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Organic and Ethical fashion: อีกหนึ่ง
ทางเลือกของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย 
สิ่งทอ, อินทรีย์ 
ที่มาของข่าว: tradegood.com 

Fast fashion (เสื้อผ้ำท่ีระยะกำรใช้สั้น เปลี่ยน
ใหม่เร็ว) นั้นเป็นเทรนของผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ำท่ีได้รับ
ควำมสนใจในปัจจุบัน ยี่ห้อเสื้อผ้ำท่ีเป็นท่ีรู้จัก
แพร่หลำยเช่น Zara, H&M, หรือ Topshop ต่ำง
ก็เป็นสินค้ำประเภท Fast fashion ท่ีได้รับควำม
นิยมและประสบควำมส ำเร็จในตลำดโลก แต่
ข้อเสียและผลกระทบด้ำนลบของสินค้ำ fast 
fashion นั้นก็เริ่มเป็นท่ีตระหนักต่อผู้บริโภคอย่ำง
แพร่หลำย ท ำให้เกิดช่องว่ำงของตลำดท่ีผู้บริโภค
เสำะหำสินค้ำอื่นมำทดแทน 

http://thaiindustrialoffice.wordpress.com/
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จุดเด่นของสินค้ำ fast fashion คือท่ีรูปแบบท่ี
ทันสมัย สวยเก๋ และรำคำท่ีถูก แต่อีกจุดด้อยของ
มันคือ เมื่อรำคำนั้นถูกลงก็ส่งผลให้คุณภำพของ
สินค้ำนั้นต่ ำลง และท ำให้ผู้บริโภคต้องซื้อสินค้ำ
ใหม่มำหมุนเวียนบ่อยขึ้น เพิ่มอัตรำกำรจับจ่ำย
และปริมำณขยะขึ้นไปอีกด้วย อีกท้ังเพื่อกดรำคำ
สินค้ำให้ต่ ำ มีกำรใช้แรงงำนเด็กหรือกำรกดค่ำแรง
เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต และกำรใช้สำรเคมีใน
ปริมำณท่ีสูงในกำรปลูกป่ำน และกำรผลิตฝ้ำย ซึ่ง
สำรเคมีเหล่ำนี้มีผลกระทบโดยตรงกับระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบด้ำนลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของ 
fast fashion ส่งผลให้ผู้บริโภคและเจ้ำของกิจกำร
เริ่มมองหำผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลกระทบด้ำนลบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคมท่ีน้อยกว่ำ Organic and 
Ethical fashion หรือสินค้ำท่ีผลิตมำจำกวัตถูติบ
และมีกระบวนกำรผลิตที่ได้รับกำรรับรองว่ำปลอด
จำกสำรพิษโดยกำรใช้แรงงำนท่ีถูกต้องตำมจริยะ
ธรรมนั้น จึงเริ่มได้รับควำมนิยม Ethical Fashion 
Forum (EEF) รำยงำนว่ำในปีค.ศ. 2011 ขนำด
ของตลำด Organic Cotton หรือฝ้ำยอินทรีย์ 
เติบโตถึง ร้อยละ 72 จนมีมวลค่ำกว่ำ 177 ล้ำน
ปอนด์ ในเวลำเพียงสองปี อีกท้ังมีแรงกดดันจำก
ผู้บริโภคท่ีต้องกำรให้บริษัทต่ำงๆมีจริยะธรรมใน
กำรประกอบกำรมำกขึ้น แม้แต่บริษัท H&M ซึ่ง
เป็น Fast fashion trader ท่ีมีขนำดใหญ่มำก ก็
เริ่มมีผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ ฝ้ำยอินทรีย์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 
2010 และตั้งเป้ำหมำยท่ีจะท ำให้ผลิตภัณฑ์ของ
ตนเองท้ังหมดใช้ ฝ้ำยอินทรีย์ภำยในปี 2020. 

แม้ว่ำในปัจจุบันมำตรฐำนท่ีสูงของฝ้ำยอินทรีย์
และยังมีข่ำวอื้อฉำวเกี่ยวกับ supply chain แต่
แนวโน้มในกำรเลือกใช้ฝ้ำยอินทรีย์น่ำจะยังคงเพิ่ม
สูงขึ้น อุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มนั้นมี
ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของไทย แต่ใน

ปัจจุบัน ปริมำณกำรส่งออกสิ่งทอและ อัตรำกำร
จ้ำงงำนของอุตสำหกรรมดังกล่ำวกลับมีแนวโน้มท่ี
ลดลง เนื่องจำกปัญหำวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปและ
สหรัฐอเมริกำซึ่งเป็นตลำดเป้ำหมำยหลักของไทย 
และค่ำแรงในประเทศท่ีเพิ่มสูงขึ้น อย่ำงไรก็ตำม
กำรถดถอยของตลำดสิ่งทอไทยในปัจจุบัน ก็
อำจจะเป็นโอกำสท่ีจะปรับเปลี่ยนแนวทำงและ
สร้ำงเอกลักษณ์ของตนเองขึ้นมำใหม่เพื่อเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมสิ่ง
ทอไทยในตลำดโลกต่อไป 

 

ท่องเที่ยว: ยุโรปประกาศรับสมัครแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อการทดสอบตัวชี้วัดด้านการ
จัดการความยั่งยืน 
ท่องเที่ยว, ความยั่งยืน 
ที่มาของข่าว: EU 

คณะกรรมธิกำรยุโรปประกำศรับสมัครแหล่ง
ท่องเท่ียวในยุโรป เพื่อท ำกำรทดสอบตัวชี้วัดด้ำน
กำรจัดกำรควำมยั่งยืน โดยกระบวนกำรท่ีใช้นั้นมี
ชื่อว่ำ The European Tourism Indicators 
System for Sustainable Management at 
Destination Level (ETIS) 

กระบวนกำร ETIS นั้นได้ถูกพัฒนำขึ้นเพื่อให้เป็น
ระบบตัวชี้วัดท่ีครอบคลุมใช้ง่ำย สำมำรถพลิก
แพลงได้ และเหมำะสมกับสถำนท่ีท่องเท่ียวทุก
ประเภทปัจจุบันยังอยู่ในกำรทดสอบช่วงแรก ซึ่ง
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กำรทดสอบนี้จะเสร็จสิ้นในวันท่ี 15เมษำยน คศ. 
2014 โดยมีสถำนท่ีท่องเท่ียวเข้ำร่วมทดสอบกว่ำ 
100แห่งจำกท่ัวยุโรป คณะกรรมธิกำรยุโรปจึงได้
ท ำกำรประกำศรับสมัครสถำนท่ีท่องเท่ียวเพื่อมำ
เข้ำรับกำรทดสอบช่วงท่ีสองท่ีจะเกิดขึ้นระหว่ำง
วันท่ี 1เมษำยนถึง 31ธันวำคม 2014 

