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สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย
(ทีดอี าร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดอี าร์ไอ”
(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ ไอ”) มา
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคม 2536 โดยคั ด สรร
กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�าเสนออย่าง
เรียบง่ายเพื่อจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์
วิจารณ์
“รายงานทีดอี าร์ไอ” มีโอกาสรับใช้สงั คม
ไทยมาตลอด ทั้งเป็นรายสะดวก และปรับมา
เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม
ตั้งแต่ฉบับที่ 118 เป็นต้นไป “รายงานทีดี
อาร์ ไ อ” จะมาพบผู ้ อ ่ า นเป็ น รายสะดวก
พร้อมทั้งยังคงน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง
เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้
ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม
ที า รายงานวิ จั ย โครงการเพิ่ ม ขี ด ความ
สามารถภาคอุ ต สาหกรรมภายใต้ น โยบาย
เศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศของไทย (ระยะที่
6) โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ
คณะ เสนอส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม เมือ่ เดือนสิงหาคม 2558
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สภาพแวดล้อมในปัจจุบันของอุตสาหกรรมไทยได้
มาถึงจุดที่จ�าเป็นจะต้องหายุทธศาสตร์ใหม่ในการพัฒนา
ภาคการผลิตเพื่อให้สามารถรักษาขีดความสามารถในการ
แข่งขันได้ นอกเหนือจากเงื่อนไขภายในประเทศ ปัจจัย
แวดล้อมด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เริ่มส่งผลต่อขีด
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าส่งออกของไทย อัน
ได้แก่ การสูญเสียแต้มต่อทางการค้าในตลาดใหญ่ๆ ของ
โลกจากสหภาพยุโรปในปัจจุบัน และจากสหรัฐอเมริกาใน
อนาคต ซึ่งไทยไม่ได้เข้าร่วมการเจรจาความตกลงหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement: TPP) การลงทุน
โดยตรงระหว่างประเทศเริ่มหันเหสู่ประเทศในภูมิภาคมาก
ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวียดนาม และแนวโน้มการย้ายการ
ผลิตทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้นไปสูป่ ระเทศเพือ่ นบ้านในรูปแบบของ
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Thailand-plus-one Model (ประเทศไทยบวกหนึ่ง หมายถึง
ยุทธศาสตร์ที่จะคงฐานการผลิตไว้ในประเทศไทย แต่มีการ
เคลื่ อ นย้ า ยกระบวนการผลิ ต ส่ ว นที่ เ น้ น แรงงานสู ง ไปยั ง
ประเทศข้างเคียง ทั้งกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)
สภาพแวดล้อมดังกล่าวนี้ท�าให้ไทยเผชิญกับความเสี่ยงที่จะ
เกิดภาวะกลวง (Hollowing out) ในประเทศหลังจากภาคการ
ผลิตบางส่วนย้ายออกไป
รายงานที ดี อ าร์ ไ อฉบั บ นี้ ส รุ ป จากส่ ว นหนึ่ ง ของ
โครงการวิจัยเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใต้
นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 6) ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไทยเพื่อพัฒนาขีดความ
สามารถในการแข่งขัน และเป็นศูนย์กลางทางการค้าใน
ภูมิภาค ดังนี้
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ที่เกี่ยวข้องกับการค้า (Trade-related Issues) ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ Trading Nation หมายถึง ยุทธศาสตร์ คู่ค้า ตลอดจนสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ภาคธุรกิจ เช่น การ
