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หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา
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ECONF  CUS

    นระยะ 10 ปที่ผานมา e-Commerce หรือธุรกิจพาณิชย
    อิเล็กทรอนิกสไดเขามามีบทบาทเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ทั่วโลก ซึ่งหากพิจารณาโมเดลธุรกิจของชาติมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
อยางจีนซ่ึงครองตําแหนงตลาด e-Commerce ที่ใหญที่สุดในโลก
ในป 2016 อาจกลาวไดวา โมเดลธุรกิจของจีนในขณะน้ีตอง e-Commerce 
เทานั้น ในสวนของประเทศไทยเองการซื้อขายสินคาผานชองทาง 
e-Commerce ก็มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเชนกันสืบเน่ืองมาจากพฤติกรรมของ
ผูบริโภคท่ีเปล่ียนไป และการพัฒนาปจจัยสนับสนุนธุรกิจ e-Commerce 
ภายในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Digital Economy) ไมวาจะเปนนโยบาย Thailand 4.0 นโยบาย 
Industry 4.0 และนโยบาย SMEs 4.0 ลวนเปนปจจัยสําคัญที่สงเสริมให 
e-Commerce ในประเทศไทยเติบโตไดอยางรวดเร็ว หากลองพิจารณา
ใหดีจะเห็นไดวา การขยายตัวอยางรวดเร็วของ e-Commerce มีนัยสําคัญ
ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมอยูไมนอย 

กระแสการเติบโตของ e-Commerce 
  ในป 2017 การซ้ือขายสินคาผานชองทาง e-Commerce 
ของโลกมีมูลคาสูงถึง 2.3 ลานลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 23
เมื่อเทียบกับป 2016 และคิดเปนสัดสวน 1 ใน 3 ของยอดคาปลีกทั้งหมด
ของโลก1 โดยจีนครองตําแหนงตลาด e-Commerce ที่ใหญที่สุด
ดวยมูลคาราว 1 ลานลานดอลลารสหรัฐ ในป 2016 ทิ้งหางอันดับที่ 2
อยางสหรัฐอเมริกา และอันดับที่ 3 สหราชอาณาจักร ที่มีมูลคาตลาด 
e-Commerce 3.96 แสนลานดอลลารสหรัฐ และ 1.66 แสนลาน
ดอลลารสหรัฐ ตามลําดับ2 หากพิจารณาแนวโนมการเติบโตของ 
e-Commerce ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก พบวา มีมูลคา 1.349 ลานลาน
ดอลลารสหรัฐ มีอัตราการเติบโตอยูที่รอยละ 31.1 โดยสัดสวนของมูลคา 
e-Commerce ประมาณรอยละ 83 มาจากจีนเพียงประเทศเดียว 
ซึ่งไมนาแปลกใจนัก เนื่องจากจีนเปนตลาด e-Commerce ที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในโลก3 

 สําหรับประเทศไทยจากรายงานของสํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) หรือ ETDA ในป 2016 (พ.ศ. 2559) 
ประเทศไทยมีมูลคา e-Commerce เปนจํานวนท้ังสิ้น 2,560,103.36 
ลานบาท สาํหรบัการคาดการณอตัราการเตบิโตของมลูคา e-Commerce
ป 2017 (พ.ศ. 2560) เมื่อเทียบกับป 2016 พบวามูลคา e-Commerce
ของไทยมีแนวโนมการเติบโตเพิ่มขึ้น โดยจะมีมูลคารวมประมาณ
2,812,592.03 ลานบาท คิดปนอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 9.86 
ซึ่งหากยอนพิจารณาอัตราการเติบโตในป 2014-2015 (พ.ศ. 2557-2558)  
พบวา มีอัตราการเติบโตที่รอยละ 10.41 และป 2015-2016 (พ.ศ. 2558-
2559) มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องที่ร อยละ 14.03
เมื่อพิจารณาเชิงลึกจากมูลคา e-Commerce ป 2016 พบวา สวนใหญ
เปนมูลคา e-Commerce แบบ B2B (Business to Business) หรือ
การคาระหวางภาคเอกชนกับภาคเอกชน จํานวน 1,542,167.50 ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 60.24 ของมูลคา e-Commerce ป 2016 รองลงมา
คือ มูลคา e-Commerce แบบ B2C (Business to Consumer) หรือ
การคาระหวางภาคเอกชนกับประชาชน จํานวน 703,331.91 ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 27.47 และมูลคา e-Commerce แบบ B2G

ใ

การเติบโตของการเติบโตของ  e-Commercee-Commerce
ไทย : นัยสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย : นัยสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรม

1 Corey McNair, “Worldwide Retail and Ecommerce Sales: eMarketer’s Estimates for 2016-2021”, eMarketer Report, 18 July 2017 
2 Kim Cohe, “Global Ecommerce Sales, Trends and Statistics 2016”, 18 June 2017 
3 Corey McNair, “Asia-Pacific Retail and Ecommerce Sales: eMarketer’s Updated Estimates for 2017–2021”, eMarketer Report, January 2018
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(Business to Government) หรือการคาระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐ 
จาํนวน 314,603.95 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.29 โดยหากพจิารณา
เปนประเภทอุตสาหกรรม พบวา อุตสาหกรรมที่มีมูลคา e-Commerce
สูงที่สุด 3 อันดับ ไดแก อุตสาหกรรมการคาปลีกและการคาสง มีมูลคา 
713,690.11 ลานบาท คิดเปนรอยละ 31.78 ของมูลคารวม รองลงมา 
ไดแก อุตสาหกรรมการใหบริการท่ีพัก มีมูลคา 607,904.89 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 27.07 และอุตสาหกรรมการผลิต มีมูลคา 428,084.73
ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.06 ตามลําดับ

นัยสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
  แนวโนมการเติบโตของ e-Commerce ในประเทศไทย แนนอนวา
ยอมสงผลตอรูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางหลีกเลี่ยงไมได ไมวาจะ
เปนในดานการเกษตรท่ีเดิมเกษตรกรไทยมักจะประสบปญหาราคาพืชผล
ทางการเกษตรตกตํา่ แตในปจจบุนัเร่ิมมกีารใชแพลตฟอรม e-Commerce 
มาชวยในการกระจายสินคาเกษตรใหเขาถึงผู บริโภคมากขึ้นทั้งในและ
ตางประเทศ ยกตัวอยางกรณีอาลีบาบา กรุป ที่ไดลงนามในขอตกลง
เปนตัวแทนจําหนายทุเรียนหมอนทองกับรัฐบาลไทย มูลคากวา 428
ลานดอลลารสหรัฐ หรือกวา 13,400 ลานบาท ผานทางเว็บไซตทีมอลล 
(Tmall) เปนตน ในดานการบริการสามารถเห็นตัวอยางไดอยางชัดเจน
ในธุรกิจดานการทองเท่ียวไมวาจะเปนการใหบริการดานที่พัก หรือ
การเดินทางที่มีรูปแบบการใหบริการโดยใชสื่อออนไลนกันอยางแพรหลาย 
สําหรับดานอุตสาหกรรมในภาพรวม e-Commerce ไดเขามามีบทบาท
เปนอยางมากในการชวยยกระดับขีดความสามารถดานการแขงขันและ
การตลาดของอุตสาหกรรมไทย เปดโอกาสใหผู ประกอบการ SMEs 
มีโอกาสเขาสูตลาดไดมากขึ้น 
 ในมุมมองของผูเขียนแลวการเติบโตของ e-Commerce ตามทิศทาง
ขางตน พบวา จะสงผลอยางมนียัสําคัญตอการพัฒนาอตุสาหกรรมในหลาย
ดาน ดังนี้

● การเติบโตของ e-Commerce มีสวนชวยใหเกิดการพัฒนา

ระบบการขนสงโลจิสติกสที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งจะทําใหการขนสงสินคา
จากมือผูขายถึงผูรับมีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยหัวใจสําคัญประการหน่ึง
ของ e-Commerce คือ การขนสงสินคา ยิ่งในปจจุบันผูประกอบการ
รายใดสามารถลดระยะเวลาการขนสงสินคาใหสั้นที่สุดยอมไดเปรียบ เชน 
การขนสงสนิคาใหถงึมอืผูรบัในวนัถดัไป หรอืแมแตการขนสงสนิคาใหถงึมอื
ผูรับภายในวันเดียว คือ สงถึงมือทันทีภายในวันท่ีซื้อ ยกตัวอยางการให
บริการของไปรษณียไทยที่ปจจุบันยกระดับการใหบริการแบบ Same day 
post คือ การสงสิ่งของดวนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยนําสงชวงเชา-นําจาย
ชวงบายถึงผู รับไดภายในวันเดียว เปนตน ซึ่งเปนท่ีทราบกันดีวา
การเช่ือมโยงระบบโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ที่ดี
จะนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจยุคดิจิทัลอยางสมบูรณแบบ หากธุรกิจใด
มีการจัดการดานโลจิสติกสที่ดีจะสามารถลดตนทุน เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริการลูกคา สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา และยังเกิดความรวดเร็ว
ในการส่ือสารอีกดวย จึงถือเปนการเพ่ิมโอกาสทางการตลาดใหกับ
ผู ประกอบการภาคอุตสาหกรรมระบบโลจิสติกส ที่มีการเ ช่ือมต อ
กบัเทคโนโลยสีารสนเทศทีห่ลากหลายยอมทาํใหสามารถตอบสนองการขาย
ไดอยางรวดเร็ว นอกจากน้ี การเติบโตของ e-Commerce ยังทําใหเกิด
โอกาสใหมของผู ประกอบการในอุตสาหกรรมโลจิสติกส เชน ธุรกิจ  
Reverse logistics หรือการขนสงสินคาคืนสูผูขายที่มีแนวโนมเติบโตขึ้น
อยางตอเน่ือง โดยมีปจจัยสนับสนุนหลักจากนโยบายการคืนสินคาฟรี

