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กิตติกรรมประกาศ 
 
 
โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการ

บริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2 นี้ บริษัท โบลลิเกอร์ 
แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ได้รับความอนุเคราะห์ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นทุกท่าน ในการเอื้อเฟื้อข้อมูล และการให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมา อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาที่จะน าไปสู่การเสนอต่อส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อให้ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรับทราบถึงข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตต่อไป 

 
ขอขอบคุณบุคลากรผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ร่วมอภิปรายในงานประชุมระดมสมอง ผู้ร่วม

อภิปรายในงานสัมมนาของโครงการ และหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษา
สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลที่ประเทศญี่ปุ่น ส าหรับข้อคิดเห็นซึ่งช่วยให้รายงานฉบับน้ีมีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ดังนี้  

 
คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการ
บริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2 
 
 ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ต าแหน่ง 
1. นายวีรศักดิ์  ศุภประเสริฐ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปรารถนา  บุญญฤทธิ์ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรรมการ 
3. นางบุตร ี เทียมเทียบรัตน์ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรรมการ 
4. นางสาวขัตติยา  วิสารัตน์ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรรมการ 
5. นางสาวปิญชาน์ ศรีสังข์ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรรมการ 
6. นางสาวพธู ทองจุล ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรรมการ 
7. นางสาววิภาดา ทองคง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรรมการ 
8. นายชาลี ขันศิริ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวจุฑาทิพย์  ศิริพงษ์ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน่วยงานที่ให้สัมภาษณ์ 
 

 หน่วยงาน 
1. กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2. กลุ่มอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
3. กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
4. กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
5. สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ 
6. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
7. สถาบันไทย-เยอรมัน 

 
หน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลที่ประเทศญี่ปุ่น 

 
 หน่วยงานราชการของประเทศญี่ปุ่น 
1. Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI) 

 

 หน่วยงานภาคเอกชนของประเทศญี่ปุ่น 
1. Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, JAPAN 

(SMRJ) 
2. Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) 
3. Japan Productivity Center (JPC) 
4. Japan Robot Association (JARA) 
5. The Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) 
6. The Japan Iron and Steel Federation (JISF) 
7. National Federation of Small Business Association (NFSBA) 

 

 หน่วยงานราชการของไทย 
1. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
2. กรมการค้าต่างประเทศ 
3. กรมศุลกากร 
4.  ส านักงานท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจ ากรุงโตเกียว 
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ผู้เข้าร่วมประชุมระดมสมองในงานสัมมนาภายใต้ “โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทยภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2” วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 
 
ผู้ร่วมอภิปราย ในงานสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมบริการ: กลไกสนับสนุนอุตสาหกรรมการ
ผลิตเพื่ออนาคต” ภายใต้ “โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการ
ผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทยภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
ระยะที่ 2” วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 – 13.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรม
อีสติน แกรนด์ สาทร 
 
 ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ต าแหน่ง 
1. นายวีรศักดิ์  ศุภประเสริฐ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รองผู้อ านวยการส านักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
2. นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ สถาบันไทย-เยอรมัน ผู้อ านวยการ สถาบันไทย-เยอรมัน 
3. นางมัลลิกา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

เครื่องมือแพทย์ไทย 
ผู้อ านวยการ สมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย 
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สุดท้ายนี้  บริษัทที่ปรึกษาใคร่ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการทุกท่านที่ไม่สามารถกล่าวนามได้ทั้งหมด ซึ่งได้
ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมข้อมูล อ านวยความสะดวก และมีส่วนช่วยให้
การศึกษานี้ประสบความส าเร็จด้วยดี และหวังว่าการศึกษาในโครงการนี้จะอ านวยประโยชน์ให้แก่
ภาครัฐและเอกชนต่อไป 

 
 

   คณะผู้วิจัย 
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

กรกฎาคม 2560 
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คณะผู้วิจัย 
 

 

 
1. ดร. รัชดา เจียสกุล หัวหน้าโครงการ 

2. รศ. ดร. อลิส ชาร์ป ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม 

3. นางสาวทิพพร เหล่าสุนทร  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์  

4. ดร. กรวิกา พิมุขมนัสกิจ นักวิจัยหลัก  

5. นายวรัญญ์ กิตยาภรณ์ นักวิจัยหลัก 

6. นายชานน วุฒิจรรยารักษ์ นักวิจัยหลัก 

7. นางสาววริษา วัฒนสกลพันธุ์ นักวิจัยหลัก 

8. นายณัฐกิตติ์ กริตโยธิน นักวิจัยหลัก 

9. นางสาวณัฏฐิกา วรศิริ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 

10. นางจิตติมา เภตรารัตน์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 
ในระบบเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตแล้ว อุตสาหกรรม

บริการนับว่ามีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
และของโลก โดยอุตสาหกรรมบริการสามารถสร้างรายได้เป็นจ านวนมากในประเทศที่มีระดับการ
พัฒนาสูงและมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและก าลังขยายไปยังประเทศก าลังพัฒนารวมถึง
ประเทศไทยซึ่งมีแนวโน้มเช่นเดียวกันด้วย ส าหรับอุตสาหกรรมบริการของไทย คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 30 ของ GDP เม่ือพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจระหว่างประเทศในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะผลจากการจัดท าความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) นอกจากจะ
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแล้ว ยังส่งผลให้
เกิดการค้าในอุตสาหกรรมบริการใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อรับรองการขยายตัวของการผลิต การค้า 
และการลงทุนดังกล่าว ดังนั้น อุตสาหกรรมบริการจึงนับเป็นส่วนหนึ่งของการวัดระดับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิต 

 
ทั้งน้ี หากเม่ือกล่าวถึงอุตสาหกรรมการผลิต อาจมองเพียงประเด็นด้านการผลิตสินค้าใน

ส่วนของการลงทุนสร้างโรงงาน การจัดหาเครื่องจักรและวัตถุดิบต่างๆ เพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการ
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และด้วยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เรื่อง
การประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) จึงส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการแข่งขันผลิต
สินค้าออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดสภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะเรื่องราคา
สินค้า จึงท าให้การแข่งขันในส่วนของการให้บริการเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่
การผลิต โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมบริการที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการผลิต
สินค้า เช่น บริการก่อสร้างโรงงาน บริการติดตั้งเครื่องจักร บริการซ่อมบ ารุง และบริการหลังการ
ขาย เป็นต้น รวมถึงสาขาอุตสาหกรรมบริการใหม่ๆ ที่จะกลายเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนด 
ขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยภายใต้เศรษฐกิจโลก และโดยที่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว รายได้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมบริการเป็นจ านวนมาก ธุรกิจการผลิตและ
การค้าต่างๆ ล้วนแต่มีองค์ประกอบของอุตสาหกรรมบริการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างความพึงพอใจ การสร้างความแตกต่าง
ทางธุรกิจตามลักษณะของวัตถุประสงค์ของธุรกิจและความสามารถทางการแข่งขันของ
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ผู้ประกอบการเป็นส าคัญ ดังนั้น ในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทย จึงไม่ควร
ละเลยอุตสาหกรรมบริการที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการผลิต โดยการพัฒนาและยกระดับ
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมของประเทศ มุ่งสู่การปรับเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า (Value Added 
Industries) ไปสู่อุตสาหกรรมสร้างมูลค่า (Value Creation Industries) โดยการน าองค์ความรู้
ใหม่ๆ จากภาคบริการ ร่วมกับเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาเป็นส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปัจจุบันยังขาดองค์ความรู้ที่เพียงพอและขาดการเตรียมความพร้อมที่
เหมาะสม โดยหากภาคอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตมีความเข้มแข็ง ก็จะ
ช่วยลดปัญหาอุปสรรคและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้เป็นอย่างมากและสอดคล้องกับ
นโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจของไทยการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับ
กิจการด้านการผลิตและบริการที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงได้ 

 
ที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้

ด าเนินโครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม
บริการของไทยภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นศึกษาอุตสาหกรรม
บริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของสาขาอุตสาหกรรมเป็นส าคัญ ดังนั้น เพื่อใช้ประโยชน์
จากความตกลงการค้าเสรีของไทยให้ได้อย่างเต็มที่นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากร
และความร่วมมือต่างๆ แล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สศอ. เห็นควรด าเนินโครงการ “โครงการ
ศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทย
ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2” ให้มีความต่อเนื่องและครบถ้วน
ตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านการค้าสินค้าและการบริการและ
การใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีของไทยท่ีมีอยู่ อ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ
ในอันที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มนอกเหนือจากกระบวนการผลิตไปสู่
อุตสาหกรรมสร้างมูลค่า เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน รวมถึงเตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้ประกอบการภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสม ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยได้
อย่างครบถ้วน 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 
1) เพื่อศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

กับห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรม ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทยทั้ง 
ความตกลงพหุภาคีและทวิภาคี 

 
2) เพื่อศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์กิจกรรมในห่วงโซ่มูลค่าของสาขาอุตสาหกรรม

เป้าหมายเพิ่มเติมจากโครงการระยะที่ 1 (พ.ศ. 2559) เพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 5 สาขา
อุตสาหกรรม และสาขาอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรมของห่วงโซ่
มูลค่าอุตสาหกรรมนั้น 

 
3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของสาขา

อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรมของห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดยต้องระบุความสัมพันธ์ ปัจจัย และกลยุทธ์ในการสร้างความเชื่อมโยงที่
สอดคล้องระหว่างกัน 

 
4) เพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบด้านบวกและด้านลบต่อประเทศไทย จากข้อบท

การค้าสินค้าที่เชื่อมโยงกับการค้าบริการ ตามข้อ 3) ภายใต้บริบทความตกลงการค้า
เสรีของไทยทั้งความตกลงพหุภาคีและทวิภาคี ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 
5) เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการปรับตัวและการใช้ประโยชน์รวมทั้ง

มาตรการรองรับผลกระทบท่ีเหมาะสม ทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 
 

1.3 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 
1) ศึกษาข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมบริการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่มูลค่า

อุตสาหกรรม ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทยท้ังความตกลงพหุภาคีและ
ทวิภาคี 

 



 

 

 

1-4  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

2) ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์กิจกรรมห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรม และสาขาอุตสาหกรรม
บริการที่ เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรมของห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรม ในสาขา
อุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างน้อย 5 สาขา 

 
3) ศึกษาและวิ เคราะห์ศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของสาขา

อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรมของห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมใน
สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยต้องระบุความสัมพันธ์และกลยุทธ์ในการสร้างความ
เชื่อมโยงที่สอดคล้องระหว่างกัน 

 
4) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบด้วนบวกและด้านลบต่อประเทศไทย จาก  

ข้อบทการค้าสินค้าที่เชื่อมโยงกับการค้าบริการ ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรี
ของไทยทั้งความตกลงพหุภาคีและทวิภาคีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 

 
5) เสนอแนะนโยบาย แนวทางการปรับตัวและการใช้ประโยชน์รวมทั้งมาตรการรองรับ

ผลกระทบท่ีเหมาะสม ทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 
 

1.4 เป้ำหมำยของโครงกำร 
 
1) เพื่อให้มีข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมบริการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่มูลค่า

อุตสาหกรรม ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทยท้ังความตกลงพหุภาคีและ
ทวิภาคี 

 
2) เพื่อให้มีข้อมูลกิจกรรมห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรม และสาขาอุตสาหกรรมบริการที่

เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรมของห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมในสาขาอุตสาหกรรม
เป้าหมายอย่างน้อย 5 สาขา 

 
3) เพื่อให้มีข้อมูลศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของสาขาอุตสาหกรรม

บริการที่ เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรมของห่วงโซ่ มูลค่าอุตสาหกรรมในสาขา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมท้ังความสัมพันธ์และกลยุทธ์ในการสร้างความเชื่อมโยงที่
สอดคล้องระหว่างกัน 
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4) เพื่อให้มีข้อมูลผลกระทบด้านบวกและด้านลบต่อประเทศไทย จากข้อบทการค้า
สินค้าที่เชื่อมโยงกับการค้าบริการ ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทยทั้ง
ความตกลงพหุภาคีและทวิภาคี ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 

 
5) เพื่อให้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการปรับตัวและการใช้ประโยชน์รวมทั้ง

มาตรการรองรับผลกระทบท่ีเหมาะสม ทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 
 

1.5 ระเบียบวิธีวิจัยและแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
 
จากขอบเขตและขั้นตอนการด าเนินงานที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ประเด็นในการศึกษาสามารถ

แบ่งออกเป็นประเด็นหลักๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
 
1) แนวทางการคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
2) การศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์กิจกรรมห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรม และสาขา

อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรมของห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรม  
ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

3) การศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมบริการในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทยทั้ง
ความตกลงพหุภาคีและทวิภาคี 

4) การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของสาขา
อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละกิจกรรมของห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมใน
สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยระบุความสัมพันธ์และกลยุทธ์ในการสร้าง
ความเชื่อมโยงที่สอดคล้องระหว่างกัน 

5) การศึกษา วิ เคราะห์ และประเมินผลกระทบด้านบวกและด้านลบต่อสาขา
อุตสาหกรรมบริการ จากข้อบทด้านการค้าสินค้าภายใต้การท า FTA ของไทย  
ทั้งความตกลงพหุภาคีและทวิภาคี 

6) การเสนอแนะนโยบาย แนวทางการปรับตัว และการใช้ประโยชน์ รวมทั้งมาตรการ
รองรับผลกระทบท่ีเหมาะสม ทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 

7) แนวทางการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประมวลความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยเน้น
การมีส่วนร่วม 



 

 

 

1-6  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

1.6 ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนและแผนกำรด ำเนินงำน 
 
ระยะเวลาการด าเนินงานและแผนการด าเนินงาน เป็นดังแสดงในภาพที่ 1-1 
 

ภำพที่ 1-1 ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนและแผนกำรด ำเนินงำน 
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บทที่ 2 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการ 

 
 

2.1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการ 
 
จากข้อมูลขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ภายใต้หัวข้อ

กรอบการเจรจาการเปิดตลาดบริการ (General Agreement on Trade in Services: GATS) ได้มี
การจ าแนกสาขาบริการโดยยึดตามระบบการจ าแนกผลิตภัณฑ์กลาง  (Central Product 
Classification: CPC) ออกเป็น 12 ประเภท ดังแสดงได้จากภาพที่ 2-1 
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ภาพที่ 2-1 ประเภทสาขาบริการตามการจัดกลุ่มภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก 
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ในแต่ละสาขาการบริการข้างต้น สามารถแบ่งเป็นกิจกรรมการบริการย่อย ได้ดังนี้ 
 
สาขาที่ 1 บริการทางธุรกิจ (Business Services) ครอบคลุมบริการวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ 
โฆษณา การค้นคว้า ตลอดจนการวิจัยและการพัฒนา โดยมีกิจกรรมการบริการย่อย
ภายใต้บริการทางธุรกิจ ดังแสดงในตารางที่ 2-1 
 

ตารางที่ 2-1 การบริการภายใต้สาขาบริการทางธุรกิจ 
Business Services CPC 

A. Professional Services 

a. Legal Services  861 

b. Accounting, auditing and bookkeeping services  862 

c. Taxation Services  863 

d. Architectural services 8671 

e. Engineering services 8672 

f. Integrated engineering services 8673 

g. Urban planning and landscape architectural services  8674 

h. Medical and dental services 9312 

i. Veterinary services 932 

j. 
Services provided by midwives, nurses, physiotherapists and 
para-medical personnel 

93191 

k. Other   
B. Computer and Related Services 

a. 
Consultancy services related to the installation of computer 
hardware  

841 

b. Software implementation services 842 

c. Data processing services 843 

d. Data base services 844 

e. Other 845+849 

C. Research and Development Services 

a. R&D services on natural sciences 851 

b. R&D services on social sciences and humanities 852 

c. Interdisciplinary R&D services 853 
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Business Services CPC 

D. Real Estate Services 

a. Involving own or leased property 821 

b. On a fee or contract basis 822 

E. Rental/Leasing Services without Operators 

a. Relating to ships 83103 

b. Relating to aircraft 83104 

c. Relating to other transport equipment 83101+83102+83105 

d. Relating to other machinery and equipment 83106-83109 

e. Other 832 

F. Other Business Services 

a. Advertising services 871 

b. Market research and public opinion polling services  864 

c. Management consulting service 865 

d. Services related to man. consulting  866 

e. Technical testing and analysis serv. 8676 

f. Services incidental to agriculture, hunting and forestry 881 

g. Services incidental to fishing 882 

h. Services incidental to mining 883+5115  

i. Services incidental to manufacturing 
884+885  
(except for 88442) 

j. Services incidental to energy distribution 887 

k. Placement and supply services of Personnel 872 

l. Investigation and security 873 

m. Related scientific and technical consulting services 8675 

n. 
Maintenance and repair of equipment (not including maritime 
vessels, aircraft or other transport equipment)  

633+ 8861-8866  

o. Building-cleaning services 874 

p. Photographic services 875 
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Business Services CPC 

q. Packaging services 876 

r. Printing, publishing 88442 

s. Convention services 87909* 

t. Other 8790 
หมายเหตุ: * หมายถึง บริการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบริการรหัส CPC ที่ระบุไว้ในสว่นอืน่ๆ 
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 2 บริการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Services) ครอบคลุม

บริการไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ โทรคมนาคม และโสตทัศน์ โดยมีกิจกรรมการบริการย่อย
ภายใต้สาขาบริการโทรคมนาคม ดังแสดงในตารางที่ 2-2 

 
ตารางที่ 2-2 การบริการภายใต้สาขาบริการโทรคมนาคม 

Telecommunication Services CPC 

A. Postal services 7511 

B. Courier services 7512 
C. Telecommunication services   
a. Voice telephone services 7521 

b. Packet-switched data transmission services 7523**  

c. Circuit-switched data transmission services 7523**  

d. Telex services 7523**  

e. Telegraph services 7522 
f. Facsimile services 7521**+7529**  
g. Private leased circuit services 7522**+7523**  

h. Electronic mail 7523**  
i. Voice mail 7523**  

j. On-line information and data base retrieval 7523** 

k. electronic data interchange (EDI) 7523**  

l. 
enhanced/value-added facsimile services, incl. store and 
forward, store and retrieve 

7523**  

m. code and protocol conversion n.a.  
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Telecommunication Services CPC 

n. 
on-line information and/or data processing (incl. transaction 
processing) 

843**  

o. Other   
D. Audiovisual services   

a. 
Motion picture and video tape production and distribution 
services 

9611 

b. Motion picture projection service 9612 

c. Radio and television services 9613 

d. Radio and television transmission services 7524 

e. Sound recording n.a.  

f. Other   
E. Other   

หมายเหตุ: ** บริการนั้นครอบคลุมเพียงบางส่วนของการบริการรหัส CPC ทั้งหมด เช่น บริการรับฝากข้อความเสียง (Voice mail) 
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ CPC 7523 
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 3 บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Construction and Related 

Engineering Services) ครอบคลุมงานก่อสร้างและงานติดตั้งต่างๆ โดยมีกิจกรรม
การบริการย่อยภายใต้สาขาบริการก่อสร้างและวิศวกรรมเกี่ยวเนื่อง ดังแสดงใน
ตารางที่ 2-3 

 
ตารางที่ 2-3 การบริการภายใต้สาขาบริการก่อสร้างและวิศวกรรมเก่ียวเน่ือง 

Construction and Related Engineering Services CPC 

A. General construction work for buildings  512 

B. General construction work for civil engineering  513 

C. Installation and assembly work 514+516 

D. Building completion and finishing work 517 

E. Other  511+515+518 
ที่มา: องค์การการค้าโลก 
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 สาขาที่ 4 บริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services) ครอบคลุมบริการค้าปลีกค้าส่ง 
ตัวแทนจ าหน่าย และธุรกิจแฟรนไชส์ โดยมีกิจกรรมการบริการย่อยภายใต้สาขา
บริการการจัดจ าหน่าย ดังแสดงในตารางที่ 2-4 

 
ตารางที่ 2-4 การบริการภายใต้สาขาบริการจัดจ าหน่าย 

Distribution Services  CPC 

A. Commission agents' services 621 

B. Wholesale trade services  622 

C. Retailing services 
631+632+6111+ 
6113+6121 

D. Franchising 8929 

E. Other   
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 5 บริการด้านการศึกษา (Education Services) ครอบคลุมตั้งแต่โรงเรียน

อนุบาล อาชีวะ จนถึงระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยมี
กิจกรรมการบริการย่อยภายใต้สาขาบริการด้านการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 2-5 

 
ตารางที่ 2-5 การบริการภายใต้สาขาบริการด้านการศึกษา 

Educational Services   CPC  

A. Primary education services 921 

B. Secondary education services 922 

C. Higher education services 923 

D. Adult education 924 

E. Other education services 929 
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 6 บริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) ครอบคลุมบริการ

ก าจัดมลภาวะต่างๆ รวมทั้งด้านสุขาภิบาล โดยมีกิจกรรมการบริการย่อยภายใต้
สาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในตารางที่ 2-6 
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ตารางที่ 2-6 การบริการภายใต้สาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อม 
Environmental Services   CPC 

A. Sewage services 9401 

B. Refuse disposal services 9402 

C. Sanitation and similar services 9403 

D. Other  
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 7 บริการด้านการเงิน (Financial Services) ครอบคลุมบริการด้านการประกันภัย 

การธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจการเงินอื่นๆ โดยมีกิจกรรมการบริการย่อย
ภายใต้สาขาบริการด้านการเงิน ดังแสดงในตารางที่ 2-7 

 
ตารางที่ 2-7 การบริการภายใต้สาขาบริการด้านการเงิน 

Financial Services  CPC 

A. All insurance and insurance-related services 812**  

a. Life, accident and health insurance services 8121 

b. Non-life insurance services 8129 
c. Reinsurance and retrocession 81299*  

d. 
Services auxiliary to insurance (including broking and agency 
services) 

8140 

B. Banking and other financial services (excl. insurance) 

a. 
Acceptance of deposits and other repayable funds from the 
public 

81115-81119  

b. 
Lending of all types, incl., inter alia, consumer credit, mortgage 
credit, factoring and financing of commercial transaction  

8113 

c. Financial leasing 8112 

d. All payment and money transmission services 81339**  

e. Guarantees and commitments 81199**  

f. 
Trading for own account or for account of customers, whether 
on an exchange, in an over-the-counter market or otherwise, the 
following:    
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Financial Services  CPC 

  
- Money market instruments (cheques, bills, certificate of 
deposits, etc.) 

81339**  

  - foreign exchange 81333 

  - derivative products incl., but not limited to, futures and options 81339**  

  
- Exchange rate and interest rate instruments, including products 
such as swaps, forward rate agreements, etc. 

81339**  

  - transferable securities 81321*  

  - other negotiable instruments and financial assets, incl. bullion 81339**  

g. 
Participation in issues of all kinds of securities, incl. under-
writing and placement as agent (whether publicly or privately) 
and provision of service related to such issues 

8132 

h. Money broking 81339**  

i. 
Asset management, such as cash or portfolio management, all 
forms of collective investment management, pension fund 
management, custodial depository and trust services  

8119+** 81323* 

j. 
Settlement and clearing services for financial assets, incl. 
securities, derivative products, and other negotiable instruments 

81339** or 81319**  

k. 

Advisory and other auxiliary financial services on all the activities 
listed in Article 1B of MTN.TNC/W/50, incl. credit reference and 
analysis, investment and portfolio research and advice, advice 
on acquisitions and on corporate restructuring and strategy  

8131 or 8133 

l. 
Provision and transfer of financial information, and financial data 
processing and related software by providers of other financial 
services 

8131 

C. Other 
หมายเหตุ: * หมายถึง บริการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบริการรหัส CPC ที่ระบุไว้ในสว่นอืน่ๆ 
** บริการนั้นครอบคลุมเพียงบางส่วนของการบริการรหัส CPC ทั้งหมด เช่น บริการช าระและโอนเงิน เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ CPC 
81399 เป็นต้น 
ที่มา: องค์การการค้าโลก 
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 สาขาที่ 8 บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม (Health Related and Social Services) 
ครอบคลุมธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพมนุษย์ โดยมีกิจกรรม
การบริการย่อยภายใต้สาขาบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม ดังแสดงในตารางที่ 2-8 

 
ตารางที่ 2-8 การบริการภายใต้สาขาบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม 

Health Related and Social Services  CPC 

A. Hospital services 9311 

B. Other Human Health Services 
9319  
(other than 93191) 

C. Social Services 933 

D. Other   
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 9 บริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเนื่อง (Tourism and Travel Related 

Services) ครอบคลุมธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์ 
โดยมีกิจกรรมการบริการย่อยภายใต้สาขาบริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเนื่อง 
ดังแสดงในตารางที่ 2-9 

 
ตารางที่ 2-9 การบริการภายใต้สาขาบริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเน่ือง 

Tourism and Travel Related Services CPC 

A. Hotels and restaurants (incl. catering) 641-643 

B. Travel agencies and tour operators services 7471 

C. Tourist guides services 7472 

D. Other    
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 10 บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational, Cultural, 

and Sporting Services) ครอบคลุมธุรกิจบันเทิง ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ โดยมี
กิจกรรมการบริการย่อยภายใต้สาขาบริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา 
ดังแสดงในตารางที่ 2-10 
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ตารางที่ 2-10 การบริการภายใต้สาขาบริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา 

Recreational, Cultural, and Sporting Services  CPC 

A. 
Entertainment services (including theatre, live bands and circus 
services) 

9619 

B. News agency services 962 

C. Libraries, archives, museums and other cultural services 963 

D. Sporting and other recreational services 964 

E. Other   
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 11 บริการด้านการขนส่ง (Transportation Services) ครอบคลุมบริการ

ขนส่งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และทางท่อ โดยมีกิจกรรมการบริการย่อยภายใต้
สาขาบริการด้านการขนส่ง ดังแสดงในตารางที่ 2-11 

 
ตารางที่ 2-11 การบริการภายใต้สาขาบริการด้านการขนส่ง 

Transport Services  CPC 

A. Maritime Transport Services  

a. Passenger transportation 7211 

b. Freight transportation 7212 

c. Rental of vessels with crew 7213 

d. Maintenance and repair of vessels 8868**  

e. Pushing and towing services 7214 

f. Supporting services for maritime transport 745** 

B. Internal Waterways Transport  

a. Passenger transportation 7221 

b. Freight transportation 7222 

c. Rental of vessels with crew 7223 

d. Maintenance and repair of vessels 8868**  

e. Pushing and towing services 7224 

f. Supporting services for internal waterway transport 745**  

C. Air Transport Services  
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Transport Services  CPC 

a. Passenger transportation 731 

b. Freight transportation 732 

c. Rental of aircraft with crew 734 

d. Maintenance and repair of aircraft 8868**  

e. Supporting services for air transport 746 

D. Space Transport 733 

E. Rail Transport Services 

a. Passenger transportation 7111 

b. Freight transportation 7112 

c. Pushing and towing services 7113 

d. Maintenance and repair of rail transport equipment 8868**  

e. Supporting services for rail transport services 743 

F. Road Transport Services 

a. Passenger transportation 7121+7122 

b. Freight transportation 7123 

c. Rental of commercial vehicles with operator 7124 

d. Maintenance and repair of road transport equipment  6112+8867  

e. Supporting services for road transport services 744 

G. Pipeline Transport 

a. Transportation of fuels 7131 

b.  Transportation of other goods 7139 

H. Services auxiliary to all modes of transport  

a. Cargo-handling services 741 

b. Storage and warehouse services 742 

c. Freight transport agency services 748 

d. Other 749 

I. Other Transport Services 
หมายเหตุ: ** บริการนั้นครอบคลุมเพียงบางส่วนของการบริการรหัส CPC ทั้งหมด เช่น บริการซ่อมแซมและบ ารุงเรือ เป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของ CPC 8868 เป็นต้น 
ที่มา: องค์การการค้าโลก 
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 สาขาที่ 12 สาขาบริการด้านอื่นๆ (Other Services not Included elsewhere) อาทิ 
ธุรกิจเสริมสวย ธุรกิจจัดงานศพ ซึ่งอยู่ภายใต้ CPC 95+97+98+99 

 
 

2.2 ภาคอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 
 
ในการพิจารณาว่า อุตสาหกรรมการบริการใดเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่มีความ

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตนั้น คณะผู้วิจัยจะน า Shih Smiling Curve1 เป็นแนวคิดหลักใน
การพิจารณาและวิเคราะห์โครงสร้างการผลิตและการบริการในแต่ละอุตสาหกรรม ประกอบกับผล
การศึกษาวิจัยในเรื่องของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตจาก
หน่วยงานและองค์กรที่น่าเชื่อถือ เพื่อระบุอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ผลิตอย่างแท้จริงต่อไป 

 
โดย Shih Smiling Curve จะเป็นดังแสดงในภาพที่ 2-2 
 
  

                                                           
1 Shih Smiling Curve คิดค้นโดย Stan Shih ในปี 2535 (1992) ตามการวิเคราะห์ของ Shih ซึ่งพบว่า ในกระบวนการผลิตสินค้า
ใดๆ กระบวนการในห่วงโซ่มูลค่าที่ให้มูลค่าเพิ่ม (Value Adding) มากที่สุดจะอยู่ในช่วงแรกเริ่มและในช่วงท้ายสุดของ
กระบวนการผลิต นั่นคือการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และการจัดการลูกค้ารวมถึงบริการหลังการขาย 
(Client Management and After Sales Service) 
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ภาพที่ 2-2 Shih Smiling Curve 

 
 
ในการศึกษานี้ คณะผู้วิจัยได้นิยามห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่มูลค่าไว้ดังนี้ 
 
ห่วงโซ่อุปทาน คือ ห่วงโซ่การผลิตภายใต้อุตสาหกรรมหรือธุรกิจหนึ่ง ซึ่งแสดงกระบวนการ 

ขั้นตอน หรือล าดับในการผลิตของสินค้าหรือบริการหนึ่งๆ ตั้งแต่ในล าดับขั้นต้นของห่วงโซ่
การผลิต เช่น การแปรรูปวัตถุดิบ เป็นต้น ไปจนถึงล าดับขั้นปลายของห่วงโซ่การผลิต เช่น 
การประกอบส่วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นสินค้าข้ันสุดท้าย (Finished product) เป็นต้น 

 
ห่วงโซ่มูลค่า คือ ห่วงโซ่การผลิตที่มิได้แสดงเฉพาะภาคการผลิต หากแต่แสดงถึง 

ห่วงโซ่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่สินค้าหรือวัตถุดิบที่
ท าการผลิต ท าให้ภายใต้ห่วงโซ่มูลค่าจะประกอบด้วยภาคการผลิต และภาคส่วนอื่นๆ ซึ่งมักจะ
เกี่ยวข้องกับภาคบริการ อาทิ การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ การจัดหาวัตถุดิบ การขนส่ง  
การจัดจ าหน่าย การตลาดและการสร้างตราสินค้า การบริการหลังการขาย การพยากรณ์และ
คาดการณ์ตลาดในอนาคต ฯลฯ 

 



 

 

 

 2-15 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

ส าหรับ Shih Smiling Curve แล้ว ถือเป็นแผนภาพที่แสดงห่วงโซ่มูลค่าในกระบวนการ
ผลิตสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่มูลค่าของ
สินค้าใดๆ (แกนตั้ง) และขั้นตอนในแต่ละขั้นของห่วงโซ่มูลค่า (แกนนอน) และถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน/ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากช่วยให้
สามารถแสดงภาพรวมของห่วงโซ่การผลิตภายในอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่ 
รวมไปถึงระบุชี้ชัดในกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์มา
ประยุกต์ใช้ส าหรับการระบุอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
สินค้า รวมไปถึงส าหรับการจัดท าแนวทางการพัฒนาหรือยกระดับขีดความสามารถใน
อุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต 

 
จาก Smiling Curve ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมการบริการ/กิจกรรมการบริการน้ัน

มีความสัมพันธ์กับกระบวนการผลิตอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงกิจกรรมก่อนการผลิต ได้แก่  
การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ และการจัดหาวัตถุดิบ (สอดคล้องกับกิจกรรมการบริการในสาขา 
การบริการธุรกิจ และสาขาการบริการจัดจ าหน่าย) เป็นต้น และในช่วงกิจกรรมหลังการผลิต ได้แก่ 
การจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้า การตลาดและการสร้างตราสินค้า และการจัดการสินค้า  
การบริการหลังการขาย (สอดคล้องกับกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการธุรกิจ การบริการ
ขนส่ง และบริการการจัดจ าหน่าย) ในขณะท่ี ช่วงกิจกรรมระหว่างการผลิต จะมีกิจกรรมการบริการ
ที่เกี่ยวข้องจ านวนหนึ่ง อาทิ บริการการทดสอบผลิตภัณฑ์ การประกันภัย การซ่อมบ ารุง  
การติดตั้ง และการขนส่ง เป็นต้น (สอดคล้องกับกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการธุรกิจ  
การบริการขนส่ง การบริการการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง และการบริการทางการเงิน) 

 
นอกจากนี้ ผลการศึกษาวิจัยจ านวนมาก ได้ระบุถึงความส าคัญของอุตสาหกรรมการบริการ

ที่มีต่อกระบวนการผลิตสินค้าในปัจจุบัน โดยงานวิจัยของ Joseph Francois และ Julia Woerz 
(2007) ได้ระบุว่า ระดับรายได้ของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าในเกือบทุกสาขา มีความสัมพันธ์กับ
สัดส่วนของมูลค่าของกิจกรรมการบริการต่อมูลค่าอุตสาหกรรมการผลิตในสาขานั้นๆ อย่างมีนัยส าคัญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมบริการธุรกิจ (Business Service) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับทุกสาขา
อุตสาหกรรมการผลิตอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้  อุตสาหกรรมการบริการการสื่อสาร 
(Communication Service) มีความสัมพันธ์ต่ออุตสาหกรรมการผลิตอย่างมีนัยส าคัญในหลายสาขา 
อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมเครื่องจักร เป็นต้น 
ส าหรับสาขาการบริการทางการเงิน (Financial Service) มีความสัมพันธ์ต่ออุตสาหกรรมการผลิต
อย่างมีนัยส าคัญในหลายสาขาเช่นกัน ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรม
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เครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมหนังและเครื่องหนัง อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  อุตสาหกรรม
กระดาษ อุตสาหกรรมถ่าน อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมเหล็ก เป็นต้น 
ส าหรับอุตสาหกรรมการขนส่ง มีความสัมพันธ์ต่ออุตสาหกรรมการผลิตอย่างมีนัยส าคัญ ใน
หลายสาขาด้วยกัน ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมถ่าน อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

 
งานศึกษาวิจัยหน่ึงที่น่าสนใจคือ งานวิจัยเร่ืองผลของกิจกรรมการบริการสนับสนุนท่ีมีต่อ

อุตสาหกรรมการผลิตจาก Mark Tomlinson (1997) งานวิจัยน้ีได้ศึกษาผลของกิจกรรมการบริการ
สนับสนุนที่มีต่อระดับมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการผลิตในสหราชอาณาจักร โดยใช้ตารางปัจจัย
การผลผลิตและผลผลิต (Input-Output Table: IO Table) ของสหราชอาณาจักรในปี 1990 ในการระบุ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาคอุตสาหกรรมการบริการและการผลิต ซึ่งผลการศึกษาของงานวิจัยนี้ 
สรุปได้ว่า กิจกรรมการบริการธุรกิจและการโทรคมนาคม (Communication and Business 
Services) มีผลกระทบต่อระดับการผลิตสินค้าอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะการบริการธุรกิจและ
การโทรคมนาคมในสาขาย่อยๆ ดังนี้ 1) สาขาการธนาคารและการเงิน 2) สาขาการบริการกฎหมาย 
3) สาขาการบริการบัญชี 4) สาขาการบริการโฆษณา และ 5) สาขาการบริการด้านคอมพิวเตอร ์

 
จากการวิเคราะห์อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตตาม

แนวคิดของ Shih Smiling Curve ประกอบกับผลการศึกษาวิจัยต่างๆ ในเบื้องต้น คณะผู้วิจัย
สามารถสรุปสาขาของการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต ได้ดังนี้ 

 
 สาขาที่ 1 การบริการทางธุรกิจ (Business Services) 
 สาขาที่ 2 การบริการโทรคมนาคม (Telecommunication Services) 
 สาขาที่ 3 การบริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Construction and Related 

Engineering Services) 
 สาขาที่ 4 การบริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services) 
 สาขาที่ 6 การบริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) 
 สาขาที่ 7 การบริการด้านการเงิน (Financial Services) 
 สาขาที่ 8 บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม (Health Related and Social Services) 
 สาขาที่ 11 การบริการด้านการขนส่ง (Transportation Services) 
 
ในการระบุกิจกรรมการบริการในแต่ละสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

การผลิตเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยได้จ าแนกกิจกรรมการบริการโดยยึดตาม
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ระบบการจ าแนกผลิตภัณฑ์กลางที่ทางองค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) ได้บัญญัติไว้ 
เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลหลักประกอบค าอธิบายการบริการในแต่ละสาขาการบริการให้มีรายละเอียด
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการจ าแนกกิจกรรมการบริการตามระบบของ UN จะมีความละเอียดมากกว่า
การจ าแนกกิจกรรมการบริการตามระบบของ WTO อย่างไรก็ตาม ในบริบทของการเจรจาการค้า
การบริการระหว่างประเทศ กิจกรรมการบริการที่ใช้ในการเจรจาจริง จะอ้างอิงรหัสผลิตภัณฑ์รวม
ตามที่ GATS ได้ระบุไว้เท่าน้ัน  

 
กิจกรรมการบริการในแต่ละสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตที่

คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกมา จะเป็นดังแสดงในตารางที่ 2-12 
 

ตารางที่ 2-12 การบริการภายใต้สาขาบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 
CPC 
(UN) 

Services 
CPC 
(UN) 

Services 

Business Services 

8111 
Basic research services in natural sciences 
and engineering 

8112 
Applied research services in natural 
sciences and engineering 

8113 
Experimental development services in natural 
sciences and engineering 

8121 
Basic research services in social sciences 
and humanities 

8122 
Applied research services in social sciences 
and humanities 

8123 
Experimental development services in 
social sciences and humanities 

81301 Interdisciplinary basic research services 81302 Interdisciplinary applied research services 

81303 
Interdisciplinary experimental development 
services 

81400 Research and development originals 

82120 
Legal advisory and representation services 
concerning other fields of law 

82130 
Legal documentation and certification 
services 

82191 Arbitration and conciliation services 82199 Other legal services n.e.c. 
82210 Financial auditing services 82221 Accounting services 
82222 Bookkeeping services 82223 Payroll services 

82310 
Corporate tax consulting and preparation 
services 

82320 
Individual tax preparation and planning 
services 

82400 Insolvency and receivership services   
83111 Strategic management consulting services 83112 Financial management consulting services 

83113 
Human resources management consulting 
services 

83114 Marketing management consulting services 
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CPC 
(UN) 

Services 
CPC 
(UN) 

Services 

83115 Operations management consulting services 83116 
Supply chain and other management 
consulting services 

83117 Business process management services 83118 Head office services 
83121 Public relations services 83129 Other business consulting services 
83131 IT consulting services 83132 IT support services 

83141 
IT design and development services for 
applications 

83142 
IT design and development services for 
networks and systems 

83143 Software originals 83151 Website hosting services 

83152 Application service provisioning 83159 
Other hosting and IT infrastructure 
provisioning services 

83161 Network management services 83162 Computer systems management services 

83190 
Other management services, except 
construction project management services 

  

83211 Architectural advisory services 83212 
Architectural services for residential building 
projects 

83213 
Architectural services for non-residential 
building projects 

83221 Urban planning services 

83222 Rural land planning services 83223 Project site master planning services 
83231 Landscape architectural advisory services 83232 Landscape architectural services 
83310 Engineering advisory services 83321 Engineering services for building projects 

83322 
Engineering services for industrial and 
manufacturing projects 

83323 
Engineering services for transportation 
projects 

83324 Engineering services for power projects 83325 
Engineering services for 
telecommunications and broadcasting 
projects 

83326 
Engineering services for waste management 
projects (hazardous and non-hazardous) 

83327 
Engineering services for water, sewerage 
and drainage projects 

83329 Engineering services for other projects 83330 
Project management services for 
construction projects 

83411 
Geological and geophysical consulting 
services 

83412 Geophysical services 

83413 Mineral exploration and evaluation 83421 Surface surveying services 

83422 Map-making services 83430 
Weather forecasting and meteorological 
services 
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CPC 
(UN) 

Services 
CPC 
(UN) 

Services 

83441 
Composition and purity testing and analysis 
services 

83442 
Testing and analysis services of physical 
properties 

83443 
Testing and analysis services of integrated 
mechanical and electrical systems 

83444 
Technical inspection services of road 
transport vehicles 

83449 Other technical testing and analysis services 83700 
Market research and public opinion polling 
services 

83811 Portrait photography services 83812 
Advertising and related photography 
services 

83813 
Event photography and event videography 
services 

83814 Specialty photography services 

83815 
Restoration and retouching services of 
photography 

83819 Other photography services 

83911 Interior design services 83912 Industrial design services 
83919 Other specialty design services 83920 Design originals 

83931 Environmental consulting services 83939 
Other scientific and technical consulting 
services n.e.c. 

83940 Original compilations of facts/information 83950 Translation and interpretation services 

83960 Trademarks and franchises 83990 
Other professional, technical and business 
services, n.e.c. 

85210 Investigation services 85220 Security consulting services 
85230 Security systems services 85290 Other security services 
85310 Disinfecting and exterminating services 85340 Specialized cleaning services 
85400 Packaging services 85920 Collection agency services 
85931 Telephone call centre services 85939 Other telephone-based support services 
85940 Combined office administrative services 85951 Duplicating services 
85952 Mailing list compilation services 85953 Mailing services 

85954 
Document preparation and other specialized 
office support services 

85961 
Convention assistance and organization 
services 

85962 
Trade show assistance and organization 
services 

85970 Landscape care and maintenance services 

85991 Other information services 85999 Other support services n.e.c. 

72112 
Rental or leasing services involving own or 
leased non-residential property 

7212 Trade services of buildings 
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CPC 
(UN) 

Services 
CPC 
(UN) 

Services 

7311 
Leasing or rental services concerning 
transport equipment without operator 

7312 
Leasing or rental services concerning other 
machinery and equipment without operator 

732 
Leasing or rental services concerning other 
goods 

73311 
Licensing services for the right to use 
computer software 

73312 
Licensing services for the right to use 
databases 

73320 
Licensing services for the right to use 
entertainment, literary or artistic originals 

73330 
Licensing services for the right to use R&D 
products 

73340 
Licensing services for the right to use 
trademarks and franchises 

73350 
Licensing services for the right to use mineral 
exploration and evaluation 

73390 
Licensing services for the right to use other 
intellectual property products 

85111 Executive/retained search services 85112 
Permanent placement services, other than 
executive search services 

85121 Contract staffing services 85122 Temporary staffing services 

85123 Long-term staffing (pay rolling) services 85124 
Temporary staffing-to-permanent placement 
services 

85125 Co-employment staffing services   
86111 Post-harvest crop services 86112 Seed processing services 

86113 
Crop production services on inputs owned by 
others 

86119 Other support services to crop production 

86121 
Farm animal husbandry services on inputs 
owned by others 

86122 Support services to farm animal husbandry 

86129 Other animal husbandry services 86141 
Forestry and logging services on inputs 
owned by others 

86142 Support services to forestry and logging 86151 
Fishing services on resources owned by 
others 

86152 
Aquaculture services on inputs owned by 
others 

86153 Support services to fishing 

86154 Support services to aquaculture 86211 Support services to oil and gas extraction 

86219 Support services to other mining 86221 
Oil and gas extraction services on 
resources owned by others 

86229 
Other mining services on resources owned 
by others 

86311 
Electricity transmission services (on a fee 
or contract basis) 

86312 
Electricity distribution services (on a fee or 
contract basis) 

86320 
Gas distribution services through mains (on 
a fee or contract basis) 
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CPC 
(UN) 

Services 
CPC 
(UN) 

Services 

86330 
Water distribution services through mains (on 
a fee or contract basis) 

86340 
Distribution services of steam, hot water 
and air-conditioning supply through mains 
(on a fee or contract basis) 

86350 
Water distribution services, except through 
mains (on a fee or contract basis) 

  

87110 
Maintenance and repair services of 
fabricated metal products, except machinery 
and equipment 

87120 
Maintenance and repair services of office 
and accounting machinery 

87130 
Maintenance and repair services of 
computers and peripheral equipment 

87141 
Maintenance and repair services of motor 
vehicles 

87142 
Maintenance and repair services of 
motorcycles 

87143 
Maintenance and repair services of trailers, 
semi-trailers and other motor vehicles n.e.c. 

87149 
Maintenance and repair services of other 
transport equipment 

87151 
Maintenance and repair services of 
electrical household appliances 

87152 
Maintenance and repair services of electrical 
machinery and apparatus n.e.c. 

87153 
Maintenance and repair services of 
telecommunication equipment and 
apparatus 

87154 
Maintenance and repair services of medical, 
precision and optical instruments 

87155 
Maintenance and repair services of 
consumer electronics 

87156 
Maintenance and repair services of 
commercial and industrial machinery 

87157 
Maintenance and repair services of 
elevators and escalators 

87159 
Maintenance and repair services of other 
equipment 

87310 
Installation services of fabricated metal 
products, except machinery and equipment 

87320 
Installation services of industrial, 
manufacturing and service industry 
machinery and equipment 

87331 
Installation services of mainframe 
computers 

87332 
Installation services of personal computers 
and peripheral equipment 

87333 
Installation services of office and 
accounting machinery 

87340 
Installation services of radio, television and 
communications equipment and apparatus 

87350 
Installation services of professional medical 
machinery and equipment, and precision 
and optical instruments 

87360 
Installation services of electrical machinery 
and apparatus n.e.c. 

87390 Installation services of other goods n.e.c. 
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CPC 
(UN) 

Services 
CPC 
(UN) 

Services 

89200 
Molding, pressing, stamping, extruding and 
similar plastic manufacturing services 

89310 Iron and steel casting services 

89320 Non-ferrous metal casting services 89330 
Metal forging, pressing, stamping, roll 
forming and powder metallurgy services 

89410 
Metal waste and scrap recovery (recycling) 
services, on a fee or contract basis 

89420 
Non-metal waste and scrap recovery 
(recycling) services, on a fee or contract 
basis 

88* Manufacturing services on physical inputs owned by others 

881 
Food, beverage and tobacco manufacturing 
services 886 Basic metal manufacturing services 

882 
Textile, wearing apparel and leather 
manufacturing services 887 

Fabricated metal product, machinery and 
equipment manufacturing services 

883 Wood and paper manufacturing services 888 
Transport equipment manufacturing 
services 

884 
Petroleum, chemical and pharmaceutical 
product manufacturing services 889 Other manufacturing services 

885 
Rubber, plastic and other non-metallic 
mineral product manufacturing services 

  

Telecommunication Services 
84110 Carrier services 84120 Fixed telephony services 
84131 Mobile voice services 84132 Mobile text services 
84133 Mobile data services, except text services 84140 Private network services 
84150 Data transmission services 84190 Other telecommunications services 
84210 Internet backbone services 84221 Narrowband Internet access services 
84222 Broadband Internet access services 84290 Other Internet telecommunications services 

Construction and Related Engineering Services 
53121 Industrial buildings 53122 Commercial buildings 
53129 Other non-residential buildings   
53234 Irrigation and flood control waterworks 53241 Long-distance pipelines 

53242 
Long-distance communication and power 
lines (cables) 

53251 Local pipelines 

53252 Local cables and related works 53253 Sewage and water treatment plants 
53261 Mining constructions 53262 Power plants 
53269 Other constructions for manufacturing   
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CPC 
(UN) 

Services 
CPC 
(UN) 

Services 

54121 
General construction services of industrial 
buildings 

54122 
General construction services of 
commercial buildings 

54129 
General construction services of other non-
residential buildings 

54234 
General construction services of irrigation 
and flood control waterworks 

54241 
General construction services of long-
distance pipelines 

54242 
General construction services of long-
distance communication and power lines 
(cables) 

54251 
General construction services of local 
pipelines 

54252 
General construction services of local 
cables and related works 

54253 
General construction services of sewage and 
water treatment plants 

54269 
General construction services of other 
industrial plants 

54341 Water well drilling services 54342 Septic system installation services 
54320 Site formation and clearance services 54330 Excavating and earthmoving services 

54400 
Assembly and erection of prefabricated 
constructions 

  

54511 Pile driving services 54512 Foundation services 
54521 Building framing services 54522 Roof framing services 
54530 Roofing and waterproofing services 54540 Concrete services 
54550 Structural steel erection services 54560 Masonry services 
54570 Scaffolding services 54590 Other special trade construction services 
54611 Electrical wiring and fitting services 54612 Fire alarm installation services 
54613 Burglar alarm system installation services 54619 Other electrical installation services 
54621 Water plumbing services 54622 Drain laying services 

54631 Heating equipment installation services 54632 
Ventilation and air-conditioning equipment 
installation services 

54640 Gas fitting installation services 54691 Lift and escalator installation services 
54699 Other installation services n.e.c.   

Distribution Services 

6121 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of raw agricultural products and live 
animals 

6122 
Wholesale trade services on a fee or 
contract basis, of food, beverages and 
tobacco 

6123 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of textiles, clothing and footwear 

6124 
Wholesale trade services on a fee or 
contract basis, of household appliances, 
articles and equipment 
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CPC 
(UN) 

Services 
CPC 
(UN) 

Services 

6125 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of miscellaneous consumer goods 

6126 
Wholesale trade services on a fee or 
contract basis, of construction materials 
and hardware 

6127 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of chemical and pharmaceutical 
products 

6128 
Wholesale trade services on a fee or 
contract basis, of machinery, equipment 
and supplies 

6129 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of other products 

6251 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of raw agricultural products and live 
animals 

62511 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of grains and oilseeds and oleaginous 
fruits, seeds and animal feed 

62512 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of flowers and plants 

62514 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of live animals, including pet animals 

62515 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of hides, skins and leather 

62519 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of agricultural raw materials n.e.c. 

6252 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of food, beverages and tobacco 

62521 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of fruits and vegetables 

62522 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of dairy products, eggs and edible 
oils and fats 

68021 Domestic courier services 68022 International courier services 
68030 Local delivery services   
69111 Transmission of electricity (on own account) 69112 Distribution of electricity (on own account) 

69120 
Gas distribution through mains (on own 
account) 

69210 
Water distribution through mains, except 
steam and hot water (on own account) 

69220 
Distribution of steam, hot water and air-
conditioning supply through mains (on own 
account) 

69230 
Water distribution, except through mains 
(on own account) 

Environmental Services 
94110 Sewerage and sewage treatment services 94120 Septic tank emptying and cleaning services 

9421 
Collection services of hazardous waste 

9422 
Collection services of non-hazardous 
recyclable materials 

9431 
Waste preparation, consolidation and storage 
services 

9432 
Hazardous waste treatment and disposal 
services 
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CPC 
(UN) 

Services 
CPC 
(UN) 

Services 

9433 
Non-hazardous waste treatment and disposal 
services 

  

9441 Site remediation and clean-up services 9442 
Containment, control and monitoring 
services and other site remediation services 
n.e.c. 

9443 Building remediation services 9449 Other remediation services n.e.c. 

94590 Other sanitation services 94900 
Other environmental protection services 
n.e.c. 

Financial Services 
7113 Credit-granting services 7114 Financial leasing services 

7119 
Other financial services, except investment 
banking, insurance services and pension 
services 

7131 
Life insurance and pension services 
(excluding reinsurance services) 

7133 
Other non-life insurance services (excluding 
reinsurance services) 

7132 Accident and health insurance services 

71410 Life reinsurance services 71420 Accident and health reinsurance services 
71431 Motor vehicle reinsurance services 71610 Insurance brokerage and agency services 
71620 Insurance claims adjustment services 71630 Actuarial services 

71690 
Other services auxiliary to insurance and 
pensions 

  

Human Health and Social Care Services 
9311 Inpatient services 9312 Medical and dental services 

9319 Other human health services 9321 
Residential health-care services other than 
by hospitals 

9322 
Residential care services for the elderly and 
persons with disabilities 

  

Transportation Services 

65111 
Road transport services of freight by 
refrigerator vehicles 

65112 
Road transport services of freight by tank 
trucks or semi-trailers 

65113 
Road transport services of intermodal 
containers 

65114 
Road transport services of freight by man- 
or animal-drawn vehicles 

65115 
Moving services of household furniture and 
household goods 

65116 
Road transport services of letters and 
parcels 

65117 Road transport services of dry bulk 65118 Road transport services of live animals 
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CPC 
(UN) 

Services 
CPC 
(UN) 

Services 

65119 Other road transport services of freight 65121 
Railway transport services of freight by 
refrigerator cars 

65122 
Railway transport services of freight by 
tanker cars 

65123 
Railway transport services of intermodal 
containers 

65124 
Railway transport services of letters and 
parcels 

65125 
Railway transport services of dry bulk 
goods 

65126 Railway transport services of live animals 65129 Other railway transport services of freight 

65131 
Transport services via pipeline of petroleum 
and natural gas 

65139 
Transport services via pipeline of other 
goods 

65211 
Coastal and transoceanic water transport 
services of freight by refrigerator vessels 

65212 
Coastal and transoceanic water transport 
services of freight by tankers 

65213 
Coastal and transoceanic water transport 
services of intermodal containers by 
container ships 

65219 
Other coastal and transoceanic water 
transport services of other freight 

65221 
Inland water transport services of freight by 
refrigerator vessels 

65222 
Inland water transport services of freight by 
tankers 

65229 
Other inland water transport services of 
freight 

  

65311 Air transport services of letters and parcels 65319 Air transport services of other freight 

66011 
Rental services of buses and coaches with 
operator 

66012 Rental services of trucks with operator 

66022 
Rental services of freight vessels for coastal 
and transoceanic water transport with 
operator 

66024 
Rental services of freight vessels for inland 
water transport with operator 

66032 
Rental services of freight aircraft with 
operator 

  

67110 Container handling services 67190 Other cargo and baggage handling services 
67210 Refrigerated storage services 67220 Bulk liquid or gas storage services 

67290 Other storage and warehousing services 67910 
Freight transport agency services and other 
freight transport services 

หมายเหตุ: กิจกรรมการบริการในหมวดที่ 88 เป็นกิจกรรมการบริการประเภทการจ้างการผลิต 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากองค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) 
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บทที่ 3 
การคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อวิเคราะห์เชิงลึก 

 
 
เนื้อหาในบทนี้ จะกล่าวถึงแนวทางการคัดเลือกอุตสาหกรรม เพื่อการศึกษารวบรวม 

และวิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการผลิต และสาขาอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
กระบวนการผลิตต่อไป โดยคณะผู้วิจัยจะคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด 5 อุตสาหกรรม 
เนื้อหาในบทนี้จะประกอบด้วยหัวข้อ 3.1 แนวทางการคัดเลือกอุตสาหกรรม 3.2 ผลการคัดเลือก
อุตสาหกรรม และ 3.3 อุตสาหกรรมเป้าหมายส าหรับการศึกษา 

 
 

3.1 แนวทางการคดัเลือกอตุสาหกรรม 
 
ในการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายส าหรับการศึกษา คณะผู้วิจัยจะพิจารณาถึง

อุตสาหกรรมที่มีระดับความส าคัญต่อประเทศ ในมิติที่ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผ่านดัชนีที่
สะท้อนถึงประเด็นที่พิจารณาดังกล่าว เพื่อเป็นเกณฑ์ในการจัดอันดับและให้คะแนน และคัดเลือก
อุตสาหกรรมการผลิตที่มีคะแนนรวมเฉลี่ยจากดัชนีดังกล่าวมากที่สุด 3 อันดับแรก นอกเหนือจาก 
5 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้ท าการศึกษาไปในโครงการระยะที่ 1 แล้ว1 ประกอบกับอีก 2 
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) 
ที่คณะผู้วิจัยพิจาณาเห็นว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้2 เป็นอุตสาหกรรม
เป้าหมายส าหรับการศึกษาต่อไป 

 
ในการพิจารณาคะแนนรวมเฉลี่ยจากดัชนีที่ท าการคัดกรอง คณะผู้วิจัยจะเลือกใช้วิธีการ

หาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average)3 เป็นเครื่องมือในการค านวณ เนื่องจากประเด็น

                                                           
1 ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

2 สาเหตุที่ไม่ใช้การค านวณคะแนนดัชนีเพื่อคัดกรองกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตเหล่านี้ เนื่องจาก
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ และมีข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยอยู่อย่างจ ากัด การเปรียบเทียบข้อมูลกับอุตสาหกรรมที่มี
การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นเวลานานแล้ว จึงอาจก่อให้เกิดความไม่เที่ยงตรงในการวิเคราะห์และคัดเลือกได้ 

3 สูตรการค านวณค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average) คือ �̅�  =   
∑ 𝑊𝑖𝑋𝑖

𝑘
𝑖=1

∑ 𝑊𝑖
𝑘
𝑖=1

 

 โดย  𝑋𝑖 เป็นค่าของข้อมูลตัวที่ i  ; i = 1, 2, 3,…, k  และ 𝑊𝑖 เป็นค่าน้ าหนักของข้อมูลตัวที่ i 



 

 

 

3-2  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

ที่น ามาพิจารณาดังกล่าวล้วนมีความส าคัญที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการถ่วงน้ าหนักตามความส าคัญ 
ทั้งนี้ ประเด็นท่ีน ามาพิจารณาเพื่อคัดกรองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ 

 
1) ความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก  (น้ าหนักการให้คะแนน = 1.00) 
2) ระดับความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อการส่งออกของประเทศ (น้ าหนักการให้คะแนน = 1.00)  
3) ระดับความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อการบริโภคในประเทศ (น้ าหนักการให้คะแนน = 1.00) 
4) ระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA (น้ าหนักการให้คะแนน = 1.00) 
5) การใช้สิทธิประโยชน์ FTA (FTA Utilization) ของอุตสาหกรรม (น้ าหนักการให้คะแนน = 1.00) 
6) ขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับผู้ประกอบการของอุตสาหกรรม (น้ าหนักการให้คะแนน = 0.75) 
7) ขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับการจ้างงานของอุตสาหกรรม (น้ าหนักการให้คะแนน = 0.75) 
8) ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการผลิตกับภาคบริการ (น้ าหนักการให้คะแนน = 1.50) 

 
การค านวณคะแนนรวมเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average) เพื่อคัดเลือก

อุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายนั้น คณะผู้วิจัยจะมีการให้น้ าหนักประเด็นที่พิจารณาแตกต่างกัน
ออกไป โดยค านึงถึงระดับความส าคัญของแต่ละประเด็นการพิจารณา4 ทั้งน้ี ประเด็นการพิจารณา
ที่มีการให้น้ าหนักเท่ากับ 1.00 ประกอบด้วยความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก ระดับ
ความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อการส่งออกของประเทศ ระดับความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อ
การบริโภคในประเทศ ระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA และการใช้สิทธิประโยชน์ FTA 
(FTA Utilization) ของอุตสาหกรรม ในขณะที่ประเด็นการพิจารณาที่มีการให้น้ าหนักเท่ากับ 0.75 
ได้แก่ ขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับผู้ประกอบการของอุตสาหกรรม และขนาดของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียระดับการจ้างงานของอุตสาหกรรม เนื่องจากทั้ง 2 ประเด็นล้วนเป็นปัจจัยที่อธิบายถึง
ขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน และประเด็นการพิจารณาที่มีการให้
น้ าหนักมากที่สุดเท่ากับ 1.50 คือ ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการผลิตกับภาคบริการ 
เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้เป็นตัวคัดกรองอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความเชื่อมโยงกับ 
ภาคบริการในระดับสูง ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญในการศึกษาภายใต้โครงการนี ้

 
เครื่องมือในการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3-1 

  

                                                           
4 อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัยพบว่าในกรณีของการค านวณคะแนนรวมเฉลี่ยแบบมาตรฐาน (Simple Average) ผลการคัดเลือก 5 
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้ ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากการค านวณคะแนนรวมเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average) ภายใต้
การค านวณดัชนีข้างต้น 
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ภาพที่ 3-1 เครื่องมือในการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 

เครื่องมือในการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย ากการ ัดล าดับคะแนน

ประเด นที่พิ าร า ดัชนีชี วัด ลัก  ะ อง  อม ล ท่ีมา อง  อม ล

1.
ความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกของ
อุตสาหกรรม

สัดส่วนมูลค่าการส่งออกของไทยเทียบกับการ
ส่งออกของโลกทั้งหมด

• ข้อมูลจ าแนกเป็นราย HS
• ใช้ข้อมูลช่วงป  2553-255 

ฐานข้อมูลการค้าจาก International Trade 
Centre

2.
ระดับความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อภาคการ
ส่งออกของประเทศ 

มูลค่าการส่งออกของไทย
• ข้อมูลจ าแนกเป็นราย HS
• ใช้ข้อมูลช่วงป  2553-255 

ฐานข้อมูลการค้าจาก International Trade 
Centre

3.
ระดับความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อการ
บริโภคในประเทศ

มูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ
• ข้อมูลไม่ได้จ าแนกตามกลุ่มสินค้า
• ใช้ข้อมูลช่วงป  2553-255 

สถิติอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

4. ระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA
ผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA กับ MFN ของ
อุตสาหกรรม

• ข้อมูลจ าแนกเป็นราย HS
• ข้อมูลภาษีป  255 

ฐานข้อมูลภาษีจาก International Trade 
Centre

5.
การใช้สิทธิประโยชน์ FTA (FTA Utilization) 
ของอุตสาหกรรม

ด้านส่งออก: มูลค่าการส่งออกทีข่อใช้สิทธิ
ประโยชน์ FTA (Application for FTA 
Utilization)  จะไม่มีการน าสินค้าที่มีอัตรา
ภาษี MFN=0 มาประกอบการพิจารณา
ด้านน าเข้า: มูลค่าการน าเข้าภายใต้สิทธิ FTA 
ของไทย (FTA Utilization) 

• ข้อมูลจ าแนกเป็นราย HS
• ใช้ข้อมูลช่วงป  2552-2557

ด้านส่งออก: กรมการค้าต่างประเทศ
ด้านน าเข้า: กรมศุลกากร

6.
ขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับ
ผู้ประกอบการของอุตสาหกรรม

จ านวนผู้ประกอบการ
• ข้อมูลจ าแนกตาม TSIC 
• ใช้ข้อมูลป  2555 (เป็นป ล่าสุดที่ส ารวจ 

ส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ

7.
ขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับ
การจ้างงานของอุตสาหกรรม

จ านวนการจ้างงาน
• ข้อมูลจ าแนกตาม TSIC 
• ใช้ข้อมูลป  2555 (เป็นป ล่าสุดที่ส ารวจ 

ส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ

 .
ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการผลิตกับ
ภาคบริการ

ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
(I-O Table)

• ข้อมูลจ าแนกเป็นอุตสาหกรรมระบบ I-O
• ฐานข้อมูลป  2553 (ป ล่าสุดที่เผยแพร่ 

ฐานข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต จาก
ส านักงานคณะกรรมการพั นาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย  จ ากัด

10
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ส าหรับอุตสาหกรรมตั้งต้นก่อนการคัดเลือก คณะผู้วิจัยได้อ้างอิงการจัดอุตสาหกรรม
ดังกล่าวจากแผนแม่บทการพั นาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 ซึ่งมีการแบ่งอุตสาหกรรม
ออกเป็น 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมผลประโยชน์เกิดกับประเทศสูงสุด  
กลุ่มอุตสาหกรรมฝ มือแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมที่พั นาสังคม กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และ
กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและโครงสร้างสนับสนุน รวมทั้งหมด 22 อุตสาหกรรมการผลิต  
เป็นอุตสาหกรรมตั้งต้นท่ีจะน ามาคัดเลือก  

 
นอกจากนี ้ คณะผู ้ว ิจัยยังได้พิจารณาถึงกลุ ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที ่เป็นกลไก

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) รวมถึงการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม 
(Cluster) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 22 กันยายน 
2558 ได้มีการมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการขับเคลื่อน
นโยบายคลัสเตอร์ให้เป็นรูปธรรม และท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานการพั นาในแต่ละ 
คลัสเตอร์ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จัดเป็นอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ (Next Generation Automotive) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) อุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหาร (Food for the Future) อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Automation and 
Robotics) และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 

 
ทั้งนี้ กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ของกระทรวง

อุตสาหกรรม ได้มีการจ าแนกอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ รวมทั้งสิ้น 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 

 
1. การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่ มีศักยภาพ (First S-curve) ประกอบด้วย 

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

 
2. การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรม

หุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

 



 

 

 

 3-5 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

คณะผู้วิจัยจะน าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาเพื่อคัดเลือกอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ดังแสดงได้จากภาพที่  3-2 โดยค านึงถึงระดับความส าคัญของอุตสาหกรรม  
ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องระหว่างกัน ประกอบกับข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลใน
บางอุตสาหกรรม ท าให้สามารถได้อุตสาหกรรมตั้งต้นเพื่อคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยใช้
คะแนนดัชนีทั้งสิ้น 13 อุตสาหกรรม ได้แก่ 

 
1) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
2) อุตสาหกรรมซีเมนต์ 
3) อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
4) อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
5) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
6) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
7) อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 
8) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 
9) อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
10) อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
11) อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง 
12) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
13) อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 
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ภาพที่ 3-2 การ ัดกลุ่มอุตสาหกรรมตั งต น เพื่อคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 
หมายเหตุ: คณะผู้วิจัยได้พิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมตั้งต้นจากความส าคัญของอุตสาหกรรม ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน ประกอบกับข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลในบางอุตสาหกรรม 
ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลจากแผนแม่บทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 - 2574 

การ ัดกลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย

1. อาหารและเครื่องดื่ม
2. ส่ิงทอ
3. ยาง

4. ยานยนต์และช้ินส่วน
5. อัญมณี 
 . เครื่องหนัง
7. ส่ิงพิมพ์
 . ยานพาหนะอ่ืน 

 . เครื่องนุ่งห่ม
10.โลหะประดิษฐ์
11.เฟอร์นิเจอร์
12.หัตถอุตสาหกรรม
13.ยา

14. เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
15. กระดาษ
1 . อุปกรณ์การแพทย์และนา ิกา

กลุ่มอุตสาหกรรม ลประ ยชน์
เกิดกับประเท ส งสุด

กลุ่มอุตสาหกรรม  มือแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีพั นาสังคม กลุ่มอุตสาหกรรมเทค น ลยี
กลุ่มอุตสาหกรรมพื น านและ

 ครงสร างสนับสนุน

17.เครื่องจักรและอุปกรณ์ (แม่พิมพ์ 
1 . เคมีภัณฑ์
1 . ปิโตรเลียม
20. โลหะมูลฐาน
21. วัสดุก่อสร้าง
22. พลาสติก

การ ัดกลุ่มอุตสาหกรรมตามแ นแม่บทการพั นาอุตสาหกรรม ทย พ        -    

 3 กลุ่มอุตสาหกรรมตั งต นท่ีน ามาพิ าร าเพื่อคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 ดยการ ัดล าดับคะแนน

การต่อยอด   อุตสาหกรรมเดิมท่ีมี ักยภาพ
(First S-curve)

1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ

การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
2. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
3. อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
4. อุตสาหกรรมดิจิตอล 
5. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

การเติม   อุตสาหกรรมอนาคต 
 New S-curve)

ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลจากแผนแม่บทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 - 2574

9
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3.2  ลคะแนนการคัดเลอืกอุตสาหกรรม 
 
ผลคะแนนการคัดเลือกอุตสาหกรรมในแต่ละประเด็น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

3.2.1 ความสามารถทางการแ ่ง ันในตลาด ลก 
 
ดัชนีที่ชี้วัดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในตลาดโลก คือ ส่วนแบ่งตลาดโลก

ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการกรองจากส่วนแบ่งการส่งออกไปยังตลาดโลกของไทยในแต่ละกลุ่ม
สินค้าอุตสาหกรรม โดยจะเลือกอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนดังกล่าวอยู่ในระดับสูง เนื่องจากจะสะท้อน
ถึงระดับศักยภาพในการส่งออกของอุตสาหกรรมดังกล่าวในตลาดโลก ในการนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้
ข้อมูลมูลค่าส่งออกของไทยไปยังตลาดโลก เปรียบเทียบกับการส่งออกของโลกทั้งหมด ในช่วงป  
2553-255  จากฐานข้อมูลการค้า International Trade Centre ในการค านวณดัชนีข้างต้น โดยมี
แนวทางการให้คะแนนเป็นดังนี ้

 
 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกของไทยเทียบกับการส่งออกของโลก

ทั้งหมด สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้คะแนนของดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และ
จะมีการให้คะแนนลดลงเรื่อย  ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกของไทยเทียบกับการส่งออกของโลก
ทั้งหมด ต่ าที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย จะได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

 
จากการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกดังตารางที่ 3-1 หากไม่นับ

รวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 แล้ว 5 จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมที่มี
คะแนนด้านความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกสูงที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ (1  ยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง (2  อัญมณีและเครื่องประดับ และ (3  กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 

 
  

                                                           
5 ถึงแม้ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 จะไม่ถูกคัดเลือกให้ท าการศึกษาในโครงการศึกษาระยะที่ 2 นี้ แต่
คณะผู้วิจัยได้น ามารวมไว้ในการจัดอันดับ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการจัดล าดับคะแนน (เช่นในกรณีในตารางที่ 3-1 หากไม่
น ากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กับอุตสาหกรรมกระดาษและ
ผลิตภัณฑ์กระดาษจะมีคะแนนต่างกันเพียง 1 คะแนนเท่านั้น แม้ว่าล าดับที่แท้จริงจะห่างกันถึง 4 ล าดับก็ตาม  
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ตารางที่ 3-1 การ ัดอันดับและการให คะแนน 
ด านความสามารถทางการแ ่ง ันในตลาด ลก องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อุตสาหกรรม 

ม ลค่าส่งออก อง
 ทย ปยังตลาด ลก
เฉล่ียป     3-   8 
 ล านดอลลาร์สหรั ) 

ม ลค่าการส่งออก
 อง ลกทั งหมด
เฉล่ียป  2553-2558 
 ล านดอลลาร์สหรั ) 

สัดส่วนม ลค่าการส่งออก
 อง ทยเทียบกับการ
ส่งออก อง ลกทั งหมด 
เฉล่ียป  2553-2558 

การ ัด
อันดับ 

(Ranking) 

การให 
คะแนน 

(Scoring) 

1 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 201,642 16,281 8.07% 1 13 
2 อาหารแปรรูป* 1,247,823 28,972 2.32% 2 12 
3 อัญมณีและเครื่องประดับ 311,335 6,543 2.10% 3 11 
4 ยานยนต์และชิน้ส่วน* 1,583,734 31,404 1.98% 4 10 

5 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส*์ 

3,139,948 55,647 1.77% 5 9 

6 
ปิโตรเคมี พลาสติก และ
ผลิตภัณฑพ์ลาสติก* 

1,121,681 15,612 1.39% 6 8 

7 
กระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษ 

215,844 2,651 1.23% 7 7 

8 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม* 723,382 7,993 1.10% 8 6 
9 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 321,570 3,280 1.02% 9 5 

10 ซีเมนต ์ 43,868 412 0.94% 10 4 
11 เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 707,836 5,709 0.81% 11 3 
12 รองเท้าและเครื่องหนัง 226,633 1,749 0.77% 12 2 
13 เคมีภัณฑ์ 1,512,890 9,180 0.61% 13 1 

หมายเหตุ  * หมายถึง อุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 
ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre 

 
3.2.2 ระดับความส าคัญ องอุตสาหกรรมต่อการส่งออก องประเท  

 
ดัชนีที่ชี้วัดระดับความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อการส่งออกของประเทศ คือ มูลค่า

การส่งออกของไทย เพื่อเป็นการคัดกรองอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพส าหรับภาคการส่งออกของประเทศ 
โดยจะท าการคัดเลือกอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้มูลค่า
ส่งออกของไทยไปยังตลาดโลก ในช่วงป  2553-255  จากฐานข้อมูลการค้า International Trade 
Centre ในการค านวณดัชนีข้างต้น โดยมีแนวทางการให้คะแนนเป็นดังนี ้

 
 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดโลก สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้

คะแนนของดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการให้คะแนนลดลงเรื่อย  
ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าดังกล่าวสูงรองลงมา 
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 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดโลก ต่ าที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย จะได้
คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

 
จากการจัดอันดับความส าคัญต่อการส่งออกของประเทศของแต่ละอุตสาหกรรมดังตารางที่ 3-2 

หากไม่นับรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่  1 แล้ว จะเห็นได้ว่า
อุตสาหกรรมที่มีคะแนนด้านความส าคัญต่อการส่งออกของประเทศสูงที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่  
(1  ยางและผลิตภัณฑ์ยาง (2  เคมีภัณฑ์ และ (3  อัญมณีและเครื่องประดับ 

 
ตารางที่ 3-2 การ ัดอันดับและการให คะแนนด านระดับความส าคัญ องอุตสาหกรรม 

ต่อการส่งออก องประเท   องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อุตสาหกรรม 
ม ลค่าส่งออก อง ทย ปยัง
ตลาด ลกเฉล่ียป     3-   8 

 ล านเหรียญสหรั ) 

การ ัดอันดับ 
(Ranking) 

การให คะแนน 
(Scoring) 

1 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์* 55,647 1 13 
2 ยานยนต์และชิน้ส่วน* 31,404 2 12 
3 อาหารแปรรูป* 28,972 3 11 
4 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 16,281 4 10 
5 ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก* 15,612 5   
6 เคมีภัณฑ์ 9,180     
7 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม* 7,993 7 7 
8 อัญมณีและเครื่องประดับ 6,543     
9 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 5,709   5 

10 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 3,280 10 4 
11 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 2,651 11 3 
12 รองเท้าและเครื่องหนัง 1,749 12 2 
13 ซีเมนต ์ 412 13 1 

หมายเหตุ  * หมายถึง อุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 
ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre 

 
3.2.3 ระดับความส าคัญ องอุตสาหกรรมต่อการบริ ภคในประเท  

 
ดัชนีที่ชี้วัดระดับความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อการบริโภคในประเทศ คือ มูลค่า

การจ าหน่ายในประเทศ โดยเป็นการกรองจากมูลค่าการจ าหน่ายในประเทศของแต่ละอุตสาหกรรม 
และจะท าการคัดเลือกอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าดังกล่าวอยู่ในระดับสูง เนื่องจากจะสะท้อนถึงระดับ
ความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลมูลค่าการจ าหน่าย
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ในประเทศ ในช่วงป  2553-255  จากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ในการค านวณดัชนีข้างต้น โดยมีแนวทางการให้คะแนนเป็นดังนี้ 

 
 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้คะแนน

ของดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการให้คะแนนลดลงเรื่อย  ส าหรับ
อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ ต่ าที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย จะได้
คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

 
จากการจัดอันดับความส าคัญต่อการบริโภคในประเทศของแต่ละอุตสาหกรรมดังตารางที่ 

3-3 หากไม่นับรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 แล้ว จะเห็นได้ว่า
อุตสาหกรรมที่มีคะแนนด้านความส าคัญต่อการบริโภคในประเทศสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  
(1) เคมีภัณฑ์ (2) เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก และ (3) กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 

 
ตารางที่ 3-3 การ ัดอันดับและการให คะแนนด านระดับความส าคัญ องอุตสาหกรรม 

ต่อการบริ ภคในประเท   องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อุตสาหกรรม 
ม ลค่าการ  าหน่ายใน

ประเท เฉล่ียป     3-   8 
(ล านบาท) 

การ ัดอันดับ 
(Ranking) 

การให คะแนน 
(Scoring) 

1 ยานยนต์และชิน้ส่วน* 157,152 1 13 
2 อาหารแปรรูป* 92,390 2 12 
3 เคมีภัณฑ์ 13,212 3 11 
4 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์* 19,517 4 10 
5 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 15,870 5 9 
6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 48,470 6 8 
7 ซีเมนต ์ 35,600 7 7 
8 ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก* 2,126 8 6 
9 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม* 18,182 9 5 

10 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 4,213 10 4 
11 รองเท้าและเครื่องหนัง 310 11 3 
12 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 1,367 12 2 
13 อัญมณีและเครื่องประดับ 945 13 1 

หมายเหตุ  * หมายถึง อุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 
ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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3.2.4 ระดับการเปิดเสรีด านภา ี ากการท า FTA 
 
ดัชนีที่ชี้วัดระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA คือ ผลต่างของระดับอัตราภาษี 

FTA6 กับ MFN7 ของอุตสาหกรรม โดยเป็นการกรองจากอัตราภาษีน าเข้า MFN และอัตราภาษี 
FTA ที่มีผลบังคับใช้ในป  255  ในแต่ละกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งจะสะท้อนถึงระดับการเปิดเสรี
ของอุตสาหกรรมจากการท าความตกลงการค้าเสรีของไทย ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะท าการคัดเลือก
อุตสาหกรรมที่มีระดับการเปิดเสรีในระดับสูง โดยใช้ข้อมูลอัตราภาษี MFN เฉลี่ยของอุตสาหกรรม 
และอัตราภาษี FTA เฉลี่ยที่มีการจัดเก็บกับประเทศที่มีการจัดท าความตกลงการค้าเสรี ของแต่ละ
อุตสาหกรรม ของป  2557 จาก ฐานข้อมูลภาษีของ International Trade Centre เป็นตัวค านวณ
ดัชนีข้างต้น โดยมีแนวทางการให้คะแนนเป็นดังนี้ 

 
 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA กับ MFN ของอุตสาหกรรม  

สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้คะแนนของดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการ
ให้คะแนนลดลงเรื่อย  ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีผลต่างดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่มีผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA กับ MFN ของอุตสาหกรรม  
ต่ าที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย จะได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

 
จากการจัดอันดับระดับการเปิดเสรีด้านภาษีของแต่ละอุตสาหกรรมดังตารางที่ 3-4 หาก

ไม่นับรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 แล้ว จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมที่
มีคะแนนด้านระดับการเปิดเสรีด้านภาษีสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  
(2  ซีเมนต์ และ (3  อัญมณีและเครื่องประดับ 

  

                                                           
6 ในที่นี้จะพิจารณาจากความตกลงใด  ที่ประเทศคู่ค้านั้นเป็นภาคีที่ให้สิทธิประโยชน์มากที่สุด  (เช่น ญี่ปุ่นสามารถส่งออกสินค้า
หนึ่งมายังไทยได้โดยเสียภาษีศุลกากรร้อยละ 5 ภายใต้ความตกลงอาเซียน-ญี่ปุ่น หรือร้อยละ 0 ภายใต้ความตกลงไทย-ญี่ปุ่น ใน
กรณีนี้ก็จะถือตามความตกลงไทย-ญี่ปุ่น ที่ให้สิทธิประโยชน์มากกว่า เป็นต้น  

7 Most Favored Nation หรืออัตราภาษีภายใต้หลักชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง ส าหรับสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) 
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ตารางที่ 3-4 การ ัดอันดับและการให คะแนนด านระดับการเปิดเสรีด านภา ี 
 ากการท า FTA  องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อุตสาหกรรม 
 ลต่าง องระดับอัตราภา ี 
FTA ป     8 กับอัตราภา ี 

MFN  องอุตสาหกรรม 

การ ัดอันดับ 
(Ranking) 

การให คะแนน 
(Scoring) 

1 อาหารแปรรูป* 25.81% 1 13 
2 ยานยนต์และชิน้ส่วน* 24.62% 2 12 
3 รองเท้าและเครื่องหนัง 14.62% 3 11 
4 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม* 12.82% 4 10 
5 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 9.15% 5 9 
6 ซีเมนต ์ 8.90% 6 8 
7 อัญมณีและเครื่องประดับ 7.79% 7 7 
8 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 7.40% 8 6 
9 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์* 6.09% 9 5 

10 ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 5.24% 10 4 
11 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 4.88% 11 3 
12 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 4.27% 12 2 
13 เคมีภัณฑ์ 3.65% 13 1 

หมายเหตุ  * หมายถึง อุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 
ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre 

 
3.2.5 การใช สิทธิประ ยชน์ FTA  องอุตสาหกรรม 

 
ดัชนีที่ชี้วัดอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ FTA (FTA Utilization) ของอุตสาหกรรม คือ 

ผลรวมระหว่างมูลค่าการส่งออกที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ FTA (Application for FTA Utilization) และ 
มูลค่าการน าเข้าภายใต้สิทธิ FTA ของไทย (FTA Utilization) เพื่อเป็นการคัดกรองอุตสาหกรรมที่
มีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ในระดับสูง ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลมูลค่าการส่งออกที่ขอใช้สิทธิ
ประโยชน์ FTA ในช่วงป  2552-25588 จากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์9 และข้อมูล
มูลค่าการน าเข้าภายใต้สิทธิ FTA ของไทย ในช่วงป  2552-2558 จากกรมศุลกากร ในการค านวณ
ดัชนีข้างต้น โดยการให้คะแนนเป็นดังน้ี 
  

                                                           
8 ข้อมูลล่าสุดที่คณะผู้วิจัยสามารถเขาถึงได้ในขณะที่ท าการคัดเลือกอุตสาหกรรม คือข้อมูลในป  พ.ศ. 2558 
9  ข้อมูลที่กรมการค้าต่างประเทศเก็บบันทึกสถิติไว้เป็นการแสดงมูลค่าการส่งออกที่มีการขอใช้สิทธิประโยชน์ ซึ่งอาจมีมูลค่า
มากกว่าการส่งออกที่ได้มีการใช้สิทธิประโยชน์จริง ในการศึกษานี้ คณะผู้วิจัยจึงจะไม่น ามูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ด้าน
การส่งออก ส าหรับสินค้าที่มีอัตราภาษี MFN ของประเทศปลายทางเป็นร้อยละ 0 มาประกอบการค านวณ เพื่อขจัดการยื่นใช้สิทธิ
ส าหรับสินค้าที่มีอัตราภาษี MFN เป็นศูนย์อยู่แล้ว ออกจากการพิจารณา 
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 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้คะแนนของ

ดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการให้คะแนนลดลงเรื่อย  ส าหรับ
อุตสาหกรรมที่มีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่มีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ต่ าที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย จะได้คะแนน
น้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

 
จากการจัดอันดับการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ของแต่ละอุตสาหกรรมดังตารางที่ 3-5 หาก

ไม่นับรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 แล้ว จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมที่
มีคะแนนด้านระดับการใช้สิทธิประโยชน์ FTA สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1  เหล็กและผลิตภัณฑ์
เหล็ก (2  เคมีภัณฑ์ และ (3  ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

 
ตารางที่ 3-5 การ ัดอันดับและการให คะแนน 

ด านการใช สิทธิประ ยชน์ FTA  องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อุตสาหกรรม 

ม ลค่าการใช สิทธิ
ประ ยชน์ FTA ด าน
การส่งออก เฉล่ียป  

2552-2558  ล านบาท) 

ม ลค่าการใช สิทธิ
ประ ยชน์ FTA ด าน
การน าเ  า เฉล่ียป  

2552-2558  ล านบาท) 

ม ลค่าการใช 
สิทธิประ ยชน์ 

FTA รวม  
 ล านบาท) 

การ ัด
อันดับ 

(Ranking) 

การให 
คะแนน 

(Scoring) 

1 ยานยนต์และชิน้ส่วน*  366,826.59   133,292.11  500,118.70 1 13 
2 อาหารแปรรูป*  370,672.01   123,022.71  493,694.72 2 12 

3 
ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์
พลาสติก* 

244,658.29 58,696.56 303,354.85 3 11 

4 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์*  152,093.86   84,079.27  236,173.14 4 10 
5 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก  38,343.82   149,812.74  188,156.56 5   
6 เคมีภัณฑ์  102,515.10   85,143.92  187,659.01 6   
7 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง  166,862.14   19,120.55  185,982.69 7 7 
8 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม*  81,573.84   61,316.14  142,889.98 8   
9 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้  24,216.68   19,251.12  43,467.80 9 5 

10 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ  25,569.22   17,130.05  42,699.27 10 4 
11 อัญมณีและเครื่องประดับ  18,750.38   382.53  19,132.91 11 3 
12 รองเท้าและเครื่องหนัง  8,718.49   8,258.85  16,977.34 12 2 
13 ซีเมนต ์  6,356.32   3,172.72  9,529.04 13 1 

หมายเหตุ  * หมายถึง อุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 
ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลข้อมูลจากกรมค้าต่างประเทศ และกรมศุลกากร 
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3.2.6  นาด อง   มีส่วน ด ส่วนเสียระดับ   ประกอบการ องอุตสาหกรรม 
 
ดัชนีที่ชี้วัดขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับผู้ประกอบการของอุตสาหกรรม  คือ 

จ านวนผู้ประกอบการภายในอุตสาหกรรม โดยจะเลือกอุตสาหกรรมที่มีจ านวนผู้ประกอบการเป็น
จ านวนมาก เนื่องจากจะเป็นการสะท้อนถึงขนาดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ประกอบการภายใน
อุตสาหกรรม จากการท า FTA ของไทย ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลจ านวนผู้ประกอบการของ 
แต่ละอุตสาหกรรม จากสถิติมูลฐานอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ป  2555 เป็นตัวค านวณดัชนีข้างต้น10 โดยมีแนวทางการให้คะแนนเป็น
ดังนี ้
 

 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีจ านวนผู้ประกอบการภายในอุตสาหกรรม สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 

จะได้คะแนนของดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการให้คะแนนลดลงเรื่อย  
ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีจ านวนผู้ประกอบการดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่ มีจ านวนผู้ประกอบการภายในอุตสาหกรรม  ต่ าที่สุดเป็นอันดับ
สุดท้าย จะได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

 
จากการจัดอันดับขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับผู้ประกอบการของแต่ละอุตสาหกรรม 

ดังตารางที่ 3-6 หากไม่นับรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะท่ี 1 แล้ว จะเห็น
ได้ว่าอุตสาหกรรมที่มีคะแนนด้านขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับผู้ประกอบการสูงที่สุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ (1  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (2  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ และ (3) ซีเมนต์ 

 
ตารางที่ 3-6 การ ัดอันดับและการให คะแนนด าน นาด อง   มีส่วน ด ส่วนเสีย 

ระดับ   ประกอบการ  องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อุตสาหกรรม 
  านวน   ประกอบการ 

(ราย) 
การ ัดอันดับ 

(Ranking) 
การให คะแนน 

(Scoring) 
1 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม* 131,351 1 13 
2 อาหารแปรรูป* 110,218 2 12 
3 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 33,882 3 11 
4 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 17,082 4 10 
5 ซีเมนต ์ 6,588 5 9 

                                                           
10 ป  2555 เป็นป ล่าสุดที่มีการเผยแพร่ข้อมูล เนื่องจากส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นข้อมูลสถิติประเภทโครงการส ามะโนธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งจะมีการส ารวจและเก็บข้อมูลทุก 10 ป  โดยป ที่
เผยแพร่ล่าสุดคือ ป  2555 และจะมีการเผยแพร่ข้อมูลอีกครั้งในป  25 5 
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No. อุตสาหกรรม 
  านวน   ประกอบการ 

(ราย) 
การ ัดอันดับ 

(Ranking) 
การให คะแนน 

(Scoring) 
6 อัญมณีและเครื่องประดับ 6,218 6 8 
7 รองเท้าและเครื่องหนัง 4,785 7 7 
8 ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก* 4,439 8 6 
9 เคมีภัณฑ์ 3,180 9 5 

10 ยานยนต์และชิน้ส่วน* 3,171 10 4 
11 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์* 2,809 11 3 
12 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 2,031 12 2 
13 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 1,754 13 1 

หมายเหตุ  * หมายถึง อุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 
ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลข้อมูลจากส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม: ข้อมูลการด าเนิน
กิจการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ส านักงานสถิติแห่งชาติ ป  2555 (เป็นป ล่าสุด
ที่มีการเผยแพร่ข้อมูล  

 
3.2.7  นาด อง   มีส่วน ด ส่วนเสียระดับการ  างงาน องอุตสาหกรรม 

 
ดัชนีที่ชี้วัดขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับการจ้างงานของอุตสาหกรรม คือ จ านวน

การจ้างงานภายในอุตสาหกรรม โดยจะเลือกอุตสาหกรรมที่มีจ านวนการจ้างงานในระดับสูง 
เนื่องจากเป็นการสะท้อนถึงขนาดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแรงงานภายในอุตสาหกรรม จากการท า 
FTA ของไทย ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลจ านวนการจ้างงานของแต่ละอุตสาหกรรม จากสถิติมูล
ฐานอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ป  2555 
เป็นตัวค านวณดัชนีข้างต้น11 โดยมีแนวทางการให้คะแนนเป็นดังนี้ 
 

 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีจ านวนการจ้างงานภายในอุตสาหกรรม สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1  

จะได้คะแนนของดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการให้คะแนนลดลงเรื่อย  
ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีจ านวนการจ้างงานดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่มีจ านวนการจ้างงานภายในอุตสาหกรรม ต่ าที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย  
จะได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

  

                                                           
11 ป  2555 เป็นป ล่าสุดที่มีการเผยแพร่ข้อมูล เนื่องจากส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นข้อมูลสถิติประเภทโครงการส ามะโน
ธุรกิจและอุตสาหกรรม ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งจะมีการส ารวจและเก็บข้อมูลทุก 10 ป  โดย
ป ที่เผยแพร่ล่าสุดคือ ป  2555 และจะมีการเผยแพร่ข้อมูลอีกครั้งในป  25 5 
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จากการจัดอันดับขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับการจ้างงานของแต่ละอุตสาหกรรม
ดังตารางที่ 3-7 หากไม่นับรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะท่ี 1 แล้ว จะเห็น
ได้ว่าอุตสาหกรรมที่มีคะแนนด้านขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับการจ้างงานสูงที่สุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ (1  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (2  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ และ (3  เคมีภัณฑ์ 

 
ตารางที่ 3-7 การ ัดอันดับและการให คะแนนด าน นาด อง   มีส่วน ด ส่วนเสีย 

ระดับการ  างงาน  องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อตุสาหกรรม จ านวนจ้างงาน (คน) 
การ ัดอันดับ 

(Ranking) 
การให คะแนน 

(Scoring) 
1 อาหารแปรรูป* 922,067 1 13 
2 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม* 783,535 2 12 
3 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์* 479,973 3 11 
4 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 373,999 4 10 
5 ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก* 252,930 5 9 
6 ยานยนต์และชิน้ส่วน* 252,779 6 8 
7 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 182,644 7 7 
8 เคมีภัณฑ์ 131,497 8 6 
9 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 113,149 9 5 

10 ซีเมนต ์ 94,394 10 4 
11 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 83,672 11 3 
12 รองเท้าและเครื่องหนัง 82,259 12 2 
13 อัญมณีและเครื่องประดับ 70,407 13 1 

หมายเหตุ  * หมายถึง อุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 
ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลข้อมูลจากส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม  ข้อมูลการด าเนิน
กิจการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ส านักงานสถิติแห่งชาติ ป  2555 (เป็นป ล่าสุด
ที่มีการเผยแพร่ข้อมูล  

 
3.2.8 ความเชื่อม ยง องอุตสาหกรรมการ ลิตกับภาคบริการ 

 
ดัชนีที่ชี้วัดขนาดความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการผลิตกับภาคบริการ  คือ มูลค่า 

การผลิตที่เชื่อมโยงจากอุตสาหกรรมการผลิตไปยังภาคบริการที่เกี่ยวข้องระหว่างกระบวนการ
ผลิต ทั้งภาคบริการต้นน้ าและปลายน้ า โดยคณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
ป  2553 (I/O 2010) ขนาด 1 0x180 ภาคการผลิตและสาขาบริการ จากส านักงานคณะกรรมการ
พั นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเป็นตัวค านวณดัชนีข้างต้นจากมูลค่าการเชื่อมโยง
ดังกล่าว12 โดยมีแนวทางการให้คะแนนเป็นดังนี ้

                                                           
12 ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (I/O Table) ของไทย จะมีก าหนดการเผยแพร่ข้อมูลทุก 5 ป  โดยป ล่าสุดที่มีการเผยแพร่คือ 2553 
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 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการเชื่อมโยงไปยังสาขาบริการ สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้

คะแนนของดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการให้คะแนนลดลงเรื่อย  
ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการเชื่อมโยงดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการเชื่อมโยงไปยังสาขาบริการ ต่ าที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย  
จะได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

 
จากการจัดอันดับด้านความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการผลิตกับภาคบริการดังตารางที่ 

3-8 หากไม่นับรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 แล้ว จะเห็นได้ว่า
อุตสาหกรรมที่มีคะแนนด้านความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการผลิตกับภาคบริการมากที่สุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ (1  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (2  ซีเมนต์ และ (3  เคมีภัณฑ์ 

 
ตารางที่ 3-8 การ ัดอันดับและการให คะแนน 

ด านความเชื่อม ยง องอุตสาหกรรมการ ลิตกับภาคบริการ 

No. อุตสาหกรรม 

ม ลค่าการเช่ือม ยง
 ปยังภาคบริการ 
ต นน  า (Backward 

Linkage) (ล านบาท) 

ม ลค่าการเช่ือม ยง ป
ยังภาคบริการปลายน  า 

(Forward Linkage)  
(ล านบาท) 

ม ลค่าการเช่ือม ยง ป
ยังภาคบริการทั งหมด 

(Total Linkage)  
(ล านบาท) 

การ ัด
อันดับ 

(Ranking) 

การให 
คะแนน 

(Scoring) 

1 
ปิโตรเคมี พลาสติก และ
ผลิตภัณฑพ์ลาสติก* 

136,428.92 990,574.52 1,127,003.44 1 13 

2 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์* 

160,353.07 196,714.35 357,067.42 2 12 

3 อาหารแปรรูป* 111,158.93 195,683.35 306,842.28 3 11 
4 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 44,042.09 215,867.94 259,910.03 4 10 
5 ยานยนต์และชิน้ส่วน* 85,885.63 144,480.44 230,366.07 5 9 
6 ซีเมนต ์ 26,543.52 170,796.20 197,339.72 6 8 
7 เคมีภัณฑ์ 41,941.09 136,372.05 178,313.14 7 7 
8 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม* 78,370.21 50,655.76 129,025.97 8 6 

9 
กระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษ 

17,480.19 79,933.20 97,413.39 9 5 

10 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 18,503.62 42,531.21 61,034.83 10 4 
11 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 16,898.18 39,502.95 56,401.13 11 3 
12 อัญมณีและเครื่องประดับ 35,511.76 4,640.27 40,152.03 12 2 
13 รองเท้าและเครื่องหนัง 6,625.77 14,558.33 21,184.10 13 1 

หมายเหตุ: * หมายถึง อุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 
ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลข้อมูลจากฐานข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต  
ป  2553 ส านักงานคณะกรรมการพั นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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3.2.9 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกล ก ับเคลื่อนเ ร  กิ เพื่ออนาคต 
 
นอกเหนือจากการพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยการพิจารณาคะแนนดัชนี

ข้างต้นแล้ว คณะผู้วิจัยยังได้ท าการพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) โดยอาศัยการพิจารณาประกอบปัจจัยในหลาย  
ด้าน ทั้งในแง่ของบทบาทต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของไทย ความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม 
การผลิตและการบริการอื่น  ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการศึกษานี้  และ
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

 
จากการพิจารณาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตทั้ง 

10 อุตสาหกรรมนั้น ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  
มีขอบเขตที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับขอบเขตของอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 113 
ในขณะที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ อุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมดิจิตอล มีขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการเป็นหลัก 
ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับขอบเขตการศึกษาครั้งนี้ เท่าที่ควร ดังนั้น ในขอบเขตการศึกษาภายใต้
โครงการนี้ คณะผู้วิจัยได้เพิ่มเติมกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตอีกสองกลุ่ม ได้แก่ (1  อุตสาหกรรม
อุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ และ (2  อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร โดยมีข้อมูลประกอบการ
ด าเนินการศึกษาดังนี้ 

 
 อุตสาหกรรมอุปกร ์อัต นมัติและหุ่นยนต์ 

 
อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอนาคตที่ส าคัญของ

โลก โดยอุตสาหกรรมดังกล่าวเริ่มมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
หลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระแส
ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีการท างานร่วมกันระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร และการท างาน
ร่วมกันระหว่างเครื่องจักรและเครื่องจักรที่มากขึ้น 

 
ส าหรับประเทศไทยนั้น อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ถูกจัดว่าเป็น

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมที่อยู่ในบัญชีประเภทกิจการนโยบายส่งเสริม

                                                           
13 ในขณะที่อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ก็มีความใกล้เคียงกับขอบเขตของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่ได้รับ  
การคัดเลือกให้ท าการศึกษาในครั้งนี้เช่นเดียวกัน 
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การลงทุนเขตพั นาเศรษฐกิจในรูปแบบคลัสเตอร์ ซึ่งเน้นย้ าให้เห็นถึงความมุ่งม่ันของรัฐบาลใน
การส่งเสริมการพั นาอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาวะที่ประเทศไทยก าลัง
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และแรงงานในระบบจะมีจ านวนลดลงกว่าปัจจุบันอย่างมาก 
จึงมีความจ าเป็นอันหลีกเลี่ยงได้ยากที่จะต้องมีการน าอุปกรณ์อัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ใน
การผลิตเพื่อทดแทนแรงงานมนุษย์  

 
ความส าคัญอีกประการหนึ่งของอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์คือการน าไปใช้ต่อ

ในอุตสาหกรรมอื่น  โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญ
ต่อการพั นาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตเพื่อการผลิตและ
จ าหน่ายทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงเป็นผู้น าด้านการผลิตที่มีก าลังผลิตเป็นอันดับหนึ่งใน
อาเซียน และอันดับที่ 12 ของโลก14 ซึ่งการน าอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการ
ผลิตยานยนต์ถือเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมได้ เนื่องจากการแทนที่
แรงงานมนุษย์ด้วยหุ่นยนต์จะช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพของสินค้า ลดความผิดพลาด
ระหว่างการผลิตจากแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร อันจะน ามาซึ่งความได้เปรียบ
ในการแข่งขันในตลาดโลกที่มากขึ้น ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากในกรณีของสหรัฐอเมริกา ที่ชิ้นส่วน
ยานยนต์ส่วนใหญ่ล้วนประกอบโดยเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีคุณภาพสูง เช่นเดียวกับประเทศผู้น า
ด้านการผลิตยานยนต์ในเอเชียอย่างจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ทีต่่างก็มีการน าอุปกรณ์อัตโนมัติและ
หุ่นยนต์มาปรับใช้ในกระบวนการผลิต15 

 
นอกจากอุตสาหกรรมยานยนต์แล้ว ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมอาหาร

และเครื่องดื่ม หรืออุตสาหกรรมน้ ามันปิโตรเลียม ก็มีแนวโน้มของการน าเครื่องจักรอัตโนมัติไปใช้
เพิ่มมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเหล่านั้นด้วย
เช่นเดียวกัน ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่า อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์เป็นหนึ่งใน
หัวใจส าคัญในการพั นาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติที่ไทยสามารถ
พั นาได้ในระยะสั้น ซึ่งการศึกษาแนวทางการพั นาความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตและ
การบริการในอุตสาหกรรมดังกล่าว จะเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ห่วงโซ่มูลค่า
การผลิตของภาคอุตสาหกรรมไทย ภายใต้บริบทของการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศ 

 
  

                                                           
14 องค์ความรู้ SMEs ภายใต้งานพั นาศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center ป  2557 
15 2016 Top Markets Report Industrial Automation, Department of Commerce, United States of America 
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 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวง ร 
 
อุตสาหกรรมการแพทย์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส าคัญของประเทศและได้รับการ

สนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยในป  254 16 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายศูนย์กลางการแพทย์ 
(Medical Hub) การด าเนินนโยบายดังกล่าวเป็นผลมาจากการขยายตัวของการท่องเที่ยวทางการแพทย์
หรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ตลอดช่วงหลายป ที่ผ่านมา เนื่องจากไทยมี
ความโดดเด่นในธุรกิจโรงพยาบาล ตลอดจนมีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยว ท าให้มีชาวต่างชาติ
เดินทางเข้ามาเพื่อรับการรักษาในประเทศเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ธุรกิจทางการแพทย์
ภายในประเทศยังเติบโตขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรไทยที่มีแนวโน้มเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ความต้องการทางด้านสุขภาพจึงเพิ่มสูงขึ้น กลายเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้อุตสาหกรรมการแพทย์มีบทบาทมากขึ้นกว่าในอดีต 

 
ในขณะเดียวกัน ประเทศอื่น  ในภูมิภาคเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย และอินเดียต่างด าเนินแนวนโยบายเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์
แห่งภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิงคโปร์ซึ่งเป็นคู่แข่งส าคัญของไทยได้มีการด าเนิน
นโยบายเชิงรุกเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของธุรกิจการแพทย์ ไม่ว่าเป็นด้านพยาบาล 
บุคลากร และอุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก 

 
แม้ไทยจะมีความโดดเด่นในการให้บริการทางการแพทย์ แต่ในปัจจุบันไทยยังคงผลิต

และส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีมูลค่าเพิ่มต่ าเป็นส่วนใหญ่ เช่น ผ้าพันแผล ถุงมือผ่าตัด 
และกระบอกฉีดยา แต่กลับไม่มีผลิตภัณฑ์การแพทย์ชนิดใหม่เป็นของตัวเอง17 และต้องน าเข้า
เครื่องมือแพทย์ที่ใช้นวัตกรรมขั้นสูงและมีมูลค่าสูง เช่น เครื่องเอ็กซเรย์ อุปกรณ์คลื่นไฟฟ้าบ าบัด 
และเครื่องมือศัลยกรรมกระดูก รวมถึงการบริการของไทยส่วนใหญ่ยังมีลักษณะเป็นการตรวจ
รักษาทั่วไป และสร้างมูลค่าเพิ่มได้น้อย ในขณะท่ีสิงคโปร์ซึ่งจัดเป็นศูนย์กลางการผลิตอุปกรณ์ของ
ภูมิภาค และสามารถให้การรักษาโรคเฉพาะทางที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูง เช่น การผ่าตัดสมอง  
การผ่าตัดหัวใจ การรักษาโรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้องพึ่งพาทั้งเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ 
และบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

 

                                                           
16 ยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพนานาชาติ พ.ศ. 2557-25 1 กระทรวงสาธารณสุข 
17 สุรินทร์ บ ารุงผล (2555) รายงานคาดการณ์ประมาณก าลังคนและยุทธศาสตร์การพั นาก าลังคนด้านการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือ
ทางการแพทย์ 
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คณะผู้วิจัยเห็นว่า อุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง
และมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประเทศไทยมีศักยภาพในการพั นาตนเอง
ให้เป็นฐานการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส าคัญในอนาคต ซึ่งจะช่วยสร้างข้อได้เปรียบในการ
แข่งขันด้านธุรกิจทางการแพทย์ และน าไปสู่การบรรลุความมุ่งประสงค์ของนโยบายศูนย์กลาง
การแพทย์ตามที่วางแผนไว้ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้คัดเลือกอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ขึ้นมา
เป็นอีกหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะท าการศึกษา  

 
 

3.3 อุตสาหกรรมเป้าหมายส าหรับการ ึก า 
 
จากการพิจารณาอันดับคะแนนดัชนีในทั้ง   ด้าน ดังผลคะแนนในตารางที่ 3-9 ประกอบ

กับการคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตข้างต้น 
คณะผู้วิจัยสามารถระบุกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะท าการศึกษาในโครงการนี้ ได้แก่ 

 
1) อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  
2) อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
3) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
4) อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
5) อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย ์
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ตารางที่ 3-9 สรุป ลคะแนนการพิ าร า องแต่ละอุตสาหกรรมรายประเด น 

No. อุตสาหกรรม 
สัดส่วนม ลค่าการ
ส่งออก อง ทย
เทียบกับ อง ลก 

ม ลค่าการ
ส่งออก อง ทย 

ม ลค่าการ
  าหน่ายใน
ประเท  

 ลต่าง อง
ระดับอัตราภา ี 
FTA กับ MFN 

การใช สิทธิ
ประ ยชน์ FTA (ทั ง
ส่งออกและน าเ  า) 

  านวน
   ประกอบการ 

  านวนการ
  างแรงงาน 

ตาราง I-O 
คะแนนทั งหมด

เฉล่ียถ่วง
น  าหนัก 

  (น  าหนักการให คะแนน)  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0. 5 0. 5 1.50  
1 อาหารแปรรูป* 12 11 12 13 12 12 13 11 11.91 

2 ยานยนต์และชิน้ส่วน* 10 12 13 12 13 4 8 9 10.31 

3 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์* 

9 13 10 5 10 3 11 12 9.44 

4 
ปิโตรเคมี พลาสติก และ
ผลิตภัณฑพ์ลาสติก* 

8 9 6 4 11 6 9 13 8.59 

5 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม* 6 7 5 10 6 13 12 6 7.72 

6 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 3 5 9 3 9 11 10 10 7.47 

7 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 13 10 4 6 7 2 5 4 6.41 

8 เคมีภัณฑ์ 1 8 11 1 8 5 6 7 5.97 

9 ซีเมนต ์ 4 1 7 8 1 9 4 8 5.34 

10 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 5 4 2 9 5 10 7 3 5.28 

11 อัญมณีและเครื่องประดับ 11 6 1 7 3 8 1 2 4.72 

12 
กระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษ 

7 3 8 2 4 1 3 5 4.31 

13 รองเท้าและเครื่องหนัง 2 2 3 11 2 7 2 1 3.53 
ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย  จ ากัด 
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บทที่ 4 
การค้าบริการภายใตบ้ริบทความตกลงการค้าเสรี  

 
 
เนื้อหาในบทนี้ จะกล่าวถึงสถานะของการเจรจาการค้าบริการภายใต้บริบทความตกลง

การค้าเสรีของประเทศไทยในปัจจุบัน เพื่อศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ความตกลงการค้าเสรี และ
ระบุสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มีการเจรจาการค้าบริการภายใต้บริบทความตกลง
การค้าเสรตี่อไป 

 
 

4.1 ภาพรวมการเจรจาความตกลงการค้าเสรีของประเทศไทยในปัจจุบัน 
 
ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้จัดท าความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไปแล้วทั้งสิ้น 12 ฉบับ 

ครอบคลุม 17 ประเทศ โดยกรอบความตกลงการค้าเสรีที่ประเทศไทยเกี่ยวข้อง เป็นดังน้ี 
 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย (Thailand-India Free Trade Agreement: TIFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-เปร ู(Thailand-Peru Free Trade Agreement: TPFTA) 
 ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์  

(Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  

(Thailand-Australia Free Trade Area: TAFTA) 
 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 

(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Free Trade Area: AIFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์  

(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade Area: AKFTA) 
 ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นอาเซียน-ญี่ปุ่น 

(ASEAN-Japan Closer Economic Partnership: AJCEP) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Area: ACFTA) 
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 ความตกลงการค้าเสรีภายใต้อาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 
 

โดยแต่ละความตกลงการค้าเสรีที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงปี 2536 
จนถึงปัจจุบัน โดยความตกลงการค้าเสรีอาเซียน เป็นกรอบความตกลงแรกที่ผูกพันกับประเทศไทย
ซึ่งเริ่มบังคับใช้ครั้งแรกในปี 2536 และความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี เป็นความตกลงการค้าเสรี
ฉบับล่าสุดที่มีการลงนามและมีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยในปี 2558 ดังแสดงในภาพที่ 4-1 

 
ภาพที่ 4-1 ความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย 

 
 
ในประเด็นการบริการ เป็นอีกประเด็นส าคัญที่อยู่ในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ซึ่งการระบุ

เงื่อนไขการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นกรอบของ WTO กรอบของอาเซียน หรือกรอบอื่นๆ (ไม่รวมถึงการ
บริการภาครัฐ) จะแบ่งตามรูปแบบการให้บริการ (Mode of Supply) ซึ่งมี 4 รูปแบบ ได้แก่ 

 
Mode 1: Cross-Border เป็นรูปแบบการให้บริการข้ามประเทศโดยไม่มีการจัดตั้งกิจการ 
ผู้ให้และรับบริการอยู่ในประเทศตนเอง เป็นการให้บริการผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรศัพท์ 
หรืออินเทอร์เน็ต เป็นต้น  
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Mode 2: Consumption Abroad เป็นรูปแบบการให้บริการที่ผู้รับบริการเดินทางไปใช้
บริการในประเทศของผู้ให้บริการ 
 
Mode 3: Commercial Presence เป็นรูปแบบการให้บริการที่ผู้ให้บริการไปตั้งกิจการ
ในประเทศของผู้รับบริการเพื่อให้บริการ  
  
Mode 4: Movement of Natural Persons เป็นรูปแบบการให้บริการที่ผู้ให้บริการที่เป็น
บุคคลเดินทางไปยังประเทศของผู้รับบริการเพื่อให้บริการ  
 
โดยในการศึกษานี้ การวิเคราะห์กรอบความตกลงการค้าเสรีในด้านการบริการของแต่ละ

ประเทศในข้างต้น คณะผู้วิจัยจะวิเคราะห์ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ 
ทั้งสิ้น 2 หัวข้อ ดังนี้ 

 
1) การค้าบริการ (Trade in Services) หรือ Mode 1-3  
2) การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons: MNP)1 หรือ Mode 4 

 
โดยกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุบทว่าด้วยการค้าบริการ (Trade in 

Services Chapter) และบทที่ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons 
Chapter) ไว้ในความตกลงมีอยู่เพียงไม่กี่ฉบับ ซึ่งความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุข้อบทดังกล่าว 
ได้แก่ 

 
 ความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุบทว่าด้วยการค้าบริการ:  ความตกลงการค้าเสรีไทย-

ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-ชิลี ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน อาเซียน-จีน อาเซียน-
เกาหลีใต้ อาเซียน-อินเดีย และอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  

 ความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา:  ความตกลง
การค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา
ของอาเซียน และอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ความตกลง

                                                           
1 ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons: MNP) จัดท าขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวก 
การเคลื่อนย้ายบุคลากรชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านการค้าสินค้า  การค้าบริการ และการลงทุนระหว่างประเทศ 
คู่เจรจา ซึ่งการเคลื่อนย้ายบุคลากชั่วคราวนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของรูปแบบการค้าบริการระหว่างประเทศในรูปแบบที่ 4 (Mode of 
Supply: Mode 4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา ซึ่งในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนครั้งที่  21 วันที่ 17 พ.ย. 2555  
ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้มีพิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน ท าให้การเจรจา
การค้าบริการในกรอบอาเซียนในเรื่องของ Mode 4 จึงถูกแยกออกมาเจรจาในกรอบของ ASEAN MNP โดยเฉพาะ 
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อื่นๆ2 อาทิ ความตกลงการค้าอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี และไทย-ชิลี จะมิได้แยกบท
การเคลื่อนย้ายบุคคลากรเป็นการเฉพาะ แต่ก็ได้ผูกพัน Mode 4 ไว้ในตารางข้อผูกพัน
ภายใต้บทการค้าบริการ 

 
โดยในแต่ละข้อบท คณะผู้วิจัยได้ท าการสรุปประเด็นส าคัญ (Main Features) ของแต่ละ

หัวข้อ ส าหรับน ามาเปรียบเทียบดังนี้ 
 

ตารางที่ 4-1 รายละเอียดข้อบทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการบริการในความตกลงการค้าเสรี 
ที่จะน ามาเปรียบเทียบ 

No. 
Main Features 
(ประเด็นส าคัญ) 

Definitions 
(ค านิยาม) 

Explanations (ค าอธิบาย) 

1 Trade in Services การค้าบริการ   
  Most-Favored-Nation (MFN) 

Treatment 
หลักการหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่
ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง 

การปฏิบัติต่อการบริการและผู้ให้บริการของประเทศอืน่ไม่ด้อย 
ไปกว่าที่ปฏิบัติต่อการบริการและผู้ใหบ้ริการที่คล้ายคลึงกันของ
ประเทศอื่นใด ในทันทีและไม่มีเงื่อนไข 

  Market Access การเข้าสู่ตลาด การให้เข้าถึงตลาดสาขาบริการที่ได้ผูกพันไว ้เว้นแต่ประเทศคู่ค้า
จะก าหนดข้อจ ากัด/เงื่อนไขของการเข้าสู่ตลาด เช่น ข้อจ ากัด
จ านวนผู้ให้บริการ ข้อจ ากัดมูลค่ารวมทั้งหมดของธุรกรรมทาง
การค้าบริการ เป็นต้น 

  National Treatment (NT) หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาต ิ การปฏิบัติต่อการบริการและผู้ให้บริการประเทศคู่ค้าที่ไม่ด้อย 
ไปกว่าที่ได้ปฏิบัติแก่คนชาติของตน 

  Mutual Recognition ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับรู้
ร่วมกัน 

การก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ส าหรบัผู้ให้บริการวิชาชพี 
(Professionals) ร่วมกัน เพือ่พัฒนากระบวนการพิจารณาให้
ใบอนุญาตชั่วคราวส าหรับผู้ให้บริการวิชาชพี 

 Review of commitments  การทบทวนข้อผูกพนัการค้า
บริการ 

การก าหนดให้มีการทบทวนข้อผูกพันการค้าบริการ เพื่อพิจารณา
สาขาการค้าบริการที่มีความพร้อมในการเปิดเสรีเพิ่มเติม 

 2 Movement of Natural 
Persons 

การเคล่ือนย้ายบุคคลธรรมดา   

  General Obligations พันธกรณีทั่วไป การใช้มาตรการและเงื่อนไขที่ก าหนดในการเคลื่อนย้ายบุคคล
ธรรมดา ต้องไม่ท าให้การค้าสินค้า บริการข้ามพรมแดน และการ
ลงทุน เสียหายหรือล่าช้า 

  Grant of Temporary Entry การยินยอมให้บุคคลธรรมดา
เข้าพ านักเป็นการชั่วคราว 

ยินยอมให้บุคคลธรรมดาเข้าและพ านกัในประเทศเป็นการชั่วคราว 
โดยประเภทบุคคลและระยะเวลาที่สามารถพ านักได้ เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ตามความตกลง 

                                                           
2 ความตกลงอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต้ และไทย-ชิลี ไม่มีบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา แต่ภายใต้ตารางข้อผูกพัน
เฉพาะในบทว่าด้วยการค้าบริการ มีการให้ข้อผูกพันใน Mode 4 ไว ้ส าหรับกรอบการเจรจาการค้าบริการของไทย-นิวซีแลนด ์จะ
ไม่พบข้อบทในประเด็นต่างๆ ตามตาราง แต่มจีดหมายตอบรับ (Exchange Letter) ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ ยินยอมให้
ประเภทบุคคล ธรรมดาบางประเภทเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว 
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No. 
Main Features 
(ประเด็นส าคัญ) 

Definitions 
(ค านิยาม) 

Explanations (ค าอธิบาย) 

  Committee on Temporary 
Entry 

การจัดตั้งคณะกรรมการก ากับ
ดูแลว่าด้วยการเคลื่อนย้าย
บุคคลธรรมดา 

การจัดตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคล
ธรรมดา เพื่อร่วมกันวางแผนจัดการประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูลใน
มาตรการที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา พิจารณา
มาตรการและเงื่อนไขที่ก าหนดคุณลักษณะบุคคลธรรมดาที่
เกี่ยวข้องกับข้อบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา 

  Transparency in 
Development and 
Application of Regulations  

การส่งเสริมความโปร่งใส เอกสารค าร้องตอ้งมีความชัดเจนและกระชับ เป็นไปตาม
กฎระเบียบตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศคู่ภาคี หลังจาก 
ผู้ร้องขอยื่นเอกสารแล้วสามารถทราบสถานะแบบค าร้อง เมื่อ
เอกสารได้รับการตรวจสอบแล้วตอ้งระบุจ านวนวนัที่สามารถพ านัก
ชั่วคราว หากเอกสารถูกปฏิเสธเจ้าหน้าที่ต้องชี้แจงเหตุผล 

  Consultations and Dispute 
Settlement 

การก าหนดเกี่ยวกับ
กระบวนการปรึกษาหารือและ
ระงับข้อพิพาท 

เมื่อมีข้อพิพาทในการอ านวยความสะดวก เงื่อนไขขอ้ก าหนด หรอื
การไม่ยินยอมให้บุคคลธรรมดาเข้าประเทศและพ านักชัว่คราว 
สามารถเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารอื หากไม่สามารถหาข้อยุติ
ได้ ข้อพพิาทนั้นสามารถน าเข้าสู่อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อ
พิพาทตอ่ไป 

 Business Visitors ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ บุคคลธรรมดาที่จะเข้ามาพ านักในประเทศด้วยวตัถุประสงค์ด้าน
ประชุมหรอืติดต่อทางธุรกิจเข้าร่วมสญัญาซื้อหรือขายบริการ 
เยี่ยมเยือนธุรกิจที่จัดตั้ง และจัดตั้งธุรกิจในประเทศ หรือกิจกรรม
อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

 Intra Corporate Transferee ผู้โอนย้ายภายในบริษัท ผู้โอนย้ายระหว่างบริษัทในเครือในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 Contractual Service Supplier ผู้ให้บริการตามสัญญาจ้าง บุคคลธรรมดาที่เป็นลูกจ้างของวิสาหกิจต่างชาติที่ไม่มีการจัดตั้ง
ธุรกิจในประเทศ 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
เนื่องจากแต่ละประเทศมีการจัดท าความตกลงหลายฉบับกับหลายประเทศ ซึ่งความตกลง

แต่ละฉบับมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน และเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (Quality Data) มิใช่ข้อมูลที่เป็นตัวเลข
เชิงปริมาณ (Quantity Data) ท าให้ยากต่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ดังนั้น ในการวิเคราะห์
ระดับการเปิดเสรีทางการค้าบริการ คณะผู้วิจัยจะท าการประเมินระดับการเปิดเสรีในแต่ละหัวข้อของ
แต่ละประเทศ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาความตกลงทางการค้า
ที่แต่ละประเทศได้เคยจัดท าไว้ และน าเสนอผลการเปรียบเทียบในรูปแบบของตารางเพื่อให้สามารถ
เข้าใจได้ง่าย โดยคณะผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามของสัญลักษณ์ในตารางดังนี้ 

 

 ✓ หมายถึง มีการก าหนดข้อผูกพันในประเด็น (Main Features) ดังกล่าว เช่น ในบท
ว่าด้วยการค้าบริการ ประเด็นเรื่องการเข้าสู่ตลาด หากความตกลงดังกล่าว อนุญาตให้
เปิดเสรีการเข้าสู่ตลาด ก็จะใส่เครื่องหมาย ✓  
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 ✗ หมายถึง ไม่มีการกล่าวถึงประเด็น (Main Features) ดังกล่าว ก็จะใส่เครื่องหมาย 
✗ 
 

4.1.1 การค้าบริการ (Trade in Services) 
 
ตารางที่ 4-2 แสดงการเปรียบเทียบความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนและไทยใน

ประเด็นที่เกี่ยวกับการค้าบริการ โดยมีเพียงความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย 
และไทย-ชิลี ที่บรรจุบทว่าด้วยการค้าบริการ (Trade in Services Chapter) ไว้ในความตกลงอย่าง
ครอบคลุม ประเทศคู่ภาคีมีพันธกรณีเกี่ยวกับการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (NT) และการปฏิบัติเยี่ยงชาติ
ที่รับการอนุเคราะห์ยิ่ง (MFN) อนุญาตให้การบริการของประเทศคู่ภาคีเข้าถึงตลาด (Market 
Access) มีการก ากับดูแลความเหมาะสมในการใช้กฎระเบียบภายในประเทศ  (Domestic 
Regulation3) ทั้งกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการที่มีผลกระทบต่อการค้าบริการและผู้ให้บริการ 
และสามารถจัดตั้งระบบศาล อนุญาโตตุลาการ หรือศาลพิเศษในทางปกครองขึ้น เม่ือได้รับค าร้อง
ขอจากผู้ให้บริการที่ได้รับผลกระทบ และจัดท าข้อก าหนดการรับรู้ร่วมกัน (MRA4) โดยต้อง
ค านึงถึงการศึกษา ประสบการณ์ หรือคุณสมบัติทีเ่กี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ในการจัดท า MRA พร้อมทั้ง
ส่งเสริมความโปร่งใส (Transparency) ด้วยการเปิดเผยมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ตามความตกลง 

 
การเปิดเสรีบริการของไทย เป็นแบบ Positive List ตามตารางข้อผูกพันเฉพาะ (Specific 

Commitment) ที่เลือกเปิดเสรีบางสาขาเท่านั้น ในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ทั้งสอง
ประเทศต่างเปิดเสรีครอบคลุมเกือบทุกสาขาการค้าบริการ ยกเว้นสาขาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ
สุขภาพและด้านสังคม (Health related and Social Services) และบริการด้านการจัดจ าหน่าย 
(Distribution Services)  

 
ส่วนความตกลงไทย-ออสเตรเลีย อิงตามที่แต่ละประเทศคู่ภาคีให้ความผูกพันกับ GATS 

ไทยเปิดเสรีครอบคลุมทุกสาขา ยกเว้นสาขาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและด้านสังคม (Health 
related and Social Services) บริการด้านสันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational, 
Cultural and Sporting Services) ขณะที่ออสเตรเลียเปิดเสรีบริการให้ไทยครอบคลุมทุกสาขา
บริการ 

 

                                                           
3 ก าหนดให้ประเทศสมาชิกเจรจาจัดท าวินัยเพื่อก ากับดูแลการใช้กฎระเบียบภายในประเทศ 
4 Mutual Recognition Agreement: MRA 
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ส าหรับความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี จะเป็นแบบ Positive List ตามตารางข้อผูกพัน
เฉพาะ (Specific Commitment) ที่เลือกเปิดเสรีบางสาขาเท่านั้น ทั้งสองประเทศต่างเปิดเสรี
ครอบคลุมเกือบทุกสาขาการค้าบริการ ยกเว้นบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(Government Procurement) 

  
ในบริบทของอาเซียน มีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต้ อาเซียน-

อินเดีย และอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ที่บรรจุบทว่าด้วยการค้าบริการ (Trade in 
Services Chapter) ไว้ครอบคลุม เกือบทุกประเด็น โดยมีพันธกรณีให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ 
(NT) อนุญาตให้การบริการของประเทศคู่ภาคีเข้าถึงตลาด (Market Access) มีการก ากับดูแล
ความเหมาะสมในการใช้กฎระเบียบภายในประเทศ (Domestic Regulation) ด้วยการจัดตั้งศาล
และวิธีพิจารณาความเพื่อพิจารณาค าสั่งฝ่ายปกครอง พร้อมทั้งจัดท าข้อก าหนดการรับรู้ร่วมกัน 
(MRA) ประเทศคู่ภาคีที่ต้องร่วมเจรจาหลักเกณฑ์ในการให้ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองมาตรฐาน
ส าหรับผู้ให้บริการวิชาชีพร่วมกัน ซึ่งต้องค านึงถึงการศึกษา ประสบการณ์ หรือคุณสมบัติ
เกี่ยวข้อง เป็นเกณฑ์ในการจัดท ามาตรฐาน แต่ไม่พบเกณฑ์ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับรู้ร่วมกันที่
ระบุเฉพาะสาขาบริการวิชาชีพ นอกจากนั้น ต้องไม่ใช้มาตรการจ ากัดการช าระและโอนเงินระหว่าง
ประเทศ (Payment and Transfers) ของนักลงทุน และก าหนดให้มีการทบทวนข้อผูกพันการค้า
บริการ (Review of Commitments) หลังความตกลงมีผลบังคับใช้ 

 
การเปิดเสรีบริการของความตกลงการค้าเสรีดังกล่าว เป็นแบบ Positive List ตามตาราง

ข้อผูกพันเฉพาะ (Specific Commitment) ระบุสาขาที่เปิดเสรีให้ประเทศคู่ภาคีเข้าสู่ตลาดในสาขา
บริการพร้อมทั้งให้ NT แตกต่างกันไปตามแต่ละความตกลง เช่น ในความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-จีน และอาเซียน-เกาหลีใต้ มีการเปิดเสรีในสาขาบริการด้านการก่อสร้างและวิศวกรรม 
(Construction and related Engineering Services) และบริการด้านการเงิน (Financial Services) 
ส่วนความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เปิดเสรีในสาขาบริการด้าน
การศึกษา (Education Services) บริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Services) และบริการ
ด้านการเงิน (Financial Services) เป็นต้น 

 
ทั้งนี้ ในกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน อาเซียนบางประเทศ จะเข้มงวดในการ

พิจารณาให้การผูกพันสาขาบริการ โดยก าหนดเงื่อนไขในการจัดตั้งธุรกิจในประเทศในหลายสาขา
บริการ อาทิ อินโดนีเซีย จะก าหนดให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาจัดตั้งธุรกิจในประเทศด้วยการ
ร่วมลงทุน (Joint-Venture) เป็นหลัก เป็นต้น 
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ส าหรับบริการด้านอื่นๆ (Other Services not included elsewhere) ที่ไม่ได้จ าแนกใน 
CPC5 ที่เปิดเสรี ในความตกลงอาเซียน-จีน และอาเซียน-เกาหลีใต้ สิงคโปร์อนุญาตให้อาเซียน จีน 
และเกาหลีใต้ สามารถเข้าถึงตลาดและให้ NT บริการซักอบรีด (Washing, Cleaning and Dyeing 
Services) บริการตัดแต่งผม (Hairdressing and other Beauty Services) และบริการจัดงานศพ 
(Funeral, Cremation and Undertaking Services) เฉพาะรูปแบบการค้าบริการของการรับการบริการ 
(Mode 2) ผู้ให้บริการต่างชาติที่เข้ามาจัดตั้งธุรกิจบริการ (Mode 3) เท่าน้ัน  

 
ส่วน อินโดนีเซีย ยอมให้อาเซียน จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ สามารถ

เข้าถึงตลาดและให้ NT ในบริการพลังงาน (Energy Services) และมาเลเซียยอมให้อาเซียน และ
เกาหลีใต้ สามารถเข้าถึงตลาดและให้ NT ในบริการที่มีทักษะ (Skills Training Services) ทางด้าน 
1) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automated Manufacturing Technology) 2) เทคโนโลยีวัสดุ
ขั้นสูง (Advanced Materials Technology) 3) จุลชีววิทยา (Biotechnology) 4) อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics) 5) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และ 6) เทคโนโลยีการบิน 
(Aviation Technology) เฉพาะรูปแบบการค้าบริการของการบริการข้ามพรมแดน (Mode 1) และ
การรับการบริการ (Mode 2) 

 
 

                                                           
5 Central Product Classification (CPC) คือ การจ าแนกประเภทบริการ โดยอิงจากการจ าแนกประเภทของ UN  
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ตารางที่ 4-2 เปรียบเทียบความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนและไทยกับคู่เจรจา ในประเด็นที่เกี่ยวกับการค้าบริการ (Trade in Services) 

Main Features Definitions AFAS 9th  
ASEAN - 

China 
ASEAN - 

Korea 
ASEAN - 

Japan 

ASEAN - 
Australia and 
New Zealand 

ASEAN - 
India 

Thailand - 
India 

Thailand - 
Peru 

Thailand - 
Japan 

Thailand - 
Australia 

Thailand - 
New Zealand 

Thailand - 
Chile 

Negotiation 
Approach 

รูปแบบการ
เจรจา 

Positive 
List 

Positive 
List 

Positive 
List 

อยู่ระหว่าง
การเจรจา* 

Positive List Positive List 
อยู่ระหว่าง
การเจรจา* 

อยู่ระหว่าง
การเจรจา* 

Positive List 
Positive 
List 

อยู่ระหว่างการ
เจรจา* 

Positive 
List 

Most-Favored-
Nation (MFN) 
Treatment 

หลักการหลัก
ปฏิบัติเยี่ยงชาติ
ที่ได้รับการ
อนุเคราะห์ยิ่ง 

✗** ✗ ✗ - 
✓ 

(Consultation 
MFN) 

✗ - - 
✓ 

(Consultation 
MFN) 

✗ - ✗ 

Market Access การเข้าสู่ตลาด ✓ ✓ ✓ - 
✓ ✓ - - 

✓ ✓ - 
✓ 

National 
Treatment (NT) 

หลักปฏิบัติเยี่ยง
คนชาต ิ ✓ ✓ ✓ 

- 
✓ ✓ - - 

✓ ✓ - 
✓ 

Mutual 
Recognition 

ข้อก าหนด
เกี่ยวกับการรับรู้
ร่วมกัน 

✓ ✓ ✓ 
- 

✓ ✓ - - 
✓ ✓ - 

✓ 

Review of 
Commitments 

การทบทวนข้อ
ผูกพันการค้า
บริการ 

✓ 
✓ 

ทบทวน
ภายใน 1 ปี 

✓ 
ทบทวน

ภายใน 1 ปี 

- 

✓ ทบทวน
ภายใน 3 ปี 

✓ 
ทบทวน

ภายใน 1 ปี 
และทุก 2 ปี 
หลังจากนั้น 

- - ✓ ทบทวน
ภายใน 5 ปี 

✓ 
ทบทวน

ภายใน 3 ปี 

- 
✓ 

ทบทวน
ภายใน 3 ปี 

หมายเหตุ: * ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย ความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู และความตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ ยังคงอยู่ระหว่างการเจรจา แต่เป็นที่คาดการณ์ได้ว่าส่วนใหญ่จะ
เป็นการเปิดเสรีในรูปแบบ Positive List 
** อ้างอิงตามความตกลง GATS 

✓ หมายถึง มีการก าหนดข้อผูกพันในประเด็น (Main Features) ดังกล่าว เช่น ในบทว่าการค้าบริการ ประเด็นเรื่องการเข้าสู่ตลาด หากความตกลงดังกล่าว อนุญาตให้เปิดเสรีการเข้าสู่ตลาด ก็จะใส่เครื่องหมาย ✓  

✗ หมายถึง ไม่มีการกล่าวถึงประเด็น (Main Features) ดังกล่าว ก็จะใส่เครื่องหมาย ✗ 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมขอ้มูลเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
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นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาความครอบคลุมการเปิดตลาดการค้าบริการภายใต้ความตกลง
ฉบับต่างๆ ที่ไทยเป็นภาคี พบว่า การเจรจาการค้าบริการภายใต้กรอบอาเซียน ครอบคลุมสาขาย่อย
ตามรายการ Central Product Classification (CPC) มากที่สุด  

 
โดยสถานะล่าสุดของข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการของแต่ละประเทศสมาชิก

อาเซียนในกรอบอาเซียน ได้ถูกด าเนินการภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน 
(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ซึ่งสมาชิกอาเซียนจะทยอยเปิดตลาด
ให้แก่กันเป็นรอบๆ และเปิดตลาดในระดับที่สูงขึ้นกว่าในเวทีของ WTO โดย AFAS เริ่มด าเนินการ
ตั้งแต่ป ี2539 และวัตถุประสงค์ของ AFAS ได้แก่ 

 
1) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันด้านการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิก

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มความหลากหลาย 
ในการผลิต การให้บริการ และกระจายความครอบคลุมของการให้บริการ 
ทั้งในและนอกอาเซียน 

2) ลดอุปสรรคด้านการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
3) ส่งเสริมการเปิดตลาดเสรีการค้าบริการทั้งความลึกและความครอบคลุมให้มากกว่า

ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ (The General Agreement on Trade in Services: 
GATS) ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) 

 
ทั้งน้ี หลักการส าคัญของ AFAS ได้แก่ 
 
 สมาชิกทุกประเทศจะทยอยผูกพันการเปิดตลาดให้มากขึ้นทั้งสาขาที่จะผูกพัน 

(Coverage) และการลดข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ให้บริการในกลุ่มสมาชิก (Level of 
Liberalization) 

 แต่ละประเทศยังมีสิทธิในการออกกฎระเบียบภายในประเทศของตนเพื่อก ากับดูแล
ธุรกิจบริการให้มีคุณภาพได ้

 สมาชิกอาเซียนต้องเปิดตลาดธุรกิจบริการให้แก่กันมากกว่าที่แต่ละประเทศได้มี
ข้อตกลงไว้กับองค์การการค้าโลก (WTO) 

 
ทั้งนี้ ในการอ่านตารางข้อผูกพัน สิ่งที่ควรทราบ ได้แก่ รูปแบบการค้าบริการระหว่าง

ประเทศ ข้อจ ากัดหรืออุปสรรคทางการค้าบริการ และโครงสร้างของตารางข้อผูกพัน 
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(1)  รูปแบบการค้าบริการระหว่างประเทศมี 4 รูปแบบ (Modes of Supply) ได้แก่  
 

 การให้บริการแบบข้ามพรมแดน (Cross-border supply)  
 การเดินทางไปบริโภคในต่างประเทศ (Consumption abroad)  
 การจัดตั้งธุรกิจ (Commercial presence) และ  
 การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Movement of natural persons: MNP) 

 
(2)  ข้อจ ากัดหรืออุปสรรคทางการค้าบริการมี 2 ประเภท ได้แก่  
 

 ข้อจ ากัดในการเข้าสู่ตลาด (Limitations on Market Access) คือ กฎหมาย 
กฎระเบียบหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าตลาดหรือเข้าถึงผู้ซื้อบริการ 
เช่น การจ ากัดจ านวนผู้ให้บริการ การก าหนดจ านวนบุคลากรที่ให้บริการ 
การก าหนดสัดส่วนการถือหุ้นในนิติบุคคล 

 ข้อจ ากัดในการประติบัติ  (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ (Limitations on National 
Treatment: NT) หมายถึง การให้การปฏิบัติต่อผู้ให้บริการต่างชาติแตกต่างจาก 
ผู้ให้บริการของชาติตน เช่น มาตรการด้านภาษีอากร เงื่อนไขการมีถิ่นที่อยู่ เงื่อนไข
การถ่ายโอนเทคโนโลย ี

 
(3)  โครงสร้างของตารางข้อผูกพันประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 
 

 ข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitments) คือ ข้อผูกพันที่ใช้ครอบคลุมกับ 
ทุกสาขาบริการท่ีปรากฏอยู่ในตาราง  

 ข้อผูกพันเฉพาะสาขา (Specific Commitments) คือ ข้อผูกพันของแต่ละ
สาขาบริการซึ่งระบุเงื่อนไขในการเข้ามาให้บริการในแต่ละรูปแบบการให้บริการ
ส าหรับสาขาบริการนั้นๆ 

 
ในการอ่านตารางข้อผูกพันจะต้องอ่านทั้งข้อผูกพันทั่วไปและข้อผูกพันเฉพาะสาขา  

หากมีความไม่สอดคล้องกันเกิดขึ้น ให้ยึดถือข้อผูกพันเฉพาะสาขาเป็นหลัก 
 
ภายหลังจากความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียนฉบับที่ 8 (AFAS 8th) ประเด็น

เรื่องของเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (MNP) ได้ถูกจัดท าบท MNP แยกออกมาจากบทการค้าบริการ 
เพื่อความสะดวก คล่องตัว และง่ายต่อการก าหนดกฏเกณฑ์ต่างๆ มากขึ้น โดยรายละเอียดใน
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ประเด็นเรื่อง MNP จะกล่าวถึงในส่วนถัดไป โดยปัจจุบัน ข้อผูกพันล่าสุดของสมาชิกอาเซียนคือ
ข้อผูกพันชุดที่ 9  

 
4.1.2 การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons) 

 
ในประเด็นเรื่องการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาภายใต้การศึกษานี้ คณะผู้วิจัยจะท าการศึกษา 

ความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุข้อบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา หรือข้อบทท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา แต่มิได้บรรจุเป็นข้อบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาโดยตรง 
โดยพิจารณาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเป็นหลัก โดยความตกลงการค้าเสรีที่จะถูก
น ามาศึกษาในส่วนน้ี ได้แก่  

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) 
 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 

(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  

(Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA) 
 ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์  

(Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA) 
 ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: 

AFAS) และความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน 
(ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons: ASEAN MNP)  

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน 
(ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี 
(ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA) 
 

ตารางที่ 4-3 แสดงการเปรียบเทียบความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนและไทย ในประเด็น
ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา โดยมีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและ
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นิวซีแลนด์ ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี6 ที่บรรจุ 
บทว่าด้วย การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons Chapter) ไว้ในความตกลง 
โดยยินยอมให้บุคคลธรรมดาสามารถเข้าและพ านักชั่วคราวในประเทศ (Grant of Temporary) 
ร่วมกันส่งเสริมความโปร่งใสในการให้อนุญาต (Transparency in Development and Application 
of Regulations) และเม่ือเกิดปัญหา สามารถเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือและระงับข้อพิพาทได้ 
(Consultations and Dispute Settlement) นอกจากนี้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ยังได้มี
คณะกรรมการก ากับดูแลว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Committee on Temporary Entry)  

 
ประเภทบุคคลธรรมดาและระยะเวลาที่ประเทศสมาชิกอาเซียนให้สิทธิแก่คนชาติประเทศ

คู่ภาคีสามารถพ านักได้ ตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยมากจะ
ยินยอมให้ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor) และผู้โอนย้ายภายในกิจการ (Intra Corporate 
Transferee) เข้าพ านัก 90 วันส าหรับผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ และ 1 ปีส าหรับผู้โอนย้ายภายใน
กิจการ ยกเว้นประเทศเมียนมา ที่ยินยอมให้เฉพาะผู้ให้บริการ (Service Supplier) เข้าพ านักเป็น
การชั่วคราวไม่เกิน 70 วัน ซึ่งแสดงถึงระดับการเปิดเสรีทางการค้าบริการในรูปแบบการเคลื่อนย้าย
บุคคลธรรมดาทีน่้อยกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น  

 
ในทางตรงกันข้าม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม มีระดับการเปิดเสรีค่อนข้างมาก 

ยินยอมให้ประเภทบุคคลธรรมดาทีห่ลากหลายเข้าพ านัก ไม่ว่าจะเป็น ผู้ให้บริการติดตั้ง (Installer)  
ผู้ให้บริการบ ารุงรักษา (Maintainers) ผู้ให้บริการ (service supplier) ผู้ขยายสาขาย่อยของกิจการ 
(Persons responsible for setting up a commercial presence) นักลงทุน (Investor) และแรงงาน
ที่มีทักษะทางเทคโนโลยี (Natural Persons Who Engage in Business Activities, Which Require 
Technology or Knowledge at an Advanced Level) ทัง้นี้ มาเลเซีย ก าหนดระยะเวลาพ านักของ
ผู้โอนย้าย ภายในกิจการยาวนานถึง 10 ปี ซึ่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศคู่ภาคีอื่น 

 
นอกจากนี้ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน และอาเซียน-เกาหลี ประเภทบุคคล

ธรรมดาที่คนชาติประเทศคู่ภาคีสามารถพ านักได้ คือ ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor) 
และผู้โอนย้ายภายในกิจการ (Intra Corporate Transferee) โดยยินยอมให้เข้าพ านักเป็นการ
ชั่วคราว โดยเงื่อนไขการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ตามพันธกรณีของไทยในความตกลงการค้า
เสรีของอาเซียน-จีน และอาเซียนเกาหลี คือ 90 วันส าหรับผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ และ 1 ปีส าหรับ
ผู้โอนย้ายภายในกิจการ ทั้งนี้ ในความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี เม่ือพิจารณาเฉพาะตาม

                                                           
6 ความตกลงอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต้ และไทย-ชิลี ไม่มีบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา แต่ภายใต้ตารางข้อผูกพัน
เฉพาะในบทว่าด้วยการค้าบริการ มีการให้ข้อผูกพันใน Mode 4 ไว ้
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พันธกรณีของไทย ได้ยินยอมให้ผู้ให้บริการตามสัญญาจ้าง (Contractual Service Supplier)  
เข้าพ านักเป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 ปี 

  
ส าหรับความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและประเทศคู่ภาคีที่มีการเจรจาการเคลื่อนย้าย

บุคคลธรรมดาด้วยนั้น มีความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น และไทย-ออสเตรเลีย ที่มีบทว่าด้วย  
การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons Chapter) ทั้งสองความตกลง  
ให้การยินยอมให้บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติประเทศคู่ภาคีเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว (Grant of 
Temporary) ทั้งนี้ ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น มีรายละเอียดครอบคลุมกว่า โดยให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการก ากับดูแลว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Committee on Temporary Entry) 
และร่วมกันส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการอนุญาตให้พ านักชั่วคราว (Transparency in 
Development and Application of Regulations) 

 
ถึงแม้ว่า ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ไม่มีบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา 

แต่ภายใต้ตารางข้อผูกพันเฉพาะในบทว่าด้วยการค้าบริการ มีการให้ข้อผูกพันใน Mode 4 ไว้ 
ดังนั้น เมื่อพิจารณาในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา พบว่า มีการยินยอมให้ 
บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติประเทศคู่ภาคีเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว (Grant of Temporary) 
และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Committee on 
Temporary Entry) ทั้งนี้ ประเภทบุคคลธรรมดาและระยะเวลาที่คนชาติประเทศคู่ภาคีสามารถ
พ านักได้ ตามความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี จะยินยอมให้ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor) 
และผู้โอนย้ายภายในกิจการ (Intra Corporate Transferee) เข้าพ านักเป็นการชั่วคราวในไทยได้
เป็นระยะเวลา 90 วันและ 1 ปีตามล าดับ 

 
ขณะท่ีความตกลงไทย-นิวซีแลนด์ แม้ไม่พบข้อบทที่ชัดเจน แต่มีการด าเนินการเจรจาใน

ภาคผนวกของการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา และมีจดหมายตอบรับ (Exchange Letter) ระหว่าง
ไทยกับนิวซีแลนด์ ยินยอมให้ประเภทบุคคลธรรมดาบางประเภทเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ 
การเจรจาข้อบทใช้เวลาพิจารณาเป็นเวลานาน เพราะแต่ละประเทศต้องค านึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
เพื่อไม่ให้ล่าช้าเกินกว่าจ าเป็นและเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย จึงมีการยินยอมในรูปแบบจดหมาย
ตอบรับ โดยไทยยินยอมให้คนชาตินิวซีแลนด์ ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor) พ านักได้
ไม่เกิน 15 วัน ยกเว้นผู้ถือครอง APEC Business Travel Card ที่สามารถพ านักได้ไม่เกิน 90 วัน 
ส าหรับผู้ โอนย้ายภายในกิจการ ( Intra Corporate Transferee) พ านักได้ไม่เกิน 1 ปี ส่วน
นิวซีแลนด์ ยินยอมเฉพาะพ่อครัว (Chef) สามารถพ านักชั่วคราว ได้ไม่เกิน 3 ปี และขยายเพิ่มได้ 
1 ปี ซึ่งพ่อครัวของไทยต้องผ่านการทดสอบและได้ใบรับรองมาตรฐานทักษะการประกอบอาหาร
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จากกระทรวงแรงงาน (Thai National Skills Standard Certificate for Thai Cooking) คุณสมบัติ
ผู้สมัครเพื่อทดสอบทักษะการประกอบอาหาร ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี ซึ่งใบรับรองแบ่งเป็น 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับ 3 ต้องมีประสบการณ์การประกอบอาหาร 3 ปี ระดับ 2 ต้องมีประสบการณ์
ประกอบอาหาร 4 ปี และระดับ 1 ต้องมีประสบการณ์การประกอบอาหาร 5 ปี นอกจากนี้  
นิวซีแลนด์ยังอยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาก าหนดคุณสมบัติผู้ให้บริการนวดแผนไทยที่จะ
ยินยอมให้พ านักเป็นการชั่วคราวอีกด้วย 
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ตารางที่ 4-3 เปรียบเทียบความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนและไทย ในประเด็นที่เก่ียวกับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons) 

Main Features Definitions 
ASEAN – 

China* 
ASEAN – 
Korea* 

ASEAN - 
Japan 

ASEAN and 
Australia - 

New Zealand 

ASEAN -
India 

Thailand 
- India 

Thailand - 
Peru 

Thailand - 
Japan 

Thailand - 
Australia 

Thailand - 
New Zealand 

** 

ASEAN 
MNP 

Thailand – 
Chile * 

General Obligations พันธกรณีทั่วไป ✗ ✗ - ✗ ✗ - - ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Grant of Temporary Entry 
การยินยอมให้บุคคล
ธรรมดาเข้าพ านักเป็น
การชั่วคราว 

✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Committee on Temporary 
Entry 

คณะกรรมการก ากับดูแล
ว่าด้วยการเคลื่อนย้าย
บุคคลธรรมดา 

✗ ✓ - ✗ ✗ - - ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ 

Transparency in 
Development and 
Application of Regulations  

การส่งเสริมความโปร่งใส ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Consultations and Dispute 
Settlement 

การก าหนดเกี่ยวกับ
กระบวนการปรึกษาหารือ
และระงับขอ้พพิาท 

✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ 

Business Visitors ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Intra-corporate 
Transferees 

ผู้โอนย้ายภายในบริษัท ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Contractual 
Service Supplier 

ผู้ให้บริการตามสัญญา
จ้าง ✗ ✓ - ✗ ✗ - - ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ 

หมายเหตุ: * ความตกลงอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต ้และไทย-ชิลี ไม่มบีทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา แต่ภายใต้ตารางข้อผูกพนัเฉพาะในบทว่าด้วยการค้าบริการ มีการให้ข้อผูกพันใน Mode 4 ไว ้ 
 ** ส าหรับกรอบการเจรจาการค้าบริการของ Thailand-New Zealand จะไม่พบข้อบทในประเด็นต่างๆ ตามตาราง แต่มจีดหมายตอบรับ (Exchange Letter) ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ ยินยอมให้ประเภทบุคคล 
ธรรมดาบางประเภทเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว 

 *** ในหัวข้อ Business Visitors Intra-corporate Transferees และ Contractual Service Supplier ในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะพันธกรณีของไทยตาม Horizontal Commitment 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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จากตารางที่ 4-3 เห็นได้ว่า มี 8 ความตกลงที่มีการเจรจาเรื่อง MNP หรือความตกลงที่มี
การเจรจาที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ได้แก่ 

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) 
 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 

(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  

(Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA) 
 ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์  

(Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA) 
 ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน 

(ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons: ASEAN MNP)  
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน 

(ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี 

(ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA) 
  
โดยความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต้ และไทย-ชิลี ไม่มีบทว่าด้วย

การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา แต่ภายใต้ตารางข้อผูกพันเฉพาะในบทว่าด้วยการค้าบริการ มีการ
ให้ข้อผูกพันใน Mode 4 ไว้ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงพิจารณาความตกลงการค้าเสรีดังกล่าวด้วย 

 
คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-4 

4-5 และ 4-6 เม่ือพิจารณาแล้วพบว่า ระดับการเปิดเสรีของประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง
ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ในอาเซียน 

 
นอกจากนี้ ภายใต้การด าเนินการไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความตกลงว่าด้วย

การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน (ASEAN Agreement on Movement of Natural 
Persons: ASEAN MNP Agreement) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการค้าบริการ มีบทบาทส าคัญใน
การสนับสนุนการเปิดตลาดการค้าบริการเสรีระหว่างอาเซียนมาก โดยสาระส าคัญของ ASEAN 
MNP Agreement มีดังต่อไปนี้  
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ASEAN MNP Agreement ประกอบด้วยข้อบท และข้อผูกพัน โดยสาระของข้อบทจะ
เกี่ยวกับการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่ประสงค์จะให้บริการ
ในประเทศสมาชิกในสาขาเกี่ยวกับการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุน ส่วนข้อผูกพันจะระบุ
ประเภทของบุคลากรที่ประเทศสมาชิกอนุญาตให้เข้ามาให้บริการได้ตามสาขาที่ระบุในข้อผูกพัน 
รวมถึงระยะเวลาในการให้เข้าเมืองชั่วคราวหรือ  พ านักชั่วคราวและเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับ
การอนุญาตท างาน 

 
โดยข้อผูกพันของไทยจะอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้าย บุคลากร 2 ประเภทเท่าน้ัน คือ 
 
(1) ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor) หมายถึง บุคคลธรรมดาที่จะเข้ามา 

พ านักในไทยด้วยวัตถุประสงค์ด้านการประชุมหรือติดต่อทางธุรกิจ เข้าร่วมสัญญาซื้อหรือขาย
บริการ เยี่ยมเยือนธุรกิจที่จัดตั้ง และจัดตั้งธุรกิจในไทย หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
โดยการพ านักดังกล่าวจะอนุญาตในขั้นต้นไม่เกิน 90 วัน และอาจขยายระยะเวลาได้รวมไม่เกิน 1 ปี 

 
(2) ผู้โอนย้ายภายในบริษัท (Intra-Corporate Transferee) หมายถึง ผู้โอนย้ายระหว่าง

บริษัทในเครือในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้เชี่ยวชาญ โดยบุคคลนั้นต้องได้รับการจ้างโดย
บริษัทดังกล่าวนอกประเทศไทยมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนด าเนินการเข้ามาในไทย และต้อง
ผ่านเงื่อนไขความจ าเป็นด้านการจัดการของกรมการจัดหางาน โดยการพ านักดังกล่าวจะอนุญาตไม่
เกิน 1 ปีและอาจขยายระยะเวลาได้อีก 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี การอนุญาตข้างต้นครอบคลุมการ
เคลื่อนย้ายบุคลากรใน 25 สาขา ดังนี ้

  
 บริการวิศวกรรม  
 บริการคอมพิวเตอร์  
 บริการวิจัยและพัฒนา  
 บริการให้เช่า  
 บริการด้านโฆษณา  
 บริการวิจัยตลาดและส ารวจความเห็น  
 บริการด้านบริหารจัดการ  
 บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร  
 บริการที่เกี่ยวเนื่องกับประมง  
 บริการที่เกี่ยวเนื่องกับป่าไม้  
 บริการที่เกี่ยวเนื่องกับเหมืองแร่  
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 บริการที่ปรึกษา  
 บริการซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์  
 บริการการแปล  
 บริการจัดประชุม  
 บริการด้านโทรคมนาคม  
 บริการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์  
 บริการก่อสร้าง 
 บริการด้านการศึกษา  
 บริการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริการด้านการเงิน  
 บริการด้านสุขภาพ  
 บริการด้านโรงแรม  
 บริการด้านกีฬา และ  
 บริการด้านการขนส่ง 

 
ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้สรุปข้อผูกพันเบื้องต้นในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน ในประเภท

ของบุคคลธรรมดาที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ดังแสดงในตารางที่ 4-6 
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ตารางที่ 4-4 เปรียบเทียบเงื่อนไขการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ตามพันธกรณีของไทยในความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนและอาเซียนกับคู่เจรจา 
ประเภทของบุคคลธรรมดา ASEAN - Australia - New Zealand ASEAN - China ASEAN - Korea ASEAN MNP 

ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business 
Visitor: BV) 

90 วัน 90 วัน 90 วัน 90 วัน 

ผู้โอนย้ายภายในกิจการ (Intra 
Corporate Transferee: ICT) 

1 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ปี 

ผู้ให้บริการตามสัญญาจ้าง (Contractual 
Service Suppliers: CSS) ✗ ✗ 1 ปี ✗ 

ผู้ให้บริการวิชาชีพ (Professionals) ✗ ✗ ✗ ✗ 
ประเภทของบุคคลธรรมดาอื่นๆ ✗ ✗ ✗ ✗ 

หมายเหตุ 
* BV ผู้เข้ามาเพื่อจัดตั้งกิจการ สามารถ

ขยายเวลาได้เป็นไม่เกิน 1 ปี 
ICT ขยายเวลาได้ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี 

* BV ผู้เข้ามาเพื่อจัดตั้งกิจการ สามารถ
ขยายเวลาได้เป็นไม่เกิน 1 ปี  

ICT ขยายเวลาได้ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี 

* BV ผู้เข้ามาเพื่อจัดตั้งกิจการ สามารถ
ขยายเวลาได้เป็นไม่เกิน 1 ปี  

ICT ขยายเวลาได้ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี 

* BV ขยายเวลาได้เป็นไม่เกิน 1 ปี  
ICT ขยายเวลาได้ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด
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ตารางที่ 4-5 เปรียบเทียบเงื่อนไขการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาตามพันธกรณีของไทยในความตกลงการค้าเสรีทวิภาคี 

ประเภทของบุคคลธรรมดา 
Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - New Zealand* Thailand - Chile 

Thailand Japan Thailand Australia Thailand New Zealand Thailand Chile 
ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business 
Visitor: BV) 

90 วัน 90 วัน 90 วัน 3 เดือน 15 วัน ✗ 90 วัน ไม่ได้ระบุระยะเวลา 

ผู้โอนย้ายภายในกิจการ (Intra 
Corporate Transferee: ICT) 

1 ปี 3 ปี 1 ปี 4 ปี 1 ปี ✗ 1 ปี 2 ปี 

ผู้ให้บริการตามสัญญาจ้าง 
(Contractual Service Suppliers: 
CSS) 

90 วัน 3 ปี 1 ปี 
3 ปี (หรือ 4 ปี
ส าหรับพ่อครัว) ✗ พ่อครวั 3 ปี ✗ ✗ 

ผู้ให้บริการวิชาชีพ (Professionals) ✗ 
นักกฎหมายหรือ
นักบัญชี 3 ปี ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

ประเภทของบุคคลธรรมดาอื่นๆ 
นักลงทุน 90 วัน  
ผู้ฝึกสอน 6 เดือน 

นักลงทุน 3 ปี 
ผู้ฝึกสอน 3 ปี ✗ 

ผู้ค้าบริการ  
6 เดือน 

ผู้บริหารหรอื
ผู้จัดการที่ต้องการ
จัดตั้งกิจการ 4 ปี 

✗ ✗ ✗ ✗ 

หมายเหตุ 

BV ขยายเวลาได้เป็น
ไม่เกิน 1 ปี  

ICT ขยายเวลาได้ 3 
ครั้ง ครั้งละ 1 ปี 

ทุกรายการระบุว่า
ขยายเวลาได้ แต่

ไม่ได้ระบุ
รายละเอียด 

BV ขยายเวลาได้เป็นไม่เกิน 1 
ปีICT ขยายเวลาได้ครั้งละ 1 
ปี รวมแล้วไม่เกิน 5 ปี CSS 
ขยายเวลาได้ครั้งละ 1 ปี รวม

แล้วไม่เกิน 3 ปี 

ICT ขยายเวลาได้
เป็นไม่เกิน 10 ปี 
ผู้ค้าบริการขยาย
เวลาได้เป็น 1 ปี 

BV ที่ถือ APEC 
Business Travel 
Card พ านักได้ไม่

เกิน 90 วัน  
ICT ขยายเวลาได้
ครั้งละ 1 ปี รวม
แล้วไม่เกิน 5 ปี 

พ่อครวัขยาย
เวลาได้ 1 ปี  
รวมเป็น 4 ปี 

BV ขยายเวลา
ได้เป็นไม่เกิน 1 
ปี ICT ขยาย
เวลาได้ 3 ครั้ง 
ครั้งละ 1 ปี 

ICT ขยายเวลาได้
อีก 2 ปี 

หมายเหตุ: * ส าหรับกรอบการเจรจาการค้าบริการของ Thailand-New Zealand จะไม่พบข้อบทในประเด็นต่างๆ ตามตาราง แต่มจีดหมายตอบรับ (Exchange Letter) ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ ยินยอมให้ประเภทบุคคล
ธรรมดาบางประเภทเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ตารางที่ 4-6 สรุปข้อผูกพันเบื้องต้นของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้ความตกลง ASEAN MNP 
ประเภทของบุคคล

ธรรมดา 

ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons (ASEAN MNP) 

Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Vietnam 

ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ 
(Business Visitor) 

- 90 วัน 60 วัน 30 วัน 90 วัน - 59 วัน - 90 วัน 90 วัน 

ผู้โอนย้ายภายในกจิการ 
(Intra Corporate 
Transferee) 

3 ปี* 2 ปี* 2 ปี* 
1เดือน  
ถึง 1 ปี* 

ไม่เกิน 10 ปี 1 ปี 1 ปี 2 ปี* 1 ปี* 3 ปี 

ผู้ให้บริการตามสัญญาจ้าง 
(Contractual Service 
Suppliers) 

- 2 ปี* - - - - 1 ปี - - 90 วัน 

หมายเหต ุ

* ขยาย
ระยะเวลาได้
อีก 2 ครั้ง ครั้ง
ละ 1 ปี 

* ขยาย
ระยะเวลาได้
อีก 3 ครั้ง 
ครั้งละ 1 ปี 
รวมแล้วไม่
เกิน 5 ปี 

* ขยาย
ระยะเวลาได้
อีก 2 ครั้ง 
ครั้งละไม่เกิน 
2 ปี 

* ต้องขอ 
VISA/ Stay 
Permit/ 
Work Permit 

- - - 

* ขยาย
ระยะเวลาได้
อีก 2 ครั้ง 
ครั้งละไม่เกิน 
3 ปี 

* ขยาย
ระยะเวลาได้
อีก 3 ครั้ง 
ครั้งละไม่เกิน 
1 ปี 

- 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Asean Secretariat 
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บทที่ 5 
อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

 
 

5.1 โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 
อุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมที่มีประวัติความเป็นมายาวนานอุตสาหกรรมหนึ่ง 

แต่เพิ่งเริ่มมีการพัฒนาเด่นชัดเม่ือประมาณ 30 ปีท่ีผ่านมา โดยรัฐบาลได้ออกนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนในอุตสาหกรรมการถลุงแร่และผลิตเหล็กกล้า ก่อให้เกิดอุตสาหกรรม
แปรรูปเหล็กขนาดต่างๆ ขึ้นมากมายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ความส าคัญประการหนึ่งของ
อุตสาหกรรมเหล็กคือผลผลิตจากอุตสาหกรรมมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็น
จ านวนมาก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น 

 
โครงสร้างของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยมีลักษณะแตกต่างจากประเทศอื่นๆ 

เนื่องจากล าดับขั้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กในไทยเริ่มต้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหล็กขั้นปลายหรือการขึ้นรูป ไล่มายังอุตสาหกรรมขั้นกลางซึ่งเป็นการผลิตเหล็กด้วยเตาหลอม 
แต่กลับไม่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นต้นหรือการถลุงแร่เหล็กขึ้นมารองรับ ท าให้กระบวนการ
ผลิตเหล็กในไทยไม่ครบวงจรและขาดความต่อเนื่อง การผลิตในขั้นกลางและขั้นปลายของ
อุตสาหกรรมจึงต้องพึ่งพิงการน าเข้าแร่เหล็กจากต่างประเทศอย่างมาก 

 
ในช่วงที่ผ่านมา การผลิตเหล็กในประเทศไทยได้รับแรงกดดันจากสภาพเศรษฐกิจ

ที่ผันผวนทั้งในและนอกประเทศ อีกทั้งยังเกิดการทุ่มตลาดของประเทศจีนจนเกิดการน าเข้าเหล็ก
ราคาถูกจ านวนมาก ปริมาณการผลิตเหล็กของไทยจึงได้รับผลกระทบทางตรง โดยในปี 2558 
ปริมาณการผลิตในประเทศลดลงเหลือ 6.51 ล้านตัน จากการผลิต 6.79 ล้านตันในปี 25571 ส่วน
ประเทศที่มีปริมาณการผลิตเหล็กกล้ามากที่สุดได้แก่ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และ
เกาหลีใต้ ตามล าดับ ซึ่งมีผลผลิตรวมกันทั้งสิ้น 1,218 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 76.16 ของการ
ผลิตทั้งหมดของโลก2 

 

                                                           
1 Iron & Steel Intelligence Unit Report 2016 โดย ศูนย์ขอ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย 
2 World Steel Association Report 2015 โดย World Steel Association 
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การผลิตเหล็กในประเทศนั้นยังถือว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ ในปี 
2558 ความต้องการบริโภคเหล็กทั้งหมดอยู่ที่ 16 .74 ล้านตัน คิดเป็นการบริโภคเหล็กแท่งยาว
จ านวน 6.15 ล้านตัน และเหล็กแท่งแบน 10.59 ล้านตัน ท าให้ประเทศไทยต้องน าเข้าเหล็กที่ขาด
แคลนอีกกว่า 11.44 ล้านตัน3 ทั้งนี้เหล็กที่ผลิตและน าเข้านั้นถูกน าไปใช้ในธุรกิจภาคก่อสร้างและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เช่น ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ที่ก าลังฟื้นตัวขึ้นมาในปัจจุบัน 

  
ส าหรับการส่งออกนั้น ประเทศไทยส่งออกเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นอันดับที่  25 

ของโลก คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 5,351 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2558 โดยมีค่าอัตราการเติบโตเฉลี่ย
สะสม (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ระหว่างปี 2549 ถึง 2558 เท่ากับร้อยละ 4.34 
สินค้าที่ประเทศไทยส่งออกมาก ได้แก่ HS7326: ของอื่น ๆ ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และ 
HS7308: สิ่งก่อสร้าง และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า รวมทั้งแผ่น 
เส้น มุม รูปทรง หน้าตัดรูปต่างๆ หลอดหรือท่อ และของที่คล้ายกัน ที่ท าไว้เพื่อใช้เป็นสิ่งก่อสร้าง
ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ดังภาพที่ 5-1 

 
ในส่วนของการน าเข้านั้น ประเทศไทยน าเข้าเหล็กมาใช้ในประเทศจ านวนมาก โดยในปี 

2558 มูลค่าการน าเข้าคิดเป็น 16,605 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นประเทศที่น าเข้าเหล็กมาก
ถึงอันดับที่ 8 ของโลก โดยมีค่าอัตราการเติบโต CAGR ระหว่างปี 2549 ถึง 2558 เท่ากับร้อยละ 
5.11 ผลิตภัณฑ์ส าคัญที่น าเข้า ได้แก่ HS7326: ของอื่น ๆ ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และ HS7210: 
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป หุ้มติด 
ชุบหรือเคลือบ ดังภาพที่ 5-2 

 

                                                           
3 Iron & Steel Intelligence Unit Report 2016 โดย ศูนย์ขอ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย 
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ภาพที่ 5-1 การส่งออกของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กของไทย ปี 2549-2558 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก International Trade Centre (ITC)

1

ส่  แบ่งตลา ของม ลค่า
การส่งออกไทย  ตลา โลก

2549 255 255 2552 255 2554 2555 255 255 2558

0.68% 0.88% 0.66% 1.03% 0.76% 0.66% 0.98% 0.92% 0.74% 0.89%

CAGR  2554-2558 CAGR (2551-2558) CAGR (2549-2558)

1.16% -0.26% 4.34%

442.52 566.64 813.08 644.68 
946.17 1,067.18 1,301.89 1,213.25 1,135.75 1,193.96 423.83 297.81 

424.79 

1,943.38 

534.01 288.60 

765.47 830.59 
508.85 

883.64 

238.73 316.86 

353.71 

241.91 

364.46 491.31 

451.52 470.00 

501.55 

447.47 

58.16 78.12 

60.22 

69.09 

68.02 96.30 

148.27 134.74 

116.06 

246.09 

187.86 233.43 

277.22 

183.82 

211.07 253.29 

250.91 259.56 

265.40 

229.81 

2,299.25 

4,473.62 3,521.81 

1,983.25 

2,647.52 
2,913.74 

4,257.75 

3,573.49 

2,837.76 
2,350.21 3,650 

5,966 
5,451 

5,066 
4,771 

5,110 

7,176 

6,482 

5,365 5,351 

 -

 1,000.00

 2,000.00

 3,000.00

 4,000.00

 5,000.00

 6,000.00

 7,000.00

 8,000.00

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

ห ่
 ย

: ล
้า 

 อ
ลล

าร
์สห

รั 
 

อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก: การส่งออกทั งหม ของไทยปี 2549-2558

HS7326: Articles of iron or steel, n.e.s. HS7308: Structures and parts of structures HS7318: Screws, bolts, nuts, coach screws etc.

HS7310: Tanks, casks, drums, cans, boxes etc. HS7307: Tube or pipe fittings of iron or steel Others
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ภาพที่ 5-2 การ  าเข้าของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กของไทย ปี 2549-2558 

 ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก International Trade Centre (ITC)

2

ส่  แบ่งตลา ของม ลค่า
การ  าเข้าไทย  ตลา โลก

2549 255 255 2552 255 2554 2555 255 255 2558

1.94% 2.25% 2.16% 2.09% 2.54% 2.42% 2.78% 2.84% 2.51% 2.67%

CAGR  2554-2558 CAGR (2551-2558) CAGR (2549-2558)

-3.17% -1.49% 5.11%

1,302.22 1,552.46 1,957.16 1,659.19 2,218.79 2,307.76 2,655.89 2,595.65 2,589.88 
3,470.57 1,159.07 

1,607.12 
1,939.10 

1,113.98 
2,117.51 2,519.63 2,676.51 2,579.43 2,091.56 

1,723.60 

1,164.54 

2,922.11 2,292.09 

1,007.37 

1,741.87 
2,034.02 

2,166.55 3,267.80 

1,879.84 1,581.62 

203.44 

288.70 515.73 

294.64 

511.97 
894.50 

1,423.48 
1,184.49 

1,302.08 1,184.97 

1,521.29 

2,244.80 
2,703.73 

1,625.07 

2,160.25 

2,209.26 

2,395.26 
1,987.88 

1,642.85 1,102.36 
5,255.40 

7,132.73 

9,037.93 

5,156.34 

7,573.81 

8,925.55 

9,402.24 8,691.95 

9,050.07 

7,541.50 
10,606 

15,748 

18,446 

10,857 

16,324 

18,891 
20,720 20,307 

18,556 

16,605 

 -

 5,000.00

 10,000.00

 15,000.00

 20,000.00

 25,000.00

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

ห ่
 ย

: ล
้า 

 อ
ลล

าร
์สห

รั 
 

อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก: การ  าเข้าทั งหม ของไทยปี 2549-2558

HS7326: Articles of iron or steel, n.e.s. HS7210: Flat-rolled products of iron or non-alloy steel,hot-rolled or cold-rolled

HS7208: Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, hot-rolled, not clad HS7225: Flat-rolled products of alloy steel other than stainless

HS7207: Semi-finished products of iron or non-alloy steel Others
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5.2 ห่ งโซ่อุปทา การผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภณัฑ์เหล็ก 
 
อุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมีผลิตภัณฑ์เหล็กอยู่หลายประเภท 

เหล็กแต่ละประเภทผลิตจากกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน แต่ละกระบวนการต่างแยกย่อยลงไป
อีกหลายขั้นตอน เริ่มต้นจากการเตรียมวัตถุดิบต่างๆ การถลุงเหล็ก การผลิตเหล็กกล้า การหล่อ 
ไปจนถึงการแปรรูป หลังจากตกแต่งขั้นสุดท้ายซึ่งมักท าด้วยการเคลือบผิวหรือการอบชุบความ
ร้อนแล้ว จะได้ผลิตภัณฑ์เหล็กที่พร้อมน าไปใช้งาน โดยท่ัวไปสามารถแบ่งห่วงโซ่อุปทานการผลิต
ได้ออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตเหล็กขั ้นต้น อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก  
ขั้นกลาง และอุตสาหกรรมผลิตเหล็กขั้นปลาย ดังที่แสดงให้เห็นในภาพที่ 5-3 

 
ภาพที่ 5-3 ห่ งโซ่อุปทา ของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

 
 
 
  

ห่ งโซ่อุปทา อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย

1

อุตสาหกรรมต้    า อุตสาหกรรมกลาง   า อุตสาหกรรมปลาย   า

ผลิตภัณฑ์ร ปทรงยา 

 เหล็กเส้น
 เหล็กลวด
 ลวดเหล็กแรงดึงสูง
 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดรอ้น
 เหล็กเพลาด า

ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้าง
 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขนาดใหญ่
 เหล้กรุปปีกกว้าง
 เหล็กคานรูปตัว I, T, C
 เหล็กรูปฉาก
 เหล็กเข็มพืด
 เหล็กรางรถไฟ

ผลิตภัณฑ์ร ปทรงแบ 

 เหล็กแผ่นรีดร้อน เย็น
 เหล็กแผ่นไร้สนิมรีดร้อน เย็น
 เหล็กแผ่นชุบสังกะสี
 เหล็กแผ่นชุบดีบุก
 ท่อเหล็ก
 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดรอ้น

เหล็ก ลุง

สิ แร่เหล็ก เหล็กพรุ 

เ  เหล็ก
เหล็กแท่ง ห ่

เหล็กแท่งแบ 

เหล็กแท่งยา 

เหล็กกล้า

ถล
ุง

หล
อม

หล
อม

รีด
   
   
   
  รี
ดซ้

 า 
   
   
   
 ห
ล่อ

ผล
ิตภ

ัณ
ฑ์เ
หล

็กอ
ื่นๆ
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5.2.1 อุตสาหกรรมผลิตเหล็กขั  ต้  
 
กิจกรรมในส่วนนี้จะเป็นการน าสินแร่เหล็กมาถลุงเพื่อแยกธาตุเหล็กออกมาจากสินแร่

ที่อยู่ในรูปเหล็กออกไซด์ โดยมีวัตถุดิบเพิ่มเติมช่วยในกระบวนการถลุงเหล็ก เช่น ถ่านหิน ถ่านโค้ก 
ก๊าซธรรมชาติ วัตถุดิบเหล่านี้ใช้ส าหรับลดออกซิเจนที่แทรกซึมอยู่ภายในสินแร่ รวมทั้งเป็นแหล่ง
พลังงานส าหรับการถลุง นอกจากนี้ยังมีการใช้หินปูนเพื่อดักจับสิ่งสกปรกออกมาเป็นตะกรัน 
ผลผลิตหลังเสร็จสิ้นกระบวนการอาจอยู่ในรูปของเหลว เรียกว่า น้ าเหล็กหลอมเหลว หรืออาจอยู่
ในสภาพของแข็ง เรียกว่า เหล็กถลุง เหล็กพรุน ซึ่งแบ่งตามวิธีการถลุงเหล็กดังต่อไปนี้ 

 
 การ ลุงเหล็ก  ภา ะของเหล  

 
การถลุงเหล็กในภาวะของเหลวจะใช้เตาถลุงแบบพ่นลม อุณหภูมิภายในเตาถลุงนี้จะสูง

ประมาณ 1,600 องศาเซลเซียส อันเป็นผลมาจากการพ่นอากาศร้อนเข้าไปในเตาจนท าให้แร่เหล็ก
และถ่านโค้กคลุกเคล้ากันในภาวะของเหลว เม่ือถลุงเสร็จแล้วจะได้น้ าเหล็กดิบซึ่งปกติแล้วจะหล่อ
ออกมาเป็นแท่ง เรียกว่า เหล็กพิกหรือเหล็กถลุง การถลุงเหล็กโดยใช้วิธีการเช่นนี้มีข้อดีคือ
สามารถผลิตได้ครั้งละมากๆ เหมาะส าหรับการผลิตขนาดใหญ่ที่จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง 

 
 การ ลุงเหล็ก  ภา ะของแข็ง 

 
การถลุงเหล็กในภาวะของแข็งหรือบางครั้งอาจเรียกการถลุงเหล็กวิธีนี้ว่าการผลิตเหล็ก

พรุน โดยผู้ผลิตจะท าการถลุงขณะที่วัตถุดิบยังคงอยู่ในสภาพของแข็ง ความร้อนที่ใช้ยั งไม่สูงถึง
ขนาดท าให้สินแร่เหล็กและวัตถุดิบอื่นหลอมละลาย ผู้ผลิตจะใช้ก๊าซท่ีเป็นรีดิวซิ่ง (Reducing Gas) 
เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจน ฉีดเข้าไปในเตาถลุงที่มีอุณหภูมิประมาณ 800 ถึง 1 ,000 
องศาเซลเซียส ก๊าซที่พ่นเข้าไปจะท าปฏิกิริยากับสารประกอบของเหล็กจนกระท่ังกลายสภาพเป็น
เหล็กทั้งๆ ที่ยังเป็นของแข็ง เรียกว่า เหล็กพรุน ส าหรับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ส าหรับการถลุงเหล็ก
ที่เป็นของแข็งนั้นยังแบ่งได้ออกเป็น 2 กลุ่มตามลักษณะการให้พลังงานความร้อน ได้แก่ 
1) การถลุงที่ใช้พลังงานจากถ่านหิน และ 2) การถลุงที่ใช้พลังงานความร้อนจากแก๊สธรรมชาติ 

 
เหล็กที่ท าการถลุงเสร็จแล้วจะประกอบไปด้วยคาร์บอนประมาณร้อยละ 4.5 และเจือปน

ด้วยสารมลทินต่างๆ ท าให้เหล็กมีความเปราะมากเกินไป ไม่เหมาะสมส าหรับการน าไปใช้งาน 
จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงส่วนผสมต่างๆ ในขั้นตอนการผลิตเหล็กขั้นถัดไปเพื่อให้ได้เหล็กซึ่งมี
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ 
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อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กขั้นต้นต้องการเงินลงทุนสูง เนื่องจากต้องใช้
พลังงานส าหรับการถลุงจ านวนมาก อีกทั้งยังต้องการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่
แข็งแรง ประเทศไทยในปัจจุบันนั้นขาดแคลนทั้งแหล่งพลังงานราคาถูกและความพร้อมทางระบบ
สาธารณูปโภค ท าให้ไม่มีความสามารถเพียงพอส าหรับการถลุงเหล็ก กล่าวคือการผลิตเหล็กใน
ไทยเร่ิมต้นจากกระบวนอุตสาหกรรมผลิตเหล็กขั้นกลาง ด้วยวิธีการหลอมเศษเหล็กด้วยเตาไฟฟ้า
และผสมเข้ากับเหล็กถลุงที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ จึงจะได้เหล็กซึ่งมีส่วนผสมตามที่ต้องการ 

 
5.2.2 อุตสาหกรรมผลิตเหล็กขั  กลาง 

 
อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กขั้นกลางประกอบด้วยการผลิตเหล็กกล้าและการหล่อ  

เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตเหล็กขั้นต้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการผสมน้ าเหล็กกล้าเพื่อ
ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของน้ าเหล็กกล้านั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติทั่วไป ส่ วนผสมทางเคมี 
อุณหภูมิ หรือความสะอาดของเหล็ก การผลิตเหล็กกล้าสามารถแบ่งย่อยได้อีก 2 วิธี ได้แก่  
การผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาออกซิเจน และการผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า 

 
 การผลิตเหล็กกล้า ้ ยเตาออกซิเจ  

 
การผลิตเหล็กกล้าด้วยวิธีนี้จะน าน้ าเหล็กหลอมเหลวหรือเหล็กถลุงมาผสมกับเศษเหล็ก 

จากนั้นจึงลดปริมาณคาร์บอนให้เหลือร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 1.5 ด้วยการเป่าก๊าซออกซิเจนผ่าน
โลหะลงในเตาเพื่อให้เหล็กกล้าหลอมเหลว และผสมวัตถุดิบอื่นๆ ลงไปประกอบเพื่อปรับปรุง
คุณภาพเหล็กโดยอาศัยการท าปฏิกิริยาเคมีระหว่างก๊าซออกซิเจนและธาตุต่างๆ ในน้ าเหล็ก 

 
 การผลิตเหล็กกล้า ้ ยเตาอาร์คไฟฟ้า 

 
วิธีการผลิตนี้ถูกน ามาใช้ส าหรับการหลอมเศษเหล็ก มีเศษเหล็กเป็นวัตถุดิบหลักและ

เหล็กพรุนเป็นตัวผสมเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ต้องการ โดยเศษเหล็กที่ถูกหมุนเวียนมาใช้ใหม่จะถูก
หลอมและแปรสภาพไปเป็นเหล็กกล้าคุณภาพดีด้วยการอาร์คไฟฟ้าก าลังสูง  

 
เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตเหล็กกล้า เหล็กกล้าหลอมเหลวจะถูกน าไปสู่กระบวนการ

หล่อแบบต่อเนื่องในเบ้าหล่อ จนกระทั่งหล่อเสร็จก็จะได้ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้ากึ่งส าเร็จรูปออกมา 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่ 1) เหล็กแท่งยาว 2) เหล็กแท่งแบน และ 
3) เหล็กแท่งใหญ่ 
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5.2.3 อุตสาหกรรมผลิตเหล็กขั  ปลาย 
 
ในอุตสาหกรรมนี้จะมีการน าผลิตภัณฑ์เหล็กกล้ากึ่งส าเร็จรูปไปผ่านกระบวนการแปรรูป

ต่างๆ ซึ่งมีหลายกระบวนการด้วยกัน เช่น การแปรรูปร้อน การรีดเย็น การเคลือบผิว การอบชุบ
ความร้อน การทุบขึ้นรูป การทุบขึ้นรูปเย็น การกลึงไสตัดเจาะ การเชื่อม การผลิตท่อเหล็ก การตี
ขึ้นรูป ตลอดจนการหล่อเหล็ก ผลิตภัณฑ์ที่ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์
เหล็กรูปทรงยาว 2) ผลิตภัณฑ์เหล็กรูปทรงแบน และ 3) ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้าง โดยปกตินั้นมี
ขั้นตอนการข้ึนรูปเหล็กกล้า 2 ขั้นด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 

 
 การขึ  ร ปขั  ป มภ มิ 

 
วิธีการขึ้นรูปปฐมภูมิเป็นวิธีการที่ถูกประยุกต์ให้ใช้กับเหล็กที่ผ่านกระบวนการหล่อ

แบบต่อเนื่องมา ไม่ว่าจะเป็นเหล็กแท่งแบน เหล็กแท่งยาว หรือเหล็กแท่งใหญ่ ขั้นตอนการข้ึนรูปนี้
จะก่อให้เกิดการลดหรือเปลี่ยนแปลงรูปทรง ตลอดจนเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในเนื้อโลหะ ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังเสร็จสิ้นกระบวนการ ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 
เหล็กเส้นส าหรับเสริมคอนกรีต เหล็กลวด และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ  

 
 การขึ  ร ปขั  ทุติยภ มิ 

 
กระบวนการที่เกิดขึ้นในข้ันตอนนี้ ได้แก่ การผลิต การแปรรูป และการตกแต่งขั้นสุดท้าย 

ขั้นตอนทั้งหมดเป็นไปเพื่อท าให้ชิ้นส่วนเหล็กกล้าขั้นสุดท้ายมีรูปทรงและคุณสมบัติต่างๆ ตามที่
ต้องการ ซึ่งสามารถแบ่งย่อยเป็นกระบวนการต่างๆ แบบละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

 
 การเปลี่ยนรูปทรง เช่น การรีดเย็น  
 การกลึงแปรรูป เช่น การเจาะ 
 การต่อประสาน เช่น การเชื่อม 
 การเคลือบผิว เช่น การชุบสังกะสี 
 การท ากรรมวิธีทางความร้อน เช่น การเทมเปอร์ร่ิง (Tempering) 
 การท ากรรมวิธีปรับปรุงผิว เช่น การท าคาร์บุไรซ่ิง (Carburizing) 
 
ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าที่ได้จะถูกน าไปใช้งานตามคุณสมบัติและรูปร่าง ซึ่งอาจมีการแปรรูปอีก

ขั้นหนึ่งเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ ส าหรับน ามาใช้ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน เช่น ตะปู ตะปูควง
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สลักเกลียว ลวดเกลียว ลวดเคเบิ้ล ลวดสลิง ท่อเหล็ก ข้อต่อท่อเหล็ก และโครงก่อสร้างท าด้วยเหล็ก 
เป็นต้น 

 
 

5.3 ภาพร มห่ งโซ่ม ลคา่ของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 
แบบจ าลองห่วงโซ่มูลค่าที่ถูกพัฒนาโดย ไมเคิล พอร์เตอร์ (Michael Porter) ประกอบด้วย

ส่วนที่เป็นกิจกรรมตั้งต้น 5 กิจกรรม และส่วนที่เป็นกิจกรรมสนับสนุน 4 กิจกรรม อย่างไรก็ตาม 
แบบจ าลองดังกล่าวไม่สามารถใช้ส าหรับอธิบายอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กได้ เนื่องจาก
โรงงานผลิตเหล็กนั้นมีการเพิ่มกระบวนการอื่นๆ เข้าไปเพื่อเพิ่มการเติบโตและความสามารถใน
การแข่งขันในตลาด ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กจึงถูกปรับเปลี่ยนให้มี
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรมตั้งต้น 5 กิจกรรม และกิจกรรมสนับสนุน 6 กิจกรรม ดังที่
แสดงในภาพที่ 5-4  

 
ภาพที่ 5-4 ห่ งโซ่ม ลค่าอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

 
 
 

ห่ งโซ่ม ลค่าอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก International Journal of Managing Value and Supply Chains, 2015
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กิจกรรมในห่วงโซ่มูลค่าถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 

5.3.1 กิจกรรมตั งต้   Primary Activities  
 
กิจกรรมขั้นต้นคือกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบพื้นฐานให้

เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เริ่มต้นตั้งแต่การรับวัตถุดิบมาจากผู้จัดหาวัตถุดิบและสิ้นสุดลงที่การท า
การตลาดเพื่อน าผลิตภัณฑ์ไปถึงมือผู้บริโภค กิจกรรมในส่วนนี้ยังแบ่งได้อีก 2 ส่วน ได้แก่ 
กิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกิจกรรมเกี่ยวกับตลาด กิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการโดยองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการของตนเอง ในขณะที่กิจกรรม
เกี่ยวกับตลาดจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งต่อผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายและบริการไปยังผู้บริโภคขั้น
สุดท้าย โดยกิจกรรมแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี ้

 
 ขั  ตอ การจั การสิ ค้าขาเข้า  Inbound Logistics  กิจกรรมในส่วนนี้

ครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบที่จ าเป็นส าหรับการผลิตเหล็ก การจัดเก็บวัตถุดิบ 
การคัดแยกวัตถุดิบที่ด้อยคุณภาพเพื่อส่งคืน ตลอดจนการกระจายวัตถุดิบไปยังส่วน
การผลิตต่างๆ ภายในโรงงานหรือบริษัท  
 

 ขั  ตอ ปฏิบัติการและการผลิต  Operations and Production Management  
ผู้ผลิตจะจัดการกับวัตถุดิบที่ได้รับมาเพื่อน าเข้าสู่กระบวนการผลิตเหล็ก เช่น  
การตรวจสอบวัตถุดิบ การบดละเอียด เป็นต้น รวมถึงดูแลกระบวนการระหว่างผลิต
ตั้งแต่ต้นจนกระท่ังได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ กิจกรรมในส่วนน้ีอาจครอบคลุมไปถึงการ
จัดการสภาพแวดล้อมภายในโรงงานด้วย เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความสะอาด และ
ความปลอดภัย เป็นต้น รวมถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตต่างๆ 
การตรวจสอบและซ่อมแซมเม่ืออุปกรณ์เหล่านั้นขัดข้อง หรือพัฒนาคุณภาพในการผลิต
ของเครื่องจักรให้ดียิ่งขึ้น 
 

 ขั  ตอ การจั การสิ ค้าขาออก  Outbound Logistics  ประกอบด้วยกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ส าเร็จแล้ว ได้แก่ การวางแผนการขนส่ง  
การขนส่งสินค้า การจัดการระบบกระจายสินค้า การดูแลระบบการขนส่ง การบริหาร
คลังสินค้า และการจัดการค าสั่งซื้อ  
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 ขั  ตอ การท าการตลา และการขาย  Marketing and Sales)  ขั้นตอนนี้ 
จะเกี่ยวพันกับกิจกรรมทางการค้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการจัดการผลิตภัณฑ์ การตั้ง
ราคา การวางจ าหน่ายสินค้า การด าเนินกลยุทธ์ส่งเสริมการขาย การจ าหน่าย
ภายในประเทศ (เช่น การจ าหน่ายรายโครงการ การจ าหน่ายให้ลูกค้าประจ า  
การจ าหน่ายให้ร้านค้าปลีก) การส่งออกสินค้า การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริม การวาง
นโยบายการค้า การท าสัญญา และการจัดการความส าคัญกับลูกค้า เป็นต้น 
 

 ขั  ตอ การ ห้บริการหลังการจ าห ่าย  After Sales Service  เม่ือสินค้าถูกส่ง
ต่อถึงมือผู้บริโภค ผู้ผลิตมีการติดตามผลตอบรับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อ
น ามาปรับปรุงและแก้ไขผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ในส่วนน้ีผู้ผลิตมีการให้บริการแก่ลูกค้าใน
หลายๆ ด้าน เช่น การประกันคุณภาพ การส่งสินค้า การติดต่อก่อนและหลังการขาย 
การแก้ปัญหาค าร้องเรียนของลูกค้า เป็นต้น 

 
5.3.2 กิจกรรมส ับส ุ   Supporting Activities  

 
กิจกรรมสนับสนุนคือกิจกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตโดยตรง แต่มีส่วน

ช่วยสนับสนุนกิจกรรมตั้งต้นต่างๆ กิจกรรมสนับสนุนสามารถแบ่งย่อยออกได้ดังนี้ 
 
 ขั  ตอ การจั การเครื่องมือ  Material Management  แบ่งออกเป็น 

 
1) การพัฒ าผ ้ขาย  Vendor Development  ด าเนินการผ่านวิธีการสมัคร การแยก

ประเภทผู้ขาย การประเมินความสามารถ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ขายระดับท้องถิ่น 

2) การซื อ  Purchase  ครอบคลุมกระบวนที่เกี ่ยวข้องกับผู้จัดหาวัตถุดิบ เช่น 
การคัดเลือกผู้จัดหาวัตถุดิบ การรับค าสั่งซื้อจากหน่วยการผลิต การท าสัญญาซื้อ 
การจัดหาวัตถุดิบ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วน เครื่องจักรและอุปกรณ์ส านักงาน เป็นต้น 

3) การจั การโลจิสติกส์  Logistics  เช่น การเชื่อมระบบขนส่งภายในโรงงาน เช่น 
ท่อล าเลียง 

4) การจั การคลังสิ ค้า  Stores  เช่น การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ การควบคุมการ
ไหลเข้าออกของสินค้าและวัตถุดิบ และการท าสัญญาด้านการขนส่ง เป็นต้น 
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 ขั  ตอ การพัฒ าเทคโ โลยี  Technology Management  กิจกรรมในส่วนนี้มุ่ง
พัฒนานวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพของเทคโนโลยี 
 

 ขั  ตอ การจั การทรัพยากรม ุ ย์  Human Resource Management  มุ่งเน้น
การเชื่อมความสัมพันธ์และท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของคนในองค์กร 
โดยทางบริษัทหรือโรงงานมีหน้าที่ต้องดูแลคนงาน ตั้งกฎระเบียบ ด าเนินนโยบาย
ต่างๆ ตลอดจนจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมให้แรงงาน เนื่องจากการสร้างแรงงานให้
มีประสิทธิภาพมีส่วนช่วยยกระดับกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ โรงงานยัง
จ าเป็นต้องค านึงถึงบุคคลภายนอกที่ เกี่ยวข้องด้วยเช่นกันในแง่ของการดูแล
ผลกระทบอันเป็นผลพวงจากกระบวนการผลิต 
 

 ขั  ตอ การจั การบริการ  Service Management  มุ่งก าหนดเป้าหมายและ
ความคาดหวังของประสิทธิภาพงานบริการต่างๆ ทั้งที่เสนอต่อลูกค้าและแรงงาน
ภายในองค์กร 
 

 ขั  ตอ การจั การ ้า การเงิ   Financial Management  กิจกรรมในขั้นตอนน้ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการสินทรัพย์ต่างๆ ของบริษัท ดูแลงบประมาณ ต้นทุน และ
ระบบบัญชีของบริษัท ทั้งบัญชีด้านการเงิน บัญชีวัตถุดิบ และบัญชีอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
รวมถึงดูแลภาระหนี้สินของบริษัท 
 

 ขั  ตอ การจั การโครงการ  Project Management  ในส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบและวางแผนทางวิศวกรรมส าหรับโรงงานที่มีอยู่ รวมถึงการออกแบบ 
วางแผน การท าสัญญา การก่อสร้าง และการดูแลตรวจสอบส าหรับโรงงานท่ีต้องการ
ขยายต่อในอนาคต 
 
 

5.4 ห่ งโซ่ม ลค่าของอุตสาหกรรมจากบริ ัทกรณ ีึก า 
 
ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยท าการศึกษาห่วงโซ่มูลค่าจากกรณีศึกษาของบริษัทในอุตสาหกรรม

เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งน้ี บริษัทที่คัดเลือกมา
จัดเป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องและ หรือมีความส าคัญในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
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โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการเลือกบริษัท ทาทา สตีล (TATA Steel) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเหล็กระดับโลก
มาใช้ประกอบการศึกษาในส่วนน้ี 

 
บริษัท ทาทา สตีล เป็นบริษัทที่มีต้นก าเนิดจากประเทศอินเดีย เป็นบริษัทที่จัดตั้ง

โรงงานผลิตเหล็กแบบบูรณาการแห่งแรกของเอเชีย ในปัจจุบันบริษัท ทาทา สตีล เป็นบริษัทชั้นน า
ของโลกที่มีความสามารถในการผลิตเหล็กประมาณ 30 ล้านตันต่อปี มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 11 
ของโลก มีโรงงานทั้งสิ้น 26 แห่งทั่วโลก และเปิดจ าหน่ายสินค้าใน 50 ประเทศ แรงงานในบริษัท
ทั้งหมดคิดเป็นจ านวน 80,000 คน4 

 
ตลาดเป้าหมายท่ีส าคัญของบริษัทอยู่ในประเทศอินเดีย และทวีปยุโรป อุตสาหกรรมหลัก

ที่น าผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอากาศยาน กิจการด้าน
วิศวกรรม และกิจการเกี่ยวกับราง โดยในช่วงปี 2558 บริษัทสามารถท ายอดขายได้ทั้งสิ้น 
465,770 ล้านรูปี ซึ่งคิดเป็นก าไรจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก 450,080 ล้านรูปี 

 
ในงบดุลปี 2558 (เมษายน 2558 - มีนาคม 2559) ก าไรของบริษัทลดลงจาก 64,390 

ล้านรูปใีนช่วงงบดุลปี 2557 (เมษายน 2557 - มีนาคม 2558) เหลือ 49,101 ล้านรูปี การลดลงของ
ก าไรนั้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเหล็กราคาถูกในตลาดโลก ในขณะเดียวกันก าไรต่อหุ้นก็
ลดลงจาก 64.49 รูปี เป็น 48.67 รูปีในปีงบดุล 2558 ถึงปี 2559 เช่นกัน 

 
ส าหรับห่วงโซ่การผลิตของบริษัท ทาทา สตีล นั้น ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการแรกเริ่ม

จนสิ้นสุดการผลิต และสืบเนื่องไปถึงขั้นตอนการกระจายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค บริษัทจึงมีศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขันสูง ในทุกๆ ขั้นตอนของการด าเนินงานล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความม่ันคงและยั่งยืน โดยพยายามสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่สม่ าเสมอ 
บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานจิตส านึกที่ดีให้แก่สังคม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน
ให้เหมาะสม ตลอดจนสร้างหลักประกันด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

 
ในการด าเนินงานของบริษัท ทาทา สตีล นั้น มูลค่าขององค์กรเกิดขึ้นจากการผสมผสาน

ทุนทั้งสิ้น 6 อย่าง ได้แก่ ทุนด้านการเงิน ทุนด้านการผลิต ทุนทางปัญญา ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม 
และทุนจากทรัพยากรธรรมชาติ ทุนเหล่านี้เม่ือผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรแล้วก็จะแปลง
สภาพกลายเป็นผลผลิตที่ส่งมอบให้ลูกค้าต่อไป 

 

                                                           
4 ข้อมูลจาก TATA Steel Webpage ปี 2559 
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ห่วงโซ่มูลค่าของบริษัท ทาทา สตีล สามารถแสดงอยู่ในรูปแผนภาพดังภาพที่ 5-5 
 

ภาพที่ 5-5 ห่ งโซ่ม ลค่าการผลิตของบริ ัท ทาทา สตีล 

 
 
ห่วงโซ่มูลค่าของบริษัท ทาทา สตีล แบ่งออกเป็นส่วนย่อยได้ทั้งสิ้น 5 ส่วน ประกอบด้วย 

1) กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ 2) กระบวนการผลิตเหล็ก 3 ) กระบวนการผลิตเหล็กกล้า 
4) กระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิต และ 5) กระบวนการท าการตลาดและการขายสินค้า 
ซึ่งในแต่ละส่วนมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไป ดังนี้ 

 
 กระบ  การจั หา ัต ุ ิบ  Raw Material  

 
วัตถุดิบขั้นพื้นฐานของบริษัท ได้แก่ แร่เหล็กและถ่านหิน สามารถจัดหาได้ผ่านทางการ

ซื้อขายกับเหมืองแร่เหล็กและเหมือนถ่านหิน การซื้อขายของทางบริษัท ทาทา สตีล จะเป็นไปใน
ลักษณะให้ผู้จัดหาวัตถุดิบท าตามที่ต้องการ (Captive Relationship) กล่าวคือ บริษัทไม่ได้รับซื้อ
เหล็กและถ่านหินที่เหมืองขุดได้ทั้งหมด แต่จะก าหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ต้องการให้แก่ 
ผู้จัดหาวัตถุดิบ วัตถุดิบที่บริษัทได้รับจึงมีการตรวจสอบคุณภาพและได้รับการคัดสรรอย่างดี 

ห่ งโซ่ม ลค่าบริ ัท ทาทา สตีล

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก TATA Steel Annual Report 2014-2015

3

การท า
การตลาด
และการขาย

สินค้า

วัตถุดิบ

Supplier

การผลิตเหล็ก

Logistic Vendor Partner Workforce

การผลิตเหล็กกล้า

NGO Manufacturing Channel PartnerWarehouse

กระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Finance HR Engineering R&DMaintenance Procurement Logistic Group 
Function
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เหมาะสมส าหรับการใช้ผลิตต่อ บริษัทจึงสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่ม
การผลิต อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนท่ีต้องเสียไปเน่ืองจากวัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพ 

 
 กระบ  การผลิตเหล็ก  Iron Making  

 
ในส่วนของการผลิตเหล็กนั้นเริ่มต้นตั้งแต่การจัดการสินค้าขาเข้า ทางบริษัทไม่ได้เป็น

ผู้ดูแลการขนส่งวัตถุดิบโดยตรง แต่ร่วมมือกับบริษัทภายนอกเพื่อลดภาระต้นทุนด้านเวลา
และการจัดการที่บริษัทต้องแบกรับ วัตถุดิบที่ได้จากผู้จัดหาวัตถุดิบจะถูกส่งตรงมายังโรงงานผลิต
และถูกน าเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป โดยในส่วนนี้บริษัทใช้แรงงานของตนเองทั้งหมดเพื่อ
ควบคุมขั้นตอนการผลิตในทุกๆ ขั้น หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการหลอมในขั้นสุดท้ายจนได้เหล็ก
ออกมาแล้ว หากเป็นส่วนท่ีผลิตเพื่อจ าหน่าย ทางบริษัทจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ของตนให้แก่ผู้ค้าที่เป็น
หุ้นส่วนกับบริษัทเพื่อท าการกระจายสินค้าต่อไป 

 
 กระบ  การผลิตเหล็กกกล้า  Steel Making  

 
ในกระบวนการผลิตเหล็กกล้านั้น บริษัทมุ่งท าการผลิตภายใต้เงื่อนไขความม่ันคงและ

ยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงร่วมมือกับองค์กรเอกชนต่างๆ และองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อ
ก าหนดมาตรฐานในการผลิต และด าเนินการผลิตที่สร้างผลกระทบด้านลบต่อสังคมน้อยที่สุด 
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทสามารถผลิตได้จึงไม่เพียงมีคุณภาพดีเท่านั้น แต่ยังผ่านกระบวนการผลิตที่
ค านึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสังคมด้วย นอกจากนี้ ในกระบวนการจัดเก็บสินค้า ทางบริษัทยังใช้
คลังสินค้าของบริษัทอื่นๆ ที่เป็นพันธมิตรแทนการดูแลด้วยตนเองท าให้สามารถลดต้นทุนใน
ขั้นตอนดังกล่าวลงไปได้ ส่วนในขั้นตอนการกระจายสินค้านั้นบริษัทได้สร้างเครือข่ายที่ครอบคลุม
ทั่วโลก สามารถเข้าถึงตลาดในระดับท้องถิ่นของแต่ละประเทศได้สะดวก 

 
 กระบ  การอื่ ๆ ที่เกี่ย ข้อง  การผลิต 

 
ระหว่างท าการผลิตนั้น บริษัทยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและช่วยสร้างมูลค่าให้แก่

บริษัทได้ ตัวอย่างของกิจกรรมเหล่านี้ ได้แก่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโครงการ 
การให้บริการและการบ ารุงรักษา การวิจัยและพัฒนา การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการสินค้าขาเข้าและ
ขาออก และการรวมกลุ่ม เป็นต้น 
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 กระบ  การท าการตลา และการขายสิ ค้า 
 
เม่ือกระบวนการผลิตจบแล้ว หน้าที่ต่อมาของบริษัทคือการค้นหาวิธีเข้าถึงและส่งมอบ

สินค้าให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทมีแหล่งกระจายสินค้ามากกว่า 65 แห่ง และผู้แทนขายมากกว่า 900 
ราย ท าให้สามารถท าการตลาดและจ าหน่ายสินค้าได้อย่างทั่วถึง โดยสินค้าของบริษัท ทาทา สตีล 
ถูกน าไปใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตในภาคส่วนต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมยานยนต์ 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมพลังงาน และโครงการด้านคมนาคม
ขนส่ง เป็นต้น 

 
นอกจากนี้เพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน บริษัทยังยึดหลักค่านิยมทาทาทั้งสิ้น 5 ประการ 

ประกอบด้วย 
 
1) ค ามเป็ ผ ้บุกเบิก บริษัทกล้าเผชิญหน้าความท้าทายและมุ่งสร้างความเข้าใจกับ

ลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับความต้องการ 
2) คุณธรรม บริษัทด าเนินการด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้โดยสาธารณชน 
3) ค ามเป็ เลิ  บริษัทตั้งมั่นผลิตในทุกๆ กระบวนการให้ได้คุณภาพสูงสุด 
4) ค ามเป็ ห ึ่งเ ีย  บริษัทส่งเสริมบุคลากรและพันธมิตรให้มีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ 
5) ค ามรับผิ ชอบ บริษัทบูรณาการหลักการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้ากับทุก

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 

5.5 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ย ข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 
ในส่วนของการจัดประเภทของอุตสาหกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมเหล็ก

และผลิตภัณฑ์เหล็ก คณะผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ของ Shih Smiling Curve5 เป็นกรอบในการ
อ้างอิงการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึ่งการ

                                                           
5  Shih Smiling Curve คิดค้นโดย Stan Shih ในปี 2535 (1992) ตามการวิเคราะห์ของ Shih ซึ่งพบว่า ในกระบวนการผลิตสินค้า
ใดๆ กระบวนการในห่วงโซ่มูลค่าที่ให้มูลค่าเพิ่ม (Value Adding) มากที่สุดจะอยู่ในช่วงแรกเริ่มและในช่วงท้ายสุดของ
กระบวนการผลิต นั่นคือการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และการจัดการลูกค้ารวมถึงบริการหลังการขาย 
(Client Management and After Sales Service) 
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วิเคราะห์ Shih Smiling Curve นั้นเป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุ่มการวิเคราะห์ภายในห่วงโซ่
อุปทาน ห่วงโซ่มูลค่า เพื่อแสดงภาพปัจจุบันและภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของห่วงโซ่ของ
อุตสาหกรรม โดยเน้นการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมตาม
มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น ซึ่งนับรวมทั้งภาคการผลิต และภาคบริการ นอกจากนี้ ยังสามารถแสดง
ภาพรวมของห่วงโซ่การผลิตภายในอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่ รวมไปถึงระบุใน
กิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้ส าหรับการ
ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมนั้นๆ รวมไปถึงส าหรับการจัดท าแนวทางการพัฒนา
หรือยกระดับขีดความสามารถในอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต  

   
ในการระบุถึงบริการที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยจะใช้มาตรฐาน Central Product Classification 

Version 2.1  CPC Ver. 2.1 6 ในการจ าแนกประเภทบริการในกระบวนการก่อนการผลิต ระหว่าง
การผลิต และหลังการผลิตของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ ตลอดจนบริการสนับสนุนอื่นๆ  
ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการการผลิตและการด าเนินงาน โดยกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้อง มีดังนี้ 

 
5.5.1 กระบ  การก่อ การผลิต 

 
ในกระบวนการก่อนการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก มีกิจกรรม

การบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กิจกรรมการบริการด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ การทดสอบคุณภาพ
วัตถุดิบ การขนส่งวัตถุดิบ การประกันการขนส่งวัตถุดิบ และการเก็บรักษาวัตถุดิบ (ตารางที่ 5-1)  

                                                           
6  Central Product Classification (CPC) หมายถึง ระบบการจ าแนกประเภทสินค้า บริการ และสินทรัพย์ ที่องค์การสหประชาชาติ
ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้ประเทศต่างๆ ใช้เป็นกรอบ (Framework) ในการจัดท าสถิติระหว่างประเทศเกี่ยวกับสินค้า บริการ และ
สินทรัพย์ โดยยึดค านิยามหรือค าจ ากัดความที่ได้ให้ไว้ไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลสถิติที่จัดท าขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ 
ในทางเปรียบเทียบระหว่างประเทศกันได้ แต่โดยความหมายแล้วเหมือนกัน 
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ตารางที่ 5-1 กิจกรรมบรกิารที่เกี่ย เ ื่องกับกระบ  การก่อ การผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

บริการด้านตัวแทนจัดซือ้วตัถุดิบ 
: Procurement Agent for Raw Material Sourcing 

85999 – Other Support Services n.e.c. 1. Business Services 

บริการเกี่ยวกับศุลกากร ส าหรับวตัถดุิบน าเข้า 
: Customs-Related Services for Imported Raw Materials 

85999 – Other Support Services n.e.c. 1. Business Services 

บริการด้านการควบคุมคุณภาพวัตถุดบิ 
: Quality Assurance Services (of Raw Materials) 

83441 – Composition and Purity Testing and Analysis Services 
83442 – Testing and Analysis Services of Physical Properties 

1. Business Services 

บริการด้านการขนส่งสินค้า (วัตถุดิบ) 
: Freight Transportation Services (of Raw Materials)  

65112 – Road Transport Services of Freight by Tank Trucks or Semi-Trailers 
65123 – Railway Transport Services of Intermodal Containers 
65129 – Other Railway Transport Services of Freight  
65213 – Coastal and Transoceanic Water Transport Services of Intermodal Containers by Container Ships 
65219 – Other Coastal and Transoceanic Water Transport Services of Other Freight 
65229 – Other Inland Water Transport Services of Freight 
67110 – Container Handling Services 
67910 – Freight Transport Agency Services and Other Freight Transport Services 

11. Transport Services 

บริการด้านการประกันการขนส่งสินคา้ (วัตถุดิบ) 
: Freight Insurance of Transportation (of Raw Materials) 

71333 – Freight Insurance Services 
71433 – Freight Reinsurance Services 

7. Financial Services 

บริการด้านการเก็บรักษาสินค้า (วัตถดุิบ)  
: Storage of Raw Materials  

67220 – Bulk Liquid or Gas Storage Services 
67290 – Other Storage and Warehousing Services 

11. Transport Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
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5.5.2 กระบ  การระห ่างการผลิต 
 
กิจกรรมการบริการที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระหว่างการผลิตของอุตสาหกรรม

เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กได้แก่ กิจกรรมการบริการด้านวิศวกรรม การผลิตสินค้า การทดสอบ
คุณภาพสินค้า การจัดหาพนักงาน การจัดเก็บสินค้า การท าความสะอาดโรงงาน การบ าบัดน้ าเสีย
และการก าจัดขยะ การติดตั้งและการบ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ และการประกันภัยส าหรับ
เครื่องจักร ดังที่แสดงในตารางที่ 5-2  
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ตารางที่ 5-2 กิจกรรมบริการที่เกี่ย เ ื่องกับกระบ  การระห ่างการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

บริการด้านวิศวกรรม 
: Engineering Services 

83310 – Engineering Advisory Services 
83322 – Engineering Services for Industrial and Manufacturing Projects 

1. Business Services 

บริการด้านการผลิตเหล็กและผลิตภณัฑ์เหล็ก  
: Metal Manufacturing Services  

88601 – Basic Metal Manufacturing Services 
88711 – Structural Metal Product Manufacturing Services 
88712 – Tank, Reservoir and Metal Container Manufacturing Services 
88713 – Steam Generator Manufacturing Services 
88720 – Weapon and Ammunition Manufacturing Services 
88731 – Metal Treatment and Coating Services 
88732 – General Machining Services 
88733 – Cutlery, Hand Tool and General Hardware Manufacturing Services 
88739 – Other Fabricated Metal Product Manufacturing Services n.e.c. 
89310 – Iron and Steel Casting Services 
89320 – Non-Ferrous Metal Casting Services 
89330 – Metal Forging, Pressing, Stamping, Roll Forming and Metallurgy Services  
89410 – Metal Waste and Scrap Recovery (Recycling) Services, on a Fee or Contract Basis  

1. Business Services 

บริการด้านการทดสอบคุณภาพสินค้า 
: Testing Services for Quality Control and Assurance 

83441 – Composition and Purity Testing and Analysis Services 1. Business Services 

บริการด้านการจัดหาพนักงานในโรงงาน 
: Personnel Search and Referral Services  - Recruitment of Factory Workers 

85112 – Permanent Placement Services, Other Than Executive Search Services 
85121 – Contract Staffing Services 
85122 – Temporary Staffing Services 
85123 – Long-Term Staffing (Payrolling) Services 
85124 – Temporary Staffing-to-Permanent Placement Services 
85125 – Co-Employment Staffing Services 

1. Business Services 

บริการด้านคลังสินค้าส าหรับสินค้าขัน้กลาง 
: Warehousing Services for Intermediate Goods 

67290 – Other Storage and Warehousing Services 11. Transport Services 

บริการด้านการท าความสะอาดโรงงาน 
: Factory Cleaning Services 

85330 – General Cleaning Services 
85340 – Specialized Cleaning Services 

1. Business Services 
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บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการด้านการบ าบัดน้ าเสียและการก าจัดขยะจากโรงงาน 
: Sewage and Wastes Disposal Services 

94110 – Sewerage and Sewage Treatment Services 
94212 – Collection Services of Industrial Hazardous Waste (Except Medical and Other Biohazardous Waste) 
94229 – Collection Services of Non-Hazardous Recyclable Materials, Other 
94239 – General Waste Collection Services, Other 
94322 – Hazardous Waste Disposal Services 
94339 – Other Non-Hazardous Waste Treatment and Disposal Services  

6. Environmental Services 

บริการด้านการติดตั้งและบ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ ์
: Industrial Machinery Installation and Maintenance Services 

87320 – Installation Services of Industrial, Manufacturing and Service Industry Machinery and Equipment 
87110 – Maintenance and Repair Services of Fabricated Metal Products, Except Machinery and  Equipment 
87156 – Maintenance and Repair Services of Commercial and Industrial Machinery 

1. Business Services 

บริการด้านการประกันภัยส าหรับเครื่องจักร 
: Insurance Services for Machinery 

71334 – Other Property Insurance Services 7. Financial Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
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5.5.3 กระบ  การหลังการผลิต 
 
ในกระบวนการหลังการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก มีกิจกรรมการ

บริการที่เกี่ยวข้องได้แก่ บริการด้านการบรรจุหีบห่อ การขนส่งสินค้า การเก็บรักษาสินค้า การจัด
จ าหน่ายสินค้า การประกันการขนส่งสินค้า และการประกันความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ ดังแสดงไว้
ในตารางที่ 5-3  
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ตารางที่ 5-3 กิจกรรมบริการที่เกี่ย เ ื่องกับกระบ  การหลังการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

บริการด้านการบรรจุหีบห่อ 
: Packaging Services 

85400 – Packaging Services 1. Business Services 

บริการด้านการขนส่งสินค้า  
: Freight Transportation Services by Road, Rail, Sea or Air 

65113 – Road Transport Services of Intermodal Containers 
65123 – Railway Transport Services of Intermodal Containers 
65129 – Other Railway Transport Services of Freight  
65213 – Coastal and Transoceanic Water Transport Services of Intermodal Containers by Container Ships 
65219 – Other Coastal and Transoceanic Water Transport Services of Other Freight 
65229 – Other Inland Water Transport Services of Freight 
65319 – Air Transport Services of Other Freight  
67910 – Freight Transport Agency Services and Other Freight Transport Services 

11. Transport Services 

บริการด้านคลังสินค้าและการเก็บรักษาสินค้า  
: Storage and Warehousing Services of Products 

67110 – Container Handling Services 
67290 – Other Storage and Warehousing Services 

11. Transport Services 

บริการด้านการจัดจ าหน่ายสินค้า 
: Distribution Services of Products 

611** – Wholesale Trade Services, Except on a Fee or Contract Basis 
612** – Wholesale Trade Services on a Fee or Contract Basis 
621** – Non-Specialized Store Retail Trade Services 
622** – Specialized Store Retail Trade Services 
623** – Mail Order or Internet Retail Trade Services 
624** – Other Non-Store Retail Trade Services 
625** – Retail Trade Services on a Fee or Contract Basis 

4. Distribution Services 

บริการด้านการประกันการขนส่งสินคา้ 
: Freight Insurance of Transportation  

71333 – Freight Insurance Services 
71433 – Freight Reinsurance Services  

7. Financial Services 

บริการด้านการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ ์
: Product Liability Insurance Services 

71335 – General Liability Insurance Services 7. Financial Services 

หมายเหตุ: ** รหัส CPC ของการบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ าหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ -61 (Construction Materials and Flat Glass) -65 (Hardware and Hand Tools) -92 (Metal Ores 
and Metal in Primary Forms) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
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5.5.4 บริการส ับส ุ อื่ ๆ 
 
บริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการการผลิตและการด าเนินงาน ภายใต้ห่วงโซ่

มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก มีกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องดังแสดงใน
ตารางที่ 5-4  
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ตารางที่ 5-4 กิจกรรมบริการส ับส ุ อื่ ๆ ที่เกี่ย เ ื่องกับการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

บริการด้านการวิจัยและการพัฒนา 
: Research and Development 

81111 – Basic Research Services in Physical Sciences  
81121 – Applied Research Services in Physical Sciences 
81131 – Experimental Research Services in Physical Sciences 

1. Business Services 

บริการด้านการออกแบบอตุสาหกรรม 
: Industrial Design 

83912 – Industrial Design Services 1. Business Services 

บริการด้านการให้ค าปรึกษาสนับสนุนอื่นๆ 
: Other Consulting Services 

83111 – Strategic Management Consulting Services 
83113 – Human Resources Management Consulting services 
83114 – Marketing Management Consulting Services 
83115 – Operations Management Consulting Services 
83116 – Supply Chain and Other Management Consulting Services  
82130 – Legal Documentation and Certification Services 

1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 



 

 

 

5-26  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

5.5.5 สรุปภาพร มของกิจกรรมการบริการที่ เกี่ย ข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก 

 
จากการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของอุตสาหกรรม

เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก คณะผู้วิจัยสามารถสรุปสาขาบริการตามการจ าแนกขององค์การการค้าโลก 
(World Trade Organization: WTO) ดังแสดงในภาพที่ 5-6  
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ภาพที่ 5-6 สรุปกิจกรรมการบริการที่เก่ีย ข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

 

สาขาบริการที่เก่ีย เ ื่องกับการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก

การ ิจัยและพัฒ า 
และการ  าเข้าป จจัยการผลิต

การผลิต
การจั จ าห ่าย 

และการกระจายสิ ค้าอุตสาหกรรมต้    า อุตสาหกรรมกลาง   า อุตสาหกรรมปลาย   า

1 บริการทางธุรกิจ (Business Services)     

2
บริการส่ือสารโทรคมนาคม 

(Telecommunication Services)
- - - - -

3
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เก่ียวเนื่อง (Construction 

and Related Engineering Services)
- - - - -

4 บริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services) - - - - 

5 บริการการศึกษา (Education Services) - - - - -

6
บริการด้านส่ิงแวดล้อม 

(Environmental Services)
-    -

7 บริการด้านการเงิน (Financial Services)     

8
บริการท่ีเก่ียวกับสุขภาพและสังคม 

(Health Related and Social Services)
- - - - -

9
บริการท่องเท่ียวและการเดินทางท่ีเก่ียวเนื่อง (Tourism 

and Travel Related Services)
- - - - -

10
บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกี า 
(Recreational, Cultural, and Sporting Services)

- - - - -

11 บริการด้านการขนส่ง (Transportation Services)     

12 สาขาบริการอ่ืนๆ (Other Services) - - - - -

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากองค์การค้าโลก
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นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุม 
กลุ่มย่อยร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานะของการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ทั้งนี้ ผู้ประกอบการได้ให้ความคิดเห็นทั้งในระดับราย
สินค้า และในภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึ่งสถานะของภาคบริการที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5-5 

 
ตารางที่ 5-5 ตารางสรุปส า ะของการบริการที่เก่ีย เ ่ืองของ 

อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
หั ข้อ ค ามคิ เห็  

กระบ  การก่อ การผลิต 
การวิจัยและพัฒนา  การวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก จะต้องพิจารณาจากความ

ต้องการของอุตสาหกรรมปลายน้ าเป็นหลัก เนื่องจากอุตสาหกรรมปลายน้ า เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน หรืออุตสาหกรรมก่อสร้าง จะมีข้อก าหนดของสินค้าที่
แตกต่างกัน  

 การวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กยังท าได้ยาก เนื่องจากผู้ใช้ขั้น
ปลาย (End-User) ไม่ได้สื่อสารความต้องการของผู้ใช้กับผู้ผลิตเหล็กโดยตรง เช่น หากผู้ใช้
ขั้นปลายต้องการซื้อรถยนต์ที่มีน้ าหนักเบาและมีความแข็งแกร่งสูง ผู้ใช้ขั้นปลายก็จะติดต่อ
กับทางบริษัทผู้ผลิตรถยนต์แทน ฯลฯ 

 ยังมีปัญหาเรื่องความสามารถในการวิจัยและพัฒนาของบุคลากรไทย และความเป็น
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี  

 ในอนาคต คาดการณ์ว่าการวิจัยและการพัฒนาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก มีแนวโน้มที่จะ
เป็นไปในลักษณะการพัฒนาให้สินค้ามีความพร้อมใช้มากที่สุด ทั้งในแง่ของการออกแบบ
และด้านมาตรฐาน 

บริการด้านวิศวกรรมและ
สถาปนิก 

 เริ่มมีผู้ประกอบการต่างชาติ อาทิ เวียดนามและออสเตรเลีย ฯลฯ เข้ามาท าธุรกิจ
ภายในประเทศ โดยแม้จ านวนวิศวกรไทยในปัจจุบันมีเพียงพอ แต่ผู้ประกอบการไทยนิยม
น าเข้าบริการจากต่างประเทศมากกว่า 

การจัดหาวัตถุดิบ  วัตถุดิบในปัจจุบันมีเพียงพอกับความต้องการ  
 คุณสมบัติของเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กยังไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากนัก อาทิ 

การจ าหน่ายเหล็กเส้น ส่วนใหญ่จะมีการจ าหน่ายเส้นละ 12 เมตร เมื่อลูกค้าเอาไปใช้ก็
จะต้องน าเหล็กเส้นดังกล่าวไปตัดเพิ่มเติม เป็นต้น  

 ความท้าทายส าคัญของการจัดซื้อวัตถุดิบ คือ การพยายามเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างผู้ผลิตและ
ผู้ซื้อในตลาดเฉพาะกลุ่มลูกค้า (Customized Market) เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าที่
ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด 

การขนส่งสินค้า (วัตถุดิบ)  ต้นทุนด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ในประเทศไทยยังคงสูง เนื่องจากแหล่งผลิตสินค้า
และตลาดอยู่ห่างไกลกัน เช่น เขตส่งเสริมการลงทุนตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากท่าเรือ จึง
ท าให้มีต้นทุนในการขนส่งที่สูง 

กระบ  การระห ่างการผลิต 
การควบคุมคุณภาพ   ในเบื้องต้น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจะต้องผ่านมาตรฐานบังคับของรัฐบาล เช่น การ

ตรวจรับรองโรงงาน ฯลฯ  
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หั ข้อ ค ามคิ เห็  
 หากมีการน าเข้าวัตถุดิบหรือสินค้ามายังประเทศไทย ผู้ประกอบการไทยจะต้องเข้าไป

ตรวจสอบที่ โรงงานในประเทศผู้น าเข้าก่อน หรืออาจจ้างผู้ส ารวจ (Surveyor) เป็น
ผู้ด าเนินการตรวจสอบแทน โดยอาจเป็นการตรวจสอบในรูปแบบของการตรวจมาตรฐาน
สินค้าแบบสุ่ม และเมื่อสินค้าถูกน าเข้ามายังประเทศไทยแล้ว กรมศุลกากรอาจมีการส่ง
สินค้าดังกล่าวไปตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการ (Laboratory) อีกที หากเป็นไปตามมาตรฐาน 
จึงจะสามารถน าวัตถุดิบหรือสินค้าดังกล่าวมาใช้ได้ 

 ในการทดสอบคุณภาพของสินค้า พบว่า ผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทยส่วนใหญ่สามารถ
ควบคุมคุณภาพเองได้ดีในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีห้องปฏิบัติการของตนเองที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

สาธารณูปโภค  สาธารณูปโภคน้ ายังไม่เพียงพอ และมีปัญหาด้านคุณภาพน้ า 
การจัดหาพนักงาน  ในปัจจุบัน แรงงานส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กล้วนเป็นแรงงาน 

ต่างด้าว มีจ านวนมาก ราคาถูก แต่ยังถือว่าเป็นแรงงานไร้ทักษะ (Unskilled Labor) 
กระบ  การหลังการผลิต 

การจัดจ าหน่ าย  / การ
กระจายสินค้า 

 ในปัจจุบัน โครงสร้างของช่องทางการจัดจ าหน่ายของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์
เหล็กเปลี่ยนแปลงไป ในอดีต การจัดจ าหน่ายสินค้าส่วนใหญ่จะจัดจ าหน่ายผ่านการค้าปลีก
แบบดั้งเดิม (Traditional Trade) แต่ในปัจจุบัน เป็นการจ าหน่ายผ่านการค้าปลีกสมัยใหม่ 
(Modern Trade) และมีช่างบริการพร้อมเป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop 
Service) 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิของการประชุมกลุ่มยอ่ยจะอยู่ในภาคผนวกที่ 5 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากการประชุมกลุ่มย่อย 
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บทที่ 6 
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑย์าง 

 
 

6.1 โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
 
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางเป็นอุตสาหกรรมเก่าแก่ที่มีความส าคัญและสร้าง

มูลค่ามากมายให้ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับเกษตรกรในภาคใต้ที่ยึดอาชีพการท า
สวนยางมาเป็นเวลานาน ในอดีตแหล่งปลูกยางของโลกส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณทวีปอเมริกาใต้ 
จากนั้นเม่ือเข้าสู่ยุคของการล่าอาณานิคม ชาวยุโรปในยุคนั้นจึงเริ่มน าต้นยางมาปลูกในประเทศ
อาณานิคมต่างๆ ของตน การปลูกยางจึงเริ่มเป็นที่นิยมในดินแดนแถบแหลมมลายู จนกระทั่ง
ขยายมาถึงประเทศไทยในท่ีสุด 

 
ในอดีตการปลูกยางในประเทศไทยเป็นการปลูกกันเองของชาวบ้านในชุมชน ไม่ปรากฏ

การสนับสนุนที่ชัดเจนจากหน่วยงานภาครัฐ ผลผลิตยางที่ได้จึงมีคุณภาพต่ า ขายได้ราคาน้อย 
ส่งผลให้ชาวสวนยางขาดแคลนรายได้ ต่อมาการส่งเสริมอุตสาหกรรมยางเริ่มมีความชัดเจนมาก
ขึ้นเม่ือมีการตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาขึ้นในปี 2508 อันเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมยางใน
ประเทศไทยอย่างแท้จริง 

 
ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาลหลายยุคสมัย ประเทศไทยได้กลายเป็น

แหล่งเพาะปลูกและผลิตยางขั้นต้นที่ส าคัญ โดยมีพื้นที่ในการเพาะปลูกใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก 
เป็นรองเพียงแค่อินโดนีเซียเท่านั้น ซึ่งเม่ือรวมพื้นที่ทั้งหมดแล้วคิดเป็นจ านวน 19.6 ล้านไร่ 1  
ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่บริเวณภาคใต้ รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคเหนือ ตามล าดับ ในช่วงปี 2549 ถึง 2558 ประเทศไทยผลิตยางเฉลี่ยประมาณ 3.6 ล้านตันต่อ
ปี โดยผลิตยางแท่งมากที่สุด รองลงมาคือยางรมควัน ดังรายละเอียดในภาพที่ 6-1 ในปี 2558 
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางพาราอันดับ 1 ของโลก2 มีการผลิตยางทั้งสิ้นประมาณ 4.5 ล้านตัน 
หรือเฉลี่ยแล้ว 237 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ในจ านวนนี้ยางที่ผลิตมากที่สุดได้แก่ยางแท่ง คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 42.2 รองลงมาคือ น้ ายางข้นและยางแผ่นรมควัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
21.56 และ 19.76 ตามล าดับ3   
                                                           
1 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
2 แนวโน้มอตุสาหกรรมยาง 2559-2561 โดย ศูนย์วิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
3 สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 
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ภาพที่ 6-1 สัดส่วนผลผลิตยางธรรมชาติในประเทศไทย ปี 2549-2558 

 
 
ในด้านการส่งออกนั้น ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกยางเป็นอันดับที่ 4 ของโลก รอง

จากประเทศจีน เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา ตามล าดับ4 โดยในปี 2558 ไทยส่งออกยางและ
ผลิตภัณฑ์ยางเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 12,262 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.42 ของการ
ส่งออกโดยรวมของโลก สินค้าส าคัญที่ประเทศไทยส่งออกมากที่สุดได้แก่ HS4001: ยางธรรมชาติ  
รองลงมาคือ HS4015: เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย (รวมถึงถุ งมือ 
ทุกชนิด) ดังแสดงในภาพที่ 6-2  

 
ตลาดส่งออกยางพาราที่ส าคัญของไทยคือประเทศจีนซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าสูงถึง 3,766 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.71 ของปริมาณการส่งออกของไทยท้ังหมด รองลงมา
คือประเทศสหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ตามล าดับ ซึ่งสินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภัณฑ์ยางพาราขั้นต้นส าหรับน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรม 
ล้อยาง เป็นต้น 

 
การส่งออกยางและผลิตภัณฑ์ยางของไทยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (Compound 

Annual Growth Rate: CAGR) ระหว่างปี 2549 ถึง 2558 อยู่ที่ร้อยละ 3.78 แต่ทว่าเม่ือพิจารณา
อัตราการเติบโตเฉลี่ยช่วง 5 ปีที่ผ่านมาระหว่างปี 2554 ถึง 2558 จะพบว่าลดลงร้อยละ 13.64 
ทั้งนี้ อาจเป็นผลจากในช่วงที่ผ่านมานโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ าในไทย
ยังไม่ชัดเจน ท าให้ต้องส่งออกสินค้ายางพาราขั้นต้นซ่ึงไม่มีความแตกต่างของสินค้าและมีมูลค่าต่ า 
                                                           
4 International Trade Centre 
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ท าให้ประเทศไทยต้องแข่งขันกับอินโดนีเซียและเวียดนาม นอกจากนี้ ในปัจจุบันประเทศจีนก าลัง
เพิ่มบทบาทในการเป็นแหล่งผลิตยางมากขึ้นผ่านการลงทุนขยายพื้นที่ปลูกในกลุ่มประเทศ CLMV 
ท าให้ส่วนแบ่งตลาดของจีนเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นอย่างมากในช่วงหลัง นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา 

 
ส าหรับการน าเข้านั้น ในปี 2558 ประเทศไทยน าเข้ายางและผลิตภัณฑ์ยางทั้งสิ้น 2,123 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นอันดับที่ 23 ของโลก มีอัตราการเติบโต CAGR ระหว่างปี 2549 ถึง 2558 
อยู่ที่ร้อยละ 7.80 โดยน าเข้าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด รองลงมาคือจีน เกาหลีใต้ และ
สหรัฐอเมริกา โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่น าเข้าเป็นผลิตภัณฑ์ยางขั้นกลางและขั้นปลายซึ่งยังผลิต
ได้ไม่เพียงพอส าหรับการบริโภคในประเทศ ส าหรับผลิตภัณฑ์ยางที่ไทยน าเข้ามากที่สุดได้แก่ 
HS4002: ยางสังเคราะห์และแฟกติชที่ได้จากน้ ามัน รวมทั้งของผสมที่ต่างๆ รองลงมาคือ 
HS4011: ยางนอกชนิดอัดลมที่เป็นของใหม่ ดังแสดงในภาพที่ 6-3  
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ภาพที่ 6-2 การส่งออกของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางของไทย ปี 2549-2558 

 ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก International Trade Centre (ITC)

9

ส่วนแบ่งตลาดของม ลค่า
การส่งออกไทยในตลาดโลก

2549 255 255 2552 255 2554 2555 2556 255 2558

7.46% 6.94% 7.46 7.36% 8.77% 9.60% 7.99% 8.24% 7.47% 7.42%

CAGR  2554-2558 CAGR (2551-2558) CAGR (2549-2558)

-13.64% 0.83% 3.78%
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อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง: การส่งออกทั งหมดของไทยปี 2549-2558

HS4001: Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle etc. HS4011: New pneumatic tyres, of rubber
HS4015: Articles of apparel and clothing accessories HS4005: Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms etc.
HS4016: Articles of vulcanised rubber (excluding hard rubber), n.e.s. Others



 
 

 

 6-5 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.                        The Office of Industrial Economics 

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

ภาพที่ 6-3 การน าเข้าของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางของไทย ปี 2549-2558 

 ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก International Trade Centre (ITC)

10

ส่วนแบ่งตลาดของม ลค่า
การน าเข้าไทยในตลาดโลก

2549 255 255 2552 255 2554 2555 2556 255 2558

0.89% 0.87% 0.95% 0.94% 1.07% 1.04% 1.30% 1.20% 1.15% 1.21%

CAGR  2554-2558 CAGR (2551-2558) CAGR (2549-2558)

-2.83% 4.79% 7.80%

422.05 466.69 
666.07 

483.44 

810.80 

1,175.20 
1,350.75 

1,148.37 1,046.62 
899.33 

290.43 
313.71 

354.88 

269.25 

391.09 

447.20 

504.51 

488.26 
465.97 

444.43 

120.34 
177.59 

181.20 

165.50 

239.45 

307.57 

416.94 

381.19 

328.34 

324.97 

73.96 
84.07 

110.33 

77.32 

128.11 

154.79 

235.33 

227.29 

189.02 

167.78 

42.74 

53.88 

45.56 

50.63 

59.53 

71.30 

89.77 

71.10 

74.00 

69.29 

130.69 

148.53 

172.20 

141.40 

209.79 

225.37 

229.30 

230.94 

231.19 

217.06 

1,080 
1,244 

1,530 

1,188 

1,839 

2,381 

2,827 

2,547 
2,335 

2,123 

 -

 500.00

 1,000.00

 1,500.00
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 2,500.00

 3,000.00
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อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง: การน าเข้าทั งหมดของไทยปี 2549-2558

HS4002: Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms etc. HS4016: Articles of vulcanised rubber (excluding hard rubber), n.e.s.

HS4011: New pneumatic tyres, of rubber HS4009: Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubbe

HS4010: Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber Others
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6.2 ห่วงโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
 
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางสามารถแบ่งออกได้หลักๆ 2 ส่วนคือ 1) อุตสาหกรรม

ยางพาราและผลิตภัณฑ์ และ 2) อุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ ในแต่ละส่วนต่างมีผลิตภัณฑ์
ขั้นสุดท้ายแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามห่วงโซ่อุปทานการผลิตของทั้งสองส่วนนั้นสามารถ
แบ่งย่อยได้เป็น 3 ขั้น ได้แก่ อุตสาหกรรมต้นน้ า อุตสาหกรรมกลางน้ า และอุตสาหกรรมปลายน้ า 
ดังที่แสดงให้เห็นในภาพที่ 6-4 

 
ภาพที่ 6-4 ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

 
 

 อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง 
 
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์เริ่มต้นจากกระบวนการแปรรูปน้ ายางพาราขั้นต้น

ซึ่งได้รับจากการกรีดยาง เม่ือผ่านขั้นตอนแปรรูปจนกระทั่งได้น้ ายางที่เหมาะสมส าหรับการใช้งานแล้ว 
น้ ายางเหล่านั้นจะเข้าสู่กระบวนการแปรรูปขั้นกลางจนได้ยางออกมา 2 แบบ ได้แก่ น้ ายางข้น และ
ยางแห้ง ในท้ายที่สุดยางแปรรูปขั้นกลางเหล่านี้จะถูกน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางส าเร็จรูปหลาย

ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
1

อุตสาหกรรมต้นน  า อุตสาหกรรมกลางน  า อุตสาหกรรมปลายน  า

ผลิตภัณฑ์จากน้ ายาง

ผลิตภัณฑ์จากยาง

ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา

ต้นยาง

น้ ายางสด

ไม้ยางพารา

เช้ือเพลิง

น้ ายางข้น

ยางแห้ง

ไม้เลื่อย

ไม้ฟ น

ยางพรีคัลวาไนซ์

ยางคอมพาวด์

เชื้อเพลิง

 การแพทย์ (ถุงมือยาง, ถุงยางอนามัย)
 ทั่วไป (สายยางฉีด, ฟองน้ า)

 ยางล้อรถยนต์
 ชิ้นส่วนยานยนต์
 ผลิตภัณฑ์ใช้ในงานก่อสร้าง วิศวกรรม
 สายพาน

 เฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง
 ผลิตภัณฑ์ไม้
 วัสดุก่อสร้างท าด้วยไม้
 ของเล่นไม้
 อื่นๆ
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ชนิด เช่น ยางล้อ พื้นรองเท้า รองเท้ายาง และถุงมือยาง เป็นต้น โดยมีผู้เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน
ดังต่อไปนี ้

 
 อุตสาหกรรมต้นน้ า ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
 อุตสาหกรรมกลางน้ า ได้แก่ โรงงานน้ ายางข้น โรงงานยางแผ่นรมควัน และโรงงาน

ยางแท่ง 
 อุตสาหกรรมปลายน้ า ได้แก่ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา และผู้ส่งออก 
 
รายละเอียดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม

แต่ละส่วนมีดังต่อไปนี้ 
 

 อุตสาหกรรมต้นน  า 
 
อุตสาหกรรมต้นน้ าของยางพาราและผลิตภัณฑ์จะเป็นผลผลิตขั้นต้นจากเกษตรกร  

ส่วนใหญ่ท าการผลิตในระดับครัวเรือน ผลผลิตหลักที่ได้จากอุตสาหกรรมในส่วนนี้คือ น้ ายางพารา
สด แต่ในบางครั้งอาจมีผลผลิตอื่นๆ เกิดขึ้น  หากผู้ผลิตไม่ได้จ าหน่ายต่อในรูปแบบของ 
น้ ายางพาราสด  

 
 น  ายางสด  

 
เป็นของเหลวสีขาวหรือขาวปนเหลือง มีความขุ่นข้น ได้มาจากท่อน้ ายางซึ่งเรียงตัวอยู่

ในส่วนเปลือกของต้นยางพารา การน าเอาน้ ายางออกจากต้นจ าเป็นต้องใช้มีดกรีดยางตัดท่อน้ ายาง
ให้ขาดออกจากกัน น้ ายางที่ไหลออกมามีองค์ประกอบส าคัญ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีเป็นเน้ือยางหรือ
เนื้อยางแห้ง และส่วนที่ไม่ใช่ยาง โดยเนื้อยางแห้งหมายถึงปริมาณเนื้อยางซึ่งอยู่ในน้ ายาง ปกติ
แล้วมักมีอยู่ประมาณร้อยละ 25 ถึง 45 ของน้ ายางทั้งหมด หลังจากท าการกรีดยางแล้วอาจมีการ
ใส่สารเคมีเพื่อป้องกันน้ ายางจับตัวเป็นก้อน ซึ่งด้วยข้อจ ากัดนี้เองท าให้เกษตรกรต้องเร่งขายน้ า
ยางภายในเวลา 4 ชั่วโมงหลังจากเก็บเกี่ยว 
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 ยางแผ่นดิบ (Dry Rubber)  
 
เป็นยางแผ่นที่เกษตรกรผลิตขึ้น ยางประเภทนี้จะไม่ผ่านการรมควันหรือกระบวนการ

ใดๆ การท าแผ่นยางดิบนั้นต้องรีบท าก่อนท่ียางจะบูดหรือรัดตัว เกษตรกรต้องล าเลียงน้ ายางมายัง
ถังรวมน้ ายางในบริเวณใกล้เคียงและท าการแปรรูปให้รวดเร็วที่สุด 

 
 ยางก้อนถ้วย (Cup Lump) 

 
เป็นยางที่ใส่สารเคมีลงไปให้จับตัวเป็นก้อนหลังจากท าการกรีดน้ ายางแล้ว ซึ่งอาจท าได้

ด้วยวิธีการ 2 แบบ คือ 1) หยอดน้ ากรดแล้วปล่อยให้เกิดการจับตัวตามธรรมชาติ หรือ 2) หยอด
น้ ากรดลงในถ้วยน้ ายางแล้วคน 

 
 เศษยางและขี ยาง (Rubber Scrap) 

 
ยางประเภทนี้มักติดอยู่กับเศษไม้หรือผงไม้เม่ือท าการลอกขี้ยางพาราออกจากเปลือกต้น

ยางเพื่อเตรียมการกรีดยางรอบต่อไป โดยมากมักน ามารวมกันแล้วปั้นเป็นก้อนกลมๆ เพื่อ
จ าหน่ายต่อไป 

 
ผลผลิตในส่วนนี้จะถูกน าไปจ าหน่ายให้โรงงานแปรรูปขั้นต้นโดยตรง หรือผ่านพ่อค้าคนกลาง

ที่รวบรวมคราวละมากๆ แล้วจ าหน่ายต่อให้โรงงานแปรรูป 
 

 อุตสาหกรรมกลางน  า 
 
อุตสาหกรรมกลางน้ าของยางพาราและผลิตภัณฑ์ เป็นอุตสาหกรรมซึ่งท าการแปรรูป

ผลผลิตขั้นต้นที่ได้รับจากอุตสาหกรรมต้นน้ าเพื่อท าให้ยางอยู่ในสภาพที่เหมาะสม สะดวกต่อการ
น าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปลายน้ าต่อไป อุตสาหกรรมในส่วนนี้ประกอบด้วยโรงงาน 
แปรรูปต่างๆ เช่น โรงงานน้ ายางข้น โรงงานยางแผ่นรมควัน เป็นต้น ผลผลิตที่ได้จากอุตสาหกรรม
ในส่วนน้ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ น้ ายางข้นและยางแห้ง 
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 การผลิตน  ายางข้น  
 
กระบวนการผลิตน้ ายางข้นในอุตสาหกรรมกลางน้ าเริ่มต้นจากโรงผลิตน้ ายางข้นรับซื้อ

ยางดิบจากพ่อค้าคนกลางหรือกลุ่มเกษตรกรเพื่อน ามาผลิตเป็นน้ ายางข้น นอกจากน้ ายางข้นแล้ว 
ผู้ผลิตอาจน าหางน้ ายางไปสร้างเป็นยางประเภทสกิมเครปหรือยางอื่นๆ ได้อีกขั้นหนึ่ง ส าหรับ
การใช้ประโยชน์น้ ายางข้นนั้น ผู้ผลิตสามารถน าน้ ายางข้นไปเป็นวัตถุดิบส าหรับผลิตภัณฑ์
บางอย่างได้ เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และยางทางเภสัชกรรม เป็นต้น 

 
 การผลิตยางแห้ง  

 
ยางแห้งสามารถแบ่งย่อยลงได้อีกหลายประเภท ดังต่อไปนี้ 
 
 ยางแผ่นรมควันและยางอบแห้ง  Rib Smoked Sheet  ส าหรับการผลิตยางแผ่น

รมควันผู้ผลิตจะน ายางแผ่นที่ผ่านการรีดดอกเรียบร้อยแล้วเข้าไปรมควันในโรงรม 
ในขณะที่  ยางอบแห้งจะผ่านการอบที่ใช้ความร้อนแต่ไม่มีควัน วิธีทั้งสองนี้มี
จุดประสงค์เพื่อท าให้ยางแห้งสนิทและเก็บรักษาได้นานมากขึ้น แต่ยางที่ผ่านการ
อบแห้งจะมีสีสันสวยงามกว่ายางแผ่นรมควัน 
 

 ยางแท่ง  Block Rubber  ผู้ผลิตจะน ายางที่ผ่านการย่อยออกเป็นชิ้นเล็กๆ ไปอบ
ให้แห้ง แล้วอัดเป็นแท่งจนได้คุณสมบัติทางเทคนิคที่ต้องการ ยางแท่งที่ผลิตได้มัก
น าไปใช้ในการผลิตยางยานพาหนะ โดยทั่วไปแล้วมักมีคุณภาพดีกว่ายางรมควัน 
อีกทั้งยังไม่ฉีกขาดง่ายต่างจากยางที่เป็นแผ่น 
 

 ยางเครป  Crape Rubber  น้ ายางก้อนถ้วยและเศษยางที่ได้จากอุตสาหกรรม
ขั้นต้นจะถูกน าไปรีดน้ าและสิ่งสกปรกออกมาจนได้ยางที่แห้ง สะอาด และมี
คุณสมบัติที่ดี สามารถแบ่งออกได้อีก 2 ประเภทย่อย ได้แก่ ยางเครปสีจางซึ่งมี
คุณภาพสูง และยางเครปสีน้ าตาลที่มีคุณภาพต่ า 
 

 ยางสกิม  Skim Rubber  วิธีการท ายางสกิมนั้นสามารถท าได้ด้วยน ากรดผสมกับ
ยางจนกระทั่งเกิดการจับตัว จากนั้นจึงน ายางที่ได้ไปรีดเป็นแผ่นและท าให้แห้ง โดย
ปกติแล้วน้ ายางสกิมมักเป็นน้ าส่วนท่ีเหลือจากการท าน้ ายางข้น 
 



 

 

 

6-10  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

 ยางผสมหรือยางคอมพาวด์  Compound Rubber  สามารถผลิตโดยน ายางแท่ง
และยางแผ่นรมควันมาผสมกับสารเคมีเพื่อเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ มักผลิตเพื่อให้ได้
ยางที่ตรงตามเงื่อนไขของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง 
 

 ยางแผ่นผึ่งแห้ง  Air Dried Sheet  ได้จากการน าน้ ายางมาจับตัวเป็นแผ่นโดยใช้
สารเคมีตามเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น ใช้โซเดียมไบซัลไฟต์ส าหรับการฟอกสี และใช้
พาราไนโตรฟีนอลส าหรับป้องกันเชื้อรา เป็นต้น จากนั้นจึงท าให้แห้งด้วยวิธีการผึ่ง
ลมหรืออบในโรงอบที่ปราศจากควัน มักน าไปใช้ในอุตสาหกรรมกาว อุตสาหกรรม
เส้นด้าย อุตสาหกรรมรองเท้า และอุตสาหกรรมตุ๊กตายาง 

 
 อุตสาหกรรมปลายน  า 

 
อุตสาหกรรมปลายน้ าในห่วงโซ่อุปทานยางพาราและผลิตภัณฑ์คือโรงงานอุตสาหกรรมที่

น าผลิตภัณฑ์ต้นน้ าและกลางน้ ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายให้ผู้บริโภค โดยผลิตภัณฑ์ที่
ได้สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทตามวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ 

 
 ผลิตภัณฑ์จากน  ายางข้น เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย สายสวน สายน้ าเกลือ 

ถุงน้ าแข็ง ถุงน้ าร้อน หัวนมเลี้ยงทารก ท่อยาง เส้นด้าย ยางยืด กาว ลูกโป่ง ที่นอน
ฟองน้ า อุปกรณ์ทางการแพทย์ พื้นรองเท้า ยางรัดของ จุกขวด พลาสเตอร์ยา และ
ผ้าก๊อซ เป็นต้น 
 

 ผลิตภัณฑ์จากยางแห้ง ได้แก่ ยางรมควัน ยางแท่ง และยางอื่นๆ สามารถน าไป
ผลิตสินค้าได้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยานพาหนะ เช่น ยางล้อรถยนต์ 
ยางล้อตัน ยางใน และยางหล่อดอก เป็นต้น หรือในบางครั้งอาจน าไปผลิตยาง
ประเภทอื่นๆ เช่น ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม สายพานล าเลียง หลอด ท่อยาง ยางรัดของ 
พื้นรองเท้า ผลิตภัณฑ์กีฬา ของเล่น เป็นต้น 

 
 อุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ 

 
อุตสาหกรรมไม้ยางพาราเป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องมาจากอุตสาหกรรมยางพารา 

เนื่องจากในการผลิตยางพารานั้น เมื่อต้นยางพาราถูกกรีดเป็นเวลา 25-30 ปี จนกระทั่งไม่สามารถ
ให้น้ ายางที่มีคุณภาพดังเดิมได้ จะต้องมีการโค่นต้นยางเหล่านั้นลงและปลูกต้นยางพาราใหม่
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ทดแทน ซึ่งไม้เหล่านี้จะถูกน ามาผลิตและแปรรูปต่อจนเกิดเป็นอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและ
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมยางพาราและ
ผลิตภัณฑ์ แต่ละส่วนมีผู้ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 
 อุตสาหกรรมต้นน้ า ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกต้นยางพารา 
 อุตสาหกรรมกลางน้ า ได้แก่ กลุ่มธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป แผ่นนีเวียร์ (ไม้บาง) ไม้อัด 

ไม้ประสาน และเชื้อเพลิง 
 อุตสาหกรรมปลายน้ า ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน และของเล่นไม้ 

นอกจากนี้ ยังน าไปใช้ในงานก่อสร้าง ล้อม้วนสายไฟขนาดใหญ่ ใช้เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตลังไม้หรือแท่นไม้ส าหรับวางสินค้า  

 
 อุตสาหกรรมต้นน  า 

 
อุตสาหกรรมต้นน้ าของอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยกลุ่ม

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา นายหน้าหรือผู้ประกอบการรับจ้างโค่นยาง และกลุ่มผู้ขนส่งไม้ยางพารา 
ในการโค่นต้นยางพารานั้น เกษตรกรจะไม่ด าเนินการด้วยตัวเอง เนื่องจากกระบวนการตัด ชักลาก 
และขนส่งเป็นงานที่หนัก อีกทั้งยังอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายเร่ืองการตัดโค่นไม้ ดังนั้น เกษตรกรจึง
มักด าเนินการผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่  

 
 การขายผ่านนายหน้า เป็นการประมูลระหว่างพ่อค้าคนกลางตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 

เมื่อตกลงราคาเรียบร้อยก็จะเข้าสู่กระบวนการท าสัญญาต่อไป 
 การขายโดยไม่ผ่านนายหน้า เป็นการขายผ่านพ่อค้าหรือตัวแทนของโรงงานที่รับ

ซื้อไม้ยางต่างๆ การติดต่ออาจท าเพียงรายเดียวหรือหลายรายก็ได้หากต้องการ
ประเมินราคาไม้ แต่การซื้อขายมักเป็นไปในรูปแบบเดียวกันเม่ือท าข้อตกลงได้  

 การขายให้โรงที่รับซื อไม้ ในกรณีที่โรงงานแปรรูปไม้มีความต้องการไม้ในปริมาณมาก 
ทางบริษัทจะส่งพนักงานมาติดต่อซื้อขายกับเกษตรกรโดยตรง 

 
ในการโค่นต้นยางพารานั้นมีทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ ดังนั้น เม่ือ

ก าจัดส่วนประกอบพวกรากไม้ ตอไม้ ขี้เลื่อย และเศษไม้แล้ว ก็จะเหลือส่วนไม้ยางพาราซึ่ง
สามารถแบ่งย่อยได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

 
 ไม้ฟืน ใช้ส าหรับเป็นเชื้อเพลิงในรูปแบบของฟ นและวัตถุดิบส าหรับการผลิตถ่านไม้ 
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 กิ่งไม้และปลายไม้ ใช้ส าหรับผลิตแผ่นใยไม้อัด 
 ไม้เลื่อยหรือไม้ซุง เพื่อส่งต่อไปยังโรงเลื่อยไม้แปรรูป หรือโรงงานผลิตไม้อัดและไม้

บางต่อไป 
 

 อุตสาหกรรมกลางน  า 
 
อุตสาหกรรมกลางน้ าเริ่มต้นจากการน าไม้ยางพาราซึ่งได้จากการโค่นและผ่าน

กระบวนการแยกประเภทเรียบร้อยแล้วมาเข้าสู่ขั้นตอนการแปรรูปซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 ไม้เลื่อยหรือไม้ซุง  
 
สามารถน ามาแปรรูปได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
 
 ไม้ยางพาราแปรร ป  Sawn Timber  กระบวนการแปรรูปเริ่มต้นจากการน าไม้

ยางพาราที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตามที่ต้องการมาเลื่อยให้ได้ขนาดและคุณภาพตาม
เงื่อนไขของอุตสาหกรรมปลายน้ า ไม้ที่มีต าหนิด้านในน้อยจะถูกล าเลียงไปอัดและ
อบน้ ายาเคมีเพื่อรักษาคุณภาพ ป้องกันเชื้อราและมอดท าลายเนื้อไม้ จากนั้นจึง
น ามาจัดวางเรียนบนพาเลท (Pallet) เพื่อส่งต่อให้ลูกค้า 
 

 ไม้อัดและไม้บาง  Plywood and Veneer  การผลิตไม้บางจ าเป็นต้องคัดเลือกไม้ที่
มีต าหนิน้อยที่สุดและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 8 นิ้วขึ้นไปมาลอกผิวเนื้อไม้ออกจน
เป็นแผน่บางๆ จากนั้นท าการอบและรีด ส่วนการผลิตไม้อัดนั้นสามารถท าได้โดยน า
ไม้บางหลายๆ แผ่นมาอัดให้เป็นแผ่นเดียวกันโดยใช้กาวเป็นตัวประสาน โดยไม้บาง
จะถูกน ามาวางในลักษณะให้เสี้ยนไม้ตั้งฉากกันเพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้านความแข็งแรง 
อีกทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้ไม้อัดยืดหรือหดเมื่อความชื้นเปลี่ยนไป 

 
 ไม้ฟืน  

 
เป็นไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 3 นิ้ว การใช้งานมักใช้ในรูปแบบเชื้อเพลิงที่ให้

พลังงานความร้อน และท าถ่านจากไม้ยางพารา นอกจากไม้ฟ นแล้ว ปีกไม้ เศษไม้ และขี้เลื่อยที่
เหลือจากการแปรรูปไม้ยางพารายังสามารถน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้เช่นกัน 
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 กิ่งไม้และปลายไม้ 
 
มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 3 ถึง 5 นิ้ว เป็นส่วนที่ได้จากล าต้นเม่ือท าการโค่น

ส าหรับผลิตไม้ยางพารา ไม้ประเภทนี้เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทแผ่นใยไม้อัด 
สามารถท าได้โดยน าเนื้อไม้มาบดและอัดเป็นแผ่นจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกัน  

 
 อุตสาหกรรมปลายน  า 

 
อุตสาหกรรมปลายน้ าของไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยกลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์

และชิ้นส่วน และกลุ่มผลิตเครื่องเรือน  อุตสาหกรรมปลายน้ าจะน าไม้ยางพาราแปรรูปจาก
อุตสาหกรรมกลางน้ า เช่น แผ่นชิ้นไม้อัด และแผ่นใยไม้อัด มาท าการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 
ขั้นสุดท้าย ส าหรับผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราในอุตสาหกรรมปลายน้ าสามารถจ าแนกได้เป็น 3 
หมวดใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่ 

 
 เฟอร์นิเจอร์และเครื่องครัวที่ท าจากไม้ เช่น ตู้ โต๊ะ เตียง เก้าอี้ เป็นต้น 
 อุปกรณ์ก่อสร้างที่ท าจากไม้ เช่น ไม้พื้น คิ้ว บัว ขอบประตู ขอบหน้าต่าง เป็นต้น 
 ผลิตภัณฑ์จากไม้อื่นๆ เช่น ของเล่นไม้ กรอบรูป ลังไม้ ถังไม้ ล้อไม้ส าหรับพัน

สายไฟ ที่รองสินค้า ล าโพง เป็นต้น 
 
 
6.3 ภาพรวมห่วงโซ่ม ลคา่ของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

 
ในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางนั้นนอกเหนือจากการผลิตและ

แปรรูปผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีกระบวนการอื่นๆ อีกจ านวนมากที่มีส่วนช่วยท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ยาง
ส าเร็จรูปพร้อมใช้งานออกมา ซึ่งในที่นี้คณะผู้วิจัยสามารถแบ่งกระบวนการหลักๆ ออกเป็น 6 
กิจกรรมด้วยกัน ประกอบด้วย การเตรียมวัตถุดิบ การเพาะปลูก การผลิตขั้นต้น การจัดซื้อจัดหา 
การผลิตในโรงงาน และการท าการตลาดและการจ าหน่าย ดังที่แสดงในภาพที่ 6-5  
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ภาพที่ 6-5 ห่วงโซ่ม ลค่าอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

 
 
ในกระบวนการแต่ละส่วนน้ันสามารถแบ่งย่อยเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
 

 การเตรียมวัตถุดิบ 

 
การเตรียมวัตถุดิบเป็นกระบวนการในอุตสาหกรรมต้นน้ าที่เกิดขึ้นก่อนการเพาะปลูก 

ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยต่างๆ ได้แก่ การเตรียมพันธุ์พืช การเตรียมปุ๋ย การป้องกันแมลง และ
การจ้างแรงงาน จากนั้นเมื่อเตรียมวัตถุดิบและแรงงานพร้อมแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการข้ันถัดไป  

  

ห่วงโซ่ม ลค่าอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก International Journal of Innovative Research & Development, November 2014

2

การเตรียมวัตถุดิบ

การเพาะปล ก

การผลิตขั นต้น

การจัดซื อจัดหา

การผลิตใน
โรงงาน

การตลาดและการ
จ าหน่าย

Seeding

Fertilizing

Pesticides

Labor

Land Preparation

Weeding

Planting

Tapping 
Rubber Sheet

Collection

Transportation

Processing

Grading

Marketing

Sales
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 การเพาะปล ก 
 
การเพาะปลูกเริ่มต้นตั้งแต่การปรับสภาพพื้นดินให้เหมาะสมแก่การปลูก เพิ่มแร่ธาตุและ

สารอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง จากนั้นจึงท าการลงพันธุ์ยางที่เตรียมไว้ ดูแล
ต้นยางให้เติบโตในสภาพที่เหมาะสม ใช้เวลาประมาณ 7 ปีต้นยางจึงพร้อมส าหรับการเก็บเกี่ยว 

 
 การผลิตขั นต้น 

 
การผลิตขั้นต้นคือกระบวนการแปรสภาพน้ ายางให้เป็นผลผลิตขั้นพื้นฐานซึ่งชาวสวน

สามารถท าได้เองในพื้นที่เพาะปลูกของตนเอง นอกเหนือจากการจ าหน่ายน้ ายางสดไปยังผู้ผลิตใน
อุตสาหกรรมกลางน้ าแล้ว ชาวสวนยังอาจแปรรูปผลผลิตตนเองเพื่อเพิ่มมูลค่าน้ ายางได้ ตัวอย่าง
ผลผลิตที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้ ได้แก่ ยางก้อนถ้วย น้ ายางข้น และยางแผ่นอย่างง่าย 
ซึ่งผลผลิตเหล่านี้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานกว่าน้ ายางสดที่ต้องจ าหน่ายทันที และสามารถน าไป
แปรรูปต่อในอุตสาหกรรมปลายน้ าของห่วงโซ่การผลิตได้ เช่น อุตสาหกรรมถุงมือยาง เป็นต้น 
เพียงแต่คุณสมบัติพื้นฐานและคุณภาพของยางที่ได้จากการผลิตขั้นนี้อาจไม่เทียบเท่ายางที่ผลิต
จากโรงงานท่ีเน้นการแปรรูปโดยเฉพาะ 

 
 การจัดซื อจดัหา 

 
กระบวนการในขั้นนี้เกิดขึ้นจากฝั่งของโรงงานที่ต้องการวัตถุดิบเพื่อน ามาผลิตต่อ 

โรงงานจะรวบรวมยางจากเกษตรกรรายย่อยต่างๆ จากนั้นจึงเคลื่อนย้ายมาเก็บรักษาไว้ที่โรงงาน
ของตนเพื่อน าเข้าสู่กระบวนการผลิตถัดไป ในขั้นตอนนี้เกษตรกรยางอาจเป็นผู้ท าการเสนอขาย
ผลผลิตของตนได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านค าสั่งซื้อของโรงงาน หากเป็นวิธีหลัง  เกษตรกร
จ าเป็นต้องจัดการขนส่งยางด้วยตัวเองทั้งหมด ซึ่งอาจใช้พาหนะส่วนตัวหรือจ้างบุคคลภายนอก
เพื่อช่วยขนส่ง 

 
 การผลิตในโรงงาน 

 
การผลิตในขั้นนี้มีความซับซ้อนกว่าการผลิตที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร

เนื่องจากผู้ผลิตมีเครื่องจักรและแรงงานที่พร้อมส าหรับการแปรรูปยางโดยเฉพาะ การผลิตใน
โรงงานนี้ครอบคลุมทั้งการผลิตในอุตสาหกรรมกลางน้ าที่แปรรูปน้ ายางสดเป็นยางประเภทต่างๆ 
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และการผลิตในอุตสาหกรรมปลายน้ าที่แปรรูปยางเหล่านั้นให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ยางขั้นสุดท้าย 
ผลผลิตขั้นสุดท้ายจะถูกประเมินคุณภาพและคัดเลือกอย่างดีก่อนออกวางจ าหน่ายต่อไป 

 
 การท าการตลาดและการจ าหน่าย 

 
ผลิตภัณฑ์ยางในขั้นสุดท้ายจะถูกท าการบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ ติดฉลากและตราสินค้าเพื่อ

เพิ่มมูลค่า สินค้าที่ไม่มีความแตกต่างกันมาก เช่น ถุงมือยาง อาจต้องมีการท าการตลาดเพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ให้สินค้าต่อไป และส่งมอบให้กับลูกค้าเม่ือสิ้นสุดกระบวนการจ าหน่าย ซึ่งอาจเป็น
การจ าหน่ายภายในประเทศหรือเป็นการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศก็ได้ 

 
ในห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางนั้นมีผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการสร้าง

มูลค่าอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทของผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ดังนี้ 
 
 ผ ้ผลิตขั นต้น  Producer  ผู้ผลิตในที่นี้หมายถึงเจ้าของสวนยางพารา ซึ่งอาจเป็น

เกษตรกรรายย่อยหรือผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าเป็นผู้ผลิต
แบบใด เมื่อท าการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตของตนมักใช้แรงงานจากภายนอก
ด้วยกันทั้งสิ้น ผู้ผลิตที่มีศักยภาพอาจมีโรงเพาะเลี้ยงยางโดยเฉพาะเพื่อจ าหน่าย
พันธุ์ยางให้เกษตรกรรายย่อยน าไปเพาะปลูกต่อ นอกจากนี ้ยังอาจท าการเพาะปลูก
พืชประเภทอื่นและท าปศุสัตว์ไปพร้อมๆ กับการปลูกยาง 
 

 พ่อค้าคนกลางและผ ้ค้า  Collector and Trader  พ่อค้าคนกลางและผู้ค้ามีจ านวน
ไม่น้อยตลอดห่วงโซ่มูลค่า หน้าที่หลักของคนกลุ่มนี้คือดูแลผลผลิตที่ได้รับจาก
เกษตรกร ซึ่งอาจเป็นการดูแลโดยตรงหรือดูแลผ่านทางผู้ค้ารายย่อยอีกทอดหนึ่ง 
รวมถึงจัดการขนส่งยางจากเกษตรไปยังโรงงานผลิต พ่อค้าคนกลางและผู้ค้ามักเป็น
เกษตรกรที่มีศักยภาพการผลิตซึ่งอาจท าการจ าหน่ายแม่พิมพ์ยางก้อนและวัตถุดิบ
จ าเป็นส าหรับการเพาะปลูกให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ ด้วย 
 

 ผ ้ด าเนินการ  Processor  ผู้ด าเนินการมีความคล้ายคลึงกับพ่อค้าคนกลาง 
เพียงแต่ท าการรับซื้อในลักษณะการท าสัญญากับเกษตรกร ราคาของวัตถุดิบที่
เกษตรกรได้รับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขภายในสัญญาซึ่งเกี่ยวข้องกับปริมาณเนื้อยางและ
ความสะอาดของยาง ผู้ด าเนินการรายใหญ่มักมีโรงงานหลายแห่งที่ท าหน้าที่รับซื้อ
วัตถุดิบโดยเฉพาะ 
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 ตัวแทนขาย  Broker  ตัวแทนขายเป็นผู้ด าเนินการที่อยู่ภายนอกประเทศ และเป็น
ผู้รวบรวมความต้องการยางจากทั่วโลก แตกต่างจากผู้ด าเนินการที่คอยรับซื้อและ
ขายวัตถุดิบอยู่ระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ตามผู้ด าเนินการรายใหญ่มากอาจท าหน้าที่
เป็นตัวแทนขายกับต่างประเทศเช่นกัน 
 

 ผ ้ผลิตขั นกลางและปลาย  Manufacturer  ประกอบด้วยผู้ผลิตรายย่อยและรายใหญ่ 
ทั้งสองกลุ่มล้วนท าหน้าที่แปรรูปผลผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ยางขั้นสุดท้ายส าหรับ
จ าหน่าย เพียงแต่ผู้ประกอบการรายย่อยมีบทบาทน้อยกว่าในห่วงโซ่มูลค่า 

 
 

6.4 ห่วงโซ่ม ลค่าของอุตสาหกรรมจากบริษัทกรณศีึกษา 
 
ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะศึกษาห่วงโซ่มูลค่าจากกรณีศึกษาของบริษัทในอุตสาหกรรมยาง

และผลิตภัณฑ์ยางเพื่อให้ เห็นห่วงโซ่มูลค่าที่เกิดขึ้นจริงของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง ทั้งนี้บริษัทที่คัดเลือกมาจัดเป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องและ หรือมีความส าคัญใน
ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการเลือกบริษัท โตโย ไทร์ (Toyo 
Tire) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการส าคัญในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

 
บริษัทโตโย ไทร์ เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ก่อตั้งในปี 2488 มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน

เมืองโอซาก้า ต่อมาในปี 2509 จึงมีการขยายกิจการไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในปี 2558 มี
พนักงานในบริษัทประมาณ 11,000 คน ผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญของบริษัท ได้แก่ ยางรถยนต์ ยางใน
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ ผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทน แผ่นป้องกันน้ า ยางป้องกันการ
สั่นสะเทือนส าหรับยานยนต์ และแผ่นกันกระแทก 

 
บริษัทโตโย ไทร์ มีส านักงานทั้งสิ้น 14 แห่ง และบริษัทสาขาอีก 16 แห่งในประเทศญี่ปุ่น 

ในขณะที่มีส านักงานกระจายอยู่ทั่วโลกทั้งสิ้น 31 แห่ง แบ่งออกเป็น ในอเมริกาเหนือ 12 แห่ง  
โอเชียเนีย 1 แห่ง เอเชีย 12 แห่ง ยุโรป 6 แห่ง โดยธุรกิจหลักของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น  
2 ส่วน ได้แก่ ธุรกิจยาง คิดเป็นร้อยละ 80 ของยอดขายทั้งหมด และธุรกิจ DiverTech คิดเป็น 
ร้อยละ 20 ของยอดขายท้ังหมด 

 
ในช่วงไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 3 (เดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน) ปี 2559 บริษัท

โตโย ไทร์ มียอดขายทั้งสิ้น 278,934 ล้านเยน คิดเป็นยอดขายยางทั้งสิ้น 221,757 ล้านเยน และ
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ยอดขายจากธุรกิจ DiverTech ทั้งสิ้น 57,136 ล้านเยน โดยมีกลุ่มตลาดเป้าหมายที่ส าคัญคือ
อุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ในทวีปยุโรป ทั้งนี้บริษัทมีโรงงานผลิตเพื่อจ าหน่ายยางในทวีปยุโรปที่
ส าคัญตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย 

 
ห่วงโซ่มูลค่าของบริษัท โตโย ไทร์ ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม 

(Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่งสามารถแสดงดังภาพที่ 6-6  
 

ภาพที่ 6-6 ห่วงโซ่ม ลค่าการผลิตของบริษัท โตโย ไทร์ 

 
 
บริษัท โตโย ไทร์ ให้ความส าคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มภายในห่วงโซ่อย่างมาก โดย

พันธกิจของบริษัทคือ “Value to be provided” ห่วงโซ่มูลค่าของบริษัท โตโย ไทร์ สามารถแบ่งได้
ทั้งสิ้น 5 ส่วน ได้แก่ 1) การวิจัยและพัฒนา 2) การจัดซื้อจัดหา 3) การผลิต 4) การจัดการโลจิสติกส์ 
และ 5) การจ าหน่ายสินค้า 

 
  

ห่วงโซ่ม ลค่าของบริษัท โตโย ไทร์

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก Toyo Tire Group CSR Report, 2016

3

การวางแผน
ผลิตภัณฑ์

การวิจัยวัตถุดิบ

การพัฒนา
เทคโนโลยี
ประกอบ

การพัฒนาระบบ
การผลิต

การจัดซื้อยาง
ธรรมชาติ

การจัดซื้อ
เคมีภัณฑ์

การจัดซื้อ
ส่วนประกอบ

อ่ืนๆ

ผู้ผลิตยางส าหรับ
ยานยนต์

การขนส่ง
ผลิตภัณฑ์

ผู้จ าหน่ายยาง
ส าหรับยานยนต์

ผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์

ผู้จ าหน่าย
ชิ้นส่วน
ยานยนต์

R&D Procurement Manufacturing Logistics Sale/Use

Tire Business

DiverTech
Business
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 การวิจัยและพัฒนา  Research and Development  
 
การวิจัยและพัฒนาของบริษัท โตโย ไทร์ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดด้านคุณค่าการใช้งาน

และความปลอดภัย บริษัทค านึงถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ และน ามาพิจารณาร่วมในการพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ โดยพยายามท าให้การผลิตใช้ทรัพยากรลดลง สามารถน าวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่
ได้มากขึ้น รวมถึงลดผลกระทบต่อสังคม ในขณะเดียวกันก็พยายามใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มเติมให้แก่ผลิตภัณฑ์ ทั้งในการผลิตยาง ระบบ
ควบคุมแรงสั่นสะเทือน และระบบฉนวนกันความร้อน ทั้งน้ี บริษัทได้ให้ความส าคัญกับขั้นตอนการ
วิจัยและพัฒนาซึ่งประกอบด้วย 

 
 การวางแผนผลิตภัณฑ์ 
 การวิจัยวัตถุดิบ 
 การพัฒนาเทคโนโลยีประกอบ 
 การพัฒนาระบบการผลิต 
 

 การจัดซื อจัดหา  Procurement  
 
การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบของบริษัทเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและล าดับขั้นตอน บริษัท

พยายามอย่างยิ่งในการพัฒนาความร่วมมือกับบริษัทคู่ค้าหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจอื่นๆ และเข้าไปมี
ส่วนรวมในการด าเนินงานของบริษัทเหล่านั้นให้อยู่ภายใต้กรอบของสิทธิมนุษยชน สุขภาพ และ
ความปลอดภัย สิ่งที่บริษัทได้รับจึงไม่ใช่เพียงแค่วัตถุดิบที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง
การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่คนงานและการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณรอบๆ 
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ การจัดหาวัตถุดิบของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

 
 การจัดหายางธรรมชาติ จากเกษตรกรและผู้ด าเนินงานในห่วงโซ่การผลิต 
 การจัดหาเคมีภัณฑ์ จากอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การจัดหาส่วนประกอบอื่นๆ ทั้งที่ใช้ส าหรับการผลิตและใช้เป็นแหล่งพลังงาน 
 

 การผลิต  Manufacturing  
 
บริษัท โตโย ไทร์ พัฒนาระบบการผลิตที่มีเอกลักษณ์และประสิทธิภาพ สามารถผลิต

สินค้าที่ได้คุณภาพและปลอดภัยไปพร้อมๆ กับลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้
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พลังงานสิ้นเปลือง และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น นอกจากให้ความส าคัญกับกระบวนการ
ผลิตแล้ว บริษัทยังใส่ใจกับคุณภาพของโรงงานที่ท าการผลิตว่ามีความปลอดภัยและจะไม่ได้รับ
อันตรายเม่ือเกิดภัยพิบัติใดๆ ขึ้น การผลิตของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 

 
 การผลิตยาง บริษัทผลิตยางเพื่อน าไปใช้ในการประกอบยานยนต์ ทั้งรถยนต์ 

รถบรรทุก รถเมล์ รถในอุตสาหกรรมและยางที่ใช้ในการก่อสร้าง 
 การผลิตชิ นส่วนยานยนต์ ทั้งในรถยนต์ส่วนบุคคล รถที่ใช้รางในการเคลื่อนที่ 

ตลอดจนระบบป้องกันการสั่นสะเทือนและช้ินส่วนป้องกันน้ า  
 

 การจัดการโลจิสติกส์  Logistics  
 
บริษัทพยายามพัฒนาระบบขนส่งให้รวดเร็วและลดการใช้พลังงานเกินความจ าเป็น  

ผ่านการวางแผนเส้นทางการขนส่งและระบบการกระจายสินค้าร่วมกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญใน
ด้านนี้โดยเฉพาะ ลักษณะการขนส่งที่บริษัท โตโย ไทร์ นิยมใช้ ได้แก่  การขนส่งโดยรถบรรทุก 
การขนส่งโดยระบบราง และการขนส่งทางเรือ 

 
 การจ าหน่ายสินค้า  Sale  

 
การจ าหน่ายสินค้าของบริษัทตอบสนองต่อความต้องการความสะดวกสบายของผู้บริโภค 

บริษัทพยายามปรับปรุงระบบการจ าหน่ายของตนเองให้เข้ากับธุรกิจ สภาพแวดล้อม และบริบท
ทางสังคมของลูกค้า ตลอดจนสร้างความเข้าใจในการใช้งานให้กับลูกค้าที่ซื้อไป ทั้งนี้สามารถแบ่ง
กลุ่มเป้าหมายการจ าหน่ายตามประเภทสินค้าออกได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ 

 
 การจ าหน่ายยาง บริษัทส่งต่อสินค้าไปยังผู้ผลิตยานยนต์ เช่น โรงงาน และผู้แทน

ขาย เป็นต้น และส่งไปยังร้านค้าปลีกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ร้านขายยาง ร้านผลิตภัณฑ์
รถยนต์ และป๊ัมน้ ามัน  

 การจ าหน่ายชิ นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมปลายทางของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้
ได้แก่ ผู้ผลิตยานยนต์ อุตสาหกรรมรถรางหรือรถไฟ ผู้ผลิตชิ้นส่วนในขั้นต่อไป และ
บริษัทก่อสร้าง  
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6.5 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
 
ในส่วนของการจัดประเภทของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมยาง

และผลิตภัณฑ์ยาง คณะผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ของ Shih Smiling Curve5 เป็นกรอบในการ
อ้างอิงการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งการ
วิเคราะห ์Shih Smiling Curve นั้นเป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุ่มการวิเคราะห์ภายในห่วงโซ่
อุปทาน ห่วงโซ่มูลค่า เพื่อแสดงภาพปัจจุบันและภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของห่วงโซ่ของ
อุตสาหกรรม โดยเน้นการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมตาม
มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น ซึ่งนับรวมทั้งภาคการผลิต และภาคบริการ นอกจากนี้ ยังสามารถแสดง
ภาพรวมของห่วงโซ่การผลิตภายในอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่ รวมไปถึงระบุใน
กิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้ส าหรับการ
ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมนั้นๆ รวมไปถึงส าหรับการจัดท าแนวทางการพัฒนา
หรือยกระดับขีดความสามารถในอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต  

   
ในการระบุถึงบริการที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยจะใช้มาตรฐาน Central Product Classification 

Version 2.1  CPC Ver. 2.1 6 ในการจ าแนกประเภทบริการในกระบวนการก่อนการผลิต ระหว่าง
การผลิต และหลังการผลิตของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ ตลอดจนบริการสนับสนุนอื่นๆ  
ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการการผลิตและการด าเนินงาน โดยกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้อง มีดังนี้ 

 
 กระบวนการก่อนการผลิต 

 
ในกระบวนการก่อนการผลิตของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง มีกิจกรรมการ

บริการที่เกี่ยวข้องได้แก่ บริการด้านการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว การจัดซื้อวัตถุดิบ การทดสอบ
คุณภาพวัตถุดิบ การขนส่งวัตถุดิบ การประกันการขนส่งวัตถุดิบ และการเก็บรักษาวัตถุดิบ โดย
รายละเอียดเป็นดังที่แสดงในตารางที่ 6-1  

                                                           
5 Shih Smiling Curve คิดค้นโดย Stan Shih ในปี 2535 (1992) ตามการวิเคราะห์ของ Shih ซึ่งพบว่า ในกระบวนการผลิตสินค้า
ใดๆ กระบวนการในห่วงโซ่มูลค่าที่ให้มูลค่าเพิ่ม (Value Adding) มากที่สุดจะอยู่ในช่วงแรกเริ่มและในช่วงท้ายสุดของ
กระบวนการผลิต นั่นคือการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และการจัดการลูกค้ารวมถึงบริการหลังการขาย 
(Client Management and After Sales Service) 

6 Central Product Classification (CPC) หมายถึง ระบบการจ าแนกประเภทสินค้า บริการ และสินทรัพย์ ที่องค์การสหประชาชาติ
ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้ประเทศต่างๆ ใช้เป็นกรอบ (Framework) ในการจัดท าสถิติระหว่างประเทศเกี่ยวกับสินค้า บริการ และ
สินทรัพย์ โดยยึดค านิยามหรือค าจ ากัดความที่ได้ให้ไว้ไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลสถิติที่จัดท าขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ 
ในทางเปรียบเทียบระหว่างประเทศกันได้ แต่โดยความหมายแล้วเหมือนกัน 
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ตารางที่ 6-1 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการก่อนการผลิตของ 
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการด้านการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว 
: Services related to crop production and 
harvesting 

86111 - Post-Harvest Crop Service 
86113 - Crop Production Services on Inputs Owned by Others 
86119 - Other Support Services to Crop Production 

1. Business Services 

บริการตัวแทนจัดซื้อวตัถุดิบ 
: Procurement agent for raw material 
sourcing 

85999 - Other Support Services n.e.c. 1. Business Services 

บริการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ 
: Quality assurance services (of raw 
materials) 

83441 - Composition and Purity Testing and Analysis Services 
83442 - Testing and analysis services of physical properties 
 

1. Business Services 

บริการขนส่งวตัถุดิบ 
: Freight transportation services (of raw 
materials)  

65112 - Road transport services of freight by tank trucks or semi-
trailers 
65113 - Road transport services of intermodal containers 
65117 - Road transport services of dry bulk 
65122 - Railway transport services of freight by tanker cars 
65123 - Railway transport services of intermodal containers 
65125 - Railway transport services of dry bulk goods 
65213 - Coastal and transoceanic water transport services of 
intermodal containers by container ships 
65219 - Other coastal and transoceanic water transport services of 
other freight 
65222 - Inland water transport services of freight by tankers 
65229 - Other inland water transport services of freight 
67910 - Freight transport agency services and other freight transport 
services 

11. Transport 
Services 

บริการประกันการขนส่งสินค้า (วัตถุดบิ) 
: Freight insurance of transportation (of raw 
materials) 

71333 - Freight Insurance Services 7. Financial Services 

บริการเก็บรักษาสินค้า 
: Storage of raw materials  

67220 - Bulk Liquid or Gas Storage Services 
67290 - Other Storage and Warehousing Services 
67110 - Container handling services 

11. Transport 
Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
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 กระบวนการระหว่างการผลิต 
 
กิจกรรมการบริการที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระหว่างการผลิตของอุตสาหกรรม

ยางและผลิตภัณฑ์ยางได้แก่ กิจกรรมการบริการด้านวิศวกรรม การผลิตสินค้า การทดสอบ
คุณภาพสินค้า การจัดหาพนักงาน การจัดเก็บสินค้า การท าความสะอาดโรงงาน การบ าบัดน้ าเสีย
และการก าจัดขยะ การติดตั้งและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ และการประกันภัยส าหรับเครื่องจักร ดังที่
แสดงในตารางที่ 6-2  

 
ตารางที่ 6-2 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการระหว่างการผลิตของ 

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

บริการด้านวิศวกรรม 
: Engineering services 

83310 - Engineering Advisory Services 
83322 - Engineering Services for Industrial and Manufacturing 
Projects 

1. Business Services 

บริการด้านการผลิตผลติภัณฑ์ยาง 
: Rubber products manufacturing services 

88423 - Plastics and rubber manufacturing services 
88511 - Tyre manufacturing services 
88512 - Other rubber product manufacturing services 
88907 - Medical and dental instrument and supply manufacturing 
services 

1. Business Services 

บริการทดสอบคุณภาพสินค้า 
: Testing services for quality control and 
assurance 

83441 - Composition and Purity Testing and Analysis Services 
83442 - Testing and analysis services of physical properties 

1. Business Services 

บริการจัดหาพนักงานในโรงงาน 
: Personnel search and referral services  - 
Recruitment of factory workers 

85112 - Permanent Placement Services, Other Than Executive 
Search Services 
85121 - Contract staffing services 
85122 - Temporary staffing services 
85123 - Long-term staffing (payrolling) services 
85124 - Temporary staffing-to-permanent placement services 
85125 - Co-employment staffing services 

1. Business Services 

บริการคลังสินค้าส าหรับสินค้าขัน้กลาง 
: Warehousing services for intermediate 
goods 

67290 - Other Storage and Warehousing Services 11. Transport 
Services 

บริการท าความสะอาดโรงงาน 
: Factory cleaning services 

85330 - General Cleaning Services 
85340 - Specialized Cleaning Services 

1. Business Services 

บริการบ าบัดน้ าเสียและก าจัดขยะจากโรงงาน 
: Sewage and wastes disposal services 

94110 - Sewerage and Sewage Treatment Services 
94212 - Collection services of industrial hazardous waste (except 
medical and other biohazardous waste) 
94229 - Collection Services of Non-Hazardous Recyclable Materials, 
Other 
94239 - General Waste Collection Services, Other 

6. Environmental 
Services 
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บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการติดตั้งและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
: Industrial machinery installation and 
maintenance services 

87320 - Installation Services of Industrial, Manufacturing and Service 
Industry Machinery and Equipment 
87156 - Maintenance and Repair Services of Commercial and 
Industrial Machinery 

1. Business Services 

บริการประกันภัยส าหรับเครื่องจักร 
: Insurance services for machinery 

71334 - Other property insurance services 7. Financial Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
 กระบวนการหลังการผลิต 

 
ในกระบวนการหลังการผลิตของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง มีกิจกรรมการ

บริการที่เกี่ยวข้องได้แก่ บริการด้านการบรรจุหีบห่อ การขนส่งสินค้า การเก็บรักษาสินค้า การจัด
จ าหน่ายสินค้า การประกันการขนส่งสินค้า และการประกันความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ ดังแสดงไว้
ในตารางที่ 6-3  

 
ตารางที่ 6-3 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการหลังการผลิตของ 

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

บริการบรรจุหีบห่อ 
: Packaging Services 

85400 - Packaging Services 1. Business Services 

บริการขนส่งสินค้า  
: Freight transportation services by road, rail, 
sea or air 

65113 - Road transport services of intermodal containers 
65123 - Railway transport services of intermodal containers 
65213 - Coastal and transoceanic water transport services of 
intermodal containers by container ships 
65229 - Other inland water transport services of freight 
65319 - Air transport services of other freight 
67910 - Freight transport agency services and other freight transport 
services 

11. Transport 
Services 

บริการคลังสินค้าและการเก็บรักษาสนิค้า  
: Storage and warehousing services of products 

67110 - Container handling services 
67290 - Other Storage and Warehousing Services 

11. Transport 
Services 

บริการจัดจ าหน่ายสินค้า 
: Distribution services of products 

611** - Wholesale trade services, except on a fee or contract basis 
612** - Wholesale trade services on a fee or contract basis 
621** - Non-specialized store retail trade services 
622** - Specialized store retail trade services 
623** - Mail order or Internet retail trade services 
624** - Other non-store retail trade services 
625** - Retail trade services on a fee or contract basis 

4. Distribution 
Services 
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บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการประกันการขนส่งสินค้า 
: Freight insurance of transportation  

71333 - Freight Insurance Services 7. Financial Services 

บริการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์:  
Product liability insurance services 

71335 - General liability insurance services 7. Financial Services 

หมายเหตุ: ** รหัส CPC ของการบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ าหน่ายสินค้าในประเทศในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
ได้แก่ -19 of agricultural raw materials n.e.c. -74 of medical and orthopaedic goods และ -81 of motor vehicles, motorcycles, 
snowmobiles and related parts and accessories 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
 บริการสนับสนุนอื่นๆ 

 
บริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการการผลิตและการด าเนินงาน ภายใต้ห่วงโซ่

มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง มีกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องดังแสดงในตารางที่ 6-4  
 
ตารางที่ 6-4 กิจกรรมบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตของ 

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

บริการด้านการวิจัยและการพัฒนา 
: Research and development 

81112 - Basic research services in chemistry and biology 
81114 - Basic research services in engineering and technology 
81116 - Basic research services in agricultural sciences 
81122 - Applied research services in chemistry and biology 
81124 - Applied research services in engineering and technology 
81126 - Applied research services in agricultural sciences 
81132 - Experimental development services in chemistry and biology 
81134 - Experimental development services in engineering and technology 
81136 - Experimental development services in agricultural sciences 
81400 - Research and Development Originals 

1. Business Services 

บริการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ ์
: Product design services 

83912 - Industrial Design Services 
83919 - Other Specialty Design Services 
83920 - Design Originals 

1. Business Services 

บริการการให้ค าปรึกษาสนับสนนุอื่นๆ 
: Other Consulting Services 

83111 - Strategic Management Consulting Services 
83113 - Human Resources Management Consulting services 
83114 - Marketing Management Consulting Services 
83115 - Operations Management Consulting Services 
83116 - Supply Chain and Other Management Consulting Services  
82130 - Legal Documentation and Certification Services 

1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
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 สรุปภาพรวมของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
 
จากการศึกษา วิ เคราะห์ และพิจารณาการบริการที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตของ

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง คณะผู้วิจัยสามารถสรุปสาขาบริการตามการจ าแนกของ
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ดังแสดงในภาพที่ 6-7  
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ภาพที่ 6-7 สรุปกิจกรรมการบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

 

สาขาบริการที่เก่ียวเนื่องกับการผลิตของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง

60

วัตถุดิบ อุตสาหกรรมต้นน  า อุตสาหกรรมกลางน  า อุตสาหกรรมปลายน  า
การจัดจ าหน่ายและ

กระจายสินค้า

1 บริการทางธุรกิจ (Business Services)     

2
บริการสื่อสารโทรคมนาคม 

(Telecommunication Services)
- - - - -

3
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเน่ือง 

(Construction and Related Engineering Services)
- - - - -

4 บริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services) - - - - 

5 บริการการศึกษา (Education Services) - - - - -

6
บริการด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Services)
- -   -

7 บริการด้านการเงิน (Financial Services)  - - - 

8
บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม 

(Health Related and Social Services)
- - - - -

9
บริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเน่ือง 
(Tourism and Travel Related Services)

- - - - -

10
บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา 
(Recreational, Cultural, and Sporting Services)

- - - - -

11 บริการด้านการขนส่ง (Transportation Services)     

12 สาขาบริการอื่นๆ (Other Services) - - - - -

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากฐานข้อมูลองค์การการค้าโลก
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นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุม 
กลุ่มย่อยร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานะของการให้บริการการที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการได้ให้ความคิดเห็นทั้งในระดับรายสินค้า 
และในภาพรวมของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งสถานะของภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 6-5 

 
ตารางที่ 6-5 ตารางสรุปสถานะของการบริการที่เก่ียวเน่ืองของอุตสาหกรรมยาง 

และผลิตภัณฑ์ยาง 
หัวข้อ ความคิดเห็น 

กระบวนการก่อนการผลิต 
การวิจัยและพัฒนา  ปัจจุบันสถาบันการศึกษาภาครัฐมีการร่วมมือกับองค์กรธุรกิจภาคเอกชนมากขึ้น และมี

จ านวนองค์กรธุรกิจที่ใช้บริการไม่มากนัก จึงกล่าวได้ว่ามีการให้บริการอย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

การจัดหาวัตถุดิบ  มีการใช้วัตถุดิบทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ และมีความกังวลอยู่บ้างเรื่องราคา
วัตถุดิบที่ผันผวนและความไม่คงเส้นคงวาของคุณภาพวัตถุดิบ 

กระบวนการระหว่างการผลิต 
การควบคุมคุณภาพ   ปัจจุบันยังมีจ านวนเจ้าหน้าที่และห้องปฏิบัติการส าหรับการทดสอบและจัดท ามาตรฐาน

สินค้าไม่ค่อยเพียงพอต่อความต้องการ ท าให้เกิดความล่าช้าในการก าหนดมาตรฐาน 
รวมถึงมีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเล็ดลอดออกสู่ตลาด แต่คาดว่าปัญหาจะบรรเทาลงหลังจาก
มีการเปิดห้องปฏิบัติการใหม่ในอีก 1-2 ปีข้างหน้า 

การจัดหาแรงงาน  ปัจจุบันมีปัญหาขาดแคลนแรงงานในระดับปฏิบัติการค่อนข้างมาก ท าให้ต้องน าเข้าแรงงาน
จากประเทศเพื่อนบ้าน แต่ก็ติดความยุ่งยากจากกฎระเบียบหลายประการ ในขณะเดียวกัน
ผู้ประกอบการก็เริ่มมองหาลู่ทางในการน าเข้าเครื่องจักรมาทดแทนแรงงาน 

กระบวนการหลังการผลิต 
การจัดจ าหน่าย / การ
กระจายสินค้า 

 การขนส่งสินค้าของไทยส่วนใหญ่ยังจ ากัดอยู่ที่การขนส่งสินค้าทางบกซึ่งมีต้นทุนสูง 
นอกจากนี้ ระบบโลจิสติกส์ของไทยยังขาดการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ท าให้เกิดความ
ซ้ าซ้อนและสูญเปล่าในกระบวนการขนถ่ายหลายขั้นตอน 

การประกันภัยความรับผิด
จากผลิตภัณฑ ์

 ผู้ประกอบการเห็นว่าปัจจุบันไทยมีผู้ให้บริการด้านการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์
อยู่เพียงน้อยราย ท าให้ผู้ใช้บริการมีอ านาจต่อรองต่ าและต้องเสียค่าบริการสูง 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของการประชุมกลุ่มย่อยจะอยู่ในภาคผนวกที่ 5 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากการประชุมกลุ่มย่อย 
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บทที่ 7 
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ์

 
 

7.1 โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์
 
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของไทยมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมผสมและบรรจุ 

กล่าวคือผู้ประกอบการในไทยจ าเป็นต้องน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเพื่อมาผสมและบรรจุใน
ประเทศ ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีการผสมที่ไม่ซับซ้อน แต่เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องสูตรการผสมที่เป็น
ความลับทางการค้า ท าให้ผู้ผลิตต้องร่วมลงทุนกับบริษัทจากต่างประเทศเพื่อให้ผลิตได้ตรงตาม
มาตรฐานสากล อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่มีลักษณะโครงสร้างเช่นนี้ ได้แก่ อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี 
อุตสาหกรรมสี และอุตสาหกรรมยาฆ่าแมลงและสารก าจัดศัตรูพืช 

 
โดยทั่วไปแล้วอุตสาหกรรมเคมีมักมีจ านวนบริษัทในอุตสาหกรรมจ านวนน้อยหรือมี

ผู้ขายน้อยราย ท าให้เกิดลักษณะการแข่งขันกึ่งผูกขาด ทั้งน้ี เนื่องจากการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี
จะมีการประหยัดต่อขนาดก็ต่อเม่ือท าการผลิตจ านวนมากๆ บริษัทขนาดใหญ่จึงได้เปรียบเม่ือ
แข่งขันในแง่ของการท าต้นทุนต่อหน่วยได้น้อยกว่า อย่างไรก็ตาม ยังมีอุตสาหกรรมเคมีบาง
ประเภทที่มีผู้ขายหลายรายและมีการแข่งขันสูง เช่น อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง 
เป็นต้น ผู้ประกอบการแต่ละรายจะผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างกันสูง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนผสม 
รูปแบบภาชนะ ยี่ห้อ กลุ่มลูกค้า และกลยุทธ์การโฆษณา ท าให้บริษัทเหล่านี้มีอ านาจการผูกขาด
ตลาดในสินค้าของตนอยู่ไม่น้อย 

 
ลักษณะส าคัญอีกประการของอุตสาหกรรมเคมีของไทยคือ อุตสาหกรรมของไทยเริ่มต้น

จากการเป็นอุตสาหกรรมทดแทนการน าเข้า ส่วนใหญ่จึงท าการผลิตเพื่อจ าหน่ายประชากรใน
ประเทศ มีเพียงแค่บางอุตสาหกรรมเท่านั้นที่สามารถพัฒนาจนสามารถส่งออกได้ เช่น ผงชูรส 
เครื่องส าอาง และเภสัชภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของไทยจะ
สามารถเติบโตจนสามารถส่งออกได้ แต่ก็ยังมีสารเคมีอีกหลายประเภทที่ไทยยังคงขาดแคลน ท า
ให้ต้องพึ่งพิงการน าเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบเคมีตั้งต้น 

 
ในด้านการส่งออกนั้นประเทศไทยสามารถส่งออกเคมีภัณฑ์ในปี 2558 ได้ทั้งสิ้น 8,377 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการส่งออกรวมของโลก 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
0.59 ของการส่งออกรวมของโลก มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (Compound Annual Growth 
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Rate: CAGR) ระหว่างปี 2549 ถึง 2558 เท่ากับร้อยละ 8.30 โดยมีสินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ 
HS3305: สิ่งปรุงแต่งส าหรับใช้กับผม และ HS3505: เดกซ์ทรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆ  

 
ส่วนการน าเข้านั้น ในปี 2558 ประเทศไทยน าเข้าเคมีภัณฑ์ทั้งสิ้น 15,716 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ จากการน าเข้ารวมของโลก 1.48 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.05 ของ
การน าเข้าทั้งหมดของโลก มีอัตราการเติบโต CAGR ระหว่างปี 2549 ถึง 2558 เท่ากับร้อยละ 
6.04 และมีสินค้าน าเข้าส าคัญ ได้แก่ HS3004: ยารักษาหรือป้องกันโรค และ HS3105: ปุ๋ยที่ได้
จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม สองหรือสามชนิดผสมกัน 

 
ข้อสังเกตที่น่าสนใจประการหนึ่งของการส่งออกเคมีภัณฑ์ของไทยคือ สินค้าท่ีส่งออกนั้น

ค่อนข้างมีความหลากหลาย โดยสินค้า 5 อันดับแรกมีมูลค่าค่อนข้างใกล้เคียงกัน และไม่ได้คิดเป็น
มูลค่าส่วนใหญ่ของการส่งออกทั้งหมด ซึ่งผิดจากอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มักมีสินค้าที่โดดเด่น 1 ถึง 2 
ชนิด และคิดเป็นมูลค่าส่วนใหญ่ของการส่งออก ลักษณะเช่นนี้เองก็ปรากฏในการน าเข้าเคมีภัณฑ์
ของไทยเช่นกัน ดังภาพที่ 7-1 และ 7-2 
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ภาพที่ 7-1 การส่งออกของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของไทย ปี 2549-2558 

 ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก International Trade Centre (ITC)

3

ส่   บ่งตลา ของม ลค่า
การส่งออกไทย  ตลา โลก

2549 255 255 2552 255 2554 2555 255 255 2558

0.35% 0.01% 0.02% 0.03% 0.02% 0.03% 0.03% 0.04% 0.07% 0.12%

CAGR  2554-2558 CAGR (2551-2558) CAGR (2549-2558)

-3.08% 4.59% 8.30%

345.10 434.16 432.42 541.55 897.85 895.44 1,039.47 962.24 847.03 776.92 297.80 403.44 458.29 391.46 
510.35 649.62 630.84 676.16 719.07 642.08 1,116.78 

1,339.11 1,083.26 1,087.69 

1,355.84 
1,903.08 1,528.84 

1,098.65 840.47 
560.82 163.89 

209.73 257.51 256.89 

330.00 

413.55 
391.28 

440.99 
424.66 

360.06 
3.57 

6.33 8.90 5.39 

12.34 

207.38 700.41 
688.23 

656.14 

329.91 
2,158.77 

2,664.73 
3,879.23 3,469.72 

4,294.65 

5,425.69 
5,695.79 

6,049.04 6,417.02 

5,707.61 

4,086 

5,057 

6,120 
5,753 

7,401 

9,495 
9,987 9,915 9,904 

8,377 

 -

 2,000.00

 4,000.00

 6,000.00

 8,000.00

 10,000.00

 12,000.00

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

ห ่
 ย

: ล
้า 

 อ
ลล

าร
์สห

รั 
 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์: การส่งออกทั งหม ของไทยปี 2549-2558

HS3305: Preparations for use on the hair HS3505: Dextrins and other modified starches
HS2917: Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides etc. HS3304: Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin
HS2910: Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethers etc. Others
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ภาพที่ 7-2 การ  าเข้าของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของไทย ปี 2549-2558 

 ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก International Trade Centre (ITC)

4

ส่   บ่งตลา ของม ลค่า
การ  าเข้าไทย  ตลา โลก

2549 255 255 2552 255 2554 2555 255 255 2558

1.28% 0.28% 0.41% 0.30% 0.51% 0.41% 0.71% 0.49% 0.47% 0.4%

CAGR  2554-2558 CAGR (2551-2558) CAGR (2549-2558)

-2.35% 1.25% 6.04%

661.35 758.68 970.82 1,034.45 1,146.89 1,255.61 1,397.31 1,407.57 1,408.53 1,499.40 388.60 561.75 
989.40 428.71 910.61 1,044.74 1,139.48 1,190.19 985.39 836.74 

446.70 
632.35 

1,076.52 
804.77 

866.40 
1,328.04 1,282.21 976.16 847.87 658.33 

138.99 
173.97 

227.69 
227.23 

278.61 
326.93 410.35 521.54 520.31 635.36 

344.33 
419.95 

557.90 
466.62 

513.65 
684.39 626.27 799.17 

696.91 587.94 

7,293.22 

8,351.45 

10,588.73 

7,656.48 

10,536.87 

12,648.16 12,241.00 12,182.81 12,544.06 
11,498.44 

9,273 

10,898 

14,411 

10,618 

14,253 

17,288 17,097 17,077 17,003 
15,716 

 -

 2,000.00

 4,000.00

 6,000.00

 8,000.00

 10,000.00

 12,000.00

 14,000.00

 16,000.00

 18,000.00

 20,000.00

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

ห ่
 ย

: ล
้า 

 อ
ลล

าร
์สห

รั 
 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์: การ  าเข้าทั งหม ของไทยปี 2549-2558

HS3004: Medicaments consisting of mixed or unmixed products for therapeutic etc. HS3105: Mineral or chemical fertilisers containing two or three elements

HS3102: Mineral or chemical nitrogenous fertilisers HS3304: Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin

HS3808: Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides etc. Others
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7.2 ห่ งโซ่อุปทา การผลิตของอุตสาหกรรมเคมภีณัฑ์ 
 
อุตสาหกรรมมีต้นก าเนิดจากวัตถุดิบที่ส าคัญ 3 แหล่ง ประกอบด้วย น้ ามันดิบและก๊าซ

ธรรมชาติ แร่ และผลิตผลการเกษตร ซึ่งวัตถุดิบแต่ละชนิดนั้นสามารถน าไปสร้างผลิตภัณฑ์ที่
แตกต่างกันออกไป เช่น น้ ามันและก๊าซธรรมชาติน าไปผลิตผลิตภัณฑ์เคมี พลาสติกเรซิน  
โพลิเมอร์ต่างๆ แร่น าไปผลิตเป็นอนินทรีย์เคมี อินทรีย์เคมี ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และผลิตผลการเกษตร
น าไปเป็นวัตถุดิบส าหรับผลิตสารเคมีชีวภาพ 

 
ในแต่ละประเภทของวัตถุดิบนั้นยังสามารถจ าแนกขั้นตอนการผลิตได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั้นต้น อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั้นกลาง และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั้นปลาย 
ดังที่แสดงตามภาพที่ 7-3 

 
ภาพที่ 7-3 ห่ งโซ่อุปทา ของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

 
 
  

ห่ งโซ่อุปทา อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

1

 ัต ุ ิบ

อุต
สา

หก
รร
มข

ั  ต
้ 

อุต
สา

หก
รร
มข

ั  ก
ลา

ง 
ล 

ปล
าย

ผลิตภัณฑ์

เคมีภัณฑ์ที่ใช้ใน
การเกษตรและ
เคมีภัณฑ์ที่ใช้ใน

อาหาร ยา

ยา อาหาร

เศษ สารสกัดจาก
ผลิตผลการเกษตร

ไขมัน

สารตึงผิว

อาหารสุขภาพ

สารซักล้าง 
เครื่องส าอาง

ผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาด ดูแลร่างกาย

ผลิตผลทางการเก ตร

อนินทรีย์เคมี

เคมีภัณฑ์เฉพาะด้าน

สารเคลือบ กาว 
น้ ายาล้างรูป

บรรจุภัณฑ์ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

ยานยนต์ ก่อสร้าง

 ร่

โรงกลั่นน้ ามัน 
โรงแยกก๊าซ

ผลิตภัณฑ์ป โตรเคมี

พลาสติกและโพลิเมอร์

ใยสังเคราะห์

สิ่งทอ

   ามั  ิบ 
ก าซ รรม าติ
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7.2.1 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั  ต้  
 
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั้นต้นหรืออุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐานเป็นอุตสาหกรรมที่

ผลิตวัตถุดิบเคมีซึ่งน าไปใช้ต่อในการผลิตในขั้นกลางและปลาย ซึ่งผลิตภัณฑ์เคมีขั้นต้นสามารถ
แบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 
 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ (Organic Chemical) เกิดขึ้นจากสสารประกอบของคาร์บอนซึ่งอยู่

ในสิ่งมีชีวิตต่างๆ เช่น กรดซิตริก กรดอะซิติก เอทิลแอลกอฮอล์ เป็นต้น ซึ่งวัตถุดิบ
เหล่านี้สามารถน าไปผลิตสารเคมีได้ 2 ประเภท ได้แก่ ป โตรเคมีจากน้ ามันและก๊าซ 
และโอลิโอเคมีจากสัตว์ 

 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ (Inorganic Chemical) ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เกิดจากการท า
ปฏิกิริยาสังเคราะห์ทางเคมี เช่น กรด เกลือ ด่าง เป็นต้น  

 
ในการผลิตปิโตรเคมีนั้น ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซโซลีนจะเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ใช้

ความร้อนและความดันเพื่อแยกอนุภาคของวัตถุดิบให้มีขนาดเล็กลง ผลผลิตที่ได้ในขั้นตอนนี้มี
สองประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 1) โอเลฟ น เช่น เอทิลีน โพรพิลิน บิวทาไดอีน เป็นต้น และ 2) อะโรมาติก 
เช่น เบนซีน โทลูอีน สไตรีน คิวมีน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ได้จากจากการผลิตป โตรเคมีคือ
เอทิลีน ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการผลิตพลาสติก ยาง ไฟเบอร์ ผงซักฟอก ตัวท าละลาย และยา
ระงับความรู้สึกต่อไป ผลผลิตป โตรเคมีที่เหลืออาจน าไปผลิตเป็นสารเคมีทางการค้าอื่นๆ ได้อีก
ทอดหนึ่ง เช่น พลาสติก เรซิน เป็นต้น 

 
ส่วนการผลิตโอลิโอเคมีนั้นท าได้โดยกระบวนการแยกสลายในน้ าเพื่อดึงส่วนประกอบ

ของน้ ามันปาล์มและน้ ามันมะพร้าวออกมา ผลิตภัณฑ์ตั้งต้นในส่วนนี้  ได้แก่ สารประเภทไขมัน 
แอลกอฮอล์ไขมัน เมทิลเอสเทอร์ เมทิลพอลิสสไตรีน เป็นต้น 

 
ในกรณีของสารเคมีอ ิ ทรีย์ มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปในการแยกองค์ประกอบ

ทางเคมีออกมาจากสารตั้งต้น เช่น วิธีคลออัลคาไรด์ ที่ใช้ในการแยกคลอรีนและโซดาไฟออกจาก
หินเกลือหรือน้ าเค็มธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตได้จ านวนมากในขั้นตอนการผลิตนี้
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ซัลเฟอร์ต่างๆ ผลิตภัณฑ์คลออัลคาไรด์ เช่น คลอรีน โซดาไฟ ไททาเนียม
ออกไซด์ เป็นต้น และก๊าซอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ไฮโดรเจน อากอน ออกซิเจน ไนโตรเจน 
คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น ผลผลิตพวกนี้นอกจากได้จากการสกัดวัตถุดิบพวกแร่ธาตุ เกลือ 
น้ าเค็ม และอากาศแล้ว บางครั้งยังอาจเป็นผลผลิตพ่วงจากกระบวนการผลิตป โตรเคมี 
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7.2.2 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั  กลาง 
 
อุตสาหกรรมในส่วนนี้จะรับผลิตภัณฑ์เคมีขั้นต้นมาแปรรูปให้เป็นเคมีภัณฑ์ขั้นกลาง  

เพื่อน าไปใช้ในอุตสาหกรรมขั้นปลายซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์เคมีส าเร็จรูป ผลผลิตส่วนใหญ่ที่ได้รับใน
กระบวนการผลิตส่วนนี้มักเป็นเคมีอินทรีย์ที่ได้จากผลิตภัณฑ์ป โตรเลียม เช่น ไวนิลคลอไรด์  
เอทิลีนไกลคอน ลิเนียร์อัลคิล เบนซิน สไตรีน เป็นต้น 

 
7.2.3 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั  ปลาย 

 
ผู้ผลิตในส่วนนี้ท าหน้าที่ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีส าเร็จรูป โดยใช้วัตถุดิบทั้งจากอุตสาหกรรม

เคมีภัณฑ์ขั้นต้น และเคมีภัณฑ์ขั้นกลาง ซึ่งประกอบด้วยอุตสาหกรรมย่อยดังต่อไปนี้ 
 

 อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี 
 
กระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีมีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 
 
 การผลิต  เ ิงผสม  Physical Mixing Process  เป็นวิธีที่นิยมใช้กันทั่วไปตาม

โรงงานผลิต ซึ่งวิธีการนี้ยังสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 แบบ คือ 
 

1) วิธีผสมเป็นเนื้อเดียว สามารถท าได้โดยน าเอาแม่ปุ๋ยและส่วนผสมต่างๆ  
มาคลุกเคล้าเข้าด้วยกัน จากนั้นจึงอัดเป็นเม็ดๆ ในแต่ละเม็ดที่ได้นั้นมีธาตุ
อาหารตรงตามสูตรท่ีต้องการ 

2) วิธีผสมไม่เป็นเนื้อเดียว วิธีการนี้ท าโดยน าเอาปุ๋ยและส่วนผสมต่างๆ มาบดให้
เข้ากันตามสูตรท่ีต้องการ เพียงแต่ไม่มีการปั้นให้เป็นเม็ด 

 
 การผลิต  เ ิงปร กอบ  Chemical Mixing Process  การผลิตประเภทนี้เป็น

การผลิตซึ่งต่อเนื่องจากการผลิตวัตถุดิบด้วยการสังเคราะห์ทางเคมี ผู้ผลิตจะน า
วัตถุดิบที่ได้จากการสังเคราะห์มาผสมกันเพื่อให้ได้ปุ๋ยตามสูตรท่ีต้องการ 

 
เม่ือท าการผลิตจนเสร็จสิ้นแล้ว สามารถแบ่งประเภทของปุ๋ยเคมีที่ผลิตได้อีก 2 ประเภท 

ได้แก่ 
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 ปุ๋ยเดี่ยว คือ ปุ๋ยที่มีธาตุในปุ๋ยอยู่เพียงธาตุเดียว เช่น ปุ๋ยยูเรียซึ่งมีเฉพาะธาตุ
ไนโตรเจน หรือโพแทสเซียมคลอไรด์ที่มีโพแทสเซียมอยู่เพียงธาตุเดียว เป็นต้น 

 ปุ๋ยผสม คือ ปุ๋ยที่มีธาตุปุ๋ยผสมอยู่มากกว่า 1 ธาตุ โดยท่ัวไปมักมี 2 หรือ 3 ธาตุ เช่น 
ปุ๋ยสูตร 16-20-20 ซึ่งมีไนโตรเจนและฟอสฟอรัสอยู่เพียง 2 ธาตุ หรือปุ๋ยสูตร 15-15-15 
ซึ่งมีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมครบทั้ง 3 ธาตุ เป็นต้น 

 
 อุตสาหกรรมสารเคมีก าจั ศัตร พื  

 
ในประเทศไทยนั้นไม่ปรากฏผู้ผลิตผลิตสารเคมีขั้นต้นส าหรับผลิตสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

จึงอาจกล่าวได้ว่าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ใช้กันแพร่หลายในประเทศนั้นมีแหล่งที่มาจากบริษัทใน
ต่างประเทศเป็นหลัก ผู้ประกอบกิจการผลิตสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น  
2 กลุ่ม คือ กลุ่มบริษัทข้ามชาติ และกลุ่มบริษัทท้องถิ่น ส าหรับกลุ่มบริษัทข้ามชาตินั้นจะน าเข้า
สารออกฤทธิ์จากบริษัทต้นทางในต่างประเทศมาผสมปรุงแต่ง หรือน าเข้าสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ส าเร็จรูปที่มีการใช้เฉพาะกลุ่ม ในขณะที่กลุ่มบริษัทท้องถิ่นมักน าเข้าสารส าเร็จรูปมาจ าหน่าย
โดยตรงโดยไม่มีขั้นตอนปรุงแต่งสาร โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งประเภทสารเคมีได้ออกเป็น 4 
ประเภทตามลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ 

 
 สารเคมี  ิ ผง  Dustable Powder  เป็นยาผงแบบแป้งที่เหมาะส าหรับการพ่น 

แต่ไม่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจาย สามารถน าไปใช้ได้โดยไม่ต้องผ่านการเจือจาง 
 สารเคมี  ิ    า  Emulsififiable Concentrate  เป็นของเหลวที่มีลักษณะผสมกัน

เป็นเน้ือเดียว ใช้ในรูปแบบของอิมัลชั่น (Emulsion) หลังการละลายน้ าแล้ว 
 สารเคมี  ิ เม็   Granule  เป็นอนุภาคของแข็งขนาดเล็ก มีขนาดแน่นอน 

สามารถน าไปใช้งานได้ทันที 
 สารเคมี  ิ สเปรย์  Aerosol Dispenser  เป็นสารเคมีที่บรรจุอยู่ในภาชนะ

รูปแบบกระป๋องสเปรย์ ตัวยาสามารถกระจายออกมาได้ผ่านทางรูเป ดด้วยการใช้
ความกดดันภายใน 

 
กระบวนการในการผลิตสารเคมีก าจัดศัตรูพืชสามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 
1) การรับ ล จั เก็บ ัต ุ ิบ วัตถุดิบในการผลิต ได้แก่ สารก าจัดแมลง ตัวท าละลาย 

สารไวไฟ สารที่ไม่ประกอบกับวัตถุอื่น และสารคงสภาพ จะถูกขนส่งด้วยรถบรรทุก
ขนาดใหญ่มายังโรงงาน จากนั้นจึงถูกน าไปจัดเก็บในคลังวัตถุดิบหรือถังวัตถุดิบ 
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2) การผสม ัต ุ ิบ แตกต่างกันไปตามประเภทของสารเคมีดังท่ีจ าแนกข้างต้น 
 
 สารเคมี  ิ ผง  Dustable Powder  เริ่มต้นจากการชั่งตวงวัตถุดิบ ผสมส่วนผสม

ทั้งหมดให้เข้ากัน บดให้ละเอียด ล าเลียงเข้าสู่ถังพัก จากนั้นจึงน าไปกรองเพื่อคัดแยก
อนุภาคที่มีขนาดใหญ่ออก แล้วบรรจุลงในถังเก็บยาส าเร็จรูป 

 สารเคมี  ิ    า  Emulsififiable Concentrate  สารเคมีประเภทน้ าจะมีขั้นตอน
การผลิตเหมือนสารเคมีชนิดผง เพียงแต่ไม่จ าเป็นต้องผ่านเครื่องบดและกรองโดย
เครื่องกรองร่อนยา เม่ือผสมเสร็จและอยู่ในถังพักเรียบร้อยแล้ว ผู้ผลิตสามารถบรรจุ
ลงภาชนะได้ตามที่ต้องการ 

 สารเคมี  ิ เม็   Granule  น าวัตถุดิบที่ผ่านการชั่งตวงแล้วมาผสมให้เข้ากัน 
จากนั้นจึงน าไปอบให้แห้งในเครื่องอบแห้ง จึงได้สารเคมีชนิดเม็ดพร้อมใช้งาน 

 สารเคมี  ิ สเปรย์  Aerosol Dispenser  เมื่อชั่งตวงวัตถุดิบและผสมกันเป็นเน้ือ
เดียวแล้ว สารเคมีจะถูกน าเข้าสู่ถังกวนเพื่อกวนให้เข้ากันอย่างละเอียดเพื่อล าเลียง
ไปยังถังเก็บรอการบรรจุต่อไป 

 
3) การท สอบ ฝ่ายควบคุมคุณภาพการผลิตจะท าการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้มา

เทียบกับสูตรการผลิต รวมถึงทดสอบประสิทธิภาพในการใช้งาน 
 
4) การบรรจุ ขั้นตอนนี้จะต้องท าการอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของ

สารเคมี ภาชนะที่น ามาบรรจุอาจเป็นขวด ถัง หรือถุงก็ได้ แต่โดยทั่วไปมักบรรจุลง
กระป๋อง น าไปผนึกด้วยซีลฝากระปุก (Cap Seal) พร้อมทั้งอัดก๊าซเข้าไป ทดสอบ
การรั่วไหลของภาชนะ แล้วจึงป ดจุกหรือครอบฝาครอบได้ 

 
 อุตสาหกรรมสี ล ผลิตภัณฑ์ร่ ม 

 
อุตสาหกรรมสีจัดเป็นอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั้นปลาย  โดยทั่วไปแล้วอุตสาหกรรมสี 

มักด าเนินการตามอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่น าผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปของตนไปใช้ต่อ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และอุตสาหกรรมภาคอสังหาริมทรัพย์  

 
ส าหรับอุตสาหกรรมสีในประเทศไทยนั้น ผู้ประกอบการจะใช้วัตถุดิบซึ่งได้รับจากการ

กลั่นน้ ามันและจากอุตสาหกรรมป โตรเคมี โดยทั่วไปแล้วมักใช้ทั้งวัตถุดิบที่ท าการผลิตในประเทศ
และจากต่างประเทศในสัดส่วนพอๆ กัน ส าหรับวัตถุดิบในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นพวกวัตถุดิบที่



 

 

 

7-10  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

เป็นสิ่งน าสี (Vehicle) และตัวปรับคุณสมบัติ (Addictive) ส่วนวัตถุดิบที่ใช้จากต่างประเทศนั้น 
ได้แก่ วัตถุดิบที่เป็นสารสี และสีปรุงแต่งที่มีไททาเนียมไดออกไซด์ โครเมียม และแคดเมียม 
วัตถุดิบทั้งหมดจะถูกส่งเข้าโรงงานผลิตสีเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป  

 
ผลิตภัณฑ์สีนั้นค่อนข้างมีความหลากหลายเนื่องจากวัตถุประสงค์การใช้งานแตกต่างกัน 

อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในการก าหนดคุณสมบัติปลีกย่อยอื่นๆ แต่โดยท่ัวไปแล้ว
สามารถจ าแนกประเภทของสีคร่าวๆ ได้ออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน 

 
 สีทาอาคาร  Decorative Paint  เป็นสีที่ใช้เพื่อการตกแต่งภายในและภายนอก

อาคาร มักเป็นสีน้ าหรือสีพลาสติก มีกลุ่มธุรกิจที่น าไปใช้หลักๆ คือ ธุรกิจก่อสร้าง
ที่อยู่อาศัย ส านักงานและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 
 

 สีอุตสาหกรรม  Industrial paint   สีประเภทนี้ถูกใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรมการผลิต
ต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ 
นอกจากนี ้ยังใช้ส าหรับบ ารุงรักษาโรงงาน ใช้ในการป้องกันสนิมหรือป้องกันการสึกกร่อน
ของอาคาร  
 

 สีอุตสาหกรรมห ัก  Heavy Duty Coating  สีที่ผลิตออกมาจะมีคุณสมบัติทนทาน
ต่อสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือตกอยู่ใต้สภาพผิดปกติ เช่น ถูกกัดกร่อน
จากกรดหรือด่าง ท าให้เป็นที่นิยมใช้ในโรงงานซีเมนต์เพื่อกันด่าง นอกจากนี้ สบีางชนิด
ยังสามารถทนต่อแรงขีดข่วน ป้องกันแรงกระแทก และมีความยืดหยุ่นสูง  สี
ประเภทหลังนี้มักถูกน าไปใช้กับงานโครงเหล็ก เช่น โรงงานไฟฟ้า โรงงานสารเคมี 
งานสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งรวมถึงการน าไปทาสีเรือด้วย 
 

 ผลิตภัณฑ์อื่ ๆ เช่น น้ ามันขัดเงาและแลกเกอร์ ผลิตภัณฑ์สองอย่างนี้หากน าไปใช้
ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ จะท าให้เกิดความมันเงา ส่วนซีเมนต์พ่นลายนูนซึ่งเกิดจาก
การผสมระหว่างลาเท็กซ์และผงซีเมนต์มีประโยชน์ในการพ่นให้เกิดลวดลายต่างๆ 
ตามที่ต้องการ นอกจากนี้ ยังมีสีจราจรท้ังแบบสะท้อนแสงได้และสะท้อนแสงไม่ได้ 

 
ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายของสีแต่ละประเภท วิธีการผลิตสีแต่ละแบบจึงมีความ

แตกต่างกันออกไปอีก บางผลิตภัณฑ์มีเพียงแค่ขั้นตอนของการน าสีมาผสมกันแล้วจัดจ าหน่ายได้
ทันที แต่บางผลิตภัณฑ์ก็ต้องผ่านหลายขั้นตอนจนกว่าจะออกมาเป็นสีส าเร็จรูปพร้อมใช้งาน 
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อย่างไรก็ตามหากจัดกลุ่มกระบวนการผลิตสี พบว่ามีกระบวนการผลิตหลักๆ ที่ส าคัญ 4 
กระบวนการ ได้แก่ 

 
1) กร บ  การผสมสี ในกระบวนการนี้ผู้ผลิตจะน าวัตถุดิบต่างๆ เช่น สีกึ่งส าเร็จรูป 

สารปรับคุณภาพ น ามาผสมตามสูตรการผลิตที่ต้องการ ซึ่งมีวิธีการผสมแตกต่างกัน
ออกไปตามวัตถุประสงค์การผลิต หากเป็นการผสมให้เข้ากันเฉยๆ จะใช้ความเร็ว
รอบใบกวนไม่มากนัก แต่ถ้าหากต้องการท าให้ส่วนผสมแตกตัวหรือกระจายตัว 
ความเร็วรอบใบกวนก็จะสูงขึ้น และถ้าหากต้องการปั่นให้ส่วนผสมละลาย อาจต้อง
น าความร้อนเข้ามาช่วยระหว่างผลิต 

 
2) กร บ  การโม่หรือบ สี วัตถุดิบที่ได้รับการผสมมาแล้วจะถูกล าเลียงไปยังเครื่องบด 

การบดหรือโม่ช่วยท าให้เนื้อสีละเอียดมากยิ่งขึ้น แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
 
 การบดด้วยลูกกลิ้ง - การบดแบบนี้ใช้อุปกรณ์ทรงกระบอกมาเรียงต่อกันเป็นเลขคี่ 

ซึ่งอาจมีลูกกลิ้งมาเรียงต่อกัน 3 ลูก 5 ลูก 7 ลูก จนถึง 9 ลูก ส่วนผสมที่เคลื่อนผ่าน
ช่องว่างระหว่างลูกกลิ้งจะถูกบดและอัดตัวจนมีความละเอียดสูง 

 การบดด้วยลูกบอล - ใช้ลูกเหล็กทรงกลม หรือเซรามิกทรงกลมเพื่อให้ส่วนผสม
ต่างๆ มีความละเอียดตามที่ต้องการ 

 
3) กร บ  การท สอบหรือปรับ ต่งคุณภาพ ในขั้นนี้ผู้ผลิตจะท าการตรวจสอบ

ลักษณะ การจับตัว ความทนทาน และคุณสมบัติอื่นๆ ของสีที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะ
ของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท กระบวนการนี้อาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปแล้วแต่
ผลิตภัณฑ์หรือโรงงานที่ท าการผลิต บางครั้งอาจเรียกว่ากระบวนการแต่งสี 
กระบวนการปรับแต่งคุณภาพ หรือกระบวนการเจือจาง 

 
4) กร บ  การบรรจุ เม่ือผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว สีจะถูกน าไปบรรจุลง

ภาชนะและหีบห่อต่อไป รวมไปถึงระบุข้อมูลการผลิตบนภาชนะสีด้วย ภาชนะที่
น ามาใช้ในการบรรจุสีมีหลากหลาย บางประเภทถูกบรรจุลงถังขนาด 20 ลิตร หรือ
อาจแบ่งย่อยออกเป็นถังเล็กๆ ขนาด 1 ถึง 5 ลิตร รวมถึง สีที่ถูกบรรจุลงกระป๋อง
สเปรย์ท่ีอัดแรงดัน 
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การผลิตสีแต่ละประเภทไม่จ าเป็นต้องด าเนินการครบทั้ง 4 ขั้นตอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับ
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ต้องการผลิต หลังจากผลิตเสร็จแล้วภาชนะบรรจุสีจะถูกยกและเคลื่อนย้ายโดย
รถฟอร์คลิฟท์ (Forklift) หรือรถเครน (Crane) เพื่อน าไปจ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่ายรายต่างๆ 
ซึ่งแบ่งการจ าหน่ายออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การจ าหน่ายในประเทศ และการจ าหน่ายนอกประเทศ 
แต่ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยมักจ าหน่ายให้ผู้ค้าปลีกโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านตัวแทน
จ าหน่าย อุตสาหกรรมที่มักน าสีส าเร็จรูปไปใช้ในกระบวนการผลิตต่อ ได้แก่  อุตสาหกรรม 
ยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

 
 อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง 

 
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ผลิตและจ าหน่ายในประเทศมีหลายประเภท เช่น สิ่งปรุงแต่งที่

ใช้แต่งหน้าหรือบ ารุงผิว สิ่งปรุงแต่งส าหรับใช้กับผม สิ่งปรุงแต่งเพื่ออนามัยในช่องปากและฟัน 
และสิ่งปรุงแต่งที่ใช้โกนหนวด อาบน้ าและดับกลิ่นตัว น้ าหอม เป็นต้น โดยทั่วไปสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ เครื่องส าอางที่ไม่ได้ใช้แต่งสีของผิว และเครื่องส าอางที่ใช้แต่งสีผิว 
แต่หากแบ่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง กระทรวงอุตสาหกรรม จะสามารถ
แบ่งได้ 6 ประเภท1 ได้แก่ 

 
 เครื่องส าอางส าหรับผม  Hair Cosmetics  เช่น แชมพู น้ ายาโกรกผม น้ ายา 

จับลอนผม น้ ายาดัดผม สิ่งปรุงเพื่อใช้ก าจัดรังแค สิ่งปรุงแต่งสีเส้นผมและขน สิ่งปรุง
ปรับสภาพเส้นผม และสิ่งปรุงแต่งทรงผม เป็นต้น 

 เครื่องส าอาง อโรซอล  Aerosol Cosmetics  เช่น สเปรย์ต่างๆ เป็นต้น 
 เครื่องส าอางส าหรับ บห ้า  Face Cosmetics  เช่น ครีมและโลชั่นล้างหน้า 

สิ่งปรุงสมานผิวและสิ่งปรุงท าให้ผิวสดชื่น สิ่งปรุงรองพื้น สิ่งปรุงผัดหน้า สิ่งปรุง 
แต่งตา รู้ช ลิปสติก และอิโมลเลียนต์ เป็นต้น 

 เครื่องส าอางส าหรับล าตั   Body Cosmetics  เช่น ครีมและโลชั่นทาผิว ครีม 
และโลชั่นทามือและทาตัว สิ่งปรุงป้องกันแดดและแต่งให้ผิวคล้ า น้ ายาทาและ 
ล้างเล็บ และสิ่งปรุงระงับเหงื่อและกลิ่นตัว เป็นต้น 

 เครื่องหอม  Fragrances  เช่น น้ าหอม ครีมหอมและเครื่องหอมชนิดแข็ง เป็นต้น 
 เบ็ เตล็   Miscellaneous Cosmetics  เช่น สิ่งปรุงส าหรับการโกน สบู่ส าหรับ 

การโกน ครีมส าหรับการโกน สิ่งปรุงส าหรับใช้ก่อนการโกน สิ่งปรุงส าหรับใช้หลัง 

                                                           
1 แบ่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม 152-2518 
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การโกน สิ่งปรุงที่ท าให้สีผิวจางและฟอกสีผิว สิ่งปรุงผสมน้ าอาบ ฝุ่นโรยตัว และ
สิ่งปรุงท าให้ขนร่วง (Depilatories) เป็นต้น 

 
 
7.3 ภาพร มห่ งโซ่ม ลคา่ของอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ์ 

 
เนื่องจากความหลากหลายของวัตถุดิบตั้งต้น กระบวนการในการผลิต และตลาดปลายทาง

ของสินค้า ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์จึงมีขนาดใหญ่และมีความหลากหลาย โดยทั่วไป
แล้วห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมดังกล่าวสามารถแบ่งย่อยได้ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1) การจัดหา
วัตถุดิบตั้งต้น 2) การผลิตสารเคมีขั้นพื้นฐาน 3) การผลิตสารเคมีขั้นกลาง 4) การผลิตสารเคมีชนิด
พิเศษ และ 5) การท าการตลาด จ าหน่าย และกระจายสินค้า ดังที่แสดงในภาพที่ 7-4 

 
ภาพที่ 7-4 ห่ งโซ่ม ลค่าอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

 
 
ในกระบวนการแต่ละขั้นน้ันสามารถอธิบายได้ดังนี้  

ห่ งโซ่ม ลค่าอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก Center on Globalization, Governance and Competitiveness

2

น้ ามัน

เม็ดสี สารย้อมสี

สารลดแรงตึงผิว

แป้ง กาว

ถ่านไม้

วัตถุระเบิด

สี สารเคลือบ พื้นผิว

สารเคมีขั้นปลาย

โพลิเมอร์ วัตถุอุด
กันรั่ว

ผลิตภัณฑ์ดูแล
สุขภาพ

สารกระตุ้นต่างๆ

อิ ทรีย์สาร

ก๊าซธรรมชาติ
ผลิตผลการเกษตร

อ ิ ทรีย์สาร

แร่
อากาศ

เกลือ น้ าทะเล

ตลา ที่ส าคั 

เกษตรกรรม
ยานยนต์
ก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์อุปโภค
อิเล็กทรอนิกส์
บรรจุภัณฑ์
กระดาษ

สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม
การบ าบัดน้ าเสีย

Feedstock
Basic 

Chemical
Commodity 
Chemical

Intermediate 
Chemical

Specialty
Chemical

Marketing, Sales 
& Distribution

สารสกั อิ ทรีย์

โอเลฟ น
อะโรมาติก

สารสกั อิ ทรีย์

พลาสติก เรซิน
กรดไขมัน 
แอลกอฮอล์

ก ามะถัน สารสกัดก ามะถัน

คลอรีน ไททาเนียมออกไซด์ โซดาไฟ
ก๊าซอุตสาหกรรม

การวิจัยและพัฒนา กระบวนการทางวิศวกรรม การคิดค้นสูตร การสร้างตราสินค้า



 

 

 

7-14  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

 การจั หา ัต ุ ิบตั งต้   Feedstock  
 
ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์นั้นมีแหล่งที่มาของวัตถุดิบหลายแห่ง วัตถุดิบที่ เป็น

สารอินทรีย์ประกอบด้วยน้ ามัน ก๊าซ ถ่านหิน และผลิตผลทางการเกษตรต่างๆ ในบรรดาวัตถุดิบ
เหล่านี้ วัตถุดิบประเภทน้ ามันและก๊าซจัดเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ถูกใช้ในการผลิต คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 95 ของสารประเภทอินทรีย์ สารเคมีที่ผลิตจากน้ ามันและก๊าซจะถูกเรียกว่า ป โตรเคมี 
ในขณะที่สารเคมีที่ผลิตจากผลิตผลทางการเกษตรหรือวัตถุดิบจากสัตว์มีชื่อเรียกว่า โอลิโอเคมี 
วัตถุดิบที่น ามาท าโอลิโอเคมีส่วนใหญ่มาจากน้ ามันปาล์มและน้ ามันมะพร้าว หรือบางครั้งอาจผลิต
จากไขมันของสัตว์ ส่วนวัตถุดิบประเภทสารอนินทรีย์นั้น ประกอบด้วย แร่ธาตุต่างๆ อากาศ เกลือ 
และน้ าเค็ม 

 
ในการซื้อขายวัตถุดิบเหล่านี้มักได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจของโลก ความผันผวน

ของราคาท าให้บริษัทผู้ผลิตจ าเป็นต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการจัดหาวัตถุดิบของตน ซึ่ง
อาจท าโดยวิธีการท าสัญญากับผู้จัดหาวัตถุดิบ หรือท าการควบรวมกิจการในแนวดิ่ง (Vertical 
Integration) เพื่อให้สามารถควบคุมปริมาณของวัตถุดิบได้ 

 
 การผลิตสารเคมีขั  พื   า   Basic and Commodity Chemical  

 
กระบวนการแรกสุดที่เกิดขึ้นหลังจากการจัดหาวัตถุดิบคือการแปลงสภาพวัตถุดิบ

เหล่านั้นให้เป็นองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้น  แบ่งออกเป็นองค์ประกอบเคมีอินทรีย์ ได้แก่  
ป โตรเคมีและโอลิโอเคมี และองค์ประกอบเคมีอนินทรีย์ ซึ่งในการสกัดสารเคมีแต่ละประเภทนั้นมี
วิธีการท่ีเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป  

 
กระบวนการผลิตในส่วนนี้มักเป็นการผลิตที่มีขนาดการผลิตใหญ่ แต่เป็นการผลิต

สารเคมีขั้นพื้นฐานเท่านั้น สารเคมีที่ผลิตได้มีปริมาณมากและถูกจ าหน่ายในราคาที่ต่ า นอกจาก
บางส่วนจะถูกแปรสภาพต่อให้เหมาะส าหรับน าไปจ าหน่ายตามร้านค้าแล้ว สารเหล่านี้ยังถูก
น าไปใช้ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงถูกส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมเคมีกลางน้ า
หรือปลายน้ าเพื่อผลิตสารเคมีเพิ่มมูลค่าต่อไป  

 
ต้นทุนในการตั้งโรงงานผลิตสารเคมีขั้นพื้นฐานนั้นมีมูลค่าสูงมากเมื่อเทียบกับโรงงานใน

ห่วงโซ่มูลค่าส่วนอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ในการผลิตป โตรเคมีนั้น การตั้งเตาปฏิบัติการเพื่อแยกสลาย
วัตถุดิบโดยใช้ไอน้ าจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมาก และส่วนการผลิตของโรงงานแต่ละแห่งนั้น



 

 

 

 7-15 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ ท าให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุนสูงมาก ทั้งนี้ สารเคมีขั้นพื้นฐาน
เหล่านี้โดยเฉพาะก๊าซอุตสาหกรรมและคลอรีนไม่เหมาะสมในการเคลื่อนย้ายระยะทางไกล 
โดยมากจึงมักเป็นการผลิตเพื่อใช้ในท้องถิ่นเท่านั้น 

 
 การผลิตสารเคมีขั  กลาง  Intermediate Chemical  

 
ในห่วงโซ่มูลค่าส่วนนี้ องค์ประกอบทางเคมีขั้นพื้นฐานจะถูกปรับปรุงให้กลายเป็น

สารเคมีขั้นกลาง สารเคมีเหล่านี้มักไม่ถูกน าไปใช้งานโดยตรง แต่มักน าไปเป็นวัตถุดิบของ
ผลิตภัณฑ์ในขั้นถัดไป เช่น สีย้อมส าหรับอุตสาหกรรมสี พลาสติกและเครื่องส าอาง และสารลดแรง
ตึงผิวส าหรับการผลิตผงซักฟอก เป็นต้น 

 
 การผลิตสารเคมี  ิ พิเศ   Specialty Chemical   

 
สารเคมีชนิดพิเศษที่เกิดขึ้นในกระบวนการขั้นนี้มีลักษณะเฉพาะและหลากหลาย เช่น 

สารเคลือบผิว วัสดุอุดกันรั่ว สารกระตุ้นต่างๆ และน้ าหมึก เป็นต้น การผลิตมักเป็นไปเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนที่เป็นอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จะถูกขายเพื่อไปใช้งานในตลาดปลายทางอันประกอบไปด้วย อุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมการพิมพ์ และ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ  

 
การผลิตในส่วนนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดการผลิตในระดับปานกลางถึงน้อยแต่มี

การบูรณาการในการผลิตสูง สิ่งส าคัญซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนี้คือการวิจัยและพัฒนาสินค้า 
และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โรงงานผลิตมักมีขนาดเล็กและใช้เงินลงทุนน้อย 
ผู้ประกอบการจึงสามารถเป็นบริษัทขนาดเล็กที่มีเงินลงทุนไม่มาก อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มว่า
บริษัทขนาดใหญ่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด 

 
 การท าการตลา  การขาย  ล การกร จายสิ ค้า  Marketing, Sales and Distribution  

 
กระบวนการนี้ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนการตลาดไปจนถึงการส่งมอบสินค้าให้

ผู้บริโภค ในอดีตนั้นผู้ผลิตมักท าหน้าที่กระจายสินค้าด้วยตนเอง แต่ในปัจจุบันเริ่มมีบริษัท
ภายนอกท าหน้าที่แทนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตลดภาระในการดูแลลูกค้ากลุ่มย่อย โดยมอบ
ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวให้บริษัทภายนอกดูแลแทน 
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บริษัทผู้กระจายสินค้าที่มีบทบาทในส่วนนี้มักเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านโลจิสติกส์ของ
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์โดยเฉพาะ เริ่มจากรับสินค้ามาจากผู้ผลิต เก็บรักษาไว้ในคลังสินค้า จากนั้น
จึงบรรจุหีบห่อใหม่ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่ได้รับ นอกจากนี้ บริษัทผู้กระจายสินค้ายังจัดการ
ระบบขนส่งทั้งหมดด้วยตนเอง ท าให้ดูแลขั้นตอนการกระจายสินค้าได้ทั่วถึง  

 
ส าหรับสินค้าเคมีชนิดพิเศษ การเข้าไปมีส่วนร่วมกับลูกค้าและสร้างความตระหนักรู้ใน

ตราสินค้าเป็นสิ่งส าคัญ และเป็นหัวใจส าคัญในการสร้างก าไรให้บริษัท ปัจจัยที่ท าให้ผลิตภัณฑ์
สามารถขายได้คือคุณสมบัติเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการแก้ไขปัญหาซึ่ง
ผู้บริโภคเผชิญอยู่ ปัจจัยสองประการนี้ส าคัญกว่าคุณภาพของส่วนผสมในตัวผลิตภัณฑ์ การท า
การตลาดและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจึงเริ่มมีบทบาทมากขึ้นส าหรับการน าสินค้าเข้าสู่
ตลาด บริษัทที่เกิดขึ้นในช่วงหลังๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วจึงเคลื่อนที่ไป
พร้อมๆ กับลูกค้าเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่บริษัท  

 
นอกจากอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมการเกษตรแล้ว เคมีภัณฑ์ยังเข้าไปมี

ส่วนร่วมในอุตสาหกรรมส าคัญอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุ ตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมยา เป็นต้น ตลาดปลายทางเหล่านี้มีขนาดใหญ่และหลากหลาย ในอุตสาหกรรมหนึ่งๆ 
ไม่ได้จ ากัดการใช้งานผลิตภัณฑ์เคมีไว้เพียงแค่ชนิดเดียว อย่างในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ก่อสร้างนั้น จ าเป็นต้องพึ่งพาทั้งสารเคมีขั้นพื้นฐานและสารเคมีชนิดพิเศษ อย่างไรก็ตาม วงจรการ
ใช้งานในอุตสาหกรรมเหล่านี้อาจไม่บ่อยหากเทียบกับสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ผงซักฟอก สบู่ 
เครื่องส าอาง เป็นต้น การเติบโตของผลิตภัณฑ์กลุ่มหลังจึงมีมากกว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกที่ใช้
ส าหรับโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 

7.4 ห่ งโซ่ม ลค่าของอุตสาหกรรมจากบริ ัทกรณศีึก า 
 
ในส่วนนี้  คณะผู้วิ จัยจะท าการศึกษาห่วงโซ่มูลค่าจากกรณีศึกษาของบริษัทใน

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อให้สามารถเข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้บริษัทที่
คัดเลือกมาจัดเป็นบริษัทที่ มีความเกี่ยวข้องและ หรือมีความส าคัญในห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการเลือกบริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (Akzo Nobel 
Paints) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสีรายส าคัญในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
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บริษัท อั๊คโซ่ โนเบิล เพ้นท์ส ก่อตั้งในปี 2537 (1943) เป็นบริษัทผู้น าในการผลิตสี  
สารเคลือบผิว และเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษที่ส าคัญของโลก มีฐานการผลิตอยู่ที่เมืองอัมสเตอร์ดัม 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ บริษัทมุ่งที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตสีของโลกด้วยการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการผลิตอย่างยั่งยืนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงฝั่งผู้บริโภคในปัจจุบัน บริษัทเป ด
สาขาย่อยกระจายอยู่ 80 ประเทศทั่วโลกและมีพนักงานประมาณ 45,600 คน2 มียี่ห้อสินค้าที่
ส าคัญ ได้แก่ ดูลักซ์ ซิกเก้นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์พอน และอีคา  

 
ธุรกิจหลักของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ธุรกิจสี และธุรกิจ

เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ส าหรับสีเคลือบผิวนั้นสามารถแบ่งออกได้อีก 2 ส่วน ได้แก่ สีส าหรับตกแต่ง 
และ สีส าหรับป้องกัน โดยลูกค้าที่ใช้สีส าหรับตกแต่งจะเป็นบุคคลทั่วไป มีฐานการผลิตส าคัญใน
กลุ่มประเทศยุโรป ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกาและเอเชีย ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญใน
กลุ่มธุรกิจน้ี ได้แก่ ดูลักซ์และอินเตอร์พอน 

 
ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายส าหรับสีส าหรับป้องกันจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมสูง เช่น 

การก่อสร้าง การขนส่ง การเคลือบผิวใต้ท้องทะเล เป็นต้น ส่วนธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษนั้นจะ
แบ่งออกเป็น 4 ส่วนการผลิต ได้แก่ เคมีฟังก์ชั่น เคมีอุตสาหกรรม เคมีประสิทธิภาพ และเคมี
เคลือบผิว 

 
ในช่วงงบดุลปี 2558 (1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559) บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 

27,401 ล้านยูโร แบ่งออกเป็นยอดขายจากธุรกิจสีเคลือบผิว 25,554 ล้านยูโร และธุรกิจเคมีภัณฑ์
ชนิดพิเศษ 1,117 ล้านยูโร มีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 7.2  

 
ส าหรับห่วงโซ่มูลค่าของบริษัท อั๊คโซ่ โนเบิล เพ้นท์ส สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 7-5 

                                                           
2 ข้อมูล ณ สิ้นสุดปี 2558 
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ภาพที่ 7-5 ห่ งโซม่ ลค่าบริ ัท อั๊คโซ่ โ เบิล เพ้ ท์ส 
 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมว

 
 
บริษัท อั๊คโซ่ โนเบิล เพ้นท์ส พยายามสร้างห่วงโซ่มูลค่าให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ของทางบริษัทมากขึ้น โดยบริษัทให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินการต่อไปนี้มากขึ้น 

 
 การใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้พลังงานได้ลดลง 
 การบริหารแหล่งพลังงานส าหรับการปฏิบัติการอย่างเหมาะสม 
 พัฒนากระบวนการผลิตให้สิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง 
 
โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วนของห่วงโซ่มูลค่าดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

ห่ งโซ่ม ลค่าบริ ัท อั๊คโซ่ โ เบล เพ้ ท์ส

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก AzkoNobel Report, 2014

3

End ProductBase Chemical Chemical Inter-
mediates

Performance 
Functional 
Chemical

Raw Material End-userOwn Operation Customer Operation End-of-life

Bleaching Chemicals

Salt-chlorine Chain

Polymer Catalysts

Ethylene Oxide Network

Surfactants
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 การจั หา ัต ุ ิบ  Raw material  
 
ในการจัดหาวัตถุดิบของบริษัทผ่อนคลายข้อค านึงด้านราคาลงและเพิ่มความร่วมมือกับ

ฝั่งผู้จัดหาวัตถุดิบมากขึ้น บริษัทจะไม่จัดหาวัตถุดิบโดยค านึงเพียงราคาเท่านั้น แต่บริษัทจะ
พิจารณาลึกลงไปถึงขั้นตอนและวิธีการน ามาซึ่งวัตถุดิบว่าเป็นไปตามนโยบายการลดคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ของทางบริษัทหรือไม่ ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดจะช่วยลดขนาด
ของธุรกิจให้เล็กลงและด าเนินกิจกรรมการผลิตได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันให้บริษัทได้  

 
 การจั การภาย  บริ ัท  Own Corporation  

 
กระบวนการผลิตในบริษัทเริ่มต้นตั้งแต่การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นต้นไปจนถึงการผลิต

เคมีภัณฑ์เฉพาะทาง ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตได้จึงมีความหลากหลายและตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าในทุกๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทยังรับเอานวัตกรรมมาใช้ร่วมกับ
การผลิต ท าให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้พลังงาน และสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่
การผลิตซึ่งรวมไปถึงผลิตภัณฑ์หลังจากท าการผลิตเสร็จด้วย  

 
นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบจัดการที่เรียกว่า ALPS (AkzoNoble Leading Performance 

System) ซึ่งช่วยรักษามาตรฐานในการผลิตของบริษัท ฝึกฝนบุคลากรให้ท างานตลอดกระบวนการผลิต
ได้อย่างราบรื่น จึงเกิดความปลอดภัยระหว่างท าการผลิต ลดการใช้พลังงานที่ไม่จ าเป็น และลด
ต้นทุนในการผลิตลงได้ 

 
 การจั การล กค้า ล ผ ้  ้งา ขั  สุ ท้าย  Customer Operation and End-User  

 
นอกเหนือจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแล้ว บริษัท อั๊คโซ่ โนเบิล เพ้นท์ส  

ยังมุ่งเน้นพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า บริษัทพยายามเข้าไปจัดการระบบกักเก็บ
สินค้าและการขนส่งในระดับท้องถิ่นที่ มีการตั้งโรงงานหรือจุดกระจายสินค้าของบริษัท  
นอกเหนือจากการช่วยลดต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์แล้ว บริษัทยังสร้างสภาพการท างานที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น บริษัทสามารถลดการปล่อยคาร์บอนจากรถขณะท าการ
ขนส่งได้ 
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สิ่งส าคัญอีกประการที่แสดงถึงความใส่ใจของบริษัทต่อลูกค้าคือ การแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้งาน บริษัทไม่เพียงแต่ลดการใช้
พลังงานระหว่างกระบวนการผลิตสินค้าของตนเองเท่านั้น แต่สินค้าของบริษัทยังช่วยท าให้
ขั้นตอนการท างานของลูกค้าใช้พลังงานหรือทรัพยากรสิ้นเปลืองน้อยลงด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ช่วยลดต้นทุนในการจัดการก๊าซเรือนกระจกหลังการใช้งานผลิตภัณฑ์ 

 
 การจั การหลังการ  ้งา  

 
ในห่วงโซ่มูลค่าของบริษัทครอบคลุมไปถึงการจัดการผลิตภัณฑ์หลังการใช้งานด้วย 

ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานต่อไปจะถูกน ามาก าจัดด้วยกรรมวิธีที่เหมาะสม ในความ
เป็นจริงนั้นกระบวนการดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเคมีภัณฑ์ของบริษัท บริษัทจะเลือก
น าวัตถุดิบเชิงชีวภาพมาใช้ผลิตมากยิ่งขึ้น วัตถุดิบประเภทดังกล่าวเป็นวัตถุดิบที่ปลูกขึ้นทดแทนได้ 
ซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ป โตรเคมีทั่วไป และหลังจากใช้งานแล้วจะสามารถสลายตัวได้ทาง
ชีวภาพ ท าให้ไม่เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมหลังจากใช้งานเสร็จ บริษัทจึงสามารถด าเนินนโยบาย
ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ได้ตลอดห่วงโซ่มูลค่าที่เกิดขึ้น 

 
 

7.5 อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ย ข้องกับอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ์ 
 
ในส่วนของการจัดประเภทของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรม 

เคมีภัณฑ์ คณะผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ของ Shih Smiling Curve3 เป็นกรอบในการอ้างอิงการ
วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน   ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งการวิเคราะห์ Shih Smiling 
Curve นั้นเป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุ่มการวิเคราะห์ภายในห่วงโซ่อุปทาน   ห่วงโซ่มูลค่า 
เพื่อแสดงภาพปัจจุบันและภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม โดยเน้น
การจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมตามมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น  ซึ่งนับ
รวมทั้งภาคการผลิต และภาคบริการ นอกจากนี้ ยังสามารถแสดงภาพรวมของห่วงโซ่การผลิต
ภายในอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่ รวมไปถึงระบุชี้ชัดในกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้ส าหรับการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                                                           
3 Shih Smiling Curve คิดค้นโดย Stan Shih ในปี 2535 (1992) ตามการวิเคราะห์ของ Shih ซึ่งพบว่า ในกระบวนการผลิตสินค้า
ใดๆ กระบวนการในห่วงโซ่มูลค่าที่ให้มูลค่าเพิ่ม (Value Adding) มากที่สุดจะอยู่ในช่วงแรกเริ่มและในช่วงท้ายสุดของ
กระบวนการผลิต นั่นคือการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และการจัดการลูกค้ารวมถึงบริการหลังการขาย 
(Client Management and After Sales Service) 
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ในอุตสาหกรรมนั้นๆ รวมไปถึงส าหรับการจัดท าแนวทางการพัฒนาหรือยกระดับขีดความสามารถ
ในอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต  

 
ในการระบุถึงบริการที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยจะใช้มาตรฐาน Central Product Classification 

Version 2.1  CPC Ver. 2.1 4 ในการจ าแนกประเภทบริการในกระบวนการก่อนการผลิต ระหว่าง
การผลิต และหลังการผลิตของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ตลอดจนบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับการจัดการการผลิตและการด าเนินงาน โดยกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้อง มีดังนี้ 

 
7.5.1 กร บ  การก่อ การผลิต 

 
ในด้านกระบวนการก่อนการผลิตของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ มีกิจกรรมการบริการหลักที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวิจัยและทดลอง การออกแบบ การจัดซื้อวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพ 
การขนส่งและเก็บรักษาวัตถุดิบ และการประกันการขนส่ง โดยมีกิจกรรมบริการต่างๆ ดังตารางที่ 7-1 

 
ตารางที่ 7-1 กิจกรรมบริการที่เกี่ย เ ื่องกับกร บ  การก่อ การผลิต 

บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
งานวิจัยและทดลอง:  
Research and experimental development 

81112 - Basic research services in chemistry and biology 
81113 - Basic research services in biotechnology 
81122 - Applied research services in chemistry and 
biology 
81123 - Applied research services in biotechnology 
81132 - Experimental development services in chemistry 
and biology 
81133 - Experimental development services in 
biotechnology 
81400 - Research and Development Originals 

1. Business Services 

งานออกแบบอุตสาหกรรม 
: Industrial design 

83912 - Industrial Design Services 
83919 - Other Specialty Design Services 
83920 - Design Originals 

1. Business Services 

บริการตัวแทนจัดซื้อวตัถุดิบ 
: Procurement agent for raw material sourcing 

83116 – Supply chain and other management consulting 
services 
85999 - Other support services n.e.c. 