คณะกรรมธิกำรยุโรปได้ริเริ่มกำรพัฒนำตัวชี้วัด
ด้ำนควำมยั่งยืนนี้ ด้วยเห็นว่ำจะช่วยให้ร ฐบำล
ท้องถิ่นสำมำรถตรวจสอบและสังเกตกำรณ์สถำน
ท่่ีท่องเท่ียวในพื้นท่ีของตนและสำมำรถน ำตัวชี้วัด
นี้ไปประกอบกำรตัดสินใจในระดับนโยบำย วำง
แผนกำรท่องเท่ียวอย่ำงเฉลียวฉลำด บ่งชี้จุดท่ีต้อง
ท ำกำรพัฒนำ จัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรพัฒนำ 
บริหำรควำมเสี่ ยง  และสร้ำงมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน 

สามตลาดผู้บริโภคด้านดิจิทัลเกิดใหม่ที่
เข้มแข็งที่สุด 
Emerging Market, IT 
ที่มาของข่าว: tradegood.com 

เป็นท่ีน่ำสนใจว่ำสำมประเทศท่ี Euromonitor 
ยกให้เป็นตลำดผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ด้ำนดิจิทัล
(digital consumption – เช่นอินเตอร์เนตและ
โทรทัศน์ผ่ำนไอพีเป็นต้น) เกิดใหม่ท่ีเข้มแข็งมำก
ท่ีสุดคือ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ อิสรำเอล และ 
กำตำร์ เป็นท่ีน่ำสังเกตุว่ำท้ังสำมประเทศตั้งอยู่ใน
ตะวันออกกลำง ถึงอย่ำงไรก็ตำมแต่ละประเทศก็มี
ข้อแข็งและข้อด้อยท่ีแตกต่ำงกัน ตำมวัฒนธรรม
และพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ 

ส ห รั ฐ อ ำ ห รั บ เ อ มิ เ ร ต ส์ มี ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ด้ ำ น
ติดต่อสื่อสำรต่อประชำกรมำกท่ีสุดในสำมประเทศ
ท่ีกล่ำวถึงนั้น ด้วยมีจ ำนวนประชำกรต่ำงชำติท่ี
มำกถึง 7.4ล้ำนคน (ค.ศ. 2012)และมีก ำลังกำรใช้
จ่ำยท่ีสูงของประชำกรและแรงงำนต่ำงชำติใน

ระดับผู้บริหำรเป็นตัวขับคลื่นตลำดท่ีส ำคัญ ใน
กรณีอิสรำเอลนั้นแม้จะมีค่ำบริกำรท่ีสูงท่ีสุดใน
สำมประเทศท่ีกล่ำวถึงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับ
รำยได้ ระดับค่ำบริกำรก็ยังอยู่ในระดับท่ีรับได้ 
แรงผลักดันส ำคัญของตลำดดิจิทัลอิสรำเอลคือ
รสนิยมของผู้บริโภค ประชำกรของอิสรำเอลส่วน
ใหญ่มีกำรศึกษำท่ีสูงและมีควำมต้องกำรเข้ำ
แหล่งข้อมูลและควำมรู้บนอินเตอร์เนต อีกท้ังมี
พร้ อม ท่ีจะปรับตั วรับ เทคโนโลยี ใหม่ๆ  อยู่
ตลอดเวลำ ส่วนในประเทศกำตำร์นั้น แรงผลักดัน
หลักของตลำดมำจำกกำรลงทุนของรัฐบำลท่ีมุ่งจะ
เป็นหนึ่งในด้ำนนี้ กำตำร์จึงมีโครงสร้ำงพื้นฐำน
ของรัฐท่ีเพรียบพร้อมท ำให้ผลให้ค่ำบริกำรนั้นถูก 
อีกท้ังจ ำนวนประชำกรชำวต่ำงชำติท่ีมำกถึง 1.5
ล้ำนคน (ปีค.ศ.2012) ส่งผลให้ประชำกรของ
กำตำร์มีอัตรำกำรเข้ำถึงอินเตอร์เนตท่ีสูงท่ีสุดใน
สำมประเทศที่ได้กล่ำวถึงนี้ 

แต่ ท้ังนี้ตลำดผลิตภัณฑ์ด้ำนดิจิ ทัลของแต่ละ
ประเทศก็มีควำมเสี่ยงท่ีแตกต่ำงกันออกไป เช่น 
ตลำดของ UAE นั้นขึ้นอยู่กับจ ำนวนประชำกร
ชำวต่ำงชำติจึงมีควำมอ่อนไหวต่อสภำพเศรษฐกิจ
ท่ีส่งผลต่อกำรย้ำยเข้ำออกของคนกลุ่มนี้ เป็นต้น 
แต่สิ่งท่ีตลำดของท้ังสำมประเทศนี้เหมือนกันคือ
กำรเป็นตลำดท่ีค่อนข้ำงอิ่มตัว จึงท ำให้มีจ ำนวน
ลูกค้ำใหม่ท่ีต่ ำ กำรแข่งขันระหว่ำงผู้ประกอบกำร
เพ่ือดึงลูกค้ำจึงเป็นสิ่งท่ีส ำคัญในตลำดประเภทนี้ 

เมื่อเปรียบเทียบท้ังสำมประเทศท่ีได้กล่ำวถึงกับ
ประเทศไทยแล้ว ตลำดผลิตภัณฑ์ด้ำนดิจิทัลของ
ไทยนั้นยังมีช่องว่ำงให้เติบโตอีกมำก ผู้ เข้ำถึง
อินเตอร์ เนตของไทยมีเพียงร้อยละ26.5ของ
ประชำกร (ในกรณีกำตำร์มีถึง ร้อยละ 88.1) และ
ท่ีส ำคัญอัตรำกำรใช้โทรศัพท์มือถือของประเทศ
ไทยนั้นไล่เลี่ยกับท้ังสำมประเทศท่ีได้กล่ำวถึง ซึ่ง
อำจเป็นจุดแข็งในกำรขยำยบริกำรอินเตอร์เนต
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เ พิ่ ม เ ติ ม จ ำ ก บ ริ ก ำ ร โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ ข อ ง
ผู้ประกอบกำร 

**ท่ำนสำมำรถดูกรำฟอัตรำผู้ใช้อินเตอร์เนตต่อ
ประชำกรและอัตรำผู้ใช้มือถือต่อประชำกรที่มีขนำดใหญ่
ได้ที่เวปไซท์ของส ำนักงำน 

 

การประชุมเศรษฐกิจโลกที่ Davos 2014 
เศรษฐกิจ 
ที่มาของข่าว tradegood.com 

กำรประชุมเศรษฐกิจโลกท่ี Davos ระหว่ำงวันท่ี 
22-25 มกรำคม 2557 ก็ได้จบลงไปแล้ว ซึ่งสำม
สิ่งท่ีน่ำสนใจส ำหรับกำรประชุมครั้งนี้คือ 1) กำร
เข้ำร่วมประชุมและท่ำทีของอิหร่ำนท่ีต้อนรับกำร
ลงทุนจำกต่ำงประเทศ 2) ปัญหำทำงเศรษฐกิจ
ของสหภำพยุโรปท่ียังมีควำมต่อเนื่อง และ 3) 
ผลกระทบด้ำนลบต่อกำรจ้ำงงำนในระยะยำวจำก
กำรพัฒนำเทคโนโลยี 