ของธุรกิจ e-Commerce ทั้งน้ี ขอมูลจาก Economic Intelligence 
Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดประเมินวา 
อัตราการคนืสินคาเฉลี่ยจะอยูทีป่ระมาณรอยละ 30 ของจํานวนการสั่งซื้อ
สนิคาออนไลนทัง้หมด โดยคาดวาในป 2018 ตลาด Reverse logistics โลก 
จะมีมลูคาราว 1.1 ลานลานดอลลารสหรัฐ ในสวนของไทยจากการประมาณ
การพบวาบริการ Reverse logistics ในปจจุบันมีมูลคาราว 3 พันลานบาท 
และมีแนวโนมเติบโตตอเนื่อง โดยมีปจจัยจากการเติบโตของธุรกิจ 
e-Commerce โดยเฉพาะกลุม B2C และนโยบายการคนืสินคาฟร ีซึง่ทําให
การสงคืนสินคามากข้ึนตามไปดวย จึงเปนโอกาสของผู ประกอบการ
อุตสาหกรรมขนสงและโลจิสติกสที่จะกาวเขาสูธุรกิจนี้ 

●  การเติบโตของ e-Commerce สงผลใหผูประกอบการสามารถ

เขาถึงตลาดไดมากขึ้น ซึ่งเปนการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจในโลกออนไลน
ที่ผูประกอบการรายเล็กท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค สามารถใชเปน
โอกาสทางธุรกิจเทียบไดกับผูประกอบการรายใหญ โดยสามารถทําการคา
ไดตลอด 24 ชั่งโมง และขายสินคาไดทั่วโลก นักทองอินเตอรเน็ตจาก
ทั่วทุกมุมโลกสามารถเขามาในเว็บไซตของผูประกอบการไดตลอดเวลา 
ผูขายสามารถนําเสนอสินคา ผลิตภัณฑ และบริการตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว 
โดยคําส่ังซ้ืออาจเกิดข้ึนตลอด 24 ชั่วโมงและมาจากที่ตาง ๆ กัน
เปนการเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันเชิงรุกในเวทีสากลไดโดยใช
ความเปนสากลของเครือขายอินเตอรเน็ตและ e-Commerce ดังคํากลาว
ที่ว า “ตลาดกอใหเกิดสินคา” เพราะฉะน้ัน จึงนับเปนโอกาสและ
ชองทางการสรางรายไดที่สําคัญย่ิงของผูประกอบการไทย โดยเฉพาะ
ผูประกอบการที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve)
ซึ่ ง เป นอุตสาหกรรมท่ีประเทศไทยมีความเชี่ ยวชาญในการผลิต 
และมีศกัยภาพในการสรางมลูคาทางเศรษฐกิจ/มลูคาการคาเปนจาํนวนมาก 
เชน อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวกลุมรายไดดีและการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
เปนตน ตลอดจนสินคาพ้ืนบานท่ีเปนเอกลักษณของไทย เชน ผลิตภัณฑ 
OTOP ซึง่นบัเปนสนิคาทีไ่ดรบัการยอมรบัจากคนทัว่โลก ในแงของงานฝมอื

ที่มีความประณีต ละเอียดออน และมีความสวยงามที่หาเปรียบไดยาก 
นอกจากนี้ ยังเปนชองทางทําการตลาดของอุตสาหกรรมบริการที่นํารายได
เขาประเทศสงู เชน อตุสาหกรรมสือ่บนัเทิง โอกาสทีเ่กดิขึน้กบัอตุสาหกรรม
เหลานีย้อมจะสรางประโยชนใหกบัผูประกอบการไทยทกุระดบัรวมไปจนถงึ
ประชาชนทั่วไปท่ีมีผลิตภัณฑและทรัพยสินทางปญญาท่ีมีมูลคาใหสามารถ
มีชองทางการจัดจําหนายสินคา/บริการที่เขาถึงผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว
และกวางขวางมากขึ้น ซึ่งในขั้นตอนการจัดจําหนายปจจุบันมีแพลตฟอรม
ตาง ๆ รองรับมากมาย เชน Alibaba/Amazon/Lazada/Shopee 
ที่เปดใหแบรนดสินคาเขามาเปดหนารานบนแพลตฟอรม โดยมีชองทาง
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ชุมชนอยางเปนระบบ และ 4) การลงทุนในศูนยดิจิทัลอัจฉริยะ (Smart 
Digital Hub) ในการคา e-Commerce ระดับโลกกับประเทศในภูมิภาค 
โดยมีเม็ดเงินลงทุนประมาณ 11,000 ลานบาท ในการพัฒนาศูนยดิจิทัล
อัจฉริยะ ซึ่งนับเปนการเปดศักราชใหมของธุรกิจสูตลาดโลกผานการคา
ดิจิทัล ถือเปนการปรับกระบวนการทําธุรกิจและการคาคร้ังสําคัญของ
ประเทศไทยที่จะชวยใหผูประกอบการไทยรวมถึงเกษตรกรไทยสามารถ
พัฒนาศักยภาพในการนําเอาสินคาและบริการน้ันสูตลาดโลกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ผานแพลตฟอรม e-Commerce ในอนาคตไดอยางไรขีด
จํากัด นอกจากน้ี การพัฒนา Ecosystem ใหเอ้ือตออุตสาหกรรมที่ใช
เทคโนโลยีชั้นสูง ยังจะมีสวนชวยใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เชิงพ้ืนท่ีตามภูมิภาคตาง ๆ ของไทยในอนาคตซ่ึงจะเปนการพัฒนา
เศรษฐกิจทองถิ่น (Local Economy) ที่รัฐบาลใหความสําคัญสูงไดอีกทาง
หนึ่งดวย

●  การเติบโตของ e-Commerce จะกอใหเกิดการพัฒนาฐานขอมูล

ขนาดใหญ (Big Data) ที่ผู ประกอบการจะสามารถนํามาตอยอด
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับธุรกิจและใชในการพัฒนาดานการขายและ
การตลาดไดเปนอยางด ีBig Data เปนขอมลูขนาดใหญทีม่คีวามหลากหลาย 
ไมมีโครงสรางและรูปแบบที่แนนอน ซึ่งเกิดขึ้นและถูกรวบรวมไดอยาง
รวดเร็วในโลกยุคดิจิทัล เชน ขอมูลที่ไดจาก Call Center/Text Message 
ขอมูลใน Social Media อยาง Facebook/Instagram หรือ Twitter 
โดยการเติบโตของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตและอุปกรณอัจฉริยะที่สามารถ
สงขอมูลถึงกัน รวมไปถึงพฤติกรรมบนสมารทโฟน และ Social Media 
ที่คนชอบรีวิว กดไลค คอมเมนต สงผลให Big Data ในลักษณะขอความ 
ภาพ เสียง วีดีโอถูกสรางขึ้นตลอดเวลา ตางจากขอมูลแบบดั้งเดิม
ซึ่งเปนเพียงฐานขอมูลขนาดใหญ ณ ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง เชน ยอดขาย 
ฐานขอมูลลูกคา เปนตน การวิเคราะห Big Data จะชวยใหธุรกิจสามารถ
คนพบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงและตัวแปรในรูปแบบ
ใหม ๆ มากขึ้น ในขณะที่ขอมูลแบบดั้งเดิมมักมีโครงสรางที่แนนอน
อาจนํามาใชคาดการณไดจํากัด โดยในปจจุบันจะเห็นไดวาผูประกอบการ
รายใหญ ๆ  เริ่มหันมาจับตลาด e-Commerce ที่มีการทําการตลาดบนโลก
ออนไลนมากข้ึน ทั้ง ๆ ที่กอนหนานี้อาจจะไมเคยทํามากอน เปนเพราะ
ผูประกอบการไดมองการณไกลไปถึงการเก็บขอมูลผูบริโภคซึ่งเปนเร่ืองท่ีมี
ความสําคัญมาก และจะเปนประโยชนมหาศาลสําหรับการทําธุรกิจ
ในภายภาคหนา โดยกลยุทธสําคัญท่ีจะทําใหผู ประกอบการสามารถ
ดึงดูดฐานลูกคาในตลาด e-Commerce ไดอยูหมัด คือ ตองรูจักลูกคาวา
เปนใคร ชอบอะไร ทีส่าํคัญตองรูจดุแขง็ของตนเองเพือ่ท่ีจะนาํไปตอบโจทย
ลูกคาใหได ยกตัวอยางกรณีของเซ็นทรัล กรุป บริษัทยักษใหญในวงการ
ธุร กิจค าปลีกของไทยที่มีการร วมลงทุนกับ  JD.com ยักษ  ใหญ  
e-Commerce อันดับ 2 ของจีน ดวยงบลงทุนรวมกวา 17,500 ลานบาท 
พรอมจัดตั้ง “บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิรซ จํากัด” ดําเนินธุรกิจภายใต
เทรดมารก “เจดี เซ็นทรัล” (JD Central) โดยมีแผนท่ีจะพัฒนา
JD.co.th ซึง่เปน e-Commerce แพลตฟอรมทีจ่ะนาํสนิคาคณุภาพจากจีน
และสนิคาไทยมาขายใหกบัผูบรโิภคชาวไทย เพ่ือทีจ่ะขยายสดัสวนยอดขาย
ออนไลนของกลุมเซ็นทรัลจากปจจุบันอยูที่รอยละ 5 เปนรอยละ 15
ภายใน 5 ป เปนตน โดยปจจุบันผูประกอบการบางสวนไดนํา Big Data
มาวิเคราะหใชในธุรกิจแลว และสําหรับบริษัทท่ียังไมไดเร่ิมใช Big Data 
ก็มีแนวโนมในการวางแผนท่ีจะนํา Big Data มาประยุกตใชกับธุรกิจ
ใน 1-3 ปขางหนา นั่นหมายความวาจะเกิดการลงทุนในเทคโนโลยีเพ่ือ