1. Business Services 

                                                           
4 Central Product Classification (CPC) หมายถึง ระบบการจ าแนกประเภทสินค้า บริการ และสินทรัพย์ ที่องค์การสหประชาชาติ
ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้ประเทศต่างๆ ใช้เป็นกรอบ (Framework) ในการจัดท าสถิติระหว่างประเทศเกี่ยวกับสินค้า บริการ และ
สินทรัพย์ โดยยึดค านิยามหรือค าจ ากัดความที่ได้ให้ไว้ไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลสถิติที่จัดท าขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ 
ในทางเปรียบเทียบระหว่างประเทศกันได้ แต่โดยความหมายแล้วเหมือนกัน 
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บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการควบคุมคุณภาพ  
: Quality assurance services (of raw materials) 

83441 - Composition and Purity Testing and Analysis 
Services 
83442 - Testing and analysis services of physical 
properties 

1. Business Services 

บริการขนส่งสินค้า (วัตถุดิบ) 
: Freight transportation services (of raw materials) 
by road, rail, sea, pipe or air 

Division: 65 - Freight transport services 
* Pipeline Freight Transport Service for crude oil 

11. Transportation 
Services 

บริการเก็บรักษาสินค้า (วัตถุดิบ) 
: Storage of raw materials – general storage 

67290 - Other storage and warehousing services 
67220 - Bulk Liquid or Gas Storage Services 

11. Transportation 
Services 

บริการประกันการขนส่งสินค้า (วัตถุดบิ) 
: Freight insurance of transportation (of raw 
materials) by road, rail, sea, pipe or air 

71333 – Freight insurance services 
 

7. Financial Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
7.5.2 กร บ  การร ห ่างการผลิต 
 

ในด้านกระบวนการระหว่างการผลิตของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ มีกิจกรรมการบริการที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดการการผลิต การควบคุมคุณภาพ การคลังสินค้า การบ าบัดน้ าเสียและ
ก าจัดขยะ การบริการวิศวกรรม การซ่อมบ ารุงและติดตั้ง การทดสอบสินค้า และการประกัน โดยมี
กิจกรรมบริการต่างๆ ดังตารางที่ 7-2 

 
ตารางที่ 7-2 กิจกรรมบริการที่เกี่ย เ ื่องกับกร บ  การร ห ่างการผลิต 

บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
การจัดการการผลิต 
: Production management 

88421 - Basic chemicals manufacturing services 
88422 - Fertilizer manufacturing services 
88423 - Plastics and rubber manufacturing services 
88424 - Agrochemical product manufacturing services 
88425 - Paint manufacturing services 
88426 - Soap, detergents, cleaning preparation and 
perfume manufacturing services 
88427 - Other chemical products manufacturing services 
n.e.c. 

1. Business Services 

การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 
: Quality assurance and compliance with ISO 

83441 - Composition and purity testing and analysis 
services 

1. Business Services 

บริการคลังสินค้าส าหรับสินค้าขัน้กลาง 
: Warehousing services for intermediate goods 

67290 - Other storage and warehousing services 
67220 - Bulk Liquid or Gas Storage Services 

11. Transportation 
Services 

บริการบ าบัดน้ าเสียและก าจัดขยะจากโรงงาน 
: Sewage and wastes disposal services 

94110 - Sewerage and Sewage Treatment Services 6. Environmental 
Services 
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บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
94212 - Collection services of industrial hazardous waste 
(except medical and other biohazardous waste) 
94229 - Collection Services of Non-Hazardous 
Recyclable Materials, Other 
94239 - General Waste Collection Services, Other 
94321 - Hazardous waste treatment services 
94322 - Hazardous waste disposal services 
94331 - Sanitary landfill services, non-hazardous waste 
94332 - Other landfill services, non-hazardous waste 
94333 - Incineration of non-hazardous waste 
94339 - Other non-hazardous waste treatment and 
disposal services 

บริการด้านวิศวกรรม 
: Engineering services 

83310 - Engineering Advisory Services 
83322 - Engineering Services for Industrial and 
Manufacturing Projects 

1. Business Services 

บริการติดตั้งและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
: Industrial machinery installation and maintenance 
services 

87310 - Installation services of fabricated metal products, 
except machinery and equipment 
87320 - Installation Services of Industrial, Manufacturing 
and Service Industry Machinery and Equipment 
87110 - Maintenance and repair services of fabricated 
metal products, except machinery and equipment 
87156 - Maintenance and Repair Services of 
Commercial and Industrial Machinery 

1. Business Services 

บริการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ ์
: Repair and maintenance services of machines 
and equipment 

87156 - Maintenance and repair services of commercial 
and industrial machinery 

1. Business Services 

งานบริการผลิตสินค้าต้นแบบ 
: Prototyping Services 

887 – Fabricated metal product, machinery and 
equipment manufacturing services 

1. Business Services 

บริการประกันภัยส าหรับเครื่องจักร 
: Insurance services for machinery 

71334 - Other property insurance services 7. Financial Services 

บริการทดสอบคุณภาพสินค้า 
: Testing services for quality control and assurance 

8344 – Technical testing and analysis services  1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
7.5.3 กร บ  การหลังการผลิต 

 
ในด้านกระบวนการหลังการผลิตของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ มีกิจกรรมการบริการที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ การออกแบบ การบรรจุ การคลังสินค้า การจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้า  
การการขนส่ง และการประกัน โดยมีกิจกรรมบริการต่างๆ ดังตารางที่ 7-3 



 

 

 

7-24  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

ตารางที่ 7-3 กิจกรรมบริการที่เกี่ย เ ื่องกับกร บ  การหลังการผลิต 
บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

การออกแบบบรรจุภัณฑ ์
: Design of Packages 

83919 - Other specialty design services 1. Business Services 

บริการบรรจุหีบห่อ 
: Packaging Services 

85400 - Packaging services 
83919 – Other specialty design services 

1. Business Services 

บริการขนส่งสินค้า  
: Freight transportation services by road, rail, sea 
or air 

Division: 65 - Freight transport services 
651 – Land transport services of freight 
652 – Water transport services of freight 
6531 – Air transport services of freight 
67910 – Freight transport agency services and other 
freight transport services 

11. Transportation 
Services 

บริการคลังสินค้าและการเก็บรักษาสนิค้า  
: Storage and warehousing services of products 

67290 - Other storage and warehousing services 
67110 - Container handling services 

11. Transportation 
Services 

บริการจัดจ าหน่ายสินค้า 
: Distribution services of products 

Division: 61,62 – Wholesale / Retail trade Services 4. Distribution 
Services 

บริการประกันการขนส่งสินค้า  
: Freight insurance of transportation by road, rail, 
sea, pipe or air 

71333 – Freight insurance services 7. Financial Services 

บริการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ:์  
Product liability insurance 

71335 - General liability insurance services 7. Financial Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
7.5.4 บริการส ับส ุ อื่ ๆ  

 
นอกเหนือจาก การบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมก่อน ระหว่าง และหลังการผลิตแล้ว  

ยังมีการบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เช่นกัน ดังแสดงใน  
ตารางที ่7-4 
 

ตารางที่ 7-4 กิจกรรมบริการส ับส ุ อื่ ๆ  
บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

บริการการให้ค าปรึกษาสนับสนนุอื่นๆ 
: Other Consulting Services 

83111 - Strategic Management Consulting Services 
83113 - Human Resources Management Consulting services 
83114 - Marketing Management Consulting Services 
83115 - Operations Management Consulting Services 
83116 - Supply Chain and Other Management Consulting Services  
82130 - Legal Documentation and Certification Services 

1. Business Services 

บริการท าความสะอาดโรงงาน 
: Factory cleaning services 

85330 - General Cleaning Services 
85340 - Specialized Cleaning Services 

1. Business Services 
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บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการจัดหาพนักงาน 
: Personnel search and referral 
services  - Recruitment of factory 
workers 

85112 - Permanent Placement Services, Other Than Executive 
Search Services 
8512 - Labour supply services 

1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
7.5.5 สรุปภาพร มของกิจกรรมการบริการที่เกี่ย ข้องอุตสาหกรรมเคมี 

 
จากการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาอุตสาหกรรมการผลิตหลักของอุตสาหกรรม

เคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมสนับสนุน คณะผู้วิจัยสามารถสรุปสาขาบริการตามการจ าแนกแบบ
ขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ดังภาพที่ 7-6 
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ภาพที่ 7-6 สรุปอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ย ข้องกับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

สาขาบริการที่เก่ีย เ ื่องกับการผลิตของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

61

 ัต ุ ิบ อุตสาหกรรมต้    า อุตสาหกรรมกลาง   า อุตสาหกรรมปลาย   า
การจั จ าห ่าย ล 

กร จายสิ ค้า

1 บริการทางธุรกิจ (Business Services)     

2
บริการสื่อสารโทรคมนาคม 

(Telecommunication Services)
- - - - -

3
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเน่ือง 

(Construction and Related Engineering Services)
- - - - -

4 บริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services)     

5 บริการการศึกษา (Education Services) - - - - -

6
บริการด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Services)
-    -

7 บริการด้านการเงิน (Financial Services)  - - - 

8
บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม 

(Health Related and Social Services)
- - - - -

9
บริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเน่ือง 
(Tourism and Travel Related Services)

- - - - -

10
บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกี า 
(Recreational, Cultural, and Sporting Services)

- - - - -

11 บริการด้านการขนส่ง (Transportation Services)     

12 สาขาบริการอื่นๆ (Other Services) - - - - -

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากฐานข้อมูลองค์การการค้าโลก



 

 

 

 7-27 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยและการรวบรวม
ข้อมูลสถานะการให้บริการที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ จากผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งสถานะของภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์สามารถสรุป
ได้ ดังตารางที่ 7-5 

 
ตารางที่ 7-5 ตารางสรุปส า  การบริการที่เก่ีย เ ่ืองของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

หั ข้อ ค ามคิ เห็  
กร บ  การก่อ การผลิต 

การวิจัยและพัฒนา  การวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ จะเป็นการวิจัยและพัฒนาในลักษณะของการ
วิจัยเพื่อผลิตสารเคมีทดแทนสารเคมีที่น าเข้าเป็นหลัก มิได้วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่มากนัก เนื่องจากยังขาดแคลนนักวิจัย และขาดแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในด้านวิทยาศาสตร์ 

การจัดหาวัตถุดิบ  วัตถุดิบในปัจจุบันมีเพียงพอกับความต้องการ โดยเน้นการน าเข้าเป็นหลัก 
 ในปัจจุบัน ใช้ตัวแทนในการน าเข้า (Agents) วัตถุดิบเพื่อการผลิต โดยมีการใช้บริการตัวแทน

ฯ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ขายวัตถุดิบ เช่น หากต้อง
ติดต่อจัดซื้อวัตถุดิบกับผู้ขายวัตถุดิบญี่ปุ่น จะต้องใช้บริการตัวแทนฯ จากญี่ปุ่น เป็นต้น 

การขนส่งสินค้า  การบริการด้านขนส่งทางรางยังไม่ทั่วถึง โดยการบริการเข้าไม่ถึงนิคมอุตสาหกรรมบางแห่ง 
ในขณะที่ โครงสร้างการขนส่งทางถนนในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ยังมีคุณภาพที่ไม่ดี  

 ส าหรับผู้ให้บริการด้านการขนส่งในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีราคาค่าบริการสูง และยังขาด
ประสิทธิภาพ 

กร บ  การร ห ่างการผลิต 
การควบคุมคุณภาพ   ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจะต้องผ่านมาตรฐานบังคับของรัฐบาล เช่น การตรวจรับรอง

โรงงาน ฯลฯ  
 ผู้ประกอบการมีต้นทุนในการตรวจรับรองจ านวนมาก เนื่องจากมีกฎหมายกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องกับเคมีภัณฑ์จ านวนมาก นอกจากนี้ ผู้ประกอบการเคมีภัณฑ์ระบุว่า ผู้ให้บริการใน
ด้านนี้ยังมีไม่เพียงพอ มีหลากหลายกลุ่ม และเป็นการใช้บริการในประเทศส่วนใหญ่ ยกเว้น 
สินค้าที่ต้องการส่งออกไปยังต่างประเทศ อาจต้องใช้บริการห้องปฏิบัติการในต่างประเทศเพื่อ
รับรองคุณภาพ 

การก าจัดของเสีย
อุตสาหกรรม 

 ผู้ให้บริการจัดการของเสียอุตสาหกรรมในประเทศมีจ านวนจ ากัด เนื่องจาก มีกฎระเบียบ
ข้อบังคับจ านวนมากในการรับรองการเป็นผู้ให้บริการการก าจัดของเสียอุตสาหกรรม ท าให้
เกิดการแข่งขันน้อย และไม่มีคุณภาพเพียงพอ 

กร บ  การหลังการผลิต 
การจัดจ าหน่าย / การ
กระจายสินค้า 

 ในปัจจุบัน โครงสร้างของช่องทางการจัดจ าหน่ายของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ยังไม่ค่อยมีการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากเป็นสินค้าต่อเนื่อง ท าให้ลักษณะการขายจะเป็นการขายตรง
กับโรงงานผู้ที่น าไปใช้งานต่อ มากกว่าจะขายให้แก่ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย 

การซ่อมบ ารุงและดูแล
รักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ ์

 บริการด้านการซ่อมบ ารุงและดูแลรักษา พบว่า ยังมีผู้ให้บริการเพียงพอ และใช้การบริการ
ภายในบริษัทเป็นหลัก มีการใช้บริการจากผู้ให้บริการชาวไทยจากภายนอกบริษัทเป็นบางครั้ง 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิของการประชุมกลุ่มยอ่ยจะอยู่ในภาคผนวกที่ 5 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากการประชุมกลุ่มย่อย
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บทที่ 8 
อุตสาหกรรมระบบอตัโนมัต ิ

 
 

8.1 โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัตใินภาพรวม 
 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติให้เกิดขึ้นในไทยเป็นผลสืบเนื่องจากการริเริ่ม

แนวคิดประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) อันได้รับอิทธิพลมาจากการประกาศนโยบายอุตสาหกรรม 
4.0 (Industry 4.0) ของประเทศเยอรมนี ในปี 2554 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารภาคอุตสาหกรรม โดยแผนนโยบายข้างต้นจะเป็นการบูรณาการโลกของการผลิต 
เข้ากับการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ “Internet of Things” ระหว่างทุกหน่วยการ
ผลิตตั้งแต่ต้นน้้าถึงปลายน้้า ครอบคลุมทั้งวัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนระบบ
อัตโนมัติและหุ่นยนต์ 

 
แนวคิดประเทศไทย 4.0 เกิดขึ้นเพื่อช่วยยกระดับความม่ังคั่ง ม่ันคงและยั่งยืนของ

ประเทศ การน้าเอานวัตกรรมขั้นสูงเข้ามาเชื่อมโยงระบบการผลิตจะช่วยท้าให้ไทยสามารถก้าวพ้น
กับดักประเทศรายได้ปานกลางได้1 ซึ่งในการด้าเนินตามแผนดังกล่าวจ้าเป็นต้องมีเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการผลิตในอุตสาหกรรม หนึ่งในนั้นก็คือการน้าหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติมาใช้2 

 
แม้อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติเป็นภาคส่วนที่ยังไม่แพร่หลายในประเทศไทยขณะนี้ แต่

ถูกบรรจุลงในนโยบายส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of 
Investment: BOI) ในฐานะอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต โดยทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้
ประกาศให้ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวในรูปแบบซุปเปอร์คลัสเตอร์ ซึ่งจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี โดยก้าหนดวงเงิน
ภาษีที่ได้รับยกเว้น ให้เป็นไปตามสิทธิพื้นฐานของประเภทกิจการนั้นๆ และลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี โดยประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมได้แก่ กิจการผลิต
เครื่องจักร และ/หรือระบบอัตโนมัติ (Automation) ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม และกิจการ

                                                           
1 ไขรหัส “ประเทศไทย 4.0” สร้างเศรษฐกิจใหม่ ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง โดย ทีมเศรษฐกิจ หนังสือพิมพไ์ทยรัฐ ฉบับวันที่ 
2 พฤษภาคม 2559 

2 Future Management issue 119, November-December 2015 โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ
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ประกอบหุ่นยนต์ หรือระบบอัตโนมัติและ/หรือชิ้นส่วน โดยมีเงื่อนไขส้าคัญว่า กิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมนี้จะต้องมีขั้นตอนการออกแบบระบบควบคุมการปฏิบัติงานด้วยระบบสมองกล 

 
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการพัฒนาและน้าเอาระบบผลิตแบบอัตโนมัติมาใช้กับสถาน

ประกอบการในรูปแบบต่างๆ ทั้งการน้าเข้าแบบ Turnkey การประยุกต์ใช้และการพัฒนาขึ้นเองใน
สถานประกอบการ และการผลิตขึ้นเองภายในประเทศ โดยผู้ให้บริการด้านระบบอัตโนมัติมีทั้ง
บริษัทต่างชาติและบริษัทของคนไทย มีทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วน ผู้น้าเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ 
ผู้ผลิตระบบอัตโนมัติ และผู้วิจัยและพัฒนาระบบอัตโนมัติที่อยู่ในภาคเอกชนและภาคการศึกษา 

 
ในปี 2558 ประเทศไทยได้ส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องในหมวดระบบอัตโนมัติทั้งสิ้น 46.51 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (Compound Annual Growth Rate: CAGR) 
ระหว่างปี 2549 ถึง 2558 เท่ากับร้อยละ 10.76 และระหว่างปี 2554 ถึง 2558 สูงถึง 
ร้อยละ 43.92 ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตที่สูงมาก โดยหมวดผลิตภัณฑ์ที่ประเทศไทยท้าการ
ส่งออกมากที่สุดได้แก่ เครื่องจักรและเครื่องระบบอัตโนมัติ เช่น เครื่องเชื่อมติดอัตโนมัติลงบนเทป 
เครื่องจักรอัตโนมัติส้าหรับการเคลื่อนย้าย เป็นต้น (HS848640) ดังภาพที่ 8-1 

 
ส้าหรับการน้าเข้า ประเทศไทยมีมูลค่าน้าเข้าผลิตภัณฑ์ในหมวดดังกล่าวปี 2558 เท่ากับ 

152.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราการเติบโต CAGR ระหว่างปี 2549 ถึง 2558 เท่ากับร้อยละ 
10.23 โดยสินค้าที่ประเทศไทยน้าเข้ามากที่สุดได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ส้าหรับการผลิต
อุปกรณ์กึ่งตัวน้าหรือวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ (HS848620) และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (HS847950) 
ดังภาพที่ 8-2 
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ภาพที่ 8-1 การส่งออกของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติของไทย ปี 2549-2558 

 
 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ้ากัด ประมวลผลจาก International Trade Centre (ITC)

7

ส่วน บ่งตลา ของม ลค่า
การส่งออกไทยในตลา โลก

2549 255 255 2552 255 2554 2555 255 255 2558

0.35% 0.01% 0.02% 0.03% 0.02% 0.03% 0.03% 0.04% 0.07% 0.12%

CAGR  2554-2558 CAGR (2551-2558) CAGR (2549-2558)

43.92% 36.63% 10.76%
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อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัต:ิ การส่งออกทั งหม ของไทยปี 2549-2558

HS848640: Machines and apparatus specified in Note 9 C to chapter 84 HS847950: Industrial robots, n.e.s.
HS848620: Machines and apparatus for the manufacture of semiconductor devices etc. HS851531: Fully or partly automatic machines for arc welding of metals
HS851521: Fully or partly automatic machines for resistance welding of metals
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ภาพที่ 8-2 การน าเข้าของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติของไทย ปี 2549-2558 

 ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ้ากัด ประมวลผลจาก International Trade Centre (ITC)

8

ส่วน บ่งตลา ของม ลค่า
การน าเข้าไทยในตลา โลก

2549 255 255 2552 255 2554 2555 255 255 2558

1.47% 1.28% 0.28% 0.41% 0.30% 0.41% 0.71% 0.49% 0.47% 0.41%

CAGR  2554-2558 CAGR (2551-2558) CAGR (2549-2558)

-4.95% 8.12% 10.23%

-

27.14 26.00 16.96 
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60.97 

33.59 25.26 
45.60 

-

6.91 15.16 
12.13 

59.52 

40.21 

33.66 

29.33 35.17 

40.74 

36.74 
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อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ: การน าเข้าทั งหม ของไทยปี 2549-2558

HS848620: Machines and apparatus for the manufacture of semiconductor devices etc. HS848640: Machines and apparatus specified in Note 9 C to chapter 84

HS847950: Industrial robots, n.e.s. HS851531: Fully or partly automatic machines for arc welding of metals

HS851521: Fully or partly automatic machines for resistance welding of metals
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ส่วนในต่างประเทศนั้นอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติจัดเป็นอุตสาหกรรมที่ส้าคัญและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาหรือเยอรมนี 
ประเทศเหล่านี้มีการน้าระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิตแทนแรงงานมนุษย์จ้านวนมาก  

 
ภาพที่ 8-3 จ านวนหุ่นยนต อุตสาหกรรมที่ถ กผลิตทั่วโลกรายปี 

 
 
ระบบอัตโนมัติที่ส้าคัญอย่างหนึ่งคือหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ในช่วงที่ผ่านมามีการน้า

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาใช้ในโรงงานเป็นจ้านวนมาก จากภาพที่ 8-3 ในปี 2558 ที่ผ่านมามียอด
จ้าหน่ายหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วโลกอยู่ทั้งสิ้น 253,748 หน่วย เติบโตขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 15 
มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 2553 ถึง 2558 อยู่ที่ร้อยละ 16 และมี
ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยระหว่างปี 2553 ถึง 2558 อยู่ที่ 183 ,000 หน่วยต่อปี เม่ือ
ค้านวณจ้านวนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วโลกทั้งหมดของปี 2558 แล้วจะอยู่ที่ 1.6 ล้านหน่วย3  

 
ในปี 2558 ยอดจ้าหน่ายหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วโลกกว่าร้อยละ 75 มาจาก 5 ประเทศ

เท่าน้ัน ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเยอรมนีตามล้าดับ โดยยอดจ้าหน่ายในทั้ง 5 
ประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 70 มีประเทศจีนเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 
2556 เป็นต้นมา ซึ่งมีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมประมาณ 68,600 ตัวที่ถูกติดตั้งในโรงงานของจีนในปี 
2558 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 20 
                                                           
3 Executive Summary World Robotics 2016 Industrial Robots โดย Department of Computer, Control, and Management 

Engineering  Antonio Ruberti at Sapienza University of Rome 



 

 

 

8-6  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

อุตสาหกรรมหลักที่เป็นอุตสาหกรรมปลายทางที่ส้าคัญของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ได้แก่ 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมโลหะ และ
อุตสาหกรรมยางและพลาสติก ในปี 2558 มีหุ่ นยนต์ประมาณ 97 ,500 หน่วย ถูกติดตั้งใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 ของจ้านวนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั้งหมดทั่วโลก 

 
ในขณะเดียวกันเม่ือค้านวณดัชนีความหนาแน่นของหุ่นยนต์ หรือ จ้านวนหุ่นยนต์ต่อ

จ้านวนแรงงาน 10,000 คนในอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ พบว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีของโลก
อยู่ที่ 69 ตัวต่อแรงงาน 10,000 คน ส่วนประเทศที่มีค่าดัชนีสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เกาหลี 
สิงคโปร์ และญี่ปุ่น มีค่าดัชนีอยู่ที่ 531 ตัว 398 ตัว และ 305 ตัวตามล้าดับ ในขณะที่ความหนาแน่น
ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในจีนอยู่ท่ี 49 หน่วยเท่านั้น ค่าสถิตินี้จึงแสดงให้เห็นว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว
ส่วนใหญ่มักน้าหุ่นยนต์มาใช้ในอุตสาหกรรมมากขึ้นเมื่อเทียบกับจ้านวนแรงงานที่มีในระบบ  
ซึ่งโดยมากมักปรากฏการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
ในปี 2559 มีการคาดการณ์ว่าจ้านวนหุ่นยนต์ที่ถูกจ้าหน่ายระหว่างปีจะอยู่ที่ประมาณ 

290,000 หน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 14 และมีการประมาณตัวเลข CAGR ระหว่างปี 2560 
ถึง 2562 ว่าจะมีค่าอยู่ที่ร้อยละ 13 และมีจ้านวนหุ่นยนต์ที่ถูกจ้าหน่ายในปี 2562 จ้านวน 413,000 
หน่วย ซึ่งท้าให้จ้านวนหุ่นยนต์ทั่วทั้งโลกขณะน้ันอยู่ที่ 2,589,000 หน่วย 

 
 

8.2 ห่วงโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
 
ระบบอัตโนมัติ หมายถึง อุปกรณ์ที่สามารถท้างานได้ด้วยตัวเองผ่านการควบคุมของ

ระบบปฏิบัติการ การท้างานของอุปกรณ์จะมีเพียงรูปแบบเดียวตามชุดค้าสั่งที่ติดตั้งไว้  ไม่มีการ
ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป นอกเสียจากจะท้าการติดตั้งระบบใหม่ 
ตรงกันข้ามกับหุ่นยนต์ซึ่งมีความสามารถในการตอบสนองและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่
หลากหลาย เพราะฉะนั้น นอกจากเครื่องจักรกลอัตโนมัติชนิดต่างๆ ระบบอัตโนมัติยังครอบคลุม
ไปถึงหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเป็นแขนกลด้วย4  

 
ห่วงโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน

หลักๆ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและส่วนประกอบ อุตสาหกรรมสมองกลและซอฟต์แวร์ 
และอุตสาหกรรมเชื่อมโยงระบบ โดยอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและส่วนประกอบจะผลิตวั สดุทาง

                                                           
4 ให้ค้าจ้ากัดความโดย Siddhartha Srinivasa, Senior Research Scientist for Intel 
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กายภาพที่ใช้ในการผลิตขั้นต่อไป ในขณะที่อุตสาหกรรมสมองกลและซอฟต์แวร์จะผลิต
ระบบปฏิบัติการภายใน เม่ือน้าผลผลิตที่ได้จากทั้งสองอุตสาหกรรมมาประกอบร่วมกันใน
อุตสาหกรรมเชื่อมโยงระบบก็จะได้ผลผลิตขั้นสุดท้ายนั่นคือ ระบบอัตโนมัติ โดยสามารถอธิบาย
โครงสร้างได้ดังต่อไปนี้ 

 
 อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและส่วนประกอบ ได้แก่  อุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางกล 

อุตสาหกรรมอุปกรณ์ขับเร้า และอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 อุตสาหกรรมสมองกลและซอฟต์แวร์ ได้แก่ อุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุม 
 อุตสาหกรรมเชื่อมโยงระบบ  
 
ห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของอุตสาหกรรมสามารถแสดงดังภาพที ่8-4 
 

ภาพที่ 8-4 ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัต ิละหุ่นยนต อุตสาหกรรม 

 
  

ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ้ากัด ประมวลผลจาก Thailand Board of Investment (BOI)

1

อุตสาหกรรม ิ นส่วน ละ
ส่วนประกอบ

อุปกรณ์ทางกล (Mechanic)

อุปกรณ์ขับเร้า (Actuator)

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
(Electronic Equipment)

อุตสาหกรรมสมองกล ละ
ซอ ต  วร 

อุปกรณ์ควบคุม (Controller)

อุตสาหกรรม
เ  ่อมโยงระบบ

ระบบ
อัตโนมัติ

เคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อุต
สา
หก

รร
มท

ี่เกี่
ยว
ข้อ
ง
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 อุตสาหกรรม ิ นส่วน ละส่วนประกอบ 
 
ประกอบด้วยอุตสาหกรรม 3 อุตสาหกรรมย่อย ดังต่อไปนี้ 
 

 อุตสาหกรรมอุปกรณ ทางกล (Mechanic) 
 
อุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางกลท้าหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนกลไกต่างๆ ของระบบอัตโนมัติ 

ชิ้นส่วนเหล่านี้มีทั้งที่อยู่ภายนอกหรือส่วนที่เป็นโครงสร้าง และอยู่ภายในหรือส่วนที่เป็นกลไก
การท้างานของอุปกรณ์ ท้าหน้าที่ทั้งส่งก้าลัง เชื่อมต่อระบบภายใน ตลอดจนควบคุมการเคลื่อนไหว
ของชิ้นส่วนอื่นๆ ภายใน อุปกรณ์ทางกลจึงจัดเป็นส่วนประกอบส้าคัญในการสร้างระบบอัตโนมัติ 
อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยนั้นยังไม่มีอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางกลที่ผลิตชิ้นส่วนให้อุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะ แต่อาจมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้วยกันสองอุตสาหกรรม ได้แก่ 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมพลาสติก 

 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลจัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ รวมถึงมี

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมากมาย กลุ่มผู้สนับสนุนที่ส้าคัญในอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิต
ชิ้นส่วนทางกลและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนทางไฟฟ้า ชิ้นส่วนทางกลบางประเภทมีความคล้ายคลึงกับ
อุปกรณ์ทางกลและสามารถน้ามาใช้แทนกันได้ ตัวอย่างชิ้นส่วนที่สามารถผลิตได้ ได้แก่ เพลา 
เฟือง โซ่ และสปริง เป็นต้น ซึ่งในการผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้มีวัตถุดิบส้าคัญคือโลหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เหล็ก ซึ่งเป็นผลผลิตจากอุตสาหกรรมเหล็กกล้าอีกทอดหนึ่ง 

 
ส้าหรับอุตสาหกรรมพลาสติกเองก็สามารถผลิตชิ้นส่วนที่น้ามาใช้เป็นอุตสาหกรรมทาง

กลได้เช่นกัน ผลิตภัณฑ์ที่สามารถน้ามาใช้นั้นมักไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่สามารถน้าไปใช้ได้
ทันที แต่เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง เช่น เม็ดพลาสติก ที่จ้าเป็นต้องน้าไปขึ้นรูปให้เหมาะกับการน้ามา
สร้างระบบอัตโนมัติต่อไป  

 
ในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางกลมีผลิตภัณฑ์หลายประเภท ซึ่งอาจแบ่งตามลักษณะการใช้

งานได้ดังต่อไปนี ้
 
 โครงสร้าง เป็นส่วนประกอบส้าคัญที่มีหน้าที่ยึดจับชิ้นส่วนอื่นๆ ภายใน ตลอดจน

ปกคลุมผิวภายนอกเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่อุปกรณ์ โครงสร้างแต่ละส่วน
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จะมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานในส่วนนั้นๆ แต่โดยทั่วไปนิยม
ใช้วัสดุประเภทเหล็ก อะลูมิเนียม และพลาสติกในการผลิต 
 

 อุปกรณ ส าหรับส่งถ่ายก าลัง ท้าหน้าที่รับการถ่ายก้าลังภายใน ทั้งจากอุปกรณ์ 
ขับเร้า (Actuator) และระหว่างชิ้นส่วนย่อยด้วยกันเอง เพื่อให้ชิ้นส่วนของอุปกรณ์
หรือหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสามารถเคลื่อนไหวได้ ตัวอย่างชิ้นส่วนประเภทนี้ เช่น 
เพลา เฟือง สกรูส่งก้าลัง สายพาน โซ่ เป็นต้น 

 
 อุปกรณ ส าหรับเ  ่อมต่อ ิ นส่วน ใช้เชื่อมต่อชิ้นส่วนท่ีมีการเคลื่อนไหวสัมพันธ์กัน 

หรือเชื่อมต่อเพื่อสร้างกลไกการเคลื่อนไหว ชิ้นส่วนที่นิยมน้ามาใช้ ได้แก่ ข้อต่อและ
ก้านต่อโยง 

 
 อุปกรณ ส าหรับส่งถ่าย รงบิ  ท้าหน้าที่เชื่อมโยงแกนหมุนใดๆ และส่งต่อแรงบิด

จากแกนนั้นๆ เพื่อเร่งให้เครื่องยนต์ท้างานรวดเร็วมากขึ้น ส่วนใหญ่มักใช้เชื่อมต่อ
ระหว่างเพลา 2 เพลา เช่น ข้อต่อสวมเพลา คลัตช์ เป็นต้น 

 
 อุปกรณ ส าหรับควบคุมการเคล ่อนที่ ใช้ส้าหรับปรับเพิ่มลดระดับการเคลื่อนที่ 

โดยอาจท้าให้เคลื่อนที่เร็วขึ้น ช้าลง หรือหยุดการเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนก็ได้ 
อุปกรณ์ส้าคัญในส่วนน้ี ได้แก่ เบรก 

  
 อุปกรณ อ ่นๆ ส้าหรับการใช้งานเฉพาะทาง เช่น 1) ตลับลูกปืนและปลอกสวม  

ใช้รองรับจุดหมุนหรือจุดต่างๆ ที่เคลื่อนที่ของอุปกรณ์ รวมถึงลดแรงเสียดทานจาก
การเคลื่อนไหวอุปกรณ์ 2) สปริง เป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์ ใช้งานได้หลายรูปแบบ 
ทั้งการส่งแรง รองรับแรงกระแทก หรือท้าให้ชิ้นส่วนอื่นๆ กลับสู่สภาพเดิม เป็นต้น 

 
 อุตสาหกรรมอุปกรณ ขับเร้า (Actuator) 

 
อุตสาหกรรมอุปกรณ์ขับเร้ามีหน้าที่ผลิตอุปกรณ์ที่ซึ่งเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าที่

ป้อนเข้าสู่ระบบอัตโนมัติให้เป็นการเคลื่อนที่ แรง ตลอดจนการกระจัด อุปกรณ์ขับเร้าของระบบ
อัตโนมัตินั้นมีความคล้ายคลึงกับอุปกรณ์ขับเร้าในเครื่องจักรกล จึงอาจกล่าวได้ว่าผู้ผลิตชิ้นส่วน
จักรกลในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลมีศักยภาพในการผลิตอุปกรณ์ขับเร้าในระบบอัตโนมัติได้
เช่นเดียวกัน 
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อุปกรณ์ขับเร้าจัดว่าเป็นชิ้นส่วนส้าคัญที่ท้าให้ ระบบอัตโนมัติสามารถท้างานได้  
ในอุปกรณ์ต่างประเภทกันอาจมีอุปกรณ์ขับเร้าต่างชนิด ขึ้นอยู่กับลักษณะของอุปกรณ์และ
จุดประสงค์การใช้งาน ซึ่งอาจแบ่งได้ดังนี ้

 
 มอเตอร ไ  ้า  Electronic Motor  เป็นอุปกรณ์ส้าหรับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น

พลังงานกล สนับสนุนกลไกการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ 
 มอเตอร  บบล า ับขั น  Stepper Motor  เป็นมอเตอร์ประเภทหนึ่งที่เหมาะสม

ส้าหรับใช้ในงานควบคุมการหมุนที่ต้องการต้าแหน่งและทิศทางแน่นอน การท้างาน
ของมอเตอร์จะหมุนไปแบบต่อเนื่องหรือหมุนแบบเป็นสเต็ป (Step) 

 เซอร โวมอเตอร   Servo Motor  เป็นมอเตอร์พิเศษที่สามารถควบคุมให้ท้างาน
เฉพาะต้าแหน่งใดต้าแหน่งหนึ่งได้ ใช้ในงานที่ต้องการความแม่นย้าของต้าแหน่งสูง 

 ระบบนิว มติก  Pneumatic  เป็นระบบที่ใช้แรงดันของอากาศเป็นตัวขับเคลื่อน
อุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นพลังงานกล 

 ระบบไฮ รอลิก  Hydraulic  เป็นระบบที่ใช้แรงดันของเหลวในการขับเคลื่อน
อุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นพลังงานกล 

 
 อุตสาหกรรมอุปกรณ ไ  ้า  (Electronic Equipment) 

 
อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้ามุ่งเน้นการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณทาง

ระบบไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ในส่วนน้ีมีความคล้ายคลึงกับชิ้นส่วนทางไฟฟ้าที่อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ผลิต ซึ่งในประเทศไทยสามารถผลิตชิ้นส่วนทางไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น 5 ประเภท คือ 1) ชิ ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ 2) ชิ้นส่วนไฟฟ้าก้าลัง 3) เซ็นเซอร์ 4) สายไฟก้าลัง และ 5) สายสัญญาณ  
อย่างไรก็ตาม เซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ตรวจรู้ที่เป็นชิ้นส่วนส้าคัญส้าหรับระบบอัตโนมัติมีความ
เฉพาะทาง โรงงานของไทยยังไม่สามารถผลิตได้ จ้าเป็นต้องน้าเข้าจากต่างประเทศ 

 
ตัวอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเป็นส่วนประกอบส้าคัญในการสร้างระบบอัตโนมัติ ได้แก่ 
 
 อุปกรณ ตรวจร ้  Sensor  ใช้ตรวจวัดปริมาณของตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการรับค่า

ปริมาณทางฟิสิกส์ ไม่ว่าจะเป็นแสง สี อุณหภูมิ เสียง จากนั้นจึงเปลี่ยนปริมาณ
เหล่านั้นให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อส่งต่อให้ระบบประมวลผลต่อไป 

 เอนโค เ อร   Encoder  จัดเป็นอุปกรณ์ตรวจรู้รูปแบบหนึ่ง ใช้ส้าหรับการวัดมุม
เพลาของมอเตอร์  
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 อุปกรณ  ส งผล  Output Device  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แสดงค่าสถานะของระบบ
อัตโนมัติให้มนุษย์ได้ทราบ  

  ุ ขับมอเตอร   Motor Driver  ช่วยท้าให้มอเตอร์หมุน ควบคุมต้าแหน่งและ
ความเร็วของมอเตอร์ 
 

 อุตสาหกรรมสมองกล ละซอ ต  วร   
 
อุตสาหกรรมสมองกลและซอฟต์แวร์เป็นอุตสาหกรรมขั้นต้นที่ท้าหน้าที่ผลิตวัตถุดิบ

ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมในขั้นถัดไปเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและส่วนประกอบ เพียงแต่
วัตถุดิบที่ผลิตในอุตสาหกรรมนี้จะเป็นระบบปฏิบัติการภายในหรือส่วนควบคุม โดยอาจเรียก
อุตสาหกรรมในส่วนน้ีได้ว่าอุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่วนควบคุม 

 
 อุตสาหกรรมอุปกรณ ส่วนควบคุม 

 
อุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่วนควบคุมท้าหน้าที่ผลิตสมองกลที่ใช้ส้าหรับควบคุมการท้างาน

ของระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมนี้ยังไม่เกิดขึ้นชัดเจนในประเทศไทย แต่มีกลุ่มผู้ผลิตที่มี
ความสามารถในการสร้างคือผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทีเ่กิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ ได้แก่ 

 
 สมองกลที่ประดิษฐ์จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์
 เครื่องควบคุมขนาดเล็ก 
 คอมพิวเตอร์ชนิดแผงวงจรส้าเร็จรูป 
 เครื่องควบคุมเชิงตรรกะที่สามารถสร้างโปรแกรมได้ 
 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

 
 อุตสาหกรรมเ  ่อมโยงระบบ 

 
อุตสาหกรรมเชื่อมโยงระบบคืออุตสาหกรรมที่ท้าหน้าที่วางโปรแกรมและประกอบ

เครื่องมือทั้งชุดเพื่อให้ระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์สามารถท้าหน้าที่ตามค้าสั่งที่ก้าหนดไว้ได้ 
บริษัทในอุตสาหกรรมจะวิเคราะห์ระบบควบคุมที่ผู้ซื้อต้องการ จัดการหน่วยควบคุมอัตโนมัติและ
ติดตั้งระบบเหล่านั้นลงในผลิตภัณฑ์ของผู้ซื้อ  
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ภาพที่ 8-5 กระบวนการเ  ่อมโยงระบบอัตโนมัติ 

 
 
ขั้นตอนในการเชื่อมโยงระบบนั้นเริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบจากอุตสาหกรรม

ชิ้นส่วนและส่วนประกอบ และอุตสาหกรรมสมองกลและซอฟท์แวร์ จากนั้นจึงน้าชิ้นส่วนทาง
กายภาพมาประกอบเข้าด้วยกันผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การเชื่อม การกลึง เป็นต้น แล้วจึงเริ่ม
กระบวนการเชื่อมโยงระบบตามองค์ประกอบดังที่แสดงในภาพที่ 8-5 ซึ่งสามารถอธิบายเพิ่มเติม
ได้ดังนี ้

 
 ขั นตอนการเล อก หล่งพลังงาน โดยทั่วไปแล้วแหล่งพลังงานส่วนใหญ่ของระบบ

อัตโนมัติมาจากแบตเตอรี่ ผู้ผลิตต้องค้านึงถึงปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ความปลอดภัย 
ช่วงชีวิตการใช้งาน และน้้าหนัก จากนั้นจึงคัดเลือกแบตเตอรี่ที่เหมาะสมที่สุด  
ส้าหรับระบบอัตโนมัติอาจใช้แหล่งพลังงานจากภายนอกได้เนื่องจากไม่จ้าเป็นต้อง
เคลื่อนไหวเทียบเท่าหุ่นยนต์  
 

 ขั นตอนการติ ตั งอุปกรณ ขับเร้า อุปกรณ์ในส่วนนี้จะเปลี่ยนพลังงานที่สะสม
เอาไว้ให้กลายเป็นการเคลื่อนไหว มอเตอร์ที่นิยมใช้ทั่วไปคือมอเตอร์ไฟฟ้า แต่ใน
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมมักเลือกใช้มอเตอร์ประเภทแกนชัก 

กระบวนการเ  ่อมโยงระบบของระบบอัตโนมัติ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ้ากัด ประมวลผลจาก Robotic  Component Acronym, Pelham’s

2

ระบบสั่งการ

มอเตอร์แกนชัก

SEA

กล้ามเนื้อลม

มอเตอร์

องค์ประกอบที่ต้องค้านึงในการเชือ่มโยงระบบ

มือจับแบบหนีบ

มือจับสุญญากาศ

หน่วยปฏิบัติงาน
อเนกประสงค์

ระบบควบคุม

แบตเตอรี่แบบ
ตะก่ัว-กรด

ระบบนิวแมติก

ระบบไ ดรอลิก

ล้อตุนก้าลัง

แหล่งพลังงาน

ระบบสัมผัส

ระบบทัศนวิสัย

LIDAR

RADAR

ประสาทสัมผัส
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 ขั นตอนการติ ตั งระบบควบคุม ระบบอัตโนมัติบางประเภทอาจไม่จ้าเป็นต้อง
เคลื่อนไหวมากนัก แต่ส้าหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนั้นจ้าเป็นต้องมีการเคลื่อนไหว
เพื่อท้าการผลิต ระบบควบคุมทั่วไปมักเป็นมือจับอเนกประสงค์ที่คล้ายมือมนุษย์
เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการใช้งาน 
 

 ขั นตอนการติ ตั งระบบสั่งการ ระบบสั่งการหลักๆ แบ่งออกได้เป็นระบบสั่งการท่ี
ควบคุมด้วยมนุษย์ และระบบสั่งการแบบอิสระที่ให้อุปกรณ์ปฏิบัติงานด้วยตนเอง ซึ่ง
หากใช้ระบบการสั่งการแบบอิสระ ตัวระบบต้องเชื่อมโยงกับระบบประสาทสัมผัสและ
ระบบตอบสนองสิ่งเร้าด้วยอีกขั้นหนึ่งด้วย 
 

 ขั นตอนการติ ตั งระบบประสาทสัมผัส ระบบประสาทสัมผัสจะท้าให้หุ่นยนต์
ได้รับข้อมูลผ่านอุปกรณ์ตรวจรู้ด้วยมาตรวัดที่แน่นอน ซึ่งช่วยท้าให้หุ่นยนต์สามารถ
ปฏิบัติงานของตนได้ดีและปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 

 
เม่ือผ่านกระบวนการของอุตสาหกรรมเชื่อมโยงระบบแล้ว ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายก็จะถูก

ส่งต่อไปให้ภาคส่วนต่างๆ น้าไปใช้ต่อไป โดยระบบอัตโนมัติสามารถแบ่งได้ ดังนี้ 
 
 เคร ่องจักรกลอัตโนมัติ คือ เครื่องจักรที่สามารถท้างานได้ด้วยตัวเองโดยท้างาน

ตามโปรแกรมที่วางไว้ เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ระบบรดน้้าอัตโนมัติ 
ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ เป็นต้น โดยทั่วไปมักถูกน้าไปใช้ในโรงงานที่มีการ
ผลิตสินค้าจ้านวนมากในรูปแบบซ้้าๆ กัน 
 

 หุ่นยนต อุตสาหกรรม คือ หุ่นยนต์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม 
โดยทั่วไปอยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการแบบอัตโนมัติ ประโยชน์ของหุ่นยนต์ประเภทนี้
คือสามารถท้างานได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นย้าสูงมากกว่าแรงงานมนุษย์ 
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่นิยมน้าไปใช้ ได้แก่ อุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรม 
ยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น  
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8.3 ภาพรวมห่วงโซ่ม ลคา่ของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
 
ในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัตินั้น กระบวนการในห่วงโซ่จะเริ่มต้นจากวัตถุดิบ  

ไม่ว่าจะเป็น สายไฟ แบตเตอรี่ สายเคเบิ้ล หรือระบบไ ดรอลิก วัตถุดิบเหล่านี้จะถูกน้าเข้าสู่
กระบวนการผลิต กลายเป็นวัสดุและอุปกรณ์พื้นฐานในล้าดับถัดมา จนท้ายที่สุดผลิตภัณฑ์ขั้น
สุดท้ายที่บริษัทสามารถผลิตได้ก็คือระบบอัตโนมัติ จากนั้นระบบอัตโนมัติเหล่านี้ก็จะถูกส่งไปยัง
ลูกค้าซึ่งเป็นโรงงานในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ซึ่งในระหว่างกระบวนการผลิตระบบ
อัตโนมัตินั้นก็จะมีบริการต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิตดังที่แสดงในภาพ 8-6 ซึ่งล้วนมี
ความส้าคัญในการท้าให้ผลิตภัณฑ์ออกมาสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การวางแผนทาง
เทคนิค การพัฒนาระบบปฏิบัติการ และการให้ค้าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น โดยกิจกรรม
การบริการด้านการออกแบบและวางแผนทางเทคนิค และการให้ค้าปรึกษา เป็นการบริการที่
สามารถใช้บริการจากภายนอกองค์กรได้ ในขณะที่ กิจกรรมอื่นๆ เป็นกิจกรรมที่ผู้ประกอบการ
ระบบอัตโนมัติเองต้องสามารถด้าเนินการเองได้ทั้งหมด 

 
ภาพที่ 8-6 ห่วงโซ่ม ลค่าอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 

 
 

ห่วงโซ่ม ลค่าอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ้ากัด ประมวลผลจาก Wachstum & Beshafti

3

บริการ

ชิ้นส่วนพื้นฐาน 
ผลิตภัณฑ์ขั้นต้น 
และชิ้นส่วนต่างๆ

ส่วนประกอบที่
เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า 

จักรกล และสารสนเทศ

การติดตั้งช้ินส่วน
เคร่ืองจักรและ

ระบบ

อุปกรณ์
อัตโนมัติ ลูกค้า

การออกแบบและวางแผนทางเทคนิค

การพัฒนาระบบปฏิบัติการ

การติดตั้ง การบ้ารุงรักษา

การทดสอบใช้งาน การซ่อมแซม

การปรับปรุงคุณภาพ

การรับรอง

การให้ค้าปรึกษา
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กิจกรรมในส่วนถัดไปนั้นจะเริ่มต้นในกระบวนการผลิตส่วนที่เป็นการติดตั้งชิ้นส่วน 
เครื่องจักรและระบบ ในส่วนนี้ผู้ผลิตมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นคือ การติดตั้งและการทดสอบการใช้งาน
ของระบบอัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมในการท้างานก่อนที่จะผลิตออกมาจ้าหน่ายให้
ลูกค้าในส่วนถัดไป โดยในการบริการส่วนนี้เป็นส่วนที่ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการจาก
ภายนอกองค์กรของตนได้ และถึงแม้ผู้ผลิตส่งต่อสินค้าให้ผู้บริโภคเรียบร้อยแล้ว ผู้ผลิตก็ยังต้อง
จัดบริการด้านต่างๆ เพื่อครอบคลุมการใช้งานของสินค้าตามที่ตนเองรับประกันเอาไว้ ได้แก่  
การบ้ารุงรักษา การซ่อมแซม และการปรับปรุงคุณภาพ 

 
ระบบอัตโนมัติที่ได้รับการประกอบรวมทั้งส่วนที่เป็นจักรกลและระบบปฏิบัติการ

เรียบร้อยก็จะสมบูรณ์พร้อมใช้งาน อุปกรณ์เหล่านี้ถูกส่งต่อไปยังโรงงานของลูกค้าตามแต่
วัตถุประสงค์ของการใช้งานระบบอัตโนมัติชิ้นนั้นๆ ในส่วนนี้เองที่จะสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ต่อเนื่องไปอีกขั้น เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านั้นก็จะถูกน้าไปช่วยสนับสนุนในการผลิตสินค้าหรือ
บริการ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตในอุตสาหกรรมเคมีและเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมอาหาร หรื อ
อุตสาหกรรมยาสูบ ซึ่งสินค้าที่ผลิตออกมาต่อนั้นก็จะสร้างมูลค่าให้แก่ระบบอีกทอดหนึ่ง   

 
นอกจากนี้ ถึงแม้ระบบอัตโนมัติอาจถูกน้าไปใช้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่บทบาทและ

หน้าที่อาจแตกต่างออกไปตามประเภทงานที่เข้าไปมีส่วนรวม โรงงานต่างๆ อาจน้าอุปกรณ์ไปใช้
ในหลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น ใช้ในกระบวนการผลิต ใช้ในกระบวนการขนส่ง ใช้ในกระบวนการ
กระจายสินค้า ใช้ในระบบจัดการสิ่งอ้านวยความสะดวกอื่นๆ เป็นต้น 

 
 

8.4 ห่วงโซ่ม ลค่าของอุตสาหกรรมจากการศึกษาบริษัทกรณีศึกษา 
 
ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะศึกษาห่วงโซ่มูลค่าจากกรณีศึกษาของบริษัทในอุตสาหกรรม

ระบบอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทที่คัดเลือกมาจัดเป็น
บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือมีความส้าคัญในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

 
โดยคณะผู้วิจัยได้ท้าการเลือกบริษัทฟานัค (Fanuc) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตระบบและช้ินส่วน

อัตโนมัติ และหุ่นยนต์อุตสาหกรรมระดับโลกมาใช้ประกอบการศึกษาในส่วนนี้ 
 
บริษัทฟานัคมีส้านักงานใหญ่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น เมืองยามานาชิ นอกจากจะผลิต

หุ่นยนต์แล้ว ทางบริษัทยังคิดค้นระบบคอมพิวเตอร์ที่ เกี่ยวข้องกับตัวเลขออกมาจ้าหน่าย บริษัท
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ดังกล่าวนับว่าเป็นบริษัทที่ผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมระดับโลก หุ่นยนต์ของฟานัคถูกน้าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งอุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอื่นๆ มีหุ่นยนต์รวมกว่า 250,000 ตัว ติดตั้งอยู่ทั่วโลก ในปี 2558 ทางบริษัทมี
ยอดขายทั้งสิ้นกว่า 6,081 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และหากพิจารณาเฉพาะยอดขายของระบบและ
ชิ้นส่วนอัตโนมัติของฟานัค จะพบว่ามียอดขายสูงถึง 2,115.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอันดับที่ 
14 ของโลก5 นอกจากนี้ ในปี 2559 ฟานัคยังมีโครงการลงทุนก่อตั้งฐานการผลิตแห่งใหม่ในเขต
เศรษฐกิจระดับชาติ Liangjiang New District ที่มหานครฉงชิ่ง ประเทศจีน มีมูลค่าการลงทุน
ประมาณ 100 ล้านหยวน โดยเน้นการผลิตหุ่นยนต์อเนกประสงค์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีของ
หุ่นยนต์ รวมถึงมีบริการหลังการขายต่าง ๆ อาทิ การซ่อมแซม การรับสั่งซื้ออะไหล่และการปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ให้ทันสมัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการผลิตและขยายฐานการ
ผลิตในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น 

 
ภาพที่ 8-7 ห่วงโซ่ม ลค่าการผลิตของบริษัท านัค 

 
 

                                                           
5 http://www.controlglobal.com/ 
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จากภาพที่ 8-7 แสดงให้เห็นถึงห่วงโซ่มูลค่าการผลิตของบริษัทฟานัค ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่
การบริหารสินค้าขาเข้า การปฏิบัติการภายในบริษัท การบริหารสินค้าขาออก การท้าการตลาด
และจ้าหน่ายสินค้า และการให้บริการอื่นๆ ซึ่งในแต่ละส่วนสามารถอธิบายพอสังเขปได้ดังต่อไปนี้ 

 
 การบริหารสินค้าขาเข้า  Inbound Logistic   

 
การบริหารสินค้าขาเข้าของฟานัค จะเกี่ยวข้องกับการจัดการระบบขนส่งวัตถุดิบหรือ

บรรจุภัณฑ์ต่างๆ จากภายนอกที่เดินทางมายังบริษัท ในส่วนนี้ ฟานัคสามารถสร้างข้อได้เปรียบ
จากการเป็นบริษัทใหญ่ที่มีสาขาอยู่ในทุกๆ ทวีปทั่วโลก โดยในปี 2558 มีสาขาอยู่ถึง 240 สาขาใน 
46 ประเทศ ท้าให้ฟานัคสามารถบริหารสินค้าขาเข้าในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ประสานงานกับผู้ผลิตวัตถุดิบในแต่ละประเทศและสร้างเส้นทางการน้าเข้าผ่านทางบริษัทสาขาใน
แต่ละทวีป นอกจากนี้ บริษัทฟานัคยังเป็นพันธมิตรกับบริษัท เจเนอรัล อิเล็กทริก (General 
Electric: GE) ตั้งแต่ปี 2529 ในลักษณะของการลงทุนร่วม (Joint Venture) ท้าให้ฟานัคสามารถ
น้าวัตถุดิบจากบริษัท เจเนอรัล อิเล็กทริก มาใช้ในขั้นตอนผลิตถัดมาได้ 

 
 การปฏิบัติการภายในบริษัท  Operation   

 
ระบบปฏิบัติการภายในบริษัทฟานัคมีการใช้นวัตกรรมชั้นสูงเข้ามาช่วย ท้าให้การท้างาน

เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในบริษัทจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับ
คอมพิวเตอร์ในลักษณะ “Plug & Play6” ท้าให้เชื่อมโยงการท้างานทุกส่วนให้อยู่บนพื้นฐานของ
ระบบเดียวกัน สะดวกต่อการสั่งการหรือติดตามข้อมูลต่างๆ 

 
 การบริหารสินค้าขาออก  Outbound Logistic   

 
การบริหารในส่วนนี้จะตรงข้ามกับการบริหารสินค้าขาเข้า นั่นคือเป็นการจัดการระบบ

ขนส่งและการกระจายสินค้าส้าเร็จรูปหรือหุ่นยนต์ที่บริษัทผลิตออกมา รวมถึงการบริการต่างๆ 
ของบริษัท เนื่องจากเครือข่ายของบริษัทมีขนาดใหญ่และเป็นสากล จึงท้าให้บริษัทสามารถ
ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ทันท่วงที 

 

                                                           
6 ระบบ Plug & Play คือระบบซึ่งช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเชื่อมต่อกับคอมพวิเตอรส์ามารถท้างานได้อัตโนมตัิ เมื่อติดตั้งระบบ
ดังกล่าวแล้ว คอมพวิเตอร์จะสามารถตรวจสอบและใช้งานอุปกรณ์ใหม่ๆ ท่ีถูกติดตั้งเข้ามาได้อัตโนมตัิ กล่าวคือ ผู้ใช้สามารถ
เชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากับคอมพิวเตอร์ (Plug) แล้วสามารถใช้งานได้ทันที (Play) 
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 การท าการตลา  ละจ าหน่ายสินค้า  Marketing & Sales   
 

แม้การจัดการการตลาดและการจ้าหน่ายสินค้าของฟานัคจะด้าเนินการในรูปแบบที่เป็น
สากลโดยส่วนใหญ่ แต่ฟานัคได้มีความพยายามที่จะปรับปรุงรูปแบบสินค้าและวิธีการน้าเสนอให้
เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่มากขึ้น ฟานัคจึงให้ความส้าคัญกับผู้ประกอบการระดับท้องถิ่นในประเทศ
นั้นๆ มากเป็นพิเศษ แทนท่ีการด้าเนินการการตลาดและการจ้าหน่ายสินค้าในรูปแบบการกระจาย
นโยบายจากศูนย์กลาง ท้าให้มีความยืดหยุ่นในการท้าการตลาดและการจ้าหน่ายมากกว่าในอดีต 

 
 การให้บริการอ ่นๆ  Service   

 
บริษัทฟานัคไม่เพียงแต่ผลิตสินค้าเพื่อจ้าหน่ายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการให้บริการด้าน

อื่นๆ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านน้ันๆ ได้แก่ การติดตั้ง การบ้ารุงรักษา การซ่อมแซม การปรับปรุง
คุณภาพ ตลอดจนการให้ค้าปรึกษาแก่โรงงานท่ีน้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช ้ 
 
 
8.5 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 

 
ในส่วนของการจัดประเภทของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรม

ระบบอัตโนมัติ คณะผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ของ Shih Smiling Curve7 เป็นกรอบในการอ้างอิง
การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน/ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ ซึ่งการวิเคราะห์ Shih 
Smiling Curve นั้นเป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุ่มการวิเคราะห์ภายในห่วงโซ่อุปทาน/ห่วงโซ่
มูลค่า เพื่อแสดงภาพปัจจุบันและภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม 
โดยเน้นการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมตามมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น 
ซึ่งนับรวมทั้งภาคการผลิต และภาคบริการ นอกจากนี้ ยังสามารถแสดงภาพรวมของห่วงโซ่การ
ผลิตภายในอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่ รวมไปถึงระบุในกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน้าผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้ส้าหรับการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในอุตสาหกรรมนั้นๆ รวมไปถึงส้าหรับการจัดท้าแนวทางการพัฒนาหรือยกระดับขีด
ความสามารถในอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต   

                                                           
7 Shih Smiling Curve คิดค้นโดย Stan Shih ในปี 2535 (1992) ตามการวิเคราะห์ของ Shih ซึ่งพบว่า ในกระบวนการผลิตสินค้า
ใดๆ กระบวนการในห่วงโซ่มูลค่าที่ให้มูลค่าเพิ่ม (Value Adding) มากที่สุดจะอยู่ในช่วงแรกเริ่มและในช่วงท้ายสุดของ
กระบวนการผลิต นั่นคือการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และการจัดการลูกค้ารวมถึงบริการหลังการขาย 
(Client Management and After Sales Service) 
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ในการระบุถึงบริการที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยจะใช้มาตรฐาน Central Product Classification 
Version 2.1  CPC Ver. 2.1 8 ในการจ้าแนกประเภทบริการในกระบวนการก่อนการผลิต ระหว่าง
การผลิต และหลังการผลิตของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ ตลอดจนบริการสนับสนุนอื่นๆ  
ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการการผลิตและการด้าเนินงาน โดยกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้อง มีดังนี้ 

 
 กระบวนการก่อนการผลิต 

 
ในกระบวนการก่อนการผลิตของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ มีกิจกรรมการบริการ

ที่เกี ่ยวข้องทั้งสิ ้น 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการวิจัยและการพัฒนา  
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อวัตถุดิบ การทดสอบและควบคุมคุณภาพ การขนส่งวัตถุดิบและ
ชิ้นส่วน และการจัดเก็บรักษาสินค้า เป็นต้น โดยรายละเอียดเป็นดังที่แสดงในตารางที่ 8-1  

 
ตารางที่ 8-1 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเน ่องกับกระบวนการก่อนการผลิตของ 

อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

บริการงานวิจัย 
: Research Services 

81114 - Basic research services in engineering and technology  
81124 - Basic research services in agricultural sciences  
81134 - Applied research services in agricultural sciences 
81400 - Experimental development services in agricultural sciences  

1. Business Services 

บริการการออกแบบผลติภัณฑ ์
: Product Design Services 

83912 - Industrial Design Services 
83919 - Other Specialty Design Services 
83920 - Design Originals 

1. Business Services 

บริการตัวแทนจัดซื้อวตัถุดิบและชิ้นสว่น 
: Procurement Agent for Raw Material 
Sourcing 

85999 - Other Support Services n.e.c. 1. Business Services 

บริการควบคุมคุณภาพ  
: Quality Assurance Services (of Raw 
Materials) 

83441 - Composition and Purity Testing and Analysis Services 
83442 - Testing and analysis services of physical properties 
83443 - Testing and analysis services of integrated mechanical 
and electrical systems 
83449 - Other technical testing and analysis services 

1. Business Services 

บริการขนส่งสินค้า (วัตถุดิบ) 
: Freight Transportation Services (of Raw 
Materials) and Land Transportation Services  

65113 - Road transport services of intermodal containers 
65123 - Railway transport services of intermodal containers 

11. Transport 
Services 

                                                           
8 Central Product Classification (CPC) หมายถึง ระบบการจ้าแนกประเภทสินค้า บริการ และสินทรัพย์ ที่องค์การสหประชาชาติ
ได้จัดท้าขึ้นเพื่อให้ประเทศต่างๆ ใช้เป็นกรอบ (Framework) ในการจัดท้าสถิติระหว่างประเทศเกี่ยวกับสินค้า บริการ และ
สินทรัพย์ โดยยึดค้านิยามหรือค้าจ้ากัดความที่ได้ให้ไว้ไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลสถิติที่จัดท้าขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ 
ในทางเปรียบเทียบระหว่างประเทศกันได้ แต่โดยความหมายแล้วเหมือนกัน 
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บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
65213 - Coastal and transoceanic water transport services of 
intermodal containers by container ships 
65219 - Other coastal and transoceanic water transport services of 
other freight 
65319 - Air transport services of other freight 

บริการเก็บรักษาสินค้า 
: Storage of Raw Materials – General 
Storage 

67290 - Other Storage and Warehousing Services 
67110 - Container handling services 

11. Transport 
Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ้ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
 กระบวนการระหว่างการผลิต 

 
กิจกรรมการบริการที่ส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระหว่างการผลิตของอุตสาหกรรม

ระบบอัตโนมัติ เป็นดังท่ีแสดงในตารางที่ 8-2 
 
ตารางที่ 8-2 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเน ่องกับกระบวนการระหว่างการผลิต 

ของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

การผลิตและประกอบ 
: Production & Assembling 

88711 - Structural metal product manufacturing services 
88731 - Metal treatment and coating services 
88732 - General machining services 
88733 - Cutlery, hand tool and general hardware manufacturing services 
88739 - Other fabricated metal product manufacturing services n.e.c. 
88741 - Electronic component and board manufacturing services 
88745 - Measuring, testing, navigating and control equipment manufacturing 
services 
88751 - Electric motor, generator, transformer and electricity distribution and 
control apparatus manufacturing services 
88752 - Battery and accumulator manufacturing services 
88761 - Engines and turbine manufacturing services 
88764 - Bearing, gear, gearing and driving element manufacturing services 
88766 - Lifting and handling equipment manufacturing services 
88768 - Power-driven hand tool manufacturing services 
88769 - Other general-purpose machinery manufacturing services 
88772 - Metal-forming machinery and machine tools manufacturing services 
88773 - Metallurgy machinery manufacturing services 

1. Business 
Services 

บริการทางวิศวกรรม 
: Engineering services 

83310 - Engineering Advisory Services 
83322 - Engineering services for industrial and manufacturing projects 

1. Business 
Services 
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บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
ตรวจสอบคุณภาพผลติภัณฑ์เพื่อขอ
ใบรับรอง 
: Product testing to obtain certification 

83441 - Composition and Purity Testing and Analysis Services 
1. Business 
Services 

บริการที่เกี่ยวข้องกับผลติภัณฑ์และการ
ทดสอบผลิตภัณฑ ์
: Packaging Services 

83442 - Testing and analysis services of physical Properties 
85400 - Packaging services 

1. Business 
Services 

การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 
Quality assurance and compliance 
with ISO 

83441 - Composition and purity testing and analysis services 
1. Business 
Services 

บริการติดตั้งและอุปกรณ ์
: Installation Services of Equipment 

87320 - Installation Services of Industrial, Manufacturing and Service 
Industry Machinery and Equipment 
87360 - Installation Services of Electrical Machinery and Apparatus n.e.c 

1. Business 
Services 

บริการซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องจักร
และอุปกรณ ์
: Repair and maintenance services 
of machines and equipment 

87110 - Maintenance and repair services of fabricated metal products, 
except machinery and equipment 
87156 - Maintenance and Repair Services of Commercial and Industrial 
Machinery 

1. Business 
Services 

บริการท้าความสะอาดโรงงาน 
: Cleaning services for factory 

85330 - General cleaning services 
85340 - Specialized Cleaning Services 

1. Business 
Services 

บริการการเก็บ บ้าบัด และก้าจัดของ
เสีย 
: Waste collection, treatment, and 
disposal services 

94110 - Sewage and sewage treatment services 
94212 - Collection services of industrial hazardous waste (except medical 
and other biohazardous waste) 
94229 - Collection Services of Non-Hazardous Recyclable Materials, Other 
94239 - General Waste Collection Services, Other 
94322 - Hazardous waste disposal services 

6. Environmental 
Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ้ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
 กระบวนการหลังการผลิต 

 
ในกระบวนการหลังการผลิตของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ มีกิจกรรมการบริการ 

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดจ้าหน่ายและการกระจายสินค้า การขนส่ง การคลังสินค้า และการประกัน 
โดยรายละเอียดของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง แสดงไว้ในตารางที่ 8-3  

 
ตารางที่ 8-3 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเน ่องกับกระบวนการหลังการผลิต 

ของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

บริการคลังสินค้าและการเก็บรักษาสนิค้า 
: Storage and Warehousing Services for Finished 
Goods 

67290 - Other Storage and Warehousing Services 
 

11. Transport Services 
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บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการจัดจ้าหน่ายสินค้าภายในประเทศ 
: Distribution Services of Finished Goods 

611** - Wholesale trade services, except on a fee or 
contract basis (except medical goods)* 
612** - Wholesale trade services on a fee or contract 
basis (except medical goods)* 
622** - Specialized store retail trade services 
623** - Mail order or Internet retail trade services 

4. Distribution Services 

บริการคลังสินค้าและคอนเทนเนอร ์
: Cargo handling services 

67110 – Container handling services 11. Transport Services 

บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและอากาศ  
: International shipping, Freight Transportation 
Services 

65213 - Coastal and transoceanic water transport 
services of intermodal containers by container ships 
65219 - Other coastal and transoceanic water transport 
services of other freight 
65319 - Air transport services of other freight 

11. Transport Services 

บริการประกันการขนส่งสินค้า 
: Freight insurance 

71333 Freight insurance services 
7. Financial services 

หมายเหตุ: ** รหัส CPC ของการบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้าหน่ายสินค้าในประเทศในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ ได้แก่ -52 of 
photographic, optical and precision equipment, -85 of electronic and telecommunications equipment and parts, - 89 of 
electronic and telecommunications equipment and parts 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ้ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
 บริการสนับสนุนอ ่นๆ 

 
ในด้านบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการการผลิตและการด้าเนินงาน 

ภายใต้ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ มีกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงใน
ตารางที่ 8-4 

 
 ตารางที่ 8-4 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเน ่องกับบริการสนับสนุนอ ่นๆ  

ของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

บริการประกันภัยส้าหรับเครื่องจักร 
: Insurance services for machinery 

71334 - Other Property Insurance Services 7. Financial Services 

บริการการให้ค้าปรึกษาสนับสนนุอื่นๆ: Other 
Consulting Services 

83111 - Strategic Management Consulting Services 
83113 - Human Resources Management Consulting services 
83114 - Marketing Management Consulting Services 
83115 - Operations Management Consulting Services 
83116 - Supply Chain and Other Management Consulting Services  
82130 - Legal Documentation and Certification Services 

1. Business Services 
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บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการจัดการทรัพยากรบุคคล 
: Human resources management 

85112 - Permanent Placement Services, Other Than Executive 
Search Services 
85121 - Contract staffing services 
85122 - Temporary staffing services 
85123 - Long-term staffing (pay rolling) services 
85124 - Temporary staffing-to-permanent placement services 
85125 - Co-employment staffing services 

1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ้ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
 สรุปภาพรวมของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 

 
จากการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาการการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของ

อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ คณะผู้วิจัยสามารถสรุปสาขาบริการตามการจ้าแนกขององค์การ
การค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ดังแสดงในภาพที่ 8-8  
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ภาพที่ 8-8 สรุปอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 

 

สาขาบริการที่เก่ียวเน ่องกับการผลิตของอุตสาหกรรมอุปกรณ อัตโนมัติ

62

การวิจัย ละการพั นา  ละการ
น าเข้าป จจัยการผลิต

กระบวนการผลิต ละติ ตั ง
การจั จ าหน่าย การกระจาย
สินค้า  ละการบ ารุงรักษา

1 บริการทางธุรกิจ (Business Services)   

2
บริการสื่อสารโทรคมนาคม 

(Telecommunication Services)
- - -

3
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเน่ือง 

(Construction and Related Engineering Services)
- - -

4 บริการจัดจ้าหน่าย (Distribution Services)   

5 บริการการศึกษา (Education Services) - - -

6
บริการด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Services)
-  -

7 บริการด้านการเงิน (Financial Services)  - 

8
บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม 

(Health Related and Social Services)
- - -

9
บริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเน่ือง 
(Tourism and Travel Related Services)

- - -

10
บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกี า 
(Recreational, Cultural, and Sporting Services)

- - -

11 บริการด้านการขนส่ง (Transportation Services)   

12 สาขาบริการอื่นๆ (Other Services) - - -

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ้ากัด รวบรวมจากฐานข้อมูลองค์การการค้าโลก
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นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ท้าการเก็บข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยและการรวบรวม
ข้อมูลสถานะการให้บริการการบริการที ่เกี ่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัต ิ  จาก
ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประกอบการได้ให้ความคิดเห็นทั้ง
ในรายสินค้า และในภาพรวมของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ ซึ่งสถานะของภาคบริการท่ีเกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติสามารถสรุปได้ ดังแสดงในตารางที่ 8-5  

 
ตารางที่ 8-5 ตารางสรุปสถานะการบริการที่เก่ียวเน ่องของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 

หัวข้อ ความคิ เห็น 
กระบวนการก่อนการผลิต 

การวิจัย / การพัฒนา  ส้าหรับการบริการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติในปัจจุบัน พบว่า ยังมีความต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญในงานด้านระบบอัตโนมัติจ้านวนมาก เนื่องจากประเทศไทยยังไม่สามารถสร้างเทคโนโลยี
ด้านระบบอัตโนมัติของตนเองได้ ดังนั้น จึงยังมีการใช้บริการนักวิจัยและพัฒนาจากต่างประเทศอยู่มาก 
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะใช้ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น และไต้หวัน 

 การลงทุนในบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนายังมีน้อย เนื่องจากแต่ละบริษัทกลัวว่าเมื่อลงทุนในบุคลากร
ของตนแล้วอาจถูกบริษัทอื่นซื้อตัวไป ท้าให้ขาดแคลนนักวิจัยที่มีความสามารถ 

 บริษัทต่างชาติที่เข้ามาให้บริการในไทยส่วนใหญ่มากจากประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย 
ผู้ใช้บริการบริษัทเหล่านี้มักเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเงินลงทุนสูง 

 หน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งสามารถรับโครงการจากภายนอกได้จ้ากัด เนื่องจากจ้าเป็นต้องใช้อุปกรณ์
หรือเครื่องมือร่วมกับงานวิจัยของหน่วยงานเอง ท้าให้เกิดปัญหาความล่าช้าอยู่บ่อยครั้ง 

 ในทางปฏิบัติการเกิดบริษัทรับจ้างวิจัยและพัฒนาเป็นไปได้ยาก  เนื่องจากแต่ละบริษัทต่างต้องการ
ปกป้ององค์ความรู้และเทคโนโลยีของตนเองเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน 

 จ้านวนงานวิจัยที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงขึ้นอยู่กับผลกระกอบการผู้ของประกอบการในช่วงนั้นๆ เช่น ถ้า
หากบริษัทมีผลประกอบการดีจะเกิดการท้าวิจัยมากขึ้น เป็นต้น 

 การน้าเข้าสินค้าทดแทนจากต่างประเทศท้าให้การวิจัยและพัฒนาในไทยไม่เติบโตเท่าที่ควรจะเป็น 
เนื่องจากผู้ประกอบการพึ่งพาสินค้าน้าเข้า แต่ไม่เกิดการพัฒนาสินค้าของตนเอง 

การบริการด้านวิศวกรรม  ผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมและให้ค้าปรึกษาในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ เป็นบริการที่มีความจ้าเป็น  
 การบริการวิศวกรรมจากต่างประเทศยังเป็นสิ่งจ้าเป็นเนื่องจาก ประเทศไทยยังไม่มีเทคโนโลยีระบบ

อัตโนมัติเป็นของตนเอง 
การทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ  จ้านวนห้องปฏิบัติการในประเทศยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการส้าหรับอุปกรณ์หรือวัสดุชนิด

ใหม่ ท้าให้ต้องใช้บริการจากต่างประเทศ  
 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละห้องปฏิบัติการยังมีน้อย อีกทั้งยังขาดแรงจูงใจในการ

เข้ามาท้างานเนื่องจากปัญหาค่าตอบแทน 
 ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) มีศูนย์บริการข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูล

เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการในประเทศไทยจ้าแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ โดยสามารถให้ค้าแนะน้า
เกี่ยวกับขั้นตอนและสถานที่ส้าหรับทดสอบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานตามที่ผู้ผลิตต้องการ 

 ในปัจจุบันกระทรวงวิทยาศาสตร์ก้าลังผลักดันให้เกิดศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น เพื่อสามารถให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-stop Service) 

การออกใบรับรอง  หน่วยงานของไทย เช่น MTEC และ NECTEC เป็นต้น ยังไม่สามารถออกใบรับรองมาตรฐานการผลิต
ได้โดยตรง แต่ให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบการในลักษณะการให้ค้าแนะน้า รวมถึงเป็นคณะกรรมการ
ผลักดันให้เกิดมาตรฐานสินค้าขึ้นในประเทศไทยได้ 
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หัวข้อ ความคิ เห็น 
กระบวนการระหว่างการผลิต 

การผลิต / การประกอบ  กระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ผู้ผลิตแต่ละรายจึงจ้าเป็นต้องมีโรงงาน
ที่สามารถผลิตได้ตลอดกระบวนการ 

 กระบวนการการผลิตระบบอัตโนมัติของไทยสามารถสรุปได้เป็น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่  
1) การออกแบบและการจ้าลองชิ้นงาน (Design) โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานออกแบบอุตสาหกรรม
เป็นหลัก  เช่น  CAD/CAM (Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing) และ 
CAE (Computer Aided Engineering) เป็นต้น  
2) การผลิตชิ้นส่วน (Part Manufacturing) หลังจากจ้าลองการชิ้นส่วนต่างๆ แล้ว จะเป็นขั้นตอนในการ
ผลิตชิ้นงานจริง เพื่อน้าไปประกอบต่อไป  
3) การประกอบ (Assembly) ในส่วนนี้ SI ของไทยมีความสามารถในการประกอบชิ้นงานแต่ละส่วน
ของระบบอัตโนมัติขึ้นมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง และ  
4) การทดสอบและตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้าย 

การทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ  ไทยยังขาดแคลนห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบความแม่นย้าของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ซึ่งหาก
มีห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจสอบและปรับปรุงความแม่นย้า (Calibrate) และรับรองมาตรฐานได้ จะ
ช่วยสร้างมาตรฐานให้กับระบบอัตโนมัติไทยได้ ซึ่งจะส่งเสริมความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมได้ 

กระบวนการหลังการผลิต 
การจัดจ้าหน่าย / การกระจายสินค้า  การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็นส่วนส้าคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดอุปสงค์ในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 

และท้าให้ตลาดในประเทศขยายตัว 
ช่องทางการตลาด  ยังขาดการพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆ ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 

เพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าถึงการบริการและสินค้าในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
ซ่อมบ้ารุง  TGI เป็นหน่วยงานที่มีความก้าวหน้าในการให้บริการด้านงานซ่อมบ้ารุง โดยจะมีการออกแบบและ

ติดตั้งระบบอัตโนมัติที่มีระบบตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและระบบ ท้าให้สามารถคาดการณ์การ
ซ่อมบ้ารุงได้ (Predictive Maintenance) ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการซ่อมบ้ารุงได้อย่างมาก  

 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานซ่อมบ้ารุงยังคงขาดแคลน ซึ่งจะสามารถเพิ่มบุคลากรเหล่านี้ได้ 
ผ่านการสร้างความต้องการการใช้งานระบบอัตโนมัติและพัฒนาให้มีจ้านวน SI มากยิ่งขึ้น 

หมายเหตุ: ส้าหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิของการประชุมกลุ่มยอ่ยจะอยู่ในภาคผนวกที่ 5 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ้ากัด รวบรวมจากการประชุมกลุ่มย่อย  
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บทที่ 9 
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย ์

 
 

9.1 โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องมอืแพทย์ 
 
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์จัดเป็นองค์ประกอบส าคัญส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม

การแพทย์ครบวงจรที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนนโยบายส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน จุดมุ่งหมายของแผนงานดังกล่าวด าเนินไปเพื่อยกระดับการผลิตของผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามสากล และสร้างความเชื่อมโยงในระบบเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน
กับแนวนโยบายการสร้างศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ในประเทศ 

 
ตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องมือการแพทย์ในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ทวีปยุโรป 

เป็นต้น จัดเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีการลงทะเบียนอุปกรณ์และเครื่องมือมากกว่า 500,000 ชนิด 
โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งหมวดหมู่อุตสาหกรรมการแพทย์ได้ทั้งสิ้น 16 หมวดหมู่ ตามระบบ
การแบ่ง Global Medical Devices Nomenclature (GMDN)  

 
ระบบดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดยองค์กรด้านมาตรฐานของยุโรป (CEN) ภายใต้การ

สนับสนุนโครงการโดยสหภาพยุโรป (European Commission) และการยอมรับโดยองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Standard Organization: ISO) แหล่งข้อมูลที่
น ามาใช้ในการก าหนด GMDN นั้นมาจากระบบการก าหนดชื่อเครื่องมือแพทย์ต่างๆ ที่มีการใช้
อยู่ในปัจจุบัน รวม 6 ระบบด้วยกัน1 โดยสามารถจัดหมวดหมู่ได้ดังที่แสดงในตารางที่ 9-1 

 
 
 
 

                                                           
1 ประกอบด้วย 

1. Classification Names for Medical Devices (CNMD) 
2. European Diagnostic Manufacturers Association in vitro diagnostic product classification  (EDMA) 
3. Technical Aids for Disabled Persons Classification (ISO 9999) 
4. Japanese Medical Device Nomenclature  (JFMDA) 
5. Norsk Klassifisering Koding & Nomenklatur  (NKKN) 
6. Universal Medical Device Nomenclature System (UMDNS) 
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ตารางที่ 9-1 การจ าแนกประเภทผลิตภัณฑ์ตาม GMDN  
ล าดับ นิยาม ค าอธบิาย 

1 Active implantable devices อุปกรณ์ฝังในร่างกายที่ใช้ก าลังไฟฟ้าในการขบัเคล่ือน  
2 Anesthetic and respiratory 

devices 
เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางวิสัญญีและการหายใจ 

3 Dental devices เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางทันตกรรม 
4 Electro mechanical medical 

devices 
เคร่ืองมืออุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย ์(ต้องใช้ก าลังไฟฟา้
ในการท างาน) 

5 Hospital hardware เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงพยาบาล 
6 In vitro diagnostic devices (IVD) เคร่ืองมืออุปกรณ์การวินิจฉัยภายนอกร่างกาย 
7 Non-active implantable devices อุปกรณ์ฝังที่ไมต่้องใช้ก าลังในการขับเคลื่อน 
8 Ophthalmic and optical devices เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางจักษุวทิยา 
9 Reusable devices เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่น ากลับมาใชใ้หม่ได ้อุปกรณ์การผ่าตัด 
10 Single-use devices เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใช้ครั้งเดียว (ใชแ้ล้วทิ้ง)  
11 Assistive products for persons 

with disability 
เคร่ืองมืออุปกรณ์เฉพาะบุคคลส าหรับคนพิการ 

12 Diagnostic and therapeutic 
radiation devices 

เคร่ืองมืออุปกรณ์วินิจฉัยหรือรักษาด้วยรังสี 

13 Complementary therapy devices เคร่ืองมืออุปกรณ์ทดแทนหรืออปุกรณ์เสริมเพื่อการรักษา 
14 Biologically-derived devices เคร่ืองมือตรวจวัดชีวภาพ 
15 Healthcare facility products and 

adaptations 
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ 

16 Laboratory equipment อุปกรณ์วิทยาศาสตรใ์นห้องปฏบิัติการ 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะหข์อ้มูลเชิงลึกส าหรับ
อุตสาหกรรมวัสดอุุปกรณ์ทางการแพทย์ 

 
อย่างไรก็ตาม การจ าแนกประเภทเครื่องมือแพทย์ข้างต้นยังไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์ได้เต็มที่ ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมต่อการจัดท าสถิติด้านการค้า องค์การการค้าโลก 
(World Trade Organization: WTO) จึงจ าแนกรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพตามพิกัดศุลกากรระบบ
ฮาร์โมไนซ์ (Harmonized Code) จ านวนทั้งสิ้น 207 รายการออกเป็น 6 กลุ่มย่อย โดยมี 2 กลุ่ม
จัดเป็นอยู่ในหมวดผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ได้แก่ กลุ่มอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงพยาบาลและ
ห้องทดลอง จ านวน 28 รายการ และกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยี จ านวน 33 รายการ2  

 
                                                           
2 More Trade for Better Health? International Trade and Tariffs on Health Products by Matthias Helble 
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ส าหรับประเทศไทย ในปี 2558 มีผู้ผลิตเครื่องมือการแพทย์ทั้งสิ้น 405 ราย3 ส่วนใหญ่
เป็นผู้ผลิตวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ จ านวน 170 ราย คิดเป็นร้อยละ 42 ของจ านวน
ผู้ประกอบการทั้งหมด สินค้าส่วนใหญ่ที่ผลิตคือ วัสดุอุปกรณ์จากยางและพลาสติก ซึ่ งสามารถ
ผลิตได้มากกว่าความต้องการใช้ภายในประเทศ ท าให้สามารถส่งออกส่วนท่ีเหลือได้ อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขั้นสูง รวมถึงต้องมีการวิจัยและพัฒนาอยู่สม่ าเสมอ จึงท าให้ประเทศไทยยังไม่สามารถ
ผลิตอุปกรณ์บางประเภทได้ในขณะน้ี 

 
เม่ือพิจารณารายการเครื่องมือแพทย์ขององค์การการค้าโลก อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยข์อง

ไทยมียอดส่งออกทั้งสิ้น 1,107 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (Compound Annual 
Growth Rate: CAGR) ระหว่างปี 2549 ถึง 2558 เท่ากับร้อยละ 4.70 เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 9-1 
พบว่าในปี 2558 สินค้าที่ประเทศไทยส่งออกมากที่สุด ได้แก่ HS901890: อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่
ใช้ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ รวมถึงเครื่องซินทิกราฟิก 
เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ทางไฟฟ้าอื่น ๆ และอุปกรณ์ส าหรับตรวจวัดสายตา  และ HS382490: 
สารยึดปรุงแต่งส าหรับทาแบบหล่อหรือแกนหล่อ เคมีภัณฑ์ และสิ่งปรุงแต่งที่ได้จากอุตสาหกรรม
เคมีหรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน  

 
ในขณะที่การน าเข้าของประเทศไทยในปี 2558 อยู่ที่ 1,760 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอัตรา

การเติบโต CAGR ระหว่างปี 2549 ถึง 2558 เท่ากับร้อยละ 5.49 มีสินค้าน าเข้าส าคัญดังที่แสดง
ในภาพที่ 9-2 ได้แก่ HS382490: สารยึดปรุงแต่งส าหรับทาแบบหล่อหรือแกนหล่อ เคมีภัณฑ์ และ
สิ่งปรุงแต่งที่ได้จากอุตสาหกรรมเคมีหรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน และ HS300210: เลือด
มนุษย์ เลือดสัตว์ที่จัดท าส าหรับใช้รักษาโรค ป้องกันโรคหรือวินิจฉัยโรค แอนติซีราแฟรกชันอื่น ๆ 
ของเลือด และผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยา นอกจากนี้ประเทศไทยยังขาดแคลนสินค้าที่ใช้นวัตกรรม
ในการผลิต ท าให้ต้องทดแทนด้วยการน าเข้าจากต่างประเทศ  

                                                           
3 ฐานข้อมูล Medical intelligence Unit 2559 
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ภาพที่ 9-1 การส่งออกของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ปี 2549-2558 

 ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก International Trade Centre (ITC)

13

ส่ นแบ่งตลาดของม ลค่า
การส่งออก ทย นตลาดโลก

2549 255 255 2552 255 2554 2555 255 255 2558

0.39% 0.37% 0.35% 0.38% 0.36% 0.35% 0.34% 0.30% 0.30% 0.30%

CAGR  2554-2558 CAGR (2551-2558) CAGR (2549-2558)

-0.67% 2.48% 4.70%

229.87 237.97 252.70 259.15 262.57 
330.89 344.80 

295.74 298.25 322.47 

72.05 24.53 40.62 21.91 

188.07 

190.41 
231.06 

204.61 242.50 218.56 

110.31 173.13 
212.12 246.05 

277.49 

270.06 
237.85 

238.08 
229.87 211.15 

31.65 
35.76 

42.32 
65.42 

63.59 

69.18 59.71 

86.35 
99.62 94.57 

14.20 
19.08 

24.96 
29.93 

33.00 

36.08 43.27 
47.34 

40.25 39.98 

273.85 
314.92 

359.51 
360.41 

231.21 

240.14 240.86 
237.96 

230.68 
219.83 

732 
805 

932 
983 

1,056 
1,137 1,158 

1,110 1,141 1,107 

 -

 200.00

 400.00

 600.00

 800.00

 1,000.00

 1,200.00

 1,400.00

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

หน่
 ย

: ล
้าน

ดอ
ลล

าร
์สห

รั 
 

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย:์ การส่งออกทั งหมดของ ทยปี 2549-2558

HS901890: Instruments and appliances used in medical, surgical or veterinary sciences, n.e.s. HS401511: Surgical gloves, of vulcanised rubber
HS382490: Chemical products and preparations of the chemical HS901839: Needles, catheters, cannulae and the like
HS901832: Tubular metal needles and needles for sutures Others
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ภาพที่ 9-2 การน าเข้าของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ปี 2549-2558 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก International Trade Centre (ITC)

14

ส่ นแบ่งตลาดของม ลค่า
การน าเข้า ทย นตลาดโลก

2549 255 255 2552 255 2554 2555 255 255 2558

0.57% 0.54% 0.49% 0.45% 0.44% 0.42% 0.45% 0.45% 0.42% 0.47%

CAGR  2554-2558 CAGR (2551-2558) CAGR (2549-2558)

5.14% 4.66% 5.49%

547.14 556.33 522.04 

292.16 337.03 326.28 273.71 303.11 341.55 343.51 

73.07 92.58 119.76 

125.04 
137.74 167.98 

193.55 204.24 
210.63 226.17 

30.73 42.32 47.17 

62.79 
91.98 83.85 95.97 

102.76 
95.06 125.05 27.91 

34.85 43.21 

42.91 

49.35 56.88 74.99 
103.68 93.65 

87.52 
24.88 

26.01 33.22 

35.93 

44.36 47.41 56.55 
58.03 62.05 

69.42 
383.86 

458.12 
513.38 

579.76 

606.01 

757.61 
890.53 

896.47 816.75 

907.88 

1,088 
1,210 

1,279 
1,139 

1,266 

1,440 
1,585 

1,668 1,620 
1,760 

 -

 200.00

 400.00

 600.00

 800.00

 1,000.00

 1,200.00

 1,400.00

 1,600.00

 1,800.00

 2,000.00

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

หน่
 ย

: ล
้าน

ดอ
ลล

าร
์สห

รั 
 

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์: การน าเข้าทั งหมดของ ทยปี 2549-2558

HS382490: Chemical products and preparations of the chemical HS382200: Diagnostic or laboratory reagents

HS300210: Antisera and other blood fractions and immunological products HS901839: Needles, catheters, cannulae and the like

HS350790: Enzymes and prepared enzymes, n.e.s. Others
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9.2 ห่ งโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมเครือ่งมือแพทย์ 
 
อุตสาหกรรมเครื่องมือการแพทย์ ประกอบด้วยอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนและ

ส่วนประกอบ และอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ การผลิตเครื่องมือแพทย์นั้น
จ าเป็นต้องใช้วัตถุดิบตั้งต้นจากอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์
ยาง อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมแก้วและกระจก อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเซรามิก 
และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เป็นต้น  

 
9.2.1 อุตสาหกรรมผ ้ผลิตชิ นส่ นและส่ นประกอบ 

 
อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบเป็นอุตสาหกรรมที่ท าหน้าที่แปลงวัตถุดิบตั้ง

ต้นจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้กลายเป็นชิ้นส่วนและส่วนประกอบของเครื่องมือแพทย์ต่อไป 
โดยอาจแบ่งประเภทของชิ้นส่วนและส่วนประกอบเครื่องมือแพทย์ได้ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่  

 
 ชิ้นส่วนที่ผลิตจากวัสดุประเภทโลหะเป็นส่วนใหญ่ มีอุตสาหกรรมสนับสนุน ได้แก่ 

อุตสาหกรรมโลหะ 
 ส่วนประกอบที่ไม่ใช่โลหะ เช่น 

1) พอลเิมอร์ เช่น ชิ้นส่วนพลาสติกจากอุตสาหกรรมพลาสติก ยางจากอุตสาหกรรม
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

2) เซรามิก จากอุตสาหกรรมเซรามิก 
3) คอมโพสิต เช่น ไฮโดรเจน ไคทิน ไคโตซาน พอลิเมทิลเมทาคริเลต ไฮดรอก-

ซีแอปาไทต์ จากอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
4) แผงวงจร จากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
5) ระบบปฏิบัติการ จากอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 

 
9.2.2 อุตสาหกรรมผ ้ผลิตเคร่ืองมือแพทย์และสุขภาพ 
 

อุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพจะผลิตสินค้าขั้นสุดท้ายจากชิ้นส่วนที่
ได้รับจากอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบ โดยมีขั้นตอนหลักๆ ในการผลิต 3 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี ้
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 การประกอบร ม 
 
เนื่องจากผู้ผลิตในอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบมีหลากหลายและผลิตสินค้า

ที่แตกต่างกันไป รวมถึงเครื่องมือแพทย์แต่ละชนิดยังใช้ส่วนประกอบที่แตกต่างกัน บทบาท
หน้าที่หลักของผู้ผลิตในส่วนนี้คือการจับคู่ระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนกับผลิตภัณฑ์ขั้ นสุดท้าย 
แล้วพิจารณาว่าชิ้นส่วนจากผู้ผลิตบริษัทใดต้องน ามาใช้ผลิตเครื่องมือแพทย์ชนิดนั้นๆ 
กระบวนการประกอบรวมมีหลายแบบแตกต่างตามประเภทของเครื่องมือแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น
การเชื่อมหรือบัดกรี การหลอม การผนึก ตลอดจนการวางระบบปฏิบัติการ นอกจากนี้ผู้ที่ท าหน้าที่
ประกอบรวมสามารถท าการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเค้าโครงบางอย่างของเครื่องมือแพทย์เพื่อให้เข้า
กับความต้องการของผู้บริโภคได้ 

 
 การท า ห้ปลอดเชื อ 

 
กระบวนการฆ่าเชื้อถือเป็นหัวใจหลักในอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ 

เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้จ าเป็นต้องน าไปใช้กับผู้ป่วยหรือคนไข้ การผลิตนอกจากต้องท าใน
สถานที่ที่ปลอดเชื้อแล้ว เม่ือประกอบรวมเครื่องมือเรียบร้อยแล้ว ผู้ผลิตยังต้องน าไปตรวจสอบ  
อีกครั้งเพื่อก าจัดเชื้อโรคระหว่างการผลิตให้หมด 

 
 การบรรจุภัณฑ์ 

 
เม่ือผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อเรียบร้อย อีกกระบวนการถัดมาก็คือการจัดเก็บเครื่องมือ

แพทย์เหล่านั้นให้อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ทนทาน ไม่ได้รับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นแสงแดด อุณหภูมิ หรือความชื้น ตลอดจนรักษาสภาพเดิมของเครื่องมือ
เอาไว้ให้พร้อมใช้งานเม่ือส่งไปถึงปลายทาง 

 
เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตได้เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการเหล่านี้ยังจ าแนกได้อีกหลายประเภท

ด้วยกัน แต่สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้ 
 
 วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์หรือวัสดุการแพทย์ที่ใช้แล้วหมดไป เช่น ถุงมือผ่าตัด 

ถุงมือตรวจโรค เข็มโลหะ เข็มส าหรับเย็บแผล เป็นต้น 
 อุปกรณ์สอดใส่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัด เช่น มีดผ่าตัด หลอดสวน เป็นต้น 
 อุปกรณ์วินิจฉัยโรคและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษา  
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 บริภัณฑ์การแพทย์หรืออุปกรณ์ฝังตัว เช่น เครื่องเอ็กซเรย์ ซีทีสแกน เป็นต้น 
 
ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้จัดท าแผนภาพของภาพรวมห่วงโซ่อุปทานการผลิตในอุตสาหกรรม

เครื่องมือแพทย์ โดยสรุปไว้ในภาพที่ 9-3 
 

ภาพที่ 9-3 ห่ งโซอุ่ปทานของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

 
 
 

9.3 ภาพร มห่ งโซ่ม ลคา่ของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย ์
 
นอกเหนือจากขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบ และขั้นตอนผลิตเครื่องมือ

แพทย์แล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ส าคัญซึ่งช่วยสร้างมูลค่าให้แก่เครื่องมือแพทย์ได้ กิจกรรมเหล่านี้
สามารถแบ่งได้ 3 ส่วน ได้แก่ กระบวนการก่อนการผลิต กระบวนการผลิต และกระบวนการหลัง
การผลิต ดังทีแ่สดงให้เห็นในภาพที่ 9-4  

  

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก Duke, Center on Globalization, Governance and Competitiveness

1

โรงพยาบาล

คลินิก

อื่นๆ

การ ห้บริการสุขภาพ

ผ ้ผลิตเครื่องมือแพทย์
และสุขภาพ

ผ ้ผลิตชิ นส่ นและ
ส่ นประกอบ

อุตสาหกรรมท่ี
เกี่ย ข้อง

อุตสาหกรรมโลหะ

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

อุตสาหกรรมเซรามิก

อุตสาหกรรมแก้วและกระจก

อุตสาหกรรมยาง

ห่ งโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

อุตสาหกรรมการผลิต

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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ภาพที่ 9-4 ห่ งโซ่ม ลค่าของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

 
 
ในแต่ละกระบวนการยังสามารถแบ่งย่อยได้เป็นข้ันตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

 ขั นตอน ิจัยและพัฒนา หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
การวิจัยและพัฒนาเริ่มต้นจากการท าความเข้าใจกับสภาพปัญหาและความจ าเป็นในการ

ผลิตเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือแพทย์แต่ละชนิดจ าเป็นต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเฉพาะตัว 
บางชนิดอาจผลิตขึ้นเพื่อแก้ปัญหาใหม่ซึ่งไม่อาจคลี่คลายได้ด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ หรือบางครั้ง 
อาจเป็นการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือประเภทเดิมให้ดีขึ้น เม่ือผู้ผลิตสามารถวางเป้าหมายในการ
ผลิตได้แล้วจึงระบุลักษณะเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์เพื่อให้นักวิจัยน าไปต่อยอด ในทางกลับกัน 
บางครั้งนักวิจัยอาจเป็นฝ่ายติดต่อผู้ผลิตด้วยตนเองเพื่อรับทราบความต้องการ แล้วคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการเหล่านั้น 

 
เม่ือสามารถวางกรอบของการวิจัยได้เรียบร้อย นักวิจัยจึงท าการออกแบบผลิตภัณฑ์ ใน

ขั้นตอนนี้ นักวิจัยจะก าหนดแนวทางการพัฒนาและระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ เช่น ก าลังคน 
งบประมาณ วัสดุส าหรับผลิต และระยะเวลาในการออกแบบ เป็นต้น ส าหรับเครื่องมือแพทย์

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก Duke, Center on Globalization, Governance and Competitiveness

2

ห่ งโซ่ม ลค่าอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

กระบ นการก่อนการผลิต

กระบ นการผลิต

กระบ นการหลังการผลิต

การวางแนวคิด การผลิตต้นแบบ การทดสอบ

โลหะ พลาสติก สิ่งทอ ระบบปฏิบัติการ ช้ินส่วนทางไฟฟ้า

การประกอบ การบรรจุ

การประกอบโดยมนุษย์

การประกอบโดยเครื่องจักร

การใส่หีบห่อ

การปิดฉลาก

การขายปลีก การขายส่ง

การให้ค าปรึกษา การบ ารุงรักษา

การวิจัยและพัฒนา
หรือออกแบบผลิตภัณฑ์

การจัดหาวัตถุดิบ

การผลิตชิ้นส่วนและ
ส่วนประกอบ

การผลิตเครื่องมือแพทย์
และสุขภาพ

การจ าหน่าย การตลาด 
และการกระจายสินค้า

กิจกรรมหลังการขาย

การท าให้ปลอดเช้ือ

E-beam

Ethylene-Oxide

Gamma Ray

การทดสอบ

กิจกรรมก่อนการขาย การขึ้นทะเบียน การอบรมก่อนการใช้งาน
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สามารถแบ่งการออกแบบเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนอุปกรณ์ภายนอกหรือชิ้นส่วนทั่วไป และ
การออกแบบภายในหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการ เม่ือออกแบบเสร็จแล้วจึงสร้าง
ต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นตัวอย่างส าหรับใช้งานและศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น ต้นแบบที่ผลิต
ออกมานั้นจ าเป็นต้องผ่านกระบวนการทดสอบต่างๆ เพื่อให้ยืนยันได้ว่าสามารถใช้งานได้จริงและ
ตรงตามมาตรฐานท่ีต้องการ 

 
 ขั นตอนการจัดหา ัตถุดิบ 

 
ตัวอย่างวัตถุดิบที่ใช้มากในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เช่น โลหะ พลาสติก สิ่งทอ 

ระบบปฏิบัติการ และชิ้นส่วนทางไฟฟ้า เป็นต้น วัตถุดิบเหล่านี้มีทั้งที่สามารถหาได้ภายในประเทศ
และน าเข้าจากต่างประเทศ โดยทั่วไป ผู้ผลิตมักใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ในประเทศมากกว่า 
เนื่องจากมีราคาถูกและไม่จ าเป็นต้องเสียภาษีน าเข้า 

 
 ขั นตอนการผลิตชิ นส่ นและส่ นประกอบ 

 
ในปัจจุบัน เครื่องมือแพทย์สามารถแบ่งออกได้หลายประเภท แต่ละประเภทต่างมี

ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบทีแ่ตกต่างกันออกไป บางชนิดใช้ส่วนประกอบหลักไม่กี่ชนิด เช่น ถุงมือยาง 
หลอดฉีดยา เป็นต้น แต่เครื่องมือบางชนิดจ าเป็นต้องผสมผสานวัตถุดิบที่หลากหลายเข้าด้วยกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องมือแพทย์ที่ใช้นวัตกรรมส าหรับการผลิต นอกจากจ าเป็นต้องใช้วัสดุ
หลายชนิดแล้ว ขั้นตอนในการน าชิ้นส่วนต่างๆ มาประกอบกันยังมีความซับซ้อนกว่าเครื่องมือ
แพทยท์ั่วไปอยู่มาก  

 
ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของเครื่องมือแพทย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ชิ้นส่วนจาก

อุตสาหกรรมอื่นทดแทนได้ ตัวอย่างเช่น เข็มที่ผลิตจากโรงงานท่ัวไปไม่สามารถน ามาใช้แทนเข็มที่
ผลิตส าหรับท ากระบอกฉีดยาโดยเฉพาะได้แม้ว่าจะมีคุณสมบัติพื้นฐานเหมือนกัน ทั้งน้ี เป็นเพราะ
เวลาประกอบเครื่องมือแพทย์ ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจ าเป็นต้องมีขนาดพอดีกันและเป็นไปตามแบบร่าง
เครื่องมือแพทย์ที่คิดค้นเอาไว้ การผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบส าหรับเครื่องมือแพทย์จึงต้องการ
ความละเอียดสูง โรงงานที่ท าการผลิตส่วนใหญ่มักเป็นโรงงานส าหรับผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้
โดยเฉพาะ รวมถึงต้องได้รับการรับรองมาตรฐานองค์การอุตสาหกรรม (มอก.) อีกด้วย 
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 ขั นตอนการผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ 
 
ขั้นตอนการผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอนดังที่

อธิบายไปข้างต้น ได้แก่ 
 
 ขั นตอนการประกอบร ม น าชิ้นส่วนและส่วนประกอบที่ผ่านการทดสอบจนได้

คุณลักษณะและคุณสมบัติที่ต้องการมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นเครื่องมือแพทย์ 
 ขั นตอนการท า ห้ปลอดเชื อ เกิดขึ้นเฉพาะเครื่องมือแพทย์บางชนิดเท่านั้น เช่น 

เครื่องมือแพทย์ที่ต้องใช้ในห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อ เป็นต้น ในขณะที่อุปกรณ์
การแพทย์ทั่วไปไม่จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการดังกล่าว 

 ขั นตอนการบรรจุ น าเครื่องมือแพทย์ที่ท าการผลิตเสร็จสิ้นแล้วใส่ลงบรรจุภัณฑ์
ต่างๆ ตามความเหมาะสมในการใช้งาน 

 
นอกจากนี้ตลอดกระบวนการผลิต เครื่องมือแพทย์จ าเป็นต้องได้รับการทดสอบคุณภาพ

อย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้มีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยมาก ทั้งในแง่ของการช่วยเหลือ
ทางการแพทย์เบื้องต้นไปจนถึงระดับความสามารถในการรักษาชีวิต ด้วยเหตุนี้จึงต้องการเกณฑ์
คุณภาพที่มีระดับสูง ขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การออกแบบ การพัฒนา การผลิต การกระจายสินค้าไป
จนถึงการให้บริการเครื่องมือแพทย์ล้วนต้องสอดค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นหลัก 
การผลิตเครื่องมือแพทย์จึงจ าเป็นต้องมีความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ เช่น U.S. Food 
and Drug Administration (FDA)’s Current Good Manufacturing Practices (CGMP) เป็นต้น ตัวอย่าง
มาตรฐานที่ใช้กันกว้างขวางในระดับสากล ได้แก่  

 
 ISO 13485 : 2003  ระบบการบริการคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์  
 ISO 14971 : 2007  การบริหารความเสี่ยงเครื่องมือแพทย์ 
 

 ขั นตอนการบริการก่อนการจ าหน่าย 
 
ผลิตภัณฑ์ที่ท าการผลิตเสร็จสิ้นแล้ว จะยังไม่สามารถน าไปวางจ าหน่ายได้สมบูรณ์หาก

ยังไม่ผ่านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้เครื่องมือ
แพทย์ที่ผลิตขึ้นมาใหม่มักไม่เป็นที่รู้จักของผู้ใช้งาน ผู้ผลิตจึงต้องจัดอบรมการใช้งานให้แก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมหาวิทยาลัยแพทย์ต่างๆ 
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นอกจากจะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจระบบการท างานแล้ว ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะสั่งซื้อ
สินค้าอีกด้วย 

 
 ขั นตอนการจ าหน่าย การท าการตลาด และการกระจายสินค้า 

 
ผู้ผลิตจ าเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของตน แต่เนื่องจาก

ผลิตภัณฑ์การแพทย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ท าให้ไม่สามารถท าการตลาดมวลชนได้ 
(Mass Marketing) ผู้ผลิตจึงจ าเป็นต้องเข้าถึงตัวแทนจ าหน่ายหรือสถานพยาบาลโดยตรงเพื่อท า
การเสนอขาย ส่วนการจ าหน่ายสินค้านั้นผู้ผลิตสามารถจ าหน่ายผ่านทางตัวแทนร้านค้า ทั้งร้านค้า
ปลีกและร้านค้าส่งขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่จ าหน่าย หรือในบางครั้งผู้ผลิตอาจท าหน้าที่จ าหน่าย
สินค้าให้ผู้ใช้งานโดยตรง 

 
 ขั นตอนบริการหลังการจ าหน่าย  

 
เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตเสร็จสิ้นแล้วจะถูกน าไปติดตั้งหรือใช้งานตามสถานให้บริการด้าน

สุขภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล คลินิก หรือสถานบริการอื่นๆ เช่น สปา หน่วยงานภาครัฐ 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสินค้าจะถูกผลิตและส่งมอบไปยังผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว แต่
ผู้ผลิตยังจ าเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการใช้งานผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นตั้งแต่การติดตั้ง
อุปกรณ์ การรับรองและประกันคุณภาพ การทดสอบการใช้งาน การอบรมการใช้งาน การให้
ค าปรึกษาด้านการใช้งาน การบ ารุงรักษา และการซ่อมแซม 

 
 

9.4 ห่ งโซ่ม ลค่าของอุตสาหกรรมจากการศึกษาบริษัทกรณีศึกษา 
 
ในส่วนนี้  คณะผู้วิ จัยจะท าการศึกษาห่วงโซ่มูลค่าจากกรณีศึกษาของบริษัทใน

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทที่คัดเลือกมา
จัดเป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือมีความส าคัญในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ซึ่งบริษัทที่คณะผู้วิจัยเลือกมาได้แก่บริษัท เจเนอรัลอิเล็กทริก เฮลท์แคร์ (General Electric 
Healthcare) บริษัทดังกล่าวจัดเป็นบริษัทข้ามชาติที่มุ่งเน้นการผลิตเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆ 
ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2004 มีส านักงานใหญ่อยู่ที่เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสาขาอยู่มากมาย
ทั่วโลก และมีพนักงานรวมทั้งสิ้นมากกว่า 46 ,000 คน โดยในปี 2558 บริษัทมีรายได้ทั้งสิ้น
ประมาณ 117.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  
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บริษัท เจเนอรัลอิเล็กทริก เฮลท์แคร์ มีสาขากระจายอยู่ทั่วโลก โดยแบ่งเขตการผลิต
ออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ เอเชีย-แปซิฟิก จีน ยุโรปตะวันออก-ตะวันออกกลาง-แอฟริกา ยุโรป 
อินเดีย สหรัฐอเมริกา-แคนาดา และละตินอเมริกา ฐานการผลิตที่ส าคัญตั้งอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ บริษัทมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับหัวใจ กระดูกและ
กล้ามเนื้อ รวมถึงมีการจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดที่สามารถส่งผู้ป่วยกลับบ้านได้ภายใน 24 ชั่วโมง 

 
ส าหรับประเทศไทยมีบริษัทสาขาของ เจเนอรัลอิเล็กทริก เฮลท์แคร์ ตั้งอยู่ที่เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร โดยทางบริษัทได้ร่วมมือกับสถานดูแลสุขภาพเอกชน ศูนย์วิชาการและการวิจัย 
หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลักดันประเทศ
ไทยให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์ระดับโลก โดยมุ่งพัฒนาการดูแลรักษาโรคแบบใหม่อย่าง ‘Early 
Health’ ซึ่งมุ่งเน้นการวินิจฉัยล่วงหน้า การตรวจหาโรคก่อนแสดงอาการ และการป้องกันโรค  

 
ห่วงโซ่มูลค่าของบริษัท เจเนอรัลอิเล็กทริก เฮลท์แคร์ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 9-5 
 

ภาพที่ 9-5 ห่ งโซ่ม ลค่าของบริษัท เจเนอรัลอิเล็กทริก เฮลท์แคร์ 

 
 

ห่ งโซ่ม ลค่าของบริษัท เจเนอรัลอิเล็กทริก เฮลท์แคร์

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก Global Outlook, Arendal Norway, August 17th 2015

Raw Material

Research and Development Production

Marketing & Sale

Store

Transportation

Operation

After Sale Services
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บริษัท เจเนอรัลอิเล็กทริก เฮลท์แคร์ จัดเป็นบริษัทที่มีความสมบูรณ์ในการจัดการห่วงโซ่
เป็นอย่างมาก โดยทางบริษัทใช้กลยุทธ์ในการรวมตัวกันในแนวดิ่ง (Vertical Integration) ท าให้
สามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า จากภาพ แสดงให้เห็นถึงห่วงโซ่
มูลค่าของบริษัทตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มต้นตั้งแต่ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจัดการการตลาดและ
การขาย การขนส่ง การจ าหน่าย การปฏิบัติการภายในบริษัท และการให้บริการหลังการจ าหน่าย 

 
 การจัดหา ัตถุดิบ  Raw Material  บริษัท เจเนอรัลอิเล็กทริก เฮลท์แคร์ มีสาขา

ที่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก ไม่เพียงแค่ให้สามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากที่สุด
เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ท าให้บริษัท
สามารถหาวัตถุดิบที่เหมาะสมส าหรับน าไปยังกระบวนการผลิตในขั้นถัดไปได้ 
 

 การ ิจัยและพัฒนา  Research and Development  บริษัทมีห้องทดลองส่วนตัว
ที่มุ่งเน้นการวิจัยผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะ การพัฒนาสินค้าของบริษัท
ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นความสวยงามและความสะดวกสบายในการใช้งานเท่านั้น  
แต่ยังให้ความส าคัญอย่างยิ่งยวดกับประสิทธิภาพของการใช้งาน 
 

 การผลิต  Production  บริษัทตั้งโรงงานกระจายอยู่ท่ัวโลก มีโรงงานทั้งสิ้นกว่า 70 
โรงงานใน 22 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศที่ก าลังพัฒนา ท าให้มีต้นทุน
การผลิตที่ต่ า เช่น ประเทศจีน เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาร่วมผลิต
กับแรงงานคนเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ออกมามีคุณภาพมากที่สุด 
 

 การจัดการการตลาดและการขาย  Marketing & Sales  เป้าหมายขององค์กร
คือการน าผลิตภัณฑ์ไปพบกับความต้องการของลูกค้า บริษัทจึงให้ความส าคัญ
อย่างมากกับการสื่อสารและการวางส่วนผสมการตลาดระหว่างบริษัทและ
โรงพยาบาลทั่วโลก นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 
(Customer Relationship Management) ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเอง
โดยเฉพาะ ท าให้ติดตาม ประมวลผล และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้ 
 

 การขนส่ง  Transportation  ระบบการขนส่งของบริษัทจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
ในส่วนแรกบริษัทจะขนส่งวัตถุดิบจากแหล่งก าเนิดมายังโรงงานของบริษัท และส่วน
ที่สองจะเป็นการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังเป้าหมาย ระบบขนส่งภายในบริษัทที่มี
ประสิทธิภาพจะช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้าลงไปได้ 
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 การจ าหน่ายสินค้า  Store  นอกจากจะรับผิดชอบในการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยัง
ตัวแทนจ าหน่ายแล้ว ทางบริษัทยังมีช่องทางการจ าหน่ายที่ เป็นของตนเอง
โดยเฉพาะ จึงสามารถให้บริการลูกค้าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยตรงได้ 
 

 การปฏิบัติการภาย นบริษัท  Operation  เนื่องจากบริษัทมีกิจการในระดับสากล 
ท าให้จ าเป็นต้องแยกระบบปฏิบัติการภายในองค์กรลงไป แบ่งออกเป็นเขตต่างๆ 
ได้แก่ เอเชียเหนือ เอเชียใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง 
อเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา โดยระบบปฏิบัติการในบริษัทยังสามารถแยกย่อย
ได้อีกหลายส่วน เช่น ระบบจัดการรายได้ ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบจัดการ
ทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น 
 

 การบริการหลังการขาย  After Sale Services  นอกจากจะท าการผลิตสินค้าจน
เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว เจเนอรัล อิเล็กทริก เฮลท์แคร์ ยังคอยดูแลผลิตภัณฑ์ของ
ตนเองหลังจากจ าหน่ายไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งควบรวมทั้งการติดตั้ง การฝึกฝน 
การซ่อมแซม และการบริการลูกค้าด้านอื่นๆ 

 
อย่างไรก็ตาม ห่วงโซ่มูลค่าของบริษัทไม่ได้ถูกก าหนดจากกระบวนการภายในบริษัท

อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ อีกด้วย ปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งคือ
ค่าจ้างแรงงานที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตตลอดจนการให้บริการอื่นๆ นอกจากนี้ยังมี
ปัจจัยส าคัญอีก 4 ประการท่ีกระทบต่อโครงสร้างห่วงโซ่มูลค่าของบริษัท เจเนอรัล อิเล็กทริก ดังนี้ 

 
 ศักยภาพของตลาดท้องถิ่น สิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่ต้องท าการพิจารณาเม่ือต้องการ

ตั้งโรงงานผลิตนั้นคือขนาดของประเทศนั้นๆ การศึกษาขนาดและประสิทธิภาพของ
ตลาดคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เม่ือบริษัทต้องการลงทุน ตลาดท้องถิ่นที่ขาดระบบการ
จัดการด้านต่างๆ ที่ดีจะไม่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการค้าให้กับบริษัทได้ 
นอกจากนี้การเมืองระดับท้องถิ่นเองก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่นกัน ในกรณีที่
ลูกค้าของบริษัทคือรัฐบาลหรือบริษัทในเครือของรัฐ 
 

 ทรัพยากรมนุษย์ ส าหรับบริษัทที่มีความก้าวหน้าทางการผลิตสูงอย่างบริษัท 
เจเนอรัล อิเล็กทริก การผลิตอาจไม่ได้ให้ความส าคัญกับเฉพาะต้นทุนแรงงานเสมอไป 
บริษัทยังคงท าการผลิตในประเทศที่มีต้นทุนแรงงานสูงอย่างประเทศอังกฤษหรือ
สิงคโปร์เนื่องจากแรงงานในประเทศสามารถสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ 
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หัวใจในการคัดเลือกแรงงานเข้ามาในระบบการผลิตจึงขึ้นอยู่กับความเข้ากันได้
ระหว่างคุณสมบัติของแรงงานและความต้องการของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในส่วนของการวิจัยและพัฒนาที่ต้องการแรงงานท่ีมีทักษะเข้ามาช่วย 
 

 โครงสร้างพื น านทางกายภาพ เพื่อให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันใน 
ประเทศที่จะสามารถดึงดูดให้เกิดการตั้งโรงงาน ศูนย์บริการ และพัฒนานวัตกรรม
ของบริษัทได้ จ าเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นแหล่งพลังงาน 
ระบบขนส่ง หรือระบบการสื่อสาร ซึ่งระบบทั้งหลายเหล่านี้ต้องสอดคล้องเข้ากับ
ระบบการผลิตของบริษัท 
 

 นโยบายและกฎหมายด้านสิ่งแ ดล้อม ปัจจัยในข้อนี้มักเป็นข้อพิจารณาขั้นพื้นฐาน
ที่ก าหนดห่วงโซ่มูลค่าของบริษัท กฎหมายที่อ่อนแอ การทุจริตคอร์รัปชั่น แรงงาน
ที่ขาดคุณภาพ หรือมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีพอ จะเป็นข้อจ ากัดที่ท าให้ห่วงโซ่
มูลค่าของบริษัทไม่เกิดขึ้นในท้องถิ่นหรือประเทศนั้นๆ  

 
 

9.5 อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ย ข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
 
ในส่วนของการจัดประเภทของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรม 

เครื่องมือแพทย์ คณะผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ของ Shih Smiling Curve4 เป็นกรอบในการอ้างอิง
การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน / ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งการวิเคราะห์ Shih 
Smiling Curve นั้นเป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุ่มการวิเคราะห์ภายในห่วงโซ่อุปทาน / ห่วงโซ่
มูลค่า เพื่อแสดงภาพปัจจุบันและภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม 
โดยเน้นการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมตามมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น  
ซึ่งนับรวมทั้งภาคการผลิต และภาคบริการ นอกจากนี้ ยังสามารถแสดงภาพรวมของห่วงโซ่การ
ผลิตภายในอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่ รวมไปถึงระบุชี้ชัดในกิจกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้ส าหรับการระบุกลุ่ม  

                                                           
4 Shih Smiling Curve คิดค้นโดย Stan Shih ในปี 2535 (1992) ตามการวิเคราะห์ของ Shih ซึ่งพบว่า ในกระบวนการผลิตสินค้า
ใดๆ กระบวนการในห่วงโซ่มูลค่าที่ให้มูลค่าเพิ่ม (Value Adding) มากที่สุดจะอยู่ในช่วงแรกเริ่มและในช่วงท้ายสุดของ
กระบวนการผลิต นั่นคือการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และการจัดการลูกค้ารวมถึงบริการหลังการขาย 
(Client Management and After Sales Service) 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมนั้นๆ รวมไปถึงส าหรับการจัดท าแนวทางการพัฒนาหรือ
ยกระดับขีดความสามารถในอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต  

 
ในการระบุถึงบริการที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยจะใช้มาตรฐาน Central Product Classification 

Version 2.1  CPC Ver. 2.1 5 ในการจ าแนกประเภทบริการในกระบวนการก่อนการผลิต ระหว่าง
การผลิต และหลังการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ตลอดจนบริการสนับสนุนอื่นๆ  
ที่เกี่ยวเนือ่งกับการจัดการการผลิตและการด าเนินงาน โดยกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
 
9.5.1 กระบ นการก่อนการผลิต 

 
ในกระบวนการก่อนการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ มีกิจกรรมการบริการที่

เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การวิจัยและการพัฒนา การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการ
จัดซื้อวัตถุดิบ เป็นต้น โดยรายละเอียดเป็นดังที่แสดงในตารางที่ 9-2 

 
ตารางที่ 9-2 กิจกรรมบริการที่เกี่ย เนื่องกับกระบ นการก่อนการผลิต 

ของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

งานวิจัยและทดลอง:  
Research and experimental development 

81115 - Basic research services in medical sciences and 
pharmacy 
81125 - Applied research services in medical sciences 
and pharmacy 
81135 - Experimental development services in medical 
sciences and pharmacy 

1. Business Services 

บริการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมส าหรับโครงการ
อุตสาหกรรมและการผลิต:  
Engineering Services for Industrial and 
Manufacturing Projects 

83322 - Engineering services for industrial and 
manufacturing projects 

1. Business Services 

การวางแนวความคิดและการออกแบบผลิตภัณฑ์:  
Conception and design of product 

83920 - Design Originals 1. Business Services 

งานออกแบบซอฟต์แวร์:  
Software design 

83143 - Software Originals 1. Business Services 

งานออกแบบซอฟต์แวร์:  
Software design 

83912 - Industrial design services 1. Business Services 

                                                           
5 Central Product Classification (CPC) หมายถึง ระบบการจ าแนกประเภทสินค้า บริการ และสินทรัพย์ ที่องค์การสหประชาชาติ
ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้ประเทศต่างๆ ใช้เป็นกรอบ (Framework) ในการจัดท าสถิติระหว่างประเทศเกี่ยวกับสินค้า บริการ และ
สินทรัพย์ โดยยึดค านิยามหรือค าจ ากัดความที่ได้ให้ไว้ไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลสถิติที่จัดท าขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ 
ในทางเปรียบเทียบระหว่างประเทศกันได้ แต่โดยความหมายแล้วเหมือนกัน 
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บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
การจดสิทธิบัตร:  
Patent acquisition 

82130 - Legal documentation and certification services 1. Business Services 

บริการตัวแทนจัดซื้อวตัถุดิบ:  
Procurement agent for raw material sourcing 

85999 - Other support services n.e.c. 1. Business Services 

บริการที่เกี่ยวเนื่องกับศุลกากร ส าหรบัการน าเข้า
วัตถุดิบ:  
Customs-related services for imported raw 
materials 

85999 - Other support services n.e.c. 1. Business Services 

บริการควบคุมคุณภาพ :  
Quality assurance services (of raw materials) 

83441 - Composition and purity testing and analysis 
services 

1. Business Services 

บริการขนส่งสินค้า (วัตถุดิบ):  
Freight transportation services (of raw materials) 
by road, rail, sea, or air 

65112 - Road transport services of freight by tank trucks 
or semi-trailers 
65113 - Road transport services of intermodal containers 
65119 - Other Road Transport Services of Freight 
65123 - Railway transport services of intermodal 
containers 
65129 - Other Railway Transport Services of Freight 
65213 - Coastal and transoceanic water transport 
services of intermodal containers by container ships 
65219 - Other coastal and transoceanic water transport 
services of other freight 
65319 - Air transport services of other freight 

11. Transport Services 

บริการเก็บรักษาสินค้า (วัตถุดิบ):  
Storage of raw materials – general storage 

67290 - Other storage and warehousing services 11. Transport Services 

บริการประกันการขนส่งสินค้า (วัตถุดบิ):  
Freight insurance of transportation (of raw 
materials) by road, rail, sea, or air 

71333 – Freight insurance services 7. Financial Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
9.5.2 กระบ นการระห ่างการผลิต 

 
กิจกรรมการบริการที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระหว่างการผลิตของอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย ์เป็นดังท่ีแสดงในตารางที่ 9-3 
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ตารางที่ 9-  กิจกรรมบริการที่เกี่ย เนื่องกับกระบ นการระห ่างการผลิต 
ของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการการผลิตชิ้นสว่นและส่วนประกอบ:  
Parts and Components Manufacturing Services 

88211 - Textile fibre manufacturing services 
88212 - Textile weaving services 
88213 - Textile finishing services 
88219 - Other textile manufacturing services n.e.c. 
88221 - Wearing apparel manufacturing services, except 
fur apparel 
88512 - Other rubber product manufacturing services 
88601 - Basic iron and steel manufacturing services 
88711 - Structural metal product manufacturing services 
88712 - Tank, reservoir and metal container 
manufacturing services 
88713 - Steam generator manufacturing services 
88731 - Metal treatment and coating services 
88732 - General machining services 
88733 - Cutlery, hand tool and general hardware 
manufacturing services 
88739 - Other fabricated metal product manufacturing 
services n.e.c. 
88741 - Electronic component and board manufacturing 
services 
88745 - Measuring, testing, navigating and control 
equipment manufacturing services 
88747-  Irradiation, electromedical and electrotherapeutic 
equipment manufacturing services 
88748 - Optical instrument and photographic equipment 
manufacturing services 
88751 - Electric motor, generator, transformer and 
electricity distribution and control apparatus 
manufacturing services 
88752 - Battery and accumulator manufacturing services 
88759 - Other electrical equipment manufacturing 
services 
88769 - Other general-purpose machinery manufacturing 
services 
88772 - Metal-forming machinery and machine tools 
manufacturing services 
88773 - Metallurgy machinery manufacturing services 
88776 - Textile, apparel and leather production 
machinery manufacturing services 

1. Business Services 
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บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
88779 - Other special-purpose machinery manufacturing 
services 
88907 - Medical and dental instrument and supply 
manufacturing services 

บริการการผลิตเครือ่งมือแพทย์:  
Medical Devices Manufacturing Services 

88747 - Irradiation, electromedical and electrotherapeutic 
equipment manufacturing services 
88907 - Medical and dental instrument and supply 
manufacturing services 

1. Business Services 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์:  
Design of Packages 

83919 - Other specialty design services 1. Business Services 

บริการบรรจุหีบห่อ:  
Packaging Services 

85400 - Packaging services 1. Business Services 

บริการท าให้ปลอดเชื้อ:  
Sterilization Services 

85340 - Specialized cleaning services 1. Business Services 

การจัดการการผลิต:  
Production management 

83115 - Operations management consulting services 1. Business Services 

การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO:  
Quality assurance and compliance with ISO 

83441 - Composition and purity testing and analysis 
services 

1. Business Services 

บริการทดสอบคุณภาพสินค้า:  
Testing services for quality control and 
assurance 

93195 - Medical laboratory services 1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
9.5.3 กระบ นการหลังการผลิต 

 
ในกระบวนการหลังการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์มีกิจกรรมการบริการหลักที่

เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 3 กิจกรรม ได้แก่ การจัดเก็บสินค้าและขนส่งสินค้า การจัดจ าหน่ายสินค้า และ
การบริการหลังการขาย แสดงไว้ในตารางที่ 9-4 

 
ตารางที่ 9-4 กิจกรรมบริการที่เกี่ย เนื่องกับกระบ นการหลังการผลิต 

ของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

บริการคลังสินค้าและการเก็บรักษาสนิค้า :  
Storage and warehousing services of products 

67290 - Other storage and warehousing services 11. Transport Services 

บริการขนส่งสินค้า :  
Freight transportation services by road, rail, sea 
or air 

65112 - Road transport services of freight by tank trucks 
or semi-trailers 
65113 - Road transport services of intermodal containers 
65119 - Other Road Transport Services of Freight 

11. Transport Services 
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บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
65123 - Railway transport services of intermodal 
containers 
65129 - Other Railway Transport Services of Freight 
65213 - Coastal and transoceanic water transport 
services of intermodal containers by container ships 
65219 - Other coastal and transoceanic water transport 
services of other freight 
65319 - Air transport services of other freight 
67910 - Freight transport agency services and other 
freight transport services 

บริการประกันการขนส่งสินค้า :  
Freight insurance of transportation by road, rail, 
sea, pipe or air 

71333 - Freight insurance services 7. Financial Services 

บริการจัดจ าหน่ายสินค้า:  
Distribution services of products 

61174 - Wholesale trade services, except on a fee or 
contract basis, of medical and orthopaedic Goods 
61274 - Wholesale trade services on a fee or contract 
basis of medical and orthopaedic Goods 
62174 - Non-specialized store retail trade services of 
medical and orthopaedic Goods 
62274 - Specialized store retail trade services of medical 
and orthopaedic Goods 

4. Distribution Services 

บริการการรับรอง:  
Certification Services 

82130 - Legal Documentation and Certification Services 1. Business Services 

บริการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์: 
Product liability insurance 

71335 - General liability insurance services 7. Financial Services 

บริการการติดตั้ง:  
Installation Services 

87350 - Installation services of professional medical 
machinery and equipment, and precision and 
optical instruments 

1. Business Services 

บริการรับประกัน การดูแลรักษา การซ่อม และการ
ยกเครื่อง:  
Warranty, Maintenance, Repair, and Overhaul 
Services 

87154 - Maintenance and repair services of medical, 
precision and optical instruments 

1. Business Services 

 ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
9.5.4 บริการสนับสนุนอื่นๆ 

 
ในด้านบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการการผลิตและการด าเนินงาน 

ภายใต้ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์มีกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงใน
ตารางที ่9-5 
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ตารางที่ 9-5 กิจกรรมบริการเกี่ย เนื่องกับบริการสนับสนุนอื่นๆ  
ของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการติดตั้งเครื่องจักร:  
Equipment installation Services 

87320 - Installation Services of Industrial, Manufacturing 
and Service Industry Machinery and Equipment 
87350 - Installation Services of Professional Medical 
Machinery and Equipment, and Precision and Optical 
Instruments 
87360 - Installation Services of Electrical Machinery and 
Apparatus n.e.c 

1. Business Services 

บริการบ าบัดน้ าเสีย:  
Sewage water treatment services 

94110 - Sewerage and sewage treatment services 6. Environmental Service 

การก าจัดของเสียอุตสาหกรรม:  
Industrial waste disposal 

94212 - Collection services of industrial hazardous waste 
(except medical and other biohazardous waste) 
94229 - Collection services of non-hazardous recyclable 
materials, other 
94239 - General waste collection services, other 

6. Environmental Service 

บริการท าความสะอาดเฉพาะส าหรับเครื่องจักรและ
อุปกรณ์:  
Specialized Cleaning Services for Machines and 
Equipment 

85340 - Specialized Cleaning Services 1. Business Services 

บริการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์:  
Repair and maintenance services of machines 
and equipment 

87156 - Maintenance and repair services of commercial 
and industrial machinery 

1. Business Services 

บริการจัดหาพนักงาน: 
Staffing Services 

85112 - Permanent Placement Services, Other Than 
Executive Search Services 
85121 - Contract staffing services 
85122 - Temporary staffing services 
85123 - Long-term staffing (payrolling) services 
85124 - Temporary staffing-to-permanent placement 
services 
85125 - Co-employment staffing services 

1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
9.5.5 สรุปภาพร มของกิจกรรมการบริการที่เกี่ย ข้องอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

 
จากการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาอุตสาหกรรมการผลิตหลักของอุตสาหกรรม

เครื่องมือแพทย์ และอุตสาหกรรมสนับสนุน คณะผู้วิจัยสามารถสรุปสาขาบริการตามการจ าแนก
ขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ดังภาพที่ 9-6 
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ภาพที่ 9-6 สรุปอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ย ข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

 

สาขาบริการท่ีเกี่ย เนื่องกับการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

30

การ ิจัยและพัฒนา 
และออกแบบ

การจัดหา ัตถุดิบ กระบ นการผลิต
การจ าหน่าย 

การตลาดและการ
กระจายสินค้า

บริการหลังการขาย

1 บริการทางธุรกิจ (Business Services)     

2
บริการสื่อสารโทรคมนาคม 

(Telecommunication Services)
- - - - -

3
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 

(Construction and Related Engineering Services)
- - - - -

4 บริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services) - -   -

5 บริการการศึกษา (Education Services) - - - - -

6
บริการด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Services)
- -  - -

7 บริการด้านการเงิน (Financial Services) -    -

8
บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม 

(Health Related and Social Services)
- - - - -

9
บริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกีย่วเน่ือง 
(Tourism and Travel Related Services)

- - - - -

10
บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกี า 
(Recreational, Cultural, and Sporting Services)

- - - - -

11 บริการด้านการขนส่ง (Transportation Services) -    -

12 สาขาบริการอื่นๆ (Other Services) - - - - -

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากฐานข้อมูลองค์การการค้าโลก
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นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยและการรวบรวม
ข้อมูลสถานะการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ จากผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งสถานะของภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 9-6  

 
ตารางที่ 9-6 สรุปสถานะการบริการที่เก่ีย เน่ืองของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
หั ข้อ ค ามคิดเห็น 

กระบ นการก่อนการผลิต 
การวิจัย / การพัฒนา  การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยยังมีน้อย เนื่องจากผู้ประกอบการทั่วไปมักไม่เผยแพรผ่ลงานวิจัยของตน 

ท าให้การวิจัยในแต่ละเรือ่งตอ้งเริ่มท าใหม่ตั้งแต่ต้น ซึ่งงานวิจัยในบางหัวขอ้อาจมีผู้ท าการวิจัยไว้กอ่น
หน้าแล้ว ท าให้ต้นทุนการท าวิจัยในอตุสาหกรรมสูงกว่าที่ควรเป็น 

 หน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยไม่ให้ความส าคัญในเรื่องการวิจัย นวัตกรรมหลายอย่างที่คิดค้นโดย
นักศึกษาหรือเยาวชนไม่ได้รับการต่อยอด ซึ่งงานบางชิ้นมีประโยชน์และมีตลาดรองรับ เช่น ไม้พยุงที่
สามารถพับเก็บได้ รถเข็นที่สามารถขึ้นบันไดได้ เป็นต้น 

 ผู้ผลิตจะผลิตตามความต้องการของแพทย์ผู้ใช้งาน จึงต้องเริ่มต้นจากการวจิัยและพัฒนาใหม่ตั้งแตต่้น 
ใช้เวลาและเงินทุนสูง ตอ้งใช้เวลาอย่างน้อย 5-10 ปี จึงจะสามารถวางจ าหน่ายได้ 

 นักวิจัยสว่นใหญ่ผลติเพื่อจ าหน่ายตลาดต่างประเทศ มีน้อยรายที่ท าการวิจัยเพื่อผลติในประเทศ 
 การขอเงินสนับสนนุจากภาครัฐมีขั้นตอนยุ่งยาก ใช้เวลานาน ท าให้บางครั้งต้องชะลอแผนการผลติเพื่อ

รอรับเงินทุนสนับสนนุ 
 ภาครัฐควรสนับสนุนให้เกิดการจัดระเบียบงานวิจัยอย่างเป็นระบบ ควรมีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบ 

เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างผู้วิจัยและผู้ที่ต้องการใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย 
การจดทะเบียนสิทธิบัตร  การจดสิทธิบัตรส่วนใหญ่ใช้เวลานาน อาจส่งผลต่อระยะเวลาการวางจ าหน่ายสินค้าได้ 

 การจดทะเบียนสิทธิบัตรคือสิ่งที่จ าเป็นต้องท าเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ อย่างไรก็ตามการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรจ าเป็นต้องใช้เงินทุนสูง เนื่องจากต้องมีการแยกจดทะเบียนทีละประเทศ อีกทั้ง
ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรมีความซับซ้อน จ าเป็นต้องพึ่งพาบริการจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 

การจัดหาวัตถุดิบ  ชิ้นส่วนเครื่องมือการแพทย์ไม่ได้รับข้อยกเว้นด้านภาษี ผู้ผลิตจึงต้องน าเข้าในราคาแพง  ท าให้ต้นทุน
การผลิตเครื่องมือแพทย์ในประเทศสูงกว่าราคาเครื่องมือแพทย์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ ผู้ใช้งานจึง
นิยมน าเข้าเครื่องมือแพทย์ส าเร็จรูปมากกว่า 

 วัตถุดิบและชิ้นส่วนในการผลิตเครื่องมือแพทย์บางประเภทอาจสามารถผลิตจากอุตสาหกรรมอื่นได้ 
เช่น หลอดในกระบอกฉีดยาจากโรงงานผลิตพลาสติก เป็นต้น 

การทดสอบ  การให้บริการทดสอบเครื่องมือแพทย์มาจากห้องปฏิบัติการทั้งในและนอกประเทศ แต่ส าหรับสินค้า
ใหม่อาจยังไม่มีห้องปฏิบัติการในประเทศรองรับ ต้องส่งไปทดสอบในต่างประเทศเท่านั้น 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถให้บริการทดสอบได้แค่บางเรื่องเท่านั้น เช่น การทดสอบความเป็น
พิษ เป็นต้น 

 เนื่องจากห้องปฏิบัติการของไทยบางส่วนยังไม่มีมาตรฐานที่เป็นสากล เช่น ISO/IEC 17025 เป็นต้น
สินค้าที่ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการในประเทศไทยส่วนใหญ่จึงยังไม่ผ่านมาตรฐานสากล เช่น 
Conformite European Mark (CE Mark) เป็นต้น 

 ประเทศไทยยังขาดห้องปฏิบัติการส าหรับการทดสอบผลติภัณฑ์ที่เป็นระบบ จึงควรมีการผลักดันและ
ส่งเสริมให้เกิดศูนย์รวมการผลติและทดสอบเครื่องมือแพทย์อย่างแท้จริง ผ่านการร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์ และกระทรวงอุตสาหกรรม 
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หั ข้อ ค ามคิดเห็น 
 การส่งสินค้าไปทดสอบที่ห้องปฏิบัติการต่างประเทศค่อนข้างใช้เวลา เนื่องจากมีระยะการเดินทางไกล 

อีกทั้งการทดสอบอาจไม่เสร็จสิ้นในครั้งเดียว ผู้ประกอบการจึงต้องน ากลับมาแก้ไขและส่งไปทดสอบ
อีกครั้ง ท าให้สิ้นเปลืองทั้งค่าใช้จ่ายและเวลา 

 สินค้าที่ยังไม่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากลอาจจ าหน่ายได้เฉพาะในบางตลาดเท่านั้น 
การรับรองคุณภาพ / มาตรฐาน  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของไทยส่วนใหญ่เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล เนื่องจากเป็น

การแปลงมาตรฐานสากลให้เป็นภาษาไทย อย่างไรก็ตามปัญหาส าคัญคือมาตรฐานของสินค้าแต่ละ
ประเภทใช้เวลาจัดท านานมาก ทางส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงแก้ไขด้วยการน า
มาตรฐานสากลมาปรับใช้โดยไม่ต้องผ่านการแปลภาษา เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากขึ้น 
แต่จะเกิดปัญหาอีกประการขึ้นแทน คือ การตีความภาษาของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน 

กระบ นการระห ่างการผลิต 
การผลิต / การประกอบ  โครงสร้างพื้นฐานของโรงงานการผลิตยังไม่สมบูรณ์ ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐที่เหมาะสม ท าให้

ผู้ประกอบการแต่ละรายต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลัก 
 การผลิตในไทยควรเริ่มต้นจากการเป็นฐานผลิต โดยใช้แรงงานและวัตถุดิบในประเทศ แต่ผลิตตาม

เทคโนโลยีของบริษัทต่างชาติ จากนั้นจึงค่อยๆ เรียนรู้วิธีการผลิตและน ามาต่อยอดในอนาคต 
การก าจัดของเสีย  บริษัทจะรับผิดชอบเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือมลพิษที่เกิดขึ้นขณะท าการผลิตเท่านั้น แต่เมื่อจ าหน่ายสินค้า

ไปแล้ว ภาระรับผิดชอบจะตกอยู่ที่ผู้ซื้อทันที เช่น การท าลายเครื่องมือแพทย์เมื่อหมดอายุขัย การ
ก าจัดขยะติดเชื้อภายในโรงพยาบาล เป็นต้น 

การให้บริการด้านการเงิน  โดยปกติ หลังจากส่งมอบสินค้าแล้ว ผู้ผลิตต้องรอเป็นเวลานานกว่าจะได้รับเงินจากผู้ซื้อ ท าให้บางครั้ง
ต้องใช้เงินตนเองส ารองจ่ายค่าใช้จ่ายบางอย่างไปก่อน เช่น ค่าปฏิบัติการในโรงงาน ค่าจ้างแรงงาน 
เป็นต้น ท าให้บริษัทที่มีเงินทุนน้อยไม่สามารถแบกรับภาระส่วนนั้นได้ การให้บริการกู้ยืมเงินจึงช่วยท า
ให้บริษัทเหล่านั้นสามารถแข่งขันในตลาดได้ 

กระบ นการหลังการผลิต 
การฝึกอบรม  หลังจากผลิตเครื่องมือแพทย์ออกมาเรียบร้อยแล้ว ผู้ผลิตจ าเป็นต้องประสานงานไปที่โรงพยาบาล

ต่างๆ เพื่อเชิญบุคลากรทางการแพทย์ (Healthcare Provider: HCP) เช่น แพทย์ นางพยาบาล และ
เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ให้เข้าร่วมอบรมวิธีการใช้งานเครื่องมือ การอบรมนี้นอกจากมี
วัตถุประสงค์เพื่อสาธิตการใช้งานแล้ว ยังเป็นการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางอ้อมเพื่อให้ทางโรงพยาบาล
สนใจและอยากน าไปใช้งานจริง 

 การฝึกอบรมอาจขยายขอบเขตไปในระดับมหาวิทยาลัยได้ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์คุ้นเคยกับ
การใช้งานผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เป็นนักศึกษา อย่างไรก็ตาม การติดต่อประสานงานเข้าไปในภาคส่วน
ดังกล่าวมีความยุ่งยาก และมีระเบียบกฎเกณฑ์เคร่งครัด ส่วนใหญ่การฝึกอบรมจึงเกิดขึ้นในระดับ
โรงพยาบาลมากกว่า 

การจัดจ าหน่าย / การกระจายสินค้า  การกระจายสินค้ามีทั้งอยู่ในรูปแบบของการจ าหน่ายด้วยตนเองและจ าหน่ายผ่านตัวแทน 
 ขาดแคลนตลาดเนื่องจากผู้บริโภคยังไม่มั่นใจในศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการไทย ตลาดใน

ประเทศจึงไม่เติบโต ควรได้รับการสนับสนุนจากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
การติดตั้ง  ผลิตภัณฑ์บางอย่าง เช่น เครื่องซีทีสแกน เป็นต้น มีขนาดใหญ่ท าให้ไม่สามารถขนย้ายเข้ามาใน

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลได้โดยตรง จ าเป็นต้องแยกออกเป็นชิ้นส่วนย่อยๆ แล้วค่อยน ามา
ประกอบและเชื่อมระบบในภายหลัง 

การซ่อมบ ารุงรักษา  โดยทั่วไปแล้ว เครื่องมือแพทย์ทุกชนิดจะมีระยะเวลาประกันช่วงหนึ่ง หากเครื่องมือแพทย์ช ารุดหรือ
เสียหายภายในระยะเวลาประกัน ผู้ที่มาซ่อมแซมจะเป็นช่างที่ได้รับการฝึกอบรมและรับรองจาก
บริษัทผู้ผลิตโดยตรง ในกรณีนี้ลูกค้าไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ถ้าหากเครื่องมือแพทย์ช ารุด
เมื่อหมดระยะเวลาประกันแล้ว ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างพนักงานซ่อมบ ารุง
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หั ข้อ ค ามคิดเห็น 
จากบริษัทผู้ผลิตมาซ่อมแซมให้ แต่วิธีการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายสูง ท าให้บางครั้งลูกค้าอาจเปลี่ยนไปใช้
บริการจากพนักงานซ่อมบ ารุงทั่วไปที่เสียค่าใช้จ่ายถูกกว่าได้เช่นกัน 

 โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลหลายแห่งในไทยไม่มีงบส าหรับซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ แต่มีงบส าหรับ
การจัดซื้อ เมื่อเครื่องมือแพทย์เกิดความเสียหายจึงมักตั้งงบเพื่อซื้อเครื่องใหม่แทนการว่าจ้างพนักงาน
บ ารุงรักษา  

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิของการประชุมกลุ่มยอ่ยจะอยู่ในภาคผนวกที่ 5 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากการประชุมกลุ่มย่อย 
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บทที่ 10 
การบรกิารที่เกี่ยวขอ้งกับการผลิต 

 
 

10.1 สรุปการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย 
 
จากการศึกษาห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายในบทที่ 5, 6, 7, 8 และ 9 

ที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยสามารถสรุปกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายได้ 
ดังนี ้
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ตารางที่ 10-1 สรุปการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย 

บริการที่เก่ียวข้อง 
อุตสาหกรรมเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก 

อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง 

อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมระบบ
อัตโนมัติ 

อุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ 

การวิจัยและการพัฒนา และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

81111 - Basic research services in physical sciences  - - - - 
81112 - Basic research services in chemistry and biology -   - - 
81113 - Basic research services in biotechnology - -  - - 
81114 - Basic research services in engineering and technology  -  -  - 
81115 - Basic research services in medical sciences and pharmacy - - - -  

81116 - Basic research services in agricultural sciences  -  - - - 
81121 - Applied research services in physical sciences  - - - - 
81122 - Applied research services in chemistry and biology -   - - 
81123 - Applied research services in biotechnology - -  - - 
81124 - Applied research services in engineering and technology -  -  - 
81125 - Applied research services in medical sciences and pharmacy - - - -  

81126 - Applied research services in agricultural sciences -  - - - 
81131 - Experimental development services in physical sciences  - - - - 
81132 - Experimental development services in chemistry and biology -   - - 
81133 - Experimental development services in biotechnology - -  - - 
81134 - Experimental development services in engineering and technology -  -  - 
81135 - Experimental development services in medical sciences and pharmacy - - - -  

81136 - Experimental development services in agricultural sciences  -  - - - 
81400 - Research and Development Originals -    - 
83912 - Industrial Design Services      

83919 - Other Specialty Design Services -     

83920 - Design Originals -     

83143 - Software Originals - - -   
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บริการที่เก่ียวข้อง 
อุตสาหกรรมเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก 

อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง 

อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมระบบ
อัตโนมัติ 

อุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ 

83310 - Engineering Advisory Services     - 
83322 - Engineering Services for Industrial and Manufacturing Projects      

การจัดหาและขนส่งวัตถุดิบ 

86111 - Post Harvest Crop Service -  - - - 
86113 - Crop Production Services on Inputs Owned by Others -  - - - 
86119 - Other Support Services to Crop Production -  - - - 
85999 - Other Support Services n.e.c.      

Division: 65 - Freight Transport Services      

67110 - Container handling services      

67910 - Freight transport agency services and other freight transport services      

71333 - Freight Insurance Services      

83441 - Composition and Purity Testing and Analysis Services      

83442 - Testing and analysis services of physical properties      

83443 - Testing and analysis services of integrated mechanical and electrical systems - - -  - 
83449 - Other technical testing and analysis services - - -  - 
67220 - Bulk Liquid or Gas Storage Services    - - 
67290 - Other Storage and Warehousing Services      

การบริการที่เก่ียวข้องกับการผลิต 

88211 - Textile fibre manufacturing services - - - -  

88212 - Textile weaving services - - - -  

88213 - Textile finishing services - - - -  

88219 - Other textile manufacturing services n.e.c. - - - -  

88221 - Wearing apparel manufacturing services, except fur apparel - - - -  

88421 - Basic chemicals manufacturing services - -   - - 
88422 - Fertilizer manufacturing services - -  - - 
88423 - Plastics and rubber manufacturing services -   - - 
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บริการที่เก่ียวข้อง 
อุตสาหกรรมเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก 

อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง 

อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมระบบ
อัตโนมัติ 

อุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ 

88424 - Agrochemical product manufacturing services - -  - - 
88425 - Paint manufacturing services - -  - - 
88426 - Soap, detergents, cleaning preparation and perfume manufacturing services - -  - - 
88427 - Other chemical products manufacturing services n.e.c. - -  - - 
88511 - Tyre manufacturing services -  - - - 
88512 - Other rubber product manufacturing services -  - -  

88601 - Basic iron and steel manufacturing services  - - -  

88711 - Structural metal product manufacturing services  - -   

88712 - Tank, reservoir and metal container manufacturing services  - - -  

88713 - Steam generator manufacturing services  - - -  

88720 - Weapon and ammunition manufacturing services  - - - - 
88731 - Metal treatment and coating services  - -   

88732 - General machining services  - -   

88733 - Cutlery, hand tool and general hardware manufacturing services  - -   

88739 - Other fabricated metal product manufacturing services n.e.c.  - -   

89310 - Iron and Steel Casting Services  - - - - 
89320 - Non-Ferrous Metal Casting Services  - - - - 
89330 -  Metal Forging, Pressing, Stamping, Roll Forming and Metallurgy Services  - - - - 
89410 - Metal Waste and Scrap Recovery (Recycling) Services, on a Fee or Contract Basis  - - - - 
88741 - Electronic component and board manufacturing services - - -   

88745 - Measuring, testing, navigating and control equipment manufacturing services - - -   

88747-  Irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment manufacturing services - - - -  

88748 - Optical instrument and photographic equipment manufacturing services - - - -  

88751 - Electric motor, generator, transformer and electricity distribution and control apparatus 
manufacturing services 

- - -   
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บริการที่เก่ียวข้อง 
อุตสาหกรรมเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก 

อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง 

อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมระบบ
อัตโนมัติ 

อุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ 

88752 - Battery and accumulator manufacturing services - - -   

88759 - Other electrical equipment manufacturing services - - - -  

88761 - Engines and turbine manufacturing services - - -  - 
88764 - Bearing, gear, gearing and driving element manufacturing services - - -  - 
88766 - Lifting and handling equipment manufacturing services - - -  - 
88768 - Power-driven hand tool manufacturing services - - -  - 
88769 - Other general-purpose machinery manufacturing services - - -   

88772 - Metal-forming machinery and machine tools manufacturing services - - -   

88773 - Metallurgy machinery manufacturing services - - -   

88776 - Textile, apparel and leather production machinery manufacturing services - - - -  

88779 - Other special-purpose machinery manufacturing services - - - -  

88907 - Medical and dental instrument and supply manufacturing services -  - -  

83441 - Composition and Purity Testing and Analysis Services      

83442 - Testing and analysis services of physical properties     - 
83443 - Testing and analysis services of integrated mechanical and electrical systems - - -  - 
83449 - Other technical testing and analysis services - - -  - 
93195 - Medical laboratory services - - -   

85400 - Packaging Services      

การสนับสนุนการด าเนินการผลิต 

71334 - Other property insurance services     - 
85330 - General Cleaning Services     - 
85340 - Specialized Cleaning Services      

94110 - Sewerage and Sewage Treatment Services      

94212 - Collection services of industrial hazardous waste (except medical and other biohazardous waste)      

94229 - Collection Services of Non-Hazardous Recyclable Materials, Other      
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บริการที่เก่ียวข้อง 
อุตสาหกรรมเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก 

อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง 

อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมระบบ
อัตโนมัติ 

อุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ 

94239 - General Waste Collection Services, Other      

94321 - Hazardous waste treatment services - -  - - 
94322 - Hazardous waste disposal services  -   - 
94331 - Sanitary landfill services, non-hazardous waste - -  - - 
94332 - Other landfill services, non-hazardous waste - -  - - 
94333 - Incineration of non-hazardous waste - -  - - 
94339 - Other non-hazardous waste treatment and disposal services - -  - - 
85112 - Permanent Placement Services, Other Than Executive Search Services      

85121 - Contract staffing services      

85122 - Temporary staffing services      

85123 - Long-term staffing (payrolling) services      

85124 - Temporary staffing-to-permanent placement services      

85125 - Co-employment staffing services      

83111 - Strategic Management Consulting Services    - - 
83113 - Human resources management consulting services     - 
83115 - Operations Management Consulting Services      

83116 - Supply chain and other management consulting services     - - 
82130 - Legal documentation and certification services      

การขาย การตลาด และการกระจายสินค้า 

83114 - Marketing Management Consulting Services     - 
65112 - Road transport services of freight by tank trucks or semi-trailers    -  

65113 - Road transport services of intermodal containers -     

65117 - Road transport services of dry bulk -   - - 
65119 - Other Road Transport Services of Freight - - - -  
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บรกิารที่เก่ียวข้อง 
อุตสาหกรรมเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก 

อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง 

อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมระบบ
อัตโนมัติ 

อุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ 

65122 - Railway transport services of freight by tanker cars -   - - 
65123 - Railway transport services of intermodal containers      

65125 - Railway transport services of dry bulk goods -  - - - 
65129 - Other Railway Transport Services of Freight  - - -  

65131 - Transport services via pipeline of petroleum and natural gas - -  - - 
65212 - Coastal and transoceanic water transport services of freight by tankers -   - - 
65213 - Coastal and transoceanic water transport services of intermodal containers by container ships      

65219 - Other coastal and transoceanic water transport services of other freight      

65222 - Inland water transport services of freight by tankers -  - - - 
65222 - Inland water transport services of freight by tankers   - - - 
65319 - Air transport services of other freight -     

67110 - Container handling services      

67910 - Freight transport agency services and other freight transport services      

611* - Wholesale trade services, except on a fee or contract basis (except medical goods)*     - 
611* - Wholesale trade services, except on a fee or contract basis of (-73 pharmaceutical products, and -
74 of medical and orthopaedic goods) 

- - - -  

612* - Wholesale trade services on a fee or contract basis (except medical goods)* -    - 
612* - Wholesale trade services on a fee or contract basis of (-73 pharmaceutical products, and -74 of 
medical and orthopaedic goods) 

- - - -  

621** - Non-specialized store retail trade services**    -  

622** - Specialized store retail trade services**      

623** - Mail order or Internet retail trade services**     - 
624** - Other non-store retail trade services**    - - 
625** - Retail trade services on a fee or contract basis**    - - 
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บริการที่เก่ียวข้อง 
อุตสาหกรรมเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก 

อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง 

อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมระบบ
อัตโนมัติ 

อุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ 

การบริการหลังการขาย 

87310 - Installation services of fabricated metal products, except machinery and equipment - -  - - 
87320 - Installation Services of Industrial, Manufacturing and Service Industry Machinery and Equipment      

87350 - Installation Services of Professional Medical Machinery and Equipment, and Precision and 
Optical Instruments 

- - - -  

87360 - Installation Services of Electrical Machinery and Apparatus n.e.c - - -   

71335 - General liability insurance services      

87110 - Maintenance and repair services of fabricated metal products, except machinery and equipment  -   - 
87154 - Maintenance and repair services of medical, precision and optical instruments - - - -  

87156 - Maintenance and Repair Services of Commercial and Industrial Machinery      

87310 - Installation services of fabricated metal products, except machinery and equipment - -  - - 
หมายเหตุ: * ส าหรับบริการจัดจ าหน่ายส่งจะประกอบไปด้วยรหสั CPC สองหลักสุดท้ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ -19 agricultural raw materials, -45 miscellaneous household utensils, cutlery, crockery, glassware, china and 
pottery, -52 photographic, optical and precision equipment, -64 photographic, optical and precision equipment, -65 hardware and hand tools, -71 basic industrial chemicals and synthetic resins, -72 fertilizers 
and agrochemical products, -75 pharmaceutical products, -76 cleaning materials, -81 motor vehicles, motorcycles, snowmobiles and related parts and accessories, -82 other transport equipment, except 
bicycles, -85 electronic and telecommunications equipment and parts, -86 agricultural, lawn and garden machinery and equipment, including tractors, -87 mining, construction and civil engineering machinery 
and equipment, -88 other industry-specific machinery and equipment and related operating supplies, -89 other machinery and equipment n.e.c., -92 metal ores and metal in primary forms 
** ส าหรับบริการจัดจ าหน่ายปลีกจะประกอบไปด้วยรหสั CPC สองหลักสุดท้ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ -19 agricultural raw materials, -45 miscellaneous household utensils, cutlery, crockery, glassware, china and pottery, -
52 photographic, optical and precision equipment, -64 photographic, optical and precision equipment, -65 hardware and hand tools, -72 fertilizers and agrochemical products, -73, -74, -75 pharmaceutical 
products, -76 cleaning materials, -81 motor vehicles, motorcycles, snowmobiles and related parts and accessories, -82 other transport equipment, except bicycles, -85 electronic and telecommunications 
equipment and parts, -86 agricultural, lawn and garden machinery and equipment, including tractors, -87 mining, construction and civil engineering machinery and equipment, -88 other industry-specific 
machinery and equipment and related operating supplies, -89 other machinery and equipment n.e.c. 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด  
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10.2 ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง 
 

10.2.1 แนวทางการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง 
 
ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายทั้ง 5 อุตสาหกรรม คณะผู้วิจัยได้จัดท าดัชนีชี้วัดความสามารถใน
การแข่งขัน เพื่อระบุต าแหน่งทางการแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัย
ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพเท่าที่มีข้อมูลในปัจจุบันซึ่งประกอบด้วย 

  
 ข้อมูลจากข้อผูกพันการค้าบริการภายใต้ FTA 
 ข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และ 
 ข้อมูลจากการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
 
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกน ามาจัดท าดัชนีชี้วัดเพื่อระบุต าแหน่งทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม

บริการที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าดัชนีชี้วัดฯ)  
 
ดังนั้น ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยจะช้ีแจงแนวทางในการจัดท าดัชนีชี้วัดฯ จากนั้น คณะผู้วิจัย

จะน าเสนอแนวทางในการประเมินความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการใน 
แต่ละด้านต่อไป 

 
 ภาพรวมดัชนีชี้วัดเพื่อระบุต าแหน่งทางการแข่งขัน 

 
ในการศึกษานี้ ดัชนีชี้วัดฯ ดังกล่าว จะประกอบไปด้วยดัชนีตัวชี้วัด 2 ดัชนี ซึ่งแต่ละดัชนี

จะสะท้อนถึงความสามารถทางการแข่งขันในมิติต่างๆ ดังนี้ 
 
 ดัชนีตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Index) 
 ดัชนีตัวชี้วัดระดับความเข้มข้นของการเจรจาการเปิดเสรีอุตสาหกรรมบริการ (FTA 

Openness Index) 
 
โดยรายละเอียดของดัชนีช้ีวัดแต่ละดัชนี เป็นดังน้ี 
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 ดัชนีตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน1 
 
ส าหรับการวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขัน คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลทุนจดทะเบียน

ธุรกิจ และจ านวนธุรกิจของแต่ละกิจกรรมบริการในเดือนมกราคม ปี 2558 ถึง ปี 2560 ซึ่งแบ่งโดย
ระบบการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (Thailand Standard Industrial 
Classification: TSIC) ที่ด าเนินการจัดประเภทโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of 
Business Development: DBD) กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรหัสดังกล่าวใช้หลักเกณฑ์และโครงสร้าง
เดียวกันกับการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (International Standard Industrial 
Classification: ISIC) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการ
แปลงรหัส CPC ของกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตไปเป็นรหัส ISIC และ
แปลงไปเป็นรหัส TSIC 2552 เพื่อระบุกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาบริการของไทยต่อไป 

 
 ดัชนีตัวชี้วัดระดับความเข้มข้นของการเจรจาการเปิดเสรีภาคบริการ 

 
ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะวิเคราะห์ระดับการผูกพันบริการของประเทศไทยภายใต้บริบท

การเจรจาการค้าเสรีที่ไทยมีการเจรจาด้วย โดยจากข้อมูลในบทที่ 4 จะเห็นได้ว่า มีข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรีทั้งสิ้น 8 ฉบับ ที่มีการระบุถึงการเปิดเสรกีารค้าบริการ อันได้แก่  

 
 ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน  

(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน 

(ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี 

(ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  

(ASEAN-India Free Trade Agreement: AIFTA) 
                                                           
1 เนื่องจากข้อจ ากัดของฐานข้อมูลภาคบริการของประเทศไทย ทางคณะผู้วิจยัจึงใช้ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มีการเก็บ
เป็นระบบและสามารถเทียบเคียงกับรหัส CPC ของภาคบริการมาใช้ภายใตก้ารศึกษานี้ โดยอ้างอิงการแปลงรหัสการจ าแนก
ผลิตภัณฑ์กลาง (CPC) ไปเป็นรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล และรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยจาก                
 1. องค์การสหประชาชาต:ิ https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regot.asp?Lg=1                                                      

  2. ส านักงานสถิติแห่งชาต:ิ http://statstd.nso.go.th/classification/download.aspx  
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 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 
(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) 

 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  
(Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA) 

 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA) 
 

คณะผู้วิจัยได้ศึกษาระดับการผูกพันบริการของข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีทั้ง 8 ฉบับ
ข้างต้น โดยพิจารณาในด้านการเปิดเสรีของทั้งฝั่งประเทศไทย และทุกประเทศคู่เจรจาตามรูปแบบ
การให้บริการ (Mode of Supply) ในรูปแบบที่ 3 และ 4 เป็นหลัก (การจัดตั้งธุรกิจ และการให้บริการ
โดยบุคคลธรรมดา) เนื่องจาก ในปัจจุบันธุรกิจการให้บริการในรูปแบบ 1 และ 2 (การให้บริการ
ข้ามพรมแดน และการบริโภคในต่างประเทศ) ส่วนใหญ่สามารถกระท าได้โดยทั่วไป โดยสาขา
บริการที่น ามาพิจารณาทั้งหมดจะแสดงในภาคผนวกที่ 3 และคณะผู้วิจัยได้ท าการสรุปหมวดสาขา
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต ดังแสดงในตารางที่ 10-3 

 
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาตารางที่ 10-3 คณะผู้วิจัยได้สรุปสาระส าคัญของตาราง

ข้อผูกพันทั่วไปในส่วนของข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาดของประเทศไทย ดังแสดงในตารางที่ 10-2 
 

ตารางที่ 10-2 สาระส าคัญของตารางข้อผูกพันทั่วไปของไทย – ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด 
Mode 3 - การจัดต้ังธุรกิจ Mode 4 - การให้บริการโดยบคุคลธรรมดา 

จัดตั้งได้ในรูปแบบบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
เท่านั้น หรือตามที่ระบใุนข้อผูกพันเฉพาะสาขา และต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี ้

1. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 70 
โดยร่วมกับบุคคล/นิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น หรือ 

2. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 51 
โดยร่วมทุนกับบคุคล/นิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น หรือ 

3. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 49 
และมีจ านวนผู้ถือหุ้นที่เป็นคนตา่งด้าวน้อยกว่าครึง่หนึ่ง
ของทั้งหมด 

 
ไม่ผูกพัน ยกเว้น 
 
 ผู้ติดต่อธุรกิจ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดตั้งกิจการ 
 บุคลากรเคล่ือนย้ายภายในบริษทั  

(1) ผู้จัดการ (2) ผู้บริหาร หรือ (3) 
ผู้เชี่ยวชาญ 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดของตารางข้อผูกพนัทั่วไปใน Mode 3 และ Mode 4 ของแต่ละข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
สามารถอ่านรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ในบทที่ 4 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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การแบ่งกลุ่มสาขาบริการจะแบ่งตามการจัดหมวดขององค์การการค้าโลก (World Trade 
Organization: WTO)  โดยจะแบ่งเป็น 12 หมวดหลัก และท าการคัดเลือกกลุ่มสาขาบริการที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตออกมาเป็น 5 สาขาบริการหลัก ได้แก่ สาขาบริการทางธุรกิจ สาขาบริการ
การจัดจ าหน่าย สาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อม สาขาบริการทางการเงิน และสาขาบริการการ
คมนาคมขนส่ง ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มสาขาบริการทั้ง 5 สาขาดังกล่าว ให้แยกย่อย
เพิ่มเติมลงไปจาก 12 หมวดหลักเดิม พร้อมทั้งระบุรหัส CPC ที่เกี่ยวข้อง (Version 2.1) เพื่อความ
แม่นย าในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการมากยิ่งขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 
10-3 
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ตารางที่ 10-3 ตารางสรุปหมวดสาขาบริการที่ถูกน ามาพิจารณา เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตเป้าหมาย 
สาขาบริการตามการแบ่งโดย WTO สาขาบริการในหมวดย่อยตาม WTO สาขาบริการย่อยที่จะน ามาวิเคราะห์ความสามารถ รหัส CPC V.2.1 ที่เก่ียวข้อง 

บริการทางธุรกิจ (Business Services) 

Engineering Services บริการด้านวิศวกรรม 83110, 83322, 83324 

Research & Development Services บริการด้านการวิจัยและพัฒนา 81111, 81112, 81113, 81114, 81115, 81116 
81121, 81122, 81123, 81124, 81125, 81126 
81131, 81132, 81133, 81134, 81135, 81136 
81400, 83912, 83919, 83920, 83143 

Technical Testing and Analysis Services บริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 83441, 83442, 83443, 83449, 93195 

Management Consulting Services บริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาด 83111, 83113, 83114, 83115, 83116, 83130 

Services Incidental to Agriculture, Hunting and Forestry บริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การล่าสัตว์ และป่าไม้ 86111, 86113, 86119 

Services Incidental to Manufacturing บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 88211, 88212, 88213, 88219, 88221, 88421, 
88422, 88423, 88424, 88425, 88426, 88427 
88511, 88512, 88601, 88711, 88712, 88713, 
88720, 88731, 88732, 88733, 88739, 89310 
89320, 89330, 89410, 88741, 88745, 88747, 
88748, 88751, 88752, 88759, 88761, 88764 
88766, 88768, 88769, 88772, 88773, 88776, 
88779, 88907 

Placement and Supply Services of Personnel บริการการจัดหาพนักงาน 85112, 85121, 85122, 85123, 85124, 85125 

Maintenance and Repair of Equipment บริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 87320, 87156, 87230 

Packaging Services บริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 85400 
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สาขาบริการตามการแบ่งโดย WTO สาขาบริการในหมวดย่อยตาม WTO สาขาบริการย่อยที่จะน ามาวิเคราะห์ความสามารถ รหัส CPC V.2.1 ที่เก่ียวข้อง 

บริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services) 
Wholesale Trade Services บริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 611**, 612** 

Retailing  Services บริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 621**, 622**, 623**, 624**, 625**  

บริการด้านสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Services) 

Sewage Services บริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม 94110 

Refuse Disposal Services บริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม 94212, 94229, 94239, 94321, 94322, 94331, 
94332, 94333, 94339 

Sanitation and Similar Services บริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม 85330, 85340 

บริการด้านการเงิน (Financial Services) Non-Life Insurance Services บริการประกันวินาศภัย 71333, 71334, 71335 

บริการด้านการขนส่ง  
(Transportation Services) 

Maritime Transport Services บริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65212, 65213, 65219 
Internal Waterways Transport บริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65222, 5229 
Air Transport Services บริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65319 
Rail Transport Services บริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65123, 65125, 65129 
Road Transport Services บริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65112, 65113, 65117, 65119 
Pipeline Transport Services บริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65131 
Cargo-Handling Services บริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 67110, 67910 
Other Support Services บริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 85999 
Storage and Warehouse Services บริการการจัดการคลังสินค้า 67220, 67290 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดของรหัส CPC และ TSIC ส าหรับสาขาบริการที่น ามาพิจารณาทั้งหมด จะถูกแสดงในภาคผนวกที่ 3 
** 19 agricultural raw materials, -45 miscellaneous household utensils, cutlery, crockery, glassware, china and pottery, -52 photographic, optical and precision equipment, -64 photographic, optical and 
precision equipment, -65 hardware and hand tools, -72 fertilizers and agrochemical products, -73 pharmaceutical products, -74 medical and orthopedic goods, -75 pharmaceutical products, -76 cleaning 
materials, -81 motor vehicles, motorcycles, snowmobiles and related parts and accessories, -82 other transport equipment, except bicycles, -85 electronic and telecommunications equipment and parts, -86 
agricultural, lawn and garden machinery and equipment, including tractors, -87 mining, construction and civil engineering machinery and equipment, -88 other industry-specific machinery and equipment and 
related operating supplies, -89 other machinery and equipment n.e.c. 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ส าหรับการพิจารณาระดับความครอบคลุมและความเข้มข้นของการเจรจาการเปิดเสรี
ภาคบริการ คณะผู้วิจัยจะใช้ดัชนีชี้วัดระดับความเข้มข้นของการเจรจาการเปิดเสรีภาคบริการซึ่ง
ค านวณจากจ านวนกิจกรรมบริการที่ผูกพันในข้อตกลง FTA ด้านข้อจ ากัดการเข้าสู่ตลาด (Market 
Access) ต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด2 โดยคะแนนของดัชนีชี้วัดระดับความเข้มข้นของ
การเจรจาการเปิดเสรีภาคบริการจะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ดังนั้น เมื่อระดับคะแนนของดัชนีชี้วัดฯ 
มีค่าสูง หมายถึงระดับความครอบคลุมและความเข้มข้นของเจรจาการเปิดเสรีบริการสูง 

 
10.2.2 ภาพรวมการเปิดเสรีการบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 
ประเทศไทยมีการเปิดเสรีบริการภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีทั้งสิ้น 8 กรอบ 

ประกอบด้วยกรอบความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีและกรอบความตกลงการค้าเสรีพหุภาคี ซึ่งแต่ละ
กรอบมีระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการ (Mode 3 และ Mode 4)3 และ ระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการ4 ดังนี ้

 
10.2.2.1 กรอบความตกลงการค้าเสรีทวิภาคี 

 
กรอบความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีมีทั้งสิ้น 3 กรอบ แบ่งออกเป็น 
 กรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น (Thailand-Japan FTA) 
 กรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia FTA) 
 กรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile FTA) 
 
โดยในแต่ละกรอบความตกลงการค้าเสรีมีระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน 

Mode 3 และ Mode 4 และระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ ดังแสดงในภาพที่ 10-1 และ 
ภาพที่ 10-2 

  

                                                           
2 วิธีการค านวณดัชนีชี้วัดการเปิดเสรีการบริการดัดแปลงมาจาก Sandre Mugan, Thanagavelu, ERIA Discussion Paper (2015) 
3 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการ คือ สัดส่วนของจ านวนกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวขอ้งกับการผลติใน 5 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่เปิดเสรีบริการใน Mode 3 และ 4 (ทั้งในกรณีการเปิดเสรีการบริการอย่างไม่มีเงื่อนไข และมีเงื่อนไข) 
ต่อจ านวนกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทั้งหมดใน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (141 กิจกรรมการบริการ) 

4 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการ
ที่เปิดเสรีบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 อุตสาหกรรม 
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ภาพที่ 10-1 ระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน Mode 3 และ Mode 4  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีทวิภาคี 

 
 
จากภาพแสดงให้เห็นว่า ระดับความครอบคลุมการเจรจาการบริการใน Mode 3 ภายใต้

กรอบทวิภาคีของไทยมีค่าเฉลี่ยค่อนข้างต่ าในทุกกรอบความตกลงการค้าเสรี ซึ่งน้อยกว่าระดับ
ความครอบคลุมภายใต้กรอบทวิภาคีของประเทศคู่เจรจาซึ่งมีค่ามากกว่าในทุกกรอบความตกลง 
เช่นเดียวกับระดับความครอบคลุมการเจรจาการบริการใน Mode 4 ที่มีภาพรวมค่อนข้างต่ า 
ยกเว้นเพียงระดับความครอบคลุมการเจรจาการบริการใน Mode 4 ภายใต้กรอบความตกลง
การค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ที่มีค่าเฉลี่ยค่อนข้างสูง อยู่ท่ีร้อยละ 89.4 
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ภาพที่ 10-2 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย) 
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีทวิภาคี 

 
 
เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 10-2 พบว่า สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 

อุตสาหกรรมของไทยมีค่าเฉลี่ยค่อนข้างต่ าภายใต้กรอบความตกลงฯ ไทย-ญี่ปุ่น กรอบความตกลงฯ 
ไทย-ออสเตรเลีย และกรอบความตกลงฯ ไทย-ชิลี โดยอยู่ที่ร้อยละ 13.3, 4.3 และ 8.8 ตามล าดับ 
ในขณะที่ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการภายใต้กรอบทวิภาคีของประเทศคู่เจรจามี
ค่าเฉลี่ยค่อนข้างสูง โดยเฉพาะของประเทศญี่ปุ่นที่มีค่าสูงถึงร้อยละ 88.7 

 
10.2.2.2 กรอบความตกลงการค้าเสรีพหุภาคี 

 
กรอบความตกลงการค้าเสรีพหุภาคีมีทั้งสิ้น 5 กรอบ แบ่งออกเป็น 
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 กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) 
 
กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ประกอบด้วยประเทศคู่เจรจาทั้งสิ้น 10 

ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ และเวียดนาม 

 
ภาพที่ 10-3 ระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน Mode 3 และ Mode 4  

ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 

 
 

จากภาพที่ 10-3 แสดงให้เห็นถึงระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน Mode 3 และ 
Mode 4 ของประเทศคู่เจรจาทั้งหมดภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งเม่ือพิจารณาความครอบคลุม
การเจรจาบริการใน Mode 3 พบว่าประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมค่อนข้างสูง อยู่ที่ร้อยละ 
71.8 แสดงให้เห็นว่ามีจ านวนบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตใน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายเปิดเสรี
บริการอยู่ใน Mode 3 เป็นจ านวนมาก ในขณะที่ประเทศเมียนมามีการเปิดเสรีบริการใน Mode 3 
ต่ าที่สุด ส่วนระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน Mode 4 ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมฯ 
อยู่ที่ร้อยละ 24.6 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าประเทศอื่นโดยเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นว่าจ านวนบริการที่เปิดเสรี
บริการใน Mode 4 มีค่าค่อนข้างน้อย 
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ภาพที่ 10-4 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย) 
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 

 
 
จากภาพที่ 10-4 พบว่า สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของแต่ละประเทศภายใต้

กรอบ AFTA มีค่าค่อนข้างน้อย โดยประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติ
เข้าไปถือหุ้นมากที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 50.4 ในกลุ่ม 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ส่วนประเทศไทย
มีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการในระดับปานกลาง อยู่ท่ีร้อยละ 36.8 

 
 กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) 

 
กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ประกอบด้วยประเทศคู่เจรจาทั้งสิ้น 

11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ เวียดนาม และจีน 
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ภาพที่ 10-5 ระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน Mode 3 และ Mode 4  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 

 
 
จากภาพข้างต้น แสดงให้เห็นถึงระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน Mode 3 และ 

Mode 4 ของประเทศคู่เจรจาทั้งหมดภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน -จีน ซึ่งพบว่าประเทศ
เวียดนามเป็นประเทศมีเปิดเสรีบริการที่เกี่ยวข้องกับ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายมากที่สุดทั้งใน 
Mode 3 และ Mode 4 โดยมีค่าอยู่ที่ร้อยละ 85.2 เท่ากันทั้งคู่ ส่วนประเทศที่มีการเปิดเสรีบริการ
น้อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ ประเทศบรูไน อินโดนีเซีย และเมียนมา ในขณะที่ประเทศไทยมีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาการบริการอยู่ในระดับปานกลาง ที่ร้อยละ 22.5  และ 21.1 ใน 
Mode 3 และ Mode 4 ตามล าดับ 
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ภาพที่ 10-6 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย) 
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 

 
 
จากภาพที่ 10-6 ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้น

ในกลุ่มบริการที่เกี่ยวข้องกับ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายมากที่สุด โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.1 
ส่วนประเทศบรูไน อินโดนีเซีย และเมียนมา อนุญาตให้ชาวต่างชาติถือหุ้นน้อยมาก อยู่ที่ร้อยละ 
2.4, 1.0 และ 2.1 ตามล าดับ ในขณะที่ประเทศไทยมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ
ภายใต้กรอบอาเซียน-จีนค่อนข้างนอ้ย อยู่ท่ีร้อยละ 10.3 

 
 กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (AKFTA) 

 
กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AKFTA) ประกอบด้วยประเทศคู่เจรจาทั้งสิ้น 11 

ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ เวียดนาม และเกาหลี 
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ภาพที่ 10-7 ระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน Mode 3 และ Mode 4  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี 

 
 
จากภาพข้างต้น แสดงให้เห็นถึงระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน Mode 3 และ 

Mode 4 ของประเทศคู่เจรจาทั้งหมดภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ซึ่งพบว่าประเทศ
เกาหลีและเวียดนามเป็นประเทศที่เปิดเสรีบริการที่เกี่ยวข้องกับ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายใน 
Mode 3 และ Mode 4 สูงสุด 2 อันดับแรก โดยเม่ือพิจารณาความครอบคลุมการเจรจาบริการใน 
Mode 3 ประเทศเวียดนามจะมีการเปิดเสรีบริการมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 83.1 ในขณะที่ประเทศ
เกาหลีจะมีระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการสูงสุดใน Mode 4 อยู่ท่ีร้อยละ 90.1 ส่วนประเทศ
ไทยมีการเปิดเสรีบริการทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 ค่อนข้างน้อย อยู่ที่ร้อยละ 22.5 และร้อยละ 
19.7 ตามล าดับ 
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ภาพที่ 10-8 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย) 
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหล ี

 
 
จากภาพข้างต้น แสดงให้เห็นถึงระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการภายใต้กรอบ

การค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี โดยประเทศที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในกลุ่มบริการที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายมากที่สุดคือประเทศเวียดนามซึ่งมีระดับความเข้มข้นฯ อยู่ที่
ร้อยละ 78.0 รองลงมาคือประเทศเกาหลีซึ่งมีระดับความเข้มข้นฯ เท่ากับร้อยละ 68.8 ส่วนประเทศ
ไทยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยค่อนข้างน้อย มีค่าเท่ากับร้อยละ 10.3  

 
 กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) 

 
กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANFTA) ประกอบด้วย

ประเทศคู่เจรจาทั้งสิ้น 12 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว 
มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 
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ภาพที่ 10-9 ระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน Mode 3 และ Mode 4 ภายใต้กรอบ
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 

 
 
จากภาพข้างต้น แสดงให้เห็นถึงระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน Mode 3 และ 

Mode 4 ของประเทศคู่เจรจาทั้งหมดภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ โดย
เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการที่เกี่ยวข้องกับ 5 อุตสาหกรรม
เป้าหมายใน Mode 4 พบว่ามี 4 ประเทศที่เปิดเสรีบริการฯ สูงสุดถึงร้อยละ 100 ได้แก่ ประเทศ
ออสเตรเลีย บรูไน ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ รองลงมาคือประเทศเวียดนามที่มีระดับความครอบคลุม 
อยู่ที่ร้อยละ 88 แต่เม่ือพิจารณาการเจรจาบริการใน Mode 3 พบว่าประเทศที่เปิดเสรีบริการฯ 
สูงสุดคือประเทศเวียดนาม อยู่ที่ร้อยละ 88 ในขณะที่ประเทศที่เหลือมีระดับความครอบคลุมน้อย
กว่าร้อยละ 50 ทั้งสิ้น ส าหรับประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมค่อนข้างต่ าทั้งใน Mode 3 และ 
Mode 4 อยู่ท่ีร้อยละ 21.1 และ 18.3 ตามล าดับ 
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ภาพที่ 10-10 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย) 
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 

 
 
จากภาพที่ 10-10 แสดงให้เห็นว่าประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติ

เข้ามาถือหุ้นในกลุ่มบริการที่เกี่ยวข้องกับ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 83.0 
รองลงมาคือประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ 
ร้อยละ 41.1 และ 37.9 ตามล าดับ ในขณะท่ีประเทศไทยยังเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาถือหุ้น
ค่อนข้างน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเพียงแค่ร้อยละ 9.6  

 
 กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (AIFTA) 

 
กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (AIFTA) ประกอบด้วยประเทศคู่เจรจา

ทั้งสิ้น 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และอินเดีย 

  



 

 

 

10-26  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

ภาพที่ 10-11 ระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน Mode 3 และ Mode 4  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย 

 
 
จากภาพที่ 10-11 แสดงให้เห็นถึงระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน Mode 3 

และ Mode 4 ของประเทศคู่เจรจาทั้งหมดภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย พบว่าประเทศ
เวียดนามยังคงเป็นประเทศที่เปิดเสรีบริการที่เกี่ยวข้องกับ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายใน Mode 3 
และ Mode 4 สูงสุด โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 85.2 เท่ากันทั้งสองกลุ่ม ส่วนประเทศอินเดียยังเปิดเสรี
บริการทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 ค่อนข้างต่ า คิดเป็นร้อยละ 10.6 และ 9.9 ตามล าดับ ใกล้เคียง
กับประเทศไทยซึ่งมีระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน Mode 3 เท่ากับร้อยละ 14.1 และใน 
Mode 4 เท่ากับร้อยละ 12.0 
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ภาพที่ 10-12 ระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน Mode 3 และ Mode 4  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย 

 
 
จากภาพเบื้องต้น แสดงให้เห็นว่าประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติ

เข้ามาถือหุ้นในกลุ่มบริการที่เกี่ยวข้องกับ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 78.4 
ในขณะที่ประเทศที่เหลือมีระดับความเข้มข้นการเจรจาบริการค่อนข้างน้อย รวมถึงประเทศไทยที่
อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในกลุ่มบริการท่ีเกี่ยวข้องเฉลี่ยเพียงแค่ร้อยละ 6.6 

 
ทั้งนี้ สามารถสรุประดับความครอบคลุมการเจรจาการบริการใน Mode 3 ระดับความ

ครอบคลุมการเจรจาการบริการใน Mode 4 และระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ (สัดส่วน
ผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย) เฉพาะภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีของไทยได้ดังตารางที่ 10-4 
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ตารางที่ 10-4 ระดับความครอบคลุมการเจรจาการบริการ (Mode 3 และ Mode 4) และ
ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีของไทย 

 กรอบความตกลงการค้าเสรี
ทวิภาคี 

กรอบความตกลงการค้าเสรี 
พหุภาคี 

 TH-JP TH-AUS TH-CH AFTA ACFTA AKFTA AANZFTA AIFTA 
ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 3) 

26.8% 4.9% 13.4% 71.8% 22.5% 22.5% 21.1% 14.1% 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 4) 

29.0% 89.4% 2.8% 24.6% 21.1% 19.7% 18.3% 12.0% 

ระดับความเข้มข้นของการ
เจรจาบริการ 

13.3% 4.3% 8.8% 36.8% 10.3% 10.3% 9.6% 6.6% 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก ข้อตกลงการค้าเสรีที่ประเทศไทยผูกพัน 

 
10.2.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันรายอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 
ความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป็น

ปัจจัยหนึ่งทางเศรษฐกิจที่บ่งบอกความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในมิติต่ างๆ อาทิ 
ประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ ความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในประเทศ และระดับ
ความสามารถของแรงงานในประเทศ เป็นต้น ซึ่งในการประเมินปัจจัยดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัย 
ข้อมูลจากหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมในบริบทการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ 

 
หนึ่งในหน่วยงานส าคัญที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจของผู้ประกอบการในประเทศไทย

ไว้มากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งหนึ่งในหน้าที่หลักคือการจดทะเบียน
และบริการข้อมูลธุรกิจ ในการเก็บข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะเก็บข้อมูล 
นิติบุคคลตามการจัดประเภทกิจกรรมทางธุรกิจตามแบบมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)  
ปี  2552 (Thailand Standard Industrial Classification: TSIC 2009) ของกรมการ จัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมสากลที่องค์การสหประชาชาติได้ระบุไว้ 
(International Standard Industrial Classification: ISIC)  

 
โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมให้

สอดคล้องกับ TSIC 25525 เพื่อน าข้อมูลของนิติบุคคลในแต่ละกลุ่มมาพิจารณาต่อไป  

                                                           
5 รายละเอียดของตารางแสดงรหัส Central Product Classification ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี ้และรหัส TSIC ปี 2552 จะเป็นดัง
แสดงในภาคผนวกที่ 3 
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ภาพที่ 10-13 จ านวนนิติบุคคลที่ด าเนินธุรกิจอยู่ ณ 31 ม.ค. 2560  
ของกลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 

 
  

หน่วย: ราย 
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ภาพที่ 10-14 ทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ด าเนินธุรกิจอยู่ ณ 31 ม.ค. 2560  
ของกลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 

 
 
ทั้งนี้ จากภาพที่ 10-13 และ 10-14 เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ของกลุ่มธุรกิจบริการ

ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในภาพรวม ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มธุรกิจบริการ (Business Services) 
กลุ่มธุรกิจขายส่งและขายปลีก (Distribution Services) กลุ่มธุรกิจบริการสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Services) กลุ่ มธุ รกิ จบริการทางการ เงิ น  (Financial Services) และกลุ่ มธุ รกิ จการขนส่ ง 
(Transportation Services) พบว่า ณ 31 มกราคม 2560 จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจขายปลีกและ
ส่งมีจ านวนผู้ประกอบการสูงสุด โดยอยู่ที่ 207,207 ราย รองลงมาเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจ
บริการ มีจ านวนผู้ประกอบการ 146,392 ราย ธุรกิจขนส่ง 26,655 ราย ธุรกิจบริการทางการเงิน 
12,186 ราย และธุรกิจบริการสิ่งแวดล้อม 1,316 ราย อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะทุนจด
ทะเบียนของนิติบุคคลไทย จะพบว่า ณ วันท่ี 31 มกราคม 2560 กลุ่มธุรกิจบริการมีทุนจดทะเบียน
ธุรกิจรวมสูงที่สุดที่ 4.4 ล้านล้านบาท รองลงมาเป็นกลุ่มธุรกิจบริการทางการเงิน 2.3 ล้านล้านบาท 
กลุ่มธุรกิจขายส่งและขายปลีก 1.6 ล้านล้านบาท กลุ่มธุรกิจขนส่ง 0.37 ล้านล้านบาท และ
กลุ่มธุรกิจบริการสิ่งแวดล้อม 0.025 ล้านล้านบาท จากสถิติดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความส าคัญ
ของกลุ่มธุรกิจบริการท่ีมีจ านวนผู้ประกอบการสูง และมีทุนจดทะเบียนขนาดใหญ่กว่ากลุ่มอื่นๆ 
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นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้พิจารณาระดับความเข้มข้นของการเจรจาการเปิดเสรีบริการ
ของทุกกรอบการเจรจาการค้าเสรีบริการที่ไทยมีความผูกพันด้วย ในแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ดังนี ้

 
10.2.3.1 อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

 
เม่ือพิจารณากิจกรรมบริการตามการแบ่งหมวดขององค์การการค้าโลก อุตสาหกรรม

เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กมีการบริการที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 65 กิจกรรม โดยในแต่ละกรอบการเจรจา
การค้าเสรีที่ไทยมีความผูกพันด้วย มีรายละเอียดระดับความครอบคลุมและความเข้มข้นของการ
เจรจาบริการของไทยและประเทศคู่เจรจา ดังนี้   
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ตารางที่ 10-5 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

AFAS 9th Package (Mode 3) 

Thailand Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 46 44 41 28 32 38 19 23 28 42 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 19 21 24 37 33 27 46 42 37 23 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ6 [(4) = (2) / (1)] 

70.8% 67.7% 63.1% 43.1% 49.2% 58.5% 29.2% 35.4% 43.1% 64.6% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 37 

37% 42% 61.5% 23.3% 44.6% 32.1% 27.4% 20.9% 39.2% 58.6% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

AFAS 9th Package (Mode 4) 

Thailand Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 19 65 41 64 34 50 13 55 65 52 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 46 0 24 1 31 15 52 10 0 13 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

29.2% 100.0% 63.1% 98.5% 52.3% 76.9% 20.0% 84.6% 100.0% 80.0% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
6 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
7 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-6 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

ASEAN-China (Mode 3) 

Thailand China Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 21 45 4 32 3 6 22 4 13 27 52 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 44 20 61 33 62 59 43 61 52 38 13 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ8 [(4) = (2) / (1)] 

32.3% 69.2% 6.2% 49.2% 4.6% 9.2% 33.8% 6.2% 20.0% 41.5% 80.0% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 39 

14.0% 66.0% 5.3% 47.7% 1.5% 8.7% 19.5% 4.6% 14.4% 37.6% 74.6% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

ASEAN-China (Mode 4) 

Thailand China Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 21 39 6 32 3 6 22 4 12 27 52 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 44 26 59 33 62 59 43 61 53 38 13 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

32.3% 60.0% 9.2% 49.2% 4.6% 9.2% 33.8% 6.2% 18.5% 41.5% 80.0% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
8 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
9 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-7 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหล ี

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

ASEAN-Korea (Mode 3) 

Thailand Korea Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 21 49 17 32 27 7 34 6 5 29 49 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 44 16 48 33 38 58 31 59 60 36 16 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ10 [(4) = (2) / (1)] 

32.3% 75.4% 26.2% 49.2% 41.5% 10.8% 52.3% 9.2% 7.7% 44.6% 75.4% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 311 

14.0% 73.8% 4.6% 47.7% 19.6% 10.7% 32.3% 7.7% 3.0% 40.7% 70.0% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

ASEAN-Korea (Mode 4) 

Thailand Korea Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 19 58 17 32 27 7 34 6 4 29 49 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 46 7 48 33 38 58 31 59 61 36 16 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

29.2% 89.2% 26.2% 49.2% 41.5% 10.8% 52.3% 9.2% 6.2% 44.6% 75.4% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
10 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
11 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-8 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

ASEAN-Australia-New Zealand (Mode 3) 
Thailand Australia New 

Zealand 
Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 20 39 37 5 31 26 6 27 3 12 21 54 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 45 26 28 60 34 39 59 38 62 53 44 11 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ12 [(4) = (2) / (1)] 

30.8% 60.0% 56.9% 7.7% 47.7% 40.0% 9.2% 41.5% 4.6% 18.5% 32.3% 83.1% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ
ใน Mode 313 

13.2% 58.5% 55.4% 5.5% 43.1% 18.8% 8.8% 26.0% 3.1% 7.3% 28.4% 77.7% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

ASEAN-Australia-New Zealand (Mode 4) 

Thailand Australia New 
Zealand 

Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 18 65 39 65 35 26 0 27 9 65 65 54 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 47 0 26 0 30 39 65 38 56 0 0 11 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

27.7% 100.0% 60.0% 100.0% 53.8% 40.0% 0.0% 41.5% 13.8% 100.0% 100.0% 83.1% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
12 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
13 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-9 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

ASEAN-India (Mode 3) 

Thailand India Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 9 11 5 32 27 8 11 3 4 30 52 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 56 54 60 33 38 57 54 62 61 35 13 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ14 [(4) = (2) / (1)] 

13.8% 16.9% 7.7% 49.2% 41.5% 12.3% 16.9% 4.6% 6.2% 46.2% 80.0% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 315 

6.0% 7.8% 5.5% 47.7% 19.3% 11.8% 7.1% 3.1% 2.4% 42.3% 73.0% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

ASEAN-India (Mode 4) 

Thailand India Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 8 10 5 32 26 8 12 3 5 30 52 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 57 55 60 33 39 57 53 62 60 35 13 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

12.3% 15.4% 7.7% 49.2% 40.0% 12.3% 18.5% 4.6% 7.7% 46.2% 80.0% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
14 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
15 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-10 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีที่ไทยมีความผูกพัน 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก 

Thailand-Japan (Mode 3) Thailand-Australia (Mode 3) Thailand-Chile (Mode 3) 

Thailand Japan Thailand Australia Thailand Chile 
(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 65 65 65 65 65 65 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 26 55 4 29 14 34 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 39 10 61 36 51 31 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ16  
[(4) = (2) / (1)] 

40.0% 84.6% 6.2% 44.6% 21.5% 52.3% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 317 19.3% 83.1% 4.6% 43.1% 12.8% 50.8% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก 

Thailand-Japan (Mode 4) Thailand-Australia (Mode 4) Thailand-Chile (Mode 4) 

Thailand Japan Thailand Australia Thailand Chile 
(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 65 65 65 65 65 65 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 18 42 60 30 4 34 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 47 23 5 35 61 31 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน  
Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

27.7% 64.6% 92.3% 46.2% 6.2% 52.3% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
16 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
17 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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เม่ือพิจารณาระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) จากข้อมูล
การเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กภายใต้ความตกลง
การค้าเสรีทีไ่ทยมีความผูกพันด้วยตามตารางที่ 10-5 ถึงตารางที่ 10-10 มีรายละเอียดดังน้ี  

 
เม่ือเปรียบเทียบกิจกรรมบริการที่ไทยมีความผูกพันด้วยในกรอบความตกลงการค้า

บริการอาเซียน และความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน พบว่า ระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับสูง โดยอยู่ที่ร้อยละ 70.8 
และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย)  
อยู่ที่ร้อยละ 37.5 ในขณะที่ บรูไนเป็นประเทศที่มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน 
Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 67.7 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3  
อยู่ที่ร้อยละ 42 รองลงมาเป็น เวียดนาม โดยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน 
Mode 3 ที่ร้อยละ 64.6 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ท่ีร้อยละ 58.6 
เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน 
พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 29.2 
ในขณะที่ สิงคโปร์ บรูไน และอินโดนีเซีย มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการสูงสุด  
สามอันดับแรก อยู่ท่ีร้อยละ 100, 100 และ 98.5 ตามล าดับ 

 
ส าหรับกรอบความตกลงการการค้าเสรีอาเซียน-จีน ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 32.3 และมีระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode อยู่ที่ร้อยละ 14 ในขณะที่ เวียดนาม เป็นประเทศที่มีระดับความครอบคลุม
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 80 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจา
บริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 74.6 รองลงมาเป็น จีน โดยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 69.2 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่
ร้อยละ 66 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า 
ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการในระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 32.3 
ในขณะที่ เวียดนาม จีน และกัมพูชา มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 
สูงสุดสามอันดับแรก อยู่ท่ีร้อยละ 80, 60 และ 49.2 ตามล าดับ 

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 32.3 และมีระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ท่ีร้อยละ 14 ในขณะที่ เวียดนาม เป็นประเทศที่มีระดับความครอบคลุม
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 75.4 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจา
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บริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 70 รองลงมาเป็น เกาหลี โดยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 75.4 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่
ร้อยละ 73.8 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า 
ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการในระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 29.2 
ในขณะท่ี เกาหลี เวียดนาม และมาเลเซีย มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 
สูงสุดสามอันดับแรก อยู่ท่ีร้อยละ 89.2, 75.4 และ 52.3 ตามล าดับ 

 
ส าหรับกรอบความตกลงการการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ระดับความ

ครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ า  
โดยอยู่ที่ร้อยละ 30.8 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 13.2 
ในขณะที่ เวียดนาม เป็นประเทศที่มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด 
โดยอยู่ที่ร้อยละ 83.1 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 77.7 
รองลงมาเป็น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน 
Mode 3 ที่ร้อยละ 60 และ 56.9 ตามล าดับ และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน  
Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 58.5 และ 55.4 ตามล าดับ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ในระดับที่ไม่สูงมากนัก โดยอยู่ที่ร้อยละ 27.7 ในขณะท่ี สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน และออสเตรเลีย 
มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 100 ทั้งหมด 

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 13.8 และมีระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 6 ในขณะที่ เวียดนาม เป็นประเทศที่มีระดับความครอบคลุม
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 80 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจา
บริการใน Mode 3 อยู่ท่ีร้อยละ 73 รองลงมาเป็น กัมพูชา และสิงคโปร ์โดยมีระดับความครอบคลุม
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 49.2 และ 46.2 ตามล าดับ และมีระดับความเข้มข้นของ
การเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 44.7 และ 42.3 ตามล าดับ ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับ 
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุม
ของการเจรจาบริการในระดับที่ค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 12.3 ในขณะท่ี เวียดนาม กัมพูชา และ
สิงคโปร ์มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุดสามอันดับแรก อยู่ท่ีร้อยละ 80, 
49.2 และ 46.2 ตามล าดับ 
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นอกจากนี้  เ ม่ือพิจารณากรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย -ญี่ปุ่น พบว่า  
ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างประเทศ
ญี่ปุ่น โดยอยู่ท่ีร้อยละ 40 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ท่ีร้อยละ 19.3 
ในขณะที่ ญี่ปุ่นมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่สูงถึงร้อยละ 84.6 และ
ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 83.1 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการที่ต่ ากว่าญี่ปุ่น โดยไทยและญี่ปุ่นมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน 
Mode 4 อยู่ท่ีร้อยละ 27.7 และ 64.6 ตามล าดับ  

 
ส าหรับกรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างประเทศออสเตรเลีย โดยอยู่ที่ร้อยละ 6.2 และมี
ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ท่ีร้อยละ 4.6 ในขณะท่ี ออสเตรเลียมีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 44.6 และระดับความเข้มข้นของ
การเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 43.1 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการที่สูง
กว่าออสเตรเลีย โดยไทยและออสเตรเลียมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4  
อยู่ท่ีร้อยละ 92.3 และ 46.2 ตามล าดับ  

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการของ

ไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างชิลี โดยอยู่ที่ร้อยละ 21.5 และมีระดับความเข้มข้นของ
การเจรจาการบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 12.8 ในขณะที่ ชิลีมีระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 52.3 และระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 
3 ที่ร้อยละ 50.8 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า 
ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการที่ต่ ากว่าชิลี โดยไทยและชิลีมีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 อยู่ท่ีร้อยละ 6.2 และ 52.3 ตามล าดับ 

 
จากการพิจารณาระดับการครอบคลุมการเจรจาบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก

และผลิตภัณฑ์เหล็กในแต่ละกรอบความตกลงที่ไทยมีความผูกพันด้วย จะพบว่า ประเทศไทยยัง
สงวนท่าทีในการเจรจาข้อผูกพันบริการในหลายๆ กรอบความตกลงบริการ ในขณะที่ เวียดนาม 
และประเทศคู่เจรจาหลัก อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น ต่างมีระดับ
ความครอบคลุมและความเข้มข้นการเจรจาบริการใน Mode 3 และ 4 สูงกว่าประเทศอื่นๆ ที่มี
ความผูกพันในแต่ละกรอบความตกลงฯ 
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10.2.3.2 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
 
เมื่อพิจารณากิจกรรมบริการตามการแบ่งหมวดขององค์การการค้าโลก อุตสาหกรรมยาง

และผลิตภัณฑ์ยางมีบริการที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 73 กิจกรรม โดยในแต่ละกรอบการเจรจาการค้าเสรีที่
ไทยมีความผูกพันด้วย มีรายละเอียดระดับความครอบคลุมและความเข้มข้นของการเจรจาบริการ
ของไทยและประเทศคู่เจรจา ดังนี้   
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ตารางที่ 10-11 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยาง
และผลิตภัณฑ์ยาง 

AFAS 9th Package (Mode 3) 

Thailand Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 45 47 46 30 42 48 22 28 32 52 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 28 26 27 43 31 25 51 45 41 21 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ18 [(4) = (2) / (1)] 

61.6% 64.4% 63.0% 41.1% 57.5% 65.8% 30.1% 38.4% 43.8% 71.2% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 319 

31.4% 38.2% 61.6% 22.3% 51.3% 38.2% 28.5% 23.0% 40.4% 65.0% 

 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยาง
และผลิตภัณฑ์ยาง 

AFAS 9th Package (Mode 4) 

Thailand Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 23 73 46 72 44 53 14 67 73 57 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 50 0 27 1 29 20 59 6 0 16 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

31.5% 100.0% 63.0% 98.6% 60.3% 72.6% 19.2% 91.8% 100.0% 78.1% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
18 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
19 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-12 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยาง
และผลิตภัณฑ์ยาง 

ASEAN-China (Mode 3) 

Thailand China Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 23 51 4 34 4 12 17 4 18 32 57 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 50 22 69 39 69 61 56 69 55 41 16 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ20 [(4) = (2) / (1)] 

31.5% 69.9% 5.5% 46.6% 5.5% 16.4% 23.3% 5.5% 24.7% 43.8% 78.1% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 321 

13.8% 66.3% 4.7% 45.2% 2.0% 15.9% 12.2% 4.1% 17.3% 40.4% 68.5% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยาง
และผลิตภัณฑ์ยาง 

ASEAN-China (Mode 4) 

Thailand China Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 22 45 7 34 4 12 17 4 17 32 57 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 51 28 66 39 69 61 56 69 56 41 16 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

30.1% 61.6% 9.6% 46.6% 5.5% 16.4% 23.3% 5.5% 23.3% 43.8% 78.1% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
20 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
21 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-13 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหล ี

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยาง
และผลิตภัณฑ์ยาง 

ASEAN-Korea (Mode 3) 

Thailand Korea Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 23 45 32 34 18 6 29 7 5 34 54 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 50 28 41 39 55 67 44 66 68 39 19 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ22 [(4) = (2) / (1)] 

31.5% 61.6% 43.8% 46.6% 24.7% 8.2% 39.7% 9.6% 6.8% 46.6% 74.0% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 323 

13.8% 60.3% 4.1% 45.2% 11.4% 8.2% 23.6% 8.2% 2.6% 43.1% 64.4% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยาง
และผลิตภัณฑ์ยาง 

ASEAN-Korea (Mode 4) 

Thailand Korea Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 20 63 32 34 18 6 29 7 4 34 54 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 53 10 41 39 55 67 44 66 69 39 19 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

27.4% 86.3% 43.8% 46.6% 24.7% 8.2% 39.7% 9.6% 5.5% 46.6% 74.0% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
22 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
23 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-14 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

ASEAN-Australia-New Zealand (Mode 3) 
Thailand Australia New 

Zealand 
Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 22 47 44 6 33 17 5 21 3 17 24 59 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 51 26 29 67 40 56 68 52 70 56 49 14 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ24 [(4) = (2) / (1)] 

30.1% 64.4% 60.3% 8.2% 45.2% 23.3% 6.8% 28.8% 4.1% 23.3% 32.9% 80.8% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ
ใน Mode 325 

13.1% 63.0% 57.5% 5.3% 41.1% 10.7% 6.4% 16.8% 2.7% 9.2% 29.4% 71.2% 

 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

ASEAN-Australia-New Zealand (Mode 4) 

Thailand Australia New 
Zealand 

Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 19 73 47 73 39 17 0 22 9 73 73 59 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 54 0 26 0 34 56 73 51 64 0 0 14 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

26.0% 100.0% 64.4% 100.0% 53.4% 23.3% 0.0% 30.1% 12.3% 100.0% 100.0% 80.8% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
24 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
25 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-15 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยาง
และผลิตภัณฑ์ยาง 

ASEAN-India (Mode 3) 

Thailand India Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 14 11 6 34 18 7 20 3 11 36 57 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 59 62 67 39 55 66 53 70 62 37 16 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ26 [(4) = (2) / (1)] 

19.2% 15.1% 8.2% 46.6% 24.7% 9.6% 27.4% 4.1% 15.1% 49.3% 78.1% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 327 

8.7% 7.0% 5.3% 45.2% 11.2% 9.1% 12.5% 2.7% 7.0% 45.8% 66.4% 

 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยาง
และผลิตภัณฑ์ยาง 

ASEAN-India (Mode 4) 

Thailand India Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 12 10 6 34 17 7 21 3 12 36 57 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 61 63 67 39 56 66 52 70 61 37 16 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

16.4% 13.7% 8.2% 46.6% 23.3% 9.6% 28.8% 4.1% 16.4% 49.3% 78.1% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
26 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
27 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-16 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีที่ไทยมีความผูกพัน 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง 

Thailand-Japan (Mode 3) Thailand-Australia (Mode 3) Thailand-Chile (Mode 3) 

Thailand Japan Thailand Australia Thailand Chile 
(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 73 73 73 73 73 73 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 28 59 5 35 12 27 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 45 14 68 38 61 46 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ28  
[(4) = (2) / (1)] 

38.4% 80.8% 6.8% 47.9% 16.4% 37.0% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน  
Mode 329 

18.5% 79.5% 5.5% 46.6% 9.9% 35.6% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง 

Thailand-Japan (Mode 4) Thailand-Australia (Mode 4) Thailand-Chile (Mode 4) 

Thailand Japan Thailand Australia Thailand Chile 
(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 73 73 73 73 73 73 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 19 56 67 36 4 27 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 54 17 6 37 69 46 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 
4 [(9) = (7) / (6)] 

26.0% 76.7% 91.8% 49.3% 5.5% 37.0% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
28 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
29 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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เมื่อพิจารณาระดับการเปิดเสรีบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) จากข้อมูล
การเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางภายใต้ความตกลง
การค้าเสรีที่ไทยผูกพันด้วย ตามตารางที่ 10-11 ถึงตารางที่ 10-16 มีรายละเอียดดังน้ี  

 
เม่ือเปรียบเทียบกิจกรรมบริการที่ไทยมีความผูกพันด้วยในกรอบความตกลงการค้า

บริการอาเซียน และความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน พบว่า ระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับปานกลางโดยเปรียบเทียบกับ
ประเทศคู่เจรจาอื่นๆ โดยอยู่ที่ร้อยละ 61.6 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน  
Mode 3 (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย) อยู่ท่ีร้อยละ 31.4 ในขณะท่ี เวียดนามเป็นประเทศที่
มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 71.2 และมีระดับ
ความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงถึงร้อยละ 65 รองลงมาเป็น มาเลเซีย และบรูไน 
โดยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 65.8 และ 64.4 ตามล าดับ 
และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 38.2 และ 38.2 ตามล าดับ 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา
อาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการค่อนข้างต่ ากว่าประเทศ
คู่เจรจาอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ โดยอยู่ที่ร้อยละ 31.5 ในขณะที่ สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย และ
ฟิลิปปินส์ มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการสูงสุดสี่อันดับแรก อยู่ที่ร้อยละ 100, 100, 
98.6 และ 91.8 ตามล าดับ 

 
ส าหรับกรอบความตกลงการการค้าเสรีอาเซียน-จีน ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 31.5 และมีระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode อยู่ที่ร้อยละ 13.8 ในขณะที่ เวียดนาม เป็นประเทศที่มีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 78.1 และมีระดับ
ความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 68.5 รองลงมาเป็น จีน โดยมีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 69.9 และมีระดับความเข้มข้นของ
การเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 66.3 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน
ระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 30.1 ในขณะที่ เวียดนาม จีน และสิงคโปร์ มีระดับความครอบคลุม
ของการเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุดสามอันดับแรก อยู่ที่ร้อยละ 78.1, 61.6 และ 43.8 
ตามล าดับ 
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ในกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 31.5 และมีระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 13.8 ในขณะที่ เวียดนาม เป็นประเทศที่มีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 74 และมีระดับความ
เข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 64.4 รองลงมาเป็น เกาหลี กัมพูชา และ
สิงคโปร์ โดยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 61.6, 46.6 และ 
46.6 ตามล าดับ และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 60.3, 45.2 
และ 43.1 ตามล าดับ ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 
พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการในระดับปานกลาง โดยอยู่ที่  
ร้อยละ 27.4 ในขณะที่ เกาหลี เวียดนาม กัมพูชา และสิงคโปร์ มีระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุดสี่อันดับแรก อยู่ท่ีร้อยละ 86.3, 74, 46.6 และ 46.6 ตามล าดับ 

 
ส าหรับกรอบความตกลงการการค้าเสรีอาเซียน -ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ระดับ

ความครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 
30.1 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 13.1 ในขณะที่ เวียดนาม 
เป็นประเทศที่มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 
80.8 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 71.2 รองลงมาเป็น 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 
64.4 และ 60.3 ตามล าดับ และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 
63 และ 57.5 ตามล าดับ ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 
พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการในระดับที่ไม่สูงมากนัก โดยอยู่ที่
ร้อยละ 26 ในขณะที่ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน และออสเตรเลีย มีระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 100 ทั้งหมด 

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 19.2 และมีระดับ
ความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ท่ีร้อยละ 8.7 ในขณะท่ี เวียดนาม เป็นประเทศที่
มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 78.1 และมีระดับ
ความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 66.4 รองลงมาเป็น สิงคโปร์ และ
กัมพูชา โดยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 49.3 และ 46.6 
ตามล าดับ และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 45.8 และ 45.2 
ตามล าดับ ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า 
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ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการในระดับที่ปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 
16.4 ในขณะที่ เวียดนาม สิงคโปร์ และกัมพูชา มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน 
Mode 4 สูงสุดสามอันดับแรก อยู่ท่ีร้อยละ 78.1, 49.3 และ 46.6 ตามล าดับ 

 
นอกจากนี้  เ ม่ือพิจารณากรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย -ญี่ปุ่น พบว่า  

ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างประเทศ
ญี่ปุ่น โดยอยู่ที่ร้อยละ 38.4 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 
18.5 ในขณะที่ ญี่ปุ่นมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่สูงถึงร้อยละ 80.8 
และระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 79.5 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการที่ต่ ากว่าญี่ปุ่น โดยไทยและญี่ปุ่นมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน 
Mode 4 อยู่ท่ีร้อยละ 26 และ 76.7 ตามล าดับ  

 
ส าหรับกรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างประเทศออสเตรเลีย โดยอยู่ที่ร้อยละ 6.8 และมี
ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ต่ า ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 5.5 ในขณะท่ี ออสเตรเลีย 
มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 47.9 และระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 46.6 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ 
ที่สูงกว่าออสเตรเลีย โดยไทยและออสเตรเลียมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ 
ใน Mode 4 อยูท่ี่ร้อยละ 91.8 และ 49.3 ตามล าดับ  

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการของ

ไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างชิลี โดยอยู่ที่ร้อยละ 16.4 และมีระดับความเข้มข้นของ
การเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 9.9 ในขณะที่ ชิลีมีระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 37 และระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 
35.6 ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ไทยมีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการที่ต่ ากว่าชิลี โดยไทยและชิลีมีระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 4 อยู่ท่ีร้อยละ 5.5 และ 37 ตามล าดับ 

 
จากการพิจารณาระดับการครอบคลุมการเจรจาบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาง

และผลิตภัณฑ์ยางในแต่ละกรอบความตกลงที่ไทยมีความผูกพันด้วย จะพบว่า ไทยยังสงวนท่าที
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ในการเจรจาข้อผูกพันบริการในหลายๆ กรอบความตกลงบริการ เช่น กรอบความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ออสเตรเลีย และกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย เป็นต้น ในขณะที่ เวียดนาม 
กัมพูชา และประเทศคู่เจรจาหลัก อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น  
ต่างมีระดับความครอบคลุมและความเข้มข้นการเจรจาบริการใน Mode 3 และ 4 สูงกว่า 
ประเทศอื่นๆ ที่ไทยมีความผูกพันในแต่ละกรอบความตกลงฯ 

 
10.2.3.3 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

 
เม่ือพิจารณากิจกรรมบริการตามการแบ่งหมวดขององค์การการค้าโลก อุตสาหกรรม

เคมีภัณฑ์มีบริการที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 76 กิจกรรม โดยในแต่ละกรอบการเจรจาการค้าเสรีที่ไทยมี
ความผูกพันด้วย มีรายละเอียดระดับความครอบคลุมและความเข้มข้นของการเจรจาบริการของ
ไทยและประเทศคู่เจรจา ดังนี้   



 
 

 

 10-52 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.                        The Office of Industrial Economics 

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

ตารางที่ 10-17 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

AFAS 9th Package (Mode 3) 

Thailand Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

(2) จ านวน CPC ที่เปดิเสรีบริการ 49 51 50 35 44 51 29 32 38 52 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 27 25 26 41 32 25 47 44 38 24 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ30 [(4) = (2) / (1)] 

64.5% 67.1% 65.8% 46.1% 57.9% 67.1% 38.2% 42.1% 50.0% 68.4% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 331 

32.8% 40.1% 64.5% 24.3% 51.9% 37.9% 36.6% 23.8% 46.7% 63.7% 

 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

AFAS 9th Package (Mode 4) 

Thailand Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 26 76 50 75 45 57 14 70 76 59 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 50 0 26 1 31 19 62 6 0 17 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

34.2% 100.0% 65.8% 98.7% 59.2% 75.0% 18.4% 92.1% 100.0% 77.6% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
30 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
31 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-18 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

ASEAN-China (Mode 3) 

Thailand China Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 29 54 4 41 4 9 18 4 17 33 58 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 47 22 72 35 72 67 58 72 59 43 18 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ32 [(4) = (2) / (1)] 

38.2% 71.1% 5.3% 53.9% 5.3% 11.8% 23.7% 5.3% 22.4% 43.4% 76.3% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 333 

17.1% 67.6% 4.5% 52.6% 1.9% 11.3% 12.6% 3.9% 15.3% 40.1% 71.1% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

ASEAN-China (Mode 4) 

Thailand China Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 28 48 7 41 4 9 18 4 16 33 58 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 48 28 69 35 72 67 58 72 60 43 18 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

36.8% 63.2% 9.2% 53.9% 5.3% 11.8% 23.7% 5.3% 21.1% 43.4% 76.3% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
32 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
33 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-19 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหล ี

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

ASEAN-Korea (Mode 3) 

Thailand Korea Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 29 54 27 41 23 12 30 7 6 32 55 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 47 22 49 35 53 64 46 69 70 44 21 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ34 [(4) = (2) / (1)] 

38.2% 71.1% 35.5% 53.9% 30.3% 15.8% 39.5% 9.2% 7.9% 42.1% 72.4% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 335 

17.1% 69.7% 3.9% 52.6% 14.2% 15.8% 23.6% 7.9% 3.1% 38.8% 67.1% 

 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

ASEAN-Korea (Mode 4) 

Thailand Korea Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 26 68 27 41 23 12 30 7 5 32 55 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 50 8 49 35 53 64 46 69 71 44 21 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

34.2% 89.5% 35.5% 53.9% 30.3% 15.8% 39.5% 9.2% 6.6% 42.1% 72.4% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
34 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
35 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-20 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

ASEAN-Australia-New Zealand (Mode 3) 
Thailand Australia New 

Zealand 
Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 28 50 46 6 40 22 11 23 3 17 24 61 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 48 26 30 70 36 54 65 53 73 59 52 15 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ36 [(4) = (2) / (1)] 

36.8% 65.8% 60.5% 7.9% 52.6% 28.9% 14.5% 30.3% 3.9% 22.4% 31.6% 80.3% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ
ใน Mode 337 

16.5% 64.5% 59.2% 5.1% 48.7% 13.5% 14.1% 18.0% 2.6% 8.9% 28.3% 75.0% 

 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

ASEAN-Australia-New Zealand (Mode 4) 

Thailand Australia New 
Zealand 

Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 25 76 49 76 43 22 0 23 9 76 76 61 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 51 0 27 0 33 54 76 53 67 0 0 15 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

32.9% 100.0% 64.5% 100.0% 56.6% 28.9% 0.0% 30.3% 11.8% 100.0% 100.0% 80.3% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
36 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
37 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-21 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

ASEAN-India (Mode 3) 

Thailand India Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 11 14 6 41 23 13 17 3 8 34 58 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 65 62 70 35 53 63 59 73 68 42 18 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ38 [(4) = (2) / (1)] 

14.5% 18.4% 7.9% 53.9% 30.3% 17.1% 22.4% 3.9% 10.5% 44.7% 76.3% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 339 

6.4% 8.7% 5.1% 52.6% 13.9% 16.7% 10.0% 2.6% 4.7% 41.4% 67.7% 

 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

ASEAN-India (Mode 4) 

Thailand India Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 9 13 6 41 22 13 18 3 9 34 58 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 67 63 70 35 54 63 58 73 67 42 18 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

11.8% 17.1% 7.9% 53.9% 28.9% 17.1% 23.7% 3.9% 11.8% 44.7% 76.3% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
38 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
39 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-22 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีที่ไทยมีความผูกพัน 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
Thailand-Japan (Mode 3) Thailand-Australia (Mode 3) Thailand-Chile (Mode 3) 

Thailand Japan Thailand Australia Thailand Chile 
(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 76 76 76 76 76 76 

(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 34 64 5 39 12 27 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 42 12 71 37 64 49 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ40  
[(4) = (2) / (1)] 

44.7% 84.2% 6.6% 51.3% 15.8% 35.5% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน  
Mode 341 

21.7% 82.9% 5.3%  50.0% 9.5% 34.2% 

  

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
Thailand-Japan (Mode 4) Thailand-Australia (Mode 4) Thailand-Chile (Mode 4) 

Thailand Japan Thailand Australia Thailand Chile 
(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 76 76 76 76 76 76 

(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 25 56 73 40 4 27 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 51 20 3 36 72 49 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน  
Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

32.9% 73.7% 96.1% 52.6% 5.3% 35.5% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
40 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
41 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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เมื่อพิจารณาระดับการเปิดเสรีบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) จากข้อมูล
การเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของ
ไทยตามตารางที่ 10-17 ถึงตารางที่ 10-22 จะพบว่า  

 
เม่ือเปรียบเทียบกิจกรรมบริการที่ไทยมีความผูกพันด้วยในกรอบความตกลงการค้า

บริการอาเซียน และความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน พบว่า  
ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ ในระดับค่อนข้างสูง  
โดยอยู่ที่ร้อยละ 64.5 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 (สัดส่วนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย) อยู่ที่ร้อยละ 32.8 ในขณะที่ เวียดนามเป็นประเทศที่มีระดับความครอบคลุม
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 68.4 และมีระดับความเข้มข้นของ
การเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 63.7 รองลงมาเป็น มาเลเซีย และบรูไน โดยมีระดับ 
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 67.1 และ 67.1 ตามล าดับ และมีระดับ
ความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ท่ีร้อยละ 37.9 และ 40.1 ตามล าดับ เมื่อพิจารณา
ระดับความครอบคลุมของการเจรจาว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน พบว่า  
ไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 34.2 ในขณะที่ 
สิงคโปร์ บรูไน และอินโดนีเซีย มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการสูงสุดสามอันดับแรก 
อยู่ท่ีร้อยละ 100, 100 และ 98.7 ตามล าดับ 

 
ส าหรับกรอบความตกลงการการค้าเสรีอาเซียน-จีน ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 38.2 และมีระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode อยู่ที่ร้อยละ 17.1 ในขณะที่ เวียดนาม เป็นประเทศที่มีระดับ 
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 76.3 และมีระดับ 
ความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 71.1 รองลงมาเป็น จีน โดยมีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 71.1 และมีระดับความเข้มข้นของ
การเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 67.6 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการในระดับ 
ปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 36.8 ในขณะท่ี เวียดนาม จีน และกัมพูชา มีระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุดสามอันดับแรก อยู่ท่ีร้อยละ 76.3, 63.2 และ 53.9 ตามล าดับ 

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 38.2 และมีระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 17.1 ในขณะที่ เวียดนาม เป็นประเทศที่มีระดับ
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ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 72.4 และมีระดับ 
ความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 67.1 รองลงมาเป็น เกาหลี โดยมีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 71.1 และมีระดับความเข้มข้นของ 
การเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 69.7 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของ 
การเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ 
ในระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 34.2 ในขณะที่ เกาหลี เวียดนาม และกัมพูชา มีระดับ 
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุดสามอันดับแรก อยู่ที่ร้อยละ 89.5, 72.4 
และ 53.9 ตามล าดับ 

 
ส าหรับกรอบความตกลงการการค้าเสรีอาเซียน -ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ระดับ 

ความครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ า  
โดยอยู่ที่ร้อยละ 36.8 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 16.5 
ในขณะที่ เวียดนาม เป็นประเทศที่มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด 
โดยอยู่ที่ร้อยละ 80.3 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 75 
รองลงมาเป็น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ 
ใน Mode 3 ที่ร้อยละ 65.8 และ 60.5 ตามล าดับ และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ 
ใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 64.5 และ 59.2 ตามล าดับ ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ 
ในระดับที่ไม่สูงมากนัก โดยอยู่ที่ร้อยละ 32.9 ในขณะท่ี สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน และออสเตรเลีย  
มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 100 ทั้งหมด 

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 14.5 และมีระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 6.4 ในขณะที่ เวียดนาม เป็นประเทศที่มีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 76.3 และมีระดับความ
เข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ท่ีร้อยละ 67.7 รองลงมาเป็น กัมพูชา และสิงคโปร์ โดย
มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 53.9 และ 44.7 ตามล าดับ และ
มีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 52.6 และ 41.4 ตามล าดับ ทั้งนี้ 
เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการในระดับที่ค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 11.8 ในขณะที่ 
เวียดนาม กัมพูชา และสิงคโปร์ มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุด
สามอันดับแรก อยู่ท่ีร้อยละ 76.3, 53.9 และ 44.7 ตามล าดับ 
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นอกจากนี้  เ ม่ือพิจารณากรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย -ญี่ปุ่น พบว่า  
ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างประเทศ
ญี่ปุ่น โดยอยู่ที่ร้อยละ 44.7 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 
21.7 ในขณะที่ ญี่ปุ่นมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่สูงถึงร้อยละ 84.2 
และระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 82.9 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการที่ต่ ากว่าญี่ปุ่น โดยไทยและญี่ปุ่นมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ 
ใน Mode 4 อยู่ท่ีร้อยละ 32.9 และ 73.7 ตามล าดับ  

 
ส าหรับกรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างประเทศออสเตรเลีย โดยอยู่ท่ีร้อยละ 6.6 และมี
ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 5.3 ในขณะที่ ออสเตรเลีย 
มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 51.3 และระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 50 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการที่สูง
กว่าออสเตรเลีย โดยไทยและออสเตรเลียมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4  
อยู่ท่ีร้อยละ 96.1 และ 52.6 ตามล าดับ  

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการของ

ไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างชิลี โดยอยู่ที่ร้อยละ 15.8 และมีระดับความเข้มข้นของ 
การเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 9.5 ในขณะที่ ชิลีมีระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 35.5 และระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3  
ที่ร้อยละ 34.2 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า 
ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการที่ต่ ากว่าชิลี โดยไทยและชิลีมีระดับ  
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 อยู่ท่ีร้อยละ 5.3 และ 35.5 ตามล าดับ 

 
จากการพิจารณาระดับการครอบคลุมการเจรจาบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

เคมีภัณฑ์ในแต่ละกรอบความตกลงที่ไทยมีความผูกพันด้วย จะพบว่า ประเทศไทยยังสงวนท่าที
ในการเจรจาข้อผูกพันบริการในหลายๆ กรอบความตกลงบริการ ในขณะที่  เวียดนาม  
และประเทศคู่เจรจาหลัก อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น ต่างมีระดับ 
ความครอบคลุมและความเข้มข้นการเจรจาบริการใน Mode 3 และ 4 สูงกว่าประเทศอื่นๆ  
ที่มีความผูกพันในแต่ละกรอบความตกลงฯ 
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10.2.3.4 อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
 
เม่ือพิจารณากิจกรรมบริการตามการแบ่งหมวดขององค์การการค้าโลก อุตสาหกรรม

ระบบอัตโนมัติมีบริการที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 70 กิจกรรม โดยในแต่ละกรอบการเจรจาการค้าเสรีที่
ไทยมีความผูกพันด้วย มีรายละเอียดระดับความครอบคลุมและความเข้มข้นของการเจรจาบริการ
ของไทยและประเทศคู่เจรจา ดังนี้   
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ตารางที่ 10-23 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติ 

AFAS 9th Package (Mode 3) 

Thailand Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 50 50 36 26 31 34 20 21 33 43 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 20 20 34 44 39 36 50 49 37 27 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ42 [(4) = (2) / (1)] 

71.4% 71.4% 51.4% 37.1% 44.3% 48.6% 28.6% 30.0% 47.1% 61.4% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 343 

35.7% 45.3% 50.0% 20.0% 37.8% 27.2% 26.4% 18.3% 43.5% 50.6% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติ 

AFAS 9th Package (Mode 4) 

Thailand Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 19 70 36 69 31 52 10 67 70 52 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 51 0 34 1 39 18 60 3 0 18 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

27.1% 100.0% 51.4% 98.6% 44.3% 74.3% 14.3% 95.7% 100.0% 74.3% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
42 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
43 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-24 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติ 

ASEAN-China (Mode 3) 

Thailand China Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 21 41 4 30 3 6 29 4 12 28 52 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 49 29 66 40 67 64 41 66 58 42 18 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ44 [(4) = (2) / (1)] 

30.0% 58.6% 5.7% 42.9% 4.3% 8.6% 41.4% 5.7% 17.1% 40.0% 74.3% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 345 

13.0% 55.6% 4.9% 41.4% 1.4% 8.1% 25.1% 4.3% 11.2% 36.4% 70.7% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติ 

ASEAN-China (Mode 4) 

Thailand China Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 20 35 6 30 3 6 29 4 11 28 52 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 50 35 64 40 67 64 41 66 59 42 18 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

28.6% 50.0% 8.6% 42.9% 4.3% 8.6% 41.4% 5.7% 15.7% 40.0% 74.3% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
44 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
45 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-25 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหล ี

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติ 

ASEAN-Korea (Mode 3) 

Thailand Korea Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 21 52 22 30 34 7 36 6 5 31 50 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 49 18 48 40 36 63 34 64 65 39 20 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ46 [(4) = (2) / (1)] 

30.0% 74.3% 31.4% 42.9% 48.6% 10.0% 51.4% 8.6% 7.1% 44.3% 71.4% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 347 

13.0% 72.9% 4.3% 41.4% 23.1% 10.0% 33.7% 7.1% 2.8% 40.7% 67.9% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติ 

ASEAN-Korea (Mode 4) 

Thailand Korea Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 18 62 22 30 34 7 36 6 4 31 50 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 52 8 48 40 36 63 34 64 66 39 20 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

25.7% 88.6% 31.4% 42.9% 48.6% 10.0% 51.4% 8.6% 5.7% 44.3% 71.4% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
46 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
47 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-26 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติ 

ASEAN-Australia-New Zealand (Mode 3) 
Thailand Australia New 

Zealand 
Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 19 34 32 5 29 33 6 32 3 12 23 55 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 51 36 38 65 41 37 64 38 67 58 47 15 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ48 [(4) = (2) / (1)] 

27.1% 48.6% 45.7% 7.1% 41.4% 47.1% 8.6% 45.7% 4.3% 17.1% 32.9% 78.6% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ
ใน Mode 349 

11.6% 47.1% 44.3% 5.1% 40.0% 22.4% 8.1% 29.1% 2.9% 6.8% 29.2% 75.0% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติ 

ASEAN-Australia-New Zealand (Mode 4) 

Thailand Australia New 
Zealand 

Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 16 70 34 70 30 33 0 32 7 70 70 55 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 54 0 36 0 40 37 70 38 63 0 0 15 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

22.9% 100.0% 48.6% 100.0% 42.9% 47.1% 0.0% 45.7% 10.0% 100.0% 100.0% 78.6% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
48 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
49 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-27 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติ 

ASEAN-India (Mode 3) 

Thailand India Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
(2) จ านวน CPC ทีเ่ปิดเสรีบริการ 11 10 5 30 34 8 13 3 5 32 52 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 59 60 65 40 36 62 57 67 65 38 18 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ50 [(4) = (2) / (1)] 

15.7% 14.3% 7.1% 42.9% 48.6% 11.4% 18.6% 4.3% 7.1% 45.7% 74.3% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 351 

7.0% 6.5% 5.1% 41.4% 22.8% 11.0% 8.6% 2.9% 2.9% 42.1% 67.8% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติ 

ASEAN-India (Mode 4) 

Thailand India Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 9 9 5 30 33 8 14 3 6 32 52 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 61 61 65 40 37 62 56 67 64 38 18 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

12.9% 12.9% 7.1% 42.9% 47.1% 11.4% 20.0% 4.3% 8.6% 45.7% 74.3% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
50 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
51 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-28 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีที่ไทยมีความผูกพัน 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมระบบ
อัตโนมัติ 

Thailand-Japan (Mode 3) Thailand-Australia (Mode 3) Thailand-Chile (Mode 3) 

Thailand Japan Thailand Australia Thailand Chile 
(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 70 70 70 70 70 70 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 24 57 3 25 10 31 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 46 13 67 45 60 39 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ52  
[(4) = (2) / (1)] 

34.3% 81.4% 4.3% 35.7% 14.3% 44.3% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน  
Mode 353 

15.4% 80.0% 2.9% 34.3% 7.9% 42.9% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมระบบ
อัตโนมัติ 

Thailand-Japan (Mode 4) Thailand-Australia (Mode 4) Thailand-Chile (Mode 4) 

Thailand Japan Thailand Australia Thailand Chile 
(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 70 70 70 70 70 70 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 17 41 67 26 4 31 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 53 29 3 44 66 39 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน  
Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

24.3% 58.6% 95.7% 37.1% 5.7% 44.3% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
52 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
53 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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เม่ือพิจารณาระดับการเปิดเสรีบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) จากข้อมูลการเปิดเสรี
การค้าบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 10-23 ถึงตารางที่ 10-28 จะพบว่า 

 
เม่ือเปรียบเทียบกิจกรรมบริการที่ไทยมีความผูกพันด้วยในกรอบความตกลงการค้า

บริการอาเซียน และความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน พบว่า ระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับสูงที่สุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 
71.4 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย) อยู่ที่ร้อยละ 35.7 ในขณะที่ บรูไน และเวียดนามเป็นประเทศที่มีระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 3 สูงรองลงมา โดยอยู่ที่ร้อยละ 71.4 และ 61.4 ตามล าดับ และมีระดับ
ความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 45.3 และ 50.6 เม่ือพิจารณาระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมี
ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 27.1 ในขณะที่ สิงคโปร์ 
บรูไน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการสูงสุดสี่อันดับแรก 
อยู่ท่ีร้อยละ 100, 100, 98.6 และ 95.7 ตามล าดับ 

 
ส าหรับกรอบความตกลงการการค้าเสรีอาเซียน-จีน ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 30 และมีระดับความเข้มข้นของ
การเจรจาบริการใน Mode อยู่ที่ ร้อยละ 13 ในขณะที่  เวียดนาม เป็นประเทศที่ มีระดับ 
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 74.3 และมีระดับ 
ความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 70.7 รองลงมาเป็น จีน โดยมีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 58.6 และมีระดับความเข้มข้นของ 
การเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 55.6 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของ 
การเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ 
ในระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 28.6 ในขณะที่ เวียดนาม จีน และกัมพูชา มีระดับความครอบคลุม
ของการเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุดสามอันดับแรก อยู่ท่ีร้อยละ 74.3, 50 และ 42.9 ตามล าดับ 

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 30 และมีระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 13 ในขณะที่  เกาหลี เป็นประเทศที่ มีระดับ 
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 74.3 และมีระดับ 
ความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 72.9 รองลงมาเป็น เวียดนาม  
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โดยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 71.4 และมีระดับความเข้มข้นของ
การเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 67.9 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการในระดับ
ค่อนข้างต่ า  โดยอยู่ที่ ร้อยละ 25.7 ในขณะที่  เกาหลี  เวียดนาม และมาเลเซีย มีระดับ 
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุดสามอันดับแรก อยู่ที่ร้อยละ 88.6, 71.4 
และ 51.4 ตามล าดับ 

 
ส าหรับกรอบความตกลงการการค้าเสรีอาเซียน -ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ระดับ 

ความครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 
27.1 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 11.6 ในขณะที่ 
เวียดนาม เป็นประเทศที่มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่
ร้อยละ 78.6 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 75 รองลงมา
เป็น ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย โดยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3  
ที่ร้อยละ 48.6 และ 47.1 ตามล าดับ และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3  
อยู่ที่ร้อยละ 47.1 และ 22.4 ตามล าดับ ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการในระดับ 
ที่ไม่สูงมากนัก โดยอยู่ที่ร้อยละ 22.9 ในขณะที่ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน และออสเตรเลีย  
มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 100 ทั้งหมด  

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 15.7 และมีระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 7 ในขณะที่ เวียดนาม เป็นประเทศที่มีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 74.3 และมีระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 67.8 รองลงมาเป็น อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ โดยมี
ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 48.6 และ 45.7 ตามล าดับ และมี
ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 22.8 และ 42.1 ตามล าดับ ทั้งนี้ 
เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการในระดับที่ค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 12.9 ในขณะที่ 
เวียดนาม อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุด
สามอันดับแรก อยู่ท่ีร้อยละ 74.3, 47.1 และ 45.7 ตามล าดับ 

 



 

 

 

10-70  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

นอกจากนี้  เ ม่ือพิจารณากรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย -ญี่ปุ่น พบว่า  
ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างประเทศ
ญี่ปุ่น โดยอยู่ที่ร้อยละ 34.3 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 
15.4 ในขณะที่ ญี่ปุ่นมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่สูงถึงร้อยละ 81.4 
และระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 80 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการที่ต่ ากว่าญี่ปุ่น โดยไทยและญี่ปุ่นมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน 
Mode 4 อยู่ท่ีร้อยละ 24.3 และ 58.6 ตามล าดับ 

 
ส าหรับกรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างประเทศออสเตรเลีย โดยอยู่ที่ร้อยละ 4.3 และมี
ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ท่ีร้อยละ 2.9 ในขณะท่ี ออสเตรเลียมีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 35.7 และระดับความเข้มข้นของการเจรจา
บริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 34.3 ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน 
Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการที่สูงกว่าออสเตรเลีย โดย
ไทยและออสเตรเลียมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 อยู่ที่ร้อยละ 95.7 
และ 37.1 ตามล าดับ  

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการของ

ไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างชิลี โดยอยู่ที่ร้อยละ 14.3 และมีระดับความเข้มข้นของ
การเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 7.9 ในขณะที่ ชิลีมีระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 44.3 และระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3  
ที่ร้อยละ 42.9 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า 
ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการที่ต่ ากว่าชิลี โดยไทยและชิลีมีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 อยู่ท่ีร้อยละ 5.7 และ 44.3 ตามล าดับ 

 
จากการพิจารณาระดับการครอบคลุมการเจรจาบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบ

อัตโนมัติในแต่ละกรอบความตกลงที่ไทยมีความผูกพันด้วย จะพบว่า ประเทศไทยยังสงวนท่าที  
ในการเจรจาข้อผูกพันบริการในหลายๆ กรอบความตกลงบริการ ในขณะที่ เวียดนาม กัมพูชา 
อินโดนีเซีย และประเทศคู่เจรจาหลัก อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น  
ต่างมีระดับความครอบคลุมและความเข้มข้นการเจรจาบริการใน Mode 3 และ 4 สูงกว่า 
ประเทศอื่นๆ ที่มีความผูกพันในแต่ละกรอบความตกลงฯ 
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10.2.3.5 อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
 
เม่ือพิจารณากิจกรรมบริการตามการแบ่งหมวดขององค์การการค้าโลก อุตสาหกรรม

เครื่องมือแพทย์มีบริการที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 75 กิจกรรม โดยในแต่ละกรอบการเจรจาการค้าเสรีที่
ไทยมีความผูกพันด้วย มีรายละเอียดระดับความครอบคลุมและความเข้มข้นของการเจรจาบริการ
ของไทยและประเทศคู่เจรจา ดังนี้   
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ตารางที่ 10-29 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย ์

AFAS 9th Package (Mode 3) 

Thailand Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 57 53 32 25 27 30 18 20 25 35 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 18 22 43 50 48 45 57 55 50 40 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ54 [(4) = (2) / (1)] 

76.0% 70.7% 42.7% 33.3% 36.0% 40.0% 24.0% 26.7% 33.3% 46.7% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 355 

38.5% 45.8% 41.3% 17.5% 30.6% 24.5% 22.0% 15.2% 30.6% 37.6% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เครือ่งมือแพทย์ 

AFAS 9th Package (Mode 4) 

Thailand Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 15 75 32 74 25 59 7 68 75 58 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 60 0 43 1 50 16 68 7 0 17 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

20.0% 100.0% 42.7% 98.7% 33.3% 78.7% 9.3% 90.7% 100.0% 77.3% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
54 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
55 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-30 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ 

ASEAN-China (Mode 3) 

Thailand China Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 19 35 3 24 3 5 36 3 14 22 58 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 56 40 72 51 72 70 39 72 61 53 17 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ56 [(4) = (2) / (1)] 

25.3% 46.7% 4.0% 32.0% 4.0% 6.7% 48.0% 4.0% 18.7% 29.3% 77.3% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 357 

11.1% 43.9% 3.3% 30.7% 1.3% 6.2% 30.8% 2.7% 12.2% 26.6% 72.0% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย ์

ASEAN-China (Mode 4) 

Thailand China Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 18 29 5 24 3 5 36 3 13 22 58 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 57 46 70 51 72 70 39 72 62 53 17 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

24.0% 38.7% 6.7% 32.0% 4.0% 6.7% 48.0% 4.0% 17.3% 29.3% 77.3% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
56 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
57 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-31 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหล ี

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย ์

ASEAN-Korea (Mode 3) 

Thailand Korea Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 19 56 20 24 40 5 41 5 4 22 56 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 56 19 55 51 35 70 34 70 71 53 19 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ58 [(4) = (2) / (1)] 

25.3% 74.7% 26.7% 32.0% 53.3% 6.7% 54.7% 6.7% 5.3% 29.3% 74.7% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 359 

11.1% 73.3% 2.7% 30.7% 25.5% 6.7% 35.7% 5.3% 1.9% 26.6% 69.3% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย ์

ASEAN-Korea (Mode 4) 

Thailand Korea Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 16 65 20 24 40 5 41 5 3 22 56 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 59 10 55 51 35 70 34 70 72 53 19 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

21.3% 86.7% 26.7% 32.0% 53.3% 6.7% 54.7% 6.7% 4.0% 29.3% 74.7% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
58 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
59 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-32 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ 

ASEAN-Australia-New Zealand (Mode 3) 
Thailand Australia New 

Zealand 
Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 18 33 30 4 23 39 5 37 2 14 14 60 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 57 42 45 71 52 36 70 38 73 61 61 15 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ60 [(4) = (2) / (1)] 

24.0% 44.0% 40.0% 5.3% 30.7% 52.0% 6.7% 49.3% 2.7% 18.7% 18.7% 80.0% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ
ใน Mode 361 

10.5% 42.7% 37.3% 3.5% 29.3% 24.8% 6.3% 32.4% 1.3% 7.2% 16.0% 74.7% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ 

ASEAN-Australia-New Zealand (Mode 4) 

Thailand Australia New 
Zealand 

Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 15 75 32 75 26 39 0 38 4 75 75 60 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 60 0 43 0 49 36 75 37 71 0 0 15 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

20.0% 100.0% 42.7% 100.0% 34.7% 52.0% 0.0% 50.7% 5.3% 100.0% 100.0% 80.0% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
60 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
61 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-33 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย ์

ASEAN-India (Mode 3) 

Thailand India Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 8 7 4 24 39 6 11 2 4 25 58 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 67 68 71 51 36 69 64 73 71 50 17 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ62 [(4) = (2) / (1)] 

10.7% 9.3% 5.3% 32.0% 52.0% 8.0% 14.7% 2.7% 5.3% 33.3% 77.3% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 363 

4.6% 4.1% 3.5% 30.7% 24.8% 7.6% 6.4% 1.3% 2.0% 30.6% 70.7% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย ์

ASEAN-India (Mode 4) 

Thailand India Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 6 6 4 24 39 6 12 2 4 25 58 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 69 69 71 51 36 69 63 73 71 50 17 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

8.0% 8.0% 5.3% 32.0% 52.0% 8.0% 16.0% 2.7% 5.3% 33.3% 77.3% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
62 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
63 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-34 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีที่ไทยมีความผูกพัน 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 
เครื่องมือแพทย์ 

Thailand-Japan (Mode 3) Thailand-Australia (Mode 3) Thailand-Chile (Mode 3) 

Thailand Japan Thailand Australia Thailand Chile 
(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 75 75 75 75 75 75 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 20 63 3 22 10 34 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 55 12 72 53 65 41 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ64  
[(4) = (2) / (1)] 

26.7% 84.0% 4.0% 29.3% 13.3% 45.3% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน  
Mode 365 

12.1% 82.7% 2.7% 28.0% 7.6% 44.0% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 
เครื่องมือแพทย์ 

Thailand-Japan (Mode 4) Thailand-Australia (Mode 4) Thailand-Chile (Mode 4) 

Thailand Japan Thailand Australia Thailand Chile 
(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 75 75 75 75 75 75 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 15 37 67 24 3 34 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 60 38 8 51 72 41 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน  
Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

20.0% 49.3% 89.3% 32.0% 4.0% 45.3% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
64 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
65 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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เม่ือพิจารณาระดับการเปิดเสรีบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) จากข้อมูลการเปิดเสรี
การค้าบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทย
ตามตารางที่ 10-29 ถึงตารางที่ 10-34 จะพบว่า  

 
เม่ือเปรียบเทียบกิจกรรมบริการที่ไทยมีความผูกพันด้วยในกรอบความตกลงการค้า

บริการอาเซียน และความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน พบว่า ระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับสูงที่สุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 76 
และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย) อยู่ที่
ร้อยละ 38.5 ในขณะที่ บรูไนเป็นประเทศที่มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 
3 สูงสุดรองลงมา โดยอยู่ที่ร้อยละ 70.7 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 
อยู่ที่ร้อยละ 45.8 ล าดับถัดมาเป็น เวียดนาม และมาเลเซีย โดยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 46.7 และ 40 ตามล าดับ และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจา
บริการใน Mode 3 อยู่ท่ีร้อยละ 37.6 และ 24.5 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุม
ของการเจรจาบริการค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 20 ในขณะที่ สิงคโปร์ บรูไน และอินโดนีเซีย 
มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการสูงสุดสามอันดับแรก อยู่ท่ีร้อยละ 100, 100 และ 98.7 
ตามล าดับ 

 
ส าหรับกรอบความตกลงการการค้าเสรีอาเซียน-จีน ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 25.3 และมีระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode อยู่ที่ร้อยละ 11.1 ในขณะที่ เวียดนามเป็นประเทศที่มีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงอย่างเห็นได้ชัด โดยอยู่ที่ร้อยละ 77.3 และมี
ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ท่ีร้อยละ 72 รองลงมาเป็น มาเลเซีย โดยมี
ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 48 และมีระดับความเข้มข้นของ
การเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 30.8 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน
ระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 24 ในขณะท่ี เวียดนาม มาเลเซีย และจีน มีระดับความครอบคลุม
ของการเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุดสามอันดับแรก อยู่ท่ีร้อยละ 77.3, 48 และ 38.7 ตามล าดับ 

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 25.3 และมีระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 11.1 ในขณะที่ เกาหลีเป็นประเทศที่มีระดับ
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ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 74.7 และมีระดับ
ความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 73.3 รองลงมาเป็น เวียดนาม โดยมี
ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 74.7 และมีระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 69.3 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน
ระดับปานกลาง โดยอยู่ท่ีร้อยละ 21.3 ในขณะที่ เกาหลี เวียดนาม และมาเลเซีย มีระดับความครอบคลุม
ของการเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุดสามอันดับแรก อยู่ที่ร้อยละ 86.7, 74.7 และ 54.7 
ตามล าดับ 

 
ส าหรับกรอบความตกลงการการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ระดับ

ความครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ า โดย
อยู่ที่ร้อยละ 24 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 10.5 
ในขณะที่ เวียดนามเป็นประเทศที่มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด 
โดยอยู่ที่ร้อยละ 80 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 74.7 
รองลงมาเป็น อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 
ที่ร้อยละ 52 และ 49.3 ตามล าดับ และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่
ร้อยละ 24.8 และ 32.4 ตามล าดับ ส าหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ทั้งสองประเทศมีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 44 และ 40 ตามล าดับ  
และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 โดยอยู่ที่ร้อยละ 42.7 และ 37.3 
ตามล าดับ ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า 
ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการในระดับที่ไม่สูงมากนัก โดยอยู่ที่  
ร้อยละ 20 ในขณะที่ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน และออสเตรเลีย มีระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 100 ทั้งหมด 

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 และระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ใน
ระดับที่ปานกลางค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 10.7 และ 4.6 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม อินเดียมี
ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจา
บริการใน Mode 3 ที่ต่ ากว่าไทยเพียงเล็กน้อย ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 9.3 และ 4.1 ตามล าดับ ในขณะที่ 
เวียดนามเป็นประเทศที่มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่
ร้อยละ 77.3 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ท่ีร้อยละ 70.7 รองลงมา
เป็น อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ โดยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3  
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ที่ร้อยละ 52 และ 33.3 ตามล าดับ และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3  
อยู่ที่ร้อยละ 24.8 และ 30.6 ตามล าดับ ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการในระดับที่
ค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 8 ในขณะที่ เวียดนาม อินโดนีเซีย และสิงคโปร์มีระดับความครอบคลุม
ของการเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุดสามอันดับแรก อยู่ท่ีร้อยละ 77.3, 52 และ 33.3 ตามล าดับ 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณากรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย -ญี่ปุ่น พบว่า ระดับ

ความครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างประเทศญี่ปุ่น 
โดยอยู่ที่ร้อยละ 26.7 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 12.1 
ในขณะที่ ญี่ปุ่นมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่สูงถึงร้อยละ 84 และ
ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 82.7 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของ 
การเจรจาบริการที่ต่ ากว่าญี่ปุ่น โดยไทยและญี่ปุ่นมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน 
Mode 4 อยู่ท่ีร้อยละ 20 และ 49.3 ตามล าดับ  

 
ส าหรับกรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ระดับความครอบคลุมของ 

การเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างประเทศออสเตรเลีย โดยอยู่ที่ร้อยละ 
4 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ท่ีร้อยละ 2.7 ในขณะท่ี ออสเตรเลีย
มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 29.3 และระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 28 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของ 
การเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ 
ที่สูงกว่าออสเตรเลีย โดยไทยและออสเตรเลียมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน 
Mode 4 อยู่ท่ีร้อยละ 89.3 และ 32 ตามล าดับ  

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการของ

ไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างชิลี โดยอยู่ที่ร้อยละ 13.3 และมีระดับความเข้มข้นของ 
การเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 7.6 ในขณะที่ ชิลีมีระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 45.3 และระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3  
ที่ร้อยละ 44 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า 
ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการที่ต่ ากว่าชิลีมาก โดยไทยและชิลีมีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 อยู่ท่ีร้อยละ 4 และ 45.3 ตามล าดับ 
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จากการพิจารณาระดับการครอบคลุมการเจรจาบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ในแต่ละกรอบความตกลงที่ไทยมีความผูกพันด้วย จะพบว่า ประเทศไทยยังสงวน
ท่าทีในการเจรจาข้อผูกพันบริการในหลายๆ กรอบความตกลงบริการ ในขณะที่ เวียดนาม 
อินโดนีเซีย และประเทศคู่เจรจาหลัก อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น  
ต่างมีระดับความครอบคลุมและความเข้มข้นการเจรจาบริการใน Mode 3 และ 4 สูงกว่าประเทศ
อื่นๆ ที่มีความผูกพันในแต่ละกรอบความตกลงฯ 

 
10.2.4 ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 
ในกระบวนการวิ เคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 5 อุตสาหกรรมในภาพรวมนั้น คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลจากดัชนีตัวชี้วัด
ความสามารถในการแข่งขัน และดัชนีชี้วัดระดับการผูกพันการบริการของอุตสาหกรรมการ
บริการ66 ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีที่ประเทศไทยมีความผูกพันด้วย โดยโครงสร้าง
การวิเคราะห์อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต คณะผู้วิจัยจะใช้แนวคิดของ Shih 
Smiling Curve ในการระบุอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในแต่ละช่วงกิจกรรม
การผลิตของห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพที่ 10-15 
  

                                                           
66 เนื่องจากข้อจ ากัดในการรวบรวมฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความสามารถและศักยภาพในการแข่งขนัของอตุสาหกรรม
การบริการในไทย คณะผูว้ิจัยจึงใช้ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และข้อมูลการเปิดเสรีการบริการของแต่ละกิจกรรมการ
บริการเพื่อใช้ในการประเมินศักยภาพทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการแทน เพราะมีข้อมูลที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมการ
บริการ และมีการจัดระบบแบ่งประเภทกิจกรรมบริการที่สอดคลอ้งกับหลักสากล (โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการจัดเก็บข้อมูล
ตามประเภทกิจกรรมที่เรียกว่า TSIC ซึ่งพัฒนามาจากการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากลหรือ ISIC) โดยรายละเอียด
ที่มาของข้อมูลส าหรับดัชนีชีว้ัดดังกล่าว ได้ถูกกล่าวถึงในบทที่ 5 – 9  
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 ภาพที่ 10-15 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในกรอบแนวคิด 
ของ Shih Smiling Curve 

 
 
จากภาพที่ 10-15 จะเห็นว่า ภายใต้กระบวนการก่อนการผลิต กระบวนการระหว่างการผลิต 

และกระบวนการหลังการผลิตในห่วงโซ่มูลค่า จะมีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก  
ซึ่งสาขาบริการบางสาขาอาจจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆ ในห่วงโซ่มูลค่ามากกว่าหนึ่ง
กระบวนการก็เป็นได้ อาทิ การบริการวิศวกรรมเกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อนการผลิตและระหว่าง
การผลิต เป็นต้น ทั้งน้ี ในแต่ละช่วงของกระบวนการต่างๆ ในห่วงโซ่มูลค่า มีกิจกรรมการบริการที่
เกี่ยวข้องหลัก ดังนี ้

 
กระบวนการก่อนการผลิต 
 บริการการวิจัยและพัฒนา 
 บริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาด 
 บริการจัดหาพนักงาน 
 บริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
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กระบวนการระหว่างการผลิต 
 บริการการวิศวกรรม 
 บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
 บริการการก าจัดและบ าบัดของเสีย 
 บริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
 บริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 
 
กระบวนการหลังการผลิต 
 บริการการประกันวินาศภัย 
 บริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 
 บริการการขนส่ง คลังสินค้า และการบรรจุหีบห่อ 

 
ส าหรับการวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

การผลิต คณะผู้วิจัยจะใช้แผนภาพสองมิติเพื่อประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพ ดังแสดงในภาพที่ 
10-16 โดยแกนนอนของแผนภาพสองมิติจะสะท้อนถึงดัชนีศักยภาพทางการแข่งขันบริการ และ
แกนตั้งของแผนภาพจะแสดงถึงดัชนีการเปิดเสรีการบริการ โดยดัชนีทั้งสองดัชนีมาจากการ
ค านวณจากข้อมูลสถิติ ดังต่อไปนี้  

 
ดัชนีศักยภาพทางการแข่งขันบริการ 
 จ านวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบริการ ปี 2560 
 อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมของผู้ประกอบการ ปี 2558-2560 
 ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบริการ ปี 2560 
 อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมของทุนจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบการ  ปี 

2558-2560 
 

ดัชนีการเปิดเสรีบริการ 
 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการ (Mode 3) 
 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการ (Mode 4 
 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ67 
 

                                                           
67 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการหมายถึง ค่าเฉลี่ยทุกสาขาการบริการของสัดส่วนการอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือหุน้ได้
สูงสุดในการจัดตั้งธุรกิจของแต่ละกิจกรรมการบริการในแตล่ะสาขาบริการ  



 

 

 

10-84  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

โดยการวิธีการค านวณดัชนีศักยภาพทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการถูกดัดแปลง
มาจากวิธีการค านวณดัชนีการกระจุกตัว (Competitior Concentration Index) โดย Wagner et al. 
(2002) ซึ่งจะช่วยสะท้อนการกระจุกตัวของข้อมูลสถิติของจ านวนผู้ประกอบการบริการ ทุนจด
ทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบการบริการ และอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมของจ านวน
ผู้ประกอบการและทุนจดทะเบียนของผู้ประกอบการบริการในสาขาต่างๆ ดังนั้น หากค่าของดัชนี
ศักยภาพทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการมีค่าสูง แสดงว่า สาขาบริการนั้นๆ มีศักยภาพใน
การแข่งขันที่สูงกว่าสาขาบริการอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ หากค่าของดัชนีศักยภาพทางการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมบริการมีค่าต่ า แสดงว่า สาขาบริการนั้นๆ มีศักยภาพในการแข่งขันท่ีต่ ากว่าสาขา
บริการอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ ทั้งนี้ ในการค านวณดัชนีดังกล่าว ข้อมูลสถิติทั้ง 4 ค่ามีการถ่วง
น้ าหนักเท่ากัน  

 
ส าหรับการค านวณดัชนีการเปิดเสรีบริการได้ถูกดัดแปลงมาจากวิธีการค านวณดัชนีการ

กระจุกตัว เช่นเดียวกัน คณะผู้วิจัยได้ค านวณจากค่าเฉลี่ยของระดับความครอบคลุมของการเจรจา
การบริการ (Mode 3) และระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการ (Mode 4) และระดับ
ความเข้มข้นของการเจรจาการบริการ โดยคณะผู้วิจัยจะพิจารณาทุกกรอบความตกลงที่ประเทศ
ไทยมีข้อผูกพันในประเด็นเกี่ยวกับการค้าบริการ (Trade in Services) ซึ่งมีทั้งสิ้น 8 กรอบความ
ตกลง ดังนั้น หากดัชนีดังกล่าวมีค่าสูง แสดงว่า การบริการในสาขาดังกล่าวมีระดับการเปิดเสรี
บริการสูง หากดัชนีดังกล่าวมีค่าน้อย แสดงว่า การบริการในสาขาดังกล่าวมีระดับการเปิดเสรี
บริการต่ า 
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ภาพที่ 10-16 ตัวอย่างแผนภาพประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมบริการ 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 

 
 
จากภาพที่ 10-16 แกนนอนของแผนภาพจะแสดงถึง ดัชนีศักยภาพทางการแข่งขันบริการ 

และแกนตั้งของแผนภาพจะแสดงถึง ดัชนีการเปิดเสรีบริการ  
 
ทั้งนี้ ส าหรับสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Services incidental to manufacturing) 

จะเป็นสาขาการบริการที่ผูกพันภายใต้กรอบความตกลงด้านการลงทุนอา เซียน (ASEAN 
Comprehensive Investment Agreement: ACIA) โดยผูกพันการเปิดเสรีกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทุกบริการ โดยจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 49 

 
ส าหรับการตีความในภาพที ่10-16 สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 
 อุตสาหกรรมการบริการที่อยู่ในต าแหน่งพื้นที่ด้านซ้ายบน จะเป็นอุตสาหกรรม

บริการที่มีศักยภาพการแข่งขันของการบริการน้อยกว่า บริการสาขาอื่นๆ โดย
เปรียบเทียบ แต่มีระดับการเปิดเสรีบริการ สูงกว่า บริการสาขาอื่นๆ โดย
เปรียบเทียบ 
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 อุตสาหกรรมการบริการที่อยู่ในต าแหน่งพื้นที่ด้านขวาบน จะเป็นอุตสาหกรรม
บริการที่มีศักยภาพการแข่งขันของการบริการมากกว่า บริการสาขาอื่นๆ โดย
เปรียบเทียบ และมีระดับการเปิดเสรีบริการ สูงกว่า บริการสาขาอื่นๆ โดย
เปรียบเทียบ 

 
 อุตสาหกรรมการบริการที่อยู่ในต าแหน่งพื้นที่ด้านซ้ายล่าง จะเป็นอุตสาหกรรม

บริการที่มีศักยภาพการแข่งขันของการบริการน้อยกว่า บริการสาขาอื่นๆ โดย
เปรียบเทียบ และมีระดับการเปิดเสรีบริการ น้อยกว่า บริการสาขาอื่นๆ โดย
เปรียบเทียบ 

 
 อุตสาหกรรมการบริการที่อยู่ในต าแหน่งพื้นที่ด้านขวาล่าง จะเป็นอุตสาหกรรม

บริการที่มีศักยภาพการแข่งขันของการบริการมากกว่า บริการสาขาอื่นๆ โดย
เปรียบเทียบ แต่มีระดับการเปิดเสรีบริการ น้อยกว่า บริการสาขาอื่นๆ โดย
เปรียบเทียบ 

 
ภาพที่ 10-17 ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
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จากภาพที่ 10-17 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตในสาขาต่างๆ สะท้อนผ่านความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพทางการแข่งขันบริการ และ
ระดับการเปิดเสรีบริการ ภายใต้กรอบความตกลงที่เกี่ยวกับการค้าบริการที่ไทยมีความผูกพันด้วย 

 
จากภาพจะเห็นว่า อุตสาหกรรมการบริการส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังมีศักยภาพ

ทางการแข่ งขั น ไ ม่สู งมากนั ก  และมีระดับการเปิ ดเสรี บริ การอยู่ ในระดั บปานกลาง 
ถึงต่ า ขณะที่อุตสาหกรรมการบริการในสาขาที่มีความส าคัญสูงยังมีการปกป้องผู้ประกอบการ 
ในประเทศอยู่ ดังเห็นได้จากระดับการเปิดเสรีบริการที่ต่ า เช่น อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิต อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และอุตสาหกรรมบริการวิจัยและพัฒนา 
เป็นต้น 

 
โดยอุตสาหกรรมการบริการท่ีมีศักยภาพการแข่งขันของการบริการน้อยกว่าบริการสาขา

อื่นๆ โดยเปรียบเทียบ และมีระดับการเปิดเสรีบริการน้อยกว่าบริการสาขาอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ 
ได้แก่ 

 
 อุตสาหกรรมการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์  (Maintenance 

and Repair of Equipment Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร (Service Incidental to Agriculture, 

Hunting, Forestry and Fishing) 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Services Incidental to Manufacturing) 
 อุตสาหกรรมการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ (Technical Testing and 

Analysis Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง  (Wholesale and Retail Trade 

Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance Services) 
 
ขณะที่อุตสาหกรรมการบริการที่มีศักยภาพการแข่งขันของการบริการน้อยกว่า บริการ

สาขาอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ แต่มีระดับการเปิดเสรีบริการสูงกว่าบริการสาขาอื่นๆ โดย
เปรียบเทียบ ได้แก่ 

 
 อุตสาหกรรมการบริการด้านวิศวกรรม (Engineering Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการก าจัดและบ าบัดของเสีย (Sanitation and Similar Services) 
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ในขณะท่ี อุตสาหกรรมการบริการที่มีศักยภาพการแข่งขันของการบริการมากกว่าบริการ
สาขาอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ แต่มีระดับการเปิดเสรีบริการน้อยกว่าบริการสาขาอื่นๆ โดย
เปรียบเทียบ ได้แก่ 

 
 อุตสาหกรรมการบริการขนส่ง (Transportation Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการวิจัยและพัฒนา (R&D Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการการจัดหาพนักงาน (Placement and Supply Services of 

Personnel) 
 
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการบริการของไทยที่มีศักยภาพการแข่งขันของการบริการ

มากกว่าบริการสาขาอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ และมีระดับการเปิดเสรีบริการสูงกว่าบริการสาขาอื่นๆ 
โดยเปรียบเทียบ คือ 

 
 อุตสาหกรรมการบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) 
 
 

10.2.5 ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เก่ียวข้องกับ 
กระบวนการผลิต 

 
นอกจากการวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผ่านดัชนี

ทั้งสองข้างต้นแล้ว ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการใน
สาขาต่างๆ ของไทย คณะผู้วิจัยใช้ดัชนีชี้วัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเชิงสถิติเพื่อวัด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการไทยโดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่ว
โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศคู่เจรจาความตกลงการค้าเสรีของไทยและประเทศคู่ภาคีต่างๆ 68 
โดยรายละเอียดของความสามารถทางการแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรมบริการ จะแบ่งตาม
กระบวนการผลิต ดังนี้ 

  

                                                           
68 เนื่องจากการวัดความสามารถของภาคบริการมีข้อจ ากัดด้านข้อมูล การศึกษานี้จึงพยายามใช้ข้อมูลและดชันีที่เป็นกลาง มีการ
จัดท าเป็นระบบและสามารถอ้างอิงที่มาได้โดยอาศัยข้อมูลจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น World Economic Forum, Food and 
Agriculture Organization of the United Nations และ United Nations Conference on Trade and Development เป็นต้น  
มาประกอบการวิจัย เพื่อให้รายงานมคีวามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 



 

 

 

 10-89 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

10.2.5.1 กระบวนการก่อนการผลิต 
 
ประกอบด้วยอุตสาหกรรมบริการ 4 อุตสาหกรรม ได้แก่ 
 
 บริการการวิจัยและพัฒนา 
 บริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาด 
 บริการจัดหาพนักงาน 
 บริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
 

 อุตสาหกรรมการบริการวิจัยและพัฒนา 
 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการวิศวกรรมของไทย คณะผู้วิจัย

ใช้ดัชนีชี้วัดรายจ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัท (Company Spending on R&D69) ที่อยู่
ภายใต้ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกปี 2559-2560 (Global Competitiveness Index 
2016-2017) ซึ่งจัดท าโดย World Economic Forum เป็นประจ าทุกปี ดัชนีรายจ่ายด้านการวิจัย
และพัฒนาของบริษัท จะสะท้อนถึงความสามารถทางการแข่งขันของการบริการในสาขานี้ โดย
ดัชนีดังกล่าวมีคะแนนสูงสุดที่ 7 โดยคะแนนในระดับที่สูงจะสะท้อนว่า ประเทศมีความพร้อมหรือมี
การลงทุนในการบริการด้านวิจัยและพัฒนาสูง คะแนนในระดับที่ต่ าจะสะท้อนว่า ประเทศมีความพร้อม
หรือมีการลงทุนในการบริการด้านวิจัยและพัฒนาต่ า โดยดัชนีรายจ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
ของบริษัทล่าสุด เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-35 

 
ตารางที่ 10-35 ดัชนีรายจ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัท  

(Company Spending on R&D) 

ประเทศ 
2559-2560 2558-2559 

อันดับที่เปลีย่นแปลง 
คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก 

ญี่ปุ่น 5.59 4 5.69 2 -2 
มาเลเซยี 5.23 8 5.26 8 0 
สิงคโปร์ 5.05 15 5.04 11 -4 
เกาหลีใต ้ 4.48 23 4.58 21 -2 
ออสเตรเลีย 4.47 24 4.07 27 3 

                                                           
69 ดัชนีชีว้ัดรายจ่ายด้านการวิจัยและพฒันาของบริษัท (Company Spending on R&D ถูกค านวณมาจากผลจากการสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามว่า “ในประเทศของคุณ บริษัทต่างๆ ได้ใช้จ่ายลงทุนในเรื่องของการวิจัยการพัฒนามากน้อยเพียงใด” โดย
คะแนน 1 คะแนน = ไม่มีการใช้จ่ายในด้านนี้เลย และคะแนน 7 คะแนน = มีการใช้จ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาจ านวนมาก  
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ประเทศ 
2559-2560 2558-2559 

อันดับที่เปลีย่นแปลง 
คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก 

จีน 4.44 25 4.21 23 -2 
อินโดนีเซีย 4.35 26 4.19 24 -2 
นิวซีแลนด ์ 4.35 27 4.06 28 1 
อินเดีย 4.35 28 3.91 31 3 
ฟิลิปปินส ์ 3.65 44 3.75 36 -8 
ไทย 3.61 46 3.52 45 -1 
เวียดนาม 3.51 49 3.34 57 8 
สปป.ลาว 3.40 60 3.18 72 12 
กัมพชูา 3.10 84 2.98 91 7 
บรูไน 2.93 102 - - - 
ชิล ี 2.86 108 2.98 92 -16 
เปร ู 2.68 122 2.70 115 -7 

ที่มา: Global Competitiveness Index 2016-2017, World Economic Forum (WEF) 

 
จากตารางที่ 10-35 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันความตกลง

การค้าเสรีด้วย ประเทศไทยจะมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการด้านการวิจัยและ
พัฒนาค่อนข้างต่ ากว่าประเทศอื่นๆ โดยในปี 2560 ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีรายจ่ายด้านการ
วิจัยและพัฒนาของบริษัทอยู่ที่ 3.61 คิดเป็นอันดับที่ 46 ของโลก แม้ว่าจะได้รับคะแนนดัชนีฯ เพิ่ม
สูงขึ้น แต่อันดับโลกกลับลดลง นอกจากนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ไทยมี
อันดับเหนือกว่าเวียดนาม สปป.ลาว และกัมพูชา ในขณะที่ ประเทศญี่ปุ่นซึ่งที่มีความสามารถ
ทางการแข่งขันด้านการวิจัยและพัฒนาสูงในล าดับที่สองของโลก และมีความผูกพันความตกลง
การค้าเสรีกับไทย มีคะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ 5.59 อยู่ที่อันดับที่ 4 ของโลก ลดลงจากปี 2559 รวม 2 
อันดับ ส่วน มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีคะแนนดัชนีฯ รองลงมา 
โดยมีคะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ 5.23, 5.05, 4.48 และ 4.47 คิดเป็นอันดับที่ 8, 15, 23 และ 24 ของโลก 
ตามล าดับ ซึ่งประเทศเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอันดับโลกเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อันดับ 

 
อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอันดับของแต่ละประเทศ พบว่าประเทศใน

อาเซียนหลายประเทศ ได้แก่ เวียดนาม สปป.ลาว และกัมพูชา มีอันดับเพิ่มขึ้นจากปี 2559 อย่างมาก  
ซึ่งประเทศเหล่านี้อาจกลายมาเป็นคู่แข่งส าคัญด้านการบริการวิจัยและพัฒนาของไทยในอนาคต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเวียดนามที่ตอนนี้อยู่ห่างจากไทยเพียง 3 อันดับเท่านั้น ภาครัฐและ
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เอกชนของไทยจึงควรให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาภายในหน่วยงานหรือองค์กรให้มากขึ้น 
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บริการไทยไม่ให้ล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้าน  

 
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้หยิบยกดัชนีความสามารถด้านการน างานวิจัยไปใช้องค์กร

ธุรกิจ (Research Talent in Business Enterprise) ภายใต้ดัชนีชี้วัดด้านนวัตกรรมระดับโลก 
(Global innovation Index: GII) ของปี 2559 ซึ่งครอบคลุมประเทศทั่วโลก 128 ประเทศ มาใช้
ประกอบการอธิบายอุตสาหกรรมการบริการวิจัยและพัฒนาในไทย ดัชนีดังกล่าวใช้อธิบายปริมาณ
การท างานวิจัยในองค์กรธุรกิจ ความมีส่วนร่วมของนักวิจัยในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ กระจาย
ความรู้ ตลอดจนถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง โดยดัชนีดังกล่าวมีคะแนนสูงสุดที่  100 คะแนนใน
ระดับที่สูงจะสะท้อนว่า องค์กรธุรกิจในประเทศมีการน างานวิจัยต่างไปใช้ในกระบวนการต่างๆ 
ขององค์กรมาก คะแนนในระดับที่ต่ าจะสะท้อนว่า องค์กรธุรกิจในประเทศมีการน างานวิจัยต่างไป
ใช้ในกระบวนการต่างๆ ขององค์กรน้อย โดยดัชนีความสามารถด้านงานวิจัยเป็นดังแสดงในตาราง
ที่ 10-36 

 
ตารางที่ 10-36 ความสามารถด้านงานวิจัยในองค์กรธุรกิจ  

(Research Talent in Business Enterprise) 
ประเทศ คะแนน อันดับโลก 

เกาหลีใต ้ 94.99 2 
ญี่ปุ่น 88.55 3 
จีน 74.14 9 
ฟิลิปปินส ์ 64.61 18 
สิงคโปร์ 60.76 20 
อินเดีย 46.22 31 
ไทย 43.09 36 
อินโดนีเซีย 42.41 37 
นิวซีแลนด ์ 40.66 39 
ชิล ี 35.53 43 
ออสเตรเลีย 33.24 47 
มาเลเซยี 12.76 65 

ที่มา: The Global Innovation Index 2016, World Intellectual Property Organization 

 
จากตารางที่ 10-36 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันความตกลง

การค้าเสรีด้วย ประเทศไทยจะมีความสามารถด้านการน างานวิจัยไปใช้ในองค์กรธุรกิจอยู่ในระดับ
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ปานกลาง โดยในปี 2559 ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีความสามารถฯ อยู่ที่ 43.09 คิดเป็นอันดับที่ 
36 ของโลก เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ไทยมีอันดับเหนือกว่าอินโดนีเซียและ
มาเลเซียเท่านั้น แต่ด้อยกว่าประเทศฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์  ในขณะที่ ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งมี
ความผูกพันความตกลงการค้าเสรีกับไทย มีความสามารถด้านการน าวิจัยไปใช้ในองค์กรธุรกิจสูง
ในล าดับที่สองของโลก มีคะแนนดัชนีฯ อยู่ท่ี 94.99 ส่วนประเทศญี่ปุ่น จีน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ
อินเดีย มีอันดับรองลงมา โดยมีคะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ 88.55, 74.14, 64.61, 60.76 และ 46.22 คิด
เป็นอันดับท่ี 3, 9, 18, 20 และ 31 ของโลก ตามล าดับ 

 
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันใน

การบริการด้านวิจัยและพัฒนาที่ไม่สูงมากนัก อีกทั้งภาครัฐและเอกชนยังให้ความส าคัญกับ
การวิจัยและพัฒนาไม่เพียงพอ ส่งผลให้อันดับโลกของไทยปรับตัวลดลงเล็กน้อยในปีที่ผ่านมา 
ดังนั้น การเปิดเสรีภาคการบริการกับประเทศภาคีต่างๆ อาจช่วยท าให้ผู้ให้บริการด้านวิจัยและ
พัฒนาจากต่างประเทศมีโอกาสในการลงทุนสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะ
การบริการที่มากขึ้น และส่งเสริมศักยภาพของการบริการในไทยให้มีคุณภาพดีกว่าเดิม 

 
 อุตสาหกรรมการบริการด้านการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาด 

 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการด้านการให้ค าปรึกษาด้าน  

การบริหารและการตลาดของไทย คณะผู้วิจัยได้น าดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้าน  
การบริการที่เรยีกว่า Global Services Location Index (GSLI70) ที่ได้รับการจัดท าโดยบริษัท A.T. 
Kearney โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอันดับประเทศที่เป็นแหล่ง Outsourcing กิจกรรมการบริการ
ทั้งสิ้น 55 ประเทศทั่วโลก เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบใน
ระดับประเทศ โดยดัชนี GSLI เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-37 

 
ตารางที่ 10-37 ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการ ปี 2559  

(Global Services Location Index 2016) 
ประเทศ คะแนน อันดับ อันดับที่เปลีย่นแปลง 

อินเดีย 6.96 1 0 
จีน 6.49 2 0 

                                                           
70 ดัชนีชีว้ัดความสามารถในการแข่งขนัด้านการบริการที่เรียกว่า Global Services Location Index (GSLI) ได้ท าการประเมิน
ความสามารถทางการแข่งขันด้านการ outsourcing ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยจะประเมินจากประเด็นส าคญัต่างๆ ทั้งสิ้น 3 
ประเด็น ได้แก่ เรื่องความดึงดูดทางการเงิน เรื่องทักษะของบุคลากรและจ านวนแรงงาน และเรื่องสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ โดย
ให้น้ าหนักในการให้คะแนนแต่ละด้านอยู่ที่รอ้ยละ 40, 30, และ 30 ตามล าดับ 
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ประเทศ คะแนน อันดับ อันดับที่เปลีย่นแปลง 

มาเลเซยี 6.05 3 0 
บราซิล 6 4 4 
อินโดนีเซีย 5.99 5 0 
ไทย 5.92 6 0 
ฟิลิปปินส ์ 5.88 7 0 
เม็กซิโก 5.87 8 -4 
ชิล ี 5.72 9 4 
โปแลนด ์ 5.68 10 1 
เวียดนาม 5.66 11 1 
บัลแกเรีย 5.6 12 -3 
โรมาเนีย 5.59 13 5 
ศรีลังกา 5.54 14 2 
สหรัฐ 5.51 15 -1 
อียิปต์ 5.45 16 -6 
รัสเซีย 5.38 17 4 
ลัตเวีย 5.33 18 5 
คอสตาริกา 5.32 19 5 
โคลอมเบีย 5.32 20 23 

ที่มา: A.T. Kearney, Global Services Location Index 2016 (GSLI) เข้าถึงเมื่อ กรกฎาคม 2559 

 
ตารางดังกล่าวแสดงดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการ (GSLI) ของ

ไทยและประเทศที่มีความสามารถสูง 20 อันดับแรก โดยในปี 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 6 
จาก 55 ประเทศ มีคะแนนเท่ากับ 5.92 อันดับมิได้มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่า ไทยมีความสามารถในการเป็นแหล่ง Outsourcing การบริการ และมีความสามารถใน
การแข่งขันในสาขาบริการนี้อย่างมาก ในขณะที่ ประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขันด้าน
บริการที่เหนือกว่าไทย ได้แก่ อินเดีย จีน มาเลเซีย บราซิล และอินโดนีเซีย โดยมีคะแนน GSLI 
อยู่ท่ี 6.96, 6.49, 6.05, 6.00 และ 5.99 ตามล าดับ  

 
ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประเทศอินเดียมีอันดับสูงที่สุดมาจาก ทักษะด้านภาษาและ

ความสามารถทางด้าน IT ซึ่งช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในงานด้านบริการอย่างมาก ในขณะที่
ประเทศจีนมีข้อได้เปรียบด้านค่าจ้างแรงงานและภาษาอังกฤษ  รวมทั้งมีข้อได้เปรียบด้าน
วัฒนธรรมที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง และ
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ไต้หวัน เป็นต้น ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ ประกอบกับมีการสนับสนุนการลงทุนในด้าน IT อย่างมาก 
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมการบริการด้านการตลาดและบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ดังนั้น ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันในการบริการดังกล่าวค่อนข้างสูง 

แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาการบริการเพื่อเข้ามามีบทบาทในการบริการให้ค าปรึกษาด้าน
การตลาดและการบริการของโลกได้อีกมาก 

 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดหาพนักงาน 

 
คณะผู้วิจัยน าดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันการผลิต ดึงดูดและรักษาคนเก่งทั่วโลก 

(Global Talent Competitiveness Index 2016-2017: GTCI) ซึ่งจัดท าโดยความร่วมมือของ
สถาบัน INSEAD กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ (Adecco) และสถาบันพัฒนาความเป็นผู้น าของทรัพยากร
มนุษย์แห่งประเทศสิงคโปร์ (HCLI) มาใช้ในการอธิบายความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการ
บริการจัดหาพนักงานของไทย ดัชนีนี้จะสะท้อนถึงความสามารถทางการแข่งขันของการบริการใน
สาขาการจัดหาพนักงานในแต่ละมิติ ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมของตลาดแรงงานในประเทศ 
(Enable) 2) การดึงดูดแรงงาน (Attract) 3) การเติบโตของแรงงาน (Grow) 4) การรักษาแรงงาน 
(Retain) 5) ทักษะของแรงงานระดับกลาง (LV Skills) และ 6) ทักษะของแรงงานระดับสูง (GK 
Skill) โดยดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันการผลิต ดึงดูดและรักษาคนเก่งทั่วโลก เป็นดังแสดง
ในตารางที่ 10-38 

 
ตารางที่ 10-38 ดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันการผลิต ดึงดูดและรักษาคนเก่งทั่วโลก

ปี 2559-2560 (Global Talent Competitiveness Index 2016-2017: GTCI)  
ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 

ประเทศ 
อันดับ 
GTCI 

อันดับ 
Enable 

อันดับ
Attract 

อันดับ 
Grow 

อันดับ 
Retain 

อันดับ 
 LV Skills 

อันดับ  
GK Skills 

สิงคโปร์ 2 1 1 13 7 8 1 
ออสเตรเลีย 6 17 6 9 14 25 5 
นิวซีแลนด ์ 14 4 8 11 28 34 8 
ญี่ปุ่น 22 5 51 19 16 32 23 
มาเลเซยี 28 22 35 31 39 16 41 
เกาหลีใต ้ 29 24 70 21 48 35 19 
ฟิลิปปินส ์ 52 59 62 65 66 43 40 
จีน 54 52 100 39 71 81 27 
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ประเทศ 
อันดับ 
GTCI 

อันดับ 
Enable 

อันดับ
Attract 

อันดับ 
Grow 

อันดับ 
Retain 

อันดับ 
 LV Skills 

อันดับ  
GK Skills 

มองโกเลยี 72 63 65 71 80 83 59 
ไทย 73 55 66 43 79 100 71 
ศรีลังกา 82 66 90 104 76 55 95 
เวียดนาม 86 83 96 33 87 98 56 
อินโดนีเซีย 90 84 105 87 93 65 91 
อินเดีย 92 94 114 74 104 86 66 
กัมพชูา 108 90 108 96 100 114 113 
ปากสีถาน 111 115 117 110 106 95 81 
บังกลาเทศ 113 101 113 114 110 113 94 
 ที่มา: Global Talent Competitiveness Index 2559-2560, Adecco 

 
จากตารางที่ 10-38 ในปี 2560 ประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่ 73 จากประเทศทั่วโลก และ

อันดับ 10 จากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายมิติ จะพบว่า ประเทศ
ไทยมีการเติบโตของแรงงานในประเทศระดับปานกลาง โดยอยู่ที่อันดับที่ 43 ของโลก กล่าวคือ
ประเทศไทยมีความสามารถในการพัฒนาทักษะแรงงานที่สามารถแข่งขันได้ ในขณะที่ ในมิติของ
ทักษะฝีมือแรงงานระดับสูง การรักษาแรงงาน และทักษะฝีมือแรงงานระดับกลางของประเทศไทย
ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ประเทศไทย โดยมีอันดับอยู่ที่ 71, 79 และ 100 ตามล าดับ ทั้งนี้ ในมิติ
ของสภาพแวดล้อมของตลาดแรงงาน และการดึงดูดแรงงานยังคงมีช่องว่างให้พัฒนาเพิ่มเติมอีก
มากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทัว่โลก โดยมีอันดับอยู่ท่ี 55 และ 66 ตามล าดับ 

 
ส าหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการ

จัดหาพนักงานสูงที่สุด คือ สิงคโปร์ โดยสิงคโปร์มีความสามารถทางการแข่งขันในบริการน้ีสูงที่สุด
เป็นอันดับที่สองของโลก เป็นรองเพียงแค่ประเทศเดียวคือ สวิสเซอร์แลนด์ ส าหรับประเทศอื่นๆ 
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีอันดับรองลงมาจากสิงคโปร์แต่มีอันดับสูงกว่าไทย ได้แก่ นิวซีแลนด์  
(อันดับที่ 14) ญี่ปุ่น (อันดับที่ 22) มาเลเซีย (อันดับที่ 28) เกาหลีใต้ (อันดับที่ 29) ฟิลิปปินส์ 
(อันดับที ่52) จีน (อันดับที่ 54) และมองโกเลีย (อันดับที่ 72) 

 
จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการจัดหาพนักงานที่

ค่อนข้างสูงเม่ือเปรียบเทียบกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่ในระดับโลก ยังมีช่องว่างให้ไทย
พัฒนาอีกมากในเรื่องของการบริการจัดหาพนักงาน โดยเฉพาะในประเด็นของทักษะวิชาชีพ
แรงงานขั้นกลาง และการรักษาแรงงานของประเทศไทย ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายอย่างมากใน
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การพัฒนาความสามารถด้านการให้บริการเกี่ยวกับด้านการจัดหาพนักงานผ่านการพัฒนา
คุณภาพในการให้บริการของประเทศให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาในมิติของการดึงดูด
แรงงานที่มีทักษะความสามารถกลางไปจนถึงสูง ซึ่งอาจสามารถพัฒนาและปรับปรุงได้ผ่านการ
เปิดรับการลงทุนการบริการจากต่างชาติจากประเทศคู่ภาคีให้มากขึ้น และเรียนรู้จากประเทศคู่
ภาคีที่สนใจลงทุนและมีความสามารถในการบริการนี้สูง เช่น สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีข้อจ ากัดด้านกฎหมายในเรื่องธุรกิจการจัดหาพนักงาน ใน
เรื่องการก าหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ การพิจารณาเปิดตลาดให้ต่างชาติเข้ามาจัดตั้งธุรกิจ
ประเภทดังกล่าว จึงต้องค านึงถึงข้อจ ากัดดังกล่าวด้วย 

 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เก่ียวข้องกับการเกษตร 

 
เนื่องจากอุตสาหกรรมเป้าหมายของการศึกษาในระยะที่ 2 คือ อุตสาหกรรมยางและ

ผลิตภัณฑ์ยาง ในการวัดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตรของไทย จึงเป็นบริการด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว
ยางพารา ซึ่งมีข้อมูลสถิติรายประเทศของผลผลิตยางธรรมชาติต่อไร่ (Yield performance of 
Natural Rubber) ที่ จัดท าโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ  (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations: FAO) เพื่อสะท้อนความสามารถในการให้บริการ
ประเภทดังกล่าว มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อเฮกเตอร์ ซึ่งผลการศึกษาข้อมูลเป็นดังแสดงในตารางที่ 
10-39  

 
ตารางที่ 10-39 ผลผลิตยางธรรมชาติเฉลี่ยต่อพื้นที่  

(Yield performance of Natural Rubber) 
หน่วย: กิโลกรัม/เฮกเตอร ์

ประเทศ 
2556 2557 

อันดับที่เปลีย่นแปลง 
หน่วย อันดับโลก หน่วย อันดับโลก 

กัวเตมาลา 3,324.20 1 3,342.00 1 0 
เม็กซิโก 2,541.10 2 3,239.90 2 0 
ฟิลิปปินส ์ 2,398.20 3 2,081.20 3 0 
อินเดีย 2,000.00 4 2,065.90 4 0 
เวียดนาม 1,727.60 5 1,696.50 5 0 
ไทย 1,634.40 8 1,559.20 7 1 
บราซิล 1,326.60 12 1,312.80 12 0 
จีน 1,260.80 14 1,238.90 14 0 
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ประเทศ 
2556 2557 

อันดับที่เปลีย่นแปลง 
หน่วย อันดับโลก หน่วย อันดับโลก 

กัมพชูา 1,028.70 16 1,026.80 16 0 
อินโดนีเซีย 873.90 20 874.30 19 1 
ศรีลังกา 957.30 18 843.90 20 -2 
เมียนมา 759.60 24 762.50 23 1 
มาเลเซยี 781.70 23 627.40 24 -1 
บังกลาเทศ 100.80 28 100.80 28 0 
บรูไน 63.40 29 63.6 29 0 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) ประมวลผลจาก FAOSTAT from Food and Agriculture Organization of 
the United Nations 

 
จากตารางที่ 10-39 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันความตกลง

การค้าเสรีด้วย พบว่าประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตรค่อนข้างสูง โดยสามารถผลิตยางพาราเฉลี่ย 1,559.2 กิโลกรัมต่อเฮกเตอร์ สูงเป็นดับที่ 
7 ของโลกในปี 2557 เพิ่มขึ้น 1 อันดับจากปี 2556 ในขณะที่ ประเทศที่มีความผูกพันกับไทยและมี
อันดับสูงกว่าไทยมีทั้งสิ้น 3 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินเดีย และเวียดนาม ซึ่งมีผลผลิตเท่ากับ 
2,081.2, 2,065.9 และ 1,696.5 กิโลกรัมต่อเฮกเตอร์ และมีอันดับอยู่ท่ี 3, 4 และ 5 ตามล าดับ 

 
ทั้งน้ี เมื่อศึกษาข้อมูลสถิติปริมาณผลผลิตทั้งหมดจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ พบว่าประเทศไทยสามารถผลิตยางพาราธรรมชาติได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของ
โลก ทว่าเม่ือวัดประสิทธิภาพการผลิตผ่านข้อมูลผลผลิตต่อพื้นที่ทั้งหมด ประเทศไทยกลับยังด้อย
กว่าหลายประเทศดังที่กล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีช่องว่างในการพัฒนาได้อีก
มาก อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมด้านการเกษตรของถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของไทย มีจ านวน
ผู้ประกอบการในประเทศที่ให้บริการด้านดังกล่าวจ านวนมาก ภาครัฐจึงอาจไม่จ าเป็นต้องเปิดเสรี
ภาคบริการเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ แต่ควรผลักดันนโยบายกระตุ้นการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเพาะปลูกให้มากขึ้น 

  
10.2.5.2 กระบวนการระหว่างการผลิต 

 
ประกอบด้วยอุตสาหกรรมบริการ 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ 
 
 บริการการวิศวกรรม 
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 บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
 บริการด้านสิ่งแวดล้อม 
 บริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
 บริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 
 

 อุตสาหกรรมการบริการวิศวกรรม 
 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการวิศวกรรมของไทย คณะผู้วิจัย

ได้คัดเลือกดัชนีชี้วัดด้านความพร้อมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร (Availability of Scientists and 
Engineers71) ที่อยู่ภายใต้ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกปี 2559-2560 (Global 
Competitiveness Index 2016-2017) ซึ่งจัดท าโดย World Economic Forum เป็นประจ าทุกปี 
ดัชนีชี้วัดด้านความพร้อมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรเป็นดัชนีที่สะท้อนถึงความสามารถทางการ
แข่งขันของการบริการในสาขานี้ โดยดัชนีดังกล่าวมีคะแนนสูงสุดที่ 7 โดยคะแนนในระดับที่สูงจะ
สะท้อนว่า ประเทศมีความพร้อมในการให้บริการของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรสูง คะแนนใน
ระดับที่ต่ าจะสะท้อนว่า ประเทศมีความพร้อมในการให้บริการของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรต่ า 
โดยดัชนีช้ีวัดด้านความพร้อมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรล่าสุด เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-40 

 
ตารางที่ 10-40 ดัชนีความพร้อมของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร  

(Availability of Scientists and Engineers) 

ประเทศ 
2559-2560 2558-2559 

อันดับที่เปลีย่นแปลง 
คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก 

ญี่ปุ่น 5.51 3 5.57 3 0 
มาเลเซยี 5.32 7 5.39 5 -2 
สิงคโปร์ 5.25 9 5.06 11 2 
ออสเตรเลีย 5.02 17 4.94 17 0 
ชิล ี 4.75 23 4.60 32 9 
นิวซีแลนด ์ 4.73 25 4.59 33 8 
จีน 4.68 30 4.47 36 6 
อินเดีย 4.57 36 4.22 49 13 
อินโดนีเซีย 4.52 38 4.56 34 -4 

                                                           
71 ดัชนีชีว้ัดด้านความพรอ้มนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร (Availibility of Scientists and Engineers) ถูกค านวณมาจากผลจากการ
สอบถามผู้ตอบแบบสอบถามว่า “ในประเทศของท่าน มีจ านวนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรเพยีงพอหรือไม่” โดยคะแนน 1 
คะแนน = มีจ านวนไม่เพียงพอ และคะแนน 7 คะแนน = มีจ านวนเพียงพอ สามารถจัดหาได้ทั่วไป 
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ประเทศ 
2559-2560 2558-2559 

อันดับที่เปลีย่นแปลง 
คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก 

เกาหลีใต ้ 4.43 39 4.40 40 1 
ไทย 4.14 57 4.26 47 -10 
ฟิลิปปินส ์ 3.83 78 4.01 67 -11 
บรูไน 3.81 80 - - - 
เวียดนาม 3.77 84 3.92 75 -9 
เปร ู 3.37 114 3.24 117 3 
กัมพชูา 3.15 124 3.05 127 3 
สปป.ลาว 3.10 127 3.00 129 2 

ที่มา: Global Competitiveness Index 2016-2017, World Economic Forum (WEF) 

 
จากตารางที่ 10-40 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันความตกลง

การค้าเสรีด้วย พบว่าประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการด้านวิศวกรรม
ค่อนข้างต่ ากว่าประเทศอื่นๆ โดยในปี 2560 ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีความพร้อมนักวิทยาศาสตร์
และวิศวกรอยู่ที่ 4.14 เป็นอันดับที่ 57 ของโลก โดยอันดับลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้าถึง 10 
อันดับ ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ไทยมีอันดับเหนือกว่าฟิลิปปินส์และ
เวียดนามเท่านั้น ในขณะที่ ประเทศญี่ปุ่นที่มีความพร้อมด้านวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์สูงใน
ล าดับต้นๆ ของโลก และความผูกพันความตกลงการค้าเสรีกับไทย มีคะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ 5.51 
และเป็นอันดับที่ 3 ของโลก นอกจากนี้ มาเลเซียและสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความพร้อมด้านการ
บริการวิศวกรรมสูงรองลงมา โดยมีคะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ 5.32 และ 5.25 คิดเป็นอันดับที่ 7 และ 9 
ของโลก ตามล าดับ 

 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอันดับของดัชนีความพร้อมของนักวิทยาศาสตร์และ

วิศวกร นอกจากจะพบว่าอันดับของประเทศไทยลดลงจากปี 2559 อย่างมากแล้ว ยังพบว่า
ประเทศในกลุ่มอาเซียนหลายประเทศมีอันดับลดลงเช่นกัน ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม โดยลดลง 2 , 4, 11 และ 9 อันดับตามล าดับ จึงเป็นเรื่องน่าวิตกว่า
ผู้ประกอบการผลิตที่จ าเป็นต้องใช้บริการทางด้านวิศวกรรมอาจเลี่ยงการลงทุนในประเทศกลุ่ม
อาเซียน แล้วหันไปตั้งฐานการผลิตในประเทศที่มีความพร้อมมากกว่า หรือประเทศที่มีการเติบโต
ด้านบริการวิศวกรรมสูง เช่น ประเทศอินเดีย ที่มีอันดับเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 13 อันดับ 

 
จากข้อมูลข้างต้น จึงอาจสรุปได้ว่า ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันในการ

บริการด้านวิศวกรรมที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งการเปิดเสรีภาคการบริการกับประเทศภาคีต่างๆ อาจจะ
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ท าให้ผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันในประเทศไทยมากขึ้น มีการ
ถ่ายทอดความรู้และทักษะการบริการที่มากขึ้น ซึ่งอาจมีส่วนช่วยให้ความสามารถในการแข่งขัน
ของไทยสูงขึ้นในอนาคต 

 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เก่ียวข้องกับการผลิต 

 
คณะผู้วิ จัยน าดัชนีความซับซ้อนของกระบวนการการผลิต  (Production Process 

Sophistication72) ที่อยู่ภายใต้ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกปี 2559-2560 (Global 
Competitiveness Index 2016-2017) ซึ่งจัดท าโดย World Economic Forum เป็นประจ าทุกปี  
มาใช้ความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวของกับการผลิตของไทย  ดัชนี
ความซับซ้อนของกระบวนการการผลิตนี้เป็นดัชนีที่สะท้อนถึงความสามารถทางการแข่งขันของ
การบริการในสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต กล่าวคือ หากกระบวนการผลิตมีความซับซ้อน
มากขึ้นย่อมหมายถึงการผลิตที่มีการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มากขึ้น โดยดัชนีดังกล่าว
มีคะแนนสูงสุดที่ 7 ซึ่งดัชนีความซับซ้อนของกระบวนการการผลิต เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-41 

 
ตารางที่ 10-41 ดัชนีความซับซ้อนของกระบวนการการผลิต  

(Production Process Sophistication) 

ประเทศ 
2559-2560 2558-2559 อันดับที่

เปลี่ยนแปลง คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก 

ญี่ปุ่น 6.33 2 6.38 2 0 

สิงคโปร์ 5.66 17 5.70 14 -3 

เกาหลีใต ้ 5.24 22 5.17 23 1 

ออสเตรเลีย 5.19 25 5.02 29 4 

มาเลเซยี 5.12 27 5.32 22 -5 

นิวซีแลนด ์ 5.00 28 5.16 25 -3 

ชิล ี 4.34 43 4.37 40 -3 

จีน 4.34 44 4.11 49 5 

อินเดีย 4.33 45 3.94 61 16 

ไทย 4.13 52 4.09 53 1 
                                                           
72 ดัชนีความซับซอ้นของกระบวนการการผลิต (Production Process Sophistication) ถูกค านวณมามาจากการสอบถามผู้ตอบ
แบบสอบถามว่า “ในประเทศของท่าน กระบวนการผลิตสนิค้ามีความซับซ้อนมากหรือนอ้ยเพียงใด” โดยคะแนน 1 คะแนน = ไม่
มีความซับซ้อน การผลติใช้เทคโนโลยีเก่าและใช้แรงงานเป็นหลัก (Labour-intensive) และคะแนน 7 คะแนน = มีความซับซ้อน
สูง การผลิตมีความซับซ้อน ใช้ฐานความรู้ในการผลิตเป็นหลัก (Knowledge-intensive) 
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ประเทศ 
2559-2560 2558-2559 อันดับที่

เปลี่ยนแปลง คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก 

อินโดนีเซีย 3.95 59 4.12 48 -11 

ฟิลิปปินส ์ 3.82 67 4.11 50 -17 

เปร ู 3.56 86 3.56 89 3 

เวียดนาม 3.52 91 3.36 101 10 

บรูไน 3.37 100 - - - 

สปป.ลาว 3.14 109 3.16 112 3 

กัมพชูา 3.00 117 2.98 125 8 
ที่มา: Global Competitiveness Index 2016-2017, World Economic Forum (WEF) 

 
จากตารางที่ 10-41 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันการเปิดเสรี

การบริการด้วย ประเทศไทยจะมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีความซับซ้อนของกระบวนการการผลิตอยู่ที่ 
4.13 เป็นอันดับที่ 52 ของโลก โดยอันดับเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า 1 อันดับ (คะแนนดัชนี
ความซับซ้อนของกระบวนการการผลิตของไทยปี 2559 อยู่ที่ 4.09) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศ
อื่นๆ ที่ได้มีความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วยแล้ว ไทยมีอันดับเหนือกว่า อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ เปรู เวียดนาม บรูไน สปป.ลาว และกัมพูชา ในขณะที่ ประเทศญี่ปุ่นมีคะแนนดัชนีชี้วัด
ความสามารถในการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอันดับต้นๆ ของโลก และมีความผูกพัน
การเปิดเสรีการบริการกับไทย มีคะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ 6.33 คิดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก ส าหรับ
สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และมาเลเซียเป็นประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขัน
รองลงมา โดยมีคะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ 5.66, 5.24, 5.19, และ 5.12 คิดเป็นอันดับที่ 17, 22, 25 และ 
27 ของโลก ตามล าดับ ซึ่งประเทศเหล่านี้มีระดับความสามารถในการแข่งขันท่ีใกล้เคียงกัน 

 
ส าหรับประเทศที่มีแนวโน้มจะกลายเป็นคู่แข่งส าคัญของไทยในอนาคตส าหรับบริการที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ได้แก่ ประเทศอินเดีย และเวียดนาม ซึ่งมีอันดับสูงขึ้นจากเดิม 16 และ 
10 อันดับตามล าดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเดียที่เคยมีอันดับต่ ากว่าประเทศไทยในปี 2559 ทั้งนี้ 
อาจเป็นผลจากการด าเนินนโยบายที่มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตระดับโลกของรัฐบาลอินเดีย73 
ประเทศไทยจึงอาจต้องศึกษารูปแบบการด าเนินนโยบายที่ส าเร็จ แล้วน ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันต่อไป 
                                                           
73 โครงการ Make in India เริ่มต้นด าเนินการในปี 2557 เป็นโครงการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สร้างบรรยากาศที่เอื้อตอ่การท าธุรกิจในประเทศ ส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศหันมาตั้งฐานการผลิตในประเทศ
อินเดีย 
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นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้น า ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต (Global 
Manufacturing Competitiveness Index: GMCI) ที่ได้รับการจัดท าโดยบริษัทดีลอยต์ (Deloitte 
Advisory Corporation) มาใช้อธิบายประกอบเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันเชิง
เปรียบเทียบในระดับประเทศระหว่างประเทศทั้งสิ้น 40 ประเทศ โดยดัชนีดังกล่าวประมวลผลมา
จากปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต ประกอบด้วย ศักยภาพใน
การผลิต ต้นทุนการผลิต ผลิตผลของแรงงาน เครือข่ายผู้จัดหาวัตถุดิบ กฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง โครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา ระบบสาธารณูปโภค ระบบเศรษฐกิจ นโยบายด้าน
นวัตกรรม นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ความน่าสนใจของตลาดท้องถิ่น และระบบบริการสุขภาพ โดย
ดัชนี GMCI เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-42  

 
ตารางที่ 10-42 ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต ปี 2559  

(Global Manufacturing Competitiveness Index 2016: GMCI 2016) 

ประเทศ 
ป ี2559 ปี 2563 (คาดการณ์) 

อันดับ GMCI คะแนน GMCI อันดับ GMCI คะแนน GMCI 
จีน 1 100 2 93.5 
ญี่ปุ่น 4 80.4 4 78 
เกาหลีใต ้ 5 76.7 6 77 
ไต้หวัน 7 72.9 9 72.1 
สิงคโปร์ 10 68.4 11 67.6 
อินเดีย 11 67.2 5 77.5 
ไทย 14 60.4 14 62 
มาเลเซยี 17 59 13 62.1 
เวียดนาม 18 56.5 12 65.5 
อินโดนีเซีย 19 55.8 15 61.9 
ออสเตรเลีย 21 55.5 22 53.4 
บราซิล 29 46.2 23 52.9 

ที่มา: Global Manufacturing Competitiveness Index 2016, Deloitte 

 
จากตารางที่ 10-42 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีคะแนนดัชนีความสามารถในการแข่งขัน

ด้านการผลิตในปี 2559 เท่ากับ 60.4 อยู่ที่อันดับ 14 ของโลก ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
ความสามารถด้านการผลิตค่อนข้างสูง โดยเมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มี
ความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วย พบว่าประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต
สูงที่สุดคือ ประเทศจีน ซึ่งได้รับคะแนนดัชนีฯ เท่ากับ 100.0 เป็นอันดับ 1 ของโลก ส่วนประเทศ
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อื่นๆ ในกลุ่มภาคีที่มีอันดับสูงกว่าไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และอินเดีย โดยมีคะแนน
ดัชนีฯ เท่ากับ 80.4, 76.7, 68.4 และ 67.2 และมีอันดับที่ 4, 5, 10 และ 11 ตามล าดับ  

 
ในปี 2563 มีการคาดการณ์ว่าคะแนนดัชนีฯ ของประเทศไทยจะสูงขึ้นเป็น 62.0 อย่างไร

ก็ตาม เม่ือเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซีย เวียดนาม และ
อินโดนีเซียแล้ว พบว่าการเพิ่มขึ้นของคะแนนดัชนีฯ ไทยยังอยู่ในอัตราที่ต่ ากว่าโดยเปรียบเทียบ
เนื่องจากทั้ง 3 ประเทศมีอันดับอยู่ต่ ากว่าไทยในปี 2559 แต่เม่ือเข้าสู่ปี 2563 อันดับของมาเลเซีย
และเวียดนามเพิ่มขึ้นสูงกว่าไทย ส่วนอินโดนีเซียอยู่ที่อันดับ 15 ซึ่งต่ ากว่าไทยเพียงแค่ 1 อันดับ
เท่านั้น การคาดการณ์ดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาด้านบริการผลิตของไทยยังคงล้าหลัง
กว่าประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยลด
ต่ าลงได้ในอนาคต 

 
 อุตสาหกรรมการบริการด้านสิ่งแวดล้อม 

 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการด้านสิ่งแวดล้อมของไทย 

คณะผู้วิจัยได้หยิบยก Environmental Performance Index (EPI) หรือดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม โดย EPI เป็นดัชนีที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเยลและโคลัมเบีย 
ร่วมกับ World Economic Forum และ Joint Research Center ของสหภาพยุโรป โดยในปี 2559 
EPI ได้ท าการจัดอันดับ 163 ประเทศ มีดัชนีย่อยชี้วัดผลการด าเนินงานทั้งสิ้น 25 ดัชนี โดยดัชนีที่
ได้หยิบยกมานั้น เป็นดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดน้ าเสียของประเทศ (Wastewater 
Treatment) ในปี 2557 ซึ่งสามารถสะท้อนถึงความสามารถในการบริการด้านสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศได้ รายละเอียดของดัชนีฯ เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-43 

 
ตารางที่ 10-43 ดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดน้ าเสียของประเทศ  

(Wastewater Treatment) ในปี 2557 
ประเทศ Wastewater Treatment (%) ป ี2557 อันดับโลก 

สิงคโปร์ 100.00 1 
ออสเตรเลีย 95.00 7 
ชิล ี 84.50 16 
เกาหลีใต ้ 82.42 19 
นิวซีแลนด ์ 70.19 26 
ญี่ปุ่น 56.53 35 
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ประเทศ Wastewater Treatment (%) ป ี2557 อันดับโลก 
จีน 27.93 55 
มาเลเซยี 19.59 56 
ไทย 11.52 66 
ฟิลิปปินส ์ 2.58 98 
อินเดีย 2.25 101 
เวียดนาม 0.15 124 
อินโดนีเซีย 0.02 128 

ที่มา: Environmental Performance Index Report 2016, Yale University 

 
จากตารางที่ 10-43 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันการเปิดเสรี

การบริการด้วย ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่สูง
มากนัก โดยในปี 2557 ประเทศไทยมีดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดน้ าเสียอยู่ท่ีร้อยละ 
11.52 คิดเป็นอันดับที่ 66 ของโลก กล่าวคือ ไทยสามารถบ าบัดน้ าเสียคืนหลับสู้ระบบนิเวศน์ได้
เพียงร้อยละ 11.52 จากน้ าเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศ ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่
ได้มีความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วยแล้ว ไทยมีอันดับเหนือกว่าฟิลิปปินส์ อินเดีย 
เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งมีดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดน้ าเสียอยู่ที่ร้อยละ 2.58, 
2.25, 0.15 และ 0.02 ตามล าดับ คิดเป็นอันดับโลกที่ 98, 101, 124 และ 128 ตามล าดับ ในขณะที่ 
ประเทศที่มีคะแนนดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดน้ าเสียสูงในอันดับต้นๆของโลก และ
ไทยมีความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วยคือ สิงคโปร์ โดยสิงคโปร์มีคะแนนดัชนีฯ อยู่ท่ีร้อยละ 
100.00 คิดเป็นอันดับที่ 1 ของโลก กล่าวคือ สิงคโปร์สามารถบ าบัดน้ าเสียของประเทศได้ทั้งหมด
ร้อยละ 100.00 รองลงมาเป็น ออสเตรเลีย ชิลี เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น จีน และมาเลเซีย คิด
เป็นอันดับที่ 7, 16, 19, 26, 35, 55 และ 56 ของโลก ตามล าดับ  

  
นอกจากนี้  คณะผู้วิ จัยได้น าดัชนีชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Democracy Index: EDI) ที่ถู กพัฒนาโดย World Resources Institute (WRI) 
โดยดัชนีดังกล่าวจะพิจารณาว่า รัฐบาลของประเทศที่ศึกษา (70 ประเทศ) ได้ตรากฎหมาย
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ
ด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ซึ่งดัชนีดังกล่าวจะสามารถสะท้อนความสามารถทางการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการบริการด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศได้ ผ่านการตรากฎหมายกฎระเบียบ
ต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่แต่ละประเทศได้บัญญัติออกมา ซึ่งส่งแรงกระตุ้นต่อผู้ให้บริการให้
พัฒนาการบริการให้มีคุณภาพสูงขึ้น และสะท้อนผ่านการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
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ในประเทศ ส่งผลต่อความต้องการการบริการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับที่สูงมากยิ่งขึ้นของผู้บริโภค 
โดยคะแนนสูงสุดของดัชนีน้ีอยู่ท่ี 3 ซึ่งผลการศึกษาเป็นดังแสดงในตารางที่ 10-44 

 
ตารางที่ 10-44 ดัชนีวัดความเป็นประชาธิปไตยด้านสิ่งแวดล้อม  

(Environmental Democracy Index: EDI) ประจ าปี 2559 
ประเทศ คะแนน EDI (2559) อันดับโลก 

เปร ู 1.87 13 
อินโดนีเซีย 1.8 17 
อินเดีย 1.8 20 
ชิล ี 1.67 24 
ญี่ปุ่น 1.51 32 
ออสเตรเลีย 1.4 37 
ไทย 1.38 38 
ฟิลิปปินส ์ 1.35 39 
จีน 1.35 40 
เวียดนาม 1.2 49 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก Environmental democracy index (EDI), 2559 

 
จากตารางที่ 10-44 แสดงให้เห็นถึงระดับความเป็นประชาธิปไตยด้านสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศไทยและประเทศคู่เจรจาการค้าที่ไทยมีความผูกพันการบริการด้วย โดยประเทศไทยมีดัชนี
ชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ที่ 1.38 คะแนน คิดเป็นอันดับโลกในอันดับที่ 38 
โดยประเทศไทยมีอันดับโลกสูงกว่า ฟิลิปปินส์ จีน และเวียดนาม ซึ่งมีอันดับโลกอยู่ที่อันดับ 39, 
40 และ 49 ตามล าดับ ในขณะที่ ไทยยังมีอันดับด้อยกว่า เปรู อินโดนีเซีย อินเดีย ชิลี ญี่ปุ่น และ
ออสเตรเลีย ซึ่งมีอันดับโลกอยู่ที่อันดับที่ 13, 17, 20, 24, 32 และ 37 ตามล าดับ ซึ่งประเทศที่
ส าคัญหลายประเทศมิได้ถูกระบุอยู่ในการศึกษาครั้งน้ี อาทิ สิงคโปร์ ฝรั่งเศส และเยอรมนี เป็นต้น   

 
นอกจากดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านสิ่งแวดล้อมในมิติของการบ าบัดน้ าเสีย 

และกฎหมายกฎระเบียบและการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศแล้ว คณะผู้วิจัยได้
น าข้อมูลสถิติรายประเทศของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง  เพื่อ
สะท้อนความสามารถในการให้บริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทางอากาศ เนื่องจากก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่จะถูกปล่อยจากกิจกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 
การผลิตเป็นหลัก (การผลิตไฟฟ้า การผลิตอุตสาหกรรม และการขนส่ง ) โดยข้อมูลดังกล่าว 
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ถูกรวบรวมโดยส านักงานพลังงานสากล (International Energy Agency: IEA) มีหน่วยเป็นล้านตัน 
ซึ่งผลการศึกษาข้อมูลเป็นดังแสดงในตารางที่ 10-45 

 
ตารางที่ 10-45 ข้อมูลสถิติการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง 

(CO2 emissions from furl combustion) ประจ าปี 2556-2557 

ประเทศ 
ปี 2556 ปี 2557 

ปริมาณการปล่อย 
(million tons) 

อันดับโลก 
ปริมาณการปล่อย 
(million tons) 

