่องแท้ จึงมิอาจละเลยการศึกษา
ความสามารถในการผลติวตัถุดบิตน้น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําได้ ดงัรายละเอยีด
ขอ้สรุปของสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีท่าํการ
สํารวจและบนัทกึข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกจิการเกษตรประจําปี 2553 ไวโ้ดยย่อ 
ดงันี้ 
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ตารางท่ี 22 ขอ้มลูพืน้ฐานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

อาหาร ผลผลิต 
ใช้ใน

ประเทศ 
ส่งออก น าเข้า 

หุ้นส่วนทาง
กลกยทุธท่ี์
ส าคญั 

คู่แข่งท่ี
ส าคญั 

พืชไร ่
ขา้ว 
 

31.70 
(ขา้วเปลอืก) 

(ลา้นตนั) 

12.08 
(ขา้วสาร) 
(ลา้นตนั) 

8.94 
(ขา้วสาร) 
(ลา้นตนั) 

 สหรฐัอเมรกิา 
ไอเวอรร์ ีโคส์
เซเนกลั 
ฮ่องกง กานา 
สงิคโปร ์จนี 
อริกั มาเลเซยี 
อหิร่าน 
เซเนกลั โกตดิ
ววัร ์
เนเธอรแ์ลนด ์
ญี่ปุน่ โตโก 
ไนจเีรยี เบนนิ 
สาธารณรฐั
แอฟรกิาใต ้
สาธารณรฐั
อาหรบัเยเมน 
รสัเซยี 

สหรฐัอเมรกิา 
เวยีดนาม 
ออสเตรเลยี 
เวยีดนาม 
จนี 
ปากสีถาน 
เมยีนมาร ์
อนิเดยี 

ขา้วโพดเลีย้ง
สตัว ์

4,454,445 
(ตนั) 

 

4.28 
(ลา้นตนั) 

393,319 
(ตนั) 

 

366,747 
(ตนั) 

 

เวยีดนาม 
มาเลเซยี 
ฟิลปิปินส ์

สหรฐัอเมรกิา 
อารเ์จนตนิา 
บราซลิ 

ขา้วฟา่งเลีย้ง
สตัว ์

54,030 
(ตนั) 

 

47,835 
(ตนั) 

 

6,543 
(ตนั) 

 

 ฟิลปิปินส ์
ไตห้วนั 

สหรฐัอเมรกิา 
อนิเดยี 
ออสเตรเลยี 
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อาหาร ผลผลิต 
ใช้ใน

ประเทศ 
ส่งออก น าเข้า 

หุ้นส่วนทาง
กลกยทุธท่ี์
ส าคญั 

คู่แข่งท่ี
ส าคญั 

มนัสาํปะหลงั
โรงงาน 

22,005,740 
(ตนั) 

 
 

7.41 
(ลา้นตนั) 

 

6,704687 
(ตนั) 

 

 จนี สหภาพ
ยโุรป ญี่ปุน่ 
อนิโดนีเซยี 
ไตห้วนั 

เวยีดนาม 
อนิโดนีเซยี 
 

อ้อย โรงงาน
น้ําตาล 
(อตัราแปลง : 
ออ้ยสด 1,000 
กก. = น้ําตาล 
106 กก.) 

7,293,627 
(ตนั) 

 
 

2.27 
(ลา้นตนั) 

 

4,500,719 
(ตนั) 

 

 อนิโดนีเซยี 
ญี่ปุน่ กมัพชูา 
ไตห้วนั จนี 

ออสเตรเลยี 
บราซลิ 
แอฟรกิาใต ้

สบัปะรด 
โรงงาน 

1,924,659 
(ตนั) 

 
 
 
 

0.20 
(ลา้นตนั) 

689,895 
(ตนั) 

 สหรฐัอเมรกิา 
เยอรมนี 
รสัเซยี 
เนเธอรแ์ลนด ์
สเปน 

ฟิลปิปินส ์
อนิโดนีเซยี 
 
 

ถัว่เหลอืง 177,222 
(ตนั) 

 

1.86 
(ลา้นตนั) 

 

958 
(ตนั) 

 

1,818,705 
(ตนั) 

 

อารเ์จนตนิา 
สหรฐัอเมรกิา 
บราซลิ 

 

ถัว่เขยีว 97,957 
(ตนั) 

 

89,000 
(ตนั) 

 

22,773 
(ตนั) 

 

24,313 
(ตนั) 

 

สหรฐัอเมรกิา 
ศรลีงักา 
มาเลเซยี 
ฟิลปิปินส ์

เมยีนมาร ์
ฝรัง่เศส ลาว 
อนิโดนีเซยี 

ถัว่ลสิง 45,509 
(ตนั) 

 

133,098 
(ตนั) 

 

1,166 
(ตนั) 

 

88,756 
(ตนั) 

 

สหรฐัอเมรกิา 
ฟิลปิปินส ์ลาว 
ม า เ ล เ ซี ย 
เมยีนมาร ์

จนี อนิเดยี 
เวยีดนาม 
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อาหาร ผลผลิต 
ใช้ใน

ประเทศ 
ส่งออก น าเข้า 

หุ้นส่วนทาง
กลกยทุธท่ี์
ส าคญั 

คู่แข่งท่ี
ส าคญั 

ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
ปาลม์น้ํามนั 8,223,1351 

(ตนั) 
 

1.259 
(ลา้นตนั) 

266,006 
(ตนั) 

 

44,421 
(ตนั) 

 

มาเลเซีย จีน 
เมยีนมาร ์

มาเลเซยี 
อนิโดนีเซยี 

กาแฟ 
(เมลด็กาแฟ) 

48,955 
(ตนั) 

 

58,000 
(ตนั) 

 

514 
(ตนั) 

 

16,480 
(ตนั) 

 

สหรฐัอเมรกิา 
อติาล ีลาว 
มาเลเซยี 

เวยีดนาม 
อนิโดนีเซยี 

ชา 67,241 
(ชาสด) 
(ตนั) 

n/a 2,615 
(ชาแหง้) 

(ตนั) 

1,856 
(ชาแหง้) 

(ตนั) 
 

ไตห้วนั 
กมัพชูา 
สหรฐัอเมรกิา 

อนิเดยี จนี 
ศรลีงักา 

ลาํไย 525,230 
(ตนั) 

(สด.แปรรปู) 
 

45,000 
(ตนั) 

(สด.แปร
รปู) 

 

303,477 
(ตนั) 

(สด.แปร
รปู) 

 

 อนิโดนีเซยี 
จนี ฮ่องกง 
มาเลเซยี 
สงิคโปร ์
สหรฐัอเมรกิา 
ฝรัง่เศส ญี่ปุน่ 

เ วี ย ด น า ม 
จนี 

ทุเรยีน 568,067 
(ตนั) 

(สด.แปรรปู) 
 

320,941 
(ตนั) 

(สด.แปร
รปู) 

 

247,126 
(ตนั) 

(สด.แปร
รปู) 

 

 จนี ฮ่องกง 
อนิโดนีเซยี 
ไตห้วนั 
สหรฐัอเมรกิา
ออสเตรเลยี 
รสัเซยี
เนเธอรแ์ลนด ์
สงิคโปร ์

เวยีดนาม 
มาเลเซยี 
ออสเตรเลยี 

มงัคุด 250,508 
(ตนั) 

 

130,936 
(ตนั) 

 

119,572 
(ตนั) 

 

 จนี ฮ่องกง 
เวยีดนาม 
เกาหลใีต ้
ไตห้วนั ญี่ปุน่ 

อนิโดนีเซยี 
เวยีดนาม 
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อาหาร ผลผลิต 
ใช้ใน

ประเทศ 
ส่งออก น าเข้า 

หุ้นส่วนทาง
กลกยทุธท่ี์
ส าคญั 

คู่แข่งท่ี
ส าคญั 

เงาะ 337,721 
(ตนั) 

 

328,273 
(ตนั) 

 

9,448 
(ตนั) 

 
 

 มาเลเซยี 
ฮ่องกง 
เวยีดนาม 
กมัพชูา 
มาเลเซยี 
สหรฐัอเมรกิา 
สงิคโปร ์
มาเลเซยี 
เมยีนมาร ์

อนิโดนีเซยี 
เวยีดนาม 

ลิน้จี ่ 43,581 
(ตนั) 

 

5,111 
(ตนั) 

 

38,470 
(ตนั) 

 

 จนี ฮ่องกง 
อนิโดนีเซยี 
เนเธอรแ์ลนด์
สหรฐัอเมรกิา 
มาเลเซยี 
ฝรัง่เศส 
เวยีดนาม 
สหรฐัอเมรกิา 
แคนาดา  

จนี 
เวยีดนาม 

พรกิไทย 6,391 
(ตนั) 

 

4,069 
(ตนั) 

 

3,179 
(ตนั) 

 

2,132 
(ตนั) 

 

โปแลนด ์
ออสเตรเลยี 
อนิเดยี 
สาธารณรฐั
เยอรมนี 
ฮ่องกง 
เนเธอรแ์ลนด ์ 
 สหราช
อาณาจกัร 
ไตห้วนั 
สหรฐัอเมรกิา 

มาเลเซยี 
อนิเดยี 
อนิโดนีเซยี  
เ วี ย ด น า ม 
ศรลีงักา 
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อาหาร ผลผลิต 
ใช้ใน

ประเทศ 
ส่งออก น าเข้า 

หุ้นส่วนทาง
กลกยทุธท่ี์
ส าคญั 

คู่แข่งท่ี
ส าคญั 

ลองกอง 151,806 
(ตนั) 

 

150,026 
(ตนั) 

 

1,780 
(ตนั) 

 

 กมัพชูา 
เวยีดนาม 
สหรฐัอเมรกิา 

 

มะม่วง 2,550,595 
(ตนั) 

 
 

2,502,982 
(ตนั) 

 

47,613 
(ตนั) 

 

 ญี่ปุน่ 
เวยีดนาม 
มาเลเซยี 
สหรฐัอเมรกิา 
องักฤษ จนี 
ญี่ปุน่  
เกาหลใีต ้
ออสเตรเลยี 

ฟิลปิปินส ์
อนิเดยี 

สม้เขยีวหวาน 280,190 
(ตนั) 

 

277,283 
(ตนั) 

 

2,907 
(ตนั) 

 สงิคโปร ์จนี 
ฮ่องกง ลาว 
เยอรมนี 

จนี 
เวยีดนาม 
ฟิลปิปินส ์

สม้โอ 294,949 
(ตนั) 

 

282,800 
(ตนั) 

12,149 
(ตนั) 

 จนี ฮ่องกง 
ลาว 

อสิราเอล 
เวยีดนาม 

กลว้ยไข ่ 171,478 
(ตนั) 

 

156,988 
(ตนั) 

 

14,490 
(ตนั) 

 จนี ฮ่องกง 
ญี่ปุน่ 

 

กลว้ยหอม 242,319 
(ตนั) 

235,579 
(ตนั) 

6,740 
(ตนั) 

 ญี่ปุน่ จนี ลาว ฟิลปิปินส ์
เอกวาดอร์ 

พืชผกั 
กระเทยีม 68,108 

(ตนั) 
 

138,600 
(ตนั) 

 

209 
(ตนั) 

 

64,362 
(ตนั) 

 

สหรฐัอเมรกิา 
มาเลเซยี 
สหราช
อาณาจกัร 

จนี  
เมยีนมาร ์
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อาหาร ผลผลิต 
ใช้ใน

ประเทศ 
ส่งออก น าเข้า 

หุ้นส่วนทาง
กลกยทุธท่ี์
ส าคญั 

คู่แข่งท่ี
ส าคญั 

หอมแดง 180,696 
(ตนั) 

 

171,005 
(ตนั) 

 

24,941 
(ตนั) 

 

14,922 
(ตนั) 

 

มาเลเซยี 
อนิโดนีเซยี 
สงิคโปร ์

ฟิลปิปินส ์
เวยีดนาม 

หอมหวัใหญ่ 46,464 
(ตนั) 

 

72,076 
(ตนั) 

 

24,035 
(ตนั) 

 

49,646 
(ตนั) 

ญี่ปุน่ 
มาเลเซยี 

จนี 
เวยีดนาม 

มนัฝรัง่ 132,818 
(ตนั) 

 

215,777 
(ตนั) 

 

3,126 
(ตนั) 

86,085 
(ตนั) 

ญี่ปุน่ สงิคโปร ์
ไตห้วนั เกาหล ี

จนี 

ปศสุตัว ์
สุกร 12,119,509* 

(ตวั) 
0.93 

(ลา้นตนั) 
9,724 
(ตนั) 

 ฮ่องกง ญี่ปุน่ จนี บราซลิ 
สหรฐัอเมรกิา 

ไก่เนื้อ 1.403* 
(ลา้นตนั) 

 

0.898 
(ลา้นตนั) 

864,432 
(ตนั) 

 

 สหภาพยโุรป 
ญี่ปุน่ เกาหลี
ใต ้

บราซลิ จนี 
สหรฐัอเมรกิา 

ไก่ไข ่ไขไ่ก่ 39.42 
(ลา้นตวั) 
9,757 

(ลา้นฟอง) 

9,607 
(ลา้นฟอง) 

143.80 
(ลา้นฟอง) 

 ฮ่องกง 
แอฟรกิา 

จนี 
สหรฐัอเมรกิา 

โคเนื้อ 1,160,275* 
(ตวั) 

1.25 
(ลา้นตวั) 

254,601 
(โคมชีวีติ) 

497 
(เนื้อ และ
ผลติภณัฑ ์

: ตนั) 

26,479 
(โคมชีวีติ) 

2,979 
(เนื้อ และ
ผลติภณัฑ ์

: ตนั) 

มาเลเซยี ลาว 
ฮ่องกง ญี่ปุน่ 
กมัพชูา 

เมยีนมาร ์
ลาว กมัพชูา  
ออสเตรเลยี 
นิวซแีลนด ์
สหรฐัอเมรกิา 
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อาหาร ผลผลิต 
ใช้ใน

ประเทศ 
ส่งออก น าเข้า 

หุ้นส่วนทาง
กลกยทุธท่ี์
ส าคญั 

คู่แข่งท่ี
ส าคญั 

โคนม นม
ดบิ 

218,595 
(โคนม) 

850,767* 
(นมดบิ) 

(ตนั) 

862,495 
(นมพรอ้ม

ดื่ม) 
(ตนั) 

95,067 
(ผลติภณัฑ์

นม) 
(ตนั) 

179,119(ผลติภณัฑ์
นม) 
(ตนั) 

ออสเตรเลยี 
นิวซแีลนด ์
สหรฐัอเมรกิา 

 

ประมง 
กุง้ทะเล - 
เพาะเลีย้ง 

640,280 
(ตนั) 

55,000 
(ตนั) 

426,699 
(ตนั) 

 สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุ่น สหภาพ
ยโุรป แคนาดา 
เกาหลใีต ้ 

จนี 
เ วียด นา ม 
อินโดนีเซีย 
อนิเดยี 

ปลาทนู่า  1,000 
(แช่เยน็
,แขง็ : 
ตนั) 

31,861 
(บรรจุ
ภาชนะ
อดัลม : 

ตนั) 
 

17,860 
(แช่เยน็

,แขง็ : ตนั) 
605,365 
(บรรจุ

ภาชนะอดั
ลม : ตนั) 

 

831,004 
(แช่เยน็,แขง็ : ตนั) 

5,634 
(บรรจุภาชนะอดัลม 

: ตนั) 
 

สหรฐัอเมรกิา 
สหภาพยโุรป 
ญี่ปุน่ 
ออสเตรเลยี 
แคนาดา 
อยีปิต ์
ซาอุดอีาระเบยี 

ฟิลปิปินส ์
อนิโดนีเซยี 
โกตดวิวัร ์
สเปน 
เวยีดนาม 

แหล่งขอ้มลู : เอกสารสถติกิารเกษตร เลขที ่416 ขอ้มลูพื้นฐานเศรษฐกจิการเกษตรปี 2553 
  สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคผนวก) 
หมายเหตุ   : ตวัเลขปรมิาณการใชภ้ายในประเทศ ส่งออก นําเขา้ มกีารแปลงสนิคา้แปรรูปแล้วให้เป็นน้ําหนัก  (ตนัสด)  

เพื่อการเปรยีบเทยีบกบัตวัเลขผลผลติ (ตนั)  
 

หากพิจารณาจากข้อมูลข้างต้นจะพบว่าในภาคการผลิตวตัถุดิบ
ทางการเกษตรจนถึงการแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารเป็นผลติภณัฑ์ข ัน้สุดท้าย
ก่อนการบรโิภค ประเทศไทยมศีกัยภาพความพร้อมทัง้การผลติวตัถุดบิและการ
แปรรปูในสนิคา้ประเภทขา้ว ผกัผลไม้ ไก่เนื้อ ไก่ไข่-ไข่ไก่ กุ้งทะเล-กุ้งและสุกร 
เพาะเลีย้งทีไ่ทยไม่ตอ้งพึง่พาการนําเขา้ แต่สาํหรบัสนิคา้บางประเภทมกีารนําเขา้
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เพื่อการบรโิภคภายในประเทศและนําเขา้เพื่อการเพิม่มูลค่าในการแปรรูปสนิค้า
ด้วยความเชี่ยวชาญและการใช้เทคโนโลยทีี่ทนัสมยั เพื่อการส่งออกได้ด้วยอีก
ทางหนึ่ง อาทิ ธญัพืช ถัว่เหลือง ถัว่เขยีว ถัว่ลิลง ปาล์ม กาแฟ ชา พรกิไทย 
หอมแดง หอมหวัใหญ่ มนัฝรัง่ ปศุสตัวป์ระเภทโคเนื้อ โคนม น้ํานมดบิ รวมถึง
ประมง/สตัวน้ํ์าประเภทปลาทนู่า เป็นตน้ 

สาํหรบัภาพรวมของวสิาหกจิ SMEs อุตสาหกรรมอาหารในประเทศ
ไทยในอาเซียน เมื่อเทียบกบั 15 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย 
วเิคราะห์ตามดชันีค่าเฉลี่ยทางเศรษฐกิจระหว่างปี 2554-2553 โดยที่ปรึกษา
พบวา่มลีกัษณะ ดงัตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 23 ค่าเฉลีย่ปี 2544‟2553 ของอุตสาหกรรมอาหาร 
 

ดชันี มลูค่า 

มลูค่าการส่งออกในอาเซยีน 92,638.47 ลา้นบาท 

สดัส่วนมลูค่าการส่งออกในอาเซยีนต่อผลติภณัฑม์วลรวม
ภายในประเทศ 

รอ้ยละ 2.34 

ดุลการคา้ในอาเซยีน 64,438.90 ลา้นบาท 

มลูค่าการคา้ในอาเซยีน 120,838.04 ลา้นบาท 

ดชันีความไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ (RCA Index) 2.260 

จาํนวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
95,506 แห่ง 
(รอ้ยละ 99.6) 

สดัส่วนจาํนวนแรงงานในภาค SMEs รอ้ยละ 51 

 
และเมื่อแยกพจิารณารายดชันีเปรยีบเทยีบกบักลุ่มอุตสาหกรรมหลกั

จะพบสิง่ทีแ่สดงถงึสญัญาณทางเศรษฐกจิเป็นลาํดบั ดงัขอ้สรุปต่อไปนี้ 
3.1.2.1.3 มลูค่าการส่งออกในอาเซียน 

มลูค่าการส่งออกในอาเซยีนสงูสุดเป็นอนัดบั 4 เมื่อเทยีบกบั 15 กลุ่ม
อุตสาหกรรมหลักคิดเป็นมูลค่า 92,638.47 ล้านบาท โดยเฉพาะในปี 2553 
เตบิโตจากปี 2552 ถงึรอ้ยละ 36.8 เนื่องจากส่วนหนึ่งไดร้บัผลดจีากการประกาศ
จดัตัง้เขตการคา้เสรอีาเซยีนปี 2553 ซึ่งไทยเป็นประเทศหนึ่งใน 6 ประเทศที่ได้
ลดภาษนํีาเขา้ใหเ้หลอื 0 ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2553 
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ค่าเฉลีย่ปี 2544‟2553 

 
  

รปูภาพท่ี 12 กราฟมลูค่าการส่งออกในอาเซยีน 
 

3.1.2.1.4 มู ล ค่ าก า ร ส่ ง ออก ในอา เ ซี ยน ต่อผ ลิ ตภัณฑ์ มวล ร วม
ภายในประเทศ 
มลูค่าการส่งออกในอาเซยีนต่อผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศสูง

เป็นอนัดบั 4 คอื รอ้ยละ 2.34 เมื่อเทยีบกบั 15 กลุ่มอุตสาหกรรมหลกั ซึ่งจะเหน็
ได้ว่าอุตสาหกรรมอาหารของวสิาหกิจ SMEs มีความสําคัญต่อการสร้าง
ผลติภณัฑใ์หก้บัประเทศโดยรวมไดอ้ยา่งต่อเนื่อง 

 
ค่าเฉลีย่ปี 2544‟2553 

 
 

รปูภาพท่ี 13 กราฟมลูค่าการส่งออกในอาเซยีนต่อผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 
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3.1.2.1.5 มลูค่าดลุการค้าในอาเซียน 
มลูค่าดุลการคา้ในอาเซยีน ไทยได้เปรยีบดุลการค้ามากเป็นอนัดบั 2 

คอื 64,438.90 ล้านบาทเมื่อเทยีบกบั 15 กลุ่มอุตสาหกรรมหลกัและมอีตัราการ
เตบิโตของปี 2553 จากปี 2552 ถงึรอ้ยละ 47.20 

 

ค่าเฉลีย่ปี 2544‟2553 

 
 

รปูภาพท่ี 14 กราฟมลูค่าดุลการคา้ในอาเซยีน 
 

3.1.2.1.6 มลูค่าการค้าในอาเซียน 
มลูค่าการคา้ในอาเซยีนของไทยสาํหรบัอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉลี่ย

สงูเป็นอนัดบั 5 เมื่อเทยีบกบั 15 กลุ่มอุตสาหกรรมหลกัคอื 120,838.40 ลา้นบาท 
โดยในปี 2553 มอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้จากปี 2552 ถึงร้อยละ 31.3 ซึ่งนับเป็น
การเตบิโตทีร่วดเรว็เมื่อเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ 10 ปีทีผ่่านมา (11.23) 
3.1.2.1.7 ค่าความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (RCA) 

ค่าความไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ (RCA) สูงเป็นอนัดบั 2 เมื่อเทยีบ
กับ 15 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก คือ 2.26 แสดงว่าไทยมีความได้เปรียบเชิง
เปรยีบเทยีบที่เกี่ยวขอ้งกบัประสทิธิภาพการผลติ โดยใช้ปจัจยัการผลติต่าง ๆ 
เช่น ทีด่นิ แรงงาน ทุน และเทคโนโลย ีเป็นตน้ 
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รปูภาพท่ี 15 กราฟค่าความไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ (RCA) (ค่าเฉลีย่ปี 2544-2553) 
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3.1.2.1.8 สดัส่วนของจ านวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
สดัส่วนของจํานวนวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน

อุตสาหกรรมอาหารของไทยมจีํานวนมากเป็นอนัดบั 2 เมื่อเทียบกบั 15 กลุ่ม
อุตสาหกรรมหลัก คือ 95,506 แห่ง และคิดเป็นร้อยละ 99.6 ของผู้ผลิตใน
อุตสาหกรรมอาหารทัง้หมด 

 
ตารางท่ี 24 สดัส่วนของจาํนวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) (ค่าเฉลีย่ปี 2544-2553) 
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3.1.2.1.9 สดัส่วนจ านวนแรงงานในภาค SMEs 
สดัส่วนจํานวนแรงงานในภาค SMEs ของอุตสาหกรรมอาหาร มี

จาํนวน 298,975 คน หรอืคดิเป็นร้อยละ 51 ของจํานวนแรงงานในอุตสาหกรรม
อาหารทัง้หมด (583,078 คน) และเป็นอุตสาหกรรมทีม่จีาํนวนแรงงานเป็นอนัดบั 
4 จาก 15 อุตสาหกรรมหลกัของไทย แสดงให้เหน็ว่า ในอุตสาหกรรมอาหารมี
แนวโน้มจะเปลีย่นจากการผลติทีใ่ชแ้รงงานสงูมาเป็นการผลติทีใ่ชเ้ทคโนโลย ี

 
ตารางท่ี 25 สดัส่วนจาํนวนแรงงานในภาค SMEs (ค่าเฉลีย่ปี 2544-2553) 
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เมื่อดูจากภาพรวมของวสิาหกจิประเภท SMEs ผู้ผลติอุตสาหกรรม
อาหารของไทยยงัเป็น 1 ใน จํานวน 15 กลุ่มอุตสาหกรรมหลกัที่จะได้ร ับ
ผลกระทบในทางบวก เมื่อมกีารรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน อย่างไร 
กด็ผีู้ประกอบการต้องมกีารปรบัโครงสร้างการผลติให้สอดคล้องกบับริบททาง
เศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นไป เพื่อรกัษาไวซ้ึ่งความสามารถในการแข่งขนัและ
เพื่อเพิม่การเจรญิเตบิโตอยา่งต่อเนื่องไดใ้นทีสุ่ด 

 
3.1.2.2 การวิเคราะหห่์วงโซ่คณุค่า (Value Chain Analysis) 

เมื่อครัง้กรุงศรอียธุยาไดม้หีลกัศลิาจารกึบนัทกึบ่งบอกใหเ้ราทราบวา่ประเทศไทย
เป็นบ้านเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ “ในน้ํามีปลาในนามีข้าว” และก็ด้วยความอุดม
สมบูรณ์นี้จึงเป็นที่มาของความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภค
ภายในประเทศและยงัสามารถส่งเป็นสินค้าออกที่สําคญัทํารายได้ให้กบัประเทศเป็น
จํานวนมาก เนื่องจากมคีวามครอบคลุมกระบวนการสร้างคุณค่าได้ครบวงจรตัง้แต่การ
ผลิตวตัถุดิบต้นน้ํา อาทิ ผลผลิตการเกษตรประเภท ข้าว พืชไร่ พืชสวน ผกั ผลไม ้
ผลผลติจากประมงทัง้ประมงธรรมชาตแิละการเพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์าประเภทกุ้ง ปลา หอย 
รวมถงึการเลีย้งสตัวเ์พื่อเป็นอาหาร เช่นเนื้อสุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข ่เป็นตน้ 

ผลผลิตต้นน้ําดงักล่าว นอกจากเราจะผลิตได้และขายในรูปผลิตภณัฑ์สดที่มี
ชื่อเสยีงแลว้ ประเทศไทยยงัเป็นประเทศหนึ่งทีม่คีวามกา้วหน้าในการแปรรปูสนิคา้อาหาร
ได้หลากหลาย มีผู้ผลิตกลางน้ําที่เข้มแขง็ทัง้ภาคการผลิตอุตสาหกรรม การค้าปลีก 
การคา้ส่ง และการคา้เพื่อการส่งออกไปต่างประเทศ รวมถงึไทยยงัมวีวิฒันาการนํากากที่
เหลือจากการแปรรูปไปผลิตเป็นพลังงานได้อีกทางหนึ่ งด้วยเช่นกัน เช่น  การนํา
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ขา้วเปลอืกจากการสขีา้วในโรงสไีปเป็นเชือ้เพลงิผลติกระแสไฟฟ้าได ้ดงัที่ได้รบัทราบกนั
อยา่งแพร่หลายในปจัจุบนั 

สาํหรบัอุตสาหกรรมปลายน้ําของอุตสาหกรรมอาหารของไทยทัง้ภายในประเทศ 
ไดแ้ก่ โรงแรม ภตัตาคาร และรา้นอาหาร นบัวา่เป็นจุดสรา้งมลูค่าเพิม่ทีโ่ดดเด่นและสร้าง
ชื่อเสยีงใหก้บัประเทศไทยไดเ้ป็นอยา่งมากดว้ยความสามารถในการผลติอาหารและการ
ใหบ้รกิารทีน่่าประทบัใจ ลว้นแลว้แต่เป็นปจัจยัทีส่รา้งมลูค่าใหก้บัอาหารไทยได้อย่างมาก 
ดงัจะเหน็ไดจ้ากความนิยมในอาหารไทยสาํหรบัคนไทยและชาวต่างชาตเิป็นอย่างมาก มี
รา้นอาหารไทยแพร่หลายเป็นทีน่ิยมในต่างประเทศไม่แพช้าตอิื่นใด 

อุตสาหกรรมสนับสนุนเพื่อการผลติอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย นับว่ามี
ความครอบคลุมอยา่งครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนการผลติต้นน้ํา ได้แก่ 
ปุ๋ย เมลด็พนัธ ์หรอืบรรจุภณัฑ ์สาํหรบักลางน้ํา เป็นตน้ 

ด้วยความสําคญัและขนาดของอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ของอุตสาหกรรม
อาหาร ทําให้มหีน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน รวมถึงสมาคม องค์กรต่าง ๆ และ
สถาบนัการศกึษาต่างเขา้มามสี่วนร่วมในการอาํนวยความสะดวกและสร้างความเขม้แขง็
ใหก้บัการผลติในภาคนี้อยา่งต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูภาพท่ี 16 ห่วงโซ่คณุค่าการผลติอุตสาหกรรมอาหารของวสิาหกจิ SMEs 
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3.1.2.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัอุตสาหกรรมอาหารของไทย 
(Diamond Model) 
  การเข้าร่วมการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) ของไทย ส่งผลให้

สภาพแวดลอ้มในการผลติของอุตสาหกรรมในแต่ละประเทศต้องเปลี่ยนและปรบัตวัจาก
ระบบปิดเป็นระบบที่เปิดทุกประเทศมกีารซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้ากนัได้อย่างเสรี
มากขึน้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารของผู้ประกอบการประเภท SMEs ซึ่งเป็นกลุ่ม
ผู้ผลิตหลกัที่จะได้รบัผลกระทบทัง้ความได้เปรียบและความเสยีเปรียบที่ต้องปรบัตวั 
ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นี้ คณะทีป่รกึษาจงึจดัใหม้กีารสมัมนากลุ่มยอ่ยกลุ่มผูป้ระกอบการ 
เมื่อวนัที่ 29 กรกฎาคม 2554 เพื่อระดมความคิดเห็นนํามาประกอบการวเิคราะห์
ความสามารถในการแข่งขนั เพื่อให้เห็นโอกาสความได้เปรียบและปรับตวักับสิ่งที่
เสยีเปรยีบทัง้ตวัผู้ประกอบการเองและบทบาทความช่วยเหลือจากภาครฐั โดยเฉพาะ
สาํนกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ทีม่บีทบาทในครัง้นี้โดยตรง
เช่นกนั 

ในการประเมนิความสามารถในการแขง่ขนัครัง้นี้ คณะทีป่รกึษาใชแ้บบจาํลองการ
วเิคราะห์ Diamond Model ของ Micheal E. Porter นักวชิาการที่มชีื่อเสยีงและเป็นผู้ให้
คาํปรกึษาในดา้นวเิคราะหค์วามสามารถในการแขง่ใหก้บัประเทศต่าง ๆ จนสามารถก้าว
เขา้สู่ประเทศระดบัแนวหน้าได้ เช่น ญี่ปุ่น จนี และรวมถึงประเทศไทย จนเป็นที่มาของ
ความพยายามรวมกลุ่มการผลติเป็นเครอืข่ายวสิาหกจิหรอืคลสัเตอร์ ดงัที่ผู้ประกอบการ
หลายท่านรูจ้กักนัด ี

กรอบการวเิคราะห์หลกั Diamond Model ที่นํามาใช้ในครัง้นี้เพื่อประเมิน
สภาวการณ์ปจัจุบนัของปจัจยัแวดล้อมที่สําคญัของวสิาหกิจ SMEs ในอุตสาหกรรม
อาหารของไทย 4 ด้านที่จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการเพิ่มผลิตภาพ 
(Productivity) ภายใตบ้รบิทของการเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซยีนอนัจะนําไปสู่การเพิม่
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของเครอืขา่ยวสิาหกจิโดยรวมว่าสภาวะการณ์เหล่านี้จะมี
ลกัษณะเอือ้หรอืจะเป็นอุปสรรคต่อการผลติในแต่ละด้านได้แก่ 1) สภาวะปจัจยัการผลติ 
2) สภาวะอุปสงค ์3) อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเนื่องและสนบัสนุน 4) กลยทุธโ์ครงสรา้งและการ
แขง่ขนั 5) นโยบายจากภาครฐั 

3.1.2.3.1 สภาวะปัจจยัการผลิต 
สภาวะดา้นปจัจยัการผลติของวสิาหกจิ SMEs ในอุตสาหกรรมอาหาร

ของไทยพบวา่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ใชว้ตัถุดบิทีม่าจากการผลติภายในประเทศ
เป็นหลกั ทาํใหต้น้ทุนการผลติค่อนขา้งตํ่าและสามารถควบคุมคุณภาพได ้รวมทัง้
แรงงานในอุตสาหกรรมยงัเป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพมากกว่าแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบา้น อกีทัง้การคมนาคมขนส่งทีส่ะดวก จงึเป็นผลทําให้ผลติภณัฑ์
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อาหารของวสิาหกจิได้รบัความนิยมทัง้ภายในและภายนอกประเทศทัง้ในด้าน
คุณภาพ ราคา และความพงึพอใจในรสชาต ิ

อยา่งไรกด็ ีเมื่อพจิารณาในรายละเอยีดจะพบว่าปจัจยัที่เป็นอุปสรรค
ต่อความสามารถในการผลติและเริม่บัน่ทอนกลุ่มอุตสาหกรรมที่สําคญัหลายด้าน
ไดแ้ก่ 

o ความผนัผวนของภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ ทําให้เกิดภยั
พบิตัต่ิาง ๆ ทัง้อุทกภยัหรอืภยัแลง้ความเสื่อมโทรมของชายฝ ัง่ทะเลทําให้
ปรมิาณวตัถุดบิขาดแคลนในบางครัง้ และไม่สมํ่าเสมอผู้ประกอบการไม่
สามารถควบคุมตน้ทุนได ้

o ผู้ประกอบการสามารถเขา้ถึงแหล่งเงนิทุนทัง้ของภาครฐัและ
ภาคเอกชนไดน้้อยอนัเนื่องมาจากระเบยีบการกูท้ ีเ่ขม้งวด แมภ้าครฐัจะเขา้
ไปใหค้วามช่วยเหลอืใหค้วามรู้ในการจดัทําบญัชีหรอืแผนธุรกจิ แต่พบว่า
ยงัไม่สามารถขจดัปญัหานี้ไดเ้พยีงพอ เนื่องจากตวัผู้ประกอบการเองไม่มี
ความรู้พื้นฐาน ประกอบกบัแรงงานหรือพนักงานมีจํานวนจํากดั ดงันัน้
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยงัตอ้งพึง่เงนิกูน้อกระบบทีม่ตีน้ทุนดอกเบีย้สงู 

o ด้านแรงงานในภาวะปจัจุบนัเริ่มได้รบัผลกระทบบ้างและมี
ผูป้ระกอบการบางรายจา้งแรงงานต่างประเทศจากประเทศเพื่อนบ้าน แต่
มกัจะพบปญัหาด้านคุณภาพของแรงงานและความสมํ่าเสมอของการ
ทาํงานเนื่องจากเป็นแรงงานที่ผดิกฎหมายเป็นส่วนใหญ่ รวมทัง้บางครัง้
การใชแ้รงงานต่างประเทศทีถู่กกฎหมายกม็ผีลต่อตน้ทุนในการดําเนินการ
รบัเขา้ทาํงานสงู 

o ด้านเทคโนโลยีการผลิต การค้นคว้าวิจ ัยและการพัฒนา
นวตักรรม พบว่าผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถทําได้ด้วย
ตนเองเนื่องจากตอ้งใชต้น้ทุนทีส่งูมาก เมื่อตอ้งการใชค้วามรูค้วามสามารถ
ทางวทิยาศาสตรข์ ัน้สงู แมว้า่ในปจัจุบนัภาครฐักาํลงัใหค้วามช่วยเหลอืดว้ย
การร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาแต่พบว่ายงัไม่เพยีงพอและทนัต่อความ
ต้องการ นอกจากนัน้ยงัพบประเด็นสําคญัที่ไม่ควรมองข้าม คอื ต้นทุน
เทคโนโลยกีารผลติวตัถุดบิการเกษตรหรอืการผลติวตัถุดบิของไทยนัน้สูง
มาก หากอนาคตไทยไม่สามารถแก้ไขปญัหาด้านนี้ได้เราจะต้องสูญเสีย
ความสามารถในการแขง่ขนัได ้

o สาํหรบัความรูค้วามสามารถดา้นการบรหิารจดัการ โดยเฉพาะ
ความรู้ในการเพิม่ผลติภาพและประสทิธภิาพการผลติหรอืความเขา้ใจใน
ห่วงโซ่การผลิตและการรวมกลุ่มเป็นคลสัเตอร์ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
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เรยีนรูไ้ดช้า้ ประเดน็ทีพ่บ คอื ผูป้ระกอบการที่เป็นเจ้าของวสิาหกจิขนาด
เลก็ส่วนใหญ่ต้องทําหน้าที่ในการดูแลและปฏบิตังิานในกระบวนการผลติ
ดว้ยตนเองหรอือาจตอ้งปฏบิตังิานบญัชแีละธุรการเอง จงึไม่สามารถใส่ใจ
ในการพฒันาต่อยอดความรูด้า้นนี้ไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

o การขาดแคลนแรงงานระดบัช่างเทคนิค ปวช. ปวส. ซึ่งเป็นที่
ตอ้งการของผูป้ระกอบการ SMEs 

 
ตารางท่ี 26 การวเิคราะหส์ภาวะปจัจยัการผลติของอุตสาหกรรมอาหาร 
  

สภาวะปัจจยัการผลิต 
เงื่อนไขท่ีแสดงถึงความพร้อมและศกัยภาพด้านการผลิต เช่น เงินทุน แรงงาน 

สถานประกอบการ/ท่ีดิน เทคโนโลยี และ ตวัผู้ประกอบการ ทรพัยากรทางกายภาพ 
ทรัพยากรทางกายภาพ 
ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ 
คุณภาพของดิน แหล่งน ้า 
ป่าไม้ สภาพภมิูอากาศ 

ศกัยภาพเชิงบวก (+) 

 ประเทศไทยได้เปรียบในการผลิตอุตสาหกรรมอาหารเนื่ องจาก
วัตถุดิบที่ ใช้ ในอุตสาหกรรมกว่า ร้อยละ 80 มาจากการผลิต
ภายในประเทศ ส่งผลให้ไทยมคีวามจําเป็นในการนําเขา้วตัถุดบิเพื่อ
การผลติอุตสาหกรรมอาหารเป็นจํานวนน้อย ทําให้ต้นทุนการผลิต
ของอุตสาหกรรมอาหารของไทยตํ่ากว่าประเทศอื่น ๆ ที่ต้องนําเข้า
วตัถุดบิ  

ข้อจ ากดั/ความเสียเปรียบ (-) 

 ความผนัผวนของภูมิอากาศและภยัธรรมชาติที่เกิดอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลใหเ้กดิปญัหาความเสยีหายในการผลติสนิคา้ประเภทการเกษตร 
เช่น อุทกภยั ภยัแลง้ หรอืโรคระบาดในสตัว ์เป็นตน้ 

แหล่งเงินทุน  ข้อจ ากดั/ความเสียเปรียบ (-) 

 ต้นทุนการกู้เ งินเพื่อสนับสนุนสภาพคล่องของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารมีอตัราสูงทําให้ผู้ประกอบการขาดแหล่งเงินกู้
ดอกเบีย้ตํ่า  

 ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐปล่อยสินเชื่อให้แก่
อุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะวสิาหกจิประเภท SMEs น้อยมาก ทํา
ให้ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่องทางการเงนิในการปรบัปรุง /ขยาย
กจิการได ้
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สภาวะปัจจยัการผลิต 
เงื่ อนไข ท่ีแสดงถึ งความพร้อมและศักยภาพ ด้านการผลิต เ ช่นเ งินทุน  แรงงาน 
สถานประกอบการ/ท่ีดิน เทคโนโลยี และ ตวัผู้ประกอบการ ทรพัยากรทางกายภาพ 

  ผูป้ระกอบการ SMEs มขีอ้จาํกดัทางดา้นการเขา้ถึงแหล่งเงนิทุนและ
เทคโนโลย ีส่งผลต่อความสามารถในการแขง่ขนัเนื่องจากขาดเงนิทุน 

ทรัพ ย า กร ม นุษ ย์  เ ช่ น
จ านวนแรงงาน คุณภาพ
ของแรงงาน 

ศกัยภาพเชิงบวก (+) 

 แรงงานมีฝีมือของประเทศไทยทีคุณภาพมากกว่าแรงงานฝีมือใน
ประเทศคู่แขง่และประเทศสมาชกิอาเซยีน 

ข้อจ ากดั/ความเสียเปรียบ (-) 

 ประเทศไทยต้องนําเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากยงั
ขาดแคลนแรงงานในภาคการผลติของอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งส่งผล
ใหม้ตีน้ทุนสงูทัง้ทางตรงและทางออ้มเช่นการต่อทะเบยีนแรงงานต่าง
ดา้วและแรงงานต่างดา้วทีม่ฝีีมอืจะมรีาคาสงู 

 ขาดแคลนแรงงานระดับช่างเทคนิค เนื่ องจากแรงงานส่วนใหญ่ 
วฒุกิารศกึษาระดบัป.6-ม.3เท่านัน้ 

เทคโนโลยี ความสามารถ
ด้านค้นคว้าวิจ ัย  พัฒนา 
และการสร้างนวัตกรรม 
และความรู้อย่างต่อเน่ือง 

ข้อจ ากดั/ความเสียเปรียบ (-) 

 ความล่าชา้ในการเรยีนรูแ้ละประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันาคุณภาพ
การผลติและเพิม่ศกัยภาพในการผลติ 

 ความไม่เพียงพอของหน่วยงานและการสนับสนุนด้านการวจิยัเพื่อ
พฒันาคุณภาพและการผลติสนิค้าในอุตสาหกรรมต้นน้ําและกลางน้ํา 
ทัง้การวจิยัและพฒันาระบบสาธารณูปโภคเพื่อการเกษตร การวจิยั
และพฒันาเมลด็พนัธุพ์ชืและสภาพดนิทีใ่ชใ้นการเพาะปลกู  

 เทคโนโลยภีาคการเกษตรตน้ทุนสงูมาก 
ผู้ ปร ะกอบการ  ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะด้าน
การบริหารจัดการของ
ผู้ประกอบการ 

ข้อจ ากดั/ความเสียเปรียบ (-) 

 ผู้ประกอบการขาดการบริหารจดัการห่วงโซ่มูลค่า ทําให้ต้นทุนการ
ผลติทัง้วตัถุดบิการผลติและค่าขนส่งมคีวามผนัผวน รวมถึงการขาด
การเชื่อมโยงในกลุ่มอุตสาหกรรม การสร้าง เครือข่ายและการ
แลกเปลี่ยนขอ้มูล ข่าวสาร ซึ่งส่งผลต่อความผนัผวนของราคาขาย 
โดยเฉพาะราคาของสนิคา้ตน้น้ํา นอกจากนี้ยงัส่งผลต่อการผลติสนิค้า
ทีไ่ม่ไดคุ้ณภาพตรงกบัความตอ้งการของผูร้บัซือ้  
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สภาวะปัจจยัการผลิต 
เงื่อนไขท่ีแสดงถึงความพร้อมและศกัยภาพด้านการผลิต เช่นเงินทุน แรงงาน 

สถานประกอบการ/ท่ีดิน เทคโนโลยี และ ตวัผู้ประกอบการ ทรพัยากรทางกายภาพ 
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
การขนส่ง โทรคมนาคม  

ศกัยภาพเชิงบวก (+) 

 ประเทศไทยมกีารลงทุนระบบโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อเชื่อมประตกูารคา้
กบัประเทศเพื่อนบา้นหลายเสน้ทาง เช่น ระเบยีงเศรษฐกจิ เหนือ-ใต ้
และระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวนัตก 

ข้อจ ากดั/ความเสียเปรียบ (-) 

  โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นสาธารณูปโภค โทรคมนาคมและการคมนาคม
ขนส่งสนิคา้ภายในประเทศยงักระจุกตวัอยูใ่นเมอืงใหญ่ ไม่สอดคล้อง
กบัแหล่งผลติวตัถุดบิซึง่กระจายตวัอยูต่ามแหล่งการเกษตรต่าง ๆ จงึ
ส่งผลใหเ้มอืงใหญ่ ๆ มกีารกระจุกตวัของการคมนาคมขนส่งเกดิความ
แออดั ขาดประสทิธภิาพและตน้ทุนสงู 

 ตน้ทุนในการขนส่งผกัผลไมท้างเครื่องบนิสงู เช่น ทุเรยีน ภาครฐัควร
สนบัสนุนการขนส่งทุเรยีนทีเ่ป็นผลไมเ้ศรษฐกจิ หรอืการส่งเสรมิ Air 
Cargo สาํหรบัสนิคา้เกษตร เป็นตน้ 
 

3.1.2.3.2 สภาวะอปุสงค ์
ผลติภณัฑ์อาหารของไทยเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศดงัจะเหน็ได้ว่าดชันีการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารมกัจะอยู่ใน
ระดบัตน้ ๆ เสมอ โดยเฉพาะเมื่อเกดิการรวมกลุ่มประชาคมอาเซยีนและการลด
ภาษีเป็นศูนย ์สําหรบัสนิค้าอาหารของไทย เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2553 ตวัเลข
การส่งออกของไทยไปยงัประเทศเพื่อนบ้านเพิม่สูงขึน้ในอตัราถึงร้อยละ 34-35 
และยงัมคีวามตอ้งการเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง แสดงใหเ้หน็ขนาดและความต้องการ
ที่ขยายใหญ่ขึ้นและเป็นโอกาสของผู้ผลติที่ต้องเร่งปรบัตวัฉวยโอกาสนี้ไว้เป็น
อยา่งยิง่ 

แม้ผลิตภณัฑ์อาหารของไทยยงัเป็นที่นิยมในตลาด แต่ในภาพรวม
ผูป้ระกอบการกย็งัพบปญัหาทีเ่ป็นอุปสรรคสาํคญั ๆ ทีต่อ้งเร่งแกไ้ขและขอความ
ช่วยเหลอืจากภาครฐั ไดแ้ก่ 

o การขาดแคลนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพฒันา
มาตรฐานคุณภาพสนิคา้และวตัถุดบิไม่เพยีงพอ ทาํใหเ้สยีมลูค่าการส่งออก 
และไม่สามารถรองรบัตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ได้ 
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o ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด ผู้ประกอบการ SMEs ยงัขาดการ
นํากลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การสร้างตราสินค้า การประยุกต์ใช้ตรา
รบัรองมาตรฐานการผลติเช่น GMP และ HACCP เพื่อส่งเสรมิการสร้าง
ความเชื่ อมันในตัวสินค้า โดยเฉพาะผู้ประ กอบการต้นน้ําในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร 

 
ตารางท่ี 27 การวเิคราะหส์ภาวะอุปสงคข์องอุตสาหกรรมอาหาร  
 

สภาวะอปุสงค ์
ความต้องการสินค้าหรืออปุสงคต่์อสินค้าในระดบัประเทศเพียงพอท่ีจะกระตุ้นให้เกิดการผลิต 
ตลาด : ขนาดและรปูแบบ
การเติบโตของตลาด 

ศกัยภาพเชิงบวก (+) 

 การผลิตอุตสาหกรรมอาหารของไทยได้รบัมาตรฐานการผลิตและ
ไดร้บัการยอมรบัจากต่างประเทศ ซึง่เพิม่ศกัยภาพในการส่งออกของ
ประเทศในการผลติผลติภณัฑอ์าหาร  

 มกีารเพิม่ขึน้ของการส่งออกและนําเขา้สนิค้าวตัถุดบิเพื่อการแปรรูป
ในอุตสาหกรรมอาหารอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงขนาดตลาด
บรโิภคทีข่ยายใหญ่ขึน้ทัง้ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดย
ตลาดที่สําคัญได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน มาเลเซีย สหราช
อาณาจกัร เกาหลใีต ้อนิโดนีเซยีและฟิลปิปินส ์ 

 การที่อาเซยีนให้ความสนใจต่อการสร้างพนัธมติรทางเศรษฐกิจกบั
กลุ่มประเทศอาเซยีน + 3 และอาเซยีน + 6 เช่น จนี อนิเดยี ญี่ปุ่น 
เกาหลี และออสเตรเลีย เป็นต้น นับเป็นการเปิดโอกาสทางการ
การตลาดทีม่ขีนาดใหญ่มาก  

 การประกาศจดัตัง้เขตการคา้เสรอีาเซยีนปี 2535 ซึ่งไทยเป็นประเทศ
1 ใน 6 ประเทศที่ได้ลดภาษีนําเขา้ให้เหลอืร้อยละ 0 ตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2553 ส่งผลใหไ้ทยมมีลูค่าการคา้สนิคา้เกษตรและอาหารกบั
กลุ่มอาเซยีนในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2553 ขยายตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ
63.5 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อนโดยการส่งออกขยายตวัสูงถึง
ร้อยละ 78.6 และการนําเขา้ขยายตวัร้อยละ14.6 (นิตยสาร Food 
Beverage Marketing ฉบบั สงิหาคม 2554)  
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สภาวะอปุสงค ์
ความต้องการสินค้าหรืออปุสงคต่์อสินค้าในระดบัประเทศเพียงพอท่ีจะกระตุ้นให้เกิดการผลิต 
ความต้องการของผู้ ซ้ือ : 
ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ค ว า ม
ต้องการของผู้ซ้ือ  

ศกัยภาพเชิงบวก (+) 

 สนิค้าในอุตสาหกรรมอาหารที่ส่งออกในตลาดต่างชาติได้รบัความ
เชื่อถอืจากผูบ้รโิภคโดยทัว่ไปในเรื่องคุณภาพของสนิคา้ 

 การเปิดเสรทีางการคา้ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการรายย่อยมโีอกาสในการ
ส่งออกมาขึน้ 

ข้อจ ากดั/ความเสียเปรียบ (-) 

 มาตรการกีดกนัทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี ทําให้ผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดยอ่มไม่สามารถปรบัตวัเพื่อการแขง่ขนัในตลาดได ้ 

การตอบสนองของธุรกิจ : 
โครงสร้างความต้องการท า
ให้เกิดการผลิตท่ีสามารถ
ลดต้นทุนได้ (Economy of 
Scale) ไ ด้ห รื อการ มี
ภาพลกัษณ์และการยอมรบั
สิ น ค้ า จ า ก ส า ก ล 
ค ว ามส าม า ร ถ ในก า ร
ปรบัเปล่ียน หรือเพ่ิมเติม
เ พ่ื อ ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม
ต้องการท่ีหลากหลายได้
รวดเรว็ 

ศกัยภาพเชิงบวก (+) 

 ผูป้ระกอบการไทยมคีวามพรอ้มในการผลติและมคีวามสามารถในการ
บรหิารจดัการและการควบคุมคุณภาพของสนิคา้  

 ผูป้ระกอบการไทยมทีกัษะและมกีารนําเทคโนโลยกีารผลติที่ทนัสมยั 
มาใช้ในการพฒันาผลติภณัฑ์ให้มคีวามสอดคล้องต่อความต้องการ
ของตลาดมากยิง่ขึน้ในปจัจุบนันี้ 

ข้อจ ากดั/ความเสียเปรียบ (-) 

 กลยุทธ์ทางการตลาด ผู้ประกอบการ SMEs ยงัขาดการนํากลยุทธ ์
ทางการตลาด เช่น การสร้างตราสนิค้า การประยุกต์ใช้ตรารบัรอง
มาตรฐานการผลิต เช่น GMP และ HACCP เพื่อส่งเสรมิการสร้าง
ความเชื่อมันในตวัสินค้า โดยเฉพาะผู้ประกอบการต้นน้ําในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร 

 ขาดแคลนหอ้งปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตรท์ดลองเพื่อพฒันาคุณภาพ
สินค้าและวตัถุดิบ ทําให้สูญเสียมูลค่าการส่งออกและไม่สามารถ
รองรบัตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ๆ ได ้
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3.1.2.3.3 อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองและสนับสนุน 
เมื่อพิจารณาจากกรอบแนวคิดของห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม

อาหารสําหรบั SMEs จะพบว่าภาพรวมว่าอุตสาหกรรมต้นน้ํายงัอยู่ในภาวะ
อ่อนแอ แต่อุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ําของไทยมีความแข็งแรง ทัง้
ทางดา้นความพรอ้มในการผลติตัง้แต่เงนิทุน เทคโนโลย ีการตลาดและการขาย 
จะขาดเพยีงเริม่พบกบัภาวะขาดแคลนแรงงานในประเทศและต้องพึ่งแรงงาน
ต่างประเทศเป็นบางแห่ง 

สาํหรบัปจัจยัทีอ่่อนแอของอุตสาหกรรมตน้น้ําทีส่าํคญัทีค่วรเร่งให้การ
พฒันา ไดแ้ก่ 

o การขาดการเชื่อมโยงและรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเขม้แขง็ของ
ผูป้ระกอบการรายยอ่ยหรอืเพื่อการสรา้งกลไกต่อรองราคา 

o การเข้าถึงแหล่งเงินทุนยาก เนื่องจากลักษณะของธุรกิจมี
ความอ่อนไหวในตวัเอง เช่น ธุรกจิขนาดเลก็ขาดหลกัทรพัย์คํ้าประกนัที่
เพยีงพอ 

o ผลผลติวตัถุดบิการเกษตรประสบปญัหาความซํ้าซากด้านการ
ผลติ เช่น ตน้ทุนการผลติสงูและการขาดการเทคโนโลยทีีช่่วยดา้นการผลติ 
การเกบ็เกีย่ว การบรรจุและการขนส่งทาํใหคุ้ณภาพไม่สมํ่าเสมอ 

o ทรพัยากรธรรมชาตทิี่เป็นปจัจยัการผลิต เช่น ที่ดนิแหล่งน้ํา
เริม่เสื่อมโทรมลง 

o การผูกขาดปุ๋ยและอาหารสตัว์โดยบริษัทขนาดใหญ่ ทําให้
ตน้ทุนปจัจยัการผลติสงูขึน้บางครัง้สงูถงึรอ้ยละ 50 ของราคาตน้ทุน ส่งผล
ใหเ้กษตรกรพบปญัหาดา้นตน้ทุน 

 
  



รายงานการศึกษาขัน้สดุท้าย (Final Report) 
โครงการศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ
ไทย (High Impact Sectors) 

   3 - 113 

ตารางท่ี 28 การวเิคราะหอุ์ตสาหกรรมทีเ่กีย่วเนื่องและสนบัสนุนของอุตสาหกรรมอาหาร 
 

อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองและสนับสนุน 
การมีอยู่ของกิจกรรมการผลิตหรือการให้บริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและเช่ือมโยงกนัในห่วงโซ่
อปุทาน (Supply Chain) นัน้ ๆ มีความครบถ้วนมากน้อยเพียงใด และมีระดบัของความสมัพนัธ์

ร่วมมือระหว่างกนัเพียงใด 
อตุสาหกรรมต้นน ้า  
การผลติวตัถุดบิเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ของอุตสาหกรรมหลกั มลีกัษณะที่ต้อง
ใชเ้งนิลงทุนจาํนวนมากและต้องการใช้
เทคโนโลยชี่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลด
ตน้ทุน 

ข้อจ ากดั/ความเสียเปรียบ (-) 

 ขาดการเชื่อมโยงและการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเขม้แขง็
ของผูป้ระกอบการรายยอ่ย เพื่อสรา้งกลไกการต่อรองราคา 

 ผูป้ระกอบการตน้น้ําเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนยาก 
 ผู้ผลติวตัถุดิบต้นน้ําของไทยยงัประสบปญัหาซํ้าซากด้าน

การผลติ ได้แก่ มผีลผลติต่อไร่ตํ่าทําให้ต้นทุนการผลติต่อ
หน่วยสูง เกิดการสูญเสียของผลผลิตในขัน้ตอนการ 
เก็บเกี่ยว บรรจุ และการขนส่ง เนื่องจากขาดความรู้และ
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัและเหมาะสม  

 ผูผ้ลติสนิคา้ตน้น้ําขาดความรู้และวทิยาการการยดือายุและ
การเกบ็รกัษาคุณภาพอาหารทีเ่หมาะสม 

 วตัถุดบิสําหรบัการผลติสนิค้าต้นน้ําที่เคยอุดมสมบูรณ์เริ่ม
เสื่อมโทรมลง ต้นทุนค่าแรงงานมีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัประเทศคู่แขง่รายใหม่ทีก่าํลงัเขา้สตูลาดโลก 
เช่น จนีและเวยีดนาม  

 มกีารผกูขาดปุ๋ย อาหารสตัว ์ซึง่มคีวามสําคญัต่อต้นทุนการ
ผลติอุตสาหกรรมต้นน้ํา โดยบรษิทัขนาดใหญ่ทําให้ต้นทุน
สงูขึน้รวมถงึตน้ทุนปจัจยัการผลติ เช่น ต้นทุนอาหารสตัวม์ี
มลูค่ามากกวา่รอ้ยละ 50 ของตน้ทุน  
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อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองและสนับสนุน 
การมีอยู่ของกิจกรรมการผลิตหรือการให้บริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและเช่ือมโยงกนัในห่วงโซ่
อปุทาน (Supply Chain) นัน้ ๆ มีความครบถ้วนมากน้อยเพียงใด และมีระดบัของความสมัพนัธ์

ร่วมมือระหว่างกนัเพียงใด 
อตุสาหกรรมกลางน ้า  
อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากต้นน้ํา โดย
ทําการผลิตหรือถนอมสินค้าวตัถุดิบ
อาหาร หรอืเป็นผลติภณัฑ์กึ่งสําเรจ็รูป 
จากการนําเข้าวตัถุดบิต้นน้ํา การผลิต
ส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมกลางน้ําเป็น
ขัน้ตอนการผลิตที่ต้องใช้แรงงานและ
เทคโนโลยรีะดบัปานกลางถึงระดบัสูง 
เช่น โรงสขีา้ว  

ศกัยภาพเชิงบวก (+) 

 อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยมีอุตสาหกรรมที่
เ กี่ ย ว เนื่ อ ง ค่ อนข้า ง ครอบคลุ มความต้อ งการของ
ผูป้ระกอบการ ทัง้อุตสาหกรรมตน้น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา  

ข้อจ ากดั/ความเสียเปรียบ (-) 

 ผูผ้ลติอุตสาหกรรมกลางน้ํา อาท ิอุตสาหกรรมแปรรูปสนิค้า 
ประสบปญัหาขาดแคลนแรงงานด้านช่างเทคนิคที่จะเป็น
ผู้ทําหน้าที่ควบคุมดูแลเครื่องจักรการผลิต การพัฒนา
ประสทิธภิาพการผลติ และการเพิม่ผลผลผลติ  

 ผูผ้ลติอุตสาหกรรมกลางน้ําสาํหรบัผูป้ระกอบการ SMEs ยงั
พึง่พาเทคโนโลยทีีไ่ม่ซบัซอ้นและแรงงานฝีมอืเป็นหลกั ทํา
ให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มน้อย ความสูญเสียจากกระบวนการ
ผลติยงัสงูและคุณภาพสนิคา้ยงัไม่ไดม้าตรฐานเพยีงพอ  

 ประ เทศไทยมีการ นํา เข้าว ัต ถุดิบบางประ เภทจาก
ต่างประเทศเพื่อการแปรรูป โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม
กลางน้ําและปลายน้ํา เช่น โคเนื้อ น้ํานมดบิ และปลาทูน่า 
เป็นตน้ 

อตุสาหกรรมปลายน ้า  
อุตสาหกรรมประเภทการผลติหรอืการ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปที่มี
ลกัษณะเป็นกระบวนการ/ข ัน้ตอนการ
ผลติทีอ่าจไม่เน้นการใชแ้รงงานจํานวน
มาก แต่เป็นการใชเ้ครื่องจกัอุปกรณ์ทุน
แรงแทนหรอืเป็นประเภทอุตสาหกรรม
การบรกิาร รวมถึงการค้า การส่งออก 
เป็นตน้ 

ศกัยภาพเชิงบวก (+) 

 อุตสาหกรรมปลายน้ําของประเทศไทยมีความแข็งแกร่ง 
ดา้นการบรหิารจดัการทัง้ภาคการผลติ การส่งออกและการ
บรกิาร เช่น รา้นอาหาร โรงแรม เป็นตน้  

 จากตวัเลขการส่งเสรมิการลงทุนของต่างประเทศในประเทศ
ไทยของ BOI พบว่าต่างประเทศยงัมคีวามต้องการในการ
ลงทุนในประเทศไทยสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปลายน้ํา 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบรกิารและการขนส่ง  
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อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองและสนับสนุน 
การมีอยู่ของกิจกรรมการผลิตหรือการให้บริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและเช่ือมโยงกนัในห่วงโซ่
อปุทาน (Supply Chain) นัน้ ๆ มีความครบถ้วนมากน้อยเพียงใด และมีระดบัของความสมัพนัธ์

ร่วมมือระหว่างกนัเพียงใด 
อตุสาหกรรมสนับสนุน ข้อจ ากดั/ความเสียเปรียบ (-) 

 อุตสาหกรรมพานิชนาวขีองไทยยงัอ่อนแออยู่มากทําให้
ผูป้ระกอบการต้องพึ่งกองเรอืของชาวต่างชาตทิําให้ต้นทุน
ถูกกําหนดโดยชาวต่างชาติและมีอตัราที่สูงมาก ส่งผลให้
ผู้ประกอบการสูญเสียอํานาจในการต่อรองและเพิ่มภาระ
ตน้ทุนสนิคา้ 

 
3.1.2.3.4 กลยทุธโ์ครงสร้างและการแข่งขนั 

แม้โอกาสของขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้นจากการรวมกลุ่มประชาคม
อาเซยีน และความสามารถในการผลติและแปรรูปของไทยยงัเป็นที่ยอมรบัใน
กลุ่มผูบ้รโิภค แต่การรวมกลุ่มกย็อ่มเกดิผลดผีลเสยีกบัประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มและ
จะกลายมาเป็นปญัหาและอุปสรรคของไทยไดใ้นอนาคต เช่น 

o การเพิ่มขึ้นของต้นทุนที่มาจากค่าจ้างแรงงานและพลงังาน 
อาจทาํใหร้าคาสนิคา้ไทยไม่สามารถแขง่ขนัไดก้บัประเทศอื่น ๆ 

o การขนส่งไทยที่ด้อยประสิทธิภาพ เกิดการแตกหัก และ
เสยีหายระหวา่งการขนส่ง 

o การนํามาตรการกดีกนัทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีมาใช้มากขึน้ใน
กลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกนัเองเพื่อปกป้องการผลิตในประเทศ เช่น
ประเทศมาเลเซยีมขีอ้จาํกดัดา้นสนิคา้ฮาราลสงูมาก 

o ประเทศทีม่ตีน้ทุนการผลติตํ่ากว่ามคีวามพร้อมด้านวตัถุดบิที่
อุดมสมบรูณ์กวา่อาจกา้วมาเป็นคู่แขง่ไดใ้นอนาคต 

o การขาดห้องปฏิบตัิการทางวทิยาศาสตร์เพื่อทดสอบสินค้า
ก่อนการส่งออกสนิค้าบางประเภทของไทย ทําให้ต้องส่งไปต่างประเทศ
เช่นตอ้งใชห้อ้งปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร์ของประเทศมาเลเซยี บางครัง้
เกิดความล่าช้าทําให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนแฝงที่สูง  เ ป็นผลให้
ความสามารถในการแขง่ขนัลดลง 

 
  



รายงานการศึกษาขัน้สดุท้าย (Final Report) 
โครงการศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ
ไทย (High Impact Sectors) 

   3 - 116 

ตารางท่ี 29 การวเิคราะหก์ลยทุธโ์ครงสรา้งและการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมอาหาร 
 

กลยทุธโ์ครงสร้างและการแข่งขนั 
ลกัษณะและบรรยากาศของการแข่งขนั โครงสร้างและกลไกการตลาด ตลอดจนจ านวนและ

ลกัษณะของคู่แข่งขนั 
เป้าหมายและยทุธศาสตร ์ 
ลักษณะและบรรยากาศในการ
แข่งขนั โครงสร้างกลไกการตลาด  

ข้อจ ากดั/ความเสียเปรียบ (-) 

 การเพิม่ขึน้ของตน้ทุนทีม่าจากการเพิม่ขึน้ของค่าจ้างแรงงาน
และพลังงานอย่างต่อเนื่ อง ทําให้ราคาสินค้าไม่สามารถ
แขง่ขนัไดใ้นตลาด  

 การขนส่งที่ด้อยประสิทธิภาพทําให้ประเทศไทยด้อย
ความสามารถในการแขง่ขนั 

 ขาดการส่งเสรมิด้าน Lab เพื่อทดสอบผลติภณัฑ์อาหารใน
ประเทศไทย ทําให้ต้องส่งไป Test ในต่างประเทศ และมี
ความล่าช้า เช่น มาเลเซยี ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าสูงขึน้และ
ขาดศกัยภาพในการแขง่ขนั 

การแข่งขนัท่ีเกิดขึ้นภายในภมิูภาค
อาเซียนหรือภมิูภาคอ่ืน ๆ จ านวน
และลกัษณะของคู่แข่งขนั 

ศกัยภาพเชิงบวก (+) 

 การเปิดเสรกีารลงทุนอาเซยีนในสาขาการผลติสนิค้าเกษตร
และประมง เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยเพราะ
ผูป้ระกอบการไทยมศีกัยภาพการแขง่ขนัดา้นนี้สงู 

 กลุ่มประเทศอาเซยีน 6 ประเทศจะเป็นตวัป้อนวตัถุดบิใหไ้ทย
ได ้เช่น ลาว เขมร พม่า เป็นตน้ 

 สาํหรบัวตัถุดบิอาหารเช่น กุง้ ไทยจะได้ประโยชน์ในการเพิม่ 
Supply การผลติมากกว่า เนื่องจากความต้องการตลาดโลก
ยงัมกีารเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง 

ข้อจ ากดั/ความเสียเปรียบ (-) 

 การปรบัตวัเพื่อการส่งออกไปยงัประเทศที่มกีารกีดกนัทาง
การค้าด้วยมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของ
ต้นทุนสินค้าแก่ผู้ประกอบการ เช่น มาตรฐานคุณภาพของ
สนิคา้ (Quality of Standards) ปญัหาสทิธมินุษยชน (Human 
Rights)  
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กลยทุธโ์ครงสร้างและการแข่งขนั 
ลกัษณะและบรรยากาศของการแข่งขนั โครงสร้างและกลไกการตลาด ตลอดจนจ านวนและ

ลกัษณะของคู่แข่งขนั 
  มีการแข่งข ันจากประเทศที่มีต้นทุนปจัจัยการผลิตด้าน

แรงงานที่ตํ่ากว่า โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมอาหารของไทย  

 ผู้ประกอบการ SMEs มีขอ้จํากดัทางด้านการเขา้ถึงแหล่ง
เงนิทุนและเทคโนโลย ีส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนั 
เนื่องจากขาดเงนิทุน 

 กฎ ระเบยีบดา้นภาษยีงัไม่เท่าเทยีมกบัประเทศในอาเซยีน 
 

3.1.2.3.5 นโยบายจากภาครฐั 
จากการที่อุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะวิสาหกิจ SMEs ใน

อุตสาหกรรมอาหารของไทยเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมทีม่จีํานวนมากถึงร้อยละ 99.6 
ทาํใหภ้าครฐัทุกภาคส่วนใหค้วามสาํคญัและดําเนินการช่วยเหลอืสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง ดงัจะเหน็ไดจ้ากการกาํหนดนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็น
กระทรวงหลกัในการผลกัดนัยทุธศาสตรอ์ยา่งต่อเนื่องให้ ประเทศไทยเป็น “ครวั
ของโลก” และ “ครวัอาหารทีป่ลอดภยั” รวมทัง้กระทรวงและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
อื่น ๆ อาท ิสสว. สวทช. สถาบนัการศกึษา ต่างเขา้มามสี่วนร่วมอยา่งจรงิจงั 

แต่จากการศกึษาและการระดมสมองร่วมกบัผู้ประกอบการครัง้นี้พบ
อุปสรรค 2 ประการทีภ่าครฐัควรเร่งแกไ้ข ไดแ้ก่ 

o ระเบยีบและขัน้ตอนการตดิต่อกบัภาคราชการของไทยยุ่งยาก
และซํ้าซ้อนเกนิความจําเป็น ขาดการประสานงาน และความเชื่อมโยง
ระหวา่งหน่วยงาน 

o ความไม่เป็นเอกภาพของการกําหนดนโยบายจากกระทรวง 
หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการส่งเสรมิสนับสนุนช่วยเหลอื พบว่าขาด
การบูรณาการทัง้ห่วง โซ่ อุปทาน ทําให้เกิดความซํ้ าซ้อน ล่ าช้ า 
ผูป้ระกอบการเกดิภาวะตน้ทุนแฝงหรอืตน้ทุนสงูโดยไม่จาํเป็น 
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ตารางท่ี 30 การวเิคราะหน์โยบายจากภาครฐัของอุตสาหกรรมอาหาร 
 

นโยบายจากภาครฐั 
บทบาทภาครฐัท่ีมีต่อการผลกัดนัหรือการกระตุ้นให้เกิดการพฒันาในแต่ละองคป์ระกอบ ท่ีจะมี

ผลต่อความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรม 
นโยบายการสนับสนุนของรฐั 
การส่งเสรมิดา้นการตลาด เงนิทุน การ
กําหนดกฎเกณฑ์ นโยบายการค้า 
มาตรฐานการลงทุน นโยบายการเรยีนรู ้
ห รื อ ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร นํ า ร ะ บ บ
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขา้มาใช ้
 

ศกัยภาพเชิงบวก (+) 

 รฐับาลมนีโยบายในการสนับสนุนเพื่อให้ไทยเป็น “ครวัของ
โลก” ดงันัน้จงึมทีศิทางในการบรหิารงานภาครฐัมุ่งเน้นการ
ส่งเสรมิอุตสาหกรรมอาหารใหม้กีารบรหิารจดัการที่ด ีสร้าง
และพึ่งพาเทคโนโลยีของตัวเองเพื่อเพิ่มคุณภาพ ความ
ปลอดภยั และสรา้งมลูค่าใหก้บัสนิคา้ไทยใหย้ ัง่ยนื 

 รฐัมกีารส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการใชป้ระโยชน์จาก FTA เพื่อ
ลดอุปสรรคในการส่งออก 

ข้อจ ากดั/ความเสียเปรียบ (-) 

 ระเบียบและขัน้ตอนการติดต่อกบัภาคราชการของไทย
ยุ่งยากและซํ้าซ้อนเกินความจําเป็น ขาดการประสานงาน 
และความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน ก่อให้เกดิต้นทุนแฝง
กบัผูป้ระกอบการ เช่น ระบบการขออนุญาต การตรวจสอบ
วเิคราะห ์และออกในอนุญาตสนิคา้อาหารเพื่อการส่งออก 

 การกําหนดนโยบายเพื่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหาร
ของไทยจากกระทรวงหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดใน
ห่วงโซ่คุณค่า ขาดการบรูณาการและความเป็นเอกภาพ ไม่
มแีนวทางร่วมกนัในการส่งเสริมสนับสนุนหรือช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการที่ชดัเจน ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยขาด
ศกัยภาพในการแขง่ขนักบัผูป้ระกอบการจากประเทศคู่แขง่  
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นโยบายจากภาครฐั 
บทบาทภาครฐัท่ีมีต่อการผลกัดนัหรือการกระตุ้นให้เกิดการพฒันาในแต่ละองคป์ระกอบ ท่ีจะมี

ผลต่อความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรม 
นโยบายการสนับสนุนด้านการ
ลงทุนจากต่างประเทศ 
มาตรการกดีกนั หรอืการช่วยเหลอืทาง
ภาษี หรือ Non Tariff Barrier หรือ 
Tariff Barrier  

ศกัยภาพเชิงบวก (+) 

 การเปิดเสรีด้านการลงทุนในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีนเป็นโอกาสทีป่ระเทศไทยจะได้รบัผลจากการลงทุน
จากประเทศเพื่อนบา้นมากขึน้ 

ข้อจ ากดั/ความเสียเปรียบ (-) 

 ในทางกลบักนัผู้ประกอบการ SMEs ไทยในอุตสาหกรรม
อาหารที่มีทุนในการประกอบการน้อยและเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้ยากอาจถูกนักลงทุนต่างชาติที่ใหญ่กว่า เช่น 
นักลงทุนจากมาเลเซยี สงิคโปร์ เข้าครอบงําให้กลายเป็น
ผูร้บัจา้งผลติมากกวา่การเป็นเจา้ของกจิการเอง  

นโยบายสนับสนุนด้านการลงทุน
ของประเทศไทยในต่างประเทศ  
การส่งเสรมิดา้นการกระตุน้ใหน้กัลงทุน
ไทย ไปลงทุนยงัต่างประเทศ ตลอดจน
การช่วยเหลือด้านกฎระเบียบต่าง ๆ 
หรอืการเจรจาระหวา่งประเทศ 

ศกัยภาพเชิงบวก (+) 

 การเปิดเสรีด้านการลงทุนในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ทําให้ภาครฐัหนัมาให้ความสนใจในการส่งเสริม
สนับสนุนผู้ประกอบการไทยประเภท SMEs ไปลงทุนใน
ต่างประเทศเพิม่มากขึน้ แต่ยงัไม่เหน็ความชดัเจนและความ
ช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม เช่น การดําเนินกจิกรรมของ 
BOI หรอืสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน  

 

ตารางท่ี 31 สรุปผลการวเิคราะหศ์กัยภาพของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยใน AEC 
 

ปัจจยัด้านต่าง ๆ ศกัยภาพเชิงบวก (+) ข้อจ ากดั/ความเสียเปรยีบ (-) 
ปจัจยัดา้นการผลติ   วั ต ถุ ดิ บ ส่ ว น ใ ห ญ่ ม า จ า ก

ภายในประเทศ  
 แรงงานฝีมอืมคีุณภาพ 
 การลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานทางการ

ขนส่งคมนาคมเชื่อมกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ด้านระเบียงเศรษฐกิจ 
เหนือ -ใต้และระ เบียงเศรษฐกิจ 
ตะวนัออก-ตะวนัตก 

 ภูมิอากาศที่ผ ันผวนทําให้ เกิดภัย
ธรรมชาตอิย่างต่อเนื่องทําให้ปริมาณ
ผลผลติไม่แน่นอน 

 ตน้ทุนเงนิกู้เพื่อสนับสนุนสภาพคล่อง
ผูป้ระกอบการสงู 

 ธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงิน
ของรฐัปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ 
SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารน้อยมาก
ทาํใหผู้ป้ระกอบการขาดสภาพคล่อง 
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ปัจจยัด้านต่าง ๆ ศกัยภาพเชิงบวก (+) ข้อจ ากดั/ความเสียเปรยีบ (-) 
   SMEs มีขอ้จํากดัในการเขา้ถึงแหล่ง

เงนิทุน 
 ต้องนําเขา้แรงงานจากประเทศเพื่อน

บา้นทาํใหม้ตีน้ทุนทางออ้มสงูมาก 
 ขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ด้าน

เทคนิค (ปวช. ปวส.) 
 ความล่าช้าในการเรียนรู้เทคโนโลยี

เพื่ อก าร เพิ่ม ผลผลิตห รือพัฒนา
คุณภาพการผลติของตวัผูป้ระกอบการ
และแรงงานไทย 

 หน่วยงานสนับสนุนด้านค้นคว้าวจิ ัย
และพฒันามจีาํนวนน้อย 

 เทคโนโลยีภาคการเกษตร/ต้นน้ํามี
ตน้ทุนสงูขึน้มาก 

 ผู้ประกอบการ SMEs ขาดขอ้มูลและ
ทักษะในการบริหารจัดการห่วงโซ่
มลูค่า ทาํใหม้ตีน้ทุนการผลติสงู 

 โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค 
โ ท ร ค ม น า ค ม  แ ล ะ ก า ร ข น ส่ ง
ภายในประเทศมีการกระจุกตวัอยู่ใน
เมืองใหญ่ ๆ ทําให้เกิดความแออัด 
ตน้ทุนสงูขึน้ 

สภาวะอุปสงค ์  สนิค้าได้รบัการรบัรองมาตรฐานทํา
ใหไ้ดร้บัการยอมรบัจากผูบ้รโิภค 

 ขนาดตลาดการบริโภคขยายใหญ่
ขึ้นทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศที่ประสบปญัหา
การผลติภายในประเทศไม่เพยีงพอ
เช่น ญี่ปุน่และอเมรกิา  
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ปัจจยัด้านต่าง ๆ ศกัยภาพเชิงบวก (+) ข้อจ ากดั/ความเสียเปรยีบ (-) 
  การลดภาษีนําเข้าในกลุ่มประเทศ

อาเซียนเป็นศูนย์ จากขอ้ตกลงเขต
การค้าเสรี ทําให้มูลค่าการค้าใน
กลุ่มสูงขึ้น  ความต้องการมีการ
ขยายตวัอยา่งต่อเนื่อง 

 การ เ ปิ ด เ ส รีท า ง กา รค้ าทํ า ใ ห้
ผู้ประกอบการ SMEs มโีอกาสมาก
ขึน้ 

 

อุตสาหกรรมที่
เกีย่วเนื่องและ
สนบัสนุนสาํหรบั
อุตสาหกรรมอาหาร 

 มอุีตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องค่อนขา้ง
ครอบค ลุ ม คว าม ต้อ งก าร ขอ ง
ผู้ประกอบการทัง้ต้นน้ํา กลางน้ํา 
และปลายน้ํา 

 อุ ตส าหกร รมปลาย น้ํ ามีค วาม
แขง็แกร่งดา้นเทคโนโลยกีารจดัการ
การผลติและการส่งออก 

 ยงัมีความต้องการการลงทุนจาก
ต่างประเทศในอุตสาหกรรมอาหาร 

 ขาดการเชื่อมโยงและการรวมกลุ่มของ
ผู้ ป ร ะก อบก า ร  SMEs ด้ า น
อุตสาหกรรมอาหารอย่างจรงิจงั เพื่อ
สรา้งกลไกการต่อรอง 

 ผู้ประกอบการต้น น้ําเข้าถึงแหล่ ง
เงนิทุนยาก 

 ผู้ผลติต้นน้ํายงัประสบปญัหาด้านการ
ผลติซํ้าซาก ได้แก่ ผลผลติตํ่า ต้นทุน
สูง เกิดการสูญเสียของผลผลิตใน
ขัน้ตอนการเก็บเกี่ยว การบรรจุ และ
การขนส่ง เนื่ องจากขาดความรู้และ
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

 วตัถุดิบต้นน้ําในประเทศที่เคยอุดม
สมบรูณ์เสื่อมโทรมลง 

 ต้นทุนค่าแรงมีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่ อ
เทยีบกบัคู่แขง่  

 มีการผูกขาดสินค้าที่เป็นปจัจัยการ
ผลิตต้นน้ํา เช่น ปุ๋ยและอาหารสัตว์
ของบรษิทัขนาดใหญ่ ทาํใหต้้นทุนการ
ผลติตน้น้ําสงูถงึรอ้ยละ 50 ของต้นทุน
รวม 
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ปัจจยัด้านต่าง ๆ ศกัยภาพเชิงบวก (+) ข้อจ ากดั/ความเสียเปรยีบ (-) 
กลยุทธ์โครงสร้าง
และการแขง่ขนั 

 การเปิดเสรีการลงทุนในอาเซียน
ด้านการผลิตสินค้าเกษตรและ
ประมงเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการ
ไทยเพราะมีศักยภาพการแข่งขนั
ดา้นนี้อยูแ่ลว้ 

 กลุ่มประเทศอาเซยีน 6 ประเทศจะ
เป็นตวัป้อนวตัถุดบิเพิม่ Supply ให้
ไทยได ้

 มาตรการกดีกนัทางการคา้ทีไ่ม่ใช่ภาษ ี
ทีม่กีารนํามาใชท้ดแทนการเปิดการค้า
เสรีเพื่อปกป้องสินค้าภายในประเทศ 
ทําให้ SMEs ไม่สามารถปรับตัว
เพื่อใหแ้ขง่ขนัได ้

 การเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าจ้างและ
พลังงานอย่างต่อเนื่ องทําให้ราคา
สนิคา้ไม่สามารถแขง่ขนัได ้

 การขนส่งที่ด้อยประสิทธิภาพทําให้
ความสามารถในการแข่งขนัลดลงตาม
ไปดว้ย 

 ขาดการส่งเสรมิใหม้หีน่วยงานเพื่อการ
ตรวจสอบทดสอบผลติภณัฑ์ (Lab) ใน
ประเทศไทยต้องส่งไปต่างประเทศ 
เช่น มาเลเซยีส่งผลให้มีปญัหาความ
ล่าช้าและต้นทุนสูง ขาดศกัยภาพใน
การแขง่ขนักบัคู่แขง่ 

 มกีารแข่งขนัจากประเทศเพื่อนบ้านที่
มตีน้ทุนปจัจยัการผลติตํ่า  

 กฎและระเบยีบด้านภาษียงัไม่มคีวาม
เท่าเทยีมกบัในประเทศอาเซยีน 

 จุด อ่อนจากการที่ผู้ประกอบการ 
SMEs ในอุตสาหกรรมอาหารเข้าถึง
แหล่งเงนิทุนไดย้ากอาจถูกทุนต่างชาติ
ทีใ่หญ่กวา่เขา้ครอบงํา กลายเป็นผู้รบั
จ้างผลิต มากกว่าเป็นเจ้าของกิจการ
เอง 

  



รายงานการศึกษาขัน้สดุท้าย (Final Report) 
โครงการศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ
ไทย (High Impact Sectors) 

   3 - 123 

ปัจจยัด้านต่าง ๆ ศกัยภาพเชิงบวก (+) ข้อจ ากดั/ความเสียเปรยีบ (-) 
นโยบายภาครฐั  รฐับาลมนีโยบายให้ไทยเป็น “ครวั

ของโลก” 
 รฐับาลส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการไทย

ใชป้ระโยชน์จาก FTA  
 การเปิดเสรกีารลงทุนในอาเซยีน ทาํ

ให้ร ัฐบาลให้ความสนใจในการ
ส่งเสรมิผู้ประกอบการ SMEs ที่มี
ศ ักยภาพไปลงทุ น ใ นปร ะ เทศ
อาเซยีน 

 ระเบยีบและขัน้ตอนการตดิต่อกบัภาค
ราชการไทยยุ่งยากและซํ้าซ้อนเกิน
ค ว า ม จํ า เ ป็ น  อี ก ทั ้ ง ข า ด ก า ร
ประสานงานและการเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงาน ก่อให้เกิดต้นทุนแฝงกับ
ผูป้ระกอบการโดยไม่จาํเป็น 

 การกําหนดนโยบายเพื่อสนับสนุน 
SMEs สาํหรบั SMEs  

 กระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทัง้หมดในในห่วงโซ่คุณค่าขาดการ 
บรูณาการและความเป็นเอกภาพ ไม่มี
แ น ว ท า ง ช่ ว ย เ ห ลื อที่ ช ัด เ จ น ใ ห้
ผู้ประกอบการไทยมีศกัยภาพในการ
แขง่ขนัได ้

 
3.1.2.4 ผลกระทบของ AEC ต่ออตุสาหกรรมเครื่องจกัรกลไทย 

3.1.2.4.1 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมอาหารของไทยท่ีมีความได้เปรียบ
ประเทศอาเซียน 
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย (Exim Bank) ได้

ทาํการศกึษาขอ้มลูดา้นการรวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ที่ส่งผลต่อ
ประเทศไทยในด้านการส่งออกทัง้ที่ได้เปรียบทางการค้าและสนิค้าที่ต้องมีการ
ปรบัตวัในแง่ของการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและเน้นการแข่งขนัด้านคุณภาพ
ดงัตารางทีแ่สดงต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 32 สนิคา้ไทยในอุตสาหกรรมอาหารทีไ่ดเ้ปรยีบจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
 
ตลาดส่งออกในอาเซียน สินค้าไทยท่ีได้เปรียบ 

อนิโดนีเซยี 
ขา้วโพด ผลิตภณัฑ์ยาง ผลไม้สดแช่เยน็ แช่แขง็ เฟอร์นิเจอร์และ
ชิน้ส่วน เครื่องปรบัอากาศ เครื่องสาํอาง สบู่ 

มาเลเซยี 
เสื้อผ้าสําเรจ็รูป เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เครื่องปรบัอากาศ รถยนต ์
อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

ฟิลปิปินส ์
ข้าวโพด อาหารสัตว์เลี้ยง เส้นใยประดิษฐ์ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและ
ส่วนประกอบ ปนูซเีมนต ์

บรไูน ผลติภณัฑย์าง 
สงิคโปร ์ เครื่องดื่ม 

เวยีดนาม 
ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั น้ําตาลทราย ขา้วโพด ผลติภณัฑ์ยาง ผลไม ้
เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและ
ส่วนประกอบ รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์ปนูซเีมนต ์ 

กบัพชูา 
ผลติภณัฑ์ยาง อาหารสตัวเ์ลี้ยง เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ตู้เยน็ ตู้แช่
แขง็และส่วนประกอบ ผลติภณัฑพ์ลาสตกิเคมภีณัฑ์ 

ลาว 
ผลติภณัฑม์นัสําปะหลงั เครื่องดื่ม เครื่องโทรสาร โทรศพัท์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ ส่วนประกอบคอมพวิเตอร ์

ทีม่า: ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย 
 

ตารางท่ี 33 สนิคา้ในอุตสาหกรรมอาหารทีต่อ้งเพิม่ประสทิธภิาพ 
 

ตลาดส่งออกในอาเซียน สินค้าท่ีต้องเพ่ิมประสิทธิภาพ 
อนิโดนีเซยี ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั ผา้ผนื เมด็พลาสตกิ ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 

มาเลเซยี 
ขา้วโพด อาหารสตัว์เลี้ยง ผ้าผนื หนังและผลติภณัฑ์หนังฟอกและ
หนงัอดั วงจรพมิพ ์

ฟิลปิปินส ์ ยางพารา ดา้ยและเสน้ใยประดษิฐ ์ผา้ผนื เหลก็ เหลก็กลา้ 
เวยีดนาม ยางพารา อาหารสตัวเ์ลีย้ง 
กบัพชูา ผลติภณัฑม์นัสาํปะหลงั ขา้ว ขา้วโพด ดา้ยและเสน้ใยประดษิฐ ์ผา้ผนื 

ลาว 
ผ้าผืน หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด เครื่องร ับวิทยุ
โทรทศัน์และส่วนประกอบ ตูเ้ยน็ ตูแ้ช่แขง็ 

ทีม่า: ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย 
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จากขอ้มลูของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทยใน 
2 ตารางขา้งต้น (ตารางที่ 32 และตารางที่ 33) จะเหน็ได้ว่าประเทศไทยยงัมี
ความได้เปรียบในด้านการค้าและการส่งออกเมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน เป็นจาํนวนผลติภณัฑ์หลายกลุ่มสนิค้า โดยเฉพาะสนิค้ากลุ่ม
อาหารประเทศไทยมคีวามไดเ้ปรยีบเกอืบทุกประเทศในกลุ่มอาเซยีน ทัง้อาหาร
สาํหรบัการบรโิภคของคนและอาหารสําหรบัการเลี้ยงสตัว ์ยกเวน้เพยีงประเทศ
มาเลเซยีและบรูไนที่ไทยได้เปรียบในสินค้าประเภทอื่น ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ยาง 
เสือ้ผา้สาํเรจ็รปู เฟอรน์ิเจอรแ์ละชิน้ส่วน เครื่องปรบัอากาศ รถยนต์ อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ นอกจากนี้เมื่อพจิารณากลุ่มสนิคา้ทีไ่ทยจะตอ้งใหค้วามสนใจในการ
เพิม่ประสทิธภิาพและคุณภาพด้านการผลติเพื่อการส่งออกนัน้ ยงัพบว่ามสีนิค้า
กลุ่มอาหารและอุตสาหกรรมอาหารที่ควรมีการปรบัปรุง ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด 
ผลติภณัฑ์มนัสําปะหลงั และอาหารเลี้ยงสตัว์สําหรบัการส่งออกไปบางประเทศ
เท่านัน้ ดงันัน้จะเหน็ไดว้า่สนิคา้อุตสาหกรรมอาหารของไทยมศีกัยภาพในตวัเอง
ที่จะรบัมอืกบัการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ โดยไม่ยากนักที่จะ
แกไ้ขขอ้บกพร่องหรอืพฒันาประสทิธภิาพให้เป็นที่ยอมรบัในราคาและคุณภาพ
ของสนิคา้ 
3.1.2.4.2 การด าเนินกิจการตามกลุ่ มอุตสาหกรรมและการได้ร ับ

ผลกระทบจาก AEC 
การสํารวจของสํานักวชิาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

พบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและยาของประเทศไทย  ซึ่งหมายรวมถึง
ผู้ประกอบการ SMEs ประเภทอาหารเนื่องจากผู้ประกอบการอาหาร SMEs มี
จํานวนถึงร้อยละ 99.6 (สํานักงานสถิตแิห่งชาต ิ2553) เป็นกลุ่มที่มผีลกระทบ
ทางบวกมากที่สุด กล่าวคอืร้อยละ 75 ของผู้ตอบแบบสอบถามเหน็ว่าไทยจะ
ได้รบัผลกระทบทางบวกและมผีลกระทบทางลบเป็นร้อยละ 0 หรือไม่พบว่ามี
ผลกระทบทางลบอยา่งมนียัยะสาํคญั ดงัตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 34 ผลกระทบของ AEC ต่อการดาํเนินกจิการ 
 

ผลกระทบของ AEC ต่อการด าเนินกิจการ 

กลุ่มอุตสาหกรรม 

ไม่มี
ผลกระทบทัง้
ทางบวกและ

ลบ 

มผีลกระทบ
ทางบวก 

มผีลกระทบ
ทางลบ 

กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชัน่ 36.4 45.5 18.2 
กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสรา้งและเครื่องใชใ้นบา้น 30.3 45.5 24.2 
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละเครื่องจกัรกล 80.0 20.0 0.0 
กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ 25.0 50.0 25.0 
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและยา 25.0 75.0 0.0 
กลุ่มอุตสาหกรรมพลงังาน 57.1 14.3 28.6 
กลุ่มอุตสาหกรรมสนบัสนุน 45.5 33.3 21.2 

ทีม่า: สาํนกัวชิาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

ความเหน็ของผู้ประกอบการจากการสํารวจของสํานักวชิาการ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสะทอ้นใหเ้หน็วา่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
ของไทยมคีวามรู้ความเขา้ใจเป็นอย่างดต่ีอสภาวะการประกอบการของตนเอง
และยงัไม่ละเลยที่จะตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมและ
เศรษฐกจิที่จะเกดิขึ้นเมื่อประเทศไทยเขา้สู่การรวมตวัเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีนอยา่งสมบรูณ์ในปี 2558 ทีจ่ะถงึในไม่ชา้นี้ 

ในฐานะที ่สสว. เป็นหน่วยงานส่งเสรมิวสิาหกจิ ฯ ของภาครฐัควรมี
บทบาทในการต่อยอดความตระหนักและความเข้า ใจพื้นฐานที่ดี ของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารดว้ยการเปิดใหผู้ป้ระกอบการมสี่วนร่วมในการ
กําหนดทิศทางและแนวทางในการรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็น
ประเทศผูนํ้าดา้นการผลติอุตสาหกรรมอาหารอยา่งแขง็แกร่งและยัง่ยนืในภมูภิาค 
3.1.2.4.3 ไทยสามารถส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารได้เพ่ิมขึ้น 

เนื่องจากภาษลีดลง (ภายใตข้อ้ตกลงเขตการคา้เสรอีาเซยีนทีป่ระเทศ
สมาชกิมกีารปรบัลดภาษเีหลอืศนูย ์ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2553) 

จากขอ้มูลของ Global Trade Atlas พบว่าในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 
2553 ที่ประเทศสมาชกิมกีารปรบัลดภาษีเหลอืศูนยภ์ายใต้ขอ้ตกลงเขตการค้า
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เสร ี มูลค่าสนิค้าเกษตรและอาหารภายในกลุ่มอาเซียนมจีํานวน 18,493 ล้าน
เหรยีญสหรฐั ฯ (ส่งออกจํานวน 9,482 ล้านเหรยีญสหรฐั ฯ และนําเขา้จํานวน 
9,011 ลา้นเหรยีญสหรฐั ฯ) คดิเป็นประมาณร้อยละ 26 ของมูลค่าสนิค้าเกษตร
และอาหารของอาเซยีนทัง้หมดและมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 23.7 ซึง่กล่าวได้
ว่าภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนที่ประเทศสมาชิกมีการปรบัลดภาษี
นําเขา้อย่างต่อเนื่อง ได้ก่อให้เกดิการขยายตวัทางการค้าของสนิค้าเกษตรและ
อาหารภายในกลุ่มอาเซยีนอย่างเหน็ได้ชดั โดยประเทศที่มมีูลค่าการค้าสินค้า
เกษตรและอาหารกบัประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซยีนสงูสุด 3 ลาํดบัแรก มสีด้ส่วน
ถึงร้อยละ 58.2 ได้แก่ มาเลเซยีร้อยละ 22.2 ไทยร้อยละ 19.1 และอนิโดนีเซยี
รอ้ยละ 16.0 

สาํหรบักรณีของประเทศไทยพบวา่ มลูค่าสนิค้าเกษตรและอาหารกบั
กลุ่มอาเซยีนในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2553 ขยายตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 63.5 จาก
ช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน โดยทีก่ารส่งออกขยายตวัสงูถงึรอ้ยละ 78.6 และการ
นําเขา้ขยายตวัรอ้ยละ 14.6 (ทีม่า:Global Trade Atlas) 

การขยายตวัดงักล่าวขา้งต้นของประเทศไทยแสดงให้เห็นว่า ความ
ร่วมมอืทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบ AEC โดยเฉพาะความตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียน (AFTA) ทําให้สนิค้าเกษตรและอาหารภายในกลุ่มอาเซียนขยายตวั
เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 26 และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศไทย
ยงัเป็นประเทศทีม่ศีกัยภาพดา้นเทคโนโลยกีารผลติและการแปรรปูสนิคา้ประเภท
เกษตรและอาหารสงูกวา่เมื่อเทยีบกบัประเทศอื่น ๆ ในแถบอนิโดจนีหรอือาเซยีน 
โดยเฉพาะสาขาเกษตรและประมง 
3.1.2.4.4 จ านวนผู้ประกอบการอตุสาหกรรมอาหารท่ีเป็น SMEs 

เป็นที่ทราบกับอยู่แล้วว่าในระบบเศรษฐกิจของประเทศแทบทุก
ประเทศทัว่โลก จะพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม หรอื SMEs ซึ่งมสีดัส่วนอยู่ประมาณกว่าร้อยละ 85-99 กระจายอยู่
ตามทอ้งถิน่หรอืภมูภิาคต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการสนิค้าและบรกิารใน
ทอ้งถิน่หรอืรวมไปถงึการผลติเพื่อการค้าการส่งออกด้วยตามความสามารถและ
ศกัยภาพของธุรกิจ ซึ่งหากมปีจัจยัใดปจัจยัหนึ่งที่ส่งเสรมิให้เกดิผลกระทบต่อ
วสิาหกจิประเภท SMEs เช่น ปรมิาณความต้องการการบรโิภคสินค้าเพิ่มขึ้น 
โอกาสในการคา้และการส่งออกขยายตวัมากขึน้ ยอ่มจะส่งผลให้เกดิการขยายตวั
ทางธุรกิจของวสิาหกิจผู้ผลิตสินค้านัน้ ๆ ตลอดจนกิจการที่มีส่วนสนับสนุน
อุตสาหกรรมทัง้ตน้น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํากจ็ะได้รบัผลไปด้วยในทางเดยีวกนั 
ปรากฏการณ์เช่นนี้จึงมกัเป็นที่มาของการกําหนดนโยบายหลกัในการพฒันา
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เศรษฐกจิของประเทศต่าง ๆ ทีมุ่่งเน้นส่งเสรมิสนบัสนุนช่วยเหลอืวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ขยายตวัจนส่งผลดต่ีอเศรษฐกจิโดยรวม เช่น ญี่ปุ่น สหรฐัอเมรกิา และสหภาพ
ยโุรป เป็นตน้ 

สาํหรบัประเทศไทยพบวา่จาํนวนผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารที่
เป็น SMEs มีสดัส่วนถึงร้อยละ 99.6 ต่อจํานวนสถานประกอบการทัง้หมด 
(ตารางที่ 35) ดังนั ้นหากมีปจัจัยใด ปจัจัยหนึ่ งที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมอาหารของไทย เท่ากับว่าระบบเศรษฐกิจของไทยก็จะได้ร ับ
ผลกระทบดว้ยในทางเดยีวกนั 

 
ตารางท่ี 35 สดัส่วนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มต่อจาํนวนสถานประกอบการทัง้หมด 
 

ล าดบัท่ี ประเภทอตุสาหกรรม 

สดัส่วนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต่อจ านวน
สถานประกอบการทัง้หมด 

(ร้อยละ) 
1 เหลก็และโลหะการ 99.3 
2 ชิน้ส่วนยานยนต ์ 87.1 
3 เครื่องจกัรกล 99.9 
4 แม่พมิพ ์ 99.1 
5 เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ 70.9 
6 สิง่พมิพ ์ 97.0 
7 บรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 92.6 
8 เครื่องหนงัและรองเทา้ 95.4 
9 อญัมณีและเครื่องประดบั 99.5 
10 สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม 99.5 
11 เฟอรน์ิเจอรไ์มแ้ละเครื่องเรอืน 99.8 
12 ผลติภณัฑย์าง 90.2 
13 อาหาร 99.6 
14 ยาและสมุนไพร 98.1 
15 แกว้และเซรามกิ 96.8 

ทีม่า:  สาํนกังานสถติแิห่งชาต ิ2553  
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3.1.2.4.5 จ านวนแรงงานในอตุสาหกรรมอาหารในกิจการประเภท SMEs 
เป็นที่น่าสนใจอย่างยิง่เมื่อพจิารณาจํานวนแรงงานในอุตสาหกรรม

อาหารสําหรบักจิการประเภท SMEs หรอื MSME (Micro, Small and Medium 
Enterprise) จะพบวา่มสีดัส่วนจาํนวนแรงงานในวสิาหกจิเหล่านี้เป็นเพยีงร้อยละ
51 ซึง่สะทอ้นสภาวะการผลติในภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทยประเภทกจิการ 
SMEs มีการพึ่งการใช้แรงงานไม่สูงมาก เนื่ องจากผู้ประกอบการไทยให้
ความสาํคญัต่อการพฒันานวตักรรมและนําเทคโนโลยใีนกระบวนการผลติมาใช้
เพี่อทดแทนปญัหาต้นทุนแรงงานสูงขึน้และการขาดแคลนแรงงานที่เกดิขึน้ จึง
ต้องลดการพึ่งพาแรงงานคนด้วยเทคโนโลย ีอีกทัง้ยงัสามารถเพิ่มผลิตภาพ 
(Productivity) ไดด้ว้ยเช่นกนั 

 

ตารางท่ี 36 สดัส่วนจาํนวนคนทาํงานใน MSME 
 

ล าดบั ประเภทอสุาหกรรม 
จ านวน
แรงงาน
ทัง้หมด 

จ านวน
คนท างานใน 

MSME 

สดัส่วนจ านวน
คนท างานใน 

MSME 
(ร้อยละ) 

1 เหลก็และโลหะการ 174,133 108,805 62 
2 ชิน้ส่วนยานยนต ์ 118,154 31,286 26 
3 เครื่องจกัรกล 5,144 4,567 89 
4 แม่พมิพ ์ 5,222 3,819 73 
5 เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ 171,443 21,887 13 
6 สิง่พมิพ ์ 41,798 19,321 46 
7 บรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 91,168 46,443 51 
8 เครื่องหนงัและรองเทา้ 65,900 14,435 22 
9 อญัมณีและเครื่องประดบั 19,979 10,670 53 
10 สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม 445,417 280,308 63 
11 เฟอรน์ิเจอรไ์มแ้ละเครื่องเรอืน 80,603 37,961 47 
12 ผลติภณัฑย์าง 56,931 18,017 32 
13 อาหาร 583,078 298,975 51 
14 ยาและสมุนไพร 8,838 3,322 38 
15 แกว้และเซรามกิ 45,829 12,580 27 

ทีม่า: สาํนกังานสถติแิห่งชาต ิ2553 
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3.1.2.4.6 ผลการวิเคราะห์ความสามารถการแข่งขนัและผลกระทบของ
การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน 
เมื่อเปรียบเทยีบกบัเงื่อนไขของการรวมกลุ่มประเทศอาเซียนและ

ความสามารถในการแขง่ขนัด้วยกรอบแนวคดิและปจัจยัต่าง ๆ ดงักล่าวพบว่าม ี
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ทัง้ดา้นบวกและด้านลบ ที่ภาครฐัสามารถเขา้ไปมบีทบาทใน
การสนบัสนุนส่งเสรมิได ้ดงันี้ 

 อตุสาหกรรมต้นน ้า 
ผลกระทบดา้นบวก 

สนิคา้ตน้น้ําของไทยมโีอกาสจะไดร้บัผลดจีากสภาวะอุปสงค์ของ
ขนาดตลาดที่ใหญ่ขึ้นของอาเซียนจากการผ่อนคลายด้านการ
เคลื่อนยา้ยดา้นสนิคา้ เงนิทุน และแรงงานอย่างเสร ีดงัจะเหน็ได้จาก
ตวัเลขการส่งออกสินค้าผลิตภณัฑ์อาหารของไทยเติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2553 ซึ่งมีการลดภาษีนําเข้าสิค้า
ประเภทอาหารเป็น “ศนูย”์ อยา่งพรอ้มเพรยีงกนั 
ขอ้เสนอแนะ 

แต่จากการประเมินศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนั
ขา้งตน้จะพบวา่ การผลติภาคตน้น้ําของประเทศไทยยงัประสบปญัหา
ดา้นผลผลติทีไ่ดไ้ม่มคีวามสมํ่าเสมอทัง้คุณภาพและปรมิาณ อกีทัง้ยงั
ประสบปญัหาซํ้าซากจากภยัธรรมชาต ิเช่น ภยัแล้ง น้ําท่วม ต้นทุน
ปุ๋ย และยาฆ่าแมลงสงูขึน้อยา่งต่อเนื่อง รวมทัง้ขาดแคลนแรงงานภาค
การผลติในการเกษตร เป็นตน้ 
การศกึษาครัง้นี้ จงึขอเสนอแนะแนวทางในการลดปญัหาอุปสรรคจาก

การผลติให้เหลอืน้อยที่สุด พร้อมทัง้เร่งสร้างผลติภาพจากการผลติทัง้ทางด้าน 
ปรมิาณและคุณภาพ เพื่อผลติสนิค้าต้นน้ําให้ได้ผลดเีพื่อการส่งออก อกีทัง้เพื่อ
นําไปเป็นสนิคา้แปรรปูกลางน้ําทีม่คีุณภาพทีด่เีป็นลาํดบัต่อไป ดงันี้ 

o ส่งเสรมิการรวมกลุ่มของผูผ้ลติใหม้คีวามเขม้แขง็ อยู่บนระบบ
ของการมีสถาบนัรองรบั เช่น สมาคม ชมรม กลุ่มคลลัเตอร์ หรือ
สหกรณ์ เพื่อการแลกเปลีย่นขอ้มลู ความรูใ้นการพฒันาประสทิธภิาพ 
ผลติภาพการผลติ ให้เหมาะสมกบัราคาและความต้องการของตลาด 
และสรา้งอาํนาจในการต่อรองราคาตน้ทุนการผลติ 
o ส่งเสริมให้ผู้ผลิตมีความรู้ท ักษะในเรื่องการวิเคราะห์ด้าน

เศรษฐศาสตร์การผลิต เพื่อให้ผู้ผลิตรู้จ ักประมาณการผลิต ให้
สอดคล้องกบัความต้องการด้านปริมาณและราคาของตลาด เพื่อ
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ป้องกนัปญัหาเดิม ๆ ที่เกิดจากการผลิตตามจนเกิดภาวะสนิค้าล้น
ตลาด สนิคา้ขายไม่ไดร้าคา 
ผลกระทบดา้นลบ 

การเปิดการคา้และการลงทุนอยา่งเสรขีองประชาคมอาเซยีนครัง้
นี้ เมื่อพจิารณาในระยะยาวแล้วโอกาสที่ภาคการผลติต้นน้ําของไทย
จะไดร้บัผลกระทบดา้นลบนัน้ จะมมีากกวา่ดา้นบวก ไดแ้ก่ 
o การแขง่ขนัจะเพิม่มากขึน้เนื่องจากคู่แข่งของไทยที่อยู่ในกลุ่ม

อาเซียนหลายประเทศมีความสามารถในการผลิตสินค้าเพื่อการ
บรโิภคและการคา้เพื่อการส่งออกเหมอืนกบัประเทศไทย เนื่องจากอยู่
ในเขตภมูอิากาศเช่นเดยีวกนั แต่มสีภาวะความพร้อมด้านปจัจยัการ
ผลติที่มากกว่าและดีกว่า เช่น มทีรพัยากรธรรมชาตทิี่อุดมสมบูรณ์
กว่า มีแรงงานที่ราคาถูก และปจัจุบนัยงัได้รบัการสนับสนุนด้าน
เงินทุนจากภายนอกประเทศ เช่นการเปิดให้มีการทํา Contract 
Framing ในประเทศลาวและกมัพูชา ปจัจยัเหล่านี้จะทําให้สนิค้าต้น
น้ําจากประเทศเหล่านี้มศีกัยภาพด้านต้นทุนตํ่าและมปีรมิาณสูงกว่า
สนิคา้จากไทยโอกาสทีจ่ะขายในตลาดเพื่อชงิส่วนแบ่งตลาดจากไทย
จะมมีากขึน้ ดงัตวัอยา่งภาพขา่วต่อไปนี้ 

 

                                      AEC                 

 
 

รปูภาพท่ี 17 ภาพขา่วประโยชน์จาก AEC ต่อทัง้อาเซยีน 
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A lot of customers are aware of Cambodian coffee now. They know the quality is better...

Coffee plantations in Cambodia’s northeast are struggling to 
keep up with rising international demand for the increasingly 
lucrative beans, farmers and traders said.
Orders for Cambodian-grown coffee beans from countries such 
as Japan and Korea as well as domestic demand has increased 
rapidly, while prices have jumped nearly 40 percent since 2009, 
traders said.