การใช  Social Media เช น Facebook/Instagram/Twitter 
หรือ Youtube เปนเครื่องมือสนับสนุนการทําตลาดที่ไดรับความนิยม
และเปนทีย่อมรบัถงึประสิทธภิาพการดําเนินงานใหแกองคกรธุรกจิปจจบุนั
เปนอยางมากและมีแนวโนมที่จะมีความสําคัญยิ่งขึ้นในอนาคต 

●  การเติบโตของ e-Commerce มีสวนชวยใหเกิดการพัฒนา

ระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Ecosystem) เพื่อรองรับการเติบโตของ

ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน ทั้งโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพ (Physical 
Infrastructure) และโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจทิลั (Digital Infrastructure) 
ทั้งน้ี จากแผนการพัฒนาประเทศตามโมเดล Thailand 4.0 ที่มุงเนน
การขับเคล่ือนประเทศดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทําใหอุตสาหกรรม
ของประเทศไทยในอนาคตตองพัฒนาเปนอุตสาหกรรมทีม่กีารใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมากข้ึน ซึ่งป จจุบันภาครัฐได มีการเตรียมการดาน 
Ecosystem ใหเอ้ือตออุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง และสวนหน่ึง
ของการพัฒนา Ecosystem ที่สามารถรองรับ e-Commerce ไดเปน
อยางดี คือ การที่ภาครัฐมีนโยบายสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
ดิจิทัลในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือรูจักกันในนาม EEC 
โดยผลักดันใหเกิดการพัฒนาพื้นที่นิคม Software Park มารองรับ
e-Commerce ทั้งในและตางประเทศ (Domestic and International 
E-Commerce Player) เพื่อเปนการยกระดับภาคการคาปลีกของไทย
สูการใชชองทางอิเล็กทรอนิกสได อีกทั้งยังเปนการสรางส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อ
ตอการเร่ิมตนธุรกิจ (Start Up) สําหรับผูบริโภคในประเทศ และดึงดูด
ผูประกอบการ e-Commerce ตางชาติใหเขามาลงทุนในประเทศไทย 
โดยมีการกําหนด เขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital 

Park Thailand หรือ EECd) ซึ่งเปนพื้นที่เศรษฐกิจใหมที่จะเปนศูนยกลาง
การคา การลงทุนดานอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาค 
เนนใหเกิดการลงทุนธุรกิจดิจิทัลควบคูกับการสรางสรรคนวัตกรรมดิจิทัล
เชิงพาณิชย เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ตลอดจน
ยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมไอซีทีเดิมไปสูอุตสาหกรรมดิจิทัลยุคใหม 
(New S-Curve Digital Industry) อีกทั้งยังเปนศูนยสรางธุรกิจดิจิทัล
ใหม ๆ  ทีเ่ปนกลไกสาํคญัในการเปลีย่นผานประเทศไทยไปสู Thailand 4.0 
โดยที่ผานมาเปนกระแสใหตื่นตัวกันอยูไมนอยกรณี Jack Ma ผูกอตั้งกลุม 
อาลีบาบา กรุป ไดลงนามบันทึกความเขาใจกับสํานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก ทีค่รอบคลมุความรวมมอืใน 4 ดาน 
คือ 1) การใช e-Commerce  ในการสงออกสินคาเกษตรและ OTOP 
โดยเร่ิมตนจากขาวและทุเรียน 2) การพัฒนาธุรกิจ SMEs ใหสามารถใช 
e-Commerce เปนชองทางการตลาด 3) การใชดิจิทัลแพลตฟอรมในการ
สงเสริมการทองเที่ยวโดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวจีนเขาสูเมืองรองและ

4 ขอมูลจาก Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน), 22 พฤศจิกายน 2560
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รองรับ Big Data อยางนอย 1.2 แสนลานบาทในระยะตอไป4 ทั้งนี้ ธุรกิจ
ในกลุมผูใหบริการขอมูลดิจิทัล (Digital Content) ที่มุงเนนเทคโนโลยี
ดิจิทัลใหม เชน Big Data Analytic/Virtual Reality และ Immersive 
Animation เปนหนี่งในกลุมนักลงทุนเปาหมายของ EECd ในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกดวยเชนกัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงแนวโนมการเติบโต
ของธุรกิจที่เกี่ยวของกับการพัฒนาฐานขอมูลขนาดใหญเพื่อรองรับ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทยในอนาคต

●  การเติบโตของ e-Commerce มีสวนทําใหเกิดการบมเพาะความรู 

ของผูประกอบการรุนใหม (New Entrepreneur) และผูประกอบการ 

SMEs ซึง่ผูประกอบการท้ังสองกลุมมบีทบาทสําคญัตอการพัฒนาประเทศ
ทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม ถือเปนจุดเร่ิมตนของธุรกิจขนาดใหญ
และยังเปนหวงโซเล็ก ๆ ที่มีจํานวนมหาศาล กอใหเกิดการจางงาน
และกระจายการพัฒนาไปสูชุมชนไดรวดเร็ว โดยผูประกอบการท่ีมีทักษะ
องคความรูที่กวางขวางครอบคลุมทุกดานเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา
อุตสาหกรรมไปสูยุค Industry 4.0 โดยองคความรูของผูประกอบการ
จะเปนเครื่องมือที่สําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจ
สวนรวมเพื่อการขยายตัวสูการแขงขันไดในระดับสากล โดย SMEs ทีจ่ะเขา
สูเวทีการคาโลกยุคดิจิทัลไดตองแปลงสภาพใหกลายเปน SMEs 4.0 
ซึ่งหมายถึง SMEs digital ที่ไมเพียงแคนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวย
ในการพัฒนาการผลิต การขายอยางที่ผานมาเทาน้ัน แตจะตองเรียนรู
เริ่มตั้งแตกระบวนการคิด การวางแผน และเมื่อนําไปสูการปฏิบัติตองอยู

เชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญเปน Supply Chain ที่เข มแข็ง 
โดยบูรณาการกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน
ที่เก่ียวของท้ังการสนับสนุนดวยมาตรการทางการเงิน และมาตรการ
สงเสริมท่ีไมใชดานการเงิน เพื่อยกระดับศักยภาพของ SMEs ใหเปน 
Smart SME/S-Curve SME/Digital SME โดยการสงเสริมพัฒนา
ในดานตาง ๆ  ทัง้ดานเทคโนโลยีและดิจทิลั การเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) 
การพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาด ดานมาตรฐาน ดานการบริหารจัดการ 
ผานเครื่องมือ/กลไกการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ SMEs 
ในแตละกลุม

บทสรุป
 จากการเติบโตของ e-Commerce ไทยท่ีมีนัยสําคัญตอการพัฒนา
อุตสาหกรรมตามท่ีไดกลาวมาขางตน ยอมแสดงใหเห็นถึงโอกาส
ของผู ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค
ตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของวงจรการผลิตไปจนถึง
การจัดจําหนายที่จะสามารถแขงขันเชิงรุกในเวทีโลกไดโดยใชความ
เปนสากลของเครือขายอินเตอรเน็ตและ e-Commerce ดังนั้น เพื่อใช
ประโยชนจากโอกาสที่เกิดขึ้นนี้ผู ประกอบการไทยจึงควรนําเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัลมาใชในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ
ใหมากข้ึน โดยเฉพาะ SMEs ไทยควรเพ่ิมการนํา e-Commerce มาใช
เพื่อสรางแตมตอในการแขงขันทางธุรกิจ และขยายตลาดสินคาสู 
ตางประเทศเพิ่มขึ้น เมื่อผนวกกับการดําเนินงานของภาครัฐที่มุงม่ันพัฒนา 
Ecosystem เพ่ือรองรับการเติบโตของ e-Commerce และมุงเนน
การสรางองคความรูและทักษะในการประกอบธรุกจิ e-Commerce ใหแก
ผูประกอบการ SMEs ทีม่อียูจาํนวนมากอยางทัว่ถงึและตอเนือ่ง โดยเฉพาะ
องคความรูใหม ๆ เชน การใหความรูเชิงลึกเก่ียวกับการเตรียมความพรอม 
และการเลือกเว็บไซตในการจําหนายสินคาออนไลน เปนตน รวมทั้ง
การสนับสนุนดานเงินทุน ตลอดจนสรางความรวมมือกับกลุมประเทศ
ในภูมิภาคตาง ๆ ในการผลักดันธุรกิจ e-Commerce ระหวางประเทศให
มากข้ึน ยอมเปนพลังผลักดันในการเสริมความแข็งแกรงใหผูประกอบการ
ไทยสามารถขับเคล่ือนตนเองติดปกสูเวทีการคาโลกไดอยางสงางาม

