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รู้ทัน AEC ในฉบับนี้ ขอน�าเสนอข้อมูลผลการศึกษาวิเคราะห์

ศักยภาพแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยรับ AEC โดยนายวัชระ 

ปุษยะนาวิน ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ซึ่งเกี่ยวกับ

ข้อมลูผลกระทบจากการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ใน

ภาคอุตสาหกรรมไทย รวมถึงสถานภาพของอุตสาหกรรม มีดังนี้

1. จากการวิเคราะห์ถึงศักยภาพของประเทศไทย 

พบว่ามีจุดแข็งที่สำาคัญได้แก่

ประเทศไทยมีแรงงานท่ีมีทักษะฝีมือเมื่อเทียบกับประเทศ 

อื่นๆ มีวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีมีศักยภาพ ท้ังในด้านปริมาณ และ

คณุภาพ และมีผลผลติทีห่ลากหลาย เช่น ข้าว ยางพารา อ้อย ผกั และ

ผลไม้สด เป็นต้น มีที่ต้ังเหมาะสมในด้านการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค 

ท�าให้มข้ีอได้เปรียบหลายด้าน โดยเฉพาะการขนส่ง และการคมนาคม

ขนส่งทั้งทางบก และทางอากาศครอบคลุม และรองรับได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

2. จุดอ่อนที่สำาคัญของภาคอุตสาหกรรมไทยมี 

 5 ข้อ ได้แก่

ภาคการผลิตของไทยยังมีประสิทธิภาพต�่า เห็นได้จากข้อมูล

การส�ารวจปัจจยัในการแข่งขนัทัง้ 4 ด้านทีส่ถาบนั IMD ได้ด�าเนนิการ 

ส�ารวจไว้ การขาดแคลนแรงงานจากค่านยิมเก่ียวกับการท�างาน และ

การเรยีนทีผิ่ดๆ โดยให้ความส�าคัญกับภาพลักษณ์มากกว่าการน�าไป

ใช้จริง การกระจุกตัวของพื้นที่อุตสาหกรรมท�าให้เกิดปัญหาความ

เหลือ่มล�า้ทางรายได้ และการอพยพแรงงานเข้ามาหางานท�าในกทม. 

และปริมณฑล รวมทั้ง ในพื้นที่ภาคตะวันออก อุตสาหกรรมหลักของ

ประเทศยังต้องพึง่พาเงินทนุจากต่างประเทศ และสินค้าอุตสาหกรรม

ยังมีการเชื่อมโยงวัตถุดิบจากภาคการเกษตรไม่มากนัก แม้ว่าภาค

การเกษตรจะมีความส�าคัญกับประเทศมาอย่างช้านาน

3. การศึกษาอุตสาหกรรมหลัก 12 กลุ่มของไทย 

ได้แก่

อตุสำหกรรมยำนยนต์ ประเทศไทยเป็นฐานการผลติรถยนต์ 

อันดับ 1 ของอาเซียน มีศักยภาพในการผลิตรถยนต์ที่มีความเฉพาะ

ใน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รถปิกอัพ 1 ตัน รถยนต์ประหยัดพลังงาน หรือ

อีโคคาร์ และรถยนต์ขนาดเล็กคุณภาพสูง ซึ่งในส่วนของรถ

จักรยานยนต์ไทยมีการผลิตเป็นอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซีย และ

เวียดนาม ดังนัน้ หากเปิด AEC ไทยควรจะรกัษาฐานการผลติรถยนต์

ขนาดเลก็ทีม่คุีณภาพสงู ฐานการผลติรถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่ และ

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยออกไปตั้งฐานการผลิตยานยนต์ และ

ชิ้นส่วนในอาเซียน 

มั่นใจศักยภาพแข่งขันรับAEC

ผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทย
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ผลิตในสินค้าปลายน�า้ในประเทศเพือ่นบ้านทีม่ต้ีนทนุแรงงานต�า่ และ

ยังสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (GSP) ของประเทศเพื่อนบ้าน