การพัฒนาที่มุ่งไปสู่การเป็นประเทศที่ภาคการผลิตมีความ จัดท�าความตกลงการค้าเสรี (FTAs)
สามารถด้านการค้า (Industrial Nation with Trading Capability) โดยมีหลักคิดส�าคัญอย่างน้อย 3 ประการที่เกี่ยวข้อง
ท า ร์
ร ี าอ า
กับภาคการผลิต ได้แก่
รร
รร
หนึ่ง การที่ภาคการผลิตหรือภาคธุรกิจจ�านวนมาก
คณะผู ้ วิ จั ย ได้ เ ลื อ กอุ ต สาหกรรมกุ ้ ง แปรรู ป ด้ ว ย
สามารถอยู่ในต�าแหน่ง (Position) ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) เหตุ ผ ลดั ง นี้ (1) อุ ต สาหกรรมอาหารทะเลกระป๋ อ งและ
ในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง อาหารทะเลแปรรูปโดยตัวเองเป็นอุตสาหกรรมที่มีความ
ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ส�าคัญต่อเศรษฐกิจไทย และ SMEs มีบทบาทส�าคัญส�าหรับ
สอง ภาคการผลิตและธุรกิจจ� า นวนมากมีความ อุตสาหกรรมนี้ สินค้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปมีมลู ค่า
สามารถในการบริหารห่วงโซ่คุณค่าที่เหลือ (value-chain การส่งออกเป็นอับดับหนึ่งในสินค้าส่งออกกลุ่มอุตสาหกรรม
management) โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในด้านทีต่ งั้ ทีเ่ ป็น อาหาร และ (2) ประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกผลิตภัณฑ์
ศูนย์กลางของภูมภิ าคให้สอดคล้องกับแนวโน้มการขยายฐาน กุ้งเป็นอันดับต้นๆ ของโลก นอกจากนี้ อุตสาหกรรมกุ้งยัง
การผลิตจากประเทศไทยไปสูป่ ระเทศเพือ่ นบ้านหรือประเทศ ท�าให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมห้องเย็น
อื่นๆ ในอาเซียน
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมสกัดสารไคตินจาก
สาม ภาครัฐสามารถขจัดอุปสรรคทางการค้าและ เปลือกและหัวกุง้ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ การขนส่งและการ
การลงทุน รวมทั้งลดความเสี่ยงจากกฎระเบียบและประเด็น ผลิตวัตถุดิบ เป็นต้น
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ผลิต อย่างไรก็ตาม เมื่อสภาพแวดล้อมเริ่มเปลี่ยนแปลงไป
ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศโดย
เฉพาะญี่ปุ่นในภูมิภาคเริ่มเบนไปที่ประเทศอื่นๆ มากขึ้น ข้อ
จ�ากัดในเรือ่ งต้นทุนแรงงานและการขาดแคลนแรงงานมีฝมี อื
ของไทย การเข้ามาลงทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) จากญี่ปุ่น เป็นต้น อุตสาหกรรมยานยนต์ของ
ไทยก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้
การศึกษาวิจยั ได้ใช้กรอบการวิเคราะห์อตุ สาหกรรม
ยานยนต์ในแบบเครือข่ายการผลิต (Production Network)
กล่าวคือ การผลิตรถยนต์ในปัจจุบันล้วนสัมพันธ์และเชื่อม
โยงกับหน่วยผลิตต่างๆ ในภูมิภาคหรือทั่วโลก การวิเคราะห์
อุตสาหกรรมยานยนต์จึงจ�าเป็นจะต้องพิจารณาที่เครือข่าย
มากกว่าปัจจัยภายในประเทศเพียงอย่างเดียว ในงานวิจัยนี้
คณะผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาทิศทางการเปลีย่ นแปลงทีส่ า� คัญของเครือ
ข่ายการผลิตยานยนต์ในภูมิภาคที่มีผลต่ออุตสาหกรรมยาน
ยนต์และชิน้ ส่วนของไทยในอนาคต 2 ทิศทาง คือ ทิศทางที่ 1
คือ การผลิตรถยนต์ในอาเซียนจะกระจุกตัว (Agglomeration)
ทีไ่ ทยและอินโดนีเซียมากขึน้ บ่งชีว้ า่ ศักยภาพของอินโดนีเซีย
ในการเป็ น ศู น ย์ ก ลางการผลิ ต ยานยนต์ ใ นภู มิ ภ าคก� า ลั ง
ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีการคาดการณ์ว่าอินโดนีเซียจะมี
ก�าลังการผลิตแซงหน้าไทยในอนาคตอันใกล้นี้ และทิศทางที่
2 คือ SMEs ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในคลัสเตอร์ของไทย ส่งผล
กระทบ 3 ลักษณะ คือ หนึง่ ผูผ้ ลิต SMEs เข้ามาแทนทีผ่ ผู้ ลิต
