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บทที่ 1 บทนา
1. หลักการและเหตุผล
1.1 กระทรวงอุ ต สำหกรรมโดยคณะกรรมกำรก ำกั บ ดู แ ลงำนด้ ำ นต่ ำ งประเทศ ได้ เ ห็ น ชอบต่ อ
ยุทธศำสตร์อุตสำหกรรมกับต่ำงประเทศ และควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของกระทรวงอุตสำหกรรม ภำยใต้
วิสัยทัศน์ “อุตสำหกรรมไทยสำมำรถใช้ประโยชน์จำกควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบำยกำร
พัฒนำอุตสำหกรรม” ในส่วนยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรใช้ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพื่อส่งเสริมกำรเชื่อมโยง
ภำคอุตสำหกรรมไทยกับต่ำงประเทศ
1.2 ภูมิภำคตะวันออกกลำงเป็นดินแดนที่ตั้งอยู่ระหว่ำงทวีปยุโรป เอเชีย และแอฟริกำ ครอบคลุม
อำณำบริเวณกว้ำงขว้ำงตั้งแต่ภำคเหนือของทวีปแอฟริกำ ชำยฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอเรเนียน หรือที่
เรียกว่ำ พระจันทร์เสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์ (Fertile Crescent) และบริเวณคำบสมุทรอำระเบีย รวมถึงดินแดน
รอบอ่ำวเปอร์เซีย จึงมีควำมโดดเด่นทั้งที่ตั้งเป็นเส้นทำงคมนำคมสำคัญ ในกำรเดินทำงติดต่อค้ำขำยระหว่ำง
ตะวันตกกับตะวันออก และเป็นดินแดนที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ในทรัพยำกรธรรมชำติที่มีค่ำ คือ น้ำมัน และก๊ำซ
ธรรมชำติ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นและสำคัญในระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงเป็นโอกำสที่ไทยจะสร้ำงควำม
ร่วมมือกับภูมิภำคตะวันออกกลำงในสำขำที่ไทยมีศักยภำพ ทั้งนี้ โครงสร้ำงและระบบเศรษฐกิจของภูมิภำค
ตะวันออกกลำง รวมทั้งกฎหมำยกฎระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภำคกำรผลิต กำรค้ำ และกำรลงทุน รวมถึง
กำรเมื อ ง สั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ มี ค วำมแตกต่ ำ งและหลำกหลำยในแต่ ล ะพื้ น ที่ ในกำรนี้ กองเศรษฐกิ จ
อุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ได้เล็งเห็นควำมสำคัญในกำรศึกษำแนวทำงกำร
พัฒนำควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ ในอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพของไทยกับประเทศในภูมิภำคตะวันออกกลำง
ซึ่ ง ครอบคลุ ม ประเด็ น ด้ ำ นเศรษฐกิ จ นโยบำยระหว่ ำงประเทศ ปั จจั ยที่ ส่ งผลกระทบต่ อกำรค้ ำกำรลงทุน
กำรคัดเลือกประเทศนำร่องของภูมิภำคตะวันออกกลำง กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่มีศั กยภำพในประเทศนำ
ร่อง รวมถึงกำรระดมควำมเห็ นกับหน่ว ยงำนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและมำตรกำร
ส่งเสริมกำรเชื่อมโยงด้ำนอุตสำหกรรมที่เหมำะสมต่อภำคอุตสำหกรรมของไทยต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษำนโยบำยระหว่ำงประเทศในภูมิภำคตะวันออกกลำงที่มีผลต่อกำรพัฒนำของไทย พร้อม
ศึกษำและเสนอแนวทำงกำรใช้ประโยชน์จำกนโยบำยในกำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนอุตสำหกรรมระหว่ำง
ประเทศในภูมิภำคตะวันออกกลำงและไทย
2.2 เพื่อศึกษำประเทศหรือเมืองเศรษฐกิจหลักของภูมิภำคตะวันออกกลำงที่มีศักยภำพและสำมำรถ
สร้ำงควำมเชื่อมโยงกับภำคอุตสำหกรรมของไทย
2.3 เพื่อศึกษำเชิงลึกในอุตสำหกรรมหรือผลิตภัณฑ์เป้ำหมำยที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำควำมร่วมมือ
ในอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพของไทยและประเทศในภูมิภำคตะวันออกกลำง
2.4 เพื่อจัดทำข้อมูลเชิงลึกด้ำนโครงสร้ำงเศรษฐกิจ กฎระเบียบ นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ รวมถึงโอกำส
ด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนในอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพระหว่ำงไทยกับภูมิภำคตะวันออกกลำง
2.5 เพื่อเสนอกลยุทธ์และแนวทำงกำรเชื่อมโยงด้ำนอุตสำหกรรมและควำมร่วมมือทำงเศร ษฐกิจ
ระหว่ำงไทยกับภูมิภำคตะวันออกกลำงในสำขำอุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่ได้รับคัดเลือก
3. เป้าหมาย
3.1 กลยุทธ์และแนวทำงในกำรพัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนอุตสำหกรรมและควำมร่วมทำงเศรษฐกิจ
ระหว่ำงไทยกับภูมิภำคตะวันออกกลำงในประเทศหรือเมืองเศรษฐกิจนำร่องอย่ำงน้อย 1-2 แห่ง
3.2 อุตสำหกรรมหรือผลิตภัณฑ์เป้ำหมำยของภูมิภำคตะวันออกกลำงในกำรพัฒนำควำมร่วมมือใน
อุตสำหกรรมที่มีศักยภำพของไทยและประเทศในภูมิภำคตะวันออกกลำง
3.3 ข้อมูลเชิงลึกด้ำนโครงสร้ำงเศรษฐกิจ กฎระเบียบ นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ รวมถึงโอกำสด้ำน
กำรค้ำและกำรลงทุนในอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพของภูมิภำคตะวันออกกกลำง เพื่อพัฒนำควำมร่วมมือด้ ำน
อุตสำหกรรมของภูมิภำคตะวันออกกลำงกับไทย
3.4 ข้อเสนอแนะกำรแสวงหำประโยชน์จ ำกควำมร่ว มมื อ ทำงเศรษฐกิจระหว่ำ งไทยกั บภู มิ ภ ำค
ตะวันออกกลำง
4. ขอบเขตการดาเนินงาน
4.1 ศึกษำนโยบำยระหว่ำงประเทศของภูมิภำคตะวันออกกลำงที่มีผลต่อกำรพัฒนำของไทย พร้อม
ศึกษำและเสนอแนวทำงกำรใช้ประโยชน์จำกนโยบำยในกำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนอุตสำหกรรมระหว่ำง
ประเทศในภูมิภำคตะวันออกกลำงกับไทย
4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ในเชิงลึกถึงนโยบำยและแผนพัฒนำเศรษฐกิจ อุตสำหกรรม กำรค้ำและกำรลงทุน
ของภูมิภำคตะวันออกกลำงในระดับมหภำคลงถึงระดับพื้นที่ รวมทั้งวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงแผนพัฒนำทำง
เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับไทย
4.3 ศึกษำและวิเครำะห์ประเทศหรือเมืองเศรษฐกิจที่มีศักยภำพในกำรเชื่อมโยงกับภำคอุตสำหกรรม
ไทย เพื่อคัดเลือกประเทศหรือเมืองเศรษฐกิจนำร่องด้วยเกณฑ์ที่มีควำมเหมำะสม
4.4 ศึกษำ วิเครำะห์ในเชิงลึกถึงข้อมูลด้ำนทรัพยำกร วัตถุดิบ ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึง
กฎระเบียบ อุปสรรค โอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุน ในประเทศหรือเมืองเศรษฐกิจนำร่องดังกล่ำว
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4.5 ศึกษำ วิเครำะห์ ในเชิงลึ กเพื่อ กำหนดอุตสำหกรรมหรือผลิ ตภัณ ฑ์เป้ำหมำยในประเทศหรื อ
เมืองเศรษฐกิจนำร่องในกำรพัฒนำควำมร่วมมือในอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพของไทยและประเทศในภูมิภำค
ตะวันออกกลำง และระบบขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่ำงไทยกับภูมิภำคตะวันออกกลำง โดยใช้ทฤษฎีและเกณฑ์
คัดเลือกที่เหมำะสมทั้งเชิงปริ มำณและคุณภำพ ตลอดจนกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำควำมร่วมมือที่สำมำรถ
นำไปดำเนินกำรได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
4.6 ศึกษำ วิเครำะห์เพื่อจัดทำกลยุทธ์ และแนวทำงกำรพัฒนำควำมเชื่อมโยงของภำคอุตสำหกรรม
ระหว่ำงไทยกับภูมิภำคตะวันออกกลำง รวมถึงมำตรกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรลงทุนระหว่ำงไทยและภูมิภำค
ตะวันออกกกลำง
5. วิธีการดาเนินงานและกิจกรรมหลัก
5.1 กำหนดกรอบแนวคิด วิธีกำรวิเครำะห์ รวมทั้งเกณฑ์ในกำรคัดเลือกประเทศ/เมือง/อุตสำหกรรม/
ผลิตภัณฑ์เป้ำหมำยที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำควำมร่วมมือในอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพของไทยและประเทศใน
ภูมิภำคตะวันออกกลำง
5.2 ศึกษำรวบรวมข้อมูลทั้งทุติยภูมิและปฐมภูมิจำกเอกสำร และรำยงำนกำรศึกษำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้ ง กำรสั ม ภำษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) ในหน่ ว ยงำนต่ ำ ง ๆ เช่ น หน่ ว ยงำนภำครั ฐ
สถำบันกำรศึกษำ และข้อมูลทุติยภูมิจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ
5.3 ศึกษำ วิเครำะห์เพื่อจัดทำร่ำงกลยุทธ์กำรพัฒนำควำมร่วมมือในอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพของไทย
และประเทศในภูมิภำคตะวันออกกลำง จัดประชุมระดมควำมคิดเห็น (Focus group) กลุ่มเป้ำหมำยในประเทศ
ไทยในสำขำอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพระหว่ำงไทยกับภูมิภำคตะวันออกกลำง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่ำง
กลยุทธ์ดังกล่ำว และนำมำปรับปรุงเพื่อให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
5.4 เผยแพร่ผลกำรศึกษำตำมช่องทำงที่เหมำะสม
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6. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม/เดือนที่
1
1. กำหนดแนวทำง/วิธีกำรศึกษำ/ทบทวน
กำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนอื่น/
แนวทำงกำรรวบรวมข้อมูล
2. ศึกษำข้อมูลทำงโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ
แนวทำงกำรคัดเลือกประเทศเป้ำหมำย โดย
เครื่องมือที่เหมำะสม
3. สัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ใน
หน่วยงำนต่ำง ๆ
4. ศึกษำและวิเครำะห์ประเทศหรือเมือง
เศรษฐกิจที่มีศักยภำพของภูมิภำคตะวันออก
กลำง เพื่อพัฒนำควำมร่วมมือในอุตสำหกรรมที่มี
ศักยภำพของไทยและประเทศในภูมิภำค
ตะวันออกกลำง
5. ศึกษำ วิเครำะห์นโยบำย โอกำส อุปสรรคใน
กำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงไทยและประเทศนำ
ร่องของภูมิภำคตะวันออกกลำง
6. กำรประชุมระดมควำมคิดเห็น (Focus
group)
7. ศึกษำและวิเครำะห์อุตสำหกรรมหรือ
ผลิตภัณฑ์เป้ำหมำยที่มีศักยภำพในประเทศหรือ
เมืองเศรษฐกิจนำร่องจำกกำรคัดเลือก
8. ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดทำกลยุทธ์กำรพัฒนำ
ควำมร่วมมือในอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพของไทย
และประเทศในภูมิภำคตะวันออกกลำง พร้อมทั้ง
แนวทำงกำรพัฒนำควำมร่วมมือในอุตสำหกรรม
ที่มีศักยภำพของไทย
9. จัดสัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำ
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บทที่ 2 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ผ่านมา
ผู้วิจัยได้ทำกำรทบทวนแนวคิดด้ำนนโยบำยระหว่ำงประเทศ ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรศึกษำกลยุทธ์ฯ ได้แก่ นโยบำยด้ำนกำรต่ำงประเทศของกระทรวง
กำรต่ำงประเทศ นโยบำยต่ำงประเทศของกระทรวงพำณิชย์ และนโยบำย S-Curve กระทรวงอุตสำหกรรมที่
มุ่งเน้ น กำรพัฒ นำอุตสำหกรรมที่ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และนวัตกรรมในกำรผลิต เพื่อ พัฒ นำควำมร่วมมือใน
อุตสำหกรรมที่มีศักยภำพของไทยและประเทศในภูมิภำคตะวันออกกลำง
1. กระทรวงการต่างประเทศ
นโยบำยด้ำนกำรต่ำงประเทศ เป็นแนวทำงกำรดำเนินกำรของกระทรวงกำรต่ำงประเทศที่สอดคล้อง
กับ นโยบำยของรั ฐ บำล เพื่อผลั กดัน ควำมร่ว มมือทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศให้ ส ำมำรถศั กยภำพทำง
เศรษฐกิจของประเทศ ด้วยกำรดำเนินงำนเชิงรุกในกำรสนับสนุนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ไทย รวมถึงกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อศักยภำพและเศรษฐกิจของไทย และกำรส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุนกับ
ต่ำงประเทศ ดังนั้น กำรดำเนินนโยบำยต่ำงประเทศจึงมีควำมสำคัญ 2 ประกำร ได้แก่ 1) กำรรักษำเอกรำช
และควำมมั่นคง นโยบำยต่ำงประเทศของแต่ละประเทศจะมีลักษณะต้ำนกำรขยำยตัวของประเทศอื่น ๆ ที่เห็น
ว่ำเป็นภัยอันตรำยต่อเอกรำชและควำมมั่นคงของประเทศตน 2) กำรแสวงหำและคุ้มครองผลประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีควำมสำคัญควบคู่กับผลประโยชน์ทำงกำรเมือง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่
1) กำรประชุมตำมกรอบควำมร่วมมือในภูมิภำค และอนุภูมิภำคต่ำ ง ๆ 2) โครงกำรแสวงหำตลำดและโอกำส
ในกำรลงทุน 3) กำรจัดทำควำมตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองกำรลงทุน 4) โครงกำรสร้ ำงควำมร่วมมือเพื่อ
พัฒนำองค์ควำมรู้ และ 5) โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ เช่น ควำมมั่นคง ด้ำนอำหำร และพลังงำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่ควำมเข็มแข็งของประเทศชำติและควำมเจริญมั่นคงร่วมกัน
ของภูมิภำคและประชำคมระหว่ำงประเทศ
แผนยุทธศำสตร์ภูมิภำคตะวันออกกลำงและแอฟริกำเหนือ (2560 – 2564)
ภู มิ ภ ำคตะวั น ออกกลำงครอบคลุ ม พื้ น ที่ ป ระเทศต่ ำ ง ๆ ได้ แ ก่ อิ ส รำเอล จอร์ แ ดน ปำเลสไตน์
มอริเตเนีย อิรัก ซีเรีย เยเมน บำห์เรน สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โอมำน กำตำร์ คูเวต ซำอุดีอำระเบีย ซึ่งมีลักษณะ
ทำงภูมิศำสตร์ที่ออกจำกกัน แต่มีควำมคล้ำยคลึงกันทั้งด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ ศำสนำและวัฒนธรรม โดย
เชื่อมต่อ 3 ทวีป ได้แก่ เอเชีย แอฟริกำ และยุโรป จึงเป็นโอกำสในกำรขยำยตัวทำงด้ำนเศรษฐกิจ โดยเฉพำะ
กลุ่มประเทศ Gulf Cooperation Council : GCC ซึ่งมีขนำดเศรษฐกิจใหญ่และกำลังซื้อสูง
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์
1) ส่งเสริมควำมเป็นพันธมิตรทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจ
2) สร้ำงควำมเชื่อมั่นและภำพลักษณ์ที่ดีของไทยในภูมิภำค
3) รักษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน รวมถึงปกป้องผลประโยชน์ของไทยในภูมิภำคในฐำนะที่เป็นแหล่ง
ทรัพยำกร/ตลำดที่สำคัญและมีศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ
กลยุทธ์ด้ำนเศรษฐกิจ
1) กำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงภำคธุรกิจของทั้งสองฝ่ำย
2) กำรใช้ประโยชน์จำกกลไกทวิภำคีกับประเทศเป้ำหมำย
3) กำรจัดทำควำมตกลงทำงเศรษฐกิจ
4) กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อมำตรฐำนฮำลำลของไทยกับสถำบันในภูมิภำค
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5) กำรส่งเสริมและพัฒนำฝีมือแรงงำน และส่งเสริมให้แรงงำนไทยเข้ำสู่ตลำดแรงงำนฝีมือ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีสัญญำว่ำจ้ำงที่มีมำตรฐำน
นโยบายการพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ GCC
The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf: CCASG หรื อ ที่ รู้ จั ก อี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว่ ำ
Gulf Cooperation Council: GCC ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 21 เดือนร่อญับ ฮ.ศ. 1401 (ตรงกับวันที่ 25 พฤษภำคม
1981) ตำมกฎบัตร GCC ซึ่งลงนำมในที่ประชุมระดับประมุขประเทศผู้ก่อตั้ง 6 ประเทศ ที่กรุงอำบูดำบี สหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์ สมำชิกก่อตั้ง ได้แก่ ซำอุดีอำระเบีย คูเวต โอมำน สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) กำตำร์ และ
บำห์เรน
วัตถุประสงค์หลักของ GCC คือ กระชับและสร้ำงควำมเป็นเอกภำพ (Unity) ระหว่ำงสมำชิกในทุก ๆ
ด้ำนของควำมร่วมมือ เพื่อประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคมของประชำชนชำติสมำชิกอำหรับ ด้วยควำมเป็น
น้ำหนึ่งใจเดียวกันในศำสนำอิสลำม ซึ่งประสบควำมสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยลำดับ ในขณะเดียวกันที่ GCC
สำมำรถจั ดกำรกับ ควำมท้ำทำยด้ำนควำมมั่นคงและกำรพัฒ นำเศรษฐกิจได้อย่ำงเป็นเอกภำพ GCC จึงมี
ขอบข่ำยควำมร่วมมือหลำกหลำยด้ำนครอบคลุมภำคเศรษฐกิจ กำรเงิน กำรค้ำ ศุลกำกร กำรสื่อสำร กำรศึกษำ
และวัฒนธรรม ภำคสังคมและสำธำรณสุข งำนสำรสนเทศและกำรท่องเที่ยว นิติบัญญัติและงำนบริหำร รวมถึง
กระตุ้นควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในภำคอุตสำหกรรมเหมืองแร่ เกษตรกรรม ทรัพยำกรน้ำ
และกำรปศุสัตว์
บทบำทของไทยต่อ GCC มีรำยละเอียดดังนี้
1) ด้ำนเศรษฐกิจ : ประเทศไทยและกลุ่ ม ประเทศ GCC มีควำมสั มพันธ์ ที่ ดีท ำงเศรษฐกิจ และมี
แนวโน้ ม ขยำยตั ว อย่ ำ งรวดเร็ ว จำกกำรซื้ อ ขำยเชื้ อ เพลิ ง พลั ง งำนระหว่ ำงกั น โดยเฉพำะสหรั ฐ อำหรั บ เอ
มิเรตส์ โอมำน และซำอุดีอำระเบีย นอกจำกนี้ กลุ่มประเทศ GCC ยังให้ควำมสำคัญกับแรงงำนไทย โดยให้
กำรสนับสนุนแรงงำนกึ่งฝีมือและมีฝีมือของไทยเข้ำไปทำงำนในตลำดแรงงำนกลุ่มประเทศ GCC อย่ำงต่อเนื่อง
ขณะที่ไทยให้ ควำมสนใจลงทุน ใน GCC มำกขึ้น เนื่องจำก GCC เป็นตลำดเศรษฐกิจ เกิด ใหม่ (Emerging
Market) ที่มีแนวโน้มมีกำลังซื้อสูง
2) ด้ำนกำรท่องเที่ยว : ประเทศไทยเป็นจุดหมำยปลำยทำงยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจำกกลุ่มประเทศ
GCC โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง กำรท่ อ งเที่ ย วในรู ป แบบของกำรเข้ ำ มำรั บ กำรรั ก ษำพยำบำลในไทย ( Medical
Tourism) ที่มีค่ำใช้จ่ำยไม่สูงแต่มีคุณภำพดี ซึ่งเป็นลู่ทำงควำมร่วมมือที่ทั้งรัฐบำลไทยและรัฐบำลกลุ่มประเทศ
GCC ให้ควำมสนใจผลักดันเป็นนโยบำยควำมร่วมมือด้ำนสำธำรณสุขที่เป็นรูปธรรม
3) ด้ำนอื่น ๆ : นอกจำกทุนกำรศึกษำที่ประเทศ GCC บำงประเทศ เช่น ซำอุดิอำระเบีย คูเวต และ
บำห์เรน ซึ่งให้กับนักศึกษำไทยมุสลิมไปเรียนต่อทุกๆ ปีแล้ว ควำมร่วมมือด้ำนอื่นๆ ยังมีไม่มำกนัก ดังนั้น ไทย
กับกลุ่มประเทศ GCC อำจร่วมมือกันในด้ำนต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ำย อำทิ ด้ำนควำมมั่นคง อำจมี
กำรแลกเปลี่ ย นข่ำวกรองระหว่ำงกันเพื่อต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย ควำมร่ว มมือด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม เนื่องจำกชำวไทยมุสลิมในภำคใต้ของไทยนับถือศำสนำอิสลำมนิกำยสุหนี่เช่นเดียวกับประชำกรส่วน
ใหญ่ใน GCC ปัจจุบันประเทศ GCC ได้ให้กำรสนับสนุนชุมชนไทยมุสลิมอยู่แล้วทั้งในด้ำนกำรก่อสร้ำงอำคำร
โรงเรียน มัสยิด และกิจกรรมทำงศำสนำอื่น

สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

6

ความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ
ECO เป็นองค์กรระหว่ำงรัฐบำลระหว่ำงประเทศในภูมิภำคตะวันออกกลำงและเอเชียกลำง ก่อตั้งขึ้นใน
ปี 1985 แทนที่ อ งค์ ก ำรเพื่ อ ควำมร่ ว มมื อ ด้ ำ นกำรพั ฒ นำในภู มิ ภ ำค ( Organization of Regional
Cooperation for Development: RCD) สมำชิกก่อตั้ง ECO คือ อิหร่ำน ปำกีสถำน และตุรกี ในปี 1992
ECO ได้เปิดรับสมำชิกเพิ่มอีก 7 ประเทศ ปัจจุบันมีสมำชิก 10 ประเทศประกอบด้วย อัฟกำนิสถำน อำเซอร์
ไบจั น อิห ร่ ำน คำซัคสถำน คีร์ กิซ ปำกีส ถำน ตุรกี ทำจิกิส ถำน เติร์กเมนิส ถำน และอุซเบกิส ถำน โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรพัฒนำ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ
ร่วมกันระหว่ำงประเทศสมำชิก รวมไปถึงกระชับควำมสัมพันธ์ด้ำนวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ และควำมชำนำญ
เฉพำะด้ำนที่เกิดเป็นประโยชน์ร่วมกันของ ECO
บทบำทของไทยต่อ ECO มีรำยละเอียดดังนี้
ประเทศไทยและองค์กำร ECO ยังไม่มีควำมร่วมมือโดยตรง แต่มีควำมร่วมมือในกรอบ ECO-ASEAN
โดยเริ่มร่วมมือกันตั้งแต่ครั้งกำรประชุมระดับรัฐมนตรีต่ำงประเทศ ECO-ASEAN ครั้งที่ 1 (The 1st ASEANECO Foreign Ministers Meeting) เมื่ อ 28 กั น ยำยน 1995 ที่ น ครนิ ว ยอร์ ก โดยแสวงหำควำมร่ ว มมื อ
ระหว่ำงองค์กำรระหว่ำงประเทศทั้งสองในด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรขนส่งและโทรคมนำคม กิจกำรพลังงำน
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด โดยได้มีกำรประชุมกรอบ ECO-ASEAN
มำโดยตลอด ทั้งนี้ ASEAN และ ECO ได้ขยำยกรอบควำมร่ว มมื อ ให้ กว้ำ งขวำงยิ่ง ขึ้น ทั้ ง ด้ ำนกำรค้ ำ กำร
ลงทุน กำรท่องเที่ยว กำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) รวมไปถึงกำรพิจำรณำลู่ทำง
พั ฒ นำ Inter-regional Connectivity โดยล่ ำ สุ ด กรอบควำมร่ ว มมื อ ECO-ASEAN ได้ มี ก ำรประชุ ม ระดั บ
รัฐมนตรี ครั้งที่ 12 (The 12th ASEAN-ECO Joint Ministerial Meeting) ในระหว่ำงวันที่ 24-29 กันยำยน
2012 ที่นครนิวยอร์ก โดยมีเลขำธิกำรของ ASEAN และ ECO เข้ำร่วม เพื่อพัฒนำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทั้ง
สองภูมิภำค ให้มีควำมสัมพันธ์ทวิภำคีระหว่ำงประเทศสมำชิกและมีกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบของหุ้นส่วน
ECO-ASEAN partnership มำกยิ่งขึ้น
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2. กระทรวงพาณิชย์

ภำพที่ 1 : ยุทธศำสตร์กระทรวงพำณิชย์ ระยะ 20 ปี
กระทรวงพำณิชย์ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนหลักในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศมีภำรกิจ
สำคัญในกำรกำหนดทิศทำงนโยบำยและขับเคลื่อนพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศให้เข้มแข็ง สำมำรถใช้
ประโยชน์จำกควำมเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจภูมิภำคและโลกในอนำคต ช่วยให้เศรษฐกิจไทยก้ำวพ้นจำกภำวะ
กับดักรำยได้ปำนกลำง สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรเป็นประเทศไทย 4.0 โดยแบ่งเป็น ๔ ระยะ ในช่วง ๒๐ ปี
ข้ำงหน้ำดังนี้
ระยะที่ ๑ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๔ ปฏิรูปกำรค้ำ เน้นปรับกฎหมำย วำงระบบกำรค้ำ
ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๙ เป็นห่วงโซ่คุณค่ำสำคัญของภูมิภำค เน้นพัฒนำผู้ประกอบกำรให้ สำมำรถเป็นผู้นำ
ตลำดภูมิภำค
ระยะที่ ๓ ปี ๒๕๗๐-๒๕๗๔ เป็นห่วงโซ่คุณค่ำสำคัญของโลก เน้นยกระดับควำมสำมำรถของ ผู้ประกอบกำร
ไทยให้เป็นผู้ค้ำสำคัญในตลำดโลก
ระยะที่ ๔ ปี ๒๕๗๕-๒๕๗๙ ก้ำวไปเป็นผู้นำในตลำดโลก เน้นสร้ำงศักยภำพของประเทศให้สำมำรถ ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบกำรไทยเป็นผู้ค้ำหลักของโลก
เป้ำหมำยในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจกำรค้ำไทย (Strategic Framework) แบ่งเป็น 3 ด้ำน ดังนี้
1) สร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศ ด้วยกำรยกระดับควำมสำมำรถ ทำงกำร
แข่งขัน (Competitiveness) โดยมุ่งส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำ (Value Creation) ซึ่งเป็นกำรปรับเปลี่ยนจำกกำร
ผลิตและขำย ส่งมอบตำมคำสั่งซื้อ เป็นกำรสร้ำงรูปแบบดีไซน์ของตนเอง สร้ำงแบรนด์และตลำดของตนเอง
สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
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2) สร้ ำ งโอกำสทำงเศรษฐกิ จ กำรค้ ำ ของประเทศ ด้ ว ยกำรผลั ก ดั น ควำมเชื่ อ มโยงกั บ โลก
(Connectivity) โดยมุ่ ง บู ร ณำกำรกั บ ภูมิ ภ ำค (Regional Integration) เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์จ ำกกำรประสำน
เศรษฐกิจกับประเทศในภูมิภำคทำให้เศรษฐกิจกำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำงกันมีควำมคล่องตัว
จำกภำพที่ 1 พบว่ำ ยุทธศำสตร์ กระทรวงพำณิชย์ ระยะ 20 ปี เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่ 2 และมี
ควำมเชื่อมโยงกับโครงกำรศึกษำกลยุทธ์ฯ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบูรณำกำรกับระบบกำรค้ำโลก (จำก
Unilateral Actions สู่ Interconnected Actions) เนื่ อ งจำกไทยเป็ น ประเทศที่ มี ข นำดเศรษฐกิ จ ขนำด
ปำนกลำง และมีข้อจำกัดในกำรเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจโดยกำรบริโภคและกำรลงทุนในประเทศแต่เพียงลำพัง
จำเป็นต้องอำศัยกำรเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจด้วยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ทั้งกำรค้ำกับประเทศเพื่อนบ้ำนและ
กำรค้ำกับประเทศในภูมิภำคอื่น โดยในภูมิภำคอำเซียนและเพื่อนบ้ำนจะเน้นกำรสร้ำงมำตรฐำนร่วม เชื่อมโยง
ระบบขนส่ง และพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน ในขณะที่ภูมิภำคอื่น (รวมถึงภูมิภำคตะวันออกกลำง) จะเน้น
กำรใช้ประโยชน์จำกกลไกควำมร่วมมือทั้งระดับพหุภำคี ภูมิภำค และทวิภำคี สร้ำงกำรรับรู้ และกำรยอมรับใน
สินค้ำ และบริกำรของไทยในเวทีโลก เพื่อพัฒนำไทยเป็นห่วงโซ่คุณค่ำที่สำคัญในภูมิภำคและโลก
3) สร้ำงเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศ ด้วยกำรสร้ำงแรงยึดเหนี่ยวในระบบ เศรษฐกิจ
กำรค้ำของประเทศ (Cohesiveness)
กรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ASEAN-GCC
อำเซียนมีจุดมุ่งหมำยที่จะกระชับควำมสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดกับประเทศต่ำงๆ ในทุกภูมิภำค เพื่อขยำย
โอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนในตลำดใหม่ๆ ลดกำรพึ่งพำตลำดในประเทศคู่ค้ำหลัก ซึ่งแม้ว่ำปัจจุบัน มูลค่ำ
กำรค้ำจะมีมูลค่ำไม่มำกนักแต่ก็เป็นตลำดที่มีศักยภำพ โดยอำเซียนได้เจรจำเขตกำรค้ำเสรีกับกลุ่มควำมร่วมมือ
อ่ำวอำหรับ หรือกลุ่มจีซีซี (Gulf Cooperation Council – GCC) โดยไทยมีควำมสัมพันธ์กับ GCC ในระดับ
พหุ ภ ำคีผ่ ำนกรอบควำมร่ ว มมือระหว่ำง ASEAN-GCC โดย ASEAN และ GCC เริ่มควำมสั มพันธ์อย่ำงเป็น
ทำงกำรจำกกำรประชุมรัฐมนตรีต่ำงประเทศตั้งแต่ปี 1990 ที่ประเทศโอมำน และได้พัฒนำควำมสัมพันธ์มำ
โดยตลอด ทั้งในเรื่องกำรค้ำ กำรลงทุน และควำมมั่นคงทำงอำหำร ซึ่งกำรเยือนบำห์เรนอย่ำงเป็นทำงกำรของ
นำยกรัฐมนตรีไทย เมื่อ 13-15 พฤษภำคม 2012 ได้เน้นย้ำถึงกำรพัฒนำควำมร่วมมือในกรอบ ASEAN-GCC
จำกกำรที่ ASEAN จะพัฒนำเป็น ASEAN-Community ในปี 2015 รวมถึงได้มีกำรพบปะหำรือกันอย่ำงเป็น
ทำงกำรรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และได้มีกำรลงนำมร่วมรับแผนปฏิบัติกำรระยะ 2 ปี (ASEAN-GCC Two-Year
Action Plan 2553-55) ซึ่งระบุถึงควำมต้องกำรที่จะให้มีควำมร่วมมือในด้ำนเศรษฐกิจ
ตำรำงที่ 1 : มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงไทยกับภูมิภำคตะวันออกกลำงในกลุ่ม GCC ประกอบด้วย ซำอุดีอำระเบีย
คูเวต โอมำน สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) กำตำร์ และบำห์เรน

ไทยส่งออกไป GCC
ไทยนำเข้ำจำก GCC
มูลค่ำกำรค้ำรวม
ดุลกำรค้ำ

มูลค่ำกำรค้ำไทย-กลุ่ม GCC (ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)
2558
2559
6,906
5,975
16,604
12,890
23,510
18,865
-9,698
-6,915
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3. กระทรวงอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน)
ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมนั้น จำเป็นต้องผลักดันให้ภำคกำรผลิตมีควำมสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ซึ่ง
กำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมที่สอดคล้องกับศั กยภำพพื้นฐำนของประเทศ โดยกำรนำวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี สำรสนเทศ และนวัตกรรม มำประยุกต์ใช้ จะก่อให้เกิดกำรเพิ่มมูลค่ำและมำตรฐำน รวมถึงพัฒนำ
ศักยภำพของผู้ประกอบกำรให้มีควำมเข็มแข็ง และแข่งขันได้ในเวทีโลก ซึ่งสำมำรถทำได้โดยกำรพัฒนำปัจจัย
สนับสนุน ทั้งในด้ำนกฎหมำยและกฎระเบียบ กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบกิจกำร กำรรวมกลุ่ม
คลัสเตอร์ และกำรบูรณำกำรนโยบำย/แผนงำนกับภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะเอื้อให้เกิดกำรลงทุนและลดอุปสรรค
ในธุรกิจอุตสำหกรรม นอกจำกนี้ กำรส่งเสริมสถำนประกอบกำรที่ เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจะอำศัย
กำรกำกับดูแลอย่ำงทั่วถึง กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนเป็น
กลไกในกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพของภำคอุตสำหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนำอุตสำหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภำพพื้นฐำนของประเทศและอุตสำหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจในอนำคต โดยเน้นงำนวิจั ย กำรต่อยอดงำนวิจัยและพัฒนำ กำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภำพและพัฒนำมำตรฐำน ให้ภำคอุตสำหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ มีควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 2 กำรพั ฒ นำปั จ จั ย สนั บ สนุ น ให้ เ อื้ อ ต่ อ กำรลงทุ น และกำรพั ฒ นำอุ ต สำหกรรม
เพื่อสนับสนุน สร้ำงโอกำส และลดอุปสรรค ในกำรประกอบธุรกิจอุตสำหกรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีให้กับภำคอุตสำหกรรมที่มุ่งเน้นกำรดำเนินกิจกำรที่เป็นมิตรกับสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ส่งเสริมภำคอุตสำหกรรมให้พัฒนำสู่ควำมยั่งยืน
ยุ ทธศำสตร์ ที่ 4 กำรพัฒ นำสมรรถนะองค์กรเพื่อให้ บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ เพื่อพัฒ นำระบบและ
ควำมสำมำรถของบุ ค ลำกรในกำรให้ บ ริ ก ำรแก่ ผู้ ป ระกอบกำร และประชำชนอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
มีธรรมำภิบำล และสำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
กรอบแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรมไทย ในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ ตำมกรอบ
กำรพัฒนำประเทศไทย 4.0 จำกกำรพิจำรณำผลกำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรมในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำ
กำรเติบโตของ GDP ภำคอุตสำหกรรมเฉลี่ยอยู่ที่เพียงร้อยละ 3 ต่อปี กำรลงทุนเติบโตเฉลี่ยเพียงร้อยละ 2
ต่ อ ปี มู ล ค่ ำ กำรส่ ง ออกภำคอุ ต สำหกรรมขยำยตั ว เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 5.4 ต่ อ ปี และผลิ ต ภำพรวม (TFP)
ภำคอุตสำหกรรม เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.7 ต่อปี ซึ่งถือว่ำยังอยู่ในระดับต่ำ และยังไม่มำกพอที่จะนำไปสู่
กำรขับเคลื่อนประเทศให้ก้ำวสู่กำรเป็นประเทศรำยได้สูงภำยในปี 2579 ได้ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ
และจำกกำรพิจำรณำเป้ำหมำย ทั้งนี้ กำรพัฒนำในระดับประเทศ ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กำหนดเป้ำหมำยให้ภำคอุตสำหกรรมมีอัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 4.5 ต่อปี มีกำรขยำยตัวของกำรลงทุน ภำครัฐและเอกชนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 10 และ 7.5 ต่อปี
ตำมลำดับ มีอัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำและปริมำณ กำรส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 4 และผลิตภำพกำร
ผลิตของปัจจัยกำรผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 2.5 ต่อไป
สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
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โดยกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยภำยใต้ยุทธศำสตร์ฯ จะมุ่งเน้น 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่เป็นกลไก
ขับ เคลื่ อนเศรษฐกิ จ เพื่ อ อนำคต ตำมที่คณะรัฐ มนตรี ไ ด้ให้ ควำมเห็ นชอบแล้ ว (First S- Curve and New
S-Curve) โดยจำแนกเป็น 5 กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย ดังภำพที่ 2

ภำพที่ 2 : 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย
(1) กลุ่มเกษตรแปรรูป อำหำร และเทคโนโลยีชีวภำพ เช่น อุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่ม เกษตร
แปรรูป อุตสำหกรรมชีวภำพ (2) กลุ่มสำธำรณสุข สุขภำพ และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ เช่น อุตสำหกรรมยำ
และสมุนไพร อุปกรณ์กำรแพทย์ และบริกำรทำงกำรแพทย์ (3) กลุ่มเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
อุปกรณ์อัจฉริยะ และหุ่นยนต์ เช่น อุตสำหกรรม ยำนยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์โทรคมนำคม หุ่นยนต์ อำกำศยำนและชิ้นส่วน (4) กลุ่มดิจิทัล เช่น เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ ปัญญำประดิษฐ์ ธุรกิจพัฒนำและ ให้บริกำรซอฟแวร์ พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Data Center Cloud
Computing (5) กลุ่ ม อุ ต สำหกรรมสร้ ำ งสรรค์ ทุ น วั ฒ นธรรมและบริ ก ำรที่ มี มู ล ค่ ำ สู ง เช่ น ท่ อ งเที่ ย ว
อุตสำหกรรม แฟชั่น (สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม รองเท้ำเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดั บ) อุตสำหกรรมไลฟ์สไตล์
(เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้ำน เครื่องใช้บนโต๊ะอำหำรและในครัว ของเล่น แก้วและ กระจก เซรำมิก)
อุตสำหกรรมสื่อสร้ำงสรรค์และแอนิเมชั่น ภำพยนตร์ กำรพิมพ์ สิ่งพิมพ์) นอกจำกกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
ข้ำงต้นแล้ว ยังจำเป็นต้องมีกำรปรับโครงสร้ำงและยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของกลุ่มอุตสำหกรรม
พื้นฐำนและอุตสำหกรรมสนับสนุน เพื่อรองรับกำรเติบโตของกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย เช่น ปิโตรเคมีและ
พลำสติก เคมีภัณฑ์ อุตสำหกรรมพลังงำน เหล็กและโลหกำรบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรกล แม่พิมพ์ เหมืองแร่ เป็น
ต้น ในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมระยะ 20 ปีนั้น จะดำเนินกำรปฏิรูปอุตสำหกรรมใน
กลุ่มที่ 1 2 3 และ 4 ต่อยอดสู่อุตสำหกรรมที่มีศักยภำพ (First S-Curve) และอุตสำหกรรมอนำคต (New
S-Curve) รวมทั้งปรับเปลี่ยนอุตสำหกรรมในกลุ่มที่ 5 และกลุ่มอุตสำหกรรมพื้นฐำนและ สนับสนุนไปเป็น
อุตสำหกรรมรู ป แบบใหม่ที่มีกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมำกขึ้น โดยวำงกรอบ
ยุทธศำสตร์เพื่อกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมเป้ำหมำย ประกอบด้วย 3 ยุทธศำสตร์สำคัญ คือ 1. กำรปฏิรูป
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อุตสำหกรรม 2. กำรปฏิรูปนิเวศอุตสำหกรรม และ 3. กำรเชื่อมโยงอุตสำหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก ซึ่งมี
รำยละเอียดของยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ต่ำง ๆ ดังภำพที่ 3 และภำพที่ 4 ตำมลำดับ