อันดับโลก 

จีน 8,979.83 1 9,086.96 1 

สหรัฐอเมริกา 5,103.17 2 5,176.21 2 

อินเดีย 1,852.46 3 2,019.67 3 

ญี่ปุ่น 1,229.60 5 1,188.63 5 

เกาหลีใต ้ 572.18 7 567.81 7 

อินโดนีเซีย 399.64 15 436.53 13 

อังกฤษ 449.74 12 407.84 15 

ออสเตรเลีย 383.12 16 373.78 16 

ไทย 247.45 24 243.52 22 

มาเลเซยี 209.04 26 220.52 26 

เวียดนาม 130.02 34 143.31 32 

ฟิลิปปินส ์ 89.63 39 95.71 38 

ชิล ี 82.01 41 75.81 42 

เปร ู 44.84 59 47.79 56 

สิงคโปร์ 46.24 56 45.32 57 

สวิตเซอร์แลนด ์ 41.55 61 37.74 66 

สวีเดน 37.66 66 37.42 67 

นิวซีแลนด ์ 30.96 72 31.24 71 

เมียนมา 13.43 94 19.56 84 

บรูไน 6.85 112 6.70 114 

กัมพชูา 5.18 122 6.10 117 
ที่มา: International Energy Agency เข้าถึงข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2560 
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จากตารางที่ 10-45 จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีความสามารถทางการแข่งขันใน 
การบริการด้านสิ่งแวดล้อมทางอากาศอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย โดยในปี 2557 ไทยมีสถิติ 
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอยู่ที่ 243.52 ล้านตันต่อปี มีอันดับ
โลกอยู่ท่ีอันดับที่ 22 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ านวน 2 อันดับ โดยมีอันดับสูงกว่า มาเลเซีย เวียดนาม 
ฟิลิปปินส์ ชิลี เปรู สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน นิวซีแลนด์ เมียนมา บรูไน และกัมพูชา แต่ยัง
มีอันดับต่ ากว่าประเทศคู่เจรจาการเปิดเสรีการบริการ และประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ ได้แก่ 
จีน สหรัฐอเมริกา อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย อังกฤษ และออสเตรเลีย โดยประเทศ
เหล่านี้ล้วนเป็นประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งสิ้น 

 
นอกจากดัชนีชี้ทั้งสามเบื้องต้นแล้ว คณะผู้วิจัยยังใช้ดัชนีการรับรองตามมาตรฐาน ISO 

14001 (ISO 14001 Environment Certificates) ภายใต้ดัชนีชี้วัดด้านนวัตกรรมระดับโลก (Global 
Innovation Index: GII) ของปี 2559 มาประกอบการอธิบายอุตสาหกรรมการบริการด้าน
สิ่งแวดล้อมในไทย ดัชนีดังกล่าวจะแสดงปริมาณของใบรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001 ในแต่ละ
ประเทศ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การป้องกันมลพิษและการรักษาสิ่งแวดล้อมระหว่างการ
พัฒนาธุรกิจ โดยดัชนีมีคะแนนสูงสุด 100 คะแนน คะแนนในระดับที่สูงจะสะท้อนว่า มีจ านวน
ใบรับรองส าหรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาก คะแนนในระดับที่ต่ าจะสะท้อนว่า มีจ านวน
ใบรับรองส าหรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมน้อย โดยดัชนีการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001 
เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-46  
 
ตารางที่ 10-46 การรับรองมาตรฐาน ISO14001 (ISO 14001 Environment Certificates)  

ประเทศ คะแนน อันดับโลก 
จีน 47.69 16 
ออสเตรเลีย 37.93 20 
ญี่ปุ่น 36.48 21 
สิงคโปร์ 24.89 27 
ไทย 22.47 30 
มาเลเซยี 21.71 34 
เกาหลีใต ้ 20.66 36 
ชิล ี 17.2 40 
นิวซีแลนด ์ 13.34 48 
เวียดนาม 11.81 50 
เปร ู 6.88 64 
อินเดีย 6.31 66 
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ประเทศ คะแนน อันดับโลก 
อินโดนีเซีย 4.5 76 
กัมพชูา 1.1 112 

ที่มา: The Global Innovation Index 2016, World Intellectual Property Organization 

 
จากตารางที่ 10-46 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันความตกลง

การค้าเสรีด้วย ประเทศไทยจะมีปริมาณการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001 อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยในปี 2559 ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรองฯ อยู่ที่  22.47 คิดเป็นอันดับที่ 30 ของโลก 
เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ไทยมีอันดับเหนือกว่าทั้งมาเลเซีย เวียดนาม 
อินโดนีเซีย และกัมพูชา ด้อยกว่าเพียงแค่ประเทศสิงคโปร์เท่านั้น ในขณะที่ประเทศจีนมีจ านวน
ใบรับรองตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสูงในล าดับที่ 16 ของโลก มีคะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ 47.69 ส่วน
ประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ มีอันดับรองลงมา โดยมีคะแนนดัชนีฯ อยู่ท่ี 37.93, 36.48 
และ 24.89 คิดเป็นอันดับที่ 20, 21 และ 27 ของโลก ตามล าดับ เม่ือพิจารณาภาพรวมของดัชนี 
พบว่าประเทศซึ่งไทยมีความผูกพันความตกลงการค้าเสรีด้วยส่วนใหญ่ยังมีคะแนนดัชนีการรับรองฯ 
ไม่สูงมาก และอยู่อันดับโลกปานกลางถึงต่ า 
 

ดังนั้น เม่ือพิจารณาความสามารถทางการแข่งขันด้านการบริการสิ่งแวดล้อมของไทย  
จะเห็นได้ว่า ยังมีช่องว่างอีกมากในพัฒนาการบริการให้เพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้มีความสามารถ  
การบริการที่ดีขึ้น เช่น เรื่องของการบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น อีกทั้งควรกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผลิต
เห็นความส าคัญของประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างการด าเนินการทางธุรกิจมากขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดความต้องการการใช้บริการด้านสิ่งแวดล้อมที่  และพัฒนาการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในท่ีสุด 
 
 อุตสาหกรรมการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

 
ส าหรับความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้ง

เครื่องจักรและอุปกรณ์ คณะผู้วิจัยได้น าจ านวนงานวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical 
Engineering) ในปี 2558 ที่จัดท าโดยบริษัทด้านเทคโนโลยี Scimago Lab โดยจ านวนงานวิจัย
ดังกล่าวอ้างอิงจากงานวิจัยต่างๆ ทั่วโลกที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อเสียง ซึ่งคณะผู้วิจัยพบว่า
ความแพร่หลายของงานวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกลมีส่วนเชื่อมโยงกับความแข็งแกร่งของ
การให้บริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งใช้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเครื่องกลใน
การปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังที่แสดงในตารางที่ 10-47 
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ตารางที่ 10-47 จ านวนงานวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) 
ประเทศ จ านวนงานวิจัย อันดับโลก 

จีน 33,187 1 

สหรัฐอเมริกา 11,703 2 

ญี่ปุ่น 4,384 3 

เยอรมน ี 4,193 4 

อินเดีย 3,902 5 

อังกฤษ 3,717 6 

เกาหลีใต ้ 3,546 7 

 ฝร่ังเศส  3,023 8 

 อิตาลี  2,691 9 

 อิหร่าน  2,342 10 

ออสเตรเลีย 1,852 13 

มาเลเซยี 915 19 

สิงคโปร์ 841 22 

ไทย 386 37 

เวียดนาม 192 48 

อินโดนีเซีย 157 50 

นิวซีแลนด ์ 149 51 

ชิล ี 118 54 

เปร ู 24 76 

ฟิลิปปินส ์ 16 80 

บรูไน 4 107 

กัมพชูา 1 138 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Scimago Lab (เข้าถึงเมื่อ พฤษภาคม 2560) 
 

จากตาราง แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีจ านวนงานวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกลปานกลาง 
โดยในปี 2558 มีการตีพิมพ์งานวิจัยทั้งสิ้น 386 ฉบับ อยู่ในอันดับที่ 37 ของโลก โดยในกลุ่ม
ประเทศที่มีจ านวนงานวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกลสูงสุด 10 อันดับแรก มีประเทศที่ความผูกพัน
ความตกลงการค้าเสรีด้วยกับประเทศไทยถึง 4 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และเกาหลีใต้ 
โดยมีจ านวนวิจัยทั้งสิ้น 33,187 4,384 3,902 และ 3,546 ฉบับ อยู่ในอันดับที่ 1, 3, 5 และ 7 
ตามล าดับ ซึ่งนอกเหนือจากประเทศเหล่านี้ ส่วนใหญ่ที่เหลือเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่อยู่ในทวีป
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ยุโรปเกือบทั้งหมด ส่วนประเทศในกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่ยังมีอันดับต่ ากว่าประเทศไทยทั้งสิ้น 
ยกเว้นประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ จึงอาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับ
กลุ่มประเทศในอาเซียน แต่เม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกแล้ว ยังมีช่องว่างของการพัฒนาอยู่
อีกมาก 

 
การพิจารณาการเปิดเสรีการบริการในหมวดนี้เพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้ผู้ให้บริการใน

อุตสาหกรรมบริการนี้สามารถพิจารณาทางเลือกในการลงทุนขยายการบริการไปยังประเทศอื่นๆ 
ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการลงทุนในต่างประเทศในแต่ละธุรกิจ ผู้ลงทุนมีความจ าเป็นต้อง
ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มเติม  

 
 อุตสาหกรรมการบริการการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 

 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการการทดสอบและตรวจสอบ

คุณภาพวัตถุดิบของไทย คณะผู้วิจัยได้หยิบยกดัชนีแสดงความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ของ
สถาบันต่างๆ ทั่วโลก แบ่งตามความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งดัชนีนี้จะพิจารณาคะแนน
ความเป็นเลิศจาก 1) จ านวนงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์และถูกอ้างอิงมาก และ 2) จ านวนงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์
ในวารสารที่มีชื่อเสียง ซึ่งงานวิจัยนั้นๆ จะต้องถูกตีพิมพ์ในช่วงปี 2551-2555 โดยดัชนีดังกล่าว
จัดท าโดย Scimago Lab โดยใช้ฐานข้อมูลของ Scopus74  

 
จากนั้น คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกดัชนีความเป็นเลิศของสถาบันต่างๆ ทั่วโลกในสาขา 

การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ  อันได้แก่ สาขาวัสดุ
ศาสตร์ (Materials Science) และน ามาหาค่าเฉลี่ยของแต่ละสถาบันเพื่อสรุปเป็นความสามารถ
ทางการแข่งขันในการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบของแต่ละประเทศ ซึ่งสะท้อน
ผ่านดัชนีดังกล่าว โดยรายละเอียดของดัชนีชี้วัดความเป็นเลิศในสาขาวัสดุศาสตร์ เป็นดังแสดงใน
ตารางที่ 10-48 

  

                                                           
74 ฐานข้อมูล Scopus คือฐานข้อมูลบรรณานุกรมของบทความในวารสารทางด้าน Life Sciences Physical Sciences Health 

Scieneces และ Social Sciences  
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ตารางที่ 10-48 ดัชนีชี้วัดความเป็นเลิศในสาขาวัสดุศาสตร์ (Materials Science)  
ประเทศ คะแนนของสาขาวสัดุศาสตร์ (Materials Science) อันดับโลก 

เดนมาร์ก 72.4% 1 
สวิตเซอร์แลนด ์ 71.5% 2 
อิสราเอล 69.1% 3 
สวีเดน 68.3% 4 
สิงคโปร์ 67.8% 5 
นอร์เวย์ 67.7% 6 
ออสเตรเลีย 67.6% 7 
สเปน 67.6% 8 
กรีซ 66.8% 9 
เนเธอร์แลนด์ 65.9% 10 
อาร์เจนตินา 65.8% 11 
ออสเตรีย 65.6% 12 
เยอรมัน 65.2% 13 
ฝร่ังเศส 64.7% 14 
เบลเยียม 64.4% 15 
ไต้หวัน 63.8% 16 
เกาหลีใต ้ 54.0% 26 
อินเดีย 51.9% 27 
ญี่ปุ่น 45.2% 32 
จีน 34.4% 44 
ไทย 33.9% 47 
มาเลเซยี 22.5% 52 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก SCImago Institutions Ranking (เข้าถึงเมื่อ เดือน
เมษายน 2560) 

 
ตารางดังกล่าวแสดงดัชนีชี้วัดความเป็นเลิศในสาขาวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ของ

ไทย ประเทศที่มีความเป็นเลิศในสาขาวัสดุศาสตร์สูงสุด 15 อันดับแรก และประเทศในภูมิภาค
ใกล้เคียง โดยในปี 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 47 ของโลกมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 33.9 โดยมี
อันดับเหนือกว่ามาเลเซียที่อยู่ในอันดับที่ 52 ในขณะที่ ประเทศที่มีความเป็นเลิศในสาขา 
วัสดุศาสตร์สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์ อิสราเอล สวีเดน และสิงคโปร์   
มีคะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ร้อยละ 72.4, 71.5, 69.1, 68.3 และ 67.8 ตามล าดับ ส าหรับกลุ่มประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่มีอันดับที่สูงกว่าประเทศไทยเช่นกัน โดยไต้หวัน เกาหลีใต้ อินเดีย ญี่ปุ่น  
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และจีน อยู่ในอันดับที่ 16, 26, 27, 32, และ 44 ของโลกในสาขาวัสดุศาสตร์ และมีคะแนนดัชนี
ความเป็นเลิศในสาขาวัสดุศาสตร์อยู่ที่ร้อยละ 63.8, 54, 51.9, 45.2 และ 34.4 ตามล าดับ  

 
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลจ านวนสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์75ต่างๆ 

ทั่วโลก โดยใช้ข้อมูลปีล่าสุด ปี 2559 ซึ่งข้อมูลจ านวนสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าว ได้ถูก
รวบรวมโดย SCImago Lab ซึ่งเป็นชื่อกลุ่มวิ จัยจาก Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), University of Granada, Extremadura, Carlos III (Madrid) และ  Alcalá de 
Henares ของประเทศสเปน ที่มีโครงการรวบรวมข้อมูลของสถาบันวิจัยต่างๆ ทั่วโลก เพื่อน า
จ านวนสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เป็นดัชนีที่สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ โดยมี
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 10-49 

  
ตารางที่ 10-49 จ านวนสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ณ ปี 2559 

ประเทศ จ านวนสถาบันทางวทิยาศาสตร์ (2559) อันดับโลก 

จีน 601 2 
ญี่ปุ่น 245 5 
อินเดีย 242 6 
เกาหล ี 113 12 
ออสเตรเลีย 95 16 
มาเลเซยี 28 30 
ชิล ี 26 32 
สิงคโปร์ 25 33 
ไทย 24 34 
นิวซีแลนด ์ 16 48 
อินโดนีเซีย 9 53 
เวียดนาม 4 68 
ฟิลิปปินส ์ 4 68 
เปร ู 4 68 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก SCImago Lab 

 

                                                           
75 เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น  
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จากตารางที่ 10-49 จะพบว่า ประเทศไทยมีจ านวนสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อยู่ 24 
แห่ง โดยคิดเป็นอันดับที่ 34 ของโลก โดยยังมีอันดับต่ ากว่าประเทศคู่เจรจาความตกลงการค้าเสรี
ที่ส าคัญของไทย เช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลี ออสเตรเลีย มาเลเซีย ชิลี สิงคโปร์ ซึ่งมีอันดับโลก
อยู่ที่อันดับที่ 2, 5, 6, 12, 16, 30, 32 และ 33 ตามล าดับ จากข้อมูลจ านวนสถาบันวิทยาศาสตร์
ดังกล่าว จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณผู้ให้บริการ และความต้องการใช้การบริการของใน
อุตสาหกรรมการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบของแต่ละประเทศได้ 
 

นอกจากข้อมูลเบื้องต้นทั้งสองแล้ว คณะผู้วิจัยยังเลือกดัชนีการรับรองตามมาตรฐาน 
ISO 9001 (ISO 9001 Quality Certificates) ภายใต้ดัชนีชี้วัดด้านนวัตกรรมระดับโลก (Global 
innovation Index: GII) ของปี 2559 มาใช้ประกอบการอธิบายอุตสาหกรรมการบริการการทดสอบ
และตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบในไทย ดัชนีดังกล่าวจะแสดงปริมาณของใบรับรองตามมาตรฐาน 
ISO 9001 ในแต่ละประเทศ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวสะท้อนความมีประสิทธิภาพขององค์กร รวมไป
ถึงการผ่านการรับรองมาตรฐานของสินค้าและบริการ หากประเทศใดมีจ านวนใบรับรองมาตรฐาน 
ISO 9001 มากย่อมสะท้อนความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ
ได้ในระดับหนึ่ง โดยดัชนีมีคะแนนสูงสุด 100 คะแนน คะแนนในระดับที่สูงจะสะท้อนว่า มีจ านวน
ใบรับรองส าหรับการจัดการด้านคุณภาพมาก คะแนนในระดับที่ต่ าจะสะท้อนว่า มีจ านวนใบรับรอง
ส าหรับการจัดการด้านคุณภาพน้อย โดยดัชนีการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 เป็นดังแสดงใน
ตารางที่ 10-50 

 
ตารางที่ 10-50 การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 (ISO 9001 Quality Certificates)  

ประเทศ คะแนน อันดับโลก 

จีน 39.31 20 
ออสเตรเลีย 37.21 21 
มาเลเซยี 30.97 26 
สิงคโปร์ 26.38 31 
ชิล ี 22.79 35 
ญี่ปุ่น 19.92 39 
ไทย 17.49 43 
นิวซีแลนด ์ 16.64 44 
เวียดนาม 15.32 47 
เกาหล ี 13.76 53 
อินเดีย 11.48 59 
เปร ู 5.99 78 
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ประเทศ คะแนน อันดับโลก 

อินโดนีเซีย 5.86 80 
ฟิลิปปินส ์ 4.79 83 

ที่มา: The Global Innovation Index 2016, World Intellectual Property Organization 

 
จากตารางที่ 10-50 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันความตกลง

การค้าเสรีด้วย ประเทศไทยจะมีปริมาณการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยในปี 2559 ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรองฯ อยู่ที่ 17.49 คิดเป็นอันดับที่ 43 ของโลก 
เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ไทยมีอันดับเหนือกว่าเวียดนาม อินโดนีเซีย และ
ฟิลิปปินส์ แต่ด้อยกว่ามาเลเซียและสิงคโปร์ ในขณะที่ประเทศจีนมีจ านวนใบรับรองตามมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมสูงในล าดับที่ 20 ของโลก มีคะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ 39.31 ส่วนประเทศออสเตรเลีย 
มาเลเซีย และสิงคโปร์ มีอันดับรองลงมา โดยมีคะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ 37.21, 30.97 และ 26.38 คิด
เป็นอันดับท่ี 21, 26 และ 31 ของโลก ตามล าดับ เมื่อพิจารณาภาพรวมของดัชนี พบว่าประเทศซึ่ง
ไทยมีความผูกพันความตกลงการค้าเสรีด้วยส่วนใหญ่ยังมีคะแนนดัชนีการรับรองฯ ไม่สูงมาก และ
อยู่อันดับโลกปานกลางถึงต่ า 

 
ในประเด็นด้านการบริการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ ประเทศไทย

ยังมีความสามารถทางการแข่งขันค่อนข้างน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ดังนั้น การพิจารณา
การเปิดเสรีการบริการกับประเทศคู่ภาคีในสาขาบริการนี้เพิ่มเติม อาจส่งผลให้การลงทุนใน
การบริการตรวจสอบและทดสอบวัตถุดิบจากต่างประเทศที่มีความสามารถสูงกว่าเพิ่มขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพของการบริการให้สูงมากยิ่งขึ้น 

 
10.2.5.3 กระบวนการหลังการผลิต 

 
ประกอบด้วยอุตสาหกรรม 3 อุตสาหกรรม ได้แก่ 
 
 บริการการประกันวินาศภัย 
 บริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 
 บริการการขนส่ง คลังสินค้า และการบรรจุหีบห่อ 
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 อุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัย 
 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัยของไทย 

คณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลมูลค่าเบี้ยประกันวินาศภัย (Non-Life Premium Volume) ที่ได้รับการเก็บ
ข้อมูลมูลค่าเบี้ยประกันวินาศภัยของประเทศทั่วโลกโดยบริษัท Swiss Re ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัย
ต่ออันดับสองของโลก เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงขนาดตลาดของการประกันวินาศภัยและความสามารถ
ในการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบในระดับประเทศ ระหว่างประเทศไทยและประเทศที่ไทยมี
ความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วย โดยข้อมูลดังกล่าว เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-51 

 
ตารางที่ 10-51 มูลค่าค่าเบี้ยประกันวินาศภัย (Non-Life Premium Volume)  

(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ) 

ประเทศ 
มูลค่าคา่เบี้ยประกัน (ล้านเหรียญสหรัฐ) อัตราการเติบโต 

ช่วงป ี2557-2558 
อันดับโลก 
ในปี 2558 2558 2557 

จีน 175,737 151,490 16% 2 

ญี่ปุ่น 105,891 111,952 –5.4% 4 

เกาหลีใต ้ 55,402 57,713 –4.0% 9 

ออสเตรเลยี 26,924 31,663 –15.0% 14 

อินเดีย 15,101 14,252 6% 18 

สิงคโปร์ 11,746 11,315 3.8% 22 

นิวซีแลนด ์ 7,800 9,430 –17.3% 30 

ไทย 7,063 7,225 –2.3% 35 

มาเลเซยี 4,762 5,621 –15.3% 39 

ชิล ี 4,380 4,510 –2.9% 42 

อินโดนีเซีย 3,916 3,967 –1.3% 43 

ฟิลิปปินส ์ 1,539 1,377 11.8% 54 

เวียดนาม 1,414 1,289 9.7% 55 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Swiss Re sigma No.3/2559 

 
ตารางดังกล่าวแสดงมูลค่าของเบี้ยประกันวินาศภัยของไทยและประเทศที่ไทยมีความผูกพัน

การเปิดเสรีความตกลงด้านการบริการด้วย โดยในปี 2558 ประเทศไทยมีมูลค่าเบี้ยประกันวินาศ
ภัยอยู่ท่ี 7,063 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมูลค่าเบี้ยประกันวินาศภัยระหว่างปี 2557-2558 ได้ขยายตัว
ลดลงร้อยละ 2.3 ในขณะที่ ประเทศที่ไทยมีความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วยและมีมูลค่าค่า
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เบี้ยประกันวินาศภัยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และอินเดีย 
ถึงแม้ว่าขนาดตลาดของการประกันวินาศภัยและความสามารถในการแข่งขันด้านบริการการประกัน
วินาศภัยของไทยจะเหนือกว่า มาเลเซีย ชิลี อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม แต่ความสามารถ
ในการแข่งขันในการบริการประกันวินาศภัยของไทยยังคงด้อยกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งมีความสามารถในการแข่งขันในสาขาการเงินที่แข็งแกร่งกว่า
ประเทศอื่นๆ  

 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 

 
คณะผู้วิจัยใช้ดัชนีความสามารถในการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ (Control of 

International Distribution76) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการ
จัดจ าหน่ายปลีกและส่งของไทยกับประเทศอื่นๆ ซึ่งดัชนีดังกล่าวอยู่ภายใต้ดัชนีความสามารถใน
การแข่งขันระดับโลกปี 2559-2560 (Global Competitiveness Index 2016-2017) ที่จัดท าโดย 
World Economic Forum เป็นประจ าทุกปี และสะท้อนถึงความสามารถทางการแข่งขันของ
การบริการในสาขาจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง โดยดัชนีดังกล่าวมีคะแนนสูงสุดที่ 7 โดยดัชนี
ความสามารถในการกระจายสินค้าระหว่างประเทศเป็นดังแสดงในตารางที่ 10-52 

 
ตารางที่ 10-52 ดัชนีความสามารถในการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ  

(Control of International Distribution) 

ประเทศ 
2559-2560 2558-2559 อันดับที่

เปลี่ยนแปลง คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก 

ญี่ปุ่น 5.40 5 5.49 2 -3 

เกาหลใีต้ 5.05 13 4.81 15 2 

มาเลเซยี 4.94 15 5.23 7 -8 

นิวซีแลนด ์ 4.67 21 4.39 27 6 

สิงคโปร์ 4.65 22 4.43 24 2 

อินเดีย 4.37 28 4.03 48 20 

จีน 4.32 29 4.34 29 0 

                                                           
76 ดัชนีความสามารถในการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ (Control of International Distribution) ถูกค านวณมาจากการสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามว่า “การบริการจัดหน่ายสินค้าระหว่างประเทศและการตลาดในประเทศของท่านถูกควบคุมโดยบริษัทใน
ประเทศหรือบริษัทในประเทศเป็นเจ้าของกิจการเอง มากหรือน้อยเพยีงใด” โดยคะแนน 1 คะแนน = ไม่ถูกควบคุมโดยบริษัทใน
ประเทศ การบริการส่วนใหญ่เป็นการบริการจากบริษัทต่างชาติ และคะแนน 7 คะแนน = ถูกควบคุมโดยบริษัทในประเทศเป็น
ส่วนใหญ่ การบริการสว่นใหญ่เป็นการบริการจากบริษัทในประเทศ  
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ประเทศ 
2559-2560 2558-2559 อันดับที่

เปลี่ยนแปลง คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก 

ออสเตรเลีย 4.29 33 4.13 40 7 

อินโดนีเซีย 4.12 39 4.16 36 -3 

ชิล ี 3.99 44 4.14 39 -5 

ไทย 3.95 49 4.11 42 -7 

ฟิลิปปินส ์ 3.85 52 4.10 44 -8 

เวียดนาม 3.59 72 3.69 80 8 

สปป.ลาว 3.46 80 3.60 91 11 

บรูไน 3.42 85 - - - 

เปร ู 3.33 93 3.58 92 -1 

กัมพชูา 2.84 131 2.89 135 4 
ที่มา: Global Competitiveness Index 2016-2017, World Economic Forum (WEF) 

 
จากตารางที่ 10-52 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันความตกลง

การค้าเสรีด้วย พบว่าประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการจัดจ าหน่ายปลีก
และส่งด้อยกว่าประเทศอื่นๆ โดยในปี 2559 ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีความสามารถในการ
กระจายสินค้าระหว่างประเทศอยู่ที่ 3.95 เป็นอันดับที่ 49 ของโลก โดยอันดับลดลงเมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้า 7 อันดับ ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่ได้มีความผูกพันการเปิดเสรีการบริการ
ด้วยแล้ว ไทยมีอันดับเหนือกว่าฟิลิปปินส์ และเวียดนามเท่านั้น ในขณะที่ ประเทศที่มีคะแนนดัชนีฯ 
ความสามารถในการกระจายสินค้าระหว่างประเทศสูงในล าดับต้นๆ ของโลก และไทยมีความผูกพัน
การเปิดเสรีการบริการด้วยคือ ญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นมีคะแนนดัชนีฯ อยู่ท่ี 5.40 คิดเป็นอันดับที่ 5 ของโลก 
นอกจากนี้ เกาหลีใต้ มาเลเซีย และนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขัน
รองลงมา โดยมีคะแนนดัชนีฯ อยู่ท่ี 5.05, 4.94 และ 4.67 คิดเป็นอันดับที่ 13, 15 และ 21 ของโลก 
ตามล าดับ 

 
อย่างไรก็ตาม นิวซีแลนด์ อินเดีย ออสเตรเลีย เวียดนาม และสปป.ลาว เป็นประเทศที่มี

การพัฒนาด้านการบริการจัดจ าหน่ายอย่างมาก โดยจะเห็นได้จากอันดับโลกในช่วงปี 2558-2559 
และ 2558-2560 ที่สูงขึ้นอย่างมาก (นิวซีแลนด์ อินเดีย ออสเตรเลีย เวียดนาม และสปป.ลาว 
อันดับสูงขึ้น 6, 20, 7, 8 และ 11 อันดับ ตามล าดับ) ซึ่งผู้ให้บริการจัดจ าหน่ายจากประเทศเหล่านี้
อาจเป็นผู้เล่นในอุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งที่ส าคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังท าการศึกษาความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าปลีก
ออนไลน์ ผ่านดัชนีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยธุรกิจและผู้บริโภค ปี 2559 (B2C  
E-commerce Index 2016) ซึ่งจัดท าโดย UNCTAD โดยดัชนีดังกล่าวประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อยอีก 
4 ตัว ได้แก่ สัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรในประเทศ สัดส่วนการใช้บัตรเครดิตของ
ประชากรในประเทศ จ านวนเซิร์ฟเวอร์ท่ีปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของการขนส่งทางไปรษณีย์ 
มีคะแนนรวมท้ังสิ้น 100 คะแนน ซึ่งดัชนีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามตารางที่ 10-53 

 
ตารางที่ 10-53 ดัชนีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยธุรกิจและผู้บริโภค  

(B2C E-commerce Index) 

ประเทศ 
สัดส่วนการใช้
อินเทอร์เน็ต77 

สัดส่วนการใช้
บัตรเครดิต78 

จ านวนเซิร์ฟเวอร์
ที่ปลอดภัย79 

ความน่าเชื่อถือของ
การขนส่งไปรษณีย์ 

คะแนน
รวม 

อันดับ
โลก 

ญี่ปุ่น 91 66 89 99 86.1 5 

เกาหลีใต ้ 84 56 97 100 84.3 7 

นิวซีแลนด ์ 86 61 92 93 82.9 10 

ออสเตรเลีย 85 59 93 89 81.4 12 

สิงคโปร์ 82 35 88 98 75.8 23 

ชีล ี 72 28 73 68 60.3 43 

มาเลเซยี 68 20 69 84 60.1 44 

จีน 49 16 48 83 49.1 64 

ไทย 35 6 58 90 47.2 69 

เวียดนาม 48 2 52 70 43.1 75 

เปร ู 40 12 60 60 43.1 76 

ฟิลิปปินส ์ 40 3 52 48 35.7 89 

อินเดีย 18 4 46 68 34 90 

อินโดนีเซีย 17 2 47 66 33 93 

สปป.ลาว 14 3 38 26 20.3 115 

กัมพชูา 9 3 41 25 19.5 119 

เมียนมา 2 0 25 21 12 133 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ปรับปรุงจาก B2C E-commerce Index 2016, UNCTAD 

                                                           
77 ร้อยละต่อจ านวนประชากรในประเทศ 
78 ร้อยละต่อจ านวนประชากรในประเทศ 
79 ต่อประชากร 1 ล้านคน และ normalized ให้มีคะแนนเต็ม 100 
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จากตารางที่ 10-53 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันความตกลง
การค้าเสรีด้วย ประเทศไทยจะมีความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าปลีกออนไลน์อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีคะแนนรวมทั้งสิ้น 47.2 คะแนน อยู่ที่อันดับ 69 ของโลก ประเทศที่ไทยมีความผูกพัน
ความตกลงด้วยและมีความสามารถในการแข่งขันฯ สูง 5 อันดับแรก ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศ
เกาหลีใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสิงคโปร์ โดยมีอันดับโลกอยู่ท่ี 5, 7, 
10, 12 และ 23 ตามล าดับ มีคะแนนรวมอยู่ที ่86.1, 84.3, 82.9, 81.4 และ 75.8 ตามล าดับ 

 
เม่ือพิจารณาตัวชี้วัดย่อย พบว่าประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตและบัตรเครดิต

ค่อนข้างต่ า อยู่ที่ร้อยละ 35 และ 6 ตามล าดับ ซึ่งไม่ส่งเสริมการค้าปลีกออนไลน์เท่าที่ควร ภาครัฐ
จึงควรกระตุ้นการใช้งานเพื่อให้เกิดธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีข้อ
ได้เปรียบทีค่ะแนนความน่าเชื่อถือของไปรษณีย์ที่ค่อนข้างดี กระจายสินค้าได้ทั่วถึง  

 
 อุตสาหกรรมการบริการขนส่ง 

 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการขนส่งของไทย คณะผู้วิจัยได้น า

ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันทางโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI) ที่ได้รับ
การจัดท าโดยธนาคารโลก (World Bank) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน 
เชิงเปรียบเทียบในระดับประเทศ โดยดัชนี LPI เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-54 

 
ตารางที่ 10-54 ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันทางโลจิสติกส์ ปี 2559  

(Logistics Performance Index 2016: LPI 2016) 
ประเทศ ป ี อันดับ LPI คะแนน LPI 

สิงคโปร์ 2559 5 4.14 
ญี่ปุ่น 2559 12 3.97 
ออสเตรเลีย 2559 19 3.79 
เกาหลีใต ้  2559 24 3.72 
จีน 2559 27 3.66 
มาเลเซยี 2559 32 3.43 
อินเดีย 2559 35 3.42 
นิวซีแลนด ์ 2559 37 3.39 
ไทย 2559 45 3.26 
ชิล ี 2559 46 3.25 
อินโดนีเซีย 2559 63 2.98 
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ประเทศ ป ี อันดับ LPI คะแนน LPI 
เวียดนาม 2559 64 2.98 
เปร ู 2559 69 2.89 
ฟิลิปปินส ์ 2559 71 2.86 
กัมพชูา 2559 73 2.80 
เมียนมา 2559 113 2.46 
สปป.ลาว 2559 152 2.07 

ที่มา: Logistics Performance Index 2016, World Bank 

 
ตารางดังกล่าวแสดงดัชนีความสามารถในการแข่งขันทางโลจิสติกส์  (Logistics 

Performance Index: LPI) ของไทยและประเทศที่ไทยมีความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วย 
โดยในปี 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 45 มีคะแนนเท่ากับ 3.26 จากคะแนนเต็ม 5 ในขณะที่
ประเทศที่ไทยมีความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วยและมีความสามารถในการแข่งขัน
ด้านบริการขนส่งที่สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และจีน โดยมี
อันดับโลกอยู่ท่ี 5, 12, 19, 24 และ 27 ตามล าดับ มีคะแนน LPI อยู่ท่ี 4.14, 3.97, 3.79, 3.72 และ 
3.66 ตามล าดับ  

 
ซึ่งเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของดัชนี LPI จะพบว่าไทยมีศักยภาพสูงสุดในด้านของ

ความตรงต่อเวลา (Timeliness) รองลงมา คือ ด้านการจัดการขนส่งสินค้าด้วยราคาที่แข่งขันได้ 
(International Shipments) โดยได้คะแนน 3.56 และ 3.37 ตามล าดับ ในส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure) ศักยภาพทางด้านการติดตามสินค้า (Tracking and Tracing) และด้านคุณภาพ
และความสามารถของบริการโลจิสติกส์ (Logistics Quality and Competence) ได้คะแนน 3.12, 
3.2 และ 3.14 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ไทยมีจุดด้อยที่สุดในด้านของพิธีการศุลกากร (Customs) 
ที่มีความซับซ้อนและค่อนข้างยุ่งยากจึงได้คะแนนเพียง 3.11 เท่าน้ัน 

 
นอกจากดัชนีความสามารถในการแข่งขันทางโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: 

LPI) แล้ว คณะผู้วิจัยยังน าดัชนีคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง (Transportation 
Infrastructure Quality) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกปี 2559-2560 
(Global Competitiveness Index 2016-2017) ซึ่งจัดท าโดย World Economic Forum สามารถ
แบ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การขนส่งทางถนน การขนส่งทางราง 
การขนส่งทางท่าเรือ และการขนส่งทางอากาศ โดยในแต่ละดัชนีโครงสร้างพื้นฐานจะมีคะแนน
สูงสุดอยู่ที่ 7 คะแนน คะแนนในระดับสูงจะสะท้อนว่า ประเทศมีความพร้อมด้านการขนส่งรูปแบบ
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ดังกล่าวมาก แต่คะแนนในระดับต่ าจะสะท้อนว่า ประเทศมีความพร้อมด้านการขนส่งรูปแบบ
ดังกล่าวดังกล่าวน้อย ดังแสดงในตารางที่ 10-55 

 
ตารางที่ 10-55 ดัชนีคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง  

(Transportation Infrastructure Quality) 

ประเทศ 
การขนส่งโดยรวม 

การขนส่งทาง
ถนน 

การขนส่งทาง
ราง 

การขนส่งทาง
ท่าเรือ 

การขนส่งทาง
อากาศ 

คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ 

สิงคโปร์ 6.38 1 6.28 2 5.74 5 6.66 2 6.85 1 

ญี่ปุ่น 5.93 5 6.12 5 6.66 1 5.32 22 5.59 24 

เกาหลีใต้ 5.50 11 5.59 14 5.52 9 5.21 27 5.69 21 

มาเลเซีย 5.42 15 5.46 20 5.06 15 5.44 17 5.70 20 

จีน 4.81 25 4.77 39 5.07 14 4.59 43 4.81 49 

นิวซีแลนด ์ 4.73 27 4.53 47 3.41 47 5.33 21 5.66 23 

ออสเตรเลีย 4.72 28 4.76 40 3.96 36 4.86 36 5.28 37 

อินเดีย 4.48 35 4.43 51 4.48 23 4.53 48 4.49 63 

ชิล ี 4.29 42 5.01 30 2.39 80 4.92 34 4.85 47 

อินโดนีเซีย 4.03 49 3.86 75 3.82 39 3.91 75 4.52 62 

ไทย 3.96 51 4.21 60 2.52 77 4.18 65 4.95 42 

เวียดนาม 3.63 63 3.47 89 3.15 52 3.84 77 4.06 86 

กัมพูชา 3.18 76 3.38 93 1.62 98 3.85 76 3.85 99 

เปรู 3.15 78 3.01 110 1.92 91 3.56 88 4.13 80 

ฟิลิปปินส ์ 2.80 93 3.07 106 1.97 89 2.92 113 3.25 116 

บรูไน - - 4.70 41 - - 3.67 87 4.08 84 

สปป.ลาว - - 3.42 91 - - 2.01 132 3.77 100 

ที่มา: Global Competitiveness Index 2016-2017, World Economic Forum (WEF) 
 

จากตาราง หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันความตกลงการค้าเสรี
ด้วย พบว่าประเทศไทยมีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งน้อย โดยในปี 2560 
ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งอยู่ที่ 3.96 คะแนน คิดเป็น
อันดับที่ 51 ของโลก โดยเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ประเทศไทยมีอันดับด้อยกว่า
ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย แต่มีอันดับสูงกว่าประเทศเวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ 
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บรูไน และสปป.ลาว โดยในกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความพร้อมของ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสูงที่สุด โดยมีคะแนนทั้งสิ้น 6.38 คะแนน คิดเป็นอันดับที่ 1 ของโลก  

 
ในขณะเดียวกัน หากพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งแต่ละประเภท พบว่า

ประเทศสิงคโปร์ยังคงมีความโดดเด่นทั้งการขนส่งทางถนน การขนส่งทางราง การขนส่งทาง
ท่าเรือ และการขนส่งทางอากาศ โดยมีอันดับอยู่ที่ 2, 5, 2 และ 1 ตามล าดับ ส่วนประเทศไทยยัง
ไม่มีการขนส่งประเภทใดโดดเด่นเป็นพิเศษ โดยการขนส่งที่มีคะแนนสูงสุดคือการขนส่งทาง
อากาศ ได้คะแนนเท่ากับ 4.95 คิดเป็นอันดับที่ 42 ของโลก ในขณะที่การขนส่งทางรางจัดเป็น
ประเภทการขนส่งที่ไทยอ่อนแอมากที่สุด โดยได้คะแนนเพียง 2.52 คะแนน คิดเป็นอันดับที่ 77 
ของโลก ซึ่งด้อยกว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนแทบทุกประเทศ ยกเว้นเพียงแค่ฟิลิปปินส์และกัมพูชา 
(เทียบเฉพาะประเทศที่มีข้อมูลทางสถิติ) ดังนั้นการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งจึง
เป็นแนวทางส าคัญที่ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการขนส่ง
ของไทยได้ ซึ่งภาครัฐอาจศึกษารูปแบบการพัฒนาจากประเทศที่ประสบความส าเร็จในด้าน
ดังกล่าว เช่น ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น 

 
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยใช้

ข้อมูลในปี  2557-2558 ของธนาคารโลก (World Bank)  ดัชนีดังกล่าวที่สะท้อนให้ เห็น
ความสามารถในการบรรทุกสินค้าต่อเที่ยวในการขนส่งทางอากาศ (Air Freight) โดยวัดปริมาณ
การบรรทุกให้อยู่ในหน่วยเมตริกตันต่อการเดินทางหนึ่งกิโลเมตร โดยมีรายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 10-56 

 
ตารางที่ 10-56 ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Transportation, Freight) 

ประเทศ 
2557 2558 

อันดับที่
เปลี่ยนแปลง 

หน่วย: เมตริกตัน
ต่อกิโลเมตร 

อันดับโลก 
หน่วย: เมตริกตัน
ต่อกิโลเมตร 

อันดับโลก 

จีน 17,822.58 1 19,805.63 1 0 

เกาหลีใต ้ 11,124.73 3 11,296.97 3 0 

ญี่ปุ่น 8,661.76 5 8,868.75 5 0 

สิงคโปร์ 6,051.74 7 6,154.37 9 -2 

ไทย 2,514.90 15 2,134.15 15 0 

มาเลเซยี 2,193.30 16 2,005.98 17 -1 

ออสเตรเลีย 1,907.44 18 1,887.30 18 0 
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ประเทศ 
2557 2558 

อันดับที่
เปลี่ยนแปลง 

หน่วย: เมตริกตัน
ต่อกิโลเมตร 

อันดับโลก 
หน่วย: เมตริกตัน
ต่อกิโลเมตร 

อันดับโลก 

อินเดีย 1,851.33 19 1,833.85 19 0 

ชิล ี 1,553.48 23 1,392.24 23 0 

นิวซีแลนด ์ 999.30 27 999.38 28 -1 

อินโดนีเซีย 835.93 31 747.47 32 -1 

ฟิลิปปินส ์ 457.16 35 484.19 35 0 

เวียดนาม 450.22 36 384.47 38 -2 

เปร ู 341.77 41 223.64 46 -5 

บรูไน 115.39 54 115.15 54 0 

เมียนมา 3.90 96 3.37 95 1 

กัมพชูา 1.75 111 2.30 102 9 

สปป.ลาว 1.37 114 1.36 110 4 
ที่มา: Air Transportation, Freight, World Bank เข้าถึงเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 

 
จากตารางที่ 10-56 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันความตกลง

การค้าเสรีด้วย ประเทศไทยมีปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศสูงกว่าโดยเปรียบเทียบ โดยในปี 
2558 ประเทศไทยมีปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศอยู่ที่ 2,134.15 เมตริกตันต่อกิโลเมตร คิด
เป็นอันดับที่ 15 ของโลก เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ไทยมีอันดับเหนือกว่า
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม บรูไน เมียนมา กัมพูชา และสปป.ลาว  
ด้อยกว่าเพียงแค่ประเทศสิงคโปร์เท่านั้น ในขณะท่ี ประเทศจีนซึ่งมีความผูกพันความตกลงการค้า
เสรีกับไทย มีจ านวนใบรับรองตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสูงในล าดับที่  1 ของโลก มีปริมาณ
การขนส่งสินค้าทางอากาศอยู่ที่ 19,805.63 ต่อกิโลเมตร ส่วนประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์  
มีอันดบัรองลงมา คิดเป็นอันดับที่ 3, 5 และ 9 ของโลก ตามล าดับ  

 
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงว่า ประเทศไทยมีความสามารถทางการแข่งขันในการบริการ

ขนส่งในระดับปานกลางไปถึงสูง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ไทยจะพัฒนาการบริการ และโอกาส
ในการเข้ามามีบทบาทในการบริการขนส่งของโลกได้อีกมาก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของไทย
และโครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้ออ านวย 
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10.2.6 สรุปศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยรวม 
 

ภาพที่ 10-18 ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการผลิตระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่น 

 
 
เม่ือวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ

การผลิตทั้ง 12 สาขาบริการ โดยเปรียบเทียบระหว่างอันดับโลกของประเทศไทยและประเทศที่มี
ความสามารถทางการแข่งขันสูงในระดับอาเซียน และระดับเอเชีย (เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย 
สิงคโปร์ และอินเดีย80) จะพบว่า ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันในระดับที่ไม่สูง
มากนัก โดยยังมีหลายอุตสาหกรรมการบริการของไทยที่มีช่องว่างในการพัฒนาความสามารถ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการให้เทียบเท่าประเทศผู้น าในระดับสากล อาทิ การบริการวิจัย
และพัฒนา การบริการจัดหาพนักงาน บริการวิศวกรรม บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต บริการด้าน
สิ่งแวดล้อม บริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ บริการประกันวินาศภัย บริการจัดจ าหน่าย 
และบริการขนส่ง โดยประเทศไทยมีอันดับโลกในสาขาการบริการดังกล่าว อยู่ท่ีอันดับ 36, 73, 57, 
52, 30, 47, 35, 49 และ 45 ตามล าดับ ในขณะที่ อุตสาหกรรมการบริการที่ไทยมีความสามารถ
                                                           
80 ส าหรับประเทศเกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น และสิงคโปร์ จะไม่มีข้อมูลอนัดับโลกความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการใน
สาขาการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาด และสาขาที่เกี่ยวขอ้งกับเกษตร 
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ทางการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงโดยเปรียบเทียบกับประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขันสูงอยู่
บางสาขาบริการ มีเพียงการบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการจัดการตลาดเท่านั้น 
โดยประเทศไทยมีอันดับโลกในสาขาการบริการดังกล่าวอยู่ที่อันดับที่ 6 ซึ่งจะเห็นได้ว่า หาก
ประเทศไทยต้องการแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ประเทศไทยจ าเป็นต้อง
ศึกษากรณีศึกษาที่ประสบความส าเร็จจากประเทศผู้น าในสาขาต่างๆ เพื่อปรับปรุงการบริการใน
ประเทศให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้ในบริบทการค้าการบริการระหว่างประเทศต่อไป 

 
นอกจากนี้ เม่ือวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของ

ไทยในภาพรวมผ่านการวิเคราะห์ในแต่ละมิติ จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมการบริการส่วนใหญ่ของ
ไทยยังมีจ านวนน้อย และมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการทั้ง Mode 3 และ Mode 4 ต่ า 
และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการต่ า อาทิ การบริการวิจัยและพัฒนา การบริการขนส่ง 
และการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ เป็นต้น ซึ่งอุตสาหกรรมการ
บริการในสาขาดังกล่าวเป็นสาขาการบริการที่ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย
ทุกอุตสาหกรรมยังมีความต้องการการบริการอีกมาก เนื่องจากการบริการดังกล่าวในประเทศไทย
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือมีราคาค่อนข้างสูงเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพของการบริการ
ที่ได้รับ  

 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหลายรายให้ความเห็นต่ออุตสาหกรรมบริการวิจัยและพัฒนาของ

ไทยว่า ยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอุตสาหกรรมที่
ต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง เช่น อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังขาดผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เนื่องจากขาดการ
สนับสนุนและจูงใจให้เกิดการสร้างทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
ท าให้ต้องพึ่งพาผู้ให้บริการจากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก  

 
ส าหรับบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นพ้องในทิศทาง

เดียวกันว่า ประเทศไทยยังคงขาดแคลนผู้ให้บริการประเภทดังกล่าว โดยเฉพาะการทดสอบหรือ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ จ าเป็นต้องด าเนินการในห้องปฏิบัติการเฉพาะทางที่ใช้เงินลงทุนสูง 
ท าให้ไม่มีผู้ให้บริการไทยลงทุนในบริการเหล่านั้น อีกทั้งผู้ให้บริการที่มีอยู่ยังไม่ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากลเรื่องคุณภาพการบริการเท่าที่ควร ผู้ประกอบการอาจต้องเลือกใช้บริการที่เปิด
ให้บริการในต่างประเทศมากกว่า ภาคอุตสาหกรรมการผลิตจึงต้องการบริการในสาขานี้อย่างมาก 
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ในด้านการบริการการขนส่งและบริการที่เกี่ยวข้อง ปัญหาส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่ โครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคม โดยผู้ประกอบการไทยให้ความเห็นว่า การขนส่งทางน้ าและทางรางยังขาด
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ ท าให้ต้องพึ่งพาเส้นทางการขนส่งทางบกเป็นหลัก ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่า
วิธีการขนส่งในส่วนที่เหลือ นอกจากนี้ที่ตั้งของอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่ยังอยู่ห่างไกลจาก
ตลาด ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องขนส่งหลายขั้นตอน ส่วนในแง่ของผู้ให้บริการการขนส่งฯ ส่วนใหญ่
ยังมีราคาค่าบริการสูงและขาดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านการใช้อุปกรณ์ขนส่งที่มี
มาตรฐานต่างกัน ก่อให้เกิดความสูญเปล่าจากการขนถ่ายที่ซ้ าซากและไม่จ าเป็น ผู้ประกอบการ
ผลิตส่วนใหญ่จึงมีความต้องใช้บริการขนส่งสูง รวมไปถึงคาดหวังให้เกิดการพัฒนาระบบคมนาคม
จนสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ 

 
ส่วนบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์  แม้ว่าจะมีระดับความครอบคลุมและ 

ความเข้มข้นของการเจรจาการบริการต่ า แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับบริการ
ด้านนี้ เนื่องจากผู้ให้บริการซ่อมบ ารุงฯ มักเป็นรายเดียวกันกับผู้จ าหน่ายหรือเป็นบริษัท  
ที่ผู้จ าหน่ายมอบหมายให้ท าหน้าที่โดยเฉพาะ ท าให้ผู้ประกอบการผลิตไม่จ าเป็นต้องพึ่งพา
บริการจากผู้ให้บริการรายอื่นมากนัก ความต้องการใช้บริการในสาขานี้จึงอยู่ในระดับต่ า 

 
อย่างไรก็ตาม มีบางอุตสาหกรรมการบริการของไทย ที่ถึงแม้ว่าจะมีจ านวนผู้ประกอบการ

ไม่มาก แต่มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาที่ค่อนข้างสูงทั้งใน Mode 3 และ 4 ได้แก่ 
อุตสาหกรรมการบริการด้านวิศวกรรม การบริการก าจัดและบ าบัดของเสีย และการบริการประกัน
วินาศภัย โดยการบริการในสาขาดังกล่าว เป็นการบริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการให้บริการไม่สูง
มากนักโดยเปรียบเทียบกับการบริการอื่นๆ แต่มีแนวโน้มว่าความต้องการใช้บริการจะสูงขึ้นเรื่อยๆ 
ในอนาคตในทุกๆ อุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการก าจัดและบ าบัดของเสียที่เติบโตขึ้น
เรื่อยๆ ตามการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือการรักษาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน การมีระดับความครอบคลุม
ของการเจรจาท่ีสูงจึงท าให้บริการในสาขาดังกล่าวมีความหลากหลายและต่างชาติสามารถเข้ามา
ลงทุนแข่งขันได้  

 
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัยเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ภาคการเงิน ท าให้มีข้อจ ากัดในการลงทุนและการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติอยู่พอสมควร โดยไทย
ก าหนดระดับการถือหุ้นต่างชาติสูงสุดของกิจกรรมการให้บริการประกันวินาศภัยอยู่ที่ร้อยละ 25 
และในการขอจัดตั้งธุรกิจใหม่ต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
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ในขณะที่ การให้บริการด้านวิศวกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่ยังขาดแคลนผู้ให้บริการใน
ประเทศ เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง โดยเฉพาะงานด้านวิศวกรรมที่
ต้องใช้นวัตกรรมขั้นสูง เช่น การออกแบบระบบอัตโนมัติ เป็นต้น ส่วนการบริการด้านวิศวกรรม
ทั่วไป เช่น การวางแผนผลิต และการออกแบบโรงงานผลิต พบว่า ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ยังคงเป็น
นักลงทุนจากต่างประเทศมากกว่า แม้ว่าจ านวนวิศวกรของไทยในปัจจุบันมีเพียงพอ แต่ผู้ประกอบการ
ไทยยังนิยมน าเข้าบริการจากต่างประเทศมากกว่า 

 
ส าหรับการให้บริการสิ่งแวดล้อม จัดเป็นบริการที่มีความส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมการ

ผลิตทุกๆ อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งยังคงมี
ผู้ให้บริการน้อยรายในประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบข้อบังคับในการรับรอง
การให้บริการก าจัดของเสียอุตสาหกรรม จึงเกิดการแข่งขันน้อย ขาดการยกระดับคุณภาพ
ในการให้บริการ นอกจากนี้ยังมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมน้อย ท าให้มีต้นทุน
การบริการสูง 

 
ส าหรับอุตสาหกรรมการบริการที่มีบทบาทส าคัญในกระบวนการผลิตในกระบวนการ

กลางน้ า (Mid-Stream) ได้แก่ อุตสาหกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต (Service Incidental 
to Manufacturing) โดยอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เป็นอุตสาหกรรมการบริการ 
ที่มีจ านวนผู้ประกอบการในไทยจ านวนมาก มีศักยภาพของการบริการค่อนข้างดี อีกทั้งอุตสาหกรรม
การผลิตส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาการให้บริการในส่วนนี้ แต่ภายใต้กรอบการเจรจาการค้าเสรีที่ไทยมี
ความผูกพันส่วนใหญ่ในปัจจุบัน การบริการในสาขาดังกล่าวของไทยยังไม่มีการผูกพันการเปิดเสรี
ภาคบริการเลย ทั้งใน Mode 3 และ 4 ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่มีการระบุให้
ชาวต่างชาติสามารถจัดตั้งกิจการในประเทศได้ (Mode 3) โดยจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นสูงสุดที่ร้อยละ 
49 ซึ่งการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่ส าคัญในกระบวนการการ
ผลิตของประเทศไทย ดังนั้น เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตให้มากขึ้น และดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติให้มากขึ้น ภาครัฐอาจพิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไข
ในการเปิดเสรีภาคบริการของสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เพื่อเพิ่มระดับการแข่งขันใน
ประเทศให้สูงขึ้น จากแนวโน้มการเข้ามาลงทุนจากต่างชาติที่สูงขึ้น ซึ่งการแข่งขันจะส่งผลดีต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และส่งผลต่อเนื่องไปยังประสิทธิภาพ
ในการผลิตของภาคการผลิตต่อไป 

 
ทั้งนี้ ในอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตจะมีผู้ประกอบการจ านวนมาก 

แต่กระนั้นก็ยังประสบปัญหาส าคัญด้านแรงงาน เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่ในสาขาเบื้องต้นและ
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สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมักเป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ถึงแม้ว่าจะมีจ านวนมากและราคาถูก 
แต่ยังเป็นแรงงานที่ไร้ทักษะ ในขณะที่แรงงานของไทยยังคงขาดแคลน ประเด็นส าคัญที่ต้องเร่ง
พัฒนาในอุตสาหกรรมบริการนี้คือการยกระดับความสามารถของแรงงาน ให้มีทักษะเฉพาะด้าน
และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ 

 
ส าหรับอุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง (Wholesale and Retail Services) 

ของไทย เป็นอุตสาหกรรมให้บริการปลายทางที่ส าคัญก่อนสินค้าถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภค  
มีผู้ให้บริการจ านวนมาก และมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ในระดับ
ปานกลาง (มีจ านวนกิจกรรมการบริการที่ผูกพันการเปิดเสรีภายใต้กรอบความตกลงเกี่ยวกับ
การค้าบริการระดับปานกลาง) แต่มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 ใน
ระดับต่ า กล่าวคือ ผู้ให้บริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งชาวต่างชาติอาจไม่สามารถเข้ามาให้บริการ
ในประเทศไทยได้มากนัก โดยอาจจะจ ากัดอยู่เพียงบางกิจกรรม อย่างไรก็ตาม ในประเด็นของ
ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย) ของอุตสาหกรรม
ดังกล่าว ยังมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการอยู่ที่ร้อยละ 25.6 ซึ่งหากพิจารณาจากตาราง
ข้อผูกพันแล้วจะพบว่ามีระดับการเปิดเสรีการบริการที่ไม่สูงมากนัก แต่ภายใต้ พ.ร.บ. การ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ได้ระบุว่าถ้าบริษัทใดประสงค์จะประกอบธุรกิจค้าปลีก
และค้าส่งด้วย บริษัทจะต้องมีทุนขั้นต่ ารวม 200 ล้านบาท โดยเป็นทุนขั้นต่ าส าหรับธุรกิจค้าส่ง 
100 ล้านบาท มีร้านค้าส่งได้ 1 ร้าน และเป็นทุนขั้นต่ าส าหรับธุรกิจค้าปลีกอีก 100 ล้านบาท โดยมี
ร้านค้าปลีกได้ 5 ร้าน (ร้านละ 20 ล้านบาท) โดยจะต้องได้รับการอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าก่อน ซึ่งธุรกิจค้าปลีกและส่งที่มีทุนจดทะเบียนที่สูงกว่า 100 ล้านบาท จะเป็นธุรกิจที่อยู่
นอกเหนือจากบัญชีธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่าง
ด้าว81 ดังนั้น อุตสาหกรรมจัดจ าหน่ายค้าปลีกและส่ง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับ
ภาคการผลิตในห่วงโซ่มูลค่าปลายน้ า จึงน่าจะได้รับการพิจารณาเปิดเสรีการบริการในสาขา
ดังกล่าวในระดับที่สูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ผ่านการผ่อนปรนเงื่อนไขทางกฎหมายและ
กฎระเบียบให้เอื้ออ านวยต่อการลงทุนมากขึ้น เพื่อเพิ่มระดับการแข่งขันและประสิทธิภาพของการ
บริการในอนาคต 

 
การให้บริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งในประเทศไทยเป็นไปยังไม่มีความต้องการจากฝั่ง

ผู้ประกอบการผลิตเป็นพิเศษ เนื่องจากโครงสร้างการจัดจ าหน่ายของอุตสาหกรรมการผลิตดั้งเดิม
ส่วนใหญ่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ผู้ประกอบการแต่ละรายมีช่องทางการกระจายสินค้าที่
หลากหลาย ทั้งที่เป็นของตนเองและที่ผ่านผู้ให้บริการรายอื่น ซึ่งยังไม่ปรากฏปัญหาเด่นชัดใน

                                                           
81 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบัญชีแนบท้ายที่สามของ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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สาขาการบริการนี้นัก แต่ในอุตสาหกรรมใหม่ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติ เป็นต้น ยังจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงได้มากขึ้น  

 
 ทิศทางของการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เก่ียวข้องกับการผลิต 

 
จากภาพที่ 10-19 พบว่าในอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับ 5 อุตสาหกรรมผลิต

เป้าหมายของไทย ส่วนใหญ่มีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการในระดับต่ า ซึ่งหมายความว่า
นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้าไปร่วมถือหุ้นของกิจการในประเทศได้น้อย โดยสาขาบริการด้าน
วิศวกรรมอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติสามารถถือหุ้นได้สูงสุดเฉลี่ยร้อยละ 36.8 ส่วนอุตสาหกรรม
บริการที่เหลือมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 30 ทั้งสิ้น  

 
ภาพที่ 10-19 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการในอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง 

 
 
อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาธุรกิจบริการและการเปิดเสรีบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย ประเทศไทยสามารถพัฒนาธุรกิจให้มีการแข่งขันที่สูงขึ้น 
ผ่านการสนับสนุนการเพิ่มจ านวนผู้ประกอบการบริการในประเทศไทยอย่างเหมาะสม 
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ภาพที่ 10-20 ทิศทางความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจและเปิดเสรีการบริการที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมการผลิต 

 
 
จากภาพที่ 10-20 แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจและการเปิดเสรี 

การบริการที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากดัชนีศักยภาพการแข่งขันบริการ และดัชนีการเปิดเสรี
บริการ ท าให้สามารถแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมบริการออกเป็น 4 กลุ่ม ได้ดังต่อไปนี้ 

 
กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมบริการในพื้นที่ด้านซ้ายล่าง – มีดัชนีศักยภาพการแข่งขันบริการ

และดัชนีการเปิดเสรีบริการต่ า ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์  (Maintenance 

and Repair of Equipment Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร (Service Incidental to Agriculture, 

Hunting, Forestry and Fishing) 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Services Incidental to Manufacturing) 
 อุตสาหกรรมการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ (Technical Testing and 

Analysis Services) 
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 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง  (Wholesale and Retail Trade 
Services) 

 อุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance Services) 
 
กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมบริการในพื้นที่ด้านซ้ายบน – มีดัชนีศักยภาพการแข่งขันบริการ

ต่ า แต่มีดัชนีการเปิดเสรีบริการสูง ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการด้านวิศวกรรม (Engineering Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการก าจัดและบ าบัดของเสีย (Sanitation and Similar Services) 
 
กลุ่มที่ 3 อุตสาหกรรมบริการในพื้นที่ด้านขวาล่าง - มีดัชนีศักยภาพการแข่งขันบริการ

สูง แต่มีดัชนีการเปิดเสรีบริการต่ า ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการขนส่ง (Transportation Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการวิจัยและพัฒนา (R&D Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการการจัดหาพนักงาน (Placement and Supply Services of 

Personnel) 
 
กลุ่มที่ 4 อุตสาหกรรมบริการในพื้นที่ด้านขวาบน – มีดัชนีศักยภาพการแข่งขันบริการ

สูง และมีดัชนีการเปิดเสรีบริการสูง ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) 
 
โดยในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีสภาพแวดล้อมและแนวทางการพัฒนาที่แตกต่างกัน

ออกไป ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 
 กลุ่มที่ 1 เป็นอุตสาหกรรมที่มีดัชนีศักยภาพการแข่งขันบริการและดัชนีการเปิดเสรี

บริการต่ า  สาขาบริการในกลุ่มนี้ จึงอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการผลิตในประเทศ ต้องอาศัยแรงผลักดันจากภาครัฐในการด าเนิน
นโยบายต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการดังกล่าว 
ทั้งนี้ เนื่องจากสาขาบริการเหล่านี้ยังคงมีสัดส่วนการลงทุนจากต่างชาติในระดับต่ า 
ภาครัฐอาจช่วยผ่านการเปิดเสรีด้านบริการเพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในประเทศ 
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เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพในการให้บริการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบริการ
ที่ต้องพึ่งพานวัตกรรมสูง เช่น อุตสาหกรรมบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ 
เป็นต้น  

 
 กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีดัชนีศักยภาพการแข่งขันบริการต่ า แต่ดัชนี

การเปิดเสรีบริการสูง ซึ่งอาจตีความได้ว่า เป็นสาขาบริการที่ยังคงมีน้อย แต่มี
การเปิดเสรีบริการสูงเพื่อดึงดูดเทคโนโลยีและความรู้ความสามารถจากต่างชาติ
เข้ามาเสริม เนื่องจากอุตสาหกรรมบริการในกลุ่มนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอุตสาหกรรมที่
ต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง ได้แก่ บริการด้านวิศวกรรม และบริการก าจัด
และบ าบัดของเสีย เป็นต้น ท าให้ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ที่มีเงินลงทุนน้อยไม่
สามารถจัดตั้งกิจการได้ แนวทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้จึงควรมุ่งเน้น
ไปที่การลงทุนจากต่างประเทศ ภาครัฐจึงควรให้ความส าคัญกับการเปิดเสรีการ
บริการเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการบริการภายใต้สาขาการบริการดังกล่าว
เป็นกิจกรรมการบริการที่มีความละเอียดอ่อน และได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย
บางฉบับของไทย เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้น ในการพิจารณาเปิดเสรี
การบริการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ในการใช้บริการ และส่งเสริมการแข่งขันที่มาก
ขึ้น อาจจะต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังและค่อยเป็นค่อยไป 

 
 กลุ่มที่ 3 อุตสาหกรรมบริการกลุ่มนี้มีดัชนีศักยภาพการแข่งขันบริการสูง แต่มีดัชนี

การเปิดเสรีบริการต่ า ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากผู้ให้บริการในกลุ่มนี้มีจ านวนมาก
หรือมีอัตราการเติบโตของผู้ประกอบการสูงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ท าให้โอกาสใน
การเข้ามาของผู้ประกอบการรายอื่น จึงมีน้อย เช่น อุตสาหกรรมบริการจัดหา
พนักงาน และอุตสาหกรรมบริการขนส่ง เป็นต้น ดังนั้น การส่งเสริมการเปิดเสรี
บริการเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการและบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความหลากหลายใน
การแข่งขันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบความต้องการของผู้ใช้บริการได้มาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบริการวิจัยและพัฒนาที่มีความต้องการสูง รวมทั้ง
ภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับการด าเนินนโยบายที่เอื้อให้เกิดบรรยากาศของการแข่งขัน
ภายในอุตสาหกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการระหว่าง
ผู้ให้บริการด้วยกันเอง  

 
 กลุ่มที่ 4 อุตสาหกรรมบริการกลุ่มนี้มีดัชนีศักยภาพการแข่งขันบริการสูง และมี

ดัชนีการเปิดเสรีบริการสูง ได้แก่ อุตสาหกรรมบริการให้ค าปรึกษา ซึ่งมีศักยภาพที่



 

 

 

 10-133 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

ดีและมีการเปิดเสรีบริการให้ผู้ประกอบการต่างชาติค่อนข้างสูง ดังนั้น แนวทางใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมบริการนี้จึงควรเน้นการพัฒนาที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 
(Customized Services) เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตมีความก้าวหน้าและมีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ภาครัฐจึงควรสนับสนุนในด้านของข้อมูลและกฎระเบียบให้
สะดวกต่อการด าเนินงานมากขึ้น  
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บทที่ 11 
ผลกระทบต่อประเทศไทยภายใต้บรบิทความตกลงการค้าเสรี 

 
 
เนื้อหาในบทนี้ จะกล่าวถึงประเด็นพิจารณาต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม  

การผลิตของไทย อุตสาหกรรมการบริการ ผู้บริโภค และภาครัฐ ซึ่งเป็นผลจากการเปิดเสรีการค้า
สินค้า และการเปิดเสรีอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Manufacturing Related 
Services: MRS) โดยคณะผู้วิจัยจะพิจารณาผลกระทบจากข้อมูลต่างๆ ทั้งเชิงปริมาณ และ
คุณภาพ อาทิ ระดับและโครงสร้างอัตราภาษีภายใต้ FTA และ MFN ของไทย ความสามารถ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง นโยบายหรือกฎระเบียบที่สนับสนุนและ
เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรม ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก และผลการศึกษาจากการเดินทางสัมภาษณ์
และจัดเก็บข้อมูลในต่างประเทศ เป็นต้น จากนั้น คณะผู้วิจัยจะท าการประเมินผลกระทบที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากแนวโน้มการเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการที่สูงขึ้น โดยศึกษาทั้งผลกระทบเชิงบวก
และเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละอุตสาหกรรม โดยกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การเปิดเสรีการค้าที่มีต่อประเทศไทยแสดงในหัวข้อ 11.1 

 
 

11.1 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเสรีการคา้ที่มีตอ่
ประเทศไทย 

 
ภาพที่ 11-1 แสดงให้เห็นถึง กรอบการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าที่มีต่อ

ประเทศไทย โดยการเปิดเสรีในกรอบการค้าสินค้าและการเปิดเสรีในกรอบการค้าบริการล้วนส่งผล
ต่อตลาดการค้าสินค้าและบริการทั้งในทางตรงและทางอ้อม โดยคณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้น ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคัญทั้งสิ้น 4 ฝ่าย ได้แก่ ผู้ประกอบการผลิต ผู้ให้บริการ 
ภาครัฐ และผู้บริโภค 
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ภาพที่ 11-1 กรอบการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเสรีต่อประเทศไทย 

 
 
แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมการผลิตจากบริบท

การเปดิเสรีการค้าการบริการท่ีมากขึ้นประกอบด้วย 
    
 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณ – ประกอบด้วยข้อมูลเชิงปริมาณที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตต่างๆ อาทิ ระดับการเปิดเสรีการค้า
บริการ จ านวนผู้ประกอบการ เป็นต้น ประกอบกับ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต ภายใต้กรอบการค้าสินค้าอาทิ ระดับผลต่างของ
ภาษีภายใต้กรอบ FTA และ MFN และอัตราการใช้ประโยชน์ FTA (FTA Utilization) 
เป็นต้น 

 
 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ – ประกอบด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวกับ

ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการในการใช้บริการในแต่ละอุตสาหกรรมการ
ผลิต และประเด็นเรื่องกฎระเบียบและนโยบายที่สนับสนุน/จ ากัดการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิต อาทิ ผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเชิงลึก ผลการเดินทาง
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ศึกษาดูงานในต่างประเทศ พฤติกรรมผู้บริโภค และกฎระเบียบด้านการลงทุนต่างๆ 
ของไทย เป็นต้น 

 
คณะผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบทั้งจากผลที่เกิดขึ้นจริง (Ex-

post) และผลที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น (Ex-ante) โดยผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าสินค้าที่มี
ต่อตลาดการค้าสินค้าจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง (Ex-post) และผลกระทบจากการเปิดเสรี
การค้าสินค้าที่มีต่อตลาดการค้าบริการจะเป็นผลกระทบที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น (Ex-ante) 
ในขณะที่ ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการที่มีต่อตลาดการค้าสินค้าและบริการจะเป็ น
ผลกระทบท่ีคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น (Ex-ante) โดยรายละเอียดการวิเคราะห์ เป็นดังน้ี 

 
 

11.2 ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี 
 

 ผลกระทบด้านการค้าสินค้าที่เกิดขึ้นจากความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีความผูกพัน 
 
ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีความตกลงการค้าเสรีทั้งสิ้น 12 ฉบับ ครอบคลุม 17 ประเทศ

คู่เจรจา ซึ่งคณะผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าสินค้าของอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 5 อุตสาหกรรม ซึ่งจะพิจารณาผลกระทบจากมูลค่าการค้าสินค้ารวมในแต่ละ
อุตสาหกรรมของประเทศไทย (มูลค่าการน าเข้าและส่งออกสินค้าของอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศไทย) และสัดส่วนมูลค่าการค้าสินค้ารวมของแต่ละอุตสาหกรรมต่อมูลค่าการค้าสินค้ารวม
ของประเทศไทย ในช่วงปี 2544 – 25591 โดยรายละเอียดเป็นดังแสดงในภาพที่ 11-2 ถึงภาพที่ 11-7 

                                                           
1 เนื่องจากข้อจ ากัดของฐานข้อมูลการค้า ท าให้ข้อมูลมูลค่าการการค้ารวมดังกล่าวเริ่มต้นที่ ปี 2544   
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ภาพที่ 11-2 สัดส่วนจ านวนรายการสินค้าที่ผูกพันภายใต้ความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีความผูกพันด้วย ต่อจ านวนรายการสินค้าทั้งหมด 

 

สัดส่วนของจ านวนรายการสินค้าท่ีผูกพันภายใต้ความตกลงการค้าเสรีท่ีไทยมีความผูกพัน ต่อจ านวนรายการสินค้าท้ังหมดท่ีใ ้
วิเคราะห์มูลค่าการค้ารวมของไทยในแต่ละอ ตสาหกรรม จ าแนกตามพิกัดศ ลกากร (HS Code) ท่ี 4 หลัก และ   หลัก

91

ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรอบความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีความผูกพัน 

100.00% 100.00%
100.00%

100.00%

12.73%

69.09%

100.00% 100.00%
100.00%

100.00%

78.18%

100.00%
100.00% 100.00%

100.00%
100.00%

0.00%

94.12%

100.00% 100.00%
100.00% 100.00%

94.12%

100.00%

98.88% 98.88%

98.88%

98.88%

1.69%

98.31% 98.88% 98.88% 98.88% 98.88%

85.39%

96.63%

100.00% 100.00%

100.00%

100.00%

20.00%

100.00%
100.00% 100.00%

100.00% 100.00%
100.00% 100.00%

41.27% 41.27% 41.27%
44.44%

0.00%

80.95%

41.27% 41.27% 41.27% 41.27%

79.37%

85.71%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

AFTA TAFTA TNZCEP AANZFTA TIFTA AIFTA ACFTA AKFTA JTEPA AJCEP TPFTA TCFTA

เหล็กและผลิตภัณ ์เหล็ก ยางและผลิตภัณ ์ยาง เคมีภัณ ์ ระบบอัตโนมัติ เครื่องมือแพทย์
หมายเหตุ: 

1) ข้อมูลรายการสินค้าที่น ามาพิจารณาเป็นข้อมูลรายการสินค้าภายในความตกลงการค้าเสรี ณ ปี     
2) พิกัดศุลกากรที่น ามาพิจารณาจะเป็นพิกัดศุลกากรระบบ าร์โมไนซ์ 2555 (Harmonized System 2012) ในระดับ 4 และ   หลัก
3) รายการสินค้าที่ผูกพันการลดภาษีมีการลดภาษีหลายระดับ บางรายการลดอาจลดจนเหลืออัตราภาษีร้อยละ   ในขณะที่บาง

รายการอาจลดเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน ทั้งน้ี ในกรา ข้างต้น คณะผู้วิจัยได้น ารายการสินค้าที่ผูกพันการลดภาษีทั้งหมดมา
ค านวณหาสัดส่วน  โดยไม่ได้แบ่งระดับการลดภาษี

รายการสินค้าส่วนใหญ่ที่น ามาพิจารณามูลค่าการค้าในแต่ละอุตสาหกรรม
การผลิตเป้าหมาย เป็นรายการสินค้าที่มีความผูกพันลดภาษีกับทุกความตก
ลงการเจรจาการค้าเสรีที่ไทยผูกพันด้วย ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีไทย-
อินเดีย ที่ยังเป็นการตกลงลดภาษีในลักษณะ Early Harvest และก าลังอยู่
ระหว่างการจัดท าความตกลง FTA อย่างเต็มรูปแบบ
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ภาพที่ 11-2 แสดงสัดส่วนจ านวนรายการสินค้าที่ผูกพันภายใต้ความตกลงการค้าเสรีที่
ไทยมีความผูกพันด้วย ต่อจ านวนรายการสินค้าทั้งหมดที่ใช้วิเคราะห์มูลค่าการค้ารวมของไทยใน
แต่ละอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย โดยคณะผู้วิจัยจะน ารายการสินค้าที่จ าแนกตามพิกัด
ศุลกากรในระบบ าร์โมไนซ์ของปี 2555 (Harmonized System 2012) ที่ระดับ 4 หลัก (ส าหรับ
อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณ ์เหล็ก ยางและผลิตภัณ ์ยาง และเคมีภัณ ์) และระดับ   หลัก 
(ส าหรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ และเครื่องมือแพทย์)2 โดยรายการสินค้าเหล่านี้จะถูกน าไป
พิจารณาวิเคราะห์มูลค่าการค้ารวมของประเทศไทยในแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย ทั้งนี้ 
คณะผู้วิจัยได้พิจารณารายการสินค้าที่มีความผูกพันการลดภาษีในแต่ละความตกลงการค้าเสรีที่
ไทยมีความผูกพันด้วย ทั้งสิ้น 12 ฉบับ  

 
จากแผนภาพข้างต้นจะพบว่า สินค้าท่ีถูกน ามาค านวณมูลค่าการค้ารวมของประเทศไทย

ในแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายโดยส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มสินค้าที่มีความผูกพันลดภาษีกับ
ประเทศคู่ภาคีเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย (TIFTA) ที่ยัง
เป็นความตกลงที่ลดภาษีในลักษณะ Early Harvest และก าลังอยู่ระหว่างการจัดท าความตกลง 
FTA อย่างเต็มรูปแบบต่อไป ท าให้รายการสินค้าที่ท าการเจรจาลดภาษีระหว่างกันยังมีอยู่น้อยกว่า
ความตกลงการค้าเสรีอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด 

 
อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณ ์เหล็ก เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเปิดเสรีการค้าอย่าง

มากในทุกๆ กรอบความตกลง โดยเฉพาะภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ความตกลง
การค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) 
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (AKFTA) 
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด
กันยิ่งขึ้นอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) และความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-ชิลี (TCFTA) ซึ่งมีการผูกพัน
การลดภาษีในทุกรายการสินค้าในอุตสาหกรรม (ร้อยละ 1  ) ในขณะท่ี ภายใต้ความตกลงการค้า
อื่นๆ ได้แก่ ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย (TIFTA) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย 
(AIFTA) และความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-เปรู (TPFTA) มีจ านวนรายการสินค้าที่ผูกพันการลด
ภาษีลดหลั่นลงมา คิดเป็นสัดส่วนต่อจ านวนรายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรม  เท่ากับร้อยละ 
1 .73, 69.09 และ 7 .1  ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในประเทศต่างๆ เหล่านี้มีการปกป้อง
                                                           
2 เนื่องจากข้อมูลรายการสินค้าในระบบ าร์โมไนซ์ระดับ 4 หลัก ส าหรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ และเครือ่งมือแพทย์มีความ
ละเอียดนอ้ยเกินไป สินค้าบางชนิดภายใต้หมายเลข าร์โมไนซร์ะดับ 4 หลัก ยังไม่จัดเป็นสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมระบบ
อัตโนมตัิ หรอืเครื่องมือแพทย์อย่างแท้จริง เพื่อให้ผลการศึกษาออกมาเที่ยงตรงมากที่สุด คณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้รายการสินค้า 
ในระดับ   หลักแทนส าหรับทั้งสองอตุสาหกรรม 
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อุตสาหกรรม  อยู่ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอินเดียที่มีจ านวนรายการที่ผูกพันการ
ลดภาษีน้อยไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ความตกลงใด 

 
ส าหรับอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณ ์ยางมีการเปิดเสรีการค้าค่อนข้างสูง โดย

อุตสาหกรรมดังกล่าวมีการผูกพันการลดภาษีในทุกรายการสินค้า (ร้อยละ 1  ) ภายใต้กรอบ
คว ามตกล ง  AFTA, TAFTA, TNZCEP, AANZFTA, ACFTA, JTEPA, AJCEP แล ะ  TCFTA 
เช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณ ์เหล็ก ยกเว้นกรอบความตกลง AIFTA และ 
TPFTA ซึ่งไม่ได้เปิดเสรีการค้าสินค้าส าคัญระหว่างกันทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.1  และ 
94.1  ของจ านวนสินค้าทั้งหมดที่ประเทศไทยท าการค้ากับประเทศคู่เจรจา อย่างไรก็ตาม ภายใต้
ความตกลง TIFTA ไม่มีสินค้าใดในอุตสาหกรรม  ที่ได้รับการยกเว้นภาษี ท าให้หากประเทศไทย
ต้องการได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีส่งออกหรือน าเข้าสินค้าในอุตสาหกรรม  กับประเทศอินเดีย 
อาจต้องด าเนินการภายใต้กรอบความตกลง AIFTA แทน 

 
ในส่วนของอุตสาหกรรมเคมีภัณ ์ มีการเปิดเสรีการค้าภายใต้กรอบความตกลงต่างๆ 

ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน แต่ยังไม่มีกรอบความตกลงใดที่มีรายการสินค้าในอุตสาหกรรมที่ผูกพัน
การลดภาษีทุกรายการ (ร้อยละ 1  ) โดยมีสัดส่วนจ านวนรายการสินค้าที่มีการผูกพันการลดภาษี
ต่อจ านวนรายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรม  สูงสุด ร้อยละ 9 .   ภายใต้ความตกลง AFTA, 
TAFTA, TNZCEP, AANFFTA, ACFTA, AKFTA, JTEPA และ AJCEP ส่วนภายใต้ความตกลง 
AIFTA, TPFTA และ TCFTA ยังคงมีแม้จะมีจ านวนรายการสินค้าที่ผูกพันการลดภาษีไม่เท่ากับ
กับกรอบความตกลงข้างต้น แต่ยังมีสัดส่วนรายการสินค้าที่มีการผูกพันการลดภาษีต่อจ านวน
รายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรม  ในระดับสูง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 .31,   .39 และ 9 . 3 
ส่วนภายใต้กรอบความตกลง TIFTA มีสัดส่วนน้อยท่ีสุด เท่ากับร้อยละ 1. 9 

 
อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติจัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีรายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรม

น้อยที่สุดเพียง   รายการ แต่รายการสินค้าส าคัญที่ประเทศไทยส่งออกและน าเข้ากับประเทศคู่
ภาคีทั้งหมด (ร้อยละ 1  ) ล้วนเป็นสินค้าที่มีความผูกพันลดภาษีกับประเทศคู่ภาคีทั้ งสิ้น ยกเว้น
เพียงแค่ภายใต้ความตกลง TIFTA ที่มีรายการสินค้าที่มีการผูกพันการลดภาษีเพียง 1 รายการ 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ    ของรายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรม  

 
ส าหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ จัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปิดเสรีการค้าภายใต้

ความตกลงต่างๆ น้อยกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยมีสัดส่วนจ านวนรายการสินค้าที่มีการผูกพัน
การลดภาษีต่อจ านวนรายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรม  ในกรอบความตกลง 1  ฉบับ เฉลี่ย
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เพียงแค่ร้อยละ 4 .   เท่านั้น โดยมีสัดส่วนจ านวนรายการสินค้าที่ มีการผูกพันการลดภาษีต่อ
จ านวนรายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรม  ที่มากกว่าร้อยละ 7  ในกรอบความตกลง AIFTA 
TPFTA และ TCFTA คิดเป็นสัดส่วน   .9 , 79.37 และ   .71 ตามล าดับ โดยในกรอบความตก
ลงที่เหลือมีสัดส่วนจ านวนรายการสินค้าที่มีการผูกพันการลดภาษีต่อจ านวนรายการสินค้ารวมของ
อุตสาหกรรม  ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างร้อยละ 41. 7 ถึงร้อยละ 44.44 เท่าน้ัน ยกเว้นกรอบ TIFTA ที่
ไม่มีการเปิดเสรีการค้าส าหรับสินค้าทุกชนิดในอุตสาหกรรม  

 
ภาพที่ 11-3 มูลค่าการค้ารวมของอ ตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กของประเทศไทย

ในปี 2544-2559 

 
 
ภาพที่ 11-3 แสดงให้เห็นว่ามีมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณ ์

เหล็กของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นระหว่างปี   44-   9 โดยในช่วงปี   47 มูลค่าการค้า
รวมของอุตสาหกรรม  อยู่ท่ีประมาณ 11. 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีสัดส่วนมูลค่าการค้ารวม
ของอุตสาหกรรม  ต่อมูลค่าการค้าสินค้าทั้งประเทศอยู่ที่ร้อยละ  .79 จนกระทั่งเม่ือประเทศ
มีความตกลงการเจรจาการค้าเสรีกับออสเตรเลีย ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ในปี   4  
และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ในปี      พบว่ามูลค่าการค้าในอุตสาหกรรม  สูงขึ้น
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เป็น 23.90 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีสัดส่วนมูลค่าการค้าสินค้ารวมของอุตสาหกรรม  ต่อมูลค่า
การค้าสินค้ารวมท้ังประเทศอยู่ท่ีร้อยละ  .74  

 
อย่างไรก็ตาม หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐเมริกาในปี      ปริมาณ

การค้าเหล็กและผลิตภัณ ์เหล็กของไทยลดลงอยู่ที่ 1 .9  พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนจะ ื้นตัว
กลับมาดังเดิม ทั้งนี้ ในช่วงดังกล่าวประเทศไทยมีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย 
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และความตกลงความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-เกาหลี ในปี    3 ซึ่งเม่ือพิจารณามูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ในช่วงเวลาดังกล่าว 
พบว่าเพิ่มขึ้นจาก 120,034.02 ล้านบาทในปี      มาเป็น 177,134.7 , 217,899.01 และ 
  1,931.79  ล้านบาทในปี    3, 2554 และ      ตามล าดับ จึงอาจกล่าวได้ว่าความตกลง
การค้าเสรีเกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งอยู่ที่ระดับ
สูงสุดถึง  7.9  พันล้านดอลลาร์ในปี       

 
ภาพที่ 11-4 มูลค่าการค้ารวมของอ ตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางของประเทศไทย 

ในปี 2544-2559 

 
 
จากภาพที่ 11-4 แสดงให้เห็นถึงมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณ ์

ยางที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นมาโดยตลอด ยกเว้นในปี      ที่การค้าในตลาดโลกได้รับผลกระทบจากวิกฤติ
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เศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาท าให้ประเทศไทยมีมูลค่าการค้ารวมลดต่ าลง อย่างไรก็ตาม 
หากพิจารณาปัจจัยด้านความตกลงการค้าเสรีแล้ว พบว่าในปี      ซึ่งมีการเจรจาความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น และในปี      ซึ่งมีการเจรจาความตกลงความตกลงความเป็น
หุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นอาเซียน-ญี่ปุ่น มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรม  เพิ่มขึ้น
อย่างมาก โดยเพิ่มสูงถึง 1 .49 พันล้านดอลลาร์ในปี    3 และขึ้นถึงระดับสูงสุดที่  4.43 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐในปี    4 ทั้งนี้ สัดส่วนมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรม  ต่อการค้ารวมทั้งหมด
ของประเทศยังเพิ่มสูงสุดในปี    4 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  .34 ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับมูลค่าการ
ใช้สิทธิประโยชน์ FTA ระหว่างปี     -   4 พบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเพิ่มจาก 
9 ,3 4. 7 ล้านบาท ในปี      เป็น 218,332.85 และ 292,304.11 ล้านบาท ในปี    3 และปี 
   4 ตามล าดับ 

 
อย่างไรก็ตาม หลังจากปี    4 พบว่ามูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรม  ลดลงเรื่อยๆ 

แม้ว่าจะมีการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู และความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ชิลี ในปี 
     และปี      ตามล าดับ ซึ่งมูลค่าของการค้าที่ลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสัดส่วน
มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรม  ต่อการค้ารวมของประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน 
จึงเป็นไปได้ว่ามูลค่าการค้ารวมที่ลดลงได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงสร้างอุตสาหกรรม  
ในประเทศ ท าให้มีการผลิตหรือส่งออกสินค้ายางและผลิตภัณ ์ลดลงจากปีที่ผ่านๆ มา 
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 ภาพที่ 11-5 มูลค่าการค้ารวมของอ ตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของประเทศไทยในปี 2544-2559  

 
 
จากภาพที่ 11-5 พบว่ามูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมเคมีภัณ ์มีมูลค่าสูงในทุกๆ ปี 

รวมถึงมีการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดระหว่างปี   44-   1 ซึ่งในระหว่างนี้ประเทศไทยมีการเจรจา
ความตกลงการค้าเสรีหลายฉบับด้วยกัน จ าแนกเป็นความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย ในปี   47 
ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ ความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ออสเตรเลีย และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ในปี   49 และความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ในปี      โดยในปี    1 อุตสาหกรรมเคมีภัณ ์มีมูลค่าการค้ารวมเท่ากับ 
  . 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  .79 ของมูลค่าการส่งออกรวมของไทย 

 
มูลค่าการค้ารวมเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งในปี    3 เป็น  1.   ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาจเป็น

ผลลัพธ์ของการ ื้นตัวเศรษฐกิจหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี    1 และการเจรจาความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ในปี      ดังที่เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ทาง 
FTA โดยเพิ่มจาก 134,414.7  ล้านบาทในปี      เป็น 1  ,94 .   ล้านบาทในปี    3 อย่างไรก็ตาม 
มูลค่าการค้าสินค้ารวมของอุตสาหกรรมเคมีภัณ ์ค่อนข้างคงที่มาตลอดตั้งแต่ปี    4 ถึงปี    9 
เช่นเดียวกันกับสัดส่วนมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมต่อการค้ารวมของประเทศที่อยู่ระหว่าง



 

 

 

 11-11 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

ร้อยละ   ถึงร้อยละ   จึงอาจกล่าวได้ว่า ตั้งแต่ปี    4 เป็นต้นมาการเปิดการค้าเสรีสินค้าอาจมี
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเคมีภัณ ์ค่อนข้างจ ากัด 

 
ภาพที่ 11-6 มูลค่าการค้ารวมของอ ตสาหกรรมระบบอัตโนมัติของประเทศไทย 

ในปี 2544-2559 

 
 
อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติเป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่ยังสร้างมูลค่าได้น้อยในประเทศ

ไทย ซึ่งอาจเป็นเพราะมีจ านวนรายการสินค้าส าคัญในอุตสาหกรรมเพียง   รายการ โดยมีสัดส่วน
มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรม  ต่อมูลค่ารวมของไทยน้อยกว่าร้อยละ  .3 อย่างไรก็ตาม 
อุตสาหกรรมดังกล่าวจัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญและน่าจับตามองเนื่องจากเป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมอนาคตที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงปี     -   9 โดยมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรม  เพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากปี      
แต่ยังมีมูลค่าการค้ารวมสูงสุดเพียง     ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ในปี      เท่านั้น ดังนั้น แผนภาพ
นี้อาจแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากกรอบความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีความผูกพันที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด ซึ่งสอดคล้องกับสัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ด้านการส่งออกและน าเข้า และผลต่าง
ของระดับอัตราภาษี FTA ปี      กับอัตราภาษี MFN ของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติในหัวข้อ
11. .  โดยพบว่า อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติมีสัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ที่ต่ ากว่า
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อุตสาหกรรมอื่นๆ และไม่มีผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA ปี      กับอัตราภาษี MFN ของ
อุตสาหกรรม  

 
ภาพที่ 11-7 มูลค่าการค้ารวมของอ ตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย 

ในปี 2544-2559 

 
 
จากภาพที่ 11-7 แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

จาก  .77 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี   44 เป็น  . 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี    9 โดยมี
มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรม  ลดลงเพียงแค่ครั้งเดียวในปี      ซึ่งคาดว่าเป็นผลกระทบ
จากวิกฤติเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาสัดส่วนมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ต่อมูลค่าการค้ารวมของประเทศไทยตลอดช่วงปี   44-   9 พบว่า ยังคงมี
สัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าผลกระทบความตกลงการค้าเสรียังคงมีน้อยเม่ือ
เทียบกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณ ์เหล็ก อุตสาหกรรมยาง
และผลิตภัณ ์ยาง และอุตสาหกรรมเคมีภัณ ์ เป็นต้น ทั้งน้ี แม้ว่าอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์จะ
มีผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA ปี    7 กับอัตราภาษี MFN สูงถึงร้อยละ  .97 แต่มีสัดส่วน
การใช้สิทธิประโยชน์ FTA อยู่ในระดับที่ต่ า ท าให้อาจยังไม่ได้รับผลประโยชน์จากความตกลง
การค้าเสรีมากเท่าท่ีควร 
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 ระดับการเปิดเสรีด้านภาษี และอัตราการใ ้สิทธิประโย น์ FTA (FTA Utilization) 
 
ตัวชี้วัดระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA คือ ผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA 

กับ MFN ของอุตสาหกรรม โดยเป็นการกรองจากอัตราภาษีน าเข้า MFN และอัตราภาษี FTA ที่มี
ผลบังคับใช้ปีล่าสุด (ปี     )3 ในแต่ละกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งจะสะท้อนถึงระดับการเปิดเสรี
ของอุตสาหกรรมจากการท าความตกลงการค้าเสรีของไทย ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยใช้ข้อมูลอัตราภาษี 
MFN เฉลี่ยของอุตสาหกรรม และอัตราภาษี FTA เฉลี่ยที่มีการจัดเก็บกับประเทศที่มีการจัดท า
ความตกลงการค้าเสรีของแต่ละอุตสาหกรรม ปี      จากฐานข้อมูลภาษี International Trade 
Centre เป็นตัวค านวณดัชนีข้างต้น4 

 
มูลค่าใช้สิทธิประโยชน์ FTA รวม (FTA Utilization) ของอุตสาหกรรม คือ ผลรวมระหว่าง

มูลค่าการส่งออกที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ FTA (Application for FTA Utilization)5 และ มูลค่าการน าเข้า
ภายใต้สิทธิ FTA ของไทย (FTA Utilization) เพื่อเป็นการคัดกรองอุตสาหกรรมที่มีการใช้
สิทธิประโยชน์ FTA ในระดับสูง ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยใช้ข้อมูลมูลค่าการส่งออกที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ 
FTA ในช่วงปี     -     จากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์6 และข้อมูลมูลค่า
การน าเข้าภายใต้สิทธิ FTA ของไทย ในช่วงปี     -    7 จากกรมศุลกากร นอกจากนี้ สัดส่วน
การใช้สิทธิประโยชน์ FTA ของแต่ละอุตสาหกรรม เป็นสัดส่วนที่ถูกค านวณจากมูลค่าการใช้สิทธิ
ประโยชน์ FTA ด้านการส่งออกหรือน าเข้าท้ังหมด ในช่วงปี 2552-2558 หารด้วยมูลค่าส่งออกหรือ
น าเข้ากับประเทศที่มีการเจรจา FTA ในช่วงปี     -      

 
โดยระดับการเปิดเสรีด้านภาษี และการใช้สิทธิประโยชน์ FTA (FTA Utilization) ของ 

แต่ละอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย และมูลค่าการน าเข้าส่งออกของอุตสาหกรรมการผลิต
เป้าหมายของไทย เป็นดังแสดงในตารางที่ 11-1 และตารางที่ 11-2 

                                                           
3 ปี      เป็นปีล่าสุดที่มีการเผยแพรข่้อมูล 
4 ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลผลต่างของระดบัอัตราภาษี FTA กับ MFN ของอุตสาหกรรม มีการให้ผลในทิศทางเดียวกับข้อมูลผลต่าง
ระหว่างอัตราภาษี FTA ปีล่าสุด และอัตราภาษี FTA ปีทีค่วามตกลงมีผลบังคับใช้ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงน าข้อมูลผลต่างของระดับ
อัตราภาษี FTA กับ MFN ของอตุสาหกรรมมาพิจารณาเพียงตัวแปรเดียว เพื่อป้องกันความซ้ าซ้อนของขอ้มูล 

5 สัดส่วนการขอใชส้ิทธิ FTA (Application for FTA Utilization Rate) = (มูลค่าการส่งออกที่มีการขอใช้สิทธิ FTA) / (มูลค่าการ
ส่งออกของรายการสินค้าที่ได้รับสิทธิ FTA) ทั้งนี้ สัดส่วนการขอใช้สิทธิ FTA ด้านส่งออกอาจมีสัดส่วนมากกว่ารอ้ยละ 1   
เนื่องจากผู้ส่งออกอาจยื่นขอใชส้ิทธิการส่งออกภายใต้ FTA มากกว่าที่เกิดขึ้นจริง 

6 ส าหรับสินค้าที่มีอัตราภาษี MFN=  คณะผู้วิจัยจะไม่น ามูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ด้านการส่งออกมาประกอบการค านวณ 
เพื่อขจัดการยื่นใชส้ิทธิส าหรับสินค้าทีม่ีอัตราภาษี MFN เป็นศูนย์อยู่แลว้ ออกจากการพิจารณา 

7 เนื่องด้วยข้อจ ากัดของการเข้าถึงข้อมูลในช่วงเวลาที่คณะผูว้ิจัยท าการศึกษา ท าให้ข้อมูลล่าสุดของการใช้สิทธปิระโยชน์ FTA ที่
น ามาค านวณอยู่ที่ปี 2558 
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ตารางที่ 11-1 ระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA และระดับการใ ้สิทธิประโย น์ 
FTA (FTA Utilization) ของอ ตสาหกรรมเป้าหมาย 

อ ตสาหกรรม 

ผลต่างของ
ระดบัอัตรา
ภาษี FTA ปี 
2558 กับ
อัตราภาษี 
MFN ของ

อ ตสาหกรรม 

ส่งออก น าเข้า 

มูลค่าการ
ใ ้สิทธิ
ประโย น์ 
FTA รวม 
(ล้านบาท) 

มูลค่าใ ้สิทธิ
ประโย น์ FTA 

ด้านการ
ส่งออก* ปี  
2552-2558  
(ล้านบาท) 

มูลค่า
ส่งออกไปยัง
ประเทศที่มี
การเจรจา 

FTA ปี 2552-
2558  

(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การใ ้

ประโย น์ 
FTA (%) 

มูลค่าใ ้สิทธิ
ประโย น์ 

FTA ด้านการ
น าเข้า ปี  
2552-2558  
(ล้านบาท) 

มูลค่าน าเข้า
จากประเทศ
ที่มีการ

เจรจา FTA 
ปี 2552-2558  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การใ ้

ประโย น์ 
FTA (%) 

เหล็กและ
ผลิตภัณ ์เหล็ก 

4.88% 43,052.38 115,130.09 37.39% 150,274.03 409,729.46 36.68% 193,326.41 

ยางและ
ผลิตภัณ ์ยาง 

7.40% 181,670.83 314,494.65 57.77% 19,180.51 46,786.63 41.00% 200,851.34 

เคมีภัณ ์ 3.65% 120,600.74 215,042.26 56.08% 85,149.35 271,680.00 31.34% 205,750.09 

ระบบอัตโนมัต ิ 0% 7.70 455.53 1.69% 134.85 4,211.66 3.20% 142.55 

เครื่องมือแพทย ์ 5.97% 2,727.22 29,746.74 9.17% 3,272.18 16,563.29 19.76% 5,999.40 

*ทั้งนี้ มูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ด้านการส่งออก จะไม่มีการน าสนิคา้ที่มีอัตราภาษี MFN=  อยู่แล้วมาประกอบการพิจารณา 
ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก International Trade Centre กรมค้าต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ และกรมศุลกากร 
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ตารางที่ 11-2 มูลค่าการส่งออกและน าเข้าของอ ตสาหกรรมเป้าหมายของไทย 

อ ตสาหกรรม 

การส่งออกของไทยปี 2555-2558  การน าเข้าของไทยปี 2555-2558  

การส่งออก
ทั้งหมด 
(ล้าน

ดอลลาร์
สหรัฐ) 

การส่งออกไป
ยังประเทศที่
ไทยมี FTA 

(ล้านดอลลาร์
สหรัฐ) 

สัดส่วนของ
การส่งออก

ไปยัง
ประเทศที่
ไทยมี  FTA 

การน าเข้า
ทั้งหมด 
(ล้าน

ดอลลาร์
สหรัฐ) 

การน าเข้าไปยัง
ประเทศที่ไทยมี 

FTA ด้วย 
(ล้านดอลลาร์

สหรัฐ) 

สัดส่วนของ
การน าเข้า
จากประเทศ
ที่ไทยมี  

FTA 

เหล็กและผลติภัณ ์
เหล็ก 

5,924.18 3,799.32 64.13% 18,502.20 14,002.49 75.68% 

ยางและผลิตภัณ ์ยาง 14,628.01 9,241.52 63.18% 2,404.71 1,601.64 66.60% 

เคมีภัณ ์ 9,295.53 7,197.69 77.43% 16,483.54 9,038.39 54.83% 

ระบบอัตโนมัต ิ 29.88 25.79 86.30% 187.22 144.99 77.45% 

เครื่องมือแพทย ์ 1,145.10 1,034.91 90.38% 1,201.88 589.38 49.04% 

ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก International Trade Centre  

 
จากตารางทั้งสองข้างต้นพบว่า อุตสาหกรรมการผลิตที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเสรี

การค้ามากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณ ์เหล็ก อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณ ์ยาง และอุตสาหกรรมเคมีภัณ ์ โดยพิจารณาได้จาก ผลต่างด้านภาษีจากการท า FTA 
มูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ด้านการน าเข้าและการส่งออก และสัดส่วนการใช้ประโยชน์ FTA 
ซึ่งมีค่าสูงกว่าอุตสาหกรรมที่เหลือโดยเปรียบเทียบ ส าหรับอุตสาหกรรมได้ประโยชน์จากการเปิด
เสรีการค้ารองลงมาคือ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ซึ่งมีผลต่างของอัตราภาษี FTA และ MFN 
สูงเป็นอันดับสอง อย่างไรก็ตาม มูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA และสัดส่วนการใช้ประโยชน์ 
FTA ยังมีค่าต่ ากว่าอีกสามอุตสาหกรรมอยู่มาก ส่วนอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติเป็นอุตสาหกรรม
ที่มีผลต่างด้านภาษีจากการท า FTA ต่ าที่สุดอยู่ที่ร้อยละ   นอกจากนี้ สัดส่วนการใช้ประโยชน์ 
FTA ทั้งในด้านการส่งออกและการน าเข้ายังน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ 

 
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณ ์ยางจัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีผลต่างด้านภาษี FTA และ 

MFN สูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 7.4  และมีมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA สูงเป็นอันดับสอง 
(200,851.34 ล้านบาท) ในขณะเดียวกัน สัดส่วนการใช้ประโยชน์ FTA ของอุตสาหกรรมทั้งด้าน
การส่งออกและน าเข้ายังมีค่าสูงที่สุดโดยเปรียบเทียบอยู่ที่ร้อยละ  7.77 และ 41.00 ตามล าดับ 
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณ ์ยาง ยังพบว่ามีมูลค่า
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การส่งออกสูงที่สุดทั้งในระดับตลาดโลกและตลาดประเทศคู่เจรจา FTA คิดเป็นจ านวนเงิน 
14,   . 1 และ 9, 41.   ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีสัดส่วนการส่งออกจากไทยไปสู่ตลาดประเทศคู่
เจรจา FTA ต่อการส่งออกไปยังตลาดโลกเท่ากับร้อยละ  3.1  ในขณะที่มูลค่าการน าเข้าของไทย
จากตลาดโลกและตลาดประเทศคู่เจรจา FTA มีมูลค่าเท่ากับ 2,401.71 และ 1,601.64 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ   .   จากตัวเลขข้างต้น จึงอาจสรุปได้ว่า 
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณ ์ยางของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง และมีการใช้
ประโยชน์จากความตกลงด้านการค้าเสรีสูงมากในด้านการส่งออก 

 
อุตสาหกรรมที่มีผลต่างด้านภาษีสูงรองลงมาคืออุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณ ์เหล็ก 

โดยมีผลต่างระดับภาษี FTA กับอัตราภาษี MFN ของอุตสาหกรรมเท่ากับ 4.   และมีมูลค่าการใช้
สิทธิประโยชน์ FTA รวมสูงเป็นอันดับสาม เท่ากับ 193,3  .41 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีสัดส่วน
การใช้ประโยชน์ FTA ด้านการส่งออกและน าเข้าค่อนข้างสูง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 37.39 และ 
3 .   ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาการค้าระหว่างประเทศ พบว่าประเทศไทยส่งออกเหล็กและผลิตภัณ ์
เหล็กค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการน าเข้า โดยในปี     -   9 มีมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดโลก 
และตลาดประเทศคู่เจรจา FTA เท่ากับ 5,924.18 และ 3,799.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ 
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการส่งออกไปยังประเทศคู่เจรจา FTA ของไทย ต่อมูลค่าส่งออกไปยังตลาดโลก
อยู่ที่ร้อยละ  4.13 ส่วนมูลค่าการน าเข้าของไทยจากตลาดโลกและตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ในปี 
    -   9 มีมูลค่าสูงถึง 1 ,502.20 และ 14,002.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนการน าเข้า
จากตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ของไทยต่อตลาดโลกได้เท่ากับร้อยละ 7 .   ดังนั้น อุตสาหกรรม
เหล็กและผลิตภัณ ์เหล็กเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากการท า FTA สูงมากโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านการน าเข้า 

 
ส าหรับอุตสาหกรรมเคมีภัณ ์ เป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพา

ต่างประเทศ แต่ยังมีการลดภาษีอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก โดยมีส่วนต่างของระดับภาษี FTA กับ 
MFN อยู่ที่ร้อยละ 3.65 และมีระดับการใช้สิทธิประโยชน์ FTA สูงเป็นอันดับหนึ่ง  เท่ากับ 
   ,7  . 9 ล้านบาท และมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ FTA ในด้านการส่งออกและการน าเข้าอยู่ที่
ร้อยละ   .   และ 31.34 โดยหากพิจารณามูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมนี้ไปยังตลาดโลก 
และมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ของไทย จะพบว่า ในปี     -   9 ตัวเลข
ดังกล่าวมีมูลค่าสูงถึง 9,295.53 และ 7,197.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
มูลค่าส่งออกไปยังประเทศคู่เจรจา FTA ของไทยต่อมูลค่าส่งออกไปยังตลาดโลกอยู่ที่ร้อยละ 
77.43  ในขณะที่ มูลค่าการน าเข้าของไทยจากตลาดโลกและตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ของไทย
มีมูลค่าอยู่ท่ี 16,483.54 และ 9,038.39 ล้านดอลลารส์หรัฐ คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าของไทย
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จากตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ต่อมูลค่าการน าเข้าของไทยจากตลาดโลกที่ร้อยละ 54.83 
ประกอบกับ อุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ อาทิ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นต้น ท าให้อุตสาหกรรมนี้มีการพึ่งพิงการใช้
ประโยชน์จาก FTA ในระดับที่สูงเพื่อทดแทนปริมาณการผลิตที่ยังไม่เพียงพอในประเทศ 

 
ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์จะมีการลดภาษีสูงถึงร้อยละ  .97 แต่เมื่อพิจารณา

มูลค่าการใช้ประโยชน์ FTA พบว่ายังมีมูลค่าต่ ากว่าเม่ือเปรียบเทียบกับสามอุตสาหกรรมก่อนหน้า 
คิดเป็นปริมาณเงินเท่ากับ  ,999.40 ล้านบาท เช่นเดียวกับสัดส่วนการใช้ประโยชน์ของ FTA 
ในด้านการส่งออกและน าเข้าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 9.17 และ 19.7  เท่านั้น เม่ือพิจารณามูลค่าการ
ส่งออกไปยังตลาดโลกในช่วงปี     -   9 อยู่ที่ 1,145.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นมูลค่า
การส่งออกไปยังตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ของไทยสูงถึง 1,034.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 9 .3  ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ส่วนมูลค่าการน าเข้าจากตลาดโลกในช่วงปี     -
   9 มีค่าเท่ากับ 1,201.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นการน าเข้าจากประเทศคู่เจรจา FTA เพียง 
  9.3  ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 49. 4 เท่านั้น ซึ่งเป็นเพราะเครื่องมือแพทย์ที่
ประเทศไทยน าเข้าส่วนใหญ่มาจากประเทศพัฒนาแล้วที่ไม่ได้เป็นประเทศคู่เจรจา FTA กับไทย 
เช่น สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี เป็นต้น ท าให้น าเข้าจากประเทศคู่เจรจา FTA ไม่สูงมากนัก 

 
ในส่วนของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมใหม่ จึงมีปริมาณ

การค้าระหว่างประเทศไม่มากนัก โดยมีมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA น้อยที่สุดในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย คิดเป็นมูลค่า 14 .   ล้านบาทเท่านั้น และไม่มีการลดภาษีในปี      ท า
ให้ไม่มีผลต่างระหว่างระดับอัตราภาษี FTA และอัตราภาษี MFN ในขณะท่ีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ 
FTA ในการส่งออกและน าเข้าก็อยู่ในระดับต่ า อยู่ที่ร้อยละ 1. 9 และ 3.   ตามล าดับ นอกจากนี้ 
เมื่อพิจารณาปริมาณการส่งออกและน าเข้าระหว่างปี     -   9 พบว่า ยังค่อนข้างมีปริมาณน้อย
เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการส่งออกไปยังตลาดโลกและประเทศคู่
เจรจา FTA ซึ่งมีปริมาณการส่งออก  9.   และ   .79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วน
การส่งออกไปยังประเทศคู่เจรจา FTA ต่อตลาดโลกได้ร้อยละ   .3  ส่วนการน าเข้าของไทยที่ยังคง
พึ่งพาประเทศคู่เจรจา FTA อยู่มาก โดยน าเข้าจากประเทศคู่เจรจา FTA 144.49 ล้านดอลลาร์
สหรัฐเทียบกับปริมาณการน าเข้าทั้งหมดจากตลาดโลกเท่ากับ 1 7.   ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.4  
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ดังนั้น หากพิจารณาภาพรวมทั้งหมดของอุตสาหกรรมทั้งหมด อาจสรุปได้ว่า เม่ือ
ประเทศไทยมีการเปิดเสรีการค้าสินค้าเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตในประเทศที่ใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ใน
อุตสาหกรรมการผลิตที่มีระดับการลดภาษีและระดับการใช้ประโยชน์ FTA ที่สูงจะได้รับผลกระทบ
ทางบวกสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีระดับการลดภาษีและระดับการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ที่ต่ ากว่า 
เช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมการผลิตที่มีมูลการน าเข้าและส่งออกกับประเทศคู่เจรจา FTA ของ
ไทยในสัดส่วนที่สูง เช่น อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณ ์เหล็ก และอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณ ์ยาง เป็นต้น ย่อมได้รับผลกระทบทางบวกสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ  

 
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ 

FTA กลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวอาจได้ผลกระทบด้านลบจากการเปิดเสรีการค้า เนื่องจากต้นทุน
การผลิตสินค้าจะสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ประกอบการท่ีใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA  

 
 

11.3 ผลกระทบที่คาดการณว์่าจะเกิดขึ้นจากการเปดิเสรีการค้าบริการ 
 

 ระดับความสามารถทางการแข่งขันของอ ตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
 
จากการวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันและภาพรวมของความสามารถทางการ

แข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการในบทที่ผ่านมา พบว่า ภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้า
บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของไทย การบริการที่มีจ านวนกิจกรรมซึ่งมีระดับความครอบคลุม
ของการเจรจาการบริการใน Mode 3 มากที่สุด ได้แก่ การบริการด้านวิศวกรรม การบริการประกัน
วินาศภัย และการบริการก าจัดและบ าบัดของเสีย เป็นต้น ในขณะที่ สาขาการบริการอื่นๆ ยังมี
ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการใน Mode 3 ไม่มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขา
การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต พบว่าไม่มีกิจกรรมใดที่ผูกพันการเปิดเสรีบริการภายใต้กรอบ 
ความตกลงทั้ง 1  ฉบับ ยกเว้นความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Comprehensive 
Investment Agreement: ACIA) ซึ่งมีข้อก าหนดระดับการเปิดตลาดให้ต่างชาติถือหุ้นในทุก
กิจกรรมของสาขาดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 49   

 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาถึงระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการ (สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย) ของแต่ละสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายของ
ไทย พบว่าระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการโดยรวมยังไม่สูงมากนัก โดยมีสัดส่วนเฉลี่ย
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อยู่ท่ีร้อยละ 1 .  ทั้งน้ี การบริการที่เปิดให้ชาวต่างชาติลงทุนใน Mode 3 ภายใต้กรอบความตกลง
ด้านบริการท่ีสงูที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

 
 บริการด้านวิศวกรรม มีระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการ ร้อยละ 3 .  
 บริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาด มีระดับความเข้มข้นของการเจรจา

บริการ ร้อยละ   .4 
 บริการด้านสิ่งแวดล้อม มีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ ร้อยละ   .3 
 
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้รวบรวมข้อมูลจ านวนผู้ประกอบการและทุนจดทะเบียนของ

กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายทั้ง   อุตสาหกรรมการผลิต 
ระหว่างปี      ถึง      ดังแสดงในตารางที่ตารางที่ 11-3 และตารางที่ 11-4 

 
ตารางที่ 11-3 จ านวนผู้ประกอบการและท นจดทะเบียนของสาขาการบริการที่เก่ียวข้องกับ

อ ตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย ระหว่างปี 2558 ถึง 25 0 

สาขาบริการ 
จ านวนผู้ประกอบการ (ราย) ท นจดทะเบียน (ล้านบาท) 
2558 2559 2560 2558 2559 2560 

กระบวนการก่อนการผลิต 
บริการการวิจัยและพัฒนา  6,379   6,657   7,569   49,333.07   63,629.93   78,356.05  
บริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร
และการตลาด 

15,028  15,929  15,961  152,063.87  159,722.79  126,159.31  

บริการจัดหาพนักงาน  2,898   3,022   3,236   11,742.07   16,170.72   19,147.34  
บริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  350   357   345   3,610.99   3,619.77   3,111.95  
กระบวนการระหว่างการผลิต 
บริการด้านวิศวกรรม  9,427  10,035   9,483  77,494.11  85,377.62  51,178.29  
บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลติ 29,813  30,762  31,712  1,688,211.89  1,698,021.59  1,548,469.72  
บริการด้านสิ่งแวดล้อม  3,314   3,492   3,666   18,885.45   21,348.60   18,551.50  
บริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณ ์

 4,568   4,853   5,313   21,901.15   20,576.62   17,719.15  

บริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าและวตัถุดิบ 

 1,266   1,383   1,525   5,344.58   6,541.04   7,847.94  

กระบวนการหลังการผลิต 
บริการการประกันวินาศภัย  65   65   79   35,763.88   36,816.69   44,850.81  
บริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 90,681  93,808  98,287   917,891.31   945,706.60   793,112.35  
บริการการขนส่ง คลังสินค้า และหีบหอ่ 13,655  14,122  13,995   301,908.74   306,957.05   348,604.09  
รวม 177,444  184,485  191,171  3,284,151.11  3,364,489.02  3,057,108.50  

หมายเหตุ: ข้อมูลจ านวนผู้ประกอบการและทุนจดทะเบียน เก็บ ณ เดือนมกราคมของแต่ละปี 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า   
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ตารางที่ 11-4 อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมของผู้ประกอบการและท นจดทะเบียน  
ระหว่างปี 2558 ถึง 25 0 

สาขาบริการ 
อัตราการเติบโตเฉล่ียสะสมของ
ผู้ประกอบการ  ปี 2558-25 0 

อัตราการเติบโตเฉล่ียสะสมของท น
จดทะเบียน ปี 2558-25 0 

กระบวนการก่อนการผลิต 
บริการการวิจัยและพัฒนา 8.93% 26.03% 
บริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและ
การตลาด 

3.06% -8.92% 

บริการจัดหาพนักงาน 5.67% 27.70% 
บริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร -0.72% -7.17% 
กระบวนการระหว่างการผลิต 
บริการด้านวิศวกรรม 0.30% -18.73% 
บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลติ 3.14% -4.23% 
บริการด้านสิ่งแวดล้อม 5.18% -0.89% 
บริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณ ์

7.85% -10.05% 

บริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าและวตัถุดิบ 

9.75% 21.18% 

กระบวนการหลังการผลิต 
บริการการประกันวินาศภัย 10.24% 11.99% 
บริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 4.11% -7.05% 
บริการการขนส่ง คลังสินค้า และหีบหอ่ 1.24% 7.46% 
รวม 3.80% -3.52% 

ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า   

 
จากตารางจะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตทั้ง 5 

อุตสาหกรรมโดยรวมมีจ านวนผู้ประกอบการเติบโตขึ้นมาก มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมระหว่างปี 
     ถึงปี      ขยายตัวขึ้นร้อยละ 3.  โดยสาขาบริการที่มีการขยายตัวสูงสุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ บริการการประกันวินาศภัย บริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และบริการ
การวิจัยและพัฒนา ตามล าดับ ส่วนสาขาบริการที่เหลือมีอัตราการขยายตัวลดหลั่นกันไป ยกเว้น
ในภาคบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตรท่ีหดตัวลงจากปี      ร้อยละ  .7  

 
ในขณะที่จ านวนผู้ประกอบการโดยรวมมีการขยายตัว ทุนจดทะเบียนกลับมีแนวโน้ม

หดตัวลง โดยลดลงจากปี      ถึงร้อยละ 3.   ส าหรับบริการที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม
ระหว่างปี      ถึง      สูงเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ บริการจัดหาพนักงาน บริการวิจัยและพัฒนา 
และบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า ตามล าดับ ส่วนบริการที่มีการหดตัวของทุนจด
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ทะเบียนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ บริการด้านวิศวกรรม บริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณ์ และบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาด 

 
เม่ือพิจารณาจ านวนผู้ประกอบการในรายอุตสาหกรรม พบว่าอุตสาหกรรมบริการที่มี

จ านวนผู้ประกอบการมากที่สุดคือบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง รองลงมาคือบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิต โดยมีจ านวนผู้ประกอบการเท่ากับ 9 ,  7 และ 31,71  ราย ในปี      ซึ่งทั้งสอง
อุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัวของผู้ประกอบการในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 4.11 และร้อยละ 
3.14 ตามล าดับ ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการเหล่านี้ มีสาขาบริการที่ควรได้รับการผลักดันจาก
ภาครัฐอย่างมากคือบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ซึ่งนอกจากจะมีจ านวนผู้ประกอบการ 
น้อยที่สุดเป็นอันดับที่   แล้ว ยังเป็นเพียงอุตสาหกรรมเดียวที่จ านวนผู้ประกอบการมีแนวโน้ม
ลดลงในช่วงปี      ถึง       

 
ส าหรับด้านทุนจดทะเบียนในแต่ละอุตสาหกรรมการบริการ พบว่าสาขาบริการที่มี

ปริมาณทุนจดทะเบียนเยอะที่สุดคือบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ซึ่งมีปริมาณทุนจดทะเบียน
ประมาณ 1.  ล้านล้านบาท สูงกว่าอุตสาหกรรมบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งซึ่งมีประมาณทุนจด
ทะเบียนรองลงมาเกือบสองเท่า อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมของทุนจดทะเบียนใน
ทั้งสองสาขาบริการกลับมีแนวโน้มลดลงจากเดิมถึงร้อยละ 4. 3 และ 7.   ตามล าดับ ในขณะที่
อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนอกจากจะมีปริมาณทุนจดทะเบียนน้อยที่สุดแล้วยัง
มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมลดลงในช่วงปี      ถึง      จึงจัดเป็นสาขาบริการที่จ าเป็นต้อง
คอยติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ 

 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และอุตสาหกรรมจัด

จ าหน่ายปลีกและส่ง จะมีทั้งจ านวนผู้ประกอบการและปริมาณทุนจดทะเบียนจ านวนมาก แต่จาก
การศึกษาในบทที่ 1  พบว่า ทั้งสองอุตสาหกรรมข้างต้นยังคงมีระดับความครอบคลุม และ 
ความเข้มข้นของการเจรจาการบริการในระดับที่ไม่สูงมากนัก ในขณะที่ความต้องการใช้บริการมี
จ านวนมากเนื่องจากเป็นบริการที่ส าคัญอย่างยิ่งในทุกๆ อุตสาหกรรมการผลิต  ภาครัฐจึงอาจ
พิจารณาการบริการในสาขาดังกล่าวเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาร่วมลงทุนมาก
ขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาการเปิดเสรีภาคบริการ ภาครัฐจ าเป็นต้องทบทวนกิจกรรมที่
ต้องการเปิดในแต่ละสาขาบริการอย่างรอบคอบ และอาจต้องหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั้ง
ฝ่ายผูใ้ห้บริการและผู้ใช้บริการอย่างใกล้ชิด 
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ทั้งนี้  ในบางกลุ่มบริการที่ยังมีจ านวนผู้ เล่นหรือทุนจดทะเบียนไม่มากนัก แต่มี
ความส าคัญต่อกระบวนการผลิตของไทยในหลายๆ สาขา และมีแนวโน้มจะเติบโตมากขึ้น เช่น 
บริการวิจัยและพัฒนา และบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า เป็นต้น ภาครัฐอาจด าเนิน
นโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพิจารณาทบทวนการเปิดเสรีการบริการกับประเทศคู่ภาคี
เพิ่มเติมในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไป 

 
ส่วนกลุ่มสาขาบริการที่เหลือถือว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนา แม้ว่า

บางอุตสาหกรรมจะมีจ านวนทุนจดทะเบียนลดลงจากเดิม แต่ส่วนใหญ่มีจ านวนผู้ประกอบการ
เพิ่มขึ้น ผู้ให้บริการในตลาดจึงมีความหลากหลาย ผู้ประกอบการผลิตสามารถเลือกใช้บริการได้
ตามความพอใจ อย่างไรก็ตาม แม้ในหลายๆ กลุ่มอุตสาหกรรมจะมีศักยภาพในการพัฒนา แต่ยัง
ขาดการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ ท าให้ยังไม่โดดเด่นหรือมีความพร้อมทัดเทียมกลุ่มอุตสาหกรรม
บริการอื่นๆ เช่น บริการประกันวินาศภัย บริการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ในกรณีนี้ ภาครัฐอาจ 
เปิดเสรีภาคบริการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาประกอบการในไทย  เพื่อช่วยการกระตุ้น
การแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการ และยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการโดยรวมของอุตสาหกรรม 

 
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ในกระบวนการแต่ละส่วน ตั้งแต่กระบวนการก่อนการผลิต 

กระบวนการระหว่างการผลิต และกระบวนการหลังการผลิต ล้วนมีการบริการที่เกี่ยวข้อง ไม่
เหมือนกัน ซึ่งรวมไปถึงศักยภาพในการแข่งขันที่แตกต่างกันไปอีกด้วย ดังนี้ 

 
กระบวนการก่อนการผลิต สาขาบริการในกระบวนการผลิตส่วนใหญ่เป็นสาขาบริการที่

ยังมีผู้ประกอบการไม่มากนัก รวมถึงมีปริมาณทุนจดทะเบียนในระดับปานกลางถึงต่ า แต่มี
แนวโน้มเติบโตสูงในอนาคตเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมการผลิต อย่างไรก็ตาม 
ประสิทธิภาพการให้บริการยังเป็นประเด็นส าคัญที่จ าเป็นต้องปรับปรุง เนื่องจากอุตสาหกรรมใน
สาขาบริการดังกล่าวของไทยยังขาดความสามารถในการแข่งขันเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรม
เดียวกันของต่างประเทศ หากยกระดับประสิทธิภาพบริการในกลุ่มนี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
บริการด้านการวิจัยและพัฒนา ย่อมสง่ผลดีต่อการผลิตในขั้นตอนต่อไป  

 
กระบวนการระหว่างการผลิต ความต้องการบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระหว่าง

การผลิตอยู่ในระดับสูง แต่ยังขาดการเปิดเสรีด้านการค้าให้ทั่วถึง โดยเฉพาะสาขาบริการที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต ในขณะที่สาขาบริการด้านอื่นๆ เช่น สาขาการบริการด้านสิ่งแวดล้อม และ
สาขาการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ เป็นต้น เป็นสาขาบริการที่ยัง
ขาดแคลนทั้งผู้ประกอบการ บุคลากร และเงินทุน ท าให้ขาดศักยภาพในการแข่งขัน  แต่ภายใต้
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กฎระเบียบและมาตรฐานการผลิตต่างๆ ในปัจจุบัน สาขาบริการดังกล่าวจึงมีบทบาทส าคัญขึ้นมา
เรื่อยๆ ภาครัฐไม่ควรละเลยการส่งเสริมในด้านต่างๆ เพื่อให้มีศักยภาพเทียบเท่ากับอุตสาหกรรม
อื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องจากการลงทุนในอุตสาหกรรมบริการข้างต้นจ าเป็นต้องใช้เงินทุนค่อนข้างมาก 
รวมถึงต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา การเปิดเสรีบริการเพื่อดึงดูดนักลงทุนที่มีความพร้อมจาก
ต่างประเทศจึงอาจเป็นทางเลือกอีกทางที่เหมาะสม 

  
กระบวนการหลังการผลิต สาขาบริการในกลุ่มนี้นอกเหนือจากบริการการประกันวินาศภัยแล้ว 

มีจ านวนผู้ประกอบการและปริมาณทุนจดทะเบียนค่อนข้างสูง รวมถึงเป็นบริการพื้นฐานที่ทุก
อุตสาหกรรมการผลิตจ าเป็นต้องใช้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัญหาด้านประสิทธิภาพการให้บริการ
เช่นเดียวกับสาขาบริการในกลุ่มแรก อุตสาหกรรมบริการหลังการผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ การบริการ
จัดจ าหน่ายปลีกและส่ง และบริการการขนส่ง คลังสินค้า และหีบห่อ ซึ่งเป็นการบริการต่อเนื่อง 
ภาครัฐจึงควรส่งเสริมอุตสาหกรรมทั้งสองนี้ควบคู่ไปพร้อมกัน ในขณะที่ สาขาการบริการประกัน
วินาศภัย เป็นสาขาการบริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการน้อย และยังมีความต้องการใช้บริการ
ในระดับที่ไม่สูงมากนัก ดังนั้น การพิจารณาเปิดเสรีการบริการในสาขานี้ จึงควรพิจารณาอย่าง
ระมัดระวัง 

 
 กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายภายในประเทศในหลาย

แง่มุม ทั้งในแง่ของการเป็นข้อจ ากัดในการเข้าสู่ตลาดของนักลงทุนต่างชาติ หรือในแง่ของการ
ยกระดับความพร้อมของประเทศต่อการเปิดเสรี ส าหรับการเจรจาภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
จะครอบคลุมทั้งในด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การแข่งขัน ทรัพย์สินทางปัญญา 
และอาจรวมถึงการระงับข้อพิพาท และการค้าและพัฒนาที่ย่ังยืน เป็นต้น  

 
ภายใต้กรอบการเปิดเสรีภาคบริการ จะเป็นการเปิดตลาดแบบมีเงื่อนไข มีการก าหนด

ข้อจ ากัดหรืออุปสรรคในด้าน (1) การเข้าสู่ตลาด (Market Access) ได้แก่ สัดส่วนการถือหุ้นของ
ชาวต่างชาติ จ านวนผู้ให้บริการ มูลค่าการให้บริการ ปริมาณของบริการ จ านวนของบุคคลที่
ให้บริการ และประเภทของนิติบุคคล และ ( ) การประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) 
เช่น สัญชาติ ขณะที่  กฎหมาย กฎระเบียบและกติกาต่างๆ ภายในประเทศ (Domestic 
Regulation) เป็นสิทธิที่ประเทศภาคีสามารถก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ได้ โดยไม่เลือกปฏิบัติ (Right 
to Regulate) ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคที่กีดกันการแข่งขัน ดังนั้น การพิจารณาผลกระทบด้าน
กฎหมายภายในประเทศที่ส่งผลต่อภาคบริการจึงเป็นส่วนที่ต้องให้ความส าคัญ ภายใต้การศึกษานี้
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แบ่งการวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้   กลุ่ม ได้แก่ กฎหมายที่ครอบคลุมทุกสาขาบริการ และ
กฎหมายเฉพาะสาขาบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
11.3.2.1 กฎหมายที่ครอบคล มท กสาขาบริการ 

 
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับแรงงาน 

 
พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 

 
จาก พ.ร.บ. การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.    1 ก าหนดห้ามมิให้คนต่างด้าวท างานใด 

นอกจากงานที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน เว้นแต่งานอันจ าเป็นและเร่งด่วนที่มีระยะเวลา
ท างานไม่เกิน 1  วัน และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจ้างคนต่างด้าวซึ่งมิใช่ช่างฝีมือหรือ
ผู้ช านาญการเข้ามาท างานในประเทศ เพื่อจ ากัดจ านวนคนต่างด้าวที่มิใช่ช่างฝีมือหรือไม่ใช่
ผู้ช านาญการ นอกจากนั้น ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า 
พ.ศ.      มีการก าหนดงานใน 39 อาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า เช่น งานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและค านวณ จัดระบบวิจัย ทดสอบ ควบคุมการก่อสร้าง 
หรือให้ค าแนะน า และงานสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา 
เป็นต้น 

 
พ.ร.บ. การท างานของคนต่างด้าวดังกล่าว จะมีความเกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีในรูปแบบ

การบริการ Mode 4 (การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา)  เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ควบคุม 
การอนุญาตท างานแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย (การเดินทางเข้ามาของคนต่างด้าว และการพ านัก
อยู่ในประเทศไทย เป็นไปตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.     ) ทั้งนี้ หากต้องการให้ไทยและ
ประเทศคู่เจรจาการค้าเสรีเปิดตลาดการบริการใน Mode 4 (การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา) มากขึ้น 
ย่อมน าไปสู่การแก้ไขพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ทั้งนี้ ไทยควรยึดตามพระราชกฤษฎีกาก าหนด
งานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท าในบางสาขาอาชีพเท่านั้น เพื่อเป็นการสงวนในบาง
อาชีพให้แรงงานไทย ในขณะที่ อาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท าบางอาชีพในปัจจุบัน หากอาชีพใด
มีความขาดแคลน  และมีความต้องการจากผู้ประกอบการสูง ภาครัฐอาจพิจารณาแก้ไข /ปรับปรุง
กฎหมายดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง 
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ระเบียบการขอวีซ่าท างานของแรงงานชาวต่างชาติ 
 
ภายใต้ประเด็นการเคลื่อนย้ายบุคลากรและแรงงานต่างชาติ การขออนุญาตแรงงาน

ต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศไทย ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 
1) ขอวีซ่าเพื่อเข้าติดต่อหรือประกอบธุรกิจ และการท างาน (Non-B) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: สถานทูต / สถานกงสลุไทยในต่างประเทศ 
2) ขอน าเข้าช่างฝีมือผู้ช านาญการต่างชาติ (ส าหรับกิจการของ BOI) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
3) ขอต่ออายุวีซ่า 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) 
4) ขอใบอนุญาตท างาน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: กรมการจัดหางาน / ส านักงานจัดหางานจังหวัด 
 

ส าหรับวีซ่าเพื่อเข้าติดต่อหรือประกอบธุรกิจ และการท างาน  (Non-Immigrant Visa; 
Non-B) เป็นการตรวจลงตราวีซ่าให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อ
วัตถุประสงค์ด้านการติดต่อหรือประกอบธุรกิจ และการท างาน (  รหัส B) ซึ่งปัจจุบันอายุของวีซ่า
ประเภทดังกล่าว จะมีระยะเวลา 3 เดือน ส าหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้ครั้งเดียว (Single 
Entry) และ 1 ปี ส าหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้หลายครั้ง (Multiple Entries) แต่ทั้งนี้ 
ชาวต่างชาติจะมีระยะเวลาพ านักในราชอาณาจักร ครั้งละไม่เกิน 9  วันเท่าน้ัน 

 
อย่างไรก็ตาม หากชาวต่างชาติมีความประสงค์จะขยายระยะเวลาพ านักภายในไทย 

ชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณ ์และเงื่อนไขที่ก าหนดโดยส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
จะได้รับการพิจารณาขยายระยะเวลาพ านักให้อยู่ต่อไปในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาครั้งละไม่
เกิน 1 ปี  ทั้งนี้ ในกรณีของชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ามาท างานและพ านักอยู่ในประเทศไทย
เป็นเวลา 1 ปี นายจ้างจะต้องยื่นค าร้องต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เม่ือได้รับพิจารณาอนุมัติ 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจะแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ทราบโดยผ่าน
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอให้ตรวจลงตรา Non-Immigrant Visa รหัส B-A ซึง่สามารถพ านัก
ได้ 1 ปี  
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พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
 
ในหมวด 4 การเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว มีประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงาน

ต่างชาติในประเทศไทย ดังนี้ 
 
มาตรา 34 และ 3  ก าหนดระยะเวลาที่จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 
 
 ไม่เกินหนึ่งปี ส าหรับกรณีการติดต่อธุรกิจ / การศึกษาหรือดูงาน / การปฏิบัติ

หน้าที่สื่อมวลชน / การเผยแพร่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวง
กรมที่เกี่ยวข้อง / การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้า
หรือสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร / การปฏิบัติงานด้านช่างฝี มือหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ / และการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 ตามก าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงท นพิจารณาเห็นสมควร 
ส าหรับกรณีการลงทุนหรือการอื่นที่เกี่ยวกับการลงทุนภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุน 

 
มาตรา 3  ( ) หากอยู่ในราชอาณาจักรเกินเก้าสิบวัน คนต่างด้าวผู้นั้นต้องมีหนังสือแจ้ง

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมืองทราบถึงที่พักอาศัยของตนโดยมิชักช้าเม่ือครบ
ระยะเก้าสิบวัน และต่อไปให้กระท าเช่นเดียวกันทุกระยะเก้าสิบวัน 

 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

 
พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.   41 เป็นกฎหมายที่ก าหนดสิทธิของนายจ้างและสิทธิ

ของแรงงานที่พึงได้รับ ระเบียบการท างาน และการปฏิบัติที่พึงกระท าต่อกัน อาทิ การก าหนด
ชั่วโมงการท างาน วันหยุด การชดเชยในกรณีต่างๆ รวมถึงข้อห้ามต่างๆ ที่ไม่ควรกระท า อาทิ 
การว่าจ้างแรงงานเด็ก การใช้แรงงานหญิง เป็นต้น ทั้งนี้ พ.ร.บ. ดังกล่าวได้รับการปรับแก้ให้ทัน
ต่อสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยฉบับปรับแก้ล่าสุด คือ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2553 ส าหรับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในรายละเอียด จะถูกก าหนดไว้ในรูปแบบ
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศกระทรวง นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับแรงงาน อาทิ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 เป็นต้น 
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อย่างไรก็ตาม ประเด็นส าคัญด้านแรงงานคือการบังคับใช้กฎหมายและข้อก าหนดให้
นายจ้างและแรงงานปฏิบัติได้จริง ดังนั้น หากการบังคับใช้กฎหมายท าได้ดีมากขึ้น จะช่วยสร้าง
ความเชื่อม่ันให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการไทย 

 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 

 
ในหมวด 3 สิทธิประโยชน์ ได้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างชาติในประเทศไทย 

ดังต่อไปนี ้
 
มาตรา  4 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้คณะกรรมการมีอ านาจอนุญาต

ให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุนหรือกระท าการอื่นใดที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการลงทุนได้ตามก าหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร การขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณ ์วิธีการและแบบที่คณะกรรมการ
ก าหนดและในการอนุญาต คณะกรรมการจะก าหนดเงื่อนไขตามที่พิจารณาเห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้ 

 
มาตรา 25 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ผู้ได้รับการส่งเสริมสามารถน าคน

ต่างด้าวซึ่งเป็น (1) ช่างฝีมือ8 (2) ผู้ช านาญการ9  และ (3) คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยูในอุปการะของ
บุคคลใน (1) และ (2) เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ านวนและก าหนดระยะเวลาให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเท่าทีค่ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แม้ว่าจะเกินอัตราจ านวนหรือระยะเวลาให้
อยูใ่นราชอาณาจักรตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

 
มาตรา 26 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวที่

ได้รับอนุญาตตามมาตรา  4 และคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา    ได้รับอนุญาตท างานเฉพาะต าแหน่งหน้าที่การท างานที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 

 
จากประเด็นด้านการขอต่ออายุวีซ่าและระยะเวลาพ านักภายในประเทศ (ตามระเบียบ

การขอวีซ่า พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน และ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง) เป็นประเด็นที่แรงงานต่างชาติให้
ความคิดเห็นว่าเป็นอุปสรรคประการหนึ่งส าหรับการเข้ามาท างานภายในไทย เนื่องจากด้วย
ขั้นตอนการขออนุญาตและการต่ออายุที่มีความยุ่งยาก ทั้งด้านระยะเวลาด าเนินการที่นาน และ

                                                           
8 ในระดับ Top Management / Middle Management / Engineers and Technicians เท่านั้น 
9 ในระดับ Top Management / Middle Management / Engineers and Technicians เท่านั้น 
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การต้องเดินทางไปรายงานตัวกับส านักงานตรวจคนเข้าเมืองอยู่บ่อยครั้ ง จึงเป็นประเด็นที่พึง
พิจารณาส าหรับการผ่อนคลายขั้นตอนดังกล่าวเพื่ออ านวยความสะดวกให้แรงงานต่างชาติมากขึ้น 

 
พระราชกฤษฎีกาก าหนดในอาชีพและวีชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522 

 
ในบัญชีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาได้ก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าว

ท าไว้ทั้งสิ้น 39 อาชีพ ดังนี้ 
 
1. งานกรรมกร 
2. งานกสิกรรรม งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานท่ีใช้ความช านาญ 

งานเฉพาะสาขา หรืองานงานควบคุมดูแล าร์ม 
3. งานก่ออิฐ งานช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น 
4. งานแกะสลักไม้ 
5. งานขับขี่ยานยนต์ หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเว้น

งานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ 
6. งานขายของหน้าร้าน 
7. งานขายทอดตลาด 
8. งานควบคุม ตรวจสอบหรือให้บริการบัญชี ยกเว้น งานตรวจสอบภายในช่ัวคราว 
9. งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย 
10. งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย 
11. งานทอผ้าด้วยมือ 
12. งานทอเสื่อ หรืองานท าเครื่องใช้ด้วยกก หวาย ปอ  าง หรือเยื่อไม้ไผ่ 
13. งานท ากระดาษสาด้วยมือ 
14. งานท าเครื่องเขิน 
15. งานท าเครื่องดนตรีไทย 
16. งานท าเครื่องถม 
17. งานท าเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก 
18. งานท าเครื่องลงหิน 
19. งานท าตุ๊กตาไทย 
20. งานท าที่นอนผ้าห่มนวม 
21. งานท าบาตร 
22. งานท าผลิตภัณ ์จากผ้าไหมด้วยมือ 
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23. งานท าพระพุทธรูป 
24. งานท ามีด 
25. งานท าร่มด้วยกระดาษหรือผ้า 
26. งานท ารองเท้า 
27. งานท าหมวก 
28. งานนายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้น งานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้า

ระหว่างประเทศ 
29. งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับงานออกแบบและค านวณ 

จัดระบบ วิจัย วางโครงการ ทดสอบ ควบคุมการก่อสร้าง หรือให้ค าแนะน า ทั้งนี้ไม่
รวมท่ีต้องใช้ความช านาญพิเศษ 

30. งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคา 
อ านวยการก่อสร้างหรือให้ค าแนะน า 

31. งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย 
32. งานปั้นหรือท าเครื่องปั้นดินเผา 
33. งานมวนบุหรี่ด้วยมือ 
34. งานมัคคุเทศก์ หรืองานจัดน าเที่ยว 
35. งานเร่ขายสินค้า 
36. งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ 
37. งานสาวและบิดเกลียวไหมด้วยมือ 
38. งานเสมียนพนักงานหรืองานเลขานุการ 
39. งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี 
 
อย่างไรก็ตาม ตามมติคณะรัฐมนตรีผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติประกอบด้วย 

เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา สามารถท างานได้   อาชีพ ได้แก่ งานกรรมกรและงานบ้าน 
 

 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการค้าและการลงท น 
 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.   4  เป็นกฎหมายท่ีก าหนดสัดส่วนและ

ขอบเขตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ โดยธุรกิจที่มิได้ระบุลงในบัญชีหนึ่ง บัญชีสอง และบัญชีสาม 
ผู้ลงทุนชาวต่างชาติสามารถลงทุนในประเทศไทยได้ตามช่องทางการลงทุนปกติ 
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 ส าหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือความม่ันคงของประเทศ ที่อาจส่งผล
กระทบต่อวัฒนธรรม จารีตประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติจะถูกก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายท่ี   
ยกตัวอย่างเช่น การผลิต การจ าหน่าย และการซ่อมบ ารุงอาวุธยุทโธปกรณ์ การขนส่งทางบก ทางน้ า 
หรือทางอากาศในประเทศ รวมถึงกิจกรรมการบินในประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวมิได้
ห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจทั้งหมด แต่มีข้อก าหนดว่าหากต่างชาติต้องการเข้ามา
ประกอบกิจการตามที่ระบุในบัญชีแนบท้ายท่ี   จะต้องขออนุญาตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
โดยจะได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ พ.ร.บ.ดังกล่าวยังก าหนดไม่ให้ชาวต่างด้าวถือหุ้น
ข้างมาก กล่าวคือ ก าหนดให้ชาวต่างด้าวถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนทั้งหมด ยกเว้นมีเหตุ
สมควร ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ผ่อนผันสัดส่วนการถือหุ้นของชาวไทยให้น้อยลง ซึ่งท าให้  
ชาวต่างด้าวสามารถถือหุ้นได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 7  ของทุนทั้งหมด 

 
นอกจากนี้ ส าหรับธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมในการแข่งขันกับคนต่างด้าวจะถูก

ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายที่ 3 ยกตัวอย่างเช่น การท ากิจการบริการทางกฎหมาย การท ากิจการ
บริการทางวิศวกรรม และการค้าปลีกสินค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ ารวมน้อยกว่า 1   ล้านบาท
หรือมีทุนข้ันต่ าของแต่ละร้านน้อยกว่า    ล้านบาท เป็นต้น ทั้งน้ี กฎหมายดังกล่าวมิได้ห้ามไม่ให้
ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจเช่นกัน และหากชาวต่างชาติต้องการประกอบธุรกิจในบัญชีแนบท้าย
ที่ 3 จะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว 

 
ในการเปิดเสรีตลาดการบริการของไทย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่

ไทยได้ระบุในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitment) ถึงการลงทุนโดยชาวต่างชาติไว้ไม่เกิน
ร้อยละ 49 ซึ่งสอดคล้องกับที่ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม 
ในบางความตกลง ได้เปิดตลาดให้ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้เกินกว่าร้อยละ 49 ได้ เนื่องจาก
มาตรา 1  ของพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้เปิดช่องส าหรับสิทธิตามความตกลง
การค้าเสรี โดยมีความข้อความดังนี้  

 
“มาตรา 10 บทบัญญัติมาตรา 5 มาตรา 8 มาตรา 15 มาตรา 17 และมาตรา 18 
ไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัตินี้
โดยได้รับอนุญาตจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นการเฉพาะกาล  
คนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้โดยสนธิสัญญาที่
ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี ให้ได้รับยกเว้นจากการ
บังคับใช้บทบัญญัติแห่งมาตราต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง และให้
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เป็นไปตามบทบัญญัติและเงื่อนไขของสนธิสัญญานั้น ซึ่งอาจรวมถึงการให้สิทธิ
คนไทยและวิสาหกิจของคนไทยเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศสัญชาติของ
คนต่างด้าวนั้นเป็นการต่างตอบแทนด้วย” 
 
ทั้งน้ี หากผู้ประกอบการต่างชาติจะเข้ามาด าเนินกิจการในไทย ภายใต้ความตกลงการค้า

เสรีที่ไทยผูกพัน ผู้ประกอบการต่างชาติจะได้รับสิทธิพิเศษหรือประโยชน์ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ใน
ความตกลงการค้าเสรี อย่างไรก็ตาม ควรมีการทบทวน พ.ร.บ. ฉบับนี้ให้มีความทันสมัย ทันต่อ
สภาวะการด าเนินงานของผู้ประกอบการ เนื่องจากการต้องขออนุญาตจัดตั้งธุรกิจของไทยยังมี
ล าดับขั้นตอนสูง โดยผ่านข้ันตอนต่างๆ จ านวนมาก ท าให้เป็นอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติ  

 
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 

 
พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.   4  เป็นกฎหมายที่ก ากับให้การแข่งขันประกอบ

ธุรกิจภายในประเทศเป็นไปอย่างเป็นธรรม กล่าวคือ มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อก ากับดูแลมิให้
ผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่หรือผู้มีอ านาจเหนือตลาด ใช้อ านาจในทางที่ผิด หรือไปลดการแข่งขัน 
ในตลาด หรือแทรกแซงการด าเนินธุรกิจของผู้อื่นจนเกิดความเสียหาย ในอีกนัยหนึ่งคือ การดูแล
ผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่ให้เอารัดเอาเปรียบผู้ประกอบการรายย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการยัง
ต้องดูแลการควบรวมกิจการระหว่างธุรกิจ มิให้เกิดการผูกขาดในตลาดหรือสร้างความไม่เป็นธรรม
ในการแข่งขัน รวมถึงการห้ามไม่ให้คนต่างด้าวหรือธุรกิจต่างชาติเข้ามามีบทบาททางธุรกิจใน
ประเทศไทย โดยการถือหุ้นผ่านตัวแทน (Nominee) 

 
อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.   4  ดังกล่าว บังคับใช้กับการ

ประกอบธุรกิจโดยเอกชนเท่านั้น ซึ่งมีความแตกต่างกับกฎหมายการแข่งขันของประเทศอื่นๆ  
ซึ่งภาครัฐอาจต้องพิจารณาปรับปรุง พ.ร.บ. ดังกล่าวให้มีความเป็นสากลมากขึ้น เพื่อเสริมสร้าง
ความม่ันใจให้แก่นักลงทุน  ซึ่งเ ม่ือเดือนมีนาคม      สภานิติบัญญัติแห่งชาติชอบร่าง
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 โดยสาระส าคัญของร่าง พ.ร.บ. ได้มีการ
ปรับปรุงรายละเอียดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น แก้ไขเพิ่มเติมนิยามต่างๆ ให้ละเอียดชัดเจน
กว่าเดิม เพิ่มอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ปรับปรุงบทลงโทษ
ให้เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระท าผิด เป็นต้น 
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11.3.2.2 กฎหมายเฉพาะสาขาบริการ 
 

 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริการขนส่ง 
 

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
 
พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.      ก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการ

การขนส่งประจ าทาง และไม่ประจ าทางจะต้องมีสัญชาติไทย หากก่อตั้งกิจการในรูปแบบ  
ห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย ตั้งส านักงาน
ในประเทศไทย ส าหรับรูปแบบบริษัทจ ากัดอย่างน้อยร้อยละ  1 ของทุนในบริษัทจ ากัดต้องเป็น
ของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หากก่อตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด ผู้เป็นหุ้นส่วน
จ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดทั้งหมดต้องมีสัญชาติไทย ทุนของห้างหุ้นส่วนจ ากัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 
 1 ต้องเป็นของหุ้นส่วนที่เป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย หากเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 
กรรมการบริษัทจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย และทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ    ต้อง
เป็นของผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย 

 
พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 

 
ก าหนดให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยสามารถจัดตั้งบริษัทจ ากัดหรือบริษัทจ ากัดมหาชน 

เพื่อด าเนินกิจการท่าเรือ ซึ่งรวมถึงอู่เรือ และการบริการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวจะต้องไม่
มีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน 

 
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 

 
ก าหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนอากาศยานจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ 

นิติบุคคลสัญชาติไทย กล่าวคือ หากเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด จะต้อง
จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจและมีส านักงานใหญ่ในประเทศไทย ส าหรับห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 51 ต้องถือโดยบุคคลสัญชาติไทย และส าหรับบริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด 
กรรมการเสียงข้างมากจะต้องมีสัญชาติไทย และถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 
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พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 
 
ก าหนดให้ผู้ที่สามารถประกอบกิจการขนส่งต่อเนื่องได้ จะต้อง (1) เป็นบริษัทจ ากัดหรือ

บริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีส านักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย (2) เป็น
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศที่ไทยมีสนธิสัญญาหรือความตกลง
การค้าเสรีด้วย โดยผู้ประกอบการจะต้องยื่นหลักฐานการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน พร้อมทั้ง
แต่งตั้งตัวแทน หรือตั้งส านักงานสาขาในประเทศไทย และ (3) เป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบในต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการจะต้องยื่นหลักฐานการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน 
พร้อมทั้งแต่งตั้งตัวแทนตามกฎหมาย 

 
พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 

 
มาตราที่ 9 (10) การรถไ แห่งประเทศไทยมีอ านาจในการจัดตั้งบริษัทจ ากัด หรือบริษัท

มหาชนจ ากัด เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการรถไ  ซึ่ง
ได้ก าหนดให้ทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ต้องถือโดยบุคคลสัญชาติไทย ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

 
จากข้อก าหนดสัดส่วนการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ และสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

แสดงให้เห็นว่าการบริการด้านการขนส่งทางถนน ทางน้ า และทางอากาศ ยังคงสงวนไว้ให้กับ
ผู้ประกอบการชาวไทยเท่านั้น อีกทั้ง การบริการขนส่งทางบก น้ า และอากาศดังกล่าว ถูกจัดอยู่ใน
บัญชีแนบท้ายที่   ของ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยถือว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและความม่ันคงของประเทศ ดังนั้น ผู้ลงทุนชาวต่างชาติจะมีสัดส่วนการลงทุนใน
การบริการดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุน ดังนั้น หากต้องการเปิดเสรีภาคบริการด้านการขนส่ง
ในระดับที่สูงขึ้น อาจต้องพิจารณากิจกรรมการบริการด้านการขนส่งเป็นรายกิจกรรมไป  
โดยกิจกรรมการขนส่งใดที่มิอาจเปิดเสรีภาคบริการได้เนื่องจากประเด็นทางด้านความม่ันคงก็ให้
คงสถานะไม่ผูกพันไว้เช่นเดิม ส าหรับกิจกรรมการบริการการขนส่งที่สามารถเปิดเสรีภาคการบริการ
เพิ่มเติมได้จะเป็นสาขาการบริการที่ครอบคลุมเฉพาะขนส่งสินค้าเท่านั้น แต่ไม่รวมการขนส่งสินค้า
ทางน้ าภายในประเทศ 
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 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริการจัดหาพนักงาน 
 

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 
 
พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.   28 เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ก าหนดสิทธิของคนหางานและข้อก าหนดต่างๆ ของธุรกิจการจัดหางานในประเทศไทย โดย 
พระราชบัญญัติ ดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี   37 และปี   3  โดยมีสาระส าคัญ คือ 

  
 ให้มีส านักงานจัดหางานของรัฐที่จะให้บริการจัดหางานแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า  
 ขยายรูปแบบการคุ้มครองคนหางานให้ได้รับความเป็นธรรม และได้รับการช่วยเหลือ

เมื่อประสบความเดือดร้อน 
 ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปท างานต่างประเทศ ส่งคนหางานเข้ารับ

การทดสอบฝีมือ  
 ก าหนดมาตรการในการควบคุมการด าเนินการทดสอบฝีมือ  โดยให้อยู ่ใน

ความรับผิดชอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งน้ีการด าเนินการทดสอบฝีมืออาจจะ
ด าเนินการโดยสถานทดสอบฝีมือของรัฐ หรือด าเนินการโดยสถานทดสอบฝีมือของ
เอกชน  

 ควบคุมและดูแลการประกอบธุรกิจจัดหางานของเอกชนอย่างจริงจัง   
 
ในประเด็นของการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจการจัดหางานของภาคเอกชน 

กฎหมายได้ก าหนดให้ผู้ขออนุญาตจัดหางานในประเทศ จะต้องมีสัญชาติไทย และมีหลักประกัน 
เป็นจ านวนเงินหนึ่งแสนบาทวางไว้กับนายทะเบียน  เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตจัดหางานดังกล่าวเป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องมี
สัญชาติไทยและมีผู้จัดการซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 910 ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 

 
1. มีสัญชาติไทย  
2. มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์  
3. ไม่เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน  
4. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน  

                                                           
10 มาตรา 9 ของ พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528  
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5. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน  
6. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
7. ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี  
8. ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน  
9. ไม่เป็นกรรมการหุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญานจัดหา

งานหรืออยู่ในระหว่างใช้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน 
10. ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้

จ าคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระท าโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ
หรือในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

11. มีหลักประกันเป็นจ านวนเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่ง
แสนบาทวางไว้กับนายทะเบียน เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้

 
ส าหรับผู้ขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ จะต้องเป็นบริษัทจ ากัดหรือ

บริษัทมหาชนจ ากัด มีทุนจดทะเบียนและช าระแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท มีผู้จัดการซึ่งเป็นผู้มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีหลักประกันเป็นจ านวนเงินห้าล้านบาทวางไว้  กับนาย
ทะเบียนจัดหางานกลางเพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ทั้งนี้ ข้อจ ากัดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเปิดเสรีการบริการ ได้แก่ สัดส่วนของทุนจด

ทะเบียนของธุรกิจจัดหางาน โดยธุรกิจการจัดหางานในประเทศระบุให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่
ประกอบธุรกิจต้องมีสัญชาติไทย ในขณะที่ธุรกิจการจัดหางานในต่างประเทศจะต้องมีสัดส่วนของ
ทุนจดทะเบียนและจ านวนผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (กล่าวคือ นักลงทุนจาก
ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้สูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 25)   

 
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันวินาศภัย 

 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2558  

 
พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.    8 ได้ก าหนดให้บริษัทวินาศภัยต่างประเทศ

จะสามารถตั้งสาขาในประเทศไทยได้ ก็ต่อเม่ือได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี ซึ่งอาจจะมีเงื่อนไข



 

 

 

11-36  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

เพิ่มเติมในการอนุญาตได้ รวมถึงต้องด ารงทรัพย์สินไว้ในประเทศไทยตามจ านวน ชนิด และ
วิธีการตามที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก าหนด11  

 
โดยสรุป ประเด็นการเจรจาที่อาจน ามาซึ่งการปรับเปลี่ยนกฎหมายภายในประเทศ 

ส าหรับบริการทางการเงินและประกันภัย ได้แก่ มาตรการจ ากัดหรือการก าหนดรูปแบบการจัดตั้ง
องค์กร และการจ ากัดการเข้าถือหุ้นของผู้ประกอบการต่างชาติ 

 
 

11.4 นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลงท น 
 
เนื้อหาในส่วนนี้จะศึกษาเกี่ยวกับนโยบาย และมาตรการของส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้ก าหนด
นโยบายส่งเสริมการลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ ในการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ระบุใน
บัตรส่งเสริมการลงทุน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 

 
  

                                                           
11 บริษัทต้องมีจ านวนหุ้นที่บุคคลผู้ที่มสีัญชาติไทยถอือยู่ไม่ต่ ากว่ารอ้ยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธอิอกเสยีงและจ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมด และตอ้งมีกรรมการเป็นบุคคลสัญชาติไทยไม่ต่ ากว่าสามในสีข่องจ านวนกรรมการทั้งหมด ในกรณีที่มีเหตุสมควร 
คณะกรรมการอาจอนุญาตให้บุคคลผูไ้ม่มีสัญชาติไทยถอืหุ้นได้ถึงรอ้ยละสีส่ิบเก้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจ าน่ายได้
แล้วทั้งหมด และให้มีกรรมการที่เป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้เกินหนึ่งในสี่ แต่ไม่ถึงก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 



 

 

 

 11-37 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

ตารางที่ 11-5 สิทธิประโย น์ตามพระรา บัญญัติส่งเสริมการลงท น 
สิทธิประโย น์ทางภาษีอากร สิทธิประโย น์ที่ไม่เก่ียวกบัภาษีอากร 

- ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร
(มาตรา 28/29) 

- ลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรบัวัตถุดิบหรือวัสดุ
จ าเป็น (มาตรา 30)  

- ยกเว้นภาษีเงินได้นติิบุคคลและเงินปันผล 
(มาตรา 31 และ 34) 

- ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิุคคลร้อยละ 50  
(มาตรา 35 (1))  

- ใหห้ักค่าขนส่ง ค่าไ  ้าและค่าน้ าประปาเป็น
สองเท่า (มาตรา 35 (2))  

- ใหห้ักค่าติดตัง้หรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความ
สะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 (มาตรา 35 (3))  

- ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวสัดุจ าเป็น
ส าหรับการผลิตเพื่อการส่งออก (มาตรา 36) 

- อนุญาตให้น าคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทาง
การลงทุน (มาตรา 24) 

- อนุญาตให้น าช่างฝีมือและผู้ช านาญการเข้ามา
ท างานในกจิการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(มาตรา 25 และ 26)  

- อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน (มาตรา 27)  
- อนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ  

(มาตรา 37) 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) 

 
ทั้งนี้ นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุนและเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายของการศึกษา   อุตสาหกรรม อันได้แก่ 
อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณ ์เหล็ก อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณ ์ยาง อุตสาหกรรม
เคมีภัณ ์ อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ และอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ มีดังต่อไปนี้ 

 
 พระรา บัญญัติส่งเสริมการลงท น  

 
ในปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนออกนโยบายส่งเสริมการลงทุนใน

ระยะ 7 ปี (พ.ศ.     -   4) เพื่อผลักดันการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศและการลงทุนของ
ไทยในต่างประเทศ เพิ่มความสามารถของไทยในการแข่งขัน จนสามารถก้าวพ้นการเป็นประเทศ
ที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) และเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
สิทธิประโยชน์และหลักเกณ ์การให้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายและ

อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 11-8 
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ภาพที่ 11-8 หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโย น์ส าหรับการลงท นทั่วไป: นโยบายส่งเสริม 
การลงท นระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558-2564) 

 
 
สิทธิประโยชนตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives) 

 
เป็นนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่มีการก าหนดสิทธิประโยชน์ตามล าดับความส าคัญของ

ประเภทกิจการ โดยจ าแนกประเภทกิจการออกเป็น   กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่ม A (A1-A4) และ
กลุ่ม B (B1-B2) พร้อมระบเุงื่อนไขเฉพาะของแต่ละกิจการ ดังนี้ 

 
กล ่ม A: เป็นกิจการที่มีความส าคัญสูงต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยและมี

ความจ าเป็นต้องให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุน 
และสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ โดยผู้ขอการส่งเสริมลงทุนจะได้รับสิทธิและประโยชน์การ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ลดหลั่นตามล าดับความส าคัญ ซึ่งสามารถ
แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

 
 กลุ่ม A1: เป็นกลุ่มกิจการที่มีความส าคัญสูงสุด ได้แก่ กิจการที่ลงทุนในสินทรัพย์

ถาวรไม่สูง หรืออุตสาหกรรมฐานความรู้ (Knowledge - Based Industries) ที่เน้น
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การวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในระยะยาว 

 กลุ่ม A2: กิจการท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนมาก กิจการที่
ใช้เงินลงทุนสูง กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ กิจการ
อุตสาหกรรมพื้นฐานที่ส าคัญ และกิจการที่มีความส าคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ยังไม่มีการลงทุนในประเทศหรือมีน้อยมาก จึงจ าเป็นต้องให้ได้รับสิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุน 

 กลุ่ม A3: กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีฐานการผลิตอยู่บ้างแล้ว แต่ยังคงมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 

 กลุ่ม A4: กิจการที่ใช้เทคโนโลยีต่ ากว่าหรือมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนน้อยกว่า
กลุ่ม A2 - A3 แต่มีโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบในประเทศ และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมที่ไทยมีขีดความสามารถในการ
เป็นฐานการผลิตหลักของภูมิภาคและของโลก 

 
กล ่ม B: เป็นกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ มีการใช้เทคโนโลยีไม่สูง และ

กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน แต่ยังมีความส าคัญต่อห่วงโซ่มูลค่า โดยจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์การ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่จะอ านวยความสะดวกผ่านสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร วัตถุดิบ 
และสิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร (Non-tax Incentives) ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

 
 กลุ่ม B1: กิจการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร  

การยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่น าเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก และสิทธิประโยชน์ที่มิใช่
ภาษีอากร (Non - Tax) 

 กลุ่ม B2: กิจการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่น าเข้ามา
ผลิตเพื่อส่งออก และสิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร (Non - Tax) 
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ภาพที่ 11-9 สิทธิประโย น์ตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives) 

 

สิทธิประโย น  ตามประเภทกิจการ (Sector-based Incentives)

ที่มา: บริษัท โบลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

107

กล ่ม ประเภทกิจการ มาตรา  1 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบ คคล 
มาตรา  28 ยกเว้น
อากรเครื่องจักร

มาตรา    ยกเว้นอากร
วัตถ ดิบ ผลิตเพื่อส่งออก

สิทธิประโย น์ท่ี
ไม่ใ ่ภาษี

A1 อุตสาหกรรมฐานความรู้ เน้นการ
ออกแบบ ท า R&D เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

  ปี (ไม่ cap วงเงิน)  สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของ
โครงการ

  

A2 กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนา
ประเทศ และกิจการที่ใช้เทคโนโลยีข้ัน
สูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แต่มีการลงทุน
ในประเทศน้อยหรือยังไม่มีการลงทุน

  ปี   สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ   

A3 กิจการที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงซ่ึงมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
โดยมีฐานการผลิตอยู่บ้างเล็กน้อย

  ปี   สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ   

A4 กิจการที่มีระดับเทคโนโลยีไม่เท่ากลุ่ม 
A1-A3 แต่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่
วัตถุดิบในประเทศ และเสริมความ
แข็งแกร่งให้แก่ห่วงโซ่อุปทาน

3 ปี   สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ   

B1 อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยี
ไม่สูง แต่ยังส าคัญต่อห่วงโซ่มูลค่า 

ได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ กรณีที่ลงทุน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน และสิทธิประโยชน์
เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (บางกิจการ)

  

B2 อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยี
ไม่สูง แต่ยังส าคัญต่อห่วงโซ่มูลค่า

   

มีการก าหนดสิทธิประโยชน  ตามล าดับความส าคัญของประเภทกิจการ

สิทธิประโย น  ตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives)
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ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า ประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
การบริการที่เกี่ยวข้อง มีกระจายอยู่ทั้งในอุตสาหกรรมกลุ่ม A กิจการท่ีมีความส าคัญสูงต่อการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจไทย (ตั้งแต่ A1-A4) และอุตสาหกรรมกลุ่ม B กิจการในกลุ่มอุตสาหกรรม
สนับสนุนที่มีการใช้เทคโนโลยีไม่สูงและกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน  (เฉพาะ B1) โดยบัญชี
ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั่วไปซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายและการ
บริการที่เกี่ยวข้อง สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 11-6 

 
ตารางที่ 11-6 บัญ ีประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงท นทั่วไปซ่ึงเกี่ยวข้องกับ

อ ตสาหกรรมเป้าหมายและการบริการที่เกี่ยวข้อง 

ประเภทกิจการ 
กล ่ม /  

สิทธิประโย น์ 
เง่ือนไข 

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลผลิตจากการเกษตร 
กล ่มอ ตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

1.  กิจการปลูกไม้เศรษฐกิจ (ยกเว้นยูคาลิปตัส) 
 

A1 

1. ต้องมีพื้นที่เพาะปลูกในบริเวณใกล้เคียงกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ โดยมีพื้นทีต่ิดกันไม่
น้อยกว่า 50 ไร ่

2. ต้องมีกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาในโครงการ 
3. ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.14 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรม าติ (ยกเว้นยางรัดของ ลูกโป่ง และแหวนยาง) 
1.14.1 กิจการแปรรูปยางขั้นต้น A4  
1.14.2 กิจการผลิตผลติภัณ ์จากยาง
ธรรมชาต ิ

A2 
 

หมวด   อ ตสาหกรรมเบา 
กล ่มอ ตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

 .11 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือ ้ินส่วน 
3.11.1 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่
จัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงสูงหรอื
เทคโนโลยีสูง (เช่น เครือ่ง X-Ray 
เครื่อง MRI เครื่อง CT Scan และ
วัสดุฝังในร่างกาย เป็นต้น) หรอื
เครื่องมือแพทย์ที่มีการน าผลงานวิจัย
ภาครัฐ หรือที่ด าเนินการร่วมกับ
ภาครัฐไปผลิตเชิงพาณิชย์) 

A1 กรณีมีการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 

A2 กรณีไม่มีมีการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 

3.11.  กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์
ชนิด อื่นๆ (ยกเว้นการผลติเครื่องมือ 
แพทย์จากผ้าหรือเส้นใยชนิด ต่างๆ) 

A3 
 

3.11.3 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์
จากผ้า หรือเส้นใยชนิดต่างๆ เช่น 
เสื้อกาวน์ ผ้าคลุม หมวก 

A4 กรณีการผลิตผ้าก๊อซหรอืส าลี ตอ้งเริ่มต้นจากผ้าฝ้ายดิบ หรือใยฝ้าย 
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ประเภทกิจการ 
กล ่ม /  

สิทธิประโย น์ 
เง่ือนไข 

 ผ้าปิดปากและจมูก ผ้าก๊อซ และส าล ี
เป็นต้น 

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอ ปกรณ์ขนส่ง 
กล ่มอ ตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

4.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้ง ้ินส่วนโลหะ 
4.1.1 กิจการผลิตผลิตภัณ ์จากผง
โลหะหรือผงโลหะผสม 

A3 ต้องมีขั้นตอนการ Sintering 

4.1.  กิจการผลิตผลิตภัณ ์เหล็กหรอื
ชิ้นสว่นเหล็ก 

A3 
ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปต่อเนื่องจากการผลิต ชิน้ส่วนเหล็กหลอ่ที่ใช้เตาหลอมแบบ 
Induction Furnace หรือชิ้นสว่นเหล็กทุบในโครงการเดียวกัน 

4.1.3 กิจการผลิตผลิตภัณ โ์ลหะ
รวมทั้งชิ้นสว่นโลหะ 

A4 
กรณีมีขั้นตอนการขึ้นรูปต่อเนือ่งจากการรีดดึง หล่อ หรือทุบโลหะที่มิใช่เหล็ก ใน
โครงการเดียวกัน 

B1 กรณีมีขั้นตอนการขึ้นรูป เช่น Machining และ Stamping เป็นต้น 
4.2 กิจการ  บ เคลือบผิว การปรับ หรือเปล่ียนสภาพผิว (ยกเว้นการ  บหรือเคลือบผิว หรือท าสีเพ่ือความสวยงาม) 
 

B1 
กรณีการปรับหรือเปลี่ยนสภาพผิวต้องมีขั้นตอน เชน่ Anodizing , Etching และ 
Engraving เป็นต้น 

4.3 กิจการอบ-  บโลหะ (Heat Treatment) 
 A4 ห้ามใช้สารไซยาไนต์ในขบวนการท างาน 

กล ่มอ ตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
4.5 กิจการผลิตเครื่องจักร อ ปกรณ์ และ ิ้นส่วน 
4. .1 กิจการผลิตเครื่องจักร และ/หรอื
อุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation) ที่มี
การออกแบบทางวิศวกรรม 

A2 ต้องมีขั้นตอนการออกแบบระบบควบคุมการปฏิบัติงานด้วยระบบสมองกลเอง 

4. .4 กิจการประกอบหุ่นยนต์ หรอื
อุปกรณ์อัตโนมัติ และ/หรือชิ้นส่วน 

A3 
 

หมวด   เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ 
อ ตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

 .1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการอ ตสาหกรรม 
 

A4 
ไม่ให้การส่งเสริมผลิตภัณ ์เคมีเพื่อการอุปโภคเช่น สีทาอาคาร น้ ายาท าความสะอาด 
น้ ามันหล่อลืน่ยานยนต์ ปุ๋ยเคมีผสม ยาปราบศัตรูพืช หรือยาฆ่าแมลง กาวซิเมนต์  
เป็นต้น 

 .2 กิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม หรือผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 . .1 กิจการผลิตเคมีภัณ ์หรือ 
พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม
หรือการผลิตผลติภัณ ์ที่ขึน้รูป
ต่อเนื่องจากการผลิตพอลิเมอร์ที่เป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มในโครงการ
เดียวกัน 

A  

1. ต้องเป็นการผลิตเคมีภัณ ์หรอืพอลิเมอร์ที่มีผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มโดยรวมตลอด
วงจรชีวตินอ้ยลง โดยมีการรับรองหรอืตรวจสอบไดว้่ามีการใช้วตัถุดิบจากแหล่ง
ทรัพยากรหมุนเวยีน (Renewable Resource) หรือการใชน้วัตกรรมเทคโนโลยีเคมีที่
ยั่งยืน (Sustainable Green Chemistry) ในการผลิตหรอืเป็นผลิตภัณ ์ที่สลายตัวได้
ทางชีวภาพโดยไม่ก่อให้เกิดสารพิษ เป็นต้น 

2. ต้องได้รับการประเมินการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มตามมาตรฐานสากล เช่น การ
ประเมิน Life Cycle Assessment (LCA) เป็นต้น ก่อนเปิดด าเนินการ 

 . .1 กิจการผลิตเคมีภัณ ์หรือ 
พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

A3 ต้องมีกระบวนการขึน้รูปจากพลาสติกหรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 
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ประเภทกิจการ 
กล ่ม /  

สิทธิประโย น์ 
เง่ือนไข 

หรือการผลิตผลติภัณ ์ที่ขึน้รูป
ต่อเนื่องจากการผลิตพอลิเมอร์ที่เป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มในโครงการ
เดียวกัน 
 .5 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ นิดพิเศษ หรือเคมีภัณฑ์ นิดพิเศษ (Specialty Polymers หรือ Specialty Chemicals) 
 A2  
6.11 กิจการผลิตแม่ป ๋ยเคมี 
 A2  

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค 
กล ่มอ ตสาหกรรมบริการที่เก่ียวข้อง 

7.  กิจการขนส่งมวล น และสินค้าขนาดใหญ่ 
7.3.1 กิจการขนส่งทางราง A  ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวขอ้ง 
7.3.  กิจการขนส่งทางท่อ (ยกเว้น
การขนส่งน้ าทางท่อ) 

B1  

7.3.3 กิจการขนส่งทางเรือ A2  
7.3.4 กิจการขนส่งทางอากาศ A3 เครื่องบินต้องมีอายุไม่เกิน 14 ปี นับแต่ปีที่ผลิตจนถึงปีที่ยื่นค าขอรับการสง่เสริม 
7.4 กิจการศูนย์บริการโลจิสติกส์ 
7.4.1 กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วย
ระบบที่ทันสมัย (Distribution Center: 
DC) 

B1 
1. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วไม่น้อยกว่า1  ล้านบาท 
2. ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทนัสมัย 
3. ส าหรับกิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย ก าหนดเงื่อนไข
เพิ่มเติม ดังนี้ 

3.1 ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทนุหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 1   ล้านบาท 
3.2 ต้องกระจายสนิค้าไปต่างประเทศไม่นอ้ยกว่า   ประเทศ 

4. ส าหรับกิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่ทันสมัย ไม่สามารถขอรับสิทธแิละ
ประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการได้ 

7.4.2 กิจการศูนย์กระจายสินค้า
ระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย 
(International Distribution Center: 
IDC) 

A3 

7.11 กิจการวิจัยและพัฒนา 
 

A1 

1. ต้องมีขอบข่ายธุรกิจ ดังนี ้
1.1 การวิจัยขั้นพื้นฐาน (Basic Research) 
1.2 การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) 
1.3 การวิจัยพัฒนาระดับน าร่อง (Pilot Development)  
1.4 การวิจัยพัฒนาเชิงสาธิต (Demonstration Development)  

2. ต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับขอบข่ายการวิจัยและการพัฒนา จ านวนนักวจิัยตาม
โครงการ ตลอดจนประวตัิการศึกษา และประสบการณ์ของนักวิจัย 

3. รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมให้นับรวมรายได้จากการจ าหน่ายหรือการให้บริการ ซึ่งเป็น
ผลงานที่เกี่ยวกับกิจการที่ได้รับการสง่เสริมโดยตรงหรือน าไปผลิตต่อในเชงิพาณิชย์ 
ไม่ว่าจะผลิตเองหรือว่าจ้างผู้อื่นผลิต 

4. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไดร้ับการส่งเสริมหรือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้ไดร้ับการลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรับก าไร
สุทธิร้อยละ    เป็นระยะเวลา   ปี นับแต่วันที่ก าหนดระยะเวลาการยกเวน้ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลสิน้สุดลง 
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ประเภทกิจการ 
กล ่ม /  

สิทธิประโย น์ 
เง่ือนไข 

5. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่า 1,   ,    บาท 
ต่อป ี

7.1  กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม 
 

A1 

1. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไดร้ับการส่งเสริมหรือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้ไดร้ับการลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรับก าไร
สุทธิร้อยละ    เป็นระยะเวลา   ปี นับแต่วันที่ก าหนดระยะเวลาการยกเวน้ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลสิน้สุดลง 

2. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านออกแบบทางวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 
1,   ,    บาท ต่อปี 

7.12 กิจการเทคโนโลยี ีวภาพ (Biotechnology) 
7.1 .3 กิจการวิจัยและพัฒนา และ/
หรืออุตสาหกรรมการผลติชุดตรวจ
วินิจฉัยทางการแพทย์ การเกษตร 
อาหาร และสิ่งแวดลอ้ม 

A1 

1. ต้องใช้เทคโนโลยีชวีภาพที่ทันสมัยตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือศนูย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 

2. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไดร้ับการส่งเสริมหรือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้ไดร้ับการลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรับก าไร
สุทธิร้อยละ    เป็นระยะเวลา   ปี นับแต่วันที่ก าหนดระยะเวลาการยกเวน้ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลสิน้สุดลง 

7.1  กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม 
 

A1 

1. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไดร้ับการส่งเสริมหรือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้ไดร้ับการลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรับก าไร
สุทธิร้อยละ    เป็นระยะเวลา   ปี นับแต่วันที่ก าหนดระยะเวลาการยกเวน้ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลสิน้สุดลง 

2. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านออกแบบทางวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 
1,   ,    บาท ต่อปี 

7.14 กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 
 

A1 

หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไดร้ับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิร้อยละ 
   เป็นระยะเวลา   ปี นับแต่วันที่ก าหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สิ้นสุดลง 

7.15 กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน 
 

A1 

หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไดร้ับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นติิบุคคลส าหรับก าไรสุทธิร้อยละ 
   เป็นระยะเวลา   ปี นับแต่วันที่ก าหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สิ้นสุดลง 

7.1  กิจการบริการฆ่าเ ื้อแก่ผลิตภัณฑ์ 
 A2  
7.18 กิจการบ าบัดหรือก าจัดของเสีย 
 A  ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวขอ้ง 
7.19 กิจการสถานฝึกฝนวิ า ีพ   
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ประเภทกิจการ 
กล ่ม /  

สิทธิประโย น์ 
เง่ือนไข 

 

A1 

1. ต้องเป็นกิจการสถานฝึกฝนวชิาชีพทีม่ีการสอนหรือฝึกอบรมทางเทคนิคในสาขา
วิชาชพีเฉพาะ รวมถึงการออกแบบ (Design Training Center) ตามที่คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ 

2. ต้องมีวัสดอุุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และอื่นๆ ท่ีจ าเป็น 
3. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไดร้ับการส่งเสริมหรือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้ไดร้ับการลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรับก าไร
สุทธิร้อยละ    เป็นระยะเวลา   ปี นับแต่วันที่ก าหนดระยะเวลาการยกเวน้ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลสิน้สุดลง 

ที่มา: บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) 

 
เป็นนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่มีการก าหนดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อจูงใจและ 

กระตุ้นให้มีการลงทุนหรือใช้จ่ายในกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรืออุตสาหกรรม 
โดยรวมมากขึ้น ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
การบริการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย (1) สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 
และ ( ) สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม 

 
(1) สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 
 
กรณีที่ได้ลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายในกรณีต่างๆ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ให้

นับรวมเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 11-7 สิทธิประโย น์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน: ประเภทเงิน
ลงท น/ค่าใ ้จ่าย ที่สามารถนับรวมเป็นเงินลงท นหรือค่าใ ้จ่ายได้ 

ประเภทเงินลงท น/ค่าใ ้จา่ย 
วงเงินเพิ่มเติม (ร้อยละของ

เงินลงท น/ ค่าใ ้จา่ยที่เกิดขึ้น) 
1. การวจิัยและพฒันาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ทัง้ท าเอง ว่าจา้งผู้อื่นใน
ประเทศหรือร่วมวจิัยกับองค์กรในต่างประเทศ 

ร้อยละ     

 . การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร สถาบันการศึกษา 
ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง สถาบนัวิจัย หน่วยงานรัฐด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ 

ร้อยละ 1   

3. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีทีพ่ัฒนาจากแหล่งในประเทศ ร้อยละ 1   
4. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยขีั้นสูง ร้อยละ 1   
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ประเภทเงินลงท น/ค่าใ ้จา่ย 
วงเงินเพิ่มเติม (ร้อยละของ

เงินลงท น/ ค่าใ ้จา่ยที่เกิดขึ้น) 
 . การพัฒนาผูผ้ลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ (Local Supplier)  
ที่มีผูม้ีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  1 ในการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยขีั้นสูง และการให้ความชว่ยเหลือทางเทคนิค 

ร้อยละ 1   

 . การออกแบบผลติภัณ แ์ละบรรจุภัณ ์ ทัง้ท าเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นใน
ประเทศตามที่คณะกรรมการเหน็ชอบ 

ร้อยละ 1   

ที่มา  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 
โดยมีการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามสัดส่วนเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 

ตารางที่ 11-8 สิทธิประโย น์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน:  
สิทธิประโย น์เพิ่มเติมตามสัดส่วนเงินลงท นหรือค่าใ ้จ่าย 

เงินลงท น/ค่าใ ้จา่ย ต่อยอดขายรวมใน   ปีแรก 
ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบ คคล

เพิ่มเติม (พร้อมวงเงินเพิ่มเติม) 
ร้อยละ 1 หรือ ไม่น้อยกว่า     ล้านบาท 1 ป ี
ร้อยละ   หรือ ไม่น้อยกว่า 4   ล้านบาท   ป ี
ร้อยละ 3 หรือ ไม่น้อยกว่า     ล้านบาท 3 ป ี

ที่มา  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
 
(2) สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม 

 
หากตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับส่งเสริม12 จะ

ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่ม 1 ปี 
  

                                                           
12 นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับส่งเสริม (BOI Zone) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้แบ่งเขตการ
ลงทุนออกเป็น 3 เขต ตามปัจจัยทางเศรษฐกิจ  ประกอบด้วย 
เขต 1 ประกอบด้วย   จังหวัดในส่วนกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร 
เขต   ประกอบด้วย 1  จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต ระยอง ราชบุรี 
สมุทรสงคราม สระบุรี สพุรรณบุรี และอ่างทอง 
เขต 3 ประกอบด้วย    จังหวัด แบ่งออกเป็น   กลุ่ม คือ 3  จังหวัด และ    จังหวัดรายได้ต่ า โดยให้ท้องที่ทุกจังหวัดในเขต 3 
เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน 
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ตารางที่ 11-9 สิทธิประโย น์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพื้นที่อ ตสาหกรรม 
ตารางสิทธิและประโย น์เพิ่มเติม
เพื่อพัฒนาพื้นที่อ ตสาหกรรม 

A1 A2 A3 A4 B1 B2 

ยกเว้นภาษีเงินได้นติิบุคคลตาม
ประเภทกิจการ 

8 ปี 
(ไม่ cap13) 

8 ปี   ปี 3 ปี X X 

ยกเว้นภาษีเงินได้นติิบุคคลเพิ่มเติม X X 1 ปี 1 ปี X X 

รวมเวลายกเว้นทั้งหมด  8 ปี 
(ไม่ cap) 

8 ปี 6 ปี 4 ปี X X 

ที่มา  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 
 พระรา บัญญัติส่งเสริมการลงท นฉบับแก้ไข พ.ศ. 25 0 

 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) มีการปรับแผน

ยุทธศาสตร์ของนโยบายส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี (พ.ศ.     -   4) เพื่อให้สอดคล้องกับ
ทิศทางอุตสาหกรรมไทยในอนาคต และสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่ก าลังด าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ความส าคัญกับการลงทุนเกี่ยวกับคนและเทคโนโลยีเป็น
อันดับแรก โดยมีมาตรการเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายและการบริการที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

 
มาตรการที่ 1  ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกับการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย (Core 
Technologies) ที่ไทยมีศักยภาพ 

 
มุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถของประเทศและอุตสาหกรรมโดยรวม โดยจะ

ยกเว้น CIT 9-13 ปี ส าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงหรือกิจการวิจัยและพัฒนา
ตามที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งสามารถสรุปเทคโนโลยีและบริการที่เกี่ยวข้องได้ดังตารางที่ 11-10 

  

                                                           
13 Cap คือ การจ ากัดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) เช่น ลงทนุ 1 ล้านบาท  
จะได้รับยกเว้นภาษีเงินไดน้ิติบุคคลไม่เกิน 1 ล้านบาท 
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ตารางที่ 11-10 เทคโนโลยีเป้าหมายและบริการที่ได้รับสิทธิประโย น์ 
เทคโนโลยีเปา้หมาย บริการที่ได้รับสิทธปิระโย น์14 

1. เทคโนโลยชีีวภาพ (Biotechnology)  
2. เทคโนโลยีนาโน (Nanotechnology)   
3. เทคโนโลยวีัสดุชั้นสูง (Advanced Material 

Technology) 
4. เทคโนโลยีดจิิทัล (Digital Technology) 

1. การวิจัยและพัฒนา 
2. สถานฝึกฝนอาชีพ (เฉพาะด้าน Science and 

Technology) 
3. การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ 
4. บริการออกแบบทางวิศวกรรม 
5. บริการออกแบบทางวิทยาศาสตร์ 
6. บริการสอบเทียบมาตรฐาน 

ที่มา  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 
มาตรการที่ 2 การยกเว้นอากรของที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งทดสอบที่
เกี่ยวข้อง  

 
ให้สิทธิประโยชน์ส าหรับกิจการวิจัยและพัฒนา กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ และการทดสอบ

ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา โดยมีแนวทางดังน้ี 
 
 ของส าหรับใช้ท าการวิจัยและพัฒนาหรือการทดสอบที่เกี่ยวข้อง เช่น วัสดุต้นแบบ 

สารเคมี พืชหรือสัตว์ 
 ก าหนดให้ยกเว้นอากรคราวละ 1 ปี และให้ขยายเวลาได้อีกปีละ 1 ครั้ง 
 

มาตรการที่ 3 การปรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentive) ให้
จูงใจมากขึ้น 

 
มีการแก้ไขสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันจากพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.      -    4 ดังต่อไปนี้ 
  

                                                           
14 ข้อ 2-6 เฉพาะโครงการที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่คณะกรรมการเห็นชอบ 
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ตารางที่ 11-11 สิทธิประโย น์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน: ประเภท 
เงินลงท น/ค่าใ ้จ่าย ที่สามารถนับรวมเป็นเงินลงท นหรือค่าใ ้จ่ายได้ (ฉบับแก้ไข) 

ประเภทเงินลงท น/ค่าใ ้จา่ย 
วงเงินเพิ่มเติม (ร้อยละของ

เงินลงท น/ ค่าใ ้จา่ยที่เกิดขึ้น) 
1. การวจิัยและพฒันาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ทัง้ท าเอง ว่าจา้งผู้อื่นใน
ประเทศหรือร่วมวจิัยกับองค์กรในต่างประเทศ 

ร้อยละ     ร้อยละ 3   

 . การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร สถาบันการศึกษา 
ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง สถาบนัวิจัย หน่วยงานรัฐด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ 

ร้อยละ 1   ร้อยละ 1   

3. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีทีพ่ัฒนาจากแหล่งในประเทศ ร้อยละ 1   ร้อยละ     
4. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยขีั้นสูง ร้อยละ 1   ร้อยละ     
 . การพัฒนาผูผ้ลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ (Local Supplier) ที่มี
ผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกวา่ร้อยละ  1 ในการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยขีั้นสูง และการให้ความชว่ยเหลือทางเทคนิค 

ร้อยละ 1   ร้อยละ     

 . การออกแบบผลติภัณ แ์ละบรรจุภัณ ์ ทัง้ท าเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นใน
ประเทศตามที่คณะกรรมการเหน็ชอบ 

ร้อยละ 1   ร้อยละ     

 
โดยยังคงมีการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามสัดส่วนเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายเป็นดังเดิม 

ตามตารางที่ 11-8 
 

 พระรา บัญญัติเพิ่มขีดความสามารถ 
 
พระราชบัญญัติเพิ่มขีดความสามารถมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New 
Engine of Growth) ซึ่งประกอบด้วย 10 อุตสาหกรรม ดังนี้ 

 
อุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพ (First-S-curve) 
 
 อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
 



 

 

 

11-50  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 
 
 อุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
 อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
 อุตสาหกรรมดิจิทัล 
 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
 
สาระส าคัญของสิทธิประโยชน์ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 3 

มาตรการ ประกอบด้วย 
 

มาตรการที่ 1 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 15 ปี 
 
ปัจจุบันพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนสามารถให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลได้สูงสุดไม่เกิน   ปี (และเพิ่มขึ้นเป็น 13 ปีจากการแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริม
การลงทุน) และสามารถให้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ    อีก   ปีซึ่ง
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีด  นั้นจะสามารถให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้สูงสุด
ถึง 1  ปี อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการให้ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้
รวมทั้งโครงการที่ได้รับการส่งเสริม  ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วจะไม่สามารถได้รับสิทธิ
ประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนอีก 

 
มาตรการที่ 2 เงินสนับสนุนจากกองทุนขนาด 10,000 ล้านบาท 

 
กองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน การวิจัยและพัฒนา 

การส่งเสริมนวัตกรรม หรือการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านของกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่ง
ไม่ได้หมายความว่ากิจการใดกิจการหนึ่งหรือกิจการไม่กี่รายจะได้รับเงินสนับสนุนเป็นจ านวน
มหาศาล สัดส่วนการได้รับเงินสนับสนุนเป็นรายละเอียดที่จะต้องเจรจากันอย่างเหมาะสม เพื่อให้
เกิดความคุ้มค่ากับเงินที่สนับสนุนไป โดยมีประโยชน์ของภาคอุตสาหกรรมไทย และประเทศไทยเป็นหลัก 
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มาตรการที่ 3 สิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 
 
สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรที่

น าเข้าจากต่างประเทศ การอนุญาตให้น าผู้เชี่ยวชาญ ช่างฝีมือต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศ
พร้อมการให้บริการขอวีซ่าและ Work Permit เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการ
ส่งเสริมสามารถกระท าได้เบ็ดเสร็จภายในคณะกรรมการเพียงชุดเดียว เพื่อลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการด าเนินการ รวมถึงเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับนักลงทุน อย่างไรก็ตาม 
การให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ให้ได้นั้น จะไม่รวมสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน เพราะต้องการลดความซ้ าซ้อนของการให้สิทธิประโยชน์จาก
พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ 

 
นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Thailand Board of Investment: 

BOI) ยังมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนอื่นๆ นอกเหนือจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี 
และพระราชบัญญัติเพิ่มขีดความสามารถ ดังนี ้

 
 นโยบายส่งเสริม Super Cluster 

 
นโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์ เป็นนโยบายส่งเสริมการรวมกลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่

เกี่ยวข้องซึ่งด าเนินกิจกรรมอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน โดยมีความร่วมมือ เกื้อหนุน เชื่อมโยงซึ่งกัน
และกันอย่างครบวงจร เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ตลอดจน
เสริมสร้างศักยภาพด้านการลงทุนของประเทศไทย และช่วยกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและ
ท้องถิ่น ทั้งนี้ ส าหรับระยะแรกของการด าเนินนโยบายนั้น รัฐบาลได้ก าหนดคลัสเตอร์เป้าหมายใน
การด าเนินงาน   รูปแบบ คือ Super Cluster และคลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ 

 
ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายใน Super Cluster ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ส าหรับกิจการที่ใช้

เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทย ประกอบด้วย   คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์
ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไ  ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม คลัสเตอร์
ปิโตรเคมีและเคมีภัณ ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์ดิจิทัล คลัสเตอร์ Food Innopolis และ 
คลัสเตอร์ Medical Hub 

 
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายและการบริการที่เกี่ยวข้อง มีดังต่อไปนี้ 
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 อ ตสาหกรรมเคมี: คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณ ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
มี   จังหวัด ได้แก่ ชลบุร ีและระยอง 

 อ ตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์: คลัสเตอร์ Medical Hub อยู่ระหว่างการพิจารณา
รายละเอียด 

 
สิทธิประโยชน์ส าหรับการลงทุนใน Super Cluster เป็นไปดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 11-12 สิทธิประโย น์ส าหรับการลงท นใน Super Cluster 
ประเภท สิทธิประโย น์ส าหรับการลงท นใน Super Cluster 

สิทธิประโยชน์ทางภาษ ี BOI 
- ยกเว้นภาษีเงินได้นติิบุคคล   ปแีละลดหย่อนร้อยละ    เพิม่เตมิอีก   ปี 
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 
กระทรวงการคลัง (อยู่ระหว่างการพิจารณาก าหนด รายละเอียด)  
- ส าหรับกิจการเพื่ออนาคตที่มีความส าคัญสูง จะพิจารณายกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคล 1 -1  ปี  
- ยกเว้นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ส าหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นน าระดับนานาชาติ 

ที่ท างานในพื้นที่ที่ก าหนด ทั้งคนไทยและต่างชาต ิ
สิทธิประโยชน์ทีม่ิใช่ภาษ ี - อนุญาตให้ต่างชาตถิือกรรมสิทธิท์ี่ดินเพื่อประกอบกิจการทีไ่ด้รับการส่งเสริม 

- จะพิจารณาใหถ้ิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Residence) ส าหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นน า
ระดับนานาชาต ิ

ที่มา  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 
ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้มีการก าหนดเงื่อนไขส าหรับการ

ขอรับสิทธิประโยชน์คลัสเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 
 ต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หรือศูนย์ความเป็นเลิศ 

(Center of Excellence) ที่อยู่ในคลัสเตอร์ เพื่อพัฒนาบุคลากรและยกระดับเทคโนโลยี 
เช่น ความร่วมมือในโครงการ Talent Mobility, Work-integrated Learning, สหกิจ
ศึกษา, ทวิภาคี หรือความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเทคโนโลยี ตามที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในสิ้นปี    9 และต้องมีรายได้ครั้งแรกภายในสิ้นปี 
     ยกเว้นในกรณีที่มีความจ าเป็น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอาจ
พิจารณาผ่อนปรนตามความเหมาะสมได้                               
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 มาตรการส่งเสริมการลงท นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC)   

 
เม่ือเดือนตุลาคม    9 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” โดยมีสาระส าคัญในการยกระดับพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี 
ระยอง และฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยในเบื้องต้น แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจะมุ่งเน้น
การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 1  อุตสาหกรรม  
ที่รัฐบาลก าหนด ภายใต้แนวความคิด “New Engine of Growth” ได้แก่ 

 
 อุตสาหกรรม First S-Curve: ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  และ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

 อุตสาหกรรม New S-Curve: ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและ
หุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

 
โดยจะส่งเสริมกิจกรรมที่ยกระดับพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (East 

Economic Corridor) ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ในกิจการ 4 ประเภท ดังนี้ 
 
 อุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
 กิจการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
 กิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 กิจการวิจัยและพัฒนา และบริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี 
 
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือในการชักจูงการลงทุนเพื่อยกระดับพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในการดึงให้กิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ส าคัญมาลงทุน
ในพื้นที่จังหวัดที่ก าหนด โดยสิทธิประโยชน์ที่มีภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 
4 กลุ่ม คือ 
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1) การเพิ่มสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบ คคลร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี ส าหรับ
กิจการในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (กลุ่ม A) โดยก าหนดให้
จังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นเขตส่งเสริมการลงทุน และ
ต้องยื่นค าขอรับการส่งเสริมภายในปี      

2) กรณีอ ตสาหกรรมเป้าหมายที่ส าคัญ (Strategic Projects) ที่ตั้งในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จะใช้เครื่องมือตามพระราชบัญญัติเพิ่มขีด
ความสามารถ  ซึ่งจะยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้สูงสุด 1  ปี รวมถึงได้รับเงิน
สนับสนุน (Grants) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3) การบูรณาการเครื่องมือสนับสน นของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผ่อนปรนหรือ
ยกเลิกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค เพื่อให้โครงการลงทุนที่มีความส าคัญสูงสามารถ
เกิดขึ้นได้จริง 

4) การให้บริการนักลงท นแบบจ ดเดียว (One Stop Service) เพื่ออ านวยความ
สะดวกในพื้นที่ 

 
โดยสามารถสรุปกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและบริการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการส่งเสริม

การลงทุนได้ดังตารางที่ 11-13 
 

ตารางที่ 11-13 กล ่มอ ตสาหกรรมเป้าหมายและบริการที่เกี่ยวข้อง 
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงท น 

 พระรา บัญญัติ
ส่งเสริมการลงท น 

พระรา บัญญัติเพิ่ม
ขีดความสามารถ 

นโยบายส่งเสริม 
Super Cluster 

มาตรการส่งเสริม
การลงท น EEC 

อ ตสาหกรรมเป้าหมาย 
เหล็กและผลติภัณ ์เหล็ก     
ยางและผลิตภัณ ์ยาง     
เคมีภัณ ์     
เครื่องมือแพทย ์     
ระบบอัตโนมัต ิ     

บริการที่เก่ียวข้อง 
การวิจัยและพัฒนา     
การออกแบบทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

    

การออกแบบผลิตภัณ  ์     
การออกแบบทาง
วิศวกรรม     
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 พระรา บัญญัติ
ส่งเสริมการลงท น 

พระรา บัญญัติเพิ่ม
ขีดความสามารถ 

นโยบายส่งเสริม 
Super Cluster 

มาตรการส่งเสริม
การลงท น EEC 

การออกแบบทาง
วิทยาศาสตร ์     

การสอบเทียบมาตรฐาน     
การฝึกอบรม     
การขนส่งและโลจิสติกส ์     
การฆ่าเชื้อ     
การก าจัดของเสีย     

ที่มา: บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการผ่านการ

วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยจะน าผลดังกล่าวมาประเมินผลกระทบทั้งเชิงบวกและ
ลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อประเทศไทย คณะผู้วิจัยจะท าการประเมินผลกระทบภายใต้สมมติฐานที่ว่า 
แนวโน้มการเปิดเสรีการบริการในอนาคตจะเปิดเสรีมากขึ้น (Services Liberalization) ซึ่งวิเคราะห์
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น  4 
ฝ่าย ได้แก่ 

 
 ผลกระทบต่อภาครัฐ 
 ผลกระทบต่อผู้ประกอบการการผลิต 
 ผลกระทบต่อผู้ให้บริการ 
 ผลกระทบต่อผู้บริโภค 
 
โดยรายละเอียดของผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อภาคส่วนต่างๆ เป็นดังน้ี 
 
 

11.5 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อภาครัฐ 
 
จากแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคธุรกิจของประเทศด้วย

นวัตกรรมมากยิ่งขึ้น และต้องการให้ภาคบริการมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของไทย ดังนั้น การสนับสนุนภาคบริการโดยภาครัฐจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขา
การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น การบริการวิจัยและพัฒนา และการทดสอบและตรวจสอบ
คุณภาพ เป็นต้น ซึ่งจากแนวโน้มการเปิดเสรีการบริการของประเทศที่สูงขึ้น  รวมทั้งจ านวน
ผู้ประกอบการของธุรกิจบริการที่เติบโตขึ้น ส่งผลให้ภาครัฐต้องพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อ
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สนับสนุนการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
ในปัจจุบัน  

 
อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

ในไทยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากผู้ประกอบการในประเทศ หรือผู้ประกอบการจากต่างประเทศ
ที่เข้ามาประกอบธุรกิจผ่านการใช้สิทธิประโยชน์จากการเปิดเสรีการบริการ ท าให้ภาครัฐอาจต้อง
พิจารณาความเสี่ยงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วย เนื่องจากในบางกรณี กลุ่มผู้ประกอบการขนาด
กลางและเล็กในประเทศที่ก าลังเติบโตและพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน แต่มีความสามารถในการ
แข่งขันที่ยังไม่สูงโดยเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างชาติที่อาจจะเข้ามาแข่งขัน
ภายหลังการเปิดเสรีได้ ดังนั้น ในบางสาขาบริการ ภาครัฐจะต้องมีมาตรการรองรับผลกระทบจาก
การแข่งขันในบางอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ประกอบการในประเทศสามารถ
แข่งขันได้ และลดการครอบง าตลาดโดยผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างชาติ 

 
 

11.6 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ประกอบการผลิต 
 
จากงานวิจัยต่างๆ ในระดับนานาชาติ พบว่า การเปิดเสรีการบริการที่สูงขึ้น (Service 

Liberalization) จะส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตปลายน้ ามีผลิตภาพการผลิตที่สูงมากขึ้น15 โดย
การเปิดเสรีการบริการจะส่งผลให้การแข่งขันการบริการสูงขึ้น ท าให้ประสิทธิภาพการให้บริการ
สูงขึ้น และมีค่าบริการที่ต่ าลง อันจะส่งผลให้ภาคการผลิตสามารถใช้การบริการได้ในราคาที่ต่ าลง
และมีคุณภาพมากขึ้น และส่งผลต่อผลิตภาพการผลิตที่ดีขึ้นในที่สุด นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยใน
ระดับสากลกล่าวถึงผลกระทบเชิงบวกจากการที่ภาครัฐปฏิรูปกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการ
บริการให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาด าเนินธุรกิจได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ภาคการผลิตมี
ผลิตภาพที่สูงขึ้นอีกด้วย16  

 
ดังนั้น ในการพิจารณาเปิดเสรีการบริการของไทยให้มีความผูกพันกับความตกลงการค้า

และบริการเสรีท่ีสูงขึ้น หรือขยายระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 (เพิ่มเพดานสัดส่วนผู้ถือ
หุ้นต่างชาติสูงสุด) จะส่งผลบวกให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายทั้ง 5 อุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเสรีกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

                                                           
15 Arnold et al. (2007) Arnold et al. (2011) Fernandes and Paunov (2012) Bas and Causa (2013) Bas M. (2013) และ 

Shepotylo, O. and Vakhitov, V. (2015) 
16 Arnold, J. M., Javorcik, B., Lipscomb, M. and Mattoo, A. (  1 ) 
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(Services Incidental to Manufacturing) โดยในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวจะมีจ านวน
ผู้ประกอบการมาก และมีศักยภาพในการแข่งขันสูง แต่กิจกรรมการบริการส่วนใหญ่ผูกพันใต้
กรอบความตกลง ACIA เพียงความตกลงเดียว 

 
ซึ่ งหากอุตสาหกรรมบริการที่ เกี่ ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายมี

ความสามารถทางการแข่งขันสูง อีกทั้ง อุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว มีระดับการเปิดเสรีที่
ค่อนข้างสูง ก็อาจกล่าวได้ว่า ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว มีแนวโน้ม
ที่จะขยายตัว หรือเรียกได้ว่า ได้รับผลกระทบด้านบวก (ผลประโยชน์) จากการท า FTA ของไทย 

 
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณ ์

เหล็ก อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณ ์ยาง และอุตสาหกรรมเคมีภัณ ์ของไทย จะได้รับประโยชน์
จากการเปิดเสรีบริการท่ีมากขึ้น โดยเฉพาะสาขาการบริการด้านวิศวกรรม และบริการทดสอบและ
ตรวจสอบคุณภาพ และบริการก าจัดของเสียอุตสาหกรรม เนื่องจากอุต สาหกรรมทั้งสาม
อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมหนัก ท าให้การผลิตของอุตสาหกรรมจะต้องค านึงถึงประเด็น
ทางด้านสิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบและมาตรฐานการผลิตต่างๆ จ านวนมาก เพื่อให้สามารถ
แข่งขันในตลาดโลกได้ (อุตสาหกรรมเหล่านี้มีมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ค่อนข้างสูง) 
ประกอบกับปริมาณผู้ให้บริการในสาขาบริการดังกล่าวยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ผลิต 
ดังนั้น การเปิดเสรีอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในสาขาที่ยังมีความขาดแคลนจะ
ส่งผลกระทบเชิงบวกให้ผู้ผลิตมีทางเลือกในการเลือกใช้บริการมากขึ้น และส่งผลต่อความสามารถ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมต่อไป    

 
ส าหรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ และอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิตเพื่ออนาคต (New Engine 
of Growth) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบเชิงบวกจากการเปิดเสรีการบริการสูงที่สุด 
เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยเทคโนโลยีบางประเภทเป็นเทคโนโลยีที่
ประเทศไทยไม่สามารถคิดค้นขึ้นเองได้ จึงจ าเป็นต้องพึ่งพิงผู้ให้บริการจากต่างประเทศ อาทิ 
บริการวิจัยและพัฒนา บริการด้านวิศวกรรม บริการซ่อมบ ารุง บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และ
บริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น ดังนั้น หากผู้ให้บริการจากต่างชาติ สามารถ
ให้บริการในประเทศไทยได้มากขึ้น จะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าของทั้งสองอุตสาหกรรมนี้
ลดลง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตได้ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐจะต้องพิจารณาการ
เปิดเสรีบริการเหล่านี้อย่างมีเงื่อนไข เพื่อพัฒนาผู้ให้บริการประเภทเดียวกันนี้ในประเทศให้
สามารถแข่งขันและผู้ผลิตสามารถพึ่งพาผู้ให้บริการในประเทศได้ เช่น ก าหนดให้มีการถ่ายทอด
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เทคโนโลยีในสาขาบริการซ่อมบ ารุงระบบอัตโนมัติก่อนมีการยื่นขออนุญาตด าเนินธุรกิจ เพื่อให้
ผู้รับการถ่ายทอดสามารถน าความรู้มาพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเองได้ เป็นต้น 

 
 

11.7 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ให้บริการ 
 
แนวโน้มการเปิดเสรีภาคบริการท่ีสูงขึ้นจะส่งผลให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบริการ

ไทยสูงขึ้น ท าให้ผู้ให้บริการภายในประเทศจะต้องเผชิญการแข่งขันที่สูงขึ้นและต้องปรับตัวให้ทัน
กับสถานการณ์ของโลกการบริการในยุคสมัยใหม่ โดยคณะผู้วิจัยได้สรุปสาขาการบริการที่ มี
ความส าคัญและอาจได้รับผลกระทบสูง ดังนี้     

  
อุตสาหกรรมบริการที่อาจจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากหากมีการเปิดเสรีการบริการใน

ระดับที่สูงขึ้น คือ บริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง บริการก าจัดและบ าบัดของเสีย และการบริการ
วิศวกรรม โดยในปัจจุบัน การบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งของไทยมีจ านวนผู้ประกอบการสูงและ
มีแนวโน้มการเติบโตของจ านวนผู้ประกอบการในระดับปานกลาง มีสัดส่วนการผูกพันการเปิดเสรี
การบริการให้แก่โดยต่างชาติอยู่พอสมควร แต่เปิดให้ต่างชาติสามารถเข้าถือหุ้นได้ในสัดส่วนที่อยู่
ในระดับค่อนข้างสูงเม่ือเปรียบเทียบกับสาขาบริการอื่นๆ (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 25.6) ดังนั้น เม่ือเปิดตลาดบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งเพิ่ม จะยิ่งเป็นการเอื้อต่อการ
ลงทุนของผู้ประกอบการชาวต่างชาติ ให้สามารถเข้ามาแข่งขันภายใต้ข้อจ ากัดที่ลดลง หรือ
ผู้ประกอบการสามารถให้บริการในสาขาที่แต่เดิมไม่เปิดให้กับผู้ลงทุนชาวต่างชาติซึ่งจะส่งผลดีต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ที่ยังเป็นอุตสาหกรรมใหม่ และยังต้องการบริการจัดจ าหน่ายเพื่อขยายธุรกิจ
เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง ที่สูงขึ้นอาจดึงดูดให้
ผู้ประกอบการรายใหญ่สามารถเข้าสู่ตลาดและมีอ านาจในการต่อรองสูงกว่าผู้ประกอบการรายย่อย
ท าให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงได้ 

 
ส าหรับผู้ให้บริการในสาขาบริการบ าบัดและก าจัดของเสียและการบริการวิศวกรรมใน

ประเทศไทยยังมีจ านวนไม่มาก โดยมีแนวโน้มการขยายตัวของผู้ประกอบการที่ไม่สูงมากนัก
โดยเปรียบเทียบกับสาขาบริการอื่นๆ แต่การบริการดังกล่าว อุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายมี
ความต้องการใช้บริการผู้ให้บริการจากต่างชาติค่อนข้างสูง และการบริการทั้งสองสาขา มีระดับ
ความเข้มข้นของการเจรจาบริการที่ค่อนข้างสูงโดยเปรียบเทียบ กล่าวคือ หากมีการเปิดเสรีบริการ
ในสาขานี้ที่มีความเข้มข้นสูงขึ้น จะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการเข้ามาลงทุนจากต่างชาติมากกว่า
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สาขาบริการอื่นๆ โดยจะส่งผลผู้ให้บริการชาวไทยในสาขาดังกล่าวจะเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติยังขึ้นอยู่กับนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ และ
กฎระเบียบในการด าเนินธุรกิจในประเทศด้วย 

  
ทั้งนี้ การเปิดเสรีการบริการในระดับที่สูงขึ้นจะมีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานทางด้านการบริการ และการจัดเก็บข้อมูลในสาขาบริการต่างๆ ที่ดียิ่งขึ้น เนื่องจาก
การจัดเก ็บข้อมูลของภาคการบริการไทยในปัจจุบ ันยังไม่ม ีระบบการจัดเก ็บข้อมูลที ่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริการต่างๆ ไม่สามารถพัฒนาได้รวดเร็วนัก 
ดังนั้น ภายใต้บริบทการเปิดเสรีที่มากขึ้นและการแข่งขันที่สูงขึ้น จะมีส่วนสนับสนุนให้การพัฒนาการ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมการบริการให้ดียิ่งขึ้น และท าให้ผู้ให้บริการในประเทศมีเครื่องมือในการบริหารจัดการ
การด าเนินธุรกิจท่ีมีคุณภาพมากขึ้นอีกด้วย 

 
 

11.8 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้บริโภค 
 
ผู้บริโภคสินค้าและบริการเป็นอีกหนึ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเปิดเสรีการค้า

บริการในระดับที่สูงขึ้น โดยมีผลกระทบต่างๆ ดังนี้ 
 
หากมีการเปิดเสรีการค้าบริการในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต หรือมีการเปิดเสรีการค้า

บริการกับประเทศภาคีอื่นๆ เพิ่มเติม จะส่งผลให้โอกาสในการลงทุนโดยนักลงทุนต่างชาติเพิ่ม
สูงขึ้น เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นของการบริการ เกิดการแข่งขันทางด้านปริมาณและคุณภาพ ท าให้
สินค้าของแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น และมีราคาที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  
(จากการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มีความหลากหลาย มีการแข่งขันมากขึ้น และได้รับ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากนักลงทุนต่างชาติ อาทิ บริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า 
บริการซ่อมบ ารุง บริการวิจัยและพัฒนา บริการก าจัดและบ าบัดของเสีย และบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิต) ซึ่งนอกจากจะมีผลกระทบจากการแข่งขันท่ีรุนแรงขึ้นแล้ว ยังมีผลกระทบจากการผลักดัน
กฎหมายกฎระเบียบฉบับใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ในการเจรจา
การค้าสินค้าและบริการเสรีในอนาคตมีแนวโน้มที่จะก้าวหน้าไปมากกว่าการระบุกิจกรรมที่
ต้องการเปิดเสรีการบริการ หรือระบุสินค้าที่ต้องการลดภาษีเพิ่มเติม แต่จะรวมถึง การบังคับใช้
หรือพัฒนากฎหมายที่เป็นสากลมากขึ้น เช่น การพัฒนากฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
นโยบายการแข่งขันภายในประเทศ เป็นต้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า ในอนาคต ประเทศคู่เจรจา  
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FTA ของไทยอาจจะมีการเรียกร้องให้ภาครัฐจัดสรรสภาพตลาดให้เอื้อต่อการแข่งขันมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งหากไทยสามารถท าได้จะส่งผลให้พัฒนาการของการบริการดียิ่งขึ้น และผู้บริโภคได้บริโภค
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

 
อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีการบริการที่มากขึ้น จะน าไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งจาก

บริษัทในประเทศและบริษัทจากต่างประเทศ ซึ่งหากนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่เข้ามามีบทบาทใน
การให้บริการสูงมากๆ จนกระทั่งมีบทบาทหรืออิทธิพลเหนือผู้ให้บริการในประเทศ จะท าให้  
ผู้ให้บริการในประเทศเดิมต้องออกจากตลาดไป และถูกทดแทนโดยนักลงทุนต่างชาติ /บริษัท
ต่างชาติรายใหญ่ในที่สุด จากเหตุในกรณีดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดผลบวกจากการแข่งขันในระยะสั้น
เพียงเท่านั้น แต่ไม่ส่งผลดีในระยะยาว เนื่องจากระดับการแข่งขันลดลงไปสู่จุดเดิมหรือต่ ากว่าเดิม
ก่อนที่มีการลงทุนจากบริษัทต่างชาติรายใหญ่เข้ามา ท าให้การเติบโตของอุตสาหกรรมการบริการ
นั้นๆ อาจจะช้าลง ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมการผลิตเช่นเดียวกัน ดังนั้น จากผลกระทบ
ดังกล่าว หากภาครัฐก าหนดนโยบายการแข่งขันที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และใช้งานได้จริง จะช่วย
ให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ผู้ให้บริการในประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถด าเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ และผู้บริโภคไม่ถูกจ ากัดทางเลือกในการบริโภคสินค้าและบริการให้เผชิญกับการให้บริการ
หรือการขายสินค้าจากบริษัทรายใหญ่เพียงอย่างเดียว 

 
 

11.9 ความต้องการบริการในอ ตสาหกรรมการผลติเป้าหมาย 
 
นอกจากการวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละภาคส่วนของประเทศไทย

แล้ว คณะผู้วิจัยยังได้พิจารณาผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายทั้ง 5 อุตสาหกรรม 
ผ่านการท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญและการรวบรวมข้อมูลจากการประชุมระดมสมอง
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม โดยสามารถสรุปประเด็นความต้องการการบริการของแต่ละ
อุตสาหกรรม ได้ดังนี้ 

 
 ความต้องการบริการในอ ตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

 
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณ ์เหล็กพบว่า ปัญหา

หลักส าคัญที่เกิดขึ้นคือการขาดความเชื่อมโยงภายในอุตสาหกรรม และความเชื่อมโยงระหว่าง
ผู้ผลิตและกลุ่มผู้ใช้งาน ทั้งนี้ เนื่องจากการน าผลิตภัณ ์เหล็กไปใช้งานมีความหลากหลายและ
แตกต่างออกไปตามอุตสาหกรรมปลายน้ า แต่ผู้ประกอบการไม่ได้ท าการผลิตตามความต้องการ
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ของอุตสาหกรรมเหล่านั้นโดยเฉพาะ ท าให้ในบางครั้งผลิตภัณ ์ที่ได้อาจมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ขั้นปลาย (End-User) เสียทีเดียว ต้นทุนในการน าไปใช้งานจึงสูงกว่าที่
ควรเป็น การพัฒนาห่วงโซ่ภายในอุตสาหกรรมให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกันจึงเป็นประเด็นส าคัญ
ที่ควรค านึงถึงก่อนน าไปต่อยอดการวางนโยบายของภาครัฐ 

 
นอกจากนี้ ประเด็นที่ส าคัญอีกประการคือการจัดหาวัตถุดิบ อุตสาหกรรมเหล็กและ

ผลิตภัณ ์เหล็กของไทยขาดแคลนอุตสาหกรรมต้นน้ า ท าให้อุตสาหกรรมในขั้นต่อมาต้องน าเข้า
วัตถุดิบจากต่างประเทศ ซึ่งในการน าเข้าวัตถุดิบเหล่านี้จ าเป็นต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
หลายขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจสอบที่โรงงานในประเทศผู้ส่งออก และการตรวจสอบโดยกรมศุลกากร
ที่ห้องปฏิบัติการ หากวัตถุดิบไม่เป็นไปตามมาตรฐานก็จะไม่สามารถน าไปใช้ในการผลิตต่อได้  
ท าให้ผู้ประกอบการแบกรับต้นทุนค่าสูญเสียโอกาสมหาศาล ดังนั้น บริการที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ
และตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบจึงเป็นบริการที่อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณ ์ค่อนข้าง
ให้ความส าคัญมาก 

 
ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรขึ้นมาได้ 

เนื่องจากขาดอุตสาหกรรมต้นน้ าหรืออุตสาหกรรมเหล็กขั้นมูลฐาน และจ าเป็นต้องพึ่งพิงการน าเข้า
เหล็กจากต่างประเทศ ซึ่งมักเกิดปัญหาการทุ่มตลาดหรือสินค้าไม่ได้มาตรฐานอยู่บ่อยครั้ง ท าให้
สถานการณ์ในอุตสาหกรรมค่อนข้างไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เป็นต้น ภาครัฐจึงควร
เข้ามาช่วยบรรเทาปัญหาเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณ ์เหล็ก อย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กขั้นมูลฐานในประเทศยังค่อนข้างเป็นไปได้ยาก เนื่องจากขาดความ
พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่าเรือน้ าลึก และระบบสาธารณูปโภคน้ า เป็นต้น ที่จ าเป็นต้อง
ใช้เงินลงทุนจ านวนมาก อีกทั้งการจัดตั้งโรงถลุงเหล็กยังน ามาซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  
ภาครัฐจ าเป็นต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจด าเนินนโยบาย ซึ่งหาก
ประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ าขึ้นมาได้ ผู้ประกอบการผลิตใน
อุตสาหกรรมอาจต้องปรับตัวไปสู่การพัฒนาสินค้าที่ มี มูลค่าเพิ่มหรือร่วมกับเครือข่ายใน
ต่างประเทศมากขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  

 
 ความต้องการบริการในอ ตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

 
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณ ์ยางให้ความเห็นว่า ปัญหาส าคัญที่

ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระดับปฏิบัติการ ทั้งนี้ โดยปกติ
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แล้วผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักใช้บุคลากรภายในบริษัทของตนเองในกระบวนการผลิตมากกว่า
พึ่งพาบริการจากภายนอก บุคลากรเหล่านั้นส่วนใหญ่มาจากแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งติด
ปัญหาระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติ ผู้ประกอบการจึงมีข้อจ ากัดในการหาแรงงาน ท าให้
อาจต้องเปลี่ยนไปพึ่งพาเครื่องจักรหรือใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกมากขึ้น 

 
ประเด็นส าคัญอีกประการของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณ ์ยางคือการตรวจสอบ

รับรองคุณภาพสินค้า ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นปัญหาของผู้ผลิตและปัญหาของผู้บริโภค ในด้าน
ของผู้ผลิตนั้นยังคงขาดแคลนบุคลากรและห้องปฏิบัติการส าหรับทดสอบคุณภาพของสินค้า ท าให้
กระบวนการรับรองคณุภาพล่าช้า และในบางครั้งมาตรฐานท่ีภาครัฐจัดท าขึ้นยังไม่ครอบคลุมสินค้า
ทุกประเภท ส่วนในด้านของผู้บริโภค พบว่ายังมีสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานเล็ดลอดเข้ามาในตลาด
จ านวนมาก เนื่องจากการตรวจสอบมาตรฐานของภาครัฐยังไม่ทั่วถึง จึงเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตบาง
รายไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ดังนั้น นอกจากการสนับสนุนให้มีห้องปฏิบัติการส าหรับทดสอบและ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่เพียงพอแล้ว ภาครัฐจ าเป็นต้องยกระดับการตรวจสอบให้ เข้มงวดและ
ละเอียดมากยิ่งขึ้น 

 
นอกจากนี้ บริการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณ ์ยางยังมี

ปัญหาไม่ต่างจากอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น การขาดการพัฒนาระบบ
ขนส่งทางน้ าและทางราง การขาดการเชื่อมโยงของระบบโลจิสติกส์ และการใช้อุปกรณ์ในการขนถ่าย
สินค้าที่มีมาตรฐานต่างกัน เป็นต้น ผู้ประกอบการจึงมีทางเลือกในการขนส่งไม่มากและต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายสูงกว่าปกติ 

 
 ความต้องการบริการในอ ตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

 
ปัญหาส าคัญของอุตสาหกรรมเคมีภัณ ์ของไทยคือ การขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์

ระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการวิจัยและพัฒนา จึงท าได้เพียงแค่วิจัยเพื่อผลิตสารเคมี
ทดแทนการน าเข้าเท่านั้น ไม่สามารถสร้างผลิตภัณ ์ใหม่ขึ้นมาได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหน่วยงาน
ภาครัฐไทยยังไม่มีนโยบายที่สามารถดึงดูดใจให้พัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
เพียงพอ จึงอาจต้องแก้ไขด้วยการเปิดเสรีในบริการด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อดึงดูดผู้ให้บริการ
จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนมากขึ้น 

 
นอกจากนี้ อุปสรรคส าคัญอีกประการที่ขัดขวางการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีภัณ ์คือ 

กฎระเบียบและข้อบังคับจ านวนมากซึ่งแตกต่างออกไปตามประเภทของสารเคมีที่ผลิต ในบางครั้ง
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กฎระเบียบที่ออกมาจากต่างหน่วยงานในประเด็นเดียวกันอาจกล่าวขัดแย้งกัน ท าให้
ผู้ประกอบการมีความสับสนและมีต้นทุนในการปฏิบัติตามมาตรฐานมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ยังมี
กฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรมที่ยังไม่สอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากล 
ท าให้ผู้ให้บริการด้านดังกล่าวมีน้อย ไม่เกิดการแข่งขันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการจึง
ได้รับบริการที่มีคุณภาพไม่สมกับราคา เพราะฉะนั้น การปฏิรูปกฎหมายและมาตรการต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจึงเป็นจุดเริ่มต้นส าหรับการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการท าธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ 

 
ทั้งนี้การบูรณาการระหว่างหน่วยผลิต หน่วยบริการ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

อาจเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาจเน้นไปท่ีการรวมกลุ่มในรูปแบบ
ของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม นอกจากช่วยให้การด าเนินการของผู้ประกอบการราบรื่นมากขึ้น 
ยังช่วยลดเวลาและต้นทุนในการผลิตอีกด้วย เนื่องจากเป็นการรวมทุกอย่างให้อยู่ที่ศูนย์กลาง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม ภาครัฐยังคงต้องค านึงเรื่องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งให้
เข้าถึงนิคมอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง 

 
 ความต้องการบริการในอ ตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 

 
ในการผลิตระบบอัตโนมัติ ผู้ผลิตแต่ละรายจ าเป็นต้องมีสายการผลิตที่ครบถ้วน 

ไม่สามารถแบ่งกระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติเหล่านี้ออกเป็นส่วนๆ ได้ การลงทุนในการตั้ง
โรงงานแต่ละแห่งจึงมีต้นทุนค่อนข้างสูงจนหาผู้ลงทุนได้ยาก นอกจากนี้ โครงสร้างภาษีในปัจจุบัน
ยังไม่เอื้อต่อผู้ประกอบการ เพราะภาษีของระบบอัตโนมัติส าเร็จรูปต่ ากว่าภาษีชิ้นส่วนของระบบ
อัตโนมัติ ท าให้เม่ือผลิตออกมาแล้ว ราคาของระบบอัตโนมัติในประเทศสูงกว่าที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ ผู้ประกอบการไทยจึงขาดความสามารถในการแข่งขันและไม่เกิดแรงจูงใจในการผลิต 

 
ส าหรับการบริการด้านวิจัยและพัฒนา ประเทศไทยยังไม่สามารถสร้างเทคโนโลยี

อัตโนมัติได้ด้วยตนเอง เนื่องจากขาดนักวิจัยที่เชี่ยวชาญ งานวิจัยส่วนใหญ่ที่คิดค้นขึ้นมักเกี่ยวข้องกับ
แม่พิมพ์มากกว่าระบบอัตโนมัติโดยตรง ท าให้ต้องพึ่งพานักวิจัยและพัฒนาจากต่างประเทศอีกมาก 
อย่างไรก็ตาม หากเปิดเสรีการค้าและบริการ อาจเกิดการเข้ามาของบริการ   รูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบบุคคล และรูปแบบบริษัท ซึ่งการเข้ามาของบริษัทมักอยู่ในรูปแบบการวิจัยและพัฒนาใน
องค์กรของตนเอง ไม่มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับบริษัทอื่นๆ ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องระมัดระวัง
อย่างมากหากต้องการออกนโยบายด้านนี้ 
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อีกบริการหนึ่งที่ยังคงขาดแคลนคือ บริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งใน
ประเทศไทยยังไม่มีห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจสอบและปรับปรุงความแม่นย าได้ ท าให้ต้อง
พึ่งพาบริการจากต่างประเทศเสียส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านซ่อมบ ารุง 
เนื่องจากหน่วยงานที่ท าหน้าที่วิจัยและพัฒนามีข้อจ ากัดด้านบุคลากรท าให้ไม่สามารถให้บริการ
หลังการขายได้อย่างเต็มที่ ทางเลือกหนึ่งที่ถูกน ามาแก้ไขคือการออกแบบและติดตั้ง ระบบ
ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรด้วยตนเองในระบบอัตโนมัติ ท าให้สามารถคาดการณ์การซ่อมบ ารุง
และลดต้นทุนได้ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มบุคลากรด้านการซ่อมบ ารุงก็ยังคงเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้
การพัฒนาอุตสาหกรรมอัตโนมัติเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น 

 
 ความต้องการบริการในอ ตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

 
ประเด็นเรื่องด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

เครื่องมือแพทย์ค่อนข้างเป็นกังวลอย่างมาก นอกจากจะขาดแคลนนักวิจัยและพัฒนาจนต้องพึ่งพา
ผู้ให้บริการจากต่างชาติแล้ว การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยต่างๆ ในไทยยังขาดความต่อเนื่อง 
เนื่องจากขาดการเผยแพร่อย่างเหมาะสม ไม่มีการต่อยอดงานวิจัยเดิมจนต้องเริ่มต้นท าใหม่ ท าให้
มีต้นทุนในการผลิตสูง ยิ่งไปกว่านั้น การของบประมาณส าหรับการวิจัยจากภาครัฐยังเป็นไปได้ยาก
และได้รับจ านวนเงินต่อโครงการน้อย ไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินการให้ลุล่วงได้ 

 
อีกบริการส าคัญที่ยังคงขาดแคลนในไทยคือบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบ

คุณภาพ นอกจากจะมีห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอต่อความต้องการแล้ว ยังตั้งอยู่กระจัดกระจายและ
ขาดความเชื่อมโยง รวมถึงไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้ผู้ประกอบการต้องหันไปพึ่งพา 
ผู้ให้บริการในต่างประเทศ จนมีต้นทุนในการด าเนินการเพิ่มขึ้น  

 
นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าในภาคส่วนการผลิตอื่นๆ จะมีบุคลากรที่เพียงพอและมีศักยภาพ 

แต่ปริมาณการผลิตเครื่องมือแพทย์ของไทยยังมีน้อย ท าให้ไม่มีสายงานรองรับเพียงพอจนท าให้
บุคลากรเหล่านั้นโยกย้ายไปท างานในสายงานอื่น ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก คนทั่วไปยังขาด
ความเชื่อมั่นในศักยภาพเครื่องมือแพทย์ไทย ผลิตภัณ ์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเครื่องมือแพทย์
ขั้นพื้นฐานไม่มีการเพิ่มมูลค่ามากนัก และกลไกด้านภาษีท าให้ผู้ผลิตต้องน าเข้าชิ้นส่วนในราคาแพง 
ประเด็นเหล่านี้ล้วนเป็นประเด็นส าคัญที่ผู้ใช้งานน ามาพิจารณาเมื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์  
ซึ่งภาครัฐจ าเป็นต้องเข้ามาช่วยแก้ไขหากต้องการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทย 
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บทที่ 12 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการใช้ประโยชน์และแนวทางการบรรเทา

ผลกระทบ (Policy Recommendation) 
 
 
การศึกษาในบทที่ผ่านมา ได้ชี้ให้เห็นถึงสภาวะทางการแข่งขัน และสภาวะเศรษฐกิจของ

อุตสาหกรรมการบริการและอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย กฎระเบียบต่างๆ และผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีการค้าการบริการที่มากขึ้น 

 
เนื้อหาในบทนี้ จะน าประเด็นพิจารณาต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาข้างต้นมาประมวลผล 

เพื่อน าไปสู่การน าเสนอข้อเสนอแนะ แนวทางการใช้ประโยชน์และแนวทางการบรรเทาผลกระทบ
เชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขยายการเปิดเสรีการบริการในระดับที่สูงขึ้น 

 
 

12.1 ข้อเสนอแนะต่อภาครฐัในอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย 
 

12.1.1 อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 
จากการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กรวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้อง สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 

 
ด้านการวิจัยและพัฒนา 

 
ในอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กของไทยยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย

และพัฒนา อีกทั้งนักวิจัยและพัฒนาที่มีอยู่ยังมีความสามารถไม่เพียงพอ ในขณะเดียวกัน
ผู้ประกอบการก็มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีน้อย ขาดวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน ยังคงใช้รูปแบบการผลิต
แบบดั้งเดิม กล่าวคือเป็นการผลิตสินค้าแบบเดียวกันครั้งละมากๆ (Mass Production) ท าให้
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องน า
ผลิตภัณฑ์ไปปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งให้มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งสร้างความล าบากและ
เพิ่มต้นทุนอย่างมาก ภาครัฐจึงควรพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาให้
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มากขึ้น เช่น การตั้งหน่วยงานเพื่อการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะ และการให้ทุนสนับสนุนด้านการ
วิจัยและพัฒนา เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการภายในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ 
ควรผลักดันให้เกิดเครือข่ายภายในห่วงโซ่การผลิตที่สมบูรณ์ เพื่อให้การวิจัยและพัฒนาเป็นไป
อย่างราบรื่น สามารถผลิตสินค้าที่ตรงตามความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริงและ
เป็นการผลิตที่เฉพาะทาง (Customized Production) มากขึ้น  

 
ด้านการขนส่งและระบบสาธารณูปโภค 

 
ปัญหาส าคัญที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในอุตสาหกรรมฯ คือ ปัญหาการขาดแคลน

ระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบขนส่งและสาธารณูปโภค
ทางน้ า นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีต้นทุนในการขนส่งสินค้าสูง เนื่องจากแหล่งผลิตและตลาด
อยู่ห่างไกลกัน ส าหรับกรณีนี้ รัฐบาลควรเข้ามาช่วยเหลือโดยศึกษาวิธีการที่ประสบความส าเร็จ
จากประเทศที่มีอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กแข็งแรง เช่น เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เป็นต้น 
เพื ่อเป็นแนวทางในการวางแผนระบบโลจิสติกส์ที ่มีประสิทธิภาพ  หรืออาจเปิดเสรีบริการ
ด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน ซึ่งอาจด าเนินการโดยให้สิทธิประโยชน์
ด้านการลงทุนต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

 
ด้านการจัดหาพนักงาน 

 
ในปัจจุบัน แรงงานส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก เป็นแรงงาน

ไร้ทักษะ (Unskilled Labor) แม้มีจ านวนมากและราคาถูก แต่กลับมีประสิทธิภาพในการท างานต่ า  
ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาบางครั้งยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ ซึ่งผู้ประกอบการอาจแก้ไขได้
โดยการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของแรงงานในอุตสาหกรรม หรือหันไปใช้เครื่องจักรและ
เทคโนโลยตี่างๆ ในการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้สูงขึ้น 

 
12.1.2 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

 
จากการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง 
สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 
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ด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า 
 
ในปัจจุบัน หน่วยงานของภาครัฐยังมีจ านวนเจ้าหน้าที่และห้องปฏิบัติการส าหรับการ

ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอ ท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนดังกล่าวอย่าง
มาก อีกทั้งยังมีโอกาสเกิดความผิดพลาดระหว่างการตรวจสอบ เช่น มีสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
ปะปนออกสู่ตลาด เป็นต้น นอกจากนี้เนื่องจากขีดจ ากัดด้านบุคลากร กระบวนการจัดท ามาตรฐาน
จึงค่อนข้างติดขัด สินค้าบางชนิดขาดมาตรฐานรองรับ ดังนั้น ภาครัฐควรจัดตั้งและกระจายศูนย์
ปฏิบัติการให้ทั่วถึง เพิ่มจ านวนบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการ และวางระบบการตรวจสอบ
ให้ครอบคลุมมากขึ้น 

 
ด้านการจัดหาพนักงาน 

 
ก าลังผลิตในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางยังคงมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ

แม้ว่าจะพึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน จึงไม่สามารถผลิตได้เต็มที่ ภาครัฐอาจเข้ามาช่วย
ปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติให้สะดวกยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานให้แก่
ผู้ประกอบการ หรือสนับสนุนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีในการผลิต โดยลดภาษีน าเข้าเครื่องจักรที่
จ าเป็นในอุตสาหกรรมเพื่อดึงดูดให้ผู้ประกอบหันมาใช้เครื่องจักรเพื่อลดการพึ่งพิงแรงงานลง 

 
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ 

 
ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยยังขาดประสิทธิภาพและขาดการเชื่อมโยง ท าให้

ผู้ประกอบการผลิตมีทางเลือกในการขนส่งไม่มากนัก ส่วนใหญ่มักขนส่งทางถนนเป็นหลัก ซึ่งมี
ต้นทุนสูงกว่ารูปแบบอื่น นอกจากนี้ยังขาดความต่อเนื่องแต่ในละรูปแบบ (Mode) ของการขนส่ง 
ขาดการวางเครือข่ายและระบบโลจิสติกส์แบบบูรณาการ ทั้งการเคลื่อนย้าย จัดการ รวบรวม 
กระจาย และขนส่งสินค้าทั้งภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค ภาครัฐจึงควรเข้ามาปรับปรุงระบบ
ขนส่งให้เป็นระบบและมีความเชื่อมโยงมากขึ้น โดยอาจมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการขนส่งทางน้ า 
เนื่องจากผู้ประกอบการต้นน้ าส่วนใหญ่อยู่ท่ีภาคใต้ของไทย จึงล าเลียงยางพาราด้วยการขนส่งทาง
น้ าได้สะดวกที่สุด อีกทั้งยังมีต้นทุนต่ ากว่าการขนส่งทางถนน 
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12.1.3 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
 
จากการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง สามารถ
สรุปข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 

 
ด้านการวิจัยและพัฒนา 

 
การผลิตเคมีภัณฑ์ในไทยยังคงผลิตได้น้อย และขาดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ 

มีจุดประสงค์ในการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศและทดแทนการน าเข้า ซึ่งการขาดแคลนบุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนาจัดเป็นสาเหตุที่ส าคัญของปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะวิศวกรเคมีและ
นักวิทยาศาสตร์ที่มีความส าคัญต่อกระบวนการผลิตในโรงงาน ซึ่งมีผลสืบเนื่องมาตั้งแต่นโยบาย
ของภาครัฐที่ไม่อาจจูงใจให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านวิจัยและพัฒนา ภาครัฐจึงต้อง
ช่วยผลักดันให้ประชาชนเห็นความส าคัญของอาชีพในสาขานี้มากขึ้น โดยอาจร่วมจัดหลักสูตร
การศึกษาร่วมกับ โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงาน หรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
เชิงปฏิบัติการ หรือมอบทุนการศึกษาส าหรับหลักสูตรในต่างประเทศ และตั้งเงื่อนไขให้กลับมา
ท างานต่อในไทย 

  
ด้านการควบคุมคุณภาพ 

 
การควบคุมคุณภาพของเคมีภัณฑ์ค่อนข้างซับซ้อนและละเอียดอ่อน อีกทั้งผลิตภัณฑ์

เคมียังหลากหลาย แต่ละประเภทต่างมีมาตรฐานการก ากับดูแลที่แตกต่างกันออกไป การทดสอบ
และตรวจสอบคุณภาพของสินค้าจึงต้องด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ซึ่งทั้งบุคลากรและ
ห้องปฏิบัติการในไทยยังตอบสนองความต้องการได้ไม่เพียงพอ ทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ 
โดยในกรณีที่ท าการผลิตเพื่อส่งออก ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ต้องใช้บริการห้องปฏิบัติการต่างประเทศทีมี่
ราคาสูงเพื่อให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติสากล ส่วนการผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศประสบปัญหา
ด้านความไม่เพียงพอของผู้ให้บริการดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ภาครัฐอาจต้องเพิ่มขีดความสามารถของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รองรับบริการในปริมาณที่มากขึ้น และควรพิจารณาให้เกิดศูนย์การให้บริการ
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) เพื่อลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการผลิต 
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นอกจากต้องควบคุมคุณภาพของเคมีภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้ว ผู้ประกอบการ
ผลิตยังจ าเป็นต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ในการผลิตสินค้าด้วย กระบวนการผลิตเกือบทุกขั้นตอนใน
อุตสาหกรรมล้วนอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับจ านวนมาก จนบางครั้งมีความทับซ้อนกันของ
กฎหมายแต่ละหน่วยงาน ภาครัฐจึงควรผลักดันให้เกิดการพบปะระหว่างหน่วยงานผู้ดูแลกฎหมาย
และผู้ประกอบการ และปรับปรุงระเบียบปฏิบัติต่างๆ ให้มีความเหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน
ได้จริงและอ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการผลิตมากที่สุด 

 
12.1.4 อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 

 
จากการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 
สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 

 
การวิจัยและพัฒนา 

 
อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติเป็นอุตสาหกรรมที่ยังเริ่มต้นได้ไม่นาน ห่วงโซ่การผลิตใน

ประเทศจึงยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาที่ยังมีนักวิจัยด้านระบบอัตโนมัติ
โดยตรงน้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการน าไปใช้งานจริง อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติจึงจ าเป็นต้อง
ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อท าการพัฒนาไปพร้อมกัน ทั้งจากผู้ประกอบการ ภาครัฐ 
และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยภาครัฐจ าเป็นต้องก าหนดนโยบายของหน่วยงาน
ใต้การก ากับดูแลให้มีความสอดคล้องกันและสามารถเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบอัตโนมัติ
ในประเทศ ในขณะเดียวกันต้องมีการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมร่วมกับภาคธุรกิจเพื่อสร้าง
บุคลากรที่มีความสามารถ ซึ่งครอบคลุมถึงการถ่ายโอนเทคโนโลยีการผลิตระบบอัตโนมัติและ
หุ่นยนต์จากบริษัทข้ามชาติต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ การสร้างนักวิจัยจ าเป็นต้องตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้งานซึ่งเป็นผู้ก าหนดความต้องการของระบบอัตโนมัติในประเทศเป็นหลัก 

 
การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

 
พนักงานซ่อมบ ารุงในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัตินอกจากจะต้องมีความเชี่ยวชาญใน

การซ่อมแซมเครื่องจักรแล้ว ยังจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบและวางระบบเป็น
อย่างดี ท าให้การพัฒนาบุคลากรด้านนี้ค่อนข้างยากและใช้เวลาในการฝึกฝน อีกทั้งส่วนใหญ่ยังท า
หน้าที่นักวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปด้วย จึงไม่สะดวกหากต้องรับหน้าที่ซ่อมบ ารุงไปพร้อมกัน ท าให้
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ในปัจจุบันมีหน่วยงานที่โดดเด่นในการให้บริการด้านงานซ่อมบ ารุงจ านวนน้อย เช่น สถาบันไทย-
เยอรมัน เป็นต้น การแก้ปัญหาเบื้องต้นอาจให้หน่วยงานที่ใช้ระบบอัตโนมัติส่งบุคลากรเข้ามา
ฝึกฝนและอบรมด้วยตนเอง หรืออาจติดตั้งระบบตรวจสอบเครื่องจักรและระบบไว้เพื่อคาดการณ์
การซ่อมบ ารุงในอนาคต ช่วยลดเวลาในการตรวจสอบของพนักงานซ่อมบ ารุง นอกจากนี้ ยังอาจ
สนับสนุนให้เกิดหลักสูตรด้านการซ่อมบ ารุงที่มีใบรับรองพร้อมน าไปประกอบอาชีพ 

 
12.1.5 อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

 
จากการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 
สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 

 
การวิจัยและพัฒนา 

 
การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์มีต้นทุนสูง ท าให้ผู้ประกอบการผลิตทั่วไปไม่สามารถ

ลงทุนด้วยตนเองได้ ส่วนใหญ่ต้องของบประมาณจากภาครัฐเพื่อมาใช้ในการท าวิจัย อย่างไรก็ตาม 
กระบวนการในการขอเงินสนับสนุนเป็นไปได้ยาก อีกทั้งยังมีข้อจ ากัดหลายประการ ไม่เอื้อต่อ
ลักษณะการวิจัยเครื่องมือแพทย์ที่ต้องใช้เวลาในการออกแบบและพัฒนานาน ความยากล าบากที่
เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากในการวิจัยแต่ละครั้งต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรก ไม่มีการสานต่อ
งานวิจัยที่เคยท าไว้ ท าให้ใช้เวลานานและมีต้นทุนการวิจัยสูง ในการส่งเสริมด้านการวิจัยและ
พัฒนา ภาครัฐอาจส่งเสริมให้เกิดศูนย์บริการส าหรับรวบรวมงานวิจัยต่างๆ ในประเทศ หรืออาจลด
ขั้นตอนในการของบประมาณสนับสนุน และเพิ่มความยืดหยุ่นในเกณฑ์การสนับสนุนการลงทุน
มากขึ้น  

 
การทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า 

 
การให้บริการทดสอบเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยยังไม่ได้รับการยอมรับในระดับ

นานาชาติ นอกจากนี้ผู้ให้บริการชาวไทยยังสามารถท าได้เพียงการทดสอบทางกายภาพเท่านั้น 
ไม่ครอบคลุมไปถึงการทดสอบทางชีวภาพ ผู้ประกอบการผลิตจึงต้องพึ่งพาห้องปฏิบัติการใน
ประเทศอื่น เช่น สิงคโปร์ เยอรมนี และไต้หวัน เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่
ต้องการผ่านมาตรฐานสินค้าของต่างประเทศ ภาครัฐนอกจากต้องกระตุ้นการสร้างห้องปฏิบัติการ
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ในประเทศและควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้ว ยังควรสร้างความต่อเนื่องในการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ด้วยการเชื่อมโยงห้องปฏิบัติการต่างๆ เข้าสู่ศูนย์กลางอย่างเป็นระบบ 

 
นอกจากนี้จากการสัมมนาในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผู้อ านวยการสมาคม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยยังได้น าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย
ทั้งสิ้น 6 ข้อ ดังนี้ 

 
1) การสร้างความร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการกับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ 
 

2) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยต้องมีการจัดท า
มาตรฐานวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ พัฒนาห้องปฏิบัติการ การทดสอบ และสอบเทียบ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งจัดท าแนวทางการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มาตรฐานเพื่อ
ป้องกันผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศให้เข้ามาในประเทศไทย 
 

3) การสร้างตลาดและความเชื่อม่ันในผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ใช้และผู้บริโภคด้วยการสร้าง
มาตรฐานสินคา้ คุณภาพ ส่งเสริมการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศ 
ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และโฆษณาในประเทศและต่างประเทศได้ 
 

4) การพัฒนานักวิจัย นักวิศวกรชีวการแพทย์ ในสถาบันการศึกษา ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นก าลังส าคัญของอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาต่อยอดเพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
รวมทั้งส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างนักวิจัยและผู้ใช้ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้จริง 
 

5) การใช้มาตรการด้านการเงินการคลัง และนโยบายการจัดซื้อของภาครัฐเพื่อสนับสนุน
ผู้ประกอบการ โดยการปรับโครงสร้างให้เอื้อต่อการแข่งขัน ปรับปรุงระบบการจัดซื้อ
จัดจ้าง และมีการบรรจุรายการเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตในประเทศไว้ในกองทุนสุขภาพ
ต่างๆ ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส านักงานประกันสังคม และส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
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6) การส่งเสริมการลงทุนและการสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักลงทุน โดยต้องขจัดการ
ทุจริตคอรัปชั่นอย่างจริงจัง มีมาตรการจูงใจนักลงทุนและสนับสนุนส่งเสริมการลงทุน 
ลดขั้นตอนท่ีซ้ าซ้อนลง รวมถึงศึกษาโอกาสทางธุรกิจและสนับสนุนการขยายต่อยอด
เชิงพาณิชย์ให้เข้ากับนโยบาย Thailand 4.0 

 
 

12.2 ข้อเสนอแนะต่อภาครฐัในอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิต 

 
จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจและการเปิดเสรีการบริการที่เกี่ยวข้อง

ของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในบทที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยสามารถแบ่งกลุ่ม
การบริการตามล าดับความส าคัญ ที่ได้จากการพิจารณาจ านวนผู้ให้บริการ และอัตราการเติบโต
เฉลี่ยสะสมของผู้ประกอบการ เพื่อน าไปวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขัน และแนวโน้มการพัฒนา
ของแต่ละสาขาบริการ โดยการพิจารณาดัชนีศักยภาพการแข่งขันบริการ และดัชนีการเปิดเสรี
บริการ ในบทท่ี 10 ซึ่งสามารถแบ่งได้ทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ดังนี ้

 
12.2.1 กลุ่มสาขาบริการที่ 1 

 
เป็นกลุ่มที่มีดัชนีศักยภาพการแข่งขันบริการและดัชนีการเปิดเสรีบริการต่ า จึงอาจกล่าว

ได้ว่า สาขาบริการในกลุ่มนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการผลิต ภาครัฐจ าเป็นต้อง
ด าเนินนโยบายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบริการดังกล่าว โดยอาจเพิ่มสัดส่วน
การลงทุนจากต่างชาติด้วยการเปิดเสรีด้านบริการ 

 
 บริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีความเชี่ยวชาญในบริการซ่อมบ ารุงยานยนต์ แต่ส าหรับงานซ่อม

บ ารุงในส่วนอื่นๆ ยังไม่โดดเด่นมากนัก เนื่องจากในหลายๆ อุตสาหกรรมจ าเป็นต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น 
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ล้วนต้องการการดูแลรักษาที่ละเอียดอ่อน การขาดแคลน
แรงงานฝีมือจึงเป็นอุปสรรคส าคัญที่ท าให้ไม่สามารถยกระดับการบริการได้เท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากการบริการซ่อมบ ารุงเป็นบริการพื้นฐานที่จ าเป็นและขาดไม่ได้ในแทบทุกอุตสาหกรรม 
การเร่งพัฒนาบุคลากรในประเทศให้เพียงพอจึงเป็นสิ่งที่ภาครัฐหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยภาครัฐอาจ
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ร่วมมือกับสถาบันศึกษาจัดหลักสูตรวิชาชีพส าหรับการซ่อมบ ารุงและติดตั้ง โดยเน้นการสร้าง
ทักษะเฉพาะทางร่วมกับการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานเม่ือจบหลักสูตร 

 
 บริการประกันวินาศภัย 

 
ธุรกิจด้านประกันวินาศภัยของไทยค่อนข้างมีความโดดเด่นด้านช่องทางการตลาดและ

ช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีหลากหลาย แต่ในภาพรวมผู้ให้บริการในประเทศยังมีศักยภาพน้อยกว่า
ผู้ให้บริการประกันวินาศภัยจากต่างประเทศ ผู้ให้บริการไทยส่วนใหญ่ขาดแคลนทุนทรัพย์จึงไม่
สามารถขยายขนาดกิจการได้ ท าให้แต่ละรายมีขนาดธุรกิจค่อนข้างเล็ก ส่วนใหญ่จ ากัดการ
ให้บริการอยู่เฉพาะในประเทศ ไม่สามารถออกไปแข่งขันในระดับสากลได้ นอกจากนี้ยังมีปัญหา
ส าคัญเรื่องการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ เช่น นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีความสามารถ 
เนื่องจากหลักสูตรที่เปิดสอนด้านนี้ยังมีไม่เพียงพอ ผู้ประกอบการจึงรับบุคลากรไม่ตรงสาย
งานเข้ามาท าหน้าที่แทน งานที่ได้จึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าว
จ าเป็นต้องใช้แรงผลักดันอย่างมากจากภาครัฐ โดยภาครัฐอาจอ านวยความสะดวกในกรณีที่มี
การควบรวมกิจการขนาดเล็กเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อเปิดช่องให้นักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยมากขึ้น ส่วนในเรื่อง
การพัฒนาบุคลากร ภาครัฐจ าเป็นต้องร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อเพิ่มจ านวนหลักสูตรให้เพียงพอ
ต่อความต้องการในตลาด 

 
 บริการที่เก่ียวข้องกับการเกษตร 

 
ภาคการเกษตรจัดเป็นภาคการผลิตที่มีขนาดใหญ่ และมีแรงงานอยู่จ านวนมาก อีกทั้ง

ความสามารถในการแข่งขันบริการที่เกี่ยวข้องการเกษตรในอุตสาหกรรมยางของไทยยังอยู่ใน
ระดับสูง ท าให้กระบวนการก่อนการผลิตในอุตสาหกรรมยางค่อนข้างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม 
ปัญหาด้านการใช้งานเทคโนโลยีท าให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรของไทยยังไม่เติบโต
เท่าที่ควร ลักษณะการท าการเกษตรของไทยในปัจจุบันจึงเป็นการเกษตรแบบดั้งเดิม พึ่งพา
ก าลังคนเป็นหลัก ซึ่งจากการศึกษา พบว่าผู้ประกอบการและแรงงานในภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตรมีจ านวนค่อนข้างน้อย ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อไปในอนาคตหากต้องแข่งขันกับประเทศ
ที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีมากกว่า หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบจึงควรเข้ามาอบรมให้ความรู้
แก่เกษตรกรและผู้ให้บริการด้านการเกษตร ให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับกระบวนการผลิตมากขึ้น 
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รวมทั้งออกมาตรการหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ส าหรับเกษตรกรให้สามารถซื้อเครื่องจักรได้ใน
ราคาที่ไม่สูงนัก  

 
 บริการที่เก่ียวข้องกับการผลิต 

 
บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของไทยมีความต้องการใช้บริการค่อนข้างสูง เนื่องจาก

เป็นบริการส าคัญในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเป้าหมาย แต่เม่ือเทียบกับบริการของ
ต่างประเทศแล้วยังมีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างต่ า เนื่องจากบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตของไทยยังคงมีลักษณะการด าเนินการแบบดั้งเดิม กล่าวคือยังพึ่งพาแรงงานและ
เครื่องจักรพื้นฐานเป็นหลัก ไม่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุนเท่าที่ควร 
นอกจากนี้ยังมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคตเม่ือเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
(Aging Society) ผู้ให้บริการจึงต้องวางแผนอย่างรัดกุมในระยะยาวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ทั้งในแง่ของภูมิศาสตร์ประชากรและกระบวนการผลิตยุคดิจิทัล โดยภาครัฐอาจให้ความช่วยเหลือ
ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ท างานร่วมกับใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ได้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งอาจเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาต่างๆ  

 
 บริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ 

 
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ

สินค้าและวัตถุดิบค่อนข้างต่ าเม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยประเทศไทยขาดแคลนทั้งบุคลากรที่มี
ความสามารถและห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน การทดสอบคุณภาพสินค้าส่วนใหญ่จึงเกิดขึ้น
ในห้องปฏิบัติการในต่างประเทศซึ่งมีต้นทุนสูงกว่า หากภาครัฐต้องการยกระดับการบริการ
ประเภทดังกล่าว นอกจากจะพัฒนาทักษะของบุคลากรและเพิ่มจ านวนห้องปฏิบัติการแล้ว ควร
ยกระดับห้องปฏิบัติการให้รองรับมาตรฐานสากลได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถน าสินค้าที่
ทดสอบและตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งออกไปยังประเทศปลายทางได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่าน
ขั้นตอนท่ีซ้ าซ้อนในห้องปฏิบัติการในต่างประเทศ 

 
 บริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 

 
บริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งจัดเป็นสาขาบริการที่มีผู้ให้บริการจ านวนมากที่สุดเม่ือ

เปรียบเทียบกับสาขาอื่นๆ และมีการแข่งขันระหว่างธุรกิจในประเทศค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม
ประสิทธิภาพของบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งของไทยยังคงด้อยกว่าอีกหลายประเทศ 
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จุดมุ่งหมายหลักของภาครัฐจึงควรมุ่งประเด็นไปที่การเพิ่มศักยภาพของผู้ให้บริการระดับท้องถิ่น 
ทั้งนี้ รูปแบบการสนับสนุนของภาครัฐอาจอยู่ในลักษณะการอบรมให้ความรู้ผู้ให้บริการในประเด็น
ต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้ประกอบการค้าปลีกและส่ง กลยุทธ์การกระจายสินค้า และ
การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการท าธุรกิจสมัยใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยน
ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคยังเป็นอีกประเด็นส าคัญที่ต้องค านึงถึง ผู้ให้บริการควรปรับเปลี่ยน
รูปแบบการให้บริการไปสู่การท าธุรกิจผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) มากขึ้น 
เพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการซ้ือสินค้าและบริการ ในขณะเดียวกัน ภาครัฐยังจ าเป็นต้อง
ส่งเสริมบริการด้านการขนส่งควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อให้ผู้ให้บริการด้านจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง
สามารถใช้ประโยชน์จากระบบโลจิสติกส์ไทยได้เต็มประสิทธิภาพ 

 
12.2.2 กลุ่มสาขาบริการที่ 2  

 
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีดัชนีศักยภาพการแข่งขันบริการต่ า แต่ดัชนีการเปิดเสรีบริการสูง 

ซึ่งอาจอธิบายได้ว่าเป็นกลุ่มบริการที่ยังคงมีน้อย แต่มีการเปิดเสรีบริการสูงเพื่อดึงดูดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาเสริม เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพา
นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ภาครัฐจึงอาจสนับสนุนด้านการเปิดเสรีบริการเป็นพิเศษ
เพื่อผลักดันการลงทุนจากต่างประเทศ พร้อมทั้งพิจารณาข้อจ ากัดต่างๆ ของกฎหมายในประเทศ 

 
 บริการด้านวิศวกรรม 

 
ผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมส่วนใหญ่ของไทยมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและติดตั้ง

ระบบ แต่ยังมีข้อจ ากัดในการแข่งขันด้านวิศวกรรมกับประเทศพัฒนาแล้ว  เช่น สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุ่น อังกฤษ และฝรั่งเศส เป็นต้น เนื่องจากผู้ให้บริการไทยยังขาดความพร้อมด้านเงินทุน และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อน ท าให้ได้รับความเชื่อถือน้อยจากผู้ประกอบการ
ผลิตที่เป็นชาวต่างชาติ ผู้ให้บริการไทยจึงจ าเป็นต้องปรับตัวอย่างมากหากต้องการแข่งขันกับ
บริษัทข้ามชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในไทย อย่างไรก็ตาม หากบริษัทเหล่านั้นเข้ามาด าเนินธุรกิจ
ในลักษณะการร่วมทุนกับผู้ให้บริการไทย อาจเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทยเพื่อน าไป
พัฒนาขีดความสามารถการบริการด้านวิศวกรรมได้ ภาครัฐจึงอาจด าเนินนโยบายต่างๆ เพื่อให้
สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนต่างชาติภายใต้เงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรืออาจให้สิทธิพิเศษ
ด้านการน าเข้าเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีให้แก่ผู้ให้บริการไทย เพื่อน ามาปรับปรุงการผลิตให้มี
ประสทิธิภาพมากขึ้น  
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 บริการก าจัดและบ าบัดของเสีย 
 
บริการก าจัดและบ าบัดของเสียของไทยยังมีช่องว่างอีกมากในการพัฒนาบริการ 

เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการผลิตบางส่วนยังไม่ให้ความส าคัญกับการด าเนินการด้านนี้มากนัก 
ซึ่งอาจเป็นเพราะต้นทุนในการก าจัดและบ าบัดของเสียค่อนข้างสูง อีกทั้งทางด้านผู้ให้บริการเอง
ต้องแบกรับต้นทุนด้านเทคโนโลยีที่มีราคาแพง ท าให้มีจ านวนน้อย และไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านเงินทุนให้แก่ผู้ให้บริการแล้ว ยังมีอีกหลายประเด็นที่ภาครัฐควร
เข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการก าหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมใน
อุตสาหกรรมที่ในอดีตที่ยังไม่เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ท าให้เกิดการลักลอบทิ้งกากของเสีย
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่  ในประเด็นดังกล่าว หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น อาจต้องยกระดับการควบคุม
กฎหมายการก าจัดของเสียอันตรายให้สามารถบังคับใช้ได้จริง เพื่อให้เกิดความต้องการใช้บริการ
ก าจัดและบ าบัดของเสียมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยก าหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อมประเทศไทยใน
ระยะยาวอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ภาครัฐควรพัฒนาระบบก าจัดของเสียส่วนกลางให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับหน่วยงานระดับท้องถิ่น
ตลอดจนภาคเอกชนเพื่อร่วมด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

 
12.2.3 กลุ่มสาขาบริการที่ 3 

 
อุตสาหกรรมบริการกลุ่มที่ 3 มีดัชนีศักยภาพการแข่งขันบริการสูง แต่มีดัชนีการเปิดเสรี

บริการต่ า ซึ่งอาจตีความได้ว่า ผู้ให้บริการในกลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตของผู้ประกอบการสูง ท าให้
โอกาสการเข้ามาของผู้เข้าบริการจากต่างชาติมีน้อย ทั้งนี้ ภาครัฐอาจพิจารณาให้มีการเปิดเสรี
บริการเพิ่มเติมเพื่อสร้างความหลากหลายของบริการและท าให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพบริการ 

 
 บริการการจัดหาพนักงาน 

 
บริการจัดหาพนักงานของไทยยังขาดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล โดยธุรกิจ

จัดหาพนักงานที่ประสบความส าเร็จในไทยส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีพื้นฐานเครือข่าย
แข็งแกร่งจากต่างประเทศ สามารถเข้าถึงองค์กรระดับนานาชาติได้หลากหลายกว่า กลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่จึงเป็นแรงงานฝีมือ ส่วนผู้ให้บริการไทยเน้นการท าการตลาดในประเทศไทยและมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ ท าให้ขอบเขตการให้บริการค่อนข้างจ ากัด และขยับขยาย
ไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ได้ยาก การเปิดเสรีการบริการจึงมีแนวโน้มท าให้ผู้ให้บริการไทยไม่
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สามารถแข่งขันได้ ภาครัฐจึงอาจต้องด าเนินนโยบายเฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับผู้ให้บริการไทย เช่น เป็นตัวกลางในการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทในไทยและบริษัทจาก
ต่างประเทศ เป็นต้น 

 
 บริการวิจัยและพัฒนา 

 
บริการด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยยังขาดประสิทธิภาพเม่ือเทียบกับ

ประเทศอื่นๆ ของโลก อย่างไรก็ตาม การด าเนินนโยบาย Thailand 4.0 ในปัจจุบันผลักดันให้
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เห็นความจ าเป็นของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น การวิจัยและ
พัฒนาจึงเป็นสิ่งที่ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องให้ความส าคัญอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านมาแผนยุทธศาสตร์
ระดับชาติส่วนใหญ่ยังสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาไม่มากเท่าที่ควร เพราะฉะนั้น หากต้องการให้
เกิดผลสืบเนื่องในระยะยาว ภาครัฐจ าเป็นต้องใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นพื้นฐานในการร่าง
ยุทธศาสตร์ระดับชาติขึ้นมาก่อน นอกจากนี้ยังต้องปฏิรูประบบการให้งบประมาณด้านการวิจัย 
และเน้นการบูรณาการด้านการวิจัยระหว่างองค์กรมากขึ้น เพื่อสร้างเป้าหมายและแนวทางที่
ชัดเจนซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป 

 
นอกจากปัญหาระดับแผนงานภาครัฐแล้ว อุปสรรคส าคัญที่ท าให้การวิจัยและพัฒนาของ

ไทยไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรคือปัญหาด้านระบบการศึกษา ซึ่งไม่อาจกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศได้ ภาครัฐอาจต้องปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ในขณะเดียวกัน ภาครัฐควร
เพิ่มความเข้มแข็งของกฎหมายคุ้มครองสิทธิทางปัญญาให้มากขึ้น รวมทั้งสร้างแนวทางที่น าไป
บังคับใช้ได้จริงเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการคิดค้นและวิจัยสิ่งใหม่ๆ ส่วนการเปิดเสรีบริการนั้นอาจ
จ าเป็นต้องพิจารณาผลกระทบหลายๆ อย่างประกอบและด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

 
 บริการขนส่ง 

 
ประเทศไทยค่อนข้างมีความพร้อมด้านบริการขนส่งน้อยเม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ 

รูปแบบการขนส่งในไทยค่อนข้างมีความหลากหลาย แต่ยังขาดการจัดการอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมยังไม่ครอบคลุมเส้นทางการเดินทางทั่วประเทศและขาดการ
เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ท าให้ยังไม่มีประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้านัก รูปแบบการขนส่งที่นิยม
มากที่สุดคือการขนส่งทางถนนซึ่งมีต้นทุนสูงหากเปรียบเทียบกับการขนส่งทางราง อย่างไรก็ตาม 
การขนส่งระบบรางยังค่อนข้างขาดประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ท าให้ขนส่งได้
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อย่างล่าช้า ส่วนการขนส่งทางน้ าและทางอากาศจัดเป็นอีกช่องทางของการขนส่งทางเลือก แต่
ยังคงติดปัญหาด้านจ านวนท่าเรือและจ านวนสายการบินที่ยังไม่เพียงพอหากใช้รองรับการขนส่ง
สินค้าเต็มอัตรา 

 
ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ภาครัฐควรผลักดัน

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม โดยพิจารณาข้อดีข้อเสียของแต่ละรูปแบบการ
ขนส่ง ตลอดจนสภาพภูมิศาสตร์และเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค เพื่อออกแบบระบบโลจิสติกส์
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงน าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการขนส่งสินค้ามากขึ้น เช่น ระบบ
จัดเก็บและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติ (Automatic Storage & Retrieval System: ASRS) เทคโนโลยี
ในการบ่งบอกและติดตามสินค้า (Global Positioning System: GPS) ระบบการจัดการคลังสินค้า 
ระบบวางแผนขนส่งและกระจายสินค้า เป็นต้น 

 
12.2.4 กลุ่มสาขาบริการที่ 4  

 
อุตสาหกรรมบริการกลุ่มนี้มีดัชนีศักยภาพการแข่งขันบริการสูง และมีดัชนีการเปิดเสรี

บริการสูง จัดเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพดีและเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามา
ลงทุน แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงควรเป็นการพัฒนาให้เฉพาะทางมากยิ่งขึ้น (Customized 
Services) และอาจสนับสนุนด้านข้อมูลหรือกฎหมายให้สะดวกต่อการด าเนินการ 

 
 บริการให้ค าปรึกษา 

 
บริการให้ค าปรึกษาของไทยค่อนข้างมีความโดดเด่นและมีความสามารถในการแข่งขัน

ค่อนข้างสูง โดยประเทศไทยมีบริการให้ค าปรึกษาที่ค่อนข้างครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภค 
ยกเว้นบริการที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงอาจต้องพึ่งพาบริษัทต่างประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจ
บริการดังกล่าวค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ เห็นได้จากแนวโน้มการจ้างบริษัท
ภายนอกให้ท างานแทน (Outsourcing) ในองค์กรธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) การส่งเสริมจากภาครัฐจึงควรเน้นจุดแข็งของธุรกิจให้โดดเด่นมากขึ้น เช่น 
การสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านนวัตกรรมใหม่ๆ (Value-Creating Innovation) การสร้างความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านให้แก่บริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ ภาครัฐยังสามารถช่วยผลักดันบริษัทให้ค าปรึกษาของ
ไทยให้เข้าไปร่วมงานกับหน่วยงานต่างประเทศมากขึ้นผ่านเครือข่ายองค์กรของภาครัฐ รวมถึง
สนับสนุนการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่างๆ เช่น ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านการใช้สื่อดิจิทัล 
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และการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรต่างประเทศ เป็นต้น ผ่านรูปแบบต่างๆ ทั้งการฝึกอบรม 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ต่างๆ 

 
 

12.3 แนวทางการใช้ประโยชน์ในภาพรวม 
 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่มีศักยภาพสูงได้รับประโยชน์จาก

ความตกลงการค้าเสรี ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการเชิงรุก 
เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ดังนี้ 

 
 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานระดับสากล  
 

ภาครัฐควรพิจารณาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต โดยมีมาตรฐานใน
การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด และจัดตั้งศูนย์ทดสอบคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานสากลให้
ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นแหล่งยุทธศาสตร์ทางการผลิตและการลงทุน  โดยส่งเสริมทั้งในด้าน
เทคโนโลยี บุคลากร มาตรฐานสินค้า และการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองให้
ทันกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการผลิต
ที่ต้องการพัฒนาสินค้าท่ีมีมาตรฐาน 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ส านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
มาตรฐาน และทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า 

 
 ส่งเสริมการเชื่อมโยงในการท างานระหว่างกัน (Collaboration) 

 
นอกเหนือจากการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันด้วยนโยบายต่างๆ 

ของแต่ละหน่วยงานในแต่ละภาคส่วนแล้ว สิ่งส าคัญที่จะท าให้นโยบายภาครัฐและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ สัมฤทธิ์ผลได้ดีที่สุด คือส่งเสริมการเชื่อมโยงการท างานระหว่างกัน ทั้งเชื่อมโยงการท างาน
ระหว่างภายในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนกันเอง ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ระหว่าง
ภาคการศึกษาและภาคเอกชน และระหว่างภาคการผลิตและภาคการบริการ เพื่อไม่ให้เกิด
ความซ้ าซ้อน เกิดความเข้าใจในประเด็นปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละฝ่าย และให้เกิด
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ประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะตั้งคณะท างานหรือแผนก
ประสานงานกลางเพื่อประสานการท างานร่วมกันให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้น 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและบริการ 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับภาคการศึกษา 
 

 การสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในการแข่งขัน ผ่านการสร้างแบรนด์  
 
ภาครัฐควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเพิ่มศักยภาพการผลิต ผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ในรูปแบบของการสร้างแบรนด์ของสินค้าเอง ซึ่งภาครัฐจ าเป็นต้องช่วยส่งเสริมระบบทรัพย์สิน
ทางปัญญา และการสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า/บริการ เป็นปัจจัยเสริมในการสร้างแบรนด์ของ
ผู้ประกอบการ ซึ่งภาครัฐอาจส่งเสริมผ่านการจัดอบรมให้ความรู้ทางการตลาดและการสร้าง 
แบรนด์โดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการตัวอย่าง หรือส่งเสริมผ่านการให้สิทธิพิเศษต่างๆ กับ
ผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาศักยภาพของสินค้าให้มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ เพื่อจูงใจ
ผู้ประกอบการ โดยอาจอยู่ในการสนับสนุนในรูปแบบการจัดประกวดหรือการให้เงินสนับสนุน 
ผู้ชนะเลิศ เป็นต้น 

 
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 การสนับสนุนให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA แก่ผู้ประกอบการ  

 
จากข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และระบบอัตโนมัติ

ยังค่อนข้างต่ า ดังนั้น ภาครัฐควรสนับสนุนให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA แก่ผู้ประกอบการ โดย
การอ านวยความสะดวกการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ของผู้ประกอบการ เนื่องจากในบางกรณี 
ผู้ประกอบการไทยเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิประโยชน์เพราะไม่คุ้มกับต้นทุนท่ีต้องขอใช้สิทธิฯ นอกจากนี้ 
ภาครัฐควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานะการเจรจา ข้อมูลด้านการค้า อัตราภาษี ขั้นตอนแนวทาง
การใช้สิทธิประโยชน์ FTA และรายงานผลการศึกษาต่างๆ ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบและเข้าใจ
อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข้างต้นผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ ดังนี ้
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ และ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 

 สร้างและบริหารบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูงในองค์กร (Talent Management)  
 
การเปิดเสรีการบริการในประเด็นของการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาที่มีแนวโน้มเปิดเสรี

มากขึ้น และสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมบริการ ผู้ประกอบการในภาคเอกชนจะ
เผชิญกับความท้าทายในการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถมากขึ้น รวมถึงจะต้องบริหาร
บุคลากรในองค์กรให้มีความสามารถที่สูงขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันอีกด้วย ดังนั้น การส่งเสริม
บุคลากรที่มีศักยภาพในองค์กรที่มีอยู่เดิม และการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรของภาคเอกชน
เป็นสิ่งจ าเป็น โดยภาคเอกชนต้องพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่มีศักยภาพอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถสูงสุด ผ่านการสนับสนุนการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ระบบฝึกอบรม ระบบการแบ่งปัน
ความรู้ (Knowledge Sharing) ระบบการประเมินทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรที่
เหมาะสม และพิจารณาสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อรักษาบุคลากรเหล่านี้ให้อยู่
กับองค์กรต่อไป 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หน่วยงานภาคเอกชน และ

ผู้ประกอบการทั้งในภาคการผลิตและการบริการ 
 

 สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliance)  
 
การสร้างพันธมิตรสามารถช่วยให้ลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบใน

การแข่งขันเหนือคู่แข่ง เจาะเข้าไปในตลาดที่ต้องการได้ง่ายขึ้น โดยในการพิจารณาการสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาผู้เล่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจของตน (Business Ecology) เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและครบวงจร 
ทั้งนี้ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจยังท าให้ได้เทคโนโลยีหรือความรู้ความสามารถที่องค์กรยังขาด
อยู่มาเสริม ช่วยน านวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด เป็นต้น การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจอาจเกิดขึ้นได้
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หลายรูปแบบ เช่น พันธมิตรแบบเซ็นสัญญา พันธมิตรแบบการเข้ามาถือหุ้นระหว่างกัน พันธมิตร
แบบธุรกิจร่วมทุน (Joint-Venture)  

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการทั้งในภาคการผลิตและ

การบริการ 
 
 ผนวกรวมช่องทางการจ าหน่ายและการบริการทั้งออนไลน์และออฟไลน์ (Omni 

Channel)  
 
ระดับการแข่งขันที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากแนวโน้มการเปิดเสรีบริการที่สูงขึ้น ท าให้

ผู้ประกอบการภาคเอกชนจะต้องพิจารณาใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารและผนวกรวมช่องทางการจ าหน่าย
ดั้งเดิม (ออฟไลน์) กับช่องทางออนไลน์ เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
ผ่านโทรศัพท์ ท าให้การเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆ ทางออนไลน์ท าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น  
เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงผู้บริโภค ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องบริหารช่องทางการจ าหน่ายและบริการ
อย่างไร้รอยต่อด้วยการผนวกรวมทุกช่องทางที่สามารถติดต่อกับผู้บริโภคได้ ทั้งบนเว็บไซต์ 
บนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ทีห่น้าร้านค้า การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และการรับช าระเงิน จากนั้นจะ
เกิดการรวบรวมข้อมูลของทุกช่องทางต่างๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภครายนั้นๆ 
ต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้บริโภคทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิตและบริการ 

 
 ส่งเสริมการบรรจุวาระการพัฒนาด้านบริการให้แก่ผู้บริหารองค์กร 

 
จากแนวนโยบาย Thailand 4.0 ที่สนับสนุนการน านวัตกรรมและบริการเพื่อปรับปรุงและ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจ ดังนั้น ผู้น าหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนจะต้องมีกรอบความคิดด้านการบริการ (Service Mindset) ที่ทันสมัยและมีความเข้าใจ
บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ภาครัฐในฐานะผู้บริหารประเทศจ าเป็นต้องบรรจุ
วาระการพัฒนาการบริการ (Services Agenda) ให้แก่ผู้บริหารขององค์กรในทุกหน่วยงานภาครัฐ 
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวนโยบายของประเทศ  
 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาครัฐทกุหน่วยงาน และภาคเอกชน 
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 ส่งเสริมการเปิดเสรีอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มีความต้องการใช้
บริการสูง  

 
จากการศึกษาทิศทางการพัฒนาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการเปิดเสรีภาคบริการ

และความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตในบทที่ 10 และ 11 จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบัน 
การบริการหลายๆ สาขายังมีความต้องการและขาดแคลนผู้ให้บริการ และแรงงานผู้ให้บริการใน
ประเทศ อาทิ การบริการด้านทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และบริการซ่อมบ ารุง เป็นต้น  

 
นอกจากนี้ สาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Service Incidental to Manufacturing) 

เป็นสาขาการบริการที่มีการผูกพันการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 ในกรอบความตกลงการค้า
เสรีอาเซียนเพียงความตกลงเดียว และกิจกรรมการบริการในสาขาดังกล่าวที่มีความผูกพันการเปิด
เสรีบริการจะผูกพันการเปิดตลาดภายใต้กรอบ ACIA ซึ่งมีระดับการเปิดเสรีที่มีข้อจ ากัด กล่าวคือ
เปิดให้ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 ซึ่งการบริการดังกล่าว เป็นการบริการที่มีความจ าเป็น
ต่ออุตสาหกรรมการผลิตอย่างมาก ซึ่งการส่งเสริมการเปิดเสรีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการผลิต
ได้อย่างรวดเร็ว โดยท าให้เกิดการแข่งขันที่มากขึ้น และการให้บริการจะมีแนวโน้มมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตจะมีทางเลือกในการเลือกใช้บริการที่มากขึ้น  

 
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาการเปิดเสรีกับประเทศคู่ภาคีจะต้องพิจารณาเปิดเสรีทีละ

สาขาบริการอย่างมีเงื่อนไข และพิจารณาเปิดเสรีทีละสาขาบริการ เพื่อหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทีละกลุ่ม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบในประเทศที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
 

 ผลักดันการจัดเก็บข้อมูลสถิติการบริการ  
 

การเก็บข้อมูลสถิติภาคการบริการที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งส าคัญ เพื่อติดตามผลการด าเนิน
ธุรกิจของภาคการบริการในแต่ละสาขาของไทย โดยในปัจจุบัน ในการจัดเก็บข้อมูลภาคการบริการของ
ไทยยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ หรือมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติค่อนข้างจ ากัด ท าให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือภาคการศึกษาไม่สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก ทั้งในด้านการใช้
ข้อมูลเชิงพาณิชย์ ใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเชิงนโยบาย และใช้ข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย   
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ทั้งน้ี หน่วยงานส าคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตและบริการของไทยเป็นดังที่
แสดงในภาพที่ 12-1 
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ภาพที่ 12-1 ตัวอย่างการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการผลิตและบริการ 

 
ที่มา: บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี จ ากัด (ประเทศไทย) ประมวลผลจากหลายแหล่งข้อมูล 38

Public Data

Private Data

ข้อมูลผู้ประกอบการ
และงบการเงิน

Gateway

Security

ฐานข้อมูลโรงงานที่
ได้รับอนุญาต

Gateway
Security

สถิติเศรษฐกิจการเงิน 
และสถาบันการเงิน

Gateway
Security

สถิติข้อมูลเศรษฐกิจ
มหภาคในภาพรวม

Gateway
Security

รายชื่อผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมผลิต

Gateway

Security

กลุ่มผู้ประกอบการ
โลจิสติกส์

Gateway

Security

Portal
E-Portal, Data.go.th, App.go.th, etc.

Data Mapping
Master and Meta Data
Data Registration Service

Administrative System
Report

Public View Private View
Service and Support

Helpdesk Monitoring

ตัวอย่างการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการผลิตและบริการ เพื่อสร้างฐานข้อมูลกลางให้ท้ังภาครัฐและเอกชน

Gateway
Security

ฐานข้อมูลแรงงาน

Gateway
Security

ฐานข้อมูลการลงทุน
และการขอใช้สิทธิ

ประโยชน์

Gateway
Security

ฐานข้อมูลศูนย์วิจัย
และศุนย์ทดสอบ

ค่างๆ

Gateway
Security

ฐานข้อมูลภาค
การศึกษา

กลุ่มผู้ประกอบการประกันภัย

Gateway

Security

ฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการและ
การจ่ายภาษี

Gateway

Security

Public Data

Government Network
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โดยสามารถแบ่งกลุ่มหน่วยงานตามการจัดเก็บสถิติได้ดังนี้ 
 
 ข้อมูลผู้ประกอบการและงบการเงิน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมสรรพากร และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 ข้อมูลโรงงานที่ได้รับอนุญาต: กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 สถิติเศรษฐกิจการเงิน และสถาบันการเงิน: ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 สถิติข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคในภาพรวม: ส านักงานสถิติแห่งชาติ ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย และส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 ข้อมูลแรงงาน: ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  
 ข้อมูลการลงทุนและการขอใช้สิทธิประโยชน์: ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน  
 ข้อมูลศูนย์วิจัยและศุนย์ทดสอบต่างๆ : ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ  
 ข้อมูลภาคการศึกษา: กระทรวงศึกษาธิการ  
 ข้อมูลผู้ประกอบการและการจ่ายภาษี: กรมสรรพากร 
 รายชื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิต: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภา

หอการค้า  
 กลุ่มผู้ประกอบการโลจิสติกส์: สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย  
 กลุ่มผู้ประกอบการประกันภัย: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย และสมาคมประกันวินาศภัย 
 
 

12.4 แนวทางบรรเทาผลกระทบ 
 
นอกจากการสนับสนุนผู้ประกอบการของไทยในเชิงรุก เพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลง

การค้าเสรีของไทยที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาการเปิดเสรีในระดับที่สูงขึ้นแล้ว การเปิดเสรีของไทยใน
ระดับที่สูงขึ้นดังกล่าวย่อมส่งผลต่อผู้ประกอบการบางส่วนเช่นกัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาด
กลางและย่อม ที่มิอาจจะปรับตัวได้ทันท่วงที ดังนั้น ภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จึงมีความจ าเป็นต้องเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบ ดังนี้ 
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 ปรับปรุงโครงสร้างภาษีสินค้าที่ขาดความสอดคล้องกับการสนับสนุนอุตสาหกรรม 
 

เนื่องจากโครงสร้างภาษีของชิ้นส่วนและวัสดุส าหรับการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรม
เป้าหมายยังไม่เหมาะสมกับการสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศ เช่น ภาษีน าเข้าชิ้นส่วน
เครื่องมือแพทย์สูงกว่าภาษีน าเข้าของเครื่องมือแพทย์ทั้งชิ้น ท าให้ผู้ประกอบการผลิตเครื่องมือ
แพทย์ในประเทศไม่สามารถผลิตสินค้าที่มีโครงสร้างต้นทุนที่แข่งขันกับสินค้าน าเข้าทั้งชิ้นจาก
ต่างประเทศ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก ากับภาษีน าเข้า และหน่วยงานด้านการเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ อาจพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างภาษีและประสานงานร่วมกับผู้เจรจา
การค้าระหว่างประเทศเพื่อวางแผนการปรับปรุงโครงสร้างภาษีและกลยุทธการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศคู่ค้าร่วมกันให้มีความเหมาะสม  

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องในแต่ละอุตสาหกรรม 
 

 ลดต้นทุนในการเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ 
 

ภาครฐัสามารถช่วยอ านวยความสะดวกหรือส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีการบริการหรือ
การผลิตใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีการค้าและการบริการให้แก่ผู้ประกอบการผ่าน
ช่องทางต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามาอ านวยความสะดวกลดต้นทุนการเข้าถึง
ข้อมูลของผู้ประกอบการ โดยหน่วยงานภาครัฐที่เก็บข้อมูลสามารถประสานงานระหว่างกันเพื่อ
เปิดเผยและแบ่งปันข้อมูล (Open & Shared Data) และรวบรวมรายชื่อกลุ่มผู้ให้บริการ (Services 
Directory) และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้แก่ภาคเอกชน เพื่อให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีข้อมูลการบริการที่รอบด้านและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลบริการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สสว.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์การมหาชน) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 
 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมกับการให้บริการและการผลิต 

 
ภายใต้แนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่สนับสนุนให้เกิดการใช้นวัตกรรมเข้ามาปรับปรุง

คุณภาพการบริการและการผลิต และผลวิจัยจาก World Economic Forum (WEF) ที่ระบุว่า
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เทคโนโลยีที่ส าคัญ อาทิ Internet of Things (IoT) การพิมพ์สามมิติ (3D-printing) และการใช้งาน
หุ่นยนต์ เป็นต้น จะมีส่วนช่วยลดต้นทุนการด าเนินการผลิตและบริการของผู้ประกอบการได้สูงถึง
ร้อยละ 30 และสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการถึงร้อยละ 25  

 
ดังนั้น ภาครัฐจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้ให้บริการภาคเอกชนหันมาใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการให้บริการและการผลิตให้มากขึ้น อันจะส่งผลให้ระดับความสามารถในการ
แข่งขันของภาคบริการและการผลิตนั้นๆ สูงขึ้นและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการจากต่างชาติ
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ สาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตที่ใช้จ านวนแรงงานมาก อาจจะต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น เช่น การพัฒนา
ระบบการตรวจสอบสถานะการขนส่งพัสดุ การใช้ระบบอัตโนมัติในการผลิตเพื่อทดแทนแรงงาน
ผลิตที่ขาดแคลน เป็นต้น ทั้งนี้ ในประเด็นเรื่องการใช้เทคโนโลยีทดแทนแรงงาน ภาครัฐจ าต้องมี
การท าความเข้าใจกับกลุ่มแรงงานอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อลดแรงเสียดทานท่ีอาจจะเกิดขึ้นจาก
กลุ่มแรงงานได ้

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน 

สมาพันธ์โลจิสติกส์ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (The Association of Thai ICT 
Industry: ATCI) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 สนับสนุนการรักษาฐานลูกค้าเดิม (Customer Retention) 

 
จากสภาวะการแข่งขันที่อาจจะรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันในตลาดการบริการ 

สืบเนื่องจากการเปิดเสรีภาคการบริการที่มากขึ้นและบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ผู้ประกอบการ
ไทยจะต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ผู้ประกอบการไทยอาจพิจารณาทางเลือกในการใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม ซึ่งงานวิจัยทางการตลาดในระดับสากลได้ระบุว่า ต้นทุนในการ
ดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่สูงกว่าต้นทุนในการรักษากลุ่มลูกค้าเดิมอย่างมีนัยส าคัญ และการรักษาฐาน
ลูกค้าเดิมสามารถสร้างก าไรให้แก่องค์กรให้เพิ่มสูงขึ้นได้ ดังนั้น ภาคเอกชนควรพิจารณาการใช้กล
ยุทธ์ทางการตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม เช่น การบริการจัดการความคาดหวังของลูกค้า 
(Customer Expectation Management) ผ่านการส่งเสริมการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  (Customer 
Relationship Management: CRM) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวและแข่งขันในตลาดได้  

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการทั้งในภาคการผลิตและ

การบริการ 
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 พัฒนาแบบจ าลองทางธุรกิจการให้บริการที่ครบวงจร 
 
อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในปัจจุบันมีความต้องการใช้บริการที่สูง

มากขึ้น และมีระดับการแข่งขันที่สูงขึ้นจากแนวโน้มการเปิดเสรีการบริการที่สูงขึ้น ผู้ประกอบการ
ในประเทศอาจต้องพิจารณาช่องทางในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและบริหาร  
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการโดนแย่งส่วนแบ่งตลาดได้ ดังนั้น ภาคการผลิตและภาคบริการ
จึงควรพัฒนาแบบจ าลองทางธุรกิจบริการ (Service Business Model) เป็นของตนเองให้ชัดเจน 
เพื่อวางแนวทางการพัฒนาธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริการในระยะยาว  ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน และดึงดูดผู้ใช้บริการให้เข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น  

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการทั้งในภาคการผลิตและ

การบริการ 
 

 ปรับปรุงกฎระเบียบในประเทศ โดยเน้นให้เอื้ออ านวยต่อการประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ 

 
อุปสรรคส าคัญประการหนึ่งของผู้ประกอบการธุรกิจและบริการ คือกฎระเบียบ

ภายในประเทศ เช่น ระเบียบด้านความปลอดภัยในโรงงานที่ซ้ าซ้อนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ขั้นตอนที่ซ้ าซ้อนในการขออนุญาตในการท าธุรกิจ ระยะเวลาการขออนุญาตต่างๆ ที่ค่อนข้างนาน 
กระบวนการการขอต่ออายุใบอนุญาตที่ยุ่งยาก เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคและต้นทุนอย่าง
หนึ่งของผู้ประกอบการและแรงงานต่างชาติ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบที่ยังเป็น
อุปสรรคดังกล่าว จึงควรทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจให้มี
ลักษณะที่เอื้ออ านวยและสร้างความสะดวกสบายต่อผู้ประกอบการมากขึ้น พิจารณาการน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้ระยะเวลาการขออนุญาตสั้นลง หรือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน 
เช่น การพิจารณาการออกใบอนุญาตให้บริการชั่วคราวในสาขาบริการที่จ าเป็น การขอใบอนุญาต
ออนไลน์ และการพัฒนาระบบไอทีเพื่อลดอุปสรรคการท างาน เป็นต้น 

 
อย่างไรก็ตาม ภายใต้บริบทการเปิดเสรีภาคการบริการ ในบางอุตสาหกรรมการที่มี

ความเสี ่ยงต่อการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างชาติที่ เป็นเจ้าของธุรกิจที่ มีขนาดใหญ่กว่า
ผู้ประกอบการในประเทศมาก การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นไปอย่าง
รอบคอบ ไม่ควรน าไปสู่การผูกขาดของผู้ประกอบการต่างชาติในท้ายที่สุด โดยหากต้องมีการเปิดเสรี
การบริการในสาขาที่มีความเสี่ยงดังกล่าว อาทิ ด้านการเงินและประกันภัย ควรจะมีการเปิดเสรี
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ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป และรักษาประเด็นการเจรจาต่อรองบางประเด็นที่ส าคัญเพื่อต่อรอง
แลกเปลี่ยนกับประเทศคู่ภาคี  

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรมสรรพากร 

กรมศุลกากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นต้น 

 
 สนับสนุนการพัฒนาการออกแบบวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรมใหม่ และการ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ภายใต้บริบทการเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการที่สูงขึ้น ได้ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติ
เข้ามาแข่งขันในตลาดสินค้าและบริการที่มากขึ้น ซึ่งในหลายสินค้าและบริการ นักลงทุนต่างชาติ
เข้ามาพร้อมกับเทคโนโลยีการผลิตและบริการที่สูงกว่าผู้ผลิตและผู้ให้บริการชาวไทย ผู้ประกอบการ
ในประเทศจึงควรพิจารณาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวเพื่อรับมือกับการแข่งขัน
ที่สูงขึ้นดังกล่าว ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือกันสนับสนุนการพัฒนาการออกแบบ
วิจัยและพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของไทยให้มีคุณภาพสูงขึ้น สร้าง
เอกลักษณ์ของนวัตกรรมของไทย และมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ภาครัฐจ าเป็นต้อง
สนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของตนให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้น
และจูงใจให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่เพิ่มขึ้นด้วย  

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา ส านักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สถาบันส่งเสริมการออกแบบและ
นวัตกรรมเพื่อการค้า (ภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา 

 
 การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรหรือการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทการผลิตและ

บริการของโลก 
 
ถึงแม้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมใหม่ๆ จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต

และบริการที่ใช้จ านวนแรงงานลดลง แต่ทรัพยากรมนุษย์ยังเป็นรากฐานและปัจจัยส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นๆ ให้ภาคธุรกิจด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ 
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หากองค์กรใดมีทรัพยากรมนุษย์ที่ดีและมีคุณภาพประกอบกับใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนอย่าง
เหมาะสม ย่อมส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณภาพจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปิดเสรีการบริการที่ท าให้การแข่งขันในภาคธุรกิจและ
บริการที่รุนแรงขึ้นได้ 

 
ดังนั้น การลงทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม โดยรัฐอาจส่งเสริมการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการอบรมการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือโครงการ
พัฒนาทักษะช่างฝีมือขั้นสูง เป็นต้น  

 
นอกจากนี้ ภาครัฐอาจพิจารณาส่งเสริมเรื่องการพัฒนาบุคลากรหรือการศึกษา เพื่อผลิต

แรงงานมีฝีมือเข้าสู่ระบบ โดยพัฒนาแรงงานที่มีฝีมือที่เฉพาะเจาะจงไปตามความต้องการของแต่ละ
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการผลิตบุคลากร ทั้งวิศวกรและแรงงานที่มีทักษะ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยอาจเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการต่างๆ และภาคการศึกษาเพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาและปฏิบัติงานจริงระหว่างการ
เรียน โดยเม่ือจบหลักสูตร แรงงานสามารถเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – กระทรวงแรงงาน ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคการศึกษา 
 
 

12.5 สรุปข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 
 
จากผลการศึกษาในบทต่างๆ ที่ผ่านมา งานศึกษาระดับนานาชาติที่ระบุถึงผลจากการ

เปิดเสรีการบริการที่มีต่อภาคการผลิตและภาคการส่งออก ประกอบกับการปรึกษาและสัมภาษณ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ คณะผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะต่อ
ภาครัฐ ได้ดังแสดงในภาพที่ 12-2 
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ภาพที่ 12-2 ภาพรวมของข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

 
ที่มา: บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี จ ากัด (ประเทศไทย) ประมวลผลจากหลายแหล่งข้อมูล 

สรุปข้อเสนอแนะภาครัฐ – พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการท างาน (Infrastructure & Operation System)  
และส่งเสริมการเปิดเสรีภาคบริการสนับสนุนอย่างรอบคอบ (Prudential Supporting Services Liberalization)

16

ปฏิรูปภาคการผลิตและการบริการที่เกีย่วข้องใหผู้้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศสามารถแข่งขันได้
สะดวกขึ้น และภาครัฐควรอ านวยความสะดวก (Facilitate) ทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและระบบการท างาน 
(Infrastructure & Operation System) ให้ทุกภาคส่วนสามารถท างานเช่ือมต่อกันไดอ้ย่างไร้รอยต่อ (Seamless)

Reform Service and Manufacturing Sectors

สร้างความ
เช่ือมโยง

พัฒนา
กฎระเบียบ

ใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลและเทคโนโลยี 
และปรับตัวรับการ
เปล่ียนแปลง

Major Recommendations

ส นั บ ส นุ น ก า ร
สร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการใน
ระดับที่สูงขึ้น รวมทั้ง 
สนับสนุนการประสาน
การท า งานระหว่าง
หน่ ว ย ง า นภ า ค รั ฐ 
(Inter-organization) 

พัฒนาและปรับปรุง
กฎหม า ยที่ จ า กั ด ก า ร
ลงทุนและท าธุ รกิจโดย
ชาวต่างชาติ ให้ทันสมัย
ม าก ข้ึน  และป รับป รุ ง
กฎระเบียบที่ท า ให้การ
ให้บริการที่ส่งเสริมการ
ผลิตและส่งออกที่ติดขัดให้
ดี ข้ึ น  ทั้ ง น้ี  ใ น ก า ร
พิ จ า ร ณ า ป รั บ ป รุ ง
กฎระเบียบจะต้องมีการ
ก าหนดช่วงเวลาเปล่ียน
ผ่านของกฎหมาย เพื่อให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปรับตัว
ได้อย่างเหมาะสม

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมา
พัฒนาการผลิตและการบริการให้
มากข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการให้บ ริการที่
สูงข้ึน ทั้งน้ี รวมถึงการพัฒนา
ฐ า น ข้ อ มู ล ก า รบ ริ ก า ร ใ ห้ มี
คุณภาพ

ทั้งนี้ ภาครัฐควรมีการวาง
แนวทางการปรับตัวรองรับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่เกิดจากการใช้งาน
เทคโนโลยีสมัยใหม่

พัฒนา
บุคลากร

ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะของบุคลากรทั้ ง
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น 
โดยเฉพาะทักษะด้าน
ดิ จิ ทั ล ใ น เ ชิ ง ลึ ก 
เน่ืองจากเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันมีบทบาทในการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้าง
การผลิตและบริการอย่าง
มาก  ท า ให้ภาครัฐใน
ฐ าน ะ ผู้อ า น วยค วา ม
สะดวกจะต้องมีความรู้
ด้านดิจิทัลด้วยเช่นกัน

ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ภ า ค
ธุรกิจใช้การบริการเพื่อ
เพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้า
แ ล ะ บ ริ ก า ร ซ่ึ ง เ ป็ น
สิ่งจ าเป็น โดยภาครัฐอาจ
พิจารณาสนับสนุนให้ภาค
ธุรกิจใช้บริการมากข้ึน 
ผ่ า น ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
ตระหนัก ถึงผลประโยชน์
จากการประยุกต์ใช้บริการ
เป็นส าคัญ

สนับสนุน
การใช้บริการ
มากยิ่งข้ึน

เจรจาเชิงรุก

ส่งเสริมการเปิดเสรีการ
บริการที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตในบ ริบทการ เจรจ า
การค้าเสรีให้มากขึ้น เพื่อ
เพิ่มความหลากหลายของ
ธุรกิจบริการในประเทศให้
มากย่ิงข้ึน โดยควรพิจารณา
การเปิดเสรีการบริการทีละ
สาขา พิจารณาตามความ
เร่งด่วน (Prioritizing) และ
การบริการที่สามารถท าได้
เร็ว เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้
ในการแก้ไขกฎหมาย โดย
อาจเร่ิมต้นที่สาขาการขนส่ง
ทางบกก่อน เป็นต้น

พัฒนาผู้
ให้บริการ

ส่งเสริมการพัฒนา
ผู้ให้บริการภาคเอกชน 
ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ถึ ง โ อ ก า ส ท า ง ธุ ร กิ จ
บริการ รวมถึง ให้ใช้งาน
เ ท ค โ น โ ล ยี เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพ โดยอาจ
น าผู้ให้บริการที่ประสบ
ความส า เ ร็ จ ในธุ รกิ จ
บ ริ ก า ร ม า น า เ ส น อ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ก่
ผู้ประกอบการรายใหม่
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คณะผู้วิจัยได้ระบุแนวทางข้อเสนอแนะว่า ควรปฏิรูปภาคการผลิตและการบริการที่
เกี่ยวข้องให้ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศสามารถแข่งขันได้สะดวกขึ้น และภาครัฐควร
อ านวยความสะดวก (Facilitate) ทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและระบบการท างาน 
(Infrastructure & Operation System) ให้ทุกภาคส่วนสามารถท างานเชื่อมต่อกันได้อย่างไร้
รอยต่อ (Seamless)  

 
ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะหลักที่ส าคัญ แบ่งเป็นข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ

ในระยะสั้นและระยะยาว ได้ดังนี ้
 

 ข้อเสนอแนะในระยะสั้น 
 

 สนับสนุนภาคธุรกิจให้ประยุกต์ใช้การบริการมากยิ่งขึ้น – จากแนวนโยบาย 
Thailand 4.0 ที่ต้องการให้ภาคธุรกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น การสนับสนุน
ให้ภาคธุรกิจใช้การบริการเพื่อพัฒนามูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น โดยภาครัฐอาจพิจารณาสนับสนุนให้ภาคธุรกิจใช้ประโยชน์จากภาค
บริการมากขึ้น ผ่านการสร้างความตระหนัก (Awareness) ถึงผลประโยชน์จากการ
ประยุกต์ใช้บริการเป็นส าคัญ ซึ่งภาคธุรกิจจะต้องมีความตระหนักถึงแนวโน้มการ
บริโภคสมัยใหม่ที่การบริการเข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและ
บริการมากยิ่งขึ้น เช่น การน าบริษัทตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จในการประยุกต์ใช้
การบริการเข้ากับภาคการผลิตมาให้ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ประกอบการใน
ประเทศ การจัดอบรมบ่มเพาะ (Incubate) ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้รู้จักเทคโนโลยี
และการบริการต่างๆ ที่จะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและผลประกอบการของ
บริษัทได้ และการรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการบริการสาขาต่างๆ เพื่อ
เผยแพร่ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตบนเว็บไซต์ เป็นต้น  
 

 สร้างความเชื่อมโยง – ภาครัฐจะต้องสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรม
การบริการและการผลิตในระดับที่สูงขึ้น อาทิ การวางฐานการบริการและฐาน 
การผลิตในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกัน หรือในพื้นที่เดียวกัน เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น รวมทั้ง สนับสนุนการประสานการท างานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกัน (Inter-organization) เพื่อให้การท างานระหว่างหน่วยงานรัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพ
การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยอาจพิจารณา
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การใช้งานฐานข้อมูลระหว่างกันเพื่อการประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ไร้รอยต่อ (Seamless) ทั้งนี้  ภาครัฐอาจด าเนินการส ารวจความต้องการของ
ผู้ประกอบการผลิตและบริการ เพื่อประสานความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและ 
ผู้ให้บริการได้แม่นย ามากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 พัฒนาผู้ให้บริการ – ภาครัฐควรส่งเสริมการพัฒนาผู้ให้บริการภาคเอกชน ให้มี
ความรู้ความเข้าใจถึงโอกาสทางธุรกิจบริการ รวมถึง ให้ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ โดยอาจน าผู้ให้บริการที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจบริการมาน าเสนอ
ประสบการณ์แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ นอกจากนี้ ภาครัฐอาจพิจารณาผู้ให้บริการ
ผ่านการอบรมให้เข้าใจกระบวนการออกแบบธุรกิจบริการสมัยใหม่ เพื่อการ
ให้บริการที่ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 ข้อเสนอแนะในะยะยาว 
 

 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะบุคลากร – ทุนมนุษย์ (Human Resources) เป็นปัจจัย
ส าคัญในการขับเคลื่อนภาคบริการ เนื่องจากเป็นจุดสัมผัส (Touchpoint) ที่ส าคัญใน
การให้บริการ ประกอบกับบริบทการเปิดเสรีการค้าการบริการที่มากขึ้น และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและบริการอย่างรวดเร็ว 
ท าให้การพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทโลกมีความส าคัญ
อย่างมาก ดังนั้น ภาครัฐจึงควรมีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาทักษะบุคลากรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัลให้มากยิ่งขึ้น โดยภาครัฐอาจพิจารณา
สนับสนุนการพัฒนาทักษะผ่านเครื่องมือและช่องทางต่างๆ เช่น การสนับสนุน
ทุนการศึกษาวิจัยให้แก่แรงงานชาวไทยในสาขาที่ส าคัญเพื่อพัฒนาทักษะการท างาน 
การจัดท ากรอบความก้าวหน้าในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านไอทีของรัฐ (IT 
Career Path) เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรภาครัฐด้านไอที การสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรภาคบริการผ่านช่องทาง e-Training และส่งเสริมการจัดตั้ง New Service 
Economy Academy เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านบริการ เป็นต้น โดยภาครัฐอาจ
พิจารณาสาขาการบริการที่มีความส าคัญ มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ก่อน เพื่อจัดล าดับความส าคัญของสาขาบริการที่จ าเป็นต้องพัฒนา
ก่อนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน โดยพิจารณาจากห่วงโซ่มูลค่า
ของอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อแสดงถึงอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น 
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สาขาบริการทางวิชาชีพต่างๆ (Professional Services) และสาขาบริการซ่อมบ ารุง 
เป็นต้น 
 

 พัฒนากฎระเบียบ – พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่จ ากัดการลงทุนและท าธุรกิจ
โดยชาวต่างชาติ ให้ทันสมัยมากขึ้น และปรับปรุงกฎระเบียบที่ท าให้การให้บริการที่
ส่งเสริมการผลิตและส่งออกที่ติดขัดให้ดีขึ้น อาทิ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจด
ทะเบียนธุรกิจ หรือกฎระเบียบที่จ ากัดการท างานของแรงงานชาวต่างชาติ เป็นต้น 
ซึ่งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ จะต้องพิจารณาประเด็นต่างๆ 
ดังนี้ ประเด็นด้านการบริการที่ยังไม่มีกฎระเบียบรองรับ ประเด็นด้านกฎระเบียบที่
ยังไม่มีกลไกการท างานหรือเจ้าภาพที่เหมาะสม และประเด็นด้านกฎระเบียบที่ยัง
ขาดการบังคับใช้ ทั้งนี้ ในการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบจะต้องมีการก าหนด
ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน (Transition Period) ของกฎหมาย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  

 
 เปิดเสรีบริการที่สนับสนุนภาคการผลิต – ส่งเสริมการเจรจาเปิดเสรีการบริการท่ี

เกี่ยวข้องกับการผลิตในบริบทการเจรจาการค้าเสรีให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มความหลากหลาย
ของธุรกิจบริการในประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยควรพิจารณาการเปิดเสรีการบริการ
อย่างมีเงื่อนไขทีละสาขา พิจารณาตามความเร่งด่วน (Prioritizing) และการบริการท่ี
สามารถท าได้เร็ว อาทิ บริการวิจัยและพัฒนา ประกันวินาศภัย และการทดสอบฯ 
เป็นต้น เป็นบริการท่ีไทยมีศักยภาพสูง แต่ยังมีระดับความเข้มข้นการเจรจาบริการที่
ต่ ากว่าโดยเปรียบเทียบ จึงอาจพิจารณาเปิดเสรีในเชิงรุก เป็นต้น เพื่อเพิ่มความ
เป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายให้มากขึ้น 

 
 ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยี และปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง – 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีส าหรับพัฒนาการผลิตและการบริการให้มากขึ้น และ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงการบริการและการผลิตให้มากขึ้น  เช่น 
การวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มการใช้บริการ
กับการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลบริการและการผลิตใน
ประเทศที่จะช่วยให้การท างานของภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดต้นทุนการท างาน
ภาครัฐลง เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาฐานข้อมูลการบริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเป็นสิ่ง
ส าคัญที่รัฐจะต้องด าเนินการเพื่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระยะยาว ทั้งนี้ ภาครัฐ
ควรมีการวางแนวทางการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง
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ธุรกิจที่เกิดจากการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นกัน อาทิ การวางแผนรองรับ
การใช้งานเทคโนโลยี 4.0 ที่อาจส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและโครงสร้างการผลิต
ในห่วงโซ่มูลค่าในอนาคต เป็นต้น  

 
 

12.6 สรุปข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชน 
 

ภาพที่ 12-3 ภาพรวมของข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชน 

 
 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งการวิเคราะห์จากผลการ

ศึกษาวิจัยในระดับสากล คณะผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะที่ส าคัญที่ผู้ประกอบการภาคเอกชน
สามารถน าไปปรับใช้ได้ทั้งสิ้น 6 กลยุทธ์ ดังนี ้
 

 ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ – ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบัน  
ท าให้การจัดเก็บข้อมูล หรือการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเป็นไปได้โดยง่าย ซึ่งรวมถึง 
การจัดเก็บข้อมูลของผู้บริโภคสินค้าและบริการ ดังนั้น การติดตามและการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อที่จะเฟ้นหาความต้องการที่แท้จริง (Insight) ของผู้บริโภค  
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จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจด าเนินการสร้างมูลค่าของสินค้าและ
บริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย (Customize) ได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้มากยิ่งขึ้น 
  

 การสร้างและบริหารบุคลากรที่มีความสามารถสูง (Talent Management) – 
ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันคือ การดึงดูดและการรักษา
บุคลากรที่มีความสามารถสูงในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัพยากรมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมบริการที่ถือเป็นหัวใจหลักในการสร้างคุณค่าให้กับการบริการในทุกๆ
จุดสัมผัส (Touchpoint) ในการให้บริการ  

 
 การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ – ผู้ประกอบการเอกชนอาจต้องพิจารณาการสร้าง

ความร่วมมือทางธุรกิจกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในห่วงโซ่มูลค่า หรือแม้กระทั่ง
คู่แข่งทางการค้าการบริการ โดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจจะช่วยให้ผู้ประกอบการ
สามารถแลกเปลี่ยนและแบ่งปันทรัพยากรระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ช่วยให้การกระจายสินค้าและบริการไปสู่ตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุน 
การด าเนินงาน และสร้างอ านาจในการต่อรองที่สูงขึ้น 

 
 การยกระดับแบรนด์ (Brand Leveraging) – ในบริบทการเปิดเสรีการค้าบริการที่

เข้มข้นขึ้น ส่งผลให้ระดับการแข่งขันการค้าและการบริการที่สูงขึ้นทั้งจากผู้ประกอบการ 
ไทยและต่างชาติ ดังนั้น การเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ของผู้ประกอบการจะช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันได้ และแบรนด์ที่น่าเชื่อถือจะเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การสร้างอ านาจในการต่อรองกับพันธมิตรและสร้างความสัมพันธ์ต่อผู้บริโภคสินค้า
และบริการได้ในระยะยาว 

 
 การรักษาฐานลูกค้าเดิม (Customer Retention) – งานวิจัยด้านธุรกิจหลายฉบับ

ระบุว่า ต้นทุนในการดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่สูงกว่าต้นทุนในการรักษากลุ่มลูกค้าเดิม
อย่างมีนัยส าคัญ และสามารถสร้างก าไรให้เพิ่มสูงขึ้นได้ ดังนั้น การรักษาฐานลูกค้า
เดิมของผู้ให้บริการจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่น่าสนใจ โดยผู้ให้บริการจะต้องบริหาร
จัดการความคาดหวังของลูกค้า และพัฒนาการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นให้สอดคล้อง
หรือเหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อลูกค้าในระยะยาว   
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 การพัฒนาแบบจ าลองทางธุรกิจบริการให้ครบวงจร – เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน ผู้ประกอบการภาคเอกชนอาจพิจารณาขยายการให้บริการให้มี
ความหลากหลายขึ้นและกว้างขึ้น เพื่อเป็นแหล่งให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One 
Stop Service) ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ/ลูกค้า เข้ามาใช้บริการ
มากขึ้น ทั้งน้ี ผู้ประกอบการอาจพิจารณาการบริการที่มีศักยภาพของตน และน าไป
พัฒนาแบบจ าลองทางธุรกิจบริการ (Service Business Model) แยกออกมาต่างหาก 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการได้มากยิ่งขึ้น  
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ภาคผนวก 1 
ตารางรายการสินค้าทั้งหมดท่ีใช้วิเคราะห์มูลค่าการค้ารวม
ของไทยในแต่ละอุตสาหกรรม จ าแนกตามพิกัดศุลกากร
ระบบฮาร์โมไนซ์ 2555 (Harmonized System 2012) 
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อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 

HS Code Description 
HS7201 Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms. 
HS7202 Ferro-alloys. 

HS7203 
Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in 
lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity by weight of 99.94 %, in lumps, 
pellets or similar forms. 

HS7204 Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel. 
HS7205 Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron or steel. 
HS7206 Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms (excluding iron of heading 72.03). 
HS7207 Semi-finished products of iron or non-alloy steel. 

HS7208 
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, 
plated or coated. 

HS7209 
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, cold-rolled (cold-
reduced), not clad, plated or coated. 

HS7210 
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or 
coated. 

HS7211 
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, not clad, plated or 
coated. 

HS7212 
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, clad, plated or 
coated. 

HS7213 Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel. 

HS7214 
Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn 
or hot-extruded, but including those twisted after rolling. 

HS7215 Other bars and rods of iron or non-alloy steel. 
HS7216 Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel. 
HS7217 Wire of iron or non-alloy steel. 
HS7218 Stainless steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of stainless steel. 
HS7219 Flat-rolled products of stainless steel, of a width of 600 mm or more. 
HS7220 Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm. 
HS7221 Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of stainless steel. 
HS7222 Other bars and rods of stainless steel; angles, shapes and sections of stainless steel. 
HS7223 Wire of stainless steel. 
HS7224 Other alloy steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of other alloy steel. 
HS7225 Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of 600 mm or more. 
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HS Code Description 
HS7226 Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of less than 600 mm. 
HS7227 Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of other alloy steel. 

HS7228 
Other bars and rods of other alloy steel; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow 
drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel. 

HS7229 Wire of other alloy steel. 

HS7301 
Sheet piling of iron or steel, whether or not drilled, punched or made from assembled elements; 
welded angles, shapes and sections, of iron or steel. 

HS7302 

Railway or tramway track construction material of iron or steel, the following : rails, check-rails and 
rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces, sleepers (cross-
ties), fish-plates, chairs, chair wedges, sole plates (base plates), rail clips, bedplates, ties and 
other material specialized for jointing or fixing rails. 

HS7303 Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron. 
HS7304 Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel. 

HS7305 
Other tubes and pipes (for example, welded, riveted or similarly closed), having circular cross-
sections, the external diameter of which exceeds 406.4 mm, of iron or steel. 

HS7306 
Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly 
closed), of iron or steel. 

HS7307 Tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves), of iron or steel. 

HS7308 

Structures (excluding prefabricated buildings of heading 94.06) and parts of structures (for 
example, bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frame-works, 
doors and windows and their frames and thresholds for doors, shutters, balustrades, pillars and 
columns), of iron or steel; plates, rods, angles, shapes, sections, tubes and the like, prepared for 
use in structures, of iron or steel. 

HS7309 
Reservoirs, tanks, vats and similar containers for any material (other than compressed or liquefied 
gas), of iron or steel, of a capacity exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not 
fitted with mechanical or thermal equipment. 

HS7310 
Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (other than compressed 
or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity not exceeding 300 l, whether or not lined or heat- 
insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment. 

HS7311 Containers for compressed or liquefied gas, of iron or steel. 

HS7312 
Stranded wire, ropes, cables, plaited bands, slings and the like, of iron or steel, not electrically 
insulated. 

HS7313 
Barbed wire of iron or steel; twisted hoop or single flat wire, barbed or not, and loosely twisted 
double wire, of a kind used for fencing, of iron or steel. 
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HS Code Description 

HS7314 
Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing, of iron or steel wire; expanded metal of 
iron or steel. 

HS7315 Chain and parts thereof, of iron or steel. 
HS7316 Anchors, grapnels and parts thereof, of iron or steel. 

HS7317 
Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other than those of heading 83.05) and 
similar articles, of iron or steel, whether or not with heads of other material, but excluding such 
articles with heads of copper. 

HS7318 
Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers (including 
spring washers) and similar articles, of iron or steel. 

HS7319 
Sewing needles, knitting needles, bodkins, crochet hooks, embroidery stilettos and similar articles, 
for use in the hand, of iron or steel; safety pins and other pins of iron or steel, not elsewhere 
specified or included. 

HS7320 Springs and leaves for springs, of iron or steel. 

HS7321 
Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers for central heating), 
barbecues, braziers, gas-rings, plate warmers and similar non-electric domestic appliances, and 
parts thereof, of iron or steel. 

HS7322 
Radiators for central heating, not electrically heated, and parts thereof, of iron or steel; air heaters 
and hot air distributors (including distributors which can also distribute fresh or conditioned air), not 
electrically heated, incorporating a motor- driven fan or blower, and parts thereof, of iron or steel. 

HS7323 
Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of iron or steel; iron or steel wool; pot 
scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of iron or steel. 

HS7324 Sanitary ware and parts thereof, of iron or steel. 
HS7325 Other cast articles of iron or steel. 
HS7326 Other articles of iron or steel. 

ที่มา: บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑย์าง 
 

HS Code Description 

HS4001 
Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms 
or in plates, sheets or strip. 

HS4002 
Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in plates, sheets or strip; 
mixtures of any product of heading 40.01 with any product of this heading, in primary forms or in 
plates, sheets or strip. 

HS4003 Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip. 

HS4004 
Waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber) and powders and granules obtained 
therefrom. 

HS4005 Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip. 

HS4006 
Other forms (for example, rods, tubes and profile shapes) and articles (for example, discs and 
rings), of unvulcanised rubber. 

HS4007 Vulcanised rubber thread and cord. 
HS4008 Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of vulcanised rubber other than hard rubber. 

HS4009 
Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without their 
fittings (for example, joints, elbows, flanges). 

HS4010 Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber. 
HS4011 New pneumatic tyres, of rubber. 

HS4012 
Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, 
of rubber. 

HS4013 Inner tubes, of rubber. 

HS4014 
Hygienic or pharmaceutical articles (including teats), of vulcanised rubber other than hard 
rubber, with or without fittings of hard rubber. 

HS4015 
Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts), for all 
purposes, of vulcanised rubber other than hard rubber. 

HS4016 Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber. 

HS4017 
Hard rubber (for example, ebonite) in all forms, including waste and scrap; articles of hard 
rubber. 

ที่มา: บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ์
 

HS Code Description 
HS2801 Fluorine, chlorine, bromine and iodine. 
HS2802 Sulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphur. 
HS2803 Carbon (carbon blacks and other forms of carbon not elsewhere specified or included). 
HS2804 Hydrogen, rare gases and other non-metals. 

HS2805 
Alkali or alkaline-earth metals; rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed 
or interalloyed; mercury. 

HS2806 Hydrogen chloride (hydrochloric acid); chlorosulphuric acid. 
HS2807 Sulphuric acid; oleum. 
HS2808 Nitric acid; sulphonitric acids. 

HS2809 
Diphosphorus pentaoxide; phosphoric acid; polyphosphoric acids, whether or not chemically 
defined. 

HS2810 Oxides of boron; boric acids. 
HS2811 Other inorganic acids and other inorganic oxygen compounds of non-metals. 
HS2812 Halides and halide oxides of non-metals. 
HS2813 Sulphides of non-metals; commercial phosphorus trisulphide. 
HS2814 Ammonia, anhydrous or in aqueous solution. 

HS2815 
Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of sodium or 
potassium. 

HS2816 Hydroxide and peroxide of magnesium; oxides, hydroxides and peroxides, of strontium or barium. 
HS2817 Zinc oxide; zinc peroxide. 
HS2818 Artificial corundum, whether or not chemically defined; aluminium oxide; aluminium hydroxide. 
HS2819 Chromium oxides and hydroxides. 
HS2820 Manganese oxides. 

HS2821 
Iron oxides and hydroxides; earth colours containing 70 % or more by weight of combined iron 
evaluated as Fe2O3. 

HS2822 Cobalt oxides and hydroxides; commercial cobalt oxides. 
HS2823 Titanium oxides. 
HS2824 Lead oxides; red lead and orange lead. 

HS2825 
Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts; other inorganic bases; other metal oxides, 
hydroxides and peroxides. 

HS2826 Fluorides; fluorosilicates, fluoroaluminates and other complex fluorine salts. 

HS2827 
Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides; bromides and bromide oxides; iodides and 
iodide oxides. 
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HS Code Description 
HS2828 Hypochlorites; commercial calcium hypochlorite; chlorites; hypobromites. 
HS2829 Chlorates and perchlorates; bromates and perbromates; iodates and periodates. 
HS2830 Sulphides; polysulphides, whether or not chemically defined. 
HS2831 Dithionites and sulphoxylates. 
HS2832 Sulphites; thiosulphates. 
HS2833 Sulphates; alums; peroxosulphates (persulphates). 
HS2834 Nitrites; nitrates. 

HS2835 
Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) and phosphates; polyphosphates, 
whether or not chemically defined. 

HS2836 
Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); commercial ammonium carbonate containing 
ammonium carbamate. 

HS2837 Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides. 
HS2838 #N/A 
HS2839 Silicates; commercial alkali metal silicates. 
HS2840 Borates; peroxoborates (perborates). 
HS2841 Salts of oxometallic or peroxometallic acids. 

HS2842 
Other salts of inorganic acids or peroxoacids (including aluminosilicates whether or not chemically 
defined), other than azides. 

HS2843 
Colloidal precious metals; inorganic or organic compounds of precious metals, whether or not 
chemically defined; amalgams of precious metals. 

HS2844 
Radioactive chemical elements and radioactive isotopes (including the fissile or fertile chemical 
elements and isotopes) and their compounds; mixtures and residues containing these products. 

HS2845 
Isotopes other than those of heading 28.44; compounds, inorganic or organic, of such isotopes, 
whether or not chemically defined. 

HS2846 
Compounds, inorganic or organic, of rare-earth metals, of yttrium or of scandium or of mixtures of 
these metals. 

HS2847 Hydrogen peroxide, whether or not solidified with urea. 
HS2848 Phosphides, whether or not chemically defined, excluding ferrophosphorus. 
HS2849 Carbides, whether or not chemically defined. 

HS2850 
Hydrides, nitrides, azides, silicides and borides, whether or not chemically defined, other than 
compounds which are also carbides of heading 28.49. 

HS2851 #N/A 

HS2852 
Inorganic or organic compounds of mercury, whether or not chemically defined, excluding 
amalgams. 
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HS Code Description 

HS2853 
Other inorganic compounds (including distilled or conductivity water and water of similar purity); 
liquid air (whether or not rare gases have been removed); compressed air; amalgams, other than 
amalgams of precious metals. 

HS2904 Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons, whether or not halogenated. 
HS2905 Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 
HS2906 Cyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 
HS2907 Phenols; phenol-alcohols. 
HS2908 Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenols or phenol-alcohols. 

HS2909 
Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols, alcohol peroxides, ether peroxides, 
ketone peroxides (whether or not chemically defined), and their halogenated, sulphonated, nitrated 
or nitrosated derivatives. 

HS2910 
Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethers, with a three-membered ring, and their 
halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 

HS2911 
Acetals and hemiacetals, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, 
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 

HS2912 
Aldehydes, whether or not with other oxygen function; cyclic polymers of aldehydes; 
paraformaldehyde. 

HS2913 Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of products of heading 29.12. 

HS2914 
Ketones and quinones, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, 
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 

HS2915 
Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; 
their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 

HS2916 
Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, 
peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 

HS2917 
Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, 
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 

HS2918 
Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and 
peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 

HS2919 
Phosphoric esters and their salts, including lactophosphates; their halogenated, sulphonated, 
nitrated or nitrosated derivatives. 

HS2920 
Esters of other inorganic acids of non-metals (excluding esters of hydrogen halides) and their salts; 
their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 

HS2921 Amine-function compounds. 
HS2922 Oxygen-function amino-compounds. 
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HS Code Description 

HS2923 
Quaternary ammonium salts and hydroxides; lecithins and other phosphoaminolipids, whether or not 
chemically defined. 

HS2924 Carboxyamide-function compounds; amide-function compounds of carbonic acid. 

HS2925 
Carboxyimide-function compounds (including saccharin and its salts) and imine-function 
compounds. 

HS2926 Nitrile-function compounds. 
HS2927 Diazo-, azo- or azoxy-compounds. 
HS2928 Organic derivatives of hydrazine or of hydroxylamine. 
HS2929 Compounds with other nitrogen function. 
HS2930 Organo-sulphur compounds. 
HS2931 Other organo-inorganic compounds. 
HS2932 Heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only. 
HS2933 Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only. 
HS2934 Nucleic acids and their salts, whether or not chemically defined; other heterocyclic compounds. 
HS2935 Sulphonamides. 

HS2936 
Provitamins and vitamins, natural or reproduced by synthesis (including natural concentrates), 
derivatives thereof used primarily as vitamins, and intermixtures of the foregoing, whether or not in 
any solvent. 

HS2937 
Hormones, prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, natural or reproduced by synthesis; 
derivatives and structural analogues thereof, including chain modified polypeptides, used primarily 
as hormones. 

HS2938 Glycosides, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other derivatives. 

HS2939 
Vegetable alkaloids, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other 
derivatives. 

HS2940 
Sugars, chemically pure, other than sucrose, lactose, maltose, glucose and fructose; sugar ethers, 
sugar acetals and sugar esters, and their salts, other than products of heading 29.37, 29.38 or 
29.39. 

HS2941 Antibiotics. 
HS2942 Other organic compounds. 

HS3001 

Glands and other organs for organo-therapeutic uses, dried, whether or not powdered; extracts of 
glands or other organs or of their secretions for organo-therapeutic uses; heparin and its salts; other 
human or animal substances prepared for therapeutic or prophylactic uses, not elsewhere specified 
or included. 

HS3002 
Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera, other 
blood fractions and immunological products, whether or not modified or obtained by means of 
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HS Code Description 
biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and 
similar products. 

HS3003 
Medicaments (excluding goods of heading 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of two or more 
constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses, not put up in 
measured doses or in forms or packings for retail sale. 

HS3004 
Medicaments (excluding goods of heading 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of mixed or unmixed 
products for therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses (including those in the form 
of transdermal administration systems) or in forms or packings for retail sale. 

HS3005 
Wadding, gauze, bandages and similar articles (for example, dressings, adhesive plasters, 
poultices), impregnated or coated with pharmaceutical substances or put up in forms or packings for 
retail sale for medical, surgical, dental or veterinary purposes. 

HS3006 Pharmaceutical goods specified in Note 4 to this Chapter. 

HS3101 
Animal or vegetable fertilisers, whether or not mixed together or chemically treated; fertilisers 
produced by the mixing or chemical treatment of animal or vegetable products. 

HS3102 Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous. 
HS3103 Mineral or chemical fertilisers, phosphatic. 
HS3104 Mineral or chemical fertilisers, potassic. 

HS3105 
Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements nitrogen, 
phosphorus and potassium; other fertilisers; goods of this Chapter in tablets or similar forms or in 
packages of a gross weight not exceeding 10 kg. 

HS3201 Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives. 

HS3202 
Synthetic organic tanning substances; inorganic tanning substances; tanning preparations, whether 
or not containing natural tanning substances; enzymatic preparations for pre- tanning. 

HS3203 
Colouring matter of vegetable or animal origin (including dyeing extracts but excluding animal 
black), whether or not chemically defined; preparations as specified in Note 3 to this Chapter based 
on colouring matter of vegetable or animal origin. 

HS3204 
Synthetic organic colouring matter, whether or not chemically defined; preparations as specified in 
Note 3 to this Chapter based on synthetic organic colouring matter; synthetic organic products of a 
kind used as fluorescent brightening agents or as luminophores, whether or not chemically defined. 

HS3205 Colour lakes; preparations as specified in Note 3 to this Chapter based on colour lakes. 

HS3206 
Other colouring matter; preparations as specified in Note 3 to this Chapter, other than those of 
heading 32.03, 32.04 or 32.05; inorganic products of a kind used as luminophores, whether or not 
chemically defined. 

HS3207 
Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared colours, vitrifiable enamels and glazes, 
engobes (slips), liquid lustres and similar preparations, of a kind used in the ceramic, enamelling or 
glass industry; glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes. 
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HS Code Description 

HS3208 
Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically 
modified natural polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium; solutions as defined in 
Note 4 to this Chapter. 

HS3209 
Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically 
modified natural polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium. 

HS3210 
Other paints and varnishes (including enamels, lacquers and distempers); prepared water pigments 
of a kind used for finishing leather. 

HS3211 Prepared driers. 

HS3212 
Pigments (including metallic powders and flakes) dispersed in non-aqueous media, in liquid or paste 
form, of a kind used in the manufacture of paints (including enamels); stamping foils; dyes and 
other colouring matter put up in forms or packings for retail sale. 

HS3213 
Artists', students' or signboard painters' colours, modifying tints, amusement colours and the like, in 
tablets, tubes, jars, bottles, pans or in similar forms or packings. 

HS3214 
Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; painters' 
fillings; non-refractory surfacing preparations for façades, indoor walls, floors, ceilings or the like. 

HS3215 Printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or not concentrated or solid. 

HS3301 

Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted 
oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by 
enfleurage or maceration; terpenic by-products of the deterpenation of essential oils; aqueous 
distillates and aqueous solutions of essential oils. 

HS3302 
Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one 
or more of these substances, of a kind used as raw materials in industry; other preparations based 
on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages. 

HS3303 Perfumes and toilet waters. 

HS3304 
Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments), 
including sunscreen or sun tan preparations; manicure or pedicure preparations. 

HS3305 Preparations for use on the hair. 

HS3306 
Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and powders; yarn used to 
clean between the teeth (dental floss), in individual retail packages. 

HS3307 
Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, 
depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or 
included; prepared room deodorisers, whether or not perfumed or having disinfectant properties. 

HS3401 
Soap; organic surface-active products and preparations for use as soap, in the form of bars, cakes, 
moulded pieces or shapes, whether or not containing soap; organic surface-active products and 
preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and put up for retail sale, whether 



 

 

 

Private & Confidential ผ 1-13 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd. | Tel. +66 (0) 2 230 6399 | Fax. +66 (0) 2 230 6333 

www.bolliger-company.com 

 

HS Code Description 
or not containing soap; paper, wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with 
soap or detergent. 

HS3402 
Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations 
(including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing 
soap, other than those of heading 34.01. 

HS3403 

Lubricating preparations (including cutting-oil preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust 
or anti-corrosion preparations and mould release preparations, based on lubricants) and 
preparations of a kind used for the oil or grease treatment of textile materials, leather, furskins or 
other materials, but excluding preparations containing, as basic constituents, 70 % or more by 
weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals. 

HS3404 Artificial waxes and prepared waxes. 

HS3405 

Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coachwork, glass or metal, scouring pastes and 
powders and similar preparations (whether or not in the form of paper, wadding, felt, nonwovens, 
cellular plastics or cellular rubber, impregnated, coated or covered with such preparations), 
excluding waxes of heading 34.04. 

HS3406 Candles, tapers and the like. 

HS3407 

Modelling pastes, including those put up for children's amusement; preparations known as “dental 
wax” or as “dental impression compounds”, put up in sets, in packings for retail sale or in plates, 
horseshoe shapes, sticks or similar forms; other preparations for use in dentistry, with a basis of 
plaster (of calcined gypsum or calcium sulphate). 

HS3501 Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues. 

HS3502 
Albumins (including concentrates of two or more whey proteins, containing by weight more than 
80 % whey proteins, calculated on the dry matter), albuminates and other albumin derivatives. 

HS3503 
Gelatin (including gelatin in rectangular (including square) sheets, whether or not surface-worked or 
coloured) and gelatin derivatives; isinglass; other glues of animal origin, excluding casein glues of 
heading 35.01. 

HS3504 
Peptones and their derivatives; other protein substances and their derivatives, not elsewhere 
specified or included; hide powder, whether or not chromed. 

HS3505 
Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues 
based on starches, or on dextrins or other modified starches. 

HS3506 
Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or included; products 
suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a 
net weight of 1 kg. 

HS3507 Enzymes; prepared enzymes not elsewhere specified or included. 
HS3601 Propellent powders. 
HS3602 Prepared explosives, other than propellent powders. 
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HS Code Description 
HS3603 Safety fuses; detonating fuses; percussion or detonating caps; igniters; electric detonators. 
HS3604 Fireworks, signalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic articles. 
HS3605 Matches, other than pyrotechnic articles of heading 36.04. 

HS3606 
Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms; articles of combustible materials as specified 
in Note 2 to this Chapter. 

HS3701 
Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, of any material other than paper, 
paperboard or textiles; instant print film in the flat, sensitised, unexposed, whether or not in packs. 

HS3702 
Photographic film in rolls, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or 
textiles; instant print film in rolls, sensitised, unexposed. 

HS3703 Photographic paper, paperboard and textiles, sensitised, unexposed. 
HS3704 Photographic plates, film, paper, paperboard and textiles, exposed but not developed. 
HS3705 Photographic plates and film, exposed and developed, other than cinematographic film. 

HS3706 
Cinematographic film, exposed and developed, whether or not incorporating sound track or 
consisting only of sound track. 

HS3707 
Chemical preparations for photographic uses (other than varnishes, glues, adhesives and similar 
preparations); unmixed products for photographic uses, put up in measured portions or put up for 
retail sale in a form ready for use. 

HS3801 
Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite; preparations based on graphite or other 
carbon in the form of pastes, blocks, plates or other semi-manufactures. 

HS3802 Activated carbon; activated natural mineral products; animal black, including spent animal black. 
HS3803 Tall oil, whether or not refined. 

HS3804 
Residual lyes from the manufacture of wood pulp, whether or not concentrated, desugared or 
chemically treated, including lignin sulphonates, but excluding tall oil of heading 38.03. 

HS3805 
Gum, wood or sulphate turpentine and other terpenic oils produced by the distillation or other 
treatment of coniferous woods; crude dipentene; sulphite turpentine and other crude para-cymene; 
pine oil containing alpha-terpineol as the main constituent. 

HS3806 Rosin and resin acids, and derivatives thereof; rosin spirit and rosin oils; run gums. 

HS3807 
Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha; vegetable pitch; brewers' pitch and similar 
preparations based on rosin, resin acids or on vegetable pitch. 

HS3808 
Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth 
regulators, disinfectants and similar products, put up in forms or packings for retail sale or as 
preparations or articles (for example, sulphur-treated bands, wicks and candles, and fly-papers). 

HS3809 
Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and 
preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or 
like industries, not elsewhere specified or included. 
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HS Code Description 

HS3810 
Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary preparations for soldering, 
brazing or welding; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other 
materials; preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes or rods. 

HS3811 
Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive 
preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids 
used for the same purposes as mineral oils. 

HS3812 
Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not elsewhere specified 
or included; anti-oxidising preparations and other compound stabilisers for rubber or plastics. 

HS3813 Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire- extinguishing grenades. 

HS3814 
Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or 
varnish removers. 

HS3815 
Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, not elsewhere specified or 
included. 

HS3816 
Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions, other than products of heading 
38.01. 

HS3817 Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes, other than those of heading 27.07 or 29.02. 

HS3818 
Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; 
chemical compounds doped for use in electronics. 

HS3819 
Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or 
containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals. 

HS3820 Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids. 

HS3821 
Prepared culture media for the development or maintenance of micro-organisms (including viruses 
and the like) or of plant, human or animal cells. 