 
 

รปูภาพท่ี 18 ภาพขา่วประโยชน์จาก AEC 
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รปูภาพท่ี 19 ภาพขา่วประโยชน์จาก AEC 
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o การขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรที่ปจัจุบนัประสบปญัหา
และต้องใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านทดแทนแรงงานไทยจะมี
ความรุนแรงมากขึ้น รวมทัง้ต้นทุนค่าแรงจะเพิ่มขึ้นอันเนื่องจาก
ต้นทุนในด้านการดูแลสวสัดิการและการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างชาตจิะมมีากขึน้ ดงัตวัอยา่งในภาพขา่วทีแ่สดงต่อไปนี้ 

 

                                                   

 
 

รปูภาพท่ี 20 ภาพขา่วเรื่องปญัหาการขาดแคลนแรงงาน 
 

นอกจากนี้ การพฒันาทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเรว็ในประเทศกลุ่มอาเซยีนที่
เริ่มเปิดประเทศรองรบัการลงทุนจากต่างประเทศ เช่น  กัมพูชา พม่า ลาว 
เวยีดนาม เป็นตน้ ส่งผลใหเ้กดิความตอ้งการภายในประเทศเหล่านัน้ส่งผลใหก้าร
ไหลออกของแรงงานมน้ีอยลง ดงัตวัอยา่งภาพขา่วต่อไปนี้ 
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รปูภาพท่ี 21 ภาพขา่วเรื่องการลงทุนของนกัลงทนุ 
 

ขอ้เสนอแนะ 
o  ให้ความช่วยเหลือด้านการปรบัปรุงพฒันาพนัธุ์หรอืการลด

ตน้ทุน สาํหรบัสนิคา้เกษตรประเภทพชืไร่และพชืสวนมปีระสบปญัหา
ดา้นการแขง่ขนั 

o  ผูผ้ลติหนัมาใหค้วามสนใจพฒันาคุณภาพของผลติภณัฑ์ เพื่อ
ป้อนใหก้บัอุตสาหกรรมกลางน้ําของไทย เพี่อนําไปแปรรูปเพิม่มูลค่า
ใหส้นิคา้เพื่อใหแ้ขง่ขนัได ้

o  สนับสนุนการพัฒนานําเทคโนโลยีด้านเครื่ องจักรและ 
เครื่องทุนแรงไปใชใ้นการผลติเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนลง 

o  ให้ความช่วยเหลอืด้านเงินทุนอย่างต่อเนื่องไปพร้อม ๆ กบั
การให้ความรู้ด้านการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ รวมถึง
การส่งเสรมิใหผู้ผ้ลติมกีารรวมตวักนัเป็นกลุ่มหรอืคลสัเตอร์การผลติ 
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล และการวางแผนการผลิตร่วมกนัทัง้
กระบวนการของห่วงโซ่มลูค่า 
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 อตุสาหกรรมกลางน ้า 
อุตสาหกรรมกลางน้ําในภาคการผลติอุตสาหกรรมอาหารของ

ไทยในความเหน็ของผูป้ระกอบการจากการประชุมระดมสมอง พบวา่เป็น
อุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพและมคีวามเขม้แขง็ทางดา้นการผลติ เนื่องจาก
มปีระเภทของอุตสาหกรรมการผลติและอุตสาหกรรมสนับสนุนครบถ้วน 
อกีทัง้ยงัเป็นอุตสาหกรรมทีม่คีวามใส่ใจในการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ
อยา่งต่อเนื่อง ร่วมกนัทัง้ภาครฐัและเอกชนมาเป็นระยะเวลานาน รวมทัง้
เป็นสนิค้าที่ได้รบัการยอมรบัและเป็นที่นิยมในตลาดทัง้ภายในประเทศ
และต่างประเทศจนมหีุ้นส่วนทางกลกยุทธ์ที่รกัษาความสมัพนัธ์ที่ดมีา
ยาวนาน ซึง่การเขา้เป็นประชาคมอาเซยีน ยอ่มก่อใหเ้กดิผลได ้ดงันี้ 

ผลกระทบดา้นบวก 
o สภาวะอุปสงค์ที่เพิม่ขึน้ในตลาดอาเซียนจากการเปิดการค้า

เสร ีทําให้ไทยสามารถส่งสนิค้าไปขายยงัประเทศในกลุ่มได้มากขึ้น 
เนื่องจากสินค้าไทยเป็นที่นิยมในตลาดกลุ่มอาเซียนอยู่แล้วว่าเป็น
สนิคา้คุณภาพและมคีวามปลอดภยั 
o การเป็นตลาดร่วมและการเป็นฐานการผลิตเดียวกนั ทําให้

อุตสาหกรรมกลางน้ําของไทยทีม่คีวามเขม้แขง็ทัง้ทางดา้นเทคโนโลย ี
และเงนิทุนจะไดป้ระโยชน์จากการเพิม่ปรมิาณการผลติสนิค้าที่ทําให้
ตน้ทุนตํ่าลงได ้(Economy of Scale) นอกจากนัน้การเคลื่อนยา้ยการ
ลงทุนอย่างเสรจีะเป็นการเพิม่โอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถ
ขยายการลงทุนไปยงัประเทศทีม่สีภาวะปจัจยัการผลติพรอ้มกว่า เช่น
ตน้ทุนค่าแรงตํ่ากวา่ มวีตัถุดบิมากกว่า มสีทิธพิเิศษในการส่งออกไป
ยงัประเทศนอกกลุ่มไดเ้ป็นการขยายธุรกจิไดอ้กีทางหนึ่ง 
o การลงทุนเสรีที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียนจะทําให้

ผู้ประกอบการมีทางเลอืกในการเขา้ถึงเงนิทุนได้เพิ่มขึน้ /ง่ายขึน้อนั
เนื่ องจากมีทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย ส่งผลให้
ผูป้ระกอบการสามารถเพิม่การลงทุนและขยายกจิการได้ โดยไม่ต้อง
พึง่ความช่วยเหลอืหรอืการสนับสนุนด้านเงนิทุนจากภายในประเทศ
เพยีงทางเดยีว โดยเฉพาะการพฒันาอุตสาหกรรมอาหารของไทยใน
ปจัจุบนัมกีารพฒันาขึน้จนเป็นฐานการผลติทีม่มีาตรฐานเป็นทีย่อมรบั 
จึงเป็นที่กลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจของนักลงทุนต่างชาติที่แสวงหา
โอกาสในการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งนับวนัจะมคีวามสําคญั
ต่อการรบัมือกบัปญัหาด้านความมัน่คงทางอาหารภายในประเทศที่
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เกดิภาวะขาดแคลนจากความแหง้แล้วหรอืภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิน้ํา
ท่วม แผ่นดนิไหว เป็นตน้ 
o การเคลื่อนยา้ยแรงงานอยา่งเสร ีในบางอาชพี เช่น วศิวกรทํา

ให้ไทยประเทศไทยมีโอกาสคดัเลือกบุคลากรเข้าทํางานได้มากขึ้น 
เพื่อทดแทนแรงงานในประเทศ 
o ผู้ประกอบการมีโอกาสแสวงหาวตัถุดิบจากกลุ่มประเทศ

อาเซยีน เพื่อมาทดแทนภาวะการขาดแคลนวตัถุดบิภายในประเทศที่
ไม่เพยีงพอและมรีาคาสงูขึน้ 
ขอ้เสนอแนะ 
o ให้การสนับสนุนภาคการผลิตกลางน้ําที่มศีกัยภาพให้ขยาย

โอกาสทางธุรกจิและการประกอบการใหม้ากขึน้ เช่น การสนบัสนุนให้
ย้ายฐานการผลิตไปยงัประเทศที่มีต้นทุนปจัจัยการผลิตตํ่า เช่น
ประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านวตัถุดบิและแรงงานราคาตํ่ากว่า
ประเทศไทย 
o ส่งเสรมิใหภ้าคสถาบนัการเงนิภาคเอกชนให้เขา้มาสนับสนุน

ดา้นเงนิทุนเพื่อการขยายกจิการ เพิม่ปรมิาณการผลติเพื่อการส่งออก
เพิม่ขึน้ โดยเฉพาะไปยงัประเทศในกลุ่มอาเซยีนที่มคีวามนิยมและ
ยอมรบัผลติภณัฑจ์ากประเทศไทย 
o ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการตลาด การขาย การ

พฒันาตราสนิคา้ มาตรฐานสนิคา้ใหเ้ป็นที่นิยม ได้รบัการยอมรบัของ
ตลาด และสรา้งส่วนแบ่งการตลาดใหเ้พิม่ขึน้ในกลุ่มอาเซยีนก่อนที่จะ
ถูกประเทศคู่แข่งชงิส่วนแบ่งทางการตลาดไปจากประเทศไทย ทัง้นี้
ภาครฐัควรใหก้ารช่วยเหลอืผูป้ระกอบการทีย่งัไม่มคีวามแขง็แรงด้าน
เงนิทุนเพื่อการส่งเสรมิการตลาด แต่จากการประชุมระดมสมองกบั
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่า ไม่จําเป็นต้องช่วยเหลอืร้อยละ 100
เพยีงแต่ช่วยในส่วนทีไ่ม่สามารถมเีงนิทุนดาํเนินการเองได้ 
o ใหก้ารสนบัสนุนดา้นการวจิยัพฒันาเพิม่มลูค่าผลติภณัฑ ์ใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการทีม่ศีกัยภาพ แต่มคีวามอ่อนแอดา้นการวจิยัและพฒันา 
เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มตี้นทุนสูงผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มไม่สามารถดาํเนินการไดเ้อง 
o สนบัสนุนใหม้กีารเปิดศนูยท์ดสอบผลติภณัฑอ์าหารใหค้รบทุก

ประเภทในประเทศไทย เนื่องจากจากการประชุมกลุ่มผู้ประกอบการ
พบว่า ผลิตภัณฑ์บางชนิดต้องส่งไปทดสอบและรับรองจาก
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ต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซยีซึ่งทําให้ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ขนส่งและรอผลนานทําให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนแฝงจากการขนส่ง 
ค่าธรรมเนียมและการรอผลทดสอบ 
o สนบัสนุนใหม้กีารรวมกลุ่มเครอืขา่ยผูผ้ลติหรอืคลสัเตอร์ผู้ผลติ

ในห่วงโซ่อุปทานใหเ้ขม้แขง็ เพื่อใหเ้กดิการแลกเปลี่ยนขอ้มูล ความรู้
และการเป็นหุน้ส่วนทางกลกยุทธ์ที่ดรีะหว่างกนั โดยเฉพาะควรเพิม่
สมาชกิทีเ่ป็นแหล่งเงนิทุนเขา้ไปในกลุ่มเพื่อให้เกดิการพฒันาห่วงโซ่
อยา่งครบวงจรและการสนบัสนุนนัน้ไม่ควรเปิดใหเ้ป็นการสมคัรใจโดย
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่ก่อให้เกิดความยัง่ยืน  ควรมีการ
รวมกลุ่มที่มกีฎระเบียบของสถาบนัรองรบั เช่น ในรูปสหกรณ์หรือ
สมาคมผูป้ระกอบการทีจ่ดทะเบยีน เป็นตน้ ดงัเช่นตวัอยา่งการพฒันา
ผูป้ระกอบการของญี่ปุน่ 
o ผู้ประกอบการหรือด้วยความช่วยเหลือของภาครัฐ ในการ

แสวงหาแหล่งวตัถุดบิราคาถูกเพื่อทดแทนการขาดแคลนวตัถุดบิต้น
น้ําของไทยทีน่บัวนัจากขาดแคลนและราคาสงูขึน้ 
ผลกระทบดา้นลบ 
o การเคลื่อนยา้ยการลงทุนอย่างเสร ีแม้จะเป็นผลบวกที่ทําให้

ผู้ประกอบการมีทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น แต่
ในขณะหนึ่งอาจก่อให้เกิดผลในทางลบได้ จากการถูกครอบงําจาก
เจ้าของเงินทุนทําให้ผู้ประกอบการกลายสถานะเป็นผู้รบัจ้างผลิต 
มากกวา่เป็นเจา้ของกจิการเอง 
o ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศของผลิตภณัฑ์อาหาร

ของไทยอาจถูกชิงส่วนแบ่งการตลาดได้จากการเปิดการค้าเสร ี
โดยเฉพาะสนิคา้ราคาถูกจากประเทศในกลุ่ม เช่น ปจัจุบนัผลติภณัฑ์
กาแฟสําเรจ็รูปจากลาว (Dao Coffee) และเวยีดนาม (แบรนด์ G7) 
กาํลงัเป็นทีน่ิยมใหห้มู่ผูบ้รโิภคในประเทศไทย เป็นตน้ 
o การเพิม่กาํลงัการผลติเพื่อการคา้และการส่งออกอาจมผีลทาํให้

ตอ้งพึง่แรงงานต่างชาตมิากขึน้จากปญัหาการขาดแคลนแรงงานไทย 
ทาํใหผู้ป้ระกอบการเพิม่ภาระในการบรหิารจดัการและค่าใช้จ่ายเพื่อ
การดําเนินการทางกฎหมายหรอืมคีวามเสี่ยงจากการใช้แรงงานผิด
กฎหมายโดยเฉพาะผูป้ระกอบการที่เขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่มระดมสมอง
เสนอปญัหาดา้นการขาดแคลนแรงงานช่างเทคนิค (ปวช. และ ปวส.) 
เป็นอย่างมาก อนัเนื่องจากปญัหาเชิงโครงสร้างค่านิยมของระบบ
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การศึกษาไทยที่เน้นการยอมรบัและให้คุณค่ากบัวุฒิบตัร (Degree 
Base) มากกว่าสมรรถนะในการทํางานหรือความสามารถในการ
ทํางาน (Competency Base) ส่งผลให้ช่างเทคนิคมคีวามต้องการ
เรียนต่อเพิ่มวุฒิสถานะปริญญาตรีมากกว่าการพัฒนาสมรรถนะ
ในทางปฏบิตังิานใหเ้ป็นผูม้คีวามชาํนาญ (Competency) 
o การเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีวกนั ส่งผลใหเ้กดิคู่แข่งราย

ใหม่ ๆ เกิดขึ้นเป็นจํานวนมากจากประเทศในกลุ่มเดียวกนั เช่น
มาเลเซยีและอนิโดนีเซยี 
ขอ้เสนอแนะ 
o ตวัผู้ประกอบการเองหรอืโดยความช่วยเหลอืของภาครฐั เร่ง

ทําการปรบัปรุงการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เพื่อหนีตลาด
สนิค้าหรือผลิตภณัฑ์จากประเทศในกลุ่มที่สามารถผลิตได้ในราคา
ตน้ทุนทีต่ํ่ากวา่ แต่ใชบ้รโิภคทดแทนกนัได้ 
o เร่งการทําตลาดเชิงรุกเพื่อร ักษาฐานหรือส่วนแบ่งทาง

การตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศเพื่อรกัษาความสามารถใน
การแข่งขนั โดยทําการสํารวจรสนิยมและความต้องการของตลาด 
ก่อนทาํการผลติใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมความนิยมในทอ้งถิ่นนัน้ ๆ 
ดงัตวัอยา่งในภาพขา่วต่อไปนี้ 

 

                                   

 
 

รปูภาพท่ี 22 ภาพขา่วเรื่องการตลาดของต่างประเทศ 
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o เร่งแกป้ญัหาเชงิโครงสรา้งการผลติและการให้คุณค่าทางด้าน
รายได้และสวสัดิการแก่บุคลากรช่างเทคนิคของไทยด้วยการปรบั
โครงสร้างจากค่านิยมด้านการมปีรญิญาบตัร (Degree Base) เป็น
เน้นให้คุณค่ากบัคุณสมบตัดิ้านความสามารถ (Competency Base) 
ดงัเช่นประเทศทีม่กีารพฒันาอุตสาหกรรมทีก่า้วหน้าแลว้ในญี่ปุน่ หรอื
เยอรมันนี เ ป็นต้น ประเทศเหล่านี้ ให้คุณค่ากับความรู้  ความ
เชี่ยวชาญมากว่าคุณสมบตัิด้านวุฒิปริญญา รายได้หรือสวสัดิการ 
โอกาสความก้าวหน้าขึน้อยู่กบัผลงานด้านความสามารถและความ
เชีย่วชาญ 

 อตุสาหกรรมปลายน ้า 
อุตสาหกรรมปลายน้ําด้านอุตสาหรรมอาหารของไทยเป็นกลุ่ม

อุตสาหกรรมทีม่คีวามเขม้แขง็มากอุตสาหกรรมหนึ่งของประเทศไทยไม่
ว่าจะเป็นด้านร้านอาหาร โรงแรม ภตัตาคาร ซึ่งเป็นที่นิยมกนัในตลาด
ผู้บริโภคทัง้ภายในประเทศและนอกประเทศ นอกจากเป็น กลุ่ม
อุตสาหกรรมทีม่คีวามโดดเด่นและไดร้บัการยอมรบัสงูแล้วความสามารถ
ในการพฒันาเทคโนโลย ีการสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑ ์และการนําการบรกิาร
ทีด่เีขา้มาสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัการบรโิภคจนเป็นทีม่ชี ื่อเสยีงและดงึดดูให้
อุตสาหกรรมนี้มกีารเจรญิเตบิโตอยา่งต่อเนื่อง จากปจัจยัที่สําคญัหลกั 3 
ประการ คอื 

o การเจรญิเตบิโตทางดา้นเศรษฐกจิของผูบ้รโิภคในประเทศไทย
เอง ทาํใหค้นไทยมกีาํลงัซือ้ผลติภณัฑไ์ดม้ากขึน้ 
o ความต้องการความนิยมบริโภคสินค้าอาหารจากไทยจาก

ตลาดต่างประเทศ 
o การส่งเสรมิด้านการท่องเที่ยวให้มีการท่องเที่ยวในประเทศ

ไทยมากขึน้ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิส่งผลให้อุตสาหกรรมปลาย
น้ํามกีารเจรญิเตบิโตไปดว้ยเช่นกนั 
o การส่งเสรมิให้มีการขยายการส่งเสรมิอุตสาหกรรมปลายน้ํา

ของไทยไปยงัต่างประเทศ เพื่อเพิม่ช่องทางการกระจายผลติภณัฑ์ไป
ถงึผูบ้รโิภคมากขึน้ 
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ผลกระทบดา้นบวก 
o การเปิดเสรีด้านการค้าการลงทุนเป็นการเพิ่มช่องทางการ

ขยายกิจการของผู้ประกอบการปลายน้ําของไทยไปในกลุ่มประเทศ
อาเซยีนไดม้ากขึน้ ส่งผลให้มคีวามต้องการสนิค้ากลางน้ําและต้นน้ํา
เป็นลาํดบัถดัไป 
o สภาวะอุปสงคท์ีเ่พิม่ขึน้จากการท่องเทีย่วและการตดิต่อคา้ขาย 

การดําเนินธุรกิจระหว่างกนัจะส่งผลให้เกิดความต้องการในการ
ต่อเนื่องจากเดนิทาง เช่น การใชบ้รกิารรา้นอาหาร มากขึน้ 
ขอ้เสนอแนะ 
o อุตสาหกรรมปลายน้ําควรได้ร ับการสนับสนุนและสร้าง

บรรยากาศให้มกีารขยายธุรกจิไปยงักลุ่มประเทศอื่น ๆ มากขึน้โดย
อาศยัความถนดัและการไดร้บัการยอมรบัของผูบ้รโิภค 
o ปิดจุดอ่อนดา้นความเสยีหายของสนิค้าอนัเนื่องจากการบรรจุ 

และหีบห่อ รวมถึงการขนส่งให้มีคุณภาพและรักษาความสดหรือ
รสชาดของอาหารไวใ้หไ้ดม้ากทีสุ่ด 
o สนบัสนุนใหม้กีารสรา้งสรรค์ผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิม่ขนาด

การบรโิภคใหม้มีากขึน้ 
ผลกระทบดา้นลบ 
o ด้วยโอกาสที่เปิดกวา้งขึน้สําหรบัตลาดที่มขีนาดใหญ่ในกลุ่ม

ประเทศอาเซยีนทําให้เกิดแรงจูงใจของประเทศอื่น ๆ เข้ามาเป็นคู่
แข่งขนัในตลาด มีการพฒันาความหลากหลายของสินค้าเพื่อสร้าง
ความนิยมและความตอ้งการบรโิภคใหม้ากขึน้ 
ขอ้เสนอแนะ 
o ส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการพฒันาคุณภาพสนิค้า เพิม่มูลค่าและ

การบรกิารใหส้ามารถสร้างความประทบัใจให้กบัลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเป็นการรกัษาลกูคา้เก่า สรา้งฐานลกูคา้ใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 
o พฒันามาตรฐานของสนิค้าและบรกิารให้ได้มาตรฐานที่สูงขึน้ 

เพื่อสร้างมูลค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าราคาสูงขึ้น และให้
เหมาะสมกบัตน้ทุนของปจัจยัการผลติทีส่งูขึน้ เช่น พฒันาร้านอาหาร 
โรงแรม ภตัตาคาร ที่มีตรารบัรองระดบัมาตรฐานโลก ระดบั 5 ดาว 
เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 37 ผลกระทบของประชาคมเศรศฐกจิอาเซยีน (AEC) ต่ออุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย 

 

 ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ 
อตุสาหกรรม 

ต้นน ้า 
- ผู้ประกอบการจะได้รบัประโยชน์จากสภาวะอุปสงค์ของตลาดที่

ใหญ่ขึน้ 
- ผูป้ระกอบการจะตอ้งเผชญิกบัการแข่งขนัจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

อาเซยีนทีส่ามารถผลติไดใ้นราคาตน้ทุนทีต่ํ่ากวา่ 
- ผู้ประกอบการจะต้องประสบกบัภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานในภาค

การผลิตต้นน้ํา โดยเฉพาะภาคการเกษตร ประมง เนื่ องจากการ
รวมกลุ่ม AEC จะทําให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีโอกาสทางด้าน
การคา้และการลงทุนมากขึน้ ส่งผลใหแ้รงงานกลบัไปทาํงานในประเทศ
ของตนเอง 

อตุสาหกรรม 
กลางน ้า 

- ผู้ประกอบการจะได้รบัประโยชน์จากสภาวะอุปสงค์ของตลาดที่
ใหญ่ขึน้ในอาเซยีน อาเซยีน + 3 และอาเซยีน + 6 

- ผู้ประกอบการสามารถแสวงหาวตัถุดิบจากแหล่งใหม่ ๆ จาก
ปร ะ เ ทศ ใ นก ลุ่ ม อา เ ซีย น  เพื่ อ ทด แท นก า รข าด แค ล น
ภายในประเทศ 

- ผู้ประกอบการสามารถขยายฐานการลงทุน/ฐานการผลิตไปยงั
ประเทศทีม่คีวามพรอ้มดา้นวตัถุดบิ แรงงาน และการขนส่ง 

- การเคลื่อนยา้ยเงนิทุนอยา่งเสรจีะทาํใหผู้ป้ระกอบการทีข่าดความ
เขม้แขง็ดา้นเงนิทนุจะถูกครอบงาํจากนกัลงทุนต่างชาต ิทาํใหต้อ้งเป็น
ผูร้บัขา้งผลติมากกวา่เป็นเจา้ของกจิการการ 

- ผูป้ระกอบการจะประสบปญัหาการขาดแคลนแรงงาน 
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 ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ 
อตุสาหกรรม 
ปลายน ้า 

- ผู้ประกอบการจะได้ร ับประโยชน์จากสภาวะอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากความสะดวกในเดนิทางตดิต่อกนัและกนัในกลุ่มประเทศ
อาเซยีน ทาํใหเ้กดิความต้องการในการบรโิภคมากขึน้ทัง้การซื้อ
โดยตรงและผ่านบรกิารรา้นอาหาร โรงแรม และทีพ่กัต่าง ๆ 

- ผู้ประกอบการจะมีโอกาสขยายการลงทุนไปยงัประเทศต่าง ๆ 
เนื่องจากการเปิดเสรกีารลงทุนไดม้ากขึน้ 

- การเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีจะทําให้ผู้ประกอบการที่ขาดความ
เขม้แขง็ดา้นเงนิทุนจะถูกครอบงาํจากนกัลงทุนต่างชาต ิทาํให้ต้องเป็น
ผูร้บัขา้งผลติมากกวา่เป็นเจา้ของกจิการ 

ข้อเสนอแนะกลุ่มอตุสาหกรรมเครื่องจกัรกล 
- ผูป้ระกอบการควรพฒันาความหลากหลายของผลผลติดว้ยการคน้ควา้วจิยัผลติภณัฑ์อาหาร ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยมุ่งเน้นการผลติสนิค้าที่มี

มลูค่าสงูขึน้และมคีวามแตกต่าง เพื่อใหข้ายไดร้าคาสงูขึน้ในตลาดทีม่คีู่แขง่น้อยราย เช่น สนิคา้เกษตรปลอดภยัจากสารพษิหรอืเพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์าที่มรีาคาสูง 
เป็นตน้  

- ผูป้ระกอบการควรพฒันาเทคโนโลยเีครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการผลติอาหาร เพื่อทดแทนแรงงานคนทีข่าดแคลน 
- ผูป้ระกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารควรศกึษาลกัษณะตลาดและความตอ้งการของตลาด เพื่อนําไปผลติสนิคา้ใหต้อบสนองความตอ้งการไดม้ากขึน้  
- ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญักบัการเพิม่มลูค่าของผลติภณัฑอ์าหาร เพื่อขายใหไ้ดร้าคาสงูขึน้ ชดเชยกบัภาวะตน้ทุนภายในประเทศทีส่งูขึ้น 
- ผูป้ระกอบการควรสรา้งตราสนิคา้ของสนิคา้อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยใหเ้ป็นทีเ่ชื่อถอืในดา้นสนิคา้มคีุณภาพและความปลอดภยั 

 

  



รายงานการศึกษาขัน้สดุท้าย (Final Report) 
โครงการศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ
ไทย (High Impact Sectors) 

   3 - 143 

3.1.2.5 การวิเคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค (SWOT Analysis) 
จากการวเิคราะหค์วามสามารถในการแขง่ขนัขา้งตน้ จะเหน็ไดว้า่ประเทศไทยยงั

ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการนําการผลติอุตสาหกรรมอาหารของไทยเชงิยุทธศาสตร์ มาใช้
เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้ดําเนินธุรกิจไปในทิศทางที่เหมาะสม ซึ่งใน
การศกึษาครัง้นี้ ที่ปรกึษาได้ทําการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จาก
ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการระดมสมองผูป้ระกอบไดด้งัผลลพัธต่์อไปนี้ 
 

 
 

รปูภาพท่ี 23 กรอบแนวคดิการวเิคราะห ์SWOT Analysis 
 

3.1.2.5.1 จดุแขง็ 

 อาศยัแรงงานฝีมอืในประเทศมากกวา่การนําเขา้แรงงานต่างชาต ิ
 โครงสร้างระบบการขนส่งของประเทศไทยมคีวามพร้อมในการ

กระจายสนิคา้ทัง้ภายในประเทศและรอบ ๆ ประเทศเพื่อนบา้น 
 การผลติอุตสาหกรรมอาหารของไทยไดร้บัมาตรฐานและได้รบัการ

ยอมรบัของผูบ้รโิภคในอาเซยีนวา่เป็นสนิคา้มคีุณภาพ 
 ประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญและมศีกัยภาพ

ครอบคลุมทัง้ห่วงโซ่อุปทาน เนื่ องจากมีช่วงเวลาการพัฒนา
อุตสาหกรรมทีย่าวนานกวา่ประเทศอาเซยีนบางประเทศ  
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 นโยบายของภาครฐัมกีารใหก้ารสนบัสนุนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
เกีย่วขอ้งกบัฐานการผลติหลกัของประเทศดา้นการเกษตรเป็นส่วน
ใหญ่ 

 ภาครฐัใหก้ารส่งเสรมิสนบัสนุนผูป้ระกอบการให้ใช้สทิธกิารค้าเสรี
อยา่งเท่าเทยีมกบันานาประเทศในกลุ่มอาเซยีน และกลุ่มประเทศ
พนัธมติร อาเซยีน + 3 และอาเซยีน + 6  

 อุตสาหกรรมปลายน้ําของไทยมคีวามแขง็แกร่งด้านการผลติและ
การส่งออก 

3.1.2.5.2 จดุอ่อน 

 วตัถุดิบเพื่อการแปรรูปบางส่วนยงัมกีารนําเขา้จากต่างประเทศ 
เนื่องจากการผลิตในประเทศไม่เพียงพอและปญัหาความเสื่อม
โทรมของปจัจยัการผลติ 

 ปริมาณ/ราคา วตัถุดิบเพื่อการผลิตทัง้ต้นน้ําและกลางน้ํามีการ 
ผนัผวนสงู 

 ตน้ทุนปจัจยัการผลติสนิคา้ตน้น้ําถูกควบคุมโดยบรษิทัใหญ่ ทําให้
ผูป้ระกอบการไม่สามารถควบคุมต้นทุนและราคาสนิค้าที่สามารถ
แขง่ขนัได ้

 ผลผลติดา้นคุณภาพวตัถุดบิไม่สมํ่าเสมอ มสีิง่ปนเป้ือน เนื่องจาก
เกษตรผูผ้ลติตน้น้ําและผูผ้ลติกลางน้ําขาดความรูด้า้นคุณภาพและ
ระบบการจดัการ 

 ผูผ้ลติมขีอ้จาํกดัในการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนทัง้ตน้น้ําและกลางน้ํา 
 ตน้ทุนการกูเ้งนิของผูป้ระกอบการตน้น้ําและกลางน้ํามอีตัราสูงไม่

สามารถแขง่ขนัได ้
 การประกอบการแรงงานตน้น้ําตอ้งพงึแรงงานต่างดา้ว  
 ความล่าช้าของบุคลากรในการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยเีพื่อการ

พฒันาระบบการบรหิารจดัการ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและเป็นการ
ลดตน้ทุน 

 ความไม่เพียงพอของหน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจ ัยพัฒนา
ผลติภณัฑ ์

 ตน้ทุนเทคโนโลยดีา้นการผลติสนิคา้เกษตรตน้น้ําสงูมาก 
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 ผูผ้ลติขาดความรูด้า้นการบรหิารจดัการห่วงโซ่มูลค่าและขาดการ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรม 

 โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นสาธารณูปโภค โทรคมนาคม และขนส่งของ
ไทยยงักระจุกตวัอยูใ่นเมอืงใหญ่  

 ตน้ทุนการขนส่งสูง โดยเฉพาะประเภท Air Cargo สําหรบัสนิค้า
อาหารทีม่มีลูค่าสงู เช่น ผกั ผลไม้ และแช่เยน็ ทางรฐับาลควรให้
การช่วยเหลอืสนบัสนุน 

 อุตสาหกรรมสนบัสนุนประเภทอุตสาหกรรมพาณิชยน์าวขีองไทย
ยงัอ่อนแออยู่มากทําให้ผู้ประกอบการไทยยงัต้องพึ่งพากองเรือ
ต่างชาติทํา ให้ต้นทุนถูกกําหนดโดยชาวต่างชาติ ทํา ให้
ผูป้ระกอบการขาดอาํนาจในการต่อรองเพื่อลดภาระตน้ทุนทีส่งู 

 การเพิ่มขึ้นของต้นทุนด้านค่าจ้างแรงงานและพลังงานอย่าง
ต่อเนื่อง จะทาํใหไ้ทยสญูเสยีโอกาสในการแขง่ขนั 

 การขนส่งทีด่อ้ยประสทิธภิาพ เช่น ผลติภณัฑเ์สยีหายหรอืสญูหาย
ระหวา่งการขนส่ง ทาํใหไ้ทยสญูเสยีโอกาสในการแขง่ขนั 

 การขาดแคลนห้อง Lab เพื่อตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อาหารบางประเภทในประเทศไทย ทําให้ต้องส่งไปใช้
บรกิารในต่างประเทศ 

3.1.2.5.3 โอกาส 

 ขนาดของตลาดใหญ่ขึ้นทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศไม่
เฉพาะขนาดของอาเซยีน 600 ล้านคนเท่านัน้ ยงัรวมถึงประเทศ 
หุน้ส่วนทางกลกยทุธข์องอาเซยีน เช่น สหรฐัอเมรกิาและยโุรป 

 การที่อาเซยีนให้ความสนใจต่อการสร้างพนัธมติรธุรกจิกบักลุ่ม
ประเทศอาเซยีน + 3 และอาเซียน + 6 เช่น จนี อนิเดีย 
ออสเตรเลยี ญี่ปุน่ และเกาหล ีทาํใหเ้ป็นการขยายโอกาสการค้าใน
กลุม่พนัธมติรเหล่านัน้ดว้ยการใชฐ้านการคา้และการผลติร่วมกนั  

 การเปิดเสรทีางการค้าทําให้ผู้ประกอบการรายย่อยมโีอกาสมาก
ขึ้นในการขยายโอกาสจากเดิมที่จํากดัอยู่เพียงภายในประเทศ
เท่านัน้ 
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 สนิคา้อาหารของไทยไดร้บัการยอมรบัการยอมรบัของผู้บรโิภคใน
อาเซียนและในระดบัโลกว่าเป็นสินค้ามีคุณภาพ อีกทัง้มีราคา
สมเหตุสมผล ทําให้มีความต้องการในการซื้ออย่างต่อเนื่องจน
ประเทศไทยสามารถหารายได้จากการส่งออกได้หนทางหนึ่งที่
สาํคญั 

3.1.2.5.4 อปุสรรค 

 มาตรการกดีกนัทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี  NTBs  ของกลุ่มประเทศ
อาเซยีนและนอกอาเซยีนทีจ่ะถูกนํามาใชก้ดีกนัการคา้เสร ีปกป้อง
อุตสาหกรรมภายในของตน้เอง 

 ปจัจัยด้านต้นทุนการผลิตที่ตํ่ากว่าของประเทศเพื่อนบ้านหรือ 
ประเทศอื่น ๆ ในด้านแรงงาน วตัถุดบิ ราคาถูก ทําให้นักลงทุน
จากภมูภิาคต่าง ๆ ทัว่โลกใหค้วามสนใจไปลงทุนมากขึน้ 

 การเกดิขึน้ของท่าเรอืหรอืสนามบนินานาชาตขินาดใหญ่หลายแห่ง
ในประเทศต่าง ๆ จะสามารถดึงดูดนักลงทุนให้ไปสร้างฐานการ
ผลติในประเทศนัน้ ๆ 

 การชะลอตวัด้านการพฒันาเศรษฐกิจและความมัน่คงทางด้าน
เศรษฐกจิของประเทศใหญ่ ๆ ทาํใหโ้อกาสในการคา้ของไทยลดลง 

 ท่าททีีเ่ปลีย่นไปของประเทศเพื่อนบ้านหรอืประเทศพนัธมติร อนั
เนื่องมาจากปญัหาการเมอืงของไทยที่กระทบต่อความสมัพนัธ์อนั
ดทีางการค้าและการลงทุน ทําให้ไทยเสยีโอกาสด้านการค้าและ
การลุงทุนเมื่อเทยีบกบัประเทศอื่น ๆ  

 ความตอ้งการเงนิตราต่างประเทศจากการลงทุนและการค้าไปใช้
เพื่อการพฒันาประเทศของกลุ่มประเทศที่เพิง่เปิดประเทศเขา้สู่
ระบบนานาชาต ิเช่น เวยีดนาม กมัพชูา ลาว พม่า และอนิโดนีเซยี 
ทําให้ประเทศเหล่านัน้ผ่อนปรนกฎระเบียบ อีกทัง้เงื่อนไขที่
เขม้งวดสําหรบันักลงทุนหรอืหุ้นส่วนทางกลกยุทธ์ เพื่อดงึดูดนัก
ลงทุนใหเ้ขา้ไปลงทุนในประเทศมากขึน้  

 การถูกตดัสทิธ ิGSP ของไทยจากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ทํา
ใหไ้ทยสญูเสยีโอกาสในการแขง่ขนั 
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โดยสรุปการวเิคราะหจ์ุดแขง็จุดอ่อนขา้งตน้จะเหน็ว่าประเทศไทยมคีวามอ่อนแอ
ในระบบการผลิตภายในทัง้อุตสาหกรรมเองและภาครัฐ หน่วยงานสนับสนุน แต่ใน
ขณะเดียวกนักม็โีอกาสเกดิขึน้แม้จะไม่มากช่องทางแต่ขนาดของตลาดที่เพิม่ขึ้นกม็าก
พอที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผู้ได้ประโยชน์ โดยเฉพาะ
ประเทศอาเซียนเองมีขนาดตลาดประมาณ 600 ล้านคน โดยมีภาครฐัคอยให้ความ
ช่วยเหลอืในดา้นการขจดัอุปสรรค 
3.1.2.6 หุ้นส่วนทางกลยทุธ ์

การศกึษาหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ที่สําคญัสําหรบัการศกึษาครัง้นี้ ที่ปรึกษามุ่งเน้น
การกําหนดหุ้นส่วนกลยุทธ์ที่สําคญัต่อการผลกัดนัวสิยัทศัน์และยุทธศาสตร์ที่สําคัญ 
เพื่อใหเ้กดิความสาํเรจ็ในการพฒันาอุตสาหกรรมอาหารของไทยไปสู่การเป็น “ครวัไทย สู่
ครวัอาหารปลอดภัยของโลก” โดยพิจารณาตามกรอบคิดของห่วงโซ่อุปทาน โดยที่
ปรกึษาไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดหุน้ส่วนทางกลยทุธไ์ว ้3 ประการดงัต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 38 หลกัเกณฑใ์นการกาํหนดหุน้ส่วนทางกลยทุธ์ของอุตสาหกรรมอาหาร 
 

หน่วยงาน 
หลกัการเกณฑ์ในการก าหนดหุ้นส่วน 

กลยทุธ ์
ความส าคญัของแต่ละ

บทบาทหน้าท่ี 
หน่วยงานวิจยัพฒันาและฝึกอบรม 
1. สํ า นั ก ง า น

วิทยาศาสตร์  แล ะ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิ

1. เป็นแหล่งที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ศึกษาวิจ ัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีเพื่อเพิม่มูลค่าให้กบัการ
ผลติในอุตสาหกรรม  

2. สามารถใหบ้รกิารบรกิารแก่
ผูป้ระกอบการไดอ้ยา่งตรงเป้าหมาย  

3. มกีารกระจายตวัไปในท้องถิ่นต่าง ๆ 
เพื่อลดอุปสรรคการเดินทางไปใช้
บรกิารในส่วนกลางหรือบริเวณเมอืง
ศนูยก์ลางเช่นกรุงเทพ  

4. เ ป็ น แ ห ล่ ง ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ น ร า ค า ที่
ผูป้ระกอบการ SMEs สามารถจ่ายได้
เนื่องจาก ไม่ได้เป็นหน่วยงานเอกชน
โดยตรง 

1. ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น ก า ร
คน้ควา้วจิยัทางวทิยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี ที่สามารถ
ทดแทนให้กบัผู้ประกอบการ 
SMEs ที่ไม่สามารถจดัให้
หน่วยงานดงักล่าวในองค์กร
เนื่ องจากต้องใช้ต้นทุนสูง
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม
เชีย่วชาญทีห่ลากหลาย 

2. บางแห่งสามารถใหบ้รกิารใน
รปูศนูยบ่์มเพาะครบวงจรได้
เป็นอยา่งด ี

2. สถาบันการศึกษ า
ของรฐั 

3. สถาบันการศึกษ า
ของเอกชน 

4. ห น่ ว ย ง า น
คน้ควา้วจิยันานาชาต ิ 
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หน่วยงาน 
หลกัการเกณฑ์ในการก าหนดหุ้นส่วน 

กลยทุธ ์
ความส าคญัของแต่ละ

บทบาทหน้าท่ี 
หน่วยงานสนับสนุนด้านเงินทุน 
1. SMEs Bank  ดาํเนินกจิกรรมหลกัทางธุรกจิด้านเงนิทุน

เป็นสาํคญั 
ใหบ้รกิารดา้นสนิเชื่อแก่
ผูป้ระกอบการโดยตรง 

2. EXIM Bank  ดําเนินกิจกรรมหลกัทางธุรกิจด้านการ
สนบัสนุนเงนิทุนเป็นสาํคญั 

ให้บรกิารแก่ผู้ประกอบการเพื่อ
การนําเขา้และส่งออกสนิคา้ 

3. ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น 
ต่าง ๆ เช่น ธนาคาร
ของเอกชน 

ดาํเนินกจิกรรมหลกัทางธุรกจิด้านเงนิทุน
เป็นสาํคญั 

ใหบ้รกิารดา้นสนิเชื่อแก่
ผูป้ระกอบการโดยตรง 

4. สหกรณ์  ดาํเนินกจิกรรมทางธุรกจิทางดา้นเงนิทุน ใหบ้รกิารด้านสนิเชื่อแก่สมาชกิ
และบุคคลทัว่ไป  

5. กองทุนชุมชนหรือ
กองทุนหมู่บา้น 

เ ป็ น แ ห ล่ ง เ งิ น ทุ น ใ น ท้ อ ง ถิ่ น ที่
ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงได้
โดยง่าย  

สามารถ เ ป็นกองทุนย่อยที่
ผู้ประกอบการพึ่งพาระดบัเงิน
หมุนเวยีนระยะสัน้ไดง้่าย 

ภาครฐั 
1. สํานักงานส่ง เสริม

วสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม  

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงต่อการ
ส่งเสริมการประกอบการของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

1. เป็นผูท้าํหน้าทีใ่นการกาํหนด
นโยบายการส่งเสริมให้เกิด
ค ว า ม สํ า เ ร็ จ อ ย่ า ง เ ป็ น
รปูธรรม  

2. ช่วยเหลอืผู้ประกอบการด้าน
การให้คําปรกึษาแนะนําการ
พั ฒ น า ธุ ร กิ จ แ ก่
ผูป้ระกอบการ 

3. เ ป็นศูนย์กล างการส ร้ า ง
เครอืขา่ยผูป้ระกอบการ  

2. กระทรวงพาณิชย ์ หน่วยงานหลกัในกิจกรรมปลายน้ําของ
ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหาร 

ดําเนินกิจกรรมการส่ ง เสริม
การค้าและการจําหน่ายสินค้า
และผลติภณัฑจ์ากการผลติ 

3. ก ร ะ ท ร ว ง
อุตสาหกรรม 

หน่วยงานหลักในการดูแลการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม  

เ ป็ น ผู้ ดํ า เ นิ น น โ ย บ า ย ก า ร
ส่งเสรมิสนบัสนุน ช่วยเหลอืด้าน
การผลติสนิคา้อุตสาหกรรม 
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หน่วยงาน 
หลกัการเกณฑ์ในการก าหนดหุ้นส่วน 

กลยทุธ ์
ความส าคญัของแต่ละบทบาท

หน้าท่ี 
4. กระทรวงศกึษาธกิาร หน่วยงานหลักในการดูแลการพัฒนา

บุคลากรเพื่อป้อนใหก้บัภาคการผลติ 
เป็นผูด้าํเนินนโยบายดา้นการให้
การศกึษาการฝึกอบรมบุคลากร
และการผลิต บุคลากร  ผ่ าน
สถาบนัการศึกษาทุกระดับชัน้ 
เ พื่ อ ป้ อ น ใ ห้ กั บ ก า ร ผ ลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม 

5. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

หน่วยงานหลกัด้านการในการดูแลการ
ผลติวตัถุดบิตน้น้ําทีส่าํคญั 

ดูแลการผลติวตัถุดบิต้นน้ําให้มี
ปริมาณ และคุณภาพและราคา 
ทีเ่หมาะสมต่อความตอ้งการของ
ภาคอุตสาหกรรม  

6. กระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี 

หน่วยงานหลักดูแลด้านการพัฒนา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

กาํกบัดแูลหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
กั บ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ภาคเอกชน 
1. สภา อุตส าหกรรม

แห่งประเทศไทย 
เป็นศนูยร์วมเครอืขา่ยผูป้ระกอบการภาค
การผลิตอุตสาหกรรมและเป็นตัวแทน
กลุ่มผูผ้ลติในการประสานงานกบัภาครฐั 

ทําหน้าที่ตวัแทนภาคเอกชนใน
การประสานงานและบูรณาการ
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ผ ลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมกบัภาครฐั และ
ใหบ้รกิารแก่สมาชกิเพื่อยกระดบั
ความสามารถในการดาํเนินการ 

2. สภาหอการคา้ไทย เป็นศนูยร์วมเครอืขา่ยผู้ประกอบการด้าน
การคา้ทัว่ประเทศ  

ส่งเสรมิบทบาทด้านการค้าและ
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ  ใ น ร ะ ห ว่ า ง
ผูป้ระกอบการโดยตรง  

3. สมาคมผู้ประกอบ- 
ก า ร อ า ห า ร แ ต่ ล ะ
สาขา  

เ ป็ นศู นย์ ร ว ม เ ครื อข่ าย ผู้ ป ร ะ กอบ 
การแต่ละสาขาการผลติ 

เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนขอ้มูลและ
ความช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัใน
เครอืขา่ย 
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หน่วยงาน 
หลกัการเกณฑ์ในการก าหนดหุ้นส่วน 

กลยทุธ ์
ความส าคญัของแต่ละบทบาท

หน้าท่ี 
4. ส ม า ค ม / ช ม ร ม

ผู้ ป ร ะกอบการ ใ น
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่
เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง ห รื อ
สนบัสนุน  

เป็นศูนย์รวมเครือข่ายผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมสนบัสนุน  

เ ป็ น ที่ ร ว ม ข อ ง เ ค รื อ ข่ า ย ผู้
ใ ห้บ ริก า ร ห รื อผู้ ข า ยสินค้ า
สนับส นุนการผลิตทั ้งต้น น้ํ า 
กลางน้ํา และปลายน้ํา  

 
เพื่อใหก้ารดาํเนินการพฒันาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยไปสู่ความสาํเรจ็

อยา่งย ัง่ยนืและเขม้แขง็จาํเป็นตอ้งมกีารรวมกลุ่มเครอืข่ายผู้ประกอบการทัง้ต้นน้ํา กลาง
น้ํา และปลายน้ํา ตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม เพื่อก่อให้เกดิกําลงัการผลติและ
ขนาดการผลติทีส่ามารถต่อรองความไดเ้ปรยีบ พรอ้มทัง้นําไปสู่การสรา้งความสามารถใน
การแขง่ขนัของตวัผูป้ระกอบการเองและของประเทศไทยไดเ้ป็นอยา่งด ีดงัจะเหน็ผลลพัธ์
ของการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นที่มี SMEs ที่เขม้แขง็เป็นฐานรากของ
ประเทศตัง้แต่ยคุการพฒันาอุตสาหกรรม จนถงึในปจัจุบนัดงัแผนภาพแผนทีหุ่น้ส่วน ทาง
กลยทุธท์ีแ่สดงต่อไปนี้ 

 

 
 

รปูภาพท่ี 24 แผนทีหุ่น้ส่วนกลยทุธ ์ทีจ่าํเป็นสาํหรบัการดาํเนินวสิยัทศัน์ 
“ครวัไทย สู่ครวัอาหารปลอดภยัของโลก” 
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รปูภาพท่ี 25 หุน้ส่วนทางกลยทุธก์บัต่างประเทศของอุตสาหกรรมอาหาร 
 
โดยภาพรวมของผูป้ระกอบการวสิาหกจิประเภท SMEs ของอุตสาหกรรมอาหาร

พจิารณาตามห่วงโซ่คุณค่า จะพบว่าอุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ําของไทยมคีวาม
เขม้แขง็และมศีกัยภาพทีจ่ะสามารถต่อยอดการขยายธุรกจิเพื่อชงิส่วนแบ่งทางการตลาด
ขนาดใหญ่ในประเทศอาเซยีนและนอกกลุ่มประเทศอาเซยีน อกีทัง้ใช้ประโยชน์จากการ
เปิดเสรดีา้นการคา้และการลงทุนของกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งด ีดงัตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 39 การวเิคราะห์ผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคม AEC และการกําหนดหุ้นส่วนกลยุทธ์
เพื่อการเพิม่โอกาสทางบวกและรบัมอืกบัผลกระทบทางลบด้วยกรอบคดิของห่วงโซ่คุณค่า
ของอุตสาหกรรมอาหาร 

 
 อตุสาหกรรมต้นน ้า อตุสาหกรรมกลางน ้า อตุสาหกรรมปลายน ้า 

ความจํา เ ป็น ต่อการ
แสวงหาหุน้ส่วน 

แสวงหาวัต ถุดิบจาก
กลุ่มประเทศในอาเซยีน
เพื่อทดแทนภาวะขาด
แ ค ล น วัต ถุ ดิ บ ห รื อ
วตัถุดิบต้นน้ําที่มีราคา
ตํ่ากวา่ในประเทศ  

ส่งเสรมิการขยายตลาด
สิ น ค้ า แ ป ร รู ป ที่ มี
คุณภาพของประเทศ
ไทยไปยงักลุ่มประเทศ
ใ น อ า เ ซี ย น ที่ มี ก า ร
เตบิโตทางเศรษฐกิจ มี
อาํนาจซือ้ทีเ่พิม่ขึน้ และ
มีค วามนิ ยมสินค้ าที่
คุณภาพ  

ส่งเสริมการขยายการ
ลงทุนด้านการประกอบ
กิ จ ก า ร ร้ า น อ า ห า ร 
ภัต ต าค า ร  โ ร ง แ ร ม 
รีสอร์ทของไทยไปยัง
ประเทศในกลุ่มประเทศ
อ า เ ซี ย น ที่ มี ก ลุ่ ม
ประเทศในอาเซียนที่มี
การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกจิ มผีูบ้รโิภคทีม่ี
อาํนาจซือ้เพิม่ขึน้  

ประ เทศหุ้นส่ วนทาง 
กลยทุธท์ีส่าํคญั 

ผลติภณัฑป์ระมง 
1. ฟิลปิปินส ์
2. อนิโดนีเซยี 
3. เวยีดนาม  
4. พม่า 
ผลติภณัฑพ์ชืไร่และพชื
สวน 
1. เวยีดนาม 
2. กมัพชูา 
3. ลาว 

1. เวยีดนาม  
2. กมัพชูา  
3. บรไูน  
4. อนิโดนีเซยี  
5. สงิคโปร ์ 

1. เวยีดนาม 
2. กมัพชูา 
3. อนิโดนีเซยี 
4. มาเลเซยี  
5. ฟิลปิปินส ์ 

 
เส้นทางการพฒันาของอุตสาหกรรมอาหารไทยของผู้ประกอบการวสิาหกิจ 

SMEs ไทยที่จะใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซยีนครัง้นี้จะไม่เกดิขึน้เป็น
ผลสาํเรจ็ได ้หากไม่มผีูช้่วยเหลอืทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในประเทศต่าง ๆ เป็นอย่างด ีอกี
ทัง้สามารถเป็นตัวแทนเปิดช่องทางการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศให้แก่
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิ SMEs ไทย ดงัรายชื่อทีส่าํคญั ๆ ต่อไปนี้ 
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3.1.2.6.1 บทบาทหน้าท่ีหลกัของหุ้นส่วนกลยทุธ ์

 ส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้น 

 ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การค้า บริการ 
เทคโนโลยี และการลงทุนระหวา่งประเทศไทยและประเทศเพื่อน
บา้น รวมทัง้สนบัสนุนใหเ้กดิความร่วมมอืในประเทศทีส่าม  

 ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจโดยเฉพาะ
ทางการเงิน ทางการค้า การบริการ และการศึกษา รวมทัง้การ
แลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารอนัเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ 
ใหก้บันกัธุรกจิทีส่นใจตดิต่อระหวา่งสองประเทศ  

 เป็นศูนย์กลางการแลกเปล่ียนความคิดเห็นความรู้ระหว่าง
สมาชกิกบัหน่วยงานของรฐัและบุคคลทัว่ไป  

 ปฏิบัติกิจการอ่ืนๆ ภายในขอบเขตอํานาจและหน้าที่ของ
หน่วยงาน 

3.1.2.6.2 หุ้นส่วนกลยทุธ ์
3.1.2.6.2.1 อินโดนีเซีย 
หน่วยงาน 

สภาธุรกจิ ไทย-อนิโดนีเซยี 
ประธานสภา 

นายนิพฐิ อศิรางกรู ณ อยธุยา  
สาํนกังานชัว่คราว 

ตกึชนิวตัร 3 ชัน้ 10 (ผูป้ระสานงาน คุณสุนนัท ์02-5377361) 
บทบาทหน้าทีห่ลกั 

• ส่งเสรมิการคา้ระหวา่งประเทศไทยและประเทศอนิโดนีเซยี  
• ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การค้า บริการ 

เทคโนโลย ีและการลงทุนระหวา่งประเทศไทยและประเทศอนิโดนีเซยี 
รวมทัง้สนบัสนุนใหเ้กดิความร่วมมอืในประเทศทีส่าม  

• ส่งเสรมิและอาํนวยความสะดวกในการทาํธุรกจิโดยเฉพาะทาง
การเงนิ ทางการคา้ การบรกิาร และการศกึษา รวมทัง้การแลกเปลี่ยน
ขอ้มลูขา่วสารอนัเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกจิให้กบันักธุรกจิที่
สนใจตดิต่อระหวา่งสองประเทศ  
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• เป็นศนูยก์ลางการแลกเปลีย่นความคดิเหน็และความรู้ระหว่าง
สมาชกิกบัหน่วยงานของรฐัและบุคคลทัว่ไป  

• ปฏบิตักิจิการอื่น ๆ ภายในขอบเขตอํานาจและหน้าที่ของสภา
ธุรกจิไทย-อนิโดนีเซยี ไดแ้ก่ การส่งคณะผูแ้ทน การคา้/นกัธุรกจิเยอืน
ประเทศอินโดนีเซีย การต้อนรับคณะผู้แทนการค้า/นักธุรกิจจาก
อินโดนีเซีย การรณรงค์ สร้างฐานสมาชิกของสภาธุรกิจไทย -
อนิโดนีเซยี เป็นตน้ 
3.1.2.6.2.2 พม่า 
หน่วยงาน 

Myanmar Agro-Based Food Processor and Exporters 
Association 
Chairman 

Mr. Zaw Min Win (Vice-President: Union of Myanmar 
Federation of  Commerce & Industry) 
ทีอ่ยู ่

No 29, MinYe Kyaw Swar Street Lanmadaw  Township, 
Yangon,Myanmar. 

Tel (Off.): 951-214830-31 
Fax   : 951-214832 

3.1.2.6.2.3 เวียดนาม 
หน่วยงาน 

Vietnam Chamber of Commerce and Industry Small and 
Medium Enterprise Promotion Center 
Deputy Director 

Pham Hoang Tien 
ทีอ่ยู ่

International Trade Center No 9, Dao Duy Anh Str. Dong 
Da Dist., Hanoi, Vietam 

Tel : (844) 5742022 Ext. 343 
Fax : (844) 5742020 

     Website : www.vcci.com.vn 
  

http://www.vcci.com.vn/
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3.1.2.6.2.4 ลาว 
หน่วยงาน 

Loohung Heuang Trading & Duty Free Co.,Ltd. 
    Mittraphab Development Agriculture Co.,Ltd. 

Savannakhet Sugar Corporation 
President & CEO 

Mr. Phouvong KORASACK 
ทีอ่ยู ่

Km.19 thadeua Road. 189, Ban Dongphosy P.O. Box 80 
Chinaimo, Hatsaifong District.Vientiane,Lao P.D.R. 

Tel : (0856-21) 812025 
Fax : (0856-21) 812117 

3.1.2.6.2.5 กมัพชูา 
หน่วยงาน 

บรษิทั นนัธกนัต ์จาํกดั 
รองประธานคณะกรรมการส่งเสรมิเศรษฐกจิกบัประเทศเพื่อนบา้น 

ดวงใจ จนัทร (สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย) 
ทีอ่ยู ่

1122 หมู่1 ตาํบลวงักระแจะ อาํเภอเมอืง จงัหวดั ตราด 2300 
Tel : (66) 081-855-7568 
Fax : (039) 512-719,02-5150157 
เบอรต์ดิต่อทีป่ระเทศเขมร  : (855) 099-976-655 

 
ตารางท่ี 40 เหตุผลในการคัดเลือกหุ้นส่วนทางกลยุทธ์กับประเทศหุ้นส่วนทางกลกยุทธ์ของ

อุตสาหกรรมอาหาร 
 

ประเทศ เหตผุลในการคดัเลือก 
อุตสาหกรรมตน้น้ํา 

ฟิลปิปินส ์
เป็นแหล่งวตัถุดิบของไทยสําหรบัผลิตภณัฑ์ประมง เพื่อ

ทดแทนภาวะขนาดแคลนวตัถุดบิหรอืวตัถุดบิต้นน้ําที่มีราคาตํ่ากว่า
ไทย 

อนิโดนีเซยี 

เวยีดนาม 

พม่า 
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ประเทศ เหตผุลในการคดัเลือก 
กมัพชูา เป็นแหล่งวตัถุดิบของไทยสําหรบัผลิตภณัฑ์พชืไร่และพืช

สวน เพื่อทดแทนภาวะขนาดแคลนวตัถุดบิหรอืวตัถุดบิต้นน้ําที่มรีาคา
ตํ่ากวา่ไทย 

ลาว 

อุตสาหกรรมกลางน้ํา 
เวยีดนาม 

เป็นแหล่งในการขยายตลาดสนิค้าแปรรูปที่มีคุณภาพของ
ประเทศไทย ซึง่นบัเป็นประเทศทีม่กีารเตบิโตทางเศรษฐกจิ มอีํานาจ
การซือ้ และมคีวามนิยมสนิคา้ทีม่คีุณภาพ 

กมัพชูา 

บรไูน 

อนิโดนีเซยี 

สงิคโปร ์

อุตสาหกรรมปลายน้ํา 
เวยีดนาม 

เป็นแหล่งในการขยายการลงทุนด้านการประกอบกิจการ
ร้านอาหาร ภตัตาคาร โรงแรม รีสอร์ทไปยงักลุ่มประเทศดงักล่าว 
เนื่องจากมอีตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและมอีํานาจการซื้อที่
เพิม่ขึน้ 

กมัพชูา 

อนิโดนีเซยี 

มาเลเซยี 

ฟิลปิปินส ์

ญี่ปุน่ 

ASEAN Japan Centerเป็นหน่วยงานทีเ่กดิจากความร่วมมอื
ของประเทศญี่ปุน่และประเทศอาเซยีน 10 ประเทศ ก่อตัง้ขึน้เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการทําการตลาดและการซื้อการขาย รวมถึงการจบัคู่
ธุ รกิจระหว่างนักธุ รกิจชาวญี่ ปุ่นและผู้ผลิตสินค้าในอาเซียน 
โดยเฉพาะการส่งเสรมิสนบัสนุนผลติภณัฑ ์ประเภท SMEs 

 
3.1.2.7 กรอบและข้อเสนอเชิงยทุธศาสตรแ์ละมาตรการในการด าเนินธรุกิจ 

คณะที่ปรึกษาจงึสรุปแนวคดิเพื่อการเสนอแนะภาครฐัและผู้ประกอบการควรมี
การร่วมมือกันอย่างต่อเนื่ อง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และความรู้ก ันอย่างสมํ่าเสมอ
โดยเฉพาะความรูเ้กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงอนัเกดิจาการรวมตวักนัของกลุ่มประเทศ เพื่อ
มุ่งเน้น เสรมิจุดแขง็ดา้นการผลติและแปรรปูอาหารทีเ่รามคีวามสามารถอยู่แล้ว เร่งสร้าง
และฉวยโอกาสที่เปิดกวา้งและมขีนาดใหญ่ให้เป็นของไทยโดยไม่เสยีส่วนแบ่งตลาดให้
คู่แขง่ รวมทัง้ตอ้งขจดัจุดอ่อนและลดอุปสรรใหห้มดไปโดยเรว็ ด้วยกรอบข้อเสนอแนะ
ทางยุทธศาสตร ์ท่ีคณะท่ีปรึกษาได้พิจารณาเหน็ว่าการประกาศวิสยัทศัน์ ท่ีเป็น
ความเหน็พ้องร่วมกนัระหว่าง 3 สถาบนัหลกั ได้แก่ สถาบนัอาหาร สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2554 จะ
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มีการร่วมมือกันส่งเสริมให้ประเทศไทยมีต าแหน่งทางการผลิตอุตสาหกรรม
อาหารท่ีมุ่งเน้นวิสยัทศัน์  “ครวัไทย สู่ครวัอาหารปลอดภยัของโลก”เป็นการบอก
กล่าวต่อผูผ้ลติวา่ นบัจากนี้ต่อไปประเทศไทยตอ้งมุ่งเน้นการผลติอาหารที่มคีุณภาพและ
ปลอดภยั ซึง่เป็นการสรา้งมลูค่าใหก้บัสนิคา้และผลติภณัฑอ์ยา่งย ัง่ยนื สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปจัจุบนัที่ให้ความสําคญักบัอาหารปลอดภยัที่เป็นที่
ตอ้งการบรโิภคทัง้ในประเทศไทยและในภมูภิาคต่าง ๆ ทัว่โลกในปจัจุบนันี้ 

จากวสิยัทศัน์ดงักล่าว คณะที่ปรึกษานําเสนอร่างยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
วสิยัทศัน์ทัง้หมด 4 ยทุธศาสตรห์ลกัดงัแผนภาพและรายละเอยีด ต่อไปนี้ 

วิสยัทศัน์:ครวัไทยสู่ครวัอาหารปลอดภยัของโลก 
พนัธกิจ: 

 ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัของอาหารตลอดห่วงโซ่การผลติ 
 พฒันาการเชื่อมโยงผูผ้ลติตลอดห่วงโซ่การผลติ 
 สรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้ ตลอดจนพฒันาคณุภาพสนิคา้และใสใ่จ

ในโภชนาการของอาหาร 
 ตอกยํา้ภาพลกัษณ์สนิคา้อาหารจากไทยบรโิภคทีไ่หนกป็ลอดภยั 

3.1.2.7.1 กรอบยทุธศาสตร/์มาตรการ 
ยทุธศาสตร ์
ยทุธศาสตรท์ี ่1 มุ่งเน้นการผลติอาหารทีป่ลอดภยั 
ยทุธศาสตรท์ี ่2 สรา้งความยัง่ยนืในการผลติภาคอุตสาหกรรมอาหาร 
ยทุธศาสตรท์ี ่3 ผลติสนิคา้ทีม่คีุณค่า ใส่ใจในคุณภาพ และโภชนาการ

ของอาหารทีผู่บ้รโิภคตอ้งการ 
ยทุธศาสตรท์ี ่4 ใชก้ลยทุธก์ารตลาดและการประชาสมัพนัธ์ เพื่อสร้าง  

Brand ทีน่่าเชื่อถอืในกลุ่มผูบ้รโิภค 
3.1.2.7.1.1 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ท่ี

จ าเป็นและหุ้นส่วนทางกลยทุธ ์
จากวิส ัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าวที่มุ่งเน้นการผลิต

อาหารทีม่มีลูค่าเพิม่มากกวา่ทีป่ระเทศไทยทาํการผลติในปจัจุบนั เพื่อ
สรา้งจุดยนืทางการตลาดที่ม ัน่คงและก่อให้เกดิผลกระทบที่ย ัง่ยนืต่อ
ผู้ผลิตคณะที่ปรึกษาจงึร่างกลยุทธ์ที่จําเป็นและการกําหนดหุ้นส่วน
ทางกลยทุธท์ีส่ามารถนําพาอุตสาหกรรมไปสู่ความสาํเรจ็ไดใ้นทศิทาง
หลกั ๆ 2 ประการ ดงัต่อไปนี้ 
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o  การวเิคราะห์ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่จําเป็น และการ
กาํหนดหุน้ส่วนกลยทุธเ์พื่อการพฒันาภาคอุตสาหกรรมการผลติของ
ไทยใหม้คีวามเขม้แขง็และเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัอยา่งย ัง่ยนื 

 
ตารางท่ี 41 ยทุธศาสตรแ์ละการกาํหนดกลยทุธท์ีจ่าํเป็นและหุน้ส่วนกลยทุธ์ของอุตสาหกรรมอาหาร 
 

ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยทุธท่ี์จ าเป็น หุ้นส่วนกลยทุธ ์
ยทุธศาสตรท์ี ่1 
มุ่งเน้นการผลิตอาหาร
ทีป่ลอดภยั 

เพื่อเป็นการสรา้งความ
เชื่อมัน่ในกลุม่หุน้ส่วน
ทางกลกยทุธแ์ละ
ผูบ้รโิภคปลายทาง
แสดงถงึความ
รบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค  
 

 ใ ห้ ค ว าม สํ า คัญ กับ
ความปลอดภัยของ
อาหาร (Food Safety) 
แ ล ะ ร ะ บ บ ก า ร
ตรวจสอบย้อนกลับ  
(Food Traceability)  

 ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี  Lab 
ทดสอบเพื่อร ับรอง
คุณภาพในประเทศ
ไทยทีไ่ดม้าตรฐาน 

 สถาบนัวจิยัและทดสอบ
ผลติภณัฑ์ อาหาร เพื่อ
ยืนย ันความมัน่ ใจใน
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย  ไ ด้ แ ก่ 
หน่วยงานของรัฐและ
เอกชน 

 ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า 
ต่าง ๆ ทีเ่ป็นแหล่งรวม
ผูเ้ชีย่วชาญและมคีวาม
พ ร้ อ ม ด้ า น อุ ป ก ร ณ์ 
เ ค รื่ อ ง มื อ ต่ า ง  ๆ 
ท า ง ด้ า น ก า ร วิ จ ั ย 
พฒันาและการทดสอบ 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 
สรา้งความยัง่ยนืในการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรม
อาหาร 

เพื่อใหผู้ป้ระกอบการ
ตัง้แต่ตน้น้ํา กลางน้ํา 
และปลายน้ํา มี
สถานการณ์
ประกอบการเขม้แขง็ 
อยูร่อดไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 พฒันาความแขง็แกร่ง
เชงิโครงสรา้งการผลติ
ตั ้ง แ ต่กร ะบวนการ
ผลิตวตัถุดิบต่อเนื่ อง
จนถึงการตลาดและ
การขาย ให้ เ กิดขึ้น
อยา่งเป็นรปูธรรม 

 สถาบนัวจิยัและทดสอบ
ผลติภณัฑ์ อาหาร เพื่อ
ยืนย ันความมัน่ ใจใน
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย  ไ ด้ แ ก่ 
หน่วยงานของรัฐและ
เอกชน  
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ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยทุธท่ี์จ าเป็น หุ้นส่วนกลยทุธ ์
   การจัดการให้มีการ

เชื่อมโยงห่วงโซ่การ
ผลิต (Value Chain) 
ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น อ ย่ า ง มี
คุ ณ ภ า พ  เ พื่ อ
แลกเปลี่ยนขอ้มูลและ
คุณภาพระหวา่งกนั 

 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ผูผ้ลติในรูปองค์กรที่มี
ระบบ เช่น สหกรณ์ 
สมาคม 

 พฒันาทกัษะด้านการ
บรหิารจดัการการผลติ
เ พื่ อ ใ ห้ รู้ จ ั ก ก า ร
ว า ง แ ผ น  ก า ร ล ด
ต้นทุน การเพิ่มผลิต
ภาพในการผลิตให้
สอดคลอ้งกบักบัความ
ตอ้งการ 

 ดู แ ล ร า ค า สิ น ค้ า
ว ั ต ถุ ดิ บ ต้ น ท า ง
ต ล อ ด จ น สิ น ค้ า
สาํเรจ็รูปให้สอดคล้อง
กนั 

 สร้า งกล ไกป้องกัน
ปญัหามาตรการทาง
การค้าที่จะ เกิดจาก
การเป็น AEC 

 ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า 
ต่าง ๆ ทีเ่ป็นแหล่งรวม
ผูเ้ชีย่วชาญและมคีวาม
พ ร้ อ ม ด้ า น อุ ป ก ร ณ์ 
เครื่องมือต่าง ๆ ด้าน
การวจิยัพฒันา 

 กระทรวงต่าง ๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกบัการ
ส นั บ ส นุ น ส่ ง เ ส ริ ม
ช่ ว ย เ ห ลื อ
ผูป้ระกอบการ 

 หน่วยงานทีส่่งเสรมิการ
ร ว ม ก ลุ่ ม
ผู้ประกอบบการ เช่น 
ส ห ก ร ณ์  ส ม า ค ม 
ช ม ร ม / ค ลั ส เ ต อ ร์
ผูป้ระกอบการ 

  สถ าบันก า ร เ งิน  ที่
ให้บริการด้านเงินทุน 
แ ก่ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
SMEs ทัง้ภาครฐัและ
เอกชน 
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ยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยทุธท่ี์จ าเป็น หุ้นส่วนกลยทุธ ์
ยทุธศาสตรท์ี ่3 
ผลติสนิคา้ทีม่คีุณค่า ใส่
ใจในคุณภาพและ
โภชนาการของอาหารที่
ผูบ้รโิภคตอ้งการ 

เพื่อออกจากวงจรการ
แขง่ขนัทีเ่น้นความ
ไดเ้ปรยีบดา้นราคา  
ทีไ่ทยไม่มศีกัยภาพ
ดา้นราคาอกีต่อไป  
 

 สร้างมูลค่าเพิ่มตลอด
ห่วงโซ่การผลิตและลด
ตน้ทุน 

 บู ร ณ า ก า ร ง า น ด้ า น
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี เข้ากับการ
ผลิตทุกข ัน้ตอน เพื่อให้
เกิดการนําองค์ความรู้
ด้ า น เท ค โน โ ลยีแ ล ะ
นวัตก ร รม มา ใ ช้ เพื่ อ
ทดแทนต้นทุนแรงงาน
แ ล ะ ก า ร ข า ด แ ค ล น
แรงงานในปจัจุบนั  

 สถาบนัวจิยัและพฒันา
ผลติภณัฑ์ อาหาร เพื่อ
ส ร้ า ง ผ ลิตภัณ ฑ์ที่ มี
คุณค่า มีคุณภาพและ
คว าม ปล อด ภัย  ทั ้ง
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

 ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า 
ต่าง ๆ ทีเ่ป็นแหล่งรวม
ผูเ้ชีย่วชาญและมคีวาม
พรอ้มดา้นอุปกรณ์ และ
เครื่องมือต่าง ๆ ด้าน
การวจิยัพฒันา 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 
ใชก้ลยทุธก์ารตลาดและ
การประชาสมัพนัธ ์เพื่อ
สรา้ง Brand ที่
น่าเชื่อถอืในกลุ่ม
ผูบ้รโิภค 
 

เพื่อสื่อสารใหส้นิคา้เป็น
ที่เชื่อถือและได้รบัการ
ตอบรบัจากหุน้ส่วนทาง
กลยทุธแ์ละผูบ้รโิภค 
 

 สร้างภาพลักษณ์ในตัว
สินค้าด้วยการสื่ อสาร
กา ร ตลา ด อย่ า ง เ ป็ น
ร ะบ บผ่ า น เ ครื่ อ ง มื อ
ก า ร ต ล า ด แ ล ะ ก า ร
ประชาสมัพนัธ ์

 พัฒ น า ค ว า ม รู้ ค ว า ม
เข้าใจผู้ผลิตตลอดห่วง
โ ซ่ อุ ป ท า น ใ ห้ เ ห็ น 
ความสําคญัในการผลิต
สนิคา้ทีไ่ด้มาตรฐานและ
ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค  

 ห น่วยง านภาครัฐ ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ไ ด้ แ ก่ 
ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย ์
กระทรวงอุตสาหกรรม 
หรือสถาบันเครือข่าย
ภาครฐัทีม่บีทบทหน้าที่
โดยตรงในการส่งเสริม
ก า ร ต ล า ด  ก า ร
ประชาสัมพันธ์  เช่ น
สถาบนัอาหาร 

 สภาอุตสาหกรรมและ
สภาหอการคา้ไทย 

 
จากยุทธศาสตร์ทัง้ 4 ด้านและกลยุทธ์ที่จําเป็นดงักล่าว สําหรับ

ผูป้ระกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร อกีทัง้พจิารณาประกอบกบัผล
การวเิคราะหค์วามสามารถในการแขง่ขนัดว้ย Diamond Model และการวคิราะห์
จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการพฒันาอุตสาหกรรมอาหารในกลุ่ม 
SMEs พบวา่หากจะดําเนินยุทธศาสตร์ให้ประสบความสําเรจ็ได้นัน้ จําเป็นต้อง
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อาศยัความร่วมมอืจากหน่วยงานองค์กรภาครฐั เนื่องจากจุดอ่อนที่สําคญัหรือ
ปจัจยัทีอ่่อนแอของ SMEs โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร คอื 

 การไม่มเีงนิทุนเพียงพอต่อการพฒันาหน่วยงานวจิยัพฒันา
และทดสอบของตนเอง เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง ประกอบกบั
บุคลากรด้านวทิยาศาสตร์มีค่าจ้างค่อนข้างสูงจึงเป็นข้อจํากดัของ
ผูป้ระกอบการ 

 การรวมตัวของผู้ประกอบการในห่วงโซ่ อุปทานสําหรับ
อุตสาหกรรมอาหารในกลุ่มวสิาหกจิ SMEs ยงัไม่แขง็แรง โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ผูผ้ลติต้นน้ําจงึเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมกระบวนการผลติ
ใหเ้กดิความปลอดภยัทัง้กระบวนการ 

 ผู้ประกอบการไม่มีเงินทุนเพียงพอในการทําการตลาดด้วย
ตนเองทัง้ทางด้านการสื่อสารทางการตลาดให้ผู้บรโิภครบัรู้ได้อย่าง
ทัว่ถงึและการสรา้งตราสนิคา้ใหเ้ป็นทีย่อมรบั 

 
3.1.2.8 Key Success Factor 

การดําเนินการทุกภาคส่วนดงักล่าวของภาครฐั เพื่อการสนับสนุนส่งเสรมิการ
ประกอบการของผู้ผลติอุตสาหกรรมอาหาร SMEs ของไทยไปสู่ความสําเร็จนัน้ ย่อม
ต้องการความร่วมมือและการใส่ใจอย่างจริงจงัต่อการผลิตที่อยู่บนพื้นฐานปจัจยัแห่ง
ความสาํเรจ็ 3 ประการ ไดแ้ก่ การพฒันาคุณภาพของสนิค้าอย่างมคีวามรบัผดิชอบทาง
สงัคม มุ่งเน้นความปลอดภยัของอาหารให้ได้ตามมาตรฐาน และการเพิ่มมูลค่าให้กบั
สนิคา้ เพื่อสรา้งความประทบัใจในการบรโิภค อนัจะนําไปสู่ความยัง่ยนืให้การบรโิภคได้
ในทีสุ่ด ดงัรปูภาพต่อไปนี้ 

 
 

รปูภาพท่ี 26  ปจัจยัแห่งความสาํเรจ็ของอุตสาหกรรมอาหารสาํหรบั SMEs 

„ ความรบัผดิชอบ
ต่อผูบ้รโิภค 

คณุภาพ

„ มาตรฐานของ
ผลติภณัฑ ์

ความปลอดภยั

„ ความพงึพอใจ
ของลกูคา้

มูลค่าเพ่ิม
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3.1.2.9 Best Practice 
การพฒันาผลติภณัฑ์ด้วยการเพิม่มูลค่าให้สนิค้าอย่างต่อเนื่องตนเป็นที่ยอมรบั

และลูกค้าสามารถเชื่อถือในความปลอดภยัและประสบความสําเรจ็ในการผลติเพื่อการ
ตอบสนองได้ทัง้ตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศได้ คณะที่ปรึกษาขอ
ยกตวัอยา่งของผลติภณัฑ ์ชุดก๋วยเตีย๋วผดัไทยพรอ้มปรุง Thasia  

บรษิทั วนินีท ฟู๊ดส์ จํากดั ผู้เป็นเจ้าของตราสนิค้าผลติภณัฑ์ซึ่งมปีระวตัคิวาม
เป็นทีแ่สดงถงึความพยายามในการเพิม่มลูค่าของสนิค้าอย่างต่อเนื่องจากการนําวตัถุดบิ
ในท้องถิ่นมาใช้ร่วมกับภูมิปญัญาในท้องถิ่น ปจัจุบันบริหารงานโดยคุณจักราวุธ 
ภวูประภาชาต ิดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

ต้นกําเนิดของผลิตภัณฑ์เกิดจากโรงงานก๋วยเตี๋ยว น.นิตย์ เริ่มก่อตัง้ในปี 
พ.ศ. 2500 โดยผู้บรหิารคนแรกคอืคุณนิตย ์หาญสวราและครอบครวั สามารถผลติได้ 
วนัละ 200 กโิลกรมั จาํหน่ายในพื้นที่อําเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ต่อมาในปี 2541 
โรงงานไดเ้ริม่นําเครื่องจกัรอตัโนมตัิเขา้มาช่วยในการผลติประเภทเครื่องอบเส้นกึ่งแห้ง
เขา้มาช่วย เพื่อลดระยะเวลาในการผลิตเส้นก๋วยเตีย๋วกึ่งแห้งประเภทเส้นเลก็และเพิ่ม
กาํลงัการผลติใหส้ามารถผลติไดเ้พิม่มากขึน้ อกีทัง้นําไปจาํหน่ายในอาํเภอหลงัจากนัน้ใน
ที่สุดปี 2549 ได้ยา้ยโรงงานจากที่เดิมเนื่องจากโรงงานเก่าเริม่คบัแคบและไม่สามารถ
ขยายกาํลงัการผลติไดม้ากกว่าเดมิในขณะที่ความต้องการผลติภณัฑ์มมีากขึน้ในอําเภอ
ใกลเ้คยีงเพราะชุมชนมกีารขยายตวัอยา่งรวดเรว็ โรงงานแห่งใหม่ครัง้นี้ผู้ประกอบการได้
ทาํการผลติเสน้ก๋วยเตีย๋วเพิม่จากประเภทเส้นเลก็ เป็นประเภทเส้นใหญ่และเส้นก๋วยจับ๊ 
เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในตลาดพร้อมทัง้ขยายพื้นที่จําหน่ายไปยงั
อําเภอและจงัหวดัใกล้เคยีง โดยมกีําลงัการผลติและจําหน่ายได้ในปรมิาณวนัละ 3,000 
กโิลกรมั  

จากการเห็นโอกาสของประเทศไทยเมื่อปี 2551 ประเทศไทยมีการส่งออก
ก๋วยเตีย๋วในปรมิาณ 33,396 ตนั หรอืคดิเป็นมูลค่า 2,625 ล้านบาท โดยมตีลาดหลกัอยู่
ในประเทศสหรฐัอเมรกิา สหภาพยโุรป ออสเตรเลยี นิวซแีลนด ์และประเทศในแถบเอเชยี 
โดยพบวา่มลูค่าการส่งออกก๋วยเตีย๋วมอีตัราการเพิม่ขึน้ในปี 2551 จากปี 2550 ถึง 79.74 
ซึง่ถอืไดว้า่มกีารขยายตวัในอตัราทีส่งูและยงัมโีอกาสเตบิโตในการส่งออกไปต่างประเทศ
ไดอ้กีมาก  

ในฐานะทีโ่รงงานมคีวามเชีย่วชาญในการผลติก๋วยเตีย๋วมาเป็นเวลานานด้วยการ
แปรรปูจากขา้วทีช่่วยสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ขา้วไทยและเป็นทางเลอืกหนึ่งในการยกระดบั
ความสามารถในการแขง่ขนัของไทยในอุตสาหกรรมขา้วดว้ยเช่นกนั ประกอบกบับรษิทัมี
ความพรอ้มในดา้นการจดัหาวตัถุดบิในท้องถิ่นและภูมปิญัญาที่ส ัง่สมมานานจงึดํารทิี่จะ
พฒันามลูค่าของสนิคา้ใหต้อบสนองผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้ โดยมองเหน็โอกาสจากการผลติ
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อาหารทีเ่ป็นมติรต่อสุขภาพมาเป็นแรงบนัดาลใจในการพฒันาสนิคา้ ใหเ้ป็นเสน้ก๋วยเตีย๋ว
ไร้มนั จากแนวคดิที่มองเหน็ว่าโดยปกตเิส้นก๋วยเตีย๋ว เส้นบะหมี่ และเส้นวุน้เส้น เป็น
อาหารประเภท “แป้งขดัส”ี หรอืแป้งขาวทีร่่างกายยอ่ยไดค่้อนขา้งเรว็และดดูซมึน้ําตาลได้
รวดเร็วเช่นกัน มีผลต่อค่าดัชนีน้ําตาลสูง และเป็นสาเหตุให้เกิดโรคอ้วนได้ในกลุ่ม
ผูบ้รโิภคทีช่อบรบัประทานก๋วยเตีย๋ว ดงันัน้บรษิทัจึงมแีนวคดิที่จะพฒันาผลติภณัฑ์ให้มี
ดชันีน้ําตาลตํ่ากวา่เสน้ก๋วยเตีย๋วทัว่ไป โดยนําวตัถุดบิขา้วในท้องถิ่นมาดดัแปลงด้วยการ
เปลีย่นโครงสรา้งของแป้งขา้วเจา้พนัธท์อ้งถิน่มาแปรดชันีใหม้น้ํีาตาลตํ่ากว่าเสน้ก๋วยเตีย๋ว
ทัว่ไปได้สําเร็จด้วยการตัง้จุดมุ่งหมายให้เป็นผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทาง
โภชนาการ เพื่อประโยชน์สาํหรบัผูบ้รโิภค  

ในลาํดบัต่อมาบรษิทัยงัไดม้กีารพฒันารปูแบบการเพิม่มลูค่าผลติภณัฑใ์ห้มคีวาม
พร้อมปรุงมากขึ้นด้วยการบรรจุน้ําผดัไทยเข้าไปกบัเส้นก๋วยเตีย๋วเป็นชุด ๆ เพื่อให้
ผูบ้รโิภคได้รสชาตแิปลกใหม่ มคีวามสะดวกในการรบัประทานมากขึน้ เพื่อนําไปสู่การ
ขยายตลาดผูบ้รโิภคต่างประเทศและเป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของตวั
บรษิทัเอง และยงัเป็นการเพิม่ความหลากหลายใหก้บัผลติภณัฑ์ของบรษิทั ซึ่งพบว่าการ
ตอบรบัเป็นไปได้ด้วยดี จากการผลิตเส้นก๋วยเตีย๋วไร้มนัแปรรูปพร้อมปรุงได้สะดวก 
เพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งของกลุ่มผู้ร ักสุขภาพ ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนัก ผู้ป่วย
เบาหวาน กลุ่มคนในสงัคมเมืองที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว ปจัจุบนัมีตลาด
เป้าหมายทัง้ในประเทศโดยจาํหน่ายตามห้างสรรพสนิค้า ร้านค้าสหกรณ์ในโรงพยาบาล 
ภัตตาคาร ร้านขายของฝากย่านท่องเที่ยว เช่น เกาหลี จีน ยุโรป อเมริกา และ
ออสเตรเลยี เป็นตน้  

กรณีศึกษาครัง้นี้เป็นตัวอย่างของบริษัทผู้ประกอบการที่สามารถนําความรู ้
หลกัการพฒันาผลติภณัฑแ์ละการทดสอบประเมนิทางประสาทสมัผสัทีไ่ดจ้ากผูเ้ชีย่วชาญ
ไปต่อยอด พฒันาก๋วยเตีย๋วใหม้ดีชันีน้ําตาลทีต่ํ่าลงกวา่เดมิและเป็นการเพิม่ความสามารถ
ในการแขง่ขนัและส่งเสรมิระบบการจาํหน่ายใหก้บัทางบรษิทั สร้างรายได้จากผลติภณัฑ์
ตวัใหม่รวมทัง้เพิม่ศกัยภาพในการผลติด้านอาหารปลอดภยั (Food Safety) ให้กบัทาง
บรษิทัไดเ้ป็นอยา่งมาก 
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3.1.2.10 บทสรปุอตุสาหกรรมอาหารต่อ โอกาสหรือความจ าเป็นท่ีจะต้องรกัษา
ความอยู่รอด (Opportunity/Necessity Driven) 
ประเทศไทยเป็นประเทศแถวหน้าในแถบภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ที่มี

ววิฒันาการการพฒันาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปมาเป็นเวลานาน จน
สามารถเป็นฐานการผลิตและอุตสาหกรรมที่เข้มแขง็ทํารายได้ให้กบัประเทศที่สําคญั
อุตสาหกรรมหนึ่งของไทย โดยเฉพาะในช่วงระยะ 10 ปีหลงันี้ มกีารพฒันาเทคโนโลยกีาร
ผลิตและการแปรรูป การถนอมคุณภาพสินค้าที่ก้าวหน้า เข้าสู่ข ัน้ตอนการผลิตเป็น
ผลติภณัฑส์าํเรจ็รปูพรอ้มบรโิภคทีม่ชี ื่อเสยีง เช่น ผลติภณัฑเ์ครื่องปรุงรส อาหารกระป๋อง 
เป็นตน้ 

การรวมกลุ่มประชาคมอาเซยีน (AEC) เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของการเป็น
ตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียวของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศนัน้ จาก
การศกึษาครัง้นี้ในภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหาร พบวา่จะก่อใหเ้กดิผลกระทบทางบวก
ในเชิงเป็นโอกาส (Opportunity) มากกว่าทางลบ และสามารถนําไปเป็นแรงส่งเสริม
สนับสนุน ให้ผู้ผลติหรอืภาครฐัของไทยให้มุ่งเน้นการใช้ยุทธศาสตร์เชงิรุกในการขยาย
โอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ  เพิ่มนวตักรรมและมูลค่าให้กับสินค้า เพื่อสร้างความ
แขง็แกร่งของเศรษฐกจิในภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทยใหเ้ป็นที่โดดเด่นและเป็นผู้นํา
ดา้นการผลติอุตสาหกรรมอาหารในภมูภิาคอาเซยีน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลติและ
การบรกิารในห่วงโซ่อุตสาหกรรม กลางน้ํา และปลายน้ํา ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่ได้รบัผลดมีาก
ทีสุ่ด ดงัรายงานการศกึษาของหน่วยงานหลกั 4 แห่ง ไดแ้ก่ 

(1) สาํนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ระบุไวใ้นรายงาน
สรุปสภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม ปี 2553 และแนวโน้มปี 2554 พบว่าใน
ภาพรวมการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารปี 2553 เพิม่ขึน้จากปี 2552 ถึงร้อย
ละ 14.2 ในรปูเงนิเหรยีญสหรฐั เนื่องจากไดร้บัผลกระทบจากการฟ้ืนตวัทาง
เศรษฐกจิของประเทศผูนํ้าเขา้หลกัไ ดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา ญี่ปุน่ และอาเซยีน  

(2) การสํารวจของสํานักวชิาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่า
อุตสาหกรรมอาหารและยาของไทยจะเป็นกลุ่มที่ได้รบัผลกระทบทางบวก
มากทีสุ่ด และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารทีเ่ป็นภาคการผลติ SMEs ของไทยที่
มีจํานวนถึงร้อยละ 99.6 (สํานักงานสถิติแห่งชาติ) จะเป็นกลุ่มที่ได้ร ับ
ประโยชน์จากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่ องจากเป็น
ประเทศที่มศีกัยภาพด้านเทคโนโลยกีารผลติและการแปรรูปสนิค้าเกษตร
และอาหารสูงกว่าเมื่อเทียบกบัประเทศอื่น ๆ ในแถบอนิโดจนี หรอืกลุ่ม
ประเทศอาเซยีน 
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(3) จากรายงานของ Global Trade Atlas พบว่า 6 เดอืนแรกของปี 2553 นับ
จากวนัที ่1 มกราคม 2553 ทีก่ลุ่มประเทศอาเซยีนทุกประเทศมกีารปรบัลด
ภาษนํีาเขา้สนิคา้และผลติภณัฑอ์าหารเป็นศูนย ์ภายใต้ขอ้ตกลงเขตการค้า
เสรีอาเซียน มูลค่าสินค้าสินค้าเกษตรและอาหารของไทยภายในกลุ่ม
อาเซยีนมอีตัราการขยายตวัเพิม่ขึน้ถึงร้อยละ 63.5 จากช่วงเวลาเดยีวกนั
ของปีก่อนโดยที่การส่งออกขยายตวัสูงถึงร้อยละ 78.6 และการนําเข้า
ขยายตวัรอ้ยละ 14.6 และจะยงัคงมกีารขยายตวัอยา่งต่อเนื่องในอนาคต 

(4) นอกจากนัน้จากสถติขิองธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย
ยงัพบว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบในการค้าและการส่งออกหลาย
รายการ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารไทยได้เปรยีบทุกประเทศใน
กลุ่มสมาชกิอาเซยีทัง้อาหารสาํหรบัการบรโิภคของคนและอาหารสตัว ์ 

  
กลุ่มผูผ้ลติอุตสาหกรรมอาหารของไทยที่เป็น SMEs ที่มจีํานวนมากถึงร้อยละ 

99.6 (สํานักงานสถิตแิห่งชาติ) ย่อมจะได้รบัผลกระทบในทางบวกเชงิโอกาสได้เช่นกนั
การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนดว้ยปจัจยัทีเ่อือ้อาํนวยทีส่าํคญั ดงันี้ 

1. SMEs สามารถเขา้ถึงขนาดของตลาดอาเซยีนที่มผีู้บรโิภคถึง 600 ล้านคน 
ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น อกีทัง้ยงัได้ประโยชน์จากขนาดการผลิตที่ทําให้
ต้นทุนตํ่าลง (Economy of Scale) ซึ่งจะสะท้อนผลลพัธ์ให้ผู้ประกอบการ
สามารถไดร้ายไดแ้ละผลกาํไรจากการผลติมากขึน้ 

2. SMEs สามารถเขา้ถึงหรอืสรรหา แหล่งวตัถุดบิและแรงงานราคาถูกจาก
ประเทศเพื่อนบา้นในอาเซยีนทดแทนภาวะการขาดแคลนวตัถุดบิต้นน้ําและ
การขาดแคลนแรงงานในประเทศไทยง่าย  

3. SMEs ไทยทีม่ศีกัยภาพความพรอ้มดา้นเงนิทุน องค์ความรู้ และเทคโนโลย ี
สามารถปรบัยทุธศาสตรก์ารลงทุนยา้ยฐานการผลติไปยงัประเทศเพื่อนบ้าน
ในอาเซียนที่เป็นแหล่งวตัถุดิบและแรงงาน เพื่อการผลิตและจําหน่ายใน
ประเทศนัน้ ๆ หรอืเพื่อการส่งออก (Re-Export) ไปยงัประเทศภูมภิาคอื่น ๆ 
เช่น ประเทศในภูมภิาคยุโรป ที่ไทยมคีู่ค้าที่ดอียู่แล้วและยงัสามารถใช้สทิธิ
พเิศษดา้นภาษ ีGSP ของประเทศนัน้ ๆ ได ้ 

  
แม้ว่าอุตสาหกรรมอาหารของไทยโดยภาพรวมทัง้ภาคการผลิตสําหรับ

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และ SMEs เป็นกลุ่มทีไ่ดร้บัผลกระทบเชงิบวกในการเป็นโอกาส 
(Opportunity) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมกลางน้ํา เช่น อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และ
อุตสาหกรรมปลายน้ํา ไดแ้ก่ รา้นอาหาร ตวัแทนขาย หรอืการส่งออก แต่จากการศกึษา
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ครัง้นี้พบว่าอุตสาหกรรมต้นน้ําของไทย กําลงัประสบปญัหาด้านปรมิาณการผลติที่ไม่
แน่นอน อนัเนื่องจากภยัธรรมชาต ิความเสื่อมโทรมของแหล่งทรพัยากรธรรมชาต ิการ
แขง่ขนัดา้นราคาจากประเทศคู่แขง่ หรอืภาระดา้นตน้ทุนการผลติทีส่งูขึน้ รวมถึงการขาด
แคลนแรงงานในภาคการผลิตการเกษตร เหล่านี้ย่อมเป็นปญัหาทําให้การผลิตใน
อุตสาหกรรมต้นน้ําอ่อนแอลงเป็นอย่างยิ่ง และจะส่งผลกระทบให้ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมกลางน้ําปลายน้ําประสบปญัหาวตัถุดิบหายาก หรือมีราคาสูงขึ้นจนไม่
สามารถรบัภาระตน้ทุนได ้ 

การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียน นับเป็นจังหวะที่เหมาะสมสําหรับ
อุตสาหกรรมอาหารของประเทศเทศไทย ในยคุทีว่ตัถุดบิตน้น้ําภายในประเทศมคีวามผนั
ผวนทัง้ราคาและปรมิาณ ไทยสามารถสรรหาวตัถุดบิทดแทนการขาดแคลนหรอืวตัถุดบิที่
ราคาถูกกว่าภายในประเทศได้จากประเทศในกลุ่มอาเซียนหรือประเทศเพื่อนบ้านได้
สะดวกขึน้ โดยเฉพาะการลดภาษนํีาเขา้สนิคา้อาหารเป็น “ศนูย”์ ในกลุ่มประเทศภูมภิาค
อาเซยีน 6 ประเทศ อนัเนื่องจากขอ้ตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน ที่เริม่มผีลตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2553  

ดงันัน้เพื่อใหป้ระเทศไทยยงัคงความสามารถในการแขง่ขนัและความได้เปรยีบ
ในการเป็นแหล่งผลิตอุตสาหกรรมอาหารในเมื่อเปรียบเทียบกบัประเทศในภูมิภาค
เดียวกัน ที่ปรึกษาพิจารณาเห็นว่าภาครัฐควรมีบทบาทในการสร้างความเข้าใจให้
ผูป้ระกอบการเพิม่พนูความรูใ้นด้านเศรษฐศาสตร์การผลติอย่างถูกต้องและส่งเสรมิการ
เขา้ถงึขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการผลติ เช่น ราคาซือ้ขาย ขอ้มลูดา้นลกูคา้และตลาด รวมทัง้
ใหผู้ป้ระกอบการมคีวามรูใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดม้าเพื่อใหม้คีวามเชีย่วชาญในการวาง
แผนการผลติให้เหมาะสมสอดคล้องกบัความสามารถด้านต้นทุนและความต้องการของ
ตลาด เพื่อลดหรอืหลกีเลีย่งความเสีย่งและความลม้เหลวจากการผลติทีไ่ม่คุน้ทุน และเกนิ
ความตอ้งการของตลาด เป็นตน้ 
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3.1.3 กลุ่มอตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยาง 
ยางพาราเป็นพชืเศรษฐกจิที่มีความสําคญัมากต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของ

ประเทศไทย โดยยางพาราได้ทํารายได้ให้กบัประเทศเป็นจํานวนหลายแสนล้านบาท ตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2534 เป็นตน้มา ประเทศไทยไดก้า้วขึน้เป็นผูผ้ลติยางธรรมชาตอินัดบั 1 ของโลกและยงัคง
สถานะเป็นผูส้่งออกอนัดบั 1 อยา่งต่อเนื่องจนถงึปจัจุบนั นอกจากนี้ยางพารายงัมบีทบาทสําคญั
ต่อชวีติและความเป็นอยูข่องเกษตรกรชาวสวนยางกวา่ 1.5 ลา้นครวัเรอืนทัว่ประเทศไทยหรอืกว่า 
6 ล้านคน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาคใต้และภาคตะวนัออก อกีทัง้เริ่มมกีารเพาะปลูกยางพารา
อยา่งแพร่หลายในหลาย ๆ ภาคของประเทศอกีด้วย โดยอุตสาหกรรมยางพารามบีทบาทในการ
จา้งงานในระดบัสงูกว่า 1 แสนคนและมมีูลค่าในการส่งออกปรมิาณมาก โดยมมีูลค่าส่งออกรอง
จากเครื่องคอมพวิเตอร ์รถยนต ์และแผงวงจรไฟฟ้า อกีทัง้อุตสาหกรรมผลติภณัฑย์างยงัมจีาํนวน
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อยู่จํานวนมาก โดยอุตสาหกรรมยางพาราสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก่ 

1. อตุสาหกรรมยางพาราแปรรปูขัน้ต้น ซึ่งเป็นการแปรรูปน้ํายางสดเป็นยางแปรรูป
ข ัน้ตน้ ซึง่มกีารแปรรปูน้ํายางดบิเป็นน้ํายางขน้น้ํา ยางพรวีลัคาไนซ์ ยางแผ่นผึ่งแห้ง
ยางรมควนั ยางแท่ง ยางเครพ และยางคอมปาว ฯลฯ 

2. อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยาง ซึ่งนํายางแปรรูปข ัน้ต้นไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ยาง
ประเภทต่าง ๆ ซึง่สามารถแบ่งผลติภณัฑย์างออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางท่ีผลิตจากน ้ ายางข้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทาง

การแพทย ์เช่น ถุงมอืยาง ถุงยางอนามยั สายน้ําเกลอื ท่อสวนปสัสาวะ รวมถึง
ผลติภณัฑจ์ากน้ํายางขน้อื่น ๆ  เช่น สายยางยดื ลูกโป่ง ฟองน้ํา ที่นอน โฟมยาง 
หวันมยาง ของเล่น ฯลฯ 

 อตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยางท่ีผลิตจากยางแห้ง สามารถแบ่งเป็น 
o อตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยางล้อรถยนต ์เป็นอุตสาหกรรมทีม่คีวามสาํคญัทีสุ่ด

ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์างทีผ่ลติจากยางแหง้ในประเทศไทย เนื่องจาก
มีปริมาณการผลิต มูลค่าการตลาด และการจ้างแรงงานสูงที่สุดในกลุ่ม
ผลติภณัฑย์าง โดยในประเทศไทยมผีูผ้ลติยางลอ้รถยนตท์ัง้บรษิทัขา้มชาต ิเช่น 
สยามมชิลนิ บรดิจสโตน กู๊ดเยยีร ์ซมูโิตโม และโยโกฮามา มาตัง้โรงงานอยู่ใน
ประเทศและมบีรษิทัผลติยางล้อรถยนต์สญัชาตไิทยอกีหลายบรษิทั โดยมกีาร
ผลติยางลอ้รถยนต ์ทัง้ยางลอ้รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ยางลอ้รถบรรทุก ยางล้อรถ
ยกของในอุตสาหกรรม ยางลอ้รถใชใ้นการเกษตร ยางล้อรถจกัรยานยนต์ ยาง
ลอ้รถจกัรยาน ยางลอ้เครื่องบนิ และยางในรถ 
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o อตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยางช้ินส่วนยานยนต ์เป็นอุตสาหกรรมผลติชิ้นส่วน
ต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นชิ้นส่วนในยานยนต์ ซึ่งรองรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
รถยนต์และประกอบรถยนต์ในประเทศไทย โดยมผีลติภณัฑ์ยางชิ้นส่วนยาน
ยนตอ์าท ิยางรบัแรงสัน่สะเทอืน ยางขอบกระจก/ประต ูท่อยาง สายพานขบั ซลี 
ปะเกน็ เบาะทีน่ัง่ ยางปดัน้ําฝน ฉนวนสายไฟ และอื่น ๆ  

o อตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยางในการก่อสร้างเป็นผลติภณัฑ์ยางที่ใช้ในการ
ก่อสรา้งประกอบดว้ย ยางปพูืน้ ยางคัน่ถนน ยางรองรางรถไฟ ฝายยาง ท่อยาง 
(ส่งน้ํา ดดูแร่) ยางรอคอสะพาน/ทางยกระดบั ยางรองฐานตกึ ยางกนัชนท่าเรอื 
ยางกนัซมึ ยางบลอ็คปพูืน้ ฯลฯ 

o อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์สายพาน ได้แก่ สายพานส่งกําลงัและสายพาน
ลาํเลยีงในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

o อตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยางอ่ืนๆ ได้แก่ การผลิตยางเพื่อเป็นของใช้และ
อุปกรณ์กฬีาต่าง ๆ อาท ิยางรดัของ รองเท้า/พื้นรองเท้า ลูกกลิ้งยาง ลูกบอล 
ฯลฯ 

โดยสถานการณ์ของอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภณัฑ์ยางในช่วงที่ผ่านมา
สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มขยายตัวของ
อุตสาหกรรมรถยนตก์ลบัมาขยายตวัอกีครัง้ ส่งผลให้ผลติภณัฑ์ยางยานพาหนะขยายตวั
ตามไปดว้ย สาํหรบัในส่วนของการผลติถุงมอืยางยงัคงขยายตวัอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
เป็นสิ่งจําเป็นที่ใช้ในทางการแพทย์ และใช้ในอุตสาหกรรมอื่น  ๆ โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมอาหารและบรกิาร (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต,ิ 2549) 

สาํหรบัแนวโน้มในปี 2554 คาดวา่อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์างจะขยายตวั
ไดอ้ยา่งต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกจิทีเ่ตบิโตขึน้ ประกอบกบักรอบขอ้ตกลงการเจรจาเขต
การค้าเสร ี(FTA) ได้มสี่วนช่วยผลกัดนัการส่งออกยางพาราและผลติภณัฑ์ให้ขยายตวั
เพิม่ขึน้ด้วย อย่างไรกต็าม ประเดน็ที่ต้องระวงั คอื ผลของกรอบ FTA นอกจากจะช่วย
ผลกัดนัการส่งออกแล้วยงัส่งผลให้การนําเขา้ยางและผลติภณัฑ์ยางเพิม่ขึน้ด้วยเช่นกนั  
(สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร, 2553) 

 อตุสาหกรรมยางต้นน ้า 
ปจัจุบนัประเทศไทยเป็นผูผ้ลติยางตน้น้ําในรปูแบบของยางดบิและน้ํายางสด

มากเป็นอนัดบัหนึ่งของโลก โดยมพีืน้ทีป่ลกูประมาณ 17.9 ลา้นไร่ แบ่งเป็นเนื้อที่
ยนืต้น 17 ล้านไร่และเนื้อที่กรดีได้ 12 ล้านไร่ โดยมผีลผลติยางดบิและผลผลติ
ยางแห้งในปจัจุบนัมปีระมาณ 3.05 และ 3 ล้านตนัตามลําดบั โดยจะเหน็ได้ว่า
ในช่วง 3-4 ปีทีผ่่านมามกีารเพิม่ขึน้ของพืน้ทีก่ารปลูกยางพาราและเนื้อที่กรดีได้
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โดยเฉลี่ยร้อยละ 6 และร้อยละ 3 ต่อปี อย่างไรกต็ามพบว่าผลผลติยางดบิ และ
ยางแหง้ของประเทศไทยมกีารเพิม่ขึน้น้อยมาก โดยผลผลติยางดบิเพิม่ขึน้เพยีง
รอ้ยละ 0.3 โดยเฉลีย่ต่อปี ในขณะทีผ่ลผลติยางแหง้เพิม่ขึน้เพยีงเฉลีย่รอ้ยละ 0.2 
ต่อปีแสดงถึงปญัหาของประสทิธิภาพของการผลติยางต้นน้ําในประเทศไทยที่
ผลผลติยางดบิต่อไร่ของประเทศไทยลดลงอยา่งต่อเนื่องจนในปจัจุบนัผลผลติยาง
ดบิต่อไร่อยูท่ ี ่253 กโิลกรมัต่อไร่ 

 

ตารางท่ี 42 การผลติยางพาราในประเทศไทย 
 

การผลิตยางพาราในประเทศไทย พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

จาํนวนครวัเรอืน (ครวัเรอืน) 1,314,510 1,428,713 1,479,842 1,506,499 

เนื้อทีย่นืตน้ (ไร่) 15,362,346 16,716,945 17,223,129 17,959,403 

เนื้อทีก่รดีได ้(ไร่) 11,086,811 11,371,407 11,508,065 12,049,102 

ผลผลติยางดบิ (ตนั) 3,022,324 3,166,843 3,175,803 3,051,781 

ผลผลติยางแหง้ (ตนั) 2,989,078 3,132,008 3,140,869 3,002,953 

ผลผลติยางดบิต่อไร่ (กก.) 273 278 276 253 
ทีม่า: สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร, 2553 

 
จากรายงานด้านการผลติยางธรรมชาตขิอง International Rubber Study 

Group ในปี ค.ศ. 2011 พบว่าประเทศไทยยงัเป็นผู้นําในการผลติยางธรรมชาติ
ของโลก โดยจากรายงานดงักล่าวระบุวา่ประเทศไทยสามารถผลติยางธรรมชาติ
ไดก้วา่ 3 ลา้นตนัต่อปี โดยมคีู่แขง่ทีส่าํคญัคอืประเทศอนิโดนีเซยีที่มผีลผลติยาง
ธรรมชาตถิึง 2.8 ล้านตนัต่อปี และประเทศมาเลเซยีมผีลผลติยางธรรมชาต ิ8 
แสนตนัต่อปีตามลาํดบั 

สําหรบัประเทศที่มอีตัราการเติบโตของการผลิตยางธรรมชาติเพิม่สูงขึ้น
อยา่งรวดเรว็ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาพบว่าประเทศเวยีดนามและประเทศจนีมกีาร
เพิม่ผลผลติยางธรรมชาตภิายในประเทศมากขึน้อย่างรวดเรว็ โดยเฉลี่ยมอีตัรา
การเตบิโตร้อยละ 8.2 และ 3.4 ต่อปีตามลําดบั (International Rubber Study 
Group (IRSG), 2011) โดยประเทศเวยีดนามไดม้กีารส่งเสรมิการปลูกยางพารา
เพิม่ถงึ 4.3 ลา้นไร่ใหไ้ดภ้ายในปี 2558 ในขณะทีจ่นีเองกเ็ร่งขยายพืน้ทีเ่พาะปลกู
ในบรเิวณมณฑลตอนใตข้องประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่บรเิวณมณฑลมณฑลไฮ
นานและมณฑลยูนนาน (ผู้จดัการ 360° รายสัปดาห์, 2553) ซึ่งถือเป็น
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ความสาํเรจ็ในการปรบัปรุงพนัธุ์ยางพาราของประเทศจนีเนื่องจากเป็นการปลูก
ยางในเขตละตจิดูใหม่ (การปลกูยางในเขตละตจิูด 18-25 องศาเหนือ) อย่างไรก็
ตามดว้ยภมูอิากาศทีไ่ม่เหมาะสมเนื่องจากหลายภูมภิาคของประเทศจนีมสีภาพ
อากาศหนาว ทําให้ประเทศจีนเริ่มหนัมาใช้นโยบายส่งเสริมการปลูกยางใน
ประเทศเพื่อนบา้น เช่น ลาว พม่า เวยีดนาม และกมัพชูา 

อยา่งไรกต็ามหากพจิารณาดา้นศกัยภาพพืน้ที่การปลูกยางแล้วจะเหน็ได้ว่า
ประเทศอนิโดนีเซียมีโอกาสเป็นคู่แข่งสําคญัในการผลิตยางธรรมชาติ และมี
โอกาสพฒันาเป็นผู้นําของโลกด้านการผลิตยางธรรมชาติในอนาคตอนัใกล ้
เนื่องจากมพีืน้ทีท่ ีม่คีวามเหมาะสมในการปลกูยางพาราและมพีืน้ทีข่องประเทศที่
กวา้งใหญ่มากกว่าประเทศไทย โดยประเทศอนิโดนีเซยีมพีื้นที่ 1.9 ล้านตาราง
กโิลเมตร มขีนาดพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทย 3.73 เท่า โดยประเทศไทยมพีื้นที ่
5.14 แสนตารางกโิลเมตร (Central Intelligence Agency (CIA), 2554) ดงันัน้
หากประเทศอินโดนีเซียมีการพัฒนาประสิทธิภาพของการปลูกยางพารา 
ประกอบกบัการพฒันาระบบโลจสิตกิส์เพื่อสนับสนุนการปลูกยางพารา และการ
ขนส่งยางธรรมชาตทิี่ดขี ึน้จะสามารถส่งผลทําให้ประเทศอนิโดนีเซยีกลายเป็น
ผูนํ้าในการผลติยางธรรมชาตขิองโลกได้ 

 

ตารางท่ี 43 การผลติยางธรรมชาตขิองประเทศผูผ้ลติสาํคญัในโลก (หน่วย: ตนั) 
 

การผลิตยางธรรมชาติของ 
ประเทศส าคญั 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ไทย 3,056,000.0 3,089,800.0 3,164,400.0 3,072,000.0 

อนิโดนีเซยี 2,755,200.0 2,751,000.0 2,440,000.0 2,828,700.0 
มาเลเซยี 1,199,600.0 1,072,400.0 799,800.0 883,100.0 

จนี 590,000.0 560,300.0 644,000.0 650,000.0 
เวยีดนาม 601,700.0 662,900.0 723,700.0 750,000.0 
อนิเดยี 811,100.0 881,300.0 820,300.0 851,000.0 
อื่น ๆ 782,400.0 1,008,300.0 1,109,800.0 1,256,200.0 

รวมส่งออก 9,796,000.0 10,026,000.0 9,702,000.0 10,291,000.0 

ทีม่า: International Rubber Study Group (IRSG), 2011 
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นอกจากการทีป่ระเทศไทยเป็นผูนํ้าดา้นการผลติยางธรรมชาตขิองโลกแล้ว
ประเทศไทยยงัเป็นประเทศผูส้่งออกยางธรรมชาตสิุทธริายใหญ่ทีสุ่ดของโลก โดย
ในปี พ.ศ. 2553 มปีรมิาณการส่งออกยางธรรมชาตมิากกว่า 2.6 ล้านตนั ซึ่งสูง
กวา่ประเทศส่งออกยางธรรมชาตอินัดบั 2 คอื ประเทศอนิโดนีเซยี กว่า 3 แสน
ตนั โดยประเทศอนิโดนีเซยีสามารถส่งออกยางธรรมชาตไิด้ 2.3 ล้านตนัในปี
เดยีวกนั สาํหรบัประเทศส่งออกยางธรรมชาตอินัดบั 3 คอืประเทศมาเลเซยี ซึ่ง
สามารถส่งออกยางธรรมชาตไิด้ 1.2 ล้านตนั โดยประเทศส่งออกอนัดบัที่ 4 คอื
ประเทศเวยีดนามทีม่ปีรมิาณการส่งออก 7.8 แสนตนั สําหรบัประเทศอนัดบัถดั
มา คือ ประเทศศรีลงักา อินเดีย และพม่า มปีริมาณการส่งออกน้อยมากเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัประเทศไทย อนิโดนีเซยี มาเลเซยี หรอืเวยีดนาม อย่างไรกต็าม
เป็นทีน่่าสนใจวา่ประเทศจนีซึง่มพีืน้ทีก่ารปลกูอนัดบัที ่4 แต่กลบัไม่มกีารส่งออก
ยางธรรมชาติมากนักเนื่ องจากผลผลิตส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อการแปรรูปยาง
ภายในประเทศ 

 
ตารางท่ี 44 การส่งออกยางธรรมชาตสิทุธขิองประเทศผูผ้ลติสาํคญัในโลก (หน่วย: ตนั) 
 

การส่งออกยางธรรมชาติสทุธิของ
ประเทศส าคญั 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ไทย 2,703,800.00 2,675,300.00 2,726,200.00 2,683,000.00 
อนิโดนีเซยี 2,407,400.00 2,295,600.00 2,061,300.00 2,380,100.00 
มาเลเซยี 1,018,100.00 916,600.00 1,087,700.00 1,249,500.00 
เวยีดนาม 682,000.00 619,300.00 731,400.00 783,700.00 
ศรลีงักา 49,500.00 46,200.00 53,700.00 50,300.00 
อนิเดยี 28,900.00 77,100.00 16,300.00 22,000.00 
พม่า 62,000.00 54,700.00 50,700.00 67,300.00 
อื่น ๆ 599,700.00 599,600.00 586,900.00 644,700.00 

รวมส่งออก 7,551,400.00 7,280,200.00 7,314,200.00 7,880,600.00 
ทีม่า: International Rubber Study Group (IRSG), 2011 
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 อตุสาหกรรมยางกลางน ้า 
อุตสาหกรรมยางกลางน้ําเป็นอุตสาหกรรมสําคญัของประเทศไทยที่สร้าง

มลูค่าใหก้บัอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2553 ประเทศ
ไทยมสี่วนแบ่งการค้าของโลกในยางแปรรูปข ัน้ต้นสูงถึงร้อยละ 40.75 ของโลก 
ทาํใหป้ระเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอนัดบัหนึ่งของการค้ายางแปรรูปข ัน้ต้นของโลก 
โดยประเทศไทยมกีารใชย้างแปรรปูข ัน้ตน้ภายในประเทศเพยีง 4 แสนตนั ซึ่งคดิ
เป็นสดัส่วนร้อยละ 12 ของยางแปรรูปข ัน้ต้นที่สามารถผลิตได้ โดยสดัส่วน
ดงักล่าวคดิเป็นสดัส่วนน้อยมากเมื่อเทยีบกบัปรมิาณการส่งออกของประเทศ ซึ่ง
สามารถแสดงให้เหน็โอกาสในการพฒันาอุตสาหกรรมยางแปรรูปข ัน้ต้น และ
แสดงว่าการแปรรูปปลายน้ําในรูปแบบของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางของ
ประเทศไทยยงัมแีหล่งวตัถุดบิอกีปรมิาณมาก 

 
ตารางท่ี 45 การคา้ยางพาราแปรรปูข ัน้ตน้ 
 

การค้ายางพาราแปรรปูขัน้ต้น พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

การคา้ของโลก (ลา้นตนั) 7.54 7.28 6.74 6.97 

ส่วนแบ่งการตลาดโลกของไทย 
(รอ้ยละ) 

