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สวัสดีคุณผู อาน OIE SHARE มาถึงฉบับเดือนมิถุนายน เริ่มเขาฤดูฝน

อยางเปนทางการแลว อยางลืมรักษาสุขภาพกันดวยนะคะ และในฉบับนี้

กองบรรณาธิการพรอมเสิรฟบทความดี ๆ ใหคุณผูอานเชนเคย โดยเริ่มจาก

Econ Focus พบกบัหวัขอ อตุสาหกรรมบรกิาร : กลไกขบัเคลือ่นอตุสาหกรรม

การผลติสูสากล สวน สถานการณการผลติอตุสาหกรรมเดอืนเมษายน 2559 

จะเปนอยางไรพลิกเขาไปดูไดเลยคะ และในคอลัมน Sharing พบกับหัวขอ 

ศรีลังกา: โอกาสความรวมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทยกับ

ภูมิภาคเอเชียใต สุดทายพลาดไมไดกับคอลัมน เก็บมาเลา โลโก หัวใจสําคัญ

ของการสรางธุรกิจ ฉบับนี้เรายังเปดรับความคิดเห็นของทุกทานทุกชองทาง 

ขอบคุณคุณผูอานที่ติดตาม OIE SHARE มาโดยตลอด พบกันใหมฉบับหนา 

        

        สวัสดีคะ
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สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

ในระบบเศรษฐกิจป จจุบัน นอกเหนือจาก
ภาคเกษตรกรรมและอตุสาหกรรมการผลติแลว

อุตสาหกรรมบริการนับว ามีบทบาทสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยประเทศที่พัฒนาแลว รายไดสวนใหญจะมาจาก
อุตสาหกรรมบริการ โดยหากมองทางดานอุปทาน 
ภาคบริการโดยรวมของไทยไดเพิ่มบทบาทตอเศรษฐกิจ
ไทยอยางตอเนื่องดวยเชนกัน โดยในป พ.ศ. 2557 
ภาคบริการมีมูลคาเพิ่มคิดเปนสัดสวนรอยละ 53 
ของ GDP และมกีารจางงานในภาคดงักลาวสงูถงึรอยละ
49 ของการจางงานรวม 

ECONECONECONF  CUS

อุตสาหกรรมบริการ 

กลไกขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตสูสากล
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 อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังไมสามารถเพิ่มสัดสวน

ภาคบริการตอ GDP ใหอยูในระดับสูงเทียบเคียงกับประเทศ

พัฒนาแลว ซึ่งใชภาคบริการเปนแรงขับเคลื่อนหลักของ

ระบบเศรษฐกิจ ตัวอยางเชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และสิงคโปร 

ที่มีสัดสวนของภาคบริการสูงถึงรอยละ 70-80 ของ GDP 

และมีสัดสวนการจางงานในภาคบริการที่สูงสอดคลองกัน 

รวมทัง้ผลติภาพของแรงงานในภาคบรกิารของประเทศเหลานัน้

มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ขณะที่สัดสวนภาคบริการ

ตอ GDP ของไทยทรงตวัอยูทีป่ระมาณรอยละ 50 มาเปนเวลานาน

ในทางกลับกัน สัดสวนการจางงานในภาคบริการของไทย

กลับเพิ่มขึ้นตอเนื่อง แสดงใหเห็นวาแรงงานในภาคบริการ

ที่เพิ่มขึ้นยังไมสามารถสรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มใหแก

ภาคบรกิารเทาทีค่วร หรอืกลาวอกีนยัหนึง่คอื ผลติภาพแรงงาน

ในภาคบริการของไทยยังอยูในระดับตํ่า สวนหนึ่งอาจเนื่อง

มาจากกฎหมายและระเบียบที่ยังไมเอื้อตอการประกอบธุรกิจ

เทาที่ควร ดวยเหตุนี้ ภาคบริการของไทยสวนใหญจึงมีลักษณะ

ของการเปนบริการแบบดั้งเดิม หรือ Traditional Services 

โดยไมเนนการใชเทคโนโลยี แตใชแรงงานในการใหบริการ เชน 

ภาคบริการในสาขาการคาสง การคาปลีก โรงแรม รานอาหาร 

การทองเที่ยว ซึ่งอาจไมสรางมูลคาเพิ่มใหแกเศรษฐกิจมากนัก 

เปรยีบเทยีบกบั Modern Services เชน บรกิารดานสารสนเทศ 

(IT) บริการดานวิจัยและพัฒนา (R&D) และบริการดานลิขสิทธิ์

ทางปญญา เปนตน

 ทัง้นี ้เมือ่กลาวถงึอตุสาหกรรมการผลติ อาจมองเปนเพยีง

ประเด็นดานการผลิตสินคาในสวนของการสรางโรงงาน การ

ซื้อเครื่องจักรและวัตถุดิบในการปอนโรงงาน แตสวนที่สําคัญ

และสามารถสร างมูลค าเพิ่มให แก ธุรกิจอย างมาก คือ

อุตสาหกรรมบริการ โดยเฉพาะการบริการที่สามารถเชื่อมโยง

กับการผลิต ตามทฤษฎีตัวอยาง Smiling Curve ไดอธิบายวา 

ในกระบวนการผลติสนิคาใด ๆ  มลูคาเพิม่ของสนิคาจะมากทีส่ดุ

ในชวงเริ่มตนและชวงสุดทายของกระบวนการผลิต นั่นคือ

การวจิยัและพฒันา (R&D) และการบรหิารจดัการลกูคา รวมถงึ

บริการหลังการขาย ดังนั้น ภายใตภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ระหวางประเทศ หลายประเทศรวมทั้งไทย ไดมีการเจรจา