1 )  ประ ธำนธิ ปดี ข อ ง อิ ห ร่ ำนน ำย  Hassan 
Rouhaniได้เข้ำร่วมกำรประชุมและแสดงควำม
ตั้งใจท่ีจะท ำพัฒนำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอิหร่ำน 
สหภำพยุโรปและอเมริกำโดยจุดประสงค์หลักนั้น
เพื่อกำรยกเลิกกำรคว่ ำบำตรทำงเศรษฐกิจ ซึ่งจะ
จ ำมำซึ่ งกำรพัฒนำเศรษฐกิจของอิหร่ำน ท่ีมี
ศักยภำพในกำรก้ำวขึ้นเป็นเศรษฐกิจส ำคัญระดับ
โลก 

2) นำง Christine Lagarde ประธำนธนำคำร 
IMF ได้เตือนว่ำ ยุโรปยังคงจะประสบกับปัญหำ
ทำงเศรษฐกิจในระยะกลำง โดยจะมีควำมเสี่ยงใน
ด้ำนปัญหำเงินฝืด (Deflation) เพรำะอัตรำเงิน
เฟ้อคำดกำรณ์ของยุโรปส ำหรับปี ค.ศ.2014นั้น
ค่อนข้ำงต่ ำ (เพียงร้อยละ 1.2) ซึ่งยังต่ ำกว่ำอัตรำ
เงินเฟ้อของญี่ปุ่นซึ่งมีปัญหำทำงกำรเงินมำกว่ำสิบ
ปี (ท่ีร้อยละ1.7) 

3) ผลกระทบท่ีเกิดจำกกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยี
กำรผลิตนั้นสำมำรถมองได้สองด้ำน ในด้ำนหนึ่ง
นั้นกำรน ำเครื่องมือและเครื่องจักรอัตโนมัติต่ำงๆ 
มำใช้เพื่อช่วยกำรผลิตนั้นแทนท่ีจะช่วยเพิ่มประ
สิทธภำพในกำรผลิตของแรงงำนกลับเป็นกำรลด
ต ำแหน่งแรงงำนท่ีจ ำเป็นให้น้อยลง ซึ่งจะท ำให้
เกิดภำวะอัตรำกำรว่ำงงำนท่ีสูงนั้นกลำยเป็นเรื่อง
ปกติ และส่งผลท ำให้เกิดควำมแตกต่ำงระหว่ำง
รำยได้ ท่ีสูงขึ้น ส่วนในอีกด้ำนหนึ่งนั้น ถึงแม้
เทคโนโลยีจะลดควำมต้องกำรแรงงำนในด้ำนหนึ่ง
(เช่นแรงงำนพื้นฐำน)แต่ก็จะน ำไปเพิ่มควำม
ต้องกำรในแรงงำนในด้ำนอื่ นๆ ( เช่นวิศวะ
เครื่องกล) ซึ่งอำจจะสำมำรถสร้ำงต ำแหน่งงำน
เพ่ิมขึ้นได้อีก 

ตลาดเกิดใหม่ หรือ Emerging Markets 
ค าจ ากัดความ 
ที่มาของข่าว: กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 

บทควำมนี้ย่อมำจำก บทควำมชื่อเดียวกันเขียน
โดย คุณ วิ วรรณ ธำรำหิ รัญโชติ  ตีพิมพ์ ใน 
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กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันท่ี 9 เมษำยน 2555 
โดยสำมำรถอ่ำนบทควำมต้นฉบับได้ที่นี้ 

“ตลำดเกิดใหม่” หรือ Emerging Markets เป็น
ศัพท์ท่ีมำบัญญัติกันในช่วงทศวรรษท่ี 1980 โดย
ใช้แทนกำรแบ่งกลุ่มประเทศต่ำงๆ ซึ่งแต่เดิม
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) “ประเทศด้อยพัฒนำ” 
(Undeveloped Countries) 2) “ประเทศท่ี
พัฒนำแล้ว” หรือ Developed Countries และ 
3) ประเทศท่ีก ำลังพัฒนำ หรือ “Developing 
Countries” 

อย่ำงไรก็ตำมกำรแบ่งกลุ่มตำมค ำนิยำมตลำดเกิด
ใหม่นั้น ก็มีกำรแบ่งกลุ่มโดยหลำกหลำยส ำนัก 
ตั้งแต่ IMF, BRICS + Next Eleven, FTSE, 
MSCI, The Economist, S&P, Dow Jones, 
BBVA และ Columbia University EMGP ซึ่ง
ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศตลำดเกิดใหม่ 8ใน
9 ส ำนัก (มีเพียง BRICS + Next Eleven ท่ีไม่ได้
รวมเอำประเทศไทยอยู่ด้วย) 

ในแต่ละค่ำยของกำรแบ่งกลุ่มก็ได้มีกำร แบ่งกลุ่ม
เพิ่มเติม เช่น ฟุตซี่ แบ่งเป็นตลำดเกิดใหม่ท่ีมีกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนแล้ว (10 ประเทศ – 
บรำซิล สำธำรณะเช็ค ฮังกำรี มำเลเซีย เม็กซิโก 
โปแลนด์ แอฟริกำใต้ ไต้หวัน ไทย และตุรกี) และ
ตลำดเกิดใหม่ชั้นถัดลงมำ ( 12 ประเทศ -ชิลี จีน 
โคลัมเบีย อียิปต์ อินเดีย อินโดนีเซีย โมร็อกโก 
ปำกีสถำน เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย และสหรัฐ
อำหรับเอมิเรตส์) 

ส่วนค่ำย MSCI Barra ก็ได้จัดใหัมีประเทศท่ีอยู้ใน
กลุ่มตลำดเกิดใหม่ 21 ประเทศ โดยเพิ่มเติม เข้ำ
ไปอีก 2 ประเทศ (เกำหลีใต้ และ กรีซ) เข้ำไปใน
รำยชื่อของฟุตซี่อีกท้ังไม่มีสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 
ปำกีสถำน และโมร๊อคโค 

ในค่ำยเอสแอนด์พี (S&amp;P) มี 20 ประเทศ 
คือ เหมือนของ ฟุตซี่ เพียงแต่ไม่มี ปำกีสถำน 

ปัจจุบัน ASEAN–China Free Trade Area ซึ่ง
เริ่มก่อตั้งเมื่อวันท่ี  1 มกรำคม 2553 เป็นเขต
ตลำดเกิดใหม่ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  