HS3822 
Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents whether 
or not on a backing, other than those of heading 30.02 or 30.06; certified reference materials. 

HS3823 Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols. 

HS3824 
Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical 
or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere 
specified or included. 

HS3825 
Residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included; 
municipal waste; sewage sludge; other wastes specified in Note 6 to this Chapter. 

HS3826 
Biodiesel and mixtures thereof, not containing or containing less than 70 % by weight of petroleum 
oils or oils obtained from bituminous minerals. 

ที่มา: บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

  



 

 

 

ผ 1-16 Private & Confidential 

 

 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd. | Tel. +66 (0) 2 230 6399 | Fax. +66 (0) 2 230 6333 

www.bolliger-company.com 

 

อุตสาหกรรมระบบอตัโนมัติ 
 

HS Code Description 
HS847950 Industrial robots, n.e.s. 

HS848620 
Machines and apparatus for the manufacture of semiconductor devices or of electronic 
integrated circuits 

HS848640 Machines and apparatus specified in Note 9 C to chapter 84 
HS851521 Fully or partly automatic machines for resistance welding of metals 
HS851531 Fully or partly automatic machines for arc welding of metals, incl. plasma arc welding 

ที่มา: บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย ์
 

HS Code Description 

HS293890 
Glycosides, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other 
derivatives (excl. rutoside "rutin" and its derivatives) 

HS300110 Dried glands and other organs for organo-therapeutic uses, whether or not powdered 
HS300120 Extracts of glands or other organs or of their secretions, for organo-therapeutic uses 

HS300190 
Dried glands and other organs for organo-therapeutic uses, whether or not powdered; heparin 
and its salts; other human or animal substances prepared for therapeutic or prophylactic uses, 
n.e.s. 

HS300210 
Antisera and other blood fractions and immunological products, whether or not modified or 
obtained by means of biotechnological processes 

HS300290 
Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; toxins, 
cultures of micro-organisms and similar products (excl. yeasts and vaccines) 

HS300510 
Adhesive dressings and other articles having an adhesive layer, impregnated or covered with 
pharmaceutical substances or put up for retail sale for medical, surgical, dental or veterinary 
purposes 

HS300590 

Wadding, gauze, bandages and the like, e.g. dressings, adhesive plasters, poultices, 
impregnated or covered with pharmaceutical substances or put up for retail sale for medical, 
surgical, dental or veterinary purposes (excl. adhesive dressings and other articles having an 
adhesive layer) 

HS300610 

Sterile surgical catgut, similar sterile suture materials, incl. sterile absorbable surgical or dental 
yarns, and sterile tissue adhesives for surgical wound closure; sterile laminaria and sterile 
laminaria tents; sterile absorbable surgical or dental haemostatics; sterile surgical or dental 
adhesion barriers, whether or not absorbable 

HS300620 Reagents for determining blood groups or blood factors 

HS300630 
Opacifying preparations for x-ray examinations; diagnostic reagents for administration to 
patients 

HS300640 Dental cements and other dental fillings; bone reconstruction cements 
HS300650 First-aid boxes and kits 

HS300670 
Gel preparations designed to be used  in human or veterinary medicine as a lubricant for parts 
of the body for surgical operations or physical examinations or as a coupling agent between the 
body and medical instruments 

HS300680 Waste pharmaceuticals 
HS300691 Appliances identifiable for ostomy use 
HS300692 Waste pharmaceuticals 
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HS Code Description 
HS350790 Enzymes and prepared enzymes, n.e.s. (excl. rennet and concentrates thereof) 

HS382200 

Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents 
whether or not on a backing, and certified reference materials (excl. compound diagnostic 
reagents designed to be administered to the patient, blood-grouping reagents, animal blood 
prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses and vaccines, toxins, cultures of 
micro-organisms and similar products) 

HS285290 Compounds, inorganic or organic, of mercury, not chemically defined (excl. amalgams) 

HS382490 
Chemical products and preparations of the chemical or allied industries, incl. those consisting 
of mixtures of natural products, n.e.s. 

HS382600 
Biodiesel and mixtures thereof, not containing or containing < 70 % by weight of petroleum oils 
or oils obtained from bituminous minerals 

HS401490 
Hygienic or pharmaceutical articles, incl. teats, of vulcanised rubber (excl. hard rubber), with or 
without fittings of hard rubber, n.e.s. (excl. sheath contraceptives and articles of apparel and 
clothing accessories, incl. gloves, for all purposes) 

HS401511 Surgical gloves, of vulcanised rubber (excl. fingerstalls) 

HS701710 
Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated, of 
fused quartz or other fused silica (excl. containers for the conveyance or packing of goods, 
measuring, checking or medical instruments and apparatus of chapter 90) 

HS701720 

Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated, 
having a linear coefficient of expansion <= 5 x 10 -6 per kelvin within a temperature range of 
0°C to 300°C (excl. glass of fused quartz or other fused silica, containers for the conveyance or 
packing of goods, measuring, checking or medical instruments and apparatus of chapter 90) 

HS701790 

Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated (excl. 
glass having a linear coefficient of expansion <= 5 x 10 -6 per kelvin within a temperature 
range of 0°C to 300°C or of fused quartz or other fused silica, containers for the conveyance or 
packing of goods, measuring, checking or medical instruments and apparatus of chapter 90) 

HS901831 Syringes, with or without needles, used in medical, surgical, dental or veterinary sciences 

HS901832 
Tubular metal needles and needles for sutures, used in medical, surgical, dental or veterinary 
sciences 

HS901839 
Needles, catheters, cannulae and the like, used in medical, surgical, dental or veterinary 
sciences (excl. syringes, tubular metal needles and needles for sutures) 

HS841920 Medical, surgical or laboratory sterilizers 
HS871310 Carriages for disabled persons, not mechanically propelled 

HS871390 
Carriages for disabled persons, motorised or otherwise mechanically propelled (excl. specially 
designed motor vehicles and bicycles) 
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HS Code Description 

HS900630 
Cameras specially designed for underwater use, for aerial survey or for medical or surgical 
examination of internal organs; comparison cameras for forensic or criminological laboratories 

HS901811 Electro-cardiographs 
HS901812 Ultrasonic scanning apparatus 
HS901813 Magnetic resonance imaging apparatus 
HS901814 Scintigraphic apparatus 

HS901819 
Electro-diagnostic apparatus, incl. apparatus for functional exploratory examination or for 
checking physiological parameters (excl. electro-cardiographs, ultrasonic scanning apparatus, 
magnetic resonance imaging apparatus and scintigraphic apparatus) 

HS901820 Ultraviolet or infra-red ray apparatus used in medical, surgical, dental or veterinary sciences 
HS901841 Dental drill engines, whether or not combined on a single base with other dental equipment 
HS901849 Instruments and appliances used in dental sciences, n.e.s. 
HS901850 Ophthalmic instruments and appliances, n.e.s. 
HS901890 Instruments and appliances used in medical, surgical or veterinary sciences, n.e.s. 

HS901920 
Ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic 
respiration apparatus 

HS902110 Orthopaedic or fracture appliances 
HS902111 Artificial joints, for orthopaedic purposes 
HS902119 Orthopaedic appliances and fracture appliances (excluding artificial joints) 
HS902121 Artificial teeth 
HS902129 Dental fittings (excl. artificial teeth) 
HS902130 Artificial parts of the body (excluding artificial teeth) 
HS902131 Artificial joints for orthopaedic purposes 
HS902139 Artificial parts of the body (excl. artificial teeth and dental fittings and artificial joints) 
HS902140 Hearing aids (excl. parts and accessories) 
HS902150 Pacemakers for stimulating heart muscles (excl. parts and accessories) 

HS902190 
Articles and appliances, which are worn or carried, or implanted in the body, to compensate for 
a defect or disability (excl. artificial parts of the body, complete hearing aids and complete 
pacemakers for stimulating heart muscles) 

HS902211 Apparatus based on the use of alpha, beta or gamma radiations, for medical, surgical, dental ... 
HS902212 Computer tomography apparatus 
HS902213 Apparatus based on the use of X-rays for dental uses 

HS902214 
Apparatus based on the use of X-rays, for medical, surgical or veterinary uses (excl. for dental 
purposes and computer tomography apparatus) 



 

 

 

ผ 1-20 Private & Confidential 

 

 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd. | Tel. +66 (0) 2 230 6399 | Fax. +66 (0) 2 230 6333 

www.bolliger-company.com 

 

HS Code Description 

HS902221 
Apparatus based on the use of alpha, beta or gamma radiations, for medical, surgical, dental or 
veterinary uses 

HS940210 
Dentists', barbers' or similar chairs having rotating as well as both reclining and elevating 
movement, and parts thereof, n.e.s. 

HS940290 
Operating tables, examination tables, and other medical, dental, surgical or veterinary furniture 
(excl. dentists' or similar chairs, special tables for X-ray examination, and stretchers and litters, 
incl. trolley-stretchers) 

ที่มา: บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ภาคผนวก 2 
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ผลิตภัณฑ์รวมขององค์การสหประชาชาติกับสาขา 
การบริการที่ถูกจ าแนกโดยองค์การการค้าโลก 
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1. Business Services       
A. Professional Services       

a. Legal services 82111 
Legal advisory and representation services 
concerning criminal law 

82110 

 82119 
Legal advisory and representation services in 
judicial procedures concerning other fields of 
law 

82120 

 82130 Legal documentation and certification services 82130 
 82199 Other legal services n.e.c. 82199 
 82400 Insolvency and receivership services 82400 

b. Accounting, auditing and 
bookkeeping services 

82211 Financial auditing services 82210 

 82212 Accounting review services 82221 
 82213 Compilation of financial statements services 82221+82223 
 82219 Other accounting services 82221+82223 
 82220 Book-keeping services, except tax returns 82222 

c. Taxation services 82310 Corporate tax planning and consulting services 82310 
 82320 Corporate tax preparation and review services 82310 

 82330 
Individual tax preparation and planning 
services 

82320 

d. Architectural services 83211* Architectural advisory and pre-design services 8321+8322+8323 

 83212 
Architectural design and contract 
administration services 

8321+8322+8323 

 83219 Other architectural services 8321+8322+8323 
e. Engineering services 83131 Environmental consulting services 83931 

 83139 
Other scientific and technical consulting 
services n.e.c. 

83939 

 83321 
Project management services concerning 
construction of buildings 

83330 

 83322 
Project management services concerning 
construction of civil engineering works 

83330 

 83323 
Project management services concerning 
construction of industrial plant and processes 

83330 
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 83329 
Project management services concerning 
construction of other projects 

83330 

 83331* 
Engineering advisory and pre-design services 
for buildings 

83310 

 83332* 
Engineering advisory and pre-design services 
for civil engineering works 

83310 

 83333* 
Engineering advisory and pre-design services 
for industrial plant and processes 

83310 

 83339  
Engineering advisory and pre-design services 
for other projects 

83310 

 83341 Engineering design services for buildings 83321 

 83342 
Engineering design services for civil 
engineering works 

83323+83324+833
25 

 83343 
Engineering design services for industrial plant 
and processes 

83322+83326+833
27 

 83349 Engineering design services for other projects 83329 

 83351 
Engineering services for buildings during the 
construction and installation phase 

83321 

 83352 
Engineering services for civil engineering 
works during the construction and installation 
phase 

83323+83324+833
25 

 83353 
Engineering services for industrial plant and 
processes during the construction and 
installation phase 

83322+83326+833
27 

 83359 
Engineering services for other projects during 
the construction and installation phase 

83329 

 83391 Other engineering services for buildings 83321 

 83392 
Other engineering services for civil engineering 
works 

83323+83324+833
25 

 83393 
Other engineering services for industrial plant 
and processes 

83322+83326+833
27 

 83399 Other engineering services for other projects 83329 
f. Integrated engineering 
services 

83311 Integrated engineering services for buildings 83321 
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 83312 
Integrated engineering services for civil 
engineering works 

83323+83324+833
25 

 83313 
Integrated engineering services for industrial 
plant and processes 

83322+83326+833
27 

 83319 
Integrated engineering services for other 
projects 

83329 

g. Urban planning and 
landscape architectural 
services 

83221 Urban planning services 83221 

 83222 Landscape architectural services 83232 
h. Medical and dental 
services 

93121 General medical services 93121 

 93122 Specialized medical services 93122 
 93123 Dental services 93123 

i. Veterinary services 93210 Veterinary services for pet animals 8351 
 93220 Veterinary services for livestock 8352 
 93290 Other veterinary services 8359 

j. Services provided by 
midwives, nurses, 
physiotherapists and para-
medical personnel 

93191 
Deliveries and related services, nursing 
services, physiotherapeutic and para-medical 
services 

9319 

k. Other N/A   

B. Computer and Related 
Services 

      

a. Consultancy services 
related to the installation of 
computer hardware 

83141 Hardware consultancy services 8313 

b. Software implementation 
services 

83142 Software consultancy services 8313 

 83149* Other computer consultancy services 8313 

 83160 Systems maintenance services 8313 
c. Data processing services 83150* Computer facilities management services 8313+8316+8319 

 85960* Data processing services 8313 
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d. Database services 84300 On-line information provision services 843 
e. Other 83149* Other computer consultancy services 8319 

 85990* Other support services n.e.c. 85999 

 87120* 
Maintenance and repair services of office and 
accounting machinery 

87120 

 87130* 
Computer hardware servicing, repair and 
maintenance 

87130 

 92900* Other education and training services 9291 
C. Research and 
Development Services 

      

a. R&D services on natural 
sciences 

81110 
Research and experimental development 
services in physical sciences 

81111+81121+811
31 

 81120 
Research and experimental development 
services in chemistry and biology 

81112+81122+811
32 

 81130 
Research and experimental development 
services in engineering and technology 

81114+81113+811
24 

+81123+81134+81
133 

 81140 
Research and experimental development 
services in agricultural sciences 

81116+81126+811
36 

 81150 
Research and experimental development 
services in medical sciences and pharmacy 

81115+81125+811
35 

 81190 
Research and experimental development 
services in other natural sciences 

81119+81129+811
39 

b. R&D services on social 
sciences and humanities 

81210 
Research and experimental development 
services in cultural sciences, sociology and 
psychology 

81211+81221+812
31 

 81220 
Research and experimental development 
services in economics 

81212+81222+812
32 

 81230 
Research and experimental development 
services in law 

81213+81223+812
33 

 81240 
Research and experimental development 
services in linguistics and languages 

81214+81224+812
34 
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 81290 
Research and experimental development 
services in other social sciences and 
humanities 

81219+81229+812
39 

c. Interdisciplinary R&D 
services 

81300 
Interdisciplinary research and experimental 
development services 

8130 

D. Real Estate Services       
a. Involving own or leased 
property own or leased 
residential property 

72111 Renting or leasing services involving 72111 

 72112 
Renting or leasing services involving own or 
leased non-residential property 

72112 

 72121 
Trade services of residential buildings and 
associated land 

72121 

 72122 
Trade services of non-residential buildings and 
associated land 

72122 

 72130 Trade services of vacant and subdivided land 72130 

b. On a fee or contract basis 72211 
Residential property management services on 
a fee or contract basis 

72211 

 72212 
Non-residential property management services 
on a fee or contract basis 

72212 

 72221 
Residential buildings and associated land sales 
on a fee or contract basis 

72221 

 72222 
Non-residential buildings and associated land 
sales on a fee or contract basis 

72222 

 72230 Land sales on a fee or contract basis 7223 
E. Rental/Leasing Services 
without Operators 

      

a. Relating to ships 73115 
Leasing or rental services concerning vessels 
without operator 

73115 

b. Relating to aircraft 73116 
Leasing or rental services concerning aircraft 
without operator 

73116 

c. Relating to other transport 
equipment 

73111 
Leasing or rental services concerning cars and 
light vans without operator 

73111 
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 73112 
Leasing or rental services concerning goods 
transport motor vehicles without operator 

73112 

 73113 
Leasing or rental services concerning railroad 
vehicles without operator 

73113 

 73114 
Leasing or rental services concerning other 
land transport equipment without operator 

73114 

 73117 Leasing or rental services of containers 73117 

d. Relating to other 
machinery and equipment 

73121 
Leasing or rental services concerning 
agricultural machinery and equipment without 
operator 

73121 

 73122 
Leasing or rental services concerning 
construction machinery and equipment without 
operator 

73122 

 73123 
Leasing or rental services concerning office 
machinery and equipment (excl. computers) 
without operator 

73123 

 73124 
Leasing or rental services concerning 
computers without operator 

73124 

 73125 
Leasing or rental services concerning 
telecommunications equipment without 
operator 

73125 

 73129 
Leasing or rental services concerning other 
machinery and equipment without operator 
n.e.c. 

73129 

e. Other 73210 
Leasing or rental services concerning 
televisions, radios, video cassette recorders 
and related equipment and accessories 

7321 

 73220 
Leasing or rental services concerning video 
tape 

7322 

 73230 
Leasing or rental services concerning furniture 
and other household appliances 

7323 

 73240 
Leasing or rental services concerning pleasure 
and leisure equipment 

7324 
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 73250 
Leasing or rental services concerning 
household linen 

7325 

 73260 
Leasing or rental services concerning textiles, 
clothing and footwear 

7326 

 73270 
Leasing or rental services concerning do-it-
yourself machinery and equipment 

7327 

 73290 
Leasing or rental services concerning other 
goods n.e.c. 

7329 

F. Other Business Services       
a. Advertising services 83490* Other specialty design services 83919 

 83610 
Planning, creating and placement services of 
advertising 

8361 

 83620 
Purchase or sale of advertising space or time, 
on commission 

8362 

 83690 Other advertising services 83619 
b. Market research and public 
opinion polling services 

83700 
Market research and public opinion polling 
services 

837 

c. Management consulting 
services 

83111 General management consulting services 83111 

 83112 Financial management consulting services 83112 

 83113 
Human resources management consulting 
services 

83113 

 83114 Marketing management consulting services 83114 
 83115 Production management consulting services 83115 
 83119 Other management consulting services 83119 
 83121 Public relations services 83121 
 83129 Other business consulting services 83129 

d. Services related to 
management consulting 

82191 Arbitration and conciliation services 82191 

 83190 
Other management services, except 
construction project management services 

8319 

e. Technical testing and 
analysis construction project 
management services 

83561 
Composition and purity testing and analysis 
services 

83441 
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 83562 
Testing and analysis services of physical 
properties 

83442 

 83563 
Testing and analysis services of integrated 
mechanical and electrical systems 

83443 

 83564 
Technical inspection services of road transport 
vehicles 

83444 

 83569 Other technical testing and analysis services 83449 
f. Services incidental to 
agriculture, hunting and 
forestry 

86111 Agricultural services 8611 

 86112 Gardening and landscaping services 8611 
 86121 Farm animal husbandry services 8612 
 86129 Other animal husbandry services 86129 
 86130 Hunting services 8613 
 86140 Forestry and logging services 8614 

g. Services incidental to 
fishing 

86150 Fishing services 8615 

h. Services incidental to 
mining 

54320* Site formation and clearance services 5432 

 86210 Mining services 8621 
i. Services incidental to 
manufacturing 

86311 Food and beverage manufacturing services 881 

 86312 Tobacco manufacturing services 8819 
 86321 Textile manufacturing services 8821 
 86322 Wearing apparel manufacturing services 8822 
 86323 Leather product manufacturing services 8823 

 86330 
Wood and cork, except furniture, and straw 
and plaiting material manufacturing services 

8831 

 86340 
Paper and paper product manufacturing 
services 

8832 

 86350 
Coke, refined petroleum product and nuclear 
fuel manufacturing services 

8841 

 86360 
Chemical and chemical product manufacturing 
services 

8842 
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 86370 
Rubber and plastic products manufacturing 
services 

88423 

 86380 
Non-metallic mineral product manufacturing 
services 

8853 

 86390 
Other manufacturing services, except of metal 
products, machinery and equipment 

8859 

 86411 Metal casting services 89310 
 86419 Other basic metal manufacturing services 89320 

 86421 
Metal forging, pressing, stamping and roll 
forming services 

89330 

 86422 Metal treatment and coating services 88731 
 86423 General mechanical engineering services 88732 

 86429 
Other fabricated metal product manufacturing 
services and metal working services 

88739 

 86431 
Motor vehicle, trailer and semi-trailer 
manufacturing services 

8881 

 86439 
Other transport equipment manufacturing 
services 

8882 

 86441 
Office, accounting and computing machinery 
manufacturing services 

88767 

 86442 
Electrical machinery and apparatus 
manufacturing services 

8874 

 86443 
Radio, television and communication 
equipment and apparatus manufacturing 
services 

88743+88749 

 86444 
Medical precision and optical instrument, watch 
and clock manufacturing services 

88746+88747+887
48 

 86449 
Other machinery and equipment manufacturing 
services 

88759 

 86520 
Installation services of fabricated metal 
products, except machinery and equipment 

8731 

 86530 
Installation services of machinery and 
equipment n.e.c. 

8732 
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 86540 
Installation services of office and computing 
machinery 

8733 

 86550 
Installation services of electrical machinery and 
apparatus n.e.c. 

8736 

 86560 
Installation services of radio, television and 
communications equipment and apparatus 

8734 

 86570 
Installation services of professional medical, 
precision and optical instruments 

8735 

 86590 Installation services of other goods n.e.c. 8739 

 86931 
Metal waste and scrap recycling services, on a 
fee or contract basis 

89410 

 86932 
Non-metal waste and scrap recycling services, 
on a fee or contract basis 

89420 

j. Services incidental to 
energy distribution 

86221 
Electricity transmission and distribution 
services (on a fee or contract basis) 

8632 

 86222 
Gas distribution services through mains (on a 
fee or contract basis) 

8632 

 86223 
Water distribution services through mains (on a 
fee or contract basis) 

8633 

 86224 
Steam and hot water distribution services 
through mains (on a fee or contract basis) 

8633 

k. Placement and supply 
services of personnel 

85111 Executive search services 85111 

 85112 Employment agency services 8511 
 85121 Supply of office support personnel services 8512 
 85122 Supply of domestic help personnel services 8512 

 85123 
Supply of other commercial or industrial 
workers services 

8512 

 85124 Supply of medical personnel services 8512 
 85129 Supply of other personnel services 8512 

l. Investigation and security 85210 Investigation services 8521 
 85220 Security consultation services 85220 
 85230 Alarm monitoring services 85230 
 85240 Armoured car services 8524 
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 85250 Guard services 8525 
 85290 Other security services 8529 

m. Related scientific and 
technical consulting services 

83510 
Geological, geophysical and other prospecting 
services 

8341 

 83520 Subsurface surveying services 83421 
 83530 Surface surveying services 83421 
 83540 Map making services 83422 

 83550 
Weather forecasting and meteorological 
services 

8343 

n. Maintenance and repair of 
equipment (not including 
maritime vessels, aircraft or 
other transport equipment) 

87110 
Maintenance and repair services of fabricated 
metal products, except machinery and 
equipment 

87110 

 87120* 
Maintenance and repair services of office and 
accounting machinery 

87120 

 87130* 
Computer hardware servicing, repair and 
maintenance 

87130 

 87151 
Repair services of electrical household 
appliances 

87151 

 87152 
Repair services of electrical machinery and 
apparatus n.e.c. 

87152 

 87153 
Repair services of telecommunication 
equipment and apparatus 

87153 

 87154 
Repair services of medical, precision and 
optical instruments 

87154 

 87159* 
Maintenance and repair services of machinery 
and equipment n.e.c. 

87159 

 87210 Footwear and leather goods repair services 87210 
 87220 Watches, clocks and jewellery repair services 87220 
 87230 Garment and household textile repair services 87230 
 87240 Furniture repair services 87240 

 87290 
Maintenance and repair services of other 
goods n.e.c. 

8729 

o. Building-cleaning services 85310* Disinfecting and exterminating services 8531 
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 85320 Window cleaning services 8532 
 85330 General cleaning services 8533 
 85340 Specialized cleaning services 8534 

p. Photographic services 83811 Portrait photography services 83811 
 83812 Advertising and related photography services 83812 
 83813 Action photography services 83813 
 83814 Specialty photography services 83814 

 83815 
Restoration, copying and retouching services 
of photography 

83815 

 83819 Other photographic services 83819 
 83820 Photography processing services 83820 

q. Packaging services 85400* Packaging services 854 
r. Printing, publishing 86910 Publishing, on a fee or contract basis 8911 

 86921 
Printing services and services related to 
printing, on a fee or contract basis 

89121+89122 

 86922 
Reproduction services of recorded media, on a 
fee or contract basis 

89123 

s. Convention services 85970 Trade fair and exhibition organization services  
t. Other 83410 Interior design services 83911 

 83490* Other specialty design services 83919 
 83910 Translation and interpretation services 8395 

 83990 
All other professional, scientific and technical 
services n.e.c. 

834 

 85910 Credit reporting services 8591 
 85920 Collection agency services 8592 
 85930 Telephone answering services 8593 
 85940 Duplicating services 85951 
 85950 Mailing list compilation and mailing services 85952 
 85990* Other support services n.e.c. 85999 

2. Communication Services       
A. Postal services       

 68111 Postal services related to letters 68011 
 68112 Postal services related to parcels 68012 
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 68113 Post office counter services 68013 
 68119 Other postal services 68019 

B. Courier services       
 64240 Miscellaneous local delivery services 68030 
 68120 Courier services 6802 

C. Telecommunication 
services 

      

a. Voice telephone services 84110* Wired telecommunications services 8411+8412 
 84120* Wireless telecommunications services 8411+8413 

b. Packet-switched data 
transmission services 

84110* Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120* Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130* Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200* On-line access services 8421+8422+8429 

c. Circuit-switched data 
transmission services 

84110* Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120* Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130* Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200* On-line access services 8421+8422+8429 

d. Telex services 84110* Wired telecommunications services 8411+8412 
 84120* Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130* Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200* On-line access services 8421+8422+8429 

e. Telegraph services 84110* Wired telecommunications services 8411+8412 
 84120* Wireless telecommunications services 8411+8413 

f. Facsimile services 84110* Wired telecommunications services 8411+8412 
 84120* Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130* Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 

g. Private leased circuit 
services 

84110* Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120* Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130* Satellite telecommunications services services 8414+8415+8419 
 84200* On-line access services 8421+8422+8429 
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h. Electronic mail 84110* Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120* Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130* Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200* On-line access services 8421+8422+8429 

i. Voice mail 84110* Wired telecommunications services 8411+8412 
 84120* Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130* Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200* On-line access services 8421+8422+8429 

j. On-line information and 
data retrieval 

84110* Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120* Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130* Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200* On-line access services 8421+8422+8429 

k. Electronic data interchange 
(EDI) 

84110* Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120* Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130* Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200* On-line access services 8421+8422+8429 

l. Enhanced/value added 
facsimile services, incl. store 
and forward, store and 
retrieve 

84110* Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120* Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130* Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200* On-line access services 8421+8422+8429 

m. Code and protocol 
conversion n. On line 
information and/or data 
processing (including 
transaction processing) 

N/A   

 83150* Computer facilities management 8313+8316+8319 
 85960* Data processing services 8313 

o. Other N/A   
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D. Audiovisual services       
a. Motion picture and video 
tape production and 
distribution services 

96112 Audio post-production services 9613 

 96121* 
Motion picture, video tape and television 
programme production services 

96121 

 96130 Audiovisual production support services 96139 

 96141 
Motion picture, video tape and television 
programme distribution services 

96140 

 96142 Film and video post-production services 96139 

 96149 
Other services related to the production of 
motion pictures, video tapes and television and 
radio programmes 

96139 

b. Motion picture projection 
services 

96151 Motion picture projection services 96150 

 96152 Video tape projection services N/A 
c. Radio and television 
services 

96121* 
Motion picture, video tape and television 
programme production services 

96121 

 96122 Radio programme production services 96122 

 96160 
Broadcasting (programming and scheduling) 
services 

84631 

d. Radio and television 
transmission services 

84110* Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120* Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130* Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 

e. Sound recording 96111 Sound recording services 9611 
f. Other N/A   
E. Other       

 N/A   
3. Construction and related 
engineering services 

      

A. General construction work 
for buildings 
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 54111 
General construction services of one- and two-
dwelling buildings 

54111 

 54112 
General construction services of multi-dwelling 
buildings 

54112 

 54121 
General construction services of industrial 
buildings 

54121 

 54122 
General construction services of commercial 
buildings 

54122 

 54129* 
General construction services of other non-
residential buildings 

54129 

B. General construction work 
for civil engineering 

      

 54129* 
General construction services of other non-
residential buildings 

54129 

 54210* 
General construction services of highways 
(except elevated highways), streets, roads, 
railways and airfield runways 

5421 

 54220 
General construction services of bridges, 
elevated highways, tunnels and subways 

54221 

 54230 
General construction services of harbours, 
waterways, dams, irrigation and other water 
works 

5423 

 54241 
General construction services of long distance 
pipelines 

54241 

 54242 
General construction services of long distance 
communication and power lines (cables) 

54242 

 54251 General construction services of local pipelines 54251 

 54252 
General construction services of local cables 
and related works 

54252 

 54260 
General construction services of mines and 
industrial plant 

5426 

 54270 
General construction services of outdoor sport 
and recreation facilities 

54270 
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 54290 
General construction services of other 
engineering works n.e.c. 

5429 

C. Installation and assembly 
work 

      

 54342 Septic system installation services 54342 

 54400 
Assembly and erection of prefabricated 
constructions 

54400 

 54611 Electrical wiring and fitting services 54611 
 54612 Fire alarm installation services 54612 
 54613 Burglar alarm system installation services 54613 
 54614 Residential antenna installation services 54614 
 54619 Other electrical installation services 54619 
 54621 Water plumbing services 54621 
 54622 Drain laying services 54622 
 54631 Heating installation services 54631 

 54632 
Ventilation and air conditioning installation 
services 

54632 

 54640 Gas fitting installation services 54640 
 54650 Insulation services 54650 
 54691 Lift and escalator installation services 54691 
 54699 Other installation services n.e.c. 54699 
 54770 Fencing and railing services 54770 

D. Building completion and 
finishing work 

      

 54210* 
General construction services of highways 
(except elevated highways), streets, roads, 
railways and airfield runways 

5421 

 54710 Glazing services 5471 
 54720 Plastering services 5472 
 54730 Painting services 5473 
 54740 Floor and wall tiling services 5474 

 54750 
Other floor laying, wall covering and wall 
papering services 

5475 
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 54760 Wood and metal joinery and carpentry services 5476 

 54790 
Other building completion and finishing 
services 

5479 

E. Other       
 54310 Demolition services 5431 
 54320* Site formation and clearance services 5432 
 54330 Excavating and earthmoving services 5433 
 54341 Water well drilling services 54341 
 54511 Pile driving services 54511 
 54512 Foundation services 54512 
 54521 Building framing services 54521 
 54522 Roof framing services 54522 
 54530 Roofing and water proofing services 54530 
 54540 Concrete services 5454 
 54550 Structural steel erection services 5455 
 54560 Masonry services 5456 
 54570 Scaffolding services 5457 
 54590 Other special trade construction services 5459 

 54800 
Renting services related to equipment for 
construction or demolition of buildings or civil 
engineering works, with operator 

5480 

 83211* Architectural advisory and pre-design services 83211 

 83331* 
Engineering advisory and pre-design services 
for buildings 

8331 

 83332* 
Engineering advisory and pre-design services 
for civil engineering works 

8331 

 83333* 
Engineering advisory and pre-design services 
for industrial plant and processes 

8331 

 83339* 
Engineering advisory and pre-design services 
for other projects 

8331 

 87159* 
Maintenance and repair services of machinery 
and equipment n.e.c. 

87159 

4. Distribution Services       
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A. Commission agents' 
services 

      

 6121 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of agricultural raw materials and live 
animals 

6121 

 6122 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of food, beverages and tobacco 

6122 

 6123 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of textiles, clothing and footwear 

6123 

 6124 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of household appliances, articles and 
equipment 

6124 

 6125 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of miscellaneous consumer goods 

6125 

 6126 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of construction materials and hardware 

6126 

 6127 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of chemical and pharmaceutical 
products 

6127 

 61282 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of other transport equipment, except 
bicycles 

61282 

 61283 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of office machinery and equipment 
including office furniture 

61283 

 61284 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of computers and packaged software 

61284 

 61285 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of agricultural, lawn and garden 
machinery and equipment including tractors 

61285 

 61286 

Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of mining, contract basis, of mining, 
construction and civil engineering machinery 
and equipment 

61286 
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 61287 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of other industry specific machinery and 
equipment and related operating supplies 

61287 

 61289* 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of other machinery and equipment n.e.c. 

61289 

 6129 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of other products 

6129 

B. Wholesale trade services       

 6111 
Wholesale trade services, except on a fee or 
contract basis, of agricultural raw materials and 
live animals 

6111 

C. Retailing services       

 61181 

Wholesale trade services, except on a fee or 
contract basis, of motor vehicles, motorcycles, 
snowmobiles and related parts and 
accessories 

61181 

 61281 

Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of motor vehicles, motorcycles, 
snowmobiles and related parts and 
accessories 

61281 

 621* Non-specialized store retail trade services 621 
 622* Specialized store retail trade services 622 
 623* Mail order retail trade services 623 
 624* Other non-store retail trade services 624 
 625* Retail trade services on a fee or contract basis 625 

D. Franchising       
 51290* Other non-financial intangible assets N/A 

E. Other       
 N/A   

5. Educational Services       
A. Primary education services       

 92110 Preschool education services 92100 
 92190 Other primary education services 92200 
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B. Secondary education 

services 
      

 92210 General secondary education services 92310 
 92220 Higher secondary education services 9233 

 92230 
Technical and vocational secondary education 
services 

92320 

C. Higher education services       

 92310 
Post-secondary technical and vocational 
education services 

92420 

    
 92390 University and other higher education services 925 

D. Adult education       
 92900* Other education and training services 9291 
    

E. Other education services       
 92900* Other education and training services 9291 

6. Environmental Services       
A. Sewage services       

 94110 Sewage treatment services 94110 
 94120 Tank emptying and cleaning services 94120 

B. Refuse disposal services       
 94211 Non-hazardous waste collection services 9422 

 94212 
Non-hazardous waste treatment and disposal 
services 

9433 

 94221 Hazardous waste collection services 9421 

 94222 
Hazardous waste treatment and disposal 
services 

9432 

C. Sanitation and similar 
services 

      

 94310 Sweeping and snow removal services 9451 
 94390 Other sanitation services 9459 

D. Other       
 94900 Other environmental protection services n.e.c. 949 
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7. Financial services       
A. All insurance and 
insurance-related services 

      

a. Life, accident and health 
insurance services 

71311 Life insurance and individual pension services 7131 

 71312 Group pension services 71313 
 71410 Life reinsurance services 7141 

b. Non-life insurance services 71320 Accident and health insurance services 7132 
 71331 Motor vehicle insurance services 71331 

 71332 
Marine, aviation, and other transport insurance 
services 

71332 

 71333 Freight insurance services 71333 
 71334 Other property insurance services 71334 
 71335 General liability insurance services 71335 
 71339* Other non-life insurance services 71339 
 71420 Accident and health reinsurance services 7142 
 71430* Other non-life reinsurance services 7143 

c. Reinsurance and 
retrocession 

71336 Credit and surety insurance services 71336 

 71339* Other non-life insurance services 71339 
 71430* Other non-life reinsurance services 7143 

d. Services auxiliary to 
insurance (including broking 
and agency services) 

71610 Insurance brokerage and agency services 7161 

 71620 Insurance claims adjustment services 7162 
 71630 Actuarial services 7163 

 71690 
Other services auxiliary to insurance and 
pensions 

7169 

B. Banking and other 
financial services 

   

a. Acceptance of deposits 
and other repayable funds 
from the public 

71100* 
Financial intermediation services, except 
investment banking, insurance services and 
pension services 

711 
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 71559* 
Other services auxiliary to financial 
intermediation n.e.c. 

71559 

b. Lending of all types, incl., 
interalia, consumer credit, 
mortgage credit, factoring 
and financing of commercial 
transaction 

71100* 
Financial intermediation services, except 
investment banking, insurance services and 
pension services 

711 

c. Financial leasing 71100* 
Financial intermediation services, except 
investment banking, insurance services and 
pension services 

711 

d. All payment and money 
transmission services 

71553* 
Financial transactions processing and 
clearinghouse services 

71593 

e. Guarantees and 
commitments 

71100* 
Financial intermediation services, except 
investment banking, insurance services and 
pension services 

711 

 71511* Mergers and acquisition services 71511 
 71512* Corporate finance and venture capital services 71512 
 71519* Other services related to investment banking 71519 

f. Trading for own account or 
for account of customers, 
whether on an exchange, in 
an over-the-counter market or 
otherwise, the following: - 
money market instruments 
(cheques, bills, certificate of 
deposits, etc.), - foreign 
exchange, - derivative 
products incl., but not limited 
to, futures and options, - 
exchange rate and interest 
rate instruments, including 
products such as swaps, 
forward rate agreements, etc., 
- transferable securities, - 

71521* Securities brokerage services 71521 
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other negotiable instruments 
and financial assets, incl. 
bullion 

 71522* Commodity brokerage services 71522 
 71552* Foreign exchange services 71592 

 71553* 
Financial transactions processing and 
clearinghouse services 

71593 

g. Participation in issues of 
all kinds of securities, incl. 
under-writing and placement 
as agents (whether publicly 
or privately) and provision of 
service related to such issues 

71521* Securities brokerage services 71521 

 71522* Commodity brokerage services 71522 

 71523 
Processing and clearing services of securities 
transactions 

71523 

 71531* Portfolio management services 71530 

h. Money broking 71553* 
Financial transactions processing and 
clearinghouse services 

71593 

    
i. Asset management, such as 
cash or portfolio 
management, all forms of 
collective investment 
management, pension fund 
management, custodial 
depository and trust services 

71100* 
Financial intermediation services, except 
investment banking, insurance services and 
pension services 

711 

 71200 Investment banking services 71200 
 71511* Mergers and acquisition services 71511 
 71512* Corporate finance and venture capital services 71512 
 71519* Other services related to investment banking 71519 
 71531* Portfolio management services 71530 
 71532 Trust services 71541 
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j. Settlement and clearing 
services for financial assets, 
incl. securities, derivative 
products and other 
negotiable instruments 

71553* 
Financial transactions processing and 
clearinghouse services 

71593 

    
k. Advisory and other 
auxiliary financial services on 
all the activities in article 1B 
of MTN.TNC/W/50, incl. credit 
reference and analysis, 
investment and portfolio 
research and advice, advice 
on acquisitions and on 
corporate restructuring and 
strategy 

71100* 
Financial intermediation services, except 
investment banking, insurance services and 
pension services 

711 

 71533* Custody services 71542 
 71541* Financial market operational services 71551 
 71542* Financial market regulatory services 71552 
 71549* Other financial market administration services 71559 
 71551 Financial consultancy services 71591 
 71552* Foreign exchange services 71592 

 71553* 
Financial transactions processing and 
clearinghouse services 

71593 

 71559* 
Other services auxiliary to financial 
intermediation n.e.c. 

71559 

 85400* Packaging services 85400 
l. Provision and transfer of 
financial information, and 
financial data processing and 
related software by providers 
of other financial services 

71533* Custody services 71542 

 71541* Financial market operational services 71551 
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 71542* Financial market regulatory services 71552 

C. Other       
 N/A   

8. Health related and social 
services 

      

A. Hospital services       
 93110 Hospital services 931 

B. Other human health 
services 

      

 93192 Ambulance services 93194 

 93193 
Residential health facilities services other than 
hospital services 

93195 

 93199 Other human health services n.e.c. 93199 
C. Social services       

 93311 
Welfare services delivered through residential 
institutions to elderly persons and persons with 
disabilities 

9359 

 93319 Other social services with accommodation 9330 
 93321 Child day-care services 9351 

 93322 
Guidance and counselling services n.e.c. 
related to children 

9352 

 93323 Welfare services without accommodation 9353 
 93324 Vocational rehabilitation services 9341 
 93329 Other social services without accommodation 9359 

D. Other       
 N/A   

9. Tourism and travel related 
services 

      

A. Hotels and restaurants 
(incl. catering) 

      

 63110 Hotel and motel lodging services 63111 
 63191 Holiday centre and holiday home services 63112 
 63192 Letting services of furnished accommodation 63113 
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 63193 Youth hostel services 63114 
 63194 Children's training and holiday camp services 6313 
 63195 Camping and caravanning site services 6312 
 63199 Other lodging services n.e.c. 632 

 63210 
Meal serving services with full restaurant 
services 

6331 

 63220 Meal serving services in self-service facilities 6332 
 63230 Caterer services, providing meals to outside 6333 
 63290 Other food serving services 63399 

 63300 
Beverage serving services for consumption on 
the premises 

63400 

B. Travel agencies and tour 
operators services 

      

 67811 Travel agency services 8551+8552+8553 
 67812 Tour operator services 8554 
 67813 Tourist information services 8556 

C. Tourist guides services       
 67820 Tourist guide services 8555 

D. Other       
 N/A   

10. Recreational, Cultural and 
Sporting Services 

      

A. Entertainment Services 
(incl. theatre, live bands and 
circus services) 

      

 96210 
Performing arts event promotion and 
organization services 

9621 

 96220 
Performing arts event production and 
presentation services 

9622 

 96230 Performing arts facility operation services 9623 

 96290 
Other performing arts and live entertainment 
services 

9629 

 96310 Services of performing artists 9631 
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 96320 
Services of authors, composers, sculptors and 
other artists, except performing artists 

9632 

 96620* 
Support services related to sports and 
recreation 

96620 

 96910 
Amusement park and similar attraction 
services 

9691 

B. News Agency Services       

 84410 
News agency services to newspapers and 
periodicals 

8441 

 84420 News agency services to audio-visual media 8442 
C. Libraries, Archives, 
Museums and Other Cultural 
Services 

      

 84510 Library services 8451 
 84520 Archive services 8452 

 96411 
Museum services except for historical sites 
and buildings 

96411 

 96412 
Preservation services of historical sites and 
buildings 

96412 

 96421 Botanical and zoological garden services 96421 

 96422 
Nature reserve services including wildlife 
preservation services 

96422 

D. Sporting and other 
recreational services 

      

 85990* Other support services n.e.c. 85999 

 96510 
Sports and recreational sports event promotion 
and organization services 

9651 

 96520 
Sports and recreational sports facility operation 
services 

9652 

 96590 Other sports and recreational sports services 9659 
 96610 Services of athletes 9661 
 96620* Support services related to sports 96620 
 96920 Gambling and betting services 9692 
 96930 Coin-operated amusement machine services 9693 



 

 

 

Private & Confidential ผ 2-31 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd. | Tel. +66 (0) 2 230 6399 | Fax. +66 (0) 2 230 6333 

www.bolliger-company.com 

 

GNS/W/120 CPC, Version 1.0 (UN) 
CPC, Version 2.1 

(UN) 

 96990 
Other recreation and amusement services 
n.e.c. 

9699 

E. Other       
 N/A   

11. Transport Services       
A. Maritime Transport 
Services 

      

a. Passenger transportation 65111 
Coastal and transoceanic water transport 
services of passengers by ferries 

64231 

 65119 
Other coastal and transoceanic water transport 
services of  passengers 

64239 

b. Freight transportation 
transport services of 
refrigerated freight by 
refrigerator vessels 

65121 Coastal and transoceanic water 65211 

 65122 
Coastal and transoceanic water transport 
services of bulk liquid freight by tankers 

65212 

 65123 
Coastal and transoceanic water transport 
services of containerized freight by container 
ships 

65213 

 65129 
Other coastal and transoceanic water transport 
services of other freight 

65219 

c. Rental of vessels with crew 65130 
Rental services of vessels for coastal and 
transoceanic water transport with operator 

66021+66022 

d. Maintenance and repair of 
vessels 

87149* 
Maintenance and repair services of other 
transport equipment 

87149 

e. Pushing and towing 
services 

65140 
Towing and pushing services on coastal and 
transoceanic waters 

 

f. Supporting services for 
maritime transport 

67300* Navigational aid services  

 67610* 
Port and waterway operation services (excl. 
cargo handling) 

6751 

 67620* Pilotage and berthing services 6752 
 67630* Vessel salvage and refloating services 6753 
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 67690* Other supporting services for water transport 6759 
 85310* Disinfecting and exterminating services 8531 

B. Internal Waterways 
Transport 

      

a. Passenger transportation 65211 
Inland water transport services of passengers 
by ferries 

64121 

 65219 
Other inland water transport services of 
passengers 

64129 

b. Freight transportation 65221 
Inland water transport services of freight by 
refrigerator vessels 

65221 

 65222 
Inland water transport services of passengers 
by ferries 

64121 

 65229 Other inland water transport services of freight 65229 

c. Rental of vessels with crew 65230 
Rental services of inland water vessels with 
operator 

66023+66024 

d. Maintenance and repair of 
vessels 

87149* 
Maintenance and repair services of other 
transport equipment 

87149 

e. Pushing and towing 
services 

65240 Towing and pushing services on inland waters 6759 

f. Supporting services for 
internal waterway transport 

67300* Navigational aid services 6759 

 67610* 
Port and waterway operation services (excl. 
cargo handling) 

6751 

 67620* Pilotage and berthing services 6752 
 67630* Vessel salvage and refloating services 6753 
 67690* Other supporting services for water transport 6759 

C. Air Transport Services       

a. Passenger transportation 66110 
Scheduled air transport services of of 
passengers 

64241+64243 

 66120 
Non-scheduled air transport services of 
passengers 

64242+64244 

b. Freight transportation 66210 Air transport services of letters and parcels 65311 
 66290 Air transport services of other freight  65319 

c. Rental of aircraft with crew 66400 Rental services of aircraft with operator 6603 



 

 

 

Private & Confidential ผ 2-33 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd. | Tel. +66 (0) 2 230 6399 | Fax. +66 (0) 2 230 6333 

www.bolliger-company.com 

 

GNS/W/120 CPC, Version 1.0 (UN) 
CPC, Version 2.1 

(UN) 
d. Maintenance and repair of 
aircraft 

87149* 
Maintenance and repair services of other 
transport equipment 

87149 

e. Supporting services for air 
transport 

67710 
Airport operation services (excl. cargo 
handling) 

6761 

 67720 Air traffic control services 6762 

 67790 
Other supporting services for air or space 
transport 

6763+6764 

 85310* Disinfecting and exterminating services 8531 
D. Space Transport       

 66300 Transport services via space 6532 
E. Rail Transport Services       

a. Passenger transportation 64111 
Interurban railway transport services of 
passengers 

6421 

 64112 
Urban and suburban railway transport services 
of passengers 

64111 

b. Freight transportation 64121 
Railway transport services of freight by 
refrigerator cars 

65121 

 64122 
Railway transport services of freight by tanker 
cars 

65122 

 64123 
Railway transport services of containerized 
freight by flat cars 

65123 

 64124 
Railway transport services of letters and 
parcels 

65124 

 64129 Other railway transport services of freight 65129 
c. Pushing and towing 
services 

64130 Railway pushing or towing services 67310 

d. Maintenance and repair of 
rail transport equipment 

87149* 
Maintenance and repair services of other 
transport equipment 

87149 

e. Supporting services for rail 
transport 

67400 Supporting services for railway transport 673 

F. Road Transport Services       

a. Passenger transportation 64211 
Urban and suburban scheduled road transport 
services of passengers 

64112 
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 64212 
Urban and suburban special purpose 
scheduled road transport services of 
passengers 

64113 

 64213 
Interurban scheduled road transport services of 
passengers 

64221 

 64214 Interurban special purpose 64222 

 64219 
Other scheduled road transport services of 
passengers n.e.c. 

64223 

 64221 Taxi services 64115 

 64222 
Rental services of passenger cars with 
operator 

64116 

 64223 
Rental services of buses and coaches with 
operator 

66011 

 64224 
Road transport services of passengers by 
man- or animal-drawn vehicles 

64117 

 64229 
Other non-scheduled road transport services of 
passengers n.e.c. 

n/a 

b. Freight transportation 64231 
Road transport services of freight by 
refrigerator vehicles 

65111 

 64232 
Road transport services of freight by tank 
trucks or semi-trailers 

65112 

 64233 
Road transport services of containerized freight 
by trucks equipped with a container chassis 

65113 

 64234 
Road transport services of freight by man- or 
animal-drawn vehicles 

65114 

 64235 
Moving services of household and office 
furniture and other goods 

65115 

 64236 Road transport services of letters and parcels 65116 
 64239 Other road transport services of freight 65119 

c. Rental of commercial 
vehicles with operator 

64250 Rental services of trucks with operator 66012 

d. Maintenance and repair of 
road transport equipment 

87141 
Maintenance and repair services of motor 
vehicles 

87141 
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 87143 
Maintenance and repair services of trailers, 
semi-trailers and other motor vehicles n.e.c. 

87143 

e. Supporting services for 
road transport services 

67510 Bus station services 6741 

 67520 Highway, bridge and tunnel operation services 6742 
 67530 Parking lot services 6743 
 67590 Other supporting services for road transport 6749 

G. Pipeline Transport       

a. Transportation of fuels 64310 
Transport services via pipeline of petroleum 
and natural gas 

65131 

b. Transportation of other 
goods 

64390 Transport services via pipeline of other goods 65139 

H. Services auxiliary to all 
modes of transport 

      

a. Cargo-handling services 67110 Container handling services 6711 
 67190 Other cargo handling services 6719 

b. Storage and warehouse 
services 

67210 Refrigerated storage services 6721 

 67220 Bulk liquid or gas storage services 6722 
 67290 Other storage or warehousing services 6729 

c. Freight transport agency 
services 

67910* 
Freight transport agency services and other 
auxiliary freight transport services 

6791 

d. Other 67910* 
Freight transport agency services and other 
auxiliary freight transport services 

6791 

 67990 Other supporting transport services n.e.c. 6799 
I. Other transport services       

 N/A   
12. Other services not 
included elsewhere 

      

 95110 
Services furnished by business and employers 
organizations 

9511 

 95120 
Services furnished by professional 
organizations 

9512 
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GNS/W/120 CPC, Version 1.0 (UN) 
CPC, Version 2.1 

(UN) 
 95200 Services furnished by trade unions 952 
 95910 Religious services 9591 
 95920 Services furnished by political organizations 9592 

 95991 
Civic betterment and community facility support 
services 

9593 

 95992 Special group advocacy services 9594 
 95993 Services provided by youth associations 95995 

 95999 
Other services provided by membership 
organizations n.e.c. 

95999 

 97110 Coin-operated laundry services 9711 

 97120 
Dry cleaning services (including fur product 
cleaning services) 

9712 

 97130 Other textile cleaning services 9713 
 97140 Pressing services 9714 
 97150 Dyeing and colouring services 9715 
 97210 Hairdressing and barbers' services 9721 

 97220 
Cosmetic treatment, manicuring and pedicuring 
services 

9722 

 97230 Physical well-being services 9723 
 97290 Other beauty treatment services n.e.c 9729 
 97310 Cemeteries and cremation services 9731 
 97320 Undertaking services 9732 
 97910 Escort services 9791 
 97990 Other miscellaneous services n.e.c. 9799 
 98000 Domestic services 98 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก องค์การสหประชาชาติ (UN) 
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ภาคผนวก 3 
สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะท ำกำรสรุปผลกำรสัมภำษณ์เชิงลึกของกลุ่มอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยท้ังหมด 5 กลุ่มอุตสำหกรรม อันประกอบด้วย 

  
 อุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  
 อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์ยำง 
 อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ 
 อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
 อุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติ 
 
ในบำงกลุ่มอุตสำหกรรม คณะผู้วิจัยได้จัดกำรสัมภำษณ์เชิงลึกแยกออกไปร่วมกับ

หน่วยงำนมำกกว่ำหนึ่งแห่ง เพื่อควำมถูกต้องและแม่นย ำของข้อมูลที่จะได้รับจำกกำรประชุม อำทิ 
อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ แบ่งเป็นกำรประชุม 2 ครั้ง กับกลุ่มอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์และ
สุขภำพ และสมำคมอุตสำหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์  

 
นอกจำกนี้คณะผู้วิจัยยังได้จัดกำรสัมภำษณ์เชิงลึกกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับภำค

บริกำรในห่วงโซ่มูลค่ำโดยตรง เช่น บริกำรด้ำนกำรวิจัยพัฒนำจำกศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชำติ เป็นต้น 

  
โดยรำยละเอียดของผลสรุปกำรสัมภำษณ์เชิงลึกของแต่ละอุตสำหกรรมเป็นดังน้ี 
 

 อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 

คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดกำรสัมภำษณ์เชิงลึกขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 มกรำคม 2560 
ณ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก
ดังกล่ำว มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 9 คน และมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอแนวทำงกำรศึกษำวิจัย 
กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต พร้อมทั้งรับฟัง ระดมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำก
ผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก เพื่อน ำไปเพิ่มเติมหรือปรับปรุงใน
กำรศึกษำ 

 
ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ปรำกฏอยู่ในภำคผนวก 3 ส่วน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้ดังน้ี 
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ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อภำพรวมของกำรศึกษำ 
 
 ในกำรศึกษำขีดควำมสำมำรถของภำคกำรบริกำร ควรศึกษำควบคู่ไปกับภำคกำรผลิตด้วย 

เพรำะทั้งภำคกำรผลิตและภำคกำรบริกำรมีควำมเชื่อมโยงกันทั้งหมด กำรศึกษำเฉพำะภำค
กำรบริกำร จะท ำให้งำนศึกษำไม่สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  

 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อห่วงโซ่มูลค่ำและห่วงโซ่อุปทำนของอุตสำหกรรมเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 
 อุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก เปรียบเสมือนอุตสำหกรรมพื้นฐำนที่จะไปต่อยอด

ให้กับอุตสำหกรรมอื่นๆ อย่ำงไรก็ตำม กำรประยุกต์ใช้เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กนั้น มีควำม
แตกต่ำงกันออกไปในแต่ละอุตสำหกรรมปลำยน้ ำ อำทิ อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วน 
อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุตสำหกรรมก่อสร้ำง ก็จะมีกำรใช้เหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็กที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น กำรจัดท ำห่วงโซ่มูลค่ำและห่วงโซ่อุปทำน จึงต้อง
พิจำรณำแยกตำมอุตสำหกรรมปลำยน้ ำ หรือผู้ใช้ขั้นปลำย (End-User) ด้วย 

 

 ในอนำคต อุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก จะมีบทบำทส ำคัญในกำรต่อยอดไปถึง
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยอื่นๆ อำทิ อุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำ และอุตสำหกรรมพลังงำน
ทดแทน เป็นต้น  

 

 ห่วงโซ่มูลค่ำของอุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ยังขำดควำมเชื่อมโยงระหว่ำง
อุตสำหกรรมภำคกำรผลิตและอุตสำหกรรมภำคกำรบริกำร เนื่องจำกขำดนโยบำยหลักของ
ภำครัฐในกำรวำงแผนนโยบำยของอุตสำหกรรมให้มีควำมเชื่อมโยง 

 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรบริกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทย 
 
 บริกำรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ พบว่ำ กำรวิจัยและพัฒนำของอุตสำหกรรมเหล็กและ

ผลิตภัณฑ์เหล็ก จะต้องพิจำรณำจำกควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมปลำยน้ ำเป็นหลัก 
เนื่องจำกอุตสำหกรรมปลำยน้ ำ เช่น อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วน หรืออุตสำหกรรม
ก่อสร้ำง มีควำมข้อก ำหนดของสินค้ำที่แตกต่ำงกัน ทั้งนี้ พบว่ำ การวิจัยและพัฒนาใน
อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กยังท าได้ยาก เนื่องจำกผู้ใช้ขั้นปลำย (End-User) ไม่ได้
สื่อสำรควำมต้องกำรของผู้ใช้กับผู้ผลิตเหล็กโดยตรง เช่น หำกผู้ใช้ขั้นปลำยต้องกำรซื้อ
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รถยนต์ที่มีน้ ำหนักเบำและมีควำมแข็งแกร่งสูง ผู้ใช้ขั้นปลำยก็จะติดต่อกับทำงบริษัทผู้ ผลิต
รถยนต์แทน ฯลฯ นอกจำกนี้ ยังมีปัญหำเรื่องควำมสำมำรถในกำรวิจัยและพัฒนำของ
บุคลำกรไทย และไม่มีควำมเป็นผู้ประกอบกำรที่มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี (Technopreneurs) 
ทั้งนี้ ในอนำคต คำดกำรณ์ว่ำกำรวิจัยและกำรพัฒนำเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก มีแนวโน้มที่
จะเป็นไปในลักษณะกำรพัฒนำให้สินค้ำมีควำมพร้อมใช้มำกที่สุด ทั้งในแง่ของกำรออกแบบ
และด้ำนมำตรฐำน 

 
 บริกำรด้ำนวิศวกรรมและสถำปนิก เช่น กำรวำงแผน และกำรออกแบบโรงงำนผลิต ฯลฯ 

พบว่ำ เริ่มมีผู้ประกอบกำรต่ำงชำติ อำทิ เวียดนำม และออสเตรเลีย ฯลฯ เข้ำมำท ำธุรกิจ
ภำยในประเทศ โดยแม้จ ำนวนวิศวกรไทยในปัจจุบันมีเพียงพอ แต่ผู้ประกอบกำรไทยนิยม
น ำเข้ำบริกำรจำกต่ำงประเทศมำกกว่ำ  

 

 บริกำรด้ำนตัวแทนจัดซื้อวัตถุดิบ พบว่ำ ในปัจจุบัน วัตถุดิบมีเพียงพอกับควำมต้องกำร 
อย่ำงไรก็ตำม คุณสมบัติของเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กยังไม่ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ
มำกนัก อำทิ กำรจ ำหน่ำยเหล็กเส้น ส่วนใหญ่จะมีกำรจ ำหน่ำยเส้นละ 12 เมตร เมื่อลูกค้ำเอำ
ไปใช้ก็จะต้องน ำเหล็กเส้นดังกล่ำวไปตัดเพิ่มเติม เป็นต้น ดังนั้น ควำมท้ำทำยส ำคัญของกำร
จัดซื้อวัตถุดิบ คือกำรพยำยำมเชื่อมต่อข้อมูลระหว่ำงผู้ผลิตและผู้ซื้อในตลำดเฉพำะกลุ่มลูกค้ำ 
(Customized Market) เพื่อให้ผู้ผลิตสำมำรถผลิตสินค้ำที่ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำให้
มำกที่สุด  

 

 บริกำรด้ำนกำรขนส่งสินค้ำ พบว่ำ ต้นทุนด้ำนกำรขนส่งสินค้ำและโลจิสติกส์ในประเทศไทย
ยังคงสูง เนื่องจำกแหล่งผลิตสินค้ำและตลำดอยู่ห่ำงไกลกัน เช่น เขตส่งเสริมกำรลงทุน ตั้งอยู่
ในพื้นทีท่ี่ห่ำงไกลจำกท่ำเรือ จึงท ำให้มีต้นทุนในกำรขนส่งที่สูง  

 

 บริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค พบว่ำ สำธำรณูปโภคน้ ำยังไม่เพียงพอ และมีปัญหำด้ำนคุณภำพน้ ำ  
 

 บริกำรด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย พบว่ำ ในปัจจุบัน โครงสร้ำงของช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยของ
อุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเปลี่ยนแปลงไป ในอดีต กำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำส่วน
ใหญ่จะจัดจ ำหน่ำยผ่ำนกำรค้ำปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) แต่ในปัจจุบัน เป็นกำร
จ ำหน่ำยผ่ำนกำรค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และมีช่ำงบริกำรพร้อมเป็นบริกำรแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Service)  

 



 

 

 

ผ 3-6 Private & Confidential 

 

 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd. | Tel. +66 (0) 2 230 6399 | Fax. +66 (0) 2 230 6333 

www.bolliger-company.com 

 

 บริกำรด้ำนกำรจัดหำพนักงำน พบว่ำ ในปัจจุบัน แรงงำนส่วนใหญ่ในอุตสำหกรรมเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็กล้วนเป็นแรงงำนต่ำงด้ำวทั้งสิ้น มีจ ำนวนมำก รำคำถูก แต่ยังถือว่ำเป็น
แรงงำนไร้ทักษะ (Unskilled Labor) 

 
 บริกำรด้ำนกำรควบคุมคุณภำพ พบว่ำ ในเบื้องต้น ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมจะต้องผ่ำน

มำตรฐำนบังคับของรัฐบำล เช่น กำรตรวจรับรองโรงงำน ฯลฯ นอกจำกนี้ หำกมีกำรน ำเข้ำ
วัตถุดิบหรือสินค้ำมำยังประเทศไทย ผู้ประกอบกำรไทยจะต้องเข้ำไปตรวจสอบที่โรงงำนใน
ประเทศผู้น ำเข้ำก่อน หรืออำจจ้ำงผู้ส ำรวจ (Surveyor) เป็นผู้ด ำเนินกำรตรวจสอบแทน โดย
อำจเป็นกำรตรวจสอบในรูปแบบของกำรตรวจมำตรฐำนสินค้ำแบบสุ่ม และเม่ือสินค้ำถูก
น ำเข้ำมำยังประเทศไทยแล้ว กรมศุลกำกรอำจมีกำรส่งสินค้ำดังกล่ำวไปตรวจสอบที่
ห้องปฏิบัติกำร (Laboratory) อีกที หำกเป็นไปตำมมำตรฐำน จึงจะสำมำรถน ำวัตถุดิบหรือ
สินค้ำดังกล่ำวมำใช้ได้ ทั้งนี้ ในกำรทดสอบคุณภำพของสินค้ำ พบว่ำ ผู้ผลิตเหล็กในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่สำมำรถควบคุมคุณภำพเองได้ดีในระดับหนึ่ง เนื่องจำกมีห้องปฏิบัติกำรของ
ตนเองที่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  

 
โอกำสของอุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 
 ด้ำนโอกำสของอุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก พบว่ำ การผลิตเหล็กเกรดพิเศษ 

(Special Steel) ถือเป็นโอกำสทำงธุรกิจที่น่ำสนใจ เนื่องจำกในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มี
โรงงำนผลิตเหล็กเกรดพิเศษ และต้องพึ่งพิงกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศทั้งหมด (อำทิ ยุโรป 
ญี่ปุ่น ฯลฯ) อีกทั้งกำรลงทุนตั้งโรงงำนผลิตเหล็กเกรดพิเศษนั้นไม่จ ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมำกนัก  

 
 นอกจำกนี้ ประเทศไทย ควรผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กใดๆ ที่ใช้เศษเหล็กเป็นส่วนประกอบ อำทิ 

ผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อกำรขนส่งทำงรำง นิกเกิลอัลลอย หรือผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อกำรใช้ในท่ำ
อำกำศยำนและวัสดุกำรแพทย์ ฯลฯ เนื่องจำกในปัจจุบัน ประเทศไทยมีกำรส่งออกเศษเหล็ก
เป็นจ ำนวนมำก และยังไม่มีผู้ใช้ขั้นปลำย (End-User) ภำยในประเทศ  

 
ปัญหำและอุปสรรคของอุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  
 
 แม้ว่ำเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กจะเป็นวัสดุพื้นฐำนส ำหรับอุตสำหกรรมต่อเนื่องจ ำนวนมำก 

แต่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องยังไม่มีนโยบายที่เหมาะสม ในกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก หำกอุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กมีควำมเข้มแข็ง จะสำมำรถ
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สร้ำงขีดควำมสำมำรถให้กับอุตสำหกรรมอื่นๆ ที่ต้องพึ่งพำเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กได้ 
ดังนั้น รัฐบำลไทยควรให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมแบบองค์รวม ทั้งในส่วนของ
ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ โดยสำมำรถศึกษำจำกกรณีตัวอย่ำงจำกต่ำงประเทศ อำทิ 
สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ จีน เวียดนำม หรืออินโดนีเซีย 

 

 ผู้ประกอบกำรของอุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ไม่ได้ผลิตสินค้าครบทั้งวงจร 
กล่ำวคือ ผู้ประกอบกำรไทยบำงรำย ผลิตเฉพำะเหล็กรีดร้อนหรือรีดเย็น บ้ำงก็ผลิตเฉพำะ
เหล็กเส้น ดังนั้น โอกำสในกำรต่อยอดของอุตสำหกรรมต่อเนื่องจึงมีน้อย  

 
 อุตสำหกรรมเหล็กขั้นมูลฐำน จ าเป็นต้องใช้ท่าเรือน้ าลึก และสาธารณูปโภคน้ า เป็นจ ำนวน

มำก แต่ประเทศไทยยังขำดแคลนในโครงสร้ำงพื้นฐำนเหล่ำนี้ รัฐบำลไทยควรศึกษำเรื่อง
ระบบชลประทำนจำกประเทศเพื่อนบ้ำน อำทิ มำเลเซีย เวียดนำม หรือแม้กระทั่งประเทศ
ญี่ปุ่น เนื่องจำกประเทศเหล่ำนี้มีระบบท่อส่งน้ ำที่มีประสิทธิภำพสูง  

 
ตารางที่ 1 สรุปความคิดเห็นของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

หัวข้อ ความคิดเห็น 
กระบวนการก่อนการผลิต 

กำรวิจัยและพัฒนำ  กำรวิจัยและพัฒนำของอุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก จะต้องพิจำรณำจำกควำม
ต้องกำรของอุตสำหกรรมปลำยน้ ำเป็นหลัก เนื่องจำกอุตสำหกรรมปลำยน้ ำ เช่น 
อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วน หรืออุตสำหกรรมก่อสร้ำง จะมีข้อก ำหนดของสินค้ำที่
แตกต่ำงกัน  

 กำรวิจัยและพัฒนำในอุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กยังท ำได้ยำก เนื่องจำกผู้ใช้ขั้น
ปลำย (End-User) ไม่ได้สื่อสำรควำมต้องกำรของผู้ใช้กับผู้ผลิตเหล็กโดยตรง เช่น หำกผู้ใช้
ขั้นปลำยต้องกำรซื้อรถยนต์ที่มีน้ ำหนักเบำและมีควำมแข็งแกร่งสูง ผู้ใช้ขั้นปลำยก็จะติดต่อ
กับทำงบริษัทผู้ผลิตรถยนต์แทน ฯลฯ 

 ยังมีปัญหำเรื่องควำมสำมำรถในกำรวิจัยและพัฒนำของบุคลำกรไทย และควำมเป็น
ผู้ประกอบกำรด้ำนเทคโนโลยี  

 ในอนำคต คำดกำรณ์ว่ำกำรวิจัยและกำรพัฒนำเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก มีแนวโน้มที่จะ
เป็นไปในลักษณะกำรพัฒนำให้สินค้ำมีควำมพร้อมใช้มำกที่สุด ทั้งในแง่ของกำรออกแบบ
และด้ำนมำตรฐำน 

บริกำรด้ำนวิศวกรรมและ
สถำปนิก 

 เริ่มมีผู้ประกอบกำรต่ำงชำติ อำทิ เวียดนำมและออสเตรเลีย ฯลฯ เข้ำมำท ำธุรกิจ
ภำยในประเทศ โดยแม้จ ำนวนวิศวกรไทยในปัจจุบันมีเพียงพอ แต่ผู้ประกอบกำรไทยนิยม
น ำเข้ำบริกำรจำกต่ำงประเทศมำกกว่ำ 

กำรจัดหำวัตถุดิบ  วัตถุดิบในปัจจุบันมีเพียงพอกับควำมต้องกำร  
 คุณสมบัติของเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กยังไม่ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำมำกนัก อำทิ 

กำรจ ำหน่ำยเหล็กเส้น ส่วนใหญ่จะมีกำรจ ำหน่ำยเส้นละ 12 เมตร เมื่อลูกค้ำเอำไปใช้ก็
จะต้องน ำเหล็กเส้นดังกล่ำวไปตัดเพิ่มเติม เป็นต้น  
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หัวข้อ ความคิดเห็น 
 ควำมท้ำทำยส ำคัญของกำรจัดซื้อวัตถุดิบ คือ กำรพยำยำมเชื่อมต่อข้อมูลระหว่ำงผู้ผลิตและ

ผู้ซื้อในตลำดเฉพำะกลุ่มลูกค้ำ (Customized Market) เพื่อให้ผู้ผลิตสำมำรถผลิตสินค้ำที่
ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำให้มำกที่สุด 

กำรขนส่งสินค้ำ (วัตถุดิบ)  ต้นทุนด้ำนกำรขนส่งสินค้ำและโลจิสติกส์ในประเทศไทยยังคงสูง เนื่องจำกแหล่งผลิตสินค้ำ
และตลำดอยู่ห่ำงไกลกัน เช่น เขตส่งเสริมกำรลงทุนตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ห่ำงไกลจำกท่ำเรือ จึง
ท ำให้มีต้นทุนในกำรขนส่งที่สูง 

กระบวนการระหว่างการผลิต 
กำรควบคุมคุณภำพ   ในเบื้องต้น ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมจะต้องผ่ำนมำตรฐำนบังคับของรัฐบำล เช่น กำร

ตรวจรับรองโรงงำน ฯลฯ  
 หำกมีกำรน ำเข้ำวัตถุดิบหรือสินค้ำมำยังประเทศไทย ผู้ประกอบกำรไทยจะต้องเข้ำไป

ตรวจสอบที่ โรงงำนในประเทศผู้น ำเข้ำก่อน หรืออำจจ้ำงผู้ส ำรวจ (Surveyor) เป็น
ผู้ด ำเนินกำรตรวจสอบแทน โดยอำจเป็นกำรตรวจสอบในรูปแบบของกำรตรวจมำตรฐำน
สินค้ำแบบสุ่ม และเมื่อสินค้ำถูกน ำเข้ำมำยังประเทศไทยแล้ว กรมศุลกำกรอำจมีกำรส่ง
สินค้ำดังกล่ำวไปตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติกำร (Laboratory) อีกที หำกเป็นไปตำมมำตรฐำน 
จึงจะสำมำรถน ำวัตถุดิบหรือสินค้ำดังกล่ำวมำใช้ได้ 

 ในกำรทดสอบคุณภำพของสินค้ำ พบว่ำ ผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทยส่วนใหญ่สำมำรถ
ควบคุมคุณภำพเองได้ดีในระดับหนึ่ง เนื่องจำกมีห้องปฏิบัติกำรของตนเองที่เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล 

สำธำรณูปโภค  สำธำรณูปโภคน้ ำยังไม่เพียงพอ และมีปัญหำด้ำนคุณภำพน้ ำ 
กำรจัดหำพนักงำน  ในปัจจุบัน แรงงำนส่วนใหญ่ในอุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กล้วนเป็นแรงงำน 

ต่ำงด้ำว มีจ ำนวนมำก รำคำถูก แต่ยังถือว่ำเป็นแรงงำนไร้ทักษะ (Unskilled Labor) 
กระบวนการหลังการผลิต 

กำรจัดจ ำหน่ ำย  / กำร
กระจำยสินค้ำ 

 ในปัจจุบัน โครงสร้ำงของช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยของอุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์
เหล็กเปลี่ยนแปลงไป ในอดีต กำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำส่วนใหญ่จะจัดจ ำหน่ำยผ่ำนกำรค้ำปลีก
แบบดั้งเดิม (Traditional Trade) แต่ในปัจจุบัน เป็นกำรจ ำหน่ำยผ่ำนกำรค้ำปลีกสมัยใหม่ 
(Modern Trade) และมีช่ำงบริกำรพร้อมเป็นบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop 
Service) 

ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด รวบรวมจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 

 
 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
 

คณะผู้ วิ จัยได้ จัดให้ มีกำรสัมภำษณ์เชิ งลึก (In-Depth Interview) กับผู้ แทนกลุ่ม
อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำง สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกรำคม 
2560 ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกดังกล่ำว มีผู้เข้ำร่วมประชุม
จ ำนวน 29 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอแนวทำงกำรศึกษำวิจัย กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรผลิต  พร้อมทั้ ง รับฟั ง  ระดมควำมคิด เห็นและข้อ เสนอแนะจำกผู้ประกอบ กำรใน
ภำคอุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์ยำง เพื่อน ำไปเพิ่มเติมหรือปรับปรุงในกำรศึกษำ 
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ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ปรำกฏอยู่ในภำคผนวก 3 ส่วน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้ดังน้ี 
 
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำพรวมของอุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์ยำงของไทย 
 
 อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์ยำงของไทยถือได้ว่ำมีขีดควำมสำมำรถมำกพอสมควรใน

กระบวนกำรผลิต และได้รับควำมยอมรับเป็นอย่ำงดีจำกผู้บริโภคในตลำดโลก นอกจำกนี้ ยัง
เป็นท่ีคำดกำรณ์ว่ำอุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์ยำงมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีต่อไปในปีนี้  

 
 จุดเด่นของอุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์ยำงของไทยคือกำรมีแหล่งผลิตวัตถุดิบของตัวเอง 

รวมถึงยังเป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนในภูมิภำค ท ำให้เกิดควำม
เชื่อมโยงเป็นอย่ำงดีในห่วงโซ่อุปทำน นอกจำกนี้ ยังเป็นอุตสำหกรรมที่ได้รับกำรสนับสนุน
อย่ำงใกล้ชิดจำกภำครัฐ 

 
 ในกระบวนกำรผลิต ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ด ำเนินกิจกรรมส่วนใหญ่โดยใช้บุคลำกรภำยใน

ของตนเอง (ในหลำยกรณีรวมถึงกิจกรรมกำรขนส่งด้วย) และมีกำรใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำร
ภำยนอกเป็นส่วนน้อย 

 
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับห่วงโซ่มูลค่ำของอุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์ยำง 

 
 ในส่วนของกำรวิ จัยและพัฒนำ ผู้ประกอบกำรได้มีกำรใช้บริกำรจำกหน่วยงำนและ

มหำวิทยำลัยของรัฐบ้ำง โดยปัจจุบันมหำวิทยำลัยภำครัฐเริ่มมีกำรร่วมมือกับองค์กรธุรกิจ
ภำคเอกชนในกำรจัดท ำวิจัยมำกขึ้น ประกอบกับมีผู้ประกอบกำรจ ำนวนไม่มำกนักที่ใช้บริกำร
ดังกล่ำว ท ำให้ไม่เกิดปัญหำด้ำนควำมเพียงพอของบริกำรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ  

 
 ปัญหำส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่เกิดขึ้นกับอุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์ยำงคือเรื่องกำรตรวจสอบ

รับรองคุณภำพสินค้ำ เนื่องจำกในปัจจุบันไทยมีจ ำนวนบุคลำกรและห้องปฏิบัติกำรส ำหรับ
ให้บริกำรดังกล่ำวไม่เพียงพอ ท ำให้กระบวนกำรจัดท ำมำตรฐำนมีควำมล่ำช้ำ และสินค้ำ
บำงอย่ำงขำดมำตรฐำนที่จะรองรับ รวมถึงกำรตรวจสอบว่ำผู้ผลิตแต่ละรำยมีกำรปฏิบัติตำม
มำตรฐำนหรือไม่ ท ำได้อย่ำงไม่ทั่วถึง และมีสินค้ำที่ไม่ได้มำตรฐำนเล็ดลอดเข้ำมำในตลำด 
อย่ำงไรก็ดี คำดว่ำจะมีกำรเปิดห้องปฏิบัติกำรใหม่ขึ้นในอนำคตอันใกล้ และน่ำจะช่วยให้
ปัญหำดังกล่ำวบรรเทำลงได้ 
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 ปัญหำส ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือกำรขำดแคลนแรงงำนในระดับปฏิบัติกำร ซึ่งในปัจจุบัน
ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ต้องพึ่งพำแรงงำนจำกประเทศเพื่อนบ้ำน รวมถึงพิจำรณำน ำเข้ำ
เครื่องจักรเพื่อทดแทนกำรใช้แรงงำนมำกขึ้น อย่ำงไรก็ดี ระบบกำรขึ้นทะเบียนแรง งำน
ต่ำงชำติในปัจจุบันยังเป็นข้อจ ำกัดที่ท ำให้ไม่สำมำรถจัดหำแรงงำนได้โดยสะดวกเท่ำที่ควร 

 
 ในด้ำนกำรขนส่งสินค้ำ ผู้ประกอบกำรเห็นว่ำปัจจุบันไทยยังขำดกำรพัฒนำระบบกำรขนส่ง

ทำงน้ ำและทำงรำง ท ำให้ผู้ประกอบกำรต้องพึ่งพำเส้นทำงกำรขนส่งทำงบกเป็นหลัก ซึ่งมี
ต้นทุนสูงกว่ำกำรขนส่งทำงน้ ำและทำงรำง นอกจำกนี้ ระบบโลจิสติกส์ในภำพรวมที่ขำดควำม
เชื่อมโยงกันอย่ำงเป็นระบบ และผู้ให้บริกำรไม่ได้มีกำรใช้อุปกรณ์ที่มีมำตรฐำนเดียวกันใน
กำรขนถ่ำยสินค้ำ ท ำให้เกิดควำมสูญเปล่ำจำกกำรขนถ่ำยที่ซ้ ำซำกและไม่จ ำเป็นหลำย
ขั้นตอน 

 
 ผู้ประกอบกำรบำงรำยมีควำมจ ำเป็นต้องใช้บริกำรด้ำนกำรประกันภัยควำมรับผิดจำก

ผลิตภัณฑ์ เนื่องจำกเป็นข้อก ำหนดของประเทศปลำยทำงผู้น ำเข้ำ อย่ำงไรก็ตำม จ ำนวนผู้
ให้บริกำรดังกล่ำวในไทยยังมีอยู่น้อยรำย ท ำให้ผู้ใช้บริกำรขำดอ ำนำจต่อรอง และต้องเผชิญ
กับค่ำบริกำรที่สูง 

 
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรเปิดเสรีกำรค้ำและบริกำร 

 
 ผู้ประกอบกำรเห็นว่ำกำรเปิดเสรีภำคบริกำรน่ำจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสำหกรรมยำงและ

ผลิตภัณฑ์ยำงของไทย เนื่องจำกกำรเปิดเสรีน่ำจะน ำมำซึ่งกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพมำก
ขึ้นและมีค่ำบริกำรที่ลดน้อยลงจำกกำรแข่งขันที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพำะในสำขำกำรบริกำรที่ไทย
ยังไม่สำมำรถท ำได้ดีด้วยตนเอง แต่อำจต้องค ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อกำรจ้ำงงำน
ของบุคลำกรชำวไทยด้วย 

 
 ผู้ประกอบกำรเห็นว่ำกำรที่ไทยมีกำรเก็บภำษีกำรน ำเข้ำชิ้นส่วนเครื่องจักรในอัตรำที่สูงเม่ือ

เทียบกับกำรน ำเข้ำเครื่องจักรส ำเร็จรูป ท ำให้อุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องจักรของไทยไม่มี
โอกำสในกำรเติบโต และอำจเป็นอุปสรรคในกำรเกิดคลัสเตอร์อุตสำหกรรมอันจะเป็นรำกฐำน
ของกำรพัฒนำอุตสำหกรรมภำยใต้นโยบำยประเทศไทย 4.0 
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ตารางที่ 2 สรุปความคิดเห็นของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
หัวข้อ ความคิดเห็น 

กระบวนการก่อนการผลิต 
กำรวิจัยและพัฒนำ  ปัจจุบันสถำบันกำรศึกษำภำครัฐมีกำรร่วมมือกับองค์กรธุรกิจภำคเอกชนมำกขึ้น และมี

จ ำนวนองค์กรธุรกิจที่ใช้บริกำรไม่มำกนัก จึงกล่ำวได้ว่ำมีกำรให้บริกำรอย่ำงเพียงพอต่อ
ควำมต้องกำร 

กำรจัดหำวัตถุดิบ  มีกำรใช้วัตถุดิบทั้งจำกในประเทศและจำกต่ำงประเทศ และมีควำมกังวลอยู่บ้ำงเรื่องรำคำ
วัตถุดิบที่ผันผวนและควำมไม่คงเส้นคงวำของคุณภำพวัตถุดิบ 

กระบวนการระหว่างการผลิต 
กำรควบคุมคุณภำพ   ปัจจุบันยังมีจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่และห้องปฏิบัติกำรส ำหรับกำรทดสอบและจัดท ำมำตรฐำน

สินค้ำไม่ค่อยเพียงพอต่อควำมต้องกำร ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรก ำหนดมำตรฐำน 
รวมถึงมีสินค้ำที่ไม่ได้มำตรฐำนเล็ดลอดออกสู่ตลำด แต่คำดว่ำปัญหำจะบรรเทำลงหลังจำก
มีกำรเปิดห้องปฏิบัติกำรใหม่ในอีก 1-2 ปีข้ำงหน้ำ 

กำรจัดหำแรงงำน  ปัจจุบันมีปัญหำขำดแคลนแรงงำนในระดับปฏิบัติกำรค่อนข้ำงมำก ท ำให้ต้องน ำเข้ำแรงงำน
จำกประเทศเพื่อนบ้ำน แต่ก็ติดควำมยุ่งยำกจำกกฎระเบียบหลำยประกำร ในขณะเดียวกัน
ผู้ประกอบกำรก็เริ่มมองหำลู่ทำงในกำรน ำเข้ำเครื่องจักรมำทดแทนแรงงำน 

กระบวนการหลังการผลิต 
กำรจัดจ ำหน่ำย / กำร
กระจำยสินค้ำ 

 กำรขนส่งสินค้ำของไทยส่วนใหญ่ยังจ ำกัดอยู่ที่กำรขนส่งสินค้ำทำงบกซึ่งมีต้นทุนสูง 
นอกจำกนี้ ระบบโลจิสติกส์ของไทยยังขำดกำรเชื่อมโยงอย่ำงเป็นระบบ ท ำให้เกิดควำม
ซ้ ำซ้อนและสูญเปล่ำในกระบวนกำรขนถ่ำยหลำยขั้นตอน 

กำรประกันภัยควำมรับผิด
จำกผลิตภัณฑ ์

 ผู้ประกอบกำรเห็นว่ำปัจจุบันไทยมีผู้ให้บริกำรด้ำนกำรประกันภัยควำมรับผิดจำกผลิตภัณฑ์
อยู่เพียงน้อยรำย ท ำให้ผู้ใช้บริกำรมีอ ำนำจต่อรองต่ ำและต้องเสียค่ำบริกำรสูง 

ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด รวบรวมจำกกำรประชุมกลุ่มย่อย 

 
 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
 

คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดกำรสัมภำษณ์เชิงลึกขึ้นในวันพุธที่ 18 มกรำคม 2560 ณ 
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก
ดังกล่ำว มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 6 คน และมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอแนวทำงกำรศึกษำวิจัย 
กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต พร้อมทั้งรับฟัง ระดมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำก
ผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ เพื่อน ำไปเพิ่มเติมหรือปรับปรุงในกำรศึกษำ 

  
ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ปรำกฏอยู่ในภำคผนวก 3 ส่วน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้ดังน้ี 
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ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อห่วงโซ่มูลค่ำและห่วงโซ่อุปทำนของอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ 
 
 อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ เปรียบเสมือนอุตสำหกรรมพื้นฐำนที่จะไปต่อยอดให้กับอุตสำหกรรม

อื่นๆ อย่ำงไรก็ตำม กำรประยุกต์ใช้ เคมีภัณฑ์นั้น มีควำมแตกต่ำงกันออกไปในแต่ละ
อุตสำหกรรมปลำยน้ ำ อำทิ อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วน อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
และอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุตสำหกรรมก่อสร้ำง จะมีกำรใช้เคมีภัณฑ์ที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น  
ห่วงโซ่อุปทำนและมูลค่ำของไทยในอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์จึงมีควำมหลำกหลำยมำก 
 

 โครงสร้ำงห่วงโซ่อุปทำนของอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ของไทย ผู้ประกอบกำรของไทยจะมี
บทบำทหลักในส่วนของอุตสำหกรรมกลำงน้ ำ โดยวัตถุดิบต้นน้ ำและสำรเคมีขั้นพื้นฐำนที่
ผู้ประกอบกำรไทยใช้ส่วนใหญ่จะมำจำกกำรน ำเข้ำเป็นหลัก มีสำรเคมีขั้นพื้นฐำนเพียงบำง
ชนิดเท่ำนั้นที่สำมำรถผลิตเองในประเทศได้ โดยสำเหตุส ำคัญที่ประเทศไทยยังไม่สำมำรถ
ผลิตเคมีภัณฑ์ในส่วนของอุตสำหกรรมต้นน้ ำ คือกฎระเบียบที่เข้มงวดด้ำนสิ่งแวดล้อม และ
ควำมสำมำรถและเทคโนโลยีในกำรผลิตของผู้ประกอบกำรไทย 

 
 ในอนำคต อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ จะมีบทบำทส ำคัญในกำรต่อยอดไปถึงอุตสำหกรรม

เป้ำหมำยอื่นๆ อำทิ อุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำ และอุตสำหกรรมพลังงำนทดแทน เป็นต้น  
 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรบริกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทย 
 
 บริกำรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ พบว่ำ กำรวิจัยและพัฒนำของอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ จะเป็น

กำรวิจัยและพัฒนำในลักษณะของกำรวิจัยเพื่อผลิตสำรเคมีทดแทนสำรเคมีที่น ำเข้ำเป็นหลัก 
มิได้วิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่มำกนัก เนื่องจำกยังขำดแคลนนักวิจัย โดย
ผู้ประกอบกำรให้ควำมเห็นว่ำ หน่วยงำนภำครัฐไทยยังไม่สำมำรถสนับสนุนหรือจูงใจให้เกิด
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในด้ำนวิทยำศำสตร์เพียงพอ 

 
 บริกำรด้ำนตัวแทนจัดซื้อวัตถุดิบ พบว่ำ ในปัจจุบัน ใช้ตัวแทนในกำรน ำเข้ำ (Agents) วัตถุดิบ

เพื่อกำรผลิต โดยมีกำรใช้บริกำรตัวแทนฯ ทั้งจำกในประเทศและต่ำงประเทศ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ประเทศผู้ขำยวัตถุดิบ เช่น หำกต้องติดต่อจัดซื้อวัตถุดิบกับผู้ขำยวัตถุดิบญี่ปุ่น จะต้องใช้
บริกำรตัวแทนฯ จำกญี่ปุ่น เป็นต้น  
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 บริกำรด้ำนกำรขนส่งและคลังสินค้ำ พบว่ำ โครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่งทำงรำงยังมีกำร
วำงแผนที่ไม่มีประสิทธิภำพ โดยกำรขนส่งทำงรำงยังไม่มีกำรให้บริกำรให้ทั่วถึง โดยทั้งเดิน
ทำงเข้ำไม่ถึงนิคมอุตสำหกรรมบำงแห่ง ในขณะที่ โครงสร้ำงกำรขนส่งทำงถนนในบริเวณ
นิคมอุตสำหกรรมต่ำงๆ ยังมีคุณภำพที่ไม่ดี ส ำหรับผู้ให้บริกำรด้ำนกำรขนส่งในประเทศไทย 
ส่วนใหญ่มีรำคำค่ำบริกำรสูง และยังขำดประสิทธิภำพ 

 
 บริกำรด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย พบว่ำ ในปัจจุบัน โครงสร้ำงของช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยของ

อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ยังไม่ค่อยมีกำรเปลี่ยนแปลงมำกนัก เนื่องจำกเป็นสินค้ำต่อเนื่อง ท ำ
ให้ลักษณะกำรขำยจะเป็นกำรขำยตรงกับโรงงำนผู้ที่น ำไปใช้งำนต่อ มำกกว่ำจะขำยให้แก่
ผู้บริโภคขั้นสุดท้ำย  

 

 บริกำรด้ำนกำรควบคุมคุณภำพ พบว่ำ ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมจะต้องผ่ำนมำตรฐำน
บังคับของรัฐบำล เช่น กำรตรวจรับรองโรงงำน ฯลฯ ซึ่งมีต้นทุนในกำรตรวจรับรองจ ำนวน
มำก เนื่องจำกมีกฎหมำยกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเคมีภัณฑ์จ ำนวนมำก นอกจำกนี้  
ผู้ประกอบกำรเคมีภัณฑ์ระบุว่ำ ผู้ให้บริกำรในด้ำนนี้ยังมีไม่เพียงพอ มีหลำกหลำยกลุ่ม และ
เป็นกำรใช้บริกำรในประเทศส่วนใหญ่ ยกเว้น สินค้ำที่ต้องกำรส่งออกไปยังต่ำงประเทศ อำจ
ต้องใช้บริกำรห้องปฏิบัติกำรในต่ำงประเทศเพื่อรับรองคุณภำพ  

 

 บริกำรด้ำนกำรจัดกำรของเสียอุตสำหกรรม พบว่ำ ผู้ให้บริกำรจัดกำรของเสียอุตสำหกรรมใน
ประเทศมีจ ำกัด เนื่องจำก มีกฎระเบียบข้อบังคับจ ำนวนมำกในกำรรับรองกำรเป็นผู้ให้บริกำร
กำรก ำจัดของเสียอุตสำหกรรม ท ำให้เกิดกำรแข่งขันน้อย และไม่มีคุณภำพเพียงพอ 
 

 บริกำรด้ำนกำรซ่อมบ ำรุงและดูแลรักษำ พบว่ำ ยังมีผู้ให้บริกำรเพียงพอ  และใช้กำรบริกำร
ภำยในบริษัทเป็นหลัก มีกำรใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรชำวไทยจำกภำยนอกบริษัทเป็น
บำงครั้ง 

 
โอกำสของอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ 
 
 ด้ำนโอกำสของอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ พบว่ำ การผลิตสินค้าของผู้ประกอบการในกลุ่ม

เคมีภัณฑ์ในปัจจุบันเป็นการผลิตสินค้าที่มีความเฉพาะเจาะจง (Customized Products) ตาม
ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ดังนั้น ภำครัฐจึงควรมีกำรสนับสนุนผู้ผลิตให้มีควำมสำมำรถ
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ในกำรผลิตที่สูงขึ้นให้สำมำรถกระจำยกำรผลิตให้มีควำมหลำกหลำยตำมควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำที่หลำกหลำยข้ึน 

 
ปัญหำและอุปสรรคของอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์  
 
 หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องยังไม่มีนโยบายที่เหมาะสม ในกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ 

เนื่องจำกอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์เป็นอุตสำหกรรมที่มีระเบียบและข้อบังคับจ ำนวนมำก จำก
กฎหมำยหลำยประเภทและหลำยหน่วยงำน ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์และสำรเคมี
ที่ใช้ในกำรผลิต อีกทั้ง ยังมีควำมซ้ ำซ้อนกันของข้อบังคับกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง อำทิ  
ค่ำมำตรฐำนของควำมเข้มของแสงที่ปลอดภัยในสถำนที่ท ำงำนมีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำง 
มำตรฐำนของกรมสวัสดิกำรแรงงำน (ตำม พ.ร.บ. ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2554) และมำตรฐำนของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม  
(ตำมมำตรกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยในกำรประกอบกิจกำรโรงงำน เกี่ยวกับสภำวะแวดล้อมใน
กำรท ำงำน พ.ศ. 2546 ตำม พ.ร.บ. โรงงำน พ.ศ. 2535) เป็นต้น ท ำให้ผู้ประกอบกำรโรงงำน
มีควำมสับสน และเกิดต้นทุนในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนสูงขึ้น 
  

 หน่วยงำนภำครัฐควรพิจำรณำปฏิรูปกฎระเบียบและมำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตต่ำงๆ 
ให้มีควำมเหมำะสม และลดควำมซ้ ำซ้อนของกฎหมำยลง โดยหน่วยงำนผู้ดูแลกฎหมำยและ
มำตรกำรต่ำงๆ ควรมีกำรหำรือเรื่องกฎหมำยในแต่ละประเด็น และเจรจำเพื่อหำทำงลดควำม
ซ้ ำซ้อนของกฎหมำย ให้เอื้อต่อกำรท ำธุรกิจของผู้ประกอบกำร 

 

 หน่วยบริกำรต่ำงๆ ของภำครัฐควรมีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงกัน และพิจำรณำให้
เกิดศูนย์กำรบริกำรเบ็ดเสร็จส ำหรับผู้ประกอบกำรโรงงำน โดยเฉพำะหน่วยงำนที่ดูแลกำร
ตรวจสอบมำตรฐำนต่ำงๆ เพื่อลดควำมสับสนของผู้ประกอบกำรในกำรเตรียมกำร   
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ตารางที่ 3 สรุปความคิดเห็นของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
หัวข้อ ความคิดเห็น 

กระบวนการก่อนการผลิต 
กำรวิจัยและพัฒนำ  กำรวิจัยและพัฒนำของอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ จะเป็นกำรวิจัยและพัฒนำในลักษณะของ

กำรวิจัยเพื่อผลิตสำรเคมีทดแทนสำรเคมีที่น ำเข้ำเป็นหลัก มิได้วิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำง
ผลิตภัณฑ์ใหม่มำกนัก เนื่องจำกยังขำดแคลนนักวิจัย และขำดแรงจูงใจให้เกิดกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ในด้ำนวิทยำศำสตร์ 

กำรจัดหำวัตถุดิบ  วัตถุดิบในปัจจุบันมีเพียงพอกับควำมต้องกำร โดยเน้นกำรน ำเข้ำเป็นหลัก 
 ในปัจจุบัน ใช้ตัวแทนในกำรน ำเข้ำ (Agents) วัตถุดิบเพื่อกำรผลิต โดยมีกำรใช้บริกำร

ตัวแทนฯ ทั้งจำกในประเทศและต่ำงประเทศ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ขำยวัตถุดิบ เช่น หำก
ต้องติดต่อจัดซื้อวัตถุดิบกับผู้ขำยวัตถุดิบญี่ปุ่น จะต้องใช้บริกำรตัวแทนฯ จำกญี่ปุ่น เป็นต้น 

กำรขนส่งสินค้ำ  กำรบริกำรด้ำนขนส่งทำงรำงยังไม่ทั่วถึง โดยกำรบริกำรเข้ำไม่ถึงนิคมอุตสำหกรรมบำงแห่ง 
ในขณะที่ โครงสร้ำงกำรขนส่งทำงถนนในบริเวณนิคมอุตสำหกรรมต่ำงๆ ยังมีคุณภำพที่ 
ไม่ดี  

 ส ำหรับผู้ให้บริกำรด้ำนกำรขนส่งในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีรำคำค่ำบริกำรสูง และยังขำด
ประสิทธิภำพ 

กระบวนการระหว่างการผลิต 
กำรควบคุมคุณภำพ   ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมจะต้องผ่ำนมำตรฐำนบังคับของรัฐบำล เช่น กำรตรวจรับรอง

โรงงำน ฯลฯ  
 ผู้ประกอบกำรมีต้นทุนในกำรตรวจรับรองจ ำนวนมำก เนื่องจำกมีกฎหมำยกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องกับเคมีภัณฑ์จ ำนวนมำก นอกจำกนี้ ผู้ประกอบกำรเคมีภัณฑ์ระบุว่ำ ผู้ให้บริกำร
ในด้ำนนี้ยังมีไม่เพียงพอ มีหลำกหลำยกลุ่ม และเป็นกำรใช้บริกำรในประเทศส่วนใหญ่  
ยกเว้น สินค้ำที่ต้องกำรส่งออกไปยังต่ำงประเทศ อำจต้องใช้บริกำรห้องปฏิบัติกำรใน
ต่ำงประเทศเพื่อรับรองคุณภำพ 

กำรก ำจัดของเสีย
อุตสำหกรรม 

 ผู้ให้บริกำรจัดกำรของเสียอุตสำหกรรมในประเทศมีจ ำนวนจ ำกัด เนื่องจำก มีกฎระเบียบ
ข้อบังคับจ ำนวนมำกในกำรรับรองกำรเป็นผู้ให้บริกำรกำรก ำจัดของเสียอุตสำหกรรม ท ำให้
เกิดกำรแข่งขันน้อย และไม่มีคุณภำพเพียงพอ 

กระบวนการหลังการผลิต 
กำรจัดจ ำหน่ำย /  
กำรกระจำยสินค้ำ 

 ในปัจจุบัน โครงสร้ำงของช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยของอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ยังไม่ค่อยมี
กำรเปลี่ยนแปลงมำกนัก เนื่องจำกเป็นสินค้ำต่อเนื่อง ท ำให้ลักษณะกำรขำยจะเป็นกำรขำย
ตรงกับโรงงำนผู้ที่น ำไปใช้งำนต่อ มำกกว่ำจะขำยให้แก่ผู้บริโภคขั้นสุดท้ำย 

กำรซ่อมบ ำรุงและดูแล
รักษำเครื่องจักรและ
อุปกรณ ์

 บริกำรด้ำนกำรซ่อมบ ำรุงและดูแลรักษำ พบว่ำ ยังมีผู้ให้บริกำรเพียงพอ และใช้กำรบริกำร
ภำยในบริษัทเป็นหลัก มีกำรใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรชำวไทยจำกภำยนอกบริษัทเป็น
บำงครั้ง 

ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด รวบรวมจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
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 อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
 
คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดสัมภำษณ์เชิงลึก ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกรำคม 2560 ณ 

ห้องประชุม ชั้น 2 สถำบันไทย-เยอรมัน (Thai-German Institute: TGI) ศูนย์กรุงเทพฯ โดยกำร
สัมภำษณ์เชิงลึกดังกล่ำว มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 6 คน และมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอแนวทำง
กำรศึกษำวิจัย กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต พร้อมทั้งรับฟัง ระดมควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำกผู้เกี่ยวข้องในภำคอุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติ เพื่อน ำไปเพิ่มเติมหรือปรับปรุงใน
กำรศึกษำ 

 
นอกจำกนี้ คณะผู้วิจัยยังได้ด ำเนินกำรจัดสัมภำษณ์เชิงลึก ในวันจันทร์ที่ 16 มกรำคม 

2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ (National Metal and Materials 
Technology Center: MTEC) โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกดังกล่ำว มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 6 คน 
โดยเป็นหน่วยงำนผู้ให้บริกำรกำรวิจัย ทดสอบคุณสมบัติ และให้บริกำรรับรองมำตรฐำนโลหะและ
วัสดุ 

 
ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ปรำกฏอยู่ในภำคผนวก 3 ส่วน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้ดังน้ี 
 

ควำมคิดเห็นต่อสถำนกำรณ์อุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติของไทยในปัจจุบัน 
 
 ระบบอัตโนมัติ คือ ระบบใดๆ หรือ กลไกที่สำมำรถท ำงำนได้ด้วยตัวเอง โดยท ำงำน

ตำมโปรแกรม หรือวงจรควบคุมที่ก ำหนดไว้ ระบบอัตโนมัติ อำจเป็นกำรใช้ กลไก 
คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ในขณะที่ อุปกรณ์อัตโนมัติ คือ 
ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ท ำงำนภำยใต้ระบบอัตโนมัติ ดังนั้น จึงควรศึกษำ อุตสำหกรรม
ระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งอุปกรณ์อัตโนมัติ หน่วยควบคุมต่ำงๆ และ
อุปกรณ์ท ำงำน (Actuator) 
  

 โดยปกติระบบอัตโนมัติมีลักษณะเป็นหน่วยสนับสนุนกำรผลิตในทุกๆ อุตสำหกรรม 
เช่น อุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ และอุตสำหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น แต่ไม่ได้เป็นอุตสำหกรรมหลักที่สำมำรถผลิตได้ทั่วไป เห็น
ได้จำกกำรผลิตระบบอัตโนมัติในปัจจุบันมักผลิตตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนเป็น
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หลัก (Make to Order) ท ำให้ยังไม่มีผู้ประกอบกำรที่มุ่งผลิตระบบอัตโนมัติเพื่อวำง
จ ำหน่ำยโดยเฉพำะ  
 

 เนื่องจำกสถำบันไทย-เยอรมัน (TGI) มีจุดมุ่งหมำยหลักในกำรสนับสนุนกำรเพิ่ม
ผลิตภำพ (Productivity) ให้แก่ภำคอุตสำหกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งระบบอัตโนมัติ โดยในปัจจุบัน เน้นสนับสนุนอุตสำหกรรมแม่พิมพ์ และ
อุตสำหกรรมเครื่องจักรกล (ซึ่งครอบคลุมถึงอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์) เพื่อ
สนับสนุนอุตสำหกรรมกำรผลิตอีกทอดหนึ่ง โดยให้บริกำรแก่อุตสำหกรรมยำยนต์
ในสัดส่วนสูงที่สุด 
  

 บทบำทหลักของ TGI ประกอบไปด้วย 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนจัดอบรมให้ควำมรู้และ
จัดสัมมนำ 2) ให้บริกำรออกแบบและผลิตระบบอัตโนมัติตำมควำมต้องกำรของกลุ่ม
อุตสำหกรรม 3) ให้บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรม และ 4) ให้บริกำรกำรวิจัย
และพัฒนำประยุกต์ 
 

 โครงสร้ำงอุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติไทยในปัจจุบัน ประกอบไปด้วย 3 ฝ่ำยหลัก 
ได้แก่ ผู้ผลิต (Builder) ผู้ออกแบบและวำงระบบ (System Integrator: SI) และกลุ่ม
ผู้ใช้งำน (Users) ซึ่งทั้ง 3 ฝ่ำยมีลักษณะโครงสร้ำงเป็นปิรำมิด โดยมีจ ำนวนผู้ผลิต
น้อยที่สุด มีจ ำนวน SI ปำนกลำง และมีผู้ใช้งำนจ ำนวนมำก 

 

 กระบวนกำรผลิตระบบอัตโนมัติเริ่มต้นจำกฝั่งของผู้ใช้งำน โดยผู้ใช้งำนจะระบุ
ลักษณะและคุณสมบัติของระบบอัตโนมัติที่ตนเองต้องกำร จำกนั้นจึงส่งให้ฝ่ำยวิจัย
และพัฒนำของหน่วยงำนที่ตนสนใจ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ  
(MTEC) เป็นต้น ท ำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ เม่ือฝ่ำยวิจัยและ
พัฒนำสร้ำงต้นแบบเสร็จจึงเข้ำสู่ขั้นตอนกำรผลิตและน ำไปใช้ต่อไป 
 

 ในขั้นตอนกำรผลิตระบบอัตโนมัติ ผู้ผลิตแต่ละรำยจ ำเป็นต้องมีโรงงำนผลิตที่
สมบูรณ์และด ำเนินกำรผลิตในทุกๆ ขั้นตอนได้ด้วยตนเอง เนื่องจำกกระบวนกำร
ผลิตเหล่ำนี้ไม่สำมำรถแบ่งออกเป็นส่วนๆ ได้  
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 ในห่วงโซ่มูลค่ำทั้งหมดของระบบอัตโนมัติ ขั้นตอนกำรน ำระบบอัตโนมัติไป
เชื่อมโยงเข้ำกับระบบของโรงงำนหรือสถำนประกอบกำรตำมควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้งำน จัดเป็นข้ันตอนท่ีสร้ำงมูลค่ำมำกที่สุด 
 

 ส ำหรับทิศทำงกำรพัฒนำของอุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติ สำมำรถแบ่งระดับกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมได้เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับเริ่มแรก คือระดับที่ผู้ใช้งำนส่วน
ใหญ่สำมำรถใช้ระบบอัตโนมัติงำนเป็น ระดับที่สอง คือระดับที่ผู้ใช้งำนส่วนใหญ่มี
ควำมช ำนำญในกำรใช้งำนมำกขึ้น สำมำรถประยุกต์กำรใช้งำนได้ ระดับที่สำม คือ
ระดับที่ผู้ให้บริกำรในประเทศไทยสำมำรถซ่อมบ ำรุงระบบอัตโนมัติด้วยตนเองได้ 
ระดับที่สี่ คือระดับที่ผู้ให้บริกำร SI สำมำรถดัดแปลงระบบอัตโนมัติด้วยตนเองได้ 
และระดับท่ีห้ำ คือระดับที่ประเทศไทยเร่ิมสำมำรถสร้ำงระบบอัตโนมัติด้วยตนเองได้ 
โดยทำง TGI ระบุว่ำในปัจจุบัน ประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่สอง คือมีผู้ใช้งำนระบบ
อัตโนมัติส่วนใหญ่มีควำมช ำนำญในกำรใช้งำน แต่มีผู้ให้บริกำรบำงส่วนที่สำมำรถ
ซ่อมบ ำรุงและดัดแปลงระบบอัตโนมัติเองได้  
 

 โดยทั่วไประบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสำหกรรมมีลักษณะเป็นหน่วยสนับสนุน 
กำรผลิตในทุกๆ อุตสำหกรรม เช่น อุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมเครื่องมือ
แพทย์ และอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น แต่ไม่ได้เป็นอุตสำหกรรมหลักที่
สำมำรถผลิตได้ทั่วไป เห็นได้จำกกำรผลิตระบบอัตโนมัติในปัจจุบันมักผลิตตำม
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนเป็นหลัก (Make to Order) ท ำให้ไม่มีผู้ประกอบกำรที่มุ่ง
ผลิตระบบอัตโนมัติเพื่อวำงจ ำหน่ำยโดยเฉพำะ ในขณะที่ ระบบอัตโนมัติหรือ
หุ่นยนต์ในงำนบริกำรมีแนวโน้มของผู้ใช้งำนที่เพิ่มจ ำนวนมำกขึ้น และมีลักษณะ
กำรให้บริกำรที่ไม่ซับซ้อน (อำทิ หุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติที่ท ำงำนในครัวเรือน 
และหุ่นยนต์เพื่อกำรท่องเที่ยว เป็นต้น) ท ำให้สำมำรถผลิตในปริมำณมำกและ
จ ำหน่ำยโดยทั่วไปได้ง่ำย  

 
 ในขั้นตอนกำรผลิตของห่วงโซ่ระบบอัตโนมัติ  ผู้ผลิตและSI จ ำเป็นต้องมี

สำยกำรผลิ ตที่ ค รบถ้ วน  ตั้ ง แต่ ร ะบบพลั ง ง ำน  (Power) ระบบส่ ง ก ำ ลั ง 
(Transmission) ระบบควบคุม (Controller) และระบบท ำงำน (Actuator) เนื่องจำก
กระบวนกำรผลิตระบบอัตโนมัติเหล่ำนี้ไม่สำมำรถแบ่งออกเป็นส่วนๆ ได้  
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 อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ TGI ระบุว่ำ แนวโน้มของอุตสำหกรรมกำร
ผลิตต่ำงๆ ให้ควำมสนใจระบบอัตโนมัติมำกขึ้น ดังเห็นได้จำก ปริมำณบุคลำกรจำก
แต่ละอุตสำหกรรมกำรผลิตเข้ำมำรับกำรอบรมกำรใช้งำนระบบอัตโนมัติต่ำงๆ 
เพิ่มขึ้นอย่ำงมำก ซึ่งนอกจำกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพของผู้ประกอบกำรที่ใช้งำน
ระบบอัตโนมัติแล้ว ยังช่วยเพิ่มควำมตระหนักถึงประโยชน์ของระบบอัตโนมัติมำก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ มีโรงงำนกว่ำ 50 โรงงำน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
วิสำหกิจขนำดกลำง ได้ใช้บริกำรกำรออกแบบและติดตั้งระบบอัตโนมัติจำก TGI 
โดยช่วยเพิ่มผลิตภำพในกำรผลิตของผู้ประกอบกำรได้อย่ำงมำก 

 
 ส ำหรับแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติในประเทศไทย จ ำเป็นต้อง

พัฒนำ 5 ส่วนส ำคัญพร้อมๆ กัน ได้แก่ 1) ภำครัฐ – ต้องก ำหนดทิศทำงและหน้ำที่
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน สร้ำงแรงจูงใจในกำรพัฒนำระบบอัตโนมัติ
ในประเทศ 2) ภำคกำรศึกษำและวิจัย – ส่งเสริมบุคลำกรและหลักสูตรที่เหมำะสม
ร่วมกับภำคธุรกิจ เพื่อผลิตบุคลำกรไทยที่มีควำมสำมำรถในด้ำนระบบอัตโนมัติ  
3) บริษัทข้ำมชำติ (Multinational Corporations: MNCs) – เป็นส่วนส ำคัญในกำร
ถ่ำยโอนเทคโนโลยีกำรผลิตระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 4) ผู้ผลิต (Builder & SI) – 
บริษัทไทยผู้สร้ำงเครื่องมือ เครื่องจักรอัตโนมัติ และ 5) ผู้ใช้งำน (Users) – เป็น
ส่วนส ำคัญที่สุด โดยเป็นผู้ก ำหนดควำมต้องกำรระบบอัตโนมัติในประเทศให้แก่
ผู้ผลิต 

 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกระบวนกำรก่อนกำรผลิตของไทยในปัจจุบัน 

 
ในปัจจุบัน ผู้ให้บริกำรก่อนกำรผลิตของไทยนอกเหนือจำกบริษัทเอกชนแล้ว ยังมี

หน่วยงำนในสังกัดภำครัฐที่ช่วยสนับสนุนด้ำนกำรท ำวิจัยและพัฒนำ และให้บริกำรทดสอบต่ำงๆ 
ภำยใต้แผนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงคุณภำพ (National Quality Infrastructure) ของส ำนักงำน
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ โดยมีหน่วยงำนท่ีให้บริกำรเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 
 ศูนย์ เทคโนโลยี โลหะและวัสดุแห่ งชาติ  (National Metal and Materials 

Technology Center: MTEC) ปัจจุบันมีลักษณะกำรท ำงำน 2 แบบ ได้แก่ กำรร่วม
วิ จัย และกำรว่ำ จ้ำงวิ จัย (Contract Research)  ส่วนใหญ่ เป็นโครงกำรใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์ เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์เครื่องมือต่ำงๆ ส ำหรับงำนวิจัยที่
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สำมำรถใช้งำนได้ก็จะถูกน ำไปเผยแพร่หรือฝึกอบรมต่อไป นอกจำกนี้ทำง
หน่วยงำนยังให้บริกำรส ำหรับทดสอบคุณสมบัติวัสดุชนิดต่ำงๆ อีกด้วย 

 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  (PTEC: Electrical And 
Electronic Product sTesting Center) ให้บริกำรทดสอบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้ำ  

 ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม  (Design & Engineering 
Consulting Service Center: DECC) ให้บริกำร เทคโนโลยีกำรจ ำลองทำง
วิศวกรรมเพื่อลดต้นทุนกำรออกแบบในหลำยๆ อุตสำหกรรม 

 ศูนย์ เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  ( National 
Electronics and Computer Technology Center : NECTEC) ท ำกำรวิจัยและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติต่ำงๆ 

 
นอกจำกนี้ ยังอำจมีหน่วยงำนที่ให้บริกำรเฉพำะทำงในอนำคต เช่น กำรทดสอบเซรำมิก 

และกำรทดสอบระดับจุลภำค เป็นต้น บุคลำกรส่วนใหญ่ในหน่วยงำนเหล่ำนี้ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน
ทุนรัฐบำลที่กลับมำประกอบอำชีพนักวิจัยและพัฒนำ โดยแต่ละคนมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงที่
แตกต่ำงกันไป ทัง้นี้ กำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนเหล่ำนี้เป็นไปเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกำร ไม่มี
วัตถุประสงค์ในกำรแข่งขันกับภำคเอกชน ท ำให้บำงครั้งอำจต้องแบกรับต้นทุนกำรให้บริกำรที่มำก
เป็นพิเศษ 
 

นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรโดยตรงจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ในปัจจุบันยังมี โครงกำร
สนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( Industrial Technology Assistance Program : 
ITAP) ที่มีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้บริกำรและพัฒนำผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) 
โดยภำครัฐจะจัดหำบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญจำกภำคส่วนต่ำงๆ เพื่อเข้ำไปช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหำที่ผู้ประกอบกำรเผชิญ อีกทั้งยังมีกำรส่งเสริมบุคลำกรจำกหน่วยงำนด้ำนวิชำกำรให้เข้ำไป
ร่วมมือกับผู้ประกอบกำรมำกขึ้น (Talent Mobility) 

 
ส ำหรับกำรบริกำรวิจัยและพัฒนำ และวิศวกรรมในอุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติใน

ปัจจุบัน TGI ระบุว่ำ ยังมีควำมต้องกำรผู้เชี่ยวชำญในงำนด้ำนระบบอัตโนมัติจ ำนวนมำก เนื่องจำก
ประเทศไทยยังไม่สำมำรถสร้ำงเทคโนโลยีด้ำนระบบอัตโนมัติของตนเองได้ ดังนั้น จึงยังมีกำรใช้
บริกำรนักวิจัยและพัฒนำจำกต่ำงประเทศอยู่มำก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะใช้ผู้เชี่ยวชำญจำกประเทศ
ญี่ปุ่น และไต้หวัน โดย TGI มีฐำนควำมรู้งำนวิจัยอยู่พอสมควร แต่ส่วนใหญ่เป็นงำนวิจัยด้ำน
แม่พิมพ์ ยังมีงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติอยู่ค่อนข้ำงน้อย 
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 หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่วิจัยและพัฒนำระบบอัตโนมัติส่วนใหญ่มีข้อจ ำกัดด้ำนบุคลำกร 
ท ำให้ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่บริกำรหลังกำรขำย เช่น กำรซ่อมแซม และกำร
บ ำรุงรักษำ เป็นต้น หน่วยงำนเหล่ำนั้นจึงจ ำเป็นต้องท ำกำรฝึกฝนและอบรม
บุคลำกรจำกบริษัทผู้ใช้งำนให้สำมำรถท ำหน้ำที่เหล่ำนี้ด้วยตนเองได้ 
 

 ในปัจจุบันยังไม่มีกฎระเบียบส ำหรับขั้นตอนกำรวิจัยและพัฒนำที่ชัดเจน ท ำให้
กระบวนกำรน ำงำนวิจัยไปใช้จริงมีควำมยำกล ำบำก โดยอำจเกิดข้อขัดแย้งกับ
หน่วยงำนที่ก ำกับดูแลด้ำนมำตรฐำนต่ำงๆ เม่ือท ำกำรคิดค้นนวัตกรรมชนิดใหม่ 
เช่น ประเด็นทำงด้ำนจริยธรรมส ำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพซึ่งอยู่ภำยใต้
กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เป็นต้น ในขณะที่ กำร
พัฒนำอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภำพดีขึ้น อำจถูกตั้งค ำถำมในด้ำนควำมเสี่ยง
เม่ือน ำไปใช้งำนจริง และควำมคุ้มค่ำในกำรพัฒนำสิ่งที่เดิมใช้งำนได้ดีระดับหนึ่งอยู่
แล้ว 

 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทย 
 

 ในกระบวนกำรกำรผลิตระบบอัตโนมัติของไทย  TGI สรุปได้เป็น 4 ประเด็นหลัก 
ได้แก่ 1) กำรออกแบบและกำรจ ำลองชิ้นงำน (Design) โดยใช้ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในงำน
ออกแบบอุตสำหกรรมเป็นหลัก เช่น CAD/CAM (Computer Aided Design and 
Computer Aided Manufacturing) และ CAE (Computer Aided Engineering) เป็น
ต้น 2) กำรผลิตชิ้นส่วน (Part Manufacturing) หลังจำกจ ำลองกำรชิ้นส่วนต่ำงๆ 
แล้ว จะเป็นขั้นตอนในกำรผลิตชิ้นงำนจริง เพื่อน ำไปประกอบต่อไป 3) กำรประกอบ 
(Assembly) ในส่วนนี้ SI ของไทยมีควำมสำมำรถในกำรประกอบชิ้นงำนแต่ละส่วน
ของระบบอัตโนมัติขึ้นมำเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้จริง และ 4) กำรทดสอบและ
ตรวจสอบคุณภำพขั้นสุดท้ำย ซึ่งบริษัทจำกต่ำงประเทศส่วนใหญ่มีบริกำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรผลิตในบริษัทครบถ้วน ท ำให้ไม่จ ำเป็นต้องพึ่งพำบริกำรจำก
ภำยนอก 

 
 บริกำรด้ำนกำรทดสอบและตรวจสอบคุณภำพ พบว่ำ ในประเทศไทยยังขำดแคลน

ห้องปฏิบัติกำรในกำรตรวจสอบควำมแม่นย ำของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ซึ่ง
หำกมีห้องปฏิบัติกำรที่สำมำรถตรวจสอบและปรับปรุงควำมแม่นย ำ (Calibrate) 
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และรับรองมำตรฐำนได้ จะช่วยสร้ำงมำตรฐำนให้กับระบบอัตโนมัติไทยได้ ซึ่งจะ
ส่งเสริมควำมเชื่อม่ันในอุตสำหกรรมได้ 

 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกระบวนกำรหลังกำรผลิตของไทยในปัจจุบัน 
 

 บริกำรซ่อมบ ำรุง พบว่ำ TGI เป็นหน่วยงำนที่มีควำมก้ำวหน้ำในกำรให้บริกำรด้ำน
งำนซ่อมบ ำรุง โดยจะมีกำรออกแบบและติดตั้งระบบอัตโนมัติที่มีระบบตรวจสอบ
สภำพของเครื่องจักรและระบบ ท ำให้สำมำรถคำดกำรณ์กำรซ่อมบ ำรุงได้ 
(Predictive Maintenance) ซึ่ งช่ วยลดต้นทุนในกำรซ่อมบ ำรุ ง ได้ อย่ ำงมำก  
อย่ำงไรก็ตำม บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนงำนซ่อมบ ำรุงยังคงขำดแคลน ซึ่งจะ
สำมำรถเพิ่มบุคลำกรเหล่ำนี้ได้ ผ่ำนกำรสร้ำงควำมต้องกำรกำรใช้งำนระบบ
อัตโนมัติและพัฒนำให้มีจ ำนวน SI มำกยิ่งขึ้น 

 
 ในประเด็นของช่องทำงกำรตลำดของอุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติ TGI ระบุว่ำต้องมี

กำรพัฒนำแพลตฟอร์มต่ำงๆ ของทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ให้ผู้ใช้งำนสำมำรถ
เข้ำถึงได้ง่ำยขึ้น เพื่อเพิ่มปริมำณกำรเข้ำถึงกำรบริกำรและสินค้ำในอุตสำหกรรม
ระบบอัตโนมัติ  
 

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลและแนวทำงกำรเจรจำกำรค้ำเสรี 
 

 หำกเกิดกำรเปิดเสรีด้ำนกำรค้ำและบริกำรเพื่อให้ผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศเข้ำมำ
ให้บริกำรในไทย อำจเกิดกำรเข้ำมำของบริกำร 2 รูปแบบ  ได้แก่ กำรเข้ำมำใน
รูปแบบของบุคคล และกำรเข้ำมำในรูปแบบของบริษัท ส ำหรับกำรเข้ำมำของบุคคล
จะมุ่งเน้นไปที่กำรเข้ำมำเพื่อเป็นนักวิจัยและพัฒนำตำมหน่วยงำนต่ำงๆ ของไทย
โดยเฉพำะ ในขณะที่ กำรเข้ำมำของบริษัทนั้นจะเข้ำมำในรูปแบบบริษัทที่ฝ่ำยวิจัย
และพัฒนำของบริษัทเอง ท ำให้ควำมรู้กระจุกตัวอยู่ในองค์กร ไม่เกิดกำรถ่ำยทอด
หรือกำรแบ่งปันควำมรู้กำรวิจัยพัฒนำให้แก่บริษัทอื่น 
 

 เนือ่งจำกโครงสร้ำงภำษีในปัจจุบันไม่เอื้ออ ำนวยต่อผู้ผลิตหรือ SI ระบบอัตโนมัติใน
ประเทศ โดยอัตรำภำษีของอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ต่ ำกว่ำอัตรำภำษีของ
ชิ้นส่วนในกำรประกอบระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ท ำให้กำรผลิตระบบอัตโนมัติใน
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ประเทศไทยมีต้นทุนสูงกว่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำส ำเร็จ ดังนั้น ภำครัฐอำจต้องพิจำรณำ
ปรับปรุงในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับภำษีชิ้นส่วนฯ 
 

 ในส่วนของกำรเปิดเสรีกำรบริกำร TGI มีมุมมองว่ำ ประเทศไทยยังคงต้องกำรกำร
บริกำรจำกต่ำงประเทศทั้งในรูปแบบของกำรจัดตั้งกิจกำรจำกต่ำงประเทศ และ
ผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศเพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำเทคโนโลยี
อัตโนมัติในประเทศไทย อย่ำงไรก็ดี กำรเปิดเสรีดังกล่ำวจะต้องเป็นกำรเปิดเสรี
อย่ำงระมัดระวัง และมีมำตรกำรรองรับ 

 
ทั้งนี้ หำกพิจำรณำตำมกิจกรรมกำรผลิตและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแล้ว สำมำรถสรุปควำม

คิดเห็นของผู้ประกอบกำรต่อกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทยในอุตสำหกรรมระบบ
อัตโนมัติ ดังแสดงในตำรำงที่ 4 

 
ตารางที่ 4 สรุปความคิดเห็นของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 

หัวข้อ ความคิดเห็น 
กระบวนการก่อนการผลิต 

กำรวิจัย / กำรพัฒนำ  ส ำหรับกำรบริกำรวิจัยและพัฒนำในอุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติในปัจจุบัน พบว่ำ ยังมีควำมต้องกำร
ผู้เชี่ยวชำญในงำนด้ำนระบบอัตโนมัติจ ำนวนมำก เนื่องจำกประเทศไทยยังไม่สำมำรถสร้ำงเทคโนโลยี
ด้ำนระบบอัตโนมัติของตนเองได้ ดังนั้น จึงยังมีกำรใช้บริกำรนักวิจัยและพัฒนำจำกต่ำงประเทศอยู่มำก 
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะใช้ผู้เชี่ยวชำญจำกประเทศญี่ปุ่น และไต้หวัน 

 กำรลงทุนในบุคลำกรด้ำนวิจัยและพัฒนำยังมีน้อย เนื่องจำกแต่ละบริษัทกลัวว่ำเมื่อลงทุนในบุคลำกร
ของตนแล้วอำจถูกบริษัทอื่นซื้อตัวไป ท ำให้ขำดแคลนนักวิจัยที่มีควำมสำมำรถ 

 บริษัทต่ำงชำติที่เข้ำมำให้บริกำรในไทยส่วนใหญ่มำกจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย 
ผู้ใช้บริกำรบริษัทเหล่ำนี้มักเป็นบริษัทขนำดใหญ่ที่มีเงินลงทุนสูง 

 หน่วยงำนภำครัฐแต่ละแห่งสำมำรถรับโครงกำรจำกภำยนอกได้จ ำกัด เนื่องจำกจ ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์
หรือเครื่องมือร่วมกับงำนวิจัยของหน่วยงำนเอง ท ำให้เกิดปัญหำควำมล่ำช้ำอยู่บ่อยครั้ง 

 ในทำงปฏิบัติกำรเกิดบริษัทรับจ้ำงวิจัยและพัฒนำเป็นไปได้ยำก เนื่องจำกแต่ละบริษัทต่ำงต้องกำร
ปกป้ององค์ควำมรู้และเทคโนโลยีของตนเองเพื่อรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 จ ำนวนงำนวิจัยที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงขึ้นอยู่กับผลกระกอบกำรผู้ของประกอบกำรในช่วงนั้นๆ เช่น ถ้ำ
หำกบริษัทมีผลประกอบกำรดีจะเกิดกำรท ำวิจัยมำกขึ้น เป็นต้น 

 กำรน ำเข้ำสินค้ำทดแทนจำกต่ำงประเทศท ำให้กำรวิจัยและพัฒนำในไทยไม่เติบโตเท่ำที่ควรจะเป็น 
เนื่องจำกผู้ประกอบกำรพี่งพำสินค้ำน ำเข้ำ แต่ไม่เกิดกำรพัฒนำสินค้ำของตนเอง 

กำรบริกำรด้ำนวิศวกรรม  ผู้ให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมและให้ค ำปรึกษำในอุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติ เป็นบริกำรที่มีควำมจ ำเป็น  
 กำรบริกำรวิศวกรรมจำกต่ำงประเทศยังเป็นสิ่งจ ำเป็นเนื่องจำก ประเทศไทยยังไม่มีเทคโนโลยีระบบ

อัตโนมัติเป็นของตนเอง 
กำรทดสอบและตรวจสอบคุณภำพ  จ ำนวนห้องปฏิบัติกำรในประเทศยังไม่เพียงพอ โดยเฉพำะห้องปฏิบัติกำรส ำหรับอุปกรณ์หรือวัสดุชนิด

ใหม่ ท ำให้ต้องใช้บริกำรจำกต่ำงประเทศ  
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หัวข้อ ความคิดเห็น 
 บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงในแต่ละห้องปฎิบัติกำรยังมีน้อย อีกทั้งยังขำดแรงจูงใจในกำร

เข้ำมำท ำงำนเนื่องจำกปัญหำค่ำตอบแทน 
 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) มีศูนย์บริกำรข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูล

เกี่ยวกับห้องปฎิบัติกำรในประเทศไทยจ ำแนกตำมประเภทผลิตภัณฑ์ โดยสำมำรถให้ค ำแนะน ำ
เกี่ยวกับขั้นตอนและสถำนที่ส ำหรับทดสอบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้มำตรฐำนตำมที่ผู้ผลิตต้องกำร 

 ในปัจจุบันกระทรวงวิทยำศำสตร์ก ำลังผลักดันให้เกิดศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับห้องปฎิบัติกำรให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น เพื่อสำมำรถให้บริกำรแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-stop Service) 

กำรออกใบรับรอง  หน่วยงำนของไทย เช่น MTEC และ NECTEC เป็นต้น ยังไม่สำมำรถออกใบรับรองมำตรฐำนกำรผลิต
ได้โดยตรง แต่ให้ควำมร่วมมือกับผู้ประกอบกำรในลักษณะกำรให้ค ำแนะน ำ รวมถึงเป็นคณะกรรมกำร
ผลักดันให้เกิดมำตรฐำนสินค้ำขึ้นในประเทศไทยได้ 

กระบวนการระหว่างการผลิต 
กำรผลิต / กำรประกอบ  กระบวนกำรผลิตระบบอัตโนมัติไม่สำมำรถแยกออกจำกกันได้ ผู้ผลิตแต่ละรำยจึงจ ำเป็นต้องมีโรงงำน

ที่สำมำรถผลิตได้ตลอดกระบวนกำร 
 กระบวนกำรกำรผลิตระบบอัตโนมัติของไทยสำมำรถสรุปได้เป็น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่  

1) กำรออกแบบและกำรจ ำลองชิ้นงำน (Design) โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงำนออกแบบอุตสำหกรรม
เป็นหลัก  เช่น  CAD/CAM (Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing) และ 
CAE (Computer Aided Engineering) เป็นต้น  
2) กำรผลิตชิ้นส่วน (Part Manufacturing) หลังจำกจ ำลองกำรชิ้นส่วนต่ำงๆ แล้ว จะเป็นขั้นตอนในกำร
ผลิตชิ้นงำนจริง เพื่อน ำไปประกอบต่อไป  
3) กำรประกอบ (Assembly) ในส่วนนี้ SI ของไทยมีควำมสำมำรถในกำรประกอบชิ้นงำนแต่ละส่วน
ของระบบอัตโนมัติขึ้นมำเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้จริง และ  
4) กำรทดสอบและตรวจสอบคุณภำพขั้นสุดท้ำย 

กำรทดสอบและตรวจสอบคุณภำพ  ไทยยังขำดแคลนห้องปฏิบัติกำรในกำรตรวจสอบควำมแม่นย ำของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ซึ่งหำก
มีห้องปฏิบัติกำรที่สำมำรถตรวจสอบและปรับปรุงควำมแม่นย ำ (Calibrate) และรับรองมำตรฐำนได้ จะ
ช่วยสร้ำงมำตรฐำนให้กับระบบอัตโนมัติไทยได้ ซึ่งจะส่งเสริมควำมเชื่อมั่นในอุตสำหกรรมได้ 

กระบวนการหลังการผลิต 
กำรจัดจ ำหน่ำย / กำรกระจำยสินค้ำ  กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐเป็นส่วนส ำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดอุปสงค์ในอุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติ 

และท ำให้ตลำดในประเทศขยำยตัว 
ช่องทำงกำรตลำด  ยังขำดกำรพัฒนำแพลตฟอร์มต่ำงๆ ของทั้งภำครัฐและภำคเอกชนให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยขึ้น 

เพื่อเพิ่มปริมำณกำรเข้ำถึงกำรบริกำรและสินค้ำในอุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติ 
ซ่อมบ ำรุง  TGI เป็นหน่วยงำนที่มีควำมก้ำวหน้ำในกำรให้บริกำรด้ำนงำนซ่อมบ ำรุง โดยจะมีกำรออกแบบและ

ติดตั้งระบบอัตโนมัติที่มีระบบตรวจสอบสภำพของเครื่องจักรและระบบ ท ำให้สำมำรถคำดกำรณ์กำร
ซ่อมบ ำรุงได้ (Predictive Maintenance) ซึ่งช่วยลดต้นทุนในกำรซ่อมบ ำรุงได้อย่ำงมำก  

 บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนงำนซ่อมบ ำรุงยังคงขำดแคลน ซึ่งจะสำมำรถเพิ่มบุคลำกรเหล่ำนี้ได้ 
ผ่ำนกำรสร้ำงควำมต้องกำรกำรใช้งำนระบบอัตโนมัติและพัฒนำให้มีจ ำนวน SI มำกยิ่งขึ้น 

ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด รวบรวมจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก  
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 อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
 
คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดกำรสัมภำษณ์เชิงลึกขึ้น ในวันพุธที่ 11 มกรำคม 2560 ณ 

ห้องประชุม GS1 room 5 ชั้น 3 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก
ดังกล่ำว มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 11 คน และมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอแนวทำงกำรศึกษำวิจัย 
กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต พร้อมทั้งรับฟัง ระดมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำก
ผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมเครือ่งมือแพทย์ เพื่อน ำไปเพิ่มเติมหรือปรับปรุงในกำรศึกษำ 

 
ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ปรำกฏอยู่ในภำคผนวก 3 ส่วน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้ดังน้ี 
 

ควำมคิดเห็นต่อสถำนกำรณ์อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยในปัจจุบัน 
 
 ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็น

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) มีกำรร่วมทุนกับบริษัทต่ำงชำติเพื่อท ำ
กำรผลิตในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มีควำมหลำกหลำย ส่วนใหญ่เป็น
เครื่องมือแพทย์ขั้นพื้นฐำน เช่น ถุงมือยำง เป็นต้น  

 
 อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ในไทยยังมีควำมหลำกหลำยและกระจัดกระจำย อีกทั้ง

ยังไม่มีกำรร่วมมือชัดเจน เนื่องจำกผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำยของผู้ผลิตแต่ละรำยมี
ควำมแตกต่ำงกัน ท ำให้ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ต้องจัดกำรแต่ละขั้นตอนใน
กระบวนกำรผลิตตำมล ำพัง ไม่สำมำรถพึ่งพำผู้ประกอบกำรรำยอื่นได้ 

 
 ต้นทุนกำรผลิตเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนที่สูงเม่ือเทียบกับ

ยอดขำย โดยเฉพำะสัดส่วนต้นทุนด้ำนกำรวิจัย โดยเฉพำะสินค้ำพื้นฐำนที่มีรำคำ
ต่ ำยิ่งมีสัดส่วนต้นทุนกำรผลิตที่สูง ในขณะที่ ประเทศจีนนั้นมีสัดส่วนต้นทุนที่ต่ ำ
เนื่องจำกตลำดผู้บริโภคมีขนำดใหญ่ ท ำให้สำมำรถผลิตได้ในปริมำณมำก เกิดกำร
ประหยัดต่อขนำด (Economy of Scale) 

 
 เครื่องมือแพทย์ส่วนใหญ่มีควำมละเอียด ซับซ้อน อีกทั้งยังเป็นอุปกรณ์ที่ส่งผล

โดยตรงต่อคนไข้ แพทย์ทั่วไปจึงมักเลือกใช้งำนเครื่องมือจำกต่ำงประเทศที่ตนเอง
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รู้ จักและเคยใช้งำนมำก่อนหน้ำ แต่ไม่นิยมใช้ เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตโดย
ผู้ประกอบกำรไทย ซึ่งมีประสิทธิภำพและมีมำตรฐำนเช่นเดียวกัน 

 
 นโยบำยรัฐยั งไ ม่สนับสนุนให้ เกิดกำรใช้ งำนเครื่ อง มือแพทย์ที่ ผลิตโดย

ผู้ประกอบกำรไทย ส่วนหน่ึงเป็นผลจำกกำรก ำหนดให้กำรน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ไม่
จ ำเป็นต้องเสียภำษี ในขณะที่กำรน ำเข้ำชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์ต้องเสียภำษี ผู้ใช้
จึงนิยมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จำกต่ำงประเทศมำกกว่ำผลิตภัณฑ์ของไทย เนื่องจำกมี
ควำมน่ำเชื่อถือมำกกว่ำ ส่งผลให้อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยเติบโตได้ช้ำ 

 

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทย 
 

 อุตสำหกรรมต้นน้ ำในประเทศไทยยังไม่สมบูรณ์ จ ำเป็นต้องน ำเข้ำวัสดุและชิ้นส่วน
จำกต่ำงประเทศ ในขณะเดียวกัน ผู้ให้บริกำรหลำยประเภทในประเทศยังขำดแคลน 
ท ำให้แต่ละบริษัทต้องด ำเนินกำรด้วยตัวเอง เช่น บริกำรท ำควำมสะอำดและล้ำง
พื้นผิว เป็นต้น 
  

 ลักษณะของกำรท ำวิจัยและพัฒนำเครื่องมือแพทย์ในปัจจุบันอยู่ในรูปแบบที่นักวิจัย
ท ำกำรค้นคว้ำตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรเพื่อผลิตเครื่องมือแพทย์ที่มี
มูลค่ำเชิงพำณิชย์ ซึ่งอำจท ำให้ขำดควำมก้ำวหน้ำและพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนใหม่ๆ  
ส ำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้สร้ำงมูลค่ำเชิงพำณิชย์ 
 

 ในปัจจุบันกำรใช้ประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำในประเทศไทยยัง
ขำดควำมต่อเนื่องและงำนวิจัยหลำยชิ้นมีควำมซ้ ำซ้อนกัน เนื่องจำกไม่มีกำร
เผยแพร่ ท ำให้ขำดกำรต่อยอดงำนวิจัยที่เคยท ำไว้ ท ำให้เกิดต้นทุนในกำรผลิตสูง
กว่ำที่ควรเป็น 
 

 กำรบริกำรทดสอบเครื่องมือแพทย์ในไทยสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 
กำรทดสอบทำงกำยภำพ และกำรทดสอบทำงชีวภำพ ส ำหรับกำรทดสอบทำง
กำยภำพนั้นสำมำรถใช้เครื่องมือทดสอบเดียวกันกับที่ทดสอบในอุตสำหกรรมอื่นๆ 
เช่น อุตสำหกรรมยำนยนต์ แต่อำจมีควำมแตกต่ำงกันในรำยละเอียดของกำร
ทดสอบ เช่น มำตรำส่วนกำรวัด เป็นต้น ท ำให้บำงครั้งอำจต้องจัดหำอุปกรณ์
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ทดสอบเพิ่มเพื่อให้กำรทดสอบแม่นย ำขึ้น ในขณะที่กำรทดสอบทำงชีวภำพนั้นยัง
ขำดแคลนในประเทศไทย ท ำให้ต้องใช้บริกำรห้องปฏิบัติกำรในต่ำงประเทศ 
 

 เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่จะถูกส่งไปทดสอบในต่ำงประเทศ 
เช่น สิงคโปร์ เยอรมนี และไต้หวัน เป็นต้น ขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรของผู้ผลิตว่ำ
ต้องกำรผ่ำนมำตรฐำนของประเทศใด ในขณะท่ีห้องปฏิบัติกำรในประเทศไทยนั้นยัง
ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร รวมถึงกระจัดกระจำยและแยกออกจำกกัน ท ำให้ขำด
ควำมต่อเนื่องเม่ือต้องกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ 
 

 บุคลำกรในอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์มีศักยภำพและเพียงพอ เป็นท่ีต้องกำรของ
บริษัทต่ำงประเทศที่ด ำเนินกำรในไทย เพียงแต่ยังไม่มีสำยงำนที่รองรับเพียงพอ 
เนื่องจำกปริมำณกำรผลิตเครื่องมือแพทย์ในประเทศยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมำกนัก 
ท ำให้บุคลำกรเหล่ำนั้นโยกย้ำยไปท ำงำนในสำยงำนอื่น 

 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลและแนวทำงกำรเจรจำกำรค้ำเสรี 

 
 นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนของประเทศไม่ได้ตอบสนองต่อบริบทที่เกิดขึ้นจริงใน

อุตสำหกรรม กำรออกมำตรกำรสนับสนุนยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลให้ผู้ประกอบ
เป็นเวลำ 8 ปีจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบกำรชำวต่ำงชำติที่มีต้นแบบ (Prototype) 
ส ำหรับกำรผลิตอยู่แล้ว ในขณะที่ผู้ประกอบกำรไทยจ ำเป็นต้องใช้เวลำส ำหรับกำร
วิจัยและพัฒนำอย่ำงน้อย 5 ปี จึงจะสำมำรถผลิตวำงจ ำหน่ำยได้ จึงไม่สำมำรถใช้
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับอย่ำงเต็มที่ 
 

 กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตส่วนใหญ่สำมำรถท ำได้ภำยในประเทศ แต่ยังขำด
กำรวำงระบบและเชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมกำรผลิตให้สมบูรณ์ หำกท ำกำรเปิดเสรี
กำรให้บริกำรอำจเกิดกำรชี้น ำตลำดบริกำรโดยบริษัทต่ำงชำติ ท ำให้ผู้ประกอบกำร
ไทยไม่สำมำรถแข่งขันได้ 
 

 ประเทศไทยยังพึ่งพำกำรน ำเข้ำอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อยู่มำก แต่ไม่สำมำรถ
ศึกษำเรียนรู้วิธีกำรผลิตแล้วน ำมำผลิตด้วยตนเองได้ ดังนั้นเม่ือเกิดกำรหยุดผลิต
สินค้ำประเภทดังกล่ำว ประเทศไทยก็จ ำเป็นต้องเลิกใช้สินค้ำนั้นๆ ด้วย และอำจ
ต้องเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีรำคำสูงกว่ำเดิม 
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ทั้งนี้ หำกพิจำรณำตำมกิจกรรมกำรผลิตและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแล้ว สำมำรถสรุปควำม
คิดเห็นของผู้ประกอบกำรต่อกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทยในอุตสำหกรรม
เครื่องมือแพทย ์ดังแสดงในตำรำงที่ 5 

 
ตารางที่ 5 สรุปความคิดเห็นของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

หัวข้อ ความคิดเห็น 
กระบวนการก่อนการผลิต 

กำรวิจัย / กำรพัฒนำ  กำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยยังมีน้อย เนื่องจำกผู้ประกอบกำรทั่วไปมักไม่เผยแพร่ผลงำนวิจัยของตน ท ำให้กำร
วิจัยในแต่ละเรื่องต้องเริ่มท ำใหม่ตั้งแต่ต้น ซึ่งงำนวิจัยในบำงหัวข้ออำจมีผู้ท ำกำรวิจัยไว้ก่อนหน้ำแล้ว ท ำให้ต้นทุน
กำรท ำวิจัยในอุตสำหกรรมสูงกว่ำที่ควรเป็น 

 ผู้ผลิตจะผลิตตำมควำมต้องกำรของแพทย์ผู้ใช้งำน จึงต้องเริ่มต้นจำกกำรวิจัยและพัฒนำใหม่ตั้งแต่ต้น ใช้เวลำและ
เงินทุนสูง ต้องใช้เวลำอย่ำงน้อย 5-10 ปี จึงจะสำมำรถวำงจ ำหน่ำยได้ 

 นักวิจัยส่วนใหญ่ผลิตเพื่อจ ำหน่ำยตลำดต่ำงประเทศ มีน้อยรำยที่ท ำกำรวิจัยเพื่อผลิตในประเทศ 
 กำรขอเงินสนับสนุนจำกภำครัฐมีขั้นตอนยุ่งยำก ใช้เวลำนำน ท ำให้อำจต้องชะลอแผนกำรผลิตเพื่อรอทุนสนับสนุน 
 ภำครัฐควรสนับสนุนให้เกิดกำรจัดระเบียบงำนวิจัยอย่ำงเป็นระบบ ควรมีหน่วยงำนกลำงที่รับผิดชอบ เป็นตัวกลำง

ในกำรประสำนงำนระหว่ำงผู้วิจัยและผู้ที่ต้องกำรใช้องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัย 
กำรจดทะเบียนสิทธิบัตร  กำรจดทะเบียนสิทธิบัตรคือสิ่งที่จ ำเป็นต้องท ำเพื่อป้องกันกำรลอกเลียนแบบ อย่ำงไรก็ตำมกำรจดทะเบียนสิทธิบัตร

จ ำเป็นต้องใช้เงินทุนสูง เนื่องจำกต้องมีกำรแยกจดทะเบียนทีละประเทศ อีกทั้งขั้นตอนกำรจดสิทธิบัตรมีควำม
ซับซ้อน จ ำเป็นต้องพึ่งพำบริกำรจำกผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศ 

กำรทดสอบ  ประเทศไทยยังขำดห้องปฏิบัติกำรส ำหรับกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบ จึงควรมีกำรผลักดันและส่งเสริมให้เกิด
ศูนย์รวมกำรผลิตและทดสอบเครื่องมือแพทย์อย่ำงแท้จริง ผ่ำนกำรร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงวิทยำศำสตร์ และกระทรวงอุตสำหกรรม 

 เนื่องจำกห้องปฏิบัติกำรของไทยบำงส่วนยังไม่มีมำตรฐำนที่เป็นสำกล  เช่น ISO/IEC 17025 เป็นต้น สินค้ำที่ผ่ำน
กำรทดสอบจำกห้องปฏิบัติกำรในประเทศไทยส่วนใหญ่จึงยังไม่ผ่ำนมำตรฐำนสำกล เช่น Conformite European 
Mark (CE Mark) เป็นต้น 

 สินค้ำที่ยังไม่ผ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำนสำกลอำจจ ำหน่ำยได้เฉพำะในบำงตลำดเท่ำนั้น 
กระบวนการระหว่างการผลิต 

กำรผลิต / กำรประกอบ  โครงสร้ำงพื้นฐำนของโรงงำนกำรผลิตยังไม่สมบูรณ์ ขำดกำรสนับสนุนจำกภำครัฐที่เหมำะสม ท ำให้ผู้ประกอบกำร
แต่ละรำยต้องพึ่งพำตนเองเป็นหลัก 

 ประเทศไทยมีศักยภำพเพียงพอในกำรผลิตเครื่องมือแพทย์ มีควำมพร้อมทั้งในเรื่องกระบวนกำรผลิต และบุคลำกร 
แต่เนื่องจำกไม่มีตลำดรองรับ ท ำให้ไม่มีกำรผลิตสินค้ำบำงประเภท นอกจำกนี้ ยังต้องแข่งขันกับสินค้ำรำคำถูกจำก
ประเทศจีน 

กระบวนการหลังการผลิต 
กำรจัดจ ำหน่ำย / กำร

กระจำยสินค้ำ 
 ขำดแคลนตลำดเนื่องจำกผู้บริโภคยังไม่มั่นใจในศักยภำพกำรผลิตของผู้ประกอบกำรไทย ตลำดในประเทศจึงไม่

เติบโต ควรได้รับกำรสนับสนุนจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
กำรซ่อมบ ำรุงรักษำ  เครื่องมือแพทย์ส่วนใหญ่ที่มำจำกต่ำงประเทศมักไม่มีบริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำหลังกำรใช้งำน เนื่องจำกผู้ผลิตต้องกำร

ให้ผู้ใช้ซื้อสินค้ำใหม่หลังจำกสินค้ำเก่ำเสียหำย เมื่อไม่สำมำรถด ำเนินกำรซ่อมแซมด้วยตนเองได้ ผู้ใช้จึงต้องสั่งซื้อ
สินค้ำใหม่มำแทนแม้ว่ำสินค้ำเก่ำยังไม่หมดอำยุกำรใช้งำนจริง 

ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด รวบรวมจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก  
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 อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ (สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์) 
 
คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดกำรสัมภำษณ์เชิงลึกขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกรำคม 2560 

ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อำคำร ดร. เกฮำร์ด ลิงค์ (บริษัทบีกริม) โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกดังกล่ำว 
มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 6 คน และมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอแนวทำงกำรศึกษำวิจัย กำรบริกำร
ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต พร้อมทั้งรับฟัง ระดมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในภำคอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อน ำไปเพิ่มเติมหรือปรับปรุงในกำรศึกษำ 

 
ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ปรำกฏอยู่ ในภำคผนวก 3 ส่วน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้ดังน้ี 
 

ควำมคิดเห็นต่อสถำนกำรณ์อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยในปัจจุบัน 
 

 กำรก ำหนดนโยบำยสนับสนุนอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยไม่สำมำรถ
น ำไปใช้ได้จริง เนื่องจำกมีกำรออกระเบียบปฏิบัติต่ำงๆ ระยะยำวซึ่งอำจกิน
เวลำนำนถึง 10 หรือ 20 ปี แต่เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็ว แผนงำนที่จัดท ำขึ้นมำในปัจจุบันจึงอำจไม่สอดคล้องกับสภำพอุตสำหกรรม
ในอนำคต 

 
 ในปัจจุบันทิศทำงและเป้ำหมำยของอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยอำจแบ่งได้

เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) กำรลดกำรน ำเข้ำ 2) กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมในประเทศ และ 
3) กำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตและประกอบเครื่องมือแพทย์ อย่ำงไรก็ตำม กำร
ก ำหนดแผนงำนย่อยกลับไม่เอื้ออ ำนวยให้บรรลุเป้ำหมำยที่ต้องกำร โดยมีปัญหำ
ส ำคัญ เช่น กำรขำดแคลนโรงงำนในกำรผลิตสินค้ำทั้งที่เป็นสินค้ำพื้นฐำนและสินค้ำ
นวัตกรรม กำรขำดกำรต่อยอดงำนวิจัยและพัฒนำ และกำรก ำหนดภำษีศุลกำกรที่
ยังไม่เกื้อหนุนกำรน ำเข้ำช้ินส่วนเครื่องมือแพทย์ในรำคำถูก เป็นต้น 

 
 ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงของกระทรวงสำธำรณสุขไม่ส่งเสริมอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์

ของไทย เนื่องจำกทำงกระทรวงฯ เน้นใช้ผลิตภัณฑ์รำคำถูกเพื่อไม่ให้เกินงบ
เบิกจ่ำยของโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำร 30 บำทรักษำทุกโรค เป็นต้น  
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ของไทยจึงไม่อำจแข่งขันกับผู้ประกอบกำรชำวต่ำงชำติที่
ผลิตมำนำนและมีต้นทุนกำรผลิตต่ ำกว่ำได้ 
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 แม้กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำท ำให้ประเทศไทยสำมำรถน ำเข้ำสินค้ำในรำคำถูก  
แต่หมวดหมู่สินค้ำที่ได้รับข้อยกเว้นด้ำนภำษียังครอบคลุมไม่ถึงชิ้นส่วนเครื่องมือ
แพทย์ที่จ ำเป็น ท ำให้ผู้ผลิตต้องน ำเข้ำชิ้นส่วนในรำคำแพง นอกจำกนี้ยังมีปัจจัย
ด้ำนค่ำแรงเป็นส่วนผลักดันให้ต้นทุนกำรผลิตสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง เครื่องมือแพทย์
ของไทยจึงแพงกว่ำเครื่องมือแพทย์ท่ีน ำเข้ำ และกลำยเป็นประเด็นส ำคัญที่ผู้ใช้งำน
น ำมำพิจำรณำเมื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 

 
 ผู้ประกอบกำรต่ำงชำติส่วนใหญ่ผลิตสินค้ำในปริมำณมำกและจ ำหน่ำยทั่วโลก  

ท ำให้เกิดกำรประหยัดต่อขนำด (Economy of Scale) นอกจำกมีต้นทุนกำรผลิตต่ ำ
กว่ำแล้ว ยังมีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจจ ำนวนมำก ท ำให้ได้เปรียบเม่ือแข่งขันด้ำน
รำคำกับผู้ประกอบกำรไทย 

 
 ในปัจจุบันมีกำรขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์บำงชนิดให้อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ซึ่งมีกำรทดสอบและรับรองโดยหน่วยงำนท่ีเชื่อถือได้ว่ำมีควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลักดันให้ภำครัฐสนับสนุนกำรใช้นวัตกรรมดังกล่ำว  
แต่ในทำงปฏิบัติแล้วกำรน ำไปใช้จริงยังขึ้นอยู่กับระบบจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ  
เป็นหลัก เครื่องมือแพทย์ไทยจึงยังไม่ได้รับกำรส่งเสริมอย่ำงแท้จริง 

 
 ข้อมูลสถิติเครื่องมือแพทย์ที่รวบรวมและเผยแพร่โดยหน่วยงำนต่ำงๆ ยังไม่สะท้อน

ภำพรวมตลำดเครื่องมือแพทย์ในไทย ขำดกำรแจกแจงรำยกำรสินค้ำโดยละเอียด 
ท ำให้รำยกำรสินค้ำบำงอย่ำงมีส่วนทับซ้อนกัน เช่น รำยกำรสินค้ำประเภทตู้เย็น
อำจเป็นได้ทั้งตู้เย็นส ำหรับใช้ในครัวเรือนและตู้เย็นในห้องปฏิบัติกำรแพทย์ เป็นต้น 

 
 สำเหตุส ำคัญประกำรหนึ่งที่ท ำให้เครื่องมือแพทย์ของไทยไม่เป็นที่นิยม คือ  

ขำดกำรโฆษณำอย่ำงเหมำะสม ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่มักหลีกเลี่ยงกำรโฆษณำ
เนื่องจำกกังวลว่ำรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์ของตนอำจถูกคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ (อ.ย.) กล่ำวหำว่ำเป็นกำรอวดอ้ำงคุณสมบัติเกินจริง  

 
 เครื่องมือแพทย์ที่เสียหำยแค่บำงส่วนอำจถูกน ำไปแยกชิ้นส่วน แล้วน ำชิ้นส่วนที่ยัง

ใช้กำรได้ดีไปผ่ำนกระบวนกำรผลิตใหม่ (Remanufacturing) โดยผู้ผลิตจะน ำ
ชิ้นส่วนจำกเครื่องมือกำรแพทย์หลำยๆ ชิ้นมำประกอบใหม่ น ำไปผ่ำนกระบวนกำร
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รับรองคุณภำพ และทดสอบจนมีประสิทธิภำพเทียบเท่ำเครื่องมือแพทย์ทั่วไป แต่
จ ำหน่ำยในรำคำที่ถูกกว่ำ  

 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทย 
 

 ในด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ กำรของบประมำณจำกภำครัฐเป็นไปได้ยำกและได้รับ
เงินจ ำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำรให้ลุล่วงได้ หำกผู้ประกอบกำร
ต้องกำรของบวิจัยเพิ่มจะถูกจ ำกัดให้ขอได้เฉพำะงบวิจัยของโครงกำรใหม่เท่ำนั้น  
นอกจำกนี้ งำนวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้วยังขำดกำรเผยแพร่ที่เหมำะสม ไม่มีกำร
รวบรวมให้เป็นหมวดหมู่ท่ีชัดเจน ท ำให้ยำกส ำหรับกำรค้นหำและน ำไปใช้ต่อ 

 
 ขั้นตอนที่ส ำคัญที่สุดในกำรผลิตเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ ขั้นตอนรับรองคุณภำพ 

โดยทั่วไปแล้วโรงงำนที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ต้องผ่ำนมำตรฐำน ISO 13485 จึงจะ
สำมำรถท ำกำรผลิตได้ ในขณะเดียวกัน เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตเพื่อจ ำหน่ำยในไทย
จ ำเป็นต้องได้รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กำร
ผลิตชิ้นส่วน กำรผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ไปจนถึงกำรขึ้นทะเบียนหลังจำกผ่ำนกำร
ทดสอบใช้งำนจริง 

 
 ในอดีตผู้ประกอบกำรไทยในอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์มักท ำหน้ำที่ประกอบ

สินค้ำเพียงอย่ำงเดียว ส่วนกิจกรรมอื่นๆ เช่น กำรท ำให้ปลอดเชื้อ (Sterilization) 
เป็นต้น ด ำเนินกำรโดยผู้ให้บริกำรภำยนอก แต่ในปัจจุบัน เนื่องจำกทุกขั้นตอนกำร
ผลิตจ ำเป็นต้องรับรองคุณภำพ โรงงำนของผู้ให้บริกำรข้ำงต้นจึงต้องได้รับ
มำตรฐำน ISO 13485 ประกอบกับจ ำนวนผู้ใช้บริกำรโรงงำนมำกขึ้นจนเกิดควำม
ล่ำช้ำ บริษัทผู้ผลิตจึงหันมำท ำกำรผลิตเองทุกขั้นตอนแทน 

 
 เนื่องจำกผู้ให้บริกำรภำยนอกคิดรำคำตำมปริมำณสินค้ำ ยิ่งท ำกำรผลิตมำกเท่ำใด 

ยิ่งจ่ำยแพงมำกขึ้นเท่ำนั้น ผู้ผลิตที่มีกิจกำรขนำดใหญ่จึงมักหลีกเลี่ยงกำรใช้บริกำร
ภำยนอก และหันมำสร้ำงห่วงโซ่อุปทำนที่สมบูรณ์ในบริษัทแทน ในขณะที่ กำรใช้
บริกำรภำยนอกเหมำะส ำหรับบริษัทขนำดกลำงและเล็กที่ไม่มี เงินทุนเพียงพอ
ส ำหรับกำรด ำเนินกำรบริกำรทุกอย่ำงด้วยตนเอง 

 



 

 

 

ผ 3-32 Private & Confidential 

 

 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd. | Tel. +66 (0) 2 230 6399 | Fax. +66 (0) 2 230 6333 

www.bolliger-company.com 

 

 เครื่องมือกำรแพทย์มีลักษณะห่วงโซ่มูลค่ำเป็นวงจรชีวิต (Life Cycle) ถึงแม้ท ำกำร
ส่งมอบสินค้ำเรียบร้อยแล้ว แต่เม่ือผลิตภัณฑ์มีปัญหำบริษัทจ ำเป็นต้องเรียกคืน
สินค้ำและน ำข้อร้องเรียนจำกผู้ใช้มำเป็นข้อมูลส ำหรับกำรวิจัยและพัฒนำอีกครั้ง 
จำกนั้นจึงเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป 

 
 บริษัทต่ำงประเทศบำงบริษัทด ำเนินงำนด้วยวิธีมอบหมำยงำนให้คนภำยนอก

องค์กรท ำ (Outsourcing) โดยบริษัทจะท ำหน้ำที่เป็นเพียงผู้รวบรวมองค์ควำมรู้
เท่ำนั้น ส่วนขั้นตอนกำรด ำเนินงำนอื่นๆ เช่น กำรผลิตชิ้นส่วน กำรบ ำรุงรักษำ  
เป็นต้น จะใช้บริกำรจำกภำยนอกทั้งสิ้น อย่ำงไรก็ตำม เม่ือใช้วิธีกำรด ำเนินงำน
เช่นนี้บริษัทจ ำเป็นต้องมีระบบรักษำองค์ควำมรู้ที่ดีเพื่อไม่ให้คนภำยนอกล่วงรู้
วิธีกำรผลิตของตนและลอกเลียนแบบได้ ซึ่งบริษัทอำจป้องกันได้ด้วยกำรกระจำย
แหล่งกำรผลิตชิ้นส่วนออกไปในหลำยๆ ประเทศ จำกนั้นจึงน ำชิ้นส่วนทั้งหมด
กลับมำประกอบรวมที่บริษัทของตน ส ำหรับประเทศไทยเองก็เป็นฐำนกำรผลิต
ชิ้นส่วนบำงประเภทเช่นกัน 

 
 กำรพัฒนำอุตสำหกรรมแพทย์ในประเทศไทยควรใช้ต้นแบบจำกอุตสำหกรรมยำนยนต์ 

กล่ำวคือ เริ่มต้นจำกกำรเป็นฐำนกำรผลิตชิ้นส่วน จำกนั้นจึงกระตุ้นให้โรงงำนจำก
ต่ำงประเทศมำลงทุนในไทยเพื่อศึกษำกระบวนกำรผลิตจำกบริษัทเหล่ำนั้นและน ำ
ควำมรู้มำต่อยอดกำรผลิตของตน 

 
 ธุรกิจบริกำรรูปแบบหนึ่งที่ก ำลังเกิดขึ้นอยู่ในลักษณะควำมร่วมมือภำครัฐ-

ภำคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) บริษัทเอกชนจะเป็นผู้ จัดซื้อ
เครื่องมือแพทย์ต่ำงๆ เช่น เครื่องเอ็กซเรย์ เป็นต้น จำกนั้นจึงให้โรงพยำบำลหรือ
สถำนพยำบำลของรัฐท ำกำรเช่ำยืมเครื่องมือ โดยผลตอบแทนจำกกำรให้บริกำรจะ
เป็นสัดส่วนตำมที่ทั้งสองฝ่ำยตกลงไว้ 

 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลและแนวทำงกำรเจรจำกำรค้ำเสรี 

 
 กรอบกำรค้ำเสรีมีส่วนท ำให้ตลำดเครื่องมือแพทย์ของไทยไม่เติบโต เนื่องจำก

ภำครัฐไม่สำมำรถก ำหนดให้หน่วยงำนต่ำงๆ จัดซื้อจัดจ้ำงเครื่องมือแพทย์ไทยก่อน
เครื่องมือแพทย์ต่ำงประเทศได้ นอกจำกนี้ยังเป็นเรื่องยำกส ำหรับกำรด ำเนิน
นโยบำยปกป้องอุตสำหกรรมในประเทศ  
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 อย่ำงไรก็ตำมกำรเปิดเสรีภำคบริกำรจะให้ผลลัพธ์ในทิศทำงตรงข้ำม กำรตั้งกิจกำร
โดยผู้ให้บริกำรชำวต่ำงชำติจะก่อให้เกิดกำรแข่งขัน ผู้ให้บริกำรในไทยจ ำเป็นต้อง
ปรับตัวและพัฒนำบริกำรของตนเองอยู่เสมอ ท ำให้ผู้ใช้บริกำรได้รับบริกำรที่มี
คุณภำพและรำคำถูก 

 
ทั้งนี้ หำกพิจำรณำตำมกิจกรรมกำรผลิตและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแล้ว สำมำรถสรุปควำม

คิดเห็นของผู้ประกอบกำรต่อกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทยในอุตสำหกรรม
เครื่องมือแพทย ์ดังแสดงในตำรำงที่ 6 

 
ตารางที่ 6 สรุปความคิดเห็นของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์  

(สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์) 
หัวข้อ ความคิดเห็น 

กระบวนการก่อนการผลิต 
กำรวิจัย / กำรพัฒนำ  หน่วยงำนต่ำงๆ ในประเทศไทยยังขำดกำรส่งเสริมควำมส ำคัญในเรื่องกำรวิจัย ท ำให้นวัตกรรมหลำย

อย่ำงที่คิดค้นโดยนักศึกษำหรือเยำวชนไม่ได้รับกำรต่อยอด ซึ่งงำนบำงชิ้นมีประโยชน์และมีตลำด
รองรับ เช่น ไม้พยุงที่สำมำรถพับเก็บได้ รถเข็นที่สำมำรถขึ้นบันไดได้ เป็นต้น 

กำรจดทะเบียนสิทธิบัตร  กำรจดสิทธิบัตรส่วนใหญ่ใช้เวลำนำน อำจส่งผลต่อระยะเวลำกำรวำงจ ำหน่ำยสินค้ำได้ 
กำรจัดหำวัตถุดิบ  วัตถุดิบและชิ้นส่วนในกำรผลิตเครื่องมือแพทย์บำงประเภทอำจสำมำรถผลิตจำกอุตสำหกรรมอื่นได้ 

เช่น หลอดกระบอกฉีดยำจำกโรงงำนผลิตพลำสติก เป็นต้น 
กำรทดสอบ  กำรให้บริกำรทดสอบเครื่องมือแพทย์มำจำกห้องปฏิบัติกำรทั้งในและนอกประเทศ แต่ส ำหรับสินค้ำ

ใหม่อำจยังไม่มีห้องปฏิบัติกำรในประเทศรองรับ ต้องส่งไปทดสอบในต่ำงประเทศเท่ำนั้น 
 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์สำมำรถให้บริกำรทดสอบได้แค่บำงเรื่องเท่ำนั้น เช่น กำรทดสอบควำม 

เป็นพิษ เป็นต้น 
 กำรส่งสินค้ำไปทดสอบที่ห้องปฏิบัติกำรต่ำงประเทศค่อนข้ำงใช้เวลำ เนื่องจำกมีระยะกำรเดินทำงไกล 

อีกทั้งกำรทดสอบอำจไม่เสร็จสิ้นในครั้งเดียว ผู้ประกอบกำรจึงต้องน ำกลับมำแก้ไขและส่งไปทดสอบ
อีกครั้ง ท ำให้สิ้นเปลืองทั้งค่ำใช้จ่ำยและเวลำ 

กำรรับรองคุณภำพ / มำตรฐำน  มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) ของไทยส่วนใหญ่เทียบเท่ำกับมำตรฐำนสำกล เนื่องจำกเป็น
กำรแปลงมำตรฐำนสำกลให้เป็นภำษำไทย อย่ำงไรก็ตำมปัญหำส ำคัญคือมำตรฐำนของสินค้ำแต่ละ
ประเภทใช้เวลำแปลนำนมำก ทำงส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมจึงแก้ไขด้วยกำรน ำ
มำตรฐำนสำกลมำปรับใช้โดยไม่ต้องผ่ำนกำรแปลภำษำ เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ให้หลำกหลำยมำกขึ้น 
แต่อำจเกิดปัญหำในกำรตีควำมภำษำที่แตกต่ำงกัน 

กระบวนการระหว่างการผลิต 
กำรผลิต / กำรประกอบ  กำรผลิตในไทยควรเริ่มต้นจำกกำรเป็นฐำนผลิต โดยใช้แรงงำนและวัตถุดิบในประเทศ แต่ผลิตตำม

เทคโนโลยีของบริษัทต่ำงชำติ จำกนั้นจึงค่อยๆ เรียนรู้วิธีกำรผลิตและน ำมำต่อยอดในอนำคต 
กำรก ำจัดของเสีย  บริษัทจะรับผิดชอบเฉพำะสิ่งปฏิกูลหรือมลพิษที่เกิดขึ้นขณะท ำกำรผลิตเท่ำนั้น แต่เมื่อจ ำหน่ำยสินค้ำ

ไปแล้ว ภำระรับผิดชอบจะตกอยู่ที่ผู้ซื้อทันที เช่น กำรท ำลำยเครื่องมือแพทย์เมื่อหมดอำยุขัย กำร
ก ำจัดขยะติดเชื้อภำยในโรงพยำบำล เป็นต้น 

กำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน  โดยปกติ หลังจำกส่งมอบสินค้ำแล้ว ผู้ผลิตต้องรอเป็นเวลำนำนกว่ำจะได้รับเงินจำกผู้ซื้อ ท ำให้บำงครั้ง
ต้องใช้เงินตนเองส ำรองจ่ำยค่ำใช้จ่ำยบำงอย่ำงไปก่อน เช่น ค่ำปฏิบัติกำรในโรงงำน ค่ำจ้ำงแรงงำน 
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หัวข้อ ความคิดเห็น 
เป็นต้น ท ำให้บริษัทที่มีเงินทุนน้อยไม่สำมำรถแบกรับภำระส่วนนั้นได้ กำรให้บริกำรกู้ยืมเงินจึงช่วยท ำ
ให้บริษัทเหล่ำนั้นสำมำรถแข่งขันในตลำดได้ 

กระบวนการหลังการผลิต 
กำรฝึกอบรม  หลังจำกผลิตเครื่องมือแพทย์ออกมำเรียบร้อยแล้ว ผู้ผลิตจ ำเป็นต้องประสำนงำนไปที่โรงพยำบำล

ต่ำงๆ เพื่อเชิญบุคลำกรทำงกำรแพทย์ (Healthcare Provide: HCP) เช่น แพทย์ นำงพยำบำล และ
เจ้ำหน้ำที่ในห้องปฏิบัติกำร เป็นต้น ให้เข้ำร่วมอบรมวิธีกำรใช้งำนเครื่องมือ กำรอบรมนี้นอกจำกมี
วัตถุประสงค์เพื่อสำธิตกำรใช้งำนแล้ว ยังเป็นกำรเสนอขำยผลิตภัณฑ์ทำงอ้อมเพื่อให้ทำงโรงพยำบำล
สนใจและอยำกน ำไปใช้งำนจริง 

 กำรฝึกอบรมอำจขยำยขอบเขตไปในระดับมหำวิทยำลัยได้ เพื่อให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์คุ้นเคยกับ
กำรใช้งำนผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เป็นนักศึกษำ อย่ำงไรก็ตำม กำรติดต่อประสำนงำนเข้ำไปในภำคส่วน
ดังกล่ำวมีควำมยุ่งยำก และมีระเบียบกฎเกณฑ์เคร่งครัด ส่วนใหญ่กำรฝึกอบรมจึงเกิดขึ้นในระดับ
โรงพยำบำลมำกกว่ำ 

กำรจัดจ ำหน่ำย / กำรกระจำยสินค้ำ  กำรกระจำยสินค้ำมีทั้งอยู่ในรูปแบบของกำรจ ำหน่ำยด้วยตนเองและจ ำหน่ำยผ่ำนตัวแทน 
กำรติดตั้ง  ผลิตภัณฑ์บำงอย่ำง เช่น เครื่องซีทีสแกน เป็นต้น มีขนำดใหญ่ท ำให้ไม่สำมำรถขนย้ำยเข้ำมำใน

โรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำลได้โดยตรง จ ำเป็นต้องแยกออกเป็นชิ้นส่วนย่อยๆ แล้วค่อยน ำมำ
ประกอบและเชื่อมระบบในภำยหลัง 

กำรซ่อมบ ำรุงรักษำ  โดยทั่วไปแล้ว เครื่องมือแพทย์ทุกชนิดจะมีระยะเวลำประกันช่วงหนึ่ง หำกเครื่องมือแพทย์ช ำรุดหรือ
เสียหำยภำยในระยะเวลำประกัน ผู้ที่มำซ่อมแซมจะเป็นช่ำงที่ได้รับกำรฝึกอบรมและรับรองจำก
บริษัทผู้ผลิตโดยตรง ในกรณีนี้ลูกค้ำไม่จ ำเป็นต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ แต่ถ้ำหำกเครื่องมือแพทย์ช ำรุด
เมื่อหมดระยะเวลำประกันแล้ว ผู้ประกอบกำรจ ำเป็นต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรว่ำจ้ำงพนักงำนซ่อมบ ำรุง
จำกบริษัทผู้ผลิตมำซ่อมแซมให้ แต่วิธีกำรดังกล่ำวมีค่ำใช้จ่ำยสูง ท ำให้บำงครั้งลูกค้ำอำจเปลี่ยนไปใช้
บริกำรจำกพนักงำนซ่อมบ ำรุงทั่วไปที่เสียค่ำใช้จ่ำยถูกกว่ำ 

 โรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำลหลำยแห่งในไทยไม่มีงบส ำหรับซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ แต่มีงบส ำหรับ
กำรจัดซื้อ เมื่อเครื่องมือแพทย์เกิดควำมเสียหำยจึงมักตั้งงบเพื่อซื้อเครื่องใหม่แทนกำรว่ำจ้ำงพนักงำน
บ ำรุงรักษำ  

ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด รวบรวมจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก  
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ภาคผนวก 4 
ก าหนดการสัมภาษณ์เชิงลึก 

และภาพบรรยากาศสัมภาษณ์เชิงลึก 
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ก าหนดการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 หน่วยงาน วัน/ เวลา สถานที่ประชุม ผู้ประสานงาน อีเมล์ จ านวนผู้เข้าร่วม 

กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

9 มกราคม 
เวลา 13.30-15.30 น. 

ณ ห้องประชุม สอท. 7 ชั้น 4 โซน c สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ 

คุณสมเพชร ยศสมบัต ิ somphecty@off.fti.or.th 
treeyapornc@off.fti.or.th 

9 

กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลติ
เครื่องมือแพทย์และสุขภาพ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 

11 มกราคม 
เวลา 13.30-15.00 น. 

ณ ห้องประชุม GS1 Room 5 ชั้น 3 โซน c สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ 

คุณรุ่งฤดี กุลจิตติเพชร  rungrudeek@off.fti.or.th 11 

ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวัสดุ
แห่งชาติ 

16 มกราคม 
เวลา 13.30-15.00 น. 

ส านักงานผู้อ านวยการ ช้ัน 3  
อาคารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

คุณสุทัตตา สองเมือง sutadta.son@mtec.or.th 
secretary@mtec.or.th 

5 

กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

18 มกราคม 
เวลา 15.00-16.00 น. 

ณ ห้องประชุม TV Conference ชั้น 4 โซน c สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ 

คุณภัทรพิศิษฏ์ บุญธนาทวีผล patphisitb@off.fti.or.th 6 

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
เครื่องมือแพทย ์

19 มกราคม 
เวลา 14.00-15.30 น. 

ชั้น 11 อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ เลขที่ 5 ซอย
กรุงเทพกรีฑา 4 (บีกริม) แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะปิ กทม. 10240 

คุณสุกัญญา พลานุสนธิ์ sukanya@thaimed.co.th 
THAIMED@truemail.co.th 

6 

สถาบันไทย-เยอรมัน 19 มกราคม 
เวลา 10.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุม สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์
กรุงเทพฯ 

คุณทัศน์วรรณ รุ่งเรือง thassawan.r@tgi.mail.go.th 6 
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ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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 กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
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 กลุ่มอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง  
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 กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
 

 

 

 



 

 

 

ผ 4-12 Private & Confidential 

 

 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd. | Tel. +66 (0) 2 230 6399 | Fax. +66 (0) 2 230 6333 

www.bolliger-company.com 

 

 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
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ภาคผนวก 5 
ตาราง Provisional Central Product Classification (CPC) 
และรหสัมาตรฐานอตุสาหกรรมของไทย (Thailand Standard 

Industrial Classification) ที่เกี่ยวข้องกบัอุตสาหกรรม 
การบรกิารที่เกี่ยวข้องกบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ 5 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย แบ่งตามรหัส CPC และ TSIC 

CPC 2.1 Description TSIC Description 
Professional Services 
Engineering services 

83310 Advisory and consultative engineering services 71101 กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวข้อง 
83322 Engineering design services for industrial processes 

and production 
71102 กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนิค ที่

เกี่ยวข้อง 
  71103 กิจกรรมงานธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาและการให้ค าปรึกษาที่ เกี่ยวข้อง 
  74109 กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
  74902 กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 

  
74909 กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได ้ 

จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
Research and Development Service  
R&D services 

81111 Basic research services in physical sciences 72101 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
81112 Basic research services in chemistry and biology 72102 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยชีีวภาพ 
81113 Basic research services in biotechnology 72109 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยอีื่นๆ ซึ่ง

มิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
81114 Basic research services in engineering and technology  72200 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
81115 Basic research services in medical sciences and 

pharmacy 
74101 กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน 

81116 Basic research services in agricultural sciences  74109 กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อืน่ 

81121 Applied research services in physical sciences 82110 กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารส านักงานแบบเบ็ดเสร็จ 
81122 Applied research services in chemistry and biology   
81123 Applied research services in biotechnology   
81124 Applied research services in engineering and 

technology   
81125 Applied research services in medical sciences and 

pharmacy   
81126 Applied research services in agricultural sciences   
81131 Experimental development services in physical 

sciences   
81132 Experimental development services in chemistry and 

biology   
81133 Experimental development services in biotechnology   
81134 Experimental development services in engineering and 

technology   
81135 Experimental development services in medical 

sciences and pharmacy   
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CPC 2.1 Description TSIC Description 
81136 Experimental development services in agricultural 

sciences    
81400 Research and Development Originals   

83912 Industrial Design Services   

83919 Other Specialty Design Services   

83920 Design Originals   

83143 Software Originals   
Other Business Services 
Market research and public opinion  polling services 

83111 Strategic Management Consulting Services 73200 การวิจัยตลาดและการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
83113 Human resources management consulting services 70100 กิจกรรมของส านักงานใหญ ่
83114 Marketing Management Consulting Services 70201 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการสื่อสารประชาสัมพนัธ์ 
83115 Operations Management Consulting Services 70202 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน 
83116 Supply chain and other management consulting 

services  
70209 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้ 

จัด ประเภทไว้ในที่อืน่ 
82130 Legal documentation and certification services 74909 กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆซึ่งมิได้  

จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
83111 Strategic Management Consulting Services 85500 การบริการที่สนับสนนุการศึกษา 
83113 83113 - Human resources management consulting 

services 
 69100 

กิจกรรมทางกฎหมาย 
83114 83114 - Marketing Management Consulting Services     
83115 83115 - Operations Management Consulting Services     
83116 83116 - Supply chain and other management 

consulting services      
82130 82130 - Legal documentation and certification services     

Technical testing and analysis services 
86761 Composition and purity testing and analysis services 71201 การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพและเคมี 
86762 Testing and analysis services of physical properties 71202 การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค 
86763 Testing and analysis services of integrated mechanical 

and electrical systems 
71209 การทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

86769 Other technical testing and analysis services  86909 กิจกรรมอื่น ๆ ด้านสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
Services incidental to agriculture, hunting and forestry 

86111 Post-Harvest Crop Service 01611 การควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูพชื 
86113 Crop Production Services on Inputs Owned by Others 01612 การด าเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์การให้น  าและเครื่องมือชลประทาน 

ทางการเกษตร 
86119 Other Support Services to Crop Production 01619 กิจกรรมสนับสนนุการผลติพชืผลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 

  01621 กิจกรรมสนับสนนุการแพร่พนัธุ์สัตว์ 
   01629 กิจกรรมสนับสนนุการเลี ยงสัตว์อืน่ๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

  01630 กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล 
    01640 กระบวนการจัดการเมล็ดพันธุ์เพือ่การขยายพันธุ์ 
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CPC 2.1 Description TSIC Description 
Services incidental to manufacturing 

88211 Textile fibre manufacturing services 13111 การเตรียมเส้นใย 
88212 Textile weaving services 13112 การปั่นด้ายจากเส้นใยธรรมชาติ 
88213 Textile finishing services 13113 การปั่นด้ายจากเส้นใยสังเคราะห์ 
88219 Other textile manufacturing services n.e.c. 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาต ิ
88221 Wearing apparel manufacturing services, except fur 

apparel 
13122 การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์ 

88421 Basic chemicals manufacturing services 13129 การทอผ้าจากเส้นใยอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
88422 Fertilizer manufacturing services 13131 การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการยอ้มสี 
88423 Plastics and rubber manufacturing services 13132 การพิมพ์ผ้า 
88424 Agrochemical product manufacturing services 13139 การตกแต่งส าเร็จสิ่งทอด้วยวิธีอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
88425 Paint manufacturing services 13922 การผลิตผลติภัณฑ์จากผ้าใบและผ้าอืน่ ๆ ท่ีคล้ายกัน 
88426 Soap, detergents, cleaning preparation and perfume 

manufacturing services 
13929 การผลิตวสัดุสิ่งทอส าเร็จรูปอืน่ ๆ ยกเว้นเครื่องแต่งกายซึ่งมิได้ จัด

ประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
88427 Other chemical products manufacturing services n.e.c. 13991 การผลิตผ้าที่ไม่ได้ทอ 
88511 Tyre manufacturing services 13992 การผลิตสิ่งทอชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม 
88512 Other rubber product manufacturing services 13999 การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
88601 Basic iron and steel manufacturing services 17091 การผลิตผลติภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษเพื่อใช้ในครัวเรอืนและ 

สุขอนามัย 
88711 Structural metal product manufacturing services 19209 การผลิตผลติภัณฑอ์ื่น ๆ ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมซึ่งมิได้ จัด

ประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
88712 Tank, reservoir and metal container manufacturing 

services 
20111 การผลิตก๊าซที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 

88713 Steam generator manufacturing services 20112 การผลิตสียอ้มผ้าและสผีง 
88720 Weapon and ammunition manufacturing services 20113 การผลิตเคมีภัณฑ์อนนิทรียข์ั นมูลฐานอื่น ๆ 
88731 Metal treatment and coating services 20115 การผลิตเคมีภัณฑ์อินทรีย์ขั นมูลฐานอืน่ ๆ 
88732 General machining services 20121 การผลิตปุ๋ยเคมี 
88733 Cutlery, hand tool and general hardware manufacturing 

services 
20122 การผลิตสารประกอบไนโตรเจน 

88739 Other fabricated metal product manufacturing services 
n.e.c. 

20131 การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั นต้น 

89310 Iron and Steel Casting Services 20132 การผลิตยางสังเคราะห์ขั นต้น 
89320 Non-Ferrous Metal Casting Services 20210 การผลิตยาปราบศัตรพูืชและเคมีภัณฑ์อื่นๆเพือ่การเกษตร 
89330  Metal Forging, Pressing, Stamping, Roll Forming and 

Metallurgy Services 
20221 การผลิตสนี  ามันชักเงาและสารเคลือบประเภทเดียวกันและ  

น  ามันทาไม้ 
89410 Metal Waste and Scrap Recovery (Recycling) 

Services, on a Fee or Contract Basis 
20222 การผลิตหมึกพิมพ์และผงหมึก 

88741 Electronic component and board manufacturing 
services 

20231 การผลิตสบู่และสารซักฟอกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการท าความสะอาด 
และขัดเงา 

88745 Measuring, testing, navigating and control equipment 
manufacturing services 

20232 การผลิตเครื่องหอม เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์ในหอ้งน  า 
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CPC 2.1 Description TSIC Description 
88747 Irradiation, electromedical and electrotherapeutic 

equipment manufacturing services 
20292 การผลิตกาวและเจลาติน 

88748 Optical instrument and photographic equipment 
manufacturing services 

20293 การผลิตน  ามันหอมระเหย 

88751 Electric motor, generator, transformer and electricity 
distribution and control apparatus manufacturing 
services 

20294 การผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการถ่ายรูป 

88752 Battery and accumulator manufacturing services 20299 การผลิตผลติภัณฑ์เคมีอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
88759 Other electrical equipment manufacturing services 20300 การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ 
88761 Engines and turbine manufacturing services 22111 การผลิตยางล้อและยางใน 
88764 Bearing, gear, gearing and driving element 

manufacturing services 
22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางล้อ 

88766 Lifting and handling equipment manufacturing services 22191 การผลิตยางแผ่นและยางแท่ง 
88768 Power-driven hand tool manufacturing services 22192 การผลิตน  ายางข้น 
88769 Other general-purpose machinery manufacturing 

services 
22193 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามยัหรือเภสชักรรมที่ท าจากยาง 

88772 Metal-forming machinery and machine tools 
manufacturing services 

22199 การผลิตผลติภัณฑ์ยางอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

88773 Metallurgy machinery manufacturing services 24101 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั นมูลฐานขั นตน้และขั นกลาง 
88776 Textile, apparel and leather production machinery 

manufacturing services 
24102 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่น 

88779 Other special-purpose machinery manufacturing 
services 

24103 การผลิตหลอดท่อฮอลโลว์โฟรไฟล์และอุปกรณ์ติดตั งที่เกี่ยวข้องที่ท า
จากเหล็กกล้า 

88907 Medical and dental instrument and supply 
manufacturing services 

24109 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั นมูลฐานอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ใน
ที่อื่น 

88211 Textile fibre manufacturing services 24201 การผลิตโลหะมีค่า 
88212 Textile weaving services 24202 การผลิตอะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม 
88213 Textile finishing services 24203 การผลิตสังกะสีตะกั่วดีบุกและผลิตภณัฑ์ของของดังกล่าว 
88219 Other textile manufacturing services n.e.c. 24204 การผลิตทองแดงและผลิตภัณฑ์ทองแดง 
88221 Wearing apparel manufacturing services, except fur 

apparel 
24209 การผลิตโลหะสามัญและผลติภัณฑ์โลหะสามัญอื่น ๆ ท่ีมิใช่เหล็ก 

88421 Basic chemicals manufacturing services 24311 การหล่อเหล็ก 
88422 Fertilizer manufacturing services 24312 การหล่อเหล็กกล้า 
88423 Plastics and rubber manufacturing services 24320 การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า 
88424 Agrochemical product manufacturing services 25111 การผลิตผลติภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะส าหรับใช้ในงานก่อสร้าง 
88425 Paint manufacturing services 25112 การผลิตโลหะที่เป็นโครงสร้างของการก่อสร้างอาคาร 
88426 Soap, detergents, cleaning preparation and perfume 

manufacturing services 
25113 การผลิตประต ูหน้าต่าง กรอบประตู หน้าต่าง ประตูใหญ่ และ 

ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกนัที่ท าจากโลหะ 
88427 Other chemical products manufacturing services n.e.c. 25119 การผลิตผลติภัณฑอ์ื่นๆ ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภท

ไว้ในที่อืน่ 
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CPC 2.1 Description TSIC Description 
88511 Tyre manufacturing services 25121 การผลิตหม้อน  าส าหรับการท าความรอ้นจากส่วนกลางและเครื่อง

ระบายความร้อน 
88512 Other rubber product manufacturing services 25122 การผลิตภาชนะบรรจสุิ่งของที่ท าจากโลหะ เพื่อเก็บก๊าซอัดหรือ  

ก๊าซเหลว 
88601 Basic iron and steel manufacturing services 25129 การผลิตถังน  าขนาดใหญ่ (ที่มีความจุเกิน 300 ลิตร) ที่เก็บกักน  าและ

ภาชนะบรรจุที่ท า จากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
88711 Structural metal product manufacturing services 25130 การผลิตเครื่องก าเนิดไอน  ายกเว้นหม้อต้มน  าร้อนส าหรับท าความร้อน

จากส่วนกลาง 
88712 Tank, reservoir and metal container manufacturing 

services 
25910 การผลิตผลติภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตี การอัด การตอกพิมพ์และ  

การรีด การผสมโลหะผง 
88713 Steam generator manufacturing services 25921 การตกแต่งและการเคลอืบโลหะ 
88720 Weapon and ammunition manufacturing services 25922 การกลึงกัดไสโลหะ 
88731 Metal treatment and coating services 25931 การผลิตเครื่องตัด 
88732 General machining services 25932 การผลิตกุญแจและบานพับ 
88733 Cutlery, hand tool and general hardware manufacturing 

services 
25939 การผลิตเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือและเครื่องโลหะทัว่ไปซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
88739 Other fabricated metal product manufacturing services 

n.e.c. 
25941 การผลิตถังถังกลมขนาดใหญ่ (ที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร) และ

ภาชนะบรรจุที่คล้ายกันที่ท าจากโลหะ 
89310 Iron and Steel Casting Services 25949 การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑอ์ื่นๆที่ท าจากโลหะซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
89320 Non-Ferrous Metal Casting Services 25951 การผลิตลวด เคเบิลและของที่ท าจากลวด 
89330  Metal Forging, Pressing, Stamping, Roll Forming and 

Metallurgy Services 
25952 การผลิตโซ่ ลวดสปริง สลักเกลียว และตะปูควง 

89410 Metal Waste and Scrap Recovery (Recycling) 
Services, on a Fee or Contract Basis 

25991 การผลิตเครื่องสขุภัณฑ์ที่ท าจากโลหะ 

88741 Electronic component and board manufacturing 
services 

25992 การผลิตเครื่องใช้ในครวัเรือนที่ท าจากโลหะ 

88745 Measuring, testing, navigating and control equipment 
manufacturing services 

25993 การผลิตตูน้ิรภัยและเครือ่งใช้ส านักงานที่ท าจากโลหะ (ยกเว้น 
เฟอร์นิเจอร์) 

88747 Irradiation, electromedical and electrotherapeutic 
equipment manufacturing services 

25999 การผลิตผลติภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

88748 Optical instrument and photographic equipment 
manufacturing services 

26101 การผลิตชิ นสว่นอุปกรณ์แสดงภาพ 

88751 Electric motor, generator, transformer and electricity 
distribution and control apparatus manufacturing 
services 

26102 การผลิตตวัเก็บประจุและตัวต้านทานส าหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

88752 Battery and accumulator manufacturing services 26103 การผลิตแผน่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
88759 Other electrical equipment manufacturing services 26104 การผลิตอุปกรณ์ก่ึงตวัน าและวงจรรวม 
88761 Engines and turbine manufacturing services 26109 การผลิตสว่นประกอบอิเล็กทรอนิกส์อืน่ๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ใน 

ที่อื่น 
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88764 Bearing, gear, gearing and driving element 

manufacturing services 
26201 การผลิตคอมพิวเตอร์และ/หรอืการประกอบคอมพิวเตอร์ 

88766 Lifting and handling equipment manufacturing services 26202 การผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
88768 Power-driven hand tool manufacturing services 26203 การผลิตจอคอมพวิเตอร ์
88769 Other general-purpose machinery manufacturing 

services 
26209 การผลิตอุปกรณต์่อพ่วงอืน่ๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 

88772 Metal-forming machinery and machine tools 
manufacturing services 

26302 การผลิตอุปกรณ์สือ่สารแบบไรส้าย 

88773 Metallurgy machinery manufacturing services 26303 การผลิตอุปกรณ์สือ่สารขอ้มูลที่ใช้ในการส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์
ไปตามสายหรือออกอากาศ 

88776 Textile, apparel and leather production machinery 
manufacturing services 

26309 การผลิตอุปกรณ์สือ่สารอื่นๆซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในทีอ่ื่น 

88779 Other special-purpose machinery manufacturing 
services 

26511 การผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการวัดการทดสอบการน าร่องและอุปกรณ์
การควบคุม (ยกเว้น ในทางอุตสาหกรรม) 

88907 Medical and dental instrument and supply 
manufacturing services 

26512 การผลิตเครื่องมือใช้ในการวัด การทดสอบ และการควบคุม
กระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม 

    26701 การผลิตเลนส ์
    26702 การผลิตเครื่องมือทางทัศนศาสตร์ (ยกเว้น เลนส์) 
    26703 การผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพและถ่ายภาพยนตร์ 

    27101 การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
    27102 การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า 
    27103 การผลิตอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟา้ 
    27200 การผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟา้ 
    27310 การผลิตเคเบิลเส้นใยน าแสง 

    
27320 การผลิตสายไฟฟ้าและเคเบิลส าหรับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

อื่นๆ 
    27330 การผลิตอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า 

    
27501 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครวัเรือน (ยกเว้นประเภทผลติ 

ความร้อนดว้ยไฟฟ้า) 
    27502 การผลิตเครื่องใช้ในครวัเรือนประเภทผลิตความรอ้นดว้ยไฟฟ้า 

    
27503 การผลิตเครื่องใช้ในครวัเรือนประเภทผลิตความรอ้นที่ไมต่้องใช้

ไฟฟ้า 
    27901 การผลิตเครื่องจ่ายไฟฟ้าตอ่เนื่อง 
    27902 การผลิตอุปกรณ์ใหส้ัญญาณแบบไฟฟ้า 

    
27909 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน่ๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น การผลิต

เครื่องจักรและเครือ่งมือซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 

    
28110 การผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหันยกเว้นเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศ

ยานยานยนต์และจักรยานยนต์ 
    28120 การผลิตเครื่องสูบของไหล 
    28131 การผลิตเครื่องสูบอื่นๆและคอมเพรสเซอร์ 
    28132 การผลิตก๊อกและวาล์วอืน่ๆ 
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    28140 การผลิตตลับลูกปืนเกียร์และอุปกรณท์ี่ใช้ขับเคลื่อน 
    28160 การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับยกและขนย้าย 
    28180 การผลิตเครื่องมือที่ใช้พลังงานขับเคลือ่น 
    28199 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้งานทัว่ไปซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
    28211 การผลิตรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในงานเกษตรและงานป่าไม้ 

    
28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น

แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้) 
    28221 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ นรูปโลหะ 
    28229 การผลิตเครื่องมือกลอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
    28230 การผลิตเครื่องจักรส าหรับงานโลหะกรรม 

    
28240 การผลิตเครื่องจักรส าหรับการท าเหมืองแร่เหมืองหินและ การ

ก่อสร้าง 

    
28250 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารเครื่องด่ืมและ 

ยาสูบ 
    28261 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเตรยีมป่ันทอและถักนิตสิ่งทอ 

    
28269 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้ในการผลติสิ่งทอเครื่องแต่งกาย และ

เครื่องหนัง 
    28291 การผลิตเครื่องจักรเพือ่ใช้ในการผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง 
    28292 การผลิตเครื่องจักรเพือ่ใช้งานกับยางหรือพลาสติก 

    
28299 การผลิตเครื่องจักรเพือ่ใช้งานเฉพาะอย่างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้

ในที่อื่น 
    29302 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ 

    
32501 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทาง 

ทันตกรรม) 
    32502 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางทันตกรรม 
    32903 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
    38300 การน าวัสดุที่ใช้แลว้กลับมาใช้ใหม่ 
 Placement and supply services of Personnel  

87201 Executive search services 78109 กิจกรรมของส านักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

87202 Placement services of office support personnel and 
other workers 

78200 
กิจกรรมการให้บริการจ้างงานชั่วคราว 

87203 Supply services of office support personnel 78300 กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อืน่ๆ 
87204 Supply services of domestic help personnel     
87205 Supply services of other commercial or industrial 

workers     
87206 Supply services of nursing personnel     
87209 Supply services of other personnel     

  Maintenance and repair of equipment (not including maritime vessels, aircraft or other transport equipment) 
87310 Installation services of fabricated metal products, 

except machinery and equipment 
33110 

การซ่อมผลติภัณฑ์โลหะประดษิฐ์ 
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87320 Installation Services of Industrial, Manufacturing and 

Service Industry Machinery and Equipment 
33121 การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานทัว่ไป 

87350 Installation Services of Professional Medical Machinery 
and Equipment, and Precision and Optical Instruments 

33122 การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอยา่ง 

87360 Installation Services of Electrical Machinery and 
Apparatus n.e.c 

33131 การซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องมือที่ใชใ้นการวัดการทดสอบ 
การน าร่องและอุปกรณ์การควบคุม 

87110 Maintenance and repair services of fabricated metal 
products, except machinery and equipment 

33132 การซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องฉายรังสีและเครือ่งมืออิเล็กทรอนิกส์
ทางการแพทย์และทางการบ าบัดรักษา 

87154 Maintenance and repair services of medical, precision 
and optical instruments 

33133 การซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องมือทางทัศนศาสตร์และอุปกรณ์ทาง
ถ่ายภาพ 

87156 Maintenance and Repair Services of Commercial and 
Industrial Machinery 

33141 การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องก าเนิดไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า 

    33142 การซ่อมแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟา้ 
    33149 การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน่ๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
    33190 การซ่อมอุปกรณ์อืน่ๆ 
    33200 การติดตั งเครื่องจักรอตุสาหกรรมและอุปกรณ์ 
 Building-cleaning services 

85330  General Cleaning Services 81210 การบริการท าความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร 
85340 Specialized Cleaning Services 81291 กิจกรรมการท าความสะอาดพื นผิวภายนอกอาคาร 

  81292 กิจกรรมการท าความสะอาดภายในที่ใช้ความช านาญเฉพาะด้าน 
  81293 กิจกรรมการฆ่าเชื อและก าจัด 

    
81299 กิจกรรมการท าความสะอาดส าหรับอาคารและอุตสาหกรรมอืน่ๆ  

ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
 Packaging services 

87600 Packaging services 82920 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ ์
Distribution  Services 
 Wholesale trade services 

61119 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of agricultural raw materials n.e.c. 

45101 การขายยานยนต์ใหมช่นิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้ และ
รถขนาดเล็กที่คล้ายกัน 

61145 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of miscellaneous household utensils, cutlery, 
crockery, glassware, china and pottery 

45102 การขายยานยนต์ใหมช่นิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ 

61152 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of photographic, optical and precision equipment 

45103 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นั่งสว่นบุคคลรถกระบะรถตู้และ 
รถขนาดเล็กที่คล้ายกัน 

61164 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of paints, varnishes and lacquers 

45104 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ 

61165 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of hardware and hand tools 

46101 การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มชีีวิตโดยได้รับ
ค่าตอบแทนหรอืตามสัญญาจ้าง 

61171 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of basic industrial chemicals and synthetic 
resins 

46104 การขายส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องมือสื่อสารโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 
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61172 Wholesale trade services, except on a fee or contract 

basis, of fertilizers and agrochemical products 
46105 การขายส่งเครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตาม

สัญญาจ้าง 
61175 Wholesale trade services, except on a fee or contract 

basis, of perfumery articles, cosmetic articles and toilet 
soaps 

46107 การขายส่งวัสดุที่ใช้ในการกอ่สร้างผลติภัณฑ์โลหะอุปกรณ์ระบบท่อ
โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 

61176 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of cleaning materials 

46108 การขายส่งสินค้าเฉพาะอย่างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่โดย
ได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 

61181 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of motor vehicles, motorcycles, snowmobiles 
and related parts and accessories 

46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 

61182 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of other transport equipment, except bicycles 

46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครวัเรือน 

61185 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of electronic and telecommunications equipment 
and parts 

46422 การขายส่งอุปกรณ์ส าหรับให้แสงสว่าง 

61186 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of agricultural lawn and garden machinery and 
equipment, including tractors 

46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ 

61187 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of mining, construction and civil engineering 
machinery and equipment 

46593 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม 

61188 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of other industry-specific machinery and 
equipment and related operating supplies 

46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

61189 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of other machinery and equipment n.e.c. 

46621 การขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก 

61192 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of metal ores and metal in primary forms 

46622 การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะทีน่อกกลุ่มเหล็กขั นมูลฐาน 

61173 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of pharmaceutical products 

46631 การขายส่งอิฐหินปูนทรายและผลิตภณัฑ์คอนกรตี 

61174 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of medical and orthopaedic goods 

46632 การขายส่งไม้และผลติภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั นตน้ 

61219 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
agricultural raw materials n.e.c. 

46633 การขายส่งสีทาน  ามันชักเงาและแลกเกอร ์

61245 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
miscellaneous household utensils, cutlery, crockery, 
glassware, china and pottery 

46634 การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครือ่งสุขภัณฑ์ 

61252 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
photographic, optical and precision equipment 

46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในทีอ่ื่น 

61264 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
paints, varnishes and lacquers 

46691 การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม 
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61265 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 

hardware and hand tools 
46692 การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร 

61271 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
basic industrial chemicals and synthetic resins 

46693 การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั นต้น 

61272 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
fertilizers and agrochemical products 

46694 การขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ในทางอตุสาหกรรม 

61275 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
perfumery articles, cosmetic articles and toilet soaps 

46695 การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพือ่น ากลับมาใช้ใหม่ 

61276 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
cleaning materials 

46699 การขายส่งผลิตภัณฑอ์ื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 

61281 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
motor vehicles, motorcycles, snowmobiles and related 
parts and accessories 

  

61282 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
other transport equipment, except bicycles 

  

61285 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
electronic and telecommunications equipment and 
parts 

  

61286 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
agricultural, lawn and garden machinery and 
equipment, including tractors 

  

61287 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
mining, construction and civil engineering machinery 
and equipment 

  

61288 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
other industry-specific machinery and equipment and 
related operating supplies 

  

61289 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
other machinery and equipment n.e.c. 

  

61292 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
metal ores and metal in primary forms 

  

61273 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
pharmaceutical products 

  

61274 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
medical and orthopaedic goods 

  

 Retailing services 
62119 Non-specialized store retail trade services, of 

agricultural raw materials n.e.c. 
47411 ร้านขายปลีกคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งคอมพวิเตอร์ 

62145 Non-specialized store retail trade services, of 
miscellaneous household utensils, cutlery, crockery, 
glassware, china and pottery 

47412 ร้านขายปลีกเครื่องเล่นวีดิโอเกมและซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 
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62152 Non-specialized store retail trade services, of 

photographic, optical and precision equipment 
47413 ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม 

62164 Non-specialized store retail trade services, of paints, 
varnishes and lacquers 

47420 การขายปลีกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับภาพและเสียงในร้านเฉพาะ 

62165 Non-specialized store retail trade services, of hardware 
and hand tools 

47525 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือชนิดน าไปใช้ท างานได้ด้วยตัวเอง 

62172 Non-specialized store retail trade services, of fertilizers 
and agrochemical products 

47530 การขายปลีกพรมพรมหนาวัสดุปิดฝาผนังและปูพื นในร้านค้าเฉพาะ 

62173 Non-specialized store retail trade services, of 
pharmaceutical products 

47591 ร้านขายปลีกเฟอรน์ิเจอร์ชนิดใช้ในครวัเรือน 

62174 Non-specialized store retail trade services, of medical 
and orthopaedic goods 

47592 ร้านขายปลีกเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครวั 

62175 Non-specialized store retail trade services, of 
perfumery articles, cosmetic articles and toilet soaps 

47593 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับใหแ้สงสว่าง 

62176 Non-specialized store retail trade services, of cleaning 
materials 

47594 ร้านขายปลีกอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี 

62181 Non-specialized store retail trade services, of motor 
vehicles, motorcycles, snowmobiles and related parts 
and accessories 

47595 ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน 

62182 Non-specialized store retail trade services, of other 
transport equipment, except bicycles 

47599 ร้านขายปลีกของใชอ้ื่นๆในครัวเรือนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

62185 Non-specialized store retail trade services, of 
electronic and telecommunications equipment and 
parts 

47611 ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพว์ารสารและนติยสาร 

62186 Non-specialized store retail trade services, of 
agricultural, lawn and garden machinery and 
equipment, including tractors 

47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใชส้ านักงาน 

62187 Non-specialized store retail trade services, of mining, 
construction and civil engineering machinery and 
equipment 

47620 การขายปลีกสื่อบันทึกเสียงเพลงและสื่อบันทึกวีดิทศัน์ในร้านค้า
เฉพาะ 

62188 Non-specialized store retail trade services, of other 
industry-specific machinery and equipment and related 
operating supplies 

47630 การขายปลีกเครื่องกีฬาในร้านค้าเฉพาะ 

62189 Non-specialized store retail trade services, of other 
machinery and equipment n.e.c. 

47640 การขายปลีกเกมและของเล่นในร้านคา้เฉพาะ 

62219 Specialized store retail trade services, of agricultural 
raw materials n.e.c. 

47691 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมอืคนไทยและของที่ระลึก 

62245 Specialized store retail trade services, of 
miscellaneous household utensils, cutlery, crockery, 
glassware, china and pottery 

47699 ร้านขายปลีกสินค้าทางวัฒนธรรมและนันทนาการอืน่ๆซึ่งมิได้  
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

62252 Specialized store retail trade services, of photographic, 
optical and precision equipment 

47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ 
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62264 Specialized store retail trade services, of paints, 

varnishes and lacquers 
47722 ร้านขายปลีกเครื่องหอม 

62265 Specialized store retail trade services, of hardware and 
hand tools 

47723 ร้านขายปลีกเครื่องส าอาง 

62272 Specialized store retail trade services, of fertilizers and 
agrochemical products 

47731 ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ 

62273 Specialized store retail trade services, of 
pharmaceutical products 

47732 ร้านขายปลีกเครื่องประดับ 

62274 Specialized store retail trade services, of medical and 
orthopaedic goods 

47733 ร้านขายปลีกดอกไม้ตน้ไม้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

62275 Specialized store retail trade services, of perfumery 
articles, cosmetic articles and toilet soaps 

47734 ร้านขายปลีกสัตว์เลี ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

62276 Specialized store retail trade services, of cleaning 
materials 

47735 ร้านขายปลีกก๊าซและเชื อเพลิงอื่นๆส าหรับใช้ในครวัเรือน 

62281 Specialized store retail trade services, of motor 
vehicles, motorcycles, snowmobiles and related parts 
and accessories 

47739 ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทือ่ื่น 

62282 Specialized store retail trade services, of other 
transport equipment, except bicycles 

47411 ร้านขายปลีกคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งคอมพวิเตอร์ 

62285 Specialized store retail trade services, of electronic 
and telecommunications equipment and parts 

47412 ร้านขายปลีกเครื่องเล่นวีดิโอเกมและซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 

62286 Specialized store retail trade services, of agricultural, 
lawn and garden machinery and equipment, including 
tractors 

47413 ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม 

62287 Specialized store retail trade services, of mining, 
construction and civil engineering machinery and 
equipment 

47420 การขายปลีกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับภาพและเสียงในร้านเฉพาะ 

62288 Specialized store retail trade services, of other 
industry-specific machinery and equipment and related 
operating supplies 

47525 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือชนิดน าไปใช้ท างานได้ด้วยตัวเอง 

62289 Specialized store retail trade services, of other 
machinery and equipment n.e.c. 

47530 การขายปลีกพรมพรมหนาวัสดุปิดฝาผนังและปูพื นในร้านค้าเฉพาะ 

62319 Mail order or Internet retail trade services, of 
agricultural raw materials n.e.c. 

47591 ร้านขายปลีกเฟอรน์ิเจอร์ชนิดใช้ในครวัเรือน 

62345 Mail order or Internet retail trade services, of 
miscellaneous household utensils, cutlery, crockery, 
glassware, china and pottery 

47592 ร้านขายปลีกเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครวั 

62352 Mail order or Internet retail trade services, of 
photographic, optical and precision equipment 

47593 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับใหแ้สงสว่าง 

62364 Mail order or Internet retail trade services, of paints, 
varnishes and lacquers 

47594 ร้านขายปลีกอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี 
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62365 Mail order or Internet retail trade services, of hardware 

and hand tools 
47595 ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน 

62372 Mail order or Internet retail trade services, of fertilizers 
and agrochemical products 

47599 ร้านขายปลีกของใชอ้ื่นๆในครัวเรือนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

62373 Mail order or Internet retail trade services, of 
pharmaceutical products 

47611 ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพว์ารสารและนติยสาร 

62374 Mail order or Internet retail trade services, of medical 
and orthopaedic goods 

47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใชส้ านักงาน 

62375 Mail order or Internet retail trade services, of 
perfumery articles, cosmetic articles and toilet soaps 

47620 การขายปลีกสื่อบันทึกเสียงเพลงและสื่อบันทึกวีดิทศัน์ในร้านค้า
เฉพาะ 

62376 Mail order or Internet retail trade services, of cleaning 
materials 

47630 การขายปลีกเครื่องกีฬาในร้านค้าเฉพาะ 

62381 Mail order or Internet retail trade services, of motor 
vehicles, motorcycles, snowmobiles and related parts 
and accessories 

47640 การขายปลีกเกมและของเล่นในร้านคา้เฉพาะ 

62382 Mail order or Internet retail trade services, of other 
transport equipment, except bicycles 

47691 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมอืคนไทยและของที่ระลึก 

62385 Mail order or Internet retail trade services, of electronic 
and telecommunications equipment and parts 

47699 ร้านขายปลีกสินค้าทางวัฒนธรรมและนันทนาการอืน่ๆซึ่งมิได้  
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

62386 Mail order or Internet retail trade services, of 
agricultural, lawn and garden machinery and 
equipment, including tractors 

47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ 

62387 Mail order or Internet retail trade services, of mining, 
construction and civil engineering machinery and 
equipment 

47722 ร้านขายปลีกเครื่องหอม 

62388 Mail order or Internet retail trade services, of other 
industry-specific machinery and equipment and related 
operating supplies 

47723 ร้านขายปลีกเครื่องส าอาง 

62389 Mail order or Internet retail trade services, of other 
machinery and equipment n.e.c. 

47731 ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ 

62419 Other non-store retail trade services, of agricultural raw 
materials n.e.c. 

47732 ร้านขายปลีกเครื่องประดับ 

62445 Other non-store retail trade services, of miscellaneous 
household utensils, cutlery, crockery, glassware, china 
and pottery 

47733 ร้านขายปลีกดอกไม้ตน้ไม้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

62452 Other non-store retail trade services, of photographic, 
optical and precision equipment 

47734 ร้านขายปลีกสัตว์เลี ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

62464 Other non-store retail trade services, of paints, 
varnishes and lacquers 

47735 ร้านขายปลีกก๊าซและเชื อเพลิงอื่นๆส าหรับใช้ในครวัเรือน 

62465 Other non-store retail trade services, of hardware and 
hand tools 

47739 ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทือ่ื่น 
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62472 Other non-store retail trade services, of fertilizers and 

agrochemical products   
62473 Other non-store retail trade services, of pharmaceutical 

products   
62474 Other non-store retail trade services, of medical and 

orthopaedic goods   
62475 Other non-store retail trade services, of perfumery 

articles, cosmetic articles and toilet soaps   
62476 Other non-store retail trade services, of cleaning 

materials   
62481 Other non-store retail trade services, of motor vehicles, 

motorcycles, snowmobiles and related parts and 
accessories   

62482 Other non-store retail trade services, of other transport 
equipment, except bicycles   

62485 Other non-store retail trade services, of electronic and 
telecommunications equipment and parts   

62486 Other non-store retail trade services, of agricultural, 
lawn and garden machinery and equipment, including 
tractors   

62487 Other non-store retail trade services, of mining, 
construction and civil engineering machinery and 
equipment   

62488 Other non-store retail trade services, of other industry-
specific machinery and equipment and related 
operating supplies   

62489 Other non-store retail trade services, of other 
machinery and equipment n.e.c.   

62519 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
agricultural raw materials n.e.c.   

62545 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
miscellaneous household utensils, cutlery, crockery, 
glassware, china and pottery   

62552 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
photographic, optical and precision equipment   

62564 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
paints, varnishes and lacquers   

62565 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
hardware and hand tools   

62572 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
fertilizers and agrochemical products   
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62573 Retail trade services on a fee or contract basis, of 

pharmaceutical products   
62574 Retail trade services on a fee or contract basis, of 

medical and orthopaedic goods   
62575 Retail trade services on a fee or contract basis, of 

perfumery articles, cosmetic articles and toilet soaps   
62576 Retail trade services on a fee or contract basis, of 

cleaning materials   
62581 Retail trade services on a fee or contract basis, of 

motor vehicles, motorcycles, snowmobiles and related 
parts and accessories   

62582 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
other transport equipment, except bicycles   

62585 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
electronic and telecommunications equipment and 
parts   

62586 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
agricultural, lawn and garden machinery and 
equipment, including tractors   

62587 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
mining, construction and civil engineering machinery 
and equipment   

62588 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
other industry-specific machinery and equipment and 
related operating supplies   

62589 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
other machinery and equipment n.e.c.   

 Environmental Services 
94010 General Cleaning Services 37000 การจัดการน  าเสีย 
94020 Specialized Cleaning Services 38110 การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอนัตราย 
94030 Sewerage and Sewage Treatment Services 38120 การเก็บรวบรวมของเสียที่เป็นอนัตราย 
94212 Collection services of industrial hazardous waste 

(except medical and other biohazardous waste) 
38211 การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบ 

อย่างถูกสุขอนามัย 
94229 Collection Services of Non-Hazardous Recyclable 

Materials, Other 
38212 การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการเผาด้วย

เตาเผาขยะ 
94239 General Waste Collection Services, Other 38213 การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีชวีภาพ 
94321 Hazardous waste treatment services 38219 การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีอืน่ๆ 

ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
94322 Hazardous waste disposal services 38222 การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่เป็นอันตรายยกเว้นกากสาร

กัมมันตรังส ี
94331 Sanitary landfill services, non-hazardous waste 39000 กิจกรรมการบ าบัดและการจัดบริการเก็บของเสียอื่นๆ 
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CPC 2.1 Description TSIC Description 
94332 Other landfill services, non-hazardous waste 81210 การบริการท าความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร 
94333 Incineration of non-hazardous waste 81291 กิจกรรมการท าความสะอาดพื นผิวภายนอกอาคาร 
94339 Other non-hazardous waste treatment and disposal 

services 
81292 กิจกรรมการท าความสะอาดภายในที่ใช้ความช านาญเฉพาะด้าน 

  81293 กิจกรรมการฆ่าเชื อและก าจัด 
 

 
81299 กิจกรรมการท าความสะอาดส าหรับอาคารและอุตสาหกรรมอืน่ๆ  

ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
  Financial Services 
 Non-life insurance services 

71333 Freight insurance services 65120 การประกันวนิาศภัย 
71334 Other property insurance services   
71335 General liability insurance services   

 Transport Services 
A.       Maritime Transport Services  
Freight transportation  

72121 Transportation of frozen or refrigerated goods 50121 การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล 
72122 Transportation of bulk liquids or gases   
72123 Transportation of containerized freight     
72129 Transportation of other freight     

B.       Internal Waterways Transport  
Freight transportation 

72221 Transportation of frozen or refrigerated goods 50221 การขนส่งทางน  าภายในประเทศ 
72222 Transportation of bulk liquids or gases   
72229 Transportation of other freight     

C.      Air Transport Services  
Freight transportation 

73210 Mail transportation by air 51201 การขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีตารางเวลา 
73220 Transportation of containerized freight by air  51202 การขนส่งสินค้าทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา 
73290 Transportation of other freight by air     

E.       Rail Transport Services  
Freight transportation 

65122 Railway transport services of freight by tanker cars 49120 การขนส่งสินค้าทางรถไฟ 
65123 Railway transport services of intermodal containers 52211 กิจกรรมการบริการส าหรับการขนส่งทางรถไฟ 
65125 Railway transport services of dry bulk goods     
65129 Other Railway Transport Services of Freight     

F.       Road Transport Services  
Freight transportation 

65112 Road transport services of freight by tank trucks or 
semi-trailers 

49331 การขนส่งสินค้าแช่เยน็หรอืแช่แข็งทางถนน 

65113 Road transport services of intermodal containers 49332 การขนส่งผลติภัณฑ์ปิโตรเลียมทางถนน 
65117 Road transport services of dry bulk 49333 การขนส่งของเหลวหรอืก๊าซ (ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ) ทางถนน 
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CPC 2.1 Description TSIC Description 
65119 Other Road Transport Services of Freight 49334 การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน 
65112 Road transport services of freight by tank trucks or 

semi-trailers 
49339 การขนส่งสินค้าอืน่ๆทางถนนซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

65113 Road transport services of intermodal containers    
65117 Road transport services of dry bulk    

G.      Pipeline Transport 
71310 Transportation of petroleum and natural gas 49400 การขนส่งทางระบบท่อล าเลียง 

H.      Services auxiliary to all modes of transport 
Cargo-handling services 

67110 Container handling services 52241 การขนถ่ายสินค้า 
67910 Freight transport agency services and other freight 

transport services   
 Storage and warehouse services 

67220 Bulk storage services of liquids or gases 52101 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง 
67290 Other storage or warehousing services 52102 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าธัญพืช 
85400 Packaging Services 52109 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆซึ่งมิได้ 

จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
  52291 กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 

  
52292 กิจกรรมของตวัแทนผูร้ับจัดการขนส่งสินค้าและตวัแทนออกของ 

(ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร) 
  52293 กิจกรรมบริการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง 
  52299 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการขนส่งซึง่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
  82920 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ ์

  
82990 กิจกรรมการบริการอื่นๆเพือ่สนับสนนุธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้  

ในที่อื่น 
ที่มา:  โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก  องค์การการค้าโลก และ ISIC 
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ภาคผนวก 6 
สรุปประชุมระดมความเห็นภายใต้ “โครงการศกึษากลยทุธ์

การสร้างความเชื่อมโยงอตุสาหกรรมการผลิตและ
อุตสาหกรรมบริการของไทยภายใต้สภาวะเศรษฐกจิ

อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2” 
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สรุปความคิดเหน็จากผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group) 
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สรุปความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)  
โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและ 

อุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2 
 
คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ในวันที่ 16 กุมภำพันธ์  

พ.ศ. 2560 ณ ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมดจ ำนวน 81 ท่ำน 
โดยกำรจัดกำรประชุมกลุ่มย่อย มีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอผลกำรศึกษำวิจัยให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในแต่ละภำคส่วน รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อน ำไปเพิ่มเติมหรือปรับปรุงใน
กำรศึกษำล ำดับถัดไป  

 
ทั้งนี้ ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรประชุมกลุ่มย่อยรำยอุตสำหกรรม ปรำกฎอยู่

ในตอนท้ำย และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมกำรประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้
ดังต่อไปนี้  

 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการคัดเลือกอุตสาหกรรม 

 
 อุตสำหกรรมบำงกลุ่มอำจเป็นทั้งอุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรบริกำร เช่น 

อุตสำหกรรมบริกำรสุขภำพ เป็นอุตสำหกรรมกำรบริกำรทีต่่อเนื่องจำกอุตสำหกรรม
เครื่องมือแพทย์ แต่เม่ือพิจำรณำภำยใต้กรอบของอุตสำหกรรมเพื่ออนำคต (New  
S-Curve) พบว่ำ อุตสำหกรรมดังกล่ำวอำจมองในแง่ของอุตสำหกรรมกำรผลิตได้
เช่นกัน กำรคัดเลือกและก ำหนดขอบเขตอุตสำหกรรมควรค ำนึงถึงมุมมองดังกล่ำวด้วย 

 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานการผลิตในประเทศและในภูมิภาค 

 
 กำรจัดท ำห่วงโซ่อุปทำนกำรผลิตอำจจะพิจำรณำเริ่มต้นจำกผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำย 

(Finished Product) จำกนั้นจึงย้อนกลับมำศึกษำกระบวนกำรผลิตที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจำกกำรผลิตสินค้ำบำงชนิด เช่น เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น ใช้วัตถุดิบตั้งต้น
แตกต่ำงกัน กิจกรรมกำรผลิตแต่ละช่วงย่อมแตกต่ำงเช่นกัน กำรศึกษำห่วงโซ่
อุปทำนจำกปลำยน้ ำสู่ต้นน้ ำจะช่วยก ำหนดกรอบกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อน ำไปใช้
ในกำรเจรจำควำมตกลงกำรค้ำเสรีได้แม่นย ำยิ่งขึ้น 
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 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ 
 
 งำนวิจัยของไทยน ำไปสร้ำงมูลค่ำกำรค้ำได้ยำก โดยเฉพำะกำรออกแบบด้ำนวิศวกรรม 

(Engineering design) ยังไม่มีศักยภำพมำกเพียงพอ ควรแก้ไขปัญหำเชิงนโยบำย
เพื่อยกระดับควำมสำมำรถและพัฒนำทักษะของวิศวกร 

 
 บริกำรที่ขำดแคลนในอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ บริกำรทดสอบ (Testing 

Service) และบริกำรรับรองคุณภำพ (Certification Service)  กำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนภำครัฐ เช่น กระทรวงวิทยำศำสตร์ เป็นต้น ยังไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรของอุตสำหกรรมกำรผลิต ท ำให้กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำ ดังนั้นกำรสนับสนุน
กำรบริกำรของภำคเอกชนอำจช่วยแก้ไขปัญหำได้ แต่ธุรกิจบริกำรประเภทดังกล่ำว
จ ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง ภำครัฐควรช่วยผลักดันผ่ำนมำตรกำรด้ำนภำษีหรือเงิน
สนับสนุน เพื่อให้เกิดผู้ประกอบกำรบริกำรทดสอบและรับรองของเอกชนมำกขึ้น 

 
 ในกรณีที่ผู้ประกอบกำรไทยสำมำรถคิดค้นนวัตกรรมที่ลดกำรใช้พลังงำนหรือลด

ต้นทุนในกระบวนกำรผลิตลงได้ ภำครัฐควรมีส่วนร่วมสนับสนุนผู้ประกอบกำรผ่ำน
กำรให้สิทธิพิเศษ และเผยแพร่นวัตกรรมดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรน ำไปใช้อย่ำง
กว้ำงขวำงและจูงใจให้นักวิจัยคิดค้นนวัตกรรมที่ดีกว่ำเดิมออกมำ 

 
 ภำครัฐควรปรับปรุงเงื่อนไขกำรอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำให้ง่ำยขึ้น เนื่องจำกระเบียบ

ปฏิบัติบำงอย่ำงเป็นอุปสรรคส ำหรับผู้ประกอบกำร เช่น ผู้บริกำรจ ำเป็นต้องจัดตั้ง
โรงงำนผลิตในไทยไม่ต่ ำกว่ำ 5 ปีจึงจะสำมำรถจ ำหน่ำยสินค้ำได้ เป็นต้น ท ำให้
ผู้ผลิตไม่สำมำรถเข้ำสู่ตลำดได้แม้ว่ำมีศักยภำพในกำรผลิต 

 
 เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำนบุคลำกร กำรพัฒนำอุตสำหกรรมในประเทศควรเริ่มต้นทีละ

ส่วน โดยเริ่มจำกส่วนที่ มีควำมส ำคัญมำกที่สุด เม่ือคัดเลือกผลิตภัณฑ์หรือ
อุตสำหกรรมปลำยทำงได้แล้ว กำรก ำหนดภำคบริกำรที่เกี่ยวข้องในกำรผลิตจะท ำ
ได้ง่ำยและมีควำมถูกต้องแม่นย ำสูง ภำครัฐจึงสำมำรถวำงนโยบำยสนับสนุนได้อย่ำง
เหมำะสม 

 
 กำรก ำหนดภำคบริกำรให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอำจไม่ใช่แนวทำงที่

เหมำะสม เนื่องจำกอำจเกิดปัญหำแบบเดียวกับประเทศที่มีสัดส่วนภำคบริกำรมำก
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บำงประเทศในยุโรป ซึ่งมีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรผลิตแทนมนุษย์จนมีอัตรำ
กำรว่ำงงำนสูง 

 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรี  

 
 ผู้ผลิตในประเทศไทยมีศักยภำพในกำรแข่งขันเนื่องจำกควำมได้เปรียบด้ำนโลจิสติกส์

และสิทธิประโยชน์จำกเขตกำรค้ำเสรี แต่ข้อผูกพันด้ำนกำรค้ำและกำรผลิตใน
ปัจจุบันท ำให้ผู้ผลิตไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อยกเว้นด้ำนภำษีได้เต็มที่ เช่น ใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนในไทยต้องส่งชิ้นส่วนไปประกอบเป็นยำนยนต์
ที่บริษัทต่ำงชำติตำมสัญญำที่ท ำไว้ จำกนั้นบริษัทต่ำงชำติจึงส่งยำนยนต์ที่ผลิตได้ไป
จ ำหน่ำยในประเทศปลำยทำง ท ำให้ผู้ได้รับประโยชน์จำกเขตกำรค้ำเสรีไม่ใช่
ผู้ประกอบกำรไทยอย่ำงที่ควรเป็น  

 
 อุปสรรคประกำรหนึ่งในกำรค้ำระหว่ำงประเทศคือ ควำมซับซ้อนในกระบวนกำร

รับรองสินค้ำ กำรก ำหนดมำตรฐำนของแต่ละประเทศยังไม่สอดคล้องกัน สินค้ำบำง
ชนิดอำจไม่ได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำนปลำยทำง จึงควรสร้ำงข้อตกลงร่วมกัน
เพื่อก ำหนดมำตรฐำนท่ีเป็นสำกลขึ้น (Internationalization of Standard) 

 
 ภำคส่วนที่ควรเปิดเสรีด้ำนบริกำรมำกที่สุด คือ ภำคกำรเงิน แต่กำรเปิดเสรีในส่วน

ดังกล่ำวอำจเป็นไปได้ยำก เนื่องจำกสร้ำงผลกระทบอย่ำงมำกต่อสถำบันกำรเงินใน
ประเทศ ส่วนในกำรเปิดเสรีภำคส่วนอื่นๆ ขึ้นอยู่กับศักยภำพของผู้ประกอบกำรไทย 
ควรพึ่ งพำกำรบริกำรต่ำงประเทศในกรณีที่ กำรบริกำรขำดแคลนหรือไม่มี
ประสิทธิภำพ 

 
 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการศึกษา 

 
 เสนอแนะให้มีกำรศึกษำอุตสำหกรรมอื่นๆ ที่มีแนวโน้มเติบโตในอนำคต เช่น 

อุตสำหกรรมที่ผลิตสินค้ำส ำหรับผู้สูงอำยุ ซึ่งเป็นอุตสำหกรรมที่ผู้บริโภคมีก ำลังซื้อ
ในตลำดสูง 
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ก าหนดการประชุมระดมความคิดเห็น 
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ก ำหนดกำรประชุมระดมควำมเห็น  
ภำยใต้ “โครงกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงอุตสำหกรรมกำรผลิต 

และอุตสำหกรรมบริกำรของไทย ภำยใต้สภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ ระยะที ่๒” 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ 

อาคารส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
  

 
๙.๐๐ – ๙.๓๐ น. ลงทะเบียน 

 
๙.๓๐ – ๙.๔๐ น. กล่าวเปิดการประชุม โดย นำยศิริรุจ  จุลกะรัตน์ 

ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

๙.๔๐ – ๑๐.๔๕ น. น าเสนอผลการศึกษา โดยคณะผู้วิจัย  
 ดร. รัชดำ เจียสกุล 

หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ดร. กรวิกำ พิมุขมนัสกิจ 
ผู้จัดการอาวุโส  
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

ด าเนินการประชุมระดมความเห็น โดย 
 นำยวีรศักดิ์  ศุภประเสริฐ 

รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.    การระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

หมายเหตุ : บริการเครื่องดื่มและอาหารว่างระหว่างการประชุมระดมความเห็น 
 

  *** ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดใช้รถยนต์โดยสารสาธารณะจะสะดวกกว่าการน ารถยนต์ส่วนตัวมา เนื่องจากที่จอดรถมี
จ านวนจ ากัด และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ *** 
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รายชือ่ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น 
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ภาพบรรยากาศการประชุมระดมความคิดเห็น 
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ภาพบรรยากาศการประชุมระดมความคิดเห็น 
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ภาคผนวก 7 
สรุปผลการเดินทางศึกษาข้อมูลเชงิลึก (Fact Finding) 

ณ ประเทศญี่ปุ่น (17-21 เมษายน 2560)  
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สรุปผลการเดินทางศึกษาข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) 
ณ ประเทศญี่ปุ่น (17-21 เมษายน 2560)  

 
 ภาพรวมการเดินทางศึกษาข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) 

 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (ส ำนักงำนฯ) ร่วมกับบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์  

คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรศึกษำภำยใต้โครงกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ำงควำม
เชื่อมโยงอุตสำหกรรมกำรผลิตและอุตสำหกรรมบริกำรของไทย ภำยใต้สภำวะเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ ระยะที่ 2 โดยหนึ่งในขอบเขตกำรศึกษำ คือกำรเดินทำงไปศึกษำ
และส ำรวจข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) ณ ประเทศคู่เจรจำกำรค้ำเสรีของไทย เพื่อรวบรวมและ
วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสำหกรรมกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของไทย  

 
คณะเดินทำงได้เดินทำงไปศึกษำข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงวันที่ 

17-21 เมษำยน 2560 โดยกำรเดินทำงดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษำและรวบรวมข้อมูล
เชิงลึกเพิ่มเติมจำกกำรศึกษำข้อมูลทั่วไปผ่ำนแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ส ำนักงำนฯ และคณะผู้วิจัยได้
เข้ำพบกับตัวแทนหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในญี่ปุ่น ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจำกกำรเดินทำงดังกล่ำว 
จะถูกน ำมำใช้ส ำหรับท ำข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรบริกำรและอุตสำหกรรมกำร
ผลิตของไทยต่อไป 

 
ก ำหนดกำรเดินทำงไปศึกษำข้อมูลเชิงลึกในญี่ปุ่น รำยชื่อคณะผู้เดินทำง และภำพ

บรรยำกำศกำรเดินทำงไปศึกษำข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) เป็นดังท่ีแสดงในภำคผนวกที่ 8 
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 สรุปผลการเดินทางศึกษาข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) 
 
คณะผู้เดินทำงได้เข้ำพบกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนในญี่ปุ่น เพื่อประชุม

หำรือและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่จ ำเป็นต่อกำรศึกษำ โดยหน่วยงำนที่นัดหมำยเข้ำพบ  
ต่ำงเป็นหน่วยงำนที่มีควำมส ำคัญ และ/หรือมีควำมเกี่ยวข้องในด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม และ/หรือ
กำรลงทุน รำยละเอียดของบทบำทและหน้ำที่รับผิดชอบของหน่วยงำนที่นัดหมำยเข้ำพบ รวมถึง
วัตถุประสงค์ของกำรนัดหมำยเข้ำพบ แสดงไว้ดังตำรำงที่ 1 
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ตารางที่ 1 หน่วยงานที่นัดหมายเข้าพบ บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ และวัตถุประสงค์ของการนัดหมายเข้าพบ 
Organization Roles and Responsibility Discussion Point 

Tuesday 18 April 2017 

13.00 – 14.00 
Organization for Small & Medium 
Enterprises and Regional Innovation, 
JAPAN (SMRJ) 

SMRJ is an organization under Minister of Economy, Trade and Industry (partly under 
co-jurisdiction with the Ministry of Finance) 
 
 Support for Start-Ups / New Business Development 
 Support for SME Growth/ Development 
 Support SMEs with Safety Nets 
 Support Infrastructure 

 Overall Situation, Strengths, and Weaknesses of Japanese SMEs 
 SMEs’ Business Pattern 
 Support Needed by Japanese SMEs in Japan 
 Opportunities and Challenges Arisen from Trade and Services 

Liberalization 

15.30 – 16.30 
Japan-Thailand Economic Cooperation 
Society (JTECS) 

JTECS aims to contribute to the economic and technological development of Thailand 
and neighboring countries by implementing economic cooperation programs, as well 
as to contribute to the promotion of friendship between these countries. 
  
 Activities to Support TPA (Technology Promotion Association (Thailand-Japan) 
 JTECS-TPA Collaborative Activities 
 Activities to Support Thai-Nichi Institute of Technology (TNI) 

o Activities to Support Industrial Human Resource Development Project in 
Thailand and Neighboring Countries 

o General Activities 

 Existing Cooperation Programs between Thailand’s and Japan’s 
Business Sector  

 Roles of JTECS in Supporting Business in Each Country 
 Situations of Thai Manufacturer and Producer in Japan 
 Effects of Trade and Services Liberalization on Overall Industries, 

Especially on Manufacturer and Labor 
 Trend of Goods and Services Mobility in the Future 
 Possible Cooperation Opportunity between Thailand and Japan to 

Enhance Productivity 
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Organization Roles and Responsibility Discussion Point 
Wednesday 19 April 2017 

09.30 – 10.30 
Japan Productivity Center (JPC) 

The JPC was established in 1955 by a Cabinet meeting to enhance the economic 
development of postwar Japan through the Productivity Movement. Since then, the 
JPC has continued to play a major role in promoting productivity in Japan’s industrial 
society and in improving the quality of people’s lives. The JPC also actively supports 
industries and public sector organizations in such areas as management innovation, 
modernization of labor-management relations and human resources development. 
 
 To formulate consensus on socio-economic issues 
 To perform activities to achieve globalization and improve the productivity of the 

national economy through research on socio-economic systems and productivity, 
and through the collection and supply of information  

 To implement promotional activities toward the development of the national 
economy and the improvement of living standards 

 To contribute to international society. 

 Overview of Economic Productivity in Japan 
 Importance of Service Sector in Terms of Supporting Industrial 

Productivity 
 Effects of Globalization on Japanese Manufacturing Structure 
 Japanese Public Policies towards Economic Development 
 Japan Productivity Center’s Promotions that Improve Potential 

Competitiveness of Japan in Global 

13.00 – 14.00 
Japan Robot Association (JARA) 

JARA aims to further the development of the robot manufacturing industry by 
encouraging research and development on robots and associated system products 
and promoting the use of robot technology. Through this, the Association strives to 
promote the use of advanced technology in industry and to enhance the welfare of 
the nation, in turn contributing to healthy economic growth and boosting living 
standards. 
 
 Formulate of Basic Policies for the Robot Industry and Realization of Industry 

Aspirations 
 Involve in a range of promotional activities through many channels 

 General Overview of Robotic and Automation Industry in Japan 
 Supply and Value Chain within Industry 
 Opportunities and Obstacles of Robotic and Automation 

Development 
 Capability of Manufacturing-Related Services within Industry 
 Government Support on Doing Business  
 Use of Robotic and Automation in Other Industry or Sector 
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Organization Roles and Responsibility Discussion Point 
Wednesday 19 April 2017 

  Conducts surveys on ordering, production and shipments of robots and robot 
systems 

 Promote standardization in the robot industry 
 Promote research and development 
Promote personal and construction robot 

 

15.30 – 16.30 
Research Institute of Economy, Trade and 
Industry (RIETI) 

The Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI) is a policy think tank 
established in 2001. Its mission is to conduct theoretical and empirical research, 
maximize synergies with those engaged in policymaking, and to make policy 
proposals based on evidence derived from such research activities. The institute is 
highly regarded both in Japan and abroad for its activity. 

 Overview of Japanese Economy, Trade and Industry 
 Government Policy Affecting Industrial Sector 
 Implementation of RIETI’s Work on Policymaking or Economic 

Guideline 
 Opportunities and Challenges from Trade and Services 

Liberalization to Business Operation in Japan 
 Effect of Future Industrial Revolution (Industry 4.0) on 

Manufacturing Processes 
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Organization Roles and Responsibility Discussion Point 
Thursday 20 April 2017 

09.30 – 10.30 
The Japan Chamber of Commerce and 
Industry (JCCI) 

The Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) is a network of comprehensive 
local economic organizations made up of the representatives of some 1.26 million 
member businesses nationwide, embracing everything from large and medium-sized 
corporations down to small firms and sole proprietors.  
 
 For each business, animated by a dynamic attitude and a spirit of inquiry, to fully 

harness its own unique strengths. 
 For the employees of each business, working with energy and enthusiasm, to 

fulfill their maximum potential. 
 For each business and each employee to become a light shining brightly within 

the community. 

 Overview of Industry Sector in Japan 
 Capability of Manufacturing-Related Services in Japan 
 Effects of Trade and Services Liberalization on Japanese Industry 

Structure  
 Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises 

Compared to Large Corporations 

13.00 – 14.00 
The Japan Iron and Steel Federation 
(JISF) 

The JISF's primary objectives are to promote the sound production, distribution, 
consumption and trade of steel products, thereby contributing to the development of 
the Japanese economy and the improvement of people's lives. To attain these 
objectives, the JISF carries out many activities. 
 
 Research and studies on steel production, distribution, trade and consumption 
 Promotion of the development, improvement and diffusion of steel-related 

technologies 
 Research and studies on steel-related environmental and safety issues and 

promotion of relevant measures 
 Research and studies on the improvement and streamlining of steel-related work 

and management conditions 

 Situation and Trend of Japanese Iron and Steel Industry 
 Opportunities and Challenges Arisen from Trade and Services 
 Linkage between Iron and Steel Industry, and Other Industry in 

Japan 
 Industry’s Dependence on Service Sector 
 Policy from Japanese Government that Affects Industry 
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Organization Roles and Responsibility Discussion Point 
Thursday 20 April 2017 

15.30 – 16.30 
National Federation of Small Business 
Association (NFSBA) 

National Federation of Small Business Associations in particular has played a vital 
role in promoting and implementing measures for Small Business on a nationwide 
scale. NFSBA also grasps the activities of small business cooperatives and acts as 
a pivotal means of communication between the small business associations of each 
prefecture and various cooperatives. 
 
 Conducting research related to small and medium enterprises and business 

associations 
 Preparing guidance papers on small and medium enterprises and small business 

associations 

 Overview of Small and Medium Enterprises in Japan 
 Effects from Trade and Services Liberalization on Small and 

Medium Enterprises in Japan 
 Roles of Japanese Government Sector that Support Small and 

Medium Enterprises Operation 
 Effects of Services Sector on Small and Medium Enterprises 
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 สรุปผลการประชุมหารือกับ  Organization for Small & Medium Enterprises and 
Regional Innovation, Japan (SMRJ)  

 
คณะผู้เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก Organization for Small & Medium 

Enterprises and Regional Innovation, Japan (SMRJ) ในวันท่ี 18 เมษำยน 2560 เวลำ 13.00 – 
14.00 น. (ตำมเวลำประเทศญี่ปุ่น) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังน้ี 

 
ภาพรวมของหน่วยงาน Organization for Small & Medium Enterprises and Regional 
Innovation, Japan (SMRJ) 

 
Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan 

(SMRJ) เป็นหน่วยงำนภำยใต้สังกัดกระทรวงเศรษฐกิจ กำรค้ำ และอุตสำหกรรม (Ministry of 
Economy, Trade and Industry) มีหน้ำที่หลักในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำธุรกิจสตำร์ทอัพ ธุรกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ในประเทศญี่ปุ่น 

 
ปัจจุบัน SMRJ มีบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนธุรกิจแก่ผู้ประกอบกำร SMEs รวมถึงมีกำรจัด

กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และกำรจัดงำนแฟร์ธุรกิจ (Business Fair)  
 

ภาพรวมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศญี่ปุ่น  
 
 ปัจจุบัน ธุรกิจกว่ำร้อยละ 99.7 ของธุรกิจทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น เป็นธุรกิจขนำด

กลำงและขนำดย่อม (SMEs) โดยมีจ ำนวนบริษัทประมำณ 3.809 ล้ำนบริษัท และ
ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจประเภทกำรผลิต (Manufacturing) ในขณะที่บริษัทขนำดใหญ่  
มีสัดส่วนร้อยละ 0.3 และมีจ ำนวนบริษัทเพียง 11,000 บริษัทเท่ำนั้น ทั้งนี้ จ ำนวน
ธุรกิจ SMEs ในประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ อันเนื่องมำจำก
กำรเสียชีวิตของผู้บริหำร (ธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น มีลักษณะเป็น
ธุรกิจเจ้ำของคนเดียว หรือที่เรียกว่ำ Sole Proprietorship ส่งผลให้ไม่มีผู้รับช่วงต่อ
ในกำรบริหำรและดูแลกิจกำร และท ำให้บริษัทต้องปิดตัวลง)  

 
 ดังแสดงให้เห็นในภำพที่ 1 ก ำไรของธุรกิจ SMEs ในปัจจุบัน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ โดยธุรกิจ SMEs มีก ำไรรวมสุทธิอยู่ที่ 5.2 ล้ำนล้ำนเยนในปี 2015 อัน
เนื่องมำจำกต้นทุนผันแปร (Variable Costs) ที่ต่ ำลง เช่น รำคำน้ ำมันต่ ำลง  
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อย่ำงไรก็ตำม เม่ือพิจำรณำจำกดัชนีกำรกระจำย (Diffusion Index: DI)1 ของภำวะ
ธุรกิจ (Business Conditions) พบว่ำ ธุรกิจ SMEs ยังมีดัชนีกำรกระจำยติดลบที่
ระดับ 18.1 จุด ซึ่งหมำยควำมว่ำ โดยรวมแล้ว ภำพรวมของ SMEs ในประเทศ
ญี่ปุ่นยังอยู่ในภำวะไม่ดีนัก  

 
ภาพที่ 1 ก าไรของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศญี่ปุ่น 

 
 
 ผู้ประกอบกำร SMEs ญี่ปุ่น มีควำมสนใจและควำมพร้อมในกำรลงทุนด้ำน

เครื่องจักร หรือกำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น เนื่องจำกค่ำแรง (Wage) ใน
ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นเร่ือยๆ ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่จึงต้องปรับตัว โดยลดกำรใช้
แรงงำนมนุษย์ และหันมำใช้แรงงำนเครื่องจักรและหุ่นยนต์แทน  

 

                                                           
1  ดัชนีกำรกระจำย (Diffusion Index: DI) คือ ดัชนีที่ใช้แสดงทิศทำงภำวะเศรษฐกิจ ซึ่งได้จำกกำรสอบถำมควำมคิดเห็นของผู้
ประกอบธุรกิจ ผู้ส่งออก และผู้บริโภค แสดงถึงควำมเชื่อมั่นต่อภำวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลำ โดยถ้ำดัชนีมีค่ำเป็นบวกจะ
สะท้อนถึงกำรปรับตัวไปในทิศทำงที่ดีขึ้น แต่ถ้ำดัชนีมีค่ำเป็นลบจะสะท้อนถึงกำรปรับตัวในทิศทำงที่แย่ลง  

ก าไรของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศญี่ปุ่น

ที่มำ: Research Office, Small and Medium Enterprise Agency
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 ผู้ประกอบกำร SMEs ญี่ปุ่น มีควำมสนใจเข้ำไปลงทุนในต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ 
จำกกำรศึกษำผลิตภำพแรงงำน (Labor Productivity) ระหว่ำงบริษัทที่มีกำรลงทุน
ในต่ำงประเทศ (Exporting SMEs) กับบริษัทที่ไม่มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Non-
Exporting SMEs) พบว่ำ บริษัทที่มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศนั้น มีผลิตภำพแรงงำน
สูงกว่ำบริษัทที่ไม่มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ  

 
ปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศญี่ปุ่น 

 
 ปัญหำหลักของธุรกิจ  SMEs ในประเทศญี่ปุ่น คือ ควำมต้องกำรของตลำด

ภำยในประเทศ (Domestic Demand) ลดลง อันเป็นผลจำกภำวะเศรษฐกิจหดตัว 
(Economic Downturn) กำรขำดแคลนแรงงำน (Labour Shortage) และสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก (Facilities) ต่ำงๆ เก่ำและเสื่อมประสิทธิภำพลง 

 
 ประเทศญี่ปุ่น ก ำลังประสบปัญหำขำดแคลนแรงงำนมำกที่สุดในรอบ 25 ปี 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งแรงงำนในภำคกำรบริกำร (Services) อำทิ กำรปฐมพยำบำล 
และกำรค้ำปลีก เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำรญี่ปุ่น มีควำมสนใจจะจ้ำงงำนแรงงำน
ต่ำงชำติเป็นจ ำนวนมำก ทั้งแรงงำนมีทักษะ (Skilled Labor) และแรงงำนไร้ทักษะ 
(Unskilled Labor) อย่ำงไรก็ตำม รัฐบำลญี่ปุ่น ยังไม่มีนโยบำยใดๆ ที่เป็นรูปธรรม
ในกำรสนับสนุนกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงชำติ ส่งผลให้ภำคธุรกิจยังไม่มีทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนที่ชดัเจน 

 
 แม้ผู้ประกอบกำร SMEs จะมีควำมสนใจในกำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

(Information Technology: IT) เพิ่มขึ้น แต่ผู้ประกอบกำรก็ยังไม่สำมำรถปรับใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงเป็นรูปธรรมมำกนัก เนื่องจำกบุคลำกรส่วนใหญ่ยังไม่
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรท ำงำน และยังไม่เข้ำใจถึงประโยชน์ของกำรปรับ
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
 ธุรกิจ SMEs ในประเทศญี่ปุ่น ประสบปัญหำในกำรหำหุ้นส่วนทำงธุรกิจ (Partners) 

ที่เหมำะสม นอกจำกนี้ กระบวนกำรในกำรพูดคุยหรือเจรจำต่อรองกับหุ้นส่วน มัก
ใช้ระยะเวลำค่อนข้ำงนำน ส่งผลให้กำรตัดสินใจต่ำงๆ ล่ำช้ำ และไม่มีประสิทธิภำพ
เท่ำท่ีควร 
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นโยบายสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของ SMRJ 
 

 SMRJ สนับสนุนกำรใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) Internet of Thing (IoT) ข้อมูล
ขนำดใหญ่ (Big Data) และซอฟต์แวร์เฉพำะ (Customized Software) นอกจำกนี้ 
SMRJ ยังสนับสนุนให้ SMEs ทุกบริษัท มีกำรจัดท ำเว็บไซต์ (Website) เป็นของ
ตนเอง 

  
 SMRJ อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำระบบปฏิบัติกำร (Platform) ส ำหรับกำรด ำเนินกำรด้ำน 

พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ส ำหรับ SMEs ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ 
SMEs ทุกบริษัทสำมำรถปรับใช้ระบบปฏิบัติกำรเดียวกัน ในกำรค้ำสิ นค้ำ
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศได้ 

 
 ในกำรผลักดันผู้ประกอบกำรให้มีกำรปรับใช้เทคโนโลยี อำทิ IoT เป็นต้น หน่วยงำน 

SMRJ จะผลักดันผ่ำนกำรใช้กรณีศึกษำ (Case Study) และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best 
Practice) เพื่อแสดงให้ผู้ประกอบกำรเห็นภำพชัดเจนว่ำ ผู้ประกอบกำรจะสำมำรถ
ได้ประโยชน์อะไรจำกกำรปรับใช้เทคโนโลยีดังกล่ำว  

 
นโยบายสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของภาครัฐ  

 
 รัฐบำลญี่ปุ่น มีกำรสนับสนุนด้ำนเงินค้ ำประกันกำรลงทุน รวมถึงมีกำรให้ข้อมูล

ต่ำงๆ แก่ผู้ประกอบกำรในกำรด ำเนินธุรกิจ  
 

ความคิดเห็นของ SMRJ ต่อการจัดท าความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: 
FTA) 

 
 เ ม่ือสอบถำมถึงผลกระทบของกำรจัดควำมตกลงกำรค้ำเสรี  (Free Trade 

Agreement: FTA) ที่มีต่อกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนเข้ำมำในประเทศญี่ปุ่น พบว่ำ 
หน่วยงำน SMRJ ให้ควำมเห็นว่ำ กำรจัดท ำ FTA ไม่มีผลต่อกำรเคลื่อนย้ำย
แรงงำน (Labor Movement) อย่ำงมีนัยส ำคัญ 
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 สรุปผลการประชุ มหารือกับ  Japan-Thailand Economic Cooperation Society 
(JTECS)  

 
คณะผู้ เ ดิ นทำงได้ นั ดหมำยและ เข้ ำพบผู้ แทนจำก  Japan-Thailand Economic 

Cooperation Society (JTECS) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 18 เมษำยน 2560 เวลำ 
15.30 – 16.30 น. (ตำมเวลำประเทศญี่ปุ่น) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังนี้ 

 
ภาพรวมของหน่วยงาน Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) 

 
Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์

ในกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้ำน ผ่ำนกำร
ด ำเนินกำรโครงกำรควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ รวมถึงกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
ไทยและประเทศเพื่อนบ้ำน โดยหน้ำที่หลักของ JTECS มีทั้งสิ้น 3 ประกำร ได้แก่  

 
 จัดกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนสมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (Technology Promotion 

Association: TPA) (ไทย-ญี่ปุ่น)  
 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Activities) ระหว่ำง JTECS และ TPA 
 จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of 

Technology: TNI) 
 

กิจกรรมของ JTECS 
 
 JTECS มีกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนต่ำงชำติมำแลกเปลี่ยนด้ำนกำรออกแบบและ

พัฒนำผลิตภัณฑ์ (Design Development: D&D) โดยเน้นเฉพำะด้ำนกำรออกแบบ
และกำรผลิตแบบญี่ปุ่น (Monozukuri) โดยตลอดระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ มีนักเรียน
ต่ำงชำติทีเ่ข้ำร่วมกิจกรรมนี้แล้วกว่ำ 100 คน 

  
 JTECS มีกำรจัดสรรงบประมำณให้อำจำรย์ต่ำงชำติ มำศึกษำต่อปริญญำเอกที่

ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นกำรศึกษำที่เน้นด้ำนกำรออกแบบดิจิทัล (Digital Design) 
เพื่อให้อำจำรย์ต่ำงชำติน ำควำมรู้ท่ีได้กลับไปสอนนักเรียนที่ประเทศตนเองต่อได้ 
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 ปัจจุบัน สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology: TNI) 
มีกำรเรียนกำรสอนเฉพำะสำขำวิศวกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรจัดกำร
อุตสำหกรรม และกำรบริหำรธุรกิจ โดยเป็นกำรเรียนกำรสอนที่เน้นภำคปฏิบัติ
มำกกว่ำภำคทฤษฎี นักเรียนส่วนใหญ่ที่จบกำรศึกษำจำกสถำบันเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุ่น  จะเข้ำท ำงำนในภำคกำรผลิต (Manufacturing)  รองลงมำได้แก่ภำค
เทคโนโลยี ส ำรสน เทศและกำรสื่ อ สำ ร  ( Information and Communication 
Technology)  

 
ปัญหาและอุปสรรคของ JTECS 

 
 JTECS ยังไม่มีกำรติดตำมผล (Follow Up) นักเรียนต่ำงชำติที่มำแลกเปลี่ยน ว่ำ

ก่อนและหลังกำรเรียนนั้นเกิดผลสัมฤทธิอย่ำงไรบ้ำง อย่ำงไรก็ตำม JTECS ก็มุ่ง
หมำยท่ีจะด ำเนินกำรกระบวนกำรดังกล่ำวในอนำคต 

 
 ในปัจจุบัน องค์กรที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ JTECS ได้แก่ สมำคมส่งเสริม

เทคโนโลยี (Technology Promotion Association: TPA) และสถำบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology: TNI) มีขนำดใหญ่ขึ้น และสำมำรถ
สร้ำงรำยได้เป็นจ ำนวนมำกจนกระทั่งสำมำรถด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ ได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้เกิดควำมท้ำทำยต่อบทบำทหน้ำที่และควำมจ ำเป็นของกำรด ำรงอยู่ของ 
JTECS  

 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จของ JTECS 

 
 ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของ JTECS คือ กำรมีเครือข่ำยขนำดใหญ่ (Connection) 

เนื่องจำก JTECS ก่อตั้งมำตั้งแต่ปี 1972 ท ำให้ JTECS เป็นที่รู้จักของคนหมู่มำก 
และมีกำรชักชวนกันเข้ำมำเป็นสมำชิกเพิ่มมำกขึ้นเร่ือยๆ  

 
 คณะกรรมกำรบริหำรและเจ้ำหน้ำที่ ต่ำงเป็นอำสำสมัคร (Voluntary) มีควำมเต็มใจ

ที่จะช่วยเหลือกิจกรรมและกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ อย่ำงเต็มที่ ซึ่งส่วนใหญ่อำสำสมัคร
เหล่ำนี้ คือ นักเรียนไทยในญี่ปุ่น (ทั้งศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจุบัน) ที่มีควำมสัมพันธ์
อันแน่นแฟ้น  

 



 

 

 

ผ 7-16 Private & Confidential 

 

 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd. | Tel. +66 (0) 2 230 6399 | Fax. +66 (0) 2 230 6333 

www.bolliger-company.com 

 

นโยบายอื่นๆ ของ JTECS 
 
 JTECS มีควำมสนใจในกำรขยำยเครือข่ำยไปยังประเทศเพื่อนบ้ำนอื่นๆ ของ

ประเทศไทย อำทิ ประเทศในกลุ่ม CLMV โดยเป็นไปในลักษณะให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลำงของกำรเรียนรู้ และให้บุคลำกรของประเทศไทยไปถ่ำยทอดให้แก่ประเทศ
เพื่อนบ้ำน  

 
 JTECS ต้องกำรให้บุคลำกรของประเทศไทยมำแลกเปลี่ยนควำมรู้กับประเทศญี่ปุ่น

เพิ่มขึ้น อำทิ ควำมรู้ด้ำนอำเซียน ด้ำนอุตสำหกรรม 4.0 หรือด้ำนไทยแลนด์ 4.0 
เป็นต้น เนื่องจำกเป็นด้ำนที่บุคลำกรในประเทศญี่ปุ่นยังมีควำมรู้ควำมเข้ำใจค่อย
ข้ำงน้อย  
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 สรุปผลการประชุมหารือกับ Japan Productivity Center (JPC) 
 
คณะผู้ เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก Japan Productivity Center (JPC) ณ 

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 19 เมษำยน 2560 เวลำ 09.30 – 10.30 น. (ตำมเวลำประเทศ
ญี่ปุ่น) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังน้ี 

 
ภาพรวมของหน่วยงาน Japan Productivity Center (JPC) 

 
Japan Productivity Center (JPC) เป็นองค์กรไม่แสวงหำผลก ำไร ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี 1955 

ด้วยวัตถุประสงค์ในกำรยกระดับกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจหลังสงครำมโลกครั้งที่สอง และหลังจำก
นั้น เป็นต้นมำ JPC ก็ถื อ เป็นหน่วยงำนที่ มีบทบำทส ำคัญ ในกำรส่ ง เสริมผลิตภำพใน
ภำคอุตสำหกรรมของประเทศญี่ปุ่น และพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำกร นอกจำกนี้ JPC ยังมี
หน้ำที่สนับสนุนภำคอุตสำหกรรมและองค์กรภำครัฐต่ำงๆ ในเรื่องของนวัตกรรมกำรจัดกำร 
(Management Innovation) กำรจัดกำรแรงงำน (Labor Management) และกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ (Human Resources Development) 

 
ภาพรวมการด าเนินงานของ JPC 

 
 JPC มีลักษณะกำรท ำงำนเหมือนเป็นบริษัทที่ปรึกษำ (Consulting Firm) มีหน้ำที่

ให้ค ำปรึกษำ และจัดท ำงำนวิจัยให้แก่ผู้ประกอบกำรญี่ปุ่น โดยหำกมีประเด็น
กำรศึกษำใดที่ต้องกำรขยำยผล ทำง JPC ก็จะติดต่อทำงรัฐบำลญี่ปุ่นเพื่อขอกำร
สนับสนุน 

 
 กิจกรรมของ JPC แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) นโยบำยสำธำรณะ (Public 

Policy Area) (2) กำรปฏิรูปผลิตภำพ (Productivity Reform Area) (3) กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Development Area) (4) กำรบริหำรกำร
ท ำงำน-กำรใช้ชีวิต และกำรบริหำรแรงงำนสัมพันธ์  (Work-Life and Labor-
Management Relations Management Area) และ (5) กำรบริหำรสำธำรณสุข
อุตสำหกรรม (Industrial Health-Care Management Area) 

 
 JPC มีแผนกให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำร (Management Consulting) ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1) กำรวินิจฉัยกำรจัดกำรโดยรวม (Overall Management 
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Diagnosis) (2) กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Management) (3) 
กำรปรับปรุ งผลิ ตภำพและคุณภำพ (Productivity & Quality Improvement: 
KAIZEN) และ (4) กำรจัดกำรเชิงนิเวศน์และบรรษัทภิบำล (Eco-Management & 
CSR)  

 
 JPC ได้ด ำ เนินโครงกำรชื่ อ  SPRING (Service Productivity & Innovation for 

Growth) ตั้งแต่ปี 2007 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลิตภำพในภำคกำรบริกำร ผ่ำน
กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ อำทิ กำรจัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเครำะห์ผลิตภำพในกำร
ด ำเนินงำน กำรพัฒนำนักวิทยำศำสตร์ข้อมูล (Data Scientist) กำรจัดอภิปรำย 
(Forums) กำรจัดท ำดัชนีควำมพึงพอใจผู้บริโภคชำวญี่ปุ่น (Japanese Customer 
Satisfaction Index) เป็นต้น ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ที่เข้ำร่วมจะเป็นผู้ประกอบกำร
จำกภำคกำรบริกำรเป็นส ำคัญ เช่น กำรค้ำปลีก กำรค้ำส่ง โลจิสติกส์ และ 
กำรบันเทิง เป็นต้น 

 
ภาพรวมด้านผลิตภาพ (Productivity) ของประเทศญี่ปุ่น 

 
 เม่ือพิจำรณำจำกตัวชี้วัดด้ำนผลิตภำพแรงงำน (Labor Productivity) ของ OECD 

พบว่ำ ประเทศญี่ปุ่นมีผลิตภำพแรงงำนอยู่ที่ล ำดับที่ 20 ซึ่งถือว่ำยังเป็นล ำดับที่ต่ ำ 
และมีผลิตภำพแรงงำน นับเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 60 ของผลิตภำพแรงงำนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำเท่ำนั้น  

 
 ในกำรเพิ่มผลิตผล (Productivity) ทั้งภำคกำรผลิต (Manufacturing) และภำคกำร

บริกำร (Services) จะต้องร่วมมือกัน โดยกำรท ำให้กระบวนกำรท ำงำนทั้งหมดเป็น
ระบบอัตโนมัติ (Automation) ซึ่งจะสำมำรถช่วยแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน
ได้ด้วย นอกจำกนี้ จะต้องมีกำรปรับใช้ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) ในกำรวิเครำะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) เพื่อเพิ่มยอดขำย (Sales) และเพิ่ม
ผลผลิต (Output) 

 
 ในปัจจุบัน มีบริษัทขนำดใหญ่ อำทิ โตโยต้ำ (Toyota) เจเนอรัล อิเล็กทริก (General 

Electric: GE) และซีเมนส์ (Siemens) เริ่มใช้เทคโนโลยี IoT แล้ว ในขณะที่ธุรกิจ 
SMEs ยังมีกำรปรับใช้ IoT น้อย  
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ปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศญี่ปุ่น  
 
 ผู้ประกอบกำร SMEs ในประเทศญี่ปุ่น ยังขำดทักษะในกำรจัดกำรห่วงโซ่มูลค่ำ 

(Value Chain) กล่ำวคือ ผู้ประกอบกำร SMEs ยังไม่สำมำรถจัดกำรกระบวนกำรใน
ห่วงโซ่อุปทำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ/หรือลดต้นทุนในแต่ละส่วนของห่วงโซ่
อุปทำนได้ ส่งผลให้ยังไม่สำมำรถสร้ำงควำมได้เปรียบในเชิงแข่งขันของธุรกิจหรือ
องค์กรได้  

 
 ผู้ประกอบกำรของบริษัทในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ ไม่สำมำรถปรับใช้ (Implement) 

เทคโนโลยีกับกระบวนกำรท ำงำนต่ำงๆ ในบริษัทของตนได้ กล่ำวคือ แม้
ผู้ประกอบกำรจะรับทรำบและตระหนักถึงควำมจ ำเป็นของกำรใช้เทคโนโลยี 
หุ่นยนต์ หรือเทคโนโลยีใดๆ ก็ตำม แต่ผู้ประกอบกำรก็ยังไม่ทรำบว่ำวิธีกำรในกำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่อธุรกิจของตน  

 
นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ในประเทศญี่ปุน 

 
 ประเทศญี่ปุ่น มีแผนกลยุทธ์ “Japan Revitalization Strategy 2016” ซึ่งเน้นเรื่อง

กำรปฏิรูปภำคกำรบริกำร ผ่ำนกำรใช้ IoT ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และ
ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) อย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำน JPC ยังไม่มี
นโยบำยส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือ IoT เท่ำใดนัก ทั้งนี้เป็นเพรำะ 
JPC เชื่อว่ำ มีหน่วยงำนในประเทศญี่ปุ่นจ ำนวนมำก ที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญด้ำน
นวัตกรรม (Innovation) มำกกว่ำ JPC 

 
 ประเทศญี่ปุ่น มีธนำคำรท่ีคอยช่วยเหลือและสนับสนุนธุรกิจ SMEs เป็นจ ำนวนมำก 

ท ำให้ภำครัฐไม่จ ำเป็นต้องเข้ำมำช่วยเหลือในด้ำนกำรจัดหำเงินทุนมำกนัก   
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 สรุปผลการประชุมหารือกับ Japan Robot Association (JARA)  
 
คณะผู้เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก Japan Robot Association (JARA) ณ 

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 19 เมษำยน 2560 เวลำ 13.00 – 14.00 น. (ตำมเวลำประเทศ
ญี่ปุ่น) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังน้ี 

 
ภาพรวมของหน่วยงาน Japan Robot Association (JARA) 

 
Japan Robot Association (JARA)  ก่อตั้ งขึ้ นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อกำรพัฒนำ

อุตสำหกรรมกำรผลิตหุ่นยนต์ ผ่ำนกำรสนับสนุนด้ำนกำรวิ จัยและพัฒนำ (Research & 
Development) และกำรใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robot Technology) โดยเฉพำะกำรใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง (Advanced Technology) ตัวอย่ำงหน้ำที่ของ JARA ในกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมหุ่นยนต์ 
ได้แก่  

 
 ก ำหนดนโยบำยพื้นฐำน ส ำหรับอุตสำหกรรมหุ่นยนต์  
 จัดกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนอุตสำหกรรมหุ่นยนต์ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย 
 จัดท ำส ำรวจที่เกี่ยวข้องกับกำรสั่งซื้อ กำรผลิต และกำรขนส่งหุ่นยนต์ และระบบ

หุ่นยนต์ 
 สนับสนุนกำรจัดท ำมำตรฐำนในอุตสำหกรรมหุ่นยนต์ 
 สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ 
 สนับสนุนกำรใช้หุ่นยนต์ส่วนบุคคล (Personal Robot) และหุ่นยนต์กลุ่มก่อสร้ำง 

(Construction)  
 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในประเทศญี่ปุ่น 
 
 ภำวะเศรษฐกิจของอุตสำหกรรมหุ่นยนต์ จะขึ้นอยู่กับภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศเป็นหลัก ดังนั้น ในภำพรวม อุตสำหกรรมหุ่นยนต์จะค่อนข้ำงมีควำมผัน
ผวนในแต่ละปีตำมภำวะเศรษฐกิจ 

 
 ดังแสดงให้เห็นในตำรำงที่ 2 พบว่ำ ปริมำณกำรส่งออกหุ่นยนต์ของประเทศญี่ปุ่น  

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยประเทศผู้น ำเข้ำหลักคือ ประเทศจีน นับเป็นสัดส่วน
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ประมำณ 1 ใน 3 ของกำรส่งออกทั้งหมด นอกนั้นเป็นกำรส่งออกไปยังประเทศใน
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

 
ตาราง 2 ปริมาณการส่งออกหุ่นยนต์ของประเทศญี่ปุ่น จ าแนกตามประเภทหุ่นยนต์ 

 2013 2014 2015 
เกษตรกรรม ป่ำไม้ และประมง  3,873 2,392 2,838 
ท ำควำมสะอำด ตรวจสอบ และซ่อมบ ำรุง 1,103 983 2,276 
ก่อสร้ำง และเหมืองแร ่ 629 100 26 
โลจิสติกส์ และขนส่ง  268 2,068 269 
กำรแพทย ์ 24,355 28,157 15,111 
กำรตอบสนองภัยพิบตัิ กำรด ำเนินกำรพิเศษ และระบบใต้น้ ำ 117 455 577 
กำรวิจัยและกำรทดสอบ 417 64 100 
กำรศึกษำ 220 30 39 
กำรดูแลด้ำนกำรพยำบำล และกำรช่วยเหลือ 528 1,267 1,207 
กำรส่ือสำร 76 281 1,228 
หุ่นยนตท์ ำควำมสะอำด (บ้ำน)  15,019 18,390 18,485 
หุ่นยนต์บริกำรอ่ืนๆ  733 6,842 21,699 

รวม 47,338 61,029 63,855 
จ านวนผู้ผลิตหุ่นยนต์ 36 45 65 

หมำยเหตุ: หน่วย (ล้ำนเยน)  
ที่มำ: Japan Robot Association (JARA)  

 
 กำรผลิตหุ่นยนต์ของญี่ปุ่น ส่วนใหญ่เป็นกำรผลิตเพื่อใช้ ในอุตสำหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก รองลงมำเป็นกำรผลิตเพื่อใช้ใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์ นอกจำกนี้ ยังมีกำรใช้หุ่นยนต์ในอุตสำหกรรมกำรแพทย์และ
สุขภำพอีกด้วย อำทิ หุ่นยนต์เพื่อช่วยในกำรบ ำบัดผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ หุ่นยนต์
เพื่อช่วยในกำรบ ำบัดผู้ป่วยโรคกล้ำมเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น 

 
 ประเทศไทย เป็นทั้งฐำนกำรผลิตของอุตสำหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศญี่ปุ่น 

รวมถึงเป็นผู้บริโภคด้วย อย่ำงไรก็ตำม กำรผลิตของประเทศไทย จะผลิตเพื่อ
ส่งออกให้กับบริษัทญี่ปุ่นเป็นหลัก ไม่ใช่กำรผลิตเพื่อจัดจ ำหน่ำยภำยในประเทศ  
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 บริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์ของประเทศญี่ปุ่น มีกำรให้บริกำรหลังกำรขำย (After 
Services) ในประเทศไทย โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกญี่ปุ่นมำประจ ำกำรถำวรที่ประเทศ
ไทย 

 
 ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่ มีกำรใช้หุ่นยนต์ในกำรท ำงำนมำกที่สุดในโลก 

รองลงมำคือ ประเทศจีน สหรัฐอเมริกำ เกำหลีใต้ และเยอรมนี  
 
 ในกำรปรับใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ใดๆ บริษัทญี่ปุ่นจะมีกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของ

โครงกำร (Project Feasibility Study) ก่อน เพื่อวิเครำะห์ต้นทุนประสิทธิผล (Cost-
Effectiveness) ดังนั้น หุ่นยนต์ทุกๆ แบบที่มีกำรผลิตขึ้นมำ จะสำมำรถม่ันใจได้ว่ำมี
ผู้ใช้งำนจริง  

 
นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 

 
 เนื่องจำกประเทศญี่ปุ่นก ำลังเผชิญปัญหำอัตรำกำรเกิดใหม่ต่ ำ (Low Birth Rate) 

และปัญหำกำรมีอำยุยืน (Longevity) รวมถึงปัญหำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีอำยุมำก
ขึ้น ส่งผลให้รัฐบำลญี่ปุ่นต้องพึ่งพำกำรใช้หุ่นยนต์มำกขึ้น ทั้งนี้ รัฐบำลญี่ปุ่น ไม่มี
ควำมกังวลว่ำหุ่นยนต์จะเข้ำมำแทนที่แรงงำนมนุษย์ หรือท ำให้บุคลำกรของ
ประเทศไม่มีงำนท ำ เนื่องจำกในกำรพัฒนำหรือปรับใช้หุ่นยนต์ใดๆ รัฐบำลญี่ปุ่น
จะต้องตรวจสอบให้ม่ันใจว่ำ หุ่นยนต์ดังกล่ำวจะถูกสร้ำงมำเพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถ
ด ำเนินชีวิตหรือท ำงำนได้ง่ำยขึ้นเท่ำนั้น (User Orientation)  

 
 รัฐบำลญี่ปุ่น ต้องกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมใหม่ (New Industrial Revolution) ผ่ำน

กำรใช้หุ่นยนต์ เพื่อให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้น ำด้ำนกำรใช้หุ่นยนต์ของโลกก่อนงำน
โอลิมปิกที่จะจัดขึ้นในปี 2020 โดยรัฐบำลได้จัดท ำกลยุทธ์ “New Robot Strategy” 
ตั้งแต่ปี 2015 เพื่อใช้เป็นแผนกำรด ำเนินงำนระยะเวลำ 5 ปี โดยมีเป้ำหมำยเพื่อ
เพิ่มควำมร่วมมือด้ำนกำรลงทุนด้ำนหุ่นยนต์ระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน และ
เพิ่มขนำดตลำดของอุตสำหกรรมหุ่นยนต์เป็น 2 เท่ำ  

 
 สำขำที่รัฐบำลญี่ปุ่นต้องกำรเน้นกำรพัฒนำกำรใช้หุ่นยนต์มำกที่สุด คือ โลจิสติกส์ 

โรงแรม ร้ำนอำหำร เกษตรกรรม และกำรจัดกำรภัยพิบัติ  
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 ในปัจจุบัน รัฐบำลญี่ปุ่น มีกำรให้เงินสนับสนุน (Subsidy) แก่บริษัทต่ำงๆ ในกำร
พัฒนำหุ่นยนต์  

 
ปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในประเทศญี่ปุ่น  

 
 กำรให้ค ำนิยำม (Definition) ของค ำว่ำ “หุ่นยนต์” ยังแตกต่ำงกันระหว่ำงองค์กร 

ส่งผลให้ยังเกิดควำมสับสนระหว่ำงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
 
 กฎหมำยกฎระเบียบบำงส่วนของประเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมหุ่นยนต์และ

อุตสำหกรรมสนับสนุน ยังมีควำมไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้กำรใช้หุ่นยนต์ใน
อุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ยังด ำเนินไปอย่ำงไม่เต็มที่  

 
 อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ ยังขำดแคลนผู้ติดตั้งระบบ (System Integrators: SI) ซึ่งเป็น

คนกลำงระหว่ำงผู้ผลิตหุ่นยนต์ (Manufacturers) และผู้ใช้ (Users) ซึ่งผู้ติดตั้งระบบ 
หรือ System Integrators นี้ เป็นบุคคลที่รัฐบำลญี่ปุ่นมองว่ำมีส่วนส ำคัญมำกต่อ
กำรวำงรำกฐำนของอุตสำหกรรมหุ่นยนต์ในประเทศ 

 
 ธุรกิจ SMEs ยังไม่มีกำรปรับใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์มำกนัก ท ำให้ภำครัฐยังคงต้อง

คอยช่วยเหลือธุรกิจ SMEs อยู่ ในขณะท่ีธุรกิจขนำดใหญ่ มีกำรวิจัยและพัฒนำ และ
ปรับใช้หุ่นยนต์ด้วยตนเองแล้ว  

  



 

 

 

ผ 7-24 Private & Confidential 

 

 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd. | Tel. +66 (0) 2 230 6399 | Fax. +66 (0) 2 230 6333 

www.bolliger-company.com 

 

 สรุปผลการประชุมหารือกับ  Research Institute of Economy, Trade and Industry 
(RIETI) 

 
คณะผู้เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก  Research Institute of Economy, 

Trade and Industry (RIETI) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 19 เมษำยน 2560 เวลำ 
15.30 – 16.30 น. (ตำมเวลำประเทศญี่ปุ่น) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังนี้ 

 
ภาพรวมของหน่วยงาน Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI) 

 
Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI) เป็นสถำบันวิจัย (Policy 

Think Tank) ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2001 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท ำงำนวิจัยเชิงทฤษฎี (Theoretical 
Policy) และงำนวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical Research) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดท ำนโยบำย และจัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย บนพื้นฐำนของข้อมูลที่
ประมวลจำกกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยต่ำงๆ  

 
ภาพรวมการด าเนินงานของ Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI) 

 
 ในปัจจุบัน RIETI มีแนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำรค้ำ และอุตสำหกรรมทั้งสิ้น 3 

แนวทำงหลัก (1) กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ (Cyber 
Security) (2) กำรท ำให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยข้อมูลโดยเสรี (Free Flow of Data) และ 
(3) กำรเพิ่มบทบำทของควำมร่วมมือภำครัฐ -ภำคเอกชน (Public Private 
Partnership: PPP)  

 
 RIETI สนับสนุนควำมคงสภำพของข้อมูล (Data Integrity) เพื่อป้องกันควำม

ผิดพลำดและควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นกับฐำนข้อมูล มีกำรสร้ำงระบบจัดกำร
ฐำนข้อมูล และมีกำรทบทวนตรวจสอบฐำนข้อมูลดังกล่ำวเสมอ  

 
 แม้ RIETI จะสนับสนุนด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูล (Data Protection) อย่ำงไรก็ตำม 

RIETI ก็สนับสนุนด้ำนข้อมูลเปิด (Open Data) ด้วย 
 
 กำรด ำเนินงำนของ RIETI จะถูกด ำเนินบนพื้นฐำนของกำรยึดคนเป็นศูนย์กลำง 

(Human Orientation) มีกำรจัดท ำงำนวิจัยและพัฒนำ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำร
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เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ (Capacity Building) และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
(Human Resources Development) โดยเฉพำะคุณลักษณะด้ำนควำมเป็นผู้น ำ 
(Leadership Quality) และกำรแก้ปัญหำ (Problem Solving)  

 
 นโยบำยของกระทรวงอุตสำหกรรมในปัจจุบัน เน้นกำรปฏิรูปอุตสำหกรรม 

(Industrial Revolution) ผ่ำนกำรปรับใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก อย่ำงไรก็ตำม ในเรื่อง
ของกำรปรับใช้ IoT และปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ยังถือว่ำมีกำร
ใช้ที่น้อยและจ ำกัดมำก ทั้งนี้ ผู้แทนจำก RIETI กล่ำวว่ำ มีควำมกังวลว่ำ กำรปรับ
ใช้หุ่นยนต์จะน ำไปสู่กำรว่ำงงำนท่ีเพิ่มขึ้นในอนำคต 

 
 ในอุตสำหกรรมกำรโรงแรม มีกำรปรับใช้หุ่นยนต์บ้ำงเล็กน้อย อำทิ กำรใช้หุ่นยนต์

เป็นพนักงำนต้อนรับที่เมืองซำเซโบะ จังหวัดนำงำซำกิ   
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 สรุปผลการประชุมหารือกับ The Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI)  
 
คณะผู้เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก The Japan Chamber of Commerce 

and Industry (JCCI) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 20 เมษำยน 2560 เวลำ 09.30 – 
10.30 น. (ตำมเวลำประเทศญี่ปุ่น) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังน้ี 

 
ภาพรวมของหน่วยงาน The Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) 

 
The Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) เป็นองค์กรสำธำรณะที่ไม่

แสวงหำผลก ำไร จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติหอกำรค้ำและอุตสำหกรรม  (Chambers of 
Commerce and Industry Act) ก ำกับดูแลโดยกระทรวงเศรษฐกิจกำรค้ำและอุตสำหกรรม ประเทศ
ญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) ภำยใต้กฎหมำยดังกล่ำว ก ำหนดให้
จัดตั้งหอกำรค้ำและอุตสำหกรรมได้เมืองละ 1 หอกำรค้ำ ปัจจุบันมีหอกำรค้ำและอุตสำหกรรมทั่ว
ประเทศญี่ปุ่น ทั้งสิ้น 514 หอกำรค้ำ มีจ ำนวนสมำชิกผู้ประกอบธุรกิจรวมกัน 3.5 ล้ำนรำย 

 
ปัจจุบัน The Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) มีภำรกิจในกำร

พัฒนำกำรค้ำและอุตสำหกรรมและสนับสนุนสวัสดิกำรสังคมในประเทศญี่ปุ่น โดยมีบทบำทหน้ำที่
หลัก 3 ประกำร คือ 

 
 เป็นตัวแทนภำคเอกชนในกำรติดต่อประสำนและเจรจำหำรือกับรัฐบำล รวมทั้ง

ผลักดันกำรออกกฎหมำยและนโยบำยเศรษฐกิจที่ลดข้อจ ำกัดและอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรด ำเนินธุรกิจ 

 สนับสนุนกำรประกอบธุรกิจของสมำชิก 
 ร่วมพัฒนำชุมชนในประเทศญี่ปุ่นให้มีควำมเป็นเอกลักษณ์และสอดคล้องกับ

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมกำรสร้ำงแบรนด์ของชุมชน 
เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนและกำรท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น 

 
ภาพรวมการด าเนินงานของ JCCI 

 
 หน้ำที่หลักของ JCCI คือ กำรรับนโยบำยของรัฐบำลญี่ปุ่นและน ำมำปฏิบัติตำม  

โดยมีกำรประชุมกับหน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ ประมำณเดือนละ 1 ครั้งในประเด็น
ส ำคัญๆ เช่น ประเด็นปัญหำด้ำนแรงงำน เป็นต้น โดยในปัจจุบัน JCCI มีสมำชิก
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ประมำณ 1,200,000 บริษัท ทั้งบริษัทขนำดใหญ่และบริษัทขนำดกลำงและขนำด
ย่อม (SMEs)  

 
 ปัจจุบัน JCCI มีกำรสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรญี่ปุ่นไปลงทุนในต่ำงประเทศมำกขึ้น 

รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งผู้ประกอบกำรญี่ปุ่นจ ำนวนมำกก็มีควำมสนใจที่จะเข้ำ
มำลงทุนในประเทศไทย 

 
 JCCI มีกำรสร้ำงเครือข่ำย (Network) ของที่ปรึกษำ (Consultant) ในด้ำนต่ำงๆ 

เพื่อให้สมำชิกสำมำรถปรึกษำและหำทำงออกร่วมกันได้ ผ่ำนกำรแบ่งปันข้อมูล
ร่วมกัน (Information Sharing)  

 
ภาพรวมของธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น 

 
 ปัจจุบัน ประเทศญี่ปุ่น มีจ ำนวนบริษัททั้งหมดประมำณ 3,860,000 บริษัท โดย

นับเป็นบริษัทขนำดใหญ่ประมำณร้อยละ 0.3 และเป็นบริษัทขนำดกลำงและขนำด
ย่อม (SMEs) ประมำณร้อยละ 99.7 อย่ำงไรก็ตำม จ ำนวนบริษัท SMEs นั้นมี
แนวโน้มลดลงเรื่อยๆ เพรำะปัญหำสังคมผู้สูงอำยุ (Aging Society) เนื่องจำกบริษัท
ญี่ปุ่นส่วนใหญ่กว่ำร้อยละ 90 มีลักษณะเป็นธุรกิจเ จ้ำของคนเดียว (Sole 
Proprietorship) ส่งผลให้บริษัทไม่มีผู้รับช่วงต่อ หำกเจ้ำของเสียชีวิตหรือมีอำยุมำก
ขึ้น 

 
 บริษัทส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทประเภทค้ำส่งและค้ำปลีก (Wholesale 

& Retail) รองลงมำได้แก่ โรงแรมและร้ำนอำหำร กำรก่อสร้ำง และกำรผลิต อย่ำงไร
ก็ตำม แนวโน้มของจ ำนวนบริษัทที่ท ำธุรกิจด้ำนค้ำส่งและค้ำปลีก และธุรกิจด้ำน
กำรผลิตกลับมีจ ำนวนลดลงเรื่อยๆ  

 
 ธุรกิจด้ำนกำรศึกษำ กำรพยำบำล กำรบริกำร เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น

เรื่อยๆ โดยในปัจจุบัน รัฐบำลญี่ปุ่น เน้นกำรสนับสนุนภำคบริกำรเป็นหลัก 
เนือ่งจำกมองว่ำ ภำคกำรบริกำรจะสำมำรถเพิ่มมูลค่ำให้กับภำคกำรผลิตได้  

 
 ธุรกิจกำรผลิตของประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ มักตั้งฐำนกำรผลิต (Production Base) ที่

ต่ำงประเทศ เนื่องจำกค่ำแรงของแรงงำนญี่ปุ่นมีรำคำสูง 
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 ธุรกิจ SMEs ในประเทศญี่ปุ่น อำทิ ธุรกิจน ำเที่ยว ธุรกิจก ำจัดของเสียโรงงำน ธุรกิจ
ด้ำนสิ่งแวดล้อม ธุรกิจร้ำนอำหำร เป็นต้น เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มส่งออกไปยัง
ประเทศไทยมำกขึ้นในอนำคต 

 
นโยบายของ JCCI 

 
 The Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) สนับสนุนกำรปรับใช้

นวัตกรรม (Innovation) Internet of Thing (IoT) และฟินเทค (FinTech) เนื่องจำก
มองว่ำเทคโนโลยีดังกล่ำว จะเป็นทำงออก (Solution) ให้กับญี่ปุ่นได้ ทั้งนี้ JCCI 
มองว่ำ หำกจะพัฒนำด้ำนไอที (IT) รัฐบำลจะต้องเข้ำมำมีบทบำทในกำรสนับสนุน
อย่ำงเต็มที่ 

 
นโยบายภาครัฐ 

 
 ในปัจจุบัน รัฐบำลญี่ปุ่น มีกำรสนับสนุนธุรกิจ SMEs ผ่ำนกำรให้เงินสนับสนุน 

(Subsidy)  
 

ปัญหาและอุปสรรคของภาคธุรกิจของประเทศญี่ปุ่น  
 
 ปัญหำขำดแคลนแรงงำน (Labor Shortage) เป็นปัญหำใหญ่ที่สุดของภำคธุรกิจ

ญี่ปุ่นในปัจจุบัน โดยบุคลำกรไอที (IT) ถือเป็นบุคลำกรที่ขำดแคลนมำกที่สุด ซึ่ง
กำรแก้ไขจะต้องพยำยำมเน้นกำรสนับสนุนภำคบริกำรเพิ่มมำกขึ้น  นอกจำกนี้ 
จะต้องผลักดันให้ผู้หญิงและผู้สูงอำยุเข้ำมำในระบบแรงงำนเพิ่มขึ้น รวมถึงผลักดัน
ให้คนต่ำงชำติเข้ำมำท ำงำนในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นด้วย  

 
 ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีผลิตภำพ (Productivity) สูงมำกในภำคกำรผลิต 

ในทำงกลับกัน กลับมีผลิตภำพต่ ำมำกในภำคกำรบริกำร แม้จะเทียบกับประเทศ
ก ำลังพัฒนำ (Developing Countries) ก็ตำม ทั้งนี้ เชื่อว่ำสำเหตุส ำคัญของผลิต
ภำพที่ต่ ำในภำคกำรบริกำร คือ กำรที่บุคลำกรญี่ปุ่นมีใจบริกำรต้อนรับ (Hospitality) 
มำกเกินไป ส่งผลให้กำรให้บริกำรเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ 
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 ที่ผ่ำนมำ ธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่ที่มีกำรไปลงทุนในต่ำงประเทศ มีแนวโน้มต้องปิด
กิจกำรภำยใน 3 – 5 ปีนับจำกมีกำรเร่ิมลงทุน ทั้งน้ี เป็นเพรำะผู้ประกอบกำร SMEs 
ยังขำดกำรศึกษำข้อมูลเชิงลึกในประเทศที่เข้ำไปลงุทน และยังมีเงินลงทุนไม่
เพียงพอ  

 
 ในปัจจุบัน รัฐบำลมีกำรลดจ ำนวนชั่วโมงกำรท ำงำนลง ส่งผลให้ภำคธุรกิจ  SMEs 

ประสบปัญหำ ดังนั้น ควำมท้ำทำยของ SMEs ในปัจจุบัน คือ กำรพยำยำมหำ
วิธีกำรที่จะคงควำมสมดุลระหว่ำงกำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิตไปพร้อมๆ กันให้แก่
บุคลำกรของตน 

 
ความคิดเห็นของ JCCI เก่ียวกับความร่วมมือระหว่างไทย – ญี่ปุ่น 

 
 ควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (Economic Partnership Agreement: EPA) เป็น

ควำมร่วมมือที่ส ำคัญมำก โดยรัฐบำลญี่ปุ่นมองว่ำ ประเทศไทย เป็นประเทศที่
ส ำคัญมำกในห่วงโซ่มูลค่ำ (Value Chain) ในอำเซียน และต้องกำรให้ประเทศไทย
เป็นผู้น ำในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในห่วงโซ่มูลค่ำ เพื่อให้ต้นทุนกำรผลิตถูกลงใน
ภูมิภำค 

 
 ผู้ประกอบกำร SMEs บำงรำยของประเทศญี่ปุ่น มีผลิตภำพ (Productivity) ที่สูง 

ดังนั้น JCCI จึงมองว่ำ กลุ่มผู้ประกอบกำรดังกล่ำว อำจมีแนวโน้มไปลงทุนใน
ต่ำงประเทศ รวมถึงประเทศไทยสูง  

 
 เม่ือพิจำรณำถึงประโยชน์จำกกำรจัดท ำควำมตกลงกำรค้ำเสรี (Free Trade 

Agreement: FTA)  พบว่ำ ผู้ประกอบกำรญี่ปุ่นมองว่ำกำรจัดท ำ FTA ท ำให้
ผู้ประกอบกำรรับทรำบข้อมูลเพิ่มมำกขึ้น และท ำให้รู้ว่ำจะด ำเนินธุรกิจไปในทิศทำง
ใด  

 
 ผู้ประกอบกำรญี่ปุ่น ต้องกำรให้ประเทศไทยพัฒนำด้ำนโลจิสติกส์ และกำรคมนำคม

ในประเทศมำกยิ่งขึ้น เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำ (Trade Facilitation) 
เพิ่มขึ้น 
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 สรุปผลการประชุมหารือกับ The Japan Iron and Steel Federation (JISF) 
 
คณะผู้เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก The Japan Iron and Steel Federation 

(JISF) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 20 เมษำยน 2560 เวลำ 13.00 – 14.00 น. (ตำม
เวลำประเทศญี่ปุ่น) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังน้ี 

 
ภาพรวมของหน่วยงาน The Japan Iron and Steel Federation (JISF) 

 
The Japan Iron and Steel Federation (JISF)  ก่อตั้ งขึ้ นด้ วยวัตถุประสงค์ ในกำร

สนับสนุนกำรผลิต กำรจัดจ ำหน่ำย กำรบริโภค และกำรค้ำเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก เพื่อน ำไปสู่
กำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น และพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 

 
 จัดท ำงำนวิจัยและพัฒนำ ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต กำรจัดจ ำหน่ำย กำรค้ำ และกำร

บริโภคเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 
 สนับสนุนกำรพัฒนำ กำรยกระดับ และกำรแพร่กระจำยของกำรใช้เทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้องกับเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 
 จัดท ำงำนวิจัยและพัฒนำ ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย และ

สนับสนุนกำรใช้มำตรกำรที่เกี่ยวข้อง 
 
 จัดท ำงำนวิจัยและพัฒนำ ที่เกี่ยวข้องกับกำรยกระดับและกำรปรับปรุงสภำพกำร

ท ำงำนและกำรบริหำรท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กของประเทศญี่ปุ่น 
 
 ควำมต้องกำรเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก จะขึ้นอยู่กับแนวโน้มทำงเศรษฐกิจมหภำค 

และอุปสงค์ของอุตสำหกรรมอื่นๆ เป็นส ำคัญ ยกตัวอย่ำงเช่น ในช่วงที่เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis) กำรผลิต กำรบริโภค และกำรส่งออก
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กมีมูลค่ำลดลงอย่ำงมำก ในทำงกลับกัน หำกประเทศญี่ปุ่น
ประสบปัญหำภัยพิบัติ ควำมต้องกำรเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กภำยในประเทศก็จะ
เพิ่มสูงขึ้น  
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 ในอดีต กำรผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรบริโภค
ภำยในประเทศเป็นหลัก แต่ปัจจุบัน กำรส่งออกเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเป็นกำรส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มอำเซียนมำกที่สุด (ร้อยละ 
30) รวมถึงประเทศไทย รองลงมำได้แก่ เกำหลีใต้ (ร้อยละ 16) จีน (ร้อยละ 13) 
ตำมล ำดับ ซึ่งกำรส่งออกไปยังประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่เป็นกำรส่งออกให้กับ
บริษัทญี่ปุ่นที่มีฐำนกำรผลิตอยู่ในประเทศไทย  

 
 ช่วงหลังปี 2012 เป็นต้นมำ ควำมต้องกำรเหล็กในประเทศเพิ่มสูงขึ้นเร่ือยๆ อันเป็น

ผลมำจำก 3 สำเหตุหลัก ได้แก่ (1) กำรเตรียมกำรจัดงำนโอลิมปิกในปี 2020 (2) 
ภัยพิบัติโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ที่ จังหวัดฟุกุชิมะ และ (3) แผ่นดินไหวที่ จังหวัด 
คุมะโมะโตะ 

 
 ในกำรผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ผู้ผลิตเหล็ก (Steelmakers) จะผลิตและ

พัฒนำเหล็กที่ มีคุณสมบัติตำมผู้ใช้ (Users) เป็นส ำคัญ ยกตัวอย่ำงเช่น ใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์ ผู้ผลิตยำนยนต์ (Automakers) จะต้องกำรเหล็กที่สำมำรถ
ท ำให้ยำนยนต์มีอำยุกำรใช้งำนนำนขึ้น รวมถึงสำมำรถลดเสียงและกำรสั่นสะเทือน
ได้ เป็นต้น ผู้ผลิตเหล็กจึงต้องผลิตเหล็กที่มีลักษณะเฉพำะเจำะจง (Customized) 
แก่ผู้บริโภคในแต่ละอุตสำหกรรม  

 
 ผู้ผลิตเหล็กของญี่ปุ่นส่วนใหญ่ มีกำรน ำเข้ำวัตถุดิบแร่เหล็ก (Iron Ore) ถ่ำนหินโค้ก 

(Coking Coal) และเศษเหล็ก (Scrap) จำกต่ำงประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรำซิล 
และแคนำดำ เป็นต้น  

 
 ปัจจุบัน มีผู้ผลิตเหล็กรำยใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้แก่ (1) Nippon 

Steel & Sumimoto Metal (2) JFE Steel (3) Kobe Steel และ (4) Nisshin Steel 
ซึ่งส่วนใหญ่จะมีกำรตั้งฐำนกำรผลิต (Production Base) ในต่ำงประเทศเป็นหลัก 
(ประมำณร้อยละ 60 ของกำรผลิตทั้งหมด)  

 
 เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กที่ผลิตส่วนใหญ่ จะถูกน ำไปใช้ในอุตสำหกรรมเกี่ยวเนื่อง

อื่นๆ ได้แก่ อุตสำหกรรมยำนยนต์ (ร้อยละ 30) อุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง (ร้อยละ 
30) อุตสำหกรรมเครื่องจักรอุตสำหกรรม (ร้อยละ 9) เป็นต้น  
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 กำรจัดจ ำหน่ำยและกำรขำย จะท ำผ่ำนบริษัทที่ท ำธุรกิจน ำเข้ำส่งออก (Trading 
Company) เป็นหลัก โดยมีสัญญำซื้อขำย (Contract Sales) ที่ท ำมำเป็นระยะ
เวลำนำน ดังนั้น หำกผู้ประกอบกำรไทยต้องกำรเข้ำมำลงทุนเป็นตัวแทนจัด
จ ำหน่ำย (Distributors) เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กให้กับบริษัทญี่ปุ่น ทำง JISF มอง
ว่ำ ยังมีควำมเป็นไปได้ยำก  

 
 ประเทศเวียดนำม เป็นประเทศที่มีอัตรำกำรบริโภคเหล็กเพิ่งขึ้นสูงมำก โดยมีอัตรำ

กำรเปลี่ยนแปลงของกำรบริโภคเหล็กในปี 2015 เม่ือเทียบกับปี 2005 ที่ประมำณ
ร้อยละ 300  

 
 อุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ไม่ได้มีกำรใช้ IoT ในกระบวนกำรผลิตมำก

นัก อย่ำงไรก็ตำม อุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเหล็ก อำทิ อุตสำหกรรมยำนยนต์ 
และอุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ จะมีกำรใช้ IoT เป็นจ ำนวนมำก  

 
 ปัจจุบัน อุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กของประเทศญี่ปุ่น เปิดรับบุคลำกรที่

เป็นผู้หญิง และบุคลำกรท่ีจบกำรศึกษำชั้นมัธยมปลำยเพิ่มมำกขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรขำดแคลนแรงงำน 

 
ปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศญี่ปุ่น 

 
 ในอนำคต กำรบริโภคเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ อันเป็นผล

มำจำกสังคมผู้สุงอำยุ (Aging Society)  
 
 อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุในโรงงำนเพิ่งสูงมำกขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมำจำกขำดบุคลำกร

ที่มีควำมช ำนำญ (บุคลกำรที่มีควำมช ำนำญต่ำงเกษียณอำยุ) รวมถึงกำรมีชั่วโมง
กำรท ำงำน (Working Hours) ที่ยำวนำนข้ึน  
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 สรุปผลการประชุมหารือกับ  National Federation of Small Business Association 
(NFSBA) 

 
คณะผู้ เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก National Federation of Small 

Business Association (NFSBA) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 20 เมษำยน 2560 เวลำ 
15.30 – 16.30 น. (ตำมเวลำประเทศญี่ปุ่น) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังนี้ 

 
ภาพรวมของหน่วยงาน National Federation of Small Business Association (NFSBA) 

 
National Federation of Small Business Association (NFSBA)  เป็ นหน่ วยงำนที่ มี

บทบำทส ำคัญในกำรสนับสนุนและด ำเนินกำรมำตรกำรส ำหรับธุรกิจขนำดเล็ก (Small Business) 
ผ่ำนกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ระหว่ำงสมำคมธุรกิจขนำดเล็กของแต่ละภูมิภำคในประเทศญี่ปุ่น 

 
 จัดท ำงำนวิจัยที่เกี่ยวกับธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (Small and Medium 

Enterprises: SMEs) 
 
 จัดท ำข้อเสนอแนะส ำหรับธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (Small and Medium 

Enterprises: SMEs)  
 

ภาพรวมของ National Federation of Small Business Association (NFSBA) 
 
 National Federation of Small Business Association (NFSBA)  คือ  หน่วยงำน

ภำคเอกชน ที่รับผิดชอบในกำรให้ค ำแนะน ำและกำรสนับสนุนแก่ SMEs ซึ่งรวมถึง
กำรจัดตั้งบริษัท กำรด ำเนินงำน และกำรบริหำร นอกจำกนี้ NFSBA ยังมีกำรจัดท ำ
กำรวิจัยและพัฒนำ (Research & Development: R&D) ที่เกี่ยวกับกำรเพิ่มผลิตผล 
(Productivity) ของ SMEs อีกด้วย  

 
 NFSBA มีกำรจัดประชุมกับรัฐบำลญี่ปุ่น 2 ครั้งต่อปี เพื่อปรึกษำหำรือเกี่ยวกับ

ปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับภำค SMEs ของญี่ปุ่น นอกจำกนี้ NFSBA ยังเป็น
ตัวแทนของภำค SMEs ในกำรเจรจำกับภำครัฐอีกด้วย  
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 NFSBA เป็นองค์กรเดียวที่มีกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ (Exhibition) และจัดงำนจับคู่
ธุรกิจ (Business Matching) โดยด ำเนินกำรมำแล้วทั้งสิ้น 5 ปี และถือว่ำประสบ
ควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงมำก  

 
ภาพรวมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศญี่ปุ่น 

 
 ธุรกิจ SMEs ในประเทศญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) กำรผลิต 

(Manufacturing) (2) กำรค้ำส่ง (Wholesale) (3) กำรบริกำร (Service) และ (4) 
กำรค้ำปลีก (Retail) โดยแต่ละประเภทของธุรกิจ SMEs จะมีกำรก ำหนดทุนตำม
กฎหมำย (Stated Capital) และจ ำนวนแรงงำน (Employees) ที่ต่ำงกันออกไป 
บริษัทที่อยู่นอกเหนือจำกนิยำมดังกล่ำว จะไม่สำมำรถได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ 
SMEs พึงได้รับได้  

 
 แรงงำนของประเทศทั้งหมดกว่ำร้อยละ 70 (ประมำณ 33.61 ล้ำนคน) เป็นแรงงำน

ที่ประกอบอำชีพอยู่ในภำคธุรกิจ SMEs  
 
 จ ำนวนผู้ประกอบกำร SMEs มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ซึ่งสำเหตุหลักมำจำกกำรที่

กิจกำรของญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเจ้ำของคนเดียว (Sole Proprietorship) จึงไม่มี
ผู้สืบทอด และส่งผลให้ต้องธุรกิจต้องปิดตัวลงในที่สุด 

 
 ธุรกิจ SMEs ในประเทศญี่ปุ่น มีกำรรวมตัวกันเพื่อสอนผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ โดย

มิได้มองว่ำต่ำงฝ่ำยต่ำงเป็นคู่แข่งกันแต่อย่ำงใด  
 

นโยบายภาครัฐ 
 
 รัฐบำลญี่ปุ่น มีกำรจัดสรรงบประมำณเพิ่มเติม (Supplementary Budget) ให้กับ

ผู้ประกอบกำร SMEs เป็นประจ ำปีทุกปีในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่ปกติ อำทิ กำร
เกิดแผ่นดินไหว กำรเกิดสึนำมิ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบกำร SMEs สำมำรถฟื้นตัว
ได้เร็ว     
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ภาคผนวก 8 
ก าหนดการเดินทางไปศึกษาข้อมูลเชิงลึกในประเทศญี่ปุ่น

รายช่ือคณะผู้เดินทาง และ 
ภาพบรรยากาศการเดินทางไปศึกษาข้อมูลเชิงลึก  
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-Schedule- 

Field Survey under the Project “Study of Linkage Strategy between  

Manufacturing & Manufacturing Related Services Industries Phase II” 

17th – 21st April 2017, Tokyo, Japan  

Monday 17 April 2017 

05.00  Arrive at Suvarnabhumi Airport 
07.35 Departure from Suvarnabhumi Airport for Narita Airport by Thai Airways 

TG 676 (07.35-15.45) [6 Hrs 10 Mins] 
15.45  Arrive in Narita Airport, Tokyo, Japan 

 

Tuesday 18 April 2017 

13.00 Meeting with Representatives of Organization for Small & Medium Enterprises and 
Regional Innovation, Japan (SMRJ)  

15.30 Meeting with Representatives of Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS)  
 

Wednesday 19 April 2017 

09.30 Meeting with Representatives of Japan Productivity Center (JPC) 
13.00 Meeting with Representatives of Japan Robot Association (JARA)  
15.30 Meeting with Representatives of Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI)   

 

Thursday 20 April 2017 

09.30 Meeting with Representatives of The Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI)  
13.00 Meeting with Representatives of The Japan Iron and Steel Federation (JISF)   
15.30 Meeting with Representatives of National Federation of Small Business Association 

(NFSBA) 
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Friday 21 April 2017 

12.00  Departure from Narita Airport for Suvarnabhumi Airport by Thai Airways   
TG 643 (12.00-16.30) [6 Hrs 30 Mins] 

16.30  Arrive at Suvarnabhumi Airport 
 

  



 

 

 

Private & Confidential ผ 8-7 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd. | Tel. +66 (0) 2 230 6399 | Fax. +66 (0) 2 230 6333 

www.bolliger-company.com 

 

 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือคณะผู้เดินทาง 
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The Delegations List 
Field Surveying Mission to Japan 

(Bangkok – Tokyo – Bangkok) 
17th – 21st April 2017 

 
No. Name-Surname Position Organization 

1 Mr. Verasak Supprasert Deputy Director 
Thailand Office of 

Industrial Economics 

2 Mr. Chalee Khansiri Plan and Policy Analyst 
Thailand Office of 

Industrial Economics 

3 Ms. Chuthathip Siripong Plan and Policy Analyst 
Thailand Office of 

Industrial Economics 

4 Dr. Kornvica Pimukmanaskit Senior Manager 
Bolliger & Company 
(Thailand) Limited 

5 Ms. Warisa Watnaskolpun Consultant 
Bolliger & Company 
(Thailand) Limited 
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ภาพบรรยากาศการเดินทางไปศึกษาข้อมูลเชิงลึก 
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 การประชุมหารือกับ  Organization for Small & Medium Enterprises and Regional 
Innovation, Japan (SMRJ) 

 

  

  
 
 การประชุมหารือกับ Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) 
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 การประชุมหารือกับ Japan Productivity Center (JPC) 
 

  

  
 
 
 การประชุมหารือกับ Japan Robot Association (JARA) 
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 การประชุมหารือกับ Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI)   
 

  

  
 
 
 การประชุมหารือกับ The Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) 
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 การประชุมหารือกับ The Japan Iron and Steel Federation (JISF)   
 

  

  
 
 
 การประชุมหารือกับ National Federation of Small Business Association (NFSBA) 
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ภาคผนวก 9 
ตารางระดับความครอบคลุมการเจรจาการบริการ (Mode 3 
และ Mode 4) และระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ 
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีของไทย จ าแนกตามราย

อุตสาหกรรมบริการ 
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 กรอบความตกลงการค้าเสรี
ทวิภาคี 

กรอบความตกลงการค้าเสรี 
พหุภาคี 

 TH-JP TH-AUS TH-CH AFTA ACFTA AKFTA AANZFTA AIFTA 
อุตสาหกรรมการให้บริการให้ค าปรึกษา 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 3) 

100% 16.7% 33.3% 83.3% 33.3% 33.3% 33.3% 16.7% 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 4) 

16.7% 100% 0% 16.7% 33.3% 16.7% 16.7% 0% 

ระดับความเข้มข้นของการ
เจรจาบริการ 

57.5% 16.7% 28.3% 51.3% 16.3% 16.3% 16.3% 8.2% 

อุตสาหกรรมการบริการด้านวิศวกรรม 
ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 3) 

100% 33.3% 33.3% 100% 100% 100% 100% 100% 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 4) 

100% 100% 33.3% 100% 100% 100% 100% 100% 

ระดับความเข้มข้นของการ
เจรจาบริการ 

32.7% 0% 0% 49.0% 32.7% 32.7% 32.7% 32.7% 

อุตสาหกรรมการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 3) 

0% 0% 14.3% 100% 0% 0% 0% 0% 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 4) 

0% 100% 0% 14.3% 0% 0% 0% 0% 

ระดับความเข้มข้นของการ
เจรจาบริการ 

0% 0% 10.0% 49.0% 0% 0% 0% 0% 

อุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัย 
ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 3) 

100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 4) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 

ระดับความเข้มข้นของการ
เจรจาบริการ 

25.0% 0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0% 

อุตสาหกรรมการบริการจัดหาพนักงาน 
ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 3) 

0% 0% 0% 83.3% 0% 0% 0% 0% 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 4) 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ระดับความเข้มข้นของการ
เจรจาบริการ 

0% 0% 0% 58.3% 0% 0% 0% 0% 
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 กรอบความตกลงการค้าเสรี
ทวิภาคี 

กรอบความตกลงการค้าเสรี 
พหุภาคี 

 TH-JP TH-AUS TH-CH AFTA ACFTA AKFTA AANZFTA AIFTA 
อุตสาหกรรมการบริการวิจัยและพัฒนา 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 3) 

0% 0% 13.0% 39.1% 0% 0% 0% 39.1% 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 4) 

0% 87.0% 0% 39.1% 0% 0% 0% 39.1% 

ระดับความเข้มข้นของการ
เจรจาบริการ 

0% 0% 9.1% 21.9% 0% 0% 0% 19.2% 

อุตสาหกรรมการบริการก าจัดและบ าบัดของเสีย 
ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 3) 

83.3% 0% 8.3% 100% 83.3% 83.3% 83.3% 0% 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 4) 

83.3% 100% 0% 83.3% 83.3% 83.3% 83.3% 0% 

ระดับความเข้มข้นของการ
เจรจาบริการ 

40.8% 0% 5.8% 49.0% 40.8% 40.8% 40.8% 0% 

อุตสาหกรรมการบริการที่เก่ียวข้องกับการเกษตร 
ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 3) 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 4) 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ระดับความเข้มข้นของการ
เจรจาบริการ 

49.0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

อุตสาหกรรมการบริการที่เก่ียวข้องกับการผลิต 
ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 3) 

0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 4) 

0% 79.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ระดับความเข้มข้นของการ
เจรจาบริการ 

0% 0% 0% 49.0% 0% 0% 0% 0% 

อุตสาหกรรมการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ 
ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 3) 

40.0% 0% 40.0% 80.0% 40.0% 40.0% 20.0% 40.0% 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 4) 

40.0% 100% 0% 80.0% 40.0% 40.0% 20.0% 40.0% 

ระดับความเข้มข้นของการ
เจรจาบริการ 

19.6% 0% 28.0% 37.8% 19.6% 19.6% 9.8% 19.6% 
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 กรอบความตกลงการค้าเสรี
ทวิภาคี 

กรอบความตกลงการค้าเสรี 
พหุภาคี 

 TH-JP TH-AUS TH-CH AFTA ACFTA AKFTA AANZFTA AIFTA 
อุตสาหกรรมการบริการขนส่ง 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 3) 

42.9% 0% 4.8% 47.6% 47.6% 47.6% 42.9% 14.3% 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 4) 

38.1% 100% 0% 33.3% 47.6% 42.9% 38.1% 14.3% 

ระดับความเข้มข้นของการ
เจรจาบริการ 

21.0% 0% 3.3% 23.3% 23.3% 23.3% 21.0% 7.0% 

อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 
ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 3) 

55.6% 55.6% 55.6% 33.3% 22.2% 22.2% 22.2% 22.2% 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 4) 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ระดับความเข้มข้นของการ
เจรจาบริการ 

35.9% 55.6% 48.9% 21.0% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 
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ภาคผนวก 10 

สรุปความคิดเห็นจากการสัมมนา  
โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเช่ือมโยงอุตสาหกรรม

การผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทย  
ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ  

ระยะที่ 2 
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สรุปความคิดเห็นจากการสัมมนา 
โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและ 

อุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะท่ี 2 
 

คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการสัมมนา ในวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องสุรศักดิ์ 
1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจ านวน 153 ท่าน โดยการ
สัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอผลการศึกษาวิจัยให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละภาคส่วน และ
ผู้ที่มีความสนใจในโครงการฯ รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปเพิ่มเติมหรือปรับปรุง
ในการศึกษาล าดับถัดไป  

 
ทั้งนี้ ก าหนดการ และภาพบรรยากาศการสัมมนาจะปรากฏอยู่ในตอนท้าย โดยผลการ

ส ารวจความคิดเห็น สาระส าคัญจากการสัมมนา รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม
การประชุม สามารถสรุปประเด็นได้ดังต่อไปนี้  

 
 สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย 

 
นางมัลลิกา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ตัวแทนจากสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือ

แทพย์ไทย กล่าวว่า ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีระบบบริการสุขภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้และบุคลากร ตลอดจนมีนโยบายของภาครัฐคอยผลักดัน เช่น 
นโยบายด้านสวัสดิการ หลักประกันสุขภาพ และประกันสังคม เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมการดูแลรักษา
ประชาชนในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือแรงงานต่างด้าว ท าให้ธุรกิจบริการ
สุขภาพของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ทิศทางของธุรกิจที่ด าเนินไปได้ด้วยดีช่วย
ดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศ ท าให้มีระดับการแข่งขันสูง ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลต่อคุณภาพ
ของสินค้าจนภาครัฐต้องเข้ามาควบคุมมาตรฐาน แต่บางครั้งเป็นการควบคุมที่เข้มงวดเกินไปจน
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการด าเนินการของผู้ประกอบการ 

 
ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญในการผลิตวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ โดยเฉพาะวัสดุที่

ท าจากยาง เช่น ถุงมือ และถุงยาง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเริ่มพัฒนาเครื่องมือที่ใช้นวัตกรรมสูงขึ้น 
เช่น ข้อต่อเทียม สกรู และเพลท เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังไม่เป็นที่ตระหนักรู้ใน
วงกว้าง จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีคู่แข่ง
ส าคัญในกลุ่มอาเซียน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม เป็นต้น 
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สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ในฐานะตัวกลางระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ได้รวบรวมความต้องการจากผู้ประกอบการเพื่อน าเสนอต่อภาครัฐ ซึ่งสรุป
ออกมาได้ทั้งสิ้น 6 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 

1. การสร้างความร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ 
 

2. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยต้องมีการ
จัดท ามาตรฐานวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ พัฒนาห้องปฏิบัติการ การทดสอบ และสอบ
เทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งจัดท าแนวทางการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศให้เข้ามาในประเทศไทย 
 

3. การสร้างตลาดและความเชื่อม่ันในผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ใช้และผู้บริโภคด้วยการสร้าง
มาตรฐานสินค้า คุณภาพ ส่งเสริมการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศ 
ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และโฆษณาในประเทศและต่างประเทศได้ 
 

4. การพัฒนานักวิจัย นักวิศวกรชีวการแพทย์ ในสถาบันการศึกษา ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นก าลังส าคัญของอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาต่อยอดเพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
รวมทั้งส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างนักวิจัยและผู้ใช้ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้จริง 
 

5. การใช้มาตรการด้านการเงินการคลัง และนโยบายการจัดซื้อของภาครัฐเพื่อ
สนับสนุนผู้ประกอบการ โดยการปรับโครงสร้างให้เอื้อต่อการแข่งขัน ปรับปรุงระบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง และมีการบรรจุรายการเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตในประเทศไว้ใน
กองทุนสุขภาพต่างๆ ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส านักงานประกันสังคม และส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 

6. การส่งเสริมการลงทุนและการสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักลงทุน โดยต้องขจัดการ
ทุจริตคอรัปชั่นอย่างจริงจัง มีมาตรการจูงใจนักลงทุนและสนับสนุนส่งเสริมการลงทุน 
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ลดขั้นตอนท่ีซ้ าซ้อนลง รวมถึงศึกษาโอกาสทางธุรกิจและสนับสนุนการขยายต่อยอด
เชิงพาณิชย์ให้เข้ากับนโยบาย Thailand 4.0 

 
นอกจากนี้ยังแนะน าผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ให้

ค านึงถึงหลักส าคัญก่อนการด าเนินการ ดังนี้ 
 
1. ขนาดของตลาดใหญ่เพียงพอ มีความต้องการจากผู้บริโภค 
2. ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและเข้าใจเทคโนโลยีการใช้งานได้ 
3. ผู้ผลิตมีเงินทุนและเทคโนโลยีรองรับส าหรับการผลิต 
4. ผู้ผลิตสามารถสร้างความแตกต่างให้สินค้า และกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าตนได้ 
5. การลงทุนผลิตเกิดประโยชน์ต่อประเทศ 
6. ผู้ผลิตสามารถระบุผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนหรือพัฒนา เช่น ภาครัฐ หรือองค์กร

จากต่างประเทศ เป็นต้น 
7. ผู้ผลิตมีแนวทางการน าไปใช้งานรองรับ เช่น ภาครัฐเป็นผู้จัดซ้ือสินค้าท่ีผลิต เป็นต้น 
8. มีการจัดสรรหน้าที่และผลที่ได้รับระหว่างผู้เกี่ยวข้อง  
 
นางมัลลิกายังให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อ

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตั้งแต่ก่อนเริ่มกระบวนการผลิตไปจนถึง
ขั้นตอนการน าไปรักษาผู้ป่วย ในขณะเดียวกัน ภาครัฐจ าเป็นต้องด าเนินนโยบายต่างๆ และ
ควบคุมกฎระเบียบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อปกป้องผู้บริโภคจากความเสี่ยงจากการใช้
เครื่องมือแพทย์ต่างๆ 

 
 สถาบันไทย-เยอรมัน 

 
นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ เป็นตัวแทนจากสถาบันไทย-เยอรมัน ได้แสดงความคิดเห็น

ว่า อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติเริ่มมีบทบาทเพิ่มขึ้นในประเทศไทยหลังจากการด าเนินนโยบาย 
Thailand 4.0 ของภาครัฐ โดยในปัจจุบัน โรงงานผลิตต่างๆ ของไทยยังมีผลิตภาพของแรงงานต่ า 
อีกทั้งยังขาดแคลนบุคลากรทางด้านเทคนิคจ านวนมาก ท าให้มีแนวโน้มการรับหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติเข้ามาใช้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่น าหุ่นยนต์มาใช้ส าหรับ
เชื่อมชิ้นงานแทนแรงงานมนุษย์  นอกจากนี้ ยังรวมถึงหุ่นยนต์ที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในภาคส่วน
ต่างๆ นอกเหนือจากภาคการผลิต เช่น ภาคการป้องกันประเทศ ภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ และ
อุตสาหกรรมบันเทิง เป็นต้น ทั้งนี้ หากประเทศไทยต้องการแข่งขันในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
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ควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติรูปแบบใหม่ๆ แทนการผลิตหุ่นยนต์เพื่อ
อุตสาหกรรมซึ่งมีหลายประเทศเชี่ยวชาญอยู่แล้ว 

 
การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติของทางสถาบันฯ ในปัจจุบันยังเน้นด้านการ

ผลักดันกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีการด าเนินโครงการ 
“หนึ่งโรงงาน หนึ่งหุ่นยนต์” เพื่อผลักดันให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใช้หุ่นยนต์
ในกระบวนการผลิต รวมทั้งช่วยวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการน าหุ่นยนต์ไปใช้ อย่างไรก็ตาม ทาง
สถาบันฯ ยังไม่สามารถเข้าไปร่วมลงทุนหรือให้ทุนสนับสนุนแก่โรงงานโดยตรงได้ ผู้ประกอบการ
อาจต้องลงทุนด้วยตนเองหรือขอทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา SMEs 

 
นอกจากนี้ ประเด็นด้านบุคลากรยังคงเป็นปัญหาส าคัญในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 

โดยเฉพาะเรื่องการขาดแคลนแรงงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่ระบบ
การศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถรองรับงานในปัจจุบันและปรับตัวตาม
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งจ าเป็นนอกเหนือจากการปรับปรุงระบบ
การศึกษาคือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชนหรือผู้ปกครองให้เห็นความส าคัญของงานในภาค
การผลิตมากขึ้น ซึ่งท่ีผ่านมาทางสถาบันฯ มีโครงการฝึกฝนเด็กด้อยโอกาสประมาณ 30-40 คนต่อ
ปีในทักษะต่างๆ ที่ภาคการผลิตต้องการเพื่อผลักดันเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป 

 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปัจจุบันบุคลากรในภาคการผลิตต่างๆ ยังคงมีความขาดแคลน แต่

ในอนาคตเม่ือประเทศไทยปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เต็มตัว การน าหุ่นยนต์มาใช้ในการ
ผลิตจึงอาจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เริ่มต้นจากการท างานร่วมกันกับหุ่นยนต์ ไปจนถึงการใช้
หุ่นยนต์ประเภทปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) หรือ Humanoid ในการผลิตเต็มตัว 
ในอนาคตจึงอาจต้องมีการทบทวนนโยบายด้านบุคลากรอีกครั้ง 

 
 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
 นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ ซึ่งเป็นรองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กล่าวว่า ภาครัฐสนับสนุนอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์อย่าง
ต่อเนื่อง แต่ยังขาดการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ท าให้ไม่สามารถกระจายข้อมูลหรือองค์ความรู้
ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง บางหน่วยงานจึงไม่ได้ตระหนักถึงบทบาทในการสนับสนุนผู้ประกอบการ
เท่าที่ควร ทั้งในด้านการน างานวิจัยไปพัฒนาต่อ การก าหนดมาตรฐานและรับรอง รวมถึงการ
ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทย ดังที่เห็นได้จากการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ของ
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ภาครัฐที่สามารถจัดซื้อได้เฉพาะรายการในบัญชีนวัตกรรมแห่งชาติเท่านั้น แต่การบรรจุรายการ
ผลิตภัณฑ์ลงในบัญชีฯ มีรายละเอียดซับซ้อนและใช้เวลานาน ท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถใช้
สิทธิประโยชน์ที่มีได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม กระบวนการที่ด าเนินไปอย่างล่าช้านี้มีสาเหตุจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น ต้องมีการ
ด าเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากเครื่องมือการแพทย์ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวพันโดยตรง
กับสภาพร่างกายและความเป็นอยู่ของผู้ใช้งาน 

 
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยมีปัจจัยส่งเสริมส าคัญจากบริการด้านการแพทย์ที่

แข็งแรง ซึ่งในอนาคตยังมีโอกาสขยายขอบเขตไปยังธุรกิจบริการสุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สปา และธุรกิจความงาม เป็นต้น การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้น
น้ าจึงเป็นประเด็นที่ไม่สามารถละเลยได้เพื่อสร้างห่วงโซ่มูลค่าที่สมบูรณ์ในประเทศ นอกเหนือจาก
การร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยแพทย์ต่างๆ เพื่อลดขั้นตอนการน าไปใช้ที่ยุ่งยาก 
ภาครัฐก็มีการคิดมาตรการสนับสนุนหลายอย่าง ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการผลิต การ
เป็นท่ีปรึกษา และการให้ทุนสนับสนุน เพื่อช่วยแก้ปัญหาของผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ไทยใน
ปัจจุบัน รวมทั้งเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ผู้ประกอบการต้องการตั้งแต่การเริ่มต้นการท าธุรกิจ แม้ที่ผ่านมา
ทางกระทรวงอุตสาหกรรมยังเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้านนี้น้อย แต่ในปัจจุบัน เริ่ มมีการ
ด าเนินการสนับสนุนภาคเอกชนมากขึ้นในลักษณะของประชารัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ
รับทราบนโยบายท่ีแน่นอนและน าไปวางแผนต่อในระยะยาวได้ 

 
ส าหรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติของไทยในปัจจุบันยังคงพึ่งพาแรงงานต่างด้าวจาก

ประเทศเพื่อนบ้านอยู่มาก ซึ่งในอนาคต หากประเทศเหล่านี้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ 
อาจเกิดปัญหาการไหลออกของแรงงานได้ ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการรักษาบุคลากรให้
สามารถท างานภายใต้ความถนัดของตนเองได้ รวมทั้งออกกฎหมายต่างๆ สนับสนุนการ
ด าเนินการของอุตสาหกรรมด้วย ในขณะเดียวกัน ภาคเอกชนอาจต้องศึกษากรณีตัวอย่างที่ประสบ
ความส าเร็จในต่างประเทศเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง  

 
 ความคิดเห็นอื่นๆ จากผู้เข้าร่วมสัมมนา 

 
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ประธานคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี แสดงความ

คิดเห็นว่า ในปัจจุบัน กฎระเบียบของภาครัฐเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการด าเนินการของกลุ่ม
อุตสาหกรรม โดยนอกจากจะมีกฎหมายจ านวนมากแล้ว กฎหมายบางชนิดยังมีความทับซ้อนกัน
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หรือไม่อ านวยความสะดวกต่อภาคการผลิตหรือ ท าให้ผู้ประกอบการโรงงานมีความสับสน และ
เกิดต้นทุนในการปฏิบัติตามมาตรฐานสูงขึ้น 

 
ม.ล. ชาญโชติ ชมพูนุท ประธานมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ กล่าวว่า ในปัจจุบัน

ลักษณะการค้าของโลกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการค้าเสรีไปสู่การค้าที่มีลักษณะเป็นชาตินิยม
มากขึ้น ดังที่เห็นได้จากกรณีที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป ซึ่งประเทศไทยอาจต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้าระหว่างประเทศในอนาคต 

 
นอกจากนี้ ม.ล. ชาญโชติ ยังกล่าวเสริมว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด 

แต่ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการมักมองผลประโยชน์เชิงการค้ามากกว่าสภาพความเป็นจริงในสังคม 
ท าให้ลดปริมาณแรงงานในการผลิตลงและแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ ซึ่งในความเป็นจริง หุ่นยนต์
ประเภทหนึ่งๆ มีขอบเขตการท างานที่จ ากัด ไม่ยืดหยุ่นเท่าแรงงานมนุษย์ที่ปรับตัวได้มากกว่า 
ผู้ประกอบการจึงไม่ควรแก้ไขปัญหาด้านแรงงานด้วยการเพิ่มจ านวนหุ่นยนต์เพียงอย่างเดียว แต่
ควรพัฒนากระบวนการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้ก่อเกิดคุณค่ามากที่สุด 
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ก าหนดการสัมมนา 
“อุตสาหกรรมบริการ:  

กลไกสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่ออนาคต” 
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ก ำหนดกำรสัมมนำ “อุตสำหกรรมบริกำร: กลไกสนับสนนุอุตสำหกรรมกำรผลิตเพ่ืออนำคต” 

วันอังคารที ่๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.  