จัดทําความตกลงการคาเสรี (FTA) ทั้งดานการคาสินคา 

การคาบริการ และการลงทุนจึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษา

ความเชื่อมโยงของภาคบริการที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิต

และสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหแกระบบเศรษฐกิจ เพื่อเตรียม

ความพรอมและวางแผนในการพฒันาภาคบรกิารทีเ่กีย่วของกบั

กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมไทยไดอยางเหมาะสม

โดยหากภาคบริการมีความเขมแข็ง จะชวยลดปญหาและ

อุปสรรค และสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการผลิตไดเปน

อยางมาก และสอดคลองกับนโยบายการสงเสริมเศรษฐกิจ

ของไทยในการกาวสู เศรษฐกิจโลก และนโยบายกลไกการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) 

ของกระทรวงอุตสาหกรรมของการเปนบริการแบบดั้งเดิม หรือ Traditional Services ของการเปนบริการแบบดั้งเดิม หรือ Traditional Services ของกระทรวงอุตสาหกรรม



5

 ทั้งนี้ ภายใตระบบการคาระหวางประเทศ การคา

จะถูกจําแนกออกเปน 2 ประเภทคือ การคาสินคา (Trade in 

Goods) และการคาบริการ (Trade in Services) โดยความ

แตกตางในตัวสินคาทั้งสองประเภทคือ การคาสินคาเปนการ

ซื้อขายแลกเปลี่ยนในสิ่งที่สามารถจับตองได เปนการสงผาน

สินคาจากผูผลิตหรือผูขายใหกับผูซื้อสินคาหรือผูบริโภคที่มี

การเคลื่อนยายสินคาดังกลาวขามเขตแดนระหวางประเทศ 

แตสําหรับสินคาที่ เป นภาคบริการนั้น เนื่องจากบริการ

เปนสินคาที่ไมสามารถจับตองไดทําใหรูปแบบการซื้อขาย

แลกเปลี่ยน ตลอดจนการผลิตและการบริโภคมีรูปแบบ

ทีแ่ตกตางออกไปจากการคาสนิคา ดงันัน้  เพือ่ใหเหน็ถงึลกัษณะ

พิเศษในรูปแบบการคาบริการที่มีความซับซอนและแตกตาง

ออกไป องคการการคาโลก (World  Trade Organization: WTO) 

จึงไดกําหนดรูปแบบการคาบริการระหวางประเทศออกเปน 

4 รูปแบบ (4 Modes of Services Supply) ไวในความตกลง

วาดวยการคาบริการ (General Agreements on Trade in 

Services: GATS) ไดแก

รูปแบบที่ 1 : การบริการขามพรมแดน (Cross-border 

Supply) หรอืเรยีกวา การคาบรกิาร mode 1 เปนการใหบรกิาร

จากพรมแดนของประเทศสมาชกิหนึง่ไปสูพรมแดนของประเทศ

สมาชิกอื่นที่เปนลูกคา โดยผูใหบริการไมตองปรากฏตัวอยูใน

ประเทศลูกคา เชน การศึกษาผานทางไกล บริการผานสื่อสาร

โทรคมนาคม และบริการใหคําปรึกษาผาน internet เปนตน

รูปแบบที่ 2 : การบริโภคในตางประเทศ (Consumption 

Abroad) หรอืเรยีกวา การคาบรกิาร mode 2 เปนการใหบรกิาร

ที่เกิดขึ้นในพรมแดนของประเทศผูใหบริการ โดยอาศัยการ

เคลื่อนยายของผูบริโภคเปนเงื่อนไขสําคัญ ตัวอยางที่เห็นไดชัด

คอื บรกิารดานการทองเทีย่ว การออกไปรบัการรกัษาพยาบาล

ในโรงพยาบาลตางประเทศ การไปศึกษาในตางประเทศ

เปนตน

รูปแบบที่ 3 : การจัดตั้งธุรกิจเพื่อใหบริการ (Commercial 

Presence) หรอืเรยีกวา การคาบรกิาร mode 3 เปนการเขาไป

ลงทุนจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหบริการในประเทศ

ลกูคา เชน การจดัตัง้สาขาสาํนกังานตวัแทน หรอืบรษิทั เปนตน

รูปแบบที่ 4 : การใหบริการโดยบุคคลธรรมดา (Presence 

of Natural Person) หรือเรียกวา การคาบริการ mode 4 

เปนการเขาไปทํางานประกอบอาชีพในสาขาบริการดานตาง ๆ

เปนการชั่วคราว ในประเทศลูกคา เชน การเขามาประกอบ

วิชาชีพที่ปรึกษากฎหมายของนักกฎหมายชาวตางชาติในไทย

ครูตางชาติเขามาใหบริการสอนภาษาในประเทศไทย เปนตน

 โดยรูปแบบการคาบริการทั้ง 4 รูปแบบไดมีการจําแนก

ผลิตภัณฑรวม (Central Product Classification: CPC) ออก

เปน 12 สาขาหลักและสาขายอยธุรกิจบริการ ซึ่งเปนแนวทาง

ในลักษณะเดียวกับการกําหนดรายการสินคาโดยพิกัดอัตรา

ศุลกากร ประกอบดวย

 สาขาที่  1  บริการธุรกิจ (Business Services)

 สาขาที่  2  บริการสื่อสารโทรคมนาคม 

   (Telecommunication Services)