อียูปรับความเข้มงวดด้านความปลอดภัย
ของอุตสาหกรรมแปดประเภท 
ข้อบังคับ, อุตสาหกรรมการผลิต 
ที่มาของข่าว: EC 

คณะกรรมธิกำรยุโรปได้ท ำกำรปรับมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยของอุตสำหกรรมแปดประเภท ซึ่ง
ได้แก่ ลิฟท์ อุปกรณ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ท่อ
ควำมดันแบบไม่ซับซ้อน(simple pressure 
vessels) เครื่องชึ่งน้ ำหนักแบยไม่อัตโนมัติ 
เครื่องวัดชนิดต่ำงๆ วัตถุระเบิดส ำหรับกำรใช้ด้ำน
พลเรือน และผลิตภัณฑ์ท่ีก่อให้เกิดกำรรบกวน
ด้ำนแม่เหล็กไฟฟ้ำ 

โดยวัตถุประสงค์ของกำรปรับมำตรฐำนนี้คือลด
ควำมซับซ้อนของกฏระเบียบและขั้นตอนต่ำงท่ีไม่
จ ำเป็น เป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนควำม
ปลอดภัยท่ัวท้ังยุโรป และเพื่อให้มีควำมสม่ ำเสมอ
และกำรปฏิบัติตำมได้ง่ำยในทุกภำคส่วน 

กำรปรับมำตรฐำนทำงควำมปลอดภัยนี้คำดว่ำ จะ
ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยของบริษัทต่ำงๆ โดยจะมีผลกับ
บริษัทขนำดเล็กและกลำงมำกที่สุด  
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ชี้ช่องตลาดใหม่ – ก าลังซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นของ
ภูมิภาคลาตินอเมริกา 
Emerging Market,  
ที่มาของข่าว: www.tradegood.com 

กำรเติบโตและเสถียรภำพด้ำนเศรษฐกิจในภูมิภำค
ลำตินอเมริกันในช่วงหลำยปี ท่ีผ่ำนมำ ท ำให้
จ ำ น ว น ป ร ะ ช ำ ก ร ช น ชั้ น ก ล ำ ง ท่ี มี ร ำ ย ไ ด้
ประจ ำเดือนต่อครัวเรือนระหว่ำง US$10,000 ถึง 
US$45,000 (constant prices) ในภูมิภำคนี้
เพิ่มขึ้นเป็น 87.0ล้ำนคน (ปีค.ศ.2013) จำก 69.6
ล้ำนคน (ปีค.ศ. 2000) โดยในขณะเดียวกัน
ประชำกรท่ีมีรำยได้ต่ ำกว่ำ US$10,000 ลดลง 2.4
ล้ำนคนในช่วงเวลำเดียวกัน 

กำรเพิ่มขึ้นของประชำชนชั้นกลำงนี้ชี้ให้ถึงก ำลัง
ซื้อของกลุ่มประเทศลำตินอเมริกำท่ีเพิ่มมำกขึ้น 
ซึ่ งจะส่งผลถึงกำรเพิ่มขึ้นของควำมต้องกำร
ประเภทสินค้ำท่ีมีมูลค่ำสูงขึ้นจำกสินค้ำอุปโภค
บริโภคพื้นฐำน (เช่นเครื่องประดับและเครื่องใช้
สอยท่ีมีรำคำปำนกลำงหรือสูง ) อีกท้ังควำม
ต้องกำรด้ำนกำรบริกำรและกำรท่องเท่ียว ข้อมูลนี้
จึ ง ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง โ อ ก ำ ส ท่ี น่ ำ ส น ใ จ ส ำ ห รั บ
ผู้ประกอบกำรและหน่วยท่ีเกี่ยวข้องในประเทศ
ไทยท่ีจะท ำกำรวิเครำะห์และศึกษำเพิ่มเติมเพื่อ
เสำะหำช่องทำงกำรค้ำขำย กำรน ำเข้ำสินค้ำและ

กำรให้บริกำรท่ีเหมำะสมจำกระหว่ำงประเทศไทย
และประเทศในลำตินอเมริกำเหล่ำนี้ต่อไป 

สถิติการน าเข้าและส่งออกระหว่างไทยกับ
กลุ่มสหภาพยุโรป 
ข้อบังคับ, อุตสาหกรรมการผลิต 
ที่มาของข่าว: Thaieurope.net 

เวปไซท์ thaieurope.net ได้ท ำกำรเผยแพร่สถิติ
กำรน ำเข้ำและส่งออกระหว่ำงประเทศไทยกับกลุ่ม
สหภำพยุโรปเมื่อวันท่ี13ก.พ. 2557 ซึ่งข้อมูลเป็น
ของเดือน ธันวำคม 2556 โดยข้อมูลสถิตได้แสดง
ให้เห็นว่ำ สินค้ำท่ีไทยน ำเข้ำจำกกลุ่มสหภำพยุโรป
ท่ีมีมูลค่ำสูงสุด10อันดับแรกได้แก่ 

1. เครื่องบิน (12,464ล้ำนบำท คิดเป็นร้อย
ละ 22 ของกำรน ำเข้ำท้ังหมด) 

2. สินค้ำเหล็กหรือ non-alloy steel ท่ียังไม่
ส ำเร็จ (2,684 ล้ำนบำท ร้อยละ 5) 

3. ยำซึ่ ง ไ ม่ ร วมยำปฏิ ชี ว ะนะประ เภท 
penicillin (1,286 ล้ำนบำท ร้อยละ2) 

4. ชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิก (1,054 ล้ำนบำท 
ร้อยละ 2) 

5. นมและครีมในรูปแบบต่ำงๆ (633 ล้ำน
บำท ร้อยละ 1) 

6. ชิ้นส่วนเหล็กหรือเหล็กกล้ำ (551 ล้ำน
บำท ร้อยละ 1) 

7. ใบพัดก๊ำซ (548 ล้ำนบำท ร้อยละ 1) 
8. เทอร์โบเจ๊ท (513 ล้ำนบำท ร้อยละ 1) 
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9. ธัญพืช (459 ล้ำนบำท ร้อยละ 1), และ 
10. เรือยอร์ท และเรือต่ำงๆท่ีใช้ในกำรบันเทิง 

(448 ล้ำนบำท ร้อยละ 1) 

ซึ่งสินค้ำสิบอันดับแรกนี้คิดเป็น 20,645ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 36 ของกำรน ำเข้ำท้ังหมด (57,878 
ล้ำนบำท) 

ส่วนในด้ำนกำรส่งออกจำกไทยไปสู่กลุ่มสหภำพ
ยุโรปนั้น สินค้ำท่ีมีมูลค่ำสิบอันดับแรกได้แก่ 

1. อุปกรณ์บรรจุข้อมูลประเภทต่ำงๆ เช่น 
CD DVD CDR  (2,502ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 4 ของกำรส่งออกท้ังหมด) 

2. เนื้อสัตว์ผ่ำนกระบวณกำร (2,364 ล้ำน
บำท ร้อยละ 4) 