ณ ห้องสุรศักดิ์ ๑ ช้ัน ๑๑ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร  

จัดโดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
  
๘.๓๐ – ๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

๙.๐๐ – ๙.๑๐ น. กล่าวเปิดงาน โดย นำยวีรศักดิ ์ศุภประเสริฐ  
รองผู้อ านวยการ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

๙.๑๐ – ๑๐.๐๐ น. น าเสนอผลการศึกษา ภายใต้ “โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเช่ือมโยง
อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่สอง” 
 ดร. รัชดำ เจียสกุล 

หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ดร. กรวิกำ พิมุขมนัสกิจ 
ผู้จัดการอาวุโส  
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๑๕ – ๑๑.๔๕ น.    เสวนาเรื่อง “อุตสำหกรรมบริกำร: กลไกสนับสนนุอุตสำหกรรม 

กำรผลิตเพ่ืออนำคต” โดย 
 นำยสมหวัง บุญรักษ์เจริญ  

ผู้อ านวยการ สถาบันไทย-เยอรมัน 
 นำงมัลลกิำ ลดำวัลย์ ณ อยุธยำ  

ผู้อ านวยการ สมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย 
 นำยวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ 

รองผู้อ านวยการ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ด าเนินการเสวนาโดย ดร. รัชดำ เจียสกลุ หุ้นส่วนและกรรมการผู้จดัการ  
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 

๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.    รับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ข้าร่วมสมัมนา 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

 



 

 

 

ผ 10-12 Private & Confidential 

 

 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd. | Tel. +66 (0) 2 230 6399 | Fax. +66 (0) 2 230 6333 

www.bolliger-company.com 

 

  



 

 

 

Private & Confidential ผ 10-13 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd. | Tel. +66 (0) 2 230 6399 | Fax. +66 (0) 2 230 6333 

www.bolliger-company.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา 
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ภาพบรรยากาศในงานสัมมนา 
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รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์  

(Final Report) 
 
 
 

โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยง 
อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทย  

ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2 
 
 
 
 

เสนอต่อ 
 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 
 
 

โดย 
 

บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
 
 
 

กรกฎาคม 2560 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 
โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการ

บริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2 นี้ บริษัท โบลลิเกอร์ 
แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ได้รับความอนุเคราะห์ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นทุกท่าน ในการเอื้อเฟื้อข้อมูล และการให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมา อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาที่จะน าไปสู่การเสนอต่อส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อให้ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรับทราบถึงข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตต่อไป 

 
ขอขอบคุณบุคลากรผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ร่วมอภิปรายในงานประชุมระดมสมอง ผู้ร่วม

อภิปรายในงานสัมมนาของโครงการ และหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษา
สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลที่ประเทศญี่ปุ่น ส าหรับข้อคิดเห็นซึ่งช่วยให้รายงานฉบับน้ีมีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ดังนี้  

 
คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการ
บริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2 
 
 ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ต าแหน่ง 
1. นายวีรศักดิ์  ศุภประเสริฐ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปรารถนา  บุญญฤทธิ์ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรรมการ 
3. นางบุตร ี เทียมเทียบรัตน์ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรรมการ 
4. นางสาวขัตติยา  วิสารัตน์ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรรมการ 
5. นางสาวปิญชาน์ ศรีสังข์ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรรมการ 
6. นางสาวพธู ทองจุล ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรรมการ 
7. นางสาววิภาดา ทองคง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรรมการ 
8. นายชาลี ขันศิริ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวจุฑาทิพย์  ศิริพงษ์ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน่วยงานที่ให้สัมภาษณ์ 
 

 หน่วยงาน 
1. กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2. กลุ่มอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
3. กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
4. กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
5. สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ 
6. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
7. สถาบันไทย-เยอรมัน 

 
หน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลที่ประเทศญี่ปุ่น 

 
 หน่วยงานราชการของประเทศญี่ปุ่น 
1. Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI) 

 

 หน่วยงานภาคเอกชนของประเทศญี่ปุ่น 
1. Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, JAPAN 

(SMRJ) 
2. Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) 
3. Japan Productivity Center (JPC) 
4. Japan Robot Association (JARA) 
5. The Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) 
6. The Japan Iron and Steel Federation (JISF) 
7. National Federation of Small Business Association (NFSBA) 

 

 หน่วยงานราชการของไทย 
1. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
2. กรมการค้าต่างประเทศ 
3. กรมศุลกากร 
4.  ส านักงานท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจ ากรุงโตเกียว 
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ผู้เข้าร่วมประชุมระดมสมองในงานสัมมนาภายใต้ “โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทยภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2” วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 อาคารส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 
 
ผู้ร่วมอภิปราย ในงานสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมบริการ: กลไกสนับสนุนอุตสาหกรรมการ
ผลิตเพื่ออนาคต” ภายใต้ “โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการ
ผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทยภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
ระยะที่ 2” วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 – 13.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรม
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 
ในระบบเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตแล้ว อุตสาหกรรม

บริการนับว่ามีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
และของโลก โดยอุตสาหกรรมบริการสามารถสร้างรายได้เป็นจ านวนมากในประเทศที่มีระดับการ
พัฒนาสูงและมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและก าลังขยายไปยังประเทศก าลังพัฒนารวมถึง
ประเทศไทยซึ่งมีแนวโน้มเช่นเดียวกันด้วย ส าหรับอุตสาหกรรมบริการของไทย คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 30 ของ GDP เม่ือพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจระหว่างประเทศในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะผลจากการจัดท าความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) นอกจากจะ
ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแล้ว ยังส่งผลให้
เกิดการค้าในอุตสาหกรรมบริการใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อรับรองการขยายตัวของการผลิต การค้า 
และการลงทุนดังกล่าว ดังนั้น อุตสาหกรรมบริการจึงนับเป็นส่วนหนึ่งของการวัดระดับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิต 

 
ทั้งน้ี หากเม่ือกล่าวถึงอุตสาหกรรมการผลิต อาจมองเพียงประเด็นด้านการผลิตสินค้าใน

ส่วนของการลงทุนสร้างโรงงาน การจัดหาเครื่องจักรและวัตถุดิบต่างๆ เพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการ
ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และด้วยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เรื่อง
การประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) จึงส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการแข่งขันผลิต
สินค้าออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก ก่อให้เกิดสภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะเรื่องราคา
สินค้า จึงท าให้การแข่งขันในส่วนของการให้บริการเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่
การผลิต โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมบริการที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการผลิต
สินค้า เช่น บริการก่อสร้างโรงงาน บริการติดตั้งเครื่องจักร บริการซ่อมบ ารุง และบริการหลังการ
ขาย เป็นต้น รวมถึงสาขาอุตสาหกรรมบริการใหม่ๆ ที่จะกลายเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนด 
ขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยภายใต้เศรษฐกิจโลก และโดยที่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว รายได้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมบริการเป็นจ านวนมาก ธุรกิจการผลิตและ
การค้าต่างๆ ล้วนแต่มีองค์ประกอบของอุตสาหกรรมบริการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างความพึงพอใจ การสร้างความแตกต่าง
ทางธุรกิจตามลักษณะของวัตถุประสงค์ของธุรกิจและความสามารถทางการแข่งขันของ
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ผู้ประกอบการเป็นส าคัญ ดังนั้น ในการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทย จึงไม่ควร
ละเลยอุตสาหกรรมบริการที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการผลิต โดยการพัฒนาและยกระดับ
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมของประเทศ มุ่งสู่การปรับเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า (Value Added 
Industries) ไปสู่อุตสาหกรรมสร้างมูลค่า (Value Creation Industries) โดยการน าองค์ความรู้
ใหม่ๆ จากภาคบริการ ร่วมกับเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาเป็นส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปัจจุบันยังขาดองค์ความรู้ที่เพียงพอและขาดการเตรียมความพร้อมที่
เหมาะสม โดยหากภาคอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตมีความเข้มแข็ง ก็จะ
ช่วยลดปัญหาอุปสรรคและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้เป็นอย่างมากและสอดคล้องกับ
นโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจของไทยการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับ
กิจการด้านการผลิตและบริการที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงได้ 

 
ที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้

ด าเนินโครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม
บริการของไทยภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นศึกษาอุตสาหกรรม
บริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของสาขาอุตสาหกรรมเป็นส าคัญ ดังนั้น เพื่อใช้ประโยชน์
จากความตกลงการค้าเสรีของไทยให้ได้อย่างเต็มที่นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากร
และความร่วมมือต่างๆ แล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สศอ. เห็นควรด าเนินโครงการ “โครงการ
ศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทย
ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2” ให้มีความต่อเนื่องและครบถ้วน
ตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านการค้าสินค้าและการบริการและ
การใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีของไทยท่ีมีอยู่ อ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ
ในอันที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มนอกเหนือจากกระบวนการผลิตไปสู่
อุตสาหกรรมสร้างมูลค่า เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน รวมถึงเตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้ประกอบการภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสม ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยได้
อย่างครบถ้วน 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 
1) เพื่อศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

กับห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรม ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทยทั้ง 
ความตกลงพหุภาคีและทวิภาคี 

 
2) เพื่อศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์กิจกรรมในห่วงโซ่มูลค่าของสาขาอุตสาหกรรม

เป้าหมายเพิ่มเติมจากโครงการระยะที่ 1 (พ.ศ. 2559) เพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 5 สาขา
อุตสาหกรรม และสาขาอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรมของห่วงโซ่
มูลค่าอุตสาหกรรมนั้น 

 
3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของสาขา

อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรมของห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดยต้องระบุความสัมพันธ์ ปัจจัย และกลยุทธ์ในการสร้างความเชื่อมโยงที่
สอดคล้องระหว่างกัน 

 
4) เพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบด้านบวกและด้านลบต่อประเทศไทย จากข้อบท

การค้าสินค้าที่เชื่อมโยงกับการค้าบริการ ตามข้อ 3) ภายใต้บริบทความตกลงการค้า
เสรีของไทยทั้งความตกลงพหุภาคีและทวิภาคี ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 
5) เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการปรับตัวและการใช้ประโยชน์รวมทั้ง

มาตรการรองรับผลกระทบท่ีเหมาะสม ทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 
 

1.3 ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 
1) ศึกษาข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมบริการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่มูลค่า

อุตสาหกรรม ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทยท้ังความตกลงพหุภาคีและ
ทวิภาคี 
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2) ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์กิจกรรมห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรม และสาขาอุตสาหกรรม
บริการที่ เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรมของห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรม ในสาขา
อุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างน้อย 5 สาขา 

 
3) ศึกษาและวิ เคราะห์ศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของสาขา

อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรมของห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมใน
สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยต้องระบุความสัมพันธ์และกลยุทธ์ในการสร้างความ
เชื่อมโยงที่สอดคล้องระหว่างกัน 

 
4) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบด้วนบวกและด้านลบต่อประเทศไทย จาก  

ข้อบทการค้าสินค้าที่เชื่อมโยงกับการค้าบริการ ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรี
ของไทยทั้งความตกลงพหุภาคีและทวิภาคีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 

 
5) เสนอแนะนโยบาย แนวทางการปรับตัวและการใช้ประโยชน์รวมทั้งมาตรการรองรับ

ผลกระทบท่ีเหมาะสม ทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 
 

1.4 เป้ำหมำยของโครงกำร 
 
1) เพื่อให้มีข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมบริการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่มูลค่า

อุตสาหกรรม ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทยท้ังความตกลงพหุภาคีและ
ทวิภาคี 

 
2) เพื่อให้มีข้อมูลกิจกรรมห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรม และสาขาอุตสาหกรรมบริการที่

เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรมของห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมในสาขาอุตสาหกรรม
เป้าหมายอย่างน้อย 5 สาขา 

 
3) เพื่อให้มีข้อมูลศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของสาขาอุตสาหกรรม

บริการที่ เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรมของห่วงโซ่ มูลค่าอุตสาหกรรมในสาขา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมท้ังความสัมพันธ์และกลยุทธ์ในการสร้างความเชื่อมโยงที่
สอดคล้องระหว่างกัน 
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4) เพื่อให้มีข้อมูลผลกระทบด้านบวกและด้านลบต่อประเทศไทย จากข้อบทการค้า
สินค้าที่เชื่อมโยงกับการค้าบริการ ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทยทั้ง
ความตกลงพหุภาคีและทวิภาคี ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 

 
5) เพื่อให้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการปรับตัวและการใช้ประโยชน์รวมทั้ง

มาตรการรองรับผลกระทบท่ีเหมาะสม ทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 
 

1.5 ระเบียบวิธีวิจัยและแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
 
จากขอบเขตและขั้นตอนการด าเนินงานที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ประเด็นในการศึกษาสามารถ

แบ่งออกเป็นประเด็นหลักๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
 
1) แนวทางการคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
2) การศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์กิจกรรมห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรม และสาขา

อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรมของห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรม  
ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

3) การศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมบริการในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีของไทยทั้ง
ความตกลงพหุภาคีและทวิภาคี 

4) การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของสาขา
อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง ในแต่ละกิจกรรมของห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมใน
สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยระบุความสัมพันธ์และกลยุทธ์ในการสร้าง
ความเชื่อมโยงที่สอดคล้องระหว่างกัน 

5) การศึกษา วิ เคราะห์ และประเมินผลกระทบด้านบวกและด้านลบต่อสาขา
อุตสาหกรรมบริการ จากข้อบทด้านการค้าสินค้าภายใต้การท า FTA ของไทย  
ทั้งความตกลงพหุภาคีและทวิภาคี 

6) การเสนอแนะนโยบาย แนวทางการปรับตัว และการใช้ประโยชน์ รวมทั้งมาตรการ
รองรับผลกระทบท่ีเหมาะสม ทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 

7) แนวทางการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประมวลความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยเน้น
การมีส่วนร่วม 
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1.6 ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนและแผนกำรด ำเนินงำน 
 
ระยะเวลาการด าเนินงานและแผนการด าเนินงาน เป็นดังแสดงในภาพที่ 1-1 
 

ภำพที่ 1-1 ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนและแผนกำรด ำเนินงำน 
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บทที่ 2 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการ 

 
 

2.1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการ 
 
จากข้อมูลขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ภายใต้หัวข้อ

กรอบการเจรจาการเปิดตลาดบริการ (General Agreement on Trade in Services: GATS) ได้มี
การจ าแนกสาขาบริการโดยยึดตามระบบการจ าแนกผลิตภัณฑ์กลาง  (Central Product 
Classification: CPC) ออกเป็น 12 ประเภท ดังแสดงได้จากภาพที่ 2-1 

  
 



 
 

 

 2-2 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.                        The Office of Industrial Economics 

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

ภาพที่ 2-1 ประเภทสาขาบริการตามการจัดกลุ่มภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก 
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ในแต่ละสาขาการบริการข้างต้น สามารถแบ่งเป็นกิจกรรมการบริการย่อย ได้ดังนี้ 
 
สาขาที่ 1 บริการทางธุรกิจ (Business Services) ครอบคลุมบริการวิชาชีพ คอมพิวเตอร์ 
โฆษณา การค้นคว้า ตลอดจนการวิจัยและการพัฒนา โดยมีกิจกรรมการบริการย่อย
ภายใต้บริการทางธุรกิจ ดังแสดงในตารางที่ 2-1 
 

ตารางที่ 2-1 การบริการภายใต้สาขาบริการทางธุรกิจ 
Business Services CPC 

A. Professional Services 

a. Legal Services  861 

b. Accounting, auditing and bookkeeping services  862 

c. Taxation Services  863 

d. Architectural services 8671 

e. Engineering services 8672 

f. Integrated engineering services 8673 

g. Urban planning and landscape architectural services  8674 

h. Medical and dental services 9312 

i. Veterinary services 932 

j. 
Services provided by midwives, nurses, physiotherapists and 
para-medical personnel 

93191 

k. Other   
B. Computer and Related Services 

a. 
Consultancy services related to the installation of computer 
hardware  

841 

b. Software implementation services 842 

c. Data processing services 843 

d. Data base services 844 

e. Other 845+849 

C. Research and Development Services 

a. R&D services on natural sciences 851 

b. R&D services on social sciences and humanities 852 

c. Interdisciplinary R&D services 853 
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Business Services CPC 

D. Real Estate Services 

a. Involving own or leased property 821 

b. On a fee or contract basis 822 

E. Rental/Leasing Services without Operators 

a. Relating to ships 83103 

b. Relating to aircraft 83104 

c. Relating to other transport equipment 83101+83102+83105 

d. Relating to other machinery and equipment 83106-83109 

e. Other 832 

F. Other Business Services 

a. Advertising services 871 

b. Market research and public opinion polling services  864 

c. Management consulting service 865 

d. Services related to man. consulting  866 

e. Technical testing and analysis serv. 8676 

f. Services incidental to agriculture, hunting and forestry 881 

g. Services incidental to fishing 882 

h. Services incidental to mining 883+5115  

i. Services incidental to manufacturing 
884+885  
(except for 88442) 

j. Services incidental to energy distribution 887 

k. Placement and supply services of Personnel 872 

l. Investigation and security 873 

m. Related scientific and technical consulting services 8675 

n. 
Maintenance and repair of equipment (not including maritime 
vessels, aircraft or other transport equipment)  

633+ 8861-8866  

o. Building-cleaning services 874 

p. Photographic services 875 
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Business Services CPC 

q. Packaging services 876 

r. Printing, publishing 88442 

s. Convention services 87909* 

t. Other 8790 
หมายเหตุ: * หมายถึง บริการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบริการรหัส CPC ที่ระบุไว้ในสว่นอืน่ๆ 
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 2 บริการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Services) ครอบคลุม

บริการไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ โทรคมนาคม และโสตทัศน์ โดยมีกิจกรรมการบริการย่อย
ภายใต้สาขาบริการโทรคมนาคม ดังแสดงในตารางที่ 2-2 

 
ตารางที่ 2-2 การบริการภายใต้สาขาบริการโทรคมนาคม 

Telecommunication Services CPC 

A. Postal services 7511 

B. Courier services 7512 
C. Telecommunication services   
a. Voice telephone services 7521 

b. Packet-switched data transmission services 7523**  

c. Circuit-switched data transmission services 7523**  

d. Telex services 7523**  

e. Telegraph services 7522 
f. Facsimile services 7521**+7529**  
g. Private leased circuit services 7522**+7523**  

h. Electronic mail 7523**  
i. Voice mail 7523**  

j. On-line information and data base retrieval 7523** 

k. electronic data interchange (EDI) 7523**  

l. 
enhanced/value-added facsimile services, incl. store and 
forward, store and retrieve 

7523**  

m. code and protocol conversion n.a.  
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Telecommunication Services CPC 

n. 
on-line information and/or data processing (incl. transaction 
processing) 

843**  

o. Other   
D. Audiovisual services   

a. 
Motion picture and video tape production and distribution 
services 

9611 

b. Motion picture projection service 9612 

c. Radio and television services 9613 

d. Radio and television transmission services 7524 

e. Sound recording n.a.  

f. Other   
E. Other   

หมายเหตุ: ** บริการนั้นครอบคลุมเพียงบางส่วนของการบริการรหัส CPC ทั้งหมด เช่น บริการรับฝากข้อความเสียง (Voice mail) 
เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ CPC 7523 
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 3 บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Construction and Related 

Engineering Services) ครอบคลุมงานก่อสร้างและงานติดตั้งต่างๆ โดยมีกิจกรรม
การบริการย่อยภายใต้สาขาบริการก่อสร้างและวิศวกรรมเกี่ยวเนื่อง ดังแสดงใน
ตารางที่ 2-3 

 
ตารางที่ 2-3 การบริการภายใต้สาขาบริการก่อสร้างและวิศวกรรมเก่ียวเน่ือง 

Construction and Related Engineering Services CPC 

A. General construction work for buildings  512 

B. General construction work for civil engineering  513 

C. Installation and assembly work 514+516 

D. Building completion and finishing work 517 

E. Other  511+515+518 
ที่มา: องค์การการค้าโลก 
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 สาขาที่ 4 บริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services) ครอบคลุมบริการค้าปลีกค้าส่ง 
ตัวแทนจ าหน่าย และธุรกิจแฟรนไชส์ โดยมีกิจกรรมการบริการย่อยภายใต้สาขา
บริการการจัดจ าหน่าย ดังแสดงในตารางที่ 2-4 

 
ตารางที่ 2-4 การบริการภายใต้สาขาบริการจัดจ าหน่าย 

Distribution Services  CPC 

A. Commission agents' services 621 

B. Wholesale trade services  622 

C. Retailing services 
631+632+6111+ 
6113+6121 

D. Franchising 8929 

E. Other   
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 5 บริการด้านการศึกษา (Education Services) ครอบคลุมตั้งแต่โรงเรียน

อนุบาล อาชีวะ จนถึงระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยมี
กิจกรรมการบริการย่อยภายใต้สาขาบริการด้านการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 2-5 

 
ตารางที่ 2-5 การบริการภายใต้สาขาบริการด้านการศึกษา 

Educational Services   CPC  

A. Primary education services 921 

B. Secondary education services 922 

C. Higher education services 923 

D. Adult education 924 

E. Other education services 929 
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 6 บริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) ครอบคลุมบริการ

ก าจัดมลภาวะต่างๆ รวมทั้งด้านสุขาภิบาล โดยมีกิจกรรมการบริการย่อยภายใต้
สาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในตารางที่ 2-6 
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ตารางที่ 2-6 การบริการภายใต้สาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อม 
Environmental Services   CPC 

A. Sewage services 9401 

B. Refuse disposal services 9402 

C. Sanitation and similar services 9403 

D. Other  
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 7 บริการด้านการเงิน (Financial Services) ครอบคลุมบริการด้านการประกันภัย 

การธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจการเงินอื่นๆ โดยมีกิจกรรมการบริการย่อย
ภายใต้สาขาบริการด้านการเงิน ดังแสดงในตารางที่ 2-7 

 
ตารางที่ 2-7 การบริการภายใต้สาขาบริการด้านการเงิน 

Financial Services  CPC 

A. All insurance and insurance-related services 812**  

a. Life, accident and health insurance services 8121 

b. Non-life insurance services 8129 
c. Reinsurance and retrocession 81299*  

d. 
Services auxiliary to insurance (including broking and agency 
services) 

8140 

B. Banking and other financial services (excl. insurance) 

a. 
Acceptance of deposits and other repayable funds from the 
public 

81115-81119  

b. 
Lending of all types, incl., inter alia, consumer credit, mortgage 
credit, factoring and financing of commercial transaction  

8113 

c. Financial leasing 8112 

d. All payment and money transmission services 81339**  

e. Guarantees and commitments 81199**  

f. 
Trading for own account or for account of customers, whether 
on an exchange, in an over-the-counter market or otherwise, the 
following:    
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Financial Services  CPC 

  
- Money market instruments (cheques, bills, certificate of 
deposits, etc.) 

81339**  

  - foreign exchange 81333 

  - derivative products incl., but not limited to, futures and options 81339**  

  
- Exchange rate and interest rate instruments, including products 
such as swaps, forward rate agreements, etc. 

81339**  

  - transferable securities 81321*  

  - other negotiable instruments and financial assets, incl. bullion 81339**  

g. 
Participation in issues of all kinds of securities, incl. under-
writing and placement as agent (whether publicly or privately) 
and provision of service related to such issues 

8132 

h. Money broking 81339**  

i. 
Asset management, such as cash or portfolio management, all 
forms of collective investment management, pension fund 
management, custodial depository and trust services  

8119+** 81323* 

j. 
Settlement and clearing services for financial assets, incl. 
securities, derivative products, and other negotiable instruments 

81339** or 81319**  

k. 

Advisory and other auxiliary financial services on all the activities 
listed in Article 1B of MTN.TNC/W/50, incl. credit reference and 
analysis, investment and portfolio research and advice, advice 
on acquisitions and on corporate restructuring and strategy  

8131 or 8133 

l. 
Provision and transfer of financial information, and financial data 
processing and related software by providers of other financial 
services 

8131 

C. Other 
หมายเหตุ: * หมายถึง บริการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบริการรหัส CPC ที่ระบุไว้ในสว่นอืน่ๆ 
** บริการนั้นครอบคลุมเพียงบางส่วนของการบริการรหัส CPC ทั้งหมด เช่น บริการช าระและโอนเงิน เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ CPC 
81399 เป็นต้น 
ที่มา: องค์การการค้าโลก 
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 สาขาที่ 8 บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม (Health Related and Social Services) 
ครอบคลุมธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพมนุษย์ โดยมีกิจกรรม
การบริการย่อยภายใต้สาขาบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม ดังแสดงในตารางที่ 2-8 

 
ตารางที่ 2-8 การบริการภายใต้สาขาบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม 

Health Related and Social Services  CPC 

A. Hospital services 9311 

B. Other Human Health Services 
9319  
(other than 93191) 

C. Social Services 933 

D. Other   
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 9 บริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเนื่อง (Tourism and Travel Related 

Services) ครอบคลุมธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์ 
โดยมีกิจกรรมการบริการย่อยภายใต้สาขาบริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเนื่อง 
ดังแสดงในตารางที่ 2-9 

 
ตารางที่ 2-9 การบริการภายใต้สาขาบริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเน่ือง 

Tourism and Travel Related Services CPC 

A. Hotels and restaurants (incl. catering) 641-643 

B. Travel agencies and tour operators services 7471 

C. Tourist guides services 7472 

D. Other    
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 10 บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational, Cultural, 

and Sporting Services) ครอบคลุมธุรกิจบันเทิง ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ โดยมี
กิจกรรมการบริการย่อยภายใต้สาขาบริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา 
ดังแสดงในตารางที่ 2-10 
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ตารางที่ 2-10 การบริการภายใต้สาขาบริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา 

Recreational, Cultural, and Sporting Services  CPC 

A. 
Entertainment services (including theatre, live bands and circus 
services) 

9619 

B. News agency services 962 

C. Libraries, archives, museums and other cultural services 963 

D. Sporting and other recreational services 964 

E. Other   
ที่มา: องค์การการค้าโลก 

 
 สาขาที่ 11 บริการด้านการขนส่ง (Transportation Services) ครอบคลุมบริการ

ขนส่งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และทางท่อ โดยมีกิจกรรมการบริการย่อยภายใต้
สาขาบริการด้านการขนส่ง ดังแสดงในตารางที่ 2-11 

 
ตารางที่ 2-11 การบริการภายใต้สาขาบริการด้านการขนส่ง 

Transport Services  CPC 

A. Maritime Transport Services  

a. Passenger transportation 7211 

b. Freight transportation 7212 

c. Rental of vessels with crew 7213 

d. Maintenance and repair of vessels 8868**  

e. Pushing and towing services 7214 

f. Supporting services for maritime transport 745** 

B. Internal Waterways Transport  

a. Passenger transportation 7221 

b. Freight transportation 7222 

c. Rental of vessels with crew 7223 

d. Maintenance and repair of vessels 8868**  

e. Pushing and towing services 7224 

f. Supporting services for internal waterway transport 745**  

C. Air Transport Services  
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Transport Services  CPC 

a. Passenger transportation 731 

b. Freight transportation 732 

c. Rental of aircraft with crew 734 

d. Maintenance and repair of aircraft 8868**  

e. Supporting services for air transport 746 

D. Space Transport 733 

E. Rail Transport Services 

a. Passenger transportation 7111 

b. Freight transportation 7112 

c. Pushing and towing services 7113 

d. Maintenance and repair of rail transport equipment 8868**  

e. Supporting services for rail transport services 743 

F. Road Transport Services 

a. Passenger transportation 7121+7122 

b. Freight transportation 7123 

c. Rental of commercial vehicles with operator 7124 

d. Maintenance and repair of road transport equipment  6112+8867  

e. Supporting services for road transport services 744 

G. Pipeline Transport 

a. Transportation of fuels 7131 

b.  Transportation of other goods 7139 

H. Services auxiliary to all modes of transport  

a. Cargo-handling services 741 

b. Storage and warehouse services 742 

c. Freight transport agency services 748 

d. Other 749 

I. Other Transport Services 
หมายเหตุ: ** บริการนั้นครอบคลุมเพียงบางส่วนของการบริการรหัส CPC ทั้งหมด เช่น บริการซ่อมแซมและบ ารุงเรือ เป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของ CPC 8868 เป็นต้น 
ที่มา: องค์การการค้าโลก 
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 สาขาที่ 12 สาขาบริการด้านอื่นๆ (Other Services not Included elsewhere) อาทิ 
ธุรกิจเสริมสวย ธุรกิจจัดงานศพ ซึ่งอยู่ภายใต้ CPC 95+97+98+99 

 
 

2.2 ภาคอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 
 
ในการพิจารณาว่า อุตสาหกรรมการบริการใดเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่มีความ

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตนั้น คณะผู้วิจัยจะน า Shih Smiling Curve1 เป็นแนวคิดหลักใน
การพิจารณาและวิเคราะห์โครงสร้างการผลิตและการบริการในแต่ละอุตสาหกรรม ประกอบกับผล
การศึกษาวิจัยในเรื่องของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตจาก
หน่วยงานและองค์กรที่น่าเชื่อถือ เพื่อระบุอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ผลิตอย่างแท้จริงต่อไป 

 
โดย Shih Smiling Curve จะเป็นดังแสดงในภาพที่ 2-2 
 
  

                                                           
1 Shih Smiling Curve คิดค้นโดย Stan Shih ในปี 2535 (1992) ตามการวิเคราะห์ของ Shih ซึ่งพบว่า ในกระบวนการผลิตสินค้า
ใดๆ กระบวนการในห่วงโซ่มูลค่าที่ให้มูลค่าเพิ่ม (Value Adding) มากที่สุดจะอยู่ในช่วงแรกเริ่มและในช่วงท้ายสุดของ
กระบวนการผลิต นั่นคือการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และการจัดการลูกค้ารวมถึงบริการหลังการขาย 
(Client Management and After Sales Service) 
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ภาพที่ 2-2 Shih Smiling Curve 

 
 
ในการศึกษานี้ คณะผู้วิจัยได้นิยามห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่มูลค่าไว้ดังนี้ 
 
ห่วงโซ่อุปทาน คือ ห่วงโซ่การผลิตภายใต้อุตสาหกรรมหรือธุรกิจหนึ่ง ซึ่งแสดงกระบวนการ 

ขั้นตอน หรือล าดับในการผลิตของสินค้าหรือบริการหนึ่งๆ ตั้งแต่ในล าดับขั้นต้นของห่วงโซ่
การผลิต เช่น การแปรรูปวัตถุดิบ เป็นต้น ไปจนถึงล าดับขั้นปลายของห่วงโซ่การผลิต เช่น 
การประกอบส่วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นสินค้าข้ันสุดท้าย (Finished product) เป็นต้น 

 
ห่วงโซ่มูลค่า คือ ห่วงโซ่การผลิตที่มิได้แสดงเฉพาะภาคการผลิต หากแต่แสดงถึง 

ห่วงโซ่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่สินค้าหรือวัตถุดิบที่
ท าการผลิต ท าให้ภายใต้ห่วงโซ่มูลค่าจะประกอบด้วยภาคการผลิต และภาคส่วนอื่นๆ ซึ่งมักจะ
เกี่ยวข้องกับภาคบริการ อาทิ การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ การจัดหาวัตถุดิบ การขนส่ง  
การจัดจ าหน่าย การตลาดและการสร้างตราสินค้า การบริการหลังการขาย การพยากรณ์และ
คาดการณ์ตลาดในอนาคต ฯลฯ 
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ส าหรับ Shih Smiling Curve แล้ว ถือเป็นแผนภาพที่แสดงห่วงโซ่มูลค่าในกระบวนการ
ผลิตสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่มูลค่าของ
สินค้าใดๆ (แกนตั้ง) และขั้นตอนในแต่ละขั้นของห่วงโซ่มูลค่า (แกนนอน) และถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน/ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากช่วยให้
สามารถแสดงภาพรวมของห่วงโซ่การผลิตภายในอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่ 
รวมไปถึงระบุชี้ชัดในกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์มา
ประยุกต์ใช้ส าหรับการระบุอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
สินค้า รวมไปถึงส าหรับการจัดท าแนวทางการพัฒนาหรือยกระดับขีดความสามารถใน
อุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต 

 
จาก Smiling Curve ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมการบริการ/กิจกรรมการบริการน้ัน

มีความสัมพันธ์กับกระบวนการผลิตอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงกิจกรรมก่อนการผลิต ได้แก่  
การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ และการจัดหาวัตถุดิบ (สอดคล้องกับกิจกรรมการบริการในสาขา 
การบริการธุรกิจ และสาขาการบริการจัดจ าหน่าย) เป็นต้น และในช่วงกิจกรรมหลังการผลิต ได้แก่ 
การจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้า การตลาดและการสร้างตราสินค้า และการจัดการสินค้า  
การบริการหลังการขาย (สอดคล้องกับกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการธุรกิจ การบริการ
ขนส่ง และบริการการจัดจ าหน่าย) ในขณะท่ี ช่วงกิจกรรมระหว่างการผลิต จะมีกิจกรรมการบริการ
ที่เกี่ยวข้องจ านวนหนึ่ง อาทิ บริการการทดสอบผลิตภัณฑ์ การประกันภัย การซ่อมบ ารุง  
การติดตั้ง และการขนส่ง เป็นต้น (สอดคล้องกับกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการธุรกิจ  
การบริการขนส่ง การบริการการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง และการบริการทางการเงิน) 

 
นอกจากนี้ ผลการศึกษาวิจัยจ านวนมาก ได้ระบุถึงความส าคัญของอุตสาหกรรมการบริการ

ที่มีต่อกระบวนการผลิตสินค้าในปัจจุบัน โดยงานวิจัยของ Joseph Francois และ Julia Woerz 
(2007) ได้ระบุว่า ระดับรายได้ของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าในเกือบทุกสาขา มีความสัมพันธ์กับ
สัดส่วนของมูลค่าของกิจกรรมการบริการต่อมูลค่าอุตสาหกรรมการผลิตในสาขานั้นๆ อย่างมีนัยส าคัญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมบริการธุรกิจ (Business Service) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับทุกสาขา
อุตสาหกรรมการผลิตอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้  อุตสาหกรรมการบริการการสื่อสาร 
(Communication Service) มีความสัมพันธ์ต่ออุตสาหกรรมการผลิตอย่างมีนัยส าคัญในหลายสาขา 
อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมเครื่องจักร เป็นต้น 
ส าหรับสาขาการบริการทางการเงิน (Financial Service) มีความสัมพันธ์ต่ออุตสาหกรรมการผลิต
อย่างมีนัยส าคัญในหลายสาขาเช่นกัน ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรม
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เครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมหนังและเครื่องหนัง อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  อุตสาหกรรม
กระดาษ อุตสาหกรรมถ่าน อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมเหล็ก เป็นต้น 
ส าหรับอุตสาหกรรมการขนส่ง มีความสัมพันธ์ต่ออุตสาหกรรมการผลิตอย่างมีนัยส าคัญ ใน
หลายสาขาด้วยกัน ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมถ่าน อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

 
งานศึกษาวิจัยหน่ึงที่น่าสนใจคือ งานวิจัยเร่ืองผลของกิจกรรมการบริการสนับสนุนท่ีมีต่อ

อุตสาหกรรมการผลิตจาก Mark Tomlinson (1997) งานวิจัยน้ีได้ศึกษาผลของกิจกรรมการบริการ
สนับสนุนที่มีต่อระดับมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการผลิตในสหราชอาณาจักร โดยใช้ตารางปัจจัย
การผลผลิตและผลผลิต (Input-Output Table: IO Table) ของสหราชอาณาจักรในปี 1990 ในการระบุ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาคอุตสาหกรรมการบริการและการผลิต ซึ่งผลการศึกษาของงานวิจัยนี้ 
สรุปได้ว่า กิจกรรมการบริการธุรกิจและการโทรคมนาคม (Communication and Business 
Services) มีผลกระทบต่อระดับการผลิตสินค้าอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะการบริการธุรกิจและ
การโทรคมนาคมในสาขาย่อยๆ ดังนี้ 1) สาขาการธนาคารและการเงิน 2) สาขาการบริการกฎหมาย 
3) สาขาการบริการบัญชี 4) สาขาการบริการโฆษณา และ 5) สาขาการบริการด้านคอมพิวเตอร ์

 
จากการวิเคราะห์อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตตาม

แนวคิดของ Shih Smiling Curve ประกอบกับผลการศึกษาวิจัยต่างๆ ในเบื้องต้น คณะผู้วิจัย
สามารถสรุปสาขาของการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต ได้ดังนี้ 

 
 สาขาที่ 1 การบริการทางธุรกิจ (Business Services) 
 สาขาที่ 2 การบริการโทรคมนาคม (Telecommunication Services) 
 สาขาที่ 3 การบริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Construction and Related 

Engineering Services) 
 สาขาที่ 4 การบริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services) 
 สาขาที่ 6 การบริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Services) 
 สาขาที่ 7 การบริการด้านการเงิน (Financial Services) 
 สาขาที่ 8 บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม (Health Related and Social Services) 
 สาขาที่ 11 การบริการด้านการขนส่ง (Transportation Services) 
 
ในการระบุกิจกรรมการบริการในแต่ละสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

การผลิตเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยได้จ าแนกกิจกรรมการบริการโดยยึดตาม
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ระบบการจ าแนกผลิตภัณฑ์กลางที่ทางองค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) ได้บัญญัติไว้ 
เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลหลักประกอบค าอธิบายการบริการในแต่ละสาขาการบริการให้มีรายละเอียด
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการจ าแนกกิจกรรมการบริการตามระบบของ UN จะมีความละเอียดมากกว่า
การจ าแนกกิจกรรมการบริการตามระบบของ WTO อย่างไรก็ตาม ในบริบทของการเจรจาการค้า
การบริการระหว่างประเทศ กิจกรรมการบริการที่ใช้ในการเจรจาจริง จะอ้างอิงรหัสผลิตภัณฑ์รวม
ตามที่ GATS ได้ระบุไว้เท่าน้ัน  

 
กิจกรรมการบริการในแต่ละสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตที่

คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกมา จะเป็นดังแสดงในตารางที่ 2-12 
 

ตารางที่ 2-12 การบริการภายใต้สาขาบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 
CPC 
(UN) 

Services 
CPC 
(UN) 

Services 

Business Services 

8111 
Basic research services in natural sciences 
and engineering 

8112 
Applied research services in natural 
sciences and engineering 

8113 
Experimental development services in natural 
sciences and engineering 

8121 
Basic research services in social sciences 
and humanities 

8122 
Applied research services in social sciences 
and humanities 

8123 
Experimental development services in 
social sciences and humanities 

81301 Interdisciplinary basic research services 81302 Interdisciplinary applied research services 

81303 
Interdisciplinary experimental development 
services 

81400 Research and development originals 

82120 
Legal advisory and representation services 
concerning other fields of law 

82130 
Legal documentation and certification 
services 

82191 Arbitration and conciliation services 82199 Other legal services n.e.c. 
82210 Financial auditing services 82221 Accounting services 
82222 Bookkeeping services 82223 Payroll services 

82310 
Corporate tax consulting and preparation 
services 

82320 
Individual tax preparation and planning 
services 

82400 Insolvency and receivership services   
83111 Strategic management consulting services 83112 Financial management consulting services 

83113 
Human resources management consulting 
services 

83114 Marketing management consulting services 
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CPC 
(UN) 

Services 
CPC 
(UN) 

Services 

83115 Operations management consulting services 83116 
Supply chain and other management 
consulting services 

83117 Business process management services 83118 Head office services 
83121 Public relations services 83129 Other business consulting services 
83131 IT consulting services 83132 IT support services 

83141 
IT design and development services for 
applications 

83142 
IT design and development services for 
networks and systems 

83143 Software originals 83151 Website hosting services 

83152 Application service provisioning 83159 
Other hosting and IT infrastructure 
provisioning services 

83161 Network management services 83162 Computer systems management services 

83190 
Other management services, except 
construction project management services 

  

83211 Architectural advisory services 83212 
Architectural services for residential building 
projects 

83213 
Architectural services for non-residential 
building projects 

83221 Urban planning services 

83222 Rural land planning services 83223 Project site master planning services 
83231 Landscape architectural advisory services 83232 Landscape architectural services 
83310 Engineering advisory services 83321 Engineering services for building projects 

83322 
Engineering services for industrial and 
manufacturing projects 

83323 
Engineering services for transportation 
projects 

83324 Engineering services for power projects 83325 
Engineering services for 
telecommunications and broadcasting 
projects 

83326 
Engineering services for waste management 
projects (hazardous and non-hazardous) 

83327 
Engineering services for water, sewerage 
and drainage projects 

83329 Engineering services for other projects 83330 
Project management services for 
construction projects 

83411 
Geological and geophysical consulting 
services 

83412 Geophysical services 

83413 Mineral exploration and evaluation 83421 Surface surveying services 

83422 Map-making services 83430 
Weather forecasting and meteorological 
services 
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CPC 
(UN) 

Services 
CPC 
(UN) 

Services 

83441 
Composition and purity testing and analysis 
services 

83442 
Testing and analysis services of physical 
properties 

83443 
Testing and analysis services of integrated 
mechanical and electrical systems 

83444 
Technical inspection services of road 
transport vehicles 

83449 Other technical testing and analysis services 83700 
Market research and public opinion polling 
services 

83811 Portrait photography services 83812 
Advertising and related photography 
services 

83813 
Event photography and event videography 
services 

83814 Specialty photography services 

83815 
Restoration and retouching services of 
photography 

83819 Other photography services 

83911 Interior design services 83912 Industrial design services 
83919 Other specialty design services 83920 Design originals 

83931 Environmental consulting services 83939 
Other scientific and technical consulting 
services n.e.c. 

83940 Original compilations of facts/information 83950 Translation and interpretation services 

83960 Trademarks and franchises 83990 
Other professional, technical and business 
services, n.e.c. 

85210 Investigation services 85220 Security consulting services 
85230 Security systems services 85290 Other security services 
85310 Disinfecting and exterminating services 85340 Specialized cleaning services 
85400 Packaging services 85920 Collection agency services 
85931 Telephone call centre services 85939 Other telephone-based support services 
85940 Combined office administrative services 85951 Duplicating services 
85952 Mailing list compilation services 85953 Mailing services 

85954 
Document preparation and other specialized 
office support services 

85961 
Convention assistance and organization 
services 

85962 
Trade show assistance and organization 
services 

85970 Landscape care and maintenance services 

85991 Other information services 85999 Other support services n.e.c. 

72112 
Rental or leasing services involving own or 
leased non-residential property 

7212 Trade services of buildings 
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CPC 
(UN) 

Services 
CPC 
(UN) 

Services 

7311 
Leasing or rental services concerning 
transport equipment without operator 

7312 
Leasing or rental services concerning other 
machinery and equipment without operator 

732 
Leasing or rental services concerning other 
goods 

73311 
Licensing services for the right to use 
computer software 

73312 
Licensing services for the right to use 
databases 

73320 
Licensing services for the right to use 
entertainment, literary or artistic originals 

73330 
Licensing services for the right to use R&D 
products 

73340 
Licensing services for the right to use 
trademarks and franchises 

73350 
Licensing services for the right to use mineral 
exploration and evaluation 

73390 
Licensing services for the right to use other 
intellectual property products 

85111 Executive/retained search services 85112 
Permanent placement services, other than 
executive search services 

85121 Contract staffing services 85122 Temporary staffing services 

85123 Long-term staffing (pay rolling) services 85124 
Temporary staffing-to-permanent placement 
services 

85125 Co-employment staffing services   
86111 Post-harvest crop services 86112 Seed processing services 

86113 
Crop production services on inputs owned by 
others 

86119 Other support services to crop production 

86121 
Farm animal husbandry services on inputs 
owned by others 

86122 Support services to farm animal husbandry 

86129 Other animal husbandry services 86141 
Forestry and logging services on inputs 
owned by others 

86142 Support services to forestry and logging 86151 
Fishing services on resources owned by 
others 

86152 
Aquaculture services on inputs owned by 
others 

86153 Support services to fishing 

86154 Support services to aquaculture 86211 Support services to oil and gas extraction 

86219 Support services to other mining 86221 
Oil and gas extraction services on 
resources owned by others 

86229 
Other mining services on resources owned 
by others 

86311 
Electricity transmission services (on a fee 
or contract basis) 

86312 
Electricity distribution services (on a fee or 
contract basis) 

86320 
Gas distribution services through mains (on 
a fee or contract basis) 
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CPC 
(UN) 

Services 
CPC 
(UN) 

Services 

86330 
Water distribution services through mains (on 
a fee or contract basis) 

86340 
Distribution services of steam, hot water 
and air-conditioning supply through mains 
(on a fee or contract basis) 

86350 
Water distribution services, except through 
mains (on a fee or contract basis) 

  

87110 
Maintenance and repair services of 
fabricated metal products, except machinery 
and equipment 

87120 
Maintenance and repair services of office 
and accounting machinery 

87130 
Maintenance and repair services of 
computers and peripheral equipment 

87141 
Maintenance and repair services of motor 
vehicles 

87142 
Maintenance and repair services of 
motorcycles 

87143 
Maintenance and repair services of trailers, 
semi-trailers and other motor vehicles n.e.c. 

87149 
Maintenance and repair services of other 
transport equipment 

87151 
Maintenance and repair services of 
electrical household appliances 

87152 
Maintenance and repair services of electrical 
machinery and apparatus n.e.c. 

87153 
Maintenance and repair services of 
telecommunication equipment and 
apparatus 

87154 
Maintenance and repair services of medical, 
precision and optical instruments 

87155 
Maintenance and repair services of 
consumer electronics 

87156 
Maintenance and repair services of 
commercial and industrial machinery 

87157 
Maintenance and repair services of 
elevators and escalators 

87159 
Maintenance and repair services of other 
equipment 

87310 
Installation services of fabricated metal 
products, except machinery and equipment 

87320 
Installation services of industrial, 
manufacturing and service industry 
machinery and equipment 

87331 
Installation services of mainframe 
computers 

87332 
Installation services of personal computers 
and peripheral equipment 

87333 
Installation services of office and 
accounting machinery 

87340 
Installation services of radio, television and 
communications equipment and apparatus 

87350 
Installation services of professional medical 
machinery and equipment, and precision 
and optical instruments 

87360 
Installation services of electrical machinery 
and apparatus n.e.c. 

87390 Installation services of other goods n.e.c. 
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CPC 
(UN) 

Services 
CPC 
(UN) 

Services 

89200 
Molding, pressing, stamping, extruding and 
similar plastic manufacturing services 

89310 Iron and steel casting services 

89320 Non-ferrous metal casting services 89330 
Metal forging, pressing, stamping, roll 
forming and powder metallurgy services 

89410 
Metal waste and scrap recovery (recycling) 
services, on a fee or contract basis 

89420 
Non-metal waste and scrap recovery 
(recycling) services, on a fee or contract 
basis 

88* Manufacturing services on physical inputs owned by others 

881 
Food, beverage and tobacco manufacturing 
services 886 Basic metal manufacturing services 

882 
Textile, wearing apparel and leather 
manufacturing services 887 

Fabricated metal product, machinery and 
equipment manufacturing services 

883 Wood and paper manufacturing services 888 
Transport equipment manufacturing 
services 

884 
Petroleum, chemical and pharmaceutical 
product manufacturing services 889 Other manufacturing services 

885 
Rubber, plastic and other non-metallic 
mineral product manufacturing services 

  

Telecommunication Services 
84110 Carrier services 84120 Fixed telephony services 
84131 Mobile voice services 84132 Mobile text services 
84133 Mobile data services, except text services 84140 Private network services 
84150 Data transmission services 84190 Other telecommunications services 
84210 Internet backbone services 84221 Narrowband Internet access services 
84222 Broadband Internet access services 84290 Other Internet telecommunications services 

Construction and Related Engineering Services 
53121 Industrial buildings 53122 Commercial buildings 
53129 Other non-residential buildings   
53234 Irrigation and flood control waterworks 53241 Long-distance pipelines 

53242 
Long-distance communication and power 
lines (cables) 

53251 Local pipelines 

53252 Local cables and related works 53253 Sewage and water treatment plants 
53261 Mining constructions 53262 Power plants 
53269 Other constructions for manufacturing   
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CPC 
(UN) 

Services 
CPC 
(UN) 

Services 

54121 
General construction services of industrial 
buildings 

54122 
General construction services of 
commercial buildings 

54129 
General construction services of other non-
residential buildings 

54234 
General construction services of irrigation 
and flood control waterworks 

54241 
General construction services of long-
distance pipelines 

54242 
General construction services of long-
distance communication and power lines 
(cables) 

54251 
General construction services of local 
pipelines 

54252 
General construction services of local 
cables and related works 

54253 
General construction services of sewage and 
water treatment plants 

54269 
General construction services of other 
industrial plants 

54341 Water well drilling services 54342 Septic system installation services 
54320 Site formation and clearance services 54330 Excavating and earthmoving services 

54400 
Assembly and erection of prefabricated 
constructions 

  

54511 Pile driving services 54512 Foundation services 
54521 Building framing services 54522 Roof framing services 
54530 Roofing and waterproofing services 54540 Concrete services 
54550 Structural steel erection services 54560 Masonry services 
54570 Scaffolding services 54590 Other special trade construction services 
54611 Electrical wiring and fitting services 54612 Fire alarm installation services 
54613 Burglar alarm system installation services 54619 Other electrical installation services 
54621 Water plumbing services 54622 Drain laying services 

54631 Heating equipment installation services 54632 
Ventilation and air-conditioning equipment 
installation services 

54640 Gas fitting installation services 54691 Lift and escalator installation services 
54699 Other installation services n.e.c.   

Distribution Services 

6121 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of raw agricultural products and live 
animals 

6122 
Wholesale trade services on a fee or 
contract basis, of food, beverages and 
tobacco 

6123 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of textiles, clothing and footwear 

6124 
Wholesale trade services on a fee or 
contract basis, of household appliances, 
articles and equipment 
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CPC 
(UN) 

Services 
CPC 
(UN) 

Services 

6125 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of miscellaneous consumer goods 

6126 
Wholesale trade services on a fee or 
contract basis, of construction materials 
and hardware 

6127 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of chemical and pharmaceutical 
products 

6128 
Wholesale trade services on a fee or 
contract basis, of machinery, equipment 
and supplies 

6129 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of other products 

6251 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of raw agricultural products and live 
animals 

62511 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of grains and oilseeds and oleaginous 
fruits, seeds and animal feed 

62512 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of flowers and plants 

62514 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of live animals, including pet animals 

62515 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of hides, skins and leather 

62519 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of agricultural raw materials n.e.c. 

6252 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of food, beverages and tobacco 

62521 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of fruits and vegetables 

62522 
Retail trade services on a fee or contract 
basis, of dairy products, eggs and edible 
oils and fats 

68021 Domestic courier services 68022 International courier services 
68030 Local delivery services   
69111 Transmission of electricity (on own account) 69112 Distribution of electricity (on own account) 

69120 
Gas distribution through mains (on own 
account) 

69210 
Water distribution through mains, except 
steam and hot water (on own account) 

69220 
Distribution of steam, hot water and air-
conditioning supply through mains (on own 
account) 

69230 
Water distribution, except through mains 
(on own account) 

Environmental Services 
94110 Sewerage and sewage treatment services 94120 Septic tank emptying and cleaning services 

9421 
Collection services of hazardous waste 

9422 
Collection services of non-hazardous 
recyclable materials 

9431 
Waste preparation, consolidation and storage 
services 

9432 
Hazardous waste treatment and disposal 
services 
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CPC 
(UN) 

Services 
CPC 
(UN) 

Services 

9433 
Non-hazardous waste treatment and disposal 
services 

  

9441 Site remediation and clean-up services 9442 
Containment, control and monitoring 
services and other site remediation services 
n.e.c. 

9443 Building remediation services 9449 Other remediation services n.e.c. 

94590 Other sanitation services 94900 
Other environmental protection services 
n.e.c. 

Financial Services 
7113 Credit-granting services 7114 Financial leasing services 

7119 
Other financial services, except investment 
banking, insurance services and pension 
services 

7131 
Life insurance and pension services 
(excluding reinsurance services) 

7133 
Other non-life insurance services (excluding 
reinsurance services) 

7132 Accident and health insurance services 

71410 Life reinsurance services 71420 Accident and health reinsurance services 
71431 Motor vehicle reinsurance services 71610 Insurance brokerage and agency services 
71620 Insurance claims adjustment services 71630 Actuarial services 

71690 
Other services auxiliary to insurance and 
pensions 

  

Human Health and Social Care Services 
9311 Inpatient services 9312 Medical and dental services 

9319 Other human health services 9321 
Residential health-care services other than 
by hospitals 

9322 
Residential care services for the elderly and 
persons with disabilities 

  

Transportation Services 

65111 
Road transport services of freight by 
refrigerator vehicles 

65112 
Road transport services of freight by tank 
trucks or semi-trailers 

65113 
Road transport services of intermodal 
containers 

65114 
Road transport services of freight by man- 
or animal-drawn vehicles 

65115 
Moving services of household furniture and 
household goods 

65116 
Road transport services of letters and 
parcels 

65117 Road transport services of dry bulk 65118 Road transport services of live animals 
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CPC 
(UN) 

Services 
CPC 
(UN) 

Services 

65119 Other road transport services of freight 65121 
Railway transport services of freight by 
refrigerator cars 

65122 
Railway transport services of freight by 
tanker cars 

65123 
Railway transport services of intermodal 
containers 

65124 
Railway transport services of letters and 
parcels 

65125 
Railway transport services of dry bulk 
goods 

65126 Railway transport services of live animals 65129 Other railway transport services of freight 

65131 
Transport services via pipeline of petroleum 
and natural gas 

65139 
Transport services via pipeline of other 
goods 

65211 
Coastal and transoceanic water transport 
services of freight by refrigerator vessels 

65212 
Coastal and transoceanic water transport 
services of freight by tankers 

65213 
Coastal and transoceanic water transport 
services of intermodal containers by 
container ships 

65219 
Other coastal and transoceanic water 
transport services of other freight 

65221 
Inland water transport services of freight by 
refrigerator vessels 

65222 
Inland water transport services of freight by 
tankers 

65229 
Other inland water transport services of 
freight 

  

65311 Air transport services of letters and parcels 65319 Air transport services of other freight 

66011 
Rental services of buses and coaches with 
operator 

66012 Rental services of trucks with operator 

66022 
Rental services of freight vessels for coastal 
and transoceanic water transport with 
operator 

66024 
Rental services of freight vessels for inland 
water transport with operator 

66032 
Rental services of freight aircraft with 
operator 

  

67110 Container handling services 67190 Other cargo and baggage handling services 
67210 Refrigerated storage services 67220 Bulk liquid or gas storage services 

67290 Other storage and warehousing services 67910 
Freight transport agency services and other 
freight transport services 

หมายเหตุ: กิจกรรมการบริการในหมวดที่ 88 เป็นกิจกรรมการบริการประเภทการจ้างการผลิต 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากองค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) 
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บทที่ 3 
การคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อวิเคราะห์เชิงลึก 

 
 
เนื้อหาในบทนี้ จะกล่าวถึงแนวทางการคัดเลือกอุตสาหกรรม เพื่อการศึกษารวบรวม 

และวิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการผลิต และสาขาอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
กระบวนการผลิตต่อไป โดยคณะผู้วิจัยจะคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด 5 อุตสาหกรรม 
เนื้อหาในบทนี้จะประกอบด้วยหัวข้อ 3.1 แนวทางการคัดเลือกอุตสาหกรรม 3.2 ผลการคัดเลือก
อุตสาหกรรม และ 3.3 อุตสาหกรรมเป้าหมายส าหรับการศึกษา 

 
 

3.1 แนวทางการคดัเลือกอตุสาหกรรม 
 
ในการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายส าหรับการศึกษา คณะผู้วิจัยจะพิจารณาถึง

อุตสาหกรรมที่มีระดับความส าคัญต่อประเทศ ในมิติที่ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผ่านดัชนีที่
สะท้อนถึงประเด็นที่พิจารณาดังกล่าว เพื่อเป็นเกณฑ์ในการจัดอันดับและให้คะแนน และคัดเลือก
อุตสาหกรรมการผลิตที่มีคะแนนรวมเฉลี่ยจากดัชนีดังกล่าวมากที่สุด 3 อันดับแรก นอกเหนือจาก 
5 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้ท าการศึกษาไปในโครงการระยะที่ 1 แล้ว1 ประกอบกับอีก 2 
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) 
ที่คณะผู้วิจัยพิจาณาเห็นว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้2 เป็นอุตสาหกรรม
เป้าหมายส าหรับการศึกษาต่อไป 

 
ในการพิจารณาคะแนนรวมเฉลี่ยจากดัชนีที่ท าการคัดกรอง คณะผู้วิจัยจะเลือกใช้วิธีการ

หาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average)3 เป็นเครื่องมือในการค านวณ เนื่องจากประเด็น

                                                           
1 ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

2 สาเหตุที่ไม่ใช้การค านวณคะแนนดัชนีเพื่อคัดกรองกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตเหล่านี้ เนื่องจาก
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ และมีข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยอยู่อย่างจ ากัด การเปรียบเทียบข้อมูลกับอุตสาหกรรมที่มี
การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมาเป็นเวลานานแล้ว จึงอาจก่อให้เกิดความไม่เที่ยงตรงในการวิเคราะห์และคัดเลือกได้ 

3 สูตรการค านวณค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average) คือ �̅�  =   
∑ 𝑊𝑖𝑋𝑖

𝑘
𝑖=1

∑ 𝑊𝑖
𝑘
𝑖=1

 

 โดย  𝑋𝑖 เป็นค่าของข้อมูลตัวที่ i  ; i = 1, 2, 3,…, k  และ 𝑊𝑖 เป็นค่าน้ าหนักของข้อมูลตัวที่ i 
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ที่น ามาพิจารณาดังกล่าวล้วนมีความส าคัญที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการถ่วงน้ าหนักตามความส าคัญ 
ทั้งนี้ ประเด็นท่ีน ามาพิจารณาเพื่อคัดกรองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ 

 
1) ความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก  (น้ าหนักการให้คะแนน = 1.00) 
2) ระดับความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อการส่งออกของประเทศ (น้ าหนักการให้คะแนน = 1.00)  
3) ระดับความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อการบริโภคในประเทศ (น้ าหนักการให้คะแนน = 1.00) 
4) ระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA (น้ าหนักการให้คะแนน = 1.00) 
5) การใช้สิทธิประโยชน์ FTA (FTA Utilization) ของอุตสาหกรรม (น้ าหนักการให้คะแนน = 1.00) 
6) ขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับผู้ประกอบการของอุตสาหกรรม (น้ าหนักการให้คะแนน = 0.75) 
7) ขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับการจ้างงานของอุตสาหกรรม (น้ าหนักการให้คะแนน = 0.75) 
8) ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการผลิตกับภาคบริการ (น้ าหนักการให้คะแนน = 1.50) 

 
การค านวณคะแนนรวมเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average) เพื่อคัดเลือก

อุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายนั้น คณะผู้วิจัยจะมีการให้น้ าหนักประเด็นที่พิจารณาแตกต่างกัน
ออกไป โดยค านึงถึงระดับความส าคัญของแต่ละประเด็นการพิจารณา4 ทั้งน้ี ประเด็นการพิจารณา
ที่มีการให้น้ าหนักเท่ากับ 1.00 ประกอบด้วยความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก ระดับ
ความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อการส่งออกของประเทศ ระดับความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อ
การบริโภคในประเทศ ระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA และการใช้สิทธิประโยชน์ FTA 
(FTA Utilization) ของอุตสาหกรรม ในขณะที่ประเด็นการพิจารณาที่มีการให้น้ าหนักเท่ากับ 0.75 
ได้แก่ ขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับผู้ประกอบการของอุตสาหกรรม และขนาดของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียระดับการจ้างงานของอุตสาหกรรม เนื่องจากทั้ง 2 ประเด็นล้วนเป็นปัจจัยที่อธิบายถึง
ขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน และประเด็นการพิจารณาที่มีการให้
น้ าหนักมากที่สุดเท่ากับ 1.50 คือ ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการผลิตกับภาคบริการ 
เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้เป็นตัวคัดกรองอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความเชื่อมโยงกับ 
ภาคบริการในระดับสูง ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญในการศึกษาภายใต้โครงการนี ้

 
เครื่องมือในการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3-1 

  

                                                           
4 อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัยพบว่าในกรณีของการค านวณคะแนนรวมเฉลี่ยแบบมาตรฐาน (Simple Average) ผลการคัดเลือก 5 
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้ ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากการค านวณคะแนนรวมเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average) ภายใต้
การค านวณดัชนีข้างต้น 
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ภาพที่ 3-1 เครื่องมือในการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 

เครื่องมือในการคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย ากการ ัดล าดับคะแนน

ประเด นที่พิ าร า ดัชนีชี วัด ลัก  ะ อง  อม ล ท่ีมา อง  อม ล

1.
ความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกของ
อุตสาหกรรม

สัดส่วนมูลค่าการส่งออกของไทยเทียบกับการ
ส่งออกของโลกทั้งหมด

• ข้อมูลจ าแนกเป็นราย HS
• ใช้ข้อมูลช่วงป  2553-255 

ฐานข้อมูลการค้าจาก International Trade 
Centre

2.
ระดับความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อภาคการ
ส่งออกของประเทศ 

มูลค่าการส่งออกของไทย
• ข้อมูลจ าแนกเป็นราย HS
• ใช้ข้อมูลช่วงป  2553-255 

ฐานข้อมูลการค้าจาก International Trade 
Centre

3.
ระดับความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อการ
บริโภคในประเทศ

มูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ
• ข้อมูลไม่ได้จ าแนกตามกลุ่มสินค้า
• ใช้ข้อมูลช่วงป  2553-255 

สถิติอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

4. ระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA
ผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA กับ MFN ของ
อุตสาหกรรม

• ข้อมูลจ าแนกเป็นราย HS
• ข้อมูลภาษีป  255 

ฐานข้อมูลภาษีจาก International Trade 
Centre

5.
การใช้สิทธิประโยชน์ FTA (FTA Utilization) 
ของอุตสาหกรรม

ด้านส่งออก: มูลค่าการส่งออกทีข่อใช้สิทธิ
ประโยชน์ FTA (Application for FTA 
Utilization)  จะไม่มีการน าสินค้าที่มีอัตรา
ภาษี MFN=0 มาประกอบการพิจารณา
ด้านน าเข้า: มูลค่าการน าเข้าภายใต้สิทธิ FTA 
ของไทย (FTA Utilization) 

• ข้อมูลจ าแนกเป็นราย HS
• ใช้ข้อมูลช่วงป  2552-2557

ด้านส่งออก: กรมการค้าต่างประเทศ
ด้านน าเข้า: กรมศุลกากร

6.
ขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับ
ผู้ประกอบการของอุตสาหกรรม

จ านวนผู้ประกอบการ
• ข้อมูลจ าแนกตาม TSIC 
• ใช้ข้อมูลป  2555 (เป็นป ล่าสุดที่ส ารวจ 

ส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ

7.
ขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับ
การจ้างงานของอุตสาหกรรม

จ านวนการจ้างงาน
• ข้อมูลจ าแนกตาม TSIC 
• ใช้ข้อมูลป  2555 (เป็นป ล่าสุดที่ส ารวจ 

ส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ

 .
ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการผลิตกับ
ภาคบริการ

ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
(I-O Table)

• ข้อมูลจ าแนกเป็นอุตสาหกรรมระบบ I-O
• ฐานข้อมูลป  2553 (ป ล่าสุดที่เผยแพร่ 

ฐานข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต จาก
ส านักงานคณะกรรมการพั นาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย  จ ากัด

10
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ส าหรับอุตสาหกรรมตั้งต้นก่อนการคัดเลือก คณะผู้วิจัยได้อ้างอิงการจัดอุตสาหกรรม
ดังกล่าวจากแผนแม่บทการพั นาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 ซึ่งมีการแบ่งอุตสาหกรรม
ออกเป็น 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมผลประโยชน์เกิดกับประเทศสูงสุด  
กลุ่มอุตสาหกรรมฝ มือแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมที่พั นาสังคม กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และ
กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและโครงสร้างสนับสนุน รวมทั้งหมด 22 อุตสาหกรรมการผลิต  
เป็นอุตสาหกรรมตั้งต้นท่ีจะน ามาคัดเลือก  

 
นอกจากนี ้ คณะผู ้ว ิจัยยังได้พิจารณาถึงกลุ ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที ่เป็นกลไก

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) รวมถึงการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม 
(Cluster) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 22 กันยายน 
2558 ได้มีการมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการขับเคลื่อน
นโยบายคลัสเตอร์ให้เป็นรูปธรรม และท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานการพั นาในแต่ละ 
คลัสเตอร์ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จัดเป็นอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ (Next Generation Automotive) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) อุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหาร (Food for the Future) อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Automation and 
Robotics) และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) 

 
ทั้งนี้ กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ของกระทรวง

อุตสาหกรรม ได้มีการจ าแนกอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ รวมทั้งสิ้น 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 

 
1. การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่ มีศักยภาพ (First S-curve) ประกอบด้วย 

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

 
2. การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรม

หุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
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คณะผู้วิจัยจะน าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาเพื่อคัดเลือกอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ดังแสดงได้จากภาพที่  3-2 โดยค านึงถึงระดับความส าคัญของอุตสาหกรรม  
ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องระหว่างกัน ประกอบกับข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลใน
บางอุตสาหกรรม ท าให้สามารถได้อุตสาหกรรมตั้งต้นเพื่อคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยใช้
คะแนนดัชนีทั้งสิ้น 13 อุตสาหกรรม ได้แก่ 

 
1) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
2) อุตสาหกรรมซีเมนต์ 
3) อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
4) อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
5) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
6) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
7) อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 
8) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 
9) อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
10) อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
11) อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง 
12) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
13) อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 
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ภาพที่ 3-2 การ ัดกลุ่มอุตสาหกรรมตั งต น เพื่อคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 
หมายเหตุ: คณะผู้วิจัยได้พิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมตั้งต้นจากความส าคัญของอุตสาหกรรม ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน ประกอบกับข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลในบางอุตสาหกรรม 
ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลจากแผนแม่บทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 - 2574 

การ ัดกลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย

1. อาหารและเครื่องดื่ม
2. ส่ิงทอ
3. ยาง

4. ยานยนต์และช้ินส่วน
5. อัญมณี 
 . เครื่องหนัง
7. ส่ิงพิมพ์
 . ยานพาหนะอ่ืน 

 . เครื่องนุ่งห่ม
10.โลหะประดิษฐ์
11.เฟอร์นิเจอร์
12.หัตถอุตสาหกรรม
13.ยา

14. เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
15. กระดาษ
1 . อุปกรณ์การแพทย์และนา ิกา

กลุ่มอุตสาหกรรม ลประ ยชน์
เกิดกับประเท ส งสุด

กลุ่มอุตสาหกรรม  มือแรงงาน กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีพั นาสังคม กลุ่มอุตสาหกรรมเทค น ลยี
กลุ่มอุตสาหกรรมพื น านและ

 ครงสร างสนับสนุน

17.เครื่องจักรและอุปกรณ์ (แม่พิมพ์ 
1 . เคมีภัณฑ์
1 . ปิโตรเลียม
20. โลหะมูลฐาน
21. วัสดุก่อสร้าง
22. พลาสติก

การ ัดกลุ่มอุตสาหกรรมตามแ นแม่บทการพั นาอุตสาหกรรม ทย พ        -    

 3 กลุ่มอุตสาหกรรมตั งต นท่ีน ามาพิ าร าเพื่อคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 ดยการ ัดล าดับคะแนน

การต่อยอด   อุตสาหกรรมเดิมท่ีมี ักยภาพ
(First S-curve)

1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ

การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 

1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
2. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
3. อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
4. อุตสาหกรรมดิจิตอล 
5. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

การเติม   อุตสาหกรรมอนาคต 
 New S-curve)

ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลจากแผนแม่บทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 - 2574

9
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3.2  ลคะแนนการคัดเลอืกอุตสาหกรรม 
 
ผลคะแนนการคัดเลือกอุตสาหกรรมในแต่ละประเด็น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

3.2.1 ความสามารถทางการแ ่ง ันในตลาด ลก 
 
ดัชนีที่ชี้วัดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในตลาดโลก คือ ส่วนแบ่งตลาดโลก

ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการกรองจากส่วนแบ่งการส่งออกไปยังตลาดโลกของไทยในแต่ละกลุ่ม
สินค้าอุตสาหกรรม โดยจะเลือกอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนดังกล่าวอยู่ในระดับสูง เนื่องจากจะสะท้อน
ถึงระดับศักยภาพในการส่งออกของอุตสาหกรรมดังกล่าวในตลาดโลก ในการนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้
ข้อมูลมูลค่าส่งออกของไทยไปยังตลาดโลก เปรียบเทียบกับการส่งออกของโลกทั้งหมด ในช่วงป  
2553-255  จากฐานข้อมูลการค้า International Trade Centre ในการค านวณดัชนีข้างต้น โดยมี
แนวทางการให้คะแนนเป็นดังนี ้

 
 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกของไทยเทียบกับการส่งออกของโลก

ทั้งหมด สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้คะแนนของดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และ
จะมีการให้คะแนนลดลงเรื่อย  ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกของไทยเทียบกับการส่งออกของโลก
ทั้งหมด ต่ าที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย จะได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

 
จากการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกดังตารางที่ 3-1 หากไม่นับ

รวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 แล้ว 5 จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมที่มี
คะแนนด้านความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกสูงที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ (1  ยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง (2  อัญมณีและเครื่องประดับ และ (3  กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 

 
  

                                                           
5 ถึงแม้ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 จะไม่ถูกคัดเลือกให้ท าการศึกษาในโครงการศึกษาระยะที่ 2 นี้ แต่
คณะผู้วิจัยได้น ามารวมไว้ในการจัดอันดับ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการจัดล าดับคะแนน (เช่นในกรณีในตารางที่ 3-1 หากไม่
น ากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กับอุตสาหกรรมกระดาษและ
ผลิตภัณฑ์กระดาษจะมีคะแนนต่างกันเพียง 1 คะแนนเท่านั้น แม้ว่าล าดับที่แท้จริงจะห่างกันถึง 4 ล าดับก็ตาม  
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ตารางที่ 3-1 การ ัดอันดับและการให คะแนน 
ด านความสามารถทางการแ ่ง ันในตลาด ลก องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อุตสาหกรรม 

ม ลค่าส่งออก อง
 ทย ปยังตลาด ลก
เฉล่ียป     3-   8 
 ล านดอลลาร์สหรั ) 

ม ลค่าการส่งออก
 อง ลกทั งหมด
เฉล่ียป  2553-2558 
 ล านดอลลาร์สหรั ) 

สัดส่วนม ลค่าการส่งออก
 อง ทยเทียบกับการ
ส่งออก อง ลกทั งหมด 
เฉล่ียป  2553-2558 

การ ัด
อันดับ 

(Ranking) 

การให 
คะแนน 

(Scoring) 

1 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 201,642 16,281 8.07% 1 13 
2 อาหารแปรรูป* 1,247,823 28,972 2.32% 2 12 
3 อัญมณีและเครื่องประดับ 311,335 6,543 2.10% 3 11 
4 ยานยนต์และชิน้ส่วน* 1,583,734 31,404 1.98% 4 10 

5 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส*์ 

3,139,948 55,647 1.77% 5 9 

6 
ปิโตรเคมี พลาสติก และ
ผลิตภัณฑพ์ลาสติก* 

1,121,681 15,612 1.39% 6 8 

7 
กระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษ 

215,844 2,651 1.23% 7 7 

8 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม* 723,382 7,993 1.10% 8 6 
9 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 321,570 3,280 1.02% 9 5 

10 ซีเมนต ์ 43,868 412 0.94% 10 4 
11 เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 707,836 5,709 0.81% 11 3 
12 รองเท้าและเครื่องหนัง 226,633 1,749 0.77% 12 2 
13 เคมีภัณฑ์ 1,512,890 9,180 0.61% 13 1 

หมายเหตุ  * หมายถึง อุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 
ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre 

 
3.2.2 ระดับความส าคัญ องอุตสาหกรรมต่อการส่งออก องประเท  

 
ดัชนีที่ชี้วัดระดับความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อการส่งออกของประเทศ คือ มูลค่า

การส่งออกของไทย เพื่อเป็นการคัดกรองอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพส าหรับภาคการส่งออกของประเทศ 
โดยจะท าการคัดเลือกอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้มูลค่า
ส่งออกของไทยไปยังตลาดโลก ในช่วงป  2553-255  จากฐานข้อมูลการค้า International Trade 
Centre ในการค านวณดัชนีข้างต้น โดยมีแนวทางการให้คะแนนเป็นดังนี ้

 
 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดโลก สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้

คะแนนของดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการให้คะแนนลดลงเรื่อย  
ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าดังกล่าวสูงรองลงมา 
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 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดโลก ต่ าที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย จะได้
คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

 
จากการจัดอันดับความส าคัญต่อการส่งออกของประเทศของแต่ละอุตสาหกรรมดังตารางที่ 3-2 

หากไม่นับรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่  1 แล้ว จะเห็นได้ว่า
อุตสาหกรรมที่มีคะแนนด้านความส าคัญต่อการส่งออกของประเทศสูงที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่  
(1  ยางและผลิตภัณฑ์ยาง (2  เคมีภัณฑ์ และ (3  อัญมณีและเครื่องประดับ 

 
ตารางที่ 3-2 การ ัดอันดับและการให คะแนนด านระดับความส าคัญ องอุตสาหกรรม 

ต่อการส่งออก องประเท   องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อุตสาหกรรม 
ม ลค่าส่งออก อง ทย ปยัง
ตลาด ลกเฉล่ียป     3-   8 

 ล านเหรียญสหรั ) 

การ ัดอันดับ 
(Ranking) 

การให คะแนน 
(Scoring) 

1 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์* 55,647 1 13 
2 ยานยนต์และชิน้ส่วน* 31,404 2 12 
3 อาหารแปรรูป* 28,972 3 11 
4 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 16,281 4 10 
5 ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก* 15,612 5   
6 เคมีภัณฑ์ 9,180     
7 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม* 7,993 7 7 
8 อัญมณีและเครื่องประดับ 6,543     
9 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 5,709   5 

10 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 3,280 10 4 
11 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 2,651 11 3 
12 รองเท้าและเครื่องหนัง 1,749 12 2 
13 ซีเมนต ์ 412 13 1 

หมายเหตุ  * หมายถึง อุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 
ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre 

 
3.2.3 ระดับความส าคัญ องอุตสาหกรรมต่อการบริ ภคในประเท  

 
ดัชนีที่ชี้วัดระดับความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อการบริโภคในประเทศ คือ มูลค่า

การจ าหน่ายในประเทศ โดยเป็นการกรองจากมูลค่าการจ าหน่ายในประเทศของแต่ละอุตสาหกรรม 
และจะท าการคัดเลือกอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าดังกล่าวอยู่ในระดับสูง เนื่องจากจะสะท้อนถึงระดับ
ความส าคัญของอุตสาหกรรมต่อเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลมูลค่าการจ าหน่าย
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ในประเทศ ในช่วงป  2553-255  จากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ในการค านวณดัชนีข้างต้น โดยมีแนวทางการให้คะแนนเป็นดังนี้ 

 
 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้คะแนน

ของดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการให้คะแนนลดลงเรื่อย  ส าหรับ
อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ ต่ าที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย จะได้
คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

 
จากการจัดอันดับความส าคัญต่อการบริโภคในประเทศของแต่ละอุตสาหกรรมดังตารางที่ 

3-3 หากไม่นับรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 แล้ว จะเห็นได้ว่า
อุตสาหกรรมที่มีคะแนนด้านความส าคัญต่อการบริโภคในประเทศสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  
(1) เคมีภัณฑ์ (2) เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก และ (3) กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 

 
ตารางที่ 3-3 การ ัดอันดับและการให คะแนนด านระดับความส าคัญ องอุตสาหกรรม 

ต่อการบริ ภคในประเท   องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อุตสาหกรรม 
ม ลค่าการ  าหน่ายใน

ประเท เฉล่ียป     3-   8 
(ล านบาท) 

การ ัดอันดับ 
(Ranking) 

การให คะแนน 
(Scoring) 

1 ยานยนต์และชิน้ส่วน* 157,152 1 13 
2 อาหารแปรรูป* 92,390 2 12 
3 เคมีภัณฑ์ 13,212 3 11 
4 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์* 19,517 4 10 
5 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 15,870 5 9 
6 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 48,470 6 8 
7 ซีเมนต ์ 35,600 7 7 
8 ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก* 2,126 8 6 
9 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม* 18,182 9 5 

10 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 4,213 10 4 
11 รองเท้าและเครื่องหนัง 310 11 3 
12 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 1,367 12 2 
13 อัญมณีและเครื่องประดับ 945 13 1 

หมายเหตุ  * หมายถึง อุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 
ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 



 

 

 

 3-11 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

3.2.4 ระดับการเปิดเสรีด านภา ี ากการท า FTA 
 
ดัชนีที่ชี้วัดระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA คือ ผลต่างของระดับอัตราภาษี 

FTA6 กับ MFN7 ของอุตสาหกรรม โดยเป็นการกรองจากอัตราภาษีน าเข้า MFN และอัตราภาษี 
FTA ที่มีผลบังคับใช้ในป  255  ในแต่ละกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งจะสะท้อนถึงระดับการเปิดเสรี
ของอุตสาหกรรมจากการท าความตกลงการค้าเสรีของไทย ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะท าการคัดเลือก
อุตสาหกรรมที่มีระดับการเปิดเสรีในระดับสูง โดยใช้ข้อมูลอัตราภาษี MFN เฉลี่ยของอุตสาหกรรม 
และอัตราภาษี FTA เฉลี่ยที่มีการจัดเก็บกับประเทศที่มีการจัดท าความตกลงการค้าเสรี ของแต่ละ
อุตสาหกรรม ของป  2557 จาก ฐานข้อมูลภาษีของ International Trade Centre เป็นตัวค านวณ
ดัชนีข้างต้น โดยมีแนวทางการให้คะแนนเป็นดังนี้ 

 
 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA กับ MFN ของอุตสาหกรรม  

สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้คะแนนของดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการ
ให้คะแนนลดลงเรื่อย  ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีผลต่างดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่มีผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA กับ MFN ของอุตสาหกรรม  
ต่ าที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย จะได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

 
จากการจัดอันดับระดับการเปิดเสรีด้านภาษีของแต่ละอุตสาหกรรมดังตารางที่ 3-4 หาก

ไม่นับรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 แล้ว จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมที่
มีคะแนนด้านระดับการเปิดเสรีด้านภาษีสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  
(2  ซีเมนต์ และ (3  อัญมณีและเครื่องประดับ 

  

                                                           
6 ในที่นี้จะพิจารณาจากความตกลงใด  ที่ประเทศคู่ค้านั้นเป็นภาคีที่ให้สิทธิประโยชน์มากที่สุด  (เช่น ญี่ปุ่นสามารถส่งออกสินค้า
หนึ่งมายังไทยได้โดยเสียภาษีศุลกากรร้อยละ 5 ภายใต้ความตกลงอาเซียน-ญี่ปุ่น หรือร้อยละ 0 ภายใต้ความตกลงไทย-ญี่ปุ่น ใน
กรณีนี้ก็จะถือตามความตกลงไทย-ญี่ปุ่น ที่ให้สิทธิประโยชน์มากกว่า เป็นต้น  

7 Most Favored Nation หรืออัตราภาษีภายใต้หลักชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง ส าหรับสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) 
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ตารางที่ 3-4 การ ัดอันดับและการให คะแนนด านระดับการเปิดเสรีด านภา ี 
 ากการท า FTA  องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อุตสาหกรรม 
 ลต่าง องระดับอัตราภา ี 
FTA ป     8 กับอัตราภา ี 

MFN  องอุตสาหกรรม 

การ ัดอันดับ 
(Ranking) 

การให คะแนน 
(Scoring) 

1 อาหารแปรรูป* 25.81% 1 13 
2 ยานยนต์และชิน้ส่วน* 24.62% 2 12 
3 รองเท้าและเครื่องหนัง 14.62% 3 11 
4 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม* 12.82% 4 10 
5 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 9.15% 5 9 
6 ซีเมนต ์ 8.90% 6 8 
7 อัญมณีและเครื่องประดับ 7.79% 7 7 
8 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 7.40% 8 6 
9 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์* 6.09% 9 5 

10 ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก 5.24% 10 4 
11 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 4.88% 11 3 
12 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 4.27% 12 2 
13 เคมีภัณฑ์ 3.65% 13 1 

หมายเหตุ  * หมายถึง อุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 
ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลข้อมูลจาก International Trade Centre 

 
3.2.5 การใช สิทธิประ ยชน์ FTA  องอุตสาหกรรม 

 
ดัชนีที่ชี้วัดอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ FTA (FTA Utilization) ของอุตสาหกรรม คือ 

ผลรวมระหว่างมูลค่าการส่งออกที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ FTA (Application for FTA Utilization) และ 
มูลค่าการน าเข้าภายใต้สิทธิ FTA ของไทย (FTA Utilization) เพื่อเป็นการคัดกรองอุตสาหกรรมที่
มีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ในระดับสูง ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลมูลค่าการส่งออกที่ขอใช้สิทธิ
ประโยชน์ FTA ในช่วงป  2552-25588 จากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์9 และข้อมูล
มูลค่าการน าเข้าภายใต้สิทธิ FTA ของไทย ในช่วงป  2552-2558 จากกรมศุลกากร ในการค านวณ
ดัชนีข้างต้น โดยการให้คะแนนเป็นดังน้ี 
  

                                                           
8 ข้อมูลล่าสุดที่คณะผู้วิจัยสามารถเขาถึงได้ในขณะที่ท าการคัดเลือกอุตสาหกรรม คือข้อมูลในป  พ.ศ. 2558 
9  ข้อมูลที่กรมการค้าต่างประเทศเก็บบันทึกสถิติไว้เป็นการแสดงมูลค่าการส่งออกที่มีการขอใช้สิทธิประโยชน์ ซึ่งอาจมีมูลค่า
มากกว่าการส่งออกที่ได้มีการใช้สิทธิประโยชน์จริง ในการศึกษานี้ คณะผู้วิจัยจึงจะไม่น ามูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ด้าน
การส่งออก ส าหรับสินค้าที่มีอัตราภาษี MFN ของประเทศปลายทางเป็นร้อยละ 0 มาประกอบการค านวณ เพื่อขจัดการยื่นใช้สิทธิ
ส าหรับสินค้าที่มีอัตราภาษี MFN เป็นศูนย์อยู่แล้ว ออกจากการพิจารณา 



 

 

 

 3-13 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้คะแนนของ

ดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการให้คะแนนลดลงเรื่อย  ส าหรับ
อุตสาหกรรมที่มีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่มีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ต่ าที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย จะได้คะแนน
น้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

 
จากการจัดอันดับการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ของแต่ละอุตสาหกรรมดังตารางที่ 3-5 หาก

ไม่นับรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 แล้ว จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมที่
มีคะแนนด้านระดับการใช้สิทธิประโยชน์ FTA สูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1  เหล็กและผลิตภัณฑ์
เหล็ก (2  เคมีภัณฑ์ และ (3  ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

 
ตารางที่ 3-5 การ ัดอันดับและการให คะแนน 

ด านการใช สิทธิประ ยชน์ FTA  องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อุตสาหกรรม 

ม ลค่าการใช สิทธิ
ประ ยชน์ FTA ด าน
การส่งออก เฉล่ียป  

2552-2558  ล านบาท) 

ม ลค่าการใช สิทธิ
ประ ยชน์ FTA ด าน
การน าเ  า เฉล่ียป  

2552-2558  ล านบาท) 

ม ลค่าการใช 
สิทธิประ ยชน์ 

FTA รวม  
 ล านบาท) 

การ ัด
อันดับ 

(Ranking) 

การให 
คะแนน 

(Scoring) 

1 ยานยนต์และชิน้ส่วน*  366,826.59   133,292.11  500,118.70 1 13 
2 อาหารแปรรูป*  370,672.01   123,022.71  493,694.72 2 12 

3 
ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์
พลาสติก* 

244,658.29 58,696.56 303,354.85 3 11 

4 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์*  152,093.86   84,079.27  236,173.14 4 10 
5 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก  38,343.82   149,812.74  188,156.56 5   
6 เคมีภัณฑ์  102,515.10   85,143.92  187,659.01 6   
7 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง  166,862.14   19,120.55  185,982.69 7 7 
8 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม*  81,573.84   61,316.14  142,889.98 8   
9 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้  24,216.68   19,251.12  43,467.80 9 5 

10 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ  25,569.22   17,130.05  42,699.27 10 4 
11 อัญมณีและเครื่องประดับ  18,750.38   382.53  19,132.91 11 3 
12 รองเท้าและเครื่องหนัง  8,718.49   8,258.85  16,977.34 12 2 
13 ซีเมนต ์  6,356.32   3,172.72  9,529.04 13 1 

หมายเหตุ  * หมายถึง อุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 
ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลข้อมูลจากกรมค้าต่างประเทศ และกรมศุลกากร 
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3.2.6  นาด อง   มีส่วน ด ส่วนเสียระดับ   ประกอบการ องอุตสาหกรรม 
 
ดัชนีที่ชี้วัดขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับผู้ประกอบการของอุตสาหกรรม  คือ 

จ านวนผู้ประกอบการภายในอุตสาหกรรม โดยจะเลือกอุตสาหกรรมที่มีจ านวนผู้ประกอบการเป็น
จ านวนมาก เนื่องจากจะเป็นการสะท้อนถึงขนาดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้ประกอบการภายใน
อุตสาหกรรม จากการท า FTA ของไทย ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลจ านวนผู้ประกอบการของ 
แต่ละอุตสาหกรรม จากสถิติมูลฐานอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ป  2555 เป็นตัวค านวณดัชนีข้างต้น10 โดยมีแนวทางการให้คะแนนเป็น
ดังนี ้
 

 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีจ านวนผู้ประกอบการภายในอุตสาหกรรม สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 

จะได้คะแนนของดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการให้คะแนนลดลงเรื่อย  
ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีจ านวนผู้ประกอบการดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่ มีจ านวนผู้ประกอบการภายในอุตสาหกรรม  ต่ าที่สุดเป็นอันดับ
สุดท้าย จะได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

 
จากการจัดอันดับขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับผู้ประกอบการของแต่ละอุตสาหกรรม 

ดังตารางที่ 3-6 หากไม่นับรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะท่ี 1 แล้ว จะเห็น
ได้ว่าอุตสาหกรรมที่มีคะแนนด้านขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับผู้ประกอบการสูงที่สุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ (1  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (2  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ และ (3) ซีเมนต์ 

 
ตารางที่ 3-6 การ ัดอันดับและการให คะแนนด าน นาด อง   มีส่วน ด ส่วนเสีย 

ระดับ   ประกอบการ  องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อุตสาหกรรม 
  านวน   ประกอบการ 

(ราย) 
การ ัดอันดับ 

(Ranking) 
การให คะแนน 

(Scoring) 
1 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม* 131,351 1 13 
2 อาหารแปรรูป* 110,218 2 12 
3 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 33,882 3 11 
4 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 17,082 4 10 
5 ซีเมนต ์ 6,588 5 9 

                                                           
10 ป  2555 เป็นป ล่าสุดที่มีการเผยแพร่ข้อมูล เนื่องจากส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นข้อมูลสถิติประเภทโครงการส ามะโนธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งจะมีการส ารวจและเก็บข้อมูลทุก 10 ป  โดยป ที่
เผยแพร่ล่าสุดคือ ป  2555 และจะมีการเผยแพร่ข้อมูลอีกครั้งในป  25 5 
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No. อุตสาหกรรม 
  านวน   ประกอบการ 

(ราย) 
การ ัดอันดับ 

(Ranking) 
การให คะแนน 

(Scoring) 
6 อัญมณีและเครื่องประดับ 6,218 6 8 
7 รองเท้าและเครื่องหนัง 4,785 7 7 
8 ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก* 4,439 8 6 
9 เคมีภัณฑ์ 3,180 9 5 

10 ยานยนต์และชิน้ส่วน* 3,171 10 4 
11 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์* 2,809 11 3 
12 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 2,031 12 2 
13 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 1,754 13 1 

หมายเหตุ  * หมายถึง อุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 
ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลข้อมูลจากส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม: ข้อมูลการด าเนิน
กิจการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ส านักงานสถิติแห่งชาติ ป  2555 (เป็นป ล่าสุด
ที่มีการเผยแพร่ข้อมูล  

 
3.2.7  นาด อง   มีส่วน ด ส่วนเสียระดับการ  างงาน องอุตสาหกรรม 

 
ดัชนีที่ชี้วัดขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับการจ้างงานของอุตสาหกรรม คือ จ านวน

การจ้างงานภายในอุตสาหกรรม โดยจะเลือกอุตสาหกรรมที่มีจ านวนการจ้างงานในระดับสูง 
เนื่องจากเป็นการสะท้อนถึงขนาดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแรงงานภายในอุตสาหกรรม จากการท า 
FTA ของไทย ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลจ านวนการจ้างงานของแต่ละอุตสาหกรรม จากสถิติมูล
ฐานอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ป  2555 
เป็นตัวค านวณดัชนีข้างต้น11 โดยมีแนวทางการให้คะแนนเป็นดังนี้ 
 

 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีจ านวนการจ้างงานภายในอุตสาหกรรม สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1  

จะได้คะแนนของดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการให้คะแนนลดลงเรื่อย  
ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีจ านวนการจ้างงานดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่มีจ านวนการจ้างงานภายในอุตสาหกรรม ต่ าที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย  
จะได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

  

                                                           
11 ป  2555 เป็นป ล่าสุดที่มีการเผยแพร่ข้อมูล เนื่องจากส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นข้อมูลสถิติประเภทโครงการส ามะโน
ธุรกิจและอุตสาหกรรม ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งจะมีการส ารวจและเก็บข้อมูลทุก 10 ป  โดย
ป ที่เผยแพร่ล่าสุดคือ ป  2555 และจะมีการเผยแพร่ข้อมูลอีกครั้งในป  25 5 
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จากการจัดอันดับขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับการจ้างงานของแต่ละอุตสาหกรรม
ดังตารางที่ 3-7 หากไม่นับรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะท่ี 1 แล้ว จะเห็น
ได้ว่าอุตสาหกรรมที่มีคะแนนด้านขนาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับการจ้างงานสูงที่สุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ (1  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (2  ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ และ (3  เคมีภัณฑ์ 

 
ตารางที่ 3-7 การ ัดอันดับและการให คะแนนด าน นาด อง   มีส่วน ด ส่วนเสีย 

ระดับการ  างงาน  องแต่ละอุตสาหกรรม 

No. อตุสาหกรรม จ านวนจ้างงาน (คน) 
การ ัดอันดับ 

(Ranking) 
การให คะแนน 

(Scoring) 
1 อาหารแปรรูป* 922,067 1 13 
2 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม* 783,535 2 12 
3 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์* 479,973 3 11 
4 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 373,999 4 10 
5 ปิโตรเคมี พลาสติก และผลิตภัณฑ์พลาสติก* 252,930 5 9 
6 ยานยนต์และชิน้ส่วน* 252,779 6 8 
7 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 182,644 7 7 
8 เคมีภัณฑ์ 131,497 8 6 
9 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 113,149 9 5 

10 ซีเมนต ์ 94,394 10 4 
11 กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 83,672 11 3 
12 รองเท้าและเครื่องหนัง 82,259 12 2 
13 อัญมณีและเครื่องประดับ 70,407 13 1 

หมายเหตุ  * หมายถึง อุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 
ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลข้อมูลจากส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม  ข้อมูลการด าเนิน
กิจการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต จ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ส านักงานสถิติแห่งชาติ ป  2555 (เป็นป ล่าสุด
ที่มีการเผยแพร่ข้อมูล  

 
3.2.8 ความเชื่อม ยง องอุตสาหกรรมการ ลิตกับภาคบริการ 

 
ดัชนีที่ชี้วัดขนาดความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการผลิตกับภาคบริการ  คือ มูลค่า 

การผลิตที่เชื่อมโยงจากอุตสาหกรรมการผลิตไปยังภาคบริการที่เกี่ยวข้องระหว่างกระบวนการ
ผลิต ทั้งภาคบริการต้นน้ าและปลายน้ า โดยคณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
ป  2553 (I/O 2010) ขนาด 1 0x180 ภาคการผลิตและสาขาบริการ จากส านักงานคณะกรรมการ
พั นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเป็นตัวค านวณดัชนีข้างต้นจากมูลค่าการเชื่อมโยง
ดังกล่าว12 โดยมีแนวทางการให้คะแนนเป็นดังนี ้

                                                           
12 ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (I/O Table) ของไทย จะมีก าหนดการเผยแพร่ข้อมูลทุก 5 ป  โดยป ล่าสุดที่มีการเผยแพร่คือ 2553 
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 ช่วงคะแนนท่ีใช้การจัดอันดับคือ 1-13 คะแนน 
 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการเชื่อมโยงไปยังสาขาบริการ สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จะได้

คะแนนของดัชนีมากที่สุด คือ 13 คะแนน และจะมีการให้คะแนนลดลงเรื่อย  
ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการเชื่อมโยงดังกล่าวสูงรองลงมา 

 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการเชื่อมโยงไปยังสาขาบริการ ต่ าที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย  
จะได้คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 คะแนน 

 
จากการจัดอันดับด้านความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการผลิตกับภาคบริการดังตารางที่ 

3-8 หากไม่นับรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 แล้ว จะเห็นได้ว่า
อุตสาหกรรมที่มีคะแนนด้านความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมการผลิตกับภาคบริการมากที่สุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ (1  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (2  ซีเมนต์ และ (3  เคมีภัณฑ์ 

 
ตารางที่ 3-8 การ ัดอันดับและการให คะแนน 

ด านความเชื่อม ยง องอุตสาหกรรมการ ลิตกับภาคบริการ 

No. อุตสาหกรรม 

ม ลค่าการเช่ือม ยง
 ปยังภาคบริการ 
ต นน  า (Backward 

Linkage) (ล านบาท) 

ม ลค่าการเช่ือม ยง ป
ยังภาคบริการปลายน  า 

(Forward Linkage)  
(ล านบาท) 

ม ลค่าการเช่ือม ยง ป
ยังภาคบริการทั งหมด 

(Total Linkage)  
(ล านบาท) 

การ ัด
อันดับ 

(Ranking) 

การให 
คะแนน 

(Scoring) 

1 
ปิโตรเคมี พลาสติก และ
ผลิตภัณฑพ์ลาสติก* 

136,428.92 990,574.52 1,127,003.44 1 13 

2 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์* 

160,353.07 196,714.35 357,067.42 2 12 

3 อาหารแปรรูป* 111,158.93 195,683.35 306,842.28 3 11 
4 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 44,042.09 215,867.94 259,910.03 4 10 
5 ยานยนต์และชิน้ส่วน* 85,885.63 144,480.44 230,366.07 5 9 
6 ซีเมนต ์ 26,543.52 170,796.20 197,339.72 6 8 
7 เคมีภัณฑ์ 41,941.09 136,372.05 178,313.14 7 7 
8 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม* 78,370.21 50,655.76 129,025.97 8 6 

9 
กระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษ 

17,480.19 79,933.20 97,413.39 9 5 

10 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 18,503.62 42,531.21 61,034.83 10 4 
11 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 16,898.18 39,502.95 56,401.13 11 3 
12 อัญมณีและเครื่องประดับ 35,511.76 4,640.27 40,152.03 12 2 
13 รองเท้าและเครื่องหนัง 6,625.77 14,558.33 21,184.10 13 1 

หมายเหตุ: * หมายถึง อุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 1 
ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย  จ ากัด ประมวลข้อมูลจากฐานข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต  
ป  2553 ส านักงานคณะกรรมการพั นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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3.2.9 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกล ก ับเคลื่อนเ ร  กิ เพื่ออนาคต 
 
นอกเหนือจากการพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยการพิจารณาคะแนนดัชนี

ข้างต้นแล้ว คณะผู้วิจัยยังได้ท าการพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) โดยอาศัยการพิจารณาประกอบปัจจัยในหลาย  
ด้าน ทั้งในแง่ของบทบาทต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของไทย ความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม 
การผลิตและการบริการอื่น  ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการศึกษานี้  และ
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

 
จากการพิจารณาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตทั้ง 

10 อุตสาหกรรมนั้น ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร  
มีขอบเขตที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับขอบเขตของอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการศึกษาระยะที่ 113 
ในขณะที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ อุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมดิจิตอล มีขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการเป็นหลัก 
ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับขอบเขตการศึกษาครั้งนี้ เท่าที่ควร ดังนั้น ในขอบเขตการศึกษาภายใต้
โครงการนี้ คณะผู้วิจัยได้เพิ่มเติมกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่ออนาคตอีกสองกลุ่ม ได้แก่ (1  อุตสาหกรรม
อุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ และ (2  อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร โดยมีข้อมูลประกอบการ
ด าเนินการศึกษาดังนี้ 

 
 อุตสาหกรรมอุปกร ์อัต นมัติและหุ่นยนต์ 

 
อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอนาคตที่ส าคัญของ

โลก โดยอุตสาหกรรมดังกล่าวเริ่มมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
หลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระแส
ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีการท างานร่วมกันระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร และการท างาน
ร่วมกันระหว่างเครื่องจักรและเครื่องจักรที่มากขึ้น 

 
ส าหรับประเทศไทยนั้น อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ถูกจัดว่าเป็น

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมที่อยู่ในบัญชีประเภทกิจการนโยบายส่งเสริม

                                                           
13 ในขณะที่อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ก็มีความใกล้เคียงกับขอบเขตของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่ได้รับ  
การคัดเลือกให้ท าการศึกษาในครั้งนี้เช่นเดียวกัน 
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การลงทุนเขตพั นาเศรษฐกิจในรูปแบบคลัสเตอร์ ซึ่งเน้นย้ าให้เห็นถึงความมุ่งม่ันของรัฐบาลใน
การส่งเสริมการพั นาอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาวะที่ประเทศไทยก าลัง
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และแรงงานในระบบจะมีจ านวนลดลงกว่าปัจจุบันอย่างมาก 
จึงมีความจ าเป็นอันหลีกเลี่ยงได้ยากที่จะต้องมีการน าอุปกรณ์อัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ใน
การผลิตเพื่อทดแทนแรงงานมนุษย์  

 
ความส าคัญอีกประการหนึ่งของอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์คือการน าไปใช้ต่อ

ในอุตสาหกรรมอื่น  โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญ
ต่อการพั นาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตเพื่อการผลิตและ
จ าหน่ายทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงเป็นผู้น าด้านการผลิตที่มีก าลังผลิตเป็นอันดับหนึ่งใน
อาเซียน และอันดับที่ 12 ของโลก14 ซึ่งการน าอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในกระบวนการ
ผลิตยานยนต์ถือเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมได้ เนื่องจากการแทนที่
แรงงานมนุษย์ด้วยหุ่นยนต์จะช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพของสินค้า ลดความผิดพลาด
ระหว่างการผลิตจากแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร อันจะน ามาซึ่งความได้เปรียบ
ในการแข่งขันในตลาดโลกที่มากขึ้น ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากในกรณีของสหรัฐอเมริกา ที่ชิ้นส่วน
ยานยนต์ส่วนใหญ่ล้วนประกอบโดยเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีคุณภาพสูง เช่นเดียวกับประเทศผู้น า
ด้านการผลิตยานยนต์ในเอเชียอย่างจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ทีต่่างก็มีการน าอุปกรณ์อัตโนมัติและ
หุ่นยนต์มาปรับใช้ในกระบวนการผลิต15 

 
นอกจากอุตสาหกรรมยานยนต์แล้ว ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมอาหาร

และเครื่องดื่ม หรืออุตสาหกรรมน้ ามันปิโตรเลียม ก็มีแนวโน้มของการน าเครื่องจักรอัตโนมัติไปใช้
เพิ่มมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเหล่านั้นด้วย
เช่นเดียวกัน ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่า อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์เป็นหนึ่งใน
หัวใจส าคัญในการพั นาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติที่ไทยสามารถ
พั นาได้ในระยะสั้น ซึ่งการศึกษาแนวทางการพั นาความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตและ
การบริการในอุตสาหกรรมดังกล่าว จะเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ห่วงโซ่มูลค่า
การผลิตของภาคอุตสาหกรรมไทย ภายใต้บริบทของการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศ 

 
  

                                                           
14 องค์ความรู้ SMEs ภายใต้งานพั นาศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center ป  2557 
15 2016 Top Markets Report Industrial Automation, Department of Commerce, United States of America 
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 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวง ร 
 
อุตสาหกรรมการแพทย์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส าคัญของประเทศและได้รับการ

สนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยในป  254 16 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายศูนย์กลางการแพทย์ 
(Medical Hub) การด าเนินนโยบายดังกล่าวเป็นผลมาจากการขยายตัวของการท่องเที่ยวทางการแพทย์
หรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ตลอดช่วงหลายป ที่ผ่านมา เนื่องจากไทยมี
ความโดดเด่นในธุรกิจโรงพยาบาล ตลอดจนมีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยว ท าให้มีชาวต่างชาติ
เดินทางเข้ามาเพื่อรับการรักษาในประเทศเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ธุรกิจทางการแพทย์
ภายในประเทศยังเติบโตขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรไทยที่มีแนวโน้มเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ความต้องการทางด้านสุขภาพจึงเพิ่มสูงขึ้น กลายเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้อุตสาหกรรมการแพทย์มีบทบาทมากขึ้นกว่าในอดีต 

 
ในขณะเดียวกัน ประเทศอื่น  ในภูมิภาคเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย และอินเดียต่างด าเนินแนวนโยบายเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์
แห่งภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิงคโปร์ซึ่งเป็นคู่แข่งส าคัญของไทยได้มีการด าเนิน
นโยบายเชิงรุกเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของธุรกิจการแพทย์ ไม่ว่าเป็นด้านพยาบาล 
บุคลากร และอุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก 

 
แม้ไทยจะมีความโดดเด่นในการให้บริการทางการแพทย์ แต่ในปัจจุบันไทยยังคงผลิต

และส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีมูลค่าเพิ่มต่ าเป็นส่วนใหญ่ เช่น ผ้าพันแผล ถุงมือผ่าตัด 
และกระบอกฉีดยา แต่กลับไม่มีผลิตภัณฑ์การแพทย์ชนิดใหม่เป็นของตัวเอง17 และต้องน าเข้า
เครื่องมือแพทย์ที่ใช้นวัตกรรมขั้นสูงและมีมูลค่าสูง เช่น เครื่องเอ็กซเรย์ อุปกรณ์คลื่นไฟฟ้าบ าบัด 
และเครื่องมือศัลยกรรมกระดูก รวมถึงการบริการของไทยส่วนใหญ่ยังมีลักษณะเป็นการตรวจ
รักษาทั่วไป และสร้างมูลค่าเพิ่มได้น้อย ในขณะท่ีสิงคโปร์ซึ่งจัดเป็นศูนย์กลางการผลิตอุปกรณ์ของ
ภูมิภาค และสามารถให้การรักษาโรคเฉพาะทางที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูง เช่น การผ่าตัดสมอง  
การผ่าตัดหัวใจ การรักษาโรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้องพึ่งพาทั้งเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ 
และบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

 

                                                           
16 ยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพนานาชาติ พ.ศ. 2557-25 1 กระทรวงสาธารณสุข 
17 สุรินทร์ บ ารุงผล (2555) รายงานคาดการณ์ประมาณก าลังคนและยุทธศาสตร์การพั นาก าลังคนด้านการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือ
ทางการแพทย์ 
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คณะผู้วิจัยเห็นว่า อุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง
และมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประเทศไทยมีศักยภาพในการพั นาตนเอง
ให้เป็นฐานการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส าคัญในอนาคต ซึ่งจะช่วยสร้างข้อได้เปรียบในการ
แข่งขันด้านธุรกิจทางการแพทย์ และน าไปสู่การบรรลุความมุ่งประสงค์ของนโยบายศูนย์กลาง
การแพทย์ตามที่วางแผนไว้ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้คัดเลือกอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ขึ้นมา
เป็นอีกหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะท าการศึกษา  

 
 

3.3 อุตสาหกรรมเป้าหมายส าหรับการ ึก า 
 
จากการพิจารณาอันดับคะแนนดัชนีในทั้ง   ด้าน ดังผลคะแนนในตารางที่ 3-9 ประกอบ

กับการคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตข้างต้น 
คณะผู้วิจัยสามารถระบุกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะท าการศึกษาในโครงการนี้ ได้แก่ 

 
1) อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  
2) อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
3) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
4) อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
5) อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย ์
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ตารางที่ 3-9 สรุป ลคะแนนการพิ าร า องแต่ละอุตสาหกรรมรายประเด น 

No. อุตสาหกรรม 
สัดส่วนม ลค่าการ
ส่งออก อง ทย
เทียบกับ อง ลก 

ม ลค่าการ
ส่งออก อง ทย 

ม ลค่าการ
  าหน่ายใน
ประเท  

 ลต่าง อง
ระดับอัตราภา ี 
FTA กับ MFN 

การใช สิทธิ
ประ ยชน์ FTA (ทั ง
ส่งออกและน าเ  า) 

  านวน
   ประกอบการ 

  านวนการ
  างแรงงาน 

ตาราง I-O 
คะแนนทั งหมด

เฉล่ียถ่วง
น  าหนัก 

  (น  าหนักการให คะแนน)  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0. 5 0. 5 1.50  
1 อาหารแปรรูป* 12 11 12 13 12 12 13 11 11.91 

2 ยานยนต์และชิน้ส่วน* 10 12 13 12 13 4 8 9 10.31 

3 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์* 

9 13 10 5 10 3 11 12 9.44 

4 
ปิโตรเคมี พลาสติก และ
ผลิตภัณฑพ์ลาสติก* 

8 9 6 4 11 6 9 13 8.59 

5 สิ่งทอและเครือ่งนุ่งห่ม* 6 7 5 10 6 13 12 6 7.72 

6 เหล็กและผลติภัณฑ์เหล็ก 3 5 9 3 9 11 10 10 7.47 

7 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 13 10 4 6 7 2 5 4 6.41 

8 เคมีภัณฑ์ 1 8 11 1 8 5 6 7 5.97 

9 ซีเมนต ์ 4 1 7 8 1 9 4 8 5.34 

10 ไม้และผลติภัณฑ์ไม ้ 5 4 2 9 5 10 7 3 5.28 

11 อัญมณีและเครื่องประดับ 11 6 1 7 3 8 1 2 4.72 

12 
กระดาษและผลิตภัณฑ์
กระดาษ 

7 3 8 2 4 1 3 5 4.31 

13 รองเท้าและเครื่องหนัง 2 2 3 11 2 7 2 1 3.53 
ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย  จ ากัด 
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บทที่ 4 
การค้าบริการภายใตบ้ริบทความตกลงการค้าเสรี  

 
 
เนื้อหาในบทนี้ จะกล่าวถึงสถานะของการเจรจาการค้าบริการภายใต้บริบทความตกลง

การค้าเสรีของประเทศไทยในปัจจุบัน เพื่อศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ความตกลงการค้าเสรี และ
ระบุสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มีการเจรจาการค้าบริการภายใต้บริบทความตกลง
การค้าเสรตี่อไป 

 
 

4.1 ภาพรวมการเจรจาความตกลงการค้าเสรีของประเทศไทยในปัจจุบัน 
 
ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้จัดท าความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไปแล้วทั้งสิ้น 12 ฉบับ 

ครอบคลุม 17 ประเทศ โดยกรอบความตกลงการค้าเสรีที่ประเทศไทยเกี่ยวข้อง เป็นดังน้ี 
 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย (Thailand-India Free Trade Agreement: TIFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-เปร ู(Thailand-Peru Free Trade Agreement: TPFTA) 
 ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์  

(Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  

(Thailand-Australia Free Trade Area: TAFTA) 
 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 

(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Free Trade Area: AIFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์  

(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade Area: AKFTA) 
 ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นอาเซียน-ญี่ปุ่น 

(ASEAN-Japan Closer Economic Partnership: AJCEP) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Area: ACFTA) 
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 ความตกลงการค้าเสรีภายใต้อาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 
 

โดยแต่ละความตกลงการค้าเสรีที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงปี 2536 
จนถึงปัจจุบัน โดยความตกลงการค้าเสรีอาเซียน เป็นกรอบความตกลงแรกที่ผูกพันกับประเทศไทย
ซึ่งเริ่มบังคับใช้ครั้งแรกในปี 2536 และความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี เป็นความตกลงการค้าเสรี
ฉบับล่าสุดที่มีการลงนามและมีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยในปี 2558 ดังแสดงในภาพที่ 4-1 

 
ภาพที่ 4-1 ความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย 

 
 
ในประเด็นการบริการ เป็นอีกประเด็นส าคัญที่อยู่ในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ซึ่งการระบุ

เงื่อนไขการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นกรอบของ WTO กรอบของอาเซียน หรือกรอบอื่นๆ (ไม่รวมถึงการ
บริการภาครัฐ) จะแบ่งตามรูปแบบการให้บริการ (Mode of Supply) ซึ่งมี 4 รูปแบบ ได้แก่ 

 
Mode 1: Cross-Border เป็นรูปแบบการให้บริการข้ามประเทศโดยไม่มีการจัดตั้งกิจการ 
ผู้ให้และรับบริการอยู่ในประเทศตนเอง เป็นการให้บริการผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรศัพท์ 
หรืออินเทอร์เน็ต เป็นต้น  



 

 

 
Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

 4-3 

Mode 2: Consumption Abroad เป็นรูปแบบการให้บริการที่ผู้รับบริการเดินทางไปใช้
บริการในประเทศของผู้ให้บริการ 
 
Mode 3: Commercial Presence เป็นรูปแบบการให้บริการที่ผู้ให้บริการไปตั้งกิจการ
ในประเทศของผู้รับบริการเพื่อให้บริการ  
  
Mode 4: Movement of Natural Persons เป็นรูปแบบการให้บริการที่ผู้ให้บริการที่เป็น
บุคคลเดินทางไปยังประเทศของผู้รับบริการเพื่อให้บริการ  
 
โดยในการศึกษานี้ การวิเคราะห์กรอบความตกลงการค้าเสรีในด้านการบริการของแต่ละ

ประเทศในข้างต้น คณะผู้วิจัยจะวิเคราะห์ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ 
ทั้งสิ้น 2 หัวข้อ ดังนี้ 

 
1) การค้าบริการ (Trade in Services) หรือ Mode 1-3  
2) การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons: MNP)1 หรือ Mode 4 

 
โดยกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุบทว่าด้วยการค้าบริการ (Trade in 

Services Chapter) และบทที่ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons 
Chapter) ไว้ในความตกลงมีอยู่เพียงไม่กี่ฉบับ ซึ่งความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุข้อบทดังกล่าว 
ได้แก่ 

 
 ความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุบทว่าด้วยการค้าบริการ:  ความตกลงการค้าเสรีไทย-

ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-ชิลี ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน อาเซียน-จีน อาเซียน-
เกาหลีใต้ อาเซียน-อินเดีย และอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  

 ความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา:  ความตกลง
การค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา
ของอาเซียน และอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ความตกลง

                                                           
1 ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons: MNP) จัดท าขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวก 
การเคลื่อนย้ายบุคลากรชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านการค้าสินค้า  การค้าบริการ และการลงทุนระหว่างประเทศ 
คู่เจรจา ซึ่งการเคลื่อนย้ายบุคลากชั่วคราวนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของรูปแบบการค้าบริการระหว่างประเทศในรูปแบบที่ 4 (Mode of 
Supply: Mode 4) การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา ซึ่งในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนครั้งที่  21 วันที่ 17 พ.ย. 2555  
ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้มีพิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน ท าให้การเจรจา
การค้าบริการในกรอบอาเซียนในเรื่องของ Mode 4 จึงถูกแยกออกมาเจรจาในกรอบของ ASEAN MNP โดยเฉพาะ 
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อื่นๆ2 อาทิ ความตกลงการค้าอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี และไทย-ชิลี จะมิได้แยกบท
การเคลื่อนย้ายบุคคลากรเป็นการเฉพาะ แต่ก็ได้ผูกพัน Mode 4 ไว้ในตารางข้อผูกพัน
ภายใต้บทการค้าบริการ 

 
โดยในแต่ละข้อบท คณะผู้วิจัยได้ท าการสรุปประเด็นส าคัญ (Main Features) ของแต่ละ

หัวข้อ ส าหรับน ามาเปรียบเทียบดังนี้ 
 

ตารางที่ 4-1 รายละเอียดข้อบทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการบริการในความตกลงการค้าเสรี 
ที่จะน ามาเปรียบเทียบ 

No. 
Main Features 
(ประเด็นส าคัญ) 

Definitions 
(ค านิยาม) 

Explanations (ค าอธิบาย) 

1 Trade in Services การค้าบริการ   
  Most-Favored-Nation (MFN) 

Treatment 
หลักการหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่
ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง 

การปฏิบัติต่อการบริการและผู้ให้บริการของประเทศอืน่ไม่ด้อย 
ไปกว่าที่ปฏิบัติต่อการบริการและผู้ใหบ้ริการที่คล้ายคลึงกันของ
ประเทศอื่นใด ในทันทีและไม่มีเงื่อนไข 

  Market Access การเข้าสู่ตลาด การให้เข้าถึงตลาดสาขาบริการที่ได้ผูกพันไว ้เว้นแต่ประเทศคู่ค้า
จะก าหนดข้อจ ากัด/เงื่อนไขของการเข้าสู่ตลาด เช่น ข้อจ ากัด
จ านวนผู้ให้บริการ ข้อจ ากัดมูลค่ารวมทั้งหมดของธุรกรรมทาง
การค้าบริการ เป็นต้น 

  National Treatment (NT) หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาต ิ การปฏิบัติต่อการบริการและผู้ให้บริการประเทศคู่ค้าที่ไม่ด้อย 
ไปกว่าที่ได้ปฏิบัติแก่คนชาติของตน 

  Mutual Recognition ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับรู้
ร่วมกัน 

การก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ส าหรบัผู้ให้บริการวิชาชพี 
(Professionals) ร่วมกัน เพือ่พัฒนากระบวนการพิจารณาให้
ใบอนุญาตชั่วคราวส าหรับผู้ให้บริการวิชาชพี 

 Review of commitments  การทบทวนข้อผูกพนัการค้า
บริการ 

การก าหนดให้มีการทบทวนข้อผูกพันการค้าบริการ เพื่อพิจารณา
สาขาการค้าบริการที่มีความพร้อมในการเปิดเสรีเพิ่มเติม 

 2 Movement of Natural 
Persons 

การเคล่ือนย้ายบุคคลธรรมดา   

  General Obligations พันธกรณีทั่วไป การใช้มาตรการและเงื่อนไขที่ก าหนดในการเคลื่อนย้ายบุคคล
ธรรมดา ต้องไม่ท าให้การค้าสินค้า บริการข้ามพรมแดน และการ
ลงทุน เสียหายหรือล่าช้า 

  Grant of Temporary Entry การยินยอมให้บุคคลธรรมดา
เข้าพ านักเป็นการชั่วคราว 

ยินยอมให้บุคคลธรรมดาเข้าและพ านกัในประเทศเป็นการชั่วคราว 
โดยประเภทบุคคลและระยะเวลาที่สามารถพ านักได้ เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ตามความตกลง 

                                                           
2 ความตกลงอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต้ และไทย-ชิลี ไม่มีบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา แต่ภายใต้ตารางข้อผูกพัน
เฉพาะในบทว่าด้วยการค้าบริการ มีการให้ข้อผูกพันใน Mode 4 ไว ้ส าหรับกรอบการเจรจาการค้าบริการของไทย-นิวซีแลนด ์จะ
ไม่พบข้อบทในประเด็นต่างๆ ตามตาราง แต่มจีดหมายตอบรับ (Exchange Letter) ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ ยินยอมให้
ประเภทบุคคล ธรรมดาบางประเภทเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว 
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No. 
Main Features 
(ประเด็นส าคัญ) 

Definitions 
(ค านิยาม) 

Explanations (ค าอธิบาย) 

  Committee on Temporary 
Entry 

การจัดตั้งคณะกรรมการก ากับ
ดูแลว่าด้วยการเคลื่อนย้าย
บุคคลธรรมดา 

การจัดตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคล
ธรรมดา เพื่อร่วมกันวางแผนจัดการประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูลใน
มาตรการที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา พิจารณา
มาตรการและเงื่อนไขที่ก าหนดคุณลักษณะบุคคลธรรมดาที่
เกี่ยวข้องกับข้อบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา 

  Transparency in 
Development and 
Application of Regulations  

การส่งเสริมความโปร่งใส เอกสารค าร้องตอ้งมีความชัดเจนและกระชับ เป็นไปตาม
กฎระเบียบตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศคู่ภาคี หลังจาก 
ผู้ร้องขอยื่นเอกสารแล้วสามารถทราบสถานะแบบค าร้อง เมื่อ
เอกสารได้รับการตรวจสอบแล้วตอ้งระบุจ านวนวนัที่สามารถพ านัก
ชั่วคราว หากเอกสารถูกปฏิเสธเจ้าหน้าที่ต้องชี้แจงเหตุผล 

  Consultations and Dispute 
Settlement 

การก าหนดเกี่ยวกับ
กระบวนการปรึกษาหารือและ
ระงับข้อพิพาท 

เมื่อมีข้อพิพาทในการอ านวยความสะดวก เงื่อนไขขอ้ก าหนด หรอื
การไม่ยินยอมให้บุคคลธรรมดาเข้าประเทศและพ านักชัว่คราว 
สามารถเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารอื หากไม่สามารถหาข้อยุติ
ได้ ข้อพพิาทนั้นสามารถน าเข้าสู่อนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อ
พิพาทตอ่ไป 

 Business Visitors ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ บุคคลธรรมดาที่จะเข้ามาพ านักในประเทศด้วยวตัถุประสงค์ด้าน
ประชุมหรอืติดต่อทางธุรกิจเข้าร่วมสญัญาซื้อหรือขายบริการ 
เยี่ยมเยือนธุรกิจที่จัดตั้ง และจัดตั้งธุรกิจในประเทศ หรือกิจกรรม
อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

 Intra Corporate Transferee ผู้โอนย้ายภายในบริษัท ผู้โอนย้ายระหว่างบริษัทในเครือในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 Contractual Service Supplier ผู้ให้บริการตามสัญญาจ้าง บุคคลธรรมดาที่เป็นลูกจ้างของวิสาหกิจต่างชาติที่ไม่มีการจัดตั้ง
ธุรกิจในประเทศ 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
เนื่องจากแต่ละประเทศมีการจัดท าความตกลงหลายฉบับกับหลายประเทศ ซึ่งความตกลง

แต่ละฉบับมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน และเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (Quality Data) มิใช่ข้อมูลที่เป็นตัวเลข
เชิงปริมาณ (Quantity Data) ท าให้ยากต่อการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ดังนั้น ในการวิเคราะห์
ระดับการเปิดเสรีทางการค้าบริการ คณะผู้วิจัยจะท าการประเมินระดับการเปิดเสรีในแต่ละหัวข้อของ
แต่ละประเทศ โดยใช้วิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาความตกลงทางการค้า
ที่แต่ละประเทศได้เคยจัดท าไว้ และน าเสนอผลการเปรียบเทียบในรูปแบบของตารางเพื่อให้สามารถ
เข้าใจได้ง่าย โดยคณะผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามของสัญลักษณ์ในตารางดังนี้ 

 

 ✓ หมายถึง มีการก าหนดข้อผูกพันในประเด็น (Main Features) ดังกล่าว เช่น ในบท
ว่าด้วยการค้าบริการ ประเด็นเรื่องการเข้าสู่ตลาด หากความตกลงดังกล่าว อนุญาตให้
เปิดเสรีการเข้าสู่ตลาด ก็จะใส่เครื่องหมาย ✓  
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 ✗ หมายถึง ไม่มีการกล่าวถึงประเด็น (Main Features) ดังกล่าว ก็จะใส่เครื่องหมาย 
✗ 
 

4.1.1 การค้าบริการ (Trade in Services) 
 
ตารางที่ 4-2 แสดงการเปรียบเทียบความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนและไทยใน

ประเด็นที่เกี่ยวกับการค้าบริการ โดยมีเพียงความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ไทย-ออสเตรเลีย 
และไทย-ชิลี ที่บรรจุบทว่าด้วยการค้าบริการ (Trade in Services Chapter) ไว้ในความตกลงอย่าง
ครอบคลุม ประเทศคู่ภาคีมีพันธกรณีเกี่ยวกับการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (NT) และการปฏิบัติเยี่ยงชาติ
ที่รับการอนุเคราะห์ยิ่ง (MFN) อนุญาตให้การบริการของประเทศคู่ภาคีเข้าถึงตลาด (Market 
Access) มีการก ากับดูแลความเหมาะสมในการใช้กฎระเบียบภายในประเทศ  (Domestic 
Regulation3) ทั้งกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการที่มีผลกระทบต่อการค้าบริการและผู้ให้บริการ 
และสามารถจัดตั้งระบบศาล อนุญาโตตุลาการ หรือศาลพิเศษในทางปกครองขึ้น เม่ือได้รับค าร้อง
ขอจากผู้ให้บริการที่ได้รับผลกระทบ และจัดท าข้อก าหนดการรับรู้ร่วมกัน (MRA4) โดยต้อง
ค านึงถึงการศึกษา ประสบการณ์ หรือคุณสมบัติทีเ่กี่ยวข้องเป็นเกณฑ์ในการจัดท า MRA พร้อมทั้ง
ส่งเสริมความโปร่งใส (Transparency) ด้วยการเปิดเผยมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ตามความตกลง 

 
การเปิดเสรีบริการของไทย เป็นแบบ Positive List ตามตารางข้อผูกพันเฉพาะ (Specific 

Commitment) ที่เลือกเปิดเสรีบางสาขาเท่านั้น ในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ทั้งสอง
ประเทศต่างเปิดเสรีครอบคลุมเกือบทุกสาขาการค้าบริการ ยกเว้นสาขาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ
สุขภาพและด้านสังคม (Health related and Social Services) และบริการด้านการจัดจ าหน่าย 
(Distribution Services)  

 
ส่วนความตกลงไทย-ออสเตรเลีย อิงตามที่แต่ละประเทศคู่ภาคีให้ความผูกพันกับ GATS 

ไทยเปิดเสรีครอบคลุมทุกสาขา ยกเว้นสาขาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและด้านสังคม (Health 
related and Social Services) บริการด้านสันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา (Recreational, 
Cultural and Sporting Services) ขณะที่ออสเตรเลียเปิดเสรีบริการให้ไทยครอบคลุมทุกสาขา
บริการ 

 

                                                           
3 ก าหนดให้ประเทศสมาชิกเจรจาจัดท าวินัยเพื่อก ากับดูแลการใช้กฎระเบียบภายในประเทศ 
4 Mutual Recognition Agreement: MRA 
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ส าหรับความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี จะเป็นแบบ Positive List ตามตารางข้อผูกพัน
เฉพาะ (Specific Commitment) ที่เลือกเปิดเสรีบางสาขาเท่านั้น ทั้งสองประเทศต่างเปิดเสรี
ครอบคลุมเกือบทุกสาขาการค้าบริการ ยกเว้นบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
(Government Procurement) 

  
ในบริบทของอาเซียน มีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต้ อาเซียน-

อินเดีย และอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ที่บรรจุบทว่าด้วยการค้าบริการ (Trade in 
Services Chapter) ไว้ครอบคลุม เกือบทุกประเด็น โดยมีพันธกรณีให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ 
(NT) อนุญาตให้การบริการของประเทศคู่ภาคีเข้าถึงตลาด (Market Access) มีการก ากับดูแล
ความเหมาะสมในการใช้กฎระเบียบภายในประเทศ (Domestic Regulation) ด้วยการจัดตั้งศาล
และวิธีพิจารณาความเพื่อพิจารณาค าสั่งฝ่ายปกครอง พร้อมทั้งจัดท าข้อก าหนดการรับรู้ร่วมกัน 
(MRA) ประเทศคู่ภาคีที่ต้องร่วมเจรจาหลักเกณฑ์ในการให้ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองมาตรฐาน
ส าหรับผู้ให้บริการวิชาชีพร่วมกัน ซึ่งต้องค านึงถึงการศึกษา ประสบการณ์ หรือคุณสมบัติ
เกี่ยวข้อง เป็นเกณฑ์ในการจัดท ามาตรฐาน แต่ไม่พบเกณฑ์ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับรู้ร่วมกันที่
ระบุเฉพาะสาขาบริการวิชาชีพ นอกจากนั้น ต้องไม่ใช้มาตรการจ ากัดการช าระและโอนเงินระหว่าง
ประเทศ (Payment and Transfers) ของนักลงทุน และก าหนดให้มีการทบทวนข้อผูกพันการค้า
บริการ (Review of Commitments) หลังความตกลงมีผลบังคับใช้ 

 
การเปิดเสรีบริการของความตกลงการค้าเสรีดังกล่าว เป็นแบบ Positive List ตามตาราง

ข้อผูกพันเฉพาะ (Specific Commitment) ระบุสาขาที่เปิดเสรีให้ประเทศคู่ภาคีเข้าสู่ตลาดในสาขา
บริการพร้อมทั้งให้ NT แตกต่างกันไปตามแต่ละความตกลง เช่น ในความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-จีน และอาเซียน-เกาหลีใต้ มีการเปิดเสรีในสาขาบริการด้านการก่อสร้างและวิศวกรรม 
(Construction and related Engineering Services) และบริการด้านการเงิน (Financial Services) 
ส่วนความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เปิดเสรีในสาขาบริการด้าน
การศึกษา (Education Services) บริการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Services) และบริการ
ด้านการเงิน (Financial Services) เป็นต้น 

 
ทั้งนี้ ในกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน อาเซียนบางประเทศ จะเข้มงวดในการ

พิจารณาให้การผูกพันสาขาบริการ โดยก าหนดเงื่อนไขในการจัดตั้งธุรกิจในประเทศในหลายสาขา
บริการ อาทิ อินโดนีเซีย จะก าหนดให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาจัดตั้งธุรกิจในประเทศด้วยการ
ร่วมลงทุน (Joint-Venture) เป็นหลัก เป็นต้น 
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ส าหรับบริการด้านอื่นๆ (Other Services not included elsewhere) ที่ไม่ได้จ าแนกใน 
CPC5 ที่เปิดเสรี ในความตกลงอาเซียน-จีน และอาเซียน-เกาหลีใต้ สิงคโปร์อนุญาตให้อาเซียน จีน 
และเกาหลีใต้ สามารถเข้าถึงตลาดและให้ NT บริการซักอบรีด (Washing, Cleaning and Dyeing 
Services) บริการตัดแต่งผม (Hairdressing and other Beauty Services) และบริการจัดงานศพ 
(Funeral, Cremation and Undertaking Services) เฉพาะรูปแบบการค้าบริการของการรับการบริการ 
(Mode 2) ผู้ให้บริการต่างชาติที่เข้ามาจัดตั้งธุรกิจบริการ (Mode 3) เท่าน้ัน  

 
ส่วน อินโดนีเซีย ยอมให้อาเซียน จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ สามารถ

เข้าถึงตลาดและให้ NT ในบริการพลังงาน (Energy Services) และมาเลเซียยอมให้อาเซียน และ
เกาหลีใต้ สามารถเข้าถึงตลาดและให้ NT ในบริการที่มีทักษะ (Skills Training Services) ทางด้าน 
1) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automated Manufacturing Technology) 2) เทคโนโลยีวัสดุ
ขั้นสูง (Advanced Materials Technology) 3) จุลชีววิทยา (Biotechnology) 4) อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics) 5) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และ 6) เทคโนโลยีการบิน 
(Aviation Technology) เฉพาะรูปแบบการค้าบริการของการบริการข้ามพรมแดน (Mode 1) และ
การรับการบริการ (Mode 2) 

 
 

                                                           
5 Central Product Classification (CPC) คือ การจ าแนกประเภทบริการ โดยอิงจากการจ าแนกประเภทของ UN  
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ตารางที่ 4-2 เปรียบเทียบความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนและไทยกับคู่เจรจา ในประเด็นที่เกี่ยวกับการค้าบริการ (Trade in Services) 

Main Features Definitions AFAS 9th  
ASEAN - 

China 
ASEAN - 

Korea 
ASEAN - 

Japan 

ASEAN - 
Australia and 
New Zealand 

ASEAN - 
India 

Thailand - 
India 

Thailand - 
Peru 

Thailand - 
Japan 

Thailand - 
Australia 

Thailand - 
New Zealand 

Thailand - 
Chile 

Negotiation 
Approach 

รูปแบบการ
เจรจา 

Positive 
List 

Positive 
List 

Positive 
List 

อยู่ระหว่าง
การเจรจา* 

Positive List Positive List 
อยู่ระหว่าง
การเจรจา* 

อยู่ระหว่าง
การเจรจา* 

Positive List 
Positive 
List 

อยู่ระหว่างการ
เจรจา* 

Positive 
List 

Most-Favored-
Nation (MFN) 
Treatment 

หลักการหลัก
ปฏิบัติเยี่ยงชาติ
ที่ได้รับการ
อนุเคราะห์ยิ่ง 

✗** ✗ ✗ - 
✓ 

(Consultation 
MFN) 

✗ - - 
✓ 

(Consultation 
MFN) 

✗ - ✗ 

Market Access การเข้าสู่ตลาด ✓ ✓ ✓ - 
✓ ✓ - - 

✓ ✓ - 
✓ 

National 
Treatment (NT) 

หลักปฏิบัติเยี่ยง
คนชาต ิ ✓ ✓ ✓ 

- 
✓ ✓ - - 

✓ ✓ - 
✓ 

Mutual 
Recognition 

ข้อก าหนด
เกี่ยวกับการรับรู้
ร่วมกัน 

✓ ✓ ✓ 
- 

✓ ✓ - - 
✓ ✓ - 

✓ 

Review of 
Commitments 

การทบทวนข้อ
ผูกพันการค้า
บริการ 

✓ 
✓ 

ทบทวน
ภายใน 1 ปี 

✓ 
ทบทวน

ภายใน 1 ปี 

- 

✓ ทบทวน
ภายใน 3 ปี 

✓ 
ทบทวน

ภายใน 1 ปี 
และทุก 2 ปี 
หลังจากนั้น 

- - ✓ ทบทวน
ภายใน 5 ปี 

✓ 
ทบทวน

ภายใน 3 ปี 

- 
✓ 

ทบทวน
ภายใน 3 ปี 

หมายเหตุ: * ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย ความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู และความตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ ยังคงอยู่ระหว่างการเจรจา แต่เป็นที่คาดการณ์ได้ว่าส่วนใหญ่จะ
เป็นการเปิดเสรีในรูปแบบ Positive List 
** อ้างอิงตามความตกลง GATS 

✓ หมายถึง มีการก าหนดข้อผูกพันในประเด็น (Main Features) ดังกล่าว เช่น ในบทว่าการค้าบริการ ประเด็นเรื่องการเข้าสู่ตลาด หากความตกลงดังกล่าว อนุญาตให้เปิดเสรีการเข้าสู่ตลาด ก็จะใส่เครื่องหมาย ✓  

✗ หมายถึง ไม่มีการกล่าวถึงประเด็น (Main Features) ดังกล่าว ก็จะใส่เครื่องหมาย ✗ 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมขอ้มูลเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
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นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาความครอบคลุมการเปิดตลาดการค้าบริการภายใต้ความตกลง
ฉบับต่างๆ ที่ไทยเป็นภาคี พบว่า การเจรจาการค้าบริการภายใต้กรอบอาเซียน ครอบคลุมสาขาย่อย
ตามรายการ Central Product Classification (CPC) มากที่สุด  

 
โดยสถานะล่าสุดของข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการของแต่ละประเทศสมาชิก

อาเซียนในกรอบอาเซียน ได้ถูกด าเนินการภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน 
(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ซึ่งสมาชิกอาเซียนจะทยอยเปิดตลาด
ให้แก่กันเป็นรอบๆ และเปิดตลาดในระดับที่สูงขึ้นกว่าในเวทีของ WTO โดย AFAS เริ่มด าเนินการ
ตั้งแต่ป ี2539 และวัตถุประสงค์ของ AFAS ได้แก่ 

 
1) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันด้านการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิก

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มความหลากหลาย 
ในการผลิต การให้บริการ และกระจายความครอบคลุมของการให้บริการ 
ทั้งในและนอกอาเซียน 

2) ลดอุปสรรคด้านการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
3) ส่งเสริมการเปิดตลาดเสรีการค้าบริการทั้งความลึกและความครอบคลุมให้มากกว่า

ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ (The General Agreement on Trade in Services: 
GATS) ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) 

 
ทั้งน้ี หลักการส าคัญของ AFAS ได้แก่ 
 
 สมาชิกทุกประเทศจะทยอยผูกพันการเปิดตลาดให้มากขึ้นทั้งสาขาที่จะผูกพัน 

(Coverage) และการลดข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ให้บริการในกลุ่มสมาชิก (Level of 
Liberalization) 

 แต่ละประเทศยังมีสิทธิในการออกกฎระเบียบภายในประเทศของตนเพื่อก ากับดูแล
ธุรกิจบริการให้มีคุณภาพได ้

 สมาชิกอาเซียนต้องเปิดตลาดธุรกิจบริการให้แก่กันมากกว่าที่แต่ละประเทศได้มี
ข้อตกลงไว้กับองค์การการค้าโลก (WTO) 

 
ทั้งนี้ ในการอ่านตารางข้อผูกพัน สิ่งที่ควรทราบ ได้แก่ รูปแบบการค้าบริการระหว่าง

ประเทศ ข้อจ ากัดหรืออุปสรรคทางการค้าบริการ และโครงสร้างของตารางข้อผูกพัน 
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(1)  รูปแบบการค้าบริการระหว่างประเทศมี 4 รูปแบบ (Modes of Supply) ได้แก่  
 

 การให้บริการแบบข้ามพรมแดน (Cross-border supply)  
 การเดินทางไปบริโภคในต่างประเทศ (Consumption abroad)  
 การจัดตั้งธุรกิจ (Commercial presence) และ  
 การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Movement of natural persons: MNP) 

 
(2)  ข้อจ ากัดหรืออุปสรรคทางการค้าบริการมี 2 ประเภท ได้แก่  
 

 ข้อจ ากัดในการเข้าสู่ตลาด (Limitations on Market Access) คือ กฎหมาย 
กฎระเบียบหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าตลาดหรือเข้าถึงผู้ซื้อบริการ 
เช่น การจ ากัดจ านวนผู้ให้บริการ การก าหนดจ านวนบุคลากรที่ให้บริการ 
การก าหนดสัดส่วนการถือหุ้นในนิติบุคคล 

 ข้อจ ากัดในการประติบัติ  (ปฏิบัติ) เยี่ยงคนชาติ (Limitations on National 
Treatment: NT) หมายถึง การให้การปฏิบัติต่อผู้ให้บริการต่างชาติแตกต่างจาก 
ผู้ให้บริการของชาติตน เช่น มาตรการด้านภาษีอากร เงื่อนไขการมีถิ่นที่อยู่ เงื่อนไข
การถ่ายโอนเทคโนโลย ี

 
(3)  โครงสร้างของตารางข้อผูกพันประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 
 

 ข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitments) คือ ข้อผูกพันที่ใช้ครอบคลุมกับ 
ทุกสาขาบริการท่ีปรากฏอยู่ในตาราง  

 ข้อผูกพันเฉพาะสาขา (Specific Commitments) คือ ข้อผูกพันของแต่ละ
สาขาบริการซึ่งระบุเงื่อนไขในการเข้ามาให้บริการในแต่ละรูปแบบการให้บริการ
ส าหรับสาขาบริการนั้นๆ 

 
ในการอ่านตารางข้อผูกพันจะต้องอ่านทั้งข้อผูกพันทั่วไปและข้อผูกพันเฉพาะสาขา  

หากมีความไม่สอดคล้องกันเกิดขึ้น ให้ยึดถือข้อผูกพันเฉพาะสาขาเป็นหลัก 
 
ภายหลังจากความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียนฉบับที่ 8 (AFAS 8th) ประเด็น

เรื่องของเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (MNP) ได้ถูกจัดท าบท MNP แยกออกมาจากบทการค้าบริการ 
เพื่อความสะดวก คล่องตัว และง่ายต่อการก าหนดกฏเกณฑ์ต่างๆ มากขึ้น โดยรายละเอียดใน
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ประเด็นเรื่อง MNP จะกล่าวถึงในส่วนถัดไป โดยปัจจุบัน ข้อผูกพันล่าสุดของสมาชิกอาเซียนคือ
ข้อผูกพันชุดที่ 9  

 
4.1.2 การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons) 

 
ในประเด็นเรื่องการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาภายใต้การศึกษานี้ คณะผู้วิจัยจะท าการศึกษา 

ความตกลงการค้าเสรีที่บรรจุข้อบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา หรือข้อบทท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา แต่มิได้บรรจุเป็นข้อบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาโดยตรง 
โดยพิจารณาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเป็นหลัก โดยความตกลงการค้าเสรีที่จะถูก
น ามาศึกษาในส่วนน้ี ได้แก่  

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) 
 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 

(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  

(Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA) 
 ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์  

(Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA) 
 ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: 

AFAS) และความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน 
(ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons: ASEAN MNP)  

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน 
(ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) 

 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี 
(ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA) 
 

ตารางที่ 4-3 แสดงการเปรียบเทียบความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนและไทย ในประเด็น
ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา โดยมีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและ
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นิวซีแลนด์ ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี6 ที่บรรจุ 
บทว่าด้วย การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons Chapter) ไว้ในความตกลง 
โดยยินยอมให้บุคคลธรรมดาสามารถเข้าและพ านักชั่วคราวในประเทศ (Grant of Temporary) 
ร่วมกันส่งเสริมความโปร่งใสในการให้อนุญาต (Transparency in Development and Application 
of Regulations) และเม่ือเกิดปัญหา สามารถเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือและระงับข้อพิพาทได้ 
(Consultations and Dispute Settlement) นอกจากนี้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ยังได้มี
คณะกรรมการก ากับดูแลว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Committee on Temporary Entry)  

 
ประเภทบุคคลธรรมดาและระยะเวลาที่ประเทศสมาชิกอาเซียนให้สิทธิแก่คนชาติประเทศ

คู่ภาคีสามารถพ านักได้ ตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยมากจะ
ยินยอมให้ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor) และผู้โอนย้ายภายในกิจการ (Intra Corporate 
Transferee) เข้าพ านัก 90 วันส าหรับผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ และ 1 ปีส าหรับผู้โอนย้ายภายใน
กิจการ ยกเว้นประเทศเมียนมา ที่ยินยอมให้เฉพาะผู้ให้บริการ (Service Supplier) เข้าพ านักเป็น
การชั่วคราวไม่เกิน 70 วัน ซึ่งแสดงถึงระดับการเปิดเสรีทางการค้าบริการในรูปแบบการเคลื่อนย้าย
บุคคลธรรมดาทีน่้อยกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น  

 
ในทางตรงกันข้าม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม มีระดับการเปิดเสรีค่อนข้างมาก 

ยินยอมให้ประเภทบุคคลธรรมดาทีห่ลากหลายเข้าพ านัก ไม่ว่าจะเป็น ผู้ให้บริการติดตั้ง (Installer)  
ผู้ให้บริการบ ารุงรักษา (Maintainers) ผู้ให้บริการ (service supplier) ผู้ขยายสาขาย่อยของกิจการ 
(Persons responsible for setting up a commercial presence) นักลงทุน (Investor) และแรงงาน
ที่มีทักษะทางเทคโนโลยี (Natural Persons Who Engage in Business Activities, Which Require 
Technology or Knowledge at an Advanced Level) ทัง้นี้ มาเลเซีย ก าหนดระยะเวลาพ านักของ
ผู้โอนย้าย ภายในกิจการยาวนานถึง 10 ปี ซึ่งมากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศคู่ภาคีอื่น 

 
นอกจากนี้ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน และอาเซียน-เกาหลี ประเภทบุคคล

ธรรมดาที่คนชาติประเทศคู่ภาคีสามารถพ านักได้ คือ ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor) 
และผู้โอนย้ายภายในกิจการ (Intra Corporate Transferee) โดยยินยอมให้เข้าพ านักเป็นการ
ชั่วคราว โดยเงื่อนไขการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ตามพันธกรณีของไทยในความตกลงการค้า
เสรีของอาเซียน-จีน และอาเซียนเกาหลี คือ 90 วันส าหรับผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ และ 1 ปีส าหรับ
ผู้โอนย้ายภายในกิจการ ทั้งนี้ ในความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี เม่ือพิจารณาเฉพาะตาม

                                                           
6 ความตกลงอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต้ และไทย-ชิลี ไม่มีบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา แต่ภายใต้ตารางข้อผูกพัน
เฉพาะในบทว่าด้วยการค้าบริการ มีการให้ข้อผูกพันใน Mode 4 ไว ้
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พันธกรณีของไทย ได้ยินยอมให้ผู้ให้บริการตามสัญญาจ้าง (Contractual Service Supplier)  
เข้าพ านักเป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 ปี 

  
ส าหรับความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและประเทศคู่ภาคีที่มีการเจรจาการเคลื่อนย้าย

บุคคลธรรมดาด้วยนั้น มีความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น และไทย-ออสเตรเลีย ที่มีบทว่าด้วย  
การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons Chapter) ทั้งสองความตกลง  
ให้การยินยอมให้บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติประเทศคู่ภาคีเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว (Grant of 
Temporary) ทั้งนี้ ความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น มีรายละเอียดครอบคลุมกว่า โดยให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการก ากับดูแลว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Committee on Temporary Entry) 
และร่วมกันส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการอนุญาตให้พ านักชั่วคราว (Transparency in 
Development and Application of Regulations) 

 
ถึงแม้ว่า ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ไม่มีบทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา 

แต่ภายใต้ตารางข้อผูกพันเฉพาะในบทว่าด้วยการค้าบริการ มีการให้ข้อผูกพันใน Mode 4 ไว้ 
ดังนั้น เมื่อพิจารณาในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา พบว่า มีการยินยอมให้ 
บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติประเทศคู่ภาคีเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว (Grant of Temporary) 
และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Committee on 
Temporary Entry) ทั้งนี้ ประเภทบุคคลธรรมดาและระยะเวลาที่คนชาติประเทศคู่ภาคีสามารถ
พ านักได้ ตามความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี จะยินยอมให้ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor) 
และผู้โอนย้ายภายในกิจการ (Intra Corporate Transferee) เข้าพ านักเป็นการชั่วคราวในไทยได้
เป็นระยะเวลา 90 วันและ 1 ปีตามล าดับ 

 
ขณะท่ีความตกลงไทย-นิวซีแลนด์ แม้ไม่พบข้อบทที่ชัดเจน แต่มีการด าเนินการเจรจาใน

ภาคผนวกของการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา และมีจดหมายตอบรับ (Exchange Letter) ระหว่าง
ไทยกับนิวซีแลนด์ ยินยอมให้ประเภทบุคคลธรรมดาบางประเภทเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ 
การเจรจาข้อบทใช้เวลาพิจารณาเป็นเวลานาน เพราะแต่ละประเทศต้องค านึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
เพื่อไม่ให้ล่าช้าเกินกว่าจ าเป็นและเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย จึงมีการยินยอมในรูปแบบจดหมาย
ตอบรับ โดยไทยยินยอมให้คนชาตินิวซีแลนด์ ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor) พ านักได้
ไม่เกิน 15 วัน ยกเว้นผู้ถือครอง APEC Business Travel Card ที่สามารถพ านักได้ไม่เกิน 90 วัน 
ส าหรับผู้ โอนย้ายภายในกิจการ ( Intra Corporate Transferee) พ านักได้ไม่เกิน 1 ปี ส่วน
นิวซีแลนด์ ยินยอมเฉพาะพ่อครัว (Chef) สามารถพ านักชั่วคราว ได้ไม่เกิน 3 ปี และขยายเพิ่มได้ 
1 ปี ซึ่งพ่อครัวของไทยต้องผ่านการทดสอบและได้ใบรับรองมาตรฐานทักษะการประกอบอาหาร
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จากกระทรวงแรงงาน (Thai National Skills Standard Certificate for Thai Cooking) คุณสมบัติ
ผู้สมัครเพื่อทดสอบทักษะการประกอบอาหาร ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี ซึ่งใบรับรองแบ่งเป็น 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับ 3 ต้องมีประสบการณ์การประกอบอาหาร 3 ปี ระดับ 2 ต้องมีประสบการณ์
ประกอบอาหาร 4 ปี และระดับ 1 ต้องมีประสบการณ์การประกอบอาหาร 5 ปี นอกจากนี้  
นิวซีแลนด์ยังอยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาก าหนดคุณสมบัติผู้ให้บริการนวดแผนไทยที่จะ
ยินยอมให้พ านักเป็นการชั่วคราวอีกด้วย 
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ตารางที่ 4-3 เปรียบเทียบความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนและไทย ในประเด็นที่เก่ียวกับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Persons) 

Main Features Definitions 
ASEAN – 

China* 
ASEAN – 
Korea* 

ASEAN - 
Japan 

ASEAN and 
Australia - 

New Zealand 

ASEAN -
India 

Thailand 
- India 

Thailand - 
Peru 

Thailand - 
Japan 

Thailand - 
Australia 

Thailand - 
New Zealand 

** 

ASEAN 
MNP 

Thailand – 
Chile * 

General Obligations พันธกรณีทั่วไป ✗ ✗ - ✗ ✗ - - ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Grant of Temporary Entry 
การยินยอมให้บุคคล
ธรรมดาเข้าพ านักเป็น
การชั่วคราว 

✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Committee on Temporary 
Entry 

คณะกรรมการก ากับดูแล
ว่าด้วยการเคลื่อนย้าย
บุคคลธรรมดา 

✗ ✓ - ✗ ✗ - - ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ 

Transparency in 
Development and 
Application of Regulations  

การส่งเสริมความโปร่งใส ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Consultations and Dispute 
Settlement 

การก าหนดเกี่ยวกับ
กระบวนการปรึกษาหารือ
และระงับขอ้พพิาท 

✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ 

Business Visitors ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Intra-corporate 
Transferees 

ผู้โอนย้ายภายในบริษัท ✓ ✓ - ✓ ✗ - - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Contractual 
Service Supplier 

ผู้ให้บริการตามสัญญา
จ้าง ✗ ✓ - ✗ ✗ - - ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ 

หมายเหตุ: * ความตกลงอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต ้และไทย-ชิลี ไม่มบีทว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา แต่ภายใต้ตารางข้อผูกพนัเฉพาะในบทว่าด้วยการค้าบริการ มีการให้ข้อผูกพันใน Mode 4 ไว ้ 
 ** ส าหรับกรอบการเจรจาการค้าบริการของ Thailand-New Zealand จะไม่พบข้อบทในประเด็นต่างๆ ตามตาราง แต่มจีดหมายตอบรับ (Exchange Letter) ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ ยินยอมให้ประเภทบุคคล 
ธรรมดาบางประเภทเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว 

 *** ในหัวข้อ Business Visitors Intra-corporate Transferees และ Contractual Service Supplier ในที่นี้จะพิจารณาเฉพาะพันธกรณีของไทยตาม Horizontal Commitment 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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จากตารางที่ 4-3 เห็นได้ว่า มี 8 ความตกลงที่มีการเจรจาเรื่อง MNP หรือความตกลงที่มี
การเจรจาที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ได้แก่ 

 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) 
 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 

(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  

(Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA) 
 ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์  

(Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA) 
 ความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน 

(ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons: ASEAN MNP)  
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน 

(ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี 

(ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA) 
  
โดยความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลีใต้ และไทย-ชิลี ไม่มีบทว่าด้วย

การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา แต่ภายใต้ตารางข้อผูกพันเฉพาะในบทว่าด้วยการค้าบริการ มีการ
ให้ข้อผูกพันใน Mode 4 ไว้ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงพิจารณาความตกลงการค้าเสรีดังกล่าวด้วย 

 
คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4-4 

4-5 และ 4-6 เม่ือพิจารณาแล้วพบว่า ระดับการเปิดเสรีของประเทศไทยอยู่ในระดับปานกลาง
ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ในอาเซียน 

 
นอกจากนี้ ภายใต้การด าเนินการไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความตกลงว่าด้วย

การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาของอาเซียน (ASEAN Agreement on Movement of Natural 
Persons: ASEAN MNP Agreement) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการค้าบริการ มีบทบาทส าคัญใน
การสนับสนุนการเปิดตลาดการค้าบริการเสรีระหว่างอาเซียนมาก โดยสาระส าคัญของ ASEAN 
MNP Agreement มีดังต่อไปนี้  
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ASEAN MNP Agreement ประกอบด้วยข้อบท และข้อผูกพัน โดยสาระของข้อบทจะ
เกี่ยวกับการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่ประสงค์จะให้บริการ
ในประเทศสมาชิกในสาขาเกี่ยวกับการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุน ส่วนข้อผูกพันจะระบุ
ประเภทของบุคลากรที่ประเทศสมาชิกอนุญาตให้เข้ามาให้บริการได้ตามสาขาที่ระบุในข้อผูกพัน 
รวมถึงระยะเวลาในการให้เข้าเมืองชั่วคราวหรือ  พ านักชั่วคราวและเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับ
การอนุญาตท างาน 

 
โดยข้อผูกพันของไทยจะอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้าย บุคลากร 2 ประเภทเท่าน้ัน คือ 
 
(1) ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business Visitor) หมายถึง บุคคลธรรมดาที่จะเข้ามา 

พ านักในไทยด้วยวัตถุประสงค์ด้านการประชุมหรือติดต่อทางธุรกิจ เข้าร่วมสัญญาซื้อหรือขาย
บริการ เยี่ยมเยือนธุรกิจที่จัดตั้ง และจัดตั้งธุรกิจในไทย หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
โดยการพ านักดังกล่าวจะอนุญาตในขั้นต้นไม่เกิน 90 วัน และอาจขยายระยะเวลาได้รวมไม่เกิน 1 ปี 

 
(2) ผู้โอนย้ายภายในบริษัท (Intra-Corporate Transferee) หมายถึง ผู้โอนย้ายระหว่าง

บริษัทในเครือในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้เชี่ยวชาญ โดยบุคคลนั้นต้องได้รับการจ้างโดย
บริษัทดังกล่าวนอกประเทศไทยมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนด าเนินการเข้ามาในไทย และต้อง
ผ่านเงื่อนไขความจ าเป็นด้านการจัดการของกรมการจัดหางาน โดยการพ านักดังกล่าวจะอนุญาตไม่
เกิน 1 ปีและอาจขยายระยะเวลาได้อีก 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี การอนุญาตข้างต้นครอบคลุมการ
เคลื่อนย้ายบุคลากรใน 25 สาขา ดังนี ้

  
 บริการวิศวกรรม  
 บริการคอมพิวเตอร์  
 บริการวิจัยและพัฒนา  
 บริการให้เช่า  
 บริการด้านโฆษณา  
 บริการวิจัยตลาดและส ารวจความเห็น  
 บริการด้านบริหารจัดการ  
 บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร  
 บริการที่เกี่ยวเนื่องกับประมง  
 บริการที่เกี่ยวเนื่องกับป่าไม้  
 บริการที่เกี่ยวเนื่องกับเหมืองแร่  
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 บริการที่ปรึกษา  
 บริการซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์  
 บริการการแปล  
 บริการจัดประชุม  
 บริการด้านโทรคมนาคม  
 บริการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน์  
 บริการก่อสร้าง 
 บริการด้านการศึกษา  
 บริการด้านสิ่งแวดล้อม  
 บริการด้านการเงิน  
 บริการด้านสุขภาพ  
 บริการด้านโรงแรม  
 บริการด้านกีฬา และ  
 บริการด้านการขนส่ง 

 
ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้สรุปข้อผูกพันเบื้องต้นในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน ในประเภท

ของบุคคลธรรมดาที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ดังแสดงในตารางที่ 4-6 
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ตารางที่ 4-4 เปรียบเทียบเงื่อนไขการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ตามพันธกรณีของไทยในความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนและอาเซียนกับคู่เจรจา 
ประเภทของบุคคลธรรมดา ASEAN - Australia - New Zealand ASEAN - China ASEAN - Korea ASEAN MNP 

ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business 
Visitor: BV) 

90 วัน 90 วัน 90 วัน 90 วัน 

ผู้โอนย้ายภายในกิจการ (Intra 
Corporate Transferee: ICT) 

1 ปี 1 ปี 1 ปี 1 ปี 

ผู้ให้บริการตามสัญญาจ้าง (Contractual 
Service Suppliers: CSS) ✗ ✗ 1 ปี ✗ 

ผู้ให้บริการวิชาชีพ (Professionals) ✗ ✗ ✗ ✗ 
ประเภทของบุคคลธรรมดาอื่นๆ ✗ ✗ ✗ ✗ 

หมายเหตุ 
* BV ผู้เข้ามาเพื่อจัดตั้งกิจการ สามารถ

ขยายเวลาได้เป็นไม่เกิน 1 ปี 
ICT ขยายเวลาได้ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี 

* BV ผู้เข้ามาเพื่อจัดตั้งกิจการ สามารถ
ขยายเวลาได้เป็นไม่เกิน 1 ปี  

ICT ขยายเวลาได้ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี 

* BV ผู้เข้ามาเพื่อจัดตั้งกิจการ สามารถ
ขยายเวลาได้เป็นไม่เกิน 1 ปี  

ICT ขยายเวลาได้ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี 

* BV ขยายเวลาได้เป็นไม่เกิน 1 ปี  
ICT ขยายเวลาได้ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด
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ตารางที่ 4-5 เปรียบเทียบเงื่อนไขการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาตามพันธกรณีของไทยในความตกลงการค้าเสรีทวิภาคี 

ประเภทของบุคคลธรรมดา 
Thailand - Japan Thailand - Australia Thailand - New Zealand* Thailand - Chile 

Thailand Japan Thailand Australia Thailand New Zealand Thailand Chile 
ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ (Business 
Visitor: BV) 

90 วัน 90 วัน 90 วัน 3 เดือน 15 วัน ✗ 90 วัน ไม่ได้ระบุระยะเวลา 

ผู้โอนย้ายภายในกิจการ (Intra 
Corporate Transferee: ICT) 

1 ปี 3 ปี 1 ปี 4 ปี 1 ปี ✗ 1 ปี 2 ปี 

ผู้ให้บริการตามสัญญาจ้าง 
(Contractual Service Suppliers: 
CSS) 

90 วัน 3 ปี 1 ปี 
3 ปี (หรือ 4 ปี
ส าหรับพ่อครัว) ✗ พ่อครวั 3 ปี ✗ ✗ 

ผู้ให้บริการวิชาชีพ (Professionals) ✗ 
นักกฎหมายหรือ
นักบัญชี 3 ปี ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

ประเภทของบุคคลธรรมดาอื่นๆ 
นักลงทุน 90 วัน  
ผู้ฝึกสอน 6 เดือน 

นักลงทุน 3 ปี 
ผู้ฝึกสอน 3 ปี ✗ 

ผู้ค้าบริการ  
6 เดือน 

ผู้บริหารหรอื
ผู้จัดการที่ต้องการ
จัดตั้งกิจการ 4 ปี 

✗ ✗ ✗ ✗ 

หมายเหตุ 

BV ขยายเวลาได้เป็น
ไม่เกิน 1 ปี  

ICT ขยายเวลาได้ 3 
ครั้ง ครั้งละ 1 ปี 

ทุกรายการระบุว่า
ขยายเวลาได้ แต่

ไม่ได้ระบุ
รายละเอียด 

BV ขยายเวลาได้เป็นไม่เกิน 1 
ปีICT ขยายเวลาได้ครั้งละ 1 
ปี รวมแล้วไม่เกิน 5 ปี CSS 
ขยายเวลาได้ครั้งละ 1 ปี รวม

แล้วไม่เกิน 3 ปี 

ICT ขยายเวลาได้
เป็นไม่เกิน 10 ปี 
ผู้ค้าบริการขยาย
เวลาได้เป็น 1 ปี 

BV ที่ถือ APEC 
Business Travel 
Card พ านักได้ไม่

เกิน 90 วัน  
ICT ขยายเวลาได้
ครั้งละ 1 ปี รวม
แล้วไม่เกิน 5 ปี 

พ่อครวัขยาย
เวลาได้ 1 ปี  
รวมเป็น 4 ปี 

BV ขยายเวลา
ได้เป็นไม่เกิน 1 
ปี ICT ขยาย
เวลาได้ 3 ครั้ง 
ครั้งละ 1 ปี 

ICT ขยายเวลาได้
อีก 2 ปี 

หมายเหตุ: * ส าหรับกรอบการเจรจาการค้าบริการของ Thailand-New Zealand จะไม่พบข้อบทในประเด็นต่างๆ ตามตาราง แต่มจีดหมายตอบรับ (Exchange Letter) ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ ยินยอมให้ประเภทบุคคล
ธรรมดาบางประเภทเข้าพ านักเป็นการชั่วคราว 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ตารางที่ 4-6 สรุปข้อผูกพันเบื้องต้นของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้ความตกลง ASEAN MNP 
ประเภทของบุคคล

ธรรมดา 

ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons (ASEAN MNP) 

Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Vietnam 

ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ 
(Business Visitor) 

- 90 วัน 60 วัน 30 วัน 90 วัน - 59 วัน - 90 วัน 90 วัน 

ผู้โอนย้ายภายในกจิการ 
(Intra Corporate 
Transferee) 

3 ปี* 2 ปี* 2 ปี* 
1เดือน  
ถึง 1 ปี* 

ไม่เกิน 10 ปี 1 ปี 1 ปี 2 ปี* 1 ปี* 3 ปี 

ผู้ให้บริการตามสัญญาจ้าง 
(Contractual Service 
Suppliers) 

- 2 ปี* - - - - 1 ปี - - 90 วัน 

หมายเหต ุ

* ขยาย
ระยะเวลาได้
อีก 2 ครั้ง ครั้ง
ละ 1 ปี 

* ขยาย
ระยะเวลาได้
อีก 3 ครั้ง 
ครั้งละ 1 ปี 
รวมแล้วไม่
เกิน 5 ปี 

* ขยาย
ระยะเวลาได้
อีก 2 ครั้ง 
ครั้งละไม่เกิน 
2 ปี 

* ต้องขอ 
VISA/ Stay 
Permit/ 
Work Permit 

- - - 

* ขยาย
ระยะเวลาได้
อีก 2 ครั้ง 
ครั้งละไม่เกิน 
3 ปี 

* ขยาย
ระยะเวลาได้
อีก 3 ครั้ง 
ครั้งละไม่เกิน 
1 ปี 

- 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Asean Secretariat 
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บทที่ 5 
อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

 
 

5.1 โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 
อุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมที่มีประวัติความเป็นมายาวนานอุตสาหกรรมหนึ่ง 

แต่เพิ่งเริ่มมีการพัฒนาเด่นชัดเม่ือประมาณ 30 ปีท่ีผ่านมา โดยรัฐบาลได้ออกนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนในอุตสาหกรรมการถลุงแร่และผลิตเหล็กกล้า ก่อให้เกิดอุตสาหกรรม
แปรรูปเหล็กขนาดต่างๆ ขึ้นมากมายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ความส าคัญประการหนึ่งของ
อุตสาหกรรมเหล็กคือผลผลิตจากอุตสาหกรรมมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็น
จ านวนมาก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น 

 
โครงสร้างของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยมีลักษณะแตกต่างจากประเทศอื่นๆ 

เนื่องจากล าดับขั้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กในไทยเริ่มต้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหล็กขั้นปลายหรือการขึ้นรูป ไล่มายังอุตสาหกรรมขั้นกลางซึ่งเป็นการผลิตเหล็กด้วยเตาหลอม 
แต่กลับไม่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นต้นหรือการถลุงแร่เหล็กขึ้นมารองรับ ท าให้กระบวนการ
ผลิตเหล็กในไทยไม่ครบวงจรและขาดความต่อเนื่อง การผลิตในขั้นกลางและขั้นปลายของ
อุตสาหกรรมจึงต้องพึ่งพิงการน าเข้าแร่เหล็กจากต่างประเทศอย่างมาก 

 
ในช่วงที่ผ่านมา การผลิตเหล็กในประเทศไทยได้รับแรงกดดันจากสภาพเศรษฐกิจ

ที่ผันผวนทั้งในและนอกประเทศ อีกทั้งยังเกิดการทุ่มตลาดของประเทศจีนจนเกิดการน าเข้าเหล็ก
ราคาถูกจ านวนมาก ปริมาณการผลิตเหล็กของไทยจึงได้รับผลกระทบทางตรง โดยในปี 2558 
ปริมาณการผลิตในประเทศลดลงเหลือ 6.51 ล้านตัน จากการผลิต 6.79 ล้านตันในปี 25571 ส่วน
ประเทศที่มีปริมาณการผลิตเหล็กกล้ามากที่สุดได้แก่ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และ
เกาหลีใต้ ตามล าดับ ซึ่งมีผลผลิตรวมกันทั้งสิ้น 1,218 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 76.16 ของการ
ผลิตทั้งหมดของโลก2 

 

                                                           
1 Iron & Steel Intelligence Unit Report 2016 โดย ศูนย์ขอ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย 
2 World Steel Association Report 2015 โดย World Steel Association 
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การผลิตเหล็กในประเทศนั้นยังถือว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ ในปี 
2558 ความต้องการบริโภคเหล็กทั้งหมดอยู่ที่ 16 .74 ล้านตัน คิดเป็นการบริโภคเหล็กแท่งยาว
จ านวน 6.15 ล้านตัน และเหล็กแท่งแบน 10.59 ล้านตัน ท าให้ประเทศไทยต้องน าเข้าเหล็กที่ขาด
แคลนอีกกว่า 11.44 ล้านตัน3 ทั้งนี้เหล็กที่ผลิตและน าเข้านั้นถูกน าไปใช้ในธุรกิจภาคก่อสร้างและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เช่น ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ที่ก าลังฟื้นตัวขึ้นมาในปัจจุบัน 

  
ส าหรับการส่งออกนั้น ประเทศไทยส่งออกเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นอันดับที่  25 

ของโลก คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 5,351 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2558 โดยมีค่าอัตราการเติบโตเฉลี่ย
สะสม (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ระหว่างปี 2549 ถึง 2558 เท่ากับร้อยละ 4.34 
สินค้าที่ประเทศไทยส่งออกมาก ได้แก่ HS7326: ของอื่น ๆ ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และ 
HS7308: สิ่งก่อสร้าง และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า รวมทั้งแผ่น 
เส้น มุม รูปทรง หน้าตัดรูปต่างๆ หลอดหรือท่อ และของที่คล้ายกัน ที่ท าไว้เพื่อใช้เป็นสิ่งก่อสร้าง
ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ดังภาพที่ 5-1 

 
ในส่วนของการน าเข้านั้น ประเทศไทยน าเข้าเหล็กมาใช้ในประเทศจ านวนมาก โดยในปี 

2558 มูลค่าการน าเข้าคิดเป็น 16,605 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นประเทศที่น าเข้าเหล็กมาก
ถึงอันดับที่ 8 ของโลก โดยมีค่าอัตราการเติบโต CAGR ระหว่างปี 2549 ถึง 2558 เท่ากับร้อยละ 
5.11 ผลิตภัณฑ์ส าคัญที่น าเข้า ได้แก่ HS7326: ของอื่น ๆ ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และ HS7210: 
ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป หุ้มติด 
ชุบหรือเคลือบ ดังภาพที่ 5-2 

 

                                                           
3 Iron & Steel Intelligence Unit Report 2016 โดย ศูนย์ขอ้มูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย 
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ภาพที่ 5-1 การส่งออกของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กของไทย ปี 2549-2558 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก International Trade Centre (ITC)

1

ส่  แบ่งตลา ของม ลค่า
การส่งออกไทย  ตลา โลก

2549 255 255 2552 255 2554 2555 255 255 2558

0.68% 0.88% 0.66% 1.03% 0.76% 0.66% 0.98% 0.92% 0.74% 0.89%

CAGR  2554-2558 CAGR (2551-2558) CAGR (2549-2558)

1.16% -0.26% 4.34%

442.52 566.64 813.08 644.68 
946.17 1,067.18 1,301.89 1,213.25 1,135.75 1,193.96 423.83 297.81 

424.79 

1,943.38 

534.01 288.60 

765.47 830.59 
508.85 

883.64 

238.73 316.86 

353.71 

241.91 

364.46 491.31 

451.52 470.00 

501.55 

447.47 

58.16 78.12 

60.22 

69.09 

68.02 96.30 

148.27 134.74 

116.06 

246.09 

187.86 233.43 

277.22 

183.82 

211.07 253.29 

250.91 259.56 

265.40 

229.81 

2,299.25 

4,473.62 3,521.81 

1,983.25 

2,647.52 
2,913.74 

4,257.75 

3,573.49 

2,837.76 
2,350.21 3,650 

5,966 
5,451 

5,066 
4,771 

5,110 

7,176 

6,482 

5,365 5,351 

 -

 1,000.00

 2,000.00

 3,000.00

 4,000.00

 5,000.00

 6,000.00

 7,000.00

 8,000.00

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

ห ่
 ย

: ล
้า 

 อ
ลล

าร
์สห

รั 
 

อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก: การส่งออกทั งหม ของไทยปี 2549-2558

HS7326: Articles of iron or steel, n.e.s. HS7308: Structures and parts of structures HS7318: Screws, bolts, nuts, coach screws etc.

HS7310: Tanks, casks, drums, cans, boxes etc. HS7307: Tube or pipe fittings of iron or steel Others
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ภาพที่ 5-2 การ  าเข้าของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กของไทย ปี 2549-2558 

 ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก International Trade Centre (ITC)

2

ส่  แบ่งตลา ของม ลค่า
การ  าเข้าไทย  ตลา โลก

2549 255 255 2552 255 2554 2555 255 255 2558

1.94% 2.25% 2.16% 2.09% 2.54% 2.42% 2.78% 2.84% 2.51% 2.67%

CAGR  2554-2558 CAGR (2551-2558) CAGR (2549-2558)

-3.17% -1.49% 5.11%

1,302.22 1,552.46 1,957.16 1,659.19 2,218.79 2,307.76 2,655.89 2,595.65 2,589.88 
3,470.57 1,159.07 

1,607.12 
1,939.10 

1,113.98 
2,117.51 2,519.63 2,676.51 2,579.43 2,091.56 

1,723.60 

1,164.54 

2,922.11 2,292.09 

1,007.37 

1,741.87 
2,034.02 

2,166.55 3,267.80 

1,879.84 1,581.62 

203.44 

288.70 515.73 

294.64 

511.97 
894.50 

1,423.48 
1,184.49 

1,302.08 1,184.97 

1,521.29 

2,244.80 
2,703.73 

1,625.07 

2,160.25 

2,209.26 

2,395.26 
1,987.88 

1,642.85 1,102.36 
5,255.40 

7,132.73 

9,037.93 

5,156.34 

7,573.81 

8,925.55 

9,402.24 8,691.95 

9,050.07 

7,541.50 
10,606 

15,748 

18,446 

10,857 

16,324 

18,891 
20,720 20,307 

18,556 

16,605 

 -

 5,000.00

 10,000.00

 15,000.00

 20,000.00

 25,000.00

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

ห ่
 ย

: ล
้า 

 อ
ลล

าร
์สห

รั 
 

อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก: การ  าเข้าทั งหม ของไทยปี 2549-2558

HS7326: Articles of iron or steel, n.e.s. HS7210: Flat-rolled products of iron or non-alloy steel,hot-rolled or cold-rolled

HS7208: Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, hot-rolled, not clad HS7225: Flat-rolled products of alloy steel other than stainless

HS7207: Semi-finished products of iron or non-alloy steel Others
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5.2 ห่ งโซ่อุปทา การผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภณัฑ์เหล็ก 
 
อุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมีผลิตภัณฑ์เหล็กอยู่หลายประเภท 

เหล็กแต่ละประเภทผลิตจากกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน แต่ละกระบวนการต่างแยกย่อยลงไป
อีกหลายขั้นตอน เริ่มต้นจากการเตรียมวัตถุดิบต่างๆ การถลุงเหล็ก การผลิตเหล็กกล้า การหล่อ 
ไปจนถึงการแปรรูป หลังจากตกแต่งขั้นสุดท้ายซึ่งมักท าด้วยการเคลือบผิวหรือการอบชุบความ
ร้อนแล้ว จะได้ผลิตภัณฑ์เหล็กที่พร้อมน าไปใช้งาน โดยท่ัวไปสามารถแบ่งห่วงโซ่อุปทานการผลิต
ได้ออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตเหล็กขั ้นต้น อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก  
ขั้นกลาง และอุตสาหกรรมผลิตเหล็กขั้นปลาย ดังที่แสดงให้เห็นในภาพที่ 5-3 

 
ภาพที่ 5-3 ห่ งโซ่อุปทา ของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

 
 
 
  

ห่ งโซ่อุปทา อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย

1

อุตสาหกรรมต้    า อุตสาหกรรมกลาง   า อุตสาหกรรมปลาย   า

ผลิตภัณฑ์ร ปทรงยา 

 เหล็กเส้น
 เหล็กลวด
 ลวดเหล็กแรงดึงสูง
 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดรอ้น
 เหล็กเพลาด า

ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้าง
 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขนาดใหญ่
 เหล้กรุปปีกกว้าง
 เหล็กคานรูปตัว I, T, C
 เหล็กรูปฉาก
 เหล็กเข็มพืด
 เหล็กรางรถไฟ

ผลิตภัณฑ์ร ปทรงแบ 

 เหล็กแผ่นรีดร้อน เย็น
 เหล็กแผ่นไร้สนิมรีดร้อน เย็น
 เหล็กแผ่นชุบสังกะสี
 เหล็กแผ่นชุบดีบุก
 ท่อเหล็ก
 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดรอ้น

เหล็ก ลุง

สิ แร่เหล็ก เหล็กพรุ 

เ  เหล็ก
เหล็กแท่ง ห ่

เหล็กแท่งแบ 

เหล็กแท่งยา 

เหล็กกล้า

ถล
ุง

หล
อม

หล
อม

รีด
   
   
   
  รี
ดซ้

 า 
   
   
   
 ห
ล่อ

ผล
ิตภ

ัณ
ฑ์เ
หล

็กอ
ื่นๆ
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5.2.1 อุตสาหกรรมผลิตเหล็กขั  ต้  
 
กิจกรรมในส่วนนี้จะเป็นการน าสินแร่เหล็กมาถลุงเพื่อแยกธาตุเหล็กออกมาจากสินแร่

ที่อยู่ในรูปเหล็กออกไซด์ โดยมีวัตถุดิบเพิ่มเติมช่วยในกระบวนการถลุงเหล็ก เช่น ถ่านหิน ถ่านโค้ก 
ก๊าซธรรมชาติ วัตถุดิบเหล่านี้ใช้ส าหรับลดออกซิเจนที่แทรกซึมอยู่ภายในสินแร่ รวมทั้งเป็นแหล่ง
พลังงานส าหรับการถลุง นอกจากนี้ยังมีการใช้หินปูนเพื่อดักจับสิ่งสกปรกออกมาเป็นตะกรัน 
ผลผลิตหลังเสร็จสิ้นกระบวนการอาจอยู่ในรูปของเหลว เรียกว่า น้ าเหล็กหลอมเหลว หรืออาจอยู่
ในสภาพของแข็ง เรียกว่า เหล็กถลุง เหล็กพรุน ซึ่งแบ่งตามวิธีการถลุงเหล็กดังต่อไปนี้ 

 
 การ ลุงเหล็ก  ภา ะของเหล  

 
การถลุงเหล็กในภาวะของเหลวจะใช้เตาถลุงแบบพ่นลม อุณหภูมิภายในเตาถลุงนี้จะสูง

ประมาณ 1,600 องศาเซลเซียส อันเป็นผลมาจากการพ่นอากาศร้อนเข้าไปในเตาจนท าให้แร่เหล็ก
และถ่านโค้กคลุกเคล้ากันในภาวะของเหลว เม่ือถลุงเสร็จแล้วจะได้น้ าเหล็กดิบซึ่งปกติแล้วจะหล่อ
ออกมาเป็นแท่ง เรียกว่า เหล็กพิกหรือเหล็กถลุง การถลุงเหล็กโดยใช้วิธีการเช่นนี้มีข้อดีคือ
สามารถผลิตได้ครั้งละมากๆ เหมาะส าหรับการผลิตขนาดใหญ่ที่จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง 

 
 การ ลุงเหล็ก  ภา ะของแข็ง 

 
การถลุงเหล็กในภาวะของแข็งหรือบางครั้งอาจเรียกการถลุงเหล็กวิธีนี้ว่าการผลิตเหล็ก

พรุน โดยผู้ผลิตจะท าการถลุงขณะที่วัตถุดิบยังคงอยู่ในสภาพของแข็ง ความร้อนที่ใช้ยั งไม่สูงถึง
ขนาดท าให้สินแร่เหล็กและวัตถุดิบอื่นหลอมละลาย ผู้ผลิตจะใช้ก๊าซท่ีเป็นรีดิวซิ่ง (Reducing Gas) 
เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรเจน ฉีดเข้าไปในเตาถลุงที่มีอุณหภูมิประมาณ 800 ถึง 1 ,000 
องศาเซลเซียส ก๊าซที่พ่นเข้าไปจะท าปฏิกิริยากับสารประกอบของเหล็กจนกระท่ังกลายสภาพเป็น
เหล็กทั้งๆ ที่ยังเป็นของแข็ง เรียกว่า เหล็กพรุน ส าหรับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ส าหรับการถลุงเหล็ก
ที่เป็นของแข็งนั้นยังแบ่งได้ออกเป็น 2 กลุ่มตามลักษณะการให้พลังงานความร้อน ได้แก่ 
1) การถลุงที่ใช้พลังงานจากถ่านหิน และ 2) การถลุงที่ใช้พลังงานความร้อนจากแก๊สธรรมชาติ 

 
เหล็กที่ท าการถลุงเสร็จแล้วจะประกอบไปด้วยคาร์บอนประมาณร้อยละ 4.5 และเจือปน

ด้วยสารมลทินต่างๆ ท าให้เหล็กมีความเปราะมากเกินไป ไม่เหมาะสมส าหรับการน าไปใช้งาน 
จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงส่วนผสมต่างๆ ในขั้นตอนการผลิตเหล็กขั้นถัดไปเพื่อให้ได้เหล็กซึ่งมี
คุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ 
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อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กขั้นต้นต้องการเงินลงทุนสูง เนื่องจากต้องใช้
พลังงานส าหรับการถลุงจ านวนมาก อีกทั้งยังต้องการระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่
แข็งแรง ประเทศไทยในปัจจุบันนั้นขาดแคลนทั้งแหล่งพลังงานราคาถูกและความพร้อมทางระบบ
สาธารณูปโภค ท าให้ไม่มีความสามารถเพียงพอส าหรับการถลุงเหล็ก กล่าวคือการผลิตเหล็กใน
ไทยเร่ิมต้นจากกระบวนอุตสาหกรรมผลิตเหล็กขั้นกลาง ด้วยวิธีการหลอมเศษเหล็กด้วยเตาไฟฟ้า
และผสมเข้ากับเหล็กถลุงที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ จึงจะได้เหล็กซึ่งมีส่วนผสมตามที่ต้องการ 

 
5.2.2 อุตสาหกรรมผลิตเหล็กขั  กลาง 

 
อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กขั้นกลางประกอบด้วยการผลิตเหล็กกล้าและการหล่อ  

เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตเหล็กขั้นต้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการผสมน้ าเหล็กกล้าเพื่อ
ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของน้ าเหล็กกล้านั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติทั่วไป ส่ วนผสมทางเคมี 
อุณหภูมิ หรือความสะอาดของเหล็ก การผลิตเหล็กกล้าสามารถแบ่งย่อยได้อีก 2 วิธี ได้แก่  
การผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาออกซิเจน และการผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า 

 
 การผลิตเหล็กกล้า ้ ยเตาออกซิเจ  

 
การผลิตเหล็กกล้าด้วยวิธีนี้จะน าน้ าเหล็กหลอมเหลวหรือเหล็กถลุงมาผสมกับเศษเหล็ก 

จากนั้นจึงลดปริมาณคาร์บอนให้เหลือร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 1.5 ด้วยการเป่าก๊าซออกซิเจนผ่าน
โลหะลงในเตาเพื่อให้เหล็กกล้าหลอมเหลว และผสมวัตถุดิบอื่นๆ ลงไปประกอบเพื่อปรับปรุง
คุณภาพเหล็กโดยอาศัยการท าปฏิกิริยาเคมีระหว่างก๊าซออกซิเจนและธาตุต่างๆ ในน้ าเหล็ก 

 
 การผลิตเหล็กกล้า ้ ยเตาอาร์คไฟฟ้า 

 
วิธีการผลิตนี้ถูกน ามาใช้ส าหรับการหลอมเศษเหล็ก มีเศษเหล็กเป็นวัตถุดิบหลักและ

เหล็กพรุนเป็นตัวผสมเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ต้องการ โดยเศษเหล็กที่ถูกหมุนเวียนมาใช้ใหม่จะถูก
หลอมและแปรสภาพไปเป็นเหล็กกล้าคุณภาพดีด้วยการอาร์คไฟฟ้าก าลังสูง  

 
เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตเหล็กกล้า เหล็กกล้าหลอมเหลวจะถูกน าไปสู่กระบวนการ

หล่อแบบต่อเนื่องในเบ้าหล่อ จนกระทั่งหล่อเสร็จก็จะได้ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้ากึ่งส าเร็จรูปออกมา 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่ 1) เหล็กแท่งยาว 2) เหล็กแท่งแบน และ 
3) เหล็กแท่งใหญ่ 
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5.2.3 อุตสาหกรรมผลิตเหล็กขั  ปลาย 
 
ในอุตสาหกรรมนี้จะมีการน าผลิตภัณฑ์เหล็กกล้ากึ่งส าเร็จรูปไปผ่านกระบวนการแปรรูป

ต่างๆ ซึ่งมีหลายกระบวนการด้วยกัน เช่น การแปรรูปร้อน การรีดเย็น การเคลือบผิว การอบชุบ
ความร้อน การทุบขึ้นรูป การทุบขึ้นรูปเย็น การกลึงไสตัดเจาะ การเชื่อม การผลิตท่อเหล็ก การตี
ขึ้นรูป ตลอดจนการหล่อเหล็ก ผลิตภัณฑ์ที่ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์
เหล็กรูปทรงยาว 2) ผลิตภัณฑ์เหล็กรูปทรงแบน และ 3) ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้าง โดยปกตินั้นมี
ขั้นตอนการข้ึนรูปเหล็กกล้า 2 ขั้นด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 

 
 การขึ  ร ปขั  ป มภ มิ 

 
วิธีการขึ้นรูปปฐมภูมิเป็นวิธีการที่ถูกประยุกต์ให้ใช้กับเหล็กที่ผ่านกระบวนการหล่อ

แบบต่อเนื่องมา ไม่ว่าจะเป็นเหล็กแท่งแบน เหล็กแท่งยาว หรือเหล็กแท่งใหญ่ ขั้นตอนการข้ึนรูปนี้
จะก่อให้เกิดการลดหรือเปลี่ยนแปลงรูปทรง ตลอดจนเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในเนื้อโลหะ ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังเสร็จสิ้นกระบวนการ ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 
เหล็กเส้นส าหรับเสริมคอนกรีต เหล็กลวด และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ  

 
 การขึ  ร ปขั  ทุติยภ มิ 

 
กระบวนการที่เกิดขึ้นในข้ันตอนนี้ ได้แก่ การผลิต การแปรรูป และการตกแต่งขั้นสุดท้าย 

ขั้นตอนทั้งหมดเป็นไปเพื่อท าให้ชิ้นส่วนเหล็กกล้าขั้นสุดท้ายมีรูปทรงและคุณสมบัติต่างๆ ตามที่
ต้องการ ซึ่งสามารถแบ่งย่อยเป็นกระบวนการต่างๆ แบบละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

 
 การเปลี่ยนรูปทรง เช่น การรีดเย็น  
 การกลึงแปรรูป เช่น การเจาะ 
 การต่อประสาน เช่น การเชื่อม 
 การเคลือบผิว เช่น การชุบสังกะสี 
 การท ากรรมวิธีทางความร้อน เช่น การเทมเปอร์ร่ิง (Tempering) 
 การท ากรรมวิธีปรับปรุงผิว เช่น การท าคาร์บุไรซ่ิง (Carburizing) 
 
ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าที่ได้จะถูกน าไปใช้งานตามคุณสมบัติและรูปร่าง ซึ่งอาจมีการแปรรูปอีก

ขั้นหนึ่งเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เหล็กอื่นๆ ส าหรับน ามาใช้ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน เช่น ตะปู ตะปูควง



 

 

 

 5-9 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

สลักเกลียว ลวดเกลียว ลวดเคเบิ้ล ลวดสลิง ท่อเหล็ก ข้อต่อท่อเหล็ก และโครงก่อสร้างท าด้วยเหล็ก 
เป็นต้น 

 
 

5.3 ภาพร มห่ งโซ่ม ลคา่ของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 
แบบจ าลองห่วงโซ่มูลค่าที่ถูกพัฒนาโดย ไมเคิล พอร์เตอร์ (Michael Porter) ประกอบด้วย

ส่วนที่เป็นกิจกรรมตั้งต้น 5 กิจกรรม และส่วนที่เป็นกิจกรรมสนับสนุน 4 กิจกรรม อย่างไรก็ตาม 
แบบจ าลองดังกล่าวไม่สามารถใช้ส าหรับอธิบายอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กได้ เนื่องจาก
โรงงานผลิตเหล็กนั้นมีการเพิ่มกระบวนการอื่นๆ เข้าไปเพื่อเพิ่มการเติบโตและความสามารถใน
การแข่งขันในตลาด ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กจึงถูกปรับเปลี่ยนให้มี
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรมตั้งต้น 5 กิจกรรม และกิจกรรมสนับสนุน 6 กิจกรรม ดังที่
แสดงในภาพที่ 5-4  

 
ภาพที่ 5-4 ห่ งโซ่ม ลค่าอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

 
 
 

ห่ งโซ่ม ลค่าอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก International Journal of Managing Value and Supply Chains, 2015
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กิจกรรมในห่วงโซ่มูลค่าถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 

5.3.1 กิจกรรมตั งต้   Primary Activities  
 
กิจกรรมขั้นต้นคือกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบพื้นฐานให้

เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เริ่มต้นตั้งแต่การรับวัตถุดิบมาจากผู้จัดหาวัตถุดิบและสิ้นสุดลงที่การท า
การตลาดเพื่อน าผลิตภัณฑ์ไปถึงมือผู้บริโภค กิจกรรมในส่วนนี้ยังแบ่งได้อีก 2 ส่วน ได้แก่ 
กิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกิจกรรมเกี่ยวกับตลาด กิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการโดยองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการของตนเอง ในขณะที่กิจกรรม
เกี่ยวกับตลาดจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งต่อผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายและบริการไปยังผู้บริโภคขั้น
สุดท้าย โดยกิจกรรมแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี ้

 
 ขั  ตอ การจั การสิ ค้าขาเข้า  Inbound Logistics  กิจกรรมในส่วนนี้

ครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบที่จ าเป็นส าหรับการผลิตเหล็ก การจัดเก็บวัตถุดิบ 
การคัดแยกวัตถุดิบที่ด้อยคุณภาพเพื่อส่งคืน ตลอดจนการกระจายวัตถุดิบไปยังส่วน
การผลิตต่างๆ ภายในโรงงานหรือบริษัท  
 

 ขั  ตอ ปฏิบัติการและการผลิต  Operations and Production Management  
ผู้ผลิตจะจัดการกับวัตถุดิบที่ได้รับมาเพื่อน าเข้าสู่กระบวนการผลิตเหล็ก เช่น  
การตรวจสอบวัตถุดิบ การบดละเอียด เป็นต้น รวมถึงดูแลกระบวนการระหว่างผลิต
ตั้งแต่ต้นจนกระท่ังได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ กิจกรรมในส่วนน้ีอาจครอบคลุมไปถึงการ
จัดการสภาพแวดล้อมภายในโรงงานด้วย เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ความสะอาด และ
ความปลอดภัย เป็นต้น รวมถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตต่างๆ 
การตรวจสอบและซ่อมแซมเม่ืออุปกรณ์เหล่านั้นขัดข้อง หรือพัฒนาคุณภาพในการผลิต
ของเครื่องจักรให้ดียิ่งขึ้น 
 

 ขั  ตอ การจั การสิ ค้าขาออก  Outbound Logistics  ประกอบด้วยกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ส าเร็จแล้ว ได้แก่ การวางแผนการขนส่ง  
การขนส่งสินค้า การจัดการระบบกระจายสินค้า การดูแลระบบการขนส่ง การบริหาร
คลังสินค้า และการจัดการค าสั่งซื้อ  
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 ขั  ตอ การท าการตลา และการขาย  Marketing and Sales)  ขั้นตอนนี้ 
จะเกี่ยวพันกับกิจกรรมทางการค้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการจัดการผลิตภัณฑ์ การตั้ง
ราคา การวางจ าหน่ายสินค้า การด าเนินกลยุทธ์ส่งเสริมการขาย การจ าหน่าย
ภายในประเทศ (เช่น การจ าหน่ายรายโครงการ การจ าหน่ายให้ลูกค้าประจ า  
การจ าหน่ายให้ร้านค้าปลีก) การส่งออกสินค้า การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริม การวาง
นโยบายการค้า การท าสัญญา และการจัดการความส าคัญกับลูกค้า เป็นต้น 
 

 ขั  ตอ การ ห้บริการหลังการจ าห ่าย  After Sales Service  เม่ือสินค้าถูกส่ง
ต่อถึงมือผู้บริโภค ผู้ผลิตมีการติดตามผลตอบรับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อ
น ามาปรับปรุงและแก้ไขผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ในส่วนน้ีผู้ผลิตมีการให้บริการแก่ลูกค้าใน
หลายๆ ด้าน เช่น การประกันคุณภาพ การส่งสินค้า การติดต่อก่อนและหลังการขาย 
การแก้ปัญหาค าร้องเรียนของลูกค้า เป็นต้น 

 
5.3.2 กิจกรรมส ับส ุ   Supporting Activities  

 
กิจกรรมสนับสนุนคือกิจกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตโดยตรง แต่มีส่วน

ช่วยสนับสนุนกิจกรรมตั้งต้นต่างๆ กิจกรรมสนับสนุนสามารถแบ่งย่อยออกได้ดังนี้ 
 
 ขั  ตอ การจั การเครื่องมือ  Material Management  แบ่งออกเป็น 

 
1) การพัฒ าผ ้ขาย  Vendor Development  ด าเนินการผ่านวิธีการสมัคร การแยก

ประเภทผู้ขาย การประเมินความสามารถ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ขายระดับท้องถิ่น 

2) การซื อ  Purchase  ครอบคลุมกระบวนที่เกี ่ยวข้องกับผู้จัดหาวัตถุดิบ เช่น 
การคัดเลือกผู้จัดหาวัตถุดิบ การรับค าสั่งซื้อจากหน่วยการผลิต การท าสัญญาซื้อ 
การจัดหาวัตถุดิบ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วน เครื่องจักรและอุปกรณ์ส านักงาน เป็นต้น 

3) การจั การโลจิสติกส์  Logistics  เช่น การเชื่อมระบบขนส่งภายในโรงงาน เช่น 
ท่อล าเลียง 

4) การจั การคลังสิ ค้า  Stores  เช่น การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ การควบคุมการ
ไหลเข้าออกของสินค้าและวัตถุดิบ และการท าสัญญาด้านการขนส่ง เป็นต้น 
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 ขั  ตอ การพัฒ าเทคโ โลยี  Technology Management  กิจกรรมในส่วนนี้มุ่ง
พัฒนานวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพของเทคโนโลยี 
 

 ขั  ตอ การจั การทรัพยากรม ุ ย์  Human Resource Management  มุ่งเน้น
การเชื่อมความสัมพันธ์และท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของคนในองค์กร 
โดยทางบริษัทหรือโรงงานมีหน้าที่ต้องดูแลคนงาน ตั้งกฎระเบียบ ด าเนินนโยบาย
ต่างๆ ตลอดจนจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมให้แรงงาน เนื่องจากการสร้างแรงงานให้
มีประสิทธิภาพมีส่วนช่วยยกระดับกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ โรงงานยัง
จ าเป็นต้องค านึงถึงบุคคลภายนอกที่ เกี่ยวข้องด้วยเช่นกันในแง่ของการดูแล
ผลกระทบอันเป็นผลพวงจากกระบวนการผลิต 
 

 ขั  ตอ การจั การบริการ  Service Management  มุ่งก าหนดเป้าหมายและ
ความคาดหวังของประสิทธิภาพงานบริการต่างๆ ทั้งที่เสนอต่อลูกค้าและแรงงาน
ภายในองค์กร 
 

 ขั  ตอ การจั การ ้า การเงิ   Financial Management  กิจกรรมในขั้นตอนน้ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการสินทรัพย์ต่างๆ ของบริษัท ดูแลงบประมาณ ต้นทุน และ
ระบบบัญชีของบริษัท ทั้งบัญชีด้านการเงิน บัญชีวัตถุดิบ และบัญชีอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
รวมถึงดูแลภาระหนี้สินของบริษัท 
 

 ขั  ตอ การจั การโครงการ  Project Management  ในส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบและวางแผนทางวิศวกรรมส าหรับโรงงานที่มีอยู่ รวมถึงการออกแบบ 
วางแผน การท าสัญญา การก่อสร้าง และการดูแลตรวจสอบส าหรับโรงงานท่ีต้องการ
ขยายต่อในอนาคต 
 
 

5.4 ห่ งโซ่ม ลค่าของอุตสาหกรรมจากบริ ัทกรณ ีึก า 
 
ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยท าการศึกษาห่วงโซ่มูลค่าจากกรณีศึกษาของบริษัทในอุตสาหกรรม

เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งน้ี บริษัทที่คัดเลือกมา
จัดเป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องและ หรือมีความส าคัญในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
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โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการเลือกบริษัท ทาทา สตีล (TATA Steel) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเหล็กระดับโลก
มาใช้ประกอบการศึกษาในส่วนน้ี 

 
บริษัท ทาทา สตีล เป็นบริษัทที่มีต้นก าเนิดจากประเทศอินเดีย เป็นบริษัทที่จัดตั้ง

โรงงานผลิตเหล็กแบบบูรณาการแห่งแรกของเอเชีย ในปัจจุบันบริษัท ทาทา สตีล เป็นบริษัทชั้นน า
ของโลกที่มีความสามารถในการผลิตเหล็กประมาณ 30 ล้านตันต่อปี มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 11 
ของโลก มีโรงงานทั้งสิ้น 26 แห่งทั่วโลก และเปิดจ าหน่ายสินค้าใน 50 ประเทศ แรงงานในบริษัท
ทั้งหมดคิดเป็นจ านวน 80,000 คน4 

 
ตลาดเป้าหมายท่ีส าคัญของบริษัทอยู่ในประเทศอินเดีย และทวีปยุโรป อุตสาหกรรมหลัก

ที่น าผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอากาศยาน กิจการด้าน
วิศวกรรม และกิจการเกี่ยวกับราง โดยในช่วงปี 2558 บริษัทสามารถท ายอดขายได้ทั้งสิ้น 
465,770 ล้านรูปี ซึ่งคิดเป็นก าไรจากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก 450,080 ล้านรูปี 

 
ในงบดุลปี 2558 (เมษายน 2558 - มีนาคม 2559) ก าไรของบริษัทลดลงจาก 64,390 

ล้านรูปใีนช่วงงบดุลปี 2557 (เมษายน 2557 - มีนาคม 2558) เหลือ 49,101 ล้านรูปี การลดลงของ
ก าไรนั้นเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเหล็กราคาถูกในตลาดโลก ในขณะเดียวกันก าไรต่อหุ้นก็
ลดลงจาก 64.49 รูปี เป็น 48.67 รูปีในปีงบดุล 2558 ถึงปี 2559 เช่นกัน 

 
ส าหรับห่วงโซ่การผลิตของบริษัท ทาทา สตีล นั้น ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการแรกเริ่ม

จนสิ้นสุดการผลิต และสืบเนื่องไปถึงขั้นตอนการกระจายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค บริษัทจึงมีศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขันสูง ในทุกๆ ขั้นตอนของการด าเนินงานล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความม่ันคงและยั่งยืน โดยพยายามสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่สม่ าเสมอ 
บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานจิตส านึกที่ดีให้แก่สังคม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน
ให้เหมาะสม ตลอดจนสร้างหลักประกันด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

 
ในการด าเนินงานของบริษัท ทาทา สตีล นั้น มูลค่าขององค์กรเกิดขึ้นจากการผสมผสาน

ทุนทั้งสิ้น 6 อย่าง ได้แก่ ทุนด้านการเงิน ทุนด้านการผลิต ทุนทางปัญญา ทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม 
และทุนจากทรัพยากรธรรมชาติ ทุนเหล่านี้เม่ือผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรแล้วก็จะแปลง
สภาพกลายเป็นผลผลิตที่ส่งมอบให้ลูกค้าต่อไป 

 

                                                           
4 ข้อมูลจาก TATA Steel Webpage ปี 2559 
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ห่วงโซ่มูลค่าของบริษัท ทาทา สตีล สามารถแสดงอยู่ในรูปแผนภาพดังภาพที่ 5-5 
 

ภาพที่ 5-5 ห่ งโซ่ม ลค่าการผลิตของบริ ัท ทาทา สตีล 

 
 
ห่วงโซ่มูลค่าของบริษัท ทาทา สตีล แบ่งออกเป็นส่วนย่อยได้ทั้งสิ้น 5 ส่วน ประกอบด้วย 

1) กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ 2) กระบวนการผลิตเหล็ก 3 ) กระบวนการผลิตเหล็กกล้า 
4) กระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิต และ 5) กระบวนการท าการตลาดและการขายสินค้า 
ซึ่งในแต่ละส่วนมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไป ดังนี้ 

 
 กระบ  การจั หา ัต ุ ิบ  Raw Material  

 
วัตถุดิบขั้นพื้นฐานของบริษัท ได้แก่ แร่เหล็กและถ่านหิน สามารถจัดหาได้ผ่านทางการ

ซื้อขายกับเหมืองแร่เหล็กและเหมือนถ่านหิน การซื้อขายของทางบริษัท ทาทา สตีล จะเป็นไปใน
ลักษณะให้ผู้จัดหาวัตถุดิบท าตามที่ต้องการ (Captive Relationship) กล่าวคือ บริษัทไม่ได้รับซื้อ
เหล็กและถ่านหินที่เหมืองขุดได้ทั้งหมด แต่จะก าหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ต้องการให้แก่ 
ผู้จัดหาวัตถุดิบ วัตถุดิบที่บริษัทได้รับจึงมีการตรวจสอบคุณภาพและได้รับการคัดสรรอย่างดี 

ห่ งโซ่ม ลค่าบริ ัท ทาทา สตีล

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก TATA Steel Annual Report 2014-2015

3

การท า
การตลาด
และการขาย

สินค้า

วัตถุดิบ

Supplier

การผลิตเหล็ก

Logistic Vendor Partner Workforce

การผลิตเหล็กกล้า

NGO Manufacturing Channel PartnerWarehouse

กระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Finance HR Engineering R&DMaintenance Procurement Logistic Group 
Function
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เหมาะสมส าหรับการใช้ผลิตต่อ บริษัทจึงสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่ม
การผลิต อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนท่ีต้องเสียไปเน่ืองจากวัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพ 

 
 กระบ  การผลิตเหล็ก  Iron Making  

 
ในส่วนของการผลิตเหล็กนั้นเริ่มต้นตั้งแต่การจัดการสินค้าขาเข้า ทางบริษัทไม่ได้เป็น

ผู้ดูแลการขนส่งวัตถุดิบโดยตรง แต่ร่วมมือกับบริษัทภายนอกเพื่อลดภาระต้นทุนด้านเวลา
และการจัดการที่บริษัทต้องแบกรับ วัตถุดิบที่ได้จากผู้จัดหาวัตถุดิบจะถูกส่งตรงมายังโรงงานผลิต
และถูกน าเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป โดยในส่วนนี้บริษัทใช้แรงงานของตนเองทั้งหมดเพื่อ
ควบคุมขั้นตอนการผลิตในทุกๆ ขั้น หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการหลอมในขั้นสุดท้ายจนได้เหล็ก
ออกมาแล้ว หากเป็นส่วนท่ีผลิตเพื่อจ าหน่าย ทางบริษัทจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ของตนให้แก่ผู้ค้าที่เป็น
หุ้นส่วนกับบริษัทเพื่อท าการกระจายสินค้าต่อไป 

 
 กระบ  การผลิตเหล็กกกล้า  Steel Making  

 
ในกระบวนการผลิตเหล็กกล้านั้น บริษัทมุ่งท าการผลิตภายใต้เงื่อนไขความม่ันคงและ

ยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงร่วมมือกับองค์กรเอกชนต่างๆ และองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อ
ก าหนดมาตรฐานในการผลิต และด าเนินการผลิตที่สร้างผลกระทบด้านลบต่อสังคมน้อยที่สุด 
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทสามารถผลิตได้จึงไม่เพียงมีคุณภาพดีเท่านั้น แต่ยังผ่านกระบวนการผลิตที่
ค านึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสังคมด้วย นอกจากนี้ ในกระบวนการจัดเก็บสินค้า ทางบริษัทยังใช้
คลังสินค้าของบริษัทอื่นๆ ที่เป็นพันธมิตรแทนการดูแลด้วยตนเองท าให้สามารถลดต้นทุนใน
ขั้นตอนดังกล่าวลงไปได้ ส่วนในขั้นตอนการกระจายสินค้านั้นบริษัทได้สร้างเครือข่ายที่ครอบคลุม
ทั่วโลก สามารถเข้าถึงตลาดในระดับท้องถิ่นของแต่ละประเทศได้สะดวก 

 
 กระบ  การอื่ ๆ ที่เกี่ย ข้อง  การผลิต 

 
ระหว่างท าการผลิตนั้น บริษัทยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและช่วยสร้างมูลค่าให้แก่

บริษัทได้ ตัวอย่างของกิจกรรมเหล่านี้ ได้แก่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโครงการ 
การให้บริการและการบ ารุงรักษา การวิจัยและพัฒนา การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการสินค้าขาเข้าและ
ขาออก และการรวมกลุ่ม เป็นต้น 
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 กระบ  การท าการตลา และการขายสิ ค้า 
 
เม่ือกระบวนการผลิตจบแล้ว หน้าที่ต่อมาของบริษัทคือการค้นหาวิธีเข้าถึงและส่งมอบ

สินค้าให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทมีแหล่งกระจายสินค้ามากกว่า 65 แห่ง และผู้แทนขายมากกว่า 900 
ราย ท าให้สามารถท าการตลาดและจ าหน่ายสินค้าได้อย่างทั่วถึง โดยสินค้าของบริษัท ทาทา สตีล 
ถูกน าไปใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตในภาคส่วนต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมยานยนต์ 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมพลังงาน และโครงการด้านคมนาคม
ขนส่ง เป็นต้น 

 
นอกจากนี้เพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน บริษัทยังยึดหลักค่านิยมทาทาทั้งสิ้น 5 ประการ 

ประกอบด้วย 
 
1) ค ามเป็ ผ ้บุกเบิก บริษัทกล้าเผชิญหน้าความท้าทายและมุ่งสร้างความเข้าใจกับ

ลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับความต้องการ 
2) คุณธรรม บริษัทด าเนินการด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได้โดยสาธารณชน 
3) ค ามเป็ เลิ  บริษัทตั้งมั่นผลิตในทุกๆ กระบวนการให้ได้คุณภาพสูงสุด 
4) ค ามเป็ ห ึ่งเ ีย  บริษัทส่งเสริมบุคลากรและพันธมิตรให้มีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ 
5) ค ามรับผิ ชอบ บริษัทบูรณาการหลักการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้ากับทุก

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 

5.5 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ย ข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 
ในส่วนของการจัดประเภทของอุตสาหกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมเหล็ก

และผลิตภัณฑ์เหล็ก คณะผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ของ Shih Smiling Curve5 เป็นกรอบในการ
อ้างอิงการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึ่งการ

                                                           
5  Shih Smiling Curve คิดค้นโดย Stan Shih ในปี 2535 (1992) ตามการวิเคราะห์ของ Shih ซึ่งพบว่า ในกระบวนการผลิตสินค้า
ใดๆ กระบวนการในห่วงโซ่มูลค่าที่ให้มูลค่าเพิ่ม (Value Adding) มากที่สุดจะอยู่ในช่วงแรกเริ่มและในช่วงท้ายสุดของ
กระบวนการผลิต นั่นคือการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และการจัดการลูกค้ารวมถึงบริการหลังการขาย 
(Client Management and After Sales Service) 
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วิเคราะห์ Shih Smiling Curve นั้นเป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุ่มการวิเคราะห์ภายในห่วงโซ่
อุปทาน ห่วงโซ่มูลค่า เพื่อแสดงภาพปัจจุบันและภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของห่วงโซ่ของ
อุตสาหกรรม โดยเน้นการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมตาม
มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น ซึ่งนับรวมทั้งภาคการผลิต และภาคบริการ นอกจากนี้ ยังสามารถแสดง
ภาพรวมของห่วงโซ่การผลิตภายในอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่ รวมไปถึงระบุใน
กิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้ส าหรับการ
ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมนั้นๆ รวมไปถึงส าหรับการจัดท าแนวทางการพัฒนา
หรือยกระดับขีดความสามารถในอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต  

   
ในการระบุถึงบริการที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยจะใช้มาตรฐาน Central Product Classification 

Version 2.1  CPC Ver. 2.1 6 ในการจ าแนกประเภทบริการในกระบวนการก่อนการผลิต ระหว่าง
การผลิต และหลังการผลิตของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ ตลอดจนบริการสนับสนุนอื่นๆ  
ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการการผลิตและการด าเนินงาน โดยกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้อง มีดังนี้ 

 
5.5.1 กระบ  การก่อ การผลิต 

 
ในกระบวนการก่อนการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก มีกิจกรรม

การบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กิจกรรมการบริการด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ การทดสอบคุณภาพ
วัตถุดิบ การขนส่งวัตถุดิบ การประกันการขนส่งวัตถุดิบ และการเก็บรักษาวัตถุดิบ (ตารางที่ 5-1)  

                                                           
6  Central Product Classification (CPC) หมายถึง ระบบการจ าแนกประเภทสินค้า บริการ และสินทรัพย์ ที่องค์การสหประชาชาติ
ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้ประเทศต่างๆ ใช้เป็นกรอบ (Framework) ในการจัดท าสถิติระหว่างประเทศเกี่ยวกับสินค้า บริการ และ
สินทรัพย์ โดยยึดค านิยามหรือค าจ ากัดความที่ได้ให้ไว้ไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลสถิติที่จัดท าขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ 
ในทางเปรียบเทียบระหว่างประเทศกันได้ แต่โดยความหมายแล้วเหมือนกัน 
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ตารางที่ 5-1 กิจกรรมบรกิารที่เกี่ย เ ื่องกับกระบ  การก่อ การผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

บริการด้านตัวแทนจัดซือ้วตัถุดิบ 
: Procurement Agent for Raw Material Sourcing 

85999 – Other Support Services n.e.c. 1. Business Services 

บริการเกี่ยวกับศุลกากร ส าหรับวตัถดุิบน าเข้า 
: Customs-Related Services for Imported Raw Materials 

85999 – Other Support Services n.e.c. 1. Business Services 

บริการด้านการควบคุมคุณภาพวัตถุดบิ 
: Quality Assurance Services (of Raw Materials) 

83441 – Composition and Purity Testing and Analysis Services 
83442 – Testing and Analysis Services of Physical Properties 

1. Business Services 

บริการด้านการขนส่งสินค้า (วัตถุดิบ) 
: Freight Transportation Services (of Raw Materials)  

65112 – Road Transport Services of Freight by Tank Trucks or Semi-Trailers 
65123 – Railway Transport Services of Intermodal Containers 
65129 – Other Railway Transport Services of Freight  
65213 – Coastal and Transoceanic Water Transport Services of Intermodal Containers by Container Ships 
65219 – Other Coastal and Transoceanic Water Transport Services of Other Freight 
65229 – Other Inland Water Transport Services of Freight 
67110 – Container Handling Services 
67910 – Freight Transport Agency Services and Other Freight Transport Services 

11. Transport Services 

บริการด้านการประกันการขนส่งสินคา้ (วัตถุดิบ) 
: Freight Insurance of Transportation (of Raw Materials) 

71333 – Freight Insurance Services 
71433 – Freight Reinsurance Services 

7. Financial Services 

บริการด้านการเก็บรักษาสินค้า (วัตถดุิบ)  
: Storage of Raw Materials  

67220 – Bulk Liquid or Gas Storage Services 
67290 – Other Storage and Warehousing Services 

11. Transport Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
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5.5.2 กระบ  การระห ่างการผลิต 
 
กิจกรรมการบริการที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระหว่างการผลิตของอุตสาหกรรม

เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กได้แก่ กิจกรรมการบริการด้านวิศวกรรม การผลิตสินค้า การทดสอบ
คุณภาพสินค้า การจัดหาพนักงาน การจัดเก็บสินค้า การท าความสะอาดโรงงาน การบ าบัดน้ าเสีย
และการก าจัดขยะ การติดตั้งและการบ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ และการประกันภัยส าหรับ
เครื่องจักร ดังที่แสดงในตารางที่ 5-2  
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ตารางที่ 5-2 กิจกรรมบริการที่เกี่ย เ ื่องกับกระบ  การระห ่างการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

บริการด้านวิศวกรรม 
: Engineering Services 

83310 – Engineering Advisory Services 
83322 – Engineering Services for Industrial and Manufacturing Projects 

1. Business Services 

บริการด้านการผลิตเหล็กและผลิตภณัฑ์เหล็ก  
: Metal Manufacturing Services  

88601 – Basic Metal Manufacturing Services 
88711 – Structural Metal Product Manufacturing Services 
88712 – Tank, Reservoir and Metal Container Manufacturing Services 
88713 – Steam Generator Manufacturing Services 
88720 – Weapon and Ammunition Manufacturing Services 
88731 – Metal Treatment and Coating Services 
88732 – General Machining Services 
88733 – Cutlery, Hand Tool and General Hardware Manufacturing Services 
88739 – Other Fabricated Metal Product Manufacturing Services n.e.c. 
89310 – Iron and Steel Casting Services 
89320 – Non-Ferrous Metal Casting Services 
89330 – Metal Forging, Pressing, Stamping, Roll Forming and Metallurgy Services  
89410 – Metal Waste and Scrap Recovery (Recycling) Services, on a Fee or Contract Basis  

1. Business Services 

บริการด้านการทดสอบคุณภาพสินค้า 
: Testing Services for Quality Control and Assurance 

83441 – Composition and Purity Testing and Analysis Services 1. Business Services 

บริการด้านการจัดหาพนักงานในโรงงาน 
: Personnel Search and Referral Services  - Recruitment of Factory Workers 

85112 – Permanent Placement Services, Other Than Executive Search Services 
85121 – Contract Staffing Services 
85122 – Temporary Staffing Services 
85123 – Long-Term Staffing (Payrolling) Services 
85124 – Temporary Staffing-to-Permanent Placement Services 
85125 – Co-Employment Staffing Services 

1. Business Services 

บริการด้านคลังสินค้าส าหรับสินค้าขัน้กลาง 
: Warehousing Services for Intermediate Goods 

67290 – Other Storage and Warehousing Services 11. Transport Services 

บริการด้านการท าความสะอาดโรงงาน 
: Factory Cleaning Services 

85330 – General Cleaning Services 
85340 – Specialized Cleaning Services 

1. Business Services 

 



 
 

 

 5-21 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.                        The Office of Industrial Economics 

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการด้านการบ าบัดน้ าเสียและการก าจัดขยะจากโรงงาน 
: Sewage and Wastes Disposal Services 

94110 – Sewerage and Sewage Treatment Services 
94212 – Collection Services of Industrial Hazardous Waste (Except Medical and Other Biohazardous Waste) 
94229 – Collection Services of Non-Hazardous Recyclable Materials, Other 
94239 – General Waste Collection Services, Other 
94322 – Hazardous Waste Disposal Services 
94339 – Other Non-Hazardous Waste Treatment and Disposal Services  

6. Environmental Services 

บริการด้านการติดตั้งและบ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ ์
: Industrial Machinery Installation and Maintenance Services 

87320 – Installation Services of Industrial, Manufacturing and Service Industry Machinery and Equipment 
87110 – Maintenance and Repair Services of Fabricated Metal Products, Except Machinery and  Equipment 
87156 – Maintenance and Repair Services of Commercial and Industrial Machinery 

1. Business Services 

บริการด้านการประกันภัยส าหรับเครื่องจักร 
: Insurance Services for Machinery 

71334 – Other Property Insurance Services 7. Financial Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
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5.5.3 กระบ  การหลังการผลิต 
 
ในกระบวนการหลังการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก มีกิจกรรมการ

บริการที่เกี่ยวข้องได้แก่ บริการด้านการบรรจุหีบห่อ การขนส่งสินค้า การเก็บรักษาสินค้า การจัด
จ าหน่ายสินค้า การประกันการขนส่งสินค้า และการประกันความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ ดังแสดงไว้
ในตารางที่ 5-3  
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ตารางที่ 5-3 กิจกรรมบริการที่เกี่ย เ ื่องกับกระบ  การหลังการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

บริการด้านการบรรจุหีบห่อ 
: Packaging Services 

85400 – Packaging Services 1. Business Services 

บริการด้านการขนส่งสินค้า  
: Freight Transportation Services by Road, Rail, Sea or Air 

65113 – Road Transport Services of Intermodal Containers 
65123 – Railway Transport Services of Intermodal Containers 
65129 – Other Railway Transport Services of Freight  
65213 – Coastal and Transoceanic Water Transport Services of Intermodal Containers by Container Ships 
65219 – Other Coastal and Transoceanic Water Transport Services of Other Freight 
65229 – Other Inland Water Transport Services of Freight 
65319 – Air Transport Services of Other Freight  
67910 – Freight Transport Agency Services and Other Freight Transport Services 

11. Transport Services 

บริการด้านคลังสินค้าและการเก็บรักษาสินค้า  
: Storage and Warehousing Services of Products 

67110 – Container Handling Services 
67290 – Other Storage and Warehousing Services 

11. Transport Services 

บริการด้านการจัดจ าหน่ายสินค้า 
: Distribution Services of Products 

611** – Wholesale Trade Services, Except on a Fee or Contract Basis 
612** – Wholesale Trade Services on a Fee or Contract Basis 
621** – Non-Specialized Store Retail Trade Services 
622** – Specialized Store Retail Trade Services 
623** – Mail Order or Internet Retail Trade Services 
624** – Other Non-Store Retail Trade Services 
625** – Retail Trade Services on a Fee or Contract Basis 

4. Distribution Services 

บริการด้านการประกันการขนส่งสินคา้ 
: Freight Insurance of Transportation  

71333 – Freight Insurance Services 
71433 – Freight Reinsurance Services  

7. Financial Services 

บริการด้านการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ ์
: Product Liability Insurance Services 

71335 – General Liability Insurance Services 7. Financial Services 

หมายเหตุ: ** รหัส CPC ของการบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ าหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ -61 (Construction Materials and Flat Glass) -65 (Hardware and Hand Tools) -92 (Metal Ores 
and Metal in Primary Forms) 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
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5.5.4 บริการส ับส ุ อื่ ๆ 
 
บริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการการผลิตและการด าเนินงาน ภายใต้ห่วงโซ่

มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก มีกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องดังแสดงใน
ตารางที่ 5-4  
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ตารางที่ 5-4 กิจกรรมบริการส ับส ุ อื่ ๆ ที่เกี่ย เ ื่องกับการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

บริการด้านการวิจัยและการพัฒนา 
: Research and Development 

81111 – Basic Research Services in Physical Sciences  
81121 – Applied Research Services in Physical Sciences 
81131 – Experimental Research Services in Physical Sciences 

1. Business Services 

บริการด้านการออกแบบอตุสาหกรรม 
: Industrial Design 

83912 – Industrial Design Services 1. Business Services 

บริการด้านการให้ค าปรึกษาสนับสนุนอื่นๆ 
: Other Consulting Services 

83111 – Strategic Management Consulting Services 
83113 – Human Resources Management Consulting services 
83114 – Marketing Management Consulting Services 
83115 – Operations Management Consulting Services 
83116 – Supply Chain and Other Management Consulting Services  
82130 – Legal Documentation and Certification Services 

1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
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5.5.5 สรุปภาพร มของกิจกรรมการบริการที่ เกี่ย ข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก 

 
จากการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของอุตสาหกรรม

เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก คณะผู้วิจัยสามารถสรุปสาขาบริการตามการจ าแนกขององค์การการค้าโลก 
(World Trade Organization: WTO) ดังแสดงในภาพที่ 5-6  
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ภาพที่ 5-6 สรุปกิจกรรมการบริการที่เก่ีย ข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

 

สาขาบริการที่เก่ีย เ ื่องกับการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก

การ ิจัยและพัฒ า 
และการ  าเข้าป จจัยการผลิต

การผลิต
การจั จ าห ่าย 

และการกระจายสิ ค้าอุตสาหกรรมต้    า อุตสาหกรรมกลาง   า อุตสาหกรรมปลาย   า

1 บริการทางธุรกิจ (Business Services)     

2
บริการส่ือสารโทรคมนาคม 

(Telecommunication Services)
- - - - -

3
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เก่ียวเนื่อง (Construction 

and Related Engineering Services)
- - - - -

4 บริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services) - - - - 

5 บริการการศึกษา (Education Services) - - - - -

6
บริการด้านส่ิงแวดล้อม 

(Environmental Services)
-    -

7 บริการด้านการเงิน (Financial Services)     

8
บริการท่ีเก่ียวกับสุขภาพและสังคม 

(Health Related and Social Services)
- - - - -

9
บริการท่องเท่ียวและการเดินทางท่ีเก่ียวเนื่อง (Tourism 

and Travel Related Services)
- - - - -

10
บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกี า 
(Recreational, Cultural, and Sporting Services)

- - - - -

11 บริการด้านการขนส่ง (Transportation Services)     

12 สาขาบริการอ่ืนๆ (Other Services) - - - - -

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากองค์การค้าโลก



 

 

 

5-28  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุม 
กลุ่มย่อยร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานะของการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ทั้งนี้ ผู้ประกอบการได้ให้ความคิดเห็นทั้งในระดับราย
สินค้า และในภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึ่งสถานะของภาคบริการที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 5-5 

 
ตารางที่ 5-5 ตารางสรุปส า ะของการบริการที่เก่ีย เ ่ืองของ 

อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
หั ข้อ ค ามคิ เห็  

กระบ  การก่อ การผลิต 
การวิจัยและพัฒนา  การวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก จะต้องพิจารณาจากความ

ต้องการของอุตสาหกรรมปลายน้ าเป็นหลัก เนื่องจากอุตสาหกรรมปลายน้ า เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน หรืออุตสาหกรรมก่อสร้าง จะมีข้อก าหนดของสินค้าที่
แตกต่างกัน  

 การวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กยังท าได้ยาก เนื่องจากผู้ใช้ขั้น
ปลาย (End-User) ไม่ได้สื่อสารความต้องการของผู้ใช้กับผู้ผลิตเหล็กโดยตรง เช่น หากผู้ใช้
ขั้นปลายต้องการซื้อรถยนต์ที่มีน้ าหนักเบาและมีความแข็งแกร่งสูง ผู้ใช้ขั้นปลายก็จะติดต่อ
กับทางบริษัทผู้ผลิตรถยนต์แทน ฯลฯ 

 ยังมีปัญหาเรื่องความสามารถในการวิจัยและพัฒนาของบุคลากรไทย และความเป็น
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี  

 ในอนาคต คาดการณ์ว่าการวิจัยและการพัฒนาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก มีแนวโน้มที่จะ
เป็นไปในลักษณะการพัฒนาให้สินค้ามีความพร้อมใช้มากที่สุด ทั้งในแง่ของการออกแบบ
และด้านมาตรฐาน 

บริการด้านวิศวกรรมและ
สถาปนิก 

 เริ่มมีผู้ประกอบการต่างชาติ อาทิ เวียดนามและออสเตรเลีย ฯลฯ เข้ามาท าธุรกิจ
ภายในประเทศ โดยแม้จ านวนวิศวกรไทยในปัจจุบันมีเพียงพอ แต่ผู้ประกอบการไทยนิยม
น าเข้าบริการจากต่างประเทศมากกว่า 

การจัดหาวัตถุดิบ  วัตถุดิบในปัจจุบันมีเพียงพอกับความต้องการ  
 คุณสมบัติของเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กยังไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากนัก อาทิ 

การจ าหน่ายเหล็กเส้น ส่วนใหญ่จะมีการจ าหน่ายเส้นละ 12 เมตร เมื่อลูกค้าเอาไปใช้ก็
จะต้องน าเหล็กเส้นดังกล่าวไปตัดเพิ่มเติม เป็นต้น  

 ความท้าทายส าคัญของการจัดซื้อวัตถุดิบ คือ การพยายามเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างผู้ผลิตและ
ผู้ซื้อในตลาดเฉพาะกลุ่มลูกค้า (Customized Market) เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าที่
ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด 

การขนส่งสินค้า (วัตถุดิบ)  ต้นทุนด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ในประเทศไทยยังคงสูง เนื่องจากแหล่งผลิตสินค้า
และตลาดอยู่ห่างไกลกัน เช่น เขตส่งเสริมการลงทุนตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากท่าเรือ จึง
ท าให้มีต้นทุนในการขนส่งที่สูง 

กระบ  การระห ่างการผลิต 
การควบคุมคุณภาพ   ในเบื้องต้น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจะต้องผ่านมาตรฐานบังคับของรัฐบาล เช่น การ

ตรวจรับรองโรงงาน ฯลฯ  
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หั ข้อ ค ามคิ เห็  
 หากมีการน าเข้าวัตถุดิบหรือสินค้ามายังประเทศไทย ผู้ประกอบการไทยจะต้องเข้าไป

ตรวจสอบที่ โรงงานในประเทศผู้น าเข้าก่อน หรืออาจจ้างผู้ส ารวจ (Surveyor) เป็น
ผู้ด าเนินการตรวจสอบแทน โดยอาจเป็นการตรวจสอบในรูปแบบของการตรวจมาตรฐาน
สินค้าแบบสุ่ม และเมื่อสินค้าถูกน าเข้ามายังประเทศไทยแล้ว กรมศุลกากรอาจมีการส่ง
สินค้าดังกล่าวไปตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการ (Laboratory) อีกที หากเป็นไปตามมาตรฐาน 
จึงจะสามารถน าวัตถุดิบหรือสินค้าดังกล่าวมาใช้ได้ 

 ในการทดสอบคุณภาพของสินค้า พบว่า ผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทยส่วนใหญ่สามารถ
ควบคุมคุณภาพเองได้ดีในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีห้องปฏิบัติการของตนเองที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

สาธารณูปโภค  สาธารณูปโภคน้ ายังไม่เพียงพอ และมีปัญหาด้านคุณภาพน้ า 
การจัดหาพนักงาน  ในปัจจุบัน แรงงานส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กล้วนเป็นแรงงาน 

ต่างด้าว มีจ านวนมาก ราคาถูก แต่ยังถือว่าเป็นแรงงานไร้ทักษะ (Unskilled Labor) 
กระบ  การหลังการผลิต 

การจัดจ าหน่ าย  / การ
กระจายสินค้า 

 ในปัจจุบัน โครงสร้างของช่องทางการจัดจ าหน่ายของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์
เหล็กเปลี่ยนแปลงไป ในอดีต การจัดจ าหน่ายสินค้าส่วนใหญ่จะจัดจ าหน่ายผ่านการค้าปลีก
แบบดั้งเดิม (Traditional Trade) แต่ในปัจจุบัน เป็นการจ าหน่ายผ่านการค้าปลีกสมัยใหม่ 
(Modern Trade) และมีช่างบริการพร้อมเป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop 
Service) 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิของการประชุมกลุ่มยอ่ยจะอยู่ในภาคผนวกที่ 5 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากการประชุมกลุ่มย่อย 
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บทที่ 6 
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑย์าง 

 
 

6.1 โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
 
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางเป็นอุตสาหกรรมเก่าแก่ที่มีความส าคัญและสร้าง

มูลค่ามากมายให้ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับเกษตรกรในภาคใต้ที่ยึดอาชีพการท า
สวนยางมาเป็นเวลานาน ในอดีตแหล่งปลูกยางของโลกส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณทวีปอเมริกาใต้ 
จากนั้นเม่ือเข้าสู่ยุคของการล่าอาณานิคม ชาวยุโรปในยุคนั้นจึงเริ่มน าต้นยางมาปลูกในประเทศ
อาณานิคมต่างๆ ของตน การปลูกยางจึงเริ่มเป็นที่นิยมในดินแดนแถบแหลมมลายู จนกระทั่ง
ขยายมาถึงประเทศไทยในท่ีสุด 

 
ในอดีตการปลูกยางในประเทศไทยเป็นการปลูกกันเองของชาวบ้านในชุมชน ไม่ปรากฏ

การสนับสนุนที่ชัดเจนจากหน่วยงานภาครัฐ ผลผลิตยางที่ได้จึงมีคุณภาพต่ า ขายได้ราคาน้อย 
ส่งผลให้ชาวสวนยางขาดแคลนรายได้ ต่อมาการส่งเสริมอุตสาหกรรมยางเริ่มมีความชัดเจนมาก
ขึ้นเม่ือมีการตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาขึ้นในปี 2508 อันเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมยางใน
ประเทศไทยอย่างแท้จริง 

 
ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาลหลายยุคสมัย ประเทศไทยได้กลายเป็น

แหล่งเพาะปลูกและผลิตยางขั้นต้นที่ส าคัญ โดยมีพื้นที่ในการเพาะปลูกใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก 
เป็นรองเพียงแค่อินโดนีเซียเท่านั้น ซึ่งเม่ือรวมพื้นที่ทั้งหมดแล้วคิดเป็นจ านวน 19.6 ล้านไร่ 1  
ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่บริเวณภาคใต้ รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคเหนือ ตามล าดับ ในช่วงปี 2549 ถึง 2558 ประเทศไทยผลิตยางเฉลี่ยประมาณ 3.6 ล้านตันต่อ
ปี โดยผลิตยางแท่งมากที่สุด รองลงมาคือยางรมควัน ดังรายละเอียดในภาพที่ 6-1 ในปี 2558 
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางพาราอันดับ 1 ของโลก2 มีการผลิตยางทั้งสิ้นประมาณ 4.5 ล้านตัน 
หรือเฉลี่ยแล้ว 237 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ในจ านวนนี้ยางที่ผลิตมากที่สุดได้แก่ยางแท่ง คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 42.2 รองลงมาคือ น้ ายางข้นและยางแผ่นรมควัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
21.56 และ 19.76 ตามล าดับ3   
                                                           
1 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
2 แนวโน้มอตุสาหกรรมยาง 2559-2561 โดย ศูนย์วิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
3 สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 
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ภาพที่ 6-1 สัดส่วนผลผลิตยางธรรมชาติในประเทศไทย ปี 2549-2558 

 
 
ในด้านการส่งออกนั้น ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกยางเป็นอันดับที่ 4 ของโลก รอง

จากประเทศจีน เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา ตามล าดับ4 โดยในปี 2558 ไทยส่งออกยางและ
ผลิตภัณฑ์ยางเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 12,262 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.42 ของการ
ส่งออกโดยรวมของโลก สินค้าส าคัญที่ประเทศไทยส่งออกมากที่สุดได้แก่ HS4001: ยางธรรมชาติ  
รองลงมาคือ HS4015: เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย (รวมถึงถุ งมือ 
ทุกชนิด) ดังแสดงในภาพที่ 6-2  

 
ตลาดส่งออกยางพาราที่ส าคัญของไทยคือประเทศจีนซึ่งมีมูลค่าการน าเข้าสูงถึง 3,766 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.71 ของปริมาณการส่งออกของไทยท้ังหมด รองลงมา
คือประเทศสหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ตามล าดับ ซึ่งสินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็น
ผลิตภัณฑ์ยางพาราขั้นต้นส าหรับน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรม 
ล้อยาง เป็นต้น 

 
การส่งออกยางและผลิตภัณฑ์ยางของไทยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (Compound 

Annual Growth Rate: CAGR) ระหว่างปี 2549 ถึง 2558 อยู่ที่ร้อยละ 3.78 แต่ทว่าเม่ือพิจารณา
อัตราการเติบโตเฉลี่ยช่วง 5 ปีที่ผ่านมาระหว่างปี 2554 ถึง 2558 จะพบว่าลดลงร้อยละ 13.64 
ทั้งนี้ อาจเป็นผลจากในช่วงที่ผ่านมานโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราปลายน้ าในไทย
ยังไม่ชัดเจน ท าให้ต้องส่งออกสินค้ายางพาราขั้นต้นซ่ึงไม่มีความแตกต่างของสินค้าและมีมูลค่าต่ า 
                                                           
4 International Trade Centre 
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ท าให้ประเทศไทยต้องแข่งขันกับอินโดนีเซียและเวียดนาม นอกจากนี้ ในปัจจุบันประเทศจีนก าลัง
เพิ่มบทบาทในการเป็นแหล่งผลิตยางมากขึ้นผ่านการลงทุนขยายพื้นที่ปลูกในกลุ่มประเทศ CLMV 
ท าให้ส่วนแบ่งตลาดของจีนเพิ่มมูลค่าสูงขึ้นอย่างมากในช่วงหลัง นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา 

 
ส าหรับการน าเข้านั้น ในปี 2558 ประเทศไทยน าเข้ายางและผลิตภัณฑ์ยางทั้งสิ้น 2,123 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นอันดับที่ 23 ของโลก มีอัตราการเติบโต CAGR ระหว่างปี 2549 ถึง 2558 
อยู่ที่ร้อยละ 7.80 โดยน าเข้าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด รองลงมาคือจีน เกาหลีใต้ และ
สหรัฐอเมริกา โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่น าเข้าเป็นผลิตภัณฑ์ยางขั้นกลางและขั้นปลายซึ่งยังผลิต
ได้ไม่เพียงพอส าหรับการบริโภคในประเทศ ส าหรับผลิตภัณฑ์ยางที่ไทยน าเข้ามากที่สุดได้แก่ 
HS4002: ยางสังเคราะห์และแฟกติชที่ได้จากน้ ามัน รวมทั้งของผสมที่ต่างๆ รองลงมาคือ 
HS4011: ยางนอกชนิดอัดลมที่เป็นของใหม่ ดังแสดงในภาพที่ 6-3  
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ภาพที่ 6-2 การส่งออกของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางของไทย ปี 2549-2558 

 ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก International Trade Centre (ITC)

9

ส่วนแบ่งตลาดของม ลค่า
การส่งออกไทยในตลาดโลก

2549 255 255 2552 255 2554 2555 2556 255 2558

7.46% 6.94% 7.46 7.36% 8.77% 9.60% 7.99% 8.24% 7.47% 7.42%

CAGR  2554-2558 CAGR (2551-2558) CAGR (2549-2558)

-13.64% 0.83% 3.78%

5,430.35 5,640.50 
6,720.96 

4,308.00 

7,896.03 

13,176.35 

8,745.80 8,233.51 

6,021.54 
4,976.69 

1,117.88 1,511.57 

1,946.19 

1,775.24 

2,552.78 

3,617.51 

3,301.70 3,438.05 

3,505.81 
3,402.90 578.90 

594.09 

659.95 

659.25 

968.74 

1,150.66 

1,181.09 1,074.76 

1,126.36 

965.17 

341.80 
343.31 

531.53 

846.98 

1,490.31 

1,909.49 

2,143.72 
2,182.11 

1,586.60 

700.43 

381.82 
453.74 

500.16 

406.02 

571.15 

658.10 

695.21 
709.73 

696.68 

626.89 

928.05 
1,053.87 

1,217.18 

1,022.07 

1,168.38 

1,535.99 

1,375.04 
1,321.44 

1,390.71 

1,590.39 

8,779 
9,597 

11,576 

9,018 

14,647 

22,048 

17,443 16,960 

14,328 

12,262 

 -

 5,000.00

 10,000.00

 15,000.00

 20,000.00

 25,000.00

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

หน่
วย

: ล
้าน

ดอ
ลล

าร
์สห

รั 
 

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง: การส่งออกทั งหมดของไทยปี 2549-2558

HS4001: Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle etc. HS4011: New pneumatic tyres, of rubber
HS4015: Articles of apparel and clothing accessories HS4005: Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms etc.
HS4016: Articles of vulcanised rubber (excluding hard rubber), n.e.s. Others
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ภาพที่ 6-3 การน าเข้าของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางของไทย ปี 2549-2558 

 ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก International Trade Centre (ITC)

10

ส่วนแบ่งตลาดของม ลค่า
การน าเข้าไทยในตลาดโลก

2549 255 255 2552 255 2554 2555 2556 255 2558

0.89% 0.87% 0.95% 0.94% 1.07% 1.04% 1.30% 1.20% 1.15% 1.21%

CAGR  2554-2558 CAGR (2551-2558) CAGR (2549-2558)

-2.83% 4.79% 7.80%

422.05 466.69 
666.07 

483.44 

810.80 

1,175.20 
1,350.75 

1,148.37 1,046.62 
899.33 

290.43 
313.71 

354.88 

269.25 

391.09 

447.20 

504.51 

488.26 
465.97 

444.43 

120.34 
177.59 

181.20 

165.50 

239.45 

307.57 

416.94 

381.19 

328.34 

324.97 

73.96 
84.07 

110.33 

77.32 

128.11 

154.79 

235.33 

227.29 

189.02 

167.78 

42.74 

53.88 

45.56 

50.63 

59.53 

71.30 

89.77 

71.10 

74.00 

69.29 

130.69 

148.53 

172.20 

141.40 

209.79 

225.37 

229.30 

230.94 

231.19 

217.06 

1,080 
1,244 

1,530 

1,188 

1,839 

2,381 

2,827 

2,547 
2,335 

2,123 

 -

 500.00

 1,000.00

 1,500.00

 2,000.00

 2,500.00

 3,000.00

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

หน่
วย

: ล
้าน

ดอ
ลล

าร
์สห

รั 
 

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง: การน าเข้าทั งหมดของไทยปี 2549-2558

HS4002: Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms etc. HS4016: Articles of vulcanised rubber (excluding hard rubber), n.e.s.

HS4011: New pneumatic tyres, of rubber HS4009: Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubbe

HS4010: Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber Others
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6.2 ห่วงโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
 
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางสามารถแบ่งออกได้หลักๆ 2 ส่วนคือ 1) อุตสาหกรรม

ยางพาราและผลิตภัณฑ์ และ 2) อุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ ในแต่ละส่วนต่างมีผลิตภัณฑ์
ขั้นสุดท้ายแตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามห่วงโซ่อุปทานการผลิตของทั้งสองส่วนนั้นสามารถ
แบ่งย่อยได้เป็น 3 ขั้น ได้แก่ อุตสาหกรรมต้นน้ า อุตสาหกรรมกลางน้ า และอุตสาหกรรมปลายน้ า 
ดังที่แสดงให้เห็นในภาพที่ 6-4 

 
ภาพที่ 6-4 ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

 
 

 อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง 
 
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์เริ่มต้นจากกระบวนการแปรรูปน้ ายางพาราขั้นต้น

ซึ่งได้รับจากการกรีดยาง เม่ือผ่านขั้นตอนแปรรูปจนกระทั่งได้น้ ายางที่เหมาะสมส าหรับการใช้งานแล้ว 
น้ ายางเหล่านั้นจะเข้าสู่กระบวนการแปรรูปขั้นกลางจนได้ยางออกมา 2 แบบ ได้แก่ น้ ายางข้น และ
ยางแห้ง ในท้ายที่สุดยางแปรรูปขั้นกลางเหล่านี้จะถูกน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางส าเร็จรูปหลาย

ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
1

อุตสาหกรรมต้นน  า อุตสาหกรรมกลางน  า อุตสาหกรรมปลายน  า

ผลิตภัณฑ์จากน้ ายาง

ผลิตภัณฑ์จากยาง

ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา

ต้นยาง

น้ ายางสด

ไม้ยางพารา

เช้ือเพลิง

น้ ายางข้น

ยางแห้ง

ไม้เลื่อย

ไม้ฟ น

ยางพรีคัลวาไนซ์

ยางคอมพาวด์

เชื้อเพลิง

 การแพทย์ (ถุงมือยาง, ถุงยางอนามัย)
 ทั่วไป (สายยางฉีด, ฟองน้ า)

 ยางล้อรถยนต์
 ชิ้นส่วนยานยนต์
 ผลิตภัณฑ์ใช้ในงานก่อสร้าง วิศวกรรม
 สายพาน

 เฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง
 ผลิตภัณฑ์ไม้
 วัสดุก่อสร้างท าด้วยไม้
 ของเล่นไม้
 อื่นๆ
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ชนิด เช่น ยางล้อ พื้นรองเท้า รองเท้ายาง และถุงมือยาง เป็นต้น โดยมีผู้เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน
ดังต่อไปนี ้

 
 อุตสาหกรรมต้นน้ า ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
 อุตสาหกรรมกลางน้ า ได้แก่ โรงงานน้ ายางข้น โรงงานยางแผ่นรมควัน และโรงงาน

ยางแท่ง 
 อุตสาหกรรมปลายน้ า ได้แก่ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา และผู้ส่งออก 
 
รายละเอียดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม

แต่ละส่วนมีดังต่อไปนี้ 
 

 อุตสาหกรรมต้นน  า 
 
อุตสาหกรรมต้นน้ าของยางพาราและผลิตภัณฑ์จะเป็นผลผลิตขั้นต้นจากเกษตรกร  

ส่วนใหญ่ท าการผลิตในระดับครัวเรือน ผลผลิตหลักที่ได้จากอุตสาหกรรมในส่วนนี้คือ น้ ายางพารา
สด แต่ในบางครั้งอาจมีผลผลิตอื่นๆ เกิดขึ้น  หากผู้ผลิตไม่ได้จ าหน่ายต่อในรูปแบบของ 
น้ ายางพาราสด  

 
 น  ายางสด  

 
เป็นของเหลวสีขาวหรือขาวปนเหลือง มีความขุ่นข้น ได้มาจากท่อน้ ายางซึ่งเรียงตัวอยู่

ในส่วนเปลือกของต้นยางพารา การน าเอาน้ ายางออกจากต้นจ าเป็นต้องใช้มีดกรีดยางตัดท่อน้ ายาง
ให้ขาดออกจากกัน น้ ายางที่ไหลออกมามีองค์ประกอบส าคัญ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีเป็นเน้ือยางหรือ
เนื้อยางแห้ง และส่วนที่ไม่ใช่ยาง โดยเนื้อยางแห้งหมายถึงปริมาณเนื้อยางซึ่งอยู่ในน้ ายาง ปกติ
แล้วมักมีอยู่ประมาณร้อยละ 25 ถึง 45 ของน้ ายางทั้งหมด หลังจากท าการกรีดยางแล้วอาจมีการ
ใส่สารเคมีเพื่อป้องกันน้ ายางจับตัวเป็นก้อน ซึ่งด้วยข้อจ ากัดนี้เองท าให้เกษตรกรต้องเร่งขายน้ า
ยางภายในเวลา 4 ชั่วโมงหลังจากเก็บเกี่ยว 
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 ยางแผ่นดิบ (Dry Rubber)  
 
เป็นยางแผ่นที่เกษตรกรผลิตขึ้น ยางประเภทนี้จะไม่ผ่านการรมควันหรือกระบวนการ

ใดๆ การท าแผ่นยางดิบนั้นต้องรีบท าก่อนท่ียางจะบูดหรือรัดตัว เกษตรกรต้องล าเลียงน้ ายางมายัง
ถังรวมน้ ายางในบริเวณใกล้เคียงและท าการแปรรูปให้รวดเร็วที่สุด 

 
 ยางก้อนถ้วย (Cup Lump) 

 
เป็นยางที่ใส่สารเคมีลงไปให้จับตัวเป็นก้อนหลังจากท าการกรีดน้ ายางแล้ว ซึ่งอาจท าได้

ด้วยวิธีการ 2 แบบ คือ 1) หยอดน้ ากรดแล้วปล่อยให้เกิดการจับตัวตามธรรมชาติ หรือ 2) หยอด
น้ ากรดลงในถ้วยน้ ายางแล้วคน 

 
 เศษยางและขี ยาง (Rubber Scrap) 

 
ยางประเภทนี้มักติดอยู่กับเศษไม้หรือผงไม้เม่ือท าการลอกขี้ยางพาราออกจากเปลือกต้น

ยางเพื่อเตรียมการกรีดยางรอบต่อไป โดยมากมักน ามารวมกันแล้วปั้นเป็นก้อนกลมๆ เพื่อ
จ าหน่ายต่อไป 

 
ผลผลิตในส่วนนี้จะถูกน าไปจ าหน่ายให้โรงงานแปรรูปขั้นต้นโดยตรง หรือผ่านพ่อค้าคนกลาง

ที่รวบรวมคราวละมากๆ แล้วจ าหน่ายต่อให้โรงงานแปรรูป 
 

 อุตสาหกรรมกลางน  า 
 
อุตสาหกรรมกลางน้ าของยางพาราและผลิตภัณฑ์ เป็นอุตสาหกรรมซึ่งท าการแปรรูป

ผลผลิตขั้นต้นที่ได้รับจากอุตสาหกรรมต้นน้ าเพื่อท าให้ยางอยู่ในสภาพที่เหมาะสม สะดวกต่อการ
น าไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปลายน้ าต่อไป อุตสาหกรรมในส่วนนี้ประกอบด้วยโรงงาน 
แปรรูปต่างๆ เช่น โรงงานน้ ายางข้น โรงงานยางแผ่นรมควัน เป็นต้น ผลผลิตที่ได้จากอุตสาหกรรม
ในส่วนน้ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ น้ ายางข้นและยางแห้ง 

 
 
 
 



 

 

 

 6-9 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

 การผลิตน  ายางข้น  
 
กระบวนการผลิตน้ ายางข้นในอุตสาหกรรมกลางน้ าเริ่มต้นจากโรงผลิตน้ ายางข้นรับซื้อ

ยางดิบจากพ่อค้าคนกลางหรือกลุ่มเกษตรกรเพื่อน ามาผลิตเป็นน้ ายางข้น นอกจากน้ ายางข้นแล้ว 
ผู้ผลิตอาจน าหางน้ ายางไปสร้างเป็นยางประเภทสกิมเครปหรือยางอื่นๆ ได้อีกขั้นหนึ่ง ส าหรับ
การใช้ประโยชน์น้ ายางข้นนั้น ผู้ผลิตสามารถน าน้ ายางข้นไปเป็นวัตถุดิบส าหรับผลิตภัณฑ์
บางอย่างได้ เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และยางทางเภสัชกรรม เป็นต้น 

 
 การผลิตยางแห้ง  

 
ยางแห้งสามารถแบ่งย่อยลงได้อีกหลายประเภท ดังต่อไปนี้ 
 
 ยางแผ่นรมควันและยางอบแห้ง  Rib Smoked Sheet  ส าหรับการผลิตยางแผ่น

รมควันผู้ผลิตจะน ายางแผ่นที่ผ่านการรีดดอกเรียบร้อยแล้วเข้าไปรมควันในโรงรม 
ในขณะที่  ยางอบแห้งจะผ่านการอบที่ใช้ความร้อนแต่ไม่มีควัน วิธีทั้งสองนี้มี
จุดประสงค์เพื่อท าให้ยางแห้งสนิทและเก็บรักษาได้นานมากขึ้น แต่ยางที่ผ่านการ
อบแห้งจะมีสีสันสวยงามกว่ายางแผ่นรมควัน 
 

 ยางแท่ง  Block Rubber  ผู้ผลิตจะน ายางที่ผ่านการย่อยออกเป็นชิ้นเล็กๆ ไปอบ
ให้แห้ง แล้วอัดเป็นแท่งจนได้คุณสมบัติทางเทคนิคที่ต้องการ ยางแท่งที่ผลิตได้มัก
น าไปใช้ในการผลิตยางยานพาหนะ โดยทั่วไปแล้วมักมีคุณภาพดีกว่ายางรมควัน 
อีกทั้งยังไม่ฉีกขาดง่ายต่างจากยางที่เป็นแผ่น 
 

 ยางเครป  Crape Rubber  น้ ายางก้อนถ้วยและเศษยางที่ได้จากอุตสาหกรรม
ขั้นต้นจะถูกน าไปรีดน้ าและสิ่งสกปรกออกมาจนได้ยางที่แห้ง สะอาด และมี
คุณสมบัติที่ดี สามารถแบ่งออกได้อีก 2 ประเภทย่อย ได้แก่ ยางเครปสีจางซึ่งมี
คุณภาพสูง และยางเครปสีน้ าตาลที่มีคุณภาพต่ า 
 

 ยางสกิม  Skim Rubber  วิธีการท ายางสกิมนั้นสามารถท าได้ด้วยน ากรดผสมกับ
ยางจนกระทั่งเกิดการจับตัว จากนั้นจึงน ายางที่ได้ไปรีดเป็นแผ่นและท าให้แห้ง โดย
ปกติแล้วน้ ายางสกิมมักเป็นน้ าส่วนท่ีเหลือจากการท าน้ ายางข้น 
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 ยางผสมหรือยางคอมพาวด์  Compound Rubber  สามารถผลิตโดยน ายางแท่ง
และยางแผ่นรมควันมาผสมกับสารเคมีเพื่อเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ มักผลิตเพื่อให้ได้
ยางที่ตรงตามเงื่อนไขของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง 
 

 ยางแผ่นผึ่งแห้ง  Air Dried Sheet  ได้จากการน าน้ ายางมาจับตัวเป็นแผ่นโดยใช้
สารเคมีตามเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น ใช้โซเดียมไบซัลไฟต์ส าหรับการฟอกสี และใช้
พาราไนโตรฟีนอลส าหรับป้องกันเชื้อรา เป็นต้น จากนั้นจึงท าให้แห้งด้วยวิธีการผึ่ง
ลมหรืออบในโรงอบที่ปราศจากควัน มักน าไปใช้ในอุตสาหกรรมกาว อุตสาหกรรม
เส้นด้าย อุตสาหกรรมรองเท้า และอุตสาหกรรมตุ๊กตายาง 

 
 อุตสาหกรรมปลายน  า 

 
อุตสาหกรรมปลายน้ าในห่วงโซ่อุปทานยางพาราและผลิตภัณฑ์คือโรงงานอุตสาหกรรมที่

น าผลิตภัณฑ์ต้นน้ าและกลางน้ ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายให้ผู้บริโภค โดยผลิตภัณฑ์ที่
ได้สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทตามวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ 

 
 ผลิตภัณฑ์จากน  ายางข้น เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย สายสวน สายน้ าเกลือ 

ถุงน้ าแข็ง ถุงน้ าร้อน หัวนมเลี้ยงทารก ท่อยาง เส้นด้าย ยางยืด กาว ลูกโป่ง ที่นอน
ฟองน้ า อุปกรณ์ทางการแพทย์ พื้นรองเท้า ยางรัดของ จุกขวด พลาสเตอร์ยา และ
ผ้าก๊อซ เป็นต้น 
 

 ผลิตภัณฑ์จากยางแห้ง ได้แก่ ยางรมควัน ยางแท่ง และยางอื่นๆ สามารถน าไป
ผลิตสินค้าได้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยานพาหนะ เช่น ยางล้อรถยนต์ 
ยางล้อตัน ยางใน และยางหล่อดอก เป็นต้น หรือในบางครั้งอาจน าไปผลิตยาง
ประเภทอื่นๆ เช่น ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม สายพานล าเลียง หลอด ท่อยาง ยางรัดของ 
พื้นรองเท้า ผลิตภัณฑ์กีฬา ของเล่น เป็นต้น 

 
 อุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ 

 
อุตสาหกรรมไม้ยางพาราเป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องมาจากอุตสาหกรรมยางพารา 

เนื่องจากในการผลิตยางพารานั้น เมื่อต้นยางพาราถูกกรีดเป็นเวลา 25-30 ปี จนกระทั่งไม่สามารถ
ให้น้ ายางที่มีคุณภาพดังเดิมได้ จะต้องมีการโค่นต้นยางเหล่านั้นลงและปลูกต้นยางพาราใหม่
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ทดแทน ซึ่งไม้เหล่านี้จะถูกน ามาผลิตและแปรรูปต่อจนเกิดเป็นอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและ
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมยางพาราและ
ผลิตภัณฑ์ แต่ละส่วนมีผู้ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 
 อุตสาหกรรมต้นน้ า ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกต้นยางพารา 
 อุตสาหกรรมกลางน้ า ได้แก่ กลุ่มธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป แผ่นนีเวียร์ (ไม้บาง) ไม้อัด 

ไม้ประสาน และเชื้อเพลิง 
 อุตสาหกรรมปลายน้ า ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน และของเล่นไม้ 

นอกจากนี้ ยังน าไปใช้ในงานก่อสร้าง ล้อม้วนสายไฟขนาดใหญ่ ใช้เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตลังไม้หรือแท่นไม้ส าหรับวางสินค้า  

 
 อุตสาหกรรมต้นน  า 

 
อุตสาหกรรมต้นน้ าของอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยกลุ่ม

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา นายหน้าหรือผู้ประกอบการรับจ้างโค่นยาง และกลุ่มผู้ขนส่งไม้ยางพารา 
ในการโค่นต้นยางพารานั้น เกษตรกรจะไม่ด าเนินการด้วยตัวเอง เนื่องจากกระบวนการตัด ชักลาก 
และขนส่งเป็นงานที่หนัก อีกทั้งยังอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายเร่ืองการตัดโค่นไม้ ดังนั้น เกษตรกรจึง
มักด าเนินการผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่  

 
 การขายผ่านนายหน้า เป็นการประมูลระหว่างพ่อค้าคนกลางตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 

เมื่อตกลงราคาเรียบร้อยก็จะเข้าสู่กระบวนการท าสัญญาต่อไป 
 การขายโดยไม่ผ่านนายหน้า เป็นการขายผ่านพ่อค้าหรือตัวแทนของโรงงานที่รับ

ซื้อไม้ยางต่างๆ การติดต่ออาจท าเพียงรายเดียวหรือหลายรายก็ได้หากต้องการ
ประเมินราคาไม้ แต่การซื้อขายมักเป็นไปในรูปแบบเดียวกันเม่ือท าข้อตกลงได้  

 การขายให้โรงที่รับซื อไม้ ในกรณีที่โรงงานแปรรูปไม้มีความต้องการไม้ในปริมาณมาก 
ทางบริษัทจะส่งพนักงานมาติดต่อซื้อขายกับเกษตรกรโดยตรง 

 
ในการโค่นต้นยางพารานั้นมีทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ ดังนั้น เม่ือ

ก าจัดส่วนประกอบพวกรากไม้ ตอไม้ ขี้เลื่อย และเศษไม้แล้ว ก็จะเหลือส่วนไม้ยางพาราซึ่ง
สามารถแบ่งย่อยได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

 
 ไม้ฟืน ใช้ส าหรับเป็นเชื้อเพลิงในรูปแบบของฟ นและวัตถุดิบส าหรับการผลิตถ่านไม้ 
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 กิ่งไม้และปลายไม้ ใช้ส าหรับผลิตแผ่นใยไม้อัด 
 ไม้เลื่อยหรือไม้ซุง เพื่อส่งต่อไปยังโรงเลื่อยไม้แปรรูป หรือโรงงานผลิตไม้อัดและไม้

บางต่อไป 
 

 อุตสาหกรรมกลางน  า 
 
อุตสาหกรรมกลางน้ าเริ่มต้นจากการน าไม้ยางพาราซึ่งได้จากการโค่นและผ่าน

กระบวนการแยกประเภทเรียบร้อยแล้วมาเข้าสู่ขั้นตอนการแปรรูปซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 ไม้เลื่อยหรือไม้ซุง  
 
สามารถน ามาแปรรูปได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
 
 ไม้ยางพาราแปรร ป  Sawn Timber  กระบวนการแปรรูปเริ่มต้นจากการน าไม้

ยางพาราที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตามที่ต้องการมาเลื่อยให้ได้ขนาดและคุณภาพตาม
เงื่อนไขของอุตสาหกรรมปลายน้ า ไม้ที่มีต าหนิด้านในน้อยจะถูกล าเลียงไปอัดและ
อบน้ ายาเคมีเพื่อรักษาคุณภาพ ป้องกันเชื้อราและมอดท าลายเนื้อไม้ จากนั้นจึง
น ามาจัดวางเรียนบนพาเลท (Pallet) เพื่อส่งต่อให้ลูกค้า 
 

 ไม้อัดและไม้บาง  Plywood and Veneer  การผลิตไม้บางจ าเป็นต้องคัดเลือกไม้ที่
มีต าหนิน้อยที่สุดและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 8 นิ้วขึ้นไปมาลอกผิวเนื้อไม้ออกจน
เป็นแผน่บางๆ จากนั้นท าการอบและรีด ส่วนการผลิตไม้อัดนั้นสามารถท าได้โดยน า
ไม้บางหลายๆ แผ่นมาอัดให้เป็นแผ่นเดียวกันโดยใช้กาวเป็นตัวประสาน โดยไม้บาง
จะถูกน ามาวางในลักษณะให้เสี้ยนไม้ตั้งฉากกันเพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้านความแข็งแรง 
อีกทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้ไม้อัดยืดหรือหดเมื่อความชื้นเปลี่ยนไป 

 
 ไม้ฟืน  

 
เป็นไม้ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 3 นิ้ว การใช้งานมักใช้ในรูปแบบเชื้อเพลิงที่ให้

พลังงานความร้อน และท าถ่านจากไม้ยางพารา นอกจากไม้ฟ นแล้ว ปีกไม้ เศษไม้ และขี้เลื่อยที่
เหลือจากการแปรรูปไม้ยางพารายังสามารถน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้เช่นกัน 
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 กิ่งไม้และปลายไม้ 
 
มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 3 ถึง 5 นิ้ว เป็นส่วนที่ได้จากล าต้นเม่ือท าการโค่น

ส าหรับผลิตไม้ยางพารา ไม้ประเภทนี้เป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทแผ่นใยไม้อัด 
สามารถท าได้โดยน าเนื้อไม้มาบดและอัดเป็นแผ่นจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกัน  

 
 อุตสาหกรรมปลายน  า 

 
อุตสาหกรรมปลายน้ าของไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยกลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์

และชิ้นส่วน และกลุ่มผลิตเครื่องเรือน  อุตสาหกรรมปลายน้ าจะน าไม้ยางพาราแปรรูปจาก
อุตสาหกรรมกลางน้ า เช่น แผ่นชิ้นไม้อัด และแผ่นใยไม้อัด มาท าการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 
ขั้นสุดท้าย ส าหรับผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราในอุตสาหกรรมปลายน้ าสามารถจ าแนกได้เป็น 3 
หมวดใหญ่ๆ ด้วยกัน ได้แก่ 

 
 เฟอร์นิเจอร์และเครื่องครัวที่ท าจากไม้ เช่น ตู้ โต๊ะ เตียง เก้าอี้ เป็นต้น 
 อุปกรณ์ก่อสร้างที่ท าจากไม้ เช่น ไม้พื้น คิ้ว บัว ขอบประตู ขอบหน้าต่าง เป็นต้น 
 ผลิตภัณฑ์จากไม้อื่นๆ เช่น ของเล่นไม้ กรอบรูป ลังไม้ ถังไม้ ล้อไม้ส าหรับพัน

สายไฟ ที่รองสินค้า ล าโพง เป็นต้น 
 
 
6.3 ภาพรวมห่วงโซ่ม ลคา่ของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

 
ในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางนั้นนอกเหนือจากการผลิตและ

แปรรูปผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีกระบวนการอื่นๆ อีกจ านวนมากที่มีส่วนช่วยท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ยาง
ส าเร็จรูปพร้อมใช้งานออกมา ซึ่งในที่นี้คณะผู้วิจัยสามารถแบ่งกระบวนการหลักๆ ออกเป็น 6 
กิจกรรมด้วยกัน ประกอบด้วย การเตรียมวัตถุดิบ การเพาะปลูก การผลิตขั้นต้น การจัดซื้อจัดหา 
การผลิตในโรงงาน และการท าการตลาดและการจ าหน่าย ดังที่แสดงในภาพที่ 6-5  
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ภาพที่ 6-5 ห่วงโซ่ม ลค่าอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

 
 
ในกระบวนการแต่ละส่วนน้ันสามารถแบ่งย่อยเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
 

 การเตรียมวัตถุดิบ 

 
การเตรียมวัตถุดิบเป็นกระบวนการในอุตสาหกรรมต้นน้ าที่เกิดขึ้นก่อนการเพาะปลูก 

ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยต่างๆ ได้แก่ การเตรียมพันธุ์พืช การเตรียมปุ๋ย การป้องกันแมลง และ
การจ้างแรงงาน จากนั้นเมื่อเตรียมวัตถุดิบและแรงงานพร้อมแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการข้ันถัดไป  

  

ห่วงโซ่ม ลค่าอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก International Journal of Innovative Research & Development, November 2014

2

การเตรียมวัตถุดิบ

การเพาะปล ก

การผลิตขั นต้น

การจัดซื อจัดหา

การผลิตใน
โรงงาน

การตลาดและการ
จ าหน่าย

Seeding

Fertilizing

Pesticides

Labor

Land Preparation

Weeding

Planting

Tapping 
Rubber Sheet

Collection

Transportation

Processing

Grading

Marketing

Sales
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 การเพาะปล ก 
 
การเพาะปลูกเริ่มต้นตั้งแต่การปรับสภาพพื้นดินให้เหมาะสมแก่การปลูก เพิ่มแร่ธาตุและ

สารอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง จากนั้นจึงท าการลงพันธุ์ยางที่เตรียมไว้ ดูแล
ต้นยางให้เติบโตในสภาพที่เหมาะสม ใช้เวลาประมาณ 7 ปีต้นยางจึงพร้อมส าหรับการเก็บเกี่ยว 

 
 การผลิตขั นต้น 

 
การผลิตขั้นต้นคือกระบวนการแปรสภาพน้ ายางให้เป็นผลผลิตขั้นพื้นฐานซึ่งชาวสวน

สามารถท าได้เองในพื้นที่เพาะปลูกของตนเอง นอกเหนือจากการจ าหน่ายน้ ายางสดไปยังผู้ผลิตใน
อุตสาหกรรมกลางน้ าแล้ว ชาวสวนยังอาจแปรรูปผลผลิตตนเองเพื่อเพิ่มมูลค่าน้ ายางได้ ตัวอย่าง
ผลผลิตที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้ ได้แก่ ยางก้อนถ้วย น้ ายางข้น และยางแผ่นอย่างง่าย 
ซึ่งผลผลิตเหล่านี้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานกว่าน้ ายางสดที่ต้องจ าหน่ายทันที และสามารถน าไป
แปรรูปต่อในอุตสาหกรรมปลายน้ าของห่วงโซ่การผลิตได้ เช่น อุตสาหกรรมถุงมือยาง เป็นต้น 
เพียงแต่คุณสมบัติพื้นฐานและคุณภาพของยางที่ได้จากการผลิตขั้นนี้อาจไม่เทียบเท่ายางที่ผลิต
จากโรงงานท่ีเน้นการแปรรูปโดยเฉพาะ 

 
 การจัดซื อจดัหา 

 
กระบวนการในขั้นนี้เกิดขึ้นจากฝั่งของโรงงานที่ต้องการวัตถุดิบเพื่อน ามาผลิตต่อ 

โรงงานจะรวบรวมยางจากเกษตรกรรายย่อยต่างๆ จากนั้นจึงเคลื่อนย้ายมาเก็บรักษาไว้ที่โรงงาน
ของตนเพื่อน าเข้าสู่กระบวนการผลิตถัดไป ในขั้นตอนนี้เกษตรกรยางอาจเป็นผู้ท าการเสนอขาย
ผลผลิตของตนได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านค าสั่งซื้อของโรงงาน หากเป็นวิธีหลัง  เกษตรกร
จ าเป็นต้องจัดการขนส่งยางด้วยตัวเองทั้งหมด ซึ่งอาจใช้พาหนะส่วนตัวหรือจ้างบุคคลภายนอก
เพื่อช่วยขนส่ง 

 
 การผลิตในโรงงาน 

 
การผลิตในขั้นนี้มีความซับซ้อนกว่าการผลิตที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร

เนื่องจากผู้ผลิตมีเครื่องจักรและแรงงานที่พร้อมส าหรับการแปรรูปยางโดยเฉพาะ การผลิตใน
โรงงานนี้ครอบคลุมทั้งการผลิตในอุตสาหกรรมกลางน้ าที่แปรรูปน้ ายางสดเป็นยางประเภทต่างๆ 
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และการผลิตในอุตสาหกรรมปลายน้ าที่แปรรูปยางเหล่านั้นให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ยางขั้นสุดท้าย 
ผลผลิตขั้นสุดท้ายจะถูกประเมินคุณภาพและคัดเลือกอย่างดีก่อนออกวางจ าหน่ายต่อไป 

 
 การท าการตลาดและการจ าหน่าย 

 
ผลิตภัณฑ์ยางในขั้นสุดท้ายจะถูกท าการบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ ติดฉลากและตราสินค้าเพื่อ

เพิ่มมูลค่า สินค้าที่ไม่มีความแตกต่างกันมาก เช่น ถุงมือยาง อาจต้องมีการท าการตลาดเพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ให้สินค้าต่อไป และส่งมอบให้กับลูกค้าเม่ือสิ้นสุดกระบวนการจ าหน่าย ซึ่งอาจเป็น
การจ าหน่ายภายในประเทศหรือเป็นการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศก็ได้ 

 
ในห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางนั้นมีผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการสร้าง

มูลค่าอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทของผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ดังนี้ 
 
 ผ ้ผลิตขั นต้น  Producer  ผู้ผลิตในที่นี้หมายถึงเจ้าของสวนยางพารา ซึ่งอาจเป็น

เกษตรกรรายย่อยหรือผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าเป็นผู้ผลิต
แบบใด เมื่อท าการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตของตนมักใช้แรงงานจากภายนอก
ด้วยกันทั้งสิ้น ผู้ผลิตที่มีศักยภาพอาจมีโรงเพาะเลี้ยงยางโดยเฉพาะเพื่อจ าหน่าย
พันธุ์ยางให้เกษตรกรรายย่อยน าไปเพาะปลูกต่อ นอกจากนี ้ยังอาจท าการเพาะปลูก
พืชประเภทอื่นและท าปศุสัตว์ไปพร้อมๆ กับการปลูกยาง 
 

 พ่อค้าคนกลางและผ ้ค้า  Collector and Trader  พ่อค้าคนกลางและผู้ค้ามีจ านวน
ไม่น้อยตลอดห่วงโซ่มูลค่า หน้าที่หลักของคนกลุ่มนี้คือดูแลผลผลิตที่ได้รับจาก
เกษตรกร ซึ่งอาจเป็นการดูแลโดยตรงหรือดูแลผ่านทางผู้ค้ารายย่อยอีกทอดหนึ่ง 
รวมถึงจัดการขนส่งยางจากเกษตรไปยังโรงงานผลิต พ่อค้าคนกลางและผู้ค้ามักเป็น
เกษตรกรที่มีศักยภาพการผลิตซึ่งอาจท าการจ าหน่ายแม่พิมพ์ยางก้อนและวัตถุดิบ
จ าเป็นส าหรับการเพาะปลูกให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ ด้วย 
 

 ผ ้ด าเนินการ  Processor  ผู้ด าเนินการมีความคล้ายคลึงกับพ่อค้าคนกลาง 
เพียงแต่ท าการรับซื้อในลักษณะการท าสัญญากับเกษตรกร ราคาของวัตถุดิบที่
เกษตรกรได้รับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขภายในสัญญาซึ่งเกี่ยวข้องกับปริมาณเนื้อยางและ
ความสะอาดของยาง ผู้ด าเนินการรายใหญ่มักมีโรงงานหลายแห่งที่ท าหน้าที่รับซื้อ
วัตถุดิบโดยเฉพาะ 
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 ตัวแทนขาย  Broker  ตัวแทนขายเป็นผู้ด าเนินการที่อยู่ภายนอกประเทศ และเป็น
ผู้รวบรวมความต้องการยางจากทั่วโลก แตกต่างจากผู้ด าเนินการที่คอยรับซื้อและ
ขายวัตถุดิบอยู่ระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ตามผู้ด าเนินการรายใหญ่มากอาจท าหน้าที่
เป็นตัวแทนขายกับต่างประเทศเช่นกัน 
 

 ผ ้ผลิตขั นกลางและปลาย  Manufacturer  ประกอบด้วยผู้ผลิตรายย่อยและรายใหญ่ 
ทั้งสองกลุ่มล้วนท าหน้าที่แปรรูปผลผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ยางขั้นสุดท้ายส าหรับ
จ าหน่าย เพียงแต่ผู้ประกอบการรายย่อยมีบทบาทน้อยกว่าในห่วงโซ่มูลค่า 

 
 

6.4 ห่วงโซ่ม ลค่าของอุตสาหกรรมจากบริษัทกรณศีึกษา 
 
ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะศึกษาห่วงโซ่มูลค่าจากกรณีศึกษาของบริษัทในอุตสาหกรรมยาง

และผลิตภัณฑ์ยางเพื่อให้ เห็นห่วงโซ่มูลค่าที่เกิดขึ้นจริงของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง ทั้งนี้บริษัทที่คัดเลือกมาจัดเป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องและ หรือมีความส าคัญใน
ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการเลือกบริษัท โตโย ไทร์ (Toyo 
Tire) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการส าคัญในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

 
บริษัทโตโย ไทร์ เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ก่อตั้งในปี 2488 มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน

เมืองโอซาก้า ต่อมาในปี 2509 จึงมีการขยายกิจการไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในปี 2558 มี
พนักงานในบริษัทประมาณ 11,000 คน ผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญของบริษัท ได้แก่ ยางรถยนต์ ยางใน
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ ผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทน แผ่นป้องกันน้ า ยางป้องกันการ
สั่นสะเทือนส าหรับยานยนต์ และแผ่นกันกระแทก 

 
บริษัทโตโย ไทร์ มีส านักงานทั้งสิ้น 14 แห่ง และบริษัทสาขาอีก 16 แห่งในประเทศญี่ปุ่น 

ในขณะที่มีส านักงานกระจายอยู่ทั่วโลกทั้งสิ้น 31 แห่ง แบ่งออกเป็น ในอเมริกาเหนือ 12 แห่ง  
โอเชียเนีย 1 แห่ง เอเชีย 12 แห่ง ยุโรป 6 แห่ง โดยธุรกิจหลักของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น  
2 ส่วน ได้แก่ ธุรกิจยาง คิดเป็นร้อยละ 80 ของยอดขายทั้งหมด และธุรกิจ DiverTech คิดเป็น 
ร้อยละ 20 ของยอดขายท้ังหมด 

 
ในช่วงไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 3 (เดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน) ปี 2559 บริษัท

โตโย ไทร์ มียอดขายทั้งสิ้น 278,934 ล้านเยน คิดเป็นยอดขายยางทั้งสิ้น 221,757 ล้านเยน และ
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ยอดขายจากธุรกิจ DiverTech ทั้งสิ้น 57,136 ล้านเยน โดยมีกลุ่มตลาดเป้าหมายที่ส าคัญคือ
อุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ในทวีปยุโรป ทั้งนี้บริษัทมีโรงงานผลิตเพื่อจ าหน่ายยางในทวีปยุโรปที่
ส าคัญตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย 

 
ห่วงโซ่มูลค่าของบริษัท โตโย ไทร์ ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม 

(Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่งสามารถแสดงดังภาพที่ 6-6  
 

ภาพที่ 6-6 ห่วงโซ่ม ลค่าการผลิตของบริษัท โตโย ไทร์ 

 
 
บริษัท โตโย ไทร์ ให้ความส าคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มภายในห่วงโซ่อย่างมาก โดย

พันธกิจของบริษัทคือ “Value to be provided” ห่วงโซ่มูลค่าของบริษัท โตโย ไทร์ สามารถแบ่งได้
ทั้งสิ้น 5 ส่วน ได้แก่ 1) การวิจัยและพัฒนา 2) การจัดซื้อจัดหา 3) การผลิต 4) การจัดการโลจิสติกส์ 
และ 5) การจ าหน่ายสินค้า 

 
  

ห่วงโซ่ม ลค่าของบริษัท โตโย ไทร์

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก Toyo Tire Group CSR Report, 2016

3

การวางแผน
ผลิตภัณฑ์

การวิจัยวัตถุดิบ

การพัฒนา
เทคโนโลยี
ประกอบ

การพัฒนาระบบ
การผลิต

การจัดซื้อยาง
ธรรมชาติ

การจัดซื้อ
เคมีภัณฑ์

การจัดซื้อ
ส่วนประกอบ

อ่ืนๆ

ผู้ผลิตยางส าหรับ
ยานยนต์

การขนส่ง
ผลิตภัณฑ์

ผู้จ าหน่ายยาง
ส าหรับยานยนต์

ผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์

ผู้จ าหน่าย
ชิ้นส่วน
ยานยนต์

R&D Procurement Manufacturing Logistics Sale/Use

Tire Business

DiverTech
Business
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 การวิจัยและพัฒนา  Research and Development  
 
การวิจัยและพัฒนาของบริษัท โตโย ไทร์ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดด้านคุณค่าการใช้งาน

และความปลอดภัย บริษัทค านึงถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ และน ามาพิจารณาร่วมในการพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ โดยพยายามท าให้การผลิตใช้ทรัพยากรลดลง สามารถน าวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่
ได้มากขึ้น รวมถึงลดผลกระทบต่อสังคม ในขณะเดียวกันก็พยายามใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มเติมให้แก่ผลิตภัณฑ์ ทั้งในการผลิตยาง ระบบ
ควบคุมแรงสั่นสะเทือน และระบบฉนวนกันความร้อน ทั้งน้ี บริษัทได้ให้ความส าคัญกับขั้นตอนการ
วิจัยและพัฒนาซึ่งประกอบด้วย 

 
 การวางแผนผลิตภัณฑ์ 
 การวิจัยวัตถุดิบ 
 การพัฒนาเทคโนโลยีประกอบ 
 การพัฒนาระบบการผลิต 
 

 การจัดซื อจัดหา  Procurement  
 
การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบของบริษัทเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและล าดับขั้นตอน บริษัท

พยายามอย่างยิ่งในการพัฒนาความร่วมมือกับบริษัทคู่ค้าหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจอื่นๆ และเข้าไปมี
ส่วนรวมในการด าเนินงานของบริษัทเหล่านั้นให้อยู่ภายใต้กรอบของสิทธิมนุษยชน สุขภาพ และ
ความปลอดภัย สิ่งที่บริษัทได้รับจึงไม่ใช่เพียงแค่วัตถุดิบที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง
การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่คนงานและการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณรอบๆ 
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ การจัดหาวัตถุดิบของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

 
 การจัดหายางธรรมชาติ จากเกษตรกรและผู้ด าเนินงานในห่วงโซ่การผลิต 
 การจัดหาเคมีภัณฑ์ จากอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การจัดหาส่วนประกอบอื่นๆ ทั้งที่ใช้ส าหรับการผลิตและใช้เป็นแหล่งพลังงาน 
 

 การผลิต  Manufacturing  
 
บริษัท โตโย ไทร์ พัฒนาระบบการผลิตที่มีเอกลักษณ์และประสิทธิภาพ สามารถผลิต

สินค้าที่ได้คุณภาพและปลอดภัยไปพร้อมๆ กับลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้
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พลังงานสิ้นเปลือง และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น นอกจากให้ความส าคัญกับกระบวนการ
ผลิตแล้ว บริษัทยังใส่ใจกับคุณภาพของโรงงานที่ท าการผลิตว่ามีความปลอดภัยและจะไม่ได้รับ
อันตรายเม่ือเกิดภัยพิบัติใดๆ ขึ้น การผลิตของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 

 
 การผลิตยาง บริษัทผลิตยางเพื่อน าไปใช้ในการประกอบยานยนต์ ทั้งรถยนต์ 

รถบรรทุก รถเมล์ รถในอุตสาหกรรมและยางที่ใช้ในการก่อสร้าง 
 การผลิตชิ นส่วนยานยนต์ ทั้งในรถยนต์ส่วนบุคคล รถที่ใช้รางในการเคลื่อนที่ 

ตลอดจนระบบป้องกันการสั่นสะเทือนและช้ินส่วนป้องกันน้ า  
 

 การจัดการโลจิสติกส์  Logistics  
 
บริษัทพยายามพัฒนาระบบขนส่งให้รวดเร็วและลดการใช้พลังงานเกินความจ าเป็น  

ผ่านการวางแผนเส้นทางการขนส่งและระบบการกระจายสินค้าร่วมกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญใน
ด้านนี้โดยเฉพาะ ลักษณะการขนส่งที่บริษัท โตโย ไทร์ นิยมใช้ ได้แก่  การขนส่งโดยรถบรรทุก 
การขนส่งโดยระบบราง และการขนส่งทางเรือ 

 
 การจ าหน่ายสินค้า  Sale  

 
การจ าหน่ายสินค้าของบริษัทตอบสนองต่อความต้องการความสะดวกสบายของผู้บริโภค 

บริษัทพยายามปรับปรุงระบบการจ าหน่ายของตนเองให้เข้ากับธุรกิจ สภาพแวดล้อม และบริบท
ทางสังคมของลูกค้า ตลอดจนสร้างความเข้าใจในการใช้งานให้กับลูกค้าที่ซื้อไป ทั้งนี้สามารถแบ่ง
กลุ่มเป้าหมายการจ าหน่ายตามประเภทสินค้าออกได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ 

 
 การจ าหน่ายยาง บริษัทส่งต่อสินค้าไปยังผู้ผลิตยานยนต์ เช่น โรงงาน และผู้แทน

ขาย เป็นต้น และส่งไปยังร้านค้าปลีกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ร้านขายยาง ร้านผลิตภัณฑ์
รถยนต์ และป๊ัมน้ ามัน  

 การจ าหน่ายชิ นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมปลายทางของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้
ได้แก่ ผู้ผลิตยานยนต์ อุตสาหกรรมรถรางหรือรถไฟ ผู้ผลิตชิ้นส่วนในขั้นต่อไป และ
บริษัทก่อสร้าง  
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6.5 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
 
ในส่วนของการจัดประเภทของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมยาง

และผลิตภัณฑ์ยาง คณะผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ของ Shih Smiling Curve5 เป็นกรอบในการ
อ้างอิงการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งการ
วิเคราะห ์Shih Smiling Curve นั้นเป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุ่มการวิเคราะห์ภายในห่วงโซ่
อุปทาน ห่วงโซ่มูลค่า เพื่อแสดงภาพปัจจุบันและภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของห่วงโซ่ของ
อุตสาหกรรม โดยเน้นการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมตาม
มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น ซึ่งนับรวมทั้งภาคการผลิต และภาคบริการ นอกจากนี้ ยังสามารถแสดง
ภาพรวมของห่วงโซ่การผลิตภายในอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่ รวมไปถึงระบุใน
กิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้ส าหรับการ
ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมนั้นๆ รวมไปถึงส าหรับการจัดท าแนวทางการพัฒนา
หรือยกระดับขีดความสามารถในอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต  

   
ในการระบุถึงบริการที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยจะใช้มาตรฐาน Central Product Classification 

Version 2.1  CPC Ver. 2.1 6 ในการจ าแนกประเภทบริการในกระบวนการก่อนการผลิต ระหว่าง
การผลิต และหลังการผลิตของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ ตลอดจนบริการสนับสนุนอื่นๆ  
ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการการผลิตและการด าเนินงาน โดยกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้อง มีดังนี้ 

 
 กระบวนการก่อนการผลิต 

 
ในกระบวนการก่อนการผลิตของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง มีกิจกรรมการ

บริการที่เกี่ยวข้องได้แก่ บริการด้านการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว การจัดซื้อวัตถุดิบ การทดสอบ
คุณภาพวัตถุดิบ การขนส่งวัตถุดิบ การประกันการขนส่งวัตถุดิบ และการเก็บรักษาวัตถุดิบ โดย
รายละเอียดเป็นดังที่แสดงในตารางที่ 6-1  

                                                           
5 Shih Smiling Curve คิดค้นโดย Stan Shih ในปี 2535 (1992) ตามการวิเคราะห์ของ Shih ซึ่งพบว่า ในกระบวนการผลิตสินค้า
ใดๆ กระบวนการในห่วงโซ่มูลค่าที่ให้มูลค่าเพิ่ม (Value Adding) มากที่สุดจะอยู่ในช่วงแรกเริ่มและในช่วงท้ายสุดของ
กระบวนการผลิต นั่นคือการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และการจัดการลูกค้ารวมถึงบริการหลังการขาย 
(Client Management and After Sales Service) 

6 Central Product Classification (CPC) หมายถึง ระบบการจ าแนกประเภทสินค้า บริการ และสินทรัพย์ ที่องค์การสหประชาชาติ
ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้ประเทศต่างๆ ใช้เป็นกรอบ (Framework) ในการจัดท าสถิติระหว่างประเทศเกี่ยวกับสินค้า บริการ และ
สินทรัพย์ โดยยึดค านิยามหรือค าจ ากัดความที่ได้ให้ไว้ไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลสถิติที่จัดท าขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ 
ในทางเปรียบเทียบระหว่างประเทศกันได้ แต่โดยความหมายแล้วเหมือนกัน 
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ตารางที่ 6-1 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการก่อนการผลิตของ 
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการด้านการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว 
: Services related to crop production and 
harvesting 

86111 - Post-Harvest Crop Service 
86113 - Crop Production Services on Inputs Owned by Others 
86119 - Other Support Services to Crop Production 

1. Business Services 

บริการตัวแทนจัดซื้อวตัถุดิบ 
: Procurement agent for raw material 
sourcing 

85999 - Other Support Services n.e.c. 1. Business Services 

บริการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ 
: Quality assurance services (of raw 
materials) 

83441 - Composition and Purity Testing and Analysis Services 
83442 - Testing and analysis services of physical properties 
 

1. Business Services 

บริการขนส่งวตัถุดิบ 
: Freight transportation services (of raw 
materials)  

65112 - Road transport services of freight by tank trucks or semi-
trailers 
65113 - Road transport services of intermodal containers 
65117 - Road transport services of dry bulk 
65122 - Railway transport services of freight by tanker cars 
65123 - Railway transport services of intermodal containers 
65125 - Railway transport services of dry bulk goods 
65213 - Coastal and transoceanic water transport services of 
intermodal containers by container ships 
65219 - Other coastal and transoceanic water transport services of 
other freight 
65222 - Inland water transport services of freight by tankers 
65229 - Other inland water transport services of freight 
67910 - Freight transport agency services and other freight transport 
services 

11. Transport 
Services 

บริการประกันการขนส่งสินค้า (วัตถุดบิ) 
: Freight insurance of transportation (of raw 
materials) 

71333 - Freight Insurance Services 7. Financial Services 

บริการเก็บรักษาสินค้า 
: Storage of raw materials  

67220 - Bulk Liquid or Gas Storage Services 
67290 - Other Storage and Warehousing Services 
67110 - Container handling services 

11. Transport 
Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
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 กระบวนการระหว่างการผลิต 
 
กิจกรรมการบริการที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระหว่างการผลิตของอุตสาหกรรม

ยางและผลิตภัณฑ์ยางได้แก่ กิจกรรมการบริการด้านวิศวกรรม การผลิตสินค้า การทดสอบ
คุณภาพสินค้า การจัดหาพนักงาน การจัดเก็บสินค้า การท าความสะอาดโรงงาน การบ าบัดน้ าเสีย
และการก าจัดขยะ การติดตั้งและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ และการประกันภัยส าหรับเครื่องจักร ดังที่
แสดงในตารางที่ 6-2  

 
ตารางที่ 6-2 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการระหว่างการผลิตของ 

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

บริการด้านวิศวกรรม 
: Engineering services 

83310 - Engineering Advisory Services 
83322 - Engineering Services for Industrial and Manufacturing 
Projects 

1. Business Services 

บริการด้านการผลิตผลติภัณฑ์ยาง 
: Rubber products manufacturing services 

88423 - Plastics and rubber manufacturing services 
88511 - Tyre manufacturing services 
88512 - Other rubber product manufacturing services 
88907 - Medical and dental instrument and supply manufacturing 
services 

1. Business Services 

บริการทดสอบคุณภาพสินค้า 
: Testing services for quality control and 
assurance 

83441 - Composition and Purity Testing and Analysis Services 
83442 - Testing and analysis services of physical properties 

1. Business Services 

บริการจัดหาพนักงานในโรงงาน 
: Personnel search and referral services  - 
Recruitment of factory workers 

85112 - Permanent Placement Services, Other Than Executive 
Search Services 
85121 - Contract staffing services 
85122 - Temporary staffing services 
85123 - Long-term staffing (payrolling) services 
85124 - Temporary staffing-to-permanent placement services 
85125 - Co-employment staffing services 

1. Business Services 

บริการคลังสินค้าส าหรับสินค้าขัน้กลาง 
: Warehousing services for intermediate 
goods 

67290 - Other Storage and Warehousing Services 11. Transport 
Services 

บริการท าความสะอาดโรงงาน 
: Factory cleaning services 

85330 - General Cleaning Services 
85340 - Specialized Cleaning Services 

1. Business Services 

บริการบ าบัดน้ าเสียและก าจัดขยะจากโรงงาน 
: Sewage and wastes disposal services 

94110 - Sewerage and Sewage Treatment Services 
94212 - Collection services of industrial hazardous waste (except 
medical and other biohazardous waste) 
94229 - Collection Services of Non-Hazardous Recyclable Materials, 
Other 
94239 - General Waste Collection Services, Other 

6. Environmental 
Services 
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บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการติดตั้งและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
: Industrial machinery installation and 
maintenance services 

87320 - Installation Services of Industrial, Manufacturing and Service 
Industry Machinery and Equipment 
87156 - Maintenance and Repair Services of Commercial and 
Industrial Machinery 

1. Business Services 

บริการประกันภัยส าหรับเครื่องจักร 
: Insurance services for machinery 

71334 - Other property insurance services 7. Financial Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
 กระบวนการหลังการผลิต 

 
ในกระบวนการหลังการผลิตของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง มีกิจกรรมการ

บริการที่เกี่ยวข้องได้แก่ บริการด้านการบรรจุหีบห่อ การขนส่งสินค้า การเก็บรักษาสินค้า การจัด
จ าหน่ายสินค้า การประกันการขนส่งสินค้า และการประกันความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ ดังแสดงไว้
ในตารางที่ 6-3  

 
ตารางที่ 6-3 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการหลังการผลิตของ 

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

บริการบรรจุหีบห่อ 
: Packaging Services 

85400 - Packaging Services 1. Business Services 

บริการขนส่งสินค้า  
: Freight transportation services by road, rail, 
sea or air 

65113 - Road transport services of intermodal containers 
65123 - Railway transport services of intermodal containers 
65213 - Coastal and transoceanic water transport services of 
intermodal containers by container ships 
65229 - Other inland water transport services of freight 
65319 - Air transport services of other freight 
67910 - Freight transport agency services and other freight transport 
services 

11. Transport 
Services 

บริการคลังสินค้าและการเก็บรักษาสนิค้า  
: Storage and warehousing services of products 

67110 - Container handling services 
67290 - Other Storage and Warehousing Services 

11. Transport 
Services 

บริการจัดจ าหน่ายสินค้า 
: Distribution services of products 

611** - Wholesale trade services, except on a fee or contract basis 
612** - Wholesale trade services on a fee or contract basis 
621** - Non-specialized store retail trade services 
622** - Specialized store retail trade services 
623** - Mail order or Internet retail trade services 
624** - Other non-store retail trade services 
625** - Retail trade services on a fee or contract basis 

4. Distribution 
Services 
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บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการประกันการขนส่งสินค้า 
: Freight insurance of transportation  

71333 - Freight Insurance Services 7. Financial Services 

บริการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์:  
Product liability insurance services 

71335 - General liability insurance services 7. Financial Services 

หมายเหตุ: ** รหัส CPC ของการบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ าหน่ายสินค้าในประเทศในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
ได้แก่ -19 of agricultural raw materials n.e.c. -74 of medical and orthopaedic goods และ -81 of motor vehicles, motorcycles, 
snowmobiles and related parts and accessories 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
 บริการสนับสนุนอื่นๆ 

 
บริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการการผลิตและการด าเนินงาน ภายใต้ห่วงโซ่

มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง มีกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องดังแสดงในตารางที่ 6-4  
 
ตารางที่ 6-4 กิจกรรมบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตของ 

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

บริการด้านการวิจัยและการพัฒนา 
: Research and development 

81112 - Basic research services in chemistry and biology 
81114 - Basic research services in engineering and technology 
81116 - Basic research services in agricultural sciences 
81122 - Applied research services in chemistry and biology 
81124 - Applied research services in engineering and technology 
81126 - Applied research services in agricultural sciences 
81132 - Experimental development services in chemistry and biology 
81134 - Experimental development services in engineering and technology 
81136 - Experimental development services in agricultural sciences 
81400 - Research and Development Originals 

1. Business Services 

บริการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ ์
: Product design services 

83912 - Industrial Design Services 
83919 - Other Specialty Design Services 
83920 - Design Originals 

1. Business Services 

บริการการให้ค าปรึกษาสนับสนนุอื่นๆ 
: Other Consulting Services 

83111 - Strategic Management Consulting Services 
83113 - Human Resources Management Consulting services 
83114 - Marketing Management Consulting Services 
83115 - Operations Management Consulting Services 
83116 - Supply Chain and Other Management Consulting Services  
82130 - Legal Documentation and Certification Services 

1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
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 สรุปภาพรวมของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
 
จากการศึกษา วิ เคราะห์ และพิจารณาการบริการที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตของ

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง คณะผู้วิจัยสามารถสรุปสาขาบริการตามการจ าแนกของ
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ดังแสดงในภาพที่ 6-7  
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ภาพที่ 6-7 สรุปกิจกรรมการบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

 

สาขาบริการที่เก่ียวเนื่องกับการผลิตของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง

60

วัตถุดิบ อุตสาหกรรมต้นน  า อุตสาหกรรมกลางน  า อุตสาหกรรมปลายน  า
การจัดจ าหน่ายและ

กระจายสินค้า

1 บริการทางธุรกิจ (Business Services)     

2
บริการสื่อสารโทรคมนาคม 

(Telecommunication Services)
- - - - -

3
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเน่ือง 

(Construction and Related Engineering Services)
- - - - -

4 บริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services) - - - - 

5 บริการการศึกษา (Education Services) - - - - -

6
บริการด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Services)
- -   -

7 บริการด้านการเงิน (Financial Services)  - - - 

8
บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม 

(Health Related and Social Services)
- - - - -

9
บริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเน่ือง 
(Tourism and Travel Related Services)

- - - - -

10
บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา 
(Recreational, Cultural, and Sporting Services)

- - - - -

11 บริการด้านการขนส่ง (Transportation Services)     

12 สาขาบริการอื่นๆ (Other Services) - - - - -

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากฐานข้อมูลองค์การการค้าโลก
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นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุม 
กลุ่มย่อยร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานะของการให้บริการการที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการได้ให้ความคิดเห็นทั้งในระดับรายสินค้า 
และในภาพรวมของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งสถานะของภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 6-5 

 
ตารางที่ 6-5 ตารางสรุปสถานะของการบริการที่เก่ียวเน่ืองของอุตสาหกรรมยาง 

และผลิตภัณฑ์ยาง 
หัวข้อ ความคิดเห็น 

กระบวนการก่อนการผลิต 
การวิจัยและพัฒนา  ปัจจุบันสถาบันการศึกษาภาครัฐมีการร่วมมือกับองค์กรธุรกิจภาคเอกชนมากขึ้น และมี

จ านวนองค์กรธุรกิจที่ใช้บริการไม่มากนัก จึงกล่าวได้ว่ามีการให้บริการอย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการ 

การจัดหาวัตถุดิบ  มีการใช้วัตถุดิบทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ และมีความกังวลอยู่บ้างเรื่องราคา
วัตถุดิบที่ผันผวนและความไม่คงเส้นคงวาของคุณภาพวัตถุดิบ 

กระบวนการระหว่างการผลิต 
การควบคุมคุณภาพ   ปัจจุบันยังมีจ านวนเจ้าหน้าที่และห้องปฏิบัติการส าหรับการทดสอบและจัดท ามาตรฐาน

สินค้าไม่ค่อยเพียงพอต่อความต้องการ ท าให้เกิดความล่าช้าในการก าหนดมาตรฐาน 
รวมถึงมีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเล็ดลอดออกสู่ตลาด แต่คาดว่าปัญหาจะบรรเทาลงหลังจาก
มีการเปิดห้องปฏิบัติการใหม่ในอีก 1-2 ปีข้างหน้า 

การจัดหาแรงงาน  ปัจจุบันมีปัญหาขาดแคลนแรงงานในระดับปฏิบัติการค่อนข้างมาก ท าให้ต้องน าเข้าแรงงาน
จากประเทศเพื่อนบ้าน แต่ก็ติดความยุ่งยากจากกฎระเบียบหลายประการ ในขณะเดียวกัน
ผู้ประกอบการก็เริ่มมองหาลู่ทางในการน าเข้าเครื่องจักรมาทดแทนแรงงาน 

กระบวนการหลังการผลิต 
การจัดจ าหน่าย / การ
กระจายสินค้า 

 การขนส่งสินค้าของไทยส่วนใหญ่ยังจ ากัดอยู่ที่การขนส่งสินค้าทางบกซึ่งมีต้นทุนสูง 
นอกจากนี้ ระบบโลจิสติกส์ของไทยยังขาดการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ท าให้เกิดความ
ซ้ าซ้อนและสูญเปล่าในกระบวนการขนถ่ายหลายขั้นตอน 

การประกันภัยความรับผิด
จากผลิตภัณฑ ์

 ผู้ประกอบการเห็นว่าปัจจุบันไทยมีผู้ให้บริการด้านการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์
อยู่เพียงน้อยราย ท าให้ผู้ใช้บริการมีอ านาจต่อรองต่ าและต้องเสียค่าบริการสูง 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของการประชุมกลุ่มย่อยจะอยู่ในภาคผนวกที่ 5 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากการประชุมกลุ่มย่อย 
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บทที่ 7 
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ์

 
 

7.1 โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์
 
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของไทยมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมผสมและบรรจุ 

กล่าวคือผู้ประกอบการในไทยจ าเป็นต้องน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเพื่อมาผสมและบรรจุใน
ประเทศ ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีการผสมที่ไม่ซับซ้อน แต่เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องสูตรการผสมที่เป็น
ความลับทางการค้า ท าให้ผู้ผลิตต้องร่วมลงทุนกับบริษัทจากต่างประเทศเพื่อให้ผลิตได้ตรงตาม
มาตรฐานสากล อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่มีลักษณะโครงสร้างเช่นนี้ ได้แก่ อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี 
อุตสาหกรรมสี และอุตสาหกรรมยาฆ่าแมลงและสารก าจัดศัตรูพืช 

 
โดยทั่วไปแล้วอุตสาหกรรมเคมีมักมีจ านวนบริษัทในอุตสาหกรรมจ านวนน้อยหรือมี

ผู้ขายน้อยราย ท าให้เกิดลักษณะการแข่งขันกึ่งผูกขาด ทั้งน้ี เนื่องจากการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี
จะมีการประหยัดต่อขนาดก็ต่อเม่ือท าการผลิตจ านวนมากๆ บริษัทขนาดใหญ่จึงได้เปรียบเม่ือ
แข่งขันในแง่ของการท าต้นทุนต่อหน่วยได้น้อยกว่า อย่างไรก็ตาม ยังมีอุตสาหกรรมเคมีบาง
ประเภทที่มีผู้ขายหลายรายและมีการแข่งขันสูง เช่น อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง 
เป็นต้น ผู้ประกอบการแต่ละรายจะผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างกันสูง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนผสม 
รูปแบบภาชนะ ยี่ห้อ กลุ่มลูกค้า และกลยุทธ์การโฆษณา ท าให้บริษัทเหล่านี้มีอ านาจการผูกขาด
ตลาดในสินค้าของตนอยู่ไม่น้อย 

 
ลักษณะส าคัญอีกประการของอุตสาหกรรมเคมีของไทยคือ อุตสาหกรรมของไทยเริ่มต้น

จากการเป็นอุตสาหกรรมทดแทนการน าเข้า ส่วนใหญ่จึงท าการผลิตเพื่อจ าหน่ายประชากรใน
ประเทศ มีเพียงแค่บางอุตสาหกรรมเท่านั้นที่สามารถพัฒนาจนสามารถส่งออกได้ เช่น ผงชูรส 
เครื่องส าอาง และเภสัชภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของไทยจะ
สามารถเติบโตจนสามารถส่งออกได้ แต่ก็ยังมีสารเคมีอีกหลายประเภทที่ไทยยังคงขาดแคลน ท า
ให้ต้องพึ่งพิงการน าเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบเคมีตั้งต้น 

 
ในด้านการส่งออกนั้นประเทศไทยสามารถส่งออกเคมีภัณฑ์ในปี 2558 ได้ทั้งสิ้น 8,377 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการส่งออกรวมของโลก 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
0.59 ของการส่งออกรวมของโลก มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (Compound Annual Growth 
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Rate: CAGR) ระหว่างปี 2549 ถึง 2558 เท่ากับร้อยละ 8.30 โดยมีสินค้าส่งออกส าคัญ ได้แก่ 
HS3305: สิ่งปรุงแต่งส าหรับใช้กับผม และ HS3505: เดกซ์ทรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆ  

 
ส่วนการน าเข้านั้น ในปี 2558 ประเทศไทยน าเข้าเคมีภัณฑ์ทั้งสิ้น 15,716 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ จากการน าเข้ารวมของโลก 1.48 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.05 ของ
การน าเข้าทั้งหมดของโลก มีอัตราการเติบโต CAGR ระหว่างปี 2549 ถึง 2558 เท่ากับร้อยละ 
6.04 และมีสินค้าน าเข้าส าคัญ ได้แก่ HS3004: ยารักษาหรือป้องกันโรค และ HS3105: ปุ๋ยที่ได้
จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม สองหรือสามชนิดผสมกัน 

 
ข้อสังเกตที่น่าสนใจประการหนึ่งของการส่งออกเคมีภัณฑ์ของไทยคือ สินค้าท่ีส่งออกนั้น

ค่อนข้างมีความหลากหลาย โดยสินค้า 5 อันดับแรกมีมูลค่าค่อนข้างใกล้เคียงกัน และไม่ได้คิดเป็น
มูลค่าส่วนใหญ่ของการส่งออกทั้งหมด ซึ่งผิดจากอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มักมีสินค้าที่โดดเด่น 1 ถึง 2 
ชนิด และคิดเป็นมูลค่าส่วนใหญ่ของการส่งออก ลักษณะเช่นนี้เองก็ปรากฏในการน าเข้าเคมีภัณฑ์
ของไทยเช่นกัน ดังภาพที่ 7-1 และ 7-2 
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ภาพที่ 7-1 การส่งออกของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของไทย ปี 2549-2558 

 ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก International Trade Centre (ITC)

3

ส่   บ่งตลา ของม ลค่า
การส่งออกไทย  ตลา โลก

2549 255 255 2552 255 2554 2555 255 255 2558

0.35% 0.01% 0.02% 0.03% 0.02% 0.03% 0.03% 0.04% 0.07% 0.12%

CAGR  2554-2558 CAGR (2551-2558) CAGR (2549-2558)

-3.08% 4.59% 8.30%

345.10 434.16 432.42 541.55 897.85 895.44 1,039.47 962.24 847.03 776.92 297.80 403.44 458.29 391.46 
510.35 649.62 630.84 676.16 719.07 642.08 1,116.78 

1,339.11 1,083.26 1,087.69 

1,355.84 
1,903.08 1,528.84 

1,098.65 840.47 
560.82 163.89 

209.73 257.51 256.89 

330.00 

413.55 
391.28 

440.99 
424.66 

360.06 
3.57 

6.33 8.90 5.39 

12.34 

207.38 700.41 
688.23 

656.14 

329.91 
2,158.77 

2,664.73 
3,879.23 3,469.72 

4,294.65 

5,425.69 
5,695.79 

6,049.04 6,417.02 

5,707.61 

4,086 

5,057 

6,120 
5,753 

7,401 

9,495 
9,987 9,915 9,904 

8,377 

 -

 2,000.00

 4,000.00

 6,000.00

 8,000.00

 10,000.00

 12,000.00

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

ห ่
 ย

: ล
้า 

 อ
ลล

าร
์สห

รั 
 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์: การส่งออกทั งหม ของไทยปี 2549-2558

HS3305: Preparations for use on the hair HS3505: Dextrins and other modified starches
HS2917: Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides etc. HS3304: Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin
HS2910: Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethers etc. Others
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ภาพที่ 7-2 การ  าเข้าของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของไทย ปี 2549-2558 

 ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก International Trade Centre (ITC)

4

ส่   บ่งตลา ของม ลค่า
การ  าเข้าไทย  ตลา โลก

2549 255 255 2552 255 2554 2555 255 255 2558

1.28% 0.28% 0.41% 0.30% 0.51% 0.41% 0.71% 0.49% 0.47% 0.4%

CAGR  2554-2558 CAGR (2551-2558) CAGR (2549-2558)

-2.35% 1.25% 6.04%

661.35 758.68 970.82 1,034.45 1,146.89 1,255.61 1,397.31 1,407.57 1,408.53 1,499.40 388.60 561.75 
989.40 428.71 910.61 1,044.74 1,139.48 1,190.19 985.39 836.74 

446.70 
632.35 

1,076.52 
804.77 

866.40 
1,328.04 1,282.21 976.16 847.87 658.33 

138.99 
173.97 

227.69 
227.23 

278.61 
326.93 410.35 521.54 520.31 635.36 

344.33 
419.95 

557.90 
466.62 

513.65 
684.39 626.27 799.17 

696.91 587.94 

7,293.22 

8,351.45 

10,588.73 

7,656.48 

10,536.87 

12,648.16 12,241.00 12,182.81 12,544.06 
11,498.44 

9,273 

10,898 

14,411 

10,618 

14,253 

17,288 17,097 17,077 17,003 
15,716 

 -

 2,000.00

 4,000.00

 6,000.00

 8,000.00

 10,000.00

 12,000.00

 14,000.00

 16,000.00

 18,000.00

 20,000.00

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

ห ่
 ย

: ล
้า 

 อ
ลล

าร
์สห

รั 
 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์: การ  าเข้าทั งหม ของไทยปี 2549-2558

HS3004: Medicaments consisting of mixed or unmixed products for therapeutic etc. HS3105: Mineral or chemical fertilisers containing two or three elements

HS3102: Mineral or chemical nitrogenous fertilisers HS3304: Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin

HS3808: Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides etc. Others
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7.2 ห่ งโซ่อุปทา การผลิตของอุตสาหกรรมเคมภีณัฑ์ 
 
อุตสาหกรรมมีต้นก าเนิดจากวัตถุดิบที่ส าคัญ 3 แหล่ง ประกอบด้วย น้ ามันดิบและก๊าซ

ธรรมชาติ แร่ และผลิตผลการเกษตร ซึ่งวัตถุดิบแต่ละชนิดนั้นสามารถน าไปสร้างผลิตภัณฑ์ที่
แตกต่างกันออกไป เช่น น้ ามันและก๊าซธรรมชาติน าไปผลิตผลิตภัณฑ์เคมี พลาสติกเรซิน  
โพลิเมอร์ต่างๆ แร่น าไปผลิตเป็นอนินทรีย์เคมี อินทรีย์เคมี ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และผลิตผลการเกษตร
น าไปเป็นวัตถุดิบส าหรับผลิตสารเคมีชีวภาพ 

 
ในแต่ละประเภทของวัตถุดิบนั้นยังสามารถจ าแนกขั้นตอนการผลิตได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั้นต้น อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั้นกลาง และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั้นปลาย 
ดังที่แสดงตามภาพที่ 7-3 

 
ภาพที่ 7-3 ห่ งโซ่อุปทา ของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

 
 
  

ห่ งโซ่อุปทา อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

1

 ัต ุ ิบ

อุต
สา

หก
รร
มข

ั  ต
้ 

อุต
สา

หก
รร
มข

ั  ก
ลา

ง 
ล 

ปล
าย

ผลิตภัณฑ์

เคมีภัณฑ์ที่ใช้ใน
การเกษตรและ
เคมีภัณฑ์ที่ใช้ใน

อาหาร ยา

ยา อาหาร

เศษ สารสกัดจาก
ผลิตผลการเกษตร

ไขมัน

สารตึงผิว

อาหารสุขภาพ

สารซักล้าง 
เครื่องส าอาง

ผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาด ดูแลร่างกาย

ผลิตผลทางการเก ตร

อนินทรีย์เคมี

เคมีภัณฑ์เฉพาะด้าน

สารเคลือบ กาว 
น้ ายาล้างรูป

บรรจุภัณฑ์ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

ยานยนต์ ก่อสร้าง

 ร่

โรงกลั่นน้ ามัน 
โรงแยกก๊าซ

ผลิตภัณฑ์ป โตรเคมี

พลาสติกและโพลิเมอร์

ใยสังเคราะห์

สิ่งทอ

   ามั  ิบ 
ก าซ รรม าติ
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7.2.1 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั  ต้  
 
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั้นต้นหรืออุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั้นพื้นฐานเป็นอุตสาหกรรมที่

ผลิตวัตถุดิบเคมีซึ่งน าไปใช้ต่อในการผลิตในขั้นกลางและปลาย ซึ่งผลิตภัณฑ์เคมีขั้นต้นสามารถ
แบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 
 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ (Organic Chemical) เกิดขึ้นจากสสารประกอบของคาร์บอนซึ่งอยู่

ในสิ่งมีชีวิตต่างๆ เช่น กรดซิตริก กรดอะซิติก เอทิลแอลกอฮอล์ เป็นต้น ซึ่งวัตถุดิบ
เหล่านี้สามารถน าไปผลิตสารเคมีได้ 2 ประเภท ได้แก่ ป โตรเคมีจากน้ ามันและก๊าซ 
และโอลิโอเคมีจากสัตว์ 

 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ (Inorganic Chemical) ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เกิดจากการท า
ปฏิกิริยาสังเคราะห์ทางเคมี เช่น กรด เกลือ ด่าง เป็นต้น  

 
ในการผลิตปิโตรเคมีนั้น ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซโซลีนจะเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ใช้

ความร้อนและความดันเพื่อแยกอนุภาคของวัตถุดิบให้มีขนาดเล็กลง ผลผลิตที่ได้ในขั้นตอนนี้มี
สองประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 1) โอเลฟ น เช่น เอทิลีน โพรพิลิน บิวทาไดอีน เป็นต้น และ 2) อะโรมาติก 
เช่น เบนซีน โทลูอีน สไตรีน คิวมีน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ได้จากจากการผลิตป โตรเคมีคือ
เอทิลีน ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการผลิตพลาสติก ยาง ไฟเบอร์ ผงซักฟอก ตัวท าละลาย และยา
ระงับความรู้สึกต่อไป ผลผลิตป โตรเคมีที่เหลืออาจน าไปผลิตเป็นสารเคมีทางการค้าอื่นๆ ได้อีก
ทอดหนึ่ง เช่น พลาสติก เรซิน เป็นต้น 

 
ส่วนการผลิตโอลิโอเคมีนั้นท าได้โดยกระบวนการแยกสลายในน้ าเพื่อดึงส่วนประกอบ

ของน้ ามันปาล์มและน้ ามันมะพร้าวออกมา ผลิตภัณฑ์ตั้งต้นในส่วนนี้  ได้แก่ สารประเภทไขมัน 
แอลกอฮอล์ไขมัน เมทิลเอสเทอร์ เมทิลพอลิสสไตรีน เป็นต้น 

 
ในกรณีของสารเคมีอ ิ ทรีย์ มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปในการแยกองค์ประกอบ

ทางเคมีออกมาจากสารตั้งต้น เช่น วิธีคลออัลคาไรด์ ที่ใช้ในการแยกคลอรีนและโซดาไฟออกจาก
หินเกลือหรือน้ าเค็มธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตได้จ านวนมากในขั้นตอนการผลิตนี้
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ซัลเฟอร์ต่างๆ ผลิตภัณฑ์คลออัลคาไรด์ เช่น คลอรีน โซดาไฟ ไททาเนียม
ออกไซด์ เป็นต้น และก๊าซอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ไฮโดรเจน อากอน ออกซิเจน ไนโตรเจน 
คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น ผลผลิตพวกนี้นอกจากได้จากการสกัดวัตถุดิบพวกแร่ธาตุ เกลือ 
น้ าเค็ม และอากาศแล้ว บางครั้งยังอาจเป็นผลผลิตพ่วงจากกระบวนการผลิตป โตรเคมี 
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7.2.2 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั  กลาง 
 
อุตสาหกรรมในส่วนนี้จะรับผลิตภัณฑ์เคมีขั้นต้นมาแปรรูปให้เป็นเคมีภัณฑ์ขั้นกลาง  

เพื่อน าไปใช้ในอุตสาหกรรมขั้นปลายซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์เคมีส าเร็จรูป ผลผลิตส่วนใหญ่ที่ได้รับใน
กระบวนการผลิตส่วนนี้มักเป็นเคมีอินทรีย์ที่ได้จากผลิตภัณฑ์ป โตรเลียม เช่น ไวนิลคลอไรด์  
เอทิลีนไกลคอน ลิเนียร์อัลคิล เบนซิน สไตรีน เป็นต้น 

 
7.2.3 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั  ปลาย 

 
ผู้ผลิตในส่วนนี้ท าหน้าที่ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีส าเร็จรูป โดยใช้วัตถุดิบทั้งจากอุตสาหกรรม

เคมีภัณฑ์ขั้นต้น และเคมีภัณฑ์ขั้นกลาง ซึ่งประกอบด้วยอุตสาหกรรมย่อยดังต่อไปนี้ 
 

 อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี 
 
กระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีมีอยู่ด้วยกัน 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 
 
 การผลิต  เ ิงผสม  Physical Mixing Process  เป็นวิธีที่นิยมใช้กันทั่วไปตาม

โรงงานผลิต ซึ่งวิธีการนี้ยังสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 แบบ คือ 
 

1) วิธีผสมเป็นเนื้อเดียว สามารถท าได้โดยน าเอาแม่ปุ๋ยและส่วนผสมต่างๆ  
มาคลุกเคล้าเข้าด้วยกัน จากนั้นจึงอัดเป็นเม็ดๆ ในแต่ละเม็ดที่ได้นั้นมีธาตุ
อาหารตรงตามสูตรท่ีต้องการ 

2) วิธีผสมไม่เป็นเนื้อเดียว วิธีการนี้ท าโดยน าเอาปุ๋ยและส่วนผสมต่างๆ มาบดให้
เข้ากันตามสูตรท่ีต้องการ เพียงแต่ไม่มีการปั้นให้เป็นเม็ด 

 
 การผลิต  เ ิงปร กอบ  Chemical Mixing Process  การผลิตประเภทนี้เป็น

การผลิตซึ่งต่อเนื่องจากการผลิตวัตถุดิบด้วยการสังเคราะห์ทางเคมี ผู้ผลิตจะน า
วัตถุดิบที่ได้จากการสังเคราะห์มาผสมกันเพื่อให้ได้ปุ๋ยตามสูตรท่ีต้องการ 

 
เม่ือท าการผลิตจนเสร็จสิ้นแล้ว สามารถแบ่งประเภทของปุ๋ยเคมีที่ผลิตได้อีก 2 ประเภท 

ได้แก่ 
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 ปุ๋ยเดี่ยว คือ ปุ๋ยที่มีธาตุในปุ๋ยอยู่เพียงธาตุเดียว เช่น ปุ๋ยยูเรียซึ่งมีเฉพาะธาตุ
ไนโตรเจน หรือโพแทสเซียมคลอไรด์ที่มีโพแทสเซียมอยู่เพียงธาตุเดียว เป็นต้น 

 ปุ๋ยผสม คือ ปุ๋ยที่มีธาตุปุ๋ยผสมอยู่มากกว่า 1 ธาตุ โดยท่ัวไปมักมี 2 หรือ 3 ธาตุ เช่น 
ปุ๋ยสูตร 16-20-20 ซึ่งมีไนโตรเจนและฟอสฟอรัสอยู่เพียง 2 ธาตุ หรือปุ๋ยสูตร 15-15-15 
ซึ่งมีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมครบทั้ง 3 ธาตุ เป็นต้น 

 
 อุตสาหกรรมสารเคมีก าจั ศัตร พื  

 
ในประเทศไทยนั้นไม่ปรากฏผู้ผลิตผลิตสารเคมีขั้นต้นส าหรับผลิตสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

จึงอาจกล่าวได้ว่าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ใช้กันแพร่หลายในประเทศนั้นมีแหล่งที่มาจากบริษัทใน
ต่างประเทศเป็นหลัก ผู้ประกอบกิจการผลิตสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น  
2 กลุ่ม คือ กลุ่มบริษัทข้ามชาติ และกลุ่มบริษัทท้องถิ่น ส าหรับกลุ่มบริษัทข้ามชาตินั้นจะน าเข้า
สารออกฤทธิ์จากบริษัทต้นทางในต่างประเทศมาผสมปรุงแต่ง หรือน าเข้าสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ส าเร็จรูปที่มีการใช้เฉพาะกลุ่ม ในขณะที่กลุ่มบริษัทท้องถิ่นมักน าเข้าสารส าเร็จรูปมาจ าหน่าย
โดยตรงโดยไม่มีขั้นตอนปรุงแต่งสาร โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งประเภทสารเคมีได้ออกเป็น 4 
ประเภทตามลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ 

 
 สารเคมี  ิ ผง  Dustable Powder  เป็นยาผงแบบแป้งที่เหมาะส าหรับการพ่น 

แต่ไม่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจาย สามารถน าไปใช้ได้โดยไม่ต้องผ่านการเจือจาง 
 สารเคมี  ิ    า  Emulsififiable Concentrate  เป็นของเหลวที่มีลักษณะผสมกัน

เป็นเน้ือเดียว ใช้ในรูปแบบของอิมัลชั่น (Emulsion) หลังการละลายน้ าแล้ว 
 สารเคมี  ิ เม็   Granule  เป็นอนุภาคของแข็งขนาดเล็ก มีขนาดแน่นอน 

สามารถน าไปใช้งานได้ทันที 
 สารเคมี  ิ สเปรย์  Aerosol Dispenser  เป็นสารเคมีที่บรรจุอยู่ในภาชนะ

รูปแบบกระป๋องสเปรย์ ตัวยาสามารถกระจายออกมาได้ผ่านทางรูเป ดด้วยการใช้
ความกดดันภายใน 

 
กระบวนการในการผลิตสารเคมีก าจัดศัตรูพืชสามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 
1) การรับ ล จั เก็บ ัต ุ ิบ วัตถุดิบในการผลิต ได้แก่ สารก าจัดแมลง ตัวท าละลาย 

สารไวไฟ สารที่ไม่ประกอบกับวัตถุอื่น และสารคงสภาพ จะถูกขนส่งด้วยรถบรรทุก
ขนาดใหญ่มายังโรงงาน จากนั้นจึงถูกน าไปจัดเก็บในคลังวัตถุดิบหรือถังวัตถุดิบ 
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2) การผสม ัต ุ ิบ แตกต่างกันไปตามประเภทของสารเคมีดังท่ีจ าแนกข้างต้น 
 
 สารเคมี  ิ ผง  Dustable Powder  เริ่มต้นจากการชั่งตวงวัตถุดิบ ผสมส่วนผสม

ทั้งหมดให้เข้ากัน บดให้ละเอียด ล าเลียงเข้าสู่ถังพัก จากนั้นจึงน าไปกรองเพื่อคัดแยก
อนุภาคที่มีขนาดใหญ่ออก แล้วบรรจุลงในถังเก็บยาส าเร็จรูป 

 สารเคมี  ิ    า  Emulsififiable Concentrate  สารเคมีประเภทน้ าจะมีขั้นตอน
การผลิตเหมือนสารเคมีชนิดผง เพียงแต่ไม่จ าเป็นต้องผ่านเครื่องบดและกรองโดย
เครื่องกรองร่อนยา เม่ือผสมเสร็จและอยู่ในถังพักเรียบร้อยแล้ว ผู้ผลิตสามารถบรรจุ
ลงภาชนะได้ตามที่ต้องการ 

 สารเคมี  ิ เม็   Granule  น าวัตถุดิบที่ผ่านการชั่งตวงแล้วมาผสมให้เข้ากัน 
จากนั้นจึงน าไปอบให้แห้งในเครื่องอบแห้ง จึงได้สารเคมีชนิดเม็ดพร้อมใช้งาน 

 สารเคมี  ิ สเปรย์  Aerosol Dispenser  เมื่อชั่งตวงวัตถุดิบและผสมกันเป็นเน้ือ
เดียวแล้ว สารเคมีจะถูกน าเข้าสู่ถังกวนเพื่อกวนให้เข้ากันอย่างละเอียดเพื่อล าเลียง
ไปยังถังเก็บรอการบรรจุต่อไป 

 
3) การท สอบ ฝ่ายควบคุมคุณภาพการผลิตจะท าการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้มา

เทียบกับสูตรการผลิต รวมถึงทดสอบประสิทธิภาพในการใช้งาน 
 
4) การบรรจุ ขั้นตอนนี้จะต้องท าการอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของ

สารเคมี ภาชนะที่น ามาบรรจุอาจเป็นขวด ถัง หรือถุงก็ได้ แต่โดยทั่วไปมักบรรจุลง
กระป๋อง น าไปผนึกด้วยซีลฝากระปุก (Cap Seal) พร้อมทั้งอัดก๊าซเข้าไป ทดสอบ
การรั่วไหลของภาชนะ แล้วจึงป ดจุกหรือครอบฝาครอบได้ 

 
 อุตสาหกรรมสี ล ผลิตภัณฑ์ร่ ม 

 
อุตสาหกรรมสีจัดเป็นอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ขั้นปลาย  โดยทั่วไปแล้วอุตสาหกรรมสี 

มักด าเนินการตามอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่น าผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปของตนไปใช้ต่อ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และอุตสาหกรรมภาคอสังหาริมทรัพย์  

 
ส าหรับอุตสาหกรรมสีในประเทศไทยนั้น ผู้ประกอบการจะใช้วัตถุดิบซึ่งได้รับจากการ

กลั่นน้ ามันและจากอุตสาหกรรมป โตรเคมี โดยทั่วไปแล้วมักใช้ทั้งวัตถุดิบที่ท าการผลิตในประเทศ
และจากต่างประเทศในสัดส่วนพอๆ กัน ส าหรับวัตถุดิบในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นพวกวัตถุดิบที่
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เป็นสิ่งน าสี (Vehicle) และตัวปรับคุณสมบัติ (Addictive) ส่วนวัตถุดิบที่ใช้จากต่างประเทศนั้น 
ได้แก่ วัตถุดิบที่เป็นสารสี และสีปรุงแต่งที่มีไททาเนียมไดออกไซด์ โครเมียม และแคดเมียม 
วัตถุดิบทั้งหมดจะถูกส่งเข้าโรงงานผลิตสีเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป  

 
ผลิตภัณฑ์สีนั้นค่อนข้างมีความหลากหลายเนื่องจากวัตถุประสงค์การใช้งานแตกต่างกัน 

อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในการก าหนดคุณสมบัติปลีกย่อยอื่นๆ แต่โดยท่ัวไปแล้ว
สามารถจ าแนกประเภทของสีคร่าวๆ ได้ออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน 

 
 สีทาอาคาร  Decorative Paint  เป็นสีที่ใช้เพื่อการตกแต่งภายในและภายนอก

อาคาร มักเป็นสีน้ าหรือสีพลาสติก มีกลุ่มธุรกิจที่น าไปใช้หลักๆ คือ ธุรกิจก่อสร้าง
ที่อยู่อาศัย ส านักงานและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 
 

 สีอุตสาหกรรม  Industrial paint   สีประเภทนี้ถูกใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรมการผลิต
ต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ 
นอกจากนี ้ยังใช้ส าหรับบ ารุงรักษาโรงงาน ใช้ในการป้องกันสนิมหรือป้องกันการสึกกร่อน
ของอาคาร  
 

 สีอุตสาหกรรมห ัก  Heavy Duty Coating  สีที่ผลิตออกมาจะมีคุณสมบัติทนทาน
ต่อสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือตกอยู่ใต้สภาพผิดปกติ เช่น ถูกกัดกร่อน
จากกรดหรือด่าง ท าให้เป็นที่นิยมใช้ในโรงงานซีเมนต์เพื่อกันด่าง นอกจากนี้ สบีางชนิด
ยังสามารถทนต่อแรงขีดข่วน ป้องกันแรงกระแทก และมีความยืดหยุ่นสูง  สี
ประเภทหลังนี้มักถูกน าไปใช้กับงานโครงเหล็ก เช่น โรงงานไฟฟ้า โรงงานสารเคมี 
งานสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งรวมถึงการน าไปทาสีเรือด้วย 
 

 ผลิตภัณฑ์อื่ ๆ เช่น น้ ามันขัดเงาและแลกเกอร์ ผลิตภัณฑ์สองอย่างนี้หากน าไปใช้
ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ จะท าให้เกิดความมันเงา ส่วนซีเมนต์พ่นลายนูนซึ่งเกิดจาก
การผสมระหว่างลาเท็กซ์และผงซีเมนต์มีประโยชน์ในการพ่นให้เกิดลวดลายต่างๆ 
ตามที่ต้องการ นอกจากนี้ ยังมีสีจราจรท้ังแบบสะท้อนแสงได้และสะท้อนแสงไม่ได้ 

 
ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายของสีแต่ละประเภท วิธีการผลิตสีแต่ละแบบจึงมีความ

แตกต่างกันออกไปอีก บางผลิตภัณฑ์มีเพียงแค่ขั้นตอนของการน าสีมาผสมกันแล้วจัดจ าหน่ายได้
ทันที แต่บางผลิตภัณฑ์ก็ต้องผ่านหลายขั้นตอนจนกว่าจะออกมาเป็นสีส าเร็จรูปพร้อมใช้งาน 
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อย่างไรก็ตามหากจัดกลุ่มกระบวนการผลิตสี พบว่ามีกระบวนการผลิตหลักๆ ที่ส าคัญ 4 
กระบวนการ ได้แก่ 

 
1) กร บ  การผสมสี ในกระบวนการนี้ผู้ผลิตจะน าวัตถุดิบต่างๆ เช่น สีกึ่งส าเร็จรูป 

สารปรับคุณภาพ น ามาผสมตามสูตรการผลิตที่ต้องการ ซึ่งมีวิธีการผสมแตกต่างกัน
ออกไปตามวัตถุประสงค์การผลิต หากเป็นการผสมให้เข้ากันเฉยๆ จะใช้ความเร็ว
รอบใบกวนไม่มากนัก แต่ถ้าหากต้องการท าให้ส่วนผสมแตกตัวหรือกระจายตัว 
ความเร็วรอบใบกวนก็จะสูงขึ้น และถ้าหากต้องการปั่นให้ส่วนผสมละลาย อาจต้อง
น าความร้อนเข้ามาช่วยระหว่างผลิต 

 
2) กร บ  การโม่หรือบ สี วัตถุดิบที่ได้รับการผสมมาแล้วจะถูกล าเลียงไปยังเครื่องบด 

การบดหรือโม่ช่วยท าให้เนื้อสีละเอียดมากยิ่งขึ้น แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
 
 การบดด้วยลูกกลิ้ง - การบดแบบนี้ใช้อุปกรณ์ทรงกระบอกมาเรียงต่อกันเป็นเลขคี่ 

ซึ่งอาจมีลูกกลิ้งมาเรียงต่อกัน 3 ลูก 5 ลูก 7 ลูก จนถึง 9 ลูก ส่วนผสมที่เคลื่อนผ่าน
ช่องว่างระหว่างลูกกลิ้งจะถูกบดและอัดตัวจนมีความละเอียดสูง 

 การบดด้วยลูกบอล - ใช้ลูกเหล็กทรงกลม หรือเซรามิกทรงกลมเพื่อให้ส่วนผสม
ต่างๆ มีความละเอียดตามที่ต้องการ 

 
3) กร บ  การท สอบหรือปรับ ต่งคุณภาพ ในขั้นนี้ผู้ผลิตจะท าการตรวจสอบ

ลักษณะ การจับตัว ความทนทาน และคุณสมบัติอื่นๆ ของสีที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะ
ของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท กระบวนการนี้อาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปแล้วแต่
ผลิตภัณฑ์หรือโรงงานที่ท าการผลิต บางครั้งอาจเรียกว่ากระบวนการแต่งสี 
กระบวนการปรับแต่งคุณภาพ หรือกระบวนการเจือจาง 

 
4) กร บ  การบรรจุ เม่ือผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว สีจะถูกน าไปบรรจุลง

ภาชนะและหีบห่อต่อไป รวมไปถึงระบุข้อมูลการผลิตบนภาชนะสีด้วย ภาชนะที่
น ามาใช้ในการบรรจุสีมีหลากหลาย บางประเภทถูกบรรจุลงถังขนาด 20 ลิตร หรือ
อาจแบ่งย่อยออกเป็นถังเล็กๆ ขนาด 1 ถึง 5 ลิตร รวมถึง สีที่ถูกบรรจุลงกระป๋อง
สเปรย์ท่ีอัดแรงดัน 
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การผลิตสีแต่ละประเภทไม่จ าเป็นต้องด าเนินการครบทั้ง 4 ขั้นตอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับ
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ต้องการผลิต หลังจากผลิตเสร็จแล้วภาชนะบรรจุสีจะถูกยกและเคลื่อนย้ายโดย
รถฟอร์คลิฟท์ (Forklift) หรือรถเครน (Crane) เพื่อน าไปจ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่ายรายต่างๆ 
ซึ่งแบ่งการจ าหน่ายออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การจ าหน่ายในประเทศ และการจ าหน่ายนอกประเทศ 
แต่ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยมักจ าหน่ายให้ผู้ค้าปลีกโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านตัวแทน
จ าหน่าย อุตสาหกรรมที่มักน าสีส าเร็จรูปไปใช้ในกระบวนการผลิตต่อ ได้แก่  อุตสาหกรรม 
ยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

 
 อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง 

 
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่ผลิตและจ าหน่ายในประเทศมีหลายประเภท เช่น สิ่งปรุงแต่งที่

ใช้แต่งหน้าหรือบ ารุงผิว สิ่งปรุงแต่งส าหรับใช้กับผม สิ่งปรุงแต่งเพื่ออนามัยในช่องปากและฟัน 
และสิ่งปรุงแต่งที่ใช้โกนหนวด อาบน้ าและดับกลิ่นตัว น้ าหอม เป็นต้น โดยทั่วไปสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ เครื่องส าอางที่ไม่ได้ใช้แต่งสีของผิว และเครื่องส าอางที่ใช้แต่งสีผิว 
แต่หากแบ่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง กระทรวงอุตสาหกรรม จะสามารถ
แบ่งได้ 6 ประเภท1 ได้แก่ 

 
 เครื่องส าอางส าหรับผม  Hair Cosmetics  เช่น แชมพู น้ ายาโกรกผม น้ ายา 

จับลอนผม น้ ายาดัดผม สิ่งปรุงเพื่อใช้ก าจัดรังแค สิ่งปรุงแต่งสีเส้นผมและขน สิ่งปรุง
ปรับสภาพเส้นผม และสิ่งปรุงแต่งทรงผม เป็นต้น 

 เครื่องส าอาง อโรซอล  Aerosol Cosmetics  เช่น สเปรย์ต่างๆ เป็นต้น 
 เครื่องส าอางส าหรับ บห ้า  Face Cosmetics  เช่น ครีมและโลชั่นล้างหน้า 

สิ่งปรุงสมานผิวและสิ่งปรุงท าให้ผิวสดชื่น สิ่งปรุงรองพื้น สิ่งปรุงผัดหน้า สิ่งปรุง 
แต่งตา รู้ช ลิปสติก และอิโมลเลียนต์ เป็นต้น 

 เครื่องส าอางส าหรับล าตั   Body Cosmetics  เช่น ครีมและโลชั่นทาผิว ครีม 
และโลชั่นทามือและทาตัว สิ่งปรุงป้องกันแดดและแต่งให้ผิวคล้ า น้ ายาทาและ 
ล้างเล็บ และสิ่งปรุงระงับเหงื่อและกลิ่นตัว เป็นต้น 

 เครื่องหอม  Fragrances  เช่น น้ าหอม ครีมหอมและเครื่องหอมชนิดแข็ง เป็นต้น 
 เบ็ เตล็   Miscellaneous Cosmetics  เช่น สิ่งปรุงส าหรับการโกน สบู่ส าหรับ 

การโกน ครีมส าหรับการโกน สิ่งปรุงส าหรับใช้ก่อนการโกน สิ่งปรุงส าหรับใช้หลัง 

                                                           
1 แบ่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม 152-2518 
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การโกน สิ่งปรุงที่ท าให้สีผิวจางและฟอกสีผิว สิ่งปรุงผสมน้ าอาบ ฝุ่นโรยตัว และ
สิ่งปรุงท าให้ขนร่วง (Depilatories) เป็นต้น 

 
 
7.3 ภาพร มห่ งโซ่ม ลคา่ของอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ์ 

 
เนื่องจากความหลากหลายของวัตถุดิบตั้งต้น กระบวนการในการผลิต และตลาดปลายทาง

ของสินค้า ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์จึงมีขนาดใหญ่และมีความหลากหลาย โดยทั่วไป
แล้วห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมดังกล่าวสามารถแบ่งย่อยได้ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1) การจัดหา
วัตถุดิบตั้งต้น 2) การผลิตสารเคมีขั้นพื้นฐาน 3) การผลิตสารเคมีขั้นกลาง 4) การผลิตสารเคมีชนิด
พิเศษ และ 5) การท าการตลาด จ าหน่าย และกระจายสินค้า ดังที่แสดงในภาพที่ 7-4 

 
ภาพที่ 7-4 ห่ งโซ่ม ลค่าอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

 
 
ในกระบวนการแต่ละขั้นน้ันสามารถอธิบายได้ดังนี้  

ห่ งโซ่ม ลค่าอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก Center on Globalization, Governance and Competitiveness

2

น้ ามัน

เม็ดสี สารย้อมสี

สารลดแรงตึงผิว

แป้ง กาว

ถ่านไม้

วัตถุระเบิด

สี สารเคลือบ พื้นผิว

สารเคมีขั้นปลาย

โพลิเมอร์ วัตถุอุด
กันรั่ว

ผลิตภัณฑ์ดูแล
สุขภาพ

สารกระตุ้นต่างๆ

อิ ทรีย์สาร

ก๊าซธรรมชาติ
ผลิตผลการเกษตร

อ ิ ทรีย์สาร

แร่
อากาศ

เกลือ น้ าทะเล

ตลา ที่ส าคั 

เกษตรกรรม
ยานยนต์
ก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์อุปโภค
อิเล็กทรอนิกส์
บรรจุภัณฑ์
กระดาษ

สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม
การบ าบัดน้ าเสีย

Feedstock
Basic 

Chemical
Commodity 
Chemical

Intermediate 
Chemical

Specialty
Chemical

Marketing, Sales 
& Distribution

สารสกั อิ ทรีย์

โอเลฟ น
อะโรมาติก

สารสกั อิ ทรีย์

พลาสติก เรซิน
กรดไขมัน 
แอลกอฮอล์

ก ามะถัน สารสกัดก ามะถัน

คลอรีน ไททาเนียมออกไซด์ โซดาไฟ
ก๊าซอุตสาหกรรม

การวิจัยและพัฒนา กระบวนการทางวิศวกรรม การคิดค้นสูตร การสร้างตราสินค้า
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 การจั หา ัต ุ ิบตั งต้   Feedstock  
 
ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์นั้นมีแหล่งที่มาของวัตถุดิบหลายแห่ง วัตถุดิบที่ เป็น

สารอินทรีย์ประกอบด้วยน้ ามัน ก๊าซ ถ่านหิน และผลิตผลทางการเกษตรต่างๆ ในบรรดาวัตถุดิบ
เหล่านี้ วัตถุดิบประเภทน้ ามันและก๊าซจัดเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ถูกใช้ในการผลิต คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 95 ของสารประเภทอินทรีย์ สารเคมีที่ผลิตจากน้ ามันและก๊าซจะถูกเรียกว่า ป โตรเคมี 
ในขณะที่สารเคมีที่ผลิตจากผลิตผลทางการเกษตรหรือวัตถุดิบจากสัตว์มีชื่อเรียกว่า โอลิโอเคมี 
วัตถุดิบที่น ามาท าโอลิโอเคมีส่วนใหญ่มาจากน้ ามันปาล์มและน้ ามันมะพร้าว หรือบางครั้งอาจผลิต
จากไขมันของสัตว์ ส่วนวัตถุดิบประเภทสารอนินทรีย์นั้น ประกอบด้วย แร่ธาตุต่างๆ อากาศ เกลือ 
และน้ าเค็ม 

 
ในการซื้อขายวัตถุดิบเหล่านี้มักได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจของโลก ความผันผวน

ของราคาท าให้บริษัทผู้ผลิตจ าเป็นต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการจัดหาวัตถุดิบของตน ซึ่ง
อาจท าโดยวิธีการท าสัญญากับผู้จัดหาวัตถุดิบ หรือท าการควบรวมกิจการในแนวดิ่ง (Vertical 
Integration) เพื่อให้สามารถควบคุมปริมาณของวัตถุดิบได้ 

 
 การผลิตสารเคมีขั  พื   า   Basic and Commodity Chemical  

 
กระบวนการแรกสุดที่เกิดขึ้นหลังจากการจัดหาวัตถุดิบคือการแปลงสภาพวัตถุดิบ

เหล่านั้นให้เป็นองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้น  แบ่งออกเป็นองค์ประกอบเคมีอินทรีย์ ได้แก่  
ป โตรเคมีและโอลิโอเคมี และองค์ประกอบเคมีอนินทรีย์ ซึ่งในการสกัดสารเคมีแต่ละประเภทนั้นมี
วิธีการท่ีเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป  

 
กระบวนการผลิตในส่วนนี้มักเป็นการผลิตที่มีขนาดการผลิตใหญ่ แต่เป็นการผลิต

สารเคมีขั้นพื้นฐานเท่านั้น สารเคมีที่ผลิตได้มีปริมาณมากและถูกจ าหน่ายในราคาที่ต่ า นอกจาก
บางส่วนจะถูกแปรสภาพต่อให้เหมาะส าหรับน าไปจ าหน่ายตามร้านค้าแล้ว สารเหล่านี้ยังถูก
น าไปใช้ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงถูกส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมเคมีกลางน้ า
หรือปลายน้ าเพื่อผลิตสารเคมีเพิ่มมูลค่าต่อไป  

 
ต้นทุนในการตั้งโรงงานผลิตสารเคมีขั้นพื้นฐานนั้นมีมูลค่าสูงมากเมื่อเทียบกับโรงงานใน

ห่วงโซ่มูลค่าส่วนอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ในการผลิตป โตรเคมีนั้น การตั้งเตาปฏิบัติการเพื่อแยกสลาย
วัตถุดิบโดยใช้ไอน้ าจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมาก และส่วนการผลิตของโรงงานแต่ละแห่งนั้น
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ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ ท าให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุนสูงมาก ทั้งนี้ สารเคมีขั้นพื้นฐาน
เหล่านี้โดยเฉพาะก๊าซอุตสาหกรรมและคลอรีนไม่เหมาะสมในการเคลื่อนย้ายระยะทางไกล 
โดยมากจึงมักเป็นการผลิตเพื่อใช้ในท้องถิ่นเท่านั้น 

 
 การผลิตสารเคมีขั  กลาง  Intermediate Chemical  

 
ในห่วงโซ่มูลค่าส่วนนี้ องค์ประกอบทางเคมีขั้นพื้นฐานจะถูกปรับปรุงให้กลายเป็น

สารเคมีขั้นกลาง สารเคมีเหล่านี้มักไม่ถูกน าไปใช้งานโดยตรง แต่มักน าไปเป็นวัตถุดิบของ
ผลิตภัณฑ์ในขั้นถัดไป เช่น สีย้อมส าหรับอุตสาหกรรมสี พลาสติกและเครื่องส าอาง และสารลดแรง
ตึงผิวส าหรับการผลิตผงซักฟอก เป็นต้น 

 
 การผลิตสารเคมี  ิ พิเศ   Specialty Chemical   

 
สารเคมีชนิดพิเศษที่เกิดขึ้นในกระบวนการขั้นนี้มีลักษณะเฉพาะและหลากหลาย เช่น 

สารเคลือบผิว วัสดุอุดกันรั่ว สารกระตุ้นต่างๆ และน้ าหมึก เป็นต้น การผลิตมักเป็นไปเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนที่เป็นอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จะถูกขายเพื่อไปใช้งานในตลาดปลายทางอันประกอบไปด้วย อุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมการพิมพ์ และ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ  

 
การผลิตในส่วนนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดการผลิตในระดับปานกลางถึงน้อยแต่มี

การบูรณาการในการผลิตสูง สิ่งส าคัญซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนี้คือการวิจัยและพัฒนาสินค้า 
และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โรงงานผลิตมักมีขนาดเล็กและใช้เงินลงทุนน้อย 
ผู้ประกอบการจึงสามารถเป็นบริษัทขนาดเล็กที่มีเงินลงทุนไม่มาก อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มว่า
บริษัทขนาดใหญ่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด 

 
 การท าการตลา  การขาย  ล การกร จายสิ ค้า  Marketing, Sales and Distribution  

 
กระบวนการนี้ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนการตลาดไปจนถึงการส่งมอบสินค้าให้

ผู้บริโภค ในอดีตนั้นผู้ผลิตมักท าหน้าที่กระจายสินค้าด้วยตนเอง แต่ในปัจจุบันเริ่มมีบริษัท
ภายนอกท าหน้าที่แทนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตลดภาระในการดูแลลูกค้ากลุ่มย่อย โดยมอบ
ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวให้บริษัทภายนอกดูแลแทน 
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บริษัทผู้กระจายสินค้าที่มีบทบาทในส่วนนี้มักเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านโลจิสติกส์ของ
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์โดยเฉพาะ เริ่มจากรับสินค้ามาจากผู้ผลิต เก็บรักษาไว้ในคลังสินค้า จากนั้น
จึงบรรจุหีบห่อใหม่ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่ได้รับ นอกจากนี้ บริษัทผู้กระจายสินค้ายังจัดการ
ระบบขนส่งทั้งหมดด้วยตนเอง ท าให้ดูแลขั้นตอนการกระจายสินค้าได้ทั่วถึง  

 
ส าหรับสินค้าเคมีชนิดพิเศษ การเข้าไปมีส่วนร่วมกับลูกค้าและสร้างความตระหนักรู้ใน

ตราสินค้าเป็นสิ่งส าคัญ และเป็นหัวใจส าคัญในการสร้างก าไรให้บริษัท ปัจจัยที่ท าให้ผลิตภัณฑ์
สามารถขายได้คือคุณสมบัติเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการแก้ไขปัญหาซึ่ง
ผู้บริโภคเผชิญอยู่ ปัจจัยสองประการนี้ส าคัญกว่าคุณภาพของส่วนผสมในตัวผลิตภัณฑ์ การท า
การตลาดและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจึงเริ่มมีบทบาทมากขึ้นส าหรับการน าสินค้าเข้าสู่
ตลาด บริษัทที่เกิดขึ้นในช่วงหลังๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วจึงเคลื่อนที่ไป
พร้อมๆ กับลูกค้าเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่บริษัท  

 
นอกจากอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมการเกษตรแล้ว เคมีภัณฑ์ยังเข้าไปมี

ส่วนร่วมในอุตสาหกรรมส าคัญอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุ ตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมยา เป็นต้น ตลาดปลายทางเหล่านี้มีขนาดใหญ่และหลากหลาย ในอุตสาหกรรมหนึ่งๆ 
ไม่ได้จ ากัดการใช้งานผลิตภัณฑ์เคมีไว้เพียงแค่ชนิดเดียว อย่างในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ก่อสร้างนั้น จ าเป็นต้องพึ่งพาทั้งสารเคมีขั้นพื้นฐานและสารเคมีชนิดพิเศษ อย่างไรก็ตาม วงจรการ
ใช้งานในอุตสาหกรรมเหล่านี้อาจไม่บ่อยหากเทียบกับสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ผงซักฟอก สบู่ 
เครื่องส าอาง เป็นต้น การเติบโตของผลิตภัณฑ์กลุ่มหลังจึงมีมากกว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกที่ใช้
ส าหรับโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 

7.4 ห่ งโซ่ม ลค่าของอุตสาหกรรมจากบริ ัทกรณศีึก า 
 
ในส่วนนี้  คณะผู้วิ จัยจะท าการศึกษาห่วงโซ่มูลค่าจากกรณีศึกษาของบริษัทใน

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อให้สามารถเข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้บริษัทที่
คัดเลือกมาจัดเป็นบริษัทที่ มีความเกี่ยวข้องและ หรือมีความส าคัญในห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการเลือกบริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (Akzo Nobel 
Paints) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสีรายส าคัญในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
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บริษัท อั๊คโซ่ โนเบิล เพ้นท์ส ก่อตั้งในปี 2537 (1943) เป็นบริษัทผู้น าในการผลิตสี  
สารเคลือบผิว และเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษที่ส าคัญของโลก มีฐานการผลิตอยู่ที่เมืองอัมสเตอร์ดัม 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ บริษัทมุ่งที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตสีของโลกด้วยการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการผลิตอย่างยั่งยืนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงฝั่งผู้บริโภคในปัจจุบัน บริษัทเป ด
สาขาย่อยกระจายอยู่ 80 ประเทศทั่วโลกและมีพนักงานประมาณ 45,600 คน2 มียี่ห้อสินค้าที่
ส าคัญ ได้แก่ ดูลักซ์ ซิกเก้นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเตอร์พอน และอีคา  

 
ธุรกิจหลักของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ธุรกิจสี และธุรกิจ

เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ส าหรับสีเคลือบผิวนั้นสามารถแบ่งออกได้อีก 2 ส่วน ได้แก่ สีส าหรับตกแต่ง 
และ สีส าหรับป้องกัน โดยลูกค้าที่ใช้สีส าหรับตกแต่งจะเป็นบุคคลทั่วไป มีฐานการผลิตส าคัญใน
กลุ่มประเทศยุโรป ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกาและเอเชีย ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญใน
กลุ่มธุรกิจน้ี ได้แก่ ดูลักซ์และอินเตอร์พอน 

 
ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายส าหรับสีส าหรับป้องกันจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมสูง เช่น 

การก่อสร้าง การขนส่ง การเคลือบผิวใต้ท้องทะเล เป็นต้น ส่วนธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษนั้นจะ
แบ่งออกเป็น 4 ส่วนการผลิต ได้แก่ เคมีฟังก์ชั่น เคมีอุตสาหกรรม เคมีประสิทธิภาพ และเคมี
เคลือบผิว 

 
ในช่วงงบดุลปี 2558 (1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559) บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 

27,401 ล้านยูโร แบ่งออกเป็นยอดขายจากธุรกิจสีเคลือบผิว 25,554 ล้านยูโร และธุรกิจเคมีภัณฑ์
ชนิดพิเศษ 1,117 ล้านยูโร มีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 7.2  

 
ส าหรับห่วงโซ่มูลค่าของบริษัท อั๊คโซ่ โนเบิล เพ้นท์ส สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 7-5 

                                                           
2 ข้อมูล ณ สิ้นสุดปี 2558 
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ภาพที่ 7-5 ห่ งโซม่ ลค่าบริ ัท อั๊คโซ่ โ เบิล เพ้ ท์ส 
 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมว

 
 
บริษัท อั๊คโซ่ โนเบิล เพ้นท์ส พยายามสร้างห่วงโซ่มูลค่าให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ของทางบริษัทมากขึ้น โดยบริษัทให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินการต่อไปนี้มากขึ้น 

 
 การใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้พลังงานได้ลดลง 
 การบริหารแหล่งพลังงานส าหรับการปฏิบัติการอย่างเหมาะสม 
 พัฒนากระบวนการผลิตให้สิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง 
 
โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วนของห่วงโซ่มูลค่าดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

ห่ งโซ่ม ลค่าบริ ัท อั๊คโซ่ โ เบล เพ้ ท์ส

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก AzkoNobel Report, 2014

3

End ProductBase Chemical Chemical Inter-
mediates

Performance 
Functional 
Chemical

Raw Material End-userOwn Operation Customer Operation End-of-life

Bleaching Chemicals

Salt-chlorine Chain

Polymer Catalysts

Ethylene Oxide Network

Surfactants



 

 

 

 7-19 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

 การจั หา ัต ุ ิบ  Raw material  
 
ในการจัดหาวัตถุดิบของบริษัทผ่อนคลายข้อค านึงด้านราคาลงและเพิ่มความร่วมมือกับ

ฝั่งผู้จัดหาวัตถุดิบมากขึ้น บริษัทจะไม่จัดหาวัตถุดิบโดยค านึงเพียงราคาเท่านั้น แต่บริษัทจะ
พิจารณาลึกลงไปถึงขั้นตอนและวิธีการน ามาซึ่งวัตถุดิบว่าเป็นไปตามนโยบายการลดคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ของทางบริษัทหรือไม่ ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดจะช่วยลดขนาด
ของธุรกิจให้เล็กลงและด าเนินกิจกรรมการผลิตได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันให้บริษัทได้  

 
 การจั การภาย  บริ ัท  Own Corporation  

 
กระบวนการผลิตในบริษัทเริ่มต้นตั้งแต่การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นต้นไปจนถึงการผลิต

เคมีภัณฑ์เฉพาะทาง ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตได้จึงมีความหลากหลายและตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าในทุกๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทยังรับเอานวัตกรรมมาใช้ร่วมกับ
การผลิต ท าให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้พลังงาน และสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่
การผลิตซึ่งรวมไปถึงผลิตภัณฑ์หลังจากท าการผลิตเสร็จด้วย  

 
นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบจัดการที่เรียกว่า ALPS (AkzoNoble Leading Performance 

System) ซึ่งช่วยรักษามาตรฐานในการผลิตของบริษัท ฝึกฝนบุคลากรให้ท างานตลอดกระบวนการผลิต
ได้อย่างราบรื่น จึงเกิดความปลอดภัยระหว่างท าการผลิต ลดการใช้พลังงานที่ไม่จ าเป็น และลด
ต้นทุนในการผลิตลงได้ 

 
 การจั การล กค้า ล ผ ้  ้งา ขั  สุ ท้าย  Customer Operation and End-User  

 
นอกเหนือจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแล้ว บริษัท อั๊คโซ่ โนเบิล เพ้นท์ส  

ยังมุ่งเน้นพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า บริษัทพยายามเข้าไปจัดการระบบกักเก็บ
สินค้าและการขนส่งในระดับท้องถิ่นที่ มีการตั้งโรงงานหรือจุดกระจายสินค้าของบริษัท  
นอกเหนือจากการช่วยลดต้นทุนการจัดการโลจิสติกส์แล้ว บริษัทยังสร้างสภาพการท างานที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น บริษัทสามารถลดการปล่อยคาร์บอนจากรถขณะท าการ
ขนส่งได้ 
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สิ่งส าคัญอีกประการที่แสดงถึงความใส่ใจของบริษัทต่อลูกค้าคือ การแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้งาน บริษัทไม่เพียงแต่ลดการใช้
พลังงานระหว่างกระบวนการผลิตสินค้าของตนเองเท่านั้น แต่สินค้าของบริษัทยังช่วยท าให้
ขั้นตอนการท างานของลูกค้าใช้พลังงานหรือทรัพยากรสิ้นเปลืองน้อยลงด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ช่วยลดต้นทุนในการจัดการก๊าซเรือนกระจกหลังการใช้งานผลิตภัณฑ์ 

 
 การจั การหลังการ  ้งา  

 
ในห่วงโซ่มูลค่าของบริษัทครอบคลุมไปถึงการจัดการผลิตภัณฑ์หลังการใช้งานด้วย 

ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานต่อไปจะถูกน ามาก าจัดด้วยกรรมวิธีที่เหมาะสม ในความ
เป็นจริงนั้นกระบวนการดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเคมีภัณฑ์ของบริษัท บริษัทจะเลือก
น าวัตถุดิบเชิงชีวภาพมาใช้ผลิตมากยิ่งขึ้น วัตถุดิบประเภทดังกล่าวเป็นวัตถุดิบที่ปลูกขึ้นทดแทนได้ 
ซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ป โตรเคมีทั่วไป และหลังจากใช้งานแล้วจะสามารถสลายตัวได้ทาง
ชีวภาพ ท าให้ไม่เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมหลังจากใช้งานเสร็จ บริษัทจึงสามารถด าเนินนโยบาย
ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ได้ตลอดห่วงโซ่มูลค่าที่เกิดขึ้น 

 
 

7.5 อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ย ข้องกับอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ์ 
 
ในส่วนของการจัดประเภทของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรม 

เคมีภัณฑ์ คณะผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ของ Shih Smiling Curve3 เป็นกรอบในการอ้างอิงการ
วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน   ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งการวิเคราะห์ Shih Smiling 
Curve นั้นเป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุ่มการวิเคราะห์ภายในห่วงโซ่อุปทาน   ห่วงโซ่มูลค่า 
เพื่อแสดงภาพปัจจุบันและภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม โดยเน้น
การจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมตามมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น  ซึ่งนับ
รวมทั้งภาคการผลิต และภาคบริการ นอกจากนี้ ยังสามารถแสดงภาพรวมของห่วงโซ่การผลิต
ภายในอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่ รวมไปถึงระบุชี้ชัดในกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้ส าหรับการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                                                           
3 Shih Smiling Curve คิดค้นโดย Stan Shih ในปี 2535 (1992) ตามการวิเคราะห์ของ Shih ซึ่งพบว่า ในกระบวนการผลิตสินค้า
ใดๆ กระบวนการในห่วงโซ่มูลค่าที่ให้มูลค่าเพิ่ม (Value Adding) มากที่สุดจะอยู่ในช่วงแรกเริ่มและในช่วงท้ายสุดของ
กระบวนการผลิต นั่นคือการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และการจัดการลูกค้ารวมถึงบริการหลังการขาย 
(Client Management and After Sales Service) 
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ในอุตสาหกรรมนั้นๆ รวมไปถึงส าหรับการจัดท าแนวทางการพัฒนาหรือยกระดับขีดความสามารถ
ในอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต  

 
ในการระบุถึงบริการที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยจะใช้มาตรฐาน Central Product Classification 

Version 2.1  CPC Ver. 2.1 4 ในการจ าแนกประเภทบริการในกระบวนการก่อนการผลิต ระหว่าง
การผลิต และหลังการผลิตของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ตลอดจนบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับการจัดการการผลิตและการด าเนินงาน โดยกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้อง มีดังนี้ 

 
7.5.1 กร บ  การก่อ การผลิต 

 
ในด้านกระบวนการก่อนการผลิตของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ มีกิจกรรมการบริการหลักที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ การวิจัยและทดลอง การออกแบบ การจัดซื้อวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพ 
การขนส่งและเก็บรักษาวัตถุดิบ และการประกันการขนส่ง โดยมีกิจกรรมบริการต่างๆ ดังตารางที่ 7-1 

 
ตารางที่ 7-1 กิจกรรมบริการที่เกี่ย เ ื่องกับกร บ  การก่อ การผลิต 

บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
งานวิจัยและทดลอง:  
Research and experimental development 

81112 - Basic research services in chemistry and biology 
81113 - Basic research services in biotechnology 
81122 - Applied research services in chemistry and 
biology 
81123 - Applied research services in biotechnology 
81132 - Experimental development services in chemistry 
and biology 
81133 - Experimental development services in 
biotechnology 
81400 - Research and Development Originals 

1. Business Services 

งานออกแบบอุตสาหกรรม 
: Industrial design 

83912 - Industrial Design Services 
83919 - Other Specialty Design Services 
83920 - Design Originals 

1. Business Services 

บริการตัวแทนจัดซื้อวตัถุดิบ 
: Procurement agent for raw material sourcing 

83116 – Supply chain and other management consulting 
services 
85999 - Other support services n.e.c. 