36.06 36.92 40.08 40.75 

ใช้ในประเทศ (ล้านตนั) 0.37 0.37 0.37 0.40 

ทีม่า: สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร, 2553 
 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมกีารส่งออกยางแปรรูปข ัน้ต้นประมาณ 2.8 
ล้านตนั หรอืประมาณร้อยละ 88 ของผลผลิตรวมของยางแปรรูปข ัน้ต้นของทัง้
ประเทศ โดยยางแปรรูปข ัน้ต้นที่มกีารส่งออกสําคญัของประเทศไทยตามมูลค่า
การส่งออกแบ่งเป็นยางแท่ง ยางแผ่นรมควนั น้ํายางขน้ และยางคอมปาวน์ โดยมี
มลูค่า 9.6 หมื่นลา้นบาท 7.2 หมื่นลา้นบาท 5 หมื่นล้านบาท และ 4.7 หมื่นล้าน
บาทตามลําดับ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2553) อย่างไรก็ตามหาก
พจิารณาตามปรมิาณการส่งออกแล้วจะเห็นได้ว่าผลิตภณัย์ยางแปรรูปข ัน้ต้น
หลายประเภทเริม่มปีรมิาณการส่งออกที่อิม่ตวั เช่น น้ํายางขน้ และโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ยางแผนดิบรมควนักลบัมีแนวโน้มการส่งออกลดลง เนื่องจากตลาดมี
ความตอ้งการยางแปรรูปข ัน้ต้นประเภทอื่น ๆ เขา้มาแทนที่ อาท ิยางแท่ง และ
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ยางคอมปาวน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ยางคอมปาวน์นัน้มอีตัราการส่งออกเตบิโต
เฉลี่ยกว่าร้อยละ 99 ต่อปี แสดงให้เหน็ถึงศกัยภาพของตลาดยางแปรรูปข ัน้ต้น
ดงักล่าวทีก่าํลงัเป็นทีต่อ้งการของตลาดโลก 

 
ตารางท่ี 46 การส่งออกยางแปรรปูข ัน้ตน้ (หน่วย: ตนั/ลา้นบาท) 
 

การส่งออกยางแปรรปูขัน้ต้น
แยกประเภท 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ยางแผ่นรมควนั 
    

ปรมิาณ (ตนั) 866,831.00 766,408.00 686,359.00 691,204 

มลูค่า (ลา้นบาท) 63,297.00 68,972.00 42,896.00 72,828 

ยางแท่ง 
    

ปรมิาณ (ตนั) 877,680.00 986,614.00 825,073.00 930,495 

มลูค่า (ลา้นบาท) 64,484.00 88,100.00 50,122.00 96,596 

น้ํายางขน้ 
    

ปรมิาณ (ตนั) 532,526.00 591,843.00 602,693.00 538,986 

มลูค่า (ลา้นบาท) 43,673.00 46,164.00 40,563.00 50,132 

ยางคอมปาวน์ 
    

ปรมิาณ (ตนั) 160,659.00 198,103.00 459,766.00 465,492 

มลูค่า (ลา้นบาท) 11,865.00 17,686.00 28,796.00 47,117 

รวมส่งออก 
    

ปรมิาณ (ตนั) 2,717,811.00 2,688,623.00 2,794,573.00 2,839,682.00 

มลูค่า (ลา้นบาท) 206,202.00 241,314.00 174,984.00 296,380 

ทีม่า: สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร, 2553 
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มลูค่าการนําเขา้ยางแปรรปูข ัน้ตน้ของประเทศไทยมมีูลค่าค่อนขา้งน้อยโดย
ส่วนใหญ่เป็นการนําเข้ายางสงัเคราะห์เพื่อเป็นวตัถุดิบประกอบอุตสาหกรรม
ผลิตภณัฑ์ยาง โดยเฉพาะอย่างยิง่อุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ อย่างไรก็ตาม
มูลค่าการนําเข้ายางสงัเคราะห์ของประเทศไทยค่อนข้างมีความผันผวนสูง
เนื่องจากการเปลีย่นแปลงของอุปสงค์ผลติภณัฑ์ยาง การเปลี่ยนแปลงของราคา
ยางสงัเคราะหข์องโลกอนัสบืเนื่องจากราคาวตัถุดบิคอืราคาน้ํามนัและปิโตรเคมี
ซึง่เป็นวตัถุดบิสาํคญัของยางสงัเคราะหใ์นตลาดโลก และระดบัราคาของยางพารา
แปรรปูซึง่เป็นสนิคา้ทดแทนกนัไดก้บัยางสงัเคราะหห์ลายประเภท 

 
ตารางท่ี 47 มลูค่าการนําเขา้ยางแปรรปูข ัน้ตน้ (หน่วย: ลา้นเหรยีญสหรฐั ฯ) 
 

มลูค่าการน าเข้ายางแปรรปู
ขัน้ต้น 

ปี 
2550 2551 2552 2553 

ยางสงัเคราะห ์ 466.65 665.68 483.44 821.91 
ยางธรรมชาต ิ 5.11 9.94 5.16 21.29 
ยางอื่น ๆ 4.6 6.37 4.03 5.37 
ยางรวมเศษยาง 476.36 681.99 492.63 848.57 

ทีม่า: สาํนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม, 2554 
 

ประเทศหุน้ส่วนทางกลยุทธ์ที่สําคญัของยางแปรรูปข ัน้ต้นของประเทศไทย
คอื ประเทศจนี ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของยางแปรรูปข ัน้ต้นจากประเทศไทย โดย
ประเทศจนีนําเขา้ยางแปรรปูข ัน้ตน้จากประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของอุตสาหกรรมยางรถยนต์ และอุตสาหกรรมรถยนต์ที่กําลงัเตบิโตอย่างมาก
ภายในประเทศ ใน ปีพ.ศ. 2553 ประเทศไทยมมีูลค่าการส่งออกของยางแปรรูป
ข ัน้ตน้ไปยงัประเทศจนีเป็นมลูค่า 1.1 พนัล้านเหรยีญสหรฐั ฯ และมสีดัส่วนการ
เตบิโตของมลูค่าการส่งออกโดยเฉลี่ยร้อยละ 21 ต่อปี อนัดบั 2 รองจากประเทศ
จนี คอื ประเทศเกาหลใีต ้ซึ่งประเทศไทยมกีารส่งออกยางแปรรูปไปยงัประเทศ
เกาหลใีต้สูงเป็นมูลค่าการส่งออกกว่า 2 ร้อยล้านเหรยีญสหรฐั ฯ คดิเป็นอตัรา
เฉลีย่การเตบิโตของมลูค่าการส่งออกเฉลีย่รอ้ยละ 42 ต่อปี อนัดบั 3 คอื ประเทศ
ญี่ปุน่ซึง่ประเทศไทยส่งออกยางแปรรปูข ัน้ตน้เป็นมลูค่า 180 ลา้นเหรยีญสหรฐั ฯ 
คดิเป็นอตัราเฉลีย่การเตบิโตของมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยร้อยละ 9 อนัดบัที่ 4 คอื
ประเทศสหรฐัอเมริกาซึ่งประเทศไทยส่งออกยางแปรรูปข ัน้ต้นไปยงัประเทศ
ดงักล่าวเป็นมูลค่า 134 ล้านเหรยีญสหรฐั ฯ คดิเป็นอตัราเฉลี่ยการเตบิโตของ
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มูลค่าการส่งออกเฉลี่ยร้อยละ 46 และอนัดบัที่ 5 คอืประเทศบราซลิซึ่งประเทศ
ไทยส่งออกยางแปรรูปข ัน้ต้นไปยงัประเทศดงักล่าวเป็นมูลค่า 105 ล้านเหรยีญ
สหรฐั ฯ โดยหากเปรยีบเทยีบกบัปี พ.ศ. 2552 มกีารเปลีย่นแปลงรอ้ยละ 136 แต่
หากเปรียบเทียบในระยะยาว (พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา) พบว่าไม่มีการ
เปลีย่นแปลงจากระยะ 3 ปีก่อนหน้า 

 
ตารางท่ี 48 มลูค่าการส่งออกยางแปรรปูข ัน้ตน้จาํแนกตามประเทศหุน้ส่วนทางกลกยทุธส์าํคญั1 

(หน่วย: ลา้นเหรยีญสหรฐั ฯ) 
 

ประเทศหุ้นส่วนทาง
กลกยทุธย์างขัน้ต้น 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

จนี       717.52        831.74        608.71     1,164.95 
เกาหลใีต ้       100.94        177.83          82.12        229.72 
ญี่ปุน่       142.53        212.67          84.35        180.69 
สหรฐัอเมรกิา         56.48        126.29          83.85        134.67 
บราซลิ       105.24        117.97          44.86        105.81 
เยอรมนี         41.64          74.16          32.46          90.01 
อติาล ี         61.66          66.36          22.82          48.21 
ตุรก ี         37.30          57.85          27.27          41.56 
หุน้ส่วนทางกลกยทุธ ์
อื่น ๆ (47 ประเทศ) 

      247.00        345.65        148.74        274.92 

รวมมลูค่าส่งออก      1,510.31       2,010.52       1,135.18       2,270.54  
ทีม่า: ศนูย์วจิยัธุรกจิและเศรษฐกจิอสีาน, 2553 

 
 อตุสาหกรรมยางปลายน ้า 

ประเทศไทยถอืเป็นประเทศที่สําคญัของอุตสาหกรรมยางปลายน้ําประเทศ
หนึ่งในโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ยางรถประเภทต่าง ๆ ในแต่ละปีประเทศไทย
สามารถผลติยางรถได้มากกว่า 100 ล้านเส้นต่อปี และในปี พ.ศ.2553 ประเทศ
ไทยสามารถผลติยางรถไดก้วา่ 136 ลา้นเสน้ โดยอุตสาหกรรมยางรถที่สําคญัใน

                                                             
1คํานวนจากยางขัน้ต้น 3 ประเภทแรกทีม่มีลูค่าการส่งออกสงูสดุอนัประกอบไปด้วย ยางธรรมชาตทิีก่ําหนดไวใ้นทางเทคนคิชัน้ 20 ) รหสั 4001222000 ( ยางแผน่
รมควนัชัน้ 3 (รหสั 4001213000) และน้ํายางธรรมชาตอิืน่ๆ ปรมิาณของแอมโนเนียเกนิรอ้ยละ 0.5 ) รหสั 4001101900 ( เนื่องจากยางขัน้ตน้ทัง้ 3 ประเภทมมีลูค่า
ส่งออกรวมกนัคดิเป็นสดัส่วนสูงถงึ 74 % ของมลูค่าการสง่ออกยางพาราขัน้ต้นทัง้หมด  



รายงานการศึกษาขัน้สดุท้าย (Final Report) 
โครงการศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ
ไทย (High Impact Sectors) 

   3 - 177 

ประเทศไทย คอื ยางนอกรถยนต์ที่ประเทศสามารถผลติยางนอกรถยนต์ได้กว่า  
26 ลา้นเสน้ในปี พ.ศ. 2553 โดยเป็นยางนอกรถยนต์นัง่จํานวนมากที่สุดกว่า 16 
ล้านเส้น รองลงมาเป็นยางนอกรถกระบะจํานวนกว่า 5 ล้านเส้น ยางนอก
รถบรรทุก และรถโดยสารจํานวนกว่า 4 ล้านเส้น และยางนอกรถแทรกเตอร์ 
จาํนวนกว่า 2 แสนเส้นตามลําดบั นอกจากนัน้ประเทศไทยยงัสามารถผลติยาง
นอกรถจกัรยานยนต/์จกัรยานไดก้วา่ 44 ลา้นเสน้ และยางในกว่า 66 ล้านเส้นใน
ปีเดยีวกนั 

อกีอุตสาหกรรมยางปลายน้ําที่สําคญัของประเทศไทย คอื ถุงมอืยางถุงมอื
ตรวจ ซึง่ประเทศไทยสามารถผลติถุงมอืยางถุงมอืตรวจไดก้วา่ปีละ 1.2 หมื่นลา้น
ชิน้ในปี พ.ศ. 2553 ซึง่ประเทศไทยมคีวามได้เปรยีบในการผลติถุงมอืยางถุงมอื
ตรวจโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มถุงมอืยางสาํหรบัการผ่าตดั (Surgical Glove) ซึ่ง
มมีาตรฐานสงูกวา่ถุงมอืยางตรวจ (Examination Glove) 

 

ตารางท่ี 49 ปรมิาณการผลติผลติภณัฑย์างในประเทศไทย (หน่วยการผลติ) 
 

ปริมาณการผลิต
ผลิตภณัฑย์างใน
ประเทศไทย 

หน่วย พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ยางนอกรถยนต ์ เสน้ 23,289,187 24,915,953 20,990,198 26,111,933 
ยางนอกรถยนตน์ัง่ เสน้ 14,056,448 15,449,235 12,921,160 16,331,033 
ยางนอกรถกระบะ เสน้ 4,773,802 5,078,992 3,981,475 5,146,609 

ยางนอกรถบรรทุกและ 
รถโดยสาร 

เสน้ 4,279,668 4,177,376 3,830,877 4,365,854 

ยางนอกรถแทรกเตอร ์ เสน้ 179,269 210,350 256,686 268,437 
ยางนอกรถจกัรยานยนต/์

จกัรยาน 
เสน้ 42,237,421 43,951,841 39,870,822 44,446,007 

ยางนอกรถจกัรยานยนต ์ เสน้ 22,405,402 22,829,154 20,755,910 22,925,851 
ยางนอกรถจกัรยาน เสน้ 19,393,540 20,556,988 18,657,344 20,908,068 

ยางนอกอื่น ๆ เสน้ 438,479 565,699 457,568 612,088 
ยางใน เสน้ 60,061,982 56,972,702 61,502,501 66,137,664 

ยางในรถบรรทุกและ 
รถโดยสาร 

เสน้ 2,013,554 1,888,713 1,891,118 2,170,116 
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ปริมาณการผลิต
ผลิตภณัฑย์างใน
ประเทศไทย 

หน่วย พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ยางในรถจกัรยานยนต ์ เสน้ 36,322,128 35,824,635 42,574,550 45,689,179 
ยางในรถจกัรยาน เสน้ 21,726,300 19,259,354 17,036,833 18,278,369 

ยางรอง เสน้ 3,187,708 2,482,272 2,043,624 2,235,378 
ยางหล่อดอก เสน้ 81,683 86,739 88,302 87,792 

ถุงมอืยางถุงมอืตรวจ ชิน้ 9,819,640,293 10,158,081,150 11,050,739,478 12,100,518,922 
ยางรดัของ ตนั 15,536 13,604 13,856.97 14,107.72 

ทีม่า: สาํนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม, 2554 
 

การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศไทยถือตลาดที่สําคัญของ
ผลติภณัฑ์ยางที่ผลติในประเทศไทย โดยกว่าร้อยละ 76 ของยางนอกรถยนต์ที่
ผลติในประเทศไทยถูกนํามาจําหน่ายในปี พ.ศ. 2553 คิดเป็นปรมิาณยางนอก
รถยนตท์ีจ่าํหน่ายในประเทศไทยกวา่ 19 ลา้นเสน้ ซึง่ถูกนํามาใชใ้นอุตสาหกรรม
ประกอบรถยนต์ ซึ่งประเทศไทยมโีรงงานประกอบรถยนต์ตัง้อยู่ในบรเิวณภาค
กลางและภาคตะวนัออกของประเทศ โดยมีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรม
ประกอบรถยนตใ์นประเทศของไทยปี 2554 จะสามารถผลติรถยนต์ได้ประมาณ
1,780,000 ถงึ 1,860,000 คนั ซึง่จาํนวนนี้มกีารส่งออกกว่าร้อยละ 55 (ศูนยว์จิยั
กสกิรไทย, 2554) ดงันัน้จงึจะเหน็ไดว้า่การจาํหน่ายยางรถยนต์ของประเทศไทย
เป็นการจาํหน่ายเพื่อส่งออกทางออ้ม 

 

ตารางท่ี 50 ปรมิาณการจาํหน่ายผลติภณัฑย์างในประเทศไทย (หน่วยการผลติ) 
 

ปริมาณการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑย์างในประเทศไทย 

หน่วย พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ยางนอกรถยนต ์ เสน้ 18,124,868 18,836,250 15,714,042 19,834,079 
ยางนอกรถยนตน์ัง่ เสน้ 10,215,514 10,932,811 9,009,534 11,915,536 
ยางนอกรถกระบะ เสน้ 4,503,855 4,544,382 3,492,096 4,348,421 

ยางนอกรถบรรทุกและรถ
โดยสาร 

เสน้ 3,313,709 3,248,637 3,066,290 3,421,744 

ยางนอกรถแทรกเตอร ์ เสน้ 91,790 110,420 146,122 148,378 
ยางนอกรถจกัรยานยนต/์

จกัรยาน 
เสน้ 19,595,724 20,525,810 20,779,087 22,150,446 
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ปริมาณการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑย์างในประเทศไทย 

หน่วย พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ยางนอกรถจกัรยานยนต ์ เสน้ 15,150,073 15,727,536 16,215,966 17,158,913 
ยางนอกรถจกัรยาน เสน้ 4,364,252 4,737,078 4,507,713 4,940,120 
ปริมาณการจ าหน่าย

ผลิตภณัฑย์างในประเทศไทย 
หน่วย พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

ยางนอกอื่น ๆ เสน้ 81,399 61,196 55,408 51,413 
ยางใน เสน้ 34,959,891 35,134,462 38,460,427 39,979,625 

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร เสน้ 1,672,625 1,639,066 1,533,253 1,749,147 
ยางในรถจกัรยานยนต ์ เสน้ 26,039,430 25,363,305 29,490,451 30,385,161 

ยางในรถจกัรยาน เสน้ 7,247,836 8,132,091 7,436,723 7,845,317 
ยางรอง เสน้ 1,457,687 1,340,749 1,257,249 1,398,435 

ยางหล่อดอก เสน้ 83,512 80,660 88,597 86,473 
ถุงมอืยางถุงมอืตรวจ ชิน้ 465,182,358 580,132,240 727,962,905 755,112,397 

ยางรดัของ ตนั 1,035 1,030 972.46 1,008.41 
ทีม่า: สาํนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม, 2554 

 
การคา้ผลติภณัฑย์างมกีารส่งออกผลติภณัฑย์างทัง้สิ้น 6.2 พนัล้านบาท ใน

ปี พ.ศ. 2553 โดยมมีลูค่าการส่งออกผลติภณัฑ์ยางเพิม่สูงกว่าร้อยละ 39 จากปี
ก่อน ซึ่งผลติภณัฑ์ยางที่มีการส่งออกที่สําคญัคอืยางยานพาหนะคดิเป็นมูลค่า 
2,587.96 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของมูลค่าการส่งออก
ผลติภณัฑย์างทัง้หมด รองลงมา คอื การส่งออกถุงมอืยางเป็นมลูค่า 978.81 ลา้น
บาท และยางวลัแคไนซเ์ป็นมลูค่า 308.79 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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ตารางท่ี 51 มลูค่าการส่งออกผลติภณัฑย์าง (หน่วย: ลา้นเหรยีญสหรฐั ฯ) 
 

มลูค่าการส่งออกผลิตภณัฑ์ยาง พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
ยางยานพาหนะ 1,622.20 2,092.30 1,888.09 2,587.96 
ถุงมอืยาง 584.48 658.42 653.04 978.81 
ยางวลัแคไนซ ์ 212.07 222.56 244.23 308.79 
หลอดและท่อ 135.52 172.79 130.85 154.32 
ผลติภณัฑย์างทีใ่ชท้างเภสชักรรม 213.01 263.06 261.34 119.8 
สายพานลาํเลยีงและสง่กาํลงั 71.96 77.55 66.78 93.03 
ยางรดัของ 53.96 64.01 55.42 70.63 
ผลติภณัฑย์างอื่น ๆ 760.03 999.71 1,214.83 1,934.27 
รวมผลิตภณัฑ์ยาง 3,653.23 4,550.40 4,487.58 6,247.60 

ทีม่า: กระทรวงพาณิชย์, 2554 
 
ประเทศไทยมกีารนําเขา้ผลติภณัฑ์ยางปีละ 875 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2553 

โดยในปรมิาณการนําเข้าดงักล่าวผลติภัณฑ์ที่เป็นผลิตภณัฑ์ยางวลัแคไนซ์มี
มูลค่าการนําเขา้สูงสุดคดิเป็นมูลค่า 359 ล้านบาท รองลงมาเป็นยางรถยนต์มี
มลูค่าการนําเขา้ 300 ลา้นบาท และท่อหรอืขอ้ต่อและสายพานลาํเลยีงมมีลูค่าการ
นําเข้า 176 ล้านบาท โดยจะเหน็ได้ว่ามูลค่าการนําเข้าผลติภณัฑ์ยางเป็นการ
นําเขา้เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมผลติยางลอ้เป็นหลกั 

 

ตารางท่ี 52 มลูค่าการนําเขา้ผลติภณัฑย์าง (หน่วย: ลา้นเหรยีญสหรฐั ฯ) 
 

รายการ 
ปี 

2550 2551 2552 2553 
ผลติภณัฑท์าํจากยาง 373.94 406.18 361.62 507.05 
ท่อหรอืขอ้ต่อและสายพานลาํเลยีง 138.08 156.19 128.24 176.57 
ยางรถยนต ์ 216.14 227.34 214.22 300.97 
ผลติภณัฑย์างอื่น ๆ 19.72 22.65 19.16 29.51 
วสัดุทาํจากยาง 320.8 365.64 264.11 368.32 
กระเบือ้งปพูืน้ปิดผนงั 9.48 7.99 6.43 9.24 
ผลติภณัฑย์างวลัแคไนซ ์ 311.32 357.65 257.68 359.08 
รวม 694.74 771.82 625.73 875.37 

ทีม่า: สาํนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม, 2554 
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ประเทศคู่ค้าสําคัญของผลิตภัณฑ์ยางจากประเทศไทยได้แก่ประเทศ
สหรฐัอเมริกา โดยประเทศไทยมีมูลค่าส่งออกไปยงัประเทศดงักล่าวกว่า 2.9 
หมื่นลา้นบาทในปี พ.ศ. 2552 หรอืคดิเป็นร้อยละ 19 ของมูลค่าการส่งออกของ
ประเทศไทย อยา่งไรกต็ามหากพจิารณาแนวโน้มของการส่งออกผลติภณัฑ์ยาง
กลบัพบวา่ประเทศสหรฐั ฯ มสี่วนแบ่งของการส่งออกผลติภณัฑ์ยางจากประเทศ
ไทยลดลงอยา่งต่อเนื่อง ในขณะเดยีวกนัประเทศจนีซึง่เป็นประเทศส่งออกอนัดบั
สองของผลติภณัฑ์ยางจากประเทศไทย โดยมกีารส่งออกมูลค่า  2.6 หมื่นล้าน
บาท ซึง่ประเทศจนีมแีนวโน้มในการรองรบัตลาดการส่งออกผลติภัณฑ์ยางจาก
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปี พ.ศ. 2548 ประเทศจีนเป็นตลาดรองรบัการ
ส่งออกผลติภณัฑย์างจากประเทศไทยเพยีง 5 พนัลา้นบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 5 
ของตลาดส่งออกทัง้หมด ซึง่ภายในช่วงระยะเวลา 4 ปีจนถงึ พ.ศ. 2552 ยอดการ
ส่งออกผลติภณัฑย์างจากประเทศไทยไปยงัประเทศจนีกลบัเพิม่สงูขึน้กว่า 4 เท่า 
จนทําให้มียอดการส่งออกในปีพ.ศ. 2552 ถึง 2.6 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 17 ของมูลค่าตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของประเทศไทย สําหรับ
ประเทศคู่ค้าสําคญัอื่น ๆ พบว่าการส่งออกไปยงัประเทศญี่ ปุ่นมีการเติบโต
เลก็น้อย โดยในปี พ.ศ. 2552 มมีลูค่าการส่งออกผลติภณัฑ์ยางจากประเทศไทย
ไปยงัประเทศญี่ปุน่เป็นมลูค่า 1 หมื่นลา้นบาท แต่สดัส่วนมูลค่าการส่งออกมกีาร
ปรบัลดลงจากรอ้ยละ 10 (ในปี พ.ศ. 2548) เป็นรอ้ยละ 7 (ในปี พ.ศ. 2552) ของ
มลูค่าการส่งออกผลติภณัฑย์างของประเทศไทย 

สําหรบัตลาดที่ยอดการส่งออกผลิตภณัฑ์ยางจากประเทศไทยเติบโตใน
ระดบัสงู ไดแ้ก่ ประเทศเวยีดนามและประเทศออสเตรเลยี ซึง่ประเทศไทยมมีลูค่า
การส่งออก 5.7 พนัลา้นบาท และ 4.9 พนัลา้นบาทในปี พ.ศ. 2552 ตามลาํดบั 

 
ตารางท่ี 53 ตลาดส่งออกผลติภณัฑย์าง 10 ประเทศแรกของประเทศไทย (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

อนัดบั ประเทศ 2548 2549 2550 2551 2552 
1 สหรฐัอเมรกิา 24,934.18 29,238.92 29,657.98 31,515.47 29,503.35 

2 จนี 5,110.87 10,738.37 11,930.83 15,807.83 26,656.17 

3 ญี่ปุน่ 9,028.83 10,230.77 10,421.37 13,218.51 10,810.90 

4 มาเลเซยี 5,405.36 8,339.30 6,207.00 8,312.77 9,427.36 

5 เวยีดนาม 1,865.46 2,477.23 3,356.31 4,635.03 5,730.89 

6 ฮ่องกง 3,966.81 5,693.13 5,085.32 5,844.05 5,675.91 
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อนัดบั ประเทศ 2548 2549 2550 2551 2552 
7 เยอรมนี 3,097.79 3,935.65 4,965.64 5,267.63 5,093.97 

8 ออสเตรเลยี 2,339.83 3,499.75 4,331.32 5,236.85 4,901.33 

9 อนิโดนีเซยี 1,876.14 1,796.97 3,055.32 4,187.06 3,148.90 

10 เบลเยยีม 1,860.84 2,463.41 3,544.05 4,138.27 2,620.64 

รวม 10 ประเทศ 59,486.11 78,413.50 82,555.14 98,163.47 103,569.42 
ทีม่า: ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารสาํนกังานปลดักระทรวงพาณิชย์, 2553 
 

3.1.3.1 รายละเอียดของกลุ่มอตุสาหกรรม 
อุตสาหกรรมผลติภณัฑย์างสามารถแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมออกเป็น 3 ระดบัตาม

ห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ อุตสาหกรรมต้นน้ําซึ่งเป็นสวนยางพารา โดยมเีกษตรกรกว่า 1.5 
ล้านครวัเรือนทัว่ประเทศไทยหรือกว่า 6 ล้านคนที่ผลิตน้ํายางสดสําหรบัป้อนให้กับ
อุตสาหกรรมกลางน้ํา โดยอุตสาหกรรมกลางน้ําเป็นอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพารา
เบื้องต้น โดยแบ่งเป็นยางแปรรูปเบื้องต้น 2 กลุ่มหลกั ได้แก่ การแปรรูปน้ํายางขน้และ
การแปรรปูยางแหง้ซึง่มผีู้ประกอบการทัง้สิ้น 1,359 ราย และอุตสาหกรรมปลายน้ําซึ่งมี
ผู้ประกอบการ 706 รายโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลกัตามผลิตภณัฑ์ที่เป็นวตัถุดิบ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมยางปลายน้ําที่ผลติจากน้ํายางขน้ และอุตสาหกรรมยางปลายน้ําที่ผลติจาก
ยางแห้ง โดยอุตสาหกรรมยางปลายน้ําที่ผลิตจากน้ํายางขน้ คอื อุตสาหกรรมอุปกรณ์
การแพทยแ์ละอุปกรณ์ทัว่ไปจากน้ํายางข้น และอุตสาหกรรมยางปลายน้ําที่ผลิตจาก 
ยางแห้ง ได้แก่ อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ยางล้อรถยนต์ ผลิตภณัฑ์ยางชิ้นส่วนยานยนต ์
ผลติภณัฑย์างในการก่อสรา้ง ผลติภณัฑส์ายพาน และผลติภณัฑย์างอื่น ๆ โดยสามารถดู
ไดจ้ากรปูห่วงโซ่อุปทานดงัต่อไปนี้ 
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แหล่งทีม่า: การวเิคราะห์ของทีป่รกึษา, 2554 
 

 

รปูภาพท่ี 27 ห่วงโซ่อุปทานยางพาราไทย 
 

3.1.3.2 การวิเคราะหห่์วงโซ่คณุค่า (Value Chain Analysis) 
3.1.3.2.1 ต้นน ้า (วตัถดิุบน ้ายางสด) 

ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีวตัถุดิบของอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์
ยาง ได้แก่ น้ํายางสดเป็นจํานวนมากเนื่ องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
ประสทิธภิาพในการปลกูยางพารามากประเทศหนึ่งของโลก โดยมเีนื้อที่ปลูกกว่า 
17.9 ล้านไร่ คดิเป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากประเทศอนิโดนีเซยี และมเีนื้อที่
ปลูกยางพาราที่กรดีได้กว่า 12 ล้านไร่ โดยมผีลผลติยางดบิกว่า 3 ล้านตนัในปี 
พ.ศ. 2553 โดยพืน้ทีป่ลกูยางพาราสามารถปลกูไดเ้กอืบทัง้ประเทศ โดยพื้นที่ที่มี
การปลูกยางพาราสูงสุด คือ จงัหวดัในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ ได้แก่ จงัหวดั 
สุราษฎรธ์านี นครศรธีรรมราช สงขลาตรงั และยะลา ตามลําดบั โดยช่วงฤดูที่มี
ผลผลติน้ํายางสดออกมามาก คอื ช่วงฤดหูนาวประมาณเดอืนมกราคม รองลงมา
คอื ช่วงปลายฤดฝูนประมาณเดอืนกนัยายน 
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ทีม่า: สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2553 

 

แผนภาพท่ี 1 พืน้ทีป่ลกูยางพาราและสดัส่วนผลผลติรายเดอืน (รอ้ยละ) 
 

3.1.3.2.2 กลางน ้า (อตุสาหกรรมแปรรปูยางธรรมชาติ) 
อุตสาหกรรมแปรรปูยางธรรมชาตเิป็นอุตสาหกรรมทีส่าํคญัอนัหนึ่งใน

ห่วงโซ่อุปทานของยางพาราเนื่องจากประเทศไทยมกีารส่งออกยางแปรรูปข ัน้ต้น
สูงถึง 2,270.54 ล้านเหรยีญสหรฐั ฯ ในปีพ.ศ. 2553 ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่
สาํคญัทีสุ่ดของประเทศไทยในดา้นของมลูค่าในห่วงโซ่มลูค่า 
3.1.3.2.3 ปลายน ้า (อตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยาง) 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกจิมากโดยเฉพาะอยา่งยิง่อุตสาหกรรมยางลอ้รถยนต ์ซึง่ในประเทศไทยมี
ผู้ผลติยางล้อรถยนต์รายใหญ่ของโลกเขา้มาตัง้ฐานการผลติในประเทศไทยอยู่
หลายราย รวมถงึบรษิทัสยามมชิลนิ บรดิจสโตน กู๊ดเยยีร์ ซูมโิตโม และโยโกฮา
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มา หากแยกวเิคราะห์กลุ่มวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่ม
ผลติภณัฑย์างสามารถวเิคราะหร์ายละเอยีดไดด้งัต่อไปนี้ 

3.1.3.2.3.1 รายละเอียดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในผลิตภณัฑ์ยาง 
อุตสาหกรรมยางทัง้อุตสาหกรรมยางแปรรูปข ัน้ต้นและ

อุตสาหกรรมผลติภณัฑย์าง พบวา่อุตสาหกรรมยางแปรรูปข ัน้ต้นและ
ผลติภณัฑ์ยางเป็นอุตสาหกรรมที่มจีํานวนผู้ประกอบจํานวนไม่มาก
นัก แต่เป็นอุตสาหกรรมที่มมีูลค่าเพิ่มสูงต่อเศรษฐกิจและมกีารจ้าง
แรงงานในจาํนวนมาก 

จํานวนผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยางแปรรูปข ัน้ต้นและ
ผลิตภณัฑ์ยางในประเทศไทยประกอบไปด้วยผู้ผลิตจํานวน 2,065 
ราย (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2553) โดยจากจํานวนวสิาหกจิใน
อุตสาหกรรมยางแปรรปูข ัน้ตน้ (กลางน้ํา) และผลติภณัฑ์ยาง (ปลาย
น้ํา) ดงักล่าว สามารถแบ่งเป็นโรงงานแปรรปูยางขัน้ตน้จาํนวน 1,359 
รายและผลติภณัฑย์างจํานวน 706 ราย ซึ่งหากวเิคราะห์เฉพาะกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ยางพบว่ามีสดัส่วนของวสิาหกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง
แบ่งเป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) คดิเป็นร้อยละ 
90 และเป็นวสิาหกจิขนาดใหญ่ (LEs) คดิเป็นร้อยละ 10 ดงัแผนภูมิ
ต่อไปนี้ 
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ทีม่า: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2553 

 
แผนภาพท่ี 2 จาํนวนและสดัส่วนผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ในผลติภณัฑย์างแปรรปูข ัน้ตน้และผลติภณัฑย์าง 
 

หากแบ่งสดัส่วนของผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในผลติภณัฑ์ยางแยกรายกลุ่มอุตสาหกรรม
จากขอ้มูลสถิตขิองกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
สามารถแสดงถึงสดัส่วนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในระดบัทีแ่ตกต่างกนั โดยพบวา่อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ยาง
ทีม่สีดัส่วนโรงงานที่เป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ในสดัส่วนสูง โดยแยกเป็นอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ยางที่ผลติจากน้ํา
ยางขน้ และอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ยางที่ผลติจากยางแห้ง ประกอบ
ไปดว้ยสดัส่วน ดงันี้ 
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 อุตสาหกรรมผลติภณัฑย์างทีผ่ลติจากน้ํายางขน้ โดยจดัลําดบั
อุตสาหกรรมทีม่ผีูป้ระกอบการเป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) จากสดัส่วนมากไปยงัสดัส่วนน้อย ดงันี้ 

o โรงงานอุปกรณ์ทัว่ไปจากน้ํายางข้นมีส ัดส่วนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) คดิเป็นรอ้ยละ 82 

o โรงงานอุปกรณ์การแพทย์มสีดัส่วนวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (SMEs) คดิเป็นรอ้ยละ 59 

 อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ยางที่ผลติจากยางแห้ง โดยจดัลําดบั
อุตสาหกรรมทีม่ผีูป้ระกอบการเป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) จากสดัส่วนมากไปยงัสดัส่วนน้อย ดงันี้ 

o โรงงานผลติภณัฑย์างอื่น ๆ มสีดัส่วนวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (SMEs) คดิเป็นรอ้ยละ 91 

o โรงงานผลิตภณัฑ์ยางในการก่อสร้างมีสดัส่วนวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) คดิเป็นรอ้ยละ 91 

o โรงงานผลติภณัฑ์สายพานมสีดัส่วนวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (SMEs) คดิเป็นรอ้ยละ 90 

o โรงงานผลติภณัฑ์ยางชิ้นส่วนยานยนต์มสีดัส่วนวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) คดิเป็นรอ้ยละ 88 

o โรงงานผลติภณัฑ์ยางล้อรถยนต์มสีดัส่วนวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (SMEs) คดิเป็นรอ้ยละ 75 

 
โดยจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมที่มีปริมาณการผลิตและ

มูลค่าการส่งออกผลติภณัฑ์ยางที่สําคญัของประเทศไทยทัง้ 2 กลุ่ม
อุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ และกลุ่ม
อุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ ล้วนแล้วแต่มสีดัส่วนของวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ และมีวิสาหกิจขนาดใหญ่  (LEs) เป็น
ผูป้ระกอบการรายสาํคญัในอุตสาหกรรมทัง้สองทัง้สิน้ 
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ทีม่า: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554 
 

แผนภาพท่ี 3 สดัส่วนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) และวสิาหกจิขนาดใหญ่ (LEs) 
ในอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์าง 

 
3.1.3.2.3.2 จ านวนแรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEs) ในอตุสาหกรรมยางแปรรปูขัน้ต้น และ
ผลิตภณัฑ์ยาง 
หากพจิารณาจาํนวนและสดัส่วนแรงงานในห่วงโซ่มูลค่า

ของยางพาราจะพบว่าแรงงานส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 92 ของห่วงโซ่
มลูค่าจะเป็นเกษตรกรซึง่อยูใ่นภาคการปลูกยางพารา ซึ่งถือเป็นฐาน
รากทีส่าํคญัของอุตสาหกรรม 

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเฉพาะจํานวนแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมพบว่ามจีํานวนแรงงานทัง้สิ้น 118,703 ราย (กรม
โรงงานอุตสาหกรรม, 2553) โดยแบ่งเป็นแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม
แปรรูปยางขัน้ต้นจํานวน 61,772 ราย และผลิตภัณฑ์ยางจํานวน 
56,931 ราย ซึ่งจํานวนแรงงานในผลิตภณัฑ์ยางสามารถแบ่งเป็น
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แรงงานในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มจาํนวน 18,017 ราย คดิ
เป็นร้อยละ 32 และแรงงานในวสิาหกิจขนาดใหญ่ (LEs) จํานวน 
38,914 รายคดิเป็นรอ้ยละ 68 (สาํนกังานสถติแิห่งชาต,ิ 2553) 

 

 
ทีม่า: สาํนกังานสถติแิห่งชาต,ิ 2553 
 

แผนภาพท่ี 4 สดัส่วนแรงงานในห่วงโซ่มลูค่ายางพารา 
 

หากแยกจํานวนแรงงานตามขนาดสถานประกอบการ
พบว่าปริมาณการจ้างงานส่วนใหญ่อยู่ในวิสาหกิจที่มีขนาดใหญ่ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่สถานประกอบการทีม่จีาํนวนแรงงาน 201-500 คน 
โดยมจีํานวนแรงงานในกลุ่มสถานประกอบการดงักล่าวกว่า 17,000 
ราย ซึ่งมีปรมิาณใกล้เคียงกบัจํานวนแรงงานในภาควสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ทีม่จีาํนวนประมาณ 18,017 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 32 

 



รายงานการศึกษาขัน้สดุท้าย (Final Report) 
โครงการศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ
ไทย (High Impact Sectors) 

   3 - 190 

 
ทีม่า: สาํนกังานสถติแิห่งชาต,ิ 2553 
 

แผนภาพท่ี 5 จาํนวนแรงงานในอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์าง (หน่วย: คน) 
 

3.1.3.2.3.3 เครือข่ายอตุสาหกรรมในผลิตภณัฑ์ยาง 
เครอืขา่ยอุตสาหกรรมในผลติภณัฑย์างสามารถแยกออก

ไดเ้ป็น 3 กลุ่มดงัต่อไปนี้ 
 เครือข่ายอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นการรวมกลุ่ม

วิสาหกิจในห่วงโซ่มูลค่าซ่ึงมีวิสาหกิจขนาดใหญ่เป็นผู้ประสาน
หลกัในเครือข่าย (Value Chain Cluster Coordinated by Large 
Enterprises-LEs) โดยพบลกัษณะของเครอืข่ายอุตสาหกรรมเช่นนี้
ในกลุ่มผลติภณัฑย์างล้อ ซึ่งรูปแบบของความสมัพนัธ์เป็นลกัษณะที่
วสิาหกจิขนาดใหญ่ (LEs) โดยเฉพาะอย่างยิง่ในอุตสาหกรรมปลาย
น้ํา เช่น อุตสาหกรรมผลติยางล้อรถยนต์ซึ่งมบีรษิทัระหว่างประเทศ 
(Multinational Companies‟MNCs) เป็นผู้บรหิารความสมัพนัธ์ โดย
บรษิทัดงักล่าวมอีํานาจค่อนขา้งสูงในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
วตัถุดิบ แหล่งซื้อ ราคาวตัถุดิบ ฯลฯ โดยเครอืข่ายอุตสาหกรรมซึ่ง
เป็นการรวมกลุ่มวสิาหกจิในห่วงโซ่มูลค่าในประเทศไทยเป็นรูปแบบ
ความสัมพันธ์แบบอสมมาตร (Asymmetric Relationship) ซึ่ง
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เป็นสมาชกิในห่วงโซ่
มูลค่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ในฐานะเป็นหุ้นส่วนทางกลกยุทธ์และผู้
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จัดหาวัตถุดิบให้กับบริษัทระหว่างประเทศเหล่านี้ จํา เป็นต้อง
ดําเนินการตามข้อกําหนดของวิสาหกิจขนาดใหญ่ เพื่อแลกกับ
เสถยีรภาพของอุปสงคจ์ากบรษิทัดงักล่าว 

 เครือข่ายวิสาหกิจโดยการรวมกลุ่มของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs’ Clusters) เป็นการรวมกลุ่ม
ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเพิม่อํานาจใน
การมสี่วนร่วมทางนโยบายกบัหน่วยงานต่าง ๆ โดยพบความร่วมมอื
ของผูป้ระกอบการในกลุ่มผลติภณัฑ์ยาง โดยมกีารรวมกลุ่มเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรม (คลสัเตอร)์ ผลติภณัฑย์างภายใตส้ภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (สอท.) 

 เครือ ข่าย วิสาหกิจโดยการร่ วมมือระหว่าง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และหน่วยงาน
สนับสนุนต่างๆ พบวา่มกีารจดัตัง้ศนูยว์จิยัและพฒันาที่เกี่ยวขอ้งกบั
อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ยาง อาท ิศูนย์วจิยัและพฒันาอุตสาหกรรม
ยางไทย (Research and Development Center for Thai Rubber 
Industry‟RDCTRI) ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิ(เอม็เทค) 
สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) และ
สถาบนัวจิยัยาง กรมวชิาการเกษตร (Rubber Research Institute of 
Thailand-RRIT) รวมถงึสถาบนัพฒันาผลติภณัฑย์างและไมย้างพารา
ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมกําลงัจดัตัง้ขึ้น โดยหน่วยงานสนับสนุน
ดงักล่าวเป็นรปูแบบของความร่วมมอืทางวชิาการระหว่างสถาบนัวจิยั
ต่าง ๆ และผู้ประกอบการที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เช่น สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยาง) 
สมาคมผูผ้ลติถุงมอืยางไทย สมาคมยางพาราไทย และสมาคมผู้ผลติ
น้ํายางขน้ไทยเพื่อแลกเปลี่ยนและร่วมมอืถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี
ต่าง ๆ ใหก้บัผูป้ระกอบการเพื่อสรา้งมลูค่าต่อไป 
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3.1.3.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมยางของไทย 
(Diamond Model) 
เพื่อการวเิคราะห์คลัสเตอร์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางอย่างมีประสิทธิภาพ 

โมเดลการวเิคราะห์การรวมตวักนัของผู้ประกอบการตามแนวทางการวเิคราะห์ปจัจยั
ศกัยภาพการร่วมกลุ่ม (Diamond Model) ของศาสตราจารยไ์มเคลิ อ ีพอรเ์ตอร์ (Michael 
E. Porter) ซึง่สามารถแบ่งแยกการวเิคราะหอ์อกไดด้งันี้ 

3.1.3.3.1 สภาวะปัจจยัการผลิต 
 ปัจจยัด้านบวก 

วตัถุดบิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติของอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์
ยางมปีรมิาณเพยีงพอในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมพีื้นที่
ปลกูยางพาราเป็นจาํนวนมาก มผีลผลติน้ํายางดบิในปรมิาณที่สูงมาก 
และมผีลติภณัฑ์ยางพาราแปรรูปข ัน้ต้นจํานวนมากซึ่งส่วนใหญ่กว่า
2.8 ลา้นตนั หรอืประมาณรอ้ยละ 88 ของผลผลติรวมของยางแปรรูป
ข ัน้ตน้ใชใ้นการส่งออกโดยในอนาคตประเทศไทยมแีผนการเพิม่พื้นที่
ปลกูยางพาราเพิม่มากขึน้ซึ่งทําให้มหีลกัประกนัด้านวตัถุดบิสําหรบั
อุตสาหกรรมผลติภณัฑย์าง 

 ปัจจยัด้านลบ 
o  ราคาผลติภณัฑ์ยางแปรรูปต้นน้ําซึ่งเป็นวตัถุดบิของ

ผลติภณัฑ์ยางมีความผนัผวนค่อนข้างสูงและราคายงัขาด
เสถยีรภาพ 
o  แรงงานในอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยางของประเทศ

ไทยยงัขาดการพฒันาทกัษะและองคค์วามรู ้
o การขยายพื้นที่ปลูกยางพาราในประเทศอาเซยีนที่มี

ค่าแรงและตน้ทุนตํ่ากวา่ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
ประเทศอนิโดนีเซยี เวยีดนาม ลาว กมัพูชา และพม่า อาจ
ส่งผลให้มีการย้ายฐานการปลูกยางพาราไปยงัประเทศ
ดงักล่าวเพื่อตอบสนองแหล่งตลาดสําคญัของยางธรรมชาต ิ
และยางแปรรปูเบือ้งตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศจนี 
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3.1.3.3.2 สภาวะอปุสงค ์
 ภายในประเทศ 

ประเทศไทยมกีารบริโภคผลติภณัฑ์ยางค่อนขา้งน้อยเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัสดัส่วนการส่งออกผลิตภณัฑ์ยางทัง้ในรูปแบบการ
ส่งออกทางตรงในรูปแบบของผลิตภณัฑ์ยางและส่งออกทางอ้อมใน
รปูแบบยางลอ้รถยนตใ์นรถยนตส์่งออก 

 ต่างประเทศ 
อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ยางในประเทศไทยขึ้นอยู่กบัการ

ส่งออกเป็นส่วนใหญ่ โดยกว่าร้อยละ 88 ของผลติภณัฑ์ยางแปรรูป
ข ัน้ตน้เป็นการส่งออกและกวา่รอ้ยละ 24 ของยางรถยนตม์กีารส่งออก
โดยตรง อกีทัง้หากพจิารณาการส่งออกทางออ้มดว้ยอาจมสีดัส่วนเกนิ
กว่าครึ่งหนึ่งของยางรถยนต์ที่ผลติในประเทศโดยประเทศผู้ส่งออก
สาํคญั คอื ประเทศจนี สหรฐัอเมรกิา ญี่ปุน่ มาเลเซยี และเวยีดนาม 

3.1.3.3.3 อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองและสนับสนุน 
 อุตสาหกรรมผลติภณัฑย์างยงัขาดระบบสนับสนุนด้านการตรวจสอบ

มาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางด้านการวิจ ัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมยางปลายน้ํา/ผลติภณัฑย์าง 

 ระบบโลจสิตกิสเ์พื่อขนส่งวตัถุดบิและผลติภณัฑ์ยางของประเทศไทย
ยงัมีต้นทุนสูง ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม
ผลติภณัฑย์าง 

 การขาดระบบเงินทุนสนับสนุนหรือความช่วยเหลือต่าง  ๆ ใน
อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยาง เนื่องจากเงินทุนช่วยเหลือส่วนใหญ่
เน้นหนักไปที่การให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมต้นน้ําในรูปแบบ
ความช่วยเหลอืการปลกูทาํสวนยาง 

3.1.3.3.4 กลยทุธโ์ครงสร้างและการแข่งขนั 
 ระบบโครงสรา้งของอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์างในประเทศไทย พบว่า

ผู้ประกอบการรายใหญ่ (LEs) มีศกัยภาพสูงมากทัง้ในแง่ของ
เทคโนโลย ีการบรหิาร เงนิทุน เครอืข่ายการตลาด ศกัยภาพในการ
แขง่ขนั ฯลฯ ทาํใหว้สิาหกจิขนาดใหญ่เหล่านัน้สามารถควบคุมตลาด
ปลายน้ําไดเ้กอืบทัง้หมด 

 มาตรฐานของผลิตภณัฑ์ยางของประเทศไทยยงัขาดการยอมรบัใน
ระดบัสากล 
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 กฎระเบยีบขอ้บงัคบับางประการของประเทศไทยยงัเป็นอุปสรรคใน
การเตบิโตของอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ยาง เช่น การห้ามการนําเข้า
ยางรถยนต์ใช้แล้วเพื่อการหล่อดอกใหม่ ทําให้อุตสาหกรรมหล่อ 
ดอกยางรถยนตภ์ายในประเทศไม่เตบิโต 

 กฎระเบยีบทางเทคนิค/มาตรฐานบงัคบัทีแ่ตกต่างกนัระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน เป็นอุปสรรคสําคัญสําหรับการแข่งข ันของ
ผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์ยางในประเทศไทยในการค้ากบัประเทศ
สมาชิกอาเซียนอื่น ๆ (สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.), 2554) 

3.1.3.3.5 นโยบายจากภาครฐั 
เพื่อการศึกษาถึงศกัยภาพของอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยางมีความ

จําเป็นต้องทบทวนนโยบายจากภาครฐัและหน่วยงานสนับสนุนองค์กรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภณัฑ์ยางโดยสามารถสรุปนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมผลติภณัฑย์างไดด้งันี้ 

 มติคณะรฐัมนตรี วนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2554 คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบ
ในหลกัการเรื่องยุทธศาสตร์การพฒันาผลิตภณัฑ์ยางและไม้ยางพารา 
และการจดัตัง้สถาบนัพฒันาผลติภณัฑ์ยางและไม้ยางพาราในหลกัการ
ตามทีก่ระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดงันี้ 

3.1.3.3.5.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไ ม้
ยางพารา 
ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนา

บุคลากร หอ้งทดสอบ และการสรา้งและพฒันาฐานขอ้มลู ในระยะ5 ปี 
โดยสนบัสนุนงบประมาณดาํเนินงานแผนงาน/โครงการ แบ่งเป็นใน 

 ปี 2555 จาํนวน 10 ลา้นบาท  
 ปี 2556 จาํนวน 110 ลา้นบาท     
 ปี 2557 จาํนวน 105 ลา้นบาท  
 ปี 2558 จาํนวน 95 ลา้นบาท  
 ปี 2559 จาํนวน 85 ลา้นบาท 

รวมทัง้ส้ิน 405 ล้านบาท 
และมอบหมายให้สํานักงบประมาณ (สงป.) ร ับไป

พจิารณาแนวทางการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนตามแผนงาน 
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3.1.3.3.5.2 การจัดตัง้สถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้
ยางพารา 
ในรูปแบบสถาบนัเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม 

(อก.) ภายใตอุ้ตสาหกรรมพฒันามูลนิธโิดยให้ได้รบังบสนับสนุนการ
จดัตัง้จากภาครฐั ตัง้แต่ปี 2555-2559 ปีละ 10 ลา้นบาท รวม 50 ล้าน
บาท และมอบหมายใหส้าํนกังบประมาณ (สงป.) รบัไปพจิารณาแนว
ทางการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนตามแผนงาน 

ทัง้นี้การดําเนินการของกระทรวงอุตสาหกรรมในการ
ส่งเสรมิอุตสาหกรรมยางดงัต่อไปนี้ 

 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ได้ร่วมกบัหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน จัดตัง้ “คณะกรรมการจดัตัง้
สถาบนัพฒันาผลติภณัฑย์างพารา” เพื่อจดัทาํโครงร่างสถาบนัพฒันา
ผลติภณัฑย์างพารา ซึง่คณะกรรมการ ฯ มขีอ้สรุปให้เสนอจดัตัง้เป็น
สถาบนัเครอืขา่ยอก. และอยูภ่ายใตอุ้ตสาหกรรมมลูนิธ ิและเปลี่ยนชื่อ
เป็นสถาบนัพฒันาผลติภณัฑ์ยางและไม้ยางพารา เพื่อให้ครอบคลุม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพารา โดยให้ได้ร ับการสนับสนุน
งบประมาณจดัตัง้จากภาครฐัปีละ 10 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 5 ปี 
และมขีอ้สรุปใหนํ้าเสนอแผนยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมยาง 
5 ปี ซึง่มุ่งเน้นแนวทางการพฒันาผลติภณัฑ ์การพฒันาบุคลการ หอ้ง
ทดสอบ และการสรา้งและพฒันาฐานขอ้มลู 

 ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งชาต ิ(กอช.) ครัง้ที2่/2543 เมื่อวนัที ่14 กนัยายน 2553 ที่ประชุม
ไดม้มีตเิหน็ชอบยทุธศาสตรก์ารพฒันาผลติภณัฑย์างและไมย้างพารา 
และเหน็ชอบการจดัตัง้สถาบนัพฒันาผลติภณัฑ์ยางและไม้ยางพารา 
ในรปูแบบสถาบนัเครอืข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ภายใต้
อุตสาหกรรมพฒันามลูนิธ ิ

 เนื่องจากการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารามีความ
จาํเป็นตอ้งใชง้บประมาณในการสนับสนุนการพฒันาผลติภณัฑ์ การ
พฒันาบุคลการ หอ้งทดสอบ และการสร้างและพฒันาฐานขอ้มูล เพื่อ
ต่อยอดการพฒันาอุตสาหกรรมยางในขัน้กลางน้ําและปลายน้ํา อกีทัง้
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราจึงต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา และการจัดตัง้สถาบันพัฒนา
ผลติภณัฑย์างและไมย้างพารา ซึง่มสีาระสาํคญัดงันี้ 

o ยทุธศาสตรก์ารพฒันาผลติภณัฑ์ยางและไม้ยางพารา
มรีายละเอยีดดงันี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้
ยางพารา โดยการพัฒนาเทคโนโลยีคุณภาพวัตถุดิบ 
กลางน้ําและห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้
ยางพาราของไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรทางด้านวิจ ัย 

ออกแบบและช่างเทคนิคในอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ยางและ
ไมย้างพารา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาฐานข้อมูล

อุตสาหกรรมผลติภณัฑย์างและไมย้างพารา โดยการสํารวจ 
รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และทศิทางเทคโนโลย ีตลอดจน
มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ยางและไม้
ยางพารา 
o การจัดตั ้งสถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้

ยางพาราอยู่ในรูปแบบองค์กรอสิระภายใต้อุตสาหกรรมพฒันา
มูลนิธเิพื่อทําหน้าที่ขบัเคลื่อนการพฒันาผลติภณัฑ์ยางและไม้
ยางพารา ดาํเนินการส่งเสรมิและพฒันาอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์
ยางของประเทศไทยให้เตบิโตอย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถ
แขง่ขนัไดใ้นระดบัโลก โดยจะเป็นหน่วยงานหลกัในการวจิยัและ
พฒันา ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลย ีและสร้างนวตักรรมใน
การส่งเสรมิและสนบัสนุนการสรา้งมลูค่าเพิม่ผลติภณัฑย์างอย่าง
เป็นระบบและมคีวามหลากหลายต่อเนื่อง 

o ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารามีการ

พฒันาอย่างครบวงจรเป็นศูนย์กลางของการวจิยั พฒันา 
และการทดสอบผลิตภณัฑ์ยางและไม้ยางพารา พัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับต่อความต้องการของอุตสาหกรรม
ผลติภณัฑย์างและไมย้างพาราทัง้ระบบ 
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 เพิ่มปริมาณการใช้วตัถุดิบยางธรรมชาติ นํามาทํา
ผลติภณัฑท์ีห่ลากหลายและสรา้งมลูค่าเพิม่ 
 สร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัผลติภณัฑ์จากไม้ยางพาราและ

พฒันาอุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร ์
 เพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราทํา

รายได้ให้ประเทศเพิ่มขึ้น  (สํานักงานเลขาธิการ
นายกรฐัมนตร,ี 2554) 

 แผนแม่บทอตุสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 
ได้ระบุว่าอุตสาหกรรมยางเป็นอุตสาหกรรมที่มมีูลค่าการ

ส่งออกสงูและเป็นอุตสาหกรรมทีม่วีตัถุดบิในประเทศเป็นจํานวนมาก 
แต่มจีาํนวนสถานประกอบการและการจา้งงานตํ่า อยา่งไรกต็าม พืน้ที่
เพาะปลูกยางพาราในประเทศไทยมีพื้นที่มากขึน้เรื่อย ๆ และการ
ส่งออกของไทยมักเป็นการส่งออกน้ํายางดิบหรือยางแผ่น หาก
สามารถเพิม่มลูค่าเป็นผลติภณัฑ์ยางชนิดต่าง ๆ ได้จะสร้างมูลค่าให้
ประเทศไทยได้เป็นจํานวนมาก และระดับความน่าสนใจของ
อุตสาหกรรมยางในระดบัโลกอยูใ่นระดบัสงู ถอืไดว้า่เป็นอุตสาหกรรม
ใหม่ทีโ่อกาสในอนาคตโดยแผนแม่บท ฯ ดงักล่าวไดร้ะบุศกัยภาพของ
อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์างไวด้งันี้ 

 
ตารางท่ี 54 ศกัยภาพของอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์างไทยในปจัจุบนัและเป้าหมายในอนาคต 
 

ต าแหน่ง 
 

อตุสาหกรรม 

บทบาทปัจจบุนั
ของ 

อตุสาหกรรมไทย 

บทบาทของ
อตุสาหกรรม 
ไทยในอนาคต 

ต าแหน่งของอตุสาหกรรมไทย
ในระดบัโลก 

ยางและ 
ผลติภณัฑย์าง 

ผูผ้ลติและส่งออก
วตัถุดบิ 

เจา้ของตราสนิคา้
ยางระดบัโลกและ

แหล่งผลติ 

เจา้ของสนิคา้ตราสนิคา้ยางทีม่ี
ศกัยภาพและมคีวามสามารถ 

กาํหนดทศิทางราคายาง รวมกบั
ประเทศผูผ้ลติและเป็นผูนํ้าในการ

พฒันาในอุตสาหกรรมยางใน
ภมูภิาค 

ทีม่า: กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554 
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โดยในแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ.2555-
2574 ดงักล่าวยงัระบุถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภณัฑ์ยางไว้ดงันี้ แนวทางการพฒันาช่วงแรกนัน้ต้องชกัชวน
ผู้ประกอบการให้เข้าสู่ อุตสาหกรรมนี้ เพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการแปรรูปยางเป็นผลิตภณัฑ์ยาง เพราะในปจัจุบัน
ประเทศไทยจะมกีารส่งออกยางค่อนขา้งมาก แต่เป็นการส่งออกในรูป
ของน้ํายางซึ่งมีมูลค่าเพิ่มในตวัสินค้าค่อนข้างน้อย ซึ่งจําเป็นต้อง
อาศยัการสนับสนุนการวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยางแปรรูป และ
นําไปสู่การสร้างตราสินค้าของไทย ซึ่งจะเป็นการเพิม่บทบาทและ
ความสาํคญัในอุตสาหกรรมยางในระดบัโลกมากขึน้ ทาํให้มอีํานาจใน
การต่อรองและกําหนดทิศทางราคายาง ตลอดจนการควบคุมกลไก
การผลติยางในอนาคตได้ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554) โดยมกีาร
สรุปประเดน็ปญัหาสาํคญัเพื่อการพฒันาอุตสาหกรรมนําร่องไวด้งันี้ 
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ตารางท่ี 55 สรุปประเดน็ปญัหาสาํคญัในการพฒันาอุตสาหกรรมนําร่อง2 

     ประเดน็ 
 
 
 
 
 
 
 

 อุตสาหกรรม 

ยกระดบัเครอืขา่ยฐานผลติบรกิาร 
และการตลาดโดยใชศ้กัยภาพ
ของประเทศต่าง ๆ เพื่อสรา้ง

โอกาสในตลาดโลก 

ยกระดบัศกัยภาพผูป้ระกอบการและพฒันาไปสู่คลสั
เตอรอุ์ตสาหกรรมเพื่อสรา้งใหเ้กดิความเขม้แขง็ทีย่ ัง่ยนื 

ยกระดบัโครงสรา้งสนบัสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการ 
บรหิารจดัการอุตสาหกรรมอยา่งบรูณาการ 

เตรยีมความ
พรอ้มสู ่

การเปิดเสร ี

สรา้งโอกาสใน
การขยายสู่
ตลาดใหม่ 

สรา้งโอกาส
จากกรอบ

ความร่วมมอื 

สรา้งความ
เขม้แขง็ของ

ผูป้ระกอบการ 

ยกระดบั
ศกัยภาพของ
ผูป้ระกอบการ 

สรา้งความ
ยัง่ยนืของ 

ผูป้ระกอบการ 

สรา้งความ
เขม้แขง็คลสั

เตอร์ 

ยกระดบั สรา้ง
ความ 

ยัง่ยนืคลสั
เตอร์ 

บงัคบัใช้
มาตรฐาน 

การผลติดา้น
ต่าง ๆ 

สนบัสนุนการ
เขา้ถงึ 

แหล่งเงนิทุน 

ยกระดบั
ศกัยภาพ 
บุคลากร 

พฒันา
กฎระเบยีบ 

และขอ้บงัคบั 

บรหิารจดัการ 
อุตสาหกรรม 

ยาง และ 
ผลติภณัฑ์

ยาง 

  M  H  H  L  M L H 

ทีม่า: กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554 

                                                             
2 H = มคีวามสําคญัตอ่อุตสาหกรรมมาก M = มคีวามสําคญัตอ่อตุสาหกรรมปานกลาง L = มคีวามสําคญัต่ออุตสาหกรรมน้อย 
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3.1.3.3.5.3 หน่วยงานภาครฐัท่ีสนับสนุนยางพาราในห่วงโซ่
มลูค่า 

 คณะกรรมการท่ีปรึกษาของอาเซียนด้านมาตรฐานและ
คณุภาพคณะท างานด้านผลิตภณัฑ์ยาง (ACCSQ - RBPWG) 

ซึ่งมีบทบาทสําคญัในการกําหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์
ยางในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ซึง่มหีน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

o การกําหนดนโยบายอาเซยีนด้านมาตรฐานยางและ
ผลติภณัฑ ์

o การใชห้อ้งปฏบิตักิารทดสอบทีไ่ดร้บัการรบัรอง 
o การยอมรบัผลรายงานการทดสอบและสอบเทยีบ 
o การปรบัประสานมาตรฐานและกฎระเบยีบทางเทคนิค 
o ความตกลงยอมรับร่ วม (Mutual Recognition 

Arrangements) 
โดยประเทศอินโดนีเซียเป็นผู้รบัผิดชอบหลกัด้านการ

กําหนดนโยบายอาเซียนด้านมาตรฐานยางและผลติภณัฑ์ ประเทศ
มาเลเซียเป็นผู้ร ับผิดชอบหลักในความรับผิดชอบด้านการใช้
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบที่ได้รบัการรบัรองและการยอมรบัผลรายงาน
การทดสอบและสอบเทียบของผลิตภณัฑ์ยางในอาเซียน ประเทศ
ฟิลปิปินส์เป็นผู้รบัผดิชอบหลกัด้านการปรบัประสานมาตรฐานและ
กฎระเบยีบทางเทคนิค และประเทศสงิคโปรเ์ป็นผูร้บัผดิชอบหลกัดา้น
ความตกลงยอมรบัร่วม (Mutual Recognition Arrangements) ดงันัน้
จะเหน็ไดว้า่ในอนาคตประเทศไทยอาจมคีวามเสยีเปรยีบในด้านการ
ทดสอบและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยางจึงมีความจําเป็นในการ
ประสานงานกบัประเทศมาเลเซยีซึ่งเป็นประเทศผู้รบัผดิชอบหลกัใน
การทดสอบผลติภณัฑย์างเพื่อใหม้กีารถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐาน
ผลติภณัฑย์างใหก้บัผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในประเทศไทย 
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 บริษัทร่วมทุนยาง 3 ประเทศ (International Rubber 
Consortium Limited: IRCo) 

เป็นบริษัทร่วมระหว่างประเทศไทย มาเลเซีย และ
อนิโดนีเซยีทีจ่ดัตัง้ขึน้มาเพื่อบรหิารผลผลติของยางพาราเพื่อสร้างให้
เกดิเสถยีรภาพของราคายางพาราธรรมชาต ิและเพื่อใหเ้กดิสมดุลของ
อุปทานและอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ (International 
Rubber Consortium Limited (IRCo), 2011) 

 ส านักมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) กระทรวง
อตุสาหกรรม 

เป็นองค์กรหลักที่ร ับผิดชอบด้านมาตรฐานสินค้า
อุตสาหกรรมโดยมกีจิกรรมดงันี้ กจิกรรมดา้นมาตรฐานของ สมอ.ดงันี้ 

o การกาํหนดมาตรฐาน 
o การรบัรองคุณภาพผลติภณัฑ ์ 
o การรบัรองคุณภาพผลติภณัฑช์ุมชน (มผช.) 
o การรบัรองระบบงาน 
o การบรกิารขอ้สนเทศมาตรฐาน 
o การปฏบิตัติามพนัธกรณีความตกลงภายใต้องค์การ

การคา้โลก 
o งานดา้นการมาตรฐานระหวา่งประเทศและภมูภิาค 
o การส่งเสรมิมาตรฐานและพฒันาดา้นการมาตรฐาน 
o การพฒันาบุคลากร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการมาตรฐานระหว่าง

ประเทศและภูมิภาคซึ่งทาง สมอ. เป็นหน่วยงานหลักในการ
ประสานงานดา้นมาตรฐานผลติภณัฑ์ยางกบัคณะกรรมการที่ปรกึษา
ของอาเซยีนด้านมาตรฐานและคุณภาพ คณะทํางานด้านผลติภณัฑ์
ยาง (ACCSQ-RBPWG) 

 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ( เอ็มเทค ) 
ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

มกีารศกึษาวจิยัเพื่อพฒันาแก้ไขปญัหาหรอืสร้างโอกาส
ใหม่ใหอุ้ตสาหกรรมยางไทยโดยแบ่งการวจิยัออกเป็น 4 กลุ่มไดแ้ก่ 

o การปรบัปรุงพนัธุย์างพาราทนแล้งโดยใช้เทคโนโลยดีี
เอน็เอเครื่องหมาย 
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o นวตักรรมเทคโนโลยกีารผลติยางธรรมชาต ิเพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพ ลดการใชพ้ลงังาน และลดมลพษิ ได้แก่ 
นว ัตกรรมเครื่ องจักรผลิตยางแท่ ง  นวัตกรรม
เทคโนโลยกีารผลติยางแท่ง นวตักรรมเทคโนโลยกีาร
รกัษาสภาพน้ํายางใหม่ และนวตักรรมเตาให้ความ
รอ้นโรงรมควนัยางแผ่น 

o การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งข ันของ
อุตสาหกรรมยางล้อรถไทย โดยการปรับปรุ ง
ปร ะ สิท ธิภ า พ ข อ ง เ ค รื่ อ ง จัก ร ผ ลิต  ก า ร เ พิ่ ม
ความสามารถในการทดสอบคุณภาพยางล้อใน
ประเทศใหค้รอบคลุมมาตรฐานสากล และการวจิยัและ
พฒันาคุณภาพยางลอ้รถทีผ่ลติโดยผูป้ระกอบการไทย 

o การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งข ันของ
อุตสาหกรรมผลติผลติภณัฑ์จากน้ํายางไทย โดยการ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพของเครื่องจกัรและอุปกรณ์การ
ผลติในอุตสาหกรรมถุงมอืยาง นวตักรรมเทคโนโลยี
การว ัลคาไนซ์ น้ํายางโดยใช้ลําอิเล็กตรอน และ
นวตักรรมผลิตภัณฑ์จาก น้ํายางที่ปลอดภยัต่อการ
นําไปใช้งาน (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาต,ิ 2554) 

ซึ่งการวจิยัของศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาต ิ
(เอม็เทค) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มที ่3 และ 4 สามารถเป็นการเพิม่
มลูค่าใหก้บัอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์างของประเทศไทย และเป็นการ
สร้างโอกาสในการแข่งขนัให้กบัผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (SMEs) ได ้

 ศนูยวิ์จยัและพฒันาอตุสาหกรรมยางไทย (Research and 
Development Center for Thai Rubber Industry–RDCTRI) 

จดัตัง้ขึ้นโดยความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัมหิดล 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยาง) 
สมาคมผูผ้ลติถุงมอืยางไทย สมาคมยางพาราไทย และสมาคมผู้ผลติ
น้ํายางขน้ไทยโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 
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o ช่ วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งข ันของ
อุตสาหกรรมยางไทยโดยให้การสนับสนุนทางด้าน
ความรู ้เทคโนโลยแีละการพฒันาบุคลากร  

o เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพการผลิตและยกระดบัคุณภาพ
ผลติภณัฑ ์ 

o การผลิตนวตักรรมเทคโนโลยียางโดยการวจิ ัยและ
พฒันาโดยการใหบ้รกิารดงัต่อไปนี้ 
 วจิยัและพฒันา  
 บรกิารเทคนิค  
 การศกึษาและฝึกอบรม  
 บรกิารขอ้มูล (ศูนยว์จิยัและพฒันาอุตสาหกรรม

ยางไทย, 2007) 
 หน่วย วิจ ัยยางและเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิดล (CRRT) 
เป็นหน่วยวิจยัเพื่อความเป็นเลิศในด้านการวิจยัและ

พฒันายางธรรมชาตขิองคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิลตัง้ขึน้
โดยมวีตัถุประสงค ์คอื 

o ช่วยพัฒนายางธรรมชาติยุคใหม่และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวขอ้ง ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถคงสถานะความ
เป็นผูนํ้าของโลกในดา้นการผลติยางธรรมชาต ิ

o เพื่ อผลิตองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยใีหม่ และนําไปบรูณาการกบังานทางวศิวกรรมเพื่อ
ผลิตผลงานที่มผีลกระทบสูงและตรงตามความต้องการของ
อุตสาหกรรมยางไทย 

o เพื่อเป็นศูนย์วิจยัด้านยางธรรมชาติที่เป็นที่รู้จ ักใน
ระดบัสากล 

โดยในปจัจุบันหน่วยวิจ ัยยางและเทคโนโลยี คณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล (CRRT) มกีารวจิยัผลติองค์ความรู้
ใหม่หรอืพฒันาองค์ความรู้เดมิทางด้านยางธรรมชาต ิซึ่งจะนําไปสู่
นวตักรรมในการผลติยาง สมบตัขิองยาง ยางเกรดทีใ่ชใ้นเชงิพาณิชย ์
และผลติภณัฑย์างทีผ่ลติจากยางธรรมชาตดิงันี้ 

 โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะส ม บัติ ข อง ย า ง ธ ร ร ม ช า ต ิ
(Structures and Properties of Natural Rubber)  
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 เทคโนโลยีใหม่เพื่อการดัดแปรยางธรรมชาต ิ
(Novel Technologies for Modifications of 
Natural Rubber)  

 การคอมพาวด์ กระบวนการผลติ โครงสร้าง และ
ส ม บัติ ข อ ง ย า ง ธ ร ร ม ช า ติ  ( Compounding, 
Processing, Structures and Properties of 
Natural Rubber)  

 ยางผสมและยางคอมโพสทิ (Rubber Blends and 
Composites)  

 นาโนเทคโนโลยยีาง (Rubber Nanotechnology)  
 วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมของพื้นผิวยาง

ธรรมชาต ิ(Science and Engineering of Natural 
Rubber Surface (หน่วยวจิยัยางและเทคโนโลย ี
(CRRT) คณะวทิยาศาสตร์มหาวทิยาลยัมหดิล , 
2552) 

 สถาบนัวิจยัยาง กรมวิชาการเกษตร (Rubber Research 
Institute of Thailand-RRIT) 

มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการคน้ควา้วจิยัและพฒันาด้านการ
ผลติ ด้านเศรษฐกจิ และการตลาดด้านอุตสาหกรรมแปรรูปยางและ
ผลติภณัฑย์าง การถ่ายทอดเทคโนโลยทีีเ่ป็นผลงานวจิยัให้สํานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง และการส่งเสรมิการเกษตรนําไป
เผยแพร่สู่เกษตรกร มหีอ้งปฏบิตักิารวเิคราะห์และทดสอบผลติภณัฑ์
ยาง รวมถึงพรบ. ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ได้ให้อํานาจสถาบนัวจิยั
ยางในการกาํกบัดแูลการนําเขา้และส่งออกตน้ยาง การทํายาง การค้า
ยาง การบรรจุหบีห่อเพื่อการส่งออก มาตรฐานยาง และประสานความ
ร่วมมือด้านยางกับองค์กรระหว่างประเทศ (สถาบนัวจิ ัยยางกรม
วชิาการเกษตร , 2553) 

 
3.1.3.4 ผลกระทบของ AEC ต่ออตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยาง 

ยางพาราจดัเป็นสินค้าที่ประเทศไทยมศีกัยภาพและมคีวามได้เปรียบด้านการ
แขง่ขนัและอาจจะไดร้บัประโยชน์จากการลด/ยกเลกิภาษขีองอาเซยีน (สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 2553) โดยสามารถแบ่งผลกระทบไดด้งันี้ 
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3.1.3.4.1 การเคล่ือนย้ายสินค้าท่ีเสรี 
ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์การเคลื่ อนย้ายสินค้าที่ เสร ี

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีการดําเนินการที่อาจส่งผลกระทบถึง
อุตสาหกรรมยางพาราดงันี้ 

 การยกเลิกภาษีศลุกากร 
การยกเลกิภาษีศุลกากรในกลุ่มผลิตภณัฑ์ยางเป็นร้อยละ 0 

ภายใตข้อ้ตกลงตามกรอบความร่วมมอื AFTA (ASEAN Free Trade 
Area) โดยมีข้อกําหนดการยกเลิกภาษีศุลกากรในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียนเดิม ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สงิคโปร์ และบรูไน กําหนดให้เร่งลดภาษีสินค้าให้เหลือ 
ร้อยละ 0 ภายในปี 2553 และในกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซียนใหม่ 
ประกอบดว้ย กมัพชูา ลาว พม่า และเวยีดนาม (หรอืประเทศในกลุ่ม 
CLMV) กาํหนดใหเ้ร่งลดภาษสีนิคา้ให้เหลอืร้อยละ 0 ภายในปี 2558 
จะสามารถส่งผลกระทบทางบวกแก่ผลติภณัฑย์างจากประเทศไทยให้
มีความได้เปรียบในการส่งออกไปยงัประเทศอาเซียน เนื่องจาก
ประเทศไทยจดัเป็นประเทศที่มดีชันีความได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ
สนิคา้ส่งออกของกลุ่มผลติภณัฑ์ยางในระดบัที่สูงมาก โดยมคี่าเฉลี่ย
ดชันีความไดเ้ปรยีบโดยการเปรยีบเทยีบสนิค้าส่งออกของผลติภณัฑ์
ยางถึง 5.47 ซึ่งถือเป็นดชันีความได้เปรียบในระดบัที่สูงที่สุดใน 15 
กลุ่มอุตสาหกรรมทีม่กีารศกึษา 

 
ตารางท่ี 56 ดชันีความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบสนิคา้ส่งออกของอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์างของ      
                ประเทศไทย 
 
 

กลุ่มอตุสาหกรรม 
RCA ค่าเฉล่ีย 

RCA 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

อตุสาหกรรมท่ีใช้ทรพัยากรธรรมชาติ                     
 1 ผลติภณัฑย์าง 3.98 4.52 5.40 5.46 5.41 6.27 5.79 6.17 5.45 6.23 5.47 

ทีม่า : Global Trade Atlas, กรมสง่เสรมิการสง่ออก, 2554 
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อยา่งไรกต็ามในการยกเลกิภาษีศุลกากรอาจมผีลกระทบต่อ
ผลติภณัฑย์างจากการแขง่ขนัจากบางกลุ่มผลติภณัฑ์ เช่น ถุงมอืยาง
จากประเทศมาเลเซยี เป็นตน้ 

 การยกเลิกอปุสรรคทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี (เอน็ทีบี) 
การยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี โดยรวมถือเป็น

ผลกระทบเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง เนื่ องจาก
ผู้ประกอบการส่งออกสามารถตรวจสอบอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่
ภาษ ี(เอน็ทบี)ี ในประเทศอาเซยีนกบัพธิสีารว่าด้วยกระบวนการแจ้ง
และการจัดตัง้กลไกการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่ง
สามารถส่งเสริมความโปร่งใสของมาตรการที่มิใช่ภาษี และความ
สะดวกของผู้ประกอบการ อย่างไรกต็ามยงัเป็นปญัหาสําคญัสําหรบั
อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ยางในอาเซยีนอนัสบืเนื่องจากอุปสรรคทาง
การค้าที่มใิช่ภาษี (เอน็ทบี)ี มสีาเหตุมาจากอุปสรรคด้านมาตรฐาน
สนิค้าที่ถูกนํามาใช้ในการกีดกนัสนิค้ามากขึน้จากประเทศสมาชิก
อาเซยีน 

 กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า (อารโ์อโอ) 
มกีารปรบัปรุงและส่งเสรมิการพฒันากฎว่าด้วยแหล่งกําเนิด

สินค้าเพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตใน
ภมูภิาครวมทัง้ดาํเนินงานปรบัปรุงในส่วนที่จําเป็น เช่น การใช้ระบบ
ประเมนิอากรล่วงหน้าและการปรบัปรุงกฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสนิค้า
ผ่านกระบวนการพฒันาการจดัทาํพธิกีารในการออกหนังสอืรบัรองให้
เรยีบง่ายสาํหรบักฎวา่ดว้ยแหล่งกาํเนิดสนิค้าภายใต้ CEPT โดยให้มี
การพฒันาอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้นําระบบอํานวยความสะดวกมาใช ้
รวมถึงการปรับประสานและจัดระบบพิธีการภายในประเทศใน
ขอบเขตที่สามารถดําเนินการได้โดยผู้ประกอบการจะต้องมหีนังสือ
รบัรองแหล่งกําเนิดสนิค้าไปแสดงต่อศุลกากรของประเทศอาเซยีนผู้
นําเขา้เพื่อขอรบัสทิธพิเิศษทางภาษ ี 

หากผลติภณัฑย์างทีม่สี่วนประกอบจากประเทศนอกอาเซยีน 
จะต้องแสดงว่ามวีตัถุดบิมากกว่าร้อยละ 40 ผลิตในอาเซียน ทําให้
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) จาํเป็นตอ้ง
พฒันาทกัษะความรู้ความเข้าใจในการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษี
ภายใต ้Form D 
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 มาตรฐานและความสอดคล้อง โดยการช้ีชดัและจดัท ามาตรฐาน
และเกณฑ์ทางเทคนิคให้เป็นหน่ึงเดียวกนัส าหรบัสาขาต่าง ๆ 

การจดัทาํมาตรฐานและเกณฑท์างเทคนิคใหเ้ป็นหนึ่งเดยีวกนั  
รวมถึงข้อตกลงร่วมกันในการยอมรับ (Mutual Recognition 
Agreement‟MRAs) และสนับสนุนการอํานวยความสะดวกในด้าน
ห้องปฏิบตัิการทดสอบ ซึ่งประเทศไทยมีห้องปฏิบตัิการวิจยัและ
ทดสอบยางล้อศูนยว์จิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยางไทย (RDCTRI) 
และห้องทดสอบของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร เพื่อรองรบัการรบัรอง
มาตรฐานผลติภณัฑ ์

โดยสามารถสรุปผลกระทบของ AEC ต่อ SMEs ไทยใน
อุตสาหกรรมผลติภณัฑย์างไดด้งันี้ 
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ตารางท่ี 57 ผลกระทบของ AEC ต่อ SMEs ไทยในอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์างและหุน้ส่วนทางกลยทุธแ์ยกตามห่วงโซม่ลูค่า 
 

 ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ 
อตุสาหกรรม 

ต้นน ้า 
- ผู้ประกอบการจะได้รบัประโยชน์จากสภาวะอุปสงค์ของตลาดที่

ใหญ่ขึน้ 
- ผูป้ระกอบการจะตอ้งเผชญิกบัการแข่งขนัจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

อาเซยีนทีส่ามารถผลติไดใ้นราคาตน้ทุนทีต่ํ่ากวา่ 
- ผูป้ระกอบการจะตอ้งประกอบกนัภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานในภาค

การผลิตต้นน้ํา โดยเฉพาะภาคการเกษตร ประมง  เนื่ องจากการ
รวมกลุ่ม AEC จะทําให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีโอกาสทางด้าน
การคา้และการลงทุนมากขึน้ ส่งผลใหแ้รงงานกลบัไปทาํงานในประเทศ
ของตนเอง 

อตุสาหกรรม 
กลางน ้า 

- ผู้ประกอบการจะได้รบัประโยชน์จากสภาวะอุปสงค์ของตลาดที่
ใหญ่ขึน้ในอาเซยีน อาเซยีน + 3 และอาเซยีน + 6 

- ผู้ประกอบการสามารถแสวงหาวตัถุดิบจากแหล่งใหม่ ๆ จาก
ปร ะ เ ทศ ใ นก ลุ่ ม อา เ ซีย น  เพื่ อ ทด แท นก า รข าด แค ล น
ภายในประเทศ 

- ผู้ประกอบการสามารถขยายฐานการลงทุน/ฐานการผลิตไปยงั
ประเทศทีม่คีวามพรอ้มดา้นวตัถุดบิ แรงงาน และการขนส่ง 

- การเคลื่อนยา้ยเงนิทุนอยา่งเสรจีะทาํใหผู้ป้ระกอบการทีข่าดความ
เขม้แขง็ดา้นเงนิทนุจะถูกครอบงาํจากนกัลงทุนต่างชาต ิทาํใหต้อ้งเป็น
ผูร้บัขา้งผลติมากกวา่เป็นเจา้ของกจิการ 

- ผูป้ระกอบการจะประสบปญัหาการขาดแคลนแรงงาน 
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 ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ 
อตุสาหกรรม 
ปลายน ้า 

- ผู้ประกอบการจะได้ร ับประโยชน์จากสภาวะอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากความสะดวกในเดนิทางตดิต่อกนัและกนัในกลุ่มประเทศ
อาเซยีน ทาํใหเ้กดิความต้องการในการบรโิภคมากขึน้ทัง้การซื้อ
โดยตรงและผ่านบรกิารรา้นอาหาร โรงแรม ทีพ่กัต่าง ๆ 

- ผู้ประกอบการจะมีโอกาสขยายการลงทุนไปยงัประเทศต่าง ๆ 
เนื่องจากการเปิดเสรกีารลงทุนไดม้ากขึน้ 

- การเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีจะทําให้ผู้ประกอบการที่ขาดความ
เขม้แขง็ดา้นเงนิทุนจะถูกครอบงาํจากนกัลงทุนต่างชาต ิทาํให้ต้องเป็น
ผูร้บัขา้งผลติมากกวา่เป็นเจา้ของกจิการ 

ข้อเสนอแนะกลุ่มอตุสาหกรรมเครื่องจกัรกล 
- ผูป้ระกอบการควรพฒันาความหลากหลายของผลผลติดว้ยการคน้ควา้วจิยัผลติภณัฑ์อาหาร ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยมุ่งเน้นการผลติสนิค้าที่มี

มลูค่าสงูขึน้และมคีวามแตกต่าง เพื่อใหข้ายไดร้าคาสงูขึน้ในตลาดทีม่คีู่แขง่น้อยราย เช่น สนิคา้เกษตรปลอดภยัจากสารพษิหรอืเพาะเลี้ยงสตัวน้ํ์าที่มรีาคาสูง 
เป็นตน้  

- ผูป้ระกอบการควรพฒันาเทคโนโลยเีครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการผลติอาหาร เพื่อทดแทนแรงงานคนทีข่าดแคลน 
- ผูป้ระกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารควรศกึษาลกัษณะตลาดและความตอ้งการของตลาด เพื่อนําไปผลติสนิคา้ใหต้อบสนองความตอ้งการไดม้ากขึน้  
- ผูป้ระกอบการควรใหค้วามสาํคญักบัการเพิม่มลูค่าของผลติภณัฑอ์าหาร เพื่อขายใหไ้ดร้าคาสงูขึน้ ชดเชยกบัภาวะตน้ทุนภายในประเทศทีส่งูขึน้ 
- ผูป้ระกอบการควรสรา้งตราสนิคา้ของสนิคา้อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยใหเ้ป็นทีเ่ชื่อถอืในดา้นสนิคา้มคีุณภาพและความปลอดภยั 
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3.1.3.5 การวิเคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค (SWOT Analysis) 
การวเิคราะห์ SWOT ในอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยาง โดยการรวบรวมข้อมูล 

ทุตยิภมู ิและการวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภมู ิทาํใหส้ามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 
ตารางท่ี 58 การวเิคราะห ์SWOT Analysis ของอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์าง 
 

Strengths Weakness 
1. ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออก

ยางพารารายใหญ่ของโลกมานานจนมีชื่อเสียง
ยอมรบั ส่งผลใหส้ามารถหาตลาดส่งออกไดง้่าย 

2. ประเทศไทยมีศกัยภาพสูงในการปลูก การผลิต 
และแปรรปูยางพารา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ยางแปร
รูปรมควนัที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิต และส่งออก
รายใหญ่ทีสุ่ดของโลกมานานกวา่ 20 ปี 

3. ประเทศไทยมีศกัยภาพครอบคลุมทุกระดบัใน
ห่วงโซ่มูลค่าเนื่องจากมศีกัยภาพทัง้ในระดบัต้น
น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 

4. โครงสร้างอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูปข ัน้ต้น
ของประเทศไทยมคีวามยดืหยุ่นในการผลติยาง
แปรรูปข ัน้ต้นที่ ร องรับความต้องการของ
ตลาดโลกที่ห ันมาใช้ยางแท่งแทนที่ยางแผ่น
รมควนั 

5. บรษิทัผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ของโลกหลาย
รายตดัสินใจตัง้ฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย 
โดยโรงงานยางรถยนต์มีมูลค่าการลงทุนใน
โรงงานสงูทาํใหใ้นระยะสัน้ถงึระยะกลางยากที่จะ
ยา้ยฐานการผลติไปยงัประเทศอื่น 

1. มีการพึ่งพาตลาดต่างประเทศสูง เนื่ องจาก
ผลผลติยางพารากว่าร้อยละ 90 ต้องพึ่งพาการ
ส่งออก 

2. ต้นทุนการขนส่งของอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยางยังมีต้นทุนสูงเนื่ องจากระบบ 
โลจสิตกิสจ์ากพืน้ทีป่ลกูไปยงัโรงงานแปรรปู และ
เพื่อการส่งออกยงัมตีน้ทุนสงู โดยเฉพาะอย่างยิง่
การส่งออกยงัต้องใช้ระบบรถไฟผ่านด่านปาดงั 
เบซาร์เพื่อส่งออกไปยงัท่าเรือปีนังของประเทศ
มาเลเซยี 

3. เ ค รื่ อ ง จั ก ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ผ ลิ ต ข อ ง ไ ท ย มี
ประสิทธิภาพการผลิตตํ่ ากว่าประเทศคู่แข่ง
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศมาเลเซยี 

4. ขาดการสรา้งมาตรฐานตราสนิค้าที่เป็นที่ยอมรบั
อาทิ มาตรฐานถุงมือยางที่ผลิตจากประเทศ
มาเล เซียที่มีมาตรฐาน SMG (Standard 
Malaysian Gloves) ซึ่งเป็นที่ยอมรบัในระดบั
สากลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในตลาดหลัก  คือ 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

5. ความผันผวนของราคายางแปรรูปข ัน้ต้นใน
อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยางในภาพรวม 
ทาํใหภ้าคอุตสาหกรรมมคีวามเสีย่งในการบรหิาร
จดัการตน้ทุนวตัถุดบิ 
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Strengths Weakness 
 6. ขาดอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ยางใน

ระดบัปลายน้ําทําให้ต้องพึ่งพาการส่งออกยาง
แปรรูปข ัน้ต้นในสัดส่วนที่สูง (กว่าร้อยละ 80) 
ส่งผลต่อการขาดศกัยภาพในการเพิม่มลูค่า 

7. ประเทศไทยยงัขาดตราสนิคา้ทีเ่ป็นที่ยอมรบัของ
ผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มยางล้อ
รถยนตท์ีม่กีารใชย้างแปรรปูข ัน้ตน้สงู 

8. ผู้ประกอบการไทยที่ผลิตยางรถยนต์ย ังขาด
เทคโนโลยกีารผลิตยางรถยนต์ประเภทเรเดยีล 
(Radial) เสริมใยเหล็ก ซึ่งเป็นที่ต้องการของ
ตลาดเพิม่มากขึน้ 

9. ผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์
ยางยงัขาดเงนิทุนและเทคโนโลย ี

Opportunities Threats 
1. ทวีปเอเชียจะมีบทบาทสําคญัในการเป็นผู้นํา

ทางด้านการผลติและการกําหนดราคาของยาง
และผลิตภัณฑ์จากยางในอนาคต โดยความ
ร่วมมือของประเทศผู้ผลิตยางที่สําคัญ ได้แก่ 
ประเทศไทย มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี รวมถึง
ประเทศสิงคโปร์ในฐานะเป็นตลาดกลางของ
ยางพารา 

2. ประ เทศจีน จะ เ ป็นประ เทศผู้ ใ ช้ย าง  แล ะ
ผลติภณัฑย์างรายใหญ่ที่มบีทบาทสําคญัภายใน
ระยะเวลา 10-15 ปีขา้งหน้าจากการเตบิโตอย่าง
ต่ อ เ นื่ อ ง ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม ย า น ย น ต์
ภายในประเทศ 

1. ประเทศอนิโดนีเซยีจะกลายมาเป็นผู้ส่งออกหลกั
ยางพารา โดยเฉพาะอย่างยิง่ยางแปรรูปต้นน้ํา 
ในอนาคต เนื่ องจากมีพื้นที่ปลูกยางพารา
มากกวา่ประเทศไทย 

2. ราคายางพารามีความผนัผวนสูงเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของระดบัอุปสงค์-อุปทาน รวมถึง
การเกง็กาํไร 
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Opportunities Threats 
3. แนวโน้มการใช้ยางพาราจากธรรมชาติจะเพิ่ม

ส ัดส่วนสูงขึ้น  เนื่ องจากปริมาณการใช้ยาง
สงัเคราะห์จะลดลงเนื่องจากปิโตรเลียมซึ่งเป็น
สารตัง้ต้นในการผลิตมแีนวโน้มราคาสูงขึน้ตาม
การแปรผนัของราคาน้ํามนั 

 

แหล่งทีม่า: การวเิคราะห์จากขอ้มลูปฐมภมู ิและขอ้มลูทุตยิภมูจิากธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย, 
2553 และกระทรวงอุตสาหกรรม, 2554 

 
3.1.3.6 หุ้นส่วนทางกลยุทธ์–หลักเกณฑ์ในการก าหนดหุ้นส่วนทางกลยุทธ ์

ความส าคญับทบาท และหน้าท่ีของแต่ละหุ้นส่วน 
การกาํหนดหุน้ส่วนทางกลยทุธข์องอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ยางของประเทศไทย 

โดยผลการวเิคราะห ์SWOT Analysis พบประเดน็สาํคญัดงัต่อไปนี้ 

 
 

รปูภาพท่ี 28 หุน้ส่วนทางกลยทุธก์บัต่างประเทศของกลุม่อุตสาหกรรมยางพารา
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ตารางท่ี 59 หลกัเกณฑใ์นการกาํหนดหุน้ส่วนทางกลยทุธ ์ความสาํคญับทบาท และหน้าทีข่องแต่ละหุน้ส่วนของอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์าง 
 

แนวทางการวิเคราะห ์
SWOT Analysis 

กลยทุธจ์าก SWOT Analysis 
หลกัเกณฑ์ในการก าหนดหุ้นส่วน 

ทางกลยทุธ ์
ความส าคญั บทบาท และหน้าท่ี 

ของหุ้นส่วน 
กลยทุธจ์ุดแขง็และโอกาส 
(Strengths-Opportunities 

Strategy) 

ขยายตลาดต่างประเทศใหม่ ๆ ศกัยภาพในการส่งเสรมิการขยาย
ตลาดการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางไปยงั
ต่างประเทศ ทัง้ประเทศที่มกีารบริโภค
ผลติภณัฑย์างในปรมิาณสงู และประเทศ
ทีม่ศีกัยภาพในการบรโิภคผลติภณัฑย์าง
ในอนาคต 

1. เป็นตวัแทนจําหน่ายหรือมีเครือข่าย
ในการจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ยางใน
ปรมิาณสงู 

2. การส่งเสรมิประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์
ยางจากประเทศไทยให้เป็นที่รู้จ ัก
ยอมรบัในประเทศนัน้ ๆ 

พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 
อุตสาหกรรมผลติภณัฑย์าง 

ศักยภาพในการลดต้นทุนและ
ยกระดบัคุณภาพอุตสาหกรรมสนับสนุน
ให้ดีขึ้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผลของอุตสาหกรรมสนับสนุน
ผลติภณัฑย์าง 

1. ร่วมกบัผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์ยาง
ในการพฒันายกระดบัประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของอุตสาหกรรม 
รวมถงึการบรกิารดา้นต่าง ๆ ทีร่องรบั
การเตบิโตของอุตสาหรรมผลติภณัฑ์
ยาง 

ย ก ร ะ ดับ พัฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ น
อุตสาหกรรม 

มคีวามพร้อมในการจดัการเรียน
การสอนฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อ
พฒันาทักษะบุคลากรในอุตสาหกรรม
ผลติภณัฑย์าง 

1. มกีารดําเนินการด้านการวจิยัพฒันา
ทัก ษ ะ แ ร ง ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
อุตสาหกรรมผลติภณัฑย์าง 

2. จัดการเรียนการสอนการฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
แรงงาน 
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แนวทางการวิเคราะห ์

SWOT Analysis 
กลยทุธจ์าก SWOT Analysis 

หลกัเกณฑ์ในการก าหนดหุ้นส่วน 
ทางกลยทุธ ์

ความส าคญั บทบาท และหน้าท่ี 
ของหุ้นส่วน 

 การบรหิารจดัการอุตสาหกรรม มศีกัยภาพเชงินโยบายและบรหิาร
จดัการอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์าง 

1. มีบทบาทหน้าที่เชิงนโยบายในการ
บรหิารอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์าง 

2. มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทาง
นโยบายและการบริหา รจัดการ
อุตสาหกรรมผลติภณัฑย์าง 

3. มีอํานาจในการผลกัดนันโยบายการ
บรหิารจดัการอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์
ยางให้มีทิศทางที่ช ัดเจนเป็นหนึ่ ง
เดยีวกนั 

กลยทุธจ์ุดอ่อนและโอกาส 
(Weaknesses-

Opportunities Strategy) 

ปรบัลดภาษี อํานวยความสะดวก
ดา้นการนําเขา้วตัถุดบิ 

มศีกัยภาพทัง้ในเชงินโยบาย การ
บริหารจัดการเพื่อปรับลดภาษี และ
อาํนวยความสะดวกในการนําเขา้วตัถุดบิ
ทีจ่าํเป็นในอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์าง 

1. มบีทบาทในเชงินโยบายเพื่อพจิารณา
และอนุมัติการปรับลดภาษี อีกทัง้
อํานวยความสะดวกในการนําเข้า
ว ัต ถุดิบที่ จํา เ ป็นในอุตสาหกรรม
ผลติภณัฑย์าง 

2. มหีน้าทีใ่นการปรบัลดภาษแีละอาํนวย
ความสะดวกในการนําเข้าวตัถุดิบที่
จาํเป็นในอุตสาหกรรมยาง 
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แนวทางการวิเคราะห ์

SWOT Analysis 
กลยทุธจ์าก SWOT Analysis 

หลกัเกณฑ์ในการก าหนดหุ้นส่วน 
ทางกลยทุธ ์

ความส าคญั บทบาท และหน้าท่ี 
ของหุ้นส่วน 

 พัฒ น าก า ร เข้ า ถึ ง แ ห ล่ ง เ งิ น 
ส่งเสรมิการเขา้ถงึตลาดเงนิและตลาดทุน
อยา่งสะดวก 

มีศักยภาพในการประสาน การ
อํานวยความสะดวกในการส่งเสริมการ
เขา้ถงึแหล่งเงนิ ตลาดเงนิ และตลาดทุน
แก่ผู้ ปร ะกอบการใน อุตสาหกรรม
ผลติภณัฑย์าง 

1. มีบทบาทหน้าที่ในการประสานและ
อํานวยความสะดวกในการส่งเสริม
การเข้าถึงแหล่งเงิน ตลาดเงิน และ
ตลาดทุนใหก้บัผูป้ระกอบการวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์าง 

พฒันาเทคโนโลยผีลิตภณัฑ์ยาง
ตอบสนองความตอ้งการของตลาด 

มีศักยภาพในการคิดค้นวิจ ัย
พฒันาผลติภณัฑแ์ละเทคโนโลยกีารผลติ
ของ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางที่
ตอบสนองความตอ้งการของตลาด 

1. มีบทบาทหน้าที่ในการคิดค้น วิจ ัย 
พฒันาผลติภณัฑ์และเทคโนโลยกีาร
ผลติของอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์าง 

2. มบีทบาทในการส่งเสรมิสนับสนุนการ
คิดค้น วิจ ัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
เทคโนโลยกีารผลิตของอุตสาหกรรม
ผลติภณัฑย์าง 

3. มหีน้าทีใ่นการเผยแพร่กระจายความรู้
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคดิค้น วจิยั พฒันา
ผลิตภณัฑ์ และเทคโนโลยีการผลิต
ของอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์าง 
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แนวทางการวิเคราะห ์

SWOT Analysis 
กลยทุธจ์าก SWOT Analysis 

หลกัเกณฑ์ในการก าหนดหุ้นส่วน 
ทางกลยทุธ ์

ความส าคญั บทบาท และหน้าท่ี 
ของหุ้นส่วน 

 ส่งเสริมมาตรฐานผลิตภณัฑ์ยาง
ของประเทศไทย 

มีภารกิจ บทบาท หน้าที่ และมี
ส่วนร่วมในการกําหนดมาตรฐาน อกีทัง้
ส่งเสรมิการใช้มาตรฐานผลติภณัฑ์ยาง
ของประเทศไทย 

1. มีบทบาทและหน้าที่ในการกําหนด
มาตรฐานผลติภณัฑย์าง 

2. มีศักยภาพในการประชาสัมพันธ์
ส่ ง เ ส ริม การ ใ ช้ แ ล ะกา รยอมรับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ
ไทย 

ยกระดบักฎระเบยีบด้านคุณภาพ
ของผลติภณัฑ์ยางไทยให้เป็นที่ยอมรบั
ในเวทโีลก 

มีภารกิจ บทบาท และหน้าที่ใน
การกาํหนดกฎระเบยีบด้านคุณภาพของ
ผลติภณัฑย์างในระดบัโลก 

1. เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มหีน้าที่
กํ า หน ดม าต รฐ าน คุณ ภา พข อ ง
ผลติภณัฑย์างทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบั
นานาชาต ิ

ยกระดบัศกัยภาพในการแข่งขนั
ของผูป้ระกอบการในระดบัโลก 

มีศกัยภาพในการบริหารจดัการ
ธุรกิจ เทคโนโลย ีความพร้อมทางด้าน
การตลาด  แล ะ เ งินทุน  หรือความ
ไดเ้ปรยีบเชงิธุรกจิอื่น ๆ ทีส่ามารถนํามา
ช่วยในการส่งเสรมิผูป้ระกอบการไทยให้
สามารถยกระดบัความสามารถในการ
แขง่ขนัในระดบัโลกได ้

1. มีความได้เปรียบเชิงธุรกิจที่เป็นที่
ยอมรบัระดบัโลก 

2. มีความสัมพันธ์ในห่วงโซ่มูลค่ากับ
ผูป้ระกอบการในประเทศไทย 
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แนวทางการวิเคราะห ์
SWOT Analysis 

กลยทุธจ์าก SWOT Analysis 
หลกัเกณฑ์ในการก าหนดหุ้นส่วน 

ทางกลยทุธ ์
ความส าคญั บทบาท และหน้าท่ี 

ของหุ้นส่วน 
 ร่วมมอืกบัประเทศผู้นําผลติภณัฑ์

ยางของอาเซียนในการกําหนด และ
ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพอาเซียนให้
เป็นทีรู่จ้กัในระดบัโลก 

ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร กํ า ห น ด 
ตรวจสอบ ส่งเสริม และสร้างความ
ร่วมมอืในการยกระดบัมาตรฐานคุณภาพ
ผลติภณัฑ์ยางของอาเซยีนในเวทรีะดบั
โลก 

1. มบีทบาทหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐาน
ผลติภณัฑย์างในอาเซยีน 

2. มหีน้าที่ประสานมาตรฐานผลติภณัฑ์
ยางในระดบัประเทศสมาชกิอาเซียน
ให้ตรงกบัมาตรฐานผลติภณัฑ์ยางใน
ระดบัโลก 

3. มหีน้าทีส่่งเสรมิการควบคุมมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ยางและการปฏิบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ
สมาชกิอาเซยีน 

4. ส่งเสริมการร่วมมือและพัฒนาการ
ยอมรบัมาตรฐานร่วมกนั (MRAs) ใน
ประเทศสมาชกิอาเซยีน และในระดบั
นานาชาติรวมถึงองค์กรระหว่าง
ประเทศ เช่น ISO IEC APEC และ 
ASEM 
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แนวทางการวิเคราะห ์

SWOT Analysis 
กลยทุธจ์าก SWOT Analysis หลกัเกณฑ์ในการก าหนดหุ้นส่วนทาง

กลยทุธ ์
ความส าคญั บทบาท และหน้าท่ีของ

หุ้นส่วน 
กลยทุธจ์ุดแขง็และอุปสรรค 

(Strengths-Threats 
Strategy 

รกัษาเสถยีรภาพของราคาวตัถุดบิ
และปรมิาณของอุปทาน 

มศีกัยภาพในการรกัษาระดบัราคา
วตัถุดบิใหม้เีสถยีรภาพและรกัษาให้เกดิ
สมดุลระหว่างอุปทาน-อุปสงค์ในห่วงโซ่
มลูค่าของวตัถุดบิยาง 

1. มี บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ใ น ก า ร รั ก ษ า
เสถียรภาพราคาวตัถุดิบยางแปรรูป
ข ัน้ตน้ 

2. มีอํานาจในการบริหารจัดการเพื่อ
รกัษาให้เกิดสมดุลระหว่างอุปทาน- 
อุปสงคใ์นห่วงโซ่มูลค่าวตัถุดบิยางใน
ประเทศผูส้่งออกสาํคญัของโลก 

กลยทุธจ์ุดอ่อนและอุปสรรค 
(Weaknesses-Threats 

Strategy) 

พฒันาอุปสงคภ์ายในประเทศ มศีกัยภาพในการส่งเสรมิให้มกีาร
บริโภคการใช้ผลิตภัณฑ์ยางให้เกิด
แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร ส ร้ า ง มู ล ค่ า เ พิ่ ม
ผลติภณัฑย์างภายในประเทศ 

1. มศีกัยภาพในการรองรบัปรมิาณการ
ผลติของอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ยางที่
ผลติในประเทศไทยในระดบัสงู 

2. มีเทคโนโลยแีละความพร้อมในการ
สรา้งมลูค่าเพิม่ผลติภณัฑย์าง 

ทีม่า: การวเิคราะห์ของคณะทีป่รกึษา, พ.ศ. 2554
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2.1.3.7 กรอบและข้อเสนอเชิงยทุธศาสตรแ์ละมาตรการในการด าเนินธรุกิจ 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมิและทุตยิภูมทิ ัง้หมดตามกรอบทฤษฎี Diamond 

และ SWOT Analysis ทาํใหส้ามารถกาํหนดแนวทางและขอ้เสนอแนะเชงิกลยุทธ์ในการ
ร่วมมอืของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์
ยาง โดยมแีนวทางดงัต่อไปนี้ 

 วิสยัทศัน์  
“เพื่อเสริมสร้างให้วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างย ัง่ยืนด้วย
มาตรฐานคุณภาพ นวตักรรมและศกัยภาพในการแขง่ขนัระดบัโลก” 

 พนัธกิจ  
การบรรลุวสิยัทศัน์ที่กําหนดมาข้างต้น มคีวามจําเป็นในการกําหนด

พนัธกจิของอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยาง โดยสามารถกําหนดได้ 3 พนัธกิจ
ดงัต่อไปนี้” 

 พนัธกิจด้านมาตรฐานคณุภาพ 
เป็นการยกระดบัมาตรฐานคุณภาพของอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์

ยาง การประสานดา้นมาตรฐานคุณภาพผลติภณัฑ์ยางและการส่งเสรมิ
ใหม้กีารยอมรบัมาตรฐานคุณภาพผลติภณัฑ์ยางทัง้ในประเทศและใน
เวทโีลก 
 พนัธกิจด้านนวตักรรม  

เพื่อการยกระดับนวตักรรมของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 
โดยเฉพาะอย่างยิง่นวตักรรมด้านสินค้าและเทคโนโลยกีารผลติของ
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถ
แข่งขนัได้ทัดเทียมผู้ประกอบการในระดับโลกและสามารถสร้าง
นวตักรรมทีเ่ป็นทีย่อมรบัของตลาดเพื่อส่งเสรมิการสร้างมูลค่าเพิม่ของ
ผลติภณัฑ์ยางและการใช้วตัถุดิบยางแปรรูปต้นน้ําให้มปีระสิทธิภาพ
เพิม่มากขึน้ในประเทศ 
 พนัธกิจด้านการพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัท่ียัง่ยืน 

เพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งและประสทิธภิาพในการแข่งขนัของ
อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ยางอย่างครบวงจรครอบคลุมทัง้ห่วงโซ่มูลค่า 
โดยการพฒันาอุตสาหกรรมสนับสนุน การบรหิารจดัการอุตสาหกรรม 
ระบบเงนิทุนสนับสนุน การพฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์
ยาง และการส่งเสรมิความร่วมมอืการรวมกลุ่มเพื่อให้ผู้ประกอบการใน
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อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยางที่เป็นวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) มศีกัยภาพในการแขง่ขนัไดใ้นระดบัโลก 

 ยทุธศาสตร ์  
ยทุธศาสตรจ์าํนวน 14 ประการไดถู้กกาํหนดขึน้เพื่อใหส้ามารถบรรลุถงึ

พันธกิจที่กําหนดไว้ 3 ประการข้างต้น อันประกอบไปด้วยพันธกิจด้าน
มาตรฐานคุณภาพ พนัธกจิดา้นนวตักรรมและพนัธกจิดา้นการพฒันาศกัยภาพ
ในการแข่งขนัที่ย ัง่ยนื โดยการกําหนดยุทธศาสตร์ดงักล่าวพจิารณาภายใต้
กรอบการวเิคราะห์ตามกรอบทฤษฎี Diamond และ SWOT Analysis โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 
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ตารางท่ี 60 พนัธกจิ ยทุธศาสตร ์และการกาํหนดหุน้ส่วนทางกลยทุธ์ของอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์าง 
 

ท่ี 
ปัจจยัตามทฤษฎี 

Diamond 

ยุทธศาสตรต์ามพนัธกิจ 
หุ้นส่วนทางกลยุทธ์ 

ตวัอย่างรายช่ือหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ 

ประเทศไทย ระหว่างประเทศ 

พนัธกิจด้าน
มาตรฐาน
คณุภาพ 

พนัธกิจด้าน
นวตักรรม 

พนัธกิจด้าน
ศกัยภาพใน
การแข่งขนัท่ี

ย ัง่ยืน 

ภาครฐั ภาคเอกชน ภาครฐั ภาคเอกชน 

1 

สภาวะปจัจยัการ
ผลติ 

    

รกัษา
เสถยีรภาพ
ของราคา

วตัถุดบิและ
ปรมิาณของ

อุปทาน 

x x x x 

บรษิทัรว่มทุนยาง 3 ประเทศ 
(International Rubber Consortium 
Limited: IRCo) ตลาดสนิคา้เกษตร
ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)  
Singapore Commodity Exchange 
(SICOM) และ Tokyo Commodity 

Market (TOCOM) 

2     

ปรบัลดภาษี
อํานวยความ
สะดวกดา้น
การนําเขา้
วตัถุดบิ 

x x     

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมยางพาราไทยสํานกังาน

เศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
และกรมศลุกากร 
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ท่ี 
ปัจจยัตามทฤษฎี 

Diamond 

ยุทธศาสตรต์ามพนัธกิจ 
หุ้นส่วนทางกลยุทธ์ 

ตวัอย่างรายช่ือหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ 

ประเทศไทย ระหว่างประเทศ 

พนัธกิจด้าน
มาตรฐาน
คณุภาพ 

พนัธกิจด้าน
นวตักรรม 

พนัธกิจด้าน
ศกัยภาพใน
การแข่งขนัท่ี

ย ัง่ยืน 

ภาครฐั ภาคเอกชน ภาครฐั ภาคเอกชน 

3 สภาวะอุปสงค์     
พฒันาอุปสงค์
ภายในประเทศ 

x x     

บรษิทัประกอบรถยนต์ เชน่ บรษิทั 
โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทยนิสสนั 
มอเตอร ์(ประเทศไทย) ฮโีน่มอเตอรส์
แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) ฮอนดา้ 
ออโตโมบลิ (ประเทศไทย) เจนเนอรลั 
มอเตอรส์ (ประเทศไทย) บเีอม็ดบัเบลิ

ยู แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) 
ไทย-สวดีชิ แอสเซมบลยี์และผูค้า้สง่/

คา้ปลกีผลติภณัฑย์าง 
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ท่ี 
ปัจจยัตามทฤษฎี 

Diamond 

ยุทธศาสตรต์ามพนัธกิจ 
หุ้นส่วนทางกลยุทธ์ 

ตวัอย่างรายช่ือหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ 

ประเทศไทย ระหว่างประเทศ 

พนัธกิจด้าน
มาตรฐาน
คณุภาพ 

พนัธกิจด้าน
นวตักรรม 

พนัธกิจด้าน
ศกัยภาพใน
การแข่งขนัท่ี

ย ัง่ยืน 

ภาครฐั ภาคเอกชน ภาครฐั ภาคเอกชน 

4 
 

    
ขยายตลาด
ต่างประเทศ

ใหม ่ๆ 
x x x x 

กรมสง่เสรมิการสง่ออกตวัแทน
จําหน่าย/นําเขา้และจดัจําหน่าย

ผลติภณัฑย์างรายใหญ่ เชน่ 
American Tire Distributors Holdings 
(USA) TBC Corp. หรอื Sam's Club 
(USA)Tire Kingdom (USA) Discount 

Tire Co. Inc (USA) Les Schwab 
Tire Centers (USA) Monro Muffler 

Brake Inc. หรอื Mr. Tire (USA) 
Mavis Discount Tire (USA) China 
First Automobile Group Corp. - 
FAW (China) Dongfeng Motor 
Corp. - DMC (China) Shanghai 

Automotive Industry (Group) Corp. 
- SAIC (China) 
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ท่ี 
ปัจจยัตามทฤษฎี 

Diamond 

ยุทธศาสตรต์ามพนัธกิจ 
หุ้นส่วนทางกลยุทธ์ 

ตวัอย่างรายช่ือหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ 

ประเทศไทย ระหว่างประเทศ 

พนัธกิจด้าน
มาตรฐาน
คณุภาพ 

พนัธกิจด้าน
นวตักรรม 

พนัธกิจด้าน
ศกัยภาพใน
การแข่งขนัท่ี

ย ัง่ยืน 

ภาครฐั ภาคเอกชน ภาครฐั ภาคเอกชน 

5 

อุตสาหกรรมที่
เกีย่วเนื่องและ

สนบัสนุน 

    

พฒันา
อุตสาหกรรม

สนบัสนุน
อุตสาหกรรม
ผลติภณัฑย์าง 

x x x x 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หอการคา้แห่งประเทศไทย 

สมาพนัธ์โลจสิตกิสไ์ทย 
สสว. 