ชิ้นส่วนในไทย ค�าสั่งซื้อของผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยลดลง โดยสั่ง
ซื้อจาก SMEs ญี่ปุ่นแทน สอง ผู้ผลิต SMEs เข้ามาคั่นกลาง
ท�าให้ผลก�าไรลดลง และสาม ยังไม่ได้รับผลกระทบในขณะนี้
แต่อาจได้รับผลกระทบในอนาคตเมื่อมีรถยนต์รุ่นใหม่
ในการนี้ คณะผู้วิจัยเห็นว่าอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิน้ ส่วนมีโจทย์สา� คัญ 2 เรือ่ งในการเพิม่ ขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันภายใต้ยุทธศาสตร์ trading nation ดังนี้
1) ต�าแหน่งใหม่ในห่วงโซ่คุณค่า: การออกแบบและ
พัฒนา พบว่า โอกาสของไทยอยู่ที่ 2 ส่วน คือ หนึ่ง การ
ท า ร์
ร ี าอ า
ออกแบบและพัฒนารถยนต์กระบะหนึ่งตัน ซึ่งถือได้ว่าไทย
รร า
์
ในช่วงสิบปีทผี่ า่ นมา อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย เป็นฐานการผลิตใหญ่ที่สุดของโลก จึงมีทุนเดิมที่เป็นปัจจัย
ค่อนข้างประสบความส�าเร็จในการก้าวขึน้ เป็นศูนย์กลางการ สนับสนุนที่ท�าให้สามารถต่อยอดไปสู่งานด้านการออกแบบ
จากผลการศึกษาอุตสาหกรรมกุ้งของไทย คณะผู้
วิจยั เห็นว่าแนวความคิดยุทธศาสตร์ trading nation เพือ่ เป็น
ทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุง้ ไทยในอนาคต ควรมีจดุ
เน้น 2 ประการ คือ (1) การให้ความส�าคัญกับต�าแหน่งในห่วง
โซ่มูลค่าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและสามารถบริหารห่วงโซ่ในส่วน
ที่เหลือได้ และ (2) รัฐสามารถขจัดอุปสรรคทางการค้าและ
การลงทุน ลดความเสี่ยงจากกฎ ระเบียบ และ trade-related
issues ของประเทศคู่ค้า ตลอดจนสร้างโอกาสใหม่ๆ ได้
ยุทธศาสตร์ trading nation ทั้งสองข้อดังกล่าว
สามารถก�าหนดเป็นแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ แก้ปญ
ั หาและก�าหนด
ทิศทางอุตสาหกรรมกุ้งในอนาคต โดยมีแนวทางการด�าเนิน
การหลัก 4 แนวทาง ได้แก่ (1) การผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งที่แข็ง
แรงและให้ผลผลิตสูง (2) การตรวจสอบคุณภาพลูกกุง้ ทีฟ่ าร์ม
เพาะฟักและฟาร์มอนุบาล (3) การพัฒนาวิธีการเลี้ยงกุ้งเพื่อ
ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และป้องกันโรคกุ้งอย่างเป็นระบบ
และยั่งยืน และ (4) การแก้ปัญหาเรื่องขาดแคลนกุ้งโดยการ
ใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลักและอาศัยการน�าเข้ากุ้งเป็น
มาตรการเสริม แต่ควรมีการอ�านวยความสะดวกในการน�า
เข้าเพื่อกระจายความเสี่ยงเรื่องวัตถุดิบในอนาคต
ส�าหรับปัญหาเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบอันเนื่อง
มาจากการเกิดโรคกุ้งตายด่วน (Shrimp Early Mortality
Syndrome: EMS) ซึง่ เป็นเรือ่ งจ�าเป็นเร่งด่วนทีส่ ดุ ในปัจจุบนั
คณะผู้วิจัยได้น�าเสนอการด�าเนินการเป็น 2 โมเดล โดยใน
ระยะสัน้ -กลาง ไทยต้องใช้ model 1 เป็นหลักในการแก้ปญ
ั หา
ไปก่อน โดยเน้นการพัฒนาวัตถุดิบกุ้งในประเทศเป็นหลัก
และใช้การน�าเข้าเป็นส่วนเสริม และควรมีการอ�านวยความ
สะดวกในการน�าเข้าเพื่อกระจายความเสี่ยงเรื่องวัตถุดิบใน
อนาคต เมื่อผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งและมี brand ที่ดี
ขึ้นจึงจะพัฒนาไปสู่ model 2 ในระยะยาว คือ การขยายฐาน
การผลิตสินค้าที่ไม่เหมาะกับการผลิตในประเทศไทยไปผลิต
ในประเทศในอาเซียนที่ต้นทุนถูกกว่า
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และพัฒนาได้ง่าย และ สอง การพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยให้
มีขดี ความสามารถด้านการออกแบบและพัฒนาชิน้ ส่วน แม้วา่