1. Business Services 

                                                           
4 Central Product Classification (CPC) หมายถึง ระบบการจ าแนกประเภทสินค้า บริการ และสินทรัพย์ ที่องค์การสหประชาชาติ
ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้ประเทศต่างๆ ใช้เป็นกรอบ (Framework) ในการจัดท าสถิติระหว่างประเทศเกี่ยวกับสินค้า บริการ และ
สินทรัพย์ โดยยึดค านิยามหรือค าจ ากัดความที่ได้ให้ไว้ไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลสถิติที่จัดท าขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ 
ในทางเปรียบเทียบระหว่างประเทศกันได้ แต่โดยความหมายแล้วเหมือนกัน 



 

 

 

7-22  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการควบคุมคุณภาพ  
: Quality assurance services (of raw materials) 

83441 - Composition and Purity Testing and Analysis 
Services 
83442 - Testing and analysis services of physical 
properties 

1. Business Services 

บริการขนส่งสินค้า (วัตถุดิบ) 
: Freight transportation services (of raw materials) 
by road, rail, sea, pipe or air 

Division: 65 - Freight transport services 
* Pipeline Freight Transport Service for crude oil 

11. Transportation 
Services 

บริการเก็บรักษาสินค้า (วัตถุดิบ) 
: Storage of raw materials – general storage 

67290 - Other storage and warehousing services 
67220 - Bulk Liquid or Gas Storage Services 

11. Transportation 
Services 

บริการประกันการขนส่งสินค้า (วัตถุดบิ) 
: Freight insurance of transportation (of raw 
materials) by road, rail, sea, pipe or air 

71333 – Freight insurance services 
 

7. Financial Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
7.5.2 กร บ  การร ห ่างการผลิต 
 

ในด้านกระบวนการระหว่างการผลิตของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ มีกิจกรรมการบริการที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดการการผลิต การควบคุมคุณภาพ การคลังสินค้า การบ าบัดน้ าเสียและ
ก าจัดขยะ การบริการวิศวกรรม การซ่อมบ ารุงและติดตั้ง การทดสอบสินค้า และการประกัน โดยมี
กิจกรรมบริการต่างๆ ดังตารางที่ 7-2 

 
ตารางที่ 7-2 กิจกรรมบริการที่เกี่ย เ ื่องกับกร บ  การร ห ่างการผลิต 

บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
การจัดการการผลิต 
: Production management 

88421 - Basic chemicals manufacturing services 
88422 - Fertilizer manufacturing services 
88423 - Plastics and rubber manufacturing services 
88424 - Agrochemical product manufacturing services 
88425 - Paint manufacturing services 
88426 - Soap, detergents, cleaning preparation and 
perfume manufacturing services 
88427 - Other chemical products manufacturing services 
n.e.c. 

1. Business Services 

การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 
: Quality assurance and compliance with ISO 

83441 - Composition and purity testing and analysis 
services 

1. Business Services 

บริการคลังสินค้าส าหรับสินค้าขัน้กลาง 
: Warehousing services for intermediate goods 

67290 - Other storage and warehousing services 
67220 - Bulk Liquid or Gas Storage Services 

11. Transportation 
Services 

บริการบ าบัดน้ าเสียและก าจัดขยะจากโรงงาน 
: Sewage and wastes disposal services 

94110 - Sewerage and Sewage Treatment Services 6. Environmental 
Services 
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บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
94212 - Collection services of industrial hazardous waste 
(except medical and other biohazardous waste) 
94229 - Collection Services of Non-Hazardous 
Recyclable Materials, Other 
94239 - General Waste Collection Services, Other 
94321 - Hazardous waste treatment services 
94322 - Hazardous waste disposal services 
94331 - Sanitary landfill services, non-hazardous waste 
94332 - Other landfill services, non-hazardous waste 
94333 - Incineration of non-hazardous waste 
94339 - Other non-hazardous waste treatment and 
disposal services 

บริการด้านวิศวกรรม 
: Engineering services 

83310 - Engineering Advisory Services 
83322 - Engineering Services for Industrial and 
Manufacturing Projects 

1. Business Services 

บริการติดตั้งและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
: Industrial machinery installation and maintenance 
services 

87310 - Installation services of fabricated metal products, 
except machinery and equipment 
87320 - Installation Services of Industrial, Manufacturing 
and Service Industry Machinery and Equipment 
87110 - Maintenance and repair services of fabricated 
metal products, except machinery and equipment 
87156 - Maintenance and Repair Services of 
Commercial and Industrial Machinery 

1. Business Services 

บริการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ ์
: Repair and maintenance services of machines 
and equipment 

87156 - Maintenance and repair services of commercial 
and industrial machinery 

1. Business Services 

งานบริการผลิตสินค้าต้นแบบ 
: Prototyping Services 

887 – Fabricated metal product, machinery and 
equipment manufacturing services 

1. Business Services 

บริการประกันภัยส าหรับเครื่องจักร 
: Insurance services for machinery 

71334 - Other property insurance services 7. Financial Services 

บริการทดสอบคุณภาพสินค้า 
: Testing services for quality control and assurance 

8344 – Technical testing and analysis services  1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
7.5.3 กร บ  การหลังการผลิต 

 
ในด้านกระบวนการหลังการผลิตของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ มีกิจกรรมการบริการที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ การออกแบบ การบรรจุ การคลังสินค้า การจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้า  
การการขนส่ง และการประกัน โดยมีกิจกรรมบริการต่างๆ ดังตารางที่ 7-3 
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ตารางที่ 7-3 กิจกรรมบริการที่เกี่ย เ ื่องกับกร บ  การหลังการผลิต 
บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

การออกแบบบรรจุภัณฑ ์
: Design of Packages 

83919 - Other specialty design services 1. Business Services 

บริการบรรจุหีบห่อ 
: Packaging Services 

85400 - Packaging services 
83919 – Other specialty design services 

1. Business Services 

บริการขนส่งสินค้า  
: Freight transportation services by road, rail, sea 
or air 

Division: 65 - Freight transport services 
651 – Land transport services of freight 
652 – Water transport services of freight 
6531 – Air transport services of freight 
67910 – Freight transport agency services and other 
freight transport services 

11. Transportation 
Services 

บริการคลังสินค้าและการเก็บรักษาสนิค้า  
: Storage and warehousing services of products 

67290 - Other storage and warehousing services 
67110 - Container handling services 

11. Transportation 
Services 

บริการจัดจ าหน่ายสินค้า 
: Distribution services of products 

Division: 61,62 – Wholesale / Retail trade Services 4. Distribution 
Services 

บริการประกันการขนส่งสินค้า  
: Freight insurance of transportation by road, rail, 
sea, pipe or air 

71333 – Freight insurance services 7. Financial Services 

บริการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ:์  
Product liability insurance 

71335 - General liability insurance services 7. Financial Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
7.5.4 บริการส ับส ุ อื่ ๆ  

 
นอกเหนือจาก การบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมก่อน ระหว่าง และหลังการผลิตแล้ว  

ยังมีการบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เช่นกัน ดังแสดงใน  
ตารางที ่7-4 
 

ตารางที่ 7-4 กิจกรรมบริการส ับส ุ อื่ ๆ  
บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

บริการการให้ค าปรึกษาสนับสนนุอื่นๆ 
: Other Consulting Services 

83111 - Strategic Management Consulting Services 
83113 - Human Resources Management Consulting services 
83114 - Marketing Management Consulting Services 
83115 - Operations Management Consulting Services 
83116 - Supply Chain and Other Management Consulting Services  
82130 - Legal Documentation and Certification Services 

1. Business Services 

บริการท าความสะอาดโรงงาน 
: Factory cleaning services 

85330 - General Cleaning Services 
85340 - Specialized Cleaning Services 

1. Business Services 
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บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการจัดหาพนักงาน 
: Personnel search and referral 
services  - Recruitment of factory 
workers 

85112 - Permanent Placement Services, Other Than Executive 
Search Services 
8512 - Labour supply services 

1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
7.5.5 สรุปภาพร มของกิจกรรมการบริการที่เกี่ย ข้องอุตสาหกรรมเคมี 

 
จากการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาอุตสาหกรรมการผลิตหลักของอุตสาหกรรม

เคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมสนับสนุน คณะผู้วิจัยสามารถสรุปสาขาบริการตามการจ าแนกแบบ
ขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ดังภาพที่ 7-6 
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ภาพที่ 7-6 สรุปอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ย ข้องกับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

สาขาบริการที่เก่ีย เ ื่องกับการผลิตของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

61

 ัต ุ ิบ อุตสาหกรรมต้    า อุตสาหกรรมกลาง   า อุตสาหกรรมปลาย   า
การจั จ าห ่าย ล 

กร จายสิ ค้า

1 บริการทางธุรกิจ (Business Services)     

2
บริการสื่อสารโทรคมนาคม 

(Telecommunication Services)
- - - - -

3
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเน่ือง 

(Construction and Related Engineering Services)
- - - - -

4 บริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services)     

5 บริการการศึกษา (Education Services) - - - - -

6
บริการด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Services)
-    -

7 บริการด้านการเงิน (Financial Services)  - - - 

8
บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม 

(Health Related and Social Services)
- - - - -

9
บริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเน่ือง 
(Tourism and Travel Related Services)

- - - - -

10
บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกี า 
(Recreational, Cultural, and Sporting Services)

- - - - -

11 บริการด้านการขนส่ง (Transportation Services)     

12 สาขาบริการอื่นๆ (Other Services) - - - - -

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากฐานข้อมูลองค์การการค้าโลก
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นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยและการรวบรวม
ข้อมูลสถานะการให้บริการที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ จากผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งสถานะของภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์สามารถสรุป
ได้ ดังตารางที่ 7-5 

 
ตารางที่ 7-5 ตารางสรุปส า  การบริการที่เก่ีย เ ่ืองของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

หั ข้อ ค ามคิ เห็  
กร บ  การก่อ การผลิต 

การวิจัยและพัฒนา  การวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ จะเป็นการวิจัยและพัฒนาในลักษณะของการ
วิจัยเพื่อผลิตสารเคมีทดแทนสารเคมีที่น าเข้าเป็นหลัก มิได้วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่มากนัก เนื่องจากยังขาดแคลนนักวิจัย และขาดแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในด้านวิทยาศาสตร์ 

การจัดหาวัตถุดิบ  วัตถุดิบในปัจจุบันมีเพียงพอกับความต้องการ โดยเน้นการน าเข้าเป็นหลัก 
 ในปัจจุบัน ใช้ตัวแทนในการน าเข้า (Agents) วัตถุดิบเพื่อการผลิต โดยมีการใช้บริการตัวแทน

ฯ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ขายวัตถุดิบ เช่น หากต้อง
ติดต่อจัดซื้อวัตถุดิบกับผู้ขายวัตถุดิบญี่ปุ่น จะต้องใช้บริการตัวแทนฯ จากญี่ปุ่น เป็นต้น 

การขนส่งสินค้า  การบริการด้านขนส่งทางรางยังไม่ทั่วถึง โดยการบริการเข้าไม่ถึงนิคมอุตสาหกรรมบางแห่ง 
ในขณะที่ โครงสร้างการขนส่งทางถนนในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ยังมีคุณภาพที่ไม่ดี  

 ส าหรับผู้ให้บริการด้านการขนส่งในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีราคาค่าบริการสูง และยังขาด
ประสิทธิภาพ 

กร บ  การร ห ่างการผลิต 
การควบคุมคุณภาพ   ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจะต้องผ่านมาตรฐานบังคับของรัฐบาล เช่น การตรวจรับรอง

โรงงาน ฯลฯ  
 ผู้ประกอบการมีต้นทุนในการตรวจรับรองจ านวนมาก เนื่องจากมีกฎหมายกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องกับเคมีภัณฑ์จ านวนมาก นอกจากนี้ ผู้ประกอบการเคมีภัณฑ์ระบุว่า ผู้ให้บริการใน
ด้านนี้ยังมีไม่เพียงพอ มีหลากหลายกลุ่ม และเป็นการใช้บริการในประเทศส่วนใหญ่ ยกเว้น 
สินค้าที่ต้องการส่งออกไปยังต่างประเทศ อาจต้องใช้บริการห้องปฏิบัติการในต่างประเทศเพื่อ
รับรองคุณภาพ 

การก าจัดของเสีย
อุตสาหกรรม 

 ผู้ให้บริการจัดการของเสียอุตสาหกรรมในประเทศมีจ านวนจ ากัด เนื่องจาก มีกฎระเบียบ
ข้อบังคับจ านวนมากในการรับรองการเป็นผู้ให้บริการการก าจัดของเสียอุตสาหกรรม ท าให้
เกิดการแข่งขันน้อย และไม่มีคุณภาพเพียงพอ 

กร บ  การหลังการผลิต 
การจัดจ าหน่าย / การ
กระจายสินค้า 

 ในปัจจุบัน โครงสร้างของช่องทางการจัดจ าหน่ายของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ยังไม่ค่อยมีการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากเป็นสินค้าต่อเนื่อง ท าให้ลักษณะการขายจะเป็นการขายตรง
กับโรงงานผู้ที่น าไปใช้งานต่อ มากกว่าจะขายให้แก่ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย 

การซ่อมบ ารุงและดูแล
รักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ ์

 บริการด้านการซ่อมบ ารุงและดูแลรักษา พบว่า ยังมีผู้ให้บริการเพียงพอ และใช้การบริการ
ภายในบริษัทเป็นหลัก มีการใช้บริการจากผู้ให้บริการชาวไทยจากภายนอกบริษัทเป็นบางครั้ง 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิของการประชุมกลุ่มยอ่ยจะอยู่ในภาคผนวกที่ 5 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากการประชุมกลุ่มย่อย
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บทที่ 8 
อุตสาหกรรมระบบอตัโนมัต ิ

 
 

8.1 โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัตใินภาพรวม 
 
การส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติให้เกิดขึ้นในไทยเป็นผลสืบเนื่องจากการริเริ่ม

แนวคิดประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) อันได้รับอิทธิพลมาจากการประกาศนโยบายอุตสาหกรรม 
4.0 (Industry 4.0) ของประเทศเยอรมนี ในปี 2554 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารภาคอุตสาหกรรม โดยแผนนโยบายข้างต้นจะเป็นการบูรณาการโลกของการผลิต 
เข้ากับการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ “Internet of Things” ระหว่างทุกหน่วยการ
ผลิตตั้งแต่ต้นน้้าถึงปลายน้้า ครอบคลุมทั้งวัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนระบบ
อัตโนมัติและหุ่นยนต์ 

 
แนวคิดประเทศไทย 4.0 เกิดขึ้นเพื่อช่วยยกระดับความม่ังคั่ง ม่ันคงและยั่งยืนของ

ประเทศ การน้าเอานวัตกรรมขั้นสูงเข้ามาเชื่อมโยงระบบการผลิตจะช่วยท้าให้ไทยสามารถก้าวพ้น
กับดักประเทศรายได้ปานกลางได้1 ซึ่งในการด้าเนินตามแผนดังกล่าวจ้าเป็นต้องมีเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการผลิตในอุตสาหกรรม หนึ่งในนั้นก็คือการน้าหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติมาใช้2 

 
แม้อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติเป็นภาคส่วนที่ยังไม่แพร่หลายในประเทศไทยขณะนี้ แต่

ถูกบรรจุลงในนโยบายส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of 
Investment: BOI) ในฐานะอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต โดยทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้
ประกาศให้ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวในรูปแบบซุปเปอร์คลัสเตอร์ ซึ่งจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี โดยก้าหนดวงเงิน
ภาษีที่ได้รับยกเว้น ให้เป็นไปตามสิทธิพื้นฐานของประเภทกิจการนั้นๆ และลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี โดยประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมได้แก่ กิจการผลิต
เครื่องจักร และ/หรือระบบอัตโนมัติ (Automation) ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม และกิจการ

                                                           
1 ไขรหัส “ประเทศไทย 4.0” สร้างเศรษฐกิจใหม่ ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง โดย ทีมเศรษฐกิจ หนังสือพิมพไ์ทยรัฐ ฉบับวันที่ 
2 พฤษภาคม 2559 

2 Future Management issue 119, November-December 2015 โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ
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ประกอบหุ่นยนต์ หรือระบบอัตโนมัติและ/หรือชิ้นส่วน โดยมีเงื่อนไขส้าคัญว่า กิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมนี้จะต้องมีขั้นตอนการออกแบบระบบควบคุมการปฏิบัติงานด้วยระบบสมองกล 

 
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการพัฒนาและน้าเอาระบบผลิตแบบอัตโนมัติมาใช้กับสถาน

ประกอบการในรูปแบบต่างๆ ทั้งการน้าเข้าแบบ Turnkey การประยุกต์ใช้และการพัฒนาขึ้นเองใน
สถานประกอบการ และการผลิตขึ้นเองภายในประเทศ โดยผู้ให้บริการด้านระบบอัตโนมัติมีทั้ง
บริษัทต่างชาติและบริษัทของคนไทย มีทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วน ผู้น้าเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ 
ผู้ผลิตระบบอัตโนมัติ และผู้วิจัยและพัฒนาระบบอัตโนมัติที่อยู่ในภาคเอกชนและภาคการศึกษา 

 
ในปี 2558 ประเทศไทยได้ส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องในหมวดระบบอัตโนมัติทั้งสิ้น 46.51 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (Compound Annual Growth Rate: CAGR) 
ระหว่างปี 2549 ถึง 2558 เท่ากับร้อยละ 10.76 และระหว่างปี 2554 ถึง 2558 สูงถึง 
ร้อยละ 43.92 ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตที่สูงมาก โดยหมวดผลิตภัณฑ์ที่ประเทศไทยท้าการ
ส่งออกมากที่สุดได้แก่ เครื่องจักรและเครื่องระบบอัตโนมัติ เช่น เครื่องเชื่อมติดอัตโนมัติลงบนเทป 
เครื่องจักรอัตโนมัติส้าหรับการเคลื่อนย้าย เป็นต้น (HS848640) ดังภาพที่ 8-1 

 
ส้าหรับการน้าเข้า ประเทศไทยมีมูลค่าน้าเข้าผลิตภัณฑ์ในหมวดดังกล่าวปี 2558 เท่ากับ 

152.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราการเติบโต CAGR ระหว่างปี 2549 ถึง 2558 เท่ากับร้อยละ 
10.23 โดยสินค้าที่ประเทศไทยน้าเข้ามากที่สุดได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ส้าหรับการผลิต
อุปกรณ์กึ่งตัวน้าหรือวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ (HS848620) และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (HS847950) 
ดังภาพที่ 8-2 
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ภาพที่ 8-1 การส่งออกของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติของไทย ปี 2549-2558 

 
 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ้ากัด ประมวลผลจาก International Trade Centre (ITC)

7

ส่วน บ่งตลา ของม ลค่า
การส่งออกไทยในตลา โลก

2549 255 255 2552 255 2554 2555 255 255 2558

0.35% 0.01% 0.02% 0.03% 0.02% 0.03% 0.03% 0.04% 0.07% 0.12%

CAGR  2554-2558 CAGR (2551-2558) CAGR (2549-2558)

43.92% 36.63% 10.76%

- 0.21 0.48 1.08 2.66 1.77 3.05 
5.45 

20.34 

39.85 

16.92 

0.17 0.47 0.70 
0.75 

0.66 
1.30 

1.93 

1.61 

2.16 

-

0.82 
1.98 0.53 

1.53 3.75 
3.91 

4.20 

1.89 

2.11 

1.36 

1.48 
1.35 1.62 

1.68 0.83 
0.56 

1.35 

0.45 

1.93 

0.25 

0.07 
0.96 0.27 

1.60 
3.83 1.17 

1.93 

0.90 

0.47 

18.53 

2.75 
5.23 4.19 

8.22 
10.84 9.98 

14.87 

25.20 

46.51 

 -
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อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัต:ิ การส่งออกทั งหม ของไทยปี 2549-2558

HS848640: Machines and apparatus specified in Note 9 C to chapter 84 HS847950: Industrial robots, n.e.s.
HS848620: Machines and apparatus for the manufacture of semiconductor devices etc. HS851531: Fully or partly automatic machines for arc welding of metals
HS851521: Fully or partly automatic machines for resistance welding of metals
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ภาพที่ 8-2 การน าเข้าของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติของไทย ปี 2549-2558 

 ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ้ากัด ประมวลผลจาก International Trade Centre (ITC)

8

ส่วน บ่งตลา ของม ลค่า
การน าเข้าไทยในตลา โลก

2549 255 255 2552 255 2554 2555 255 255 2558

1.47% 1.28% 0.28% 0.41% 0.30% 0.41% 0.71% 0.49% 0.47% 0.41%

CAGR  2554-2558 CAGR (2551-2558) CAGR (2549-2558)

-4.95% 8.12% 10.23%

-

27.14 26.00 16.96 

43.74 36.87 
60.97 

33.59 25.26 
45.60 

-

6.91 15.16 
12.13 

59.52 

40.21 

33.66 
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12.85 
12.21 
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42.11 

43.29 
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44.81 47.26 
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21.96 

7.95 
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45.61 
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29.85 
44.47 21.13 

16.43 
7.90 
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4.38 

12.14 
20.87 

29.03 

22.09 

32.98 

10.49 

63.48 67.47 
88.30 

48.76 

176.34 
186.85 

248.06 

159.67 

185.13 

152.53 

 -
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อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ: การน าเข้าทั งหม ของไทยปี 2549-2558

HS848620: Machines and apparatus for the manufacture of semiconductor devices etc. HS848640: Machines and apparatus specified in Note 9 C to chapter 84

HS847950: Industrial robots, n.e.s. HS851531: Fully or partly automatic machines for arc welding of metals

HS851521: Fully or partly automatic machines for resistance welding of metals
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ส่วนในต่างประเทศนั้นอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติจัดเป็นอุตสาหกรรมที่ส้าคัญและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาหรือเยอรมนี 
ประเทศเหล่านี้มีการน้าระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิตแทนแรงงานมนุษย์จ้านวนมาก  

 
ภาพที่ 8-3 จ านวนหุ่นยนต อุตสาหกรรมที่ถ กผลิตทั่วโลกรายปี 

 
 
ระบบอัตโนมัติที่ส้าคัญอย่างหนึ่งคือหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ในช่วงที่ผ่านมามีการน้า

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมมาใช้ในโรงงานเป็นจ้านวนมาก จากภาพที่ 8-3 ในปี 2558 ที่ผ่านมามียอด
จ้าหน่ายหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วโลกอยู่ทั้งสิ้น 253,748 หน่วย เติบโตขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 15 
มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 2553 ถึง 2558 อยู่ที่ร้อยละ 16 และมี
ปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยระหว่างปี 2553 ถึง 2558 อยู่ที่ 183 ,000 หน่วยต่อปี เม่ือ
ค้านวณจ้านวนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วโลกทั้งหมดของปี 2558 แล้วจะอยู่ที่ 1.6 ล้านหน่วย3  

 
ในปี 2558 ยอดจ้าหน่ายหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วโลกกว่าร้อยละ 75 มาจาก 5 ประเทศ

เท่าน้ัน ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเยอรมนีตามล้าดับ โดยยอดจ้าหน่ายในทั้ง 5 
ประเทศ เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 70 มีประเทศจีนเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 
2556 เป็นต้นมา ซึ่งมีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมประมาณ 68,600 ตัวที่ถูกติดตั้งในโรงงานของจีนในปี 
2558 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 20 
                                                           
3 Executive Summary World Robotics 2016 Industrial Robots โดย Department of Computer, Control, and Management 

Engineering  Antonio Ruberti at Sapienza University of Rome 
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อุตสาหกรรมหลักที่เป็นอุตสาหกรรมปลายทางที่ส้าคัญของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ได้แก่ 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมโลหะ และ
อุตสาหกรรมยางและพลาสติก ในปี 2558 มีหุ่ นยนต์ประมาณ 97 ,500 หน่วย ถูกติดตั้งใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 ของจ้านวนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั้งหมดทั่วโลก 

 
ในขณะเดียวกันเม่ือค้านวณดัชนีความหนาแน่นของหุ่นยนต์ หรือ จ้านวนหุ่นยนต์ต่อ

จ้านวนแรงงาน 10,000 คนในอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ พบว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีของโลก
อยู่ที่ 69 ตัวต่อแรงงาน 10,000 คน ส่วนประเทศที่มีค่าดัชนีสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เกาหลี 
สิงคโปร์ และญี่ปุ่น มีค่าดัชนีอยู่ที่ 531 ตัว 398 ตัว และ 305 ตัวตามล้าดับ ในขณะที่ความหนาแน่น
ของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในจีนอยู่ท่ี 49 หน่วยเท่านั้น ค่าสถิตินี้จึงแสดงให้เห็นว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว
ส่วนใหญ่มักน้าหุ่นยนต์มาใช้ในอุตสาหกรรมมากขึ้นเมื่อเทียบกับจ้านวนแรงงานที่มีในระบบ  
ซึ่งโดยมากมักปรากฏการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
ในปี 2559 มีการคาดการณ์ว่าจ้านวนหุ่นยนต์ที่ถูกจ้าหน่ายระหว่างปีจะอยู่ที่ประมาณ 

290,000 หน่วย เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 14 และมีการประมาณตัวเลข CAGR ระหว่างปี 2560 
ถึง 2562 ว่าจะมีค่าอยู่ที่ร้อยละ 13 และมีจ้านวนหุ่นยนต์ที่ถูกจ้าหน่ายในปี 2562 จ้านวน 413,000 
หน่วย ซึ่งท้าให้จ้านวนหุ่นยนต์ทั่วทั้งโลกขณะน้ันอยู่ที่ 2,589,000 หน่วย 

 
 

8.2 ห่วงโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
 
ระบบอัตโนมัติ หมายถึง อุปกรณ์ที่สามารถท้างานได้ด้วยตัวเองผ่านการควบคุมของ

ระบบปฏิบัติการ การท้างานของอุปกรณ์จะมีเพียงรูปแบบเดียวตามชุดค้าสั่งที่ติดตั้งไว้  ไม่มีการ
ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป นอกเสียจากจะท้าการติดตั้งระบบใหม่ 
ตรงกันข้ามกับหุ่นยนต์ซึ่งมีความสามารถในการตอบสนองและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่
หลากหลาย เพราะฉะนั้น นอกจากเครื่องจักรกลอัตโนมัติชนิดต่างๆ ระบบอัตโนมัติยังครอบคลุม
ไปถึงหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเป็นแขนกลด้วย4  

 
ห่วงโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน

หลักๆ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและส่วนประกอบ อุตสาหกรรมสมองกลและซอฟต์แวร์ 
และอุตสาหกรรมเชื่อมโยงระบบ โดยอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและส่วนประกอบจะผลิตวั สดุทาง

                                                           
4 ให้ค้าจ้ากัดความโดย Siddhartha Srinivasa, Senior Research Scientist for Intel 
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กายภาพที่ใช้ในการผลิตขั้นต่อไป ในขณะที่อุตสาหกรรมสมองกลและซอฟต์แวร์จะผลิต
ระบบปฏิบัติการภายใน เม่ือน้าผลผลิตที่ได้จากทั้งสองอุตสาหกรรมมาประกอบร่วมกันใน
อุตสาหกรรมเชื่อมโยงระบบก็จะได้ผลผลิตขั้นสุดท้ายนั่นคือ ระบบอัตโนมัติ โดยสามารถอธิบาย
โครงสร้างได้ดังต่อไปนี้ 

 
 อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและส่วนประกอบ ได้แก่  อุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางกล 

อุตสาหกรรมอุปกรณ์ขับเร้า และอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 อุตสาหกรรมสมองกลและซอฟต์แวร์ ได้แก่ อุตสาหกรรมอุปกรณ์ควบคุม 
 อุตสาหกรรมเชื่อมโยงระบบ  
 
ห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของอุตสาหกรรมสามารถแสดงดังภาพที ่8-4 
 

ภาพที่ 8-4 ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัต ิละหุ่นยนต อุตสาหกรรม 

 
  

ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ้ากัด ประมวลผลจาก Thailand Board of Investment (BOI)

1

อุตสาหกรรม ิ นส่วน ละ
ส่วนประกอบ

อุปกรณ์ทางกล (Mechanic)

อุปกรณ์ขับเร้า (Actuator)

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
(Electronic Equipment)

อุตสาหกรรมสมองกล ละ
ซอ ต  วร 

อุปกรณ์ควบคุม (Controller)

อุตสาหกรรม
เ  ่อมโยงระบบ

ระบบ
อัตโนมัติ

เคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อุต
สา
หก

รร
มท

ี่เกี่
ยว
ข้อ
ง
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 อุตสาหกรรม ิ นส่วน ละส่วนประกอบ 
 
ประกอบด้วยอุตสาหกรรม 3 อุตสาหกรรมย่อย ดังต่อไปนี้ 
 

 อุตสาหกรรมอุปกรณ ทางกล (Mechanic) 
 
อุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางกลท้าหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนกลไกต่างๆ ของระบบอัตโนมัติ 

ชิ้นส่วนเหล่านี้มีทั้งที่อยู่ภายนอกหรือส่วนที่เป็นโครงสร้าง และอยู่ภายในหรือส่วนที่เป็นกลไก
การท้างานของอุปกรณ์ ท้าหน้าที่ทั้งส่งก้าลัง เชื่อมต่อระบบภายใน ตลอดจนควบคุมการเคลื่อนไหว
ของชิ้นส่วนอื่นๆ ภายใน อุปกรณ์ทางกลจึงจัดเป็นส่วนประกอบส้าคัญในการสร้างระบบอัตโนมัติ 
อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยนั้นยังไม่มีอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางกลที่ผลิตชิ้นส่วนให้อุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะ แต่อาจมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้วยกันสองอุตสาหกรรม ได้แก่ 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมพลาสติก 

 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลจัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ รวมถึงมี

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมากมาย กลุ่มผู้สนับสนุนที่ส้าคัญในอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิต
ชิ้นส่วนทางกลและกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนทางไฟฟ้า ชิ้นส่วนทางกลบางประเภทมีความคล้ายคลึงกับ
อุปกรณ์ทางกลและสามารถน้ามาใช้แทนกันได้ ตัวอย่างชิ้นส่วนที่สามารถผลิตได้ ได้แก่ เพลา 
เฟือง โซ่ และสปริง เป็นต้น ซึ่งในการผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้มีวัตถุดิบส้าคัญคือโลหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เหล็ก ซึ่งเป็นผลผลิตจากอุตสาหกรรมเหล็กกล้าอีกทอดหนึ่ง 

 
ส้าหรับอุตสาหกรรมพลาสติกเองก็สามารถผลิตชิ้นส่วนที่น้ามาใช้เป็นอุตสาหกรรมทาง

กลได้เช่นกัน ผลิตภัณฑ์ที่สามารถน้ามาใช้นั้นมักไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่สามารถน้าไปใช้ได้
ทันที แต่เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง เช่น เม็ดพลาสติก ที่จ้าเป็นต้องน้าไปขึ้นรูปให้เหมาะกับการน้ามา
สร้างระบบอัตโนมัติต่อไป  

 
ในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางกลมีผลิตภัณฑ์หลายประเภท ซึ่งอาจแบ่งตามลักษณะการใช้

งานได้ดังต่อไปนี ้
 
 โครงสร้าง เป็นส่วนประกอบส้าคัญที่มีหน้าที่ยึดจับชิ้นส่วนอื่นๆ ภายใน ตลอดจน

ปกคลุมผิวภายนอกเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่อุปกรณ์ โครงสร้างแต่ละส่วน
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จะมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานในส่วนนั้นๆ แต่โดยทั่วไปนิยม
ใช้วัสดุประเภทเหล็ก อะลูมิเนียม และพลาสติกในการผลิต 
 

 อุปกรณ ส าหรับส่งถ่ายก าลัง ท้าหน้าที่รับการถ่ายก้าลังภายใน ทั้งจากอุปกรณ์ 
ขับเร้า (Actuator) และระหว่างชิ้นส่วนย่อยด้วยกันเอง เพื่อให้ชิ้นส่วนของอุปกรณ์
หรือหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสามารถเคลื่อนไหวได้ ตัวอย่างชิ้นส่วนประเภทนี้ เช่น 
เพลา เฟือง สกรูส่งก้าลัง สายพาน โซ่ เป็นต้น 

 
 อุปกรณ ส าหรับเ  ่อมต่อ ิ นส่วน ใช้เชื่อมต่อชิ้นส่วนท่ีมีการเคลื่อนไหวสัมพันธ์กัน 

หรือเชื่อมต่อเพื่อสร้างกลไกการเคลื่อนไหว ชิ้นส่วนที่นิยมน้ามาใช้ ได้แก่ ข้อต่อและ
ก้านต่อโยง 

 
 อุปกรณ ส าหรับส่งถ่าย รงบิ  ท้าหน้าที่เชื่อมโยงแกนหมุนใดๆ และส่งต่อแรงบิด

จากแกนนั้นๆ เพื่อเร่งให้เครื่องยนต์ท้างานรวดเร็วมากขึ้น ส่วนใหญ่มักใช้เชื่อมต่อ
ระหว่างเพลา 2 เพลา เช่น ข้อต่อสวมเพลา คลัตช์ เป็นต้น 

 
 อุปกรณ ส าหรับควบคุมการเคล ่อนที่ ใช้ส้าหรับปรับเพิ่มลดระดับการเคลื่อนที่ 

โดยอาจท้าให้เคลื่อนที่เร็วขึ้น ช้าลง หรือหยุดการเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนก็ได้ 
อุปกรณ์ส้าคัญในส่วนน้ี ได้แก่ เบรก 

  
 อุปกรณ อ ่นๆ ส้าหรับการใช้งานเฉพาะทาง เช่น 1) ตลับลูกปืนและปลอกสวม  

ใช้รองรับจุดหมุนหรือจุดต่างๆ ที่เคลื่อนที่ของอุปกรณ์ รวมถึงลดแรงเสียดทานจาก
การเคลื่อนไหวอุปกรณ์ 2) สปริง เป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์ ใช้งานได้หลายรูปแบบ 
ทั้งการส่งแรง รองรับแรงกระแทก หรือท้าให้ชิ้นส่วนอื่นๆ กลับสู่สภาพเดิม เป็นต้น 

 
 อุตสาหกรรมอุปกรณ ขับเร้า (Actuator) 

 
อุตสาหกรรมอุปกรณ์ขับเร้ามีหน้าที่ผลิตอุปกรณ์ที่ซึ่งเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าที่

ป้อนเข้าสู่ระบบอัตโนมัติให้เป็นการเคลื่อนที่ แรง ตลอดจนการกระจัด อุปกรณ์ขับเร้าของระบบ
อัตโนมัตินั้นมีความคล้ายคลึงกับอุปกรณ์ขับเร้าในเครื่องจักรกล จึงอาจกล่าวได้ว่าผู้ผลิตชิ้นส่วน
จักรกลในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลมีศักยภาพในการผลิตอุปกรณ์ขับเร้าในระบบอัตโนมัติได้
เช่นเดียวกัน 
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อุปกรณ์ขับเร้าจัดว่าเป็นชิ้นส่วนส้าคัญที่ท้าให้ ระบบอัตโนมัติสามารถท้างานได้  
ในอุปกรณ์ต่างประเภทกันอาจมีอุปกรณ์ขับเร้าต่างชนิด ขึ้นอยู่กับลักษณะของอุปกรณ์และ
จุดประสงค์การใช้งาน ซึ่งอาจแบ่งได้ดังนี ้

 
 มอเตอร ไ  ้า  Electronic Motor  เป็นอุปกรณ์ส้าหรับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็น

พลังงานกล สนับสนุนกลไกการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์ 
 มอเตอร  บบล า ับขั น  Stepper Motor  เป็นมอเตอร์ประเภทหนึ่งที่เหมาะสม

ส้าหรับใช้ในงานควบคุมการหมุนที่ต้องการต้าแหน่งและทิศทางแน่นอน การท้างาน
ของมอเตอร์จะหมุนไปแบบต่อเนื่องหรือหมุนแบบเป็นสเต็ป (Step) 

 เซอร โวมอเตอร   Servo Motor  เป็นมอเตอร์พิเศษที่สามารถควบคุมให้ท้างาน
เฉพาะต้าแหน่งใดต้าแหน่งหนึ่งได้ ใช้ในงานที่ต้องการความแม่นย้าของต้าแหน่งสูง 

 ระบบนิว มติก  Pneumatic  เป็นระบบที่ใช้แรงดันของอากาศเป็นตัวขับเคลื่อน
อุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นพลังงานกล 

 ระบบไฮ รอลิก  Hydraulic  เป็นระบบที่ใช้แรงดันของเหลวในการขับเคลื่อน
อุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นพลังงานกล 

 
 อุตสาหกรรมอุปกรณ ไ  ้า  (Electronic Equipment) 

 
อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้ามุ่งเน้นการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณทาง

ระบบไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ในส่วนน้ีมีความคล้ายคลึงกับชิ้นส่วนทางไฟฟ้าที่อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
ผลิต ซึ่งในประเทศไทยสามารถผลิตชิ้นส่วนทางไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น 5 ประเภท คือ 1) ชิ ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ 2) ชิ้นส่วนไฟฟ้าก้าลัง 3) เซ็นเซอร์ 4) สายไฟก้าลัง และ 5) สายสัญญาณ  
อย่างไรก็ตาม เซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ตรวจรู้ที่เป็นชิ้นส่วนส้าคัญส้าหรับระบบอัตโนมัติมีความ
เฉพาะทาง โรงงานของไทยยังไม่สามารถผลิตได้ จ้าเป็นต้องน้าเข้าจากต่างประเทศ 

 
ตัวอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีเป็นส่วนประกอบส้าคัญในการสร้างระบบอัตโนมัติ ได้แก่ 
 
 อุปกรณ ตรวจร ้  Sensor  ใช้ตรวจวัดปริมาณของตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการรับค่า

ปริมาณทางฟิสิกส์ ไม่ว่าจะเป็นแสง สี อุณหภูมิ เสียง จากนั้นจึงเปลี่ยนปริมาณ
เหล่านั้นให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อส่งต่อให้ระบบประมวลผลต่อไป 

 เอนโค เ อร   Encoder  จัดเป็นอุปกรณ์ตรวจรู้รูปแบบหนึ่ง ใช้ส้าหรับการวัดมุม
เพลาของมอเตอร์  
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 อุปกรณ  ส งผล  Output Device  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แสดงค่าสถานะของระบบ
อัตโนมัติให้มนุษย์ได้ทราบ  

  ุ ขับมอเตอร   Motor Driver  ช่วยท้าให้มอเตอร์หมุน ควบคุมต้าแหน่งและ
ความเร็วของมอเตอร์ 
 

 อุตสาหกรรมสมองกล ละซอ ต  วร   
 
อุตสาหกรรมสมองกลและซอฟต์แวร์เป็นอุตสาหกรรมขั้นต้นที่ท้าหน้าที่ผลิตวัตถุดิบ

ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมในขั้นถัดไปเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและส่วนประกอบ เพียงแต่
วัตถุดิบที่ผลิตในอุตสาหกรรมนี้จะเป็นระบบปฏิบัติการภายในหรือส่วนควบคุม โดยอาจเรียก
อุตสาหกรรมในส่วนน้ีได้ว่าอุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่วนควบคุม 

 
 อุตสาหกรรมอุปกรณ ส่วนควบคุม 

 
อุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่วนควบคุมท้าหน้าที่ผลิตสมองกลที่ใช้ส้าหรับควบคุมการท้างาน

ของระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมนี้ยังไม่เกิดขึ้นชัดเจนในประเทศไทย แต่มีกลุ่มผู้ผลิตที่มี
ความสามารถในการสร้างคือผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทีเ่กิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ ได้แก่ 

 
 สมองกลที่ประดิษฐ์จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์
 เครื่องควบคุมขนาดเล็ก 
 คอมพิวเตอร์ชนิดแผงวงจรส้าเร็จรูป 
 เครื่องควบคุมเชิงตรรกะที่สามารถสร้างโปรแกรมได้ 
 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

 
 อุตสาหกรรมเ  ่อมโยงระบบ 

 
อุตสาหกรรมเชื่อมโยงระบบคืออุตสาหกรรมที่ท้าหน้าที่วางโปรแกรมและประกอบ

เครื่องมือทั้งชุดเพื่อให้ระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์สามารถท้าหน้าที่ตามค้าสั่งที่ก้าหนดไว้ได้ 
บริษัทในอุตสาหกรรมจะวิเคราะห์ระบบควบคุมที่ผู้ซื้อต้องการ จัดการหน่วยควบคุมอัตโนมัติและ
ติดตั้งระบบเหล่านั้นลงในผลิตภัณฑ์ของผู้ซื้อ  



 

 

 

8-12  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

ภาพที่ 8-5 กระบวนการเ  ่อมโยงระบบอัตโนมัติ 

 
 
ขั้นตอนในการเชื่อมโยงระบบนั้นเริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบจากอุตสาหกรรม

ชิ้นส่วนและส่วนประกอบ และอุตสาหกรรมสมองกลและซอฟท์แวร์ จากนั้นจึงน้าชิ้นส่วนทาง
กายภาพมาประกอบเข้าด้วยกันผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การเชื่อม การกลึง เป็นต้น แล้วจึงเริ่ม
กระบวนการเชื่อมโยงระบบตามองค์ประกอบดังที่แสดงในภาพที่ 8-5 ซึ่งสามารถอธิบายเพิ่มเติม
ได้ดังนี ้

 
 ขั นตอนการเล อก หล่งพลังงาน โดยทั่วไปแล้วแหล่งพลังงานส่วนใหญ่ของระบบ

อัตโนมัติมาจากแบตเตอรี่ ผู้ผลิตต้องค้านึงถึงปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ความปลอดภัย 
ช่วงชีวิตการใช้งาน และน้้าหนัก จากนั้นจึงคัดเลือกแบตเตอรี่ที่เหมาะสมที่สุด  
ส้าหรับระบบอัตโนมัติอาจใช้แหล่งพลังงานจากภายนอกได้เนื่องจากไม่จ้าเป็นต้อง
เคลื่อนไหวเทียบเท่าหุ่นยนต์  
 

 ขั นตอนการติ ตั งอุปกรณ ขับเร้า อุปกรณ์ในส่วนนี้จะเปลี่ยนพลังงานที่สะสม
เอาไว้ให้กลายเป็นการเคลื่อนไหว มอเตอร์ที่นิยมใช้ทั่วไปคือมอเตอร์ไฟฟ้า แต่ใน
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมมักเลือกใช้มอเตอร์ประเภทแกนชัก 

กระบวนการเ  ่อมโยงระบบของระบบอัตโนมัติ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ้ากัด ประมวลผลจาก Robotic  Component Acronym, Pelham’s

2

ระบบสั่งการ

มอเตอร์แกนชัก

SEA

กล้ามเนื้อลม

มอเตอร์

องค์ประกอบที่ต้องค้านึงในการเชือ่มโยงระบบ

มือจับแบบหนีบ

มือจับสุญญากาศ

หน่วยปฏิบัติงาน
อเนกประสงค์

ระบบควบคุม

แบตเตอรี่แบบ
ตะก่ัว-กรด

ระบบนิวแมติก

ระบบไ ดรอลิก

ล้อตุนก้าลัง

แหล่งพลังงาน

ระบบสัมผัส

ระบบทัศนวิสัย

LIDAR

RADAR

ประสาทสัมผัส



 

 

 

 8-13 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

 ขั นตอนการติ ตั งระบบควบคุม ระบบอัตโนมัติบางประเภทอาจไม่จ้าเป็นต้อง
เคลื่อนไหวมากนัก แต่ส้าหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนั้นจ้าเป็นต้องมีการเคลื่อนไหว
เพื่อท้าการผลิต ระบบควบคุมทั่วไปมักเป็นมือจับอเนกประสงค์ที่คล้ายมือมนุษย์
เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการใช้งาน 
 

 ขั นตอนการติ ตั งระบบสั่งการ ระบบสั่งการหลักๆ แบ่งออกได้เป็นระบบสั่งการท่ี
ควบคุมด้วยมนุษย์ และระบบสั่งการแบบอิสระที่ให้อุปกรณ์ปฏิบัติงานด้วยตนเอง ซึ่ง
หากใช้ระบบการสั่งการแบบอิสระ ตัวระบบต้องเชื่อมโยงกับระบบประสาทสัมผัสและ
ระบบตอบสนองสิ่งเร้าด้วยอีกขั้นหนึ่งด้วย 
 

 ขั นตอนการติ ตั งระบบประสาทสัมผัส ระบบประสาทสัมผัสจะท้าให้หุ่นยนต์
ได้รับข้อมูลผ่านอุปกรณ์ตรวจรู้ด้วยมาตรวัดที่แน่นอน ซึ่งช่วยท้าให้หุ่นยนต์สามารถ
ปฏิบัติงานของตนได้ดีและปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 

 
เม่ือผ่านกระบวนการของอุตสาหกรรมเชื่อมโยงระบบแล้ว ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายก็จะถูก

ส่งต่อไปให้ภาคส่วนต่างๆ น้าไปใช้ต่อไป โดยระบบอัตโนมัติสามารถแบ่งได้ ดังนี้ 
 
 เคร ่องจักรกลอัตโนมัติ คือ เครื่องจักรที่สามารถท้างานได้ด้วยตัวเองโดยท้างาน

ตามโปรแกรมที่วางไว้ เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ระบบรดน้้าอัตโนมัติ 
ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ เป็นต้น โดยทั่วไปมักถูกน้าไปใช้ในโรงงานที่มีการ
ผลิตสินค้าจ้านวนมากในรูปแบบซ้้าๆ กัน 
 

 หุ่นยนต อุตสาหกรรม คือ หุ่นยนต์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม 
โดยทั่วไปอยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการแบบอัตโนมัติ ประโยชน์ของหุ่นยนต์ประเภทนี้
คือสามารถท้างานได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นย้าสูงมากกว่าแรงงานมนุษย์ 
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่นิยมน้าไปใช้ ได้แก่ อุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรม 
ยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น  
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8.3 ภาพรวมห่วงโซ่ม ลคา่ของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
 
ในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัตินั้น กระบวนการในห่วงโซ่จะเริ่มต้นจากวัตถุดิบ  

ไม่ว่าจะเป็น สายไฟ แบตเตอรี่ สายเคเบิ้ล หรือระบบไ ดรอลิก วัตถุดิบเหล่านี้จะถูกน้าเข้าสู่
กระบวนการผลิต กลายเป็นวัสดุและอุปกรณ์พื้นฐานในล้าดับถัดมา จนท้ายที่สุดผลิตภัณฑ์ขั้น
สุดท้ายที่บริษัทสามารถผลิตได้ก็คือระบบอัตโนมัติ จากนั้นระบบอัตโนมัติเหล่านี้ก็จะถูกส่งไปยัง
ลูกค้าซึ่งเป็นโรงงานในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ซึ่งในระหว่างกระบวนการผลิตระบบ
อัตโนมัตินั้นก็จะมีบริการต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิตดังที่แสดงในภาพ 8-6 ซึ่งล้วนมี
ความส้าคัญในการท้าให้ผลิตภัณฑ์ออกมาสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การวางแผนทาง
เทคนิค การพัฒนาระบบปฏิบัติการ และการให้ค้าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น โดยกิจกรรม
การบริการด้านการออกแบบและวางแผนทางเทคนิค และการให้ค้าปรึกษา เป็นการบริการที่
สามารถใช้บริการจากภายนอกองค์กรได้ ในขณะที่ กิจกรรมอื่นๆ เป็นกิจกรรมที่ผู้ประกอบการ
ระบบอัตโนมัติเองต้องสามารถด้าเนินการเองได้ทั้งหมด 

 
ภาพที่ 8-6 ห่วงโซ่ม ลค่าอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 

 
 

ห่วงโซ่ม ลค่าอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ้ากัด ประมวลผลจาก Wachstum & Beshafti

3

บริการ

ชิ้นส่วนพื้นฐาน 
ผลิตภัณฑ์ขั้นต้น 
และชิ้นส่วนต่างๆ

ส่วนประกอบที่
เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า 

จักรกล และสารสนเทศ

การติดตั้งช้ินส่วน
เคร่ืองจักรและ

ระบบ

อุปกรณ์
อัตโนมัติ ลูกค้า

การออกแบบและวางแผนทางเทคนิค

การพัฒนาระบบปฏิบัติการ

การติดตั้ง การบ้ารุงรักษา

การทดสอบใช้งาน การซ่อมแซม

การปรับปรุงคุณภาพ

การรับรอง

การให้ค้าปรึกษา
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กิจกรรมในส่วนถัดไปนั้นจะเริ่มต้นในกระบวนการผลิตส่วนที่เป็นการติดตั้งชิ้นส่วน 
เครื่องจักรและระบบ ในส่วนนี้ผู้ผลิตมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นคือ การติดตั้งและการทดสอบการใช้งาน
ของระบบอัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมในการท้างานก่อนที่จะผลิตออกมาจ้าหน่ายให้
ลูกค้าในส่วนถัดไป โดยในการบริการส่วนนี้เป็นส่วนที่ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการจาก
ภายนอกองค์กรของตนได้ และถึงแม้ผู้ผลิตส่งต่อสินค้าให้ผู้บริโภคเรียบร้อยแล้ว ผู้ผลิตก็ยังต้อง
จัดบริการด้านต่างๆ เพื่อครอบคลุมการใช้งานของสินค้าตามที่ตนเองรับประกันเอาไว้ ได้แก่  
การบ้ารุงรักษา การซ่อมแซม และการปรับปรุงคุณภาพ 

 
ระบบอัตโนมัติที่ได้รับการประกอบรวมทั้งส่วนที่เป็นจักรกลและระบบปฏิบัติการ

เรียบร้อยก็จะสมบูรณ์พร้อมใช้งาน อุปกรณ์เหล่านี้ถูกส่งต่อไปยังโรงงานของลูกค้าตามแต่
วัตถุประสงค์ของการใช้งานระบบอัตโนมัติชิ้นนั้นๆ ในส่วนนี้เองที่จะสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ต่อเนื่องไปอีกขั้น เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านั้นก็จะถูกน้าไปช่วยสนับสนุนในการผลิตสินค้าหรือ
บริการ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตในอุตสาหกรรมเคมีและเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมอาหาร หรื อ
อุตสาหกรรมยาสูบ ซึ่งสินค้าที่ผลิตออกมาต่อนั้นก็จะสร้างมูลค่าให้แก่ระบบอีกทอดหนึ่ง   

 
นอกจากนี้ ถึงแม้ระบบอัตโนมัติอาจถูกน้าไปใช้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่บทบาทและ

หน้าที่อาจแตกต่างออกไปตามประเภทงานที่เข้าไปมีส่วนรวม โรงงานต่างๆ อาจน้าอุปกรณ์ไปใช้
ในหลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น ใช้ในกระบวนการผลิต ใช้ในกระบวนการขนส่ง ใช้ในกระบวนการ
กระจายสินค้า ใช้ในระบบจัดการสิ่งอ้านวยความสะดวกอื่นๆ เป็นต้น 

 
 

8.4 ห่วงโซ่ม ลค่าของอุตสาหกรรมจากการศึกษาบริษัทกรณีศึกษา 
 
ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะศึกษาห่วงโซ่มูลค่าจากกรณีศึกษาของบริษัทในอุตสาหกรรม

ระบบอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทที่คัดเลือกมาจัดเป็น
บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือมีความส้าคัญในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

 
โดยคณะผู้วิจัยได้ท้าการเลือกบริษัทฟานัค (Fanuc) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตระบบและช้ินส่วน

อัตโนมัติ และหุ่นยนต์อุตสาหกรรมระดับโลกมาใช้ประกอบการศึกษาในส่วนนี้ 
 
บริษัทฟานัคมีส้านักงานใหญ่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น เมืองยามานาชิ นอกจากจะผลิต

หุ่นยนต์แล้ว ทางบริษัทยังคิดค้นระบบคอมพิวเตอร์ที่ เกี่ยวข้องกับตัวเลขออกมาจ้าหน่าย บริษัท
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ดังกล่าวนับว่าเป็นบริษัทที่ผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมระดับโลก หุ่นยนต์ของฟานัคถูกน้าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งอุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอื่นๆ มีหุ่นยนต์รวมกว่า 250,000 ตัว ติดตั้งอยู่ทั่วโลก ในปี 2558 ทางบริษัทมี
ยอดขายทั้งสิ้นกว่า 6,081 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และหากพิจารณาเฉพาะยอดขายของระบบและ
ชิ้นส่วนอัตโนมัติของฟานัค จะพบว่ามียอดขายสูงถึง 2,115.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอันดับที่ 
14 ของโลก5 นอกจากนี้ ในปี 2559 ฟานัคยังมีโครงการลงทุนก่อตั้งฐานการผลิตแห่งใหม่ในเขต
เศรษฐกิจระดับชาติ Liangjiang New District ที่มหานครฉงชิ่ง ประเทศจีน มีมูลค่าการลงทุน
ประมาณ 100 ล้านหยวน โดยเน้นการผลิตหุ่นยนต์อเนกประสงค์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีของ
หุ่นยนต์ รวมถึงมีบริการหลังการขายต่าง ๆ อาทิ การซ่อมแซม การรับสั่งซื้ออะไหล่และการปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ให้ทันสมัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการผลิตและขยายฐานการ
ผลิตในภูมิภาคมากยิ่งขึ้น 

 
ภาพที่ 8-7 ห่วงโซ่ม ลค่าการผลิตของบริษัท านัค 

 
 

                                                           
5 http://www.controlglobal.com/ 
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จากภาพที่ 8-7 แสดงให้เห็นถึงห่วงโซ่มูลค่าการผลิตของบริษัทฟานัค ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่
การบริหารสินค้าขาเข้า การปฏิบัติการภายในบริษัท การบริหารสินค้าขาออก การท้าการตลาด
และจ้าหน่ายสินค้า และการให้บริการอื่นๆ ซึ่งในแต่ละส่วนสามารถอธิบายพอสังเขปได้ดังต่อไปนี้ 

 
 การบริหารสินค้าขาเข้า  Inbound Logistic   

 
การบริหารสินค้าขาเข้าของฟานัค จะเกี่ยวข้องกับการจัดการระบบขนส่งวัตถุดิบหรือ

บรรจุภัณฑ์ต่างๆ จากภายนอกที่เดินทางมายังบริษัท ในส่วนนี้ ฟานัคสามารถสร้างข้อได้เปรียบ
จากการเป็นบริษัทใหญ่ที่มีสาขาอยู่ในทุกๆ ทวีปทั่วโลก โดยในปี 2558 มีสาขาอยู่ถึง 240 สาขาใน 
46 ประเทศ ท้าให้ฟานัคสามารถบริหารสินค้าขาเข้าในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ประสานงานกับผู้ผลิตวัตถุดิบในแต่ละประเทศและสร้างเส้นทางการน้าเข้าผ่านทางบริษัทสาขาใน
แต่ละทวีป นอกจากนี้ บริษัทฟานัคยังเป็นพันธมิตรกับบริษัท เจเนอรัล อิเล็กทริก (General 
Electric: GE) ตั้งแต่ปี 2529 ในลักษณะของการลงทุนร่วม (Joint Venture) ท้าให้ฟานัคสามารถ
น้าวัตถุดิบจากบริษัท เจเนอรัล อิเล็กทริก มาใช้ในขั้นตอนผลิตถัดมาได้ 

 
 การปฏิบัติการภายในบริษัท  Operation   

 
ระบบปฏิบัติการภายในบริษัทฟานัคมีการใช้นวัตกรรมชั้นสูงเข้ามาช่วย ท้าให้การท้างาน

เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในบริษัทจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับ
คอมพิวเตอร์ในลักษณะ “Plug & Play6” ท้าให้เชื่อมโยงการท้างานทุกส่วนให้อยู่บนพื้นฐานของ
ระบบเดียวกัน สะดวกต่อการสั่งการหรือติดตามข้อมูลต่างๆ 

 
 การบริหารสินค้าขาออก  Outbound Logistic   

 
การบริหารในส่วนนี้จะตรงข้ามกับการบริหารสินค้าขาเข้า นั่นคือเป็นการจัดการระบบ

ขนส่งและการกระจายสินค้าส้าเร็จรูปหรือหุ่นยนต์ที่บริษัทผลิตออกมา รวมถึงการบริการต่างๆ 
ของบริษัท เนื่องจากเครือข่ายของบริษัทมีขนาดใหญ่และเป็นสากล จึงท้าให้บริษัทสามารถ
ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ทันท่วงที 

 

                                                           
6 ระบบ Plug & Play คือระบบซึ่งช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเชื่อมต่อกับคอมพวิเตอรส์ามารถท้างานได้อัตโนมตัิ เมื่อติดตั้งระบบ
ดังกล่าวแล้ว คอมพวิเตอร์จะสามารถตรวจสอบและใช้งานอุปกรณ์ใหม่ๆ ท่ีถูกติดตั้งเข้ามาได้อัตโนมตัิ กล่าวคือ ผู้ใช้สามารถ
เชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากับคอมพิวเตอร์ (Plug) แล้วสามารถใช้งานได้ทันที (Play) 
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 การท าการตลา  ละจ าหน่ายสินค้า  Marketing & Sales   
 

แม้การจัดการการตลาดและการจ้าหน่ายสินค้าของฟานัคจะด้าเนินการในรูปแบบที่เป็น
สากลโดยส่วนใหญ่ แต่ฟานัคได้มีความพยายามที่จะปรับปรุงรูปแบบสินค้าและวิธีการน้าเสนอให้
เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่มากขึ้น ฟานัคจึงให้ความส้าคัญกับผู้ประกอบการระดับท้องถิ่นในประเทศ
นั้นๆ มากเป็นพิเศษ แทนท่ีการด้าเนินการการตลาดและการจ้าหน่ายสินค้าในรูปแบบการกระจาย
นโยบายจากศูนย์กลาง ท้าให้มีความยืดหยุ่นในการท้าการตลาดและการจ้าหน่ายมากกว่าในอดีต 

 
 การให้บริการอ ่นๆ  Service   

 
บริษัทฟานัคไม่เพียงแต่ผลิตสินค้าเพื่อจ้าหน่ายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการให้บริการด้าน

อื่นๆ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านน้ันๆ ได้แก่ การติดตั้ง การบ้ารุงรักษา การซ่อมแซม การปรับปรุง
คุณภาพ ตลอดจนการให้ค้าปรึกษาแก่โรงงานท่ีน้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช ้ 
 
 
8.5 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 

 
ในส่วนของการจัดประเภทของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรม

ระบบอัตโนมัติ คณะผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ของ Shih Smiling Curve7 เป็นกรอบในการอ้างอิง
การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน/ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ ซึ่งการวิเคราะห์ Shih 
Smiling Curve นั้นเป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุ่มการวิเคราะห์ภายในห่วงโซ่อุปทาน/ห่วงโซ่
มูลค่า เพื่อแสดงภาพปัจจุบันและภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม 
โดยเน้นการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมตามมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น 
ซึ่งนับรวมทั้งภาคการผลิต และภาคบริการ นอกจากนี้ ยังสามารถแสดงภาพรวมของห่วงโซ่การ
ผลิตภายในอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่ รวมไปถึงระบุในกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน้าผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้ส้าหรับการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในอุตสาหกรรมนั้นๆ รวมไปถึงส้าหรับการจัดท้าแนวทางการพัฒนาหรือยกระดับขีด
ความสามารถในอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต   

                                                           
7 Shih Smiling Curve คิดค้นโดย Stan Shih ในปี 2535 (1992) ตามการวิเคราะห์ของ Shih ซึ่งพบว่า ในกระบวนการผลิตสินค้า
ใดๆ กระบวนการในห่วงโซ่มูลค่าที่ให้มูลค่าเพิ่ม (Value Adding) มากที่สุดจะอยู่ในช่วงแรกเริ่มและในช่วงท้ายสุดของ
กระบวนการผลิต นั่นคือการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และการจัดการลูกค้ารวมถึงบริการหลังการขาย 
(Client Management and After Sales Service) 
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ในการระบุถึงบริการที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยจะใช้มาตรฐาน Central Product Classification 
Version 2.1  CPC Ver. 2.1 8 ในการจ้าแนกประเภทบริการในกระบวนการก่อนการผลิต ระหว่าง
การผลิต และหลังการผลิตของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ ตลอดจนบริการสนับสนุนอื่นๆ  
ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการการผลิตและการด้าเนินงาน โดยกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้อง มีดังนี้ 

 
 กระบวนการก่อนการผลิต 

 
ในกระบวนการก่อนการผลิตของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ มีกิจกรรมการบริการ

ที่เกี ่ยวข้องทั้งสิ ้น 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการวิจัยและการพัฒนา  
การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อวัตถุดิบ การทดสอบและควบคุมคุณภาพ การขนส่งวัตถุดิบและ
ชิ้นส่วน และการจัดเก็บรักษาสินค้า เป็นต้น โดยรายละเอียดเป็นดังที่แสดงในตารางที่ 8-1  

 
ตารางที่ 8-1 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเน ่องกับกระบวนการก่อนการผลิตของ 

อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

บริการงานวิจัย 
: Research Services 

81114 - Basic research services in engineering and technology  
81124 - Basic research services in agricultural sciences  
81134 - Applied research services in agricultural sciences 
81400 - Experimental development services in agricultural sciences  

1. Business Services 

บริการการออกแบบผลติภัณฑ ์
: Product Design Services 

83912 - Industrial Design Services 
83919 - Other Specialty Design Services 
83920 - Design Originals 

1. Business Services 

บริการตัวแทนจัดซื้อวตัถุดิบและชิ้นสว่น 
: Procurement Agent for Raw Material 
Sourcing 

85999 - Other Support Services n.e.c. 1. Business Services 

บริการควบคุมคุณภาพ  
: Quality Assurance Services (of Raw 
Materials) 

83441 - Composition and Purity Testing and Analysis Services 
83442 - Testing and analysis services of physical properties 
83443 - Testing and analysis services of integrated mechanical 
and electrical systems 
83449 - Other technical testing and analysis services 

1. Business Services 

บริการขนส่งสินค้า (วัตถุดิบ) 
: Freight Transportation Services (of Raw 
Materials) and Land Transportation Services  

65113 - Road transport services of intermodal containers 
65123 - Railway transport services of intermodal containers 

11. Transport 
Services 

                                                           
8 Central Product Classification (CPC) หมายถึง ระบบการจ้าแนกประเภทสินค้า บริการ และสินทรัพย์ ที่องค์การสหประชาชาติ
ได้จัดท้าขึ้นเพื่อให้ประเทศต่างๆ ใช้เป็นกรอบ (Framework) ในการจัดท้าสถิติระหว่างประเทศเกี่ยวกับสินค้า บริการ และ
สินทรัพย์ โดยยึดค้านิยามหรือค้าจ้ากัดความที่ได้ให้ไว้ไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลสถิติที่จัดท้าขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ 
ในทางเปรียบเทียบระหว่างประเทศกันได้ แต่โดยความหมายแล้วเหมือนกัน 
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บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
65213 - Coastal and transoceanic water transport services of 
intermodal containers by container ships 
65219 - Other coastal and transoceanic water transport services of 
other freight 
65319 - Air transport services of other freight 

บริการเก็บรักษาสินค้า 
: Storage of Raw Materials – General 
Storage 

67290 - Other Storage and Warehousing Services 
67110 - Container handling services 

11. Transport 
Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ้ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
 กระบวนการระหว่างการผลิต 

 
กิจกรรมการบริการที่ส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระหว่างการผลิตของอุตสาหกรรม

ระบบอัตโนมัติ เป็นดังท่ีแสดงในตารางที่ 8-2 
 
ตารางที่ 8-2 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเน ่องกับกระบวนการระหว่างการผลิต 

ของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

การผลิตและประกอบ 
: Production & Assembling 

88711 - Structural metal product manufacturing services 
88731 - Metal treatment and coating services 
88732 - General machining services 
88733 - Cutlery, hand tool and general hardware manufacturing services 
88739 - Other fabricated metal product manufacturing services n.e.c. 
88741 - Electronic component and board manufacturing services 
88745 - Measuring, testing, navigating and control equipment manufacturing 
services 
88751 - Electric motor, generator, transformer and electricity distribution and 
control apparatus manufacturing services 
88752 - Battery and accumulator manufacturing services 
88761 - Engines and turbine manufacturing services 
88764 - Bearing, gear, gearing and driving element manufacturing services 
88766 - Lifting and handling equipment manufacturing services 
88768 - Power-driven hand tool manufacturing services 
88769 - Other general-purpose machinery manufacturing services 
88772 - Metal-forming machinery and machine tools manufacturing services 
88773 - Metallurgy machinery manufacturing services 

1. Business 
Services 

บริการทางวิศวกรรม 
: Engineering services 

83310 - Engineering Advisory Services 
83322 - Engineering services for industrial and manufacturing projects 

1. Business 
Services 



 

 

 

 8-21 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
ตรวจสอบคุณภาพผลติภัณฑ์เพื่อขอ
ใบรับรอง 
: Product testing to obtain certification 

83441 - Composition and Purity Testing and Analysis Services 
1. Business 
Services 

บริการที่เกี่ยวข้องกับผลติภัณฑ์และการ
ทดสอบผลิตภัณฑ ์
: Packaging Services 

83442 - Testing and analysis services of physical Properties 
85400 - Packaging services 

1. Business 
Services 

การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 
Quality assurance and compliance 
with ISO 

83441 - Composition and purity testing and analysis services 
1. Business 
Services 

บริการติดตั้งและอุปกรณ ์
: Installation Services of Equipment 

87320 - Installation Services of Industrial, Manufacturing and Service 
Industry Machinery and Equipment 
87360 - Installation Services of Electrical Machinery and Apparatus n.e.c 

1. Business 
Services 

บริการซ่อมและบ้ารุงรักษาเครื่องจักร
และอุปกรณ ์
: Repair and maintenance services 
of machines and equipment 

87110 - Maintenance and repair services of fabricated metal products, 
except machinery and equipment 
87156 - Maintenance and Repair Services of Commercial and Industrial 
Machinery 

1. Business 
Services 

บริการท้าความสะอาดโรงงาน 
: Cleaning services for factory 

85330 - General cleaning services 
85340 - Specialized Cleaning Services 

1. Business 
Services 

บริการการเก็บ บ้าบัด และก้าจัดของ
เสีย 
: Waste collection, treatment, and 
disposal services 

94110 - Sewage and sewage treatment services 
94212 - Collection services of industrial hazardous waste (except medical 
and other biohazardous waste) 
94229 - Collection Services of Non-Hazardous Recyclable Materials, Other 
94239 - General Waste Collection Services, Other 
94322 - Hazardous waste disposal services 

6. Environmental 
Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ้ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
 กระบวนการหลังการผลิต 

 
ในกระบวนการหลังการผลิตของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ มีกิจกรรมการบริการ 

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดจ้าหน่ายและการกระจายสินค้า การขนส่ง การคลังสินค้า และการประกัน 
โดยรายละเอียดของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง แสดงไว้ในตารางที่ 8-3  

 
ตารางที่ 8-3 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเน ่องกับกระบวนการหลังการผลิต 

ของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

บริการคลังสินค้าและการเก็บรักษาสนิค้า 
: Storage and Warehousing Services for Finished 
Goods 

67290 - Other Storage and Warehousing Services 
 

11. Transport Services 
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บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการจัดจ้าหน่ายสินค้าภายในประเทศ 
: Distribution Services of Finished Goods 

611** - Wholesale trade services, except on a fee or 
contract basis (except medical goods)* 
612** - Wholesale trade services on a fee or contract 
basis (except medical goods)* 
622** - Specialized store retail trade services 
623** - Mail order or Internet retail trade services 

4. Distribution Services 

บริการคลังสินค้าและคอนเทนเนอร ์
: Cargo handling services 

67110 – Container handling services 11. Transport Services 

บริการขนส่งสินค้าทางทะเลและอากาศ  
: International shipping, Freight Transportation 
Services 

65213 - Coastal and transoceanic water transport 
services of intermodal containers by container ships 
65219 - Other coastal and transoceanic water transport 
services of other freight 
65319 - Air transport services of other freight 

11. Transport Services 

บริการประกันการขนส่งสินค้า 
: Freight insurance 

71333 Freight insurance services 
7. Financial services 

หมายเหตุ: ** รหัส CPC ของการบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้าหน่ายสินค้าในประเทศในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ ได้แก่ -52 of 
photographic, optical and precision equipment, -85 of electronic and telecommunications equipment and parts, - 89 of 
electronic and telecommunications equipment and parts 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ้ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
 บริการสนับสนุนอ ่นๆ 

 
ในด้านบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการการผลิตและการด้าเนินงาน 

ภายใต้ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ มีกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงใน
ตารางที่ 8-4 

 
 ตารางที่ 8-4 กิจกรรมบริการที่เกี่ยวเน ่องกับบริการสนับสนุนอ ่นๆ  

ของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

บริการประกันภัยส้าหรับเครื่องจักร 
: Insurance services for machinery 

71334 - Other Property Insurance Services 7. Financial Services 

บริการการให้ค้าปรึกษาสนับสนนุอื่นๆ: Other 
Consulting Services 

83111 - Strategic Management Consulting Services 
83113 - Human Resources Management Consulting services 
83114 - Marketing Management Consulting Services 
83115 - Operations Management Consulting Services 
83116 - Supply Chain and Other Management Consulting Services  
82130 - Legal Documentation and Certification Services 

1. Business Services 
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บริการที่เก่ียวข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการจัดการทรัพยากรบุคคล 
: Human resources management 

85112 - Permanent Placement Services, Other Than Executive 
Search Services 
85121 - Contract staffing services 
85122 - Temporary staffing services 
85123 - Long-term staffing (pay rolling) services 
85124 - Temporary staffing-to-permanent placement services 
85125 - Co-employment staffing services 

1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ้ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
 สรุปภาพรวมของกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 

 
จากการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาการการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของ

อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ คณะผู้วิจัยสามารถสรุปสาขาบริการตามการจ้าแนกขององค์การ
การค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ดังแสดงในภาพที่ 8-8  
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ภาพที่ 8-8 สรุปอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 

 

สาขาบริการที่เก่ียวเน ่องกับการผลิตของอุตสาหกรรมอุปกรณ อัตโนมัติ

62

การวิจัย ละการพั นา  ละการ
น าเข้าป จจัยการผลิต

กระบวนการผลิต ละติ ตั ง
การจั จ าหน่าย การกระจาย
สินค้า  ละการบ ารุงรักษา

1 บริการทางธุรกิจ (Business Services)   

2
บริการสื่อสารโทรคมนาคม 

(Telecommunication Services)
- - -

3
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเน่ือง 

(Construction and Related Engineering Services)
- - -

4 บริการจัดจ้าหน่าย (Distribution Services)   

5 บริการการศึกษา (Education Services) - - -

6
บริการด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Services)
-  -

7 บริการด้านการเงิน (Financial Services)  - 

8
บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม 

(Health Related and Social Services)
- - -

9
บริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกี่ยวเน่ือง 
(Tourism and Travel Related Services)

- - -

10
บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกี า 
(Recreational, Cultural, and Sporting Services)

- - -

11 บริการด้านการขนส่ง (Transportation Services)   

12 สาขาบริการอื่นๆ (Other Services) - - -

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ้ากัด รวบรวมจากฐานข้อมูลองค์การการค้าโลก
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นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ท้าการเก็บข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยและการรวบรวม
ข้อมูลสถานะการให้บริการการบริการที ่เกี ่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัต ิ  จาก
ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประกอบการได้ให้ความคิดเห็นทั้ง
ในรายสินค้า และในภาพรวมของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ ซึ่งสถานะของภาคบริการท่ีเกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติสามารถสรุปได้ ดังแสดงในตารางที่ 8-5  

 
ตารางที่ 8-5 ตารางสรุปสถานะการบริการที่เก่ียวเน ่องของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 

หัวข้อ ความคิ เห็น 
กระบวนการก่อนการผลิต 

การวิจัย / การพัฒนา  ส้าหรับการบริการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติในปัจจุบัน พบว่า ยังมีความต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญในงานด้านระบบอัตโนมัติจ้านวนมาก เนื่องจากประเทศไทยยังไม่สามารถสร้างเทคโนโลยี
ด้านระบบอัตโนมัติของตนเองได้ ดังนั้น จึงยังมีการใช้บริการนักวิจัยและพัฒนาจากต่างประเทศอยู่มาก 
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะใช้ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น และไต้หวัน 

 การลงทุนในบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนายังมีน้อย เนื่องจากแต่ละบริษัทกลัวว่าเมื่อลงทุนในบุคลากร
ของตนแล้วอาจถูกบริษัทอื่นซื้อตัวไป ท้าให้ขาดแคลนนักวิจัยที่มีความสามารถ 

 บริษัทต่างชาติที่เข้ามาให้บริการในไทยส่วนใหญ่มากจากประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย 
ผู้ใช้บริการบริษัทเหล่านี้มักเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเงินลงทุนสูง 

 หน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งสามารถรับโครงการจากภายนอกได้จ้ากัด เนื่องจากจ้าเป็นต้องใช้อุปกรณ์
หรือเครื่องมือร่วมกับงานวิจัยของหน่วยงานเอง ท้าให้เกิดปัญหาความล่าช้าอยู่บ่อยครั้ง 

 ในทางปฏิบัติการเกิดบริษัทรับจ้างวิจัยและพัฒนาเป็นไปได้ยาก  เนื่องจากแต่ละบริษัทต่างต้องการ
ปกป้ององค์ความรู้และเทคโนโลยีของตนเองเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน 

 จ้านวนงานวิจัยที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงขึ้นอยู่กับผลกระกอบการผู้ของประกอบการในช่วงนั้นๆ เช่น ถ้า
หากบริษัทมีผลประกอบการดีจะเกิดการท้าวิจัยมากขึ้น เป็นต้น 

 การน้าเข้าสินค้าทดแทนจากต่างประเทศท้าให้การวิจัยและพัฒนาในไทยไม่เติบโตเท่าที่ควรจะเป็น 
เนื่องจากผู้ประกอบการพึ่งพาสินค้าน้าเข้า แต่ไม่เกิดการพัฒนาสินค้าของตนเอง 

การบริการด้านวิศวกรรม  ผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมและให้ค้าปรึกษาในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ เป็นบริการที่มีความจ้าเป็น  
 การบริการวิศวกรรมจากต่างประเทศยังเป็นสิ่งจ้าเป็นเนื่องจาก ประเทศไทยยังไม่มีเทคโนโลยีระบบ

อัตโนมัติเป็นของตนเอง 
การทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ  จ้านวนห้องปฏิบัติการในประเทศยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการส้าหรับอุปกรณ์หรือวัสดุชนิด

ใหม่ ท้าให้ต้องใช้บริการจากต่างประเทศ  
 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละห้องปฏิบัติการยังมีน้อย อีกทั้งยังขาดแรงจูงใจในการ

เข้ามาท้างานเนื่องจากปัญหาค่าตอบแทน 
 ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) มีศูนย์บริการข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูล

เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการในประเทศไทยจ้าแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ โดยสามารถให้ค้าแนะน้า
เกี่ยวกับขั้นตอนและสถานที่ส้าหรับทดสอบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานตามที่ผู้ผลิตต้องการ 

 ในปัจจุบันกระทรวงวิทยาศาสตร์ก้าลังผลักดันให้เกิดศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น เพื่อสามารถให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-stop Service) 

การออกใบรับรอง  หน่วยงานของไทย เช่น MTEC และ NECTEC เป็นต้น ยังไม่สามารถออกใบรับรองมาตรฐานการผลิต
ได้โดยตรง แต่ให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบการในลักษณะการให้ค้าแนะน้า รวมถึงเป็นคณะกรรมการ
ผลักดันให้เกิดมาตรฐานสินค้าขึ้นในประเทศไทยได้ 
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หัวข้อ ความคิ เห็น 
กระบวนการระหว่างการผลิต 

การผลิต / การประกอบ  กระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ผู้ผลิตแต่ละรายจึงจ้าเป็นต้องมีโรงงาน
ที่สามารถผลิตได้ตลอดกระบวนการ 

 กระบวนการการผลิตระบบอัตโนมัติของไทยสามารถสรุปได้เป็น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่  
1) การออกแบบและการจ้าลองชิ้นงาน (Design) โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานออกแบบอุตสาหกรรม
เป็นหลัก  เช่น  CAD/CAM (Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing) และ 
CAE (Computer Aided Engineering) เป็นต้น  
2) การผลิตชิ้นส่วน (Part Manufacturing) หลังจากจ้าลองการชิ้นส่วนต่างๆ แล้ว จะเป็นขั้นตอนในการ
ผลิตชิ้นงานจริง เพื่อน้าไปประกอบต่อไป  
3) การประกอบ (Assembly) ในส่วนนี้ SI ของไทยมีความสามารถในการประกอบชิ้นงานแต่ละส่วน
ของระบบอัตโนมัติขึ้นมาเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง และ  
4) การทดสอบและตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้าย 

การทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ  ไทยยังขาดแคลนห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบความแม่นย้าของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ซึ่งหาก
มีห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจสอบและปรับปรุงความแม่นย้า (Calibrate) และรับรองมาตรฐานได้ จะ
ช่วยสร้างมาตรฐานให้กับระบบอัตโนมัติไทยได้ ซึ่งจะส่งเสริมความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมได้ 

กระบวนการหลังการผลิต 
การจัดจ้าหน่าย / การกระจายสินค้า  การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเป็นส่วนส้าคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดอุปสงค์ในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 

และท้าให้ตลาดในประเทศขยายตัว 
ช่องทางการตลาด  ยังขาดการพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆ ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 

เพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าถึงการบริการและสินค้าในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
ซ่อมบ้ารุง  TGI เป็นหน่วยงานที่มีความก้าวหน้าในการให้บริการด้านงานซ่อมบ้ารุง โดยจะมีการออกแบบและ

ติดตั้งระบบอัตโนมัติที่มีระบบตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและระบบ ท้าให้สามารถคาดการณ์การ
ซ่อมบ้ารุงได้ (Predictive Maintenance) ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการซ่อมบ้ารุงได้อย่างมาก  

 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานซ่อมบ้ารุงยังคงขาดแคลน ซึ่งจะสามารถเพิ่มบุคลากรเหล่านี้ได้ 
ผ่านการสร้างความต้องการการใช้งานระบบอัตโนมัติและพัฒนาให้มีจ้านวน SI มากยิ่งขึ้น 

หมายเหตุ: ส้าหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิของการประชุมกลุ่มยอ่ยจะอยู่ในภาคผนวกที่ 5 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ้ากัด รวบรวมจากการประชุมกลุ่มย่อย  
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บทที่ 9 
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย ์

 
 

9.1 โครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องมอืแพทย์ 
 
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์จัดเป็นองค์ประกอบส าคัญส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม

การแพทย์ครบวงจรที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนนโยบายส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน จุดมุ่งหมายของแผนงานดังกล่าวด าเนินไปเพื่อยกระดับการผลิตของผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามสากล และสร้างความเชื่อมโยงในระบบเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน
กับแนวนโยบายการสร้างศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ในประเทศ 

 
ตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องมือการแพทย์ในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ทวีปยุโรป 

เป็นต้น จัดเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีการลงทะเบียนอุปกรณ์และเครื่องมือมากกว่า 500,000 ชนิด 
โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งหมวดหมู่อุตสาหกรรมการแพทย์ได้ทั้งสิ้น 16 หมวดหมู่ ตามระบบ
การแบ่ง Global Medical Devices Nomenclature (GMDN)  

 
ระบบดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดยองค์กรด้านมาตรฐานของยุโรป (CEN) ภายใต้การ

สนับสนุนโครงการโดยสหภาพยุโรป (European Commission) และการยอมรับโดยองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Standard Organization: ISO) แหล่งข้อมูลที่
น ามาใช้ในการก าหนด GMDN นั้นมาจากระบบการก าหนดชื่อเครื่องมือแพทย์ต่างๆ ที่มีการใช้
อยู่ในปัจจุบัน รวม 6 ระบบด้วยกัน1 โดยสามารถจัดหมวดหมู่ได้ดังที่แสดงในตารางที่ 9-1 

 
 
 
 

                                                           
1 ประกอบด้วย 

1. Classification Names for Medical Devices (CNMD) 
2. European Diagnostic Manufacturers Association in vitro diagnostic product classification  (EDMA) 
3. Technical Aids for Disabled Persons Classification (ISO 9999) 
4. Japanese Medical Device Nomenclature  (JFMDA) 
5. Norsk Klassifisering Koding & Nomenklatur  (NKKN) 
6. Universal Medical Device Nomenclature System (UMDNS) 
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ตารางที่ 9-1 การจ าแนกประเภทผลิตภัณฑ์ตาม GMDN  
ล าดับ นิยาม ค าอธบิาย 

1 Active implantable devices อุปกรณ์ฝังในร่างกายที่ใช้ก าลังไฟฟ้าในการขบัเคล่ือน  
2 Anesthetic and respiratory 

devices 
เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางวิสัญญีและการหายใจ 

3 Dental devices เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางทันตกรรม 
4 Electro mechanical medical 

devices 
เคร่ืองมืออุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย ์(ต้องใช้ก าลังไฟฟา้
ในการท างาน) 

5 Hospital hardware เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงพยาบาล 
6 In vitro diagnostic devices (IVD) เคร่ืองมืออุปกรณ์การวินิจฉัยภายนอกร่างกาย 
7 Non-active implantable devices อุปกรณ์ฝังที่ไมต่้องใช้ก าลังในการขับเคลื่อน 
8 Ophthalmic and optical devices เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางจักษุวทิยา 
9 Reusable devices เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่น ากลับมาใชใ้หม่ได ้อุปกรณ์การผ่าตัด 
10 Single-use devices เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใช้ครั้งเดียว (ใชแ้ล้วทิ้ง)  
11 Assistive products for persons 

with disability 
เคร่ืองมืออุปกรณ์เฉพาะบุคคลส าหรับคนพิการ 

12 Diagnostic and therapeutic 
radiation devices 

เคร่ืองมืออุปกรณ์วินิจฉัยหรือรักษาด้วยรังสี 

13 Complementary therapy devices เคร่ืองมืออุปกรณ์ทดแทนหรืออปุกรณ์เสริมเพื่อการรักษา 
14 Biologically-derived devices เคร่ืองมือตรวจวัดชีวภาพ 
15 Healthcare facility products and 

adaptations 
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ 

16 Laboratory equipment อุปกรณ์วิทยาศาสตรใ์นห้องปฏบิัติการ 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะหข์อ้มูลเชิงลึกส าหรับ
อุตสาหกรรมวัสดอุุปกรณ์ทางการแพทย์ 

 
อย่างไรก็ตาม การจ าแนกประเภทเครื่องมือแพทย์ข้างต้นยังไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์ได้เต็มที่ ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมต่อการจัดท าสถิติด้านการค้า องค์การการค้าโลก 
(World Trade Organization: WTO) จึงจ าแนกรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพตามพิกัดศุลกากรระบบ
ฮาร์โมไนซ์ (Harmonized Code) จ านวนทั้งสิ้น 207 รายการออกเป็น 6 กลุ่มย่อย โดยมี 2 กลุ่ม
จัดเป็นอยู่ในหมวดผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ได้แก่ กลุ่มอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงพยาบาลและ
ห้องทดลอง จ านวน 28 รายการ และกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยี จ านวน 33 รายการ2  

 
                                                           
2 More Trade for Better Health? International Trade and Tariffs on Health Products by Matthias Helble 
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ส าหรับประเทศไทย ในปี 2558 มีผู้ผลิตเครื่องมือการแพทย์ทั้งสิ้น 405 ราย3 ส่วนใหญ่
เป็นผู้ผลิตวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ จ านวน 170 ราย คิดเป็นร้อยละ 42 ของจ านวน
ผู้ประกอบการทั้งหมด สินค้าส่วนใหญ่ที่ผลิตคือ วัสดุอุปกรณ์จากยางและพลาสติก ซึ่ งสามารถ
ผลิตได้มากกว่าความต้องการใช้ภายในประเทศ ท าให้สามารถส่งออกส่วนท่ีเหลือได้ อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขั้นสูง รวมถึงต้องมีการวิจัยและพัฒนาอยู่สม่ าเสมอ จึงท าให้ประเทศไทยยังไม่สามารถ
ผลิตอุปกรณ์บางประเภทได้ในขณะน้ี 

 
เม่ือพิจารณารายการเครื่องมือแพทย์ขององค์การการค้าโลก อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทยข์อง

ไทยมียอดส่งออกทั้งสิ้น 1,107 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (Compound Annual 
Growth Rate: CAGR) ระหว่างปี 2549 ถึง 2558 เท่ากับร้อยละ 4.70 เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 9-1 
พบว่าในปี 2558 สินค้าที่ประเทศไทยส่งออกมากที่สุด ได้แก่ HS901890: อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่
ใช้ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ รวมถึงเครื่องซินทิกราฟิก 
เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ทางไฟฟ้าอื่น ๆ และอุปกรณ์ส าหรับตรวจวัดสายตา  และ HS382490: 
สารยึดปรุงแต่งส าหรับทาแบบหล่อหรือแกนหล่อ เคมีภัณฑ์ และสิ่งปรุงแต่งที่ได้จากอุตสาหกรรม
เคมีหรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน  

 
ในขณะที่การน าเข้าของประเทศไทยในปี 2558 อยู่ที่ 1,760 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอัตรา

การเติบโต CAGR ระหว่างปี 2549 ถึง 2558 เท่ากับร้อยละ 5.49 มีสินค้าน าเข้าส าคัญดังที่แสดง
ในภาพที่ 9-2 ได้แก่ HS382490: สารยึดปรุงแต่งส าหรับทาแบบหล่อหรือแกนหล่อ เคมีภัณฑ์ และ
สิ่งปรุงแต่งที่ได้จากอุตสาหกรรมเคมีหรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน และ HS300210: เลือด
มนุษย์ เลือดสัตว์ที่จัดท าส าหรับใช้รักษาโรค ป้องกันโรคหรือวินิจฉัยโรค แอนติซีราแฟรกชันอื่น ๆ 
ของเลือด และผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยา นอกจากนี้ประเทศไทยยังขาดแคลนสินค้าที่ใช้นวัตกรรม
ในการผลิต ท าให้ต้องทดแทนด้วยการน าเข้าจากต่างประเทศ  

                                                           
3 ฐานข้อมูล Medical intelligence Unit 2559 
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ภาพที่ 9-1 การส่งออกของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ปี 2549-2558 

 ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก International Trade Centre (ITC)

13

ส่ นแบ่งตลาดของม ลค่า
การส่งออก ทย นตลาดโลก

2549 255 255 2552 255 2554 2555 255 255 2558

0.39% 0.37% 0.35% 0.38% 0.36% 0.35% 0.34% 0.30% 0.30% 0.30%

CAGR  2554-2558 CAGR (2551-2558) CAGR (2549-2558)

-0.67% 2.48% 4.70%

229.87 237.97 252.70 259.15 262.57 
330.89 344.80 

295.74 298.25 322.47 

72.05 24.53 40.62 21.91 
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190.41 
231.06 
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69.18 59.71 

86.35 
99.62 94.57 

14.20 
19.08 

24.96 
29.93 

33.00 

36.08 43.27 
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360.41 

231.21 

240.14 240.86 
237.96 

230.68 
219.83 

732 
805 

932 
983 

1,056 
1,137 1,158 
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อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย:์ การส่งออกทั งหมดของ ทยปี 2549-2558

HS901890: Instruments and appliances used in medical, surgical or veterinary sciences, n.e.s. HS401511: Surgical gloves, of vulcanised rubber
HS382490: Chemical products and preparations of the chemical HS901839: Needles, catheters, cannulae and the like
HS901832: Tubular metal needles and needles for sutures Others
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ภาพที่ 9-2 การน าเข้าของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ปี 2549-2558 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก International Trade Centre (ITC)

14

ส่ นแบ่งตลาดของม ลค่า
การน าเข้า ทย นตลาดโลก

2549 255 255 2552 255 2554 2555 255 255 2558

0.57% 0.54% 0.49% 0.45% 0.44% 0.42% 0.45% 0.45% 0.42% 0.47%

CAGR  2554-2558 CAGR (2551-2558) CAGR (2549-2558)

5.14% 4.66% 5.49%

547.14 556.33 522.04 

292.16 337.03 326.28 273.71 303.11 341.55 343.51 

73.07 92.58 119.76 

125.04 
137.74 167.98 

193.55 204.24 
210.63 226.17 

30.73 42.32 47.17 

62.79 
91.98 83.85 95.97 

102.76 
95.06 125.05 27.91 

34.85 43.21 

42.91 

49.35 56.88 74.99 
103.68 93.65 

87.52 
24.88 

26.01 33.22 

35.93 

44.36 47.41 56.55 
58.03 62.05 

69.42 
383.86 

458.12 
513.38 

579.76 

606.01 

757.61 
890.53 

896.47 816.75 

907.88 

1,088 
1,210 

1,279 
1,139 

1,266 

1,440 
1,585 

1,668 1,620 
1,760 

 -

 200.00

 400.00

 600.00

 800.00

 1,000.00

 1,200.00

 1,400.00

 1,600.00

 1,800.00

 2,000.00

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

หน่
 ย

: ล
้าน

ดอ
ลล

าร
์สห

รั 
 

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์: การน าเข้าทั งหมดของ ทยปี 2549-2558

HS382490: Chemical products and preparations of the chemical HS382200: Diagnostic or laboratory reagents

HS300210: Antisera and other blood fractions and immunological products HS901839: Needles, catheters, cannulae and the like

HS350790: Enzymes and prepared enzymes, n.e.s. Others
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9.2 ห่ งโซ่อุปทานการผลิตของอุตสาหกรรมเครือ่งมือแพทย์ 
 
อุตสาหกรรมเครื่องมือการแพทย์ ประกอบด้วยอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนและ

ส่วนประกอบ และอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ การผลิตเครื่องมือแพทย์นั้น
จ าเป็นต้องใช้วัตถุดิบตั้งต้นจากอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์
ยาง อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมแก้วและกระจก อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเซรามิก 
และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เป็นต้น  

 
9.2.1 อุตสาหกรรมผ ้ผลิตชิ นส่ นและส่ นประกอบ 

 
อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบเป็นอุตสาหกรรมที่ท าหน้าที่แปลงวัตถุดิบตั้ง

ต้นจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้กลายเป็นชิ้นส่วนและส่วนประกอบของเครื่องมือแพทย์ต่อไป 
โดยอาจแบ่งประเภทของชิ้นส่วนและส่วนประกอบเครื่องมือแพทย์ได้ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่  

 
 ชิ้นส่วนที่ผลิตจากวัสดุประเภทโลหะเป็นส่วนใหญ่ มีอุตสาหกรรมสนับสนุน ได้แก่ 

อุตสาหกรรมโลหะ 
 ส่วนประกอบที่ไม่ใช่โลหะ เช่น 

1) พอลเิมอร์ เช่น ชิ้นส่วนพลาสติกจากอุตสาหกรรมพลาสติก ยางจากอุตสาหกรรม
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

2) เซรามิก จากอุตสาหกรรมเซรามิก 
3) คอมโพสิต เช่น ไฮโดรเจน ไคทิน ไคโตซาน พอลิเมทิลเมทาคริเลต ไฮดรอก-

ซีแอปาไทต์ จากอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
4) แผงวงจร จากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
5) ระบบปฏิบัติการ จากอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 

 
9.2.2 อุตสาหกรรมผ ้ผลิตเคร่ืองมือแพทย์และสุขภาพ 
 

อุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพจะผลิตสินค้าขั้นสุดท้ายจากชิ้นส่วนที่
ได้รับจากอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบ โดยมีขั้นตอนหลักๆ ในการผลิต 3 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี ้
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 การประกอบร ม 
 
เนื่องจากผู้ผลิตในอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบมีหลากหลายและผลิตสินค้า

ที่แตกต่างกันไป รวมถึงเครื่องมือแพทย์แต่ละชนิดยังใช้ส่วนประกอบที่แตกต่างกัน บทบาท
หน้าที่หลักของผู้ผลิตในส่วนนี้คือการจับคู่ระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนกับผลิตภัณฑ์ขั้ นสุดท้าย 
แล้วพิจารณาว่าชิ้นส่วนจากผู้ผลิตบริษัทใดต้องน ามาใช้ผลิตเครื่องมือแพทย์ชนิดนั้นๆ 
กระบวนการประกอบรวมมีหลายแบบแตกต่างตามประเภทของเครื่องมือแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น
การเชื่อมหรือบัดกรี การหลอม การผนึก ตลอดจนการวางระบบปฏิบัติการ นอกจากนี้ผู้ที่ท าหน้าที่
ประกอบรวมสามารถท าการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเค้าโครงบางอย่างของเครื่องมือแพทย์เพื่อให้เข้า
กับความต้องการของผู้บริโภคได้ 

 
 การท า ห้ปลอดเชื อ 

 
กระบวนการฆ่าเชื้อถือเป็นหัวใจหลักในอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ 

เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้จ าเป็นต้องน าไปใช้กับผู้ป่วยหรือคนไข้ การผลิตนอกจากต้องท าใน
สถานที่ที่ปลอดเชื้อแล้ว เม่ือประกอบรวมเครื่องมือเรียบร้อยแล้ว ผู้ผลิตยังต้องน าไปตรวจสอบ  
อีกครั้งเพื่อก าจัดเชื้อโรคระหว่างการผลิตให้หมด 

 
 การบรรจุภัณฑ์ 

 
เม่ือผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อเรียบร้อย อีกกระบวนการถัดมาก็คือการจัดเก็บเครื่องมือ

แพทย์เหล่านั้นให้อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ทนทาน ไม่ได้รับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นแสงแดด อุณหภูมิ หรือความชื้น ตลอดจนรักษาสภาพเดิมของเครื่องมือ
เอาไว้ให้พร้อมใช้งานเม่ือส่งไปถึงปลายทาง 

 
เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตได้เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการเหล่านี้ยังจ าแนกได้อีกหลายประเภท

ด้วยกัน แต่สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้ 
 
 วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์หรือวัสดุการแพทย์ที่ใช้แล้วหมดไป เช่น ถุงมือผ่าตัด 

ถุงมือตรวจโรค เข็มโลหะ เข็มส าหรับเย็บแผล เป็นต้น 
 อุปกรณ์สอดใส่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัด เช่น มีดผ่าตัด หลอดสวน เป็นต้น 
 อุปกรณ์วินิจฉัยโรคและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษา  
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 บริภัณฑ์การแพทย์หรืออุปกรณ์ฝังตัว เช่น เครื่องเอ็กซเรย์ ซีทีสแกน เป็นต้น 
 
ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้จัดท าแผนภาพของภาพรวมห่วงโซ่อุปทานการผลิตในอุตสาหกรรม

เครื่องมือแพทย์ โดยสรุปไว้ในภาพที่ 9-3 
 

ภาพที่ 9-3 ห่ งโซอุ่ปทานของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

 
 
 

9.3 ภาพร มห่ งโซ่ม ลคา่ของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย ์
 
นอกเหนือจากขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบ และขั้นตอนผลิตเครื่องมือ

แพทย์แล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ส าคัญซึ่งช่วยสร้างมูลค่าให้แก่เครื่องมือแพทย์ได้ กิจกรรมเหล่านี้
สามารถแบ่งได้ 3 ส่วน ได้แก่ กระบวนการก่อนการผลิต กระบวนการผลิต และกระบวนการหลัง
การผลิต ดังทีแ่สดงให้เห็นในภาพที่ 9-4  

  

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก Duke, Center on Globalization, Governance and Competitiveness

1

โรงพยาบาล

คลินิก

อื่นๆ

การ ห้บริการสุขภาพ

ผ ้ผลิตเครื่องมือแพทย์
และสุขภาพ

ผ ้ผลิตชิ นส่ นและ
ส่ นประกอบ

อุตสาหกรรมท่ี
เกี่ย ข้อง

อุตสาหกรรมโลหะ

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

อุตสาหกรรมเซรามิก

อุตสาหกรรมแก้วและกระจก

อุตสาหกรรมยาง

ห่ งโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

อุตสาหกรรมการผลิต

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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ภาพที่ 9-4 ห่ งโซ่ม ลค่าของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

 
 
ในแต่ละกระบวนการยังสามารถแบ่งย่อยได้เป็นข้ันตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

 ขั นตอน ิจัยและพัฒนา หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
การวิจัยและพัฒนาเริ่มต้นจากการท าความเข้าใจกับสภาพปัญหาและความจ าเป็นในการ

ผลิตเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือแพทย์แต่ละชนิดจ าเป็นต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเฉพาะตัว 
บางชนิดอาจผลิตขึ้นเพื่อแก้ปัญหาใหม่ซึ่งไม่อาจคลี่คลายได้ด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ หรือบางครั้ง 
อาจเป็นการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือประเภทเดิมให้ดีขึ้น เม่ือผู้ผลิตสามารถวางเป้าหมายในการ
ผลิตได้แล้วจึงระบุลักษณะเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์เพื่อให้นักวิจัยน าไปต่อยอด ในทางกลับกัน 
บางครั้งนักวิจัยอาจเป็นฝ่ายติดต่อผู้ผลิตด้วยตนเองเพื่อรับทราบความต้องการ แล้วคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการเหล่านั้น 

 
เม่ือสามารถวางกรอบของการวิจัยได้เรียบร้อย นักวิจัยจึงท าการออกแบบผลิตภัณฑ์ ใน

ขั้นตอนนี้ นักวิจัยจะก าหนดแนวทางการพัฒนาและระบุทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ เช่น ก าลังคน 
งบประมาณ วัสดุส าหรับผลิต และระยะเวลาในการออกแบบ เป็นต้น ส าหรับเครื่องมือแพทย์

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก Duke, Center on Globalization, Governance and Competitiveness

2

ห่ งโซ่ม ลค่าอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

กระบ นการก่อนการผลิต

กระบ นการผลิต

กระบ นการหลังการผลิต

การวางแนวคิด การผลิตต้นแบบ การทดสอบ

โลหะ พลาสติก สิ่งทอ ระบบปฏิบัติการ ช้ินส่วนทางไฟฟ้า

การประกอบ การบรรจุ

การประกอบโดยมนุษย์

การประกอบโดยเครื่องจักร

การใส่หีบห่อ

การปิดฉลาก

การขายปลีก การขายส่ง

การให้ค าปรึกษา การบ ารุงรักษา

การวิจัยและพัฒนา
หรือออกแบบผลิตภัณฑ์

การจัดหาวัตถุดิบ

การผลิตชิ้นส่วนและ
ส่วนประกอบ

การผลิตเครื่องมือแพทย์
และสุขภาพ

การจ าหน่าย การตลาด 
และการกระจายสินค้า

กิจกรรมหลังการขาย

การท าให้ปลอดเช้ือ

E-beam

Ethylene-Oxide

Gamma Ray

การทดสอบ

กิจกรรมก่อนการขาย การขึ้นทะเบียน การอบรมก่อนการใช้งาน
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สามารถแบ่งการออกแบบเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนอุปกรณ์ภายนอกหรือชิ้นส่วนทั่วไป และ
การออกแบบภายในหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการ เม่ือออกแบบเสร็จแล้วจึงสร้าง
ต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นตัวอย่างส าหรับใช้งานและศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น ต้นแบบที่ผลิต
ออกมานั้นจ าเป็นต้องผ่านกระบวนการทดสอบต่างๆ เพื่อให้ยืนยันได้ว่าสามารถใช้งานได้จริงและ
ตรงตามมาตรฐานท่ีต้องการ 

 
 ขั นตอนการจัดหา ัตถุดิบ 

 
ตัวอย่างวัตถุดิบที่ใช้มากในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เช่น โลหะ พลาสติก สิ่งทอ 

ระบบปฏิบัติการ และชิ้นส่วนทางไฟฟ้า เป็นต้น วัตถุดิบเหล่านี้มีทั้งที่สามารถหาได้ภายในประเทศ
และน าเข้าจากต่างประเทศ โดยทั่วไป ผู้ผลิตมักใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ในประเทศมากกว่า 
เนื่องจากมีราคาถูกและไม่จ าเป็นต้องเสียภาษีน าเข้า 

 
 ขั นตอนการผลิตชิ นส่ นและส่ นประกอบ 

 
ในปัจจุบัน เครื่องมือแพทย์สามารถแบ่งออกได้หลายประเภท แต่ละประเภทต่างมี

ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบทีแ่ตกต่างกันออกไป บางชนิดใช้ส่วนประกอบหลักไม่กี่ชนิด เช่น ถุงมือยาง 
หลอดฉีดยา เป็นต้น แต่เครื่องมือบางชนิดจ าเป็นต้องผสมผสานวัตถุดิบที่หลากหลายเข้าด้วยกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องมือแพทย์ที่ใช้นวัตกรรมส าหรับการผลิต นอกจากจ าเป็นต้องใช้วัสดุ
หลายชนิดแล้ว ขั้นตอนในการน าชิ้นส่วนต่างๆ มาประกอบกันยังมีความซับซ้อนกว่าเครื่องมือ
แพทยท์ั่วไปอยู่มาก  

 
ชิ้นส่วนและส่วนประกอบของเครื่องมือแพทย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ชิ้นส่วนจาก

อุตสาหกรรมอื่นทดแทนได้ ตัวอย่างเช่น เข็มที่ผลิตจากโรงงานท่ัวไปไม่สามารถน ามาใช้แทนเข็มที่
ผลิตส าหรับท ากระบอกฉีดยาโดยเฉพาะได้แม้ว่าจะมีคุณสมบัติพื้นฐานเหมือนกัน ทั้งน้ี เป็นเพราะ
เวลาประกอบเครื่องมือแพทย์ ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นจ าเป็นต้องมีขนาดพอดีกันและเป็นไปตามแบบร่าง
เครื่องมือแพทย์ที่คิดค้นเอาไว้ การผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบส าหรับเครื่องมือแพทย์จึงต้องการ
ความละเอียดสูง โรงงานที่ท าการผลิตส่วนใหญ่มักเป็นโรงงานส าหรับผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้
โดยเฉพาะ รวมถึงต้องได้รับการรับรองมาตรฐานองค์การอุตสาหกรรม (มอก.) อีกด้วย 
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 ขั นตอนการผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ 
 
ขั้นตอนการผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอนดังที่

อธิบายไปข้างต้น ได้แก่ 
 
 ขั นตอนการประกอบร ม น าชิ้นส่วนและส่วนประกอบที่ผ่านการทดสอบจนได้

คุณลักษณะและคุณสมบัติที่ต้องการมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นเครื่องมือแพทย์ 
 ขั นตอนการท า ห้ปลอดเชื อ เกิดขึ้นเฉพาะเครื่องมือแพทย์บางชนิดเท่านั้น เช่น 

เครื่องมือแพทย์ที่ต้องใช้ในห้องปฏิบัติการปลอดเชื้อ เป็นต้น ในขณะที่อุปกรณ์
การแพทย์ทั่วไปไม่จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการดังกล่าว 

 ขั นตอนการบรรจุ น าเครื่องมือแพทย์ที่ท าการผลิตเสร็จสิ้นแล้วใส่ลงบรรจุภัณฑ์
ต่างๆ ตามความเหมาะสมในการใช้งาน 

 
นอกจากนี้ตลอดกระบวนการผลิต เครื่องมือแพทย์จ าเป็นต้องได้รับการทดสอบคุณภาพ

อย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้มีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยมาก ทั้งในแง่ของการช่วยเหลือ
ทางการแพทย์เบื้องต้นไปจนถึงระดับความสามารถในการรักษาชีวิต ด้วยเหตุนี้จึงต้องการเกณฑ์
คุณภาพที่มีระดับสูง ขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การออกแบบ การพัฒนา การผลิต การกระจายสินค้าไป
จนถึงการให้บริการเครื่องมือแพทย์ล้วนต้องสอดค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นหลัก 
การผลิตเครื่องมือแพทย์จึงจ าเป็นต้องมีความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ เช่น U.S. Food 
and Drug Administration (FDA)’s Current Good Manufacturing Practices (CGMP) เป็นต้น ตัวอย่าง
มาตรฐานที่ใช้กันกว้างขวางในระดับสากล ได้แก่  

 
 ISO 13485 : 2003  ระบบการบริการคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์  
 ISO 14971 : 2007  การบริหารความเสี่ยงเครื่องมือแพทย์ 
 

 ขั นตอนการบริการก่อนการจ าหน่าย 
 
ผลิตภัณฑ์ที่ท าการผลิตเสร็จสิ้นแล้ว จะยังไม่สามารถน าไปวางจ าหน่ายได้สมบูรณ์หาก

ยังไม่ผ่านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้เครื่องมือ
แพทย์ที่ผลิตขึ้นมาใหม่มักไม่เป็นที่รู้จักของผู้ใช้งาน ผู้ผลิตจึงต้องจัดอบรมการใช้งานให้แก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมหาวิทยาลัยแพทย์ต่างๆ 
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นอกจากจะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจระบบการท างานแล้ว ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะสั่งซื้อ
สินค้าอีกด้วย 

 
 ขั นตอนการจ าหน่าย การท าการตลาด และการกระจายสินค้า 

 
ผู้ผลิตจ าเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของตน แต่เนื่องจาก

ผลิตภัณฑ์การแพทย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ท าให้ไม่สามารถท าการตลาดมวลชนได้ 
(Mass Marketing) ผู้ผลิตจึงจ าเป็นต้องเข้าถึงตัวแทนจ าหน่ายหรือสถานพยาบาลโดยตรงเพื่อท า
การเสนอขาย ส่วนการจ าหน่ายสินค้านั้นผู้ผลิตสามารถจ าหน่ายผ่านทางตัวแทนร้านค้า ทั้งร้านค้า
ปลีกและร้านค้าส่งขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่จ าหน่าย หรือในบางครั้งผู้ผลิตอาจท าหน้าที่จ าหน่าย
สินค้าให้ผู้ใช้งานโดยตรง 

 
 ขั นตอนบริการหลังการจ าหน่าย  

 
เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตเสร็จสิ้นแล้วจะถูกน าไปติดตั้งหรือใช้งานตามสถานให้บริการด้าน

สุขภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล คลินิก หรือสถานบริการอื่นๆ เช่น สปา หน่วยงานภาครัฐ 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสินค้าจะถูกผลิตและส่งมอบไปยังผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว แต่
ผู้ผลิตยังจ าเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการใช้งานผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นตั้งแต่การติดตั้ง
อุปกรณ์ การรับรองและประกันคุณภาพ การทดสอบการใช้งาน การอบรมการใช้งาน การให้
ค าปรึกษาด้านการใช้งาน การบ ารุงรักษา และการซ่อมแซม 

 
 

9.4 ห่ งโซ่ม ลค่าของอุตสาหกรรมจากการศึกษาบริษัทกรณีศึกษา 
 
ในส่วนนี้  คณะผู้วิ จัยจะท าการศึกษาห่วงโซ่มูลค่าจากกรณีศึกษาของบริษัทใน

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทที่คัดเลือกมา
จัดเป็นบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องและ/หรือมีความส าคัญในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ซึ่งบริษัทที่คณะผู้วิจัยเลือกมาได้แก่บริษัท เจเนอรัลอิเล็กทริก เฮลท์แคร์ (General Electric 
Healthcare) บริษัทดังกล่าวจัดเป็นบริษัทข้ามชาติที่มุ่งเน้นการผลิตเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆ 
ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2004 มีส านักงานใหญ่อยู่ที่เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสาขาอยู่มากมาย
ทั่วโลก และมีพนักงานรวมทั้งสิ้นมากกว่า 46 ,000 คน โดยในปี 2558 บริษัทมีรายได้ทั้งสิ้น
ประมาณ 117.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  
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บริษัท เจเนอรัลอิเล็กทริก เฮลท์แคร์ มีสาขากระจายอยู่ทั่วโลก โดยแบ่งเขตการผลิต
ออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่ เอเชีย-แปซิฟิก จีน ยุโรปตะวันออก-ตะวันออกกลาง-แอฟริกา ยุโรป 
อินเดีย สหรัฐอเมริกา-แคนาดา และละตินอเมริกา ฐานการผลิตที่ส าคัญตั้งอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ บริษัทมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับหัวใจ กระดูกและ
กล้ามเนื้อ รวมถึงมีการจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดที่สามารถส่งผู้ป่วยกลับบ้านได้ภายใน 24 ชั่วโมง 

 
ส าหรับประเทศไทยมีบริษัทสาขาของ เจเนอรัลอิเล็กทริก เฮลท์แคร์ ตั้งอยู่ที่เขตราชเทวี 

กรุงเทพมหานคร โดยทางบริษัทได้ร่วมมือกับสถานดูแลสุขภาพเอกชน ศูนย์วิชาการและการวิจัย 
หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลักดันประเทศ
ไทยให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์ระดับโลก โดยมุ่งพัฒนาการดูแลรักษาโรคแบบใหม่อย่าง ‘Early 
Health’ ซึ่งมุ่งเน้นการวินิจฉัยล่วงหน้า การตรวจหาโรคก่อนแสดงอาการ และการป้องกันโรค  

 
ห่วงโซ่มูลค่าของบริษัท เจเนอรัลอิเล็กทริก เฮลท์แคร์ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 9-5 
 

ภาพที่ 9-5 ห่ งโซ่ม ลค่าของบริษัท เจเนอรัลอิเล็กทริก เฮลท์แคร์ 

 
 

ห่ งโซ่ม ลค่าของบริษัท เจเนอรัลอิเล็กทริก เฮลท์แคร์

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก Global Outlook, Arendal Norway, August 17th 2015

Raw Material

Research and Development Production

Marketing & Sale

Store

Transportation

Operation

After Sale Services
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บริษัท เจเนอรัลอิเล็กทริก เฮลท์แคร์ จัดเป็นบริษัทที่มีความสมบูรณ์ในการจัดการห่วงโซ่
เป็นอย่างมาก โดยทางบริษัทใช้กลยุทธ์ในการรวมตัวกันในแนวดิ่ง (Vertical Integration) ท าให้
สามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า จากภาพ แสดงให้เห็นถึงห่วงโซ่
มูลค่าของบริษัทตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มต้นตั้งแต่ การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจัดการการตลาดและ
การขาย การขนส่ง การจ าหน่าย การปฏิบัติการภายในบริษัท และการให้บริการหลังการจ าหน่าย 

 
 การจัดหา ัตถุดิบ  Raw Material  บริษัท เจเนอรัลอิเล็กทริก เฮลท์แคร์ มีสาขา

ที่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก ไม่เพียงแค่ให้สามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากที่สุด
เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ท าให้บริษัท
สามารถหาวัตถุดิบที่เหมาะสมส าหรับน าไปยังกระบวนการผลิตในขั้นถัดไปได้ 
 

 การ ิจัยและพัฒนา  Research and Development  บริษัทมีห้องทดลองส่วนตัว
ที่มุ่งเน้นการวิจัยผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะ การพัฒนาสินค้าของบริษัท
ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นความสวยงามและความสะดวกสบายในการใช้งานเท่านั้น  
แต่ยังให้ความส าคัญอย่างยิ่งยวดกับประสิทธิภาพของการใช้งาน 
 

 การผลิต  Production  บริษัทตั้งโรงงานกระจายอยู่ท่ัวโลก มีโรงงานทั้งสิ้นกว่า 70 
โรงงานใน 22 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศที่ก าลังพัฒนา ท าให้มีต้นทุน
การผลิตที่ต่ า เช่น ประเทศจีน เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาร่วมผลิต
กับแรงงานคนเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ออกมามีคุณภาพมากที่สุด 
 

 การจัดการการตลาดและการขาย  Marketing & Sales  เป้าหมายขององค์กร
คือการน าผลิตภัณฑ์ไปพบกับความต้องการของลูกค้า บริษัทจึงให้ความส าคัญ
อย่างมากกับการสื่อสารและการวางส่วนผสมการตลาดระหว่างบริษัทและ
โรงพยาบาลทั่วโลก นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 
(Customer Relationship Management) ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเอง
โดยเฉพาะ ท าให้ติดตาม ประมวลผล และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้ 
 

 การขนส่ง  Transportation  ระบบการขนส่งของบริษัทจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
ในส่วนแรกบริษัทจะขนส่งวัตถุดิบจากแหล่งก าเนิดมายังโรงงานของบริษัท และส่วน
ที่สองจะเป็นการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังเป้าหมาย ระบบขนส่งภายในบริษัทที่มี
ประสิทธิภาพจะช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้าลงไปได้ 
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 การจ าหน่ายสินค้า  Store  นอกจากจะรับผิดชอบในการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยัง
ตัวแทนจ าหน่ายแล้ว ทางบริษัทยังมีช่องทางการจ าหน่ายที่ เป็นของตนเอง
โดยเฉพาะ จึงสามารถให้บริการลูกค้าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยตรงได้ 
 

 การปฏิบัติการภาย นบริษัท  Operation  เนื่องจากบริษัทมีกิจการในระดับสากล 
ท าให้จ าเป็นต้องแยกระบบปฏิบัติการภายในองค์กรลงไป แบ่งออกเป็นเขตต่างๆ 
ได้แก่ เอเชียเหนือ เอเชียใต้ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง 
อเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา โดยระบบปฏิบัติการในบริษัทยังสามารถแยกย่อย
ได้อีกหลายส่วน เช่น ระบบจัดการรายได้ ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบจัดการ
ทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น 
 

 การบริการหลังการขาย  After Sale Services  นอกจากจะท าการผลิตสินค้าจน
เสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว เจเนอรัล อิเล็กทริก เฮลท์แคร์ ยังคอยดูแลผลิตภัณฑ์ของ
ตนเองหลังจากจ าหน่ายไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งควบรวมทั้งการติดตั้ง การฝึกฝน 
การซ่อมแซม และการบริการลูกค้าด้านอื่นๆ 

 
อย่างไรก็ตาม ห่วงโซ่มูลค่าของบริษัทไม่ได้ถูกก าหนดจากกระบวนการภายในบริษัท

อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ อีกด้วย ปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งคือ
ค่าจ้างแรงงานที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตตลอดจนการให้บริการอื่นๆ นอกจากนี้ยังมี
ปัจจัยส าคัญอีก 4 ประการท่ีกระทบต่อโครงสร้างห่วงโซ่มูลค่าของบริษัท เจเนอรัล อิเล็กทริก ดังนี้ 

 
 ศักยภาพของตลาดท้องถิ่น สิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่ต้องท าการพิจารณาเม่ือต้องการ

ตั้งโรงงานผลิตนั้นคือขนาดของประเทศนั้นๆ การศึกษาขนาดและประสิทธิภาพของ
ตลาดคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เม่ือบริษัทต้องการลงทุน ตลาดท้องถิ่นที่ขาดระบบการ
จัดการด้านต่างๆ ที่ดีจะไม่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการค้าให้กับบริษัทได้ 
นอกจากนี้การเมืองระดับท้องถิ่นเองก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเช่นกัน ในกรณีที่
ลูกค้าของบริษัทคือรัฐบาลหรือบริษัทในเครือของรัฐ 
 

 ทรัพยากรมนุษย์ ส าหรับบริษัทที่มีความก้าวหน้าทางการผลิตสูงอย่างบริษัท 
เจเนอรัล อิเล็กทริก การผลิตอาจไม่ได้ให้ความส าคัญกับเฉพาะต้นทุนแรงงานเสมอไป 
บริษัทยังคงท าการผลิตในประเทศที่มีต้นทุนแรงงานสูงอย่างประเทศอังกฤษหรือ
สิงคโปร์เนื่องจากแรงงานในประเทศสามารถสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ 
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หัวใจในการคัดเลือกแรงงานเข้ามาในระบบการผลิตจึงขึ้นอยู่กับความเข้ากันได้
ระหว่างคุณสมบัติของแรงงานและความต้องการของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในส่วนของการวิจัยและพัฒนาที่ต้องการแรงงานท่ีมีทักษะเข้ามาช่วย 
 

 โครงสร้างพื น านทางกายภาพ เพื่อให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันใน 
ประเทศที่จะสามารถดึงดูดให้เกิดการตั้งโรงงาน ศูนย์บริการ และพัฒนานวัตกรรม
ของบริษัทได้ จ าเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นแหล่งพลังงาน 
ระบบขนส่ง หรือระบบการสื่อสาร ซึ่งระบบทั้งหลายเหล่านี้ต้องสอดคล้องเข้ากับ
ระบบการผลิตของบริษัท 
 

 นโยบายและกฎหมายด้านสิ่งแ ดล้อม ปัจจัยในข้อนี้มักเป็นข้อพิจารณาขั้นพื้นฐาน
ที่ก าหนดห่วงโซ่มูลค่าของบริษัท กฎหมายที่อ่อนแอ การทุจริตคอร์รัปชั่น แรงงาน
ที่ขาดคุณภาพ หรือมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีพอ จะเป็นข้อจ ากัดที่ท าให้ห่วงโซ่
มูลค่าของบริษัทไม่เกิดขึ้นในท้องถิ่นหรือประเทศนั้นๆ  

 
 

9.5 อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ย ข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
 
ในส่วนของการจัดประเภทของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรม 

เครื่องมือแพทย์ คณะผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ของ Shih Smiling Curve4 เป็นกรอบในการอ้างอิง
การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน / ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งการวิเคราะห์ Shih 
Smiling Curve นั้นเป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดกลุ่มการวิเคราะห์ภายในห่วงโซ่อุปทาน / ห่วงโซ่
มูลค่า เพื่อแสดงภาพปัจจุบันและภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม 
โดยเน้นการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมตามมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น  
ซึ่งนับรวมทั้งภาคการผลิต และภาคบริการ นอกจากนี้ ยังสามารถแสดงภาพรวมของห่วงโซ่การ
ผลิตภายในอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่ รวมไปถึงระบุชี้ชัดในกิจกรรมที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรม ซึ่งสามารถน าผลการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้ส าหรับการระบุกลุ่ม  

                                                           
4 Shih Smiling Curve คิดค้นโดย Stan Shih ในปี 2535 (1992) ตามการวิเคราะห์ของ Shih ซึ่งพบว่า ในกระบวนการผลิตสินค้า
ใดๆ กระบวนการในห่วงโซ่มูลค่าที่ให้มูลค่าเพิ่ม (Value Adding) มากที่สุดจะอยู่ในช่วงแรกเริ่มและในช่วงท้ายสุดของ
กระบวนการผลิต นั่นคือการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และการจัดการลูกค้ารวมถึงบริการหลังการขาย 
(Client Management and After Sales Service) 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมนั้นๆ รวมไปถึงส าหรับการจัดท าแนวทางการพัฒนาหรือ
ยกระดับขีดความสามารถในอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต  

 
ในการระบุถึงบริการที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยจะใช้มาตรฐาน Central Product Classification 

Version 2.1  CPC Ver. 2.1 5 ในการจ าแนกประเภทบริการในกระบวนการก่อนการผลิต ระหว่าง
การผลิต และหลังการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ตลอดจนบริการสนับสนุนอื่นๆ  
ที่เกี่ยวเนือ่งกับการจัดการการผลิตและการด าเนินงาน โดยกิจกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
 
9.5.1 กระบ นการก่อนการผลิต 

 
ในกระบวนการก่อนการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ มีกิจกรรมการบริการที่

เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การวิจัยและการพัฒนา การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการ
จัดซื้อวัตถุดิบ เป็นต้น โดยรายละเอียดเป็นดังที่แสดงในตารางที่ 9-2 

 
ตารางที่ 9-2 กิจกรรมบริการที่เกี่ย เนื่องกับกระบ นการก่อนการผลิต 

ของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

งานวิจัยและทดลอง:  
Research and experimental development 

81115 - Basic research services in medical sciences and 
pharmacy 
81125 - Applied research services in medical sciences 
and pharmacy 
81135 - Experimental development services in medical 
sciences and pharmacy 

1. Business Services 

บริการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมส าหรับโครงการ
อุตสาหกรรมและการผลิต:  
Engineering Services for Industrial and 
Manufacturing Projects 

83322 - Engineering services for industrial and 
manufacturing projects 

1. Business Services 

การวางแนวความคิดและการออกแบบผลิตภัณฑ์:  
Conception and design of product 

83920 - Design Originals 1. Business Services 

งานออกแบบซอฟต์แวร์:  
Software design 

83143 - Software Originals 1. Business Services 

งานออกแบบซอฟต์แวร์:  
Software design 

83912 - Industrial design services 1. Business Services 

                                                           
5 Central Product Classification (CPC) หมายถึง ระบบการจ าแนกประเภทสินค้า บริการ และสินทรัพย์ ที่องค์การสหประชาชาติ
ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้ประเทศต่างๆ ใช้เป็นกรอบ (Framework) ในการจัดท าสถิติระหว่างประเทศเกี่ยวกับสินค้า บริการ และ
สินทรัพย์ โดยยึดค านิยามหรือค าจ ากัดความที่ได้ให้ไว้ไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลสถิติที่จัดท าขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ 
ในทางเปรียบเทียบระหว่างประเทศกันได้ แต่โดยความหมายแล้วเหมือนกัน 
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บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
การจดสิทธิบัตร:  
Patent acquisition 

82130 - Legal documentation and certification services 1. Business Services 

บริการตัวแทนจัดซื้อวตัถุดิบ:  
Procurement agent for raw material sourcing 

85999 - Other support services n.e.c. 1. Business Services 

บริการที่เกี่ยวเนื่องกับศุลกากร ส าหรบัการน าเข้า
วัตถุดิบ:  
Customs-related services for imported raw 
materials 

85999 - Other support services n.e.c. 1. Business Services 

บริการควบคุมคุณภาพ :  
Quality assurance services (of raw materials) 

83441 - Composition and purity testing and analysis 
services 

1. Business Services 

บริการขนส่งสินค้า (วัตถุดิบ):  
Freight transportation services (of raw materials) 
by road, rail, sea, or air 

65112 - Road transport services of freight by tank trucks 
or semi-trailers 
65113 - Road transport services of intermodal containers 
65119 - Other Road Transport Services of Freight 
65123 - Railway transport services of intermodal 
containers 
65129 - Other Railway Transport Services of Freight 
65213 - Coastal and transoceanic water transport 
services of intermodal containers by container ships 
65219 - Other coastal and transoceanic water transport 
services of other freight 
65319 - Air transport services of other freight 

11. Transport Services 

บริการเก็บรักษาสินค้า (วัตถุดิบ):  
Storage of raw materials – general storage 

67290 - Other storage and warehousing services 11. Transport Services 

บริการประกันการขนส่งสินค้า (วัตถุดบิ):  
Freight insurance of transportation (of raw 
materials) by road, rail, sea, or air 

71333 – Freight insurance services 7. Financial Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
9.5.2 กระบ นการระห ่างการผลิต 

 
กิจกรรมการบริการที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระหว่างการผลิตของอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย ์เป็นดังท่ีแสดงในตารางที่ 9-3 
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ตารางที่ 9-  กิจกรรมบริการที่เกี่ย เนื่องกับกระบ นการระห ่างการผลิต 
ของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการการผลิตชิ้นสว่นและส่วนประกอบ:  
Parts and Components Manufacturing Services 

88211 - Textile fibre manufacturing services 
88212 - Textile weaving services 
88213 - Textile finishing services 
88219 - Other textile manufacturing services n.e.c. 
88221 - Wearing apparel manufacturing services, except 
fur apparel 
88512 - Other rubber product manufacturing services 
88601 - Basic iron and steel manufacturing services 
88711 - Structural metal product manufacturing services 
88712 - Tank, reservoir and metal container 
manufacturing services 
88713 - Steam generator manufacturing services 
88731 - Metal treatment and coating services 
88732 - General machining services 
88733 - Cutlery, hand tool and general hardware 
manufacturing services 
88739 - Other fabricated metal product manufacturing 
services n.e.c. 
88741 - Electronic component and board manufacturing 
services 
88745 - Measuring, testing, navigating and control 
equipment manufacturing services 
88747-  Irradiation, electromedical and electrotherapeutic 
equipment manufacturing services 
88748 - Optical instrument and photographic equipment 
manufacturing services 
88751 - Electric motor, generator, transformer and 
electricity distribution and control apparatus 
manufacturing services 
88752 - Battery and accumulator manufacturing services 
88759 - Other electrical equipment manufacturing 
services 
88769 - Other general-purpose machinery manufacturing 
services 
88772 - Metal-forming machinery and machine tools 
manufacturing services 
88773 - Metallurgy machinery manufacturing services 
88776 - Textile, apparel and leather production 
machinery manufacturing services 

1. Business Services 
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บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
88779 - Other special-purpose machinery manufacturing 
services 
88907 - Medical and dental instrument and supply 
manufacturing services 

บริการการผลิตเครือ่งมือแพทย์:  
Medical Devices Manufacturing Services 

88747 - Irradiation, electromedical and electrotherapeutic 
equipment manufacturing services 
88907 - Medical and dental instrument and supply 
manufacturing services 

1. Business Services 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์:  
Design of Packages 

83919 - Other specialty design services 1. Business Services 

บริการบรรจุหีบห่อ:  
Packaging Services 

85400 - Packaging services 1. Business Services 

บริการท าให้ปลอดเชื้อ:  
Sterilization Services 

85340 - Specialized cleaning services 1. Business Services 

การจัดการการผลิต:  
Production management 

83115 - Operations management consulting services 1. Business Services 

การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO:  
Quality assurance and compliance with ISO 

83441 - Composition and purity testing and analysis 
services 

1. Business Services 

บริการทดสอบคุณภาพสินค้า:  
Testing services for quality control and 
assurance 

93195 - Medical laboratory services 1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
9.5.3 กระบ นการหลังการผลิต 

 
ในกระบวนการหลังการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์มีกิจกรรมการบริการหลักที่

เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 3 กิจกรรม ได้แก่ การจัดเก็บสินค้าและขนส่งสินค้า การจัดจ าหน่ายสินค้า และ
การบริการหลังการขาย แสดงไว้ในตารางที่ 9-4 

 
ตารางที่ 9-4 กิจกรรมบริการที่เกี่ย เนื่องกับกระบ นการหลังการผลิต 

ของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 

บริการคลังสินค้าและการเก็บรักษาสนิค้า :  
Storage and warehousing services of products 

67290 - Other storage and warehousing services 11. Transport Services 

บริการขนส่งสินค้า :  
Freight transportation services by road, rail, sea 
or air 

65112 - Road transport services of freight by tank trucks 
or semi-trailers 
65113 - Road transport services of intermodal containers 
65119 - Other Road Transport Services of Freight 

11. Transport Services 
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บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
65123 - Railway transport services of intermodal 
containers 
65129 - Other Railway Transport Services of Freight 
65213 - Coastal and transoceanic water transport 
services of intermodal containers by container ships 
65219 - Other coastal and transoceanic water transport 
services of other freight 
65319 - Air transport services of other freight 
67910 - Freight transport agency services and other 
freight transport services 

บริการประกันการขนส่งสินค้า :  
Freight insurance of transportation by road, rail, 
sea, pipe or air 

71333 - Freight insurance services 7. Financial Services 

บริการจัดจ าหน่ายสินค้า:  
Distribution services of products 

61174 - Wholesale trade services, except on a fee or 
contract basis, of medical and orthopaedic Goods 
61274 - Wholesale trade services on a fee or contract 
basis of medical and orthopaedic Goods 
62174 - Non-specialized store retail trade services of 
medical and orthopaedic Goods 
62274 - Specialized store retail trade services of medical 
and orthopaedic Goods 

4. Distribution Services 

บริการการรับรอง:  
Certification Services 

82130 - Legal Documentation and Certification Services 1. Business Services 

บริการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์: 
Product liability insurance 

71335 - General liability insurance services 7. Financial Services 

บริการการติดตั้ง:  
Installation Services 

87350 - Installation services of professional medical 
machinery and equipment, and precision and 
optical instruments 

1. Business Services 

บริการรับประกัน การดูแลรักษา การซ่อม และการ
ยกเครื่อง:  
Warranty, Maintenance, Repair, and Overhaul 
Services 

87154 - Maintenance and repair services of medical, 
precision and optical instruments 

1. Business Services 

 ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
9.5.4 บริการสนับสนุนอื่นๆ 

 
ในด้านบริการสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการการผลิตและการด าเนินงาน 

ภายใต้ห่วงโซ่มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์มีกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงใน
ตารางที ่9-5 



 

 

 

9-22  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

ตารางที่ 9-5 กิจกรรมบริการเกี่ย เนื่องกับบริการสนับสนุนอื่นๆ  
ของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

บริการที่เก่ีย ข้อง UN รหัส Central Product Classification (CPC Ver. 2.1) GATS: Group 
บริการติดตั้งเครื่องจักร:  
Equipment installation Services 

87320 - Installation Services of Industrial, Manufacturing 
and Service Industry Machinery and Equipment 
87350 - Installation Services of Professional Medical 
Machinery and Equipment, and Precision and Optical 
Instruments 
87360 - Installation Services of Electrical Machinery and 
Apparatus n.e.c 

1. Business Services 

บริการบ าบัดน้ าเสีย:  
Sewage water treatment services 

94110 - Sewerage and sewage treatment services 6. Environmental Service 

การก าจัดของเสียอุตสาหกรรม:  
Industrial waste disposal 

94212 - Collection services of industrial hazardous waste 
(except medical and other biohazardous waste) 
94229 - Collection services of non-hazardous recyclable 
materials, other 
94239 - General waste collection services, other 

6. Environmental Service 

บริการท าความสะอาดเฉพาะส าหรับเครื่องจักรและ
อุปกรณ์:  
Specialized Cleaning Services for Machines and 
Equipment 

85340 - Specialized Cleaning Services 1. Business Services 

บริการซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์:  
Repair and maintenance services of machines 
and equipment 

87156 - Maintenance and repair services of commercial 
and industrial machinery 

1. Business Services 

บริการจัดหาพนักงาน: 
Staffing Services 

85112 - Permanent Placement Services, Other Than 
Executive Search Services 
85121 - Contract staffing services 
85122 - Temporary staffing services 
85123 - Long-term staffing (payrolling) services 
85124 - Temporary staffing-to-permanent placement 
services 
85125 - Co-employment staffing services 

1. Business Services 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Central Product Classification Version 2.1 (CPC 2.1) 
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมกลุ่มย่อย 

 
9.5.5 สรุปภาพร มของกิจกรรมการบริการที่เกี่ย ข้องอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

 
จากการศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาอุตสาหกรรมการผลิตหลักของอุตสาหกรรม

เครื่องมือแพทย์ และอุตสาหกรรมสนับสนุน คณะผู้วิจัยสามารถสรุปสาขาบริการตามการจ าแนก
ขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ดังภาพที่ 9-6 
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ภาพที่ 9-6 สรุปอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ย ข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

 

สาขาบริการท่ีเกี่ย เนื่องกับการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

30

การ ิจัยและพัฒนา 
และออกแบบ

การจัดหา ัตถุดิบ กระบ นการผลิต
การจ าหน่าย 

การตลาดและการ
กระจายสินค้า

บริการหลังการขาย

1 บริการทางธุรกิจ (Business Services)     

2
บริการสื่อสารโทรคมนาคม 

(Telecommunication Services)
- - - - -

3
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 

(Construction and Related Engineering Services)
- - - - -

4 บริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services) - -   -

5 บริการการศึกษา (Education Services) - - - - -

6
บริการด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Services)
- -  - -

7 บริการด้านการเงิน (Financial Services) -    -

8
บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพและสังคม 

(Health Related and Social Services)
- - - - -

9
บริการท่องเที่ยวและการเดินทางที่เกีย่วเน่ือง 
(Tourism and Travel Related Services)

- - - - -

10
บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และการกี า 
(Recreational, Cultural, and Sporting Services)

- - - - -

11 บริการด้านการขนส่ง (Transportation Services) -    -

12 สาขาบริการอื่นๆ (Other Services) - - - - -

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากฐานข้อมูลองค์การการค้าโลก
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นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อยและการรวบรวม
ข้อมูลสถานะการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ จากผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งสถานะของภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 9-6  

 
ตารางที่ 9-6 สรุปสถานะการบริการที่เก่ีย เน่ืองของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
หั ข้อ ค ามคิดเห็น 

กระบ นการก่อนการผลิต 
การวิจัย / การพัฒนา  การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยยังมีน้อย เนื่องจากผู้ประกอบการทั่วไปมักไม่เผยแพรผ่ลงานวิจัยของตน 

ท าให้การวิจัยในแต่ละเรือ่งตอ้งเริ่มท าใหม่ตั้งแต่ต้น ซึ่งงานวิจัยในบางหัวขอ้อาจมีผู้ท าการวิจัยไว้กอ่น
หน้าแล้ว ท าให้ต้นทุนการท าวิจัยในอตุสาหกรรมสูงกว่าที่ควรเป็น 

 หน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยไม่ให้ความส าคัญในเรื่องการวิจัย นวัตกรรมหลายอย่างที่คิดค้นโดย
นักศึกษาหรือเยาวชนไม่ได้รับการต่อยอด ซึ่งงานบางชิ้นมีประโยชน์และมีตลาดรองรับ เช่น ไม้พยุงที่
สามารถพับเก็บได้ รถเข็นที่สามารถขึ้นบันไดได้ เป็นต้น 

 ผู้ผลิตจะผลิตตามความต้องการของแพทย์ผู้ใช้งาน จึงต้องเริ่มต้นจากการวจิัยและพัฒนาใหม่ตั้งแตต่้น 
ใช้เวลาและเงินทุนสูง ตอ้งใช้เวลาอย่างน้อย 5-10 ปี จึงจะสามารถวางจ าหน่ายได้ 

 นักวิจัยสว่นใหญ่ผลติเพื่อจ าหน่ายตลาดต่างประเทศ มีน้อยรายที่ท าการวิจัยเพื่อผลติในประเทศ 
 การขอเงินสนับสนนุจากภาครัฐมีขั้นตอนยุ่งยาก ใช้เวลานาน ท าให้บางครั้งต้องชะลอแผนการผลติเพื่อ

รอรับเงินทุนสนับสนนุ 
 ภาครัฐควรสนับสนุนให้เกิดการจัดระเบียบงานวิจัยอย่างเป็นระบบ ควรมีหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบ 

เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างผู้วิจัยและผู้ที่ต้องการใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย 
การจดทะเบียนสิทธิบัตร  การจดสิทธิบัตรส่วนใหญ่ใช้เวลานาน อาจส่งผลต่อระยะเวลาการวางจ าหน่ายสินค้าได้ 

 การจดทะเบียนสิทธิบัตรคือสิ่งที่จ าเป็นต้องท าเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ อย่างไรก็ตามการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรจ าเป็นต้องใช้เงินทุนสูง เนื่องจากต้องมีการแยกจดทะเบียนทีละประเทศ อีกทั้ง
ขั้นตอนการจดสิทธิบัตรมีความซับซ้อน จ าเป็นต้องพึ่งพาบริการจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 

การจัดหาวัตถุดิบ  ชิ้นส่วนเครื่องมือการแพทย์ไม่ได้รับข้อยกเว้นด้านภาษี ผู้ผลิตจึงต้องน าเข้าในราคาแพง  ท าให้ต้นทุน
การผลิตเครื่องมือแพทย์ในประเทศสูงกว่าราคาเครื่องมือแพทย์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ ผู้ใช้งานจึง
นิยมน าเข้าเครื่องมือแพทย์ส าเร็จรูปมากกว่า 

 วัตถุดิบและชิ้นส่วนในการผลิตเครื่องมือแพทย์บางประเภทอาจสามารถผลิตจากอุตสาหกรรมอื่นได้ 
เช่น หลอดในกระบอกฉีดยาจากโรงงานผลิตพลาสติก เป็นต้น 

การทดสอบ  การให้บริการทดสอบเครื่องมือแพทย์มาจากห้องปฏิบัติการทั้งในและนอกประเทศ แต่ส าหรับสินค้า
ใหม่อาจยังไม่มีห้องปฏิบัติการในประเทศรองรับ ต้องส่งไปทดสอบในต่างประเทศเท่านั้น 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถให้บริการทดสอบได้แค่บางเรื่องเท่านั้น เช่น การทดสอบความเป็น
พิษ เป็นต้น 

 เนื่องจากห้องปฏิบัติการของไทยบางส่วนยังไม่มีมาตรฐานที่เป็นสากล เช่น ISO/IEC 17025 เป็นต้น
สินค้าที่ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการในประเทศไทยส่วนใหญ่จึงยังไม่ผ่านมาตรฐานสากล เช่น 
Conformite European Mark (CE Mark) เป็นต้น 

 ประเทศไทยยังขาดห้องปฏิบัติการส าหรับการทดสอบผลติภัณฑ์ที่เป็นระบบ จึงควรมีการผลักดันและ
ส่งเสริมให้เกิดศูนย์รวมการผลติและทดสอบเครื่องมือแพทย์อย่างแท้จริง ผ่านการร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์ และกระทรวงอุตสาหกรรม 
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หั ข้อ ค ามคิดเห็น 
 การส่งสินค้าไปทดสอบที่ห้องปฏิบัติการต่างประเทศค่อนข้างใช้เวลา เนื่องจากมีระยะการเดินทางไกล 

อีกทั้งการทดสอบอาจไม่เสร็จสิ้นในครั้งเดียว ผู้ประกอบการจึงต้องน ากลับมาแก้ไขและส่งไปทดสอบ
อีกครั้ง ท าให้สิ้นเปลืองทั้งค่าใช้จ่ายและเวลา 

 สินค้าที่ยังไม่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากลอาจจ าหน่ายได้เฉพาะในบางตลาดเท่านั้น 
การรับรองคุณภาพ / มาตรฐาน  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของไทยส่วนใหญ่เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล เนื่องจากเป็น

การแปลงมาตรฐานสากลให้เป็นภาษาไทย อย่างไรก็ตามปัญหาส าคัญคือมาตรฐานของสินค้าแต่ละ
ประเภทใช้เวลาจัดท านานมาก ทางส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงแก้ไขด้วยการน า
มาตรฐานสากลมาปรับใช้โดยไม่ต้องผ่านการแปลภาษา เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากขึ้น 
แต่จะเกิดปัญหาอีกประการขึ้นแทน คือ การตีความภาษาของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน 

กระบ นการระห ่างการผลิต 
การผลิต / การประกอบ  โครงสร้างพื้นฐานของโรงงานการผลิตยังไม่สมบูรณ์ ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐที่เหมาะสม ท าให้

ผู้ประกอบการแต่ละรายต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลัก 
 การผลิตในไทยควรเริ่มต้นจากการเป็นฐานผลิต โดยใช้แรงงานและวัตถุดิบในประเทศ แต่ผลิตตาม

เทคโนโลยีของบริษัทต่างชาติ จากนั้นจึงค่อยๆ เรียนรู้วิธีการผลิตและน ามาต่อยอดในอนาคต 
การก าจัดของเสีย  บริษัทจะรับผิดชอบเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือมลพิษที่เกิดขึ้นขณะท าการผลิตเท่านั้น แต่เมื่อจ าหน่ายสินค้า

ไปแล้ว ภาระรับผิดชอบจะตกอยู่ที่ผู้ซื้อทันที เช่น การท าลายเครื่องมือแพทย์เมื่อหมดอายุขัย การ
ก าจัดขยะติดเชื้อภายในโรงพยาบาล เป็นต้น 

การให้บริการด้านการเงิน  โดยปกติ หลังจากส่งมอบสินค้าแล้ว ผู้ผลิตต้องรอเป็นเวลานานกว่าจะได้รับเงินจากผู้ซื้อ ท าให้บางครั้ง
ต้องใช้เงินตนเองส ารองจ่ายค่าใช้จ่ายบางอย่างไปก่อน เช่น ค่าปฏิบัติการในโรงงาน ค่าจ้างแรงงาน 
เป็นต้น ท าให้บริษัทที่มีเงินทุนน้อยไม่สามารถแบกรับภาระส่วนนั้นได้ การให้บริการกู้ยืมเงินจึงช่วยท า
ให้บริษัทเหล่านั้นสามารถแข่งขันในตลาดได้ 

กระบ นการหลังการผลิต 
การฝึกอบรม  หลังจากผลิตเครื่องมือแพทย์ออกมาเรียบร้อยแล้ว ผู้ผลิตจ าเป็นต้องประสานงานไปที่โรงพยาบาล

ต่างๆ เพื่อเชิญบุคลากรทางการแพทย์ (Healthcare Provider: HCP) เช่น แพทย์ นางพยาบาล และ
เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ให้เข้าร่วมอบรมวิธีการใช้งานเครื่องมือ การอบรมนี้นอกจากมี
วัตถุประสงค์เพื่อสาธิตการใช้งานแล้ว ยังเป็นการเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางอ้อมเพื่อให้ทางโรงพยาบาล
สนใจและอยากน าไปใช้งานจริง 

 การฝึกอบรมอาจขยายขอบเขตไปในระดับมหาวิทยาลัยได้ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์คุ้นเคยกับ
การใช้งานผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เป็นนักศึกษา อย่างไรก็ตาม การติดต่อประสานงานเข้าไปในภาคส่วน
ดังกล่าวมีความยุ่งยาก และมีระเบียบกฎเกณฑ์เคร่งครัด ส่วนใหญ่การฝึกอบรมจึงเกิดขึ้นในระดับ
โรงพยาบาลมากกว่า 

การจัดจ าหน่าย / การกระจายสินค้า  การกระจายสินค้ามีทั้งอยู่ในรูปแบบของการจ าหน่ายด้วยตนเองและจ าหน่ายผ่านตัวแทน 
 ขาดแคลนตลาดเนื่องจากผู้บริโภคยังไม่มั่นใจในศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการไทย ตลาดใน

ประเทศจึงไม่เติบโต ควรได้รับการสนับสนุนจากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
การติดตั้ง  ผลิตภัณฑ์บางอย่าง เช่น เครื่องซีทีสแกน เป็นต้น มีขนาดใหญ่ท าให้ไม่สามารถขนย้ายเข้ามาใน

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลได้โดยตรง จ าเป็นต้องแยกออกเป็นชิ้นส่วนย่อยๆ แล้วค่อยน ามา
ประกอบและเชื่อมระบบในภายหลัง 

การซ่อมบ ารุงรักษา  โดยทั่วไปแล้ว เครื่องมือแพทย์ทุกชนิดจะมีระยะเวลาประกันช่วงหนึ่ง หากเครื่องมือแพทย์ช ารุดหรือ
เสียหายภายในระยะเวลาประกัน ผู้ที่มาซ่อมแซมจะเป็นช่างที่ได้รับการฝึกอบรมและรับรองจาก
บริษัทผู้ผลิตโดยตรง ในกรณีนี้ลูกค้าไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ถ้าหากเครื่องมือแพทย์ช ารุด
เมื่อหมดระยะเวลาประกันแล้ว ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างพนักงานซ่อมบ ารุง
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หั ข้อ ค ามคิดเห็น 
จากบริษัทผู้ผลิตมาซ่อมแซมให้ แต่วิธีการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายสูง ท าให้บางครั้งลูกค้าอาจเปลี่ยนไปใช้
บริการจากพนักงานซ่อมบ ารุงทั่วไปที่เสียค่าใช้จ่ายถูกกว่าได้เช่นกัน 

 โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลหลายแห่งในไทยไม่มีงบส าหรับซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ แต่มีงบส าหรับ
การจัดซื้อ เมื่อเครื่องมือแพทย์เกิดความเสียหายจึงมักตั้งงบเพื่อซื้อเครื่องใหม่แทนการว่าจ้างพนักงาน
บ ารุงรักษา  

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิของการประชุมกลุ่มยอ่ยจะอยู่ในภาคผนวกที่ 5 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากการประชุมกลุ่มย่อย 
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บทที่ 10 
การบรกิารที่เกี่ยวขอ้งกับการผลิต 

 
 

10.1 สรุปการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย 
 
จากการศึกษาห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายในบทที่ 5, 6, 7, 8 และ 9 

ที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยสามารถสรุปกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายได้ 
ดังนี ้
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ตารางที่ 10-1 สรุปการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย 

บริการที่เก่ียวข้อง 
อุตสาหกรรมเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก 

อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง 

อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมระบบ
อัตโนมัติ 

อุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ 

การวิจัยและการพัฒนา และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

81111 - Basic research services in physical sciences  - - - - 
81112 - Basic research services in chemistry and biology -   - - 
81113 - Basic research services in biotechnology - -  - - 
81114 - Basic research services in engineering and technology  -  -  - 
81115 - Basic research services in medical sciences and pharmacy - - - -  

81116 - Basic research services in agricultural sciences  -  - - - 
81121 - Applied research services in physical sciences  - - - - 
81122 - Applied research services in chemistry and biology -   - - 
81123 - Applied research services in biotechnology - -  - - 
81124 - Applied research services in engineering and technology -  -  - 
81125 - Applied research services in medical sciences and pharmacy - - - -  

81126 - Applied research services in agricultural sciences -  - - - 
81131 - Experimental development services in physical sciences  - - - - 
81132 - Experimental development services in chemistry and biology -   - - 
81133 - Experimental development services in biotechnology - -  - - 
81134 - Experimental development services in engineering and technology -  -  - 
81135 - Experimental development services in medical sciences and pharmacy - - - -  

81136 - Experimental development services in agricultural sciences  -  - - - 
81400 - Research and Development Originals -    - 
83912 - Industrial Design Services      

83919 - Other Specialty Design Services -     

83920 - Design Originals -     

83143 - Software Originals - - -   
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บริการที่เก่ียวข้อง 
อุตสาหกรรมเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก 

อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง 

อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมระบบ
อัตโนมัติ 

อุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ 

83310 - Engineering Advisory Services     - 
83322 - Engineering Services for Industrial and Manufacturing Projects      

การจัดหาและขนส่งวัตถุดิบ 

86111 - Post Harvest Crop Service -  - - - 
86113 - Crop Production Services on Inputs Owned by Others -  - - - 
86119 - Other Support Services to Crop Production -  - - - 
85999 - Other Support Services n.e.c.      

Division: 65 - Freight Transport Services      

67110 - Container handling services      

67910 - Freight transport agency services and other freight transport services      

71333 - Freight Insurance Services      

83441 - Composition and Purity Testing and Analysis Services      

83442 - Testing and analysis services of physical properties      

83443 - Testing and analysis services of integrated mechanical and electrical systems - - -  - 
83449 - Other technical testing and analysis services - - -  - 
67220 - Bulk Liquid or Gas Storage Services    - - 
67290 - Other Storage and Warehousing Services      

การบริการที่เก่ียวข้องกับการผลิต 

88211 - Textile fibre manufacturing services - - - -  

88212 - Textile weaving services - - - -  

88213 - Textile finishing services - - - -  

88219 - Other textile manufacturing services n.e.c. - - - -  

88221 - Wearing apparel manufacturing services, except fur apparel - - - -  

88421 - Basic chemicals manufacturing services - -   - - 
88422 - Fertilizer manufacturing services - -  - - 
88423 - Plastics and rubber manufacturing services -   - - 
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บริการที่เก่ียวข้อง 
อุตสาหกรรมเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก 

อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง 

อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมระบบ
อัตโนมัติ 

อุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ 

88424 - Agrochemical product manufacturing services - -  - - 
88425 - Paint manufacturing services - -  - - 
88426 - Soap, detergents, cleaning preparation and perfume manufacturing services - -  - - 
88427 - Other chemical products manufacturing services n.e.c. - -  - - 
88511 - Tyre manufacturing services -  - - - 
88512 - Other rubber product manufacturing services -  - -  

88601 - Basic iron and steel manufacturing services  - - -  

88711 - Structural metal product manufacturing services  - -   

88712 - Tank, reservoir and metal container manufacturing services  - - -  

88713 - Steam generator manufacturing services  - - -  

88720 - Weapon and ammunition manufacturing services  - - - - 
88731 - Metal treatment and coating services  - -   

88732 - General machining services  - -   

88733 - Cutlery, hand tool and general hardware manufacturing services  - -   

88739 - Other fabricated metal product manufacturing services n.e.c.  - -   

89310 - Iron and Steel Casting Services  - - - - 
89320 - Non-Ferrous Metal Casting Services  - - - - 
89330 -  Metal Forging, Pressing, Stamping, Roll Forming and Metallurgy Services  - - - - 
89410 - Metal Waste and Scrap Recovery (Recycling) Services, on a Fee or Contract Basis  - - - - 
88741 - Electronic component and board manufacturing services - - -   

88745 - Measuring, testing, navigating and control equipment manufacturing services - - -   

88747-  Irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment manufacturing services - - - -  

88748 - Optical instrument and photographic equipment manufacturing services - - - -  

88751 - Electric motor, generator, transformer and electricity distribution and control apparatus 
manufacturing services 

- - -   
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บริการที่เก่ียวข้อง 
อุตสาหกรรมเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก 

อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง 

อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมระบบ
อัตโนมัติ 

อุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ 

88752 - Battery and accumulator manufacturing services - - -   

88759 - Other electrical equipment manufacturing services - - - -  

88761 - Engines and turbine manufacturing services - - -  - 
88764 - Bearing, gear, gearing and driving element manufacturing services - - -  - 
88766 - Lifting and handling equipment manufacturing services - - -  - 
88768 - Power-driven hand tool manufacturing services - - -  - 
88769 - Other general-purpose machinery manufacturing services - - -   

88772 - Metal-forming machinery and machine tools manufacturing services - - -   

88773 - Metallurgy machinery manufacturing services - - -   

88776 - Textile, apparel and leather production machinery manufacturing services - - - -  

88779 - Other special-purpose machinery manufacturing services - - - -  

88907 - Medical and dental instrument and supply manufacturing services -  - -  

83441 - Composition and Purity Testing and Analysis Services      

83442 - Testing and analysis services of physical properties     - 
83443 - Testing and analysis services of integrated mechanical and electrical systems - - -  - 
83449 - Other technical testing and analysis services - - -  - 
93195 - Medical laboratory services - - -   

85400 - Packaging Services      

การสนับสนุนการด าเนินการผลิต 

71334 - Other property insurance services     - 
85330 - General Cleaning Services     - 
85340 - Specialized Cleaning Services      

94110 - Sewerage and Sewage Treatment Services      

94212 - Collection services of industrial hazardous waste (except medical and other biohazardous waste)      

94229 - Collection Services of Non-Hazardous Recyclable Materials, Other      
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บริการที่เก่ียวข้อง 
อุตสาหกรรมเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก 

อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง 

อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมระบบ
อัตโนมัติ 

อุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ 

94239 - General Waste Collection Services, Other      

94321 - Hazardous waste treatment services - -  - - 
94322 - Hazardous waste disposal services  -   - 
94331 - Sanitary landfill services, non-hazardous waste - -  - - 
94332 - Other landfill services, non-hazardous waste - -  - - 
94333 - Incineration of non-hazardous waste - -  - - 
94339 - Other non-hazardous waste treatment and disposal services - -  - - 
85112 - Permanent Placement Services, Other Than Executive Search Services      

85121 - Contract staffing services      

85122 - Temporary staffing services      

85123 - Long-term staffing (payrolling) services      

85124 - Temporary staffing-to-permanent placement services      

85125 - Co-employment staffing services      

83111 - Strategic Management Consulting Services    - - 
83113 - Human resources management consulting services     - 
83115 - Operations Management Consulting Services      

83116 - Supply chain and other management consulting services     - - 
82130 - Legal documentation and certification services      

การขาย การตลาด และการกระจายสินค้า 

83114 - Marketing Management Consulting Services     - 
65112 - Road transport services of freight by tank trucks or semi-trailers    -  

65113 - Road transport services of intermodal containers -     

65117 - Road transport services of dry bulk -   - - 
65119 - Other Road Transport Services of Freight - - - -  
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บรกิารที่เก่ียวข้อง 
อุตสาหกรรมเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก 

อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง 

อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมระบบ
อัตโนมัติ 

อุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ 

65122 - Railway transport services of freight by tanker cars -   - - 
65123 - Railway transport services of intermodal containers      

65125 - Railway transport services of dry bulk goods -  - - - 
65129 - Other Railway Transport Services of Freight  - - -  

65131 - Transport services via pipeline of petroleum and natural gas - -  - - 
65212 - Coastal and transoceanic water transport services of freight by tankers -   - - 
65213 - Coastal and transoceanic water transport services of intermodal containers by container ships      

65219 - Other coastal and transoceanic water transport services of other freight      

65222 - Inland water transport services of freight by tankers -  - - - 
65222 - Inland water transport services of freight by tankers   - - - 
65319 - Air transport services of other freight -     

67110 - Container handling services      

67910 - Freight transport agency services and other freight transport services      

611* - Wholesale trade services, except on a fee or contract basis (except medical goods)*     - 
611* - Wholesale trade services, except on a fee or contract basis of (-73 pharmaceutical products, and -
74 of medical and orthopaedic goods) 

- - - -  

612* - Wholesale trade services on a fee or contract basis (except medical goods)* -    - 
612* - Wholesale trade services on a fee or contract basis of (-73 pharmaceutical products, and -74 of 
medical and orthopaedic goods) 

- - - -  

621** - Non-specialized store retail trade services**    -  

622** - Specialized store retail trade services**      

623** - Mail order or Internet retail trade services**     - 
624** - Other non-store retail trade services**    - - 
625** - Retail trade services on a fee or contract basis**    - - 
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บริการที่เก่ียวข้อง 
อุตสาหกรรมเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก 

อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง 

อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมระบบ
อัตโนมัติ 

อุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ 

การบริการหลังการขาย 

87310 - Installation services of fabricated metal products, except machinery and equipment - -  - - 
87320 - Installation Services of Industrial, Manufacturing and Service Industry Machinery and Equipment      

87350 - Installation Services of Professional Medical Machinery and Equipment, and Precision and 
Optical Instruments 

- - - -  

87360 - Installation Services of Electrical Machinery and Apparatus n.e.c - - -   

71335 - General liability insurance services      

87110 - Maintenance and repair services of fabricated metal products, except machinery and equipment  -   - 
87154 - Maintenance and repair services of medical, precision and optical instruments - - - -  

87156 - Maintenance and Repair Services of Commercial and Industrial Machinery      

87310 - Installation services of fabricated metal products, except machinery and equipment - -  - - 
หมายเหตุ: * ส าหรับบริการจัดจ าหน่ายส่งจะประกอบไปด้วยรหสั CPC สองหลักสุดท้ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ -19 agricultural raw materials, -45 miscellaneous household utensils, cutlery, crockery, glassware, china and 
pottery, -52 photographic, optical and precision equipment, -64 photographic, optical and precision equipment, -65 hardware and hand tools, -71 basic industrial chemicals and synthetic resins, -72 fertilizers 
and agrochemical products, -75 pharmaceutical products, -76 cleaning materials, -81 motor vehicles, motorcycles, snowmobiles and related parts and accessories, -82 other transport equipment, except 
bicycles, -85 electronic and telecommunications equipment and parts, -86 agricultural, lawn and garden machinery and equipment, including tractors, -87 mining, construction and civil engineering machinery 
and equipment, -88 other industry-specific machinery and equipment and related operating supplies, -89 other machinery and equipment n.e.c., -92 metal ores and metal in primary forms 
** ส าหรับบริการจัดจ าหน่ายปลีกจะประกอบไปด้วยรหสั CPC สองหลักสุดท้ายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ -19 agricultural raw materials, -45 miscellaneous household utensils, cutlery, crockery, glassware, china and pottery, -
52 photographic, optical and precision equipment, -64 photographic, optical and precision equipment, -65 hardware and hand tools, -72 fertilizers and agrochemical products, -73, -74, -75 pharmaceutical 
products, -76 cleaning materials, -81 motor vehicles, motorcycles, snowmobiles and related parts and accessories, -82 other transport equipment, except bicycles, -85 electronic and telecommunications 
equipment and parts, -86 agricultural, lawn and garden machinery and equipment, including tractors, -87 mining, construction and civil engineering machinery and equipment, -88 other industry-specific 
machinery and equipment and related operating supplies, -89 other machinery and equipment n.e.c. 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด  
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10.2 ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง 
 

10.2.1 แนวทางการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง 
 
ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายทั้ง 5 อุตสาหกรรม คณะผู้วิจัยได้จัดท าดัชนีชี้วัดความสามารถใน
การแข่งขัน เพื่อระบุต าแหน่งทางการแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัย
ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพเท่าที่มีข้อมูลในปัจจุบันซึ่งประกอบด้วย 

  
 ข้อมูลจากข้อผูกพันการค้าบริการภายใต้ FTA 
 ข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และ 
 ข้อมูลจากการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
 
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกน ามาจัดท าดัชนีชี้วัดเพื่อระบุต าแหน่งทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม

บริการที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าดัชนีชี้วัดฯ)  
 
ดังนั้น ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยจะช้ีแจงแนวทางในการจัดท าดัชนีชี้วัดฯ จากนั้น คณะผู้วิจัย

จะน าเสนอแนวทางในการประเมินความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการใน 
แต่ละด้านต่อไป 

 
 ภาพรวมดัชนีชี้วัดเพื่อระบุต าแหน่งทางการแข่งขัน 

 
ในการศึกษานี้ ดัชนีชี้วัดฯ ดังกล่าว จะประกอบไปด้วยดัชนีตัวชี้วัด 2 ดัชนี ซึ่งแต่ละดัชนี

จะสะท้อนถึงความสามารถทางการแข่งขันในมิติต่างๆ ดังนี้ 
 
 ดัชนีตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Index) 
 ดัชนีตัวชี้วัดระดับความเข้มข้นของการเจรจาการเปิดเสรีอุตสาหกรรมบริการ (FTA 

Openness Index) 
 
โดยรายละเอียดของดัชนีช้ีวัดแต่ละดัชนี เป็นดังน้ี 
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 ดัชนีตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน1 
 
ส าหรับการวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขัน คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลทุนจดทะเบียน

ธุรกิจ และจ านวนธุรกิจของแต่ละกิจกรรมบริการในเดือนมกราคม ปี 2558 ถึง ปี 2560 ซึ่งแบ่งโดย
ระบบการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (Thailand Standard Industrial 
Classification: TSIC) ที่ด าเนินการจัดประเภทโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of 
Business Development: DBD) กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรหัสดังกล่าวใช้หลักเกณฑ์และโครงสร้าง
เดียวกันกับการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (International Standard Industrial 
Classification: ISIC) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nation: UN) โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการ
แปลงรหัส CPC ของกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตไปเป็นรหัส ISIC และ
แปลงไปเป็นรหัส TSIC 2552 เพื่อระบุกิจกรรมบริการที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาบริการของไทยต่อไป 

 
 ดัชนีตัวชี้วัดระดับความเข้มข้นของการเจรจาการเปิดเสรีภาคบริการ 

 
ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะวิเคราะห์ระดับการผูกพันบริการของประเทศไทยภายใต้บริบท

การเจรจาการค้าเสรีที่ไทยมีการเจรจาด้วย โดยจากข้อมูลในบทที่ 4 จะเห็นได้ว่า มีข้อตกลงการเจรจา
การค้าเสรีทั้งสิ้น 8 ฉบับ ที่มีการระบุถึงการเปิดเสรกีารค้าบริการ อันได้แก่  

 
 ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียน  

(ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน 

(ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี 

(ASEAN-Korea Free Trade Agreement: AKFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

(ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: AANZFTA) 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย  

(ASEAN-India Free Trade Agreement: AIFTA) 
                                                           
1 เนื่องจากข้อจ ากัดของฐานข้อมูลภาคบริการของประเทศไทย ทางคณะผู้วิจยัจึงใช้ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มีการเก็บ
เป็นระบบและสามารถเทียบเคียงกับรหัส CPC ของภาคบริการมาใช้ภายใตก้ารศึกษานี้ โดยอ้างอิงการแปลงรหัสการจ าแนก
ผลิตภัณฑ์กลาง (CPC) ไปเป็นรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล และรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยจาก                
 1. องค์การสหประชาชาต:ิ https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regot.asp?Lg=1                                                      

  2. ส านักงานสถิติแห่งชาต:ิ http://statstd.nso.go.th/classification/download.aspx  
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 ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น 
(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) 

 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย  
(Thailand-Australia Free Trade Agreement: TAFTA) 

 ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade Area: TCFTA) 
 

คณะผู้วิจัยได้ศึกษาระดับการผูกพันบริการของข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรีทั้ง 8 ฉบับ
ข้างต้น โดยพิจารณาในด้านการเปิดเสรีของทั้งฝั่งประเทศไทย และทุกประเทศคู่เจรจาตามรูปแบบ
การให้บริการ (Mode of Supply) ในรูปแบบที่ 3 และ 4 เป็นหลัก (การจัดตั้งธุรกิจ และการให้บริการ
โดยบุคคลธรรมดา) เนื่องจาก ในปัจจุบันธุรกิจการให้บริการในรูปแบบ 1 และ 2 (การให้บริการ
ข้ามพรมแดน และการบริโภคในต่างประเทศ) ส่วนใหญ่สามารถกระท าได้โดยทั่วไป โดยสาขา
บริการที่น ามาพิจารณาทั้งหมดจะแสดงในภาคผนวกที่ 3 และคณะผู้วิจัยได้ท าการสรุปหมวดสาขา
บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต ดังแสดงในตารางที่ 10-3 

 
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการพิจารณาตารางที่ 10-3 คณะผู้วิจัยได้สรุปสาระส าคัญของตาราง

ข้อผูกพันทั่วไปในส่วนของข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาดของประเทศไทย ดังแสดงในตารางที่ 10-2 
 

ตารางที่ 10-2 สาระส าคัญของตารางข้อผูกพันทั่วไปของไทย – ข้อจ ากัดด้านการเข้าสู่ตลาด 
Mode 3 - การจัดต้ังธุรกิจ Mode 4 - การให้บริการโดยบคุคลธรรมดา 

จัดตั้งได้ในรูปแบบบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
เท่านั้น หรือตามที่ระบใุนข้อผูกพันเฉพาะสาขา และต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี ้

1. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 70 
โดยร่วมกับบุคคล/นิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น หรือ 

2. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 51 
โดยร่วมทุนกับบคุคล/นิติบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น หรือ 

3. สัดส่วนการถือครองหุ้นโดยคนตา่งด้าวไม่เกินร้อยละ 49 
และมีจ านวนผู้ถือหุ้นที่เป็นคนตา่งด้าวน้อยกว่าครึง่หนึ่ง
ของทั้งหมด 

 
ไม่ผูกพัน ยกเว้น 
 
 ผู้ติดต่อธุรกิจ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดตั้งกิจการ 
 บุคลากรเคล่ือนย้ายภายในบริษทั  

(1) ผู้จัดการ (2) ผู้บริหาร หรือ (3) 
ผู้เชี่ยวชาญ 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดของตารางข้อผูกพนัทั่วไปใน Mode 3 และ Mode 4 ของแต่ละข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 
สามารถอ่านรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ในบทที่ 4 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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การแบ่งกลุ่มสาขาบริการจะแบ่งตามการจัดหมวดขององค์การการค้าโลก (World Trade 
Organization: WTO)  โดยจะแบ่งเป็น 12 หมวดหลัก และท าการคัดเลือกกลุ่มสาขาบริการที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตออกมาเป็น 5 สาขาบริการหลัก ได้แก่ สาขาบริการทางธุรกิจ สาขาบริการ
การจัดจ าหน่าย สาขาบริการด้านสิ่งแวดล้อม สาขาบริการทางการเงิน และสาขาบริการการ
คมนาคมขนส่ง ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มสาขาบริการทั้ง 5 สาขาดังกล่าว ให้แยกย่อย
เพิ่มเติมลงไปจาก 12 หมวดหลักเดิม พร้อมทั้งระบุรหัส CPC ที่เกี่ยวข้อง (Version 2.1) เพื่อความ
แม่นย าในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการมากยิ่งขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 
10-3 
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ตารางที่ 10-3 ตารางสรุปหมวดสาขาบริการที่ถูกน ามาพิจารณา เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตเป้าหมาย 
สาขาบริการตามการแบ่งโดย WTO สาขาบริการในหมวดย่อยตาม WTO สาขาบริการย่อยที่จะน ามาวิเคราะห์ความสามารถ รหัส CPC V.2.1 ที่เก่ียวข้อง 

บริการทางธุรกิจ (Business Services) 

Engineering Services บริการด้านวิศวกรรม 83110, 83322, 83324 

Research & Development Services บริการด้านการวิจัยและพัฒนา 81111, 81112, 81113, 81114, 81115, 81116 
81121, 81122, 81123, 81124, 81125, 81126 
81131, 81132, 81133, 81134, 81135, 81136 
81400, 83912, 83919, 83920, 83143 

Technical Testing and Analysis Services บริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 83441, 83442, 83443, 83449, 93195 

Management Consulting Services บริการให้ค าปรึกษาด้านการจัดการและด้านการตลาด 83111, 83113, 83114, 83115, 83116, 83130 

Services Incidental to Agriculture, Hunting and Forestry บริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การล่าสัตว์ และป่าไม้ 86111, 86113, 86119 

Services Incidental to Manufacturing บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 88211, 88212, 88213, 88219, 88221, 88421, 
88422, 88423, 88424, 88425, 88426, 88427 
88511, 88512, 88601, 88711, 88712, 88713, 
88720, 88731, 88732, 88733, 88739, 89310 
89320, 89330, 89410, 88741, 88745, 88747, 
88748, 88751, 88752, 88759, 88761, 88764 
88766, 88768, 88769, 88772, 88773, 88776, 
88779, 88907 

Placement and Supply Services of Personnel บริการการจัดหาพนักงาน 85112, 85121, 85122, 85123, 85124, 85125 

Maintenance and Repair of Equipment บริการการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 87320, 87156, 87230 

Packaging Services บริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 85400 
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สาขาบริการตามการแบ่งโดย WTO สาขาบริการในหมวดย่อยตาม WTO สาขาบริการย่อยที่จะน ามาวิเคราะห์ความสามารถ รหัส CPC V.2.1 ที่เก่ียวข้อง 

บริการจัดจ าหน่าย (Distribution Services) 
Wholesale Trade Services บริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 611**, 612** 

Retailing  Services บริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 621**, 622**, 623**, 624**, 625**  

บริการด้านสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Services) 

Sewage Services บริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม 94110 

Refuse Disposal Services บริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม 94212, 94229, 94239, 94321, 94322, 94331, 
94332, 94333, 94339 

Sanitation and Similar Services บริการการก าจัดของเสียและการบ าบัดของเสียอุตสาหกรรม 85330, 85340 

บริการด้านการเงิน (Financial Services) Non-Life Insurance Services บริการประกันวินาศภัย 71333, 71334, 71335 

บริการด้านการขนส่ง  
(Transportation Services) 

Maritime Transport Services บริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65212, 65213, 65219 
Internal Waterways Transport บริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65222, 5229 
Air Transport Services บริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65319 
Rail Transport Services บริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65123, 65125, 65129 
Road Transport Services บริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65112, 65113, 65117, 65119 
Pipeline Transport Services บริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 65131 
Cargo-Handling Services บริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 67110, 67910 
Other Support Services บริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 85999 
Storage and Warehouse Services บริการการจัดการคลังสินค้า 67220, 67290 

หมายเหตุ: ส าหรับรายละเอียดของรหัส CPC และ TSIC ส าหรับสาขาบริการที่น ามาพิจารณาทั้งหมด จะถูกแสดงในภาคผนวกที่ 3 
** 19 agricultural raw materials, -45 miscellaneous household utensils, cutlery, crockery, glassware, china and pottery, -52 photographic, optical and precision equipment, -64 photographic, optical and 
precision equipment, -65 hardware and hand tools, -72 fertilizers and agrochemical products, -73 pharmaceutical products, -74 medical and orthopedic goods, -75 pharmaceutical products, -76 cleaning 
materials, -81 motor vehicles, motorcycles, snowmobiles and related parts and accessories, -82 other transport equipment, except bicycles, -85 electronic and telecommunications equipment and parts, -86 
agricultural, lawn and garden machinery and equipment, including tractors, -87 mining, construction and civil engineering machinery and equipment, -88 other industry-specific machinery and equipment and 
related operating supplies, -89 other machinery and equipment n.e.c. 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ส าหรับการพิจารณาระดับความครอบคลุมและความเข้มข้นของการเจรจาการเปิดเสรี
ภาคบริการ คณะผู้วิจัยจะใช้ดัชนีชี้วัดระดับความเข้มข้นของการเจรจาการเปิดเสรีภาคบริการซึ่ง
ค านวณจากจ านวนกิจกรรมบริการที่ผูกพันในข้อตกลง FTA ด้านข้อจ ากัดการเข้าสู่ตลาด (Market 
Access) ต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด2 โดยคะแนนของดัชนีชี้วัดระดับความเข้มข้นของ
การเจรจาการเปิดเสรีภาคบริการจะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ดังนั้น เมื่อระดับคะแนนของดัชนีชี้วัดฯ 
มีค่าสูง หมายถึงระดับความครอบคลุมและความเข้มข้นของเจรจาการเปิดเสรีบริการสูง 

 
10.2.2 ภาพรวมการเปิดเสรีการบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 
ประเทศไทยมีการเปิดเสรีบริการภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีทั้งสิ้น 8 กรอบ 

ประกอบด้วยกรอบความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีและกรอบความตกลงการค้าเสรีพหุภาคี ซึ่งแต่ละ
กรอบมีระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการ (Mode 3 และ Mode 4)3 และ ระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการ4 ดังนี ้

 
10.2.2.1 กรอบความตกลงการค้าเสรีทวิภาคี 

 
กรอบความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีมีทั้งสิ้น 3 กรอบ แบ่งออกเป็น 
 กรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น (Thailand-Japan FTA) 
 กรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia FTA) 
 กรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (Thailand-Chile FTA) 
 
โดยในแต่ละกรอบความตกลงการค้าเสรีมีระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน 

Mode 3 และ Mode 4 และระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ ดังแสดงในภาพที่ 10-1 และ 
ภาพที่ 10-2 

  

                                                           
2 วิธีการค านวณดัชนีชี้วัดการเปิดเสรีการบริการดัดแปลงมาจาก Sandre Mugan, Thanagavelu, ERIA Discussion Paper (2015) 
3 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการ คือ สัดส่วนของจ านวนกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวขอ้งกับการผลติใน 5 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่เปิดเสรีบริการใน Mode 3 และ 4 (ทั้งในกรณีการเปิดเสรีการบริการอย่างไม่มีเงื่อนไข และมีเงื่อนไข) 
ต่อจ านวนกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทั้งหมดใน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (141 กิจกรรมการบริการ) 

4 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการ
ที่เปิดเสรีบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 อุตสาหกรรม 
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ภาพที่ 10-1 ระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน Mode 3 และ Mode 4  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีทวิภาคี 

 
 
จากภาพแสดงให้เห็นว่า ระดับความครอบคลุมการเจรจาการบริการใน Mode 3 ภายใต้

กรอบทวิภาคีของไทยมีค่าเฉลี่ยค่อนข้างต่ าในทุกกรอบความตกลงการค้าเสรี ซึ่งน้อยกว่าระดับ
ความครอบคลุมภายใต้กรอบทวิภาคีของประเทศคู่เจรจาซึ่งมีค่ามากกว่าในทุกกรอบความตกลง 
เช่นเดียวกับระดับความครอบคลุมการเจรจาการบริการใน Mode 4 ที่มีภาพรวมค่อนข้างต่ า 
ยกเว้นเพียงระดับความครอบคลุมการเจรจาการบริการใน Mode 4 ภายใต้กรอบความตกลง
การค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ที่มีค่าเฉลี่ยค่อนข้างสูง อยู่ท่ีร้อยละ 89.4 
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ภาพที่ 10-2 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย) 
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีทวิภาคี 

 
 
เมื่อพิจารณาจากภาพที่ 10-2 พบว่า สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 

อุตสาหกรรมของไทยมีค่าเฉลี่ยค่อนข้างต่ าภายใต้กรอบความตกลงฯ ไทย-ญี่ปุ่น กรอบความตกลงฯ 
ไทย-ออสเตรเลีย และกรอบความตกลงฯ ไทย-ชิลี โดยอยู่ที่ร้อยละ 13.3, 4.3 และ 8.8 ตามล าดับ 
ในขณะที่ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการภายใต้กรอบทวิภาคีของประเทศคู่เจรจามี
ค่าเฉลี่ยค่อนข้างสูง โดยเฉพาะของประเทศญี่ปุ่นที่มีค่าสูงถึงร้อยละ 88.7 

 
10.2.2.2 กรอบความตกลงการค้าเสรีพหุภาคี 

 
กรอบความตกลงการค้าเสรีพหุภาคีมีทั้งสิ้น 5 กรอบ แบ่งออกเป็น 
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 กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) 
 
กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ประกอบด้วยประเทศคู่เจรจาทั้งสิ้น 10 

ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ และเวียดนาม 

 
ภาพที่ 10-3 ระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน Mode 3 และ Mode 4  

ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 

 
 

จากภาพที่ 10-3 แสดงให้เห็นถึงระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน Mode 3 และ 
Mode 4 ของประเทศคู่เจรจาทั้งหมดภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งเม่ือพิจารณาความครอบคลุม
การเจรจาบริการใน Mode 3 พบว่าประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมค่อนข้างสูง อยู่ที่ร้อยละ 
71.8 แสดงให้เห็นว่ามีจ านวนบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตใน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายเปิดเสรี
บริการอยู่ใน Mode 3 เป็นจ านวนมาก ในขณะที่ประเทศเมียนมามีการเปิดเสรีบริการใน Mode 3 
ต่ าที่สุด ส่วนระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน Mode 4 ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมฯ 
อยู่ที่ร้อยละ 24.6 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าประเทศอื่นโดยเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นว่าจ านวนบริการที่เปิดเสรี
บริการใน Mode 4 มีค่าค่อนข้างน้อย 
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ภาพที่ 10-4 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย) 
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 

 
 
จากภาพที่ 10-4 พบว่า สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของแต่ละประเทศภายใต้

กรอบ AFTA มีค่าค่อนข้างน้อย โดยประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติ
เข้าไปถือหุ้นมากที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 50.4 ในกลุ่ม 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ส่วนประเทศไทย
มีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการในระดับปานกลาง อยู่ท่ีร้อยละ 36.8 

 
 กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) 

 
กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ประกอบด้วยประเทศคู่เจรจาทั้งสิ้น 

11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ เวียดนาม และจีน 
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ภาพที่ 10-5 ระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน Mode 3 และ Mode 4  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 

 
 
จากภาพข้างต้น แสดงให้เห็นถึงระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน Mode 3 และ 

Mode 4 ของประเทศคู่เจรจาทั้งหมดภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน -จีน ซึ่งพบว่าประเทศ
เวียดนามเป็นประเทศมีเปิดเสรีบริการที่เกี่ยวข้องกับ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายมากที่สุดทั้งใน 
Mode 3 และ Mode 4 โดยมีค่าอยู่ที่ร้อยละ 85.2 เท่ากันทั้งคู่ ส่วนประเทศที่มีการเปิดเสรีบริการ
น้อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ ประเทศบรูไน อินโดนีเซีย และเมียนมา ในขณะที่ประเทศไทยมีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาการบริการอยู่ในระดับปานกลาง ที่ร้อยละ 22.5  และ 21.1 ใน 
Mode 3 และ Mode 4 ตามล าดับ 
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ภาพที่ 10-6 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย) 
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 

 
 
จากภาพที่ 10-6 ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้น

ในกลุ่มบริการที่เกี่ยวข้องกับ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายมากที่สุด โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.1 
ส่วนประเทศบรูไน อินโดนีเซีย และเมียนมา อนุญาตให้ชาวต่างชาติถือหุ้นน้อยมาก อยู่ที่ร้อยละ 
2.4, 1.0 และ 2.1 ตามล าดับ ในขณะที่ประเทศไทยมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ
ภายใต้กรอบอาเซียน-จีนค่อนข้างนอ้ย อยู่ท่ีร้อยละ 10.3 

 
 กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (AKFTA) 

 
กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AKFTA) ประกอบด้วยประเทศคู่เจรจาทั้งสิ้น 11 

ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ เวียดนาม และเกาหลี 
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ภาพที่ 10-7 ระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน Mode 3 และ Mode 4  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี 

 
 
จากภาพข้างต้น แสดงให้เห็นถึงระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน Mode 3 และ 

Mode 4 ของประเทศคู่เจรจาทั้งหมดภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ซึ่งพบว่าประเทศ
เกาหลีและเวียดนามเป็นประเทศที่เปิดเสรีบริการที่เกี่ยวข้องกับ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายใน 
Mode 3 และ Mode 4 สูงสุด 2 อันดับแรก โดยเม่ือพิจารณาความครอบคลุมการเจรจาบริการใน 
Mode 3 ประเทศเวียดนามจะมีการเปิดเสรีบริการมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 83.1 ในขณะที่ประเทศ
เกาหลีจะมีระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการสูงสุดใน Mode 4 อยู่ท่ีร้อยละ 90.1 ส่วนประเทศ
ไทยมีการเปิดเสรีบริการทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 ค่อนข้างน้อย อยู่ที่ร้อยละ 22.5 และร้อยละ 
19.7 ตามล าดับ 
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ภาพที่ 10-8 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย) 
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหล ี

 
 
จากภาพข้างต้น แสดงให้เห็นถึงระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการภายใต้กรอบ

การค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี โดยประเทศที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในกลุ่มบริการที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายมากที่สุดคือประเทศเวียดนามซึ่งมีระดับความเข้มข้นฯ อยู่ที่
ร้อยละ 78.0 รองลงมาคือประเทศเกาหลีซึ่งมีระดับความเข้มข้นฯ เท่ากับร้อยละ 68.8 ส่วนประเทศ
ไทยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยค่อนข้างน้อย มีค่าเท่ากับร้อยละ 10.3  

 
 กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) 

 
กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANFTA) ประกอบด้วย

ประเทศคู่เจรจาทั้งสิ้น 12 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว 
มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 
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ภาพที่ 10-9 ระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน Mode 3 และ Mode 4 ภายใต้กรอบ
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 

 
 
จากภาพข้างต้น แสดงให้เห็นถึงระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน Mode 3 และ 

Mode 4 ของประเทศคู่เจรจาทั้งหมดภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ โดย
เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการที่เกี่ยวข้องกับ 5 อุตสาหกรรม
เป้าหมายใน Mode 4 พบว่ามี 4 ประเทศที่เปิดเสรีบริการฯ สูงสุดถึงร้อยละ 100 ได้แก่ ประเทศ
ออสเตรเลีย บรูไน ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ รองลงมาคือประเทศเวียดนามที่มีระดับความครอบคลุม 
อยู่ที่ร้อยละ 88 แต่เม่ือพิจารณาการเจรจาบริการใน Mode 3 พบว่าประเทศที่เปิดเสรีบริการฯ 
สูงสุดคือประเทศเวียดนาม อยู่ที่ร้อยละ 88 ในขณะที่ประเทศที่เหลือมีระดับความครอบคลุมน้อย
กว่าร้อยละ 50 ทั้งสิ้น ส าหรับประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมค่อนข้างต่ าทั้งใน Mode 3 และ 
Mode 4 อยู่ท่ีร้อยละ 21.1 และ 18.3 ตามล าดับ 
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ภาพที่ 10-10 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย) 
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 

 
 
จากภาพที่ 10-10 แสดงให้เห็นว่าประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติ

เข้ามาถือหุ้นในกลุ่มบริการที่เกี่ยวข้องกับ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 83.0 
รองลงมาคือประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ 
ร้อยละ 41.1 และ 37.9 ตามล าดับ ในขณะท่ีประเทศไทยยังเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาถือหุ้น
ค่อนข้างน้อย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเพียงแค่ร้อยละ 9.6  

 
 กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (AIFTA) 

 
กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (AIFTA) ประกอบด้วยประเทศคู่เจรจา

ทั้งสิ้น 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และอินเดีย 
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ภาพที่ 10-11 ระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน Mode 3 และ Mode 4  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย 

 
 
จากภาพที่ 10-11 แสดงให้เห็นถึงระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน Mode 3 

และ Mode 4 ของประเทศคู่เจรจาทั้งหมดภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย พบว่าประเทศ
เวียดนามยังคงเป็นประเทศที่เปิดเสรีบริการที่เกี่ยวข้องกับ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายใน Mode 3 
และ Mode 4 สูงสุด โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ 85.2 เท่ากันทั้งสองกลุ่ม ส่วนประเทศอินเดียยังเปิดเสรี
บริการทั้งใน Mode 3 และ Mode 4 ค่อนข้างต่ า คิดเป็นร้อยละ 10.6 และ 9.9 ตามล าดับ ใกล้เคียง
กับประเทศไทยซึ่งมีระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน Mode 3 เท่ากับร้อยละ 14.1 และใน 
Mode 4 เท่ากับร้อยละ 12.0 
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ภาพที่ 10-12 ระดับความครอบคลุมการเจรจาบริการใน Mode 3 และ Mode 4  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย 

 
 
จากภาพเบื้องต้น แสดงให้เห็นว่าประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติ

เข้ามาถือหุ้นในกลุ่มบริการที่เกี่ยวข้องกับ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 78.4 
ในขณะที่ประเทศที่เหลือมีระดับความเข้มข้นการเจรจาบริการค่อนข้างน้อย รวมถึงประเทศไทยที่
อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในกลุ่มบริการท่ีเกี่ยวข้องเฉลี่ยเพียงแค่ร้อยละ 6.6 

 
ทั้งนี้ สามารถสรุประดับความครอบคลุมการเจรจาการบริการใน Mode 3 ระดับความ

ครอบคลุมการเจรจาการบริการใน Mode 4 และระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ (สัดส่วน
ผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย) เฉพาะภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีของไทยได้ดังตารางที่ 10-4 
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ตารางที่ 10-4 ระดับความครอบคลุมการเจรจาการบริการ (Mode 3 และ Mode 4) และ
ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีของไทย 

 กรอบความตกลงการค้าเสรี
ทวิภาคี 

กรอบความตกลงการค้าเสรี 
พหุภาคี 

 TH-JP TH-AUS TH-CH AFTA ACFTA AKFTA AANZFTA AIFTA 
ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 3) 

26.8% 4.9% 13.4% 71.8% 22.5% 22.5% 21.1% 14.1% 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 4) 

29.0% 89.4% 2.8% 24.6% 21.1% 19.7% 18.3% 12.0% 

ระดับความเข้มข้นของการ
เจรจาบริการ 

13.3% 4.3% 8.8% 36.8% 10.3% 10.3% 9.6% 6.6% 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก ข้อตกลงการค้าเสรีที่ประเทศไทยผูกพัน 

 
10.2.3 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันรายอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 
ความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป็น

ปัจจัยหนึ่งทางเศรษฐกิจที่บ่งบอกความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในมิติต่ างๆ อาทิ 
ประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ ความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในประเทศ และระดับ
ความสามารถของแรงงานในประเทศ เป็นต้น ซึ่งในการประเมินปัจจัยดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัย 
ข้อมูลจากหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมในบริบทการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ 

 
หนึ่งในหน่วยงานส าคัญที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจของผู้ประกอบการในประเทศไทย

ไว้มากที่สุดหน่วยงานหนึ่ง คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งหนึ่งในหน้าที่หลักคือการจดทะเบียน
และบริการข้อมูลธุรกิจ ในการเก็บข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะเก็บข้อมูล 
นิติบุคคลตามการจัดประเภทกิจกรรมทางธุรกิจตามแบบมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)  
ปี  2552 (Thailand Standard Industrial Classification: TSIC 2009) ของกรมการ จัดหางาน 
กระทรวงแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมสากลที่องค์การสหประชาชาติได้ระบุไว้ 
(International Standard Industrial Classification: ISIC)  

 
โดยคณะผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่มกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมให้

สอดคล้องกับ TSIC 25525 เพื่อน าข้อมูลของนิติบุคคลในแต่ละกลุ่มมาพิจารณาต่อไป  

                                                           
5 รายละเอียดของตารางแสดงรหัส Central Product Classification ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานี ้และรหัส TSIC ปี 2552 จะเป็นดัง
แสดงในภาคผนวกที่ 3 
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ภาพที่ 10-13 จ านวนนิติบุคคลที่ด าเนินธุรกิจอยู่ ณ 31 ม.ค. 2560  
ของกลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 

 
  

หน่วย: ราย 
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ภาพที่ 10-14 ทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ด าเนินธุรกิจอยู่ ณ 31 ม.ค. 2560  
ของกลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 

 
 
ทั้งนี้ จากภาพที่ 10-13 และ 10-14 เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ของกลุ่มธุรกิจบริการ

ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในภาพรวม ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มธุรกิจบริการ (Business Services) 
กลุ่มธุรกิจขายส่งและขายปลีก (Distribution Services) กลุ่มธุรกิจบริการสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Services) กลุ่ มธุ รกิ จบริการทางการ เงิ น  (Financial Services) และกลุ่ มธุ รกิ จการขนส่ ง 
(Transportation Services) พบว่า ณ 31 มกราคม 2560 จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจขายปลีกและ
ส่งมีจ านวนผู้ประกอบการสูงสุด โดยอยู่ที่ 207,207 ราย รองลงมาเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจ
บริการ มีจ านวนผู้ประกอบการ 146,392 ราย ธุรกิจขนส่ง 26,655 ราย ธุรกิจบริการทางการเงิน 
12,186 ราย และธุรกิจบริการสิ่งแวดล้อม 1,316 ราย อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะทุนจด
ทะเบียนของนิติบุคคลไทย จะพบว่า ณ วันท่ี 31 มกราคม 2560 กลุ่มธุรกิจบริการมีทุนจดทะเบียน
ธุรกิจรวมสูงที่สุดที่ 4.4 ล้านล้านบาท รองลงมาเป็นกลุ่มธุรกิจบริการทางการเงิน 2.3 ล้านล้านบาท 
กลุ่มธุรกิจขายส่งและขายปลีก 1.6 ล้านล้านบาท กลุ่มธุรกิจขนส่ง 0.37 ล้านล้านบาท และ
กลุ่มธุรกิจบริการสิ่งแวดล้อม 0.025 ล้านล้านบาท จากสถิติดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความส าคัญ
ของกลุ่มธุรกิจบริการท่ีมีจ านวนผู้ประกอบการสูง และมีทุนจดทะเบียนขนาดใหญ่กว่ากลุ่มอื่นๆ 
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นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้พิจารณาระดับความเข้มข้นของการเจรจาการเปิดเสรีบริการ
ของทุกกรอบการเจรจาการค้าเสรีบริการที่ไทยมีความผูกพันด้วย ในแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ดังนี ้

 
10.2.3.1 อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

 
เม่ือพิจารณากิจกรรมบริการตามการแบ่งหมวดขององค์การการค้าโลก อุตสาหกรรม

เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กมีการบริการที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 65 กิจกรรม โดยในแต่ละกรอบการเจรจา
การค้าเสรีที่ไทยมีความผูกพันด้วย มีรายละเอียดระดับความครอบคลุมและความเข้มข้นของการ
เจรจาบริการของไทยและประเทศคู่เจรจา ดังนี้   
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ตารางที่ 10-5 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

AFAS 9th Package (Mode 3) 

Thailand Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 46 44 41 28 32 38 19 23 28 42 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 19 21 24 37 33 27 46 42 37 23 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ6 [(4) = (2) / (1)] 

70.8% 67.7% 63.1% 43.1% 49.2% 58.5% 29.2% 35.4% 43.1% 64.6% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 37 

37% 42% 61.5% 23.3% 44.6% 32.1% 27.4% 20.9% 39.2% 58.6% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

AFAS 9th Package (Mode 4) 

Thailand Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 19 65 41 64 34 50 13 55 65 52 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 46 0 24 1 31 15 52 10 0 13 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

29.2% 100.0% 63.1% 98.5% 52.3% 76.9% 20.0% 84.6% 100.0% 80.0% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
6 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
7 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-6 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

ASEAN-China (Mode 3) 

Thailand China Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 21 45 4 32 3 6 22 4 13 27 52 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 44 20 61 33 62 59 43 61 52 38 13 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ8 [(4) = (2) / (1)] 

32.3% 69.2% 6.2% 49.2% 4.6% 9.2% 33.8% 6.2% 20.0% 41.5% 80.0% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 39 

14.0% 66.0% 5.3% 47.7% 1.5% 8.7% 19.5% 4.6% 14.4% 37.6% 74.6% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

ASEAN-China (Mode 4) 

Thailand China Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 21 39 6 32 3 6 22 4 12 27 52 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 44 26 59 33 62 59 43 61 53 38 13 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

32.3% 60.0% 9.2% 49.2% 4.6% 9.2% 33.8% 6.2% 18.5% 41.5% 80.0% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
8 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
9 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-7 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหล ี

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

ASEAN-Korea (Mode 3) 

Thailand Korea Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 21 49 17 32 27 7 34 6 5 29 49 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 44 16 48 33 38 58 31 59 60 36 16 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ10 [(4) = (2) / (1)] 

32.3% 75.4% 26.2% 49.2% 41.5% 10.8% 52.3% 9.2% 7.7% 44.6% 75.4% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 311 

14.0% 73.8% 4.6% 47.7% 19.6% 10.7% 32.3% 7.7% 3.0% 40.7% 70.0% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

ASEAN-Korea (Mode 4) 

Thailand Korea Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 19 58 17 32 27 7 34 6 4 29 49 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 46 7 48 33 38 58 31 59 61 36 16 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

29.2% 89.2% 26.2% 49.2% 41.5% 10.8% 52.3% 9.2% 6.2% 44.6% 75.4% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
10 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
11 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-8 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

ASEAN-Australia-New Zealand (Mode 3) 
Thailand Australia New 

Zealand 
Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 20 39 37 5 31 26 6 27 3 12 21 54 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 45 26 28 60 34 39 59 38 62 53 44 11 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ12 [(4) = (2) / (1)] 

30.8% 60.0% 56.9% 7.7% 47.7% 40.0% 9.2% 41.5% 4.6% 18.5% 32.3% 83.1% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ
ใน Mode 313 

13.2% 58.5% 55.4% 5.5% 43.1% 18.8% 8.8% 26.0% 3.1% 7.3% 28.4% 77.7% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

ASEAN-Australia-New Zealand (Mode 4) 

Thailand Australia New 
Zealand 

Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 18 65 39 65 35 26 0 27 9 65 65 54 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 47 0 26 0 30 39 65 38 56 0 0 11 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

27.7% 100.0% 60.0% 100.0% 53.8% 40.0% 0.0% 41.5% 13.8% 100.0% 100.0% 83.1% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
12 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
13 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-9 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

ASEAN-India (Mode 3) 

Thailand India Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 9 11 5 32 27 8 11 3 4 30 52 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 56 54 60 33 38 57 54 62 61 35 13 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ14 [(4) = (2) / (1)] 

13.8% 16.9% 7.7% 49.2% 41.5% 12.3% 16.9% 4.6% 6.2% 46.2% 80.0% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 315 

6.0% 7.8% 5.5% 47.7% 19.3% 11.8% 7.1% 3.1% 2.4% 42.3% 73.0% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

ASEAN-India (Mode 4) 

Thailand India Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 8 10 5 32 26 8 12 3 5 30 52 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 57 55 60 33 39 57 53 62 60 35 13 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

12.3% 15.4% 7.7% 49.2% 40.0% 12.3% 18.5% 4.6% 7.7% 46.2% 80.0% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
14 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
15 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-10 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีที่ไทยมีความผูกพัน 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก 

Thailand-Japan (Mode 3) Thailand-Australia (Mode 3) Thailand-Chile (Mode 3) 

Thailand Japan Thailand Australia Thailand Chile 
(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 65 65 65 65 65 65 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 26 55 4 29 14 34 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 39 10 61 36 51 31 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ16  
[(4) = (2) / (1)] 

40.0% 84.6% 6.2% 44.6% 21.5% 52.3% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 317 19.3% 83.1% 4.6% 43.1% 12.8% 50.8% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก 

Thailand-Japan (Mode 4) Thailand-Australia (Mode 4) Thailand-Chile (Mode 4) 

Thailand Japan Thailand Australia Thailand Chile 
(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 65 65 65 65 65 65 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 18 42 60 30 4 34 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 47 23 5 35 61 31 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน  
Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

27.7% 64.6% 92.3% 46.2% 6.2% 52.3% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
16 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
17 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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เม่ือพิจารณาระดับการเปิดเสรีการบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) จากข้อมูล
การเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กภายใต้ความตกลง
การค้าเสรีทีไ่ทยมีความผูกพันด้วยตามตารางที่ 10-5 ถึงตารางที่ 10-10 มีรายละเอียดดังน้ี  

 
เม่ือเปรียบเทียบกิจกรรมบริการที่ไทยมีความผูกพันด้วยในกรอบความตกลงการค้า

บริการอาเซียน และความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน พบว่า ระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับสูง โดยอยู่ที่ร้อยละ 70.8 
และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย)  
อยู่ที่ร้อยละ 37.5 ในขณะที่ บรูไนเป็นประเทศที่มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน 
Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 67.7 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3  
อยู่ที่ร้อยละ 42 รองลงมาเป็น เวียดนาม โดยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน 
Mode 3 ที่ร้อยละ 64.6 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ท่ีร้อยละ 58.6 
เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน 
พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 29.2 
ในขณะที่ สิงคโปร์ บรูไน และอินโดนีเซีย มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการสูงสุด  
สามอันดับแรก อยู่ท่ีร้อยละ 100, 100 และ 98.5 ตามล าดับ 

 
ส าหรับกรอบความตกลงการการค้าเสรีอาเซียน-จีน ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 32.3 และมีระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode อยู่ที่ร้อยละ 14 ในขณะที่ เวียดนาม เป็นประเทศที่มีระดับความครอบคลุม
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 80 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจา
บริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 74.6 รองลงมาเป็น จีน โดยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 69.2 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่
ร้อยละ 66 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า 
ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการในระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 32.3 
ในขณะที่ เวียดนาม จีน และกัมพูชา มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 
สูงสุดสามอันดับแรก อยู่ท่ีร้อยละ 80, 60 และ 49.2 ตามล าดับ 

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 32.3 และมีระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ท่ีร้อยละ 14 ในขณะที่ เวียดนาม เป็นประเทศที่มีระดับความครอบคลุม
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 75.4 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจา
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บริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 70 รองลงมาเป็น เกาหลี โดยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 75.4 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่
ร้อยละ 73.8 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า 
ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการในระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 29.2 
ในขณะท่ี เกาหลี เวียดนาม และมาเลเซีย มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 
สูงสุดสามอันดับแรก อยู่ท่ีร้อยละ 89.2, 75.4 และ 52.3 ตามล าดับ 

 
ส าหรับกรอบความตกลงการการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ระดับความ

ครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ า  
โดยอยู่ที่ร้อยละ 30.8 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 13.2 
ในขณะที่ เวียดนาม เป็นประเทศที่มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด 
โดยอยู่ที่ร้อยละ 83.1 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 77.7 
รองลงมาเป็น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน 
Mode 3 ที่ร้อยละ 60 และ 56.9 ตามล าดับ และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน  
Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 58.5 และ 55.4 ตามล าดับ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ในระดับที่ไม่สูงมากนัก โดยอยู่ที่ร้อยละ 27.7 ในขณะท่ี สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน และออสเตรเลีย 
มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 100 ทั้งหมด 

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 13.8 และมีระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 6 ในขณะที่ เวียดนาม เป็นประเทศที่มีระดับความครอบคลุม
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 80 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจา
บริการใน Mode 3 อยู่ท่ีร้อยละ 73 รองลงมาเป็น กัมพูชา และสิงคโปร ์โดยมีระดับความครอบคลุม
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 49.2 และ 46.2 ตามล าดับ และมีระดับความเข้มข้นของ
การเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 44.7 และ 42.3 ตามล าดับ ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับ 
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุม
ของการเจรจาบริการในระดับที่ค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 12.3 ในขณะท่ี เวียดนาม กัมพูชา และ
สิงคโปร ์มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุดสามอันดับแรก อยู่ท่ีร้อยละ 80, 
49.2 และ 46.2 ตามล าดับ 
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นอกจากนี้  เ ม่ือพิจารณากรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย -ญี่ปุ่น พบว่า  
ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างประเทศ
ญี่ปุ่น โดยอยู่ท่ีร้อยละ 40 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ท่ีร้อยละ 19.3 
ในขณะที่ ญี่ปุ่นมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่สูงถึงร้อยละ 84.6 และ
ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 83.1 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการที่ต่ ากว่าญี่ปุ่น โดยไทยและญี่ปุ่นมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน 
Mode 4 อยู่ท่ีร้อยละ 27.7 และ 64.6 ตามล าดับ  

 
ส าหรับกรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างประเทศออสเตรเลีย โดยอยู่ที่ร้อยละ 6.2 และมี
ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ท่ีร้อยละ 4.6 ในขณะท่ี ออสเตรเลียมีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 44.6 และระดับความเข้มข้นของ
การเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 43.1 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการที่สูง
กว่าออสเตรเลีย โดยไทยและออสเตรเลียมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4  
อยู่ท่ีร้อยละ 92.3 และ 46.2 ตามล าดับ  

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการของ

ไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างชิลี โดยอยู่ที่ร้อยละ 21.5 และมีระดับความเข้มข้นของ
การเจรจาการบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 12.8 ในขณะที่ ชิลีมีระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 52.3 และระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 
3 ที่ร้อยละ 50.8 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า 
ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการที่ต่ ากว่าชิลี โดยไทยและชิลีมีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 อยู่ท่ีร้อยละ 6.2 และ 52.3 ตามล าดับ 

 
จากการพิจารณาระดับการครอบคลุมการเจรจาบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก

และผลิตภัณฑ์เหล็กในแต่ละกรอบความตกลงที่ไทยมีความผูกพันด้วย จะพบว่า ประเทศไทยยัง
สงวนท่าทีในการเจรจาข้อผูกพันบริการในหลายๆ กรอบความตกลงบริการ ในขณะที่ เวียดนาม 
และประเทศคู่เจรจาหลัก อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น ต่างมีระดับ
ความครอบคลุมและความเข้มข้นการเจรจาบริการใน Mode 3 และ 4 สูงกว่าประเทศอื่นๆ ที่มี
ความผูกพันในแต่ละกรอบความตกลงฯ 



 

 

 

 10-41 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

10.2.3.2 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
 
เมื่อพิจารณากิจกรรมบริการตามการแบ่งหมวดขององค์การการค้าโลก อุตสาหกรรมยาง

และผลิตภัณฑ์ยางมีบริการที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 73 กิจกรรม โดยในแต่ละกรอบการเจรจาการค้าเสรีที่
ไทยมีความผูกพันด้วย มีรายละเอียดระดับความครอบคลุมและความเข้มข้นของการเจรจาบริการ
ของไทยและประเทศคู่เจรจา ดังนี้   
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ตารางที่ 10-11 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยาง
และผลิตภัณฑ์ยาง 

AFAS 9th Package (Mode 3) 

Thailand Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 45 47 46 30 42 48 22 28 32 52 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 28 26 27 43 31 25 51 45 41 21 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ18 [(4) = (2) / (1)] 

61.6% 64.4% 63.0% 41.1% 57.5% 65.8% 30.1% 38.4% 43.8% 71.2% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 319 

31.4% 38.2% 61.6% 22.3% 51.3% 38.2% 28.5% 23.0% 40.4% 65.0% 

 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยาง
และผลิตภัณฑ์ยาง 

AFAS 9th Package (Mode 4) 

Thailand Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 23 73 46 72 44 53 14 67 73 57 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 50 0 27 1 29 20 59 6 0 16 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

31.5% 100.0% 63.0% 98.6% 60.3% 72.6% 19.2% 91.8% 100.0% 78.1% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
18 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
19 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-12 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยาง
และผลิตภัณฑ์ยาง 

ASEAN-China (Mode 3) 

Thailand China Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 23 51 4 34 4 12 17 4 18 32 57 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 50 22 69 39 69 61 56 69 55 41 16 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ20 [(4) = (2) / (1)] 

31.5% 69.9% 5.5% 46.6% 5.5% 16.4% 23.3% 5.5% 24.7% 43.8% 78.1% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 321 

13.8% 66.3% 4.7% 45.2% 2.0% 15.9% 12.2% 4.1% 17.3% 40.4% 68.5% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยาง
และผลิตภัณฑ์ยาง 

ASEAN-China (Mode 4) 

Thailand China Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 22 45 7 34 4 12 17 4 17 32 57 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 51 28 66 39 69 61 56 69 56 41 16 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

30.1% 61.6% 9.6% 46.6% 5.5% 16.4% 23.3% 5.5% 23.3% 43.8% 78.1% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
20 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
21 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-13 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหล ี

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยาง
และผลิตภัณฑ์ยาง 

ASEAN-Korea (Mode 3) 

Thailand Korea Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 23 45 32 34 18 6 29 7 5 34 54 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 50 28 41 39 55 67 44 66 68 39 19 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ22 [(4) = (2) / (1)] 

31.5% 61.6% 43.8% 46.6% 24.7% 8.2% 39.7% 9.6% 6.8% 46.6% 74.0% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 323 

13.8% 60.3% 4.1% 45.2% 11.4% 8.2% 23.6% 8.2% 2.6% 43.1% 64.4% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยาง
และผลิตภัณฑ์ยาง 

ASEAN-Korea (Mode 4) 

Thailand Korea Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 20 63 32 34 18 6 29 7 4 34 54 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 53 10 41 39 55 67 44 66 69 39 19 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

27.4% 86.3% 43.8% 46.6% 24.7% 8.2% 39.7% 9.6% 5.5% 46.6% 74.0% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
22 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
23 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-14 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

ASEAN-Australia-New Zealand (Mode 3) 
Thailand Australia New 

Zealand 
Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 22 47 44 6 33 17 5 21 3 17 24 59 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 51 26 29 67 40 56 68 52 70 56 49 14 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ24 [(4) = (2) / (1)] 

30.1% 64.4% 60.3% 8.2% 45.2% 23.3% 6.8% 28.8% 4.1% 23.3% 32.9% 80.8% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ
ใน Mode 325 

13.1% 63.0% 57.5% 5.3% 41.1% 10.7% 6.4% 16.8% 2.7% 9.2% 29.4% 71.2% 

 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

ASEAN-Australia-New Zealand (Mode 4) 

Thailand Australia New 
Zealand 

Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 19 73 47 73 39 17 0 22 9 73 73 59 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 54 0 26 0 34 56 73 51 64 0 0 14 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

26.0% 100.0% 64.4% 100.0% 53.4% 23.3% 0.0% 30.1% 12.3% 100.0% 100.0% 80.8% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
24 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
25 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-15 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยาง
และผลิตภัณฑ์ยาง 

ASEAN-India (Mode 3) 

Thailand India Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 14 11 6 34 18 7 20 3 11 36 57 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 59 62 67 39 55 66 53 70 62 37 16 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ26 [(4) = (2) / (1)] 

19.2% 15.1% 8.2% 46.6% 24.7% 9.6% 27.4% 4.1% 15.1% 49.3% 78.1% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 327 

8.7% 7.0% 5.3% 45.2% 11.2% 9.1% 12.5% 2.7% 7.0% 45.8% 66.4% 

 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยาง
และผลิตภัณฑ์ยาง 

ASEAN-India (Mode 4) 

Thailand India Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 12 10 6 34 17 7 21 3 12 36 57 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 61 63 67 39 56 66 52 70 61 37 16 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

16.4% 13.7% 8.2% 46.6% 23.3% 9.6% 28.8% 4.1% 16.4% 49.3% 78.1% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
26 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
27 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-16 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีที่ไทยมีความผูกพัน 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง 

Thailand-Japan (Mode 3) Thailand-Australia (Mode 3) Thailand-Chile (Mode 3) 

Thailand Japan Thailand Australia Thailand Chile 
(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 73 73 73 73 73 73 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 28 59 5 35 12 27 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 45 14 68 38 61 46 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ28  
[(4) = (2) / (1)] 

38.4% 80.8% 6.8% 47.9% 16.4% 37.0% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน  
Mode 329 

18.5% 79.5% 5.5% 46.6% 9.9% 35.6% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง 

Thailand-Japan (Mode 4) Thailand-Australia (Mode 4) Thailand-Chile (Mode 4) 

Thailand Japan Thailand Australia Thailand Chile 
(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 73 73 73 73 73 73 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 19 56 67 36 4 27 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 54 17 6 37 69 46 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 
4 [(9) = (7) / (6)] 

26.0% 76.7% 91.8% 49.3% 5.5% 37.0% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
28 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
29 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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เมื่อพิจารณาระดับการเปิดเสรีบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) จากข้อมูล
การเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางภายใต้ความตกลง
การค้าเสรีที่ไทยผูกพันด้วย ตามตารางที่ 10-11 ถึงตารางที่ 10-16 มีรายละเอียดดังน้ี  

 
เม่ือเปรียบเทียบกิจกรรมบริการที่ไทยมีความผูกพันด้วยในกรอบความตกลงการค้า

บริการอาเซียน และความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน พบว่า ระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับปานกลางโดยเปรียบเทียบกับ
ประเทศคู่เจรจาอื่นๆ โดยอยู่ที่ร้อยละ 61.6 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน  
Mode 3 (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย) อยู่ท่ีร้อยละ 31.4 ในขณะท่ี เวียดนามเป็นประเทศที่
มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 71.2 และมีระดับ
ความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงถึงร้อยละ 65 รองลงมาเป็น มาเลเซีย และบรูไน 
โดยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 65.8 และ 64.4 ตามล าดับ 
และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 38.2 และ 38.2 ตามล าดับ 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา
อาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการค่อนข้างต่ ากว่าประเทศ
คู่เจรจาอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ โดยอยู่ที่ร้อยละ 31.5 ในขณะที่ สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย และ
ฟิลิปปินส์ มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการสูงสุดสี่อันดับแรก อยู่ที่ร้อยละ 100, 100, 
98.6 และ 91.8 ตามล าดับ 

 
ส าหรับกรอบความตกลงการการค้าเสรีอาเซียน-จีน ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 31.5 และมีระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode อยู่ที่ร้อยละ 13.8 ในขณะที่ เวียดนาม เป็นประเทศที่มีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 78.1 และมีระดับ
ความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 68.5 รองลงมาเป็น จีน โดยมีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 69.9 และมีระดับความเข้มข้นของ
การเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 66.3 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน
ระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 30.1 ในขณะที่ เวียดนาม จีน และสิงคโปร์ มีระดับความครอบคลุม
ของการเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุดสามอันดับแรก อยู่ที่ร้อยละ 78.1, 61.6 และ 43.8 
ตามล าดับ 
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ในกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 31.5 และมีระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 13.8 ในขณะที่ เวียดนาม เป็นประเทศที่มีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 74 และมีระดับความ
เข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 64.4 รองลงมาเป็น เกาหลี กัมพูชา และ
สิงคโปร์ โดยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 61.6, 46.6 และ 
46.6 ตามล าดับ และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 60.3, 45.2 
และ 43.1 ตามล าดับ ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 
พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการในระดับปานกลาง โดยอยู่ที่  
ร้อยละ 27.4 ในขณะที่ เกาหลี เวียดนาม กัมพูชา และสิงคโปร์ มีระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุดสี่อันดับแรก อยู่ท่ีร้อยละ 86.3, 74, 46.6 และ 46.6 ตามล าดับ 

 
ส าหรับกรอบความตกลงการการค้าเสรีอาเซียน -ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ระดับ

ความครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 
30.1 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 13.1 ในขณะที่ เวียดนาม 
เป็นประเทศที่มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 
80.8 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 71.2 รองลงมาเป็น 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 
64.4 และ 60.3 ตามล าดับ และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 
63 และ 57.5 ตามล าดับ ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 
พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการในระดับที่ไม่สูงมากนัก โดยอยู่ที่
ร้อยละ 26 ในขณะที่ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน และออสเตรเลีย มีระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 100 ทั้งหมด 

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 19.2 และมีระดับ
ความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ท่ีร้อยละ 8.7 ในขณะท่ี เวียดนาม เป็นประเทศที่
มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 78.1 และมีระดับ
ความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 66.4 รองลงมาเป็น สิงคโปร์ และ
กัมพูชา โดยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 49.3 และ 46.6 
ตามล าดับ และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 45.8 และ 45.2 
ตามล าดับ ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า 
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ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการในระดับที่ปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 
16.4 ในขณะที่ เวียดนาม สิงคโปร์ และกัมพูชา มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน 
Mode 4 สูงสุดสามอันดับแรก อยู่ท่ีร้อยละ 78.1, 49.3 และ 46.6 ตามล าดับ 

 
นอกจากนี้  เ ม่ือพิจารณากรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย -ญี่ปุ่น พบว่า  

ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างประเทศ
ญี่ปุ่น โดยอยู่ที่ร้อยละ 38.4 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 
18.5 ในขณะที่ ญี่ปุ่นมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่สูงถึงร้อยละ 80.8 
และระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 79.5 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการที่ต่ ากว่าญี่ปุ่น โดยไทยและญี่ปุ่นมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน 
Mode 4 อยู่ท่ีร้อยละ 26 และ 76.7 ตามล าดับ  

 
ส าหรับกรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างประเทศออสเตรเลีย โดยอยู่ที่ร้อยละ 6.8 และมี
ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ต่ า ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 5.5 ในขณะท่ี ออสเตรเลีย 
มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 47.9 และระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 46.6 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ 
ที่สูงกว่าออสเตรเลีย โดยไทยและออสเตรเลียมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ 
ใน Mode 4 อยูท่ี่ร้อยละ 91.8 และ 49.3 ตามล าดับ  

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการของ

ไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างชิลี โดยอยู่ที่ร้อยละ 16.4 และมีระดับความเข้มข้นของ
การเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 9.9 ในขณะที่ ชิลีมีระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 37 และระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 
35.6 ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ไทยมีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการที่ต่ ากว่าชิลี โดยไทยและชิลีมีระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 4 อยู่ท่ีร้อยละ 5.5 และ 37 ตามล าดับ 

 
จากการพิจารณาระดับการครอบคลุมการเจรจาบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาง

และผลิตภัณฑ์ยางในแต่ละกรอบความตกลงที่ไทยมีความผูกพันด้วย จะพบว่า ไทยยังสงวนท่าที
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ในการเจรจาข้อผูกพันบริการในหลายๆ กรอบความตกลงบริการ เช่น กรอบความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ออสเตรเลีย และกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย เป็นต้น ในขณะที่ เวียดนาม 
กัมพูชา และประเทศคู่เจรจาหลัก อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น  
ต่างมีระดับความครอบคลุมและความเข้มข้นการเจรจาบริการใน Mode 3 และ 4 สูงกว่า 
ประเทศอื่นๆ ที่ไทยมีความผูกพันในแต่ละกรอบความตกลงฯ 

 
10.2.3.3 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

 
เม่ือพิจารณากิจกรรมบริการตามการแบ่งหมวดขององค์การการค้าโลก อุตสาหกรรม

เคมีภัณฑ์มีบริการที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 76 กิจกรรม โดยในแต่ละกรอบการเจรจาการค้าเสรีที่ไทยมี
ความผูกพันด้วย มีรายละเอียดระดับความครอบคลุมและความเข้มข้นของการเจรจาบริการของ
ไทยและประเทศคู่เจรจา ดังนี้   
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ตารางที่ 10-17 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

AFAS 9th Package (Mode 3) 

Thailand Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

(2) จ านวน CPC ที่เปดิเสรีบริการ 49 51 50 35 44 51 29 32 38 52 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 27 25 26 41 32 25 47 44 38 24 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ30 [(4) = (2) / (1)] 

64.5% 67.1% 65.8% 46.1% 57.9% 67.1% 38.2% 42.1% 50.0% 68.4% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 331 

32.8% 40.1% 64.5% 24.3% 51.9% 37.9% 36.6% 23.8% 46.7% 63.7% 

 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

AFAS 9th Package (Mode 4) 

Thailand Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 26 76 50 75 45 57 14 70 76 59 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 50 0 26 1 31 19 62 6 0 17 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

34.2% 100.0% 65.8% 98.7% 59.2% 75.0% 18.4% 92.1% 100.0% 77.6% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
30 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
31 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-18 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

ASEAN-China (Mode 3) 

Thailand China Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 29 54 4 41 4 9 18 4 17 33 58 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 47 22 72 35 72 67 58 72 59 43 18 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ32 [(4) = (2) / (1)] 

38.2% 71.1% 5.3% 53.9% 5.3% 11.8% 23.7% 5.3% 22.4% 43.4% 76.3% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 333 

17.1% 67.6% 4.5% 52.6% 1.9% 11.3% 12.6% 3.9% 15.3% 40.1% 71.1% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

ASEAN-China (Mode 4) 

Thailand China Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 28 48 7 41 4 9 18 4 16 33 58 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 48 28 69 35 72 67 58 72 60 43 18 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

36.8% 63.2% 9.2% 53.9% 5.3% 11.8% 23.7% 5.3% 21.1% 43.4% 76.3% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
32 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
33 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-19 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหล ี

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

ASEAN-Korea (Mode 3) 

Thailand Korea Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 29 54 27 41 23 12 30 7 6 32 55 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 47 22 49 35 53 64 46 69 70 44 21 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ34 [(4) = (2) / (1)] 

38.2% 71.1% 35.5% 53.9% 30.3% 15.8% 39.5% 9.2% 7.9% 42.1% 72.4% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 335 

17.1% 69.7% 3.9% 52.6% 14.2% 15.8% 23.6% 7.9% 3.1% 38.8% 67.1% 

 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

ASEAN-Korea (Mode 4) 

Thailand Korea Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 26 68 27 41 23 12 30 7 5 32 55 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 50 8 49 35 53 64 46 69 71 44 21 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

34.2% 89.5% 35.5% 53.9% 30.3% 15.8% 39.5% 9.2% 6.6% 42.1% 72.4% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
34 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
35 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-20 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

ASEAN-Australia-New Zealand (Mode 3) 
Thailand Australia New 

Zealand 
Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 28 50 46 6 40 22 11 23 3 17 24 61 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 48 26 30 70 36 54 65 53 73 59 52 15 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ36 [(4) = (2) / (1)] 

36.8% 65.8% 60.5% 7.9% 52.6% 28.9% 14.5% 30.3% 3.9% 22.4% 31.6% 80.3% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ
ใน Mode 337 

16.5% 64.5% 59.2% 5.1% 48.7% 13.5% 14.1% 18.0% 2.6% 8.9% 28.3% 75.0% 

 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

ASEAN-Australia-New Zealand (Mode 4) 

Thailand Australia New 
Zealand 

Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 25 76 49 76 43 22 0 23 9 76 76 61 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 51 0 27 0 33 54 76 53 67 0 0 15 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

32.9% 100.0% 64.5% 100.0% 56.6% 28.9% 0.0% 30.3% 11.8% 100.0% 100.0% 80.3% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
36 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
37 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-21 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

ASEAN-India (Mode 3) 

Thailand India Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 11 14 6 41 23 13 17 3 8 34 58 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 65 62 70 35 53 63 59 73 68 42 18 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ38 [(4) = (2) / (1)] 

14.5% 18.4% 7.9% 53.9% 30.3% 17.1% 22.4% 3.9% 10.5% 44.7% 76.3% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 339 

6.4% 8.7% 5.1% 52.6% 13.9% 16.7% 10.0% 2.6% 4.7% 41.4% 67.7% 

 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ์ 

ASEAN-India (Mode 4) 

Thailand India Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 9 13 6 41 22 13 18 3 9 34 58 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 67 63 70 35 54 63 58 73 67 42 18 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

11.8% 17.1% 7.9% 53.9% 28.9% 17.1% 23.7% 3.9% 11.8% 44.7% 76.3% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
38 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
39 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-22 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีที่ไทยมีความผูกพัน 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
Thailand-Japan (Mode 3) Thailand-Australia (Mode 3) Thailand-Chile (Mode 3) 

Thailand Japan Thailand Australia Thailand Chile 
(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 76 76 76 76 76 76 

(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 34 64 5 39 12 27 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 42 12 71 37 64 49 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ40  
[(4) = (2) / (1)] 

44.7% 84.2% 6.6% 51.3% 15.8% 35.5% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน  
Mode 341 

21.7% 82.9% 5.3%  50.0% 9.5% 34.2% 

  

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
Thailand-Japan (Mode 4) Thailand-Australia (Mode 4) Thailand-Chile (Mode 4) 

Thailand Japan Thailand Australia Thailand Chile 
(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 76 76 76 76 76 76 

(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 25 56 73 40 4 27 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 51 20 3 36 72 49 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน  
Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

32.9% 73.7% 96.1% 52.6% 5.3% 35.5% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
40 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
41 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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เมื่อพิจารณาระดับการเปิดเสรีบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) จากข้อมูล
การเปิดเสรีการค้าบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของ
ไทยตามตารางที่ 10-17 ถึงตารางที่ 10-22 จะพบว่า  

 
เม่ือเปรียบเทียบกิจกรรมบริการที่ไทยมีความผูกพันด้วยในกรอบความตกลงการค้า

บริการอาเซียน และความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน พบว่า  
ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ ในระดับค่อนข้างสูง  
โดยอยู่ที่ร้อยละ 64.5 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 (สัดส่วนผู้ถือหุ้น
ต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย) อยู่ที่ร้อยละ 32.8 ในขณะที่ เวียดนามเป็นประเทศที่มีระดับความครอบคลุม
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 68.4 และมีระดับความเข้มข้นของ
การเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 63.7 รองลงมาเป็น มาเลเซีย และบรูไน โดยมีระดับ 
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 67.1 และ 67.1 ตามล าดับ และมีระดับ
ความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ท่ีร้อยละ 37.9 และ 40.1 ตามล าดับ เมื่อพิจารณา
ระดับความครอบคลุมของการเจรจาว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน พบว่า  
ไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 34.2 ในขณะที่ 
สิงคโปร์ บรูไน และอินโดนีเซีย มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการสูงสุดสามอันดับแรก 
อยู่ท่ีร้อยละ 100, 100 และ 98.7 ตามล าดับ 

 
ส าหรับกรอบความตกลงการการค้าเสรีอาเซียน-จีน ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 38.2 และมีระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode อยู่ที่ร้อยละ 17.1 ในขณะที่ เวียดนาม เป็นประเทศที่มีระดับ 
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 76.3 และมีระดับ 
ความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 71.1 รองลงมาเป็น จีน โดยมีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 71.1 และมีระดับความเข้มข้นของ
การเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 67.6 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการในระดับ 
ปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 36.8 ในขณะท่ี เวียดนาม จีน และกัมพูชา มีระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุดสามอันดับแรก อยู่ท่ีร้อยละ 76.3, 63.2 และ 53.9 ตามล าดับ 

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 38.2 และมีระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 17.1 ในขณะที่ เวียดนาม เป็นประเทศที่มีระดับ
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ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 72.4 และมีระดับ 
ความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 67.1 รองลงมาเป็น เกาหลี โดยมีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 71.1 และมีระดับความเข้มข้นของ 
การเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 69.7 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของ 
การเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ 
ในระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 34.2 ในขณะที่ เกาหลี เวียดนาม และกัมพูชา มีระดับ 
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุดสามอันดับแรก อยู่ที่ร้อยละ 89.5, 72.4 
และ 53.9 ตามล าดับ 

 
ส าหรับกรอบความตกลงการการค้าเสรีอาเซียน -ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ระดับ 

ความครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ า  
โดยอยู่ที่ร้อยละ 36.8 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 16.5 
ในขณะที่ เวียดนาม เป็นประเทศที่มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด 
โดยอยู่ที่ร้อยละ 80.3 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 75 
รองลงมาเป็น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ 
ใน Mode 3 ที่ร้อยละ 65.8 และ 60.5 ตามล าดับ และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ 
ใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 64.5 และ 59.2 ตามล าดับ ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ 
ในระดับที่ไม่สูงมากนัก โดยอยู่ที่ร้อยละ 32.9 ในขณะท่ี สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน และออสเตรเลีย  
มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 100 ทั้งหมด 

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 14.5 และมีระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 6.4 ในขณะที่ เวียดนาม เป็นประเทศที่มีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 76.3 และมีระดับความ
เข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ท่ีร้อยละ 67.7 รองลงมาเป็น กัมพูชา และสิงคโปร์ โดย
มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 53.9 และ 44.7 ตามล าดับ และ
มีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 52.6 และ 41.4 ตามล าดับ ทั้งนี้ 
เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการในระดับที่ค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 11.8 ในขณะที่ 
เวียดนาม กัมพูชา และสิงคโปร์ มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุด
สามอันดับแรก อยู่ท่ีร้อยละ 76.3, 53.9 และ 44.7 ตามล าดับ 
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นอกจากนี้  เ ม่ือพิจารณากรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย -ญี่ปุ่น พบว่า  
ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างประเทศ
ญี่ปุ่น โดยอยู่ที่ร้อยละ 44.7 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 
21.7 ในขณะที่ ญี่ปุ่นมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่สูงถึงร้อยละ 84.2 
และระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 82.9 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการที่ต่ ากว่าญี่ปุ่น โดยไทยและญี่ปุ่นมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ 
ใน Mode 4 อยู่ท่ีร้อยละ 32.9 และ 73.7 ตามล าดับ  

 
ส าหรับกรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างประเทศออสเตรเลีย โดยอยู่ท่ีร้อยละ 6.6 และมี
ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 5.3 ในขณะที่ ออสเตรเลีย 
มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 51.3 และระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 50 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการที่สูง
กว่าออสเตรเลีย โดยไทยและออสเตรเลียมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4  
อยู่ท่ีร้อยละ 96.1 และ 52.6 ตามล าดับ  

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการของ

ไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างชิลี โดยอยู่ที่ร้อยละ 15.8 และมีระดับความเข้มข้นของ 
การเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 9.5 ในขณะที่ ชิลีมีระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 35.5 และระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3  
ที่ร้อยละ 34.2 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า 
ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการที่ต่ ากว่าชิลี โดยไทยและชิลีมีระดับ  
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 อยู่ท่ีร้อยละ 5.3 และ 35.5 ตามล าดับ 

 
จากการพิจารณาระดับการครอบคลุมการเจรจาบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

เคมีภัณฑ์ในแต่ละกรอบความตกลงที่ไทยมีความผูกพันด้วย จะพบว่า ประเทศไทยยังสงวนท่าที
ในการเจรจาข้อผูกพันบริการในหลายๆ กรอบความตกลงบริการ ในขณะที่  เวียดนาม  
และประเทศคู่เจรจาหลัก อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น ต่างมีระดับ 
ความครอบคลุมและความเข้มข้นการเจรจาบริการใน Mode 3 และ 4 สูงกว่าประเทศอื่นๆ  
ที่มีความผูกพันในแต่ละกรอบความตกลงฯ 
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10.2.3.4 อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
 
เม่ือพิจารณากิจกรรมบริการตามการแบ่งหมวดขององค์การการค้าโลก อุตสาหกรรม

ระบบอัตโนมัติมีบริการที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 70 กิจกรรม โดยในแต่ละกรอบการเจรจาการค้าเสรีที่
ไทยมีความผูกพันด้วย มีรายละเอียดระดับความครอบคลุมและความเข้มข้นของการเจรจาบริการ
ของไทยและประเทศคู่เจรจา ดังนี้   



 
 

 

 10-62 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.                        The Office of Industrial Economics 

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

ตารางที่ 10-23 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติ 

AFAS 9th Package (Mode 3) 

Thailand Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 50 50 36 26 31 34 20 21 33 43 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 20 20 34 44 39 36 50 49 37 27 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ42 [(4) = (2) / (1)] 

71.4% 71.4% 51.4% 37.1% 44.3% 48.6% 28.6% 30.0% 47.1% 61.4% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 343 

35.7% 45.3% 50.0% 20.0% 37.8% 27.2% 26.4% 18.3% 43.5% 50.6% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติ 

AFAS 9th Package (Mode 4) 

Thailand Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 19 70 36 69 31 52 10 67 70 52 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 51 0 34 1 39 18 60 3 0 18 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

27.1% 100.0% 51.4% 98.6% 44.3% 74.3% 14.3% 95.7% 100.0% 74.3% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
42 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
43 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-24 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติ 

ASEAN-China (Mode 3) 

Thailand China Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 21 41 4 30 3 6 29 4 12 28 52 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 49 29 66 40 67 64 41 66 58 42 18 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ44 [(4) = (2) / (1)] 

30.0% 58.6% 5.7% 42.9% 4.3% 8.6% 41.4% 5.7% 17.1% 40.0% 74.3% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 345 

13.0% 55.6% 4.9% 41.4% 1.4% 8.1% 25.1% 4.3% 11.2% 36.4% 70.7% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติ 

ASEAN-China (Mode 4) 

Thailand China Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 20 35 6 30 3 6 29 4 11 28 52 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 50 35 64 40 67 64 41 66 59 42 18 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

28.6% 50.0% 8.6% 42.9% 4.3% 8.6% 41.4% 5.7% 15.7% 40.0% 74.3% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
44 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
45 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-25 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหล ี

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติ 

ASEAN-Korea (Mode 3) 

Thailand Korea Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 21 52 22 30 34 7 36 6 5 31 50 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 49 18 48 40 36 63 34 64 65 39 20 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ46 [(4) = (2) / (1)] 

30.0% 74.3% 31.4% 42.9% 48.6% 10.0% 51.4% 8.6% 7.1% 44.3% 71.4% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 347 

13.0% 72.9% 4.3% 41.4% 23.1% 10.0% 33.7% 7.1% 2.8% 40.7% 67.9% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติ 

ASEAN-Korea (Mode 4) 

Thailand Korea Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 18 62 22 30 34 7 36 6 4 31 50 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 52 8 48 40 36 63 34 64 66 39 20 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

25.7% 88.6% 31.4% 42.9% 48.6% 10.0% 51.4% 8.6% 5.7% 44.3% 71.4% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
46 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
47 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 



 
 

 

 10-65 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.                        The Office of Industrial Economics 

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

ตารางที่ 10-26 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติ 

ASEAN-Australia-New Zealand (Mode 3) 
Thailand Australia New 

Zealand 
Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 19 34 32 5 29 33 6 32 3 12 23 55 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 51 36 38 65 41 37 64 38 67 58 47 15 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ48 [(4) = (2) / (1)] 

27.1% 48.6% 45.7% 7.1% 41.4% 47.1% 8.6% 45.7% 4.3% 17.1% 32.9% 78.6% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ
ใน Mode 349 

11.6% 47.1% 44.3% 5.1% 40.0% 22.4% 8.1% 29.1% 2.9% 6.8% 29.2% 75.0% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติ 

ASEAN-Australia-New Zealand (Mode 4) 

Thailand Australia New 
Zealand 

Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 16 70 34 70 30 33 0 32 7 70 70 55 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 54 0 36 0 40 37 70 38 63 0 0 15 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

22.9% 100.0% 48.6% 100.0% 42.9% 47.1% 0.0% 45.7% 10.0% 100.0% 100.0% 78.6% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
48 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
49 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-27 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติ 

ASEAN-India (Mode 3) 

Thailand India Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
(2) จ านวน CPC ทีเ่ปิดเสรีบริการ 11 10 5 30 34 8 13 3 5 32 52 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 59 60 65 40 36 62 57 67 65 38 18 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ50 [(4) = (2) / (1)] 

15.7% 14.3% 7.1% 42.9% 48.6% 11.4% 18.6% 4.3% 7.1% 45.7% 74.3% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 351 

7.0% 6.5% 5.1% 41.4% 22.8% 11.0% 8.6% 2.9% 2.9% 42.1% 67.8% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติ 

ASEAN-India (Mode 4) 

Thailand India Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 9 9 5 30 33 8 14 3 6 32 52 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 61 61 65 40 37 62 56 67 64 38 18 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

12.9% 12.9% 7.1% 42.9% 47.1% 11.4% 20.0% 4.3% 8.6% 45.7% 74.3% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
50 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
51 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-28 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีที่ไทยมีความผูกพัน 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมระบบ
อัตโนมัติ 

Thailand-Japan (Mode 3) Thailand-Australia (Mode 3) Thailand-Chile (Mode 3) 

Thailand Japan Thailand Australia Thailand Chile 
(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 70 70 70 70 70 70 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 24 57 3 25 10 31 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 46 13 67 45 60 39 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ52  
[(4) = (2) / (1)] 

34.3% 81.4% 4.3% 35.7% 14.3% 44.3% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน  
Mode 353 

15.4% 80.0% 2.9% 34.3% 7.9% 42.9% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมระบบ
อัตโนมัติ 

Thailand-Japan (Mode 4) Thailand-Australia (Mode 4) Thailand-Chile (Mode 4) 

Thailand Japan Thailand Australia Thailand Chile 
(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 70 70 70 70 70 70 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 17 41 67 26 4 31 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 53 29 3 44 66 39 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน  
Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

24.3% 58.6% 95.7% 37.1% 5.7% 44.3% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
52 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
53 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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เม่ือพิจารณาระดับการเปิดเสรีบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) จากข้อมูลการเปิดเสรี
การค้าบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทยตาม
ตารางที่ 10-23 ถึงตารางที่ 10-28 จะพบว่า 

 
เม่ือเปรียบเทียบกิจกรรมบริการที่ไทยมีความผูกพันด้วยในกรอบความตกลงการค้า

บริการอาเซียน และความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน พบว่า ระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับสูงที่สุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 
71.4 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุด
เฉลี่ย) อยู่ที่ร้อยละ 35.7 ในขณะที่ บรูไน และเวียดนามเป็นประเทศที่มีระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 3 สูงรองลงมา โดยอยู่ที่ร้อยละ 71.4 และ 61.4 ตามล าดับ และมีระดับ
ความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 45.3 และ 50.6 เม่ือพิจารณาระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมี
ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 27.1 ในขณะที่ สิงคโปร์ 
บรูไน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการสูงสุดสี่อันดับแรก 
อยู่ท่ีร้อยละ 100, 100, 98.6 และ 95.7 ตามล าดับ 

 
ส าหรับกรอบความตกลงการการค้าเสรีอาเซียน-จีน ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 30 และมีระดับความเข้มข้นของ
การเจรจาบริการใน Mode อยู่ที่ ร้อยละ 13 ในขณะที่  เวียดนาม เป็นประเทศที่ มีระดับ 
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 74.3 และมีระดับ 
ความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 70.7 รองลงมาเป็น จีน โดยมีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 58.6 และมีระดับความเข้มข้นของ 
การเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 55.6 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของ 
การเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ 
ในระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 28.6 ในขณะที่ เวียดนาม จีน และกัมพูชา มีระดับความครอบคลุม
ของการเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุดสามอันดับแรก อยู่ท่ีร้อยละ 74.3, 50 และ 42.9 ตามล าดับ 

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 30 และมีระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 13 ในขณะที่  เกาหลี เป็นประเทศที่ มีระดับ 
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 74.3 และมีระดับ 
ความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 72.9 รองลงมาเป็น เวียดนาม  
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โดยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 71.4 และมีระดับความเข้มข้นของ
การเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 67.9 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการในระดับ
ค่อนข้างต่ า  โดยอยู่ที่ ร้อยละ 25.7 ในขณะที่  เกาหลี  เวียดนาม และมาเลเซีย มีระดับ 
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุดสามอันดับแรก อยู่ที่ร้อยละ 88.6, 71.4 
และ 51.4 ตามล าดับ 

 
ส าหรับกรอบความตกลงการการค้าเสรีอาเซียน -ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ระดับ 

ความครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 
27.1 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 11.6 ในขณะที่ 
เวียดนาม เป็นประเทศที่มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่
ร้อยละ 78.6 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 75 รองลงมา
เป็น ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย โดยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3  
ที่ร้อยละ 48.6 และ 47.1 ตามล าดับ และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3  
อยู่ที่ร้อยละ 47.1 และ 22.4 ตามล าดับ ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการในระดับ 
ที่ไม่สูงมากนัก โดยอยู่ที่ร้อยละ 22.9 ในขณะที่ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน และออสเตรเลีย  
มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 100 ทั้งหมด  

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 15.7 และมีระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 7 ในขณะที่ เวียดนาม เป็นประเทศที่มีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 74.3 และมีระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 67.8 รองลงมาเป็น อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ โดยมี
ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 48.6 และ 45.7 ตามล าดับ และมี
ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 22.8 และ 42.1 ตามล าดับ ทั้งนี้ 
เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการในระดับที่ค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 12.9 ในขณะที่ 
เวียดนาม อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุด
สามอันดับแรก อยู่ท่ีร้อยละ 74.3, 47.1 และ 45.7 ตามล าดับ 
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นอกจากนี้  เ ม่ือพิจารณากรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย -ญี่ปุ่น พบว่า  
ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างประเทศ
ญี่ปุ่น โดยอยู่ที่ร้อยละ 34.3 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 
15.4 ในขณะที่ ญี่ปุ่นมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่สูงถึงร้อยละ 81.4 
และระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 80 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการที่ต่ ากว่าญี่ปุ่น โดยไทยและญี่ปุ่นมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน 
Mode 4 อยู่ท่ีร้อยละ 24.3 และ 58.6 ตามล าดับ 

 
ส าหรับกรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างประเทศออสเตรเลีย โดยอยู่ที่ร้อยละ 4.3 และมี
ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ท่ีร้อยละ 2.9 ในขณะท่ี ออสเตรเลียมีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 35.7 และระดับความเข้มข้นของการเจรจา
บริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 34.3 ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน 
Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการที่สูงกว่าออสเตรเลีย โดย
ไทยและออสเตรเลียมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 อยู่ที่ร้อยละ 95.7 
และ 37.1 ตามล าดับ  

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการของ

ไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างชิลี โดยอยู่ที่ร้อยละ 14.3 และมีระดับความเข้มข้นของ
การเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 7.9 ในขณะที่ ชิลีมีระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 44.3 และระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3  
ที่ร้อยละ 42.9 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า 
ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการที่ต่ ากว่าชิลี โดยไทยและชิลีมีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 อยู่ท่ีร้อยละ 5.7 และ 44.3 ตามล าดับ 

 
จากการพิจารณาระดับการครอบคลุมการเจรจาบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมระบบ

อัตโนมัติในแต่ละกรอบความตกลงที่ไทยมีความผูกพันด้วย จะพบว่า ประเทศไทยยังสงวนท่าที  
ในการเจรจาข้อผูกพันบริการในหลายๆ กรอบความตกลงบริการ ในขณะที่ เวียดนาม กัมพูชา 
อินโดนีเซีย และประเทศคู่เจรจาหลัก อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น  
ต่างมีระดับความครอบคลุมและความเข้มข้นการเจรจาบริการใน Mode 3 และ 4 สูงกว่า 
ประเทศอื่นๆ ที่มีความผูกพันในแต่ละกรอบความตกลงฯ 
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10.2.3.5 อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
 
เม่ือพิจารณากิจกรรมบริการตามการแบ่งหมวดขององค์การการค้าโลก อุตสาหกรรม

เครื่องมือแพทย์มีบริการที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 75 กิจกรรม โดยในแต่ละกรอบการเจรจาการค้าเสรีที่
ไทยมีความผูกพันด้วย มีรายละเอียดระดับความครอบคลุมและความเข้มข้นของการเจรจาบริการ
ของไทยและประเทศคู่เจรจา ดังนี้   
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ตารางที่ 10-29 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย ์

AFAS 9th Package (Mode 3) 

Thailand Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 57 53 32 25 27 30 18 20 25 35 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 18 22 43 50 48 45 57 55 50 40 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ54 [(4) = (2) / (1)] 

76.0% 70.7% 42.7% 33.3% 36.0% 40.0% 24.0% 26.7% 33.3% 46.7% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 355 

38.5% 45.8% 41.3% 17.5% 30.6% 24.5% 22.0% 15.2% 30.6% 37.6% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เครือ่งมือแพทย์ 

AFAS 9th Package (Mode 4) 

Thailand Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 15 75 32 74 25 59 7 68 75 58 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 60 0 43 1 50 16 68 7 0 17 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

20.0% 100.0% 42.7% 98.7% 33.3% 78.7% 9.3% 90.7% 100.0% 77.3% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
54 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
55 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-30 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ 

ASEAN-China (Mode 3) 

Thailand China Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 19 35 3 24 3 5 36 3 14 22 58 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 56 40 72 51 72 70 39 72 61 53 17 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ56 [(4) = (2) / (1)] 

25.3% 46.7% 4.0% 32.0% 4.0% 6.7% 48.0% 4.0% 18.7% 29.3% 77.3% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 357 

11.1% 43.9% 3.3% 30.7% 1.3% 6.2% 30.8% 2.7% 12.2% 26.6% 72.0% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย ์

ASEAN-China (Mode 4) 

Thailand China Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 18 29 5 24 3 5 36 3 13 22 58 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 57 46 70 51 72 70 39 72 62 53 17 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

24.0% 38.7% 6.7% 32.0% 4.0% 6.7% 48.0% 4.0% 17.3% 29.3% 77.3% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
56 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
57 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-31 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหล ี

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย ์

ASEAN-Korea (Mode 3) 

Thailand Korea Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 19 56 20 24 40 5 41 5 4 22 56 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 56 19 55 51 35 70 34 70 71 53 19 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ58 [(4) = (2) / (1)] 

25.3% 74.7% 26.7% 32.0% 53.3% 6.7% 54.7% 6.7% 5.3% 29.3% 74.7% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 359 

11.1% 73.3% 2.7% 30.7% 25.5% 6.7% 35.7% 5.3% 1.9% 26.6% 69.3% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย ์

ASEAN-Korea (Mode 4) 

Thailand Korea Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 16 65 20 24 40 5 41 5 3 22 56 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 59 10 55 51 35 70 34 70 72 53 19 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

21.3% 86.7% 26.7% 32.0% 53.3% 6.7% 54.7% 6.7% 4.0% 29.3% 74.7% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
58 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
59 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-32 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ 

ASEAN-Australia-New Zealand (Mode 3) 
Thailand Australia New 

Zealand 
Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 18 33 30 4 23 39 5 37 2 14 14 60 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 57 42 45 71 52 36 70 38 73 61 61 15 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ60 [(4) = (2) / (1)] 

24.0% 44.0% 40.0% 5.3% 30.7% 52.0% 6.7% 49.3% 2.7% 18.7% 18.7% 80.0% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ
ใน Mode 361 

10.5% 42.7% 37.3% 3.5% 29.3% 24.8% 6.3% 32.4% 1.3% 7.2% 16.0% 74.7% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ 

ASEAN-Australia-New Zealand (Mode 4) 

Thailand Australia New 
Zealand 

Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 15 75 32 75 26 39 0 38 4 75 75 60 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 60 0 43 0 49 36 75 37 71 0 0 15 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

20.0% 100.0% 42.7% 100.0% 34.7% 52.0% 0.0% 50.7% 5.3% 100.0% 100.0% 80.0% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
60 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
61 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-33 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย ์

ASEAN-India (Mode 3) 

Thailand India Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 8 7 4 24 39 6 11 2 4 25 58 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 67 68 71 51 36 69 64 73 71 50 17 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการ62 [(4) = (2) / (1)] 

10.7% 9.3% 5.3% 32.0% 52.0% 8.0% 14.7% 2.7% 5.3% 33.3% 77.3% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน 
Mode 363 

4.6% 4.1% 3.5% 30.7% 24.8% 7.6% 6.4% 1.3% 2.0% 30.6% 70.7% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย ์

ASEAN-India (Mode 4) 

Thailand India Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Vietnam 

(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 6 6 4 24 39 6 12 2 4 25 58 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 69 69 71 51 36 69 63 73 71 50 17 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ
ใน Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

8.0% 8.0% 5.3% 32.0% 52.0% 8.0% 16.0% 2.7% 5.3% 33.3% 77.3% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
62 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
63 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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ตารางที่ 10-34 ตารางสรุประดับความครอบคลุมของการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์  
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีที่ไทยมีความผูกพัน 

การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 
เครื่องมือแพทย์ 

Thailand-Japan (Mode 3) Thailand-Australia (Mode 3) Thailand-Chile (Mode 3) 

Thailand Japan Thailand Australia Thailand Chile 
(1) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 75 75 75 75 75 75 
(2) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 20 63 3 22 10 34 
(3) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 55 12 72 53 65 41 
(4) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ64  
[(4) = (2) / (1)] 

26.7% 84.0% 4.0% 29.3% 13.3% 45.3% 

(5) ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน  
Mode 365 

12.1% 82.7% 2.7% 28.0% 7.6% 44.0% 

 

 การบริการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 
เครื่องมือแพทย์ 

Thailand-Japan (Mode 4) Thailand-Australia (Mode 4) Thailand-Chile (Mode 4) 

Thailand Japan Thailand Australia Thailand Chile 
(6) จ านวน CPC ในสาขาบริการ 75 75 75 75 75 75 
(7) จ านวน CPC ที่เปิดเสรีบริการ 15 37 67 24 3 34 
(8) จ านวน CPC ที่ไม่ผูกพนั 60 38 8 51 72 41 
(9) ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน  
Mode 4 [(9) = (7) / (6)] 

20.0% 49.3% 89.3% 32.0% 4.0% 45.3% 

ที่มา : บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากข้อผูกพนัทั่วไป และข้อผูกพันเฉพาะในข้อตกลงการเจรจาการค้าเสรี 

                                                           
64 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการจะถูกค านวณจาก สัดส่วนจ านวนกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการต่อจ านวนกิจกรรมบริการทั้งหมด 
65 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการใน Mode 3 จะถูกค านวณจากสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยของกิจกรรมบริการที่เปิดเสรีบริการ 
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เม่ือพิจารณาระดับการเปิดเสรีบริการการเข้าสู่ตลาด (Market Access) จากข้อมูลการเปิดเสรี
การค้าบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีของไทย
ตามตารางที่ 10-29 ถึงตารางที่ 10-34 จะพบว่า  

 
เม่ือเปรียบเทียบกิจกรรมบริการที่ไทยมีความผูกพันด้วยในกรอบความตกลงการค้า

บริการอาเซียน และความตกลงว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน พบว่า ระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับสูงที่สุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 76 
และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย) อยู่ที่
ร้อยละ 38.5 ในขณะที่ บรูไนเป็นประเทศที่มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 
3 สูงสุดรองลงมา โดยอยู่ที่ร้อยละ 70.7 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 
อยู่ที่ร้อยละ 45.8 ล าดับถัดมาเป็น เวียดนาม และมาเลเซีย โดยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 46.7 และ 40 ตามล าดับ และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจา
บริการใน Mode 3 อยู่ท่ีร้อยละ 37.6 และ 24.5 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุม
ของการเจรจาบริการค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 20 ในขณะที่ สิงคโปร์ บรูไน และอินโดนีเซีย 
มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการสูงสุดสามอันดับแรก อยู่ท่ีร้อยละ 100, 100 และ 98.7 
ตามล าดับ 

 
ส าหรับกรอบความตกลงการการค้าเสรีอาเซียน-จีน ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 25.3 และมีระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode อยู่ที่ร้อยละ 11.1 ในขณะที่ เวียดนามเป็นประเทศที่มีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงอย่างเห็นได้ชัด โดยอยู่ที่ร้อยละ 77.3 และมี
ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ท่ีร้อยละ 72 รองลงมาเป็น มาเลเซีย โดยมี
ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 48 และมีระดับความเข้มข้นของ
การเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 30.8 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน
ระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 24 ในขณะท่ี เวียดนาม มาเลเซีย และจีน มีระดับความครอบคลุม
ของการเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุดสามอันดับแรก อยู่ท่ีร้อยละ 77.3, 48 และ 38.7 ตามล าดับ 

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับปานกลาง โดยอยู่ที่ร้อยละ 25.3 และมีระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 11.1 ในขณะที่ เกาหลีเป็นประเทศที่มีระดับ
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ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 74.7 และมีระดับ
ความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 73.3 รองลงมาเป็น เวียดนาม โดยมี
ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 74.7 และมีระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 69.3 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน
ระดับปานกลาง โดยอยู่ท่ีร้อยละ 21.3 ในขณะที่ เกาหลี เวียดนาม และมาเลเซีย มีระดับความครอบคลุม
ของการเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุดสามอันดับแรก อยู่ที่ร้อยละ 86.7, 74.7 และ 54.7 
ตามล าดับ 

 
ส าหรับกรอบความตกลงการการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ระดับ

ความครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ า โดย
อยู่ที่ร้อยละ 24 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 10.5 
ในขณะที่ เวียดนามเป็นประเทศที่มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด 
โดยอยู่ที่ร้อยละ 80 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 74.7 
รองลงมาเป็น อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 
ที่ร้อยละ 52 และ 49.3 ตามล าดับ และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่
ร้อยละ 24.8 และ 32.4 ตามล าดับ ส าหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ทั้งสองประเทศมีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 44 และ 40 ตามล าดับ  
และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 โดยอยู่ที่ร้อยละ 42.7 และ 37.3 
ตามล าดับ ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า 
ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการในระดับที่ไม่สูงมากนัก โดยอยู่ที่  
ร้อยละ 20 ในขณะที่ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน และออสเตรเลีย มีระดับความครอบคลุมของ
การเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุด โดยอยู่ที่ร้อยละ 100 ทั้งหมด 

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย ระดับความครอบคลุมของการเจรจา

บริการของไทยใน Mode 3 และระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ใน
ระดับที่ปานกลางค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 10.7 และ 4.6 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม อินเดียมี
ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจา
บริการใน Mode 3 ที่ต่ ากว่าไทยเพียงเล็กน้อย ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 9.3 และ 4.1 ตามล าดับ ในขณะที่ 
เวียดนามเป็นประเทศที่มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 สูงสุด โดยอยู่ที่
ร้อยละ 77.3 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ท่ีร้อยละ 70.7 รองลงมา
เป็น อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ โดยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3  
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ที่ร้อยละ 52 และ 33.3 ตามล าดับ และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3  
อยู่ที่ร้อยละ 24.8 และ 30.6 ตามล าดับ ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการในระดับที่
ค่อนข้างต่ า โดยอยู่ที่ร้อยละ 8 ในขณะที่ เวียดนาม อินโดนีเซีย และสิงคโปร์มีระดับความครอบคลุม
ของการเจรจาบริการใน Mode 4 สูงสุดสามอันดับแรก อยู่ท่ีร้อยละ 77.3, 52 และ 33.3 ตามล าดับ 

 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณากรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย -ญี่ปุ่น พบว่า ระดับ

ความครอบคลุมของการเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างประเทศญี่ปุ่น 
โดยอยู่ที่ร้อยละ 26.7 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 12.1 
ในขณะที่ ญี่ปุ่นมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่สูงถึงร้อยละ 84 และ
ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 82.7 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของ 
การเจรจาบริการที่ต่ ากว่าญี่ปุ่น โดยไทยและญี่ปุ่นมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน 
Mode 4 อยู่ท่ีร้อยละ 20 และ 49.3 ตามล าดับ  

 
ส าหรับกรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ระดับความครอบคลุมของ 

การเจรจาบริการของไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างประเทศออสเตรเลีย โดยอยู่ที่ร้อยละ 
4 และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ท่ีร้อยละ 2.7 ในขณะท่ี ออสเตรเลีย
มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 29.3 และระดับความเข้มข้น
ของการเจรจาบริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 28 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของ 
การเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการ 
ที่สูงกว่าออสเตรเลีย โดยไทยและออสเตรเลียมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน 
Mode 4 อยู่ท่ีร้อยละ 89.3 และ 32 ตามล าดับ  

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการของ

ไทยใน Mode 3 อยู่ต่ ากว่าคู่เจรจาอย่างชิลี โดยอยู่ที่ร้อยละ 13.3 และมีระดับความเข้มข้นของ 
การเจรจาบริการใน Mode 3 อยู่ที่ร้อยละ 7.6 ในขณะที่ ชิลีมีระดับความครอบคลุมของการเจรจา
บริการใน Mode 3 ที่ร้อยละ 45.3 และระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการใน Mode 3  
ที่ร้อยละ 44 ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 พบว่า 
ประเทศไทยมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการที่ต่ ากว่าชิลีมาก โดยไทยและชิลีมีระดับ
ความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 อยู่ท่ีร้อยละ 4 และ 45.3 ตามล าดับ 
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จากการพิจารณาระดับการครอบคลุมการเจรจาบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ในแต่ละกรอบความตกลงที่ไทยมีความผูกพันด้วย จะพบว่า ประเทศไทยยังสงวน
ท่าทีในการเจรจาข้อผูกพันบริการในหลายๆ กรอบความตกลงบริการ ในขณะที่ เวียดนาม 
อินโดนีเซีย และประเทศคู่เจรจาหลัก อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น  
ต่างมีระดับความครอบคลุมและความเข้มข้นการเจรจาบริการใน Mode 3 และ 4 สูงกว่าประเทศ
อื่นๆ ที่มีความผูกพันในแต่ละกรอบความตกลงฯ 

 
10.2.4 ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 
ในกระบวนการวิ เคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 5 อุตสาหกรรมในภาพรวมนั้น คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลจากดัชนีตัวชี้วัด
ความสามารถในการแข่งขัน และดัชนีชี้วัดระดับการผูกพันการบริการของอุตสาหกรรมการ
บริการ66 ภายใต้บริบทความตกลงการค้าเสรีที่ประเทศไทยมีความผูกพันด้วย โดยโครงสร้าง
การวิเคราะห์อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต คณะผู้วิจัยจะใช้แนวคิดของ Shih 
Smiling Curve ในการระบุอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในแต่ละช่วงกิจกรรม
การผลิตของห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพที่ 10-15 
  

                                                           
66 เนื่องจากข้อจ ากัดในการรวบรวมฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความสามารถและศักยภาพในการแข่งขนัของอตุสาหกรรม
การบริการในไทย คณะผูว้ิจัยจึงใช้ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และข้อมูลการเปิดเสรีการบริการของแต่ละกิจกรรมการ
บริการเพื่อใช้ในการประเมินศักยภาพทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการแทน เพราะมีข้อมูลที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมการ
บริการ และมีการจัดระบบแบ่งประเภทกิจกรรมบริการที่สอดคลอ้งกับหลักสากล (โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการจัดเก็บข้อมูล
ตามประเภทกิจกรรมที่เรียกว่า TSIC ซึ่งพัฒนามาจากการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมสากลหรือ ISIC) โดยรายละเอียด
ที่มาของข้อมูลส าหรับดัชนีชีว้ัดดังกล่าว ได้ถูกกล่าวถึงในบทที่ 5 – 9  
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 ภาพที่ 10-15 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในกรอบแนวคิด 
ของ Shih Smiling Curve 

 
 
จากภาพที่ 10-15 จะเห็นว่า ภายใต้กระบวนการก่อนการผลิต กระบวนการระหว่างการผลิต 

และกระบวนการหลังการผลิตในห่วงโซ่มูลค่า จะมีกิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก  
ซึ่งสาขาบริการบางสาขาอาจจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆ ในห่วงโซ่มูลค่ามากกว่าหนึ่ง
กระบวนการก็เป็นได้ อาทิ การบริการวิศวกรรมเกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อนการผลิตและระหว่าง
การผลิต เป็นต้น ทั้งน้ี ในแต่ละช่วงของกระบวนการต่างๆ ในห่วงโซ่มูลค่า มีกิจกรรมการบริการที่
เกี่ยวข้องหลัก ดังนี ้

 
กระบวนการก่อนการผลิต 
 บริการการวิจัยและพัฒนา 
 บริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาด 
 บริการจัดหาพนักงาน 
 บริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
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กระบวนการระหว่างการผลิต 
 บริการการวิศวกรรม 
 บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
 บริการการก าจัดและบ าบัดของเสีย 
 บริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
 บริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 
 
กระบวนการหลังการผลิต 
 บริการการประกันวินาศภัย 
 บริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 
 บริการการขนส่ง คลังสินค้า และการบรรจุหีบห่อ 

 
ส าหรับการวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

การผลิต คณะผู้วิจัยจะใช้แผนภาพสองมิติเพื่อประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพ ดังแสดงในภาพที่ 
10-16 โดยแกนนอนของแผนภาพสองมิติจะสะท้อนถึงดัชนีศักยภาพทางการแข่งขันบริการ และ
แกนตั้งของแผนภาพจะแสดงถึงดัชนีการเปิดเสรีการบริการ โดยดัชนีทั้งสองดัชนีมาจากการ
ค านวณจากข้อมูลสถิติ ดังต่อไปนี้  

 
ดัชนีศักยภาพทางการแข่งขันบริการ 
 จ านวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบริการ ปี 2560 
 อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมของผู้ประกอบการ ปี 2558-2560 
 ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบริการ ปี 2560 
 อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมของทุนจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบการ  ปี 

2558-2560 
 

ดัชนีการเปิดเสรีบริการ 
 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการ (Mode 3) 
 ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการ (Mode 4 
 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ67 
 

                                                           
67 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการหมายถึง ค่าเฉลี่ยทุกสาขาการบริการของสัดส่วนการอนุญาตให้ชาวต่างชาติถือหุน้ได้
สูงสุดในการจัดตั้งธุรกิจของแต่ละกิจกรรมการบริการในแตล่ะสาขาบริการ  
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โดยการวิธีการค านวณดัชนีศักยภาพทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการถูกดัดแปลง
มาจากวิธีการค านวณดัชนีการกระจุกตัว (Competitior Concentration Index) โดย Wagner et al. 
(2002) ซึ่งจะช่วยสะท้อนการกระจุกตัวของข้อมูลสถิติของจ านวนผู้ประกอบการบริการ ทุนจด
ทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบการบริการ และอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมของจ านวน
ผู้ประกอบการและทุนจดทะเบียนของผู้ประกอบการบริการในสาขาต่างๆ ดังนั้น หากค่าของดัชนี
ศักยภาพทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการมีค่าสูง แสดงว่า สาขาบริการนั้นๆ มีศักยภาพใน
การแข่งขันที่สูงกว่าสาขาบริการอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ หากค่าของดัชนีศักยภาพทางการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมบริการมีค่าต่ า แสดงว่า สาขาบริการนั้นๆ มีศักยภาพในการแข่งขันท่ีต่ ากว่าสาขา
บริการอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ ทั้งนี้ ในการค านวณดัชนีดังกล่าว ข้อมูลสถิติทั้ง 4 ค่ามีการถ่วง
น้ าหนักเท่ากัน  

 
ส าหรับการค านวณดัชนีการเปิดเสรีบริการได้ถูกดัดแปลงมาจากวิธีการค านวณดัชนีการ

กระจุกตัว เช่นเดียวกัน คณะผู้วิจัยได้ค านวณจากค่าเฉลี่ยของระดับความครอบคลุมของการเจรจา
การบริการ (Mode 3) และระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการ (Mode 4) และระดับ
ความเข้มข้นของการเจรจาการบริการ โดยคณะผู้วิจัยจะพิจารณาทุกกรอบความตกลงที่ประเทศ
ไทยมีข้อผูกพันในประเด็นเกี่ยวกับการค้าบริการ (Trade in Services) ซึ่งมีทั้งสิ้น 8 กรอบความ
ตกลง ดังนั้น หากดัชนีดังกล่าวมีค่าสูง แสดงว่า การบริการในสาขาดังกล่าวมีระดับการเปิดเสรี
บริการสูง หากดัชนีดังกล่าวมีค่าน้อย แสดงว่า การบริการในสาขาดังกล่าวมีระดับการเปิดเสรี
บริการต่ า 
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ภาพที่ 10-16 ตัวอย่างแผนภาพประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมบริการ 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 

 
 
จากภาพที่ 10-16 แกนนอนของแผนภาพจะแสดงถึง ดัชนีศักยภาพทางการแข่งขันบริการ 

และแกนตั้งของแผนภาพจะแสดงถึง ดัชนีการเปิดเสรีบริการ  
 
ทั้งนี้ ส าหรับสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Services incidental to manufacturing) 

จะเป็นสาขาการบริการที่ผูกพันภายใต้กรอบความตกลงด้านการลงทุนอา เซียน (ASEAN 
Comprehensive Investment Agreement: ACIA) โดยผูกพันการเปิดเสรีกิจกรรมการบริการใน
สาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตทุกบริการ โดยจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดที่ร้อยละ 49 

 
ส าหรับการตีความในภาพที ่10-16 สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 
 อุตสาหกรรมการบริการที่อยู่ในต าแหน่งพื้นที่ด้านซ้ายบน จะเป็นอุตสาหกรรม

บริการที่มีศักยภาพการแข่งขันของการบริการน้อยกว่า บริการสาขาอื่นๆ โดย
เปรียบเทียบ แต่มีระดับการเปิดเสรีบริการ สูงกว่า บริการสาขาอื่นๆ โดย
เปรียบเทียบ 
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 อุตสาหกรรมการบริการที่อยู่ในต าแหน่งพื้นที่ด้านขวาบน จะเป็นอุตสาหกรรม
บริการที่มีศักยภาพการแข่งขันของการบริการมากกว่า บริการสาขาอื่นๆ โดย
เปรียบเทียบ และมีระดับการเปิดเสรีบริการ สูงกว่า บริการสาขาอื่นๆ โดย
เปรียบเทียบ 

 
 อุตสาหกรรมการบริการที่อยู่ในต าแหน่งพื้นที่ด้านซ้ายล่าง จะเป็นอุตสาหกรรม

บริการที่มีศักยภาพการแข่งขันของการบริการน้อยกว่า บริการสาขาอื่นๆ โดย
เปรียบเทียบ และมีระดับการเปิดเสรีบริการ น้อยกว่า บริการสาขาอื่นๆ โดย
เปรียบเทียบ 

 
 อุตสาหกรรมการบริการที่อยู่ในต าแหน่งพื้นที่ด้านขวาล่าง จะเป็นอุตสาหกรรม

บริการที่มีศักยภาพการแข่งขันของการบริการมากกว่า บริการสาขาอื่นๆ โดย
เปรียบเทียบ แต่มีระดับการเปิดเสรีบริการ น้อยกว่า บริการสาขาอื่นๆ โดย
เปรียบเทียบ 

 
ภาพที่ 10-17 ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
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จากภาพที่ 10-17 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตในสาขาต่างๆ สะท้อนผ่านความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพทางการแข่งขันบริการ และ
ระดับการเปิดเสรีบริการ ภายใต้กรอบความตกลงที่เกี่ยวกับการค้าบริการที่ไทยมีความผูกพันด้วย 

 
จากภาพจะเห็นว่า อุตสาหกรรมการบริการส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังมีศักยภาพ

ทางการแข่ งขั น ไ ม่สู งมากนั ก  และมีระดับการเปิ ดเสรี บริ การอยู่ ในระดั บปานกลาง 
ถึงต่ า ขณะที่อุตสาหกรรมการบริการในสาขาที่มีความส าคัญสูงยังมีการปกป้องผู้ประกอบการ 
ในประเทศอยู่ ดังเห็นได้จากระดับการเปิดเสรีบริการที่ต่ า เช่น อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิต อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และอุตสาหกรรมบริการวิจัยและพัฒนา 
เป็นต้น 

 
โดยอุตสาหกรรมการบริการท่ีมีศักยภาพการแข่งขันของการบริการน้อยกว่าบริการสาขา

อื่นๆ โดยเปรียบเทียบ และมีระดับการเปิดเสรีบริการน้อยกว่าบริการสาขาอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ 
ได้แก่ 

 
 อุตสาหกรรมการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์  (Maintenance 

and Repair of Equipment Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร (Service Incidental to Agriculture, 

Hunting, Forestry and Fishing) 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Services Incidental to Manufacturing) 
 อุตสาหกรรมการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ (Technical Testing and 

Analysis Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง  (Wholesale and Retail Trade 

Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance Services) 
 
ขณะที่อุตสาหกรรมการบริการที่มีศักยภาพการแข่งขันของการบริการน้อยกว่า บริการ

สาขาอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ แต่มีระดับการเปิดเสรีบริการสูงกว่าบริการสาขาอื่นๆ โดย
เปรียบเทียบ ได้แก่ 

 
 อุตสาหกรรมการบริการด้านวิศวกรรม (Engineering Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการก าจัดและบ าบัดของเสีย (Sanitation and Similar Services) 



 

 

 

10-88  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

ในขณะท่ี อุตสาหกรรมการบริการที่มีศักยภาพการแข่งขันของการบริการมากกว่าบริการ
สาขาอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ แต่มีระดับการเปิดเสรีบริการน้อยกว่าบริการสาขาอื่นๆ โดย
เปรียบเทียบ ได้แก่ 

 
 อุตสาหกรรมการบริการขนส่ง (Transportation Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการวิจัยและพัฒนา (R&D Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการการจัดหาพนักงาน (Placement and Supply Services of 

Personnel) 
 
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการบริการของไทยที่มีศักยภาพการแข่งขันของการบริการ

มากกว่าบริการสาขาอื่นๆ โดยเปรียบเทียบ และมีระดับการเปิดเสรีบริการสูงกว่าบริการสาขาอื่นๆ 
โดยเปรียบเทียบ คือ 

 
 อุตสาหกรรมการบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) 
 
 

10.2.5 ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เก่ียวข้องกับ 
กระบวนการผลิต 

 
นอกจากการวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผ่านดัชนี

ทั้งสองข้างต้นแล้ว ในการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการใน
สาขาต่างๆ ของไทย คณะผู้วิจัยใช้ดัชนีชี้วัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเชิงสถิติเพื่อวัด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการไทยโดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่ว
โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศคู่เจรจาความตกลงการค้าเสรีของไทยและประเทศคู่ภาคีต่างๆ 68 
โดยรายละเอียดของความสามารถทางการแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรมบริการ จะแบ่งตาม
กระบวนการผลิต ดังนี้ 

  

                                                           
68 เนื่องจากการวัดความสามารถของภาคบริการมีข้อจ ากัดด้านข้อมูล การศึกษานี้จึงพยายามใช้ข้อมูลและดชันีที่เป็นกลาง มีการ
จัดท าเป็นระบบและสามารถอ้างอิงที่มาได้โดยอาศัยข้อมูลจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น World Economic Forum, Food and 
Agriculture Organization of the United Nations และ United Nations Conference on Trade and Development เป็นต้น  
มาประกอบการวิจัย เพื่อให้รายงานมคีวามสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 



 

 

 

 10-89 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

10.2.5.1 กระบวนการก่อนการผลิต 
 
ประกอบด้วยอุตสาหกรรมบริการ 4 อุตสาหกรรม ได้แก่ 
 
 บริการการวิจัยและพัฒนา 
 บริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาด 
 บริการจัดหาพนักงาน 
 บริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 
 

 อุตสาหกรรมการบริการวิจัยและพัฒนา 
 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการวิศวกรรมของไทย คณะผู้วิจัย

ใช้ดัชนีชี้วัดรายจ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัท (Company Spending on R&D69) ที่อยู่
ภายใต้ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกปี 2559-2560 (Global Competitiveness Index 
2016-2017) ซึ่งจัดท าโดย World Economic Forum เป็นประจ าทุกปี ดัชนีรายจ่ายด้านการวิจัย
และพัฒนาของบริษัท จะสะท้อนถึงความสามารถทางการแข่งขันของการบริการในสาขานี้ โดย
ดัชนีดังกล่าวมีคะแนนสูงสุดที่ 7 โดยคะแนนในระดับที่สูงจะสะท้อนว่า ประเทศมีความพร้อมหรือมี
การลงทุนในการบริการด้านวิจัยและพัฒนาสูง คะแนนในระดับที่ต่ าจะสะท้อนว่า ประเทศมีความพร้อม
หรือมีการลงทุนในการบริการด้านวิจัยและพัฒนาต่ า โดยดัชนีรายจ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
ของบริษัทล่าสุด เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-35 

 
ตารางที่ 10-35 ดัชนีรายจ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัท  

(Company Spending on R&D) 

ประเทศ 
2559-2560 2558-2559 

อันดับที่เปลีย่นแปลง 
คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก 

ญี่ปุ่น 5.59 4 5.69 2 -2 
มาเลเซยี 5.23 8 5.26 8 0 
สิงคโปร์ 5.05 15 5.04 11 -4 
เกาหลีใต ้ 4.48 23 4.58 21 -2 
ออสเตรเลีย 4.47 24 4.07 27 3 

                                                           
69 ดัชนีชีว้ัดรายจ่ายด้านการวิจัยและพฒันาของบริษัท (Company Spending on R&D ถูกค านวณมาจากผลจากการสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามว่า “ในประเทศของคุณ บริษัทต่างๆ ได้ใช้จ่ายลงทุนในเรื่องของการวิจัยการพัฒนามากน้อยเพียงใด” โดย
คะแนน 1 คะแนน = ไม่มีการใช้จ่ายในด้านนี้เลย และคะแนน 7 คะแนน = มีการใช้จ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาจ านวนมาก  



 

 

 

10-90  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

ประเทศ 
2559-2560 2558-2559 

อันดับที่เปลีย่นแปลง 
คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก 

จีน 4.44 25 4.21 23 -2 
อินโดนีเซีย 4.35 26 4.19 24 -2 
นิวซีแลนด ์ 4.35 27 4.06 28 1 
อินเดีย 4.35 28 3.91 31 3 
ฟิลิปปินส ์ 3.65 44 3.75 36 -8 
ไทย 3.61 46 3.52 45 -1 
เวียดนาม 3.51 49 3.34 57 8 
สปป.ลาว 3.40 60 3.18 72 12 
กัมพชูา 3.10 84 2.98 91 7 
บรูไน 2.93 102 - - - 
ชิล ี 2.86 108 2.98 92 -16 
เปร ู 2.68 122 2.70 115 -7 

ที่มา: Global Competitiveness Index 2016-2017, World Economic Forum (WEF) 

 
จากตารางที่ 10-35 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันความตกลง

การค้าเสรีด้วย ประเทศไทยจะมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการด้านการวิจัยและ
พัฒนาค่อนข้างต่ ากว่าประเทศอื่นๆ โดยในปี 2560 ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีรายจ่ายด้านการ
วิจัยและพัฒนาของบริษัทอยู่ที่ 3.61 คิดเป็นอันดับที่ 46 ของโลก แม้ว่าจะได้รับคะแนนดัชนีฯ เพิ่ม
สูงขึ้น แต่อันดับโลกกลับลดลง นอกจากนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ไทยมี
อันดับเหนือกว่าเวียดนาม สปป.ลาว และกัมพูชา ในขณะที่ ประเทศญี่ปุ่นซึ่งที่มีความสามารถ
ทางการแข่งขันด้านการวิจัยและพัฒนาสูงในล าดับที่สองของโลก และมีความผูกพันความตกลง
การค้าเสรีกับไทย มีคะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ 5.59 อยู่ที่อันดับที่ 4 ของโลก ลดลงจากปี 2559 รวม 2 
อันดับ ส่วน มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีคะแนนดัชนีฯ รองลงมา 
โดยมีคะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ 5.23, 5.05, 4.48 และ 4.47 คิดเป็นอันดับที่ 8, 15, 23 และ 24 ของโลก 
ตามล าดับ ซึ่งประเทศเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอันดับโลกเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อันดับ 

 
อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอันดับของแต่ละประเทศ พบว่าประเทศใน

อาเซียนหลายประเทศ ได้แก่ เวียดนาม สปป.ลาว และกัมพูชา มีอันดับเพิ่มขึ้นจากปี 2559 อย่างมาก  
ซึ่งประเทศเหล่านี้อาจกลายมาเป็นคู่แข่งส าคัญด้านการบริการวิจัยและพัฒนาของไทยในอนาคต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเวียดนามที่ตอนนี้อยู่ห่างจากไทยเพียง 3 อันดับเท่านั้น ภาครัฐและ
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เอกชนของไทยจึงควรให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาภายในหน่วยงานหรือองค์กรให้มากขึ้น 
เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บริการไทยไม่ให้ล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้าน  

 
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้หยิบยกดัชนีความสามารถด้านการน างานวิจัยไปใช้องค์กร

ธุรกิจ (Research Talent in Business Enterprise) ภายใต้ดัชนีชี้วัดด้านนวัตกรรมระดับโลก 
(Global innovation Index: GII) ของปี 2559 ซึ่งครอบคลุมประเทศทั่วโลก 128 ประเทศ มาใช้
ประกอบการอธิบายอุตสาหกรรมการบริการวิจัยและพัฒนาในไทย ดัชนีดังกล่าวใช้อธิบายปริมาณ
การท างานวิจัยในองค์กรธุรกิจ ความมีส่วนร่วมของนักวิจัยในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ กระจาย
ความรู้ ตลอดจนถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง โดยดัชนีดังกล่าวมีคะแนนสูงสุดที่  100 คะแนนใน
ระดับที่สูงจะสะท้อนว่า องค์กรธุรกิจในประเทศมีการน างานวิจัยต่างไปใช้ในกระบวนการต่างๆ 
ขององค์กรมาก คะแนนในระดับที่ต่ าจะสะท้อนว่า องค์กรธุรกิจในประเทศมีการน างานวิจัยต่างไป
ใช้ในกระบวนการต่างๆ ขององค์กรน้อย โดยดัชนีความสามารถด้านงานวิจัยเป็นดังแสดงในตาราง
ที่ 10-36 

 
ตารางที่ 10-36 ความสามารถด้านงานวิจัยในองค์กรธุรกิจ  

(Research Talent in Business Enterprise) 
ประเทศ คะแนน อันดับโลก 

เกาหลีใต ้ 94.99 2 
ญี่ปุ่น 88.55 3 
จีน 74.14 9 
ฟิลิปปินส ์ 64.61 18 
สิงคโปร์ 60.76 20 
อินเดีย 46.22 31 
ไทย 43.09 36 
อินโดนีเซีย 42.41 37 
นิวซีแลนด ์ 40.66 39 
ชิล ี 35.53 43 
ออสเตรเลีย 33.24 47 
มาเลเซยี 12.76 65 

ที่มา: The Global Innovation Index 2016, World Intellectual Property Organization 

 
จากตารางที่ 10-36 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันความตกลง

การค้าเสรีด้วย ประเทศไทยจะมีความสามารถด้านการน างานวิจัยไปใช้ในองค์กรธุรกิจอยู่ในระดับ
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ปานกลาง โดยในปี 2559 ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีความสามารถฯ อยู่ที่ 43.09 คิดเป็นอันดับที่ 
36 ของโลก เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ไทยมีอันดับเหนือกว่าอินโดนีเซียและ
มาเลเซียเท่านั้น แต่ด้อยกว่าประเทศฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์  ในขณะที่ ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งมี
ความผูกพันความตกลงการค้าเสรีกับไทย มีความสามารถด้านการน าวิจัยไปใช้ในองค์กรธุรกิจสูง
ในล าดับที่สองของโลก มีคะแนนดัชนีฯ อยู่ท่ี 94.99 ส่วนประเทศญี่ปุ่น จีน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ
อินเดีย มีอันดับรองลงมา โดยมีคะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ 88.55, 74.14, 64.61, 60.76 และ 46.22 คิด
เป็นอันดับท่ี 3, 9, 18, 20 และ 31 ของโลก ตามล าดับ 

 
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันใน

การบริการด้านวิจัยและพัฒนาที่ไม่สูงมากนัก อีกทั้งภาครัฐและเอกชนยังให้ความส าคัญกับ
การวิจัยและพัฒนาไม่เพียงพอ ส่งผลให้อันดับโลกของไทยปรับตัวลดลงเล็กน้อยในปีที่ผ่านมา 
ดังนั้น การเปิดเสรีภาคการบริการกับประเทศภาคีต่างๆ อาจช่วยท าให้ผู้ให้บริการด้านวิจัยและ
พัฒนาจากต่างประเทศมีโอกาสในการลงทุนสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะ
การบริการที่มากขึ้น และส่งเสริมศักยภาพของการบริการในไทยให้มีคุณภาพดีกว่าเดิม 

 
 อุตสาหกรรมการบริการด้านการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาด 

 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการด้านการให้ค าปรึกษาด้าน  

การบริหารและการตลาดของไทย คณะผู้วิจัยได้น าดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้าน  
การบริการที่เรยีกว่า Global Services Location Index (GSLI70) ที่ได้รับการจัดท าโดยบริษัท A.T. 
Kearney โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอันดับประเทศที่เป็นแหล่ง Outsourcing กิจกรรมการบริการ
ทั้งสิ้น 55 ประเทศทั่วโลก เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบใน
ระดับประเทศ โดยดัชนี GSLI เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-37 

 
ตารางที่ 10-37 ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการ ปี 2559  

(Global Services Location Index 2016) 
ประเทศ คะแนน อันดับ อันดับที่เปลีย่นแปลง 

อินเดีย 6.96 1 0 
จีน 6.49 2 0 

                                                           
70 ดัชนีชีว้ัดความสามารถในการแข่งขนัด้านการบริการที่เรียกว่า Global Services Location Index (GSLI) ได้ท าการประเมิน
ความสามารถทางการแข่งขันด้านการ outsourcing ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยจะประเมินจากประเด็นส าคญัต่างๆ ทั้งสิ้น 3 
ประเด็น ได้แก่ เรื่องความดึงดูดทางการเงิน เรื่องทักษะของบุคลากรและจ านวนแรงงาน และเรื่องสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ โดย
ให้น้ าหนักในการให้คะแนนแต่ละด้านอยู่ที่รอ้ยละ 40, 30, และ 30 ตามล าดับ 
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ประเทศ คะแนน อันดับ อันดับที่เปลีย่นแปลง 

มาเลเซยี 6.05 3 0 
บราซิล 6 4 4 
อินโดนีเซีย 5.99 5 0 
ไทย 5.92 6 0 
ฟิลิปปินส ์ 5.88 7 0 
เม็กซิโก 5.87 8 -4 
ชิล ี 5.72 9 4 
โปแลนด ์ 5.68 10 1 
เวียดนาม 5.66 11 1 
บัลแกเรีย 5.6 12 -3 
โรมาเนีย 5.59 13 5 
ศรีลังกา 5.54 14 2 
สหรัฐ 5.51 15 -1 
อียิปต์ 5.45 16 -6 
รัสเซีย 5.38 17 4 
ลัตเวีย 5.33 18 5 
คอสตาริกา 5.32 19 5 
โคลอมเบีย 5.32 20 23 

ที่มา: A.T. Kearney, Global Services Location Index 2016 (GSLI) เข้าถึงเมื่อ กรกฎาคม 2559 

 
ตารางดังกล่าวแสดงดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการ (GSLI) ของ

ไทยและประเทศที่มีความสามารถสูง 20 อันดับแรก โดยในปี 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 6 
จาก 55 ประเทศ มีคะแนนเท่ากับ 5.92 อันดับมิได้มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่า ไทยมีความสามารถในการเป็นแหล่ง Outsourcing การบริการ และมีความสามารถใน
การแข่งขันในสาขาบริการนี้อย่างมาก ในขณะที่ ประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขันด้าน
บริการที่เหนือกว่าไทย ได้แก่ อินเดีย จีน มาเลเซีย บราซิล และอินโดนีเซีย โดยมีคะแนน GSLI 
อยู่ท่ี 6.96, 6.49, 6.05, 6.00 และ 5.99 ตามล าดับ  

 
ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประเทศอินเดียมีอันดับสูงที่สุดมาจาก ทักษะด้านภาษาและ

ความสามารถทางด้าน IT ซึ่งช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในงานด้านบริการอย่างมาก ในขณะที่
ประเทศจีนมีข้อได้เปรียบด้านค่าจ้างแรงงานและภาษาอังกฤษ  รวมทั้งมีข้อได้เปรียบด้าน
วัฒนธรรมที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง และ
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ไต้หวัน เป็นต้น ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ ประกอบกับมีการสนับสนุนการลงทุนในด้าน IT อย่างมาก 
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมการบริการด้านการตลาดและบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ดังนั้น ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันในการบริการดังกล่าวค่อนข้างสูง 

แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาการบริการเพื่อเข้ามามีบทบาทในการบริการให้ค าปรึกษาด้าน
การตลาดและการบริการของโลกได้อีกมาก 

 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดหาพนักงาน 

 
คณะผู้วิจัยน าดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันการผลิต ดึงดูดและรักษาคนเก่งทั่วโลก 

(Global Talent Competitiveness Index 2016-2017: GTCI) ซึ่งจัดท าโดยความร่วมมือของ
สถาบัน INSEAD กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ (Adecco) และสถาบันพัฒนาความเป็นผู้น าของทรัพยากร
มนุษย์แห่งประเทศสิงคโปร์ (HCLI) มาใช้ในการอธิบายความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการ
บริการจัดหาพนักงานของไทย ดัชนีนี้จะสะท้อนถึงความสามารถทางการแข่งขันของการบริการใน
สาขาการจัดหาพนักงานในแต่ละมิติ ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมของตลาดแรงงานในประเทศ 
(Enable) 2) การดึงดูดแรงงาน (Attract) 3) การเติบโตของแรงงาน (Grow) 4) การรักษาแรงงาน 
(Retain) 5) ทักษะของแรงงานระดับกลาง (LV Skills) และ 6) ทักษะของแรงงานระดับสูง (GK 
Skill) โดยดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันการผลิต ดึงดูดและรักษาคนเก่งทั่วโลก เป็นดังแสดง
ในตารางที่ 10-38 

 
ตารางที่ 10-38 ดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันการผลิต ดึงดูดและรักษาคนเก่งทั่วโลก

ปี 2559-2560 (Global Talent Competitiveness Index 2016-2017: GTCI)  
ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 

ประเทศ 
อันดับ 
GTCI 

อันดับ 
Enable 

อันดับ
Attract 

อันดับ 
Grow 

อันดับ 
Retain 

อันดับ 
 LV Skills 

อันดับ  
GK Skills 

สิงคโปร์ 2 1 1 13 7 8 1 
ออสเตรเลีย 6 17 6 9 14 25 5 
นิวซีแลนด ์ 14 4 8 11 28 34 8 
ญี่ปุ่น 22 5 51 19 16 32 23 
มาเลเซยี 28 22 35 31 39 16 41 
เกาหลีใต ้ 29 24 70 21 48 35 19 
ฟิลิปปินส ์ 52 59 62 65 66 43 40 
จีน 54 52 100 39 71 81 27 
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ประเทศ 
อันดับ 
GTCI 

อันดับ 
Enable 

อันดับ
Attract 

อันดับ 
Grow 

อันดับ 
Retain 

อันดับ 
 LV Skills 

อันดับ  
GK Skills 

มองโกเลยี 72 63 65 71 80 83 59 
ไทย 73 55 66 43 79 100 71 
ศรีลังกา 82 66 90 104 76 55 95 
เวียดนาม 86 83 96 33 87 98 56 
อินโดนีเซีย 90 84 105 87 93 65 91 
อินเดีย 92 94 114 74 104 86 66 
กัมพชูา 108 90 108 96 100 114 113 
ปากสีถาน 111 115 117 110 106 95 81 
บังกลาเทศ 113 101 113 114 110 113 94 
 ที่มา: Global Talent Competitiveness Index 2559-2560, Adecco 

 
จากตารางที่ 10-38 ในปี 2560 ประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่ 73 จากประเทศทั่วโลก และ

อันดับ 10 จากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายมิติ จะพบว่า ประเทศ
ไทยมีการเติบโตของแรงงานในประเทศระดับปานกลาง โดยอยู่ที่อันดับที่ 43 ของโลก กล่าวคือ
ประเทศไทยมีความสามารถในการพัฒนาทักษะแรงงานที่สามารถแข่งขันได้ ในขณะที่ ในมิติของ
ทักษะฝีมือแรงงานระดับสูง การรักษาแรงงาน และทักษะฝีมือแรงงานระดับกลางของประเทศไทย
ยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ประเทศไทย โดยมีอันดับอยู่ที่ 71, 79 และ 100 ตามล าดับ ทั้งนี้ ในมิติ
ของสภาพแวดล้อมของตลาดแรงงาน และการดึงดูดแรงงานยังคงมีช่องว่างให้พัฒนาเพิ่มเติมอีก
มากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทัว่โลก โดยมีอันดับอยู่ท่ี 55 และ 66 ตามล าดับ 

 
ส าหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการ

จัดหาพนักงานสูงที่สุด คือ สิงคโปร์ โดยสิงคโปร์มีความสามารถทางการแข่งขันในบริการน้ีสูงที่สุด
เป็นอันดับที่สองของโลก เป็นรองเพียงแค่ประเทศเดียวคือ สวิสเซอร์แลนด์ ส าหรับประเทศอื่นๆ 
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีอันดับรองลงมาจากสิงคโปร์แต่มีอันดับสูงกว่าไทย ได้แก่ นิวซีแลนด์  
(อันดับที่ 14) ญี่ปุ่น (อันดับที่ 22) มาเลเซีย (อันดับที่ 28) เกาหลีใต้ (อันดับที่ 29) ฟิลิปปินส์ 
(อันดับที ่52) จีน (อันดับที่ 54) และมองโกเลีย (อันดับที่ 72) 

 
จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการจัดหาพนักงานที่

ค่อนข้างสูงเม่ือเปรียบเทียบกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่ในระดับโลก ยังมีช่องว่างให้ไทย
พัฒนาอีกมากในเรื่องของการบริการจัดหาพนักงาน โดยเฉพาะในประเด็นของทักษะวิชาชีพ
แรงงานขั้นกลาง และการรักษาแรงงานของประเทศไทย ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายอย่างมากใน
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การพัฒนาความสามารถด้านการให้บริการเกี่ยวกับด้านการจัดหาพนักงานผ่านการพัฒนา
คุณภาพในการให้บริการของประเทศให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาในมิติของการดึงดูด
แรงงานที่มีทักษะความสามารถกลางไปจนถึงสูง ซึ่งอาจสามารถพัฒนาและปรับปรุงได้ผ่านการ
เปิดรับการลงทุนการบริการจากต่างชาติจากประเทศคู่ภาคีให้มากขึ้น และเรียนรู้จากประเทศคู่
ภาคีที่สนใจลงทุนและมีความสามารถในการบริการนี้สูง เช่น สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีข้อจ ากัดด้านกฎหมายในเรื่องธุรกิจการจัดหาพนักงาน ใน
เรื่องการก าหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ การพิจารณาเปิดตลาดให้ต่างชาติเข้ามาจัดตั้งธุรกิจ
ประเภทดังกล่าว จึงต้องค านึงถึงข้อจ ากัดดังกล่าวด้วย 

 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เก่ียวข้องกับการเกษตร 

 
เนื่องจากอุตสาหกรรมเป้าหมายของการศึกษาในระยะที่ 2 คือ อุตสาหกรรมยางและ

ผลิตภัณฑ์ยาง ในการวัดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตรของไทย จึงเป็นบริการด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว
ยางพารา ซึ่งมีข้อมูลสถิติรายประเทศของผลผลิตยางธรรมชาติต่อไร่ (Yield performance of 
Natural Rubber) ที่ จัดท าโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ  (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations: FAO) เพื่อสะท้อนความสามารถในการให้บริการ
ประเภทดังกล่าว มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อเฮกเตอร์ ซึ่งผลการศึกษาข้อมูลเป็นดังแสดงในตารางที่ 
10-39  

 
ตารางที่ 10-39 ผลผลิตยางธรรมชาติเฉลี่ยต่อพื้นที่  

(Yield performance of Natural Rubber) 
หน่วย: กิโลกรัม/เฮกเตอร ์

ประเทศ 
2556 2557 

อันดับที่เปลีย่นแปลง 
หน่วย อันดับโลก หน่วย อันดับโลก 

กัวเตมาลา 3,324.20 1 3,342.00 1 0 
เม็กซิโก 2,541.10 2 3,239.90 2 0 
ฟิลิปปินส ์ 2,398.20 3 2,081.20 3 0 
อินเดีย 2,000.00 4 2,065.90 4 0 
เวียดนาม 1,727.60 5 1,696.50 5 0 
ไทย 1,634.40 8 1,559.20 7 1 
บราซิล 1,326.60 12 1,312.80 12 0 
จีน 1,260.80 14 1,238.90 14 0 
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ประเทศ 
2556 2557 

อันดับที่เปลีย่นแปลง 
หน่วย อันดับโลก หน่วย อันดับโลก 

กัมพชูา 1,028.70 16 1,026.80 16 0 
อินโดนีเซีย 873.90 20 874.30 19 1 
ศรีลังกา 957.30 18 843.90 20 -2 
เมียนมา 759.60 24 762.50 23 1 
มาเลเซยี 781.70 23 627.40 24 -1 
บังกลาเทศ 100.80 28 100.80 28 0 
บรูไน 63.40 29 63.6 29 0 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) ประมวลผลจาก FAOSTAT from Food and Agriculture Organization of 
the United Nations 

 
จากตารางที่ 10-39 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันความตกลง

การค้าเสรีด้วย พบว่าประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตรค่อนข้างสูง โดยสามารถผลิตยางพาราเฉลี่ย 1,559.2 กิโลกรัมต่อเฮกเตอร์ สูงเป็นดับที่ 
7 ของโลกในปี 2557 เพิ่มขึ้น 1 อันดับจากปี 2556 ในขณะที่ ประเทศที่มีความผูกพันกับไทยและมี
อันดับสูงกว่าไทยมีทั้งสิ้น 3 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินเดีย และเวียดนาม ซึ่งมีผลผลิตเท่ากับ 
2,081.2, 2,065.9 และ 1,696.5 กิโลกรัมต่อเฮกเตอร์ และมีอันดับอยู่ท่ี 3, 4 และ 5 ตามล าดับ 

 
ทั้งน้ี เมื่อศึกษาข้อมูลสถิติปริมาณผลผลิตทั้งหมดจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ พบว่าประเทศไทยสามารถผลิตยางพาราธรรมชาติได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของ
โลก ทว่าเม่ือวัดประสิทธิภาพการผลิตผ่านข้อมูลผลผลิตต่อพื้นที่ทั้งหมด ประเทศไทยกลับยังด้อย
กว่าหลายประเทศดังที่กล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีช่องว่างในการพัฒนาได้อีก
มาก อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมด้านการเกษตรของถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของไทย มีจ านวน
ผู้ประกอบการในประเทศที่ให้บริการด้านดังกล่าวจ านวนมาก ภาครัฐจึงอาจไม่จ าเป็นต้องเปิดเสรี
ภาคบริการเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ แต่ควรผลักดันนโยบายกระตุ้นการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเพาะปลูกให้มากขึ้น 

  
10.2.5.2 กระบวนการระหว่างการผลิต 

 
ประกอบด้วยอุตสาหกรรมบริการ 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ 
 
 บริการการวิศวกรรม 
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 บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
 บริการด้านสิ่งแวดล้อม 
 บริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
 บริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ 
 

 อุตสาหกรรมการบริการวิศวกรรม 
 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการวิศวกรรมของไทย คณะผู้วิจัย

ได้คัดเลือกดัชนีชี้วัดด้านความพร้อมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร (Availability of Scientists and 
Engineers71) ที่อยู่ภายใต้ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกปี 2559-2560 (Global 
Competitiveness Index 2016-2017) ซึ่งจัดท าโดย World Economic Forum เป็นประจ าทุกปี 
ดัชนีชี้วัดด้านความพร้อมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรเป็นดัชนีที่สะท้อนถึงความสามารถทางการ
แข่งขันของการบริการในสาขานี้ โดยดัชนีดังกล่าวมีคะแนนสูงสุดที่ 7 โดยคะแนนในระดับที่สูงจะ
สะท้อนว่า ประเทศมีความพร้อมในการให้บริการของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรสูง คะแนนใน
ระดับที่ต่ าจะสะท้อนว่า ประเทศมีความพร้อมในการให้บริการของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรต่ า 
โดยดัชนีช้ีวัดด้านความพร้อมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรล่าสุด เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-40 

 
ตารางที่ 10-40 ดัชนีความพร้อมของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร  

(Availability of Scientists and Engineers) 

ประเทศ 
2559-2560 2558-2559 

อันดับที่เปลีย่นแปลง 
คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก 

ญี่ปุ่น 5.51 3 5.57 3 0 
มาเลเซยี 5.32 7 5.39 5 -2 
สิงคโปร์ 5.25 9 5.06 11 2 
ออสเตรเลีย 5.02 17 4.94 17 0 
ชิล ี 4.75 23 4.60 32 9 
นิวซีแลนด ์ 4.73 25 4.59 33 8 
จีน 4.68 30 4.47 36 6 
อินเดีย 4.57 36 4.22 49 13 
อินโดนีเซีย 4.52 38 4.56 34 -4 

                                                           
71 ดัชนีชีว้ัดด้านความพรอ้มนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร (Availibility of Scientists and Engineers) ถูกค านวณมาจากผลจากการ
สอบถามผู้ตอบแบบสอบถามว่า “ในประเทศของท่าน มีจ านวนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรเพยีงพอหรือไม่” โดยคะแนน 1 
คะแนน = มีจ านวนไม่เพียงพอ และคะแนน 7 คะแนน = มีจ านวนเพียงพอ สามารถจัดหาได้ทั่วไป 
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ประเทศ 
2559-2560 2558-2559 

อันดับที่เปลีย่นแปลง 
คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก 

เกาหลีใต ้ 4.43 39 4.40 40 1 
ไทย 4.14 57 4.26 47 -10 
ฟิลิปปินส ์ 3.83 78 4.01 67 -11 
บรูไน 3.81 80 - - - 
เวียดนาม 3.77 84 3.92 75 -9 
เปร ู 3.37 114 3.24 117 3 
กัมพชูา 3.15 124 3.05 127 3 
สปป.ลาว 3.10 127 3.00 129 2 

ที่มา: Global Competitiveness Index 2016-2017, World Economic Forum (WEF) 

 
จากตารางที่ 10-40 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันความตกลง

การค้าเสรีด้วย พบว่าประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการด้านวิศวกรรม
ค่อนข้างต่ ากว่าประเทศอื่นๆ โดยในปี 2560 ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีความพร้อมนักวิทยาศาสตร์
และวิศวกรอยู่ที่ 4.14 เป็นอันดับที่ 57 ของโลก โดยอันดับลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้าถึง 10 
อันดับ ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ไทยมีอันดับเหนือกว่าฟิลิปปินส์และ
เวียดนามเท่านั้น ในขณะที่ ประเทศญี่ปุ่นที่มีความพร้อมด้านวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์สูงใน
ล าดับต้นๆ ของโลก และความผูกพันความตกลงการค้าเสรีกับไทย มีคะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ 5.51 
และเป็นอันดับที่ 3 ของโลก นอกจากนี้ มาเลเซียและสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความพร้อมด้านการ
บริการวิศวกรรมสูงรองลงมา โดยมีคะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ 5.32 และ 5.25 คิดเป็นอันดับที่ 7 และ 9 
ของโลก ตามล าดับ 

 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอันดับของดัชนีความพร้อมของนักวิทยาศาสตร์และ

วิศวกร นอกจากจะพบว่าอันดับของประเทศไทยลดลงจากปี 2559 อย่างมากแล้ว ยังพบว่า
ประเทศในกลุ่มอาเซียนหลายประเทศมีอันดับลดลงเช่นกัน ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม โดยลดลง 2 , 4, 11 และ 9 อันดับตามล าดับ จึงเป็นเรื่องน่าวิตกว่า
ผู้ประกอบการผลิตที่จ าเป็นต้องใช้บริการทางด้านวิศวกรรมอาจเลี่ยงการลงทุนในประเทศกลุ่ม
อาเซียน แล้วหันไปตั้งฐานการผลิตในประเทศที่มีความพร้อมมากกว่า หรือประเทศที่มีการเติบโต
ด้านบริการวิศวกรรมสูง เช่น ประเทศอินเดีย ที่มีอันดับเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 13 อันดับ 

 
จากข้อมูลข้างต้น จึงอาจสรุปได้ว่า ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันในการ

บริการด้านวิศวกรรมที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งการเปิดเสรีภาคการบริการกับประเทศภาคีต่างๆ อาจจะ
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ท าให้ผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันในประเทศไทยมากขึ้น มีการ
ถ่ายทอดความรู้และทักษะการบริการที่มากขึ้น ซึ่งอาจมีส่วนช่วยให้ความสามารถในการแข่งขัน
ของไทยสูงขึ้นในอนาคต 

 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เก่ียวข้องกับการผลิต 

 
คณะผู้วิ จัยน าดัชนีความซับซ้อนของกระบวนการการผลิต  (Production Process 

Sophistication72) ที่อยู่ภายใต้ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกปี 2559-2560 (Global 
Competitiveness Index 2016-2017) ซึ่งจัดท าโดย World Economic Forum เป็นประจ าทุกปี  
มาใช้ความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวของกับการผลิตของไทย  ดัชนี
ความซับซ้อนของกระบวนการการผลิตนี้เป็นดัชนีที่สะท้อนถึงความสามารถทางการแข่งขันของ
การบริการในสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต กล่าวคือ หากกระบวนการผลิตมีความซับซ้อน
มากขึ้นย่อมหมายถึงการผลิตที่มีการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มากขึ้น โดยดัชนีดังกล่าว
มีคะแนนสูงสุดที่ 7 ซึ่งดัชนีความซับซ้อนของกระบวนการการผลิต เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-41 

 
ตารางที่ 10-41 ดัชนีความซับซ้อนของกระบวนการการผลิต  

(Production Process Sophistication) 

ประเทศ 
2559-2560 2558-2559 อันดับที่

เปลี่ยนแปลง คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก 

ญี่ปุ่น 6.33 2 6.38 2 0 

สิงคโปร์ 5.66 17 5.70 14 -3 

เกาหลีใต ้ 5.24 22 5.17 23 1 

ออสเตรเลีย 5.19 25 5.02 29 4 

มาเลเซยี 5.12 27 5.32 22 -5 

นิวซีแลนด ์ 5.00 28 5.16 25 -3 

ชิล ี 4.34 43 4.37 40 -3 

จีน 4.34 44 4.11 49 5 

อินเดีย 4.33 45 3.94 61 16 

ไทย 4.13 52 4.09 53 1 
                                                           
72 ดัชนีความซับซอ้นของกระบวนการการผลิต (Production Process Sophistication) ถูกค านวณมามาจากการสอบถามผู้ตอบ
แบบสอบถามว่า “ในประเทศของท่าน กระบวนการผลิตสนิค้ามีความซับซ้อนมากหรือนอ้ยเพียงใด” โดยคะแนน 1 คะแนน = ไม่
มีความซับซ้อน การผลติใช้เทคโนโลยีเก่าและใช้แรงงานเป็นหลัก (Labour-intensive) และคะแนน 7 คะแนน = มีความซับซ้อน
สูง การผลิตมีความซับซ้อน ใช้ฐานความรู้ในการผลิตเป็นหลัก (Knowledge-intensive) 
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ประเทศ 
2559-2560 2558-2559 อันดับที่

เปลี่ยนแปลง คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก 

อินโดนีเซีย 3.95 59 4.12 48 -11 

ฟิลิปปินส ์ 3.82 67 4.11 50 -17 

เปร ู 3.56 86 3.56 89 3 

เวียดนาม 3.52 91 3.36 101 10 

บรูไน 3.37 100 - - - 

สปป.ลาว 3.14 109 3.16 112 3 

กัมพชูา 3.00 117 2.98 125 8 
ที่มา: Global Competitiveness Index 2016-2017, World Economic Forum (WEF) 

 
จากตารางที่ 10-41 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันการเปิดเสรี

การบริการด้วย ประเทศไทยจะมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
ที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีความซับซ้อนของกระบวนการการผลิตอยู่ที่ 
4.13 เป็นอันดับที่ 52 ของโลก โดยอันดับเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า 1 อันดับ (คะแนนดัชนี
ความซับซ้อนของกระบวนการการผลิตของไทยปี 2559 อยู่ที่ 4.09) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศ
อื่นๆ ที่ได้มีความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วยแล้ว ไทยมีอันดับเหนือกว่า อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ เปรู เวียดนาม บรูไน สปป.ลาว และกัมพูชา ในขณะที่ ประเทศญี่ปุ่นมีคะแนนดัชนีชี้วัด
ความสามารถในการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอันดับต้นๆ ของโลก และมีความผูกพัน
การเปิดเสรีการบริการกับไทย มีคะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ 6.33 คิดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก ส าหรับ
สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และมาเลเซียเป็นประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขัน
รองลงมา โดยมีคะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ 5.66, 5.24, 5.19, และ 5.12 คิดเป็นอันดับที่ 17, 22, 25 และ 
27 ของโลก ตามล าดับ ซึ่งประเทศเหล่านี้มีระดับความสามารถในการแข่งขันท่ีใกล้เคียงกัน 

 
ส าหรับประเทศที่มีแนวโน้มจะกลายเป็นคู่แข่งส าคัญของไทยในอนาคตส าหรับบริการที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ได้แก่ ประเทศอินเดีย และเวียดนาม ซึ่งมีอันดับสูงขึ้นจากเดิม 16 และ 
10 อันดับตามล าดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเดียที่เคยมีอันดับต่ ากว่าประเทศไทยในปี 2559 ทั้งนี้ 
อาจเป็นผลจากการด าเนินนโยบายที่มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตระดับโลกของรัฐบาลอินเดีย73 
ประเทศไทยจึงอาจต้องศึกษารูปแบบการด าเนินนโยบายที่ส าเร็จ แล้วน ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันต่อไป 
                                                           
73 โครงการ Make in India เริ่มต้นด าเนินการในปี 2557 เป็นโครงการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สร้างบรรยากาศที่เอื้อตอ่การท าธุรกิจในประเทศ ส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศหันมาตั้งฐานการผลิตในประเทศ
อินเดีย 
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นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้น า ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต (Global 
Manufacturing Competitiveness Index: GMCI) ที่ได้รับการจัดท าโดยบริษัทดีลอยต์ (Deloitte 
Advisory Corporation) มาใช้อธิบายประกอบเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันเชิง
เปรียบเทียบในระดับประเทศระหว่างประเทศทั้งสิ้น 40 ประเทศ โดยดัชนีดังกล่าวประมวลผลมา
จากปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต ประกอบด้วย ศักยภาพใน
การผลิต ต้นทุนการผลิต ผลิตผลของแรงงาน เครือข่ายผู้จัดหาวัตถุดิบ กฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง โครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา ระบบสาธารณูปโภค ระบบเศรษฐกิจ นโยบายด้าน
นวัตกรรม นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ความน่าสนใจของตลาดท้องถิ่น และระบบบริการสุขภาพ โดย
ดัชนี GMCI เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-42  

 
ตารางที่ 10-42 ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต ปี 2559  

(Global Manufacturing Competitiveness Index 2016: GMCI 2016) 

ประเทศ 
ป ี2559 ปี 2563 (คาดการณ์) 

อันดับ GMCI คะแนน GMCI อันดับ GMCI คะแนน GMCI 
จีน 1 100 2 93.5 
ญี่ปุ่น 4 80.4 4 78 
เกาหลีใต ้ 5 76.7 6 77 
ไต้หวัน 7 72.9 9 72.1 
สิงคโปร์ 10 68.4 11 67.6 
อินเดีย 11 67.2 5 77.5 
ไทย 14 60.4 14 62 
มาเลเซยี 17 59 13 62.1 
เวียดนาม 18 56.5 12 65.5 
อินโดนีเซีย 19 55.8 15 61.9 
ออสเตรเลีย 21 55.5 22 53.4 
บราซิล 29 46.2 23 52.9 

ที่มา: Global Manufacturing Competitiveness Index 2016, Deloitte 

 
จากตารางที่ 10-42 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีคะแนนดัชนีความสามารถในการแข่งขัน

ด้านการผลิตในปี 2559 เท่ากับ 60.4 อยู่ที่อันดับ 14 ของโลก ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
ความสามารถด้านการผลิตค่อนข้างสูง โดยเมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มี
ความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วย พบว่าประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต
สูงที่สุดคือ ประเทศจีน ซึ่งได้รับคะแนนดัชนีฯ เท่ากับ 100.0 เป็นอันดับ 1 ของโลก ส่วนประเทศ
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อื่นๆ ในกลุ่มภาคีที่มีอันดับสูงกว่าไทย ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และอินเดีย โดยมีคะแนน
ดัชนีฯ เท่ากับ 80.4, 76.7, 68.4 และ 67.2 และมีอันดับที่ 4, 5, 10 และ 11 ตามล าดับ  

 
ในปี 2563 มีการคาดการณ์ว่าคะแนนดัชนีฯ ของประเทศไทยจะสูงขึ้นเป็น 62.0 อย่างไร

ก็ตาม เม่ือเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซีย เวียดนาม และ
อินโดนีเซียแล้ว พบว่าการเพิ่มขึ้นของคะแนนดัชนีฯ ไทยยังอยู่ในอัตราที่ต่ ากว่าโดยเปรียบเทียบ
เนื่องจากทั้ง 3 ประเทศมีอันดับอยู่ต่ ากว่าไทยในปี 2559 แต่เม่ือเข้าสู่ปี 2563 อันดับของมาเลเซีย
และเวียดนามเพิ่มขึ้นสูงกว่าไทย ส่วนอินโดนีเซียอยู่ที่อันดับ 15 ซึ่งต่ ากว่าไทยเพียงแค่ 1 อันดับ
เท่านั้น การคาดการณ์ดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาด้านบริการผลิตของไทยยังคงล้าหลัง
กว่าประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน ซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยลด
ต่ าลงได้ในอนาคต 

 
 อุตสาหกรรมการบริการด้านสิ่งแวดล้อม 

 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการด้านสิ่งแวดล้อมของไทย 

คณะผู้วิจัยได้หยิบยก Environmental Performance Index (EPI) หรือดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม โดย EPI เป็นดัชนีที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเยลและโคลัมเบีย 
ร่วมกับ World Economic Forum และ Joint Research Center ของสหภาพยุโรป โดยในปี 2559 
EPI ได้ท าการจัดอันดับ 163 ประเทศ มีดัชนีย่อยชี้วัดผลการด าเนินงานทั้งสิ้น 25 ดัชนี โดยดัชนีที่
ได้หยิบยกมานั้น เป็นดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดน้ าเสียของประเทศ (Wastewater 
Treatment) ในปี 2557 ซึ่งสามารถสะท้อนถึงความสามารถในการบริการด้านสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศได้ รายละเอียดของดัชนีฯ เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-43 

 
ตารางที่ 10-43 ดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดน้ าเสียของประเทศ  

(Wastewater Treatment) ในปี 2557 
ประเทศ Wastewater Treatment (%) ป ี2557 อันดับโลก 

สิงคโปร์ 100.00 1 
ออสเตรเลีย 95.00 7 
ชิล ี 84.50 16 
เกาหลีใต ้ 82.42 19 
นิวซีแลนด ์ 70.19 26 
ญี่ปุ่น 56.53 35 
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ประเทศ Wastewater Treatment (%) ป ี2557 อันดับโลก 
จีน 27.93 55 
มาเลเซยี 19.59 56 
ไทย 11.52 66 
ฟิลิปปินส ์ 2.58 98 
อินเดีย 2.25 101 
เวียดนาม 0.15 124 
อินโดนีเซีย 0.02 128 

ที่มา: Environmental Performance Index Report 2016, Yale University 

 
จากตารางที่ 10-43 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันการเปิดเสรี

การบริการด้วย ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่สูง
มากนัก โดยในปี 2557 ประเทศไทยมีดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดน้ าเสียอยู่ท่ีร้อยละ 
11.52 คิดเป็นอันดับที่ 66 ของโลก กล่าวคือ ไทยสามารถบ าบัดน้ าเสียคืนหลับสู้ระบบนิเวศน์ได้
เพียงร้อยละ 11.52 จากน้ าเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศ ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่
ได้มีความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วยแล้ว ไทยมีอันดับเหนือกว่าฟิลิปปินส์ อินเดีย 
เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งมีดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดน้ าเสียอยู่ที่ร้อยละ 2.58, 
2.25, 0.15 และ 0.02 ตามล าดับ คิดเป็นอันดับโลกที่ 98, 101, 124 และ 128 ตามล าดับ ในขณะที่ 
ประเทศที่มีคะแนนดัชนีชี้วัดผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดน้ าเสียสูงในอันดับต้นๆของโลก และ
ไทยมีความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วยคือ สิงคโปร์ โดยสิงคโปร์มีคะแนนดัชนีฯ อยู่ท่ีร้อยละ 
100.00 คิดเป็นอันดับที่ 1 ของโลก กล่าวคือ สิงคโปร์สามารถบ าบัดน้ าเสียของประเทศได้ทั้งหมด
ร้อยละ 100.00 รองลงมาเป็น ออสเตรเลีย ชิลี เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น จีน และมาเลเซีย คิด
เป็นอันดับที่ 7, 16, 19, 26, 35, 55 และ 56 ของโลก ตามล าดับ  

  
นอกจากนี้  คณะผู้วิ จัยได้น าดัชนีชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Democracy Index: EDI) ที่ถู กพัฒนาโดย World Resources Institute (WRI) 
โดยดัชนีดังกล่าวจะพิจารณาว่า รัฐบาลของประเทศที่ศึกษา (70 ประเทศ) ได้ตรากฎหมาย
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ
ด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ซึ่งดัชนีดังกล่าวจะสามารถสะท้อนความสามารถทางการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการบริการด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศได้ ผ่านการตรากฎหมายกฎระเบียบ
ต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่แต่ละประเทศได้บัญญัติออกมา ซึ่งส่งแรงกระตุ้นต่อผู้ให้บริการให้
พัฒนาการบริการให้มีคุณภาพสูงขึ้น และสะท้อนผ่านการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
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ในประเทศ ส่งผลต่อความต้องการการบริการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับที่สูงมากยิ่งขึ้นของผู้บริโภค 
โดยคะแนนสูงสุดของดัชนีน้ีอยู่ท่ี 3 ซึ่งผลการศึกษาเป็นดังแสดงในตารางที่ 10-44 

 
ตารางที่ 10-44 ดัชนีวัดความเป็นประชาธิปไตยด้านสิ่งแวดล้อม  

(Environmental Democracy Index: EDI) ประจ าปี 2559 
ประเทศ คะแนน EDI (2559) อันดับโลก 

เปร ู 1.87 13 
อินโดนีเซีย 1.8 17 
อินเดีย 1.8 20 
ชิล ี 1.67 24 
ญี่ปุ่น 1.51 32 
ออสเตรเลีย 1.4 37 
ไทย 1.38 38 
ฟิลิปปินส ์ 1.35 39 
จีน 1.35 40 
เวียดนาม 1.2 49 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก Environmental democracy index (EDI), 2559 

 
จากตารางที่ 10-44 แสดงให้เห็นถึงระดับความเป็นประชาธิปไตยด้านสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศไทยและประเทศคู่เจรจาการค้าที่ไทยมีความผูกพันการบริการด้วย โดยประเทศไทยมีดัชนี
ชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ที่ 1.38 คะแนน คิดเป็นอันดับโลกในอันดับที่ 38 
โดยประเทศไทยมีอันดับโลกสูงกว่า ฟิลิปปินส์ จีน และเวียดนาม ซึ่งมีอันดับโลกอยู่ที่อันดับ 39, 
40 และ 49 ตามล าดับ ในขณะที่ ไทยยังมีอันดับด้อยกว่า เปรู อินโดนีเซีย อินเดีย ชิลี ญี่ปุ่น และ
ออสเตรเลีย ซึ่งมีอันดับโลกอยู่ที่อันดับที่ 13, 17, 20, 24, 32 และ 37 ตามล าดับ ซึ่งประเทศที่
ส าคัญหลายประเทศมิได้ถูกระบุอยู่ในการศึกษาครั้งน้ี อาทิ สิงคโปร์ ฝรั่งเศส และเยอรมนี เป็นต้น   

 
นอกจากดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านสิ่งแวดล้อมในมิติของการบ าบัดน้ าเสีย 

และกฎหมายกฎระเบียบและการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศแล้ว คณะผู้วิจัยได้
น าข้อมูลสถิติรายประเทศของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง  เพื่อ
สะท้อนความสามารถในการให้บริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทางอากาศ เนื่องจากก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่จะถูกปล่อยจากกิจกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 
การผลิตเป็นหลัก (การผลิตไฟฟ้า การผลิตอุตสาหกรรม และการขนส่ง ) โดยข้อมูลดังกล่าว 
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ถูกรวบรวมโดยส านักงานพลังงานสากล (International Energy Agency: IEA) มีหน่วยเป็นล้านตัน 
ซึ่งผลการศึกษาข้อมูลเป็นดังแสดงในตารางที่ 10-45 

 
ตารางที่ 10-45 ข้อมูลสถิติการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง 

(CO2 emissions from furl combustion) ประจ าปี 2556-2557 

ประเทศ 
ปี 2556 ปี 2557 

ปริมาณการปล่อย 
(million tons) 

อันดับโลก 
ปริมาณการปล่อย 
(million tons) 

อันดับโลก 

จีน 8,979.83 1 9,086.96 1 

สหรัฐอเมริกา 5,103.17 2 5,176.21 2 

อินเดีย 1,852.46 3 2,019.67 3 

ญี่ปุ่น 1,229.60 5 1,188.63 5 

เกาหลีใต ้ 572.18 7 567.81 7 

อินโดนีเซีย 399.64 15 436.53 13 

อังกฤษ 449.74 12 407.84 15 

ออสเตรเลีย 383.12 16 373.78 16 

ไทย 247.45 24 243.52 22 

มาเลเซยี 209.04 26 220.52 26 

เวียดนาม 130.02 34 143.31 32 

ฟิลิปปินส ์ 89.63 39 95.71 38 

ชิล ี 82.01 41 75.81 42 

เปร ู 44.84 59 47.79 56 

สิงคโปร์ 46.24 56 45.32 57 

สวิตเซอร์แลนด ์ 41.55 61 37.74 66 

สวีเดน 37.66 66 37.42 67 

นิวซีแลนด ์ 30.96 72 31.24 71 

เมียนมา 13.43 94 19.56 84 

บรูไน 6.85 112 6.70 114 

กัมพชูา 5.18 122 6.10 117 
ที่มา: International Energy Agency เข้าถึงข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2560 

 



 

 

 