6     

พฒันาการ
เขา้ถงึแหล่ง
เงนิสง่เสรมิ
การเขา้ถงึ

ตลาดเงนิและ
ตลาดทุนอย่าง

สะดวก 

x x   x 

สสว.  
ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 (SME BANK) 

ธนาคารพาณิชย์ทัง้ในและต่างประเทศ 

 
  



รายงานการศึกษาขัน้สดุท้าย (Final Report) 
โครงการศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจไทย (High Impact Sectors) 

  3 - 225 

 

ท่ี 
ปัจจยัตามทฤษฎี 

Diamond 

ยุทธศาสตรต์ามพนัธกิจ 
หุ้นส่วนทางกลยุทธ์ 

ตวัอย่างรายช่ือหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ 

ประเทศไทย ระหว่างประเทศ 

พนัธกิจด้าน
มาตรฐาน
คณุภาพ 

พนัธกิจด้าน
นวตักรรม 

พนัธกิจด้าน
ศกัยภาพใน
การแข่งขนัท่ี

ย ัง่ยืน 
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7 

กลยุทธ์โครงสรา้ง
และการแขง่ขนั 

    

สง่เสรมิความ
รว่มมอืของ

วสิาหกจิขนาด
กลางและ
ขนาดย่อม 

(SME 
Cluster)  

x x     

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กลุ่มอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์าง)
สมาคมผูผ้ลติถุงมอืยางไทยสมาคม

ยางพาราไทยและสมาคมผูผ้ลติน้ํายาง
ขน้ไทย และสสว. 

8     

ยกระดบั
พฒันา

บคุลากรใน
อุตสาหกรรม 

x x x x 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กลุ่มอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์าง)

สมาคมผูผ้ลติถุงมอืยางไทย สมาคม
ยางพาราไทย สมาคมผูผ้ลติน้ํายางขน้

ไทย กระทรวงแรงงาน และกศน. 

9     
การบรหิาร

จดัการ
อุตสาหกรรม 

x x     

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กลุ่มอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์าง)

สมาคมผูผ้ลติถุงมอืยางไทย  
สมาคมยางพาราไทย  

สมาคมผูผ้ลติน้ํายางขน้ไทย และสสว. 
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พฒันา
เทคโนโลยี

ผลติภณัฑย์าง
ตอบสนอง

ความตอ้งการ
ของตลาด 

  x x x x 

ศนูย์วจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง
ไทยสถาบนัวจิยัยาง กรมวชิาการ

เกษตรหน่วยวจิยัยางและเทคโนโลย ี
คณะวทิยาศาสตรม์หาวทิยาลยัมหดิล
ศนูย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดแุห่งชาต ิ

(เอม็เทค) สาํนกังานพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
(สวทช.) หน่วยงานวจิยัตลาด/ความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภค 

11 นโยบายจากภาครฐั 

สง่เสรมิ
มาตรฐาน

ผลติภณัฑย์าง
ของประเทศ

ไทย 

    x       

มอก. กระทรวงอุตสาหกรรมศนูย์วจิยั
และพฒันาอุตสาหกรรมยางไทย 
หน่วยวจิยัยางและเทคโนโลย ี 

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
ศนูย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดแุห่งชาต ิ

(เอม็เทค) สาํนกังานพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ

(สวทช.) และสถาบนัพฒันาผลติภณัฑ์
ยางและไมย้างพารา 
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ยกระดบั
กฎระเบยีบ

ดา้นคุณภาพ
ของผลติภณัฑ์

ยางไทยให้
เป็นทีย่อมรบั
ในเวทโีลก 

    x x     
World Trade Organization และ

International Standard Organization 
(ISO) 
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ยกระดบั
ศกัยภาพใน
การแขง่ขนั

ของ
ผูป้ระกอบการ
ในระดบัโลก 

x x   x 

บรษิทัผลติภณัฑย์างขนาดใหญ่ 
เชน่ มชิลนิ บรดิจสโตน กู๊ดเยยีร ์ซูมิ

โตโมโยโกฮามา (ไทย) 
CONTINENTAL TIRES (USA 

Germany South Africa) UNIROYAL 
TIRES (USA) B.F.GOODRICH 

(USA) DUNLOP (USA Germany) 
SUMITOMO Rubber (Japan) 

PIRELLI (Italy USA UK) 
YOKOHAMA RUBBER (Japan) 
TOYO TIRE (Japan) GENERAL 

TIRE (USA) COOPER TIRE (USA) 
KUMHO TIRE (Korea) HANKOOK 
TIRE (Korea) OHTSU TIRE and 

RUBBER-FALKEN (Japan) 
P.T.GADJAH TUNGGAL 

(Indonesia) XUZHOU HAIPENG 
TYRES (China) และอื่น ๆ 
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รว่มมอืกบั
ประเทศผูนํ้า

ผลติภณัฑย์าง
ของอาเซยีน

ในการกาํหนด
และสง่เสรมิ
มาตรฐาน
คณุภาพ

อาเซยีนให้
เป็นทีรู่จ้กัใน
ระดบัโลก 

    x x x x 

คณะกรรมการทีป่รกึษาของอาเซยีน
ดา้นมาตรฐานและคณุภาพ

คณะทํางานดา้นผลติภณัฑย์าง 
(ACCSQ - RBPWG) 
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ตารางท่ี 61 เหตุผลในการคดัเลอืกหุน้ส่วนทางกลยทุธก์บัประเทศคู่คา้ของอุตสาหกรรมยางพารา 
 

ประเทศ เหตผุลในการคดัเลือก 
อุตสาหกรรมตน้น้ํา 

สงิคโปร ์
รกัษาเสถยีรภาพดา้นราคาวตัถุดบิ 

ญี่ปุน่ 
กมัพชูา 

มกีารนําเขา้แรงงานจากประเทศดงักล่าว ลาว 
พม่า 

อุตสาหกรรมกลางน้ํา 

สหรฐัอเมรกิา 
มกีารนําเขา้ยางแปรรปูข ัน้ตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ยางแผ่น

รมควนั ยางแท่งจากประเทศไทย  

จนี 
มกีารนําเขา้ยางแปรรปูข ัน้ตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ยางแผ่น

รมควนั ยางแท่ง ยางคอมปาวจากประเทศไทย 

ญี่ปุน่ 
มกีารนําเขา้ยางแปรรปูข ัน้ตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ยางแผ่น

รมควนั ยางแท่งจากประเทศไทย 

มาเลเซยี 
มกีารนําเขา้ยางแปรรปูข ัน้ตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ น้ํายางขน้

จากไทย 

เกาหลใีต ้
มกีารนําเขา้ยางแปรรปูข ัน้ตน้ เป็นแหล่งนวตักรรม และ

เทคโนโลยดีา้นผลติภณัฑย์าง 
อุตสาหกรรมปลายน้ํา 

สหรฐัอเมรกิา 
มกีารนําเขา้ผลติภณัฑย์างจากไทยและเป็นแหลง่นวตักรรม 

และเทคโนโลยดีา้นผลติภณัฑย์าง 
จนี มกีารนําเขา้ผลติภณัฑย์างจากไทย 

ญี่ปุน่ 
มกีารนําเขา้ผลติภณัฑย์างจากไทยและเป็นแหลง่นวตักรรม 

และเทคโนโลยดีา้นผลติภณัฑย์าง 
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ประเทศ เหตผุลในการคดัเลือก 
มาเลเซยี 

มกีารนําเขา้ผลติภณัฑย์างจากไทย 

เวยีดนาม 
ฮ่องกง 
เยอรมนี 

ออสเตรเลยี 
อนิโดนีเซยี 
เบลเยีย่ม 

 
2.1.3.8 Key Success Factor 

อุตสาหกรรมยางพาราเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมศีกัยภาพในการ
แข่งขนัสูง โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพการผลิตน้ํายางดิบ ปริมาณการส่งออกใน
ระดบัสงูในทุกระดบัของห่วงโซ่อุตสาหกรรมยางพารา โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลติภณัฑ์ยาง
แปรรูปข ัน้ต้น (อุตสาหกรรมกลางน้ํา) และผลิตภัณฑ์ยาง (อุตสาหกรรมปลายน้ํา) 
นอกจากนัน้ผลติภณัฑ์ยางยงัมีความได้เปรียบในการส่งออกโดยพจิารณาได้จากดชันี
ความไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบสนิคา้ส่งออก (RCA) ในช่วงสบิปีที่ผ่านมาซึ่งสูงถึง 5.47 
อยา่งไรกต็ามหากพจิารณาเปรยีบเทยีบปรมิาณการส่งออกและปรมิาณใช้ในประเทศของ
ยางแปรรปูข ัน้ตน้ ซึง่เป็นอุตสาหกรรมกลางน้ําของอุตสาหกรรมยาง พบว่าประเทศไทย
ยงัมสี่งออกยางแปรรปูข ัน้ตน้สงูกว่าร้อยละ 89 โดยเฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แสดงให้
เหน็วา่ประเทศไทยยงัขาดศกัยภาพในการแปรรปูผลติภณัฑ์ยาง และการสร้างมูลค่าเพิม่
ในอุตสาหกรรมปลายน้ํา ซึง่เป็นสิง่สาํคญัทีภ่าครฐัจาํเป็นตอ้งใหก้ารส่งเสรมิ 

 

 
 

รปูภาพท่ี 29 ปจัจยัแห่งความสาํเรจ็ของอุตสาหกรรมยางพาราสาํหรบั SMEs 

การยกระดบัมาตรฐาน
คุณภาพ การส่งเสรมิพฒันานวตักรรม การยกระดบัศกัยภาพในการ

แขง่ขนัทีย่ ัง่ยนื 
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2.1.3.9 Best Practice 
บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจํากดั (มหาชน) ก่อตัง้ขึน้ในปี 2530 ด้วยทุนจด

ทะเบยีน 31 ล้านบาท ในฐานะผู้ผลติและส่งออกผลติภณัฑ์ยางพาราซึ่งเป็นผลติภณัฑ์
เกษตรสําคัญอย่างหนึ่งในภาคใต้ ภายใต้การนําของคุณสมหวัง สินเจริญกุล ผู้มี
ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยางพารากว่า 40 ปี และดร.ไวยวุฒิ สินเจริญกุล เป็น
ผูบ้รหิาร 

โดยบรษิทั ฯ ไดม้กีารขยายการประกอบธุรกจิอยา่งต่อเนื่อง เพื่อรองรบักบัความ
เตบิโตของอุตสาหกรรมยางธรรมชาตทิัง้ในประเทศและต่างประเทศ บรษิทัเริม่ต้นจาก
สายการผลิตยางแผ่นรมควนั ซึ่งเป็นวตัถุดบิหลกัของอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ ใน
ปลายปี 2536 ได้เริม่ขยายสายการผลติทําการผลิตน้ํายางขน้ เพื่อรองรบัความต้องการ
ของอุตสาหกรรมถุงมอืยางทีใ่ช้ในทางการแพทย ์อุตสาหกรรมยางยดืและในปี 2540 เริม่
โครงการยางแท่ง STR เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวโน้มของอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ ที่
ผู้ใช้นิยมหันไปใช้ยางแท่งมากขึ้นเรื่อย ๆ กลุ่มบริษัทมีกําลงัการผลิตรวมประมาณ 
590,000 ตนัต่อปี แบ่งเป็นยางแผ่นรมควนั 198,000 ตนั ยางแท่ง STR 218,000 ตนั 
และ น้ํายางข้น 174,000 ตัน ในขณะเดียวกันเพื่อมุ่งสู่ผู้ผลิตชัน้นํารายหนึ่ งของ
อุตสาหกรรมยาง บรษิัทได้ขยายธุรกิจเขา้สู่อุตสาหกรรมสําเร็จรูป เพื่อเพิม่มูลค่าของ
ผลติภณัฑย์าง โดยไดเ้ขา้ร่วมกบัผูร้่วมทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศจดัตัง้บรษิทัขึน้ 
เพื่อเสรมิใหก้ารผลติในแต่ละบรษิทัมสี่วนสานประโยชน์ส่งเสรมิซึ่งกนัและกนั ทัง้ในด้าน
ของวตัถุดบิ การถ่ายทอดเทคโนโลย ีความรู้ในการผลติ (Know-How) และการบรกิาร 
เพื่อมุ่งสู่ผูผ้ลติอุตสาหกรรมยางครบวงจร และในท้ายที่สุดในฐานะผู้ผลติและส่งออกราย
ใหญ่รายหนึ่งของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการแข่งขนัระหว่าง
ประ เทศ เ ป็นยุทธศาสตร์ที่บริษัท ให้ความสําคัญ  การจัดตั ้งบริษัทค้าสากล 
(Trading/Distribution Unit) ในภูมภิาคที่สําคญัเพื่อเป็นการเสรมิงานในส่วนการตลาด
สามารถขยายช่องทางการตลาดเข้าสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ ๆ ได้มากขึ้น และ
เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ของบรษิทัคนไทยให้ตลาดโลกอกีด้วย ผลจากการขยายกําลงัการ
ผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายช่องทางการตลาด ทําให้กลุ่มบริษัทศรีตรงั ฯ มี
ยอดขายยางธรรมชาตกิวา่ 700,000 ตนัต่อปีสู่ลกูคา้ชัน้นําของโลก รวมถึงผลติภณัฑ์ยาง
ซึง่มมีลูค่ารวมทัง้สิน้ปีละกวา่ 1,000 ลา้นเหรยีญสหรฐั ฯ 

ปจัจุบนั บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจาํกดั (มหาชน) มบีรษิทัในเครอืทัง้สิน้ 18 
บรษิทั 20 โรงงาน และมสีนิทรพัยม์ลูค่ากวา่ 11,000 ล้านบาทเป็นกลุ่มบรษิทัขนาดใหญ่
ในอุตสาหกรรมยางพาราซึ่งทุกคนต่างรู้จกั อกีทัง้ยงัให้การยอมรบัในชื่อเสียงของกลุ่ม
บรษิทัศรตีรงั ฯ เป็นอยา่งดใีนฐานะผูนํ้าในการผลติส่งออกและจดัจําหน่ายยางพาราและ
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ผลติภณัฑ์ยางพารารายใหญ่ที่ครบวงจรที่สุดในประเทศ (บรษิทัศรตีรงัแอโกรอนิดสัทรี
จาํกดั (มหาชน), 2554) 

 
2.1.3.10 บทสรุปอุตสาหกรรมยางพารา ต่อ โอกาส หรือ ความจ าเป็นท่ีจะต้อง

รกัษาความอยู่รอด(Opportunity / Necessity Driven) 
อุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยมศีกัยภาพสูงในการแข่งขนัระดบัโลก 

โดยการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะการ
ส่งเสรมิการเป็นตลาดและฐานการผลติร่วมสามารถส่งเสรมิให้ผู้ประกอบการในประเทศ
ไทยมคีวามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมยางพาราแทบทุกระดบัในห่วงโซ่มลูคา่ 
แสดงให้เห็นว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นโอกาสแก่ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทยในการขยายตลาดเชงิรุกเขา้ไปในประเทศสมาชกิใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีภายใต้
ขอ้ตกลงในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่การยกเลกิภาษีนําเขา้ และ
การยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) สามารถส่งผลให้การส่งออก
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมยางพาราจากประเทศไทยเพิม่ปรมิาณขึน้ ทัง้นี้เนื่องจากประเทศ
ไทยมคีวามไดเ้ปรยีบในดา้นประสทิธภิาพในการปลกูยางพารา โดยมผีลผลติต่อไร่สูงกว่า
ประเทศคู่แข่งสําคญัเช่น ประเทศอนิโดนีเซยี ประกอบกบัระบบการแปรรูปยางแปรรูป
เบือ้งตน้ของประเทศทีม่ศีกัยภาพทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกผลติภณัฑ์ยาง
แปรรปูเบือ้งตน้เป็นอนัดบัหนึ่งของโลกมานานหลายปี โดยมกีารส่งออกไปยงัประเทศคู่คา้
สําคญั คือ ประเทศจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น สําหรบัอุตสาหกรรมยางปลายน้ําซึ่ง คือ
ผลิตภัณฑ์ยางพบว่ามีบริษัทข้ามชาติหลายบริษัทซึ่งเป็นยกัษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรม
ดงักล่าวเขา้มาดําเนินการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลติมาช้านาน โดยมกีารส่งออก
ผลติภณัฑย์างไปยงัประเทศคู่คา้ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ ประเทศสหรฐัอเมรกิา จนี และญี่ปุน่ ทัง้นี้
ความได้เปรยีบของอุตสาหกรรมยางของประเทศไทยเมื่อมีการรวมกลุ่มเป็นประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) สามารถพบไดจ้ากการศกึษาของหน่วยงาน และสถาบนัต่าง ๆ 
ดงันี้ 

1. จากรายงานของสถาบนั International Rubber Study Group (IRSG) ในปี 
ค.ศ. 2011 พบว่าประเทศไทยยงัครองสถานะเป็นประเทศผู้ผลิตยาง
ธรรมชาตทิีส่าํคญัทีสุ่ดของโลก โดยสามารถผลติยางธรรมชาตไิด้มากกว่า 
3 ล้านตนัซึ่งเป็นปรมิาณที่สูงกว่าประเทศผู้ผลิตอนัดบั 2 คือ ประเทศ
อนิโดนีเซยีกว่า 2.4 แสนตนั ถึงแม้ว่าประเทศอนิโดนีเซยีจะมเีนื้อที่ปลูก
ยางพารามากกวา่ประเทศไทย 
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2. สถาบนั International Rubber Study Group (IRSG) ยงัระบุต่อไปว่า
ประเทศไทยยงัครองอนัดบัหนึ่งในด้านปรมิาณการส่งออกยางธรรมชาติ
สุทธิในปี ค.ศ. 2011 โดยสามารถส่งออกได้กว่า 2.6 ล้านตนั สูงกว่า
ประเทศผู้ส่งออกยางธรรมชาติอนัดบั 2 คอื ประเทศอนิโดนีเซยีกว่า 3 
แสนตนั 

3. สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (พ.ศ. 2553) รายงานวา่ประเทศไทยมสี่วน
แบ่งการตลาดของยางพาราแปรรูปข ัน้ต้นกว่าร้อยละ 40 ซึ่งทําให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศผูนํ้าในดา้นการส่งออกยางแปรรปูข ัน้ตน้ของโลก 

 
จากความได้เปรียบทัง้หลายดงัที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่าการรวมตวัเป็น

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนสามารถก่อให้เกดิโอกาสแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ยางพาราในทุกระดบัของห่วงโซ่มูลค่า อนัสามารถส่งผลให้มกีารขยายการส่งออกไปยงั
ประเทศในอาเซยีนซึง่เป็นคู่คา้สาํคญัของอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย โดยอาจมี
โอกาสส่งออกยางแปรรูปข ัน้ต้น เช่น น้ํายางขน้ไปยงัประเทศมาเลเซยี และมโีอกาสสูง
สําหรบักลุ่มผลิตภณัฑ์ยางที่มีโอกาสในการขยายการส่งออกไปยงัประเทศมาเลเซีย
เวยีดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีความต้องการผลิตภณัฑ์ยางค่อนขา้งสูง 
และยงัขาดศกัยภาพในการผลติเมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศไทย 
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3.1.4 กลุ่มอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์และผลิตภณัฑ์พลาสติก 
อุตสาหกรรมพลาสตกิเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มคีวามสําคญัต่อเศรษฐกจิไทย เนื่องจาก

เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้มูลค่ากว่า 2.2 แสนล้านบาท ทัง้ยงัเกี่ยวข้องกับ
ผูป้ระกอบการจาํนวนมาก ซึง่ส่วนใหญ่เป็นธุรกจิขนาดกลางและยอ่ม ตลอดจนมจีาํนวนโรงงานใน
อุตสาหกรรมนี้ กว่ า  3,000 โ ร งงานทัว่ปร ะ เทศ และมีการจ้างแ รงงาน 350,000 คน 
(สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) นอกจากนี้อุตสาหกรรมพลาสตกิยงัมบีทบาทสาํคญัในการนํา
รายได้เงินตราต่างประเทศเข้าไทย ดังจะเห็นได้จากภาพรวมการส่งออกของอุตสาหกรรม
พลาสตกิของไทยทีม่มีลูค่าสงูและเป็นรายการสนิคา้ส่งออกอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศ 

สาํหรบัอุตสาหกรรมพลาสตกิของไทยนัน้ คาดว่าไทยจะเป็นฐานการผลติพลาสตกิใหญ่
ทีสุ่ดในอาเซยีน โดยมกีาํลงัการผลติกวา่ 5 ลา้นตนัต่อปี (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) โดย
ในไตรมาสแรกของปี 2554 การนําเข้าและส่งออกผลติภณัฑ์พลาสตกิยงัมกีารขยายตวัอย่าง
ต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมามูลค่าการส่งออกยงัคงปรบัสูงขึน้ประมาณร้อยละ 3 เมื่อเทยีบกบั
ไตรมาส 4 ของปี 2553 โดยมลูค่าการส่งออกสงูทีสุ่ดอยูห่มวดพกิดั 3926 พลาสตกิอื่น ๆ ปรมิาณ
หมวดทีม่กีารส่งออกมากที่สุดได้แก่หมวดพกิดั 3923 บรรจุภณัฑ์ต่าง ๆ โดยมกีารส่งออกไปยงั
ประเทศญี่ปุ่นสูงที่สุด การนําเขา้ยงัคงมีอย่างต่อเนื่อง ส่วนการนําเข้าสูงยงัคงเป็นหมวดพิกดั 
3926 พลาสตกิอื่น ๆ และมมีลูค่าการนําเขา้จากประเทศญี่ปุน่มากทีสุ่ด ดงัแสดงในแผนภาพที ่6 

สาํหรบัปรมิาณการใช้เมด็พลาสตกิมกีารปรบัเพิม่ขึน้เลก็น้อย เมื่อเทยีบกบัไตรมาสที่ 4 
ในปี 2553 เป็นผลมาจากความต้องการในการผลติของอุตสาหกรรมพลาสตกิเพิม่ขึน้และการ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิทีม่ทีศิทางดขีึน้ ส่วนด้านการผลติมกีําลงัการผลติเพิม่ขึน้จากการที่ผู้ผลติ
เม็ดพลาสติกรายใหญ่ในประเทศ เช่น บริษัท ปตท .เคมิคอลจํากัด (มหาชน) และบริษัท 
ปนูซเีมนตไ์ทยจาํกดั (มหาชน) เพิม่กาํลงัการผลติ จงึทาํใหม้เีมด็พลาสตกิออกมาสู่ตลาดและมกีาร
ส่งออกเมด็พลาสตกิเพิม่มากขึน้ 

นอกจากนี้ในไตรมาสแรกของปี 2554 การนําเขา้มมีูลค่าเพิม่ขึน้ร้อยละ 3 เมื่อเทยีบกบั
ไตรมาสที ่4 ในปี 2553 โดยสนิคา้ของไทยที่มมีูลค่าการนําเขา้สูงสุดยงัคงอยู่ที่หมวดพกิดั 3926 
คอืผลติภณัฑพ์ลาสตกิอื่น ๆ คดิเป็นร้อยละ 42 ของมูลค่าการนําเขา้ผลติภณัฑ์พลาสตกิทัง้หมด 
โดยประเทศที่มกีารนําเขา้มากที่สุด ได้แก่ ญี่ปุ่นและจนี หมวดสนิค้าที่รองลงมาเป็นหมวดพกิดั 
3920 ผลติภณัฑ์พลาสตกิแผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์และแถบอื่น ๆ ที่ไม่เป็นแบบเซลลูลาร์คิด
เป็นรอ้ยละ 14 ของมลูค่าการนําเขา้ผลติภณัฑพ์ลาสตกิทัง้หมด โดยมกีารนําเขา้จากประเทศญี่ปุน่
มาเลเซยีและจนีมากทีสุ่ด 

ปรมิาณการนําเขา้ผลติภณัฑพ์ลาสตกิทัง้หมดอยู่ที่ 109,273 ตนัเพิม่ขึน้จากไตรมาสที่ 4 
ประมาณร้อยละ 3 โดยสินค้าของไทยที่มีปริมาณการนําเข้าสูงสุดอยู่ที่หมวดพิกดั 3920 
ผลิตภณัฑ์แผ่น แผ่นบาง ฟิล์ม ฟอยล์ และแถบอื่น ๆ ที่ไม่เป็นแบบเซลลูลาร์มีปริมาณสูงถึง 
25,792 ตนัคดิเป็นร้อยละ 24 ของปรมิาณการนําเขา้ผลติภณัฑ์พลาสตกิทัง้หมด รองลงมาเป็น
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หมวด 3926 คอืผลติภณัฑ์พลาสตกิอื่น ๆ มปีรมิาณสูงถึง 23,143 ตนั คดิเป็นร้อยละ 21 ของ
ปรมิาณการนําเขา้ผลติภณัฑ์พลาสตกิทัง้หมด และหมวด 3923 คอืของที่ใช้ลําเลยีงสนิค้าหรือ
บรรจุสนิค้ามปีรมิาณ 22,302 ตนั คดิเป็นร้อยละ 20 ของปรมิาณการนําเขา้ผลติภณัฑ์พลาสตกิ
ทัง้หมด 

 
ทีม่า: Plastic Intelligence Unit (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 

 

แผนภาพท่ี 6 สถติกิารนําเขา้ รหสั 39 จากรายประเทศ ประจาํปี 2553 
 

ส่วนมลูค่าส่งออกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 เมื่อเทยีบกบัไตรมาสที่ 4 ของปี 2553 โดยสนิค้าของ
ไทยทีม่มีลูค่าการส่งออกสงูสุดอยูท่ ีห่มวด 3923 ของทีใ่ชล้าํเลยีงสนิคา้หรอืบรรจุสนิคา้คดิเป็นร้อย
ละ 27 ของมูลค่าการส่งออกผลิตภณัฑ์พลาสติกทัง้หมดโดยส่งออกไปยงัประเทศญี่ปุ่นและ
สหรฐัอเมริกามากที่สุดดงัแสดงในแผนภาพที่ 7 รองลงมาได้แก่หมวด 3926 คือผลิตภณัฑ์
พลาสตกิอื่น ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 25 ของมลูค่าการส่งออกผลติภณัฑพ์ลาสตกิทัง้หมดทัง้นี้ได้ส่งออก
ไปยงัประเทศญี่ปุน่และจนีมากที่สุดและปรมิาณส่งออกเท่ากบั 233,418 ตนั ลดลงร้อยละ 2 เมื่อ
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เทยีบกบัไตรมาสที่ 4 โดยสนิค้าของไทยที่มปีรมิาณการส่งออกสูงสุดอยู่ที่หมวด 3923 ของที่ใช้
ลําเลยีงสนิค้าหรอืบรรจุสนิค้ามีปรมิาณ 79,828 ตนั คดิเป็นร้อยละ 34 ของปรมิาณการส่งออก
ผลติภณัฑ์พลาสตกิทัง้หมด หมวดสนิค้าที่รองลงมาได้แก่หมวด 3926 คอื ผลติภณัฑ์พลาสตกิ 
อื่น ๆ คดิเป็นร้อยละ 10 ของมูลค่าการส่งออกผลติภณัฑ์พลาสตกิทัง้หมด (สํานักงานเศรษฐกจิ
การเกษตร) 

 
ทีม่า: Plastic Intelligence Unit (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 

 

แผนภาพท่ี 7 สถติกิารส่งออก รหสั 39 จากรายประเทศ ประจาํปี 2553 
 
แผนภาพที ่8 และ 9 แสดงมูลค่าการส่งออกพลาสตกิของไทยไปยงัตลาดโลกและตลาด

อาเซยีนตามลาํดบั 
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แผนภาพท่ี 8 มลูค่าการสง่ออกพลาสตกิสู่ตลาดโลกปี 2544-2553 
 

 
 

แผนภาพท่ี 9 มลูค่าการสง่ออกพลาสตกิสู่ตลาดอาเซยีนปี 2544-2553 
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นอกจากความสําคัญในการส่งออกและนําเข้าแล้วนัน้ อุตสาหกรรมพลาสติกยงัเป็น
อุตสาหกรรมทีเ่ชื่อมต่อระหวา่งอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ป้อนวตัถุดบิให้กบัการผลติเมด็พลาสตกิ 
ซึง่นํามาผลติต่อเป็นผลติภณัฑพ์ลาสตกิรูปแบบต่าง ๆ กบัอุตสาหกรรมต่อเนื่องนานาประเภทที่
ต้องใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นวตัถุดิบกึ่งสําเร็จรูปหรือเป็นส่วนประกอบในการผลิต อาท ิ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องใช้
สํานักงาน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ในครวัเรือน อุตสาหกรรมของเล่น อุตสาหกรรมเครื่องกีฬา
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย และอุตสาหกรรมรองเท้า เป็นต้น ดังนัน้ นอกจากการเป็น
อุตสาหกรรมทีผ่ลติข ัน้สุดทา้ยเพื่อผูบ้รโิภคโดยตรงแล้ว อุตสาหกรรมพลาสตกิยงัมบีทบาทอย่าง
มากในการสนบัสนุนการผลติใหก้บัอุตสาหกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ 

ดชันีชีว้ดัความสาํคญัของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิสามารถสรุปได ้
ดงันี้ 

 
ตารางท่ี 62 สรุปค่าดชันีหลกัมลูค่าเฉลีย่ปีพ.ศ. 2544-2553 ของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑ ์
                พลาสตกิ 
 

ดชันี มลูค่า 
มลูค่าการส่งออกในอาเซยีน  46,549.80 ลา้นบาท 
สดัส่วนมลูค่าการส่งออกในอาเซยีนต่อผลติภณัฑม์วลรวม
ภายในประเทศ  

รอ้ยละ 1.17 

ดุลการคา้ในอาเซยีน  15,454.19 ลา้นบาท 
มลูค่าการคา้ในอาเซยีน  77,645.41 ลา้นบาท 
ดชันีความไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ (RCA Index) 1.365 
ค่า CAPU 65.40 
สดัส่วนจาํนวนวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มต่อจาํนวน 
สถานประกอบการทัง้หมด  

รอ้ยละ 70 

สดัส่วนจาํนวนแรงงานในภาค SMEs รอ้ยละ 51 
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3.1.4.1 รายละเอียดของกลุ่มอตุสาหกรรม 
3.1.4.1.1 โครงสร้างอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์และผลิตภณัฑ์พลาสติก 

สาํหรบัโครงสรา้งของอุตสาหกรรมพลาสตกิ ดงัสรุปในแผนภาพที่ 10
สามารถแบ่งไดเ้ป็นอุตสาหกรรมตน้น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ซึง่อุตสาหกรรมตน้
น้ําทีส่าํคญั คอื อุตสาหกรรมปิโตรเคมหีรอือุตสาหกรรมเมด็พลาสตกิที่มผีลผลติ
เ ป็น เม็ดพลาสติกและพลาสติกข ัน้ปฐมชนิดต่าง  ๆ  เช่น  โพลีเอทีลีน 
โพลีไพรไพลีน โพลีไวนิลคลอไรด์ เป็นต้น ซึ่งประเทศผู้ผลิตที่สําคญั ได้แก่ 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา เบลเยีย่ม เยอรมนี และเกาหลใีต้ เป็นต้น และผู้บรโิภคที่
สําคัญ ได้แก่ ประเทศจีน เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา  เป็นต้น นอกจากนี้
อุตสาหกรรมต้นน้ําอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบรรจุภณัฑ์และผลิตภณัฑ์
พลาสตกิคอื อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล อุตสาหกรรมแม่พมิพ์ และอุตสาหกรรม
สารประกอบ (Compound) 

ส่วนอุตสาหกรรมกลางน้ํา คอื อุตสาหกรรมที่นําเมด็พลาสตกิมาผ่าน
กระบวนการแปรรูปต่าง ๆ (Converter) เพื่อที่มาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์และ
ผลติภณัฑพ์ลาสตกิประเภทต่าง ๆ นอกจากผลผลติบางประเภทในอุตสาหกรรม
นี้ จะถูกจําหน่ายให้ผู้บริโภคแล้วนั ้น  ผลผลิตบางส่วนจะถูกนําไปใช้ใน
อุตสาหกรรมปลายน้ําต่าง ๆ ดงัที่ได้อธิบายไว้ในเบื้องต้นและยงัสามารถนํา
กลบัมาใชเ้ป็นวตัถุดบิในอุตสาหกรรมรไีซเคลิได้อกีดว้ย โดยผูผ้ลติและผูบ้รโิภคที่
สาํคญั ไดแ้ก่ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ญี่ปุน่ และเยอรมนี เป็นตน้ 

อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์และผลติภณัฑ์พลาสตกิใช้วตัถุดบิหลกั คือ
เมด็พลาสตกิชนิดต่าง ๆ ซึง่แต่ละโรงงานอาจมกีารปรบัปรุงวตัถุดบิเอง เช่น การ
เตมิสหีรอืใส่สารเคมเีตมิแต่งอื่น ๆ จากนัน้จะทาํการผสมกนัแลว้ทาํการหลอมเพื่อ
เตรยีมนําเข้ากระบวนการขึน้รูปต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการขึน้รูปนัน้มหีลากหลาย
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ได้เหมาะสมแก่การใช้งานต่อไป เช่น การฉีด
(Injection) การรดี (Extrusion) และการเป่า (Blow) เป็นต้น หลงัจากผ่าน
กระบวนการขึน้รูปแล้วข ัน้ตอนสุดท้ายจะเป็นขัน้ตอนในการตกแต่งชิ้นงานให้
สมบูรณ์ เช่น การตดัแต่ง การพ่นสี การขดัเงา หรือเคลือบและการพิมพ์ลาย 
เป็นต้น เพื่อจัดส่งจําหน่ายให้แก่ลูกค้าต่อไปจะเห็นได้ว่ากระบวนการผลิต 
บรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกินัน้มคีวามหลากหลายมาก 

บรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิทีจ่าํหน่ายภายในประเทศนัน้หาก
พจิารณาเฉพาะผลิตภัณฑ์หลกั สามารถแบ่งตามแผนแม่บทอุตสาหกรรมของ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2547) ได้ดงันี้  บรรจุภัณฑ์พลาสติกและ
ถุงพลาสตกิ เครื่องใช้เครื่องเรอืน และผลติภณัฑ์เมลามนี (สํานักงานวสิาหกิจ
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ขนาดกลางและขนาดย่อม และศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์คณะ
เศรษฐศาสตรม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2552) 
 บรรจภุณัฑ์พลาสติกและถงุพลาสติก เป็นอุตสาหกรรมที่มีผู้ผลิตจํานวน

มากมลีกัษณะเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่มมีูลค่าการลงทุนตํ่ากรรมวธิแีละ
เทคนิคการผลติไม่ซบัซอ้นและใชแ้รงงานในการผลติมากผู้ผลติมที ัง้ผลติเพื่อ
ขายในประเทศและเพื่อส่งออก การผลติถุงพลาสตกิส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 
60-70 เป็นการผลติเพื่อขายในประเทศ  

 เครื่องใช้เครื่องเรือน มผีู้ผลติส่วนใหญ่เป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มโดยมผีู้ผลติรายใหญ่ผลติเพื่อส่งออกการผลติผลติภณัฑ์เครื่องใช้เครื่อง
เรอืนโดยส่วนใหญ่ใช้วธิผีลติแบบหลอมฉีด (Injection Moulding) ได้แก่ จาน
ช้อน ถ้วย แก้วน้ํา ตะกร้า กะละมงั เก้าอี้ ฯลฯ รวมถึงผลิตภณัฑ์ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรม อาทิ ชิ้นส่วนรถยนต์ เ ป็นต้น สินค้าประเภทนี้ มีความ
หลากหลายมากทัง้ในด้านคุณภาพ ราคา รูปแบบลกัษณะ และประโยชน์ใช้
สอย 

 ผลิตภณัฑ์เมลามีน หมายถึง ผลิตภณัฑ์ที่ใช้บนโต๊ะอาหารและผลติภณัฑ์
เครื่องครวัเป็นหลกั ไดแ้ก่ จาน ชาม ถ้วย โถใส่อาหาร แก้ว ช้อน ถาด ทพัพี
เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เมลามีนได้รบัความนิยมเนื่ องจากมีลวดลายสีส ันและ
รปูแบบทีส่วยงาม มคีวามทนทาน ตกไม่แตก น้ําหนักเบา และสามารถใช้กบั
เครื่องครวับางประเภทได ้เช่น เตาไมโครเวฟ เป็นตน้ ซึง่รปูแบบและคุณภาพ
ของผลติภณัฑ์เป็นปจัจยัสําคญัในการตดัสินใจซื้อ อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ 
เมลามนีมโีครงสรา้งอุตสาหกรรมแบบผูผ้ลติน้อยรายโดยมผีูผ้ลติประมาณ 7-8 
รายและเป็นผู้ผลติรายใหญ่ 4 รายโดย มศีรไีทยซุปเปอร์แวร์เป็นผู้ผลติราย
ใหญ่ทีสุ่ด โดยมกีาํลงัการผลติประมาณสองในสามของกําลงัการผลติทัง้หมด
การลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ตอ้งใชเ้งนิลงทุนสงู 
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แผนภาพท่ี 10 โครงสรา้งอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 
 

3.1.4.1.2 อตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์และผลิตภณัฑ์พลาสติกในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์และผลิตภณัฑ์

พลาสตกิในกลุ่มประเทศอาเซยีน สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทหลกั คอื ประเทศที่
ยงัคงอยู่ในข ัน้เริ่มต้นของการพฒันาอุตสาหกรรมและประเทศที่มีการพฒันา
อุตสาหกรรมตน้น้ํามาเป็นระยะเวลานาน โดยประเทศทีย่งัคงอยูใ่นข ัน้เริม่ต้นของ
การพฒันาอุตสาหกรรมนี้  ได้แก่ประเทศ CLMV: กัมพูชา ลาว พม่า และ
เวยีดนาม ซึ่งมีระดบัการพฒันาประเทศ ระดบัการพฒันาอุตสาหกรรม รวมถึง
รูปแบบและปรมิาณความต้องการปิโตรเคมทีี่ไม่ซบัซ้อน อีกทัง้มีปรมิาณความ
ตอ้งการไม่มากนกัเมื่อเทยีบกบัความตอ้งการของตลาดโลก 

สําหรับประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ํามาเป็นระยะ
เวลานาน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  และไทย โดย
อนิโดนีเซียมีจุดอ่อนที่การขาดความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมต้นน้ําและ
อุตสาหกรรมปลายน้ํา ทัง้นี้ อุตสาหกรรมพลาสตกิในอาเซยีนมี 3 ประเทศหลกัที่
มกีําลงัการผลิตเม็ดพลาสตกิเพยีงพอต่อการส่งออก ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย 
และไทย 
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แนวโน้มในอนาคตอาจมคีู่แขง่ทีส่าํคญัเกดิขึน้ เช่น ประเทศเวยีดนาม
เนื่องจากรัฐบาลเวยีดนามสนับสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างมาก 
นอกจากนี้หุ้นส่วนทางกลกยุทธ์ที่สําคัญนอกเหนือจากประเทศอาเซียนยงัมี
ผูป้ระกอบการในประเทศอาเซยีน + 3 ทีม่กีารดาํเนินการผลติอยา่งครบวงจร เช่น 
ญี่ปุ่นมีความสามารถในการผลิตผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีที่มีคุณภาพและมีความ
หลากหลาย และจนีซึ่งมกีารพฒันาในอุตสาหกรรมนี้แบบก้าวกระโดด อกีทัง้มี
ความตอ้งการเมด็พลาสตกิ บรรจุภณัฑ ์และผลติภณัฑพ์ลาสตกิสงู 

สาํหรบัการปรบัตวัเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนของอุตสาหกรรม
พลาสตกิในประเทศอาเซียนนัน้ ในปี 2554 ได้มีการจดัการประชุมของกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลาสตกิในอาเซยีน (ASEAN Federation of Plastic Industries: 
AFPI) ซึ่งมปีระเทศสมาชกิ 7 ประเทศคอื ไทย อนิโดนีเซยี มาเลเซยี สงิคโปร ์
ฟิลปิปินส ์เวยีดนาม และพม่าเขา้ร่วมประชุม ซึ่งมขีอ้สรุปร่วมกนัของผู้ผลติเมด็
พลาสตกิและผูผ้ลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิในอาเซยีนทีจ่ะตอ้งร่วมมอืกนัเพื่อแข่งขนั
ในตลาดโลก โดยผู้ผลิตเม็ดพลาสติกจะร่วมทุนกบัผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์
พลาสตกิในอาเซยีนเพื่อพฒันาผลติภณัฑ์ที่มคีุณภาพด ีสนองความต้องการของ
ตลาด ซึง่การพจิารณาว่าผลติสนิค้าชนิดใดที่ประเทศในอาเซยีนจงึจะมตี้นทุนที่
ตํ่าและคุม้การลงทุนทีสุ่ด อกีทัง้รปูแบบความร่วมมอืนี้จะมกีารแลกเปลี่ยนความรู้
นบัตัง้แต่อุตสาหกรรมตน้น้ําไปถงึอุตสาหกรรมปลายน้ํา 

โดยทีป่ระชุมเหน็พอ้งตอ้งกนัวา่ผูป้ระกอบการอุตสาหกรมพลาสตกิใน
อาเซยีนควรร่วมมอืกนัเพื่อบุกตลาดจนีเนื่องจากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
ฉบบัที ่12 (ปี 2554-2558) ระบุวา่จนีจะเน้นการพึง่พาตนเองและอาศยัการเตบิโต
ภายในประเทศเป็นหลกัซึง่อาเซยีนควรใชโ้อกาสนี้ในการทําตลาด เพราะจนีต้อง
พึง่พาการนําเขา้เมด็พลาสตกิคุณภาพสูงจากต่างประเทศเพื่อผลติพลาสตกิที่ใช้
ทดแทนชิน้ส่วนโลหะทีม่โีอกาสเตบิโตไดม้าก เช่น ชิน้ส่วนยานยนต ์ซึง่ผูผ้ลติเมด็
พลาสตกิในอาเซยีนสามารถผลติเมด็พลาสตกิคุณภาพสูงได้และมเีทคโนโลยทีี่
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เช่น บรษิทั ปตท. เคมคิอล จาํกดั (มหาชน) ที่มกีารผลติ
เมด็พลาสตกิเกรดพเิศษอยูแ่ลว้ 

นอกเหนือจากตลาดจนี อาเซยีนยงัอาศยัความร่วมมอืกบักลุ่มประเทศ
อื่นภายใต้ ASEAN + 3 ประกอบด้วยญี่ปุ่นและเกาหลใีต้ สําหรบั ASEAN + 6 
ประกอบดว้ย จนี เกาหลใีต้ ญี่ปุ่น อนิเดยี ออสเตรเลยี และนิวซแีลนด์ในการทํา
ตลาดต่างประเทศดว้ย 
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ปจัจุบนัยอดขายของอุตสาหกรรมพลาสตกิไทยมมีูลค่ากว่า 3 แสน
ล้านบาทต่อปีซึ่งมากกว่ายอดขายของอุตสาหกรรมพลาสตกิสิงคโปร์ที่มมีูลค่า 
กว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี ส่วนความต้องการใช้เมด็พลาสตกิในอาเซยีนมไีม่ตํ่า
กวา่ 10 ลา้นตนัต่อปี มลูค่าตลาดพลาสตกิในอาเซยีนมอีตัราการเตบิโต ประมาณ
รอ้ยละ 3 ต่อปี ซึง่หากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมใีนอาเซียนสามารถ
ร่วมมอืกนัเพื่อบุกตลาดจนีคาดวา่อตัราการเตบิโตจะเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 5 ต่อปี 

โดยที่ผ่านมาผู้ผลติเม็ดพลาสตกิรายใหญ่ของไทยให้ความสําคญัใน
การส่งออกเมด็พลาสตกิไปยงัตลาดอาเซยีน เนื่องจากความต้องการใช้พลาสตกิ
ในภมูภิาคนี้มอีตัราเพิม่สงูขึน้อยา่งต่อเนื่องโดยตลาดอนิโดนีเซยีเป็นประเทศที่มี
ประชากรมากและยงัต้องนําเข้าเม็ดพลาสติกเกือบทุกชนิด ดงันัน้ผู้ผลิตเม็ด
พลาสตกิไทยมแีผนจะเขา้ไปลงทุนทัง้ในรูปแบบการร่วมมอืกบัผู้ใช้เมด็พลาสตกิ
ในประเทศนัน้ ๆ เพื่อพฒันาผลติภณัฑ์สร้างมูลค่าเพิม่และขยายกําลงัการผลิต
ของผู้ใช้เม็ดพลาสติกมากขึ้นสําหรบัสนองความต้องการของผู้บริโภค (สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 

นอกจากนี้ ยงัมกีารจดัประชุมในระดบัเอเชยี ภายใต้ Asia Plastics 
Forum หรอื APF ประกอบด้วยสมาชิก 12 ประเทศ โดยมปีระเทศจนี ญี่ปุ่น 
อนิเดยี ศรลีงักา และบงักลาเทศ เขา้มาร่วมดว้ย ซึง่เป็นการหารอืในประเดน็ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่จะร่วมมือกันว่าจะบริหารจัดการในอุตสาหกรรมนี้อย่างมี
ประสทิธภิาพไดอ้ยา่งไร ถึงแม้ว่าการใช้พลาสตกิในปจัจุบนัจะเป็นการผลติที่ใช้
พลังงานตํ่าก็ตาม แต่พลาสติกยงัมีจุดอ่อนที่ยงัไม่ได้ใช้ให้คุ้มมูลค่า การนํา
พลาสตกิกลบัมาใชใ้หม่ยงัไม่ไดด้าํเนินการเตม็เมด็เตม็หน่วย หากประเทศในกลุม่
เอเชยีสามารถร่วมกนัทาํในส่วนนี้ไดจ้ะช่วยใหก้ารใชพ้ลาสตกิคุม้ค่ามากยิง่ขึน้ ซึง่
ในแต่ละประเทศจะนําประสบการณ์ของตวัเองมาร่วมหารอืกนั เพื่อจะผลกัดนัให้
เกดิการนําพลาสตกิมาใชใ้หคุ้ม้ค่ามากยิง่ขึน้ 

ทัง้นี้ การจดัการประชุมของอุตสาหกรรมนี้ ในระดบัภูมภิาคแสดงให้
เห็นถึงแนวโน้มความร่วมมือภายในภูมิภาคนี้ ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิในอนาคต 

 
3.1.4.2 การวิเคราะหห่์วงโซ่คณุค่า (Value Chain Analysis) 

การศกึษาห่วงโซ่แห่งคุณค่าของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์และผลติภณัฑ์พลาสตกิ
ในส่วนนี้ เ ป็นการอธิบายถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตัง้แต่อุตสาหกรรมต้นน้ําสู่
อุตสาหกรรมปลายน้ําและกระบวนการการผลติ ดงัแผนภาพที่ 11 อุตสาหกรรมต้นน้ําใน
ทีน่ี้คอื อุตสาหกรรมปิโตรเคม ี(ผูผ้ลติเมด็พลาสตกิ) อุตสาหกรรมเครื่องจกัรและแม่พมิพ ์
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และอุตสาหกรรมผลิตสารประกอบ (Compound) ที่เป็นวตัถุดิบสําหรบัอุตสาหกรรม 
บรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ (Converter) ในการผลติผลติภณัฑ์เพื่อผู้บรโิภคและ
ยงัเป็นอุตสาหกรรมกลางน้ําทีส่าํคญัและเชื่อมต่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมกีบัอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมวสัดุก่อสรา้ง เป็นตน้ 

สาํหรบักระบวนการการผลติประกอบดว้ยขัน้ตอนหลกั ดงันี้ 
 การวจิยัและพฒันา ซึ่งสามารถพฒันาคุณภาพวตัถุดิบ เครื่องจกัร แม่พมิพ ์

ผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยกีารผลิต กระบวนการในการผลติ และการออกแบบ 
เพื่อเพิม่มลูค่าใหก้บัสนิคา้บรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 

 การผลติวตัถุดบิ คอื เมด็พลาสตกิและสารประกอบ 
 การผลติบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิต่าง ๆ 
 การตลาดและการจดัจาํหน่ายรวมทัง้การใหบ้รกิารเสรมิต่าง ๆ แก่ลกูคา้ 
 การรีไซเคิล เพื่อนําพลาสติกกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตให้เกิด

ประโยชน์สงูสุด 

 

แผนภาพท่ี 11 ห่วงโซ่แหง่คุณค่าของอุตสาหกรรมบรรจภุณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 
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3.1.4.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์และ
ผลิตภณัฑ์พลาสติกของไทย (Diamond Model) 
จากแนวคิดทฤษฎีความได้เปรียบเชงิแข่งขนัระหว่างชาติ (Theory of the 

Competitive Advantage of Nations) ของ Michael E. Porter ในปี 1990 อธบิายถึง
ลกัษณะของความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัระหว่างประเทศสําหรบัธุรกจิใดธุรกจิหนึ่งว่ามี
ความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจระหว่างประเทศในระดบัใดเมื่อเปรียบเทียบกบั
ประเทศคู่แขง่ขนัในธุรกจิเดยีวกนั โดยปจัจยัที่กําหนดความได้เปรยีบเชงิแข่งขนัในการ
ดาํเนินธุรกจิระหวา่งประเทศแบ่งออกเป็น 5 ปจัจยัหลกัดงันี้ 

 สภาวะดา้นปจัจยัการผลติ (Factor Conditions) 
 สภาวะดา้นอุปสงค ์(Demand Conditions) 
 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่ องและสนับสนุน (Related and Supporting 

Industries) 
 กลยุทธ์โครงสร้างและการแข่งขนัของธุรกิจ  (Company Strategy and 

Rivalry) 
 นโยบายและมาตรการจากภาครฐั (Government Policies) 
3.1.4.3.1 สภาวะปัจจยัการผลิต 

ปจัจยัดา้นการผลติ ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นทรพัยากรมนุษย ์ทรพัยากรการ
ผลติ โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีและแหล่งเงนิทุน 

 ปัจจยัด้านแรงงาน 
ถึงแม้ว่าแรงงานฝีมือในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์และผลิตภณัฑ์

พลาสติกจะมีทักษะ ฝีมือ และความเชี่ยวชาญในการรับจ้างผลิต (Original 
Equipment Manufacturer: OEM) แต่ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมยงัคงประสบ
ปญัหาการขาดแคลนแรงงานทัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่
สาํหรบัผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มทีม่กีารบรหิารแบบธุรกจิ
ครอบครัวและมีเงินทุนตํ่าไม่สามารถให้สวสัดิการได้อย่างครอบคลุมทําให้
เสยีเปรยีบบรษิทัใหญ่ในการดงึดดูแรงงาน 

ปญัหาการขาดแคลนแรงงานในเชงิปรมิาณเกดิจากค่านิยมของคน
รุ่นใหม่ที่ต้องการเรยีนจบปรญิญาตรทีี่มภีาพลกัษณ์ที่ดมีากกว่าที่จะเลอืกเรยีน
สายวชิาชพี ซึ่งขดักบัความต้องการของอุตสาหกรรมซึ่งต้องการแรงงานอาชวีะ
เป็นอย่างมาก อกีหนึ่งปญัหาของการขาดแคลนแรงงานในเชงิปรมิาณเกดิจาก
การเลอืกงานเนื่องจากค่านิยมในการทาํงานทีเ่ปลีย่นไป แรงงานส่วนใหญ่เลอืกที่
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จะทํางานในบรษิัทใหญ่และงานที่มภีาพลกัษณ์ที่ดมีากกว่าการเลอืกทํางานใน
สายงานการผลติ นอกจากนี้ ปญัหาการขาดแคลนแรงงานในเชงิคุณภาพยงัคง
เป็นปญัหาสาํคญั เนื่องจากหลกัสูตรการเรยีนการสอนปจัจุบนัไม่มกีารฝึกอบรม
เทคโนโลยใีนการผลติบรรจุภณัฑ์และผลติภณัฑ์พลาสตกิที่เพยีงพอ ทําให้ผู้จบ
การศึกษาสายอาชีวะไม่มีทักษะและความรู้ที่ตรงกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมพลาสตกิ อกีทัง้ผู้ประกอบการต้องทําการฝึกอบรมแรงงานก่อนที่
แรงงานจะสามารถเริม่งานได ้นอกเหนือจากการขาดคุณภาพด้านทกัษะวชิาชพี 
แร ง งาน ไทยส่ วน ใ หญ่ยังมีป ัญหาด้ านทักษ ะทางภาษ าอัง กฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อกีดว้ย ปญัหาการขาดแคลนแรงงานอยูใ่นข ัน้รุนแรง ทาํ
ใหม้กีารแขง่ขนัเพื่อแยง่แรงงานทัง้ไทยและต่างดา้วอยา่งสงู 

 ปัจจยัด้านทรพัยากรการผลิต 
ถงึแมว้า่คุณภาพเมด็พลาสตกิทีผ่ลติภายในประเทศจะมคีุณภาพด ี

แต่ผู้ประกอบการยงัคงประสบปญัหาด้านวตัถุดิบในหลาย ๆ ด้าน เนื่องจาก
วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติของอุตสาหกรรมนี้ข ึน้อยูก่บัความแตกต่างของผลติภณัฑ ์
ในกรณีที่การผลิตบรรจุภัณฑ์และผลิตภณัฑ์พลาสติกบางประเภทไม่มีความ
ตอ้งการเมด็พลาสตกิเกรดพเิศษ เช่น กระสอบพลาสตกิสาํหรบัใส่ปุ๋ย ผูผ้ลติจะใช้
วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติซึง่มตี้นทุนในการผลติตํ่า ซึ่งผู้ผลติรายย่อยไม่สามารถสู้
ราคาเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพภายในประเทศได้ ทําให้ต้องมีการนําเข้าเม็ด
พลาสตกิจากต่างประเทศการขาดแคลนวตัถุดบิเมด็พลาสตกิในประเทศยงัคงเป็น
ปญัหาที่พบได้บ่อยซึ่งทําให้ผู้ผลิตไม่สามารถผลิตได้มากเท่าที่ควร สําหรับ
ผลติภณัฑท์ีต่อ้งการเมด็พลาสตกิเกรดพเิศษ เช่น พลาสตกิสําหรบัผลติอุปกรณ์
ทางการแพทยบ์างชนิด มกัตอ้งนําเขา้จากต่างประเทศเพราะยงัไม่สามารถผลติ
ไดเ้องในประเทศและบางชนิดยงัมรีาคาทีส่งูเกนิไป 

 โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค 
ด้านสาธารณูปโภค ซึ่งรวมถึง ไฟฟ้า ประปา การคมนาคม และ

การสื่อสาร ยงัคงเป็นขอ้จาํกดัสาํหรบัผูป้ระกอบการไทยในอุตสาหกรรมการผลติ
บรรจุภณัฑ์ และผลิตภัณฑ์พลาสติก เนื่ องจากสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทยยงัไม่พฒันาในระดบัทีไ่ดม้าตรฐานในการสนบัสนุนการผลติและการ
ดําเนินงานปญัหาเรื่องไฟฟ้าดบัและไฟฟ้าตกเป็นปญัหาสําคญัของผู้ผลิตใน
อุตสาหกรรมนี้เนื่องจากการผลติผลติภณัฑ์พลาสตกิต้องการระดบัไฟฟ้าที่ความ
สมํ่าเสมอ ซึง่ในประเทศไทยหลายจุดยงัคงมปีญัหาเรื่องระดบัไฟฟ้า อกีทัง้ปญัหา
ดา้นการคมนาคม อาท ิถนน ซึง่ยงัไม่ไดร้บัการพฒันาใหม้มีาตรฐานทีจ่ะสามารถ
รองรบัการขนส่งในประเทศได ้การสื่อสาร อาท ิระบบ 3G ประเทศไทยยงัคงไม่
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พัฒนาให้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน จึงยงัคงเป็นอุปสรรคให้
ผูป้ระกอบการไทยไม่สามารถพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัได้เตม็ที่ อย่างไรก็
ตาม เมื่อเปรยีบเทยีบกบัโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคกบัประเทศเพื่อน
บ้าน เช่น ประเทศ CLMV พบว่ามาตรฐานโครงสร้างของไทยมปีระสทิธภิาพ
มากกวา่ ยกตวัอยา่งเช่น ปญัหาไฟฟ้าตกในประเทศเวยีดนามเกดิขึน้บ่อยกว่าใน
ประเทศไทยและบางประเทศ เช่น จนีและอนิโดนีเซยี ประสบปญัหาด้านความ
ครอบคลุมของโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคม ี

 ปัจจยัด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
การพฒันาเทคโนโลยใีนประเทศของอุตสาหกรรมนี้ยงัอยู่ในระดบั

ตํ่า เนื่องจากการเรยีนรู้เทคโนโลยกีารผลิตส่วนใหญ่เพื่อการผลติตามคําส ัง่ซื้อ 
และแรงจงูใจในการพฒันาเทคโนโลยอียา่งเป็นระบบมจีํากดัเนื่องจากมตี้นทุนใน
การวจิยัทีส่งูตอ้งมกีารทดลองการผลติทีใ่ชเ้วลาและสิน้เปลอืงวตัถุดบินอกจากนัน้ 
ผูป้ระกอบการขนาดเลก็ของอุตสาหกรรมบางรายประสบปญัหาด้านเงนิทุนจํากดั
แต่เนื่องจากตน้ทุนในการทาํวจิยัและพฒันาสงูทาํใหก้ารลงทุนวจิยัและพฒันาดว้ย
ตนเองเป็นกจิกรรมทีไ่ม่คุม้ค่าแก่การลงทุนปญัหาทีส่าํคญัอกีประการคอื การขาด
ความร่วมมอืกบัภาครฐัในการสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลย ี

 ปัจจยัด้านเงินทุน 
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้เป็นบรษิทัขนาดเลก็ ซึ่ง

ขาดแคลนเงนิทุนสนบัสนุนในการดาํเนินธุรกจิ การขอสนิเชื่อจากสถาบนัการเงนิ
เป็นเรื่องยากและใช้เวลา ซึ่งในปจัจุบนัหน่วยงานรฐับาลได้พยายามให้ความรู้
ด้านการเงินและให้สินเชื่อสําหรบัผู้ประกอบการที่อตัราดอกเบี้ยตํ่า แต่หาก
ผู้ประกอบการบางรายไม่ใช้บริการสนับสนุนด้านสินเชื่อจากภาครฐั เหตุผล
ประการหนึ่งเพราะขาดขอ้มูลขาวสาร อกีประการหนึ่ง  คอื ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่เหน็วา่การขออนุมตัสินิเชื่อเตม็ไปดว้ยขัน้ตอนยุง่ยากและเสยีเวลา 

จากการวเิคราะห์ปจัจยัในการผลติดงักล่าวขา้งต้น เหน็ว่าปจัจยั
โดยรวมของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยยงัไม่
เอื้ออํานวยในการสนับสนุนอุตสาหกรรมให้มีความได้เปรียบในการแข่งขนักบั
ประเทศอื่น ปญัหาการขาดแคลนแรงงานทีม่คุีณภาพ ปญัหาการพึง่พงิการนําเขา้
วตัถุดิบบางประเภท ปญัหาราคาสูงของวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิต ปญัหาด้าน
ประสทิธภิาพของสาธารณูปโภคทีใ่ชใ้นการผลติ ปญัหาดา้นการพฒันาเทคโนโลยี
ในภาคอุตสาหกรรมยงัอยู่ในระดบัตํ่า และปญัหาเงนิทุนของผู้ประกอบการและ
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การสนบัสนุนเงนิทุนจากหน่วยงานรฐับาล ซึ่งปญัหาดงักล่าวควรได้รบัการดูแล
และพฒันาแนวทางการแกไ้ขเพื่อสนบัสนุนอุตสาหกรรมใหม้ศีกัยภาพทีเ่พิม่ขึน้ 
3.1.4.3.2 สภาวะอปุสงค ์

อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์และผลิตภณัฑ์พลาสติกเป็นอุตสาหกรรม
พื้นฐานสําคัญและสนับสนุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอื่น  ๆ อาทิ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอเิลก็โทรนิกส ์
อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้าง เป็นต้น หากอุตสาหกรรม 
อื่น ๆ  มกีารเตบิโตทีม่ากขึน้จะส่งผลใหค้วามตอ้งการใชบ้รรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑ์
พลาสตกิมมีากขึน้ดว้ย ดงันัน้สภาวะอุปสงคข์องอุตสาหกรรมนี้จงึมคีวามสมัพนัธ์
กบัสภาวะอุปสงคข์องอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

ตวัอยา่งเช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งมแีนวโน้มที่จะเตบิโต
มากขึน้ตามสภาวะอุปสงค์ของยานยนต์ในประเทศ จากรายงานของสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บโีอไอ) รายงานถึงภาวะการลงทุนในช่วง 4 
เดอืนแรกของปี 2553 วา่มโีครงการยื่นขอรบัการ ส่งเสรมิการลงทุนจํานวน 413 
โครงการเพิม่ขึน้ร้อยละ 53 เมื่อเทียบกบั ช่วงเวลาเดยีวกนัของปีที่แล้ว โดยมี
มลูค่าการลงทุนสงูถงึ 1.35 แสนลา้นบาท โดยจากขอ้มลูดงักล่าวสามารถแสดงให้
เหน็ถงึความตอ้งการดา้นชิน้ส่วนพลาสตกิ ซึ่งมคีวามเกี่ยวเนื่องกบัอุตสาหกรรม
ยานยนต์จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ด้วย นอกจากนี้ความต้องการบรรจุภณัฑ์และ
ผลติภณัฑพ์ลาสตกิทัว่โลกมแีนวโน้มสูงขึน้ เนื่องจากการพฒันาและเตบิโตของ
อุตสาหกรรมในประเทศ 

อยา่งไรกต็าม ขอ้พงึระวงัในดา้นนี้คอื ความไม่แน่นอนและการแขง่ขนั
ทีรุ่นแรงขึน้ในตลาด การเปลีย่นแปลงในความตอ้งการผลติภณัฑท์ีต่้องการสนิค้า
ทีม่มีลูค่าเพิม่สงูมากขึน้ และความตอ้งการของผูบ้รโิภคต่อผลติภณัฑบ์างประเภท
เปลี่ยนแปลงตามกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การรณรงค์ลดการใช้
ถุงพลาสตกิ เป็นตน้ 

นอกจากอุปสงค์ภายในประเทศจะเห็นว่าความต้องการสินค้าปิโตร
เคมทีีเ่พิม่ขึน้และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่องของจนี ประกอบกบัการผลติใน
ประเทศจนีเองไม่เพยีงพอที่จะตอบสนองความต้องการบรโิภคของตนทําให้จีน
อาจเป็นตลาดส่งออกทีส่าํคญัของผูป้ระกอบการไทย 

ดงันัน้จากการวเิคราะห์ปจัจยัด้านสภาวะอุปสงค์ดงักล่าวขา้งต้นเหน็
ว่าปจัจัยด้านนี้ เอื้ออํานวยต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัของ
อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑ์พลาสตกิเป็นอย่างมาก เนื่องจากมคีวาม
ตอ้งการทัง้ในและนอกประเทศเป็นจํานวนมากจากการเตบิโตของอุตสาหกรรม
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ต่าง ๆ ซึง่หากหน่วยงานรฐับาลและเอกชนที่เกี่ยวขอ้งสนับสนุนด้านการพฒันา
เทคโนโลยแีละดา้นตน้ทุนจะสามารถเพิม่ศกัยภาพของอุตสาหกรรมนี้ของไทยได ้
และสามารถสนองความตอ้งการของอุตสาหกรรมในประเทศได ้โดยไม่ตอ้งพึ่งพงิ
การนําเขา้วตัถุดบิสําหรบัอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์และผลิตภณัฑ์พลาสตกิจาก
ต่างประเทศเป็นหลกั 
3.1.4.3.3 อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองและสนับสนุน 

การสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนจะสามารถ
สนบัสนุนใหอุ้ตสาหกรรมหลกัมกีารขยายตวัและมคีวามสามารถในการแข่งขนัได้
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนสําหรับอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์และ
ผลติภณัฑพ์ลาสตกิประกอบดว้ย 

 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจกัรและแม่พิมพ์ ผู้ผลิตเครื่องจกัรและ
แม่พิมพ์สําหรบัการผลิตบรรจุภณัฑ์และผลติภณัฑ์พลาสตกิ ใน
ส่วนนี้ เริ่มมีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมที่
เกีย่วเนื่องและสนบัสนุนต่าง ๆ มากขึน้ โดยอุตสาหกรรมการผลติ
แม่พิมพ์ในประเทศให้ความช่วยเหลือในการซ่อมชิ้นส่วน
เครื่องจกัรกลนําเขา้ ซึง่มคี่าชิน้ส่วนนําเขา้ทีถู่กเกบ็ภาษแีพง ทาํให้
ไม่คุ้มต่อการซ่อมในอดีต ในส่วนของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ใน
ประเทศเริ่มมีการพัฒนาและผลิตแม่พิมพ์ในประเทศมากขึ้น 
เครื่องจกัรและแม่พิมพ์คุณภาพสูงยงัต้องมีการนําเข้าเนื่องจาก
เทคโนโลยกีารผลติในอุตสาหกรรมนี้ของไทยยงัไม่พฒันา 

 กลุ่มอุตสาหกรรมปลายน้ําต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้ส่วนยานยนต ์เป็นตน้ มแีนวโน้มการ
เตบิโตทีด่ ีส่งผลใหม้คีวามตอ้งการสนิคา้พลาสตกิมากขึน้เช่นกนั 

 กลุ่มอุตสาหกรรมรไีซเคลิเป็นอุตสาหกรรมทีช่่วยแกป้ญัหาการขาด
แคลนวตัถุดบิได้ในระดบัหนึ่งซึ่งควรต้องมกีารพฒันาต่อไป เพื่อ
ช่วยลดต้นทุนในการผลิต สร้างตลาดใหม่ และยงัเป็นการรกัษา
สิง่แวดลอ้มอกีดว้ย ซึง่อุตสาหกรรมนี้ในประเทศที่พฒันาแล้วเป็น
อุตสาหกรรมทีม่บีทบาทสาํคญัยิง่ทางเศรษฐกจิ 

จากการพจิารณาขา้งตน้ จะเหน็ไดว้า่ อุตสาหกรรมตน้น้ําทีม่ศีกัยภาพ
ของไทย คือ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่เป็นผู้นําในการผลิตเม็ดพลาสติกที่มี
คุณภาพในภมูภิาคนี้ ซึง่หากสามารถเพิม่กาํลงัการผลติเพื่อให้ผลติได้ในปรมิาณ
ทีเ่พยีงพอต่อความต้องการภายในประเทศในราคาที่เหมาะสมจะทําให้วสิาหกจิ
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ขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์และผลิตภณัฑ์พลาสติก
สามารถใช้เป็นแหล่งวตัถุดิบหลักและลดการพึ่งพาการนําเข้าวตัถุดิบจาก
ต่างประเทศได ้

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมเกีย่วเนื่องกนัและอุตสาหกรรมสนับสนุนของ
อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์และผลิตภณัฑ์พลาสติกที่ยงัคงมกีารพึ่งพาการนําเข้า
สนิคา้และเทคโนโลยจีากต่างประเทศ ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมเครื่องจกัรและแม่พมิพ์
บางประเภท เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ สารประกอบ (Compound) เป็นต้น
เนื่องจากขาดการพฒันาด้านเทคโนโลยอีย่างต่อเนื่อง และการขาดเงนิทุนของ
ผูป้ระกอบการไทย ซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์และผลติภณัฑ์พลาสตกิ
ของไทยมคีวามเสยีเปรยีบเชงิการแข่งขนัในด้านเหล่านี้ ดงันัน้ หากหน่วยงาน
รฐับาลใหก้ารสนบัสนุนดา้นการวจิยัพฒันาเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
และอุตสาหกรรมสนับสนุนจะสามารถเพิม่ขดีความสามารถของอุตสาหกรรม
บรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิของไทยไดด้ว้ย 
3.1.4.3.4 กลยทุธโ์ครงสร้างและการแข่งขนั 

อุตสาหกรรมนี้มกีารแขง่ขนัสงูโดยเฉพาะสําหรบัวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ผลิตบรรจุภณัฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติกพื้นฐานที่ไม่มีความ
แตกต่างจากคู่แข่ง ทําให้ต้องแข่งขนัด้านราคาซึ่งทําให้กําไรน้อยลง เนื่องจาก
อุตสาหกรรมนี้ยงัตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยขี ัน้สูง ทําให้คู่แข่งต่างชาตจิากประเทศที่
พฒันาแล้วหรอืประเทศที่รฐับาลให้ความสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้อย่างเตม็ที่มี
ความไดเ้ปรยีบในเชงิการแขง่ขนั หากหน่วยงานรฐับาลไทยให้การสนับสนุนและ
แก้ปญัหาด้านการพฒันาเทคโนโลยใีห้กบัผู้ประกอบการไทยและส่งเสริมให้มี
ความร่วมมอืระหวา่งผูป้ระกอบการและอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเนื่องและสนบัสนุนทีม่ี
ประสิทธิภาพ เพื่อการพฒันาอย่างครบวงจรจะสามารถเพิ่มศกัยภาพให้กับ
อุตสาหกรรมในการแขง่ขนัในประเทศและในตลาดโลกไดด้ยี ิง่ขึน้ 
3.1.4.3.5 นโยบายจากภาครฐั 

นโยบายของภาครัฐสามารถสร้างโอกาสและอุปสรรคต่อการ
ประกอบการของธุรกจิเอกชน เช่น นโยบายความช่วยเหลอืทางการเงนิ การออก
ข้อกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การกํากับดูแลกิจการบางประเภท เป็นต้น 
ถงึแมว้า่จะมกีารสนบัสนุนอุตสาหกรรมนี้จากหน่วยงานภาครฐัต่าง ๆ แต่ยงัขาด
ความเชื่อมโยงและการสนับสนุนจากภาครฐัยงัไม่ทัว่ถึงอุปสรรคหลกัเกิดจาก
กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัทีไ่ม่ชดัเจน เช่น การคดิพกิดัและภาษวีตัถุดบินําเขา้เพื่อ
การผลติ เป็นตน้ 
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ภาครฐัของไทย มาเลเซยี สงิคโปร ์และจนี ถอืไดว้า่มบีทบาทอย่างยิง่
ต่อการพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคมขีองตน โดยภาครฐัของไทย มาเลเซยี และ
จนี รวมถึงบรษิทัที่ถือหุ้นโดยภาครฐัจะมบีทบาทในการพฒันาทัง้อุตสาหกรรม
การกลัน่ปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ขณะที่ในส่วนของสงิคโปร์ รฐั
แสดงบทบาทอย่างสําคญัในฐานะผู้อํานวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและ
อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีเช่น ไฟฟ้าน้ําประปา ท่อส่งก๊าซและน้ํามนัเป็นต้นขณะที่
ในกรณีของประเทศอื่น ๆ ภาครัฐไม่ค่อยมีบทบาทที่ช ัดเจนในการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะประเทศยงัอยู่ในข ัน้เริ่มต้นของ
การพฒันาอุตสาหกรรมขัน้ตน้เท่านัน้ เช่น ประเทศในกลุ่มอนิโดจนี อกีส่วนหนึ่ง
คอื แม้ประเทศจะมอุีตสาหกรรมปิโตรเคมอียู่แล้ว แต่ภาครฐัไม่มนีโยบายอย่าง
จรงิจงัในการส่งเสรมิหรือพฒันาเช่นกรณีของอนิโดนีเซยี ซึ่งการเลอืกบทบาท
ของภาครฐัในลกัษณะดงักล่าวสามารถส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัของ
อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิได ้

ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ของไทยในหลายปีที่ผ่านมานั ้น 
หน่วยงานรฐับาลไม่มีแนวนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนที่ชดัเจนเมื่อเทยีบกบั
อุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น สิง่ทอ รถยนต ์และอเิลก็ทรอนิกส ์ อกีทัง้หน่วยงานส่วน
ใหญ่ขาดการประสานงานในดา้นการใหบ้รกิารและสิง่อํานวยความสะดวกต่าง ๆ 
ไปในทศิทางเดยีวกนั นอกจากนี้ภาครฐัไม่ได้ให้ความช่วยเหลอืทางด้านเทคนิค
แก่ผู้ประกอบการไทยอย่างเพยีงพอ ซึ่งรวมถึงการวจิยัและพฒันาความรู้ความ
ชํานาญด้านเทคโนโลยีที่ผ่านมาภาครฐัไม่มีการจดัอบรมพัฒนาความรู้ด้าน
เทคโนโลยใีนการผลติให้กบัผู้ประกอบการไทย ซึ่งทําให้ผู้ประกอบการไทยขาด
ความรูใ้นดา้นนี้เมื่อเทยีบกบัผูป้ระกอบการต่างชาต ิ

นโยบายด้านการสนับสนุนพฒันาบุคลากรให้กบัอุตสาหกรรมยงัคง
เป็นปญัหาสําคญั เนื่องจากที่ผ่านมาภาครฐัไม่ได้ให้ความสําคญัในการพฒันา
แรงงานทีม่ฝีีมอืใหก้บัผูป้ระกอบการ ไม่มกีารให้ความรู้กบัเยาวชนในการศกึษา
ภาคอาชวีะในการเลอืกสายวชิาและโอกาสในการประกอบอาชีพจึงทําให้ขาด
แคลนแรงงานฝีมือที่มีความรู้ความชํานาญในการทํางาน แรงงานที่มีอยู่ใน
อุตสาหกรรมจงึไม่เพยีงพอและไม่มคีุณภาพ 
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นโยบายด้านการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ผู้ประกอบการไทยของ
ภาครฐัยงัถือว่าไม่ชดัเจน เนื่องจากผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยงัคงประสบ
ปญัหาดา้นการลงทุนและยงัคงไม่ไดร้บัการช่วยเหลอืจากภาครฐัในการขอสนิเชื่อ 
การขอสนิเชื่อสาํหรบัผูป้ระกอบการไทยส่วนใหญ่จะตดิต่อกบัสถาบนัการเงนิด้วย
ตนเองและยงัถือว่าเป็นเรื่องยากและใช้เวลา จากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการ 
ผูป้ระกอบการไทยไดก้ล่าวถงึปญัหาในการขอสนิเชื่อเพื่อการขยายกจิการในการ
ผลติในต่างประเทศเป็นเรื่องยากและไม่ไดร้บัการสนบัสนุนจากภาครฐั 

อยา่งไรกต็าม ในระยะหลงัหน่วยงานภาครฐัได้หนัมาให้ความสําคญั
และเร่งออกนโยบายส่งเสรมิอุตสาหกรรมการในประเทศมากขึน้ อาท ิการจดัการ
อบรมด้านการพฒันาบุคคลากรและด้านเทคโนโลย ีเพื่อเสริมความรู้และเพิ่ม
ศกัยภาพของอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ และการร่วมมอืจดัตัง้สถาบนัพลาสตกิ 
และการจดัตัง้ศูนยข์อ้มูลสําหรบัอุตสาหกรรม (Plastic Intelligence Unit) เพื่อ
สนับสนุนงานวจิยัที่จะสามารถนํามาต่อยอดในเชิงธุรกจิได้ในอนาคต ซึ่งการ
พฒันาศกัยภาพของอุตสาหกรรมยงัต้องได้ร ับการสนับสนุนจากภาครฐัและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการสนับสนุนด้าน
การวจิยัและการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติให้ทนัสมยั การสนับสนุนด้านเงนิทุน 
การสนับสนุนด้านนโยบายด้านภาษี และด้านสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นพื้นฐานที่
สาํคญัในการพฒันาศกัยภาพของอุตสาหกรรมในระยะยาว 

3.1.4.4 ผลกระทบของ AEC ต่ออตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์และผลิตภณัฑ์พลาสติก
ไทย 
 ผลกระทบด้านสินค้า 

o โอกาสของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยในการ
ขยายตลาดไปยงัประเทศอาเซยีน 

o โอกาสในการนําเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศในราคาที่ตํ่าลงทัง้จาก
กลุ่มประเทศอาเซยีน อาเซยีน + 3 และอาเซยีน + 6 

o ความเสีย่งของสนิคา้ต่างประเทศที่ราคาถูกและ/หรอืด้อยคุณภาพจะ
เขา้มาแยง่ตลาดไทย 

 ผลกระทบด้านบริการ 
o โอกาสในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ มีเพิ่มขึ้น  เช่น บริการด้าน

คาํปรกึษาสาํหรบัธุรกจิ บรกิารดา้นการเงนิ เป็นตน้ 
o โอกาสในการเตบิโตอนัเนื่องมาจากอุตสาหกรรมเกีย่วเนื่องในภาคการ

บรกิารขยายตวั เช่น อุตสาหกรรมท่องเทีย่วและธุรกจิโรงแรมที่หากมี
การขยายตวั ย่อมต้องการบรรจุภณัฑ์และผลติภณัฑ์พลาสตกิ อาท ิ
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ขวดน้ําพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติกอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ใหบ้รกิารในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อมาสนบัสนุนการใหบ้รกิาร 

 ผลกระทบด้านการลงทุน 
o โอกาสของผูป้ระกอบการไทยในการไปลงทุน ยา้ย หรอืขยายฐานการ

ผลติประเทศในอาเซยีนเพิม่ขึน้ 
o โอกาสของธุรกจิอาเซยีนยา้ยหรอืขยายฐานผลติในไทยเพิม่ขึน้ 
o โอกาสที่บริษัทข้ามชาติที่อยู่ในประเทศอาเซียนหรือสนใจที่จะทํา

ธุรกจิในภมูภิาคนี้จะมาลงทุนในประเทศไทยมเีพิม่ขึน้ 
o โอกาสในการลงทุนในประเทศเพื่อนบา้น เพื่อรบัสทิธพิเิศษ GSP จาก

ประเทศทางยโุรปมมีากขึน้ 
o การแข่งขนัที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนใน

ประเทศไทยมากขึน้ อาจส่งผลให้วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
บางรายในอุตสาหกรรมนี้ไม่สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งต่างชาติที่มี
ศกัยภาพสงูกวา่ได ้

 ผลกระทบด้านแรงงาน 
o แรงงานฝีมอืในอุตสาหกรรมพลาสตกิของไทยอาจถูกแยง่ตวั 
o แรงงานฝีมอืในอุตสาหกรรมพลาสตกิจากประเทศ CLMV อาจยา้ยมา

ไทย 
 ผลกระทบด้านเงินทุน 

o โอกาสของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมพลาสตกิในการเขา้ถึง
แหล่งเงนิทุนต่างประเทศไดม้ากขึน้ซึง่นอกเหนือจากนโยบายการเงนิ
ของประเทศไทยทมีกีารใหเ้งนิทุน/สนิเชื่อ ในการขยายกจิการ SMES 
ในธุรกจิบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑ์พลาสตกิอยู่แล้ว เช่น EXIM Bank 
SME Bank และ BOI เป็นตน้ 

o การเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีระหว่างประเทศอาจทําให้อัตรา
แลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศมคีวามผนัผวนมากขึน้ และอาจ
เกดิความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นได ้

 
ผลกระทบด้านบวกและด้านลบของ AEC ที่มต่ีอธุรกจิขนาดกลางและย่อมใน

อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์และผลติภณัฑ์พลาสตกิของไทย สามารถสรุปผลและนําเสนอ
ขอ้เสนอแนะตามห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมนี้ไดด้งัตารางที่ 63 
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ตารางท่ี 63 สรุปผลกระทบของ AEC ตามห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 
 

 ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ 
อตุสาหกรรม 

ต้นน ้า 
- ผู้ประกอบการสามารถเขา้ถึงแหล่งวตัถุดบิราคาถูกจากประเทศ

อาเซียนได้มากขึน้หรอืผ่านอาเซียน + 3 อาเซยีน + 6 หรือ
อาเซียน -สหภาพยุโรป เช่น เม็ดพลาสติก เครื่องจักร และ
สารประกอบ เป็นตน้ 

- ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการด้านการวิจ ัยและพัฒนา 
ต่าง ๆ ทีจ่าํเป็นไดง้่ายและมากขึน้ ทัง้จากประเทศในกลุ่มอาเซยีน 
อาเซยีน + 3 อาเซยีน + 6 หรอื อาเซยีน-สหภาพยโุรป 

- ผู้ประกอบการซึ่งนําโดยบริษัทขนาดกลางและใหญ่ของไทย
สามารถเขา้ไปลงทุนในประเทศในกลุ่มอาเซยีนที่มคี่าแรงตํ่ามาก
ขึน้ เช่น ประเทศในกลุ่ม CLMV เพื่อการลงทุนตัง้โรงงานผลติเมด็
พลาสตกิ 

- ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแรงงานที่มีต้นทุนตํ่ากว่าจาก
ประเทศเพื่อนบา้น เช่น พม่า ลาว เวยีดนาม กมัพชูา เป็นตน้ 

- ไทยจะขาดแคลนแรงงานฝีมือและบุคลากร เช่น วิศวกรเคมีและ
ผู้เชี่ยวชาญในด้านการวจิยัและพฒันา เนื่องจากแรงงานเหล่านี้อาจ
ยา้ยไปทาํงานในประเทศอื่นทีม่คี่าตอบแทนและสวสัดกิารทีส่งูกวา่ 

อตุสาหกรรม 
กลางน ้า 

- ผูผู้ป้ระกอบการสามารถเขา้ถงึบรกิารทางดา้นการเงนิ บรกิารการ
ให้คําปรึกษา และบริการด้านการวจิ ัยและพฒันาต่าง ๆ ที่จํา
เป็นไดง้่ายและมากขึน้  

- ผู้ประกอบการสามารถเขา้ไปลงทุนในประเทศกลุ่มอาเซยีนมาก
ขึน้ เช่น ประเทศในกลุ่ม CLMV เพื่อใช้เป็นฐานขยายการผลิต
บรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 

- แรงงานฝีมอืและบุคลากรไทย เชน่ ช่างคมุเครื่องจกัร ช่างขึน้รปู
พลาสตกิ เป็นตน้ จะยา้ยไปทาํงานในประเทศอื่นทีใ่หค้่าตอบแทนที่สงู
กวา่ 
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 ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ 
 - ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแรงงานที่มีต้นทุนตํ่ากว่าจาก

ประเทศเพื่อนบา้น 
- ผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถึงแหล่งเงนิทุนจากนักลงทุนต่างชาติ

ไดม้ากขึน้ 

 

อตุสาหกรรม 
ปลายน ้า 

- การส่งออกผลติภณัฑ์พลาสติกและผลติภณัฑ์จากอุตสาหกรรม
เกีย่วเนื่องของประเทศไทย เช่น ผลติภณัฑอ์าหาร และผลติภณัฑ์
ชิน้ส่วนยานยนต์ จะขยายตวัมากขึน้ ทัง้ในกลุ่มประเทศอาเซยีน
และประเทศนอกกลุ่มอาเซยีน ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือและ
ขอ้ตกลงต่าง ๆ เช่น อาเซียน + 3 อาเซียน + 6 หรอื อาเซยีน-
สหภาพยโุรป 

- ผูป้ระกอบการจะสามารถเขา้ถงึบรกิารทางดา้นการตลาดต่าง ๆ ที่
จาํเป็นไดง้่ายและมากขึน้  

- ผูป้ระกอบการสามารถเขา้ไปลงทุนในประเทศกลุ่มอาเซยีนไดม้าก
ขึน้ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLMV โดยการร่วมลงทุนกบั
ผูป้ระกอบการในประเทศนัน้ ๆ 

- ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแรงงานที่มีต้นทุนตํ่ากว่าจาก
ประเทศเพื่อนบา้น 

- ผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนไดง้่ายขึน้ 

- ผูป้ระกอบการจะเสยีส่วนแบ่งทางการตลาดใหก้บัสนิคา้ราคาถูกและ
สนิคา้ทีด่อ้ยคุณภาพจากประเทศอื่น ๆ 

- สนิคา้ในอุตสาหกรรมเกีย่วเนื่องจากประเทศอาเซยีน + 3 อาเซยีน + 6 
และอาเซยีน-สหภาพยโุรป จะเขา้มาแยง่ส่วนแบ่งทางการตลาดใน
อาเซยีน  

- แรงงานฝีมอืและบุคลากรไทย เชน่ วศิวกร เป็นตน้ จะยา้ยไปทาํงานใน
ประเทศอื่นทีใ่หค้่าตอบแทนทีส่งูกวา่ 
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ข้อเสนอแนะกลุ่มอตุสาหกรรมเครื่องจกัรกล 
- รฐับาลควรสนบัสนุนใหม้กีารหาแหล่งวตัถุดบิทีม่คีุณภาพและราคาถูกจากแหล่งใหม่ในกลุ่มประเทศอาเซยีน รวมทัง้การสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 

เพื่อการเขา้ถงึแหล่งวตัถุดบิในการผลติเมด็พลาสตกิ 

- รฐับาลเร่งแกไ้ขปญัหาในการนําเขา้วตัถุดบิทีม่รีาคาสงู เช่น เมด็พลาสตกิ เครื่องจกัร และสารประกอบ จากประเทศอาเซยีน อาเซยีน + 3 อาเซยีน + 6 และ
อาเซยีน-สหภาพยโุรป 

- รฐับาลควรสนบัสนุนใหเ้กดิความร่วมมอืระหวา่งประเทศอาเซยีนและประเทศอื่น ๆ นอกอาเซยีน เช่น อาเซยีน + 3 อาเซยีน + 6 และอาเซยีน-สหภาพยุโรป 
ในการวจิยั พฒันา การปรบัปรุงคุณภาพ และการผลติบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ การเคลื่อนยา้ยแรงงานทีจ่าํเป็น การแลกเปลีย่นเทคโนโลยแีละองค์
ความรูต่้าง ๆ 
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3.1.4.5 การวิเคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค (SWOT Analysis) 
ที่ปรึกษาได้ทําการรวบรวมถึงปญัหา อุปสรรค รวมทัง้ข้อเสนอแนะจากการ

ประชุมกลุ่มยอ่ยผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์และผลติภณัฑ์พลาสตกิ อกีทัง้
จากการศกึษาวเิคราะห์ขา้งต้น เพื่อประเมนิขดีความสามารถของอุตสาหกรรมแม่พมิพ์
โดยใชว้ธิกีารวเิคราะห์ SWOT ซึ่งผลการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
ของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิของประเทศไทย  มดีงันี้ 

3.1.4.5.1 จดุแขง็ 

 อุตสาหกรรมตน้น้ํา คอื อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมที่
แขง็แกร่งภายในประเทศ 

 แรงงานฝีมอืของไทยมคีวามชาํนาญในการรบัจ้างผลติบรรจุภณัฑ ์
และผลติภณัฑพ์ลาสตกิ (OEM) 

 การที่ประเทศไทยมีที่ตัง้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศแถบ
อาเซียนทําให้มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในเรื่องต้นทุน
ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งซึ่งถือว่าเป็นปจัจยัสําคญัในการแข่งขนั
ของอุตสาหกรรม 

 ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมกบัอุตสาหกรรมอื่นอยูใ่นระดบัสงู 
 อุตสาหกรรมปลายทางน้ําประเทศมศีกัยภาพสงู เช่น อุตสาหกรรม

อาหาร เป็นตน้ 
 โครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นต่อการผลติบรรจุภณัฑ์และผลติภณัฑ์

พลาสตกิมคีุณภาพด ีอาท ิความเสถยีรของระบบสาธารณูปโภคที่
มคีวามสาํคญัต่อกระบวนการการผลติ 

3.1.4.5.2 จดุอ่อน 

 ไม่มกีารวจิยัและพฒันาอยา่งเป็นระบบและครบวงจร 
 ขาดความเชื่อมโยงแบบเครือข่ายทัง้ในกลุ่มผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมและระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
ตัง้แต่อุตสาหกรรมตน้น้ําสู่อุตสาหกรรมปลายน้ํา 

 ไม่มีการสนับสนุนงานออกแบบผลติภณัฑ์พลาสตกิอย่างจริงจงั 
รวมทัง้ขาดแคลนนกัออกแบบและพฒันาผลติภณัฑท์ี่มคีุณภาพทํา
ให้การพฒันาในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์และผลติภณัฑ์พลาสตกิ
ยงัไม่เตบิโตเท่าทีค่วร 

 ระบบการรบัรองมาตรฐานขาดการยอมรบัจากสากล  
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 ผลติภณัฑท์ีส่่งออกมมีลูค่าเพิม่น้อย 
 ขาดข้อมูลเชงิลกึเพื่อพฒันาอุตสาหกรรมยงัขาดการทําวจิยัและ

พฒันาด้านเทคโนโลยกีารผลติเพื่อลดต้นทุนและด้านการพัฒนา
ออกแบบผลติภณัฑ ์

 ขาดแคลนแรงงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในทุกระดบั ทัง้
แรงงานระดบัล่างและแรงงานฝีมอื โดยเฉพาะในระดบัเทคนิคช่าง
ทาํและออกแบบแม่พมิพช์่างออกแบบเครื่องจกัรในการผลติช่างผู้
ชํานาญในการตัง้เครื่องโดยเฉพาะเครื่องที่ใช้ระบบคอมพวิเตอร์
และวศิวกร 

 ลกัษณะโรงงานส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเลก็และเป็นการบรหิาร
แบบครอบครวัซึง่ส่งผลต่อความได้เปรยีบในการแข่งขนัเมื่อเทยีบ
กบับรษิทัขา้มชาต ิ

 ค่าแรงของแรงงานระดบัล่าง (Unskilled Labor) ในประเทศไทยมี
อตัราค่าแรงของแรงงานระดบัล่างที่สูงกว่าเมื่อเทียบกบัประเทศ
คู่แข่งอื่นเช่นจนีและอนิโดนีเซีย ทําให้มคีวามเสยีเปรยีบเชงิการ
แขง่ขนัของสนิคา้ทีอ่าศยัแรงงานระดบันี้เป็นหลกั 

 เนื่องจากความต้องการของตลาดภายในประเทศในปจัจุบนัอยู่ใน
ระดับสูง ผู้ประกอบการจํานวนมากจึงมุ่งเน้นที่จะผลิตเพื่อ
ตอบสนองความต้องการภายในประเทศเท่านัน้โดยไม่มแีผนการ
ขยายตลาดออกไปสู่ตลาดต่างประเทศทําให้สูญเสยีโอกาสในการ
พฒันาช่องทางทางการตลาด 

3.1.4.5.3 โอกาส 

 ตลาดในและนอกประเทศมขีนาดใหญ่ โดยเฉพาะปรมิาณการใช้
ผลิตภณัฑ์พลาสติกภายในประเทศอยู่ในระดบัสูงเมื่อเทียบกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซยีน 

 โอกาสในการพัฒนาไปสู่การผลิตบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
พลาสตกิทีม่มีลูค่าเพิม่สงู รวมถงึผลติภณัฑเ์พื่อทดแทนการนําเขา้ 
อาท ิผลติภณัฑพ์ลาสตกิชวีภาพและพลาสตกิที่มคีุณสมบตัพิเิศษ
ต่าง ๆ เป็นตน้ 
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 กระแสอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและการเตบิโตของอุตสาหกรรมรไีซเคลิ
เป็นโอกาสให้เกดิการพฒันาทางด้านเทคโนโลยกีารผลติ เพื่อให้
สามารถนําวตัถุดบิพลาสตกิกลบัมาใช้ใหม่ เพื่อแก้ปญัหาการขาด
แคลนวตัถุดบิ อกีทัง้เป็นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มอกีดว้ย 

 ขอ้ตกลงทางการค้าเสรีระหว่างประเทศที่นํามาซึ่งการลดอตัรา
ภาษีศุลกากรตามข้อตกลงทําให้ผลิตภณัฑ์พลาสติกของไทยมี
ความไดเ้ปรยีบในดา้นตน้ทุนการผลติเพิม่ขึน้ 

3.1.4.5.4 อปุสรรค 

 หุ้นส่วนทางกลกยุทธ์มีแนวโน้มนํามาตรการกดีกนัทางการค้าที่
ไม่ใช่ภาษ ี(Non-Tariff Barriers: NTBs) มาใชม้ากขึน้ 

 การแข่งขนัที่รุนแรง โดยเฉพาะจากจีนและเวียดนามซึ่งมีการ
พฒันาอุตสาหกรรมนี้อย่างรวดเรว็และปญัหาการลอกเลยีนแบบ
สนิคา้จากจนี 

 กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอาจส่งผลต่อกฎหมายข้อบังคับที่
เข้มงวดขึ้นในตลาดโลก เช่น คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป
ควบคุมการใช้สารเคมีด้วยระเบียบสารเคมีของสหภาพยุโรป 
(Registration Evaluation and Authorization of Chemicals: 
REACH) เป็นตน้ 

 กระแสอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมอาจให้ความต้องการใช้บรรจุภณัฑ์และ
ผลติภณัฑพ์ลาสตกิบางประเภท เช่น ถุงพลาสตกิลดลง เป็นตน้ 

 เสถยีรภาพทางการเมอืงในประเทศที่มคีวามไม่แน่นอน ซึ่งส่งผล
ต่อนโยบายของภาครัฐในด้านต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงตาม
กระแสการเมอืง ทําให้ผู้ประกอบการไม่ได้รบัการสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องเท่าทีค่วร 

 นโยบายค่าจ้างแรงงานมแีนวโน้มที่สูงขึ้น ซึ่งจะทําให้ต้นทุนการ
ผลติสงูขึน้ 

 การชะลอตวัของเศรษฐกจิของประเทศและของโลก 
 กรณีการเสียสทิธิจากระบบสิทธพิเิศษทางภาษีศุลกากรเป็นการ

ทัว่ไป (Generalized System of Preferences: GSP) ใน
สหรฐัอเมริกาและยุโรปในช่วงที่ผ่านมาทําให้ประเทศไทยเสีย
โอกาสในการส่งออกอยา่งมาก 
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 ขัน้ตอนภาษขีองกรมศุลกากรทีล่่าชา้ส่งผลต่อผู้ส่งออกเป็นจํานวน
มาก 

 การขาดการประสานงานแบบครบวงจร (One-Stop Service) 
ระหว่างหน่วยงานในภาครฐัที่เกี่ยวข้องกบัผู้ประกอบการทําให้
ผู้ผลิตขนาดย่อมและขนาดกลางไม่ได้ร ับข่าวสารหรือความ
ช่วยเหลอืจากภาครฐัมากนักในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการตดิต่อ
ประสานงานในเชิงขอ้มูลและการบริการเพื่อการขยายตลาดใน
ต่างประเทศ เป็นตน้ 

3.1.4.6 หุ้นส่วนทางกลยทุธ ์
แนวทางในการเตรยีมความพร้อมสู่การแข่งขนัในตลาดอาเซยีน เมื่อมีการการ

จดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) คอื การสร้างหุ้นส่วนทางกลยุทธ์เพื่อเพิม่ขดี
ความสามารถในการแข่งขนัของผู้ประกอบการ หุ้นส่วนทางกลยุทธ์ในที่นี้คือ การเป็น
พนัธมิตรกนัทางธุรกจิ เพื่อประโยชน์ร่วมกนัในด้านต่าง ๆ อาทิ เพิม่จํานวนเงนิลงทุน 
ขยายขนาดกจิการ ลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกจิ พฒันาศกัยภาพ ความรู้และความ
ชาํนาญซึง่การเป็นหุน้ส่วนทางกลยทุธส์ามารถมไีด้หลายระดบั ตัง้แต่การร่วมมอืกนัเพื่อ
จุดประสงคบ์างอยา่งในช่วงระยะเวลาหนึ่งไปถงึการรวมกจิการกนัเพื่อจุดประสงคใ์นระยะ
ยาว จากข้อมูลที่ได้รวบรวมในการทําการศึกษานี้ที่ปรึกษาสามารถแยกประเภทของ
หุน้ส่วนทางกลยทุธใ์นดา้นต่าง ๆ ดงันี้ 

3.1.4.6.1 หุ้นส่วนทางกลยทุธใ์นประเทศไทย (แผนภาพท่ี 12) 
3.1.4.6.1.1 หุ้นส่วนทางกลยทุธส่์งเสริมการวิจยั พฒันาและการ

ฝึกอบรม 
หุ้นส่วนทางกลยุทธ์ที่จะช่วยส่งเสริมการวิจ ัย การพัฒนา

ความรู้ความชํานาญของแรงงานไทย และพฒันาเทคโนโลยมีคีวาม
จําเป็นอย่างยิ่ง สําหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
พลาสตกิ ในการทาํการวจิยั พฒันา และการฝึกอบรม ซึ่งหุ้นส่วนทาง
กลยุทธ์นี้สามารถเกดิจากความร่วมมือกนัระหว่างผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ประกอบการกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งหรอืสถาบนัที่จดัหลกัสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ต้อง
ร่วมมอืกนัออกแบบหลกัสตูรทีส่ามารถผลติแรงงานทีม่ทีกัษะตรงตาม
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ เพราะผูป้ระกอบการเป็นผูท้ ีต่อ้งการ
แรงงานและทราบลกัษณะทกัษะทีต่อ้งการเป็นอยา่งด ีซึ่งหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งและสามารถเป็นหุน้ส่วนทางกลยทุธไ์ดน้ัน้ประกอบไปดว้ย 
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 สถาบนัปิโตรเคมแีห่งประเทศไทย 
 สถาบนัพลาสตกิ 
 สมาคมอุตสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพไทย  
 สถานศกึษาต่าง ๆ 

ความสาํคญับทบาท 
 ช่วยสร้างความได้เปรียบให้กับผู้ประกอบการในการ

แขง่ขนั 
 ช่วยเพิม่พนูความรูแ้ละความชาํนาญทีเ่กี่ยวกบัเทคโนโลยี

การผลติและกระบวนการการผลติต่าง ๆ ใหก้บัแรงงานทีม่ี
อยูใ่นอุตสาหกรรม เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการทํางานให้
ดยี ิง่ขึน้ 

 ช่วยใหม้แีรงงานใหม่ทีม่ฝีีมอืเขา้มาในอุตสาหกรรมมากขึน้ 
 คิดค้น พัฒนา และวิจ ัยเทคโนโลยีใหม่  ๆ สําหรับ

อุตสาหกรรม 
 เพิม่ศกัยภาพของผู้ผลติไทยให้มีเทคโนโลยทีดัเทียมกบั

ต่างประเทศได ้
หน้าทีห่ลกัของหุน้ส่วนทางกลยทุธ์ 

 จัดการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้ าน ต่าง  ๆ  เกี่ ยวกับ
อุตสาหกรรม โดยเน้นการอบรมที่มรีะบบและมีคุณภาพ
ใหก้บัแรงงานทีม่อียูใ่นอุตสาหกรรมและผูท้ ีส่นใจทัว่ไป 

 รบัรองการอบรมให้กบัผู้ที่ผ่านการอบรมโดยการออกใบ
ประกาศนียบัตรรับรองการอบรมเพื่อเป็นการประกัน
คุณภาพใหก้บัผูป้ระกอบการ 

 คดิคน้ วจิยั และพฒันาเทคโนโลยเีกีย่วกบับรรจุภณัฑ์และ
ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ เพื่อพฒันาศกัยภาพของอุตสาหกรรม
ไทย 

 ประสานงานกบัผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์
และผลติภณัฑ์พลาสตกิไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งใน
การรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมรวมถึง
กระจายข้อมูลความรู้เกี่ยวกบัเทคโนโลยีใหม่  ๆ ให้แก่
ผูป้ระกอบการทราบ 
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3.1.4.6.1.2 หลกัเกณฑ์ในการก าหนดหุ้นส่วนทางกลยทุธ ์
การขาดแคลนเงินทุนสําหรับผู้ประกอบการวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์และผลติภณัฑ์
พลาสตกิเป็นปญัหาทีส่าํคญัอกีประการหนึ่งที่ภาครฐัและภาคเอกชน
ควรเร่งแก้ไข เนื่องจากผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรม
เป็นลกัษณะกจิการครอบครวัจงึไม่มเีงนิทุนมากพอในการคดิค้นและ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ การผลิตบรรจุภัณฑ์ อีกทัง้ผลิตภัณฑ์
พลาสตกิส่วนใหญ่จงึเป็นการผลติทีใ่ชเ้ทคโนโลยไีม่สงูมากนกั 

ดงันัน้หากภาครฐัและภาคเอกชนที่เกี่ยวขอ้งสามารถให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการในด้านเงินทุนโดยอํานวยความ
สะดวกในการเขา้หาแหล่งเงนิทุนทีห่ลากหลายและสามารถได้เงนิทุน
มาหมุนเวยีนในกจิการและลงทุนเพิม่เตมิในอตัราดอกเบี้ยที่ตํ่าได้ ที่
ปรกึษาเหน็วา่จะเป็นการสรา้งความไดเ้ปรยีบใหแ้ก่ผูป้ระกอบการไทย
ในการผลิตและการส่งออกสนิค้าไปยงัตลาดต่างประเทศ อกีทัง้เป็น
การส่งเสรมิใหม้กีารลงทุนในการพฒันาและวจิยัเทคโนโลยใีหม่ ๆ แก่
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งและสามารถเป็นหุน้ส่วนทางกลยทุธไ์ดน้ัน้ประกอบไปดว้ย 

 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (SME Bank) 

 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
(EXIM Bank) 

 สถาบนัการเงนิต่าง ๆ 
ความสาํคญับทบาท 

 ช่วยสรา้งความไดเ้ปรยีบใหก้บัผูป้ระกอบการไทยในการ
แขง่ขนั 

 ส่ง เสริมการผลิตและการส่ งออกบรรจุภัณฑ์และ
ผลติภณัฑพ์ลาสตกิของผูป้ระกอบการไทย 

 ส่งเสริมการวจิยัและการพฒันาเทคโนโลยใีหม่  ๆ ใน
ประเทศ 

หน้าทีห่ลกัของหุน้ส่วนทางกลยทุธ์ 
 ใหค้วามช่วยเหลอืดา้นเงนิทุนเพื่อใชใ้นการหมุนเวยีนใน

ธุรกจิ 
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 ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนเพื่อส่งเสริมการส่งออก
บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก ไปยังตลาด
ต่างประเทศ 

 ให้ความช่วยเหลอืด้านเงินทุนเพื่อส่งเสรมิการวจิยัและ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่  ๆ เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และ
ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 

3.1.4.6.1.3 หุ้นส่วนทางกลยทุธจ์ากภาครฐั 
การได้ร ับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่าง

ต่อเนื่องและชดัเจนจะเป็นการสร้างศกัยภาพและความได้เปรียบใน
การแขง่ขนัให้แก่ผู้ประกอบการไทย หน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวขอ้งใน
การพฒันาบรรจุภณัฑ์และผลติภณัฑ์พลาสตกิของประเทศไทยและ
สามารถเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ให้แก่ผู้ประ กอบการไทยใน
อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิประกอบไปดว้ย 
 ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ทาํหน้าทีส่่งเสรมิการประกอบธุรกจิของธุรกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม โดยการเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลข่าวสารด้านต่าง  ๆ ในการ
ประกอบธุรกิจและส่ง เสริมการสร้าง เครือข่ายธุรกิจระหว่าง
ผูป้ระกอบการและหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 
 กระทรวงพาณิชย ์

ทําหน้าที่เกี่ยวกบัการค้าธุรกจิบรกิาร ทรพัยส์นิทางปญัญา และ
ราชการอื่นตามทีม่กีฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหน้าทีข่องกระทรวง
พาณิชย์หรือส่วนราชการที่ส ังกัดกระทรวงพาณิชย์โดยมีบทบาท
หน้าที่หลกัในด้านภารกิจด้านในประเทศ คือ การดูแลราคาสินค้า
เกษตรและรายได้เกษตรกร การดูแลผู้บรโิภคภายใต้กรอบกฎหมาย
ของกระทรวงพาณิชย์ การส่งเสริมและพฒันาธุรกิจการค้ารวมทัง้
การค้าสินค้าธุรกิจบริการ ธุรกิจประกนัภัย และการคุ้มครองด้าน
ทรพัยส์นิทางปญัญา 

ส่วนภารกจิดา้นต่างประเทศ คอื การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งประกอบด้วยการเจรจาภายใต้กรอบ WTO FTA อนุภูมิภาค 
ภมูภิาค ฯลฯ การจดัระเบยีบและบรหิารการนําเขา้ส่งออกรวมทัง้การ
ขายขา้วรฐัต่อรฐั การคา้มนัสาํปะหลงั สนิคา้ขอ้ตกลงต่าง ๆ การแกไ้ข
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ปญัหาและรกัษาผลประโยชน์ทางการคา้ เช่น การดแูลเรื่อง GSP การ
เกบ็ภาษตีอบโตก้ารทุ่มตลาด และการส่งเสรมิและเร่งรดัการส่งออก 
 กระทรวงอตุสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรมมีส่วนราชการระดบักรมในสงักดัรวม 8 
หน่วยงาน โดยจัดเป็น 3 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ กลุ่มภารกิจด้าน
เศรษฐกจิอุตสาหกรรมกลุ่มภารกจิด้านกํากบัตรวจสอบกระบวนการ
ผลิตและกลุ่มภารกิจด้านส่งเสรมิอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการมี
ส่วนราชการภายใตก้ลุ่มภารกจิ 6 หน่วยงานและส่วนราชการที่ไม่อยู่
ภายใตก้ลุ่มภารกจิอกี 2 หน่วยงาน 
 กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศกึษาธกิาร ในปจัจุบนันี้มีหน้าที่หลกัในด้านการศกึษา
การศาสนา และวฒันธรรมมีหน่วยงานระดบัสํานักงานในสงักดั 5 
หน่วยงานอีกทัง้มีหน่วยงานที่เป็นองค์การมหาชน/หน่วยงานใน
กาํกบั โดยมหีน่วยงานภายใตส้งักดั คอื สาํนกังานรฐัมนตร ีสาํนกังาน
ปลัดกระทรวง สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา และองค์การ
มหาชน/องคก์รในกาํกบั 
ความสาํคญับทบาท 

 สร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัให้แก่ผู้ประกอบการ
ไทย 

 เป็นศนูยก์ลางด้านขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบับรรจุภณัฑ์และ
ผลติภณัฑพ์ลาสตกิและการพฒันาเทคโนโลยต่ีาง ๆ 

 รบัรองมาตรฐานบรรจุภณัฑ์และผลิตภณัฑ์พลาสตกิให้มี
คุณภาพเป็นทีย่อมรบัในประเทศและต่างประเทศ 

 ส่งเสรมิใหม้กีารผลติและส่งออกบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑ์
พลาสตกิไปยงัต่างประเทศ 

 สนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยเีกี่ยวกบับรรจุภณัฑ์และ
ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 

  



รายงานการศึกษาขัน้สดุท้าย (Final Report) 
โครงการศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ
ไทย (High Impact Sectors) 

   3 - 269 

หน้าทีห่ลกัของหุน้ส่วนทางกลยทุธ์ 
 ให้บรกิารด้านขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวขอ้งกบับรรจุภณัฑ์และ

ผลติภณัฑพ์ลาสตกิและเทคโนโลย ี
 จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้  ความชํานาญเกี่ยวกับ 

บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติกให้แก่แรงงานใน
อุตสาหกรรมและผูส้นใจทัว่ไป 

 จดัทําแผนพฒันาอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์และผลติภณัฑ์
พลาสติก โดยประสานงานกับหน่วยงานต่า ง ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

 สนับสนุนอุตสาหกรรมต่าง  ๆ ให้ใช้บรรจุภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศมากกว่าการนําเข้า 
บรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิจากต่างประเทศ 

 เชื่ อมโยงผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อเสรมิสรา้งความไดเ้ปรยีบในด้าน
การตลาด การผลติ และการเงนิ 

3.1.4.6.1.4 หุ้นส่วนทางกลยทุธจ์ากภาคเอกชน 
ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างศกัยภาพ

ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
พลาสตกิ โดยภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งในการพฒันาประกอบไปดว้ย 

 สภาอุตสาหกรรม  
 หอการคา้ไทย  
 สมาคมอุตสาหกรรมพลาสตกิไทย  
 ผูป้ระกอบการต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเนื่อง

หรอืสนบัสนุน  
ความสาํคญับทบาท 

 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิตบรรจุภัณฑ์และ
ผลติภณัฑพ์ลาสตกิของประเทศ 

 สร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัให้แก่ผู้ประกอบการ
ไทย 

 สรา้งเครอืขา่ยการผลติบรรจุภณัฑ์และผลติภณัฑพ์ลาสตกิ
และอุตสาหกรรมอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 ส่ง เสริมการใช้ว ัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์
พลาสติก ในประ เทศเพื่ อทดแทนการ นํา เข้าจ าก
ต่างประเทศ 
 

 
 

แผนภาพท่ี 12 หุน้ส่วนทางกลยทุธท์ีส่าํคญั (Strategic Partners) ในประเทศไทย 
 

3.1.4.6.2 หุ้นส่วนทางกลยทุธใ์นต่างประเทศ 
การพจิารณาหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ในต่างประเทศ (แผนภาพที ่

13) เป็นการพิจารณาจากห่วงโซ่ ซึ่งมีทัง้อุตสาหกรรมต้นน้ําจนถึง
อุตสาหกรรมปลายน้ํา ซึ่งการมหีุ้นส่วนเหล่านี้จะเป็นการเสรมิสร้าง
ความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัได้อย่างด ีตวัอย่างของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในประเทศหุ้นส่วนทางกลกยุทธ์ที่สําคัญที่ผู้ประกอบการไทยใน
อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์และผลติภณัฑ์พลาสตกิสามารถเป็นหุ้นส่วน
ทางกลยทุธไ์ด ้มดีงันี้ 
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3.1.4.6.2.1 สหภาพยโุรป 

 PlacticsEurope (The Association of Plastics 
Manufacturers)  ซึ่ง เป็นสมาคมผู้ผลิตพลาสติกของ
สหภาพยุโรปที่มีการรวบรวมข้อมูลทางการวิจยัและ
พฒันาบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 

3.1.4.6.2.2 ประเทศญ่ีปุ่ น 

 บรษิทั Sumitomo Chemicals และ บรษิทั Mitsubishi 
Chemicals ซึ่ ง เ ป็น บ ริษัทผู้ ผ ลิ ตว ัต ถุ ดิบสํ า ห รับ
อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 

 องค์การส่งเสรมิการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan 
External Trade Organization: JETRO) สาขา 
กรุงเทพ ฯ ก่อตัง้ขึน้ในปี 2502 มบีทบาทที่โดดเด่นใน
การกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น เจโทรกรุงเทพฯมีส่วน
ผลกัดนัเพิม่การนําเขา้ของสินค้าไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นและ
เผยแพร่บรรยากาศทีด่ขีองการลงทุนในประเทศไทย  

 Japan Plastic Industry Association หรือสมาคม
อุตสาหกรรมพลาสติกญี่ปุ่นสามารถให้การสนับสนุน
สําหรบัผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์และ
ผลติภณัฑ์พลาสตกิของไทยในการทําธุรกจิกบัประเทศ
ญี่ปุน่ 

 Hayashi Telempu ซึ่งเป็นบรษิทัผลติชิ้นส่วนยานยนต์
รายใหญ่ ที่นอกจากจะมคีวามต้องการชิ้นส่วนพลาสตกิ
เป็นอยา่งมากแลว้ ยงัมมีาตรการการนําชิน้ส่วนพลาสตกิ
ในกระบวนการการผลิตและออกแบบกลับมาใช้เป็น
วตัถุดบิใหม่อกีดว้ย 

3.1.4.6.2.3 ประเทศเยอรมนี 

 Windmoeller & Hoelscher Corporationเป็นผู้ผลิต
เครื่องจกัรคุณภาพสูงรายใหญ่ของโลกสําหรบัการผลิต
บรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 
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3.1.4.6.2.4 ประเทศสิงคโปร ์

 PaC Component Pte Ltd. เป็นผู้จดัจําหน่ายชิ้นส่วน
อเิลก็ทรอนิกส์รายใหญ่ที่เสนอบริการเสริมให้ลูกค้าใน
ดา้นต่าง ๆ อยา่งครบวงจร เช่น การบรกิารใหค้ําปรกึษา
ดา้นการออกแบบผลติภณัฑ ์เป็นตน้ นอกจากบรษิทัจะมี
ความต้องการชิ้นส่วนพลาสติกแล้ว ยงัสามารถเป็น
แบบอยา่งใหหุ้้นส่วนทางกลยุทธ์ในการเพิม่มูลค่าสนิค้า
ดว้ยการใหบ้รกิารเสรมิอกีดว้ย 

3.1.4.6.2.5 ประเทศจีน 

 Sinochem เป็นบริษัทขนาดใหญ่สัญชาติจีนที่ได้ร ับ
รางวลั Thailand’s Best Friends 2011 ที่มธีุรกจิทัง้ด้าน
การเกษตร พลงังาน ปิโตรเคมี อสงัหาริมทรพัย์ และ
การเงนิ ซึง่มคีวามสมัพนัธเ์ชงิการคา้ระหวา่งประเทศที่ดี
ต่อธุรกจิไทยและมแีนวโน้มทีด่ใีนการขยายธุรกจิในไทย 

 
นอกจากนี้หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศในประเทศอาเซยีน อาเซยีน + 3 และประเทศอาเซยีน + 6 
และประเทศอื่น ๆ กเ็ป็นอกีช่องทางหนึ่งสําหรบัผู้ประกอบการไทยใน
อุตสาหกรรมนี้ทีส่นใจจะขยายธุรกจิไปต่างประเทศ 

เนื่ องจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยซึ่งเป็นหนึ่ งใน
อุตสาหกรรมต้นน้ําของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
พลาสตกิที่แขง็แกร่งและเป็นผู้นําในภูมภิาคนี้ ในขณะที่อุตสาหกรรม
เครื่องจกัรและแม่พิมพ์และสารประกอบของอุตสาหกรรมพลาสตกิที่
ต้องใช้เทคโนโลยขี ัน้สูงในการผลติมาจากประเทศอาเซยีน + 3 ซึ่ง
ไดแ้ก่ ญี่ปุน่ จนี เกาหลใีต ้และสหภาพยโุรปเป็นส่วนใหญ่ หุน้ส่วนทาง 
กลยทุธใ์นอุตสาหกรรมตน้น้ําจงึอยูน่อกกลุ่มประเทศอาเซยีน 

จากการวเิคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าของอุตสาหกรรมบรรจุ
ภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ ทีป่รกึษาเลง็เหน็ความเป็นไปได้ในการ
สรา้งหุน้ส่วนทางกลยุทธ์กบัประเทศอาเซยีนในอุตสาหกรรมปลายน้ํา 
เช่น การขยายตลาดสําหรบัสนิค้าพลาสตกิไปยงัประเทศ CLMV การ
สรา้งเครอืขา่ยกบัอุตสาหกรรมปลายน้ําทีเ่กี่ยวเนื่องในประเทศอาเซยีน 
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โดยหลกัเกณฑ์สําคญัในการคดัเลอืกหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ใน
ต่างประเทศ ประกอบดว้ย 

 เป็นองค์กรที่มีฐานที่ม ัน่คงและได้ร ับความเชื่อถือใน
อุตสาหกรรมนั ้น ๆ ของแต่ละประเทศ (Reputable 
organizations) 

o เพื่อช่วยให ้SMEs สามารถบรรลุวตัถุประสงค์
เชงิกลยทุธ ์(Porter & Fuller, 1986) 

o เพื่อเสรมิทกัษะในด้านที่ SMEs ขาดแคลน 
โดยอาศยัความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเครือข่ายของ
หุ้นส่วนทางกลยุทธ์ในประเทศนัน้ ๆ (Complementary 
Skills) 

 ขอ้จาํกดัเกีย่วกบัความเหมาะในการคดัเลอืกหุน้ส่วนทาง
กลยทุธใ์นต่างประเทศ มดีงันี้ 

o ขึน้อยูก่บัปจัจยัภายในและจุดประสงค์ของแต่
ละบรษิทั (Company-specific Factors) 

o ความแตกต่างทางวฒันธรรม ภาษา และ
ศลิปะในการเสรมิสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิธุรกจิ 

o ความเสีย่งทีหุ่น้ส่วนทางกลยทุธอ์าจกลายเป็น
คู่แขง่ในอนาคต 
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. 
 