 สาขาที่ 3  บริการกอสรางและวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง  

   (Construction and Related Engineering 

   Services)

 สาขาที่  4  บรกิารจดัจาํหนาย (Distribution Services)

 สาขาที่  5  บรกิารดานการศกึษา (Education Services)

 สาขาที่ 6  บริการดานสิ่งแวดลอม (Environmental 

   Services)

 สาขาที่  7  บริการดานการเงิน (Financial Services)

 สาขาที่ 8  บรกิารทีเ่กีย่วกบัสขุภาพและสงัคม (Health 

   Related and Social Services)

 สาขาที่  9  บรกิารทองเทีย่วและการเดนิทางทีเ่กีย่วเนือ่ง 

   (Tourism and Travel Related Services)

 สาขาที่  10  บริการดานนันทนาการ วัฒนธรรมและ

   การกีฬา (Recreational, Cultural and 

   Sporting Services)

 สาขาที่  11  บริการดานการขนสง (Transportation

   Services)

 สาขาที่  12 สาขาบริการดานอื่น ๆ  (Other Services 

   not Include elsewhere)
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 จากการดําเนิน “โครงการศึกษากลยุทธการสรางความ

เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของ

ไทย ภายใตสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ” 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ไดศึกษาและ

วิเคราะหภาพรวมของอุตสาหกรรมบริการในสาขาที่เกี่ยวของ

กับอุตสาหกรรมการผลิต ภายใตบริบทความตกลงการคาเสรี

ของไทย (FTA) โดยการวิเคราะหศักยภาพและความสามารถ

ทางการแขงขันของสาขาอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวของ

ในแตละกระบวนการผลิตในสาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย 

ในเบื้องตนไดคัดเลือกอุตสาหกรรมการผลิตเปาหมาย ไดแก 

1) อาหารแปรรูป 2) ยานยนตและชิ้นสวน 3) ปโตรเคมี 

พลาสติกและผลิตภัณฑ 4) เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

และ 5) สิ่งทอและเครื่องนุ งหม ซึ่งอุตสาหกรรมเหลานี้ 

ลวนมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยเปนอยางยิ่ง 

ทั้งในดานของมูลคาการผลิต การคาระหวางประเทศ และการ

ใชสิทธิประโยชนดานภาษีจากความตกลงการคาเสรีของไทย

กับประเทศตาง ๆ โดยผลการศึกษาในเบื้องตนพบวา สาขา

การบริการที่เกี่ยวของกับการผลิตในอุตสาหกรรมเปาหมาย 

มีจํานวนทั้งสิ้น 5 ประเภทดวยกัน ไดแก

 สาขาที่ 1 บริการทางธุรกิจ (Business Services) 

ประกอบดวยสาขาบรกิารยอย ไดแก การบรกิารดานวศิวกรรม 

การบริการวิจัยและพัฒนา การบริการใหคําปรึกษาดานการ

จดัการและการตลาด การบรกิารทดสอบและตรวจสอบคณุภาพ

สินคาและวัตถุดิบ การบริการที่เกี่ยวของกับการเกษตร ปาไม 

ลาสตัว ประมงและการเพาะเลีย้งสตัวนํา้ การบรกิารทีเ่กีย่วของ

กับการผลิต การบริการจัดหาพนักงาน การบริการซอมบํารุง

เครื่องจักรและอุปกรณ และการบริการบรรจุหีบหอเครื่องจักรและอุปกรณ และการบริการบรรจุหีบหอเครื่องจักรและอุปกรณ และการบริการบรรจุหีบหอ

 สาขาที่ 4 บริการจัดจําหนาย (Distribution Services) 

ประกอบดวยสาขาบรกิารยอย  ไดแก  การบรกิารจดัจาํหนายปลกี

และการบริการจัดจําหนายสง

 สาขาที่ 6 บริการดานสิ่งแวดลอม (Environmental 

Services) ประกอบดวยสาขาบริการยอย ไดแก การบริการ

กําจัดของเสียและบําบัดของเสียอุตสาหกรรม

 สาขาที่ 7 บริการทางการเงิน (Financial Services) 

ประกอบดวยสาขาการบริการยอย ไดแก การบริการประกัน

วินาศภัย
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จัดทําโดย

ชาลี ขันศิริ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ขอมูลอางอิง

“โครงการศึกษากลยุทธการสรางความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิต

และอุตสาหกรรมบริการของไทย

ภายใตสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ”

สาขาที ่11 บรกิารการขนสง (Transportation Services) 

ประกอบดวยสาขาบริการยอยที่สําคัญ ไดแก การบริการขนสง

สินคาและวัตถุดิบ และการบริการคลังสินคา

 สําหรับศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน

ของอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการผลิต

เปาหมายของไทย ในเบื้องตนพบวา ธุรกิจการบริการที่มีการ

ขยายตัวในป 2558 ที่ผานมา ไดแก การบริการดานวิศวกรรม 

การบริการวิจัยและพัฒนา การบริการใหคําปรึกษาดานการ

จัดการและการตลาด การบริการทดสอบคุณภาพและวัตถุดิบ 

การบริการกําจัดของเสียและการบําบัดของเสียอุตสาหกรรม 

การบริการจัดหาพนักงาน การบริการจัดจําหนายปลีกและสง 

การบริการประกันวินาศภัย และการบริการขนสงสินคาและ

วัตถุดิบ โดยการบริการในสาขาดังกลาว มีระดับการผูกพัน

การเปดเสรีภายใตบริบทความตกลงการคาเสรีของไทย (FTA) 