ภำพที่ 3 : กรอบยุทธศำสตร์เพื่อกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
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ภำพที่ 4 : กลยุทธ์เพื่อกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
นอกจำกนี้ ยุ ท ธศำสตร์ ค วำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำงประเทศของกระทรวงอุ ต สำหกรรม โดยส ำนั กงำน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรมร่วมมือกับมูลนิธิสถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย ภำยใต้วิสัยทัศน์ “อุตสำหกรรม
ไทยสำมำรถใช้ประโยชน์จำกควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบำยกำรพัฒนำอุตสำหกรรม ”
ประกอบด้วย 3 ยุทธศำสตร์ โดยมีประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรใช้ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพื่อส่งเสริมกำร
เชื่อมโยงภำคอุตสำหกรรมไทยกับต่ำงประเทศ ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 2.1 : กำรเชื่อมโยงอุตสำหกรรมไทยเข้ำกับ
supply chain ระดั บ ภู มิ ภ ำคและระดั บ โลก เป็ น ยุ ท ธศำสตร์ ที่ มี ค วำมส ำคั ญ ต่ อ กำรศึ ก ษำโครงกำรนี้
ประกอบด้วยกลยุทธ์ และแผนงำน ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 : กำรขยำยหรือย้ำยฐำนกำรผลิตไปต่ำงประเทศ สำหรับอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพ
และมีควำมพร้อม
แผนงำนที่ 1 : กำรทำควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนหรือสถำบันฯ รำยอุตสำหกรรมของไทย
กั บ หน่ ว ยงำน counterpart ในต่ ำ งประเทศที่ เ กี่ ย วกั บ อุ ต สำหกรรมนั้ น ๆ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก
โดยเฉพำะข้อมูลอุตสำหกรรมรำยสำขำที่มีผลต่อกำรตัดสินใจของนักลงทุน เช่น ด้ำนตลำด ด้ำนกฎหมำย
นโยบำยภำครัฐ เป็นต้น
แผนงำนที่ 2 : ส่ ง เสริ ม ควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งภำคเอกชนไทยกั บ ต่ ำ งประเทศ ส ำหรั บ
อุตสำหกรรมที่มีศักยภำพและมีควำมพร้อม หน่วยงำนและสถำบันควรสนับสนุน ให้เกิดควำมร่วมมือในลักษณธ
B to B เพื่อร่วมกันลงทุนขยำยหรือย้ำยฐำนกำรผลิตทั้งในและต่ำงประเทศ รวมถึงร่วมกันขยำยกำรลงทุนไปยัง
ประเทศที่สำม
กลยุทธ์ที่ 2 : กำรเข้ำไปเป็นหุ้นส่วนในกำรพัฒนำ supply chain ระดับภูมิภำคหรือระดับโลก
แผนงำนที่ 1 : กำรสร้ ำ งควำมร่ ว มมื อ ลั ก ษณะให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ กั บ ต่ ำ งประเทศใน
อุตสำหกรรมที่ไทยมีศักยภำพ ด้วยกำรเข้ำไปพัฒนำ supply chain ร่วมกัน
สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษากลยุทธ์ฯ
ผู้วิจัยได้ทำกำรทบทวนงำนวิจัยที่ผ่ำนมำซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำในครั้งนี้ จำนวน 2 โครงกำร ได้แก่
“ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศในตะวันออกกลำง” และ “ กำรจัดทำข้อตกลง
เขตกำรค้ำเสรี และกำรปรั บ ปรุงสิ่งอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำกับกลุ่ มประเทศ GCC” เพื่อนำมำเป็น
แนวทำงในกำรศึกษำและดำเนินงำนในโครงกำรนี้
4.1 โครงการวิจัย “ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศในตะวันออกกลาง”
กำรเพิ่มสิ่งอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำระหว่ำงไทยกับตะวันออกกลำง และกำรประเมินผลกระทบ
จำกกำรเปิดเขตกำรค้ำเสรี ชี้ให้เห็นว่ำอุปสรรคทำงกำรค้ำที่ไม่ใช่ด้ำนภำษี คืออุปสรรคที่เกิดจำกสิ่งอำนวยควำม
สะดวกทำงกำรค้ำ เช่น มำตรฐำนสินค้ำ กระบวนกำรทำงศุลกำกร กำรผูกขำดกำรนำเข้ำ ฯลฯ เป็นอีกปัจจัย
สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อกำรค้ำระหว่ำงไทยกับตะวันออกกลำงไม่ขยำยตัวเท่ำที่ควร นอกเหนือจำกปัจจัย
นโยบำยด้ำนภำษี
4.1.1 การดาเนินงานสาคัญและพัฒนาการล่าสุด
กลุ่มประเทศ GCC เกิดจำกกำรลงนำมในที่ประชุมระดับประมุขประเทศ สมำชิกก่อตั้ง 6 ประเทศ
ได้แก่ ซำอุดีอำระเบีย คูเวต โอมำน สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) กำตำร์ และบำห์เรน แต่เดิมเป็นควำม
ร่วมมือที่เน้นมิติด้ำนกำรเมือ งและควำมมั่นคงในภูมิภำคเป็นสำคัญ เพื่อให้ประเทศสมำชิกสำมำรถให้ ควำม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อย่ำงไรก็ดี ควำมร่วมมือของ GCC ในปัจจุบันได้เน้นมิติควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งประสบควำมสำเร็จเป็นรูปธรรมเป็นลำดับ นับตั้งแต่กำรจัดตั้งเขตกำรค้ำเสรีเมื่อปี 1983 จนสำมำรถ
พัฒนำเป็นตลำดร่วม (Common Market) ได้เมื่อปี 2008 โดยปัจจุบัน GCC ได้จัดตั้งคณะมนตรีกำรเงิน
(Monetary Council) ขึ้ น เมื่ อ ปี 2010 โดยมุ่ ง หมำยที่ จ ะจั ด ตั้ ง สหภำพกำรเงิ น (Monetary Union) ที่ มี
ธนำคำรกลำงอ่ำวอำหรับ (Gulf Central Bank: GCB) และใช้สกุลเงินเดียว (Single Currency) ในอนำคต
กลุ่มประเทศ GCC เป็นกลุ่มประเทศที่มีขนำดเศรษฐกิจที่ใหญ่ กำลังซื้อสูง และมีควำมมั่นคงทำง
เศรษฐกิจสูง และมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจสูงจำกกำรเป็นผู้ผลิตและส่งออกรำยใหญ่ของโลก อีก ทั้งมีควำม
ต้ อ งกำรน ำเข้ ำ สิ น ค้ ำ ที่ ป ระเทศไทยมี ค วำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น สู ง เช่ น อำหำรแปรรู ป ข้ ำ ว สิ น ค้ ำ
อิเล็กทรอนิกส์ และยำนยนต์และส่วนประกอบ ดังนั้น ตลำดกลุ่ม GCC จึงเป็นตลำดที่มีศักยภำพและเป็นคู่ค้ำที่
ไทยควรให้ควำมสนใจในกำรเพิ่มระดับกำรค้ำระหว่ำงกันผ่ำนกำรทำข้ อตกลงทำงกำรค้ำ อย่ำงไรก็ดี ปัญหำ
ทำงด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำที่สำคัญของกลุ่มประเทศ GCC จะเกิดขึ้นจำกพิธีกำรศุลกำกรและ
มำตรฐำนสินค้ำ โดยเฉพำะสินค้ำประเภทอำหำร ซึ่งพิธีกำรศุลกำกรของกลุ่มประเทศ GCC จะมีควำมยุ่งยำก
และซับ ซ้อนกว่ำกลุ่ มประเทศอื่น ๆ เว้นแต่บำห์ เรนและยูเออี เนื่องจำกกำรดำเนินงำนหลำยขั้นตอนและ
เอกสำรหลำยอย่ำงจึงใช้เวลำ 1-2 สัปดำห์และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนสูงถึง 100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหนึ่ง
ตรำประทับ
นอกจำกนี้ อุปสรรคด้ำนกฎระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำของกลุ่มประเทศ GCC ยังมี
ผลกระทบต่อกำรส่งออกสินค้ำไปยังกลุ่มประเทศดังกล่ำว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกฎหมำยตัวแทนกำรค้ำ (Trade
Agency Law) ซึ่งบังคับให้ผู้นำเข้ำต้องทำข้อตกลงกับตัวแทนกำรค้ำที่ถือสัญชำติในประเทศนั้น ๆ โดยผู้แทน
กำรค้ำต้องเป็นผู้จำหน่ำยสินค้ำนั้น ๆ แต่เพียงผู้เดียวในพื้นที่ที่กำหนด จึงก่อให้เกิดกำรผูกขำดในตลำดและผู้
ส่งออกมีต้นทุนที่สูงขึ้นจำกกำรจ่ำยค่ำนำยหน้ำให้กับตัวแทนกำรค้ำ
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4.1.2 การจัดทาข้อตกลงเขตการค้าเสรี และการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกทางการค้ากับ
กลุ่มประเทศ GCC
กำรศึกษำในเชิงปริมำณด้วยแบบจำลองกำรค้ำโลก GTAP โดยพิจำรณำปัญหำสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ทั้งต้นทุนทำงตรงและทำงอ้อม (ต้นทุนทำงตรงเป็นกำรคำนวณจำกสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในด้ำนพิธีกำรศุลกำกรและ
มำตรฐำนสินค้ำ โดยอ้ำงอิงจำกกำรสำรวจผู้ประกอบกำรไทย 50 รำยที่ทำกำรค้ำส่งออกกับประเทศในกลุ่ม
GCC ต้นทุนทำงอ้อมพิจำรณำจำกเวลำที่ต้องใช้ในกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรและผ่ำนสินค้ำจำกท่ำเรือ โดยอ้ำงอิง
จำกกำรสำรวจภำคสนำมเช่นกัน)
ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรเปิดเสรี ทำงกำรค้ำโดยกำรลดภำษีนำเข้ำเพียงอย่ำงเดียวระหว่ำงไทยและกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลำงทำให้กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจระหว่ำงกลุ่มประเทศทั้งสองเกิดขึ้นไม่มำกเมื่อเทียบกับ
กำรจัดให้มีกำรปรับปรุงสิ่งอำนวยควำมสะดวกควบคู่ไปด้วย โดยผลจำกกำรจัดให้มีกำรปรับปรุงสิ่งอำนวยควำม
สะดวกในกลุ่มประเทศตะวันออกกลำงต่อประเทศไทยมีส่วนสำคัญในกำรส่งเสริมกำรส่งออกและกำรค้ำของ
ไทยไปยังกลุ่มประเทศ GCC ซึ่งไทยจะได้ประโยชน์จำกกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำมำกขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ โดยมำ
จำกกลุ่มสินค้ำยำนยนต์ อำหำร และอิเลคทรอนิกส์ ตำมลำดับ สำหรับกำรปรับปรุงสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่
ส่ งผลกระทบต่อตัว แปรทำงเศรษฐกิจ มหภำคมำกที่สุ ด ได้แก่ ต้นทุนทำงตรงให้ กับสิ นค้ำกลุ่ มอัญมณีของ
ประเทศไทย และต้นทุนทำงอ้อมให้กับสินค้ำกลุ่มอำหำรของประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ส่งออกไทยมีควำมต้องกำรสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกแตกต่ำงตำมประเภทสินค้ำที่ส่งออกไปยังกลุ่ม ประเทศ GCC โดยสินค้ำอุตสำหกรรมจะ
ได้รับประโยชน์มำกกว่ำหำกมีกำรแก้ไขปัญหำสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่เป็นต้นทุนทำงตรง ในขณะที่สินค้ำกลุ่ม
เกษตรกรรมและอุตสำหกรรมอำหำรจะได้รับประโยชน์จำกกำรแก้ไขปัญหำสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่เป็นต้นทุน
ทำงอ้อม ดังนั้น จึงควรให้ควำมสำคัญกับกำรปรับปรุงสิ่งอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำควบคู่กับกำรลดภำษีใน
กำรจัดตั้งเขตกำรค้ำเสรี
อุตสำหกรรมอำหำรและเกษตร : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยของกำรศึกษำคือ กำรแก้ไขปัญหำสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกทำงกำรค้ำด้วยกำรลดต้นทุนทำงอ้อมของสินค้ำกลุ่มอำหำรและเกษตรผ่ำนกำรประชำสัมพันธ์ให้
กลุม่ ประเทศ GCC ยอมรับกำรรับรองมำตรฐำนอำหำรฮำลำลของประเทศไทย กำรเจรจำให้กลุ่มประเทศ GCC
ใช้มำตรฐำนสินค้ำกลุ่มอำหำรที่เป็นไปตำมหลักสำกล และกำหนดมำตรฐำนในกำรตรวจสอบอย่ำงชัดเจน
4.2 โครงการศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อรองรับการขยายตัวใน
ตลาดใหม่ : ภูมิภาคแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง
4.2.1 ขนาดเศรษฐกิจและกาลังซื้อ
ประเทศซำอุดิอำระเบียเป็นประเทศที่มีขนำดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด คือ 746 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ คิด
เป็นร้อยละ 21.9 ของภูมิภำคตะวันออกกลำงและแอฟริกำเหนือ (MENA) อันดับ 2 คือ ประเทศอิหร่ำน มี
ขนำดเศรษฐกิจ 419 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 12.2 ของภูมิภำค MENA และอันดับ 3 คือ
ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ มีขนำดเศรษฐกิจ 339 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้ อยละ 11.7 ของ
ภูมิภ ำค MENA โดยที่ตลำดที่มีกำลั งซื้อสูงอยู่ในกลุ่มปรเทศควำมร่วมมืออ่ำวอำหรับ (Gulf Cooperation
Council : GCC) เป็นกลุ่มประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภำค เนื่องจำกมีขนำดเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ 48
ของภูมิภำค ส่งผลให้รำยได้ต่อหัวของประชำกร ปี 2557 มีค่ำเฉลี่ยสูงถึง 33,142 เหรียญสหรัฐฯ โดย
ประเทศที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อหัวสูงสุด ได้แก่ กำตำร์ รองลงมำ ได้แก่ คูเวต และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ตำมลำดับ
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4.2.2 องค์ประกอบของเศรษฐกิจและแหล่งที่มาของรายได้
แหล่งที่มำของรำยได้ของภูมิภำค MENA ส่วนใหญ่มำจำกภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำร โดยในปี
2557 รำยได้จำกภำคอุตสำหกรรมคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 50.6 มำจำกกำรผลิตและจำหน่ำยน้ำมันและ
ก๊ำซธรรมชำติ รวมทั้งอุตสำหกรรมต่อเนื่องจำกน้ำมัน อำทิ ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ รวมถึงพลำสติก โดยเฉพำะ
กลุ่ม GCC ที่มีน้ำมันและก๊ำซธรรมชำติเป็นปัจจัยหลักในระบบเศรษฐกิจในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 50 สำหรับ
รำยได้จำกภำคบริกำรคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.6 ซึ่งมีบทบำทเพิ่มขึ้นตำมลำดับ เนื่องจำกนโยบำยที่ลดกำร
พึ่งพิงรำยได้จำกน้ำมัน อำทิ กลุ่มประเทศ GCC โดยเฉพำะเมืองดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ เป็นเมืองท่ำปลอด
ภำษีที่มีศักยภำพ ในกำรกระจำยสินค้ำไปสู่ภูมิภำค มีกำรพัฒนำธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อจับกลุ่มนักธุรกิจผู้มี
รำยได้สูง รวมถึงควำมพยำยำมในกำรดำเนินมำตรกำรเพื่อให้ดูไบเป็นศูนย์กลำงกำรเงินในภูมิภำค
4.2.3 การค้าการลงทุน และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
กลุ่มประเทศ MENA เป็นยุทธศำสตร์กำรค้ำที่สำคัญของโลก เนื่องจำกที่ตั้งเป็นศูนย์กลำงสำมำรถ
กระจำยสินค้ำไปสู่ภูมิภำคข้ำงเคียงได้ในระยะทำงที่ได้เปรียบ อำทิ ยุโรป เอเชีย อเมริกำ โดยมีนครดูไบ สหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์ เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำกำรลงทุน รวมถึงกำรกระจำยสินค้ำที่สำคัญในภูมิภำคตะวันออกกลำง
ส ำหรั บ ควำมตกลงที่โดดเด่น และมีผลในทำงปฏิบัติแล้วในภูมิภ ำค ได้แก่ ควำมเป็นตลำดร่วม (common
market) ของกลุ่ ม ประเทศ GCC ซึ่ ง สำมำรถเคลื่ อ นย้ ำ ยปั จ จั ย กำรผลิ ต ต่ ำ ง ๆ ทั้ ง ทำงด้ ำ นทุ น แรงงำน
เทคโนโลยี รวมทั้งผู้ประกอบกำรได้โดยเสรี ซึ่งข้อดีของตลำดร่วมคือกำรยอมรับข้อกำหนด กฎระเบียบ รวมทั้ง
มำตรฐำนสินค้ำระหว่ำงกัน คือหำกสินค้ำที่ได้รับกำรรับรองจำกประเทศสมำชิกใดสมำชิกหนึ่งแล้ว จะสำมำรถ
ส่งออกไปยังประเทศสมำชิกอื่นในกลุ่มได้ จึงเป็นปัจจัยที่เอื้ออำนวยให้เกิดกำรขยำยตัวด้ ำนกำรค้ำและกำร
ลงทุนในภูมิภำคนี้
4.2.4 การคัดเลือกประเทศเพื่อศึกษาเชิงลึก
กำรศึกษำนี้ใช้แนวคิดวิธีกำรเลือกประเทศ (Location mode) ด้วยกำรพิจำรณำจำกเกณฑ์ 4 ด้ำน ได้แก่
ด้ำนกำรตลำด ด้ำนปัจจัยกำรผลิต ด้ำนกำรเงินกำรธนำคำร และด้ำนกำรเมือง โดยมีผลสรุปแต่ละด้ำน ดังนี้
- ด้ำนกำรตลำด : ตลำดขนำดใหญ่จัดอยู่ในกลุ่ม 1 คือ ตุรกี ซำอุดิอำระเบีย อิหร่ำน และอิยิปต์ ซึ่งมี
ผลดี ต่ อ ต้ น ทุ น กำรผลิ ต ต่ อ หน่ ว ยที่ ต่ ำลง และมู ล ค่ ำ กำรค้ ำ (น ำเข้ ำ และส่ ง ออก) สำมำรถเชื่ อ มโยงถึ ง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ รวมถึงนโยบำยส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุน และศักยภำพในกำรกระจำย
สินค้ำไปสู่ภูมิภำคหรือตลำดโลกของประเทศนั้น ๆ ได้
- ด้ำนกำรผลิต : ประกอบด้วย 3 ปัจจัย 1) โครงสร้ำงพื้นฐำน ซึ่งประเทศที่มีควำมพร้อมสูงสุดและจัด
อยู่ ก ลุ่ ม ที่ 1 ได้ แ ก่ บำร์ เ รน กำตำร์ สหรั ฐ อำหรั บ เอมิ เ รตส์ กลุ่ ม ที่ 2 ได้ แ ก่ อิ ส รำเอล คู เ วต โอมำน
ซำอุดิอำระเบีย และตุรกี 2) เทคโนโลยี พื้นฐำน ซึ่งประเทศที่มีควำมพร้อมสูงสุดและจัดอยู่กลุ่มที่ 1 ได้แก่
อิสรำเอล กลุ่มที่ 2 ได้แก่ บำห์เรน คูเวต กำตำร์ ซำอุดิอำระเบีย และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 3) แรงงำน ซึ่ง
ประเทศที่มีควำมพร้อมสูงสุดและจัดอยู่กลุ่มที่ 1 ได้แก่ บำห์เรน กำตำร์ และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ กลุ่มที่ 2
ได้แก่ อิสรำเอล
- ด้ำนระบบกำรเงินและธนำคำร : กลุ่มที่ 1 ได้แก่ อิสรำเอล กำตำร์ และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ กลุ่มที่
2 ได้แก่ ซำอุดิอำระเบีย บำห์เรน และโอมำน
- ด้ำนกำรเมือง : ประเทศที่มีควำมเสี่ยงทำงกำรเมืองในระดับต่ำ ได้แก่ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โอมำน
และ กำตำร์ สำหรับประเทศที่มีควำมเสี่ยงทำงกำรเมืองในระดับกลำง ได้แก่ ซำอุดิอำระเบีย และคูเวต
ผลกำรคัดเลือกประเทศที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรผลิตในภูมิภ ำคตะวันออกกลำง 3
อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ และซาอุดิอาระเบีย ตำมลำดับ
สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
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บทที่ 3 แนวคิดและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกประเทศ/เมืองเศรษฐกิจนาร่องของภูมิภาคตะวันออกกลาง
ผู้วิจัยใช้แนวคิดในกำรคัดเลือกประเทศจำกกำรพิจำรณำหลักเกณฑ์ 3 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนเศรษฐกิจ
(กำรค้ำ) 2) ด้ำนกำรเมือง (กำรทูต/ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ) และ 3) กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth
interview) ของผู้เชี่ยวชำญด้ำนเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในกำรคัดเลือกประเทศนำร่อ งที่
เหมำะสมกับกำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงไทยและประเทศในภูมิภำคตะวันออกกลำง
1. ด้านเศรษฐกิจ : การค้าระหว่างประเทศ
จำกกำรทบทวนเอกสำรและวิ เ ครำะห์ ก รอบควำมร่ ว มมื อ ทำงเศรษฐกิ จ ระหว่ ำ งไทยกั บ ภู มิ ภ ำค
ตะวันออกกลำงในบทที่ 2 พบว่ำ กลุ่มประเทศในภูมิภำคตะวันออกกลำงที่มีโอกำสพัฒนำควำมร่วมมือใน
อุตสำหกรรมที่มีศักยภำพกับไทย คือสมำชิกประเทศในกลุ่ม GCC ซึ่งมีศักยภำพในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
ภูมิภ ำค เนื่ องจำกประเทศในกลุ่ ม GCC มีมูล ค่ำกำรค้ำกับไทยเป็นอันดับแรกของภูมิภำคตะวันออกกลำง
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 2-5
ตำรำงที่ 2 : มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงประเทศไทยและกลุ่มประเทศ GCC ระหว่ำงปี 2558-2560
รำยกำร
ไทย - สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
ไทย - บำห์เรน
ไทย - คูเวต
ไทย - โอมำน
ไทย - กำตำร์
ไทย - ซำอุดีอำระเบีย
อื่น ๆ (9 ประเทศ)

2558

2559

2560(มค-พย)

ค่าเฉลี่ย

(ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)

(ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)

(ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)

(ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)

11,233.34
406.20
1,203.69
1,257.17
3,354.81
7,876.33
3,579.31

8,858.92
300.64
801.31
671.52
2,729.89
7,009.59
3,534.87

9,553.25
269.10
746.76
620.88
2,646.85
7,136.68
4,303.66

9,881.84
325.31
917.25
849.86
2,910.52
7,340.87
3,805.95

ตำรำงที่ 3 : มูลค่ำกำรส่งออกระหว่ำงประเทศไทยและกลุ่มประเทศ GCC ระหว่ำงปี 2558-2560
รำยกำร
ไทย - สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
ไทย - บำห์เรน
ไทย - คูเวต
ไทย - โอมำน
ไทย - กำตำร์
ไทย - ซำอุดีอำระเบีย
อื่น ๆ (9 ประเทศ)
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2558

2559

2560(มค-พย)

ค่าเฉลี่ย

(ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)

(ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)

(ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)

(ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)

3,068.35 2,873.54
217.80
190.09
399.88
333.51
618.39
578.50
354.72
287.21
2,944.86 2,213.27
2,774.80 2,632.16

2,579.96
145.05
267.83
480.65
279.50
1,608.07
2,861.02

2,840.62
184.31
333.74
559.18
307.15
2,255.40
2,755.99
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ตำรำงที่ 4 : มูลค่ำกำรนำเข้ำระหว่ำงประเทศไทยและกลุ่มประเทศ GCC ระหว่ำงปี 2558-2560
รายการ
ไทย - สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
ไทย - บำห์เรน
ไทย - คูเวต
ไทย - โอมำน
ไทย - กำตำร์
ไทย - ซำอุดีอำระเบีย
อื่น ๆ (9 ประเทศ)

2558

2559

2560(มค-พย)

ค่าเฉลี่ย

(ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)

(ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)

(ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)

(ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)

8,164.99 5,985.37
188.39
110.55
803.81
467.80
638.78
93.02
3,000.08 2,442.69
4,931.47 4,796.32
804.52
902.72

6,973.29
124.06
478.93
140.23
2,367.35
5,528.61
1,442.64

7,041.22
141.00
583.51
290.68
2,603.37
5,085.47
1,049.96

ตำรำงที่ 5 : ดุลกำรค้ำระหว่ำงประเทศไทยและกลุ่มประเทศ GCC ระหว่ำงปี 2558-2560
รายการ
ไทย - สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
ไทย - บำห์เรน
ไทย - คูเวต
ไทย - โอมำน
ไทย - กำตำร์
ไทย - ซำอุดีอำระเบีย
อื่น ๆ (9 ประเทศ)

2558

2559

2560(มค-พย)

ค่าเฉลี่ย

(ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)

(ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)

(ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)

(ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)

-5,096.64
29.41
-403.92
-20.38
-2,645.36
-1,986.61
1,970.28

-3,111.83
79.55
-134.30
485.48
-2,155.48
-2,583.06
1,729.44

-4,393.33
20.99
-211.10
340.42
-2,087.84
-3,920.54
1,418.38

-4,200.60
43.32
-249.77
268.50
-2,296.23
-2,830.07
1,706.03

เมื่อพิจำรณำแยกรำยประเทศ พบว่ำประเทศที่มีมูลค่ำกำรค้ำกับไทยสูงสุด 3 อันดันแรก ได้แก่ สหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์, ซำอุดีอำระเบีย และกำตำร์ ตำมลำดับ ดังภำพที่ 5

สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
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มูลค่าการค้าระหว่างปี 2558-2560