แผนภาพท่ี 13 ตวัอยา่งหุน้ส่วนทางกลยทุธท์ีส่าํคญั (Strategic Partners) ในต่างประเทศ 
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แผนภาพท่ี 14 หุน้ส่วนทางกลยทุธก์บัต่างประเทศของกลุ่มอุตสาหกรรม 

บรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 
 หากเน้นเฉพาะหุน้ส่วนทางกลยทุธก์บัประเทศอาเซยีน อาเซยีน + 3 และอาเซยีน + 6 จะ
สามารถสรุปไดด้งัแผนภาพที ่14 
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แผนภาพท่ี 15 หุน้ส่วนทางกลยทุธก์บัประเทศอาเซยีน อาเซยีน + 3 และอาเซยีน + 6 ของกลุ่ม

อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 
 
หุน้ส่วนทางกลยทุธต่์าง ๆ ของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ

แยกประเภทตามห่วงโซ่แห่งคณุค่าสามารถสรุปไดต้ามตารางที ่64 
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ตารางท่ี 64 หุน้ส่วนทางกลยทุธข์องอุตสาหกรรมบรรจภุณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 
 

ประเทศผู้ผลิต 

อตุสาหกรรมต้นน ้า 
การวจิยัและพฒันา 

อุตสาหกรรมเมด็พลาสตกิ 
เครื่องจกัร แม่พมิพ ์และ

สารประกอบ 

อตุสาหกรรมกลางน ้า
อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์
และผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 

อตุสาหกรรมปลายน ้า
ต่าง ๆ เช่นอุตสาหกรรม

อาหาร อุตสาหกรรม 
ยานยนตแ์ละชิน้ส่วน 

ยานยนต ์และ
อุตสาหกรรมรไีซเคลิ 

ญี่ปุน่ 
 

 บรษิทั Sumitomo 
Chemicals 

 บรษิทั Mitsubishi 
Chemicals 

 

 Japan Plastic 
Industry Association
หรอืสมาคม
อุตสาหกรรมพลาสตกิ
ญี่ปุน่ 

 องคก์ารส่งเสรมิการคา้
ต่างประเทศของญี่ปุน่
(Japan External 
Trade Organization: 
JETRO) 

 Hayashi Telempu ซึง่
เป็นบรษิทัผลติชิน้ส่วน
ยานยนตร์ายใหญ่ 

ไทย  สถาบนัปิโตรเคม ี
 สถาบนัพลาสตกิ

ชวีภาพ 
 สถานศกึษาต่าง ๆ 
 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ไทย เช่น บรษิทั ปนูซี
เมนทไ์ทย จาํกดั 
(มหาชน) และบรษิทั 
ปตท.เคมคิลั จาํกดั 
(มหาชน) 

 สถาบนัพลาสตกิ 
 สถาบนัการเงนิ เชน่ 

SME Bank 
 ภาครฐั เช่น สสว. 
 ภาคเอกชน เช่น 

สมาคมอุตสาหกรรม
พลาสตกิไทย สภา
อุตสาหกรรม สภา
หอการคา้ไทย 

 ผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมปลายน้ํา
ทีเ่กีย่วเนื่อง เช่น 
อุตสาหกรรมวสัดุ
ก่อสรา้งและ
อุตสาหกรรมอาหาร 
เป็นตน้ 

สหภาพยโุรป  PlacticsEurope (The 
Association of Plastics 
Manufacturers) 

  

เยอรมนั  -Windmoeller & 
Hoelscher Corporation 
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ประเทศผู้ผลิต 

อตุสาหกรรมต้นน ้า 
การวจิยัและพฒันา 

อุตสาหกรรมเมด็พลาสตกิ 
เครื่องจกัร แม่พมิพ ์และ

สารประกอบ 

อตุสาหกรรมกลางน ้า
อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์
และผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 

อตุสาหกรรมปลายน ้า
ต่าง ๆ เช่นอุตสาหกรรม

อาหาร อุตสาหกรรม 
ยานยนตแ์ละชิน้ส่วน 

ยานยนต ์และ
อุตสาหกรรมรไีซเคลิ 

สงิคโปร ์    PaC Component Pte 
Ltd.เป็นผูจ้ดัจาํหน่าย
ชิน้ส่วนอเิลก็ทรอนิกส์
รายใหญ่ 

จนี    Sinochem 
ประเทศอาเซยีน
อื่น ๆ 

   หน่วยงานรฐัทีม่หีน้าที่
ส่งเสรมิการคา้ระหวา่ง
ประเทศในประเทศ
อาเซยีน 

 
ตารางท่ี 65 เหตุผลในการคัดเลือกหุ้นส่วนทางกลยุทธ์กับประเทศหุ้นส่วนทางกลกยุทธ์ของ

อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 
 

ประเทศ เหตผุลในการคดัเลือก 
อุตสาหกรรมตน้น้ํา 

ญี่ปุน่ 

- มกีารนําเขา้วตัถุดบิพลาสตกิจากญี่ปุน่มากทีสุ่ด  
- มเีครื่องจกัรและแม่พมิพส์าํหรบัการผลติบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑ์

พลาสตกิทีม่คีุณภาพสงู 
- มสีารประกอบสาํหรบักระบวนการการผลติทีม่คีุณภาพสงู 
- มกีารวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารผลติบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑ์

พลาสตกิทีม่คีุณภาพสงู 
สหภาพยโุรป - มกีารวจิยัและพฒันาเทคโนโลยดีา้นพลาสตกิทีม่ปีระสทิธภิาพ 

เยอรมนั 
- มเีครื่องจกัรและแม่พมิพส์าํหรบัการผลติบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑ์

พลาสตกิทีม่คีุณภาพสงู 
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ประเทศ เหตผุลในการคดัเลือก 

จนี 

- มเีครื่องจกัรและแม่พมิพส์าํหรบัการผลติบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑ์
พลาสตกิทีม่รีาคาถูก 

- มสีารประกอบสาํหรบักระบวนการการผลติทีม่รีาคาถูก 
- มกีารวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารผลติบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑ์

พลาสตกิทีม่รีาคาถูกและง่ายต่อการเขา้ถงึโดยผูป้ระกอบการไทย 

เกาหล ี

- มเีครื่องจกัรและแม่พมิพส์าํหรบัการผลติบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑ์
พลาสตกิทีม่รีาคาถูก 

- มสีารประกอบสาํหรบักระบวนการการผลติทีม่รีาคาถูก 
- มกีารวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารผลติบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑ์

พลาสตกิทีม่รีาคาถูกและง่ายต่อการเขา้ถงึโดยผูป้ระกอบการไทย 
อุตสาหกรรมกลางน้ํา 

ญี่ปุน่ 
- มกีารนําเขา้และส่งออกผลติภณัฑพ์ลาสตกิไทยไปยงัประเทศญี่ปุน่

สงูทีสุ่ด 

จนี 
- เป็นตลาดทีม่คีวามตอ้งการผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑ์

พลาสตกิสาํหรบัผูบ้รโิภคเป็นอยา่งมาก 

ประเทศอาเซยีน 
- เป็นตลาดทีม่แีนวโน้มวา่จะมคีวามตอ้งการผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑ์

และผลติภณัฑพ์ลาสตกิสาํหรบัผูบ้รโิภคทีเ่พิม่ขึน้ตามการเตบิโตของ
เศรษฐกจิ 

อุตสาหกรรมปลายน้ํา 

สงิคโปร ์

- เป็นประเทศในอาเซยีนทีม่อุีตสาหกรรมเกีย่วเนื่องทีม่คีวามตอ้งการ
สนิคา้ประเภทนี้สงู 

- เป็นประเทศคู่คา้ของไทยในสนิคา้ประเภทนี้ทีม่มีลูค่าการคา้ภายใน
อาเซยีนสงู 

- มเีทคโนโลยอุีตสาหกรรมรไีชเคลิทีล่ํ้าสมยั 
ประเทศอาเซยีน - มแีนวโน้มการเตบิโตของอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเนื่องในอนาคต 

ญี่ปุน่ 
- มกีารส่งออกบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิไปยงัญีปุ่น่สงูทีสุ่ด 
- มเีทคโนโลยอุีตสาหกรรมรไีชเคลิทีล่ํ้าสมยั 
- มคีวามร่วมมอื ASEAN + 3 

จนี 
- มคีวามตอ้งการบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิทีส่งูมาก 
- ตลาดมขีนาดทีใ่หญ่ 
- มคีวามร่วมมอื ASEAN + 3 
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3.1.4.7 กรอบและข้อเสนอเชิงยทุธศาสตรแ์ละมาตรการในการด าเนินธรุกิจ 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิลึกและกรอบยุทธศาสตร์หลกัสําหรบัอุตสาหกรรม

บรรจุภณัฑ์และผลติภณัฑ์พลาสตกิโดยสํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม (สศอ.) พบว่า
ยทุธศาสตรเ์หล่านี้ไดร้ะบุประเดน็สาํคญัเกีย่วกบัปญัหาหลกัของอุตสาหกรรม ซึ่งมคีวาม
สอดคล้องกบัผลการศกึษานี้ที่ปรกึษาจงึได้ทําการปรบัปรุงเพิม่เตมิในบางประเดน็และ
นําเสนอตวัชีว้ดั เพื่อให้กรอบยุทธศาสตร์ของสศอ.สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมนี้ไดอ้ยา่งครอบคลุม ดงันี้ 

วิสยัทศัน์:เพื่อเสรมิความแขง็แกร่งใหก้บัอุตสาหรรมพลาสตกิของไทย 
พนัธกิจ: 

 เพิม่มลูค่าการส่งออก  
 ยกระดบัมาตรฐานการผลติบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิของ

ไทยใหเ้ป็นมาตรฐานระดบัโลก 
 พฒันาไปสู่การผลติบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิทีม่มีลูค่าเพิม่

สงู 
3.1.4.7.1 กรอบยทุธศาสตร/์มาตรการ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายสําหรบั
เป็นแนวทางในการพฒันา เพื่อเสรมิความแขง็แกร่งให้กบัอุตสาหกรรมพลาสตกิ
ของไทย ซึง่แบ่งเป็น 6 ยทุธศาสตร ์ดงันี้ 

3.1.4.7.1.1 ยุทธศาสตร์การพฒันาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและ 
การจดัการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภณัฑ์เทคโนโลยแีละการ

จดัการ เพื่อเติมเต็มด้านการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ เนื่องจาก
ประเทศไทยยงัขาดการวจิยัและพฒันาอย่างมีระบบ อีกทัง้ยงัขาด
ความเชื่ อมโยงแบบเครือข่ายระหว่างผู้ว ิจ ัยในการศึกษากับ
ภาคอุตสาหกรรม ทําให้การพฒันาเทคโนโลยสีําหรบัอุตสาหกรรม
ค่อนข้างช้า ดังนั ้น หากสามารถจัดระเบียบการบริหารจัดการ
เทคโนโลย ีอกีทัง้สนบัสนุนการร่วมวจิยัระหว่างภาครฐัและเอกชนจะ
สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของตลาดไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
3.1.4.7.1.2 เป้าประสงค ์

 เพื่อพฒันาบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิของไทย 
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3.1.4.7.1.3 ข้อเสนอเชิงกลยทุธ ์

 สนบัสนุนการร่วมวจิยัระหวา่งภาครฐัและเอกชน 
 สนบัสนุนงานวจิยัและออกแบบผลติภณัฑพ์ลาสตกิอย่าง

จรงิจงั โดยเฉพาะกระบวนการออกแบบและการผลติที่
อาศยัเทคโนโลยขี ัน้สงู  

 การพฒันาเทคโนโลยพีลาสตกิข ัน้สูง การออกแบบเพิม่
มลูค่าผลติภณัฑ ์และการพฒันาวตัถุดบิ 

3.1.4.7.1.4 ตวัช้ีวดั 

 จาํนวนโครงการร่วมวจิยัระหวา่งภาครฐัและเอกชน  
 จาํนวนงานวจิยัและงานออกแบบทีส่ามารถนํามาต่อยอด

ทางธุรกจิ  
 จาํนวนงานงานวจิยัและงานออกแบบที่สามารถนํามาใช้

ประโยชน์ไดจ้รงิ 
3.1.4.7.2 ยทุธศาสตรก์ารส่งเสริมการตลาด 

ยทุธศาสตรก์ารส่งเสรมิการตลาดเป็นอกีหนึ่งยทุธวธิสีู่ความสาํเรจ็ของ
ภาคอุตสาหกรรมในเรื่องของการส่งเสรมิการตลาด ถึงแม้ว่าผลติภณัฑ์จะมกีาร
พฒันาได้ดีเพียงใด แต่ถ้ายงัขาดปจัจัยด้านการตลาดย่อมเสียโอกาสในการ
แข่งขนั แม้ว่ามูลค่าการส่งออกจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่มูลค่ าการนําเข้าก็
เตบิโตในอตัราทีส่งูเช่นกนั เนื่องจากประเทศไทยยงัตอ้งนําเขา้วตัถุดบิข ัน้ต้นเพื่อ
มาผลติเป็นผลติภณัฑต่์าง ๆ จงึทาํใหข้าดดุลการคา้ในการผลติพลาสตกิตลอดมา 
ประกอบกบัมูลค่าต่อหน่วยของผลติภณัฑ์พลาสตกิที่ไทยนําเขา้ยงัสูงกว่ามูลค่า
ต่อหน่วยของผลติภณัฑ์พลาสติกส่งออกอยู่มาก สิง่นี้นับว่าเป็นปญัหาแต่กเ็ป็น
โอกาสของผู้ผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติกในประเทศเช่นกนั แสดงให้เห็นว่ายงัมี
ผลติภณัฑพ์ลาสตกิอยูอ่กีมากทีป่ระเทศไทยจะสามารถผลติขึน้มาใช้ทดแทนการ
นําเขา้ไดใ้นอนาคต 

3.1.4.7.2.1 เป้าประสงค ์

 ส่งเสรมิการผลติวตัถุดบิและผลติภณัฑ์เพื่อทดแทนการ
นําเขา้ 

 ส่งเสรมิการขยายตลาดต่างประเทศของ SMEs 
3.1.4.7.2.2 ข้อเสนอเชิงกลยทุธ ์

 การส่ ง เสริมการผลิตเพื่ อการทดแทนการนําเข้า
ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 
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 จดัทํางาน Road Show และ Business Matching 
สาํหรบั SMEs 

 โครงการส่งเสรมิการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อใช้
สทิธ ิGSP 

 โครงการพฒันาผลติภณัฑท์ีม่มีลูค่าสงูขึน้  เช่น การสรา้ง
แบรนด ์การปรบัปรุงกระบวนการผลติ และการใหบ้รกิาร
เสรมิ เป็นตน้ 

 โครงการส่งเสริมการลงทุน/การขยายการลงทุนใน
ประเทศ เพื่อการส่งออกบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
พลาสตกิ 

3.1.4.7.2.3 ตวัช้ีวดั 

 ปริมาณการผลิตเพื่อการทดแทนการนําเข้าผลิตภณัฑ์
พลาสตกิ  

 จํานวนงาน Road Show และ Business Matching 
สาํหรบั SMEs 

 จํานวนผู้ประกอบการที่เขา้ร่วมงาน Road Show และ
Business Matching 

3.1.4.7.3 ยทุธศาสตรก์ารประสานความร่วมมือในคลสัเตอร ์
เนื่ องจากอุตสาหกรรมพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนของ

อุตสาหกรรมอื่น ๆ แต่ขณะเดียวกนัตวัอุตสาหกรรมพลาสติกเองก็ต้องอาศัย
วตัถุดิบจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและต้องการการสนับสนุนจากอุตสาหกรรม
เชื่อมโยงอื่น ๆ ดงันัน้ในการพฒันาอุตสาหกรรมพลาสตกิจาํเป็นตอ้งพฒันาพรอ้ม
กนัหมดทัง้ห่วงโซ่อุปทานเพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพใหก้นัและกนั 

3.1.4.7.3.1 เป้าประสงค ์

 เพื่อพฒันาห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์
และผลิตภณัฑ์พลาสติกเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพอย่าง
ครบวงจร 

3.1.4.7.3.2 ข้อเสนอเชิงกลยทุธ ์

 การประสานความร่วมมอืระหวา่งผูผ้ลติเมด็พลาสตกิและ
ผู้ ผ ลิ ต ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ พ ล า ส ติ ก  ร ว ม ทั ้ง ผู้ ผ ลิ ต ใ น
ภาคอุตสาหกรรมปลายทางเพื่ อพัฒนาผลิตภัณฑ์
พลาสตกิ 
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 การพฒันาคุณสมบตัขิองเม็ดพลาสติก เพื่อให้สามารถ
ผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติกที่สอดคล้องกบัความต้องการ
ของอุตสาหกรรมผูใ้ชป้ลายทาง 

 การคดิค้นและพฒันาอุตสาหกรรมพลาสตกิชนิดใหม่ ๆ 
ได ้

3.1.4.7.3.3 ตวัช้ีวดั 

 จาํนวนโครงการและ/หรอืกจิกรรมความร่วมมอืระหว่าง
อุตสาหกรรมตน้น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 

3.1.4.7.4 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสถานศึกษาและบคุลากร 
ยทุธศาสตร์การพฒันาสถานศกึษาและบุคลากร การพฒันาบุคลากร

เป็นหวัใจสําคญัของการเตบิโตในระยะยาวอย่างย ัง่ยนื แรงงานในอุตสาหกรรม
พลาสตกิยงัมไีม่เพยีงพอ อกีทัง้คุณภาพแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ทกัษะและ
ความสามารถของบุคลากรระดบัช่างเทคนิคยงัอยู่ในระดบัปานกลาง ทําให้เป็น
อุปสรรคต่อการพฒันาอุตสาหกรรมพลาสตกิในประเทศ รวมถึงทกัษะด้านภาษา
ของแรงงานไทยอยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ่าซึ่งถือเป็นอุปสรรคต่อการยา้ยฐานการ
ผลิตมาจากต่างประเทศด้วย จึงต้องมีการพัฒนาทักษะช่างเทคนิคสําหรับ
อุตสาหกรรมพลาสตกิในเรื่องเหล่านี้ใหเ้พิม่มากขึน้ 

3.1.4.7.4.1 เป้าประสงค ์

 เพื่อพัฒนาทักษะช่างเทคนิคสําหรับอุตสาหกรรม
พลาสตกิ 

 เพื่อเพิม่จาํนวนและศกัยภาพบุคลากร 
3.1.4.7.4.2 ข้อเสนอเชิงกลยทุธ ์

 การพฒันาโรงเรียน โรงงานและสถานศกึษา เพื่อเป็น
ศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและ
การศึกษาในการเพิ่มศกัยภาพให้บุคลากรระดับช่าง
ปฏบิตังิานและระดบัช่างเทคนิค 

 การพัฒ นาหลักสูต ร สํ าห รับพัฒน า บุคล ากร ใ น
อุตสาหกรรมพลาสตกิ เช่น โครงการพฒันาแรงงานและ
เทคโนโลย ีดา้นการสรา้งสรรคบ์รรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑ์
พลาสตกิใหม้มีลูค่าสงูขึน้ 
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 การอบรมช่างเทคนิคสาํหรบัอุตสาหกรรมพลาสตกิอย่าง
เป็นระบบ โดยมกีารให้ประกาศนียบตัรในแต่ละระดบัที่
เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปในอุตสาหกรรม 

3.1.4.7.4.3 ตวัช้ีวดั 

 จํานวนหลกัสูตรสําหรบัพฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรม
พลาสตกิ 

 จํานวน โคร งการการอบรมช่ า ง เทคนิ คสํ าห รับ
อุตสาหกรรมพลาสตกิอยา่งเป็นระบบ 

 จํานวนผู้ได้ร ับประกาศนียบัตรจากหลกัสูตรและการ
อบรม 

3.1.4.7.5 ยทุธศาสตรก์ารทดสอบเพ่ือรบัรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ 
ยุทธศาสตร์การทดสอบเพื่อรบัรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ เนื่องจาก

หน่วยงานทดสอบมาตรฐานของภาครฐัที่มีในปจัจุบนัยงัไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของภาคเอกชนได้อย่างเพียงพอและรวดเรว็ อีกทัง้ค่าใช้จ่ายสูง 
รวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย  ๆ ใน
ปจัจุบนั โดยเฉพาะมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ดงันัน้เพื่อเป็นการ
รองรบักฎระเบียบที่เพิ่มมากขึ้นในปจัจุบนัจึงจําเป็นต้องสนับสนุนให้เกิดการ
พฒันาการทดสอบและการรบัรองมาตรฐานของไทยใหเ้ป็นมาตรฐานสากล 

3.1.4.7.5.1 เป้าประสงค ์

 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการทดสอบและการ
รบัรองมาตรฐานของไทยใหเ้ป็นมาตรฐานสากล 

3.1.4.7.5.2 ข้อเสนอเชิงกลยทุธ ์

 การพฒันาการทดสอบและรบัรองมาตรฐานผลิตภณัฑ ์
โดยมหีน่วยงานตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานของไทย
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกของ
ตลาดโลก 

3.1.4.7.5.3 ตวัช้ีวดั 

 จํานวนการพัฒนาการทดสอบและรับรองมาตรฐาน
ผลติภณัฑ ์
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3.1.4.7.6 ยุทธศาสตร์การสร้างฐานข้อมูลอุตสาหกรรมพลาสติกและ
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 
ยุทธศาสตร์การสร้างฐานขอ้มูลอุตสาหกรรมพลาสตกิ การประกอบ

ธุรกจิแนวใหม่ในโลกปจัจุบนันัน้ ฐานขอ้มลูเป็นสิง่สาํคญัยิง่ โดยปจัจุบนัไทยยงัไม่
มฐีานขอ้มลูทีใ่หภ้าพรวมอุตสาหกรรมที่ทนัสถานการณ์ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
กาํหนดทศิทางการประกอบธุรกจิของภาคเอกชนและการวางนโยบายของภาครฐั 
อกีทัง้การสร้างฐานขอ้มูลอุตสาหกรรมพลาสตกิจะมสี่วนช่วยเสริมยุทธศาสตร์ 
อื่น ๆ ดว้ย เช่น โครงการพฒันาศนูยว์เิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึอุตสาหกรรมพลาสตกิ 
(Business Intelligence Unit) ประกอบดว้ย ขอ้มลูสถานภาพอุตสาหกรรม ขอ้มูล
การคา้ และทศิทางตลาด ทศิทางการพฒันาและโอกาสของอุตสาหกรรมพลาสตกิ
ไทยนอกจากนี้รูปแบบของการให้บริการด้านข้อมูลควงเป็นในรูปแบบของการ
ให้บริการแบบครบวงจร (One-Stop Service) เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั
ผูป้ระกอบการ 

3.1.4.7.6.1 เป้าประสงค ์

 เพื่อจดัทําฐานข้อมูลที่ให้ภาพรวมอุตสาหกรรมที่ท ัน
สถานการณ์ 

 เพื่อส่งเสรมิความร่วมมอืและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่าง ๆ ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และ
ผูป้ระกอบการ 

3.1.4.7.6.2 ข้อเสนอเชิงกลยทุธ ์

 โครงการพฒันาศูนยว์เิคราะห์ขอ้มูลเชงิลกึอุตสาหกรรม
พลาสติก (Business IntelligenceUnit) ประกอบด้วย 
ขอ้มลูสถานภาพอุตสาหกรรม ขอ้มูลการค้า และทศิทาง
ตลาด ทิศทางการพฒันา และโอกาสของอุตสาหกรรม
พลาสตกิไทย 

 การจดัตัง้หน่วยงานที่เป็นตวักลางและประสานความ
ร่วมมอืระหว่างภาครฐั เอกชน ผู้ประกอบการ ในด้าน
ต่าง ๆ ในรปูแบบ One-Stop Service 

3.1.4.7.6.3 ตวัช้ีวดั 

 องค์ความรู้ที่สําคญัและจําเป็นในการดําเนินธุรกิจของ
อุตสาหกรรม 
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 ประสทิธภิาพของฐานขอ้มลูเชงิลกึดงักล่าว  
 หน่วยงานกลาง (สถาบนัพลาสตกิ) ในการประสานความ

ร่วมมอืระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อหน่วยงานกลาง

รปูแบบ One-Stop Service 
3.1.4.8 Key Success Factor 

ปจัจยัแห่งความสาํเรจ็ของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ คอื 
• การเขา้ถงึแหล่งวตัถุดบิและแรงงานในประเทศอาเซยีน  
• การจดัหาแหล่งเงนิทุนใหก้บัผูป้ระกอบการ  
• การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยกีารผลติ  
• การเพิม่จาํนวนแรงงานทีข่าดแคลนและการพฒันาทกัษะแรงงาน  
• การสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้  
• การพฒันาตลาดและสรา้งตราสนิคา้ใหเ้ป็นทีย่อมรบัของต่างชาต ิ 
• การสรา้งเครอืขา่ยทีเ่ชื่อมโยงผูผ้ลติในอุตสาหกรรม  

3.1.4.9 Best Practice 
3.1.4.9.1 ประวติับริษทั แพนเอเชียอตุสาหกรรม จ ากดั 

บจก. แพนเอเชีย อุตสาหกรรมมีที่ตัง้อยู่ที่  279-279/1 นิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบงั ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรุงเทพ 
10520 บรษิทัเริม่ต้นดําเนินธุรกจิเกี่ยวกบัการผลติแผ่นอะครลิคิในปี 2527 โดย
เน้นการทาํงานทีก่ารสรา้งคน สรา้งระบบ และยงัเป็นบรษิทัรายแรกและรายเดยีว
ที่ได้รบั ISO ทัง้ 3 ระบบ ได้แก่ ISO 9000 บรหิารคุณภาพ ISO 14000 ด้าน
สิง่แวดล้อม และ ISO 18000 สําหรบัความปลอดภยัของพนักงานรวมถึงได้รบั
รางวลัจากการทาํงานและพฒันาผลติภณัฑอ์กีมากมาย 

นายโสรัตน์วณิชวรากิจ กรรมการผู้จ ัดการ  บริษัท แพนเอเชีย 
อุตสาหกรรม จาํกดั ได้ให้สมัภาษณ์ถึงความเป็นมาของบรษิทัว่า ในอดตีบรษิทั
เคยประสบปญัหาค่าเงนิบาท จงึเริม่ออกไปทําตลาดต่างประเทศ เช่น สงิคโปร ์
ดไูบ ตุรก ีอเมรกิา และยุโรป เป็นต้น แต่การทําตลาดส่งออกมคีวามยุ่งยากกว่า
ตลาดในประเทศมากจงึทาํใหบ้รษิทัตอ้งปรบัปรุงกระบวนการต่าง ๆ ควบคู่ไปกบั
การเจรจาหนี้แบงกแ์ละการทาํความเขา้ใจกบัพนกังาน 

“จากบทเรยีนที่ได้เรียนรู้จากวกิฤตปี 2540 ทําให้เรามภีูมคิุ้มกนัที่
แขง็แกร่งขึน้ ฉะนัน้พอเกดิวกิฤตเศรษฐกจิโลกในรอบใหม่ (2552) เราไม่ได้รบั
ผลกระทบอะไรเลยเพราะเราเตรยีมตวัมาก่อน 4-5 ปีแล้ว จนทําให้ประสทิธภิาพ
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ขององคก์รเราเขม้แขง็” เนื่องจากอุตสาหกรรมอะครลีคิมกีารแข่งขนัรุนแรงมาก
โดยคู่แขง่จะเป็นบรษิทัต่างชาต ิเช่น ญี่ปุน่และยโุรป ซึง่มคีวามเขม้แขง็มากทาํให้
บริษัทอะครีลิคที่เป็นของคนไทย ซึ่งเดิมเคยมีอยู่เป็นจํานวนมากค่อย ๆ ปิด
กจิการไปเหลอืเพยีงแพนเอเชยี อุตสาหกรรมซึง่เป็นบรษิทัคนไทยบรษิทัสุดท้าย
ทีย่งัสามารถแขง่ขนัอยูใ่นตลาดนี้ได้ โดยการกาํหนด 7 กลยทุธเ์พื่อใชแ้ขง่ขนั 

กลยทุธแ์รก “ปลาน้ําตืน้” จดักลุ่มลกูคา้เป็นกลุ่ม ๆ เป็นกลุ่มเลก็ ๆ แต่
ชดัเจนโดยพฒันาสนิค้าที่มอียู่เดมิให้มคีวามเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย “ผมไม่
เชื่อในทฤษฎบีลโูอเชี่ยน ทะเลสคีราม หรอืการหาตลาดใหม่ที่ไม่มคีู่แข่ง เพราะ
พอทาํไปสกัพกักจ็ะมคีนตามเขา้มา สุดทา้ยกก็ลายเป็นทะเลสเีลอืด ผมคดิว่ามนั
ไม่นิรนัดร ์เพราะถ้าเราทาํสนิคา้ขึน้มาตวัหนึ่ง คู่แขง่ทีเ่ป็นญี่ปุ่นหรอืฝรัง่เหน็ว่าดี
เขาทาํตาม เรากต็าย เพราะเขามคีวามพรอ้มทัง้ในเรื่องทรพัยากร เทคโนโลยแีละ
เงนิทุนมากกวา่ ดงันัน้ วธิกีารต่อสูท้ ีด่ที ีสุ่ดก ็คอื การไม่ต่อสู้ ฉะนัน้เราจะไม่ต่อสู้
ก ับเขา แต่เราจะต่อสู้ก ับความต้องการของลูกค้าเราจะหาสินค้าที่ทํากัน 
น้อย ๆ คู่แขง่เหน็แล้วคดิว่าไม่คุ้ม ไม่อยากทํา เราจะทําตวันัน้แต่กําไรดี สมมติ
สนิคา้ปกตกิาํไรรอ้ยละ 5 แต่สนิคา้พวกนี้จะกาํไรอยูท่ ีร่อ้ยละ 50 ยอดขายไม่เยอะ
แต่กําไรด ีเรยีกว่า การทําแบบ Less for More คอื ทําน้อยได้มาก แต่เมื่อก่อน
เราทําแบบ More for Less คอื ทํามากแต่ได้น้อย สนิค้าพวกนี้มนัเป็นสนิค้า 
เล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งทําให้คู่แข่งไม่สนใจ พอเขาไม่สนใจเขาไม่เข้ามาแข่ง เราก็
สามารถทีจ่ะพฒันาสนิคา้รปูแบบต่าง ๆ ใหต้รงใจผูบ้รโิภคไดเ้ตม็ที”่ 

นี่คือกลยุทธ์ปลาน้ําตื้น ซึ่งกลยุทธ์นี้จะประสบความสําเร็จได้ต้อง
อาศยั 3 องคป์ระกอบหลกั คอื 

 การตลาดที่เข้าใจ เพราะนี่คือจุดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มีประโยชน์ 
ดงันัน้ตอ้งทาํความเขา้ใจกบัพนกังานเสยีก่อน 

 ตอ้งวจิยัและพฒันาสนิคา้ใหต้รงตามความต้องการของลูกค้า โดย
ปจัจุบนับรษิทัมทีมีนักวจิยั 5 คน โดยตัง้เป้าการวจิยัสนิค้าใหม่ 3 
ชิน้ต่อปี ส่วนผลงานที่พฒันาออกมานัน้มหีลากหลาย อาท ิอะครี
ลิคกันกระสุน อะครีลิคลายผ้า  อะครีลิคประหยัดพลังงาน 
อะครีลิคที่มีความหนา 60 ซม. สําหรบัใช้ในพิพิธภัณฑ์ปลา 
เป็นตน้ 

 การผลติ ตอ้งเปลีย่นความคดิจากเดมิที่เน้นการผลติเยอะ ๆ เพื่อ
ลดต้นทุนมาเป็นการผลิตจํานวนน้อย ๆ แต่ผลติให้หลากหลาย
แลว้ควบคุมตน้ทุนใหไ้ด ้
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กลยทุธท์ีส่อง คอื “คุณภาพตามใจปรารถนา” เป็นการพฒันาสนิค้าให้
ดขี ึน้ตรงตามความตอ้งการของลูกค้าทุกกลุ่ม “สนิค้าของทุกบรษิทัมสีแตนดาร์ด
เหมอืนกนัหมด สวย คุณภาพด ีแต่รูไ้หมวา่สนิคา้ทีม่คีุณภาพทีด่คีอือะไร จะบอก
วา่ใสกวา่ หนากวา่ ไม่ไดง้อ หรอืไม่นิ่ม ฯลฯ ลกูคา้แต่ละกลุ่มจะต้องการสนิค้าไม่
เหมือนกนั เราก็มองว่านี่แหละคือโอกาส เราเลยเริ่มออกไปทําวิจยัว่าลูกค้า
ตอ้งการใชอ้ะครลีคิแบบไหนบา้ง กพ็บวา่หลากหลายมาก ซึ่งความหลากหลายนี้
แต่ก่อนจะถูกกลบดว้ยคาํวา่มาตรฐานเพื่อให้ใช้ได้กบัทุกกลุ่มเรากเ็ลยบอกว่าทํา
คุณภาพทีห่ลากหลายดกีวา่ เพราะบางคนเอาไปทาํกรอบพระกแ็บบหนึ่ง ทําป้าย
โฆษณากแ็บบหนึ่ง ไปทําตู้ปลาก็อกีแบบหนึ่ง มนัมีความหลากหลายมากนี่คือ
คุณภาพตามใจปรารถนาตอนนี้สเปคสนิค้าเรามเียอะมาก ซึ่งแลดูจะเป็นความ
ยุง่ยากแต่ผมคดิวา่นี่แหละเป็นเรื่องสาํคญัทีต่อบสนองความต้องการของลูกค้าได้
จรงิ ๆ” 

กลยุทธ์ที่สามจงึเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างบริษัทกบั
ลูกค้า เรยีกว่า “รกันะ 24 ชัว่โมง” “เราดูแลลูกค้าเหมอืนพ่อแม่ เหมอืนแฟน 
ฉะนัน้เวลามเีทศกาลสาํคญัเราจะส่งของส่งคาํอวยพรไปใหล้กูคา้ เช่น วนัเกดิจะมี
บตัรอวยพร มขีองขวญัวนัเกดิหรอืเคก้ทีล่กูคา้ชอบส่งไปให้ เราดูแลลูกค้าอย่างด ี
ซึ่งบริษัทญี่ปุ่น ฝรัง่ เขาไม่ทํา พอลูกค้าซึ้งใจ ประทับใจคุยอะไรก็ง่ายขึ้น 
ความสมัพนัธก์ด็ขี ึน้ กลยทุธร์กันะ 24 ชัว่โมงเลยมพีลงั” 

สาํหรบักลยทุธท์ีส่ ี ่เรยีกวา่ “ส่งความคดิ” เป็นกจิกรรมการส่งข่าวสาร
จากผูบ้รหิารทุกเดอืน เพื่อแจ้งเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ใหม่เทคโนโลยใีหม่ที่นํามาใช้
“ผมจะเขยีนจดหมายส่งไปถงึลกูคา้และซพัพลายเออร์ทุกราย เดอืนหนึ่งจะส่งไป
ประมาณ 300-400 ฉบบั เป็นจดหมายบอกเล่าเรื่องราวว่าตลอดหนึ่งเดอืนที่ผ่าน
มาผมปรับปรุงกิจการอย่างไร ไปบรรยายที่ไหน ช่วยเหลือสงัคมอย่างไร มี
แนวคดิอะไรคดิอะไรใหม่ ๆ ไดบ้า้ง แลว้ประยกุตใ์ชใ้หเ้ขาดดูว้ยผูอ่้านกจ็ะรู้ว่าเรา
กาํลงัทาํอะไร ปรบัปรุงอะไร ได้สนิค้าใหม่อะไรเขากจ็ะเขา้ใจในสิง่ที่ เราบอกเล่า
เราจะถอืโอกาสแนะเรื่อง Know How และแนะเรื่อง Know Why ดว้ยคอืคุณไม่ได้
รูแ้ค่วา่ทาํอยา่งไร แต่คุณจะตอ้งรูว้า่ทาํทําไมเขากจ็ะเริม่เรยีนรู้ไปกบัเรา ประสบ
ความสาํเรจ็ไปพรอ้ม ๆ กบัเรา” 

กลยุทธ์ที่ห้าจึงเป็นการรวมพลงักบัหุ้นส่วนทางกลกยุทธ์เพื่อสร้าง
ความแขง็แกร่งในการแข่งขนัเรียกว่า “เพื่อนพ้อง” “เราคดิว่าการทํางานคงอยู่
แบบหนึ่งเดยีวไม่ได้ สนิค้าของเราจะทําโปรโมชัน่ร่วมกบัหุ้นส่วนทางกลกยุทธ์ 
รวมพลงักนัเป็นแผงเพราะเรามัน่ใจวา่ถ้าซพัพลายเออรเ์ราแขง็แรง สนิค้าที่ไปถึง
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ลกูคา้เราจะแขง็แรงเราจะไม่สูก้นัแบบหนึ่งต่อหนึ่งเป็นซโูม แต่เราจะสูก้นัแบบทมี
นกัฟุตบอล” 

ส่วนกลยทุธท์ีห่กคอื “ไปที่ไหนกเ็จอเรา” เป็นการโปรโมทสนิค้าผ่าน
สื่อต่าง ๆ เหมอืนเป็นคอนซเูมอรโ์ปรดกัส ์“เป็นกลยุทธ์ที่เราทําการโปรโมทผ่าน
สื่อต่าง ๆ ป้ายโฆษณาต่าง ๆ ตกแต่งรา้นใหส้วยงามเวลาลกูคา้เดนิไปที่ไหนกจ็ะ
เจอเรา เรามกีารทาํกจิกรรมใหก้บัลกูคา้ ซึง่คู่แขง่เขาไม่ไดท้าํขนาดนี้เพราะสนิค้า
เราเป็นสนิคา้อุตสาหกรรม แต่เราทาํเหมอืนคอนซเูมอรโ์ปรดกัส์” 

กลยุทธ์สุดท้าย คอื “สุขจากการแบ่งปนั” ซึ่งเป็นกจิกรรมเพื่อสงัคม
“เป็น CSR ที่เราเอากําไรของการขายสินค้ามาทํากิจกรรมเพื่อสงัคม เช่น
โครงการทดแทนพระคุณแม่ใหบ้วัพน้น้ํา โดยเรามองวา่จะสร้างเดก็ให้เป็นบวัพ้น
น้ํา ซึง่การเป็นบวัพน้น้ํานัน้ม ี2 อยา่ง คอืจะตอ้งมคีวามรูใ้นทางโลกและทางธรรม
เรากเ็ลยสรา้งหอ้งสมุด และหอ้งจรยิธรรมใหก้บัโรงเรยีนต่าง ๆ เป็นตน้” 

นอกจากนี้บริษัทยงัพยายามส่งเสริมด้านการทํางานการวจิยัและ
พฒันาเพื่อใหบุ้คลากรไดส้มัผสัการวจิยัและลงมอืปฏบิตัจิรงิ แต่การทํา R&D นัน้
มคีวามเสี่ยง อย่างในขัน้ตอนการทําวจิยัอาจทําได้ดแีต่เมื่อต้องผลติจรงิกลบัไม่
เป็นเช่นนัน้ เมื่อเป็น SMEs จงึยิง่ต้องพยายามลดความเสี่ยงและคดิว่าน่าจะมี
หน่วยงานที่สามารถสร้างสะพานเชื่อมการวจิ ัยกับการทํางานจริงและได้ร ับ
คาํแนะนําจากอาจารยต่์าง ๆ ทีท่าํงานวจิยัร่วมกนัวา่ม ีiTAP (โครงการสนับสนุน
การพฒันาเทคโนโลยขีองอุตสาหกรรมไทย )จงึเกดิความสนใจเขา้ร่วมโครงการ
การผลติแผ่นอะครลิคิ ทนแรงกระแทกสูงด้วยเทคนิค Interpenetrating Polymer 
Networks (INPs) ในระดบั Pilot Scale  

ผลจากการเขา้ร่วมกบัโครงการ iTAP ยงัทาํใหบ้รษิทัสามารถปรบัสตูร
และกระบวนการผลติแผ่นอะครลิคิทนแรงกระแทกสูงด้วยเทคนิค INPs ใน Pilot 
Scale ได้โดยผลติภณัฑ์ที่ได้ยงัมสีมบตัเิชงิกลและกายภาพผ่านมาตรฐาน จน
สามารถนําไปผลติขายได้จรงิและพนักงานของบรษิทัยงัได้รบัการฝึกอบรมให้มี
ความรูท้ ัง้ดา้นวชิาการและกระบวนการผลติทําให้บรษิทั ฯ สามารถรบัคําส ัง่การ
ผลติเพิม่เตมิจากลกูคา้ต่าง ๆ และขยายตลาดใหม่ในสนิคา้ทีม่คีวามต้องการแผ่น
อะครลิคิทนแรงกระแทกสงู เช่น แผ่นอะครลิคิทีท่นกระสุน เป็นตน้ 

ความสําเร็จของโครงการดงักล่าว ยงัทําให้ได้รบัรางวลัต่าง  ๆ อีก
มากมาย อาท ิรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 ในงานประกวดรางวลันวตักรรมแห่ง
ประเทศไทยครัง้ที่ 8 นอกจากนี้ยงัได้รบัคดัเลอืกจากสมาคมวทิยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ฯ เขา้ร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวชิาการในการประชุม Youth 
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Climate Conference Asia ณ ประเทศคูเวต อีกทัง้ได้ร่วมเสนอผลงานใน
ระดบัชาตอิกีดว้ย 

จากการนํามาโจทยจ์ากลูกค้ามาตัง้ว่าจะทําอย่างไรให้อะคริลคิแขง็
แรงขึ้นโดยพัฒนาสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้ เชี่ยวชาญทําให้ได้อะคริลิคที่ มี
ความสามารถในการทนแรงกระแทกไดส้งูและพฒันาเป็นผลติภณัฑซ์ึง่ขณะนี้ไดม้ี
การผลิตแผ่นอะคริลิคเป็นกระจกด้านข้างของรถตู้ โดยทํามาจากใช้อะคริลิค 
หนา 15 มลิลเิมตร ซึง่จะมคีวามเหนียว ทนกระสุน และมกีารนําไปใชง้านจรงิแลว้
ในจงัหวดัยะลา 

ความสําเร็จเหล่านี้ เ ป็นผลมาจากการเน้นกลยุทธ์โดยรวมด้าน
การตลาดและการพฒันาบุคลากรรวมถึงการพฒันางานวจิยัและการนํางานวจิยั
มาใช้จรงินอกจากนี้การเขา้ร่วมโครงการ iTAP เป็นแบบอย่างของโครงการที่มี
การสนบัสนุนดา้นงบประมาณที่ช่วยให้ภาคเอกชนมคีวามกล้าที่นําไปใช้ในภาค
การผลติจรงิไม่ใช่การทาํงานวจิยัพืน้ฐานเพยีงอยา่งเดยีว รวมทัง้การทาํงานทีเ่น้น 
“การนําองค์ความรู้มาเปลี่ยนให้เป็นเงนิ” ซึ่งจะทําให้ SMEs เพิม่ศกัยภาพการ
แขง่ขนัในตลาดไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

ทัง้นี้ จากการใช้กลยุทธ์ทัง้ 7 ทําให้บรษิทั แพนเอเชยี อุตสาหกรรม
สามารถเตบิโตไดอ้ยา่งมัน่คง โดยปจัจุบนัมบีรษิทัในเครอืถงึ 6 บรษิทัมพีนักงาน
ทัง้หมดประมาณ 500 คน และในปี 2552 บรษิทัสามารถปิดยอดขายได้ราว 920 
ลา้นบาท “เราเตบิโตดว้ยกําไร ยอดขายเรานิ่งมาสกั 2-3 ปีแล้ว แต่กําไรของเรา
เตบิโตปีละรอ้ยละ 25 ต่อปีมาเป็นระยะเวลา 5 ปีซ้อนแล้ว คอืยอดขายอยู่ที่ 900 
กว่าล้าน รวม 6 บริษัทในเครือเพราะเราเน้นขายสินค้าที่แตกต่างแล้วสร้าง
ความสมัพนัธ์ที่ดกีบัลูกค้า เราไม่ได้เน้นที่จะเพิม่ยอดขายให้เยอะ เพื่อให้กําไร
เยอะขึน้แต่เราเน้นการหากลุ่มลูกค้าที่ตอบสนองได้ดกีว่า กําไรมากขึน้ โดยการ
ควบคุมค่าใชจ้่ายควบคุมค่าเสยีหาย ควบคุมเงนิทีต่กตามโรงงานที่มอียู่เยอะแยะ 
ปรบัปรุงใหด้ขี ึน้” 

 
ทีม่า: กรงุเทพธุรกจิ 2553; นิตยสาร SMEs PLUS ฉบบัประจําเดอืนมถิุนายน 2553 

 
3.1.4.10 บทสรปุอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์และผลิตภณัฑ์พลาสติกต่อโอกาสหรือ 

ความจ าเป็นท่ีจะต้องรกัษาความอยู่รอด (Opportunity / Necessity 
Driven) 
กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ เป็นอุตสาหกรรมที่สําคญั

ต่อเศรษฐกจิไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมทีม่มีลูค่าสูง และมอุีตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
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หลายประเภททีม่ศีกัยภาพในการผลติสูง ทําให้ผลผลติของอุตสาหกรรมนี้มคีวามสําคญั
และเป็นทีต่อ้งการในอุตสาหกรรมอื่นเป็นอยา่งมาก 

จากการวเิคราะห์ทัง้หมดที่ปรกึษาสามารถสรุปได้ว่าการรวมกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นัน้จะก่อให้เกิดผลกระทบทัง้เชิงบวกและเชิงลบต่อกลุ่ม
อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์และผลิตภณัฑ์พลาสติก ซึ่งการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน (AEC) จะก่อใหเ้กดิโอกาสที่สําคญั (Opportunity-Driven) ของไทยในการขยาย
ตลาดไปยงัประเทศในอาเซียน การจดัหาวตัถุดิบและเข้าถึงแหล่งวตัถุดบิ เครื่องจกัร 
แม่พมิพ ์และสารประกอบจากกลุ่มประเทศอาเซยีน อาเซยีน + 3 และอาเซยีน + 6 เช่น 
ทีผ่่านมาญี่ปุน่เป็นคู่คา้ทางธุรกจิที่สําคญัและเป็นแหล่งวตัถุดบิที่สําคญั พร้อมทัง้ยงัเป็น
กลุ่มลูกค้าที่สําคัญของกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และผลิตภณัฑ์พลาสติกอีกด้วย  
เป็นต้น นอกจากนี้ยงัจะทําให้สามารถขยายการลงทุนไปยงัประเทศอื่น ๆ ในอาเซยีน 
และการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนมคีวามหลากหลายมากขึน้ 

แต่ในขณะเดยีวกนั AEC จะส่งผลให้กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการใน
กลุ่มอุตสาหกรรมนี้มคีวามจาํเป็น (Necessity) ทีจ่ะตอ้งวางแผนและปรบักลยทุธใ์นการใช้
การเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้เพื่อความอยู่รอดของธุรกจิ เช่น การแสวงหาวตัถุดบิที่จําเป็น 
การเขา้ถึงกลุ่มลูกค้าอย่างมปีระสิทธภิาพมากขึ้น และการเพิม่มูลค่าสนิค้า เป็นต้น ซึ่ง
คาดว่าหากผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมนอุตสาหกรรมนี้ไม่ปรบัตวัจะไม่
สามารถอยู่รอดได้ ดงันัน้ที่ปรกึษาสามารถสรุปได้ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์และ
ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ คอืกลุ่มอุตสาหกรรมทีเ่ป็น Necessity Driven Industry ทีม่ศีกัยภาพ 
และหากปรบัตวัในเชงิรุก จะสามารถกา้วขา้มผลกระทบเชงิลบเพื่อใช้โอกาสที่เกดิขึน้ทัง้
ในดา้นการขยายตลาด การเขา้ถงึแหล่งวตัถุดบิและแรงงาน การเขา้ถึงแหล่งเงนิทุน การ
ขยายฐานการผลติและการลงทุน การเขา้ถึงบรกิารต่าง ๆ ที่จําเป็น และการขยายกลุ่ม
ลกูคา้ใหม่ เมื่อมกีารจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) 
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3.1.5 กลุ่มอตุสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม 
อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นอุตสาหกรรมที่มคีวามสําคญัต่อระบบเศรษฐกจิ

ของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก พจิารณาจากขอ้มูลบญัชรีายได้ประชาชาติซึ่งแสดงถึงโครงสร้าง
เศรษฐกจิของประเทศจากขอ้มลูล่าสุด พบวา่ในปี พ.ศ. 2552 ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(Gross Domestic Product: GDP) มมีูลค่า 9,041,551 ล้านบาท แบ่งเป็นการผลติภาคเกษตร 
1,036,586 ล้านบาท (ร้อยละ 11.46) การผลติภาคอุตสาหกรรม 3,087,741 ล้านบาท (ร้อยละ 
34.15) และการผลติภาคบรกิาร 4,917,224 ล้านบาท (ร้อยละ 54.39) ทัง้นี้เมื่อพจิารณาในการ
ผลติภาคอุตสาหกรรม พบวา่ผลติภณัฑม์วลรวมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มมมีลูค่า 292,728 ล้านบาท 
แบ่งออกเป็นมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมสิ่งทอ 115,207 ล้านบาท (ร้อยละ 38.9) และมูลค่า
ผลติภณัฑม์วลรวมเครื่องนุ่งห่ม 177,251 ล้านบาท (ร้อยละ 60.6) โดยผลติภณัฑ์มวลรวมสิง่ทอ
และเครื่องนุ่งห่มคดิเป็นร้อยละ 9.48 ของมูลค่ามวลรวมภาคอุตสาหกรรม และร้อยละ 3.24 ของ
ผลติภณัฑม์วลรวมทัง้หมด (แผนภาพที ่16) 

 
ทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

 

แผนภาพท่ี 16 ผลติภณัฑม์วลรวมสิง่ทอและเครื่องนุ่งหม่ไทย 
 
นอกจากนี้ยงัเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทต่อการจ้างงานของประเทศ เนื่องจากเป็น

อุตสาหกรรมทีใ่ชแ้รงงานในการผลติอยา่งเขม้ขน้ (Labor Intensive) จากขอ้มลูของสาํนกังานสถติิ
แห่งชาตพิบวา่ในปี พ.ศ. 2553 อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มมีการจ้างงาน1,040,570 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.2 ของการจ้างงานทัง้หมดในภาคอุตสาหกรรม (7.9 ล้านคน) แบ่งอยู่ใน
อุตสาหกรรมสิง่ทอ 231,880 คน (รอ้ยละ 22.3) และอยูใ่นอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 808,690 คน 
(รอ้ยละ 77.7)  โดยการจา้งงานในอุตสาหกรรมสิง่ทอจาํแนกตามประเภทการผลติพบว่ามกีารจ้าง
งานในอุตสาหกรรมเส้นใย 14,300 คน อุตสาหกรรมป ัน่ด้าย 60,040 คน อุตสาหกรรมทอผ้า 
51,890 คน อุตสาหกรรมถกัผ้า 61,790 คน อุตสาหกรรมฟอกยอ้มพมิพ์และแต่งสําเรจ็ 43,860 
คน (แผนภาพที ่17) 
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ทีม่า: ศนูย์ขอ้มลูสิง่ทอ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ 

 

แผนภาพท่ี 17  การจา้งงานในอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม 
 
อกีประการหนึ่ง อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มยงัเป็นอุตสาหกรรมทีม่บีทบาทสาํคญั

อยา่งยิง่ในการทาํรายไดเ้ขา้ประเทศอนัมผีลต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ ซึง่จากขอ้มูล
ของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิพบว่าอตัราการเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกจิของประเทศขยายตวัเพิม่ขึน้ถึงร้อยละ 7.8 ในปีพ.ศ. 2553 สาเหตุหนึ่งมาจากการ
ขยายตวัของภาคการส่งออก โดยเฉพาะการส่งออกสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม 

จากขอ้มลูการคา้ระหวา่งประเทศ Global Trade Atlas ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2553  
พบวา่สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทยมมีลูค่าการส่งออกเพิม่สงูขึน้จาก 222,478 ล้านบาท 
ในปีพ.ศ. 2552 เป็น 245,734 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2553 หรอืมอีตัราการเตบิโตของมูลค่าการ
ส่งออกเพิม่สงูขึน้รอ้ยละ 10.45 ทัง้นี้เมื่อพจิารณาจาํแนกตามมลูค่าสนิคา้ พบวา่ การส่งออกสิง่ทอ
มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้จาก 120,623 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2552 เป็น 143,347 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 
2553 หรือมีอตัราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 18.84 การส่งออกเสื้อผ้า
สําเรจ็รูปมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้จาก 101,854 ล้านบาท ในปีพ.ศ. 2552 เป็น 102,386 ล้านบาท 
ในปี พ.ศ. 2553 หรอืมอีตัราการเตบิโตของมลูค่าการส่งออกเพิม่สงูขึน้รอ้ยละ 0.52 (ตารางที ่66) 
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ตารางท่ี 66 มลูค่าการส่งออกสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มไทย 
(ลา้นบาท) 

สินค้า พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 อตัราการเปล่ียนแปลง(ร้อยละ) 

สิง่ทอ 120,623 143,347 18.84 

เครื่องนุ่งห่ม 101,854 102,386 0.52 

สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม 222,477 245,733 10.45 
 หมายเหตุ: Harmonized Code(HS) อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งห่ม 

HS 50-60 และ HS 63 = สาขาสิง่ทอ 
HS 61-62 = สาขาเครือ่งนุ่งห่ม 

 ทีม่า: Global Trade Atlas 
 
3.1.5.1 รายละเอียดของกลุ่มอตุสาหกรรม 

การศกึษาโครงสรา้งอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มในที่นี้ แบ่งการพจิารณา
ออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการอธบิายถงึโครงสรา้งการผลติ ส่วนทีส่องเป็นการอธบิาย
ถึงโครงสร้างการส่งออก-นําเข้าของอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มไทยและส่วน
สุดทา้ยเป็นอธบิายถึงบทบาทของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม
ไทย ดงัต่อไปนี้ 

3.1.5.1.1 โครงสร้างการผลิต 
อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มบีทบาท

สาํคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศนับตัง้แต่หลงัสงครามโลกครัง้
ที ่2 เป็นตน้มา โดยในระยะแรกเป็นการพฒันาอุตสาหกรรมทอผ้าเพื่อผลติผ้าไว้
ใชใ้นราชการทหาร ต่อมาจงึไดเ้กดิการพฒันาอุตสาหกรรมป ัน่ด้าย อุตสาหกรรม
เส้นใย และอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มตามลําดบั โดยอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มเป็นการพัฒนาจากการผลิตเพื่อทดแทนการนําเข้า (Import 
Substitution Industrialization) สู่การพฒันาอุตสาหกรรมโดยส่งเสรมิการส่งออก 
(Export Promotion) และพฒันาเป็นอุตสาหกรรมทีผ่ลติเพื่อการส่งออก (Export-
Oriented Industry) ตามลาํดบั 

โครงสร้างอุตสาหกรรมแบ่งตามกระบวนการผลิตออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ อุตสาหกรรมเส้นใยและอุตสาหกรรมป ัน่ด้ายเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ํา
(Upstream) อุตสาหกรรมทอผ้าและถกัผ้าและอุตสาหกรรมฟอกยอ้ม พมิพ์ และ
ตกแต่งสําเร็จ เป็นอุตสาหกรรมกลาง น้ํา (Midstream) และอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ํา (Downstream) โดยทุกอุตสาหกรรมยอ่ย
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เหล่านี้มคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวเนื่องกนัทัง้ระบบ (แผนภาพที่ 18) ดงัรายละเอยีด
ต่อไปนี้ 

 
แผนภาพท่ี 18 โครงสรา้งอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มไทย 

 

 อตุสาหกรรมเส้นใย 
สามารถแบ่งประเภทของเส้นใยออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื เส้นใย

ธรรมชาตแิละเสน้ใยสงัเคราะห ์เสน้ใยธรรมชาต ิไดแ้ก่ เสน้ใยฝ้าย ลนิิน ปา่น ปอ 
เป็นต้น โดยเส้นใยฝ้ายเป็นที่นิยมใช้มากที่สุด สําหรบัเส้นใยสงัเคราะห์  ได้แก่ 
เสน้ใยโพลเีอสเตอร ์เสน้ใยไนลอน เสน้ใยอะครลีคิ และเสน้ใยเรยอน  

นอกจากนี้อุตสาหกรรมเสน้ใยยงัเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุน
และเทคโนโลยสีูงการลงทุนจึงเป็นลกัษณะบริษัทร่วมลงทุนกบัต่างชาติ เช่น 
ญี่ปุน่และไตห้วนั การพฒันาการผลติใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมประเภทนี้เกดิขึน้
จากการวจิยัคน้ควา้ของบรรษทัขา้มชาตขินาดใหญ่ ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทย
มโีรงงานเส้นใยประดษิฐ์รวมทัง้สิ้น 16 โรงงาน (แผนภาพที่ 19) เป็นโรงงาน
ขนาดใหญ่ 
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ทีม่า: ศนูย์ขอ้มลูสิง่ทอ สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ 

 
แผนภาพท่ี 19 จาํนวนโรงงานในอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม 

 

 อตุสาหกรรมปัน่ด้าย 
เป็นอุตสาหกรรมทีใ่ช้วตัถุดบิเส้นใยสงัเคราะห์ ซึ่งผลติภณัฑ์ที่ได้

จากอุตสาหกรรมป ัน่ด้าย ได้แก่ เส้นด้ายฝ้ายและเส้นด้ายใยสังเคราะห์ โดย
เส้นด้ายฝ้ายแบ่งเป็นเส้นด้ายสําหรบัทอผ้าและเส้นด้ายสําหรบัเยบ็ผ้าสําหรบั
เสน้ดา้ยใยสงัเคราะห ์ไดแ้ก่ เส้นด้ายโพลเีอสเตอร์ เส้นด้ายไนลอน เส้นด้ายอะครี
ลคิ และเสน้ดา้ยเรยอน 

อุตสาหกรรมป ัน่ด้ายเป็นอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูง ใช้
เทคโนโลยรีะดบัปานกลางสาํหรบัขนาดของโรงงานป ัน่ด้ายมกัจะใช้จํานวนแกน
ป ัน่ดา้ยเป็นตวัชีว้ดัถงึขนาดของโรงงาน เช่น โรงงานขนาด 10,000 แกน เป็นต้น 
โดยในปี พ.ศ. 2553 มจีํานวนโรงงาน 150 โรงงาน สําหรบัเทคโนโลยสีมยัใหม่
ของวงการป ัน่ด้าย คอื การป ัน่ด้ายระบบปลายเปิด (Open End Spinning) ซึ่ง
เป็นระบบที่สามารถป ัน่ด้ายได้เร็วขึ้นมากแต่มีต้นทุนที่สูงขึ้นและเหมาะกับ
เส้นด้ายเบอร์หยาบ ๆ เท่านัน้ คือ ตัง้แต่เบอร์ 40 ลงมา นอกจากนัน้แล้ว
อุตสาหกรรมป ัน่ด้ายยงัมีอกีกลุ่มหนึ่งที่เป็นลกัษณะของการทําการตกแต่งผิว
เสน้ดา้ยใยยาวใหม้คีุณสมบตัเิฉพาะทีด่ขี ึน้เหมาะแก่การใช้งาน เช่น การทําให้มี
ความนุ่มนวลในการสมัผสั ดดูซมึน้ําไดด้ขี ึน้กลุ่มนี้จะเรยีกว่าเป็นการทําเส้นด้าย
ดว้ยเทกซเ์จอร ์(Textured Yarn) 
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 อตุสาหกรรมทอผ้าและถกัผ้า 
เป็นอุตสาหกรรมที่ใช ้วตัถุดบิจากอุตสาหกรรมป ัน่ด ้าย ซึ่ง

ผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากอุตสาหกรรมทอผ้าและถกัผ้า ได้แก่ ผ้าทอและผ้าถกั โดยผ้า
ทอ ประกอบด้วยผ้าทอจากใยฝ้าย ใยสังเคราะห์ และใยผสมสําหรับผ้าถัก 
ประกอบดว้ยผา้ถกัจากใยฝ้าย ใยสงัเคราะห ์และใยผสม 

เทคโนโลยกีารผลติผ้าทอได้มกีารพฒันาจากเครื่องทอผ้าระบบ
กระสวย (Shuttle Loom) เป็นระบบไร้กระสวย (Shuttle Less Loom) ซึ่งใช้
หลกัการในการทอเหมอืนเดมิเพยีงแต่เปลี่ยนรูปแบบการพาเส้นด้ายพุ่งจากการ
ใชก้ระสวยเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่กระสวยมคีวามเรว็ในการผลติสูง และลดขอ้เสยี
ต่าง ๆ ของระบบการทอผ้าแบบเก่าได้อย่างมากมาย โดยในปี พ.ศ. 2553 มี
จาํนวนโรงงานทอผา้ประมาณ 595 โรงงาน (แผนภาพที ่19) 

สําหรบัผ้าถกัมกีารพฒันาเทคโนโลยเีป็นเครื่องถกัแบบ Single 
และ Double โดยในปี พ.ศ. 2553 มโีรงงานทีป่ระกอบกจิการถกัผ้า 695 โรงงาน 
(แผนภาพที่ 19) ขนาดของโรงงานมีความแตกต่างตัง้แต่โรงงานห้องแถวที่มี
เครื่องจกัรเพยีงเครื่องเดยีวไปจนถงึโรงงานขนาดใหญ่ 

 อตุสาหกรรมฟอกย้อม พิมพ ์และตกแต่งส าเรจ็ 
จดัเป็นอุตสาหกรรมขัน้ตอนสุดท้ายของการผลติผ้าก่อนออกสู่

ผูบ้รโิภคหรอืโรงงานผลติเสื้อผ้าสําเรจ็รูป โดยเพิม่คุณค่าให้ผ้าผนืในด้านความ
สวยงาม น่าใช้ สวมใส่สบาย และเพื่อให้เหมาะกบัการใช้งานในกจิกรรมต่าง ๆ
นอกจากนัน้ อุตสาหกรรมนี้ยงัสามารถเพิม่มลูค่าใหก้บัผา้ผนืถึง 2-3 เท่าตวั โดย
ผ่านกระบวนการฟอก คอื การทาํใหผ้า้ขาวและสะอาดก่อนที่จะทําการยอ้มสแีละ
พมิพต์ามทีต่อ้งการแลว้จงึทําการแต่งสําเรจ็คอื ทําให้ผ้ามคีุณสมบตัต่ิาง ๆ เช่น 
อ่อนนุ่ม มนั เงา กนัน้ํา ยบัยาก เป็นตน้ 

เทคโนโลยกีารผลติมกีารพฒันาเป็นระบบต่อเนื่องอตัโนมตัทิี่รวม
เอากระบวนการต่าง ๆ ตัง้แต่การเตรียม (Pretreatment) การยอ้มหรอืพมิพ ์
(Dyeing or Printing) ไปจนถึงการตกแต่งสําเรจ็ (Finishing) เพื่อให้เกดิความ
สวยงาม เช่น การขดัมนั การตะกุยขนหรือเพื่อให้ได้สมบตัิเฉพาะตามความ
ต้องการ เช่น การป้องกนัแบคทีเรียการดูดซึมความชื้น เป็นต้น โรงงานมีทัง้
ขนาดเลก็ กลาง และใหญ่ รวมทัง้สิน้ 389โรงงาน (แผนภาพที ่19) 

  



รายงานการศึกษาขัน้สดุท้าย (Final Report) 
โครงการศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ
ไทย (High Impact Sectors) 

   3 - 300 

 อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 
เป็นอุตสาหกรรมปลายน้ําของระบบโครงสร้างอุตสาหกรรม

สิ่งทอไทย โดยผลิตภณัฑ์ที่ได้จากอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ เสื้อผ้า
สาํเรจ็รปูจากการทอ และเสือ้ผา้สาํเรจ็รปูจากการถกั 

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุน 
เทคโนโลยแีละเครื่องจกัรในระดบัไม่สูงนัก ในขณะที่ต้องใช้แรงงานเป็นจํานวน
มากในกระบวนการผลติเมื่อเปรยีบเทยีบกบักระบวนการผลติของอุตสาหกรรมใน
ส่วนอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีโรงงานตดัเยบ็เสื้อผ้าที่มีขนาดและ
มาตรฐานที่หลากหลายกระจายอยู่ทุกพื้นที่จํานวนทัง้สิ้น 2,388 โรงงาน
(แผนภาพที ่19) ประกอบดว้ยโรงงานขนาดเลก็ทีด่าํเนินการตดัเยบ็ตัง้แต่เสือ้โหล
ราคาถูกไปจนถงึโรงงานขนาดใหญ่ทีต่ดัเยบ็เสือ้ผา้ทีม่ตีราสนิคา้จากต่างประเทศ 

 
3.1.5.1.2 โครงสร้างการส่งออก-น าเข้า 

พจิารณาข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยจาก Global 
Trade Atlas ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2550-2553 พบวา่ ประเทศไทยได้ดุลการค้า
ในอุตสาหกรรมนี้ (ตารางที่ 67) ทัง้นี้เมื่อพจิารณาด้านการส่งออกจะเหน็ได้ว่า
ตลาดส่งออกสิง่ทอที่สําคญัของประเทศไทย ได้แก่ ตลาดอาเซยีน (ร้อยละ 26) 
รองลงมา ตลาดสหภาพยุโรป (ร้อยละ 10) และตลาดสหรฐัอเมรกิา (ร้อยละ 8) 
โดยตลาดอาเซยีนเป็นตลาดส่งออกสิง่ทอไทยที่มอีตัราการขยายตวัสูงถึงร้อยละ 
35 ในขณะที่ตลาดสหภาพยุโรปและตลาดสหรฐัอเมริกา มีอตัราการขยายตวั
ลดลงร้อยละ 7.11 และ 21 ตามลําดบั สําหรบัตลาดส่งออกเสื้อผ้าสําเรจ็รูปที่
สําคญัของประเทศไทย ได้แก่ ตลาดสหรฐัอเมริกา (ร้อยละ 44) ตลาดสหภาพ
ยโุรป (รอ้ยละ 31) และตลาดญี่ปุน่ (รอ้ยละ 7)  โดยตลาดญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออก
เสื้อผ้าสําเร็จรูปไทยที่มีอตัราการขยายตวัสูงถึงร้อยละ 27 ในขณะที่ตลาด
สหรฐัอเมรกิาและตลาดสหภาพยุโรป มอีตัราการขยายตวัลดลงร้อยละ 27 และ
รอ้ยละ 5 ตามลาํดบั (ตารางที ่68) 
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ตารางท่ี 67 ดุลการคา้สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย      
              (บาท) 

ปี มลูค่าส่งออก มลูค่าน าเข้า ดลุการค้า 

2550 242,549,007,641 108,960,511,468 133,588,496,173 

2551 239,940,584,933 123,456,312,944 116,484,271,989 

2552 222,478,232,411 99,277,515,871 123,200,716,540 

2553 245,734,054,232 128,244,540,979 117,489,513,253 
ทีม่า: Global Trade Atlas 

 

โครงสร้างการนําเขา้สิ่งทอของประเทศไทย ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 
2550-2553 พบวา่ประเทศไทยนําเขา้สิง่ทอจากประเทศจนี (รอ้ยละ 28) มากเป็น
อนัดบัที ่1 รองลงมา ไดแ้ก่ ไต้หวนั (ร้อยละ11) สหรฐัอเมรกิา (ร้อยละ 11) และ
ญี่ปุน่ (รอ้ยละ 9) โดยประเทศไทยนําเขา้สิง่ทอจากประเทศจนีในอตัราที่เพิม่ขึน้
สงูถงึรอ้ยละ 35 ประเทศญี่ปุ่นและไต้หวนัมอีตัราการขยายตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 13 
ในขณะเดียวกนัประเทศไทยนําเข้าสิ่งทอจากสหรัฐอเมริกาในอตัราที่ลดลง 
รอ้ยละ 19 

 

ตารางท่ี 68 ตลาดส่งออกสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มไทยจาํแนกตามตลาดต่างประเทศทีส่าํคญั 
 

หน่วย : บาท 
ประเทศ 2550 2551 2552 2553 

ส่ิงทอ 

สหรฐัอเมรกิา 11,602,645,861 11,823,914,305 9,353,405,580 9,198,286,773 
สหภาพยโุรป 13,994,615,467 11,826,111,764 10,307,220,774 12,999,301,527 
อาเซยีน 29,143,430,260 30,932,508,340 31,569,879,967 39,355,386,981 
ญี่ปุน่ 6,855,239,271 8,508,481,573 7,675,718,713 8,947,071,764 
อื่น ๆ 63,886,909,031 60,473,261,841 61,717,126,563 72,847,437,836 
รวมทัง้หมด 125,482,839,890 123,564,277,823 120,623,351,597 143,347,484,881 

เครื่องนุ่งห่ม 

สหรฐัอเมรกิา 57,147,013,908 52,935,564,736 40,276,675,085 40,119,297,367 
สหภาพยโุรป 33,843,605,372 35,629,541,550 33,216,275,586 32,273,050,916 
อาเซยีน 2,905,503,291 3,055,067,232 3,240,141,289 4,070,833,594 
ญี่ปุน่ 6,347,235,523 7,128,047,654 7,810,214,538 8,043,416,837 
อื่น ๆ 16,822,809,657 17,628,085,938 17,311,574,316 17,879,970,637 
รวมทัง้หมด 117,066,167,751 116,376,307,110 101,854,880,814 102,386,569,351 

ทีม่า: Global Trade Atlas 
 



รายงานการศึกษาขัน้สดุท้าย (Final Report) 
โครงการศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ
ไทย (High Impact Sectors) 

   3 - 302 

สาํหรบัเครื่องนุ่งห่ม ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวประเทศไทยนําเขา้จาก
ประเทศจนีมากที่สุด คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 30 ของการนําเขา้เสื้อผ้าสําเรจ็รูป  
รองลงมา ได้แก่ ไต้หวนั (ร้อยละ10) สหรฐัอเมรกิา (ร้อยละ 9.6) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 
8.8) และสหภาพยุโรป (ร้อยละ 8) โดยประเทศไทยนําเข้าเครื่องนุ่งห่มจาก
ประเทศจนีในอตัราที่เพิม่ขึน้สูงถึงร้อยละ 37 ประเทศญี่ปุ่นและไต้หวนัในอตัรา
ร้อยละ 15 และ 13 ตามลําดบั ในขณะเดยีวกนัประเทศไทยนําเขา้เครื่องนุ่งห่ม
จากประเทศสหรฐัอเมรกิาและสหภาพยุโรปในอตัราที่ลดลงร้อยละ 4.45 และ 
23.1 ตามลาํดบั (ตารางที ่69) 
3.1.5.1.3 บทบาทของผู้ ประกอบการในอุตสาหกรรมส่ิ งทอและ

เครื่องนุ่งห่มไทย 
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมนี้ตัง้แต่ตน้น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ได้

รวมตวักนัเป็นสมาคมต่าง ๆ ที่สําคญั เพื่อสร้างเครอืข่ายวสิาหกจิในการพฒันา
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทีเ่น้นการเชื่อมโยงทัง้ระบบการผลติ ดงัต่อไปนี้ 

 สมาคมอตุสาหกรรมการผลิตเส้นใยสงัเคราะห ์(The Thai 
Synthetic Fiber Manufacturers' Association) 
ก่อตัง้เมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2519 โดยมวีตัถุประสงค์ใน

การส่งเสรมิและสนับสนุนการประกอบวสิาหกจิอุตสาหกรรมใยสงัเคราะห์และ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกบัอุตสาหกรรมใยสงัเคราะห์ โดยการพฒันาร่วมมอืกบั
ภาครฐั สมาชกิที่เริม่ก่อตัง้มี 3 บรษิทั คอื บรษิทั เอเซยีไฟเบอร์ จํากดั บรษิทั  
เทยนิโพลเีอสเตอร์ จํากดั และบรษิทั โทเรไนล่อนไทย จํากดั ปจัจุบนัมสีมาชกิ 
15 บรษิทั โดยแบ่งเป็นกลุ่มผูผ้ลติเส้นใยโพลเีอสเตอร์ กลุ่มผู้ผลติเส้นใยไนล่อน
ผู้ผลิตใยอคริลิค และผู้ผลิตใยเรยอน (สมาคมอุตสาหกรรมการผลิตเส้นใย
สงัเคราะห,์ 2554) 

 สมาคมอตุสาหกรรมส่ิงทอไทย(The Thai Textile 
Manufacturing Association) 
จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2503 โดยมวีตัถุประสงค์

เพื่อรวมกลุ่มช่วยเหลอืสมาชกิของสมาคมในการพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอตัง้แต่
การป ัน่ด้าย การถักและทอผ้า การฟอกย้อมและพิมพ์ และเป็นช่องทางในการ
ตดิต่อกบัรฐับาล โดยมผีูร้่วมก่อตัง้ 7 บรษิทั คอื 

 The Thai Textile Co.,Ltd. 
 The Bangkok Weaving Mills Ltd. 
 The Thai Weaving & Knitting Factory Ltd. 



รายงานการศึกษาขัน้สดุท้าย (Final Report) 
โครงการศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ
ไทย (High Impact Sectors) 

   3 - 303 

 Tai Seng Weaving Co.,Ltd (Thai Yazaki - 
Mahaguna Co.,Ltd ) 

 Thai Cotton Mills ( 1964 ) Co.,Ltd 
 Thai Blanket Industry Co.,Ltd. 
 The Thai Knitting Factory Co.,Ltd. 
 The Phiphatanakit Textile Co.,Ltd 
 Sin Hua Knitting Factory Ltd.,Part. 
 Ther Thonburi Textile Mills Ltd.  

ปจัจุบนัมสีมาชกิ 19 ราย (สมาคมอุตสาหกรรมสิง่ทอไทย, 2554) 
 
ตารางท่ี 69 ตลาดนําเขา้สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย โดยจาํแนกตามตลาดต่างประเทศทีส่าํคญั 
 

     
หน่วย: บาท 

ประเทศ 2550 2551 2552 2553 

ส่ิงทอ 

สหภาพยโุรป 8,477,285,779 8,791,388,445 6,013,934,043 6,839,190,269 

สหรฐัอเมรกิา 10,672,669,431 13,718,586,848 8,811,923,720 10,113,562,256 

ญี่ปุน่ 9,336,941,383 10,817,187,012 7,955,236,307 10,577,862,784 

จนี 25,840,592,755 29,751,435,748 25,131,385,284 34,995,688,460 

ไตหวนั 11,061,654,003 11,904,632,645 10,114,559,533 12,551,950,250 

อื่น ๆ 33,499,242,636 37,056,775,970 29,955,169,190 39,739,913,984 

รวมทัง้หมด 98,888,385,987 112,040,006,668 87,982,208,077 114,818,168,003 

เครื่องนุ่งห่ม 

สหภาพยโุรป 1,724,168,529 1,470,759,044 1,175,289,681 1,005,919,156 

สหรฐัอเมรกิา 177,023,813 304,931,300 192,759,834 253,620,710 

ญี่ปุน่ 280,989,441 411,420,953 422,809,436 518,038,131 

จนี 4,887,251,960 5,775,983,659 5,795,204,893 7,076,612,659 

ไตหวนั 177,926,381 238,430,554 155,233,454 157,637,590 

อื่น ๆ 2,824,765,357 3,214,780,766 3,554,010,496 4,414,544,730 

รวมทัง้หมด 10,072,125,481 11,416,306,276 11,295,307,794 13,426,372,976 
ทีม่า: Global Trade Atlas 
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 สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย  (The Thai Weaving 
Industry Association) 
เป็นการรวมกลุ่มของโรงงานทอผ้า โดยรวมกลุ่มกนัครัง้แรกเมื่อ

ปีพ.ศ. 2503 และจดทะเบยีนก่อตัง้เป็นสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทยเมื่อวนัที ่
24 สิงหาคม พ.ศ 2520 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
ปรบัปรุงกรรมวธิกีารผลิตและวตัถุดิบที่ใช้ ตลอดจนการพฒันาทางด้านแฟชัน่  
และเป็นหน่วยงานติดต่อกับภาครัฐ ปจัจุบนัมีสมาชิก 88 ราย (สมาคม
อุตสาหกรรมทอผา้ไทย, 2554) 

 สมาคมพ่อ ค้ า ผ้า ไทย  (Thai Textile Merchants 
Association) 
เป็นการรวมกลุ่มของพ่อค้าชาวสําเพง็ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 

2504 ซึง่ประกอบดว้ยพ่อคา้ไทย จนี อนิเดยี และญี่ปุน่ไดพ้รอ้มใจกนัและร่วมกนั
ก่อตัง้เป็นสมาคมขึน้ซึ่งอยู่ในความควบคุมของกองสถาบนัการค้า กรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย ์โดยมวีตัถุประสงค์ในระยะแรกเพื่อช่วยเหลอืสมาชกิ
ทางด้านศุลกากร กรมสรรพากร และกรณีพิพาททางการค้า เพื่อแลกเปลี่ยน
ข่าวสารและช่วยกนัแก้ปญัหาของสมาชกิ ปจัจุบนัมสีมาชกิ 352 ราย (สมาคม
พ่อคา้ผา้ไทย, 2554) 

 สมาคมไหมไทย (Thai Textile Merchants Association) 
เป็นการรวมกลุ่มจดัตัง้สมาคมขึน้เมื่อเดอืนมถุินายน พ.ศ. 2505  

โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตและการค้าโดยร่วมมือกับภาครัฐ  
ตลอดจนประชาสมัพนัธ์ไหมไทย ส่งเสริมการขายและเพื่อพฒันาคุณภาพของ
ไหมไทย ปจัจุบนัมสีมาชกิ 30 ราย (สมาคมไหมไทย, 2554) 

 สมาคมอตุสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพ์และตกแต่งส่ิงทอไทย 
(The Association of Thai Textile Bleaching, Dyeing, 
Printing and Finishing Industries) 
ได้ก่อตัง้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยความร่วมมือจากสถาบนั

พฒันาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ฟอก ยอ้ม พมิพส์ิง่ทอ และผูท้รงคุณวฒุ ิจดัตัง้ขึน้เพื่อลดต้นทุนและเพิม่คุณภาพ
ของอุตสาหกรรมชนิดนี้ใหส้ามารถแขง่ขนักบัตลาดโลกได้ ปจัจุบนัมสีมาชกิ 134 
ราย สมาคมมนีโยบายส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติและพฒันาบุคคลากร
โดยร่วมมือกบัภาครฐั เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจสิง่ทอได้ทัง้ระบบ (สมาคม
อุตสาหกรรมฟอก ยอ้ม พมิพแ์ละตกแต่งสิง่ทอไทย, 2554) 
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 สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (Thai Garment 
Manufacturers Association) 
เป็นสมาคมการค้าก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 15 สงิหาคม พ.ศ. 2516 

จากการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการผลิตสนิค้าเครื่องนุ่งห่ม โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนสมาชกิและผูป้ระกอบการในด้านการผลติ การค้า และ
การส่งออกสนิคา้เครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนส่งเสรมิการคา้และธุรกจิแฟชัน่ ปจัจุบนัมี
สมาชกิ 287 ราย ทัง้นี้สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยมวีสิยัทศัน์ (Vision)  
คอื “ประเทศไทย: ศูนยก์ลางเพื่อเพิม่มูลค่าสนิค้าธุรกจิแฟชัน่และเครื่องนุ่งห่ม” 
และมพีนัธกจิ (Mission) คอื “ขบัเคลื่อนแฟชัน่และเครื่องนุ่งห่มของอาเซยีนสู่
แฟชัน่โลก” (สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย, 2554) 

 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ (Thailand Textile 
Institute) 
เป็นองค์กรอิสระทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการดําเนินงาน

ส่งเสรมิและพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศทัง้ระบบ ให้
เจรญิเตบิโตต่อไปอย่างมปีระสทิธิภาพและสามารถแข่งขนัได้ในระดบัประเทศ 
สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอได้จดัตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที่ 15 
ตุลาคม พ.ศ. 2539 จากความคดิรเิริม่ของสมาคมอุตสาหกรรมสิง่ทอทุกสาขา 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีวิส ัยทัศน์ที่จะให้ความ
ช่วยเหลอื สนับสนุน และอํานวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนักบัต่างประเทศได้ และขยายขอบข่าย
การให้บรกิารครอบคลุมถึงผู้ประกอบการแฟชัน่ในอนาคต ทัง้นี้สถาบนัพฒันา
อุตสาหกรรมสิง่ทอโดย 

วสิยัทศัน์ คอื 

 ชีนํ้าและผลกัดนัอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งหม่ให้
พฒันาไปในทศิทางทีถู่กตอ้ง 

 สนบัสนุนและส่งเสรมิการสรา้งขดีความสามารถในการ
แข่งขนัของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มให้สามารถ
แขง่ขนัไดใ้นตลาดโลก 

 เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายและการ
แลกเปลีย่นการให้บรกิารกบัหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้บรกิารแก่
ผูป้ระกอบการ 
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 ปร ะ ส า นแ ล ะ เ ชื่ อม โ ย ง ผู้ ป ร ะ ก อบ กา ร ทั ้ง ใ น
อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มรวมทัง้อุตสาหกรรมแฟชัน่ให้
มกีารพฒันาร่วมกนัอยา่งต่อเนื่อง 

พนัธกจิ คอื 
 บรกิารพฒันาบุคลากรในทุกระดบั ทัง้ด้านเทคโนโลย ี

การบรหิารจดัการและงานดา้นแฟชัน่ 
 บรกิารปรกึษาแนะนําทางด้านเทคโนโลยกีารจดัการ

องค์กร การเพิ่มผลผลิต การพฒันาการเชื่อมโยง และห่วงโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมสิง่ทอ 

 บรกิารศูนย์ขอ้มูลเชิงลึก (Intelligence Information) 
เพื่อประโยชน์ทางการคา้ และการลงทุน 

 เชิญชวนและผลักดันให้ผู้ประกอบการสิ่งทอไทย
ร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติเพื่อแนะนําสินค้าพร้อม
พบปะผูซ้ือ้ผูข้ายสนิคา้สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มจากทัว่โลก 
(สถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอ, 2554) 
 

3.1.5.1.4 การค้าส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศสมาชิกอาเซียน 
การศึกษานี้ ได้พิจารณาข้อมูลมูลค่าการส่งออกและนําเข้าของ

อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม จาํแนกตามกระบวนการผลติต้นน้ํา กลางน้ํา 
และปลายน้ํา โดยใช้ขอ้มูล Global Trade Atlas ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2550-
2553 ทัง้นี้ได้กําหนดตลาดต่างประเทศที่สําคญัตามกรอบอาเซยีน  + 3 และ
อาเซยีน + 6 

อุตสาหกรรมต้นน้ํา ซึ่งประกอบด้วยเส้นใยและเส้นด้าย จากขอ้มูล
การคา้ระหวา่งประเทศพบวา่  ประเทศไทยเป็นผูนํ้าเขา้ โดยส่วนใหญ่นําเขา้จาก
ประเทศจีน ออสเตรเลีย และ อินเดีย ซึ่งส่วนใหญ่ประเทศไทยนําเข้าใยฝ้าย 
นอกจากนี้จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า ตลาดต่างประเทศที่ไทยนําเข้าเส้นใยและ
เส้นด้ายเป็นมูลค่าสูงเกินหนึ่งพันล้านบาท ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศมาเลเซีย 
ตามลาํดบั (ตารางที ่70) 
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ตารางท่ี 70 มูลค่านําเข้าเส้นใยและเส้นด้ายของไทยจากประเทศในกรอบอาเซียน  + 3 และ  
                   อาเซยีน + 6 
 

(หน่วย: บาท) 
ประเทศ 2550 2551 2552 2553 

ออสเตรเลยี 2,672,849,962 2,605,813,005 3,125,262,737 5,365,231,612 

บรไูน - 46 - - 

กมัพชูา 5,434,660 1,849,039 2,699,794 600,286 

จนี 14,995,447,857 17,751,274,436 14,712,163,314 20,606,377,537 

อนิเดยี 2,623,852,477 3,153,928,444 1,706,293,019 3,189,715,933 

อนิโดนิเซยี 3,008,240,272 3,364,066,675 2,301,276,917 3,263,087,253 

ญี่ปุน่ 6,299,733,267 7,455,612,509 5,162,767,928 6,917,615,711 

เกาหลใีต ้ 2,075,788,169 1,809,105,115 1,454,483,901 2,051,971,051 

ลาว 3,346,236 6,969,529 3,903,390 7,811,696 

มาเลเซยี 879,555,975 1,184,838,245 1,144,562,676 1,156,951,471 

พม่า 11,834,414 6,227,043 3,227,095 127,681,908 

นิวซแีลนด ์ 6,078,535 11,969,090 10,559,213 3,569,890 

ฟิลปิปินส ์ 16,629,315 17,773,190 10,288,367 49,618,149 

สงิคโปร ์ 419,048,154 493,778,396 355,898,527 384,075,673 

เวยีดนาม 1,554,269,165 2,136,521,308 2,025,459,214 3,106,780,735 
ทีม่า: Global Trade Atlas 
 

อุตสาหกรรมกลางน้ํา ซึง่ไดแ้ก่ ผา้ผนื พมิพ ์และฟอกยอ้ม จากขอ้มูล
การค้าระหว่างประเทศ พบว่า ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออก โดยตลาดส่งออกที่
สําคญัที่มีมูลค่ามากกว่าหนึ่ งพนัล้านบาท ได้แก่ ประเทศเวยีดนาม ประเทศ
กมัพูชา ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว และประเทศจีน 
ตามลาํดบั (ตารางที ่71) 
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ตารางท่ี 71 มลูค่าส่งออกผา้ผนืของไทยไปประเทศในกรอบอาเซยีน + 3 และ อาเซยีน + 6 
 

(หน่วย: บาท) 
ประเทศ               2550    2551 2552    2553 

ออสเตรเลยี 344,032,237 453,560,972 221,973,965 273,097,025 

บรไูน 3,659,980 7,574,758 5,308,381 5,838,501 

กมัพชูา 640,261,796 948,014,184 1,209,462,795 1,874,231,857 

จนี 972,605,543 817,637,235 776,942,666 1,017,531,948 

อนิเดยี 1,646,202,047 1,802,951,121 1,543,017,992 1,642,704,339 

อนิโดนิเซยี 827,116,647 1,133,282,261 1,038,296,737 1,324,725,053 

ญี่ปุน่ 359,049,314 487,295,904 340,792,147 384,998,866 

เกาหลใีต ้ 240,996,141 173,658,381 127,858,312 154,403,391 

ลาว 1,309,651,483 1,532,682,771 1,205,604,741 1,197,216,933 

มาเลเซยี 861,650,515 842,723,588 750,038,546 810,223,158 

พม่า 160,379,180 185,313,864 183,673,257 197,016,055 

นิวซแีลนด ์ 27,375,333 19,975,270 14,146,269 22,002,439 

ฟิลปิปินส ์ 235,949,879 229,934,548 302,829,245 301,766,965 

สงิคโปร ์ 184,840,102 182,412,811 143,643,514 184,178,701 

เวยีดนาม 906,449,497 1,109,288,892 1,610,034,743 2,110,819,546 
ทีม่า: Global Trade Atlas 
 

อุตสาหกรรมปลายน้ํา  ได้แก่ เสื้อผ้าสําเรจ็รูปและเครื่องนุ่งห่ม จาก
ขอ้มลูการค้าระหว่างประเทศในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2550-2553  พบว่าประเทศ
ไทยเป็นผู้ส่งออก โดยมตีลาดส่งออกที่มมีูลค่ามากกว่าหนึ่งพนัล้านบาท ได้แก่  
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศกมัพูชา ประเทศเวยีดนาม ประเทศลาว และประเทศ
อนิโดนีเซยี ตามลาํดบั (ตารางที ่72) 
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ตารางท่ี 72 มลูค่าส่งออกเสือ้ผา้สาํเรจ็รปูและเครื่องนุ่งหม่ของไทยไปประเทศในกรอบอาเซยีน + 3  
 และอาเซยีน + 6 

(หน่วย: บาท) 
ประเทศ               2550          2551 2552 2553 

ออสเตรเลยี 611,956,766 583,560,153 509,445,258 587,495,267 

บรไูน 19,945,013 29,069,106 42,946,088 44,312,934 

กมัพชูา 581,465,955 871,384,133 1,132,574,876 1,780,482,495 

จนี 361,387,458 498,665,137 511,539,121 687,496,911 

อนิเดยี 233,572,381 234,617,909 193,724,023 263,277,698 

อนิโดนิเซยี 663,695,065 862,843,471 931,264,540 1,009,206,387 

ญี่ปุน่ 2,142,231,417 2,354,728,284 2,428,147,077 2,203,795,336 

เกาหลใีต ้ 210,408,632 264,115,662 216,866,397 268,323,334 

ลาว 1,262,427,513 1,441,159,942 1,158,314,906 1,088,424,902 

มาเลเซยี 710,611,727 641,379,585 704,419,834 909,933,661 

พม่า 267,275,698 372,091,903 353,114,788 476,995,970 

นิวซแีลนด ์ 88,026,358 61,618,387 54,598,814 65,360,473 

ฟิลปิปินส ์ 304,388,230 301,638,003 372,495,743 459,936,600 

สงิคโปร ์ 762,299,320 577,456,230 553,711,095 629,327,086 

เวยีดนาม 459,223,038 642,055,573 974,702,141 1,519,320,293 
ทีม่า: Global Trade Atlas 
 

3.1.5.1.5 การค้าส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศสมาชิกอาเซียนใน
ตลาดโลก 

การศกึษานี้ไดพ้จิารณาขอ้มูลมูลค่าการส่งออกและนําเขา้
ของอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม จาํแนกตามกระบวนการผลติ
ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยใช้ข้อมูล Global Trade Atlas 
ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2550-2553 ทัง้นี้ไดก้าํหนดตลาดต่างประเทศที่
สาํคญัตามกรอบอาเซยีน + 3 และอาเซยีน + 6 
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3.1.5.1.5.1 ศกัยภาพการแข่งขนัทางการค้า 
การวเิคราะหใ์นที่นี้เป็นการประเมนิระดบัความสามารถ

ในการแข่งข ันการส่งออกทัง้ที่เกิดจากปจัจัยภายในและปจัจัย
ภายนอก ปจัจยัภายใน หมายถึง ความได้เปรียบในด้านปจัจยัการ
ผลติ อุปสงคภ์ายในประเทศ อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งและเกื้อหนุนกนั 
และกลยทุธโ์ครงสรา้งและการแขง่ขนัของธุรกจิ ซึ่งความได้เปรยีบทัง้ 
4 ด้านนี้  แสดงออกมาในรูปของความสามารถในการแข่งข ัน 
(Competitive Advantage) ฉะนัน้จึงใช้ดชันีความได้เปรียบโดย
เปรยีบเทยีบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage Index: 
RCA) เป็นเครื่องมอืที่ใช้วดัระดบัความสามารถในการแข่งขนัที่เกดิ
จากปจัจัยภายในสําหรบัปจัจยัภายนอก หมายถึง ปจัจยัด้านเหตุ
สุดวสิยัในเรื่องต่าง ๆ ทีธุ่รกจิไม่อาจคาดการณ์และควบคุมได้ แต่จะมี
อิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจระหว่างประเทศ  
ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจของประเทศหุ้นส่วนทางกลกยุทธ์/เศรษฐกิจ
โลก การเมือง เป็นต้น ฉะนัน้การศกึษาในที่นี้จงึใช้อตัราการเตบิโต
ของมูลค่ า นํ า เข้าของตลาดโลก เ ป็น เครื่ องมือที่ ใ ช้ว ัดระดับ
ความสามารถในการแขง่ขนัทีเ่กดิจากปจัจยัภายนอก 

 

 
 

แผนภาพท่ี 20 แสดงระดบัความสามารถเชงิแขง่ขนัทางการคา้ระหวา่งประเทศ 
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จากแผนภาพที ่20 สเกลดา้นกวา้งของพืน้ทีส่ ีเ่หลีย่มเป็น
ดชันีความได้เปรยีบโดยเปรียบเทยีบ (RCA) มีเส้นเกณฑ์ค่าเฉลี่ย
ดชันี RCA (Average RCA) เป็นเสน้แบ่ง โดยค่าของ Average RCA 
คอื ค่าดชันีความได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบเฉลี่ยสนิค้า K ของแต่ละ
ประเทศสมาชกิอาเซยีนในตลาดโลก ซึง่ถ้าสนิค้ามคี่าดชันี RCA เกนิ
กว่าค่าเฉลี่ยถือว่ามีส่วนแบ่งตลาดที่สูง ส่วนในด้านยาวมีสเกลเป็น
อตัราการขยายตวัของการนําเขา้สนิค้า (Market Growth Rate) มเีส้น
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยอตัราการขยายตวัของตลาดโลก (Average Growth 
Rate) เป็นเสน้แบ่ง โดยค่าของ Average Growth Rate คอื อตัราการ
ขยายตวัของการนําเขา้เฉลี่ยสนิค้า K ของตลาดโลก ซึ่งถ้าอตัราการ
ขยายตวัการนําเข้าเกินค่าเฉลี่ยถือว่าสูง จากนัน้ในแต่ละรายการ
สนิค้าของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนที่ส่งไปตลาดโลกจะมีการ
คาํนวณค่า RCA และค่าอตัราการขยายตวัในระยะเวลาทีท่าํการศกึษา 
(ปีพ.ศ. 2550-2553) แลว้กาํหนดจุดบนสีเ่หลีย่ม 

หากจุดนัน้ตกอยู่ในส่วนที่เรียกว่า สูงมาก แสดงว่า
รายการสนิค้านัน้มรีะดบัความสามารถในการแข่งขนัสูงและมอีตัรา
การขยายตวัสงู 

หากจุดนัน้ตกอยู่ในส่วนที่เรียกว่า สูง แสดงว่ารายการ
สนิคา้นี้มคีวามสามารถในการแขง่ขนัสงู แต่มอีตัราการขยายตวัตํ่า 

หากจุดนัน้ตกอยู่ในส่วนที่เรยีกว่า ตํ่า แสดงว่ารายการ
สนิคา้นี้มคีวามสามารถในการแขง่ขนัตํ่าและมอีตัราการขยายตวัตํ่า 

หากจุดนัน้ตกอยู่ในส่วนที่เรยีกว่า ไม่แน่นอน แสดงว่า
รายการสินค้านี้มีความสามารถในการแข่งขนัตํ่า แต่มีอัตราการ
ขยายตวัสงู 

ผลการวเิคราะห์แบ่งออกตามโครงสร้างการผลิตของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ตัง้แต่อุตสาหกรรมต้นน้ํา (ใย
ฝ้าย/ใยประดิษฐ์และเส้นด้าย) อุตสาหกรรมกลางน้ํา (ผ้าผืน) และ
อุตสาหกรรมปลายน้ํา (เสือ้ผา้สาํเรจ็รปู) ดงัหวัขอ้ต่อไปนี้ 
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o ใยฝ้าย ผลการวเิคราะห ์พบวา่ระดบัความสามารถใน
การแข่งขนัการส่งออกใยฝ้ายของประเทศสมาชกิอาเซยีน มี
เพยีงประเทศอนิโดนีเซยีเพยีงประเทศเดยีวที่มศีกัยภาพการ
แข่งขนัการส่งออกในตลาดโลก โดยในช่วงระหว่างปีพ .ศ. 
2550-2553 มคี่าดชันี RCAโดยเฉลี่ยเท่ากบั 9.91 และมอีตัรา
การขยายตัวมูลค่านําเข้าของตลาดโลกโดยเฉลี่ยเท่ากับ
312.05 (แผนภาพที่ 21) โดยในปีพ.ศ. 2551-2553 ตลาดโลก
นําเขา้ใยฝ้ายจากอนิโดนีเซยีเพิม่สงูขึน้โดยเฉลีย่เกอืบ 10 เท่า
ของปี พ.ศ. 2550 

 
ทีม่า: จากการคํานวณ 

 
แผนภาพท่ี 21 ศกัยภาพการแขง่ขนัการส่งออกของประเทศในอาเซยีน: ใยฝ้าย 
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o ใยประดิษฐ์ ผลการวิเคราะห์ จะเห็นได้ว่าระดับ
ความสามารถในการแข่งข ันการส่งออกใยประดิษฐ์ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่า ทัง้ประเทศอินโดนีเซียและ
ประเทศไทยอยูใ่นตาํแหน่งที่มศีกัยภาพการแข่งขนัสูง  กล่าว 
คอื มคี่าดชันีทีส่งูเกนิกว่าค่าเฉลี่ยและมคี่ามากกว่าหนึ่ง แต่มี
อตัราการขยายตัวนําเข้าของตลาดโลกอยู่ในระดับตํ่ากว่า
ค่าเฉลี่ย อย่างไรกต็ามเมื่อเปรยีบค่าดชันี RCA ของทัง้สอง
ประเทศนี้ พบวา่ ประเทศอนิโดนีเซยีมศีกัยภาพการแข่งขนัสูง
กวา่ประเทศไทย สาํหรบัประเทศสมาชกิอื่น ๆ พบว่า ค่าดชันี 
RCA มีค่าตํ่าค่าเฉลี่ยซึ่งมีค่าน้อยกว่าหนึ่ง จงึถือได้ว่าไม่มี
ศกัยภาพในการแขง่ขนั (แผนภาพที ่22) 

 
ทีม่า: จากการคํานวณ 

 

แผนภาพท่ี 22 ศกัยภาพการแขง่ขนัการส่งออกของประเทศในอาเซยีน: ใยประดษิฐ ์
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o เส้นด้ายฝ้าย ผลการวิเคราะห์ พบว่า ประเทศที่มี
ความสามารถในการแข่งขนัการส่งออกเส้นด้ายฝ้ายอยู่ใน
ระดบัทีส่งู ไดแ้ก่ ประเทศอนิโดนีเซยีและประเทศไทย  กล่าว 
คอื มคี่าดชันีทีส่งูเกนิกว่าค่าเฉลี่ยและมคี่ามากกว่าหนึ่ง แต่มี
อตัราการขยายตัวนําเข้าของตลาดโลกอยู่ในระดับตํ่ากว่า
ค่าเฉลี่ย อย่างไรกต็ามเมื่อเปรยีบค่าดชันี RCA ของทัง้สอง
ประเทศนี้ พบวา่ ประเทศอนิโดนีเซยีมศีกัยภาพการแข่งขนัสูง
กวา่ประเทศไทย สําหรบัประเทศเวยีดนาม อกีทัง้พบว่าดชันี 
RCA มคี่าตํ่าค่าเฉลี่ย แต่มอีตัราการนําเขา้สูงเกนิค่าเฉลี่ยจงึ
ถือได้ว่าประเทศเวยีดนามยงัไม่อยู่ในตําแหน่งการแข่งขนั
เช่นเดยีวกบัประเทศอนิโดนีเซยีและประเทศไทย (แผนภาพที ่
23) 

 
ทีม่า: จากการคํานวณ 

 

แผนภาพท่ี 23 ศกัยภาพการแขง่ขนัการส่งออกของประเทศในอาเซยีน: เสน้ดา้ยฝ้าย 
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o เส้นด้ายประดิษฐ ์ผลการวเิคราะห์ พบว่า ประเทศที่
มคีวามสามารถในการแข่งขนัการส่งออกเส้นด้ายประดษิฐ์อยู่
ในระดบัที่สูง ได้แก่ ประเทศอนิโดนีเซีย กล่าวคอื มีค่าดชันี 
RCA เท่ากบั 7.41 ซึ่งมากกว่าค่าดชันี RCA เฉลี่ยแต่มอีตัรา
การนําเขา้ของตลาดโลกตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย สําหรบัประเทศไทย  
พบว่าแม้ว่าจะมคี่าดชันี RCA มากกว่าหนึ่ง แต่มคี่าน้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยและมีอตัราการนําเข้าของตลาดโลกตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย
ด้วย จงึถือได้ว่าประเทศไทยอยู่ในตําแหน่งที่มศีกัยภาพการ
แข่งขนัที่ตํ่า สําหรบัประเทศสมาชิกอื่น ๆ  พบว่า ค่าดชันี 
RCA มีค่าน้อยกว่าหนึ่ ง จึงไม่มีศ ักยภาพในการแข่งข ัน 
(แผนภาพ ที ่24) 

 

 
ทีม่า: จากการคํานวณ 

 

แผนภาพท่ี 24 ศกัยภาพการแขง่ขนัการส่งออกของประเทศในอาเซยีน: เสน้ดา้ยประดษิฐ ์
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o ผ้ า ผื น  ผ ล ก าร วิ เ ค ร า ะ ห์  พ บ ว่ า ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี
ความสามารถในการแข่งขนัการส่งออกผ้าผืนในระดบัที่สูง 
ไดแ้ก่ ประเทศอนิโดนีเซยีและประเทศไทย กล่าวคอื มคี่าดชันี 
RCA มากกว่าค่าเฉลี่ย (มากกว่าหนึ่ง) แต่มอีตัราการนําเข้า
ของตลาดโลกตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย สําหรบัประเทศสมาชกิอื่น ๆ 
พบว่า ค่าดชันี RCA ที่ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยและมีค่าน้อยกว่าหนึ่ง 
จงึถอืไดว้า่ไม่มศีกัยภาพในการแขง่ขนั (แผนภาพที ่25) 

 

 
ทีม่า: จากการคํานวณ 

 

แผนภาพท่ี 25 ศกัยภาพการแขง่ขนัการส่งออกของประเทศในอาเซยีน: ผา้ผนื 
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o เสื้อผ้าส าเรจ็รปู ผลการวเิคราะห์ พบว่าประเทศที่มี
ความสามารถในการแข่งขนัการส่งออกเสื้อผ้าสําเรจ็รูปอยู่ใน
ระดับสูงมาก ได้แก่ ประเทศลาวและประเทศเวียดนาม 
ประเทศทีม่ตีาํแหน่งการแขง่ขนัอยู่ในระดบัสูง ได้แก่ ประเทศ
กมัพชูา กล่าวคอื มคี่าดชันี RCA ทีสู่งเกนิค่าเฉลี่ย แต่มอีตัรา
นําเขา้ของตลาดโลกขยายตวัตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย สําหรบัประเทศ
ไทยมศีกัยภาพการส่งออกอยู่ในระดบัตํ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ประเทศสมาชกิอื่นในอาเซยีน กล่าวคอื มคี่าดชันี RCA แม้ว่า
จะมากกว่าหนึ่งแต่อยู่ตํ่ากว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยและมอีตัราการ
ขยายตัว นํ าเข้าของตลาดโลกอยู่ตํ่ ากว่าค่า เฉลี่ยด้วย 
(แผนภาพที ่26) 

 

 
ทีม่า: จากการคํานวณ 

 

แผนภาพท่ี 26 ศกัยภาพการแขง่ขนัการส่งออกของประเทศในอาเซยีน: เสือ้ผา้สาํเรจ็รปู 
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3.1.5.1.5.2 บทบาทการพฒันาการค้าอาเซียน 

 สหพนัธ์อตุสาหกรรมส่ิงทอแห่งอาเซียน(ASEAN 
Federation of Textile Industry: AFTEX) เป็นการรวมตวักนัของ
สมาคมดา้นสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มใน 10 ประเทศสมาชกิของอาเซยีน 
อนัได้แก่ บรูไน กมัพูชา อนิโดนีเซยี ลาว ฟิลปิปินส์ มาเลเซีย พม่า 
สงิค์โปร ไทย และเวยีดนาม โดยสมาชกิของ AFTEX ได้มกีารนัด
ประชุมกนัอย่างสมํ่าเสมอมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2520 ที่เริม่ก่อตัง้และได้มี
การถกกนัในประเดน็ดา้นนโยบายและการร่วมกนัดําเนินโครงการที่มี
ผลกระทบทัว่ทัง้อาเซียน เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ในการสนับสนุน
จุดยนืร่วมกนัในการกําหนดนโยบายด้านการค้าต่างประเทศ การ
ส่งเสรมิการคา้ขายระหวา่งประเทศสมาชกิและการส่งเสรมิสนิคา้สิง่ทอ
และเครื่องนุ่งห่มของอาเซยีนไปสู่ตลาดโลก 