สําหรับการเขาสู ตลาดบริการของไทยคอนขางตํ่า ยกเวน 

การบริการดานวิศวกรรมการ  บริการกําจัดและบําบัดของเสีย

และการบรกิารประกนัวนิาศภยั ทีม่รีะดบัการผกูพนัการเปดเสรี

การเขาสูตลาดบริการที่สูงกวาสาขาการบริการอื่น ๆ ในขณะ

ที่ขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมการบริการ

ทีเ่กีย่วของกบัการผลติของไทยบางสวน พบวามกีารหดตวัลงใน

ปที่ผานมา ไดแก การบริการที่เกี่ยวของกับการผลิต และการ

บรกิารซอมบาํรงุเครือ่งจกัรและอปุกรณ โดยการบรกิารทัง้สอง

สาขานี้ มีระดับการผูกพันการเขาสูตลาดบริการที่ตํ่ามาก ทั้งนี้ 

การบริการที่เกี่ยวของกับการผลิตเปนสาขาบริการที่ไมมีการ

ผูกพันการเปดตลาดการคาบริการเลย 

 ขั้นตอนตอไป สศอ. จะไดดําเนินการประเมินผลกระทบ

ดานบวกและดานลบที่มีตอประเทศไทย เพื่อนําไปประกอบ

การกําหนดนโยบายดานการพัฒนาอุตสาหกรรมและวาง

ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศของไทยในดาน

อตุสาหกรรมการผลติและบรกิารไดอยางเหมาะสม ทัง้ระยะสัน้

และระยะยาว โดยสามารถติดตามไดจากสื่อประชาสัมพันธ 

OIE Share ในโอกาสตอไป
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สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

8

สรุปสถานการณ 
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2559

ECON REVIEW

สถานการณการผลิตของอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน 

2559 ขยายตัวรอยละ 1.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปกอน เปนผลจากการผลิตที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรม

การผลิตเพื่อตอบสนองความตองการภายในประเทศสวน

ใหญ เนื่องจากรัฐบาลเรงใชจายงบประมาณในสวนการลงทุน

โครงสรางพื้นฐาน และงบประมาณระดับทองถิ่น ประกอบกับ

ในชวงเทศกาลรัฐบาลมีมาตรการลดหยอนภาษี ทําให 

การบริโภคภายในประเทศเริ่มฟ นตัว สําหรับอัตราการใช

กําลังการผลิตอยูที่รอยละ 58.4 

 

 สถานการณการผลิตอุตสาหกรรมรถยนต ดัชนีผลผลิต

ขยายตัวรอยละ 8.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 

เนื่องจากความตองการทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ

เพิ่มขึ้นในกลุมสินคารถปคอัพที่มีการปรับเปลี่ยนรุนใหมออก

สูตลาดและรถยนตนั่งตรวจการ (SUV) 

 การผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ผลผลิตขยายตัวรอยละ 

3.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากมีคําสั่งซื้อ

ในกลุมสินคา Integrated Circuit (IC) เพิ่มขึ้น

 สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ

ดชันผีลผลติขยายตวัรอยละ 11.7 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของ

ปกอน เปนการขยายตวัอยางตอเนือ่งนบัจากชวงปลายป 2558

เนื่องจากสภาพอากาศที่รอนขึ้นในหลายภูมิภาค ทําใหมีคําสั่ง

ซื้อจากทั้งภูมิภาคเอเชีย และสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น  

 อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก ดัชนีผลผลิตกลับมาขยาย

ตัวรอยละ 5.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจาก

ราคาเหลก็ในตลาดโลกปรบัตวัสงูขึน้ ประกอบกบัความตองการ

เหล็กที่ยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในอุตสาหกรรมกอสรางโดย

เฉพาะการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน  

 อยางไรก็ตาม การผลิตในอุตสาหกรรมสําคัญ ไดแก 

อตุสาหกรรมการผลติ Hard Disk Drive เครือ่งใชไฟฟาภายในบาน

เสื้อผาสําเร็จรูป และสิ่งทอตนนํ้า ดัชนีผลผลิตในเดือนเมษายน 

2559 ยงัคงหดตวั เนือ่งจากความตองการจากตางประเทศลดลง

สถานการณอุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive ดัชนี

ผลผลิตหดตัวลงรอยละ 6.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ

ปกอน เนื่องจากความตองการสินคาที่ใชในกลุมคอมพิวเตอร

สวนบุคคลลดลงตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง อยางไรก็ตาม

ยงัคงมคีวามตองการสนิคาในกลุมทีใ่ชงานกบัระบบเครือ่งเครอื

ขาย (Server) เพิ่มขึ้นตามสถานการณตลาดโลก 

 การผลิตเครื่องใชไฟฟาภายในบาน ดัชนีผลผลิตหดตัว

รอยละ5.8 เนื่องจากกําลังซื้อภายในประเทศหลัก ไดแก 

เกษตรกร ยังคงระมัดระวังการใชจาย เปนผลจากราคาสินคา

เกษตรอยูในระดบัตํา่ และปญหาภยัแลงทาํใหผลผลติมปีรมิาณ

ลดลง 

 การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 

28.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากคําสั่งซื้อจาก

ตางประเทศลดลง ประกอบกับการยายฐานการผลิตไปยัง

ประเทศเพื่อนบานซึ่งมีความไดเปรียบดานตนทุนแรงงาน

มากกวา และไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากสหภาพยุโรป 

และสหรัฐอเมริกา 

 สําหรับการผลิตสิ่งทอตนนํ้า ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ

14.0 เมื่อเทียบกับช วงเดียวกันของป ก อน เนื่องจาก

ความตองการสิ่งทอเพื่อผลิตเครื่องนุ งหมในประเทศลดลง 

ประกอบกับในประเทศเพื่อนบานมีนักลงทุนตั้งโรงงานผลิตผา

ผืนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม แตอยางไรก็ตามยังคง

มีคําสั่งซื้อสินคาในกลุมเสนดายอยางตอเนื่อง
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อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนเมษายน 2559 อยูที่ระดับรอยละ 58.4