จัดทําโดย : 
เรวดี แกวมณี

แหลงขอมูลอางอิง :
1. รายงานผลการสํารวจมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

ป 2560 Value of e-Commerce Survey in Thailand 2017, 
สํานักยุทธศาสตร สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

(องคการมหาชน) 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, กันยายน 2560

2. อีคอมเมิรซโอกาสใหมของธุรกิจไทยใน CLMV, เผยแพรใน 
EIC Outlook ฉบับไตรมาส 2/2018, Economic Intelligence Center 

(EIC) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน), 2 เมษายน 2561
3. Reverse logistics โอกาสใหมธุรกิจขนสงไทยในกระแส 

e-Commerce, นวพร โกมลสุรเดช Economic Intelligence Center 
(EIC) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน), 4 เมษายน 2561

บนพื้นฐานของดิจิทัลดวย ไมวาจะเปนการออกแบบ การผลิต การจัดการ 
การตลาด การเงิน การขนสง และการบริการ SMEs จึงจําเปนที่จะตอง
มองและเขาใจโลกยุคดิจิทัลท่ีแตกตางไปจากมุมมองเดิมและที่สําคัญ
คือ ตองเริ่มตนที่จะ “Transform” เปลี่ยนผานตัวเองใหสามารถแขงขันได
ในโลกของการคาแบบใหมใหได โดยจะตองทําตัวเองใหเปน “Digitize” 
ใหกลายเปน SMEs ที่พรอมที่จะตอสู ในโลกดิจิทัล และ Connect 
to the World เพือ่ใชโอกาสในการส่ือสารไปถึงในทุกมมุโลก อยางไรก็ตาม 
โลกยุค 4.0 ถือวายังคอนขางใหมสําหรับผูประกอบการ SMEs ไทย ดังนั้น 
ผูประกอบการ SMEs จึงจําเปนตองพัฒนาตนเอง และสรางธุรกิจใหเติบโต
ตอไปไดในภาวะการเปลี่ยนแปลง ซึ่งปจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรม
ไดมีการดําเนินการสงเสริมผูประกอบการ SMEs จากการสรางความ
เขมแข็งภายใน (Local Economy) โดยมุงเนนการพัฒนาผูประกอบการ
และ SMEs ไทยสูการเปน Smart SMEs ในยุค 4.0 เร่ิมจากการกระตุนให 
SMEs ไทยเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการปรับเปล่ียนวิธีการ
ดําเนินธุรกิจตามแนวคิดแบบเดิม ๆ ไปสูการดําเนินธุรกิจที่ทันสมัยและ
กาวทันโลก รู จักนําเทคโนโลยี/ระบบดิจิทัลมาประยุกตใช รวมทั้ง
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สรุปสถานการณ
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมป 2561

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2561 ขยายตัวรอยละ 3.2 
เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สาขาอุตสาหกรรมการผลิต
สําคัญที่ขยายตัว เชน อุตสาหกรรมการผลิตน้ําตาล อุตสาหกรรมการผลิต 
Hard Disk Drive และอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองประดับอัญมณี

 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 3.2
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ เชน 
อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าตาล อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive และอุตสาหกรรมการผลิต
เคร่ืองประดับอัญมณี อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนพฤษภาคม 2561 อยูที่รอยละ 69.9

 ● อตุสาหกรรมการผลิตนํา้ตาล ดชันผีลผลติ
ขยายตัวรอยละ 36.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน เปนการเพ่ิมขึ้นในกลุมนํ้าตาลทรายดิบ
จากออยเปนหลัก เน่ืองจากมีผลผลิตออยมากขึ้น 
สงผลใหเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตออยไมทัน
จึงตองเล่ือนการปดหีบออกไป
 ●  อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive
ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 18.9 เม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากมีการปดฐาน
การผลิตที่ประเทศสิงคโปรและจีน ทําใหยอดผลิต
ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ
เพ่ือรองรับ Data Center 
 ●  อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองประดับ
อัญมณี ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 16.0 เมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการเพิ่มขึ้น
ของการผลิตแหวนและจี้ เป นหลัก เนื่องจาก
ความตองการสินคาเพ่ิมข้ึนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่หดตัวเชน อุตสาหกรรม
การผลิตผาทอ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยางชนิดอื่น ๆ และ
อุตสาหกรรมการผลิตเฟอรนิเจอร

●  อุตสาหกรรมการผลิตผาทอ ดัชนีผลผลิต
หดตัวรอยละ 18.2 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน เปนการลดลงในกลุมผาฝายเปนหลัก 
เนื่องจากความตองการสินคาจากตางประเทศ
ลดลง และประเทศไทยนําเขาสินคาสําเร็จรูป
จากตางประเทศเพิ่มขึ้น

● อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยางชนิด
อืน่ ๆ  ดชันผีลผลิตหดตัวรอยละ 13.7 เม่ือเทียบกบั
เดือนเดียวกันของปกอน เปนการลดลงของสินคา
ยางแผนเปนหลกั เนือ่งจากสภาพภูมอิากาศมีฝนตกชุก
อยางตอเนื่อง ทําใหนํ้ายางออกสูตลาดนอย รวมท้ัง
มีการชะลอคําสั่งซื้อจากคูคาสําคัญ คือ ประเทศจีน 

●  อุตสาหกรรมการผลิตเฟอรนิเจอร ดัชนี
ผลผลิตหดตัวรอยละ 8.8 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน เปนการลดลงในกลุมสินคา
เคร่ืองเรือนที่ทําดวยไมเปนหลัก เนื่องจากความ
ตองการสินค าชะลอตัวลงทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
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  าธารณรฐัประชาชนจนีภายใตการนาํของรฐับาลประธานาธบิดี
  ส ีจิน้ผงิ ไดพยายามผลกัดนัใหประเทศกาวเขาสูความทนัสมยั
ในหลาย ๆ ดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยมีเปาหมาย
ใหจีน เปนประเทศสังคมนิยมใหม ที่ทันสมัย กาวเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว
ภายใตการปกครองของพรรคคอมมิวนิสตจีน และเพ่ือใหสามารถบรรลุ
เปาหมายตาง ๆ ทีไ่ดตัง้ไว ในคราวประชุมสมชัชาใหญประชาชนจีน ครัง้ที ่19  
เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2017 ไดมีการตออายุการดํารงตําแหนงของ
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง จากเดิมสามารถดํารงตําแหนงไดไมเกิน 2 วาระ 
เปนไมมีกําหนดระยะเวลาในการดํารงตําแหนง และไดมีการบรรจุแนวคิด
อดุมการณของประธานาธิบดี ส ีจิน้ผงิ ลงในธรรมนูญแหงพรรคคอมมิวนสิต 
ซึ่งเทียบเทากับสองผู นําที่ยิ่งใหญของสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ
เหมา เจอตุง และ เติ้ง เสี่ยวผิง

ส
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

ตอบสนองความตองการของประชาชน 3) สานตอแนวทางการปฏิรูป
อยางครอบคลุม 4) นําแนวคิดการพัฒนาดวยวิสัยทัศนใหม 5) มุงเนน
ประชาชนเปนผูขับเคลื่อนประเทศ 6) ยึดมั่นการปกครองดวยหลักการ
ของกฎหมาย 7) ปลูกฝงคานิยมสังคมนิยมอันมีเอกลักษณแบบจีน 
8) ปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของประชาชนใหเปนเปาหมาย
การพัฒนา 9) ยึดม่ันความสอดคลองรวมกันระหวางมนุษยและธรรมชาติ 
10) เสริมสรางความแข็งแกรงในการปองกันประเทศอยางครบวงจร 
11) พรรคคอมมิวนิสตจะตองมีอํานาจอยางสมบูรณในการส่ังการกองทัพ
ปลดปลอยประชาชนจีน 12) ยดึม่ันหลักการหน่ึงประเทศ สองระบบสําหรับ
เขตปกครองพิเศษฮองกงและมาเกา และยึดม่ันในนโยบายจีนเดียว
13) สนับสนุนการสรางสังคมที่มีอนาคตรวมกันสําหรับมนุษยชาติ และ 
14) ปรับปรุงและบังคับใชกฎระเบียบของพรรคอยางเต็มที่

(ภาพดานบน: ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง และผูบริหารระดับสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในคราวประชุมสมัชชาใหญประชาชนจีน ครั้งที่ 19, ที่มา: สํานักขาว AP)

อุดมการณ สี จิ้นผิง 14 ประการ และ Chinese Dream 
 อดุมการณ ส ีจิง้ผิง (Xi Jinping Thoughts) เปนแนวทางท่ีมุงสราง
เอกลักษณแบบจีนสําหรับยุคใหม ประกอบไปดวยแนวคิด 14 ประการ1 