 โครงการ ACE (ASEAN Competitiveness 
Enhancement) ไดร้บัการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากองค์การเพื่อ
การพฒันาระหวา่งประเทศของสหรฐัอเมรกิา (United States Agency 
for International Development: USAID) และเป็นส่วนหนึ่งใน
โครงการ ASEAN Development Vision to Advance National 
Cooperation and Economic Integration: ADVANCE) โครงการ 
ACE ช่วยขบัเคลื่อนการเสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนัและ
การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งหม่และ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว โดยการร่วมมอืกบัสหพนัธอุ์ตสาหกรรมสิง่
ทอแห่งอาเซียน (AFTEX) สมาคมการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน 
(ASEAN Tourism Association: ASEANTA) สํานักงานเลขาธกิาร
อาเซยีนและผู้มสี่วนได้เสยีอื่น ๆ ในภูมภิาค ในการเจาะจงและขจดั
ปญัหาอุปสรรคต่าง ๆ ทีม่ผีลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขนั
และการเชื่อมโยงกนัของอาเซยีน ทัง้นี้มวีตัถุประสงค์ของโครงการ 
ACE สาํหรบัอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม คอื 

 เสรมิสร้างภาพลกัษณ์และชื่อเสยีงของอาเซียนให้
เป็นแหล่งผลิตสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มครบ
วงจรทีเ่ป็นทีเ่ชื่อถอืในตลาดโลก 

 ขบัเคลื่อนการเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มในกลุ่มประเทศอาเซยีน 
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 เสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัให้กบัห่วงโซ่
อุปทานในกลุ่มสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มของอาเซยีน 
ผ่านการลดเวลาส่งมอบสินค้าและการปรับปรุง
ความสามารถด้านสนิค้า ทัง้ด้านคุณภาพและการ
สรา้งนวตักรรม 

 โครงการ SAFSA (Source ASEAN Full Service 
Alliance) เป็นโครงการความร่วมมอืของสหพนัธ์อุตสาหกรรมสิง่ทอ
แห่งอาเซียน (AFTEX) รวม 10 ประเทศ ในอนัที่จะสร้างความ
เข้มแข็งในการนําเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและราคาที่
เหมาะสมต่อผู้ซื้อในตลาดโลก โดยได้รบัการสนับสนุนจาก USAID  
ภายใต้โครงการ ACE โดยมหีลกัการและวตัถุประสงค์ของโครงการ 
SAFSA คือ การนํากลุ่มผู้นําเขา้/ผู้ขายปลีกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มราย
หลัก ๆ ที่ตัง้อยู่ ณ ตลาดหลักทัว่โลกกับผู้ผลิตสิ่งทอและเสื้อผ้า
เครื่ อง นุ่งห่มมารวมตัวกันเพื่ อสร้างกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในรูปแบบใหม่ โดยนํา
ผูผ้ลติสิง่ทอและเสือ้ผา้เครื่องนุ่งห่มกบัผูซ้ ือ้มาทาํสญัญาร่วมกนัในการ
พฒันาและผลติสิง่ทอและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มสู่ตลาดโลก เช่น ตลาด
สหรฐัอเมรกิาและยโุรป ฯลฯ โดยวางวตัถุประสงคห์ลกั ๆ คอื 

 ลดระยะเวลาการส่งมอบลงมาให้น้อยกว่าปจัจุบนั
ทีอ่ยูป่ระมาณ 45 สปัดาหข์ึน้ไป ตัง้แต่การเริม่ต้น
กระบวนการของผูซ้ือ้จนถงึการส่งมอบสนิคา้ 

 โอนเปลี่ยนงานบางอย่างที่อยู่ในมือของผู้ซื้อ ไป
อยูใ่นมอืของผูผ้ลติ 

 รบัประกนัวา่ตวัอย่างจะเหมอืนกบัแบบที่ต้องการ
และสนิคา้กจ็ะเหมอืนกบัตวัอยา่งทีผ่ลติ 

 สามารถที่จะจัดส่งตัวอย่างจํานวนเล็ก  ๆ ได ้
พร้อมกบัการส่งมอบที่รวดเรว็โครงการ SAFSA 
ประกอบด้วยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มในประเทศสมาชิกอาเซยีนจบัคู่
ร่วมมือกนัเป็นคู่  ๆ เรียกว่า Virtual Vertical 
Factory (VVF) และจะมผีู้ประกอบการนําเขา้ที่
เป็นเจ้าของ Brand Name รายใหญ่เข้าเป็น
สมาชกิดว้ย ซึง่เมื่อครบวงจร คอื ผูผ้ลติสิง่ทอ + ผู้
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ตดัเยบ็เครื่องนุ่งห่ม + ผู้ซื้อ (Brand Name) = 
Virtual Vertical Factory: VVF โดยแต่ละ VVF 
สามารถจบัคู่ไดม้ากกวา่ 1 ต่อ 1 

 
3.1.5.2 การวิเคราะหห่์วงโซ่คณุค่า (Value Chain Analysis) 

การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในที่นี้ เป็นการ
อธิบายถึงมูลค่าการค้า (การส่งออกและการนําเข้า) ในแต่ละกระบวนการผลิตตัง้แต่
อุตสาหกรรมตน้น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ดงัแผนภาพที ่27 

พจิารณามลูค่าการคา้ จะเหน็ไดว้า่มมีลูค่าการค้าเพิม่ขึน้จากอุตสาหกรรมเส้นใย 
อุตสาหกรรมป ัน่ดา้ย อุตสาหกรรมผา้ผนื และอุตสาหกรรมเสือ้ผา้สาํเรจ็รูป อย่างไรกต็าม
เมื่อพจิารณาถงึมลูค่าดุลการคา้ในแต่ละอุตสาหกรรม พบว่า ทุกอุตสาหกรรมมดุีลการค้า
เกินดุล โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสําเรจ็รูปที่มีดุลการค้าเกินดุลมากที่สุด ยกเว้น
อุตสาหกรรมเส้นใยฝ้ายที่ประเทศไทยมีดุลการค้าขาดดุลสูงมาก ทัง้นี้เนื่องจากภูมิ
ประเทศไม่เอือ้ต่อการปลกูฝ้ายจงึต้องนําเขา้ฝ้ายจากต่างประเทศเกอืบทัง้หมดเพื่อใช้ใน
การผลติใยฝ้าย 

นอกจากนี้ เพื่อใหเ้หน็ถงึศกัยภาพทางการค้าของประเทศสมาชกิอาเซยีนในแต่
ละกระบวนการผลติของอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มตัง้แต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ํา ผลจากการวเิคราะหศ์กัยภาพการแขง่ขนัการส่งออกของประเทศในอาเซยีน ทํา
ให้ทราบว่าอุตสาหกรรมเส้นใยนัน้ประเทศที่มีศกัยภาพการส่งออกสูง คือ ประเทศ
อนิโดนีเซยี สาํหรบัอุตสาหกรรมเสน้ดา้ยและผา้ผนืนัน้ประเทศทีม่ศีกัยภาพส่งออกสูง คอื 
ประเทศอนิโดนีเซยีและประเทศไทย สําหรบัอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสําเรจ็รูป ประเทศที่มี
ศกัยภาพการส่งออกสูงมากและสูงคือ ประเทศลาว ประเทศเวยีดนาม และประเทศ
กมัพชูา ตามลาํดบั 

อย่างไรกต็าม เมื่อพิจารณาถึงบทบาทในการพฒันาการค้าอาเซียน จะเห็นว่า
สหพนัธอุ์ตสาหกรรมสิง่ทอแห่งอาเซยีน (AFTEX) มวีตัถุประสงคเ์พื่อการส่งเสรมิสนิคา้สิง่
ทอและเครื่องนุ่งห่มของอาเซียนไปสู่ตลาดโลก  โครงการ ACE มีวตัถุประสงค์ในการ
พฒันาเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มในกลุ่มประเทศอาเซยีน โดย
ผ่านการลดเวลาส่งมอบสนิค้าและการปรบัปรุงความสามารถด้านสนิค้าทัง้ด้านคุณภาพ
และการสรา้งนวตักรรมและโครงการ SAFSA ทีม่วีตัถุประสงคโ์อนเปลีย่นงานบางอย่างที่
อยู่ในมอืของผู้ซื้อไปอยู่ในมอืของผู้ผลติซึ่งการดําเนินภายใต้โครงการต่าง ๆ เหล่านี้จะ
เป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในตลาดโลก ส่งผลทําให้
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ ซึ่ งส่วนมากเป็นกิจการขนาดกลางและย่อมมี
ความสามารถในการแขง่ขนัการส่งออกมากขึน้ 
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แผนภาพท่ี 27 ห่วงโซ่คณุค่าอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งห่ม 
 

3.1.5.3 ผลวิเคราะหค์วามสามารถในการแข่งขนัด้วยแบบจ าลอง Diamond: ธรุกิจ
ขนาดกลางและย่อมในอตุสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มไทย 
กรอบแนวคดิ Diamond Model ประกอบด้วยการวเิคราะห์ (1) ปจัจยัการผลติ 

(FactorCondition) (2) เงื่อนไขด้านอุปสงค์ (Demand Condition) (3) อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวขอ้งและสนับสนุน (Related & Supporting Industries) (4) บรบิทด้านกลยุทธ์และ
การแขง่ขนั (Firm Strategy, Structure and Rivalry) และ (5) บทบาทของภาครฐั (Role 
of Government) ซึ่งจากผลการศึกษาวิเคราะห์และประเมินของสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ (2553) ร่วมกับผลจากสัมภาษณ์ผู้ประกอบในอุตสาหกรรมนี้    
สามารถอธบิายในแต่ละดา้นได ้ดงัต่อไปนี้ 
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3.1.5.3.1 สภาวะปัจจยัการผลิต 
อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มไทยมโีครงสร้างพื้นฐานที่มกีาร

พฒันาอย่างต่อเนื่องเมื่อเทยีบกบัประเทศสมาชิกอาเซยีนอื่น ๆ และแรงงานมี
ประสทิธภิาพในการผลติสงู ซึง่ถือเป็นความได้เปรยีบของผู้ประกอบการธุรกจินี้  
อยา่งไรกต็าม จากสถานการณ์เศรษฐกจิปจัจุบนัอตัราค่าจ้างแรงงานในประเทศ
ไทยมแีนวโน้มทีจ่ะสงูขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่น ๆ เช่น 
กมัพชูา ลาว พม่า และเวยีดนาม นอกจากนี้จากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการ ทํา
ให้ทราบว่า ผู้ประกอบการประสบปญัหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย 
โดยเฉพาะในธุรกจิผลติเสือ้ผา้สาํเรจ็รปู ในขณะทีป่ระเทศเพื่อนบ้านในอาเซยีนมี
จาํนวนแรงงานมากกว่าและมอีตัราค่าจ้างที่ตํ่า ทําให้ประเทศไทยเสยีเปรยีบใน
ดา้นนี้ 
3.1.5.3.2 สภาวะอปุสงค ์

พจิารณาทางดา้นอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของอาเซยีน พบว่ามี
อตัราการขยายตวัในทศิทางที่สูงขึน้ ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์มวลรวมของตลาด
อาเซียนเติบโตขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้จากข้อมูลการค้าจะเห็นได้ว่ามูลค่า
การคา้สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มในตลาดอาเซยีนมอีตัราการเตบิโตที่เพิม่ขึน้เรื่อย ๆ  
แสดงให้เห็นถึงตลาดอาเซียนมีแนวโน้มขยายตัวดี ทัง้นี้อาจเนื่ องมาจาก
ผลประโยชน์จากเขตการคา้เสรอีาเซยีนระหวา่งกนั ปจัจุบนัตลาดหลกัของไทยได้
แม้ว่าจะยงัเป็นประเทศสหรฐัอเมริกาและสหภาพยุโรปแต่กม็กีารขยายตวัการ
ส่งออกในอาเซยีนมากขึน้ สาํหรบัตลาดภายในประเทศซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ก็
มอีตัราการเติบโตที่สูงขึน้เรื่อย ๆ เช่นกนั ประกอบกบัสินค้าในอุตสาหกรรมนี้
เกี่ยวขอ้งกบัแฟชัน่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ส่งผลทําให้มีการบรโิภค
สนิคา้นี้ในจาํนวนทีเ่พิม่ขึน้ โดยผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัสนิคา้ทีม่กีารออกแบบ
ที่ทนัสมยัและมีความต้องการซพัพลายเออร์ที่มีความรวดเรว็และบรกิารแบบ
เบด็เสร็จ สําหรบัตลาดโลกมีความต้องการสนิค้าที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมและ
สนิคา้ทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีงู เช่น สิง่ทอคุณสมบตัพิเิศษและสิง่ทอเทคนิค (Functional 
and Technical Textile) รวมถงึมคีวามตอ้งการ Customization (Niche Product) 
มากขึน้ อย่างไรกต็ามเมื่อพจิารณาถึงแนวโน้มเศรษฐกจิโลกคาดว่าน่าจะอยู่ใน
ภาวะถดถอย 
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3.1.5.3.3 อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องและสนับสนุน 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศสมาชกิอื่น ๆ ในอาเซยีน ประเทศไทยมี

อุตสาหกรรมสิง่ทอที่ครบวงจรตลอดห่วงโซ่การผลติตัง้แต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ํา อกีทัง้มอุีตสาหกรรมต่อเนื่องขนาดใหญ่ที่สามารถรองรบัสิง่ทอเทคนิค 
(Technical Textile) โดยเฉพาะการท่องเทีย่ว (โรงแรม ภตัตาคาร และสปา) จาก
การดําเนินงานโครงการ ACE ที่ช่วยขบัเคลื่อนการเสรมิสร้างความสามารถใน
การแขง่ขนัและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งหม่
และอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว อนัจะก่อให้เกดิความสามารถในการแข่งขนัของ
ผู้ประกอบการธุรกจิขนาดกลางและย่อมในอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม  
อกีประการหนึ่งเมื่อพจิารณาดา้นห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) พบวา่เริม่มกีาร
ส่งเสรมิความเชื่อมโยงและสนบัสนุนเพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัผลติภณัฑ์ในระบบ
อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มและเพิม่ความรวดเรว็ในการส่งมอบสินค้าที่
ตรงกบัความตอ้งการของตลาดตามโครงการ SAFSA 
3.1.5.3.4 บริบทด้านกลยทุธแ์ละการแข่งขนั 

เนื่องจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มส่วน
ใหญ่เป็นธุรกจิขนาดกลางและยอ่ม จงึทําให้การปรบัตวัมคีวามรวดเรว็และมกีาร
พัฒนาคลัสเตอร์ รวมถึงผู้ประกอบเหล่านี้ ได้มีการรวมกลุ่มเป็นสมาคม 
(Consortium) หลายกลุ่ม รวมถึงโครงการ SAFSA เป็นการสร้างกลยุทธ์ธุรกจิ
อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มในรูปแบบใหม่ อย่างไรกต็ามผู้ผลติซึ่งเป็น
ธุรกจิขนาดกลางและเลก็ยงัเป็นผู้รบัจ้างผลติ (OEM) ขาดการออกแบบสร้าง 
แบรนดอ์ยา่งจรงิจงั ส่วนใหญ่ผลติสนิค้าที่มมีูลค่าเพิม่ค่อนขา้งตํ่าและสนิค้าขาด
ความหลากหลาย 
3.1.5.3.5 บทบาทของภาครฐั 

รฐับาลมีความพยายามในการสร้างกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ใน
ระดบัประเทศ อนุภมูภิาค และภมูภิาค เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและสนับสนุน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรวมถึงการสนับสนุนงบประมาณด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (S&T) และการวจิยัและพฒันา (R&D) นอกจากนี้
ยงัให้ความสําคญักับอุตสาหกรรมนี้ในระดบันโยบาย ตลอดจนให้เงินสบทบ 
(Matching Fund) ระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนในการพฒันาอุตสาหกรรมนี้  
อยา่งไรกต็าม การส่งเสรมิสนบัสนุนผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและย่อมจาก
ภาครฐัยงัอยูใ่นระดบัตํ่า 

 
  



รายงานการศึกษาขัน้สดุท้าย (Final Report) 
โครงการศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ
ไทย (High Impact Sectors) 

   3 - 324 

3.1.5.4 ผลกระทบของ AEC ต่ออตุสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มไทย 
การศึกษาในส่วนนี้เป็นการอธบิายตามหลกัการการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน (ASEAN Economic Commodity: AEC) โดยการเป็นตลาดและฐานการผลติ
เดยีวกนัจะต้องประกอบด้วย 5 องค์ประกอบสําคญั คอื (1) การเคลื่อนย้ายสนิค้าที่เสร ี 
(2) การเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี (3) การเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี (4) การ
เคลื่อนยา้ยแรงงานฝีมอือยา่งเสร ีและ (5) การเคลื่อนยา้ยเงนิทุนอย่างเสร ีซึ่งผลกระทบ
ของ AEC ที่มต่ีอธุรกจิขนาดกลางและย่อมในอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มไทย
สามารถอธบิายไดม้ดีงัหวัขอ้ต่อไปนี้ 

 การเคล่ือนย้ายสินค้าท่ีเสรี 
จากบทบัญญัติเกี่ยวกับการขจดัอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี โดยเพิ่ม

กระบวนการแจง้และการจดัตัง้กลไกการตรวจสอบที่มปีระสทิธภิาพ การส่งเสรมิ
ความโปร่งใสของมาตรการที่มิใช่ภาษีและการดําเนินงานให้มีกฎเกณฑ์และ
กฎระเบยีบทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสากล มหีลกัการทีเ่กีย่วขอ้ง คอื 

o กฎว่าด้วยแหล่งก าเนิดสินค้า (Rule of Origin: ROD) ดาํเนินการใช้
กฎว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้าที่ตอบสนองต่อพลวตัรและการเปลี่ยนแปลง
ขัน้ตอนการผลติของโลก เพื่อส่งเสรมิการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
สมาชกิอาเซยีน การสนบัสนุนเครอืขา่ยการผลติระดบัภมูภิาค การส่งเสรมิการ
พฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม และลดช่องวา่งการพฒันา 
o การอ านวยความสะดวกทางการค้า กฎระเบียบ ข ัน้ตอน วธิกีาร 

และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางการคา้และศุลกากรทีไ่ม่ยุง่ยาก เป็นแนวเดยีวกนั 
มีมาตรฐาน จะลดต้นทุนทางธุรกรรมในอาเซียน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมขีด
ความสามารถในการส่งออกและอํานวยความสะดวกการรวมตวัของอาเซยีน
ใหเ้ป็นตลาดเดยีวสําหรบัการค้าสนิค้า การค้าบรกิารการลงทุน และการเป็น
ฐานการผลติเดยีว 
o การรวมกลุ่มทางศลุกากร จากการเร่งรดัใหเ้รว็ขึน้ การอํานวยความ

สะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียนที่มี
มาตรฐานเดยีวกนั 
o มาตรฐานและอปุสรรคทางเทคนิค ระบบมาตรฐาน คุณภาพ การ

รบัรอง และการวดัมคีวามสาํคญัต่อการส่งเสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพและเพิม่
ประสทิธภิาพในดา้นตน้ทุนการผลติ การส่งออก/นําเขา้ในภูมภิาคให้ประสาน
เป็นแนวเดยีวกนันัน้ ตลอดจนการนิยามขอบเขตของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มที่เกี่ยวขอ้งไวใ้นเอกสารแนบความตกลง
ใหช้ดัเจนมากขึน้ 
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จากการวเิคราะห์ข้อตกลงการเคลื่อนยา้ยเสร ี พบว่าผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ
ขนาดกลางและย่อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยในการก้าว
ไปสู่การผลติและการค้าระดบัภูมภิาคถือเป็นผลกระทบในทางบวก กล่าวคอืจะ
เป็นการเพิม่โอกาสใหก้จิการขนาดกลางและขนาดย่อมให้มโีอกาสมากขึน้ในการ
เตบิโตและสรา้งความมัน่คงทางธุรกจิ ดงันี้ 

o ผลกระทบจากการเปิดเสรกีารคา้สนิคา้จะช่วยขยายช่องทางและโอกาส
ของสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยในการเข้าถึงตลาดอาเซียน และใช้
อาเซยีนเป็นฐานในการส่งออกไปยงัตลาด ASEAN + 3 (จีน ญี่ปุ่น และ 
เกาหลใีต้) และ ASEAN + 6 (ASEAN + 3 และออสเตรเลยี นิวซแีลนด์ และ
อนิเดยี) 
o ลดตน้ทุนการผลติจากการนําเขา้วตัถุดบิและสนิค้าข ัน้กลางที่ใช้ในการ

ผลติได้ในราคาที่ตํ่าลงและเพิม่ทางเลอืกให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถ
นําเข้าได้จากหลายแหล่งมากขึ้น ทําให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความ
ได้เปรยีบและความสามารถในการแข่งขนัด้านราคา ในกรณีนี้ประเทศไทย
สามารถใชป้ระโยชน์จากอาเซยีนโดยการใชแ้รงงานในอาเซยีนและใหอ้าเซยีน
เป็นฐานการผลติ 

 การเคล่ือนย้ายบริการอย่างเสรี 
การเปิดเสรกีารคา้บรกิารเป็นองคป์ระกอบทีม่คีวามสาํคญัส่วนหนึ่งต่อไปสู่การ

เป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ซึง่จะเกดิจากการลดขอ้จาํกดัต่อผู้ให้บรกิารของ
อาเซยีนในการใหบ้รกิารและเขา้มาจดัตัง้กจิการในประเทศสมาชกิอื่นตามเงื่อนไข
กฎเกณฑภ์ายในประเทศ การเปิดเสรกีารคา้บรกิารดาํเนินการโดยการเจรจาเป็น
รอบ ซึง่ส่วนใหญ่อยูภ่ายใตก้ารเจรจาของคณะกรรมการประสานงานด้านการค้า
บริการของอาเซียนโดยสาขาบริการสําคัญ ได้แก่ การขนส่งทางอากาศ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ สุขภาพ และการท่องเที่ยว และโลจสิตกิส์ ภายในปี พ.ศ. 
2556 และสาขาบรกิารทุกสาขาทีเ่หลอือื่นภายในปี พ.ศ. 2558 

จากการวเิคราะห์ขอ้ตกลงการเปิดเสรกีารค้าบรกิาร พบว่าผลกระทบที่มต่ีอ
ธุรกจิขนาดกลางและย่อมในอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่อง นุ่งห่มของไทยเป็น
ผลกระทบในทางบวก กล่าวคอื ด้วยการค้าสนิค้าย่อมมกีารบรกิารมาเกี่ยวขอ้ง
ดว้ยเสมอ การทาํใหภ้าคบรกิารมคีวามเสรมีากขึน้ ย่อมเป็นผลดต่ีออุตสาหกรรม
สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยในการทีจ่ะก้าวขึน้มาอยู่ในระดบัผู้นําของภูมภิาค 
เนื่องจากการเปิดเสรีการค้าบรกิารจะเป็นแรงหนุนที่สําคญัช่วยก่อให้เกิดการ
พัฒนาความสามารถในการแข่งข ันและการเชื่ อมโยงห่วงโซ่ อุปทานใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มและอุตสากรรมภาคบริการ เช่น การ
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ท่องเที่ยวนอกจากนี้เมื่อภาคบรกิารเตบิโตขึน้กจ็ะทําให้เกดิอุปสงค์ต่อเนื่องใน
อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มไทยดว้ย 
 การเคล่ือนย้ายการลงทุนอย่างเสรี 

ขอ้กําหนดด้านการลงทุนตาม AEC จะช่วยเพิม่ความมัน่ใจต่อผู้ที่จะเขา้มา
ลงทุนในอาเซียนความตกลงเขตการลงทุนอาเซียนเต็มรูปแบบ (ASEAN 
Comprehensive Investment Agreement: ACIA) ทีท่าํขึน้โดยองิความตกลงเขต
การลงทุนอาเซยีน และความตกลงคุม้ครองการลงทุนของอาเซยีนที่มอียู่เดมิ ให้
ครอบคลุมการดาํเนินงานในดา้นต่าง ๆ คอื 

o การคุม้ครองการลงทุน โดยการคุม้ครองการลงทุนทีอ่ยูภ่ายใตค้วามตก
ลงเตม็รปูแบบ 

o การอํานวยความสะดวกและความร่วมมอื โดยกฎระเบยีบ กฎเกณฑ ์
นโยบาย และขัน้ตอนดา้นการลงทุนทีม่คีวามโปร่งใส มคีวามสอดคลอ้ง 
และสามารถทาํนายได ้

o ส่งเสรมิใหอ้าเซยีนเป็นแหล่งรวมของการลงทุนและเครอืขา่ยการผลติ 
o การเปิดเสรีการลงทุนแบบค่อยยกระดบัขึ้นตามความพร้อม เพื่อให้

บรรลุการเปิดเสรดีา้นการลงทุนในปี พ.ศ. 2558 
จากการวเิคราะห์ข้อกําหนดด้านการลงทุน พบว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้

ผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มไทย สามารถยา้ย
ฐานการผลิตไปยงัประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่นที่มจีํานวนแรงงานมากกว่า แต่มี
อตัราค่าจา้งตํ่ากวา่และเป็นการเอือ้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงเครอืขา่ยในการผลติ
สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม 
 การเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี 

ขอ้กําหนดให้บรหิารจดัการการเคลื่อนย้ายหรืออํานวยความสะดวกในการ
เดนิทางสาํหรบับุคคลธรรมดาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ สนิคา้ บรกิาร และการลงทุน 
ตอ้งสอดคลอ้งกบักฎเกณฑข์องประเทศผูร้บั โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 

o อาํนวยความสะดวกในการตรวจลงตราและใบอนุญาตทํางานสําหรบัผู้
ประกอบวชิาชพีและแรงงานฝีมอือาเซยีน ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการค้าขา้มพรมแดน 
และกจิกรรมทีเ่กีย่วเนื่องกบัการลงทุน 
o เพื่ออํานวยความสะดวกในการเปิดเสรีการค้าบริการภายในปี 

พ.ศ. 2558 โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชกิและการ
พฒันามาตรฐานความสามารถและคุณสมบตัิของงานหรืออาชีพและทกัษะ
ความชาํนาญของผูฝึ้กอบรมในสาขาบรกิารสาํคญั 
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จากการวิเคราะห์ข้อกําหนดด้านการเคลื่ อนย้ายแรงงาน พบว่า การ
เคลื่อนยา้ยแรงงานฝีมืออย่างเสรีจะมีผลในทางบวกทางด้านแรงงานเกิดการ
พฒันาฝีมอืมากขึน้ อย่างไรกต็าม ในภาคแรงงานนัน้ AEC กําหนดให้ประเทศ
สมาชกิค่อย ๆ เปิดเสร ีโดยมมีาตรฐานร่วมเรื่อง “ทกัษะแรงงาน” ฉะนัน้ขอ้นี้จงึ
ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มทางดา้นการเขา้-ออกแรงงาน เพราะไม่ไดเ้ป็น
การเปลีย่นแปลงแบบกะทนัหนัในการพฒันามาตรฐานฝีมอื 
 การเคล่ือนย้ายเงินทุนอย่างเสรี 

มาตรการเปิดเสรสีําหรบัสาขาบรกิารด้านการเงนิจะต้องอนุญาตให้ประเทศ
สมาชกิสรา้งความมัน่ใจเกีย่วความเป็นระเบยีบของสาขาการเงนิและรกัษาไวซ้ึ่ง
ความมัน่คงทางการเงิน เศรษฐกิจและสงัคม ซึ่งประเทศที่มคีวามพร้อมในการ
เปิดเสรีสามารถเริ่มดําเนินการได้ก่อนและประเทศสมาชิกที่ เหลือเข้าร่วมใน
ภายหลงั นอกจากนี้ข ัน้ตอนการเปิดเสรจีะตอ้งคาํนึงถงึวตัถุประสงค์นโยบายของ
ชาตแิละระดบัการพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิและการเงนิของสมาชกิแต่ละประเทศ 
ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกลดอุปสรรคในเรื่องกฎระเบียบการเงินของแต่ละ
ประเทศให้มคีวามสอดคล้องรองรบัซึ่งกนัและกนัของภาคเศรษฐกจิการค้าและ
การเงนิ ช่วยใหส้ามารถลดตน้ทุนการดาํเนินธุรกจิในดา้นการเงนิใหแ้ก่กจิการ ทาํ
ใหภ้าคการเงนิสามารถสนบัสนุนการคา้ทีเ่สรมีากขึน้ 

จากการวเิคราะหก์ารเปิดเสรดี้านการเงนิ พบว่าผลกระทบที่มต่ีอธุรกจิขนาด
กลางและย่อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยเป็นผลกระทบใน
ทางบวก กล่าวคอื ทําให้เกดิประโยชน์ต่อกจิการขนาดกลางและขนาดเลก็ที่จะ
สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่ลดอุปสรรคด้านพรหมแดนอย่างไรก็ตาม
เงนิทุนเคลื่อนยา้ยระหวา่งประเทศเขา้ออกได้เสรมีากขึน้ ย่อมส่งผลต่อความผนั
ผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราระหว่างประเทศ ฉะนัน้อาจจะมผีลกระทบใน
การปรับตัวการบริหารจัดการด้านต้นทุนและอาจเกิดความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลีย่น 

จากผลกระทบของ AEC ที่มต่ีอธุรกจิขนาดกลางและย่อมในอุตสาหกรรมสิง่
ทอและเครื่องนุ่งห่มไทยดงักล่าวขา้งตน้ สามารถเขยีนเชงิสรุปผลกระทบดา้นบวก
และดา้นลบของ AEC รวมถงึขอ้เสนอแนะ ตามห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมนี้
ไดด้งัตารางที ่73 
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ตารางท่ี 73 สรุปผลกระทบของ AEC ตามห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มไทย 
 

 ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ 
อตุสาหกรรม 

ต้นน ้า 
- เนื่องจากประเทศไทยมกีารนําเขา้เส้นใยจากประเทศอนิโดนีเซยี 

AEC จะส่งผลให้ต้นทุนการผลติลดลง ก่อให้เกดิความได้เปรยีบ
โดยเปรยีบเทยีบเพิม่ขึน้  

- ผู้ประกอบการไทยจะได้รบัประโยชน์จากอุปสงค์ต่อเนื่องที่เกิด
จากการเปิดเสรีทางด้านบริการ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว
และสปา 

- การแข่งขนัที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ผู้ประกอบการจําเป็นต้องพฒันา
แรงงานฝีมอื อนัเป็นผลดต่ีอประสทิธภิาพการผลติของประเทศ 

- ผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนง่ายขึน้ 

- ผูป้ระกอบตอ้งเผชญิกบัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นมากขึน้ 

อตุสาหกรรม 
กลางน ้า 

- ผูป้ระกอบการสามารถส่งออกผา้ผนืไปยงัประเทศในกลุ่มอาเซยีน
เพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะประเทศลาว เวยีดนาม และกมัพชูา  

- ผู้ประกอบการไทยจะได้รบัประโยชน์จากอุปสงค์ต่อเนื่องที่เกิด
จากการเปิดเสรีทางด้านบริการ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว
และสปา 

- ผูป้ระกอบตอ้งเผชญิกบัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นมากขึน้ 
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 ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ 
อตุสาหกรรม 
ปลายน ้า 

- ผูป้ระกอบการสามารถส่งออกสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มไปยงัประเทศ
ในกลุ่มอาเซยีน + 3 และอาเซยีน + 6 เพิม่มากขึน้ 

- ผูป้ระกอบการสามารถยา้ยฐานการผลติไปยงัลาว เวยีดนาม และ
กมัพชูา ซึง่จะส่งผลใหเ้กดิความได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบและมี
ศกัยภาพการแขง่ขนัการส่งออกทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจากไทยขาดแคลน
แรงงานและมตีน้ทุนการผลติทีส่งูกวา่ 

- การแข่งขนัที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ผู้ประกอบการจําเป็นต้องพฒันา
แรงงานฝีมอื อนัเป็นผลดต่ีอประสทิธภิาพการผลติของประเทศ 

- ผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนง่ายขึน้ 

- ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่นส่งผลต่อการปรบัตวัดา้นตน้ทุนการ
ผลติ 

ข้อเสนอแนะกลุ่มอตุสาหกรรมเครื่องจกัรกล 
- รฐับาลควรหาช่องทางหรอืเครอืขา่ยการตดิต่อธุรกจิดา้นเสน้ใยและเสน้ดา้ยในประเทศอนิโดนีเซยี เพื่ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการไทย 

- รฐับาลควรใหก้ารสนบัสนุนโครงการ ASEAN Competitiveness Enhancement (ACE) และโครงการ Source ASEAN Full Service Alliance (SAFSA) 
- รฐับาลควรส่งเสรมิใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการคา้สิง่ทอ โดยเน้นทีก่ารสรา้งมลูค่าเพิม่ของสนิคา้และการบรหิารจดัการเศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค์ 
- รฐับาลควรใหก้ารส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนขยายการลงทุนไปยงัประเทศลาว เวยีดนาม และกมัพชูา 
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จากตารางที่ 73 สามารถอธบิายผลกระทบของ AEC ตามห่วงโซ่คุณค่าใน
อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไดว้า่ 

ผลกระทบการเคลื่อนยา้ยสนิคา้ทีเ่สร ี
o อตุสาหกรรมต้นน ้า ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมเส้นใยและอุตสาหกรรมป ัน่

ด้าย ประเทศไทยมีการนําเข้าจากประเทศอินโดนีเซียจะทําให้เกิดผล
กระทบทางบวกต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย กล่าวคือ ทําให้
ตน้ทุนการผลติลดลง อนัจะก่อให้ความได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบเพิม่ขึน้ 
ฉะนั ้นภาครัฐควรหาช่องทางเครือข่ายการติดต่อธุรกิจในประเทศ
อนิโดนีเซยีเพื่ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูป้ระกอบการไทย 

o อตุสาหกรรมกลางน ้า ซึง่ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมผ้าผนื ฟอกยอ้ม และพมิพ ์
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกไปยงัตลาดในอาเซยีน โดยเฉพาะใน
ประเทศลาว เวยีดนาม และกมัพูชา ด้วยเหตุนี้ภาครฐัควรใช้ผลประโยชน์
จาก AFTA เพื่อขยายตลาดในอาเซยีนกล่าวคอื สหภาพยโุรปใหส้ทิธพิเิศษ
กบัประเทศลาว ประเทศกมัพชูา และประเทศเวยีดนาม หากใช้วตัถุดบิใน
อาเซยีนไปผลติไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ส่งไปยุโรปไม่ต้องเสยีภาษีจงึเป็น
การกระตุน้ใหป้ระเทศสมาชกิอาเซยีนซือ้สนิคา้สิง่ทอจากประเทศไทยมาก
ขึน้ นอกจากนี้ภาครฐัควรส่งเสรมิให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการค้าสิง่
ทอ เนื่องจากทําเลที่ตัง้ที่ใกล้กบัประเทศลาว เวยีดนาม และกัมพูชา 
มากกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ตลอดจนมีความพร้อมของ
สาธารณูปโภคที่สมบูรณ์ อีกประการหนึ่ง ภาครฐัควรส่งเสริมการสร้าง
มลูค่าเพิม่ของสนิคา้และการบรหิารจดัการเศรษฐกจิเชงิสร้างสรรในสนิค้า
สิง่ทอดว้ย 

o อุตสาหกรรมปลายน ้า ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมเสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม  
ประเทศไทยจะไดป้ระโยชน์ในการขยายช่องทางการส่งออกโดยใชฐ้านจาก 
ASEAN + 3 และ ASEAN + 6 ฉะนัน้เพื่อให้ประเทศมศีกัยภาพในการ
ส่งออกมากขึน้ ภาครฐัควรส่งเสรมิโอกาสการค้าเสร ีASEAN + 3 และ 
ASEAN + 6 รวมถึงควรสนับสนุนโครงการ ACE และโครงการ SAFSA
เพื่อพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

ผลกระทบการเคลื่อนยา้ยบรกิารอยา่งเสร ี
ผลจากการเปิดเสรีด้านบริการจะเป็นผลกระทบด้านบวกต่อ

อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มในทุกข ัน้ตอนของกระบวนการผลติตัง้แต่
อุตสาหกรรมต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา กล่าวคือ การเปิดเสรีทางด้าน
บริการ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวจะก่อให้เกิดอุปสงค์ต่อเนื่ องใน
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ฉะนัน้ภาครัฐควรให้การสนับสนุน
โครงการ ACE อยา่งเตม็รปูแบบ 
ผลกระทบการเคลื่อนยา้ยการลงทุนอยา่งเสร ี
o อตุสาหกรรมต้นน ้า ประเทศไทยจะไดป้ระโยชน์ในการเชื่อมโยงเครอืขา่ย

ในการผลติระหวา่งไทยกบัอนิโดนีเซยีเนื่องจากประเทศอนิโดนีเซยีมคีวาม
ได้เปรียบในด้านวัตถุดิบ ฉะนั ้นการเชื่ อมโยง เครือข่ายระหว่าง
ผู้ประกอบการในการผลิตเส้นใยและเส้นด้ายด้วยการลงทุนร่วมกับ
ผูป้ระกอบการในอนิโดนีเซยี ฉะนัน้เพื่อเอือ้ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการไทย
ภาครฐัควรสนบัสนุนการลงทุนร่วมกบัผูป้ระกอบการในประเทศอนิโดนีเซยี 

o อุตสาหกรรมกลางน ้า ประเทศไทยจะได้ประโยชน์ในการเชื่อมโยง
เครือข่ายในการผลิตระหว่างไทยกบัประเทศสมาชิกอาเซียน กล่าวคือ 
ประเทศไทยเป็นผูผ้ลติผ้าผนืและส่งออกไปยงัประเทศสมาชกิอาเซยีนซึ่ง
เป็นตลาดหลกัและมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้เรื่อย ๆ ฉะนัน้เพื่อใหผู้ป้ระกอบการ
ไทยมศีกัยภาพการผลติเพื่อการส่งออกมากขึน้ ภาครฐัควรสนับสนุนการ
ลงทุนอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทย 

o อุตสาหกรรมปลายน ้ า  ประเทศไทยจะได้ร ับผลกระทบด้านบวก 
เนื่องจากปจัจุบนันี้  อุตสาหกรรมเสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย
ประสบปญัหาการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนต้นทุนการผลติที่เพิม่สูงขึน้
เมื่อเปรียบเทียบกบัประเทศสมาชิกอาเซยีนอื่น โดยเฉพาะประเทศลาว 
เวยีดนาม และกมัพชูา  ฉะนัน้การยา้ยฐานการผลติโดยผูป้ระกอบการไทย
ไปลงทุนในกลุ่มประเทศเหล่านี้ จะทําให้เกิดความได้เปรียบโดย
เปรยีบเทยีบและมศีกัยภาพการแขง่ขนัการส่งออกที่เพิม่ขึน้ ฉะนัน้ภาครฐั
ควรใหก้ารส่งเสรมิการลงทุนในต่างประเทศ (ลาว เวยีดนาม และกมัพชูา) 

ผลกระทบการเคลื่อนยา้ยแรงงานฝีมอือยา่งเสร ี
ผลจากการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีจะเป็น

ผลกระทบดา้นบวกต่ออุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มในทุกข ัน้ตอนของ
กระบวนการผลติตัง้แต่อุตสาหกรรมต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา กล่าวคือ 
การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีจะเป็นการกระตุ้นให้แรงงานมีการพฒันาฝีมือ
แรงงาน อนัจะส่งผลดต่ีอการประสทิธภิาพการผลติในอุตสาหกรรมนี้ ฉะนั ้น
ภาครฐัควรใหก้ารสนบัสนุนโครงการ ACE และโครงการ SAFSA ดงัได้กล่าว
มาแลว้ขา้งตน้ 
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ผลกระทบการเคลื่อนยา้ยเงนิทุนอยา่งเสร ี
ผลกระทบการเคลื่อนยา้ยเงนิทุนเสรจีะมผีลทัง้ด้านบวกและด้านลบต่อ

ผู้ประกอบการไทยโดยผลกระทบด้านบวกต่อผู้ประกอบการไทยทัง้
อุตสาหกรรมต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา จะได้รบัประโยชน์ในการเข้าถึง
แหล่งเงนิทุน สาํหรบัผลกระทบดา้นลบนัน้ผู้ประกอบการไทยอาจได้รบัความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการปรับตัวของต้นทุนการผลิตอัน
เนื่องมาจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ฉะนัน้ภาครฐัโดยเฉพาะ
ธนาคารแห่งประเทศไทยควรมีนโยบายเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กบัอัตรา
แลกเปลีย่น 

 
3.1.5.5 การวิเคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค (SWOT Analysis) 

3.1.5.5.1 จดุแขง็ 
อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทยเป็นอุตสาหรรมที่

เป็นทีรู่จ้กัในระดบัสากลในเรื่องของความสามารถในการผลติและยงัเป็นประเทศ
ทีม่อุีตสาหกรรมสิง่ทอทีค่รบวงจรตัง้แต่อุตสาหกรรมตน้น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 
มากกวา่ประเทศอื่น ๆ ในอาเซยีนดว้ยกนัเมื่อเทยีบกบัประเทศกมัพชูา ฟิลปิปินส ์
และเวยีดนาม 

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มไดม้คีวามเชื่อมโยงกบั
ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกในตลาดต่างประเทศที่เป็นประเทศหุ้นส่วนทางกลกยุทธ์ 
ไดแ้ก่ อเมรกิาเหนือ ยโุรป และญี่ปุน่ ตามโครงการ SAFSA รวมถึงการรวมกลุ่ม
ของผู้ประกอบการในแต่ละกระบวนการผลิตจัดตัง้เป็นองค์กรต่าง ๆ โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อพฒันาศกัยภาพการแขง่ขนัโดยเฉพาะธุรกจิขนาดกลางและ
ยอ่ม 

ทัง้นี้เมื่อพจิารณาด้านทําเลที่ตัง้ของประเทศไทย พบว่า มตีําแหน่ง
ทีต่ ัง้ทีเ่ป็นศนูยก์ลางในภมูภิาคเอเซยีเป็นประตทูางเขา้สู่เอเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้
มสีิง่อํานวยความสะดวกที่ดเียีย่มระดบัโลก โดยเฉพาะสาธารณูปโภคที่อํานวย
ความสะดวกในด้านการลงทุน เช่น ระบบไฟฟ้า การคมนาคมขนส่ง และการ
โทรคมนาคมจึงเป็นทางผ่านที่สะดวกสบายสําหรบัการพฒันาการค้าในระดบั
ภมูภิาคกบัประเทศต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็ เช่น จนี อนิเดยี และประเทศอื่น ๆ ใน
เอเซยี เป็นตน้ 
3.1.5.5.2 จดุอ่อน 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยต้องนําเขา้วตัถุดิบจาก
ต่างประเทศโดยเฉพาะ การนําเขา้ฝ้ายเกอืบทัง้หมดในกระบวนการผลติต้นน้ํา  
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สําหรับต้นทุนการผลิต พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัประเทศอื่น  ๆ ในอาเซียน 
โดยเฉพาะ กมัพชูา ลาว พม่า และเวยีดนาม ประเทศไทยจะมตีน้ทุนการผลติทีส่งู
กว่า รวมถึงอตัราค่าจ้างแรงงานมีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดจนขาดแคลนแรงงาน
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปและมีการพึ่งพาตลาดในการ
ส่งออกกบัประเทศหลกัมากเกนิไป เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิาและสหภาพยุโรป 
เป็นตน้ 
3.1.5.5.3 โอกาส 

จากการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนในปี พ.ศ. 2558 คาดว่าจะ
ทําให้อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยจะขยายตวัเพิ่มขึน้และสามารถ
พฒันาเป็นศูนย์กลางการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของอาเซียนได้ เนื่องจาก
ประเทศไทยมีที่ตัง้ที่เหมาะสมในการจดัตัง้ฐานการค้าเพื่อส่งออกสินค้าและ
กระจายสนิค้าไปยงัประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเซยี รวมถึงการเชื่อมโยงทาง
การคา้สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มในภูมภิาคอาเซยีนภายใต้โครงการ SAFSA จะทํา
ใหเ้กดิห่วงโซ่คุณค่าที่ครบวงจร มกีระบวนการผลติที่มศีกัยภาพและตอบสนอง
ความตอ้งการสนิคา้สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มของตลาดโลกไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

นอกจากนี้ผลประโยชน์จากขอ้ตกลง AFTA ประเทศไทยได้เปรยีบ
กวา่ประเทศอื่นในอาเซยีน ประเทศไทยส่งออกผ้าผนืไปอาเซยีน โดยมปีจัจยัที่
เอื้อประโยชน์ คือ การที่สหภาพยุโรปให้สิทธิพิเศษกบัประเทศลาว ประเทศ
กมัพูชา และประเทศเวยีดนาม หากใช้วตัถุดิบในอาเซียนไปผลติไม่น้อยกว่า 
รอ้ยละ 40 ส่งไปยโุรปไม่ตอ้งเสยีภาษเีป็นการกระตุ้นให้ประเทศสมาชกิอาเซยีน
ซื้อสินค้าสิง่ทอจากประเทศไทยมากขึน้และเมื่อพจิารณานโยบายของประเทศ
เพื่อนบ้านเหล่านี้ พบว่ามีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและให้
ความสําคญักบัการพฒันาอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นอนัดบัต้น ๆ 
ส่งผลประโยชน์ใหม้กีารยา้ยฐานการผลติ อนัจะทาํใหผู้ป้ระกอบการไทยมโีอกาส
ในการแขง่ขนัในตลาดโลก 
3.1.5.5.4 อปุสรรค 

เนื่องจากอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเป็นอุตสาหกรรมที่
ผลิตเพื่อการส่งออก โดยตลาดหลกัส่วนใหญ่ก็ยงัคงเป็นตลาดสหรฐัอเมริกา 
สหภาพยโุรป ซึง่จากการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกจิของประเทศเหล่านี้และ
พบว่าเศรษฐกิจอยู่ในช่วงถดถอยอย่างต่อเนื่อง อนัเนื่องมาจากปญัหาวกิฤต
เศรษฐกจิเมื่อปี พ.ศ. 2551-2552 ส่งผลต่อรายไดป้ระชาชาตต่ิอหวัของประชากร
ในประเทศเหล่านี้ลดลงและส่งผลต่อเนื่อง ทําให้อุปสงค์สนิค้าลดลงตามไปด้วย  
สาํหรบัสถานการณ์การเมอืง ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศไทยกบัประเทศเพื่อน
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บา้นยงัไม่มเีสถยีรภาพอยา่งย ัง่ยนื นอกจากนี้ นโยบายรฐับาลชุดปจัจุบนัไดม้กีาร
ปรบัอตัราค่าจา้งข ัน้ตํ่าสงูขึน้ 

3.1.5.6 หุ้นส่วนทางกลยุทธ์: อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มไทย อาเซียน 
อาเซียน + 3 และ อาเซียน + 6 
จากการศกึษาหวัขอ้ต่างขา้งตน้ จะเหน็ไดว้า่เพื่อใหผู้ป้ระกอบการขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มในอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มไทยมศีกัยภาพการแข่งขนัในตลาดโลก  
จึงควรบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน โดยมีหุ้นส่วนกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม โดยมหีลกัเกณฑ์ในการกําหนดหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ ความสําคญับทบาท  
และหน้าทีข่องแต่ละหุน้ส่วน ดงัหวัขอ้ต่อไปนี้ 

3.1.5.6.1 หลกัเกณฑ์ในการก าหนดหุ้นส่วนทางกลยทุธ ์
การศกึษาในทีน่ี้ไดใ้ชผ้ลการศกึษาการค้าสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มไทย

กบัตลาดต่างประเทศทีส่าํคญัตามกรอบอาเซยีน + 3 และอาเซยีน + 6 ร่วมกบัผล
การวเิคราะห์ศกัยภาพการแข่งขนัทางการค้ามาเป็นหลกัเกณฑ์ในการกําหนด
หุน้ส่วนทางกลยทุธ ์ซึง่จากการศกึษาสามารถสรุปไดเ้ป็น 2 ประเดน็ ประเดน็แรก
เป็นหุ้นส่วนกลยุทธ์ทางการผลิตในอาเซียนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขนัในตลาดโลกร่วมกนั ซึ่งเป็นการพจิารณาจากผลการวเิคราะห์ศกัยภาพ
การแข่งขนัทางการค้า ประเดน็ที่สอง เป็นหุ้นส่วนกลยุทธ์ทางด้านการค้า เพื่อ
เป็นแหล่งนําเขา้วตัถุดบิในการผลติ และตลาดส่งออกเพื่อเป็นโอกาสและช่องทาง
ทางการคา้ โดยเป็นการพจิารณาจากผลการสกึษาการค้าสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม
ไทยกบัตลาดต่างประเทศทีส่าํคญัตามกรอบอาเซยีน + 3 และอาเซยีน + 6 

ประเดน็หุ้นส่วนกลยุทธ์ทางการผลิตในอาเซียน พบว่า ประเทศ
อินโดนีเซียมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตเส้นใยและเส้นด้าย
เหนือกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น อีกทัง้ในอุตสาหกรรมผ้าผืน ประเทศ
อนิโดนีเซยีและประเทศไทยมคีวามไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบเหนือกว่าประเทศ
อื่น สําหรับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสําเร็จรูป /เครื่องนุ่งห่ม พบว่า ประเทศลาว 
ประเทศเวยีดนาม และประเทศกมัพูชามคีวามได้เปรียบโดยเปรียบเหนือกว่า
ประเทศสมาชกิอื่นในอาเซยีน 

ฉะนัน้หุ้นส่วนทางกลยุทธ์ทางการผลติในที่นี้ สามารถระบุได้ว่า ใน 
อุตสาหกรรมตน้น้ํา (อุตสาหกรรมเสน้ใยและเสน้ดา้ย) ไดแ้ก่ ประเทศอนิโดนีเซยี 
อุตสาหกรรมกลางน้ํา (อุตสาหกรรมผ้าผืน) ได้แก่ ประเทศไทย สําหรับ
อุตสาหกรรมปลายน้ํา (เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม) ได้แก่ ประเทศลาว ประเทศ
เวยีดนาม และประเทศกมัพชูา 
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ประเดน็หุ้นส่วนกลยุทธ์ทางการค้าตามกรอบอาเซียน + 3 และ
อาเซียน + 6 พบว่า ในอุตสาหกรรมต้นน้ํา ประเทศไทยเป็นผู้นําเข้า ได้ระบุ
หุ้นส่วนทางการค้าที่เป็นแหล่งวตัถุดบิเส้นใยและเส้นด้าย ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศอนิโดนีเซยี ประเทศเวยีดนาม ประเทศเกาหลใีต้ และประเทศมาเลเซยี 
สาํหรบัอุตสาหกรรมกลางน้ํา ประเทศไทยเป็นผูส้่งออก ไดร้ะบุหุน้ส่วนทางการค้า
ที่เป็นช่องทางการส่งออกผ้าผืน ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ประเทศกมัพูชา 
ประเทศอนิเดยี ประเทศอนิโดนีเซยี ประเทศลาว และประเทศจนี อุตสาหกรรม
ปลายน้ํา (เสือ้ผ้า/เครื่องนุ่งห่ม) ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออก ในที่นี้ได้ระบุหุ้นส่วน
ทางการค้าที่เป็นช่องทางการส่งออก ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศกมัพูชา 
ประเทศเวยีดนาม ประเทศลาว และประเทศอนิโดนีเซยี 
3.1.5.6.2 ความส าคญับทบาท 

พิจารณาจากสภาพภูมิประเทศ พบว่าประเทศไทยมีเส้นทางการ
คมนาคมทีเ่ชื่อมโยงกบัประเทศหุน้ส่วนทางกลยุทธดงักล่าว ฉะนัน้เพื่อให้ผู้ผลติ
สิง่ทอและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนมี
ศักยภาพการแข่งข ันในตลาดโลก การศึกษาในที่นี้ จึงได้กําหนดบทบาท
ความสาํคญัของแต่ประเทศสมาชกิ กล่าวคอื ประเทศอนิโดนีเซยีเป็นผูผ้ลติเสน้ใย
และเส้นด้าย เนื่องจากมคีวามได้เปรยีบในด้านวตัถุดบิ (ปิโตรเลยีม) ในขณะที่
ประเทศไทยเป็นผูผ้ลติผา้ผนื อกีทัง้มคีวามไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบและมอีาณา
เขตทีใ่กลเ้คยีงกบัประเทศลาว ประเทศเวยีดนาม และประเทศกมัพูชา มากกว่า
ประเทศอินโดนีเซยี ทัง้นี้ประเทศลาว ประเทศเวยีดนาม และประเทศกมัพูชา 
เป็นผูผ้ลติเสือ้ผา้/เครื่องนุ่งห่ม เนื่องจากมคีวามไดเ้ปรยีบดา้นตน้ทุนการผลติและ
มีแรงงานเป็นจํานวนมาก ตลอดจนภาครัฐให้การสนับสนุนและส่งเสริม
อุตสาหกรรมนี้ใหเ้ป็นอุตสาหกรรมทีส่รา้งรายไดใ้หก้บัประเทศ 
3.1.5.6.3 หน้าท่ีของแต่ละหุ้นส่วน 

ในที่นี้ได้แบ่งหน้าที่ของแต่ละหุ้นส่วนออกเป็น 2 กรณี คือ หุ้นส่วน
ด้านการผลิตในอาเซียนและหุ้นส่วนทางการค้าของประเทศตามกรอบ 
อาเซยีน + 3 และอาเซยีน + 6  ดงันี้ 

หน้าที่หุ้นส่วนด้านการผลิตในอาเซียน ในแต่ละประเทศสมาชิก
อาเซยีนทีเ่ป็นหุน้ส่วนการผลติสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม จะมสีหพนัธอ์ตุสาหกรรม
ส่ิงทอแห่งอาเซียน (ASEAN Federation of Textile Industry: AFTEX) ในแต่
ละประเทศนัน้ ๆ ทําหน้าที่ประสานงานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ในการสนับสนุน
จุดยนืร่วมกนัในการกําหนดนโยบายด้านการค้าต่างประเทศ การส่งเสริมการ
คา้ขายระหวา่งประเทศสมาชกิ และการส่งเสรมิสนิค้าสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มของ
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อาเซยีนไปสู่ตลาดโลกตลอดจนสมาคมสิง่ทอต่าง ๆ ที่เกดิจากการรวมตวัของ
ผูป้ระกอบการในแต่ละประเทศนัน้ ๆ ทําหน้าที่ประสานงานระหว่างภาครฐับาล
และภาคเอกชน เพื่อส่งเสรมิ/พฒันาการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพ 

ทัง้นี้เพื่อให้ผู้ผลิตสิ่งทอและเสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่มในประเทศสมาชิก
อาเซยีนมารวมตวักนัเพื่อสรา้งพนัธมติรทางธุรกจิในการพฒันาการคา้และผลติสิง่
ทอและเครื่องนุ่งห่มอาเซียนสู่ตลาดโลกจึงอาจดําเนินตามโครงการ SAFSA 
กล่าวคอื ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศสมาชิก
อาเซยีนจบัคู่ร่วมมอืกนัเป็นคู่ ๆ เรยีกว่า Virtual Vertical Factory (VVF) และมี
ผู้ประกอบการนําเขา้ที่เป็นเจ้าของ Brand Name รายใหญ่เขา้เป็นสมาชกิด้วย 
ซึ่งเป็นการครบวงจร คอื ผู้ผลติสิง่ทอ + ผู้ตดัเยบ็เครื่องนุ่งห่ม + ผู้ซื้อ (Brand 
Name) = Virtual Vertical Factory: VVF โดยแต่ละ VVF สามารถจบัคู่ได้
มากกวา่ 1 ต่อ 1 

อยา่งไรกต็าม เพื่อใหเ้หน็เป็นแนวทางในการดําเนินกลยุทธ์พนัธมติร
ทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมนี้  จึงได้ยกกรณีตัวอย่าง 
ดงัต่อไปนี้ 

ประเทศอนิโดนีเซียเป็นผู้ผลติเส้นใยและเส้นด้าย (อุตสาหกรรมต้น
น้ํา) ประเทศไทยเป็นผูผ้ลติผา้ผนื (อุตสาหกรรมกลางน้ํา) ประเทศลาว ประเทศ
เวยีดนาม และประเทศกมัพูชาเป็นผู้ผลติเครื่องนุ่งห่ม (อุตสาหกรรมปลายน้ํา) 
โดยมชี่องทางการเชื่อมโยงในแต่ละขัน้ตอนการผลติเป็นดงันี้ 

การใช้ผลติภณัฑ์เส้นด้ายในประเทศอนิโดนีเซยี โดยผู้ประกอบการ
ไทยอาจติดต่อผ่านสมาคมสิ่งทอต่าง ๆ ของประเทศไทยเพื่อเชื่อมโยงไปยงั
สหพนัธ์อุตสาหกรรมสิง่ทอแห่งอาเซยีน (AFTEX) เช่น สถาบนัสิง่ทอ สมาคม
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย และ /หรือ สมาคม
อุตสาหกรรมฟอก ยอ้ม พมิพ ์และตกแต่งสิง่ทอไทย หรอืผู้ประกอบการไทยอาจ
ตดิต่อผ่านองคก์รภาครฐัหรอืภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมเส้นด้ายหรอื
อุตสาหกรรมสิง่ทอ 

 ในประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ Association of Spinning 
Companies Federation of Indonesian Textile Industries 
Indonesian Chamber of Commerce Industry และ 
Indonesian Textile Association (API) เป็นตน้ และ/หรอือาจ
ติดต่อกับบริษัทที่ผลิตเส้นด้ายในอินโดนีเซีย เช่น Shinta 
Group (http://www.shinta.co.id/index.html) จากนัน้นํามา
ผลิตเป็นผ้าผืนในประเทศไทยและนําไปตดัเยบ็เป็นเสื้อผ้า
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สําเร็จรูป/เครื่องนุ่งห่ม ในประเทศลาว ประเทศเวยีดนาม 
และ/หรอืประเทศกมัพชูา 

 ในประเทศลาวอาจติดต่อผ่านองค์กรหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งคอื Laos Garment Manufacturers Association 
และ/หรอือาจตดิต่อกบับรษิทัที่ได้รบัการส่งเสรมิการส่งออก
จากรฐับาล เช่น Three K Brothers Garment Lao Co.,Ltd 
(Tel: (856-21) 621 193) หรอื MKM Garment Factory(Tel: 
(856-21) 520 112) 

 สําหรับในประเทศเวียดนามอาจติดต่อผ่านองค์กรหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ Vietnam National Textile & 
Garment Corporation(VINATEX) และ Hanoi Vietnam 
Textile and Apparel Association และ/หรอือาจตดิต่อกบั
บรษิทัทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิจากรฐับาล เช่น Wonderful Saigon 
Garment Co; Ltd (Wonderful_sg@hcm.vnn.vn) และ Far 
East Garment Services Co Ltd (fegs@fpt.vn) เป็นตน้ 

 ในประเทศกมัพูชาอาจติดต่อผ่านองค์กรหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องคือ  Garment Manufacturers Association of 
Cambodia และ/หรอือาจตดิต่อกบับรษิทัที่ได้รบัการส่งเสรมิ
การส่งออกจากรัฐบาล เช่น Cambodia Garment, Ltd 
(Canbodiahk@camnet.com.kh) และCity New Garment 
Co;Ltd (Citynew@camnet.com.kh ) 

 
การใช้ผลติภณัฑ์เส้นด้ายในประเทศอนิโดนีเซยี โดยผู้ประกอบการ

ไทยอาจติดต่อผ่านสมาคมสิ่งทอต่าง ๆ ของประเทศไทยเพื่อเชื่อมโยงไปยงั
สหพนัธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งอาเซยีน (AFTEX) เช่น สถาบนัสิง่ทอ สมาคม
อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย และ /หรือ สมาคม
อุตสาหกรรมฟอก ยอ้ม พมิพ์และตกแต่งสิง่ทอไทย หรอืผู้ประกอบการไทยอาจ
ตดิต่อผ่านองคก์รภาครฐัหรอืภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมเส้นด้ายหรอื
อุตสาหกรรมสิง่ทอ 

สําหรับหน้าที่หุ้นส่วนทางการค้าในแต่ละประเทศตามกรอบ 
อาเซยีน + 3 และอาเซยีน + 6 พจิารณาการคา้ในแต่ละกระบวนการผลติ จะเหน็
ไดว้า่ อุตสาหกรรมตน้น้ํา ซึง่ไดแ้ก่ เสน้ใยและเส้นด้าย ประเทศไทยเป็นผู้นําเขา้  
โดยส่วนใหญ่นําเข้าใยฝ้ายจากประเทศจีน ประเทศออสเตรเลยี และประเทศ

mailto:Wonderful_sg@hcm.vnn.vn
mailto:fegs@fpt.vn
mailto:Canbodiahk@camnet.com.kh)%20และ
mailto:Citynew@camnet.com.kh
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อนิเดยี โดยในทีน่ี้ไดย้กตวัอยา่งบรษิทัผูส้่งออกรายใหญ่ของประเทศอนิเดยี และ
ประเทศจนี   

 ประเทศอนิเดยี  ไดแ้ก่ JAYDEEP COTTON FIBERS PVT. 
LTD. 306-308, Ajanta Commercial Complex, 3rd Floor, 
Gondal Road, Rajkot - 360002 (Gujarat) INDIA 

 ประเทศจีน ได้แก่ Suzhou Julun Textile Co., Ltd. 
Address: (Hongzhou Village) South Nanhuan, Shengze, 
Wujiang, Suzhou, Jiangsu, China 

 
สาํหรบัประเทศทีเ่ป็นสมาชกิอาเซยีน ที่เป็นตลาดนําเขา้วตัถุดบิของ

ประเทศไทย สามารถติดต่อผ่านสหพนัธ์อุตสาหกรรมส่ิงทอแห่งอาเซียน 
(AFTEX) ในแต่ละประเทศสมาชกิ ในที่นี้ได้ยกตวัอย่าง AFTEX ของประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นช่องทางทางการค้าในการนําเข้า
วตัถุดบิ 

 ประเทศอินโดนีเซีย คือ BPN Asosiasi Pertekstilan 
Indonesia (API)Addresss: Adhi Graha Bldg 16th Fl. 
Jl. Jenderal Gatot Subroto kav. 56, Jakarta 12950, 
Indonesia 

 ประเทศมาเลเซยี คอื Malaysian Textile Manufacturers 
Association (MTMA)Address: C-9-4, Megan Avenue 
1189 Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur, Malaysia 

 
สาํหรบัอุตสาหกรรมกลางน้ํา ไดแ้ก่ ผ้าผนื ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออก  

โดยตลาดส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ ประเทศอินเดียและประเทศจีน ในที่นี้ ได้
ยกตวัอยา่งบรษิทัผูนํ้าเขา้ผา้ผนืประเทศจนี ได้แก่ Shaoxing County Yancheng 
Textile Co., Ltd. ประเทศอนิเดยี ได้แก่ RG Group of Companies สําหรบั
ประเทศสมาชกิอาเซยีน สามารถตดิต่อผ่านสหพนัธ์อตุสาหกรรมส่ิงทอแห่ง
อาเซียน (AFTEX) ในแต่ละประเทศสมาชกิ ในที่นี้ได้ยกตวัอย่าง AFTEX ของ
ประเทศเวยีดนาม ลาว และกมัพชูา 

 โดยประเทศเวียดนาม ได้แก่ Vietnam Textile and 
Apparel Association (Vitas) 8th floor, Vinatex Bldg 25 
ba Trieu Street, Hanoi, Vietnam 
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 ประเทศลาว ไดแ้ก่ Association of the Lao Garment 
Industry (ALGI) 
T: +856-21-214450, +856-21-222769 
F: +856-21-216993 
E: textilao@laotel.com, aftex.laos@gmail.com 

 ประ เทศกัมพูช า  ได้ แก่  Garment Manufacturers 
Association in Cambodia (GMAC) No 175, Street 215, 
Phsar Dem Kor Quarter Toul Kork District, Phnom 
Penh, Cambodia 

 
ส่วนอุตสาหกรรมปลายน้ํา ได้แก่ เสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม ประเทศไทย

เป็นผูส้่งออก ในทีน่ี้ไดย้กตวัอยา่งบรษิทัผูนํ้าเขา้เสือ้ผา้รายใหญ่ของประเทศญี่ปุน่
ไดแ้ก่ 

 Mitsui Bussan Marketing Co., Ltd. Address: Bungei 
Shunju Building. 7th Floor, 3-23 Kioicho, Tokyo, Japan 
1020094 

 
สาํหรบัประเทศสมาชกิอาเซยีนทีเ่ป็นตลาดส่งออกเสือ้ผา้สาํเรจ็รปูของ

ไทย ในทีน่ี้ไดย้กตวัอยา่งบรษิทัของประเทศอนิโดนีเซยี ไดแ้ก่ 
 Retota Sakti, Pt Menara Kuningan, 11Th Floor, Jl. Hr. 

Rasuna Said Block X-7 Kav.5, Kuningan Jakarta 
Selatan Indonesia 12940 

 
 
 
 
 

mailto:textilao@laotel.com
mailto:aftex.laos@gmail.com
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รปูภาพท่ี 30 หุน้ส่วนทางกลยทุธด์า้นการผลติในอาเซยีนของอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูภาพท่ี 31 หุน้ส่วนทางกลยทุธด์า้นการคา้ในอาเซยีน + 3 และอาเซยีน + 6 ของ 

อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม 
 
  

อตสาหกรรมเสน้ใย
และเสน้ดา้ย

อุตสาหกรรมผา้ผนื อุตสาหกรรมเสือ้ผา้/
เครื่องนุ่งห่ม

อนิโดนีเซยี 
เวยีดนาม 
มาเลเซยี 

ญี่ปุน่ 
เกาหลใีต ้

ออสเตรเลยี 
อนิเดยี 

จนี 
 

เวยีดนาม 
กมัพชูา 

ลาว 
อนิโดนีเซยี 

อนิเดยี 
จนี 

 

กมัพชูา 
ลาว 

เวยีดนาม 
อนิโดนีเซยี 

ญี่ปุน่ 
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ตารางท่ี 74 เหตุผลในการคดัเลอืกหุน้ส่วนทางกลยทุธด์า้นการผลติและดา้นการคา้กบัประเทศคู่คา้ตาม
กรอบอาเซยีน + 3 และอาเซยีน + 6 ของอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มไทย 

 
ประเทศ เหตผุลในการคดัเลือก 

อุตสาหกรรมตน้น้ํา (เสน้ใยและเสน้ดา้ย) 

อนิโดนีเซยี 

- มแีหล่งวตัถุดบิทีส่าํคญั ไดแ้ก่ ปิโตรเลยีมซึง่เป็นวตัถุดบิในการผลติ
เสน้ใยสงัเคราะห ์

- มคีวามไดเ้ปรยีบในการผลติเหนือประเทศสมาชกิอาเซยีนอื่น ๆ 
- มอุีตสาหกรรมที่ครบตามห่วงโซ่คุณค่า คือ ต้นน้ํา กลางน้ํา และ

ปลายน้ํา 
ญี่ปุน่ 

เวยีดนาม 
เกาหลใีต ้
มาเลเซยี 

- แหล่งนําเขา้เสน้ใยและเสน้ดา้ยซึง่เป็นวตัถุดบิในการผลติผา้ผนื 

อนิเดยี 
ออสเตรเลยี 

จนี 
- แหล่งนําเขา้ใยฝ้ายซึง่เป็นวตัถุดบิในการผลติผา้ผนื 

อุตสาหกรรมกลางน้ํา (ผา้ผนื) 

ลาว 
เวยีดนาม 
กมัพชูา 

- มเีฉพาะอุตสาหกรรมปลายน้ําเท่านัน้ ไม่มตี้นน้ําและกลางน้ํา ต้อง
นําเขา้ผา้ผนื โดยเฉพาะจากประเทศไทย จงึเป็นตลาดส่งออกผ้าผนื
ของไทย 

- ไม่มศีกัยภาพในการผลติเพื่อการส่งออก 
อนิเดยี 

อนิโดนีเซยี 
จนี 

- เป็นช่องทางการคา้และตลาดส่งออกทีส่าํคญัของผา้ผนืไทย 

อุตสาหกรรมปลายน้ํา (เสือ้ผา้/เครื่องนุ่งห่ม) 

ลาว 
เวยีดนาม 
กมัพชูา 

- มีศกัยภาพการส่งออกในตําแหน่งที่สูงมากเหนือประเทศสมาชิก 
อื่น ๆ 

- มคี่าจา้งแรงงานทีถู่ก 
- มแีรงงานเป็นจาํนวนมาก 
- ไดร้บัสทิธพิเิศษทางภาษจีากประเทศผูนํ้าเขา้สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม 

เช่น สหรฐัอเมรกิาและสหภาพยโุรป 
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อุตสาหกรรมปลายน้ํา (เสือ้ผา้/เครื่องนุ่งห่ม) 
 - ร ัฐบาลส่ง เสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ อง นุ่งห่มให้เ ป็น

อุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยการส่งเสริมการลงทุนจาก
ต่างประเทศ 

- มอีาณาเขตตดิกบัประเทศไทยจงึสะดวกต่อการยา้ยฐานการผลติ 
ญี่ปุน่ 

อนิโดนีเซยี 
- เป็นช่องทางทางการคา้และตลาดส่งออกทีส่าํคญัของเสือ้ผา้/

เครื่องนุ่งห่มของไทย 
  

 

ตารางท่ี 75 หุน้ส่วนทางกลยทุธท์างดา้นการผลติในอาเซยีนของอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม 
 
 

ประเทศผู้ผลิต 
อตุสาหกรรมต้นน ้า 

ผลติเสน้ใยและเสน้ดา้ย 

อตุสาหกรรมกลางน ้า 
ผลติผา้ผนื พมิพ ์

ฟอกยอ้ม 

อตุสาหกรรมปลายน ้า 
เสือ้ผา้/เครื่องนุ่งห่ม 

อนิโดนีเซยี  Association of 
Spinning Companies 

 Federation of 
Indonesian Textile 
Industries 

 Indonesian Chamber 
of Commerce and 
Industry 

 Indonesian Textile 
Association (API) 

 Shinta Group 
http://www.shinta.co. 
id/index.html 

 BPN Asosiasi 
Pertekstilan 
Indonesia (API) 

 Retota Sakti, Pt 
Menara Kuningan 
 

มาเลเซยี 
 

 Malaysian Textile 
Manufacturers 
Association (MTMA) 

  

  

http://www.shinta.co.id/index.html
http://www.shinta.co.id/index.html
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ประเทศผู้ผลิต 
อตุสาหกรรมต้นน ้า 

ผลติเสน้ใยและเสน้ดา้ย 

อตุสาหกรรมกลางน ้า 
ผลติผา้ผนื พมิพ ์

ฟอกยอ้ม 

อตุสาหกรรมปลายน ้า 
เสือ้ผา้/เครื่องนุ่งห่ม 

อนิเดยี  
 

 JAYDEEP COTTON 
FIBERS PVT. LTD. 

 RG Group of 
Companies 

 

ญี่ปุน่ 
 

   Mitsui Bussan 
Marketing Co., Ltd. 

จนี 
 

Suzhou Julun Textile 
Co., Ltd 

 Shaoxing County 
Yancheng Textile 
Co., Ltd 

 

ไทย   สถาบนัสิง่ทอไทย 
 สมาคมอุตสาหกรรม

สิง่ทอไทย 
 สมาคมอุตสาหกรรม

ทอผา้ไทย 
 สมาคมอุตสาหกรรม

ฟอก ยอ้ม พมิพ ์และ
ตกแต่งสิง่ทอไทย 

 

ลาว   Association of the 
Lao Garment 
Industry (ALGI) 

 Laos Garment 
Manufacturers 
Association 

 Three K Brothers 
Garment Lao 
Co.,Ltd  
Tel: (856-21) 621 
193 

 MKM Garment 
Factory 
Tel: (856-21) 520 
112 
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ประเทศผู้ผลิต 
อตุสาหกรรมต้นน ้า 

ผลติเสน้ใยและเสน้ดา้ย 

อตุสาหกรรมกลางน ้า 
ผลติผา้ผนื พมิพ ์

ฟอกยอ้ม 

อตุสาหกรรมปลายน ้า 
เสือ้ผา้/เครื่องนุ่งห่ม 

เวยีดนาม   Vietnam Textile and 
Apparel Association 
(Vitas) 

 Vietnam National 
Textile & Garment 
Corporation 
(VINATEX) 

 Hanoi Vietnam 
Textile and Apparel 
Association 

 Wonderful Saigon 
Garment Co; Ltd 
Wonderful_sg@hcm
.vnn.vn 

 Far East Garment 
Services Co Ltd 
fegs@fpt.vn 

กมัพชูา   Garment 
Manufacturers 
Association in 
Cambodia (GMAC) 

 Garment 
Manufacturers 
Association of 
Cambodia 

 Cambodia Garment, 
Ltd 
Canbodiahk@camn
et.com.kh 

 City New Garment 
Co;Ltd 
Citynew@camnet.co
m.kh 
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3.1.5.7 กรอบและข้อเสนอเชิงยทุธศาสตรแ์ละมาตรการในการด าเนินธรุกิจ 
จากผลการวเิคราะห์ด้วย Diamond Model และ SWOT ของธุรกจิขนาดกลาง

และย่อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย รวมถึงโอกาสการขบัเคลื่อน
(Opportunity-Driven) และความจําเป็นในการขบัเคลื่อน (Necessity-Driven) ของกลุ่ม
อุตสาหกรรมนี้สามารถเสนอแนะไดว้า่ 

 ผู้ประกอบการควรต้องมกีารปรบัเปลี่ยนวสิยัทศัน์ให้เป็นเชงิรุกมากขึ้น
โดยการใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากกลุ่มประเทศกมัพูชา ลาว และ
เวยีดนาม ซึง่มจีาํนวนแรงงานเป็นจํานวนมาก เพื่อแก้ไขการขาดแคลน
แรงงาน นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถใช้ประโยชน์จากกลุ่ม
ประเทศเหล่านี้ ในการเป็นฐานการส่งออกไปนอกอาเซียนเพื่อใช้
ประโยชน์จากสถานะประเทศดอ้ยพฒันา 

 ผู้ประกอบการควรเพิ่มศักยภาพการแข่งข ันโดยการใช้ความคิด
สรา้งสรรค ์(Creative Thinking) รวมถงึพฒันาสนิค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่
และเน้นการสรา้งตราสนิคา้ ตลอดจนขยายช่องทางทางการส่งออกไปยงั
ตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น โดยมีกระบวนการผลิตและการส่งมอบ
สนิคา้อยา่งรวดเรว็อยา่งมปีระสทิธภิาพเพื่อสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ลกูคา้ 

 ผู้ประกอบการควรร่วมมือในการผลกัดนัการสร้างเครอืข่ายการผลิตที่
เชื่อมโยงกนัตัง้แต่อุตสาหกรรมต้นน้ําจนถึงการส่งออกเพื่อให้สินค้ามี
ตน้ทุนการผลติทีต่ํ่าและสรา้งเครอืขา่ยทีผ่ลติสนิคา้ชนิดเดยีว เพื่อลดการ
แขง่ขนั เพิม่เงนิทุน และเพิม่กาํลงัการผลติ 

 ผู้ประกอบการควรลงทุนเพื่อสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ และบรหิารจดัการ
ห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบด้วยข้อเสนอแนะต่าง ๆ เหล่านี้จึงเป็น
หลกัการสาํคญัในการกําหนดกรอบยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่มไทย เพื่ อให้ธุ รกิจขนาดกลางและย่อมมี
ความสามารถในการแขง่ขนัในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

 
จากขอ้เสนอแนะเหล่านี้จงึเป็นหลกัการสาํคญัในการกาํหนดกรอบยทุธศาสตรก์าร

พฒันาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เพื่อให้ธุรกิจขนาดกลางและย่อมมี
ความสามารถในการแขง่ขนัในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ดงันี้ 

วิสยัทศัน์:ประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการคา้สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มในประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน 
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พนัธกิจ: 

 พฒันาเชื่อมโยงกระบวนการผลติแบบครบวงจรในประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน 

 พฒันาการบรหิารการจดัการการผลติสนิคา้แบบห่วงโซ่คณุค่าเชงิ
สรา้งสรรค ์

 เป็นศนูยก์ลางการจาํหน่ายสนิคา้สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มในประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน 

3.1.5.7.1 กรอบยทุธศาสตร/์มาตรการ 
3.1.5.7.1.1 สรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืของผูป้ระกอบการ SMEs ใน

ประชาคมเศรษฐกจิภมูภิาคอาเซยีนตามทีไ่ดร้ะบุขา้งตน้ 
3.1.5.7.1.2 สร้างนวัตกรรมใหม่และสร้างตราสินค้าสิ่งทอและ

เครื่องนุ่งห่ม 
3.1.5.7.1.3 ส่งเสรมิการตลาดและพฒันาความร่วมมอืทางการค้าของ

ผู้ประกอบการ SMEs ในประชาคมเศรษฐกจิภูมภิาค
อาเซยีน 

3.1.5.7.2 เป้าประสงค ์
3.1.5.7.2.1 มูลค่าการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มระหว่างไทยกับ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนเพิม่ขึน้ 
3.1.5.7.2.2 มูลค่าการค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มระหว่างไทยกับ

ภายนอกประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนเพิม่ขึน้ 
3.1.5.7.3 ข้อเสนอเชิงกลยทุธห์รือกิจกรรมท่ีจ าเป็น 

3.1.5.7.3.1 ย้ายฐานการผลิตไปประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีนทีม่ตีน้ทุนตํ่า 

3.1.5.7.3.2 ปรบัเปลี่ยนกระบวนการผลติ การบรหิารการผลติ และ
ประกอบธุรกจิใหเ้ป็นเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ 

3.1.5.7.3.3 เชื่อมโยงตลาดการคา้สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มในประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน และอาเซยีน + 3 อาเซยีน + 6 

3.1.5.7.4 ตวัช้ีวดั 
ส่วนแบ่งตลาดสิง่ทอและเครื่องนุ่งหม่ของไทยและของประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีนเพิม่ขึน้ในตลาดโลก 
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3.1.5.8 Key Success Factor 
- การรวมกลุ่มของผูป้ระกอบการในแต่ละห่วงโซ่คณุค่าของอุตสาหกรรม

สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มทัง้ในระดบัประเทศและในระดบัอาเซยีน 

- ความเชีย่วชาญในการสรา้งมลูค่าเพิม่ของสนิคา้สิง่ทอในเชงิเศรษฐกจิ

สรา้งสรรค ์

- ความเชีย่วชาญของแรงงานไทย 
- การปรบัตวัของผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มทัง้ด้านการการ

ผลติและดา้นการคา้ทัง้ในและต่างประเทศ 
 

3.1.5.9 Best Practice 
3.1.5.9.1 ประวัติความเป็นมากรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล 

ธนไพศาล 
หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบุิคคล ธนไพศาลไดก้่อตัง้มาเป็นระยะเวลาเกอืบ

ศตวรรษ โดยเริม่จากการก่อตัง้รา้น ท่ง ไท ้เชยีง โดยนาย ตัง้ ฮงึ บัก๊ เมื่อปี พ.ศ. 
2454 ซึ่ ง ตั ้ง อ ยู่ ย่ านสํ า เพ็ง เ ป็น ร้ าน ค้ า จํ าห น่ ายผ้ า  ผ้ า แพร สี ต่ า ง  ๆ 
เครื่องบวช เครื่องแต่งกายจกัรเยบ็ ผ้านําเขา้จากต่างประเทศ ต่อมา เมื่อกจิการ
เจรญิรุ่งเรือง นายนิพฐิ  ธรรมมงคล บุตรชาย ได้เลง็เหน็ว่า อุตสาหกรรมฟอก
ยอ้มและสิง่ทอ ไดเ้ตบิโตอยา่งต่อเนื่อง จงึไดต้ัง้โรงงานฟอกยอ้มที่กรุงเทพ ฯ ใน
ปี พ.ศ. 2502 ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 ได้ยา้ยโรงงานไปตัง้ที่ตําบลบางปู จงัหวดั
สมุทรปราการ ซึง่ถอืเป็นการกาํเนิดของหา้งหุน้ส่วนสามญันิตบุิคคล ธนไพศาล 

ในระยะแรก ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล ธนไพศาล ประกอบการ
ฟอกย้อมเส้นด้าย ผ้าถักเพื่อใช้เป็นชุดกีฬา และวัตถุดิบผ้าใบ เพื่อป้อน
อุตสาหกรรมรองเทา้ ต่อมาสบืเนื่องจากอุตสาหกรรมรองเท้าได้ขยายตวัจนเป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบุิคคล ธนไพศาล จงึได้ขยายการ
ผลติของโรงงาน โดยลงทุนตดิตัง้เครื่องจกัรฟอกยอ้มสมยัใหม่สําหรบัผ้าใบ เพื่อ
รบัรองความตอ้งการของอุตสาหกรรมทัง้ภายในและต่างประเทศ 

จึงกล่าวได้ว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ธนไพศาล ได้ส ัง่สม
ประสบการณ์เกีย่วกบัการฟอกยอ้มทีผ่ลติจากฝ้ายใหม้คุีณภาพสงู ทนทานต่อการ
ใช้งาน โดยกลุ่มลูกค้าประกอบด้วยอุตสาหกรรมรองเท้ากีฬา เฟอร์นิเจอร ์ 
อุปกรณ์เครื่องสนาม และแคมป์ รวมถงึอุตสาหกรรมเสือ้ผา้สาํเรจ็รปูและกระเป๋า 
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3.1.5.9.2 ท่ีตัง้ 
สาํนกังาน:    29  ซอยยมราช ถนนศาลแดง แขวงสีลม เขตบางรกั 

กรุงเทพ ฯ 10500 
โรงงาน:    218 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.33.5 ตําบลบางปูใหม่  

อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 
3.1.5.9.3 บคุลากร 

จาํนวน 148  คน 
3.1.5.9.4 เงินทุนจดทะเบียน 

36  ลา้นบาท 
3.1.5.9.5 ก าลงัการผลิต 

8,000,000 ลา้นบาทต่อปี 
3.1.5.9.6 คณะผู้บริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ :  นายปิลนัธน์ ธรรมมงคล 
ผูจ้ดัการโรงงาน :  นายวนัชยั ชยัยานุรกัษ์ 

3.1.5.9.7 วิสยัทศัน์ 
เราเป็นผูนํ้าทางธุรกจิทีม่สีสีนั สรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ ๆ อยา่งต่อเนื่องด้วย

ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคมทุกภาคส่วน 
3.1.5.9.8 พนัธสญัญาต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

หา้งหุน้ส่วนสามญันิตบุิคคล ธนไพศาล นับเป็นโรงงานกลุ่มแรกของ
ประเทศไทยทีร่เิริม่นําระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มดว้ยการมุ่งแก้ปญัหาที่ต้นเหตุ 
โดยไดนํ้าเทคโนโลยสีะอาด (Clean Technology) หรอื C.T. มาใช้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2535 ส่งผลใหโ้รงงานสามารถลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มลงได้อย่างมากและยงั
สามารถลดตน้ทุนการผลติจนสามารถพลกิมุมมองของผูค้นไดว้า่ “สิง่แวดล้อมคอื
กาํไร มใิช่ตน้ทุน” นอกจากนี้ ยงัไดล้งทุนระบบบาํบดัน้ําเสยีทีม่คีวามทนัสมยัมาก
เพื่อร ักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งแตกต่างจากวิธีดําเนินการในอดีตที่ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมมกัให้ความสําคญัต่อการบําบดัน้ําเสยีจากกระบวนการผลติเพยีง
เพื่อปฏิบัติตามมาตราการและข้อกําหนดตามกฎหมายเท่านัน้ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามหลักการเทคโนโลยีสะอาดเป็นการลดของเสียตัง้แต่เริ่ม
กระบวนการผลติ เช่น การลดการใช้น้ํา สารเคม ีและอุปกรณ์การยอ้มให้เหลือ
ปริมาณเท่าที่จําเป็น ซึ่งจะช่วยลดน้ําเสีย ส่วนผสมของอุปกรณ์ย้อม สารเคม ี 
และน้ําไดร้บัการบาํบดั โดยมวีธิกีารบรหิารเทคโนโลยสีะอาด คอื 
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 ปรบัปรุงดา้นเทคนิค 
 ปรบัปรุงดา้นการจดัการ 
 ปรบัปรุงคน 

นอกจากการนําเทคโนโลยสีะอาดไปในโรงงานฟอกยอ้มแล้ว ซึ่งช่วย
รกัษาสภาพแวดล้อมแล้ว ยงัช่วยลดต้นทุนการผลติของโรงงานด้วย นอกจากนี้  
ทางบรษิทัไดพ้ฒันา Software รวมทัง้การปรบัองค์กรและสายงานการผลติ โดย
จะนํารปูแบบของโรงงานฟอกยอ้มในประเทศอติาลมีาเป็น Benchmark ซึ่งจะทํา
ใหส้ามารถลดจาํนวนแรงงานลงได ้ซึง่โรงงานฟอกยอ้มในประเทศอติาลทีีม่ขีนาด
เดยีวกนักบับรษิทัใชแ้รงงานในกระบวนการผลติเพยีง 40 คน ในขณะที่บรษิทัใช้
แรงงานถงึ 132 คน โดยทางบรษิทัตัง้เป้าหมายไวว้า่หากนํารปูแบบดงักล่าวมาใช ้
จะสามารถลดการใชแ้รงงานลงรอ้ยละ 50 

นอกจากนี้ บรษิทัยงัได้ทําการปรบัตวัเพื่อรองรบัสถานการณ์กระแส
โลกาภวิตัน์ ซึง่มสีภาพการแขง่ขนัที่รุนแรง เพื่อรกัษายอดรายได้ไว ้ด้วยการตัง้
แผนกคา้ขายและการวจิยัเพื่อผลติผา้พนัคอ 

แมว้า่ทางบรษิทัไดท้าํการปรบัตวัมาอยา่งต่อเนื่อง เพื่อนําไปสู่การลด
ตน้ทุนการผลติ อยา่งไรกต็ามเนื่องจากต้นทุนหลาย ๆ รายการได้ปรบัตวัสูงขึน้
ตามสภาวะทางเศรษฐกจิ เช่น ค่าจา้งแรงงานค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า ฯลฯ จงึทาํใหต้น้ทุน
รวมไม่ไดล้ดลงแต่อยา่งใด แมก้ระนัน้กต็ามการปรบัตวัขององคก์รธุรกจินี้ นบัเป็น
การวางแผนเพื่อรบัรองสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
และมวีสิยัทศัน์อนัยาวไกลทีไ่ดถู้กตอ้ง 

 
3.1.5.10 บทสรปุอตุสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่มต่อโอกาสหรือความจ าเป็นท่ี

จะต้องรกัษาความอยู่รอด (Opportunity/Necessity Driven) 
กลุ่มอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมสําคญัต่อระบบ

เศรษฐกจิไทยทัง้ดา้นการส่งออก การจา้งงาน  และการกระจายรายได้ โดยตลาดหลกัใน
ผลิตภณัฑ์สิ่งทอเป็นตลาดอาเซียน และผลิตภณัฑ์เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มเป็นตลาด
สหรฐัอเมริกา และตลาดยุโรป นอกจากนี้ผลจากการวเิคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และความสามารถทางการแข่งขนัของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ของ
ไทย สามารถสรุปไดว้า่การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) นัน้จะก่อให้เกดิ
ผลกระทบในเชิงบวกต่อกลุ่มอุตสาหกรรมนี้มากกว่าในเชิงลบ รวมทัง้การรวมกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) จะก่อให้เกดิโอกาสที่สําคญั (Opportunity-Driven) 
ของไทยในการยา้ยฐานการผลติเสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่มไปยงัประเทศเพื่อนบ้านในอาเซยีน  
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ไดแ้ก่ ลาว กมัพชูา และเวยีดนาม ซึง่จะทาํใหผู้ป้ระกอบการมคีวามได้เปรยีบในการผลติ 
และมคีวามสามารถแขง่ขนัการส่งออกในตลาดโลกได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถึงได้รบั
ผลประโยชน์โอกาสทางการค้า ทัง้การนําเขา้วตัถุดบิในอุตสาหกรรมต้นน้ํา (เส้นใยและ
เส้นด้าย) และช่องทางการส่งออกผ้าผนืและเสื้อผ้า/เครื่องนุ่งห่ม นอกจากนี้จากความ
ได้เปรยีบทางด้านทําเลที่ตัง้ของประเทศเป็นศูนยก์ลางของประเทศสมาชิกในอาเซยีน  
ประกอบกบัการได้รบัการส่งเสรมิจากภาครฐัในการพฒันาฝีมอืแรงงานไทยในการผลติ
สนิค้าเชงิสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าสนิค้า ตลอดจนการรวมตวัของผู้ประกอบการทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศเป็นสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งอาเซียน  (ASEAN 
Federation of Textile Industry: AFTEX) จึงก่อให้เกิดโอกาสผลกัดนัให้ไทยเป็น
ศนูยก์ลางการคา้สิง่ทอและเครื่องนุ่งห่มในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

ทัง้นี้ เมื่อพจิารณาถงึระดบัของโอกาส จาํแนกออกเป็น 3 ระดบั กล่าวคอื 
ระดบั 1 หมายถงึ มโีอกาสในระดบัตํ่า 
ระดบั 2 หมายถงึ มโีอกาสในระดบัปานกลาง 
ระดบั 3 หมายถงึ มโีอกาสในระดบัสงู 

คณะที่ปรึกษาได้พิจารณาในแต่ละห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมสิง่ทอและ
เครื่องนุ่งห่มไทย ตัง้แต่ตน้น้ํา กลางน้ํา และ ปลายน้ํา พบวา่ 

อุตสาหกรรมเส้นใยและเส้นด้าย (ต้นน้ํา) มีโอกาสในระดับตํ่า (ระดับ1)  
เนื่องจาก วตัถุดบิที่สําคญั ซึ่งได้แก่ ฝ้าย ส่วนใหญ่จะนําเขา้จากประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
สมาชกิประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน   

อุตสาหกรรมผา้ผนื (กลางน้ํา) มโีอกาสในการส่งออกผา้ผนืไปตลาดอาเซยีนอยู่
ในระดบักลาง เนื่องจากสหภาพยโุรปใหส้ทิธพิเิศษกบัประเทศลาว ประเทศกมัพูชา และ
ประเทศเวยีดนาม หากใชว้ตัถุดบิในอาเซยีนไปผลติไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ส่งไปยุโรปไม่
ตอ้งเสยีภาษ ีเป็นการกระตุน้ใหป้ระเทศสมาชกิอาเซยีนซื้อสนิค้าสิง่ทอจากประเทศไทย
มาก 

อุตสาหกรรมเสือ้ผา้สาํเรจ็รปู/เครื่องนุ่งห่ม (อุตสาหกรรมปลายน้ํา) มโีอกาสใน
ระดบัสงู (ระดบั 3) เนื่องจากปญัหาที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ประสบปญัหาการขาด
แคลนแรงงานและค่าจ้างแรงงานที่มแีนวโน้มสูงขึน้ การยา้ยฐานการผลติไปยงัประเทศ
สมาชกิประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน โดยเฉพาะ ลาว กมัพูชา และเวยีดนาม ซึ่งมอีาณา
เขตติดต่อ /ใกล้เคียงกับประเทศไทยจะส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยมี โอกาสใน
ความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดโลกไดอ้ยา่งมศีกัยภาพ 
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3.1.6 กลุ่มอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั 
อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัเป็นอุตสาหกรรมทีม่คีวามสาํคญักบัระบบเศรษฐกจิ

ไทยเป็นอยา่งยิง่ ไม่เพยีงแต่เป็นอุตสาหกรรมทีส่รา้งรายไดจ้ากการส่งออกใหก้บัประเทศในลําดบั
ต้น ๆ ตลอดมา หากแต่ยงัสร้างอาชีพและมผีลกระทบกบัแรงงานตลอดห่วงโซ่การผลติให้แก่
ประชากรในประเทศจํานวนไม่น้อยทัง้ทางตรงและทางอ้อม ดงัจะเห็นได้จากขอ้มูลของ World 
Trade Atlas ในปี 2553 ที่ผ่านมา ประเทศไทยไต่อนัดบัจากอนัดบัที่14 มาอยู่ที่อนัดบั 10 ของ
ประเทศผูส้่งออกอญัมณีและเครื่องประดบัรายใหญ่ของโลก ซึง่ 9 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา 
ฮ่องกง อนิเดยี แอฟรกิาใต ้เบลเยยีม สหราชอาณาจกัร แคนาดา ออสเตรเลยี และสวสิเซอรแ์ลนด ์
(“กกอ. ภารกจิ”, 2554) โดยในปี 2553 ประเทศไทยมมีูลค่าการส่งออกไปยงัตลาดโลกเท่ากบั 
363,095.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 9.63 ในขณะที่มูลค่าการส่งออกไปยงั
ตลาดโลกโดยเฉลี่ยตัง้แต่ปี 2544-2553 มมีูลค่า 178,492.59 ล้านบาทและมอีตัราการเตบิโตโดย
เฉลีย่ตัง้แต่ปี 2544-2553 อยูท่ีร่อ้ยละ 18.93 ซึง่จะเหน็ได้ว่าอตัราการเตบิโตของมูลค่าส่งออกไป
ยงัตลาดโลกเป็นบวกมาตลอดถงึแมว้า่จะเป็นในอตัราที่ลดลงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาโดยในปี 2553 
ประเทศไทยส่งออกไปยงัสวสิเซอรแ์ลนด์ ฮ่องกง และออสเตรเลยีมากที่สุดตามลําดบั ซึ่งแสดงว่า
อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของไทยมศีกัยภาพในการแข่งขนัในตลาดโลกค่อนขา้งสูง 
ถงึแมว้า่มลูค่าการส่งออกในอาเซยีนโดยเฉลี่ยตัง้แต่ปี 2544-2553 จะค่อนขา้งน้อย คอื 2,874.80 
ลา้นบาทแต่มอีตัราการเตบิโตสงูทีสุ่ดคอืรอ้ยละ 38.93 โดยในปี 2553 มอีตัราการเตบิโตของมลูค่า
ส่งออกในอาเซยีนสูงถึงร้อยละ 48.56 เพิ่มขึน้จากปี 2552 ที่อตัราการเตบิโตเป็นลบที่ร้อยละ 
65.50 โดยตลอด 10 ปีทีผ่่านมาประเทศไทยส่งออกอญัมณีและเครื่องประดบัไปยงักลุ่มประเทศ
สมาชกิอาเซยีนเดมิ คอื บรไูน อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์และสงิคโปร ์ในสดัส่วนตํ่ากวา่รอ้ย
ละ 1 ของมลูค่าส่งออกไปตลาดโลก โดยเครื่องประดบัทองเป็นสนิคา้ทีม่ศีกัยภาพในตลาดอาเซยีน
ดงักล่าว ยกเวน้ฟิลปิปินสแ์ละอนิโดนีเซยีทีเ่ป็นเครื่องประดบัเงนิที่ประเทศไทยมศีกัยภาพในการ
ส่งออก ในปี 2553 ประเทศในกลุ่มอาเซยีนที่ไทยส่งออกมากที่สุด คอื เวยีดนาม สงิคโปร์ และ
อนิโดนีเซยีตามลาํดบั (ดงัแสดงในแผนภาพที ่28) 
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ทีม่า: กรมสง่เสรมิการสง่ออก (2554) 

แผนภาพท่ี 28 กราฟมลูค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัในตลาดโลก 
ตัง้แต่ปี 2544-2553 

 

 
ทีม่า: กรมสง่เสรมิการสง่ออก (2554) 

แผนภาพท่ี 29 กราฟมลูค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัในตลาดอาเซยีน 
ตัง้แต่ปี 2544-2553 
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ส่วนด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มนัน้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีการสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าสูงตัง้แต่อุตสาหกรรมต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ํา กล่าวคือ อุตสาหกรรม 
กลางน้ํามกีารสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่วตัถุดบิอญัมณี ยกตวัอยา่ง เช่น พลอยกอ้นดว้ยการหุงหรอืเผา
พลอยเพื่อปรบัปรุงคุณภาพพลอยใหม้คีวามใสยิง่ขึน้ซึง่เป็นการเปลีย่นสเีพิม่/ลดสแีละลดมลทนิใน
เนื้อพลอยทําให้พลอยดงักล่าวมีมูลค่าเพิม่สูงขึ้น รวมไปถึงการเจยีระไนสร้างเหลี่ยมมุมเพื่อ
สะทอ้นแสงทีต่กกระทบ ทําให้อญัมณีมปีระกายสวยงามอญัมณีที่ผ่านการปรบัปรุงคุณภาพด้วย
การเผาและการเจยีระไนจะมมีูลค่าเพิม่โดยเฉลี่ยร้อยละ 5-40 ขึน้อยู่กบัประเภทและขนาดของ 
อญัมณี หากผู้เผามีทกัษะสูงอาจสร้างมูลค่าเพิม่ให้ทวยีิง่ขึน้อกี ส่วนอุตสาหกรรมปลายน้ําหรือ
อุตสาหกรรมเครื่องประดบัได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงยิง่ขึ้นอีกหลายเท่าตวัด้วยการนํา อญัมณี
เจยีระไนแลว้ตกแต่งบนตวัเรอืนเครื่องประดบั ซึ่งในขัน้ตอนนี้หากมกีารออกแบบสนิค้าให้เป็นที่
ต้องการของผู้บริโภคและมีการทําตลาดอย่างเพียงพอก็จะยิง่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้นอีก
ตลอดจนส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมเกีย่วเนื่อง อาท ิธุรกจิบรรจุภณัฑธ์ุรกจิขนส่งและประกนัภยั เป็นตน้ 
ขยายตวัตามไปดว้ย 

อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดับมีจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) มากเป็นอนัดบัที่ 5 ใน 15 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ที่ปรกึษาได้ทําการศกึษาคอื 3,311 แห่ง
หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.00 ของจาํนวนสถานประกอบการทัง้หมดในกลุ่มอุตสาหกรรมอญัมณีและ
เครื่องประดบัและสดัส่วนจํานวนแรงงานในภาค SMEs กม็ากที่สุดเป็นอนัดบั 5 คอื ร้อยละ 53 
ของจาํนวนแรงงานทัง้หมดในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ (19,979 คน) หรอืเท่ากบั 10,670 คนตามทีไ่ดม้ี
การสาํรวจอยา่งเป็นระบบ แต่ในความเป็นจรงิอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัก่อใหเ้กดิการ
จ้างงานจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมอัญมณีหากรวมแรงงานทัง้ระบบใน
อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั กล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั อาจมี
การจ้างงานสูงกว่าล้านคน ซึ่งหมายรวมถึงการจ้างงานบางส่วนจากแรงงานเกษตรกรรมนอก
ฤดกูาลดว้ย 

นอกจากนี้การจ้างงานในแต่ละห่วงโซ่การผลิตยงัมคีวามหลากหลายตัง้แต่ระดบัฝีมือ
แรงงานระดบัการศกึษาเพศ อายอุกีทัง้วสิาหกจิอญัมณีและเครื่องประดบัเกอืบทัง้หมด ดาํเนินการ
โดยผูป้ระกอบการไทยรายยอ่ยและไม่จาํเป็นตอ้งพึง่พาเทคโนโลยแีละเงนิทุนจากต่างชาตมิากนัก
กล่าวไดว้า่อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัเป็นอุตสาหกรรมส่งออกสําคญัที่ผู้ประกอบการ
ไทยมบีทบาทผลกัดนัส่งเสรมิอยา่งเตม็ทีก่ารส่งเสรมิสนับสนุนใด ๆ แก่อุตสาหกรรมอญัมณีและ
เครื่องประดบัจงึก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ประเทศและคนชาตอิยา่งแทจ้รงิขณะทีอุ่ตสาหกรรมส่งออก
สาํคญัอื่น ๆ อาท ิอุตสาหกรรมคอมพวิเตอร์และอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นการลงทุนของกจิการ
ขา้มชาตทิีเ่ขา้มาใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรแรงงานต้นทุนตํ่าในประเทศ และสทิธปิระโยชน์ด้าน
การลงทุนจากภาครฐักจิการเหล่านี้จงึอาจพจิารณายา้ยฐานการผลติออกจากไทยไปยงัประเทศอื่น
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ทีส่ามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบในการดําเนินธุรกจิได้ทุกเมื่อ (สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและ
เครื่องประดบัแห่งชาต,ิ 2552) 

จากวกิฤตเิศรษฐกจิโลกในสหรฐัอเมรกิาและสหภาพยุโรปในปจัจุบนัทําให้ความต้องการ
ของผูบ้รโิภคในตลาดหลกัชะลอตวัลง ดงันัน้ผูป้ระกอบการไทยจงึควรมองหาโอกาสและตลาดใหม่
ที่มีศกัยภาพมาทดแทน ซึ่งการรวมตวักนัของประเทศอาเซียน 10 ประเทศหรือที่เรียกว่า
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) เป็นโอกาสทีส่าํคญัของผูป้ระกอบการไทยที่จะขยายตลาดไป
ยงัภมูภิาคนี้ใหม้ากขึน้ รวมทัง้ยงัไดร้บัประโยชน์จากการทาํขอ้ตกลงทางการค้าต่าง ๆ ที่อาเซยีน
ทําร่วมกบัประเทศนอกกลุ่ม อาทิ จนี อนิเดยี และเกาหลีใต้ เป็นต้น ซึ่งตลาดเหล่านี้กําลงัเป็น
ตลาดที่น่าจบัตามองและเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรม 
อญัมณีและเครื่องประดบัในการขยายตลาดและกลายเป็นผูนํ้าทางการผลติและการค้าอญัมณีและ
เครื่องประดบัของโลกในอนาคต 

 
3.1.6.1 รายละเอียดของกลุ่มอตุสาหกรรม 

อัญมณีและเครื่องประดับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญซึ่งกันและกัน 
เพราะอญัมณีเป็นวตัถุดบิทีส่าํคญัของอุตสาหกรรมเครื่องประดบั อญัมณีหรอืรตันชาตนิัน้
หมายถงึวตัถุ 3 ประการคอื 

 แร่ เช่น เพชร คอรนัดมั เบรลิ โกเมน ควอรตซ ์เป็นตน้ 
 หนิ เชน่ ลาปิส ลาซลู ีเป็นตน้ 
 สารอนิทรยี ์เชน่ อาํพนั ไขมุ่ก เป็นตน้ 
ถึงแม้ว่าในโลกจะมีสายแร่ หิน และสารอินทรีย์หลายพนัชนิด อีกทัง้จากที่ได้

กล่าวมาว่าอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัมคีวามสมัพนัธ์กนั อญัมณีนัน้ต้องมี
คุณสมบตัทิีส่าํคญั3 ประการ คอื 

(1) สวยงาม (Beauty) ซึ่งพจิารณาจากสี การกระจายแสง การหกัเหแสง 
ประกาย ความสามารถใหแ้สงผ่าน และรปูแบบของการเจยีระไน 

(2) ความทนทาน (Durability) หมายถึง ความทนทานจากการสวมใส่ ซึ่ง
สามารถวดัได้โดยระดบัของความแขง็และความเหนียว ถ้ามคีวามแขง็
มากจะทนทานต่อการขดีข่วนที่ทําให้เกิดตําหนิ เช่น เพชร ถ้ามคีวาม
เหนียวมากก็จะทนทานต่อการแตกหัก เช่น หยก ซึ่งมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกบัการแกะสลกั 

(3) ความหายาก (Rarity) หมายถึง การใช้เวลาและการมีต้นทุนในการ
แสวงหา ซึง่อาจจะมาจากระดบัลกึของโลกตามสายแร่หรอืความหายาก
ของอาํพนั (อนิทรยีว์ตัถุ) ทีม่คีวามงดงาม 
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แม้ว่าในโลกมีสายแร่ หิน และสารอินทรีย์หลายพนัชนิด (กรมเจรจาการค้า
ระหวา่งประเทศ, 2545) แต่การปรบัปรุงคุณภาพใหเ้ป็นอญัมณีทีส่วยงาม ทนทาน และหา
ยาก ทีไ่ดร้บัความนิยมนัน้ มเีพยีงไม่กีป่ระเภท กล่าวคอื 

 
ตารางท่ี 76 อญัมณีทีไ่ดร้บัความนิยม 
 

อญัมณี สีท่ีพบตามธรรมชาติ 
1. เพชร (Diamond) ทุกส ี
2. คอรนัดมั (Corundum) เช่น ทบัทิม 

(Ruby) และแซปไฟร ์(Sapphire) 
ทุกส ี

3. เบรลิ (Beryle) เช่น มรกต ใสไม่มีสี เขียวอ่อน เขยีวมรกต ฟ้าอมเขยีว  
ชมพอู่อน เหลอืง แดง 

4. โกเมน (Garnet) ม่วง แดง สม้ เหลอืง เขยีว น้ําตาล 
5. ควอรตซ ์(Quartz) ม่วง เหลอืง เทา ชมพ ูใส 
6. สปิเนล (Spinel) ใสไม่มสี ีม่วง เขยีวอ่อน แดง สม้ เหลอืง ดาํ 
7. หยก (Jadeite) ทุกสยีกเวน้ใสไม่มสี ี
8. ทวัรม์าลนี (Tourmaline) ทุกสยีกเวน้ขาวขุน่กบัเทา 
9. เทอรค์อยส ์(Turquoise) ฟ้าอ่อนถึงปานกลาง ฟ้าแกมเขียวถึงเขียว 

มกัจะพบจุดหรอืรอยแตม้เป็นดวงสดีําหรอืเส้น
สดีาํเชื่อมต่อกนั 

10. โพแทซ (Topaz) เหลอืง ฟ้า น้ําตาล ชมพ ูเขยีว ใสไม่มสี ี
11. ไพทาย (Zircon) ทุกส ี
12. โอปอล (Opal) ทุกส ี
13. อาํพนั (Amber) เหลืองอ่อนถึงน้ําตาลเข้ม ส้มแดง ขาวแกม

เขยีวหรอืแกมฟ้า 
ทีม่า: กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ (2545) 

 
ไทยเป็นแหล่งผลติพลอยที่สําคญัของโลกในอดตี พลอยที่ได้รบัการยอมรบัจาก

ทัว่โลกจากแหล่งพลอยในประเทศไทย คือ ทบัทิม ไพลิน และบุษราคมั ซึ่งมีความ 
อุดมสมบรูณ์ตามแหล่งแร่ของไทย แต่ในปจัจุบนัพลอยดบิจากแหล่งแร่ในประเทศหายาก
มากขึน้ เพราะมีการขุดพบไปจนเกอืบหมดแล้ว ทําให้ต้องพึ่งแหล่งแร่จากต่างประเทศ 
ผูค้า้พลอยจะแบ่งพลอยออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ คอื พลอยเนื้อแขง็และพลอยเนื้ออ่อน 
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พลอยเนื้อแขง็ หมายถงึ ทบัทมิและไพลนิ ในขณะทีพ่ลอยเนื้ออ่อน หมายถงึ พลอยอื่น ๆ 
ที่เหลือทัง้หมด ดงันัน้ จงึกล่าวได้ว่าผู้ประกอบกจิการอญัมณีของไทยในอดีตเป็นหนึ่ง
ทางด้านการผลิตพลอยเนื้อแข็งแต่ในปจัจุบันพลอยเนื้ออ่อนกําลงัได้รบัความนิยม 
เนื่องจากมรีาคาถูกและสวยงาม 

แมป้ระเทศไทยมชีื่อเสยีงเป็นศูนยก์ลางการผลติและการค้าพลอยสทีี่สําคญัแห่ง
หนึ่งของโลกอนัมรีากฐานมาจากความสามารถหรอืภมูปิญัญาไทยในการเพิม่คุณค่าให้แก่
สินแร่ใต้ผืนดินไทย หากแต่ปจัจุบนัวตัถุดิบพลอยก้อนซึ่งเป็นฟนัเฟืองสําคัญในการ
ขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมพลอยสไีทยนัน้ต้องนําเขา้จากต่างประเทศเกือบทัง้หมด โดยมี
ช่องทางหลกัผ่านการนําเขา้ของชาวต่างชาตโิดยเฉพาะบุคคลธรรมดาที่นําเขา้วตัถุดิบ
พลอยกอ้นตดิตวัเขา้ประเทศมาดว้ยช่องทางนี้ยงัเป็นช่องทางสําคญัในการจดัหาวตัถุดิบ
ของผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมต้นน้ํา โดยเฉพาะรายย่อยซึ่งมขี้อจํากดัในการ
จดัหาวตัถุดบิโดยตรงจากประเทศแหล่งวตัถุดบิ 

นอกจากนี้ปจัจุบนัประเทศเจา้ของแหล่งวตัถุดบิบางประเทศไดนํ้านโยบายมุ่งเน้น
การสรา้งมลูค่าเพิม่วตัถุดบิพลอยกอ้นในประเทศโดยมใิหม้กีารนําวตัถุดบิพลอยก้อนออก
นอกประเทศ เวน้แต่พลอยนัน้ไดผ้่านกระบวนการการผลติ/การสรา้งมลูค่าเพิม่ในประเทศ
แลว้ทาํใหภ้าคอุตสาหกรรมไทยตอ้งเผชญิกบัภาวะการขาดแคลนวตัถุดบิอยู่เนือง ๆ อกี
ทัง้มาตรการทางการคา้ของประเทศคู่แขง่อยา่งฮ่องกงทีเ่อือ้อาํนวยต่อธุรกรรมการค้ายงัมี
ส่วนใหพ้่อคา้พลอยต่างชาตเิลอืกนําวตัถุดบิไปจาํหน่ายในประเทศคู่แข่งแทน ขณะที่การ
นําพลอยเข้ามายงัประเทศไทยนัน้แม้ไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรแต่ต้องดําเนินพิธีการ
ศุลกากรตามที่กําหนด กล่าวคือแสดงใบกํากบัสินค้า (หากมี) หรือจดัทําใบขนขาเข้า
พเิศษนอกจากนี้ยงัตอ้งชาํระภาษทีีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ อยา่งภาษมีลูค่าเพิม่ ณ ด่านผ่านแดน
ทนัทแีละไม่สามารถขอคนืได้แม้พลอยดงักล่าวไม่ได้จําหน่าย และชาวต่างชาตไิด้นําตดิ
ตวักลบัออกนอกประเทศไปดว้ย ซึง่ประเดน็นี้ถอืเป็นภาระสาํหรบัพ่อคา้พลอยต่างชาตจิน
ทาํใหพ้่อคา้เหล่านัน้นําพลอยไปจาํหน่ายในประเทศอื่นเป็นเหตุใหป้ระเทศไทยเสยีโอกาส
ในการเลอืกซือ้วตัถุดบิภายในประเทศตนเองและผู้ประกอบการไทยบางส่วนต้องแบกรบั
ตน้ทุนทีส่งูขึน้จากการเดนิทางไปจดัซือ้วตัถุดบิในต่างประเทศ 