3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีบรรจุข้อมูล เช่น 
USB stick และ Memory card (2,204 
ล้ำนบำท ร้อยละ4) 

4. ชิ้นส่วนเครื่องประดับ (1,187 ล้ำนบำท 
ร้อยละ 2) 

5. เลนส์แว่นตำ (1,022 ล้ำนบำท ร้อยละ 2) 
6. เครื่องยนต์ท่ีใช้ในกำรขนส่ง (930 ล้ำน

บำท ร้อยละ 2) 
7. Hard disk  (868 ล้ำนบำท ร้อยละ 2) 
8. Floppy disk (858 ล้ำนบำท ร้อยละ 2) 
9. ยำงรถยนต์ (798 ล้ำนบำท ร้อยละ 1) , 

และ 
10. เครื่องปรับอำกำศประเภทต่ำงๆ (750 

ล้ำนบำท ร้อยละ 1) 

ซึ่งสินค้ำสิบอันดับแรกนี้คิดเป็น 13,482ล้ำนบำท 
หรือร้อยละ 24 ของกำรน ำเข้ำท้ังหมด (56,989 
ล้ำนบำท) 

เป็นท่ีน่ำสนใจว่ำมูลค่ำของกำรส่งออกและน ำเข้ำ
ระหว่ำงไทยกับสหภำพยุโรปนั้นมีมูลค่ำท่ีใกล้เคียง
กัน โดยไทยน ำเข้ำมำกกว่ำส่งออก เป็นมูลค่ำ

ประมำณ 900ล้ำนบำท โดยสินค้ำน ำเข้ำส่วนใหญ่
นั้นเป็นสินค้ำจ ำพวกผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำย(final 
product) ซึ่งมีรำคำแพง เช่นเครื่องบิน ยำ ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้ประเทศไทยไม่มีศักยภำพหรือไม่
สำมำรถ(ด้วยกำรปกป้องด้ำนสิทธิบัตร)ผลิตได้ 
ส่วนสินค้ำส่งออกจำกไทยนั้นส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วน
ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้ำท่ีจะถูกน ำไปประกอบให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำยต่อไป 

ท่ำนสำมำรถอ่ำนรำยละเอียดสถิติและหมวดหมู่
ของสินค้ำแต่ละประเภทได้ท่ี thaieurope.net 

ส ห ภ า พ ยุ โ ร ป ว า ง แ ผ น ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิคเพื่อการเป็นผู้น า
ในตลาดโลก 
ข้อบังคับ, อุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิค 
ที่มาของข่าว: EC 

ซีอีโอของบริษัทอิเล็กโทรนิค 11บริษัทในยุโรปซึ่ง
เป็นสมำชิกของกลุ่ม Electronics Leaders' 
Group (ELG) ได้จัดท ำแผนกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมอิเล็กโทรนิคและส่งให้รองประธำน
กรรมำธิกำรนำย Neelie Kroesเมื่อวันท่ี 14 
กุมภำพันธ์ 2557 ท่ีผ่ำนมำ ซึ่งตัวแผนนี้ได้ชี้ให้เห็น
ว่ำ สหภำพยุโรปสำมำรถท่ีจะครอบครองร้อยละ
60ของตลำดด้ำนอิเล็กโทรนิคท่ีจะเกิดขึ้นมำใหม่ 
และสำมำรถเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจของกำรผลิต
ชิ้นส่วนท่ีมีสำรกึ่งตัวน ำ(Semiconductor)เป็น
ส่วนประกอบอีกหนึ่งเท่ำตัว ภำยในระยะเวลำ10ปี
ข้ำงหน้ำ 

รำยละเอียดของแผนชี้ว่ำสหภำพยุโรปควรท่ีจะ
โฟกัสในจุดต่อไปนี้ 

1. พัฒนำจุดแข็งของยุโรป ซึ่งได้แก่ ยำนยนต์ 
พลังงำน อุตสำหกรรมอัตโนมัติ และควำม
ปลอดภัย โดยมีเป้ำหมำยท่ีจะเพิ่มกำรผลิต
ให้เป็นสองเท่ำภำยใน10ปีถัดจำกนี้ 
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2. พัฒนำตลำด ท่ีจะ เกิ ดขึ้ นมำใหม่ เช่ น 
Internet of Things (IoT - กำรให้
เชื่อมต่อสรรพสิ่งเข้ำกับอินเตอร์เนต เพื่อ
ท ำให้สำมำรถจัดกำรโดยใช้คอมพิวเตอร์
ได้) และ ตลำด Smart-X (สรรพสิ่ง
อัจฉริยะ เช่น Smart Home - บ้ำน
อัจฉริยะ Smart Grids - พลังงำนไฟฟ้ำ
อัจฉริยะ)โดยมีเป้ำมำยท่ีจะครอบครอง
ร้อยละ 60ของตลำดที่เกิดใหม่นี้ 

3. พลิกฟื้นควำมเป็นผู้น ำในด้ำนกำรสื่อสำร
เคลื่อนท่ี (mobile and wireless 
communication) โดยมีเป้ำหมำยท่ีจะ
ครอบครองรอยละ 20 ของกำรเติบโตท่ี
คำดว่ำจะเกิดขึ้น 

ในด้ำนกำรพัฒนำอุปสงค์นั้นทำงกลุ่มได้เสนอแนะ
ให้ม่กำรริเริ่มโครงกำร Smart Everything 
Everywhere (อัจฉริยะทุกสรรพสิ่งทุกสำรทิศ) 
โดยให้มีกำรจัดตั้งศุนย์แสดงและเขตกำรสำธิตกำร
ใช้งำนของอุปกรณ์อัจฉริยะด้ำนต่ำงๆทั่วท้ังยุโรป 

ส่วนในด้ำนอุปทำน ทำงกลุ่มเห็นถึงโอกำสท่ีจะ
เพิ่มศักยภำพกำรผลิต แผ่นwafers (แผ่นสำรกึ่ง
ตัวน ำท่ีใช้ในกำรผลิตชิ้นส่วน chips)ให้สูงขึ้นใน
อัตรำโดยเฉลี่ยร้อยละ 10ต่อปี (หรือเพิ่มขึ้น 
70,000ชิ้นต่อเดือนโดยจะเริ่มจำกปี 2016/2017 
เป็นต้นไป) ภำคกำรผลิตท่ีเข้มแข้งนี้จะเป็นส่วน
ส ำคัญท่ีจะท ำให้ยุโรปท่ีครองควำมเป็นผู้น ำในกำร
ผลิต และสำมำรถปรับตัวกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
ตลำด (จำกกำรมุ่งผลิตแผ่นwaferให้มีขนำดท่ีใหญ่
ขึ้นเป็นกำรลงต้นทุนในกำรผลิตให้ต่ ำลง) 

