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การวิเคราะห์ผู้ประกอบการ SMEs ภาคการผลิตใน 30 กลุ่มอุตสาหกรรม เป็น 

การวิเคราะห์จากข้อมูลทุติยภูมิ และระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม  

กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ที่อยู่ในคลัสเตอร์เดียวกัน ส่วนใหญ่จะมีประโยชน์ และเป้าหมายที่ 

คาดว่าจะได้รับจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ใกล้เคียงกัน การมี

ประโยชน์ และเป้าหมายร่วมกันเช่นนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก เมื่อมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม  

เพือ่ทีจ่ะบกุตลาดต่างประเทศร่วมกนั โดยเป็นการวิเคราะห์ผูป้ระกอบการ SMEs ภาคการผลติ

ใน 30 กลุม่อุตสาหกรรม ใน 10 จงัหวัด ประกอบด้วย

1. กลุม่อาหาร

2. กลุม่สิง่ทอ

3. กลุม่เคร่ืองนุง่ห่ม

4. กลุม่รองเท้า

5. กลุม่อัญมณ ีและเคร่ืองประดบั

6. กลุม่หนงั และผลติภณัฑ์หนงั

7. กลุม่หตัถอตุสาหกรรม

8. กลุม่ยา

9. กลุม่เทคโนโลยชีวีภาพ

10. กลุม่สมนุไพร

11. กลุม่การพมิพ์ และบรรจภุณัฑ์

12. กลุม่ไฟฟ้า และอเิลก็ทรอนกิส์

13. กลุม่เคร่ืองปรับอากาศ และเคร่ืองท�าความเยน็

14. กลุม่พลงังานทดแทน

15. กลุม่ชิน้ส่วน และอะไหล่ยานยนต์

การเสรมิสร้างความแขง็แกร่ง SMEs ภาคการผลติ
เพื่อรองรบัการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC)
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16. กลุ่มแก้ว และกระจก

17. กลุ่มเซรามิก

18. กลุ่มหลังคา และอุปกรณ์

19. กลุ่มแกรนิต และหินอ่อน

20. กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง

21. กลุ่มเฟอร์นิเจอร์

22. กลุ่มไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น

23. กลุ่มโรงเลื่อย และโรงอบไม้

24. กลุ่มเคมี

25. กลุ่มพลาสติก

26. กลุ่มซอฟต์แวร์

27. กลุ่มก๊าซ

28. กลุ่มเครื่องจักรกล และโลหะการ

29. กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร

30. กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า

รายชื่อ 10 จังหวัดตัวแทนภูมิภาค ประกอบด้วย

1. อยุธยา

2. กาญจนบุรี

3. ตาก

4. เชียงใหม่

5.  ระนอง

6. สงขลา

7. อุดรธานี

8. สกลนคร

9. สระแก้ว

10. ตราด
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7.1  การวเิคราะห์ผูป้ระกอบการ SMEs ภาคการผลติใน 30 กลุม่อตุสาหกรรม 

7.1.1  กลุม่อตุสาหกรรมอาหาร

เป้าหมาย และประโยชน์ที่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร คาดว่าจะได้จากการเข้าร่วม 

การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 5 ด้าน ได้แก่ การน�าเข้าวตัถุดบิ

จากประเทศเพ่ือนบ้าน การท�า Contract Farming การสร้างมาตรฐานอาเซยีน โดยการองิกบั

มาตรฐานของไทย การขยายตลาดไปในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูป 

มลูค่าสงู เช่น ลกูชิน้ไปมาเลเซีย สงิคโปร์ และผลติภณัฑ์อาหารทีป่ระเทศ CLMV ยงัขาดแคลน 

เช่น น�า้ตาล เป็นต้น ตลอดจนการขยายฐานการผลิตในอาเซยีน เพ่ือประโยชน์ด้านต้นทุนวตัถุดบิ 

แรงงาน ตลาด Logistics ฯลฯ รวมถงึสทิธพิเิศษในการส่งออกของ CLMV เป็นต้น รวมทัง้ 

การสร้างความร่วมมอืกนักบัประเทศในอาเซียนในการท�าตลาดนอกกลุม่

การให้ได้มาซึ่งเป้าหมายข้างต้นจะต้องมีการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตทั้งวัตถุดิบ

และแรงงาน การพัฒนาการเกษตรและปศุสตัว์ ลดต้นทนุด้านการขนส่งตัง้แต่การขนส่งวตัถดุบิ

จนถงึการกระจายสนิค้าไปถงึผูบ้ริโภค เพิม่มลูค่า และความแตกต่างรวมถงึรสชาติให้ตรงตาม

ความต้องการของผู้บริโภค และพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค 

นอกจากนี้ รัฐบาลต้องสนับสนุนการเกษตรกรรมของไทยอย่างจริงจัง การสร้างระบบ  

การรวบรวมองค์ความรู้ การชลประทาน การบริหารจัดการต้นทุนการเกษตร อาทิ ปุ๋ย ยา 

อาหารสตัว์ จดั Zoning ฯลฯ ในการเกษตรกรรมและปศสุตัว์ เพือ่ป้องกนัการขาดแคลน และ

รกัษาระดบัราคาให้คงที ่ซ่ึงเป็นพืน้ฐานหลกัของประเทศ ปรบัปรงุกฎ ระเบยีบ มาตรฐานต่างๆ 

ให้ทันสมัยให้สมกับนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” และการสนับสนุนต่างๆ ของภาครัฐ อาทิ  

กฎ ระเบยีบการน�าเข้า ศูนย์ทดสอบ การค้นคว้าวจิยัใหม่ๆ ฯลฯ   

7.1.2  กลุม่อตุสาหกรรมสิง่ทอ

 

กลุม่อุตสาหกรรมสิง่ทอ กบัเป้าหมาย และประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบัจากการเข้าร่วม

การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 6 ด้าน ได้แก่ การขยายการ

ผลติไปประเทศ CLMV (ลาว กมัพชูา พม่า เวียดนาม) เพือ่โอกาสในการเข้าถงึตลาดก่อน

ประเทศอ่ืน โดยรฐัต้องสนบัสนนุปัจจยัในการลงทนุของ SMEs / การเชือ่มโยงกบัประเทศใน
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อาเซยีนในการรบั และแบ่งงานตามความถนดัในสายโซ่อปุทาน (Supply & Value chain) /  

ความร่วมมือในการผลิตร่วมกนั เพือ่เป็นอตุสาหกรรมทีค่รบวงจร และตอบสนองความต้องการ

ของตลาดโลก นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการผลิตสิ่งทอในอาเซียน จากความเชื่อถือใน

มาตรฐานการผลติ และสิง่แวดล้อมของไทย ผูน้�าด้านสิง่ทอ เส้นใย และผ้าผนืรายใหญ่ของ

ภมิูภาคเพ่ือการผลติเครือ่งนุง่ห่ม การทีป่ระเทศสมาชกิอาเซียนยงัขาดแคลนวตัถดุบิจะช่วยให้

ประเทศไทยส่งออกได้มากขึ้น / โอกาสในการร่วมทุนกับประเทศอื่น เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี 

การผลติในอตุสาหกรรมต้นน�า้และกลางน�า้ และการรวมกลุ่ม Cluster เพ่ือต่อรองกับผูว่้าจ้างผลติ

ให้ใช้วตัถดุบิต้นน�า้และกลางน�า้ของไทย

การให้ได้มาซึง่เป้าหมายข้างต้น จะต้องมกีารทบทวนกฎ ระเบยีบ ท่ีเอ้ือต่ออุตสาหกรรม 

/ การบรหิารจัดการต้นทนุและเทคโนโลยกีารผลติ / นโยบายและการตดิตามผลการด�าเนนิงาน

โครงการต่างๆ ของภาครฐั / โครงสร้างภาษ ี/ การวจิยัพฒันาผลติภณัฑ์ทีส่ามารถน�าไปใช้ได้

จรงิในอตุสาหกรรมสิง่ทอ

7.1.3  กลุม่อุตสาหกรรมเคร่ืองนุง่ห่ม

ส�าหรบักลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม กบัเป้าหมาย และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจาก

การเข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 4 ด้าน ได้แก่  

การย้ายฐานการผลติไปประเทศ CLMV (ลาว กมัพชูา พม่า เวยีดนาม) เพือ่อาศยัแรงงาน 

ราคาถูกเป็นฐานการส่งออกไปนอกอาเซยีน ใช้ประโยชน์จากสถานะ Least Developed Countries: 

LDCs ข้อได้เปรยีบของประเทศเพือ่นบ้านในแหลมอนิโดจนี คอื ต้นทนุค่าแรงงานต�า่กว่าไทย

และการทีย่โุรปให้สทิธิพิเศษกบัสีป่ระเทศ คือ กมัพชูา ลาว พม่า และเวยีดนาม ว่าถ้าหากใช้

วตัถดิุบในอาเซยีนผลติสนิค้าไม่ต�า่กว่าร้อยละ 40 สามารถส่งออกไปยโุรปได้โดยไม่ต้องเสยีภาษี

เท่ากบัเป็นการกระตุน้ให้มกีารขยาย  / ย้ายฐานการผลติไปยงัประเทศเหล่าน้ีมากยิง่ขึน้ อย่างไรก็ตาม 

อปุสรรคส�าคญัทีท่�าให้ผูป้ระกอบการไม่สามารถออกไปลงทนุนอกประเทศ คอื การขาดเงนิทนุ

และอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม นอกจากนี้ ประเด็นส�าคัญคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

การท�าธรุกรรมนอกราชอาณาจกัรไทยไม่สอดคล้องกบัสภาพปัจจบุนั โดยเฉพาะเรือ่งภาษนีติบิคุคล 

ต้องมีการเสยีภาษซี�า้ซ้อน ซึง่ภาครัฐต้องแก้ปัญหาในจดุน้ี ผ่านส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิ

การลงทุน (BOI) และกระทรวงการคลัง การเชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียนในการรับ และ 

แบ่งงานตามความถนดัในสายโซ่อปุทาน (Supply & Value Chain) ความร่วมมอืในการผลติ
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ร่วมกนั เพือ่เป็นอตุสาหกรรมทีค่รบวงจร และตอบสนองความต้องการของตลาดโลก นอกจากนี้

ยังเป็นศนูย์กลางการผลติเคร่ืองนุง่ห่มในอาเซียน จากความเชือ่ถอืในมาตรฐานการผลติ และ 

สิ่งแวดล้อมของไทย และการร่วมมือกับประเทศในอาเซียน เพ่ือรับงานจากประเทศอ่ืนนอก

อาเซยีน ผ่านไทยแล้วท�าการกระจายงานต่อไปยงัประเทศอืน่

การให้ได้มาซ่ึงเป้าหมายข้างต้น จะต้องมกีารพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ บรหิารจดัการ

ต้นทุน และคุณภาพของแรงงานตัดเย็บ มาตรฐาน และระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า  

การออกแบบ และการสร้างตราสนิค้าของตนเอง

7.1.4  กลุม่อตุสาหกรรมรองเท้า

ส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้ากับเป้าหมาย และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้จากการ 

เข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 3 ด้าน ได้แก่ การน�าเข้า

วตัถดุบิหนงัทีม่คีณุภาพด ีและราคาถกู จากประเทศเพือ่นบ้าน / การสร้างมลูค่าจากตราสนิค้า 

มาตรฐานผลติภณัฑ์ การออกแบบและเทคโนโลยกีารผลติท่ีดกีว่าประเทศเพือ่นบ้าน รวมไปถงึ

การออกไปลงทนุในอาเซียน เช่น ลาว กมัพชูา และพม่า เพือ่ประโยชน์ทางด้านตลาด วตัถดุบิ 

ต้นทนุแรงงาน และภาษจีากอาเซียน 

การให้ได้มาซ่ึงเป้าหมายข้างต้น จะต้องมีการพัฒนาวัตถุดิบ เช่น หนังดิบ และ 

ส่วนประกอบ เช่น ชิน้ส่วนประกอบ (Accessory) ให้มคุีณภาพทีด่ ีรวมทัง้การพฒันาด้านบรหิาร

จัดการ รวมถงึการพฒันาผลติภณัฑ์ การพฒันาทางด้านเทคโนโลย ีและ R&D การพฒันาทาง

ด้านการออกแบบ และทกัษะแรงงานในอตุสาหกรรม การพฒันาด้านตลาด และตราสนิค้า 

7.1.5  กลุม่อตุสาหกรรมอญัมณ ีและเคร่ืองประดบั

กลุ่มอุตสาหกรรมอญัมณ ีและเคร่ืองประดับ เป้าหมาย และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้จาก

การเข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี 3 ด้าน ได้แก่ การน�าเข้าวัตถุดิบที่ 

หลากหลาย ราคาถกูจากประเทศเพือ่นบ้าน รวมทัง้การสร้างมลูค่าจากฝีมอืแรงงานไทย จากการ

ออกแบบ และมเีทคโนโลยกีารผลติทีดี่กว่าประเทศเพือ่นบ้าน และการออกไปลงทุนในอาเซยีน 

เช่น กมัพชูาและพม่า เพือ่ประโยชน์ทางด้านตลาด วัตถดิุบ ต้นทนุแรงงาน และภาษจีากอาเซยีน
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การให้ได้มาซึ่งเป้าหมายข้างต้น จะต้องมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเครื่องจักร  

การพฒันาทางด้านการออกแบบทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ และทกัษะแรงงานในอุตสาหกรรม การพัฒนา

ตลาด และสร้างตราสนิค้า ประเด็นเหล่านี ้ จะเป็นการสร้างความเข้มแขง็ให้กบัอตุสาหกรรม 

ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในอาเซียน และตลาดโลก นอกจากนี้การเปิด AEC ยังเป็นผลดีต่อ

อตุสาหกรรมทางด้านการหาแหล่งวตัถดิุบ และแรงงานจากประเทศเพือ่นบ้าน

7.1.6  กลุม่อุตสาหกรรมหนงั และผลติภณัฑ์หนงั

กลุม่อตุสาหกรรมหนัง และผลติภณัฑ์หนัง มเีป้าหมาย และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้จาก

การเข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 3 ด้าน ได้แก่ 

การน�าเข้าวตัถดุบิทีม่คีณุภาพ และราคาถกูจากประเทศเพือ่นบ้าน รวมทัง้การควบคมุมาตรฐาน

ผลติภณัฑ์ การออกแบบ และพฒันาผลติภณัฑ์รูปแบบใหม่ๆ ทีต่รงกบัความต้องการของตลาด

ทีเ่ปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และการออกไปลงทนุในอาเซียน เช่น กมัพชูา และพม่า เพือ่

ประโยชน์ทางด้านตลาด วตัถดิุบ ต้นทนุแรงงาน และการขนส่ง อตัราภาษจีากอาเซยีน เช่น 

การส่งออกผลไม้ไทยไปประเทศจีน แม้ว่าจะได้ FTA แต่เสียภาษีน�าเข้าแพง ถ้าเปลี่ยนไป 

ส่งออกในนามลาว เวยีดนาม จะได้สทิธปิระโยชน์ทางภาษดีกีว่าส่งจากไทยไปจนี

การให้ได้มาซึ่งเป้าหมายข้างต้น จะต้องมีการพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านการ

ออกแบบ (ดีไซน์เนอร์) และแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพ มีความเพียงพอกับความต้องการ  

การพฒันาตลาด และการสร้างตราสนิค้า การควบคุมคุณภาพผลติภณัฑ์ และวตัถดุบิ การพฒันา

ช้ินส่วนประกอบ  (Accessories) 

7.1.7  กลุม่อุตสาหกรรมหตัถอตุสาหกรรม

กลุม่หตัถอตุสาหกรรม มเีป้าหมาย และประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้จากการเข้าร่วมการเป็น

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 3 ด้าน ได้แก่ การออกแบบ และ

พัฒนารูปแบบใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของตลาด / การควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ / 

การน�าเข้าวตัถดุบิต่างๆ จากประเทศเพือ่นบ้าน รวมถงึการไปลงทนุในอาเซยีน อาท ิกมัพชูา 

และพม่า เพ่ือประโยชน์ทางด้านวัตถุดิบ และต้นทุนแรงงานต�่า นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์ 

ทางด้านภาษจีากอาเซยีนอกีด้วย
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การให้ได้มาซึง่เป้าหมายข้างต้น จะต้องมกีารพฒันาบคุลากรด้านการออกแบบ และ

แรงงานฝีมือให้มีคุณภาพ และเพียงพอกับความต้องการ การควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตาม

มาตรฐานของผูซ้ือ้ การออกแบบเพือ่สือ่ถงึเอกลกัษณ์ของศลิปวฒันธรรมไทย การพฒันาตลาด 

และสร้างตราสนิค้า

7.1.8  กลุม่อตุสาหกรรมยา

กลุม่อุตสาหกรรมยา มเีป้าหมาย และประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้จากการเข้าร่วมการเป็น

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 4 ด้าน ได้แก่ การเป็นศนูย์กลาง

อตุสาหกรรมยาสามญัในภมูภิาคอาเซียน มชีือ่เสยีงด้านคณุภาพ และมาตรฐานของ ASEAN 

มโีอกาสทางการตลาด จากภมูศิาสตร์ของประเทศ ซ่ึงเป็นศนูย์กลางกลุม่ประเทศ CLMV ได้แก่ 

ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม ท้ายที่สุดคือ มีความได้เปรียบในตลาดสินค้ายาประเภท  

หมดสทิธิบตัร (Generic Drug)

สิง่ทีส่�าคญั คอื อตุสาหกรรมยาจะต้องมกีารพฒันาคณุภาพ และมาตรฐานยา / การวจิยั

และพัฒนา / การสนบัสนนุจากภาครัฐ ด้านข้อมลู และกฎระเบยีบ มาตรการปกป้องผูผ้ลติ

ภายในประเทศ/การพัฒนาตลาดและสร้างตราสินค้า / มาตรฐานยาอาเซียน (ASEAN  

Harmonization) / การเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติให้รวดเรว็ยิง่ขึน้ / มาตรฐาน GMP PIC/S

7.1.9  กลุม่อตุสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพ

กลุม่อุตสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพ มเีป้าหมาย และประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้จากการ

เข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 2 ด้าน ได้แก่ การ 

ยกระดบัเทคโนโลยีให้เทยีบเท่าหรือสงูกว่าสงิคโปร์ และการสนบัสนนุให้มกีารลงทุนและร่วมทุน

พฒันาเทคโนโลยชีวีภาพในประเทศ

การให้ได้มาซ่ึงเป้าหมายข้างต้น จะต้องมกีารสนบัสนนุงบประมาณ และองค์ความรู้ใน

ด้านการวจิยั เพ่ือให้เกดิการพฒันาเทคโนโลยทีี่ใช้ในการผลติในภาคอตุสาหกรรม  / การบรหิาร

งานวจิยัเพือ่ให้ใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณชิย์  / การด�าเนินนโยบายเชงิรกุและการให้ความส�าคญั

อย่างจรงิจงัของภาครัฐในเร่ือง Biomass ซ่ึงในประเทศพฒันาแล้ว เช่น สหรฐัอเมรกิา ญีปุ่น่ 

รวมทัง้จีนได้ประกาศไว้ในนโยบายประเทศ เร่ืองการบริหารจดัการพลงังานและสิง่แวดล้อม / 
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การพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอ และมีคุณภาพตรงต่อความต้องการ / การพัฒนาระบบราง  

เพือ่ลดต้นทนุค่าขนส่ง / การร่วมมอืกนักบัภาคต่างๆ อย่างบูรณาการ เช่น อาหาร การแพทย์ 

ท่องเทีย่ว ฯลฯ

7.1.10  กลุม่อุตสาหกรรมสมนุไพร

กลุม่อุตสาหกรรมสมนุไพร มเีป้าหมาย และประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบัจากการเข้าร่วม

การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 4 ด้าน ได้แก่ การน�าเข้าวตัถดุบิทีห่ลากหลาย มปีรมิาณ

และราคาถูกจากประเทศสมาชิก การลงทุน และย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศสมาชิกเพื่อ

ประโยชน์ต้นทนุ วตัถดุบิ และแรงงาน นอกจากนี ้ยงัรวมไปถงึโอกาสในการเป็นผูน้�าด้านการ

ผลิตสมุนไพรในอาเซียนที่มีมาตรฐาน และคุณภาพระดับอาเซียน และโอกาสทางการตลาด 

การภมูศิาสตร์ของประเทศ ซึง่เป็นศนูย์กลางกลุม่ประเทศ CLMV ได้แก่ ลาว กมัพชูา พม่า เวยีดนาม

การให้ได้มาซึ่งเป้าหมายข้างต้น จะต้องมีการพัฒนามาตรฐานการผลิตให้ได้ GMP 

PIC/S/การพัฒนาตลาดและสร้างตราสนิค้า / การบังคับใช้มาตรฐานกบัสนิค้าน�าเข้า-เพือ่ไม่ให้

สินค้าไม่ได้มาตรฐานเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศ / การพฒันาระบบ Logistics ให้ต้นทนุต�า่ลง

7.1.11  กลุม่อุตสาหกรรมการพมิพ์ และบรรจภุณัฑ์

อุตสาหกรรมการพมิพ์ และบรรจภุณัฑ์กระดาษ มเีป้าหมาย และประโยชน์หลกั 6 ด้าน

ทีค่าดว่าจะได้รบัจากการเข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ได้แก่ การเป็นศนูย์กลาง

การพิมพ์ของอาเซียนจากชัยภูมิของประเทศที่ตั้งอยู่กลางแหลมอินโดจีน การหาพันธมิตร / 

การร่วมทนุกบัต่างประเทศเพือ่การพฒันา และแลกเปลีย่นเทคโนโลยกีารผลติ ส่งเสรมิงานวจิยั 

ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ บรรจุภัณฑ์  

ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โอกาสในการขยายการผลิตไปยังประเทศอาเซียน เพ่ือ

ประโยชน์ด้านต้นทนุแรงงานและ Logistics การสนบัสนนุด้านเงนิทนุแก่ผูท้ีต้่องการไปลงทนุ

ต่างประเทศ เช่น อตัราดอกเบีย้พเิศษ และสร้างมาตรฐานอาเซยีน โดยการอิงกับมาตรฐานของไทย

การให้ได้มาซึง่เป้าหมายข้างต้นจะต้องมกีารพฒันาทกัษะ ยกระดบัช่างพมิพ์ไทย และ

ปรบัโครงสร้างบคุลากรให้เหมาะสม  / พฒันาการบรหิารจดัการระบบโรงพิมพ์ ให้เกิดประสทิธภิาพ

ด้านการผลิต/ต้นทุนการขนส่งทั้ง Logistics และ Mail ต้องลดต้นทุนให้สามารถแข่งขันกับ



7-9รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

มาเลเซียและสิงคโปร์ได้ / ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบหลากหลาย Design  

ใหม่ๆ / การส่งเสรมิการวิจยัใหม่ๆ 

7.1.12  กลุม่อตุสาหกรรมไฟฟ้า และอเิลก็ทรอนกิส์

กลุม่อตุสาหกรรมไฟฟ้า และอเิลก็ทรอนิกส์ มเีป้าหมาย และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้จาก

การเข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 4 ด้าน ได้แก่  

การเป็นผูน้�าด้านการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ในอาเซยีน / การดงึดดูลงทุน

ในอาเซียนและนักลงทุนจากนอกอาเซียนมาลงทุนในไทย / ขยายฐานการผลิตและการค้าใน

ลกัษณะเป็นพนัธมติร (Strategic Alliance) ร่วมกบัประเทศในอาเซยีน  / การตัง้โรงงานประกอบ

ในอาเซยีนเพ่ือลดต้นทนุแรงงานและวตัถดิุบ

การให้ได้มาซึ่งเป้าหมายข้างต้น จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และ 

เพยีงพอกบัความต้องการ ยกระดบัคุณภาพผลติภณัฑ์ และสร้างความแตกต่างจากสนิค้าจาก

ประเทศจนี จดัท�าห่วงโซ่มลูค่าเพิม่ บริหารต้นทนุในการขนส่งให้ลดลง และสร้างกรอบมาตรการ

ป้องกันสินค้าน�าเข้าที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู ่ 

อุตสาหกรรมอื่นเกี่ยวข้อง เช่น อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์การเกษตร และ 

การแพทย์ Medical & Health Care

7.1.13  กลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศ และเครือ่งท�าความเยน็

อตุสาหกรรมเครือ่งปรบัอากาศ และเครือ่งท�าความเยน็นี ้ จะมเีป้าหมาย และประโยชน์ที่

คาดว่าจะได้จากการเข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรม

ไฟฟ้า และอิเลก็ทรอนกิส์ ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 4 ด้าน ได้แก่ การเป็นผูน้�าด้านการผลติ

เครือ่งปรบัอากาศ และเคร่ืองท�าความเยน็ในอาเซียน จากการยกระดบัคณุภาพ และสร้างความ

แตกต่างของผลติภณัฑ์ โอกาสในการขยายตลาด จากภมูศิาสตร์ของประเทศ ซึง่เป็นศนูย์กลาง

กลุม่ประเทศ CLMV ได้แก่ ลาว กมัพชูา พม่า และเวยีดนาม รวมไปถงึการควบคมุมาตรฐาน

ผลติภณัฑ์ การออกแบบ และพฒันารูปแบบใหม่ๆ ทีต่รงกบัความต้องการของตลาด และการ

ออกไปลงทนุในอาเซยีน เช่น กมัพชูา และพม่า เพือ่ประโยชน์ทางด้านตลาด วตัถดุบิ ต้นทนุ

แรงงาน และภาษจีากอาเซียน 
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การให้ได้มาซึง่เป้าหมายข้างต้น จะต้องมกีารยกระดบัจากผูร้บัจ้างผลติ (OEM) เป็น 

ผู้ที่พัฒนาสินค้า และตราสินค้าของตนเอง (ODM และ OBM) การพัฒนาบุคลากรให้มี

ประสิทธภิาพ และเพียงพอกบัความต้องการ การยกระดับคุณภาพผลติภณัฑ์ และสร้างความ

แตกต่างจากสนิค้าจากจีน ทัง้ห่วงโซ่มลูค่าเพิม่ การบรหิารต้นทนุในการขนส่ง การบงัคบัใช้

มาตรฐานอาเซียน มาตรการป้องกันสินค้าน�าเข้าที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศ และการ

พฒันาเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

7.1.14  กลุม่อุตสาหกรรมพลงังานทดแทน

กลุม่อตุสาหกรรมพลงังานทดแทนกบัเป้าหมาย และประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบัจากการ

เข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 3 ด้าน ได้แก่  

การเป็นศูนย์กลางพลงังานทดแทนอาเซียน การขยาย / ย้ายฐานการผลติไปประเทศ CLMV  

(ลาว กัมพูชา พม่า เวยีดนาม) เป็นฐานการส่งออกไปนอก AEC เพือ่ใช้ประโยชน์จากสถานะ 

Least Developed Countries: LDCs ต้นทนุแรงงานต�่า และการแลกเปลีย่น จ�าหน่าย ถ่ายทอด

เทคโนโลยด้ีานพลงังานทดแทนกบัประเทศในอาเซียน

การให้ได้มาซึง่เป้าหมายข้างต้น จะต้องมนีโยบายสนบัสนนุของภาครฐัอย่างต่อเนือ่ง

และจรงิจงั ตลอดจนการบรหิารจดัการต้นทนุการผลติและ Logistics ให้แข่งขนัได้

7.1.15  กลุม่อุตสาหกรรมชิน้ส่วน และอะไหล่ยานยนต์

กลุม่อุตสาหกรรมชิน้ส่วน และอะไหล่ยานยนต์ มเีป้าหมาย และประโยชน์ทีค่าดว่าจะ 

ได้รบัจากการเข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 4 ด้าน 

ได้แก่ โอกาสทางการตลาด จากภมูศิาสตร์ของประเทศ ซ่ึงเป็นศนูย์กลางกลุม่ประเทศ CLMV 

เช่น ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม สามารถส่งสินค้าออกประเภทอะไหล่ทดแทนได้ และ 

การสร้างตราสนิค้าการออกแบบ และพฒันารปูแบบใหม่ๆ ทีต่รงกบัความต้องการของตลาด 

นอกจากนียั้งออกไปลงทนุในอาเซียน เช่น ลาว กมัพชูา และพม่า เพือ่ประโยชน์ทางด้านตลาด 

วตัถุดิบ ต้นทนุแรงงาน ตลาด และภาษจีากอาเซียน และการรวมกลุม่เพือ่ลดต้นทนุการผลติ 

อกีทัง้ร่วมกนัท�าตลาดในต่างประเทศ
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การให้ได้มาซ่ึงเป้าหมายข้างต้น จะต้องมกีารรวมกลุม่เป็น Cluster ท้ังสายโซ่อุปทาน 

การสร้างตราสนิค้า และพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ สร้างบคุลากรทีม่คีณุภาพ และเพยีงพอกบั

ความต้องการของอุตสาหกรรม

7.1.16  กลุม่อตุสาหกรรมแก้ว และกระจก 

กลุม่อตุสาหกรรมแกว้ และกระจก มเีป้าหมาย และประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้จากการ 

เข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 3 ด้าน ในด้านของ

คลสัเตอร์กลุม่ก่อสร้าง ได้แก่ การเป็นศนูย์กลางทางการค้าของกลุม่อตุสาหกรรมก่อสร้างใน

ประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ส่วนด้านของกลุม่บรรจภุณัฑ์ คอื การออกไปลงทนุต่างประเทศ

เพือ่สนบัสนนุอตุสาหกรรมอืน่ โดยเฉพาะอตุสาหกรรมอาหาร เป็นต้น นอกจากนีย้งัมเีป้าหมาย

ในการขยาย / ย้ายฐานการผลติไปประเทศ CLMV (ลาว กมัพชูา พม่า เวยีดนาม) เพือ่ท�าตลาด

และสร้างฐานการผลิตรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการน�าเข้าวัตถุดิบจากประเทศ

อาเซยีน 

 การให้ได้มาซ่ึงเป้าหมายข้างต้น จะต้องมกีารพฒันาคณุภาพ ดไีซน์และรปูแบบของ

ผลิตภัณฑ์ / การบริหารจัดการการผลิต เทคโนโลยีและเคร่ืองจักร / ต้นทุนการขนส่งและ  

Logistics ทีแ่ข่งขนัได้ 

7.1.17  กลุม่อตุสาหกรรมเซรามกิ

กลุม่อตุสาหกรรมเซรามกิ กบัเป้าหมาย และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้จากการเข้าร่วมการ

เป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 3 ด้าน ได้แก่ Construction Hub 

of Southeast Asia: ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าของกลุม่อตุสาหกรรมก่อสร้าง และ

เซรามกิในอาเซยีน การขยาย / ย้ายฐานการผลติไปประเทศ CLMV (ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม) 

เพ่ือท�าตลาด และสร้างฐานการผลิตรองรับการเติบโตของโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค 

พืน้ฐาน และความเจริญทางเศรษฐกจิ และการน�าเข้าวัตถดุบิจากประเทศอาเซยีน

การให้ได้มาซ่ึงเป้าหมายข้างต้น จะต้องมีการบริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิต  

การพัฒนาคณุภาพ ดไีซน์ และรูปแบบของผลติภณัฑ์ การบรหิารจดัการการผลติ เทคโนโลยี

และเครือ่งจักร ต้นทุนการขนส่งและ Logistics ทีแ่ข่งขนัได้ 
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7.1.18  กลุม่อุตสาหกรรมหลงัคา และอปุกรณ์ 

กลุ่มอุตสาหกรรมหลังคา และอุปกรณ์ มีเป้าหมาย และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

จากการเข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 3 ด้าน ได้แก่ 

การน�าเข้าวตัถดุบิจากประเทศอาเซียน / การขยาย / ย้ายฐานการผลติไปประเทศเพือ่นบ้าน 

คอื กัมพูชา พม่า ลาว เวยีดนาม เพือ่ท�าตลาดและสร้างฐานการผลติรองรบัการเตบิโตของ

โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน และความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้  

การเป็น hub หรอืศนูย์กลางของอตุสาหกรรมก่อสร้างในอาเซียนจากความได้เปรยีบของทีต่ัง้

ภมิูศาสตร์แหลมอินโดจีน

การให้ได้มาซึง่เป้าหมายข้างต้น จะต้องมกีารพฒันาคุณภาพ ดไีซน์ และรปูแบบของ

ผลิตภัณฑ์ การบรหิารจัดการการผลติเทคโนโลย ีและเคร่ืองจกัร ต้นทนุการขนส่ง และระบบ 

Supply Chain ทีแ่ข่งขนัได้ รวมถงึการพฒันาผลติภณัฑ์ เพือ่ค�านงึถงึสิง่แวดล้อมมากยิง่ขึน้

7.1.19  กลุม่อุตสาหกรรมแกรนติ และหนิอ่อน

อุตสาหกรรมแกรนติ และหนิอ่อน กบัเป้าหมาย และประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้จากการ 

เข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 3 ด้าน ได้แก่ การสร้าง

ตลาด และการลงทนุขยาย / ย้ายฐานการผลติไปประเทศ CLMV (ลาว กมัพชูา พม่า เวยีดนาม) 

เพือ่รองรบัการเตบิโตของโครงการก่อสร้างสาธารณปูโภคพืน้ฐาน และความเจรญิทางเศรษฐกจิ

ในกลุ่มประเทศเหล่านี้ / การน�าเข้าวัตถุดิบจากประเทศอาเซียน และการเป็นศูนย์กลางทาง 

การค้าของกลุม่อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ 

การให้ได้มาซึ่งเป้าหมายข้างต้น จะต้องมีการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต เพื่อให้

แข่งขนัได้ อาท ิต้นทนุการขนส่ง ปรับปรุงประสทิธิภาพการผลติโดยใช้เทคโนโลย ีและเครือ่งจกัร

สมัยใหม่ เป็นต้น รวมทัง้ให้ความส�าคัญกบัการควบคุณคุณภาพ การพฒันาดไีซน์ และรปูแบบ

ของผลิตภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผูซ้ื้อในประเทศอืน่ๆ เป็นต้น 



7-13รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555

7.1.20  กลุม่อตุสาหกรรมผลติภณัฑ์ยาง 

ส�าหรบักลุม่อตุสาหกรรมผลติภณัฑ์ยาง มเีป้าหมาย และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจาก

การเข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 2 ด้าน ได้แก่  

การเชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียนในการรับ และแบ่งงานตามความถนัดในสายโซ่อุปทาน  

(Supply & Value Chain) ความร่วมมอืในการผลติร่วมกนั เพ่ือเป็นอุตสาหกรรมท่ีครบวงจร และ 

ตอบสนองความต้องการของตลาดโลก รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการผลิตผลิตภัณฑ์ยางใน

อาเซยีน จากความเชือ่ถอืในมาตรฐานการผลติ และสิง่แวดล้อมของไทย  

การให้ได้มาซ่ึงเป้าหมายข้างต้นจะต้องมกีารพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ บรหิารจดัการ

ต้นทุน และคุณภาพของแรงงานตัดเย็บ มาตรฐาน และระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า  

การออกแบบ และการสร้างตราสนิค้าของตนเอง / การค้นคว้าวจิยั เพือ่เพิม่คณุค่า และมลูค่า

ให้กบัผลติภณัฑ์ยาง

7.1.21  กลุม่อตุสาหกรรมเฟอร์นเิจอร์

กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ มีเป้าหมาย และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการ 

เข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 5 ด้าน ได้แก่ Thailand 

is the Furniture Hub of Southeast Asia ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางทางการค้าของกลุม่

อตุสาหกรรมเฟอร์นเิจอร์ในแถบประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ การขยาย / ย้ายฐานการผลติ

ไปประเทศ CLMV (กมัพชูา พม่า เวยีดนาม ลาว) เป็นฐานการส่งออกไปนอก AEC เพือ่ใช้

ประโยชน์จากสถานะ Least Developed Countries: LDCs และต้นทนุแรงงานต�า่ และการ 

เชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียนในการรับ และแบ่งงานตามความถนัดในสายโซ่อุปทาน  

(Supply & Value Chain) ความร่วมมอืในการผลติร่วมกนั เพ่ือเป็นอุตสาหกรรมท่ีครบวงจร และ 

ตอบสนองความต้องการของตลาดโลก ยงัเป็นศนูย์กลางการผลติเฟอร์นิเจอร์ในอาเซียน จากความ

เช่ือถือในมาตรฐานการผลติ และสิง่แวดล้อมของไทย รวมท้ังการร่วมมอืกบัประเทศในอาเซยีน

เพือ่รบังานจากประเทศอืน่นอกอาเซียน ผ่านไทยแล้วท�าการกระจายงานต่อไปยงัประเทศอืน่

การให้ได้มาซ่ึงเป้าหมายข้างต้นจะต้องมกีารบริหารจดัการต้นทนุการผลติ ทัง้วตัถดุบิ

และแรงงาน  / การควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน และระยะเวลาในการส่งมอบสนิค้า / การออกแบบ

และมดีไีซน์ทีแ่ตกต่าง รวมถงึการสร้างตราสนิค้า
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7.1.22  กลุม่อุตสาหกรรมไม้อดั ไม้บาง และวสัดุแผ่น

ส�าหรบักลุม่อตุสาหกรรมไม้อดั ไม้บาง และวสัดแุผ่น มเีป้าหมาย และประโยชน์ท่ีคาดว่า 

จะได้รบัจากการเข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 4 ด้าน 

ได้แก่ การสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการเป็นผูซั้พพลายไม้แผ่นเรยีบ (PB และ MDF) 

และไม้ยางพาราในแถบภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ การเชือ่มโยงกบัประเทศในอาเซยีนใน

การรบั และแบ่งงานตามความถนดัในสายโซ่อปุทาน (Supply & Value Chain) ความร่วมมอื 

ในการผลติร่วมกนั เพือ่เป็นอตุสาหกรรมทีค่รบวงจร และตอบสนองความต้องการของตลาดโลก 

รวมทัง้การร่วมมอืกบัประเทศในอาเซียน เพือ่รับงานจากประเทศอืน่นอกอาเซยีน ผ่านไทยแล้ว

ท�าการกระจายงานต่อไปยงัประเทศอืน่ และยังเป็นศูนย์กลางการผลติไม้อัด ไม้บางและวสัดแุผ่น

ในอาเซยีนจากความเชือ่ถอืในมาตรฐานการผลติ และสิง่แวดล้อมของไทย   

การให้ได้มาซึง่เป้าหมายข้างต้น จะต้องมกีารบริหารจดัการต้นทนุการผลติ ทัง้วตัถดุบิ

และแรงงาน  / การควบคมุคุณภาพ มาตรฐาน และระยะเวลาในการส่งมอบสนิค้า / การออกแบบ

และมีดีไซน์ทีแ่ตกต่าง / การสร้างตราสนิค้า

7.1.23  กลุม่อุตสาหกรรมโรงเลือ่ย และโรงอบไม้

กลุม่อตุสาหกรรมโรงเลือ่ย และโรงอบไม้ มเีป้าหมาย และประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบัจาก

การเข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 2 ด้าน ได้แก่  

การเป็นศนูย์กลางทางการค้าของกลุ่มอตุสาหกรรมไม้ และเฟอร์นเิจอร์ในแถบประเทศตะวนัออก

เฉยีงใต้ และการขยาย / ย้ายฐานการผลติไปประเทศ CLMV (ลาว กมัพชูา พม่า และเวยีดนาม) 

เป็นฐานการส่งออกไปนอก AEC เพือ่ใช้ประโยชน์จากสถานะ Least Developed Countries: LDCs 

และต้นทนุแรงงานต�า่

การให้ได้มาซึง่เป้าหมายข้างต้น จะต้องมกีารพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ บรหิารจดัการ

ต้นทนุ และคณุภาพของแรงงาน อกีทัง้คุณภาพ มาตรฐาน รวมถงึระยะเวลาในการส่งมอบสนิค้า
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7.1.24  กลุม่อตุสาหกรรมเคมี

กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี มีเป้าหมาย และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วม 

การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 2 ด้าน ได้แก่ การหาหุน้ส่วน

ธรุกจิ (Partner and Joint Venture) สร้างความร่วมมอืกบัประเทศอาเซยีน และการเจาะตลาด

อาเซยีนทีเ่ริม่มกีารพฒันาด้านอตุสาหกรรมเพิม่มากขึน้

การให้ได้มาซึ่งเป้าหมายข้างต้น จะต้องมีการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตและการ

ค้นคว้าวจัิย รวมถงึพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ หรือให้มคีณุสมบตัทิีด่ขีึน้

7.1.25  กลุม่อตุสาหกรรมพลาสติก

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกกับเป้าหมาย และประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้จากการเข้าร่วม 

การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 3 ด้าน ได้แก่ โอกาสทางการ

ตลาดจากภูมิศาสตร์ของประเทศ ซึ่งเป็นศูนย์กลางกลุ่มประเทศ CLMV เช่น พลาสติกเพื่อ

การเกษตร เป็นต้น การควบคุมมาตรฐานผลติภณัฑ์ การออกแบบ และพฒันารปูแบบใหม่ๆ 

ทีต่รงกบัความต้องการของตลาด การออกไปลงทนุในอาเซยีน เช่น ลาว กมัพชูา พม่า เพือ่

ประโยชน์ทางด้านตลาด วัตถุดิบ ต้นทุนแรงงาน ตลาด และภาษีจากอาเซียน รวมถึงการ 

น�าเข้าวตัถดุบิบางชนดิในต้นทนุต�า่

การให้ได้มาซ่ึงเป้าหมายข้างต้น จะต้องมกีารลดต้นทนุวตัถดุบิ ซึง่เป็นต้นทนุหลกัของ

อตุสาหกรรม การบรหิารจดัการการผลติให้มปีระสทิธภิาพ พฒันาอตุสาหกรรมแม่พมิพ์และ

พลาสตกิคอมพาวด์ เพือ่ความสะดวก และเทคโนโลยกีารผลติทีด่ขีึน้ สร้างบคุลากรมคีณุภาพ

และเพียงพอกบัความต้องการ การยกระดับคุณภาพผลติภัณฑ์ สร้างมลูค่าเพิม่ และสร้างความ

แตกต่างจากสนิค้าจากจนี

7.1.26  กลุม่อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์

ส�าหรบักลุม่อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์ กบัเป้าหมาย และประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้จากการ

เข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 3 ด้าน ได้แก่  

การเป็นศูนย์กลางของอาเซียนด้านการพัฒนาซอฟแวร์ การร่วมมือกับประเทศในอาเซียน 
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แลกเปล่ียนองค์ความรู ้ เพือ่เพิม่ความได้เปรียบในการส่งออกไปยงัตลาดโลก และการรวมตวั

ของ SMEs เป็นกลุ่ม Cluster เพื่อเจาะตลาดใหม่ในอาเซียนที่มีอัตราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจดี

การให้ได้มาซึง่เป้าหมายข้างต้น จะต้องมกีารพฒันาความสามารถของบคุลากรให้เก่ง 

การพฒันา Solution ให้ตรงความต้องการของลกูค้า รวมทัง้การบรกิารหลงัการขายทีด่ี

7.1.27  กลุม่อุตสาหกรรมก๊าซ

ส�าหรบักลุม่อตุสาหกรรมก๊าซ เป้าหมาย และประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบัจากการเข้าร่วม

การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 2 ด้าน ได้แก่ การเจาะตลาด

ใหม่ในอาเซยีน ทีม่อัีตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิด ีและหาหุน้ส่วนธรุกจิ (Partner and 

Joint Venture) สร้างความร่วมมอืกบัประเทศอาเซียน  

การให้ได้มาซึง่เป้าหมายข้างต้น จะต้องมกีารบริหารจดัการต้นทนุการขนส่ง และระบบ 

Logistics ให้สามารถแข่งขนัได้

7.1.28  กลุม่อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล และโลหะการ

กลุม่อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล และโลหะการ มเีป้าหมาย และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

จากการเข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 2 ด้าน ได้แก่ 

การเป็นศูนย์กลางการผลติเคร่ืองจกัร เคร่ืองกลต่างๆ ในอาเซียน จากความเชือ่ถอืในมาตรฐาน

และคุณภาพของไทย และการท�าตลาดในประเทศอาเซียนโดยเฉพาะประเทศ CLMV และ

อนิโดนีเซยี  

การให้ได้มาซึ่งเป้าหมายข้างต้น จะต้องมีการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตสามารถ

แข่งขันได้ / มแีรงงานมคีณุภาพและเพยีงพอกบัความต้องการ  / การทบทวน แก้ไข กฎ ระเบยีบ 

เช่น มาตรฐานต่างๆ ส�าหรบัสนิค้าส่งออก เพือ่ให้ผลติสนิค้าเกรดรอง เพือ่แข่งขนักบัสนิค้าจนี

และตอบสนองก�าลงัซือ้ระดบัต�า่ลง / การสนบัสนนุจากภาครัฐอย่างจรงิจงั เช่น ลดภาษนี�าเข้า

วัตถุดิบ ความช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้ประกอบการเร่ืองการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใน 

ต่างประเทศ ฯลฯ
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7.1.29  กลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร

ส�าหรบักลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตรกบัเป้าหมาย และประโยชน์ทีค่าดว่า

จะได้จากการเข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 3 ด้าน 

ได้แก่ การเป็นศูนย์กลางการผลิตเคร่ืองจักรกลการเกษตรในอาเซียนจากความเชื่อถือใน

มาตรฐาน และคุณภาพของไทย การท�าตลาดในประเทศอาเซียนโดยเฉพาะประเทศ CLMV 

และอินโดนีเซีย รวมทั้งการร่วมลงทุนกับประเทศในอาเซียน เพื่อโอกาสในการพัฒนา 

นวตักรรมใหม่ๆ

การให้ได้มาซึ่งเป้าหมายข้างต้น จะต้องมีการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตสามารถ

แข่งขนัได้  / มแีรงงานมคีณุภาพและเพยีงพอกบัความต้องการ/การทบทวน แก้ไข กฎและระเบียบ 

เช่น มาตรฐานต่างๆ ส�าหรับสนิค้าส่งออก เพือ่ให้ผลติสนิค้าเกรดรองเพือ่แข่งขนักบัสนิค้าจนี

และตอบสนองก�าลงัซือ้ระดบัต�า่ลง / การสนบัสนนุจากภาครฐัอย่างจรงิจงั เช่น ลดภาษนี�าเข้า

วตัถดุบิ ให้ความช่วยเหลอืพเิศษแก่ผูป้ระกอบการเร่ืองการคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญาในต่าง

ประเทศ ฯลฯ

7.1.30  กลุม่อตุสาหกรรมผูผ้ลติไฟฟ้า

ส�าหรบักลุ่มอตุสาหกรรมผูผ้ลติไฟฟ้ากบัเป้าหมาย และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้จากการ

เข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก ได้แก่ การน�า

เทคโนโลยจีากประเทศอืน่ในอาเซียนมาปรับใช้ การลงทนุโดยค�านงึถงึสงัคม และสิง่แวดล้อม

มากขึน้

อุตสาหกรรมผูผ้ลติไฟฟ้า จะต้องมกีารพฒันาเทคโนโลยกีารผลติ บรหิารจดัการต้นทนุ

ทีใ่ช้ในการผลติ และการขนส่งวัตถดิุบ รวมถงึนโยบายและการสนบัสนนุของภาครฐั เพ่ือสามารถ

แข่งขนัได้จากการเปิด AEC ในปี พ.ศ. 2558 ทีจ่ะมาถงึนี้
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7.2   การวเิคราะห์ผูป้ระกอบการ SMEs ภาคการผลติใน 10 จงัหวดั ประกอบด้วย

7.2.1  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา

เป้าหมาย และประโยชน์ทีก่ลุม่อตุสาหกรรมในจงัหวัดพระนครศรอียธุยา คาดว่าจะได้รบั

จากการเข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 5 ด้าน ได้แก่  

การน�าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ โดยปลอดภาษีน�าเข้าหรือเสียภาษีต�่ากว่าปัจจุบนั การส่ง

สินค้าออกไปยงัประเทศอาเซียน และตลาดโลก รวมถงึการสนับสนนุให้ต่างประเทศเข้ามาลงทนุ 

เพื่อประโยชน์ด้านการพัฒนาการผลิตและเทคโนโลยี การน�าเข้าวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และ 

ต้นทุนต�่าจากประเทศพม่า และการลงทุนสร้างฐานการผลิตสินค้าในประเทศอาเซียน เพ่ือ

ประโยชน์ทางด้านวตัถดุบิ ต้นทนุแรงงาน และภาษจีากอาเซียน เช่น การส่งออกผลไม้ไทยไป

ประเทศจนี แม้ว่าจะได้ FTA แต่เสยีภาษนี�าเข้าแพง ถ้าเปลีย่นไปส่งออกในนามลาว เวยีดนาม 

จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษดีกีว่าส่งจากไทยไปจนี

การให้ได้มาซึง่เป้าหมายข้างต้น จะต้องมกีารบริหารจดัการแรงงานมปีระสทิธภิาพและ

เพยีงพอกบัความต้องการ / นโยบายสนบัสนนุ SMEs ในจงัหวดั / ข้อมลูต่างๆ ของประเทศ

เพือ่นบ้าน เช่น กฎหมาย ฯลฯ รวมถงึข้อมลูอตุสาหกรรมในต่างประเทศ / การท�างานของภาครัฐ 

ต้องให้การสนบัสนนุอย่างจริงจงัและต่อเนือ่ง / การหาข้อมลูต่างๆ ในอาเซยีน ทัง้การลงทนุ  

กฎ ระเบียบ ตลาด รสนยิมผูบ้ริโภค ฯลฯ / พฒันาการผลติจากการรบัจ้างผลติ (OEM) ไปเป็น 

การสร้างตราสนิค้าของตนเอง (ODM/OBM) / การสร้างมูลค่าเพิม่ให้ผลติภัณฑ์ พัฒนานวตักรรม

ใหม่ๆ และการจดทรพัย์สนิทางปัญญา / เปิดให้มกีารเคลือ่นย้ายแรงงานเพือ่การพฒันาทกัษะ

ฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ

7.2.2  จงัหวดักาญจนบรีุ

ส�าหรบักลุม่อตุสาหกรรมในจงัหวดักาญจนบุรี กบัเป้าหมาย และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้

จากการเข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 6 ด้าน  

ได้แก่ การจัดตัง้ศนูย์ควบคุม และฝึกทกัษะฝีมอืแรงงานต่างด้าว การจดัตัง้ศนูย์กระจายสนิค้า

ไปยงัประเทศเพือ่นบ้าน เพือ่รองรับการเปิดท่าเรือน�า้ลกึทีเ่มอืงทวายของพม่า รวมทัง้การลงทนุ

สร้างฐานการผลติสนิค้าในประเทศพม่า ร่วมกบันกัลงทนุท้องถิน่ และการลงทนุด้านการเกษตรกรรม 
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เพ่ือการน�าเข้าวตัถดุบิจากพม่า และการออกไปลงทนุในอาเซยีน เช่น ลาว เวยีดนาม เพือ่

ประโยชน์ทางด้านวตัถดุบิ ต้นทนุแรงงาน และภาษจีากอาเซยีน เช่น การส่งออกผลไม้ไทยไป

ประเทศจีน แม้ว่าจะได้ FTA แต่เสยีภาษนี�าเข้าแพง ถ้าเปลีย่นไปส่งออกในนามลาว เวยีดนาม 

จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดีกว่าส่งจากไทยไปจีน รวมท้ังการขยายการค้ากับประเทศพม่า 

โดยเฉพาะสนิค้าทีม่คีวามต้องการสงู เช่น สนิค้าอปุโภคบรโิภค และวสัดกุ่อสร้าง

การให้ได้มาซ่ึงเป้าหมายข้างต้นจะต้องมกีารควบคมุ และจดัการแรงงานต่างด้าวอย่าง

เป็นระบบ / ความสมัพนัธ์อนัดีกบัประเทศเพือ่นบ้าน / การพฒันาพืน้ทีว่่างเปล่าเพือ่สร้างศนูย์

อตุสาหกรรม หรอืเพาะปลกูพชืเศรษฐกจิภายในประเทศ / การจดัการ และแลกเปลีย่นองค์ความรู้ 

และการเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัให้กบัคนในพืน้ท่ี หน่วยงานภาครฐัท่ีสนบัสนนุให้

เกดิการค้าขายระหว่างประเทศอย่างต่อเนือ่ง และจริงจงั 

7.2.3  จงัหวดัตาก

กลุม่อุตสาหกรรมในจงัหวัดตาก (อ�าเภอแม่สอด) มเีป้าหมาย และประโยชน์ทีค่าดว่า

จะได้รบัจากการเข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 5 ด้าน 

ได้แก่ การรวมกลุม่ทางการค้าของคนในพืน้ที ่เพือ่บุกตลาดของประเทศเพือ่นบ้าน การลงทนุ

สร้างฐานการผลติสนิค้าในประเทศพม่าร่วมกบันักลงทนุท้องถิน่ เพือ่ประโยชน์ทางด้านวตัถดุบิ 

ต้นทนุแรงงาน และภาษจีากอาเซียน เช่น การส่งออกผลไม้ไทยไปประเทศจนี แม้ว่าจะได้ FTA 

แต่เสยีภาษนี�าเข้าแพง ถ้าเปลีย่นไปส่งออกในนามลาว เวียดนามกจ็ะได้สทิธปิระโยชน์ทางภาษี

ดกีว่าส่งจากไทยไปจนี การขยายการค้ากบัประเทศพม่า โดยการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัผลติภัณฑ์

ทีผ่ลติ และท�าการตลาดต่างประเทศ รวมทัง้การส่งเสริมการลงทนุในอตุสาหกรรมที่ใช้แรงงาน

เข้มข้นในเขตเศรษฐกจิพเิศษ และยงัต้ังศนูย์กระจายสนิค้าไปยงัประเทศพม่า 

การให้ได้มาซึง่เป้าหมายข้างต้น จะต้องมกีารควบคมุ และจดัการแรงงานต่างด้าวอย่าง

เป็นระบบ / การจดัการ และแลกเปลีย่นองค์ความรู้ และการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั 

ให้กับคนในพ้ืนที่ / หน่วยงานภาครัฐต้องสนับสนุนให้เกิดการค้าขายระหว่างประเทศอย่าง 

ต่อเนือ่งและจรงิจงั และการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ เพือ่รองรบัการลงทุน และเป็นการกระตุน้

เศรษฐกจิในพ้ืนที่
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7.2.4  จงัหวดัเชยีงใหม่

กลุ่มอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ มีเป้าหมาย และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

จากการเข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 6 ด้าน ได้แก่ 

การส่งสนิค้าออกไปยงัประเทศ CLMV โดยเฉพาะประเทศพม่า สนบัสนนุให้ต่างประเทศเข้ามา

ลงทนุ เพ่ือประโยชน์ด้านการพฒันาการผลติ และเทคโนโลย ีการน�าเข้าวตัถดุบิทีม่คีณุภาพ และ

ต้นทนุต�า่จากประเทศพม่า การลงทนุสร้างฐานการผลติสนิค้าในประเทศพม่าร่วมกบันกัลงทนุ

ท้องถ่ิน  เพ่ือประโยชน์ทางด้านวัตถดิุบ ต้นทนุแรงงาน และภาษจีากอาเซยีน เช่น การส่งออก

ผลไม้ไทยไปประเทศจนี แม้ว่าจะได้ FTA แต่เสยีภาษนี�าเข้าแพง ถ้าเปลีย่นไปส่งออกในนาม

ลาว เวยีดนามจะได้สทิธปิระโยชน์ทางภาษดีีกว่าส่งจากไทยไปจนี การลงทุนด้านการเกษตรกรรม 

เพือ่การน�าเข้าวตัถดุบิจากพม่า และการส่งออกไปยงัประเทศ CLMV โดยการรวมกลุม่ทางการค้า

ของคนในพ้ืนที ่เพ่ือบกุตลาดของประเทศเพือ่นบ้าน

การให้ได้มาซึง่เป้าหมายข้างต้น จะต้องมกีารผลติสนิค้าได้มาตรฐาน และแข่งขนัด้าน

ราคาได้ / การสร้างมลูค่าเพิม่ และเอกลกัษณ์ให้กบัผลติภณัฑ์ / การรวบรวมองค์ความรูแ้ละ

สร้างความสามารถในการแข่งขนั  / กฎระเบยีบ และหน่วยงานสนบัสนนุจากภาครฐัอย่างต่อเนือ่ง 

และจรงิจงั ในการปกป้องทรัพย์สนิทางปัญญา / ป้องกนัการสวมสทิธิ ์อาศยัไทย หรอืประเทศ

ในอาเซียนเป็นฐานการส่งออก / การจัดการ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการเพ่ิมขีด 

ความสามารถในการแข่งขนัให้กบัคนในพืน้ที่ 

7.2.5  จงัหวดัระนอง

กลุม่อตุสาหกรรมในจงัหวดัระนอง มเีป้าหมาย และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้จากการเข้าร่วม

การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 3 ด้าน ได้แก่ การเป็น 

ศนูย์กระจายสนิค้าไปยงัประเทศพม่า การลงทนุด้านเกษตรอตุสาหกรรม และการแปรรปูอาหาร

ในจังหวดัและประเทศพม่า และการเป็นศนูย์ควบคุม จดัการ และฝึกอบรมแรงงาน

การให้ได้มาซึง่เป้าหมายข้างต้น จะต้องมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัประเทศพม่า สร้างความ

มัน่ใจ และไว้วางใจให้กบัรฐับาลพม่าและผูป้ระกอบการที่ไปลงทนุ  / กฎระเบยีบ และหน่วยงาน

สนบัสนนุในการค้า และควบคุมแรงงานต่างด้าว เน่ืองจากมจี�านวนมาก และเป็นแรงงานท่ียงัไม่

เคยผ่านการท�างานมาก่อน  / องค์ความรู้และการจดัการ ในการบรหิารจดัการ และการตลาด 
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7.2.6  จงัหวดัสงขลา

กลุ่มอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา มีเป้าหมาย และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการ 

เข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 2 ด้าน ได้แก่ การน�าเข้า

วตัถุดบิด้านประมงจากประเทศเพือ่นบ้าน เช่น ปลา ปลาหมกึ และการเป็นศนูย์กลางเศรษฐกจิ

การค้าต่างประเทศของภาคใต้ โดยให้ไทยเป็นศูนย์กระจายสนิค้าไปยงัประเทศเพือ่นบ้าน 

การให้ได้มาซึง่เป้าหมายข้างต้น จะต้องมคีวามรู้ทกัษะทางด้านภาษา พฒันาให้เทยีบ

เท่าประชากรในสงิคโปร์ และมาเลเซียทีส่ามารถพดูได้ 3-4 ภาษา แรงงานทีเ่พยีงพอ และมี

ประสทิธิภาพ การสร้างมลูค่าเพิม่ให้สนิค้า การจดัการระบบการขนส่ง (Logistic)

7.2.7  จงัหวดัอดุรธานี

กลุม่อตุสาหกรรมในจงัหวัดอดุรธานี มเีป้าหมาย และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการ

เข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 4 ด้าน ได้แก่  

การพัฒนาองค์ความรู ้และปรับปรุงมาตรฐานในอตุสาหกรรมเด่นของท้องถิน่ เช่น ผ้าย้อม การออกไป

ลงทนุในอาเซยีน เช่น ลาว เวยีดนาม เพือ่ประโยชน์ทางด้านวตัถดุบิ ต้นทนุแรงงาน และ 

ภาษจีากอาเซยีน เช่น การส่งออกผลไม้ไทยไปประเทศจนี แม้ว่าจะได้ FTA แต่เสยีภาษีน�าเข้าแพง 

ถ้าเปลีย่นไปส่งออกในนามลาว และเวียดนาม จะได้สทิธปิระโยชน์ทางภาษดีกีว่าส่งจากไทยไป

จีน การเป็นศูนย์กลางการค้าสู่อินโดจีน ศักยภาพในการค้าขายกับประเทศลาว รวมถึง 

ภาคใต้ของจนี และการเป็นศูนย์กลางทางคมนาคมทัง้ทางบก ทางอากาศ และอนภุาคลุม่น�า้โขง

การให้ได้มาซ่ึงเป้าหมายข้างต้น จะต้องมกีารส่งเสรมิการค้า และการลงทนุในจงัหวดั 

การรวบรวมองค์ความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับคนในพื้นที่ การม ี

กฎระเบยีบ ข้อมลูทีเ่อือ้อ�านวยต่อการค้า และการลงทนุทัง้ในและต่างประเทศ นอกจากน้ีหน่วยงาน

สนบัสนนุจากภาครฐัเข้ามาดแูลอย่างต่อเนือ่ง และจริงจงั
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7.2.8  จงัหวดัสกลนคร

กลุม่อุตสาหกรรมในจงัหวัดสกลนคร เป้าหมาย และประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบัจากการ

เข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 4 ด้าน ได้แก่  

การออกไปลงทนุในอาเซยีน เช่น ลาว และเวยีดนาม เพือ่ประโยชน์ด้านวตัถดุบิ และต้นทุน

แรงงาน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการค้ากับลาว และเวียดนาม นอกจากน้ียังมีการบังคับใช้

มาตรฐานกับสินค้าน�าเข้า เพื่อไม่ให้สินค้าไม่ได้มาตรฐานเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศ และมี 

การพฒันาระบบ Logistics ให้ต้นทนุต�า่ลง

การให้ได้มาซึง่เป้าหมายข้างต้น จะต้องพฒันามาตรฐานการผลติสนิค้า ส่งเสรมิการค้า

และการลงทนุทัง้ในพืน้ที ่และประเทศเพือ่นบ้าน การรวบรวมองค์ความรู ้และความสามารถใน

การแข่งขนั การปรบัปรงุระบบพธิกีาร และกฎระเบียบในการซือ้ขายกบัประเทศเพือ่นบ้านให้

สะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้ นอกจากนี ้การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานส�าคญั อาท ิการขนส่งสนิค้าจาก

ไทยไปลาว ผูป้ระกอบการต้องการใช้เส้นทางนครพนม แต่ตดิปัญหาต้องอ้อมภเูขาท�าให้เสยี

ต้นทุนค่าขนส่งสูง หากมีการเจาะอุโมงค์ระยะทาง 4 กิโลเมตร ทะลุภูเขาก็จะสามารถใช้ 

เส้นทางนครพนม ซึง่จะช่วยร่นระยะทาง และเวลาได้มาก

7.2.9  จงัหวดัสระแก้ว

กลุม่ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมในจงัหวดัสระแก้ว มเีป้าหมาย และประโยชน์ทีค่าดว่า

จะได้รับจากการเข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก  

3 ด้าน ได้แก่ การน�าเข้าวัตถดิุบด้านเกษตรกรรมจากประเทศเพือ่นบ้าน เช่น มนัส�าปะหลงั

และการออกไปลงทนุในกมัพชูา เพือ่ประโยชน์ด้านวัตถดิุบ และต้นทนุแรงงาน นอกจากนีย้งั

เป็นศูนย์กลางการค้า และศนูย์ขนถ่ายสนิค้ากบัประเทศกมัพชูา

การให้ได้มาซึ่งเป้าหมายข้างต้นจะต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน / 

ข้อมูลต่างๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กฎหมาย การลงทุน ตลาด ฯลฯ รวมถึงข้อมูล

อตุสาหกรรมต่างๆ
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7.2.10  จงัหวดัตราด

ส�าหรบักลุม่อตุสาหกรรมในจงัหวัดตราดกบัเป้าหมาย และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั

จากการเข้าร่วมการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ประกอบด้วยเป้าหมายหลกั 3 ด้าน ได้แก่ 

การน�าเข้าวตัถดุบิจากประเทศเพือ่นบ้าน เช่น วัตถดิุบทางการเกษตรและประมง และการออกไป

ลงทนุในอาเซยีน เช่น กมัพชูา เวยีดนาม เพือ่ประโยชน์ด้านวตัถุดบิ และต้นทุนแรงงาน นอกจาก

น้ียงัเป็นศนูย์กลางการค้ากบักมัพชูา และภาคใต้ของเวียดนาม

การให้ได้มาซ่ึงเป้าหมายข้างต้น จะต้องมกีารพฒันาการค้า และการลงทุน / องค์ความรู้

และความสามารถในการแข่งขัน/พธีิการ กฎ และระเบียบในการซือ้ขายกบัประเทศเพ่ือนบ้าน / 

มาตรฐานการผลติ

ค�าจ�ากดัความ: ความเร่งด่วน     

หมายถงึ โอกาสของผูป้ระกอบการ โดยดูจากจดุแขง็ จดุอ่อน และความจ�าเป็นในการ

ปรบัตวัเพ่ือเข้าสู ่AEC

• ความเร่งด่วนสงูในปัจจยัเสริม (+) หมายถงึ มโีอกาสได้รบัประโยชน์จากข้อตกลงของ  

 AEC สงู เช่น การน�าเข้าวตัถดิุบ หรือการย้ายฐานการผลติเพือ่ลดต้นทนุค่าขนส่ง  

 เป็นต้น

ค�าจ�ากดัความ: ความท้าทาย 

หมายถึง ศักยภาพในการเข้าไปแข่งขันในอาเซียน ทั้งด้านการผลิต การตลาด 

และการลงทนุ   

• ความท้าทายสงูในปัจจยัเสริม (+) หมายถงึ ศักยภาพทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการแข่งขนั 

 สงู อาท ิการลงทนุเพือ่ใช้สทิธปิระโยชน์ภาษขีองกลุม่ประเทศ CLMV เป็นต้น

• ความท้าทายสงูในปัจจยัลบ (-) หมายถงึ ศกัยภาพในการแข่งขนัต�า่ อาท ิ ต้นทนุ 

 การผลติสนิค้าสงู ตลาดมผีูข้ายเป็นจ�านวนมาก เป็นต้น 

7.3  บทสรุปการวิเคราะห์อุตสาหกรรมรายสาขา และจัดล�าดับอุตสาหกรรมที่ ได้รับ 
 ผลกระทบจาก AEC
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7.3.1  กลุม่อุตสาหกรรมทีม่คีวามเร่งด่วน และความท้าทายสงู   

การเปิด AEC จะเอื้อประโยชน์ให้แก่อุตสาหกรรมกลุ่มนี้มากท่ีสุด จากการได้รับ

ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่ วัตถดิุบ แรงงาน ตลาด การลงทนุ การใช้สทิธภิาษผ่ีานประเทศ

ในอาเซยีน ความร่วมมอืในอตุสาหกรรม ฯลฯ ผูป้ระกอบการในกลุม่นีห้ากท�าการปรบัตวั และ

รกุเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนได้ จะเป็นประโยชน์ต่ออตุสาหกรรมนัน้ๆ เป็นอย่างมาก 

อตุสาหกรรมกลุม่น้ี ได้แก่ อตุสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม เครือ่งจกัรกลการเกษตร พลาสตกิ 

อาหาร หนงัและผลติภณัฑ์หนงั รองเท้า ผลติภณัฑ์ยาง อญัมณ ีและเครือ่งประดบั 

7.3.2  กลุม่อุตสาหกรรมทีม่คีวามเร่งด่วนสงู และความท้าทายปานกลาง 

กลุม่อุตสาหกรรมนี ้ มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องขยายการค้า และการลงทนุไปยงัประเทศ

อาเซยีนอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะประเทศ CLMV (ลาว พม่า กมัพชูา เวยีดนาม) เพือ่โอกาส

ในการหาประโยชน์จากการเปิด AEC ก่อนประเทศอืน่ๆ หากผูป้ระกอบการไทยมกีารเข้าถงึ

ตลาดหรอืแหล่งวตัถดุบิก่อน จะสร้างความได้เปรยีบให้กบักลุม่อตุสาหกรรมในการก้าวขึน้มา

เป็นผู้น�าตลาดหรอืผูน้�าอุตสาหกรรมนัน้ๆ ในประเทศเพือ่นบ้านอาเซยีน

อตุสาหกรรมกลุม่นี ้ได้แก่ อตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ไม้อดั ไม้บาง และวสัดแุผ่น หลงัคา

และอปุกรณ์ แก้วและกระจก   

7.3.3  กลุม่อุตสาหกรรมทีม่คีวามเร่งด่วนปานกลาง และความท้าทายสงู  

กลุม่อุตสาหกรรมนี ้มแีนวโน้มจะได้รับประโยชน์ด้านตลาดเป็นส่วนใหญ่ จากการเปิด 

AEC ซึง่เป็นโอกาสในการขยายตลาดเข้าไปในกลุม่ AEC มากขึน้ อย่างไรกด็ ียงัมคีวามเสีย่ง

และการแข่งขนัจากภายนอก และภายในอาเซียนสงู อาท ิการแข่งขนัด้านตลาด ข้อจ�ากดัด้าน

การเคลือ่นย้ายการลงทนุ รวมถงึกฎระเบยีบในประเทศอาเซยีนท่ีไม่เอือ้ต่ออตุสาหกรรมนัน้ๆ 

เป็นต้น

 อุตสาหกรรมกลุม่นี ้ได้แก่ อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ เครือ่งปรบัอากาศ

และเครือ่งท�าความเยน็ ก๊าซ สิง่ทอ สมนุไพร ซอฟต์แวร์ เคร่ืองจกัร และโลหะการ
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7.3.4  กลุม่อตุสาหกรรมทีม่คีวามเร่งด่วน และความท้าทายปานกลาง  

ซึง่ประเดน็ทีเ่ป็นประโยชน์ (+) และผลกระทบด้านลบ (-) ของทัง้ 10 กลุม่อตุสาหกรรม 

มดีงันี้

กลุม่อตุสาหกรรม ความเร่งด่วนสงู ความท้าทายสูง

เครือ่งนุง่ห่ม

เครือ่งจกัรกล

การเกษตร

อาหาร

อญัมณแีละ

เครือ่งประดบั

หนงัและผลติภณัฑ์หนงั

รองเท้า

พลาสตกิ

ผลติภณัฑ์ยาง

ไฟฟ้า

และอเิลก็ทรอนกิส์

เครือ่งปรบัอากาศ

และเครือ่งท�าความเยน็

+ การลงทนุต่างประเทศ เพือ่ลดต้นทนุ

ค่าแรงงานสงูภายในประเทศ

+ การใช้สทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองกลุม่

ประเทศ CLMV ในการส่งออกไปยงัยโุรป

+ การบกุตลาดอาเซยีน เพราะมพีืน้ฐาน

ด้านการเกษตรคล้ายคลงึกบัไทย

+ ประโยชน์ทางด้านการผลติโดยเฉพาะ

แหล่งวัตถุดิบ และแรงงานต้นทุนต�่า  

รวมถงึการขยายตลาดจากอาหารแปรรปูที่

ไทยมคีวามถนดั

+ ประโยชน์ทางด้านการผลิต โดยเฉพาะ

แหล่งวตัถดุบิและแรงงานต้นทนุต�า่

+ ประโยชน์ทางด้านการผลติ (โดยเฉพาะ

แหล่งวตัถดุบิและแรงงานต้นทนุต�า่) และ

ด้านตลาด

+ ประโยชน์ทางด้านการผลติ (โดยเฉพาะ

แหล่งวตัถดุบิและแรงงานต้นทนุต�า่) และ

ด้านตลาด

+ โอกาสในการบุกตลาดอาเซียน 

 โดยเฉพาะพลาสตกิบรรจภุณัฑ์

+ โอกาสในการบุกตลาดอาเซียน 

 (ต้องพฒันาผลติภัณฑ์ยางให้มากข้ึน)

+ โอกาสในการบกุตลาดอาเซยีน

+ โอกาสในการบุกตลาดอาเซียน มี

ความต้องการทีเ่พิม่ข้ึนอย่างรวดเรว็ จาก

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของอาเซยีน

- การแข่งขนัในตลาดโลกสงู เน้นการ 

แข่งขันด้านราคา โดยการบรหิารจัดการ 

ต้นทนุการผลติทัง้สายโซ่อปุทาน

+ การร่วมมอืกัน เพือ่เป็นศนูย์กลาง

ของโลก

- การแข่งขนัด้านราคาจากจนี และ

ประเทศเพือ่นบ้านในอาเซยีนด้วยกนั

- การแข่งขันสูงจากประเทศนั้นๆ 

และประเทศในอาเซยีนด้วยกนั

- การแข่งขนัสงูจากประเทศนัน้ๆ และ 

ประเทศอืน่ทัง้ใน และนอกอาเซยีน

- การแข่งขันสูงจากประเทศนั้นๆ 

และประเทศในอาเซยีนด้วยกนั

- การแข่งขันสูงจากประเทศนั้นๆ 

และประเทศในอาเซยีนด้วยกนั

- การแข่งขันสูงจากประเทศนั้นๆ 

และประเทศในอาเซยีนด้วยกนั

+ การร่วมมือกันเป็นศูนย์กลาง

ผลติภณัฑ์ยางของโลก

- การแข่งขนัด้านราคาจากจนี และ

ประเทศเพือ่นบ้านในอาเซยีนด้วยกนั

- การแข่งขนัด้านราคาจากจนี และ

ประเทศเพือ่นบ้านในอาเซยีนด้วยกนั



การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง SMEs ภาคการผลิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

7-26 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

7.4  ยทุธศาสตร์เพื่อเตรยีมความพร้อมอตุสาหกรรมไทยเข้าสู ่AEC

1. ส่งเสริมการตลาด บูรณาการ และสร้างเครือข่าย (Cluster) ในด้านการตลาด  

 รวมทัง้เข้าถงึ และจดัท�าข้อมลูการตลาดกลุม่ประเทศอาเซยีนทัง้ 10 ประเทศ

2. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ SMEs ไทยสามารถลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV  

 (กมัพูชา ลาว พม่า เวยีดนาม) เพือ่ลดต้นทนุกระบวนการผลติทางด้านวตัถดุบิ 

 และปัจจัยด้านแรงงาน 

3. สร้างและพัฒนา มาตรฐานผลติภณัฑ์ ระบบสาธารณปูโภค พธิศีลุกากร มาตรการ 

 การค้า และกฎระเบียบทีเ่หมาะสม
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• การมุ่งเน้นยทุธศาสตร์ตามกลุม่อตุสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเร่งด่วนสูง และ

ความท้าทายปานกลาง

กลุม่อตุสาหกรรมนี้ มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้อง

ขยายการค้าและการลงทุนไปยังประเทศอาเซยีน

อย่างรวดเร็ว เนื่องจากความได้เปรียบด้าน

การขนส่ง จากการที่ไทยตั้งอยู่ศูนย์กลางแหลม

สุวรรณภมิู โดยเฉพาะประเทศลาว พม่า กมัพชูา 

เวยีดนาม ยทุธศาสตร์หลกัจะเป็นการสร้างโอกาส

เพื่อการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อลด

ต้นทนุการผลิต ทัง้ในด้านวตัถดุบิ ปัจจยัแรงงาน 

และกระบวนการผลิต รวมทัง้ยงัเป็นการเปิดตลาด

ใหม่ เช่น การก่อสร้าง

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเร่งด่วน และ

ท้าทายปานกลาง

กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ส ่วนใหญ่ เป็นกลุ ่ม

อตุสาหกรรมสนบัสนนุ และ / หรอื มฐีานการผลติ

ทีเ่ข้มแขง็ภายในประเทศ และ / หรอื มกีลุม่ผูซ้ือ้

หลักที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในประเทศอาเซียน ซึ่ง

กลุ ่มอุตสาหกรรมนี้จะได ้รับประโยชน ์และ 

ผลกระทบจากการเปิด AEC น้อยกว่า 3 กลุม่แรก  

ยุทธศาสตร์หลักจะเป็นการปกป้องและเตรียมรับ

การเปิด AEC ภายในประเทศ ทัง้การสร้าง และ

พฒันา มาตรฐานผลติภณัฑ์ ระบบสาธารณปูโภค 

พิธีศุลกากร มาตรการการค้า และกฎระเบียบที่

เหมาะสม

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเร่งด่วนสูง และ

ความท้าทายสงู

การเปิด AEC จะเอื้อประโยชน์ ให ้แก ่

อตุสาหกรรมกลุม่นีม้ากท่ีสดุ สามารถแข่งขนัได้

ด ียทุธศาสตร์หลกัจะเป็นการสร้างมลูค่าเพิม่จาก

การพัฒนาด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

และการจดัท�าฐานข้อมลูลกูค้า กฎระเบยีบการค้า

และการลงทนุ ในประเทศเป้าหมาย

กลุ่มอตุสาหกรรมทีม่คีวามเร่งด่วนปานกลาง

และความท้าทายสงู 

กลุ ่มอุตสาหกรรมนี้ มีแนวโน้มจะได้รับ

ประโยชน์ด้านตลาดเป็นส่วนใหญ่จากการเปิด 

AEC ซึ่งเป็นโอกาสในการขยายตลาดเข้าไปใน

กลุม่ AEC มากขึน้ อย่างไรกด็ ี ยงัมคีวามเสีย่ง

และการแข่งขันจากภายนอก และภายในอาเซยีน

สงู ยทุธศาสตร์หลกัจะมุง่เน้นการสร้าง และพฒันา

ตลาดใหม่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการตลาด

ในประเทศเป้าหมาย การพฒันาผลติภณัฑ์ และ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมให้

แขง็แกร่ง
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• แผนทีก่ลยทุธ์

1. กลุม่อุตสาหกรรมทีม่คีวามเร่งด่วนสงู และความท้าทายสงู

ได้แก่  1. อาหาร 2. เคร่ืองนุง่ห่ม

  3. รองเท้า 4. อญัมณ ีและเครือ่งประดบั  

  5. หนงั และผลติภณัฑ์หนงั 6. ผลติภณัฑ์ยาง

  7. พลาสติก   8. เคร่ืองจกัรกลการเกษตร

1)  การพัฒนาด้านการตลาด

 • การสร้างตราสนิค้า และการออกแบบเพือ่ 

  สร้างมูลค่า

• ยกระดบั และปรบัตวัไปสู ่ODM และ OBM  

  เพื่อหลีกหนีตลาดเดียวกับสินค้าจากจีน 

  และเวยีดนาม

• การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาคธุรกิจ 

  ไทย และต่างประเทศ

• สนับสนุนส่งเสริมการหาตลาด และการ 

  จบัคูธ่รุกจิ (Business matching) ระหว่าง 

  ธรุกจิไทยกบัประเทศคูค้่าอาเซยีน

• ขยายตลาดโดยเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

  กลุ่ม เช่น  ส่งออกผลิตภณัฑ์อาหารแปรรปู 

  มูลค่าสูงไปมาเลเซีย สิงคโปร์ และ 

  ผลิตภัณฑ์น�้าตาลที่ประเทศ CLMV ยัง 

  ขาดแคลน

• พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางใน 

  ผลิตภณัฑ์ทีป่ระเทศมจีดุแขง็ และจดุขาย  

  เช่น อญัมณ ีอาหารฮาลาล  

2)  การสร้างมลูค่าเพิม่ผลติภณัฑ์ 

 • การเชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียนใน 

  การรบั และแบ่งงานตามความถนดัในสาย 

  โซ่อปุทาน (Supply & Value chain) ความ 

  ร ่วมมือในการผลิตร ่วมกันเพื่อเป ็น 

  อตุสาหกรรมทีค่รบวงจร

 • รวมกลุ ่มเป ็น Cluster เพื่อพัฒนา 

  ผลติภัณฑ์ทัง้สายโซ่อปุทาน และแลกเปลีย่น 

  องค์ความรูต่้างๆ ในอตุสาหกรรม
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3)  การพฒันาประสทิธภิาพและลดต้นทนุการผลิต