58%
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สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka) เปนประเทศ
ในภมูภิาคเอเชยีใต มภีมูปิระเทศเปนเกาะตัง้อยูในมหาสมทุรอนิเดยีทางดานใกลชายฝงตะวนัออกเฉยีงใตของอนิเดยี 
หรือเรียกวาเกาะลังกามาตั้งแตสมัยโบราณ มีประชากรประมาณ 20.50 ลานคน (พ.ศ. 2556) โดยสวนใหญนับถือ
พุทธศาสนาฝายเถรวาท และมีบทบาทสําคัญในการเผยแผธรรมะทั้งในประเทศและตางประเทศ ในอดีตมีชื่อเรียก 
ไดแก ลงกา ลังกาทวีป สิงหลทวีป และ ซีลอน ซึ่งเปนชื่อที่ใชในสมัยอาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 โดยศรีลังกา
ไดรบัผลกระทบจากการสูรบ ระหวางรฐับาลและกบฏแบงแยกพยคัฆทมฬิอแีลม (Liberation Tigers of Tamil Eelam)
ซึ่งไดมีขอตกลงหยุดยิงเมื่อตนป พ.ศ. 2545

ศรีลังกา  
โอกาสความรวมมือทางเศรษฐกิจและ

อตุสาหกรรมของไทยกบัภมูภิาคเอเชยีใต
สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
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ความรวมมือทางเศรษฐกิจ

 ปจจบุนัไทยและศรลีงักามกีลไกความรวมมอืทางเศรษฐกจิ

และการลงทนุในหลายดาน เชน 1) การประชมุคณะกรรมาธกิาร

รวมระหวางไทยกับศรีลังกา (Thailand-Sri Lanka Joint 

Committee : JC) เพือ่เปนกลไกหลกัในการผลกัดนัความรวมมอื

ทุกดานรวมทั้งดานเศรษฐกิจทวิภาคี โดยมีการประชุม JC 

ลาสุด ครั้งที่ 3 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ณ กรุงโคลัมโบ 

2) กรอบความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลาก

หลายสาขาทางวชิาการและเศรษฐกจิ (Bay of Bengal Initiative

for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation :

BIMSTEC) ประกอบดวยประเทศสมาชิก 7 ประเทศ ไดแก

บังกลาเทศ อินเดีย เมียนมา ศรีลังกา เนปาล ภูฏาน และไทย

โดยไดเริ่มเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรี BIMSTEC 

ตัง้แตเดอืนกนัยายน 2547 ถงึกนัยายน 2558 โดยมกีารประชมุ 

BIMSTEC-TNC ไปแลวรวม 20 ครั้ง เพื่อเจรจาการคาสินคา 

การคาบริการและการลงทุน แตสถานะปจจุบันยังไมสามารถ

สรุปการเจรจาเพื่อลงนามความตกลงการคาสินคาภายใต 

BIMSTEC FTA และ 3) การเดนิทางเยอืนระหวางทัง้สองประเทศ 

ที่ผานมา นายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีศรีลังกา 

ไดเดินทางเยือนไทยอยางเปนทางการในฐานะของผู นํา 

  ในระยะ 5 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2554-2558) การคาระหวาง

ไทยและศรลีงักา มมีลูคาเฉลีย่ปละ 520.80 ลานเหรยีญสหรฐัฯ 

โดยศรีลังกาเปนตลาดสงออกอันดับที่ 48 ของไทย และเปน

ตลาดอันดับ 4 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใตรองจากอินเดีย 

ปากีสถานและบังกลาเทศ มีมูลคาเฉลี่ย 449.75 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ สินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก ผาผืน ปลาแหง รถยนต 

อปุกรณ และสวนประกอบ นํา้ตาลทราย เมด็พลาสตกิ ยางพารา 

เคมภีณัฑ เครือ่งจกัรและสวนประกอบ กระดาษและผลติภณัฑ 

และเหล็กและผลิตภัณฑ  

 สําหรับการนําเขา ศรีลังกาเปนแหลงนําเขาอันดับที่ 72

ของไทยและเปนแหลงนําเขาอันดับ 3 ในภูมิภาคเอเชียใต

รองจากอินเดียและปากีสถาน โดยการนําเข ามีมูลค า

เฉลีย่ปละ 71.50 ลานเหรยีญสหรฐัฯ  สนิคานาํเขาทีส่าํคญั  ไดแก

เครื่องเพชรพลอย พืชและผลิตภัณฑจากพืช เสื้อผาสําเร็จรูป 

อญัมณ ีผลติภณัฑสิง่ทออืน่ ๆ  เครือ่งจกัรไฟฟาและสวนประกอบ 

กาแฟ ชา เครื่องเทศ เคมีภัณฑ ผาผืน และ เครื่องจักรกลและ

สวนประกอบ ในดานการลงทุน ไทยมีการลงทุนในศรีลังกา

ไมมากนัก เชน สาขาผาลูกไมและอัญมณี ในขณะที่ศรีลังกา

ลงทุนในไทย ในสาขาอัญมณี ผลิตภัณฑยาง และคารบอน 

ทั้งนี้ สาขาความรวมมือทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพของทั้งสอง