ต ำแหน่งงำนท่ีเกี่ยวกับอุตสำหกรรมกำรผลิตสำร
กึ่งตัวน ำในยุโรปโดยตรงนั้นมีถึง 250,000ต ำแหน่ง 
และจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.5ล้ำนต ำแหน่งหำกนับ
รวมถึงงำนท่ีเกี่ยวข้องท้ังทำงอ้อมเข้ำไปด้วย 
รำยได้ท่ีมำจำกกำรผลิตส่วนประกอบmicroและ 

nano-electronicนั้นคิด เป็น  ร้อยละ10 ของ
รำยได้มวลรวม(GDP)ในสหภำพยุโรป โดยใน
ปัจจุบันกำรเติบโตของตลำดนี้ต่อปีอยู่ท่ี ร้อยละ 9 
(ปริมำณ)และ ร้อยละ 5-6 (มูลค่ำ) กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมนี้จึงมีควำมส ำคัญทำงด้ำนเศรษฐกิจ
ของสหภำพยุโรปท่ีสูง 

อย่ำงไรก็ตำม ผู้เขียนมองว่ำบทควำมนี้ ชี้ให้เห็นถึง
สิ่ง ท่ีน่ำศึกษำส ำหรับแนวโน้มของกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมเทคโนโลยีของไทย ท่ำทีของกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมในยุโรปท่ีมีเศรษฐกิจเป็น
เป้ำหมำยนั้นจะส่งผลระยะยำวอย่ำงไร? และกำร
เติบโตด้ำนอิเล็กโทรนิคนี้ยังจะคงอยู่ไปได้นำน
เท่ำไหร?่ และกำรพัฒนำแบบนี้เหมำะสมกับบริบท
ประเทศไทยหรือไม่? ท่ีผ่ำนมำประเทศไทยเป็น
แหล่งผลิตชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส่งไปให้สหภำพ
ยุโรป เป็นมูลค่ำกว่ำ 4,000ล้ำนบำท 

แผนพัฒนำของสหภำพยุโรปท่ีได้กล่ำวถึงใน
บทควำมนี้ จึงเป็นโอกำสของไทยในกำรเพิ่มฐำน
ผลิตส่งชิ้นส่วน อย่ำงไรก็ตำม แผนพัฒนำนี้อำจจะ
ไม่ได้รับผลด้ำนบวกตำมท่ีคำดเอำไว้ เพรำะแม้ว่ำ
จ ำนวนประชำกรท่ีเข้ำถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันและ
อุปสงค์ด้ำนอุปกรณ์อิเล็กโทรนิคนั้นเพิ่มมำกขึ้น
เรื่อยๆ แต่จุดอิ่มตัวของกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีของ
ประชำกรนั้นยังไม่ได้รับกำรประเมิน และแผนกำร
ลงทุนท้ังหลำยต่ำงตั้งอยู่บนกำรสันนิษฐำนว่ำอุป
สงค์นี้สำมำรถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่หำกอุปสงค์นี้
เปลี่ยนแปลงไปเพรำะเหตุใดก็ตำม กำรลงทุนด้ำน
เทคโนโลยีอำจจะไม่เกิดประสิทธิผลตำมท่ีคำดไว้ 
และส่งผลให้เกิดกำรเสียหำยในด้ำนเศรษฐกิจ 
และเสถียรภำพของลูกจ้ำงในภำคอุตสหกรรมก็
เป็นได้ และเป็นสิ่งท่ีน่ำศึกษำต่อไปว่ำ กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมท่ีมองกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
มนุษย์ในทุกภำคส่วนเป็นเป้ำหมำยจะมีรูปแบบ
ของแผนกำรพัฒนำอย่ำงไร? และจะมีควำมยั่งยืน
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ในกำรพัฒนำและผลตอบแทนท่ีได้รับมำกกว่ำกำร
พัฒนำรูปแบบแรกอย่ำงไร 

 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรมในยุโรป - ปัญหา และ 
แนวปฏิบัติ 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมยุโรป 
ที่มาของข่าว: EC 

อุตสำหกรรมในยุโรปนั้นเริ่มกระเตื้องขึ้นหลังจำก
สภำวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ ำ อย่ำงไรก็ตำมกำรฟื้นฟู
นั้นคงจะใช้ระยะเวลำ เพรำะผลกระทบของวิกฤติ
เศรษฐกิจท่ีผ่ำนมำนั้นค่อนข้ำงรุนแรง – ต ำแหน่ง
งำนของภำคอุตสหกรรมของสหภำพยุโรปลดลงถึง 
3.8ล้ำนต ำแหน่งจำกปี คศ. 2008 

จำกกำรวิจัยของคณะกรรมำธิกำรยุโรป สิ่งท่ีบ่ง
บอกควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคอุตสหกร
ร ม นั้ น ไ ด้ แ ก่  น วั ฒ ก ร ร ม แ ล ะ ค ว ำ ม ยั่ ง ยื น
( innovation and sustainability); 
ส ภ ำ พ แ ว ด ล้ อ ม ท ำ ง ธุ ร กิ จ  ( business 
environment), กำรบริกำรและโครงสร้ำงพื้นฐำน 
(services and infrastructure); รัฐประศำสน์ 
(public administration); กำรเงินและกำรลงทุน 
(finance and investment); และ ควำมสำมำรถ 
(skills) และหลักเกณฑ์นี้สำมำรถใช้ในกำรจัด
หมวดหมู่ประเทศในสหภำพยุโรปได้ดังนี้: 

 กลุ่มคงเส้นคงวำ (consistent cluster) 
ซึ่งมีกำรควำมสำมำรถในกำรแข่งขันท่ีดี มี
ระดับผลกำรปฏิบัติกำรท่ีดีในรอบด้ำน 
ได้แก่ ประเทศ Austria, Belgium, 
Denmark, Finland, France, 
Germany, Ireland, Luxembourg, 
Netherlands, Spain, Sweden และ 
United Kingdom. 

 กลุ่มปำนกลำง (moderate cluster) ซึ่งมี
ระดับผลกำรปฏิบัติกำรท่ีดีในด้ำนเฉพำะ
แต่มีผลปฏิบัติกำรท่ีไม่ดีและแย่ลงในด้ำน
อื่น ได้แก่ ประเทศ Cyprus, Greece, 
Italy, Malta, Portugal and Slovenia. 

 กลุ่มท่ียังต้องพัฒนำ (catching-up) หรือ
กลุ่มประเทศสมำชิกท่ียังมีสิ่งท่ีต้องท้ำทำย
และพัฒนำอย่ำงมำกในหลำยๆด้ำน แต่
กำรพัฒนำนั้นเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว ได้แก่
ประเทศ Bulgaria, Croatia, the Czech 
Republic, Estonia, Hungary, Latvia, 
Lithuania, Poland, Romania and 
Slovakia. 