ไดแก 1) ยืนหยัดการนําของพรรคคอมมิวนิสตในทุกบริบทของงาน
2) พรรคคอมมิวนิสตจะตองยึดประชาชนเปนศูนยกลางเพื่อสามารถ

ที่ทันสมัย อยางมั่งคั่ง มีการพัฒนาที่เปนเอกลักษณของจีน และเปนหน่ึง
ในประเทศทรงอิทธิพลของโลก
 โดยในชวง 5 ปที่ผานมา (ค.ศ. 2013 - 2017) รัฐบาลจีนไดจัดสรร
งบประมาณถึง 196.1 พันลานหยวน หรือ 30.7 พันลานดอลลารสหรัฐฯ 
เพื่อแกปญหาความยากจน3  ซึ่งสามารถลดจํานวนประชากรยากจน

 ทัง้นี ้อดุมการณ 14 ประการ เปนความพยายาม
ของรัฐบาลประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เพื่อสนับสนุน
การดําเนินการภายใตวิสัยทัศนระยะยาวของประเทศ
จนถงึป ค.ศ. 2049 โดยมีเปาหมายในการฟนฟปูระเทศจนี
กลับสู ความยิ่งใหญอีกครั้งใหเปนประเทศที่มีความ
กาวหนา มั่งคั่ง และมีอิทธิพลในเวทีโลกภายใตแนวคิด 
“Chinese Dream of National Rejuvenation”2 
ซึ่งกําหนดเปาหมายเปน 2 ระยะ คือ
 ●  ระยะแรก ภายในป ค.ศ. 2021 ซึ่งเปนป
ที่ครบรอบ 100 ป ของการกอตั้งพรรคคอมมิวนิสตจีน 
มเีปาหมายในการทาํใหประชาชนจนีทกุคนตองอยูดมีสีขุ 
เปนสังคมกินดีอยูดีถวนหนา พนจากความยากจน
 ● ระยะท่ีสอง ภายในป ค.ศ. 2049 ซึ่งเปนป
ทีค่รบรอบ 100 ปของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชน
จีน มีเปาหมายเปล่ียนแปลงเปนประเทศสังคมนิยมใหม

1  https://www.straitstimes.com/asia/se-asia
2 Fasulo, Filippo. “Walking from the China Dream” in China Dream: Still Coming True?, The Italian Institute for International Political Studies, 
3 (2016), p. 1-5. และ ศูนยวิจัยยุทธศาสตรไทย-จีน: http://www.vijaichina.com 
 http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/05/c_137018278.htm) และ 
 http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/04/WS5a4d7256a31008cf16da4f88.html

Shar ingar ingar ing

นโยบายการพัฒนาประเทศของนโยบายการพัฒนาประเทศของจีนยุคใหม จีนยุคใหม 

และโอกาสของภาคอุตสาหกรรมไทยและโอกาสของภาคอุตสาหกรรมไทย
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4 https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/mapping-chinas-middle-class
5  World Economic Forum, “Future of Consumption in Fast-Growth Consumer Markets: China”, (2018), p. 8-15 
6  World Economic Forum, อางแลว, p.9 - 10

แผนภาพท่ี 1: GDP per capita ของจีน ค.ศ. 2000 – 2017 
(หนวย : เหรียญสหรัฐฯ)

ที่มา: IMF และ World Bank

แผนภาพท่ี 2: สัดสวนสาขาเศรษฐกิจตอ GDP ของจีน ป ค.ศ. 2000 – 2017 
(หนวย : รอยละ)

ที่มา: World Bank

โดยเฉพาะในพื้นท่ีชนบทไดถึง 68.5 ลานคน ทําใหอัตราความยากจน
ของประเทศลดลงจากรอยละ 10.2 เหลือเปนรอยละ 3.1 ทั้งนี้ 
นายกรัฐมนตรี หลี่ เคอเฉียง ไดประกาศวาจะลดประชากรยากจนจีน
อีก 10 ลานคนภายในป ค.ศ. 2018 รวมทั้งจะโยกยายประชากร
2.8 ลานคนออกจากพื้นที่ที่ไมเหมาะสมจะอยู อาศัย ซึ่งเปนไปตาม
เปาหมายระยะแรกของ Chinese Dream ในการทําใหประชาชนจีน
หลุดพนจากความยากจน และวางพ้ืนฐานเพ่ือเขาสูเปาหมายระยะตอไป
อยางมั่นคง

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจและรายได
ของประชาชนจีน 
 การพัฒนาเศรษฐกิจในชวงเกือบ 2 ทศวรรษที่ผานมา และการ
มุงหนาสู เปาหมาย Chinese Dreamนอกจากจะทําใหเศรษฐกิจจีน
เติบโตอยางรวดเร็วกาวเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลก
รองจากสหรฐัอเมรกิาเทาน้ันแลว ยงัเปนการยกระดบัรายไดของประชาชน
จีนใหเพิ่มสูงขึ้นหลายเทาตัวอีกดวย โดยในป ค.ศ. 2000 รายไดเฉลี่ยตอป 
หรือ GDP per capita ของประชาชนจีนยังอยูในระดับที่ตํ่าเพียง

959 เหรียญสหรัฐฯ แตภายใน 10 ป ตอมาสามารถปรับขึ้นเปน
4,561 เหรียญสหรฐัฯ ในป ค.ศ. 2010 และเพิม่เปน 8,836 เหรยีญสหรฐัฯ 
ในป ค.ศ. 2017 ดังแสดงในแผนภาพท่ี 1
 การเพิ่มขึ้นของระดับรายไดดังกลาวนํามาสู การเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญในกลุ มผู บริโภคชาวจีน คือ การเติบโตอยางมีนัยสําคัญของ
ชนชั้นกลาง (Middle Income) จากรายงานการศึกษาของบริษัท 
McKinsey & Company4  พบวาในป ค.ศ. 2002 สัดสวนชนช้ันกลาง
ของจีนมีเพียงรอยละ 4 ของประชากรท้ังหมดเทานั้น แต 1 ทศวรรษตอมา 
คือ ป ค.ศ. 2012 – 2013 สัดสวนดังกลาวเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 31
หรือคิดเปนจํานวนประชากรมากกวา 420 ลานคน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง โดย World Economic Forum5 ไดคาดการณวา
ในป ค.ศ. 2027 ชนชัน้กลางของจนีจะเพ่ิมขึน้เปนรอยละ 65 ของประชากร
ทั้งหมด ทําใหจีนกลายเปนประเทศที่มีชนชั้นกลางใหญที่สุดในโลก 
(World’s Largest Middle Class) โดยมีกําลังซื้อรวมมากกวา
8.2 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ 
 นอกจากการเปล่ียนแปลงของระดับรายได ประชากรแล ว
การพัฒนาประเทศขนานใหญของจีนยังสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสรางเศรษฐกิจอีกดวย จากขอมูลในแผนภาพที่ 2 จะเห็นไดวา
ในป ค.ศ. 2000 ภาคการผลิต (เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม) มีสัดสวน
รวมกันมากกวารอยละ 60 ของ GDP แตสัดสวนดังกลาวมีแนวโนม
ลดลงเร่ือย ๆ สวนทางกับการเติบโตของภาคบริการ โดยในป ค.ศ. 2017 
ภาคเกษตรกรรมปรับตัวลดลงเหลือเพียงรอยละ 8.2 ของ GDP 
และภาคอุตสาหกรรมลดลงอยูที่รอยละ 39.5 ของ GDP ในขณะที่
ภาคบริการขยายตัวเกินกวาคร่ึงหนึ่งของ GDP ที่รอยละ 52.3 