23%

28%

ไทย - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ไทย - ซาอุดีอาระเบีย

38%
11%

ไทย - กาตาร์
อื่น ๆ

ภำพที่ 5 : มูลค่ำกำรค้ำรวมระหว่ำงไทยและประเทศในกลุ่ม GCC
อย่ ำ งไรก็ ดี หำกพิ จ ำรณำภำพรวมกำรค้ ำ และอุ ต สำหกรรมรำยสำขำระหว่ ำ งไทยและภู มิ ภ ำค
ตะวันออกกลำงพบว่ำ สินค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมอำหำร โดยเฉพำะอำหำรทะเลแปรรูปและอำหำรกระป๋องของ
ไทยมีศักยภำพและจั ด อยู่ ใน 10 อัน ดับแรกที่ไทยส่ งออกไปยัง ประเทศต่ำง ๆ ในภูมิภ ำคตะวันออกกลำง
ดังตำรำงที่ 6
นอกจำกนี้ กำรคัดเลือกประเทศสำหรับกำรศึกษำนี้ได้ใช้แนวคิดวิธีกำรเลือกประเทศ (L o c a t i o n
mode) โดยอ้ำงอิงข้อมูลจำกรำยงำน The Global Competitiveness Report ของ World Economic
Forum (WEF) ซึ่งเป็นดัชนีวัดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับโลก โดยกำรเปรียบเทียบด้ำนต่ำง ๆ แบ่งเกณฑ์
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มปัจจัยพื้นฐำน (Basic Requirements) 2. กลุ่มกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
(Efficiency Enhancers) และ3. กลุ่มนวัตกรรมและระดับกำรพัฒนำ (Innovation and Sophistication
factors) มำเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำกำรคัดเลือกประเทศที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำเครือข่ำยกำรผลิต
จำกรำยงำน The Global Competitiveness Report 2016-2017 ของประเทศในภู มิ ภ ำค
ตะวันออกกลำง พบว่ำมีข้อมูลกำรจัดอันดับ 11 ประเทศ โดยไม่มีข้อมูลของประเทศอิรัก ซีเรีย และปำเลสไตน์
สำหรับกำรศึกษำเกณฑ์ทั้ง 3 กลุ่ม ที่นำมำใช้ ประกอบกำรตัดสินใจเลือกประเทศ เป็นเกณฑ์ที่ GCI ได้ระบุ
องค์ประกอบที่มคี วำมสำคัญ รวมถึงเกณฑ์ชี้วัดย่อย ๆ ที่ใช้ในกำรพิจำรณำดังนี้
1. กลุ่มปัจจัยพื้นฐำน ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญในกำรผลักดันกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 4 ด้ำน
ได้แก่ 1) ด้ำนสภำพแวดล้อมของสถำบัน (Institutions) 2) ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure) 3) ด้ำน
สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจมหภำค (Macroeconomic Environment) 4) ด้ำนสุขภำพและกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน (Health and Primary Education) อำทิ กำรขยำยกำรค้ำกำรลงทุนนั้นควรมีโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ดี ทั้ง
ด้ำนถนน ระบบประปำ ระบบน้ำทิ้ง ระบบไฟฟ้ำ และระบบสื่อสำร รวมถึงระบบสำธำรณูปโภคด้ำนต่ำง ๆ ซึ่ง
ส่งผลต่อภำพรวมในภำคธุรกิจ โดยเฉพำะด้ำนปัจจัยกำรผลิตจะอำนวยควำมสะดวกในกำรทำกำรค้ำ และเป็น
ส่วนสำคัญที่จะทำให้นักลงทุนมีควำมเชื่อมั่นในกำรลงทุนเพิ่มมำกขึ้น
สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
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2. กลุ่มกำรเพิ่มประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 6 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนกำรศึกษำขั้นสูงและกำรฝึกอบรม
(Higher education and training) 2) ด้ ำ นประสิ ท ธิ ภ ำพของตลำดสิ น ค้ ำ (Goods Market Efficiency)
3) ด้ำนประสิ ทธิภ ำพของตลำดแรงำน (Labor Market Efficiency) 4) ด้ำนพัฒ นำกำรของตลำดกำรเงิ น
(Financial Market Development) 5) ด้ ำ นควำมพร้ อ มทำงเทคโนโลยี (Technological Readiness)
6) ขนำดของตลำด (Market Size) อำทิ ประเทศนั้น ๆ มีกำรพัฒนำบุคคลำกรในด้ำนกำรศึกษำขั้นสูง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพของบุคลำกรภำยในประเทศมำกน้อยเพียงใด กำรพัฒนำแรงงำนในประเทศจะต้องใช้แรงงำนถูก
กฎหมำยโดยไม่มีกำรค้ำมนุษย์ และด้ำนพัฒนำกำรของตลำดกำรเงินจะต้องมีระบบกำรเงินภำยในประเทศที่
มั่นคงและมีนโยบำยที่สอดคล้องในระดับสำกล
3. กลุ่มนวัตกรรมและระดับกำรพัฒนำ ประกอบด้วย 2 ด้ำน ได้แก่ 1) ระดับกำรพัฒนำของธุรกิจ
(Business Sophistication) 2) ด้ ำ นนวั ต กรรม (Innovation) ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น กำรผลั ก ดั น ระดั บ นวั ต กรรมของ
ประเทศ อำทิ ประเทศที่มีนวัตกรรมขั้นสูง มีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มข้น แสดงให้เห็นถึงศักยภำพของ
ประเทศนั้น ๆ ในกำรเจรจำต่อรองเพื่อกำรค้ำกำรลงทุน
ทั้งนี้ คะแนนโดยภำพรวมและข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ (Basic Requirements, Efficiency Enhancers และ
Innovation and Sophistication factors) แสดงดังตำรำงที่ 6
ตำรำงที่ 6 : กำรจั ด ล ำดั บ คะแนนภำพรวม และกำรเปรี ย บเที ย บ 3 กลุ่ ม ( Basic Requirements,
Efficiency Enhancers และ Innovation and Sophistication factors) ของภู มิ ภ ำคตะวั น ออกกลำง
ระหว่ำงปี 2016-2017 โดย The Global Competitiveness Index
SUBINDEXES
OVERALL
Basic
INDEX
requirements
Country/Economy
United Arab Emirates
Qatar
Israel
Saudi Arabia
Kuwait
Bahrain
Jordan
Oman
Iran, Islamic Rep.
Lebanon
Yemen
สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

Rank
16
18
24
29
38
48
63
66
76
101
138

Score
5.26
5.23
5.18
4.84
4.53
4.47
4.29
4.28
4.12
3.84
2.74

Rank
11
5
28
32
36
40
70
42
61
125
138

Efficiency
enhancers

Score Rank Score
5.90 15 5.22
6.09 21 5.00
5.37 25 4.95
5.21 33 4.74
5.10 70 4.08
5.04 40 4.52
4.56 66 4.13
4.99 63 4.17
4.64 89 3.86
3.56 72 4.05
2.74 136 2.74

Innovation
and
sophistication
factors
Rank Score
15 5.22
21 5.00
25 4.95
33 4.74
70 4.08
40 4.52
66 4.13
63 4.17
89 3.86
72 4.05
136 2.74
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จำกข้อมูลในตำรำงที่ 6 กำรจัดอันดับภำพรวม ปี 2016-2017 พบว่ำ ประเทศที่มีคะแนนสูงสุด 2
อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ และกำตำร์ ตำมลำดับ หำกแบ่งปัจจัยออกเป็น 3 กลุ่ม พบว่ำ กลุ่ม 2
Efficiency Enhancers และ กลุ่ม 3 Innovation and Sophistication factors ประเทศที่มีคะแนนสูงสุด 2
อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ และกำตำร์ เช่นกัน ยกเว้น กลุ่ม 1 Basic Requirements ประเทศ
ที่มีคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรก ได้แก่ กำตำร์ และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ตำมลำดับ
ตำรำงที่ 7 : กำรจั ดล ำดับ คะแนนภำพรวมเปรียบเทียบของประเทศในภู มิภ ำคตะวันออกกลำง ระหว่ำง
ปี 2016-2017 และ ปี 2017-2018 โดย The Global Competitiveness Index

Country
and Economy
United Arab
Emirates
Qatar
Israel
Saudi Arabia
Kuwait
Bahrain
Jordan
Oman
Iran, Islamic
Rep.
Lebanon
Yemen

GCI 2016-2017

GCI 2017-2018

Rank
(out of
138)
16

Score
(1-7)

Score
(1-7)

แนวโน้ม
(+/-)

5.26

Rank
(out of
137)
17

5.30

-

18
24
29
38
48
63
66
76

5.23
5.18
4.84
4.53
4.47
4.29
4.28
4.12

25
16
30
52
44
65
62
69

5.11
5.31
4.83
4.43
4.54
4.30
4.31
4.27

+
+
+

101
138

3.84
2.74

105
137

3.84
2.87

เท่ำเดิม

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกำรจั ด ล ำดั บ คะแนนของ The Global Competitiveness Index ของ World
Economic Forum (WEF) ระหว่ ำ งปี 2016-2017 และ ปี 2017-2018 พบว่ ำ ในปี 2017-2018
ประเทศที่มดี ัชนีวัดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับโลกปรับตัวดีขึ้น ได้แก่ อิสรำเอล (+8) บำเรนห์ (+4) และ
อิหร่ำน (+7) โดยในปี 2018 ประเทศอิสรำเอลมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน อยู่ในอันดับแรกของภูมิภ ำค
ตะวันออกกลำง (จำกอันดับ 3 ในปี 2017) ในขณะที่ประเทศอิหร่ำนมีควำมสำมำรถแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่ำง
เด่นชัดหลังจำกสหรัฐอเมริกำยกเลิกกำรคว่ำบำตรในส่วนที่เกี่ยวกับโครงกำรนิวเคลียร์ของอิหร่ำนในปี 2016
ดังนั้น อิสรำเอลและอิหร่ำน เป็นประเทศที่มีดัชนีวัดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับโลกที่มีกำรปรับตัวดีขึ้น
อย่ำงมีนัยสำคัญ
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ตำรำงที่ 8 : กำรให้คะแนนเกณฑ์ชี้วัดด้ำนต่ำง ๆ จำกข้อมูลกำรจัดอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ The
Global Competitiveness Index (GCI) 2017-2018
Country
and Economy
United Arab Emirates
Qatar
Israel
Saudi Arabia
Kuwait
Bahrain
Jordan
Oman
Iran, Islamic Rep.
Lebanon
Yemen

ขนาด
ตลาด
29
51
56
15
50
90
76
62
19
75
96

คะแนน
5
4
4
5
4
2
3
3
5
3
2

ระบบ
GCI
คะแนน
คะแนน
การเงิน
โดยรวม
24
5
17
5
25
5
25
5
11
5
16
5
56
4
30
4
62
3
52
4
46
4
44
4
70
3
65
3
54
4
62
3
128
1
69
3
76
3
105
2
136
1
137
1

หมายเหตุ : คะแนนระดับ 1 หมำยถึง อันดับ 113-140
คะแนนระดับ 2 หมำยถึง อันดับ 85-112
คะแนนระดับ 3 หมำยถึง อันดับ 57-84
คะแนนระดับ 4 หมำยถึง อันดับ 29-56
คะแนนระดับ 5 หมำยถึง อันดับ 1-28
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2. ด้านการเมือง : การทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้วิจัยได้ศึกษำควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรเมืองจำกกำรเยือนที่สำคัญระหว่ำงประเทศไทยกับสมำชิกประเทศ
ในกลุ่ม GGC ดังมีรำยละเอียดตำมภำคผนวก ก โดยสรุปผลกำรเยือนที่สำคัญดังตำรำงที่ 9
ตำรำงที่ 9 : สรุปผลกำรเยือนที่สำคัญระหว่ำงภำครัฐของไทยและประเทศในกลุ่ม GCC
รัฐบำลไทยเยือนประเทศในกลุ่ม GCC
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
บำห์เรน
คูเวต
โอมำน
กำตำร์
ซำอุดีอำระเบีย

รวม (ครั้ง)
11
21
4
12
20
10

รวม (ระหว่ำงปี 2550-2560)
8
9
12
-

รัฐบำลของประเทศในกลุ่ม GCC เยือนไทย
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
บำห์เรน
คูเวต
โอมำน
กำตำร์
ซำอุดีอำระเบีย

รวม (ครั้ง)
4
10
7
13
9
7

รวม (ระหว่ำงปี 2550-2560)
3
5
4
1
7
-

ควำมสัมพันธ์ทำงกำรเมืองระหว่ำงภำครัฐของไทยกับประเทศในกลุ่ม GCC โดยรัฐบำลไทยเยือน
ประเทศในกลุ่ม GCC 3 อันดับแรก ได้แก่ บำห์เรน กำตำร์ โอมำน ตำมลำดับ ในขณะที่รัฐบำลของประเทศใน
กลุ่ม GCC เยือนไทย 3 อันดับแรก ได้แก่ โอมำน บำห์เรน กำตำร์ ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ดี หำกศึกษำกำรเยือน
ในช่วง 10 ปีย้อนหลัง ระหว่ำงปี 2550 – 2560 พบว่ำ กำตำร์ บำห์เรน มีควำมสัมพันธ์ทำงกำรเมืองกับ
ไทยเป็นสองอันดับแรก ตำมลำดับ
นอกจำกนี้ ธนำคำรโลกภำยใต้โครงกำร The Worldwide Governance Indicators (WGI) ได้
จัดทำดัชนีชี้วัดควำมเป็นธรรมำภิบำลของ 215 ประเทศทั่วโลก โดยผู้ วิจัยพิจำรณำปัจจัยเสี่ยงทำงกำรเมือง
(Poltical Risk) จำกดัชนีเสถียรภำพทำงกำรเมือง กำรใช้ควำมรุนแรง และกำรก่อกำรร้ำย (Political Stability
and Absence of Violence/Terrorism Index) ซึ่งเป็น องค์ประกอบ 1 ใน 6 ของดัช นีชี้วัด ดังกล่ ำว มีค่ำ
ตั้งแต่ -2.5 ถึง 2.5 โดยหำกประเทศใดมีค่ำดัชนีเท่ำกับ -2.5 หมำยควำมว่ำ ประเทศนั้นมีควำมเสี่ยงทำง
กำรเมืองสูง และหำกประเทศใดมีค่ำดัชนีเท่ำกับ 2.5 หมำยควำมว่ำ ประเทศนั้นมีควำมเสี่ยงทำงกำรเมืองต่ำ
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ตำรำงที่ 10 : กำรให้คะแนนด้ำนกำรเมืองโดยใช้ดัชนีควำมเสี่ยงทำงกำรเมือง
ประเทศ
UAE
บำห์เรน
อิหร่ำน
อิสรำเอล
จอร์แดน
คูเวต
เลบำนอน
โอมำน
กำตำร์
ซำอุดีอำระเบีย
เยเมน

2014
0.8
-0.9
-0.9
-1.0
-0.5
0.2
-1.7
0.7
1.0
-0.3
-2.7

2015
0.8
-1.1
-0.9
-1.1
-0.6
-0.2
-1.7
0.8
1.0
-0.6
-2.7

2016
0.4
-0.9
-0.7
-0.8
-0.5
-0.6
-1.6
0.8
0.9
-0.5
-2.8

คะแนน
3
2
2
2
2
2
1
4
4
2
1

หมำยเหตุ : คะแนนระดับ 1 หมำยถึง ควำมเสี่ยงสูงมำก (-2.5 ถึง -1.5)
คะแนนระดับ 2 หมำยถึง ควำมเสี่ยงสูง (-1.5 ถึง -0.5)
คะแนนระดับ 3 หมำยถึง ควำมเสี่ยงปำนกลำง (-0.5 ถึง 0.5)
คะแนนระดับ 4 หมำยถึง ควำมเสี่ยงต่ำ (0.5 ถึง 1.5)
คะแนนระดับ 5 หมำยถึง ควำมเสี่ยงต่ำมำก (1.5 ถึง 2.5)
จำกกำรพิจำรณำพบว่ำ ประเทศในภูมิภำคตะวันออกกลำงเกือบทั้งหมดมีควำมเสี่ยงทำงกำรเมือง
อยู่ในระดับสูง (ระดับ 2) เนื่องจำกยังมีปัญหำสงครำมกลำงเมือง ภัยก่อกำรร้ำย และเสถียรภำพทำงกำรเมือง
ภำยในประเทศ สำหรับประเทศที่มีควำมเสี่ยงทำงกำรเมืองอยู่ในระดับปำนกลำง (ระดับ 3) ได้แก่ UAE และ
ระดับต่ำมำก (ระดับ 4) ได้แก่ โอมำน กำตำร์
3. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ของผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ผู้วิจัยใช้รูปแบบกำรสัมภำษณ์โดยกำรรวบรวมข้อมูลจำกกำรศึกษำนโยบำย ทฤษฎี หลักกำร และ
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง สร้ ำงกรอบคำถำมเกี่ยวข้องกับ “แนวทำงกำรพัฒนำควำมร่ว มมือในอุตสำหกรรมที่มี
ศักยภำพของไทยกับ ประเทศในภูมิภ ำคตะวันออกกลำง” ทั้งในภำพรวมของภูมิภำคตะวันออกกลำงและ
ประเทศสมำชิกในกลุ่ม GCC 6 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์, บำห์เรน, คูเวต, โอมำน, กำตำร์ และ
ซำอุดีอำระเบีย แล้วนำไปสัมภำษณ์รำยบุคคลในหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และนักวิชำกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับภำคอุตสำหกรรมและด้ำนเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ ได้แก่ กระทรวงพำณิชย์ (กรมเจรจำกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ) ส ำนั กงำนเศรษฐกิจ อุ ตสำหกรรม (กองเศรษฐกิ จ อุต สำหกรรมระหว่ ำงประเทศ) สภำ
อุตสำหกรรมแห่ งประเทศไทย และนั กวิช ำกำร (อำจำรย์มหำวิ ทยำลั ย ) โดยสั มภำษณ์ ในรูปแบบค ำถำม
ปลำยเปิด ดังนี้
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1. หน่วยงำนมีนโยบำย/ยุทธศำสตร์ในกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรไทยสำหรับกำรลงทุนกับต่ำงประเทศอย่ำงไร
2. นโยบำยเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศในภูมิภำคตะวันออกกลำงมีผลต่อกำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรมกับไทยอย่ำงไร
3. โอกำสในกำรค้ำ กำรลงทุนของผู้ประกอบกำรไทยในภูมิภำคตะวันออกกลำงและแนวโน้ม
4. ภูมิภำคตะวันออกกลำงมีจุดแข็งในกำรดึงดูดนักลงทุนจำกต่ำงประเทศเป็นผลมำจำกปัจจัยใดบ้ำง (ควำม
น่ำสนใจของตลำด ได้แก่ ขนำดตลำด แนวโน้มกำรเติบโตที่ผ่ำนมำ)
5. ประเทศใดในภูมิภำคตะวันออกกลำงที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำควำมร่วมมือ ด้ำนเศรษฐกิจอุ ตสำหกรรม
กับไทย
6. ประเทศไทยมีศักยภำพในอุตสำหกรรมใดเพื่อขยำยควำมร่วมมือกับประเทศในภูมิภำคตะวันออกกลำง
7. ควำมท้ำทำยหรื อ อุ ป สรรคด้ำ นใดที่ มีผ ลต่ อกำรตัด สิ น ใจในกำรด ำเนินธุ รกิ จหรื อ กำรลงทุน ในภู มิ ภ ำค
ตะวันออกกลำง
จำกกำรสัมภำษณ์บุคลำกรของหน่วยงำนภำครัฐและนักวิชำกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนเศรษฐกิจ
ระหว่ำงประเทศ ด้ว ยรู ป แบบคำถำมปลำยเปิด จึงได้ ส รุปผลกำรสั มภำษณ์เชิ งลึ ก (In-depth Interview)
แบ่ ง เป็ น 4 ด้ำน ได้แก่ ปั จ จั ย เชิงบวก ปั จจัยเชิงลบ ประเทศที่มีศักยภำพ และอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพ
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 12
ตำรำงที่ 11 : สรุปผลกำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ควำมเห็น
หน่วยงำน

ปัจจัยเชิง
บวก

ผู้อำนวยกำรกองเศรษฐกิจ
ผู้อำนวยกำรสำนักเจรจำ
อุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ กำรค้ำบริกำรและกำรลงทุน
สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
กระทรวงพำณิชย์
(นำงสำวปรำรถนำ บุญญฤทธิ์)
(นำงสำวพริ้วแพร ชุมรุม)

- ประเทศในกลุ่ม GCC มี
ศักยภำพและกำลังซื้อสูง รำยได้
ต่อหัวสูง
- ส่งออกน้ำมันปิโตรเลียม เป็น
หลัก
- นำเข้ำสินค้ำอุปโภค บริโภค
เกือบทุกรำยกำร เช่น
ซำอุดิอำระเบีย นำเข้ำอำหำร
แปรรูปมำกสุด
- นอกจำกประเทศกลุ่ม GGC
แล้ว กลุ่ม Mena (ตะวันออก
กลำงและแอฟริกำ) มีศักยภำพ
เช่นกัน เนื่องจำกมีประชำกร
รวม 400 ล้ำนคน
- Diversification ลดกำรพึ่งพำ
น้ำมัน

สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

- ไทยเปรียบเสมือน Food
security ในขณะที่
ภูมิภำคตะวันออกกลำง
เปรียบเสมือน Energy
security
- ศูนย์กลำงในกำรกระจำย
สินค้ำของภูมิภำค ได้แก่
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
และซำอุดิอำระเบีย
- โครงสร้ำงพื้น
ฐำนรองรับกำรเป็นศูนย์
กระจำยสินค้ำในหลำย
ประเทศ เช่น สหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์ โอมำน

อำจำรย์วนิดำ พิมพ์โคตร
คณะเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

- นำเข้ำสินค้ำเกือบทั้งหมด
สินค้ำนำเข้ำหลัก ได้แก่
รถยนต์และส่วนประกอบ
เครื่องปรับอำกำศ อำหำร
แปรรูป และอำหำรกระป๋อง
- นโยบำยภำครัฐ
ปรับเปลี่ยนสู่ภำคกำรผลิต
(กำรค้ำกำรลงทุน)และภำค
บริกำร (กำรท่องเที่ยว)
- ขำดแคลนบุคลำกร
ผู้เชี่ยวชำญ รวมถึงแรงงำน
เนื่องจำกจ้ำงชำวต่ำงชำติ
เข้ำมำทำงำนส่วนใหญ่
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ควำมเห็น
หน่วยงำน

ผู้อำนวยกำรกองเศรษฐกิจ
ผู้อำนวยกำรสำนักเจรจำ
อุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ กำรค้ำบริกำรและกำรลงทุน
สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
กระทรวงพำณิชย์
(นำงสำวปรำรถนำ บุญญฤทธิ์)
(นำงสำวพริ้วแพร ชุมรุม)

- ภำครัฐวำงนโยบำยกำร
พัฒนำเพื่อขยำยฐำนทำง
เศรษฐกิจ
(Diversification) เพื่อเพิ่ม
รำยได้ โดยไม่พึ่งพำรำยได้
จำกน้ำมันเพียงอย่ำงเดียว
- ภูมิภำคตะวันออกกลำง
หันมำสนใจภูมิภำคเอเชีย
มำกขึ้นหลังเหตุกำรณ์
911

ปัจจัยเชิงลบ - ควำมปลอดภัย กำรก่อกำร
ร้ำยของกลุ่ม IS
- แรงงำนมีค่ำแรงสูง
- ประเทศสมำชิกภำยในกลุ่ม
GCC มีปัญหำขัดแย้งกัน