 10-107 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

จากตารางที่ 10-45 จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีความสามารถทางการแข่งขันใน 
การบริการด้านสิ่งแวดล้อมทางอากาศอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย โดยในปี 2557 ไทยมีสถิติ 
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงอยู่ที่ 243.52 ล้านตันต่อปี มีอันดับ
โลกอยู่ท่ีอันดับที่ 22 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ านวน 2 อันดับ โดยมีอันดับสูงกว่า มาเลเซีย เวียดนาม 
ฟิลิปปินส์ ชิลี เปรู สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน นิวซีแลนด์ เมียนมา บรูไน และกัมพูชา แต่ยัง
มีอันดับต่ ากว่าประเทศคู่เจรจาการเปิดเสรีการบริการ และประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ ได้แก่ 
จีน สหรัฐอเมริกา อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย อังกฤษ และออสเตรเลีย โดยประเทศ
เหล่านี้ล้วนเป็นประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งสิ้น 

 
นอกจากดัชนีชี้ทั้งสามเบื้องต้นแล้ว คณะผู้วิจัยยังใช้ดัชนีการรับรองตามมาตรฐาน ISO 

14001 (ISO 14001 Environment Certificates) ภายใต้ดัชนีชี้วัดด้านนวัตกรรมระดับโลก (Global 
Innovation Index: GII) ของปี 2559 มาประกอบการอธิบายอุตสาหกรรมการบริการด้าน
สิ่งแวดล้อมในไทย ดัชนีดังกล่าวจะแสดงปริมาณของใบรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001 ในแต่ละ
ประเทศ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การป้องกันมลพิษและการรักษาสิ่งแวดล้อมระหว่างการ
พัฒนาธุรกิจ โดยดัชนีมีคะแนนสูงสุด 100 คะแนน คะแนนในระดับที่สูงจะสะท้อนว่า มีจ านวน
ใบรับรองส าหรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาก คะแนนในระดับที่ต่ าจะสะท้อนว่า มีจ านวน
ใบรับรองส าหรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมน้อย โดยดัชนีการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001 
เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-46  
 
ตารางที่ 10-46 การรับรองมาตรฐาน ISO14001 (ISO 14001 Environment Certificates)  

ประเทศ คะแนน อันดับโลก 
จีน 47.69 16 
ออสเตรเลีย 37.93 20 
ญี่ปุ่น 36.48 21 
สิงคโปร์ 24.89 27 
ไทย 22.47 30 
มาเลเซยี 21.71 34 
เกาหลีใต ้ 20.66 36 
ชิล ี 17.2 40 
นิวซีแลนด ์ 13.34 48 
เวียดนาม 11.81 50 
เปร ู 6.88 64 
อินเดีย 6.31 66 
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ประเทศ คะแนน อันดับโลก 
อินโดนีเซีย 4.5 76 
กัมพชูา 1.1 112 

ที่มา: The Global Innovation Index 2016, World Intellectual Property Organization 

 
จากตารางที่ 10-46 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันความตกลง

การค้าเสรีด้วย ประเทศไทยจะมีปริมาณการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001 อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยในปี 2559 ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรองฯ อยู่ที่  22.47 คิดเป็นอันดับที่ 30 ของโลก 
เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ไทยมีอันดับเหนือกว่าทั้งมาเลเซีย เวียดนาม 
อินโดนีเซีย และกัมพูชา ด้อยกว่าเพียงแค่ประเทศสิงคโปร์เท่านั้น ในขณะที่ประเทศจีนมีจ านวน
ใบรับรองตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสูงในล าดับที่ 16 ของโลก มีคะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ 47.69 ส่วน
ประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ มีอันดับรองลงมา โดยมีคะแนนดัชนีฯ อยู่ท่ี 37.93, 36.48 
และ 24.89 คิดเป็นอันดับที่ 20, 21 และ 27 ของโลก ตามล าดับ เม่ือพิจารณาภาพรวมของดัชนี 
พบว่าประเทศซึ่งไทยมีความผูกพันความตกลงการค้าเสรีด้วยส่วนใหญ่ยังมีคะแนนดัชนีการรับรองฯ 
ไม่สูงมาก และอยู่อันดับโลกปานกลางถึงต่ า 
 

ดังนั้น เม่ือพิจารณาความสามารถทางการแข่งขันด้านการบริการสิ่งแวดล้อมของไทย  
จะเห็นได้ว่า ยังมีช่องว่างอีกมากในพัฒนาการบริการให้เพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้มีความสามารถ  
การบริการที่ดีขึ้น เช่น เรื่องของการบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น อีกทั้งควรกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผลิต
เห็นความส าคัญของประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างการด าเนินการทางธุรกิจมากขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดความต้องการการใช้บริการด้านสิ่งแวดล้อมที่  และพัฒนาการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในท่ีสุด 
 
 อุตสาหกรรมการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

 
ส าหรับความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้ง

เครื่องจักรและอุปกรณ์ คณะผู้วิจัยได้น าจ านวนงานวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical 
Engineering) ในปี 2558 ที่จัดท าโดยบริษัทด้านเทคโนโลยี Scimago Lab โดยจ านวนงานวิจัย
ดังกล่าวอ้างอิงจากงานวิจัยต่างๆ ทั่วโลกที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อเสียง ซึ่งคณะผู้วิจัยพบว่า
ความแพร่หลายของงานวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกลมีส่วนเชื่อมโยงกับความแข็งแกร่งของ
การให้บริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งใช้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเครื่องกลใน
การปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังที่แสดงในตารางที่ 10-47 
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ตารางที่ 10-47 จ านวนงานวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) 
ประเทศ จ านวนงานวิจัย อันดับโลก 

จีน 33,187 1 

สหรัฐอเมริกา 11,703 2 

ญี่ปุ่น 4,384 3 

เยอรมน ี 4,193 4 

อินเดีย 3,902 5 

อังกฤษ 3,717 6 

เกาหลีใต ้ 3,546 7 

 ฝร่ังเศส  3,023 8 

 อิตาลี  2,691 9 

 อิหร่าน  2,342 10 

ออสเตรเลีย 1,852 13 

มาเลเซยี 915 19 

สิงคโปร์ 841 22 

ไทย 386 37 

เวียดนาม 192 48 

อินโดนีเซีย 157 50 

นิวซีแลนด ์ 149 51 

ชิล ี 118 54 

เปร ู 24 76 

ฟิลิปปินส ์ 16 80 

บรูไน 4 107 

กัมพชูา 1 138 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Scimago Lab (เข้าถึงเมื่อ พฤษภาคม 2560) 
 

จากตาราง แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีจ านวนงานวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกลปานกลาง 
โดยในปี 2558 มีการตีพิมพ์งานวิจัยทั้งสิ้น 386 ฉบับ อยู่ในอันดับที่ 37 ของโลก โดยในกลุ่ม
ประเทศที่มีจ านวนงานวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกลสูงสุด 10 อันดับแรก มีประเทศที่ความผูกพัน
ความตกลงการค้าเสรีด้วยกับประเทศไทยถึง 4 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และเกาหลีใต้ 
โดยมีจ านวนวิจัยทั้งสิ้น 33,187 4,384 3,902 และ 3,546 ฉบับ อยู่ในอันดับที่ 1, 3, 5 และ 7 
ตามล าดับ ซึ่งนอกเหนือจากประเทศเหล่านี้ ส่วนใหญ่ที่เหลือเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่อยู่ในทวีป
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ยุโรปเกือบทั้งหมด ส่วนประเทศในกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่ยังมีอันดับต่ ากว่าประเทศไทยทั้งสิ้น 
ยกเว้นประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ จึงอาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับ
กลุ่มประเทศในอาเซียน แต่เม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกแล้ว ยังมีช่องว่างของการพัฒนาอยู่
อีกมาก 

 
การพิจารณาการเปิดเสรีการบริการในหมวดนี้เพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้ผู้ให้บริการใน

อุตสาหกรรมบริการนี้สามารถพิจารณาทางเลือกในการลงทุนขยายการบริการไปยังประเทศอื่นๆ 
ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการลงทุนในต่างประเทศในแต่ละธุรกิจ ผู้ลงทุนมีความจ าเป็นต้อง
ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มเติม  

 
 อุตสาหกรรมการบริการการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 

 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการการทดสอบและตรวจสอบ

คุณภาพวัตถุดิบของไทย คณะผู้วิจัยได้หยิบยกดัชนีแสดงความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ของ
สถาบันต่างๆ ทั่วโลก แบ่งตามความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ซึ่งดัชนีนี้จะพิจารณาคะแนน
ความเป็นเลิศจาก 1) จ านวนงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์และถูกอ้างอิงมาก และ 2) จ านวนงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์
ในวารสารที่มีชื่อเสียง ซึ่งงานวิจัยนั้นๆ จะต้องถูกตีพิมพ์ในช่วงปี 2551-2555 โดยดัชนีดังกล่าว
จัดท าโดย Scimago Lab โดยใช้ฐานข้อมูลของ Scopus74  

 
จากนั้น คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกดัชนีความเป็นเลิศของสถาบันต่างๆ ทั่วโลกในสาขา 

การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ  อันได้แก่ สาขาวัสดุ
ศาสตร์ (Materials Science) และน ามาหาค่าเฉลี่ยของแต่ละสถาบันเพื่อสรุปเป็นความสามารถ
ทางการแข่งขันในการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบของแต่ละประเทศ ซึ่งสะท้อน
ผ่านดัชนีดังกล่าว โดยรายละเอียดของดัชนีชี้วัดความเป็นเลิศในสาขาวัสดุศาสตร์ เป็นดังแสดงใน
ตารางที่ 10-48 

  

                                                           
74 ฐานข้อมูล Scopus คือฐานข้อมูลบรรณานุกรมของบทความในวารสารทางด้าน Life Sciences Physical Sciences Health 

Scieneces และ Social Sciences  
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ตารางที่ 10-48 ดัชนีชี้วัดความเป็นเลิศในสาขาวัสดุศาสตร์ (Materials Science)  
ประเทศ คะแนนของสาขาวสัดุศาสตร์ (Materials Science) อันดับโลก 

เดนมาร์ก 72.4% 1 
สวิตเซอร์แลนด ์ 71.5% 2 
อิสราเอล 69.1% 3 
สวีเดน 68.3% 4 
สิงคโปร์ 67.8% 5 
นอร์เวย์ 67.7% 6 
ออสเตรเลีย 67.6% 7 
สเปน 67.6% 8 
กรีซ 66.8% 9 
เนเธอร์แลนด์ 65.9% 10 
อาร์เจนตินา 65.8% 11 
ออสเตรีย 65.6% 12 
เยอรมัน 65.2% 13 
ฝร่ังเศส 64.7% 14 
เบลเยียม 64.4% 15 
ไต้หวัน 63.8% 16 
เกาหลีใต ้ 54.0% 26 
อินเดีย 51.9% 27 
ญี่ปุ่น 45.2% 32 
จีน 34.4% 44 
ไทย 33.9% 47 
มาเลเซยี 22.5% 52 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก SCImago Institutions Ranking (เข้าถึงเมื่อ เดือน
เมษายน 2560) 

 
ตารางดังกล่าวแสดงดัชนีชี้วัดความเป็นเลิศในสาขาวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ของ

ไทย ประเทศที่มีความเป็นเลิศในสาขาวัสดุศาสตร์สูงสุด 15 อันดับแรก และประเทศในภูมิภาค
ใกล้เคียง โดยในปี 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 47 ของโลกมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ 33.9 โดยมี
อันดับเหนือกว่ามาเลเซียที่อยู่ในอันดับที่ 52 ในขณะที่ ประเทศที่มีความเป็นเลิศในสาขา 
วัสดุศาสตร์สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์ อิสราเอล สวีเดน และสิงคโปร์   
มีคะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ร้อยละ 72.4, 71.5, 69.1, 68.3 และ 67.8 ตามล าดับ ส าหรับกลุ่มประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่มีอันดับที่สูงกว่าประเทศไทยเช่นกัน โดยไต้หวัน เกาหลีใต้ อินเดีย ญี่ปุ่น  
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และจีน อยู่ในอันดับที่ 16, 26, 27, 32, และ 44 ของโลกในสาขาวัสดุศาสตร์ และมีคะแนนดัชนี
ความเป็นเลิศในสาขาวัสดุศาสตร์อยู่ที่ร้อยละ 63.8, 54, 51.9, 45.2 และ 34.4 ตามล าดับ  

 
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลจ านวนสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์75ต่างๆ 

ทั่วโลก โดยใช้ข้อมูลปีล่าสุด ปี 2559 ซึ่งข้อมูลจ านวนสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าว ได้ถูก
รวบรวมโดย SCImago Lab ซึ่งเป็นชื่อกลุ่มวิ จัยจาก Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), University of Granada, Extremadura, Carlos III (Madrid) และ  Alcalá de 
Henares ของประเทศสเปน ที่มีโครงการรวบรวมข้อมูลของสถาบันวิจัยต่างๆ ทั่วโลก เพื่อน า
จ านวนสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เป็นดัชนีที่สะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ โดยมี
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 10-49 

  
ตารางที่ 10-49 จ านวนสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ณ ปี 2559 

ประเทศ จ านวนสถาบันทางวทิยาศาสตร์ (2559) อันดับโลก 

จีน 601 2 
ญี่ปุ่น 245 5 
อินเดีย 242 6 
เกาหล ี 113 12 
ออสเตรเลีย 95 16 
มาเลเซยี 28 30 
ชิล ี 26 32 
สิงคโปร์ 25 33 
ไทย 24 34 
นิวซีแลนด ์ 16 48 
อินโดนีเซีย 9 53 
เวียดนาม 4 68 
ฟิลิปปินส ์ 4 68 
เปร ู 4 68 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก SCImago Lab 

 

                                                           
75 เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น  
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จากตารางที่ 10-49 จะพบว่า ประเทศไทยมีจ านวนสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อยู่ 24 
แห่ง โดยคิดเป็นอันดับที่ 34 ของโลก โดยยังมีอันดับต่ ากว่าประเทศคู่เจรจาความตกลงการค้าเสรี
ที่ส าคัญของไทย เช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลี ออสเตรเลีย มาเลเซีย ชิลี สิงคโปร์ ซึ่งมีอันดับโลก
อยู่ที่อันดับที่ 2, 5, 6, 12, 16, 30, 32 และ 33 ตามล าดับ จากข้อมูลจ านวนสถาบันวิทยาศาสตร์
ดังกล่าว จะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณผู้ให้บริการ และความต้องการใช้การบริการของใน
อุตสาหกรรมการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบของแต่ละประเทศได้ 
 

นอกจากข้อมูลเบื้องต้นทั้งสองแล้ว คณะผู้วิจัยยังเลือกดัชนีการรับรองตามมาตรฐาน 
ISO 9001 (ISO 9001 Quality Certificates) ภายใต้ดัชนีชี้วัดด้านนวัตกรรมระดับโลก (Global 
innovation Index: GII) ของปี 2559 มาใช้ประกอบการอธิบายอุตสาหกรรมการบริการการทดสอบ
และตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบในไทย ดัชนีดังกล่าวจะแสดงปริมาณของใบรับรองตามมาตรฐาน 
ISO 9001 ในแต่ละประเทศ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวสะท้อนความมีประสิทธิภาพขององค์กร รวมไป
ถึงการผ่านการรับรองมาตรฐานของสินค้าและบริการ หากประเทศใดมีจ านวนใบรับรองมาตรฐาน 
ISO 9001 มากย่อมสะท้อนความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ
ได้ในระดับหนึ่ง โดยดัชนีมีคะแนนสูงสุด 100 คะแนน คะแนนในระดับที่สูงจะสะท้อนว่า มีจ านวน
ใบรับรองส าหรับการจัดการด้านคุณภาพมาก คะแนนในระดับที่ต่ าจะสะท้อนว่า มีจ านวนใบรับรอง
ส าหรับการจัดการด้านคุณภาพน้อย โดยดัชนีการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 เป็นดังแสดงใน
ตารางที่ 10-50 

 
ตารางที่ 10-50 การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 (ISO 9001 Quality Certificates)  

ประเทศ คะแนน อันดับโลก 

จีน 39.31 20 
ออสเตรเลีย 37.21 21 
มาเลเซยี 30.97 26 
สิงคโปร์ 26.38 31 
ชิล ี 22.79 35 
ญี่ปุ่น 19.92 39 
ไทย 17.49 43 
นิวซีแลนด ์ 16.64 44 
เวียดนาม 15.32 47 
เกาหล ี 13.76 53 
อินเดีย 11.48 59 
เปร ู 5.99 78 
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ประเทศ คะแนน อันดับโลก 

อินโดนีเซีย 5.86 80 
ฟิลิปปินส ์ 4.79 83 

ที่มา: The Global Innovation Index 2016, World Intellectual Property Organization 

 
จากตารางที่ 10-50 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันความตกลง

การค้าเสรีด้วย ประเทศไทยจะมีปริมาณการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยในปี 2559 ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรองฯ อยู่ที่ 17.49 คิดเป็นอันดับที่ 43 ของโลก 
เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ไทยมีอันดับเหนือกว่าเวียดนาม อินโดนีเซีย และ
ฟิลิปปินส์ แต่ด้อยกว่ามาเลเซียและสิงคโปร์ ในขณะที่ประเทศจีนมีจ านวนใบรับรองตามมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมสูงในล าดับที่ 20 ของโลก มีคะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ 39.31 ส่วนประเทศออสเตรเลีย 
มาเลเซีย และสิงคโปร์ มีอันดับรองลงมา โดยมีคะแนนดัชนีฯ อยู่ที่ 37.21, 30.97 และ 26.38 คิด
เป็นอันดับท่ี 21, 26 และ 31 ของโลก ตามล าดับ เมื่อพิจารณาภาพรวมของดัชนี พบว่าประเทศซึ่ง
ไทยมีความผูกพันความตกลงการค้าเสรีด้วยส่วนใหญ่ยังมีคะแนนดัชนีการรับรองฯ ไม่สูงมาก และ
อยู่อันดับโลกปานกลางถึงต่ า 

 
ในประเด็นด้านการบริการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ ประเทศไทย

ยังมีความสามารถทางการแข่งขันค่อนข้างน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ดังนั้น การพิจารณา
การเปิดเสรีการบริการกับประเทศคู่ภาคีในสาขาบริการนี้เพิ่มเติม อาจส่งผลให้การลงทุนใน
การบริการตรวจสอบและทดสอบวัตถุดิบจากต่างประเทศที่มีความสามารถสูงกว่าเพิ่มขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพของการบริการให้สูงมากยิ่งขึ้น 

 
10.2.5.3 กระบวนการหลังการผลิต 

 
ประกอบด้วยอุตสาหกรรม 3 อุตสาหกรรม ได้แก่ 
 
 บริการการประกันวินาศภัย 
 บริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 
 บริการการขนส่ง คลังสินค้า และการบรรจุหีบห่อ 
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 อุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัย 
 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัยของไทย 

คณะผู้วิจัยได้น าข้อมูลมูลค่าเบี้ยประกันวินาศภัย (Non-Life Premium Volume) ที่ได้รับการเก็บ
ข้อมูลมูลค่าเบี้ยประกันวินาศภัยของประเทศทั่วโลกโดยบริษัท Swiss Re ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัย
ต่ออันดับสองของโลก เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงขนาดตลาดของการประกันวินาศภัยและความสามารถ
ในการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบในระดับประเทศ ระหว่างประเทศไทยและประเทศที่ไทยมี
ความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วย โดยข้อมูลดังกล่าว เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-51 

 
ตารางที่ 10-51 มูลค่าค่าเบี้ยประกันวินาศภัย (Non-Life Premium Volume)  

(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ) 

ประเทศ 
มูลค่าคา่เบี้ยประกัน (ล้านเหรียญสหรัฐ) อัตราการเติบโต 

ช่วงป ี2557-2558 
อันดับโลก 
ในปี 2558 2558 2557 

จีน 175,737 151,490 16% 2 

ญี่ปุ่น 105,891 111,952 –5.4% 4 

เกาหลีใต ้ 55,402 57,713 –4.0% 9 

ออสเตรเลยี 26,924 31,663 –15.0% 14 

อินเดีย 15,101 14,252 6% 18 

สิงคโปร์ 11,746 11,315 3.8% 22 

นิวซีแลนด ์ 7,800 9,430 –17.3% 30 

ไทย 7,063 7,225 –2.3% 35 

มาเลเซยี 4,762 5,621 –15.3% 39 

ชิล ี 4,380 4,510 –2.9% 42 

อินโดนีเซีย 3,916 3,967 –1.3% 43 

ฟิลิปปินส ์ 1,539 1,377 11.8% 54 

เวียดนาม 1,414 1,289 9.7% 55 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก Swiss Re sigma No.3/2559 

 
ตารางดังกล่าวแสดงมูลค่าของเบี้ยประกันวินาศภัยของไทยและประเทศที่ไทยมีความผูกพัน

การเปิดเสรีความตกลงด้านการบริการด้วย โดยในปี 2558 ประเทศไทยมีมูลค่าเบี้ยประกันวินาศ
ภัยอยู่ท่ี 7,063 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมูลค่าเบี้ยประกันวินาศภัยระหว่างปี 2557-2558 ได้ขยายตัว
ลดลงร้อยละ 2.3 ในขณะที่ ประเทศที่ไทยมีความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วยและมีมูลค่าค่า



 

 

 

10-116  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

เบี้ยประกันวินาศภัยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และอินเดีย 
ถึงแม้ว่าขนาดตลาดของการประกันวินาศภัยและความสามารถในการแข่งขันด้านบริการการประกัน
วินาศภัยของไทยจะเหนือกว่า มาเลเซีย ชิลี อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม แต่ความสามารถ
ในการแข่งขันในการบริการประกันวินาศภัยของไทยยังคงด้อยกว่าประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งมีความสามารถในการแข่งขันในสาขาการเงินที่แข็งแกร่งกว่า
ประเทศอื่นๆ  

 
 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 

 
คณะผู้วิจัยใช้ดัชนีความสามารถในการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ (Control of 

International Distribution76) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการ
จัดจ าหน่ายปลีกและส่งของไทยกับประเทศอื่นๆ ซึ่งดัชนีดังกล่าวอยู่ภายใต้ดัชนีความสามารถใน
การแข่งขันระดับโลกปี 2559-2560 (Global Competitiveness Index 2016-2017) ที่จัดท าโดย 
World Economic Forum เป็นประจ าทุกปี และสะท้อนถึงความสามารถทางการแข่งขันของ
การบริการในสาขาจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง โดยดัชนีดังกล่าวมีคะแนนสูงสุดที่ 7 โดยดัชนี
ความสามารถในการกระจายสินค้าระหว่างประเทศเป็นดังแสดงในตารางที่ 10-52 

 
ตารางที่ 10-52 ดัชนีความสามารถในการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ  

(Control of International Distribution) 

ประเทศ 
2559-2560 2558-2559 อันดับที่

เปลี่ยนแปลง คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก 

ญี่ปุ่น 5.40 5 5.49 2 -3 

เกาหลใีต้ 5.05 13 4.81 15 2 

มาเลเซยี 4.94 15 5.23 7 -8 

นิวซีแลนด ์ 4.67 21 4.39 27 6 

สิงคโปร์ 4.65 22 4.43 24 2 

อินเดีย 4.37 28 4.03 48 20 

จีน 4.32 29 4.34 29 0 

                                                           
76 ดัชนีความสามารถในการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ (Control of International Distribution) ถูกค านวณมาจากการสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามว่า “การบริการจัดหน่ายสินค้าระหว่างประเทศและการตลาดในประเทศของท่านถูกควบคุมโดยบริษัทใน
ประเทศหรือบริษัทในประเทศเป็นเจ้าของกิจการเอง มากหรือน้อยเพยีงใด” โดยคะแนน 1 คะแนน = ไม่ถูกควบคุมโดยบริษัทใน
ประเทศ การบริการส่วนใหญ่เป็นการบริการจากบริษัทต่างชาติ และคะแนน 7 คะแนน = ถูกควบคุมโดยบริษัทในประเทศเป็น
ส่วนใหญ่ การบริการสว่นใหญ่เป็นการบริการจากบริษัทในประเทศ  
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ประเทศ 
2559-2560 2558-2559 อันดับที่

เปลี่ยนแปลง คะแนน อันดับโลก คะแนน อันดับโลก 

ออสเตรเลีย 4.29 33 4.13 40 7 

อินโดนีเซีย 4.12 39 4.16 36 -3 

ชิล ี 3.99 44 4.14 39 -5 

ไทย 3.95 49 4.11 42 -7 

ฟิลิปปินส ์ 3.85 52 4.10 44 -8 

เวียดนาม 3.59 72 3.69 80 8 

สปป.ลาว 3.46 80 3.60 91 11 

บรูไน 3.42 85 - - - 

เปร ู 3.33 93 3.58 92 -1 

กัมพชูา 2.84 131 2.89 135 4 
ที่มา: Global Competitiveness Index 2016-2017, World Economic Forum (WEF) 

 
จากตารางที่ 10-52 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันความตกลง

การค้าเสรีด้วย พบว่าประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการจัดจ าหน่ายปลีก
และส่งด้อยกว่าประเทศอื่นๆ โดยในปี 2559 ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีความสามารถในการ
กระจายสินค้าระหว่างประเทศอยู่ที่ 3.95 เป็นอันดับที่ 49 ของโลก โดยอันดับลดลงเมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้า 7 อันดับ ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่ได้มีความผูกพันการเปิดเสรีการบริการ
ด้วยแล้ว ไทยมีอันดับเหนือกว่าฟิลิปปินส์ และเวียดนามเท่านั้น ในขณะที่ ประเทศที่มีคะแนนดัชนีฯ 
ความสามารถในการกระจายสินค้าระหว่างประเทศสูงในล าดับต้นๆ ของโลก และไทยมีความผูกพัน
การเปิดเสรีการบริการด้วยคือ ญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นมีคะแนนดัชนีฯ อยู่ท่ี 5.40 คิดเป็นอันดับที่ 5 ของโลก 
นอกจากนี้ เกาหลีใต้ มาเลเซีย และนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขัน
รองลงมา โดยมีคะแนนดัชนีฯ อยู่ท่ี 5.05, 4.94 และ 4.67 คิดเป็นอันดับที่ 13, 15 และ 21 ของโลก 
ตามล าดับ 

 
อย่างไรก็ตาม นิวซีแลนด์ อินเดีย ออสเตรเลีย เวียดนาม และสปป.ลาว เป็นประเทศที่มี

การพัฒนาด้านการบริการจัดจ าหน่ายอย่างมาก โดยจะเห็นได้จากอันดับโลกในช่วงปี 2558-2559 
และ 2558-2560 ที่สูงขึ้นอย่างมาก (นิวซีแลนด์ อินเดีย ออสเตรเลีย เวียดนาม และสปป.ลาว 
อันดับสูงขึ้น 6, 20, 7, 8 และ 11 อันดับ ตามล าดับ) ซึ่งผู้ให้บริการจัดจ าหน่ายจากประเทศเหล่านี้
อาจเป็นผู้เล่นในอุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งที่ส าคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังท าการศึกษาความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าปลีก
ออนไลน์ ผ่านดัชนีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยธุรกิจและผู้บริโภค ปี 2559 (B2C  
E-commerce Index 2016) ซึ่งจัดท าโดย UNCTAD โดยดัชนีดังกล่าวประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อยอีก 
4 ตัว ได้แก่ สัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรในประเทศ สัดส่วนการใช้บัตรเครดิตของ
ประชากรในประเทศ จ านวนเซิร์ฟเวอร์ท่ีปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของการขนส่งทางไปรษณีย์ 
มีคะแนนรวมท้ังสิ้น 100 คะแนน ซึ่งดัชนีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามตารางที่ 10-53 

 
ตารางที่ 10-53 ดัชนีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยธุรกิจและผู้บริโภค  

(B2C E-commerce Index) 

ประเทศ 
สัดส่วนการใช้
อินเทอร์เน็ต77 

สัดส่วนการใช้
บัตรเครดิต78 

จ านวนเซิร์ฟเวอร์
ที่ปลอดภัย79 

ความน่าเชื่อถือของ
การขนส่งไปรษณีย์ 

คะแนน
รวม 

อันดับ
โลก 

ญี่ปุ่น 91 66 89 99 86.1 5 

เกาหลีใต ้ 84 56 97 100 84.3 7 

นิวซีแลนด ์ 86 61 92 93 82.9 10 

ออสเตรเลีย 85 59 93 89 81.4 12 

สิงคโปร์ 82 35 88 98 75.8 23 

ชีล ี 72 28 73 68 60.3 43 

มาเลเซยี 68 20 69 84 60.1 44 

จีน 49 16 48 83 49.1 64 

ไทย 35 6 58 90 47.2 69 

เวียดนาม 48 2 52 70 43.1 75 

เปร ู 40 12 60 60 43.1 76 

ฟิลิปปินส ์ 40 3 52 48 35.7 89 

อินเดีย 18 4 46 68 34 90 

อินโดนีเซีย 17 2 47 66 33 93 

สปป.ลาว 14 3 38 26 20.3 115 

กัมพชูา 9 3 41 25 19.5 119 

เมียนมา 2 0 25 21 12 133 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ปรับปรุงจาก B2C E-commerce Index 2016, UNCTAD 

                                                           
77 ร้อยละต่อจ านวนประชากรในประเทศ 
78 ร้อยละต่อจ านวนประชากรในประเทศ 
79 ต่อประชากร 1 ล้านคน และ normalized ให้มีคะแนนเต็ม 100 
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จากตารางที่ 10-53 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันความตกลง
การค้าเสรีด้วย ประเทศไทยจะมีความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าปลีกออนไลน์อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีคะแนนรวมทั้งสิ้น 47.2 คะแนน อยู่ที่อันดับ 69 ของโลก ประเทศที่ไทยมีความผูกพัน
ความตกลงด้วยและมีความสามารถในการแข่งขันฯ สูง 5 อันดับแรก ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศ
เกาหลีใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสิงคโปร์ โดยมีอันดับโลกอยู่ท่ี 5, 7, 
10, 12 และ 23 ตามล าดับ มีคะแนนรวมอยู่ที ่86.1, 84.3, 82.9, 81.4 และ 75.8 ตามล าดับ 

 
เม่ือพิจารณาตัวชี้วัดย่อย พบว่าประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตและบัตรเครดิต

ค่อนข้างต่ า อยู่ที่ร้อยละ 35 และ 6 ตามล าดับ ซึ่งไม่ส่งเสริมการค้าปลีกออนไลน์เท่าที่ควร ภาครัฐ
จึงควรกระตุ้นการใช้งานเพื่อให้เกิดธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีข้อ
ได้เปรียบทีค่ะแนนความน่าเชื่อถือของไปรษณีย์ที่ค่อนข้างดี กระจายสินค้าได้ทั่วถึง  

 
 อุตสาหกรรมการบริการขนส่ง 

 
ส าหรับความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการขนส่งของไทย คณะผู้วิจัยได้น า

ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันทางโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI) ที่ได้รับ
การจัดท าโดยธนาคารโลก (World Bank) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน 
เชิงเปรียบเทียบในระดับประเทศ โดยดัชนี LPI เป็นดังแสดงในตารางที่ 10-54 

 
ตารางที่ 10-54 ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันทางโลจิสติกส์ ปี 2559  

(Logistics Performance Index 2016: LPI 2016) 
ประเทศ ป ี อันดับ LPI คะแนน LPI 

สิงคโปร์ 2559 5 4.14 
ญี่ปุ่น 2559 12 3.97 
ออสเตรเลีย 2559 19 3.79 
เกาหลีใต ้  2559 24 3.72 
จีน 2559 27 3.66 
มาเลเซยี 2559 32 3.43 
อินเดีย 2559 35 3.42 
นิวซีแลนด ์ 2559 37 3.39 
ไทย 2559 45 3.26 
ชิล ี 2559 46 3.25 
อินโดนีเซีย 2559 63 2.98 
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ประเทศ ป ี อันดับ LPI คะแนน LPI 
เวียดนาม 2559 64 2.98 
เปร ู 2559 69 2.89 
ฟิลิปปินส ์ 2559 71 2.86 
กัมพชูา 2559 73 2.80 
เมียนมา 2559 113 2.46 
สปป.ลาว 2559 152 2.07 

ที่มา: Logistics Performance Index 2016, World Bank 

 
ตารางดังกล่าวแสดงดัชนีความสามารถในการแข่งขันทางโลจิสติกส์  (Logistics 

Performance Index: LPI) ของไทยและประเทศที่ไทยมีความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วย 
โดยในปี 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 45 มีคะแนนเท่ากับ 3.26 จากคะแนนเต็ม 5 ในขณะที่
ประเทศที่ไทยมีความผูกพันการเปิดเสรีการบริการด้วยและมีความสามารถในการแข่งขัน
ด้านบริการขนส่งที่สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และจีน โดยมี
อันดับโลกอยู่ท่ี 5, 12, 19, 24 และ 27 ตามล าดับ มีคะแนน LPI อยู่ท่ี 4.14, 3.97, 3.79, 3.72 และ 
3.66 ตามล าดับ  

 
ซึ่งเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของดัชนี LPI จะพบว่าไทยมีศักยภาพสูงสุดในด้านของ

ความตรงต่อเวลา (Timeliness) รองลงมา คือ ด้านการจัดการขนส่งสินค้าด้วยราคาที่แข่งขันได้ 
(International Shipments) โดยได้คะแนน 3.56 และ 3.37 ตามล าดับ ในส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure) ศักยภาพทางด้านการติดตามสินค้า (Tracking and Tracing) และด้านคุณภาพ
และความสามารถของบริการโลจิสติกส์ (Logistics Quality and Competence) ได้คะแนน 3.12, 
3.2 และ 3.14 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ไทยมีจุดด้อยที่สุดในด้านของพิธีการศุลกากร (Customs) 
ที่มีความซับซ้อนและค่อนข้างยุ่งยากจึงได้คะแนนเพียง 3.11 เท่าน้ัน 

 
นอกจากดัชนีความสามารถในการแข่งขันทางโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: 

LPI) แล้ว คณะผู้วิจัยยังน าดัชนีคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง (Transportation 
Infrastructure Quality) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกปี 2559-2560 
(Global Competitiveness Index 2016-2017) ซึ่งจัดท าโดย World Economic Forum สามารถ
แบ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การขนส่งทางถนน การขนส่งทางราง 
การขนส่งทางท่าเรือ และการขนส่งทางอากาศ โดยในแต่ละดัชนีโครงสร้างพื้นฐานจะมีคะแนน
สูงสุดอยู่ที่ 7 คะแนน คะแนนในระดับสูงจะสะท้อนว่า ประเทศมีความพร้อมด้านการขนส่งรูปแบบ
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ดังกล่าวมาก แต่คะแนนในระดับต่ าจะสะท้อนว่า ประเทศมีความพร้อมด้านการขนส่งรูปแบบ
ดังกล่าวดังกล่าวน้อย ดังแสดงในตารางที่ 10-55 

 
ตารางที่ 10-55 ดัชนีคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง  

(Transportation Infrastructure Quality) 

ประเทศ 
การขนส่งโดยรวม 

การขนส่งทาง
ถนน 

การขนส่งทาง
ราง 

การขนส่งทาง
ท่าเรือ 

การขนส่งทาง
อากาศ 

คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ 

สิงคโปร์ 6.38 1 6.28 2 5.74 5 6.66 2 6.85 1 

ญี่ปุ่น 5.93 5 6.12 5 6.66 1 5.32 22 5.59 24 

เกาหลีใต้ 5.50 11 5.59 14 5.52 9 5.21 27 5.69 21 

มาเลเซีย 5.42 15 5.46 20 5.06 15 5.44 17 5.70 20 

จีน 4.81 25 4.77 39 5.07 14 4.59 43 4.81 49 

นิวซีแลนด ์ 4.73 27 4.53 47 3.41 47 5.33 21 5.66 23 

ออสเตรเลีย 4.72 28 4.76 40 3.96 36 4.86 36 5.28 37 

อินเดีย 4.48 35 4.43 51 4.48 23 4.53 48 4.49 63 

ชิล ี 4.29 42 5.01 30 2.39 80 4.92 34 4.85 47 

อินโดนีเซีย 4.03 49 3.86 75 3.82 39 3.91 75 4.52 62 

ไทย 3.96 51 4.21 60 2.52 77 4.18 65 4.95 42 

เวียดนาม 3.63 63 3.47 89 3.15 52 3.84 77 4.06 86 

กัมพูชา 3.18 76 3.38 93 1.62 98 3.85 76 3.85 99 

เปรู 3.15 78 3.01 110 1.92 91 3.56 88 4.13 80 

ฟิลิปปินส ์ 2.80 93 3.07 106 1.97 89 2.92 113 3.25 116 

บรูไน - - 4.70 41 - - 3.67 87 4.08 84 

สปป.ลาว - - 3.42 91 - - 2.01 132 3.77 100 

ที่มา: Global Competitiveness Index 2016-2017, World Economic Forum (WEF) 
 

จากตาราง หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันความตกลงการค้าเสรี
ด้วย พบว่าประเทศไทยมีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งน้อย โดยในปี 2560 
ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งอยู่ที่ 3.96 คะแนน คิดเป็น
อันดับที่ 51 ของโลก โดยเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ประเทศไทยมีอันดับด้อยกว่า
ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย แต่มีอันดับสูงกว่าประเทศเวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ 
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บรูไน และสปป.ลาว โดยในกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความพร้อมของ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสูงที่สุด โดยมีคะแนนทั้งสิ้น 6.38 คะแนน คิดเป็นอันดับที่ 1 ของโลก  

 
ในขณะเดียวกัน หากพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งแต่ละประเภท พบว่า

ประเทศสิงคโปร์ยังคงมีความโดดเด่นทั้งการขนส่งทางถนน การขนส่งทางราง การขนส่งทาง
ท่าเรือ และการขนส่งทางอากาศ โดยมีอันดับอยู่ที่ 2, 5, 2 และ 1 ตามล าดับ ส่วนประเทศไทยยัง
ไม่มีการขนส่งประเภทใดโดดเด่นเป็นพิเศษ โดยการขนส่งที่มีคะแนนสูงสุดคือการขนส่งทาง
อากาศ ได้คะแนนเท่ากับ 4.95 คิดเป็นอันดับที่ 42 ของโลก ในขณะที่การขนส่งทางรางจัดเป็น
ประเภทการขนส่งที่ไทยอ่อนแอมากที่สุด โดยได้คะแนนเพียง 2.52 คะแนน คิดเป็นอันดับที่ 77 
ของโลก ซึ่งด้อยกว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนแทบทุกประเทศ ยกเว้นเพียงแค่ฟิลิปปินส์และกัมพูชา 
(เทียบเฉพาะประเทศที่มีข้อมูลทางสถิติ) ดังนั้นการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งจึง
เป็นแนวทางส าคัญที่ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการขนส่ง
ของไทยได้ ซึ่งภาครัฐอาจศึกษารูปแบบการพัฒนาจากประเทศที่ประสบความส าเร็จในด้าน
ดังกล่าว เช่น ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น 

 
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยใช้

ข้อมูลในปี  2557-2558 ของธนาคารโลก (World Bank)  ดัชนีดังกล่าวที่สะท้อนให้ เห็น
ความสามารถในการบรรทุกสินค้าต่อเที่ยวในการขนส่งทางอากาศ (Air Freight) โดยวัดปริมาณ
การบรรทุกให้อยู่ในหน่วยเมตริกตันต่อการเดินทางหนึ่งกิโลเมตร โดยมีรายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 10-56 

 
ตารางที่ 10-56 ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Transportation, Freight) 

ประเทศ 
2557 2558 

อันดับที่
เปลี่ยนแปลง 

หน่วย: เมตริกตัน
ต่อกิโลเมตร 

อันดับโลก 
หน่วย: เมตริกตัน
ต่อกิโลเมตร 

อันดับโลก 

จีน 17,822.58 1 19,805.63 1 0 

เกาหลีใต ้ 11,124.73 3 11,296.97 3 0 

ญี่ปุ่น 8,661.76 5 8,868.75 5 0 

สิงคโปร์ 6,051.74 7 6,154.37 9 -2 

ไทย 2,514.90 15 2,134.15 15 0 

มาเลเซยี 2,193.30 16 2,005.98 17 -1 

ออสเตรเลีย 1,907.44 18 1,887.30 18 0 
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ประเทศ 
2557 2558 

อันดับที่
เปลี่ยนแปลง 

หน่วย: เมตริกตัน
ต่อกิโลเมตร 

อันดับโลก 
หน่วย: เมตริกตัน
ต่อกิโลเมตร 

อันดับโลก 

อินเดีย 1,851.33 19 1,833.85 19 0 

ชิล ี 1,553.48 23 1,392.24 23 0 

นิวซีแลนด ์ 999.30 27 999.38 28 -1 

อินโดนีเซีย 835.93 31 747.47 32 -1 

ฟิลิปปินส ์ 457.16 35 484.19 35 0 

เวียดนาม 450.22 36 384.47 38 -2 

เปร ู 341.77 41 223.64 46 -5 

บรูไน 115.39 54 115.15 54 0 

เมียนมา 3.90 96 3.37 95 1 

กัมพชูา 1.75 111 2.30 102 9 

สปป.ลาว 1.37 114 1.36 110 4 
ที่มา: Air Transportation, Freight, World Bank เข้าถึงเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 

 
จากตารางที่ 10-56 หากพิจารณากลุ่มประเทศภาคีที่ไทยได้มีความผูกพันความตกลง

การค้าเสรีด้วย ประเทศไทยมีปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศสูงกว่าโดยเปรียบเทียบ โดยในปี 
2558 ประเทศไทยมีปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศอยู่ที่ 2,134.15 เมตริกตันต่อกิโลเมตร คิด
เป็นอันดับที่ 15 ของโลก เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ไทยมีอันดับเหนือกว่า
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม บรูไน เมียนมา กัมพูชา และสปป.ลาว  
ด้อยกว่าเพียงแค่ประเทศสิงคโปร์เท่านั้น ในขณะท่ี ประเทศจีนซึ่งมีความผูกพันความตกลงการค้า
เสรีกับไทย มีจ านวนใบรับรองตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสูงในล าดับที่  1 ของโลก มีปริมาณ
การขนส่งสินค้าทางอากาศอยู่ที่ 19,805.63 ต่อกิโลเมตร ส่วนประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์  
มีอันดบัรองลงมา คิดเป็นอันดับที่ 3, 5 และ 9 ของโลก ตามล าดับ  

 
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงว่า ประเทศไทยมีความสามารถทางการแข่งขันในการบริการ

ขนส่งในระดับปานกลางไปถึงสูง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ไทยจะพัฒนาการบริการ และโอกาส
ในการเข้ามามีบทบาทในการบริการขนส่งของโลกได้อีกมาก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของไทย
และโครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้ออ านวย 
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10.2.6 สรุปศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยรวม 
 

ภาพที่ 10-18 ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการผลิตระหว่างประเทศไทยและประเทศอื่น 

 
 
เม่ือวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ

การผลิตทั้ง 12 สาขาบริการ โดยเปรียบเทียบระหว่างอันดับโลกของประเทศไทยและประเทศที่มี
ความสามารถทางการแข่งขันสูงในระดับอาเซียน และระดับเอเชีย (เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย 
สิงคโปร์ และอินเดีย80) จะพบว่า ประเทศไทยยังมีความสามารถทางการแข่งขันในระดับที่ไม่สูง
มากนัก โดยยังมีหลายอุตสาหกรรมการบริการของไทยที่มีช่องว่างในการพัฒนาความสามารถ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการให้เทียบเท่าประเทศผู้น าในระดับสากล อาทิ การบริการวิจัย
และพัฒนา การบริการจัดหาพนักงาน บริการวิศวกรรม บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต บริการด้าน
สิ่งแวดล้อม บริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ บริการประกันวินาศภัย บริการจัดจ าหน่าย 
และบริการขนส่ง โดยประเทศไทยมีอันดับโลกในสาขาการบริการดังกล่าว อยู่ท่ีอันดับ 36, 73, 57, 
52, 30, 47, 35, 49 และ 45 ตามล าดับ ในขณะที่ อุตสาหกรรมการบริการที่ไทยมีความสามารถ
                                                           
80 ส าหรับประเทศเกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น และสิงคโปร์ จะไม่มีข้อมูลอนัดับโลกความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการใน
สาขาการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาด และสาขาที่เกี่ยวขอ้งกับเกษตร 



 

 

 

 10-125 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

ทางการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงโดยเปรียบเทียบกับประเทศที่มีความสามารถทางการแข่งขันสูงอยู่
บางสาขาบริการ มีเพียงการบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการจัดการตลาดเท่านั้น 
โดยประเทศไทยมีอันดับโลกในสาขาการบริการดังกล่าวอยู่ที่อันดับที่ 6 ซึ่งจะเห็นได้ว่า หาก
ประเทศไทยต้องการแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ประเทศไทยจ าเป็นต้อง
ศึกษากรณีศึกษาที่ประสบความส าเร็จจากประเทศผู้น าในสาขาต่างๆ เพื่อปรับปรุงการบริการใน
ประเทศให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้ในบริบทการค้าการบริการระหว่างประเทศต่อไป 

 
นอกจากนี้ เม่ือวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของ

ไทยในภาพรวมผ่านการวิเคราะห์ในแต่ละมิติ จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมการบริการส่วนใหญ่ของ
ไทยยังมีจ านวนน้อย และมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการทั้ง Mode 3 และ Mode 4 ต่ า 
และมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการต่ า อาทิ การบริการวิจัยและพัฒนา การบริการขนส่ง 
และการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ เป็นต้น ซึ่งอุตสาหกรรมการ
บริการในสาขาดังกล่าวเป็นสาขาการบริการที่ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย
ทุกอุตสาหกรรมยังมีความต้องการการบริการอีกมาก เนื่องจากการบริการดังกล่าวในประเทศไทย
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือมีราคาค่อนข้างสูงเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพของการบริการ
ที่ได้รับ  

 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหลายรายให้ความเห็นต่ออุตสาหกรรมบริการวิจัยและพัฒนาของ

ไทยว่า ยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอุตสาหกรรมที่
ต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง เช่น อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังขาดผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เนื่องจากขาดการ
สนับสนุนและจูงใจให้เกิดการสร้างทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
ท าให้ต้องพึ่งพาผู้ให้บริการจากต่างประเทศเป็นจ านวนมาก  

 
ส าหรับบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นพ้องในทิศทาง

เดียวกันว่า ประเทศไทยยังคงขาดแคลนผู้ให้บริการประเภทดังกล่าว โดยเฉพาะการทดสอบหรือ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ จ าเป็นต้องด าเนินการในห้องปฏิบัติการเฉพาะทางที่ใช้เงินลงทุนสูง 
ท าให้ไม่มีผู้ให้บริการไทยลงทุนในบริการเหล่านั้น อีกทั้งผู้ให้บริการที่มีอยู่ยังไม่ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากลเรื่องคุณภาพการบริการเท่าที่ควร ผู้ประกอบการอาจต้องเลือกใช้บริการที่เปิด
ให้บริการในต่างประเทศมากกว่า ภาคอุตสาหกรรมการผลิตจึงต้องการบริการในสาขานี้อย่างมาก 
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ในด้านการบริการการขนส่งและบริการที่เกี่ยวข้อง ปัญหาส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่ โครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคม โดยผู้ประกอบการไทยให้ความเห็นว่า การขนส่งทางน้ าและทางรางยังขาด
การพัฒนาอย่างเป็นระบบ ท าให้ต้องพึ่งพาเส้นทางการขนส่งทางบกเป็นหลัก ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่า
วิธีการขนส่งในส่วนที่เหลือ นอกจากนี้ที่ตั้งของอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่ยังอยู่ห่างไกลจาก
ตลาด ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องขนส่งหลายขั้นตอน ส่วนในแง่ของผู้ให้บริการการขนส่งฯ ส่วนใหญ่
ยังมีราคาค่าบริการสูงและขาดประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านการใช้อุปกรณ์ขนส่งที่มี
มาตรฐานต่างกัน ก่อให้เกิดความสูญเปล่าจากการขนถ่ายที่ซ้ าซากและไม่จ าเป็น ผู้ประกอบการ
ผลิตส่วนใหญ่จึงมีความต้องใช้บริการขนส่งสูง รวมไปถึงคาดหวังให้เกิดการพัฒนาระบบคมนาคม
จนสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ 

 
ส่วนบริการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์  แม้ว่าจะมีระดับความครอบคลุมและ 

ความเข้มข้นของการเจรจาการบริการต่ า แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับบริการ
ด้านนี้ เนื่องจากผู้ให้บริการซ่อมบ ารุงฯ มักเป็นรายเดียวกันกับผู้จ าหน่ายหรือเป็นบริษัท  
ที่ผู้จ าหน่ายมอบหมายให้ท าหน้าที่โดยเฉพาะ ท าให้ผู้ประกอบการผลิตไม่จ าเป็นต้องพึ่งพา
บริการจากผู้ให้บริการรายอื่นมากนัก ความต้องการใช้บริการในสาขานี้จึงอยู่ในระดับต่ า 

 
อย่างไรก็ตาม มีบางอุตสาหกรรมการบริการของไทย ที่ถึงแม้ว่าจะมีจ านวนผู้ประกอบการ

ไม่มาก แต่มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาที่ค่อนข้างสูงทั้งใน Mode 3 และ 4 ได้แก่ 
อุตสาหกรรมการบริการด้านวิศวกรรม การบริการก าจัดและบ าบัดของเสีย และการบริการประกัน
วินาศภัย โดยการบริการในสาขาดังกล่าว เป็นการบริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการให้บริการไม่สูง
มากนักโดยเปรียบเทียบกับการบริการอื่นๆ แต่มีแนวโน้มว่าความต้องการใช้บริการจะสูงขึ้นเรื่อยๆ 
ในอนาคตในทุกๆ อุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการก าจัดและบ าบัดของเสียที่เติบโตขึ้น
เรื่อยๆ ตามการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือการรักษาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน การมีระดับความครอบคลุม
ของการเจรจาท่ีสูงจึงท าให้บริการในสาขาดังกล่าวมีความหลากหลายและต่างชาติสามารถเข้ามา
ลงทุนแข่งขันได้  

 
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัยเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ภาคการเงิน ท าให้มีข้อจ ากัดในการลงทุนและการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติอยู่พอสมควร โดยไทย
ก าหนดระดับการถือหุ้นต่างชาติสูงสุดของกิจกรรมการให้บริการประกันวินาศภัยอยู่ที่ร้อยละ 25 
และในการขอจัดตั้งธุรกิจใหม่ต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
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ในขณะที่ การให้บริการด้านวิศวกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่ยังขาดแคลนผู้ให้บริการใน
ประเทศ เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง โดยเฉพาะงานด้านวิศวกรรมที่
ต้องใช้นวัตกรรมขั้นสูง เช่น การออกแบบระบบอัตโนมัติ เป็นต้น ส่วนการบริการด้านวิศวกรรม
ทั่วไป เช่น การวางแผนผลิต และการออกแบบโรงงานผลิต พบว่า ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ยังคงเป็น
นักลงทุนจากต่างประเทศมากกว่า แม้ว่าจ านวนวิศวกรของไทยในปัจจุบันมีเพียงพอ แต่ผู้ประกอบการ
ไทยยังนิยมน าเข้าบริการจากต่างประเทศมากกว่า 

 
ส าหรับการให้บริการสิ่งแวดล้อม จัดเป็นบริการที่มีความส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมการ

ผลิตทุกๆ อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ซึ่งยังคงมี
ผู้ให้บริการน้อยรายในประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านกฎระเบียบข้อบังคับในการรับรอง
การให้บริการก าจัดของเสียอุตสาหกรรม จึงเกิดการแข่งขันน้อย ขาดการยกระดับคุณภาพ
ในการให้บริการ นอกจากนี้ยังมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมน้อย ท าให้มีต้นทุน
การบริการสูง 

 
ส าหรับอุตสาหกรรมการบริการที่มีบทบาทส าคัญในกระบวนการผลิตในกระบวนการ

กลางน้ า (Mid-Stream) ได้แก่ อุตสาหกรรมการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิต (Service Incidental 
to Manufacturing) โดยอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เป็นอุตสาหกรรมการบริการ 
ที่มีจ านวนผู้ประกอบการในไทยจ านวนมาก มีศักยภาพของการบริการค่อนข้างดี อีกทั้งอุตสาหกรรม
การผลิตส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาการให้บริการในส่วนนี้ แต่ภายใต้กรอบการเจรจาการค้าเสรีที่ไทยมี
ความผูกพันส่วนใหญ่ในปัจจุบัน การบริการในสาขาดังกล่าวของไทยยังไม่มีการผูกพันการเปิดเสรี
ภาคบริการเลย ทั้งใน Mode 3 และ 4 ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนที่มีการระบุให้
ชาวต่างชาติสามารถจัดตั้งกิจการในประเทศได้ (Mode 3) โดยจ ากัดสัดส่วนผู้ถือหุ้นสูงสุดที่ร้อยละ 
49 ซึ่งการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่ส าคัญในกระบวนการการ
ผลิตของประเทศไทย ดังนั้น เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตให้มากขึ้น และดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติให้มากขึ้น ภาครัฐอาจพิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไข
ในการเปิดเสรีภาคบริการของสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เพื่อเพิ่มระดับการแข่งขันใน
ประเทศให้สูงขึ้น จากแนวโน้มการเข้ามาลงทุนจากต่างชาติที่สูงขึ้น ซึ่งการแข่งขันจะส่งผลดีต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และส่งผลต่อเนื่องไปยังประสิทธิภาพ
ในการผลิตของภาคการผลิตต่อไป 

 
ทั้งนี้ ในอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตจะมีผู้ประกอบการจ านวนมาก 

แต่กระนั้นก็ยังประสบปัญหาส าคัญด้านแรงงาน เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่ในสาขาเบื้องต้นและ
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สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมักเป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ถึงแม้ว่าจะมีจ านวนมากและราคาถูก 
แต่ยังเป็นแรงงานที่ไร้ทักษะ ในขณะที่แรงงานของไทยยังคงขาดแคลน ประเด็นส าคัญที่ต้องเร่ง
พัฒนาในอุตสาหกรรมบริการนี้คือการยกระดับความสามารถของแรงงาน ให้มีทักษะเฉพาะด้าน
และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ 

 
ส าหรับอุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง (Wholesale and Retail Services) 

ของไทย เป็นอุตสาหกรรมให้บริการปลายทางที่ส าคัญก่อนสินค้าถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภค  
มีผู้ให้บริการจ านวนมาก และมีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 3 ในระดับ
ปานกลาง (มีจ านวนกิจกรรมการบริการที่ผูกพันการเปิดเสรีภายใต้กรอบความตกลงเกี่ยวกับ
การค้าบริการระดับปานกลาง) แต่มีระดับความครอบคลุมของการเจรจาบริการใน Mode 4 ใน
ระดับต่ า กล่าวคือ ผู้ให้บริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งชาวต่างชาติอาจไม่สามารถเข้ามาให้บริการ
ในประเทศไทยได้มากนัก โดยอาจจะจ ากัดอยู่เพียงบางกิจกรรม อย่างไรก็ตาม ในประเด็นของ
ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย) ของอุตสาหกรรม
ดังกล่าว ยังมีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการอยู่ที่ร้อยละ 25.6 ซึ่งหากพิจารณาจากตาราง
ข้อผูกพันแล้วจะพบว่ามีระดับการเปิดเสรีการบริการที่ไม่สูงมากนัก แต่ภายใต้ พ.ร.บ. การ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ได้ระบุว่าถ้าบริษัทใดประสงค์จะประกอบธุรกิจค้าปลีก
และค้าส่งด้วย บริษัทจะต้องมีทุนขั้นต่ ารวม 200 ล้านบาท โดยเป็นทุนขั้นต่ าส าหรับธุรกิจค้าส่ง 
100 ล้านบาท มีร้านค้าส่งได้ 1 ร้าน และเป็นทุนขั้นต่ าส าหรับธุรกิจค้าปลีกอีก 100 ล้านบาท โดยมี
ร้านค้าปลีกได้ 5 ร้าน (ร้านละ 20 ล้านบาท) โดยจะต้องได้รับการอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าก่อน ซึ่งธุรกิจค้าปลีกและส่งที่มีทุนจดทะเบียนที่สูงกว่า 100 ล้านบาท จะเป็นธุรกิจที่อยู่
นอกเหนือจากบัญชีธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่าง
ด้าว81 ดังนั้น อุตสาหกรรมจัดจ าหน่ายค้าปลีกและส่ง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับ
ภาคการผลิตในห่วงโซ่มูลค่าปลายน้ า จึงน่าจะได้รับการพิจารณาเปิดเสรีการบริการในสาขา
ดังกล่าวในระดับที่สูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ผ่านการผ่อนปรนเงื่อนไขทางกฎหมายและ
กฎระเบียบให้เอื้ออ านวยต่อการลงทุนมากขึ้น เพื่อเพิ่มระดับการแข่งขันและประสิทธิภาพของการ
บริการในอนาคต 

 
การให้บริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งในประเทศไทยเป็นไปยังไม่มีความต้องการจากฝั่ง

ผู้ประกอบการผลิตเป็นพิเศษ เนื่องจากโครงสร้างการจัดจ าหน่ายของอุตสาหกรรมการผลิตดั้งเดิม
ส่วนใหญ่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ผู้ประกอบการแต่ละรายมีช่องทางการกระจายสินค้าที่
หลากหลาย ทั้งที่เป็นของตนเองและที่ผ่านผู้ให้บริการรายอื่น ซึ่งยังไม่ปรากฏปัญหาเด่นชัดใน

                                                           
81 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบัญชีแนบท้ายที่สามของ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
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สาขาการบริการนี้นัก แต่ในอุตสาหกรรมใหม่ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติ เป็นต้น ยังจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงได้มากขึ้น  

 
 ทิศทางของการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการที่เก่ียวข้องกับการผลิต 

 
จากภาพที่ 10-19 พบว่าในอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับ 5 อุตสาหกรรมผลิต

เป้าหมายของไทย ส่วนใหญ่มีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการในระดับต่ า ซึ่งหมายความว่า
นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้าไปร่วมถือหุ้นของกิจการในประเทศได้น้อย โดยสาขาบริการด้าน
วิศวกรรมอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติสามารถถือหุ้นได้สูงสุดเฉลี่ยร้อยละ 36.8 ส่วนอุตสาหกรรม
บริการที่เหลือมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 30 ทั้งสิ้น  

 
ภาพที่ 10-19 ระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการในอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง 

 
 
อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาธุรกิจบริการและการเปิดเสรีบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย ประเทศไทยสามารถพัฒนาธุรกิจให้มีการแข่งขันที่สูงขึ้น 
ผ่านการสนับสนุนการเพิ่มจ านวนผู้ประกอบการบริการในประเทศไทยอย่างเหมาะสม 
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ภาพที่ 10-20 ทิศทางความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจและเปิดเสรีการบริการที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมการผลิต 

 
 
จากภาพที่ 10-20 แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจและการเปิดเสรี 

การบริการที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากดัชนีศักยภาพการแข่งขันบริการ และดัชนีการเปิดเสรี
บริการ ท าให้สามารถแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมบริการออกเป็น 4 กลุ่ม ได้ดังต่อไปนี้ 

 
กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมบริการในพื้นที่ด้านซ้ายล่าง – มีดัชนีศักยภาพการแข่งขันบริการ

และดัชนีการเปิดเสรีบริการต่ า ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์  (Maintenance 

and Repair of Equipment Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร (Service Incidental to Agriculture, 

Hunting, Forestry and Fishing) 
 อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Services Incidental to Manufacturing) 
 อุตสาหกรรมการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ (Technical Testing and 

Analysis Services) 
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 อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง  (Wholesale and Retail Trade 
Services) 

 อุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัย (Non-Life Insurance Services) 
 
กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมบริการในพื้นที่ด้านซ้ายบน – มีดัชนีศักยภาพการแข่งขันบริการ

ต่ า แต่มีดัชนีการเปิดเสรีบริการสูง ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการด้านวิศวกรรม (Engineering Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการก าจัดและบ าบัดของเสีย (Sanitation and Similar Services) 
 
กลุ่มที่ 3 อุตสาหกรรมบริการในพื้นที่ด้านขวาล่าง - มีดัชนีศักยภาพการแข่งขันบริการ

สูง แต่มีดัชนีการเปิดเสรีบริการต่ า ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการขนส่ง (Transportation Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการวิจัยและพัฒนา (R&D Services) 
 อุตสาหกรรมการบริการการจัดหาพนักงาน (Placement and Supply Services of 

Personnel) 
 
กลุ่มที่ 4 อุตสาหกรรมบริการในพื้นที่ด้านขวาบน – มีดัชนีศักยภาพการแข่งขันบริการ

สูง และมีดัชนีการเปิดเสรีบริการสูง ได้แก่ 
 
 อุตสาหกรรมการบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) 
 
โดยในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีสภาพแวดล้อมและแนวทางการพัฒนาที่แตกต่างกัน

ออกไป ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 
 กลุ่มที่ 1 เป็นอุตสาหกรรมที่มีดัชนีศักยภาพการแข่งขันบริการและดัชนีการเปิดเสรี

บริการต่ า  สาขาบริการในกลุ่มนี้ จึงอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการผลิตในประเทศ ต้องอาศัยแรงผลักดันจากภาครัฐในการด าเนิน
นโยบายต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการดังกล่าว 
ทั้งนี้ เนื่องจากสาขาบริการเหล่านี้ยังคงมีสัดส่วนการลงทุนจากต่างชาติในระดับต่ า 
ภาครัฐอาจช่วยผ่านการเปิดเสรีด้านบริการเพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในประเทศ 
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เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพในการให้บริการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบริการ
ที่ต้องพึ่งพานวัตกรรมสูง เช่น อุตสาหกรรมบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ 
เป็นต้น  

 
 กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีดัชนีศักยภาพการแข่งขันบริการต่ า แต่ดัชนี

การเปิดเสรีบริการสูง ซึ่งอาจตีความได้ว่า เป็นสาขาบริการที่ยังคงมีน้อย แต่มี
การเปิดเสรีบริการสูงเพื่อดึงดูดเทคโนโลยีและความรู้ความสามารถจากต่างชาติ
เข้ามาเสริม เนื่องจากอุตสาหกรรมบริการในกลุ่มนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอุตสาหกรรมที่
ต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง ได้แก่ บริการด้านวิศวกรรม และบริการก าจัด
และบ าบัดของเสีย เป็นต้น ท าให้ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ที่มีเงินลงทุนน้อยไม่
สามารถจัดตั้งกิจการได้ แนวทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้จึงควรมุ่งเน้น
ไปที่การลงทุนจากต่างประเทศ ภาครัฐจึงควรให้ความส าคัญกับการเปิดเสรีการ
บริการเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการบริการภายใต้สาขาการบริการดังกล่าว
เป็นกิจกรรมการบริการที่มีความละเอียดอ่อน และได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย
บางฉบับของไทย เช่น กฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้น ในการพิจารณาเปิดเสรี
การบริการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ในการใช้บริการ และส่งเสริมการแข่งขันที่มาก
ขึ้น อาจจะต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังและค่อยเป็นค่อยไป 

 
 กลุ่มที่ 3 อุตสาหกรรมบริการกลุ่มนี้มีดัชนีศักยภาพการแข่งขันบริการสูง แต่มีดัชนี

การเปิดเสรีบริการต่ า ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากผู้ให้บริการในกลุ่มนี้มีจ านวนมาก
หรือมีอัตราการเติบโตของผู้ประกอบการสูงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ท าให้โอกาสใน
การเข้ามาของผู้ประกอบการรายอื่น จึงมีน้อย เช่น อุตสาหกรรมบริการจัดหา
พนักงาน และอุตสาหกรรมบริการขนส่ง เป็นต้น ดังนั้น การส่งเสริมการเปิดเสรี
บริการเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการและบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความหลากหลายใน
การแข่งขันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบความต้องการของผู้ใช้บริการได้มาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบริการวิจัยและพัฒนาที่มีความต้องการสูง รวมทั้ง
ภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับการด าเนินนโยบายที่เอื้อให้เกิดบรรยากาศของการแข่งขัน
ภายในอุตสาหกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการระหว่าง
ผู้ให้บริการด้วยกันเอง  

 
 กลุ่มที่ 4 อุตสาหกรรมบริการกลุ่มนี้มีดัชนีศักยภาพการแข่งขันบริการสูง และมี

ดัชนีการเปิดเสรีบริการสูง ได้แก่ อุตสาหกรรมบริการให้ค าปรึกษา ซึ่งมีศักยภาพที่
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ดีและมีการเปิดเสรีบริการให้ผู้ประกอบการต่างชาติค่อนข้างสูง ดังนั้น แนวทางใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมบริการนี้จึงควรเน้นการพัฒนาที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 
(Customized Services) เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตมีความก้าวหน้าและมีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ภาครัฐจึงควรสนับสนุนในด้านของข้อมูลและกฎระเบียบให้
สะดวกต่อการด าเนินงานมากขึ้น  
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บทที่ 11 
ผลกระทบต่อประเทศไทยภายใต้บรบิทความตกลงการค้าเสรี 

 
 
เนื้อหาในบทนี้ จะกล่าวถึงประเด็นพิจารณาต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม  

การผลิตของไทย อุตสาหกรรมการบริการ ผู้บริโภค และภาครัฐ ซึ่งเป็นผลจากการเปิดเสรีการค้า
สินค้า และการเปิดเสรีอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Manufacturing Related 
Services: MRS) โดยคณะผู้วิจัยจะพิจารณาผลกระทบจากข้อมูลต่างๆ ทั้งเชิงปริมาณ และ
คุณภาพ อาทิ ระดับและโครงสร้างอัตราภาษีภายใต้ FTA และ MFN ของไทย ความสามารถ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้อง นโยบายหรือกฎระเบียบที่สนับสนุนและ
เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรม ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก และผลการศึกษาจากการเดินทางสัมภาษณ์
และจัดเก็บข้อมูลในต่างประเทศ เป็นต้น จากนั้น คณะผู้วิจัยจะท าการประเมินผลกระทบที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากแนวโน้มการเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการที่สูงขึ้น โดยศึกษาทั้งผลกระทบเชิงบวก
และเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละอุตสาหกรรม โดยกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การเปิดเสรีการค้าที่มีต่อประเทศไทยแสดงในหัวข้อ 11.1 

 
 

11.1 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเสรีการคา้ที่มีตอ่
ประเทศไทย 

 
ภาพที่ 11-1 แสดงให้เห็นถึง กรอบการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าที่มีต่อ

ประเทศไทย โดยการเปิดเสรีในกรอบการค้าสินค้าและการเปิดเสรีในกรอบการค้าบริการล้วนส่งผล
ต่อตลาดการค้าสินค้าและบริการทั้งในทางตรงและทางอ้อม โดยคณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้น ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคัญทั้งสิ้น 4 ฝ่าย ได้แก่ ผู้ประกอบการผลิต ผู้ให้บริการ 
ภาครัฐ และผู้บริโภค 
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ภาพที่ 11-1 กรอบการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเสรีต่อประเทศไทย 

 
 
แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมการผลิตจากบริบท

การเปดิเสรีการค้าการบริการท่ีมากขึ้นประกอบด้วย 
    
 การวิเคราะห์ เชิงปริมาณ – ประกอบด้วยข้อมูลเชิงปริมาณที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตต่างๆ อาทิ ระดับการเปิดเสรีการค้า
บริการ จ านวนผู้ประกอบการ เป็นต้น ประกอบกับ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต ภายใต้กรอบการค้าสินค้าอาทิ ระดับผลต่างของ
ภาษีภายใต้กรอบ FTA และ MFN และอัตราการใช้ประโยชน์ FTA (FTA Utilization) 
เป็นต้น 

 
 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ – ประกอบด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวกับ

ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการในการใช้บริการในแต่ละอุตสาหกรรมการ
ผลิต และประเด็นเรื่องกฎระเบียบและนโยบายที่สนับสนุน/จ ากัดการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิต อาทิ ผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเชิงลึก ผลการเดินทาง
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ศึกษาดูงานในต่างประเทศ พฤติกรรมผู้บริโภค และกฎระเบียบด้านการลงทุนต่างๆ 
ของไทย เป็นต้น 

 
คณะผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบทั้งจากผลที่เกิดขึ้นจริง (Ex-

post) และผลที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น (Ex-ante) โดยผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าสินค้าที่มี
ต่อตลาดการค้าสินค้าจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง (Ex-post) และผลกระทบจากการเปิดเสรี
การค้าสินค้าที่มีต่อตลาดการค้าบริการจะเป็นผลกระทบที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น (Ex-ante) 
ในขณะที่ ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการที่มีต่อตลาดการค้าสินค้าและบริการจะเป็ น
ผลกระทบท่ีคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น (Ex-ante) โดยรายละเอียดการวิเคราะห์ เป็นดังน้ี 

 
 

11.2 ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรี 
 

 ผลกระทบด้านการค้าสินค้าที่เกิดขึ้นจากความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีความผูกพัน 
 
ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีความตกลงการค้าเสรีทั้งสิ้น 12 ฉบับ ครอบคลุม 17 ประเทศ

คู่เจรจา ซึ่งคณะผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าสินค้าของอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 5 อุตสาหกรรม ซึ่งจะพิจารณาผลกระทบจากมูลค่าการค้าสินค้ารวมในแต่ละ
อุตสาหกรรมของประเทศไทย (มูลค่าการน าเข้าและส่งออกสินค้าของอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศไทย) และสัดส่วนมูลค่าการค้าสินค้ารวมของแต่ละอุตสาหกรรมต่อมูลค่าการค้าสินค้ารวม
ของประเทศไทย ในช่วงปี 2544 – 25591 โดยรายละเอียดเป็นดังแสดงในภาพที่ 11-2 ถึงภาพที่ 11-7 

                                                           
1 เนื่องจากข้อจ ากัดของฐานข้อมูลการค้า ท าให้ข้อมูลมูลค่าการการค้ารวมดังกล่าวเริ่มต้นที่ ปี 2544   
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ภาพที่ 11-2 สัดส่วนจ านวนรายการสินค้าที่ผูกพันภายใต้ความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีความผูกพันด้วย ต่อจ านวนรายการสินค้าทั้งหมด 

 

สัดส่วนของจ านวนรายการสินค้าท่ีผูกพันภายใต้ความตกลงการค้าเสรีท่ีไทยมีความผูกพัน ต่อจ านวนรายการสินค้าท้ังหมดท่ีใ ้
วิเคราะห์มูลค่าการค้ารวมของไทยในแต่ละอ ตสาหกรรม จ าแนกตามพิกัดศ ลกากร (HS Code) ท่ี 4 หลัก และ   หลัก

91

ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรอบความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีความผูกพัน 

100.00% 100.00%
100.00%

100.00%

12.73%

69.09%

100.00% 100.00%
100.00%

100.00%

78.18%

100.00%
100.00% 100.00%

100.00%
100.00%

0.00%

94.12%

100.00% 100.00%
100.00% 100.00%

94.12%

100.00%

98.88% 98.88%

98.88%

98.88%

1.69%

98.31% 98.88% 98.88% 98.88% 98.88%

85.39%

96.63%

100.00% 100.00%

100.00%

100.00%

20.00%

100.00%
100.00% 100.00%

100.00% 100.00%
100.00% 100.00%

41.27% 41.27% 41.27%
44.44%

0.00%

80.95%

41.27% 41.27% 41.27% 41.27%

79.37%

85.71%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

AFTA TAFTA TNZCEP AANZFTA TIFTA AIFTA ACFTA AKFTA JTEPA AJCEP TPFTA TCFTA

เหล็กและผลิตภัณ ์เหล็ก ยางและผลิตภัณ ์ยาง เคมีภัณ ์ ระบบอัตโนมัติ เครื่องมือแพทย์
หมายเหตุ: 

1) ข้อมูลรายการสินค้าที่น ามาพิจารณาเป็นข้อมูลรายการสินค้าภายในความตกลงการค้าเสรี ณ ปี     
2) พิกัดศุลกากรที่น ามาพิจารณาจะเป็นพิกัดศุลกากรระบบ าร์โมไนซ์ 2555 (Harmonized System 2012) ในระดับ 4 และ   หลัก
3) รายการสินค้าที่ผูกพันการลดภาษีมีการลดภาษีหลายระดับ บางรายการลดอาจลดจนเหลืออัตราภาษีร้อยละ   ในขณะที่บาง

รายการอาจลดเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน ทั้งน้ี ในกรา ข้างต้น คณะผู้วิจัยได้น ารายการสินค้าที่ผูกพันการลดภาษีทั้งหมดมา
ค านวณหาสัดส่วน  โดยไม่ได้แบ่งระดับการลดภาษี

รายการสินค้าส่วนใหญ่ที่น ามาพิจารณามูลค่าการค้าในแต่ละอุตสาหกรรม
การผลิตเป้าหมาย เป็นรายการสินค้าที่มีความผูกพันลดภาษีกับทุกความตก
ลงการเจรจาการค้าเสรีที่ไทยผูกพันด้วย ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีไทย-
อินเดีย ที่ยังเป็นการตกลงลดภาษีในลักษณะ Early Harvest และก าลังอยู่
ระหว่างการจัดท าความตกลง FTA อย่างเต็มรูปแบบ
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ภาพที่ 11-2 แสดงสัดส่วนจ านวนรายการสินค้าที่ผูกพันภายใต้ความตกลงการค้าเสรีที่
ไทยมีความผูกพันด้วย ต่อจ านวนรายการสินค้าทั้งหมดที่ใช้วิเคราะห์มูลค่าการค้ารวมของไทยใน
แต่ละอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย โดยคณะผู้วิจัยจะน ารายการสินค้าที่จ าแนกตามพิกัด
ศุลกากรในระบบ าร์โมไนซ์ของปี 2555 (Harmonized System 2012) ที่ระดับ 4 หลัก (ส าหรับ
อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณ ์เหล็ก ยางและผลิตภัณ ์ยาง และเคมีภัณ ์) และระดับ   หลัก 
(ส าหรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ และเครื่องมือแพทย์)2 โดยรายการสินค้าเหล่านี้จะถูกน าไป
พิจารณาวิเคราะห์มูลค่าการค้ารวมของประเทศไทยในแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย ทั้งนี้ 
คณะผู้วิจัยได้พิจารณารายการสินค้าที่มีความผูกพันการลดภาษีในแต่ละความตกลงการค้าเสรีที่
ไทยมีความผูกพันด้วย ทั้งสิ้น 12 ฉบับ  

 
จากแผนภาพข้างต้นจะพบว่า สินค้าท่ีถูกน ามาค านวณมูลค่าการค้ารวมของประเทศไทย

ในแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายโดยส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มสินค้าที่มีความผูกพันลดภาษีกับ
ประเทศคู่ภาคีเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น ยกเว้น ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย (TIFTA) ที่ยัง
เป็นความตกลงที่ลดภาษีในลักษณะ Early Harvest และก าลังอยู่ระหว่างการจัดท าความตกลง 
FTA อย่างเต็มรูปแบบต่อไป ท าให้รายการสินค้าที่ท าการเจรจาลดภาษีระหว่างกันยังมีอยู่น้อยกว่า
ความตกลงการค้าเสรีอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด 

 
อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณ ์เหล็ก เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเปิดเสรีการค้าอย่าง

มากในทุกๆ กรอบความตกลง โดยเฉพาะภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ความตกลง
การค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) 
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (AKFTA) 
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด
กันยิ่งขึ้นอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) และความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-ชิลี (TCFTA) ซึ่งมีการผูกพัน
การลดภาษีในทุกรายการสินค้าในอุตสาหกรรม (ร้อยละ 1  ) ในขณะท่ี ภายใต้ความตกลงการค้า
อื่นๆ ได้แก่ ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย (TIFTA) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย 
(AIFTA) และความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-เปรู (TPFTA) มีจ านวนรายการสินค้าที่ผูกพันการลด
ภาษีลดหลั่นลงมา คิดเป็นสัดส่วนต่อจ านวนรายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรม  เท่ากับร้อยละ 
1 .73, 69.09 และ 7 .1  ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในประเทศต่างๆ เหล่านี้มีการปกป้อง
                                                           
2 เนื่องจากข้อมูลรายการสินค้าในระบบ าร์โมไนซ์ระดับ 4 หลัก ส าหรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ และเครือ่งมือแพทย์มีความ
ละเอียดนอ้ยเกินไป สินค้าบางชนิดภายใต้หมายเลข าร์โมไนซร์ะดับ 4 หลัก ยังไม่จัดเป็นสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมระบบ
อัตโนมตัิ หรอืเครื่องมือแพทย์อย่างแท้จริง เพื่อให้ผลการศึกษาออกมาเที่ยงตรงมากที่สุด คณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้รายการสินค้า 
ในระดับ   หลักแทนส าหรับทั้งสองอตุสาหกรรม 
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อุตสาหกรรม  อยู่ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอินเดียที่มีจ านวนรายการที่ผูกพันการ
ลดภาษีน้อยไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ความตกลงใด 

 
ส าหรับอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณ ์ยางมีการเปิดเสรีการค้าค่อนข้างสูง โดย

อุตสาหกรรมดังกล่าวมีการผูกพันการลดภาษีในทุกรายการสินค้า (ร้อยละ 1  ) ภายใต้กรอบ
คว ามตกล ง  AFTA, TAFTA, TNZCEP, AANZFTA, ACFTA, JTEPA, AJCEP แล ะ  TCFTA 
เช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณ ์เหล็ก ยกเว้นกรอบความตกลง AIFTA และ 
TPFTA ซึ่งไม่ได้เปิดเสรีการค้าสินค้าส าคัญระหว่างกันทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.1  และ 
94.1  ของจ านวนสินค้าทั้งหมดที่ประเทศไทยท าการค้ากับประเทศคู่เจรจา อย่างไรก็ตาม ภายใต้
ความตกลง TIFTA ไม่มีสินค้าใดในอุตสาหกรรม  ที่ได้รับการยกเว้นภาษี ท าให้หากประเทศไทย
ต้องการได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีส่งออกหรือน าเข้าสินค้าในอุตสาหกรรม  กับประเทศอินเดีย 
อาจต้องด าเนินการภายใต้กรอบความตกลง AIFTA แทน 

 
ในส่วนของอุตสาหกรรมเคมีภัณ ์ มีการเปิดเสรีการค้าภายใต้กรอบความตกลงต่างๆ 

ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน แต่ยังไม่มีกรอบความตกลงใดที่มีรายการสินค้าในอุตสาหกรรมที่ผูกพัน
การลดภาษีทุกรายการ (ร้อยละ 1  ) โดยมีสัดส่วนจ านวนรายการสินค้าที่มีการผูกพันการลดภาษี
ต่อจ านวนรายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรม  สูงสุด ร้อยละ 9 .   ภายใต้ความตกลง AFTA, 
TAFTA, TNZCEP, AANFFTA, ACFTA, AKFTA, JTEPA และ AJCEP ส่วนภายใต้ความตกลง 
AIFTA, TPFTA และ TCFTA ยังคงมีแม้จะมีจ านวนรายการสินค้าที่ผูกพันการลดภาษีไม่เท่ากับ
กับกรอบความตกลงข้างต้น แต่ยังมีสัดส่วนรายการสินค้าที่มีการผูกพันการลดภาษีต่อจ านวน
รายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรม  ในระดับสูง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 .31,   .39 และ 9 . 3 
ส่วนภายใต้กรอบความตกลง TIFTA มีสัดส่วนน้อยท่ีสุด เท่ากับร้อยละ 1. 9 

 
อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติจัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีรายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรม

น้อยที่สุดเพียง   รายการ แต่รายการสินค้าส าคัญที่ประเทศไทยส่งออกและน าเข้ากับประเทศคู่
ภาคีทั้งหมด (ร้อยละ 1  ) ล้วนเป็นสินค้าที่มีความผูกพันลดภาษีกับประเทศคู่ภาคีทั้ งสิ้น ยกเว้น
เพียงแค่ภายใต้ความตกลง TIFTA ที่มีรายการสินค้าที่มีการผูกพันการลดภาษีเพียง 1 รายการ 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ    ของรายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรม  

 
ส าหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ จัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปิดเสรีการค้าภายใต้

ความตกลงต่างๆ น้อยกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยมีสัดส่วนจ านวนรายการสินค้าที่มีการผูกพัน
การลดภาษีต่อจ านวนรายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรม  ในกรอบความตกลง 1  ฉบับ เฉลี่ย
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เพียงแค่ร้อยละ 4 .   เท่านั้น โดยมีสัดส่วนจ านวนรายการสินค้าที่ มีการผูกพันการลดภาษีต่อ
จ านวนรายการสินค้ารวมของอุตสาหกรรม  ที่มากกว่าร้อยละ 7  ในกรอบความตกลง AIFTA 
TPFTA และ TCFTA คิดเป็นสัดส่วน   .9 , 79.37 และ   .71 ตามล าดับ โดยในกรอบความตก
ลงที่เหลือมีสัดส่วนจ านวนรายการสินค้าที่มีการผูกพันการลดภาษีต่อจ านวนรายการสินค้ารวมของ
อุตสาหกรรม  ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างร้อยละ 41. 7 ถึงร้อยละ 44.44 เท่าน้ัน ยกเว้นกรอบ TIFTA ที่
ไม่มีการเปิดเสรีการค้าส าหรับสินค้าทุกชนิดในอุตสาหกรรม  

 
ภาพที่ 11-3 มูลค่าการค้ารวมของอ ตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กของประเทศไทย

ในปี 2544-2559 

 
 
ภาพที่ 11-3 แสดงให้เห็นว่ามีมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณ ์

เหล็กของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นระหว่างปี   44-   9 โดยในช่วงปี   47 มูลค่าการค้า
รวมของอุตสาหกรรม  อยู่ท่ีประมาณ 11. 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีสัดส่วนมูลค่าการค้ารวม
ของอุตสาหกรรม  ต่อมูลค่าการค้าสินค้าทั้งประเทศอยู่ที่ร้อยละ  .79 จนกระทั่งเม่ือประเทศ
มีความตกลงการเจรจาการค้าเสรีกับออสเตรเลีย ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ในปี   4  
และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ในปี      พบว่ามูลค่าการค้าในอุตสาหกรรม  สูงขึ้น
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เป็น 23.90 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีสัดส่วนมูลค่าการค้าสินค้ารวมของอุตสาหกรรม  ต่อมูลค่า
การค้าสินค้ารวมท้ังประเทศอยู่ท่ีร้อยละ  .74  

 
อย่างไรก็ตาม หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐเมริกาในปี      ปริมาณ

การค้าเหล็กและผลิตภัณ ์เหล็กของไทยลดลงอยู่ที่ 1 .9  พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนจะ ื้นตัว
กลับมาดังเดิม ทั้งนี้ ในช่วงดังกล่าวประเทศไทยมีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย 
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และความตกลงความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-เกาหลี ในปี    3 ซึ่งเม่ือพิจารณามูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ในช่วงเวลาดังกล่าว 
พบว่าเพิ่มขึ้นจาก 120,034.02 ล้านบาทในปี      มาเป็น 177,134.7 , 217,899.01 และ 
  1,931.79  ล้านบาทในปี    3, 2554 และ      ตามล าดับ จึงอาจกล่าวได้ว่าความตกลง
การค้าเสรีเกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งอยู่ที่ระดับ
สูงสุดถึง  7.9  พันล้านดอลลาร์ในปี       

 
ภาพที่ 11-4 มูลค่าการค้ารวมของอ ตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางของประเทศไทย 

ในปี 2544-2559 

 
 
จากภาพที่ 11-4 แสดงให้เห็นถึงมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณ ์

ยางที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นมาโดยตลอด ยกเว้นในปี      ที่การค้าในตลาดโลกได้รับผลกระทบจากวิกฤติ
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เศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาท าให้ประเทศไทยมีมูลค่าการค้ารวมลดต่ าลง อย่างไรก็ตาม 
หากพิจารณาปัจจัยด้านความตกลงการค้าเสรีแล้ว พบว่าในปี      ซึ่งมีการเจรจาความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น และในปี      ซึ่งมีการเจรจาความตกลงความตกลงความเป็น
หุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นอาเซียน-ญี่ปุ่น มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรม  เพิ่มขึ้น
อย่างมาก โดยเพิ่มสูงถึง 1 .49 พันล้านดอลลาร์ในปี    3 และขึ้นถึงระดับสูงสุดที่  4.43 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐในปี    4 ทั้งนี้ สัดส่วนมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรม  ต่อการค้ารวมทั้งหมด
ของประเทศยังเพิ่มสูงสุดในปี    4 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  .34 ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับมูลค่าการ
ใช้สิทธิประโยชน์ FTA ระหว่างปี     -   4 พบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเพิ่มจาก 
9 ,3 4. 7 ล้านบาท ในปี      เป็น 218,332.85 และ 292,304.11 ล้านบาท ในปี    3 และปี 
   4 ตามล าดับ 

 
อย่างไรก็ตาม หลังจากปี    4 พบว่ามูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรม  ลดลงเรื่อยๆ 

แม้ว่าจะมีการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู และความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ชิลี ในปี 
     และปี      ตามล าดับ ซึ่งมูลค่าของการค้าที่ลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสัดส่วน
มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรม  ต่อการค้ารวมของประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน 
จึงเป็นไปได้ว่ามูลค่าการค้ารวมที่ลดลงได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงสร้างอุตสาหกรรม  
ในประเทศ ท าให้มีการผลิตหรือส่งออกสินค้ายางและผลิตภัณ ์ลดลงจากปีที่ผ่านๆ มา 
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 ภาพที่ 11-5 มูลค่าการค้ารวมของอ ตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของประเทศไทยในปี 2544-2559  

 
 
จากภาพที่ 11-5 พบว่ามูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมเคมีภัณ ์มีมูลค่าสูงในทุกๆ ปี 

รวมถึงมีการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดระหว่างปี   44-   1 ซึ่งในระหว่างนี้ประเทศไทยมีการเจรจา
ความตกลงการค้าเสรีหลายฉบับด้วยกัน จ าแนกเป็นความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย ในปี   47 
ความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ ความตกลงการค้าเสรี
ไทย-ออสเตรเลีย และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ในปี   49 และความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ในปี      โดยในปี    1 อุตสาหกรรมเคมีภัณ ์มีมูลค่าการค้ารวมเท่ากับ 
  . 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  .79 ของมูลค่าการส่งออกรวมของไทย 

 
มูลค่าการค้ารวมเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งในปี    3 เป็น  1.   ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาจเป็น

ผลลัพธ์ของการ ื้นตัวเศรษฐกิจหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี    1 และการเจรจาความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ในปี      ดังที่เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ทาง 
FTA โดยเพิ่มจาก 134,414.7  ล้านบาทในปี      เป็น 1  ,94 .   ล้านบาทในปี    3 อย่างไรก็ตาม 
มูลค่าการค้าสินค้ารวมของอุตสาหกรรมเคมีภัณ ์ค่อนข้างคงที่มาตลอดตั้งแต่ปี    4 ถึงปี    9 
เช่นเดียวกันกับสัดส่วนมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรมต่อการค้ารวมของประเทศที่อยู่ระหว่าง
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ร้อยละ   ถึงร้อยละ   จึงอาจกล่าวได้ว่า ตั้งแต่ปี    4 เป็นต้นมาการเปิดการค้าเสรีสินค้าอาจมี
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเคมีภัณ ์ค่อนข้างจ ากัด 

 
ภาพที่ 11-6 มูลค่าการค้ารวมของอ ตสาหกรรมระบบอัตโนมัติของประเทศไทย 

ในปี 2544-2559 

 
 
อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติเป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่ยังสร้างมูลค่าได้น้อยในประเทศ

ไทย ซึ่งอาจเป็นเพราะมีจ านวนรายการสินค้าส าคัญในอุตสาหกรรมเพียง   รายการ โดยมีสัดส่วน
มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรม  ต่อมูลค่ารวมของไทยน้อยกว่าร้อยละ  .3 อย่างไรก็ตาม 
อุตสาหกรรมดังกล่าวจัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญและน่าจับตามองเนื่องจากเป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมอนาคตที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงปี     -   9 โดยมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรม  เพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากปี      
แต่ยังมีมูลค่าการค้ารวมสูงสุดเพียง     ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ในปี      เท่านั้น ดังนั้น แผนภาพ
นี้อาจแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากกรอบความตกลงการค้าเสรีที่ไทยมีความผูกพันที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด ซึ่งสอดคล้องกับสัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ด้านการส่งออกและน าเข้า และผลต่าง
ของระดับอัตราภาษี FTA ปี      กับอัตราภาษี MFN ของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติในหัวข้อ
11. .  โดยพบว่า อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติมีสัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ที่ต่ ากว่า
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อุตสาหกรรมอื่นๆ และไม่มีผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA ปี      กับอัตราภาษี MFN ของ
อุตสาหกรรม  

 
ภาพที่ 11-7 มูลค่าการค้ารวมของอ ตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศไทย 

ในปี 2544-2559 

 
 
จากภาพที่ 11-7 แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

จาก  .77 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี   44 เป็น  . 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี    9 โดยมี
มูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรม  ลดลงเพียงแค่ครั้งเดียวในปี      ซึ่งคาดว่าเป็นผลกระทบ
จากวิกฤติเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาสัดส่วนมูลค่าการค้ารวมของอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ต่อมูลค่าการค้ารวมของประเทศไทยตลอดช่วงปี   44-   9 พบว่า ยังคงมี
สัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าผลกระทบความตกลงการค้าเสรียังคงมีน้อยเม่ือ
เทียบกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณ ์เหล็ก อุตสาหกรรมยาง
และผลิตภัณ ์ยาง และอุตสาหกรรมเคมีภัณ ์ เป็นต้น ทั้งน้ี แม้ว่าอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์จะ
มีผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA ปี    7 กับอัตราภาษี MFN สูงถึงร้อยละ  .97 แต่มีสัดส่วน
การใช้สิทธิประโยชน์ FTA อยู่ในระดับที่ต่ า ท าให้อาจยังไม่ได้รับผลประโยชน์จากความตกลง
การค้าเสรีมากเท่าท่ีควร 
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 ระดับการเปิดเสรีด้านภาษี และอัตราการใ ้สิทธิประโย น์ FTA (FTA Utilization) 
 
ตัวชี้วัดระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA คือ ผลต่างของระดับอัตราภาษี FTA 

กับ MFN ของอุตสาหกรรม โดยเป็นการกรองจากอัตราภาษีน าเข้า MFN และอัตราภาษี FTA ที่มี
ผลบังคับใช้ปีล่าสุด (ปี     )3 ในแต่ละกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งจะสะท้อนถึงระดับการเปิดเสรี
ของอุตสาหกรรมจากการท าความตกลงการค้าเสรีของไทย ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยใช้ข้อมูลอัตราภาษี 
MFN เฉลี่ยของอุตสาหกรรม และอัตราภาษี FTA เฉลี่ยที่มีการจัดเก็บกับประเทศที่มีการจัดท า
ความตกลงการค้าเสรีของแต่ละอุตสาหกรรม ปี      จากฐานข้อมูลภาษี International Trade 
Centre เป็นตัวค านวณดัชนีข้างต้น4 

 
มูลค่าใช้สิทธิประโยชน์ FTA รวม (FTA Utilization) ของอุตสาหกรรม คือ ผลรวมระหว่าง

มูลค่าการส่งออกที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ FTA (Application for FTA Utilization)5 และ มูลค่าการน าเข้า
ภายใต้สิทธิ FTA ของไทย (FTA Utilization) เพื่อเป็นการคัดกรองอุตสาหกรรมที่มีการใช้
สิทธิประโยชน์ FTA ในระดับสูง ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยใช้ข้อมูลมูลค่าการส่งออกที่ขอใช้สิทธิประโยชน์ 
FTA ในช่วงปี     -     จากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์6 และข้อมูลมูลค่า
การน าเข้าภายใต้สิทธิ FTA ของไทย ในช่วงปี     -    7 จากกรมศุลกากร นอกจากนี้ สัดส่วน
การใช้สิทธิประโยชน์ FTA ของแต่ละอุตสาหกรรม เป็นสัดส่วนที่ถูกค านวณจากมูลค่าการใช้สิทธิ
ประโยชน์ FTA ด้านการส่งออกหรือน าเข้าท้ังหมด ในช่วงปี 2552-2558 หารด้วยมูลค่าส่งออกหรือ
น าเข้ากับประเทศที่มีการเจรจา FTA ในช่วงปี     -      

 
โดยระดับการเปิดเสรีด้านภาษี และการใช้สิทธิประโยชน์ FTA (FTA Utilization) ของ 

แต่ละอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย และมูลค่าการน าเข้าส่งออกของอุตสาหกรรมการผลิต
เป้าหมายของไทย เป็นดังแสดงในตารางที่ 11-1 และตารางที่ 11-2 

                                                           
3 ปี      เป็นปีล่าสุดที่มีการเผยแพรข่้อมูล 
4 ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลผลต่างของระดบัอัตราภาษี FTA กับ MFN ของอุตสาหกรรม มีการให้ผลในทิศทางเดียวกับข้อมูลผลต่าง
ระหว่างอัตราภาษี FTA ปีล่าสุด และอัตราภาษี FTA ปีทีค่วามตกลงมีผลบังคับใช้ ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงน าข้อมูลผลต่างของระดับ
อัตราภาษี FTA กับ MFN ของอตุสาหกรรมมาพิจารณาเพียงตัวแปรเดียว เพื่อป้องกันความซ้ าซ้อนของขอ้มูล 

5 สัดส่วนการขอใชส้ิทธิ FTA (Application for FTA Utilization Rate) = (มูลค่าการส่งออกที่มีการขอใช้สิทธิ FTA) / (มูลค่าการ
ส่งออกของรายการสินค้าที่ได้รับสิทธิ FTA) ทั้งนี้ สัดส่วนการขอใช้สิทธิ FTA ด้านส่งออกอาจมีสัดส่วนมากกว่ารอ้ยละ 1   
เนื่องจากผู้ส่งออกอาจยื่นขอใชส้ิทธิการส่งออกภายใต้ FTA มากกว่าที่เกิดขึ้นจริง 

6 ส าหรับสินค้าที่มีอัตราภาษี MFN=  คณะผู้วิจัยจะไม่น ามูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ด้านการส่งออกมาประกอบการค านวณ 
เพื่อขจัดการยื่นใชส้ิทธิส าหรับสินค้าทีม่ีอัตราภาษี MFN เป็นศูนย์อยู่แลว้ ออกจากการพิจารณา 

7 เนื่องด้วยข้อจ ากัดของการเข้าถึงข้อมูลในช่วงเวลาที่คณะผูว้ิจัยท าการศึกษา ท าให้ข้อมูลล่าสุดของการใช้สิทธปิระโยชน์ FTA ที่
น ามาค านวณอยู่ที่ปี 2558 
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ตารางที่ 11-1 ระดับการเปิดเสรีด้านภาษีจากการท า FTA และระดับการใ ้สิทธิประโย น์ 
FTA (FTA Utilization) ของอ ตสาหกรรมเป้าหมาย 

อ ตสาหกรรม 

ผลต่างของ
ระดบัอัตรา
ภาษี FTA ปี 
2558 กับ
อัตราภาษี 
MFN ของ

อ ตสาหกรรม 

ส่งออก น าเข้า 

มูลค่าการ
ใ ้สิทธิ
ประโย น์ 
FTA รวม 
(ล้านบาท) 

มูลค่าใ ้สิทธิ
ประโย น์ FTA 

ด้านการ
ส่งออก* ปี  
2552-2558  
(ล้านบาท) 

มูลค่า
ส่งออกไปยัง
ประเทศที่มี
การเจรจา 

FTA ปี 2552-
2558  

(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การใ ้

ประโย น์ 
FTA (%) 

มูลค่าใ ้สิทธิ
ประโย น์ 

FTA ด้านการ
น าเข้า ปี  
2552-2558  
(ล้านบาท) 

มูลค่าน าเข้า
จากประเทศ
ที่มีการ

เจรจา FTA 
ปี 2552-2558  
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การใ ้

ประโย น์ 
FTA (%) 

เหล็กและ
ผลิตภัณ ์เหล็ก 

4.88% 43,052.38 115,130.09 37.39% 150,274.03 409,729.46 36.68% 193,326.41 

ยางและ
ผลิตภัณ ์ยาง 

7.40% 181,670.83 314,494.65 57.77% 19,180.51 46,786.63 41.00% 200,851.34 

เคมีภัณ ์ 3.65% 120,600.74 215,042.26 56.08% 85,149.35 271,680.00 31.34% 205,750.09 

ระบบอัตโนมัต ิ 0% 7.70 455.53 1.69% 134.85 4,211.66 3.20% 142.55 

เครื่องมือแพทย ์ 5.97% 2,727.22 29,746.74 9.17% 3,272.18 16,563.29 19.76% 5,999.40 

*ทั้งนี้ มูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ด้านการส่งออก จะไม่มีการน าสนิคา้ที่มีอัตราภาษี MFN=  อยู่แล้วมาประกอบการพิจารณา 
ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก International Trade Centre กรมค้าต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ และกรมศุลกากร 
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ตารางที่ 11-2 มูลค่าการส่งออกและน าเข้าของอ ตสาหกรรมเป้าหมายของไทย 

อ ตสาหกรรม 

การส่งออกของไทยปี 2555-2558  การน าเข้าของไทยปี 2555-2558  

การส่งออก
ทั้งหมด 
(ล้าน

ดอลลาร์
สหรัฐ) 

การส่งออกไป
ยังประเทศที่
ไทยมี FTA 

(ล้านดอลลาร์
สหรัฐ) 

สัดส่วนของ
การส่งออก

ไปยัง
ประเทศที่
ไทยมี  FTA 

การน าเข้า
ทั้งหมด 
(ล้าน

ดอลลาร์
สหรัฐ) 

การน าเข้าไปยัง
ประเทศที่ไทยมี 

FTA ด้วย 
(ล้านดอลลาร์

สหรัฐ) 

สัดส่วนของ
การน าเข้า
จากประเทศ
ที่ไทยมี  

FTA 

เหล็กและผลติภัณ ์
เหล็ก 

5,924.18 3,799.32 64.13% 18,502.20 14,002.49 75.68% 

ยางและผลิตภัณ ์ยาง 14,628.01 9,241.52 63.18% 2,404.71 1,601.64 66.60% 

เคมีภัณ ์ 9,295.53 7,197.69 77.43% 16,483.54 9,038.39 54.83% 

ระบบอัตโนมัต ิ 29.88 25.79 86.30% 187.22 144.99 77.45% 

เครื่องมือแพทย ์ 1,145.10 1,034.91 90.38% 1,201.88 589.38 49.04% 

ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก International Trade Centre  

 
จากตารางทั้งสองข้างต้นพบว่า อุตสาหกรรมการผลิตที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเสรี

การค้ามากที่สุด 3 อันดับแรก คือ อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณ ์เหล็ก อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณ ์ยาง และอุตสาหกรรมเคมีภัณ ์ โดยพิจารณาได้จาก ผลต่างด้านภาษีจากการท า FTA 
มูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ด้านการน าเข้าและการส่งออก และสัดส่วนการใช้ประโยชน์ FTA 
ซึ่งมีค่าสูงกว่าอุตสาหกรรมที่เหลือโดยเปรียบเทียบ ส าหรับอุตสาหกรรมได้ประโยชน์จากการเปิด
เสรีการค้ารองลงมาคือ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ซึ่งมีผลต่างของอัตราภาษี FTA และ MFN 
สูงเป็นอันดับสอง อย่างไรก็ตาม มูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA และสัดส่วนการใช้ประโยชน์ 
FTA ยังมีค่าต่ ากว่าอีกสามอุตสาหกรรมอยู่มาก ส่วนอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติเป็นอุตสาหกรรม
ที่มีผลต่างด้านภาษีจากการท า FTA ต่ าที่สุดอยู่ที่ร้อยละ   นอกจากนี้ สัดส่วนการใช้ประโยชน์ 
FTA ทั้งในด้านการส่งออกและการน าเข้ายังน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ 

 
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณ ์ยางจัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีผลต่างด้านภาษี FTA และ 

MFN สูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 7.4  และมีมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA สูงเป็นอันดับสอง 
(200,851.34 ล้านบาท) ในขณะเดียวกัน สัดส่วนการใช้ประโยชน์ FTA ของอุตสาหกรรมทั้งด้าน
การส่งออกและน าเข้ายังมีค่าสูงที่สุดโดยเปรียบเทียบอยู่ที่ร้อยละ  7.77 และ 41.00 ตามล าดับ 
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณ ์ยาง ยังพบว่ามีมูลค่า
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การส่งออกสูงที่สุดทั้งในระดับตลาดโลกและตลาดประเทศคู่เจรจา FTA คิดเป็นจ านวนเงิน 
14,   . 1 และ 9, 41.   ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีสัดส่วนการส่งออกจากไทยไปสู่ตลาดประเทศคู่
เจรจา FTA ต่อการส่งออกไปยังตลาดโลกเท่ากับร้อยละ  3.1  ในขณะที่มูลค่าการน าเข้าของไทย
จากตลาดโลกและตลาดประเทศคู่เจรจา FTA มีมูลค่าเท่ากับ 2,401.71 และ 1,601.64 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ   .   จากตัวเลขข้างต้น จึงอาจสรุปได้ว่า 
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณ ์ยางของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง และมีการใช้
ประโยชน์จากความตกลงด้านการค้าเสรีสูงมากในด้านการส่งออก 

 
อุตสาหกรรมที่มีผลต่างด้านภาษีสูงรองลงมาคืออุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณ ์เหล็ก 

โดยมีผลต่างระดับภาษี FTA กับอัตราภาษี MFN ของอุตสาหกรรมเท่ากับ 4.   และมีมูลค่าการใช้
สิทธิประโยชน์ FTA รวมสูงเป็นอันดับสาม เท่ากับ 193,3  .41 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีสัดส่วน
การใช้ประโยชน์ FTA ด้านการส่งออกและน าเข้าค่อนข้างสูง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 37.39 และ 
3 .   ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาการค้าระหว่างประเทศ พบว่าประเทศไทยส่งออกเหล็กและผลิตภัณ ์
เหล็กค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการน าเข้า โดยในปี     -   9 มีมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดโลก 
และตลาดประเทศคู่เจรจา FTA เท่ากับ 5,924.18 และ 3,799.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ 
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการส่งออกไปยังประเทศคู่เจรจา FTA ของไทย ต่อมูลค่าส่งออกไปยังตลาดโลก
อยู่ที่ร้อยละ  4.13 ส่วนมูลค่าการน าเข้าของไทยจากตลาดโลกและตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ในปี 
    -   9 มีมูลค่าสูงถึง 1 ,502.20 และ 14,002.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนการน าเข้า
จากตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ของไทยต่อตลาดโลกได้เท่ากับร้อยละ 7 .   ดังนั้น อุตสาหกรรม
เหล็กและผลิตภัณ ์เหล็กเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากการท า FTA สูงมากโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านการน าเข้า 

 
ส าหรับอุตสาหกรรมเคมีภัณ ์ เป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพา

ต่างประเทศ แต่ยังมีการลดภาษีอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก โดยมีส่วนต่างของระดับภาษี FTA กับ 
MFN อยู่ที่ร้อยละ 3.65 และมีระดับการใช้สิทธิประโยชน์ FTA สูงเป็นอันดับหนึ่ง  เท่ากับ 
   ,7  . 9 ล้านบาท และมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ FTA ในด้านการส่งออกและการน าเข้าอยู่ที่
ร้อยละ   .   และ 31.34 โดยหากพิจารณามูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมนี้ไปยังตลาดโลก 
และมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ของไทย จะพบว่า ในปี     -   9 ตัวเลข
ดังกล่าวมีมูลค่าสูงถึง 9,295.53 และ 7,197.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามล าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
มูลค่าส่งออกไปยังประเทศคู่เจรจา FTA ของไทยต่อมูลค่าส่งออกไปยังตลาดโลกอยู่ที่ร้อยละ 
77.43  ในขณะที่ มูลค่าการน าเข้าของไทยจากตลาดโลกและตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ของไทย
มีมูลค่าอยู่ท่ี 16,483.54 และ 9,038.39 ล้านดอลลารส์หรัฐ คิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการน าเข้าของไทย
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จากตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ต่อมูลค่าการน าเข้าของไทยจากตลาดโลกที่ร้อยละ 54.83 
ประกอบกับ อุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ อาทิ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นต้น ท าให้อุตสาหกรรมนี้มีการพึ่งพิงการใช้
ประโยชน์จาก FTA ในระดับที่สูงเพื่อทดแทนปริมาณการผลิตที่ยังไม่เพียงพอในประเทศ 

 
ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์จะมีการลดภาษีสูงถึงร้อยละ  .97 แต่เมื่อพิจารณา

มูลค่าการใช้ประโยชน์ FTA พบว่ายังมีมูลค่าต่ ากว่าเม่ือเปรียบเทียบกับสามอุตสาหกรรมก่อนหน้า 
คิดเป็นปริมาณเงินเท่ากับ  ,999.40 ล้านบาท เช่นเดียวกับสัดส่วนการใช้ประโยชน์ของ FTA 
ในด้านการส่งออกและน าเข้าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 9.17 และ 19.7  เท่านั้น เม่ือพิจารณามูลค่าการ
ส่งออกไปยังตลาดโลกในช่วงปี     -   9 อยู่ที่ 1,145.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นมูลค่า
การส่งออกไปยังตลาดประเทศคู่เจรจา FTA ของไทยสูงถึง 1,034.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 9 .3  ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ส่วนมูลค่าการน าเข้าจากตลาดโลกในช่วงปี     -
   9 มีค่าเท่ากับ 1,201.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นการน าเข้าจากประเทศคู่เจรจา FTA เพียง 
  9.3  ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 49. 4 เท่านั้น ซึ่งเป็นเพราะเครื่องมือแพทย์ที่
ประเทศไทยน าเข้าส่วนใหญ่มาจากประเทศพัฒนาแล้วที่ไม่ได้เป็นประเทศคู่เจรจา FTA กับไทย 
เช่น สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี เป็นต้น ท าให้น าเข้าจากประเทศคู่เจรจา FTA ไม่สูงมากนัก 

 
ในส่วนของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมใหม่ จึงมีปริมาณ

การค้าระหว่างประเทศไม่มากนัก โดยมีมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA น้อยที่สุดในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย คิดเป็นมูลค่า 14 .   ล้านบาทเท่านั้น และไม่มีการลดภาษีในปี      ท า
ให้ไม่มีผลต่างระหว่างระดับอัตราภาษี FTA และอัตราภาษี MFN ในขณะท่ีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ 
FTA ในการส่งออกและน าเข้าก็อยู่ในระดับต่ า อยู่ที่ร้อยละ 1. 9 และ 3.   ตามล าดับ นอกจากนี้ 
เมื่อพิจารณาปริมาณการส่งออกและน าเข้าระหว่างปี     -   9 พบว่า ยังค่อนข้างมีปริมาณน้อย
เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการส่งออกไปยังตลาดโลกและประเทศคู่
เจรจา FTA ซึ่งมีปริมาณการส่งออก  9.   และ   .79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วน
การส่งออกไปยังประเทศคู่เจรจา FTA ต่อตลาดโลกได้ร้อยละ   .3  ส่วนการน าเข้าของไทยที่ยังคง
พึ่งพาประเทศคู่เจรจา FTA อยู่มาก โดยน าเข้าจากประเทศคู่เจรจา FTA 144.49 ล้านดอลลาร์
สหรัฐเทียบกับปริมาณการน าเข้าทั้งหมดจากตลาดโลกเท่ากับ 1 7.   ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.4  
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ดังนั้น หากพิจารณาภาพรวมทั้งหมดของอุตสาหกรรมทั้งหมด อาจสรุปได้ว่า เม่ือ
ประเทศไทยมีการเปิดเสรีการค้าสินค้าเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตในประเทศที่ใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ใน
อุตสาหกรรมการผลิตที่มีระดับการลดภาษีและระดับการใช้ประโยชน์ FTA ที่สูงจะได้รับผลกระทบ
ทางบวกสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีระดับการลดภาษีและระดับการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ที่ต่ ากว่า 
เช่นเดียวกันกับอุตสาหกรรมการผลิตที่มีมูลการน าเข้าและส่งออกกับประเทศคู่เจรจา FTA ของ
ไทยในสัดส่วนที่สูง เช่น อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณ ์เหล็ก และอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณ ์ยาง เป็นต้น ย่อมได้รับผลกระทบทางบวกสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ  

 
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ 

FTA กลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวอาจได้ผลกระทบด้านลบจากการเปิดเสรีการค้า เนื่องจากต้นทุน
การผลิตสินค้าจะสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ประกอบการท่ีใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA  

 
 

11.3 ผลกระทบที่คาดการณว์่าจะเกิดขึ้นจากการเปดิเสรีการค้าบริการ 
 

 ระดับความสามารถทางการแข่งขันของอ ตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
 
จากการวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันและภาพรวมของความสามารถทางการ

แข่งขันของอุตสาหกรรมการบริการในบทที่ผ่านมา พบว่า ภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้า
บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของไทย การบริการที่มีจ านวนกิจกรรมซึ่งมีระดับความครอบคลุม
ของการเจรจาการบริการใน Mode 3 มากที่สุด ได้แก่ การบริการด้านวิศวกรรม การบริการประกัน
วินาศภัย และการบริการก าจัดและบ าบัดของเสีย เป็นต้น ในขณะที่ สาขาการบริการอื่นๆ ยังมี
ระดับความครอบคลุมของการเจรจาการบริการใน Mode 3 ไม่มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขา
การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต พบว่าไม่มีกิจกรรมใดที่ผูกพันการเปิดเสรีบริการภายใต้กรอบ 
ความตกลงทั้ง 1  ฉบับ ยกเว้นความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Comprehensive 
Investment Agreement: ACIA) ซึ่งมีข้อก าหนดระดับการเปิดตลาดให้ต่างชาติถือหุ้นในทุก
กิจกรรมของสาขาดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 49   

 
ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาถึงระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการ (สัดส่วนผู้ถือหุ้น

ต่างชาติสูงสุดเฉลี่ย) ของแต่ละสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายของ
ไทย พบว่าระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการโดยรวมยังไม่สูงมากนัก โดยมีสัดส่วนเฉลี่ย
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อยู่ท่ีร้อยละ 1 .  ทั้งน้ี การบริการที่เปิดให้ชาวต่างชาติลงทุนใน Mode 3 ภายใต้กรอบความตกลง
ด้านบริการท่ีสงูที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

 
 บริการด้านวิศวกรรม มีระดับความเข้มข้นของการเจรจาการบริการ ร้อยละ 3 .  
 บริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาด มีระดับความเข้มข้นของการเจรจา

บริการ ร้อยละ   .4 
 บริการด้านสิ่งแวดล้อม มีระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ ร้อยละ   .3 
 
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้รวบรวมข้อมูลจ านวนผู้ประกอบการและทุนจดทะเบียนของ

กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายทั้ง   อุตสาหกรรมการผลิต 
ระหว่างปี      ถึง      ดังแสดงในตารางที่ตารางที่ 11-3 และตารางที่ 11-4 

 
ตารางที่ 11-3 จ านวนผู้ประกอบการและท นจดทะเบียนของสาขาการบริการที่เก่ียวข้องกับ

อ ตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย ระหว่างปี 2558 ถึง 25 0 

สาขาบริการ 
จ านวนผู้ประกอบการ (ราย) ท นจดทะเบียน (ล้านบาท) 
2558 2559 2560 2558 2559 2560 

กระบวนการก่อนการผลิต 
บริการการวิจัยและพัฒนา  6,379   6,657   7,569   49,333.07   63,629.93   78,356.05  
บริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร
และการตลาด 

15,028  15,929  15,961  152,063.87  159,722.79  126,159.31  

บริการจัดหาพนักงาน  2,898   3,022   3,236   11,742.07   16,170.72   19,147.34  
บริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  350   357   345   3,610.99   3,619.77   3,111.95  
กระบวนการระหว่างการผลิต 
บริการด้านวิศวกรรม  9,427  10,035   9,483  77,494.11  85,377.62  51,178.29  
บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลติ 29,813  30,762  31,712  1,688,211.89  1,698,021.59  1,548,469.72  
บริการด้านสิ่งแวดล้อม  3,314   3,492   3,666   18,885.45   21,348.60   18,551.50  
บริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณ ์

 4,568   4,853   5,313   21,901.15   20,576.62   17,719.15  

บริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าและวตัถุดิบ 

 1,266   1,383   1,525   5,344.58   6,541.04   7,847.94  

กระบวนการหลังการผลิต 
บริการการประกันวินาศภัย  65   65   79   35,763.88   36,816.69   44,850.81  
บริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 90,681  93,808  98,287   917,891.31   945,706.60   793,112.35  
บริการการขนส่ง คลังสินค้า และหีบหอ่ 13,655  14,122  13,995   301,908.74   306,957.05   348,604.09  
รวม 177,444  184,485  191,171  3,284,151.11  3,364,489.02  3,057,108.50  

หมายเหตุ: ข้อมูลจ านวนผู้ประกอบการและทุนจดทะเบียน เก็บ ณ เดือนมกราคมของแต่ละปี 
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า   
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ตารางที่ 11-4 อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมของผู้ประกอบการและท นจดทะเบียน  
ระหว่างปี 2558 ถึง 25 0 

สาขาบริการ 
อัตราการเติบโตเฉล่ียสะสมของ
ผู้ประกอบการ  ปี 2558-25 0 

อัตราการเติบโตเฉล่ียสะสมของท น
จดทะเบียน ปี 2558-25 0 

กระบวนการก่อนการผลิต 
บริการการวิจัยและพัฒนา 8.93% 26.03% 
บริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและ
การตลาด 

3.06% -8.92% 

บริการจัดหาพนักงาน 5.67% 27.70% 
บริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร -0.72% -7.17% 
กระบวนการระหว่างการผลิต 
บริการด้านวิศวกรรม 0.30% -18.73% 
บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลติ 3.14% -4.23% 
บริการด้านสิ่งแวดล้อม 5.18% -0.89% 
บริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณ ์

7.85% -10.05% 

บริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าและวตัถุดิบ 

9.75% 21.18% 

กระบวนการหลังการผลิต 
บริการการประกันวินาศภัย 10.24% 11.99% 
บริการการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 4.11% -7.05% 
บริการการขนส่ง คลังสินค้า และหีบหอ่ 1.24% 7.46% 
รวม 3.80% -3.52% 

ที่มา  บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า   

 
จากตารางจะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตทั้ง 5 

อุตสาหกรรมโดยรวมมีจ านวนผู้ประกอบการเติบโตขึ้นมาก มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมระหว่างปี 
     ถึงปี      ขยายตัวขึ้นร้อยละ 3.  โดยสาขาบริการที่มีการขยายตัวสูงสุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ บริการการประกันวินาศภัย บริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และบริการ
การวิจัยและพัฒนา ตามล าดับ ส่วนสาขาบริการที่เหลือมีอัตราการขยายตัวลดหลั่นกันไป ยกเว้น
ในภาคบริการท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตรท่ีหดตัวลงจากปี      ร้อยละ  .7  

 
ในขณะที่จ านวนผู้ประกอบการโดยรวมมีการขยายตัว ทุนจดทะเบียนกลับมีแนวโน้ม

หดตัวลง โดยลดลงจากปี      ถึงร้อยละ 3.   ส าหรับบริการที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม
ระหว่างปี      ถึง      สูงเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ บริการจัดหาพนักงาน บริการวิจัยและพัฒนา 
และบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า ตามล าดับ ส่วนบริการที่มีการหดตัวของทุนจด



 

 

 

 11-21 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

ทะเบียนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ บริการด้านวิศวกรรม บริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณ์ และบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตลาด 

 
เม่ือพิจารณาจ านวนผู้ประกอบการในรายอุตสาหกรรม พบว่าอุตสาหกรรมบริการที่มี

จ านวนผู้ประกอบการมากที่สุดคือบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง รองลงมาคือบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิต โดยมีจ านวนผู้ประกอบการเท่ากับ 9 ,  7 และ 31,71  ราย ในปี      ซึ่งทั้งสอง
อุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัวของผู้ประกอบการในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 4.11 และร้อยละ 
3.14 ตามล าดับ ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการเหล่านี้ มีสาขาบริการที่ควรได้รับการผลักดันจาก
ภาครัฐอย่างมากคือบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ซึ่งนอกจากจะมีจ านวนผู้ประกอบการ 
น้อยที่สุดเป็นอันดับที่   แล้ว ยังเป็นเพียงอุตสาหกรรมเดียวที่จ านวนผู้ประกอบการมีแนวโน้ม
ลดลงในช่วงปี      ถึง       

 
ส าหรับด้านทุนจดทะเบียนในแต่ละอุตสาหกรรมการบริการ พบว่าสาขาบริการที่มี

ปริมาณทุนจดทะเบียนเยอะที่สุดคือบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ซึ่งมีปริมาณทุนจดทะเบียน
ประมาณ 1.  ล้านล้านบาท สูงกว่าอุตสาหกรรมบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งซึ่งมีประมาณทุนจด
ทะเบียนรองลงมาเกือบสองเท่า อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมของทุนจดทะเบียนใน
ทั้งสองสาขาบริการกลับมีแนวโน้มลดลงจากเดิมถึงร้อยละ 4. 3 และ 7.   ตามล าดับ ในขณะที่
อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนอกจากจะมีปริมาณทุนจดทะเบียนน้อยที่สุดแล้วยัง
มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมลดลงในช่วงปี      ถึง      จึงจัดเป็นสาขาบริการที่จ าเป็นต้อง
คอยติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ 

 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และอุตสาหกรรมจัด

จ าหน่ายปลีกและส่ง จะมีทั้งจ านวนผู้ประกอบการและปริมาณทุนจดทะเบียนจ านวนมาก แต่จาก
การศึกษาในบทที่ 1  พบว่า ทั้งสองอุตสาหกรรมข้างต้นยังคงมีระดับความครอบคลุม และ 
ความเข้มข้นของการเจรจาการบริการในระดับที่ไม่สูงมากนัก ในขณะที่ความต้องการใช้บริการมี
จ านวนมากเนื่องจากเป็นบริการที่ส าคัญอย่างยิ่งในทุกๆ อุตสาหกรรมการผลิต  ภาครัฐจึงอาจ
พิจารณาการบริการในสาขาดังกล่าวเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาร่วมลงทุนมาก
ขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาการเปิดเสรีภาคบริการ ภาครัฐจ าเป็นต้องทบทวนกิจกรรมที่
ต้องการเปิดในแต่ละสาขาบริการอย่างรอบคอบ และอาจต้องหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั้ง
ฝ่ายผูใ้ห้บริการและผู้ใช้บริการอย่างใกล้ชิด 
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ทั้งนี้  ในบางกลุ่มบริการที่ยังมีจ านวนผู้ เล่นหรือทุนจดทะเบียนไม่มากนัก แต่มี
ความส าคัญต่อกระบวนการผลิตของไทยในหลายๆ สาขา และมีแนวโน้มจะเติบโตมากขึ้น เช่น 
บริการวิจัยและพัฒนา และบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า เป็นต้น ภาครัฐอาจด าเนิน
นโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพิจารณาทบทวนการเปิดเสรีการบริการกับประเทศคู่ภาคี
เพิ่มเติมในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไป 

 
ส่วนกลุ่มสาขาบริการที่เหลือถือว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนา แม้ว่า

บางอุตสาหกรรมจะมีจ านวนทุนจดทะเบียนลดลงจากเดิม แต่ส่วนใหญ่มีจ านวนผู้ประกอบการ
เพิ่มขึ้น ผู้ให้บริการในตลาดจึงมีความหลากหลาย ผู้ประกอบการผลิตสามารถเลือกใช้บริการได้
ตามความพอใจ อย่างไรก็ตาม แม้ในหลายๆ กลุ่มอุตสาหกรรมจะมีศักยภาพในการพัฒนา แต่ยัง
ขาดการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ ท าให้ยังไม่โดดเด่นหรือมีความพร้อมทัดเทียมกลุ่มอุตสาหกรรม
บริการอื่นๆ เช่น บริการประกันวินาศภัย บริการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ในกรณีนี้ ภาครัฐอาจ 
เปิดเสรีภาคบริการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาประกอบการในไทย  เพื่อช่วยการกระตุ้น
การแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการ และยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการโดยรวมของอุตสาหกรรม 

 
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ในกระบวนการแต่ละส่วน ตั้งแต่กระบวนการก่อนการผลิต 

กระบวนการระหว่างการผลิต และกระบวนการหลังการผลิต ล้วนมีการบริการที่เกี่ยวข้อง ไม่
เหมือนกัน ซึ่งรวมไปถึงศักยภาพในการแข่งขันที่แตกต่างกันไปอีกด้วย ดังนี้ 

 
กระบวนการก่อนการผลิต สาขาบริการในกระบวนการผลิตส่วนใหญ่เป็นสาขาบริการที่

ยังมีผู้ประกอบการไม่มากนัก รวมถึงมีปริมาณทุนจดทะเบียนในระดับปานกลางถึงต่ า แต่มี
แนวโน้มเติบโตสูงในอนาคตเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมการผลิต อย่างไรก็ตาม 
ประสิทธิภาพการให้บริการยังเป็นประเด็นส าคัญที่จ าเป็นต้องปรับปรุง เนื่องจากอุตสาหกรรมใน
สาขาบริการดังกล่าวของไทยยังขาดความสามารถในการแข่งขันเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรม
เดียวกันของต่างประเทศ หากยกระดับประสิทธิภาพบริการในกลุ่มนี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
บริการด้านการวิจัยและพัฒนา ย่อมสง่ผลดีต่อการผลิตในขั้นตอนต่อไป  

 
กระบวนการระหว่างการผลิต ความต้องการบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระหว่าง

การผลิตอยู่ในระดับสูง แต่ยังขาดการเปิดเสรีด้านการค้าให้ทั่วถึง โดยเฉพาะสาขาบริการที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต ในขณะที่สาขาบริการด้านอื่นๆ เช่น สาขาการบริการด้านสิ่งแวดล้อม และ
สาขาการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ เป็นต้น เป็นสาขาบริการที่ยัง
ขาดแคลนทั้งผู้ประกอบการ บุคลากร และเงินทุน ท าให้ขาดศักยภาพในการแข่งขัน  แต่ภายใต้
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กฎระเบียบและมาตรฐานการผลิตต่างๆ ในปัจจุบัน สาขาบริการดังกล่าวจึงมีบทบาทส าคัญขึ้นมา
เรื่อยๆ ภาครัฐไม่ควรละเลยการส่งเสริมในด้านต่างๆ เพื่อให้มีศักยภาพเทียบเท่ากับอุตสาหกรรม
อื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องจากการลงทุนในอุตสาหกรรมบริการข้างต้นจ าเป็นต้องใช้เงินทุนค่อนข้างมาก 
รวมถึงต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา การเปิดเสรีบริการเพื่อดึงดูดนักลงทุนที่มีความพร้อมจาก
ต่างประเทศจึงอาจเป็นทางเลือกอีกทางที่เหมาะสม 

  
กระบวนการหลังการผลิต สาขาบริการในกลุ่มนี้นอกเหนือจากบริการการประกันวินาศภัยแล้ว 

มีจ านวนผู้ประกอบการและปริมาณทุนจดทะเบียนค่อนข้างสูง รวมถึงเป็นบริการพื้นฐานที่ทุก
อุตสาหกรรมการผลิตจ าเป็นต้องใช้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัญหาด้านประสิทธิภาพการให้บริการ
เช่นเดียวกับสาขาบริการในกลุ่มแรก อุตสาหกรรมบริการหลังการผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ การบริการ
จัดจ าหน่ายปลีกและส่ง และบริการการขนส่ง คลังสินค้า และหีบห่อ ซึ่งเป็นการบริการต่อเนื่อง 
ภาครัฐจึงควรส่งเสริมอุตสาหกรรมทั้งสองนี้ควบคู่ไปพร้อมกัน ในขณะที่ สาขาการบริการประกัน
วินาศภัย เป็นสาขาการบริการที่มีจ านวนผู้ประกอบการน้อย และยังมีความต้องการใช้บริการ
ในระดับที่ไม่สูงมากนัก ดังนั้น การพิจารณาเปิดเสรีการบริการในสาขานี้ จึงควรพิจารณาอย่าง
ระมัดระวัง 

 
 กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
ในกรอบความตกลงการค้าเสรีมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายภายในประเทศในหลาย

แง่มุม ทั้งในแง่ของการเป็นข้อจ ากัดในการเข้าสู่ตลาดของนักลงทุนต่างชาติ หรือในแง่ของการ
ยกระดับความพร้อมของประเทศต่อการเปิดเสรี ส าหรับการเจรจาภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
จะครอบคลุมทั้งในด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การแข่งขัน ทรัพย์สินทางปัญญา 
และอาจรวมถึงการระงับข้อพิพาท และการค้าและพัฒนาที่ย่ังยืน เป็นต้น  

 
ภายใต้กรอบการเปิดเสรีภาคบริการ จะเป็นการเปิดตลาดแบบมีเงื่อนไข มีการก าหนด

ข้อจ ากัดหรืออุปสรรคในด้าน (1) การเข้าสู่ตลาด (Market Access) ได้แก่ สัดส่วนการถือหุ้นของ
ชาวต่างชาติ จ านวนผู้ให้บริการ มูลค่าการให้บริการ ปริมาณของบริการ จ านวนของบุคคลที่
ให้บริการ และประเภทของนิติบุคคล และ ( ) การประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) 
เช่น สัญชาติ ขณะที่  กฎหมาย กฎระเบียบและกติกาต่างๆ ภายในประเทศ (Domestic 
Regulation) เป็นสิทธิที่ประเทศภาคีสามารถก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ได้ โดยไม่เลือกปฏิบัติ (Right 
to Regulate) ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคที่กีดกันการแข่งขัน ดังนั้น การพิจารณาผลกระทบด้าน
กฎหมายภายในประเทศที่ส่งผลต่อภาคบริการจึงเป็นส่วนที่ต้องให้ความส าคัญ ภายใต้การศึกษานี้
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แบ่งการวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้   กลุ่ม ได้แก่ กฎหมายที่ครอบคลุมทุกสาขาบริการ และ
กฎหมายเฉพาะสาขาบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
11.3.2.1 กฎหมายที่ครอบคล มท กสาขาบริการ 

 
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับแรงงาน 

 
พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 

 
จาก พ.ร.บ. การท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.    1 ก าหนดห้ามมิให้คนต่างด้าวท างานใด 

นอกจากงานที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน เว้นแต่งานอันจ าเป็นและเร่งด่วนที่มีระยะเวลา
ท างานไม่เกิน 1  วัน และมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจ้างคนต่างด้าวซึ่งมิใช่ช่างฝีมือหรือ
ผู้ช านาญการเข้ามาท างานในประเทศ เพื่อจ ากัดจ านวนคนต่างด้าวที่มิใช่ช่างฝีมือหรือไม่ใช่
ผู้ช านาญการ นอกจากนั้น ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า 
พ.ศ.      มีการก าหนดงานใน 39 อาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า เช่น งานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและค านวณ จัดระบบวิจัย ทดสอบ ควบคุมการก่อสร้าง 
หรือให้ค าแนะน า และงานสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา 
เป็นต้น 

 
พ.ร.บ. การท างานของคนต่างด้าวดังกล่าว จะมีความเกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีในรูปแบบ

การบริการ Mode 4 (การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา)  เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ควบคุม 
การอนุญาตท างานแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย (การเดินทางเข้ามาของคนต่างด้าว และการพ านัก
อยู่ในประเทศไทย เป็นไปตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.     ) ทั้งนี้ หากต้องการให้ไทยและ
ประเทศคู่เจรจาการค้าเสรีเปิดตลาดการบริการใน Mode 4 (การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา) มากขึ้น 
ย่อมน าไปสู่การแก้ไขพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ทั้งนี้ ไทยควรยึดตามพระราชกฤษฎีกาก าหนด
งานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท าในบางสาขาอาชีพเท่านั้น เพื่อเป็นการสงวนในบาง
อาชีพให้แรงงานไทย ในขณะที่ อาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท าบางอาชีพในปัจจุบัน หากอาชีพใด
มีความขาดแคลน  และมีความต้องการจากผู้ประกอบการสูง ภาครัฐอาจพิจารณาแก้ไข /ปรับปรุง
กฎหมายดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง 
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ระเบียบการขอวีซ่าท างานของแรงงานชาวต่างชาติ 
 
ภายใต้ประเด็นการเคลื่อนย้ายบุคลากรและแรงงานต่างชาติ การขออนุญาตแรงงาน

ต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศไทย ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 
1) ขอวีซ่าเพื่อเข้าติดต่อหรือประกอบธุรกิจ และการท างาน (Non-B) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: สถานทูต / สถานกงสลุไทยในต่างประเทศ 
2) ขอน าเข้าช่างฝีมือผู้ช านาญการต่างชาติ (ส าหรับกิจการของ BOI) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
3) ขอต่ออายุวีซ่า 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) 
4) ขอใบอนุญาตท างาน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: กรมการจัดหางาน / ส านักงานจัดหางานจังหวัด 
 

ส าหรับวีซ่าเพื่อเข้าติดต่อหรือประกอบธุรกิจ และการท างาน  (Non-Immigrant Visa; 
Non-B) เป็นการตรวจลงตราวีซ่าให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อ
วัตถุประสงค์ด้านการติดต่อหรือประกอบธุรกิจ และการท างาน (  รหัส B) ซึ่งปัจจุบันอายุของวีซ่า
ประเภทดังกล่าว จะมีระยะเวลา 3 เดือน ส าหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้ครั้งเดียว (Single 
Entry) และ 1 ปี ส าหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้หลายครั้ง (Multiple Entries) แต่ทั้งนี้ 
ชาวต่างชาติจะมีระยะเวลาพ านักในราชอาณาจักร ครั้งละไม่เกิน 9  วันเท่าน้ัน 

 
อย่างไรก็ตาม หากชาวต่างชาติมีความประสงค์จะขยายระยะเวลาพ านักภายในไทย 

ชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณ ์และเงื่อนไขที่ก าหนดโดยส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
จะได้รับการพิจารณาขยายระยะเวลาพ านักให้อยู่ต่อไปในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาครั้งละไม่
เกิน 1 ปี  ทั้งนี้ ในกรณีของชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ามาท างานและพ านักอยู่ในประเทศไทย
เป็นเวลา 1 ปี นายจ้างจะต้องยื่นค าร้องต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เม่ือได้รับพิจารณาอนุมัติ 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจะแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ทราบโดยผ่าน
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอให้ตรวจลงตรา Non-Immigrant Visa รหัส B-A ซึง่สามารถพ านัก
ได้ 1 ปี  
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พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
 
ในหมวด 4 การเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว มีประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงาน

ต่างชาติในประเทศไทย ดังนี้ 
 
มาตรา 34 และ 3  ก าหนดระยะเวลาที่จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 
 
 ไม่เกินหนึ่งปี ส าหรับกรณีการติดต่อธุรกิจ / การศึกษาหรือดูงาน / การปฏิบัติ

หน้าที่สื่อมวลชน / การเผยแพร่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวง
กรมที่เกี่ยวข้อง / การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้า
หรือสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร / การปฏิบัติงานด้านช่างฝี มือหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ / และการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 ตามก าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงท นพิจารณาเห็นสมควร 
ส าหรับกรณีการลงทุนหรือการอื่นที่เกี่ยวกับการลงทุนภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุน 

 
มาตรา 3  ( ) หากอยู่ในราชอาณาจักรเกินเก้าสิบวัน คนต่างด้าวผู้นั้นต้องมีหนังสือแจ้ง

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมืองทราบถึงที่พักอาศัยของตนโดยมิชักช้าเม่ือครบ
ระยะเก้าสิบวัน และต่อไปให้กระท าเช่นเดียวกันทุกระยะเก้าสิบวัน 

 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

 
พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.   41 เป็นกฎหมายที่ก าหนดสิทธิของนายจ้างและสิทธิ

ของแรงงานที่พึงได้รับ ระเบียบการท างาน และการปฏิบัติที่พึงกระท าต่อกัน อาทิ การก าหนด
ชั่วโมงการท างาน วันหยุด การชดเชยในกรณีต่างๆ รวมถึงข้อห้ามต่างๆ ที่ไม่ควรกระท า อาทิ 
การว่าจ้างแรงงานเด็ก การใช้แรงงานหญิง เป็นต้น ทั้งนี้ พ.ร.บ. ดังกล่าวได้รับการปรับแก้ให้ทัน
ต่อสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยฉบับปรับแก้ล่าสุด คือ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2553 ส าหรับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในรายละเอียด จะถูกก าหนดไว้ในรูปแบบ
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศกระทรวง นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับแรงงาน อาทิ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 เป็นต้น 
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อย่างไรก็ตาม ประเด็นส าคัญด้านแรงงานคือการบังคับใช้กฎหมายและข้อก าหนดให้
นายจ้างและแรงงานปฏิบัติได้จริง ดังนั้น หากการบังคับใช้กฎหมายท าได้ดีมากขึ้น จะช่วยสร้าง
ความเชื่อม่ันให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการไทย 

 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 

 
ในหมวด 3 สิทธิประโยชน์ ได้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างชาติในประเทศไทย 

ดังต่อไปนี ้
 
มาตรา  4 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้คณะกรรมการมีอ านาจอนุญาต

ให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุนหรือกระท าการอื่นใดที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการลงทุนได้ตามก าหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร การขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณ ์วิธีการและแบบที่คณะกรรมการ
ก าหนดและในการอนุญาต คณะกรรมการจะก าหนดเงื่อนไขตามที่พิจารณาเห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้ 

 
มาตรา 25 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ผู้ได้รับการส่งเสริมสามารถน าคน

ต่างด้าวซึ่งเป็น (1) ช่างฝีมือ8 (2) ผู้ช านาญการ9  และ (3) คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยูในอุปการะของ
บุคคลใน (1) และ (2) เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจ านวนและก าหนดระยะเวลาให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเท่าทีค่ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แม้ว่าจะเกินอัตราจ านวนหรือระยะเวลาให้
อยูใ่นราชอาณาจักรตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง 

 
มาตรา 26 ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวที่

ได้รับอนุญาตตามมาตรา  4 และคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา    ได้รับอนุญาตท างานเฉพาะต าแหน่งหน้าที่การท างานที่
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 

 
จากประเด็นด้านการขอต่ออายุวีซ่าและระยะเวลาพ านักภายในประเทศ (ตามระเบียบ

การขอวีซ่า พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน และ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง) เป็นประเด็นที่แรงงานต่างชาติให้
ความคิดเห็นว่าเป็นอุปสรรคประการหนึ่งส าหรับการเข้ามาท างานภายในไทย เนื่องจากด้วย
ขั้นตอนการขออนุญาตและการต่ออายุที่มีความยุ่งยาก ทั้งด้านระยะเวลาด าเนินการที่นาน และ

                                                           
8 ในระดับ Top Management / Middle Management / Engineers and Technicians เท่านั้น 
9 ในระดับ Top Management / Middle Management / Engineers and Technicians เท่านั้น 
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การต้องเดินทางไปรายงานตัวกับส านักงานตรวจคนเข้าเมืองอยู่บ่อยครั้ ง จึงเป็นประเด็นที่พึง
พิจารณาส าหรับการผ่อนคลายขั้นตอนดังกล่าวเพื่ออ านวยความสะดวกให้แรงงานต่างชาติมากขึ้น 

 
พระราชกฤษฎีกาก าหนดในอาชีพและวีชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวท า พ.ศ. 2522 

 
ในบัญชีแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาได้ก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าว

ท าไว้ทั้งสิ้น 39 อาชีพ ดังนี้ 
 
1. งานกรรมกร 
2. งานกสิกรรรม งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานท่ีใช้ความช านาญ 

งานเฉพาะสาขา หรืองานงานควบคุมดูแล าร์ม 
3. งานก่ออิฐ งานช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น 
4. งานแกะสลักไม้ 
5. งานขับขี่ยานยนต์ หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเว้น

งานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ 
6. งานขายของหน้าร้าน 
7. งานขายทอดตลาด 
8. งานควบคุม ตรวจสอบหรือให้บริการบัญชี ยกเว้น งานตรวจสอบภายในช่ัวคราว 
9. งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือพลอย 
10. งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย 
11. งานทอผ้าด้วยมือ 
12. งานทอเสื่อ หรืองานท าเครื่องใช้ด้วยกก หวาย ปอ  าง หรือเยื่อไม้ไผ่ 
13. งานท ากระดาษสาด้วยมือ 
14. งานท าเครื่องเขิน 
15. งานท าเครื่องดนตรีไทย 
16. งานท าเครื่องถม 
17. งานท าเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก 
18. งานท าเครื่องลงหิน 
19. งานท าตุ๊กตาไทย 
20. งานท าที่นอนผ้าห่มนวม 
21. งานท าบาตร 
22. งานท าผลิตภัณ ์จากผ้าไหมด้วยมือ 
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23. งานท าพระพุทธรูป 
24. งานท ามีด 
25. งานท าร่มด้วยกระดาษหรือผ้า 
26. งานท ารองเท้า 
27. งานท าหมวก 
28. งานนายหน้า หรืองานตัวแทน ยกเว้น งานนายหน้าหรืองานตัวแทนในธุรกิจการค้า

ระหว่างประเทศ 
29. งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับงานออกแบบและค านวณ 

จัดระบบ วิจัย วางโครงการ ทดสอบ ควบคุมการก่อสร้าง หรือให้ค าแนะน า ทั้งนี้ไม่
รวมท่ีต้องใช้ความช านาญพิเศษ 

30. งานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับงานออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคา 
อ านวยการก่อสร้างหรือให้ค าแนะน า 

31. งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย 
32. งานปั้นหรือท าเครื่องปั้นดินเผา 
33. งานมวนบุหรี่ด้วยมือ 
34. งานมัคคุเทศก์ หรืองานจัดน าเที่ยว 
35. งานเร่ขายสินค้า 
36. งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือ 
37. งานสาวและบิดเกลียวไหมด้วยมือ 
38. งานเสมียนพนักงานหรืองานเลขานุการ 
39. งานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี 
 
อย่างไรก็ตาม ตามมติคณะรัฐมนตรีผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติประกอบด้วย 

เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา สามารถท างานได้   อาชีพ ได้แก่ งานกรรมกรและงานบ้าน 
 

 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการค้าและการลงท น 
 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.   4  เป็นกฎหมายท่ีก าหนดสัดส่วนและ

ขอบเขตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ โดยธุรกิจที่มิได้ระบุลงในบัญชีหนึ่ง บัญชีสอง และบัญชีสาม 
ผู้ลงทุนชาวต่างชาติสามารถลงทุนในประเทศไทยได้ตามช่องทางการลงทุนปกติ 
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 ส าหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือความม่ันคงของประเทศ ที่อาจส่งผล
กระทบต่อวัฒนธรรม จารีตประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติจะถูกก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายท่ี   
ยกตัวอย่างเช่น การผลิต การจ าหน่าย และการซ่อมบ ารุงอาวุธยุทโธปกรณ์ การขนส่งทางบก ทางน้ า 
หรือทางอากาศในประเทศ รวมถึงกิจกรรมการบินในประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวมิได้
ห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจทั้งหมด แต่มีข้อก าหนดว่าหากต่างชาติต้องการเข้ามา
ประกอบกิจการตามที่ระบุในบัญชีแนบท้ายท่ี   จะต้องขออนุญาตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
โดยจะได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ พ.ร.บ.ดังกล่าวยังก าหนดไม่ให้ชาวต่างด้าวถือหุ้น
ข้างมาก กล่าวคือ ก าหนดให้ชาวต่างด้าวถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนทั้งหมด ยกเว้นมีเหตุ
สมควร ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ผ่อนผันสัดส่วนการถือหุ้นของชาวไทยให้น้อยลง ซึ่งท าให้  
ชาวต่างด้าวสามารถถือหุ้นได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 7  ของทุนทั้งหมด 

 
นอกจากนี้ ส าหรับธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมในการแข่งขันกับคนต่างด้าวจะถูก

ก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายที่ 3 ยกตัวอย่างเช่น การท ากิจการบริการทางกฎหมาย การท ากิจการ
บริการทางวิศวกรรม และการค้าปลีกสินค้าทุกประเภทที่มีทุนขั้นต่ ารวมน้อยกว่า 1   ล้านบาท
หรือมีทุนข้ันต่ าของแต่ละร้านน้อยกว่า    ล้านบาท เป็นต้น ทั้งน้ี กฎหมายดังกล่าวมิได้ห้ามไม่ให้
ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจเช่นกัน และหากชาวต่างชาติต้องการประกอบธุรกิจในบัญชีแนบท้าย
ที่ 3 จะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว 

 
ในการเปิดเสรีตลาดการบริการของไทย ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่

ไทยได้ระบุในข้อผูกพันทั่วไป (Horizontal Commitment) ถึงการลงทุนโดยชาวต่างชาติไว้ไม่เกิน
ร้อยละ 49 ซึ่งสอดคล้องกับที่ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม 
ในบางความตกลง ได้เปิดตลาดให้ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้เกินกว่าร้อยละ 49 ได้ เนื่องจาก
มาตรา 1  ของพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้เปิดช่องส าหรับสิทธิตามความตกลง
การค้าเสรี โดยมีความข้อความดังนี้  

 
“มาตรา 10 บทบัญญัติมาตรา 5 มาตรา 8 มาตรา 15 มาตรา 17 และมาตรา 18 
ไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจตามบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัตินี้
โดยได้รับอนุญาตจากรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นการเฉพาะกาล  
คนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้โดยสนธิสัญญาที่
ประเทศไทยเป็นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี ให้ได้รับยกเว้นจากการ
บังคับใช้บทบัญญัติแห่งมาตราต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง และให้
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เป็นไปตามบทบัญญัติและเงื่อนไขของสนธิสัญญานั้น ซึ่งอาจรวมถึงการให้สิทธิ
คนไทยและวิสาหกิจของคนไทยเข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศสัญชาติของ
คนต่างด้าวนั้นเป็นการต่างตอบแทนด้วย” 
 
ทั้งน้ี หากผู้ประกอบการต่างชาติจะเข้ามาด าเนินกิจการในไทย ภายใต้ความตกลงการค้า

เสรีที่ไทยผูกพัน ผู้ประกอบการต่างชาติจะได้รับสิทธิพิเศษหรือประโยชน์ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ใน
ความตกลงการค้าเสรี อย่างไรก็ตาม ควรมีการทบทวน พ.ร.บ. ฉบับนี้ให้มีความทันสมัย ทันต่อ
สภาวะการด าเนินงานของผู้ประกอบการ เนื่องจากการต้องขออนุญาตจัดตั้งธุรกิจของไทยยังมี
ล าดับขั้นตอนสูง โดยผ่านข้ันตอนต่างๆ จ านวนมาก ท าให้เป็นอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติ  

 
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 

 
พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.   4  เป็นกฎหมายที่ก ากับให้การแข่งขันประกอบ

ธุรกิจภายในประเทศเป็นไปอย่างเป็นธรรม กล่าวคือ มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อก ากับดูแลมิให้
ผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่หรือผู้มีอ านาจเหนือตลาด ใช้อ านาจในทางที่ผิด หรือไปลดการแข่งขัน 
ในตลาด หรือแทรกแซงการด าเนินธุรกิจของผู้อื่นจนเกิดความเสียหาย ในอีกนัยหนึ่งคือ การดูแล
ผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่ให้เอารัดเอาเปรียบผู้ประกอบการรายย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการยัง
ต้องดูแลการควบรวมกิจการระหว่างธุรกิจ มิให้เกิดการผูกขาดในตลาดหรือสร้างความไม่เป็นธรรม
ในการแข่งขัน รวมถึงการห้ามไม่ให้คนต่างด้าวหรือธุรกิจต่างชาติเข้ามามีบทบาททางธุรกิจใน
ประเทศไทย โดยการถือหุ้นผ่านตัวแทน (Nominee) 

 
อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.   4  ดังกล่าว บังคับใช้กับการ

ประกอบธุรกิจโดยเอกชนเท่านั้น ซึ่งมีความแตกต่างกับกฎหมายการแข่งขันของประเทศอื่นๆ  
ซึ่งภาครัฐอาจต้องพิจารณาปรับปรุง พ.ร.บ. ดังกล่าวให้มีความเป็นสากลมากขึ้น เพื่อเสริมสร้าง
ความม่ันใจให้แก่นักลงทุน  ซึ่งเ ม่ือเดือนมีนาคม      สภานิติบัญญัติแห่งชาติชอบร่าง
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 โดยสาระส าคัญของร่าง พ.ร.บ. ได้มีการ
ปรับปรุงรายละเอียดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น แก้ไขเพิ่มเติมนิยามต่างๆ ให้ละเอียดชัดเจน
กว่าเดิม เพิ่มอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ปรับปรุงบทลงโทษ
ให้เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระท าผิด เป็นต้น 
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11.3.2.2 กฎหมายเฉพาะสาขาบริการ 
 

 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริการขนส่ง 
 

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
 
พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.      ก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการ

การขนส่งประจ าทาง และไม่ประจ าทางจะต้องมีสัญชาติไทย หากก่อตั้งกิจการในรูปแบบ  
ห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย ตั้งส านักงาน
ในประเทศไทย ส าหรับรูปแบบบริษัทจ ากัดอย่างน้อยร้อยละ  1 ของทุนในบริษัทจ ากัดต้องเป็น
ของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หากก่อตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด ผู้เป็นหุ้นส่วน
จ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดทั้งหมดต้องมีสัญชาติไทย ทุนของห้างหุ้นส่วนจ ากัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 
 1 ต้องเป็นของหุ้นส่วนที่เป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย หากเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด 
กรรมการบริษัทจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย และทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ    ต้อง
เป็นของผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย 

 
พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 

 
ก าหนดให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยสามารถจัดตั้งบริษัทจ ากัดหรือบริษัทจ ากัดมหาชน 

เพื่อด าเนินกิจการท่าเรือ ซึ่งรวมถึงอู่เรือ และการบริการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวจะต้องไม่
มีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน 

 
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 

 
ก าหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนอากาศยานจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ 

นิติบุคคลสัญชาติไทย กล่าวคือ หากเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด จะต้อง
จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจและมีส านักงานใหญ่ในประเทศไทย ส าหรับห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 51 ต้องถือโดยบุคคลสัญชาติไทย และส าหรับบริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัด 
กรรมการเสียงข้างมากจะต้องมีสัญชาติไทย และถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 
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พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 
 
ก าหนดให้ผู้ที่สามารถประกอบกิจการขนส่งต่อเนื่องได้ จะต้อง (1) เป็นบริษัทจ ากัดหรือ

บริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีส านักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย (2) เป็น
ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศที่ไทยมีสนธิสัญญาหรือความตกลง
การค้าเสรีด้วย โดยผู้ประกอบการจะต้องยื่นหลักฐานการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน พร้อมทั้ง
แต่งตั้งตัวแทน หรือตั้งส านักงานสาขาในประเทศไทย และ (3) เป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบในต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการจะต้องยื่นหลักฐานการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน 
พร้อมทั้งแต่งตั้งตัวแทนตามกฎหมาย 

 
พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 

 
มาตราที่ 9 (10) การรถไ แห่งประเทศไทยมีอ านาจในการจัดตั้งบริษัทจ ากัด หรือบริษัท

มหาชนจ ากัด เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการรถไ  ซึ่ง
ได้ก าหนดให้ทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ต้องถือโดยบุคคลสัญชาติไทย ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

 
จากข้อก าหนดสัดส่วนการถือหุ้นโดยชาวต่างชาติ และสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

แสดงให้เห็นว่าการบริการด้านการขนส่งทางถนน ทางน้ า และทางอากาศ ยังคงสงวนไว้ให้กับ
ผู้ประกอบการชาวไทยเท่านั้น อีกทั้ง การบริการขนส่งทางบก น้ า และอากาศดังกล่าว ถูกจัดอยู่ใน
บัญชีแนบท้ายที่   ของ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยถือว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและความม่ันคงของประเทศ ดังนั้น ผู้ลงทุนชาวต่างชาติจะมีสัดส่วนการลงทุนใน
การบริการดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของทุน ดังนั้น หากต้องการเปิดเสรีภาคบริการด้านการขนส่ง
ในระดับที่สูงขึ้น อาจต้องพิจารณากิจกรรมการบริการด้านการขนส่งเป็นรายกิจกรรมไป  
โดยกิจกรรมการขนส่งใดที่มิอาจเปิดเสรีภาคบริการได้เนื่องจากประเด็นทางด้านความม่ันคงก็ให้
คงสถานะไม่ผูกพันไว้เช่นเดิม ส าหรับกิจกรรมการบริการการขนส่งที่สามารถเปิดเสรีภาคการบริการ
เพิ่มเติมได้จะเป็นสาขาการบริการที่ครอบคลุมเฉพาะขนส่งสินค้าเท่านั้น แต่ไม่รวมการขนส่งสินค้า
ทางน้ าภายในประเทศ 
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 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริการจัดหาพนักงาน 
 

พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 
 
พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.   28 เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ก าหนดสิทธิของคนหางานและข้อก าหนดต่างๆ ของธุรกิจการจัดหางานในประเทศไทย โดย 
พระราชบัญญัติ ดังกล่าวมีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี   37 และปี   3  โดยมีสาระส าคัญ คือ 

  
 ให้มีส านักงานจัดหางานของรัฐที่จะให้บริการจัดหางานแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า  
 ขยายรูปแบบการคุ้มครองคนหางานให้ได้รับความเป็นธรรม และได้รับการช่วยเหลือ

เมื่อประสบความเดือดร้อน 
 ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปท างานต่างประเทศ ส่งคนหางานเข้ารับ

การทดสอบฝีมือ  
 ก าหนดมาตรการในการควบคุมการด าเนินการทดสอบฝีมือ  โดยให้อยู ่ใน

ความรับผิดชอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งน้ีการด าเนินการทดสอบฝีมืออาจจะ
ด าเนินการโดยสถานทดสอบฝีมือของรัฐ หรือด าเนินการโดยสถานทดสอบฝีมือของ
เอกชน  

 ควบคุมและดูแลการประกอบธุรกิจจัดหางานของเอกชนอย่างจริงจัง   
 
ในประเด็นของการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจการจัดหางานของภาคเอกชน 

กฎหมายได้ก าหนดให้ผู้ขออนุญาตจัดหางานในประเทศ จะต้องมีสัญชาติไทย และมีหลักประกัน 
เป็นจ านวนเงินหนึ่งแสนบาทวางไว้กับนายทะเบียน  เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตจัดหางานดังกล่าวเป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นต้องมี
สัญชาติไทยและมีผู้จัดการซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 910 ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 

 
1. มีสัญชาติไทย  
2. มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์  
3. ไม่เป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน  
4. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน  

                                                           
10 มาตรา 9 ของ พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528  
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5. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน  
6. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
7. ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี  
8. ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางาน  
9. ไม่เป็นกรรมการหุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญานจัดหา

งานหรืออยู่ในระหว่างใช้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางาน 
10. ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้

จ าคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระท าโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ
หรือในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

11. มีหลักประกันเป็นจ านวนเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่ง
แสนบาทวางไว้กับนายทะเบียน เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้

 
ส าหรับผู้ขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปท างานในต่างประเทศ จะต้องเป็นบริษัทจ ากัดหรือ

บริษัทมหาชนจ ากัด มีทุนจดทะเบียนและช าระแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท มีผู้จัดการซึ่งเป็นผู้มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีหลักประกันเป็นจ านวนเงินห้าล้านบาทวางไว้  กับนาย
ทะเบียนจัดหางานกลางเพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ทั้งนี้ ข้อจ ากัดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเปิดเสรีการบริการ ได้แก่ สัดส่วนของทุนจด

ทะเบียนของธุรกิจจัดหางาน โดยธุรกิจการจัดหางานในประเทศระบุให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่
ประกอบธุรกิจต้องมีสัญชาติไทย ในขณะที่ธุรกิจการจัดหางานในต่างประเทศจะต้องมีสัดส่วนของ
ทุนจดทะเบียนและจ านวนผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (กล่าวคือ นักลงทุนจาก
ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้สูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 25)   

 
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกันวินาศภัย 

 
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2558  

 
พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.    8 ได้ก าหนดให้บริษัทวินาศภัยต่างประเทศ

จะสามารถตั้งสาขาในประเทศไทยได้ ก็ต่อเม่ือได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี ซึ่งอาจจะมีเงื่อนไข
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เพิ่มเติมในการอนุญาตได้ รวมถึงต้องด ารงทรัพย์สินไว้ในประเทศไทยตามจ านวน ชนิด และ
วิธีการตามที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก าหนด11  

 
โดยสรุป ประเด็นการเจรจาที่อาจน ามาซึ่งการปรับเปลี่ยนกฎหมายภายในประเทศ 

ส าหรับบริการทางการเงินและประกันภัย ได้แก่ มาตรการจ ากัดหรือการก าหนดรูปแบบการจัดตั้ง
องค์กร และการจ ากัดการเข้าถือหุ้นของผู้ประกอบการต่างชาติ 

 
 

11.4 นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการลงท น 
 
เนื้อหาในส่วนนี้จะศึกษาเกี่ยวกับนโยบาย และมาตรการของส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้ก าหนด
นโยบายส่งเสริมการลงทุน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ ในการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ระบุใน
บัตรส่งเสริมการลงทุน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 

 
  

                                                           
11 บริษัทต้องมีจ านวนหุ้นที่บุคคลผู้ที่มสีัญชาติไทยถอือยู่ไม่ต่ ากว่ารอ้ยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธอิอกเสยีงและจ าหน่ายได้
แล้วทั้งหมด และตอ้งมีกรรมการเป็นบุคคลสัญชาติไทยไม่ต่ ากว่าสามในสีข่องจ านวนกรรมการทั้งหมด ในกรณีที่มีเหตุสมควร 
คณะกรรมการอาจอนุญาตให้บุคคลผูไ้ม่มีสัญชาติไทยถอืหุ้นได้ถึงรอ้ยละสีส่ิบเก้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจ าน่ายได้
แล้วทั้งหมด และให้มีกรรมการที่เป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้เกินหนึ่งในสี่ แต่ไม่ถึงก่ึงหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
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ตารางที่ 11-5 สิทธิประโย น์ตามพระรา บัญญัติส่งเสริมการลงท น 
สิทธิประโย น์ทางภาษีอากร สิทธิประโย น์ที่ไม่เก่ียวกบัภาษีอากร 

- ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร
(มาตรา 28/29) 

- ลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรบัวัตถุดิบหรือวัสดุ
จ าเป็น (มาตรา 30)  

- ยกเว้นภาษีเงินได้นติิบุคคลและเงินปันผล 
(มาตรา 31 และ 34) 

- ลดหย่อนภาษีเงินได้นิตบิุคคลร้อยละ 50  
(มาตรา 35 (1))  

- ใหห้ักค่าขนส่ง ค่าไ  ้าและค่าน้ าประปาเป็น
สองเท่า (มาตรา 35 (2))  

- ใหห้ักค่าติดตัง้หรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความ
สะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 (มาตรา 35 (3))  

- ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวสัดุจ าเป็น
ส าหรับการผลิตเพื่อการส่งออก (มาตรา 36) 

- อนุญาตให้น าคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทาง
การลงทุน (มาตรา 24) 

- อนุญาตให้น าช่างฝีมือและผู้ช านาญการเข้ามา
ท างานในกจิการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(มาตรา 25 และ 26)  

- อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน (มาตรา 27)  
- อนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ  

(มาตรา 37) 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) 

 
ทั้งนี้ นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุนและเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายของการศึกษา   อุตสาหกรรม อันได้แก่ 
อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณ ์เหล็ก อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณ ์ยาง อุตสาหกรรม
เคมีภัณ ์ อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ และอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ มีดังต่อไปนี้ 

 
 พระรา บัญญัติส่งเสริมการลงท น  

 
ในปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนออกนโยบายส่งเสริมการลงทุนใน

ระยะ 7 ปี (พ.ศ.     -   4) เพื่อผลักดันการลงทุนที่มีคุณค่า ทั้งในประเทศและการลงทุนของ
ไทยในต่างประเทศ เพิ่มความสามารถของไทยในการแข่งขัน จนสามารถก้าวพ้นการเป็นประเทศ
ที่มีรายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) และเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
สิทธิประโยชน์และหลักเกณ ์การให้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายและ

อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 11-8 
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ภาพที่ 11-8 หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโย น์ส าหรับการลงท นทั่วไป: นโยบายส่งเสริม 
การลงท นระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558-2564) 

 
 
สิทธิประโยชนตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives) 

 
เป็นนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่มีการก าหนดสิทธิประโยชน์ตามล าดับความส าคัญของ

ประเภทกิจการ โดยจ าแนกประเภทกิจการออกเป็น   กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่ม A (A1-A4) และ
กลุ่ม B (B1-B2) พร้อมระบเุงื่อนไขเฉพาะของแต่ละกิจการ ดังนี้ 

 
กล ่ม A: เป็นกิจการที่มีความส าคัญสูงต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยและมี

ความจ าเป็นต้องให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุน 
และสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ โดยผู้ขอการส่งเสริมลงทุนจะได้รับสิทธิและประโยชน์การ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ลดหลั่นตามล าดับความส าคัญ ซึ่งสามารถ
แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

 
 กลุ่ม A1: เป็นกลุ่มกิจการที่มีความส าคัญสูงสุด ได้แก่ กิจการที่ลงทุนในสินทรัพย์

ถาวรไม่สูง หรืออุตสาหกรรมฐานความรู้ (Knowledge - Based Industries) ที่เน้น
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การวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในระยะยาว 

 กลุ่ม A2: กิจการท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนมาก กิจการที่
ใช้เงินลงทุนสูง กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ กิจการ
อุตสาหกรรมพื้นฐานที่ส าคัญ และกิจการที่มีความส าคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ยังไม่มีการลงทุนในประเทศหรือมีน้อยมาก จึงจ าเป็นต้องให้ได้รับสิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุน 

 กลุ่ม A3: กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีฐานการผลิตอยู่บ้างแล้ว แต่ยังคงมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 

 กลุ่ม A4: กิจการที่ใช้เทคโนโลยีต่ ากว่าหรือมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนน้อยกว่า
กลุ่ม A2 - A3 แต่มีโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบในประเทศ และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมที่ไทยมีขีดความสามารถในการ
เป็นฐานการผลิตหลักของภูมิภาคและของโลก 

 
กล ่ม B: เป็นกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ มีการใช้เทคโนโลยีไม่สูง และ

กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน แต่ยังมีความส าคัญต่อห่วงโซ่มูลค่า โดยจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์การ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่จะอ านวยความสะดวกผ่านสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร วัตถุดิบ 
และสิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร (Non-tax Incentives) ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

 
 กลุ่ม B1: กิจการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร  

การยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่น าเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก และสิทธิประโยชน์ที่มิใช่
ภาษีอากร (Non - Tax) 

 กลุ่ม B2: กิจการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบที่น าเข้ามา
ผลิตเพื่อส่งออก และสิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร (Non - Tax) 
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ภาพที่ 11-9 สิทธิประโย น์ตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives) 

 

สิทธิประโย น  ตามประเภทกิจการ (Sector-based Incentives)

ที่มา: บริษัท โบลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

107

กล ่ม ประเภทกิจการ มาตรา  1 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบ คคล 
มาตรา  28 ยกเว้น
อากรเครื่องจักร

มาตรา    ยกเว้นอากร
วัตถ ดิบ ผลิตเพื่อส่งออก

สิทธิประโย น์ท่ี
ไม่ใ ่ภาษี

A1 อุตสาหกรรมฐานความรู้ เน้นการ
ออกแบบ ท า R&D เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

  ปี (ไม่ cap วงเงิน)  สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของ
โครงการ

  

A2 กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนา
ประเทศ และกิจการที่ใช้เทคโนโลยีข้ัน
สูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม แต่มีการลงทุน
ในประเทศน้อยหรือยังไม่มีการลงทุน

  ปี   สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ   

A3 กิจการที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงซ่ึงมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
โดยมีฐานการผลิตอยู่บ้างเล็กน้อย

  ปี   สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ   

A4 กิจการที่มีระดับเทคโนโลยีไม่เท่ากลุ่ม 
A1-A3 แต่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่
วัตถุดิบในประเทศ และเสริมความ
แข็งแกร่งให้แก่ห่วงโซ่อุปทาน

3 ปี   สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ   

B1 อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยี
ไม่สูง แต่ยังส าคัญต่อห่วงโซ่มูลค่า 

ได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ กรณีที่ลงทุน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน และสิทธิประโยชน์
เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (บางกิจการ)

  

B2 อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยี
ไม่สูง แต่ยังส าคัญต่อห่วงโซ่มูลค่า

   

มีการก าหนดสิทธิประโยชน  ตามล าดับความส าคัญของประเภทกิจการ

สิทธิประโย น  ตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives)
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ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า ประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
การบริการที่เกี่ยวข้อง มีกระจายอยู่ทั้งในอุตสาหกรรมกลุ่ม A กิจการท่ีมีความส าคัญสูงต่อการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจไทย (ตั้งแต่ A1-A4) และอุตสาหกรรมกลุ่ม B กิจการในกลุ่มอุตสาหกรรม
สนับสนุนที่มีการใช้เทคโนโลยีไม่สูงและกระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน  (เฉพาะ B1) โดยบัญชี
ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั่วไปซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายและการ
บริการที่เกี่ยวข้อง สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 11-6 

 
ตารางที่ 11-6 บัญ ีประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงท นทั่วไปซ่ึงเกี่ยวข้องกับ

อ ตสาหกรรมเป้าหมายและการบริการที่เกี่ยวข้อง 

ประเภทกิจการ 
กล ่ม /  

สิทธิประโย น์ 
เง่ือนไข 

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลผลิตจากการเกษตร 
กล ่มอ ตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

1.  กิจการปลูกไม้เศรษฐกิจ (ยกเว้นยูคาลิปตัส) 
 

A1 

1. ต้องมีพื้นที่เพาะปลูกในบริเวณใกล้เคียงกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ โดยมีพื้นทีต่ิดกันไม่
น้อยกว่า 50 ไร ่

2. ต้องมีกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาในโครงการ 
3. ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.14 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรม าติ (ยกเว้นยางรัดของ ลูกโป่ง และแหวนยาง) 
1.14.1 กิจการแปรรูปยางขั้นต้น A4  
1.14.2 กิจการผลิตผลติภัณ ์จากยาง
ธรรมชาต ิ

A2 
 

หมวด   อ ตสาหกรรมเบา 
กล ่มอ ตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

 .11 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือ ้ินส่วน 
3.11.1 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่
จัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงสูงหรอื
เทคโนโลยีสูง (เช่น เครือ่ง X-Ray 
เครื่อง MRI เครื่อง CT Scan และ
วัสดุฝังในร่างกาย เป็นต้น) หรอื
เครื่องมือแพทย์ที่มีการน าผลงานวิจัย
ภาครัฐ หรือที่ด าเนินการร่วมกับ
ภาครัฐไปผลิตเชิงพาณิชย์) 

A1 กรณีมีการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 

A2 กรณีไม่มีมีการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 

3.11.  กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์
ชนิด อื่นๆ (ยกเว้นการผลติเครื่องมือ 
แพทย์จากผ้าหรือเส้นใยชนิด ต่างๆ) 

A3 
 

3.11.3 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์
จากผ้า หรือเส้นใยชนิดต่างๆ เช่น 
เสื้อกาวน์ ผ้าคลุม หมวก 

A4 กรณีการผลิตผ้าก๊อซหรอืส าลี ตอ้งเริ่มต้นจากผ้าฝ้ายดิบ หรือใยฝ้าย 



 

 

 

11-42  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

ประเภทกิจการ 
กล ่ม /  

สิทธิประโย น์ 
เง่ือนไข 

 ผ้าปิดปากและจมูก ผ้าก๊อซ และส าล ี
เป็นต้น 

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอ ปกรณ์ขนส่ง 
กล ่มอ ตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

4.1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้ง ้ินส่วนโลหะ 
4.1.1 กิจการผลิตผลิตภัณ ์จากผง
โลหะหรือผงโลหะผสม 

A3 ต้องมีขั้นตอนการ Sintering 

4.1.  กิจการผลิตผลิตภัณ ์เหล็กหรอื
ชิ้นสว่นเหล็ก 

A3 
ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปต่อเนื่องจากการผลิต ชิน้ส่วนเหล็กหลอ่ที่ใช้เตาหลอมแบบ 
Induction Furnace หรือชิ้นสว่นเหล็กทุบในโครงการเดียวกัน 

4.1.3 กิจการผลิตผลิตภัณ โ์ลหะ
รวมทั้งชิ้นสว่นโลหะ 

A4 
กรณีมีขั้นตอนการขึ้นรูปต่อเนือ่งจากการรีดดึง หล่อ หรือทุบโลหะที่มิใช่เหล็ก ใน
โครงการเดียวกัน 

B1 กรณีมีขั้นตอนการขึ้นรูป เช่น Machining และ Stamping เป็นต้น 
4.2 กิจการ  บ เคลือบผิว การปรับ หรือเปล่ียนสภาพผิว (ยกเว้นการ  บหรือเคลือบผิว หรือท าสีเพ่ือความสวยงาม) 
 

B1 
กรณีการปรับหรือเปลี่ยนสภาพผิวต้องมีขั้นตอน เชน่ Anodizing , Etching และ 
Engraving เป็นต้น 

4.3 กิจการอบ-  บโลหะ (Heat Treatment) 
 A4 ห้ามใช้สารไซยาไนต์ในขบวนการท างาน 

กล ่มอ ตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
4.5 กิจการผลิตเครื่องจักร อ ปกรณ์ และ ิ้นส่วน 
4. .1 กิจการผลิตเครื่องจักร และ/หรอื
อุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation) ที่มี
การออกแบบทางวิศวกรรม 

A2 ต้องมีขั้นตอนการออกแบบระบบควบคุมการปฏิบัติงานด้วยระบบสมองกลเอง 

4. .4 กิจการประกอบหุ่นยนต์ หรอื
อุปกรณ์อัตโนมัติ และ/หรือชิ้นส่วน 

A3 
 

หมวด   เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ 
อ ตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

 .1 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการอ ตสาหกรรม 
 

A4 
ไม่ให้การส่งเสริมผลิตภัณ ์เคมีเพื่อการอุปโภคเช่น สีทาอาคาร น้ ายาท าความสะอาด 
น้ ามันหล่อลืน่ยานยนต์ ปุ๋ยเคมีผสม ยาปราบศัตรูพืช หรือยาฆ่าแมลง กาวซิเมนต์  
เป็นต้น 

 .2 กิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม หรือผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 . .1 กิจการผลิตเคมีภัณ ์หรือ 
พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม
หรือการผลิตผลติภัณ ์ที่ขึน้รูป
ต่อเนื่องจากการผลิตพอลิเมอร์ที่เป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มในโครงการ
เดียวกัน 

A  

1. ต้องเป็นการผลิตเคมีภัณ ์หรอืพอลิเมอร์ที่มีผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มโดยรวมตลอด
วงจรชีวตินอ้ยลง โดยมีการรับรองหรอืตรวจสอบไดว้่ามีการใช้วตัถุดิบจากแหล่ง
ทรัพยากรหมุนเวยีน (Renewable Resource) หรือการใชน้วัตกรรมเทคโนโลยีเคมีที่
ยั่งยืน (Sustainable Green Chemistry) ในการผลิตหรอืเป็นผลิตภัณ ์ที่สลายตัวได้
ทางชีวภาพโดยไม่ก่อให้เกิดสารพิษ เป็นต้น 

2. ต้องได้รับการประเมินการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มตามมาตรฐานสากล เช่น การ
ประเมิน Life Cycle Assessment (LCA) เป็นต้น ก่อนเปิดด าเนินการ 

 . .1 กิจการผลิตเคมีภัณ ์หรือ 
พอลิเมอร์ที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

A3 ต้องมีกระบวนการขึน้รูปจากพลาสติกหรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 
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ประเภทกิจการ 
กล ่ม /  

สิทธิประโย น์ 
เง่ือนไข 

หรือการผลิตผลติภัณ ์ที่ขึน้รูป
ต่อเนื่องจากการผลิตพอลิเมอร์ที่เป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดลอ้มในโครงการ
เดียวกัน 
 .5 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ นิดพิเศษ หรือเคมีภัณฑ์ นิดพิเศษ (Specialty Polymers หรือ Specialty Chemicals) 
 A2  
6.11 กิจการผลิตแม่ป ๋ยเคมี 
 A2  

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค 
กล ่มอ ตสาหกรรมบริการที่เก่ียวข้อง 

7.  กิจการขนส่งมวล น และสินค้าขนาดใหญ่ 
7.3.1 กิจการขนส่งทางราง A  ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวขอ้ง 
7.3.  กิจการขนส่งทางท่อ (ยกเว้น
การขนส่งน้ าทางท่อ) 

B1  

7.3.3 กิจการขนส่งทางเรือ A2  
7.3.4 กิจการขนส่งทางอากาศ A3 เครื่องบินต้องมีอายุไม่เกิน 14 ปี นับแต่ปีที่ผลิตจนถึงปีที่ยื่นค าขอรับการสง่เสริม 
7.4 กิจการศูนย์บริการโลจิสติกส์ 
7.4.1 กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วย
ระบบที่ทันสมัย (Distribution Center: 
DC) 

B1 
1. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วไม่น้อยกว่า1  ล้านบาท 
2. ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทนัสมัย 
3. ส าหรับกิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย ก าหนดเงื่อนไข
เพิ่มเติม ดังนี้ 

3.1 ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทนุหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 1   ล้านบาท 
3.2 ต้องกระจายสนิค้าไปต่างประเทศไม่นอ้ยกว่า   ประเทศ 

4. ส าหรับกิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่ทันสมัย ไม่สามารถขอรับสิทธแิละ
ประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการได้ 

7.4.2 กิจการศูนย์กระจายสินค้า
ระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย 
(International Distribution Center: 
IDC) 

A3 

7.11 กิจการวิจัยและพัฒนา 
 

A1 

1. ต้องมีขอบข่ายธุรกิจ ดังนี ้
1.1 การวิจัยขั้นพื้นฐาน (Basic Research) 
1.2 การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) 
1.3 การวิจัยพัฒนาระดับน าร่อง (Pilot Development)  
1.4 การวิจัยพัฒนาเชิงสาธิต (Demonstration Development)  

2. ต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับขอบข่ายการวิจัยและการพัฒนา จ านวนนักวจิัยตาม
โครงการ ตลอดจนประวตัิการศึกษา และประสบการณ์ของนักวิจัย 

3. รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมให้นับรวมรายได้จากการจ าหน่ายหรือการให้บริการ ซึ่งเป็น
ผลงานที่เกี่ยวกับกิจการที่ได้รับการสง่เสริมโดยตรงหรือน าไปผลิตต่อในเชงิพาณิชย์ 
ไม่ว่าจะผลิตเองหรือว่าจ้างผู้อื่นผลิต 

4. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไดร้ับการส่งเสริมหรือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้ไดร้ับการลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรับก าไร
สุทธิร้อยละ    เป็นระยะเวลา   ปี นับแต่วันที่ก าหนดระยะเวลาการยกเวน้ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลสิน้สุดลง 
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ประเภทกิจการ 
กล ่ม /  

สิทธิประโย น์ 
เง่ือนไข 

5. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่า 1,   ,    บาท 
ต่อป ี

7.1  กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม 
 

A1 

1. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไดร้ับการส่งเสริมหรือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้ไดร้ับการลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรับก าไร
สุทธิร้อยละ    เป็นระยะเวลา   ปี นับแต่วันที่ก าหนดระยะเวลาการยกเวน้ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลสิน้สุดลง 

2. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านออกแบบทางวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 
1,   ,    บาท ต่อปี 

7.12 กิจการเทคโนโลยี ีวภาพ (Biotechnology) 
7.1 .3 กิจการวิจัยและพัฒนา และ/
หรืออุตสาหกรรมการผลติชุดตรวจ
วินิจฉัยทางการแพทย์ การเกษตร 
อาหาร และสิ่งแวดลอ้ม 

A1 

1. ต้องใช้เทคโนโลยีชวีภาพที่ทันสมัยตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือศนูย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 

2. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไดร้ับการส่งเสริมหรือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้ไดร้ับการลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรับก าไร
สุทธิร้อยละ    เป็นระยะเวลา   ปี นับแต่วันที่ก าหนดระยะเวลาการยกเวน้ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลสิน้สุดลง 

7.1  กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม 
 

A1 

1. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไดร้ับการส่งเสริมหรือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้ไดร้ับการลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรับก าไร
สุทธิร้อยละ    เป็นระยะเวลา   ปี นับแต่วันที่ก าหนดระยะเวลาการยกเวน้ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลสิน้สุดลง 

2. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านออกแบบทางวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 
1,   ,    บาท ต่อปี 

7.14 กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 
 

A1 

หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไดร้ับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิร้อยละ 
   เป็นระยะเวลา   ปี นับแต่วันที่ก าหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สิ้นสุดลง 

7.15 กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน 
 

A1 

หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไดร้ับการส่งเสริมหรือได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นติิบุคคลส าหรับก าไรสุทธิร้อยละ 
   เป็นระยะเวลา   ปี นับแต่วันที่ก าหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สิ้นสุดลง 

7.1  กิจการบริการฆ่าเ ื้อแก่ผลิตภัณฑ์ 
 A2  
7.18 กิจการบ าบัดหรือก าจัดของเสีย 
 A  ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวขอ้ง 
7.19 กิจการสถานฝึกฝนวิ า ีพ   
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ประเภทกิจการ 
กล ่ม /  

สิทธิประโย น์ 
เง่ือนไข 

 

A1 

1. ต้องเป็นกิจการสถานฝึกฝนวชิาชีพทีม่ีการสอนหรือฝึกอบรมทางเทคนิคในสาขา
วิชาชพีเฉพาะ รวมถึงการออกแบบ (Design Training Center) ตามที่คณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบ 

2. ต้องมีวัสดอุุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และอื่นๆ ท่ีจ าเป็น 
3. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไดร้ับการส่งเสริมหรือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้ไดร้ับการลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรับก าไร
สุทธิร้อยละ    เป็นระยะเวลา   ปี นับแต่วันที่ก าหนดระยะเวลาการยกเวน้ภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลสิน้สุดลง 

ที่มา: บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจาก ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) 

 
เป็นนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่มีการก าหนดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อจูงใจและ 

กระตุ้นให้มีการลงทุนหรือใช้จ่ายในกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรืออุตสาหกรรม 
โดยรวมมากขึ้น ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
การบริการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย (1) สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 
และ ( ) สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม 

 
(1) สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 
 
กรณีที่ได้ลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายในกรณีต่างๆ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ให้

นับรวมเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 11-7 สิทธิประโย น์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน: ประเภทเงิน
ลงท น/ค่าใ ้จ่าย ที่สามารถนับรวมเป็นเงินลงท นหรือค่าใ ้จ่ายได้ 

ประเภทเงินลงท น/ค่าใ ้จา่ย 
วงเงินเพิ่มเติม (ร้อยละของ

เงินลงท น/ ค่าใ ้จา่ยที่เกิดขึ้น) 
1. การวจิัยและพฒันาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ทัง้ท าเอง ว่าจา้งผู้อื่นใน
ประเทศหรือร่วมวจิัยกับองค์กรในต่างประเทศ 

ร้อยละ     

 . การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร สถาบันการศึกษา 
ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง สถาบนัวิจัย หน่วยงานรัฐด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ 

ร้อยละ 1   

3. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีทีพ่ัฒนาจากแหล่งในประเทศ ร้อยละ 1   
4. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยขีั้นสูง ร้อยละ 1   
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ประเภทเงินลงท น/ค่าใ ้จา่ย 
วงเงินเพิ่มเติม (ร้อยละของ

เงินลงท น/ ค่าใ ้จา่ยที่เกิดขึ้น) 
 . การพัฒนาผูผ้ลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ (Local Supplier)  
ที่มีผูม้ีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  1 ในการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยขีั้นสูง และการให้ความชว่ยเหลือทางเทคนิค 

ร้อยละ 1   

 . การออกแบบผลติภัณ แ์ละบรรจุภัณ ์ ทัง้ท าเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นใน
ประเทศตามที่คณะกรรมการเหน็ชอบ 

ร้อยละ 1   

ที่มา  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 
โดยมีการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามสัดส่วนเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 

ตารางที่ 11-8 สิทธิประโย น์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน:  
สิทธิประโย น์เพิ่มเติมตามสัดส่วนเงินลงท นหรือค่าใ ้จ่าย 

เงินลงท น/ค่าใ ้จา่ย ต่อยอดขายรวมใน   ปีแรก 
ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้นิติบ คคล

เพิ่มเติม (พร้อมวงเงินเพิ่มเติม) 
ร้อยละ 1 หรือ ไม่น้อยกว่า     ล้านบาท 1 ป ี
ร้อยละ   หรือ ไม่น้อยกว่า 4   ล้านบาท   ป ี
ร้อยละ 3 หรือ ไม่น้อยกว่า     ล้านบาท 3 ป ี

ที่มา  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
 
(2) สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม 

 
หากตั้งสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับส่งเสริม12 จะ

ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่ม 1 ปี 
  

                                                           
12 นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับส่งเสริม (BOI Zone) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้แบ่งเขตการ
ลงทุนออกเป็น 3 เขต ตามปัจจัยทางเศรษฐกิจ  ประกอบด้วย 
เขต 1 ประกอบด้วย   จังหวัดในส่วนกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร 
เขต   ประกอบด้วย 1  จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต ระยอง ราชบุรี 
สมุทรสงคราม สระบุรี สพุรรณบุรี และอ่างทอง 
เขต 3 ประกอบด้วย    จังหวัด แบ่งออกเป็น   กลุ่ม คือ 3  จังหวัด และ    จังหวัดรายได้ต่ า โดยให้ท้องที่ทุกจังหวัดในเขต 3 
เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน 
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ตารางที่ 11-9 สิทธิประโย น์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพื้นที่อ ตสาหกรรม 
ตารางสิทธิและประโย น์เพิ่มเติม
เพื่อพัฒนาพื้นที่อ ตสาหกรรม 

A1 A2 A3 A4 B1 B2 

ยกเว้นภาษีเงินได้นติิบุคคลตาม
ประเภทกิจการ 

8 ปี 
(ไม่ cap13) 

8 ปี   ปี 3 ปี X X 

ยกเว้นภาษีเงินได้นติิบุคคลเพิ่มเติม X X 1 ปี 1 ปี X X 

รวมเวลายกเว้นทั้งหมด  8 ปี 
(ไม่ cap) 

8 ปี 6 ปี 4 ปี X X 

ที่มา  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 
 พระรา บัญญัติส่งเสริมการลงท นฉบับแก้ไข พ.ศ. 25 0 

 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) มีการปรับแผน

ยุทธศาสตร์ของนโยบายส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี (พ.ศ.     -   4) เพื่อให้สอดคล้องกับ
ทิศทางอุตสาหกรรมไทยในอนาคต และสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่ก าลังด าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ความส าคัญกับการลงทุนเกี่ยวกับคนและเทคโนโลยีเป็น
อันดับแรก โดยมีมาตรการเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายและการบริการที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

 
มาตรการที่ 1  ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกับการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย (Core 
Technologies) ที่ไทยมีศักยภาพ 

 
มุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถของประเทศและอุตสาหกรรมโดยรวม โดยจะ

ยกเว้น CIT 9-13 ปี ส าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงหรือกิจการวิจัยและพัฒนา
ตามที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งสามารถสรุปเทคโนโลยีและบริการที่เกี่ยวข้องได้ดังตารางที่ 11-10 

  

                                                           
13 Cap คือ การจ ากัดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) เช่น ลงทนุ 1 ล้านบาท  
จะได้รับยกเว้นภาษีเงินไดน้ิติบุคคลไม่เกิน 1 ล้านบาท 
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ตารางที่ 11-10 เทคโนโลยีเป้าหมายและบริการที่ได้รับสิทธิประโย น์ 
เทคโนโลยีเปา้หมาย บริการที่ได้รับสิทธปิระโย น์14 

1. เทคโนโลยชีีวภาพ (Biotechnology)  
2. เทคโนโลยีนาโน (Nanotechnology)   
3. เทคโนโลยวีัสดุชั้นสูง (Advanced Material 

Technology) 
4. เทคโนโลยีดจิิทัล (Digital Technology) 

1. การวิจัยและพัฒนา 
2. สถานฝึกฝนอาชีพ (เฉพาะด้าน Science and 

Technology) 
3. การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ 
4. บริการออกแบบทางวิศวกรรม 
5. บริการออกแบบทางวิทยาศาสตร์ 
6. บริการสอบเทียบมาตรฐาน 

ที่มา  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 
มาตรการที่ 2 การยกเว้นอากรของที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งทดสอบที่
เกี่ยวข้อง  

 
ให้สิทธิประโยชน์ส าหรับกิจการวิจัยและพัฒนา กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ และการทดสอบ

ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา โดยมีแนวทางดังน้ี 
 
 ของส าหรับใช้ท าการวิจัยและพัฒนาหรือการทดสอบที่เกี่ยวข้อง เช่น วัสดุต้นแบบ 

สารเคมี พืชหรือสัตว์ 
 ก าหนดให้ยกเว้นอากรคราวละ 1 ปี และให้ขยายเวลาได้อีกปีละ 1 ครั้ง 
 

มาตรการที่ 3 การปรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentive) ให้
จูงใจมากขึ้น 

 
มีการแก้ไขสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันจากพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.      -    4 ดังต่อไปนี้ 
  

                                                           
14 ข้อ 2-6 เฉพาะโครงการที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่คณะกรรมการเห็นชอบ 



 

 

 

 11-49 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

ตารางที่ 11-11 สิทธิประโย น์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน: ประเภท 
เงินลงท น/ค่าใ ้จ่าย ที่สามารถนับรวมเป็นเงินลงท นหรือค่าใ ้จ่ายได้ (ฉบับแก้ไข) 

ประเภทเงินลงท น/ค่าใ ้จา่ย 
วงเงินเพิ่มเติม (ร้อยละของ

เงินลงท น/ ค่าใ ้จา่ยที่เกิดขึ้น) 
1. การวจิัยและพฒันาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ทัง้ท าเอง ว่าจา้งผู้อื่นใน
ประเทศหรือร่วมวจิัยกับองค์กรในต่างประเทศ 

ร้อยละ     ร้อยละ 3   

 . การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร สถาบันการศึกษา 
ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง สถาบนัวิจัย หน่วยงานรัฐด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ 

ร้อยละ 1   ร้อยละ 1   

3. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีทีพ่ัฒนาจากแหล่งในประเทศ ร้อยละ 1   ร้อยละ     
4. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยขีั้นสูง ร้อยละ 1   ร้อยละ     
 . การพัฒนาผูผ้ลิตวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศ (Local Supplier) ที่มี
ผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกวา่ร้อยละ  1 ในการฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยขีั้นสูง และการให้ความชว่ยเหลือทางเทคนิค 

ร้อยละ 1   ร้อยละ     

 . การออกแบบผลติภัณ แ์ละบรรจุภัณ ์ ทัง้ท าเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นใน
ประเทศตามที่คณะกรรมการเหน็ชอบ 

ร้อยละ 1   ร้อยละ     

 
โดยยังคงมีการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามสัดส่วนเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายเป็นดังเดิม 

ตามตารางที่ 11-8 
 

 พระรา บัญญัติเพิ่มขีดความสามารถ 
 
พระราชบัญญัติเพิ่มขีดความสามารถมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New 
Engine of Growth) ซึ่งประกอบด้วย 10 อุตสาหกรรม ดังนี้ 

 
อุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพ (First-S-curve) 
 
 อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
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อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) 
 
 อุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
 อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
 อุตสาหกรรมดิจิทัล 
 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
 
สาระส าคัญของสิทธิประโยชน์ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 3 

มาตรการ ประกอบด้วย 
 

มาตรการที่ 1 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 15 ปี 
 
ปัจจุบันพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนสามารถให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลได้สูงสุดไม่เกิน   ปี (และเพิ่มขึ้นเป็น 13 ปีจากการแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริม
การลงทุน) และสามารถให้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ    อีก   ปีซึ่ง
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีด  นั้นจะสามารถให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้สูงสุด
ถึง 1  ปี อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการให้ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้
รวมทั้งโครงการที่ได้รับการส่งเสริม  ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วจะไม่สามารถได้รับสิทธิ
ประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนอีก 

 
มาตรการที่ 2 เงินสนับสนุนจากกองทุนขนาด 10,000 ล้านบาท 

 
กองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน การวิจัยและพัฒนา 

การส่งเสริมนวัตกรรม หรือการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านของกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่ง
ไม่ได้หมายความว่ากิจการใดกิจการหนึ่งหรือกิจการไม่กี่รายจะได้รับเงินสนับสนุนเป็นจ านวน
มหาศาล สัดส่วนการได้รับเงินสนับสนุนเป็นรายละเอียดที่จะต้องเจรจากันอย่างเหมาะสม เพื่อให้
เกิดความคุ้มค่ากับเงินที่สนับสนุนไป โดยมีประโยชน์ของภาคอุตสาหกรรมไทย และประเทศไทยเป็นหลัก 
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มาตรการที่ 3 สิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 
 
สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรที่

น าเข้าจากต่างประเทศ การอนุญาตให้น าผู้เชี่ยวชาญ ช่างฝีมือต่างชาติเข้ามาท างานในประเทศ
พร้อมการให้บริการขอวีซ่าและ Work Permit เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการ
ส่งเสริมสามารถกระท าได้เบ็ดเสร็จภายในคณะกรรมการเพียงชุดเดียว เพื่อลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการด าเนินการ รวมถึงเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับนักลงทุน อย่างไรก็ตาม 
การให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ให้ได้นั้น จะไม่รวมสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน เพราะต้องการลดความซ้ าซ้อนของการให้สิทธิประโยชน์จาก
พระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ 

 
นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Thailand Board of Investment: 

BOI) ยังมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนอื่นๆ นอกเหนือจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี 
และพระราชบัญญัติเพิ่มขีดความสามารถ ดังนี ้

 
 นโยบายส่งเสริม Super Cluster 

 
นโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์ เป็นนโยบายส่งเสริมการรวมกลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่

เกี่ยวข้องซึ่งด าเนินกิจกรรมอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน โดยมีความร่วมมือ เกื้อหนุน เชื่อมโยงซึ่งกัน
และกันอย่างครบวงจร เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ตลอดจน
เสริมสร้างศักยภาพด้านการลงทุนของประเทศไทย และช่วยกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและ
ท้องถิ่น ทั้งนี้ ส าหรับระยะแรกของการด าเนินนโยบายนั้น รัฐบาลได้ก าหนดคลัสเตอร์เป้าหมายใน
การด าเนินงาน   รูปแบบ คือ Super Cluster และคลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ 

 
ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายใน Super Cluster ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ส าหรับกิจการที่ใช้

เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทย ประกอบด้วย   คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์
ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไ  ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม คลัสเตอร์
ปิโตรเคมีและเคมีภัณ ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์ดิจิทัล คลัสเตอร์ Food Innopolis และ 
คลัสเตอร์ Medical Hub 

 
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายและการบริการที่เกี่ยวข้อง มีดังต่อไปนี้ 
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 อ ตสาหกรรมเคมี: คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณ ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
มี   จังหวัด ได้แก่ ชลบุร ีและระยอง 

 อ ตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์: คลัสเตอร์ Medical Hub อยู่ระหว่างการพิจารณา
รายละเอียด 

 
สิทธิประโยชน์ส าหรับการลงทุนใน Super Cluster เป็นไปดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 11-12 สิทธิประโย น์ส าหรับการลงท นใน Super Cluster 
ประเภท สิทธิประโย น์ส าหรับการลงท นใน Super Cluster 

สิทธิประโยชน์ทางภาษ ี BOI 
- ยกเว้นภาษีเงินได้นติิบุคคล   ปแีละลดหย่อนร้อยละ    เพิม่เตมิอีก   ปี 
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร 
กระทรวงการคลัง (อยู่ระหว่างการพิจารณาก าหนด รายละเอียด)  
- ส าหรับกิจการเพื่ออนาคตที่มีความส าคัญสูง จะพิจารณายกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคล 1 -1  ปี  
- ยกเว้นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ส าหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นน าระดับนานาชาติ 

ที่ท างานในพื้นที่ที่ก าหนด ทั้งคนไทยและต่างชาต ิ
สิทธิประโยชน์ทีม่ิใช่ภาษ ี - อนุญาตให้ต่างชาตถิือกรรมสิทธิท์ี่ดินเพื่อประกอบกิจการทีไ่ด้รับการส่งเสริม 

- จะพิจารณาใหถ้ิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Residence) ส าหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นน า
ระดับนานาชาต ิ

ที่มา  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 
ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้มีการก าหนดเงื่อนไขส าหรับการ

ขอรับสิทธิประโยชน์คลัสเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 
 ต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หรือศูนย์ความเป็นเลิศ 

(Center of Excellence) ที่อยู่ในคลัสเตอร์ เพื่อพัฒนาบุคลากรและยกระดับเทคโนโลยี 
เช่น ความร่วมมือในโครงการ Talent Mobility, Work-integrated Learning, สหกิจ
ศึกษา, ทวิภาคี หรือความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเทคโนโลยี ตามที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในสิ้นปี    9 และต้องมีรายได้ครั้งแรกภายในสิ้นปี 
     ยกเว้นในกรณีที่มีความจ าเป็น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอาจ
พิจารณาผ่อนปรนตามความเหมาะสมได้                               
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 มาตรการส่งเสริมการลงท นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC)   

 
เม่ือเดือนตุลาคม    9 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” โดยมีสาระส าคัญในการยกระดับพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี 
ระยอง และฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยในเบื้องต้น แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจะมุ่งเน้น
การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 1  อุตสาหกรรม  
ที่รัฐบาลก าหนด ภายใต้แนวความคิด “New Engine of Growth” ได้แก่ 

 
 อุตสาหกรรม First S-Curve: ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  และ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

 อุตสาหกรรม New S-Curve: ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและ
หุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

 
โดยจะส่งเสริมกิจกรรมที่ยกระดับพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (East 

Economic Corridor) ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ในกิจการ 4 ประเภท ดังนี้ 
 
 อุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
 กิจการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
 กิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 กิจการวิจัยและพัฒนา และบริการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี 
 
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือในการชักจูงการลงทุนเพื่อยกระดับพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในการดึงให้กิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ส าคัญมาลงทุน
ในพื้นที่จังหวัดที่ก าหนด โดยสิทธิประโยชน์ที่มีภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 
4 กลุ่ม คือ 
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1) การเพิ่มสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบ คคลร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี ส าหรับ
กิจการในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (กลุ่ม A) โดยก าหนดให้
จังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นเขตส่งเสริมการลงทุน และ
ต้องยื่นค าขอรับการส่งเสริมภายในปี      

2) กรณีอ ตสาหกรรมเป้าหมายที่ส าคัญ (Strategic Projects) ที่ตั้งในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จะใช้เครื่องมือตามพระราชบัญญัติเพิ่มขีด
ความสามารถ  ซึ่งจะยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้สูงสุด 1  ปี รวมถึงได้รับเงิน
สนับสนุน (Grants) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3) การบูรณาการเครื่องมือสนับสน นของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผ่อนปรนหรือ
ยกเลิกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค เพื่อให้โครงการลงทุนที่มีความส าคัญสูงสามารถ
เกิดขึ้นได้จริง 

4) การให้บริการนักลงท นแบบจ ดเดียว (One Stop Service) เพื่ออ านวยความ
สะดวกในพื้นที่ 

 
โดยสามารถสรุปกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและบริการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการส่งเสริม

การลงทุนได้ดังตารางที่ 11-13 
 

ตารางที่ 11-13 กล ่มอ ตสาหกรรมเป้าหมายและบริการที่เกี่ยวข้อง 
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงท น 

 พระรา บัญญัติ
ส่งเสริมการลงท น 

พระรา บัญญัติเพิ่ม
ขีดความสามารถ 

นโยบายส่งเสริม 
Super Cluster 

มาตรการส่งเสริม
การลงท น EEC 

อ ตสาหกรรมเป้าหมาย 
เหล็กและผลติภัณ ์เหล็ก     
ยางและผลิตภัณ ์ยาง     
เคมีภัณ ์     
เครื่องมือแพทย ์     
ระบบอัตโนมัต ิ     

บริการที่เก่ียวข้อง 
การวิจัยและพัฒนา     
การออกแบบทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

    

การออกแบบผลิตภัณ  ์     
การออกแบบทาง
วิศวกรรม     
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 พระรา บัญญัติ
ส่งเสริมการลงท น 

พระรา บัญญัติเพิ่ม
ขีดความสามารถ 

นโยบายส่งเสริม 
Super Cluster 

มาตรการส่งเสริม
การลงท น EEC 

การออกแบบทาง
วิทยาศาสตร ์     

การสอบเทียบมาตรฐาน     
การฝึกอบรม     
การขนส่งและโลจิสติกส ์     
การฆ่าเชื้อ     
การก าจัดของเสีย     

ที่มา: บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลผลจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการผ่านการ

วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยจะน าผลดังกล่าวมาประเมินผลกระทบทั้งเชิงบวกและ
ลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อประเทศไทย คณะผู้วิจัยจะท าการประเมินผลกระทบภายใต้สมมติฐานที่ว่า 
แนวโน้มการเปิดเสรีการบริการในอนาคตจะเปิดเสรีมากขึ้น (Services Liberalization) ซึ่งวิเคราะห์
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น  4 
ฝ่าย ได้แก่ 

 
 ผลกระทบต่อภาครัฐ 
 ผลกระทบต่อผู้ประกอบการการผลิต 
 ผลกระทบต่อผู้ให้บริการ 
 ผลกระทบต่อผู้บริโภค 
 
โดยรายละเอียดของผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อภาคส่วนต่างๆ เป็นดังน้ี 
 
 

11.5 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อภาครัฐ 
 
จากแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคธุรกิจของประเทศด้วย

นวัตกรรมมากยิ่งขึ้น และต้องการให้ภาคบริการมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของไทย ดังนั้น การสนับสนุนภาคบริการโดยภาครัฐจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขา
การบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น การบริการวิจัยและพัฒนา และการทดสอบและตรวจสอบ
คุณภาพ เป็นต้น ซึ่งจากแนวโน้มการเปิดเสรีการบริการของประเทศที่สูงขึ้น  รวมทั้งจ านวน
ผู้ประกอบการของธุรกิจบริการที่เติบโตขึ้น ส่งผลให้ภาครัฐต้องพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อ



 

 

 

11-56  

 

 

The Office of Industrial Economics          Bolliger & Company (Thailand) Ltd.  

www.oie.go.th                       www.bolliger-company.com 

 

สนับสนุนการแข่งขันของอุตสาหกรรมบริการเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
ในปัจจุบัน  

 
อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

ในไทยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากผู้ประกอบการในประเทศ หรือผู้ประกอบการจากต่างประเทศ
ที่เข้ามาประกอบธุรกิจผ่านการใช้สิทธิประโยชน์จากการเปิดเสรีการบริการ ท าให้ภาครัฐอาจต้อง
พิจารณาความเสี่ยงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วย เนื่องจากในบางกรณี กลุ่มผู้ประกอบการขนาด
กลางและเล็กในประเทศที่ก าลังเติบโตและพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน แต่มีความสามารถในการ
แข่งขันที่ยังไม่สูงโดยเปรียบเทียบกับผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างชาติที่อาจจะเข้ามาแข่งขัน
ภายหลังการเปิดเสรีได้ ดังนั้น ในบางสาขาบริการ ภาครัฐจะต้องมีมาตรการรองรับผลกระทบจาก
การแข่งขันในบางอุตสาหกรรมให้มีความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ประกอบการในประเทศสามารถ
แข่งขันได้ และลดการครอบง าตลาดโดยผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างชาติ 

 
 

11.6 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ประกอบการผลิต 
 
จากงานวิจัยต่างๆ ในระดับนานาชาติ พบว่า การเปิดเสรีการบริการที่สูงขึ้น (Service 

Liberalization) จะส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตปลายน้ ามีผลิตภาพการผลิตที่สูงมากขึ้น15 โดย
การเปิดเสรีการบริการจะส่งผลให้การแข่งขันการบริการสูงขึ้น ท าให้ประสิทธิภาพการให้บริการ
สูงขึ้น และมีค่าบริการที่ต่ าลง อันจะส่งผลให้ภาคการผลิตสามารถใช้การบริการได้ในราคาที่ต่ าลง
และมีคุณภาพมากขึ้น และส่งผลต่อผลิตภาพการผลิตที่ดีขึ้นในที่สุด นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยใน
ระดับสากลกล่าวถึงผลกระทบเชิงบวกจากการที่ภาครัฐปฏิรูปกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการ
บริการให้ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาด าเนินธุรกิจได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ภาคการผลิตมี
ผลิตภาพที่สูงขึ้นอีกด้วย16  

 
ดังนั้น ในการพิจารณาเปิดเสรีการบริการของไทยให้มีความผูกพันกับความตกลงการค้า

และบริการเสรีท่ีสูงขึ้น หรือขยายระดับการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 (เพิ่มเพดานสัดส่วนผู้ถือ
หุ้นต่างชาติสูงสุด) จะส่งผลบวกให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายทั้ง 5 อุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเสรีกิจกรรมการบริการในสาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

                                                           
15 Arnold et al. (2007) Arnold et al. (2011) Fernandes and Paunov (2012) Bas and Causa (2013) Bas M. (2013) และ 

Shepotylo, O. and Vakhitov, V. (2015) 
16 Arnold, J. M., Javorcik, B., Lipscomb, M. and Mattoo, A. (  1 ) 
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(Services Incidental to Manufacturing) โดยในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวจะมีจ านวน
ผู้ประกอบการมาก และมีศักยภาพในการแข่งขันสูง แต่กิจกรรมการบริการส่วนใหญ่ผูกพันใต้
กรอบความตกลง ACIA เพียงความตกลงเดียว 

 
ซึ่ งหากอุตสาหกรรมบริการที่ เกี่ ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายมี

ความสามารถทางการแข่งขันสูง อีกทั้ง อุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว มีระดับการเปิดเสรีที่
ค่อนข้างสูง ก็อาจกล่าวได้ว่า ภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว มีแนวโน้ม
ที่จะขยายตัว หรือเรียกได้ว่า ได้รับผลกระทบด้านบวก (ผลประโยชน์) จากการท า FTA ของไทย 

 
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณ ์

เหล็ก อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณ ์ยาง และอุตสาหกรรมเคมีภัณ ์ของไทย จะได้รับประโยชน์
จากการเปิดเสรีบริการท่ีมากขึ้น โดยเฉพาะสาขาการบริการด้านวิศวกรรม และบริการทดสอบและ
ตรวจสอบคุณภาพ และบริการก าจัดของเสียอุตสาหกรรม เนื่องจากอุต สาหกรรมทั้งสาม
อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมหนัก ท าให้การผลิตของอุตสาหกรรมจะต้องค านึงถึงประเด็น
ทางด้านสิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบและมาตรฐานการผลิตต่างๆ จ านวนมาก เพื่อให้สามารถ
แข่งขันในตลาดโลกได้ (อุตสาหกรรมเหล่านี้มีมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ค่อนข้างสูง) 
ประกอบกับปริมาณผู้ให้บริการในสาขาบริการดังกล่าวยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ผลิต 
ดังนั้น การเปิดเสรีอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในสาขาที่ยังมีความขาดแคลนจะ
ส่งผลกระทบเชิงบวกให้ผู้ผลิตมีทางเลือกในการเลือกใช้บริการมากขึ้น และส่งผลต่อความสามารถ
ทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมต่อไป    

 
ส าหรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ และอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิตเพื่ออนาคต (New Engine 
of Growth) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบเชิงบวกจากการเปิดเสรีการบริการสูงที่สุด 
เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยเทคโนโลยีบางประเภทเป็นเทคโนโลยีที่
ประเทศไทยไม่สามารถคิดค้นขึ้นเองได้ จึงจ าเป็นต้องพึ่งพิงผู้ให้บริการจากต่างประเทศ อาทิ 
บริการวิจัยและพัฒนา บริการด้านวิศวกรรม บริการซ่อมบ ารุง บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และ
บริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น ดังนั้น หากผู้ให้บริการจากต่างชาติ สามารถ
ให้บริการในประเทศไทยได้มากขึ้น จะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าของทั้งสองอุตสาหกรรมนี้
ลดลง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตได้ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐจะต้องพิจารณาการ
เปิดเสรีบริการเหล่านี้อย่างมีเงื่อนไข เพื่อพัฒนาผู้ให้บริการประเภทเดียวกันนี้ในประเทศให้
สามารถแข่งขันและผู้ผลิตสามารถพึ่งพาผู้ให้บริการในประเทศได้ เช่น ก าหนดให้มีการถ่ายทอด
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เทคโนโลยีในสาขาบริการซ่อมบ ารุงระบบอัตโนมัติก่อนมีการยื่นขออนุญาตด าเนินธุรกิจ เพื่อให้
ผู้รับการถ่ายทอดสามารถน าความรู้มาพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเองได้ เป็นต้น 

 
 

11.7 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ให้บริการ 
 
แนวโน้มการเปิดเสรีภาคบริการท่ีสูงขึ้นจะส่งผลให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมการบริการ

ไทยสูงขึ้น ท าให้ผู้ให้บริการภายในประเทศจะต้องเผชิญการแข่งขันที่สูงขึ้นและต้องปรับตัวให้ทัน
กับสถานการณ์ของโลกการบริการในยุคสมัยใหม่ โดยคณะผู้วิจัยได้สรุปสาขาการบริการที่ มี
ความส าคัญและอาจได้รับผลกระทบสูง ดังนี้     

  
อุตสาหกรรมบริการที่อาจจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากหากมีการเปิดเสรีการบริการใน

ระดับที่สูงขึ้น คือ บริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง บริการก าจัดและบ าบัดของเสีย และการบริการ
วิศวกรรม โดยในปัจจุบัน การบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งของไทยมีจ านวนผู้ประกอบการสูงและ
มีแนวโน้มการเติบโตของจ านวนผู้ประกอบการในระดับปานกลาง มีสัดส่วนการผูกพันการเปิดเสรี
การบริการให้แก่โดยต่างชาติอยู่พอสมควร แต่เปิดให้ต่างชาติสามารถเข้าถือหุ้นได้ในสัดส่วนที่อยู่
ในระดับค่อนข้างสูงเม่ือเปรียบเทียบกับสาขาบริการอื่นๆ (สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 25.6) ดังนั้น เม่ือเปิดตลาดบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งเพิ่ม จะยิ่งเป็นการเอื้อต่อการ
ลงทุนของผู้ประกอบการชาวต่างชาติ ให้สามารถเข้ามาแข่งขันภายใต้ข้อจ ากัดที่ลดลง หรือ
ผู้ประกอบการสามารถให้บริการในสาขาที่แต่เดิมไม่เปิดให้กับผู้ลงทุนชาวต่างชาติซึ่งจะส่งผลดีต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ที่ยังเป็นอุตสาหกรรมใหม่ และยังต้องการบริการจัดจ าหน่ายเพื่อขยายธุรกิจ
เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง ที่สูงขึ้นอาจดึงดูดให้
ผู้ประกอบการรายใหญ่สามารถเข้าสู่ตลาดและมีอ านาจในการต่อรองสูงกว่าผู้ประกอบการรายย่อย
ท าให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงได้ 

 
ส าหรับผู้ให้บริการในสาขาบริการบ าบัดและก าจัดของเสียและการบริการวิศวกรรมใน

ประเทศไทยยังมีจ านวนไม่มาก โดยมีแนวโน้มการขยายตัวของผู้ประกอบการที่ไม่สูงมากนัก
โดยเปรียบเทียบกับสาขาบริการอื่นๆ แต่การบริการดังกล่าว อุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายมี
ความต้องการใช้บริการผู้ให้บริการจากต่างชาติค่อนข้างสูง และการบริการทั้งสองสาขา มีระดับ
ความเข้มข้นของการเจรจาบริการที่ค่อนข้างสูงโดยเปรียบเทียบ กล่าวคือ หากมีการเปิดเสรีบริการ
ในสาขานี้ที่มีความเข้มข้นสูงขึ้น จะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการเข้ามาลงทุนจากต่างชาติมากกว่า
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สาขาบริการอื่นๆ โดยจะส่งผลผู้ให้บริการชาวไทยในสาขาดังกล่าวจะเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติยังขึ้นอยู่กับนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ และ
กฎระเบียบในการด าเนินธุรกิจในประเทศด้วย 

  
ทั้งนี้ การเปิดเสรีการบริการในระดับที่สูงขึ้นจะมีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานทางด้านการบริการ และการจัดเก็บข้อมูลในสาขาบริการต่างๆ ที่ดียิ่งขึ้น เนื่องจาก
การจัดเก ็บข้อมูลของภาคการบริการไทยในปัจจุบ ันยังไม่ม ีระบบการจัดเก ็บข้อมูลที ่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริการต่างๆ ไม่สามารถพัฒนาได้รวดเร็วนัก 
ดังนั้น ภายใต้บริบทการเปิดเสรีที่มากขึ้นและการแข่งขันที่สูงขึ้น จะมีส่วนสนับสนุนให้การพัฒนาการ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมการบริการให้ดียิ่งขึ้น และท าให้ผู้ให้บริการในประเทศมีเครื่องมือในการบริหารจัดการ
การด าเนินธุรกิจท่ีมีคุณภาพมากขึ้นอีกด้วย 

 
 

11.8 ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้บริโภค 
 
ผู้บริโภคสินค้าและบริการเป็นอีกหนึ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเปิดเสรีการค้า

บริการในระดับที่สูงขึ้น โดยมีผลกระทบต่างๆ ดังนี้ 
 
หากมีการเปิดเสรีการค้าบริการในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต หรือมีการเปิดเสรีการค้า

บริการกับประเทศภาคีอื่นๆ เพิ่มเติม จะส่งผลให้โอกาสในการลงทุนโดยนักลงทุนต่างชาติเพิ่ม
สูงขึ้น เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นของการบริการ เกิดการแข่งขันทางด้านปริมาณและคุณภาพ ท าให้
สินค้าของแต่ละอุตสาหกรรมการผลิตมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น และมีราคาที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  
(จากการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มีความหลากหลาย มีการแข่งขันมากขึ้น และได้รับ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากนักลงทุนต่างชาติ อาทิ บริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า 
บริการซ่อมบ ารุง บริการวิจัยและพัฒนา บริการก าจัดและบ าบัดของเสีย และบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิต) ซึ่งนอกจากจะมีผลกระทบจากการแข่งขันท่ีรุนแรงขึ้นแล้ว ยังมีผลกระทบจากการผลักดัน
กฎหมายกฎระเบียบฉบับใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ในการเจรจา
การค้าสินค้าและบริการเสรีในอนาคตมีแนวโน้มที่จะก้าวหน้าไปมากกว่าการระบุกิจกรรมที่
ต้องการเปิดเสรีการบริการ หรือระบุสินค้าที่ต้องการลดภาษีเพิ่มเติม แต่จะรวมถึง การบังคับใช้
หรือพัฒนากฎหมายที่เป็นสากลมากขึ้น เช่น การพัฒนากฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
นโยบายการแข่งขันภายในประเทศ เป็นต้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า ในอนาคต ประเทศคู่เจรจา  
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FTA ของไทยอาจจะมีการเรียกร้องให้ภาครัฐจัดสรรสภาพตลาดให้เอื้อต่อการแข่งขันมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งหากไทยสามารถท าได้จะส่งผลให้พัฒนาการของการบริการดียิ่งขึ้น และผู้บริโภคได้บริโภค
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

 
อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีการบริการที่มากขึ้น จะน าไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งจาก

บริษัทในประเทศและบริษัทจากต่างประเทศ ซึ่งหากนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่เข้ามามีบทบาทใน
การให้บริการสูงมากๆ จนกระทั่งมีบทบาทหรืออิทธิพลเหนือผู้ให้บริการในประเทศ จะท าให้  
ผู้ให้บริการในประเทศเดิมต้องออกจากตลาดไป และถูกทดแทนโดยนักลงทุนต่างชาติ /บริษัท
ต่างชาติรายใหญ่ในที่สุด จากเหตุในกรณีดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดผลบวกจากการแข่งขันในระยะสั้น
เพียงเท่านั้น แต่ไม่ส่งผลดีในระยะยาว เนื่องจากระดับการแข่งขันลดลงไปสู่จุดเดิมหรือต่ ากว่าเดิม
ก่อนที่มีการลงทุนจากบริษัทต่างชาติรายใหญ่เข้ามา ท าให้การเติบโตของอุตสาหกรรมการบริการ
นั้นๆ อาจจะช้าลง ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมการผลิตเช่นเดียวกัน ดังนั้น จากผลกระทบ
ดังกล่าว หากภาครัฐก าหนดนโยบายการแข่งขันที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และใช้งานได้จริง จะช่วย
ให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ผู้ให้บริการในประเทศขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถด าเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ และผู้บริโภคไม่ถูกจ ากัดทางเลือกในการบริโภคสินค้าและบริการให้เผชิญกับการให้บริการ
หรือการขายสินค้าจากบริษัทรายใหญ่เพียงอย่างเดียว 

 
 

11.9 ความต้องการบริการในอ ตสาหกรรมการผลติเป้าหมาย 
 
นอกจากการวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละภาคส่วนของประเทศไทย

แล้ว คณะผู้วิจัยยังได้พิจารณาผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมายทั้ง 5 อุตสาหกรรม 
ผ่านการท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญและการรวบรวมข้อมูลจากการประชุมระดมสมอง
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม โดยสามารถสรุปประเด็นความต้องการการบริการของแต่ละ
อุตสาหกรรม ได้ดังนี้ 

 
 ความต้องการบริการในอ ตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

 
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณ ์เหล็กพบว่า ปัญหา

หลักส าคัญที่เกิดขึ้นคือการขาดความเชื่อมโยงภายในอุตสาหกรรม และความเชื่อมโยงระหว่าง
ผู้ผลิตและกลุ่มผู้ใช้งาน ทั้งนี้ เนื่องจากการน าผลิตภัณ ์เหล็กไปใช้งานมีความหลากหลายและ
แตกต่างออกไปตามอุตสาหกรรมปลายน้ า แต่ผู้ประกอบการไม่ได้ท าการผลิตตามความต้องการ
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ของอุตสาหกรรมเหล่านั้นโดยเฉพาะ ท าให้ในบางครั้งผลิตภัณ ์ที่ได้อาจมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ขั้นปลาย (End-User) เสียทีเดียว ต้นทุนในการน าไปใช้งานจึงสูงกว่าที่
ควรเป็น การพัฒนาห่วงโซ่ภายในอุตสาหกรรมให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกันจึงเป็นประเด็นส าคัญ
ที่ควรค านึงถึงก่อนน าไปต่อยอดการวางนโยบายของภาครัฐ 

 
นอกจากนี้ ประเด็นที่ส าคัญอีกประการคือการจัดหาวัตถุดิบ อุตสาหกรรมเหล็กและ

ผลิตภัณ ์เหล็กของไทยขาดแคลนอุตสาหกรรมต้นน้ า ท าให้อุตสาหกรรมในขั้นต่อมาต้องน าเข้า
วัตถุดิบจากต่างประเทศ ซึ่งในการน าเข้าวัตถุดิบเหล่านี้จ าเป็นต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
หลายขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจสอบที่โรงงานในประเทศผู้ส่งออก และการตรวจสอบโดยกรมศุลกากร
ที่ห้องปฏิบัติการ หากวัตถุดิบไม่เป็นไปตามมาตรฐานก็จะไม่สามารถน าไปใช้ในการผลิตต่อได้  
ท าให้ผู้ประกอบการแบกรับต้นทุนค่าสูญเสียโอกาสมหาศาล ดังนั้น บริการที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ
และตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบจึงเป็นบริการที่อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณ ์ค่อนข้าง
ให้ความส าคัญมาก 

 
ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรขึ้นมาได้ 

เนื่องจากขาดอุตสาหกรรมต้นน้ าหรืออุตสาหกรรมเหล็กขั้นมูลฐาน และจ าเป็นต้องพึ่งพิงการน าเข้า
เหล็กจากต่างประเทศ ซึ่งมักเกิดปัญหาการทุ่มตลาดหรือสินค้าไม่ได้มาตรฐานอยู่บ่อยครั้ง ท าให้
สถานการณ์ในอุตสาหกรรมค่อนข้างไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เป็นต้น ภาครัฐจึงควร
เข้ามาช่วยบรรเทาปัญหาเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณ ์เหล็ก อย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กขั้นมูลฐานในประเทศยังค่อนข้างเป็นไปได้ยาก เนื่องจากขาดความ
พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่าเรือน้ าลึก และระบบสาธารณูปโภคน้ า เป็นต้น ที่จ าเป็นต้อง
ใช้เงินลงทุนจ านวนมาก อีกทั้งการจัดตั้งโรงถลุงเหล็กยังน ามาซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  
ภาครัฐจ าเป็นต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจด าเนินนโยบาย ซึ่งหาก
ประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ าขึ้นมาได้ ผู้ประกอบการผลิตใน
อุตสาหกรรมอาจต้องปรับตัวไปสู่การพัฒนาสินค้าที่ มี มูลค่าเพิ่มหรือร่วมกับเครือข่ายใน
ต่างประเทศมากขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  

 
 ความต้องการบริการในอ ตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

 
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณ ์ยางให้ความเห็นว่า ปัญหาส าคัญที่

ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระดับปฏิบัติการ ทั้งนี้ โดยปกติ
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แล้วผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักใช้บุคลากรภายในบริษัทของตนเองในกระบวนการผลิตมากกว่า
พึ่งพาบริการจากภายนอก บุคลากรเหล่านั้นส่วนใหญ่มาจากแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งติด
ปัญหาระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติ ผู้ประกอบการจึงมีข้อจ ากัดในการหาแรงงาน ท าให้
อาจต้องเปลี่ยนไปพึ่งพาเครื่องจักรหรือใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกมากขึ้น 

 
ประเด็นส าคัญอีกประการของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณ ์ยางคือการตรวจสอบ

รับรองคุณภาพสินค้า ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นปัญหาของผู้ผลิตและปัญหาของผู้บริโภค ในด้าน
ของผู้ผลิตนั้นยังคงขาดแคลนบุคลากรและห้องปฏิบัติการส าหรับทดสอบคุณภาพของสินค้า ท าให้
กระบวนการรับรองคณุภาพล่าช้า และในบางครั้งมาตรฐานท่ีภาครัฐจัดท าขึ้นยังไม่ครอบคลุมสินค้า
ทุกประเภท ส่วนในด้านของผู้บริโภค พบว่ายังมีสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานเล็ดลอดเข้ามาในตลาด
จ านวนมาก เนื่องจากการตรวจสอบมาตรฐานของภาครัฐยังไม่ทั่วถึง จึงเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตบาง
รายไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ดังนั้น นอกจากการสนับสนุนให้มีห้องปฏิบัติการส าหรับทดสอบและ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่เพียงพอแล้ว ภาครัฐจ าเป็นต้องยกระดับการตรวจสอบให้ เข้มงวดและ
ละเอียดมากยิ่งขึ้น 

 
นอกจากนี้ บริการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณ ์ยางยังมี

ปัญหาไม่ต่างจากอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น การขาดการพัฒนาระบบ
ขนส่งทางน้ าและทางราง การขาดการเชื่อมโยงของระบบโลจิสติกส์ และการใช้อุปกรณ์ในการขนถ่าย
สินค้าที่มีมาตรฐานต่างกัน เป็นต้น ผู้ประกอบการจึงมีทางเลือกในการขนส่งไม่มากและต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายสูงกว่าปกติ 

 
 ความต้องการบริการในอ ตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

 
ปัญหาส าคัญของอุตสาหกรรมเคมีภัณ ์ของไทยคือ การขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์

ระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการวิจัยและพัฒนา จึงท าได้เพียงแค่วิจัยเพื่อผลิตสารเคมี
ทดแทนการน าเข้าเท่านั้น ไม่สามารถสร้างผลิตภัณ ์ใหม่ขึ้นมาได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหน่วยงาน
ภาครัฐไทยยังไม่มีนโยบายที่สามารถดึงดูดใจให้พัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
เพียงพอ จึงอาจต้องแก้ไขด้วยการเปิดเสรีในบริการด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อดึงดูดผู้ให้บริการ
จากต่างประเทศเข้ามาลงทุนมากขึ้น 

 
นอกจากนี้ อุปสรรคส าคัญอีกประการที่ขัดขวางการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีภัณ ์คือ 

กฎระเบียบและข้อบังคับจ านวนมากซึ่งแตกต่างออกไปตามประเภทของสารเคมีที่ผลิต ในบางครั้ง
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กฎระเบียบที่ออกมาจากต่างหน่วยงานในประเด็นเดียวกันอาจกล่าวขัดแย้งกัน ท าให้
ผู้ประกอบการมีความสับสนและมีต้นทุนในการปฏิบัติตามมาตรฐานมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ยังมี
กฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรมที่ยังไม่สอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากล 
ท าให้ผู้ให้บริการด้านดังกล่าวมีน้อย ไม่เกิดการแข่งขันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการจึง
ได้รับบริการที่มีคุณภาพไม่สมกับราคา เพราะฉะนั้น การปฏิรูปกฎหมายและมาตรการต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจึงเป็นจุดเริ่มต้นส าหรับการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการท าธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ 

 
ทั้งนี้การบูรณาการระหว่างหน่วยผลิต หน่วยบริการ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

อาจเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาจเน้นไปท่ีการรวมกลุ่มในรูปแบบ
ของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม นอกจากช่วยให้การด าเนินการของผู้ประกอบการราบรื่นมากขึ้น 
ยังช่วยลดเวลาและต้นทุนในการผลิตอีกด้วย เนื่องจากเป็นการรวมทุกอย่างให้อยู่ที่ศูนย์กลาง
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม ภาครัฐยังคงต้องค านึงเรื่องการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งให้
เข้าถึงนิคมอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง 

 
 ความต้องการบริการในอ ตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 

 
ในการผลิตระบบอัตโนมัติ ผู้ผลิตแต่ละรายจ าเป็นต้องมีสายการผลิตที่ครบถ้วน 

ไม่สามารถแบ่งกระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติเหล่านี้ออกเป็นส่วนๆ ได้ การลงทุนในการตั้ง
โรงงานแต่ละแห่งจึงมีต้นทุนค่อนข้างสูงจนหาผู้ลงทุนได้ยาก นอกจากนี้ โครงสร้างภาษีในปัจจุบัน
ยังไม่เอื้อต่อผู้ประกอบการ เพราะภาษีของระบบอัตโนมัติส าเร็จรูปต่ ากว่าภาษีชิ้นส่วนของระบบ
อัตโนมัติ ท าให้เม่ือผลิตออกมาแล้ว ราคาของระบบอัตโนมัติในประเทศสูงกว่าที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ ผู้ประกอบการไทยจึงขาดความสามารถในการแข่งขันและไม่เกิดแรงจูงใจในการผลิต 

 
ส าหรับการบริการด้านวิจัยและพัฒนา ประเทศไทยยังไม่สามารถสร้างเทคโนโลยี

อัตโนมัติได้ด้วยตนเอง เนื่องจากขาดนักวิจัยที่เชี่ยวชาญ งานวิจัยส่วนใหญ่ที่คิดค้นขึ้นมักเกี่ยวข้องกับ
แม่พิมพ์มากกว่าระบบอัตโนมัติโดยตรง ท าให้ต้องพึ่งพานักวิจัยและพัฒนาจากต่างประเทศอีกมาก 
อย่างไรก็ตาม หากเปิดเสรีการค้าและบริการ อาจเกิดการเข้ามาของบริการ   รูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบบุคคล และรูปแบบบริษัท ซึ่งการเข้ามาของบริษัทมักอยู่ในรูปแบบการวิจัยและพัฒนาใน
องค์กรของตนเอง ไม่มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับบริษัทอื่นๆ ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องระมัดระวัง
อย่างมากหากต้องการออกนโยบายด้านนี้ 
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อีกบริการหนึ่งที่ยังคงขาดแคลนคือ บริการด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งใน
ประเทศไทยยังไม่มีห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจสอบและปรับปรุงความแม่นย าได้ ท าให้ต้อง
พึ่งพาบริการจากต่างประเทศเสียส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านซ่อมบ ารุง 
เนื่องจากหน่วยงานที่ท าหน้าที่วิจัยและพัฒนามีข้อจ ากัดด้านบุคลากรท าให้ไม่สามารถให้บริการ
หลังการขายได้อย่างเต็มที่ ทางเลือกหนึ่งที่ถูกน ามาแก้ไขคือการออกแบบและติดตั้ง ระบบ
ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรด้วยตนเองในระบบอัตโนมัติ ท าให้สามารถคาดการณ์การซ่อมบ ารุง
และลดต้นทุนได้ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มบุคลากรด้านการซ่อมบ ารุงก็ยังคงเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้
การพัฒนาอุตสาหกรรมอัตโนมัติเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น 

 
 ความต้องการบริการในอ ตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

 
ประเด็นเรื่องด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

เครื่องมือแพทย์ค่อนข้างเป็นกังวลอย่างมาก นอกจากจะขาดแคลนนักวิจัยและพัฒนาจนต้องพึ่งพา
ผู้ให้บริการจากต่างชาติแล้ว การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยต่างๆ ในไทยยังขาดความต่อเนื่อง 
เนื่องจากขาดการเผยแพร่อย่างเหมาะสม ไม่มีการต่อยอดงานวิจัยเดิมจนต้องเริ่มต้นท าใหม่ ท าให้
มีต้นทุนในการผลิตสูง ยิ่งไปกว่านั้น การของบประมาณส าหรับการวิจัยจากภาครัฐยังเป็นไปได้ยาก
และได้รับจ านวนเงินต่อโครงการน้อย ไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินการให้ลุล่วงได้ 

 
อีกบริการส าคัญที่ยังคงขาดแคลนในไทยคือบริการด้านการทดสอบและตรวจสอบ

คุณภาพ นอกจากจะมีห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอต่อความต้องการแล้ว ยังตั้งอยู่กระจัดกระจายและ
ขาดความเชื่อมโยง รวมถึงไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้ผู้ประกอบการต้องหันไปพึ่งพา 
ผู้ให้บริการในต่างประเทศ จนมีต้นทุนในการด าเนินการเพิ่มขึ้น  

 
นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าในภาคส่วนการผลิตอื่นๆ จะมีบุคลากรที่เพียงพอและมีศักยภาพ 

แต่ปริมาณการผลิตเครื่องมือแพทย์ของไทยยังมีน้อย ท าให้ไม่มีสายงานรองรับเพียงพอจนท าให้
บุคลากรเหล่านั้นโยกย้ายไปท างานในสายงานอื่น ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก คนทั่วไปยังขาด
ความเชื่อมั่นในศักยภาพเครื่องมือแพทย์ไทย ผลิตภัณ ์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเครื่องมือแพทย์
ขั้นพื้นฐานไม่มีการเพิ่มมูลค่ามากนัก และกลไกด้านภาษีท าให้ผู้ผลิตต้องน าเข้าชิ้นส่วนในราคาแพง 
ประเด็นเหล่านี้ล้วนเป็นประเด็นส าคัญที่ผู้ใช้งานน ามาพิจารณาเมื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์  
ซึ่งภาครัฐจ าเป็นต้องเข้ามาช่วยแก้ไขหากต้องการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทย 
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บทที่ 12 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการใช้ประโยชน์และแนวทางการบรรเทา

ผลกระทบ (Policy Recommendation) 
 
 
การศึกษาในบทที่ผ่านมา ได้ชี้ให้เห็นถึงสภาวะทางการแข่งขัน และสภาวะเศรษฐกิจของ

อุตสาหกรรมการบริการและอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย กฎระเบียบต่างๆ และผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีการค้าการบริการที่มากขึ้น 

 
เนื้อหาในบทนี้ จะน าประเด็นพิจารณาต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาข้างต้นมาประมวลผล 

เพื่อน าไปสู่การน าเสนอข้อเสนอแนะ แนวทางการใช้ประโยชน์และแนวทางการบรรเทาผลกระทบ
เชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขยายการเปิดเสรีการบริการในระดับที่สูงขึ้น 

 
 

12.1 ข้อเสนอแนะต่อภาครฐัในอุตสาหกรรมการผลิตเป้าหมาย 
 

12.1.1 อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 
จากการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กรวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้อง สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 

 
ด้านการวิจัยและพัฒนา 

 
ในอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กของไทยยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย

และพัฒนา อีกทั้งนักวิจัยและพัฒนาที่มีอยู่ยังมีความสามารถไม่เพียงพอ ในขณะเดียวกัน
ผู้ประกอบการก็มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีน้อย ขาดวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน ยังคงใช้รูปแบบการผลิต
แบบดั้งเดิม กล่าวคือเป็นการผลิตสินค้าแบบเดียวกันครั้งละมากๆ (Mass Production) ท าให้
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องน า
ผลิตภัณฑ์ไปปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งให้มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งสร้างความล าบากและ
เพิ่มต้นทุนอย่างมาก ภาครัฐจึงควรพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาให้
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มากขึ้น เช่น การตั้งหน่วยงานเพื่อการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะ และการให้ทุนสนับสนุนด้านการ
วิจัยและพัฒนา เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการภายในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ 
ควรผลักดันให้เกิดเครือข่ายภายในห่วงโซ่การผลิตที่สมบูรณ์ เพื่อให้การวิจัยและพัฒนาเป็นไป
อย่างราบรื่น สามารถผลิตสินค้าที่ตรงตามความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริงและ
เป็นการผลิตที่เฉพาะทาง (Customized Production) มากขึ้น  

 
ด้านการขนส่งและระบบสาธารณูปโภค 

 
ปัญหาส าคัญที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในอุตสาหกรรมฯ คือ ปัญหาการขาดแคลน

ระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบขนส่งและสาธารณูปโภค
ทางน้ า นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีต้นทุนในการขนส่งสินค้าสูง เนื่องจากแหล่งผลิตและตลาด
อยู่ห่างไกลกัน ส าหรับกรณีนี้ รัฐบาลควรเข้ามาช่วยเหลือโดยศึกษาวิธีการที่ประสบความส าเร็จ
จากประเทศที่มีอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กแข็งแรง เช่น เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เป็นต้น 
เพื ่อเป็นแนวทางในการวางแผนระบบโลจิสติกส์ที ่มีประสิทธิภาพ  หรืออาจเปิดเสรีบริการ
ด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน ซึ่งอาจด าเนินการโดยให้สิทธิประโยชน์
ด้านการลงทุนต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

 
ด้านการจัดหาพนักงาน 

 
ในปัจจุบัน แรงงานส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก เป็นแรงงาน

ไร้ทักษะ (Unskilled Labor) แม้มีจ านวนมากและราคาถูก แต่กลับมีประสิทธิภาพในการท างานต่ า  
ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาบางครั้งยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ ซึ่งผู้ประกอบการอาจแก้ไขได้
โดยการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะของแรงงานในอุตสาหกรรม หรือหันไปใช้เครื่องจักรและ
เทคโนโลยตี่างๆ ในการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้สูงขึ้น 

 
12.1.2 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

 
จากการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง 
สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 
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ด้านการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า 
 
ในปัจจุบัน หน่วยงานของภาครัฐยังมีจ านวนเจ้าหน้าที่และห้องปฏิบัติการส าหรับการ

ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอ ท าให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนดังกล่าวอย่าง
มาก อีกทั้งยังมีโอกาสเกิดความผิดพลาดระหว่างการตรวจสอบ เช่น มีสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
ปะปนออกสู่ตลาด เป็นต้น นอกจากนี้เนื่องจากขีดจ ากัดด้านบุคลากร กระบวนการจัดท ามาตรฐาน
จึงค่อนข้างติดขัด สินค้าบางชนิดขาดมาตรฐานรองรับ ดังนั้น ภาครัฐควรจัดตั้งและกระจายศูนย์
ปฏิบัติการให้ทั่วถึง เพิ่มจ านวนบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการ และวางระบบการตรวจสอบ
ให้ครอบคลุมมากขึ้น 

 
ด้านการจัดหาพนักงาน 

 
ก าลังผลิตในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางยังคงมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ

แม้ว่าจะพึ่งพาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน จึงไม่สามารถผลิตได้เต็มที่ ภาครัฐอาจเข้ามาช่วย
ปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติให้สะดวกยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานให้แก่
ผู้ประกอบการ หรือสนับสนุนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีในการผลิต โดยลดภาษีน าเข้าเครื่องจักรที่
จ าเป็นในอุตสาหกรรมเพื่อดึงดูดให้ผู้ประกอบหันมาใช้เครื่องจักรเพื่อลดการพึ่งพิงแรงงานลง 

 
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ 

 
ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยยังขาดประสิทธิภาพและขาดการเชื่อมโยง ท าให้

ผู้ประกอบการผลิตมีทางเลือกในการขนส่งไม่มากนัก ส่วนใหญ่มักขนส่งทางถนนเป็นหลัก ซึ่งมี
ต้นทุนสูงกว่ารูปแบบอื่น นอกจากนี้ยังขาดความต่อเนื่องแต่ในละรูปแบบ (Mode) ของการขนส่ง 
ขาดการวางเครือข่ายและระบบโลจิสติกส์แบบบูรณาการ ทั้งการเคลื่อนย้าย จัดการ รวบรวม 
กระจาย และขนส่งสินค้าทั้งภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค ภาครัฐจึงควรเข้ามาปรับปรุงระบบ
ขนส่งให้เป็นระบบและมีความเชื่อมโยงมากขึ้น โดยอาจมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการขนส่งทางน้ า 
เนื่องจากผู้ประกอบการต้นน้ าส่วนใหญ่อยู่ท่ีภาคใต้ของไทย จึงล าเลียงยางพาราด้วยการขนส่งทาง
น้ าได้สะดวกที่สุด อีกทั้งยังมีต้นทุนต่ ากว่าการขนส่งทางถนน 
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12.1.3 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
 
จากการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง สามารถ
สรุปข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 

 
ด้านการวิจัยและพัฒนา 

 
การผลิตเคมีภัณฑ์ในไทยยังคงผลิตได้น้อย และขาดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ 

มีจุดประสงค์ในการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศและทดแทนการน าเข้า ซึ่งการขาดแคลนบุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนาจัดเป็นสาเหตุที่ส าคัญของปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะวิศวกรเคมีและ
นักวิทยาศาสตร์ที่มีความส าคัญต่อกระบวนการผลิตในโรงงาน ซึ่งมีผลสืบเนื่องมาตั้งแต่นโยบาย
ของภาครัฐที่ไม่อาจจูงใจให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านวิจัยและพัฒนา ภาครัฐจึงต้อง
ช่วยผลักดันให้ประชาชนเห็นความส าคัญของอาชีพในสาขานี้มากขึ้น โดยอาจร่วมจัดหลักสูตร
การศึกษาร่วมกับ โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงาน หรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
เชิงปฏิบัติการ หรือมอบทุนการศึกษาส าหรับหลักสูตรในต่างประเทศ และตั้งเงื่อนไขให้กลับมา
ท างานต่อในไทย 

  
ด้านการควบคุมคุณภาพ 

 
การควบคุมคุณภาพของเคมีภัณฑ์ค่อนข้างซับซ้อนและละเอียดอ่อน อีกทั้งผลิตภัณฑ์

เคมียังหลากหลาย แต่ละประเภทต่างมีมาตรฐานการก ากับดูแลที่แตกต่างกันออกไป การทดสอบ
และตรวจสอบคุณภาพของสินค้าจึงต้องด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ซึ่งทั้งบุคลากรและ
ห้องปฏิบัติการในไทยยังตอบสนองความต้องการได้ไม่เพียงพอ ทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ 
โดยในกรณีที่ท าการผลิตเพื่อส่งออก ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ต้องใช้บริการห้องปฏิบัติการต่างประเทศทีมี่
ราคาสูงเพื่อให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติสากล ส่วนการผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศประสบปัญหา
ด้านความไม่เพียงพอของผู้ให้บริการดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ภาครัฐอาจต้องเพิ่มขีดความสามารถของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รองรับบริการในปริมาณที่มากขึ้น และควรพิจารณาให้เกิดศูนย์การให้บริการ
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) เพื่อลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการผลิต 
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นอกจากต้องควบคุมคุณภาพของเคมีภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานแล้ว ผู้ประกอบการ
ผลิตยังจ าเป็นต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์ในการผลิตสินค้าด้วย กระบวนการผลิตเกือบทุกขั้นตอนใน
อุตสาหกรรมล้วนอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับจ านวนมาก จนบางครั้งมีความทับซ้อนกันของ
กฎหมายแต่ละหน่วยงาน ภาครัฐจึงควรผลักดันให้เกิดการพบปะระหว่างหน่วยงานผู้ดูแลกฎหมาย
และผู้ประกอบการ และปรับปรุงระเบียบปฏิบัติต่างๆ ให้มีความเหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน
ได้จริงและอ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการผลิตมากที่สุด 

 
12.1.4 อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 

 
จากการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 
สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 

 
การวิจัยและพัฒนา 

 
อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติเป็นอุตสาหกรรมที่ยังเริ่มต้นได้ไม่นาน ห่วงโซ่การผลิตใน

ประเทศจึงยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาที่ยังมีนักวิจัยด้านระบบอัตโนมัติ
โดยตรงน้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการน าไปใช้งานจริง อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติจึงจ าเป็นต้อง
ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อท าการพัฒนาไปพร้อมกัน ทั้งจากผู้ประกอบการ ภาครัฐ 
และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยภาครัฐจ าเป็นต้องก าหนดนโยบายของหน่วยงาน
ใต้การก ากับดูแลให้มีความสอดคล้องกันและสามารถเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบอัตโนมัติ
ในประเทศ ในขณะเดียวกันต้องมีการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมร่วมกับภาคธุรกิจเพื่อสร้าง
บุคลากรที่มีความสามารถ ซึ่งครอบคลุมถึงการถ่ายโอนเทคโนโลยีการผลิตระบบอัตโนมัติและ
หุ่นยนต์จากบริษัทข้ามชาติต่างๆ ด้วย ทั้งนี้ การสร้างนักวิจัยจ าเป็นต้องตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้งานซึ่งเป็นผู้ก าหนดความต้องการของระบบอัตโนมัติในประเทศเป็นหลัก 

 
การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

 
พนักงานซ่อมบ ารุงในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัตินอกจากจะต้องมีความเชี่ยวชาญใน

การซ่อมแซมเครื่องจักรแล้ว ยังจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบและวางระบบเป็น
อย่างดี ท าให้การพัฒนาบุคลากรด้านนี้ค่อนข้างยากและใช้เวลาในการฝึกฝน อีกทั้งส่วนใหญ่ยังท า
หน้าที่นักวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปด้วย จึงไม่สะดวกหากต้องรับหน้าที่ซ่อมบ ารุงไปพร้อมกัน ท าให้
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ในปัจจุบันมีหน่วยงานที่โดดเด่นในการให้บริการด้านงานซ่อมบ ารุงจ านวนน้อย เช่น สถาบันไทย-
เยอรมัน เป็นต้น การแก้ปัญหาเบื้องต้นอาจให้หน่วยงานที่ใช้ระบบอัตโนมัติส่งบุคลากรเข้ามา
ฝึกฝนและอบรมด้วยตนเอง หรืออาจติดตั้งระบบตรวจสอบเครื่องจักรและระบบไว้เพื่อคาดการณ์
การซ่อมบ ารุงในอนาคต ช่วยลดเวลาในการตรวจสอบของพนักงานซ่อมบ ารุง นอกจากนี้ ยังอาจ
สนับสนุนให้เกิดหลักสูตรด้านการซ่อมบ ารุงที่มีใบรับรองพร้อมน าไปประกอบอาชีพ 

 
12.1.5 อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

 
จากการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของการบริการที่ เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 
สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 

 
การวิจัยและพัฒนา 

 
การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์มีต้นทุนสูง ท าให้ผู้ประกอบการผลิตทั่วไปไม่สามารถ

ลงทุนด้วยตนเองได้ ส่วนใหญ่ต้องของบประมาณจากภาครัฐเพื่อมาใช้ในการท าวิจัย อย่างไรก็ตาม 
กระบวนการในการขอเงินสนับสนุนเป็นไปได้ยาก อีกทั้งยังมีข้อจ ากัดหลายประการ ไม่เอื้อต่อ
ลักษณะการวิจัยเครื่องมือแพทย์ที่ต้องใช้เวลาในการออกแบบและพัฒนานาน ความยากล าบากที่
เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากในการวิจัยแต่ละครั้งต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แรก ไม่มีการสานต่อ
งานวิจัยที่เคยท าไว้ ท าให้ใช้เวลานานและมีต้นทุนการวิจัยสูง ในการส่งเสริมด้านการวิจัยและ
พัฒนา ภาครัฐอาจส่งเสริมให้เกิดศูนย์บริการส าหรับรวบรวมงานวิจัยต่างๆ ในประเทศ หรืออาจลด
ขั้นตอนในการของบประมาณสนับสนุน และเพิ่มความยืดหยุ่นในเกณฑ์การสนับสนุนการลงทุน
มากขึ้น  

 
การทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า 

 
การให้บริการทดสอบเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยยังไม่ได้รับการยอมรับในระดับ

นานาชาติ นอกจากนี้ผู้ให้บริการชาวไทยยังสามารถท าได้เพียงการทดสอบทางกายภาพเท่านั้น 
ไม่ครอบคลุมไปถึงการทดสอบทางชีวภาพ ผู้ประกอบการผลิตจึงต้องพึ่งพาห้องปฏิบัติการใน
ประเทศอื่น เช่น สิงคโปร์ เยอรมนี และไต้หวัน เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่
ต้องการผ่านมาตรฐานสินค้าของต่างประเทศ ภาครัฐนอกจากต้องกระตุ้นการสร้างห้องปฏิบัติการ
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ในประเทศและควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้ว ยังควรสร้างความต่อเนื่องในการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ด้วยการเชื่อมโยงห้องปฏิบัติการต่างๆ เข้าสู่ศูนย์กลางอย่างเป็นระบบ 

 
นอกจากนี้จากการสัมมนาในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผู้อ านวยการสมาคม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยยังได้น าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย
ทั้งสิ้น 6 ข้อ ดังนี้ 

 
1) การสร้างความร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการกับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ 
 

2) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยต้องมีการจัดท า
มาตรฐานวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ พัฒนาห้องปฏิบัติการ การทดสอบ และสอบเทียบ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งจัดท าแนวทางการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มาตรฐานเพื่อ
ป้องกันผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศให้เข้ามาในประเทศไทย 
 

3) การสร้างตลาดและความเชื่อม่ันในผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ใช้และผู้บริโภคด้วยการสร้าง
มาตรฐานสินคา้ คุณภาพ ส่งเสริมการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศ 
ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และโฆษณาในประเทศและต่างประเทศได้ 
 

4) การพัฒนานักวิจัย นักวิศวกรชีวการแพทย์ ในสถาบันการศึกษา ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นก าลังส าคัญของอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาต่อยอดเพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
รวมทั้งส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างนักวิจัยและผู้ใช้ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้จริง 
 

5) การใช้มาตรการด้านการเงินการคลัง และนโยบายการจัดซื้อของภาครัฐเพื่อสนับสนุน
ผู้ประกอบการ โดยการปรับโครงสร้างให้เอื้อต่อการแข่งขัน ปรับปรุงระบบการจัดซื้อ
จัดจ้าง และมีการบรรจุรายการเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตในประเทศไว้ในกองทุนสุขภาพ
ต่างๆ ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส านักงานประกันสังคม และส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
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6) การส่งเสริมการลงทุนและการสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักลงทุน โดยต้องขจัดการ
ทุจริตคอรัปชั่นอย่างจริงจัง มีมาตรการจูงใจนักลงทุนและสนับสนุนส่งเสริมการลงทุน 
ลดขั้นตอนท่ีซ้ าซ้อนลง รวมถึงศึกษาโอกาสทางธุรกิจและสนับสนุนการขยายต่อยอด
เชิงพาณิชย์ให้เข้ากับนโยบาย Thailand 4.0 

 
 

12.2 ข้อเสนอแนะต่อภาครฐัในอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิต 

 
จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจและการเปิดเสรีการบริการที่เกี่ยวข้อง

ของอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในบทที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยสามารถแบ่งกลุ่ม
การบริการตามล าดับความส าคัญ ที่ได้จากการพิจารณาจ านวนผู้ให้บริการ และอัตราการเติบโต
เฉลี่ยสะสมของผู้ประกอบการ เพื่อน าไปวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขัน และแนวโน้มการพัฒนา
ของแต่ละสาขาบริการ โดยการพิจารณาดัชนีศักยภาพการแข่งขันบริการ และดัชนีการเปิดเสรี
บริการ ในบทท่ี 10 ซึ่งสามารถแบ่งได้ทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ดังนี ้

 
12.2.1 กลุ่มสาขาบริการที่ 1 

 
เป็นกลุ่มที่มีดัชนีศักยภาพการแข่งขันบริการและดัชนีการเปิดเสรีบริการต่ า จึงอาจกล่าว

ได้ว่า สาขาบริการในกลุ่มนี้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการผลิต ภาครัฐจ าเป็นต้อง
ด าเนินนโยบายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบริการดังกล่าว โดยอาจเพิ่มสัดส่วน
การลงทุนจากต่างชาติด้วยการเปิดเสรีด้านบริการ 

 
 บริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีความเชี่ยวชาญในบริการซ่อมบ ารุงยานยนต์ แต่ส าหรับงานซ่อม

บ ารุงในส่วนอื่นๆ ยังไม่โดดเด่นมากนัก เนื่องจากในหลายๆ อุตสาหกรรมจ าเป็นต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น 
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ล้วนต้องการการดูแลรักษาที่ละเอียดอ่อน การขาดแคลน
แรงงานฝีมือจึงเป็นอุปสรรคส าคัญที่ท าให้ไม่สามารถยกระดับการบริการได้เท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากการบริการซ่อมบ ารุงเป็นบริการพื้นฐานที่จ าเป็นและขาดไม่ได้ในแทบทุกอุตสาหกรรม 
การเร่งพัฒนาบุคลากรในประเทศให้เพียงพอจึงเป็นสิ่งที่ภาครัฐหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยภาครัฐอาจ
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ร่วมมือกับสถาบันศึกษาจัดหลักสูตรวิชาชีพส าหรับการซ่อมบ ารุงและติดตั้ง โดยเน้นการสร้าง
ทักษะเฉพาะทางร่วมกับการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานเม่ือจบหลักสูตร 

 
 บริการประกันวินาศภัย 

 
ธุรกิจด้านประกันวินาศภัยของไทยค่อนข้างมีความโดดเด่นด้านช่องทางการตลาดและ

ช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีหลากหลาย แต่ในภาพรวมผู้ให้บริการในประเทศยังมีศักยภาพน้อยกว่า
ผู้ให้บริการประกันวินาศภัยจากต่างประเทศ ผู้ให้บริการไทยส่วนใหญ่ขาดแคลนทุนทรัพย์จึงไม่
สามารถขยายขนาดกิจการได้ ท าให้แต่ละรายมีขนาดธุรกิจค่อนข้างเล็ก ส่วนใหญ่จ ากัดการ
ให้บริการอยู่เฉพาะในประเทศ ไม่สามารถออกไปแข่งขันในระดับสากลได้ นอกจากนี้ยังมีปัญหา
ส าคัญเรื่องการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ เช่น นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีความสามารถ 
เนื่องจากหลักสูตรที่เปิดสอนด้านนี้ยังมีไม่เพียงพอ ผู้ประกอบการจึงรับบุคลากรไม่ตรงสาย
งานเข้ามาท าหน้าที่แทน งานที่ได้จึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าว
จ าเป็นต้องใช้แรงผลักดันอย่างมากจากภาครัฐ โดยภาครัฐอาจอ านวยความสะดวกในกรณีที่มี
การควบรวมกิจการขนาดเล็กเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อเปิดช่องให้นักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยมากขึ้น ส่วนในเรื่อง
การพัฒนาบุคลากร ภาครัฐจ าเป็นต้องร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อเพิ่มจ านวนหลักสูตรให้เพียงพอ
ต่อความต้องการในตลาด 

 
 บริการที่เก่ียวข้องกับการเกษตร 

 
ภาคการเกษตรจัดเป็นภาคการผลิตที่มีขนาดใหญ่ และมีแรงงานอยู่จ านวนมาก อีกทั้ง

ความสามารถในการแข่งขันบริการที่เกี่ยวข้องการเกษตรในอุตสาหกรรมยางของไทยยังอยู่ใน
ระดับสูง ท าให้กระบวนการก่อนการผลิตในอุตสาหกรรมยางค่อนข้างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม 
ปัญหาด้านการใช้งานเทคโนโลยีท าให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรของไทยยังไม่เติบโต
เท่าที่ควร ลักษณะการท าการเกษตรของไทยในปัจจุบันจึงเป็นการเกษตรแบบดั้งเดิม พึ่งพา
ก าลังคนเป็นหลัก ซึ่งจากการศึกษา พบว่าผู้ประกอบการและแรงงานในภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตรมีจ านวนค่อนข้างน้อย ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อไปในอนาคตหากต้องแข่งขันกับประเทศ
ที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีมากกว่า หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบจึงควรเข้ามาอบรมให้ความรู้
แก่เกษตรกรและผู้ให้บริการด้านการเกษตร ให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับกระบวนการผลิตมากขึ้น 
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รวมทั้งออกมาตรการหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ส าหรับเกษตรกรให้สามารถซื้อเครื่องจักรได้ใน
ราคาที่ไม่สูงนัก  

 
 บริการที่เก่ียวข้องกับการผลิต 

 
บริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของไทยมีความต้องการใช้บริการค่อนข้างสูง เนื่องจาก

เป็นบริการส าคัญในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเป้าหมาย แต่เม่ือเทียบกับบริการของ
ต่างประเทศแล้วยังมีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างต่ า เนื่องจากบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตของไทยยังคงมีลักษณะการด าเนินการแบบดั้งเดิม กล่าวคือยังพึ่งพาแรงงานและ
เครื่องจักรพื้นฐานเป็นหลัก ไม่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุนเท่าที่ควร 
นอกจากนี้ยังมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคตเม่ือเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
(Aging Society) ผู้ให้บริการจึงต้องวางแผนอย่างรัดกุมในระยะยาวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ทั้งในแง่ของภูมิศาสตร์ประชากรและกระบวนการผลิตยุคดิจิทัล โดยภาครัฐอาจให้ความช่วยเหลือ
ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ท างานร่วมกับใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ได้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งอาจเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาต่างๆ  

 
 บริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ 

 
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ

สินค้าและวัตถุดิบค่อนข้างต่ าเม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยประเทศไทยขาดแคลนทั้งบุคลากรที่มี
ความสามารถและห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน การทดสอบคุณภาพสินค้าส่วนใหญ่จึงเกิดขึ้น
ในห้องปฏิบัติการในต่างประเทศซึ่งมีต้นทุนสูงกว่า หากภาครัฐต้องการยกระดับการบริการ
ประเภทดังกล่าว นอกจากจะพัฒนาทักษะของบุคลากรและเพิ่มจ านวนห้องปฏิบัติการแล้ว ควร
ยกระดับห้องปฏิบัติการให้รองรับมาตรฐานสากลได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถน าสินค้าที่
ทดสอบและตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งออกไปยังประเทศปลายทางได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่าน
ขั้นตอนท่ีซ้ าซ้อนในห้องปฏิบัติการในต่างประเทศ 

 
 บริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 

 
บริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งจัดเป็นสาขาบริการที่มีผู้ให้บริการจ านวนมากที่สุดเม่ือ

เปรียบเทียบกับสาขาอื่นๆ และมีการแข่งขันระหว่างธุรกิจในประเทศค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม
ประสิทธิภาพของบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่งของไทยยังคงด้อยกว่าอีกหลายประเทศ 
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จุดมุ่งหมายหลักของภาครัฐจึงควรมุ่งประเด็นไปที่การเพิ่มศักยภาพของผู้ให้บริการระดับท้องถิ่น 
ทั้งนี้ รูปแบบการสนับสนุนของภาครัฐอาจอยู่ในลักษณะการอบรมให้ความรู้ผู้ให้บริการในประเด็น
ต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้ประกอบการค้าปลีกและส่ง กลยุทธ์การกระจายสินค้า และ
การน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการท าธุรกิจสมัยใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยน
ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคยังเป็นอีกประเด็นส าคัญที่ต้องค านึงถึง ผู้ให้บริการควรปรับเปลี่ยน
รูปแบบการให้บริการไปสู่การท าธุรกิจผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) มากขึ้น 
เพื่อสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการซ้ือสินค้าและบริการ ในขณะเดียวกัน ภาครัฐยังจ าเป็นต้อง
ส่งเสริมบริการด้านการขนส่งควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อให้ผู้ให้บริการด้านจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง
สามารถใช้ประโยชน์จากระบบโลจิสติกส์ไทยได้เต็มประสิทธิภาพ 

 
12.2.2 กลุ่มสาขาบริการที่ 2  

 
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีดัชนีศักยภาพการแข่งขันบริการต่ า แต่ดัชนีการเปิดเสรีบริการสูง 

ซึ่งอาจอธิบายได้ว่าเป็นกลุ่มบริการที่ยังคงมีน้อย แต่มีการเปิดเสรีบริการสูงเพื่อดึงดูดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาเสริม เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพา
นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ภาครัฐจึงอาจสนับสนุนด้านการเปิดเสรีบริการเป็นพิเศษ
เพื่อผลักดันการลงทุนจากต่างประเทศ พร้อมทั้งพิจารณาข้อจ ากัดต่างๆ ของกฎหมายในประเทศ 

 
 บริการด้านวิศวกรรม 

 
ผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมส่วนใหญ่ของไทยมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและติดตั้ง

ระบบ แต่ยังมีข้อจ ากัดในการแข่งขันด้านวิศวกรรมกับประเทศพัฒนาแล้ว  เช่น สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุ่น อังกฤษ และฝรั่งเศส เป็นต้น เนื่องจากผู้ให้บริการไทยยังขาดความพร้อมด้านเงินทุน และ
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อน ท าให้ได้รับความเชื่อถือน้อยจากผู้ประกอบการ
ผลิตที่เป็นชาวต่างชาติ ผู้ให้บริการไทยจึงจ าเป็นต้องปรับตัวอย่างมากหากต้องการแข่งขันกับ
บริษัทข้ามชาติที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในไทย อย่างไรก็ตาม หากบริษัทเหล่านั้นเข้ามาด าเนินธุรกิจ
ในลักษณะการร่วมทุนกับผู้ให้บริการไทย อาจเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทยเพื่อน าไป
พัฒนาขีดความสามารถการบริการด้านวิศวกรรมได้ ภาครัฐจึงอาจด าเนินนโยบายต่างๆ เพื่อให้
สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนต่างชาติภายใต้เงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรืออาจให้สิทธิพิเศษ
ด้านการน าเข้าเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีให้แก่ผู้ให้บริการไทย เพื่อน ามาปรับปรุงการผลิตให้มี
ประสทิธิภาพมากขึ้น  
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 บริการก าจัดและบ าบัดของเสีย 
 
บริการก าจัดและบ าบัดของเสียของไทยยังมีช่องว่างอีกมากในการพัฒนาบริการ 

เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการผลิตบางส่วนยังไม่ให้ความส าคัญกับการด าเนินการด้านนี้มากนัก 
ซึ่งอาจเป็นเพราะต้นทุนในการก าจัดและบ าบัดของเสียค่อนข้างสูง อีกทั้งทางด้านผู้ให้บริการเอง
ต้องแบกรับต้นทุนด้านเทคโนโลยีที่มีราคาแพง ท าให้มีจ านวนน้อย และไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านเงินทุนให้แก่ผู้ให้บริการแล้ว ยังมีอีกหลายประเด็นที่ภาครัฐควร
เข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการก าหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมใน
อุตสาหกรรมที่ในอดีตที่ยังไม่เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ท าให้เกิดการลักลอบทิ้งกากของเสีย
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่  ในประเด็นดังกล่าว หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น อาจต้องยกระดับการควบคุม
กฎหมายการก าจัดของเสียอันตรายให้สามารถบังคับใช้ได้จริง เพื่อให้เกิดความต้องการใช้บริการ
ก าจัดและบ าบัดของเสียมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยก าหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อมประเทศไทยใน
ระยะยาวอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ภาครัฐควรพัฒนาระบบก าจัดของเสียส่วนกลางให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับหน่วยงานระดับท้องถิ่น
ตลอดจนภาคเอกชนเพื่อร่วมด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

 
12.2.3 กลุ่มสาขาบริการที่ 3 

 
อุตสาหกรรมบริการกลุ่มที่ 3 มีดัชนีศักยภาพการแข่งขันบริการสูง แต่มีดัชนีการเปิดเสรี

บริการต่ า ซึ่งอาจตีความได้ว่า ผู้ให้บริการในกลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตของผู้ประกอบการสูง ท าให้
โอกาสการเข้ามาของผู้เข้าบริการจากต่างชาติมีน้อย ทั้งนี้ ภาครัฐอาจพิจารณาให้มีการเปิดเสรี
บริการเพิ่มเติมเพื่อสร้างความหลากหลายของบริการและท าให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพบริการ 

 
 บริการการจัดหาพนักงาน 

 
บริการจัดหาพนักงานของไทยยังขาดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล โดยธุรกิจ

จัดหาพนักงานที่ประสบความส าเร็จในไทยส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีพื้นฐานเครือข่าย
แข็งแกร่งจากต่างประเทศ สามารถเข้าถึงองค์กรระดับนานาชาติได้หลากหลายกว่า กลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่จึงเป็นแรงงานฝีมือ ส่วนผู้ให้บริการไทยเน้นการท าการตลาดในประเทศไทยและมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ ท าให้ขอบเขตการให้บริการค่อนข้างจ ากัด และขยับขยาย
ไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ได้ยาก การเปิดเสรีการบริการจึงมีแนวโน้มท าให้ผู้ให้บริการไทยไม่
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สามารถแข่งขันได้ ภาครัฐจึงอาจต้องด าเนินนโยบายเฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับผู้ให้บริการไทย เช่น เป็นตัวกลางในการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทในไทยและบริษัทจาก
ต่างประเทศ เป็นต้น 

 
 บริการวิจัยและพัฒนา 

 
บริการด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยยังขาดประสิทธิภาพเม่ือเทียบกับ

ประเทศอื่นๆ ของโลก อย่างไรก็ตาม การด าเนินนโยบาย Thailand 4.0 ในปัจจุบันผลักดันให้
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เห็นความจ าเป็นของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น การวิจัยและ
พัฒนาจึงเป็นสิ่งที่ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องให้ความส าคัญอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านมาแผนยุทธศาสตร์
ระดับชาติส่วนใหญ่ยังสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาไม่มากเท่าที่ควร เพราะฉะนั้น หากต้องการให้
เกิดผลสืบเนื่องในระยะยาว ภาครัฐจ าเป็นต้องใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นพื้นฐานในการร่าง
ยุทธศาสตร์ระดับชาติขึ้นมาก่อน นอกจากนี้ยังต้องปฏิรูประบบการให้งบประมาณด้านการวิจัย 
และเน้นการบูรณาการด้านการวิจัยระหว่างองค์กรมากขึ้น เพื่อสร้างเป้าหมายและแนวทางที่
ชัดเจนซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป 

 
นอกจากปัญหาระดับแผนงานภาครัฐแล้ว อุปสรรคส าคัญที่ท าให้การวิจัยและพัฒนาของ

ไทยไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรคือปัญหาด้านระบบการศึกษา ซึ่งไม่อาจกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศได้ ภาครัฐอาจต้องปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ในขณะเดียวกัน ภาครัฐควร
เพิ่มความเข้มแข็งของกฎหมายคุ้มครองสิทธิทางปัญญาให้มากขึ้น รวมทั้งสร้างแนวทางที่น าไป
บังคับใช้ได้จริงเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการคิดค้นและวิจัยสิ่งใหม่ๆ ส่วนการเปิดเสรีบริการนั้นอาจ
จ าเป็นต้องพิจารณาผลกระทบหลายๆ อย่างประกอบและด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

 
 บริการขนส่ง 

 
ประเทศไทยค่อนข้างมีความพร้อมด้านบริการขนส่งน้อยเม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ 

รูปแบบการขนส่งในไทยค่อนข้างมีความหลากหลาย แต่ยังขาดการจัดการอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมยังไม่ครอบคลุมเส้นทางการเดินทางทั่วประเทศและขาดการ
เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ท าให้ยังไม่มีประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้านัก รูปแบบการขนส่งที่นิยม
มากที่สุดคือการขนส่งทางถนนซึ่งมีต้นทุนสูงหากเปรียบเทียบกับการขนส่งทางราง อย่างไรก็ตาม 
การขนส่งระบบรางยังค่อนข้างขาดประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ท าให้ขนส่งได้
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อย่างล่าช้า ส่วนการขนส่งทางน้ าและทางอากาศจัดเป็นอีกช่องทางของการขนส่งทางเลือก แต่
ยังคงติดปัญหาด้านจ านวนท่าเรือและจ านวนสายการบินที่ยังไม่เพียงพอหากใช้รองรับการขนส่ง
สินค้าเต็มอัตรา 

 
ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ภาครัฐควรผลักดัน

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม โดยพิจารณาข้อดีข้อเสียของแต่ละรูปแบบการ
ขนส่ง ตลอดจนสภาพภูมิศาสตร์และเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค เพื่อออกแบบระบบโลจิสติกส์
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงน าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการขนส่งสินค้ามากขึ้น เช่น ระบบ
จัดเก็บและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติ (Automatic Storage & Retrieval System: ASRS) เทคโนโลยี
ในการบ่งบอกและติดตามสินค้า (Global Positioning System: GPS) ระบบการจัดการคลังสินค้า 
ระบบวางแผนขนส่งและกระจายสินค้า เป็นต้น 

 
12.2.4 กลุ่มสาขาบริการที่ 4  

 
อุตสาหกรรมบริการกลุ่มนี้มีดัชนีศักยภาพการแข่งขันบริการสูง และมีดัชนีการเปิดเสรี

บริการสูง จัดเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพดีและเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามา
ลงทุน แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงควรเป็นการพัฒนาให้เฉพาะทางมากยิ่งขึ้น (Customized 
Services) และอาจสนับสนุนด้านข้อมูลหรือกฎหมายให้สะดวกต่อการด าเนินการ 

 
 บริการให้ค าปรึกษา 

 
บริการให้ค าปรึกษาของไทยค่อนข้างมีความโดดเด่นและมีความสามารถในการแข่งขัน

ค่อนข้างสูง โดยประเทศไทยมีบริการให้ค าปรึกษาที่ค่อนข้างครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภค 
ยกเว้นบริการที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงอาจต้องพึ่งพาบริษัทต่างประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจ
บริการดังกล่าวค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ เห็นได้จากแนวโน้มการจ้างบริษัท
ภายนอกให้ท างานแทน (Outsourcing) ในองค์กรธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) การส่งเสริมจากภาครัฐจึงควรเน้นจุดแข็งของธุรกิจให้โดดเด่นมากขึ้น เช่น 
การสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านนวัตกรรมใหม่ๆ (Value-Creating Innovation) การสร้างความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านให้แก่บริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ ภาครัฐยังสามารถช่วยผลักดันบริษัทให้ค าปรึกษาของ
ไทยให้เข้าไปร่วมงานกับหน่วยงานต่างประเทศมากขึ้นผ่านเครือข่ายองค์กรของภาครัฐ รวมถึง
สนับสนุนการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่างๆ เช่น ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านการใช้สื่อดิจิทัล 
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และการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรต่างประเทศ เป็นต้น ผ่านรูปแบบต่างๆ ทั้งการฝึกอบรม 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ต่างๆ 

 
 

12.3 แนวทางการใช้ประโยชน์ในภาพรวม 
 
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่มีศักยภาพสูงได้รับประโยชน์จาก

ความตกลงการค้าเสรี ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการเชิงรุก 
เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ดังนี้ 

 
 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานระดับสากล  
 

ภาครัฐควรพิจารณาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต โดยมีมาตรฐานใน
การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด และจัดตั้งศูนย์ทดสอบคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานสากลให้
ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นแหล่งยุทธศาสตร์ทางการผลิตและการลงทุน  โดยส่งเสริมทั้งในด้าน
เทคโนโลยี บุคลากร มาตรฐานสินค้า และการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองให้
ทันกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการผลิต
ที่ต้องการพัฒนาสินค้าท่ีมีมาตรฐาน 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ส านักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด
มาตรฐาน และทดสอบและตรวจสอบคุณภาพสินค้า 

 
 ส่งเสริมการเชื่อมโยงในการท างานระหว่างกัน (Collaboration) 

 
นอกเหนือจากการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันด้วยนโยบายต่างๆ 

ของแต่ละหน่วยงานในแต่ละภาคส่วนแล้ว สิ่งส าคัญที่จะท าให้นโยบายภาครัฐและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ สัมฤทธิ์ผลได้ดีที่สุด คือส่งเสริมการเชื่อมโยงการท างานระหว่างกัน ทั้งเชื่อมโยงการท างาน
ระหว่างภายในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนกันเอง ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ระหว่าง
ภาคการศึกษาและภาคเอกชน และระหว่างภาคการผลิตและภาคการบริการ เพื่อไม่ให้เกิด
ความซ้ าซ้อน เกิดความเข้าใจในประเด็นปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละฝ่าย และให้เกิด
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ประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะตั้งคณะท างานหรือแผนก
ประสานงานกลางเพื่อประสานการท างานร่วมกันให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้น 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและบริการ 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับภาคการศึกษา 
 

 การสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในการแข่งขัน ผ่านการสร้างแบรนด์  
 
ภาครัฐควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเพิ่มศักยภาพการผลิต ผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ในรูปแบบของการสร้างแบรนด์ของสินค้าเอง ซึ่งภาครัฐจ าเป็นต้องช่วยส่งเสริมระบบทรัพย์สิน
ทางปัญญา และการสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า/บริการ เป็นปัจจัยเสริมในการสร้างแบรนด์ของ
ผู้ประกอบการ ซึ่งภาครัฐอาจส่งเสริมผ่านการจัดอบรมให้ความรู้ทางการตลาดและการสร้าง 
แบรนด์โดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการตัวอย่าง หรือส่งเสริมผ่านการให้สิทธิพิเศษต่างๆ กับ
ผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาศักยภาพของสินค้าให้มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ เพื่อจูงใจ
ผู้ประกอบการ โดยอาจอยู่ในการสนับสนุนในรูปแบบการจัดประกวดหรือการให้เงินสนับสนุน 
ผู้ชนะเลิศ เป็นต้น 

 
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 การสนับสนุนให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA แก่ผู้ประกอบการ  

 
จากข้อมูลการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และระบบอัตโนมัติ

ยังค่อนข้างต่ า ดังนั้น ภาครัฐควรสนับสนุนให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ FTA แก่ผู้ประกอบการ โดย
การอ านวยความสะดวกการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ของผู้ประกอบการ เนื่องจากในบางกรณี 
ผู้ประกอบการไทยเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิประโยชน์เพราะไม่คุ้มกับต้นทุนท่ีต้องขอใช้สิทธิฯ นอกจากนี้ 
ภาครัฐควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานะการเจรจา ข้อมูลด้านการค้า อัตราภาษี ขั้นตอนแนวทาง
การใช้สิทธิประโยชน์ FTA และรายงานผลการศึกษาต่างๆ ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบและเข้าใจ
อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข้างต้นผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ ดังนี ้
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ และ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
 

 สร้างและบริหารบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูงในองค์กร (Talent Management)  
 
การเปิดเสรีการบริการในประเด็นของการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาที่มีแนวโน้มเปิดเสรี

มากขึ้น และสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมบริการ ผู้ประกอบการในภาคเอกชนจะ
เผชิญกับความท้าทายในการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถมากขึ้น รวมถึงจะต้องบริหาร
บุคลากรในองค์กรให้มีความสามารถที่สูงขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันอีกด้วย ดังนั้น การส่งเสริม
บุคลากรที่มีศักยภาพในองค์กรที่มีอยู่เดิม และการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรของภาคเอกชน
เป็นสิ่งจ าเป็น โดยภาคเอกชนต้องพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่มีศักยภาพอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถสูงสุด ผ่านการสนับสนุนการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ระบบฝึกอบรม ระบบการแบ่งปัน
ความรู้ (Knowledge Sharing) ระบบการประเมินทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรที่
เหมาะสม และพิจารณาสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อรักษาบุคลากรเหล่านี้ให้อยู่
กับองค์กรต่อไป 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หน่วยงานภาคเอกชน และ

ผู้ประกอบการทั้งในภาคการผลิตและการบริการ 
 

 สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliance)  
 
การสร้างพันธมิตรสามารถช่วยให้ลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบใน

การแข่งขันเหนือคู่แข่ง เจาะเข้าไปในตลาดที่ต้องการได้ง่ายขึ้น โดยในการพิจารณาการสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาผู้เล่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจของตน (Business Ecology) เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและครบวงจร 
ทั้งนี้ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจยังท าให้ได้เทคโนโลยีหรือความรู้ความสามารถที่องค์กรยังขาด
อยู่มาเสริม ช่วยน านวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด เป็นต้น การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจอาจเกิดขึ้นได้
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หลายรูปแบบ เช่น พันธมิตรแบบเซ็นสัญญา พันธมิตรแบบการเข้ามาถือหุ้นระหว่างกัน พันธมิตร
แบบธุรกิจร่วมทุน (Joint-Venture)  

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการทั้งในภาคการผลิตและ

การบริการ 
 
 ผนวกรวมช่องทางการจ าหน่ายและการบริการทั้งออนไลน์และออฟไลน์ (Omni 

Channel)  
 
ระดับการแข่งขันที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากแนวโน้มการเปิดเสรีบริการที่สูงขึ้น ท าให้

ผู้ประกอบการภาคเอกชนจะต้องพิจารณาใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารและผนวกรวมช่องทางการจ าหน่าย
ดั้งเดิม (ออฟไลน์) กับช่องทางออนไลน์ เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
ผ่านโทรศัพท์ ท าให้การเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆ ทางออนไลน์ท าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น  
เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงผู้บริโภค ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องบริหารช่องทางการจ าหน่ายและบริการ
อย่างไร้รอยต่อด้วยการผนวกรวมทุกช่องทางที่สามารถติดต่อกับผู้บริโภคได้ ทั้งบนเว็บไซต์ 
บนโทรศัพท์เคลื่อนท่ี ทีห่น้าร้านค้า การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และการรับช าระเงิน จากนั้นจะ
เกิดการรวบรวมข้อมูลของทุกช่องทางต่างๆ เพื่อน ามาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภครายนั้นๆ 
ต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้บริโภคทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิตและบริการ 

 
 ส่งเสริมการบรรจุวาระการพัฒนาด้านบริการให้แก่ผู้บริหารองค์กร 

 
จากแนวนโยบาย Thailand 4.0 ที่สนับสนุนการน านวัตกรรมและบริการเพื่อปรับปรุงและ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจ ดังนั้น ผู้น าหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนจะต้องมีกรอบความคิดด้านการบริการ (Service Mindset) ที่ทันสมัยและมีความเข้าใจ
บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ภาครัฐในฐานะผู้บริหารประเทศจ าเป็นต้องบรรจุ
วาระการพัฒนาการบริการ (Services Agenda) ให้แก่ผู้บริหารขององค์กรในทุกหน่วยงานภาครัฐ 
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวนโยบายของประเทศ  
 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาครัฐทกุหน่วยงาน และภาคเอกชน 
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 ส่งเสริมการเปิดเสรีอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มีความต้องการใช้
บริการสูง  

 
จากการศึกษาทิศทางการพัฒนาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการเปิดเสรีภาคบริการ

และความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตในบทที่ 10 และ 11 จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบัน 
การบริการหลายๆ สาขายังมีความต้องการและขาดแคลนผู้ให้บริการ และแรงงานผู้ให้บริการใน
ประเทศ อาทิ การบริการด้านทดสอบและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และบริการซ่อมบ ารุง เป็นต้น  

 
นอกจากนี้ สาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (Service Incidental to Manufacturing) 

เป็นสาขาการบริการที่มีการผูกพันการเปิดเสรีการบริการใน Mode 3 ในกรอบความตกลงการค้า
เสรีอาเซียนเพียงความตกลงเดียว และกิจกรรมการบริการในสาขาดังกล่าวที่มีความผูกพันการเปิด
เสรีบริการจะผูกพันการเปิดตลาดภายใต้กรอบ ACIA ซึ่งมีระดับการเปิดเสรีที่มีข้อจ ากัด กล่าวคือ
เปิดให้ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 ซึ่งการบริการดังกล่าว เป็นการบริการที่มีความจ าเป็น
ต่ออุตสาหกรรมการผลิตอย่างมาก ซึ่งการส่งเสริมการเปิดเสรีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการผลิต
ได้อย่างรวดเร็ว โดยท าให้เกิดการแข่งขันที่มากขึ้น และการให้บริการจะมีแนวโน้มมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตจะมีทางเลือกในการเลือกใช้บริการที่มากขึ้น  

 
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาการเปิดเสรีกับประเทศคู่ภาคีจะต้องพิจารณาเปิดเสรีทีละ

สาขาบริการอย่างมีเงื่อนไข และพิจารณาเปิดเสรีทีละสาขาบริการ เพื่อหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทีละกลุ่ม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบในประเทศที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
 

 ผลักดันการจัดเก็บข้อมูลสถิติการบริการ  
 

การเก็บข้อมูลสถิติภาคการบริการที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งส าคัญ เพื่อติดตามผลการด าเนิน
ธุรกิจของภาคการบริการในแต่ละสาขาของไทย โดยในปัจจุบัน ในการจัดเก็บข้อมูลภาคการบริการของ
ไทยยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ หรือมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติค่อนข้างจ ากัด ท าให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือภาคการศึกษาไม่สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก ทั้งในด้านการใช้
ข้อมูลเชิงพาณิชย์ ใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเชิงนโยบาย และใช้ข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย   
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ทั้งน้ี หน่วยงานส าคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตและบริการของไทยเป็นดังที่
แสดงในภาพที่ 12-1 
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ภาพที่ 12-1 ตัวอย่างการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการผลิตและบริการ 

 
ที่มา: บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี จ ากัด (ประเทศไทย) ประมวลผลจากหลายแหล่งข้อมูล 38

Public Data

Private Data

ข้อมูลผู้ประกอบการ
และงบการเงิน

Gateway

Security

ฐานข้อมูลโรงงานที่
ได้รับอนุญาต

Gateway
Security

สถิติเศรษฐกิจการเงิน 
และสถาบันการเงิน

Gateway
Security

สถิติข้อมูลเศรษฐกิจ
มหภาคในภาพรวม

Gateway
Security

รายชื่อผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมผลิต

Gateway

Security

กลุ่มผู้ประกอบการ
โลจิสติกส์

Gateway

Security

Portal
E-Portal, Data.go.th, App.go.th, etc.

Data Mapping
Master and Meta Data
Data Registration Service

Administrative System
Report

Public View Private View
Service and Support

Helpdesk Monitoring

ตัวอย่างการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการผลิตและบริการ เพื่อสร้างฐานข้อมูลกลางให้ท้ังภาครัฐและเอกชน

Gateway
Security

ฐานข้อมูลแรงงาน

Gateway
Security

ฐานข้อมูลการลงทุน
และการขอใช้สิทธิ

ประโยชน์

Gateway
Security

ฐานข้อมูลศูนย์วิจัย
และศุนย์ทดสอบ

ค่างๆ

Gateway
Security

ฐานข้อมูลภาค
การศึกษา

กลุ่มผู้ประกอบการประกันภัย

Gateway

Security

ฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการและ
การจ่ายภาษี

Gateway

Security

Public Data

Government Network
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โดยสามารถแบ่งกลุ่มหน่วยงานตามการจัดเก็บสถิติได้ดังนี้ 
 
 ข้อมูลผู้ประกอบการและงบการเงิน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมสรรพากร และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 ข้อมูลโรงงานที่ได้รับอนุญาต: กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 สถิติเศรษฐกิจการเงิน และสถาบันการเงิน: ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 สถิติข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคในภาพรวม: ส านักงานสถิติแห่งชาติ ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย และส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 ข้อมูลแรงงาน: ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  
 ข้อมูลการลงทุนและการขอใช้สิทธิประโยชน์: ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน  
 ข้อมูลศูนย์วิจัยและศุนย์ทดสอบต่างๆ : ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ  
 ข้อมูลภาคการศึกษา: กระทรวงศึกษาธิการ  
 ข้อมูลผู้ประกอบการและการจ่ายภาษี: กรมสรรพากร 
 รายชื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิต: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภา

หอการค้า  
 กลุ่มผู้ประกอบการโลจิสติกส์: สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย  
 กลุ่มผู้ประกอบการประกันภัย: ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย และสมาคมประกันวินาศภัย 
 
 

12.4 แนวทางบรรเทาผลกระทบ 
 
นอกจากการสนับสนุนผู้ประกอบการของไทยในเชิงรุก เพื่อใช้ประโยชน์จากความตกลง

การค้าเสรีของไทยที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาการเปิดเสรีในระดับที่สูงขึ้นแล้ว การเปิดเสรีของไทยใน
ระดับที่สูงขึ้นดังกล่าวย่อมส่งผลต่อผู้ประกอบการบางส่วนเช่นกัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาด
กลางและย่อม ที่มิอาจจะปรับตัวได้ทันท่วงที ดังนั้น ภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จึงมีความจ าเป็นต้องเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบ ดังนี้ 
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 ปรับปรุงโครงสร้างภาษีสินค้าที่ขาดความสอดคล้องกับการสนับสนุนอุตสาหกรรม 
 

เนื่องจากโครงสร้างภาษีของชิ้นส่วนและวัสดุส าหรับการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรม
เป้าหมายยังไม่เหมาะสมกับการสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศ เช่น ภาษีน าเข้าชิ้นส่วน
เครื่องมือแพทย์สูงกว่าภาษีน าเข้าของเครื่องมือแพทย์ทั้งชิ้น ท าให้ผู้ประกอบการผลิตเครื่องมือ
แพทย์ในประเทศไม่สามารถผลิตสินค้าที่มีโครงสร้างต้นทุนที่แข่งขันกับสินค้าน าเข้าทั้งชิ้นจาก
ต่างประเทศ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก ากับภาษีน าเข้า และหน่วยงานด้านการเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ อาจพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างภาษีและประสานงานร่วมกับผู้เจรจา
การค้าระหว่างประเทศเพื่อวางแผนการปรับปรุงโครงสร้างภาษีและกลยุทธการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศคู่ค้าร่วมกันให้มีความเหมาะสม  

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องในแต่ละอุตสาหกรรม 
 

 ลดต้นทุนในการเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ 
 

ภาครฐัสามารถช่วยอ านวยความสะดวกหรือส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีการบริการหรือ
การผลิตใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีการค้าและการบริการให้แก่ผู้ประกอบการผ่าน
ช่องทางต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามาอ านวยความสะดวกลดต้นทุนการเข้าถึง
ข้อมูลของผู้ประกอบการ โดยหน่วยงานภาครัฐที่เก็บข้อมูลสามารถประสานงานระหว่างกันเพื่อ
เปิดเผยและแบ่งปันข้อมูล (Open & Shared Data) และรวบรวมรายชื่อกลุ่มผู้ให้บริการ (Services 
Directory) และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้แก่ภาคเอกชน เพื่อให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนมีข้อมูลการบริการที่รอบด้านและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลบริการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สสว.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
(องค์การมหาชน) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 
 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมกับการให้บริการและการผลิต 

 
ภายใต้แนวนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่สนับสนุนให้เกิดการใช้นวัตกรรมเข้ามาปรับปรุง

คุณภาพการบริการและการผลิต และผลวิจัยจาก World Economic Forum (WEF) ที่ระบุว่า
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เทคโนโลยีที่ส าคัญ อาทิ Internet of Things (IoT) การพิมพ์สามมิติ (3D-printing) และการใช้งาน
หุ่นยนต์ เป็นต้น จะมีส่วนช่วยลดต้นทุนการด าเนินการผลิตและบริการของผู้ประกอบการได้สูงถึง
ร้อยละ 30 และสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการถึงร้อยละ 25  

 
ดังนั้น ภาครัฐจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้ให้บริการภาคเอกชนหันมาใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการให้บริการและการผลิตให้มากขึ้น อันจะส่งผลให้ระดับความสามารถในการ
แข่งขันของภาคบริการและการผลิตนั้นๆ สูงขึ้นและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการจากต่างชาติ
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาการบริการการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ สาขาการบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตที่ใช้จ านวนแรงงานมาก อาจจะต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น เช่น การพัฒนา
ระบบการตรวจสอบสถานะการขนส่งพัสดุ การใช้ระบบอัตโนมัติในการผลิตเพื่อทดแทนแรงงาน
ผลิตที่ขาดแคลน เป็นต้น ทั้งนี้ ในประเด็นเรื่องการใช้เทคโนโลยีทดแทนแรงงาน ภาครัฐจ าต้องมี
การท าความเข้าใจกับกลุ่มแรงงานอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อลดแรงเสียดทานท่ีอาจจะเกิดขึ้นจาก
กลุ่มแรงงานได ้

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันไทย-เยอรมัน 

สมาพันธ์โลจิสติกส์ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (The Association of Thai ICT 
Industry: ATCI) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 สนับสนุนการรักษาฐานลูกค้าเดิม (Customer Retention) 

 
จากสภาวะการแข่งขันที่อาจจะรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันในตลาดการบริการ 

สืบเนื่องจากการเปิดเสรีภาคการบริการที่มากขึ้นและบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ผู้ประกอบการ
ไทยจะต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ผู้ประกอบการไทยอาจพิจารณาทางเลือกในการใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม ซึ่งงานวิจัยทางการตลาดในระดับสากลได้ระบุว่า ต้นทุนในการ
ดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่สูงกว่าต้นทุนในการรักษากลุ่มลูกค้าเดิมอย่างมีนัยส าคัญ และการรักษาฐาน
ลูกค้าเดิมสามารถสร้างก าไรให้แก่องค์กรให้เพิ่มสูงขึ้นได้ ดังนั้น ภาคเอกชนควรพิจารณาการใช้กล
ยุทธ์ทางการตลาดเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม เช่น การบริการจัดการความคาดหวังของลูกค้า 
(Customer Expectation Management) ผ่านการส่งเสริมการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  (Customer 
Relationship Management: CRM) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวและแข่งขันในตลาดได้  

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการทั้งในภาคการผลิตและ

การบริการ 
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 พัฒนาแบบจ าลองทางธุรกิจการให้บริการที่ครบวงจร 
 
อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในปัจจุบันมีความต้องการใช้บริการที่สูง

มากขึ้น และมีระดับการแข่งขันที่สูงขึ้นจากแนวโน้มการเปิดเสรีการบริการที่สูงขึ้น ผู้ประกอบการ
ในประเทศอาจต้องพิจารณาช่องทางในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและบริหาร  
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการโดนแย่งส่วนแบ่งตลาดได้ ดังนั้น ภาคการผลิตและภาคบริการ
จึงควรพัฒนาแบบจ าลองทางธุรกิจบริการ (Service Business Model) เป็นของตนเองให้ชัดเจน 
เพื่อวางแนวทางการพัฒนาธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริการในระยะยาว  ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน และดึงดูดผู้ใช้บริการให้เข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น  

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – หน่วยงานภาคเอกชน และผู้ประกอบการทั้งในภาคการผลิตและ

การบริการ 
 

 ปรับปรุงกฎระเบียบในประเทศ โดยเน้นให้เอื้ออ านวยต่อการประกอบธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ 

 
อุปสรรคส าคัญประการหนึ่งของผู้ประกอบการธุรกิจและบริการ คือกฎระเบียบ

ภายในประเทศ เช่น ระเบียบด้านความปลอดภัยในโรงงานที่ซ้ าซ้อนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ขั้นตอนที่ซ้ าซ้อนในการขออนุญาตในการท าธุรกิจ ระยะเวลาการขออนุญาตต่างๆ ที่ค่อนข้างนาน 
กระบวนการการขอต่ออายุใบอนุญาตที่ยุ่งยาก เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคและต้นทุนอย่าง
หนึ่งของผู้ประกอบการและแรงงานต่างชาติ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบที่ยังเป็น
อุปสรรคดังกล่าว จึงควรทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจให้มี
ลักษณะที่เอื้ออ านวยและสร้างความสะดวกสบายต่อผู้ประกอบการมากขึ้น พิจารณาการน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้ระยะเวลาการขออนุญาตสั้นลง หรือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน 
เช่น การพิจารณาการออกใบอนุญาตให้บริการชั่วคราวในสาขาบริการที่จ าเป็น การขอใบอนุญาต
ออนไลน์ และการพัฒนาระบบไอทีเพื่อลดอุปสรรคการท างาน เป็นต้น 

 
อย่างไรก็ตาม ภายใต้บริบทการเปิดเสรีภาคการบริการ ในบางอุตสาหกรรมการที่มี

ความเสี ่ยงต่อการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างชาติที่ เป็นเจ้าของธุรกิจที่ มีขนาดใหญ่กว่า
ผู้ประกอบการในประเทศมาก การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นไปอย่าง
รอบคอบ ไม่ควรน าไปสู่การผูกขาดของผู้ประกอบการต่างชาติในท้ายที่สุด โดยหากต้องมีการเปิดเสรี
การบริการในสาขาที่มีความเสี่ยงดังกล่าว อาทิ ด้านการเงินและประกันภัย ควรจะมีการเปิดเสรี
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ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป และรักษาประเด็นการเจรจาต่อรองบางประเด็นที่ส าคัญเพื่อต่อรอง
แลกเปลี่ยนกับประเทศคู่ภาคี  

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง – ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรมสรรพากร 

กรมศุลกากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นต้น 

 
 สนับสนุนการพัฒนาการออกแบบวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรมใหม่ และการ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ภายใต้บริบทการเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการที่สูงขึ้น ได้ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติ
เข้ามาแข่งขันในตลาดสินค้าและบริการที่มากขึ้น ซึ่งในหลายสินค้าและบริการ นักลงทุนต่างชาติ
เข้ามาพร้อมกับเทคโนโลยีการผลิตและบริการที่สูงกว่าผู้ผลิตและผู้ให้บริการชาวไทย ผู้ประกอบการ
ในประเทศจึงควรพิจารณาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวเพื่อรับมือกับการแข่งขัน
ที่สูงขึ้นดังกล่าว ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือกันสนับสนุนการพัฒนาการออกแบบ
วิจัยและพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของไทยให้มีคุณภาพสูงขึ้น สร้าง
เอกลักษณ์ของนวัตกรรมของไทย และมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ภาครัฐจ าเป็นต้อง
สนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของตนให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้น
และจูงใจให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่เพิ่มขึ้นด้วย  

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา ส านักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สถาบันส่งเสริมการออกแบบและ
นวัตกรรมเพื่อการค้า (ภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา 

 
 การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรหรือการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทการผลิตและ

บริการของโลก 
 
ถึงแม้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมใหม่ๆ จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต

และบริการที่ใช้จ านวนแรงงานลดลง แต่ทรัพยากรมนุษย์ยังเป็นรากฐานและปัจจัยส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการใช้งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นๆ ให้ภาคธุรกิจด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ 



 

 

 

 12-27 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd.       The Office of Industrial Economics  

www.bolliger-company.com                       www.oie.go.th 

 

หากองค์กรใดมีทรัพยากรมนุษย์ที่ดีและมีคุณภาพประกอบกับใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนอย่าง
เหมาะสม ย่อมส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณภาพจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปิดเสรีการบริการที่ท าให้การแข่งขันในภาคธุรกิจและ
บริการที่รุนแรงขึ้นได้ 

 
ดังนั้น การลงทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม โดยรัฐอาจส่งเสริมการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการอบรมการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือโครงการ
พัฒนาทักษะช่างฝีมือขั้นสูง เป็นต้น  

 
นอกจากนี้ ภาครัฐอาจพิจารณาส่งเสริมเรื่องการพัฒนาบุคลากรหรือการศึกษา เพื่อผลิต

แรงงานมีฝีมือเข้าสู่ระบบ โดยพัฒนาแรงงานที่มีฝีมือที่เฉพาะเจาะจงไปตามความต้องการของแต่ละ
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการผลิตบุคลากร ทั้งวิศวกรและแรงงานที่มีทักษะ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยอาจเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการต่างๆ และภาคการศึกษาเพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาและปฏิบัติงานจริงระหว่างการ
เรียน โดยเม่ือจบหลักสูตร แรงงานสามารถเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – กระทรวงแรงงาน ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคการศึกษา 
 
 

12.5 สรุปข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 
 
จากผลการศึกษาในบทต่างๆ ที่ผ่านมา งานศึกษาระดับนานาชาติที่ระบุถึงผลจากการ

เปิดเสรีการบริการที่มีต่อภาคการผลิตและภาคการส่งออก ประกอบกับการปรึกษาและสัมภาษณ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ คณะผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะต่อ
ภาครัฐ ได้ดังแสดงในภาพที่ 12-2 
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ภาพที่ 12-2 ภาพรวมของข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

 
ที่มา: บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี จ ากัด (ประเทศไทย) ประมวลผลจากหลายแหล่งข้อมูล 

สรุปข้อเสนอแนะภาครัฐ – พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการท างาน (Infrastructure & Operation System)  
และส่งเสริมการเปิดเสรีภาคบริการสนับสนุนอย่างรอบคอบ (Prudential Supporting Services Liberalization)

16

ปฏิรูปภาคการผลิตและการบริการที่เกีย่วข้องใหผู้้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศสามารถแข่งขันได้
สะดวกขึ้น และภาครัฐควรอ านวยความสะดวก (Facilitate) ทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและระบบการท างาน 
(Infrastructure & Operation System) ให้ทุกภาคส่วนสามารถท างานเช่ือมต่อกันไดอ้ย่างไร้รอยต่อ (Seamless)

Reform Service and Manufacturing Sectors

สร้างความ
เช่ือมโยง

พัฒนา
กฎระเบียบ

ใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลและเทคโนโลยี 
และปรับตัวรับการ
เปล่ียนแปลง

Major Recommendations

ส นั บ ส นุ น ก า ร
สร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างอุตสาหกรรม
การผลิตและบริการใน
ระดับที่สูงขึ้น รวมทั้ง 
สนับสนุนการประสาน
การท า งานระหว่าง
หน่ ว ย ง า นภ า ค รั ฐ 
(Inter-organization) 

พัฒนาและปรับปรุง
กฎหม า ยที่ จ า กั ด ก า ร
ลงทุนและท าธุ รกิจโดย
ชาวต่างชาติ ให้ทันสมัย
ม าก ข้ึน  และป รับป รุ ง
กฎระเบียบที่ท า ให้การ
ให้บริการที่ส่งเสริมการ
ผลิตและส่งออกที่ติดขัดให้
ดี ข้ึ น  ทั้ ง น้ี  ใ น ก า ร
พิ จ า ร ณ า ป รั บ ป รุ ง
กฎระเบียบจะต้องมีการ
ก าหนดช่วงเวลาเปล่ียน
ผ่านของกฎหมาย เพื่อให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปรับตัว
ได้อย่างเหมาะสม

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมา
พัฒนาการผลิตและการบริการให้
มากข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการให้บ ริการที่
สูงข้ึน ทั้งน้ี รวมถึงการพัฒนา
ฐ า น ข้ อ มู ล ก า รบ ริ ก า ร ใ ห้ มี
คุณภาพ

ทั้งนี้ ภาครัฐควรมีการวาง
แนวทางการปรับตัวรองรับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่เกิดจากการใช้งาน
เทคโนโลยีสมัยใหม่

พัฒนา
บุคลากร

ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะของบุคลากรทั้ ง
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น 
โดยเฉพาะทักษะด้าน
ดิ จิ ทั ล ใ น เ ชิ ง ลึ ก 
เน่ืองจากเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันมีบทบาทในการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้าง
การผลิตและบริการอย่าง
มาก  ท า ให้ภาครัฐใน
ฐ าน ะ ผู้อ า น วยค วา ม
สะดวกจะต้องมีความรู้
ด้านดิจิทัลด้วยเช่นกัน

ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ภ า ค
ธุรกิจใช้การบริการเพื่อ
เพิ่มมูลค่าเพิ่มของสินค้า
แ ล ะ บ ริ ก า ร ซ่ึ ง เ ป็ น
สิ่งจ าเป็น โดยภาครัฐอาจ
พิจารณาสนับสนุนให้ภาค
ธุรกิจใช้บริการมากข้ึน 
ผ่ า น ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
ตระหนัก ถึงผลประโยชน์
จากการประยุกต์ใช้บริการ
เป็นส าคัญ

สนับสนุน
การใช้บริการ
มากยิ่งข้ึน

เจรจาเชิงรุก

ส่งเสริมการเปิดเสรีการ
บริการที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตในบ ริบทการ เจรจ า
การค้าเสรีให้มากขึ้น เพื่อ
เพิ่มความหลากหลายของ
ธุรกิจบริการในประเทศให้
มากย่ิงข้ึน โดยควรพิจารณา
การเปิดเสรีการบริการทีละ
สาขา พิจารณาตามความ
เร่งด่วน (Prioritizing) และ
การบริการที่สามารถท าได้
เร็ว เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้
ในการแก้ไขกฎหมาย โดย
อาจเร่ิมต้นที่สาขาการขนส่ง
ทางบกก่อน เป็นต้น

พัฒนาผู้
ให้บริการ

ส่งเสริมการพัฒนา
ผู้ให้บริการภาคเอกชน 
ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ถึ ง โ อ ก า ส ท า ง ธุ ร กิ จ
บริการ รวมถึง ให้ใช้งาน
เ ท ค โ น โ ล ยี เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพ โดยอาจ
น าผู้ให้บริการที่ประสบ
ความส า เ ร็ จ ในธุ รกิ จ
บ ริ ก า ร ม า น า เ ส น อ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ แ ก่
ผู้ประกอบการรายใหม่
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คณะผู้วิจัยได้ระบุแนวทางข้อเสนอแนะว่า ควรปฏิรูปภาคการผลิตและการบริการที่
เกี่ยวข้องให้ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศสามารถแข่งขันได้สะดวกขึ้น และภาครัฐควร
อ านวยความสะดวก (Facilitate) ทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและระบบการท างาน 
(Infrastructure & Operation System) ให้ทุกภาคส่วนสามารถท างานเชื่อมต่อกันได้อย่างไร้
รอยต่อ (Seamless)  

 
ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะหลักที่ส าคัญ แบ่งเป็นข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ

ในระยะสั้นและระยะยาว ได้ดังนี ้
 

 ข้อเสนอแนะในระยะสั้น 
 

 สนับสนุนภาคธุรกิจให้ประยุกต์ใช้การบริการมากยิ่งขึ้น – จากแนวนโยบาย 
Thailand 4.0 ที่ต้องการให้ภาคธุรกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น การสนับสนุน
ให้ภาคธุรกิจใช้การบริการเพื่อพัฒนามูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น โดยภาครัฐอาจพิจารณาสนับสนุนให้ภาคธุรกิจใช้ประโยชน์จากภาค
บริการมากขึ้น ผ่านการสร้างความตระหนัก (Awareness) ถึงผลประโยชน์จากการ
ประยุกต์ใช้บริการเป็นส าคัญ ซึ่งภาคธุรกิจจะต้องมีความตระหนักถึงแนวโน้มการ
บริโภคสมัยใหม่ที่การบริการเข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและ
บริการมากยิ่งขึ้น เช่น การน าบริษัทตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จในการประยุกต์ใช้
การบริการเข้ากับภาคการผลิตมาให้ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ประกอบการใน
ประเทศ การจัดอบรมบ่มเพาะ (Incubate) ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้รู้จักเทคโนโลยี
และการบริการต่างๆ ที่จะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและผลประกอบการของ
บริษัทได้ และการรวบรวมข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการบริการสาขาต่างๆ เพื่อ
เผยแพร่ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตบนเว็บไซต์ เป็นต้น  
 

 สร้างความเชื่อมโยง – ภาครัฐจะต้องสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรม
การบริการและการผลิตในระดับที่สูงขึ้น อาทิ การวางฐานการบริการและฐาน 
การผลิตในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกัน หรือในพื้นที่เดียวกัน เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น รวมทั้ง สนับสนุนการประสานการท างานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกัน (Inter-organization) เพื่อให้การท างานระหว่างหน่วยงานรัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพ
การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยอาจพิจารณา
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การใช้งานฐานข้อมูลระหว่างกันเพื่อการประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ไร้รอยต่อ (Seamless) ทั้งนี้  ภาครัฐอาจด าเนินการส ารวจความต้องการของ
ผู้ประกอบการผลิตและบริการ เพื่อประสานความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและ 
ผู้ให้บริการได้แม่นย ามากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 พัฒนาผู้ให้บริการ – ภาครัฐควรส่งเสริมการพัฒนาผู้ให้บริการภาคเอกชน ให้มี
ความรู้ความเข้าใจถึงโอกาสทางธุรกิจบริการ รวมถึง ให้ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ โดยอาจน าผู้ให้บริการที่ประสบความส าเร็จในธุรกิจบริการมาน าเสนอ
ประสบการณ์แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ นอกจากนี้ ภาครัฐอาจพิจารณาผู้ให้บริการ
ผ่านการอบรมให้เข้าใจกระบวนการออกแบบธุรกิจบริการสมัยใหม่ เพื่อการ
ให้บริการที่ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 ข้อเสนอแนะในะยะยาว 
 

 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะบุคลากร – ทุนมนุษย์ (Human Resources) เป็นปัจจัย
ส าคัญในการขับเคลื่อนภาคบริการ เนื่องจากเป็นจุดสัมผัส (Touchpoint) ที่ส าคัญใน
การให้บริการ ประกอบกับบริบทการเปิดเสรีการค้าการบริการที่มากขึ้น และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและบริการอย่างรวดเร็ว 
ท าให้การพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทโลกมีความส าคัญ
อย่างมาก ดังนั้น ภาครัฐจึงควรมีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาทักษะบุคลากรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัลให้มากยิ่งขึ้น โดยภาครัฐอาจพิจารณา
สนับสนุนการพัฒนาทักษะผ่านเครื่องมือและช่องทางต่างๆ เช่น การสนับสนุน
ทุนการศึกษาวิจัยให้แก่แรงงานชาวไทยในสาขาที่ส าคัญเพื่อพัฒนาทักษะการท างาน 
การจัดท ากรอบความก้าวหน้าในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านไอทีของรัฐ (IT 
Career Path) เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรภาครัฐด้านไอที การสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรภาคบริการผ่านช่องทาง e-Training และส่งเสริมการจัดตั้ง New Service 
Economy Academy เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านบริการ เป็นต้น โดยภาครัฐอาจ
พิจารณาสาขาการบริการที่มีความส าคัญ มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ก่อน เพื่อจัดล าดับความส าคัญของสาขาบริการที่จ าเป็นต้องพัฒนา
ก่อนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน โดยพิจารณาจากห่วงโซ่มูลค่า
ของอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อแสดงถึงอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น 
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สาขาบริการทางวิชาชีพต่างๆ (Professional Services) และสาขาบริการซ่อมบ ารุง 
เป็นต้น 
 

 พัฒนากฎระเบียบ – พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่จ ากัดการลงทุนและท าธุรกิจ
โดยชาวต่างชาติ ให้ทันสมัยมากขึ้น และปรับปรุงกฎระเบียบที่ท าให้การให้บริการที่
ส่งเสริมการผลิตและส่งออกที่ติดขัดให้ดีขึ้น อาทิ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจด
ทะเบียนธุรกิจ หรือกฎระเบียบที่จ ากัดการท างานของแรงงานชาวต่างชาติ เป็นต้น 
ซึ่งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ จะต้องพิจารณาประเด็นต่างๆ 
ดังนี้ ประเด็นด้านการบริการที่ยังไม่มีกฎระเบียบรองรับ ประเด็นด้านกฎระเบียบที่
ยังไม่มีกลไกการท างานหรือเจ้าภาพที่เหมาะสม และประเด็นด้านกฎระเบียบที่ยัง
ขาดการบังคับใช้ ทั้งนี้ ในการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบจะต้องมีการก าหนด
ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน (Transition Period) ของกฎหมาย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  

 
 เปิดเสรีบริการที่สนับสนุนภาคการผลิต – ส่งเสริมการเจรจาเปิดเสรีการบริการท่ี

เกี่ยวข้องกับการผลิตในบริบทการเจรจาการค้าเสรีให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มความหลากหลาย
ของธุรกิจบริการในประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยควรพิจารณาการเปิดเสรีการบริการ
อย่างมีเงื่อนไขทีละสาขา พิจารณาตามความเร่งด่วน (Prioritizing) และการบริการท่ี
สามารถท าได้เร็ว อาทิ บริการวิจัยและพัฒนา ประกันวินาศภัย และการทดสอบฯ 
เป็นต้น เป็นบริการท่ีไทยมีศักยภาพสูง แต่ยังมีระดับความเข้มข้นการเจรจาบริการที่
ต่ ากว่าโดยเปรียบเทียบ จึงอาจพิจารณาเปิดเสรีในเชิงรุก เป็นต้น เพื่อเพิ่มความ
เป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายให้มากขึ้น 

 
 ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยี และปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง – 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีส าหรับพัฒนาการผลิตและการบริการให้มากขึ้น และ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงการบริการและการผลิตให้มากขึ้น  เช่น 
การวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มการใช้บริการ
กับการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลบริการและการผลิตใน
ประเทศที่จะช่วยให้การท างานของภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดต้นทุนการท างาน
ภาครัฐลง เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาฐานข้อมูลการบริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเป็นสิ่ง
ส าคัญที่รัฐจะต้องด าเนินการเพื่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระยะยาว ทั้งนี้ ภาครัฐ
ควรมีการวางแนวทางการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง
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ธุรกิจที่เกิดจากการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นกัน อาทิ การวางแผนรองรับ
การใช้งานเทคโนโลยี 4.0 ที่อาจส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและโครงสร้างการผลิต
ในห่วงโซ่มูลค่าในอนาคต เป็นต้น  

 
 

12.6 สรุปข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชน 
 

ภาพที่ 12-3 ภาพรวมของข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชน 

 
 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งการวิเคราะห์จากผลการ

ศึกษาวิจัยในระดับสากล คณะผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะที่ส าคัญที่ผู้ประกอบการภาคเอกชน
สามารถน าไปปรับใช้ได้ทั้งสิ้น 6 กลยุทธ์ ดังนี ้
 

 ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ – ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบัน  
ท าให้การจัดเก็บข้อมูล หรือการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเป็นไปได้โดยง่าย ซึ่งรวมถึง 
การจัดเก็บข้อมูลของผู้บริโภคสินค้าและบริการ ดังนั้น การติดตามและการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อที่จะเฟ้นหาความต้องการที่แท้จริง (Insight) ของผู้บริโภค  
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จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจด าเนินการสร้างมูลค่าของสินค้าและ
บริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย (Customize) ได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้มากยิ่งขึ้น 
  

 การสร้างและบริหารบุคลากรที่มีความสามารถสูง (Talent Management) – 
ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันคือ การดึงดูดและการรักษา
บุคลากรที่มีความสามารถสูงในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัพยากรมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมบริการที่ถือเป็นหัวใจหลักในการสร้างคุณค่าให้กับการบริการในทุกๆ
จุดสัมผัส (Touchpoint) ในการให้บริการ  

 
 การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ – ผู้ประกอบการเอกชนอาจต้องพิจารณาการสร้าง

ความร่วมมือทางธุรกิจกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในห่วงโซ่มูลค่า หรือแม้กระทั่ง
คู่แข่งทางการค้าการบริการ โดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจจะช่วยให้ผู้ประกอบการ
สามารถแลกเปลี่ยนและแบ่งปันทรัพยากรระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ช่วยให้การกระจายสินค้าและบริการไปสู่ตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุน 
การด าเนินงาน และสร้างอ านาจในการต่อรองที่สูงขึ้น 

 
 การยกระดับแบรนด์ (Brand Leveraging) – ในบริบทการเปิดเสรีการค้าบริการที่

เข้มข้นขึ้น ส่งผลให้ระดับการแข่งขันการค้าและการบริการที่สูงขึ้นทั้งจากผู้ประกอบการ 
ไทยและต่างชาติ ดังนั้น การเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ของผู้ประกอบการจะช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันได้ และแบรนด์ที่น่าเชื่อถือจะเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การสร้างอ านาจในการต่อรองกับพันธมิตรและสร้างความสัมพันธ์ต่อผู้บริโภคสินค้า
และบริการได้ในระยะยาว 

 
 การรักษาฐานลูกค้าเดิม (Customer Retention) – งานวิจัยด้านธุรกิจหลายฉบับ

ระบุว่า ต้นทุนในการดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่สูงกว่าต้นทุนในการรักษากลุ่มลูกค้าเดิม
อย่างมีนัยส าคัญ และสามารถสร้างก าไรให้เพิ่มสูงขึ้นได้ ดังนั้น การรักษาฐานลูกค้า
เดิมของผู้ให้บริการจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่น่าสนใจ โดยผู้ให้บริการจะต้องบริหาร
จัดการความคาดหวังของลูกค้า และพัฒนาการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นให้สอดคล้อง
หรือเหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อลูกค้าในระยะยาว   
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 การพัฒนาแบบจ าลองทางธุรกิจบริการให้ครบวงจร – เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน ผู้ประกอบการภาคเอกชนอาจพิจารณาขยายการให้บริการให้มี
ความหลากหลายขึ้นและกว้างขึ้น เพื่อเป็นแหล่งให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One 
Stop Service) ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ/ลูกค้า เข้ามาใช้บริการ
มากขึ้น ทั้งน้ี ผู้ประกอบการอาจพิจารณาการบริการที่มีศักยภาพของตน และน าไป
พัฒนาแบบจ าลองทางธุรกิจบริการ (Service Business Model) แยกออกมาต่างหาก 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการได้มากยิ่งขึ้น  
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ภาคผนวก 1 
ตารางรายการสินค้าทั้งหมดท่ีใช้วิเคราะห์มูลค่าการค้ารวม
ของไทยในแต่ละอุตสาหกรรม จ าแนกตามพิกัดศุลกากร
ระบบฮาร์โมไนซ์ 2555 (Harmonized System 2012) 
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อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 

HS Code Description 
HS7201 Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms. 
HS7202 Ferro-alloys. 

HS7203 
Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in 
lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity by weight of 99.94 %, in lumps, 
pellets or similar forms. 

HS7204 Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel. 
HS7205 Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron or steel. 
HS7206 Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms (excluding iron of heading 72.03). 
HS7207 Semi-finished products of iron or non-alloy steel. 

HS7208 
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, 
plated or coated. 

HS7209 
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, cold-rolled (cold-
reduced), not clad, plated or coated. 

HS7210 
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or 
coated. 

HS7211 
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, not clad, plated or 
coated. 

HS7212 
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, clad, plated or 
coated. 

HS7213 Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel. 

HS7214 
Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn 
or hot-extruded, but including those twisted after rolling. 

HS7215 Other bars and rods of iron or non-alloy steel. 
HS7216 Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel. 
HS7217 Wire of iron or non-alloy steel. 
HS7218 Stainless steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of stainless steel. 
HS7219 Flat-rolled products of stainless steel, of a width of 600 mm or more. 
HS7220 Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm. 
HS7221 Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of stainless steel. 
HS7222 Other bars and rods of stainless steel; angles, shapes and sections of stainless steel. 
HS7223 Wire of stainless steel. 
HS7224 Other alloy steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of other alloy steel. 
HS7225 Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of 600 mm or more. 
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HS Code Description 
HS7226 Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of less than 600 mm. 
HS7227 Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of other alloy steel. 

HS7228 
Other bars and rods of other alloy steel; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow 
drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel. 

HS7229 Wire of other alloy steel. 

HS7301 
Sheet piling of iron or steel, whether or not drilled, punched or made from assembled elements; 
welded angles, shapes and sections, of iron or steel. 

HS7302 

Railway or tramway track construction material of iron or steel, the following : rails, check-rails and 
rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces, sleepers (cross-
ties), fish-plates, chairs, chair wedges, sole plates (base plates), rail clips, bedplates, ties and 
other material specialized for jointing or fixing rails. 

HS7303 Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron. 
HS7304 Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of iron (other than cast iron) or steel. 

HS7305 
Other tubes and pipes (for example, welded, riveted or similarly closed), having circular cross-
sections, the external diameter of which exceeds 406.4 mm, of iron or steel. 

HS7306 
Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, open seam or welded, riveted or similarly 
closed), of iron or steel. 

HS7307 Tube or pipe fittings (for example, couplings, elbows, sleeves), of iron or steel. 

HS7308 

Structures (excluding prefabricated buildings of heading 94.06) and parts of structures (for 
example, bridges and bridge-sections, lock-gates, towers, lattice masts, roofs, roofing frame-works, 
doors and windows and their frames and thresholds for doors, shutters, balustrades, pillars and 
columns), of iron or steel; plates, rods, angles, shapes, sections, tubes and the like, prepared for 
use in structures, of iron or steel. 

HS7309 
Reservoirs, tanks, vats and similar containers for any material (other than compressed or liquefied 
gas), of iron or steel, of a capacity exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not 
fitted with mechanical or thermal equipment. 

HS7310 
Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (other than compressed 
or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity not exceeding 300 l, whether or not lined or heat- 
insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment. 

HS7311 Containers for compressed or liquefied gas, of iron or steel. 

HS7312 
Stranded wire, ropes, cables, plaited bands, slings and the like, of iron or steel, not electrically 
insulated. 

HS7313 
Barbed wire of iron or steel; twisted hoop or single flat wire, barbed or not, and loosely twisted 
double wire, of a kind used for fencing, of iron or steel. 
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HS Code Description 

HS7314 
Cloth (including endless bands), grill, netting and fencing, of iron or steel wire; expanded metal of 
iron or steel. 

HS7315 Chain and parts thereof, of iron or steel. 
HS7316 Anchors, grapnels and parts thereof, of iron or steel. 

HS7317 
Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other than those of heading 83.05) and 
similar articles, of iron or steel, whether or not with heads of other material, but excluding such 
articles with heads of copper. 

HS7318 
Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers (including 
spring washers) and similar articles, of iron or steel. 

HS7319 
Sewing needles, knitting needles, bodkins, crochet hooks, embroidery stilettos and similar articles, 
for use in the hand, of iron or steel; safety pins and other pins of iron or steel, not elsewhere 
specified or included. 

HS7320 Springs and leaves for springs, of iron or steel. 

HS7321 
Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers for central heating), 
barbecues, braziers, gas-rings, plate warmers and similar non-electric domestic appliances, and 
parts thereof, of iron or steel. 

HS7322 
Radiators for central heating, not electrically heated, and parts thereof, of iron or steel; air heaters 
and hot air distributors (including distributors which can also distribute fresh or conditioned air), not 
electrically heated, incorporating a motor- driven fan or blower, and parts thereof, of iron or steel. 

HS7323 
Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of iron or steel; iron or steel wool; pot 
scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of iron or steel. 

HS7324 Sanitary ware and parts thereof, of iron or steel. 
HS7325 Other cast articles of iron or steel. 
HS7326 Other articles of iron or steel. 

ที่มา: บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑย์าง 
 

HS Code Description 

HS4001 
Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms 
or in plates, sheets or strip. 

HS4002 
Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in plates, sheets or strip; 
mixtures of any product of heading 40.01 with any product of this heading, in primary forms or in 
plates, sheets or strip. 

HS4003 Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip. 

HS4004 
Waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber) and powders and granules obtained 
therefrom. 

HS4005 Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip. 

HS4006 
Other forms (for example, rods, tubes and profile shapes) and articles (for example, discs and 
rings), of unvulcanised rubber. 

HS4007 Vulcanised rubber thread and cord. 
HS4008 Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of vulcanised rubber other than hard rubber. 

HS4009 
Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without their 
fittings (for example, joints, elbows, flanges). 

HS4010 Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber. 
HS4011 New pneumatic tyres, of rubber. 

HS4012 
Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, 
of rubber. 

HS4013 Inner tubes, of rubber. 

HS4014 
Hygienic or pharmaceutical articles (including teats), of vulcanised rubber other than hard 
rubber, with or without fittings of hard rubber. 

HS4015 
Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts), for all 
purposes, of vulcanised rubber other than hard rubber. 

HS4016 Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber. 

HS4017 
Hard rubber (for example, ebonite) in all forms, including waste and scrap; articles of hard 
rubber. 

ที่มา: บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ์
 

HS Code Description 
HS2801 Fluorine, chlorine, bromine and iodine. 
HS2802 Sulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphur. 
HS2803 Carbon (carbon blacks and other forms of carbon not elsewhere specified or included). 
HS2804 Hydrogen, rare gases and other non-metals. 

HS2805 
Alkali or alkaline-earth metals; rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed 
or interalloyed; mercury. 

HS2806 Hydrogen chloride (hydrochloric acid); chlorosulphuric acid. 
HS2807 Sulphuric acid; oleum. 
HS2808 Nitric acid; sulphonitric acids. 

HS2809 
Diphosphorus pentaoxide; phosphoric acid; polyphosphoric acids, whether or not chemically 
defined. 

HS2810 Oxides of boron; boric acids. 
HS2811 Other inorganic acids and other inorganic oxygen compounds of non-metals. 
HS2812 Halides and halide oxides of non-metals. 
HS2813 Sulphides of non-metals; commercial phosphorus trisulphide. 
HS2814 Ammonia, anhydrous or in aqueous solution. 

HS2815 
Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of sodium or 
potassium. 

HS2816 Hydroxide and peroxide of magnesium; oxides, hydroxides and peroxides, of strontium or barium. 
HS2817 Zinc oxide; zinc peroxide. 
HS2818 Artificial corundum, whether or not chemically defined; aluminium oxide; aluminium hydroxide. 
HS2819 Chromium oxides and hydroxides. 
HS2820 Manganese oxides. 

HS2821 
Iron oxides and hydroxides; earth colours containing 70 % or more by weight of combined iron 
evaluated as Fe2O3. 

HS2822 Cobalt oxides and hydroxides; commercial cobalt oxides. 
HS2823 Titanium oxides. 
HS2824 Lead oxides; red lead and orange lead. 

HS2825 
Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts; other inorganic bases; other metal oxides, 
hydroxides and peroxides. 

HS2826 Fluorides; fluorosilicates, fluoroaluminates and other complex fluorine salts. 

HS2827 
Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides; bromides and bromide oxides; iodides and 
iodide oxides. 
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HS Code Description 
HS2828 Hypochlorites; commercial calcium hypochlorite; chlorites; hypobromites. 
HS2829 Chlorates and perchlorates; bromates and perbromates; iodates and periodates. 
HS2830 Sulphides; polysulphides, whether or not chemically defined. 
HS2831 Dithionites and sulphoxylates. 
HS2832 Sulphites; thiosulphates. 
HS2833 Sulphates; alums; peroxosulphates (persulphates). 
HS2834 Nitrites; nitrates. 

HS2835 
Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) and phosphates; polyphosphates, 
whether or not chemically defined. 

HS2836 
Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); commercial ammonium carbonate containing 
ammonium carbamate. 

HS2837 Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides. 
HS2838 #N/A 
HS2839 Silicates; commercial alkali metal silicates. 
HS2840 Borates; peroxoborates (perborates). 
HS2841 Salts of oxometallic or peroxometallic acids. 

HS2842 
Other salts of inorganic acids or peroxoacids (including aluminosilicates whether or not chemically 
defined), other than azides. 

HS2843 
Colloidal precious metals; inorganic or organic compounds of precious metals, whether or not 
chemically defined; amalgams of precious metals. 

HS2844 
Radioactive chemical elements and radioactive isotopes (including the fissile or fertile chemical 
elements and isotopes) and their compounds; mixtures and residues containing these products. 

HS2845 
Isotopes other than those of heading 28.44; compounds, inorganic or organic, of such isotopes, 
whether or not chemically defined. 

HS2846 
Compounds, inorganic or organic, of rare-earth metals, of yttrium or of scandium or of mixtures of 
these metals. 

HS2847 Hydrogen peroxide, whether or not solidified with urea. 
HS2848 Phosphides, whether or not chemically defined, excluding ferrophosphorus. 
HS2849 Carbides, whether or not chemically defined. 

HS2850 
Hydrides, nitrides, azides, silicides and borides, whether or not chemically defined, other than 
compounds which are also carbides of heading 28.49. 

HS2851 #N/A 

HS2852 
Inorganic or organic compounds of mercury, whether or not chemically defined, excluding 
amalgams. 
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HS Code Description 

HS2853 
Other inorganic compounds (including distilled or conductivity water and water of similar purity); 
liquid air (whether or not rare gases have been removed); compressed air; amalgams, other than 
amalgams of precious metals. 

HS2904 Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons, whether or not halogenated. 
HS2905 Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 
HS2906 Cyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 
HS2907 Phenols; phenol-alcohols. 
HS2908 Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenols or phenol-alcohols. 

HS2909 
Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols, alcohol peroxides, ether peroxides, 
ketone peroxides (whether or not chemically defined), and their halogenated, sulphonated, nitrated 
or nitrosated derivatives. 

HS2910 
Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethers, with a three-membered ring, and their 
halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 

HS2911 
Acetals and hemiacetals, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, 
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 

HS2912 
Aldehydes, whether or not with other oxygen function; cyclic polymers of aldehydes; 
paraformaldehyde. 

HS2913 Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of products of heading 29.12. 

HS2914 
Ketones and quinones, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, 
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 

HS2915 
Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; 
their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 

HS2916 
Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, 
peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 

HS2917 
Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, 
sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 

HS2918 
Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and 
peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 

HS2919 
Phosphoric esters and their salts, including lactophosphates; their halogenated, sulphonated, 
nitrated or nitrosated derivatives. 

HS2920 
Esters of other inorganic acids of non-metals (excluding esters of hydrogen halides) and their salts; 
their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 

HS2921 Amine-function compounds. 
HS2922 Oxygen-function amino-compounds. 
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HS Code Description 

HS2923 
Quaternary ammonium salts and hydroxides; lecithins and other phosphoaminolipids, whether or not 
chemically defined. 

HS2924 Carboxyamide-function compounds; amide-function compounds of carbonic acid. 

HS2925 
Carboxyimide-function compounds (including saccharin and its salts) and imine-function 
compounds. 

HS2926 Nitrile-function compounds. 
HS2927 Diazo-, azo- or azoxy-compounds. 
HS2928 Organic derivatives of hydrazine or of hydroxylamine. 
HS2929 Compounds with other nitrogen function. 
HS2930 Organo-sulphur compounds. 
HS2931 Other organo-inorganic compounds. 
HS2932 Heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only. 
HS2933 Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only. 
HS2934 Nucleic acids and their salts, whether or not chemically defined; other heterocyclic compounds. 
HS2935 Sulphonamides. 

HS2936 
Provitamins and vitamins, natural or reproduced by synthesis (including natural concentrates), 
derivatives thereof used primarily as vitamins, and intermixtures of the foregoing, whether or not in 
any solvent. 

HS2937 
Hormones, prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, natural or reproduced by synthesis; 
derivatives and structural analogues thereof, including chain modified polypeptides, used primarily 
as hormones. 

HS2938 Glycosides, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other derivatives. 

HS2939 
Vegetable alkaloids, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other 
derivatives. 

HS2940 
Sugars, chemically pure, other than sucrose, lactose, maltose, glucose and fructose; sugar ethers, 
sugar acetals and sugar esters, and their salts, other than products of heading 29.37, 29.38 or 
29.39. 

HS2941 Antibiotics. 
HS2942 Other organic compounds. 

HS3001 

Glands and other organs for organo-therapeutic uses, dried, whether or not powdered; extracts of 
glands or other organs or of their secretions for organo-therapeutic uses; heparin and its salts; other 
human or animal substances prepared for therapeutic or prophylactic uses, not elsewhere specified 
or included. 

HS3002 
Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera, other 
blood fractions and immunological products, whether or not modified or obtained by means of 
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HS Code Description 
biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and 
similar products. 

HS3003 
Medicaments (excluding goods of heading 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of two or more 
constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses, not put up in 
measured doses or in forms or packings for retail sale. 

HS3004 
Medicaments (excluding goods of heading 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of mixed or unmixed 
products for therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses (including those in the form 
of transdermal administration systems) or in forms or packings for retail sale. 

HS3005 
Wadding, gauze, bandages and similar articles (for example, dressings, adhesive plasters, 
poultices), impregnated or coated with pharmaceutical substances or put up in forms or packings for 
retail sale for medical, surgical, dental or veterinary purposes. 

HS3006 Pharmaceutical goods specified in Note 4 to this Chapter. 

HS3101 
Animal or vegetable fertilisers, whether or not mixed together or chemically treated; fertilisers 
produced by the mixing or chemical treatment of animal or vegetable products. 

HS3102 Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous. 
HS3103 Mineral or chemical fertilisers, phosphatic. 
HS3104 Mineral or chemical fertilisers, potassic. 

HS3105 
Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements nitrogen, 
phosphorus and potassium; other fertilisers; goods of this Chapter in tablets or similar forms or in 
packages of a gross weight not exceeding 10 kg. 

HS3201 Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives. 

HS3202 
Synthetic organic tanning substances; inorganic tanning substances; tanning preparations, whether 
or not containing natural tanning substances; enzymatic preparations for pre- tanning. 

HS3203 
Colouring matter of vegetable or animal origin (including dyeing extracts but excluding animal 
black), whether or not chemically defined; preparations as specified in Note 3 to this Chapter based 
on colouring matter of vegetable or animal origin. 

HS3204 
Synthetic organic colouring matter, whether or not chemically defined; preparations as specified in 
Note 3 to this Chapter based on synthetic organic colouring matter; synthetic organic products of a 
kind used as fluorescent brightening agents or as luminophores, whether or not chemically defined. 

HS3205 Colour lakes; preparations as specified in Note 3 to this Chapter based on colour lakes. 

HS3206 
Other colouring matter; preparations as specified in Note 3 to this Chapter, other than those of 
heading 32.03, 32.04 or 32.05; inorganic products of a kind used as luminophores, whether or not 
chemically defined. 

HS3207 
Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared colours, vitrifiable enamels and glazes, 
engobes (slips), liquid lustres and similar preparations, of a kind used in the ceramic, enamelling or 
glass industry; glass frit and other glass, in the form of powder, granules or flakes. 
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HS Code Description 

HS3208 
Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically 
modified natural polymers, dispersed or dissolved in a non-aqueous medium; solutions as defined in 
Note 4 to this Chapter. 

HS3209 
Paints and varnishes (including enamels and lacquers) based on synthetic polymers or chemically 
modified natural polymers, dispersed or dissolved in an aqueous medium. 

HS3210 
Other paints and varnishes (including enamels, lacquers and distempers); prepared water pigments 
of a kind used for finishing leather. 

HS3211 Prepared driers. 

HS3212 
Pigments (including metallic powders and flakes) dispersed in non-aqueous media, in liquid or paste 
form, of a kind used in the manufacture of paints (including enamels); stamping foils; dyes and 
other colouring matter put up in forms or packings for retail sale. 

HS3213 
Artists', students' or signboard painters' colours, modifying tints, amusement colours and the like, in 
tablets, tubes, jars, bottles, pans or in similar forms or packings. 

HS3214 
Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics; painters' 
fillings; non-refractory surfacing preparations for façades, indoor walls, floors, ceilings or the like. 

HS3215 Printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or not concentrated or solid. 

HS3301 

Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted 
oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by 
enfleurage or maceration; terpenic by-products of the deterpenation of essential oils; aqueous 
distillates and aqueous solutions of essential oils. 

HS3302 
Mixtures of odoriferous substances and mixtures (including alcoholic solutions) with a basis of one 
or more of these substances, of a kind used as raw materials in industry; other preparations based 
on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages. 

HS3303 Perfumes and toilet waters. 

HS3304 
Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments), 
including sunscreen or sun tan preparations; manicure or pedicure preparations. 

HS3305 Preparations for use on the hair. 

HS3306 
Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and powders; yarn used to 
clean between the teeth (dental floss), in individual retail packages. 

HS3307 
Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, 
depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or 
included; prepared room deodorisers, whether or not perfumed or having disinfectant properties. 

HS3401 
Soap; organic surface-active products and preparations for use as soap, in the form of bars, cakes, 
moulded pieces or shapes, whether or not containing soap; organic surface-active products and 
preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and put up for retail sale, whether 
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HS Code Description 
or not containing soap; paper, wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with 
soap or detergent. 

HS3402 
Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations 
(including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing 
soap, other than those of heading 34.01. 

HS3403 

Lubricating preparations (including cutting-oil preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust 
or anti-corrosion preparations and mould release preparations, based on lubricants) and 
preparations of a kind used for the oil or grease treatment of textile materials, leather, furskins or 
other materials, but excluding preparations containing, as basic constituents, 70 % or more by 
weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals. 

HS3404 Artificial waxes and prepared waxes. 

HS3405 

Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coachwork, glass or metal, scouring pastes and 
powders and similar preparations (whether or not in the form of paper, wadding, felt, nonwovens, 
cellular plastics or cellular rubber, impregnated, coated or covered with such preparations), 
excluding waxes of heading 34.04. 

HS3406 Candles, tapers and the like. 

HS3407 

Modelling pastes, including those put up for children's amusement; preparations known as “dental 
wax” or as “dental impression compounds”, put up in sets, in packings for retail sale or in plates, 
horseshoe shapes, sticks or similar forms; other preparations for use in dentistry, with a basis of 
plaster (of calcined gypsum or calcium sulphate). 

HS3501 Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues. 

HS3502 
Albumins (including concentrates of two or more whey proteins, containing by weight more than 
80 % whey proteins, calculated on the dry matter), albuminates and other albumin derivatives. 