โอกาสของภาคอุตสาหกรรมไทย
 โครงสรางเศรษฐกิจของจีนที่ปรับเปลี่ยนจากการมุงเนนท่ีภาค
การผลิตไปสูภาคบริการมากข้ึน เปนสิ่งชี้วัดวาการผลิตในประเทศ
มีแนวโนมที่ลดลงแตความตองการสินคาจากตางประเทศมีแนวโนม
ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของรายไดยังสะทอนใหเห็นถึงกําลังซื้อ
และตลาดภายในของจนีทีแ่ขง็แกรง สงผลให รปูแบบการบริโภคของคนจีน
มีทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่เคยมุงเนนใชจายแตเพียงประโยชน
ใชสอยเปนหลัก เปนการใชจายท่ีมีความหลากหลายตอบสนองตอ
คุณคาทางอารมณ (Emotional Element of Value) อาทิ ใชจาย
เพื่อความเพลิดเพลิน สถานะทางสังคม การแสดงออกถึงอัตลักษณตัวตน 
และประโยชนของสังคม ของผูบริโภคมากข้ึน6 ซึ่งสิ่งเหลานี้ ทําใหชาวจีน
มีความตองการสินคาที่มีมาตรฐานสูงขึ้น โดยเนนสินคาที่มีคุณภาพมากขึ้น 
มีความหลากหลายในการเลือกหา และชวยอํานวยความสะดวก เปนตน 
จากแนวโนมดังกลาว เปนโอกาสท่ีสําคัญของภาคอุตสาหกรรมไทย 
ในการขยายสวนแบงในตลาดจีน โดยเฉพาะตลาดระดับกลางถึงบน 
(Medium to High-End) ซึ่งกําลังขยายตัวอยางตอเน่ือง และปจจุบัน
ประเทศไทยกําลังปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจจากเดิมที่เนนเฉพาะ
ประสิทธิภาพการผลิต ไปสูเศรษฐกิจที่ทันสมัยขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
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(Innovative Driven Economy) ตามโมเดลการพัฒนา “ประเทศไทย 
4.0” ที่มีเปาหมายยกระดับประเทศกาวผานกับดักรายไดปานกลาง 
(Middle Income Trap) ไปสูประเทศที่มีรายไดสูง โดยภาคอุตสาหกรรม
ไดมีการปรับตัวเชนเดียวกัน ซึ่งไดปรับรูปแบบการผลิตสู “อุตสาหกรรม 
4.0” ดวยการนําระบบการผลิตสมัยใหมและเทคโนโลยีดานดิจิทัล 
อาทิ Internet of Things (IOTs), Big Data, 3D Printing เปนตน 
เพื่อลดตนทุนการผลิต สรางมูลคาเพ่ิม และตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคไดเพิ่มขึ้น 
 นอกจากน้ี ประเทศไทยไดมีการกําหนดอุตสาหกรรมเปาหมาย
ใน 10 สาขา (แผนภาพท่ี 3) เปนอุตสาหกรรมแหงอนาคตท่ีมุงเนนผลิต
สินคาที่มีคุณภาพใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม ชวยสรางมูลคาเพิ่ม
และความสามารถในการแขงขนัของสนิคาไทยในตลาดจนีซึง่ผูบรโิภคกาํลงั
มีความตองการสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีสูงอยางตอเนื่อง สําหรับ
สาขาอุตสาหกรรมเปาหมายของไทยท่ีคาดวาจะมีโอกาสเติบโตไดดใีนตลาด
จีน คือ อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม เชน ยานยนตที่ขับเคลื่อนดวย
พลังงานไฟฟา (Electric Vehicle: EV) เน่ืองจากมีความสอดคลอง
กับนโยบายการตอสูกับมลภาวะของรัฐบาลจีน (War on Pollution)  
รวมทั้งอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การทองเที่ยวสุขภาพ อุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป และการแพทยครบวงจร เนื่องจากสินคาและบริการ
ในอุตสาหกรรมเหลาน้ี สามารถตอบสนองตอวิถีชีวิต (Life Style) 
ของคนช้ันกลางในเขตเมืองท่ีมีกําลังซ้ือเพ่ิมขึ้นและการเขาสูสังคมผูสูงอายุ
ทีใ่หความสาํคญัดานสขุภาพมากขึน้ ดงันัน้ ความตองการสนิคาซึง่เปนสาขา
เชี่ยวชาญของประเทศไทย ทั้งดานอาหารท่ีมีความหลากหลาย การบริการ
ทางการแพทย และการทองเท่ียวเชิงคุณภาพก็จะเพิ่มขึ้น

 ทั้งนี้ การสนับสนุนการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเปาหมายดังกลาว
กับเศรษฐกิจจีน สามารถดําเนินการผานกลไกความรวมมือท่ีสําคัญ อาทิ 
คณะกรรมการรวมวาดวยการคา การลงทนุ และความรวมมอืทางเศรษฐกจิ  
(JC เศรษฐกิจ) ระหวางไทย-จีน และคณะกรรมการรวมกํากับการ
ดําเนินงานภายใตความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA) 
ซึ่งหนวยงานเศรษฐกิจท่ีสําคัญของไทย เชน กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการคลัง 
กระทรวงการตางประเทศ รวมเปนองคประกอบในกลไกดงักลาวดวย 
 การปรับเปล่ียนการผลิตตามแนวทาง “อุตสาหกรรม 4.0” 
บนพ้ืนฐานโมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะเปนโอกาสสําคัญของ
ภาคอุตสาหกรรมไทยในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยเข ากับระบบ
เศรษฐกิจจีนที่ขณะนี้อยูในขั้นตอนการพัฒนาประเทศยุคใหมตามแนวคิด 
“อุดมการณ สี จิ้นผิง และ Chinese Dream” ที่มีเปาหมายใหประเทศจีน
เปนประเทศทรงอิทธพิลของโลก โดยการเช่ือมโยงดังกลาวจะเปนประโยชน
ตอไทยหลายดาน อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย การพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการยกระดับ
คณุภาพของสินคาและบริการ นอกจากน้ี ยงัเปนชองทางสําคญัในการขยาย
ตลาดใหกับสินคาไทยและเพิ่มรายไดใหกับประเทศ ซึ่งจะชวยผลักดัน
ใหประเทศไทยสามารถกาวขามกับดักรายไดปานกลาง และยกระดับ
เปนประเทศที่มีรายไดสูงในอนาคตอันใกลนี้

จัดทําโดย : 
นายพงษศักดิ์ เลาสวัสดิ์ชัยกุล

แผนภาพที่ 3 : 10 อุตสาหกรรมเปาหมายของไทย
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เก็บมาเลา

  มื่อกลาวถึงสาธารณรัฐอารเจนตินา คนสวนใหญจะนึกถึง
  ทมีฟตุบอลระดับโลก สญัลักษณสฟีา - ขาว ทีม่ผีลงานโดดเดน
ประสบความสําเร็จในการแขงขันฟุตบอลโลกถึงสองครั้ง ในป ค.ศ. 1978 
และ 1986 รวมทัง้สนามตาง ๆ  อกีมากมาย โดยมนีกัเตะฝเทาเยีย่มทีส่โมสร
ตาง ๆ พากันสนใจแยงซ้ือตัวเขาทีม นอกจากน้ี กรุงบูวโนสไอเรส
เป นเมืองหลวงท่ีมีความสวยงามของสถาปตยกรรมศิลปะฝร่ังเศส
และส่ิงปลูกสรางมากมาย ไดรับการขนานนามใหเปน The Paris of Latin 
รวมถึงช่ือเสียงของอดีตสตรีหมายเลข 1 เอวิตา เปรอง ผูอยูเบ้ืองหลัง
ความสําเร็จของอดีตประธานาธิบดี นายพลจวน เปรอง OIE Share ฉบับนี้
ขอแนะนําอารเจนตินาในอีกมุมมอง ในฐานะประเทศท่ีมีความสําคัญ
แหงหนึ่งในภูมิภาคลาตินอเมริกา ที่มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธดาน
เศรษฐกิจกับไทยได แมวาระยะทางอาจอยูหางไกลกัน

ขอมูลทั่วไป
 อารเจนตินาเปนประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา มีอาณาเขต
ติดตอกับ บราซิล อุรุกวัย ชิลี และปารากวัย มีพื้นที่ครอบคลุม
3.76 ลานตารางกิโลเมตร มีสภาพภูมิอากาศท่ีหลากหลาย มีพื้นที่ชายฝง
ตะวันออกยาวตลอดแนวฝงทะเลแอตแลนติก ภาคตะวันตกเปนเทือกเขา
แอนติสที่มีความยาวตลอดแนวของภูมิภาคลาติน จึงมีทรัพยากรดิน
ที่มีความหลากหลายและมีความอุดมสมบูรณ ทําใหเหมาะสมในดาน
การทําการเกษตร ซึ่งอารเจนตินาติดอันดับ 1 ใน 3 พื้นที่ที่มีความ
อุดมสมบูรณของโลก เป นแหล งผลิตทางภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย สินคาเกษตรที่สําคัญของอารเจนตินา คือ 
สม มะนาว และนํ้าผึ้ง (อันดับ 1 ของโลก) ขาวโพด (อันดับ 2 ของโลก) 
ถั่วเหลือง (อันดับ 3 ของโลก นํ้ามันถ่ัวเหลืองอันดับ 1) ขาวฟาง ขาวสาลี 
เมลด็ทานตะวนั และนํา้ตาล เปนตน นอกจากน้ี อารเจนตนิายงัเปนประเทศ
ที่มีการทําปศุสัตว ฟารมวัวเน้ือ นม และมาขนาดใหญ สวนสินคา
อตุสาหกรรมท่ีสาํคญั คอื อาหารและเคร่ืองด่ืมแปรรูป ยานยนตและอะไหล 
นํา้มนักล่ัน ไบโอดีเซล เคมีภณัฑ เวชภัณฑ เหล็กกลา อะลมูเินยีม เคร่ืองจักร
กลสําหรับฟารมและภาคอุตสาหกรรม อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและของใช
ภายในบาน เครื่องครัว เครื่องใชไฟฟา โทรศัพทมือถือ กังหัน ปนจั่น 
เสื้อผา ผลิตภัณฑเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรและอวกาศ นอกจากน้ี 
อารเจนตินามีทรัพยากรแรธาตุมากมาย มีการผลิตและสงออกแรลิเทียม 
(Lithium) เปนอันดับท่ีสามของโลก โดยถือเปนประเทศ Big Provider 