ฝาย ไดแก อตุสาหกรรมทีใ่ชยางเปนวตัถดุบิในการผลติ อญัมณี

และเครื่องประดับ และการกอสรางสาธารณูปโภค ปจจุบัน

เริม่มกีลุมนกัลงทนุไทยสาขาบรกิารดานโรงแรมรสีอรตและสปา

ที่มีแผนดําเนินกิจการในศรีลังกา

11
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จัดทําโดย

ชาลี  ขันศิริ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ขอมูลอางอิง

Global Trade Atlas

กระทรวงการตางประเทศ

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ

เมื่อวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2558 และไดหารือกับรัฐบาลไทย 

โดยทั้งสองฝายเห็นพองที่จะขยายมูลคาการคาและสงเสริม

การลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมการเกษตร การกอสรางธุรกิจ

โรงแรมและการบริการ อัญมณีและเครื่องประดับ ประมง 

ยาและเวชภัณฑ รวมทั้งฝายศรีลังกาประสงคที่จะศึกษา

นโยบายการสงเสริม OTOP ของไทยดวย นอกจากนี้ ฝายไทย

โดยภาคเอกชนสาขาอุตสาหกรรมอาหารแสดงความประสงค

จะลงทนุดานการเลีย้งไกและผลติภณัฑไก รวมทัง้ อตุสาหกรรม

พลังงานดานการวางแผนการดําเนินธุรกิจด านพลังงาน

ซึ่งศรีลังกาพรอมที่จะสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนไทย

ในศรีลังกา อยางไรก็ดี โอกาสทางการคาและการลงทุนยังมี

ปญหาและอุปสรรคอยูบาง โดยที่ผานมา ปญหาความไมสงบ

ภายในศรีลังกาเกิดจากความขัดแยงทางเชื้อชาติระหวาง

ชาวสงิหลและชาวทมฬิมาเปนเวลานบัศตวรรษ ทาํใหนกัลงทนุ

ขาดความเชื่อมั่นในการเขาไปลงทุนหรือทําการคากับศรีลังกา

นอกจากนี ้ศรลีงักายงัเปนตลาดขนาดเลก็ดวยจาํนวนประชากร

เพยีง 20 ลานคนมอีาํนาจซือ้ไมมากนกั รวมทัง้สนิคาสงออกหลาย

ชนิดของศรีลังกามีความคลายคลึงกับของไทย อยางไรก็ตาม

ภายหลงัการสิน้สดุสถานการณทางการเมอืง ศรลีงักาจงึนบัเปน

ประเทศหนึ่งที่นาสนใจสําหรับการคาและการลงทุนของไทย 

เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีแนวโนมดีขึ้น ประกอบ

กับมีนโยบายเปดรับการลงทุนจากตางประเทศเพื่อฟนฟูและ

บูรณะประเทศ รวมทั้งนักลงทุนสามารถใชเปนประตูสูตลาด

ขนาดใหญในภูมิภาคเอเชียใต และใชประโยชนจากความตกลง

การคาเสรีที่ศรีลังกามีกับอินเดียและปากีสถานได

โอกาสการพัฒนาความรวมมือ

 ผลจากการพัฒนาความสัมพันธระหวางทั้งไทยและ

ศรลีงักา สถานะลาสดุ รองนายกรฐัมนตรดีานเศรษฐกจิของไทย 

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ไดนําคณะเดินทางเยือนศรีลังกา

อยางเปนทางการระหวางวันที่ 8-12 มีนาคม 2559 โดยมีผล

การเยอืนและประเดน็ทีภ่าคอตุสาหกรรมสามารถใชเปนโอกาส

เพื่อเสริมสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางกัน ไดแก 

 การตัง้เปาหมายทีจ่ะเพิม่มลูคาการคาระหวางกนัเปน 1.5 

พนัลานเหรยีญสหรฐัฯ ภายในป 2563 การแลกเปลีย่นนโยบาย

ดานการลงทุนที่มีศักยภาพในสาขาเกษตรกรรม ประมง 

การทองเที่ยว อัญมญีและเครื่องประดับ สินคาอุปโภคบริโภค 

ยาและเวชภัณฑ โดยสงเสริมปฏิสัมพันธของภาคเอกชน

 การสนับสนุนความรวมมือทางวิชาการ โดยไทยยินดี

ใหการสนบัสนนุการพฒันาของศรลีงักา ซึง่ตองการความรวมมอื

จากไทย 4 ดาน คือ 1) การเพิ่มศักยภาพดานการเกษตร

และสินคาชุมชน เชน โครงการ OTOP เศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรและการแปรรูป ปศุสัตว ประมง สาธารณสุข และ

การทองเที่ยว รวมถึงการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ

2) การเพิม่มลูคาสนิคา (value-added)  ไดแก การพฒันาสนิคา

เกษตร เพื่อแปรรูปเปนสินคาอุตสาหกรรม 3) การพัฒนาการ

ทองเที่ยวของศรีลังกา และ 4) การพัฒนาฝมือแรงงานและ

ทรัพยากรมนุษย ซึ่งการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการ 

ถือเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาความสัมพันธระดับทวิภาคี

ไทย-ศรีลังกา ซึ่งศรีลังกายังตองการการสนับสนุนความรวมมือ

เพื่อการพัฒนา และไทยถือเปนหุ นสวนเพื่อการพัฒนากับ

ศรีลังกามาโดยตลอด ทั้งสองฝายจึงมีโอกาสเพิ่มพูนความ

รวมมือระหวางกัน เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกันของ

ทั้งสองฝาย
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เก็บมาเลา

หัวใจสําคัญของ
การสรางธุรกิจ

สํานักบริหารกลาง

หัวใจสําคัญของ
โลโก…

สญัลกัษณ หรอืคาํทบัศพัททีคุ่นเคยเปนอยางดวีา โลโก (Logo) เปนเสมอืนภาพลกัษณหนึง่และเปนสิง่สาํคญัอนัดบัตน ๆ

ของการสรางแบรนดในเชิงพาณิชย ไมวาจะเปนการทําธุรกิจการคา บริษัท หนวยงาน องคกร ทั้งในสวนของภาครัฐ 

และภาคเอกชนมักจะมีโลโกเปนสวนหนึ่งขององคกรหรือสินคาขององคกร รูปราง สี แบบอักษร และภาพ มักจะถูกดึง

ใหแตกตางจากโลโกอื่น ๆ ที่อยูในชองทางการตลาดเดียวกัน   โดยตัวโลโกนี้ทําหนาที่บงบอกวาองคกรหรือธุรกิจนั้น

ทําอะไรและใหบริการเกี่ยวกับอะไร

13

 การออกแบบโลโก ตองเขาใจสิ่งที่เปนวัตถุประสงคหลักของ

โลโก คอืจะตองมุงมัน่ทีจ่ะทาํใหโลโกเปนทีจ่ดจาํไดทนัท ีผูคนเหน็

แลวรูสกึไววางใจ สรางแรงบนัดาลใจในการบอกตอหลงัใชบรกิาร

รวมไปถึงสรางความตองการกลับไปใชบริการนั้น ๆ อีก

Logo แบงออกเปน 7 ประเภท ดังตอไปนี้

1. Wordmark เปนโลโกที่ออกแบบโดยการนําตัวอักษร

หลายตวัมาจดัเรยีงเขาดวยกนัหรอืทีเ่รยีกวา Logotype บรษิทัที่

ใชโลโกลักษณะนี้ เชน Google และ YAHOO!

2. Letterform โลโกลักษณะนี้สรางจากการประดิษฐตัวอักษร

ตัวเดียวใหมีลักษณะพิเศษชวนจดจํา เชน facebook

3. Pictorial เปนโลโกที่มีลักษณะเปนรูปภาพเชิงสัญลักษณ

ที่สามารถเห็นแลวจดจําไดงาย เชน Twitter ซึ่งใชรูป นกสีฟา

เปนสัญลักษณ
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4. Abstract ตัวโลโกไมไดสื่อถึงสิ่งใดแตสามารถจดจําไดงาย

ดูแลวเหมือนกับภาพศิลปะแบบนามธรรม เชน รูปนกพิราบ

สีสมอมแดง ของสถานีโทรทัศน Thai PBS

5. Emblem เปนการออกแบบโลโกโดยใชภาพตราสัญลักษณ

งาย ๆ เปนองคประกอบ รวมเขากับชื่อบริษัท เชน Tipco

6. Character เปนการใชมาสคอสขององคกรหรอืบรษิทันัน้ ๆ

เปนโลโกเพื่อสื่อถึงบริการหรือสินคา เชน KFC 

7. Web 2.0 เปนเทรนดการออกแบบที่ไดรับอิทธิพลมาจาก

การออกแบบเว็บไซตในยุค Web2.0 คือ เนนการออกแบบ

ที่เรียบงายเขาใจงาย การออกแบบโลโกประเภทนี้จึงเนนที่การ

อานชื่อของเว็บไซต ธุรกิจ หรือสินคา คลายการออกแบบโลโก

ประเภทแรก (Wordmask) แตจะมีลูกเลนเพิ่มขึ้นมาเล็กนอย 

เพื่อความชัดเจนในการอานชื่อของโลโกนั้น ๆ เชน Youtube 

หรือ Skype 

หลักการออกแบบโลโกที่มีประสิทธิภาพ

 โลโกที่ดีเปนที่โดดเดนและเหมาะสม บงบอกถึงความตั้งใจ

ของผลิตภัณฑ มีหลักการออกแบบดังนี้

 1. จดจาํไดงายและนาจดจาํ (Memorability) การออกแบบ

โลโกทีม่ปีระสทิธภิาพควรจะเปนทีน่าจดจาํ  ซึง่จะทาํไดโดยการ

ทําใหเรียบงายที่สุด

 2. ไมมีขอกําหนดของระยะเวลา โลโกที่มีประสิทธิภาพควร

จะเปนอมตะ

 3. อเนกประสงคมีความหลากหลายของสื่อและการใชงาน 

(ดวยเหตุนี้โลโกควรจะออกแบบในรูปแบบ Vector Graphics

ที่สามารถปรับขนาดใหมีขนาดใดก็ได)