 • ย้ายฐานการผลิตไปประเทศในอาเซียน  

  เพือ่ประโยชน์ด้านแรงงานต้นทนุต�า่ และ 

  ใช้ประโยชน์จากสทิธภิาษขีอง CMLV ใน 

  การส่งออก

 • สนับสนุนเงินทุน SMEs เพือ่การลงทนุในการ 

  พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

  และลดต้นทนุการผลติ  

4)  ฐานข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน มาตรการ  

 ข้อก�าหนด และกฎระเบยีบ

 • การสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจังใน 

  การผลักดันให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเชิง 

  สร้างสรรค์ (Creative Industries) 

 • การพัฒนาองค์ความรู้ ฐานข้อมูลตลาด 

  อาเซียน เป้าหมายการสร้างระบบการ 

  รวบรวมองค์ความรู ้ และพฒันากลยทุธ์ที่ 

  เกีย่วข้อง

 • มาตรการปกป้องผู้ผลิตภายในประเทศที ่

  ไม่ใช่ภาษ ี(NTB) เพือ่ลดสนิค้าน�าเข้าด้อย 

  คุณภาพ ท้ังในเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

  และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง

 • ภาครัฐบาลต้องพัฒนางานวิจัยและสร้าง 

  ศนูย์ทดสอบเพิม่มากขึน้ เพือ่ลดต้นทนุให้ 

  ผูป้ระกอบการ

 • พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการ 

  ขนส่งระหว่างประเทศในอาเซยีน
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2. กลุม่อุตสาหกรรมทีม่คีวามเร่งด่วนสงู และความท้าทายปานกลาง

ได้แก่ 1. แก้วและกระจก 2. หลงัคาและอปุกรณ์ 

  3. เฟอร์นเิจอร์ 4. ไม้อดั ไม้บาง และวสัดแุผ่น       

1)  การพัฒนาด้านการตลาด

 • เจาะตลาดใหม่ในประเทศอาเซยีนทีม่อีตัรา 

  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดย 

  พัฒนาคุณภาพ และภาพลักษณ์ ให ้ 

  เหมาะสมกบัตลาดนัน้ๆ

 • การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในประเทศ 

  อาเซยีนทีม่โีอกาสในการขยายฐานการค้า 

  และการตลาด

 • การจัดงานแสดงสินค้าในกลุ่มประเทศ 

  อาเซยีนเป้าหมาย 

2)  การสร้างมลูค่าเพิม่ผลติภณัฑ์ 

 • การพฒันาในการการออกแบบ การเข้าถงึ 

  ความต้องการของกลุ่มลูกค้า และสร้าง 

  ตราสนิค้าเพือ่เพิม่มลูค่า

 • การใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ และ 

  ควบคมุมาตรฐาน

3)  การพฒันาประสทิธภิาพ และลดต้นทนุการผลิต

 • การพัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุน 

  การผลิต

 • ขยายและย้ายฐานการผลิตไปประเทศใน 

  อาเซียน เพื่อประโยชน์ด้านวัตถุดิบราคา 

  ถกู แรงงานต้นทนุต�า่ และประโยชน์จาก 

  สิทธภิาษขีอง CMLV ในการส่งออก

 • เชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียนในการ 

  พฒันาประสิทธภิาพ และลดต้นทนุการผลติ 

  ทัง้สายโซ่อุปทาน (Supply & Value chain)  

  เพือ่เป็นอตุสาหกรรมทีค่รบวงจร

 • สนับสนุนเงินทนุ SMEs เพือ่การลงทนุในการ 

  พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

  และลดต้นทนุการผลติ

 

4)  ฐานข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน มาตรการ  

 ข้อก�าหนด และกฎระเบยีบ

 • รัฐควรร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนท่ีจะ 

  พฒันาระบบฐานข้อมลูในด้านการตลาดท่ี 

  เกี่ยวข้อง เช่น สภาพตลาดในแต่ละ 

  ประเทศเป้าหมาย พฤติกรรมและความ 

  ต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม เพื่อ 

  การเจาะตลาดใหม่ในประเทศอาเซยีน

 • มาตรการปกป้องผู้ผลิตภายในประเทศที ่

  ไม่ใช่ภาษ ี(NTB) เพือ่ลดสนิค้าน�าเข้าด้อย 

  คุณภาพ ท้ังในเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

  และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง

 • พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการ 

  ขนส่งระหว่างประเทศในอาเซยีน 
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3. กลุม่อุตสาหกรรมทีม่คีวามเร่งด่วนปานกลางและความท้าทายสงู

ได้แก่ 1. สิง่ทอ     2. สมนุไพร

  3. ไฟฟ้า และอเิลก็ทรอนกิส์     4. เครือ่งปรบัอากาศ และเครือ่งท�าความเยน็ 

      5. ซอฟต์แวร์  6. ก๊าซ          

  7. เคร่ืองจกัรกล และโลหะการ       

1)  การพัฒนาด้านการตลาด

 • ขยายเข้าสูต่ลาดอาเซยีน โดยเน้นคณุภาพ  

  และการสร้างความแตกต่างของผลติภณัฑ์  

  (Product Different) โดยพฒันาผลติภัณฑ์ 

  ไปสูอ่ตุสาหกรรมอืน่ทีเ่กีย่วข้องและขยายตวั 

  ในตลาดอาเซียน เช่น อุตสาหกรรม 

  อิเล็กทรอนิกส์ขยายไปสู่อิเล็กทรอนิกส ์

  ในยานยนต์ อเิลก็ทรอนกิส์การเกษตร

 • ขยายการผลิตและการค้าในลักษณะเป็น 

  พันธมิตร (Strategic Alliance) ร่วมกับ 

  ประเทศในอาเซยีน 

2)  การสร้างมลูค่าเพิม่ผลติภณัฑ์ 

 • ยกระดบัคณุภาพ และสร้างความแตกต่าง 

  ของผลิตภัณฑ์จากสินค้าระดับล่างและ 

  อตุสาหกรรมพืน้ฐานทัว่ไป

 • เชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียนในการ 

  สร ้างมูลค ่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ ในสายโซ ่

  อปุทาน (Supply & Value chain) ร่วมกนั 

  เพือ่เป็นอตุสาหกรรมทีค่รบวงจร

3)  การพฒันาประสทิธภิาพ และลดต้นทนุการผลิต

 • จัดท�ากลุ่มคลัสเตอร์ร่วมกับอุตสาหกรรม 

  สนบัสนนุ

 • ตั้งโรงงานประกอบในประเทศอาเซียน  

  (CLMV) เพือ่ลดต้นทนุแรงงานและวตัถดุบิ

 

4)  ฐานข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน มาตรการ  

 ข้อก�าหนด และกฎระเบยีบ

 • ปรับปรุงโครงสร้างภาษีน�าเข้าวัตถุดิบให้ 

  แข่งขนัได้

 • พัฒนาฐานข้อมูลในเรื่องสภาพตลาดใน 

  แต่ละประเทศเป้าหมาย

 • สร้างมาตรฐานและพฒันาฝีมอืแรงงาน

 • มาตรการปกป้องผู้ผลิตภายในประเทศที ่

  ไม่ใช่ภาษ ี(NTB) เพือ่ลดสนิค้าน�าเข้าด้อย 

  คุณภาพ ท้ังในเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

  และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง

 • พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการ 

  ขนส่งระหว่างประเทศในอาเซยีน



การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง SMEs ภาคการผลิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
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4. กลุม่อุตสาหกรรมทีม่คีวามเร่งด่วน และท้าทายปานกลาง

ได้แก่ 1. หตัถอตุสาหกรรม       2.  ยา       

  3. เทคโนโลยชีวีภาพ       4.  การพมิพ์ และบรรจภุณัฑ์กระดาษ       

       5. พลงังานทดแทน          6.  ชิน้ส่วน และอะไหล่ยานยนต์       

  7. เซรามกิ      8.  แกรนติ และหนิอ่อน        

  9.  เคม ี   10.  โรงเลือ่ย และโรงอบไม้            

  11. ผูผ้ลติไฟฟ้า       

1)  การพัฒนาด้านการตลาด

 • มุ่งเน้นการพัฒนาให้ประเทศไทย ซึ่งม ี

  ข้อได้เปรียบในเรื่องลักษณะที่ตั้ง และ 

  การเดินทางเป็นศูนย์การค้าในผลิตภัณฑ์ 

  ที่มีศักยภาพ โดยรวมถึงการ Supply  

  ชิน้ส่วนประกอบ และวตัถดุบิ

 

2)  การสร้างมลูค่าเพิม่ผลติภณัฑ์ 

 • ยกระดบัคณุภาพ และสร้างความแตกต่าง 

  ของผลิตภัณฑ์จากสินค้าระดับล่าง และ 

  อตุสาหกรรมพืน้ฐานทัว่ไป

 • การใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ และ 

  ควบคมุมาตรฐาน

3)  การพฒันาประสทิธภิาพ และลดต้นทนุการผลิต

 • เชื่อมโยงการผลิตทั้งสายโซ ่อุปทาน  

  (Supply & Value chain) เพื่อพัฒนา 

  ประสิทธภิาพและลดต้นทนุการผลติ 

 • สนับสนุนเงินทนุ SMEs เพือ่การลงทนุในการ 

  พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

  และลดต้นทนุการผลิต เช่น การใช้ RFID  

  ในการตดิตามระบบขนส่งสนิค้า การรบัคนื 

  สินค้า 

4)  ฐานข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน มาตรการ  

 ข้อก�าหนด และกฎระเบยีบ

 • ปรับปรุงโครงสร้างภาษีน�าเข้าวัตถุดิบให้ 

  แข่งขนัได้

 • มาตรการปกป้องผู้ผลิตภายในประเทศที ่

  ไม่ใช่ภาษ ี(NTB) เพือ่ลดสนิค้าน�าเข้าด้อย 

  คุณภาพ ท้ังในเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

  และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง

 • พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการ 

  ขนส ่งขนาดใหญ่ ในลักษณะ Bulky  

  Transport

 • การพัฒนาพลังงานจากชีวมวล เพื่อลด 

  ต้นทนุ และการน�าเข้าพลงังาน 
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อย่างไรกด็ ีกลุม่อตุสาหกรรม 5 กลุม่ทีจ่�าเป็นต้องได้รบัการช่วยเหลอื และสนบัสนนุ

จากรฐัอย่างเร่งด่วน เนือ่งจากได้รับผลกระทบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC)  

อย่างรนุแรง ได้แก่     

กลุม่อตุสาหกรรม ผลกระทบทีต้่องการให้ภาครฐัแก้ไขปัญหาเร่งด่วน

เครือ่งนุง่ห่ม

อตุสาหกรรมอาหาร

อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล

หนงั และผลติภณัฑ์หนงั  

ไฟฟ้า และอเิลก็ทรอนกิส์

ต้นทนุแรงงานในไทยสงูกว่าประเทศเพือ่นบ้าน

ขาดแคลนวัตถุดิบภายในประเทศ และราคาวัตถุดิบสูงกว่า

ประเทศเพือ่นบ้าน ควรได้รบัการสนบัสนนุเงนิทนุ SMEs เพือ่

การลงทนุในการพฒันาเทคโนโลย ีเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ และ

ลดต้นทนุการผลติ

ปัญหาจากอตัราภาษวีตัถดุบิ ทีย่งัคงต้องเสยีภาษอียู ่แต่น�าเข้า

เป็นเครือ่งจกัรส�าเรจ็รปู ไม่ต้องเสยีภาษี

ต้นทนุวตัถดุบิ และแรงงานในไทยสงู ต้องน�าเข้าจากประเทศ

เพือ่นบ้าน

ปกป้อง และสนบัสนนุผูผ้ลติภายในประเทศ อาท ิการป้องกนั

สนิค้าราคาถกู ไม่ได้มาตรฐาน น�าเข้าไทยได้ง่าย