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

เ ความสัมพันธดานเศรษฐกิจระหวางไทย
กับอารเจนตินา
 จากขอมูลของกระทรวงพาณิชย อารเจนตินาเปนคูคาอันดับท่ี 3 
ของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยในป 2560 มีมูลคาการคารวม 
1,695.89 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ขึน้จากป 2559 รอยละ 9.98 การสงออก
จากไทยไปอารเจนตินามีมูลคารวม 1,107.94 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
รอยละ 12.89 ไทยนําเขาจากอารเจนตินามีมูลคารวม 588.04 ลานเหรียญ
สหรฐัฯ เพิม่ขึน้รอยละ 4.90 ซึง่ไทยไดเปรยีบดลุการคา 519.91 ลานเหรยีญ
สหรฐัฯ เพิม่ขึน้รอยละ 23.52 สนิคาสงออกสาํคญัจากไทยไปยงัอารเจนตนิา 
ไดแก เครื่องยนตสันดาปภายใน รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 
เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ ผลิตภัณฑยาง และผลิตภัณฑเหล็ก 
เหล็กกลา ในขณะที่ไทยมีการนําเขาสินคาจากอารเจนตินา ไดแก 
พืชและผลิตภัณฑจากพืช สัตวและผลิตภัณฑจากสัตว สัตวนํ้าสด แชเย็น 
แชแข็ง แปรรูป และกึ่งสําเร็จรูป ผลิตภัณฑเวชกรรมและเภสัชกรรม 
และผลิตภัณฑโลหะ เปนตน ในดานของการลงทุนระหวางกันยังมี
คอนขางนอย ปจจุบันมีบริษัทของอารเจนตินามาลงทุนในไทยเพียง 
1 บริษัท ในธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนัง ในทางกลับกันบริษัทของไทย
ที่ไปลงทุนในอารเจนตินาก็มีเพียง 1 บริษัทเชนกัน โดยเปนการรวมทุน
ในธุรกิจเหมืองแรลิเทียม

เมืองเศรษฐกิจหลักในอารเจนตินา 
 ความสัมพันธดานเศรษฐกิจลาสุด อารเจนตินาไดสงคณะผูแทน
เขารวมงานอุตสาหกรรมอาหารของไทย THAIFEX 2018 เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2561 ในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

อารเจนตินา : 
โอกาสการคาและการพัฒนาความรวมมือ
ภาคอุตสาหกรรมในลาตินอเมริกา
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การส่ือสาร และยังมีอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับโลหะ ประกอบดวย 
ยานยนตและผูผลิตช้ินสวน เพ่ือปอนใหกับบริษัทรถยนต เครื่องจักรกล
การเกษตรและช้ินสวน เปนหนวยผลิตเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยเพ่ือรองรับ
ภาคเกษตรกรรมของประเทศ ซึ่งจัดเปนสาขาอุตสาหกรรมช้ีวัด 1 ใน 5 
ของประเทศ และเหมืองแร เนื่องจากมีภูมิประเทศเปนเทือกเขาที่เปน
แหลงแรหินอัคนี และหินแปร นอกจากน้ี ยังมีการสํารวจน้ํามันและ
กาซธรรมชาติ และท่ีสําคัญยังมีอุตสาหกรรมการบิน โดยอยูในชวง
การพฒันาอตุสาหกรรมทีเ่ก่ียวเนือ่งกบัการบนิ มโีรงงาน Aircraft Factory 
of Cordoba จดัตัง้เปนแหงแรกในภมูภิาคลาตนิอเมรกิา เพือ่ผลติเครือ่งบนิ
ทางการทหาร รุน Pulqui II ซึ่งเปนเครื่องบินเจทรุนที่บินเร็วที่สุดในโลก
 เมือง Santa Fe เปนเมืองท่ีอุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ 
มจีดุเดนในการเปนแหลงเพาะปลกูทางการเกษตรทีห่ลากหลาย ครอบคลมุ
สัดสวนรอยละ 20 ของประเทศ ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก 
ฝาย ออย ธัญพืช พืชนํ้ามัน ผักและผลไม ดอกทานตะวัน ขาวโพด สุกร 
วัว นม สัตวนํ้าเพาะเล้ียง นอกจากน้ัน ยังมีกลุมอุตสาหกรรมแปรรูป
ที่สําคัญ ประกอบดวย เนื้อแปรรูป (ผลผลิตรอยละ 40 ของอารเจนตินา
สงออกตางประเทศ) ผลิตภัณฑจากนมวัว นํ้ามันจากพืช (กําลังการผลิต
คิดเปน รอยละ 80 ของประเทศ) รวมท้ัง น้ํามันดีเซลชีวภาพจากถั่วเหลือง 
ในสวนของอุตสาหกรรมการผลิต มีการผลิตเหล็กและเหล็กกลา
เพ่ือเปนวัตถุดิบใหกับกลุมอุตสาหกรรมกอสราง ตลอดจน เปนศูนยกลาง
ของอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรและช้ินสวน รวมท้ัง 
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ
 เมือง Entre Rios มีจุดเดนในการเปนแหลงอุตสาหกรรมอาหาร
ที่แปรรูปที่สําคัญของประเทศ ประกอบดวย เมล็ดพืชนํ้ามันและธัญพืช 
ไดแก ถั่วเหลือง ขาวสาลี และขาวโพด ดวยระบบการเพาะปลูกและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีการสงออกในรูปแบบผลิตภัณฑขั้นตนเกือบ
ทัง้หมด และยงัเปนแหลงปลกูขาว โดยมกีารแปรรปูผลผลติ (สขีาว) คดิเปน
รอยละ 80 ของทั้งประเทศ และยังมีผลิตภัณฑนม โดยผลผลิตรอยละ 85 
จะนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑนมผง โยเกิรต ชีส และคาราเมล สําหรับ

อารเจนตินาประจําประเทศไทย ไดนําคณะผูแทนจากเมือง Cordoba, 
Santa Fe และ Entre Rios ซึ่งเปนเมืองเศรษฐกิจหลักของอารเจนตินา 
ตั้งอยูในภาคกลางของประเทศ เขาพบหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
เพื่อกระชับความสัมพันธระหวางสองประเทศดานอุตสาหกรรม รวมท้ัง 
เพื่อแสวงหาความรวมมือในการแลกเปลี่ยนความรู  ประสบการณ 
และเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑทางการเกษตร รวมถึง
การเชื้อเชิญใหนักลงทุนของไทยไปลงทุนที่อารเจนตินา ทั้งน้ี อารเจนตินา
มีนโยบายการพัฒนาประเทศแบบกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยัง
ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยใชเอกลักษณที่มีความโดดเดนของแตละพื้นที่
มากําหนดการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง โดยที่พื้นที่ในภาคกลาง (Central 
Regions) ซึ่งประกอบดวย 3 จังหวัดดังกลาว ไดรับการยกใหเปนตัวอยาง
ของภูมิภาคท่ีมีการเจริญเติบโตและพัฒนาที่ดีที่สุดของอารเจนตินา 
โดย 3 จังหวัดขางตนในภูมิภาคภาคกลางน้ี กอต้ังขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1999 
มีพื้นที่รวมกัน 3.77 แสนตารางกิโลเมตร คิดเปนสัดสวนรอยละ 10 
ของพ้ืนท่ีประเทศ มปีระชากรรวมกันประมาณ 7.7 ลานคน มรีะบบคมนาคม 
และโครงสรางพื้นฐาน ไดแก ถนน ทาเรือ และสนามบิน ที่เชื่อมโยง
ไปยังประเทศขางเคียงไดสะดวก ประกอบดวย อุรุกวัย ภาคใตของบราซิล 
และภาคกลางของชิลี สรางความเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) คิดเปน
สัดสวนรอยละ 20 ของประเทศ โดยแตละเมืองมีจุดเดนดานตาง ๆ 
ที่เหมือนและแตกตางกัน ดังน้ี

เมือง Cordoba มีจุดเดนในการเปนเมืองของอุตสาหกรรม
อาหาร ไดรับการสถาปนาเปนผูผลิตอาหารหลักของประเทศและสงออก
ไปยังทั่วโลก ดวยสภาพภูมิประเทศที่อุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ 
และการพฒันาดานเทคโนโลยใีนอตุสาหกรรมการเกษตร รวมทัง้การพฒันา
บุคลากร จึงทําใหเปนเมืองตนแบบดานการเกษตรของอารเจนตินา 
ไดแก ธัญพืช ผลผลิตสําคัญประกอบดวย ถั่วเหลือง ขาวโพด ขาวสาลี 
เมล็ดทานตะวัน ถั่วลิสง ขาวฟาง มันเทศ และมะกอก ผลิตภัณฑนม 
มีผลผลิตคิดเปนสัดสวนรอยละ 43 ของประเทศ และมีการแปรรูป
เปนผลิตภัณฑนม ไดแก ชีส นมผง โยเกิรต และคัสตารด ซึ่งเปน
ผลิตภัณฑหลัก ปศุสัตว มีผลผลิตเปนอันดับที่สองรองจากผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร โดยอุตสาหกรรมแปรรูปหลัก คือ ผลิตภัณฑจากเนื้อหมู 
เนื้อหมูแชแข็ง และไสกรอก นอกจากดานการเกษตรแลว ยังมีการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดแก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส มีบริษัทชั้นนํา
จากตางประเทศเขามาลงทุน เนื่องจากเมือง Cordoba เปนแหลง
อุตสาหกรรมซอฟทแวรและมีบุคลากรรองรับ จากการที่มีสถานศึกษา
และมหาวทิยาลัยเพ่ือสรางบคุลากรวชิาชพีเขาสูสาขาอตุสาหกรรมการผลติ 
ไดแก ยานยนตอากาศยาน การแพทย เทคโนโลยีการเกษตร และ
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การเพาะปลูกผลไม เปนแหลงปลูกพืชตระกูลสมขนาดใหญ อาทิ สม 
สมจีน มะนาว และองุน คิดเปนรอยละ 45 ของผลผลิตรวมท้ังประเทศ  
โดยสามารถสรางรายไดใหกับ ผูประกอบการ SMEs ของประเทศ ในการ
นําผลผลิตไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหาร เชน นํ้าผลไม แยมผลไม 
และเยลล่ี นอกจากนี้ ยังเปนแหลงเพาะปลูก บลูเบอรรี่ อันดับสองรองจาก
กรงุบวูโนสไอเรส อยางไรก็ด ีผลผลติเมือ่นาํไปแปรรูปยงัมปีรมิาณไมมากนกั 
ในสวนของการผลิตสัตวปกและปศุสัตว เปนแหลงฟารมเพาะเลี้ยงและ
โรงชําแหละ เปนผลิตภัณฑจากเน้ือสัตว เคร่ืองใน เพื่อนําไปแปรรูป
เปนผลิตภัณฑอาหารแปรรูปประเภทไสกรอก เน้ือแชเย็น และน้ํามัน
จากสัตว ในสวนของการเลี้ยงผึ้ง ซึ่งถือเปนสินคาสงวนของประเทศ 
เมือง Entre Rios เปนแหลงเลีย้งผึง้และสงออกผลิตภณัฑนํา้ผึง้และรงัผึง้ไป
ทั่วโลก นอกจากนี้ ยังเปนแหลงปลูกปาไมเพ่ือแปรรูปเปนผลผลิตไมแผน 
ไมกระดาน บรรจุภัณฑ เฟอรนิเจอร โดยเฉพาะอยางย่ิง ไมยูคาลิปตัส 