- ผู้ประกอบกำรไทยควร
เข้ำใจสังคม วัฒนธรรมใน
ภูมิภำคตะวันออกกลำง
ก่อนกำรตัดสินใจทำ
กำรค้ำกำรลงทุน

ประเทศที่มี
ศักยภำพ

- สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
โดยมีโครงกำร Masdar
City ดึงดูดกำรลงทุน
ประกอบกับประชำชน
เดินทำงมำไทยเป็นอันดับ
แรก เพื่อกำรรักษำและ
ท่องเที่ยว

- สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
- อิหร่ำน (มีองค์ควำมรู้ด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี)
- ซำอุดิอำระเบีย
- โอมำน

สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

อำจำรย์วนิดำ พิมพ์โคตร
คณะเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

- ส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ
โดยเฉพำะวิชำชีพเฉพำะ
ทำง เช่น แพทย์ ส่งเสริมให้
คนในประเทศทำงำน
ลดกำรพึ่งพำผู้เชี่ยวชำญ
และแรงงำนต่ำงชำติ
- ภูมิภำคตะวันออกกลำง
เป็น Hub สู่ตลำด
แอฟริกำใต้
- กำรออกงำนแสดงสินค้ำ
(Roadshow) มีควำมสำคัญ
ทำให้ผู้บริโภครู้จักสินค้ำไทย
มำกขึ้น
- ภำยในกลุ่ม GCC มีปัญหำ
ขัดแย้งกันอยู่
- ผลักดันแรงงำนต่ำงชำติ
กลับประเทศ
- แรงงำนมีค่ำแรงสูง
- ควำมมั่นคง/ควำม
ปลอดภัย ทำให้นักลงทุนไม่
มีควำมมั่นใจ
- รำคำสินค้ำไทยมีรำคำสูง
เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง
ทำงกำรค้ำ เช่น ฟิลิปปินส์
ที่สำมำรถส่งออกสินค้ำ
ทำงกำรเกษตรสูง
- สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
- อิหร่ำน (ผ่อนปรนทำง
ศำสนำมำกขึ้น เปิดด้ำน
กำรค้ำระหว่ำงประเทศมำก
ขึ้นในช่วง 1-2 ปีที่ผ่ำนมำ)
- ซำอุดิอำระเบีย
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ควำมเห็น
หน่วยงำน

ผู้อำนวยกำรกองเศรษฐกิจ
ผู้อำนวยกำรสำนักเจรจำ
อุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ กำรค้ำบริกำรและกำรลงทุน
สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
กระทรวงพำณิชย์
(นำงสำวปรำรถนำ บุญญฤทธิ์)
(นำงสำวพริ้วแพร ชุมรุม)

อุตสำหกรรม - อุตสำหกรรมอำหำรแปรรูป/
ที่มีศักยภำพ อำหำรกระป๋องของไทยมี
ศักยภำพในตลำดตะวันออก
กลำง อย่ำงไรก็ดี ควรคำนึงถึง
มำตรฐำนฮำลำล เนื่องจำก
ภูมิภำคตะวันออกลำงเป็น
ประเทศมุสลิม
- อุตสำหกรรมก่อสร้ำง
เนื่องจำกมีโครงกำร Masdar
City รวมถึงขยำยโครงสร้ำง
พื้นฐำน: ทำงถนน ทำงเรือ ทำง
อำกำศ เพื่อรองรับกำรลงทุน
- ภำคบริกำร : กำรท่องเที่ยว
และกำรแพทย์
ข้อเสนอแนะ

สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

- อิหร่ำนส่งออกเพิ่มขึ้นสูง
มำกในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ
- อุตสำหกรรมอำหำร
แปรรูป/อำหำรกระป๋อง
(สินค้ำอำหำรกระป๋องที่
สำคัญได้แก่ ปลำทูน่ำ
กระป๋อง สับประรด
กระป๋อง ข้ำวโพดหวำน
กระป๋อง ซึ่งมีแนวโน้มกำร
ส่งออกที่ดีมำโดยตลอด)

อำจำรย์วนิดำ พิมพ์โคตร
คณะเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

- อุตสำหกรรมอำหำร
แปรรูป
- อุตสำหกรรมแฟชั่นและ
เครื่องสำอำง (ผู้หญิงแต่ตัว
และรำคำไม่สูงมำก หำก
ผสมสมุนไพร (Herb) จะ
ได้รับควำมนิยมมำกขึ้น
- อุตสำหกรรม
เครื่องประดับและอัญมณี

- เร่งสร้ำงมำตรฐำนฮำลำล
ให้ประเทศในภูมิภำค
ตะวันออกกลำงยอมรับ
เนื่องจำกกลุ่มประเทศมุสลิม
กำหนดมำตรฐำนฮำลำลไว้
สูงมำก
- อำจเชื่อมโยงในลักษณะ
กำรสร้ำงคู่ค้ำทำงธุรกิจ
เพื่อให้ผลิตแบบ OEM
- ควรส่งเสริมภำคบริกำร
โดยเฉพำะกำรท่องเที่ยว
เพื่อสร้ำงสัมพันธ์อันดี รู้จัก
กันมำกขึ้น มีควำมเข้ำใจใน
วิถีชีวิตและสังคม ส่งผลต่อ
แนวโน้มด้ำนธุรกิจ กำรค้ำ
กำรลงทุนที่ดีในอนำคต
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4. สรุปผลการคัดเลือกประเทศนาร่อง
กำรคัดเลือกประเทศที่เหมำะสมต่อโครงกำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงด้ำนเครือข่ำยกำร
ผลิตและห่วงโซ่อุปทำนระหว่ำงไทยกับภูมิภำคตะวันออกกลำง ภำยใต้หัวข้อกำรศึกษำ “แนวทำงกำรพัฒนำ
ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ ในอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพของไทยกับประเทศในภูมิภำคตะวันออกกลำง” จะ
คัดเลือกมำทั้งหมด 2 ประเทศในภูมิภำคตะวันออกกลำง จำกประเทศในกลุ่ม GCC 1 ประเทศ และประเทศ
นอกกลุ่ม GCC 1 ประเทศ โดยนำเกณฑ์ทั้งหมด 3 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนเศรษฐกิจ : ขนำดตลำดและมูลค่ำ
กำรค้ำ 2) ด้ำนกำรเมือง : ดัชนีเสถียรภำพทำงกำรเมือง และ 3) กำรสัมภำษณ์เชิงลึก : ผู้เชี่ยวชำญจำกทั้ง
ภำครัฐ เอกชนและนักวิชำกำร นำมำหำค่ำเฉลี่ย ดังตำรำงที่ 12
ตำรำงที่ 12 : ผลกำรคัดเลือกประเทศเพื่อศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในอุตสำหกรรม
ที่มีศักยภำพของไทยกับประเทศในภูมิภำคตะวันออกกลำง
ประเทศ

ด้ำนเศรษฐกิจ

ขนำด กำรค้ำ
ตลำด รวม
UAE
5
5
บำห์เรน
2
1
คูเวต
4
1
โอมำน
3
1
กำตำร์
4
1
ซำอุดีอำระเบีย 5
4
อิหร่ำน
5
1
อิสรำเอล
4
1
จอร์แดน
3
1
เลบำนอน
3
1
เยเมน
2
1

GCI เฉลี่ย
รวม
5
5.0
4 (+) 2.3
4
3.0
3
2.3
5
3.3
4
4.3
3 (+) 3.0
5 (+) 3.3
3
2.3
2
2.0
1
1.3

ด้ำนกำรเมือง กำรสัมภำษณ์
คะแนน
: เสถียรภำพ
เชิงลึก
3
2
2
4
4
2
2
2
2
1
1

5
1
1
2
2
5
5
2
1
1
1

4.3
1.8
2.4
2.8
3.1
3.8
3.3
2.4
1.8
1.3
1.1

จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล พบว่ำ ประเทศในกลุ่ม GCC ที่มีคะแนนสูงสุดอันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอำหรับ
เอมิเรตส์ (UAE) มีคะแนน 4.3 คะแนน เนื่องจำกสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์มีจุดเด่นเกือบทุกด้ำน ไม่ว่ำจะเป็น
ควำมพร้ อมด้ำนโครงสร้ ำงพื้น ฐำนที่เอื้ออำนวยต่อกำรลงทุน อีกทั้ง ไม่มีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรเมืองและกำร
ก่อกำรร้ำย เพรำะเป็นประเทศมุสลิมสำยกลำง และปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ เช่น กฎระเบียบที่อำนวยควำม
สะดวกต่อกำรค้ำ สำหรับประเทศนอกกลุ่ม GCC ที่มีคะแนนสูงสุดอันดับแรก ได้แก่ อิหร่ำน มีคะแนน 3.3
คะแนน จำกปัจจัยบวกหลำยด้ำนที่แนวโน้มดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
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บทที่ 4 ข้อมูลประเทศ
1. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์เป็นสหพันธรัฐ ประกอบด้วย 7 รัฐ โดยมีมั่งคั่งจำกทรัพยำกรธรรมชำติทำงด้ำน
พลังงำน เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจสูงที่สุดในภูมิภำค และอยู่ในกลุ่มประเทศที่
มี ค วำมก้ ำ วหน้ ำ ในกำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ มำกที่ สุ ด ของโลกโดยกำรจั ด ล ำดั บ ของ World Economic
Forum สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์มีกองทุนควำมมั่งคั่งแห่งชำติ (Sovereign Wealth Fund) ที่มีขนำดใหญ่อันดับ
ที่ 1 ของโลก คือ Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) ประมำณกว่ำ 627 พันล้ ำนดอลลำร์สหรัฐ
มีน้ำมันดิบสำรองร้อยละ 8.3 ของโลก รำยได้จำกกำรส่งออกน้ำมันคิดเป็นร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ และมีก๊ำซธรรมชำติสำรองเป็นลำดับที่ 7 ของโลก (ร้อยละ3.3) อีกทั้ง ที่ตั้งอยู่ระหว่ำงภูมิภำคเอเชีย
ยุโรป และแอฟริกำจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ โดยเฉพำะรัฐดูไบเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำใน
ตะวันออกกลำงและเป็นแหล่งขนถ่ำยและส่งต่อสินค้ำไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภำค เช่น อิหร่ำน รวมทั้งส่งออก
ไปยังตลำดนอกภูมิภำค ได้แก่ แอฟริกำ เอเชียกลำง และยุโรป ปัจจุบันมีท่ำเรือ 9 แห่ง (รัฐละ 1 แห่ง) ยกเว้นรัฐ
ดูไบและรัฐอำบูดำบีมีรัฐละ 2 แห่ง ท่ำเรือทั้งหมดรองรับสินค้ำประมำณ 30 ล้ำนตันต่อปี (ไม่รวมน้ำมันดิบ)
ดั ง นั้ น รำยได้ ห ลั ก ของสหรั ฐ อำหรั บ เอมิ เ รตส์ ขึ้ น อยู่ กั บ น้ ำมั น ปิ โ ตรเลี ย มและก๊ ำ ซธรรมชำติ เ ป็ นหลั ก
ขณะเดีย วกัน ก็ส ำมำรถสร้ ำงรำยได้จ ำกกำรพัฒ นำธุรกิจภำคที่ไ ม่ใช่น้ำมัน อย่ำงรวดเร็ว เนื่องจำกรัฐ บำล
ให้ควำมสำคัญกับนโยบำยกำรพัฒนำเพื่อขยำยฐำนทำงเศรษฐกิจ (diversification) เพื่อเพิ่มรำยได้โดยไม่ต้อง
พึ่งรำยได้จำกน้ำมันเพียงอย่ำงเดียว และพยำยำมส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุน รวมทั้งสนับสนุนให้ต่ำงชำติ เข้ำมำ
ลงทุนในเขตเศรษฐกิจเสรี (Economic Free Zone) ทั้งในรูปกำรลงทุนในอุตสำหกรรมกำรผลิต และกำรใช้
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์เป็นฐำนกำรกระจำยสินค้ำ
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์มีโครงกำรก่อสร้ำงเมืองเศรษฐกิจใหม่ (New Economic City – NEC) เรียกว่ำ
โครงกำร Masdar City ที่รัฐอำบูดำบี มีมูลค่ำ 15,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ออกแบบตำมควำมต้องกำรของ
บริษัทข้ำมชำติที่มำร่วมลงทุน โดยนำเงินรำยได้มหำศำลจำกกำรส่งออกน้ำมันดิบมำใช้ในกำรพัฒนำ และจะ
เป็นแหล่งทดลองนวัตกรรมใหม่ ๆ ในภำคพลังงำนหมุนเวียน เช่น กำรใช้แสงอำทิตย์ในกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ
และกำรกลั่ น น้ ำทะเล เป็ น ต้ น นอกจำกนั้ น ระหว่ ำ งกำรเยื อ นสหรัฐ อำหรั บ เอมิ เ รสต์ ข องนำยบั น คี มู น
เลขำธิกำรสหประชำชำติได้มีกำรลงนำมควำมตกลงระหว่ำงองค์กำรสหประชำชำติกับ Dubai Supreme
Energy Council ซึ่ ง ควำมตกลงดั ง กล่ ำ วจะน ำไปสู่ ก ำรก่ อ ตั้ ง Dubai Excellence Centre for Carbon
Control โดยศูนย์ดังกล่ำวจะเป็นแห่งแรกของประเทศ นอกจำกนี้ ยังมีโครงกำรก่อสร้ำงโรงงำน ผลิตพลังงำน
นิ ว เคลี ย ร์ 4 โรง มู ล ค่ ำ 20,000 ล้ ำ นดอลลำร์ ส หรั ฐ ซึ่ ง บริ ษั ท ของเกำหลี ใ ต้ (Korea Electric Power
Corperation – Keppo) ได้รับประมูลสร้ำงโรงงำนดังกล่ำว
สหรั ฐ อำหรับ เอมิเรตส์เป็น สมำชิกในตลำดร่วมศุลกำกร (Customs Union) ของคณะมนตรีควำม
ร่ ว มมือรั ฐ อ่ำวอำหรั บ (Gulf Cooperation Council-GCC) และได้มีกำรกำหนดให้ เพิ่มภำษีศุล กำกรสิ นค้ำ
นำเข้ำภำยในกลุ่ม จำกร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 5 สำหรับสินค้ำทั่วไปและไม่มีภำษีสำหรับสินค้ำประเภทอำหำร
นอกจำกนั้น ยังไม่มีกำรเก็บภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีกำไรและภำษีรำยได้บุคคล และมีนโยบำยให้สำมำรถนำเงิน
เข้ำ-ออกประเทศได้โดยเสรี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในกำรจูงใจให้ต่ำงชำติเข้ำมำทำธุรกิจในสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
มำกขึ้น
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สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์เป็นประตูกำรค้ำของไทยและเป็นคู่ค้ำอันดับหนึ่งของไทยในตะวันออกกลำง โดย
กำรค้ำระหว่ำงกันในปี ๒๕60 มีมูลค่ำกว่ำ 10,238 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ โดยไทยส่งออก ๒,837 ล้ำนดอลลำร์
สหรัฐ และนำเข้ำ 7,400 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ โดยสินค้ำส่งออกสำคัญของไทย ๕ อันดับแรก ในปี ๒๕60 ได้แก่
๑) เครื่องจักร 2) เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 3) ยำนยนต์ 4) อัญมณีและเครื่องประดับ และ 5) ไม้แปรรูป ดังตำรำงที่ 13
ตำรำงที่ 13 : รำยกำรส่งออกสินค้ำจำกไทยไปยัง สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 10 อันดับแรก ระหว่ำงปี 2558 –
2560 (หน่วย: ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)
ลำดับ

ตอนที่
(Commodity)

รำยกำร
มูลค่ำส่งออก มูลค่ำส่งออก
(Description)
ปี 2558
ปี 2559
เครื่องจักร; เครื่องปฏิกรณ์, หม้อ
1
84
716.62
649.01
ไอน้ำ
2
85
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
253.75
261.51
3
87
ยำนพำหนะไม่ใช่รถไฟ
669.79
597.96
4
71
อัญมณี,หินมีค่ำ
298.33
340.42
5
44
ไม้แปรรูป
126.86
154.65
6
40
ยำงแปรรูป
75.92
82.46
7
16
เนื้อปลำสำเร็จรูป
84.39
79.69
8
39
พลำสติก
88.23
76.61
9
20
อำหำรสำเร็จรูป
50.69
41.21
10
33
น้ำหอม, เครื่องสำอำง
32.35
32.31
(ที่มา: Global Trade Atlas)

มูลค่ำส่งออก
ปี 2560
634.93
510.50
411.72
270.19
124.11
102.65
89.23
76.08
48.67
39.35

ตำรำงที่ 14 : รำยกำรส่งออกสินค้ำจำกประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ภำยในกลุ่มสินค้ำ
10 อันดับแรก (HS Codes 2 และ 4 พิกัด) ระหว่ำงปี 2558 – 2560 (หน่วย: ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)
HS
Codes

รำยกำร
(Description)

84
84.15
84.71
84.18
84.43
84.14
85
85.17
85.25
85.07
85.27

เครื่องจักร; เครื่องปฏิกรณ์, หม้อไอน้ำ
เครื่องปรับอำกำศ (Temp & Hum change),Pts
เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ
ตู้เย็น, ตู้แช่,ปั๊มควำมร้อน
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอิงค์เจ็ทอ็อปซิป
เครื่องอัดอำกำศหรือ ปั๊มคอมเพลสเซอร์
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำสำหรับโทรศัพท์สำย ฯลฯ ชิ้นส่วน
กล้องวงจรปิด
แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้ำรวมทั้งตัวแยกชิ้นส่วน
เครื่องรับสำหรับวิทยุกระจำยเสียง
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มูลค่ำ
ส่งออก
ปี 2558
716.62
254.25
108.03
69.11
48.56
40.34
253.75
36.74
66.72
34.21
35.01

มูลค่ำ
ส่งออก
ปี 2559
649.01
220.95
112.93
73.27
51.82
39.48
261.51
71.11
50.10
29.27
26.06

มูลค่ำ
ค่ำเฉลี่ย
ส่งออก (ปี 2558ปี 2560 2560)
634.93 666.85
243.14 293.44
111.61 110.85
78.08
73.48
56.52
52.30
36.09
38.63
510.50 341.93
325.34 144.40
45.98
54.26
31.80
31.76
30.14
30.40
30

85.28
87
87.03
87.08
87.04
71
71.13
71.02
71.03
44
44.11
40
40.11
40.16
16
16.04
16.02
39
39.01
39.20
39.21
39.24
39.07
39.04
20

มอนิเตอร์เครื่องฉำย(โปรเจกเตอร์) หรือเครื่อง
บันทึกเสียง
ยำนบกนอกจำกรถที่เดินบนทำงรถไฟและอุปกรณ์
ประกอบของยำนดังกล่ำว
รถยนต์หรือยำนยนต์อื่นๆที่ออกแบบสำหรับขนส่ง
บุคลเป็นหลัก
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบรถยนต์
ยำนยนต์สำหรับขนส่งของ
หินมีค่ำ,อัญมณี,ไข่มุก
เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ
เพชรจะตกแต่งหรือไม่ก็ตำม แต่ไม่ประกอบกับ
ตัวเรือน
รัตนชำติ หรือกึ่งรัตนชำติ
ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่ำนไม้
ไฟเบอร์บอร์ดที่ทำด้วยไม้หรือวัตถุอื่นๆ จำพวก
ไม้ จะยึดติดกันด้วยเรซิน
ยำงและของทำด้วยยำง
ยำงนอกชนิดอัดลมที่เป้นของใหม่
ของอื่นๆที่ทำด้วยยำงวัลแคไนล์นอกจำกยำงแข็ง
ของปรุงแต่งเนื้อจำกสัตว์ ปลำหรือสัตว์น้ำ
ปลำที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย คำเวียรืหรือ
ของที่ใช้แทนคำเวียร์ที่ทำขำกไข่ปลำ
เนื้อสัตว์ส่วนอื่นของสัตว์ หรือเลือดสัตว์
พลำสติกและของที่ทำด้วยพลำสติก
โพลิเมอร์ของเอทิลีนในลักษณะขันปฐม
แผ่นฟิล์ม แผ่นฟอยล์ แลถบชนิดอื่นที่ทำด้วย
พลำสติกไม่เสริมให้แข็งแรง ไม่อัดเป็นชั้น
แผ่นฟิล์ม แผ่นฟอยล์ แลถบชนิดอื่นที่ทำด้วย
พลำสติก
เครื่องใช้บนโต๊ะอำหำร เครื่องครัว ของใช้ใน
บ้ำนเรือนอื่นๆ
โพลิอะซีทัล โพลิอีเทอร์อื่นๆ และอีพอกไซด์เรซิน
โพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์หรือของฮำโลเจเน
เต็ด
ของปรุงแต่งทำจำกพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจำก
ส่วนอื่นของพืช
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31.03

38.02

27.46

32.17

669.78

597.96

411.72

559.82

338.26

450.17

276.20

354.87

76.19
198.55
298.33
187.03

80.94
60.40
340.42
221.27

84.44
45.91
270.19
157.28

80.52
101.58
302.98
188.52

77.34

95.34

88.12

86.93

25.87
126.86

13.19
154.65

11.62
124.11

16.89
135.20

124.28

152.05

121.32

132.55

75.98
57.09
6.12
84.39

82.46
65.20
4.86
79.69

102.65
82.26
6.01
89.23

87.03
68.19
5.66
84.43

61.03

79.69

89.23

76.65

22.17
88.23
17.10

20.23
76.61
10.15

10.44
76.08
10.92

17.61
80.30
12.72

10.21

12.84

10.42

11.15

6.23

9.69

9.67

8.53

9.80

8.58

9.38

9.25

7.31

5.97

8.37

7.21

10.02

3.25

6.26

6.51

50.69

41.21

48.67

46.85
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20.08
20.09
20.05
20.06
33
33.05
33.04
33.06
33.07

ผลไม้ลุกนัต และส่วนอื่นที่บริโภคได้ของพืชที่ปรุง
แต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย
น้ำผลไม้และน้ำพืชผักที่ไม่ได้หมักและไม่เติมสุรำ
พืชผักที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย
พืชผัก ผลไม้ ลุกนัด เปลือกผลไม้และส่วนอื่นๆ
เอสเซนเชียลออยล์เรซินอยด์ เครื่องหอม
เครื่องสำอำง
สิ่งปรุงแต่งสำหรับใช้กับผม
สิ่งปรุงแต่งที่ใช้แต่งเสริมควำมงำมหรือแต่งหน้ำ
สิ่งปรุงแต่งที่ใช้เพื่ออนำมัยของช่องปำก
มีดโกนหนวด สิ่งที่ใช้ดับกลิ่น ครีมอำบน้ำ

29.59

21.81

28.50

26.63

11.75
5.65
2.20

9.32
6.40
1.77

10.11
5.39
2.30

10.39
5.81
2.06

32.35

32.31

39.35

138.66

7.35
16.60
4.83
2.74

5.62
13.36
7.01
5.11

12.64
12.33
10.67
2.52

8.53
14.09
7.50
3.45

ผลกำรวิ เ ครำะห์ ดั ช นี โ ดยเปรี ย บเที ย บหำค่ ำ เฉลี่ ย ของสิ น ค้ ำ ไทยส่ ง ออกไปประเทศสหรั ฐ
อำหรับเอมิเรตส์ ระหว่ำงปี 2558-2560 โดยหำกดัชนี RCA มีค่ำมำกกว่ำ 1 แสดงว่ำประเทศมีศักยภำพ
มำกกว่ำในกำรส่งออกสินค้ำชนิดดังกล่ำว (มูลค่ำ หน่วย: ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ) ดังตำรำงที่ 15
ตำรำงที่ 15 : ผลกำรวิเครำะห์ ดัช นี โ ดยเปรียบเทียบสิ นค้ำไทยส่ งออกไปประเทศสหรัฐ อำหรับเอมิ เ รตส์
ระหว่ำงปี 2558-2560
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ดัชนี RCA ของ
มูลค่ำ
พิกัดศุลกำกร
รำยกำร
สินค้ำไทยส่งออก กำรส่งออก
ไป UAE
(mUSD)
เครื่องจักร; เครื่องปฏิกรณ์, หม้อ
1.85
84
666.85
ไอน้ำ
85
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
1.03
341.93
ยำนบกนอกจำกรถที่เดินบนทำง
2.46
87
รถไฟและอุปกรณ์ประกอบของ
559.82
ยำนดังกล่ำว
71
หินมีค่ำ,อัญมณี,ไข่มุก
0.61
302.98
44
ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่ำนไม้
8.53
135.20
40
ยำงและของทำด้วยยำง
3.24
87.03
ของปรุงแต่งเนื้อจำกสัตว์ ปลำ
33.14
16
84.43
หรือสัตว์น้ำ
พลำสติกและของที่ทำด้วย
1.56
39
80.30
พลำสติก
ของปรุงแต่งทำจำกพืชผัก ผลไม้
8.41
20
46.85
ลูกนัต หรือจำกส่วนอื่นของพืช
เอสเซนเชียลออยล์เรซินอยด์
4.41
33
138.66
เครื่องหอม เครื่องสำอำง
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ตำรำงที่ 16 : รำยกำรที่ประเทศไทยนำเข้ำสินค้ำจำกประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 10 อันดับแรก ระหว่ำงปี
2558 – 2560 (หน่วย: ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)
ลำดับ

ตอนที่
รำยกำร
(Commodity)
(Description)
1
27
น้ำมัน และปิโตรเลียม
2
76
เหล็ก และเหล็กกล้ำ
3
89
อลูมิเนียมและสิ่งของดังกล่ำว
4
72
พลำสติก
5
71
หินมีค่ำ อัญมณี
6
39
สังกะสี แร่โลหะสังกะสี
7
23
ตะกั่วและสิ่งของที่ทำจำกแร่ตะกั่ว
ทองแดงและสิ่งของจำกแร่
8
47
ทองแดง
9
78
เยื่อไม้ที่นาไปทากระดาษ
10
32
หนังสัตว์กำรฟอกหนัง, ย้อม
(ที่มำ: Global Trade Atlas)

มูลค่ำนำเข้ำ
ปี 2558
7,641.03
308.31
0.42
17.32
48.93
45.36
24.41

มูลค่ำนำเข้ำ
ปี 2559
6,198.60
251.34
205.25
61.07
26.11
55.29
26.75

มูลค่ำนำเข้ำ
ปี 2560
7,677.04
325.96
325.96
87.19
68.83
62.03
30.97

5.53

6.16

22.16

0.47
3.47

0.75
4.31

8.39
5.59

2. ประเทศอิหร่าน
อิหร่ำนเป็นตลำดที่ใหญ่ในภูมิภำคตะวันออกกลำง มีประชำกรประมำณ 80 ล้ำนคน สำมำรถใช้เป็น
ฐำนในกำรกระจำยสินค้ำเข้ำสู่ตลำดภูมิภำค CIS คือ คำซัคสถำน อุซเบกิสถำน อำร์เมเนีย และอำเซอร์ไบจำน
ซึ่งประเทศเหล่ำนี้ไม่มีทำงออกสู่ทะเล นอกจำกนี้ ภำครัฐอิหร่ำนสนับสนุนให้มีกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศใน
อุตสำหกรรมขนำดใหญ่และกำรขุดเจำะสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊ำซธรรมชำติ โดยมีโครงกำรในรูปแบบสร้ำง บริหำร-ส่งมอบ (Built-Operate-Transfer: BOT) หรือโครงกำรซื้อคืนน้ำมันดิบหรือก๊ำซธรรมชำติที่ได้จำกกำร
ขุดเจำะสำรวจ (Buy back) สำหรับกำรค้ำกับต่ำงประเทศ และเน้นนโยบำยรักษำดุลกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
และปกป้องอุตสำหกรรมภำยในประเทศ โดยมีกำรประเมินและปรับปรุงมำตรกำรนำเข้ำทุกปี อย่ำงไรก็ดี
อิ ห ร่ ำ นไม่ ไ ด้ เ ป็ น สมำชิ ก องค์ ก ำรกำรค้ ำ โลก (World Trade Organization: WTO) ท ำให้ อิ ห ร่ ำ นสำมำรถ
กำหนดมำตรกำรภำษีและมิใช่ภำษีตำมต้องกำร และมีกฎระเบียบกำรค้ำต่ำง ๆ ทีไ่ ม่เป็นสำกล
เศรษฐกิจอิหร่ำนได้รับผลกระทบจำกกำรที่สหรัฐฯ และประเทศตะวันตกนำข้อมติคณะมนตรีควำม
มั่นคงแห่งสหประชำชำติ (UNSC) เกี่ยวกับโครงกำรนิวเคลียร์ ไปตีควำมให้ครอบคลุมกำรทำธุรกรรมในสำขำ
อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ อำวุธและนิวเคลียร์ โดยสำมำรถเห็นได้จำกอัตรำค่ำครองชีพ อัตรำเงินเฟ้อและอั ตรำ
ว่ำงงำนในอิหร่ำนที่เพิ่มสูงขึ้น อย่ำงไรก็ดี อิหร่ำนได้ดำเนินนโยบำยเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับต่ำ งประเทศเน้น
กำรให้ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ โดยเฉพำะด้ำนพลังงำน ส่งผลให้ปัจจุบันอิหร่ำนยังคงทนรับแรงกดดันได้
เนื่องจำกมีเงินทุนสำรอง รวมถึงมีน้ำมันดิบและก๊ำซธรรมชำติสำรองปริมำณมำก ซึง่ เป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมัน
เป็นอันดับ 2 ของกลุ่ม OPEC และที่ 4 ของโลก จึงมีรำยได้จำกส่งออกน้ำมันดิบและก๊ำซธรรมชำติ
กำรค้ำระหว่ำงไทย-อิหร่ำน ในปี 2560 มีมูลค่ำกำรค้ำรวม 934.36 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ขยำยตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 115 จำกปีก่อน โดยมีมูลค่ำกำรส่งออก 431.58 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ขยำยตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ
61 จำกปีก่อน สินค้ำหลักที่ส่งออกไปอิหร่ำน ได้แก่ ข้ำว ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยำง ยำงพำรำ และ
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33

ผลไม้กระป๋อง/แปร สำหรับสินค้ำหลักที่นำเข้ำ ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้ำและผลิตภัณฑ์ ปุ๋ย ยำกำจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ เคมีภัณฑ์ สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป สินแร่โลหะอื่น ๆ รำยละเอียดดังตำรำงที่
17 และ 19
ตำรำงที่ 17 : รำยกำรส่งออกสินค้ำจำกไทยไปยังอิหร่ำน 10 อันดับแรก ระหว่ำงปี 2558 – 2560 (หน่วย:
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)
ลำดับ

ตอนที่
รำยกำร
มูลค่ำส่งออก มูลค่ำส่งออก
(Commodity)
(Description)
ปี 2558
ปี 2559
1
10
ธัญพืช
2.90
4.50
2
44
ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่ำนไม้
81.36
74.81
3
40
ยำงและของที่ทำด้วยยำง
25.95
42.29
ของปรุงแต่งทำจำกพืชผัก ผลไม้
4
20
ลูกนัต หรือจำกส่วนอื่นของพืช
16.90
20.00
(ผลไม้กระป๋อง/แปรรูป)
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
5
84
11.58
17.67
บอยเลอร์ เครื่องจักร
6
87
แทรกเตอร์
8.07
10.45
แวดดิ้ง สักหลำดและผ้ำไม่ทอ
7
56
6.85
6.31
ด้ำยชนิดพิเศษ
พืชผักรวมทั้งรำกและหัวบำงชนิด
8
07
6.67
7.42
ที่บริโภคได้
9
85
เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
7.20
8.17
พลำสติกและของที่ทำด้วย
10
39
3.22
15.84
พลำสติก
(ที่มำ: Global Trade Atlas)

มูลค่ำส่งออก
ปี 2560
128.15
71.56
66.07
30.93
20.96
16.67
9.41
9.40
9.38
9.08

อุตสำหกรรมหลักที่ไทยมีกำรส่งออกไปอิหร่ำน โดยใช้ข้อมูลทำงพิกัดศุลกำกร 2 หลัก ซึ่งมีค่ำ RCA
> 1 ได้แก่ 1) ธัญพืช 2) ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่ำนไม้ 3) ยำงและของที่ทำด้วยยำง และ 4) ของปรุงแต่งทำ
จำกพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจำกส่วนอื่นของพืช ดังตำรำงที่ 18
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ตำรำงที่ 18 : ผลกำรวิเครำะห์ดัชนีควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรำกฏของสินค้ำไทยในตลำดอิห ร่ำน
เฉลี่ยปี 2558-2560
ลำดับ

พิกัดศุลกากร

1
2
3

10
44
40

4

20

5

84

6

87

7

56

8

07

9

85

10

39
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รายการ
ธัญพืช
ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่ำนไม้
ยำงและของที่ทำด้วยยำง
ของปรุงแต่งทำจำกพืชผัก ผลไม้
ลูกนัต หรือจำกส่วนอื่นของพืช
(ผลไม้กระป๋อง/แปรรูป)
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
บอยเลอร์ เครื่องจักร
แทรกเตอร์
แวดดิ้ง สักหลำดและผ้ำไม่ทอ
ด้ำยชนิดพิเศษ
พืชผักรวมทั้งรำกและหัวบำงชนิด
ที่บริโภคได้
เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
พลำสติกและของที่ทำด้วย
พลำสติก

ดัชนี RCA ของ
มูลค่า
สินค้าไทยส่งออก การส่งออก
ไปอิหร่าน
(USD)
1.96
45.18
16.13
75.91
9.42
44.77
40.93

22.61

0.31

16.74

0.59

11.73

16.69

7.52

5.16

7.83

0.30

8.25

0.84

9.38
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ตำรำงที่ 19 : รำยกำรนำเข้ำสินค้ำของไทยจำกอิหร่ำน 10 อันดับแรก ระหว่ำงปี 2558 – 2560 (หน่วย:
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)
ลำดับ

ตอนที่
รำยกำร
มูลค่ำนำเข้ำ
(Commodity)
(Description)
ปี 2558
1
72
เหล็กและเหล็กกล้ำ
79.88
น้ำตำลและขนมทำจำกน้ำตำล
2
17
n/a
(ชูกำร์คอนเฟกชันเนอรี)
ปลำ สัตว์น้ำจำพวกครัสตำเซีย
3
03
โมลลุสก์ และสัตว์น้ำที่ไม่มี
2.55
กระดูกสันหลังอื่น ๆ
เชื้อเพลิงที่ได้จำกแร่
4
27
0.32
น้ำมันแร่และผลิตภัณฑ์
สบู่ สำรอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรง
ตึงผิว
5
34
2.12
สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้ำง สิ่งปรุง
แต่งที่ใช้หล่อลื่น
ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้
6
08
1.69
เปลือกผลไม้
7
40
ยำงและของที่ทำด้วยยำง
n/a
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์
8
84
เครื่องจักร เครื่องใช้กล
0.04
ส่วนประกอบ
ต้นไม้และพืชอื่นๆ ที่มี
9
06
ชีวิต หัว รำก
0.16
และสิ่งที่คล้ำยกัน
เกลือ กำมะถัน ดิน และหิน
10
25
วัตถุจำพวกปลำสเตอร์ ปูนขำว
0.29
และซีเมนต์
(ที่มำ: Global Trade Atlas)
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มูลค่ำนำเข้ำ
ปี 2559
144.01

มูลค่ำนำเข้ำ
ปี 2560
460.26

n/a

11.32

1.89

4.92

1.29

2.65

1.45

2.00

3.12

1.75

1.29

1.66

0.11

0.77

n/a

0.25

0.13

0.24
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บทที่ 5 การวิเคราะห์คัดเลือกอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในประเทศนาร่อง
จำกกำรศึกษำมูลค่ำกำรส่งออกของไทยไปยังประเทศนำร่อง ได้แก่ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ และอิหร่ำน
พบว่ำกลุ่มสินค้ำหลักของไทยที่มีกำรส่งออก ได้แก่ เครื่องจักร ยำงและผลิตภัณฑ์ ไม้และผลิตภัณฑ์ อำหำร
ทะเลแปรรูป/กระป๋อง และผลไม้แปรรูป/กระป๋อง โดยหำกพิจำรณำภำพรวมกำรค้ำและอุตสำหกรรมรำยสำขำ
ระหว่ำงไทยและภูมิภำคตะวันออกกลำงพบว่ำ สินค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมอำหำร โดยเฉพำะอำหำรทะเลแปรรูป
และอำหำรกระป๋ องของไทยมีศักยภำพและจัดอยู่ใน 10 อันดับแรกที่ไทยส่ งออกไปยังประเทศต่ำง ๆ ใน
ภูมิภำคตะวันออกกลำง
ตำรำงที่ 20 : กำรให้คะแนนเกณฑ์ชี้วัดด้ำนเศรษฐกิจโดยใช้มูลค่ำกำรค้ำรวม และกำรส่งออกสินค้ำอำหำร
(อำหำรทะเลแปรรูปและอำหำรกระป๋อง) ระหว่ำงไทยกับประเทศในภูมิภำคตะวันออกกลำง ปี 2560
ประเทศ
UAE
บำห์เรน
คูเวต
โอมำน
กำตำร์
ซำอุดีอำระเบีย
อิหร่ำน
อิสรำเอล
จอร์แดน
เลบำนอน
เยเมน

มูลค่ำกำรค้ำ (ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)
ส่งออก
นำเข้ำ มูลค่ำรวม
ส่งออก
คะแนน
(รวม)
(รวม)
(สินค้ำอำหำร)
2,840.0 7,778.4 10,618.4
89.0
5
(16/7/3%)
155.9 113.7
269.6
2.8
1
(16/6/2%)
291.0 550.1
841.1
26.5
1
(16/3/9%)
517.0 114.4
631.4
6.3
1
(16/7/1%)
307.0 2,516.9 2,823.9
8.3
1
(16/6/3%)
1,740 6,194.2 7,934.2
93
4
(16/4/5%)
377.0 535.8
912.8
31
1
(20/4/7%)
691.6 609.6 1,901.2
40.1
1
(16/6/6%)
113.2
11.4
124.6
31.7
1
(16/1/24%)
168.4
4.7
173.1
29.7
1
(16/2/18%)
138.4 158.2
296.6
19.2
1
(16/2/14%)
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หมำยเหตุ : - คะแนนระดับ 1 หมำยถึง มูลค่ำกำรค้ำรวม < 2,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
คะแนนระดับ 2 หมำยถึง มูลค่ำกำรค้ำรวม 2,000-4,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
คะแนนระดับ 3 หมำยถึง มูลค่ำกำรค้ำรวม 4,001-6,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
คะแนนระดับ 4 หมำยถึง มูลค่ำกำรค้ำรวม 6,001-8,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
คะแนนระดับ 5 หมำยถึง มูลค่ำกำรค้ำรวม > 8,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
- ไม่มีข้อมูลของประเทศอิรัก ซีเรีย และปำเลสไตน์
- ข้อมูลส่งออกของประเทศ UAE (7/16/3%) หมำยถึง ไทยส่งออก UAE อยู่อันดับที่ 7 ในสินค้ำ
ตอนที่ 16 มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3
- สิ น ค้ำ ตอนที่ 16 คือของปรุงแต่งจำกเนื้ อสั ตว์ ปลำหรือสั ตว์น้ำจำพวกครัส ตำเซี ย โมลลุ ส ก์
หรือจำกสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ (ปลำ/ทะเลแปรรูป)
- สินค้ำตอนที่ 20 คือของปรุงแต่งทำจำกพืชผั ก ผลไม้ ลูกนัต หรือจำกส่วนอื่นของพืช (ผลไม้
กระป๋อง/แปรรูป)
นอกจำกนี้ ผู้วิจัยได้วิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรคของอุตสำหกรรมอำหำรแปรรูป/
กระป๋องของไทยในภูมิภำคตะวันออกกลำง ดังนี้
จุดแข็ง
- ไทยมีวัตถุดิบ ทรัพยำกรอุดมสมบูรณ์ (ต้นทุนต่ำ)
- สินค้ำอำหำรไทยมี มำตรฐำน ระดับสำกล
- ผู้ประกอบกำรมีองค์ควำมรู้ รวมกลุ่มเข้มแข็ง
มีควำมสำมำรถในกำรผลิตสินค้ำหลำกหลำย ตรงต่อ
ควำมต้องกำรของตลำด
- ผู้ประกอบกำรมีจำนวนมำก ตลอดห่วงโซ่อุปทำน
- ภำครัฐสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง “ครัวของโลก”
โอกาส
- ควำมต้องกำรสิ นค้ำอำหำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
โดยเฉพำะภู มิ ภ ำคตะวั น ออกลำง เช่ น UAE ที่ มี
นักท่องเที่ยว มีธุรกิจร้ำนอำหำรเพิ่มขึ้นทำให้มีควำม
ต้องกำรสินค้ำอำหำรสูงขึ้น
- แนวโน้มกำรทำนอำหำรเพื่อสุขภำพ อำหำรอินทรีย์
ทำให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเพิ่มมูลค่ำ ต่อยอดสินค้ำ
- กำรเชื่ อ มโยงทำงเส้ น ทำงคมนำคมขนส่ ง เพิ่ ม
ช่องทำงในกำรค้ำ กำรลงทุน
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จุดอ่อน
- เริ่มสูญเสียควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (ค่ำแรง
สูงขึ้น ประสิทธิภำพกำรผลิตลดลง)
- ผู้ประกอบกำรไม่ใช้ประโยชน์จำก FTA อย่ำงเต็มที่
ขำดควำมเข้ำใจด้ำนพฤติกรรมบริโภค/กำรตลำด
- กำรต่อยอดและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำอำหำร
ยังมีอยู่น้อย
อุปสรรค
- มำตรกำรกีดกันด้ำนเทคนิคทำงกำรค้ำ เช่น UAE
ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ฮำลำลมำอยู่ภำยใต้กำรกำกับ
ดูแลของ Emirates for Standardization and
Metrology Authority (ESMA)
- ผู้ผลิตสินค้ำอำหำรในตลำดโลก
คู่แข่งทำงกำรค้ำ

38

สถานะอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป/กระป๋องของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอิหร่าน
ตำรำงที่ 21 : กำรส่งออกสินค้ำอำหำรไทยไปสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ระหว่ำงปี 2558-2560
รายการสินค้า
- อำหำรทะเลกระป๋องและแปรรูป
- ผลไม้กระป๋องและแปรรูป
- เครื่องดื่ม
- ผลิตภัณฑ์ข้ำวสำลีและอำหำร
สำเร็จรูปอื่น ๆ
- น้ำตำลทรำย
- อำหำรสัตว์เลี้ยง
- ผักกระป๋อง และผักแปรรูป
- สิ่งปรุงรสอำหำร
- หมำกฝรั่งและขนมที่ไม่มีโกโก้ผสม
- ผลิตภัณฑ์ข้ำว
รวม 10 รำยกำร
อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ

อัตราขยายตัว(%)

2558
63.23
45.59
15.94

2559
60.45
34.76
18.21

2560
80.58
43.07
18.59

2560
33.30
23.90
2.07

9.91

9.06

9.84

8.54

4.51
7.07
8.46
5.65
5.69
6.77
5.94
6.76
5.66
4.66
3.65
3.37
1.64
2.01
1.75
1.29
1.50
1.11
158.37
149.17 179.19
2,909.98 2,724.37 2,658.07
3068.3507 2,873.54 2,837.27

19.63
18.96
-16.23
-7.46
-13.17
-26.45
20.13
-2.43
-1.26

ที่มำ : ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ โดยควำมร่วมมือจำกกรม
ศุลกำกร
อำหำรที่ส่งออกมูลค่ำสูงสุด 10 อันดับแรกได้แก่ อาหารทะเลกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ข้ำว เครื่องดื่ม
ผลไม้ผักสด/แช่เย็น ไก่แปรรูป ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี น้ำตำลทรำย และไก่สด/แช่เย็น โดยในปี 2560 สินค้ำ
อำหำรไทยที่มีแนวโน้มกำรขยำยตัว ในสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ได้แก่ อำหำรทะเลกระป๋อง/แปรรูป และผลไม้
กระป๋อง/แปรรูป เพิ่มสูงถึงร้อยละ 33.30 และ 23.90 ตำมลำดับ
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ตำรำงที่ 22 : กำรส่งออกสินค้ำอำหำรไทยไปอิหร่ำนระหว่ำงปี 2558-2560
รายการสินค้า
- ผลไม้กระป๋องและแปรรูป
- เครื่องดื่ม
- น้ำตำลทรำย
- ผลิตภัณฑ์ข้ำวสำลีและอำหำร
สำเร็จรูปอื่น ๆ
- ผักกระป๋อง และผักแปรรูป
- อำหำรสัตว์เลี้ยง
- อำหำรทะเลกระป๋องและแปรรูป
- ไขมันและน้ำมันจำกพืชและสัตว์
- สิ่งปรุงรสอำหำร
- โกโก้และของปรุงแต่ง
รวม 10 รำยกำร
อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ

อัตราขยายตัว(%)

2558

2559

2560

2560

16.10
5.04
0.01

19.08
13.81
-

29.74
7.67
2.79

55.88
-44.45
-

1.23

1.25

1.40

11.47

0.99
1.99
0.65
0.65
0.09
0.07
26.82
190.63
217.4445

1.01
0.49
0.55
0.57
0.07
0.07
36.91
230.79
267.70

1.25
1.09
0.86
0.63
0.16
0.06
45.65
385.92
431.58

23.63
124.03
54.66
9.80
117.11
-8.42
23.70
67.21
61.22

ที่มำ : ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ โดยควำมร่วมมือจำกกรม
ศุลกำกร
อำหำรที่ส่งออกมูลค่ำสูงสุด 10 อันดับแรกได้แก่ ผลไม้กระป๋อง เครื่องดื่ม น้ำตำลทรำย ผลิตภัณฑ์ข้ำว
สำลี ผักกระป๋อง/แปรรูป อาหารสัตว์เลี้ยง อาหารทะเลกระป๋อง/แปรรูป ไขมันและน้ามันจากพืช/สัตว์ สิ่งปรุง
รสอาหาร และโกโก้ โดยในปี 2560 สินค้ำอำหำรไทยที่มีแนวโน้มกำรขยำยตัวในอิหร่ำน ได้แก่ ผลไม้กระป๋อง/
แปรรูป และผักกระป๋อง/แปรรูป เพิ่มสูงถึงร้อยละ 54.88 และ 23.63 ตำมลำดับ
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ด้านการเมือง (Political)
- รัฐบำลมีประสิ ทธิภ ำพและเสถียรภำพทำงกำรเมืองสู ง ไม่มีภัยก่อกำรร้ำยหรือปัญหำขัดแย้ ง กับ
ต่ำงประเทศ
- ภำครัฐมีนโยบำยส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน เช่น Free Zone
- ภำครัฐผลักดันวิสัยทัศน์ 2021 เพื่อสร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน โดยตั้งเป้ำหมำยกำรเป็น
หนึ่งในประเทศที่มีควำมสุขที่สุดของโลก ดังนั้น อำหำรเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มรส่วนสำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชน
ด้านเศรษฐกิจ (Economic)
- UAE มีอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจสูงที่สุดในภูมิภำคและอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจมำกที่สุดของโลก มีรำยได้ต่อหัวของประชำกรค่อนข้ำงสูง และมีกำลังซื้อสูง
- Credit Suisse Research Institute มีกำรประเมินเมื่อปี 2558 ว่ำในซำอุดิอำระเบียและ UAE จะ
มีจำนวนผู้มั่งคั่งเพิ่มมำกขึ้นกว่ำเดิมถึงร้อยละ 72 และ 62 ตำมลำดับภำยในอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ ซึ่งมำกที่สุดใน
ภูมิภำค MENA ในปี 2558 จำนวนผู้มั่งคั่งในภูมิภำคนี้มี 330,000 คน จะเพิ่มเป็น 500,000 คนในปี
2020 ดังนั้นหำกเสนอสินค้ำระดับพรีเมี่ยมในช่องทำงที่เหมำะสมก็น่ำจะมีโอกำสเติบโตได้ดี
- นักธุรกิจชั้นนำของโลกเลือก UAE เป็นสำนักงำนใหญ่ของภูมิภำคและโลก ซึ่งปัจจุบันดูไบมีรำยได้รัฐ
ที่มำจำกน้ำมันโดยตรงเพียงประมำณ 4% ของ GDP
- มีกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน อำทิ ถนน ท่ำอำกำศยำน ที่อยู่อำศัย โรงแรม และสถำนที่ท่องเที่ยว
ต่ำง ๆ เพื่อรองรับกำรเพิ่มควำมหลำกหลำยทำงโครงสร้ำงเศรษฐกิจและลดกำรพึ่งพำกำรส่งออกน้ำมัน ด้วย
กำรวำงตำแหน่งกำรเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ กำรท่องเที่ยว กำรขนส่ง อสังหำริมทรัพย์ กำรเงินและธุรกิจ และ
บริกำรด้ำนกำรเงิน
- อัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ 11% ต่อปี เพื่อดึง GDP ให้เพิ่มขึ้นที่ 1.08 แสนล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
ในปี 2015 และเพิ่ม GDP ต่อหัวเป็น 44,000 เหรียญสหรัฐฯ
- มีนโยบำยกำรทำธุรกิจและค้ำขำยที่ค่อนข้ำงเสรี และได้รับกำรจัดอันดับควำมสะดวกในกำรทำธุรกิจ
อยู่ที่ 31 ของโลก ตำมรำยงำน Ease of Doing Business Report 2016 ของธนำคำรโลก นับเป็นอันดับสูง
ที่สุดในภูมิภำคตะวันออกกลำงและแอฟริกำเหนือ กำรเข้ำมำลงทุนใน UAE จึงมีควำมสะดวกเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภำคนี้
ด้านสังคม (Social)
- ธุรกิจส่วนใหญ่ (กำรค้ำขำย กำรนำเข้ำ-ส่งออก กำรกระจำยสินค้ำ) ใน UAE ส่วนใหญ่บริหำรงำนโดย
คนต่ำงชำติ เช่น อินเดีย อิหร่ำน จึงอำจมีวัฒนธรรมและแนวคิดที่แตกต่ำงออกไป ดังนั้น ผู้ประกอบกำรจึงควร
ศึกษำวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้รำบรื่น
- มีควำมหลำกหลำยของเชื้อชำติ ซึ่งมีเพียงร้อยละ 10 หรือ 1 ใน 10 ล้ำนคน เป็นชำวพื้นเมือง
ในขณะที่ร้อยละ 50 เป็นแรงงำนชำวเอเชีย (อินเดีย ปำกีสถำน บังคลำเทศ)
- ประเทศมุสลิมจึงให้ควำมสำคัญผลิตภัณฑ์หรือสินค้ำอำหำรฮำลำลเป็นพิเศษ
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ด้านเทคโนโลยี (Technology)
- ประชำกรในช่วงวัยทำงำน/คนรุ่นใหม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเทคโนโลยี ผู้ประกอบกำรสำมำรถใช้
ประโยชน์จำกเทคโนโลยีได้ ด้วยกำรสื่อสำรกับผู้บริโภคได้ในหลำกหลำยช่องทำงมำกขึ้น
- ประชำกรมีร ำยได้ต่อหั วสู งทำให้ สำมำรถเข้ำถึงสื่ อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ซึ่งส่ งผลต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภค
ด้านกฎหมาย (Legal)
- จำกกำรประเมินอุปสรรคทำงกำรค้ำ (National Trade Estimate : NTE) ซึ่งรวบรวมข้อมูลมำตรกำร
กีดกันทำงกำรค้ำกับประเทศคู่ค้ำของสหรัฐอเมริกำ ปี 2560 พบว่ำ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ มีมำตรกำรกีดกัน
ด้ำนเทคนิคทำงกำรค้ำ โดยสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ประกำศให้กำรควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ฮำลำลมำอยู่ภำยใต้กำร
ก ำกั บ ดู แ ลของ Emirates for Standardization and Metrology Authority (ESMA) มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ มื่ อ ปี
2559 ทำให้กระบวนกำรลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีอำนำจออกตรำฮำลำลและกำรลงทะเบียนของโรงฆ่ำสัตว์
จะต้องดำเนินกำรใหม่ทั้งหมด สำหรับมำตรกำรสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช (Sanitary and Phytosanitary
Barriers) ของสหรัฐอำอหรับเอมิเรตส์
- กฎระเบียบกำรนำเข้ำอำหำรของสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศอ่ำวอำหรับ (Gulf
Cooperation Council : GCC) ประกอบด้วยสมำชิก 6 ประเทศได้แก่ บำห์เรน คูเวต กำรตำร์ โอมำน สหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์ และซำอุดิอำระเบีย มีหน่วยงำน Standardization and Metrology Organization for
G.C.C. (GSMO) วำงมำตรฐำนของสินค้ำอุปโภคบริโภคที่ผลิตได้เองและสินค้ำนำเข้ ำเพื่อใช้ในกลุ่ม GCC ให้ไป
ในทิศทำงเดียวกันเรีย กว่ำ Gulf Standards ให้ประเทศสมำชิกถือปฏิบัติตำม แต่ประเทศสมำชิกนั้นจะมี
มำตรฐำนและกฎระเบียบนำเข้ำปลีกย่อยภำยในกรอบของ GSMO ให้เหมำะกับประเทศของตน ซึ่งสหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์มีมำตรฐำนสินค้ำอำหำรเรียกว่ำ Emirates Standards & Measurements Organization
(ESMO) ควบคุมดูแลและวำงกฎระเบียบโดย National Food Safety Committee (NFSC) มีหลักเกณฑ์
และกฎระเบียบกำรนำเข้ำอำหำรสรุปได้ดังนี้
1. ภำษีนำเข้ำจำกรำคำ CIF :
1.1 ภำษีนำเข้ำร้อยละ 5
1.2 ภำษีนำเข้ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 50 และบุหรี่ร้อยละ 100
1.3 สินค้ำนำเข้ำชั่วครำวเพื่อส่งออกต่อ(Re-export) ภำยใน 6 เดือน ไม่ต้องเสียภำษีนำเข้ำ
2. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม : ร้อยละ 5
3. เอกสำรประกอบกำรนำเข้ำ :
3.1 Invoice Certificate of Origin ประทับตรำรับรองจำก หอกำรค้ำไทย และ Legalize จำก
สถำนทูตประเทศสหรัฐ อำหรับเอมิเรตส ในประเทศไทย Bill of Lading และ Packing List
3.2 สินค้ำอำหำรต้องมีใบรับรองคุณภำพหรือสุขลักษณะ Health หรือ Sanitary Certificate
(ออกโดยหน่วยงำนสำธำรณสุขของไทย)
3.3 สินค้ำเนื้อสัตว์ ต้องผ่ำน กำรฆ่ำตำมหลักศำสนำอิสลำม และมีใบรับรอง Halal Certificate
จำกองค์กำรศำสนำอิสลำมในประเทศผู้ส่งออก
4. ฉลำกอำหำร :
4.1 ฉลำกบนบรรจุภัณฑ์ต้องมีรำยละเอียด ชื่อสินค้ำ ส่วนผสม ขนำดบรรจุประเทศต้นทำงหรือ
ผู้ ผ ลิ ต วั น ผลิ ต และวั น หมดอำยุ พร้ อ มภำษำอำระบิ ค ข้ อ ควำมบนฉลำกอ่ ำ นง่ ำ ย ชั ด เจน ไม่ ส ำมำรถ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ทั้งนี้ข้อควำมต้องชัดเจนไม่บิดเบือน
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4.2 วัน/เดือน/ปีอำยุอำหำร (shelf life) ต้องมีอย่ำงน้อย 6 เดือน ข้อควำมที่พิมพ์จะต้องไม่ หลุด
ลอก ลบออกได้ (printed, imposed หรือ ink jetted)
4.3 กำรพิมพ์วันผลิตและหมดอำยุมีดังนี้ dd/mm/yy สำหรับอำหำรที่มีอำยุอำหำรน้อยกว่ำ
(shelf life) 6 เดือน สำหรับอำหำรที่มี shelf life มำกกว่ำ 6 เดือนจะต้องระบุดังนี้ mm/yy ข้อควำมอื่น ๆ
ที่ ส ำมำรถระบุ วั น หมดอำยุ ไ ด้ แ ก่ Date of expiry / Good for use until ……. / Valid for …… from the
date of production/ Use before …… / Sold up to ……
5. กฎระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ :
5.1 สินค้ำอำหำรต้องใบรับรองคุณภำพหรือสุขลักษณะ Health หรือ Sanitary Certificate (ออก
โดยหน่วยงำนสำธำรณสุขของไทย)
5.2 สินค้ำเนื้อสัตว์ ต้องผ่ำนกำรฆ่ำตำมหลักศำสนำอิสลำม และมีใบรับรอง Halal Certificate
จำกองค์กำรศำสนำอิสลำมในประเทศผู้ส่งออก
5.3 กำรนำเข้ำเนื้อหมูและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภำยใต้โควต้ำและต้องมีใบกำกับอนุญำตนำเข้ำ
พิเศษ
5.4 หำกใช้น้ำมันเป็นส่วนผสมต้องระบุชนิดของน้ำมันที่ใช้
5.5 สินค้ำอำหำรสัตว์น้ำจะต้องระบุในใบรับรองคุณภำพ Health Certificateที่ออกโดยหน่วย
กรมประมง รับรองว่ำเป็นสัตว์น้ำจำกธรรมชำติ หรือหำกเลี้ยงในฟำร์มจะต้องระบุว่ำมิได้ใช้อำหำรสัตว์ที่มี
ส่วนผสมเนื้อหมู
6. สินค้ำที่อยู่ในข่ำยจะถูกส่งคืน (Rejected) โดยอำหำรที่ถูกตรวจทำงพบว่ำปนเปื้อน หรือไม่เหมำะ
สำหรับมนุษย์บริโภค ฉลำกที่มี shelf life ไม่ถูกต้องจะถูกห้ำมนำเข้ำ แต่จะอนุญำตให้ส่งออกต่อไปประเทศอื่น
(นอกกลุ่ม GCC) หรือส่งคืนกลับประเทศต้นทำง หรือจะถูกทำลำยทิ้ง โดยหน่วยงำนสำธำรสุขยูเออี
7. อำหำรควบคุมพิเศษ
7.1 อำหำรเด็กเล็ก น้ำมันปรุงอำหำร นมเนยและผลิตภัณฑ์ จะต้องผ่ำนกำรตรวจสอบตัวอย่ำงใน
ห้องปฎิบัติกำร laboratory analysis
7.2 สิ น ค้ ำ ที่ น ำเข้ ำ จะต้ อ งส่ ง ตัว อย่ ำงไปตรวจสอบก่ อ น ระยะเวลำกำรตรวจสอบจะใช้เวลำ
ประมำณ 3-4วันทำกำร หลังที่ผ่ำนกำรตรวจสอบแล้วจึงสำมำรถนำเข้ำไปจำหน่ำยในประเทศ
8. หน่วยงำนควบคุมตรวจสอบกำรนำเข้ำอำหำรในรัฐดูไบ ได้แก่ Food Control Section Public
Health Department
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของอิหร่าน
ด้านการเมือง (Political)
- อิหร่ำนมีนโยบำยมุ่งตะวันออก (Look East) หำพันธมิตรทำงกำรเมืองและกำรค้ำในเอเชียตะวันออก
และมีบทบำทสำคัญในโลกมุสลิม อย่ำงไรก็ตำม กำรที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมเข้ำมำมีอำนำจมำกขึ้นทำให้นโยบำย
ต่ำงประเทศของอิหร่ำน มีลักษณะเผชิญหน้ำมำกขึ้นกับสหรัฐอเมริกำ และอิสรำเอล เนื่องจำกสหรัฐอเมริกำ
ประนำมกลุ่มที่อิหร่ำนให้กำรสนับสนุนว่ำเป็นกลุ่มก่อกำรร้ำย อีกทั้งให้กำรสนับสนุนกลุ่มติดอำวุธชีอะต์ในอิรัก
ในกำรต่อต้ำนสหรัฐฯ และแทรกแซงกำรเมืองภำยในของอิรักด้วย
- โครงกำรนิวเคลียร์ของอิหร่ำนกลำยเป็นประเด็นขัดแย้งทำงกำรเมืองเป็นครั้งแรกในปี 2547 เมื่อ
ทบวงกำรพลังงำนปรมำณูระหว่ำงประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) มีข้อมติแสดง
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ควำมผิดหวังที่อิหร่ำนไม่ให้ควำมร่วมมือเปิดเผยข้อมูลโครงกำรดังกล่ำว ซึ่งหลำยฝ่ำยโดยเฉพำะสหรัฐอเมริกำ
อิสรำเอล และประเทศตะวันตกหลำยประเทศเห็นว่ำ อิหร่ำนต้องกำรพัฒนำอำวุธนิวเคลียร์เพื่อต่อต้ำนประเทศ
ตะวันตกและใช้ในกำรก่อกำรร้ำย เนื่องจำกอิหร่ำนมีศักยภำพในกำรผลิตอำวุธ และพัฒนำเทคโนโลยีจรวด ซึ่ง
อิหร่ำนแสดงท่ำทีตอบโต้ว่ำ โครงกำรนิวเคลียร์ของอิหร่ำนเป็นโครงกำรเชิงสันติ มีวัตถุประสงค์ในกำรผลิต
พลังงำนไฟฟ้ำส ำหรั บ อนำคต และเดินหน้ำพัฒ นำโครงกำรเพิ่มสมรรถนะแร่ยู เรเนียม (centrifuge-aided
uranium-enrichment program) อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้อิหร่ำนถูกลงโทษด้วยข้อมติคว่ำบำตรทำงเศรษฐกิจ
และกำรทูตของคณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติ (United Nations Security Council- UNSC) ตำม
กฎบัตรสหประชำชำติ
ด้านเศรษฐกิจ (Economic)
- อิหร่ำนเน้นนโยบำยรักษำดุลกำรค้ำระหว่ำงประเทศและปกป้องอุตสำหกรรมภำยในประเทศ โดยมี
กำรประเมินและปรับปรุงมำตรกำรนำเข้ำทุกปี ประกอบกับอิหร่ำนไม่ได้เป็นสมำชิกองค์กำรกำรค้ำโลก (World
Trade Organisation: WTO) ทำให้อิหร่ำนสำมำรถปรับระบบภำษีได้อย่ำงเสรี โดยมีภำษีสินค้ำนำเข้ำ อยู่ใน
อัตรำทีส่ ูง เฉลี่ยที่ร้อยละ 10-50
- เศรษฐกิจอิหร่ำนได้รับผลกระทบจำกกำรที่สหรัฐฯ และประเทศตะวันตกนำข้อมติคณะมนตรีควำม
มั่นคงแห่งสหประชำชำติ (UNSC) เกี่ยวกับโครงกำรนิวเคลียร์ ส่งผลต่อกำรทำธุรกรรมในสำขำอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับอำวุธและนิวเคลียร์ จึงต้องทำธุรกรรมผ่ำนประเทศที่ 3 เช่น สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ตุรกี โอมำน และกำร์ตำ
อย่ ำงไรก็ดี อิห ร่ ำนได้ดำเนิน นโยบำยเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับต่ำงประเทศเน้นกำรให้ผลประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจ โดยเฉพำะด้ำนพลังงำน ส่งผลให้ปัจจุบันอิหร่ำนยังคงทนรับแรงกดดันได้ เนื่องจำกมีน้ำมันดิบและ
ก๊ำซธรรมชำติสำรองปริมำณมำกเป็นประเทศที่ ส่งออกน้ำมันเป็นอันดับ 2 ของกลุ่ม OPEC และที่ 4 ของโลก
จึงมีรำยได้จำกส่งออกน้ำมันดิบและก๊ำซธรรมชำติ นอกจำกนี้ ยังเป็นแหล่งลงทุนทำงเลือกในด้ำนพลังงำน
สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนำหรือแสวงหำตลำดใหม่ เช่น จีน รัสเซีย เกำหลีใต้ เป็นต้น
ด้านสังคม (Social)
- คนอิหร่ำนมีพฤติกรรมกำรบริโภคและรสนิยมที่ชอบทำนอำหำรรสเปรี้ยวนำ ไม่ทำนเผ็ด และไม่นิยม
ทดลองของแปลกใหม่ที่ไม่คุ้นเคย ดังนั้น สินค้ำประเภทอำหำรของไทยที่ขำยได้ในอิหร่ำนจึงมีสินค้ำหลักบำง
รำยกำร ได้แก่ มะขำวเปรี้ยว มะขำมหวำน สัปปะรดกระป๋อง ผลไม้อบแห้ง ทูน่ำกระป๋อง
ด้านเทคโนโลยี (Technology)
- อิหร่ำนได้รับกำรจัดอันดับจำก UNESCO ว่ำมีนักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิศวกรรมศำสตร์มำก
ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยมีผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีปีละ 4 ล้ำนคน และระดับอื่น ๆ ประมำณ
32 ล้ำนคน โดยรัฐบำลอิหร่ำนให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงมำก
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บทที่ 6 การระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของไทยกับประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ผู้ วิ จั ย ได้ จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นควำมเห็ น เรื่ อ งแนวทำงกำรพั ฒ นำควำมร่ ว มมื อ ทำงเศรษฐกิ จ
ในอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพของไทยกับประเทศในภูมิภำคตะวันออกกลำง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหำคม
2561 เวลำ 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม เพื่อรับฟังควำม
คิดเห็นและแนวทำงกำรพัฒนำควำมร่วมมือของไทยกับประเทศในภูมิภำคตะวันออกกลำง โดยหน่วยงำนที่
เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนควำมเห็น ได้แก่ 1) กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์ 2) สำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3) กระทรวงกำรต่ำงประเทศ และ 4) สถำบันอำหำร โดย
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมคิดเห็นโดยสรุป ดังนี้
1. ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์
นอกเหนือจำกสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์แล้ว ประเทศที่มีศักยภำพในกำรขยำยควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ
ได้แก่ บำห์เรน เนื่องจำกไทยและบำห์เรนมีควำมสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิด บำห์เรนถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่สุดใน
ภู มิ ภ ำคตะวั น ออกกลำงและมี บ ทบำทเป็ น สะพำนเชื่ อ มไทยสู่ ป ระเทศในตะวั น ออกกลำงในหลำยมิ ติ
ควำมสัมพันธ์ทำงกำรเมืองไทย-บำห์เรนพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว ด้วยกำรแลกเปลี่ยนกำรเยือนระดับศุงระหว่ำง
ภำครัฐและภำคเอกชนของประเทศทั้งสองเป็นประจำ ในด้ำนเศรษฐกิจ บำห์เรนถึงแม้จะเป็นตลำดที่มีขนำด
เล็กสำหรับไทย แต่มูลค่ำกำรค้ำเฉลี่ยปีละ 200 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ โดยไทยเป็นฝ่ำยขำดดุลกำรค้ำ เนื่องจำก
ไทยนำเข้ำ น้ำมันและก๊ำซธรรมชำติ เคมีภัณฑ์ต่ำง ๆ ส่วนสินค้ำออกสำคัญของไทยไปบำห์เรน ได้แก่ รถยนต์
อุ ป กรณ์ ส่ ว นประกอบเครื่ อ งปรั บ อำกำศ ส่ ว นประกอบเครื่ อ งจั ก รกล เสื้ อ ผ้ ำ ส ำเร็ จ รู ป เครื่ อ งประดั บ
เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งนำยกรัฐมนตรีบำร์เรนได้พยำยำมชักจูงและผลักดันให้นักธุรกิจไทยเข้ำไปลงทุนในบำห์เรน ทั้งนี้
บริษัทของไทยที่เข้ำไปลงทุนในบำห์เรน คือ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)
ควำมร่วมมือที่สำมำรถพัฒนำร่วมกันได้ คือ 1) ด้ำนสำธำรณสุข โดยประชำชนบำห์เรนมีปัญหำใน
กำรบริโภคน้ำตำลปริมำณสูง จึงมีควำมต้องกำรแพทย์ จำนวนมำก และต้องกำรผลิตภัณฑ์/สินค้ำที่มีปรำศจำก
น้ำตำล เช่น ข้ำวปรำศจำกน้ำตำล 2) สัตว์ปีก โดยขยำยมูลค่ำกำรค้ำสัตว์ปีกให้เพิ่มสูงขั้น และ 3) น้ำตำล โดย
มีควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร
ส ำหรั บ อิห ร่ ำนยั งมีข้อจำกัดในหลำยด้ำน โดยเฉพำะกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ
ประกอบกับกำรโดนคว่ำบำตรจำกสหรัฐอเมริกำ ส่งผลต่อกำรพัฒนำควำมร่วมมือในปัจจุบัน โดยอุตสำหกรรม
อื่นที่มีศักยภำพนอกเหนือจำกอุตสำหกรรมอำหำร ได้แก่ อุตสำหกรรมเสื้อผ้ำและสิ่งทอ
2. ผู้แทนจากสถาบันอาหาร
- อุตสำหกรรมอำหำรที่มีศักยภำพของไทยในอิหร่ำน ได้แก่ ข้ำวโพดหวำนกระป๋อง สับปะรดกระป๋อง
- ทำงเหนือของอิหร่ำนมีควำมอุดมสมบูรณ์ สำมำรถทำเกษตรกรรมได้ อย่ำงไรก็ดี กำลังกำรผลิตยังไม่
เพียงพอต่อกำรบริโภคในประเทศ จึงยังต้องมีกำรนำเข้ำอำหำรสูง
- คนอิหร่ำนมีควำมเป็นมิตร ชอบพูดคุยกับนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติ และพร้อมต้อนรับแขกต่ำงบ้ำน
ต่ำงเมือง มีพฤติกรรมกำรบริโภคที่ไม่สุรุ่ยสุร่ำย อดออม มัธยัสถ์ ไม่นิยมบริโภคอำหำรแปลกใหม่
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- กำรกำหนดกลุ่มเป้ำหมำยในกำรขยำยตลำดให้ชัดเจน เนื่องจำกสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศที่
มีคนหลำกหลำยเชื้อชำติ และหลำยระดับ โดยมีคนพื้นเมืองเพียงร้อยละ 10 คนต่ำงชำติที่เป็นระดับผู้บริหำร
ร้อยละ 20 คนแรงงำนต่ำงชำติร้อยละ 70 จึงควรกำหนดผลิตภัณฑ์เป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำยที่
ต้องกำร
- โอกำสในกำรขยำยตลำดในสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ รวมทั้งกลุ่มประเทศ GCC ได้แก่ สินค้ำอำหำรเพื่อ
สุขภำพ/ Organic food และอุตสำหกรรมแฟชั่น/ เครื่องสำอำง
3. ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ
บำห์เรนและโอมำน แม้จะเป็นประเทศที่มีขนำดเล็ก ทำให้ตลำดมีขนำดเล็กและมูลค่ำกำรค้ำที่ไม่สูง
มำกนัก แต่ประเทศเหล่ำนี้มีศักยภำพในกำรพัฒนำควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ เนื่องจำกมีควำมสัมพันธ์ ระหว่ำง
ผู้บริหำรประเทศระดับสูงมำอย่ำงยำวนำนและต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบำห์เรน มีกำรเยือนระดับสูงระหว่ำง
อย่ำงสม่ำเสมอ ประกอบกับ มีกำรตั้งคณะทำงำนร่ว มกันระหว่ำงไทยและบำห์เรนที่มี กำรดำเนินงำนอย่ ำง
ต่อเนื่องและสำมำรถขยำยผลให้เห็นในเชิงรูปธรรมได้ ซึ่งจึงอำจนำรูปแบบ (model) มำเป็นแนวทำงในกำร
ปรับใช้กับประเทศอื่น ๆ ที่เป็นตลำดใหญ่กว่ำ เช่น สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
4. ผู้แทนจากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเทศในภูมิภ ำคตะวัน ออกกลำงอำจไม่ใช่เป้ำหมำยหลั กในกำรส่ งออกสิ นค้ำเกษตรในปัจจุบัน
เนื่องจำกข้อจำกัดหลำยด้ำน รวมถึงระยะทำงที่ห่ำงไกล ดังนั้น แนวทำงควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจระหว่ำงไทย
และภูมิภำคนี้ อำจยังไม่มีมำกในปัจ จุบัน อย่ำงไรก็ดี กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำควำมร่ว มมื อ
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ ระหว่ำงเพื่อ ขยำยกำรค้ำกำรลงทุน จะทำให้เห็นที่ชัดขึ้นและเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ
อนำคต
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ภำพที่ 6 : กิจกรรมแลกเปลี่ยนควำมเห็นกับหน่วยงำนต่ำง ๆ
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บทที่ 7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป/กระป๋องกับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอิหร่าน
กลไกกำรพัฒนำควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจระหว่ำงไทยกับประเทศในภูมิภำคตะวันออกกลำง (สหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์และอิหร่ำน) ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) ผู้บริหำรระดับสูง (Leader) 2) ระบบ
กำรเงิน และธุร กรรมทำงเงิ น (Finance and Transaction) 3) 3PS (Partnership, People, Product and
Service) ดังมีรำยละเอียดดังนี้
1. ผู้บริหำรระดับสูง ของภำครัฐ มีบทบำทสำคัญ ในกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงของไทยกับประเทศใน
ภูมิภำคตะวันออกกลำง ด้วยกำรเติมเต็มโครงสร้ำงพื้นฐำนและเส้นทำงคมนำคมขนส่งที่ยังขำดหำย (missing
links) ตลอดจนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงดิจิทัล รวมทั้งเน้นกำรปรับแก้กฎระเบียบด้ำนกำรค้ำและกำร
ลงทุนให้สอดคล้องกัน ควำมสม่ำเสมอในกำรดำเนินงำนตำมกฎหมำย และกำรเข้ำถึงข้อมูลและหน่วยงำน
ภำครัฐที่มีควำมน่ำเชื่อถือ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในกำรเอื้ออำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ กำรลงทุน เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมให้กับภำคเอกชน ทั้งรำยใหญ่และผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ให้สำมำรถเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
2. ระบบกำรเงินและธุรกรรมทำงเงิน เป็นปัจจัยสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจของภำคเอกชน โดยเฉพำะ
อย่ำงปัญหำกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินในอิหร่ำน เนื่องจำกกำรโดนคว่ำบำตร ทำให้ผู้ประกอบกำรถอนทุนออก
จำกอิหร่ำน รวมถึงมีกำรค้ำโดยตรงกับอิหร่ำ นลดลงอย่ำงเห็นได้ชัด เนื่องจำกต้องทำกำรค้ำผ่ำนประเทศที่ 3
เช่น สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ และตุรกี ดังนั้น หำกมีกลไกทำงด้ำนกำรเงินที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรขยำย
ตลำดไปในภูมิภำคนี้ จะทำให้ผู้ประกอบกำรเกิดควำมมั่นใจและกล้ำที่จะขยำยตลำดไปในภูมิภำคนี้เพิ่มขึ้น
3. 3PS ได้แก่ 1) เครือข่ำยควำมร่วมมือ (Partnership) เพื่อให้ทุกภำคส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันใน
ลักษณะภำครัฐกับภำครัฐ ภำคเอกชนกับภำคเอชน และภำครัฐกับภำคเอกชน 2) กลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรเปิด
ตลำด (People) เช่น กลุ่มแรงงำน คนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว 3) สินค้ำและบริกำร (Product and Service)
โดยจะต้องสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้สินค้ำและคำนึงถึงควำมมำตรฐำนที่ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล รวมถึงภำค
บริกำรที่มีรูปแบบหลำกหลำยพร้อมรองรับกำรค้ำในรูปแบบใหม่ ๆ
นอกจำกนี้ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำมำรถเข้ำมำเปลี่ยนรูปแบบกำรดำเนินชีวิต
และกำรดำเนินธุรกิจ ทำให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในภำคกำรผลิตสินค้ำและบริกำรเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิด
กำรปรับเปลี่ยนด้ำนกำรจ้ำงงำน กำรกระจำยรำยได้ โครงสร้ำงตลำด กำรค้ำและกำรลงทุน ส่งผลต่อกำรพัฒนำ
ทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กำรพัฒ นำควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในอุตสำหกรรมอำหำรแปรรูปและอำหำรกระป๋องในสหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์ ควรคำนึง 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) ควำมมั่นคงทำงอำหำร (Food Security) เนื่องจำกเป็น
ประเทศที่พึ่งพิงกำรนำเข้ำสินค้ำ อุปโภคบริโภค โดยเฉพำะสินค้ำอำหำร และ 2) ควำมปลอดภัยของอำหำร
(Food Safety) ด้วยกำรยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตให้สินค้ำ อำหำรมีคุณภำพอยู่ในระดับสำกล และควำม
ปลอดภั ย มำกขึ้ น เพื่ อ รองรั บ กำรขยำยตลำดในภู มิ ภ ำคตะวั นออกกลำง โดยเฉพำะสิ น ค้ ำ อำหำรฮำลำล
เนื่องจำกสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ตั้งอยู่ระหว่ำงภูมิภำคเอเชีย ยุโรป และแอฟริกำ นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ เป็นศูนย์กระจำยสินค้ำสำคัญในภูมิภำคตะวันออกกลำง ซึ่งมีประชำชนนับถือศำสนำ
อิสลำมสูงถึงร้อยละ 90-95 รวมทั้งส่งออกไปยังตลำดนอกภูมิภำค ได้แก่ แอฟริกำ เอเชียกลำง และยุโรป
จำกกลไกกำรพัฒนำควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในบทที่ 7 ในด้ำน 3PS ได้แก่ Partnership, People,
Product และ Service สำมำรถสรุปได้ดังนี้
1. เครือข่ำยควำมร่วมมือ (Partnership) แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
1.1 ภำครั ฐ กั บ ภำครั ฐ (Government to Government) โดยผู้ บ ริ ห ำรระดั บ สู ง ร่ ว มกั น
วำงนโยบำย มำตรกำร รวมถึงปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และขจัดอุปสรรคที่ส่งผลต่อกำรค้ำ
กำรลงทุนทั้งทำงตรงและโดยอ้อม ซึง่ อำจมีผู้ประสานงานด้านความมั่นคงทางอาหาร เพื่อติดตามความคืบหน้า
สถานะความมั่นคงทางอาหารระหว่างกัน นอกจำกนี้ ไทยสำมำรถศึกษำควำมสำเร็จของสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
(รั ฐ ดูไบ) ที่มี กำรส่ งเสริ มและอำนวยควำมสะดวกในด้ำนกำรขนส่ ง คมนำคม กำรค้ำ กำรลงทุนและกำร
ท่องเที่ยว ทำให้รัฐดูไบจึงมีควำมสำคัญเป็นศูนย์กลำงของท่ำเรือ รวมทั้งธุรกิจกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว
และกำรธนำคำรของตะวันออกกลำงในปัจจุบัน
1.2 ภำคเอกชนกับ ภำคเอกชน (Business to Business) เนื่องจำกสหรัฐ อำหรับเอมิเรตส์เป็น
ประเทศที่มีอัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจสูงที่สุดในภูมิภำค และอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีควำมก้ำวหน้ำใน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจมำกที่สุด ของโลก ทำให้สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์สำมำรถดึงดูด มูลค่ำกำรค้ำและกำรลงทุน
จำกต่ำงชำติได้จำนวนมำก ดังนั้น ผู้ประกอบกำรไทยจึง มีโอกำสในกำรขยำยตลำดในสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
อีกมำก อย่ำงไรก็ดี ต้องศึกษำรูปแบบในกำรเปิดตลำดและปัจจัยแวดล้อมภำยนอกที่ส่งผลต่อกำรค้ำกำรลงทุน
เนื่องจำกจำนวนผู้แข่งขันมำจำกทั่วทุกมุมโลก โดยระยะแรก สำมำรถเริ่มได้จำกกำรเพิ่มมูลค่ำ กำรค้ำ โดยกำร
ส่งออกผ่ำน Distributor ของสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ก่อนขยำยสู่กำรลงทุนด้วยกำรดำเนินธุรกิจในรูปแบบ
Joint venture (JV) โดยร่วมลงทุนกับคนสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
1.3 ภำครัฐกับภำคเอกชน (Government to Business) โดยภำครัฐสำมำรถให้คำปรึกษำ แนะนำ
ขั้นตอน วิธีกำร และอำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ประกอบกำรที่สนใจจะส่งออกสินค้ำ หรือไปลงทุนในสหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์ ทั้งนี้ หน่วยงำนภำครัฐและภำคธุรกิจร่วมมือกันในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอำหำรให้เติบโต
อย่ำงต่อเนื่องได้ในหลำกหลำยมิติ เช่น กำรมุ่งเน้นกำรขยำยตลำดใหม่ ๆ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับ
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคทั้งในกลุ่มอำหำรพร้อมรับประทำนอำหำรสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอำยุ ผลิตภั ณฑ์
อำหำรเสริมสุขภำพ (Functional food) หรือกลุ่มอำหำรอนำคต (Future food) โดยเฉพำะผู้ผลิตขนำดกลำง
และขนำดย่อม (SMEs) ทำให้สำมำรถขยำยธุรกิจไปสู่ตลำดส่งออกได้
2. กลุ่มเป้ำหมำยในสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ (People) เนื่องจำกประชำกรสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์มีควำม
หลำกหลำยทำงเชื้อชำติ ซึ่งมี คนท้องถิ่นที่เป็นชำวสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ เพียงร้อยละ 10 หรือ 1 คนจำก
ประชำกรในประเทศ 10 ล้ำนคน ในขณะที่ร้อยละ 50 เป็นแรงงำนชำวเอเชีย (อินเดีย ปำกีสถำน บังคลำเทศ)
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และมีนักท่องเที่ยวอีกจำนวนหนึ่ง ดังนั้น กำรเลือกสินค้ำอำหำรเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์จึงต้องมี
กำรศึกษำควำมต้องกำรผู้บริโภคและพฤติกรรมกำรบริโภคของกลุ่มเป้ำหมำยในสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
3. สินค้ำและบริกำร (Product and Service) โดยสินค้ำอำหำรทะเลแปรรูปของไทยมีศักยภำพเมื่อ
เทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภำคอำเซียน ประกอบกับไทยมีองค์ควำมรู้ด้ำนกระบวนกำรผลิตและเทคโนโลยี
กำรผลิ ต มี มำตรฐำนเป็ นที่ย อมรับ ในระดับสำกล รวมถึงมีคุณภำพและควำมปลอดภัย เนื่องจำกไทยเป็น
ประเทศคู่ค้ำกับสหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น และสหภำพยุโรป ทำให้ไทยต้องรักษำระดับมำตรฐำนที่ประเทศคู่ ค้ำ
ต้องกำร จึงได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เพื่อให้ได้มำตรฐำนตำมที่ประเทศคู่ค้ำกำหนด ดังนั้น ผู้ประกอบกำร
ไทยสำมำรถเพิ่มมูลค่ำกำรส่งออกได้จำกกำรนำนวัตกรรม (Innovation) มำปรับใช้ให้มีผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำเพิ่ม
สูง (High-Value Added) เพื่อขยำยตลำดกำรส่ ง ออกได้ มำกขึ้น สำหรับภำคบริกำร สำมำรถแบ่งออกเป็น
2 ระดับ คือ 1) ระดับมหภำค โดยภำครัฐไทยควรมุ่งเน้นส่งเสริมภำพลักษณ์และควบคุมคุณภำพสินค้ำอำหำร
ไทยอย่ำงต่อเนื่อง และ 2) ระดับรำยสำขำ เช่น ร้ำนอำหำรไทยที่มุ่งเน้นอำหำรเพื่อสุขภำพมำกขึ้น รวมถึงกำร
คัดเลือกวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภำพ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภำพและรสชำติอำหำรไทยแท้ของร้ำนอำหำรไทยในสหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่ออิหร่าน
จำกปัญหำหลักทำงด้ำนกำรเมืองของอิหร่ำน ทำให้ กำรพัฒนำควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจได้ค่อนข้ำง
ล ำบำกในปั จ จุ บั น อย่ ำงไรก็ดี ควำมร่ ว มมือระหว่ำงไทยและอิห ร่ำนสำมำรถพัฒ นำได้ ด้วยควำมเชื่อมโยง
4 ระดับ ได้แก่
1) กำรเชื่อมควำมสัมพันธ์ของผู้บริหำรระดับสูง ด้วยกำรเยือนของผู้นำระดับประเทศจะเป็นกำรต่อ
ยอดกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงกัน ได้ อีกทั้งเป็นช่องทำงในกำรผลักดันนโยบำย สร้ำงกลไก วำงมำตรกำร
เจรจำกฎระเบียบให้มีกำรยอมรับมำตรฐำนสินค้ำ มีมำตรฐำนร่วมกันในเวทีเจรจำระดับทวิ ภำคีก่อน เพรำะ
กฎระเบียบด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนของอิหร่ำนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ เนื่องจำกไม่อยู่ภำยใต้กฎเกณฑ์ระหว่ำง
ประเทศใด ๆ เช่น WTO ดังนั้น จะเป็นกำรเอื้ออำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำกำรลงทุนในอนำคต
นอกจำกนี้ หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องสำมำรถให้เข้ำมำมีส่วนร่วมต่อกำรพัฒนำ เช่น องค์กรด้ำนกำร
พัฒนำและฟื้น ฟูอุตสำหกรรมของอิห ร่ำน (Industrial Development and Renovation Organization of
Iran) ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ มีป ระสบกำรณ์ด้ำนพัฒ นำอุตสำหกรรมของอิห ร่ำนและพร้อมให้ ควำมร่วมมื อ กับ
ประเทศในภูมิภำคอำเซียน
2) กำรเชื่อมโยงด้ำนองค์ควำมรู้ ด้วยความร่วมมือทำงด้ำนวิชำกำร จะเป็นการผลักดันให้เกิดความ
คืบหน้าเพื่อประโยชน์ของการดาเนินความสัมพันธ์ อันดี ได้แก่ การศึกษา การแพทย์ การท่องเที่ยวและการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พลังงาน วัฒนธรรม การเกษตร สิ่งแวดล้อม และการกีฬา สาหรับประเด็นด้านอาหารที่
สาคัญคือ การส่งเสริมความร่วมมือในด้านมาตรฐานอาหารและการควบคุมคุณภาพสินค้า อาหารเพื่อพัฒนา
การนาเข้าและส่งออกสินค้าอาหาร รวมถึงสินค้าฮาลาลระหว่างสองประเทศ
3) กำรเชื่อมโยงระดับประชำชน โดยสร้ำงกำรรับรู้ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจระหว่ำงประชำชนทั้งสอง
ประเทศ เช่น กำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ ทำงด้ำนวัฒนธรรม สังคม รวมถึงวิถีชีวิตและ
พฤติกรรมบริโภคของคนอิหร่ำนผ่ำนประสบกำรณ์ตรงจำกกำรใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ เป็นกำรสร้ำงทัศนคติที่ดีกับ
อิหร่ำนในระยะยำว นอกจำกนี้ กำรมีสำยกำรบินตรงระหว่ำงไทย-อิหร่ำน จะสนับสนุนให้เกิดกำรเดินทำงใน
ระดับประชำชนมำกขึ้น
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4) กำรเชื่อมโยงด้ำนสินค้ำและบริกำร สำมำรถทำได้โดย
- กำรเพิ่มช่องทำงกำรค้ำ ซึ่งกำรส่งออกสินค้ำไปอิหร่ำนส่วนใหญ่ ใช้ทำงเรือในปัจจุบัน เนื่องจำก
อิหร่ำนยังมีประสบกำรณ์ด้ำนระบบขนส่งและโลจิสติกส์อยู่น้อย ในขณะที่กำรขนส่ง ทำงบกจะใช้รถบรรทุก
ผ่ำนไปยังประเทศเพื่อนบ้ำนเช่น อิรัก ซีเรีย ตุรกี และอัฟกำนิสถำน ดังนั้น กำรเพิ่มช่องกำรค้ำให้ครอบคลุมทั้ง
ทำงบก ทำงน้ำ และทำงอำกำศ จะทำให้เพิ่มมูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงกันได้ นอกจำกนี้ กำรจัดทำควำมตกลง
สิทธิพิเศษทำงกำรค้ำ (Preferential Trade Agreement : PTA) หรืออำจเสนอให้ ยกระดับเป็นควำมตกลง
ทำงกำรค้ำเสรี (Free Trade Agreement : FTA) เพื่อเร่งเปิดตลำดสินค้ำระหว่ำงกัน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทำง
ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดกำรขยำยกำรค้ำ กำรลงทุน และพัฒนำควำมร่วมมือเศรษฐกิจระหว่ำงกัน โดยมีเป้ำหมำย
กำรค้ำร่วมกันให้ถึง 3,000 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ภำยในปี 2564
- กำรค้ำแบบอ้อม ด้วยกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ ในอำเซียน เพื่อเป็นประตูไปสู่
ประเทศในภู มิ ภ ำคตะวั น ออกลำง รวมถึ ง อิ ห ร่ ำ น เช่ น ภำยใต้ ก รอบควำมร่ ว มมื อ อนุ ภู มิ ภ ำค IMT-GT
ประกอบด้วย ไทย มำเลเซีย และอินโดนีเซีย ร่วมกันสร้ำงมำตรฐำนสินค้ำอำหำรฮำลำล เพื่อยกระดับมำตรฐำน
สินค้ำฮำลำลสู่ตลำดโลก
- กำรแลกเปลี่ยนสินค้ำ (Barter trade) เช่น กำรแลกเปลี่ยนข้ำวจำกอินเดียกับน้ำมันจำกอิหร่ำน
- กำรดึงดูดนักลงทุนมำลงทุนในไทย โดยเฉพำะเขตเศรษฐกิจพิเศษทำงตอนใต้ของไทยที่มีชำว
มุสลิมมำก
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