ในการส่งออกไปยงัยโุรป และสหรฐัฯ แต่ผูป้ระกอบการจะต้องพฒันา

แบรนด์ และเพิ่มการออกแบบ เพื่อให้แข่งขันในตลาดสากลได้

อุตสำหกรรมเม็ดพลำสติก ไทยมีจุดแข็งเมื่อเทียบกับ

ประเทศในอาเซียน เพราะมีก�าลังการผลิตมากที่สุดในภูมิภาคการ

เปิด AEC ลดภาษีเป็น 0% ไทยจะส่งเม็ดพลาสติกเข้าไปขายได้มาก

ขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่มีอุตสาหกรรมต้นน�้าไม่เพียงพอ เช่น 

อินโดนีเซีย แต่อินโดนีเซียก็มีมาตรการกีดกันทางการค้าในเม็ด-

พลาสติก PET จากไทย ดังนั้น หากขจัดอุปสรรคนี้ได้ก็จะท�าให้มีการ

ส่งออกมากขึ้น

อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์พลำสติก มีส่วนแบ่งการตลาดใน

อาเซียนเป็นอันดับ 3 รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยมาเลเซีย

เป็นคูแ่ข่งทีน่่ากลวั เนือ่งจากมต้ีนทนุวตัถดุบิ พลงังาน โลจสิตกิส์ และ

แรงงานต�่ากว่าไทย รวมทั้ง ยังมีการเชื่อมโยงคลัสเตอร์พลาสติกที่ 

ดีกว่า ซึ่งเมื่อเปิด AEC อุตสาหกรรมนี้ จะขยายตัวตามเศรษฐกิจ 

ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้มากขึ้น 

ยกเว้นเวียดนามที่เป็นตลาดของมาเลเซีย

อตุสำหกรรมผลติภณัฑ์ยำง ประเทศไทยมจีดุเด่นในเรือ่งการ

ส่งออกวัตถุดิบยางธรรมชาติเป็นจ�านวนมาก ท�าให้อุตสาหกรรมนี้

ของไทยมีศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะ 

ยางล้อทีเ่ติบโตอย่างมาก แต่ขณะเดียวกันประเทศลาว และเวยีดนาม

ได้ขยายการส่งออกยางมากขึน้ท�าให้อตัราการเติบของไทยลดลง และ

ไทยยังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ดังนั้น จึงต้องเร่งผลิต

บคุลากรทกุระดับ รวมทัง้เพิม่การวิจยัและพฒันา เพิม่ส่งเสรมิให้เกดิ

การใช้เทคโนโลยใีนการผลติ และการวจิยัสร้างนวตักรรมในอตุสาห-

กรรมยาง

อุตสำหกรรมเครื่องส�ำอำงและเครื่องประทินผิว ไทยมีจุด

เด่นในเรือ่งคณุภาพสนิค้าทีด่กีว่าจนี และยงัเป็นท�าเลทีเ่หมาะต่อการ

เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในอาเซียน และยังมีความหลากหลาย

ของสมุนไพรที่ใช้เป็นวัตถุดิบ แต่การเปิด AEC จะท�าให้ผู้ประกอบ-

การ SMEs ต้องปรับตัว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพราะ

จะมีคู่แข่งมากขึ้น

อตุสำหกรรมอำหำร เป็นอตุสาหกรรมทีไ่ทยมคีวามเข้มแขง็

มาก สิ่งที่ต้องระวังคือ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากเป็น

อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานสูงและมีสภาพแวดล้อมการท�างานที่ไม่

จงูใจ ดังนัน้ รฐับาลควรมนีโยบายชดัเจนในเรือ่งการเอือ้ประโยชน์ต่อ

นักลงทุน เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพ การลดต้นทุนการผลิต การ

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อลดการพึ่งพาแรงงาน

ที่มา: นายวัชระ ปุษยะนาวิน ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
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อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน ไทยยังมีศักยภาพ