ไทยจะไม่ได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีรถยนต์หรือมีรถยนต์แห่ง
ชาติเป็นของตนเอง แต่โอกาสของไทยก็คือการมีคลัสเตอร์
ชิ้นส่วนที่เข้มแข็งด้วยขีดความสามารถในการออกแบบและ
พัฒนาชิ้นส่วน ซึ่งผู้ผลิตชิ้นส่วนของไทยบางรายพิสูจน์ให้
เห็นแล้วว่าสามารถท�าได้ ดังนั้น กุญแจส�าคัญ (key) ของการ
ยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย คือ การต่อยอดจากฐาน
การผลิต (production house) สู่การเป็นฐานการออกแบบ
และพัฒนา (design and development house) หากไทย
ท�าส�าเร็จ จะท�าให้ไทยไม่ได้รับผลกระทบจากการก้าวขึ้นมา
ของอินโดนีเซียมากนัก เนื่องจากอยู่ในต�าแหน่งที่สูงกว่าใน
ห่วงโซ่คุณค่า
2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity)
ด้วยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ ปัญหาประการส�าคัญ
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยคือการขาดแคลนแรงงาน ทั้ง
แรงงานที่มีฝีมือและทักษะในการออกแบบและพัฒนายาน
ยนต์ และแรงงานทั้งที่มีฝีมือและทักษะน้อยและกึ่งทักษะใน
การท�างานด้านการผลิต จึงเป็นโอกาสทีผ่ ผู้ ลิตจะปรับเปลีย่ น
ไปใช้เครือ่ งจักรในการผลิตมากขึน้ (Automation) ซึง่ นอกจาก
จะช่วยแก้ไขปัญหาเรือ่ งแรงงาน ยังช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ผลิตและควบคุมคุณภาพได้ง่ายขึ้นด้วย
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จากการศึกษาภาพรวม SMEs ไทยและบทเรียน
จากการพัฒนา SMEs ของสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และไต้หวัน
พบว่ามีปัญหาพื้นฐานที่ SMEs เผชิญคล้ายกันคือปัญหา
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่วนปัญหาอื่นนอกเหนือจากนั้น
ล้วนประสบกับปัญหาที่ไม่ต่างกัน ทว่าระดับของการพัฒนา
SMEs ไทยและประเทศทั้งสามกลับมีความแตกต่าง จาก
ปัจจัยแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกทีไ่ ม่เหมือนกัน เป็นผล
ให้โอกาสที่ SMEs ไทยจะได้รับรวมถึงอุปสรรคต่างๆ ที่ต้อง
เผชิญมีความแตกต่างจากทัง้ สามประเทศข้างต้น ซึง่ จากบท

ที

า

เรียนการพัฒนา SMEs ของต่างประเทศสามารถน�ามาพัฒนา
SMEs ของไทยได้ดังนี้
ด้ า นการท�าวิจัยและพัฒนา พบว่า SMEs ไทย
จ�าเป็นต้องเพิ่มความสามารถทางด้านการวิจัยและพัฒนา
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และลดต้นทุน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน
ด้านเงินทุน ซึง่ ไทยมีปญ
ั หาการขอสินเชือ่ ท�าได้ยาก
ขึ้น พบว่า มีตัวอย่างของญี่ปุ่นที่รัฐบาลมีหน่วยงานที่ชื่อว่า
Credit Guarantee Corporation ท�าหน้าที่ในการให้เครดิต
แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถไปขอสินเชื่อกับธนาคารได้
สะดวกยิ่งขึ้น
ด้านการหาแหล่งตลาดใหม่ มีตัวอย่างของไต้หวัน
โดยผู้ประกอบการจะรวมกลุ่มในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งเมื่อจะบุกตลาดต่างประเทศ รวมทั้งมี
หน่วยงานของรัฐที่คอยให้ความช่วยเหลือในการขยายการ
ค้าไปต่างประเทศ และตัวอย่างของญี่ปุ่นที่ช่วยเหลือโดยจะ
มีหน่วยงานเฉพาะไปประจ�าอยู่ตามประเทศต่างๆ เพื่อช่วย
เหลือผู้ประกอบการโดยการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
เข้าไปด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศ
ด้านการท�า e-commerce พบว่าหากมีการอบรม
การใช้เว็บไซต์หรือเครือข่ายทางสังคมอินเตอร์เน็ตเพือ่ ดึงดูด
ความสนใจทางการตลาดโดยพัฒนาเนื้อหาการอบรมให้ทัน
สมัยตลอดเวลา เป็นไปได้ว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขาย
สินค้าต่อลูกค้าต่างประเทศทีย่ ากจะเข้าถึงของไทย ด้วยปัจจัย
เอือ้ คือการขนส่งทางอากาศหรือทางเรือท�าให้สง่ สินค้าตามค�า
สั่งซื้อเป็นไปได้ง่าย
ด้ า นแรงงาน พบว่ า รั ฐ ควรปฏิ รู ป หลั ก สู ต รให้
สอดคล้องต่อความต้องการของตลาด และเพิ่มการอุดหนุน
การศึกษาในสายอาชีวะตามความเหมาะสม รวมทั้งเพิ่ม
เติมการศึกษาเรียนรู้นอกจากระบบปกติ ดังตัวอย่างของ
ญี่ปุ่นที่มีการพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัย SME ซึ่งจะเป็น
หลักสูตรส�าหรับผู้ประกอบการจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยที่มีอยู่
ตามภูมภิ าคต่างๆ เป็นเสมือนแหล่งความรูแ้ ละทีแ่ ลกเปลีย่ น
ความคิดของผู้ประกอบการ อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญในด้าน
ต่างๆ คอยให้คา� แนะน�าและช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ นอกจาก
นี้ มหาวิทยาลัยยังท�าข้อตกลงความร่วมมือกับผูป้ ระกอบการ
7

SMEs เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าไปฝึกงานในภาค
ธุรกิจ SMEs ก่อให้เกิดค่านิยมแก่แรงงานยุคใหม่ ให้ไม่ยึด
ติดแต่การท�างานกับบริษัทขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว
ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ พบว่าภาครัฐของไทย
และต่างประเทศมีนโยบายช่วยเหลือ SMEs ทั้งในด้านภาษี
การเงิน การสนับสนุนการท�าวิจัย การส่งเสริมการส่งออก
ฯลฯ ไม่แตกต่างกัน แต่แรงผลักดันของภาครัฐทั้งในแง่ของ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ และความสามารถ
ในการด�าเนินนโยบายให้ได้ผลอย่างจริงจัง จะต้องเพียงพอ
ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อ
ให้ผู้ประกอบการเข้าใจขีดความสามารถของอุตสาหกรรม
ของประเทศได้ถูกต้อง และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตัว
เองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ SMEs มีศักยภาพในการ
เติบโต และก่อให้เกิดการพัฒนาของ SMEs อย่างยั่งยืนใน
ประเทศไทย
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การขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศของไทย
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ทั้งจากความต้องการภาค
อุตสาหกรรมของไทยเองและของประเทศเพื่อนบ้านที่ยัง
ขาดความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ลาวและกัมพูชา
ที่ผ่านมา มีโครงการลงทุนของภาครัฐในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ
ไม่มากนัก ท�าให้เกิดปัญหาความแออัดในท่าเรือบางแห่ง
แต่ในขณะเดียวกันก็ท�าให้เกิดปัญหาการใช้งานได้ต�่ากว่า
ศักยภาพในท่าเรือบางแห่ง ปัจจุบันท่าเรือระหว่างประเทศ
หลักของไทยมีหลายแห่ง เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือ
กรุงเทพ และท่าเรือมาบตาพุด แต่ท่าเรือที่มีปริมาณสินค้า
สูงสุดและเป็นท่าเรือหลักของการขนส่งสินค้า คือ ท่าเรือ
แหลมฉบัง
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ท่ า เรื อ หลั ก ๆ ของโลกตาม
ปริมาณการใช้ประโยชน์จริงจากท่าเรือ พบว่า ท่าเรือแหลม
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ฉบังเป็นท่าเรือใหญ่อันดับสี่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และอั น ดั บ ยี่ สิ บ สามของโลก เมื่ อ พิ จ ารณาตามจ� า นวนตู ้
สินค้าที่ผ่านท่า (Container traffic) อย่างไรก็ตาม ขีดความ
สามารถของท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไม่สามารถ
ชี้วัดได้ด้วยปริมาณสินค้าที่ผ่านท่าได้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้
เนื่องจากปริมาณสินค้าที่ผ่านท่าเป็นผลจากที่ต้ังของท่าเรือ