การมภีาระภาษมีลูค่าเพิม่ดงักล่าวขา้งตน้เป็นแรงผลกัดนัส่วนหนึ่งที่ทําให้บรรดา
ชาวต่างชาตทิีนํ่าพลอยกอ้นเขา้มาจาํหน่ายในประเทศไทยเลอืกที่จะหลกีเลี่ยงการสําแดง
สนิค้าต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านผ่านแดนจนก่อให้เกดิผลกระทบที่ตามมาอกีหลายประการ 
อาท ิปญัหาพ่อค้าต่างชาตถิูกจบักุมอยู่เนือง ๆ เนื่องด้วยเมื่อมกีารตรวจค้นแล้วปรากฎ
พบพลอยกอ้นตดิตวั ทําให้ชาวต่างชาตมิกัถูกร้องขอให้แสดงเอกสารกํากบัสนิค้าดงันัน้
หากผูนํ้าเขา้ไม่ไดนํ้าเอกสารตดิตวัหรอืไม่ได้สําแดงและจดัทําใบขนขาเขา้พเิศษขณะนํา
สนิคา้ผ่านแดนเขา้มา ผูนํ้าเขา้ต่างชาตนิัน้จะถูกยดึพลอยรวมทัง้อาจถูกปรบั/จบักุมได้ อกี
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ทัง้ยงัสรา้งความกงัวลใจใหแ้ก่ผู้นําเขา้ต่างชาตทิี่ตดิต่อขอคนืพลอยก้อนที่ถูกยดึเป็นของ
กลางนัน้วา่อาจถูกสบัเปลีย่นไดเ้ป็นตน้ ผลสบืเนื่องที่กล่าวมานี้ย ิง่มสี่วนกระตุ้นให้พ่อค้า
พลอยต่างชาติเลือกที่จะนําวตัถุดิบไปจําหน่ายในประเทศคู่แข่งแทนที่จะนําเข้ามายงั
ประเทศไทย ส่งผลทางตรงต่อการขาดแคลนวตัถุดบิอญัมณีในภาคอุตสาหกรรมอญัมณี
และเครื่องประดบั ซึง่ยอ่มจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยงัเป้าหมายการกา้วสู่สถานภาพการ
เป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอญัมณีและเครื่องประดับที่สําคญัของโลกอีกด้วย 
(สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาต,ิ 2552) 

ในการแยกแยะประเภทของรายการสินค้าในอุตสาหกรรมนี้ สามารถจดักลุ่ม
รายการสนิคา้อยา่งสงัเขปไดด้งันี้ 

 เพชร 
 พลอย 
 ไขมุ่ก 
 เครื่องประดบัแทแ้ละเครื่องประดบัเทยีม 
 อญัมณีสงัเคราะห ์
อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัประกอบดว้ยอุตสาหกรรมหลกั 2 ประเภท

คอื อุตสาหกรรมเจยีระไนอญัมณีและอุตสาหกรรมผลติเครื่องประดบัซึ่งโดยพื้นฐานของ
อุตสาหกรรมแลว้มคีวามจาํเป็นที่ต้องใช้แรงงานจํานวนมากรวมถึงต้องอาศยัทกัษะฝีมอื
และความชาํนาญสงู 

o อตุสาหกรรมเจียระไนอญัมณี 
อุตสาหกรรมเจยีระไนพลอย เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ต้องใช้เงนิลงทุน

มากนกัเนื่องจากเครื่องมอืทีใ่ชไ้ม่มคีวามซบัซอ้นและราคาถูก ดงันัน้อุตสาหกรรม
เจยีระไนพลอยจงึมผีู้ผลิตขนาดเล็กจํานวนมาก โดยมศีูนย์กลางการผลติอยู่ที่
กรุงเทพ ฯ และจงัหวดัที่เป็นแหล่งกําเนิดพลอย ได้แก่ จนัทบุร ีกาญจนบุรแีละ
ตราด เป็นต้น นอกจากนี้ยงัเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องอาศยัฝีมอืในการเจยีระไนที่
ประณีตและมเีทคโนโลยกีารหุงหรอืเผาพลอย เพื่อทําให้พลอยมสีสีวยและราคา
สูงขึน้ อุตสาหกรรมการเจยีระไนพลอยเกดิขึน้ในประเทศไทยมานานแล้ว โดย
เกดิจากการที่ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการค้าพลอยมแีหล่งวตัถุดบิพลอยที่มี
มูลค่าสูงซึ่งเป็นแหล่งพลอยที่สําคญั 1 ใน 5 แห่งของโลกและมชี่างเจยีระไน
พลอยทีม่ฝีีมอืในการเจยีระไนเป็นทีย่อมรบัทัว่โลก ประกอบกบัการทีป่ระเทศไทย
มเีทคนิคการหุงพลอยทีท่าํใหพ้ลอยที่ได้หลงัจากการหุงมสีสีนัที่สวยงามมากขึน้
จงึทาํใหพ้ลอยสต่ีาง ๆ ทีผ่่านการเจยีระไนแลว้ของประเทศไทยเป็นทีย่อมรบัของ
ทัว่โลกโดยเฉพาะทบัทิมและไพลินเป็นพลอยที่มชีื่อเสยีงและมกีารส่งออกเป็น
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จํานวนมาก จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดบั ไดส้่งผลใหว้ตัถุดบิพลอยทีม่อียูภ่ายในประเทศเริม่ลดลงและผู้ผลติ
ไทยได้หนัไปนําเขา้พลอยจากต่างประเทศ โดยในระยะแรกผู้ผลติไทยนําเข้า
พลอยส่วนใหญ่จากประเทศพม่าต่อมาเริ่มมีปญัหาและมีความยุ่งยากในการ
นําเข้าจากพม่าดงันัน้ ผู้ผลิตของไทยจงึไปหาแหล่งวตัถุดบิใหม่ เช่น อินเดีย 
ศรลีงักา แอฟรกิา เป็นต้น โดยเฉพาะที่สาธารณรฐัมาดากสัการ์และประเทศใน
กลุม่อนิโดจนี อกีทัง้มผีูป้ระกอบการบางรายเขา้ไปลงทุนทําเหมอืงพลอยและค้า
พลอยเพื่อป้อนวตัถุดบิแก่ผูป้ระกอบการเจยีระไนพลอยในประเทศ 

อุตสาหกรรมเจยีระไนเพชร เกดิจากการยา้ยฐานการผลติจากประเทศ
ทีม่ชี ื่อเสยีงในการเจยีระไนเพชร เช่น เบลเยยีม อสิราเอล และองักฤษ โดยรวม
แล้วอุตสาหกรรมนี้ต้องอาศยัเงนิลงทุนสูงดงันัน้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จงึเป็น
บรษิทัต่างชาตหิรอืร่วมทุนกบัต่างชาตแิละจะไดร้บัหรอืเคยได้รบัการส่งเสรมิการ
ลงทุนจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) 

o อตุสาหกรรมเครื่องประดบั 
อุตสาหกรรมเครือ่งประดบัแท ้การผลติเครื่องประดบัแทห้ลายขัน้ตอน

ตอ้งอาศยัแรงงานเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะแรงงานฝีมอืหรอือาจกล่าวไดว้า่การ
ผลิตเครื่องประดบัแท้เป็นการผลิตที่ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์มากกว่าการใช้
เครื่องจกัร ปจัจุบันมีผู้ผลิตเครื่องประดับแท้จํานวนมาก ทัง้ผลิตเพื่อขายใน
ประเทศและเพื่อการส่งออก แต่การผลติเพื่อการส่งออกตอ้งใชเ้ทคโนโลยกีารผลติ
มากกวา่ เนื่องจากต้องแข่งขนัด้านคุณภาพ รูปแบบ และราคากบัประเทศคู่แข่ง
อกีจาํนวนมาก 

อุตสาหกรรมเครือ่งประดบัอญัมณีเทยีมหรอืเครือ่งประดบัแฟชัน่ เริม่
เขา้มามบีทบาทในอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั เนื่องจากรสนิยมของ
ผู้บริโภคและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนแปลง  จากการใช้
เครื่องประดบัแทท้ีม่รีาคาแพงมาเป็นเครื่องประดบัเทยีมทีเ่ลยีนแบบของแท้ส่งผล
ให้อุตสาหกรรมนี้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว (ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2548) 
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3.1.6.1.1 โครงสร้ างต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดบัไทย 
ตน้ทุนการผลติสาํหรบัอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัสามารถ

แบ่งไดต้ามลกัษณะการผลติ คอื การเจยีระไนเพชร การเจยีระไนพลอย และการ
ผลติเครื่องประดบัมคี่าสาํเรจ็รูป การผลติอญัมณีและเครื่องประดบั มตี้นทุนการ
ผลติที่แตกต่างกนัตามประเภทของสนิค้าที่ผลติและขนาดของโรงงาน แต่โดย
ปกตแิล้วต้นทุนวตัถุดิบจะเป็นต้นทุนที่มีสดัส่วนมากที่สุด เมื่อเทยีบกบัต้นทุน 
อื่น ๆ ทัง้นี้เพราะวตัถุดบิของอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั ซึ่งได้แก ่
อญัมณีและแร่โลหะมคี่า (ทองคาํเงนิและทองคาํขาว) เป็นวตัถุดบิทีม่มีลูค่าสงูเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัวตัถุดบิรายการอื่น 

ต้นทุนการเจียระไนเพชร การเจียระไนเพชรมีต้นทุนการผลิตที่
สาํคญั คอื ค่าเพชรทีย่งัไม่ได้เจยีระไน (หรอืเรยีกกนัว่าเพชรดบิ) สําหรบัต้นทุน
ทางดา้นค่าแรงงานมสีดัส่วนประมาณรอ้ยละ 10-15 ของตน้ทุนการเจยีระไนเพชร
ทัง้หมดส่วนทีเ่หลอืจะเป็นตน้ทุนในเรื่องของค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการเจยีระไน
เพชร 

 
ตารางท่ี 77 โครงสรา้งตน้ทุนการเจยีระไนเพชร 
 

รายการ ประมาณการต้นทุน (ร้อยละ) 
วตัถุดบิหลกั (เพชรทีย่งัไม่ไดเ้จยีระไน) 80 
ค่าแรงงาน 11 
ค่าใชจ้่ายในโรงงาน 4 
ค่าวตัถุดบิอื่น ๆ 2 
ค่าเสื่อมราคา 1 
ดอกเบีย้ 1 
ตน้ทุนอื่น ๆ 1 
รวม 100 

ทีม่า: อา้งองิจากสาํนกัเศรษฐกจิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2545) 
 

ต้นทุนการเจียระไนพลอย การเจยีระไนพลอยมตี้นทุนมากที่สุดใน
เรื่องค่าวตัถุดบิพลอยที่ยงัไม่ได้เจยีระไน (หรอืเรยีกว่าพลอยดบิ) โดยมสีดัส่วน
ประมาณร้อยละ 52-65 ของต้นทุนการเจยีระไนพลอยทัง้หมดรองลงมา ได้แก่
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ต้นทุนค่าแรงงานที่มสีดัส่วนประมาณร้อยละ 15-21 ของต้นทุนการเจยีระไน
พลอยทัง้หมด แต่เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ต้นทุนค่าวตัถุดบิพลอยที่ยงัไม่ได้เจยีระไนมี
สดัส่วนทีน้่อยลง (ซึง่ตรงขา้มกบัการเจยีระไนเพชร) สาํหรบัค่าแรงงานมสีดัส่วนที่
เพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นดงักล่าว อาจเป็นเพราะค่าแรงงานในการเจียระไนพลอย
เพิม่ขึน้เพราะในปจัจุบนัแรงงานในการเจยีระไนพลอยทีม่ฝีีมอืและมคีวามชาํนาญ
มน้ีอยลงกวา่ในอดตีและมแีรงงานบางส่วนไดย้า้ยไปเจยีระไนเพชรแทนเนื่องจาก
มคีา่ตอบแทนทีส่งูกวา่การเจยีระไนพลอย 

 
ตารางท่ี 78 โครงสรา้งตน้ทุนการเจยีระไนพลอย 
 

รายการ ประมาณการต้นทุน (ร้อยละ) 
วตัถุดบิหลกั (พลอยทีย่งัไม่ไดเ้จยีระไน) 60 
ค่าแรงงาน 21 
ค่าใชจ้่ายในโรงงาน 6 
ค่าวตัถุดบิอื่น ๆ 6 
ค่าเสื่อมราคา 2 
ดอกเบีย้ 3 
ตน้ทุนอื่น ๆ 2 
รวม 100 

ทีม่า: อา้งองิจากสาํนกัเศรษฐกจิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2545) 
 
ต้นทุนการผลิตเครือ่งประดบัมีค่าส าเรจ็รปู การผลติเครื่องประดบั

สาํเรจ็รปูยงัคงมตีน้ทุนสงูในส่วนของคา้อญัมณีทีเ่จยีระไนแล้วและค่าโลหะมคี่าที่
ใชใ้นการผลติเนื่องจากวตัถุดบิทัง้สองเป็นวตัถุดบิทีม่มีลูค่าสงูสาํหรบัค่าแรงงานที่
ใชใ้นการผลติเครื่องประดบัมสีดัส่วนเพยีงรอ้ยละ 12 ของตน้ทุนการผลติทัง้หมด 
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ตารางท่ี 79 โครงสรา้งตน้ทุนการผลติเครื่องประดบัมคี่าสาํเรจ็รปู 
 

รายการ ประมาณการต้นทุน (ร้อยละ) 
วตัถุดบิทีเ่ป็นอญัมณีทีเ่จยีระไนแลว้ 30 
โลหะมคี่าทีใ่ชใ้นการทาํเครื่องประดบั 35 
ค่าแรงงาน 12 
ค่าใชจ้่ายในโรงงาน 8 
ค่าวตัถุดบิอื่น ๆ 5 
ค่าเสื่อมราคา 4 
ดอกเบีย้ 3 
ตน้ทุนอื่น ๆ 3 
รวม 100 

ทีม่า: อา้งองิจากสาํนกัเศรษฐกจิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2545) 
 

3.1.6.1.2 โครงสร้างอตุสาหกรรม 
โครงสรา้งของกลุ่มอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศ

ไทยสามารถจาํแนกไดต้ามแผนภาพที ่30 
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ทีม่า: สาํนักเศรษฐกจิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2545) และธนาคารเพื่อการนําเขา้และสง่ออกแห่ง
ประเทศไทย (2547) 

 
แผนภาพท่ี 30 โครงสรา้งอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทย 

 
โครงสรา้งอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทยนัน้ 

เริ่มจากการนําอญัมณีดิบจากแหล่งวตัถุดบิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง
ปจัจุบนัส่วนใหญ่นําเข้าจากต่างประเทศ นํามาผ่านกระบวนการการปรบัปรุง
คุณภาพเพื่อเพิม่มูลค่าให้กบัอญัมณีซึ่งกค็อื การเผา/หุงพลอยและการเจยีระไน
ต่าง ๆ หลงัจากนัน้อญัมณีเหล่านี้จะนําไปผลติเป็นเครื่องประดบัประเภทต่าง ๆ 
แลว้ผ่านช่องทางการจดัจําหน่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นตลาดต่างประเทศประมาณร้อยละ 80 และตลาดในประเทศประมาณ 
รอ้ยละ 20 

  



รายงานการศึกษาขัน้สดุท้าย (Final Report) 
โครงการศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ
ไทย (High Impact Sectors) 

   3 - 364 

3.1.6.1.3 สถานการณ์การส่งออกในปัจจบุนั 
ในปี 2553 ไทยส่งออกสนิคา้อญัมณีและเครื่องประดบัในตลาดโลกไป

ยงัสวสิเซอร์แลนด์ ฮ่องกง และออสเตรเลยีมากที่สุดตามลําดบั ในขณะที่ตลาด
อาเซยีนส่งออกไปยงัเวยีดนาม สงิคโปร ์และอนิโดนีเซยีมากที่สุดตามลําดบั โดย
สนิคา้ทีม่มีลูค่าส่งออกสงูสุดในปี 2553 คอื ทองค าท่ียงัมิได้ขึ้นรปูหรือทองค า
ก่ึงส าเรจ็รปู โดยมูลค่าการส่งออกเพิม่ขึน้ร้อยละ 5.00 เป็นผลสบืเนื่องมาจาก
มลูค่าการส่งออกทองคาํในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 4 ของปีนี้ที่มมีูลค่าเตบิโตสูงถึง  
5.75 และ 1.29 เท่าตามลําดบัเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า แม้ว่า
มลูค่าส่งออกในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 3 ของปี จะมมีูลค่าลดลงถึงร้อยละ 87.87 
และ 49.35 ตามลําดบักต็าม ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกทองคําในปี 2553 ยงัคง
ปรบัตวัอยู่ในแดนบวก ส่วนการส่งออกสินค้ารายการสําคญัอื่น ๆ ซึ่ง ได้แก่ 
เครื่องประดบัแท้ เพชร พลอยส ีเครื่องประดบัเทียม และอญัมณีสงัเคราะห์ มี
รายละเอยีดดงันี้ 

 เครื่องประดบัแท้ เป็นสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอนัดบั 2 
รองลงมาจากทองคําที่ยงัไม่ได้ขึน้รูปหรอืทองคํากึ่งสําเรจ็รูปด้วยสดัส่วนร้อยละ 
26.86 ของมูลค่าการส่งออกอญัมณีและเครื่องประดบัโดยรวมและมอีตัราการ
ขยายตวัรอ้ยละ 16.00 (รอ้ยละ 25.29 ในหน่วยเงนิเหรยีญสหรฐั ฯ) ซึ่งหากแยก
พจิารณาในสนิคา้รายการสาํคญัพบวา่ 

o เครือ่งประดบัทอง ปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 8.13 เมื่อเทยีบกบัปี
ก่อนหน้า อย่างไรกต็าม แม้ว่ามูลค่าการส่งออกไปยงัตลาดหลกัอย่าง
สหรฐัอเมรกิาและฮ่องกงจะเตบิโตถงึรอ้ยละ 31.33 และ 16.63 ตามลาํดบั 
รวมถงึตลาดใหม่ทีม่ศีกัยภาพสงูอยา่งอนิเดยีทีม่อีตัราการเตบิโตถึง 1.65 
เท่า แต่มลูค่าการส่งออกในบางตลาด อาท ิสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์สหราช
อาณาจกัร และสวติเซอร์แลนด์ ปรบัตวัลดลงร้อยละ 17.38 13.96 และ 
18.27 ตามลาํดบั ทาํใหม้ลูค่าการส่งออกเครื่องประดบัทองในภาพรวมยงั
ขยายตวัไม่สงูนกั 

o เครือ่งประดับเงิน ถือเป็นสินค้าส่งออกที่เติบโตได้อย่าง
ต่อเนื่องถึงร้อยละ 26.30 โดยมูลค่าการส่งออกไปยงัตลาดหลกัไม่ว่าจะ
เป็นสหรฐัอเมรกิา เดนมารก์ เยอรมนี และออสเตรเลยี ยงัคงขยายตวัไดด้ี
ต่อเนื่องถงึรอ้ยละ 22.69 77.17 10.22 และ 7.38 ตามลาํดบั ยกเวน้เพยีง
การส่งออกไปยงัสหราชอาณาจกัรทีเ่ป็นตลาดสาํคญั 1 ใน 5 อนัดบัแรกที่
มลูค่าการส่งออกลดลงรอ้ยละ 4.01 
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o เครือ่งประดบัแพลทนิัม เตบิโตสูงขึน้ถึงร้อยละ 49.58 ถือเป็น
เครื่องประดบัแท้ที่มอีตัราการเตบิโตสูงสุด แม้ว่าปจัจุบนัจะมมีูลค่าการ
ส่งออกไม่สูงนักก็ตาม โดยเป็นผลมาจากการส่งออกไปยงัตลาดหลกั
อยา่งญี่ปุน่ สหรฐัอเมรกิา และฮ่องกงทีม่ลูค่าการส่งออกยงัเตบิโตไดอ้ยา่ง
ต่อเนื่องกวา่รอ้ยละ 65.49 143.63 และ 42.92 ตามลาํดบั 
 เพชร เป็นสนิคา้ส่งออกทีส่าํคญัเป็นอนัดบัที่ 3 ในสดัส่วนร้อยละ 9.47 

และมอีตัราการเตบิโตสูงถึงร้อยละ 24.73 โดยมเีพชรที่เจยีระไนแล้วเป็นสนิค้า
ส่งออกหลกัในหมวดนี้ด้วยอตัราการขยายตวัถึงร้อยละ 19.60 เมื่อเทยีบกบัปีที่
ผ่านมา โดยตลาดหลกัยงัคงเป็นฮ่องกง เบลเยยีม อิสราเอล อนิเดยี และสหรฐั
อาหรบัเอมเิรตสต์ามลาํดบั 

 พลอยสี มมีลูค่าการส่งออกคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.09 ของมูลค่าการ
ส่งออกอญัมณีและเครื่องประดบัโดยรวมของไทยมอีตัราการเตบิโตร้อยละ 10.60 
ทัง้นี้ หากแยกพจิารณาเป็นรายผลติภณัฑ ์พบวา่ 

o พลอยเนื้อแขง็ทีเ่จียระไนแล้ว (ทบัทิม แซปไฟร์ และมรกต)
ขยายตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 18.91 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า โดยมูลค่าการ
ส่งออกไปยงัตลาดสําคัญอย่างฮ่องกง สหรัฐอเมริกา อินเดีย และ
สวติเซอรแ์ลนด์เตบิโตได้ค่อนขา้งดต่ีอเนื่อง แม้ว่าจะส่งออกไปยงัตลาด
ญี่ปุน่ไดล้ดลงกต็าม ทัง้นี้เป็นทีน่่าสงัเกตวา่พลอยเนื้อแขง็ที่เจยีระไนแล้ว
กลบัมามบีทบาทในการส่งออกมากขึน้หลงัจากทีเ่คยลดความสาํคญัลงไป
ในปี 2552 

o พลอยเนื้ออ่อนทีเ่จยีระไนแล้ว ปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 3.05 อนั
เนื่องมาจากการส่งออกไปยงัตลาดหลกัอยา่งฮ่องกงและสหรฐัอเมรกิาเริม่
ขยายตวัเพิม่ขึน้ ขณะทีม่ลูค่าการส่งออกไปยงัอนิเดยีและสวติเซอร์แลนด์
ยงัคงลดลงต่อเนื่อง (สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบั
แห่งชาต,ิ 2554) 

3.1.6.1.4 สถานการณ์การน าเข้าในปัจจบุนั 
ในปี 2553 ไทยนําเขา้สนิคา้อญัมณีและเครื่องประดบัในตลาดโลกจาก

สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และญี่ปุ่นมากที่สุดตามลําดับ ในขณะที่ตลาด
อาเซียนไทยนําเข้าจากมาเลเซียมากที่สุด มูลค่าการนําเข้าสนิค้าอญัมณีและ
เครื่องประดบัในปี 2553 เพิม่ขึน้ถึงร้อยละ 63.73 โดยสนิค้าที่มกีารนําเขา้สูงสุด
เป็นทองค าท่ียงัมิได้ขึ้นรปูหรือทองค าก่ึงส าเรจ็รปูด้วยอตัราการเตบิโตสูงถึง
รอ้ยละ 96.12 เนื่องจากมกีารนําเขา้ทองคําเพิม่ขึน้ในช่วงที่ราคาทองคําปรบัตวั
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ลดลง เพื่อทํากําไรจากส่วนต่างของราคาเมื่อทองคําปรบัตวัสูงขึน้ ทําให้ในช่วง
ไตรมาสที่ 1 และ 3 ของปี 2553 มมีูลค่าการนําเขา้ทองคําขยายตวัสูงขึน้กว่า 
8.53 และ 1.73 เท่า ตามลาํดบั 

สนิค้านําเขา้ในลําดบัถดัมาคอื เพชร มมีูลค่านําเขา้ลดร้อยละ 6.89 
โดยส่วนใหญ่เป็นการนําเข้าเพชรที่เจยีระไนแล้วซึ่งปรบัตวัลดลงร้อยละ 6.16 
ส่วนสนิคา้นําเขา้รายการสาํคญัอื่น ๆ ไดแ้ก่ เงิน เครื่องประดบัแท้และพลอยสี
ซึง่มมีลูคา้การนําขา้เตบิโตรอ้ยละ 35.14 0.42 และ 8.79 ตามลาํดบั ทัง้นี้สนิคา้ใน
การนําเขา้ส่วนใหญ่กวา่รอ้ยละ 93 ยงัคงเป็นสนิคา้ประเภทวตัถุดบิ (สถาบนัวจิยั
และพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาต,ิ 2554) 
3.1.6.1.5 จ านวนวิสาหกิจ แรงงาน และประเภทของผลิตภณัฑ์ 

จาํนวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัไทย 
ส่วนใหญ่กระจายตวัอยูใ่นกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ภาคกลาง 
ภาคใต้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตกตามลําดบั 
ขนาดวสิาหกจิส่วนใหญ่เป็นวสิาหกจิขนาดยอ่มคดิเป็นรอ้ยละ 34.39 รองลงมาคอื
วสิาหกจิขนาดกลางคดิเป็นร้อยละ 16.57 และวสิาหกจิขนาดใหญ่คดิเป็นร้อยละ 
2.41 และไม่ระบุขนาดคิดเป็นร้อยละ 46.63 ประเภทผลิตภัณฑ์ของ
อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัไทยที่มมีากที่สุด ได้แก่ เครื่องประดบัแท ้
โดยมเีครื่องประดบัทองรูปพรรณจํานวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.42 และ
ครวัเรอืนทีป่ระกอบอาชพีอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัมกีารกระจายตวั
อยู่ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ภาคตะวนัออก ประเภท
ผลติภณัฑท์ีพ่บมากทีสุ่ด ได้แก่ เพชร-พลอย คดิเป็นร้อยละ 55.75 แรงงานของ
กลุ่มอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัไทยจากสถานประกอบการและ
ครวัเรอืนมจีาํนวนทัง้สิน้ 865,656 คน (สุกลัยา ธรรมรกัษา, วไิลพร เสน่หา, และ 
สุดารตัน์ อภริาชกมล,2553, น. 68-80) 

 
3.1.6.2 การวิเคราะหห่์วงโซ่คณุค่า (Value Chain Analysis) 

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) คอืห่วงโซ่ทีแ่สดงการเชื่อมโยงขัน้ตอนในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ เริม่ตัง้แต่การวจิยัและออกแบบ การผลิต และการจดั
จําหน่ายจนถึงมือผู้บริโภคในที่สุด ซึ่งจะประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมต้นน้ํา กลางน้ํา 
ปลายน้ํา รวมทัง้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง /สนับสนุน รวมทัง้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /
สนับสนุนต่าง ๆ ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัไทยสามารถ
จาํแนกไดต้ามแผนภาพที่ 31 สําหรบัประเทศหุ้นส่วนทางกลกยุทธ์ที่สําคญัในแต่ละช่วง
ของห่วงโซ่คุณค่าจะแสดงตามแผนภาพที ่32 
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ทีม่า: จากการวเิคราะห์ของทีป่รกึษา 

 
แผนภาพท่ี 31 ห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัไทย 
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ทีม่า: สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครือ่งประดบัแห่งชาติ, 2553 และ 2554; และจากการวเิคราะห์ของทีป่รกึษา 
 

แผนภาพท่ี 32 หุน้ส่วนกลยทุธท์ีส่าํคญั (ระดบัประเทศ) ในแต่ละช่วงของห่วงโซ่คุณค่า 
 
จากห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัข้างต้นสามารถ

อธบิายไดด้งันี้ 
3.1.6.2.1 อตุสาหกรรมต้นน ้า 

คอื อุตสาหกรรมขัน้ตน้ของอญัมณีและเครื่องประดบั โดยเริม่ต้นจาก
การวจิยัและพฒันาออกแบบ เพื่อเพิม่มูลค่าและสร้างความแตกต่างให้กบัสนิค้า 
โดยประเทศที่มีความโดดเด่นในด้านการวิจ ัย พัฒนา และออกแบบ คือ 
สหรฐัอเมริกา เนื่องจากมศีูนยว์จิยัและพฒันาที่ได้รบัการยอมรบัและมีชื่อเสยีง 
ฝร ัง่เศส มชีื่อเสยีงดา้นการพฒันาและออกแบบสนิค้าแฟชัน่ รวมทัง้อญัมณีและ
เครื่องประดบัต่าง ๆ และอิตาลีมกีารพฒันาเครื่องจกัรที่ใช้ในการผลิตอญัมณี
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และเครื่องประดับอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้บุคลากรในด้านนี้มีความพร้อมและ
ความสามารถ นอกจากนัน้อุตสาหกรรมต้นน้ํายงัหมายถึงการทําเหมอืงอญัมณี
ต่าง ๆ เช่น เพชร พลอย ทองคํา เพื่อให้ได้มาซึ่งวตัถุดบิในการผลติอญัมณีและ
เครื่องประดบัต่อไป อุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมต้นน้ําของอญัมณี
และเครื่องประดบั ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมเหมอืงแร่ ซึง่ในปจัจุบนัประเทศไทยประสบ
ปญัหากบัภาวะขาดแคลนวตัถุดบิต่าง ๆ เหล่านี้ รวมทัง้พลอย ซึง่ในอดตีประเทศ
ไทยเคยเป็นแหล่งพลอยทีส่าํคญัของโลก แต่เนื่องจากไดม้กีารขดุนํามาใช้จํานวน
มาก ทําให้จํานวนวตัถุดิบพลอยเริ่มลดลงจงึทําให้ต้องมีการหาแหล่งวตัถุดิบ 
ใหม่ ๆ มาทดแทนอยู่เสมอ โดยประเทศหุ้นส่วนทางกลกยุทธ์ที่สําคญัในการทํา
เหมืองอญัมณีและเป็นแหล่งวตัถุดิบที่สําคัญ คือ พม่ามีแหล่งพลอยที่สําคัญ 
อินโดนีเซีย มวีตัถุดบิทีห่ลากหลาย เช่น พลอยส ีไขมุ่ก และโลหะมคี่า ประเทศ
ในทวีปแอฟริกา เช่น มาดากสัการ์ คองโก และแทนซาเนียมีเหมอืงอญัมณีที่
สําคญั เช่น พลอยหรอืทองคําและเพชรในแอฟรกิาใต้ ออสเตรเลีย เป็นแหล่ง
วตัถุดบิทองคํา เพชร และไข่มุก รสัเซีย เป็นแหล่งวตัถุดบิแพลทนิัมและเพชร 
จีนเป็นแหล่งวตัถุดบิแร่เงนิและมุกน้ําจดืทีส่าํคญั 
3.1.6.2.2 อตุสาหกรรมกลางน ้า 

คอื อุตสาหกรรมในการปรบัปรุงคุณภาพและเจยีระไนอญัมณีทีไ่ดจ้าก
อุตสาหกรรมต้นน้ํา เพื่อให้ได้อัญมณีที่นําไปประกอบเป็นตัวเรือนต่อไป 
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง คือ อุตสาหกรรมเจียระไนและอุตสาหกรรมการเผา
พลอยหุงพลอยและการขดัเงา ประเทศหุ้นส่วนทางกลกยุทธ์ที่สําคญัของไทยใน
อุตสาหกรรมกลางน้ําคอื อินโดนีเซีย มีชื่อเสยีงในด้านทองคําและเงนิ ลาว มี
ศกัยภาพการแขง่ขนัในการเจยีระไนเพชร เพราะบรษิทัที่มชีื่อเสยีงในยุโรป เช่น 
เบลเยียม มาลงทุนเปิดโรงงานและสอนแรงงานลาวในการเจียระไนเพชร 
สหรฐัอเมริกา เบลเยียม และอินเดีย มชีื่อเสยีงในด้านการเจยีระไนเพชร และ
จีน ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูเ้จยีระไนเพชรใหก้บักลุ่มบรษิทั De Beers ซึ่งเป็น
บรษิทัทีส่าํคญัในการควบคุมอุปสงคแ์ละอุปทานเพชรในตลาด 
3.1.6.2.3 อตุสาหกรรมปลายน ้า 

คือ อุตสาหกรรมการผลิตและประกอบตัว เ รือนอัญมณีแล ะ
เครื่องประดบั รวมทัง้การตลาดและการจดัจาํหน่ายอญัมณีและเครื่องประดบั โดย
ประเทศหุ้นส่วนทางกลกยุทธ์ที่สําคญัในอุตสาหกรรมการผลิตตัวเรือนและ
เครื่องประดบัคอื อินโดนีเซียและมาเลเซีย เป็นแหล่งผลติเครื่องประดบัทองคํา
และเครื่องประดบัเงิน เวียดนาม เป็นฐานการผลติเครื่องประดบัที่สําคญั เช่น 
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เครื่องประดบัทองคาํและเงนิจากการลงทุนของบรษิทัต่างชาต ิสวิสเซอรแ์ลนด ์
มคีวามสามารถในการผลติเครื่องประดบัเพชรและนาฬกิา จีน มคีวามสามารถใน
การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับที่หลากหลาย เช่น หยก เพชร อัญมณี
สงัเคราะห ์อินเดีย ผลติเครื่องประดบัทองคําและเพชร ฮ่องกง มคีวามสามารถ
ในการผลิตเครื่องประดับทองคํา ออสเตรเลีย มีชื่อเสียงในการออกแบบ
เครื่องประดับที่หลากหลาย เช่น ไข่มุก และ ญ่ีปุ่ น มีชื่อเสียงในการผลิต
เครื่องประดบัมุกและอญัมณีสงัเคราะห์ สําหรบัประเทศหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ที่
สําคญัในด้านการตลาดและการจดัจําหน่าย คอื สิงคโปรแ์ละอินโดนีเซีย เป็น
ตลาดทีส่าํคญัสาํหรบัเครื่องประดบัทองและเครื่องประดบัเงนิ สหรฐัอเมริกา เป็น
ตลาดที่สําคญัสําหรบัเครื่องประดบัแท้และเครื่องประดบัเงิน จีน เป็นตลาดที่
สาํคญัของเครื่องประดบัทอง เครื่องประดบัเงนิ และเครื่องประดบัเทยีม อินเดีย
เป็นตลาดส่งออกอญัมณีและเครื่องประดบั เช่น เครื่องประดบัทอง เพชรที่
เจยีระไนแล้ว และพลอยเนื้อแขง็ที่เจียระไนแล้วที่สําคญัของไทย ฮ่องกง เป็น
ตลาดที่สําคญัสําหรบัเครื่องประดบัทองและหยก สวิสเซอรแ์ลนด์ เป็นตลาด
ส่งออกที่สําคญัของไทยสําหรบัเครื่องประดบัที่ทําด้วยทองและเพชร ประเทศ
สหภาพยโุรปอ่ืน ๆ เช่น เดนมารก์และเยอรมนีเป็นตลาดส่งออกที่สําคญัสําหรบั
เครื่องประดบัเงนิ เบลเยยีมเป็นตลาดส่งออกทีส่าํคญัสาํหรบัเพชรที่เจยีระไนแล้ว 
และญ่ีปุ่ น เป็นตลาดส่งออกที่สําคญัของเครื่องประดบัทองและเครื่องประดบั
แพลทนิมั อุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการผลติและประกอบตวัเรอืนอญัมณีและ
เครื่องประดับ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตตัวเรือนอัญมณีและเครื่องประดับ 
อุตสาหกรรมการผลติและสกดัโลหะมคี่า และอุตสาหกรรมการผลติแม่พมิพ์และ
เครื่องจกัร ในส่วนของอุตสาหกรรมสนับสนุนสําหรบัอุตสาหกรรมปลายน้ําที่
สามารถช่วยเพิม่มูลค่าและโอกาสทางการค้าในการขยายตลาดและกลุ่มลูกค้า 
อาทิ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่ อง นุ่งห่ม 
อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์และผลิตภณัฑ์
พลาสติก อุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ยาง อุตสาหกรรม
เซรามกิ และอุตสาหกรรมชิน้ส่วนและอะไหล่ยานยนต์ เป็นต้น เนื่องจากอญัมณี
และเครื่องประดบัสามารถนําไปเพิม่มูลค่าและสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัผลติภณัฑ์
ต่าง ๆ เหล่านี้ รวมทัง้ยงัสามารถกระตุ้นให้ผู้บรโิภคซื้อสนิค้าและใช้บรกิารมาก
ขึ้น รวมทัง้ยงัสามารถช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอัญมณีและ
เครื่องประดบัโดยตรง เช่น การผลติและสกดัโละหะมคี่า เพื่อนํากลบัมาใช้ใหม่ 
การวเิคราะห์และสกดัโลหะมคี่า การชุบตวัเรอืนและชิ้นส่วนเครื่องประดบั การ
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ผลติชิ้นส่วนเครื่องประดบั การผลติตวัเรอืนเครื่องประดบักึ่งสําเรจ็รูป การผลติ
แม่พิมพ์ต้นแบบจากโลหะ เป็นต้น ดังนัน้หากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและ
สนับสนุนดังกล่ าว เหล่ านี้ มีการพัฒนาแล ะเติบโตมากขึ้น ก็จ ะมีผลให ้
อุตสากรรมอญัมณีและเครื่องประดบัมีการพัฒนาและเติบโตมากขึ้นตามไป
เช่นเดยีวกนั ซึง่ไม่เพยีงแต่อุตสาหกรรมปลายน้ําเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงการพฒันา
และเตบิโตอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งและสนบัสนุนในอตสาหกรรมต้นน้ําและกลาง
น้ําดว้ย 

สาํหรบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง/สนับสนุนต่าง ๆ ที่ปรกึษาจะขออธบิาย
ในส่วนของหุน้ส่วนทางกลยทุธ ์(Strategic Partners) ในลาํดบัต่อไป 

 
3.1.6.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เครื่องประดบัของไทย  (Diamond Model) 
Diamond Model คือ กรอบแนวคิดหรือตัวแบบสําหรับการวิเคราะห์

ความสามารถในการแขง่ขนัของเครอืข่ายวสิาหกจิหรอืคลสัเตอร์อุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ด้านต่าง ๆ ที่สําคญัคอื 1) สภาวะปจัจยัการผลติ 2) สภาวะอุปสงค ์ 
3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน 4) กลยุทธ์โครงสร้างและการแข่งขนั  
5) นโยบายจากภาครฐัสําหรบัผลการวเิคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัของกลุ่ม
อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัโดยใช ้Diamond Model มดีงันี้ 

3.1.6.3.1 สภาวะปัจจยัการผลิต 
 ประเทศไทยขาดแคลนวตัถุดิบในการผลติอญัมณีและเครื่องประดบั 

ถงึแมใ้นปจัจุบนัประเทศไทยยงัมแีหล่งวตัถุดบิ เช่น พลอย ซึ่งในจงัหวดัจนัทบุรี
และจงัหวดัตราดอยูบ่า้ง แต่กไ็ม่เพยีงพอต่อความตอ้งการในตลาด ดงันัน้จงึตอ้งมี
การนําเขา้จากต่างประเทศ 

 ประเทศไทยมเีทคโนโลยกีารเผาหรอืหุงพลอยที่ดกีว่าประเทศอื่น ๆ 
หรอือาจจะถอืวา่ดทีีสุ่ดในโลก แต่ยงัขาดแคลนเทคโนโลยขี ัน้สูงในการเจยีระไน 
เช่น เครื่องเจยีระไนด้วยเลเซอร์ ซึ่งประเทศไทยยงัไม่สามารถผลติเครื่องจักร
เหล่านี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการนําเข้าจากต่างประเทศ โดย
เทคโนโลยใีนการผลิตที่เกี่ยวขอ้งนี้เป็นปจัจยัสําคญัในการช่วยพฒันาคุณภาพ
ของสนิคา้และช่วยลดตน้ทุนการผลติของประเทศไทย 

 แรงงานไทยมทีกัษะ ฝีมอื และความเชีย่วชาญในการเผาหรอืหุงพลอย 
และเจยีระไนพลอยทีเ่ป็นทีย่อมรบัในตลาดโลก 

 ในการพฒันาด้านแรงงาน ประเทศไทยมีการพัฒนาแรงงานอย่าง
ต่อเนื่อง แต่จาํนวนแรงงานยงัมไีม่เพยีงพอ ทําให้ผู้ประกอบการต้องหาแรงงาน
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จากแหล่งอื่น ๆ มาฝึกทกัษะในด้านการเจยีระไนอญัมณีและผลติเครื่องประดบั 
เช่น ผู้ประกอบการในจงัหวดัจนัทบุรตี้องหาแรงงานจากในเรือนจํา เพื่อนํามา
พฒันาและฝึกฝนให้มีความชํานาญ นอกจากนัน้ประเทศไทยยงัขาดแคลน
ช่างฝีมอืระดบัสงู เช่น นกัออกแบบอญัมณีและเครื่องประดบัซึง่ยงัมจีาํนวนที่น้อย
มาก เมื่อเทยีบกบัหุน้ส่วนทางกลยุทธ์ที่สําคญั เช่น สหรฐัอเมรกิา สหภาพยุโรป 
ญี่ปุน่ หรอืแมก้ระทัง่อนิเดยี 
3.1.6.3.2 สภาวะอปุสงค ์

 ความตอ้งการสนิคา้อญัมณีและเครื่องประดบัของไทยขึน้อยู่กบัสภาวะ
อุปสงคข์องต่างประเทศเป็นหลกั ซึง่จะเหน็ไดจ้ากมลูค่าการส่งออกสนิค้าอญัมณี
และเครื่องประดับของไทยมีความผนัผวนมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และ
สนิคา้อญัมณีและเครื่องประดบัของไทยมสีดัส่วนในการส่งออกมากถึงร้อยละ 80 
และบรโิภคภายในประเทศเพยีงประมาณรอ้ยละ 20  

 ความไม่แน่นอนและการแขง่ขนัทีรุ่นแรงขึน้ในตลาดต่างประเทศขึน้อยู่
กบัสภาพเศรษฐกจิ เช่น ปญัหาเศรษฐกจิตกตํ่าในสหรฐัอเมรกิาและสหภาพยุโรป 
ทาํใหป้รมิาณการส่งออกไปยงัประเทศเหล่านี้ลดลง เนื่องจากผู้บรโิภคมกีารซื้อ
สนิคา้อญัมณีและเครื่องประดบัน้อยลง เพราะจดัเป็นสนิคา้ฟุม่เฟือย 

 ความต้องการของผู้บรโิภคที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมยั โดยเฉพาะใน
ดา้นดไีซน์และการออกแบบ เช่น ในปจัจุบนัดไีซน์และการออกแบบสไตล์อนิเดยี 
เริ่มมีความนิยมมากขึ้น ซึ่งความต้องการของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาและขึน้อยูก่บัรสนิยมของผูบ้รโิภคแต่ละคนดว้ย 
3.1.6.3.3 อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองและสนับสนุน 

 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนต่าง ๆ อาท ิอุตสาหกรรมการ
ผลิตตัวเรือนและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมการผลิตและสกัดโลหะมีค่า 
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ และอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลยังขาด
ประสทิธภิาพและไม่สามารถควบคุมคุณภาพการผลติและตวัสนิคา้ได ้ยกตวัอย่าง
เช่น อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลทีย่งัขาดความสามารถในการผลติเครื่องเจยีระไน
ด้วยเลเซอร์ที่มปีระสทิธภิาพ ดงันัน้หากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้งและสนับสนุน
เหล่านี้มีการพฒันาและเติบโตขึ้น อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัก็จะ
ไดร้บัอานิสงคใ์นการพฒันาและเตบิโตตามไปดว้ย 

 อยา่งไรกต็าม อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทย
ถือว่ามอุีตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนที่ครบวงจรตัง้แต่อุตสาหกรรม 
ตน้น้ํา อุตสาหกรรมกลางน้ํา และอุตสาหกรรมปลายน้ํา 

  



รายงานการศึกษาขัน้สดุท้าย (Final Report) 
โครงการศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ
ไทย (High Impact Sectors) 

   3 - 373 

3.1.6.3.4 กลยทุธโ์ครงสร้างและการแข่งขนั 
 กลุ่มอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของไทยมีการแข่งขนัสูง

โดยเฉพาะผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจากสนิค้าไม่มี
ความแตกต่างเนื่องจากเป็นการรบัจ้างผลติเป็นส่วนใหญ่และขาดการสร้างตรา
สนิคา้ (Brand) เป็นของตนเอง 

 เนื่องจากจํานวนผู้ประกอบการมีจํานวนมาก ส่วนใหญ่เป็นวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม อีกทัง้ส่วนใหญ่เป็นการรบัจ้างผลติทําให้สนิค้าไม่มี
ความแตกต่างกนัมากนกั ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการต้องใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาใน
การดงึดดูผูบ้รโิภค โดยเป็นการทาํใหเ้กดิการแขง่ขนัทางดา้นราคาทีม่ากขึน้ 

 ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัตัง้แต่วสิาหกจิ
ขนาดเลก็ กลาง ไปจนถึงใหญ่ยงัขาดความร่วมมอืกนั รวมทัง้ความร่วมมอืกบั
อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเนื่องและสนบัสนุนยงัไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร 
3.1.6.3.5 นโยบายจากภาครฐั 

 ในกลุ่มอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัมกีารยกเวน้ภาษีนําเขา้
และส่งออกจากข้อตกลงทางการค้าเสรีต่าง ๆ แต่ยงัคงมีภาษีทางอ้อมอื่น ๆ 
แตกต่างกนัไปตามแต่ละประเทศ เช่น ภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีสนิค้าฟุ่มเฟือย
ล่าสุดรฐับาลได้ออกมาตรการทางภาษีสําหรบัวตัถุดิบพลอยก้อนซึ่งให้สิทธิ
ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายย่อยที่เ ป็นบุคคลธรรมดาให้ได้ร ับยกเว้น
ภาษมีลูค่าเพิม่จากการนําเขา้มาเพื่อขายหรอืการขายวตัถุดบิพลอยก้อนและเสยี
ภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่่ายไวต้ามอตัราที่กําหนด โดยตัง้แต่วนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2553 
จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 ผูนํ้าเขา้หรอืผูข้ายพลอยก้อนที่เป็นบุคคลธรรมดา
ไดร้บัยกเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่จากการนําเขา้มาเพื่อขายหรอืการขายพลอยก้อนแต่
ไม่รวมถงึอญัมณีเลยีนแบบเพชรไข่มุกและสิง่ทําเทยีมเพชรหรอืไข่มุกหรอืที่ทํา
ขึน้ใหม่ โดยผู้นําเขา้ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อจดัทําแบบแสดงรายการ
นําเขา้-ส่งออกอญัมณีทีย่งัมไิดเ้จยีระไนพรอ้มแสดงเอกสารประกอบต่าง ๆ ได้แก่
หนงัสอืเดนิทางบญัชรีาคาสนิคา้ (Invoice) (ถ้าม)ี หรอืหลกัฐานอื่นทีแ่สดงน้ําหนกั
หรอืราคาของพลอยกอ้นทีนํ่าตดิตวัเขา้มาเมื่อพลอยกอ้นนําเขา้ถูกนําออกขายผู้มี
เงนิไดจ้ากการขายพลอยดงักล่าวจะตอ้งเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาในลกัษณะ
ของภาษหีกัณทีจ่่ายในอตัรารอ้ยละ 1 โดยผูซ้ือ้เป็นผูห้กัภาษไีว ้กล่าวคอื ผู้นําเขา้
หรอืผูข้ายพลอยกอ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาไดร้บัยกเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่ในอตัราร้อย
ละ 7 แต่จะตอ้งเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาเป็นภาษหีกั ณ ทีจ่่ายรอ้ยละ 1 แทน
และไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องนําเงนิได้พงึประเมนิจากการขายพลอยก้อนดงักล่าวมา
รวมคาํนวณเพื่อเสยีภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาอกี ซึ่งถือว่าเป็นการอํานวยความ
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สะดวกให้แก่ผู้นําเขา้หรอืผู้ขายอญัมณีในการเสยีภาษีอกีทางหนึ่งด้วย ทัง้นี้ผู้มี
เงินได้ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้สิทธิยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิม่ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รษัฎากรวา่ดว้ยการยกเวน้ภาษมีลูค่าเพิม่ (ฉบบัที่ 311) พ.ศ. 2540 และต้องเกบ็
หนงัสอืรบัรองการหกัภาษ ีณ ทีจ่่ายและใบเสรจ็รบัเงนิเพื่อเป็นหลกัฐานการเสยี
ภาษีและนําส่งไวแ้ล้วแสดงต่อเจ้าพนักงานประเมนิ ส่วนพลอยก้อนที่เหลอืจาก
การนําเข้ามาเพื่อขายและจะนํากลบัออกนอกประเทศนัน้บุคคลผู้ส่งของออก
จะตอ้งแจง้ต่อเจา้หน้าทีศุ่ลกากรพรอ้มยืน่เอกสารประกอบ ไดแ้ก่ หนงัสอืเดนิทาง 
แบบแสดงรายการนําเขา้-ส่งออกอญัมณีทีย่งัมไิดเ้จยีระไน ฉบบัที่ 1 และฉบบัที ่2 
ซึ่งได้รบัเมื่อนําของเข้าและหนังสือรบัรองการหกัภาษี ณ ที่จ่ายพร้อมใบแนบ
หนงัสอืรบัรองการหกัภาษณีทีจ่่าย/ใบเสรจ็รบัเงนิสาํหรบัการซื้อขายพลอยก้อนที่
นําเขา้มาเพื่อขายนัน้ เมื่อตรวจสอบและบนัทกึขอ้มูลพร้อมลงลายมอืชื่อและวนั
เดอืนปีในแบบแสดงรายการนําเขา้-ส่งออกแล้วผู้ส่งของออกจะได้รบัพลอยก้อน
คนืพรอ้มแบบแสดงรายการนําเขา้-ส่งออกฉบบัที่ 1 และเอกสารประกอบที่ย ื่นไว ้
ส่วนฉบบัที่ 2 จะจดัเกบ็ไว ้ณ สนามบนิศุลกากรหรอืด่านศุลกากรที่ส่งของออก
หากเจา้หน้าทีศุ่ลกากรตรวจสอบพบวา่น้ําหนกัพลอยกอ้นทีต่อ้งการนํากลบัแต่ละ
รายการน้อยกว่าน้ําหนักรวมแต่ละรายการของพลอยก้อนที่นําเขา้ตามข้อมูลที่
ปรากฏในแบบแสดงรายการนําเขา้-ส่งออกหกัดว้ยน้ําหนกัพลอยกอ้นตามหนังสอื
รบัรองการหกัภาษี ณ ที่จ่ายและใบแนบหนังสือรบัรองการหกัภาษี ณ ที่จ่าย/
ใบเสรจ็รบัเงนิผูส้่งของออกนัน้จะตอ้งชําระภาษี (เงนิได้บุคคลธรรมดา) เพิม่เตมิ
ซึ่ ง คํ า น ว ณ จ า ก มู ล ค่ า ข อ ง พ ล อ ย ก้ อ น ที่ ข า ด ไ ป นั ้ น 
(น้ําหนักXราคา) โดยสามารถหกัค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 75 ได้ (มาตรา 
40 (8) แห่ง ประมวลรษัฎากรสําหรบัการค้าอญัมณีตามพระราชกฤษฎีกา ออก
ตามความในประมวลรษัฎากรวา่ดว้ยการกาํหนดค่าใชจ้่ายทีย่อมใหห้กัจากเงนิได้
พงึประเมนิ (ฉบบัที่ 11) พ.ศ. 2502 มาตรา 8 (11)) และค่าลดหย่อนส่วนตวัได้
จาํนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) (ตามมาตรา 47 แห่งประมวลรษัฎากร
นอกจากนี้กรมสรรพากรยงัไดป้รบัปรุงเงื่อนไขการเป็นผูป้ระกอบการจดทะเบยีน
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้กว้างขวางขึ้น  คือ 1) เป็น
สมาชิกสมาคมใดสมาคมหนึ่ง หรอืเป็นสมาชกิหอการค้าไทย หรอืเป็นสมาชิก
หอการค้าแห่งประเทศไทย หรอืเป็นสมาชกิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
2) มีความมัน่คงและน่าเชื่อถือ 3) ได้แจ้งการประกอบกิจการต่ออธิบดี
กรมสรรพากรตามแบบแจง้การประกอบกจิการนําเขา้หรอืขายอญัมณีทองคําขาว 
ทองขาว เงนิ และพาลาเดยีม โดยต้องมขีอ้ความอย่างน้อยตามแบบ ภ.พ. 01.5 
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ซึ่งต้องยื่น ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการตัง้อยู่หรือที่สถาน
ประกอบการที่สํานักงานใหญ่ตัง้อยู่สําหรบัผู้ประกอบการที่มสีถานประกอบการ
หลายแห่ง (สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดบัแห่งชาต,ิ 2552) 

 รัฐบาลไทยสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวสามารถนําอัญมณีออกจาก
ประเทศได้โดยไม่จํากัดมูลค่า แต่ต้องปฏิบตัิตามพิธีการศุลกากร ก่อนเดิน
ทางออกนอกราชอาณาจกัร ณ ทีท่าํการศุลกากร 

 อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัได้รบัการสนับสนุนเป็นอย่างดี
จากภาครฐั แต่ยงัขาดแนวทางทีช่ดัเจนและยงัไม่ครอบคลุมผูป้ระกอบการทัง้หมด 

 อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัมอุีปสรรคจากกฎระเบียบการ
นําเข้าสินค้าจากพม่า คือ การห้ามนําเข้าทับทิมและหยกจากพม่าหรือผ่าน
ประเทศที ่3 

 
3.1.6.4 ผลกระทบของ AEC ต่ออตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั 

การรวมกลุ่มของประเทศสมาชกิอาเซียน 10 ประเทศในการก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) นัน้ก่อให้เกดิผลกระทบแก่ประเทศสมาชกิต่าง ๆ ที่สําคญั 5 
ด้าน คอื การเคลื่อนยา้ยสินค้าเสร ีการเคลื่อนยา้ยบรกิารอย่างเสร ีการเคลื่อนยา้ยการ
ลงทุนอยา่งเสร ีการเคลื่อนยา้ยแรงงานฝีมอือยา่งเสร ีและการเคลื่อนยา้ยเงนิทุนอย่างเสร ี
ที่ปรึกษาได้ทําการวเิคราะห์ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อ
อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทย ดงันี้ 

3.1.6.4.1 ผลกระทบจากการเคล่ือนย้ายสินค้าอย่างเสรี 
ผลจากการเคลื่อนยา้ยสนิค้าอย่างเสรีจะก่อให้เกดิผลกระทบในด้าน

บวก คอื สาํหรบัอุตสาหกรรมตน้น้ําในห่วงโซ่คุณค่า ประเทศไทยสามารถเขา้ถึง
แหล่งวตัถุดบิราคาถูกจากประเทศอาเซยีนได้มากขึ้นหรือผ่านการทําขอ้ตกลง
ระหวา่งอาเซยีนประเทศนอกอาเซยีนต่าง ๆ เช่น อาเซยีน + 3 อาเซยีน + 6 หรอื 
อาเซยีน-สหภาพยโุรป เป็นตน้สาํหรบัอุตสาหกรรมปลายน้ํา คอื มลูค่าการส่งออก
ของประเทศไทยมโีอกาสขยายตวัมากขึน้ในประเทศอาเซียนและประเทศนอก
อาเซียนจากการทําขอ้ตกลงต่าง ๆ เช่น อาเซยีน + 3 อาเซียน + 6 หรือ 
อาเซยีน-สหภาพยโุรป เป็นตน้ 

ในส่วนของผลกระทบในด้านลบ คือ สินค้าราคาถูกจากประเทศ
อาเซยีนอื่น ๆ เช่น ลาวอาจเขา้มาแย่งชงิตลาดได้ รวมทัง้สนิค้าที่ด้อยคุณภาพ
จากประเทศอาเซียน เช่น ประเทศในกลุ่ม CLMV (กมัพูชา ลาว พม่า และ
เวยีดนาม) อาจไหลเขา้มาในประเทศ นอกจากนัน้สนิคา้จากประเทศอื่นที่อยู่นอก
กลุ่มประเทศอาเซยีน โดยเฉพาะจากจนีและอนิเดยีที่มตี้นทุนและราคาที่ถูกกว่า 
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หรือสินค้าคุณภาพสูงจากประเทศอื่น เช่น สหภาพยุโรปและออสเตรเลียที่ทํา
ข้อตกลงทางการค้ากับอาเซียนอาจเข้ามาแย่งชิงตลาดในอาเซียน ซึ่งเป็น
ผลกระทบเชงิลบต่ออุตสาหกรรมปลายน้ําในห่วงโซ่คุณค่า 
3.1.6.4.2 ผลกระทบจากการเคล่ือนย้ายบริการอย่างเสรี 

ผลกระทบจากการเคลื่อนยา้ยบรกิารอยา่งเสรกี่อใหเ้กดิผลกระทบเชงิ
บวกให้กบัผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดับ คือ 
ผู้ประกอบการมีโอกาสในการเขา้ถึงบรกิารต่าง ๆ ที่จําเป็นได้ง่ายและมากขึ้น 
เช่น บรกิารทางดา้นการเงนิ บรกิารทางด้านการตลาด บรกิารการให้คําปรกึษา 
และบรกิารด้านการวจิยัและพฒันาจากประเทศในกลุ่มอาเซยีน เป็นต้น รวมทัง้
จากประเทศนอกกลุ่มอาเซยีน เช่น อาเซยีน +  3 อาเซยีน + 6 หรอื อาเซยีน-
สหภาพยโุรปซึง่เป็นผลกระทบเชงิบวกตลอดห่วงโซ่คุณค่าตัง้แต่อุตสาหกรรมต้น
น้ํา (การวิจ ัยและพัฒนา) อุตสาหกรรมกลางน้ํา (การปรับปรุงคุณภาพและ
เจยีระไนอญัมณี) และอุตสาหกรรมปลายน้ํา (การขยายตลาด) 
3.1.6.4.3 ผลกระทบจากการเคล่ือนย้ายการลงทุนอย่างเสรี 

ผลกระทบจากการเคลื่อนยา้ยการลงทุนอย่างเสรกี่อให้เกดิผลกระทบ
ในเชงิบวกให้กบัผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั
ตัง้แต่อุตสาหกรรมตน้น้ํา (เช่น การลงทุนทาํเหมอืงอญัมณี) อุตสาหกรรมกลางน้ํา 
(การปรบัปรุงคุณภาพและเจียระไนอญัมณี) และอุตสาหกรรมปลายน้ํา (การ
แสวงหาช่องทางการจดัจําหน่ายผ่านการลงทุนกับผู้ประกอบการในประเทศ 
นัน้ ๆ) เช่นเดยีวกนั กล่าวคอื ผู้ประกอบการไทยมโีอกาสในการเขา้ไปลงทุนใน
ประเทศกลุ่มอาเซยีนมากขึน้ รวมทัง้อาเซยีน + 3 อาเซยีน + 6 เช่น ประเทศใน
กลุ่ม CLMV (กมัพูชา ลาว พม่า และเวยีดนาม) และ/หรอืใช้ประโยชน์นโยบาย
สนบัสนุนการลงทุนของประเทศนัน้ ๆ ในอกีด้านหนึ่ง การยา้ยฐานการผลติของ
ผูป้ระกอบการในประเทศอาเซยีนอื่น ๆ มายงัไทยเนื่องจากทกัษะและฝีมอืของ
แรงงานไทยทีเ่ป็นทีย่อมรบั ประกอบกบัค่าจา้งแรงงานทีถู่กกวา่บางประเทศ เช่น 
สงิคโปรจ์ะทาํใหเ้กดิการจา้งงานในประเทศไทยทีม่ากขึน้ 
3.1.6.4.4 ผลกระทบจากการเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี 

ในปจัจุบันการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีผลต่อวชิาชพีเพียง 7 สาขาเท่านัน้ คือ แพทย ์
ทนัตแพทย ์พยาบาล สถาปนิก วศิวกร นกับญัช ีและนกัสาํรวจ แต่ในอนาคตเมื่อ
มกีารเปิดการเคลื่อนยา้ยแรงงานฝีมอือย่างเตม็รูปแบบหรอืขยายไปยงัวชิาชีพ 
อื่น ๆ จะก่อให้เกดิผลกระทบทัง้ในด้านบวกและด้านลบต่ออุตสาหกรรมอญัมณี
และเครื่องประดบัไทย คอื ในด้านบวก แรงงานที่มตี้นทุนตํ่ากว่าจากประเทศ
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เพื่อนบา้น เช่น พม่า ลาว เวยีดนาม และกมัพชูา ซึง่จะช่วยลดต้นทุนในการผลติ
ให้กบัผู้ประกอบการไทย อกีทัง้แรงงานต่างชาตเิหล่านี้ยงัมคีวามสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศมากกวา่แรงงานไทยดว้ย ซึง่เป็นผลกระทบตัง้แต่อุตสาหกรรม
ตน้น้ํา อุตสาหกรรมกลางน้ํา และอุตสาหกรรมปลายน้ํา 

ในดา้นลบ อาจก่อใหเ้กดิความเสีย่งของแรงงานฝีมอืและบุคลากรไทย 
เช่น แรงงานในการทําเหมือง ช่างเจียระไนอญัมณี นักออกแบบอญัมณีและ
เครื่องประดบั เป็นต้น ในการยา้ยไปทํางานในประเทศอื่นที่ให้ค่าตอบแทนที่สูง
กว่าซึ่งเป็นผลกระทบตัง้แต่อุตสาหกรรมต้นน้ํา อุตสาหกรรมกลางน้ํา และ
อุตสาหกรรมปลายน้ําเช่นเดยีวกนั 

สําหรบัค่าแรงข ัน้ตํ่ารายวนัและรายเดือนของกลุ่มประเทศอาเซียน
แสดงเปรยีบเทยีบในตารางที ่80 ซึง่จะเหน็ไดว้า่ค่าแรงข ัน้ตํ่าของประเทศไทยนัน้
สูงกว่ากมัพูชา เวยีดนาม และอินโดนีเซีย แต่ตํ่ากว่าฟิลปิปินส์ มาเลเซีย และ
สงิคโปร ์

 
ตารางท่ี 80 ค่าแรงข ัน้ตํ่ารายวนัและรายเดอืนในกลุ่มประเทศอาเซยีน 
 

ประเทศ 
ค่าแรงขัน้ต า่ต่อวนั 
(เหรียญสหรฐั ฯ) 

ค่าแรงขัน้ต า่ต่อเดือน 
(เหรียญสหรฐั ฯ) 

กมัพชูา 2.03 ไม่เกนิ 61.00 
เวยีดนาม 1.75-2.47 52.59 - 74.10 
อนิโดนีเซยี 2.85-5.25 85.35 - 157.41 
ไทย 5.02-6.85 150.71 - 205.60 
ฟิลปิปินส ์(เขตนครหลวง: NCR) 9.13-10.00 273.91 - 299.97 
ฟิลปิปินส ์(คาลาบารซ์อน: Region IV-A) 5.94-7.91 178.15 - 237.30 
ฟิลปิปินส ์(เซนทรลัลซูอน: Region III) 6.55-.7.75 196.46 - 232.37 
ฟิลปิปินส ์(เซนทรลัวซิายา: Region VII) 5.63-6.69 169.00 - 200.68 
มาเลเซยี 5.61-17.70 168.17 - 530.97 
สงิคโปร ์ 22.11-66.32 663.24 - 1,989.72 

ที่มา: National Wages and Productivity Commission, Department of Labor and Employment, Philippines 
(2011) 
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3.1.6.4.5 ผลกระทบจากการเคล่ือนย้ายเงินทุนอย่างเสรี 
เงนิทุนทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั ประกอบดว้ย 
 เงนิทุนเพื่อการลงทุนในโรงงานเครื่องจกัรและอุปกรณ์เงนิทุนจะ

ขึน้อยูก่บัประเภทการผลติและกําลงัการผลติของแต่ละโรงงานซึ่ง
จะเป็นเครื่องกาํหนดขนาดของโรงงานและลกัษณะของเครื่องจกัร 
และอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติ 

 เงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อใชใ้นการดาํเนินงานเป็นเงนิทุนเพื่อใชใ้นการ
ดําเนินงานซึ่ง ได้แก่ ค่าวตัถุดิบค่าจ้างแรงงานและค่าใช้จ่าย
ภายในโรงงาน เป็นต้น โดยปกติแล้วอุตสาหกรรมอญัมณีและ
เครื่องประดบัต้องใช้เงนิทุนหมุนเวยีนเป็นจํานวนมากเพราะเป็น
อุตสาหกรรมทีว่ตัถุดบิมมีลูค่าสงูเงนิทุนหมุนเวยีนจงึมคีวามจาํเป็น
ต่ออุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัเป็นอย่างมากซึ่งใน
ปจัจุบนัผูป้ระกอบการ ในอุตสาหกรรมนี้มกีารใช้เงนิทุนหมุนเวยีน
ทัง้ทีเ่ป็นของตนเองและกูย้มืจากแหล่งต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการกูย้มื
นอกระบบหรือภายในระบบ (ส่วนใหญ่จะกู้ย ืมจากธนาคาร
พาณิชย)์ 

การเปิดเสรใีนการเคลื่อนยา้ยเงนิทุนของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
(AEC) จะช่วยเสรมิสร้างความแขง็แกร่งในการพฒันาและการรวมตวัของตลาด
ทุนในอาเซยีน โดยการสรา้งความสอดคลอ้งในดา้นมาตรฐานตลาดทุนในอาเซยีน 
และส่งเสรมิใหใ้ชต้ลาดเป็นตวัขบัเคลื่อนในการสรา้งความเชื่อมโยงระหวา่งกนัเอง
ในตลาดทุนอาเซยีน รวมทัง้การเปิดใหม้กีารเคลื่อนยา้ยเงนิทุนเสรอีย่างค่อยเป็น
ค่อยไปจะก่อให้เกดิผลกระทบเชงิบวกต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอญัมณี
และเครื่องประดับตัง้แต่อุตสาหกรรมต้นน้ํา อุตสาหกรรมกลางน้ํา และ
อุตสาหกรรมปลายน้ํา คอื ผูป้ระกอบการไทยมโีอกาสในการเขา้ถึงแหล่งเงนิทุน
ไดม้ากขึน้จากการร่วมมอืกนัของประเทศสมาชกิในอาเซยีนในดา้นตลาดทุนทาํให้
มีเงินทุนที่จะมาใช้ลงทุนในโรงงานและมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการ
ดาํเนินการ 

ผลกระทบของประชาคมเศรศฐกิจ อาเซียน  (AEC) ต่ อ
อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทย รวมทัง้ข้อเสนอแนะ 
ต่าง ๆ ทีจ่าํเป็นสามารถสรุปไดด้งัแสดงในตารางที ่81 
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ตารางท่ี 81 ผลกระทบของประชาคมเศรศฐกจิอาเซยีน (AEC) ต่ออุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทย 
 

 ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ 
อตุสาหกรรม 

ต้นน ้า 
- ผู้ประกอบการสามารถเขา้ถึงแหล่งวตัถุดบิราคาถูกจากประเทศ

อาเซียนได้มากขึน้หรอืผ่านอาเซียน + 3 อาเซยีน + 6 หรือ
อาเซยีน-สหภาพยโุรป เช่น พลอยจากพม่า เป็นตน้ 

- ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการด้านการวิจ ัยและพัฒนา 
ต่าง  ๆ ที่จํา เป็นจากประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมทัง้จาก 
อาเซยีน + 3 อาเซยีน + 6 หรอื อาเซยีน-สหภาพยุโรปได้ง่ายขึน้
และมากขึน้ 

- ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปลงทุนทําเหมืองอัญมณีในกลุ่ม
ประเทศอาเซยีน เช่น ประเทศในกลุ่ม CLMV ไดม้ากขึน้  

- ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแรงงานที่มีต้นทุนตํ่ากว่าจาก
ประเทศเพื่อนบา้น เช่น พม่า ลาว เวยีดนาม กมัพชูา เป็นตน้ 

- ไทยจะขาดแคลนแรงงานฝีมือและบุคลากร เช่น แรงงานในการทํา
เหมือง ผู้เชี่ยวชาญในด้านการวจิ ัยและพัฒนา เป็นต้น เนื่องจาก
แรงงานเหล่านี้จะยา้ยไปทาํงานในประเทศอื่นทีใ่หค้่าตอบแทนทีส่งูกวา่ 

อตุสาหกรรม 
กลางน ้า 

- ผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถึงบรกิารทางด้านการเงนิ บรกิารการ
ให้คําปรึกษา และบริการด้านการวจิ ัยและพฒันาต่าง ๆ ที่จํา
เป็นได้ง่ายและมากขึน้จากประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมทัง้จาก
อาเซยีน + 3 อาเซยีน + 6 หรอือาเซยีน-สหภาพยโุรป 

- ผู้ประกอบการสามารถเขา้ไปลงทุนในประเทศกลุ่มอาเซยีนมาก
ขึน้ เช่น ประเทศในกลุ่ม CLMV เพื่อใช้ฐานการปรบัปรุงคุณภาพ
และเจยีระไนอญัมณี 

- ไทยจะขาดแคลนแรงงานฝีมอืและบุคลากร เช่น ช่างเจยีระไนอญัมณี 
ช่างเผา/หุงพลอย เป็นตน้ เนื่องจากแรงงานเหล่านี้จะยา้ยไปทาํงานใน
ประเทศอื่นทีใ่หค้่าตอบแทนทีส่งูกวา่ 
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 ผลกระทบด้านบวก ผลกระทบด้านลบ 
 - ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแรงงานที่มีต้นทุนตํ่ากว่าจาก

ประเทศเพื่อนบา้น เช่น พม่า ลาว เวยีดนาม กมัพชูา และแรงงาน
ต่างชาติเหล่านี้ อาจมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
มากกวา่แรงงานไทย 

- ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแรงงานที่มีต้นทุนตํ่ากว่าจาก
ประเทศเพื่อนบา้น เช่น พม่า ลาว เวยีดนาม กมัพชูา เป็นตน้ 

 

อตุสาหกรรม 
ปลายน ้า 

- ผู้ประกอบการจะมีช่องทางในการส่งออกไปยงัประเทศในกลุ่ม
อาซยีนและประเทศนอกกลุ่มอาเซยีน จากการความร่วมมอืและ
ขอ้ตกลงต่าง ๆ เช่น อาเซียน + 3 อาเซียน + 6 หรืออาเซยีน-
สหภาพยุโรป โดยเฉพาะเครื่องประดบัทองคําและเครื่องประดบั
เงนิ 

- ผูป้ระกอบการสามารถการเขา้ถงึบรกิารทางด้านการตลาดต่าง ๆ 
ทีจ่าํเป็นไดง้่ายและมากขึน้ 

- ผูป้ระกอบการสามารถเขา้ไปลงทุนในประเทศกลุ่มอาเซยีนไดม้าก
ขึน้ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม CLMV โดยการร่วมลงทุนกบั
ผูป้ระกอบการในประเทศนัน้ ๆ 

- ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแรงงานที่มีต้นทุนตํ่ากว่าจาก
ประเทศเพื่อนบา้น 

- ผูป้ระกอบการสามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนไดง้่ายขึน้ 

- ผูป้ระกอบการอาจเสยีส่วนแบ่งทางการตลาดให้แก่สนิค้าราคาถูกและ
สนิค้าที่ด้อยคุณภาพจากประเทศอาเซยีนอื่น ๆ เช่น ประเทศในกลุ่ม 
CLMV  

- สนิคา้ในอุตสาหกรรมเกีย่วเนื่องจากประเทศอาเซยีน + 3 อาเซยีน + 6 
และอาเซียน-สหภาพยุโรป จะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดใน
อาเซยีน 

- ไทยจะขาดแคลนแรงงานฝีมอืและบุคลากร เช่น นักออกแบบอญัมณี
และเครื่องประดบั เป็นตน้ เนื่องจากแรงงานเหล่านี้จะยา้ยไปทํางานใน
ประเทศอื่นทีใ่หค้่าตอบแทนทีส่งูกวา่ 
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ข้อเสนอแนะกลุ่มอตุสาหกรรมเครื่องจกัรกล 
- รฐับาลควรสนบัสนุนใหม้กีารหาแหล่งวตัถุดบิทีม่คีุณภาพและราคาถูกจากแหล่งใหม่ในกลุ่มประเทศอาเซยีน รวมทัง้การสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 

เพื่อการเขา้ถงึแหล่งวตัถุดบิและการทาํเหมอืงอญัมณี 
- รฐับาลควรสนบัสนุนใหเ้กดิความร่วมมอืระหวา่งประเทศอาเซยีนและประเทศอื่น ๆ นอกอาเซยีน เช่น อาเซยีน +3 อาเซยีน +6 และอาเซยีน-สหภาพยโุรป ใน

การวจิยั พฒันา การปรบัปรุงคุณภาพ และการเจยีระไนอญัมณี การเคลื่อนยา้ยแรงงานทีจ่าํเป็น การแลกเปลีย่นเทคโนโลยแีละองคค์วามรูต่้าง ๆ 
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จากตารางด้านบนสามารถสรุปได้ว่าการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ของประเทศไทยนั ้น  จะส่งผลกระทบในด้านบวกต่อ
อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของประเทศไทยมากกว่าในด้านลบตลอด
ห่วงโซ่คุณค่าตัง้แต่อุตสาหกรรมต้นน้ํา อุตสาหกรรมกลางน้ํา และอุตสาหกรรม
ปลายน้ํา ทัง้ในดา้นการเคลื่อนยา้ยสนิคา้อยา่งเสร ีการเคลื่อนยา้ยบรกิารอยา่งเสร ี
การเคลื่อนยา้ยการลงทุนอยา่งเสร ีการเคลื่อนยา้ยแรงงานฝีมอือย่างเสร ีและการ
เคลื่อนยา้ยเงนิทุนอยา่งเสรซีึง่ทางภาครฐัควรให้การสนับสนุนและใช้ประโยชน์ที่
ได้จากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) และหาแนวทางในการ
รบัมอืกบัผลกระทบในเชิงลบที่เกดิขึน้ ดงัที่ได้นําเสนอในตารางด้านบนและใน
กรอบยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธท์ีจ่ะนําเสนอในลาํดบัต่อไป 

 
3.1.6.5 การวิเคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค (SWOT Analysis) 

SWOT Analysis เป็นเครื่องมอืในการประเมนิสถานการณ์ ซึง่ช่วยในการกําหนด
จุดแขง็และจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ตลอดจนผลกระทบทีม่ศีกัยภาพจากปจัจยัเหล่านี้ต่อการทํางานขององค์กรหรอื
กลุ่มอุตสาหกรรม ผลจากการวิเคราะห์ SWOT ของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดบัมดีงัต่อไปนี้ 

3.1.6.5.1 จดุแขง็ 

 ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตและเจยีระไนพลอยที่สําคญัแห่งหนึ่ง
ของโลก โดยปจัจุบนัประเทศไทยส่งออกพลอยเนื้ออ่อนมากที่สุด 
เนื่องจากมรีาคาไม่แพงและกาํลงัไดร้บัความนิยม 

 คุณภาพของสนิคา้อญัมณีและเครื่องประดบัไทย โดยเฉพาะพลอย
สแีละเครื่องประดบัเงนิเป็นทีย่อมรบัทัว่โลก 

 แรงงานไทยมทีกัษะและฝีมอืสงูในการขึน้รูปเครื่องประดบัด้วยมอื
และเป็นทีย่อมรบัจากทัว่โลก 

 ประเทศไทยมีเทคโนโลยีการเผาหรือหุงพลอยที่โดดเด่นกว่า
ประเทศอื่น ๆ 

 ประเทศไทยมเีทคโนโลยกีารออกแบบและเจยีระไนอญัมณีตัง้แต่
ระดบัล่างไปจนถงึข ัน้สงู โดยเฉพาะอยา่งยิง่อญัมณีประเภทพลอย 

 ประเทศไทยมหีน่วยงานวเิคราะหแ์ละตรวจสอบอญัมณีหลายแห่ง
ทีม่เีครื่องมอืและอุปกรณ์ที่ทนัสมยัและเป็นที่ยอมรบัในนานาชาต ิ
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อาทิ สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเครื่องประดับแห่งชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) เป็นตน้ 

3.1.6.5.2 จดุอ่อน 

 ประ เทศไทยขาดแคลนวัต ถุ ดิบใ นการผลิตอัญมณี แล ะ
เครื่องประดบั โดยตอ้งพึง่พาการนําเขา้จากต่างประเทศเป็นหลกั 

 ผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยส่วน
ใหญ่ขาดการพฒันาออกแบบสนิคา้เป็นของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่ยงั
เป็นการรบัจา้งผลติตามคาํสัง่ซือ้จากต่างประเทศ 

 อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัขาดการพฒันาเทคโนโลยี
เครื่องจกัรเป็นของตนเอง ส่งผลใหต้อ้งนําเขา้จากต่างประเทศ 

 จํานวนช่างฝีมือระดับสูง โดยเฉพาะนักออกแบบอัญมณีและ
เครื่องประดบัยงัมไีม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของตลาด 

 ผู้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยส่วน
ใหญ่ขาดการทําตลาดที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ตลาดอาเซยีน 

3.1.6.5.3 โอกาส 

 ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสในการจดัหาวตัถุดิบที่หลากหลาย 
คุณภาพดแีละราคาถูกจากการสนบัสนุนของรฐับาล 

 อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดับได้ร ับการสนับสนุนจาก
ภาครฐัพอสมควรและต่อเนื่อง 

 ผูป้ระกอบการไทยมโีอกาสขยายการส่งออกที่มากขึน้ เนื่องจากผู้
ส่งออกและผูค้า้ทีส่าํคญัในตลาดโลกมแีนวโน้มการส่งออกที่ชะลอ
ตวัลง เช่น อติาลแีละสวสิเซอรแ์ลนด ์เป็นตน้ 

 ประเทศไทยมโีอกาสได้รบัประโยชน์จากการทําขอ้ตกลงทางการ
ค้าเสรีต่าง ๆ เช่น อาเซียน + 3 อาเซียน + 6 และ 
อาเซียน-สหภาพยุโรป ซึ่งเป็นตลาดที่สําคญัและมศีกัยภาพของ
ไทย 

 แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ทําให้
ผู้บรโิภคในกลุ่มประเทศอาเซยีนมกีําลงัซื้อมากขึน้ เป็นโอกาสที่
ประเทศไทยจะขยายการส่งออกในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะ
ประเทศอาเซียนที่มีรายได้ระดบัปานกลาง-สูง เช่น บรูไน และ
สงิคโปร ์
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3.1.6.5.4 อปุสรรค 

 การแขง่ขนัทีรุ่นแรงขึน้จากตลาดเกดิใหม่ที่มศีกัยภาพ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่จนีและอนิเดยี 

 ประเทศหุ้นส่วนทางกลกยุทธ์สําคญั เช่น สหรฐัอเมรกิา สหภาพ
ยุโรป เริม่นํามาตรการทางการค้าที่มใิช่ภาษี (NTBs) มาใช้แทน
มาตรการทางภาษีศุลกากรที่ค่อย ๆ ปรบัลดลงจากการเปิดเสรี
ทางการคา้ 

 ความมัน่คงและเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศไทยและ
ประเทศต่าง ๆ ซึ่งมีผลกระทบทางตรงกบันโยบาย มาตรการ 
ระเบียบ และข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่จะถูกนํามาใช้ในการกระตุ้น
เศรษฐกจิและอุตสาหกรรมในสาขาต่าง ๆ 

 การร่วมมอืกนัระหวา่งผูป้ระกอบการทัง้ในอุตสาหกรรมอญัมณแีละ
เครื่องประดบั รวมทัง้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
และสนบัสนุนยงัไม่มปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร 

 ถงึแมอุ้ตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัจะได้รบัการสนับสนุน
จากภาครฐัอย่างต่อเนื่อง แต่ยงัขาดความเป็นเอกภาพและขาด
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครฐัด้วยกนัเองและระหว่าง
หน่วยงานภาคเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งต่าง ๆ 

 ประเทศไทยยงัมีข้อจํากัดทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและ
ความสามารถในการออกแบบผลติภณัฑ ์

 อตัราค่าจ้างแรงงานขัน้ตํ่ามแีนวโน้มที่สูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการ
ผลิตสูงขึ้นในปจัจุบันประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงานได้
ประกาศใชอ้ตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 11 สาขาอาชพี 
มผีลแล้วตัง้แต่วนัที่ 28 กรกฎาคม 2554 และในเร็ว ๆ นี้จะมี
ประกาศเพิม่อกี 11 สาขา มผีลบงัคบัใช้ 6 ตุลาคม 2554 นี้โดย
ลูกจ้างสามารถไปทดสอบฝีมือแล้วยื่นขอรบัอตัราค่าจ้างตามที่
กําหนดได้ลูกจ้างที่ไปทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจะได้ร ับ
ใบรบัรองว่าความสามารถของตนอยู่ในระดบัไหนพร้อมกบัมกีาร
กําหนดอตัราค่าจ้างตามระดบัฝีมอืว่าจะอยู่ข ัน้ใด โดยม ี3 ระดบั
หลงัจากนัน้นําผลการทดสอบไปยืน่ต่อนายจา้งเพื่อดาํเนินการปรบั
อตัราค่าจา้งใหต้ามระดบัฝีมอืและตามที่กําหนดไวว้่าอยู่ระดบัไหน
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โดยอตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติหรอื มรช. ใน 
11 สาขาอาชพีทีเ่ริม่บงัคบัใชไ้ปแลว้นัน้ มดีงันี้ 
o สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารสาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม

สาขาช่างเครื่องปรบัอากาศในบ้านและการพาณิชยข์นาดเลก็
สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพวิเตอร์ ได้กําหนดอตัราค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมอืในระดบัทีห่นึ่ง 300 บาท ระดบัที่สอง 400 บาท 
และระดบัทีส่าม 500 บาท 

o สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทศัน์) กําหนดให้ระดบัที่หนึ่ง
ไดร้บัอตัราค่าจา้ง 300 บาท และระดบัสอง 400 บาท โดยไม่มี
ระดบัทีส่าม 

o สาขาช่างซ่อมรถยนตร์ะดบัที่หนึ่งได้รบัอตัรา 275 บาท ระดบั
สอง 360 บาท และระดบัสาม 445 บาท   

o สาขาช่างเคาะตัวถังรถยนต์ระดับที่หนึ่งมีอตัราค่าจ้าง 335 
บาท ระดบัสอง 420 บาท และระดบัสาม 505 บาท 

o สาขาช่างสรีถยนต ์ ระดบัทีห่นึ่งไดค้่าจา้ง 315 บาท ระดบัสอง 
380 บาท และระดบัสาม 445 บาท  

o สาขาผูป้ระกอบการอาหารไทยระดบัทีห่นึ่งไดค้่าจา้ง 280 บาท 
ระดบัสอง 360 บาท ไม่มรีะดบัทีส่าม 

o สาขาพนกังานนวดไทยระดบัที่หนึ่งได้ค่าจ้าง 310 บาท ระดบั
สอง 410 บาท และระดบัสาม 510 บาท สาขานักส่งเสริม
สุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวนัตก (หตัถบําบดั) ระดบัที่หนึ่ง
ไดค้่าจา้ง 350 บาท ระดบัสอง 460 บาท ไม่มรีะดบัทีส่าม 
 
โดยกระทรวงแรงงานมีแนวคิดในการผลักดันค่าจ้างตาม

มาตรฐานฝีมอืมาตัง้แต่ปี 2548 และเริม่นําร่องให้สถานประกอบ
กิจการได้ใช้โดยความสมคัรใจใน 30 สาขาอาชีพ 11 กลุ่ม
อุตสาหกรรมมาตัง้แต่ปี 2549 สาํหรบัสาขาอาชพีที่จะได้รบัค่าจ้าง
ตามระดบัฝีมอือกี 11 สาขาตามประกาศฉบบัที ่2 ซึง่จะมผีลบงัคบั
ใชใ้นวนัที ่6 ตุลาคม 2554 นี้นัน้ประกอบไปดว้ย 
o ช่างเขยีนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดบัหนึ่งได้ร ับ

ค่าจ้างวนัละ 330 บาท ระดบัสองได้ค่าจ้าง 430 บาท ระดบั
สามไดร้บัค่าจา้ง 550 บาท 
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o สาขาช่างเชื่อมแมก็ระดบัหนึ่งได้รบัค่าจ้างวนัละ 300 บาท 
ระดบัสองได ้380 บาท ระดบัสามได ้500 บาท 

o ช่างเชื่อมทกิระดบัหนึ่งไดค้่าจา้งวนัละ 370 บาท ระดบัสองได ้
500 บาท ระดบัสามได ้690 บาท 

o ช่างไมก้่อสรา้งระดบัหนึ่งได้ค่าจ้างวนัละ 300 บาท ระดบัสอง
ได ้410 บาท ระดบัสามได ้520 บาท 

o ช่างก่ออฐิระดบัหนึ่งไดร้บัค่าจ้างวนัละ 260 บาท ระดบัสองได ้
380 บาท ระดบัสามได ้500 บาท 

o ช่างฉาบปนูระดบัหนึ่งได้รบัค่าจ้างวนัละ 300 บาท ระดบัสอง
ได ้410 บาท ระดบัสามได ้520 บาท 

o ช่างอะลมูเินียมก่อสรา้งระดบัหนึ่งไดร้บัค่าจ้างวนัละ 280 บาท 
ระดบัสองได ้390 บาท ระดบัสามได ้500 บาท 

o ช่างเยบ็ระดบัหนึ่งได้รบัค่าจ้างวนัละ 250 บาท ระดบัสองได ้
340 บาท ระดบัสามได ้430 บาท 

o ช่างเครื่องประดับอญัมณีระดบัหนึ่งได้ร ับค่าจ้างวนัละ 300 
บาท ระดบัสองไดร้บัค่าจา้ง 400 บาท ระดบัสามได ้550 บาท 

o ช่างเครื่องเรือนไม้ระดบัหนึ่งได้รบัค่าจ้างวนัละ 300 บาท 
ระดบัสองได ้350 บาท ระดบัสามได ้400 บาท  

o ช่างบุครุภณัฑ์ระดบัหนึ่งได้รบัค่าจ้างวนัละ 250 บาท ระดบั
สองได้รบัค่าจ้าง 315 บาท ระดบัสามได้รบัค่าจ้าง 380 บาท 
(กระทรวงแรงงาน, 2554) 

 การชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกอาจส่งผลกระทบในด้านการส่งออก 
เนื่ องจากอัญมณีและเครื่องประดับจัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่ง
ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าประเภทนี้ น้อยลงในช่วงที่
เศรษฐกจิตกตํ่าหรอืชะลอตวัลง 
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3.1.6.6 หุ้นส่วนทางกลยทุธ ์
หุ้นส่วนทางกลยุทธ์นัน้เป็นส่วนประกอบสําคัญในการช่วยให้การดําเนิน 

งานตามแผนยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่หน่วยงานหรอืองค์กรต่าง ๆ ได้วางแผนไว้นัน้
ประสบความสาํเรจ็ในการกาํหนดหุน้ส่วนทางกลยุทธ์ที่สําคญัของผู้ประกอบการในแต่ละ
อุตสาหกรรมนัน้ มขี ัน้ตอนสาํคญัทีต่อ้งพจิารณาคอื 

 ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมนัน้ต้องมกีารกําหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
เป้าประสงคท์ีต่อ้งการบรรลุก่อน 

 พจิารณาถงึประเภทของหน่วยงาน/องคก์ร/บรษิทัทีช่่วยใหบ้รรลุถงึยทุธศาสตร ์
กลยทุธ ์และเป้าประสงคท์ีไ่ดว้างแผนไว ้

 ระบุผลประโยชน์ที่หน่วยงาน/องค์กร/บริษัทเหล่านี้จะได้รบัจากการเป็น
หุน้ส่วนทางกลยทุธ ์

 ประเมนิจุดแขง็-จุดอ่อนของหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ที่เป็นไปได้เหล่านี้ แล้วเลอืก
หุน้ส่วนทางกลยทุธท์ีเ่หมาะสมทีสุ่ด 

 
สาํหรบัหลกัเกณฑส์าํคญัในการคดัเลอืกหุน้ส่วนทางกลยทุธม์ดีงัต่อไปนี้ 
 หุน้ส่วนทางกลยุทธ์เหล่านัน้จะต้องมยีุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ที่

สอดคลอ้งและสนบัสนุนแผนยทุธศาสตรห์รอืกลยทุธข์องผูป้ระกอบการ 
 หุ้นส่วนทางกลยุทธ์เหล่านั ้นจะต้องมีคุณสมบัติและศักยภาพที่จะช่วย

สนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการประสบความสาํเรจ็ตามยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธท์ีไ่ด้
วางไว ้

 หุ้นส่วนทางกลยุทธ์เหล่านัน้จะต้องพร้อมรบัความเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึ้นและ
เปิดใจกวา้งในการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ ๆ อกีทัง้พร้อมให้ความร่วมมอืและสนับสนุน
กบัหุน้ส่วนทางกลยทุธอ์ื่น ๆ เช่น การช่วยส่งเสรมิทกัษะในด้านที่ขาดแคลน 
เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตามในการกําหนดหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมนัน้มี
ขอ้จาํกดัทีต่อ้งพงึระวงัอยูเ่สมอคอื 

 การกาํหนดหุน้ส่วนทางกลยทุธน์ัน้ขึน้อยูก่บัปจัจยัภายในและวตัถุประสงคข์อง
แต่หน่วยงาน/องคก์ร/บรษิทั (Company-Specific Factors) 

 ความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรม ภาษา และศลิปะในการสร้างความสมัพนัธ์
เชงิธุรกจิ 

 ความเสีย่งทีหุ่น้ส่วนทางกลยทุธเ์หล่านี้อาจกลายเป็นคู่แขง่ในอนาคต 
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3.1.6.6.1 หุ้นส่วนทางกลยทุธท่ี์ส าคญัในประเทศไทย 
จากการวเิคราะหห์่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) หุ้นส่วนทางกลยุทธ์ที่

สําคญัสําหรบัอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดบัในประเทศไทยสามารถ
จําแนกเป็นเครอืข่ายวสิาหกจิหรอืคลสัเตอร์ที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งหุ้นส่วนทางกลยุทธ์
เหล่านี้มคีวามสาํคญัและเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่คุณค่า คอื ตัง้แต่อุตสาหกรรมต้น
น้ํา อุตสาหกรรมกลางน้ํา และอุตสาหกรรมปลายน้ํา 

 
ทีม่า: จากการวเิคราะห์ของทีป่รกึษา 

 
แผนภาพท่ี 33 หุน้ส่วนทางกลยทุธท์ีส่าํคญัสาํหรบัอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัในประเทศไทย 
 

3.1.6.6.1.1 หุ้นส่วนทางกลยทุธใ์นด้านการวิจยั พฒันาออกแบบ 
และการฝึกอบรม 

ความสาํคญับทบาทและหน้าทีท่ ีส่าํคญั 
เป็นหน่วยงานที่ช่วยเสรมิสร้างและสนับสนุนศกัยภาพในการ

แข่งขนัให้กับอุตสาหกรรมในด้านการวิจ ัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ์
รวมทัง้การพฒันาความรู ้ทกัษะ และฝีมอืให้กบัแรงงานและบุคลากร
ต่าง ๆ ตลอดห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม เช่น สถาบนัวจิยัและพฒันา 
อัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบัน
กรุงเทพอญัมณีศาสตร์ สถาบนัอญัมณีศาสตร์ สถานศึกษาต่าง ๆ 
เป็นตน้ 
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3.1.6.6.1.2 หุ้นส่วนทางกลยทุธใ์นด้านเงินทุน 
ความสาํคญับทบาทและหน้าทีท่ ีส่าํคญั 

เป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนเงินทุนในการประกอบธุรกิจ
ให้กบัผู้ประกอบการต่าง ๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ส่วนใหญ่ประสบปญัหาทางดา้นการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุน เช่น ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ งประเทศไทย  
(SME Bank) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย 
(EXIM Bank) บรรษทัประกนัสนิเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
สถาบนัการเงนิอื่น ๆ (ธนาคารพาณิชยต่์าง ๆ) เป็นตน้ 
3.1.6.6.1.3 หุ้นส่วนทางกลยทุธข์องภาครฐั 
ความสาํคญับทบาทและหน้าทีท่ ีส่าํคญั 

ห น่วย ง านภ าครัฐที่ ใ ห้ ก า รส นับส นุนแล ะช่ วย เหลื อ
ผูป้ระกอบการในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่  

o ส านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) มหีน้าที่ในการกําหนดนโยบายและแผนการส่งเสรมิวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมทัง้กํากับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอ่ม 

o กระทรวงพาณิชย ์เช่น กรมส่งเสริมการส่งออก กรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมพฒันาธุรกิจการค้า เป็นต้น มี
หน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการค้าและเชิงพาณิชย์ที่
เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลส่งออกและนําเข้า ข้อตกลง
ทางการคา้ต่าง ๆ เป็นตน้ 

o กระทรวงอุตสาหกรรม เช่น กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น มหีน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริม
อุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทัง้การพฒันาอุตสาหกรรมและโรงงานใน
อุตสาหกรรมนัน้ ๆ  

o กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการเสริมสร้างและ
สนับสนุนการศกึษา การเรยีนรู้ผ่านสถาบนัการศกึษา และหลกัสูตร
ต่าง ๆ เพื่อเสรมิสรา้งความรูแ้ละทกัษะทีจ่าํเป็นในการประกอบอาชพี
ต่าง ๆ 
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o กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม เช่น กรมพฒันา
ฝีมอืแรงงาน มหีน้าทีใ่นการพฒันาทกัษะและฝีมอืของแรงงานไทยให้
มมีาตรฐานสากล 

o กระทรวงการคลงั เช่น กรมศุลกากร กรมสรรพาสามติ 
กรมสรรพากร มหีน้าที่ในการปรบัโครงสร้างและจดัเกบ็ภาษีต่าง ๆ 
เช่น ภาษีนําเข้า ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได ้
นิตบุิคคล เป็นตน้ 
 
3.1.6.6.1.4 หน้าท่ีของหุ้นส่วนทางกลยทุธ ์
ความสาํคญับทบาทและหน้าทีท่ ีส่าํคญั 

เป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการ
ดํา เนินธุ รกิจของผู้ประกอบการในแต่ละ อุตสาหกรรมให้มี
ความสามารถทางการแข่งขนัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้
เป็นหน่วยงานในการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ 
ต่าง ๆ และระหวา่งภาคเอกชนกบัภาครฐั เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมอญัมณีและเครื่องประดบัต่าง ๆ 
และผูป้ระกอบการจากอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งและสนบัสนุน เป็นตน้ 
 
หุน้ส่วนทางกลยทุธท์ีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ จะตอ้งมกีารร่วมมอืและสร้าง

ความสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนัในระยะยาว เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายวสิาหกิจ
หรือคลสัเตอร์ที่เข้มแขง็ในอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัตามท้องถิ่น 
ต่าง ๆ และเพื่อป็นการพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัและการเพิ่มผลผลติในแต่ละ
ขัน้ของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ดว้ย ยกตวัอย่างเช่น การรวมกลุ่มในระดบั
ท้องถิ่นของผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวดัจันทบุรีกับ
ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งและสนับสนุนต่าง ๆ ในจงัหวดัจนัทบุรี
และความร่วมมอืระหว่างสถาบนัการเงนิ สถาบนัการศกึษาในพื้นที่ หอการค้า
จงัหวดั ในการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื่องประดบัใน
จงัหวดัจนัทบุร ีแล้วนําไปสู่การรวมกลุ่มกบัเครอืข่ายวสิาหกจิหรือคลสัเตอร์ใน
ทอ้งถิน่อื่น ๆ เพื่อพฒันาเป็นเครอืขา่ยวสิาหกจิหรอืคลสัเตอรร์ะดบัประเทศต่อไป 
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3.1.6.6.2 หุ้นส่วนทางกลยทุธท่ี์ส าคญัในต่างประเทศ 
จากการวเิคราะห์ประเทศหุ้นส่วนทางกลกยุทธ์ที่สําคญัในแต่

ละห่วงโซ่คุณค่า หุ้นส่วนทางกลยุทธ์ที่สําคญัในต่างประเทศ สามารถ
ยกตวัอย่างได้ตามห่วงโซ่คุณค่า (อุตสาหกรรมต้นน้ํา อุตสาหกรรม
กลางน้ํา และอุตสาหกรรมปลายน้ํา) ดงันี้ 
3.1.6.6.2.1 อุตสาหกรรมตน้น้ํา (การวจิยัและพฒันาออกแบบ) 
o สหรฐัอเมรกิา  

 สถาบนั Gemological Institute of America (GIA) เป็น
องคก์รไม่แสวงหากาํไรและเป็นผูนํ้าในด้านการวจิยัและ
พัฒนา รวมทัง้ ให้การอบรมเกี่ยวกับอัญมณีและ
เครื่องประดับต่าง ๆ จัดตัง้ เมื่ อปีค.ศ. 1931 มี
วตัถุประสงค์ในการป้องกนัผู้ซื้อและผู้ขายอญัมณีและ
เครื่องประดบัโดยกาํหนดมาตรฐานและคุณภาพสนิคา้ให้
เป็นมาตรฐานสากลและมีสาขาครอบคลุมมากกว่า 14 
ประเทศ 
ทีอ่ยู:่ The Robert Mouaward Campus, 5345 Amada 

Drive, Carlsbad California 92008 United 
States 

โทรศพัท:์ 800-421-7250 
Email: eduinfo@gia.edu 
Website: http://www.gia.edu 

 สถาบัน American Gem Society Gemological 
Laboratories เป็นสถาบนัที่จดัตัง้ขึ้นเพื่อทําการวจิยั 
อญัมณีโดยเฉพาะเพชร รวมทัง้สนับสนุนและปกป้อง
การคา้อญัมณีในสหรฐัอเมรกิา 
ทีอ่ยู:่ 8917 W.Sahara Avenue, Las Vegas  NV 

89117 United States 
โทรศพัท:์ 702-233-6120 
Email: support@agslab.com 
Website: http://www.agslab.com 

  

mailto:eduinfo@gia.edu
http://www.gia.edu/
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http://www.agslab.com/
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o ฝรัง่เศส 
 EGL France เป็นสถาบนัวจิยั พฒันา และตรวจสอบ

คุณภาพอญัมณีโดยเฉพาะเพชรทีม่ชี ื่อเสยีง 
ทีอ่ยู:่ 9 rue Buffault Paris 75009 France 
โทรศพัท:์ 33-1-4016-1635 
Email: egl@iway.be 
Website: http://www.egl-labs.com 

o อติาล ี
 IGI Italian Gemmologico Institute เป็นสถาบนัวจิยั 

พฒันาและตรวจสอบคุณภาพอญัมณี 
ทีอ่ยู:่ 9 Saint public square Sepolcro, 

1 Milan 20123 Italy 
โทรศพัท:์ 39-02-805-049-92 
Email: laboratotio@igi.it 
Website: http://www.igi.it  

3.1.6.6.2.2 อุตสาหกรรมตน้น้ํา (การทาํเหมอืงอญัมณี) 
o อนิโดนีเซยี 

 เหมืองทองที่สําคัญในอินโดนีเซีย ได้แก่ Freeport 
McMoran’s, Grasberg, Newmont Mining’s Batu 
Haijau และ Newcreat’s Gosowong 

3.1.6.6.2.3 อุตสาหกรรมกลาง น้ํ า (การปรับปรุ งคุณภาพและ
เจยีระไนอญัมณี) 

o สหรฐัอเมรกิา 
 A G Color INC. เป็นบรษิทัผูผ้ลติและเจยีระไนอญัมณีที่

เก่าแก่และมีชื่อเสียง โดยเฉพาะอย่างอิ่งแทนซาไนท ์
(Tanzanite) 
ทีอ่ยู:่ 62 W., 47th St., Ste. 1111 NY New 

York 10036 United States 
โทรศพัท:์ 212-869-3301 
Email: agcolor@hotmail.com 
Website: http://www.agcolor.com 

  

mailto:egl@iway.be
http://www.egl-labs.com/
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o เบลเยยีม 
 STIEGLITX & GROSSMANN DIAMOND 

MANUFACTURING COMPANY เป็นบรษิทัผูผ้ลติและ
เจยีระไนเพชร 
ทีอ่ยู:่ Pelikaanstraat 78, 2018 Antwerp-

Belgium    Belgium 
โทรศพัท:์ 32-3 2315668 
Email: noemi2diamond.be 

o จนี 
 Jing Hua เป็นบรษิัทผู้ผลติและเจยีระไนเพชรที่ใหญ่

ทีสุ่ดในมณฑลชานตุง  โดยมกีารรบัจ้างเจยีระไนเพชร
จากบรษิทัในเบลเยยีม ฮ่องกง และอสิราเอล 

3.1.6.6.2.4 อุตสาหกรรมปลายน้ํา (การผลติเครื่องประดบั) 
o อนิโดนีเซยี 

 BRAINSTONES เป็นบรษิทัเครื่องประดบัทอง 
ทีอ่ยู:่ Rangu 4/34 Perumahan Jati Indah 

Jakarta  Selatan  Indonesia 
โทรศพัท:์ 62-217-506-170 
Email: eri.rekso@attglobal.net 

 DENMORE PTY LTD.เป็นบรษิทัผลติเครื่องประดบัเงนิ 
ทีอ่ยู:่ Jl.Raya Sayan 52 Sayan, Ybyd Bali Indonesia 
โทรศพัท:์ 62-361-970-056 
Email: sales@asiastyle.org 

o เวยีดนาม 
 ALPHANA JEWELRY เป็นบรษิทัเครื่องประดบัทอง 

ทีอ่ยู:่ 159 Dong Khoi Street, 1st District Vietnam 
โทรศพัท:์ 84-8-829-7398, 825-8356, 845-670 
Email: alphana@hcm.vnn.vn 

  

mailto:noemi2diamond.be
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o สวสิเซอรแ์ลนด ์
 AUDEMARS PIGUET & CIE SA MANUFACTURE 

D' HORLOGERIE 
ทีอ่ยู:่ 16 Route de France Le 

Brassus 1348 Switzerland 
โทรศพัท:์ 41-21-845-14-00 

3.1.6.6.2.5 อุตสาหกรรมปลายน้ํา (การตลาดและการจดัจาํหน่าย) 
o สงิคโปร ์

 CHEUNG SHUN HONG JEWELLERY PTE LTD. 
ทีอ่ยู:่ Block 79A, Indus Rd.,  

#06-402 169589 Singapore 
โทรศพัท:์ 65-377-1108 

 AFGHAN MALAYA TRADING CO PTE LTD. 
ทีอ่ยู:่ 230 Orchard Rd., #12-234, Faber 

House  238854 Singapore 
โทรศพัท:์ 65-737-8438 

o อนิเดยี  
 องคก์รที่เกี่ยวขอ้งทางด้านอญัมณีและเครื่องประดบัใน

อนิเดยีมจีาํนวนมาก เช่น Mumbai Diamond Merchant 
Association, Diamond Exporters Association, Gems 
& Jewelry Exporters Association โดยมสีมาพนัธ์
ส่งเสรมิการส่งออกอญัมณีและเครื่องประดบั (The Gem 
and Jewelry Export Promotion Council) ทําหน้าที่
เป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่าง
องค์กรต่าง ๆ อย่างเหนียวแน่นรวมทัง้เป็นตัวแทน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดบัอินเดียในเวที
การค้าโลกอีกด้วย(สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและ
เครื่องประดบัแห่งชาต,ิ 2545) 
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o ฮ่องกง  
 มหีลายสมาคมทีก่่อตัง้ขึน้เพื่อใหบ้รกิารแก่สมาชกิในการ

สนบัสนุนการค้าและปกป้องผู้ประกอบการในฮ่องกงให้
สามารถแขง่ขนัได้ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ เช่น 
Hong Kong Jewellery & Jade Manufacturers 
Association, Hong Kong Pearl Association, The 
Diamond Importers Association Ltd., The Chinese 
Gold & Silver Exchange Society เป็นตน้ 

o ญีปุ่น่ 
 Kuwayama Corporation เป็นผู้นําเขา้ Jewelry ราย

ใหญ่ 
ทีอ่ยู:่ 2-23-21 Higashi Ueno, Tiato-ku, Tokyo  

110-0015  
โทรศพัท:์ 03-3835-7231 
Website: 
http://www.kuwayama.co.jp/corporate/j/index.html 
(Japanese Only)   

 Nagahori Corporation  เป็นผูนํ้าเขา้ Jewelry รายใหญ่ 
ทีอ่ยู:่ 1-15-3 Ueno, Taito-ku, Tokyo 110-8546 

Japan  
โทรศพัท:์ +81-3-3836-4711  
FAX: 81-3-3837-1389   
Website: 
http://www.nagahori.co.jp/english/index.html 
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รปูภาพท่ี 32 หุน้ส่วนทางกลยทุธก์บัต่างประเทศของกลุม่อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั 
 
ตารางท่ี 82  ตวัอย่างหุน้ส่วนทางกลยทุธข์องอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั 
 

ประเทศผู้ผลิต 

อตุสาหกรรมต้นน ้า 
การวจิยัและพฒันา
ออกแบบและการทาํ

เหมอืงอญัมณ ี

อตุสาหกรรมกลางน ้า 
การปรบัปรุงคุณภาพและ

เจยีระไนอญัมณ ี

อตุสาหกรรมปลายน ้า
การผลติเครื่องประดบั

และการตลาดและการจดั
จาํหน่าย 

สหรฐัอเมรกิา  สถาบนั Gemological 
Institute of America 
(GIA) 

 สถาบนั American 
Gem Society 
Gemological 
Laboratories 

 

 A G Color INC.  

ฝรัง่เศส  EGL France   
อติาล ี  IGI Italian 

Gemmologico Institute 
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ประเทศผู้ผลิต 

อตุสาหกรรมต้นน ้า 
การวจิยัและพฒันา
ออกแบบและการทาํ

เหมอืงอญัมณ ี

อตุสาหกรรมกลางน ้า 
การปรบัปรุงคุณภาพและ

เจยีระไนอญัมณ ี

อตุสาหกรรมปลายน ้า
การผลติเครื่องประดบั

และการตลาดและการจดั
จาํหน่าย 

อนิโดนีเซยี  Freeport McMoran’s 
 Grasberg 
 Newmont Mining’s 

Batu Haijau 
 Newcreat’s Gosowong 

  BRAINSTONES 
 DENMORE PTY 

LTD. 

เบลเยยีม   STIEGLITX & 
GROSSMANN 
DIAMOND 
MANUFACTURING 
COMPANY 

 

จนี   Jing Hua  

เวยีดนาม    ALPHANA 
JEWELRY 

สวสิเซอรแ์ลนด ์    AUDEMARS 
PIGUET & CIE SA 
MANUFACTURE D' 
HORLOGERIE 

สงิคโปร ์    CHEUNG SHUN 
HONG JEWELLERY 
PTE LTD. 

 AFGHAN MALAYA 
TRADING CO PTE 
LTD. 
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ประเทศผู้ผลิต 

อตุสาหกรรมต้นน ้า 
การวจิยัและพฒันา
ออกแบบและการทาํ

เหมอืงอญัมณ ี

อตุสาหกรรมกลางน ้า 
การปรบัปรุงคุณภาพและ

เจยีระไนอญัมณ ี

อตุสาหกรรมปลายน ้า
การผลติเครื่องประดบั

และการตลาดและการจดั
จาํหน่าย 

อนิเดยี    Mumbai Diamond 
Merchant Association 

 Diamond Exporters 
Association 

 Gems & Jewelry 
Exporters 
Association 

 The Gem and 
Jewelry Export 
Promotion Council 

ญี่ปุน่     Kuwayama 
Corporation 

 Nagahori Corporation 
ฮ่องกง    Hong Kong Jewellery 

& Jade 
Manufacturers 
Association 

 Hong Kong Pearl 
Association 

 The Diamond 
Importers Association 
Ltd. 