ควำมล่ำช้ำในกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนโครงสร้ำงนั้น
เป็นหนึ่งในปัญหำท่ีมีควำมรุนแรงของสหภำพ
ยุโรป ยกตัวอย่ำงเช่น แม้ว่ำสมำชิกของสหภำพนั้น
ได้ท ำกำรพัฒนำนวัฒกรรมของตนเองตั้งแต่ปี คศ. 
2008 แต่กำรลู่ เข้ำ(convergence)ของระดับน
วัฒกรรมของประเทศสมำชิกนั้นกลับไม่เกิดขึ้น 
กล่ำวคือประเทศสมำชิกท่ีมีกำรพัฒนำด้ำนนวัฒก
รรมท่ีน้อยกว่ำ นั้นยังไม่สำมำรถพัฒนำตนเองให้
เทียบเท่ำกับประเทศอื่นๆ 

อัตรำกำรลงทุนท่ีต่ ำก็เป็นอีกปัญหำหนึ่งของยุโรป 
ระดับกำรลงทุนนั้นลดลงจำกร้อยละ 21.1 ของ 
อัตรำมวลรวมของสหภำพ (EU GDP) ในปี 2007 
เหลือ ร้อยละ 18ในปี 2012 ท่ีส ำคัญนโยบำย
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ต่ำงๆทำงกำรเงินไม่สำมำรถส่งผลต่อกำรระดับ
กำรลงทุนท ำ ให้ กำรประเมินกำรฟื้ นฟู ของ
เศรษฐกิจนั้นค่อนข้ำงล ำบำก ท่ีส ำคัญกำรเข้ำถึง
แหล่งเงินในประเทศสมำชิกนั้นยังเป็นไปอย่ำง
ค่อนข้ำงยำก 

ในด้ำนวัตถุดิบกำรผลิตนั้น รำคำพลังงำนของแต่
ละประเทศนั้นก็มีควำมแตกต่ำงอย่ำงเห็นได้ชัด 
และเป็นท่ีน่ำสังเกตว่ำประเทศท่ีมีรำคำพลังงำนท่ี
ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยนั้นจะมีผลกำรด ำเนินกำรทำง
อุตสำหกรรมท่ีสม่ ำเสมอกว่ำ 

แม้ว่ำยังมีควำมท้ำทำยในหลำยๆด้ำนอยู่ และกำร
ค้ำขำยระหว่ำงประเทศในสหภำพนั้นเติบโตช้ำ แต่
กำรส่งออกสู่ประเทศท่ีสำมของสหภำพนั้นก็เริ่มมี
ควำมกระเตื้องขึ้น โดยเฉพำะสินค้ำในด้ำน ไฮเทค
และกำรบริกำรท่ีใช้ควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญสูง 

สหภำพยุโรปยังมีควำมแน่วแน่ในกำรพัฒนำ
ภำคอุตสำหกรรม โดยได้ตั้งเป้ำหมำยท่ีจะเพิ่ม
ผลผลิตมวลรวม (GDP) ท่ีมำจำกภำคอุตสำหกรรม
เป็น ร้อยละ 20 ของผลผลิตมวลรวมท้ังหมด
ภำยในปี 2020โดยคณะกรรมธิกำรของสหภำพนั้น
ได้เสนอแนวปฏิบัติสำมข้อ ได้แก่ 

1. กำรด ำเนินกำรกิจกำรนั้นควรจะอย่ำง
เรียบง่ำยและลดต้นทุนปฏิบัติกำรให้มำก
ท่ีสุด 

2. ประเทศสมำชิกจะต้องพัฒนำ กำรเข้ำถึง
แหล่งเงินและแหล่งทุนของกิจกำรต่ำงๆ 
โดยเฉพำะกิจกำรขนำดกลำงและเล็ก 

3. กำรเปิดตลำดใหม่ส ำหรับบริษัทสัญชำติ
สหภำพยุโรป ท้ังในสหภำพเอง (ภำยใต้ 
Directive 98/34/EC และกำรศึกษำกฎ
และข้อบังคับในแต่ระประเทศสมำชิก) 
และ ในประ เทศ ท่ี ส ำม เช่ น  จี นผ่ ำ น 
Europe-China Standards 

Information Platform (CESIP) โดย
สำมำรถศึกษำผ่ ำน ฐำนข้อมูล  New 
Approach Notified Designated 
Organisations (NANDO) 

 
มองเพื่อนบ้าน: กมัพูชา - ฐานการผลิต
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
AEC 
ที่มาของข่าว: www.tradegood.com 

กัมพูชำเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มอำเซียนท่ีน่ำจับตำ
มอง เพรำะในปัจจุบันกัมพูชำได้รับควำมสนใจจำก
กลุ่มผู้ลงทุนและผู้ประกอบกำรในฐำนะประเทศ
ฐำนผลิตท่ีมีแรงงำนรำคำถูก โดยเฉพำะในด้ำน
อุตสำหกรรมส่ิงทอ 

สิ่งท่ีท ำให้กัมพูชำเป็นท่ีสนใจในด้ำนนี้นั้นมีหลำย
ปัจจัยด้วยกัน โดยแบ่งเป็นปัจจัยภำยนอกและ
ปัจจัยภำยใน ปัจจัยภำยนอกได้แก่ ค่ำเงินหยวนท่ี
แข็งขึ้น จ ำนวนแรงงำนท่ีไม่พอเพียงในจีน อีกท้ัง
อัตรำค่ำจ้ำงท่ีสูงขึ้นของจีน ส่วนปัจจัยภำยในนั้น
ได้แก่ ค่ำแรงท่ีถูกว่ำจีนถึงสำมเท่ำในกัมพูชำ 
อัตรำภำษีที่ดึงดูดนักลงทุนต่ำงชำติ และข้อยกเว้น
ต่ำงๆด้ำนภำษีท่ีกัมพูชำได้รับจำกประเทศต่ำงๆ 
(เช่น อเมริกำและสหภำพยุโรป) ด้วยปัจจัย
ท้ั งหลำย เหล่ ำนี้ กั มพู ช ำจึ ง ไ ด้ รั บ เลื อก โดย
ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่เช่น Adidas, GAP, and 
H&M ให้เป็นฐำนผลิต โดยบริษัทส่วนใหญ่ใช้
กัมพูชำเป็นแหล่งผลิตท่ีเพิ่มจำกแหล่งผลิตท่ีมีอยู่
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แล้วในจีน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมำตรกำรท่ีเรียกว่ำ 
“China plus one”. 