ในการแข่งขัน เนื่องจากเป็นฐานการผลิตอันดับ 1 ของอาเซียน 

อย่างไรก็ตาม หลังการเปิด AEC ไทยอาจได้รับผลกระทบจากการ

ย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กรณีทีวีแอลซีดีของโซนี่ 

ที่ได้ย้ายฐานไปมาเลเซีย เน่ืองจากมีต้นทุนในการขนส่งไปอินเดียที่

เป็นตลาดหลักต�่ากว่า 

แต่ท้ังน้ี ไทยยังคงเป็นฐานการผลิตทีวีแอลซีดีของซัมซุง 

พานาโซนิค และแอลจี รวมทั้ง ยังรับจ้างผลิตให้กับอีกหลายแบรนด์ 

ขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า 

ฯลฯ ยังมีแนวโน้มที่ดี 

อตุสำหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ ไทยยงัมจีดุแขง็ในเรือ่งแรงงาน

มีฝีมอืเป็นทีย่อมรบั และมรีะบบสาธารณปูโภคทีพ่ร้อมแต่ยงัมปัีญหา

การขาดแคลนแรงงาน ซึง่การเปิด AEC คาดว่า เรือ่งภาษีจะส่งผลต่อ

อุตสาหกรรมนี้ไม่มาก เพราะได้ทยอยลดภาษีเป็น 0 เกือบหมดแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ถ้ามองในแง่ของมาตรการส่งเสริมการลงทุน ไทยยัง

เสยีเปรยีบมาเลเซยี และสิงคโปร์ ท่ีให้สิทธิประโยชน์ยืดหยุ่นกว่า โดย

แนวโน้มการอยู่รอดของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องส่งเสริม

ให้เกิดการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และใช้เทคโนโลยี 

ชั้นสูง

อตุสำหกรรมเหล็ก ไทยมศีกัยภาพในอนัดบัต้นๆ ของอาเซยีน 

เนื่องจากเป็นตลาดที่ใหญ่ และยังมีโอกาสขยายตลาดในอาเซียนได้

อกีมาก แต่มจีดุอ่อนในเรือ่งการพึง่พาวตัถุดบิน�าเข้าจากต่างประเทศ 

ไม่มีโรงถลุงเหล็กต้นน�้า ซึ่งหลังจากเปิด AECแล้วความน่าสนใจใน 

การลงทนุอตุสาหกรรมน้ีอาจด้อยกว่าประเทศเพือ่นบ้านท่ีมกีารลงทนุ

เหล็กต้นน�้า

อุตสำหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ไทยมีจุดแข็งเรื่อง

ฝีมอืแรงงาน โดยมีความเชีย่วชาญในเรือ่งการปรบัปรงุคณุภาพพลอย 

มจีดุอ่อนในเร่ืองแรงงานมฝีีมอืมแีนวโน้ม ลดลง เพราะคนรุน่ใหม่หนั

ไปท�างานด้านอื่น และขาดแคลนวัตถุดิบภายในประเทศต้องน�าเข้า

ถงึ 90% แต่ทัง้น้ี เมือ่เปรยีบเทยีบในอาเซยีนไทยยงัคงมศีกัยภาพการ

แข่งขันสูงกว่า ซึ่งเมื่อเปิด AEC จะท�าให้ไทยมีแหล่งวัตถุดิบเพิ่มขึ้น

จากประเทศเพื่อนบ้าน

อตุสำหกรรมสิง่ทอ ไทยมจีดุเด่นในเรือ่งขดีความสามารถใน

การผลิตครบวงจร เป็นฐานการผลิตใหญ่ในอาเซียนรวมทั้ง ประเทศ

กัมพูชา พม่า และเวียดนาม ต่างก็ยังพึ่งพาสินค้ากลางน�้าจ�าพวกผ้า

ผืนจากไทย ดังนั้นเมื่อเปิด AEC จะเป็นผลดีเนื่องจาก ประเทศเพื่อน

บ้านและเวียดนามมีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มที่เติบโตอย่างรวดเร็ว 

แต่ยังขาดแคลนอุตสาหกรรมต้นน�้าและกลางน�้า จึงต้องน�าเข้า

วัตถุดิบ ท�าให้เป็นโอกาสของไทย ในการขยายตลาดในอาเซียน

อุตสำหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม ไทยมีความได้เปรียบและความ

พร้อมในเรื่องคุณภาพการผลิตท่ีปราณีต แต่มีจุดอ่อนเรื่องต้นทุน

แรงงาน ดงันัน้ การเปิด AEC จะเป็นโอกาส ในการออกไปตัง้ฐานการ