ด้วย ดังจะเห็นได้ชดั เมือ่ เปรียบเทียบท่าเรือสิงคโปร์กบั ท่าเรือ
แหลมฉบัง โดยท่าเรือสิงคโปร์ตั้งอยู่ในที่ตั้งที่เป็นทางเชื่อม
ต่อทางเรือที่สั้นที่สุดระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก
ท�าให้มีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์รวมในการเก็บและกระจายตู้
คอนเทนเนอร์ (Transshipment port) ในขณะที่ท่าเรือแหลม
ฉบังตั้งอยู่ในอ่าวซึ่งเป็นท่าเรือเป้าหมาย (Original-destination port) ซึ่งหากเปรียบเทียบให้ชัดเจนมากขึ้นก็เปรียบ
เสมือนท่าเรือสิงคโปร์อยู่ “ปากซอย” ซึ่งสามารถเป็นจุดนัด
พบของรถยนต์สญ
ั จรไปมามากมาย ขณะทีท่ า่ เรือแหลมฉบัง
อยู่ “ท้ายซอย” ซึ่งการสัญจรมายังท้ายซอยจ�าเป็นต้องมีเป้า
หมายเฉพาะเท่านั้น
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โจทย์ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศทางเรือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Trading
Nation ก็คือ การเป็นท่าเรือศูนย์กลางของการส่งสินค้าจาก
อาเซียนบกสู่ที่หมายต่างๆ ของโลก ดังนั้น ประเทศไทยจึง
จ�าต้องหาจุดเปลี่ยนส�าคัญที่จะพลิกโฉมการขนส่งทางเรือ
จากสถานะ “ท้ายซอย” ไปอยู่ “กลางซอย” หรือ “ปากซอย”
แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทางเรือ
ของไทยเพื่อการเป็นท่าเรือศูนย์กลางของการส่งสินค้าจาก
อาเซียนบกในอนาคตจึงประกอบด้วย 3 แนวทางส�าคัญ ดังนี้
แนวทางแรก คือ การขยายท่าเรือแหลมฉบังเฟสที่สามเพื่อ
เป็นท่าเรือศูนย์กลางอินโดจีน สถานะปัจจุบันก�าลังอยู่ในขั้น
ตอนการศึกษาความเป็นไปได้ เนื่องจากเผชิญแรงต้านจาก
ชาวบ้านที่ท�าการประมงชายฝั่งในพื้นที่ แนวทางที่สอง คือ
การพัฒนาท่าเรือเชียงแสน-เชียงของเพื่อรองรับการเติบโต
ของการค้าบริเวณจีนตอนใต้ แนวทางที่สาม คือ การเปิด
ประตูสมู่ หาสมุทรอินเดีย เพือ่ พลิกโฉมการขนส่งทางเรือของ
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ไทยจากสถานะ “ท้ายซอย” ไปอยู่ “กลางซอย” หรือ “ปาก ปฏิชีวนะตกค้างและโรคกุ้งได้
• บริหารจัดการการเลี้ยงกุ้งในประเทศอย่างยั่งยืน
ซอย” ในปัจจุบันมีสองช่องทางที่จะเป็นประตูสู่การขนส่งสู่
เอเชียใต้ แอฟริกา และยุโรปด้วยระยะเวลาการเดินทางที่สั้น เพื่อเป็นเหล่งวัตถุดิบหลัก โดยการพัฒนาทั้งห่วงโซ่การผลิต
กว่าเส้นทางในปัจจุบันและต้นทุนการขนส่งที่ถูกกว่า ได้แก่ ได้แก่
- การมีพ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม
ท่าเรือปากบารา และท่าเรือทวาย
และปริมาณเพียงพอ โดยให้ความส�าคัญกับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้ามามีบทบาทใน
อ อ
อ าร
า ีด า า าร
การเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์มากขึ้นแต่ต้องมีระบบการตรวจ
อ า รร ไท
สอบคุณภาพที่ดี
- การตรวจสอบคุณภาพลูกกุ้งจากฟาร์มเพาะฟัก
อ อ
าร ด ท า ร์ าร
และฟาร์มอนุบาล ต้องทั่วถึงและรวดเร็ว
- การยกระดับการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
ตามยุทธศาสตร์ Trading Nation ที่ได้น�าเสนอ
ไปก่อนหน้านี้ คณะวิจัยมีข้อเสนอเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ ไทยให้เป็นการเลี้ยงที่ปลอดโรคแต่ต้นทุนแข่งขันได้ โดย
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเลี้ยงกุ้งอย่างเป็นระบบให้กับ
ส�าหรับอุตสาหกรรมที่ศึกษาทั้งสองกรณี ดังนี้
เกษตรกร
กรณีอุตสาหกรรมกุ้งแปรรูป
• บริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตในประเทศส่วนที่
บทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนให้ไทยก้าวไป
เหลือ เช่น การพัฒนากลไกในการรักษาเสถียรภาพของ
สู่การเป็น trading nation ในอุตสาหกรรมกุ้ง มีดังต่อไปนี้