HS3503 
Gelatin (including gelatin in rectangular (including square) sheets, whether or not surface-worked or 
coloured) and gelatin derivatives; isinglass; other glues of animal origin, excluding casein glues of 
heading 35.01. 

HS3504 
Peptones and their derivatives; other protein substances and their derivatives, not elsewhere 
specified or included; hide powder, whether or not chromed. 

HS3505 
Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues 
based on starches, or on dextrins or other modified starches. 

HS3506 
Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or included; products 
suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a 
net weight of 1 kg. 

HS3507 Enzymes; prepared enzymes not elsewhere specified or included. 
HS3601 Propellent powders. 
HS3602 Prepared explosives, other than propellent powders. 
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HS Code Description 
HS3603 Safety fuses; detonating fuses; percussion or detonating caps; igniters; electric detonators. 
HS3604 Fireworks, signalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic articles. 
HS3605 Matches, other than pyrotechnic articles of heading 36.04. 

HS3606 
Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms; articles of combustible materials as specified 
in Note 2 to this Chapter. 

HS3701 
Photographic plates and film in the flat, sensitised, unexposed, of any material other than paper, 
paperboard or textiles; instant print film in the flat, sensitised, unexposed, whether or not in packs. 

HS3702 
Photographic film in rolls, sensitised, unexposed, of any material other than paper, paperboard or 
textiles; instant print film in rolls, sensitised, unexposed. 

HS3703 Photographic paper, paperboard and textiles, sensitised, unexposed. 
HS3704 Photographic plates, film, paper, paperboard and textiles, exposed but not developed. 
HS3705 Photographic plates and film, exposed and developed, other than cinematographic film. 

HS3706 
Cinematographic film, exposed and developed, whether or not incorporating sound track or 
consisting only of sound track. 

HS3707 
Chemical preparations for photographic uses (other than varnishes, glues, adhesives and similar 
preparations); unmixed products for photographic uses, put up in measured portions or put up for 
retail sale in a form ready for use. 

HS3801 
Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite; preparations based on graphite or other 
carbon in the form of pastes, blocks, plates or other semi-manufactures. 

HS3802 Activated carbon; activated natural mineral products; animal black, including spent animal black. 
HS3803 Tall oil, whether or not refined. 

HS3804 
Residual lyes from the manufacture of wood pulp, whether or not concentrated, desugared or 
chemically treated, including lignin sulphonates, but excluding tall oil of heading 38.03. 

HS3805 
Gum, wood or sulphate turpentine and other terpenic oils produced by the distillation or other 
treatment of coniferous woods; crude dipentene; sulphite turpentine and other crude para-cymene; 
pine oil containing alpha-terpineol as the main constituent. 

HS3806 Rosin and resin acids, and derivatives thereof; rosin spirit and rosin oils; run gums. 

HS3807 
Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha; vegetable pitch; brewers' pitch and similar 
preparations based on rosin, resin acids or on vegetable pitch. 

HS3808 
Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth 
regulators, disinfectants and similar products, put up in forms or packings for retail sale or as 
preparations or articles (for example, sulphur-treated bands, wicks and candles, and fly-papers). 

HS3809 
Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and 
preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or 
like industries, not elsewhere specified or included. 
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HS Code Description 

HS3810 
Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary preparations for soldering, 
brazing or welding; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other 
materials; preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes or rods. 

HS3811 
Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive 
preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids 
used for the same purposes as mineral oils. 

HS3812 
Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not elsewhere specified 
or included; anti-oxidising preparations and other compound stabilisers for rubber or plastics. 

HS3813 Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire- extinguishing grenades. 

HS3814 
Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or 
varnish removers. 

HS3815 
Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, not elsewhere specified or 
included. 

HS3816 
Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions, other than products of heading 
38.01. 

HS3817 Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes, other than those of heading 27.07 or 29.02. 

HS3818 
Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; 
chemical compounds doped for use in electronics. 

HS3819 
Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or 
containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals. 

HS3820 Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids. 

HS3821 
Prepared culture media for the development or maintenance of micro-organisms (including viruses 
and the like) or of plant, human or animal cells. 

HS3822 
Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents whether 
or not on a backing, other than those of heading 30.02 or 30.06; certified reference materials. 

HS3823 Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols. 

HS3824 
Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical 
or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere 
specified or included. 

HS3825 
Residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included; 
municipal waste; sewage sludge; other wastes specified in Note 6 to this Chapter. 

HS3826 
Biodiesel and mixtures thereof, not containing or containing less than 70 % by weight of petroleum 
oils or oils obtained from bituminous minerals. 

ที่มา: บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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อุตสาหกรรมระบบอตัโนมัติ 
 

HS Code Description 
HS847950 Industrial robots, n.e.s. 

HS848620 
Machines and apparatus for the manufacture of semiconductor devices or of electronic 
integrated circuits 

HS848640 Machines and apparatus specified in Note 9 C to chapter 84 
HS851521 Fully or partly automatic machines for resistance welding of metals 
HS851531 Fully or partly automatic machines for arc welding of metals, incl. plasma arc welding 

ที่มา: บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย ์
 

HS Code Description 

HS293890 
Glycosides, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other 
derivatives (excl. rutoside "rutin" and its derivatives) 

HS300110 Dried glands and other organs for organo-therapeutic uses, whether or not powdered 
HS300120 Extracts of glands or other organs or of their secretions, for organo-therapeutic uses 

HS300190 
Dried glands and other organs for organo-therapeutic uses, whether or not powdered; heparin 
and its salts; other human or animal substances prepared for therapeutic or prophylactic uses, 
n.e.s. 

HS300210 
Antisera and other blood fractions and immunological products, whether or not modified or 
obtained by means of biotechnological processes 

HS300290 
Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; toxins, 
cultures of micro-organisms and similar products (excl. yeasts and vaccines) 

HS300510 
Adhesive dressings and other articles having an adhesive layer, impregnated or covered with 
pharmaceutical substances or put up for retail sale for medical, surgical, dental or veterinary 
purposes 

HS300590 

Wadding, gauze, bandages and the like, e.g. dressings, adhesive plasters, poultices, 
impregnated or covered with pharmaceutical substances or put up for retail sale for medical, 
surgical, dental or veterinary purposes (excl. adhesive dressings and other articles having an 
adhesive layer) 

HS300610 

Sterile surgical catgut, similar sterile suture materials, incl. sterile absorbable surgical or dental 
yarns, and sterile tissue adhesives for surgical wound closure; sterile laminaria and sterile 
laminaria tents; sterile absorbable surgical or dental haemostatics; sterile surgical or dental 
adhesion barriers, whether or not absorbable 

HS300620 Reagents for determining blood groups or blood factors 

HS300630 
Opacifying preparations for x-ray examinations; diagnostic reagents for administration to 
patients 

HS300640 Dental cements and other dental fillings; bone reconstruction cements 
HS300650 First-aid boxes and kits 

HS300670 
Gel preparations designed to be used  in human or veterinary medicine as a lubricant for parts 
of the body for surgical operations or physical examinations or as a coupling agent between the 
body and medical instruments 

HS300680 Waste pharmaceuticals 
HS300691 Appliances identifiable for ostomy use 
HS300692 Waste pharmaceuticals 
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HS Code Description 
HS350790 Enzymes and prepared enzymes, n.e.s. (excl. rennet and concentrates thereof) 

HS382200 

Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents 
whether or not on a backing, and certified reference materials (excl. compound diagnostic 
reagents designed to be administered to the patient, blood-grouping reagents, animal blood 
prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses and vaccines, toxins, cultures of 
micro-organisms and similar products) 

HS285290 Compounds, inorganic or organic, of mercury, not chemically defined (excl. amalgams) 

HS382490 
Chemical products and preparations of the chemical or allied industries, incl. those consisting 
of mixtures of natural products, n.e.s. 

HS382600 
Biodiesel and mixtures thereof, not containing or containing < 70 % by weight of petroleum oils 
or oils obtained from bituminous minerals 

HS401490 
Hygienic or pharmaceutical articles, incl. teats, of vulcanised rubber (excl. hard rubber), with or 
without fittings of hard rubber, n.e.s. (excl. sheath contraceptives and articles of apparel and 
clothing accessories, incl. gloves, for all purposes) 

HS401511 Surgical gloves, of vulcanised rubber (excl. fingerstalls) 

HS701710 
Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated, of 
fused quartz or other fused silica (excl. containers for the conveyance or packing of goods, 
measuring, checking or medical instruments and apparatus of chapter 90) 

HS701720 

Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated, 
having a linear coefficient of expansion <= 5 x 10 -6 per kelvin within a temperature range of 
0°C to 300°C (excl. glass of fused quartz or other fused silica, containers for the conveyance or 
packing of goods, measuring, checking or medical instruments and apparatus of chapter 90) 

HS701790 

Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated (excl. 
glass having a linear coefficient of expansion <= 5 x 10 -6 per kelvin within a temperature 
range of 0°C to 300°C or of fused quartz or other fused silica, containers for the conveyance or 
packing of goods, measuring, checking or medical instruments and apparatus of chapter 90) 

HS901831 Syringes, with or without needles, used in medical, surgical, dental or veterinary sciences 

HS901832 
Tubular metal needles and needles for sutures, used in medical, surgical, dental or veterinary 
sciences 

HS901839 
Needles, catheters, cannulae and the like, used in medical, surgical, dental or veterinary 
sciences (excl. syringes, tubular metal needles and needles for sutures) 

HS841920 Medical, surgical or laboratory sterilizers 
HS871310 Carriages for disabled persons, not mechanically propelled 

HS871390 
Carriages for disabled persons, motorised or otherwise mechanically propelled (excl. specially 
designed motor vehicles and bicycles) 
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HS Code Description 

HS900630 
Cameras specially designed for underwater use, for aerial survey or for medical or surgical 
examination of internal organs; comparison cameras for forensic or criminological laboratories 

HS901811 Electro-cardiographs 
HS901812 Ultrasonic scanning apparatus 
HS901813 Magnetic resonance imaging apparatus 
HS901814 Scintigraphic apparatus 

HS901819 
Electro-diagnostic apparatus, incl. apparatus for functional exploratory examination or for 
checking physiological parameters (excl. electro-cardiographs, ultrasonic scanning apparatus, 
magnetic resonance imaging apparatus and scintigraphic apparatus) 

HS901820 Ultraviolet or infra-red ray apparatus used in medical, surgical, dental or veterinary sciences 
HS901841 Dental drill engines, whether or not combined on a single base with other dental equipment 
HS901849 Instruments and appliances used in dental sciences, n.e.s. 
HS901850 Ophthalmic instruments and appliances, n.e.s. 
HS901890 Instruments and appliances used in medical, surgical or veterinary sciences, n.e.s. 

HS901920 
Ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic 
respiration apparatus 

HS902110 Orthopaedic or fracture appliances 
HS902111 Artificial joints, for orthopaedic purposes 
HS902119 Orthopaedic appliances and fracture appliances (excluding artificial joints) 
HS902121 Artificial teeth 
HS902129 Dental fittings (excl. artificial teeth) 
HS902130 Artificial parts of the body (excluding artificial teeth) 
HS902131 Artificial joints for orthopaedic purposes 
HS902139 Artificial parts of the body (excl. artificial teeth and dental fittings and artificial joints) 
HS902140 Hearing aids (excl. parts and accessories) 
HS902150 Pacemakers for stimulating heart muscles (excl. parts and accessories) 

HS902190 
Articles and appliances, which are worn or carried, or implanted in the body, to compensate for 
a defect or disability (excl. artificial parts of the body, complete hearing aids and complete 
pacemakers for stimulating heart muscles) 

HS902211 Apparatus based on the use of alpha, beta or gamma radiations, for medical, surgical, dental ... 
HS902212 Computer tomography apparatus 
HS902213 Apparatus based on the use of X-rays for dental uses 

HS902214 
Apparatus based on the use of X-rays, for medical, surgical or veterinary uses (excl. for dental 
purposes and computer tomography apparatus) 
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HS Code Description 

HS902221 
Apparatus based on the use of alpha, beta or gamma radiations, for medical, surgical, dental or 
veterinary uses 

HS940210 
Dentists', barbers' or similar chairs having rotating as well as both reclining and elevating 
movement, and parts thereof, n.e.s. 

HS940290 
Operating tables, examination tables, and other medical, dental, surgical or veterinary furniture 
(excl. dentists' or similar chairs, special tables for X-ray examination, and stretchers and litters, 
incl. trolley-stretchers) 

ที่มา: บริษัทโบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ภาคผนวก 2 
ตารางเปรียบเทียบกิจกรรมการบริการตามการจ าแนก
ผลิตภัณฑ์รวมขององค์การสหประชาชาติกับสาขา 
การบริการที่ถูกจ าแนกโดยองค์การการค้าโลก 
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GNS/W/120 CPC, Version 1.0 (UN) 
CPC, Version 2.1 

(UN) 
1. Business Services       
A. Professional Services       

a. Legal services 82111 
Legal advisory and representation services 
concerning criminal law 

82110 

 82119 
Legal advisory and representation services in 
judicial procedures concerning other fields of 
law 

82120 

 82130 Legal documentation and certification services 82130 
 82199 Other legal services n.e.c. 82199 
 82400 Insolvency and receivership services 82400 

b. Accounting, auditing and 
bookkeeping services 

82211 Financial auditing services 82210 

 82212 Accounting review services 82221 
 82213 Compilation of financial statements services 82221+82223 
 82219 Other accounting services 82221+82223 
 82220 Book-keeping services, except tax returns 82222 

c. Taxation services 82310 Corporate tax planning and consulting services 82310 
 82320 Corporate tax preparation and review services 82310 

 82330 
Individual tax preparation and planning 
services 

82320 

d. Architectural services 83211* Architectural advisory and pre-design services 8321+8322+8323 

 83212 
Architectural design and contract 
administration services 

8321+8322+8323 

 83219 Other architectural services 8321+8322+8323 
e. Engineering services 83131 Environmental consulting services 83931 

 83139 
Other scientific and technical consulting 
services n.e.c. 

83939 

 83321 
Project management services concerning 
construction of buildings 

83330 

 83322 
Project management services concerning 
construction of civil engineering works 

83330 

 83323 
Project management services concerning 
construction of industrial plant and processes 

83330 
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 83329 
Project management services concerning 
construction of other projects 

83330 

 83331* 
Engineering advisory and pre-design services 
for buildings 

83310 

 83332* 
Engineering advisory and pre-design services 
for civil engineering works 

83310 

 83333* 
Engineering advisory and pre-design services 
for industrial plant and processes 

83310 

 83339  
Engineering advisory and pre-design services 
for other projects 

83310 

 83341 Engineering design services for buildings 83321 

 83342 
Engineering design services for civil 
engineering works 

83323+83324+833
25 

 83343 
Engineering design services for industrial plant 
and processes 

83322+83326+833
27 

 83349 Engineering design services for other projects 83329 

 83351 
Engineering services for buildings during the 
construction and installation phase 

83321 

 83352 
Engineering services for civil engineering 
works during the construction and installation 
phase 

83323+83324+833
25 

 83353 
Engineering services for industrial plant and 
processes during the construction and 
installation phase 

83322+83326+833
27 

 83359 
Engineering services for other projects during 
the construction and installation phase 

83329 

 83391 Other engineering services for buildings 83321 

 83392 
Other engineering services for civil engineering 
works 

83323+83324+833
25 

 83393 
Other engineering services for industrial plant 
and processes 

83322+83326+833
27 

 83399 Other engineering services for other projects 83329 
f. Integrated engineering 
services 

83311 Integrated engineering services for buildings 83321 
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 83312 
Integrated engineering services for civil 
engineering works 

83323+83324+833
25 

 83313 
Integrated engineering services for industrial 
plant and processes 

83322+83326+833
27 

 83319 
Integrated engineering services for other 
projects 

83329 

g. Urban planning and 
landscape architectural 
services 

83221 Urban planning services 83221 

 83222 Landscape architectural services 83232 
h. Medical and dental 
services 

93121 General medical services 93121 

 93122 Specialized medical services 93122 
 93123 Dental services 93123 

i. Veterinary services 93210 Veterinary services for pet animals 8351 
 93220 Veterinary services for livestock 8352 
 93290 Other veterinary services 8359 

j. Services provided by 
midwives, nurses, 
physiotherapists and para-
medical personnel 

93191 
Deliveries and related services, nursing 
services, physiotherapeutic and para-medical 
services 

9319 

k. Other N/A   

B. Computer and Related 
Services 

      

a. Consultancy services 
related to the installation of 
computer hardware 

83141 Hardware consultancy services 8313 

b. Software implementation 
services 

83142 Software consultancy services 8313 

 83149* Other computer consultancy services 8313 

 83160 Systems maintenance services 8313 
c. Data processing services 83150* Computer facilities management services 8313+8316+8319 

 85960* Data processing services 8313 
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d. Database services 84300 On-line information provision services 843 
e. Other 83149* Other computer consultancy services 8319 

 85990* Other support services n.e.c. 85999 

 87120* 
Maintenance and repair services of office and 
accounting machinery 

87120 

 87130* 
Computer hardware servicing, repair and 
maintenance 

87130 

 92900* Other education and training services 9291 
C. Research and 
Development Services 

      

a. R&D services on natural 
sciences 

81110 
Research and experimental development 
services in physical sciences 

81111+81121+811
31 

 81120 
Research and experimental development 
services in chemistry and biology 

81112+81122+811
32 

 81130 
Research and experimental development 
services in engineering and technology 

81114+81113+811
24 

+81123+81134+81
133 

 81140 
Research and experimental development 
services in agricultural sciences 

81116+81126+811
36 

 81150 
Research and experimental development 
services in medical sciences and pharmacy 

81115+81125+811
35 

 81190 
Research and experimental development 
services in other natural sciences 

81119+81129+811
39 

b. R&D services on social 
sciences and humanities 

81210 
Research and experimental development 
services in cultural sciences, sociology and 
psychology 

81211+81221+812
31 

 81220 
Research and experimental development 
services in economics 

81212+81222+812
32 

 81230 
Research and experimental development 
services in law 

81213+81223+812
33 

 81240 
Research and experimental development 
services in linguistics and languages 

81214+81224+812
34 



 

 

 

Private & Confidential ผ 2-7 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd. | Tel. +66 (0) 2 230 6399 | Fax. +66 (0) 2 230 6333 

www.bolliger-company.com 

 

GNS/W/120 CPC, Version 1.0 (UN) 
CPC, Version 2.1 

(UN) 

 81290 
Research and experimental development 
services in other social sciences and 
humanities 

81219+81229+812
39 

c. Interdisciplinary R&D 
services 

81300 
Interdisciplinary research and experimental 
development services 

8130 

D. Real Estate Services       
a. Involving own or leased 
property own or leased 
residential property 

72111 Renting or leasing services involving 72111 

 72112 
Renting or leasing services involving own or 
leased non-residential property 

72112 

 72121 
Trade services of residential buildings and 
associated land 

72121 

 72122 
Trade services of non-residential buildings and 
associated land 

72122 

 72130 Trade services of vacant and subdivided land 72130 

b. On a fee or contract basis 72211 
Residential property management services on 
a fee or contract basis 

72211 

 72212 
Non-residential property management services 
on a fee or contract basis 

72212 

 72221 
Residential buildings and associated land sales 
on a fee or contract basis 

72221 

 72222 
Non-residential buildings and associated land 
sales on a fee or contract basis 

72222 

 72230 Land sales on a fee or contract basis 7223 
E. Rental/Leasing Services 
without Operators 

      

a. Relating to ships 73115 
Leasing or rental services concerning vessels 
without operator 

73115 

b. Relating to aircraft 73116 
Leasing or rental services concerning aircraft 
without operator 

73116 

c. Relating to other transport 
equipment 

73111 
Leasing or rental services concerning cars and 
light vans without operator 

73111 
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 73112 
Leasing or rental services concerning goods 
transport motor vehicles without operator 

73112 

 73113 
Leasing or rental services concerning railroad 
vehicles without operator 

73113 

 73114 
Leasing or rental services concerning other 
land transport equipment without operator 

73114 

 73117 Leasing or rental services of containers 73117 

d. Relating to other 
machinery and equipment 

73121 
Leasing or rental services concerning 
agricultural machinery and equipment without 
operator 

73121 

 73122 
Leasing or rental services concerning 
construction machinery and equipment without 
operator 

73122 

 73123 
Leasing or rental services concerning office 
machinery and equipment (excl. computers) 
without operator 

73123 

 73124 
Leasing or rental services concerning 
computers without operator 

73124 

 73125 
Leasing or rental services concerning 
telecommunications equipment without 
operator 

73125 

 73129 
Leasing or rental services concerning other 
machinery and equipment without operator 
n.e.c. 

73129 

e. Other 73210 
Leasing or rental services concerning 
televisions, radios, video cassette recorders 
and related equipment and accessories 

7321 

 73220 
Leasing or rental services concerning video 
tape 

7322 

 73230 
Leasing or rental services concerning furniture 
and other household appliances 

7323 

 73240 
Leasing or rental services concerning pleasure 
and leisure equipment 

7324 
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 73250 
Leasing or rental services concerning 
household linen 

7325 

 73260 
Leasing or rental services concerning textiles, 
clothing and footwear 

7326 

 73270 
Leasing or rental services concerning do-it-
yourself machinery and equipment 

7327 

 73290 
Leasing or rental services concerning other 
goods n.e.c. 

7329 

F. Other Business Services       
a. Advertising services 83490* Other specialty design services 83919 

 83610 
Planning, creating and placement services of 
advertising 

8361 

 83620 
Purchase or sale of advertising space or time, 
on commission 

8362 

 83690 Other advertising services 83619 
b. Market research and public 
opinion polling services 

83700 
Market research and public opinion polling 
services 

837 

c. Management consulting 
services 

83111 General management consulting services 83111 

 83112 Financial management consulting services 83112 

 83113 
Human resources management consulting 
services 

83113 

 83114 Marketing management consulting services 83114 
 83115 Production management consulting services 83115 
 83119 Other management consulting services 83119 
 83121 Public relations services 83121 
 83129 Other business consulting services 83129 

d. Services related to 
management consulting 

82191 Arbitration and conciliation services 82191 

 83190 
Other management services, except 
construction project management services 

8319 

e. Technical testing and 
analysis construction project 
management services 

83561 
Composition and purity testing and analysis 
services 

83441 
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 83562 
Testing and analysis services of physical 
properties 

83442 

 83563 
Testing and analysis services of integrated 
mechanical and electrical systems 

83443 

 83564 
Technical inspection services of road transport 
vehicles 

83444 

 83569 Other technical testing and analysis services 83449 
f. Services incidental to 
agriculture, hunting and 
forestry 

86111 Agricultural services 8611 

 86112 Gardening and landscaping services 8611 
 86121 Farm animal husbandry services 8612 
 86129 Other animal husbandry services 86129 
 86130 Hunting services 8613 
 86140 Forestry and logging services 8614 

g. Services incidental to 
fishing 

86150 Fishing services 8615 

h. Services incidental to 
mining 

54320* Site formation and clearance services 5432 

 86210 Mining services 8621 
i. Services incidental to 
manufacturing 

86311 Food and beverage manufacturing services 881 

 86312 Tobacco manufacturing services 8819 
 86321 Textile manufacturing services 8821 
 86322 Wearing apparel manufacturing services 8822 
 86323 Leather product manufacturing services 8823 

 86330 
Wood and cork, except furniture, and straw 
and plaiting material manufacturing services 

8831 

 86340 
Paper and paper product manufacturing 
services 

8832 

 86350 
Coke, refined petroleum product and nuclear 
fuel manufacturing services 

8841 

 86360 
Chemical and chemical product manufacturing 
services 

8842 
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 86370 
Rubber and plastic products manufacturing 
services 

88423 

 86380 
Non-metallic mineral product manufacturing 
services 

8853 

 86390 
Other manufacturing services, except of metal 
products, machinery and equipment 

8859 

 86411 Metal casting services 89310 
 86419 Other basic metal manufacturing services 89320 

 86421 
Metal forging, pressing, stamping and roll 
forming services 

89330 

 86422 Metal treatment and coating services 88731 
 86423 General mechanical engineering services 88732 

 86429 
Other fabricated metal product manufacturing 
services and metal working services 

88739 

 86431 
Motor vehicle, trailer and semi-trailer 
manufacturing services 

8881 

 86439 
Other transport equipment manufacturing 
services 

8882 

 86441 
Office, accounting and computing machinery 
manufacturing services 

88767 

 86442 
Electrical machinery and apparatus 
manufacturing services 

8874 

 86443 
Radio, television and communication 
equipment and apparatus manufacturing 
services 

88743+88749 

 86444 
Medical precision and optical instrument, watch 
and clock manufacturing services 

88746+88747+887
48 

 86449 
Other machinery and equipment manufacturing 
services 

88759 

 86520 
Installation services of fabricated metal 
products, except machinery and equipment 

8731 

 86530 
Installation services of machinery and 
equipment n.e.c. 

8732 
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 86540 
Installation services of office and computing 
machinery 

8733 

 86550 
Installation services of electrical machinery and 
apparatus n.e.c. 

8736 

 86560 
Installation services of radio, television and 
communications equipment and apparatus 

8734 

 86570 
Installation services of professional medical, 
precision and optical instruments 

8735 

 86590 Installation services of other goods n.e.c. 8739 

 86931 
Metal waste and scrap recycling services, on a 
fee or contract basis 

89410 

 86932 
Non-metal waste and scrap recycling services, 
on a fee or contract basis 

89420 

j. Services incidental to 
energy distribution 

86221 
Electricity transmission and distribution 
services (on a fee or contract basis) 

8632 

 86222 
Gas distribution services through mains (on a 
fee or contract basis) 

8632 

 86223 
Water distribution services through mains (on a 
fee or contract basis) 

8633 

 86224 
Steam and hot water distribution services 
through mains (on a fee or contract basis) 

8633 

k. Placement and supply 
services of personnel 

85111 Executive search services 85111 

 85112 Employment agency services 8511 
 85121 Supply of office support personnel services 8512 
 85122 Supply of domestic help personnel services 8512 

 85123 
Supply of other commercial or industrial 
workers services 

8512 

 85124 Supply of medical personnel services 8512 
 85129 Supply of other personnel services 8512 

l. Investigation and security 85210 Investigation services 8521 
 85220 Security consultation services 85220 
 85230 Alarm monitoring services 85230 
 85240 Armoured car services 8524 
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 85250 Guard services 8525 
 85290 Other security services 8529 

m. Related scientific and 
technical consulting services 

83510 
Geological, geophysical and other prospecting 
services 

8341 

 83520 Subsurface surveying services 83421 
 83530 Surface surveying services 83421 
 83540 Map making services 83422 

 83550 
Weather forecasting and meteorological 
services 

8343 

n. Maintenance and repair of 
equipment (not including 
maritime vessels, aircraft or 
other transport equipment) 

87110 
Maintenance and repair services of fabricated 
metal products, except machinery and 
equipment 

87110 

 87120* 
Maintenance and repair services of office and 
accounting machinery 

87120 

 87130* 
Computer hardware servicing, repair and 
maintenance 

87130 

 87151 
Repair services of electrical household 
appliances 

87151 

 87152 
Repair services of electrical machinery and 
apparatus n.e.c. 

87152 

 87153 
Repair services of telecommunication 
equipment and apparatus 

87153 

 87154 
Repair services of medical, precision and 
optical instruments 

87154 

 87159* 
Maintenance and repair services of machinery 
and equipment n.e.c. 

87159 

 87210 Footwear and leather goods repair services 87210 
 87220 Watches, clocks and jewellery repair services 87220 
 87230 Garment and household textile repair services 87230 
 87240 Furniture repair services 87240 

 87290 
Maintenance and repair services of other 
goods n.e.c. 

8729 

o. Building-cleaning services 85310* Disinfecting and exterminating services 8531 
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 85320 Window cleaning services 8532 
 85330 General cleaning services 8533 
 85340 Specialized cleaning services 8534 

p. Photographic services 83811 Portrait photography services 83811 
 83812 Advertising and related photography services 83812 
 83813 Action photography services 83813 
 83814 Specialty photography services 83814 

 83815 
Restoration, copying and retouching services 
of photography 

83815 

 83819 Other photographic services 83819 
 83820 Photography processing services 83820 

q. Packaging services 85400* Packaging services 854 
r. Printing, publishing 86910 Publishing, on a fee or contract basis 8911 

 86921 
Printing services and services related to 
printing, on a fee or contract basis 

89121+89122 

 86922 
Reproduction services of recorded media, on a 
fee or contract basis 

89123 

s. Convention services 85970 Trade fair and exhibition organization services  
t. Other 83410 Interior design services 83911 

 83490* Other specialty design services 83919 
 83910 Translation and interpretation services 8395 

 83990 
All other professional, scientific and technical 
services n.e.c. 

834 

 85910 Credit reporting services 8591 
 85920 Collection agency services 8592 
 85930 Telephone answering services 8593 
 85940 Duplicating services 85951 
 85950 Mailing list compilation and mailing services 85952 
 85990* Other support services n.e.c. 85999 

2. Communication Services       
A. Postal services       

 68111 Postal services related to letters 68011 
 68112 Postal services related to parcels 68012 
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 68113 Post office counter services 68013 
 68119 Other postal services 68019 

B. Courier services       
 64240 Miscellaneous local delivery services 68030 
 68120 Courier services 6802 

C. Telecommunication 
services 

      

a. Voice telephone services 84110* Wired telecommunications services 8411+8412 
 84120* Wireless telecommunications services 8411+8413 

b. Packet-switched data 
transmission services 

84110* Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120* Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130* Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200* On-line access services 8421+8422+8429 

c. Circuit-switched data 
transmission services 

84110* Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120* Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130* Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200* On-line access services 8421+8422+8429 

d. Telex services 84110* Wired telecommunications services 8411+8412 
 84120* Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130* Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200* On-line access services 8421+8422+8429 

e. Telegraph services 84110* Wired telecommunications services 8411+8412 
 84120* Wireless telecommunications services 8411+8413 

f. Facsimile services 84110* Wired telecommunications services 8411+8412 
 84120* Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130* Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 

g. Private leased circuit 
services 

84110* Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120* Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130* Satellite telecommunications services services 8414+8415+8419 
 84200* On-line access services 8421+8422+8429 
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h. Electronic mail 84110* Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120* Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130* Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200* On-line access services 8421+8422+8429 

i. Voice mail 84110* Wired telecommunications services 8411+8412 
 84120* Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130* Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200* On-line access services 8421+8422+8429 

j. On-line information and 
data retrieval 

84110* Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120* Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130* Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200* On-line access services 8421+8422+8429 

k. Electronic data interchange 
(EDI) 

84110* Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120* Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130* Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200* On-line access services 8421+8422+8429 

l. Enhanced/value added 
facsimile services, incl. store 
and forward, store and 
retrieve 

84110* Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120* Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130* Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 
 84200* On-line access services 8421+8422+8429 

m. Code and protocol 
conversion n. On line 
information and/or data 
processing (including 
transaction processing) 

N/A   

 83150* Computer facilities management 8313+8316+8319 
 85960* Data processing services 8313 

o. Other N/A   
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D. Audiovisual services       
a. Motion picture and video 
tape production and 
distribution services 

96112 Audio post-production services 9613 

 96121* 
Motion picture, video tape and television 
programme production services 

96121 

 96130 Audiovisual production support services 96139 

 96141 
Motion picture, video tape and television 
programme distribution services 

96140 

 96142 Film and video post-production services 96139 

 96149 
Other services related to the production of 
motion pictures, video tapes and television and 
radio programmes 

96139 

b. Motion picture projection 
services 

96151 Motion picture projection services 96150 

 96152 Video tape projection services N/A 
c. Radio and television 
services 

96121* 
Motion picture, video tape and television 
programme production services 

96121 

 96122 Radio programme production services 96122 

 96160 
Broadcasting (programming and scheduling) 
services 

84631 

d. Radio and television 
transmission services 

84110* Wired telecommunications services 8411+8412 

 84120* Wireless telecommunications services 8411+8413 
 84130* Satellite telecommunications services 8414+8415+8419 

e. Sound recording 96111 Sound recording services 9611 
f. Other N/A   
E. Other       

 N/A   
3. Construction and related 
engineering services 

      

A. General construction work 
for buildings 
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 54111 
General construction services of one- and two-
dwelling buildings 

54111 

 54112 
General construction services of multi-dwelling 
buildings 

54112 

 54121 
General construction services of industrial 
buildings 

54121 

 54122 
General construction services of commercial 
buildings 

54122 

 54129* 
General construction services of other non-
residential buildings 

54129 

B. General construction work 
for civil engineering 

      

 54129* 
General construction services of other non-
residential buildings 

54129 

 54210* 
General construction services of highways 
(except elevated highways), streets, roads, 
railways and airfield runways 

5421 

 54220 
General construction services of bridges, 
elevated highways, tunnels and subways 

54221 

 54230 
General construction services of harbours, 
waterways, dams, irrigation and other water 
works 

5423 

 54241 
General construction services of long distance 
pipelines 

54241 

 54242 
General construction services of long distance 
communication and power lines (cables) 

54242 

 54251 General construction services of local pipelines 54251 

 54252 
General construction services of local cables 
and related works 

54252 

 54260 
General construction services of mines and 
industrial plant 

5426 

 54270 
General construction services of outdoor sport 
and recreation facilities 

54270 
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 54290 
General construction services of other 
engineering works n.e.c. 

5429 

C. Installation and assembly 
work 

      

 54342 Septic system installation services 54342 

 54400 
Assembly and erection of prefabricated 
constructions 

54400 

 54611 Electrical wiring and fitting services 54611 
 54612 Fire alarm installation services 54612 
 54613 Burglar alarm system installation services 54613 
 54614 Residential antenna installation services 54614 
 54619 Other electrical installation services 54619 
 54621 Water plumbing services 54621 
 54622 Drain laying services 54622 
 54631 Heating installation services 54631 

 54632 
Ventilation and air conditioning installation 
services 

54632 

 54640 Gas fitting installation services 54640 
 54650 Insulation services 54650 
 54691 Lift and escalator installation services 54691 
 54699 Other installation services n.e.c. 54699 
 54770 Fencing and railing services 54770 

D. Building completion and 
finishing work 

      

 54210* 
General construction services of highways 
(except elevated highways), streets, roads, 
railways and airfield runways 

5421 

 54710 Glazing services 5471 
 54720 Plastering services 5472 
 54730 Painting services 5473 
 54740 Floor and wall tiling services 5474 

 54750 
Other floor laying, wall covering and wall 
papering services 

5475 
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 54760 Wood and metal joinery and carpentry services 5476 

 54790 
Other building completion and finishing 
services 

5479 

E. Other       
 54310 Demolition services 5431 
 54320* Site formation and clearance services 5432 
 54330 Excavating and earthmoving services 5433 
 54341 Water well drilling services 54341 
 54511 Pile driving services 54511 
 54512 Foundation services 54512 
 54521 Building framing services 54521 
 54522 Roof framing services 54522 
 54530 Roofing and water proofing services 54530 
 54540 Concrete services 5454 
 54550 Structural steel erection services 5455 
 54560 Masonry services 5456 
 54570 Scaffolding services 5457 
 54590 Other special trade construction services 5459 

 54800 
Renting services related to equipment for 
construction or demolition of buildings or civil 
engineering works, with operator 

5480 

 83211* Architectural advisory and pre-design services 83211 

 83331* 
Engineering advisory and pre-design services 
for buildings 

8331 

 83332* 
Engineering advisory and pre-design services 
for civil engineering works 

8331 

 83333* 
Engineering advisory and pre-design services 
for industrial plant and processes 

8331 

 83339* 
Engineering advisory and pre-design services 
for other projects 

8331 

 87159* 
Maintenance and repair services of machinery 
and equipment n.e.c. 

87159 

4. Distribution Services       
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A. Commission agents' 
services 

      

 6121 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of agricultural raw materials and live 
animals 

6121 

 6122 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of food, beverages and tobacco 

6122 

 6123 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of textiles, clothing and footwear 

6123 

 6124 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of household appliances, articles and 
equipment 

6124 

 6125 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of miscellaneous consumer goods 

6125 

 6126 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of construction materials and hardware 

6126 

 6127 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of chemical and pharmaceutical 
products 

6127 

 61282 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of other transport equipment, except 
bicycles 

61282 

 61283 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of office machinery and equipment 
including office furniture 

61283 

 61284 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of computers and packaged software 

61284 

 61285 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of agricultural, lawn and garden 
machinery and equipment including tractors 

61285 

 61286 

Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of mining, contract basis, of mining, 
construction and civil engineering machinery 
and equipment 

61286 
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 61287 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of other industry specific machinery and 
equipment and related operating supplies 

61287 

 61289* 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of other machinery and equipment n.e.c. 

61289 

 6129 
Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of other products 

6129 

B. Wholesale trade services       

 6111 
Wholesale trade services, except on a fee or 
contract basis, of agricultural raw materials and 
live animals 

6111 

C. Retailing services       

 61181 

Wholesale trade services, except on a fee or 
contract basis, of motor vehicles, motorcycles, 
snowmobiles and related parts and 
accessories 

61181 

 61281 

Wholesale trade services on a fee or contract 
basis, of motor vehicles, motorcycles, 
snowmobiles and related parts and 
accessories 

61281 

 621* Non-specialized store retail trade services 621 
 622* Specialized store retail trade services 622 
 623* Mail order retail trade services 623 
 624* Other non-store retail trade services 624 
 625* Retail trade services on a fee or contract basis 625 

D. Franchising       
 51290* Other non-financial intangible assets N/A 

E. Other       
 N/A   

5. Educational Services       
A. Primary education services       

 92110 Preschool education services 92100 
 92190 Other primary education services 92200 
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B. Secondary education 

services 
      

 92210 General secondary education services 92310 
 92220 Higher secondary education services 9233 

 92230 
Technical and vocational secondary education 
services 

92320 

C. Higher education services       

 92310 
Post-secondary technical and vocational 
education services 

92420 

    
 92390 University and other higher education services 925 

D. Adult education       
 92900* Other education and training services 9291 
    

E. Other education services       
 92900* Other education and training services 9291 

6. Environmental Services       
A. Sewage services       

 94110 Sewage treatment services 94110 
 94120 Tank emptying and cleaning services 94120 

B. Refuse disposal services       
 94211 Non-hazardous waste collection services 9422 

 94212 
Non-hazardous waste treatment and disposal 
services 

9433 

 94221 Hazardous waste collection services 9421 

 94222 
Hazardous waste treatment and disposal 
services 

9432 

C. Sanitation and similar 
services 

      

 94310 Sweeping and snow removal services 9451 
 94390 Other sanitation services 9459 

D. Other       
 94900 Other environmental protection services n.e.c. 949 
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7. Financial services       
A. All insurance and 
insurance-related services 

      

a. Life, accident and health 
insurance services 

71311 Life insurance and individual pension services 7131 

 71312 Group pension services 71313 
 71410 Life reinsurance services 7141 

b. Non-life insurance services 71320 Accident and health insurance services 7132 
 71331 Motor vehicle insurance services 71331 

 71332 
Marine, aviation, and other transport insurance 
services 

71332 

 71333 Freight insurance services 71333 
 71334 Other property insurance services 71334 
 71335 General liability insurance services 71335 
 71339* Other non-life insurance services 71339 
 71420 Accident and health reinsurance services 7142 
 71430* Other non-life reinsurance services 7143 

c. Reinsurance and 
retrocession 

71336 Credit and surety insurance services 71336 

 71339* Other non-life insurance services 71339 
 71430* Other non-life reinsurance services 7143 

d. Services auxiliary to 
insurance (including broking 
and agency services) 

71610 Insurance brokerage and agency services 7161 

 71620 Insurance claims adjustment services 7162 
 71630 Actuarial services 7163 

 71690 
Other services auxiliary to insurance and 
pensions 

7169 

B. Banking and other 
financial services 

   

a. Acceptance of deposits 
and other repayable funds 
from the public 

71100* 
Financial intermediation services, except 
investment banking, insurance services and 
pension services 

711 
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 71559* 
Other services auxiliary to financial 
intermediation n.e.c. 

71559 

b. Lending of all types, incl., 
interalia, consumer credit, 
mortgage credit, factoring 
and financing of commercial 
transaction 

71100* 
Financial intermediation services, except 
investment banking, insurance services and 
pension services 

711 

c. Financial leasing 71100* 
Financial intermediation services, except 
investment banking, insurance services and 
pension services 

711 

d. All payment and money 
transmission services 

71553* 
Financial transactions processing and 
clearinghouse services 

71593 

e. Guarantees and 
commitments 

71100* 
Financial intermediation services, except 
investment banking, insurance services and 
pension services 

711 

 71511* Mergers and acquisition services 71511 
 71512* Corporate finance and venture capital services 71512 
 71519* Other services related to investment banking 71519 

f. Trading for own account or 
for account of customers, 
whether on an exchange, in 
an over-the-counter market or 
otherwise, the following: - 
money market instruments 
(cheques, bills, certificate of 
deposits, etc.), - foreign 
exchange, - derivative 
products incl., but not limited 
to, futures and options, - 
exchange rate and interest 
rate instruments, including 
products such as swaps, 
forward rate agreements, etc., 
- transferable securities, - 

71521* Securities brokerage services 71521 
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other negotiable instruments 
and financial assets, incl. 
bullion 

 71522* Commodity brokerage services 71522 
 71552* Foreign exchange services 71592 

 71553* 
Financial transactions processing and 
clearinghouse services 

71593 

g. Participation in issues of 
all kinds of securities, incl. 
under-writing and placement 
as agents (whether publicly 
or privately) and provision of 
service related to such issues 

71521* Securities brokerage services 71521 

 71522* Commodity brokerage services 71522 

 71523 
Processing and clearing services of securities 
transactions 

71523 

 71531* Portfolio management services 71530 

h. Money broking 71553* 
Financial transactions processing and 
clearinghouse services 

71593 

    
i. Asset management, such as 
cash or portfolio 
management, all forms of 
collective investment 
management, pension fund 
management, custodial 
depository and trust services 

71100* 
Financial intermediation services, except 
investment banking, insurance services and 
pension services 

711 

 71200 Investment banking services 71200 
 71511* Mergers and acquisition services 71511 
 71512* Corporate finance and venture capital services 71512 
 71519* Other services related to investment banking 71519 
 71531* Portfolio management services 71530 
 71532 Trust services 71541 
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j. Settlement and clearing 
services for financial assets, 
incl. securities, derivative 
products and other 
negotiable instruments 

71553* 
Financial transactions processing and 
clearinghouse services 

71593 

    
k. Advisory and other 
auxiliary financial services on 
all the activities in article 1B 
of MTN.TNC/W/50, incl. credit 
reference and analysis, 
investment and portfolio 
research and advice, advice 
on acquisitions and on 
corporate restructuring and 
strategy 

71100* 
Financial intermediation services, except 
investment banking, insurance services and 
pension services 

711 

 71533* Custody services 71542 
 71541* Financial market operational services 71551 
 71542* Financial market regulatory services 71552 
 71549* Other financial market administration services 71559 
 71551 Financial consultancy services 71591 
 71552* Foreign exchange services 71592 

 71553* 
Financial transactions processing and 
clearinghouse services 

71593 

 71559* 
Other services auxiliary to financial 
intermediation n.e.c. 

71559 

 85400* Packaging services 85400 
l. Provision and transfer of 
financial information, and 
financial data processing and 
related software by providers 
of other financial services 

71533* Custody services 71542 

 71541* Financial market operational services 71551 
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 71542* Financial market regulatory services 71552 

C. Other       
 N/A   

8. Health related and social 
services 

      

A. Hospital services       
 93110 Hospital services 931 

B. Other human health 
services 

      

 93192 Ambulance services 93194 

 93193 
Residential health facilities services other than 
hospital services 

93195 

 93199 Other human health services n.e.c. 93199 
C. Social services       

 93311 
Welfare services delivered through residential 
institutions to elderly persons and persons with 
disabilities 

9359 

 93319 Other social services with accommodation 9330 
 93321 Child day-care services 9351 

 93322 
Guidance and counselling services n.e.c. 
related to children 

9352 

 93323 Welfare services without accommodation 9353 
 93324 Vocational rehabilitation services 9341 
 93329 Other social services without accommodation 9359 

D. Other       
 N/A   

9. Tourism and travel related 
services 

      

A. Hotels and restaurants 
(incl. catering) 

      

 63110 Hotel and motel lodging services 63111 
 63191 Holiday centre and holiday home services 63112 
 63192 Letting services of furnished accommodation 63113 
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 63193 Youth hostel services 63114 
 63194 Children's training and holiday camp services 6313 
 63195 Camping and caravanning site services 6312 
 63199 Other lodging services n.e.c. 632 

 63210 
Meal serving services with full restaurant 
services 

6331 

 63220 Meal serving services in self-service facilities 6332 
 63230 Caterer services, providing meals to outside 6333 
 63290 Other food serving services 63399 

 63300 
Beverage serving services for consumption on 
the premises 

63400 

B. Travel agencies and tour 
operators services 

      

 67811 Travel agency services 8551+8552+8553 
 67812 Tour operator services 8554 
 67813 Tourist information services 8556 

C. Tourist guides services       
 67820 Tourist guide services 8555 

D. Other       
 N/A   

10. Recreational, Cultural and 
Sporting Services 

      

A. Entertainment Services 
(incl. theatre, live bands and 
circus services) 

      

 96210 
Performing arts event promotion and 
organization services 

9621 

 96220 
Performing arts event production and 
presentation services 

9622 

 96230 Performing arts facility operation services 9623 

 96290 
Other performing arts and live entertainment 
services 

9629 

 96310 Services of performing artists 9631 
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 96320 
Services of authors, composers, sculptors and 
other artists, except performing artists 

9632 

 96620* 
Support services related to sports and 
recreation 

96620 

 96910 
Amusement park and similar attraction 
services 

9691 

B. News Agency Services       

 84410 
News agency services to newspapers and 
periodicals 

8441 

 84420 News agency services to audio-visual media 8442 
C. Libraries, Archives, 
Museums and Other Cultural 
Services 

      

 84510 Library services 8451 
 84520 Archive services 8452 

 96411 
Museum services except for historical sites 
and buildings 

96411 

 96412 
Preservation services of historical sites and 
buildings 

96412 

 96421 Botanical and zoological garden services 96421 

 96422 
Nature reserve services including wildlife 
preservation services 

96422 

D. Sporting and other 
recreational services 

      

 85990* Other support services n.e.c. 85999 

 96510 
Sports and recreational sports event promotion 
and organization services 

9651 

 96520 
Sports and recreational sports facility operation 
services 

9652 

 96590 Other sports and recreational sports services 9659 
 96610 Services of athletes 9661 
 96620* Support services related to sports 96620 
 96920 Gambling and betting services 9692 
 96930 Coin-operated amusement machine services 9693 
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 96990 
Other recreation and amusement services 
n.e.c. 

9699 

E. Other       
 N/A   

11. Transport Services       
A. Maritime Transport 
Services 

      

a. Passenger transportation 65111 
Coastal and transoceanic water transport 
services of passengers by ferries 

64231 

 65119 
Other coastal and transoceanic water transport 
services of  passengers 

64239 

b. Freight transportation 
transport services of 
refrigerated freight by 
refrigerator vessels 

65121 Coastal and transoceanic water 65211 

 65122 
Coastal and transoceanic water transport 
services of bulk liquid freight by tankers 

65212 

 65123 
Coastal and transoceanic water transport 
services of containerized freight by container 
ships 

65213 

 65129 
Other coastal and transoceanic water transport 
services of other freight 

65219 

c. Rental of vessels with crew 65130 
Rental services of vessels for coastal and 
transoceanic water transport with operator 

66021+66022 

d. Maintenance and repair of 
vessels 

87149* 
Maintenance and repair services of other 
transport equipment 

87149 

e. Pushing and towing 
services 

65140 
Towing and pushing services on coastal and 
transoceanic waters 

 

f. Supporting services for 
maritime transport 

67300* Navigational aid services  

 67610* 
Port and waterway operation services (excl. 
cargo handling) 

6751 

 67620* Pilotage and berthing services 6752 
 67630* Vessel salvage and refloating services 6753 
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 67690* Other supporting services for water transport 6759 
 85310* Disinfecting and exterminating services 8531 

B. Internal Waterways 
Transport 

      

a. Passenger transportation 65211 
Inland water transport services of passengers 
by ferries 

64121 

 65219 
Other inland water transport services of 
passengers 

64129 

b. Freight transportation 65221 
Inland water transport services of freight by 
refrigerator vessels 

65221 

 65222 
Inland water transport services of passengers 
by ferries 

64121 

 65229 Other inland water transport services of freight 65229 

c. Rental of vessels with crew 65230 
Rental services of inland water vessels with 
operator 

66023+66024 

d. Maintenance and repair of 
vessels 

87149* 
Maintenance and repair services of other 
transport equipment 

87149 

e. Pushing and towing 
services 

65240 Towing and pushing services on inland waters 6759 

f. Supporting services for 
internal waterway transport 

67300* Navigational aid services 6759 

 67610* 
Port and waterway operation services (excl. 
cargo handling) 

6751 

 67620* Pilotage and berthing services 6752 
 67630* Vessel salvage and refloating services 6753 
 67690* Other supporting services for water transport 6759 

C. Air Transport Services       

a. Passenger transportation 66110 
Scheduled air transport services of of 
passengers 

64241+64243 

 66120 
Non-scheduled air transport services of 
passengers 

64242+64244 

b. Freight transportation 66210 Air transport services of letters and parcels 65311 
 66290 Air transport services of other freight  65319 

c. Rental of aircraft with crew 66400 Rental services of aircraft with operator 6603 



 

 

 

Private & Confidential ผ 2-33 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd. | Tel. +66 (0) 2 230 6399 | Fax. +66 (0) 2 230 6333 

www.bolliger-company.com 

 

GNS/W/120 CPC, Version 1.0 (UN) 
CPC, Version 2.1 

(UN) 
d. Maintenance and repair of 
aircraft 

87149* 
Maintenance and repair services of other 
transport equipment 

87149 

e. Supporting services for air 
transport 

67710 
Airport operation services (excl. cargo 
handling) 

6761 

 67720 Air traffic control services 6762 

 67790 
Other supporting services for air or space 
transport 

6763+6764 

 85310* Disinfecting and exterminating services 8531 
D. Space Transport       

 66300 Transport services via space 6532 
E. Rail Transport Services       

a. Passenger transportation 64111 
Interurban railway transport services of 
passengers 

6421 

 64112 
Urban and suburban railway transport services 
of passengers 

64111 

b. Freight transportation 64121 
Railway transport services of freight by 
refrigerator cars 

65121 

 64122 
Railway transport services of freight by tanker 
cars 

65122 

 64123 
Railway transport services of containerized 
freight by flat cars 

65123 

 64124 
Railway transport services of letters and 
parcels 

65124 

 64129 Other railway transport services of freight 65129 
c. Pushing and towing 
services 

64130 Railway pushing or towing services 67310 

d. Maintenance and repair of 
rail transport equipment 

87149* 
Maintenance and repair services of other 
transport equipment 

87149 

e. Supporting services for rail 
transport 

67400 Supporting services for railway transport 673 

F. Road Transport Services       

a. Passenger transportation 64211 
Urban and suburban scheduled road transport 
services of passengers 

64112 
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 64212 
Urban and suburban special purpose 
scheduled road transport services of 
passengers 

64113 

 64213 
Interurban scheduled road transport services of 
passengers 

64221 

 64214 Interurban special purpose 64222 

 64219 
Other scheduled road transport services of 
passengers n.e.c. 

64223 

 64221 Taxi services 64115 

 64222 
Rental services of passenger cars with 
operator 

64116 

 64223 
Rental services of buses and coaches with 
operator 

66011 

 64224 
Road transport services of passengers by 
man- or animal-drawn vehicles 

64117 

 64229 
Other non-scheduled road transport services of 
passengers n.e.c. 

n/a 

b. Freight transportation 64231 
Road transport services of freight by 
refrigerator vehicles 

65111 

 64232 
Road transport services of freight by tank 
trucks or semi-trailers 

65112 

 64233 
Road transport services of containerized freight 
by trucks equipped with a container chassis 

65113 

 64234 
Road transport services of freight by man- or 
animal-drawn vehicles 

65114 

 64235 
Moving services of household and office 
furniture and other goods 

65115 

 64236 Road transport services of letters and parcels 65116 
 64239 Other road transport services of freight 65119 

c. Rental of commercial 
vehicles with operator 

64250 Rental services of trucks with operator 66012 

d. Maintenance and repair of 
road transport equipment 

87141 
Maintenance and repair services of motor 
vehicles 

87141 
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 87143 
Maintenance and repair services of trailers, 
semi-trailers and other motor vehicles n.e.c. 

87143 

e. Supporting services for 
road transport services 

67510 Bus station services 6741 

 67520 Highway, bridge and tunnel operation services 6742 
 67530 Parking lot services 6743 
 67590 Other supporting services for road transport 6749 

G. Pipeline Transport       

a. Transportation of fuels 64310 
Transport services via pipeline of petroleum 
and natural gas 

65131 

b. Transportation of other 
goods 

64390 Transport services via pipeline of other goods 65139 

H. Services auxiliary to all 
modes of transport 

      

a. Cargo-handling services 67110 Container handling services 6711 
 67190 Other cargo handling services 6719 

b. Storage and warehouse 
services 

67210 Refrigerated storage services 6721 

 67220 Bulk liquid or gas storage services 6722 
 67290 Other storage or warehousing services 6729 

c. Freight transport agency 
services 

67910* 
Freight transport agency services and other 
auxiliary freight transport services 

6791 

d. Other 67910* 
Freight transport agency services and other 
auxiliary freight transport services 

6791 

 67990 Other supporting transport services n.e.c. 6799 
I. Other transport services       

 N/A   
12. Other services not 
included elsewhere 

      

 95110 
Services furnished by business and employers 
organizations 

9511 

 95120 
Services furnished by professional 
organizations 

9512 
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 95200 Services furnished by trade unions 952 
 95910 Religious services 9591 
 95920 Services furnished by political organizations 9592 

 95991 
Civic betterment and community facility support 
services 

9593 

 95992 Special group advocacy services 9594 
 95993 Services provided by youth associations 95995 

 95999 
Other services provided by membership 
organizations n.e.c. 

95999 

 97110 Coin-operated laundry services 9711 

 97120 
Dry cleaning services (including fur product 
cleaning services) 

9712 

 97130 Other textile cleaning services 9713 
 97140 Pressing services 9714 
 97150 Dyeing and colouring services 9715 
 97210 Hairdressing and barbers' services 9721 

 97220 
Cosmetic treatment, manicuring and pedicuring 
services 

9722 

 97230 Physical well-being services 9723 
 97290 Other beauty treatment services n.e.c 9729 
 97310 Cemeteries and cremation services 9731 
 97320 Undertaking services 9732 
 97910 Escort services 9791 
 97990 Other miscellaneous services n.e.c. 9799 
 98000 Domestic services 98 

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก องค์การสหประชาชาติ (UN) 
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ในส่วนนี้ คณะผู้วิจัยจะท ำกำรสรุปผลกำรสัมภำษณ์เชิงลึกของกลุ่มอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยท้ังหมด 5 กลุ่มอุตสำหกรรม อันประกอบด้วย 

  
 อุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  
 อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์ยำง 
 อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ 
 อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
 อุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติ 
 
ในบำงกลุ่มอุตสำหกรรม คณะผู้วิจัยได้จัดกำรสัมภำษณ์เชิงลึกแยกออกไปร่วมกับ

หน่วยงำนมำกกว่ำหนึ่งแห่ง เพื่อควำมถูกต้องและแม่นย ำของข้อมูลที่จะได้รับจำกกำรประชุม อำทิ 
อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ แบ่งเป็นกำรประชุม 2 ครั้ง กับกลุ่มอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์และ
สุขภำพ และสมำคมอุตสำหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์  

 
นอกจำกนี้คณะผู้วิจัยยังได้จัดกำรสัมภำษณ์เชิงลึกกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับภำค

บริกำรในห่วงโซ่มูลค่ำโดยตรง เช่น บริกำรด้ำนกำรวิจัยพัฒนำจำกศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชำติ เป็นต้น 

  
โดยรำยละเอียดของผลสรุปกำรสัมภำษณ์เชิงลึกของแต่ละอุตสำหกรรมเป็นดังน้ี 
 

 อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 

คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดกำรสัมภำษณ์เชิงลึกขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 มกรำคม 2560 
ณ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก
ดังกล่ำว มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 9 คน และมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอแนวทำงกำรศึกษำวิจัย 
กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต พร้อมทั้งรับฟัง ระดมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำก
ผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก เพื่อน ำไปเพิ่มเติมหรือปรับปรุงใน
กำรศึกษำ 

 
ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ปรำกฏอยู่ในภำคผนวก 3 ส่วน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้ดังน้ี 
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ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อภำพรวมของกำรศึกษำ 
 
 ในกำรศึกษำขีดควำมสำมำรถของภำคกำรบริกำร ควรศึกษำควบคู่ไปกับภำคกำรผลิตด้วย 

เพรำะทั้งภำคกำรผลิตและภำคกำรบริกำรมีควำมเชื่อมโยงกันทั้งหมด กำรศึกษำเฉพำะภำค
กำรบริกำร จะท ำให้งำนศึกษำไม่สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้  

 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อห่วงโซ่มูลค่ำและห่วงโซ่อุปทำนของอุตสำหกรรมเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 
 อุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก เปรียบเสมือนอุตสำหกรรมพื้นฐำนที่จะไปต่อยอด

ให้กับอุตสำหกรรมอื่นๆ อย่ำงไรก็ตำม กำรประยุกต์ใช้เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กนั้น มีควำม
แตกต่ำงกันออกไปในแต่ละอุตสำหกรรมปลำยน้ ำ อำทิ อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วน 
อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุตสำหกรรมก่อสร้ำง ก็จะมีกำรใช้เหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็กที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น กำรจัดท ำห่วงโซ่มูลค่ำและห่วงโซ่อุปทำน จึงต้อง
พิจำรณำแยกตำมอุตสำหกรรมปลำยน้ ำ หรือผู้ใช้ขั้นปลำย (End-User) ด้วย 

 

 ในอนำคต อุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก จะมีบทบำทส ำคัญในกำรต่อยอดไปถึง
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยอื่นๆ อำทิ อุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำ และอุตสำหกรรมพลังงำน
ทดแทน เป็นต้น  

 

 ห่วงโซ่มูลค่ำของอุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ยังขำดควำมเชื่อมโยงระหว่ำง
อุตสำหกรรมภำคกำรผลิตและอุตสำหกรรมภำคกำรบริกำร เนื่องจำกขำดนโยบำยหลักของ
ภำครัฐในกำรวำงแผนนโยบำยของอุตสำหกรรมให้มีควำมเชื่อมโยง 

 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรบริกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทย 
 
 บริกำรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ พบว่ำ กำรวิจัยและพัฒนำของอุตสำหกรรมเหล็กและ

ผลิตภัณฑ์เหล็ก จะต้องพิจำรณำจำกควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมปลำยน้ ำเป็นหลัก 
เนื่องจำกอุตสำหกรรมปลำยน้ ำ เช่น อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วน หรืออุตสำหกรรม
ก่อสร้ำง มีควำมข้อก ำหนดของสินค้ำที่แตกต่ำงกัน ทั้งนี้ พบว่ำ การวิจัยและพัฒนาใน
อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กยังท าได้ยาก เนื่องจำกผู้ใช้ขั้นปลำย (End-User) ไม่ได้
สื่อสำรควำมต้องกำรของผู้ใช้กับผู้ผลิตเหล็กโดยตรง เช่น หำกผู้ใช้ขั้นปลำยต้องกำรซื้อ
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รถยนต์ที่มีน้ ำหนักเบำและมีควำมแข็งแกร่งสูง ผู้ใช้ขั้นปลำยก็จะติดต่อกับทำงบริษัทผู้ ผลิต
รถยนต์แทน ฯลฯ นอกจำกนี้ ยังมีปัญหำเรื่องควำมสำมำรถในกำรวิจัยและพัฒนำของ
บุคลำกรไทย และไม่มีควำมเป็นผู้ประกอบกำรที่มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี (Technopreneurs) 
ทั้งนี้ ในอนำคต คำดกำรณ์ว่ำกำรวิจัยและกำรพัฒนำเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก มีแนวโน้มที่
จะเป็นไปในลักษณะกำรพัฒนำให้สินค้ำมีควำมพร้อมใช้มำกที่สุด ทั้งในแง่ของกำรออกแบบ
และด้ำนมำตรฐำน 

 
 บริกำรด้ำนวิศวกรรมและสถำปนิก เช่น กำรวำงแผน และกำรออกแบบโรงงำนผลิต ฯลฯ 

พบว่ำ เริ่มมีผู้ประกอบกำรต่ำงชำติ อำทิ เวียดนำม และออสเตรเลีย ฯลฯ เข้ำมำท ำธุรกิจ
ภำยในประเทศ โดยแม้จ ำนวนวิศวกรไทยในปัจจุบันมีเพียงพอ แต่ผู้ประกอบกำรไทยนิยม
น ำเข้ำบริกำรจำกต่ำงประเทศมำกกว่ำ  

 

 บริกำรด้ำนตัวแทนจัดซื้อวัตถุดิบ พบว่ำ ในปัจจุบัน วัตถุดิบมีเพียงพอกับควำมต้องกำร 
อย่ำงไรก็ตำม คุณสมบัติของเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กยังไม่ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ
มำกนัก อำทิ กำรจ ำหน่ำยเหล็กเส้น ส่วนใหญ่จะมีกำรจ ำหน่ำยเส้นละ 12 เมตร เมื่อลูกค้ำเอำ
ไปใช้ก็จะต้องน ำเหล็กเส้นดังกล่ำวไปตัดเพิ่มเติม เป็นต้น ดังนั้น ควำมท้ำทำยส ำคัญของกำร
จัดซื้อวัตถุดิบ คือกำรพยำยำมเชื่อมต่อข้อมูลระหว่ำงผู้ผลิตและผู้ซื้อในตลำดเฉพำะกลุ่มลูกค้ำ 
(Customized Market) เพื่อให้ผู้ผลิตสำมำรถผลิตสินค้ำที่ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำให้
มำกที่สุด  

 

 บริกำรด้ำนกำรขนส่งสินค้ำ พบว่ำ ต้นทุนด้ำนกำรขนส่งสินค้ำและโลจิสติกส์ในประเทศไทย
ยังคงสูง เนื่องจำกแหล่งผลิตสินค้ำและตลำดอยู่ห่ำงไกลกัน เช่น เขตส่งเสริมกำรลงทุน ตั้งอยู่
ในพื้นทีท่ี่ห่ำงไกลจำกท่ำเรือ จึงท ำให้มีต้นทุนในกำรขนส่งที่สูง  

 

 บริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค พบว่ำ สำธำรณูปโภคน้ ำยังไม่เพียงพอ และมีปัญหำด้ำนคุณภำพน้ ำ  
 

 บริกำรด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย พบว่ำ ในปัจจุบัน โครงสร้ำงของช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยของ
อุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเปลี่ยนแปลงไป ในอดีต กำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำส่วน
ใหญ่จะจัดจ ำหน่ำยผ่ำนกำรค้ำปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) แต่ในปัจจุบัน เป็นกำร
จ ำหน่ำยผ่ำนกำรค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และมีช่ำงบริกำรพร้อมเป็นบริกำรแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Service)  
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 บริกำรด้ำนกำรจัดหำพนักงำน พบว่ำ ในปัจจุบัน แรงงำนส่วนใหญ่ในอุตสำหกรรมเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็กล้วนเป็นแรงงำนต่ำงด้ำวทั้งสิ้น มีจ ำนวนมำก รำคำถูก แต่ยังถือว่ำเป็น
แรงงำนไร้ทักษะ (Unskilled Labor) 

 
 บริกำรด้ำนกำรควบคุมคุณภำพ พบว่ำ ในเบื้องต้น ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมจะต้องผ่ำน

มำตรฐำนบังคับของรัฐบำล เช่น กำรตรวจรับรองโรงงำน ฯลฯ นอกจำกนี้ หำกมีกำรน ำเข้ำ
วัตถุดิบหรือสินค้ำมำยังประเทศไทย ผู้ประกอบกำรไทยจะต้องเข้ำไปตรวจสอบที่โรงงำนใน
ประเทศผู้น ำเข้ำก่อน หรืออำจจ้ำงผู้ส ำรวจ (Surveyor) เป็นผู้ด ำเนินกำรตรวจสอบแทน โดย
อำจเป็นกำรตรวจสอบในรูปแบบของกำรตรวจมำตรฐำนสินค้ำแบบสุ่ม และเม่ือสินค้ำถูก
น ำเข้ำมำยังประเทศไทยแล้ว กรมศุลกำกรอำจมีกำรส่งสินค้ำดังกล่ำวไปตรวจสอบที่
ห้องปฏิบัติกำร (Laboratory) อีกที หำกเป็นไปตำมมำตรฐำน จึงจะสำมำรถน ำวัตถุดิบหรือ
สินค้ำดังกล่ำวมำใช้ได้ ทั้งนี้ ในกำรทดสอบคุณภำพของสินค้ำ พบว่ำ ผู้ผลิตเหล็กในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่สำมำรถควบคุมคุณภำพเองได้ดีในระดับหนึ่ง เนื่องจำกมีห้องปฏิบัติกำรของ
ตนเองที่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล  

 
โอกำสของอุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 
 ด้ำนโอกำสของอุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก พบว่ำ การผลิตเหล็กเกรดพิเศษ 

(Special Steel) ถือเป็นโอกำสทำงธุรกิจที่น่ำสนใจ เนื่องจำกในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มี
โรงงำนผลิตเหล็กเกรดพิเศษ และต้องพึ่งพิงกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศทั้งหมด (อำทิ ยุโรป 
ญี่ปุ่น ฯลฯ) อีกทั้งกำรลงทุนตั้งโรงงำนผลิตเหล็กเกรดพิเศษนั้นไม่จ ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมำกนัก  

 
 นอกจำกนี้ ประเทศไทย ควรผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กใดๆ ที่ใช้เศษเหล็กเป็นส่วนประกอบ อำทิ 

ผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อกำรขนส่งทำงรำง นิกเกิลอัลลอย หรือผลิตภัณฑ์เหล็กเพื่อกำรใช้ในท่ำ
อำกำศยำนและวัสดุกำรแพทย์ ฯลฯ เนื่องจำกในปัจจุบัน ประเทศไทยมีกำรส่งออกเศษเหล็ก
เป็นจ ำนวนมำก และยังไม่มีผู้ใช้ขั้นปลำย (End-User) ภำยในประเทศ  

 
ปัญหำและอุปสรรคของอุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  
 
 แม้ว่ำเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กจะเป็นวัสดุพื้นฐำนส ำหรับอุตสำหกรรมต่อเนื่องจ ำนวนมำก 

แต่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องยังไม่มีนโยบายที่เหมาะสม ในกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก หำกอุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กมีควำมเข้มแข็ง จะสำมำรถ
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สร้ำงขีดควำมสำมำรถให้กับอุตสำหกรรมอื่นๆ ที่ต้องพึ่งพำเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กได้ 
ดังนั้น รัฐบำลไทยควรให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมแบบองค์รวม ทั้งในส่วนของ
ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ และปลำยน้ ำ โดยสำมำรถศึกษำจำกกรณีตัวอย่ำงจำกต่ำงประเทศ อำทิ 
สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ จีน เวียดนำม หรืออินโดนีเซีย 

 

 ผู้ประกอบกำรของอุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ไม่ได้ผลิตสินค้าครบทั้งวงจร 
กล่ำวคือ ผู้ประกอบกำรไทยบำงรำย ผลิตเฉพำะเหล็กรีดร้อนหรือรีดเย็น บ้ำงก็ผลิตเฉพำะ
เหล็กเส้น ดังนั้น โอกำสในกำรต่อยอดของอุตสำหกรรมต่อเนื่องจึงมีน้อย  

 
 อุตสำหกรรมเหล็กขั้นมูลฐำน จ าเป็นต้องใช้ท่าเรือน้ าลึก และสาธารณูปโภคน้ า เป็นจ ำนวน

มำก แต่ประเทศไทยยังขำดแคลนในโครงสร้ำงพื้นฐำนเหล่ำนี้ รัฐบำลไทยควรศึกษำเรื่อง
ระบบชลประทำนจำกประเทศเพื่อนบ้ำน อำทิ มำเลเซีย เวียดนำม หรือแม้กระทั่งประเทศ
ญี่ปุ่น เนื่องจำกประเทศเหล่ำนี้มีระบบท่อส่งน้ ำที่มีประสิทธิภำพสูง  

 
ตารางที่ 1 สรุปความคิดเห็นของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

หัวข้อ ความคิดเห็น 
กระบวนการก่อนการผลิต 

กำรวิจัยและพัฒนำ  กำรวิจัยและพัฒนำของอุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก จะต้องพิจำรณำจำกควำม
ต้องกำรของอุตสำหกรรมปลำยน้ ำเป็นหลัก เนื่องจำกอุตสำหกรรมปลำยน้ ำ เช่น 
อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วน หรืออุตสำหกรรมก่อสร้ำง จะมีข้อก ำหนดของสินค้ำที่
แตกต่ำงกัน  

 กำรวิจัยและพัฒนำในอุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กยังท ำได้ยำก เนื่องจำกผู้ใช้ขั้น
ปลำย (End-User) ไม่ได้สื่อสำรควำมต้องกำรของผู้ใช้กับผู้ผลิตเหล็กโดยตรง เช่น หำกผู้ใช้
ขั้นปลำยต้องกำรซื้อรถยนต์ที่มีน้ ำหนักเบำและมีควำมแข็งแกร่งสูง ผู้ใช้ขั้นปลำยก็จะติดต่อ
กับทำงบริษัทผู้ผลิตรถยนต์แทน ฯลฯ 

 ยังมีปัญหำเรื่องควำมสำมำรถในกำรวิจัยและพัฒนำของบุคลำกรไทย และควำมเป็น
ผู้ประกอบกำรด้ำนเทคโนโลยี  

 ในอนำคต คำดกำรณ์ว่ำกำรวิจัยและกำรพัฒนำเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก มีแนวโน้มที่จะ
เป็นไปในลักษณะกำรพัฒนำให้สินค้ำมีควำมพร้อมใช้มำกที่สุด ทั้งในแง่ของกำรออกแบบ
และด้ำนมำตรฐำน 

บริกำรด้ำนวิศวกรรมและ
สถำปนิก 

 เริ่มมีผู้ประกอบกำรต่ำงชำติ อำทิ เวียดนำมและออสเตรเลีย ฯลฯ เข้ำมำท ำธุรกิจ
ภำยในประเทศ โดยแม้จ ำนวนวิศวกรไทยในปัจจุบันมีเพียงพอ แต่ผู้ประกอบกำรไทยนิยม
น ำเข้ำบริกำรจำกต่ำงประเทศมำกกว่ำ 

กำรจัดหำวัตถุดิบ  วัตถุดิบในปัจจุบันมีเพียงพอกับควำมต้องกำร  
 คุณสมบัติของเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กยังไม่ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำมำกนัก อำทิ 

กำรจ ำหน่ำยเหล็กเส้น ส่วนใหญ่จะมีกำรจ ำหน่ำยเส้นละ 12 เมตร เมื่อลูกค้ำเอำไปใช้ก็
จะต้องน ำเหล็กเส้นดังกล่ำวไปตัดเพิ่มเติม เป็นต้น  
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หัวข้อ ความคิดเห็น 
 ควำมท้ำทำยส ำคัญของกำรจัดซื้อวัตถุดิบ คือ กำรพยำยำมเชื่อมต่อข้อมูลระหว่ำงผู้ผลิตและ

ผู้ซื้อในตลำดเฉพำะกลุ่มลูกค้ำ (Customized Market) เพื่อให้ผู้ผลิตสำมำรถผลิตสินค้ำที่
ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำให้มำกที่สุด 

กำรขนส่งสินค้ำ (วัตถุดิบ)  ต้นทุนด้ำนกำรขนส่งสินค้ำและโลจิสติกส์ในประเทศไทยยังคงสูง เนื่องจำกแหล่งผลิตสินค้ำ
และตลำดอยู่ห่ำงไกลกัน เช่น เขตส่งเสริมกำรลงทุนตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ห่ำงไกลจำกท่ำเรือ จึง
ท ำให้มีต้นทุนในกำรขนส่งที่สูง 

กระบวนการระหว่างการผลิต 
กำรควบคุมคุณภำพ   ในเบื้องต้น ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมจะต้องผ่ำนมำตรฐำนบังคับของรัฐบำล เช่น กำร

ตรวจรับรองโรงงำน ฯลฯ  
 หำกมีกำรน ำเข้ำวัตถุดิบหรือสินค้ำมำยังประเทศไทย ผู้ประกอบกำรไทยจะต้องเข้ำไป

ตรวจสอบที่ โรงงำนในประเทศผู้น ำเข้ำก่อน หรืออำจจ้ำงผู้ส ำรวจ (Surveyor) เป็น
ผู้ด ำเนินกำรตรวจสอบแทน โดยอำจเป็นกำรตรวจสอบในรูปแบบของกำรตรวจมำตรฐำน
สินค้ำแบบสุ่ม และเมื่อสินค้ำถูกน ำเข้ำมำยังประเทศไทยแล้ว กรมศุลกำกรอำจมีกำรส่ง
สินค้ำดังกล่ำวไปตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติกำร (Laboratory) อีกที หำกเป็นไปตำมมำตรฐำน 
จึงจะสำมำรถน ำวัตถุดิบหรือสินค้ำดังกล่ำวมำใช้ได้ 

 ในกำรทดสอบคุณภำพของสินค้ำ พบว่ำ ผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทยส่วนใหญ่สำมำรถ
ควบคุมคุณภำพเองได้ดีในระดับหนึ่ง เนื่องจำกมีห้องปฏิบัติกำรของตนเองที่เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล 

สำธำรณูปโภค  สำธำรณูปโภคน้ ำยังไม่เพียงพอ และมีปัญหำด้ำนคุณภำพน้ ำ 
กำรจัดหำพนักงำน  ในปัจจุบัน แรงงำนส่วนใหญ่ในอุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กล้วนเป็นแรงงำน 

ต่ำงด้ำว มีจ ำนวนมำก รำคำถูก แต่ยังถือว่ำเป็นแรงงำนไร้ทักษะ (Unskilled Labor) 
กระบวนการหลังการผลิต 

กำรจัดจ ำหน่ ำย  / กำร
กระจำยสินค้ำ 

 ในปัจจุบัน โครงสร้ำงของช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยของอุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์
เหล็กเปลี่ยนแปลงไป ในอดีต กำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำส่วนใหญ่จะจัดจ ำหน่ำยผ่ำนกำรค้ำปลีก
แบบดั้งเดิม (Traditional Trade) แต่ในปัจจุบัน เป็นกำรจ ำหน่ำยผ่ำนกำรค้ำปลีกสมัยใหม่ 
(Modern Trade) และมีช่ำงบริกำรพร้อมเป็นบริกำรแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop 
Service) 

ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด รวบรวมจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 

 
 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
 

คณะผู้ วิ จัยได้ จัดให้ มีกำรสัมภำษณ์เชิ งลึก (In-Depth Interview) กับผู้ แทนกลุ่ม
อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำง สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกรำคม 
2560 ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกดังกล่ำว มีผู้เข้ำร่วมประชุม
จ ำนวน 29 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอแนวทำงกำรศึกษำวิจัย กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรผลิต  พร้อมทั้ ง รับฟั ง  ระดมควำมคิด เห็นและข้อ เสนอแนะจำกผู้ประกอบ กำรใน
ภำคอุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์ยำง เพื่อน ำไปเพิ่มเติมหรือปรับปรุงในกำรศึกษำ 
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ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ปรำกฏอยู่ในภำคผนวก 3 ส่วน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้ดังน้ี 
 
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำพรวมของอุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์ยำงของไทย 
 
 อุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์ยำงของไทยถือได้ว่ำมีขีดควำมสำมำรถมำกพอสมควรใน

กระบวนกำรผลิต และได้รับควำมยอมรับเป็นอย่ำงดีจำกผู้บริโภคในตลำดโลก นอกจำกนี้ ยัง
เป็นท่ีคำดกำรณ์ว่ำอุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์ยำงมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีต่อไปในปีนี้  

 
 จุดเด่นของอุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์ยำงของไทยคือกำรมีแหล่งผลิตวัตถุดิบของตัวเอง 

รวมถึงยังเป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนในภูมิภำค ท ำให้เกิดควำม
เชื่อมโยงเป็นอย่ำงดีในห่วงโซ่อุปทำน นอกจำกนี้ ยังเป็นอุตสำหกรรมที่ได้รับกำรสนับสนุน
อย่ำงใกล้ชิดจำกภำครัฐ 

 
 ในกระบวนกำรผลิต ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ด ำเนินกิจกรรมส่วนใหญ่โดยใช้บุคลำกรภำยใน

ของตนเอง (ในหลำยกรณีรวมถึงกิจกรรมกำรขนส่งด้วย) และมีกำรใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำร
ภำยนอกเป็นส่วนน้อย 

 
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับห่วงโซ่มูลค่ำของอุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์ยำง 

 
 ในส่วนของกำรวิ จัยและพัฒนำ ผู้ประกอบกำรได้มีกำรใช้บริกำรจำกหน่วยงำนและ

มหำวิทยำลัยของรัฐบ้ำง โดยปัจจุบันมหำวิทยำลัยภำครัฐเริ่มมีกำรร่วมมือกับองค์กรธุรกิจ
ภำคเอกชนในกำรจัดท ำวิจัยมำกขึ้น ประกอบกับมีผู้ประกอบกำรจ ำนวนไม่มำกนักที่ใช้บริกำร
ดังกล่ำว ท ำให้ไม่เกิดปัญหำด้ำนควำมเพียงพอของบริกำรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ  

 
 ปัญหำส ำคัญอย่ำงหนึ่งที่เกิดขึ้นกับอุตสำหกรรมยำงและผลิตภัณฑ์ยำงคือเรื่องกำรตรวจสอบ

รับรองคุณภำพสินค้ำ เนื่องจำกในปัจจุบันไทยมีจ ำนวนบุคลำกรและห้องปฏิบัติกำรส ำหรับ
ให้บริกำรดังกล่ำวไม่เพียงพอ ท ำให้กระบวนกำรจัดท ำมำตรฐำนมีควำมล่ำช้ำ และสินค้ำ
บำงอย่ำงขำดมำตรฐำนที่จะรองรับ รวมถึงกำรตรวจสอบว่ำผู้ผลิตแต่ละรำยมีกำรปฏิบัติตำม
มำตรฐำนหรือไม่ ท ำได้อย่ำงไม่ทั่วถึง และมีสินค้ำที่ไม่ได้มำตรฐำนเล็ดลอดเข้ำมำในตลำด 
อย่ำงไรก็ดี คำดว่ำจะมีกำรเปิดห้องปฏิบัติกำรใหม่ขึ้นในอนำคตอันใกล้ และน่ำจะช่วยให้
ปัญหำดังกล่ำวบรรเทำลงได้ 
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 ปัญหำส ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือกำรขำดแคลนแรงงำนในระดับปฏิบัติกำร ซึ่งในปัจจุบัน
ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ต้องพึ่งพำแรงงำนจำกประเทศเพื่อนบ้ำน รวมถึงพิจำรณำน ำเข้ำ
เครื่องจักรเพื่อทดแทนกำรใช้แรงงำนมำกขึ้น อย่ำงไรก็ดี ระบบกำรขึ้นทะเบียนแรง งำน
ต่ำงชำติในปัจจุบันยังเป็นข้อจ ำกัดที่ท ำให้ไม่สำมำรถจัดหำแรงงำนได้โดยสะดวกเท่ำที่ควร 

 
 ในด้ำนกำรขนส่งสินค้ำ ผู้ประกอบกำรเห็นว่ำปัจจุบันไทยยังขำดกำรพัฒนำระบบกำรขนส่ง

ทำงน้ ำและทำงรำง ท ำให้ผู้ประกอบกำรต้องพึ่งพำเส้นทำงกำรขนส่งทำงบกเป็นหลัก ซึ่งมี
ต้นทุนสูงกว่ำกำรขนส่งทำงน้ ำและทำงรำง นอกจำกนี้ ระบบโลจิสติกส์ในภำพรวมที่ขำดควำม
เชื่อมโยงกันอย่ำงเป็นระบบ และผู้ให้บริกำรไม่ได้มีกำรใช้อุปกรณ์ที่มีมำตรฐำนเดียวกันใน
กำรขนถ่ำยสินค้ำ ท ำให้เกิดควำมสูญเปล่ำจำกกำรขนถ่ำยที่ซ้ ำซำกและไม่จ ำเป็นหลำย
ขั้นตอน 

 
 ผู้ประกอบกำรบำงรำยมีควำมจ ำเป็นต้องใช้บริกำรด้ำนกำรประกันภัยควำมรับผิดจำก

ผลิตภัณฑ์ เนื่องจำกเป็นข้อก ำหนดของประเทศปลำยทำงผู้น ำเข้ำ อย่ำงไรก็ตำม จ ำนวนผู้
ให้บริกำรดังกล่ำวในไทยยังมีอยู่น้อยรำย ท ำให้ผู้ใช้บริกำรขำดอ ำนำจต่อรอง และต้องเผชิญ
กับค่ำบริกำรที่สูง 

 
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรเปิดเสรีกำรค้ำและบริกำร 

 
 ผู้ประกอบกำรเห็นว่ำกำรเปิดเสรีภำคบริกำรน่ำจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสำหกรรมยำงและ

ผลิตภัณฑ์ยำงของไทย เนื่องจำกกำรเปิดเสรีน่ำจะน ำมำซึ่งกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพมำก
ขึ้นและมีค่ำบริกำรที่ลดน้อยลงจำกกำรแข่งขันที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพำะในสำขำกำรบริกำรที่ไทย
ยังไม่สำมำรถท ำได้ดีด้วยตนเอง แต่อำจต้องค ำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อกำรจ้ำงงำน
ของบุคลำกรชำวไทยด้วย 

 
 ผู้ประกอบกำรเห็นว่ำกำรที่ไทยมีกำรเก็บภำษีกำรน ำเข้ำชิ้นส่วนเครื่องจักรในอัตรำที่สูงเม่ือ

เทียบกับกำรน ำเข้ำเครื่องจักรส ำเร็จรูป ท ำให้อุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องจักรของไทยไม่มี
โอกำสในกำรเติบโต และอำจเป็นอุปสรรคในกำรเกิดคลัสเตอร์อุตสำหกรรมอันจะเป็นรำกฐำน
ของกำรพัฒนำอุตสำหกรรมภำยใต้นโยบำยประเทศไทย 4.0 
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ตารางที่ 2 สรุปความคิดเห็นของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง 
หัวข้อ ความคิดเห็น 

กระบวนการก่อนการผลิต 
กำรวิจัยและพัฒนำ  ปัจจุบันสถำบันกำรศึกษำภำครัฐมีกำรร่วมมือกับองค์กรธุรกิจภำคเอกชนมำกขึ้น และมี

จ ำนวนองค์กรธุรกิจที่ใช้บริกำรไม่มำกนัก จึงกล่ำวได้ว่ำมีกำรให้บริกำรอย่ำงเพียงพอต่อ
ควำมต้องกำร 

กำรจัดหำวัตถุดิบ  มีกำรใช้วัตถุดิบทั้งจำกในประเทศและจำกต่ำงประเทศ และมีควำมกังวลอยู่บ้ำงเรื่องรำคำ
วัตถุดิบที่ผันผวนและควำมไม่คงเส้นคงวำของคุณภำพวัตถุดิบ 

กระบวนการระหว่างการผลิต 
กำรควบคุมคุณภำพ   ปัจจุบันยังมีจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่และห้องปฏิบัติกำรส ำหรับกำรทดสอบและจัดท ำมำตรฐำน

สินค้ำไม่ค่อยเพียงพอต่อควำมต้องกำร ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรก ำหนดมำตรฐำน 
รวมถึงมีสินค้ำที่ไม่ได้มำตรฐำนเล็ดลอดออกสู่ตลำด แต่คำดว่ำปัญหำจะบรรเทำลงหลังจำก
มีกำรเปิดห้องปฏิบัติกำรใหม่ในอีก 1-2 ปีข้ำงหน้ำ 

กำรจัดหำแรงงำน  ปัจจุบันมีปัญหำขำดแคลนแรงงำนในระดับปฏิบัติกำรค่อนข้ำงมำก ท ำให้ต้องน ำเข้ำแรงงำน
จำกประเทศเพื่อนบ้ำน แต่ก็ติดควำมยุ่งยำกจำกกฎระเบียบหลำยประกำร ในขณะเดียวกัน
ผู้ประกอบกำรก็เริ่มมองหำลู่ทำงในกำรน ำเข้ำเครื่องจักรมำทดแทนแรงงำน 

กระบวนการหลังการผลิต 
กำรจัดจ ำหน่ำย / กำร
กระจำยสินค้ำ 

 กำรขนส่งสินค้ำของไทยส่วนใหญ่ยังจ ำกัดอยู่ที่กำรขนส่งสินค้ำทำงบกซึ่งมีต้นทุนสูง 
นอกจำกนี้ ระบบโลจิสติกส์ของไทยยังขำดกำรเชื่อมโยงอย่ำงเป็นระบบ ท ำให้เกิดควำม
ซ้ ำซ้อนและสูญเปล่ำในกระบวนกำรขนถ่ำยหลำยขั้นตอน 

กำรประกันภัยควำมรับผิด
จำกผลิตภัณฑ ์

 ผู้ประกอบกำรเห็นว่ำปัจจุบันไทยมีผู้ให้บริกำรด้ำนกำรประกันภัยควำมรับผิดจำกผลิตภัณฑ์
อยู่เพียงน้อยรำย ท ำให้ผู้ใช้บริกำรมีอ ำนำจต่อรองต่ ำและต้องเสียค่ำบริกำรสูง 

ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด รวบรวมจำกกำรประชุมกลุ่มย่อย 

 
 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
 

คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดกำรสัมภำษณ์เชิงลึกขึ้นในวันพุธที่ 18 มกรำคม 2560 ณ 
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก
ดังกล่ำว มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 6 คน และมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอแนวทำงกำรศึกษำวิจัย 
กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต พร้อมทั้งรับฟัง ระดมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำก
ผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ เพื่อน ำไปเพิ่มเติมหรือปรับปรุงในกำรศึกษำ 

  
ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ปรำกฏอยู่ในภำคผนวก 3 ส่วน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้ดังน้ี 
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ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อห่วงโซ่มูลค่ำและห่วงโซ่อุปทำนของอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ 
 
 อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ เปรียบเสมือนอุตสำหกรรมพื้นฐำนที่จะไปต่อยอดให้กับอุตสำหกรรม

อื่นๆ อย่ำงไรก็ตำม กำรประยุกต์ใช้ เคมีภัณฑ์นั้น มีควำมแตกต่ำงกันออกไปในแต่ละ
อุตสำหกรรมปลำยน้ ำ อำทิ อุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วน อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
และอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุตสำหกรรมก่อสร้ำง จะมีกำรใช้เคมีภัณฑ์ที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น  
ห่วงโซ่อุปทำนและมูลค่ำของไทยในอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์จึงมีควำมหลำกหลำยมำก 
 

 โครงสร้ำงห่วงโซ่อุปทำนของอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ของไทย ผู้ประกอบกำรของไทยจะมี
บทบำทหลักในส่วนของอุตสำหกรรมกลำงน้ ำ โดยวัตถุดิบต้นน้ ำและสำรเคมีขั้นพื้นฐำนที่
ผู้ประกอบกำรไทยใช้ส่วนใหญ่จะมำจำกกำรน ำเข้ำเป็นหลัก มีสำรเคมีขั้นพื้นฐำนเพียงบำง
ชนิดเท่ำนั้นที่สำมำรถผลิตเองในประเทศได้ โดยสำเหตุส ำคัญที่ประเทศไทยยังไม่สำมำรถ
ผลิตเคมีภัณฑ์ในส่วนของอุตสำหกรรมต้นน้ ำ คือกฎระเบียบที่เข้มงวดด้ำนสิ่งแวดล้อม และ
ควำมสำมำรถและเทคโนโลยีในกำรผลิตของผู้ประกอบกำรไทย 

 
 ในอนำคต อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ จะมีบทบำทส ำคัญในกำรต่อยอดไปถึงอุตสำหกรรม

เป้ำหมำยอื่นๆ อำทิ อุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำ และอุตสำหกรรมพลังงำนทดแทน เป็นต้น  
 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรบริกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทย 
 
 บริกำรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ พบว่ำ กำรวิจัยและพัฒนำของอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ จะเป็น

กำรวิจัยและพัฒนำในลักษณะของกำรวิจัยเพื่อผลิตสำรเคมีทดแทนสำรเคมีที่น ำเข้ำเป็นหลัก 
มิได้วิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่มำกนัก เนื่องจำกยังขำดแคลนนักวิจัย โดย
ผู้ประกอบกำรให้ควำมเห็นว่ำ หน่วยงำนภำครัฐไทยยังไม่สำมำรถสนับสนุนหรือจูงใจให้เกิด
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในด้ำนวิทยำศำสตร์เพียงพอ 

 
 บริกำรด้ำนตัวแทนจัดซื้อวัตถุดิบ พบว่ำ ในปัจจุบัน ใช้ตัวแทนในกำรน ำเข้ำ (Agents) วัตถุดิบ

เพื่อกำรผลิต โดยมีกำรใช้บริกำรตัวแทนฯ ทั้งจำกในประเทศและต่ำงประเทศ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ประเทศผู้ขำยวัตถุดิบ เช่น หำกต้องติดต่อจัดซื้อวัตถุดิบกับผู้ขำยวัตถุดิบญี่ปุ่น จะต้องใช้
บริกำรตัวแทนฯ จำกญี่ปุ่น เป็นต้น  
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 บริกำรด้ำนกำรขนส่งและคลังสินค้ำ พบว่ำ โครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่งทำงรำงยังมีกำร
วำงแผนที่ไม่มีประสิทธิภำพ โดยกำรขนส่งทำงรำงยังไม่มีกำรให้บริกำรให้ทั่วถึง โดยทั้งเดิน
ทำงเข้ำไม่ถึงนิคมอุตสำหกรรมบำงแห่ง ในขณะที่ โครงสร้ำงกำรขนส่งทำงถนนในบริเวณ
นิคมอุตสำหกรรมต่ำงๆ ยังมีคุณภำพที่ไม่ดี ส ำหรับผู้ให้บริกำรด้ำนกำรขนส่งในประเทศไทย 
ส่วนใหญ่มีรำคำค่ำบริกำรสูง และยังขำดประสิทธิภำพ 

 
 บริกำรด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย พบว่ำ ในปัจจุบัน โครงสร้ำงของช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยของ

อุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ยังไม่ค่อยมีกำรเปลี่ยนแปลงมำกนัก เนื่องจำกเป็นสินค้ำต่อเนื่อง ท ำ
ให้ลักษณะกำรขำยจะเป็นกำรขำยตรงกับโรงงำนผู้ที่น ำไปใช้งำนต่อ มำกกว่ำจะขำยให้แก่
ผู้บริโภคขั้นสุดท้ำย  

 

 บริกำรด้ำนกำรควบคุมคุณภำพ พบว่ำ ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมจะต้องผ่ำนมำตรฐำน
บังคับของรัฐบำล เช่น กำรตรวจรับรองโรงงำน ฯลฯ ซึ่งมีต้นทุนในกำรตรวจรับรองจ ำนวน
มำก เนื่องจำกมีกฎหมำยกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเคมีภัณฑ์จ ำนวนมำก นอกจำกนี้  
ผู้ประกอบกำรเคมีภัณฑ์ระบุว่ำ ผู้ให้บริกำรในด้ำนนี้ยังมีไม่เพียงพอ มีหลำกหลำยกลุ่ม และ
เป็นกำรใช้บริกำรในประเทศส่วนใหญ่ ยกเว้น สินค้ำที่ต้องกำรส่งออกไปยังต่ำงประเทศ อำจ
ต้องใช้บริกำรห้องปฏิบัติกำรในต่ำงประเทศเพื่อรับรองคุณภำพ  

 

 บริกำรด้ำนกำรจัดกำรของเสียอุตสำหกรรม พบว่ำ ผู้ให้บริกำรจัดกำรของเสียอุตสำหกรรมใน
ประเทศมีจ ำกัด เนื่องจำก มีกฎระเบียบข้อบังคับจ ำนวนมำกในกำรรับรองกำรเป็นผู้ให้บริกำร
กำรก ำจัดของเสียอุตสำหกรรม ท ำให้เกิดกำรแข่งขันน้อย และไม่มีคุณภำพเพียงพอ 
 

 บริกำรด้ำนกำรซ่อมบ ำรุงและดูแลรักษำ พบว่ำ ยังมีผู้ให้บริกำรเพียงพอ  และใช้กำรบริกำร
ภำยในบริษัทเป็นหลัก มีกำรใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรชำวไทยจำกภำยนอกบริษัทเป็น
บำงครั้ง 

 
โอกำสของอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ 
 
 ด้ำนโอกำสของอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ พบว่ำ การผลิตสินค้าของผู้ประกอบการในกลุ่ม

เคมีภัณฑ์ในปัจจุบันเป็นการผลิตสินค้าที่มีความเฉพาะเจาะจง (Customized Products) ตาม
ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ดังนั้น ภำครัฐจึงควรมีกำรสนับสนุนผู้ผลิตให้มีควำมสำมำรถ
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ในกำรผลิตที่สูงขึ้นให้สำมำรถกระจำยกำรผลิตให้มีควำมหลำกหลำยตำมควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำที่หลำกหลำยข้ึน 

 
ปัญหำและอุปสรรคของอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์  
 
 หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องยังไม่มีนโยบายที่เหมาะสม ในกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ 

เนื่องจำกอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์เป็นอุตสำหกรรมที่มีระเบียบและข้อบังคับจ ำนวนมำก จำก
กฎหมำยหลำยประเภทและหลำยหน่วยงำน ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์และสำรเคมี
ที่ใช้ในกำรผลิต อีกทั้ง ยังมีควำมซ้ ำซ้อนกันของข้อบังคับกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง อำทิ  
ค่ำมำตรฐำนของควำมเข้มของแสงที่ปลอดภัยในสถำนที่ท ำงำนมีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำง 
มำตรฐำนของกรมสวัสดิกำรแรงงำน (ตำม พ.ร.บ. ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2554) และมำตรฐำนของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม  
(ตำมมำตรกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยในกำรประกอบกิจกำรโรงงำน เกี่ยวกับสภำวะแวดล้อมใน
กำรท ำงำน พ.ศ. 2546 ตำม พ.ร.บ. โรงงำน พ.ศ. 2535) เป็นต้น ท ำให้ผู้ประกอบกำรโรงงำน
มีควำมสับสน และเกิดต้นทุนในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนสูงขึ้น 
  

 หน่วยงำนภำครัฐควรพิจำรณำปฏิรูปกฎระเบียบและมำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตต่ำงๆ 
ให้มีควำมเหมำะสม และลดควำมซ้ ำซ้อนของกฎหมำยลง โดยหน่วยงำนผู้ดูแลกฎหมำยและ
มำตรกำรต่ำงๆ ควรมีกำรหำรือเรื่องกฎหมำยในแต่ละประเด็น และเจรจำเพื่อหำทำงลดควำม
ซ้ ำซ้อนของกฎหมำย ให้เอื้อต่อกำรท ำธุรกิจของผู้ประกอบกำร 

 

 หน่วยบริกำรต่ำงๆ ของภำครัฐควรมีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงกัน และพิจำรณำให้
เกิดศูนย์กำรบริกำรเบ็ดเสร็จส ำหรับผู้ประกอบกำรโรงงำน โดยเฉพำะหน่วยงำนที่ดูแลกำร
ตรวจสอบมำตรฐำนต่ำงๆ เพื่อลดควำมสับสนของผู้ประกอบกำรในกำรเตรียมกำร   
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ตารางที่ 3 สรุปความคิดเห็นของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
หัวข้อ ความคิดเห็น 

กระบวนการก่อนการผลิต 
กำรวิจัยและพัฒนำ  กำรวิจัยและพัฒนำของอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ จะเป็นกำรวิจัยและพัฒนำในลักษณะของ

กำรวิจัยเพื่อผลิตสำรเคมีทดแทนสำรเคมีที่น ำเข้ำเป็นหลัก มิได้วิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำง
ผลิตภัณฑ์ใหม่มำกนัก เนื่องจำกยังขำดแคลนนักวิจัย และขำดแรงจูงใจให้เกิดกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ในด้ำนวิทยำศำสตร์ 

กำรจัดหำวัตถุดิบ  วัตถุดิบในปัจจุบันมีเพียงพอกับควำมต้องกำร โดยเน้นกำรน ำเข้ำเป็นหลัก 
 ในปัจจุบัน ใช้ตัวแทนในกำรน ำเข้ำ (Agents) วัตถุดิบเพื่อกำรผลิต โดยมีกำรใช้บริกำร

ตัวแทนฯ ทั้งจำกในประเทศและต่ำงประเทศ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ขำยวัตถุดิบ เช่น หำก
ต้องติดต่อจัดซื้อวัตถุดิบกับผู้ขำยวัตถุดิบญี่ปุ่น จะต้องใช้บริกำรตัวแทนฯ จำกญี่ปุ่น เป็นต้น 

กำรขนส่งสินค้ำ  กำรบริกำรด้ำนขนส่งทำงรำงยังไม่ทั่วถึง โดยกำรบริกำรเข้ำไม่ถึงนิคมอุตสำหกรรมบำงแห่ง 
ในขณะที่ โครงสร้ำงกำรขนส่งทำงถนนในบริเวณนิคมอุตสำหกรรมต่ำงๆ ยังมีคุณภำพที่ 
ไม่ดี  

 ส ำหรับผู้ให้บริกำรด้ำนกำรขนส่งในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีรำคำค่ำบริกำรสูง และยังขำด
ประสิทธิภำพ 

กระบวนการระหว่างการผลิต 
กำรควบคุมคุณภำพ   ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมจะต้องผ่ำนมำตรฐำนบังคับของรัฐบำล เช่น กำรตรวจรับรอง

โรงงำน ฯลฯ  
 ผู้ประกอบกำรมีต้นทุนในกำรตรวจรับรองจ ำนวนมำก เนื่องจำกมีกฎหมำยกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องกับเคมีภัณฑ์จ ำนวนมำก นอกจำกนี้ ผู้ประกอบกำรเคมีภัณฑ์ระบุว่ำ ผู้ให้บริกำร
ในด้ำนนี้ยังมีไม่เพียงพอ มีหลำกหลำยกลุ่ม และเป็นกำรใช้บริกำรในประเทศส่วนใหญ่  
ยกเว้น สินค้ำที่ต้องกำรส่งออกไปยังต่ำงประเทศ อำจต้องใช้บริกำรห้องปฏิบัติกำรใน
ต่ำงประเทศเพื่อรับรองคุณภำพ 

กำรก ำจัดของเสีย
อุตสำหกรรม 

 ผู้ให้บริกำรจัดกำรของเสียอุตสำหกรรมในประเทศมีจ ำนวนจ ำกัด เนื่องจำก มีกฎระเบียบ
ข้อบังคับจ ำนวนมำกในกำรรับรองกำรเป็นผู้ให้บริกำรกำรก ำจัดของเสียอุตสำหกรรม ท ำให้
เกิดกำรแข่งขันน้อย และไม่มีคุณภำพเพียงพอ 

กระบวนการหลังการผลิต 
กำรจัดจ ำหน่ำย /  
กำรกระจำยสินค้ำ 

 ในปัจจุบัน โครงสร้ำงของช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยของอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์ยังไม่ค่อยมี
กำรเปลี่ยนแปลงมำกนัก เนื่องจำกเป็นสินค้ำต่อเนื่อง ท ำให้ลักษณะกำรขำยจะเป็นกำรขำย
ตรงกับโรงงำนผู้ที่น ำไปใช้งำนต่อ มำกกว่ำจะขำยให้แก่ผู้บริโภคขั้นสุดท้ำย 

กำรซ่อมบ ำรุงและดูแล
รักษำเครื่องจักรและ
อุปกรณ ์

 บริกำรด้ำนกำรซ่อมบ ำรุงและดูแลรักษำ พบว่ำ ยังมีผู้ให้บริกำรเพียงพอ และใช้กำรบริกำร
ภำยในบริษัทเป็นหลัก มีกำรใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรชำวไทยจำกภำยนอกบริษัทเป็น
บำงครั้ง 

ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด รวบรวมจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
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 อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
 
คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดสัมภำษณ์เชิงลึก ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกรำคม 2560 ณ 

ห้องประชุม ชั้น 2 สถำบันไทย-เยอรมัน (Thai-German Institute: TGI) ศูนย์กรุงเทพฯ โดยกำร
สัมภำษณ์เชิงลึกดังกล่ำว มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 6 คน และมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอแนวทำง
กำรศึกษำวิจัย กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต พร้อมทั้งรับฟัง ระดมควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำกผู้เกี่ยวข้องในภำคอุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติ เพื่อน ำไปเพิ่มเติมหรือปรับปรุงใน
กำรศึกษำ 

 
นอกจำกนี้ คณะผู้วิจัยยังได้ด ำเนินกำรจัดสัมภำษณ์เชิงลึก ในวันจันทร์ที่ 16 มกรำคม 

2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ (National Metal and Materials 
Technology Center: MTEC) โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกดังกล่ำว มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 6 คน 
โดยเป็นหน่วยงำนผู้ให้บริกำรกำรวิจัย ทดสอบคุณสมบัติ และให้บริกำรรับรองมำตรฐำนโลหะและ
วัสดุ 

 
ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ปรำกฏอยู่ในภำคผนวก 3 ส่วน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้ดังน้ี 
 

ควำมคิดเห็นต่อสถำนกำรณ์อุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติของไทยในปัจจุบัน 
 
 ระบบอัตโนมัติ คือ ระบบใดๆ หรือ กลไกที่สำมำรถท ำงำนได้ด้วยตัวเอง โดยท ำงำน

ตำมโปรแกรม หรือวงจรควบคุมที่ก ำหนดไว้ ระบบอัตโนมัติ อำจเป็นกำรใช้ กลไก 
คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ในขณะที่ อุปกรณ์อัตโนมัติ คือ 
ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ท ำงำนภำยใต้ระบบอัตโนมัติ ดังนั้น จึงควรศึกษำ อุตสำหกรรม
ระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งอุปกรณ์อัตโนมัติ หน่วยควบคุมต่ำงๆ และ
อุปกรณ์ท ำงำน (Actuator) 
  

 โดยปกติระบบอัตโนมัติมีลักษณะเป็นหน่วยสนับสนุนกำรผลิตในทุกๆ อุตสำหกรรม 
เช่น อุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ และอุตสำหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น แต่ไม่ได้เป็นอุตสำหกรรมหลักที่สำมำรถผลิตได้ทั่วไป เห็น
ได้จำกกำรผลิตระบบอัตโนมัติในปัจจุบันมักผลิตตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนเป็น
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หลัก (Make to Order) ท ำให้ยังไม่มีผู้ประกอบกำรที่มุ่งผลิตระบบอัตโนมัติเพื่อวำง
จ ำหน่ำยโดยเฉพำะ  
 

 เนื่องจำกสถำบันไทย-เยอรมัน (TGI) มีจุดมุ่งหมำยหลักในกำรสนับสนุนกำรเพิ่ม
ผลิตภำพ (Productivity) ให้แก่ภำคอุตสำหกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งระบบอัตโนมัติ โดยในปัจจุบัน เน้นสนับสนุนอุตสำหกรรมแม่พิมพ์ และ
อุตสำหกรรมเครื่องจักรกล (ซึ่งครอบคลุมถึงอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์) เพื่อ
สนับสนุนอุตสำหกรรมกำรผลิตอีกทอดหนึ่ง โดยให้บริกำรแก่อุตสำหกรรมยำยนต์
ในสัดส่วนสูงที่สุด 
  

 บทบำทหลักของ TGI ประกอบไปด้วย 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนจัดอบรมให้ควำมรู้และ
จัดสัมมนำ 2) ให้บริกำรออกแบบและผลิตระบบอัตโนมัติตำมควำมต้องกำรของกลุ่ม
อุตสำหกรรม 3) ให้บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนอุตสำหกรรม และ 4) ให้บริกำรกำรวิจัย
และพัฒนำประยุกต์ 
 

 โครงสร้ำงอุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติไทยในปัจจุบัน ประกอบไปด้วย 3 ฝ่ำยหลัก 
ได้แก่ ผู้ผลิต (Builder) ผู้ออกแบบและวำงระบบ (System Integrator: SI) และกลุ่ม
ผู้ใช้งำน (Users) ซึ่งทั้ง 3 ฝ่ำยมีลักษณะโครงสร้ำงเป็นปิรำมิด โดยมีจ ำนวนผู้ผลิต
น้อยที่สุด มีจ ำนวน SI ปำนกลำง และมีผู้ใช้งำนจ ำนวนมำก 

 

 กระบวนกำรผลิตระบบอัตโนมัติเริ่มต้นจำกฝั่งของผู้ใช้งำน โดยผู้ใช้งำนจะระบุ
ลักษณะและคุณสมบัติของระบบอัตโนมัติที่ตนเองต้องกำร จำกนั้นจึงส่งให้ฝ่ำยวิจัย
และพัฒนำของหน่วยงำนที่ตนสนใจ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ  
(MTEC) เป็นต้น ท ำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ เม่ือฝ่ำยวิจัยและ
พัฒนำสร้ำงต้นแบบเสร็จจึงเข้ำสู่ขั้นตอนกำรผลิตและน ำไปใช้ต่อไป 
 

 ในขั้นตอนกำรผลิตระบบอัตโนมัติ ผู้ผลิตแต่ละรำยจ ำเป็นต้องมีโรงงำนผลิตที่
สมบูรณ์และด ำเนินกำรผลิตในทุกๆ ขั้นตอนได้ด้วยตนเอง เนื่องจำกกระบวนกำร
ผลิตเหล่ำนี้ไม่สำมำรถแบ่งออกเป็นส่วนๆ ได้  
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 ในห่วงโซ่มูลค่ำทั้งหมดของระบบอัตโนมัติ ขั้นตอนกำรน ำระบบอัตโนมัติไป
เชื่อมโยงเข้ำกับระบบของโรงงำนหรือสถำนประกอบกำรตำมควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้งำน จัดเป็นข้ันตอนท่ีสร้ำงมูลค่ำมำกที่สุด 
 

 ส ำหรับทิศทำงกำรพัฒนำของอุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติ สำมำรถแบ่งระดับกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมได้เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับเริ่มแรก คือระดับที่ผู้ใช้งำนส่วน
ใหญ่สำมำรถใช้ระบบอัตโนมัติงำนเป็น ระดับที่สอง คือระดับที่ผู้ใช้งำนส่วนใหญ่มี
ควำมช ำนำญในกำรใช้งำนมำกขึ้น สำมำรถประยุกต์กำรใช้งำนได้ ระดับที่สำม คือ
ระดับที่ผู้ให้บริกำรในประเทศไทยสำมำรถซ่อมบ ำรุงระบบอัตโนมัติด้วยตนเองได้ 
ระดับที่สี่ คือระดับที่ผู้ให้บริกำร SI สำมำรถดัดแปลงระบบอัตโนมัติด้วยตนเองได้ 
และระดับท่ีห้ำ คือระดับที่ประเทศไทยเร่ิมสำมำรถสร้ำงระบบอัตโนมัติด้วยตนเองได้ 
โดยทำง TGI ระบุว่ำในปัจจุบัน ประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่สอง คือมีผู้ใช้งำนระบบ
อัตโนมัติส่วนใหญ่มีควำมช ำนำญในกำรใช้งำน แต่มีผู้ให้บริกำรบำงส่วนที่สำมำรถ
ซ่อมบ ำรุงและดัดแปลงระบบอัตโนมัติเองได้  
 

 โดยทั่วไประบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสำหกรรมมีลักษณะเป็นหน่วยสนับสนุน 
กำรผลิตในทุกๆ อุตสำหกรรม เช่น อุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมเครื่องมือ
แพทย์ และอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น แต่ไม่ได้เป็นอุตสำหกรรมหลักที่
สำมำรถผลิตได้ทั่วไป เห็นได้จำกกำรผลิตระบบอัตโนมัติในปัจจุบันมักผลิตตำม
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนเป็นหลัก (Make to Order) ท ำให้ไม่มีผู้ประกอบกำรที่มุ่ง
ผลิตระบบอัตโนมัติเพื่อวำงจ ำหน่ำยโดยเฉพำะ ในขณะที่ ระบบอัตโนมัติหรือ
หุ่นยนต์ในงำนบริกำรมีแนวโน้มของผู้ใช้งำนที่เพิ่มจ ำนวนมำกขึ้น และมีลักษณะ
กำรให้บริกำรที่ไม่ซับซ้อน (อำทิ หุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติที่ท ำงำนในครัวเรือน 
และหุ่นยนต์เพื่อกำรท่องเที่ยว เป็นต้น) ท ำให้สำมำรถผลิตในปริมำณมำกและ
จ ำหน่ำยโดยทั่วไปได้ง่ำย  

 
 ในขั้นตอนกำรผลิตของห่วงโซ่ระบบอัตโนมัติ  ผู้ผลิตและSI จ ำเป็นต้องมี

สำยกำรผลิ ตที่ ค รบถ้ วน  ตั้ ง แต่ ร ะบบพลั ง ง ำน  (Power) ระบบส่ ง ก ำ ลั ง 
(Transmission) ระบบควบคุม (Controller) และระบบท ำงำน (Actuator) เนื่องจำก
กระบวนกำรผลิตระบบอัตโนมัติเหล่ำนี้ไม่สำมำรถแบ่งออกเป็นส่วนๆ ได้  
 



 

 

 

Private & Confidential ผ 3-19 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd. | Tel. +66 (0) 2 230 6399 | Fax. +66 (0) 2 230 6333 

www.bolliger-company.com 

 

 อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ TGI ระบุว่ำ แนวโน้มของอุตสำหกรรมกำร
ผลิตต่ำงๆ ให้ควำมสนใจระบบอัตโนมัติมำกขึ้น ดังเห็นได้จำก ปริมำณบุคลำกรจำก
แต่ละอุตสำหกรรมกำรผลิตเข้ำมำรับกำรอบรมกำรใช้งำนระบบอัตโนมัติต่ำงๆ 
เพิ่มขึ้นอย่ำงมำก ซึ่งนอกจำกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพของผู้ประกอบกำรที่ใช้งำน
ระบบอัตโนมัติแล้ว ยังช่วยเพิ่มควำมตระหนักถึงประโยชน์ของระบบอัตโนมัติมำก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ มีโรงงำนกว่ำ 50 โรงงำน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
วิสำหกิจขนำดกลำง ได้ใช้บริกำรกำรออกแบบและติดตั้งระบบอัตโนมัติจำก TGI 
โดยช่วยเพิ่มผลิตภำพในกำรผลิตของผู้ประกอบกำรได้อย่ำงมำก 

 
 ส ำหรับแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติในประเทศไทย จ ำเป็นต้อง

พัฒนำ 5 ส่วนส ำคัญพร้อมๆ กัน ได้แก่ 1) ภำครัฐ – ต้องก ำหนดทิศทำงและหน้ำที่
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน สร้ำงแรงจูงใจในกำรพัฒนำระบบอัตโนมัติ
ในประเทศ 2) ภำคกำรศึกษำและวิจัย – ส่งเสริมบุคลำกรและหลักสูตรที่เหมำะสม
ร่วมกับภำคธุรกิจ เพื่อผลิตบุคลำกรไทยที่มีควำมสำมำรถในด้ำนระบบอัตโนมัติ  
3) บริษัทข้ำมชำติ (Multinational Corporations: MNCs) – เป็นส่วนส ำคัญในกำร
ถ่ำยโอนเทคโนโลยีกำรผลิตระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 4) ผู้ผลิต (Builder & SI) – 
บริษัทไทยผู้สร้ำงเครื่องมือ เครื่องจักรอัตโนมัติ และ 5) ผู้ใช้งำน (Users) – เป็น
ส่วนส ำคัญที่สุด โดยเป็นผู้ก ำหนดควำมต้องกำรระบบอัตโนมัติในประเทศให้แก่
ผู้ผลิต 

 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกระบวนกำรก่อนกำรผลิตของไทยในปัจจุบัน 

 
ในปัจจุบัน ผู้ให้บริกำรก่อนกำรผลิตของไทยนอกเหนือจำกบริษัทเอกชนแล้ว ยังมี

หน่วยงำนในสังกัดภำครัฐที่ช่วยสนับสนุนด้ำนกำรท ำวิจัยและพัฒนำ และให้บริกำรทดสอบต่ำงๆ 
ภำยใต้แผนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงคุณภำพ (National Quality Infrastructure) ของส ำนักงำน
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ โดยมีหน่วยงำนท่ีให้บริกำรเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 
 ศูนย์ เทคโนโลยี โลหะและวัสดุแห่ งชาติ  (National Metal and Materials 

Technology Center: MTEC) ปัจจุบันมีลักษณะกำรท ำงำน 2 แบบ ได้แก่ กำรร่วม
วิ จัย และกำรว่ำ จ้ำงวิ จัย (Contract Research)  ส่วนใหญ่ เป็นโครงกำรใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์ เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์เครื่องมือต่ำงๆ ส ำหรับงำนวิจัยที่
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สำมำรถใช้งำนได้ก็จะถูกน ำไปเผยแพร่หรือฝึกอบรมต่อไป นอกจำกนี้ทำง
หน่วยงำนยังให้บริกำรส ำหรับทดสอบคุณสมบัติวัสดุชนิดต่ำงๆ อีกด้วย 

 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  (PTEC: Electrical And 
Electronic Product sTesting Center) ให้บริกำรทดสอบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้ำ  

 ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม  (Design & Engineering 
Consulting Service Center: DECC) ให้บริกำร เทคโนโลยีกำรจ ำลองทำง
วิศวกรรมเพื่อลดต้นทุนกำรออกแบบในหลำยๆ อุตสำหกรรม 

 ศูนย์ เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  ( National 
Electronics and Computer Technology Center : NECTEC) ท ำกำรวิจัยและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติต่ำงๆ 

 
นอกจำกนี้ ยังอำจมีหน่วยงำนที่ให้บริกำรเฉพำะทำงในอนำคต เช่น กำรทดสอบเซรำมิก 

และกำรทดสอบระดับจุลภำค เป็นต้น บุคลำกรส่วนใหญ่ในหน่วยงำนเหล่ำนี้ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน
ทุนรัฐบำลที่กลับมำประกอบอำชีพนักวิจัยและพัฒนำ โดยแต่ละคนมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงที่
แตกต่ำงกันไป ทัง้นี้ กำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนเหล่ำนี้เป็นไปเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกำร ไม่มี
วัตถุประสงค์ในกำรแข่งขันกับภำคเอกชน ท ำให้บำงครั้งอำจต้องแบกรับต้นทุนกำรให้บริกำรที่มำก
เป็นพิเศษ 
 

นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรโดยตรงจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ในปัจจุบันยังมี โครงกำร
สนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( Industrial Technology Assistance Program : 
ITAP) ที่มีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้บริกำรและพัฒนำผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) 
โดยภำครัฐจะจัดหำบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญจำกภำคส่วนต่ำงๆ เพื่อเข้ำไปช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหำที่ผู้ประกอบกำรเผชิญ อีกทั้งยังมีกำรส่งเสริมบุคลำกรจำกหน่วยงำนด้ำนวิชำกำรให้เข้ำไป
ร่วมมือกับผู้ประกอบกำรมำกขึ้น (Talent Mobility) 

 
ส ำหรับกำรบริกำรวิจัยและพัฒนำ และวิศวกรรมในอุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติใน

ปัจจุบัน TGI ระบุว่ำ ยังมีควำมต้องกำรผู้เชี่ยวชำญในงำนด้ำนระบบอัตโนมัติจ ำนวนมำก เนื่องจำก
ประเทศไทยยังไม่สำมำรถสร้ำงเทคโนโลยีด้ำนระบบอัตโนมัติของตนเองได้ ดังนั้น จึงยังมีกำรใช้
บริกำรนักวิจัยและพัฒนำจำกต่ำงประเทศอยู่มำก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะใช้ผู้เชี่ยวชำญจำกประเทศ
ญี่ปุ่น และไต้หวัน โดย TGI มีฐำนควำมรู้งำนวิจัยอยู่พอสมควร แต่ส่วนใหญ่เป็นงำนวิจัยด้ำน
แม่พิมพ์ ยังมีงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติอยู่ค่อนข้ำงน้อย 



 

 

 

Private & Confidential ผ 3-21 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd. | Tel. +66 (0) 2 230 6399 | Fax. +66 (0) 2 230 6333 

www.bolliger-company.com 

 

 หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่วิจัยและพัฒนำระบบอัตโนมัติส่วนใหญ่มีข้อจ ำกัดด้ำนบุคลำกร 
ท ำให้ไม่สำมำรถท ำหน้ำที่บริกำรหลังกำรขำย เช่น กำรซ่อมแซม และกำร
บ ำรุงรักษำ เป็นต้น หน่วยงำนเหล่ำนั้นจึงจ ำเป็นต้องท ำกำรฝึกฝนและอบรม
บุคลำกรจำกบริษัทผู้ใช้งำนให้สำมำรถท ำหน้ำที่เหล่ำนี้ด้วยตนเองได้ 
 

 ในปัจจุบันยังไม่มีกฎระเบียบส ำหรับขั้นตอนกำรวิจัยและพัฒนำที่ชัดเจน ท ำให้
กระบวนกำรน ำงำนวิจัยไปใช้จริงมีควำมยำกล ำบำก โดยอำจเกิดข้อขัดแย้งกับ
หน่วยงำนที่ก ำกับดูแลด้ำนมำตรฐำนต่ำงๆ เม่ือท ำกำรคิดค้นนวัตกรรมชนิดใหม่ 
เช่น ประเด็นทำงด้ำนจริยธรรมส ำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพซึ่งอยู่ภำยใต้
กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ เป็นต้น ในขณะที่ กำร
พัฒนำอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภำพดีขึ้น อำจถูกตั้งค ำถำมในด้ำนควำมเสี่ยง
เม่ือน ำไปใช้งำนจริง และควำมคุ้มค่ำในกำรพัฒนำสิ่งที่เดิมใช้งำนได้ดีระดับหนึ่งอยู่
แล้ว 

 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทย 
 

 ในกระบวนกำรกำรผลิตระบบอัตโนมัติของไทย  TGI สรุปได้เป็น 4 ประเด็นหลัก 
ได้แก่ 1) กำรออกแบบและกำรจ ำลองชิ้นงำน (Design) โดยใช้ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในงำน
ออกแบบอุตสำหกรรมเป็นหลัก เช่น CAD/CAM (Computer Aided Design and 
Computer Aided Manufacturing) และ CAE (Computer Aided Engineering) เป็น
ต้น 2) กำรผลิตชิ้นส่วน (Part Manufacturing) หลังจำกจ ำลองกำรชิ้นส่วนต่ำงๆ 
แล้ว จะเป็นขั้นตอนในกำรผลิตชิ้นงำนจริง เพื่อน ำไปประกอบต่อไป 3) กำรประกอบ 
(Assembly) ในส่วนนี้ SI ของไทยมีควำมสำมำรถในกำรประกอบชิ้นงำนแต่ละส่วน
ของระบบอัตโนมัติขึ้นมำเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้จริง และ 4) กำรทดสอบและ
ตรวจสอบคุณภำพขั้นสุดท้ำย ซึ่งบริษัทจำกต่ำงประเทศส่วนใหญ่มีบริกำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรผลิตในบริษัทครบถ้วน ท ำให้ไม่จ ำเป็นต้องพึ่งพำบริกำรจำก
ภำยนอก 

 
 บริกำรด้ำนกำรทดสอบและตรวจสอบคุณภำพ พบว่ำ ในประเทศไทยยังขำดแคลน

ห้องปฏิบัติกำรในกำรตรวจสอบควำมแม่นย ำของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ซึ่ง
หำกมีห้องปฏิบัติกำรที่สำมำรถตรวจสอบและปรับปรุงควำมแม่นย ำ (Calibrate) 
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และรับรองมำตรฐำนได้ จะช่วยสร้ำงมำตรฐำนให้กับระบบอัตโนมัติไทยได้ ซึ่งจะ
ส่งเสริมควำมเชื่อม่ันในอุตสำหกรรมได้ 

 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกระบวนกำรหลังกำรผลิตของไทยในปัจจุบัน 
 

 บริกำรซ่อมบ ำรุง พบว่ำ TGI เป็นหน่วยงำนที่มีควำมก้ำวหน้ำในกำรให้บริกำรด้ำน
งำนซ่อมบ ำรุง โดยจะมีกำรออกแบบและติดตั้งระบบอัตโนมัติที่มีระบบตรวจสอบ
สภำพของเครื่องจักรและระบบ ท ำให้สำมำรถคำดกำรณ์กำรซ่อมบ ำรุงได้ 
(Predictive Maintenance) ซึ่ งช่ วยลดต้นทุนในกำรซ่อมบ ำรุ ง ได้ อย่ ำงมำก  
อย่ำงไรก็ตำม บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนงำนซ่อมบ ำรุงยังคงขำดแคลน ซึ่งจะ
สำมำรถเพิ่มบุคลำกรเหล่ำนี้ได้ ผ่ำนกำรสร้ำงควำมต้องกำรกำรใช้งำนระบบ
อัตโนมัติและพัฒนำให้มีจ ำนวน SI มำกยิ่งขึ้น 

 
 ในประเด็นของช่องทำงกำรตลำดของอุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติ TGI ระบุว่ำต้องมี

กำรพัฒนำแพลตฟอร์มต่ำงๆ ของทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ให้ผู้ใช้งำนสำมำรถ
เข้ำถึงได้ง่ำยขึ้น เพื่อเพิ่มปริมำณกำรเข้ำถึงกำรบริกำรและสินค้ำในอุตสำหกรรม
ระบบอัตโนมัติ  
 

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลและแนวทำงกำรเจรจำกำรค้ำเสรี 
 

 หำกเกิดกำรเปิดเสรีด้ำนกำรค้ำและบริกำรเพื่อให้ผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศเข้ำมำ
ให้บริกำรในไทย อำจเกิดกำรเข้ำมำของบริกำร 2 รูปแบบ  ได้แก่ กำรเข้ำมำใน
รูปแบบของบุคคล และกำรเข้ำมำในรูปแบบของบริษัท ส ำหรับกำรเข้ำมำของบุคคล
จะมุ่งเน้นไปที่กำรเข้ำมำเพื่อเป็นนักวิจัยและพัฒนำตำมหน่วยงำนต่ำงๆ ของไทย
โดยเฉพำะ ในขณะที่ กำรเข้ำมำของบริษัทนั้นจะเข้ำมำในรูปแบบบริษัทที่ฝ่ำยวิจัย
และพัฒนำของบริษัทเอง ท ำให้ควำมรู้กระจุกตัวอยู่ในองค์กร ไม่เกิดกำรถ่ำยทอด
หรือกำรแบ่งปันควำมรู้กำรวิจัยพัฒนำให้แก่บริษัทอื่น 
 

 เนือ่งจำกโครงสร้ำงภำษีในปัจจุบันไม่เอื้ออ ำนวยต่อผู้ผลิตหรือ SI ระบบอัตโนมัติใน
ประเทศ โดยอัตรำภำษีของอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ต่ ำกว่ำอัตรำภำษีของ
ชิ้นส่วนในกำรประกอบระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ท ำให้กำรผลิตระบบอัตโนมัติใน



 

 

 

Private & Confidential ผ 3-23 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd. | Tel. +66 (0) 2 230 6399 | Fax. +66 (0) 2 230 6333 

www.bolliger-company.com 

 

ประเทศไทยมีต้นทุนสูงกว่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำส ำเร็จ ดังนั้น ภำครัฐอำจต้องพิจำรณำ
ปรับปรุงในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับภำษีชิ้นส่วนฯ 
 

 ในส่วนของกำรเปิดเสรีกำรบริกำร TGI มีมุมมองว่ำ ประเทศไทยยังคงต้องกำรกำร
บริกำรจำกต่ำงประเทศทั้งในรูปแบบของกำรจัดตั้งกิจกำรจำกต่ำงประเทศ และ
ผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศเพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำเทคโนโลยี
อัตโนมัติในประเทศไทย อย่ำงไรก็ดี กำรเปิดเสรีดังกล่ำวจะต้องเป็นกำรเปิดเสรี
อย่ำงระมัดระวัง และมีมำตรกำรรองรับ 

 
ทั้งนี้ หำกพิจำรณำตำมกิจกรรมกำรผลิตและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแล้ว สำมำรถสรุปควำม

คิดเห็นของผู้ประกอบกำรต่อกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทยในอุตสำหกรรมระบบ
อัตโนมัติ ดังแสดงในตำรำงที่ 4 

 
ตารางที่ 4 สรุปความคิดเห็นของอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 

หัวข้อ ความคิดเห็น 
กระบวนการก่อนการผลิต 

กำรวิจัย / กำรพัฒนำ  ส ำหรับกำรบริกำรวิจัยและพัฒนำในอุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติในปัจจุบัน พบว่ำ ยังมีควำมต้องกำร
ผู้เชี่ยวชำญในงำนด้ำนระบบอัตโนมัติจ ำนวนมำก เนื่องจำกประเทศไทยยังไม่สำมำรถสร้ำงเทคโนโลยี
ด้ำนระบบอัตโนมัติของตนเองได้ ดังนั้น จึงยังมีกำรใช้บริกำรนักวิจัยและพัฒนำจำกต่ำงประเทศอยู่มำก 
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะใช้ผู้เชี่ยวชำญจำกประเทศญี่ปุ่น และไต้หวัน 

 กำรลงทุนในบุคลำกรด้ำนวิจัยและพัฒนำยังมีน้อย เนื่องจำกแต่ละบริษัทกลัวว่ำเมื่อลงทุนในบุคลำกร
ของตนแล้วอำจถูกบริษัทอื่นซื้อตัวไป ท ำให้ขำดแคลนนักวิจัยที่มีควำมสำมำรถ 

 บริษัทต่ำงชำติที่เข้ำมำให้บริกำรในไทยส่วนใหญ่มำกจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย 
ผู้ใช้บริกำรบริษัทเหล่ำนี้มักเป็นบริษัทขนำดใหญ่ที่มีเงินลงทุนสูง 

 หน่วยงำนภำครัฐแต่ละแห่งสำมำรถรับโครงกำรจำกภำยนอกได้จ ำกัด เนื่องจำกจ ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์
หรือเครื่องมือร่วมกับงำนวิจัยของหน่วยงำนเอง ท ำให้เกิดปัญหำควำมล่ำช้ำอยู่บ่อยครั้ง 

 ในทำงปฏิบัติกำรเกิดบริษัทรับจ้ำงวิจัยและพัฒนำเป็นไปได้ยำก เนื่องจำกแต่ละบริษัทต่ำงต้องกำร
ปกป้ององค์ควำมรู้และเทคโนโลยีของตนเองเพื่อรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

 จ ำนวนงำนวิจัยที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงขึ้นอยู่กับผลกระกอบกำรผู้ของประกอบกำรในช่วงนั้นๆ เช่น ถ้ำ
หำกบริษัทมีผลประกอบกำรดีจะเกิดกำรท ำวิจัยมำกขึ้น เป็นต้น 

 กำรน ำเข้ำสินค้ำทดแทนจำกต่ำงประเทศท ำให้กำรวิจัยและพัฒนำในไทยไม่เติบโตเท่ำที่ควรจะเป็น 
เนื่องจำกผู้ประกอบกำรพี่งพำสินค้ำน ำเข้ำ แต่ไม่เกิดกำรพัฒนำสินค้ำของตนเอง 

กำรบริกำรด้ำนวิศวกรรม  ผู้ให้บริกำรด้ำนวิศวกรรมและให้ค ำปรึกษำในอุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติ เป็นบริกำรที่มีควำมจ ำเป็น  
 กำรบริกำรวิศวกรรมจำกต่ำงประเทศยังเป็นสิ่งจ ำเป็นเนื่องจำก ประเทศไทยยังไม่มีเทคโนโลยีระบบ

อัตโนมัติเป็นของตนเอง 
กำรทดสอบและตรวจสอบคุณภำพ  จ ำนวนห้องปฏิบัติกำรในประเทศยังไม่เพียงพอ โดยเฉพำะห้องปฏิบัติกำรส ำหรับอุปกรณ์หรือวัสดุชนิด

ใหม่ ท ำให้ต้องใช้บริกำรจำกต่ำงประเทศ  
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หัวข้อ ความคิดเห็น 
 บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงในแต่ละห้องปฎิบัติกำรยังมีน้อย อีกทั้งยังขำดแรงจูงใจในกำร

เข้ำมำท ำงำนเนื่องจำกปัญหำค่ำตอบแทน 
 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) มีศูนย์บริกำรข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูล

เกี่ยวกับห้องปฎิบัติกำรในประเทศไทยจ ำแนกตำมประเภทผลิตภัณฑ์ โดยสำมำรถให้ค ำแนะน ำ
เกี่ยวกับขั้นตอนและสถำนที่ส ำหรับทดสอบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้มำตรฐำนตำมที่ผู้ผลิตต้องกำร 

 ในปัจจุบันกระทรวงวิทยำศำสตร์ก ำลังผลักดันให้เกิดศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับห้องปฎิบัติกำรให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น เพื่อสำมำรถให้บริกำรแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-stop Service) 

กำรออกใบรับรอง  หน่วยงำนของไทย เช่น MTEC และ NECTEC เป็นต้น ยังไม่สำมำรถออกใบรับรองมำตรฐำนกำรผลิต
ได้โดยตรง แต่ให้ควำมร่วมมือกับผู้ประกอบกำรในลักษณะกำรให้ค ำแนะน ำ รวมถึงเป็นคณะกรรมกำร
ผลักดันให้เกิดมำตรฐำนสินค้ำขึ้นในประเทศไทยได้ 

กระบวนการระหว่างการผลิต 
กำรผลิต / กำรประกอบ  กระบวนกำรผลิตระบบอัตโนมัติไม่สำมำรถแยกออกจำกกันได้ ผู้ผลิตแต่ละรำยจึงจ ำเป็นต้องมีโรงงำน

ที่สำมำรถผลิตได้ตลอดกระบวนกำร 
 กระบวนกำรกำรผลิตระบบอัตโนมัติของไทยสำมำรถสรุปได้เป็น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่  

1) กำรออกแบบและกำรจ ำลองชิ้นงำน (Design) โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงำนออกแบบอุตสำหกรรม
เป็นหลัก  เช่น  CAD/CAM (Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing) และ 
CAE (Computer Aided Engineering) เป็นต้น  
2) กำรผลิตชิ้นส่วน (Part Manufacturing) หลังจำกจ ำลองกำรชิ้นส่วนต่ำงๆ แล้ว จะเป็นขั้นตอนในกำร
ผลิตชิ้นงำนจริง เพื่อน ำไปประกอบต่อไป  
3) กำรประกอบ (Assembly) ในส่วนนี้ SI ของไทยมีควำมสำมำรถในกำรประกอบชิ้นงำนแต่ละส่วน
ของระบบอัตโนมัติขึ้นมำเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้จริง และ  
4) กำรทดสอบและตรวจสอบคุณภำพขั้นสุดท้ำย 

กำรทดสอบและตรวจสอบคุณภำพ  ไทยยังขำดแคลนห้องปฏิบัติกำรในกำรตรวจสอบควำมแม่นย ำของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ซึ่งหำก
มีห้องปฏิบัติกำรที่สำมำรถตรวจสอบและปรับปรุงควำมแม่นย ำ (Calibrate) และรับรองมำตรฐำนได้ จะ
ช่วยสร้ำงมำตรฐำนให้กับระบบอัตโนมัติไทยได้ ซึ่งจะส่งเสริมควำมเชื่อมั่นในอุตสำหกรรมได้ 

กระบวนการหลังการผลิต 
กำรจัดจ ำหน่ำย / กำรกระจำยสินค้ำ  กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐเป็นส่วนส ำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดอุปสงค์ในอุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติ 

และท ำให้ตลำดในประเทศขยำยตัว 
ช่องทำงกำรตลำด  ยังขำดกำรพัฒนำแพลตฟอร์มต่ำงๆ ของทั้งภำครัฐและภำคเอกชนให้ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยขึ้น 

เพื่อเพิ่มปริมำณกำรเข้ำถึงกำรบริกำรและสินค้ำในอุตสำหกรรมระบบอัตโนมัติ 
ซ่อมบ ำรุง  TGI เป็นหน่วยงำนที่มีควำมก้ำวหน้ำในกำรให้บริกำรด้ำนงำนซ่อมบ ำรุง โดยจะมีกำรออกแบบและ

ติดตั้งระบบอัตโนมัติที่มีระบบตรวจสอบสภำพของเครื่องจักรและระบบ ท ำให้สำมำรถคำดกำรณ์กำร
ซ่อมบ ำรุงได้ (Predictive Maintenance) ซึ่งช่วยลดต้นทุนในกำรซ่อมบ ำรุงได้อย่ำงมำก  

 บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนงำนซ่อมบ ำรุงยังคงขำดแคลน ซึ่งจะสำมำรถเพิ่มบุคลำกรเหล่ำนี้ได้ 
ผ่ำนกำรสร้ำงควำมต้องกำรกำรใช้งำนระบบอัตโนมัติและพัฒนำให้มีจ ำนวน SI มำกยิ่งขึ้น 

ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด รวบรวมจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก  
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 อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
 
คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดกำรสัมภำษณ์เชิงลึกขึ้น ในวันพุธที่ 11 มกรำคม 2560 ณ 

ห้องประชุม GS1 room 5 ชั้น 3 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึก
ดังกล่ำว มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 11 คน และมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอแนวทำงกำรศึกษำวิจัย 
กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต พร้อมทั้งรับฟัง ระดมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำก
ผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมเครือ่งมือแพทย์ เพื่อน ำไปเพิ่มเติมหรือปรับปรุงในกำรศึกษำ 

 
ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ปรำกฏอยู่ในภำคผนวก 3 ส่วน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้ดังน้ี 
 

ควำมคิดเห็นต่อสถำนกำรณ์อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยในปัจจุบัน 
 
 ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็น

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) มีกำรร่วมทุนกับบริษัทต่ำงชำติเพื่อท ำ
กำรผลิตในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มีควำมหลำกหลำย ส่วนใหญ่เป็น
เครื่องมือแพทย์ขั้นพื้นฐำน เช่น ถุงมือยำง เป็นต้น  

 
 อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ในไทยยังมีควำมหลำกหลำยและกระจัดกระจำย อีกทั้ง

ยังไม่มีกำรร่วมมือชัดเจน เนื่องจำกผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำยของผู้ผลิตแต่ละรำยมี
ควำมแตกต่ำงกัน ท ำให้ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ต้องจัดกำรแต่ละขั้นตอนใน
กระบวนกำรผลิตตำมล ำพัง ไม่สำมำรถพึ่งพำผู้ประกอบกำรรำยอื่นได้ 

 
 ต้นทุนกำรผลิตเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนที่สูงเม่ือเทียบกับ

ยอดขำย โดยเฉพำะสัดส่วนต้นทุนด้ำนกำรวิจัย โดยเฉพำะสินค้ำพื้นฐำนที่มีรำคำ
ต่ ำยิ่งมีสัดส่วนต้นทุนกำรผลิตที่สูง ในขณะที่ ประเทศจีนนั้นมีสัดส่วนต้นทุนที่ต่ ำ
เนื่องจำกตลำดผู้บริโภคมีขนำดใหญ่ ท ำให้สำมำรถผลิตได้ในปริมำณมำก เกิดกำร
ประหยัดต่อขนำด (Economy of Scale) 

 
 เครื่องมือแพทย์ส่วนใหญ่มีควำมละเอียด ซับซ้อน อีกทั้งยังเป็นอุปกรณ์ที่ส่งผล

โดยตรงต่อคนไข้ แพทย์ทั่วไปจึงมักเลือกใช้งำนเครื่องมือจำกต่ำงประเทศที่ตนเอง
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รู้ จักและเคยใช้งำนมำก่อนหน้ำ แต่ไม่นิยมใช้ เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตโดย
ผู้ประกอบกำรไทย ซึ่งมีประสิทธิภำพและมีมำตรฐำนเช่นเดียวกัน 

 
 นโยบำยรัฐยั งไ ม่สนับสนุนให้ เกิดกำรใช้ งำนเครื่ อง มือแพทย์ที่ ผลิตโดย

ผู้ประกอบกำรไทย ส่วนหน่ึงเป็นผลจำกกำรก ำหนดให้กำรน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ไม่
จ ำเป็นต้องเสียภำษี ในขณะที่กำรน ำเข้ำชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์ต้องเสียภำษี ผู้ใช้
จึงนิยมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จำกต่ำงประเทศมำกกว่ำผลิตภัณฑ์ของไทย เนื่องจำกมี
ควำมน่ำเชื่อถือมำกกว่ำ ส่งผลให้อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยเติบโตได้ช้ำ 

 

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทย 
 

 อุตสำหกรรมต้นน้ ำในประเทศไทยยังไม่สมบูรณ์ จ ำเป็นต้องน ำเข้ำวัสดุและชิ้นส่วน
จำกต่ำงประเทศ ในขณะเดียวกัน ผู้ให้บริกำรหลำยประเภทในประเทศยังขำดแคลน 
ท ำให้แต่ละบริษัทต้องด ำเนินกำรด้วยตัวเอง เช่น บริกำรท ำควำมสะอำดและล้ำง
พื้นผิว เป็นต้น 
  

 ลักษณะของกำรท ำวิจัยและพัฒนำเครื่องมือแพทย์ในปัจจุบันอยู่ในรูปแบบที่นักวิจัย
ท ำกำรค้นคว้ำตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรเพื่อผลิตเครื่องมือแพทย์ที่มี
มูลค่ำเชิงพำณิชย์ ซึ่งอำจท ำให้ขำดควำมก้ำวหน้ำและพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนใหม่ๆ  
ส ำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้สร้ำงมูลค่ำเชิงพำณิชย์ 
 

 ในปัจจุบันกำรใช้ประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำในประเทศไทยยัง
ขำดควำมต่อเนื่องและงำนวิจัยหลำยชิ้นมีควำมซ้ ำซ้อนกัน เนื่องจำกไม่มีกำร
เผยแพร่ ท ำให้ขำดกำรต่อยอดงำนวิจัยที่เคยท ำไว้ ท ำให้เกิดต้นทุนในกำรผลิตสูง
กว่ำที่ควรเป็น 
 

 กำรบริกำรทดสอบเครื่องมือแพทย์ในไทยสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 
กำรทดสอบทำงกำยภำพ และกำรทดสอบทำงชีวภำพ ส ำหรับกำรทดสอบทำง
กำยภำพนั้นสำมำรถใช้เครื่องมือทดสอบเดียวกันกับที่ทดสอบในอุตสำหกรรมอื่นๆ 
เช่น อุตสำหกรรมยำนยนต์ แต่อำจมีควำมแตกต่ำงกันในรำยละเอียดของกำร
ทดสอบ เช่น มำตรำส่วนกำรวัด เป็นต้น ท ำให้บำงครั้งอำจต้องจัดหำอุปกรณ์
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ทดสอบเพิ่มเพื่อให้กำรทดสอบแม่นย ำขึ้น ในขณะที่กำรทดสอบทำงชีวภำพนั้นยัง
ขำดแคลนในประเทศไทย ท ำให้ต้องใช้บริกำรห้องปฏิบัติกำรในต่ำงประเทศ 
 

 เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่จะถูกส่งไปทดสอบในต่ำงประเทศ 
เช่น สิงคโปร์ เยอรมนี และไต้หวัน เป็นต้น ขึ้นอยู่กับควำมต้องกำรของผู้ผลิตว่ำ
ต้องกำรผ่ำนมำตรฐำนของประเทศใด ในขณะท่ีห้องปฏิบัติกำรในประเทศไทยนั้นยัง
ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร รวมถึงกระจัดกระจำยและแยกออกจำกกัน ท ำให้ขำด
ควำมต่อเนื่องเม่ือต้องกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ 
 

 บุคลำกรในอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์มีศักยภำพและเพียงพอ เป็นท่ีต้องกำรของ
บริษัทต่ำงประเทศที่ด ำเนินกำรในไทย เพียงแต่ยังไม่มีสำยงำนที่รองรับเพียงพอ 
เนื่องจำกปริมำณกำรผลิตเครื่องมือแพทย์ในประเทศยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมำกนัก 
ท ำให้บุคลำกรเหล่ำนั้นโยกย้ำยไปท ำงำนในสำยงำนอื่น 

 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลและแนวทำงกำรเจรจำกำรค้ำเสรี 

 
 นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนของประเทศไม่ได้ตอบสนองต่อบริบทที่เกิดขึ้นจริงใน

อุตสำหกรรม กำรออกมำตรกำรสนับสนุนยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลให้ผู้ประกอบ
เป็นเวลำ 8 ปีจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบกำรชำวต่ำงชำติที่มีต้นแบบ (Prototype) 
ส ำหรับกำรผลิตอยู่แล้ว ในขณะที่ผู้ประกอบกำรไทยจ ำเป็นต้องใช้เวลำส ำหรับกำร
วิจัยและพัฒนำอย่ำงน้อย 5 ปี จึงจะสำมำรถผลิตวำงจ ำหน่ำยได้ จึงไม่สำมำรถใช้
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับอย่ำงเต็มที่ 
 

 กำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตส่วนใหญ่สำมำรถท ำได้ภำยในประเทศ แต่ยังขำด
กำรวำงระบบและเชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมกำรผลิตให้สมบูรณ์ หำกท ำกำรเปิดเสรี
กำรให้บริกำรอำจเกิดกำรชี้น ำตลำดบริกำรโดยบริษัทต่ำงชำติ ท ำให้ผู้ประกอบกำร
ไทยไม่สำมำรถแข่งขันได้ 
 

 ประเทศไทยยังพึ่งพำกำรน ำเข้ำอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อยู่มำก แต่ไม่สำมำรถ
ศึกษำเรียนรู้วิธีกำรผลิตแล้วน ำมำผลิตด้วยตนเองได้ ดังนั้นเม่ือเกิดกำรหยุดผลิต
สินค้ำประเภทดังกล่ำว ประเทศไทยก็จ ำเป็นต้องเลิกใช้สินค้ำนั้นๆ ด้วย และอำจ
ต้องเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีรำคำสูงกว่ำเดิม 
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ทั้งนี้ หำกพิจำรณำตำมกิจกรรมกำรผลิตและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแล้ว สำมำรถสรุปควำม
คิดเห็นของผู้ประกอบกำรต่อกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทยในอุตสำหกรรม
เครื่องมือแพทย ์ดังแสดงในตำรำงที่ 5 

 
ตารางที่ 5 สรุปความคิดเห็นของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 

หัวข้อ ความคิดเห็น 
กระบวนการก่อนการผลิต 

กำรวิจัย / กำรพัฒนำ  กำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยยังมีน้อย เนื่องจำกผู้ประกอบกำรทั่วไปมักไม่เผยแพร่ผลงำนวิจัยของตน ท ำให้กำร
วิจัยในแต่ละเรื่องต้องเริ่มท ำใหม่ตั้งแต่ต้น ซึ่งงำนวิจัยในบำงหัวข้ออำจมีผู้ท ำกำรวิจัยไว้ก่อนหน้ำแล้ว ท ำให้ต้นทุน
กำรท ำวิจัยในอุตสำหกรรมสูงกว่ำที่ควรเป็น 

 ผู้ผลิตจะผลิตตำมควำมต้องกำรของแพทย์ผู้ใช้งำน จึงต้องเริ่มต้นจำกกำรวิจัยและพัฒนำใหม่ตั้งแต่ต้น ใช้เวลำและ
เงินทุนสูง ต้องใช้เวลำอย่ำงน้อย 5-10 ปี จึงจะสำมำรถวำงจ ำหน่ำยได้ 

 นักวิจัยส่วนใหญ่ผลิตเพื่อจ ำหน่ำยตลำดต่ำงประเทศ มีน้อยรำยที่ท ำกำรวิจัยเพื่อผลิตในประเทศ 
 กำรขอเงินสนับสนุนจำกภำครัฐมีขั้นตอนยุ่งยำก ใช้เวลำนำน ท ำให้อำจต้องชะลอแผนกำรผลิตเพื่อรอทุนสนับสนุน 
 ภำครัฐควรสนับสนุนให้เกิดกำรจัดระเบียบงำนวิจัยอย่ำงเป็นระบบ ควรมีหน่วยงำนกลำงที่รับผิดชอบ เป็นตัวกลำง

ในกำรประสำนงำนระหว่ำงผู้วิจัยและผู้ที่ต้องกำรใช้องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัย 
กำรจดทะเบียนสิทธิบัตร  กำรจดทะเบียนสิทธิบัตรคือสิ่งที่จ ำเป็นต้องท ำเพื่อป้องกันกำรลอกเลียนแบบ อย่ำงไรก็ตำมกำรจดทะเบียนสิทธิบัตร

จ ำเป็นต้องใช้เงินทุนสูง เนื่องจำกต้องมีกำรแยกจดทะเบียนทีละประเทศ อีกทั้งขั้นตอนกำรจดสิทธิบัตรมีควำม
ซับซ้อน จ ำเป็นต้องพึ่งพำบริกำรจำกผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศ 

กำรทดสอบ  ประเทศไทยยังขำดห้องปฏิบัติกำรส ำหรับกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบ จึงควรมีกำรผลักดันและส่งเสริมให้เกิด
ศูนย์รวมกำรผลิตและทดสอบเครื่องมือแพทย์อย่ำงแท้จริง ผ่ำนกำรร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงวิทยำศำสตร์ และกระทรวงอุตสำหกรรม 

 เนื่องจำกห้องปฏิบัติกำรของไทยบำงส่วนยังไม่มีมำตรฐำนที่เป็นสำกล  เช่น ISO/IEC 17025 เป็นต้น สินค้ำที่ผ่ำน
กำรทดสอบจำกห้องปฏิบัติกำรในประเทศไทยส่วนใหญ่จึงยังไม่ผ่ำนมำตรฐำนสำกล เช่น Conformite European 
Mark (CE Mark) เป็นต้น 

 สินค้ำที่ยังไม่ผ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำนสำกลอำจจ ำหน่ำยได้เฉพำะในบำงตลำดเท่ำนั้น 
กระบวนการระหว่างการผลิต 

กำรผลิต / กำรประกอบ  โครงสร้ำงพื้นฐำนของโรงงำนกำรผลิตยังไม่สมบูรณ์ ขำดกำรสนับสนุนจำกภำครัฐที่เหมำะสม ท ำให้ผู้ประกอบกำร
แต่ละรำยต้องพึ่งพำตนเองเป็นหลัก 

 ประเทศไทยมีศักยภำพเพียงพอในกำรผลิตเครื่องมือแพทย์ มีควำมพร้อมทั้งในเรื่องกระบวนกำรผลิต และบุคลำกร 
แต่เนื่องจำกไม่มีตลำดรองรับ ท ำให้ไม่มีกำรผลิตสินค้ำบำงประเภท นอกจำกนี้ ยังต้องแข่งขันกับสินค้ำรำคำถูกจำก
ประเทศจีน 

กระบวนการหลังการผลิต 
กำรจัดจ ำหน่ำย / กำร

กระจำยสินค้ำ 
 ขำดแคลนตลำดเนื่องจำกผู้บริโภคยังไม่มั่นใจในศักยภำพกำรผลิตของผู้ประกอบกำรไทย ตลำดในประเทศจึงไม่

เติบโต ควรได้รับกำรสนับสนุนจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
กำรซ่อมบ ำรุงรักษำ  เครื่องมือแพทย์ส่วนใหญ่ที่มำจำกต่ำงประเทศมักไม่มีบริกำรซ่อมบ ำรุงรักษำหลังกำรใช้งำน เนื่องจำกผู้ผลิตต้องกำร

ให้ผู้ใช้ซื้อสินค้ำใหม่หลังจำกสินค้ำเก่ำเสียหำย เมื่อไม่สำมำรถด ำเนินกำรซ่อมแซมด้วยตนเองได้ ผู้ใช้จึงต้องสั่งซื้อ
สินค้ำใหม่มำแทนแม้ว่ำสินค้ำเก่ำยังไม่หมดอำยุกำรใช้งำนจริง 

ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด รวบรวมจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก  
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 อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ (สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์) 
 
คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดกำรสัมภำษณ์เชิงลึกขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกรำคม 2560 

ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อำคำร ดร. เกฮำร์ด ลิงค์ (บริษัทบีกริม) โดยกำรสัมภำษณ์เชิงลึกดังกล่ำว 
มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 6 คน และมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอแนวทำงกำรศึกษำวิจัย กำรบริกำร
ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต พร้อมทั้งรับฟัง ระดมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในภำคอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อน ำไปเพิ่มเติมหรือปรับปรุงในกำรศึกษำ 

 
ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ปรำกฏอยู่ ในภำคผนวก 3 ส่วน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้ดังน้ี 
 

ควำมคิดเห็นต่อสถำนกำรณ์อุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยในปัจจุบัน 
 

 กำรก ำหนดนโยบำยสนับสนุนอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยไม่สำมำรถ
น ำไปใช้ได้จริง เนื่องจำกมีกำรออกระเบียบปฏิบัติต่ำงๆ ระยะยำวซึ่งอำจกิน
เวลำนำนถึง 10 หรือ 20 ปี แต่เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็ว แผนงำนที่จัดท ำขึ้นมำในปัจจุบันจึงอำจไม่สอดคล้องกับสภำพอุตสำหกรรม
ในอนำคต 

 
 ในปัจจุบันทิศทำงและเป้ำหมำยของอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยอำจแบ่งได้

เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) กำรลดกำรน ำเข้ำ 2) กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมในประเทศ และ 
3) กำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตและประกอบเครื่องมือแพทย์ อย่ำงไรก็ตำม กำร
ก ำหนดแผนงำนย่อยกลับไม่เอื้ออ ำนวยให้บรรลุเป้ำหมำยที่ต้องกำร โดยมีปัญหำ
ส ำคัญ เช่น กำรขำดแคลนโรงงำนในกำรผลิตสินค้ำทั้งที่เป็นสินค้ำพื้นฐำนและสินค้ำ
นวัตกรรม กำรขำดกำรต่อยอดงำนวิจัยและพัฒนำ และกำรก ำหนดภำษีศุลกำกรที่
ยังไม่เกื้อหนุนกำรน ำเข้ำช้ินส่วนเครื่องมือแพทย์ในรำคำถูก เป็นต้น 

 
 ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงของกระทรวงสำธำรณสุขไม่ส่งเสริมอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์

ของไทย เนื่องจำกทำงกระทรวงฯ เน้นใช้ผลิตภัณฑ์รำคำถูกเพื่อไม่ให้เกินงบ
เบิกจ่ำยของโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำร 30 บำทรักษำทุกโรค เป็นต้น  
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ของไทยจึงไม่อำจแข่งขันกับผู้ประกอบกำรชำวต่ำงชำติที่
ผลิตมำนำนและมีต้นทุนกำรผลิตต่ ำกว่ำได้ 
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 แม้กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำท ำให้ประเทศไทยสำมำรถน ำเข้ำสินค้ำในรำคำถูก  
แต่หมวดหมู่สินค้ำที่ได้รับข้อยกเว้นด้ำนภำษียังครอบคลุมไม่ถึงชิ้นส่วนเครื่องมือ
แพทย์ที่จ ำเป็น ท ำให้ผู้ผลิตต้องน ำเข้ำชิ้นส่วนในรำคำแพง นอกจำกนี้ยังมีปัจจัย
ด้ำนค่ำแรงเป็นส่วนผลักดันให้ต้นทุนกำรผลิตสูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง เครื่องมือแพทย์
ของไทยจึงแพงกว่ำเครื่องมือแพทย์ท่ีน ำเข้ำ และกลำยเป็นประเด็นส ำคัญที่ผู้ใช้งำน
น ำมำพิจำรณำเมื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 

 
 ผู้ประกอบกำรต่ำงชำติส่วนใหญ่ผลิตสินค้ำในปริมำณมำกและจ ำหน่ำยทั่วโลก  

ท ำให้เกิดกำรประหยัดต่อขนำด (Economy of Scale) นอกจำกมีต้นทุนกำรผลิตต่ ำ
กว่ำแล้ว ยังมีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจจ ำนวนมำก ท ำให้ได้เปรียบเม่ือแข่งขันด้ำน
รำคำกับผู้ประกอบกำรไทย 

 
 ในปัจจุบันมีกำรขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์บำงชนิดให้อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย 

ซึ่งมีกำรทดสอบและรับรองโดยหน่วยงำนท่ีเชื่อถือได้ว่ำมีควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลักดันให้ภำครัฐสนับสนุนกำรใช้นวัตกรรมดังกล่ำว  
แต่ในทำงปฏิบัติแล้วกำรน ำไปใช้จริงยังขึ้นอยู่กับระบบจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐ  
เป็นหลัก เครื่องมือแพทย์ไทยจึงยังไม่ได้รับกำรส่งเสริมอย่ำงแท้จริง 

 
 ข้อมูลสถิติเครื่องมือแพทย์ที่รวบรวมและเผยแพร่โดยหน่วยงำนต่ำงๆ ยังไม่สะท้อน

ภำพรวมตลำดเครื่องมือแพทย์ในไทย ขำดกำรแจกแจงรำยกำรสินค้ำโดยละเอียด 
ท ำให้รำยกำรสินค้ำบำงอย่ำงมีส่วนทับซ้อนกัน เช่น รำยกำรสินค้ำประเภทตู้เย็น
อำจเป็นได้ทั้งตู้เย็นส ำหรับใช้ในครัวเรือนและตู้เย็นในห้องปฏิบัติกำรแพทย์ เป็นต้น 

 
 สำเหตุส ำคัญประกำรหนึ่งที่ท ำให้เครื่องมือแพทย์ของไทยไม่เป็นที่นิยม คือ  

ขำดกำรโฆษณำอย่ำงเหมำะสม ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่มักหลีกเลี่ยงกำรโฆษณำ
เนื่องจำกกังวลว่ำรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์ของตนอำจถูกคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ (อ.ย.) กล่ำวหำว่ำเป็นกำรอวดอ้ำงคุณสมบัติเกินจริง  

 
 เครื่องมือแพทย์ที่เสียหำยแค่บำงส่วนอำจถูกน ำไปแยกชิ้นส่วน แล้วน ำชิ้นส่วนที่ยัง

ใช้กำรได้ดีไปผ่ำนกระบวนกำรผลิตใหม่ (Remanufacturing) โดยผู้ผลิตจะน ำ
ชิ้นส่วนจำกเครื่องมือกำรแพทย์หลำยๆ ชิ้นมำประกอบใหม่ น ำไปผ่ำนกระบวนกำร
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รับรองคุณภำพ และทดสอบจนมีประสิทธิภำพเทียบเท่ำเครื่องมือแพทย์ทั่วไป แต่
จ ำหน่ำยในรำคำที่ถูกกว่ำ  

 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทย 
 

 ในด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ กำรของบประมำณจำกภำครัฐเป็นไปได้ยำกและได้รับ
เงินจ ำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำรให้ลุล่วงได้ หำกผู้ประกอบกำร
ต้องกำรของบวิจัยเพิ่มจะถูกจ ำกัดให้ขอได้เฉพำะงบวิจัยของโครงกำรใหม่เท่ำนั้น  
นอกจำกนี้ งำนวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้วยังขำดกำรเผยแพร่ที่เหมำะสม ไม่มีกำร
รวบรวมให้เป็นหมวดหมู่ท่ีชัดเจน ท ำให้ยำกส ำหรับกำรค้นหำและน ำไปใช้ต่อ 

 
 ขั้นตอนที่ส ำคัญที่สุดในกำรผลิตเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ ขั้นตอนรับรองคุณภำพ 

โดยทั่วไปแล้วโรงงำนที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ต้องผ่ำนมำตรฐำน ISO 13485 จึงจะ
สำมำรถท ำกำรผลิตได้ ในขณะเดียวกัน เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตเพื่อจ ำหน่ำยในไทย
จ ำเป็นต้องได้รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กำร
ผลิตชิ้นส่วน กำรผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ไปจนถึงกำรขึ้นทะเบียนหลังจำกผ่ำนกำร
ทดสอบใช้งำนจริง 

 
 ในอดีตผู้ประกอบกำรไทยในอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์มักท ำหน้ำที่ประกอบ

สินค้ำเพียงอย่ำงเดียว ส่วนกิจกรรมอื่นๆ เช่น กำรท ำให้ปลอดเชื้อ (Sterilization) 
เป็นต้น ด ำเนินกำรโดยผู้ให้บริกำรภำยนอก แต่ในปัจจุบัน เนื่องจำกทุกขั้นตอนกำร
ผลิตจ ำเป็นต้องรับรองคุณภำพ โรงงำนของผู้ให้บริกำรข้ำงต้นจึงต้องได้รับ
มำตรฐำน ISO 13485 ประกอบกับจ ำนวนผู้ใช้บริกำรโรงงำนมำกขึ้นจนเกิดควำม
ล่ำช้ำ บริษัทผู้ผลิตจึงหันมำท ำกำรผลิตเองทุกขั้นตอนแทน 

 
 เนื่องจำกผู้ให้บริกำรภำยนอกคิดรำคำตำมปริมำณสินค้ำ ยิ่งท ำกำรผลิตมำกเท่ำใด 

ยิ่งจ่ำยแพงมำกขึ้นเท่ำนั้น ผู้ผลิตที่มีกิจกำรขนำดใหญ่จึงมักหลีกเลี่ยงกำรใช้บริกำร
ภำยนอก และหันมำสร้ำงห่วงโซ่อุปทำนที่สมบูรณ์ในบริษัทแทน ในขณะที่ กำรใช้
บริกำรภำยนอกเหมำะส ำหรับบริษัทขนำดกลำงและเล็กที่ไม่มี เงินทุนเพียงพอ
ส ำหรับกำรด ำเนินกำรบริกำรทุกอย่ำงด้วยตนเอง 
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 เครื่องมือกำรแพทย์มีลักษณะห่วงโซ่มูลค่ำเป็นวงจรชีวิต (Life Cycle) ถึงแม้ท ำกำร
ส่งมอบสินค้ำเรียบร้อยแล้ว แต่เม่ือผลิตภัณฑ์มีปัญหำบริษัทจ ำเป็นต้องเรียกคืน
สินค้ำและน ำข้อร้องเรียนจำกผู้ใช้มำเป็นข้อมูลส ำหรับกำรวิจัยและพัฒนำอีกครั้ง 
จำกนั้นจึงเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป 

 
 บริษัทต่ำงประเทศบำงบริษัทด ำเนินงำนด้วยวิธีมอบหมำยงำนให้คนภำยนอก

องค์กรท ำ (Outsourcing) โดยบริษัทจะท ำหน้ำที่เป็นเพียงผู้รวบรวมองค์ควำมรู้
เท่ำนั้น ส่วนขั้นตอนกำรด ำเนินงำนอื่นๆ เช่น กำรผลิตชิ้นส่วน กำรบ ำรุงรักษำ  
เป็นต้น จะใช้บริกำรจำกภำยนอกทั้งสิ้น อย่ำงไรก็ตำม เม่ือใช้วิธีกำรด ำเนินงำน
เช่นนี้บริษัทจ ำเป็นต้องมีระบบรักษำองค์ควำมรู้ที่ดีเพื่อไม่ให้คนภำยนอกล่วงรู้
วิธีกำรผลิตของตนและลอกเลียนแบบได้ ซึ่งบริษัทอำจป้องกันได้ด้วยกำรกระจำย
แหล่งกำรผลิตชิ้นส่วนออกไปในหลำยๆ ประเทศ จำกนั้นจึงน ำชิ้นส่วนทั้งหมด
กลับมำประกอบรวมที่บริษัทของตน ส ำหรับประเทศไทยเองก็เป็นฐำนกำรผลิต
ชิ้นส่วนบำงประเภทเช่นกัน 

 
 กำรพัฒนำอุตสำหกรรมแพทย์ในประเทศไทยควรใช้ต้นแบบจำกอุตสำหกรรมยำนยนต์ 

กล่ำวคือ เริ่มต้นจำกกำรเป็นฐำนกำรผลิตชิ้นส่วน จำกนั้นจึงกระตุ้นให้โรงงำนจำก
ต่ำงประเทศมำลงทุนในไทยเพื่อศึกษำกระบวนกำรผลิตจำกบริษัทเหล่ำนั้นและน ำ
ควำมรู้มำต่อยอดกำรผลิตของตน 

 
 ธุรกิจบริกำรรูปแบบหนึ่งที่ก ำลังเกิดขึ้นอยู่ในลักษณะควำมร่วมมือภำครัฐ-

ภำคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) บริษัทเอกชนจะเป็นผู้ จัดซื้อ
เครื่องมือแพทย์ต่ำงๆ เช่น เครื่องเอ็กซเรย์ เป็นต้น จำกนั้นจึงให้โรงพยำบำลหรือ
สถำนพยำบำลของรัฐท ำกำรเช่ำยืมเครื่องมือ โดยผลตอบแทนจำกกำรให้บริกำรจะ
เป็นสัดส่วนตำมที่ทั้งสองฝ่ำยตกลงไว้ 

 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลและแนวทำงกำรเจรจำกำรค้ำเสรี 

 
 กรอบกำรค้ำเสรีมีส่วนท ำให้ตลำดเครื่องมือแพทย์ของไทยไม่เติบโต เนื่องจำก

ภำครัฐไม่สำมำรถก ำหนดให้หน่วยงำนต่ำงๆ จัดซื้อจัดจ้ำงเครื่องมือแพทย์ไทยก่อน
เครื่องมือแพทย์ต่ำงประเทศได้ นอกจำกนี้ยังเป็นเรื่องยำกส ำหรับกำรด ำเนิน
นโยบำยปกป้องอุตสำหกรรมในประเทศ  
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 อย่ำงไรก็ตำมกำรเปิดเสรีภำคบริกำรจะให้ผลลัพธ์ในทิศทำงตรงข้ำม กำรตั้งกิจกำร
โดยผู้ให้บริกำรชำวต่ำงชำติจะก่อให้เกิดกำรแข่งขัน ผู้ให้บริกำรในไทยจ ำเป็นต้อง
ปรับตัวและพัฒนำบริกำรของตนเองอยู่เสมอ ท ำให้ผู้ใช้บริกำรได้รับบริกำรที่มี
คุณภำพและรำคำถูก 

 
ทั้งนี้ หำกพิจำรณำตำมกิจกรรมกำรผลิตและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแล้ว สำมำรถสรุปควำม

คิดเห็นของผู้ประกอบกำรต่อกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของประเทศไทยในอุตสำหกรรม
เครื่องมือแพทย ์ดังแสดงในตำรำงที่ 6 

 
ตารางที่ 6 สรุปความคิดเห็นของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์  

(สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์) 
หัวข้อ ความคิดเห็น 

กระบวนการก่อนการผลิต 
กำรวิจัย / กำรพัฒนำ  หน่วยงำนต่ำงๆ ในประเทศไทยยังขำดกำรส่งเสริมควำมส ำคัญในเรื่องกำรวิจัย ท ำให้นวัตกรรมหลำย

อย่ำงที่คิดค้นโดยนักศึกษำหรือเยำวชนไม่ได้รับกำรต่อยอด ซึ่งงำนบำงชิ้นมีประโยชน์และมีตลำด
รองรับ เช่น ไม้พยุงที่สำมำรถพับเก็บได้ รถเข็นที่สำมำรถขึ้นบันไดได้ เป็นต้น 

กำรจดทะเบียนสิทธิบัตร  กำรจดสิทธิบัตรส่วนใหญ่ใช้เวลำนำน อำจส่งผลต่อระยะเวลำกำรวำงจ ำหน่ำยสินค้ำได้ 
กำรจัดหำวัตถุดิบ  วัตถุดิบและชิ้นส่วนในกำรผลิตเครื่องมือแพทย์บำงประเภทอำจสำมำรถผลิตจำกอุตสำหกรรมอื่นได้ 

เช่น หลอดกระบอกฉีดยำจำกโรงงำนผลิตพลำสติก เป็นต้น 
กำรทดสอบ  กำรให้บริกำรทดสอบเครื่องมือแพทย์มำจำกห้องปฏิบัติกำรทั้งในและนอกประเทศ แต่ส ำหรับสินค้ำ

ใหม่อำจยังไม่มีห้องปฏิบัติกำรในประเทศรองรับ ต้องส่งไปทดสอบในต่ำงประเทศเท่ำนั้น 
 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์สำมำรถให้บริกำรทดสอบได้แค่บำงเรื่องเท่ำนั้น เช่น กำรทดสอบควำม 

เป็นพิษ เป็นต้น 
 กำรส่งสินค้ำไปทดสอบที่ห้องปฏิบัติกำรต่ำงประเทศค่อนข้ำงใช้เวลำ เนื่องจำกมีระยะกำรเดินทำงไกล 

อีกทั้งกำรทดสอบอำจไม่เสร็จสิ้นในครั้งเดียว ผู้ประกอบกำรจึงต้องน ำกลับมำแก้ไขและส่งไปทดสอบ
อีกครั้ง ท ำให้สิ้นเปลืองทั้งค่ำใช้จ่ำยและเวลำ 

กำรรับรองคุณภำพ / มำตรฐำน  มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) ของไทยส่วนใหญ่เทียบเท่ำกับมำตรฐำนสำกล เนื่องจำกเป็น
กำรแปลงมำตรฐำนสำกลให้เป็นภำษำไทย อย่ำงไรก็ตำมปัญหำส ำคัญคือมำตรฐำนของสินค้ำแต่ละ
ประเภทใช้เวลำแปลนำนมำก ทำงส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมจึงแก้ไขด้วยกำรน ำ
มำตรฐำนสำกลมำปรับใช้โดยไม่ต้องผ่ำนกำรแปลภำษำ เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ให้หลำกหลำยมำกขึ้น 
แต่อำจเกิดปัญหำในกำรตีควำมภำษำที่แตกต่ำงกัน 

กระบวนการระหว่างการผลิต 
กำรผลิต / กำรประกอบ  กำรผลิตในไทยควรเริ่มต้นจำกกำรเป็นฐำนผลิต โดยใช้แรงงำนและวัตถุดิบในประเทศ แต่ผลิตตำม

เทคโนโลยีของบริษัทต่ำงชำติ จำกนั้นจึงค่อยๆ เรียนรู้วิธีกำรผลิตและน ำมำต่อยอดในอนำคต 
กำรก ำจัดของเสีย  บริษัทจะรับผิดชอบเฉพำะสิ่งปฏิกูลหรือมลพิษที่เกิดขึ้นขณะท ำกำรผลิตเท่ำนั้น แต่เมื่อจ ำหน่ำยสินค้ำ

ไปแล้ว ภำระรับผิดชอบจะตกอยู่ที่ผู้ซื้อทันที เช่น กำรท ำลำยเครื่องมือแพทย์เมื่อหมดอำยุขัย กำร
ก ำจัดขยะติดเชื้อภำยในโรงพยำบำล เป็นต้น 

กำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน  โดยปกติ หลังจำกส่งมอบสินค้ำแล้ว ผู้ผลิตต้องรอเป็นเวลำนำนกว่ำจะได้รับเงินจำกผู้ซื้อ ท ำให้บำงครั้ง
ต้องใช้เงินตนเองส ำรองจ่ำยค่ำใช้จ่ำยบำงอย่ำงไปก่อน เช่น ค่ำปฏิบัติกำรในโรงงำน ค่ำจ้ำงแรงงำน 
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หัวข้อ ความคิดเห็น 
เป็นต้น ท ำให้บริษัทที่มีเงินทุนน้อยไม่สำมำรถแบกรับภำระส่วนนั้นได้ กำรให้บริกำรกู้ยืมเงินจึงช่วยท ำ
ให้บริษัทเหล่ำนั้นสำมำรถแข่งขันในตลำดได้ 

กระบวนการหลังการผลิต 
กำรฝึกอบรม  หลังจำกผลิตเครื่องมือแพทย์ออกมำเรียบร้อยแล้ว ผู้ผลิตจ ำเป็นต้องประสำนงำนไปที่โรงพยำบำล

ต่ำงๆ เพื่อเชิญบุคลำกรทำงกำรแพทย์ (Healthcare Provide: HCP) เช่น แพทย์ นำงพยำบำล และ
เจ้ำหน้ำที่ในห้องปฏิบัติกำร เป็นต้น ให้เข้ำร่วมอบรมวิธีกำรใช้งำนเครื่องมือ กำรอบรมนี้นอกจำกมี
วัตถุประสงค์เพื่อสำธิตกำรใช้งำนแล้ว ยังเป็นกำรเสนอขำยผลิตภัณฑ์ทำงอ้อมเพื่อให้ทำงโรงพยำบำล
สนใจและอยำกน ำไปใช้งำนจริง 

 กำรฝึกอบรมอำจขยำยขอบเขตไปในระดับมหำวิทยำลัยได้ เพื่อให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์คุ้นเคยกับ
กำรใช้งำนผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เป็นนักศึกษำ อย่ำงไรก็ตำม กำรติดต่อประสำนงำนเข้ำไปในภำคส่วน
ดังกล่ำวมีควำมยุ่งยำก และมีระเบียบกฎเกณฑ์เคร่งครัด ส่วนใหญ่กำรฝึกอบรมจึงเกิดขึ้นในระดับ
โรงพยำบำลมำกกว่ำ 

กำรจัดจ ำหน่ำย / กำรกระจำยสินค้ำ  กำรกระจำยสินค้ำมีทั้งอยู่ในรูปแบบของกำรจ ำหน่ำยด้วยตนเองและจ ำหน่ำยผ่ำนตัวแทน 
กำรติดตั้ง  ผลิตภัณฑ์บำงอย่ำง เช่น เครื่องซีทีสแกน เป็นต้น มีขนำดใหญ่ท ำให้ไม่สำมำรถขนย้ำยเข้ำมำใน

โรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำลได้โดยตรง จ ำเป็นต้องแยกออกเป็นชิ้นส่วนย่อยๆ แล้วค่อยน ำมำ
ประกอบและเชื่อมระบบในภำยหลัง 

กำรซ่อมบ ำรุงรักษำ  โดยทั่วไปแล้ว เครื่องมือแพทย์ทุกชนิดจะมีระยะเวลำประกันช่วงหนึ่ง หำกเครื่องมือแพทย์ช ำรุดหรือ
เสียหำยภำยในระยะเวลำประกัน ผู้ที่มำซ่อมแซมจะเป็นช่ำงที่ได้รับกำรฝึกอบรมและรับรองจำก
บริษัทผู้ผลิตโดยตรง ในกรณีนี้ลูกค้ำไม่จ ำเป็นต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ แต่ถ้ำหำกเครื่องมือแพทย์ช ำรุด
เมื่อหมดระยะเวลำประกันแล้ว ผู้ประกอบกำรจ ำเป็นต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรว่ำจ้ำงพนักงำนซ่อมบ ำรุง
จำกบริษัทผู้ผลิตมำซ่อมแซมให้ แต่วิธีกำรดังกล่ำวมีค่ำใช้จ่ำยสูง ท ำให้บำงครั้งลูกค้ำอำจเปลี่ยนไปใช้
บริกำรจำกพนักงำนซ่อมบ ำรุงทั่วไปที่เสียค่ำใช้จ่ำยถูกกว่ำ 

 โรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำลหลำยแห่งในไทยไม่มีงบส ำหรับซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ แต่มีงบส ำหรับ
กำรจัดซื้อ เมื่อเครื่องมือแพทย์เกิดควำมเสียหำยจึงมักตั้งงบเพื่อซื้อเครื่องใหม่แทนกำรว่ำจ้ำงพนักงำน
บ ำรุงรักษำ  

ที่มำ: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด รวบรวมจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก  
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ภาคผนวก 4 
ก าหนดการสัมภาษณ์เชิงลึก 

และภาพบรรยากาศสัมภาษณ์เชิงลึก 
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ก าหนดการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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ก าหนดการสัมภาษณ์เชิงลึก 
 หน่วยงาน วัน/ เวลา สถานที่ประชุม ผู้ประสานงาน อีเมล์ จ านวนผู้เข้าร่วม 

กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

9 มกราคม 
เวลา 13.30-15.30 น. 

ณ ห้องประชุม สอท. 7 ชั้น 4 โซน c สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ 

คุณสมเพชร ยศสมบัต ิ somphecty@off.fti.or.th 
treeyapornc@off.fti.or.th 

9 

กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลติ
เครื่องมือแพทย์และสุขภาพ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 

11 มกราคม 
เวลา 13.30-15.00 น. 

ณ ห้องประชุม GS1 Room 5 ชั้น 3 โซน c สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ 

คุณรุ่งฤดี กุลจิตติเพชร  rungrudeek@off.fti.or.th 11 

ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวัสดุ
แห่งชาติ 

16 มกราคม 
เวลา 13.30-15.00 น. 

ส านักงานผู้อ านวยการ ช้ัน 3  
อาคารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

คุณสุทัตตา สองเมือง sutadta.son@mtec.or.th 
secretary@mtec.or.th 

5 

กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

18 มกราคม 
เวลา 15.00-16.00 น. 

ณ ห้องประชุม TV Conference ชั้น 4 โซน c สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ 

คุณภัทรพิศิษฏ์ บุญธนาทวีผล patphisitb@off.fti.or.th 6 

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
เครื่องมือแพทย ์

19 มกราคม 
เวลา 14.00-15.30 น. 

ชั้น 11 อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ เลขที่ 5 ซอย
กรุงเทพกรีฑา 4 (บีกริม) แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะปิ กทม. 10240 

คุณสุกัญญา พลานุสนธิ์ sukanya@thaimed.co.th 
THAIMED@truemail.co.th 

6 

สถาบันไทย-เยอรมัน 19 มกราคม 
เวลา 10.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุม สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์
กรุงเทพฯ 

คุณทัศน์วรรณ รุ่งเรือง thassawan.r@tgi.mail.go.th 6 
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ภาพบรรยากาศการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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 กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
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 กลุ่มอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง  
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 กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
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 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
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 กลุ่มอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
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ภาคผนวก 5 
ตาราง Provisional Central Product Classification (CPC) 
และรหสัมาตรฐานอตุสาหกรรมของไทย (Thailand Standard 

Industrial Classification) ที่เกี่ยวข้องกบัอุตสาหกรรม 
การบรกิารที่เกี่ยวข้องกบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
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ตารางที่ 1 กิจกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องกับ 5 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย แบ่งตามรหัส CPC และ TSIC 

CPC 2.1 Description TSIC Description 
Professional Services 
Engineering services 

83310 Advisory and consultative engineering services 71101 กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและการให้ค าปรึกษาที่เกี่ยวข้อง 
83322 Engineering design services for industrial processes 

and production 
71102 กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้ค าปรึกษาทางด้านเทคนิค ที่

เกี่ยวข้อง 
  71103 กิจกรรมงานธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาและการให้ค าปรึกษาที่ เกี่ยวข้อง 
  74109 กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
  74902 กิจกรรมการให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 

  
74909 กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆ ซึ่งมิได ้ 

จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
Research and Development Service  
R&D services 

81111 Basic research services in physical sciences 72101 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
81112 Basic research services in chemistry and biology 72102 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านเทคโนโลยชีีวภาพ 
81113 Basic research services in biotechnology 72109 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยอีื่นๆ ซึ่ง

มิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
81114 Basic research services in engineering and technology  72200 การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
81115 Basic research services in medical sciences and 

pharmacy 
74101 กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน 

81116 Basic research services in agricultural sciences  74109 กิจกรรมการออกแบบเฉพาะด้านอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ ในที่อืน่ 

81121 Applied research services in physical sciences 82110 กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารส านักงานแบบเบ็ดเสร็จ 
81122 Applied research services in chemistry and biology   
81123 Applied research services in biotechnology   
81124 Applied research services in engineering and 

technology   
81125 Applied research services in medical sciences and 

pharmacy   
81126 Applied research services in agricultural sciences   
81131 Experimental development services in physical 

sciences   
81132 Experimental development services in chemistry and 

biology   
81133 Experimental development services in biotechnology   
81134 Experimental development services in engineering and 

technology   
81135 Experimental development services in medical 

sciences and pharmacy   
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CPC 2.1 Description TSIC Description 
81136 Experimental development services in agricultural 

sciences    
81400 Research and Development Originals   

83912 Industrial Design Services   

83919 Other Specialty Design Services   

83920 Design Originals   

83143 Software Originals   
Other Business Services 
Market research and public opinion  polling services 

83111 Strategic Management Consulting Services 73200 การวิจัยตลาดและการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
83113 Human resources management consulting services 70100 กิจกรรมของส านักงานใหญ ่
83114 Marketing Management Consulting Services 70201 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการสื่อสารประชาสัมพนัธ์ 
83115 Operations Management Consulting Services 70202 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการการเงิน 
83116 Supply chain and other management consulting 

services  
70209 กิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้ 

จัด ประเภทไว้ในที่อืน่ 
82130 Legal documentation and certification services 74909 กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิคอื่นๆซึ่งมิได้  

จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
83111 Strategic Management Consulting Services 85500 การบริการที่สนับสนนุการศึกษา 
83113 83113 - Human resources management consulting 

services 
 69100 

กิจกรรมทางกฎหมาย 
83114 83114 - Marketing Management Consulting Services     
83115 83115 - Operations Management Consulting Services     
83116 83116 - Supply chain and other management 

consulting services      
82130 82130 - Legal documentation and certification services     

Technical testing and analysis services 
86761 Composition and purity testing and analysis services 71201 การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพและเคมี 
86762 Testing and analysis services of physical properties 71202 การตรวจสภาพยานยนต์ทางเทคนิค 
86763 Testing and analysis services of integrated mechanical 

and electrical systems 
71209 การทดสอบและวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 

86769 Other technical testing and analysis services  86909 กิจกรรมอื่น ๆ ด้านสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
Services incidental to agriculture, hunting and forestry 

86111 Post-Harvest Crop Service 01611 การควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูพชื 
86113 Crop Production Services on Inputs Owned by Others 01612 การด าเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์การให้น  าและเครื่องมือชลประทาน 

ทางการเกษตร 
86119 Other Support Services to Crop Production 01619 กิจกรรมสนับสนนุการผลติพชืผลซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 

  01621 กิจกรรมสนับสนนุการแพร่พนัธุ์สัตว์ 
   01629 กิจกรรมสนับสนนุการเลี ยงสัตว์อืน่ๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

  01630 กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล 
    01640 กระบวนการจัดการเมล็ดพันธุ์เพือ่การขยายพันธุ์ 
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CPC 2.1 Description TSIC Description 
Services incidental to manufacturing 

88211 Textile fibre manufacturing services 13111 การเตรียมเส้นใย 
88212 Textile weaving services 13112 การปั่นด้ายจากเส้นใยธรรมชาติ 
88213 Textile finishing services 13113 การปั่นด้ายจากเส้นใยสังเคราะห์ 
88219 Other textile manufacturing services n.e.c. 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาต ิ
88221 Wearing apparel manufacturing services, except fur 

apparel 
13122 การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์ 

88421 Basic chemicals manufacturing services 13129 การทอผ้าจากเส้นใยอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
88422 Fertilizer manufacturing services 13131 การขจัดไขมันและสิ่งสกปรกการฟอกขาวและการยอ้มสี 
88423 Plastics and rubber manufacturing services 13132 การพิมพ์ผ้า 
88424 Agrochemical product manufacturing services 13139 การตกแต่งส าเร็จสิ่งทอด้วยวิธีอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
88425 Paint manufacturing services 13922 การผลิตผลติภัณฑ์จากผ้าใบและผ้าอืน่ ๆ ท่ีคล้ายกัน 
88426 Soap, detergents, cleaning preparation and perfume 

manufacturing services 
13929 การผลิตวสัดุสิ่งทอส าเร็จรูปอืน่ ๆ ยกเว้นเครื่องแต่งกายซึ่งมิได้ จัด

ประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
88427 Other chemical products manufacturing services n.e.c. 13991 การผลิตผ้าที่ไม่ได้ทอ 
88511 Tyre manufacturing services 13992 การผลิตสิ่งทอชนิดใช้ในทางอุตสาหกรรม 
88512 Other rubber product manufacturing services 13999 การผลิตสิ่งทออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
88601 Basic iron and steel manufacturing services 17091 การผลิตผลติภัณฑ์ที่แปรรูปจากกระดาษเพื่อใช้ในครัวเรอืนและ 

สุขอนามัย 
88711 Structural metal product manufacturing services 19209 การผลิตผลติภัณฑอ์ื่น ๆ ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมซึ่งมิได้ จัด

ประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
88712 Tank, reservoir and metal container manufacturing 

services 
20111 การผลิตก๊าซที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 

88713 Steam generator manufacturing services 20112 การผลิตสียอ้มผ้าและสผีง 
88720 Weapon and ammunition manufacturing services 20113 การผลิตเคมีภัณฑ์อนนิทรียข์ั นมูลฐานอื่น ๆ 
88731 Metal treatment and coating services 20115 การผลิตเคมีภัณฑ์อินทรีย์ขั นมูลฐานอืน่ ๆ 
88732 General machining services 20121 การผลิตปุ๋ยเคมี 
88733 Cutlery, hand tool and general hardware manufacturing 

services 
20122 การผลิตสารประกอบไนโตรเจน 

88739 Other fabricated metal product manufacturing services 
n.e.c. 

20131 การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั นต้น 

89310 Iron and Steel Casting Services 20132 การผลิตยางสังเคราะห์ขั นต้น 
89320 Non-Ferrous Metal Casting Services 20210 การผลิตยาปราบศัตรพูืชและเคมีภัณฑ์อื่นๆเพือ่การเกษตร 
89330  Metal Forging, Pressing, Stamping, Roll Forming and 

Metallurgy Services 
20221 การผลิตสนี  ามันชักเงาและสารเคลือบประเภทเดียวกันและ  

น  ามันทาไม้ 
89410 Metal Waste and Scrap Recovery (Recycling) 

Services, on a Fee or Contract Basis 
20222 การผลิตหมึกพิมพ์และผงหมึก 

88741 Electronic component and board manufacturing 
services 

20231 การผลิตสบู่และสารซักฟอกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการท าความสะอาด 
และขัดเงา 

88745 Measuring, testing, navigating and control equipment 
manufacturing services 

20232 การผลิตเครื่องหอม เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์ในหอ้งน  า 
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88747 Irradiation, electromedical and electrotherapeutic 

equipment manufacturing services 
20292 การผลิตกาวและเจลาติน 

88748 Optical instrument and photographic equipment 
manufacturing services 

20293 การผลิตน  ามันหอมระเหย 

88751 Electric motor, generator, transformer and electricity 
distribution and control apparatus manufacturing 
services 

20294 การผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการถ่ายรูป 

88752 Battery and accumulator manufacturing services 20299 การผลิตผลติภัณฑ์เคมีอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
88759 Other electrical equipment manufacturing services 20300 การผลิตเส้นใยประดิษฐ์ 
88761 Engines and turbine manufacturing services 22111 การผลิตยางล้อและยางใน 
88764 Bearing, gear, gearing and driving element 

manufacturing services 
22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางล้อ 

88766 Lifting and handling equipment manufacturing services 22191 การผลิตยางแผ่นและยางแท่ง 
88768 Power-driven hand tool manufacturing services 22192 การผลิตน  ายางข้น 
88769 Other general-purpose machinery manufacturing 

services 
22193 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามยัหรือเภสชักรรมที่ท าจากยาง 

88772 Metal-forming machinery and machine tools 
manufacturing services 

22199 การผลิตผลติภัณฑ์ยางอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

88773 Metallurgy machinery manufacturing services 24101 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั นมูลฐานขั นตน้และขั นกลาง 
88776 Textile, apparel and leather production machinery 

manufacturing services 
24102 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแผ่น 

88779 Other special-purpose machinery manufacturing 
services 

24103 การผลิตหลอดท่อฮอลโลว์โฟรไฟล์และอุปกรณ์ติดตั งที่เกี่ยวข้องที่ท า
จากเหล็กกล้า 

88907 Medical and dental instrument and supply 
manufacturing services 

24109 การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั นมูลฐานอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ใน
ที่อื่น 

88211 Textile fibre manufacturing services 24201 การผลิตโลหะมีค่า 
88212 Textile weaving services 24202 การผลิตอะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม 
88213 Textile finishing services 24203 การผลิตสังกะสีตะกั่วดีบุกและผลิตภณัฑ์ของของดังกล่าว 
88219 Other textile manufacturing services n.e.c. 24204 การผลิตทองแดงและผลิตภัณฑ์ทองแดง 
88221 Wearing apparel manufacturing services, except fur 

apparel 
24209 การผลิตโลหะสามัญและผลติภัณฑ์โลหะสามัญอื่น ๆ ท่ีมิใช่เหล็ก 

88421 Basic chemicals manufacturing services 24311 การหล่อเหล็ก 
88422 Fertilizer manufacturing services 24312 การหล่อเหล็กกล้า 
88423 Plastics and rubber manufacturing services 24320 การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า 
88424 Agrochemical product manufacturing services 25111 การผลิตผลติภัณฑ์ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะส าหรับใช้ในงานก่อสร้าง 
88425 Paint manufacturing services 25112 การผลิตโลหะที่เป็นโครงสร้างของการก่อสร้างอาคาร 
88426 Soap, detergents, cleaning preparation and perfume 

manufacturing services 
25113 การผลิตประต ูหน้าต่าง กรอบประตู หน้าต่าง ประตูใหญ่ และ 

ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกนัที่ท าจากโลหะ 
88427 Other chemical products manufacturing services n.e.c. 25119 การผลิตผลติภัณฑอ์ื่นๆ ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภท

ไว้ในที่อืน่ 
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88511 Tyre manufacturing services 25121 การผลิตหม้อน  าส าหรับการท าความรอ้นจากส่วนกลางและเครื่อง

ระบายความร้อน 
88512 Other rubber product manufacturing services 25122 การผลิตภาชนะบรรจสุิ่งของที่ท าจากโลหะ เพื่อเก็บก๊าซอัดหรือ  

ก๊าซเหลว 
88601 Basic iron and steel manufacturing services 25129 การผลิตถังน  าขนาดใหญ่ (ที่มีความจุเกิน 300 ลิตร) ที่เก็บกักน  าและ

ภาชนะบรรจุที่ท า จากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
88711 Structural metal product manufacturing services 25130 การผลิตเครื่องก าเนิดไอน  ายกเว้นหม้อต้มน  าร้อนส าหรับท าความร้อน

จากส่วนกลาง 
88712 Tank, reservoir and metal container manufacturing 

services 
25910 การผลิตผลติภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตี การอัด การตอกพิมพ์และ  

การรีด การผสมโลหะผง 
88713 Steam generator manufacturing services 25921 การตกแต่งและการเคลอืบโลหะ 
88720 Weapon and ammunition manufacturing services 25922 การกลึงกัดไสโลหะ 
88731 Metal treatment and coating services 25931 การผลิตเครื่องตัด 
88732 General machining services 25932 การผลิตกุญแจและบานพับ 
88733 Cutlery, hand tool and general hardware manufacturing 

services 
25939 การผลิตเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือและเครื่องโลหะทัว่ไปซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
88739 Other fabricated metal product manufacturing services 

n.e.c. 
25941 การผลิตถังถังกลมขนาดใหญ่ (ที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร) และ

ภาชนะบรรจุที่คล้ายกันที่ท าจากโลหะ 
89310 Iron and Steel Casting Services 25949 การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑอ์ื่นๆที่ท าจากโลหะซึ่งมิได้จัด

ประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
89320 Non-Ferrous Metal Casting Services 25951 การผลิตลวด เคเบิลและของที่ท าจากลวด 
89330  Metal Forging, Pressing, Stamping, Roll Forming and 

Metallurgy Services 
25952 การผลิตโซ่ ลวดสปริง สลักเกลียว และตะปูควง 

89410 Metal Waste and Scrap Recovery (Recycling) 
Services, on a Fee or Contract Basis 

25991 การผลิตเครื่องสขุภัณฑ์ที่ท าจากโลหะ 

88741 Electronic component and board manufacturing 
services 

25992 การผลิตเครื่องใช้ในครวัเรือนที่ท าจากโลหะ 

88745 Measuring, testing, navigating and control equipment 
manufacturing services 

25993 การผลิตตูน้ิรภัยและเครือ่งใช้ส านักงานที่ท าจากโลหะ (ยกเว้น 
เฟอร์นิเจอร์) 

88747 Irradiation, electromedical and electrotherapeutic 
equipment manufacturing services 

25999 การผลิตผลติภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

88748 Optical instrument and photographic equipment 
manufacturing services 

26101 การผลิตชิ นสว่นอุปกรณ์แสดงภาพ 

88751 Electric motor, generator, transformer and electricity 
distribution and control apparatus manufacturing 
services 

26102 การผลิตตวัเก็บประจุและตัวต้านทานส าหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

88752 Battery and accumulator manufacturing services 26103 การผลิตแผน่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
88759 Other electrical equipment manufacturing services 26104 การผลิตอุปกรณ์ก่ึงตวัน าและวงจรรวม 
88761 Engines and turbine manufacturing services 26109 การผลิตสว่นประกอบอิเล็กทรอนิกส์อืน่ๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ใน 

ที่อื่น 
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88764 Bearing, gear, gearing and driving element 

manufacturing services 
26201 การผลิตคอมพิวเตอร์และ/หรอืการประกอบคอมพิวเตอร์ 

88766 Lifting and handling equipment manufacturing services 26202 การผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
88768 Power-driven hand tool manufacturing services 26203 การผลิตจอคอมพวิเตอร ์
88769 Other general-purpose machinery manufacturing 

services 
26209 การผลิตอุปกรณต์่อพ่วงอืน่ๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 

88772 Metal-forming machinery and machine tools 
manufacturing services 

26302 การผลิตอุปกรณ์สือ่สารแบบไรส้าย 

88773 Metallurgy machinery manufacturing services 26303 การผลิตอุปกรณ์สือ่สารขอ้มูลที่ใช้ในการส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์
ไปตามสายหรือออกอากาศ 

88776 Textile, apparel and leather production machinery 
manufacturing services 

26309 การผลิตอุปกรณ์สือ่สารอื่นๆซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในทีอ่ื่น 

88779 Other special-purpose machinery manufacturing 
services 

26511 การผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการวัดการทดสอบการน าร่องและอุปกรณ์
การควบคุม (ยกเว้น ในทางอุตสาหกรรม) 

88907 Medical and dental instrument and supply 
manufacturing services 

26512 การผลิตเครื่องมือใช้ในการวัด การทดสอบ และการควบคุม
กระบวนการผลิตในทางอุตสาหกรรม 

    26701 การผลิตเลนส ์
    26702 การผลิตเครื่องมือทางทัศนศาสตร์ (ยกเว้น เลนส์) 
    26703 การผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพและถ่ายภาพยนตร์ 

    27101 การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
    27102 การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า 
    27103 การผลิตอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟา้ 
    27200 การผลิตแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟา้ 
    27310 การผลิตเคเบิลเส้นใยน าแสง 

    
27320 การผลิตสายไฟฟ้าและเคเบิลส าหรับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

อื่นๆ 
    27330 การผลิตอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า 

    
27501 การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใช้ในครวัเรือน (ยกเว้นประเภทผลติ 

ความร้อนดว้ยไฟฟ้า) 
    27502 การผลิตเครื่องใช้ในครวัเรือนประเภทผลิตความรอ้นดว้ยไฟฟ้า 

    
27503 การผลิตเครื่องใช้ในครวัเรือนประเภทผลิตความรอ้นที่ไมต่้องใช้

ไฟฟ้า 
    27901 การผลิตเครื่องจ่ายไฟฟ้าตอ่เนื่อง 
    27902 การผลิตอุปกรณ์ใหส้ัญญาณแบบไฟฟ้า 

    
27909 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน่ๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น การผลิต

เครื่องจักรและเครือ่งมือซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 

    
28110 การผลิตเครื่องยนต์และเครื่องกังหันยกเว้นเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศ

ยานยานยนต์และจักรยานยนต์ 
    28120 การผลิตเครื่องสูบของไหล 
    28131 การผลิตเครื่องสูบอื่นๆและคอมเพรสเซอร์ 
    28132 การผลิตก๊อกและวาล์วอืน่ๆ 
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    28140 การผลิตตลับลูกปืนเกียร์และอุปกรณท์ี่ใช้ขับเคลื่อน 
    28160 การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับยกและขนย้าย 
    28180 การผลิตเครื่องมือที่ใช้พลังงานขับเคลือ่น 
    28199 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้งานทัว่ไปซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
    28211 การผลิตรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในงานเกษตรและงานป่าไม้ 

    
28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น

แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้) 
    28221 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ นรูปโลหะ 
    28229 การผลิตเครื่องมือกลอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
    28230 การผลิตเครื่องจักรส าหรับงานโลหะกรรม 

    
28240 การผลิตเครื่องจักรส าหรับการท าเหมืองแร่เหมืองหินและ การ

ก่อสร้าง 

    
28250 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารเครื่องด่ืมและ 

ยาสูบ 
    28261 การผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเตรยีมป่ันทอและถักนิตสิ่งทอ 

    
28269 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆที่ใช้ในการผลติสิ่งทอเครื่องแต่งกาย และ

เครื่องหนัง 
    28291 การผลิตเครื่องจักรเพือ่ใช้ในการผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง 
    28292 การผลิตเครื่องจักรเพือ่ใช้งานกับยางหรือพลาสติก 

    
28299 การผลิตเครื่องจักรเพือ่ใช้งานเฉพาะอย่างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้

ในที่อื่น 
    29302 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ 

    
32501 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์ (ยกเว้นทาง 

ทันตกรรม) 
    32502 การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ในทางทันตกรรม 
    32903 การผลิตเครื่องอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
    38300 การน าวัสดุที่ใช้แลว้กลับมาใช้ใหม่ 
 Placement and supply services of Personnel  

87201 Executive search services 78109 กิจกรรมของส านักงานจัดหางานหรือตัวแทนจัดหางานอื่นๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

87202 Placement services of office support personnel and 
other workers 

78200 
กิจกรรมการให้บริการจ้างงานชั่วคราว 

87203 Supply services of office support personnel 78300 กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์อืน่ๆ 
87204 Supply services of domestic help personnel     
87205 Supply services of other commercial or industrial 

workers     
87206 Supply services of nursing personnel     
87209 Supply services of other personnel     

  Maintenance and repair of equipment (not including maritime vessels, aircraft or other transport equipment) 
87310 Installation services of fabricated metal products, 

except machinery and equipment 
33110 

การซ่อมผลติภัณฑ์โลหะประดษิฐ์ 
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87320 Installation Services of Industrial, Manufacturing and 

Service Industry Machinery and Equipment 
33121 การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานทัว่ไป 

87350 Installation Services of Professional Medical Machinery 
and Equipment, and Precision and Optical Instruments 

33122 การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอยา่ง 

87360 Installation Services of Electrical Machinery and 
Apparatus n.e.c 

33131 การซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องมือที่ใชใ้นการวัดการทดสอบ 
การน าร่องและอุปกรณ์การควบคุม 

87110 Maintenance and repair services of fabricated metal 
products, except machinery and equipment 

33132 การซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องฉายรังสีและเครือ่งมืออิเล็กทรอนิกส์
ทางการแพทย์และทางการบ าบัดรักษา 

87154 Maintenance and repair services of medical, precision 
and optical instruments 

33133 การซ่อมและบ ารุงรักษาเครื่องมือทางทัศนศาสตร์และอุปกรณ์ทาง
ถ่ายภาพ 

87156 Maintenance and Repair Services of Commercial and 
Industrial Machinery 

33141 การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องก าเนิดไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า 

    33142 การซ่อมแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟา้ 
    33149 การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน่ๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 
    33190 การซ่อมอุปกรณ์อืน่ๆ 
    33200 การติดตั งเครื่องจักรอตุสาหกรรมและอุปกรณ์ 
 Building-cleaning services 

85330  General Cleaning Services 81210 การบริการท าความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร 
85340 Specialized Cleaning Services 81291 กิจกรรมการท าความสะอาดพื นผิวภายนอกอาคาร 

  81292 กิจกรรมการท าความสะอาดภายในที่ใช้ความช านาญเฉพาะด้าน 
  81293 กิจกรรมการฆ่าเชื อและก าจัด 

    
81299 กิจกรรมการท าความสะอาดส าหรับอาคารและอุตสาหกรรมอืน่ๆ  

ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
 Packaging services 

87600 Packaging services 82920 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ ์
Distribution  Services 
 Wholesale trade services 

61119 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of agricultural raw materials n.e.c. 

45101 การขายยานยนต์ใหมช่นิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถกระบะรถตู้ และ
รถขนาดเล็กที่คล้ายกัน 

61145 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of miscellaneous household utensils, cutlery, 
crockery, glassware, china and pottery 

45102 การขายยานยนต์ใหมช่นิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ 

61152 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of photographic, optical and precision equipment 

45103 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถยนต์นั่งสว่นบุคคลรถกระบะรถตู้และ 
รถขนาดเล็กที่คล้ายกัน 

61164 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of paints, varnishes and lacquers 

45104 การขายยานยนต์เก่าชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ 

61165 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of hardware and hand tools 

46101 การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มชีีวิตโดยได้รับ
ค่าตอบแทนหรอืตามสัญญาจ้าง 

61171 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of basic industrial chemicals and synthetic 
resins 

46104 การขายส่งคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องมือสื่อสารโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 
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61172 Wholesale trade services, except on a fee or contract 

basis, of fertilizers and agrochemical products 
46105 การขายส่งเครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตาม

สัญญาจ้าง 
61175 Wholesale trade services, except on a fee or contract 

basis, of perfumery articles, cosmetic articles and toilet 
soaps 

46107 การขายส่งวัสดุที่ใช้ในการกอ่สร้างผลติภัณฑ์โลหะอุปกรณ์ระบบท่อ
โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 

61176 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of cleaning materials 

46108 การขายส่งสินค้าเฉพาะอย่างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่โดย
ได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 

61181 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of motor vehicles, motorcycles, snowmobiles 
and related parts and accessories 

46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 

61182 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of other transport equipment, except bicycles 

46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครวัเรือน 

61185 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of electronic and telecommunications equipment 
and parts 

46422 การขายส่งอุปกรณ์ส าหรับให้แสงสว่าง 

61186 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of agricultural lawn and garden machinery and 
equipment, including tractors 

46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ 

61187 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of mining, construction and civil engineering 
machinery and equipment 

46593 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม 

61188 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of other industry-specific machinery and 
equipment and related operating supplies 

46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

61189 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of other machinery and equipment n.e.c. 

46621 การขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก 

61192 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of metal ores and metal in primary forms 

46622 การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะทีน่อกกลุ่มเหล็กขั นมูลฐาน 

61173 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of pharmaceutical products 

46631 การขายส่งอิฐหินปูนทรายและผลิตภณัฑ์คอนกรตี 

61174 Wholesale trade services, except on a fee or contract 
basis, of medical and orthopaedic goods 

46632 การขายส่งไม้และผลติภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั นตน้ 

61219 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
agricultural raw materials n.e.c. 

46633 การขายส่งสีทาน  ามันชักเงาและแลกเกอร ์

61245 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
miscellaneous household utensils, cutlery, crockery, 
glassware, china and pottery 

46634 การขายส่งอุปกรณ์การวางท่อและเครือ่งสุขภัณฑ์ 

61252 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
photographic, optical and precision equipment 

46639 การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆซึ่งมิได้จดัประเภทไว้ในทีอ่ื่น 

61264 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
paints, varnishes and lacquers 

46691 การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม 
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61265 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 

hardware and hand tools 
46692 การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร 

61271 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
basic industrial chemicals and synthetic resins 

46693 การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั นต้น 

61272 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
fertilizers and agrochemical products 

46694 การขายส่งบรรจุภัณฑ์ชนิดใช้ในทางอตุสาหกรรม 

61275 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
perfumery articles, cosmetic articles and toilet soaps 

46695 การขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพือ่น ากลับมาใช้ใหม่ 

61276 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
cleaning materials 

46699 การขายส่งผลิตภัณฑอ์ื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ื่น 

61281 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
motor vehicles, motorcycles, snowmobiles and related 
parts and accessories 

  

61282 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
other transport equipment, except bicycles 

  

61285 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
electronic and telecommunications equipment and 
parts 

  

61286 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
agricultural, lawn and garden machinery and 
equipment, including tractors 

  

61287 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
mining, construction and civil engineering machinery 
and equipment 

  

61288 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
other industry-specific machinery and equipment and 
related operating supplies 

  

61289 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
other machinery and equipment n.e.c. 

  

61292 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
metal ores and metal in primary forms 

  

61273 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
pharmaceutical products 

  

61274 Wholesale trade services on a fee or contract basis, of 
medical and orthopaedic goods 

  

 Retailing services 
62119 Non-specialized store retail trade services, of 

agricultural raw materials n.e.c. 
47411 ร้านขายปลีกคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งคอมพวิเตอร์ 

62145 Non-specialized store retail trade services, of 
miscellaneous household utensils, cutlery, crockery, 
glassware, china and pottery 

47412 ร้านขายปลีกเครื่องเล่นวีดิโอเกมและซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 
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62152 Non-specialized store retail trade services, of 

photographic, optical and precision equipment 
47413 ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม 

62164 Non-specialized store retail trade services, of paints, 
varnishes and lacquers 

47420 การขายปลีกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับภาพและเสียงในร้านเฉพาะ 

62165 Non-specialized store retail trade services, of hardware 
and hand tools 

47525 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือชนิดน าไปใช้ท างานได้ด้วยตัวเอง 

62172 Non-specialized store retail trade services, of fertilizers 
and agrochemical products 

47530 การขายปลีกพรมพรมหนาวัสดุปิดฝาผนังและปูพื นในร้านค้าเฉพาะ 

62173 Non-specialized store retail trade services, of 
pharmaceutical products 

47591 ร้านขายปลีกเฟอรน์ิเจอร์ชนิดใช้ในครวัเรือน 

62174 Non-specialized store retail trade services, of medical 
and orthopaedic goods 

47592 ร้านขายปลีกเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครวั 

62175 Non-specialized store retail trade services, of 
perfumery articles, cosmetic articles and toilet soaps 

47593 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับใหแ้สงสว่าง 

62176 Non-specialized store retail trade services, of cleaning 
materials 

47594 ร้านขายปลีกอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี 

62181 Non-specialized store retail trade services, of motor 
vehicles, motorcycles, snowmobiles and related parts 
and accessories 

47595 ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน 

62182 Non-specialized store retail trade services, of other 
transport equipment, except bicycles 

47599 ร้านขายปลีกของใชอ้ื่นๆในครัวเรือนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

62185 Non-specialized store retail trade services, of 
electronic and telecommunications equipment and 
parts 

47611 ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพว์ารสารและนติยสาร 

62186 Non-specialized store retail trade services, of 
agricultural, lawn and garden machinery and 
equipment, including tractors 

47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใชส้ านักงาน 

62187 Non-specialized store retail trade services, of mining, 
construction and civil engineering machinery and 
equipment 

47620 การขายปลีกสื่อบันทึกเสียงเพลงและสื่อบันทึกวีดิทศัน์ในร้านค้า
เฉพาะ 

62188 Non-specialized store retail trade services, of other 
industry-specific machinery and equipment and related 
operating supplies 

47630 การขายปลีกเครื่องกีฬาในร้านค้าเฉพาะ 

62189 Non-specialized store retail trade services, of other 
machinery and equipment n.e.c. 

47640 การขายปลีกเกมและของเล่นในร้านคา้เฉพาะ 

62219 Specialized store retail trade services, of agricultural 
raw materials n.e.c. 

47691 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมอืคนไทยและของที่ระลึก 

62245 Specialized store retail trade services, of 
miscellaneous household utensils, cutlery, crockery, 
glassware, china and pottery 

47699 ร้านขายปลีกสินค้าทางวัฒนธรรมและนันทนาการอืน่ๆซึ่งมิได้  
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

62252 Specialized store retail trade services, of photographic, 
optical and precision equipment 

47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ 
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62264 Specialized store retail trade services, of paints, 

varnishes and lacquers 
47722 ร้านขายปลีกเครื่องหอม 

62265 Specialized store retail trade services, of hardware and 
hand tools 

47723 ร้านขายปลีกเครื่องส าอาง 

62272 Specialized store retail trade services, of fertilizers and 
agrochemical products 

47731 ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ 

62273 Specialized store retail trade services, of 
pharmaceutical products 

47732 ร้านขายปลีกเครื่องประดับ 

62274 Specialized store retail trade services, of medical and 
orthopaedic goods 

47733 ร้านขายปลีกดอกไม้ตน้ไม้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

62275 Specialized store retail trade services, of perfumery 
articles, cosmetic articles and toilet soaps 

47734 ร้านขายปลีกสัตว์เลี ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

62276 Specialized store retail trade services, of cleaning 
materials 

47735 ร้านขายปลีกก๊าซและเชื อเพลิงอื่นๆส าหรับใช้ในครวัเรือน 

62281 Specialized store retail trade services, of motor 
vehicles, motorcycles, snowmobiles and related parts 
and accessories 

47739 ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทือ่ื่น 

62282 Specialized store retail trade services, of other 
transport equipment, except bicycles 

47411 ร้านขายปลีกคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งคอมพวิเตอร์ 

62285 Specialized store retail trade services, of electronic 
and telecommunications equipment and parts 

47412 ร้านขายปลีกเครื่องเล่นวีดิโอเกมและซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 

62286 Specialized store retail trade services, of agricultural, 
lawn and garden machinery and equipment, including 
tractors 

47413 ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม 

62287 Specialized store retail trade services, of mining, 
construction and civil engineering machinery and 
equipment 

47420 การขายปลีกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับภาพและเสียงในร้านเฉพาะ 

62288 Specialized store retail trade services, of other 
industry-specific machinery and equipment and related 
operating supplies 

47525 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างหลายชนิดรวมถึงวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือชนิดน าไปใช้ท างานได้ด้วยตัวเอง 

62289 Specialized store retail trade services, of other 
machinery and equipment n.e.c. 

47530 การขายปลีกพรมพรมหนาวัสดุปิดฝาผนังและปูพื นในร้านค้าเฉพาะ 

62319 Mail order or Internet retail trade services, of 
agricultural raw materials n.e.c. 

47591 ร้านขายปลีกเฟอรน์ิเจอร์ชนิดใช้ในครวัเรือน 

62345 Mail order or Internet retail trade services, of 
miscellaneous household utensils, cutlery, crockery, 
glassware, china and pottery 

47592 ร้านขายปลีกเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครวั 

62352 Mail order or Internet retail trade services, of 
photographic, optical and precision equipment 

47593 ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับใหแ้สงสว่าง 

62364 Mail order or Internet retail trade services, of paints, 
varnishes and lacquers 

47594 ร้านขายปลีกอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี 
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62365 Mail order or Internet retail trade services, of hardware 

and hand tools 
47595 ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน 

62372 Mail order or Internet retail trade services, of fertilizers 
and agrochemical products 

47599 ร้านขายปลีกของใชอ้ื่นๆในครัวเรือนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

62373 Mail order or Internet retail trade services, of 
pharmaceutical products 

47611 ร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพว์ารสารและนติยสาร 

62374 Mail order or Internet retail trade services, of medical 
and orthopaedic goods 

47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใชส้ านักงาน 

62375 Mail order or Internet retail trade services, of 
perfumery articles, cosmetic articles and toilet soaps 

47620 การขายปลีกสื่อบันทึกเสียงเพลงและสื่อบันทึกวีดิทศัน์ในร้านค้า
เฉพาะ 

62376 Mail order or Internet retail trade services, of cleaning 
materials 

47630 การขายปลีกเครื่องกีฬาในร้านค้าเฉพาะ 

62381 Mail order or Internet retail trade services, of motor 
vehicles, motorcycles, snowmobiles and related parts 
and accessories 

47640 การขายปลีกเกมและของเล่นในร้านคา้เฉพาะ 

62382 Mail order or Internet retail trade services, of other 
transport equipment, except bicycles 

47691 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมอืคนไทยและของที่ระลึก 

62385 Mail order or Internet retail trade services, of electronic 
and telecommunications equipment and parts 

47699 ร้านขายปลีกสินค้าทางวัฒนธรรมและนันทนาการอืน่ๆซึ่งมิได้  
จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

62386 Mail order or Internet retail trade services, of 
agricultural, lawn and garden machinery and 
equipment, including tractors 

47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ 

62387 Mail order or Internet retail trade services, of mining, 
construction and civil engineering machinery and 
equipment 

47722 ร้านขายปลีกเครื่องหอม 

62388 Mail order or Internet retail trade services, of other 
industry-specific machinery and equipment and related 
operating supplies 

47723 ร้านขายปลีกเครื่องส าอาง 

62389 Mail order or Internet retail trade services, of other 
machinery and equipment n.e.c. 

47731 ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ 

62419 Other non-store retail trade services, of agricultural raw 
materials n.e.c. 

47732 ร้านขายปลีกเครื่องประดับ 

62445 Other non-store retail trade services, of miscellaneous 
household utensils, cutlery, crockery, glassware, china 
and pottery 

47733 ร้านขายปลีกดอกไม้ตน้ไม้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

62452 Other non-store retail trade services, of photographic, 
optical and precision equipment 

47734 ร้านขายปลีกสัตว์เลี ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

62464 Other non-store retail trade services, of paints, 
varnishes and lacquers 

47735 ร้านขายปลีกก๊าซและเชื อเพลิงอื่นๆส าหรับใช้ในครวัเรือน 

62465 Other non-store retail trade services, of hardware and 
hand tools 

47739 ร้านขายปลีกสินค้าใหม่อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทือ่ื่น 
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62472 Other non-store retail trade services, of fertilizers and 

agrochemical products   
62473 Other non-store retail trade services, of pharmaceutical 

products   
62474 Other non-store retail trade services, of medical and 

orthopaedic goods   
62475 Other non-store retail trade services, of perfumery 

articles, cosmetic articles and toilet soaps   
62476 Other non-store retail trade services, of cleaning 

materials   
62481 Other non-store retail trade services, of motor vehicles, 

motorcycles, snowmobiles and related parts and 
accessories   

62482 Other non-store retail trade services, of other transport 
equipment, except bicycles   

62485 Other non-store retail trade services, of electronic and 
telecommunications equipment and parts   

62486 Other non-store retail trade services, of agricultural, 
lawn and garden machinery and equipment, including 
tractors   

62487 Other non-store retail trade services, of mining, 
construction and civil engineering machinery and 
equipment   

62488 Other non-store retail trade services, of other industry-
specific machinery and equipment and related 
operating supplies   

62489 Other non-store retail trade services, of other 
machinery and equipment n.e.c.   

62519 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
agricultural raw materials n.e.c.   

62545 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
miscellaneous household utensils, cutlery, crockery, 
glassware, china and pottery   

62552 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
photographic, optical and precision equipment   

62564 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
paints, varnishes and lacquers   

62565 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
hardware and hand tools   

62572 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
fertilizers and agrochemical products   
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62573 Retail trade services on a fee or contract basis, of 

pharmaceutical products   
62574 Retail trade services on a fee or contract basis, of 

medical and orthopaedic goods   
62575 Retail trade services on a fee or contract basis, of 

perfumery articles, cosmetic articles and toilet soaps   
62576 Retail trade services on a fee or contract basis, of 

cleaning materials   
62581 Retail trade services on a fee or contract basis, of 

motor vehicles, motorcycles, snowmobiles and related 
parts and accessories   

62582 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
other transport equipment, except bicycles   

62585 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
electronic and telecommunications equipment and 
parts   

62586 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
agricultural, lawn and garden machinery and 
equipment, including tractors   

62587 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
mining, construction and civil engineering machinery 
and equipment   

62588 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
other industry-specific machinery and equipment and 
related operating supplies   

62589 Retail trade services on a fee or contract basis, of 
other machinery and equipment n.e.c.   

 Environmental Services 
94010 General Cleaning Services 37000 การจัดการน  าเสีย 
94020 Specialized Cleaning Services 38110 การเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอนัตราย 
94030 Sewerage and Sewage Treatment Services 38120 การเก็บรวบรวมของเสียที่เป็นอนัตราย 
94212 Collection services of industrial hazardous waste 

(except medical and other biohazardous waste) 
38211 การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการฝังกลบ 

อย่างถูกสุขอนามัย 
94229 Collection Services of Non-Hazardous Recyclable 

Materials, Other 
38212 การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยการเผาด้วย

เตาเผาขยะ 
94239 General Waste Collection Services, Other 38213 การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีชวีภาพ 
94321 Hazardous waste treatment services 38219 การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตรายโดยวิธีอืน่ๆ 

ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
94322 Hazardous waste disposal services 38222 การบ าบัดและการก าจัดของเสียที่เป็นอันตรายยกเว้นกากสาร

กัมมันตรังส ี
94331 Sanitary landfill services, non-hazardous waste 39000 กิจกรรมการบ าบัดและการจัดบริการเก็บของเสียอื่นๆ 
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94332 Other landfill services, non-hazardous waste 81210 การบริการท าความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร 
94333 Incineration of non-hazardous waste 81291 กิจกรรมการท าความสะอาดพื นผิวภายนอกอาคาร 
94339 Other non-hazardous waste treatment and disposal 

services 
81292 กิจกรรมการท าความสะอาดภายในที่ใช้ความช านาญเฉพาะด้าน 

  81293 กิจกรรมการฆ่าเชื อและก าจัด 
 

 
81299 กิจกรรมการท าความสะอาดส าหรับอาคารและอุตสาหกรรมอืน่ๆ  

ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
  Financial Services 
 Non-life insurance services 

71333 Freight insurance services 65120 การประกันวนิาศภัย 
71334 Other property insurance services   
71335 General liability insurance services   

 Transport Services 
A.       Maritime Transport Services  
Freight transportation  

72121 Transportation of frozen or refrigerated goods 50121 การขนส่งสินค้าทางทะเลและตามแนวชายฝั่งทะเล 
72122 Transportation of bulk liquids or gases   
72123 Transportation of containerized freight     
72129 Transportation of other freight     

B.       Internal Waterways Transport  
Freight transportation 

72221 Transportation of frozen or refrigerated goods 50221 การขนส่งทางน  าภายในประเทศ 
72222 Transportation of bulk liquids or gases   
72229 Transportation of other freight     

C.      Air Transport Services  
Freight transportation 

73210 Mail transportation by air 51201 การขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีตารางเวลา 
73220 Transportation of containerized freight by air  51202 การขนส่งสินค้าทางอากาศที่ไม่มีตารางเวลา 
73290 Transportation of other freight by air     

E.       Rail Transport Services  
Freight transportation 

65122 Railway transport services of freight by tanker cars 49120 การขนส่งสินค้าทางรถไฟ 
65123 Railway transport services of intermodal containers 52211 กิจกรรมการบริการส าหรับการขนส่งทางรถไฟ 
65125 Railway transport services of dry bulk goods     
65129 Other Railway Transport Services of Freight     

F.       Road Transport Services  
Freight transportation 

65112 Road transport services of freight by tank trucks or 
semi-trailers 

49331 การขนส่งสินค้าแช่เยน็หรอืแช่แข็งทางถนน 

65113 Road transport services of intermodal containers 49332 การขนส่งผลติภัณฑ์ปิโตรเลียมทางถนน 
65117 Road transport services of dry bulk 49333 การขนส่งของเหลวหรอืก๊าซ (ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ) ทางถนน 
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65119 Other Road Transport Services of Freight 49334 การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน 
65112 Road transport services of freight by tank trucks or 

semi-trailers 
49339 การขนส่งสินค้าอืน่ๆทางถนนซึ่งมิไดจ้ัดประเภทไว้ในที่อืน่ 

65113 Road transport services of intermodal containers    
65117 Road transport services of dry bulk    

G.      Pipeline Transport 
71310 Transportation of petroleum and natural gas 49400 การขนส่งทางระบบท่อล าเลียง 

H.      Services auxiliary to all modes of transport 
Cargo-handling services 

67110 Container handling services 52241 การขนถ่ายสินค้า 
67910 Freight transport agency services and other freight 

transport services   
 Storage and warehouse services 

67220 Bulk storage services of liquids or gases 52101 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง 
67290 Other storage or warehousing services 52102 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าธัญพืช 
85400 Packaging Services 52109 กิจกรรมที่เกี่ยวกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าอื่นๆซึ่งมิได้ 

จัดประเภทไว้ในที่อืน่ 
  52291 กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 

  
52292 กิจกรรมของตวัแทนผูร้ับจัดการขนส่งสินค้าและตวัแทนออกของ 

(ตัวแทนด าเนินพิธีการศุลกากร) 
  52293 กิจกรรมบริการบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง 
  52299 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการขนส่งซึง่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 
  82920 กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ ์

  
82990 กิจกรรมการบริการอื่นๆเพือ่สนับสนนุธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้  

ในที่อื่น 
ที่มา:  โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจาก  องค์การการค้าโลก และ ISIC 
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ภาคผนวก 6 
สรุปประชุมระดมความเห็นภายใต้ “โครงการศกึษากลยทุธ์

การสร้างความเชื่อมโยงอตุสาหกรรมการผลิตและ
อุตสาหกรรมบริการของไทยภายใต้สภาวะเศรษฐกจิ

อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2” 
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สรุปความคิดเหน็จากผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group) 
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สรุปความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)  
โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและ 

อุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่ 2 
 
คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรจัดกำรประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ในวันที่ 16 กุมภำพันธ์  

พ.ศ. 2560 ณ ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมดจ ำนวน 81 ท่ำน 
โดยกำรจัดกำรประชุมกลุ่มย่อย มีวัตถุประสงค์เพื่อน ำเสนอผลกำรศึกษำวิจัยให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในแต่ละภำคส่วน รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อน ำไปเพิ่มเติมหรือปรับปรุงใน
กำรศึกษำล ำดับถัดไป  

 
ทั้งนี้ ก ำหนดกำร และภำพบรรยำกำศกำรประชุมกลุ่มย่อยรำยอุตสำหกรรม ปรำกฎอยู่

ในตอนท้ำย และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมกำรประชุม สำมำรถสรุปประเด็นได้
ดังต่อไปนี้  

 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการคัดเลือกอุตสาหกรรม 

 
 อุตสำหกรรมบำงกลุ่มอำจเป็นทั้งอุตสำหกรรมกำรผลิตและกำรบริกำร เช่น 

อุตสำหกรรมบริกำรสุขภำพ เป็นอุตสำหกรรมกำรบริกำรทีต่่อเนื่องจำกอุตสำหกรรม
เครื่องมือแพทย์ แต่เม่ือพิจำรณำภำยใต้กรอบของอุตสำหกรรมเพื่ออนำคต (New  
S-Curve) พบว่ำ อุตสำหกรรมดังกล่ำวอำจมองในแง่ของอุตสำหกรรมกำรผลิตได้
เช่นกัน กำรคัดเลือกและก ำหนดขอบเขตอุตสำหกรรมควรค ำนึงถึงมุมมองดังกล่ำวด้วย 

 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานการผลิตในประเทศและในภูมิภาค 

 
 กำรจัดท ำห่วงโซ่อุปทำนกำรผลิตอำจจะพิจำรณำเริ่มต้นจำกผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำย 

(Finished Product) จำกนั้นจึงย้อนกลับมำศึกษำกระบวนกำรผลิตที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจำกกำรผลิตสินค้ำบำงชนิด เช่น เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น ใช้วัตถุดิบตั้งต้น
แตกต่ำงกัน กิจกรรมกำรผลิตแต่ละช่วงย่อมแตกต่ำงเช่นกัน กำรศึกษำห่วงโซ่
อุปทำนจำกปลำยน้ ำสู่ต้นน้ ำจะช่วยก ำหนดกรอบกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อน ำไปใช้
ในกำรเจรจำควำมตกลงกำรค้ำเสรีได้แม่นย ำยิ่งขึ้น 
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 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ 
 
 งำนวิจัยของไทยน ำไปสร้ำงมูลค่ำกำรค้ำได้ยำก โดยเฉพำะกำรออกแบบด้ำนวิศวกรรม 

(Engineering design) ยังไม่มีศักยภำพมำกเพียงพอ ควรแก้ไขปัญหำเชิงนโยบำย
เพื่อยกระดับควำมสำมำรถและพัฒนำทักษะของวิศวกร 

 
 บริกำรที่ขำดแคลนในอุตสำหกรรมเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ บริกำรทดสอบ (Testing 

Service) และบริกำรรับรองคุณภำพ (Certification Service)  กำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนภำครัฐ เช่น กระทรวงวิทยำศำสตร์ เป็นต้น ยังไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรของอุตสำหกรรมกำรผลิต ท ำให้กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำ ดังนั้นกำรสนับสนุน
กำรบริกำรของภำคเอกชนอำจช่วยแก้ไขปัญหำได้ แต่ธุรกิจบริกำรประเภทดังกล่ำว
จ ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง ภำครัฐควรช่วยผลักดันผ่ำนมำตรกำรด้ำนภำษีหรือเงิน
สนับสนุน เพื่อให้เกิดผู้ประกอบกำรบริกำรทดสอบและรับรองของเอกชนมำกขึ้น 

 
 ในกรณีที่ผู้ประกอบกำรไทยสำมำรถคิดค้นนวัตกรรมที่ลดกำรใช้พลังงำนหรือลด

ต้นทุนในกระบวนกำรผลิตลงได้ ภำครัฐควรมีส่วนร่วมสนับสนุนผู้ประกอบกำรผ่ำน
กำรให้สิทธิพิเศษ และเผยแพร่นวัตกรรมดังกล่ำว เพื่อให้เกิดกำรน ำไปใช้อย่ำง
กว้ำงขวำงและจูงใจให้นักวิจัยคิดค้นนวัตกรรมที่ดีกว่ำเดิมออกมำ 

 
 ภำครัฐควรปรับปรุงเงื่อนไขกำรอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำให้ง่ำยขึ้น เนื่องจำกระเบียบ

ปฏิบัติบำงอย่ำงเป็นอุปสรรคส ำหรับผู้ประกอบกำร เช่น ผู้บริกำรจ ำเป็นต้องจัดตั้ง
โรงงำนผลิตในไทยไม่ต่ ำกว่ำ 5 ปีจึงจะสำมำรถจ ำหน่ำยสินค้ำได้ เป็นต้น ท ำให้
ผู้ผลิตไม่สำมำรถเข้ำสู่ตลำดได้แม้ว่ำมีศักยภำพในกำรผลิต 

 
 เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำนบุคลำกร กำรพัฒนำอุตสำหกรรมในประเทศควรเริ่มต้นทีละ

ส่วน โดยเริ่มจำกส่วนที่ มีควำมส ำคัญมำกที่สุด เม่ือคัดเลือกผลิตภัณฑ์หรือ
อุตสำหกรรมปลำยทำงได้แล้ว กำรก ำหนดภำคบริกำรที่เกี่ยวข้องในกำรผลิตจะท ำ
ได้ง่ำยและมีควำมถูกต้องแม่นย ำสูง ภำครัฐจึงสำมำรถวำงนโยบำยสนับสนุนได้อย่ำง
เหมำะสม 

 
 กำรก ำหนดภำคบริกำรให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอำจไม่ใช่แนวทำงที่

เหมำะสม เนื่องจำกอำจเกิดปัญหำแบบเดียวกับประเทศที่มีสัดส่วนภำคบริกำรมำก
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บำงประเทศในยุโรป ซึ่งมีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรผลิตแทนมนุษย์จนมีอัตรำ
กำรว่ำงงำนสูง 

 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรี  

 
 ผู้ผลิตในประเทศไทยมีศักยภำพในกำรแข่งขันเนื่องจำกควำมได้เปรียบด้ำนโลจิสติกส์

และสิทธิประโยชน์จำกเขตกำรค้ำเสรี แต่ข้อผูกพันด้ำนกำรค้ำและกำรผลิตใน
ปัจจุบันท ำให้ผู้ผลิตไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อยกเว้นด้ำนภำษีได้เต็มที่ เช่น ใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนในไทยต้องส่งชิ้นส่วนไปประกอบเป็นยำนยนต์
ที่บริษัทต่ำงชำติตำมสัญญำที่ท ำไว้ จำกนั้นบริษัทต่ำงชำติจึงส่งยำนยนต์ที่ผลิตได้ไป
จ ำหน่ำยในประเทศปลำยทำง ท ำให้ผู้ได้รับประโยชน์จำกเขตกำรค้ำเสรีไม่ใช่
ผู้ประกอบกำรไทยอย่ำงที่ควรเป็น  

 
 อุปสรรคประกำรหนึ่งในกำรค้ำระหว่ำงประเทศคือ ควำมซับซ้อนในกระบวนกำร

รับรองสินค้ำ กำรก ำหนดมำตรฐำนของแต่ละประเทศยังไม่สอดคล้องกัน สินค้ำบำง
ชนิดอำจไม่ได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำนปลำยทำง จึงควรสร้ำงข้อตกลงร่วมกัน
เพื่อก ำหนดมำตรฐำนท่ีเป็นสำกลขึ้น (Internationalization of Standard) 

 
 ภำคส่วนที่ควรเปิดเสรีด้ำนบริกำรมำกที่สุด คือ ภำคกำรเงิน แต่กำรเปิดเสรีในส่วน

ดังกล่ำวอำจเป็นไปได้ยำก เนื่องจำกสร้ำงผลกระทบอย่ำงมำกต่อสถำบันกำรเงินใน
ประเทศ ส่วนในกำรเปิดเสรีภำคส่วนอื่นๆ ขึ้นอยู่กับศักยภำพของผู้ประกอบกำรไทย 
ควรพึ่ งพำกำรบริกำรต่ำงประเทศในกรณีที่ กำรบริกำรขำดแคลนหรือไม่มี
ประสิทธิภำพ 

 
 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการศึกษา 

 
 เสนอแนะให้มีกำรศึกษำอุตสำหกรรมอื่นๆ ที่มีแนวโน้มเติบโตในอนำคต เช่น 

อุตสำหกรรมที่ผลิตสินค้ำส ำหรับผู้สูงอำยุ ซึ่งเป็นอุตสำหกรรมที่ผู้บริโภคมีก ำลังซื้อ
ในตลำดสูง 
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ก าหนดการประชุมระดมความคิดเห็น 
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ก ำหนดกำรประชุมระดมควำมเห็น  
ภำยใต้ “โครงกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงอุตสำหกรรมกำรผลิต 

และอุตสำหกรรมบริกำรของไทย ภำยใต้สภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ ระยะที ่๒” 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ 

อาคารส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
  

 
๙.๐๐ – ๙.๓๐ น. ลงทะเบียน 

 
๙.๓๐ – ๙.๔๐ น. กล่าวเปิดการประชุม โดย นำยศิริรุจ  จุลกะรัตน์ 

ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

๙.๔๐ – ๑๐.๔๕ น. น าเสนอผลการศึกษา โดยคณะผู้วิจัย  
 ดร. รัชดำ เจียสกุล 

หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 ดร. กรวิกำ พิมุขมนัสกิจ 
ผู้จัดการอาวุโส  
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

ด าเนินการประชุมระดมความเห็น โดย 
 นำยวีรศักดิ์  ศุภประเสริฐ 

รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.    การระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

หมายเหตุ : บริการเครื่องดื่มและอาหารว่างระหว่างการประชุมระดมความเห็น 
 

  *** ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดใช้รถยนต์โดยสารสาธารณะจะสะดวกกว่าการน ารถยนต์ส่วนตัวมา เนื่องจากที่จอดรถมี
จ านวนจ ากัด และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ *** 
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รายชือ่ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น 
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ภาพบรรยากาศการประชุมระดมความคิดเห็น 
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ภาพบรรยากาศการประชุมระดมความคิดเห็น 
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ภาคผนวก 7 
สรุปผลการเดินทางศึกษาข้อมูลเชงิลึก (Fact Finding) 

ณ ประเทศญี่ปุ่น (17-21 เมษายน 2560)  
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สรุปผลการเดินทางศึกษาข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) 
ณ ประเทศญี่ปุ่น (17-21 เมษายน 2560)  

 
 ภาพรวมการเดินทางศึกษาข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) 

 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (ส ำนักงำนฯ) ร่วมกับบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์  

คอมพำนี (ประเทศไทย) จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรศึกษำภำยใต้โครงกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ำงควำม
เชื่อมโยงอุตสำหกรรมกำรผลิตและอุตสำหกรรมบริกำรของไทย ภำยใต้สภำวะเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ ระยะที่ 2 โดยหนึ่งในขอบเขตกำรศึกษำ คือกำรเดินทำงไปศึกษำ
และส ำรวจข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) ณ ประเทศคู่เจรจำกำรค้ำเสรีของไทย เพื่อรวบรวมและ
วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสำหกรรมกำรบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตของไทย  

 
คณะเดินทำงได้เดินทำงไปศึกษำข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงวันที่ 

17-21 เมษำยน 2560 โดยกำรเดินทำงดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษำและรวบรวมข้อมูล
เชิงลึกเพิ่มเติมจำกกำรศึกษำข้อมูลทั่วไปผ่ำนแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ส ำนักงำนฯ และคณะผู้วิจัยได้
เข้ำพบกับตัวแทนหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในญี่ปุ่น ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจำกกำรเดินทำงดังกล่ำว 
จะถูกน ำมำใช้ส ำหรับท ำข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรบริกำรและอุตสำหกรรมกำร
ผลิตของไทยต่อไป 

 
ก ำหนดกำรเดินทำงไปศึกษำข้อมูลเชิงลึกในญี่ปุ่น รำยชื่อคณะผู้เดินทำง และภำพ

บรรยำกำศกำรเดินทำงไปศึกษำข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) เป็นดังท่ีแสดงในภำคผนวกที่ 8 
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 สรุปผลการเดินทางศึกษาข้อมูลเชิงลึก (Fact Finding) 
 
คณะผู้เดินทำงได้เข้ำพบกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนในญี่ปุ่น เพื่อประชุม

หำรือและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่จ ำเป็นต่อกำรศึกษำ โดยหน่วยงำนที่นัดหมำยเข้ำพบ  
ต่ำงเป็นหน่วยงำนที่มีควำมส ำคัญ และ/หรือมีควำมเกี่ยวข้องในด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม และ/หรือ
กำรลงทุน รำยละเอียดของบทบำทและหน้ำที่รับผิดชอบของหน่วยงำนที่นัดหมำยเข้ำพบ รวมถึง
วัตถุประสงค์ของกำรนัดหมำยเข้ำพบ แสดงไว้ดังตำรำงที่ 1 
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ตารางที่ 1 หน่วยงานที่นัดหมายเข้าพบ บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ และวัตถุประสงค์ของการนัดหมายเข้าพบ 
Organization Roles and Responsibility Discussion Point 

Tuesday 18 April 2017 

13.00 – 14.00 
Organization for Small & Medium 
Enterprises and Regional Innovation, 
JAPAN (SMRJ) 

SMRJ is an organization under Minister of Economy, Trade and Industry (partly under 
co-jurisdiction with the Ministry of Finance) 
 
 Support for Start-Ups / New Business Development 
 Support for SME Growth/ Development 
 Support SMEs with Safety Nets 
 Support Infrastructure 

 Overall Situation, Strengths, and Weaknesses of Japanese SMEs 
 SMEs’ Business Pattern 
 Support Needed by Japanese SMEs in Japan 
 Opportunities and Challenges Arisen from Trade and Services 

Liberalization 

15.30 – 16.30 
Japan-Thailand Economic Cooperation 
Society (JTECS) 

JTECS aims to contribute to the economic and technological development of Thailand 
and neighboring countries by implementing economic cooperation programs, as well 
as to contribute to the promotion of friendship between these countries. 
  
 Activities to Support TPA (Technology Promotion Association (Thailand-Japan) 
 JTECS-TPA Collaborative Activities 
 Activities to Support Thai-Nichi Institute of Technology (TNI) 

o Activities to Support Industrial Human Resource Development Project in 
Thailand and Neighboring Countries 

o General Activities 

 Existing Cooperation Programs between Thailand’s and Japan’s 
Business Sector  

 Roles of JTECS in Supporting Business in Each Country 
 Situations of Thai Manufacturer and Producer in Japan 
 Effects of Trade and Services Liberalization on Overall Industries, 

Especially on Manufacturer and Labor 
 Trend of Goods and Services Mobility in the Future 
 Possible Cooperation Opportunity between Thailand and Japan to 

Enhance Productivity 
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Organization Roles and Responsibility Discussion Point 
Wednesday 19 April 2017 

09.30 – 10.30 
Japan Productivity Center (JPC) 

The JPC was established in 1955 by a Cabinet meeting to enhance the economic 
development of postwar Japan through the Productivity Movement. Since then, the 
JPC has continued to play a major role in promoting productivity in Japan’s industrial 
society and in improving the quality of people’s lives. The JPC also actively supports 
industries and public sector organizations in such areas as management innovation, 
modernization of labor-management relations and human resources development. 
 
 To formulate consensus on socio-economic issues 
 To perform activities to achieve globalization and improve the productivity of the 

national economy through research on socio-economic systems and productivity, 
and through the collection and supply of information  

 To implement promotional activities toward the development of the national 
economy and the improvement of living standards 

 To contribute to international society. 

 Overview of Economic Productivity in Japan 
 Importance of Service Sector in Terms of Supporting Industrial 

Productivity 
 Effects of Globalization on Japanese Manufacturing Structure 
 Japanese Public Policies towards Economic Development 
 Japan Productivity Center’s Promotions that Improve Potential 

Competitiveness of Japan in Global 

13.00 – 14.00 
Japan Robot Association (JARA) 

JARA aims to further the development of the robot manufacturing industry by 
encouraging research and development on robots and associated system products 
and promoting the use of robot technology. Through this, the Association strives to 
promote the use of advanced technology in industry and to enhance the welfare of 
the nation, in turn contributing to healthy economic growth and boosting living 
standards. 
 
 Formulate of Basic Policies for the Robot Industry and Realization of Industry 

Aspirations 
 Involve in a range of promotional activities through many channels 

 General Overview of Robotic and Automation Industry in Japan 
 Supply and Value Chain within Industry 
 Opportunities and Obstacles of Robotic and Automation 

Development 
 Capability of Manufacturing-Related Services within Industry 
 Government Support on Doing Business  
 Use of Robotic and Automation in Other Industry or Sector 
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Organization Roles and Responsibility Discussion Point 
Wednesday 19 April 2017 

  Conducts surveys on ordering, production and shipments of robots and robot 
systems 

 Promote standardization in the robot industry 
 Promote research and development 
Promote personal and construction robot 

 

15.30 – 16.30 
Research Institute of Economy, Trade and 
Industry (RIETI) 

The Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI) is a policy think tank 
established in 2001. Its mission is to conduct theoretical and empirical research, 
maximize synergies with those engaged in policymaking, and to make policy 
proposals based on evidence derived from such research activities. The institute is 
highly regarded both in Japan and abroad for its activity. 

 Overview of Japanese Economy, Trade and Industry 
 Government Policy Affecting Industrial Sector 
 Implementation of RIETI’s Work on Policymaking or Economic 

Guideline 
 Opportunities and Challenges from Trade and Services 

Liberalization to Business Operation in Japan 
 Effect of Future Industrial Revolution (Industry 4.0) on 

Manufacturing Processes 
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Organization Roles and Responsibility Discussion Point 
Thursday 20 April 2017 

09.30 – 10.30 
The Japan Chamber of Commerce and 
Industry (JCCI) 

The Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) is a network of comprehensive 
local economic organizations made up of the representatives of some 1.26 million 
member businesses nationwide, embracing everything from large and medium-sized 
corporations down to small firms and sole proprietors.  
 
 For each business, animated by a dynamic attitude and a spirit of inquiry, to fully 

harness its own unique strengths. 
 For the employees of each business, working with energy and enthusiasm, to 

fulfill their maximum potential. 
 For each business and each employee to become a light shining brightly within 

the community. 

 Overview of Industry Sector in Japan 
 Capability of Manufacturing-Related Services in Japan 
 Effects of Trade and Services Liberalization on Japanese Industry 

Structure  
 Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises 

Compared to Large Corporations 

13.00 – 14.00 
The Japan Iron and Steel Federation 
(JISF) 

The JISF's primary objectives are to promote the sound production, distribution, 
consumption and trade of steel products, thereby contributing to the development of 
the Japanese economy and the improvement of people's lives. To attain these 
objectives, the JISF carries out many activities. 
 
 Research and studies on steel production, distribution, trade and consumption 
 Promotion of the development, improvement and diffusion of steel-related 

technologies 
 Research and studies on steel-related environmental and safety issues and 

promotion of relevant measures 
 Research and studies on the improvement and streamlining of steel-related work 

and management conditions 

 Situation and Trend of Japanese Iron and Steel Industry 
 Opportunities and Challenges Arisen from Trade and Services 
 Linkage between Iron and Steel Industry, and Other Industry in 

Japan 
 Industry’s Dependence on Service Sector 
 Policy from Japanese Government that Affects Industry 
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Organization Roles and Responsibility Discussion Point 
Thursday 20 April 2017 

15.30 – 16.30 
National Federation of Small Business 
Association (NFSBA) 

National Federation of Small Business Associations in particular has played a vital 
role in promoting and implementing measures for Small Business on a nationwide 
scale. NFSBA also grasps the activities of small business cooperatives and acts as 
a pivotal means of communication between the small business associations of each 
prefecture and various cooperatives. 
 
 Conducting research related to small and medium enterprises and business 

associations 
 Preparing guidance papers on small and medium enterprises and small business 

associations 

 Overview of Small and Medium Enterprises in Japan 
 Effects from Trade and Services Liberalization on Small and 

Medium Enterprises in Japan 
 Roles of Japanese Government Sector that Support Small and 

Medium Enterprises Operation 
 Effects of Services Sector on Small and Medium Enterprises 
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 สรุปผลการประชุมหารือกับ  Organization for Small & Medium Enterprises and 
Regional Innovation, Japan (SMRJ)  

 
คณะผู้เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก Organization for Small & Medium 

Enterprises and Regional Innovation, Japan (SMRJ) ในวันท่ี 18 เมษำยน 2560 เวลำ 13.00 – 
14.00 น. (ตำมเวลำประเทศญี่ปุ่น) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังน้ี 

 
ภาพรวมของหน่วยงาน Organization for Small & Medium Enterprises and Regional 
Innovation, Japan (SMRJ) 

 
Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan 

(SMRJ) เป็นหน่วยงำนภำยใต้สังกัดกระทรวงเศรษฐกิจ กำรค้ำ และอุตสำหกรรม (Ministry of 
Economy, Trade and Industry) มีหน้ำที่หลักในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำธุรกิจสตำร์ทอัพ ธุรกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ในประเทศญี่ปุ่น 

 
ปัจจุบัน SMRJ มีบริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนธุรกิจแก่ผู้ประกอบกำร SMEs รวมถึงมีกำรจัด

กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และกำรจัดงำนแฟร์ธุรกิจ (Business Fair)  
 

ภาพรวมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศญี่ปุ่น  
 
 ปัจจุบัน ธุรกิจกว่ำร้อยละ 99.7 ของธุรกิจทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น เป็นธุรกิจขนำด

กลำงและขนำดย่อม (SMEs) โดยมีจ ำนวนบริษัทประมำณ 3.809 ล้ำนบริษัท และ
ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจประเภทกำรผลิต (Manufacturing) ในขณะที่บริษัทขนำดใหญ่  
มีสัดส่วนร้อยละ 0.3 และมีจ ำนวนบริษัทเพียง 11,000 บริษัทเท่ำนั้น ทั้งนี้ จ ำนวน
ธุรกิจ SMEs ในประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ อันเนื่องมำจำก
กำรเสียชีวิตของผู้บริหำร (ธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น มีลักษณะเป็น
ธุรกิจเจ้ำของคนเดียว หรือที่เรียกว่ำ Sole Proprietorship ส่งผลให้ไม่มีผู้รับช่วงต่อ
ในกำรบริหำรและดูแลกิจกำร และท ำให้บริษัทต้องปิดตัวลง)  

 
 ดังแสดงให้เห็นในภำพที่ 1 ก ำไรของธุรกิจ SMEs ในปัจจุบัน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ โดยธุรกิจ SMEs มีก ำไรรวมสุทธิอยู่ที่ 5.2 ล้ำนล้ำนเยนในปี 2015 อัน
เนื่องมำจำกต้นทุนผันแปร (Variable Costs) ที่ต่ ำลง เช่น รำคำน้ ำมันต่ ำลง  
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อย่ำงไรก็ตำม เม่ือพิจำรณำจำกดัชนีกำรกระจำย (Diffusion Index: DI)1 ของภำวะ
ธุรกิจ (Business Conditions) พบว่ำ ธุรกิจ SMEs ยังมีดัชนีกำรกระจำยติดลบที่
ระดับ 18.1 จุด ซึ่งหมำยควำมว่ำ โดยรวมแล้ว ภำพรวมของ SMEs ในประเทศ
ญี่ปุ่นยังอยู่ในภำวะไม่ดีนัก  

 
ภาพที่ 1 ก าไรของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศญี่ปุ่น 

 
 
 ผู้ประกอบกำร SMEs ญี่ปุ่น มีควำมสนใจและควำมพร้อมในกำรลงทุนด้ำน

เครื่องจักร หรือกำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น เนื่องจำกค่ำแรง (Wage) ใน
ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นเร่ือยๆ ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่จึงต้องปรับตัว โดยลดกำรใช้
แรงงำนมนุษย์ และหันมำใช้แรงงำนเครื่องจักรและหุ่นยนต์แทน  

 

                                                           
1  ดัชนีกำรกระจำย (Diffusion Index: DI) คือ ดัชนีที่ใช้แสดงทิศทำงภำวะเศรษฐกิจ ซึ่งได้จำกกำรสอบถำมควำมคิดเห็นของผู้
ประกอบธุรกิจ ผู้ส่งออก และผู้บริโภค แสดงถึงควำมเชื่อมั่นต่อภำวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลำ โดยถ้ำดัชนีมีค่ำเป็นบวกจะ
สะท้อนถึงกำรปรับตัวไปในทิศทำงที่ดีขึ้น แต่ถ้ำดัชนีมีค่ำเป็นลบจะสะท้อนถึงกำรปรับตัวในทิศทำงที่แย่ลง  

ก าไรของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศญี่ปุ่น

ที่มำ: Research Office, Small and Medium Enterprise Agency
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 ผู้ประกอบกำร SMEs ญี่ปุ่น มีควำมสนใจเข้ำไปลงทุนในต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ 
จำกกำรศึกษำผลิตภำพแรงงำน (Labor Productivity) ระหว่ำงบริษัทที่มีกำรลงทุน
ในต่ำงประเทศ (Exporting SMEs) กับบริษัทที่ไม่มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (Non-
Exporting SMEs) พบว่ำ บริษัทที่มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศนั้น มีผลิตภำพแรงงำน
สูงกว่ำบริษัทที่ไม่มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ  

 
ปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศญี่ปุ่น 

 
 ปัญหำหลักของธุรกิจ  SMEs ในประเทศญี่ปุ่น คือ ควำมต้องกำรของตลำด

ภำยในประเทศ (Domestic Demand) ลดลง อันเป็นผลจำกภำวะเศรษฐกิจหดตัว 
(Economic Downturn) กำรขำดแคลนแรงงำน (Labour Shortage) และสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก (Facilities) ต่ำงๆ เก่ำและเสื่อมประสิทธิภำพลง 

 
 ประเทศญี่ปุ่น ก ำลังประสบปัญหำขำดแคลนแรงงำนมำกที่สุดในรอบ 25 ปี 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งแรงงำนในภำคกำรบริกำร (Services) อำทิ กำรปฐมพยำบำล 
และกำรค้ำปลีก เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำรญี่ปุ่น มีควำมสนใจจะจ้ำงงำนแรงงำน
ต่ำงชำติเป็นจ ำนวนมำก ทั้งแรงงำนมีทักษะ (Skilled Labor) และแรงงำนไร้ทักษะ 
(Unskilled Labor) อย่ำงไรก็ตำม รัฐบำลญี่ปุ่น ยังไม่มีนโยบำยใดๆ ที่เป็นรูปธรรม
ในกำรสนับสนุนกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงชำติ ส่งผลให้ภำคธุรกิจยังไม่มีทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนที่ชดัเจน 

 
 แม้ผู้ประกอบกำร SMEs จะมีควำมสนใจในกำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

(Information Technology: IT) เพิ่มขึ้น แต่ผู้ประกอบกำรก็ยังไม่สำมำรถปรับใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงเป็นรูปธรรมมำกนัก เนื่องจำกบุคลำกรส่วนใหญ่ยังไม่
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรท ำงำน และยังไม่เข้ำใจถึงประโยชน์ของกำรปรับ
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
 ธุรกิจ SMEs ในประเทศญี่ปุ่น ประสบปัญหำในกำรหำหุ้นส่วนทำงธุรกิจ (Partners) 

ที่เหมำะสม นอกจำกนี้ กระบวนกำรในกำรพูดคุยหรือเจรจำต่อรองกับหุ้นส่วน มัก
ใช้ระยะเวลำค่อนข้ำงนำน ส่งผลให้กำรตัดสินใจต่ำงๆ ล่ำช้ำ และไม่มีประสิทธิภำพ
เท่ำท่ีควร 
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นโยบายสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของ SMRJ 
 

 SMRJ สนับสนุนกำรใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) Internet of Thing (IoT) ข้อมูล
ขนำดใหญ่ (Big Data) และซอฟต์แวร์เฉพำะ (Customized Software) นอกจำกนี้ 
SMRJ ยังสนับสนุนให้ SMEs ทุกบริษัท มีกำรจัดท ำเว็บไซต์ (Website) เป็นของ
ตนเอง 

  
 SMRJ อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำระบบปฏิบัติกำร (Platform) ส ำหรับกำรด ำเนินกำรด้ำน 

พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ส ำหรับ SMEs ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ 
SMEs ทุกบริษัทสำมำรถปรับใช้ระบบปฏิบัติกำรเดียวกัน ในกำรค้ำสิ นค้ำ
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศได้ 

 
 ในกำรผลักดันผู้ประกอบกำรให้มีกำรปรับใช้เทคโนโลยี อำทิ IoT เป็นต้น หน่วยงำน 

SMRJ จะผลักดันผ่ำนกำรใช้กรณีศึกษำ (Case Study) และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best 
Practice) เพื่อแสดงให้ผู้ประกอบกำรเห็นภำพชัดเจนว่ำ ผู้ประกอบกำรจะสำมำรถ
ได้ประโยชน์อะไรจำกกำรปรับใช้เทคโนโลยีดังกล่ำว  

 
นโยบายสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของภาครัฐ  

 
 รัฐบำลญี่ปุ่น มีกำรสนับสนุนด้ำนเงินค้ ำประกันกำรลงทุน รวมถึงมีกำรให้ข้อมูล

ต่ำงๆ แก่ผู้ประกอบกำรในกำรด ำเนินธุรกิจ  
 

ความคิดเห็นของ SMRJ ต่อการจัดท าความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: 
FTA) 

 
 เ ม่ือสอบถำมถึงผลกระทบของกำรจัดควำมตกลงกำรค้ำเสรี  (Free Trade 

Agreement: FTA) ที่มีต่อกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนเข้ำมำในประเทศญี่ปุ่น พบว่ำ 
หน่วยงำน SMRJ ให้ควำมเห็นว่ำ กำรจัดท ำ FTA ไม่มีผลต่อกำรเคลื่อนย้ำย
แรงงำน (Labor Movement) อย่ำงมีนัยส ำคัญ 
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 สรุปผลการประชุ มหารือกับ  Japan-Thailand Economic Cooperation Society 
(JTECS)  

 
คณะผู้ เ ดิ นทำงได้ นั ดหมำยและ เข้ ำพบผู้ แทนจำก  Japan-Thailand Economic 

Cooperation Society (JTECS) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 18 เมษำยน 2560 เวลำ 
15.30 – 16.30 น. (ตำมเวลำประเทศญี่ปุ่น) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังนี้ 

 
ภาพรวมของหน่วยงาน Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) 

 
Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) ก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์

ในกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้ำน ผ่ำนกำร
ด ำเนินกำรโครงกำรควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ รวมถึงกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
ไทยและประเทศเพื่อนบ้ำน โดยหน้ำที่หลักของ JTECS มีทั้งสิ้น 3 ประกำร ได้แก่  

 
 จัดกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนสมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (Technology Promotion 

Association: TPA) (ไทย-ญี่ปุ่น)  
 จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Activities) ระหว่ำง JTECS และ TPA 
 จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of 

Technology: TNI) 
 

กิจกรรมของ JTECS 
 
 JTECS มีกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนต่ำงชำติมำแลกเปลี่ยนด้ำนกำรออกแบบและ

พัฒนำผลิตภัณฑ์ (Design Development: D&D) โดยเน้นเฉพำะด้ำนกำรออกแบบ
และกำรผลิตแบบญี่ปุ่น (Monozukuri) โดยตลอดระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ มีนักเรียน
ต่ำงชำติทีเ่ข้ำร่วมกิจกรรมนี้แล้วกว่ำ 100 คน 

  
 JTECS มีกำรจัดสรรงบประมำณให้อำจำรย์ต่ำงชำติ มำศึกษำต่อปริญญำเอกที่

ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นกำรศึกษำที่เน้นด้ำนกำรออกแบบดิจิทัล (Digital Design) 
เพื่อให้อำจำรย์ต่ำงชำติน ำควำมรู้ท่ีได้กลับไปสอนนักเรียนที่ประเทศตนเองต่อได้ 
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 ปัจจุบัน สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology: TNI) 
มีกำรเรียนกำรสอนเฉพำะสำขำวิศวกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรจัดกำร
อุตสำหกรรม และกำรบริหำรธุรกิจ โดยเป็นกำรเรียนกำรสอนที่เน้นภำคปฏิบัติ
มำกกว่ำภำคทฤษฎี นักเรียนส่วนใหญ่ที่จบกำรศึกษำจำกสถำบันเทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุ่น  จะเข้ำท ำงำนในภำคกำรผลิต (Manufacturing)  รองลงมำได้แก่ภำค
เทคโนโลยี ส ำรสน เทศและกำรสื่ อ สำ ร  ( Information and Communication 
Technology)  

 
ปัญหาและอุปสรรคของ JTECS 

 
 JTECS ยังไม่มีกำรติดตำมผล (Follow Up) นักเรียนต่ำงชำติที่มำแลกเปลี่ยน ว่ำ

ก่อนและหลังกำรเรียนนั้นเกิดผลสัมฤทธิอย่ำงไรบ้ำง อย่ำงไรก็ตำม JTECS ก็มุ่ง
หมำยท่ีจะด ำเนินกำรกระบวนกำรดังกล่ำวในอนำคต 

 
 ในปัจจุบัน องค์กรที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ JTECS ได้แก่ สมำคมส่งเสริม

เทคโนโลยี (Technology Promotion Association: TPA) และสถำบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology: TNI) มีขนำดใหญ่ขึ้น และสำมำรถ
สร้ำงรำยได้เป็นจ ำนวนมำกจนกระทั่งสำมำรถด ำเนินกิจกำรต่ำงๆ ได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้เกิดควำมท้ำทำยต่อบทบำทหน้ำที่และควำมจ ำเป็นของกำรด ำรงอยู่ของ 
JTECS  

 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จของ JTECS 

 
 ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของ JTECS คือ กำรมีเครือข่ำยขนำดใหญ่ (Connection) 

เนื่องจำก JTECS ก่อตั้งมำตั้งแต่ปี 1972 ท ำให้ JTECS เป็นที่รู้จักของคนหมู่มำก 
และมีกำรชักชวนกันเข้ำมำเป็นสมำชิกเพิ่มมำกขึ้นเร่ือยๆ  

 
 คณะกรรมกำรบริหำรและเจ้ำหน้ำที่ ต่ำงเป็นอำสำสมัคร (Voluntary) มีควำมเต็มใจ

ที่จะช่วยเหลือกิจกรรมและกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ อย่ำงเต็มที่ ซึ่งส่วนใหญ่อำสำสมัคร
เหล่ำนี้ คือ นักเรียนไทยในญี่ปุ่น (ทั้งศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจุบัน) ที่มีควำมสัมพันธ์
อันแน่นแฟ้น  
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นโยบายอื่นๆ ของ JTECS 
 
 JTECS มีควำมสนใจในกำรขยำยเครือข่ำยไปยังประเทศเพื่อนบ้ำนอื่นๆ ของ

ประเทศไทย อำทิ ประเทศในกลุ่ม CLMV โดยเป็นไปในลักษณะให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลำงของกำรเรียนรู้ และให้บุคลำกรของประเทศไทยไปถ่ำยทอดให้แก่ประเทศ
เพื่อนบ้ำน  

 
 JTECS ต้องกำรให้บุคลำกรของประเทศไทยมำแลกเปลี่ยนควำมรู้กับประเทศญี่ปุ่น

เพิ่มขึ้น อำทิ ควำมรู้ด้ำนอำเซียน ด้ำนอุตสำหกรรม 4.0 หรือด้ำนไทยแลนด์ 4.0 
เป็นต้น เนื่องจำกเป็นด้ำนที่บุคลำกรในประเทศญี่ปุ่นยังมีควำมรู้ควำมเข้ำใจค่อย
ข้ำงน้อย  
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 สรุปผลการประชุมหารือกับ Japan Productivity Center (JPC) 
 
คณะผู้ เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก Japan Productivity Center (JPC) ณ 

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 19 เมษำยน 2560 เวลำ 09.30 – 10.30 น. (ตำมเวลำประเทศ
ญี่ปุ่น) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังน้ี 

 
ภาพรวมของหน่วยงาน Japan Productivity Center (JPC) 

 
Japan Productivity Center (JPC) เป็นองค์กรไม่แสวงหำผลก ำไร ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี 1955 

ด้วยวัตถุประสงค์ในกำรยกระดับกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจหลังสงครำมโลกครั้งที่สอง และหลังจำก
นั้น เป็นต้นมำ JPC ก็ถื อ เป็นหน่วยงำนที่ มีบทบำทส ำคัญ ในกำรส่ ง เสริมผลิตภำพใน
ภำคอุตสำหกรรมของประเทศญี่ปุ่น และพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำกร นอกจำกนี้ JPC ยังมี
หน้ำที่สนับสนุนภำคอุตสำหกรรมและองค์กรภำครัฐต่ำงๆ ในเรื่องของนวัตกรรมกำรจัดกำร 
(Management Innovation) กำรจัดกำรแรงงำน (Labor Management) และกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ (Human Resources Development) 

 
ภาพรวมการด าเนินงานของ JPC 

 
 JPC มีลักษณะกำรท ำงำนเหมือนเป็นบริษัทที่ปรึกษำ (Consulting Firm) มีหน้ำที่

ให้ค ำปรึกษำ และจัดท ำงำนวิจัยให้แก่ผู้ประกอบกำรญี่ปุ่น โดยหำกมีประเด็น
กำรศึกษำใดที่ต้องกำรขยำยผล ทำง JPC ก็จะติดต่อทำงรัฐบำลญี่ปุ่นเพื่อขอกำร
สนับสนุน 

 
 กิจกรรมของ JPC แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) นโยบำยสำธำรณะ (Public 

Policy Area) (2) กำรปฏิรูปผลิตภำพ (Productivity Reform Area) (3) กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Development Area) (4) กำรบริหำรกำร
ท ำงำน-กำรใช้ชีวิต และกำรบริหำรแรงงำนสัมพันธ์  (Work-Life and Labor-
Management Relations Management Area) และ (5) กำรบริหำรสำธำรณสุข
อุตสำหกรรม (Industrial Health-Care Management Area) 

 
 JPC มีแผนกให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรจัดกำร (Management Consulting) ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1) กำรวินิจฉัยกำรจัดกำรโดยรวม (Overall Management 
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Diagnosis) (2) กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Management) (3) 
กำรปรับปรุ งผลิ ตภำพและคุณภำพ (Productivity & Quality Improvement: 
KAIZEN) และ (4) กำรจัดกำรเชิงนิเวศน์และบรรษัทภิบำล (Eco-Management & 
CSR)  

 
 JPC ได้ด ำ เนินโครงกำรชื่ อ  SPRING (Service Productivity & Innovation for 

Growth) ตั้งแต่ปี 2007 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลิตภำพในภำคกำรบริกำร ผ่ำน
กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ อำทิ กำรจัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเครำะห์ผลิตภำพในกำร
ด ำเนินงำน กำรพัฒนำนักวิทยำศำสตร์ข้อมูล (Data Scientist) กำรจัดอภิปรำย 
(Forums) กำรจัดท ำดัชนีควำมพึงพอใจผู้บริโภคชำวญี่ปุ่น (Japanese Customer 
Satisfaction Index) เป็นต้น ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ที่เข้ำร่วมจะเป็นผู้ประกอบกำร
จำกภำคกำรบริกำรเป็นส ำคัญ เช่น กำรค้ำปลีก กำรค้ำส่ง โลจิสติกส์ และ 
กำรบันเทิง เป็นต้น 

 
ภาพรวมด้านผลิตภาพ (Productivity) ของประเทศญี่ปุ่น 

 
 เม่ือพิจำรณำจำกตัวชี้วัดด้ำนผลิตภำพแรงงำน (Labor Productivity) ของ OECD 

พบว่ำ ประเทศญี่ปุ่นมีผลิตภำพแรงงำนอยู่ที่ล ำดับที่ 20 ซึ่งถือว่ำยังเป็นล ำดับที่ต่ ำ 
และมีผลิตภำพแรงงำน นับเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 60 ของผลิตภำพแรงงำนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำเท่ำนั้น  

 
 ในกำรเพิ่มผลิตผล (Productivity) ทั้งภำคกำรผลิต (Manufacturing) และภำคกำร

บริกำร (Services) จะต้องร่วมมือกัน โดยกำรท ำให้กระบวนกำรท ำงำนทั้งหมดเป็น
ระบบอัตโนมัติ (Automation) ซึ่งจะสำมำรถช่วยแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน
ได้ด้วย นอกจำกนี้ จะต้องมีกำรปรับใช้ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) ในกำรวิเครำะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) เพื่อเพิ่มยอดขำย (Sales) และเพิ่ม
ผลผลิต (Output) 

 
 ในปัจจุบัน มีบริษัทขนำดใหญ่ อำทิ โตโยต้ำ (Toyota) เจเนอรัล อิเล็กทริก (General 

Electric: GE) และซีเมนส์ (Siemens) เริ่มใช้เทคโนโลยี IoT แล้ว ในขณะที่ธุรกิจ 
SMEs ยังมีกำรปรับใช้ IoT น้อย  
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ปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศญี่ปุ่น  
 
 ผู้ประกอบกำร SMEs ในประเทศญี่ปุ่น ยังขำดทักษะในกำรจัดกำรห่วงโซ่มูลค่ำ 

(Value Chain) กล่ำวคือ ผู้ประกอบกำร SMEs ยังไม่สำมำรถจัดกำรกระบวนกำรใน
ห่วงโซ่อุปทำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ/หรือลดต้นทุนในแต่ละส่วนของห่วงโซ่
อุปทำนได้ ส่งผลให้ยังไม่สำมำรถสร้ำงควำมได้เปรียบในเชิงแข่งขันของธุรกิจหรือ
องค์กรได้  

 
 ผู้ประกอบกำรของบริษัทในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ ไม่สำมำรถปรับใช้ (Implement) 

เทคโนโลยีกับกระบวนกำรท ำงำนต่ำงๆ ในบริษัทของตนได้ กล่ำวคือ แม้
ผู้ประกอบกำรจะรับทรำบและตระหนักถึงควำมจ ำเป็นของกำรใช้เทคโนโลยี 
หุ่นยนต์ หรือเทคโนโลยีใดๆ ก็ตำม แต่ผู้ประกอบกำรก็ยังไม่ทรำบว่ำวิธีกำรในกำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่อธุรกิจของตน  

 
นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ในประเทศญี่ปุน 

 
 ประเทศญี่ปุ่น มีแผนกลยุทธ์ “Japan Revitalization Strategy 2016” ซึ่งเน้นเรื่อง

กำรปฏิรูปภำคกำรบริกำร ผ่ำนกำรใช้ IoT ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และ
ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) อย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำน JPC ยังไม่มี
นโยบำยส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือ IoT เท่ำใดนัก ทั้งนี้เป็นเพรำะ 
JPC เชื่อว่ำ มีหน่วยงำนในประเทศญี่ปุ่นจ ำนวนมำก ที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญด้ำน
นวัตกรรม (Innovation) มำกกว่ำ JPC 

 
 ประเทศญี่ปุ่น มีธนำคำรท่ีคอยช่วยเหลือและสนับสนุนธุรกิจ SMEs เป็นจ ำนวนมำก 

ท ำให้ภำครัฐไม่จ ำเป็นต้องเข้ำมำช่วยเหลือในด้ำนกำรจัดหำเงินทุนมำกนัก   
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 สรุปผลการประชุมหารือกับ Japan Robot Association (JARA)  
 
คณะผู้เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก Japan Robot Association (JARA) ณ 

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 19 เมษำยน 2560 เวลำ 13.00 – 14.00 น. (ตำมเวลำประเทศ
ญี่ปุ่น) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังน้ี 

 
ภาพรวมของหน่วยงาน Japan Robot Association (JARA) 

 
Japan Robot Association (JARA)  ก่อตั้ งขึ้ นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อกำรพัฒนำ

อุตสำหกรรมกำรผลิตหุ่นยนต์ ผ่ำนกำรสนับสนุนด้ำนกำรวิ จัยและพัฒนำ (Research & 
Development) และกำรใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robot Technology) โดยเฉพำะกำรใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง (Advanced Technology) ตัวอย่ำงหน้ำที่ของ JARA ในกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมหุ่นยนต์ 
ได้แก่  

 
 ก ำหนดนโยบำยพื้นฐำน ส ำหรับอุตสำหกรรมหุ่นยนต์  
 จัดกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนอุตสำหกรรมหุ่นยนต์ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย 
 จัดท ำส ำรวจที่เกี่ยวข้องกับกำรสั่งซื้อ กำรผลิต และกำรขนส่งหุ่นยนต์ และระบบ

หุ่นยนต์ 
 สนับสนุนกำรจัดท ำมำตรฐำนในอุตสำหกรรมหุ่นยนต์ 
 สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ 
 สนับสนุนกำรใช้หุ่นยนต์ส่วนบุคคล (Personal Robot) และหุ่นยนต์กลุ่มก่อสร้ำง 

(Construction)  
 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในประเทศญี่ปุ่น 
 
 ภำวะเศรษฐกิจของอุตสำหกรรมหุ่นยนต์ จะขึ้นอยู่กับภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศเป็นหลัก ดังนั้น ในภำพรวม อุตสำหกรรมหุ่นยนต์จะค่อนข้ำงมีควำมผัน
ผวนในแต่ละปีตำมภำวะเศรษฐกิจ 

 
 ดังแสดงให้เห็นในตำรำงที่ 2 พบว่ำ ปริมำณกำรส่งออกหุ่นยนต์ของประเทศญี่ปุ่น  

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยประเทศผู้น ำเข้ำหลักคือ ประเทศจีน นับเป็นสัดส่วน
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ประมำณ 1 ใน 3 ของกำรส่งออกทั้งหมด นอกนั้นเป็นกำรส่งออกไปยังประเทศใน
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

 
ตาราง 2 ปริมาณการส่งออกหุ่นยนต์ของประเทศญี่ปุ่น จ าแนกตามประเภทหุ่นยนต์ 

 2013 2014 2015 
เกษตรกรรม ป่ำไม้ และประมง  3,873 2,392 2,838 
ท ำควำมสะอำด ตรวจสอบ และซ่อมบ ำรุง 1,103 983 2,276 
ก่อสร้ำง และเหมืองแร ่ 629 100 26 
โลจิสติกส์ และขนส่ง  268 2,068 269 
กำรแพทย ์ 24,355 28,157 15,111 
กำรตอบสนองภัยพิบตัิ กำรด ำเนินกำรพิเศษ และระบบใต้น้ ำ 117 455 577 
กำรวิจัยและกำรทดสอบ 417 64 100 
กำรศึกษำ 220 30 39 
กำรดูแลด้ำนกำรพยำบำล และกำรช่วยเหลือ 528 1,267 1,207 
กำรส่ือสำร 76 281 1,228 
หุ่นยนตท์ ำควำมสะอำด (บ้ำน)  15,019 18,390 18,485 
หุ่นยนต์บริกำรอ่ืนๆ  733 6,842 21,699 

รวม 47,338 61,029 63,855 
จ านวนผู้ผลิตหุ่นยนต์ 36 45 65 

หมำยเหตุ: หน่วย (ล้ำนเยน)  
ที่มำ: Japan Robot Association (JARA)  

 
 กำรผลิตหุ่นยนต์ของญี่ปุ่น ส่วนใหญ่เป็นกำรผลิตเพื่อใช้ ในอุตสำหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก รองลงมำเป็นกำรผลิตเพื่อใช้ใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์ นอกจำกนี้ ยังมีกำรใช้หุ่นยนต์ในอุตสำหกรรมกำรแพทย์และ
สุขภำพอีกด้วย อำทิ หุ่นยนต์เพื่อช่วยในกำรบ ำบัดผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ หุ่นยนต์
เพื่อช่วยในกำรบ ำบัดผู้ป่วยโรคกล้ำมเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น 

 
 ประเทศไทย เป็นทั้งฐำนกำรผลิตของอุตสำหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศญี่ปุ่น 

รวมถึงเป็นผู้บริโภคด้วย อย่ำงไรก็ตำม กำรผลิตของประเทศไทย จะผลิตเพื่อ
ส่งออกให้กับบริษัทญี่ปุ่นเป็นหลัก ไม่ใช่กำรผลิตเพื่อจัดจ ำหน่ำยภำยในประเทศ  
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 บริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์ของประเทศญี่ปุ่น มีกำรให้บริกำรหลังกำรขำย (After 
Services) ในประเทศไทย โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกญี่ปุ่นมำประจ ำกำรถำวรที่ประเทศ
ไทย 

 
 ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่ มีกำรใช้หุ่นยนต์ในกำรท ำงำนมำกที่สุดในโลก 

รองลงมำคือ ประเทศจีน สหรัฐอเมริกำ เกำหลีใต้ และเยอรมนี  
 
 ในกำรปรับใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ใดๆ บริษัทญี่ปุ่นจะมีกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของ

โครงกำร (Project Feasibility Study) ก่อน เพื่อวิเครำะห์ต้นทุนประสิทธิผล (Cost-
Effectiveness) ดังนั้น หุ่นยนต์ทุกๆ แบบที่มีกำรผลิตขึ้นมำ จะสำมำรถม่ันใจได้ว่ำมี
ผู้ใช้งำนจริง  

 
นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 

 
 เนื่องจำกประเทศญี่ปุ่นก ำลังเผชิญปัญหำอัตรำกำรเกิดใหม่ต่ ำ (Low Birth Rate) 

และปัญหำกำรมีอำยุยืน (Longevity) รวมถึงปัญหำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีอำยุมำก
ขึ้น ส่งผลให้รัฐบำลญี่ปุ่นต้องพึ่งพำกำรใช้หุ่นยนต์มำกขึ้น ทั้งนี้ รัฐบำลญี่ปุ่น ไม่มี
ควำมกังวลว่ำหุ่นยนต์จะเข้ำมำแทนที่แรงงำนมนุษย์ หรือท ำให้บุคลำกรของ
ประเทศไม่มีงำนท ำ เนื่องจำกในกำรพัฒนำหรือปรับใช้หุ่นยนต์ใดๆ รัฐบำลญี่ปุ่น
จะต้องตรวจสอบให้ม่ันใจว่ำ หุ่นยนต์ดังกล่ำวจะถูกสร้ำงมำเพื่อให้ผู้ใช้สำมำรถ
ด ำเนินชีวิตหรือท ำงำนได้ง่ำยขึ้นเท่ำนั้น (User Orientation)  

 
 รัฐบำลญี่ปุ่น ต้องกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมใหม่ (New Industrial Revolution) ผ่ำน

กำรใช้หุ่นยนต์ เพื่อให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้น ำด้ำนกำรใช้หุ่นยนต์ของโลกก่อนงำน
โอลิมปิกที่จะจัดขึ้นในปี 2020 โดยรัฐบำลได้จัดท ำกลยุทธ์ “New Robot Strategy” 
ตั้งแต่ปี 2015 เพื่อใช้เป็นแผนกำรด ำเนินงำนระยะเวลำ 5 ปี โดยมีเป้ำหมำยเพื่อ
เพิ่มควำมร่วมมือด้ำนกำรลงทุนด้ำนหุ่นยนต์ระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน และ
เพิ่มขนำดตลำดของอุตสำหกรรมหุ่นยนต์เป็น 2 เท่ำ  

 
 สำขำที่รัฐบำลญี่ปุ่นต้องกำรเน้นกำรพัฒนำกำรใช้หุ่นยนต์มำกที่สุด คือ โลจิสติกส์ 

โรงแรม ร้ำนอำหำร เกษตรกรรม และกำรจัดกำรภัยพิบัติ  
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 ในปัจจุบัน รัฐบำลญี่ปุ่น มีกำรให้เงินสนับสนุน (Subsidy) แก่บริษัทต่ำงๆ ในกำร
พัฒนำหุ่นยนต์  

 
ปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในประเทศญี่ปุ่น  

 
 กำรให้ค ำนิยำม (Definition) ของค ำว่ำ “หุ่นยนต์” ยังแตกต่ำงกันระหว่ำงองค์กร 

ส่งผลให้ยังเกิดควำมสับสนระหว่ำงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
 
 กฎหมำยกฎระเบียบบำงส่วนของประเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมหุ่นยนต์และ

อุตสำหกรรมสนับสนุน ยังมีควำมไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้กำรใช้หุ่นยนต์ใน
อุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ยังด ำเนินไปอย่ำงไม่เต็มที่  

 
 อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ ยังขำดแคลนผู้ติดตั้งระบบ (System Integrators: SI) ซึ่งเป็น

คนกลำงระหว่ำงผู้ผลิตหุ่นยนต์ (Manufacturers) และผู้ใช้ (Users) ซึ่งผู้ติดตั้งระบบ 
หรือ System Integrators นี้ เป็นบุคคลที่รัฐบำลญี่ปุ่นมองว่ำมีส่วนส ำคัญมำกต่อ
กำรวำงรำกฐำนของอุตสำหกรรมหุ่นยนต์ในประเทศ 

 
 ธุรกิจ SMEs ยังไม่มีกำรปรับใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์มำกนัก ท ำให้ภำครัฐยังคงต้อง

คอยช่วยเหลือธุรกิจ SMEs อยู่ ในขณะท่ีธุรกิจขนำดใหญ่ มีกำรวิจัยและพัฒนำ และ
ปรับใช้หุ่นยนต์ด้วยตนเองแล้ว  
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 สรุปผลการประชุมหารือกับ  Research Institute of Economy, Trade and Industry 
(RIETI) 

 
คณะผู้เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก  Research Institute of Economy, 

Trade and Industry (RIETI) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 19 เมษำยน 2560 เวลำ 
15.30 – 16.30 น. (ตำมเวลำประเทศญี่ปุ่น) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังนี้ 

 
ภาพรวมของหน่วยงาน Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI) 

 
Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI) เป็นสถำบันวิจัย (Policy 

Think Tank) ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2001 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท ำงำนวิจัยเชิงทฤษฎี (Theoretical 
Policy) และงำนวิจัยเชิงประจักษ์ (Empirical Research) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดท ำนโยบำย และจัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย บนพื้นฐำนของข้อมูลที่
ประมวลจำกกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยต่ำงๆ  

 
ภาพรวมการด าเนินงานของ Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI) 

 
 ในปัจจุบัน RIETI มีแนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำรค้ำ และอุตสำหกรรมทั้งสิ้น 3 

แนวทำงหลัก (1) กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ (Cyber 
Security) (2) กำรท ำให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยข้อมูลโดยเสรี (Free Flow of Data) และ 
(3) กำรเพิ่มบทบำทของควำมร่วมมือภำครัฐ -ภำคเอกชน (Public Private 
Partnership: PPP)  

 
 RIETI สนับสนุนควำมคงสภำพของข้อมูล (Data Integrity) เพื่อป้องกันควำม

ผิดพลำดและควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นกับฐำนข้อมูล มีกำรสร้ำงระบบจัดกำร
ฐำนข้อมูล และมีกำรทบทวนตรวจสอบฐำนข้อมูลดังกล่ำวเสมอ  

 
 แม้ RIETI จะสนับสนุนด้ำนกำรคุ้มครองข้อมูล (Data Protection) อย่ำงไรก็ตำม 

RIETI ก็สนับสนุนด้ำนข้อมูลเปิด (Open Data) ด้วย 
 
 กำรด ำเนินงำนของ RIETI จะถูกด ำเนินบนพื้นฐำนของกำรยึดคนเป็นศูนย์กลำง 

(Human Orientation) มีกำรจัดท ำงำนวิจัยและพัฒนำ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำร
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เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ (Capacity Building) และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
(Human Resources Development) โดยเฉพำะคุณลักษณะด้ำนควำมเป็นผู้น ำ 
(Leadership Quality) และกำรแก้ปัญหำ (Problem Solving)  

 
 นโยบำยของกระทรวงอุตสำหกรรมในปัจจุบัน เน้นกำรปฏิรูปอุตสำหกรรม 

(Industrial Revolution) ผ่ำนกำรปรับใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก อย่ำงไรก็ตำม ในเรื่อง
ของกำรปรับใช้ IoT และปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ยังถือว่ำมีกำร
ใช้ที่น้อยและจ ำกัดมำก ทั้งนี้ ผู้แทนจำก RIETI กล่ำวว่ำ มีควำมกังวลว่ำ กำรปรับ
ใช้หุ่นยนต์จะน ำไปสู่กำรว่ำงงำนท่ีเพิ่มขึ้นในอนำคต 

 
 ในอุตสำหกรรมกำรโรงแรม มีกำรปรับใช้หุ่นยนต์บ้ำงเล็กน้อย อำทิ กำรใช้หุ่นยนต์

เป็นพนักงำนต้อนรับที่เมืองซำเซโบะ จังหวัดนำงำซำกิ   
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 สรุปผลการประชุมหารือกับ The Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI)  
 
คณะผู้เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก The Japan Chamber of Commerce 

and Industry (JCCI) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 20 เมษำยน 2560 เวลำ 09.30 – 
10.30 น. (ตำมเวลำประเทศญี่ปุ่น) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังน้ี 

 
ภาพรวมของหน่วยงาน The Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) 

 
The Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) เป็นองค์กรสำธำรณะที่ไม่

แสวงหำผลก ำไร จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติหอกำรค้ำและอุตสำหกรรม  (Chambers of 
Commerce and Industry Act) ก ำกับดูแลโดยกระทรวงเศรษฐกิจกำรค้ำและอุตสำหกรรม ประเทศ
ญี่ปุ่น (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) ภำยใต้กฎหมำยดังกล่ำว ก ำหนดให้
จัดตั้งหอกำรค้ำและอุตสำหกรรมได้เมืองละ 1 หอกำรค้ำ ปัจจุบันมีหอกำรค้ำและอุตสำหกรรมทั่ว
ประเทศญี่ปุ่น ทั้งสิ้น 514 หอกำรค้ำ มีจ ำนวนสมำชิกผู้ประกอบธุรกิจรวมกัน 3.5 ล้ำนรำย 

 
ปัจจุบัน The Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) มีภำรกิจในกำร

พัฒนำกำรค้ำและอุตสำหกรรมและสนับสนุนสวัสดิกำรสังคมในประเทศญี่ปุ่น โดยมีบทบำทหน้ำที่
หลัก 3 ประกำร คือ 

 
 เป็นตัวแทนภำคเอกชนในกำรติดต่อประสำนและเจรจำหำรือกับรัฐบำล รวมทั้ง

ผลักดันกำรออกกฎหมำยและนโยบำยเศรษฐกิจที่ลดข้อจ ำกัดและอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรด ำเนินธุรกิจ 

 สนับสนุนกำรประกอบธุรกิจของสมำชิก 
 ร่วมพัฒนำชุมชนในประเทศญี่ปุ่นให้มีควำมเป็นเอกลักษณ์และสอดคล้องกับ

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมกำรสร้ำงแบรนด์ของชุมชน 
เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนและกำรท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น 

 
ภาพรวมการด าเนินงานของ JCCI 

 
 หน้ำที่หลักของ JCCI คือ กำรรับนโยบำยของรัฐบำลญี่ปุ่นและน ำมำปฏิบัติตำม  

โดยมีกำรประชุมกับหน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ ประมำณเดือนละ 1 ครั้งในประเด็น
ส ำคัญๆ เช่น ประเด็นปัญหำด้ำนแรงงำน เป็นต้น โดยในปัจจุบัน JCCI มีสมำชิก
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ประมำณ 1,200,000 บริษัท ทั้งบริษัทขนำดใหญ่และบริษัทขนำดกลำงและขนำด
ย่อม (SMEs)  

 
 ปัจจุบัน JCCI มีกำรสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรญี่ปุ่นไปลงทุนในต่ำงประเทศมำกขึ้น 

รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งผู้ประกอบกำรญี่ปุ่นจ ำนวนมำกก็มีควำมสนใจที่จะเข้ำ
มำลงทุนในประเทศไทย 

 
 JCCI มีกำรสร้ำงเครือข่ำย (Network) ของที่ปรึกษำ (Consultant) ในด้ำนต่ำงๆ 

เพื่อให้สมำชิกสำมำรถปรึกษำและหำทำงออกร่วมกันได้ ผ่ำนกำรแบ่งปันข้อมูล
ร่วมกัน (Information Sharing)  

 
ภาพรวมของธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น 

 
 ปัจจุบัน ประเทศญี่ปุ่น มีจ ำนวนบริษัททั้งหมดประมำณ 3,860,000 บริษัท โดย

นับเป็นบริษัทขนำดใหญ่ประมำณร้อยละ 0.3 และเป็นบริษัทขนำดกลำงและขนำด
ย่อม (SMEs) ประมำณร้อยละ 99.7 อย่ำงไรก็ตำม จ ำนวนบริษัท SMEs นั้นมี
แนวโน้มลดลงเรื่อยๆ เพรำะปัญหำสังคมผู้สูงอำยุ (Aging Society) เนื่องจำกบริษัท
ญี่ปุ่นส่วนใหญ่กว่ำร้อยละ 90 มีลักษณะเป็นธุรกิจเ จ้ำของคนเดียว (Sole 
Proprietorship) ส่งผลให้บริษัทไม่มีผู้รับช่วงต่อ หำกเจ้ำของเสียชีวิตหรือมีอำยุมำก
ขึ้น 

 
 บริษัทส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทประเภทค้ำส่งและค้ำปลีก (Wholesale 

& Retail) รองลงมำได้แก่ โรงแรมและร้ำนอำหำร กำรก่อสร้ำง และกำรผลิต อย่ำงไร
ก็ตำม แนวโน้มของจ ำนวนบริษัทที่ท ำธุรกิจด้ำนค้ำส่งและค้ำปลีก และธุรกิจด้ำน
กำรผลิตกลับมีจ ำนวนลดลงเรื่อยๆ  

 
 ธุรกิจด้ำนกำรศึกษำ กำรพยำบำล กำรบริกำร เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น

เรื่อยๆ โดยในปัจจุบัน รัฐบำลญี่ปุ่น เน้นกำรสนับสนุนภำคบริกำรเป็นหลัก 
เนือ่งจำกมองว่ำ ภำคกำรบริกำรจะสำมำรถเพิ่มมูลค่ำให้กับภำคกำรผลิตได้  

 
 ธุรกิจกำรผลิตของประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ มักตั้งฐำนกำรผลิต (Production Base) ที่

ต่ำงประเทศ เนื่องจำกค่ำแรงของแรงงำนญี่ปุ่นมีรำคำสูง 
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 ธุรกิจ SMEs ในประเทศญี่ปุ่น อำทิ ธุรกิจน ำเที่ยว ธุรกิจก ำจัดของเสียโรงงำน ธุรกิจ
ด้ำนสิ่งแวดล้อม ธุรกิจร้ำนอำหำร เป็นต้น เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มส่งออกไปยัง
ประเทศไทยมำกขึ้นในอนำคต 

 
นโยบายของ JCCI 

 
 The Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) สนับสนุนกำรปรับใช้

นวัตกรรม (Innovation) Internet of Thing (IoT) และฟินเทค (FinTech) เนื่องจำก
มองว่ำเทคโนโลยีดังกล่ำว จะเป็นทำงออก (Solution) ให้กับญี่ปุ่นได้ ทั้งนี้ JCCI 
มองว่ำ หำกจะพัฒนำด้ำนไอที (IT) รัฐบำลจะต้องเข้ำมำมีบทบำทในกำรสนับสนุน
อย่ำงเต็มที่ 

 
นโยบายภาครัฐ 

 
 ในปัจจุบัน รัฐบำลญี่ปุ่น มีกำรสนับสนุนธุรกิจ SMEs ผ่ำนกำรให้เงินสนับสนุน 

(Subsidy)  
 

ปัญหาและอุปสรรคของภาคธุรกิจของประเทศญี่ปุ่น  
 
 ปัญหำขำดแคลนแรงงำน (Labor Shortage) เป็นปัญหำใหญ่ที่สุดของภำคธุรกิจ

ญี่ปุ่นในปัจจุบัน โดยบุคลำกรไอที (IT) ถือเป็นบุคลำกรที่ขำดแคลนมำกที่สุด ซึ่ง
กำรแก้ไขจะต้องพยำยำมเน้นกำรสนับสนุนภำคบริกำรเพิ่มมำกขึ้น  นอกจำกนี้ 
จะต้องผลักดันให้ผู้หญิงและผู้สูงอำยุเข้ำมำในระบบแรงงำนเพิ่มขึ้น รวมถึงผลักดัน
ให้คนต่ำงชำติเข้ำมำท ำงำนในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นด้วย  

 
 ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีผลิตภำพ (Productivity) สูงมำกในภำคกำรผลิต 

ในทำงกลับกัน กลับมีผลิตภำพต่ ำมำกในภำคกำรบริกำร แม้จะเทียบกับประเทศ
ก ำลังพัฒนำ (Developing Countries) ก็ตำม ทั้งนี้ เชื่อว่ำสำเหตุส ำคัญของผลิต
ภำพที่ต่ ำในภำคกำรบริกำร คือ กำรที่บุคลำกรญี่ปุ่นมีใจบริกำรต้อนรับ (Hospitality) 
มำกเกินไป ส่งผลให้กำรให้บริกำรเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ 
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 ที่ผ่ำนมำ ธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่ที่มีกำรไปลงทุนในต่ำงประเทศ มีแนวโน้มต้องปิด
กิจกำรภำยใน 3 – 5 ปีนับจำกมีกำรเร่ิมลงทุน ทั้งน้ี เป็นเพรำะผู้ประกอบกำร SMEs 
ยังขำดกำรศึกษำข้อมูลเชิงลึกในประเทศที่เข้ำไปลงุทน และยังมีเงินลงทุนไม่
เพียงพอ  

 
 ในปัจจุบัน รัฐบำลมีกำรลดจ ำนวนชั่วโมงกำรท ำงำนลง ส่งผลให้ภำคธุรกิจ  SMEs 

ประสบปัญหำ ดังนั้น ควำมท้ำทำยของ SMEs ในปัจจุบัน คือ กำรพยำยำมหำ
วิธีกำรที่จะคงควำมสมดุลระหว่ำงกำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิตไปพร้อมๆ กันให้แก่
บุคลำกรของตน 

 
ความคิดเห็นของ JCCI เก่ียวกับความร่วมมือระหว่างไทย – ญี่ปุ่น 

 
 ควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (Economic Partnership Agreement: EPA) เป็น

ควำมร่วมมือที่ส ำคัญมำก โดยรัฐบำลญี่ปุ่นมองว่ำ ประเทศไทย เป็นประเทศที่
ส ำคัญมำกในห่วงโซ่มูลค่ำ (Value Chain) ในอำเซียน และต้องกำรให้ประเทศไทย
เป็นผู้น ำในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในห่วงโซ่มูลค่ำ เพื่อให้ต้นทุนกำรผลิตถูกลงใน
ภูมิภำค 

 
 ผู้ประกอบกำร SMEs บำงรำยของประเทศญี่ปุ่น มีผลิตภำพ (Productivity) ที่สูง 

ดังนั้น JCCI จึงมองว่ำ กลุ่มผู้ประกอบกำรดังกล่ำว อำจมีแนวโน้มไปลงทุนใน
ต่ำงประเทศ รวมถึงประเทศไทยสูง  

 
 เม่ือพิจำรณำถึงประโยชน์จำกกำรจัดท ำควำมตกลงกำรค้ำเสรี (Free Trade 

Agreement: FTA)  พบว่ำ ผู้ประกอบกำรญี่ปุ่นมองว่ำกำรจัดท ำ FTA ท ำให้
ผู้ประกอบกำรรับทรำบข้อมูลเพิ่มมำกขึ้น และท ำให้รู้ว่ำจะด ำเนินธุรกิจไปในทิศทำง
ใด  

 
 ผู้ประกอบกำรญี่ปุ่น ต้องกำรให้ประเทศไทยพัฒนำด้ำนโลจิสติกส์ และกำรคมนำคม

ในประเทศมำกยิ่งขึ้น เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำ (Trade Facilitation) 
เพิ่มขึ้น 
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 สรุปผลการประชุมหารือกับ The Japan Iron and Steel Federation (JISF) 
 
คณะผู้เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก The Japan Iron and Steel Federation 

(JISF) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 20 เมษำยน 2560 เวลำ 13.00 – 14.00 น. (ตำม
เวลำประเทศญี่ปุ่น) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังน้ี 

 
ภาพรวมของหน่วยงาน The Japan Iron and Steel Federation (JISF) 

 
The Japan Iron and Steel Federation (JISF)  ก่อตั้ งขึ้ นด้ วยวัตถุประสงค์ ในกำร

สนับสนุนกำรผลิต กำรจัดจ ำหน่ำย กำรบริโภค และกำรค้ำเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก เพื่อน ำไปสู่
กำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น และพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 

 
 จัดท ำงำนวิจัยและพัฒนำ ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต กำรจัดจ ำหน่ำย กำรค้ำ และกำร

บริโภคเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 
 สนับสนุนกำรพัฒนำ กำรยกระดับ และกำรแพร่กระจำยของกำรใช้เทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้องกับเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
 
 จัดท ำงำนวิจัยและพัฒนำ ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย และ

สนับสนุนกำรใช้มำตรกำรที่เกี่ยวข้อง 
 
 จัดท ำงำนวิจัยและพัฒนำ ที่เกี่ยวข้องกับกำรยกระดับและกำรปรับปรุงสภำพกำร

ท ำงำนและกำรบริหำรท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กของประเทศญี่ปุ่น 
 
 ควำมต้องกำรเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก จะขึ้นอยู่กับแนวโน้มทำงเศรษฐกิจมหภำค 

และอุปสงค์ของอุตสำหกรรมอื่นๆ เป็นส ำคัญ ยกตัวอย่ำงเช่น ในช่วงที่เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis) กำรผลิต กำรบริโภค และกำรส่งออก
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กมีมูลค่ำลดลงอย่ำงมำก ในทำงกลับกัน หำกประเทศญี่ปุ่น
ประสบปัญหำภัยพิบัติ ควำมต้องกำรเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กภำยในประเทศก็จะ
เพิ่มสูงขึ้น  
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 ในอดีต กำรผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรบริโภค
ภำยในประเทศเป็นหลัก แต่ปัจจุบัน กำรส่งออกเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเป็นกำรส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มอำเซียนมำกที่สุด (ร้อยละ 
30) รวมถึงประเทศไทย รองลงมำได้แก่ เกำหลีใต้ (ร้อยละ 16) จีน (ร้อยละ 13) 
ตำมล ำดับ ซึ่งกำรส่งออกไปยังประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่เป็นกำรส่งออกให้กับ
บริษัทญี่ปุ่นที่มีฐำนกำรผลิตอยู่ในประเทศไทย  

 
 ช่วงหลังปี 2012 เป็นต้นมำ ควำมต้องกำรเหล็กในประเทศเพิ่มสูงขึ้นเร่ือยๆ อันเป็น

ผลมำจำก 3 สำเหตุหลัก ได้แก่ (1) กำรเตรียมกำรจัดงำนโอลิมปิกในปี 2020 (2) 
ภัยพิบัติโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ที่ จังหวัดฟุกุชิมะ และ (3) แผ่นดินไหวที่ จังหวัด 
คุมะโมะโตะ 

 
 ในกำรผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ผู้ผลิตเหล็ก (Steelmakers) จะผลิตและ

พัฒนำเหล็กที่ มีคุณสมบัติตำมผู้ใช้ (Users) เป็นส ำคัญ ยกตัวอย่ำงเช่น ใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์ ผู้ผลิตยำนยนต์ (Automakers) จะต้องกำรเหล็กที่สำมำรถ
ท ำให้ยำนยนต์มีอำยุกำรใช้งำนนำนขึ้น รวมถึงสำมำรถลดเสียงและกำรสั่นสะเทือน
ได้ เป็นต้น ผู้ผลิตเหล็กจึงต้องผลิตเหล็กที่มีลักษณะเฉพำะเจำะจง (Customized) 
แก่ผู้บริโภคในแต่ละอุตสำหกรรม  

 
 ผู้ผลิตเหล็กของญี่ปุ่นส่วนใหญ่ มีกำรน ำเข้ำวัตถุดิบแร่เหล็ก (Iron Ore) ถ่ำนหินโค้ก 

(Coking Coal) และเศษเหล็ก (Scrap) จำกต่ำงประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรำซิล 
และแคนำดำ เป็นต้น  

 
 ปัจจุบัน มีผู้ผลิตเหล็กรำยใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้แก่ (1) Nippon 

Steel & Sumimoto Metal (2) JFE Steel (3) Kobe Steel และ (4) Nisshin Steel 
ซึ่งส่วนใหญ่จะมีกำรตั้งฐำนกำรผลิต (Production Base) ในต่ำงประเทศเป็นหลัก 
(ประมำณร้อยละ 60 ของกำรผลิตทั้งหมด)  

 
 เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กที่ผลิตส่วนใหญ่ จะถูกน ำไปใช้ในอุตสำหกรรมเกี่ยวเนื่อง

อื่นๆ ได้แก่ อุตสำหกรรมยำนยนต์ (ร้อยละ 30) อุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง (ร้อยละ 
30) อุตสำหกรรมเครื่องจักรอุตสำหกรรม (ร้อยละ 9) เป็นต้น  
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 กำรจัดจ ำหน่ำยและกำรขำย จะท ำผ่ำนบริษัทที่ท ำธุรกิจน ำเข้ำส่งออก (Trading 
Company) เป็นหลัก โดยมีสัญญำซื้อขำย (Contract Sales) ที่ท ำมำเป็นระยะ
เวลำนำน ดังนั้น หำกผู้ประกอบกำรไทยต้องกำรเข้ำมำลงทุนเป็นตัวแทนจัด
จ ำหน่ำย (Distributors) เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กให้กับบริษัทญี่ปุ่น ทำง JISF มอง
ว่ำ ยังมีควำมเป็นไปได้ยำก  

 
 ประเทศเวียดนำม เป็นประเทศที่มีอัตรำกำรบริโภคเหล็กเพิ่งขึ้นสูงมำก โดยมีอัตรำ

กำรเปลี่ยนแปลงของกำรบริโภคเหล็กในปี 2015 เม่ือเทียบกับปี 2005 ที่ประมำณ
ร้อยละ 300  

 
 อุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ไม่ได้มีกำรใช้ IoT ในกระบวนกำรผลิตมำก

นัก อย่ำงไรก็ตำม อุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเหล็ก อำทิ อุตสำหกรรมยำนยนต์ 
และอุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ จะมีกำรใช้ IoT เป็นจ ำนวนมำก  

 
 ปัจจุบัน อุตสำหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กของประเทศญี่ปุ่น เปิดรับบุคลำกรที่

เป็นผู้หญิง และบุคลำกรท่ีจบกำรศึกษำชั้นมัธยมปลำยเพิ่มมำกขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหำ
กำรขำดแคลนแรงงำน 

 
ปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศญี่ปุ่น 

 
 ในอนำคต กำรบริโภคเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ อันเป็นผล

มำจำกสังคมผู้สุงอำยุ (Aging Society)  
 
 อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุในโรงงำนเพิ่งสูงมำกขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมำจำกขำดบุคลำกร

ที่มีควำมช ำนำญ (บุคลกำรที่มีควำมช ำนำญต่ำงเกษียณอำยุ) รวมถึงกำรมีชั่วโมง
กำรท ำงำน (Working Hours) ที่ยำวนำนข้ึน  
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 สรุปผลการประชุมหารือกับ  National Federation of Small Business Association 
(NFSBA) 

 
คณะผู้ เดินทำงได้นัดหมำยและเข้ำพบผู้แทนจำก National Federation of Small 

Business Association (NFSBA) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 20 เมษำยน 2560 เวลำ 
15.30 – 16.30 น. (ตำมเวลำประเทศญี่ปุ่น) โดยสรุปผลกำรประชุมหำรือในประเด็นต่ำงๆ เป็นดังนี้ 

 
ภาพรวมของหน่วยงาน National Federation of Small Business Association (NFSBA) 

 
National Federation of Small Business Association (NFSBA)  เป็ นหน่ วยงำนที่ มี

บทบำทส ำคัญในกำรสนับสนุนและด ำเนินกำรมำตรกำรส ำหรับธุรกิจขนำดเล็ก (Small Business) 
ผ่ำนกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ระหว่ำงสมำคมธุรกิจขนำดเล็กของแต่ละภูมิภำคในประเทศญี่ปุ่น 

 
 จัดท ำงำนวิจัยที่เกี่ยวกับธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (Small and Medium 

Enterprises: SMEs) 
 
 จัดท ำข้อเสนอแนะส ำหรับธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (Small and Medium 

Enterprises: SMEs)  
 

ภาพรวมของ National Federation of Small Business Association (NFSBA) 
 
 National Federation of Small Business Association (NFSBA)  คือ  หน่วยงำน

ภำคเอกชน ที่รับผิดชอบในกำรให้ค ำแนะน ำและกำรสนับสนุนแก่ SMEs ซึ่งรวมถึง
กำรจัดตั้งบริษัท กำรด ำเนินงำน และกำรบริหำร นอกจำกนี้ NFSBA ยังมีกำรจัดท ำ
กำรวิจัยและพัฒนำ (Research & Development: R&D) ที่เกี่ยวกับกำรเพิ่มผลิตผล 
(Productivity) ของ SMEs อีกด้วย  

 
 NFSBA มีกำรจัดประชุมกับรัฐบำลญี่ปุ่น 2 ครั้งต่อปี เพื่อปรึกษำหำรือเกี่ยวกับ

ปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับภำค SMEs ของญี่ปุ่น นอกจำกนี้ NFSBA ยังเป็น
ตัวแทนของภำค SMEs ในกำรเจรจำกับภำครัฐอีกด้วย  
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 NFSBA เป็นองค์กรเดียวที่มีกำรจัดงำนแสดงสินค้ำ (Exhibition) และจัดงำนจับคู่
ธุรกิจ (Business Matching) โดยด ำเนินกำรมำแล้วทั้งสิ้น 5 ปี และถือว่ำประสบ
ควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงมำก  

 
ภาพรวมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศญี่ปุ่น 

 
 ธุรกิจ SMEs ในประเทศญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) กำรผลิต 

(Manufacturing) (2) กำรค้ำส่ง (Wholesale) (3) กำรบริกำร (Service) และ (4) 
กำรค้ำปลีก (Retail) โดยแต่ละประเภทของธุรกิจ SMEs จะมีกำรก ำหนดทุนตำม
กฎหมำย (Stated Capital) และจ ำนวนแรงงำน (Employees) ที่ต่ำงกันออกไป 
บริษัทที่อยู่นอกเหนือจำกนิยำมดังกล่ำว จะไม่สำมำรถได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ 
SMEs พึงได้รับได้  

 
 แรงงำนของประเทศทั้งหมดกว่ำร้อยละ 70 (ประมำณ 33.61 ล้ำนคน) เป็นแรงงำน

ที่ประกอบอำชีพอยู่ในภำคธุรกิจ SMEs  
 
 จ ำนวนผู้ประกอบกำร SMEs มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ซึ่งสำเหตุหลักมำจำกกำรที่

กิจกำรของญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเจ้ำของคนเดียว (Sole Proprietorship) จึงไม่มี
ผู้สืบทอด และส่งผลให้ต้องธุรกิจต้องปิดตัวลงในที่สุด 

 
 ธุรกิจ SMEs ในประเทศญี่ปุ่น มีกำรรวมตัวกันเพื่อสอนผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ โดย

มิได้มองว่ำต่ำงฝ่ำยต่ำงเป็นคู่แข่งกันแต่อย่ำงใด  
 

นโยบายภาครัฐ 
 
 รัฐบำลญี่ปุ่น มีกำรจัดสรรงบประมำณเพิ่มเติม (Supplementary Budget) ให้กับ

ผู้ประกอบกำร SMEs เป็นประจ ำปีทุกปีในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่ปกติ อำทิ กำร
เกิดแผ่นดินไหว กำรเกิดสึนำมิ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ประกอบกำร SMEs สำมำรถฟื้นตัว
ได้เร็ว     
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ภาคผนวก 8 
ก าหนดการเดินทางไปศึกษาข้อมูลเชิงลึกในประเทศญี่ปุ่น

รายช่ือคณะผู้เดินทาง และ 
ภาพบรรยากาศการเดินทางไปศึกษาข้อมูลเชิงลึก  
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ก าหนดการเดินทางไปศึกษาข้อมูลเชิงลึกในประเทศญี่ปุ่น 
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-Schedule- 

Field Survey under the Project “Study of Linkage Strategy between  

Manufacturing & Manufacturing Related Services Industries Phase II” 

17th – 21st April 2017, Tokyo, Japan  

Monday 17 April 2017 

05.00  Arrive at Suvarnabhumi Airport 
07.35 Departure from Suvarnabhumi Airport for Narita Airport by Thai Airways 

TG 676 (07.35-15.45) [6 Hrs 10 Mins] 
15.45  Arrive in Narita Airport, Tokyo, Japan 

 

Tuesday 18 April 2017 

13.00 Meeting with Representatives of Organization for Small & Medium Enterprises and 
Regional Innovation, Japan (SMRJ)  

15.30 Meeting with Representatives of Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS)  
 

Wednesday 19 April 2017 

09.30 Meeting with Representatives of Japan Productivity Center (JPC) 
13.00 Meeting with Representatives of Japan Robot Association (JARA)  
15.30 Meeting with Representatives of Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI)   

 

Thursday 20 April 2017 

09.30 Meeting with Representatives of The Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI)  
13.00 Meeting with Representatives of The Japan Iron and Steel Federation (JISF)   
15.30 Meeting with Representatives of National Federation of Small Business Association 

(NFSBA) 
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Friday 21 April 2017 

12.00  Departure from Narita Airport for Suvarnabhumi Airport by Thai Airways   
TG 643 (12.00-16.30) [6 Hrs 30 Mins] 

16.30  Arrive at Suvarnabhumi Airport 
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รายช่ือคณะผู้เดินทาง 
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The Delegations List 
Field Surveying Mission to Japan 

(Bangkok – Tokyo – Bangkok) 
17th – 21st April 2017 

 
No. Name-Surname Position Organization 

1 Mr. Verasak Supprasert Deputy Director 
Thailand Office of 

Industrial Economics 

2 Mr. Chalee Khansiri Plan and Policy Analyst 
Thailand Office of 

Industrial Economics 

3 Ms. Chuthathip Siripong Plan and Policy Analyst 
Thailand Office of 

Industrial Economics 

4 Dr. Kornvica Pimukmanaskit Senior Manager 
Bolliger & Company 
(Thailand) Limited 

5 Ms. Warisa Watnaskolpun Consultant 
Bolliger & Company 
(Thailand) Limited 
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ภาพบรรยากาศการเดินทางไปศึกษาข้อมูลเชิงลึก 
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 การประชุมหารือกับ  Organization for Small & Medium Enterprises and Regional 
Innovation, Japan (SMRJ) 

 

  

  
 
 การประชุมหารือกับ Japan-Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) 
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 การประชุมหารือกับ Japan Productivity Center (JPC) 
 

  

  
 
 
 การประชุมหารือกับ Japan Robot Association (JARA) 
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 การประชุมหารือกับ Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI)   
 

  

  
 
 
 การประชุมหารือกับ The Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) 
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 การประชุมหารือกับ The Japan Iron and Steel Federation (JISF)   
 

  

  
 
 
 การประชุมหารือกับ National Federation of Small Business Association (NFSBA) 
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ภาคผนวก 9 
ตารางระดับความครอบคลุมการเจรจาการบริการ (Mode 3 
และ Mode 4) และระดับความเข้มข้นของการเจรจาบริการ 
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีของไทย จ าแนกตามราย

อุตสาหกรรมบริการ 
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 กรอบความตกลงการค้าเสรี
ทวิภาคี 

กรอบความตกลงการค้าเสรี 
พหุภาคี 

 TH-JP TH-AUS TH-CH AFTA ACFTA AKFTA AANZFTA AIFTA 
อุตสาหกรรมการให้บริการให้ค าปรึกษา 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 3) 

100% 16.7% 33.3% 83.3% 33.3% 33.3% 33.3% 16.7% 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 4) 

16.7% 100% 0% 16.7% 33.3% 16.7% 16.7% 0% 

ระดับความเข้มข้นของการ
เจรจาบริการ 

57.5% 16.7% 28.3% 51.3% 16.3% 16.3% 16.3% 8.2% 

อุตสาหกรรมการบริการด้านวิศวกรรม 
ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 3) 

100% 33.3% 33.3% 100% 100% 100% 100% 100% 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 4) 

100% 100% 33.3% 100% 100% 100% 100% 100% 

ระดับความเข้มข้นของการ
เจรจาบริการ 

32.7% 0% 0% 49.0% 32.7% 32.7% 32.7% 32.7% 

อุตสาหกรรมการบริการซ่อมบ ารุงและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 3) 

0% 0% 14.3% 100% 0% 0% 0% 0% 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 4) 

0% 100% 0% 14.3% 0% 0% 0% 0% 

ระดับความเข้มข้นของการ
เจรจาบริการ 

0% 0% 10.0% 49.0% 0% 0% 0% 0% 

อุตสาหกรรมการบริการประกันวินาศภัย 
ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 3) 

100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 4) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 

ระดับความเข้มข้นของการ
เจรจาบริการ 

25.0% 0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0% 

อุตสาหกรรมการบริการจัดหาพนักงาน 
ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 3) 

0% 0% 0% 83.3% 0% 0% 0% 0% 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 4) 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ระดับความเข้มข้นของการ
เจรจาบริการ 

0% 0% 0% 58.3% 0% 0% 0% 0% 
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 กรอบความตกลงการค้าเสรี
ทวิภาคี 

กรอบความตกลงการค้าเสรี 
พหุภาคี 

 TH-JP TH-AUS TH-CH AFTA ACFTA AKFTA AANZFTA AIFTA 
อุตสาหกรรมการบริการวิจัยและพัฒนา 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 3) 

0% 0% 13.0% 39.1% 0% 0% 0% 39.1% 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 4) 

0% 87.0% 0% 39.1% 0% 0% 0% 39.1% 

ระดับความเข้มข้นของการ
เจรจาบริการ 

0% 0% 9.1% 21.9% 0% 0% 0% 19.2% 

อุตสาหกรรมการบริการก าจัดและบ าบัดของเสีย 
ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 3) 

83.3% 0% 8.3% 100% 83.3% 83.3% 83.3% 0% 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 4) 

83.3% 100% 0% 83.3% 83.3% 83.3% 83.3% 0% 

ระดับความเข้มข้นของการ
เจรจาบริการ 

40.8% 0% 5.8% 49.0% 40.8% 40.8% 40.8% 0% 

อุตสาหกรรมการบริการที่เก่ียวข้องกับการเกษตร 
ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 3) 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 4) 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ระดับความเข้มข้นของการ
เจรจาบริการ 

49.0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

อุตสาหกรรมการบริการที่เก่ียวข้องกับการผลิต 
ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 3) 

0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 4) 

0% 79.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ระดับความเข้มข้นของการ
เจรจาบริการ 

0% 0% 0% 49.0% 0% 0% 0% 0% 

อุตสาหกรรมการบริการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ 
ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 3) 

40.0% 0% 40.0% 80.0% 40.0% 40.0% 20.0% 40.0% 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 4) 

40.0% 100% 0% 80.0% 40.0% 40.0% 20.0% 40.0% 

ระดับความเข้มข้นของการ
เจรจาบริการ 

19.6% 0% 28.0% 37.8% 19.6% 19.6% 9.8% 19.6% 
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 กรอบความตกลงการค้าเสรี
ทวิภาคี 

กรอบความตกลงการค้าเสรี 
พหุภาคี 

 TH-JP TH-AUS TH-CH AFTA ACFTA AKFTA AANZFTA AIFTA 
อุตสาหกรรมการบริการขนส่ง 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 3) 

42.9% 0% 4.8% 47.6% 47.6% 47.6% 42.9% 14.3% 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 4) 

38.1% 100% 0% 33.3% 47.6% 42.9% 38.1% 14.3% 

ระดับความเข้มข้นของการ
เจรจาบริการ 

21.0% 0% 3.3% 23.3% 23.3% 23.3% 21.0% 7.0% 

อุตสาหกรรมการบริการจัดจ าหน่ายปลีกและส่ง 
ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 3) 

55.6% 55.6% 55.6% 33.3% 22.2% 22.2% 22.2% 22.2% 

ระดับความครอบคลุมการ
เจรจาการบริการ (Mode 4) 

0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

ระดับความเข้มข้นของการ
เจรจาบริการ 

35.9% 55.6% 48.9% 21.0% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 

  



 

 

 

ผ 9-6 Private & Confidential 

 

 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd. | Tel. +66 (0) 2 230 6399 | Fax. +66 (0) 2 230 6333 

www.bolliger-company.com 

 

 



 

 

 

Private & Confidential ผ 10-1 

Bolliger & Company (Thailand) Ltd. | Tel. +66 (0) 2 230 6399 | Fax. +66 (0) 2 230 6333 

www.bolliger-company.com 

 

 
 
 
 

  
ภาคผนวก 10 

สรุปความคิดเห็นจากการสัมมนา  
โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเช่ือมโยงอุตสาหกรรม

การผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทย  
ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ  

ระยะที่ 2 
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สรุปความคิดเห็นจากการสัมมนา 
โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและ 

อุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะท่ี 2 
 

คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการสัมมนา ในวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องสุรศักดิ์ 
1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจ านวน 153 ท่าน โดยการ
สัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอผลการศึกษาวิจัยให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละภาคส่วน และ
ผู้ที่มีความสนใจในโครงการฯ รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปเพิ่มเติมหรือปรับปรุง
ในการศึกษาล าดับถัดไป  

 
ทั้งนี้ ก าหนดการ และภาพบรรยากาศการสัมมนาจะปรากฏอยู่ในตอนท้าย โดยผลการ

ส ารวจความคิดเห็น สาระส าคัญจากการสัมมนา รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม
การประชุม สามารถสรุปประเด็นได้ดังต่อไปนี้  

 
 สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย 

 
นางมัลลิกา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ตัวแทนจากสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือ

แทพย์ไทย กล่าวว่า ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีระบบบริการสุขภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้และบุคลากร ตลอดจนมีนโยบายของภาครัฐคอยผลักดัน เช่น 
นโยบายด้านสวัสดิการ หลักประกันสุขภาพ และประกันสังคม เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมการดูแลรักษา
ประชาชนในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือแรงงานต่างด้าว ท าให้ธุรกิจบริการ
สุขภาพของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ทิศทางของธุรกิจที่ด าเนินไปได้ด้วยดีช่วย
ดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศ ท าให้มีระดับการแข่งขันสูง ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลต่อคุณภาพ
ของสินค้าจนภาครัฐต้องเข้ามาควบคุมมาตรฐาน แต่บางครั้งเป็นการควบคุมที่เข้มงวดเกินไปจน
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการด าเนินการของผู้ประกอบการ 

 
ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญในการผลิตวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ โดยเฉพาะวัสดุที่

ท าจากยาง เช่น ถุงมือ และถุงยาง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเริ่มพัฒนาเครื่องมือที่ใช้นวัตกรรมสูงขึ้น 
เช่น ข้อต่อเทียม สกรู และเพลท เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังไม่เป็นที่ตระหนักรู้ใน
วงกว้าง จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีคู่แข่ง
ส าคัญในกลุ่มอาเซียน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม เป็นต้น 
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สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ในฐานะตัวกลางระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ได้รวบรวมความต้องการจากผู้ประกอบการเพื่อน าเสนอต่อภาครัฐ ซึ่งสรุป
ออกมาได้ทั้งสิ้น 6 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 

1. การสร้างความร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ 
 

2. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยต้องมีการ
จัดท ามาตรฐานวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ พัฒนาห้องปฏิบัติการ การทดสอบ และสอบ
เทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งจัดท าแนวทางการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศให้เข้ามาในประเทศไทย 
 

3. การสร้างตลาดและความเชื่อม่ันในผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ใช้และผู้บริโภคด้วยการสร้าง
มาตรฐานสินค้า คุณภาพ ส่งเสริมการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศ 
ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และโฆษณาในประเทศและต่างประเทศได้ 
 

4. การพัฒนานักวิจัย นักวิศวกรชีวการแพทย์ ในสถาบันการศึกษา ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นก าลังส าคัญของอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาต่อยอดเพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
รวมทั้งส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างนักวิจัยและผู้ใช้ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้จริง 
 

5. การใช้มาตรการด้านการเงินการคลัง และนโยบายการจัดซื้อของภาครัฐเพื่อ
สนับสนุนผู้ประกอบการ โดยการปรับโครงสร้างให้เอื้อต่อการแข่งขัน ปรับปรุงระบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง และมีการบรรจุรายการเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตในประเทศไว้ใน
กองทุนสุขภาพต่างๆ ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส านักงานประกันสังคม และส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 

6. การส่งเสริมการลงทุนและการสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักลงทุน โดยต้องขจัดการ
ทุจริตคอรัปชั่นอย่างจริงจัง มีมาตรการจูงใจนักลงทุนและสนับสนุนส่งเสริมการลงทุน 
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ลดขั้นตอนท่ีซ้ าซ้อนลง รวมถึงศึกษาโอกาสทางธุรกิจและสนับสนุนการขยายต่อยอด
เชิงพาณิชย์ให้เข้ากับนโยบาย Thailand 4.0 

 
นอกจากนี้ยังแนะน าผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าสู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ให้

ค านึงถึงหลักส าคัญก่อนการด าเนินการ ดังนี้ 
 
1. ขนาดของตลาดใหญ่เพียงพอ มีความต้องการจากผู้บริโภค 
2. ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและเข้าใจเทคโนโลยีการใช้งานได้ 
3. ผู้ผลิตมีเงินทุนและเทคโนโลยีรองรับส าหรับการผลิต 
4. ผู้ผลิตสามารถสร้างความแตกต่างให้สินค้า และกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าตนได้ 
5. การลงทุนผลิตเกิดประโยชน์ต่อประเทศ 
6. ผู้ผลิตสามารถระบุผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนหรือพัฒนา เช่น ภาครัฐ หรือองค์กร

จากต่างประเทศ เป็นต้น 
7. ผู้ผลิตมีแนวทางการน าไปใช้งานรองรับ เช่น ภาครัฐเป็นผู้จัดซ้ือสินค้าท่ีผลิต เป็นต้น 
8. มีการจัดสรรหน้าที่และผลที่ได้รับระหว่างผู้เกี่ยวข้อง  
 
นางมัลลิกายังให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อ

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานตั้งแต่ก่อนเริ่มกระบวนการผลิตไปจนถึง
ขั้นตอนการน าไปรักษาผู้ป่วย ในขณะเดียวกัน ภาครัฐจ าเป็นต้องด าเนินนโยบายต่างๆ และ
ควบคุมกฎระเบียบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อปกป้องผู้บริโภคจากความเสี่ยงจากการใช้
เครื่องมือแพทย์ต่างๆ 

 
 สถาบันไทย-เยอรมัน 

 
นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ เป็นตัวแทนจากสถาบันไทย-เยอรมัน ได้แสดงความคิดเห็น

ว่า อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติเริ่มมีบทบาทเพิ่มขึ้นในประเทศไทยหลังจากการด าเนินนโยบาย 
Thailand 4.0 ของภาครัฐ โดยในปัจจุบัน โรงงานผลิตต่างๆ ของไทยยังมีผลิตภาพของแรงงานต่ า 
อีกทั้งยังขาดแคลนบุคลากรทางด้านเทคนิคจ านวนมาก ท าให้มีแนวโน้มการรับหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติเข้ามาใช้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่น าหุ่นยนต์มาใช้ส าหรับ
เชื่อมชิ้นงานแทนแรงงานมนุษย์  นอกจากนี้ ยังรวมถึงหุ่นยนต์ที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในภาคส่วน
ต่างๆ นอกเหนือจากภาคการผลิต เช่น ภาคการป้องกันประเทศ ภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ และ
อุตสาหกรรมบันเทิง เป็นต้น ทั้งนี้ หากประเทศไทยต้องการแข่งขันในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 
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ควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติรูปแบบใหม่ๆ แทนการผลิตหุ่นยนต์เพื่อ
อุตสาหกรรมซึ่งมีหลายประเทศเชี่ยวชาญอยู่แล้ว 

 
การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติของทางสถาบันฯ ในปัจจุบันยังเน้นด้านการ

ผลักดันกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีการด าเนินโครงการ 
“หนึ่งโรงงาน หนึ่งหุ่นยนต์” เพื่อผลักดันให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใช้หุ่นยนต์
ในกระบวนการผลิต รวมทั้งช่วยวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการน าหุ่นยนต์ไปใช้ อย่างไรก็ตาม ทาง
สถาบันฯ ยังไม่สามารถเข้าไปร่วมลงทุนหรือให้ทุนสนับสนุนแก่โรงงานโดยตรงได้ ผู้ประกอบการ
อาจต้องลงทุนด้วยตนเองหรือขอทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา SMEs 

 
นอกจากนี้ ประเด็นด้านบุคลากรยังคงเป็นปัญหาส าคัญในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ 

โดยเฉพาะเรื่องการขาดแคลนแรงงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่ระบบ
การศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถรองรับงานในปัจจุบันและปรับตัวตาม
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งจ าเป็นนอกเหนือจากการปรับปรุงระบบ
การศึกษาคือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชนหรือผู้ปกครองให้เห็นความส าคัญของงานในภาค
การผลิตมากขึ้น ซึ่งท่ีผ่านมาทางสถาบันฯ มีโครงการฝึกฝนเด็กด้อยโอกาสประมาณ 30-40 คนต่อ
ปีในทักษะต่างๆ ที่ภาคการผลิตต้องการเพื่อผลักดันเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป 

 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปัจจุบันบุคลากรในภาคการผลิตต่างๆ ยังคงมีความขาดแคลน แต่

ในอนาคตเม่ือประเทศไทยปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เต็มตัว การน าหุ่นยนต์มาใช้ในการ
ผลิตจึงอาจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เริ่มต้นจากการท างานร่วมกันกับหุ่นยนต์ ไปจนถึงการใช้
หุ่นยนต์ประเภทปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) หรือ Humanoid ในการผลิตเต็มตัว 
ในอนาคตจึงอาจต้องมีการทบทวนนโยบายด้านบุคลากรอีกครั้ง 

 
 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
 นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ ซึ่งเป็นรองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กล่าวว่า ภาครัฐสนับสนุนอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์อย่าง
ต่อเนื่อง แต่ยังขาดการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ท าให้ไม่สามารถกระจายข้อมูลหรือองค์ความรู้
ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง บางหน่วยงานจึงไม่ได้ตระหนักถึงบทบาทในการสนับสนุนผู้ประกอบการ
เท่าที่ควร ทั้งในด้านการน างานวิจัยไปพัฒนาต่อ การก าหนดมาตรฐานและรับรอง รวมถึงการ
ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทย ดังที่เห็นได้จากการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ของ
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ภาครัฐที่สามารถจัดซื้อได้เฉพาะรายการในบัญชีนวัตกรรมแห่งชาติเท่านั้น แต่การบรรจุรายการ
ผลิตภัณฑ์ลงในบัญชีฯ มีรายละเอียดซับซ้อนและใช้เวลานาน ท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถใช้
สิทธิประโยชน์ที่มีได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม กระบวนการที่ด าเนินไปอย่างล่าช้านี้มีสาเหตุจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น ต้องมีการ
ด าเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากเครื่องมือการแพทย์ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวพันโดยตรง
กับสภาพร่างกายและความเป็นอยู่ของผู้ใช้งาน 

 
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยมีปัจจัยส่งเสริมส าคัญจากบริการด้านการแพทย์ที่

แข็งแรง ซึ่งในอนาคตยังมีโอกาสขยายขอบเขตไปยังธุรกิจบริการสุขภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สปา และธุรกิจความงาม เป็นต้น การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้น
น้ าจึงเป็นประเด็นที่ไม่สามารถละเลยได้เพื่อสร้างห่วงโซ่มูลค่าที่สมบูรณ์ในประเทศ นอกเหนือจาก
การร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยแพทย์ต่างๆ เพื่อลดขั้นตอนการน าไปใช้ที่ยุ่งยาก 
ภาครัฐก็มีการคิดมาตรการสนับสนุนหลายอย่าง ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการผลิต การ
เป็นท่ีปรึกษา และการให้ทุนสนับสนุน เพื่อช่วยแก้ปัญหาของผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ไทยใน
ปัจจุบัน รวมทั้งเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ผู้ประกอบการต้องการตั้งแต่การเริ่มต้นการท าธุรกิจ แม้ที่ผ่านมา
ทางกระทรวงอุตสาหกรรมยังเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้านนี้น้อย แต่ในปัจจุบัน เริ่ มมีการ
ด าเนินการสนับสนุนภาคเอกชนมากขึ้นในลักษณะของประชารัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ
รับทราบนโยบายท่ีแน่นอนและน าไปวางแผนต่อในระยะยาวได้ 

 
ส าหรับอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติของไทยในปัจจุบันยังคงพึ่งพาแรงงานต่างด้าวจาก

ประเทศเพื่อนบ้านอยู่มาก ซึ่งในอนาคต หากประเทศเหล่านี้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ 
อาจเกิดปัญหาการไหลออกของแรงงานได้ ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการรักษาบุคลากรให้
สามารถท างานภายใต้ความถนัดของตนเองได้ รวมทั้งออกกฎหมายต่างๆ สนับสนุนการ
ด าเนินการของอุตสาหกรรมด้วย ในขณะเดียวกัน ภาคเอกชนอาจต้องศึกษากรณีตัวอย่างที่ประสบ
ความส าเร็จในต่างประเทศเพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง  

 
 ความคิดเห็นอื่นๆ จากผู้เข้าร่วมสัมมนา 

 
นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ประธานคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี แสดงความ

คิดเห็นว่า ในปัจจุบัน กฎระเบียบของภาครัฐเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการด าเนินการของกลุ่ม
อุตสาหกรรม โดยนอกจากจะมีกฎหมายจ านวนมากแล้ว กฎหมายบางชนิดยังมีความทับซ้อนกัน
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หรือไม่อ านวยความสะดวกต่อภาคการผลิตหรือ ท าให้ผู้ประกอบการโรงงานมีความสับสน และ
เกิดต้นทุนในการปฏิบัติตามมาตรฐานสูงขึ้น 

 
ม.ล. ชาญโชติ ชมพูนุท ประธานมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ กล่าวว่า ในปัจจุบัน

ลักษณะการค้าของโลกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการค้าเสรีไปสู่การค้าที่มีลักษณะเป็นชาตินิยม
มากขึ้น ดังที่เห็นได้จากกรณีที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป ซึ่งประเทศไทยอาจต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้าระหว่างประเทศในอนาคต 

 
นอกจากนี้ ม.ล. ชาญโชติ ยังกล่าวเสริมว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด 

แต่ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการมักมองผลประโยชน์เชิงการค้ามากกว่าสภาพความเป็นจริงในสังคม 
ท าให้ลดปริมาณแรงงานในการผลิตลงและแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ ซึ่งในความเป็นจริง หุ่นยนต์
ประเภทหนึ่งๆ มีขอบเขตการท างานที่จ ากัด ไม่ยืดหยุ่นเท่าแรงงานมนุษย์ที่ปรับตัวได้มากกว่า 
ผู้ประกอบการจึงไม่ควรแก้ไขปัญหาด้านแรงงานด้วยการเพิ่มจ านวนหุ่นยนต์เพียงอย่างเดียว แต่
ควรพัฒนากระบวนการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้ก่อเกิดคุณค่ามากที่สุด 
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ก าหนดการสัมมนา 
“อุตสาหกรรมบริการ:  

กลไกสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเพื่ออนาคต” 
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ก ำหนดกำรสัมมนำ “อุตสำหกรรมบริกำร: กลไกสนับสนนุอุตสำหกรรมกำรผลิตเพ่ืออนำคต” 

วันอังคารที ่๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.  

ณ ห้องสุรศักดิ์ ๑ ช้ัน ๑๑ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร  

จัดโดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

ร่วมกับ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
  
๘.๓๐ – ๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

๙.๐๐ – ๙.๑๐ น. กล่าวเปิดงาน โดย นำยวีรศักดิ ์ศุภประเสริฐ  
รองผู้อ านวยการ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

๙.๑๐ – ๑๐.๐๐ น. น าเสนอผลการศึกษา ภายใต้ “โครงการศึกษากลยุทธ์การสร้างความเช่ือมโยง
อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระยะที่สอง” 
 ดร. รัชดำ เจียสกุล 

หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ดร. กรวิกำ พิมุขมนัสกิจ 
ผู้จัดการอาวุโส  
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๑๕ – ๑๑.๔๕ น.    เสวนาเรื่อง “อุตสำหกรรมบริกำร: กลไกสนับสนนุอุตสำหกรรม 

กำรผลิตเพ่ืออนำคต” โดย 
 นำยสมหวัง บุญรักษ์เจริญ  

ผู้อ านวยการ สถาบันไทย-เยอรมัน 
 นำงมัลลกิำ ลดำวัลย์ ณ อยุธยำ  

ผู้อ านวยการ สมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย 
 นำยวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ 

รองผู้อ านวยการ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ด าเนินการเสวนาโดย ดร. รัชดำ เจียสกลุ หุ้นส่วนและกรรมการผู้จดัการ  
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 

๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.    รับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ข้าร่วมสมัมนา 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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ภาพบรรยากาศงานสัมมนา 
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ภาพบรรยากาศในงานสัมมนา 
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