แท้ท่ีจริงแล้ว กัมพูชำไม่ใช่ตลำดท่ีเพิ่งเกิดขึ้นมำ
ใหม่เลยเสียทีเดียว ผู้ประกอบกำรจำกประเทศ
เกำหลี จีน และญี่ปุ่นเองก็ได้มีกำรตั้งฐำนกำรผลิต
ในกัมพูชำมำได้ระยะหนึ่งแล้ว โดยผู้ประกอบกำร
ชำวเกำหลีเป็นผู้ประกอบกำรกลุ่มแรกๆท่ีมำลงทุน
ในบริเวณรอบๆพนมเปญ แต่ประเภทของบริษัท
เหล่ำนี้ค่อนข้ำงท่ีจะหลำกหลำยและไม่ได้โฟกัสไป
ท่ีอุตสำหกรรมสิ่งทอ อำทิเช่น กำรผลิตของเล่น , 
เฟอร์นิเจอร์, และ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ และกำรลงทุน
จำกต่ำงประเทศในกัมพูชำนั้นก็ยังมีแนวโน้มท่ีจะ
เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตำมรำยงำนของธนำคำรเพื่อกำร
พัฒนำเอเชียหรือ Asian Development Bank 

แม้ว่ำกัมพูชำจะเป็นประเทศท่ีเล็ก (มีประชำกร
ประมำณ15ล้ำนคน)แต่ศักยภำพกำรในกำรเป็น
ตลำดของกัมพูชำเองก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้น โดยจะเห็นได้
จำกอัตรำกำรเพิ่มขึ้นของ GDP ต่อปีท่ีสูงถึง ร้อย
ละ7-8 และกำรเพิ่มขึ้นของกลุ่มคนท่ีมีรำยได้
ระดับกลำง 

จุดอ่อนที่ส ำคัญของกัมพูชำคือโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ี
ยังมีคุณภำพไม่สูงและไม่เพียงพอ ท้ังด้ำนพลังงำน
และด้ำนขนส่ง ซึ่งส่งผลท ำให้ต้นทุนต่ำงๆเช่นค่ำ
ไ ฟ ฟ้ ำ  นั้ น ค่ อ น ข้ ำ ง ท่ี จ ะ มี ร ำ ค ำ ท่ี สู ง เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้ำน เช่นไทยและ
เวียดนำม อย่ำงไรก็ตำมกัมพูชำมีท่ำทีท่ีต้องกำรจะ
พัฒนำคุณภำพของโครงสร้ำงพื้นฐำนเหล่ำนี้ โดย
จับมือกับจีนเพื่อสร้ำงทำงรถไฟ ท่ำเรือ และโรง
เหล็ก 

โดยรวมแล้วจะเห็นได้ว่ำ กัมพูชำนั้นเป็นประเทศท่ี
มีจุดยืนท่ีสำมำรถจะรับผลประโยชน์จำกกำร
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นกับจีนในอนำคต มี

ศักยภำพในกำรกำรขยำยตัวเพื่อเป็นฐำนผลิตของ
สินค้ำในสำขำต่ำงๆ โดยเฉพำะอุตสำหกรรมส่ิงทอ 

 
แนวโน้มการท่องเที่ยวของประชากรอียูปี 
2013-14 
การท่องเที่ยว 
ที่มาของข่าว: EC 

คณะกรรมำธิกำรยุ โ รปรำยงำนว่ ำ  จ ำนวน
นักท่องเท่ียวท่ีค้ำงคืน (night spent in tourist 
accomodation) ท่ีอยู่ในอำณำเขตของ EU28 
นั้นมีจ ำนวนถึง 2.6 พันล้ำนคืน ซึ่งถือว่ำเป็นสถิติท่ี
มำกเป็นประวัติกำรณ์ โดยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.6 
เมื่อเทียบกับปี 2012 โดยจ ำนวนนักท่องเท่ียวนั้น
ได้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปีค.ศ. 2003 และยัง
คำดว่ำจะเพิ่มขึ้นอีกในปี 2014 โดยผลกำรส ำรวจ
แสดงให้เห็นว่ำ ร้อยละ 89 ของประชำกรในยุโรป
วำงแผนท่ีจะท ำกำรท่องเท่ียวในปี 2014 นี้  โดย
สำมในสิบคน (ประมำณร้อยละ 30) จะวำงแผนท่ี
จะใช้พักร้อนโดยหลักในสหภำพยุโรป และสีในสิบ
คน (ประมำณร้อยละ 40) วำงแผนท่ีจะท่องเท่ียว
ในยุโรปช่วงวันหยุดอย่ำงน้อยหนึ่งครั้ง หนึ่งในสี่ 
(ร้อยละ 24) วำงแผนท่ีจะเดินทำงไปในประเทศท่ี
ไม่ใช่สมำชิกสหภำพ และเพียงร้อยละ 16 จะใช้
เวลำพักร้อนหลักในประเทศท่ีไม่ใช่สมำชิกของ
สหภำพยุโรป 
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นอกจำกนั้นผลกำรส ำรวจยังแสดงให้เห็นว่ำกำร
ท่องเท่ียวนั้นเป็นอุตสำหกรรมท่ีส ำคัญท่ีผลักดันให้
เกิดอุปสงค์ในด้ำนเศรษฐกิจในสหภำพ ในปี 2013 
พบว่ำมีจ ำนวนนักท่องเท่ียวท่ีแม้จะใช้เวลำพักร้อน
นอกประเทศของตนเองแต่ก็ยังอยู่ในประเทศ
สมำชิกของสหภำพ โดยร้อยละ 38 ของชำวยุโรป
ใช้เวลำพักร้อนหลักในประเทศท่ีอยู่ในสหภำพ ซึ่ง
มีสัดส่วนท่ีมำกกว่ำปี 2012 กว่ำร้อยละ 5 ในขณะ
ท่ีสัดส่วนของประชำชนท่ีใช้เวลำพักร้อนหลักใน
ประเทศของตนในปี 2013 นั้นมีสัดส่วนร้อยละ 
42 ลดลงจำกปี 2012 ร้อยละ 5 และมีเพียงร้อย
ละ 19 ท่ีใช้เวลำพักร้อนหลักนอกสหภำพยุโรป 
ลดลงจำกปี 2012 ร้อยละ 2. 

รำยงำนนี้ แสดงให้ เห็นถึ งแนวโน้มของกำร
ท่องเท่ียวของประชำกรในสหภำพยุโรป -  ใน
ภำพรวมแล้วมีกำรเดินทำงไปพักร้อนนอกบริเวณ
ของสหภำพลดลง ซึ่งน่ำจะเป็นผลกระทบจำกกำร
ถดถอยของเศรษฐกิจในสหภำพในช่วงหลำยๆ ปีท่ี
ผ่ำนมำ และประชำชนส่วนใหญ่เลือกท่ีจะเดินทำง
ไปพักร้อนในประเทศเพื่อนบ้ำนท่ีเป็นสมำชิกของ
สหภำพยุโรปซึ่งน่ำจะมีค่ำใช้จ่ำยท่ีย่อมเยำกว่ำ
แทน ท่ีส ำคัญสถิติต่ำงๆแสดงให้เห็นถึงศักยภำพ
ในกำรดึงดูดนักท่องเท่ียวของสหภำพยุโรปท่ีสูง 

 

EU-Industry Review เป็นพื้นท่ีเผยแพร่
ควำมรู้และข้อมูลเกี่ยวกับอุตสำหกรรมใน
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