ราคาวัตถุดิบกุ้ง ปรับปรุงระบบที่ช่วยสนับสนุนเรื่องเงิน
การให้ความส�าคัญกับต�าแหน่งในห่วงโซ่มูลค่าที่มีมูลค่าเพิ่ม ทุนหมุนเวียนของผู้ส่งออกและเกษตรกร การมีกองทุนส่วน
กลางเพื่อพัฒนาห่วงโซ่การผลิตกุ้งตลอดทั้งห่วงโซ่ ฯลฯ
สูงและสามารถบริหารห่วงโซ่ในส่วนที่เหลือได้
• ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมกุ้งที่
เป็นกิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเช่น โรงเรือนในการเก็บสาย รัฐสามารถขจัดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน ลดความ
พันธุ์กุ้งระยะยาว การสร้างนักวิจัยทางด้านสายพันธุ์สัตว์นา�้ เสีย่ งจากกฎระเบียบและ Trade-related issues ของประเทศ
การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเรื่องสายพันธุ์กุ้ง การเพาะ คู่ค้า ตลอดจนสร้างโอกาสใหม่ๆ
ภาครั ฐ ควรติ ด ตามแก้ ป ั ญ หามาตรการกี ด กั น
พันธุ์กุ้ง เทคนิควิธีการเลี้ยงกุ้งที่ปลอดโรคและต้นทุนต�่า โดย
ทางการค้าต่างๆ เช่น ประเด็นการค้ามนุษย์และมาตรการ
การเพิ่มงบประมาณและบุคลากรในส่วนนี้
• แสวงหาช่องทางการตลาดในตลาดหลักเดิม รวม ตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) ของสหรัฐฯ ประเด็น
ถึงพัฒนาตลาดใหม่ ส�าหรับผลิตภัณฑ์กงุ้ เพิม่ มูลค่าเนือ่ งจาก IUU (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing)
ของสหภาพยุโรปซึ่งแม้จะไม่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้ง
เป็นสินค้ากุ้งที่ใช้วัตถุดิบน้อยและมีมูลค่าเพิ่มสูง
• หากการเลี้ ย งกุ ้ ง ไทยไม่ ส ามารถยกระดั บ ขึ้ น โดยตรงแต่อาจมีผลกระทบในทางอ้อมต่ออุตสาหกรรม รัฐ
เป็นการเลี้ยงที่ปลอดโรคและต้นทุนต�่าได้ ควรอ�านวยความ ควรปรับปรุงกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเรื่องแรงงานและ
สะดวกให้มกี ารน�าเข้าวัตถุดบิ กุง้ จากต่างประเทศ รวมถึงการ ประมงให้สอดคล้องกับมาตรการทางการค้าอื่นๆ ที่เผชิญอยู่
สนับสนุนให้ผแู้ ปรรูปกุง้ สามารถขยายการลงทุนไปผลิตกุง้ ใน นอกจากนี้ภาครัฐควรแสวงหาโอกาสใหม่ๆ เช่น การเจรจา
ต่างประเทศได้ ทัง้ นีผ้ แู้ ปรรูปกุง้ ของไทยต้องมีความสามารถ FTA หรือบุกเบิกตลาดใหม่ เพือ่ ทดแทนสิทธิพเิ ศษทางการค้า
ู เสียไป รวมถึงการขยายตลาดใน
ในการบริหารจัดการ “ห่วงโซ่สว่ นทีเ่ หลือ” โดยเฉพาะอย่างยิง่ GSP ของสหภาพยุโรปทีส่ ญ
ต้องสามารถรับประกันคุณภาพของกุ้งน�าเข้าในแง่ของสาร ประเทศซึ่งมีศักยภาพในการขยายตัวสูง
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กรณีอุตสาหกรรมยานยนต์
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้น
ส่วนภายใต้ยุทธศาสตร์ Trading Nation จ�าเป็นต้องด�าเนิน
การในสี่เรื่อง ได้แก่ หนึ่ง การส่งเสริมกิจกรรมการออกแบบ
และพัฒนารถยนต์และชิ้นส่วนในประเทศ โดยโอกาสของ
ไทยอยู่ที่การออกแบบและพัฒนารถกระบะหนึ่งตันและการ
พัฒนาผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนให้มขี ดี ความสามารถด้านการออกแบบ
และพัฒนาชิน้ ส่วน สอง เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) ด้วยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ สาม การบริหาร
จัดการเครือข่ายการผลิตในภูมภิ าค และสี่ การเจรจาเพือ่ ขจัด
อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีที่เกี่ยวกับยานยนต์และชิ้น
ส่วนในอาเซียน ตัวอย่างเช่น
การให้ความส�าคัญกับต�าแหน่งในห่วงโซ่มูลค่าที่มีมูลค่าเพิ่ม
สูงและสามารถบริหารห่วงโซ่ในส่วนที่เหลือได้
• การให้ความส�าคัญกับการพัฒนาแรงงานที่มีฝีมือ
และทักษะในการออกแบบและพัฒนายานยนต์ให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ผลิต OEMs (Original
Equipment Manufacturers หมายถึงการรับจ้างผลิตสินค้า
ให้กับแบรนด์ต่างๆ ตามแบบที่ลูกค้าก�าหนด) ยกตัวอย่าง
เช่น ในยุทธศาสตร์การพัฒนาก�าลังแรงงานในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เป็นต้น
• การศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรที่สามารถผลิต
วิศวกรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออกแบบและเทคโนโลยี
สารสนเทศระหว่างสถานศึกษาและผู้ผลิตรถยนต์ โดยสถาน
ศึกษาในปัจจุบนั มีสถานศึกษาทีเ่ ปิดสอนวิศวกรรมยานยนต์
โดยเฉพาะทั้งสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน
• ในด้านแรงงานด้านการผลิต หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ควรส่งเสริมให้มีการจัดท�าการศึกษาของอาชีวะศึกษาแบบ
ทวิภาคีระหว่างสถานศึกษาและผู้ผลิตมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วย
เตรียมทักษะฝีมือและประสบการณ์การท�างานในสายการ
ผลิตจริง
• ในด้านเทคโนโลยีการผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรส่งเสริมการให้ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ
รวมทั้งการฝึกฝนแรงงานในโรงงานในการใช้เครื่องจักรดัง
กล่าวกับผู้ผลิตชิ้นส่วนขนาดกลางและขนาดย่อม
10

รัฐสามารถขจัดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน ลดความ
เสีย่ งจากกฎระเบียบและ Trade-related issues ของประเทศ
คู่ค้า ตลอดจนสร้างโอกาสใหม่ๆ
• การเร่ ง ขจั ด อุ ป สรรคด้ า นการคมนาคมขนส่ ง
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่ออ�านวยความสะดวก
ในการขนส่งชิน้ ส่วนระหว่างหน่วยผลิตในประเทศเพือ่ นบ้าน
กับฐานการผลิตในไทย
• การรวบรวมข้อมูลมาตรการการค้าที่ไม่ใช่ภาษี
(NTMs) ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในอาเซียน
เพื่อน�ามาใช้ในการเจรจาเพื่อขจัดมาตรการกีดกันทางการ
ค้า (NTBs) ในอนาคต
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ในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบคมนาคมขนส่ ง
สินค้าระหว่างประเทศทางเรือ จุดเปลีย่ นส�าคัญทีจ่ ะพลิกโฉม
ไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือของภูมิภาค
อาเซียนบกก็คอื หนึง่ การหาทางเชือ่ มต่อสูม่ หาสมุทรอินเดีย
โดยช่องทางในปัจจุบันที่มีการน�าเสนอขึ้นมาได้แก่ ท่าเรือ
ทวาย และ ท่าเรือปากบารา และ สอง การพัฒนาให้ท่าเรือ
แหลมฉบังมีประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อกับสายเรือขนส่ง
สินค้าและการศึกษาเพิม่ เติมความคุม้ ค่าจากการขยายท่าเรือ
ในระยะที่ 3 โดยหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ควรมีการด�าเนินการ
ดังต่อไปนี้
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งศึกษาความเป็นไป
ได้ในด้านเศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อมในการพัฒนาท่าเรือน�า้ ลึก
ด้านมหาสมุทรอินเดีย เช่น ท่าเรือทวายและท่าเรือน�า้ ลึกปาก
บารา เป็นต้น ทัง้ นีเ้ พือ่ เปิดช่องทางการขนส่งทางเรือของไทย
รวมถึงนัยต่อการพัฒนาคลัสเตอร์อตุ สาหกรรมในอนาคตและ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามระเบียงเศรษฐกิจ อันจะ
ท�าให้ภูมิภาคอาเซียนบกเชื่อมต่อกันได้มากขึ้น
• หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การ
พัฒนาท่าเรือที่มีอยู่ เช่น ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้มีความ
เชื่อมต่อกับสายเรือขนส่งสินค้ามากยิ่งขึ้น รวมทั้งความคุ้ม
ค่าของการขยายท่าเรือแหลมฉบังในระยะที่สาม

รายงานทีดีอาร์ ไอ