 วิธีหนึ่งที่จะสรางโลโกที่หลากหลาย คือ การเริ่มตนการ

ออกแบบในสีดําและสีขาวซึ่งจะชวยใหสามารถมุงเนนแนวคิด

และรูปรางมากกวาสีอื่น ๆ

 4. โลโกควรจะอธิบายตัวตน โดยการเชื่อมโยงสินคาและ

บรกิารของธรุกจิหรอืบรษิทัทีใ่ชโลโก ทาํใหเกดิความหมายและ

ประโยชนจากคุณภาพของสิ่งที่โลโกเปน   

การเลือกสีเพื่อใชงานในการออกแบบโลโก

 การเลือกสีใหโลโกนั้นถือวาเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนอยาง

มากเทา ๆ  กับรูปราง โลโกที่ประสบความสําเร็จนั้นมักจะมีสีใน

รูปแบบที่เรียบงาย ควรเลือกใชสีประมาณ 2-3 สี เทานั้น และ

ตองขึ้นอยูกับความเหมาะสมกับองคกร บริษัท ผลิตภัณฑ และ

อารมณที่ตองการสื่อไปในโลโก โดยสีสามารถบงบอกอารมณ

และเปนเอกลักษณได เชน สีขาวแทนความบริสุทธิ์ สีเขียวแทน

ธรรมชาติ และสีนํ้าเงินแทนความเขมแข็งและมั่นคง เปนตน

อทิธพิลของสยีงัสามารถชกัจงูใหนาหลงใหลและเปนทีน่าจดจาํ

ไดอีกดวย

 นอกเหนือจากการมีสินคาหรือบริการที่ดีแลวนั้น โลโกเปน

อีกหนึ่งหัวใจสําคัญของการสรางธุรกิจหรือองคกร โลโกที่มีการ

ออกแบบทีด่นีัน้  ควรสือ่ถงึตวัตนขององคกรหรอืธรุกจิเปนเสมอืน

ตัวกําหนดที่บงบอกถึงคุณคา ความเขาใจ ความชัดเจนที่มีตอ

ผูทีต่องการใหเหน็โลโก และสามารถแขงขนักบัเงือ่นไขของเวลา

และแขงขันกับคูแขงได องคประกอบที่สําคัญของโลโกตองมี

ความคลาสสิกไมตามกระแส ที่สําคัญที่สุด คือ ตองคงอยูกับ

องคกรหรือธุรกิจนั้นอยางสวยงามและถาวรตลอดไป

ผูจัดทํา : ภาศิรี บุญวัฒนวิชัย 

สํานักบริหารกลาง

แหลงอางอิง  : www.design365days.com

: www.ความรูรอบตัว.com

ภาพสัญลักษณสินคา : นํามาจากเว็บไซตขององคกร14
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Movement

นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พรอมขาราชการและเจาหนาที่ สศอ. ไดรวมแสดงมุทิตาจิตแด
นายอาทิตย วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันศุกรที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายศริริจุ จลุกะรตัน ผูอาํนวยการสาํนกังาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม พรอมผู บริหาร
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมแถลง
ขาว ดัชนีอุตสาหกรรม (MPI) เดือนเมษายน 
2559 เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2559 
ณ สศอ.

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธาน
พิธีเปดการสัมมนาและรวมเสวนา เรื่องอุตสาหกรรมบริการ : กลไกขับเคลื่อนผูประกอบ
การสูสากลซึง่เปนการดาํเนนิงานภายใต “โครงการศกึษากลยทุธการสรางความเชือ่มโยง
อุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการของไทย ภายใตสภาวะเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรมระหวางประเทศ เมือ่วนัองัคารที ่7 มถินุายน 2559 ณ โรงแรมเจาพระยาปารค 

ผูบริหาร สศอ. พรอมดวยขาราชการและเจาหนาที่ 
สศอ. เขารวมกิจกรรม “PMQA Sharing” ในหัวขอ 
ทําอยางไรใหไดรับรางวัล PMQA รายหมวดและ 
PMQA ดเีดน เมือ่วนัพธุที ่8 มถินุายน 2559 ณ สศอ.

   นายศิริรุจ จุลกะรัตน 
ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
นายสุรพล ชามาตย   

และนายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผูอํานวยการ พรอมดวยผูบริหาร ขาราชการ
และเจาหนาที่ สศอ. เขารวมสัมมนาปรับโครงสรางภายใน สศอ. เมื่อวันที่
13 – 15 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   นายศิริรุจ จุลกะรัตน 
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โทรศัพท 0 2202 4274,  0 2202 4284  โทรสาร 0 2644 8516
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รายงานการศึกษาและวิจัยดานอุตสาหกรรมแนะนํา

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาการเตรียมความพรอม
ของภาคอุตสาหกรรมสําหรับการจัดทําเขตการคาเสรีเอเปค (FTAAP) 
ผานขอตกลง TPP

รายงานฉบับสมบูรณ โครงการพัฒนา

นวัตกรรมชุดตํารับอาหารไทยเพื่อสุขภาพ

เชิงพาณิชย

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการ

พัฒนาผลิตภัณฑยางและไมยางพารา

ภายใตเครือขายความรวมมือระหวาง

ผูประกอบการและหนวยงานวิจัย

รายงานฉบบัสมบรูณ โครงการศกึษาศกัยภาพชิน้สวนประกอบรถยนต

ที่เปน Product Champion ของไทย

นอกจากที่แนะนํามาดานบนแลว หองสมุดสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ยงัมรีายงานการศกึษาและวจิยั ดานอตุสาหกรรมในรายสาขาอืน่ ๆ  ใหบรกิารอกีมากมาย

ทานสามารถใชบริการไดที่  ห องสมุดสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ชั้น 2 

อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

โทร 0 2202 4349 หรือที่ Website : http://intra.oie.go.th/elibrary/