 The Chinese Gold & 
Silver Exchange 
Society 
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ตารางท่ี 83 เหตุผลในการคดัเลอืกหุน้ส่วนทางกลยทุธก์บัประเทศหุน้ส่วนทางกลกยทุธข์อง
อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั 

 
ประเทศ เหตผุลในการคดัเลือก 

อุตสาหกรรมตน้น้ํา 
(การวจิยั พฒันา และออกแบบ พรอ้มทัง้การทาํเหมอืงอญัมณี) 

สหรฐัอเมรกิา - มศีนูยว์จิยัและพฒันาทีไ่ดร้บัการยอมรบัและมชีื่อเสยีง 

ฝรัง่เศส 
- มชีื่อเสยีงด้านการพฒันาและออกแบบสนิค้าแฟชัน่ รวมทัง้อญัมณี

และเครื่องประดบัต่าง ๆ 

อติาล ี
- มีการพฒันาเครื่องจกัรที่ใช้ในการผลิตอญัมณีและเครื่องประดับ

อย่าง ต่อเนื่ อง  รวมทัง้ บุคลากรในด้านนี้ มีความพร้ อมและ
ความสามารถ 

พม่า - มแีหล่งพลอยทีส่าํคญั 
อนิโดนีเซยี - มวีตัถุดบิทีห่ลากหลาย เช่น พลอยส ีไขมุ่ก และโลหะมคี่า 
แอฟรกิา - มเีหมอืงอญัมณีทีส่าํคญั 

ออสเตรเลยี - เป็นแหล่งวตัถุดบิทองคาํ เพชร และไขมุ่ก 
รสัเซยี - เป็นแหล่งวตัถุดบิแพลทนิมัและเพชร 

จนี - เป็นแหล่งวตัถุดบิแร่เงนิและมุกน้ําจดืทีส่าํคญั 
อุตสาหกรรมกลางน้ํา 

(การปรบัปรุงคุณภาพและเจยีระไนอญัมณี) 
อนิโดนีเซยี - มชีื่อเสยีงในดา้นทองคาํและเงนิ 

ลาว 
- มศีกัยภาพการแข่งขนัในการเจยีระไนเพชร เนื่องจากมบีริษทัที่มี

ชื่อเสยีงจากยุโรปมาลงทุนเปิดโรงงานและสอนแรงงานลาวในการ
เจยีรไนเพชร 

สหรฐัอเมรกิา - มชีื่อเสยีงในดา้นการเจยีระไนเพชร 
เบลเยีย่ม - มชีื่อเสยีงในดา้นการเจยีระไนเพชร 

จนี 
- ได้ร ับการคัดเลือกให้เป็นผู้เจียระไนเพชรให้กับกลุ่มบริษัท De 

Beers ซึง่เป็นบรษิทัทีส่าํคญัในการควบคุมอุปสงคแ์ละอุปทานเพชร
ในตลาด 

อนิเดยี - มชีื่อเสยีงในดา้นการเจยีระไนเพชร 
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ประเทศ เหตผุลในการคดัเลือก 
อุตสาหกรรมปลายน้ํา 

(การผลติตวัเรอืนอญัมณีและเครื่องประดบั พรอ้มทัง้การตลาดและการจดัจาํหน่าย) 

อนิโดนีเซยี 

- ไทยส่งออกอญัมณีและเครื่องประดบัมากเป็นอนัดบั 3 ในตลาด
อาเซยีน 

- เป็นแหล่งผลติเครื่องประดบัทองคาํและเครื่องประดบัเงนิ 
- เป็นตลาดทีส่าํคญัสาํหรบัเครื่องประดบัทองคาํและเครื่องประดบัเงนิ 

มาเลเซยี - เป็นแหล่งผลติเครื่องประดบัทองคาํและเครื่องประดบัเงนิ 

เวยีดนาม 

- มกีารส่งออกอญัมณีและเครื่องประดบัมากเป็นอนัดบั 1 ในตลาด
อาเซยีน 

- เป็นฐานการผลติเครื่องประดบัทีส่าํคญัเช่น เครื่องประดบัทองคาํและ
เงนิจากการลงทุนของบรษิทัต่างชาต ิ

สวติเซอรแ์ลนด ์

- ไทยส่งออกอญัมณีและเครื่องประดบัมากเป็นอนัดบั 1 ในตลาดโลก 
- มคีวามสามารถในการผลติเครื่องประดบัเพชรและนาฬกิา 
- เป็นตลาดส่งออกที่สําคญัของไทยสําหรบัเครื่องประดบัที่ทําด้วย

ทองคาํและเพชร 

จนี 
- มคีวามสามารถในการผลติอญัมณีและเครื่องประดบัทีห่ลากหลาย 
- เป็นตลาดที่สําคญัสําหรบัเครื่องประดบัทองคํา เครื่องประดบัเงิน 

และเครื่องประดบัเทยีม 

อนิเดยี 

- ผลติเครื่องประดบัทองคาํและเพชร 
- เป็นตลาดส่งออกอญัมณีและเครื่องประดบั เช่น เครื่องประดบัทอง

เพชรทีเ่จยีระไนแลว้ และพลอยเนื้อแขง็ที่เจยีระไนแล้วที่สําคญัของ
ไทย 

ฮ่องกง 
- ไทยส่งออกอญัมณีและเครื่องประดบัมากเป็นอนัดบั 2 ในตลาดโลก 
- มคีวามสามารถในการผลติเครื่องประดบัทองคาํ 
- เป็นตลาดทีส่าํคญัสาํหรบัเครื่องประดบัทองคาํและหยก 

ออสเตรเลยี 
- ไทยส่งออกอญัมณีและเครื่องประดบัมากเป็นอนัดบั 3 ในตลาดโลก 
- มชีื่อเสยีงในการออกแบบเครื่องประดบัทีห่ลากหลาย 

ญี่ปุน่ 
- มชีื่อเสยีงในการผลติเครื่องประดบัมุกและอญัมณีสงัเคราะห์ 
- เป็นตลาดส่งออกที่สําคญัของเครื่องประดบัทองและเครื่องประดบั

แพลทนิมั 
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ประเทศ เหตผุลในการคดัเลือก 

สงิคโปร ์
- ไทยส่งออกอญัมณีและเครื่องประดบัมากเป็นอนัดบั 2 ในตลาด 

อาเซยีน 
- เป็นตลาดทีส่าํคญัสาํหรบัเครื่องประดบัทองคาํและเครื่องประดบัเงนิ 

สหรฐัอเมรกิา - เป็นตลาดทีส่าํคญัสาํหรบัเครื่องประดบัแทแ้ละเครื่องประดบัเงนิ 

ประเทศสหภาพยโุรป
อื่น ๆ 

- ยกตวัอย่างเช่น เดนมาร์กและเยอรมนีเป็นตลาดส่งออกที่สําคญั
สาํหรบัเครื่องประดบัเงนิ เบลเยยีมเป็นตลาดส่งออกที่สําคญัสําหรบั
เพชรทีเ่จยีระไนแลว้ 

 
3.1.6.7 กรอบและข้อเสนอเชิงยทุธศาสตรแ์ละมาตรการในการด าเนินธรุกิจ 

จากการรวบรวม ศึกษาขอ้มูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อาทิ แผนแม่บทอุตสาหกรรม 
อญัมณีและเครื่องประดบัของสาํนกัเศรษฐกจิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2545) 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาธุรกจิอญัมณีและเครื่องประดบั โดยหอการค้าไทย (2552) รวมทัง้
ผลจากการจดัประชุมกลุ่มย่อยกบัผู้ประกอบการ ที่ปรกึษาได้ทําการวเิคราะห์กรอบและ
ขอ้เสนอเชงิยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธท์ีส่าํคญัดงันี้ 

วิสยัทศัน์:“ศนูยก์ลางการผลติและการคา้อญัมณีและเครื่องประดบัของโลก” 
พนัธกิจ: 

 เป็นผูส้ง่ออกตดิอนัดบั 1 ใน 10 ของโลกภายในปี 2558 
 มลูค่าการส่งออกในอาเซยีนต่อ GDP เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 3 ภายในปี 

2558 
 ยกระดบัมาตรฐานการผลติอญัมณีและเครื่องประดบัของไทยใหไ้ด้

มาตรฐานระดบัโลก 
 ประเทศไทยจะเป็น “World Gems & Jewelry Hub” ทัง้ดา้นการผลติ

และการคา้ 
ยทุธศาสตร ์เป้าประสงค ์กลยทุธท่ี์จ าเป็น และตวัช้ีวดั 

จากวิส ัยทัศน์และพันธกิจที่กล่าวมาข้างต้น ยุทธศาสตร์สําหรับ
อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัมดีงัต่อไปนี้ 

3.1.6.7.1 ยทุธศาสตรท่ี์ 1 จดัหาแหล่งวตัถดิุบอย่างยัง่ยืนในอนาคต 
เป้าประสงค ์

o เพื่อจดัหาวตัถุดบิในการผลติอญัมณีและเครื่องประดบัของไทย
ใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการในระยะยาว 
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กลยทุธท์ีจ่าํเป็น 
o จดัหาแหล่งวตัถุดิบที่มีคุณภาพและราคาถูกจากแหล่งใหม่ 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กบัผู้ประกอบการไทยจากการแข่งขนัที่
เพิม่ขึน้ 

o สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ เพื่อการเขา้ถึงแหล่งใน
วตัถุดบิของอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัในระยะยาว 
ตวัชีว้ดั 

o จํ าน วน แห ล่ ง ว ัต ถุ ดิบ ขอ ง อุตส า หก ร รม อัญ มณี แล ะ
เครื่องประดบัทีไ่ดม้าตรฐานและมคีุณภาพ 

o จํานวนประเทศที่ไทยทําข้อตกลงเพื่อรบัสิทธิประโยชน์ทาง
การคา้หรอืทางดา้นภาษศีุลกากรในการนําเขา้วตัถุดบิ 

3.1.6.7.2 ยทุธศาสตรท่ี์ 2 ปรบัปรงุและพฒันาโครงสร้างภาษี กฎระเบียบ 
และกลไกของรฐั 
เป้าประสงค ์

o เพื่อผ่อนคลายกฎระเบยีบและโครงสรา้งภาษ ีเพื่อเป็นการเพิม่
ศกัยภาพในการแขง่ขนัใหก้ลุ่มอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั 

o เพื่อผลกัดนัและอาํนวยความสะดวกกลุ่มอุตสาหกรรมอญัมณี
และเครื่องประดบัใหส้ามารถแขง่ขนัได้ 
กลยทุธท์ีจ่าํเป็น 

o ปรบัปรุงโครงสร้างภาษีที่สําคญั เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
สรรพสามติ ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล เพื่อเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัให้กบั
ผู้ประกอบการ ยกตัวอย่างเช่น การยกเลิกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ร้อยละ 7 ให้บุคคลธรรมดาสําหรบัการนําเขา้วตัถุดิบอญัมณีและ
กําหนดให้มีการจดัเกบ็ภาษีหกั ณ ที่จ่ายในอตัราร้อยละ 1 จาก
ผูป้ระกอบการแทนอยา่งถาวร 

o จดัตัง้หน่วยงาน One Stop Service เพื่อให้ขอ้มูลข่าวสารที่
จําเป็น เช่น ขอ้มูลส่งออก-นําเขา้ ข้อมูลข้อตกลงทางการค้าต่าง ๆ 
และอาํนวยความสะดวกในเรื่องพธิกีารศุลกากรในการส่งออก-นําเขา้
ต่าง ๆ 
ตวัชีว้ดั 

o การยกเลิกการจดัเก็บหรือลดจํานวนภาษีที่เกี่ยวข้องให้กบั
ผูป้ระกอบการ 
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o การจดัตัง้และจาํนวน One Stop Service ที่สามารถให้บรกิาร
แก่ผูป้ระกอบการอยา่งทัว่ถงึและครอบคลุมทัว่ประเทศ 

3.1.6.7.3 ยทุธศาสตรท่ี์ 3 พฒันาและขยายตลาดอญัมณีและเครื่องประดบั 
เป้าประสงค ์

o เพื่อขยายตลาดส่งออกอญัมณีและเครื่องประดบัของไทยไปยงั
ตลาดใหม่ที่มีศกัยภาพทัง้ในอาเซียน เช่น ประเทศในกลุ่ม CLMV 
(กมัพูชา ลาว พม่า และเวยีดนาม) และในตลาดโลก เช่น ตลาดเกดิ
ใหม่อยา่งจนีและอนิเดยี 

o เพื่อเพิม่มลูค่าการส่งออกอญัมณีและเครื่องประดบัของไทยทัง้
ในตลาดอาเซยีนและในตลาดโลก 
กลยทุธท์ีจ่าํเป็น 

o จดังาน Road Show เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการพบ
ผูบ้รโิภค 

o สนบัสนุนให้ผู้ประกอบการเขา้ร่วมงาน Road Show และการ
จบัคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน ในราคาประหยดัหรือไม่มี
ค่าใชจ้่าย 

o ขยายช่องทางการจดัจําหน่ายในรูปแบบ E-Commerce ทัง้ 
Business-to-Business (B2B) และ Business-to-Consumer (B2C) 
เพื่อเป็นช่องทางใหม่ให้ผู้ซื้อพบผู้ขายและเพื่อช่วยลดต้นทุนในการ
ขายสนิคา้ 
ตวัชีว้ดั 

o จํานวน Road Show และการจบัคู่ทางธุรกิจ (Business 
Matching) สาํหรบัอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั 

o จาํนวนผูป้ระกอบการและผู้บรโิภคที่เขา้ร่วมงาน Road Show 
และการจบัคู่ทางธุรกจิ (Business Matching) 

o เวบ็ไซต์ E-Commerce ของภาครัฐสําหรบัผู้ประกอบการ 
อญัมณีและเครื่องประดบั 

o จํานวนผู้ประกอบการที่มีเว็บไซต์ E-Commerce ที่มี
ประสทิธภิาพเป็นของตนเอง 
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3.1.6.7.4 ยทุธศาสตรท่ี์  4  จดัหาแหล่งเงินทุนให้กบัผู้ประกอบการ 
เป้าประสงค ์

o เ พื่ อ เ พิ่ ม โ อ ก า ส ใ น ก า ร เ ข้ า ถึ ง แ ห ล่ ง เ งิ น ทุ น ใ ห้ กับ
ผู้ประกอบการอญัมณีและเครื่องประดบั โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

o เพื่อเพิม่สภาพคล่องในการดาํเนินธุรกจิใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 
กลยทุธท์ีจ่าํเป็น 

o การเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ เช่น สินเชื่ อ
ผู้ประกอบการอญัมณีและเครื่องประดับที่ควรจะมีการสนับสนุน
เพิม่เตมิ 

o การสนับสนุนการทําประกนัการส่งออก (Export Insurance) 
ให้แก่ผู้ประกอบการอญัมณีและเครื่องประดบั เพื่อลดความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการส่งออก โดยให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นําเขา้แห่งประเทศไทย (EXIM Bank) เป็นผูส้นบัสนุน 

o จดัตัง้สถาบนัการเงนิอญัมณีและเครื่องประดบัโดยเฉพาะ เพื่อ
สนับส นุนสนับส นุน เงินทุน ให้แก่ผู้ประกอบการอัญมณีและ
เครื่องประดบัในปจัจุบนั SME Bank ได้มีโครงการสนิเชื่อระยะสัน้
สาํหรบัผูป้ระกอบการอญัมณีและเครื่องประดบั (Gems Bank) แต่ยงั
ไม่ค่อยประสบความสาํเรจ็เท่าทีค่วร เนื่องจากมเีงื่อนไขค่อนขา้งมาก 
ดงันัน้หากมีการผ่อนปรนเงื่อนไขบางอย่าง เพื่อให้ผู้ประกอบการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในง่ายขึ้น เช่น อนุญาตให้นําพลอยมาเป็น
หลักทรัพย์คํ้าประกันเงินกู้ได้จะเ ป็นอีกแนวทางหนึ่ งที่ทําให้
ผูป้ระกอบการเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนไดม้ากขึน้ 
ตวัชีว้ดั 

o จํานวนผู้ประกอบการที่ได้รบัวงเงนิสนิเชื่อหรอืเงนิทุนในการ
ดาํเนินธุรกจิ 

o จาํนวนผูป้ระกอบการทีส่ามารถขยายการส่งออกไดม้ากขึน้ 
o ความเสี่ยงหรือปญัหาที่เกิดขึ้นจากการส่งออกลดลง เช่น 

ผูป้ระกอบการไดร้บัเงนิค่าสนิคา้ครบถ้วนและตรงเวลา 
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3.1.6.7.5 ยุทธศาสตรท่ี์ 5 พฒันาแรงงานฝีมือ การออกแบบ และพฒันา
มาตรฐานผลิตภณัฑ์ 
เป้าประสงค ์

o เพื่อพฒันาและสร้างแรงงานฝีมอืในอุตสาหกรรมอญัมณีและ
เครื่องประดบัอยา่งย ัง่ยนื 

o เพื่ อสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพให้กับช่ าง ฝีมือหรือ 
นกัออกแบบไทย 

o เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์โดยเฉพาะในด้านดีไซน์และมาตรฐาน
สนิคา้ในกบัอญัมณีและเครื่องประดบัไทย 
กลยทุธท์ีจ่าํเป็น 

o การเพิ่มพูนทกัษะให้แก่แรงงานฝีมือไทยผ่านหลกัสูตรการ
อบรมต่าง ๆ 

o พฒันาและเพิม่จาํนวนนกัออกแบบไทยใหไ้ดม้าตรฐานสากล 
o สนับสนุนนักออกแบบไทยในการเข้าร่วมประกวดการ

ออกแบบอญัมณีและเครื่องประดบัต่าง ๆ ทัว่โลก 
o จดัตัง้สถาบนัการศึกษาทางด้านอญัมณีและเครื่องประดับ

โดยเฉพาะ เช่น สถาบนัการศึกษาสายวชิาชีพหรืออาชวีะทางด้าน 
อญัมณีและเครื่องประดบัทีไ่ดร้บัการรบัรองจากกระทรวงศกึษาธกิาร
และหน่วยงานระดบัสากล 

o พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ เช่น 
เครื่องจกัรกลขัน้สงูทีใ่ชใ้นการเจยีระไนอญัมณี 
ตวัชีว้ดั 

o จํานวนแรงงานฝีมอืที่ผ่านการอบรมและถ่ายทอดความรู้จาก
หลกัสตูรต่าง ๆ 

o จาํนวนนกัออกแบบอญัมณีและเครื่องประดบัที่มคีวามชํานาญ
และไดม้าตรฐานสากล 

o จาํนวนโครงการทีน่กัออกแบบไทยเขา้ร่วมประกวดและรางวลั
ทีไ่ดร้บั 

o สถาบนัการศกึษาเฉพะดา้นอญัมณีและเครื่องประดบัของไทย
ทีไ่ดม้าตรฐานสากล 

o การนําเทคโนโลยีข ัน้สู งมาให้ ในการผลิตอัญมณีและ
เครื่องประดบั 
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o จาํนวนผลติภณัฑ์ที่ได้รบัการรบัรองคุณภาพจากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งหรอืไดร้บัการจดสทิธบิตัรทรพัยส์นิทางปญัญา 

3.1.6.7.6 ยทุธศาสตรท่ี์  6 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ
และอตุสาหกรรม/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสนับสนุน 
เป้าประสงค ์

o เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
ผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดเลก็ กลาง และใหญ่ ในการสร้างความ
แขง็แกร่งใหแ้ก่อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั 

o เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
อุตสาหกรรม/หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและสนับสนุนต่าง ๆ ทัง้ภาครฐั 
ภาคเอกชน และผูป้ระกอบการ 
กลยทุธท์ีจ่าํเป็น 

o การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่จํา เป็นระหว่าง
ผูป้ระกอบการ 

o การจัดตัง้หน่วยงานที่เป็นตัวกลางที่เป็นรูปธรรมในการ
ประสานความร่วมมอืระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ 
ทัง้ในอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั รวมทัง้อุตสาหกรรมที่
เกีย่วขอ้งและสนบัสนุนอื่น ๆ ทีส่าํคญั 

o การจดัทําแผนยุทธศาสตร์ระดบัชาติแบบบูรณาการสําหรบั
อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั 
ตวัชีว้ดั 

o องค์ความรู้ที่สําคัญและจําเป็นในการดําเนินธุรกิจของ
อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั 

o หน่วยงานกลาง (หรือคณะกรรมการแห่งชาติ) เฉพาะด้าน 
อัญมณีและเครื่ องประดับเพื่ อประสานความร่วมมือระหว่าง
ผูป้ระกอบการ อุตสาหกรรม/หน่วยงานทีเ่กีย่วและสนบัสนุนต่าง ๆ 

o แผ น ยุ ท ธ ศา ส ต ร์ ร ะ ดับ ช า ติ แ บบ บู ร ณ า กา ร สํ า ห รับ
อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัและการนําไปปฏิบตัิให้เกิด
ประโยชน์สงูสุด 

 
ทีป่รกึษาไดส้รุปความเชื่อมโยงจากการวเิคราะห์หุ้นส่วน

ทางกลยุทธ์และการจดัทํากรอบยุทธศาสตร์ที่ได้กล่าวมาขา้งต้น ดงั
แสดงในตารางที ่84 
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ตารางท่ี 84 ความเชื่อมโยงระหวา่งหุน้ส่วนทางกลยทุธแ์ละกรอบยทุธศาสตรใ์นอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัของไทย 
 

 ยทุธศาสตรท่ี์ 1 
จดัหาแหล่ง
วตัถดิุบ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 
ปรบัปรงุ

โครงสร้างภาษี
และกลไกของ

รฐั 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 
พฒันาและ
ขยายตลาด 
อญัมณีและ
เครื่องประดบั 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 
จดัหาแหล่ง
เงินทุน 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 
พฒันาแรงงาน

ฝีมือ การ
ออกแบบ และ
มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ ์

ยทุธศาสตรท่ี์ 6 
เสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่าง

ผู้ประกอบการและ
อตุสาหกรรม/
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องและ
สนับสนุน 

ตวัอย่างหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง/รบัผิดชอบ 

หุน้ส่วนทาง
กลยทุธใ์น

ดา้นการวจิยั 
พฒันา

ออกแบบ 
และการ
ฝึกอบรม 

  X  X X 

สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณี
และเครื่องประดับแห่งชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) สถานศกึษา
ต่าง ๆ Gemological Institute 
of America (GIA)  

หุน้ส่วนทาง
กลยทุธ์
ทางดา้น
เงนิทุน 

   X  X 

SME Bank EXIM Bank 
บ ส ย .  ธ น า ค า ร พ า ณิ ช ย ์
อื่น ๆ 
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และกลไกของ

รฐั 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 
พฒันาและ
ขยายตลาด 
อญัมณีและ
เครื่องประดบั 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 
จดัหาแหล่ง
เงินทุน 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 
พฒันาแรงงาน

ฝีมือ การ
ออกแบบ และ
มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ ์

ยทุธศาสตรท่ี์ 6 
เสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่าง

ผู้ประกอบการและ
อตุสาหกรรม/
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องและ
สนับสนุน 

ตวัอย่างหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง/รบัผิดชอบ 

หุน้ส่วนกล
ยทุธข์อง
ภาครฐั 

X X X  X X 

สสว. กระทรวงพาณชิย ์
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงศกึษาธกิาร 
กระทรวงการคลงั 

หุน้ส่วนกล
ยทุธข์อง

ภาคเอกชน 
X  X  X X 

สมาคมผูค้า้อญัมณีและ
เครื่องประดบัไทย Mumbai 
Diamond Merchant 
Association, Diamond 
Exporters Association ใน
อนิเดยี  Hong Kong 
Jewellery & Jade 
Manufacturers Association 
Hong Kong Pearl 
Association ในฮ่องกง 
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3.1.6.8 Key Success Factor 
- การหาแหล่งวตัถุดบิและแรงงานจากประเทศเพื่อนบา้น 
- การจดัหาแหล่งเงนิทุนใหก้บัผูป้ระกอบการ 
- การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยเีครื่องจกัรทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เครื่องประดบั 
- การพฒันาทางดา้นการออกแบบทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และทกัษะแรงงานใน

อุตสาหกรรม 
- การพฒันาตลาดและสรา้งตราสนิคา้ 
 

3.1.6.9 Best Practice 
จากการจัดทําประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ทางผู้ประกอบการและ

ผู้เชี่ยวชาญที่ได้เข้าร่วมได้แนะนําผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดและขนาดย่อมที่ 
ประสบความสาํเรจ็ในการดาํเนินธุรกจิโดยเฉพาะธุรกจิระหว่างประเทศ คอื บรษิทั เอก็ซ์
เปิรต์เจมส ์แมนูแฟคเจอริง่ จาํกดั (Expert Gems) ซึง่ทางทีป่รกึษาไดม้กีารสมัภาษณ์กบั
ทางผูบ้รหิารของบรษิทั เพื่อขอขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่มรายอื่น ๆ ใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกจิดงันี้ 

3.1.6.9.5 ประวติั 
เริม่ต้นขึน้จากบุคคล 2 ท่าน คอื คุณธงศกัดิ ์จนิตการฤกษ์และคุณ

กรรณิการ์ จินตการฤกษ์ ธุรกิจตัวหลัก คือ ผลิตพลอยน้ําเงิน เริ่มต้นจาก
กระบวนการจดัซื้อวตัถุดบิสู่กระบวนการผลติอย่างครบวงจรในปีพ.ศ. 2531 ได้
พฒันาจากอุสาหกรรมภายในครวัเรอืนบรหิารงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ บรษิทัมุ่งสู่อุตสาหกรรมการผลติในระยะต่อมาในปีพ.ศ. 2545 
โดยได้พฒันาโครงสร้างและจดัตัง้โรงเรียนเพื่อผู้ใช้แรงงานร่วมกบักระทรวง
แรงงานและสวสัดกิารสงัคม การศกึษานอกโรงเรยีน เพื่อส่งเสรมิการศกึษาและ
พฒันาบุคลากรในทอ้งถิน่ 

ในปลายปีพ.ศ. 2546 ไดจ้ดัตัง้บรษิทั เอก็ซเปิรต์เจมสแ์มนูแฟคเจอริง่ 
จาํกดั เพื่อสร้างภาพลกัษณ์และสร้างความเชื่อมัน่ให้กบัลูกค้า เพื่อเตรยีมความ
พรอ้มสู่อุตสาหกรรมการส่งออก ขึน้ในวนัที ่10 ตุลาคม  พ.ศ. 2546 นับแต่นัน้มา 
บรษิทั ฯ ไดนํ้าระบบ ISO 9001:2000 เขา้มาประยกุตใ์ชใ้นระบบดว้ยความมุ่งมัน่
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนั เพื่อผลกัดนัอญัมณีของจงัหวดัจนัทบุรใีห้มคีุณภาพ
ทีด่สีู่อญัมณีโลกต่อไปอยา่งย ัง่ยนื โดยในปจัจุบนับรษิทั ฯ ได้ปรบัเป็นระบบ ISO 
9001:2008 เรยีบรอ้ยแลว้ 
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บรษิทั ฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึความสาํคญัของพนกังานงานในองค์กรในด้าน
ความปลอดภยัจึงได้จดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัอาชวีะและอนามยัเพื่อ
กาํกบัดแูลความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานในปีเดยีวกนับรษิทั ฯ ได้นํา
โครงการส่งเสรมิความสุขในสถานประกอบการเขา้มาประยกุตใ์ชใ้นบรษิทั ฯ เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนยกระดบัคุณภาพชีวติการทํางานของพนักงานทุกระดบั 
เพื่อใหบุ้คลากรในองคก์รมสีุขภาวะทัง้ 4 ดา้นอยา่งมคีุณภาพและมจีรยิธรรมทาง
ธุรกจิอยา่งย ัง่ยนื ปจัจุบนับรษิทั ฯ ได้รบัการรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท 
8001-2546 เพื่อเป็นบรรทดัฐานการปฏบิตัต่ิอแรงงานและยกระดบัคุณภาพชวีติ
แรงงาน 
3.1.6.9.6 วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายของบริษทัฯ 

 พฒันาบุคลากร พฒันาระบบ และพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลศิ 
 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานสนิค้า เพื่อเพิม่ขดีความสามารถใน

การแขง่ขนั 
 เพิม่ความเชื่อมัน่และสนองความตอ้งการของลกูคา้ 
 เพิม่คุณค่าในการสรา้งตราสนิคา้และช่องทางในการจดัจาํหน่าย 
 ส่งเสรมิและสนบัสนุนยกระดบัคุณภาพชวีติพนกังานทุกระดบั 

3.1.6.9.7 สถานท่ีตัง้บริษทัฯ 
สํานักงานใหญ่:   17/9 ถนนศรีจนัทร์ ตําบลวดัใหม่ อําเภอเมือง 

จงัหวดัจนัทบุร ี22000 
ฝา่ยผลติ:    Tel. 6639-303318-9 
 Fax. 6639-321988     
สาขาที ่2:    919/1 หอ้ง 112 ชัน้ G อาคารจวิเวลรีเ่ทรดเซน็เตอร์  ถ.

สลีม เขตบางรกั กทม. 10500 
 Tel. 02-6300074, 086-302302-6 
 Fax. 02-6300075     
สาขาที ่3:    919/1 หอ้ง 241 AB ชัน้ 2 อาคารจวิเวลรี่เทรดเซน็เตอร ์

ถ.สลีม เขตบางรกักทม. 10500 
ฝา่ยผลติ:  Tel. 02-6300991 
 Fax. 02-6300992 
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3.1.6.9.8 จ านวนบคุลากร 
บรษิทัมจีาํนวนบุคลากรทัง้สิน้ 32 คน ซึง่บรษิทัมกีระบวนการสรรหา

บุคลากรทีเ่ป็นระบบ รวมทัง้มกีารอบรมและพฒันาความรูแ้ละทกัษะของพนกังาน
อยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอ 
3.1.6.9.9 ระบบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการ

พิจารณาผลตอบแทนและสวสัดิการ 

 พนักงานสรุปผลการปฏิบัติง าน  6 เดือนติด ต่อกัน  ตาม
วตัถุประสงคค์ุณภาพทีว่างไวเ้พื่อพจิารณาผลตอบแทน 

 นําส่งฝา่ยบุคคล เพื่อนําเสนอผลงานต่อผูบ้รหิารพจิารณา 
 
นอกจากนัน้บริษทัยงัเปิดโอกาสให้พนักงานมสี่วนร่วมในการแสดง

ความคดิเหน็และตรวจสอบการดําเนินงานบรษิทั ฯ ได้นําระบบบรหิารคุณภาพ 
ISO9001:2008 เขา้มาประยกุต์ใช้ มกีารกําหนด Key performance Index (KPI) 
ในการปฏบิตังิานแต่ละหน้าที ่และกาํหนดใหม้กีารตรวจตดิตามคุณภาพภายในปี
ละ 1 ครัง้ โดยพนักงานในองค์กรที่ได้รบัการอบรม ISO9001:2008 แล้ว เพื่อ
ตรวจสอบการทํางาน หากพบขอ้ผดิพลาด บกพร่อง หรอืการสูญเสยีเกนิจากที่
กําหนดก็จะออก Non-Compliance (NC) ซึ่งก็คือข้อบกพร่องในการทํางาน 
ขึน้อยูก่บัความรุนแรงของปญัหาทีพ่บบรษิทัยงัส่งเสรมิการจ้างงานสําหรบัคนใน
ชุมชนใหโ้อกาสสําหรบัคนทุพพลภาพในการทํางานบรษิทั ฯ ได้จดัทําโครงการ
เพื่อให้โอกาสสําหรบัแรงงานฝีมอืในชุมชนและท้องถิ่นที่ขาดโอกาสในจงัหวดั 
ต่าง ๆ เช่น หนองบวัลําภู พะเยา และมหาสารคาม โดยได้รบังบประมาณจาก
ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัมยีุทธศาสตร์จงัหวดัเป็นตวักําหนดร่างหลกัสูตรและมผีู้
ฝึกสอนแรงงานฝีมอืจากกรมแรงงานของจงัหวดั โดยมพีนักงานของบริษทั  ฯ 
เป็นผูช้่วยสอนและใหค้าํแนะนําและเป็นทีป่รกึษา อกีทัง้บรษิทั ฯ ไดร้บัการรบัรอง
มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ระดบัสมบรูณ์ข ัน้สงูสุด ซึง่มขีอ้กําหนด
ในเรื่องของการไม่เลือกปฏิบตัิที่เกี่ยวกบัพนักงานการรับสมคัรงานหรือการ
ปฏบิตังิานซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานความรบัผิดชอบทางสงัคมของธุรกิจ
ไทยในเรื่องการใช้แรงงานบงัคบั การทํางานล่วงเวลา การเลือกปฏิบตัใินการ 
จ้างงานไม่ขดัขวางแทรกแซง การใช้แรงงานเดก็ หญิงมคีรรภ์สถานที่ทํางานที่
ปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ เป็นตน้ 
3.1.6.9.10 แนวทางการด าเนินธรุกิจทัง้ในและต่างประเทศ 

3.1.6.9.10.1 รายละเอียดของแผนธรุกิจระยะสัน้ขององคก์ร 
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 เปิดสาขาในต่างประเทศ (ประเทศจนี) 
 เพิม่กาํลงัการผลติอญัมณีและเครื่องประดบั เพื่อรองรบั

การขยายตวัดา้นการเปิดสาขาใหม่ 
 ขยายฐานลกูคา้ต่างประเทศ (ประเทศจนี) 

3.1.6.9.10.2 รายละเอียดของแผนธรุกิจระยะยาวขององคก์ร 
 เ ปิดสาขาใน ต่างประ เทศและขยายสาขาเพิ่ม ใน

ต่างประเทศ (ประเทศจนี) 
 สรา้งฐานลกูคา้ในต่างประเทศเพิม่ขึน้ (ประเทศจนี) 
 ขยายกาํลงัการผลติไปยงัต่างประเทศ (ประเทศจนี) เพื่อ

ลดขัน้ตอนการนําเขา้ส่งออกและลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่
จะเกดิขึน้ 

3.1.6.9.11 ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
2.1.6.8.7.1 การปรบัปรงุคณุภาพของผลิตภณัฑ์/บริการ 

 มกีารพฒันาคุณภาพของผลติภณัฑ์ในด้านเทคนิคการ
ผลิต เช่น การขึน้ตวัเรือนให้มีความอ่อนช้อย ทนัสมยั 
และมสี่วนประสมทีต่รงตามมาตรฐานสากล 

 มกีารพฒันาคุณภาพของผลติภณัฑ์ในด้านการออกแบบ 
เช่น ออกแบบสนิคา้โดยการคาํนึงถึงการลดปรมิาณทอง
ทีใ่ชใ้นการขึน้รปูเครื่องประดบัและมกีารนําแนวความคดิ
หรอืความเป็นมาของแรงบนัดาลใจ (Inspiration) ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นชุดคอลเล็คชัน่ (Collection) 
มาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี เช่น คอลเลค็ชัน่เกี่ยวกบั
ธรรมชาติหรือคอลเล็คชัน่ที่ได้ร ับแรงบันดาลใจจาก
ดอกไม้หรือคอลเล็คชัน่ที่เกิดจากการนําเอาสีส ันของ
ธรรมชาตมิาใส่ในเครื่องประดบั เป็นตน้ 

 มกีารพฒันาคุณภาพของผลติภณัฑใ์นดา้นการผลติ เช่น 
มกีารควบคุมคุณภาพทุกข ัน้ตอนจนครบกระบวนการ
ผลติ โดยผูช้าํนาญการแต่ละแผนก 

 มกีารพฒันาการบรกิารโดยให้บรกิารและต้อนรบัลูกค้า
เท่าเทียมกันหมด แต่จะแตกต่างกันในเรื่องของการ
บรกิารหลงัการขายและการดแูลเอาใจใส่ลกูคา้แต่ละกลุ่ม
ตามขอ้มูลจากฐานข้อมูลของลูกค้า นอกจากนี้ยงัมกีาร
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ทาํ CRM (Customer Relation Management) กบัลกูค้า 
โดยแบ่งเกรดลูกค้าตามยอดซื้อ ตลอดจนมกีารนําเสนอ
สนิคา้ใหด้ถูงึทีบ่า้นดว้ยการนดัหมายโดยใช้สายสมัพนัธ์ 
(Relationship) ทีอ่า้งองิกบับุคคลในระดบัสงูของสงัคม มี
การบอกต่อถึงคุณภาพสนิค้าที่เสนอ จงึเกดิการแนะนํา
อยา่งต่อเนื่อง ทาํใหไ้ดล้กูคา้ในจุดนี้มาก 

2.1.6.8.7.2 การปรบัปรงุประสิทธิภาพ/ลดต้นทุนในการผลิตและ
บริการ 

 เทคโนโลย:ี เตาไฟฟ้า Robot Cutting และ Machine 
Cut ทีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิาพ  สามารถลดต้นทุนใน
เรื่องระยะเวลาและปรมิาณแรงงานทีใ่ชใ้นการผลติ 

 เทคนิคการผลติ: ใชอุ้ปกรณ์ทดแทนทีม่ปีระสทิธภิาพการ
ใช้งานเทยีบเท่ากบัอุปกรณ์นําเข้าจากต่างประเทศที่มี
ตน้ทุนตํ่ากวา่ 

 เทคนิคการบรกิาร: การผสมน้ํายาล้างเครื่องประดบัด้วย
น้ํายาทําความสะอาดในสดัส่วนที่มปีระสิทธภิาพการใช้
งานเทยีบเท่าน้ํายาที่ส ัง่ซื้อเขา้มา สามารถลดต้นทุนได้
ครึง่หนึ่ง 

2.1.6.8.7.3 การประหยดัพลงังานท่ีใช้ในการผลิตและบริการ
และรกัษาส่ิงแวดล้อม 

 การประหยดัพลงังานในเรื่องการรณรงค์ลดโลกร้อนปิด
ไฟและแอรใ์นเวลาพกัรบัประทานอาหาร 1 ชัว่โมง และ
ปิดแอรก์่อนเลกิงาน 1 ชัว่โมง 

2.1.6.8.7.4 การพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์/
บริการใหม่  

 การพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้สอดรับกับผลิตภัณฑ์ /
บรกิารใหม่นัน้ ต้องอาศยัการเรยีนรู้รอบด้าน เช่น การ
ขึน้รูปตวัเรือนเครื่องประดบัแบบ Electroforming ซึ่ง
ปจัจุบนักเ็ป็นทีน่ิยมกนัอย่างมาก เนื่องการใช้ระยะเวลา
น้อยและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามต้องการ 
นอกจากนี้ยงัมรีปูแบบการฝงัที่หลากหลาย เช่น การฝงั
จากกลอ้งไมโคร เป็นตน้ 
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3.1.6.8.7.5 การพัฒนาบุคลากร   เพ่ือให้สามารถสนับสนุน
แผนการด าเนินธรุกิจได้อย่างมีประสิทธิผล 

 การจดัสรรทรพัยากรบุคคลและการจดับทบาทหน้าที ่
ความสามารถของบุคลากรนัน้แบ่งได้ตามตําแหน่งและ
ความรบัผดิชอบที่ระบุอยู่ในใบพรรณนางานอยู่แล้วนัน้ 
แต่สาํหรบัองคก์รนี้จะเน้นในเรื่องความตัง้ใจเอาใจใส่ต่อ
องค์กรเป็นปจัจยัสําคญัในองค์รวมมากที่สุด บุคลากร
หนึ่งคนทําหลายหน้าที่ในส่วนที่สอดคล้องกนั เช่น ใน
เรื่องของการบรหิารจดัการภายในองค์กรและเจ้าหน้าที่
ฝา่ยขาย (Sales) โดยทุกส่วนงานจะใส่ใจในรายละเอยีด
ของลูกค้า และให้ความรู้ ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลติภณัฑ์ได้ด้วย เนื่องจากสิง่เหล่านี้เป็นปจัจยัที่ส่งผล
ใหก้จิการบรรลุผลตามเป้าหมายทีแ่ทจ้รงิ ทัง้นี้ ตอ้งสรา้ง
ให้บุคลากรมีจิตสํานึกของความเป็นเจ้าของในกิจการ
เพื่อให้เกิดความตัง้ใจและมุ่งมัน่สร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุด
ใหก้บัองคก์ร 

 การจัดตัง้โรงเรียนช่างฝีมือผู้ใช้แรงงาน ภายใต้กรม
พฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดสอนการ
เ จีย ร ะ ไนพลอย และขั ้น ตอน ต่า ง  ๆ  ที่ เ กี่ ย วกับ
อุตสาหกรรมการผลิตพลอยให้บุคคลที่สนใจสามารถ
ศกึษาและเขา้ชมได้ อกีทัง้ซึ่งภูมิปญัญาเหล่านี้ถือเป็น
ภูมปิญัญาที่สําคญัของจงัหวดัจนัทบุร ีซึ่งโดยมากผู้ที่มี
ความรูใ้นสาขานี้มกัจะหวงแหนปกปิดภมูปิญัญานี้ไว ้แต่
แนวคิดของคุณธงศกัดิ ์จินตการฤกษ์ (ผู้บริหารของ
บริษัทฯ) นี้ เป็นแนวคิดที่ดี เนื่ องจากเป็นการขยาย
จํานวนช่างฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับให้มากขึ้น และยังส่งผลต่อภาพรวม
เศรษฐกจิของประเทศ เนื่องจากอุตสาหกรรมอญัมณีและ
เครื่องประดบัเป็นอุตสาหกรรมที่ทํารายได้อยู่ในอนัดบั
ตน้ ๆ ของประเทศ 

3.1.6.8.7.6 ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ (Key Success Factors) 
 การมรีะบบการบรหิารจดัการภายในทีด่ที ัง้ในส่วนองคก์ร 

พนกังาน และผูบ้รหิาร 
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 การมมีาตรฐานของสนิค้าและบรกิารที่ได้รบัการรบัรอง
จากสากล 

 การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้ 
o การส่งความสุขเป็นการส่งการ์ดอวยพรในกบัลูกค้า 

เนื่องในวนัส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม่ 
o การส่งขอ้ความทางโทรศพัท์มอืถือตามโอกาสต่าง ๆ 

เพื่อเป็นการทกัทายและสรา้งการจดจาํทีต่่อเนื่อง 
o การเขา้พบลูกค้าสําคญัและมอบของขวญัร่วมแสดง

ไมตรจีติและน้ําใจในโอกาสต่าง ๆ 
 การประเมนิและตอบสนองความพงึพอใจและไม่พอใจ

ของลกูคา้ 
o การทาํแบบสอบถาม เพื่อวดัความพงึพอใจของลูกค้า

ในดา้นต่าง ๆ เช่น ผลติภณัฑ ์การบรกิาร การอาํนวย
ความสะดวก ความตอ้งการดา้นอื่น ๆ 

o การสัมภาษณ์ถึงความพึงพอใจของลูกค้าในด้าน 
ต่าง ๆ 

 การสรา้งภาพลกัษณ์และตราสนิคา้ขององคก์ร 
ในปจัจุบนั สินค้าทุกชนิดในโลกได้เผชิญกบัสภาวะ

ของการแขง่ขนัเป็นอยา่งสงูและนบัวนัจะเพิม่ทวคีูณมากขึน้
เ รื่ อ ย ๆ  ซึ่ ง โ ด ย เฉ พาะ สินค้ า ปร ะ เภท อัญม ณี แล ะ
เครื่องประดบั เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่ โดยพื้นฐานคํานึงถึง
มาตรฐานคุณภาพและราคาของสนิคา้ทีย่ตุธิรรมเป็นหลกัอยู่
แล้วนัน้ ต้องหนัมาให้ความสําคญัอย่างมากกับเรื่องการ
สร้างตราสนิค้าให้เป็นที่รู้จกั เนื่องจากการสร้างตราสนิค้า
เป็นจุดมุ่งหมายเดยีวทีส่ามารถทาํใหผู้ป้ระกอบการวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมสร้างความเชื่อมัน่ เชื่อถือ และ
สร้างมูลค่าเพิ่มได้จากสนิค้าของตน ทําให้สามารถเพิม่ขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัและเตบิโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

การสรา้งตราสนิค้าในระยะเริม่ต้นของ Expert Gems 
นัน้ บริษัทโชคดีที่ได้รบัการสนับสนุนจากสถาบนัพฒันา
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าร่วมโครงการ
บริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรบัปรุงการผลิต การ
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จดัการ การตลาด (CF) ด้านการสร้างตราสินค้า สาขา
อุตสาหกรรมอัญมณีในเรื่องของการมีที่ปรึกษาเข้ามา
แนะนําและจดัระบบของการสรา้งตราสนิคา้อยา่งถูกตอ้งและ
มรีะบบ ทาํใหบ้รษิทัไดรู้จ้กัตนเองมากขึน้กวา่ในอดตี เพราะ
ในอดตี Expert Gems ไดเ้คยพยายามสร้างตราสนิค้าอย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่บริษทัทําอย่างไม่มีระบบและไม่
เป็นขัน้เป็นตอน บริษัทจึงทําไม่ประสบผลสําเร็จ ดังนัน้ 
บรษิทัจงึมกีารหารอืเพื่อปรบัเปลี่ยนกระบวนการให้เดนิไป
ในทศิทางเดยีวกนัทัง้หมด ซึง่หมายรวมถงึการสื่อสารความ
เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ําไปยงัอุตสาหกรรมปลายน้ําไปสู่
พนักงาน องค์กร และลูกค้าให้มีความเชื่อมัน่ เชื่อถือ มี
ความรู้และเข้าใจในตวัสินค้าและรูปแบบของผลิตภณัฑ์ที ่
Expert Gems สรรค์สร้างอย่างถ่องแท้และตรงกันได ้
รวมทัง้พรอ้มทีจ่ะมอบสิง่ที่ดทีี่สุดให้กบัลูกค้าคนสําคญัของ
บรษิทั จะเหน็ไดว้า่มนัไม่ง่ายเลย เพราะสิง่เหล่านี้เป็นเรื่อง
ที่ละเอยีดอ่อนมาก เป็นเรื่องของอารมณ์และเหตุผลที่มผีล
ต่อการตดัสนิใจของลูกค้า ทัง้นี้ บริษัทจําเป็นต้องมีความ
เขา้ใจอย่างถ่องแท้ถึงผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมาย ในเรื่องของ
พฤตกิรรมการบรโิภค แนวโน้มความต้องการ สิง่ที่มผีลต่อ
การตดัสนิใจซื้อ ตลอดรวมไปถึงสิง่ที่กระตุ้นความต้องการ
ของผูบ้รโิภคเหล่านัน้ นอกจากนี้แลว้การค้นหาจุดที่แบรนด์
มคีวามโดดเด่นและเป็นจุดที่ผู้ประกอบการต้องการนํามา
เป็นจุดขาย ควรตอ้งเป็นจุดเดยีวกนักบัสิง่ที่ผู้บรโิภคค้นหา
อยู่ ตลอดจนถึงการสื่อสารเกี่ยวกบัแบรนด์อย่างสมํ่าเสมอ
และต่อเนื่ อง ในแต่ละจุดที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีการ
ตดิต่อกบัแบรนด์ (Brand Touch Points) จะช่วยทําให้
ผูบ้รโิภคไดร้บัประสบการณ์ร่วมทีด่เีกีย่วกบัแบรนด ์เกดิการ
จดจาํไดแ้ละกลายเป็นลกูคา้ผูม้คีวามจงรกัภกัดไีปในทีสุ่ด 

Expert Gems ได้มุ่งเน้นในเรื่องการพฒันาทางด้าน
เทคโนโลยนีวตักรรมการผลิต การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ต่าง ๆ ให้กบัพนักงานอย่างทดัเทยีมกนั การออกแบบสื่อ
ทางการตลาดให้สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์ของแบรนด์และ
เอกลกัษณ์ของสนิค้าเพื่อสื่อให้เห็นถึงตวัตนอย่างชดัเจน
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ยิง่ขึน้ การรกัษามาตรฐานการใหบ้รกิารที่สามารถสร้างการ
จดจาํได ้การทาํใหอ้งคก์รมดีไีซน์ทีโ่ดดเด่น มภีาพลกัษณ์ที่
ชดัเจน มพีนักงานที่มีเสน่ห์ ดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างมาก 
รวมถงึการพฒันาการออกแบบผลติภณัฑใ์หเ้ป็นที่ดลใจและ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดการค้า 
ตลอดจนทําให้ผลติภณัฑ์ได้เป็นที่รู้จกัอย่างแพร่หลาย ซึ่ง
บริษทัทราบดีว่าการสร้างแบรนด์จําเป็นต้องใช้ระยะเวลา 
เพราะความน่าเชื่อถือจะต้องมีการสัง่สม ดังนัน้ Expert 
Gems จงึมกีารวางแผนในเรื่องของการคน้หาความโดดเด่น
ของแบรนด์ (BrandDNA) การพัฒนาผลิตภัณฑ ์
กลุ่มเป้าหมาย การวางตําแหน่งผลิตภณัฑ์ (Positioning) 
การวางฐานรากของแบรนด์ (Brand Platform) ตลอดจน
วธิดีาํเนินการในทางปฏบิตั ิ(Implementation) ตามแนวทาง
ทีไ่ดว้างไวใ้นแผนงาน เพื่อนําไปสู่การมฐีานรากที่แขง็แกร่ง 
ที่จะสร้างแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถแข่งขนัได้และ
เกดิการเตบิโตอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

นอกจากนี้ การใช้สญัลกัษณ์ของแบรนด์ (Logo) ที่
ได้รบัการออกแบบมาเป็นอย่างด ีให้ปรากฏอยู่ในที่ต่าง ๆ 
เพื่อให้เกดิการจดจําได้ อาท ิมีทําในนามบตัร บรรจุภณัฑ ์
(กล่อง) ถุง โบร์ชวัร์ ลงหน้าโฆษณา (ในนิตยสารที่อ่าน
เฉพาะกลุ่มผู้ค้าอญัมณี คอืนิตยสาร Bangkok Gems & 
Jewelry December 2008) 5,000 เล่ม/เดอืน จําหน่ายทัว่
โลก ส่วนนิตยสารเล่มอื่นกม็ลีงโฆษณาบ้าง อาท ิWorld of 
Gold และ Gemstone จดัได้ว่ามกีารลงโฆษณาในนิตยสาร
เฉพาะกลุ่ม (อญัมณี) 2-3 ฉบบั ที่มกีารลงโฆษณาอยู่เป็น
ประจํา รวมทัง้การลงโฆษณาหรือสนับสนุนการถ่ายแบบ
แฟชัน่ในนิตยสารสําหรบัผู้หญิงเป็นครัง้คราว เพื่อเขา้ถึง
กลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูซ้ ื้อรายสุดท้ายโดยตรงอกีด้วย และได้
เขา้ร่วมอยู่ในชมรม Jewel Fest Club ซึ่งเป็นชมรมผู้ค้า 
อญัมณีและเครื่องประดบัมาตรฐาน (เป็นชมรมทีส่มาคมและ
การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยเป็นผูร้บัรอง) 
 การดาํเนินธุรกจิดว้ยความยุตธิรรม ไม่เอารดัเอาเปรยีบ

ผูบ้รโิภค/ผูใ้ชบ้รกิาร 
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การดําเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้บริโภค/ผู้ใช้บริการ โดยการมอบผลิตภณัฑ์และ
บรกิารทีม่คีุณภาพในราคาที่ยุตธิรรมให้กบัลูกค้าและมกีาร
รับประกันคุณภาพสินค้าตลอดอายุการใช้ งานด้วย 
นอกจากนี้ ทางบรษิทัฯ ได้รบัเครื่องหมายสญัลกัษณ์ Buy 
with Confidence จากทางกระทรวงพาณิชย ์เพื่อเป็นการ
สรา้งความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ในการซื้อสนิค้าและบรกิารและ
สนบัสนุนลกูคา้ในดา้นการตดัสนิใจอกีดว้ย 

3.1.6.8.7.7 ข้อเสนอแนะส าหรบัผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัใน
การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

 ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการเรื่องการพฒันาดา้นฝีมอืแรงงาน
ในอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั 

 ส่งเสรมิสนบัสนุนทางดา้นการเงนิในมเีงนิลงทุนและเงนิ
หมุนเวยีนในธุรกจิ 

 ส่งเสริมการจดังานแสดงสินค้าและประชาสมัพันธ์ให้
ทัว่ถงึทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งสามารถวางยุทธศาสตร์
ร่วมกับทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ เนื่ องจาก
อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัจดัไดว้า่เป็นสนิค้า
ของขวญัและของทีร่ะลกึของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 

 
3.1.6.10 บทสรปุอตุสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบัต่อโอกาสหรือ

ความจ าเป็นท่ีจะต้องรกัษาความอยู่รอด (Opportunity / 
Necessity Driven) 

จากการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศเพื่อการก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน หรือ AEC ที่กําลงัจะเกดิขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 นัน้ได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบทัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และการเมอืง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาค
เศรษฐกิจ ซึ่งได้ส่งผลกระทบทัง้ในเชิงบวกและเชิงลบต่อทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมทัง้
ผูป้ระกอบการและแรงงานต่าง ๆ ในแต่กลุ่มอุตสาหกรรม ดงันัน้แต่ละประเทศจงึมคีวามจําเป็น
อย่างยิง่ที่จะต้องมีการศกึษาถึงผลกระทบและเตรยีมความพร้อมให้กบัผู้ประกอบการและผู้ที่
เกีย่วขอ้งต่าง ๆ ในการกา้วสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) 
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กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมสําคัญต่อระบบ
เศรษฐกจิไทย เนื่องจากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมทีส่รา้งรายได้ให้กบัยประเทศในลําดบัต้น ๆ โดย
ในปี 2553 ไทยเป็นผูส้่งออกอญัมณีและเครื่องประดบัเป็นอนัดบัที ่9 ของโลก ซึ่งมตีลาดส่งออก
ทีส่าํคญั อาท ิสหรฐัอเมรกิา สหภาพยโุรป ฮ่องกง ญี่ปุน่ จนี และอนิเดยี เป็นต้น ถึงแม้ว่าตลาด
ส่งออกทีส่าํคญัของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้จะไม่ใช่ตลาดอาเซยีน แต่จากการวเิคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า 
จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และความสามารถทางการแข่งขนัของกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ของ
ไทย ที่ปรึกษาสามารถสรุปได้ว่าการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นัน้จะ
ก่อให้เกดิผลกระทบในเชงิบวกต่อกลุ่มอุตสาหกรรมนี้มากกว่าในเชงิลบ รวมทัง้การรวมกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) จะก่อใหเ้กดิโอกาสทีส่าํคญั (Opportunity-Driven) ของไทย
ในการขยายตลาดไปยงัประเทศในอาเซยีน การจดัหาวตัถุดบิและเขา้ถึงแหล่งแรงงานราคาถูก 
การขยายการลงทุนไปยงัประเทศอื่น ๆ ในอาเซยีน และการเขา้ถึงแหล่งเงนิทุนที่หลากหลาย
และง่ายดายมากขึ้น เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและ
เครื่องประดบัของโลกตามทีต่ ัง้ไว ้
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3.2 ความหมายของ Necessity-Driven และ Opportunity-Driven 
การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของการเป็น

ตลาดเดยีวและฐานการผลติเดยีวของประเทศสมาชกิอาเซยีน 10 ประเทศนัน้ ก่อให้เกดิการ
เปลีย่นแปลงและผลกระทบในดา้นต่าง ๆ เช่น การเมอืง สงัคม วฒันธรรม ระบบขนส่งและโล
จสิตกิส์ ระบบสาธารณูปโภค และเศรษฐกจิ เป็นต้น โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกจิที่เกดิผล
กระทบและนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่อกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทัง้ในภาพรวมและต่อ
ผูป้ระกอบการในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมนัน้ ๆ ดว้ย การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้เหล่านี้จะส่งผล
กระทบใหก้บัผูป้ระกอบการในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมในเรื่องการวางแนวทางและกลยุทธ์ต่าง 
ๆ ที่สําคญัสําหรบัการดําเนินธุรกจิ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสามารถจําแนกได้เป็น 2 
ประเภทดงันี้ 

3.2.1 Necessity-Driven 
Necessity-Driven คอื การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน (AEC) ส่งผลใหก้ลุ่มอุตสาหกรรมและผูป้ระกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมนัน้มคีวาม
จาํเป็น (Necessity) ทีจ่ะตอ้งวางแผนและปรบักลยทุธใ์นการใชก้ารเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้เพื่อ
ความอยูร่อดของธุรกจิ เช่น การแสวงหาปจัจยัการผลติ การเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้เดมิได้ง่ายและมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ เป็นตน้ ซึง่ทีผ่่านมาตลาดอาเซยีนเป็นหุน้ส่วนทางกลกยทุธห์รอืหุน้ส่วน
ทางธุรกจิทีส่าํคญั หรอืเป็นแหล่งวตัถุดบิและแรงงานทีส่าํคญั หรอืเป็นกลุ่มลูกค้าที่สําคัญของ
กลุ่มอุตสาหกรรมนัน้ ๆ 

3.2.2 Opportunity-Driven 
Opportunity-Driven คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ก่อให้เกดิโอกาส (Opportunity) ให้กบักลุ่มอุตสาหกรรมและ
ผูป้ระกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมนัน้ในการวางแผนและปรบักลยุทธ์เพื่อใช้โอกาสที่เกดิขึน้
ทัง้ในดา้นการขยายตลาด การเขา้ถึงแหล่งวตัถุดบิและแรงงาน การเขา้ถึงแหล่งเงนิทุน การ
ขยายฐานการผลติและการลงทุน การเขา้ถึงบรกิารต่าง ๆ ที่จําเป็น และการขยายกลุ่มลูกค้า
ใหม่ ซึง่ทีผ่่านมาตลาดอาเซยีนไม่ไดเ้ป็นตลาดหลกัหรอืไม่ไดม้คีวามสาํคญัต่อการอยู่รอดของ
ธุรกจิ 

ที่ปรึกษาได้วเิคราะห์กลุ่มอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มตามหลกั Necessity-Driven และ 
Opportunity-Driven โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบัดงันี้ 
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รปูภาพท่ี 33 ความสาํคญัของแต่ละอุตสาหกรรมตาม Opportunity-Driven และ Necessity-Driven 
 

ตารางท่ี 85 ความสาํคญัของแต่ละอุตสาหกรรมตาม Opportunity-Driven และ Necessity-Driven 
 

ระดบั ค าอธิบาย 

1 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ส่งผลใหก้ลุ่มอุตสาหกรรมและผูป้ระกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมนัน้มคีวาม
จําเป็น (Necessity) ที่จะต้องวางแผนและปรบักลยุทธ์ในการใช้การเปลี่ยนแปลงที่
เกดิขึน้เพื่อความอยูร่อดของธุรกจิ เนื่องจากตลาดอาเซยีนเป็นคู่ค้าหรอืหุ้นส่วนทาง
ธุรกจิทีส่าํคญั หรอืเป็นแหล่งวตัถุดบิและแรงงานทีส่าํคญั หรอืเป็นกลุ่มลกูคา้ทีส่าํคญั
ในระดบัสงูสดุของกลุ่มอุตสาหกรรมนัน้ ๆ 

2 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ส่งผลใหก้ลุ่มอุตสาหกรรมและผูป้ระกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมนัน้มคีวาม
จําเป็น (Necessity) ที่จะต้องวางแผนและปรบักลยุทธ์ในการใช้การเปลี่ยนแปลงที่
เกดิขึน้เพื่อความอยูร่อดของธุรกจิ เนื่องจากตลาดอาเซยีนเป็นคู่ค้าหรอืหุ้นส่วนทาง
ธุรกจิทีส่าํคญั หรอืเป็นแหล่งวตัถุดบิและแรงงานทีส่าํคญั หรอืเป็นกลุ่มลกูคา้ทีส่าํคญั
ในระดบัปานกลางของกลุ่มอุตสาหกรรมนัน้ ๆ 

  

กลุม่อุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกล 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
สิง่ทอและเครือ่งนุ่งห่ม 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
อาหาร 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
ยางพารา 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
อญัมณีและ 

เครือ่งประดบั 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
บรรจุภณัฑแ์ละ

ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ 

1 2 3 4 5 
Necessity Opportunity 
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ระดบั ค าอธิบาย 

3 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ส่งผลใหก้ลุ่มอุตสาหกรรมและผูป้ระกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมนัน้มคีวาม
จําเป็น (Necessity) ที่จะต้องวางแผนและปรบักลยุทธ์ในการใช้การเปลี่ยนแปลงที่
เกดิขึน้เพื่อความอยูร่อดของธุรกจิรวมทัง้ก่อใหเ้กดิโอกาสในการเพิม่มลูค่าทางธุรกจิ 

4 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ก่อให้เกดิโอกาส (Opportunity)ในระดบัปานกลางให้กบักลุ่มอุตสาหกรรม
และผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมนัน้ในการวางแผนและปรบักลยุทธ์เพื่อใช้
โอกาสทีเ่กดิขึน้ทัง้ในดา้นการขยายตลาด การเขา้ถึงแหล่งวตัถุดบิและแรงงาน การ
เขา้ถงึแหล่งเงนิทุน การขยายฐานการผลติและการลงทุน การเขา้ถงึบรกิารต่าง ๆ ที่
จาํเป็น และการขยายกลุ่มลกูคา้ใหม่ 

5 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ก่อให้เกดิโอกาส (Opportunity)ในระดบัสูงสุดให้กบักลุ่มอุตสาหกรรมและ
ผูป้ระกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมนัน้ในการวางแผนและปรบักลยทุธเ์พื่อใชโ้อกาสที่
เกดิขึน้ทัง้ในด้านการขยายตลาด การเขา้ถึงแหล่งวตัถุดบิและแรงงาน การเขา้ถึง
แหล่งเงนิทุน การขยายฐานการผลติและการลงทุน การเขา้ถงึบรกิารต่าง ๆ ทีจ่าํเป็น 
และการขยายกลุ่มลกูคา้ใหม่ 
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บทท่ี 4 
การเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์กบัประเทศต่างๆ  และข้อเสนอแนะต่อภาครฐั 

 
4.1 การเป็นหุ้นส่วนทางกลยทุธก์บัประเทศต่าง ๆ 

จากขอ้มลูทีไ่ดท้าํการศกึษาในแต่ละรายกลุ่มอุตสาหกรรม ทีป่รกึษาได้นําขอ้มูลทัง้หมด
ในข้างต้นมาใช้ในการวิเคราะห์ถึงด้านต่าง ๆ ในแต่ละประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน  
อาเซยีน + 3 และอาเซยีน + 6 ที่ไทยควรร่วมเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์สําหรบัทัง้ 6 กลุ่ม
อุตสาหกรรมนําร่อง ซึ่งประกอบด้วยประเทศบรูไน อนิโดนีเซยี กมัพูชา ลาว มาเลเซยี พม่า 
ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ เวยีดนาม จนี เกาหล ีญี่ปุ่น ออสเตรเลยี นิวซแีลนด์ และอนิเดยี เพื่อการ
พฒันาประสทิธภิาพทัง้ด้านการผลติ การลงทุน แรงงาน และอื่น ๆ โดยการวิเคราะห์ดงักล่าว 
สามารถสรุปเป็นตารางและภาพรวมในแต่ละประเทศไดด้งัต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 86 ประเทศและดา้นต่าง ๆ ทีไ่ทยควรร่วมเป็นหุน้ส่วนทางกลยทุธ ์
 

ประเทศ 
การเข้ามา
ลงทุนใน

ประเทศไทย 

การย้ายฐาน
การผลิตไป
ยงัประเทศ
ดงักล่าว 

แรงงาน วตัถดิุบ 
เทคโน 
โลยีและ
นวตักรรม 

การขนส่ง
และ 

โลจิสติกส ์

ตลาดและ
ความ
ต้องการ
ภายใน 
ประเทศ 

การบริการ 
การวิจยั

และพฒันา 

บรไูน          
อินโดนีเซีย          
กมัพูชา          
ลาว          

มาเลเซีย          
พม่า          

ฟิลิปปินส์          
สิงคโปร ์          
เวียดนาม          

จีน          
เกาหลี          
ญ่ีปุ่ น          

ออสเตรเลีย          
นิวซีแลนด ์          
อินเดีย          
หมายเหตุ**หมายถงึ มากกว่า 4 กลุ่มจาก 6 กลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ทยควรรว่มเป็นหุน้ส่วนทางยุทธ์ในดา้นดงักล่าวกบัแต่ละประเทศสมาชกิ 
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 ประเทศบูรไน มีความโดดเด่นในด้านของการเป็นแหล่งวตัถุดิบสําหรับกลุ่ม
อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม นอกจากนี้ยงัเป็นตลาดสนิค้าที่สําคญัของกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ยาง และกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุ
ภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ  

 ประเทศอินโดนีเซีย มคีวามโดดเด่นอย่างชดัเจนในด้านของการเป็นตลาดสนิค้า
สําหรับ 5 กลุ่มอุตสาหรรม ซึ่งได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล กลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ยาง อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์และ
ผลติภณัฑพ์ลาสตกิ และกลุ่มอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั นอกจากนี้ยงัมี
ความโดดเด่นในด้านอื่น ๆ อาท ิการย้ายฐานการผลิตไปประเทศอนิโดนีเซยีเพื่อ
ประโยชน์ทางดา้นวตัถุดบิและแรงงาน เป็นตน้ 

 ประเทศกมัพูชา มีความโดดเด่นอย่างชดัเจนในด้านของแรงงานสําหรับกลุ่ม
อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ยาง กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์และผลิตภณัฑ์พลาสติก 
กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ และในด้านตลาดและความต้องการภายในประเทศสําหรับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมผลติภณัฑย์าง 
และกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์และผลติภณัฑ์พลาสตกิ นอกจากนี้ยงัมคีวามโดด
เ ด่ น ใ น ด้ า น อื่ น  ๆ  อ า ทิ  ก า ร ย้ า ย ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต ไ ป ป ร ะ เ ท ศ กัม พู ช า 
เป็นตน้ 

 ประเทศลาว มีความโดดเด่นอย่างชดัเจนในด้านของการย้ายฐานการผลิตไป
ประเทศลาวสําหรับทุกกลุ่มอุตสาหกรรมยกเว้นแต่เพียงกลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกล และมคีวามโดดเด่นรองลงมาในดา้นแรงงานสําหรบักลุ่มอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยาง กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก กลุ่ม
อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั 
นอกจากนี้ยงัมคีวามโดดเด่นในดา้นตลาดและความตอ้งการภายในประเทศและด้าน
วตัถุดบิอกีดว้ย 
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 ประเทศมาเลเซีย มีความโดดเด่นอย่างชดัเจนในด้านตลาดและความต้องการ
ภายในประเทศสาํหรบักลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง และกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
พลาสตกิ นอกจากนี้ยงัมคีวามโดดเด่นในด้านอื่น ๆ อาท ิการยา้ยฐานการผลติไป
ประเทศมาเลเซยีและวตัถุดบิ เป็นตน้ 

 ประเทศพม่า มคีวามโดดเด่นอยา่งชดัเจนในด้านแรงงานสําหรบักลุ่มอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยาง กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก  กลุ่ม
อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั 
นอกจากนี้ยงัมคีวามโดดเด่นในดา้นอื่น ๆ อาท ิการยา้ยฐานการผลติไปประเทศพม่า 
ตลาดและความตอ้งการภายในประเทศ และแรงงาน เป็นตน้ 

 ประเทศฟิลิปปินส์ มีความโดดเด่นอย่างชดัเจนในด้านตลาดและความต้องการ
ภายในประเทศสาํหรบัทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเวน้แต่เพยีงกลุ่มอุตสาหกรรมอญัมณี
และเครื่องประดบัที่ไม่มคีวามโดดเด่นมากนัก นอกจากนี้ยงัมคีวามโดดเด่นในด้าน
อื่น ๆ ไดแ้ก่ การยา้ยฐานการผลติไปประเทศฟิลปิปินส ์แรงงาน และวตัถุดบิ 

 ประเทศสิงคโปร์ มีความโดดเด่นอย่างชัดเจนในด้านตลาดและความต้องการ
ภายในประเทศสาํหรบัทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเวน้แต่เพยีงกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 
และมคีวามโดดเด่นรองลงมาในดา้นการขนส่งและโลจสิตกิสส์าํหรบักลุ่มอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยาง กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก กลุ่ม
อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั 
และด้านการบรกิารสําหรบักลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์
และผลิตภัณฑ์พลาสติก กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และกลุ่ม
อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั 

 ประเทศเวียดนาม มีความโดดเด่นอย่างชดัเจนในด้านการย้ายฐานการผลิตไป
ประเทศเวยีดนามสําหรบักลุ่มอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ยาง กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุ
ภณัฑ์และผลิตภณัฑ์พลาสตกิ กลุ่มอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม และกลุ่ม
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ด้านแรงงานสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก กลุ่ม
อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั 
ดา้นตลาดและความต้องการภายในประเทศสําหรบักลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล 
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ยาง และกลุ่มอุตสาหกรรม
บรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ นอกจากนี้ยงัมคีวามโดดเด่นในดา้นอื่น ๆ ได้แก่ 
วตัถุดบิและการขนส่งและโลจสิตกิส ์และการบรกิาร 
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 ประเทศจีน มีความโดดเด่นอย่างชัดเจนในด้านตลาดและความต้องการ
ภายในประเทศสําหรบัทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเว้นแต่เพียงกลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกล และมคีวามโดดเด่นรองลงมาในด้านวตัถุดบิสําหรบักลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก กลุ่ม
อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุ่งห่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั 
นอกจากนี้ยงัมคีวามโดดเด่นในด้านอื่น ๆ อาทิ เทคโนโลยแีละนวตักรรมและการ
วจิยัและพฒันา เป็นตน้ 

 ประเทศเกาหลี มีความโดดเด่นอย่างชัดเจนในด้านตลาดและความต้องการ
ภายในประเทศสําหรบัทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเว้นแต่เพียงกลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกล และมคีวามโดดเด่นรองลงมาในด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรมสําหรบั
กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล กลุ่มอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ยาง กลุ่มอุตสาหกรรม
บรรจุภณัฑแ์ละผลติภณัฑพ์ลาสตกิ และกลุ่มอุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดบั 
นอกจากนี้ยงัมคีวามโดดเด่นในดา้นอื่น ๆ อาท ิวตัถุดบิและการขนส่งและโลจสิตกิส ์
เป็นตน้ 

 ประเทศญ่ีปุ่ น  มคีวามโดดเด่นอยา่งชดัเจนในดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมสําหรบั
ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเว้นแต่เพยีงกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และด้านตลาดและ
ความต้องการภายในประเทศสําหรบัทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเว้นแต่เพียงกลุ่ม
อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล นอกจากนี้ยงัมคีวามโดดเด่นในด้านอื่น ๆ อาท ิการวจิยั
และพฒันา การเขา้มาลงทุนในประเทศไทย และวตัถุดบิ เป็นตน้ 

 ประเทศออสเตรเลีย มคีวามโดดเด่นอย่างชดัเจนในด้านตลาดและความต้องการ
ภายในประเทศสําหรบัทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเว้นแต่เพียงกลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกล นอกจากนี้ยงัมคีวามโดดเด่นในด้านอื่น ๆ อาท ิการเขา้มาลงทุนใน
ประเทศไทย เทคโนโลยแีละนวตักรรม และวตัถุดบิ เป็นตน้ 

 ประเทศนิวซีแลนด์ มีความโดดเด่นอย่างชดัเจนในด้านตลาดและความต้องการ
ภายในประเทศสําหรบักลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ยาง 
กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์และผลติภณัฑ์พลาสตกิ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิง่ทอ
และเครื่องนุ่งห่ม นอกจากนี้ยงัมคีวามโดดเด่นในด้านอื่น ๆ ได้แก่ วตัถุดบิและการ
บรกิาร 
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 ประเทศอินเดีย มีความโดดเด่นอย่างชัดเจนในด้านตลาดและความต้องการ
ภายในประเทศสําหรบัทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเว้นแต่เพียงกลุ่มอุตสาหกรรม
เครื่องจกัรกล นอกจากนี้ยงัมคีวามโดดเด่นในดา้นอื่น อาท ิเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
การเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และการย้ายฐานการผลิตไปยงัประเทศอินเดีย 
เป็นตน้ 

 
4.2 ข้อเสนอแนะต่อรฐับาล 

 รัฐบาลควรสนับสนุนการพัฒนาระบบสารธารณูปโภค ทัง้ด้านไฟฟ้า ประปา 
อนิเตอรเ์น็ต และการคมนาคมขนส่งทีด่ใีหไ้ดม้าตรฐานเทยีบเท่าประเทศคู่แขง่ 

 รฐับาลควรส่งเสรมิการรวมกลุ่มผูผ้ลติใหม้คีวามเขม้แขง็และมอีาํนาจต่อรอง เพื่อการ
แลกเปลีย่นขอ้มลูความรูแ้ละพฒันาประสทิธภิาพ  

 รฐับาลควรเร่งส่งเสริมการค้าและการสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มประเทศ
อาเซยีนใหม้ากขึน้  

 รฐับาลควรปรบัปรุงหรอืแกไ้ขกฎระเบยีบทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุนของ
ผูป้ระกอบการ เช่นกฎระเบยีบทีท่าํใหเ้กดิตน้ทุนแฝงโดยไม่จาํเป็นเป็นตน้ 

 รฐับาลควรสนบัสนุนการสรา้งนวตักรรมและการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ ๆ  ทีม่คีุณภาพ
และเพิม่มลูค่าใหก้บัสนิคา้ไทย 

 รฐับาลควรสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการไทยแสวงหาแหล่งเงนิทุนในประเทศอาเซยีน 
เช่น การเขา้จดทะเบยีนและลงทุนในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศอาเซยีนอื่น ๆ ที่มี
ศกัยภาพ  

 รฐับาลควรสนับสนุนมาตรการการเพิ่มค่าแรงข ัน้ตํ่าตามทกัษะฝีมือของแรงงาน 
รวมทัง้การสนบัสนุนทีจ่าํเป็นอื่น ๆ เช่น การฝึกอบรมเพิม่เตมิ เป็นตน้  

 รฐับาลควรมนีโยบายเพื่อสรา้งเสถยีรภาพใหก้บัอตัราแลกเปลีย่น  
 รฐับาลควรสรา้งมาตรการในการป้องกนัสนิค้าที่ไม่มคุีณภาพเขา้มาในประเทศ โดย

พฒันาหลกัเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของสนิค้าและนํามาตรการกดีกนัทางการค้าที่
มใิช่ภาษ ี(NTBs) มาใชเ้พื่อปกป้องสนิคา้ไทย  

 รฐับาลควรแก้ปญัหาการขาดแคลนแรงงานด้านเทคนิค โดยให้ความสําคัญกับ
แรงงานที่มีความสามารถและสมรรถนะทางวิชาชีพ อาทิ แรงงานจากสถาบัน
อาชวีศกึษาเป็นตน้ 

 รฐับาลควรใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระกอบการในการยา้ยฐานการผลติไปยงัประเทศที่มี
ศกัยภาพ เพื่อเพิม่โอกาสทางธุรกจิใหก้บัผูป้ระกอบการ 
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 รฐับาลควรส่งเสรมิใหผู้ผ้ลติมคีวามรูแ้ละทกัษะในการวเิคราะหด์า้นเศรษฐศาสตรก์าร
ผลติ เพื่อให้สามารถรู้จกัการวางแผนการผลติให้สอดคล้องกบัความต้องการด้าน
ปรมิาณและคุณภาพ 

 
4.3 Best Practice 

4.3.1 กรณีศึกษาหน่วยงานสนันสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศเกาหลีใต้ 
หากจะวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทางนโยบายในการสนบัสนุน SMEs ของประเทศเกาหลี

ใต้ คงต้องมองยอ้นกลบัไปถึงในช่วงทศวรรษ 1960 ที่รฐับาลเกาหลีใต้ใช้นโยบายการส่งออก
นําพาเศรษฐกิจ โดยในปี ค.ศ.1962 รฐับาลได้ส่งเสรมิการรวมกลุ่มทางธุรกจิที่มุ่งเน้นเพื่อการ
ส่งออก ที่เรียกว่า แจโบล (Chaebols) ซึ่งได้รบัการยอมรบัว่านโยบายสําคญัที่ก่อให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิของเกาหลใีต ้กลุ่มธุรกจิขนาดใหญ่เหล่านี้กลายเป็นหวัใจหลกัของการ
ผลติ การจา้งงาน และการส่งออกของประเทศ ต่อมา ในช่วงทศวรรษ 1970 นโยบายของประเทศ
เกาหลีได้เปลี่ยนไปมุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกบัผลติภณัฑ์เคมี 
ต่าง ๆ 

ในช่วงทศวรรษ 1980 นโยบายสนับสนุนบรษิทัขนาดใหญ่ได้ถูกวพิากยอ์ย่างกวา้งขวาง
ว่าก่อให้เกดิความไม่ยุตธิรรมในการสนับสนุนทางผู้ประกอบการเมื่อพจิารณาจากแง่มุมต่าง  ๆ 
อาทิ ขนาดขององค์กร กลุ่มอุตสาหกรรม และภูมิศาสตร์ การวพิากษ์วจิารณ์ดําเนินไปจวบ
จนกระทัง่ทศวรรษ 1990 ที่ประเทศเกาหลีใต้ได้ให้ความสําคญักบั SMEs มากขึ้นและได้
ปรบัเปลีย่นนโยบายมาใหก้ารสนบัสนุน SMEs อยา่งกวา้งขวางในปี ค.ศ. 1995 โดยรฐับาลเกาหลี
ใตไ้ดจ้ดัตัง้หน่วยงาน Small and Medium Business Administration (SMBA) ขึน้เพื่อรบัผดิชอบ
ในการจดัทาํนโยบายและดาํเนินการสนบัสนุน SMEs ในแง่มุมต่าง ๆ 

สาเหตุทีร่ฐับาลเกาหลใีตใ้หค้วามสําคญักบั SMEs เพิม่ขึน้เนื่องจากได้มกีารวเิคราะห์ว่า 
SMEs สามารถสรา้งคุณค่าต่อระบบเศรษฐกจิไดม้ากกวา่บรษิทัขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของ
การสร้างงาน ประสทิธภิาพ การเตบิโต การพฒันาเทคโนโลย ีการกระจายรายได้ การกระจาย
ความกา้วหน้าสู่ภมูภิาค ซึง่จะส่งผลโดยตรงสู่การพฒันาประเทศในภาพรวม โดยในตารางที่ 87 
ไดแ้สดงใหเ้หน็วา่ในปี ค.ศ. 2008 จาํนวนผูป้ระกอบการ SMEs ของประเทศเกาหลใีตม้จีาํนวนถึง 
3,044,169 รายคิดเป็นร้อยละ 99.9 ของผู้ประกอบการทัง้หมด และมีการจ้างงานโดย
ผูป้ระกอบการ SMEs ถงึ 11,467,713 คนหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 87.7 ของการจา้งงานทัง้ประเทศ 

  



รายงานการศึกษาขัน้สดุท้าย (Final Report) 
โครงการศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาท่ีมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ
ไทย (High Impact Sectors) 

   4 - 8 

เหตุการณ์วกิฤตเิศรษฐกจิในปี ค.ศ. 1997 ทาํใหเ้กดิการล่มสลายของบรษิทัขนาดใหญ่ใน
ประเทศเกาหลใีตห้ลายบรษิทั ซึง่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูป้ระกอบการ SMEs จํานวนมาก โดย
ในปี ค.ศ. 1996 มผีูป้ระกอบการ SMEs ถูกฟ้องล้มละลาย 17,200 ราย และเพิม่ขึน้เป็น 17,200 
รายและ 22,800 รายในปี ค.ศ. 1997 และปี ค.ศ. 1998 ตามลําดบั หลงัจากที่ประธานาธบิด ีคมิ 
แด จุง เขา้รบัตาํแหน่งในปี ค.ศ. 1998 ไดแ้ถลงวา่ความอ่อนแอของ SMEs คอืสาเหตุหลกัที่ทําให้
วกิฤตเิศรษฐกจิของประเทศเกาหลใีตข้ยายวงกวา้งออกไป เนื่องจากปจัจยัการผลติหลายอย่างถูก
ควบคุมโดยบรษิทัยกัษ์ใหญ่ทําให้ผู้ประกอบการ SMEs ไม่สามารถดํารงอยู่ได้ เมื่อบรษิทัขนาด
ใหญ่เกดิปญัหา ดงันัน้นโยบายของประเทศเกาหลใีตห้ลงัเหตุการณ์วกิฤตเิศรษฐกจิจงึมุ่งเน้นไปที่
การพฒันา สรา้งความเขม้แขง็และเพิม่ศกัยภาพใหแ้ก่  SMEs 

มาตรการหลกัทีภ่าครฐัของเกาหลใีตไ้ดด้าํเนินการเพื่อส่งเสรมิ SMEs คอื การเพิม่วงเงนิ
กู้ยมืให้แก่ SMEs และลดวงเงนิกู้ยมืที่ให้แก่ธุรกจิขนาดใหญ่เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงนิของ
ระบบ มาตรการนี้มีส่วนช่วยลดภาระด้านการเงินของ SMEs และทําให้บริษัทขนาดใหญ่ให้
ความสาํคญัและใหค้วามร่วมมอืกบั SMEs มากขึน้ จากการไดร้บัความช่วยเหลอืทางด้านการเงนิ
นี้ ทําให้ SMEs พยายามปรบัตวัเพื่อลดภาระหนี้และปรบัปรุงสถานะทางการเงนิโดยเขา้ร่วม
โครงการปรบัปรุงโครงสร้างองค์กร และทําการวจิยัและพฒันาเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัมากยิง่ขึน้    

ในปจัจุบนั ประเทศเกาหลใีตถ้อืเป็นประเทศหนึ่งทีป่ระสบความสาํเรจ็เป็นอย่างยิง่ในการ
พฒันาผู้ประกอบการ SMEs ทัง้นี้ สามารถสงัเกตได้จากอตัราการเจรญิเตบิโตของ SMEs ของ
ประเทศเกาหลใีต ้ตวัเลขทางเศรษฐกจิต่าง ๆ รวมถงึการเพิม่ขึน้ และการเตบิโตของหน่วยงานให้
ทีก่ารสนบัสนุน SMEs ของเกาหลใีต ้

ที่ปรกึษาได้ทําการศกึษาหน่วยงานที่มสี่วนสําคญัในการกําหนดนโยบายและมาตรการ
ต่าง ๆ ในการสนับสนุน SMEs ของประเทศเกาหลใีต้ นอกจากนี้ ยงัได้ทําการศกึษาเกี่ยวกบั
หน่วยงานทีจ่ดัตัง้โดยความร่วมมอืระหวา่งเกาหลใีตแ้ละประชาคมอาเซยีน โดยคณะทีป่รกึษาหวงั
เป็นอยา่งยิง่วา่ขอ้มลูดงักล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อภาครฐั หน่วยงานวจิยั และผูท้ ีส่นใจ 
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ตารางท่ี 87 จาํนวนผูป้ระกอบการ SMEs ของประเทศเกาหลใีต ้
 

 (Unit: No. of Firms & Persons and Ratio %) 

ปี ค.ศ. 
จาํนวนทัว่ประเทศ (A) จาํนวน SMEs (B) สดัส่วน (B/A)  

จาํนวนบรษิทั จาํนวนลกูจา้ง จาํนวนบรษิทั จาํนวนลกูจา้ง จาํนวนบรษิทั จาํนวนลกูจา้ง 
1994 2,382,571 10,217,910 2,365,318 7,677,089 99.3 75.1 
1995 2,622,259 11,098,018 2,601,753 8,263,684 99.2 74.5 
1996 2,648,261 11,270,466 2,629,049 8,412,554 99.3 74.6 
1997 2,689,557 10,796,804 2,670,625 8,272,648 99.3 76.6 
1998 2,622,356 9,878,045 2,605,224 7,672,392 99.3 77.7 
1999 2,758,627 10,425,398 2,739,783 8,283,269 99.3 79.5 
2000 2,729,957 10,768,597 2,707,805 8,680,694 99.2 80.6 
2001 2,658,860 10,876,418 2,649,691 9,176,237 99.7 84.4 
2002 2,861,830 11,737,640 2,856,913 10,154,095 99.8 86.5 
2003 2,939,661 11,870,358 2,934,897 10,308,574 99.8 86.8 
2004 2,927,436 11,824,074 2,922,533 10,210,629 99.8 86.4 
2005 2,867,749 11,902,400 2,863,583 10,449,182 99.9 87.8 
2006 2,940,345 12,234,160 2,936,114 10,677,789 99.9 87.3 
2007 3,049,345 12,818,280 3,046,839 11,343,707 99.9 88.5 
2008 3,046,958 13,070,424 3,044,169 11,467,713 99.9 87.7 

ทีม่า: www.sbc.or.kr 
 

4.3.1.1 สภาธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งเกาหลี (Korean Federal 
of Small and Medium Business-KBIZ) 

(ทีม่า: www.kbiz.or.kr) 
สภาธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งเกาหลหีรอื Kbiz ก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี ค.ศ. 

1962 โดยมสีมาชกิคอืสมาคมผู้ประกอบการต่าง ๆ ทัว่เกาหล ี1,627 สมาคม Kbiz มี
โครงการช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ 8 ดา้น ดงัต่อไปนี้ 

4.3.1.1.1 วิจยัและพฒันานโยบายสนับสนุน SME 

 วเิคราะห์ปญัหาที่ SMEs ประสบ และจดัทําขอ้เสนอเชงินโยบายต่อ
ภาครฐั 

 ทาํการวจิยัในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบั SMEs 

http://www.sbc.or.kr/
http://www.kbiz.or.kr/
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 จดัตัง้และบรหิารศูนยน์วตักรรมกฎระเบยีบเพื่อ SMEs (Innovative 
SMEs Regulation Center) เพื่อปรบัปรุงและพฒันากฎระเบียบ 
ต่าง ๆ ใหเ้อือ้การจดัตัง้และการดาํเนินงานของ SMEs 

4.3.1.1.2 สนับสนุนการพฒันาองคก์รและการรวมกลุ่มของ SMEs 

 สนับสนุนการรวมกลุ่มของ SMEs เพื่ อเพิ่มความเข้มแข็ง 
ความกา้วหน้า และความมัน่คงทางดา้นการเงนิ 

 สนบัสนุนกจิกรรมของกลุ่มผูป้ระกอบการ อาท ิการพฒันาเทคโนโลย ี
การสรา้งมาตรฐานของกลุ่มผลติภณัฑ์ การพฒันาตราสนิค้าของกลุ่ม 
และกจิกรรมอื่น ๆ ทีผู่ป้ระกอบการไม่สามารถดาํเนินการไดโ้ดยลาํพงั 

 จดัตัง้และบริหารศูนย์บริการหลังการขาย (After-Sales Service 
Center: A/S Center) สําหรบัสนิค้าของกลุ่มที่ขายให้แก่หน่วยงาน
ภาครฐั 

4.3.1.1.3 สนับสนุนความมัน่คงในการบริหารองคก์รของ SMEs 

 จดัตัง้และบรหิารกองทุนร่วมสาํหรบั SMEs เพื่อป้องกนัการลม้ละลาย
อยา่งต่อเนื่องเป็นลกูโซ่ของ SMEs โดยกองทุนนี้ได้รบัการสนับสนุน
เงนิทุนจากทัง้ SMEs และภาครฐัเพื่อสนับสนุนเงนิกู้ฉุกเฉินประเภท
ต่าง ๆ แก่ SMEs 

 จัดตั ้งกองทุน ฟ้ืนฟูผู้ประกอบการขนาดย่อม เพื่ อช่ วยเหลือ
ผูป้ระกอบการทีม่คีวามอ่อนแอทางดา้นการเงนิให้สามารถฟ้ืนฟูธุรกจิ
หรอืออกจากการประกอบธุรกจิไดโ้ดยมสีถานะทางการเงนิทีม่ ัน่คง 

 จดัตัง้ระบบประกนักลุ่มเพื่อรบัผดิชอบคุณภาพผลติภณัฑ์ด้วยอตัรา
เบีย้ประกนัทีถู่กกวา่รอ้ยละ 20 - 30 

 จดัตัง้และบรหิารบรษิทั Kihyup Technology Banking Corporation 
เพื่อสนบัสนุนบรกิารทางการเงนิแก่ SMEs 

4.3.1.1.4 สนับสนุนช่องทางการขายของ SMEs 

 สนบัสนุนการซือ้และขายของกลุ่มผูป้ระกอบการ SMEs โดยสนบัสนุน
การซื้อ ว ัต ถุดิบของกลุ่ ม  แล ะสนับส นุนหาช่ องทาง ให้กลุ่ ม
ผูป้ระกอบการ SMEs สามารถขายสนิคา้แก่หน่วยงานภาครฐั 

 สนบัสนุนดา้นขอ้มลูใหก้ลุ่มผูป้ระกอบการ SMEs อาท ิขอ้มลูด้านการ
ผลิต ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับตวัผลิตภณัฑ์ นวตักรรม 
ขอ้มลูการจดัซือ้จดัจา้งของหน่วยงานภาครฐั ขอ้มลูเรื่องมาตรฐานและ
การประเมนิต่าง ๆ 
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 จดัตัง้และบรหิารจุดส่งเสรมิการขายให้ SMEs ที่ แดจู (Daegu) เพื่อ
เป็นการขยายช่องทางการขายสู่ภมูภิาค 

4.3.1.1.5 สนับสนุนด้านบคุลากรของ SMEs 

 สนับสนุนการว่าจ้างแรงงานต่างชาตโิดยช่วยเหลือด้านเอกสาร ทํา
การฝึกอบรมใหแ้รงงานต่างดา้ว และความช่วยเหลอืต่าง ๆ 

 สนับสนุนการว่าจ้างแรงงานฝีมือที่ติดภาระการเกณฑ์ทหารโดยมี
ระบบช่วยเหลอืเพื่อป้องกนั SMEs ขาดแรงงานฝีมอื 

 โครงการนําร่องการจ้างงานคนรุ่นใหม่ โดยการฝึกอบรมแบบเฉพาะ
ดา้นที่ออกแบบมาเพื่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะเพื่อลดปญัหา
การขาดแคลนแรงงาน 

 ช่วยพฒันาโครงสรา้งบุคลากร โดยจดัทาํระบบพฒันาบุคลากรเพื่อลด
ปญัหาการเปลีย่นงานของบุคลากร 

4.3.1.1.6 สนับสนุนการก้าวสู่ตลาดระดบัโลกของ SMEs 

 เป็นเจ้าภาพจดัและเขา้ร่วมการประชุมนานาชาตต่ิาง ๆ อาท ิISBC 
ICSB และ APEC เป็นตน้ เพื่อศกึษาแนวโน้มจากเวทนีานาชาต ิและ
ใหข้อ้มลูทีจ่าํเป็นต่อสมาชกิ SMEs 

 การจดัหาทีป่รกึษาดา้นการลงทุนในต่างประเทศ โดย Kbiz จะแนะนํา
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ณ ประเทศที่ SMEs จะไปลงทุนโดยที่
ปรกึษาจะเป็นผูใ้หข้อ้มลูเชงิลกึแก่ผูป้ระกอบการ นอกจากนี้ Kbiz จะ
แนะนําผูป้ระกอบการทีเ่คยไปลงทุนและประสบความสาํเรจ็ในประเทศ
ดงักล่าวใหผู้ป้ระกอบการดว้ย 

 การให้ข้อมูลการค้า อาทิ ข้อมูลสถิติการส่งออกต่าง ๆ ข้อมูล
สถานการณ์ปจัจุบนั และคาํปรกึษาต่าง ๆ 

4.3.1.1.7 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการขนาดใหญ่
และ SMEs เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของผู้ประกอบการทุก
ระดบั 

 สนับสนุนความร่วมมอืระหว่างผู้ประกอบการขนาดใหญ่และ SMEs 
เพื่อสรา้งความเขม้แขง็ให ้SMEs ผ่านทางมาตรการต่าง ๆ อาท ิการ
สนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยีร่วมกนั การรุกตลาดต่างประเทศ
ร่วมกนั การแบ่งปนัประสบการณ์ต่าง ๆ เป็นตน้ 
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 เป็นตวักลางประสานความขดัแยง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาระหว่างบรษิทั
ขนาดใหญ่และ SMEs 

 การปกป้องธุรกจิของ SMEs โดย Kbiz พยายามสนับสนุนความ
ร่วมมอืระหว่างผู้ประกอบการขนาดใหญ่และ SMEs ในการประสาน
ให้มกีารปรบัรูปแบบการดําเนินงานของบรษิทัขนาดใหญ่เมื่อพบว่า
การดําเนินงานดงักล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจของ 
SMEs 

4.3.1.1.8 สนับสนุนด้านข้อมลูและจดัฝึกอบรมให้แก่ SMEs 

 จดัตัง้ศนูยฝึ์กอบรมทางธุรกจิแก่ผูป้ระกอบการ SMEs 
 จดัทาํหนงัสอืพมิพเ์พื่อเผยแพร่ขา่วสารสาํหรบัผูป้ระกอบการ SMEs 
 บรกิารใหค้าํปรกึษาเพื่อแกป้ญัหาดา้นการบรหิารงานของ SMEs และ

ใหข้อ้มลูเกีย่วกบักฎหมาย บญัช ีภาษ ีและอื่น ๆ 
 

4.3.2 บริษัทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Business 
Corporation - SBC) 
(ทีม่า: www.sbc.or.kr) 
บรษิทัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มหรอื SBC เป็นองคก์ารไม่แสวงหากําไร

ของรฐับาลเกาหลทีีก่่อตัง้ขึน้ในเดอืนมกราคม ค.ศ. 1979 เพื่อใหค้วามช่วยเหลอืสนบัสนุน
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของเกาหล ีในด้านนโยบายเงนิทุน การให้คําปรกึษา 
การฝึกอบรม การตลาด และการส่งออก 

ในปี ค.ศ. 1979 นี้ SBC ได้รบังบประมาณสนับสนุนจากภาครฐัประมาณ 7,250 
ลา้นเหรยีญสหรฐั เพื่อบรหิารองคก์รและกจิกรรมต่าง ๆ  โดยในปจัจุบนั SBC มพีนกังาน
ทัง้สิ้น 761 คน ประจําอยู่ใน 18 สํานัก 24 สํานักงานสาขา 4 ศูนยฝึ์กอบรม และ 8 
หน่วยงานในต่างประเทศ 

นอกจากนี้ SBC ยงัมหีน่วยงานในกาํกบัอกี 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่ 
 Small Business Distribution Center 

o ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการกระจายสนิค้า และสนับสนุนด้านการ
ขาย 

 Korea Venture Investment Corp 
o บรหิารกองทุนสนบัสนุนผูป้ระกอบการขนาดยอ่มโดยการร่วมทุน 

 Small Business Cooperation Registrar 

http://www.sbc.or.kr/
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o สนับสนุนระบบรบัรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและ
ขัน้ตอน 

โครงการต่าง ๆ ที ่SBC ไดด้าํเนินการเพื่อสนบัสนุน SMEs อาท ิ
 ดา้นนโยบายการเงนิ (รวมงบประมาณ 3.2 ล้านเหรยีญสหรฐัสําหรบัปี พ.ศ. 

2554) 
o กองทุนร่วมทุนผูป้ระกอบการใหม่ 
o สนบัสนุนทางการเงนิในการนํา R&D สู่ตลาด 
o กองทุนพฒันาศกัยภาพในการแขง่ขนั 
o กองทุนพฒันาศกัยภาพสําหรบัผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยขี ัน้สูง

และผูป้ระกอบการทีม่สี่วนช่วยประหยดัพลงังาน 
o กองทุนตรงึราคาวตัถุดบิและอตัราแลกเปลีย่น 
o กองทุนสนบัสนุนผูป้ระกอบการขนาดยอ่ม 

 ดา้นการใหค้าํปรกึษา 
o ใหค้าํปรกึษาเพื่อพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการ 
o จดัหาบุคลากรที่มคีวามสามารถจากทัว่โลกเพื่อช่วยผู้ประกอบการ

พฒันาเทคโนโลย ี
o ก่อสร้างสาธารณูปโภคที่เ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสนับสนุน

โครงการทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
o สนบัสนุนทางเทคโนโลยใีนการผลติสนิคา้เพื่อการบนัเทงิ 

 ดา้นการฝึกอบรม 
o จดัฝึกอบรมแก่ผูบ้รหิารและลกูจา้งของผูป้ระกอบการ SMEs 
o โครงการฝึกอบรมผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 

 ดา้นความร่วมมอืกบัต่างประเทศและการตลาด 
o โครงการความร่วมมอืกบันานาชาต ิ
o ศนูยน์วตักรรม APEC SMEs 
o เครอืขา่ยทีป่รกึษานานาชาต ิ
o ศูนย์พัฒนาธุ รกิจ แห่ ง ประ เทศเกาหลี  (Korea Business 

Development Center ‟ KBDC) 
o การสนบัสนุนการตลาดโดยใชร้ะบบอนิเตอรเ์น็ต 
o โครงการโครงการพฒันาความร่วมมอืทางอุตสาหกรรมระหวา่งเกาหลี

เหนือและเกาหลใีต ้
o การสนบัสนุนการตลาดเพื่อการส่งออก 
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 การจบัคู่ทางธุรกจิ 
 งานแสดงสนิคา้ 

                           4.3.3    ศนูยอ์าเซียน-เกาหลีใต้ (ASEAN-Korea Centre) 
(ทีม่า: www.aseankorea.org) 
ศนูยอ์าเซยีน-เกาหลใีตไ้ดร้บัการก่อตัง้ขึน้ใหเ้ป็นองค์กรระหว่างประเทศในเดอืน 

มนีาคม ค.ศ. 2009 เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีความสมัพนัธ์ทางการเจรจาระหว่าง
เกาหลีและกลุ่มประเทศอาเซียน นอกจากนี้  การก่อตัง้ศูนย์  ฯ แห่งนี้  ยงัเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการลงนามในขอ้ตกลงความเขา้ใจร่วมกนัในการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นํา
ชาตอิาเซยีนและสาธารณะรฐัเกาหล ีครัง้ที ่11 ในเดอืนพฤศจกิายน ค.ศ. 2007 

ภารกิจหลกัของศูนย์อาเซียน-เกาหลีใต้ คือ การเพิ่มปรมิาณการค้าการลงทุน 
สนบัสนุนการท่องเทีย่ว และการแลกเปลีย่นทางวฒันธรรมระหว่างประเทศเกาหลใีต้และ
กลุ่มประเทศอาเซยีนทัง้ 10 ประเทศ โดยมุ่งเน้นทีค่วามสมัพนัธร์ะดบัประชาชนเป็นหลกั 
โดยการทาํงานของศนูยแ์บ่งเป็น 4 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ 

 ดา้นวางแผนและพฒันาความสมัพนัธ ์
 ดา้นการคา้และการลงทุน 
 ดา้นวฒันธรรมและการท่องเทีย่ว 
 ดา้นประชาสมัพนัธแ์ละสนบัสนุนขอ้มลู 
กจิกรรมทีผ่่านมาในปี ค.ศ. 2010 ของศนูยอ์าเซยีน-เกาหลใีต ้อาท ิ
 การจดังานแสดงสนิคา้ร่วมกบัประเทศในกลุ่มอาเซยีน 

o งานแสดงสนิคา้ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 
o งานจบัคู่ทางธุรกจิดา้นรา้นกาแฟ 
o งานฝึกอบรมการออกแบบผลติภณัฑข์องขวญั ของชาํร่วย 

 การฝึกอบรมผูป้ระกอบการ การสนบัสนุนดา้นเทคนิค 
o การฝึกอบรมผูป้ระกอบการดา้นการคา้ระหวา่งอาเซยีน-เกาหลใีต ้
o การฝึกอบรมดา้นการบรหิารคุณภาพ 
o การฝึกอบรมวสิาหกจิขนาดกลาง และขนาดยอ่ม 

 การสนบัสนุนดา้นการลงทุนในอาเซยีน 
o การสมัมนาดา้ยการลงทุนในอาเซยีน 
o การพานกัลงทุนชาวเกาหลไีปเยอืนประเทศต่าง ๆ ในอาเซยีน 

 การใหข้อ้มลูขา่วสาร 
o การอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัความสมัพนัธอ์าเซยีน-เกาหลใีต ้
o การเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารผ่านทางเวบ็ไซต์ 
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o ศนูยบ์รกิารขอ้มลูขา่วสารอาเซยีน-เกาหลใีต ้ใหข้อ้มลูเกีย่วกบั 
 บรษิทันําเขา้ของเกาหลใีต ้
 อตัราภาษต่ีาง ๆ 
 Rules of Origin 
 สถติกิารคา้ และอื่น ๆ 

 การส่งเสรมิดา้นการท่องเทีย่ว 
o งานแสดงวฒันธรรมและการท่องเทีย่วอาเซยีน 
o การพมิพ์เอกสารแนะนําการท่องเที่ยวอาเซยีนจํานวน 6,500 ฉบบั 

และเผยแพร่ทางอนิเตอรเ์น็ต 
o การแขง่ขนัพฒันาโปรแกรมท่องเทีย่วอาเซยีน 

 การพฒันาบุคลากรทางดา้นการท่องเทีย่ว 
 การแลกเปลีย่นทางวฒันธรรม 

o งานแสดงวฒันธรรมอาเซยีน-เกาหลใีต ้
o งานประกวดความสามารถของประชาชนชาวอาเซยีนที่อาศยัอยู่ใน

ประเทศเกาหลใีต ้
o งานประกวดมลัตมิเีดยีอาเซยีน-เกาหลใีต ้
o งานทศันศกึษาใหเ้ยาวชนเกาหลใีตเ้ขา้ใจถงึวฒันธรรมอาเซยีน 

 
4.3.4 ข้อเสนอแนะต่อรฐับาล 

หากจะวเิคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายในการสนับสนุน SMEs ของ
ประเทศเกาหลใีต ้คงตอ้งมองยอ้นกลบัไปถงึในช่วงทศวรรษ 1960 ทีร่ฐับาลเกาหลใีต้ใช้
นโยบายการส่งออกนําพาเศรษฐกจิ โดยในปี ค.ศ. 1962 รฐับาลไดส้่งเสรมิการรวมกลุ่ม
ทางธุรกจิทีมุ่่งเน้นเพื่อการส่งออก ทีเ่รยีกวา่ แจโบล (Chaebols) ซึง่ไดร้บัการยอมรบัว่า
นโยบายสาํคญัทีก่่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิของเกาหลใีต ้กลุ่มธุรกจิขนาด
ใหญ่เหล่านี้กลายเป็นหวัใจหลกัของการผลติ การจ้างงาน และการส่งออกของประเทศ 
ต่อมา ในช่วงทศวรรษ 1970 นโยบายของประเทศเกาหลีได้เปลี่ยนไปมุ่งเน้นที่
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ห นั ก  แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กับ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ เ ค มี 
ต่าง ๆ 

 รฐับาลควรให้ความสําคัญต่อ SMEs โดยพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการ SMEs ทีเ่หมาะสมจากกรณีศกึษา 
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 รฐับาลควรจดัตัง้องค์กรที่ทําหน้าที่เป็นผู้แทนของผู้ประกอบการ SMEs ที่มี
อาํนาจหน้าทีใ่นการต่อรองกบัผูป้ระกอบการรายใหญ่ หน่วยงานภาครฐั และคู่ค้า 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 รฐับาลควรสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ทัง้ด้านไฟฟ้า ประปา 
อนิเตอรเ์น็ต และการคมนาคมขนส่งทีด่ใีหไ้ดม้าตรฐานเทยีบเท่าประเทศคู่แขง่ 

 รฐับาลควรส่งเสรมิการรวมกลุ่ม และผู้ลติให้มคีวามเขม้แขง็และมอีํานาจต่อรอง 
เพื่อการแลกเปลีย่นขอ้มลูความรูแ้ละพฒันาประสทิธภิาพ  

 รฐับาลควรเร่งส่งเสรมิการคา้และการสรา้งส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มประเทศ
อาเซยีนใหม้ากขึน้  

 รฐับาลควรปรบัปรุงหรอืแกไ้ขกฎระเบยีบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุน
ของผูป้ระกอบการ เช่น กฎระเบยีบทีท่าํใหเ้กดิตน้ทุนแฝงโดยไม่จาํเป็น เป็นตน้ 

 รฐับาลควรสนับสนุนการสร้างนวตักรรมและการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ที่มี
คุณภาพและเพิม่มลูค่าใหก้บัสนิคา้ไทย 

 รฐับาลควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยแสวงหาแหล่งเงินทุนในประ เทศ
อาเซียน เช่น การเข้าจดทะเบียนและลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ของประเทศ
อาเซยีนอื่น ๆ ทีม่ศีกัยภาพ  

 รฐับาลควรสนับสนุนมาตรการการเพิม่ค่าแรงข ัน้ตํ่าตามทกัษะฝีมอืของแรงงาน 
รวมทัง้การสนบัสนุนทีจ่าํเป็นอื่น ๆ เช่น การฝึกอบรมเพิม่เตมิ เป็นตน้  

 รฐับาลควรมนีโยบายเพื่อสรา้งเสถยีรภาพใหก้บัอตัราแลกเปลีย่น  
 รฐับาลควรสร้างมาตรการในการป้องกนัสนิค้าที่ไม่มคุีณภาพเข้ามาในประเทศ 

โดยพฒันาหลกัเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของสินค้าและนํามาตรการกดีกนัทาง
การคา้ทีม่ใิช่ภาษ ี(NTBs) มาใชเ้พื่อปกป้องสนิคา้ไทย  

 รฐับาลควรแก้ปญัหาการขาดแคลนแรงงานด้านเทคนิค โดยให้ความสําคญักบั
แรงงานที่มีความสามารถและสมรรถนะทางวชิาชพี อาทิ แรงงานจากสถาบนั
อาชวีศกึษา เป็นต้น นอกจากนี้ รฐับาลควรจดัให้มกีารฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อใหแ้รงงานทีไ่ม่มปีระสบการณ์สามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 รฐับาลควรใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระกอบการในการยา้ยฐานการผลติไปยงัประเทศ
ทีม่ศีกัยภาพ เพื่อเพิม่โอกาสทางธุรกจิใหก้บัผูป้ระกอบการ 

 รฐับาลควรส่งเสรมิใหผู้ผ้ลติมคีวามรูแ้ละทกัษะในการวเิคราะหด์า้นเศรษฐศาสตร์
การผลติ เพื่อใหส้ามารถรูจ้กัการวางแผนการผลติให้สอดคล้องกบัความต้องการ
ดา้นปรมิาณและคุณภาพ 
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 รฐับาลควรจดัทําแผนสนับสนุนการใช้แรงงานต่างชาติโดยเฉพาะแรงงานจาก
ประเทศในกลุ่มอาเซยีนเพื่อทดแทนแรงงานทีข่าดแคลนอยา่งเป็นรปูธรรม 
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บทท่ี 5 
การจดัสมัมนาเพื่อการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

 
ทีป่รกึษาไดจ้ดัการประชุมสมัมนาเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานที่สําคญัของโครงการที่

ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ อาทิ รายละเอียดและผลกระทบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบั
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) กลุ่มอุตสาหกรรมนําร่อง SMEs ที่ได้รบัการคดัเลอืกทัง้ 6 
กลุ่ม ขอ้เสนอแนะเชงิกลยุทธ์และหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ที่สําคญัในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมนําร่อง 
SMEs ดงักล่าว เป็นต้น ในวนัศุกร์ที่ 2 กนัยายน 2554 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องซาลอน บ ี
ชัน้ 2 โรงแรมสวสิโซเทล เลอ คองคอรด์ กรุงเทพ ฯ ซึง่การสมัมนาดงักล่าวประกอบดว้ยผูเ้ขา้ร่วม
สมัมนาทัง้หมด 139 คน ในจาํนวนนี้ประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการ SMEs จํานวน 76 คน ตวัแทน
จากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน จาํนวน 31 คน ตวัแทนจากสถาบนัการศกึษา สถาบนัวจิยั และ
บุคคลทัว่ไป จาํนวน 32 คน โดยการประชุมสมัมนาดงักล่าวมกีาํหนดการ ดงัตารางที่ 88 ต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 88 กาํหนดการการจดัการประชุมประชุมสมัมนาเพื่อนําเสนอผลการดาํเนินงานของโครงการ 
 

เวลา รายการ 
8.30 - 9.00 น. ลงทะเบยีน 
9:00 - 9:30 น. พธิเีปิด และ กล่าวรายงานความเป็นมาและผลการดาํเนนิงานโครงการ ฯ 

9:30 - 10:00 น. 
Keynote Speaker: คุณวรีะศกัดิ ์ โควสรุตัน์ 
ผูอ้าํนวยการบรหิาร สถาบนัระหวา่งประเทศเพื่อการคา้และการพฒันา 
หวัขอ้: New Global Trend 

10.00 ‟ 10.30 น. 
ความสาํคญั และผลกระทบของ AEC ต่อผูป้ระกอบการ SMEs ของไทย
หลกัเกณฑแ์ละการคดัเลอืก 6 กลุ่มอุตสาหกรรมนําร่อง 

10:30 - 10:45 น. พกัรบัประทานอาหารวา่ง 

10:45 - 11:45 น. 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs ทีม่คีวามสาํคญัต่อ
เศรษฐกจิไทย หุน้ส่วนทางกลยทุธ ์และกรอบยทุธศาสตรแ์ละมาตรการ 
(กลุ่มอุตสาหกรรมที ่1 - 2) 

11:45 - 12:00 น. ถาม - ตอบ 
12:00 - 13:30 น. รบัประทานอาหารกลางวนั 
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เวลา รายการ 

13:30 - 14:30 น. 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs ทีม่คีวามสาํคญัต่อ
เศรษฐกจิไทย หุน้ส่วนทางกลยทุธ ์และกรอบยทุธศาสตรแ์ละมาตรการ 
(กลุ่มอุตสาหกรรมที ่3 - 4) 

14:30 - 14:45 น. พกัรบัประทานอาหารวา่ง 

14:45 - 15:45 น.  
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูกลุ่มอุตสาหกรรม SMEs ทีม่คีวามสาํคญัต่อ
เศรษฐกจิไทย หุน้ส่วนทางกลยทุธ ์และกรอบยทุธศาสตรแ์ละมาตรการ 
(กลุ่มอุตสาหกรรมที ่5 - 6) 

15:45 - 16:00 น. ถาม - ตอบ 
 

 
 

 
 
รปูภาพท่ี  34 ดร.วรีะศกัดิ ์โควสรุตัน์ ผูอ้าํนวยการสถาบนัระหวา่งประเทศเพื่อการคา้และการพฒันาให้

เกยีรตมิาเป็นวทิยากรรบัเชญิในงานสมัมนา ฯ 
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รปูภาพท่ี 35 ผูเ้ขา้ร่วมในงานสมัมนา ฯ 
 

 
 

รปูภาพท่ี 36 ทมีทีป่รกึษาทาํการนําเสนอผลการดาํเนินงานของโครงการ ฯ 
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รปูภาพท่ี 37 ทมีทีป่รกึษาทาํการนําเสนอผลการดาํเนนิงานของโครงการ ฯ 
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บทท่ี 6 
แผนการปฏิบติังานและแผนระยะเวลาการท างานของโครงการ 

 
การปฏิบัติงานโครงการศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อ

ผูป้ระกอบการ SMEs ในสาขาที่มคีวามสําคญัต่อระบบเศรษฐกจิไทย (High Impact Sectors) ที่
ปรกึษาจะปฏบิตังิานใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที่ 15 กนัยายน พ.ศ. 2554 โดยมแีผนการปฏบิตังิาน
และแผนระยะเวลาการทาํงานของโครงการ ดงัแสดงในตารางที ่89 ต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 89 แผนการปฏบิตังิานและแผนระยะเวลาการทาํงานของโครงการ
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