แนวทางการพัฒนาความรวมมือภาคอุตสาหกรรม
 ไทยและอารเจนตินา มพีืน้ฐานทางเศรษฐกิจท่ีมคีวามคลายคลึงกัน 
คือ เปนประเทศเกษตรกรรม และเปนสมาชิกในองคการสหประชาชาติ 
(United Nation: UN) และเปนสมาชิกองคกรตาง ๆ ของโลก มีการผลิต
สินคาทั้งในสวนของ food และ nonfood รวมทั้งมีนโยบายในการ
เพิม่มลูคาใหกบัสินคาเกษตร เพือ่แกไขราคาผลผลติทีต่กตํา่ สําหรบันโยบาย
การพฒันาอตุสาหกรรมอาหาร โดยทีป่ระเทศไทยไดกาวเขาสูสงัคมผูสงูอายุ 
(Aging Society) ดังนั้น อุตสาหกรรมอาหารในอนาคตจะมุงไปสูการผลิต
อาหารเฉพาะกลุม (functional Food) สําหรับอาหารพรอมรับประทาน 
(Ready to Eat) ซึ่งไทยมีการสงออกไปยังตลาดทั่วโลก รวมถึงในกลุม
ประเทศลาตินอเมริกา ถือเปนโอกาสอันดีที่นักลงทุนไทยจะไดไปลงทุน
ในอารเจนตินา เนื่องจากมีวัตถุดิบทางการเกษตรที่เพียงพอ รวมทั้ง
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากน้ี นโยบายดานพลังงาน ไทยมีนโยบาย
มุงไปสูการลดการพ่ึงพาพลังงานน้ํามนัจากตางประเทศ โดยดําเนินนโยบาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม ซึ่งใชไฟฟาเปนแหลงพลังงาน 
โดยสงเสริมการลงทุนผลิตรถยนตไฟฟาแบบ XEV ไดแก Hybrid Electric 
Vehicle (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) และ Battery 
Electric Vehicle (BEV) ซึ่งเง่ือนไขที่จําเปนสําหรับนักลงทุนในไทย
เพื่อผลิตรถยนตไฟฟา จะตองมีการลงทุนในช้ินสวนสําคัญ ไดแก 
แบตเตอรรี่ (Battery) ซึ่งมีการคาดการณความตองการแรลิเทียม
เพือ่นาํมาผลิตแบตเตอรรีร่ถยนตไฟฟาในไทย ไมนอยกวาปละ 500,000 ตนั 
โดยท่ีอารเจนตินามีทรัพยากรแรลิเทียม (Lithium) ในอันดับสามของโลก 
ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรรี่สําหรับรถยนตไฟฟา จึงเปน
โอกาสของนักลงทุนของอารเจนตินาเขามาลงทุนในประเทศไทย และ

สอดคลองกับการยกระดับอุตสาหกรรมเปาหมายของไทยในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) จึงถือเปนส่ิงท่ีจะ
ชวยยกระดับและขยายขอบขายธุรกิจใหกับนักลงทุนทั้งสองประเทศ
 ในสวนของสินคา nonfood ไทยมีนโยบายสงเสริมใหมีการผลิต
และใชสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน พลังงานชีวภาพ (Bio energy) 
พลาสติกชีวภาพ (Bio plastics) ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (BOI) ไดมีการใหสิทธิประโยชนสูงสุดสําหรับการลงทุน
ในผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นอกจากน้ี โดยที่นโยบายสงเสริม
อุตสาหกรรมเปาหมายของไทย มีความสอดรับกับนโยบายสงเสริม
การใชพลังงานทดแทนของอารเจนตินา โดยเฉพาะพลังงานลมและ
ไบโอดีเซล เนื่องจากชวยลดการนําเขาพลังงาน และยังชวยใหประชาชน
ที่อาศัยอยูในพื้นที่ชนบทสามารถเขาถึงพลังงานไดมากขึ้น ซึ่งอารเจนตินา
มีความพร อมด านเทคโนโลยีและมีพื้นที่ขนาดใหญสําหรับติดตั้ ง
เคร่ืองกําเนิดพลังงานลม และมีวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลจํานวนมาก 
จากผลิตผลทางการเกษตร อาทิ ถั่วเหลือง ออย ขาวโพด ดังนั้น 
จึ ง เป นโอกาสที่ทั้ งสองประเทศจะสามารถพัฒนาความร วมมือ
ดานอุตสาหกรรมระหวางกันได เชน การแลกเปล่ียนประสบการณ 
ผูเชี่ยวชาญ และการถายทอดเทคโนโลยี 
 ดังนั้น ไทยและอารเจนตินาจึงสามารถรวมกันสรางโอกาสการคา
และการลงทุนในสาขาท่ี ทั้งสองฝายมีจุดแข็งรวมกัน ไดแก เทคโนโลยี
การเกษตรสมัยใหม อาหารแปรรูป พลังงานทดแทน และเหมืองแรวัตถุดิบ
แหงอนาคต อยางไรก็ดี ขอจํากัดที่นักลงทุนอาจตองนํามาพิจารณา
รวมดวย คือ เศรษฐกิจอารเจนตินามีความผันผวนสูง โครงสรางเศรษฐกิจ
มีความเปราะบาง อัตราเงินเฟอสูงขึ้นอยางตอเน่ือง สหภาพแรงงาน
ของอารเจนตินาคอนขางแข็งแกรง มกัเรียกรองสิทธ์ิและสวัสดกิารบอยคร้ัง 
รวมถึงขอจาํกดัดานภาษาในการส่ือสาร เนือ่งจากประชากรของอารเจนตนิา
สวนใหญใชภาษาลาตินเปนทางการ

จัดทําโดย :
นายเมธี ลายประดิษฐ
แหลงขอมูลอางอิง :

1. ศูนยบริการขอมูลธุรกิจไทยในอารเจนตินา สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงบัวโนสไอเรส (http://www.thaibizargen.com)
2. สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

(Thammasat Institute of Area Studies : TIARA) 
(http://www.apecthai.org/)
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นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการจัดสัมมนาทางวิชาการและการใหบริการคําปรึกษาแนะนําทางธุรกิจอุตสาหกรรม 
งาน Thailand Industry Expo 2018 วันท่ี 13 มิถุนายน 2561 ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายอิทธิชัย ปทมสิริวัฒน รองผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ใหเกียรติ
เปนประธานกลาวเปดงานสัมมนา Packaging 
Intell igence Seminar on Update 
เทคโนโลยีและงานวิจัยสําหรับบรรจุภัณฑ
อาหารและผลิตผลการเกษตร ซึ่งเปนกิจกรรม
ภายใตโครงการพัฒนาระบบขอมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ   ป งบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันใหกับผู ประกอบการอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ   วันที่  15 มิถุนายน  2561 
ณ ศนูยนทิรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

นายณฐัพล รงัสติพล เลขาธกิารสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรม รกัษาราชการแทน
ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข าว “ดัชนีอุตสาหกรรม
เดือนพฤษภาคม ป 2561” เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production 
Index - MPI) ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 มีการขยายตัวรอยละ 3.2 เพิ่มขึ้นจาก
ชวงเดยีวกันของปกอน วนัท่ี 27 มถินุายน 2561 ณ อาคารสํานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม

นายอดิทัต วะสีนนท รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พรอมดวย
เจาหนาที่ สศอ. รวมกันปลูกปาชายเลน ในกิจกรรม “ปลูกสรางความดี คืนชีวีสูสังคม” 
ภายใตโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู ศาสตรพระราชา 
ขับเคลื่อนพลังความดีเพื่อแผนดิน วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ อาวทุ งโปรง 
กองพันลาดตระเวน ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี




