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รายงานการศึกษาฉบับน้ี มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาและวิเคราะหรูปแบบและสถานะ

ความเช่ือมโยงดานการผลิตระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดียในอุตสาหกรรมยานยนตและ
ช้ินสวน และรูปแบบของการดําเนินภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกิจ และ (2) เพื่อจัดทําขอเสนอแนะ
ในการจัดทํากลยุทธของการดําเนินภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกิจของกระทรวงการตางประเทศเพื่อ
สงเสริมความเช่ือมโยงของการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศอินเดียและตอบสนองความตองการของภาคเอกชนไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ  

จากการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิและการสัมภาษณกลุมตัวอยางในกระทรวง
การตางประเทศ ภาคธุรกิจและภาคเอกชนของประเทศไทยและประเทศอินเดีย พบวา  

1. สถานะความเช่ือมโยงดานการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศอินเดีย มีรูปแบบของการคาภายในอุตสาหกรรม (Intra–Industry Trade) 
และการคาระหวางบริษัท (Intra–firm Trade) ภายใตระบบหวงโซคุณคาการผลิตของโลกสูง มีการใช
ประโยชนจากความตกลงการคาเสรีและนโยบายดานการลงทุนที่เปดกวางของภาครัฐทั้งจากประเทศ
ไทยและประเทศอินเดีย 

2. ประเด็นปญหาและอุปสรรคดานการคาการลงทุนของผูประกอบการไทย ประกอบดวย 
ปญหาการสูญเสียความสามารถในการแขงขันของสินคาช้ินสวนยานยนตบางรายการใหกับสินคาจาก
ประเทศอินเดียเน่ืองจากเงื่อนไขในความตกลง FTA ปญหาการเพิ่มข้ึนของตนทุนการดําเนินงานของ
ผูประกอบการจากประเทศไทยที่ลงทุนในประเทศอินเดีย และปญหาจากเตรียมบังคับใชประกาศ
กระทรวงพาณิชยเรื่องการกําหนดใหสินคาที่ใชไดสองทาง (Dual Use Items–DUI) ขณะที่โอกาสใน
การเพิ่มพูนความเช่ือมโยงดานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศอินเดียมีอยูคอนขางสูง โดยผูประกอบการสามารถใชประโยชนจากความตกลงการคาเสรีให
เพิ่มมากข้ึน รวมทั้งการที่ทั้งสองฝายมีความต้ังใจที่จะพัฒนาศักยภาพดานการผลิตและการทําการวิจยั
รวมกันและการที่ผูประกอบการไทยสามารถรวมมือกับผูผลิตยานยนตประเทศญี่ปุนในการเขาสูตลาด
ประเทศอินเดียเพื่อขยายการผลิตและการลงทุนรวมกันในประเทศอินเดียในโมเดล “พี่จูงนอง” 

3. ความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบตอความเช่ือมโยงดานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต
และช้ินสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดีย คือ การที่บริษัทผูผลิตยานยนตของโลกภายใต
ระบบหวงโซคุณคาของโลกอาจลดความสําคัญของฐานการผลิตในประเทศไทย และยายฐานการผลิต
ไปยังประเทศที่มีการขยายตัวของตลาดและตนทุนตํ่ากวา ขณะที่ผูประกอบการจากประเทศไทยมี
ความตองการที่จะใชภาครัฐเรงแกไขปญหาใหกับภาคเอกชน โดยเฉพาะการจัดทํา Agreement on 
Social Security และแกไขปญหาการเก็บภาษีซอนกับฝายอินเดีย และการสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของไทย 

4. รูปแบบของการดําเนินภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกิจในการสงเสริมความเช่ือมโยง
ดานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดียของ
กระทรวงการตางประเทศ ประกอบดวย การสงเสริมและสนับสนุนนโยบายและกฎระเบียบที่เอื้อตอ
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การการคาและการลงทุน อาทิ การผลักดันความตกลง FTA การจัดต้ังสภาธุรกิจไทย–อินเดีย และ
ความตกลงเพื่อการสงเสริมและคุมครองการลงทุน การสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันและ
การเสริมสรางทุนดานความรู (Knowledge–based Capital) ของผูประกอบการไทย การสราง
บรรยากาศทางธุรกิจและเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลดานการคาการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต
และช้ินสวน และการชวยแกไขปญหาใหกับภาคเอกชนไทย  

5. จากบทวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) พบวา การดําเนินภารกิจงานการทูต 
เชิงเศรษฐกิจในชวงป 2557–2559 ยังมีการดําเนินการ “นอยมาก” หรือขาดแนวทางการดําเนินงาน
ที่ชัดเจนใน 3 ดานหลัก ไดแก การสงเสริมการขยายความเช่ือมโยงดานการผลิต การดําเนินงาน
สงเสริมความรวมมือดานการผลิตซึ่งเช่ือมโยงกับหวงโซคุณคาของโลก และการดําเนินงานเพื่อการพัฒนา  

6. การดําเนินภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่อสงเสริมความเช่ือมโยงดานการผลิตใน
อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดียของกระทรวง 
การตางประเทศมีจุดแข็งที่สําคัญ ไดแก การมีโครงสรางและกลไกการทํางานที่ทํางานสอดประสานกนั
ภายใตแนวนโยบายดานการตางประเทศและการทูตเชิงเศรษฐกิจ การมีบุคลากรและการสราง
เครือขายที่มีคุณภาพ การมีงบประมาณรองรับการดําเนินภารกิจงาน การมีกลไกดานสื่อ
ประชาสัมพันธหลากหลายชองทาง และการสงเสริมการมีสวนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
และเอกชน เปนตน และมีจุดออน เชน การที่หนวยงานของกระทรวงการตางประเทศมิไดกําหนดให
การสงเสริมอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนเปนภารกิจงานที่ตองใหความสําคัญเปนลําดับแรก 
(Priority Areas) และมิไดตระหนักถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของประเทศไทย 
และความเช่ือมโยงกับระบบหวงโซคุณคาการผลิตของโลก รวมทั้งยังขาดแนวทาง/กลยุทธที่สามารถ
แปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติในการสนับสนุนความเช่ือมโยงระหวางอุตสาหกรรมที่ชัดเจน เน่ืองจาก
กระทรวงการตางประเทศมิไดเปนหนวยงานหลักที่จะตองดําเนินงาน และยังมีปญหาในเรื่องของ
บุคลากรไมเพียงพอกับภารกิจงาน เปนตน  

7. รายงานการศึกษาฉบับน้ีนําเสนอขอเสนอแนะวา หากกระทรวงการตางประเทศ
ประสงคจะดําเนินภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่อสงเสริมความเช่ือมโยงดานการผลิตใน
อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดียใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน
และตอบสนองตอความตองการของผูประกอบการ จําเปนอยางย่ิงที่จะตองพิจารณากําหนดให
อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนเปนอุตสาหกรรมเปาหมายที่กระทรวงการตางประเทศให
ความสําคัญในลําดับแรก พรอมทั้งไดเสนอกลยุทธ 3 ดาน ไดแก กลยุทธการขยายความเช่ือมโยง 
ดานการผลิตโดยผานกลไกและกิจกรรมการคาและการลงทุน กลยุทธการสงเสริมความเช่ือมโยงผาน
บริษัทผูผลิตยานยนตและช้ินสวนและการประชาสัมพันธศักยภาพผูประกอบการไทย และกลยุทธ 
การพัฒนาทุนความรู ขีดความสามารถในการแขงขันและบุคลากรของอุตสาหกรรมยานยนตและ
ช้ินสวนไทย 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาน้ีเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรการอบรมนักบริหารการทูต รุนที่ 9 ประจําป 2560 
ซึ่งผูเขียนขอขอบพระคุณคณะอาจารยที่ปรึกษาทั้งสามทาน ซึ่งไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภัทเรก  
ศรโชติ เอกอัครราชทูต ดร. อภิชาติ  ชินวรรโณ และรองศาสตราจารย ดร. กฤตินี  ณัฎฐวุฒิสิทธ์ิ  
เปนอยางย่ิง ที่ไดกรุณาอดทนอานรายงานการศึกษา พรอมทั้งไดใหคําแนะนําและขอคิดเห็นที่เปน
ประโยชนอยางย่ิงแกผูเขียนตลอดชวงการจัดทํารายงานการศึกษาฉบับน้ี  

ในโอกาสน้ี ผูเขียนขอขอบพระคุณคุณแม คุณพอและครอบครัวของผูเขียนที่ไดใหกําลังใจกําลังกาย
และความเขาใจ ซึ่งทําใหผูเขียนไดกาวผานอุปสรรคตาง ๆ  จนสามารถเขียนรายงานการศึกษาจนเสร็จสิ้น 
ขอขอบพระคุณทานปลัดกระทรวงการตางประเทศ ทานเอกอัครราชทูต ชุตินธร  คงศักด์ิ ผูบริหาร
และผูรวมงานทีมประเทศไทยของสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจนไน ทานอธิบดีทรงพล  สุขจันทร  
ทีมผูบริหาร ผูอํานวยการกองสหภาพยุโรปและเพื่อนรวมงานจากกรมยุโรป ที่ไดใหการสนับสนุนผูเขียน
เขารวมการอบรม รวมทั้งผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งในกระทรวง การตางประเทศ สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สถานกงสุลใหญ ณ เมืองมุมไบ สถานกงสุลใหญ ณ เมืองกัลกัตตา 
หนวยงานจากภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ  ซึ่งเปนกลุมตัวอยางทุกทานที่ไดใหขอมูลและขอคิดเห็นอัน
เปนประโยชนตอการจัดทํารายงานการศึกษาฉบับน้ี  

นอกจากน้ี ผูเขียนขอขอบพระคุณเอกอัครราชทูตนงนุช เพชรรัตน ผูอํานวยการสถาบัน 
การตางประเทศเทวะวงศวโรปการและเจาหนาที่ทุกทานที่ไดจัดกําหนดการการฝกอบรม การศึกษา ดูงาน 
อํานวยความสะดวกและสนับสนุนผูเขียนในทุก ๆ ดานตลอดชวงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต 
รุนที่ 9 ซึ่งมีคุณคาย่ิงในการเสริมสรางความรูและประสบการณในดานตาง ๆ ใหกับผูเขียนในครั้งน้ี  

ทายสุด ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ และนอง ๆ รวมรุนที่ไดมอบเวลาแหงมิตรภาพที่ดีที่สุด 
และไดแบงปนประสบการณอันนาประทับใจและนาจดจํารวมกัน ในชวงระยะเวลา 2 เดือนกวาของ
การฝกอบรมที่ผานมา 

 
 
พรพิมล  สุคันธวณิช 
สิงหาคม 2560 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การทูตเชิงเศรษฐกิจถือเปนเครื่องมือเชิงยุทธศาสตรที่สําคัญภายใตนโยบายตางประเทศ 
โดยกระทรวงการตางประเทศไดกําหนดบทบาทและแนวทางในการดําเนินการเพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การคาและการลงทุนของประเทศไทย และสนับสนุนภาคเอกชนไทย โดยผานกลไกการดําเนินงาน 
ที่สําคัญ ไดแก กรม กอง สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ และศูนยธุรกิจสัมพันธ เปนตน 

หน่ึง ในยุทธศาสตรด านการตางประเทศและการทูตเ ชิง เศรษฐกิจที่ กระทรวง 
การตางประเทศใหความสําคัญคือ การสงเสริมความรวมมือเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับประเทศ
อินเดีย เน่ืองจากประเทศอินเดียเปนประเทศที่เปนตลาดเกิดใหม ซึ่งมีพลวัตการเติบโตทางเศรษฐกิจ
สูงอยางตอเน่ือง อีกทั้งยังเปนประเทศคูคาและประเทศคูลงทุนที่สําคัญของประเทศไทยในภูมิภาค
เอเชียใต นอกจากน้ี ประเทศอินเดียยังเปนประเทศที่มีบริษัทขามชาติเขาไปทําการคาและลงทุนผลิต
สินคาภายใตระบบหวงโซคุณคาของโลกในหลากหลายสาขา ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนตและ
ช้ินสวนดวย ภาคเอกชนจากอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของประเทศไทยไดมีกิจกรรมทาง
การคาและการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนกับประเทศอินเดียมาอยางตอเน่ือง โดยทั้ง
ประเทศไทยและประเทศอินเดียตางเปนประเทศผูผลิตภายใตระบบหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรม
ยานยนตและช้ินสวนของโลก 

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากการเปนผูผลิตและสงออกสินคาอุตสาหกรรมยานยนตและ
ช้ินสวนของประเทศไทยถือวามีมูลคามหาศาลและมีสวนในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ จากสถิติของกรมศุลกากร (2560ก) พบวา การสงออกผลิตภัณฑประเภทยานยนต ช้ินสวน
และอุปกรณ (HS 87) และผลิตภัณฑลอยาง (HS 4011) จากประเทศไทยไปยังประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 
ในป 2559 มีมูลคารวม 959,705 ลานบาท และ 125,324 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 
12 ของมูลคาการสงออกสินคาของประเทศไทยทั้งหมด ขณะที่การลงทุนของตางชาติในอุตสาหกรรม 
ยานยนตและช้ินสวน และการผลิตลอยางในประเทศไทยมีมูลคารวมถึง 34,185 ลานบาท (มกราคม–
สิงหาคม 2559) โดยประเทศไทยสงออกผลิตภัณฑยานยนต ช้ินสวนและอุปกรณ (HS 87) และ
ผลิตภัณฑลอยาง (HS 4011) ไปยังประเทศอินเดียรวม 12,375 ลานบาท และ 2,222 ลานบาท หรือ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.28 และรอยละ 1.77 ของมูลคารวมการคาผลิตภัณฑยานยนต ช้ินสวนและ
อุปกรณ (HS 87) และผลิตภัณฑลอยาง (HS 4011) อีกทั้งยังมีนักลงทุนจากประเทศไทยเขาไปลงทุน
ในประเทศอินเดียและนักลงทุนจากประเทศอินเดียเขามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อผลิตสินคาและ
ผลิตภัณฑยานยนต ช้ินสวนและอุปกรณดวย  

จากพลวัตความเช่ือมโยงดานการคาการลงทุนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดียและ
ความสําคัญของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนดังกลาวตอเศรษฐกิจของประเทศไทย และตอ
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ภาคเอกชนของประเทศไทยทั้งที่ทําการคาและลงทุนในประเทศไทยและประเทศอินเดีย ตลอดจน 
การใหความสําคัญของตอการดําเนินนโยบายมองตะวันตกของรัฐบาลไทยทําใหกระทรวง  
การตางประเทศใหความสําคัญกับการดําเนินงานการทูตเชิงเศรษฐกิจกับประเทศอินเดียในฐานะ
ประเทศที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรทั้งในดานการเมืองและเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน โดยที่ผานมา 
หนวยงานของกระทรวงการตางประเทศ อาทิ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา ศูนยธุรกิจสัมพันธ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจนไน 
เปนตน ไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรวมมือดานการคา การลงทุน โดยเฉพาะอยางย่ิง การจัด
กิจกรรมจับคูธุรกิจ การจัดการศึกษาดูงาน การเผยแพรขอมูลทางเว็บไซตและการจัดสัมมนาเพื่อให
ความรูแกภาคเอกชนจากประเทศไทยเกี่ยวกับลูทางการคาการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตและ
ช้ินสวนในประเทศอินเดีย ขณะเดียวกัน ก็ไดจัดกิจกรรมสงเสริมใหภาคเอกชนจากประเทศอินเดียได
รับทราบขอมูลเกี่ยวกับลูทางการคาการลงทุนในประเทศไทยอยางตอเน่ืองดวยเชนกัน 

อยางไรก็ดี การดําเนินภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกิจซึ่งเปนไปเพื่อการสงเสริม  
ความเช่ือมโยงดานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนในระบบหวงโซคุณคาของประเทศไทย
และประเทศอินเดียยังมีอยูนอย เน่ืองจากหนวยงานของกระทรวงการตางประเทศยังขาดขอมูลและ
การศึกษาวิจัยในเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะและรูปแบบของความเช่ือมโยงของการผลิตของอุตสาหกรรม
ยานยนตและช้ินสวนในระบบโซคุณคาของประเทศไทยและประเทศอินเดีย รวมถึงขาดขอมูลเกี่ยวกับ
โอกาส ปญหา อุปสรรคและความตองการของภาคเอกชนในการสงเสริมความเช่ือมโยงดานการผลิต
ระหวางไทยและอินเดีย ทําใหไมสามารถกําหนดภารกิจการดําเนินงานการทูต เชิงเศรษฐกิจเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการและแกไขปญหาอุปสรรคดานการคาการลงทุนของภาคเอกชนในเชิงลึกได 

ดังน้ัน การศึกษาความเช่ือมโยงของการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศอินเดียเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลและบทวิเคราะหเกี่ยวกับสถานะการคาและ  
การลงทุน รูปแบบของความเช่ือมโยงดานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนในระบบ 
โซคุณคาของประเทศไทยและประเทศอินเดีย ความเช่ือมโยงกับกลไกความรวมมือทางเศรษฐกิจใน
ระดับรัฐ ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับโอกาส ปญหา อุปสรรคและความตองการของภาคเอกชน จะทําให
เกิดความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณของภาคอุตสาหกรรมในบริบทความเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน 
ซึ่งมีความเกี่ยวเน่ืองกับการบริหารจัดการหวงโซคุณคาระดับโลก อันจะเปนประโยชนตอการสงเสริม
ผลประโยชนของภาคเอกชนและเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม นอกจากน้ี การศึกษาสถานะ
ของการดําเนินภารกิจการทูตเชิงเศรษฐกิจและการวิเคราะหถึงจุดออน จุดแข็ง ตลอดจนปญหา 
อุปสรรคของการดําเนินภารกิจการทูตเชิงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในดานการสงเสริมความเช่ือมโยงของ
การผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดียจะทําให
กระทรวงการตางประเทศสามารถเติมเต็มสิ่งขาดและสามารถเสริมเนนจุดแข็งอันจะเปนประโยชนตอ
การกําหนดกลยุทธในการดําเ นินภารกิจการทูตเชิงเศรษฐกิจของหนวยงานในกระทรวง 
การตางประเทศใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.2.1  เพื่อศึกษาและวิเคราะหรูปแบบและสถานะความเช่ือมโยงดานการผลิตระหวาง

ประเทศไทยกับประเทศอินเดียในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน และรูปแบบของการดําเนิน
ภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกิจ  

1.2.2  เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการจัดทํากลยุทธของการดําเนินภารกิจงานการทูตเชิง
เศรษฐกิจของกระทรวงการตางประเทศเพื่อสงเสริมความเช่ือมโยงของการผลิตในอุตสาหกรรม  
ยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดียและตอบสนองความตองการของ
ภาคเอกชนไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ  

จากวัตถุประสงคดังกลาว รายงานฉบับน้ี ไดต้ังคําถามของการศึกษาสองขอ ไดแก  
1)  ความเช่ือมโยงดานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศไทย

กับประเทศอินเดียมีสถานะและรูปแบบอยางไร  
คําถามน้ีเกี่ยวของกับการศึกษาเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความเช่ือมโยงดานการผลิตใน

อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดียวา มีสถานะดานการคาและ
การลงทุนอยางไร มีรูปแบบของความเช่ือมโยงเปนอยางไร อาศัยกลไกความรวมมือทางเศรษฐกิจของ
ภาครัฐที่มีอยูมากนอยเพียงใด และอะไรคือปญหา และความตองการของผูประกอบการ  

2)  การดําเนินภารกิจการทูตเชิงเศรษฐกิจของกระทรวงการตางประเทศในการสนับสนุน
ความเช่ือมโยงดานการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของประเทศไทยและประเทศอินเดีย
มีรูปแบบอยางไร  

คําถามน้ีเกี่ยวของกับการศึกษาเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการดําเนินภารกิจ
การทูตเชิงเศรษฐกิจของหนวยงานสังกัดกระทรวงการตางประเทศในการสนับสนุนความเช่ือมโยงดาน 
การผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของประเทศไทยและประเทศอินเดีย การดําเนินภารกิจ
ดังกลาวมีจุดออน จุดแข็งอยางไร และหากตองการพัฒนาใหดีข้ึน ควรปรับปรุงแกไขอยางไร  
ซึ่งคําถามน้ี จะนําไปสูการจัดทํากลยุทธการทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่อสงเสริมความเช่ือมโยงดานการผลติใน
อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของประเทศไทยและประเทศอินเดียตอไป 

 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษาของรายงานฉบับน้ีจํากัดเฉพาะ (1) การศึกษาและวิเคราะหสถานะและ

รูปแบบของความเช่ือมโยงดานการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศอินเดีย ซึ่งครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับสถานะการคาการลงทุน ความเช่ือมโยงกับกลไก 
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับรัฐ ตลอดจนศึกษาถึงปญหา อุปสรรคและความตองการของ
ภาคเอกชน ที่เกี่ยวของหรือสงผลตอการสงเสริมความเช่ือมโยงทางการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต
และช้ินสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดีย และ (2) การศึกษารูปแบบของการดําเนินภารกิจงาน
การทูตเชิงเศรษฐกิจของหนวยงานในกระทรวงการตางประเทศเพื่อสงเสริมความเช่ือมโยงดาน 
การผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดียในชวงป 2557–
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2559 และการวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) จุดแข็ง จุดออน ของการดําเนินภารกิจงานการทูต 
เชิงเศรษฐกิจในการสงเสริมความเช่ือมโยงดังกลาว 

1.3.2  วิธีการดําเนินการศึกษา 
วิธีดําเนินการศึกษาของรายงานฉบับน้ี ประกอบดวย (1) การทบทวนวรรณกรรม

และงานวิจัยเกี่ยวกับการทูตเชิงเศรษฐกิจ ปจจัยที่ทําใหการทูตเชิงเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพ  
การดําเนินภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกิจของกระทรวงการตางประเทศที่ผานมา ความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจและกลไกความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดีย ทฤษฎีระบบ
หวงโซคุณคา และความเช่ือมโยงการผลิตของโลก การวัดความเช่ือมโยงระบบหวงโซคุณคาของโลก 
และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบหวงโซคุณคาโลก ความเช่ือมโยงของอุตสาหกรรมยานยนตและ
ช้ินสวนของประเทศไทยกับประเทศอินเดีย เพื่อใหไดกรอบความคิดเพื่อใชในการกําหนดแนวคําถาม
ในแบบสัมภาษณกลุมตัวอยางและวิเคราะหสถานะและรูปแบบของความเช่ือมโยงดานการผลิตของ
อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดียและการดําเนินภารกิจงาน
การทูตเชิงเศรษฐกิจ (2) การรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิและการสัมภาษณกลุมตัวอยางใน
กระทรวงการตางประเทศ ภาคธุรกิจและภาคเอกชนของประเทศไทยและประเทศอินเดียมาใชใน  
การวิเคราะหตามกรอบแนวคิดเพื่อนําไปสูการจัดทํากลยุทธของการดําเนินภารกิจงานการทูตเชิง
เศรษฐกิจเพื่อสงเสริมความเช่ือมโยงดานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศอินเดียใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.3.3  ระเบียบวิธีการศึกษา 
ใชกระบวนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ อันประกอบไปดวยการรวบรวมขอมูลจาก

แหลงขอมูลทุติยภูมิ ไดแก รายงานสถิติ รายงานการคา การลงทุน บทความ ขาว บทสัมภาษณ 
รายงานประจําปและเอกสารของหนวยราชการของกระทรวงการตางประเทศ หนวยราชการไทย 
หนวยราชการอินเดีย สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สมาคมผูประกอบการในอุตสาหกรรม 
ยานยนตและช้ินสวน บริษัทเอกชนจากทั้งในประเทศไทยและประเทศอินเดีย รายงานการศึกษาวิจัย
ของตางประเทศที่เกี่ยวของ และขอมูลจากการคนควาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อใหไดขอมูลสําหรับ 
การวิเคราะหสถานะและรูปแบบของความเช่ือมโยงดานการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน
ระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดียและการดําเนินภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกิจ และ 
การสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เกี่ยวของในกระทรวงการตางประเทศ หนวยราชการ ภาคธุรกิจและ
บริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของประเทศไทยและประเทศอินเดีย  
อันประกอบดวย ผูแทนจาก (1) กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ (2) กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง 
และแอฟริกา (3) สํานักนโยบายและแผน (4) สํานักบริหารการคลัง (5) ศูนยธุรกิจสัมพันธ  
(6) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี (7) สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจนไน (8) สถานกงสุลใหญ ณ 
เมืองมุมไบ (9) สถานกงสุลใหญ ณ เมืองกัลกัตตา (10) กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (11) 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (12) กลุมยานยนตและช้ินสวน สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย (13) สถาบันยานยนต (14–15) บริษัทเอกชนไทย ไดแก บริษัท โตโยตา ทูโช  
(ไทยแลนด) จํากัด บริษัท Thai Summit Autoparts India Private Limited และ (16–17) 
ภาคเอกชนของประเทศอินเดีย ไดแก Confederation of Indian Industry (CII) และ India–
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ASEAN–Sri Lanka Chamber of Commerce and Industry ประจําเมืองเจนไน และ (18) บริษัท 
Isuzu Motors India Pvt. Ltd. (แหงละ 1–2 คน) มาใชในการวิเคราะหสรุปผลเกี่ยวกับรูปแบบ 
การดําเนินภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกิจ ปญหา อุปสรรค และความตองการของภาคเอกชนไทย 
ในการสงเสริมความเช่ือมโยงดานการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศไทย
กับประเทศอินเดีย ตลอดจนการวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) จุดแข็ง จุดออนของการดําเนิน
ภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกิจตามกรอบแนวคิดและการสนองตอ ความตองการของภาคเอกชน  
ซึ่งจะนําไปสูการจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธการดําเนินภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกิจตอไป 
 
1.4 ประโยชนของการศึกษา 

การจัดทํารายงานการศึกษาฉบับน้ี มีจุดประสงคที่จะไดใหมาซึ่งขอเสนอแนะในการจัดทํา 
กลยุทธการดําเนินภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกิจของกระทรวงการตางประเทศ ซึ่งจะมีสวนชวย 
ในการสงเสริมความเช่ือมโยงดานการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศไทย
กับประเทศอินเดียและสามารถตอบสนองความตองการของภาคเอกชนไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 

ภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกิจมีความสําคัญตอการสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศตาง ๆ ในระบบหวงโซอุปทานของโลก รายงานการศึกษาในบทที่ 2 น้ี นําเสนอ  
(1) การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยเกี่ยวกับการทูตเชิงเศรษฐกิจ ปจจัยที่สงผลใหภารกิจงานการ
ทูตเชิงเศรษฐกิจมี “ประสิทธิภาพ” แนวนโยบายการดําเนินภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกิจของ
กระทรวงการตางประเทศ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและกลไกความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศอินเดีย โดยเฉพาะกรอบความตกลงการคาเสรีและนโยบายดานการลงทุน 
และ (2) การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีระบบหวงโซคุณคา ทฤษฎีหวงโซคุณคา
และความเช่ือมโยงการผลิตของโลก การวัดความเช่ือมโยงระบบหวงโซคุณคาของโลก ความเช่ือมโยง
ของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของประเทศไทยกับประเทศอินเดีย เพื่อใหไดกรอบความคิด
เพื่อใชในการวิเคราะหสถานะและรูปแบบของความเช่ือมโยงดานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต
และช้ินสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดีย และกรอบการประเมินการดําเนินภารกิจงาน 
การทูตเชิงเศรษฐกิจ รวมถึงการกําหนดแนวคําถามในแบบสัมภาษณกลุมตัวอยาง โดยการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยดังกลาวมีรายละเอียดดังน้ี 

 
2.1 การทูตเชิงเศรษฐกิจ 

2.1.1  ความหมายและบทบาทของการทูตเชิงเศรษฐกิจ 
การทูตเชิงเศรษฐกิจ หรือ Economic Diplomacy น้ัน มีความหมายที่หลากหลาย

ตามบริบทที่แตกตางกัน Barston (1997); Berridge (2002) ; Hamilton & Langhorne (1995); 
Jönsson and Hall (2005); Marshall (1997) และ Watson (1982) (อางถึงใน Lee, Donna and 
Brian Hocking, 2010) ใหคํานิยามความหมายของการทูตเชิงเศรษฐกิจวา เปนการใชเครื่องมือ
ทางการทูตในการรวบรวมขอมูลเชิงลึก การว่ิงเตนเพื่อใหมีผลตอการตัดสินใจของภาครัฐ การเปน
ตัวแทน การเจรจาตอรอง การสนับสนุนในเชิงสาธารณะดานนโยบายทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
Berggeijk (2009) และ Yakop and van Bergeijk (2011) อางถึงใน Moons and van Bergeijk 
(2013) ใหคํานิยามวา การทูตเชิงเศรษฐกิจ คือ เครื่องมือในการแกไขปญหาการกีดกันดานการคาและ
การลงทุนทางตรงระหวางประเทศ สําหรับรายงานการศึกษาฉบับน้ี ใหคํานิยามการทูตเชิงเศรษฐกิจ
ตาม Moons and Van Bergeijik (2013) วา การทูตเชิงเศรษฐกิจเปนวิธีการที่ใชความสัมพันธของ
รัฐบาลและอิทธิพลของภาครัฐในการสงเสริมการคาและการลงทุนระหวางประเทศ โดยการ
ดําเนินการดังกลาวอาศัยกลไกตาง ๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ และ
หนวยงานสนับสนุนภาคธุรกิจของภาครัฐอื่น ๆ ไปจนถึงสถาบันหรือองคกรในประเทศ เชน หนวยงาน
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ดานการสงเสริมการสงออกและการลงทุน และกิจกรรมทางการทูต เชน การเยือนของรัฐบาลและ
และการเยือนของภาคเอกชน  

วัตถุประสงคและเปาหมายของการดําเนินภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกิจน้ันมี
หลากหลายประการ อาทิเชน เพื่อโนมนาวใหมีการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศโดยภาครัฐและองคกรที่มิใชภาครัฐ ซึ่งเกี่ยวพันกับกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐและ
เครือขายระหวางประเทศ (Bayne and Woolcook, 2007; Okano–Heijmans, 2011 อางถึงใน 
Moons and van Bergeijik, 2013) เพื่อลดปญหาอุปสรรคดานการคาและการลงทุนระหวาง
ประเทศ และเพื่อชวยแกไขปญหาความลมเหลวของตลาด (Market Failure) ที่เปนอุปสรรคตอ 
การดําเนินธุรกรรมระหวางประเทศ โดยการทูตเชิงเศรษฐกิจจะมีสวนชวยในแงของการลดตนทุน
ธุรกรรม ซึ่งดําเนินการโดยผานการเสริมสรางความไวเน้ือเช่ือใจ (Trust) และการใหขอมูลแก
ภาคเอกชนที่ไมสามารถเขาถึงขอมูลที่สมบูรณ (Information Asymmetries) ได 

การทูตเชิงเศรษฐกิจมีบทบาทตอการสงเสริมการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศเปนอยางมาก โดยรายงานการศึกษาของธนาคารโลก World Bank อางถึงใน van Bergeijk 
and Moon (2011) ระบุวา งบประมาณเพื่อการสงเสริมการลงทุนที่เพิ่มข้ึนรอยละ 10 สามารถชวย
ทําใหมีการเคลื่อนยายการลงทุนในตางประเทศเพิ่มข้ึนรอยละ 7.5 และเงินงบประมาณ 1 ดอลลารสหรัฐ 
ที่ใชในการสงเสริมการสงออกสามารถทําใหการสงออกในบริษัทขนาดกลางสามารถสงออกเพิ่มข้ึน 40 
ดอลลารสหรัฐ งานการศึกษาของ Rose (2007) พบวา การเปดสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุล
ใหญน้ัน มีสวนทําใหการสงออกเพิ่มข้ึนรอยละ 6–10 ขณะที่ Afman and Maurel (2010 อางถึงใน 
van Bergeijk and Moon, 2011) พบวา การเปดสถานเอกอัครราชทูตในตางประเทศมีผลทําให 
มีการเรียกเก็บภาษีตามอัตราสวนรอยละของมูลคาสินคาที่นําเขา (Ad Valorem Tariff) ลดลงรอยละ 
2–12 โดยประสิทธิภาพของการดําเนินงานสงเสริมการคาของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ
จะข้ึนอยูกับระดับการพัฒนาของประเทศคูคาเปนสําคัญ  

2.1.2  ปจจัยท่ีทําใหการทูตเชิงเศรษฐกิจ “ประสบผลสําเร็จ”  
การดําเนินภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกิจที่เรียกวา “ประสบผลสําเร็จ” น้ัน 

ข้ึนอยูกับวา การดําเนินงานดานการทูตเชิงเศรษฐกิจน้ัน ไดเสร็จสิ้นหรือไดสงผลใหเกิดความรวมมือ
หรือบรรลุผลไดมากนอยเพียงใด โดยงานศึกษาของ Rana (2007) ไดระบุวา ปจจัยที่ทําใหเกิด
ความสําเร็จและความมีประสิทธิภาพของการดําเนินการการทูตเชิงเศรษฐกิจ ประกอบดวย 

1)  การมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนในองครวม  
โดยในสวนของภาครัฐจะตองมีนโยบายที่สรางสรรคและสงเสริมการมีสวนรวมและการทํางานรวมกัน
ระหวางภาครัฐ เอกชน กลุมองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) และกลุมองคกรคลังสมอง (Think tanks)  

2)  โครงสรางของหนวยงานที่เปนกลไกการดําเนินการการทูตเชิงเศรษฐกิจตอง
เช่ือมโยงกัน 

3)  การสงเสริมการคาการลงทุนกับตางประเทศของภาครัฐจําเปนจะตองทํางาน
รวมกันกับสมาคมธุรกิจการคาและภาคเอกชนรายบริษัทอยางใกลชิด  

4)  โครงสรางดานกฎระเบียบตาง ๆ เพื่อสงเสริมการคาการลงทุนโดยภาครัฐ
จะตองไดความเห็นจากภาคเอกชน และกลุมองคกรคลังสมอง และหนวยงานทางเศรษฐกิจของ
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ประเทศตาง ๆ และเครือขายการทูต (Diplomatic Network) จะตองปฏิบัติงานรวมกันในการ
กําหนดสาขา/ประเด็นที่ตองใหความสําคัญเปนลําดับแรก (Priority Areas) เพื่อใหไดประโยชน
รวมกัน โดยใชเครื่องมือ ไดแก ความตกลงดานการคา การลงทุน ทั้งในกรอบทวิภาคีและภูมิภาค 
ความตกลงที่จะแกปญหาอุปสรรคดานการคาที่มิใชภาษี  

5)  การสรางและขยายเครือขายของนักการทูต และ  
6)  การมีบุคลากรที่มีคุณภาพในการดําเนินการสงเสริมและผลักดันนโยบายและ 

การดําเนินงานการทูตเชิงเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ  
2.1.3  กรอบนโยบายและแนวทางการดําเนินภารกิจงานของการทูตเชิงเศรษฐกิจของ

กระทรวงการตางประเทศ 
การทูตเชิงเศรษฐกิจถือเปนหน่ึงในภารกิจงานที่ดําเนินการภายใตกรอบนโยบาย

ดาน การตางประเทศของประเทศไทย โดยการทูตเชิงเศรษฐกิจไดเขามามีบทบาทสําคัญอยางชัดเจน
ในชวงสมัยพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรี ภายใตนโยบายเปลี่ยนสนามรบเปนการคา 
และมีการสานตอในสมัยรัฐบาลถัดมา โดยการทูตเชิงเศรษฐกิจเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนใหเกิด 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวทางการคา การดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ รวมทั้งขยาย 
ความรวมมือดานเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ (สิรินทร สุรทิณฑ, 2557) 

พัฒนาการของกรอบนโยบายดานการตางประเทศของรัฐบาล ซึ่งกระทรวง 
การตางประเทศมีสวนในการผลักดันและดําเนินการต้ังแตป 2535 จนถึง 2559 น้ัน ปรับเปลี่ยนไป
ตามบริบทของสถานการณเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
รวมทั้งการปรับยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามชวงเวลา
ตาง ๆ (สุกรี  คลองวิธี, 2558) โดยกรอบนโยบายดานการตางประเทศที่มีผลตอการกําหนดแนวทาง 
การดําเนินการทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่อการสงเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับ
ตางประเทศในแตละชวงของรัฐบาล สรุปไดดังน้ี  

1)  สมัยรัฐบาล นายชวน  หลีกภัย 1 (23 กันยายน 2535–13 กรกฎาคม 2538) 
เนนการสงเสริมกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานในอนุภูมิภาค อาทิ  
กรอบสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ หาเหลี่ยมเศรษฐกิจ และสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะการเช่ือมโยงการคมนาคมและการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานในลุมนํ้าโขง  

2)  สมัยรัฐบาล นายบรรหาร  ศิลปะอาชา (13 กรกฎาคม 2538–25 พฤศจิกายน 
2539) เนนการปรับบทบาทของกระทรวงการตางประเทศในดานเศรษฐกิจมากข้ึน เพื่อใหสามารถ
สนับสนุนการเจรจาการคา การลงทุน การสงออก และดึงดูดนักลงทุน มีการปรับเปลี่ยนฐานะของ
ประเทศไทยจากประเทศผูรับการชวยเหลือเปนประเทศผูใหความชวยเหลือแกประเทศเพื่อนบาน 
รวมทั้งสงเสริมแนวทางการจัดระเบียบการคาใหม เชน กรอบองคการการคาโลก เขตการคาเสรี
อาเซียน และกรอบความรวมมือเหลี่ยมเศรษฐกิจเพื่อเช่ือมโยงอนุภูมิภาคและภูมิภาคอื่น 

3)  สมัยรัฐบาล พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ (25 พฤศจิกายน 2539–9 พฤศจิกายน 
2540) ไดริเริ่มแนวนโยบายมองตะวันตก (Look West Policy) โดยเนนการเสริมสรางกรอบ 
ความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานโดยเฉพาะไดเนนการจัดต้ังกรอบความรวมมือที่จะ
เช่ือมโยงอนุภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับอนุภูมิภาคเอเชียใต จนเปนที่มาของกรอบ 
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ความรวมมือ Bangladesh–India–Myanmar–Sri Lanka–Thailand หรือ BIST–EC ซึ่งในชวง
เริ่มตนน้ีมีสมาชิกเพียง 4 ประเทศ คือ ประเทศบังกลาเทศ ประเทศศรีลังกา ประเทศอินเดีย และ
ประเทศไทย จากน้ัน ประเทศพมาไดเขารวมเปนสมาชิกในกรอบความรวมมือน้ีอยางเปนทางการใน
วันที่  22 ธันวาคม 2540 จึงไดมี การเปลี่ยนช่ือกรอบความรวมมือเปน Bangladesh–India–
Myanmar–Sri Lanka–Thailand Economic Cooperation หรือ BIMST–EC และการดําเนิน
นโยบาย Constructive Engagement ตอประเทศเมียนมา 

4)  สมัยรัฐบาล นายชวน  หลีกภัย 2 (9 พฤศจิกายน 2540–9 พฤศจิกายน 2543) 
เนนการสงเสริมความสัมพันธกับประเทศในอาเซียน ภายใตนโยบายความสัมพันธอยางยืดหยุน 
(Flexible Engagement) และการสรางความเช่ือมั่นในดานการคาการลงทุนและภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ เพื่อชวยแกไขปญหาเศรษฐกิจภายในประเทศ 

5)  สมัยรัฐบาล พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 1 และ 2 (17 กุมภาพันธ 2544–19 
กันยายน 2549) เนนบทบาทการทูตเชิงเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ และการเช่ือมโยงภูมิภาคเอเชียใหมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจกันมากข้ึน โดยไดมีการ
ริเริ่มกลไกความรวมมือระดับพหุภาคี อาทิ ความรวมมือเอเชีย (Asian Cooperation Dialogue–
ACD) เมื่อป 2545 และกรอบความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในระดับอนุภูมิภาค อาทิ ยุทธศาสตร
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี–เจาพระยา–แมโขง (Ayeyawady–Chao Phraya–Mekong 
Economic Cooperation Strategy–ACMECS) ประกอบดวยประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเมียนมา ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม และการประกาศ
นโยบาย Forward Engagement โดยสงเสริมความสัมพันธกับประเทศกลุมอาเซียน ภูมิภาคเอเชียใต
และเอเชียตะวันออก และการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดน เพื่อขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบาน 

6)  สมัยรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท (1 ตุลาคม 2549–6 กุมภาพันธ 2551) 
ไดใหความสําคัญกับกลุมประเทศอาเซียน และการสงเสริมกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบานโดยเฉพาะทางภาคใตของประเทศไทย  

7)  สมัยรัฐบาล นายอภิสิทธ์ิ  เวชาชาชีวะ (20 ธันวาคม 2551–9 สิงหาคม 2554) 
เนนการสงเสริมการพัฒนาและเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจผานกรอบความรวมมือในระดับอนุภูมิภาค เชน 
กรอบความรวมมือ ACMECS กรอบความรวมมือ IMT–GT และกรอบความรวมมือ BIMST–EC  
เพื่อเสริมสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศ การใหความชวยเหลือกับประเทศเพื่อนบาน 
การผอนคลายกฎระเบียบและอํานวยความสะดวกกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการคมนาคมขนสงขาม
พรมแดน  

8)  สมัยรัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร (9 สิงหาคม 2554–22 พฤษภาคม 
2557) เนนการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การทองเที่ยว การคมนาคม  
ผานกรอบ ความรวมมือระดับอนุภูมิภาค การเช่ือมโยงเครือขายคมนาคมขนสงและโลจิสติกสใน
ภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจตามพื้นที่ชายแดน  

9)  สมัย พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา (30 สิงหาคม 2557–ปจจุบัน) เนนการสานตอ
ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี และตอยอด
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ความรวมมือกับประเทศยุทธศาสตรการสงเสริมความเช่ือมโยงในภูมิภาค (Connectivity) การ
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของไทย การสรางความเช่ือมั่นตอศักยภาพและ
เศรษฐกิจของไทย และการสงเสริมการคาการลงทุนกับตางประเทศ 

นอกจากน้ี จากเอกสารแนวทาง/บทบาทการดําเนินงานตามนโยบายการทูต 
เชิงเศรษฐกิจซึ่งจัดทําโดยกระทรวงการตางประเทศเมื่อป 2557 ไดกําหนดแนวทางการดําเนินภารกิจงาน
การทูตเชิงเศรษฐกิจของกระทรวงการตางประเทศไวรวม 12 ดาน ประกอบดวย  

1)  การสงเสริมการคาการลงทุนระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ  
2)  การผลักดันนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะการสงเสริมการใชและ

ขยาย “Brand ประเทศไทย” ในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ  
3)  การเสริมสรางความเช่ือมั่นตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  
4)  การผลักดันการจัดทําความตกลงการคาเสรี  
5)  การสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทยใน

การพัฒนาขีดความสามารถในการเขงขันของผูประกอบการไทย  
6)  การสงเสริมความเช่ือมโยงในภูมิภาค  
7)  การใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนากับประเทศเพื่อนบานและประเทศกําลัง

พัฒนาในภูมิภาคตาง ๆ  
8)  การสนับสนุนการเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางภูมิภาค  
9)  การสงเสริมการมีสวนรวมในการปองกันภัยจากภัยพิบัติที่อาจสงผลกระทบตอ

สภาวะเศรษฐกิจระยะยาว  
10)  การสงเสริมความรวมมือดานพลังงาน  
11)  การศึกษาและสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นการคาและการ

ลงทุนใหม ๆ และ  
12)  การปกปองคุมครองและแกไขปญหาการคาการลงทุนและดูแลผลประโยชน

แรงงานไทยในตางประเทศ 
กรอบแนวนโยบายในการดําเนินภารกิจการทูตเชิงเศรษฐกิจดังกลาวไดมีสวนสาํคัญ

ในการกําหนดแนวทางการสงเสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดีย
ในมิติที่หลากหลาย รวมถึงการจัดต้ังกลไกทางภาครัฐเพื่อสงเสริมความรวมมือดานการคาและ 
การลงทุนและความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจระหวางกัน 

 
2.2  ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดีย 

2.2.1  ภาพรวมความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 
ประเทศไทยกับประเทศอินเดียไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเมื่อ

วันที่ 1 สิงหาคม 2490 โดยในป 2560 น้ี เปนปที่ทั้งสองประเทศไดรวมฉลองครบรอบความสัมพันธ 
70 ป เพื่อสงเสริมการดําเนินภารกิจงานดานการทูตและการพัฒนาความรวมมือในดานตาง ๆ ทั้ง
ประเทศไทยและประเทศอินเดียตางไดจัดต้ังหนวยงานข้ึนในประเทศผูรับ โดยในสวนของประเทศไทย
ไดเปดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สถานกงสุลใหญที่เมืองสําคัญในประเทศอินเดีย รวม 3 แหง 
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ไดแก เมืองกัลกัตตา เมืองมุมไบ และเมืองเจนไน ขณะที่ประเทศอินเดียมีสถานเอกอัครราชทูต 
ที่กรุงเทพฯ และมีสถานกงสุลใหญที่จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสงขลา 

ในชวงกวาสองทศวรรษที่ผานมา ความรวมมือทางดานเศรษฐกิจระหวางประเทศไทย
กับประเทศอินเดียไดรับอานิสงสจากการดําเนินนโยบายมองตะวันออก (Look East Policy) ซึ่ง
ประเทศอินเดียยึดเปนหลักในการดําเนินความสัมพันธกับประเทศไทย อาเซียนและเอเชียตะวันออก 
มาต้ังแตป 2536 นโยบายดังกลาวสอดคลองกับการดําเนินนโยบายมองตะวันตก (Look West 
Policy) ของประเทศไทยที่ใหความสําคัญกับภูมิภาคเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา มาต้ังแต
ป 2539 โดยประเทศไทยมองวา ประเทศอินเดียมีศักยภาพที่จะเปนมหาอํานาจในภูมิภาคและในเวทโีลก 
และยังเปนตลาดการคาที่มีศักยภาพมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียใต  

ความรวมมือดานเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดียมีแนวโนมที่จะ
พัฒนาใหมีความใกลชิดกันมากข้ึนภายใตนโยบาย Act East Policy และนโยบายสงเสริมการลงทุนใน
ประเทศอินเดีย เชน นโยบาย Make in India และนโยบาย Smart Cities ของนายนเรนทร  โมที 
นายกรัฐมนตรีอินเดีย (ดํารงตําแหนงต้ังแตป 2557–ปจจุบัน) และยุทธศาสตรการสงเสริมความ
เช่ือมโยงในภูมิภาค (Connectivity) ภายใตรฐับาลพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี โดย
ระหวางการเยือนประเทศอินเดียอยางเปนทางการของพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ในชวงวันที่ 16–18 มิถุนายน 2559 ผูนําทั้งสองฝายตางเห็นพองที่จะผลักดันความเปนหุนสวน
ระหวางประเทศไทยและประเทศอินเดียใหมากย่ิงข้ึน โดยต้ังเปาหมายที่จะเพิ่มมูลคาการคาระหวางกัน 
ใหสูงข้ึน และจะสงเสริมความเปนหุนสวนระหวางกันในทุกกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจ (กรมประชาสัมพันธ, 2559)  

สําหรับความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับอินเดียน้ัน มีพลวัตและ
มูลคาการคาคอนขางสูง จากสถิติของกรมศุลกากร (2560ก) ระบุวา ในชวงป 2557–2559 มูลคา
การคารวมระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดียเทากับ 278,954 ลานบาท 267,357 ลานบาท และ 
271,744 ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2559 ประเทศไทยสงออกไปยังประเทศอินเดียรวม 180,531 
ลานบาท และประเทศไทยนําเขาจากประเทศอินเดียรวม 91,213 ลานบาท โดยประเทศอินเดียเปนคูคาที่
สําคัญลําดับที่ 10 ของประเทศไทย  

ในดานการลงทุนน้ัน จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
(2559) นับต้ังแตชวงป 2513 เปนตนมา นักลงทุนจากประเทศอินเดียลงทุนในประเทศไทยรวม 2 
พันลานดอลลารสหรัฐ ขณะที่นักลงทุนจากประเทศไทยลงทุนในประเทศอินเดียในชวงป 2543–2557 
รวม 178.80 ลานดอลลารสหรัฐ  

ทั้งน้ี ประเทศไทยมองวา ประเทศอินเดียสามารถใชประเทศไทยเปน Gateway 
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community–AEC) และประเทศสมาชิกใหม
ของอาเซียน (กลุม CLMV) ได โดยเฉพาะอยางย่ิง ในขณะน้ี รัฐบาลไทยกําลังดําเนินโครงการจัดต้ัง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใน 10 จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบาน และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสําหรับ Super Cluster ในพื้นที่ช้ันใน ซึ่งประเทศอินเดียสามารถใชประโยชนจาก
โครงการดังกลาว 
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นอกจากน้ี รัฐบาลไทยยังสนับสนุนภาคเอกชนไทยเขาไปลงทุนในประเทศอินเดีย
ดวยเชนกัน เน่ืองจากประเทศอินเดียเปนตลาดผูบริโภคขนาดใหญ มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
สูงอยางตอเน่ือง โดยเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ไดมีการประชุมสภาธุรกิจไทย–อินเดีย ครั้งที่ 1 และ
กิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งเปนการสรางเครือขายระหวางภาคเอกชนทั้งสองฝายเพื่อผลประโยชน
รวมกันดวย 

ในดานความเช่ือมโยงดานการคมนาคมและโลจิสติกสน้ัน ประเทศไทยและประเทศ
อินเดียไดสนับสนุนการสงเสริมความเช่ือมโยงระหวางกันทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ โดยเฉพาะ
โครงการถนนสามฝายประเทศอินเดีย–ประเทศเมียนมา–ประเทศไทย และเสนทางหลวง BIMSTEC 
ซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวกดานการคมนาคม การคาและการลงทุนระหวางกัน รวมถึงการเช่ือมโยง
เสนทางขนสงทางทะเลระหวางเมืองเจนไนกับโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายดวย (กระทรวง 
การตางประเทศ, 2559)  

2.2.2  กลไกภาครัฐเพ่ือความเชื่อมโยงดานเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยกับประเทศ
อินเดีย 

1)  กรอบความตกลงวาดวยการจัดต้ังเขตการคาเสรีประเทศไทย–ประเทศอินเดีย 
(FTA ประเทศไทย–ประเทศอินเดีย)  

จากเอกสารของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (2560) ระบุวา ประเทศ
ไทยและประเทศอินเดียไดลงนามกรอบความตกลง FTA ระหวางกัน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 โดย
สาระสําคัญของกรอบความตกลงฯ ครอบคลุมการเปดเสรีทั้งในดานการคาสินคา การคาบริการและ
การลงทุน และจะใหมีการเรงลดภาษีสินคาบางสวน (Early Harvest Scheme–EHS) จํานวน 82 
รายการ ความตกลงดังกลาวเริ่มมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2549  

สินคาที่จะไดรับสิทธิการลดภาษีภายใต EHS ตองไดแหลงกําเนิดของสินคา
ตามกฎเกณฑ เชน สินคาที่ผลิตข้ึนตองใชวัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained) หรือ
สินคาที่ผลิตในประเทศไทยหรือประเทศอินเดียโดยมีการนําเขาวัตถุดิบจากแหลงอื่นไมเกินกวาที่
กําหนด และมีสัดสวนมูลคาเพิ่มของวัสดุในประเทศตามที่กําหนด (Local Value Added Content) 
และเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ทั้งสองฝายไดตกลงที่จะแกไขความตกลงฯ เพิ่มเติม โดยเพิ่มรายการ
สินคารวมเปน 83 รายการ 

จนถึงปจจุบัน ประเทศไทยและประเทศอินเดียยังอยูระหวางการเจรจา FTA 
ฉบับสมบูรณ เพื่อเปดเสรีสินคาเพิ่มเติม การคาบริการและการลงทุน สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
(SPS) และอุปสรรคทางเทคนิค (TBT) โดยในดานการคาสินคาน้ัน ประเทศไทยและประเทศอินเดียได
กลับมารื้อฟนการเจรจาเปดตลาดการคาภายใต FTA ไทย–อินเดีย หลังจากที่ไดเจรจากันมายาวนาน
กวา 10 ป เพื่อขยายการเปดตลาดเพิ่มจากสินคา 83 รายการที่มีผลใชบังคับแลวโดยฝายไทยไดขอให
ทั้งสองฝายยอมรับประเด็นที่ตกลงกันไดแลว สวนประเด็นคงคางก็ขอใหเรงนําไปเจรจากันตอไป  

สําหรับการใชประโยชนจากความตกลง FTA น้ัน รายงานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (2558) ระบุวา ผูประกอบการไทยสามารถใชประโยชนจาก FTA 
ประเทศไทย–ประเทศอินเดีย เพื่อเช่ือมโยงการคากับประเทศอินเดียไดดีในระดับหน่ึง โดยเฉพาะ
หมวดสินคาเกษตร พบวา มีอัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกสูงในชวงภายหลังการจัดทํา FTA 
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แตยังคงมีรายการสินคาแปรรูป เชน ปลาแซลมอนแปรรูป ปลาซารดีนแปรรูป ปลาแมกเคอเรลแปรรูป 
และปูแปรรูป ซึ่งภาคเอกชนอาจไดประโยชนไมเต็มที่ เน่ืองจากปญหาและอุปสรรคในการสงออก
อาหารแปรรูป เชน คาขนสงระหวางรัฐที่สูง (ทางรถยนตและทางอากาศ) รวมถึงความลาชาในพิธีการ
ศุลกากรที่ทาเรือของประเทศอินเดีย เปนตน 

2)  ความตกลงการคาเสรีอาเซียน–อินเดีย (AIFTA)  
จากเอกสารของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (2560) ประเทศสมาชิก

อาเซียนและประเทศอินเดียไดลงนามความตกลงการคาเสรีอาเซียน–ประเทศอินเดีย (ASEAN–India 
Free Trade Agreement–AIFTA) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 โดยกําหนดเปาหมายใหความตกลง
มีผลใชบังคับในวันที่ 1 มกราคม 2553 ภายใตความตกลงวาดวยการคาสินคา (Agreement on 
Trade in Goods) ประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ (ประเทศบรูไน ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
อินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร ประเทศไทย) และประเทศอินเดียจะยกเลิกภาษีศุลกากรของสินคา
โดยรวมประมาณรอยละ 80 ของรายการสินคาภายในป 2559 ประเทศสมาชิกใหมอาเซียน (ประเทศ
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเมียนมา ประเทศเวียดนาม) จะยกเลิกภาษี
ภายในป 2564 สวนประเทศฟลิปปนสและประเทศอินเดียจะยกเลิกภาษีภายในป 2562   

สําหรับสถานะความคืบหนาของการเจรจา AIFTA น้ัน ทาทีของรัฐบาลไทย คือ 
การยํ้าความสําคัญของการทบทวนความตกลงการคาสินคา เพื่อสงเสริมการใชประโยชนใหมากข้ึน 
พรอมทั้งเนนยํ้าประเทศที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จไดเรงแจงสัตยาบันความตกลงดานการคาบริการ
และการลงทุนโดยเร็ว 

สําหรับการใชประโยชนจากความตกลง AIFTA น้ัน รายงานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (2558) ระบุวา ภาคเอกชนของประเทศไทยจะไดรับประโยชนจากการลด
ภาษีของประเทศอินเดีย โดยเฉพาะในสาขาเคมีภัณฑ ผลิตภัณฑพลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ 
ช้ินสวนยานยนต ผลิตภัณฑอลูมิเนียม เฟอรนิเจอรและสวนประกอบ เครื่องสําอาง ผักและพืช
ประเภทถ่ัว อาหารปรุงแตง ปลาซารดีนกระปอง และนํ้าผลไม เปนตน นอกจากน้ี ยังสามารถใช
ประโยชนจากกฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคาที่จะเอื้อประโยชนตอผูประกอบการมากข้ึน เน่ืองจากสามารถ
ใชวัตถุดิบทั้งจากภายในอาเซียนและประเทศอินเดีย และยังสามารถรับใบสั่งซื้อจากประเทศนอกกลุม
เพื่อทําการผลิตและสงขายภายในภูมิภาคอาเซียน–ประเทศอินเดีย โดยไดรับการลดหยอนภาษีนําเขา
เชนกัน  

3)  กรอบความตกลงความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลาย
สาขา ทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMST–EC) 

กรอบความตกลง BIMST–EC เปนกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศที่อยูในอนุทวีปเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประกอบดวยประเทศอินเดีย ประเทศ
ศรีลังกา ประเทศไทย ประเทศบังกลาเทศ ประเทศภูฎาน ประเทศเมียนมาและประเทศเนปาล ซึ่งมี
ประชากรรวมกัน 1,500 ลานคน  

จากรายงานการศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย (2558) ระบุวา แมวา 
กลุม BIMST–EC จะมีจุดเดนคือเปนการเช่ือมโยงประเทศในอนุภูมิภาค โดยประเทศไทยสามารถเปน
ประเทศเช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียใตในหลาย ๆ ดาน ทั้งในดานการคา การลงทุน และดานการ
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คมนาคม แตในการสงเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจดังกลาว พบวามีอุปสรรคหลายประการ
เชนกัน อาทิเชน ประเทศสมาชิก BIMST–EC ยังคงมีมาตรการการคาที่ซับซอนมาก โดยเฉพาะ
ประเทศอินเดียยังคงมีการใชมาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษี เชน นโยบายนําเขาสินคาบางชนิด
ที่อนุญาตใหตัวแทนของรัฐเปนผูนําเขาไดเพียงอยางเดียว นอกจากน้ี ประเทศอินเดียยังมีพิธีการ 
ทางศุลกากรที่คอนขางซับซอนยุงยาก มีอัตราภาษีระหวางรัฐ ซึ่งถือเปนอุปสรรคตอการคาระหวาง
สมาชิกได อีกทั้งประเทศสมาชิกยังมีปญหาเรื่องมาตรฐานและการทดสอบมาตรฐานที่ไมได
มาตรฐานสากล และปญหาดานโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคมขนสง ซึ่งเปนอุปสรรคตอ 
ขยายการคา การลงทุนระหวางประเทศสมาชิกดวยกัน 

 
2.3  ทฤษฏีหวงโซคุณคา 

2.3.1  นิยาม บทบาทของระบบหวงโซคุณคา 
หวงโซคุณคา (Value Chain) หมายถึงกิจกรรมที่บริษัทดําเนินการต้ังแตตนจนจบ

กระบวนการเพื่อที่จะนําผลิตภัณฑสงไปยังตลาดหรือผูซื้อ โดยเริ่มต้ังแตกระบวนการคิดไปจนถึง  
การใชงาน โดยกิจกรรมดังกลาวอาจรวมถึงต้ังแตการออกแบบ การผลิต การตลาด โลจิสติกส และ
การกระจายสินคา จนถึงการสนับสนุนและการบริการลูกคา โดยกลไกในระบบหวงโซอุปทานน้ัน  
อาจดําเนินการโดยบริษัทเดียวกันหรือกลุมบริษัท (OECD, 2007; WTO and IDE–JETRO, 2011 อางถึง
ใน Backer and Miroudot, 2014) ซึ่งมีความเช่ือมโยงกันโดยอาศัยความไดเปรียบเชิงการแขงขัน
และกลยุทธในดานการสรางความแตกตางได (Porter, 1985 อางถึงใน Backer and Miroudot, 
2014)  

ระบบหวงโซคุณคาไดขยายตัวเพิ่มข้ึนไปทั่วโลก จึงทําใหเกิดระบบหวงโซคุณคาของโลก 
(Global Value Chain–GVC) ข้ึน โดยระบบหวงโซคุณคาของโลกไดเขามามีบทบาทในการผลิต 
การคาและการลงทุนมากข้ึน โดยเฉพาะดานการผลิตน้ัน มีการแบงระบบการผลิตแยกยอยตามสภาพ
พื้นที่ทางภูมิศาสตรกระจายอยูทั่วโลก (Backer & Miroudot, 2014)  

ระบบหวงโซคุณคาของโลกทําใหเกิดการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจของโลก ซึ่งสงผลดี
ตอเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ  โดยในเชิงเศรษฐศาสตร ระบบหวงโซคุณคาของโลกทําใหเกิดการแบงงาน 
(Division of Labor) กันตามความชํานาญของประเทศตาง ๆ (Backer & Miroudot, 2014)  
การสรางเครือขายระหวางผูซื้อและผูจัดหา (Suppliers) ซึ่งเปนทั้งบริษัทขามชาติและบริษัทขนาดเลก็
การสรางเกิดมูลคาเพิ่ม ผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขันในกระบวนการผลิต  
ซึ่งดําเนินการบริษัทหรือกลุมบริษัทที่ใหผลิตและใหบริการและกอใหเกิดการคา การบริการ และ 
การลงทุนที่เช่ือมโยงกันระหวางประเทศ (OECD, 2013)  

OECD (2013) รายงานวา การขยายตัวของระบบหวงโซคุณคาของโลกน้ัน เกิดข้ึน
เน่ืองมาจากการที่ตนทุนการคาระหวางประเทศในโลกไดลดตํ่าลง โดยเฉพาะตนทุนดาน  
การติดตอสื่อสารโทรคมนาคมและการขนสงระหวางประเทศ ซึ่งเปนผลมาจากความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี การเปดเสรีทางการคาและการลงทุน การลดอุปสรรคดานกฎระเบียบเกี่ยวกับการขนสง
และโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาระบบ sourcing จากผูผลิตทั่วโลกที่สามารถเสนอสินคาและบริการ
ดวยตนทุนที่ตํ่าลง มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งเปนผลมาจากการขยายการผลิตเพื่อใหไดตนทุนตอ
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หนวยลดลง (Economies of Scale) และการขยายขอบเขตของการผลิตโดยใชตนทุนเทาเดิม 
(Economies of Scope) ความตองการในการขยายตลาดไปยังตางประเทศ และความตองการใน 
การเขาถึงองคความรูและบุคลากรที่มีคุณภาพ  

2.3.2  การวัดความเชื่อมโยงของระบบหวงโซคุณคา 
Banga (2013) และOECD (2013) ระบุวา การวัดความเช่ือมโยงของระบบหวงโซ

คุณคาของโลกสามารถวัดไดโดยวิธีการวิเคราะหไดต้ังแตการเก็บขอมูลจากมูลคาการนําเขาและ 
การสงออกสินคาและบริการ ซึ่งถือเปนการวัดแบบด้ังเดิม และมีขอจํากัด คือ การวัดดังกลาวอาจ 
ไมสะทอนรูปแบบของการคาปจจุบันที่มีความซับซอนมากข้ึน การวิเคราะหแบบ Input–Output 
(I/O) Analysis โดยการนําขอมูลและการใชเครื่องมือทางสถิติ โดยการใชขอมูลจากมูลคาเพิ่มใน
ประเทศที่เกิดจากการสงออก (Trade in Value Added –TIVA) ซึ่งจัดทําโดยองคกรเพื่อ 
ความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) รวมกับธนาคารโลก (World Bank) การวัดแบบ 
Forward Linkages โดยวัดจากมูลคาเพิ่มของการสงออกจากประเทศหน่ึงซึ่งมีผลตอการสงออกของ
ประเทศอื่น ๆ และการวัดแบบ Backward Linkages โดยวัดจากมูลคาเพิ่มจากตางประเทศในมูลคา 
การสงออกของประเทศ ซึ่งการวัดคาความเช่ือมโยงของระบบหวงโซคุณคาดังกลาวจะสงผลดีตอ  
ผูออกนโยบายภาครัฐที่จะสามารถนําขอมูลดังกลาวมาใชในการศึกษาวิเคราะหผลกระทบของระบบ
หวงโซคุณคาของโลกตอระบบเศรษฐกิจของแตละประเทศได (Backer & Miroudot, 2014) 
โดยเฉพาะการสงเสริมการผลิต และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

จากการศึกษาของ OECD (2013) ไดระบุถึงนโยบายที่ชวยสงเสริมการขยายตัวของ
ระบบหวงโซคุณคาและสงผลดีตอประเทศตาง ๆ ประกอบดวย  

1)  นโยบายเปดกวางทางการคา ไมกีดกันการนําเขา การอํานวยความสะดวกทาง
การคา การสงเสริมตลาดบริการ เชน ดานการขนสง โลจิสติกส การเงิน ประกันภัยและการสื่อสารให
มีประสิทธิภาพ การใชนโยบายการคาสนับสนุนใหบริษัทเขามาอยูในระบบหวงโซอุปทานของโลกและ
เติบโต เชน ความตกลงดานการคา ดานการขนสง ดานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในระดับทวิภาคีและ
ระดับภูมิภาค  

2)  นโยบายดานการลงทุนที่เปดกวาง โปรงใสและคาดการณได  
3)  การสรางบรรยากาศทางธุรกิจ เชน การมีโครงสรางพื้นฐานทั้งดาน “Hard 

Infrastructure” คือ การขนสงและโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ และ“Soft Infrastructure” ไดแก การ
มีนโยบาย วิธีการและองคกรที่มีประสิทธิภาพ  

4)  การสนับสนุนใหระบบหวงโซคุณคาโลกมีสวนในการพัฒนาเศรษฐกิจ  
5)  การเพิ่มขีดความสามารถ (Upgrading) ใหแกภาคธุรกิจในระบบหวงโซคุณคา 

ทั้งในดานข้ันตอนการผลิต (Process) เพื่อใหสามารถผลิตอยางมีประสิทธิภาพโดยใชเวลาสั้นลง และ
ตรงความตองการมากข้ึน การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product) โดยใชเทคโนโลยีและสามารถเพิ่ม
มูลคาเพิ่มได การพัฒนาใชงาน (Functional) โดยสงเสริมการวิจัย และการพัฒนาการมีสวนในระบบ
หวงโซคุณคา (Chain Upgrading) โดยการสงเสริมการคาการลงทุนในกระบวนการผลิตที่ใกลเคียงกัน  

6)  การลงทุนเพื่อเสริมสรางทุนดานความรู (Knowledge–based Capital) เชน 
ทักษะ การผลิต การสรางแบรนด การปรับตัวขององคกรใหมีความยืดหยุน การบริหารจัดการแบบ 
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Know–how การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือสําหรับการผลิต การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม เปนตน  

7)  การสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน  
8)  การลดตนทุนการปรับตัวโดยการพัฒนาตลาดแรงงานและพัฒนาทักษะ  
9)  การลดความเสี่ยงตอภาคธุรกิจ ทั้งความเสี่ยงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี 
 

2.4  ระบบหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนโลกของอุตสาหกรรมยานยนตและ
ชิ้นสวนของประเทศไทยและของประเทศอินเดีย 

2.4.1  ระบบหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนของโลก 
อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนถือเปนหน่ึงในอุตสาหกรรมที่มีหวงโซคุณคาที่มี

ซับซอน โดยมีกิจกรรมการเช่ือมโยงทั้งในดานการออกแบบ การผลิต การตลาด โลจิสติกส และ 
การกระจายสินคา จนถึงการสนับสนุนและการบริการลูกคาที่เกี่ยวของกับหลายประเทศ สําหรับใน
ดานการผลิตน้ัน มีเครือขายของโรงงาน และการผลิตที่แตกตางกันหรือสนับสนุนซึ่งกันและกันใน 
แตละภูมิภาค อีกทั้งยังมีความหลากหลายของผลิตภัณฑต้ังแตการผลิตช้ินสวนอยางงายไปจนถึงระบบ
ช้ินสวนที่ตองใชเทคโนโลยีข้ันสูง (Dickem, 2007)  

Dickem (2007) ระบุวา ระบบหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน
ของโลกประกอบดวย  

1)  กลุม Standardizers โดยสวนใหญเปนผูผลิตยานยนต ซึ่งทําวิจัยดานการตลาด 
พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับยานยนต และงานออกแบบคุณลักษณะ (Specification) ของยานยนต ลงทุนใน
ดานการวิจัยและพัฒนาและวิศวกรรมการผลิต ทั้งน้ี กลุมผูผลิตช้ินสวนลําดับที่ 1 (First Tier Suppliers) 
อาจจัดเปนกลุม Standardizers ไดโดยการรวมกับบริษัทยานยนตในการออกแบบสวนประกอบและ
โมดุล โดยประเทศไทยมีความสําคัญในฐานะที่เปนประเทศที่บริษัทยานยนตเขามาต้ังศูนยวิจัยและ
พัฒนาสําหรับออกแบบเครื่องยนตและการปรับคุณลักษณะของยานยนตและช้ินสวนใหเปนไปตาม
ความตองการของแตละประเทศ 

2)  กลุม Material Suppliers เปนผูจัดหาวัตถุดิบและผลิตอะไหลและช้ินสวน 
ยานยนตใหกับบริษัทยานยนต โดยตัวอยางของวัตถุดิบ ไดแก เหล็ก โลหะ สิ่งทอ กระจก พลาสติก 
ยาง และเคมีภัณฑ วัตถุดิบสวนใหญที่มีการผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะมาจากประเทศไทย 
(ทั้งจากโรงงานคนไทยและตางชาติ) และบางสวนนําเขาจากประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน โดยเฉพาะ
ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย และในบางกรณีจากประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ทวีปยุโรป ประเทศอินเดีย ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลีใตและทวีปอเมริกาเหนือ  

3)  กลุม Component Specialists ที่ผลิตช้ินสวนยานยนตที่มีความชํานาญและ
สามารถผลิตไดตามคุณลักษณะของยานยนตและความตองการของกลุม Standardizers และสงให
ผูผลิตช้ินสวนประเภทที่มีความสามารถในการผลิตสูง (Integrators) หรือผูประกอบยานยนต 
(Assemblers) เพื่อใชผลิตโมดุลและระบบ หรือเพื่อประกอบยานยนตตอไป กลุม Component 
Specialists สามารถแยกไดเปนกลุมผูประกอบการที่เปนกลุมผูผลิตช้ินสวนลําดับที่ 1 (First Tier 
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Suppliers) ซึ่งจะสงมอบช้ินสวนโดยตรงแกผูประกอบยานยนต และกลุม Lower–tier Suppliers  
ซึ่งจะจัดหาช้ินสวนยานยนตใหกับผูผลิต ช้ินสวนแบบ Integrators รายอื่น ประเทศไทยและประเทศ
เวียดนามเปนแหลงผลิตหลักของกลุม Component Specialists ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(โดยประเทศไทยมีผูประกอบการที่เปน Suppliers มากกวา 1,800 บริษัท) 

4)  กลุม Integrators เปนกลุมผูออกแบบและประกอบโมดุลหลักและระบบของ
ยานยนต เพื่อการประกอบยานยนตข้ันสุดทาย ซึ่งสวนใหญกลุม Integrator มาจากกลุมผูผลิต
ช้ินสวนลําดับที่ 1 (First–tier suppliers) และจําเปนตองลงทุนดานการวิจัยพัฒนาและการจาง
วิศวกรการผลิต ปจจุบัน ประเทศไทยและประเทศเวียดนามเปนแหลงการผลิตของกลุม Integrators 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 

 
ที่มา Dickem (2007)  

 
5)  กลุม Assemblers สวนใหญเปนบริษัทยานยนต โดยจะประกอบยานยนตใน

สถานที่ใกลกับตลาดหลัก โดยปจจุบัน ประเทศไทยเปนแหลงประกอบรถยนตซึ่งมีปริมาณและ 
ความหลากหลายคอนขางมาก รวมทั้งยังมีสัดสวนการสงออกที่สูงดวย  

6)  กลุม Distributor จะเปนผูกระจายสินคาไปยังประเทศตาง ๆ  
2.4.2  หวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนของประเทศไทย 

รายงานของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย (2558) และเอกสารของสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย (2560) ระบุวา หวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของประเทศไทย 
ประกอบดวย 

1)  อุตสาหกรรมตนนํ้า คือ กลุมผูผลิตวัตถุดิบ ไดแก เหล็ก กระจกหนัง และ
พลาสติก เปนตน รวมถึงกลุมของผูผลิตเครื่องจักรกล (Machine) แมพิมพ (Mould) อุปกรณยึดจับงาน 
(Jig and fixture) และเครื่องมือ (Tooling) ตาง ๆ เพื่อเปนช้ินสวนและวัตถุดิบเพื่อประกอบ 
ในการผลิตช้ินสวนยานยนตตอไป 
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อุตสาหกรรมตนนํ้ามีความสําคัญตอสายการผลิตของอุตสาหกรรม เปนการรวมตัว
ของอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทที่มีการผลิตเพื่อเพิ่ มมูลคาของผลิตภัณฑยานยนต  
โดยอุตสาหกรรมตนนํ้าของยานยนตไทย มีมูลคาอยูที่ 48,110.1 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ 1,545,647.6 
ลานบาท ในป 2557  

2)  อุตสาหกรรมกลางนํ้า คือ กลุมผูผลิตช้ินสวนยานยนต ซึ่งประกอบดวย
ผูผลิตช้ินสวนลําดับที่ 1 (First Tier) ซึ่งจะผลิตสวนประกอบและช้ินสวนยานยนต (HS 8708) ไดแก 
เครื่องยนต เพลาเครื่อง อุปกรณไฟฟาสําหรับจุดระเบิดเครื่องยนตและสวนประกอบชุดสายไฟรถยนต 
หมอแบตเตอรี่ กระจกนิรภัยและกระจกรถยนต ตัวถัง (HS 8707) และสวนประกอบและช้ินสวน
รถจักรยานยนต (HS 8714) เปนตน และผูผลิตช้ินสวนลําดับสองและรองลงมา (Second Tier & 
Lower Tiers) ซึ่งผลิตช้ินสวนยานยนต ไดแก ผลิตภัณฑเครื่องจักรกลและโลหะการ พลาสติก ยาง 
เหล็ก อิเล็กทรอนิกส แกวและกระจก เปนตน 

อุตสาหกรรมกลางนํ้าน้ี ประเทศไทยทั้งผลิตเองและมีการนําเขาจาก
ตางประเทศ โดยในป 2557 มูลคาของอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนยานยนต เทากับ 31,867  
ลานดอลลารสหรัฐ หรือ 1,023,823.2 ลานบาท ผลผลิตที่ไดจากอุตสาหกรรมกลางนํ้าน้ี จะนําไปสู
อุตสาหกรรมประกอบรถยนต รวมถึงมีการสงออกช้ินสวนยานยนตไปยังประเทศตาง ๆ ดวย 

3)  อุตสาหกรรมปลายนํ้า ไดแก กลุมผูประกอบรถยนตและรถจักรยานยนต  
ซึ่งโครงสรางของอุตสาหกรรมปลายนํ้ายานยนตของไทย ประกอบไปดวยยานยนตทั้งสิ้น 4 ประเภท 
ไดแก รถจักรยานยนต รถยนตน่ังสวนบุคคล รถกระบะ และรถเพื่อการพาณิชย  

มูลคาของอุตสาหกรรมปลายนํ้าเทากับ 33,199.3 ลานดอลลารสหรัฐ หรือ 
1,066,603.9 ลานบาท ซึ่งมูลคาที่เกิดข้ึนในอุตสาหกรรมปลายนํ้าเกิดจากการผลิตภายในประเทศ
มูลคา 30,282.9 ลานดอลลารสหรัฐ นําเขาจากตางประเทศมูลคา 1,851.5 ลานดอลลารสหรัฐ  

ทั้งน้ี ในภาพรวม อุตสาหกรรมยานยนตเปนอุตสาหกรรมที่ไดรับการสนับสนุน 
ดานนโยบายจากรัฐบาล โดยถือเปนหน่ึงในอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ในดานการผลิตน้ัน 
ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตยานยนตในป 2557 รวม 3.72 ลานคัน แบงเปนรถยนต 1.88 ลานคัน 
และรถจักรยานยนต 1.84 ลานคัน โดยโรงงานประกอบรถยนตและช้ินสวนยานยนตกระจายตัวอยูใน
หลายจังห วัด ไดแก  กรุ ง เทพฯ และตางจังหวัด ในภาคกลางและภาคตะวันออก ไดแก 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาครและชลบุรี นอกจากน้ี 
อุตสาหกรรมช้ินสวนรถยนตจัดเปนหน่ึงในอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ โดยปจจุบันโรงงาน 
ผลิตช้ินสวนยานยนตในประเทศไทยมีประมาณ 1,815 ราย แยกเปนผูผลิตช้ินสวนยานยนตข้ันที่ 1  
ที่เปนผูผลิตช้ินสวนที่ปอนใหโรงงานประกอบรถยนตโดยตรง (Direct OEM Supplier) รวม 709 ราย 
และผูผลิตช้ินสวนยานยนตข้ันที่ 2 และข้ันที่ 3 ซึ่งเปนผูผลิตชนสวนประเภท REM (Replacement 
Equipment Manufacturer) และกลุมผูจัดหาวัตถุดิบใหกับผูผลิตช้ินสวนยานยนตข้ันที่ 1  
รวม 1,100 ราย  
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2.4.3  หวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนของประเทศอินเดีย 
รายงานของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย (2558) ระบุวา ประเทศอินเดียมีโครงสราง

ของหวงโซอุปทานเชนเดียวกับประเทศไทย แตแตกตางกันในอุตสาหกรรมปลายนํ้า ซึ่งอุตสาหกรรม
ปลายนํ้าของประเทศอินเดีย แบงการผลิตและประกอบรถยนตออกเปน 4 ประเภท ไดแก 
รถจักรยานยนตสองลอ รถจักรยานยนตสามลอ รถยนตน่ังสวนบุคคล และรถยนตเพื่อการพาณิชย  

โดยในภาพรวม อุตสาหกรรมยานยนตของประเทศอินเดียเปนหน่ึงในอตุสาหกรรมหลกั 
โดยประเทศอินเดียต้ังเปาหมายวา จะตองเปนผูผลิตยานยนตช้ันนําของโลกและอุตสาหกรรมยานยนต
จะมีมูลคา 145,000 ลานดอลลารสหรัฐ ปจจุบัน อุตสาหกรรมยานยนตของประเทศอินเดียมีการผลิต
กระจายตัวอยูทั่วประเทศ โดยมีพื้นที่การผลิตหลักสี่แหง ไดแก ทางตอนเหนือ คือ เมืองเดลี  
ทางตะวันออก คือ เมืองกัลกัตตา ทางตอนใต คือ เมืองเจนไน และทางตะวันตก คือ เมืองมุมไบ  
เมืองปูเณ และเมืองออรังกาบาด ในดานการผลิตมีปริมาณการผลิตในชวงป 2556–2557 มีการผลิต
ยานยนตรวม 21.48 ลานคัน ซึ่งถือเปนประเทศที่มีการผลิตยานยนตมากที่สุดประเทศหน่ึงของโลก 
โดยรถสองลอเปน Segment ที่มีสวนแบงการตลาดสูงสุด อยูที่รอยละ 80 ของปริมาณการผลิตยานยนต
ทุกประเภท นอกจากน้ี ประเทศอินเดียมีเปาหมายที่จะเปนศูนยกลางของแหลงช้ินสวนรถยนตโลก 
โดยมีมูลคาการผลิตของอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตในป 2557 รวม 35.1 พันลานดอลลารสหรัฐ 
โดยช้ินสวนยานยนตที่มีการผลิตมากที่สุด ไดแก เครื่องยนต (Engine Parts) โดยมีสัดสวนการผลิต
รอยละ 31 รองลงมาไดแก Drive Transmission and Steering Parts และตัวถัง เปนตน  
โดยประเทศไทยเปนตลาดสงออกช้ินสวนยานยนตอันดับที่ 7 ของอินเดีย โดยมีสัดสวนรอยละ 3.41 
(มหาวิทยาลัยหอการคา 2558) 

 
2.5  สรุปกรอบแนวคิด 

ภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกิจมีบทบาทสําคัญตอการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ และการเช่ือมโยงของระบบหวงโซคุณคาในอุตสาหกรรมการผลิตของโลก โดยเฉพาะ  
ในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน ซึ่งมีกลุมของผูประกอบการในระบบหวงโซคุณคาอุปทานอยูเปน
จํานวนมาก และโดยเฉพาะอยางย่ิง ประเทศไทยและประเทศอินเดียตางเปนประเทศผูผลิตในระบบ
หวงโซคุณคาของโลกในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน  

การศึกษาทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมเกี่ยวกับหวงโซคุณคาพบวา ในชวงสองถึงสาม
ทศวรรษที่ผานมา แนวคิดเกี่ยวกับหวงโซคุณคากอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญในการจัดทํา
ยุทธศาสตรและกระบวนการผลิตและการแบงงานของบริษัททั้งขนาดใหญและขนาดเล็กในโลกมาก
ข้ึน และมีการพึ่งพากันระหวางบริษัทตาง ๆ ภายในระบบหวงโซคุณคาเพิ่มมากข้ึน และสงผลตอ 
การเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจระหวางประเทศตาง ๆ เพื่มมากข้ึน ทั้งน้ี ในดานสายการผลิต บริษัทผูผลิต
ยานยนตสามารถผลิตยานยนตไดมากข้ึนและคุณภาพดีข้ึน อีกทั้งยังสามารถลดตนทุนและขยายตลาด
ยานยนตไดเพิ่มข้ึน ซึ่งสวนหน่ึงเปนผลมาจากการผลิตในปริมาณมากข้ึน  

นอกจากน้ี แนวคิดเกี่ยวกับการวัดความเช่ือมโยงดานการผลิตระหวางอุตสาหกรรมยาน
ยนตและช้ินสวนของประเทศไทยกับประเทศอินเดีย โดยใชวิธีการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากมูลคา 
การนําเขาและการสงออกสินคาระหวางกันตามหลักของ OECD สามารถนํามาปรับใช เพื่อศึกษาถึง
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ระดับของความเช่ือมโยงระหวางผูผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของประเทศไทยและ
ประเทศอินเดียวามีมากนอยเพียงใด โดยเมื่อศึกษาวิเคราะหขอมูลจากมูลคาการคาแลว อาจพิจารณา
ศึกษาวิเคราะหเพิ่มข้ึนในประเด็นเกี่ยวกับประเภทของสินคาที่มีการซื้อขายระหวางกัน รวมถึงรายช่ือ
ผูนําเขาและผูสงออกวา กลุมผูนําเขาและสงออกดังกลาวมีความเกี่ยวพันหรือมีความสัมพันธกันใน
รูปแบบใด อาทิ เชน เปนกลุมบริษัทเดียวกันหรือไม เปนกลุมบริษัทตางชาติภายใตระบบหวงโซคุณคา
ของโลกหรือไม เปนตน อีกทั้งยังสามารถวิเคราะหเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะความเช่ือมโยงดานการผลิต
โดยผานกลไกของภาครัฐ อาทิ ความตกลงการคาเสร ีนโยบายสงเสริมการคาการลงทุน ตามแนวคิด
ของ OECD (2013) เพิ่มเติมไดดวย 

จากการทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมของ Rana 2007 และOECD (2013) เอกสารของ
กระทรวงการตางประเทศ (2557) พบวา การดําเนินภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่อการสงเสริม
ความเช่ือมโยงดานเศรษฐกิจที่สําคัญน้ัน ประกอบดวย (1) การสงเสริมและสนับสนุนนโยบายและ
กฎระเบียบที่เอื้อตอการการคาและการลงทุน (2) การเพิ่มขีดความสามารถ (Upgrading) การสงเสริม
ขีดความสามารถในการแขงขัน การเสริมสรางทุนดานความรู (Knowledge–based Capital) และ
การสรางบรรยากาศทางธุรกิจ (3) การพัฒนาตลาดแรงงานและพัฒนาทักษะ และการลดความเสี่ยง
ตอภาคธุรกิจ ทั้งความเสี่ยงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี และ(4) การมีสวนรวม
ของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน และการทํางานอยางใกลชิดระหวางกลไกภาครัฐกับ
สมาคมธุรกิจการคาและภาคเอกชน ซึ่งรายงานฉบับน้ี ไดนํากรอบแนวคิดดังกลาว มาเปนกรอบใน
การรวบรวมขอมูลและนําเสนอผลเกี่ยวกับสถานะและชองวาง (Gap) ของการดําเนินภารกิจงาน 
การทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่อการสงเสริมความเช่ือมโยงดานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตและ
ช้ินสวนของประเทศไทยและประเทศอินเดีย 

การดําเนินภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกิจที่ “ประสบผลสําเร็จ” น้ัน จะตองอาศัย
องคประกอบหลาย ๆ สวน ตามการศึกษาของ (Rana 2007) ซึ่งสามารถแยกเปน (1) องคประกอบ
จากกลไกของภาครัฐ ไดแก การมีกฎระเบียบที่เอื้อตอการสงเสริมการคา การลงทุน การมีกลไกในการ
สงเสริมการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม อาทิ ความตกลงการคาเสรีตามกรอบความรวมมือตาง ๆ และ
การทํางานอยางใกลชิดระหวางกลไกภาครัฐกับสมาคมธุรกิจการคาและภาคเอกชน (2) องคประกอบ
จากตัวนักการทูต ไดแก การสรางและขยายเครือขายของนักการทูต และการมีบุคลากรที่มีคุณภาพใน
การดําเนินการสงเสริมและผลักดันนโยบายและการดําเนินงานการทูตเชิงเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ 
และ(3) องคประกอบจากภาคเอกชน ไดแก การมีสวนรวมของภาคเอกชน ซึ่งรายงานฉบับน้ี ไดนํา
แนวคิดน้ี มาปรับใชเปนกรอบในการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน ของการดําเนินภารกิจงานการทูต
เชิงเศรษฐกิจเพื่อการสงเสริมความเช่ือมโยงดานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน
ระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดีย เพื่อนําไปสูการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอ การจัดทํา
กลยุทธในการดําเนินภารกิจการทูตเชิงเศรษฐกิจใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนตอไป 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

รายงานการศึกษาในบทน้ีนําเสนอผลการศึกษาซึ่งไดจากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
จากวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยแบงออกเปน 4 สวน ไดแก (1) สถานะความเช่ือมโยงดานการผลิต
ในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดีย (2) ประเด็นปญหา 
โอกาสและความตองการของภาคเอกชน (3) รูปแบบของการดําเนินภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกิจ
ใน การสงเสริมความเช่ือมโยงดานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศไทย
กับประเทศอินเดียของกระทรวงการตางประเทศ และ(4) บทวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis)  
จุดแข็งและจุดออนของการดําเนินภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่อการสงเสริมความเช่ือมโยง 
ดาน การผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดียของ
กระทรวงการตางประเทศ 

 
3.1 รูปแบบและสถานะของความเชื่อมโยงดานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน

ระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดีย 
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลสถิติการคาระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดียเฉพาะ

สินคายานยนตและช้ินสวน โดยศึกษาจากพิกัดศุลกากร (HS Code) รหัส 87 หรือ HS 87 (ยานบก 
นอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง สวนประกอบและอุปกรณประกอบของยานดังกลาว) 
ของกรมศุลกากร พบวา ความเช่ือมโยงดานการผลิตผานการคาระหวางผูประกอบการในหวงโซคุณคา
ของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดียมีรูปแบบและสถานะ
ดังน้ี  

3.1.1  ความเชื่อมโยงในรูปแบบของการคาภายในอุตสาหกรรม (Intra–Industry 
Trade)  

ในภาพรวม หากพิจารณามูลคาการคารวมทั้งจากการนําเขาและการสงออก
ระหวางอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของประเทศไทยกับประเทศอินเดีย พบวา มีทั้งมูลคาและ
สัดสวนที่สูง โดยต้ังแตป 2555–2559 มูลคารวมการคาอยูในชวงต้ังแต 15,299 ลานบาท จนถึง 
19,542 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณรอยละ 20.68–28.34 ของมูลคาการนําเขาและสงออก
ระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดียทั้งหมดในชวงป 2555–2559 (กรมศุลกากร, 2560) 
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ตารางท่ี 1  สถิติการนําเขาและสงออกสินคาประเภท ยานยนต ช้ินสวน อุปกรณ (HS Code รหัส 87) 
ของประเทศไทยกับประเทศอินเดียชวงป 2555–2559 (CIF Baht) 

 
รายการ ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 

การนําเขา HS 87 7,283,312,466 6,851,281,926 7,269,662,706 7,324,062,141 6,912,863,742 
การสงออก HS 87 9,015,971,930 8,448,389,774 10,470,372,172 12,218,470,390 12,375,047,052 
รวม 16,299,284,396 15,299,671,700 17,740,034,878 19,542,532,531 19,287,910,794 
การนําเขาไทย–
อินเดีย 

26,318,924,343 32,349,410,746 24,491,143,517 23,317,519,410 25,149,457,611 

การสงออกไทย–
อินเดีย 

42,216,268,783 41,630,559,961 42,916,725,399 45,632,444,830 45,621,989,915 

มูลคารวมการคา
ไทย–อินเดีย 

42,216,268,783 73,979,970,707 67,407,868,916 68,949,964,240 70,771,447,526 

% ของ HS 87
จากการคารวม  

23.78 20.68 26.31 28.34 27.25 

ที่มา: กรมศุลกากร (2560ก) จัดทําตารางโดยผูเขียน 
 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด จะพบวา สินคาที่ผูประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต

และช้ินสวนจากประเทศไทยสงออกไปยังประเทศอินเดีย ประกอบดวย (1) สวนประกอบและอุปกรณ
ประกอบของยานยนต (รถแทรกเตอร ยานยนตสําหรับขนสงบุคคลต้ังแต 10 คนข้ึนไป รวมถึงคนขับ
รถยนตและยานยนตอื่น ๆ ที่ออกแบบสําหรับขนสงบุคคลเปนหลัก รวมถึงสเตช่ันแวกอนและรถแขง 
ยานยนตสําหรับขนสงของ ยานยนต (HS 8708) เชน (2) แทรกเตอร (HS 8701) ยานยนตสําหรับ
ขนสงบุคคลต้ังแตสิบคนข้ึนไป รวมถึงคนขับ (3) สวนประกอบและอุปกรณประกอบของยาน 
(รถจักรยานยนต) รวมถึงโมเพ็ดและรถจักรยานที่ติดมอเตอร (HS 8714) (4) รถจักรยานยนต รวมถึง
โมเพ็ด (และรถจักรยานที่ติดต้ังมอเตอรชวย ) มีหรือไมมีรถพวงขาง  (รวมทั้งรถพวงขาง) (HS 8711) 
(5) ตัวถัง รวมถึงแคป สําหรับยานยนต (รถแทรกเตอร ยานยนตสําหรับขนสงบุคคลต้ังแต 10 คนข้ึนไป) 
รวมถึงคนขับ รถยนตและยานยนตอื่น ๆ ที่ออกแบบสําหรับขนสงบุคคลเปนหลัก รวมถึงสเตช่ันแวกอน
และรถแขง ยานยนตสําหรับขนสงของ ยานยนต (HS 8707) (5) รถยนตและยานยนตอื่น ๆ ที่
ออกแบบสําหรับขนสงบุคคลเปนหลัก (HS 8703) (6) ยานยนตสําหรับขนของ (HS 8704) รถสําหรับ
คนพิการ จะขับเคลื่อนดวยมอเตอรหรือขับเคลื่อนทางกลโดยวิธีอื่นหรือไมก็ตาม (HS 8713)  
(7) รถพวงและรถกึ่งรถพวง เซมิเทรลเลอร (ยานอื่น ๆ ที่ไมไดขับเคลื่อนทางกล รวมทั้งสวนประกอบ
ของยานดังกลาว (HS 8716) เปนตน (กรมศุลกากร, 2560ข) 
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ตารางท่ี 2  สินคา 8 ลําดับแรก (HS Code รหัส 87) ที่มีมูลคาการสงออกสูงสุดจากประเทศไทยไปยัง
ประเทศอินเดีย ในชวงป 2557–2559 

 
ป 2557 ป 2558 ป 2559 

รายการรหัส HS มูลคา (บาท) รายการรหัส HS มูลคา (บาท) รายการรหัส HS มูลคา (บาท) 
8708 8,846,226,693 8708 10,198,891,621 8708 10,248,814,491 
8701 636,614,860 8701 652,404,670 8701 654,475,540 
8714 587,618,400 8714 495,079,048 8711 473,906,915 
8711 205,781,824 8711 404,736,423 8714 464,139,669 
8707 132,341,686 8707 197,708,812 8703 205,268,658 
8703 24,740,475 8703 130,556,506 8707 183,673,032 
8702 14,828,595 8704 103,888,324 8704 89,530,646 
8704 7,266,646 8716 16,179,447 8702 29,212,901 

ที่มา: กรมศุลกากร (2560ข) จัดทําตารางโดยผูเขียน 
 

ตารางท่ี 3  สินคา 8 ลําดับแรก (HS Code รหัส 87) ที่มีมูลคาการนําเขาสูงสุดของประเทศไทยจาก
ประเทศอินเดีย ในชวงป 2557–2559 

 
ป 2557 ป 2558 ป 2559 

รายการรหัส HS มูลคา (บาท) รายการรหัส HS มูลคา (บาท) รายการรหัส HS มูลคา (บาท) 
8708 6,141,591,603 8708 5,675,397,863 8708 5,796,878,333 
8701 671,890,743 8701 646,293,461 8701 567,867,395 
8714 165,878,338 8705 473,692,706 8714 285,026,292 
8702 100,356,461 8714 242,721,092 8711 101,135,093 
8704 62,980,874 8704 141,908,900 8705 79,316,247 
8705 49,250,261 8702 75,555,878 8704 75,987,050 
8703 31,942,132 8711 37,980,409 8716 3,917,641 
8709 10,130,084 8703 18,877,252 8703 1,636,164 

ที่มา: กรมศุลกากร (2560ค) จัดทําตารางโดยผูเขียน 
 
ขณะเดียวกันผูประกอบการดานการผลิตของประเทศไทยก็นําเขาสินคายานยนต

และช้ินสวนจากประเทศอินเดียเชนกัน โดยประเภทสินคาสามลําดับแรก ไดแก (1) สวนประกอบและ
อุปกรณประกอบของยานยนต (รถแทรกเตอร ยานยนตสําหรับขนสงบุคคลต้ังแต 10 คนข้ึนไป รวมถึง
คนขับรถยนตและยานยนตอื่น ๆ ที่ออกแบบสําหรับขนสงบุคคลเปนหลัก รวมถึงสเตช่ันแวกอนและ
รถแขง ยานยนตสําหรับขนสงของ ยานยนต (HS 8708) (2) แทรกเตอร (HS 8701) ยานยนตสําหรับ
ขนสงบุคคลต้ังแตสิบคนข้ึนไป รวมถึงคนขับ และ(3) สวนประกอบและอุปกรณประกอบของยานยนต 
(รถจักรยานยนต ( รวมถึงโมเพ็ด และรถจักรยานที่ติดมอเตอร (HS 8714) (กรมศุลกากร, 2560ค) 
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จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา เครือขายการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตและ
ช้ินสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดียมีความเช่ือมโยงคอนขางสูง โดยดูจากมูลคาการคา 
ซึ่งสูงกวารอยละ 20 ของมูลคารวมของทั้งสองประเทศ และเมื่อวิเคราะหประเภทของสินคาแลว 
พบวา สินคาสวนใหญเปนสินคาที่ใชภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวา ความเช่ือมโยง
ดังกลาวเปนไปในรูปแบบของการคาภายในอุตสาหกรรม (Intra–Industry Trade) จากขอมูลดังกลาว 
ทําใหอนุมานไดวา ประเทศอินเดียถือเปนตลาดยานยนตและตลาดช้ินสวนยานยนตที่สําคัญของ
ประเทศไทย และประเทศไทยก็เปนตลาดยานยนตและตลาดช้ินสวนยานยนตที่สําคัญของประเทศ
อินเดียเชนกัน 

นอกจากน้ี หากพิจารณาเฉพาะในสวนของช้ินสวนยานยนต จะพบความเช่ือมโยง
ดานการผลิตระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดียในระบบหวงโซคุณคา เน่ืองจากมีการสงออก
ช้ินสวนจากผูผลิตช้ินสวนข้ันที่ 1 ในประเทศไทยไปยังประเทศอินเดียเพื่อใชในการประกอบและผลิต
ยานยนต ซึ่งไดแก ช้ินสวนยานยนตภายใตพิกัด HS 8708 เชน Safety Seat Belt, Part of Safety 
Belts, Breaks and Servo–brakes, Gear Boxes, Drive–axles, Road Wheels and Parts, 
Suspension Systems and Parts และEngine Bracket เปนตน และภายใตพิกัด HS 8707 ไดแก 
Bodies (including cabs) และช้ินสวนจักรยานยนตภายใต HS 8714 ไดแก Saddles, Spokes and 
Nipples, Handle Bars, Brackets เปนตน  

ขณะเดียวกัน ก็พบวา ผูผลิตยานยนตในประเทศไทยตองพึ่งพาการนําเขาช้ินสวน
ยานยนตจากผูผลิตช้ินสวนยานยนตข้ันที่ 1 ของประเทศอินเดียเพื่อใชในการประกอบและผลิตยานยนต
เชนกัน โดยมีการนําเขาช้ินสวนยานยนตภายใตพิกัด HS 8708 เชน Components of Door Trim 
Assemblies, Brake drums, Brake Discs หรือ Brake Pipes, Drive–axles, Road Wheels and 
Parts, Unassembled Fuel Tanks และEngine Bracket เปนตน  

3.1.2  ความเชื่อมโยงในรูปแบบของการคาระหวางบริษัท (Intra–firm Trade)  
จากการศึกษารายช่ือผูสงออกและผูนําเขาสินคาอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน

ในประเทศไทย ซึ่งไดขอมูลจากกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (2560ก) (2560ข) พบวา 
อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดียมีความเช่ือมโยงโดยผาน
การคาระหวางอุตสาหกรรม (Intra–firm Trade) สูง โดยเฉพาะระหวางบริษัทผูผลิตยานยนตตางชาติ 
และบริษัทรวมทุนในระบบหวงโซคุณคาของโลก โดยเฉพาะบริษัทผูผลิตยานยนตจากประเทศญี่ปุน 
ซึ่งเปนความเช่ือมโยงระหวางกลุม Standardizers และกลุม Assemblers กับกลุม Component 
Specialists และกลุม Integrators 

เมื่อวิเคราะหรายช่ือผูสงออกและผูนําเขาสินคาภายใตพิกัด HS 87 20 ลําดับแรก 
ในชวงป 2557–2559 พบวา กลุมบริษัทผูผลิตยานยนตตางชาติ (กลุม Standardizers และ 
กลุม Assemblers) และบริษัทรวมทุน ซึ่งเปนบริษัทลูก (กลุม Component Specialists และ 
กลุม Integrators) มีสัดสวนการนําเขาและสงออกยานยนตและข้ินสวนในมูลคาสูง โดยกลุมบริษัท
ดังกลาวที่สําคัญ ไดแก กลุมบริษัท Toyota กลุมบริษัท Nissan กลุมบริษัท Honda และกลุมบริษัท 
Suzuki เปนตน 
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ตารางท่ี 4  รายช่ือผูสงออกไทยไปยังประเทศอินเดีย 20 ลําดับแรก ภายใต HS Code รหัส 87 
ในชวงป 2557–2559 

 
ลําดับ ป 2557 

ช่ือผูประกอบการ 
ป 2558 

ช่ือผูประกอบการ 
ป 2559 

ช่ือผูประกอบการ 
1 บจก.โตโยตา มอเตอร เอเชีย แปซิฟค 

เอ็นจิเนียริ่งแอนดแมนูแฟคเจอริ่ง 
บจก.โตโยตา มอเตอร เอเชีย แปซิฟค 
เอ็นจิเนียริ่งแอนดแมนูแฟคเจอริ่ง 

บจก.โตโยตา มอเตอร เอเชีย แปซิฟค 
เอ็นจิเนียริ่งแอนดแมนูแฟคเจอริ่ง 

2 บจก.นิสสัน มอเตอร ประเทศไทย บจก.เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร บจก.ออโตอัลลายแอนซ ประเทศไทย 
3 บจก.เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร บจก.นิสสัน มอเตอร ประเทศไทย บจก.เอเชี่ยนฮอนดามอเตอร 
4 บจก.สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น บจก.สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น บจก.ซูซูกิ มอเตอร ประเทศไทย 
5 บจก.โตโยตา ทูโช ไทยแลนด บจก.โตโยตา ทูโช ไทยแลนด บจก.โตโยตา ทูโช ไทยแลนด 
6 บจก.อีซูซุมอเตอร อินเตอรเนชั่นแนล 

โอเปอเรชั่น ประเทศไทย 
บจก.มิตซูบิชิ มอเตอรส ประเทศไทย บจก.สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น 

7 บจก.ฮอนดา เทรดดิ้ง เอเชีย บจก.ออโตอัลลายแอนซ ประเทศไทย บจก.อีซูซุมอเตอร อินเตอรเนชั่น
แนล โอเปอเรชั่น ประเทศไทย 

8 บจก.มิตซูบิชิ มอเตอรส ประเทศไทย บจก.อีซูซุมอเตอร อินเตอรเนชั่น
แนล โอเปอเรชั่น ประเทศไทย 

บจก.ออโตลิ ประเทศไทย 

9 บจก.มูซาชิออโตพารท บจก .โชวา ออโตพารท ประเทศไทย บจก.นิสสัน มอเตอร ประเทศไทย 
10 บจก.ไทรอัมพมอเตอรไซเคิลส 

ประเทศไทย 
บจก.ซูซูกิ มอเตอร ประเทศไทย บจก.เด็นโซ ประเทศไทย 

11 บจก. โชวา ออโตพารท ประเทศไทย บจก.ดูคาติ มอเตอร ประเทศไทย บจก.ทาคาตะ–ทีโอเอ 
12 บจก.นิชชินเบรค ประเทศไทย บจก.ฮอนดา เทรดดิ้ง เอเชีย บจก.ไทรอัมพมอเตอรไซเคิลส 

ประเทศไทย 
13 บจก.ออโตลิฟ ประเทศไทย บจก.ออโตลิฟ ประเทศไทย บจก.ดูคาติ มอเตอร ประเทศไทย 
14 บจก.ออโตอัลลายแอนซ ประเทศไทย บจก.ไทรอัมพมอเตอรไซเคิลส 

ไทยแลนด 
บจก .โชวา ออโตพารท ประเทศไทย 

15 บจก.เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล บจก.เด็นโซ ประเทศไทย บจก.ฮอนดา เทรดดิ้ง เอเชีย 
16 บจก.ทาคาตะ–ทีโอเอ บจก.ทาคาตะ–ทีโอเอ บจก.เอสดีเอส อินเตอร 

เนชั่นแนล กรุป 
17 บจก.ทีไอ ออโทโมทีฟ ไทยแลนด บจก.อูซูอิ อินเตอรเนชั่นแนล  

คอรปอเรชั่น ไทยแลนด 
บจก.เจนเนอรัล มอเตอรส 
ประเทศไทย 

18 บจก.ม้ินท อาปโก ประเทศไทย บจก.คาวาซากิ มอเตอร  
เอ็นเตอรไพรสประเทศไทย 

บจก.ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส 
ประเทศไทย 

19 บจก.คาวาซากิ มอเตอร  
เอ็นเตอรไพรส ประเทศไทย 

บจก.นิชชินเบรค ประเทศไทย บจก.สึบาคิ อีเมอรสัน เอ็มเอฟจี 
ไทยแลนด 

20 บจก.เด็นโซ ประเทศไทย บจก.เจนเนอรัล มอเตอรส 
ประเทศไทย 

บจก.ฟวเจอริส ออโตโมทีฟ 
ประเทศไทย 

ที่มา: กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (2560ก) จัดทําตารางโดยผูเขียน 
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ตารางที่ 5  รายช่ือผูนําเขาของไทยจากอินเดีย ภายใต HS Code รหัส 87 ในชวงป 2557–2559 
 
ลําดับ ป 2557 

ช่ือผูประกอบการ 
ป 2558 

ช่ือผูประกอบการ 
ป 2559 

ช่ือผูประกอบการ 
1 บจก.โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย บจก.โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย บจก.โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย 
2 บจก.ฟอรด มอเตอร คัมปะนี 

ประเทศไทย 
บจก.ฟอรด มอเตอร คัมปะนี 
ประเทศไทย 

บจก.ฟอรด มอเตอร คัมปะนี 
ประเทศไทย 

3 บจก.จอหน เดียร ประเทศไทย บจก.ฟูโซ ทรัค ประเทศไทย บจก.จอหน เดียร ประเทศไทย 
4 บจก.เอเชีย แปซิฟค เครื่องจักรกล

การเกษตร 
บจก.จอหน เดียร ประเทศไทย บจก.ฮอนดา ออโตโมบิล ประเทศไทย 

5 บจก.ออโตอัลลายแอนซ ประเทศไทย บจก.ซูซูกิ มอเตอร ประเทศไทย บจก.สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น 
6 บจก.ฮอนดา ออโตโมบิล ประเทศไทย บจก.สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น บจก.ดานา สไปเซอร ประเทศไทย 
7 บจก.จีเคเอ็น ไดรฟไลน ประเทศไทย บจก.เอเชีย แปซิฟค เครื่องจักรกล

การเกษตร 
บจก.ซูซูกิ มอเตอร ประเทศไทย 

8 บจก.ดานา สไปเซอร ประเทศไทย บจก.ฮอนดา ออโตโมบิล ประเทศไทย บจก.ทาทา มอเตอรส ประเทศไทย 
9 บจก.พนัส แอสเซมบลีย บจก.ดานา สไปเซอร ประเทศไทย บจก.ไทย–สวีดิช แอสเซมบลีย 
10 บจก.สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น บจก.โอวายที บจก.ทีเอ็มบีพี 
11 บจก.ทาทา มอเตอรส ประเทศไทย บจก.ออโตอัลลายแอนซ ประเทศไทย บจก.โอวายที 
12 บจก.ซูซูกิ มอเตอร ประเทศไทย บจก.ไทย–สวีดิช แอสเซมบลีย บจก.ออโตอัลลายแอนซ ประเทศไทย 
13 บจก.ซัมมิท โชวา แมนูแฟคเจอริ่ง บจก.ทีเอ็มบีพี บจก.เครนส แอนด อีควีพเมนท 

เซอรวิสซีส 
14 บจก.ทีเอ็มบีพี บจก.ซัมมิท โชวา แมนูแฟคเจอริ่ง บจก.เอเชีย แปซิฟค เครื่องจักรกล

การเกษตร 
15 บจก.ไทย–สวีดิช แอสเซมบลีย บจก.ทาทา มอเตอรส ประเทศไทย บจก.เจนเนอรัล มอเตอรส 

ประเทศไทย 
16 บจก.เมโทรแมชีนเนอรี่ บจก.คูโบตา พรีซิชั่น แมชชีนเนอรี่ 

ประเทศไทย 
บจก.ซัมมิท โชวา แมนูแฟคเจอริ่ง 

17 บจก.นิสสัน มอเตอร ประเทศไทย บจก.อเมริกัน แอ็คเซิล แอนด 
แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย 

บจก.เจเนอรรัล ออโต ซัพพลาย 

18 บจก.สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง 
ซิสเต็มส 

บจก.พนัส แอสเซมบลีย บจก.อเมริกัน แอ็คเซิล แอนด 
แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย 

19 บจก.อิตัลไทยอุตสาหกรรม บจก.ดูคาติ มอเตอร ประเทศไทย บจก.คูโบตา พรีซิชั่น แมชชีนเนอรี่ 
ประเทศไทย 

20 บจก.สยามเลมเมอรซ บจก.อิเนอรยี ออโตโมทิฟ  
ซิสเต็มส ประเทศไทย 

บจก.แชฟฟเลอร เเมนูแฟคเจอริ่ง  

ที่มา: กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (2560ข) จัดทําตารางโดยผูเขียน 
 
กลุมบริษัท Toyota มีบริษัท โตโยตา มอเตอร เอเชีย แปซิฟค เอ็นจิเนียริ่งแอนด

แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด (วิจัยและผลิตตัวถังรถยนตและชวงลาง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส เครื่องยนต
และเครื่องสงกําลัง เปนตน) บริษัท โตโยตา ทูโช (ไทยแลนด) จํากัด (จําหนายช้ินสวน ยานยนต และ
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วัสดุสําหรับช้ินสวนยานยนตใหกับผูผลิต OEM) เปนผูสงออก และบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย 
จํากัด เปนผูนําเขา  

กลุมบริษัท Nissan มีบริษัท นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด เปนทั้งผูสงออก
และผูนําเขา  

กลุมบริษัท Honda มีบริษัท เอเช่ียนฮอนดามอเตอร จํากัด (จําหนายรถยนตและ
ช้ินสวนรถยนต รถจักรยานยนต เครื่องยนตและอะไหลรถยนต) บริษัท ฮอนดา เทรดด้ิง เอเชีย จํากัด 
(จําหนายช้ินสวนรถยนต) เปนผูสงออก บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด (ผลิตและ
จําหนายรถยนต) เปนผูนําเขา  

กลุมบริษัท Suzuki มีบริษัท ซูซูกิ มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด เปนทั้งผูนําเขา
และผูสงออก  

รูปแบบการเช่ือมโยงดานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศอินเดียโดยผานการคาระหวางบริษัทดังกลาวน้ี แสดงใหเห็นวา บริษัทผูผลิต
ยานยนตและผูผลิตช้ินสวนของโลก โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุนที่ไดต้ังบริษัทและโรงงานผลิตทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศอินเดียตางมียุทธศาสตรการแบงปนการผลิต (Production Sharing) ซึ่งได
กําหนดใหบริษัทและโรงงานในประเทศไทยและประเทศอินเดียผลิตและสงออกช้ินสวนแตละประเภท
ตามความถนัด และมีตนทุนที่ถูกกวาไปยังอีกประเทศหน่ึงเพื่อใชในการประกอบยานยนต  

ทั้งน้ี เปนที่ทราบดีวา บริษัทผูผลิตยานยนตของประเทศญี่ปุนน้ัน มียุทธศาสตร
เกี่ยวกับพื้นที่/ประเทศที่เหมาะสมสําหรับการต้ังฐานการผลิตในระบบหวงโซคุณคาโดยกําหนดให 
ฐานการผลิตแตละแหงกระจายกันอยู แตทํางานรวมกัน โดยเฉพาะในดานการวางแผนการใช  
การนําเขาและสงออกช้ินสวนยานยนตสําหรับสายการผลิตในแตละประเทศ สําหรับประเทศไทยน้ัน 
ถือไดวาเปนผูผลิตช้ินสวนที่สําคัญของบริษัทผูผลิตยานยนตของประเทศญี่ปุนเพื่อปอนสายการผลติใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียแปซิฟก เชน บริษัท Toyota กําหนดใหประเทศไทยเปนผูผลิต 
Diesel Engines, Steering Columns, Body Parts, Pressed and Rasin Parts, และCBU Kits 
Assembling และบริษัท Honda กําหนดใหประเทศไทยเปนผูผลิต Pressed Parts, Meter Parts, 
และCylinder Blocks โดยช้ินสวนยานยนตดังกลาว บางสวนสงออกไปยังประเทศอินเดียดวยเชนกัน  

สําหรับการนําเขาสินคาจากประเทศไทยไปยังประเทศอินเดียน้ัน พบขอมูลวา 
บริษัท Toyota Motor Asia Pacific Engineering and Manufacturing จํากัด ซึ่งมีบริษัทลูกใน
ประเทศอินเดียไดนําเขาช้ินสวนบางประเภทจากประเทศไทยเพื่อใชในการผลิตรถยนต Toyota เชน 
รุน Etios ซึ่งถูกกําหนดใหเปนรถยนตสําหรับตลาดในประเทศอินเดียและเพื่อสงออกไปยังประเทศ
แอฟริกาใต แมวาในสายการผลิตรถยนตดังกลาว สวนใหญจะใชช้ินสวนในประเทศอินเดียเปนหลัก 
และบริษัท Honda Siel Cars India (HSCI) ซึ่งผลิตรถยนต Honda รุน Brio ที่แมวาจะใชช้ินสวน
กวารอยละ 80 จากภายในประเทศ แตยังนําเขาช้ินสวนจากประเทศไทยเชนกัน  

3.1.3  ความเชื่อมโยงผานการใชประโยชนจากความตกลงการคาเสร ี
ความเช่ือมโยงดานการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศไทย

กับประเทศอินเดียไดรับอานิสงสจากการใชประโยนจากกลไกของรัฐ โดยเฉพาะความตกลงการคาเสรี
คอนขางสูง ซึ่งทําใหมูลคาการคาระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดียในสินคาประเภทยานยนต
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และช้ินสวนเติบโตข้ึนภายหลังจากการทําความตกลงการคาเสรี FTA ประเทศไทย–ประเทศอินเดีย 
และความตกลง AIFTA เมื่อป 2547 และป 2553 

จากสถิติของกรมศุลกากร (2560ก) พบวา มูลคาการคาระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศอินเดียในสินคาประเภทยานยนตและช้ินสวน ภายใตพิกัด HS 87 กอนการทําความตกลง 
FTA ในป 2547 มีรวม 3,090,477,849 ลานบาท แยกเปนมูลคาการสงออก 2,596,495,098 ลานบาท 
และการนําเขา 493,982,751 ลานบาท แตภายหลังความตกลง FTA มีผลบังคับใช มูลคาการคารวม
ไดเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเน่ือง โดยมูลคาการคาในป 2548 มีรวม 4,917,763,707 ลานบาท แยกเปน
มูลคาการสงออก 3,436,886,732 ลานบาท ซึ่ง เพิ่ม ข้ึนรอยละ 24.45 และมูลคาการนําเขา 
1,480,876,975 ลานบาท ซึ่งเพิ่มข้ึนรอยละ 66.25 จากน้ัน มูลคาการคาไดเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง 
จนถึงป  2559 มีมูลค ารวมการคา  19,287,910,794 ล านบาท แยกเปนมูลค าการส งออก 
12,375,047,052 ลานบาท และมูลคาการนําเขา 6,912,863,742 ลานบาท (อยางไรก็ดี มูลคาการคา
ในชวงป 2553–2554 ที่ลดลง เกิดจากประเทศไทยประสบปญหามหาอุทกภัยครั้งรายแรงซึ่งสงผลตอ
ระบบการผลิตยานยนตและช้ินสวนของประเทศไทย) 
 
ตารางท่ี 6  มูลคาการสงออกไปยังอินเดียและการนําเขาจากอินเดียภายหลัง FTA ไทย–อินเดีย และ

FTA อาเซียน–อินเดียมีผลบังคับใช ภายใต HS Code รหัส 87 
 

ป ค.ศ. สงออก  
(หนวย: ลานบาท) 

สัดสวนที่เพิ่มข้ึน 
 (%) 

นําเขา  
(หนวย: ลานบาท) 

สัดสวนที่เพิ่มข้ึน 
 (%) 

2004 2,596,495,098 ปฐาน 493,982,751 ปฐาน 
2005 3,436,886,732 24.45 1,480,876,975 66.25 
2006 4,795,544,690 28.33 1,983,979,391 25.35 
2007 5,055,154,644 5.13 1,976,128,139 –0.39 
2008 6,023,966,847 16.08 2,461,349,182 19.71 
2009 5,690,617,901 –5.85 2,970,342,276 17.13 
2010 8,387,448,535 32.15 4,476,519,589 33.64 
2011 8,070,765,841 –3.92 5,810,004,190 22.95 
2012 9,009,998,982 10.4 7,283,312,466 20.22 
2013 8,448,389,730 –6.64 6,851,281,926 –6.30 
2014 10,470,372,172 19.31 7,269,662,706 5.75 
2015 12,218,470,390 14.30 7,324,062,141 0.74 
2016 12,375,047,052 1.26 6,912,863,742 –5.94 

ทีมา: กรมศุลกากร (2560ก) จัดทําตารางโดยผูเขียน 
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ตารางท่ี 7 การสงออกและการนําเขาภายใตสิทธิประโยชนทางภาษีจากความตกลงการคาเสรี ป 
2559 หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ 

 
 

ความ 
ตกลง 

การสงออกภายใตสิทธิ FTA ป 2559 การนําเขาภายใตสิทธิ FTA 
มูลคาสงออก
สินคาที่ไดรับ
ประโยชน 
FTA 

มูลคาการขอ
ใช สิทธิ์
สงออก
ภายใต FTA 

สัดสวนขอใช
สิทธิ์สงออก 
(%) 

% การใช
สิทธิป 
59/58 

มูลคานําเขา
สินคาที่ไดรับ
ประโยชน 
FTA 

มูลคานําเขา
สินคาใชสิทธิ์ 
FTA 

สัดสวน
นําเขาที่ใช
สิทธิ์ (%) 

% การใช
สิทธิป 
59/58 

AIFTA 5154.16 2424.91 47.05 –1.37 1047.59 453.67 43.31 42.07 
TIFTA (886.52)* 587.34 11.40 3.30 (180.4)* 7.89 4.38 –36.06 

ที่มา: กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (2559) 
 

3.1.4  ความเชื่อมโยงผานนโยบายดานการลงทุนท่ีเปดกวางของภาครัฐ 
นโยบายของรัฐบาลถือเปนหน่ึงในปจจัยหลักที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนตและ

ช้ินสวนของประเทศไทยและประเทศอินเดียใหสามารถกาวเขาสูการเปนฐานผลิตสําคัญระดับโลกได 
โดยนโยบายดานการลงทุนที่เปดกวางของประเทศไทยและประเทศอินเดียไดมีสวนในการสงเสริม 
ความเช่ือมโยงดานการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศไทยและประเทศ
อินเดีย ดังน้ี  

3.1.4.1 นโยบายสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของ
ประเทศไทย 

นโยบายที่สําคัญของรัฐบาลไทยที่มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนตและช้ินสวนและการสงเสริมการลงทนุในอุตสาหกรรมดังกลาวในชวงระหวางป 2551–2555 
ประกอบดวย การสงเสริมโครงการรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Ecocar) การสงเสริม
กิจการประกอบรถยนตใหมที่ยังไมเคยผลิตในประเทศไทยและผลิตรถยนตที่ติดต้ังระบบเทคโนโลยี
สมัยใหม การสงเสริมการผลิตรถยนตและช้ินสวนที่ใชเทคโนโลยีสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
การสงเสริม การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน และการใหสิทธิพิเศษแกการผลิตช้ินสวนเกียรอัตโนมัติ 
เกียรแบบ Continuous Variable Transmission เครื่อง Traction Motor สําหรับรถยนต 
เซลลเช้ือเพลิง ระบบเบรกแบบ Regenerative Braking System และนโยบายสงเสริมใหประเทศไทย 
เปนฐานการผลิตรถจักรยานยนตขนาดใหญ เปนตน  

นโยบายดังกลาวสงผลใหเกิดโครงการลงทุนเพิ่มข้ึนอีกหลายโครงการ 
เชน โครงการผลิตเครื่องยนตดีเซลของบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด การลงทุนของ
บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อขยายโรงงานผลิตรถยนตแหงที่สองฮอนดา  
การเพิ่มกําลังการผลิตรถปกอัพของบริษัท มาสดา ประเทศไทย จํากัด และบริษัท ฟอรด มอเตอร 
ประเทศไทย จํากัด รวมถึงการข้ึนไลนผลิตปกอัพเล็ก ของบริษัท ทาทา มอเตอรส (ประเทศไทย) 
จํากัด จากประเทศอินเดียดวย (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2555)  

ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (2559) ระบุวา 
โครงการจากประเทศอินเดียที่ไดรับอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุนระหวางป 2548–2554 มีจํานวน 
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84 โครงการ มูลคารวม 12,798.4 ลานบาท และหากเจาะลึกไปเฉพาะในสวนของอุตสาหกรรมยานยนต
และช้ินสวน (ตรวจสอบไดเฉพาะจากหมวด Metal Products and Machinery ของสถิติของ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน) พบวา มีการลงทุนในชวงป 2553–2559 จํานวน 15 
โครงการ โดยมีมูลคารวม 2,339.8 ลานบาท  

บริษัทจากประเทศอินเดียที่เขามาลงทุนในประเทศไทยดานอุตสาหกรรม
ยานยนตและช้ินสวน ไดแก บริษัท ทาทา มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด ลงทุนดานการผลิต 
รถกระบะ และบริษัท Paracoat Asia จํากัด เปนตน นอกจากน้ี ยังมีบริษัทผูลงทุนจากกลุม Aditya 
Birla Group ซึ่งลงทุนผลิตสารเคมีและคารบอนแบล็คที่ใชในการผลิตยางลอรถยนตดวย  

สําหรับบริษัท ทาทา มอเตอรส (ประเทศไทย) น้ัน มีรายงานขาววา 
บริษัทฯ ไดเพิ่มสายการผลิตรถบรรทุกสี่ลอเล็ก ทาทา ซูเปอร เอซ มินท และทาทา ซีนอน โดย
โรงงานผลิตแหงใหมของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตรวม 10,500 คันตอป นอกจากน้ี ยังมีแผนที่จะ
ประกอบรถบรรทุกขนาดกลาง–ใหญ และรถยนตน่ังขนาดเล็กในประเทศไทยดวย โดยผูบริหารของ
บริษัทฯ ไดใหสัมภาษณในหนังสือพิมพ Post Today (2560) และหนังสือพิมพ ASTV ผูจัดการ 
(2557) วา ปจจัยที่บริษัทฯ เขามาลงทุนในประเทศไทยน้ัน นอกจากในเรื่องของศักยภาพปริมาณตลาด 
การผลิต และซัพพลายเออรในประเทศไทย และการเปนศูนยกลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใตแลว 
กฎระเบียบและสิทธิพิเศษทางการลงทุนที่เปดกวางก็เปนอีกหน่ึงปจจัยที่ทางบริษัทใหความสําคัญ
เชนกัน  

3.1.4.2 นโยบายสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของ
ประเทศอินเดีย 

ในทางกลับกัน ศักยภาพของตลาดยานยนตและนโยบายดานการลงทุนที่
เปดกวางข้ึนของรัฐบาลอินเดียถือเปนหน่ึงในปจจัยสําคัญที่ดึงดูดการลงทุนและการขยายตลาดของ
ผูประกอบการดานยานยนตและช้ินสวนของประเทศไทยใหเขาไปยังประเทศอินเดียเชนกัน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการที่รัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมของประเทศอินเดียไดต้ังเปาหมายที่จะเปน
ผูผลิตยานยนตช้ันนําของโลก เปนศูนยกลางการสงออกรถยนตขนาดเล็ก รถยนตอเนกประสงค  
รถสองลอ รถสามลอ รถแทรกเตอร และช้ินสวนยานยนต นอกจากน้ี รัฐบาลอินเดียยังประกาศ
นโยบาย Make in India ที่สงเสริมการลงทุนทั้งจากภายในประเทศและจากตางประเทศใหเพิ่มมากข้ึน 
โดยมีเปาหมายที่จะผลักดันใหประเทศอินเดียเปนศูนยกลางอุตสาหกรรม (Hub of Industry) ในดาน
ตาง ๆ ที่ประเทศอินเดียมีศักยภาพเพื่อกอใหเกิดการจางงานในประเทศและดึงดูดเงินลงทุนจาก
ตางประเทศ รวมถึงการใหสิทธิประโยชนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษตาง ๆ  ซึ่งกระจายอยูตามเขตระเบียง
เศรษฐกิจตามภูมิภาคของประเทศอินเดีย  

จากขอมูลในชวงกอนป 2543 การลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตจาก
ตางประเทศในประเทศอินเดียจัดอยูในอันดับที่ 22 ของการลงทุนจากตางประเทศทั้งหมด แตในป 
2557 มูลคาการลงทุนไดเพิ่มสูงข้ึนโดยขยับมาอยูในอันดับที่ 6 โดยมีมูลคาประมาณ 3 แสนลานบาท 
หรือประมาณรอยละ 7 ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศอินเดีย การเพิ่มข้ึนของมูลคาการลงทุน
ดังกลาว อาจเปนผลมาจากการปรับเปลี่ยนนโยบายของประเทศอินเดียที่เปดเสรีดานการลงทุนมากข้ึน 
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นับต้ังแตป 2534 และการประกาศใชนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนตเมื่อป 2545 ซึ่งเปด
โอกาสใหผูประกอบการจากตางประเทศสามารถลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตไดรอยละ 100  

จากสถิติของ Department of Industrial Policy & Promotion, 
Ministry of Commerce & Industry (อางถึงในสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2559) 
ระบุวา การลงทุนของประเทศไทยในประเทศอินเดียต้ังแตเดือนเมษายน 2543–เดือนธันวาคม 2559 
มีมูลคารวมทั้งสิ้น 282.56 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนรอยละ 0.09 ของเงินลงทุนทางตรง (FDI)  
จากตางประเทศทั้งหมดของประเทศอินเดีย โดยประเทศไทยจัดอยูในลําดับที่ 36 จาก 153 ประเทศ 
ที่เขาไปลงทุนในประเทศอินเดีย ในสวนของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนน้ัน ขอมูลจาก
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (2559) ระบุวา มีผูประกอบการไทยที่ไดเขาไปลงทุนใน
ประเทศอินเดีย ไดแก (1) บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพารท อินดัสตรี จํากัด ลงทุนผลิตช้ินสวน
รถจักรยานยนต (2) บริษัท ยูเรกา ดีไซน จํากัด มหาชน ลงทุนผลิตเครื่องจักรใชในอุตสาหกรรมยานยนต 
(3) บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จํากัด ลงทุนผลิตช้ินสวนยานยนต (4) บริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร 
กรุป จํากัด มหาชน ลงทุนช้ินสวนพวกฉนวนสําหรับหุมทอ และ(5) บริษัท ฟอรจูน พารท อินดัสทรี้ 
จํากัด มหาชน ลงทุนผลิตช้ินสวนยานยนต 

จากการสัมภาษณผูแทนจากบริษัท Thai Summit Autoparts India 
Private Ltd. ซึ่งเปนบริษัทลูกของ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพารท อินดัสตรี จํากัด ทราบวา บริษัทฯ 
ไดเขามาลงทุนในประเทศอินเดียต้ังแตป 2546 เน่ืองจากเล็งเห็นศักยภาพของตลาดและโอกาสทาง
ธุรกิจ แรกเริ่ม บริษัทฯ ไดเขามาลงทุนในประเทศอินเดียในรูปแบบของบริษัทรวมทุน (Joint 
Venture) กับบริษัท JBM Group เพื่อผลิตช้ินสวนยานยนตใหกับบริษัทยานยนตของประเทศอินเดีย
และของประเทศญี่ปุน แตตอมาภายหลังจึงแยกตัวออกมาดําเนินกิจการเอง โดยโรงงานผลิตช้ินสวน
แหงหน่ึงของบริษัทฯ ต้ังอยูในเขตรัฐทมิฬนาฑู โดยอยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เช่ือมตอระหวางเขต
ระเบียงอุตสาหกรรมเมืองเจนไนกับเมืองบังคาลอร (Chennai–Bangalore Industrial Corridor) 
การเลือกสถานที่ ต้ังโรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจดังกลาวก็เน่ืองมาจากการที่รัฐบาลอินเดีย 
ใหการสงเสริมและใหสิทธิพิเศษดานการลงทุน และเปนเขตที่สามารถเช่ือมโยงดานโลจิสติกสกับ 
กลุมอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนอื่น ๆ ภายใตหวงโซอุปทานของประเทศอินเดียได อาทิ ในเขต
รัฐทมิฬนาฑู มีกลุมบริษัท Hyundai บริษัท Mitsubishi บริษัท Nissan บริษัท Renault & Daimler 
บริษัท Ford และบริษัท BMW และในเขตรัฐกรณาฏกะ มีบริษัท Toyota บริษัท Scannia และ
บริษัท Volvo ต้ังอยู ซึ่งจะสงผลตอการขยายตลาดและการเช่ือมโยงเครือขายการผลิตกับกลุม
บริษัทผูผลิตยานยนตดังกลาวในอนาคต 

 
3.2  ประเด็นปญหา โอกาส และความตองการของภาคเอกชนในการขยายความเชื่อมโยงดาน

การผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดีย 
จากการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิและการสัมภาษณกลุมตัวอยาง พบวา 

ภาคเอกชนทั้งจากประเทศไทยและจากประเทศอินเดียยังประสบปญหาและอุปสรรคในดานการคา
และการลงทุน และตองการใหภาครัฐชวยแกไขปญหาและสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อสงเสริม 
ความเช่ือมโยงดานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางกัน ดังน้ี  
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3.2.1  ปญหาและอุปสรรคดานการคาและการลงทุนของผูประกอบการจากประเทศไทย 
3.2.1.1 การสูญเสียความสามารถในการแขงขันของสินคาช้ินสวนยานยนต 

บางรายการใหกับสินคาจากประเทศอินเดียเน่ืองจากเงื่อนไขในความตกลง FTA  
ภายใตความตกลง FTA ประเทศไทย–ประเทศอินเดีย มีสินคาในหมวด

ช้ินสวนยานยนต คือกระปุกเกียร (HS 870840) อยูในกลุมที่ประเทศไทยจะตองลดภาษีใหกับสินคา
จากประเทศอินเดีย โดยที่ผานมา ประเทศไทยไดลดภาษีศุลกากรสินคากระปุกเกียรที่นําเขาจาก
ประเทศอินเดียอยางตอเน่ือง จากเดิมไดเคยกําหนดอัตราภาษีศุลกากรเทากับรอยละ 30 และไดมีการ
ลดลงเหลือรอยละ 15 ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2547 ลดลงเหลือรอยละ 7.5 ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 
2548 และทายสุดไดรับการยกเวนภาษีศุลกากรต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2549 นอกจากน้ี การที่ความ
ตกลง FTA ไดกําหนดเงื่อนไขใหผูประกอบการสามารถใชสัดสวนมูลคาเพิ่มหรือวัตถุดิบ
ภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 40 แตไมสามารถสะสมสัดสวนวัตถุดิบจากประเทศอาเซียน + 9 
ได ทําใหผูประกอบการจากประเทศไทยเสียเปรียบผูประกอบการจากประเทศอินเดีย และสงผลให
การสงออกกระปุกเกียร (HS 870840) จากประเทศอินเดียมายังประเทศไทยมีมูลคาเพิ่มมากข้ึนต้ังแต
ป 2549 เปนตนมา ขณะที่ประเทศไทยสงออกสินคาดังกลาวไปยังประเทศอินเดียนอยกวา 
(มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2558) 

3.2.1.2 การเพิ่มข้ึนของตนทุนการดําเนินงานของผูประกอบการจากประเทศไทย
ที่ลงทุนในประเทศอินเดีย  

จากการสัมภาษณผูแทนจากบริษัท Thai Summit Autoparts India 
Private Ltd. ทราบวา ปญหาหลักที่บริษัทฯ ประสบ และสงผลตอตนทุนการดําเนินงานใหสูงข้ึน 
ประกอบดวย  

1)  ปญหาความลาชาในติดตอราชการกับหนวยงานราชการอินเดีย 
โดยเฉพาะในเรื่องสําคัญ เชน การจดทะเบียนโรงงาน การจดทะเบียนใชประโยชนจากที่ดิน และ 
การขอใบอนุญาตตาง ๆ ตามกฎหมายทองถ่ิน นอกจากน้ี การที่กฎระเบียบตาง ๆ ของประเทศ
อินเดียมักมีการเปลี่ยนแปลงอยูบอยครั้ง ทําใหบริษัทฯ ตองเสียเวลาในการศึกษาระเบียบกฎเกณฑ
ใหม ๆ และตองเตรียมเอกสารประกอบการขออนุญาตและทําธุรกรรมตาง ๆ เพิ่มเติมเสมอ 

2)  ปญหาการเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาซ้ําซอน โดยมีการเรียกเก็บ
ภาษีเงินไดจากพนักงานที่เขามาทํางานในประเทศอินเดียจากประเทศไทย โดยแกไขกฎเกณฑ 
ในการเรียกเก็บภาษีใหม แมวาประเทศไทยและประเทศอินเดียจะมีความตกลงยกเวนภาษีซอน
ระหวางกันแลวก็ตาม และ 

3)  ปญหาการคืนเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Employees’ 
Provident Fund) เน่ืองจากประเทศอินเดียไดบังคับใชกฎหมายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ป 2495 
(Employee’s Provident Funds and Miscellaneous Provision Act 1952) ซึ่งกําหนดให 
สถานประกอบการและอุตสาหกรรมสาขาตาง ๆ ซึ่งรัฐบาลประกาศไวในรายการตองเขาอยูในระบบ
กองทุนสํารองเลี้ยง ชีพ และใหสถานประกอบการที่มีการจางงานมากกวา 20 คน หรือ 
สถานประกอบการที่มีการจางงานนอยกวา 20 คน ซึ่งทางการอินเดียไดมีหนังสือแจงเตือนให
ดําเนินการตามกฎหมายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจําเปนตองดําเนินการใหลูกจางเขาสูระบบกองทุน
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สํารองเลี้ยงชีพ พรอมทั้งยังไดกําหนดใหนายจางและลูกจางตองจายเงินสมทบเขากองทุนรวมกันใน
อัตรารอยละ 10 หรือ 12 อยางไรก็ดี กฎหมายไดกําหนดเงื่อนไขไววา ลูกจางจะสามารถเบิกเงินจาก
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดก็ตอเมื่ออายุครบ 58 ป (พรพิมล สุคันธวณิช, 2559) ซึ่งในเรื่องดังกลาว  
เปนปญหาสําหรับภาคเอกชนจากประเทศไทย เน่ืองจากพนักงานของบริษัทฯ ที่เขามาทํางานใน
ประเทศอินเดีย จะมีชวงเวลาทํางานประมาณ 3–5 ป เมื่อถึงเวลาเดินทางกลับประเทศไทยก็ไม
สามารถขอรับเงินคืนได นอกจากน้ี โดยทั่วไป บริษัทฯ จะเปนผูชําระเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สําหรับพนักงานควบคูไปกับการสมทบจายในสวนของบริษัทฯ ทําใหตนทุนภาระคาใชจายในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ สูงข้ึน 

3.2.1.3 ปญหาจากเตรียมบังคับใชประกาศกระทรวงพาณิชยเรื่องการกําหนดให
สินคาที่ใชไดสองทาง (Dual Use Items–DUI) ซึ่งกําหนดใหสินคารวม 73,583 รายการ ครอบคลุม
สินคาที่ประเทศไทยเปนผูผลิตและสงออก เปนสินคาที่ตองขออนุญาตกับกรมการคาตางประเทศ 
เน่ืองจากสินคาและวัสดุอุปกรณเหลาน้ี อาจนําไปใชในการผลิต ประกอบเปนช้ินสวนอุปกรณ 
ที่นําไปใชทําอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง (หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ, 2560) โดยในสวนของ
บริษัทผูผลิตและสงออกสินคาในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยังสับสนและไมเขาใจวิธีปฏิบัติ 
ที่ถูกตองตามประกาศ อีกทั้งยังมีสินคามากกวา 7,000 รายการที่เขาขายเปนสินคา DUI ตามประกาศ 
ซึ่งผูประกอบการจะตองดําเนินการตรวจสอบและข้ึนทะเบียนตอไป โดยการดําเนินการดังกลาวอาจ
กระทบตอตนทุนเวลาและการดําเนินงานของผูประกอบการ 

3.2.2  โอกาสในการสงเสริมความโยงดานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตและ
ชิ้นสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดีย  

3.2.2.1 การใชประโยชนจากความตกลงการคาเสรี  
จากขอมูลของกรมเจรจาการคาตางประเทศ (2559) ระบุวา การใช 

สิทธิประโยชนจาก ความตกลง FTA ประเทศไทย–ประเทศอินเดีย และความตกลง AIFTA  
ในภาพรวมของผูประกอบการยังมีสัดสวนไมมากนัก โดยการใชสิทธิการนําเขาภายใต FTA ประเทศไทย–
ประเทศอินเดีย ป 2559 มีมูลคารวม 7.89 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงจากปกอนหนารอยละ 36.06 
และมีสัดสวนการใชสิทธิ รอยละ 4.38 ของมูลคาสินคาที่ไดรับประโยชนหากใชสิทธิและมีผูมาขอ
หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคาเพื่อขอใชสิทธิประโยชนทางภาษีจากความตกลง FTA ประเทศไทย–
ประเทศอินเดีย เพื่อการสงออก รวม 587.34 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มข้ึนจากป 2558 รอยละ 3.3 
หรือคิดเปนสัดสวนของการใชสิทธิรอยละ 11.40  

ขณะที่การใชสิทธิประโยชนจากความตกลง AIFTA มีมูลคารวม 
2,424.91 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงจากป 2558 รอยละ –1.37 คิดเปนสัดสวนของการใชสิทธิรอยละ 
47.05 ทั้งน้ี จากการศึกษาของ TDRI ระบุวา หากผูประกอบการไทยสามารถใชสิทธิประโยชน 
อยางเต็มที่จากความตกลงการคาเสรี ก็จะชวยทําใหภาคเอกชนผูสงออกจากประเทศไทยสามารถ
ประหยัดภาษีไดจํานวนมาก ทั้งน้ี ภาคเอกชนของประเทศไทยสามารถใชประโยชนจากความตกลง 
AIFTA ซึ่งกําหนดกฎทั่วไปใชเกณฑการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรระดับ 6 หลัก (Change in Tariff Sub–
heading–CTSH) ควบคูกับสัดสวนมูลคาเพิ่มภายในประเทศ (Local Content 35%) และไมมีเกณฑ
เฉพาะสินคา (PSR) แตสามารถสะสมวัตถุดิบจากอาเซียน + 9 และประเทศอินเดีย ทําใหผูสงออกไทย
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ไดถ่ินกําเนิดสินคาไดงายกวาความตกลง FTA ประเทศไทย–ประเทศอินเดีย เน่ืองจากผูสงออกใน
ประเทศภาคีสามารถนําเขาวัตถุดิบที่ไดถ่ินกําเนิดจากประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดียเพื่อสะสม 
ถ่ินกําเนิดสินคาได ขอดีน้ีเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญในการสรางเครือขายการผลิตสินคาการลงทุน
ระหวางไทย สมาชิกอาเซียน + 9 และประเทศอินเดีย ซึ่งจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ระหวางผูประกอบการไทยใหมากข้ึน (มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2558) 

จากการสัมภาษณผูประกอบการไทย ผูแทนสถาบันยานยนตและ 
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ทราบวา ผูประกอบการประสงคจะใหหนวยงานภาครัฐไดขยาย
ประเภทของสินคายานยนตและช้ินสวนภายใตความตกลง FTA ระหวางประเทศไทย–ประเทศอินเดีย 
และความตกลง AIFTA ใหมากข้ึน เพื่อจะไดใชประโยชนจากกลไกความตกลงไดอยางเต็มที่ เน่ืองจาก
ที่ผานมา มีหลายรายการของสินคาที่ไมไดอยูในขายไดรับการลดภาษี 

3.2.2.2 การพัฒนาศักยภาพดานการผลิตและการทําการวิจัยรวมกัน 
ผูแทนจาก Confederation of Indian Industry (CII) และIndo–

ASEAN Sri Lanka Chamber of Commerce ใหความเห็นวา ปจจุบันประเทศอินเดียมี
อุตสาหกรรมยานยนตขนาดใหญ และตองการเขามาขยายตลาดในประเทศไทยที่มีการเติบโตสูง 
รวมถึงกลุมรถใหม ๆ ที่เกิดข้ึน เชน รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco Car) ทั้งน้ี 
ประเทศอินเดียและประเทศไทยมีความแตกตางที่นาจะเปนประโยชนรวมกัน กลาวคือ ประเทศไทยมี
ศักยภาพสูงในตลาดรถเล็ก ขณะที่ประเทศอินเดียมีความเช่ียวชาญในตลาดรถใหญ ซึ่งเช่ือวา 
ผูประกอบการของทั้ งสองฝ ายนาจะแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันได  นอกจาก น้ี  
จากประสบการณของผูเขียนที่เคยหารือกับผูแทนจาก Automotive Component Manufacturers 
Association of India หรือ ACMA ทราบวา ประเทศอินเดียตองการใหเอกชนจากประเทศไทย 
เขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน พรอมนําองคความรู (know–how) เขามาใน
ประเทศอินเดีย รวมทั้งรวมมือกับประเทศอินเดียในการวิจัยและพัฒนาสรางสรรคผลิตภัณฑให 
ครบวงจรจากตนนํ้าสูปลายนํ้า เพื่อเพิ่มมูลคาใหแกอุตสาหกรรมดังกลาวในประเทศอินเดีย ทั้งน้ี 
ประเทศอินเดียมีการผลิตเครื่องมือและช้ินสวนที่คอนขางแข็งแกรง โดยเฉพาะช้ินสวนทุบข้ึนรูป 
(Forging) ซึ่งประเทศไทยก็มีความตองการช้ินสวนกลุมน้ีมากดวยเชนกัน  

3.2.2.3 ความรวมมือกับผูผลิตยานยนตประเทศญี่ปุนในการเขาสูตลาดประเทศ
อินเดียเพื่อขยายการผลิตและการลงทุนรวมกันในประเทศอินเดียในโมเดล “พี่จูงนอง”  

ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สถานเอกอัครราชทตู 
ณ กรุงนิวเดลี และสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจนไน เห็นวา จากขอจํากัดของการเติบโตของ 
ตลาดภายในประเทศไทย และการขยายตัวของตลาดยานยนตและช้ินสวนของประเทศอินเดียซึ่งมี
ขนาดใหญ มีประชากรที่เปนชนช้ันกลางจํานวนมาก และมีพื้นที่ภูมิศาสตรที่เช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียใต 
เอเชียกลางและตะวันออกกลาง รวมทั้งยังมีตนทุนการผลิตที่ ถูก ทําใหบริษัทผูผลิตยานยนตของ
ประเทศญี่ปุนใหความสําคัญกับการผลิตในประเทศอินเดียมากย่ิง ข้ึน จึงเปนโอกาสที่ดีของ
ผูประกอบการไทยที่จะรวมมือกับผูผลิตยานยนตของประเทศญี่ปุนในการเขาไปลงทุนและขยายตลาด
ในประเทศอินเดียและเ ช่ือมโยงการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตร วมกันในลักษณะของ  
“พี่จูงนอง” เชนเดียวกับในกรณีของบริษัท Thai Summit Autoparts India Private Ltd. 
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จากบทความของพรพิมล สุคันธวณิช (2558) และการสัมภาษณผูแทนของบริษัท 
Thai Summit Autoparts India Private Ltd. ซึ่งไดใหขอมูลวา บริษัทฯ ไดต้ังโรงงานผลิตช้ินสวน
โครงสรางที่เปนเหล็กสําหรับรถสกูตเตอรและรถจักรยานยนต ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ
อินเดีย โดยไดรับการชักชวนจากบริษัท Yamaha ใหเขามาลงทุนต้ังโรงงานผลิตพรอม ๆ กับผูจัดหา 
(Suppliers) จากบริษัทญี่ปุนอีก 8 โรงงาน ภายใตแนวคิด “One Factory Concept” ของโครงการ 
Yamaha Vendor Park โดยปจจัยหน่ึงที่ทําใหการลงทุนในประเทศอินเดียประสบความสําเร็จ 
นอกเหนือจากการผลิตสินคาที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพแลว ความรวมมือระหวางบริษัทฯ กับ
บริษัทผูผลิตยานยนตของประเทศญี่ปุนยังมีสวนสําคัญในการขยายความเช่ือมโยงดานการผลิตใน
ระบบหวงโซอุปทานระดับโลกและการขยายตลาดและสรางเครือขายความเช่ือมโยงดานการผลิตกับ
ผูประกอบการอินเดียดวย เน่ืองจากจะไดรับความไววางใจ (Trust) จากผูประกอบการของประเทศ
อินเดีย เพราะการไดรับการคัดเลือกจากบริษัทผูผลิตยานยนต/จักรยานยนตของบริษัทจากประเทศ
ญี่ปุนถือวา ไดรับการยืนยัน (guarantee) คุณภาพของบริษัทไปแลวโดยปริยาย โดยปจจุบัน นอกจาก
บริษัทฯ จะไดรับประโยชนจากการผลิตช้ินสวนโครงสรางรถจักรยานยนตใหกับบริษัท Yamaha แลว 
ยังสามารถเพิ่มสายการผลิตช้ินสวนดังกลาวใหกับผูผลิตและผูประกอบรถจักรยานยนตรายอื่นซึ่งมี
โรงงานผลิตในประเทศอินเดียดวย โดยขณะน้ี บริษัทฯ ไดลงทุนขยายการผลิตเพิ่มเติมเพื่อผลิตและ
จําหนายช้ินสวนจักรยานยนตและยานยนตแกผูผลิตรายอื่น ๆ ในประเทศอินเดียแลว  

3.2.3  ความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบตอความเชื่อมโยงดานการผลิตของอุตสาหกรรม 
ยานยนตและชิ้นสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดีย 

แมวาในปจจุบัน ความเช่ือมโยงดานการผลิตโดยผานการคาและการลงทุนระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศอินเดียจะมีอยูสูง และมีแนวโนมการเติบโตที่ดีมาโดยตลอดในชวงหลายป 
ที่ผานมา อยางไรก็ดี โดยที่ความเช่ือมโยงดานการคาและการลงทุนดังกลาว อาศัยผูเลนหลัก คือ 
บริษัทผูผลิตยานยนตและช้ินสวนยานยนตและเครือขายผูจัดหา (Suppliers) ของประเทศญี่ปุนซึ่งอยู
ในระบบหวงโซคุณคาการผลิตของโลกเปนหลัก ทําใหการคาและการลงทุนระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศอินเดียที่จะเพิ่มข้ึนหรือลดลง สวนหน่ึงน้ัน ข้ึนอยูกับการตัดสินใจในการวางกลยุทธของ
บริษัทผูผลิตรถยนต 

สําหรับการต้ังบริษัทและโรงงานผลิตยานยนตของบริษัทยานยนตจากประเทศ
ญี่ปุนในประเทศอินเดียน้ัน มีขอสังเกตวา บริษัทจากประเทศญี่ปุนจะใหความสําคัญและพึ่งพาผูผลิต
ช้ินสวนทองถ่ินของประเทศอินเดียเปนหลัก ซึ่งบริษัทจากประเทศญี่ปุนไดปรับปรุงระบบควบคุม
คุณภาพและระบบการสงสินคา ซึ่งกอใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีและสรางขีดความสามารถ 
ในการแขงขันใหกับบริษัทของประเทศอินเดียเชนกัน นอกจากน้ี บริษัทผูผลิตยานยนตของประเทศ
ญี่ปุนไดปรับกลยุทธจากการพัฒนาผลิตภัณฑในประเทศอินเดียเปนการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
(Process Optimization) และเนนการลดตนทุน โดยรวมมือกับผูจัดหา (Suppliers) ทองถ่ินเปน
หลัก ซึ่งการดําเนินการดังกลาว เปนไปเพื่อการลดตนทุนการนําเขาช้ินสวนยานยนตและอุปกรณ
ตกแตงจากตางประเทศ นอกจากน้ี การที่ตลาดอินเดียมีฐานลูกคาที่จะขยายตัวในอนาคตอีกจํานวนมาก 
อีกทั้งการผลิตในประเทศอินเดียเพื่อการสงออกมีตนทุนที่ถูกกวาประเทศอื่น ๆ รวมทั้งประเทศไทย 
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ทําใหบริษัทผูผลิตยานยนตจากประเทศญี่ปุนมีแนวโนมที่จะสรางฐานการผลิตในประเทศอินเดียเพื่อ 
การสงออกที่ใหญข้ึน  

ผูแทนจากสถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจนไน ใหความเห็นวา การเพิ่มความสําคัญ
ใหแกการขยายฐานการผลิตในประเทศอินเดียดังกลาวอาจสรางความเสี่ยงใหแกอุตสาหกรรมยานยนต
และช้ินสวนของประเทศไทย เน่ืองจากอาจทําใหบริษัทยานยนตและช้ินสวนของประเทศญี่ปุนใช
ช้ินสวนในประเทศอินเดียมากข้ึนจนอาจไมจําเปนจะตองนําเขาช้ินสวนยานยนตจากประเทศไทย 
อีกตอไป และการที่บริษัทจากประเทศอินเดียสามารถผลิตโดยการประหยัดตอขนาด (Economy of 
Scale) มากข้ึน ก็อาจสงออกช้ินสวนมายังประเทศไทยมากข้ึน ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมากตอ
ภาคอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของประเทศไทยไดในอนาคต 

ตัวอยางที่สําคัญของแนวโนมดังกลาว ไดแก กรณีของบริษัท Isuzu ซึ่งไดตัดสินใจที่
เปดโรงงานผลิตรถยนตเพื่อการสงออกในประเทศอินเดียที่รัฐอานธรประเทศ โดยพิจารณาแลววา  
การผลิตในประเทศไทยมีตนทุนที่สูงกวา โดยมีเปาหมายสงออกไปยังตะวันออกกลางและแอฟริกา 
โดยบริษัท Isuzu ผลิตรถปกอัพ รุน D–Max และMU–7 รวมกับบริษัทอินเดีย Hindustan Motor 
ใกลเมืองเจนไน แตเดิมรถยนตรุนดังกลาวผลิตในประเทศไทย แตเน่ืองจากตนทุนการผลิตถูกลง ทําให
ราคาขายปลีกในอินเดียถูกกวาประเทศไทยถึงรอยละ 35–30 จากตนทุนการผลิตที่ถูกลงทําใหบริษัท 
Isuzu ตัดสินใจที่ใหประเทศอินเดียเปนฐานในการจัดหาวัตถุดิบ (Sourcing Base) สําหรับตลาด
เอเชียแทน โดยมองวา ตลาดอินเดียไดขยายตัวจากยอดจําหนาย 3.3 ลานคันเปน 10 ลานคัน ในชวง 
5 ป และการผลิตในปริมาณมากจะทําใหราคารถยนตของ Isuzu แขงขันไดดีย่ิงข้ึน ทั้งน้ี ในปจจุบัน 
บริษัท Isuzu ยังใชช้ินสวนจากประเทศอินเดียรอยละ 70 สวนที่เหลือน้ัน สวนใหญนําเขาจากประเทศไทย 
แตในอนาคตมีแผนจะใชช้ินสวนจากในประเทศอินเดียทั้งหมดรอยละ 100 (Moitra, 2015)  

3.2.4  ความตองการของผูประกอบการจากประเทศไทย 
3.2.4.1 การเรงรัดการจัดทํา Agreement on Social Security และแกไขปญหา

การเก็บภาษีซอน 
ผูแทนจากบริษัท Thai Summit Autoparts India Private Ltd. ตองการ

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของของประเทศไทย เรงแกไขปญหาการคืนเงินสบทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
โดยเร็ว โดยเฉพาะหลายประเทศไดทําความตกลงกับทางประเทศอินเดียที่เรียกวา Agreement on 
Social Security หรือ SSA เชน ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลีใต และประเทศตะวันตกอื่น ๆ เชน 
ประเทศเยอรมนี ประเทศเนเธอรแลนด ประเทศเดนมารก ประเทศเบลเย่ียม เปนตน โดย SSA ระบุ
ใหแรงงานของประเทศน้ัน ๆ ไมจําเปนตองจายเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพในประเทศอินเดียได 
หรือหากเขาระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแลว ก็จะสามารถเบิกเงินจากกองทุนประกันสังคมของ
อินเดียไดทันทีที่หมดสัญญาจางในประเทศอินเดียไดดวย นอกจากน้ี ยังประสงคใหหนวยงานของ
รัฐบาลไดเรงแกไขปญหาการเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาซ้ําซอนดวย 

3.2.4.2 การสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยานยนตและ
ช้ินสวนของไทย 

ผูแทนจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
และสถาบันยานยนต มองวา การขยายความเช่ือมโยงดานการผลิตระหวางประเทศไทยกับประเทศ
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อินเดียน้ัน ข้ึนอยูกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของ
ประเทศไทยดวย หากภาคอุตสาหกรรมมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง สามารถผลิตสินคาไดโดย
อาศัยตนทุนถูกลงและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในภาพรวมก็จะสามารถเช่ือมโยงดานการผลิตกับ 
กลุมผูผลิตยานยนตและผูผลิตช้ินสวนรายอื่น ๆ ในระบบหวงโซคุณคาไดทั่วโลก รวมทั้งระบบหวงโซ
อุปทานในประเทศอินเดียไดดวย 

จากรายงานของกลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
(2555) ระบุวา อุตสาหกรรมยานยนตของประเทศไทยจําเปนตองปรับตัวใหเขาสูสภาวะของ 
การแขงขันของ Global Supply Chain ในระดับโลก ซึ่งมิใชเปนเพียงการเปนฐานการผลิตที่สําคัญ
ของโลกเทาน้ัน แตจะตองมุงพัฒนาในเรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑดวย ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองตอ
แนวโนมทางเทคโนโลยีของยานยนตในอนาคต โดยกลุมอุตสาหกรรมยานยนตไดกําหนดวิสัยทัศน
อุตสาหกรรมยานยนตไทยป 2564 วา “ประเทศไทยเปนฐานการผลิตยานยนตโลก พรอมดวยหวงโซ
อุปทานที่สรางมูลคาเพิ่มในประเทศและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม”  

เพื่อการพัฒนาไปสูวิสัยทัศนดังกลาว กลุมอุตสาหกรรมยานยนตไทยไดกําหนด 
กลยุทธในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตใน 3 ดาน โดยเนน (1) การสรางความเปนเลิศทางดาน
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะเทคโนโลยียานยนตและช้ินสวนที่ตอบสนองตอการใช
พลังงานทดแทน อาทิ การพัฒนายานยนตที่ขับเคลื่อนแบบอื่น เชน Hybrid Electric Vehicle 
(HEV), Plug–in Hybrid Vehicle (PHEV) และFuel Cell Vehicle (FCV) ซึ่งเปนประโยชนตอ
สิ่งแวดลอมและการลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
และการเปลี่ยนผานของเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ในอนาคต การพัฒนายานยนต
นํ้าหนักเบา (Light Weight Vehicle) การพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยดานยานยนตและช้ินสวน 
(Vehicle Safety) ซึ่ง การสรางศูนยทดสอบและวิจัยพัฒนาจะเปนสวนหน่ึงของการตอบโจทย
ดังกลาว และการใชเทคโนโลยีการผลิตที่สูงข้ึน (Advanced Production Technology) (2) การสราง
ความเปนเลิศในดานการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการยกระดับฝมือแรงงานสูการมีแรงงานทีม่ทีกัษะ 
การยกระดับหัวหนางาน วิศวกรทดสอบและวิจัยพัฒนา ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ผลิตภาพมากข้ึน โดยจะเนนการบูรณาการระบบการพัฒนาบุคลากร การวางหลักสูตรและระบบ
การศึกษา การพัฒนาฝกอบรมแรงงานฝมือและแรงงานไรฝมือ ไปจนถึงการสรางเครือขาย 
ความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งองคกรในประเทศและตางประเทศที่สอดคลองกับแนวโนม 
การเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนตในอนาคต และ (3) การเสริมสราง 
ความเขมแข็งของผูประกอบการ ในเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพในการบริหารการผลิต
การพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่สะอาดเปนมิตรกับสิ่ งแวดลอม และการพัฒนา 
การเช่ือมโยงเครือขายความรวมมือของผูประกอบการในหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมยานยนตใหมี
เอกภาพในการพัฒนาขีดความสามารถการแขงขันรวมกันสามารถสรางมูลคาเพิ่มตลอดหวงโซอุปทาน 

ในสวนของการเพิ่มทักษะใหแกแรงงานในสวนของอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตน้ัน 
บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพารท อินดัสตรี จํากัด เห็นวา ตองการใหภาครัฐสนับสนุนเรื่องการพัฒนา
บุคลากร และสงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน เน่ืองจาก
ประเทศไทยยังขาดผูประกอบการที่มีความรูทางดานเทคโนโลยีการผลิตและยังไมสามารถออกแบบ
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ช้ินสวนเองได ดังน้ัน จําเปนที่ผูผลิตช้ินสวนข้ันที่ 1 จะตองพัฒนาศักยภาพใหสามารถแขงขันไดใน
ระดับสากล และจะตองพัฒนาผูผลิตช้ินสวนข้ันที่ 2 และข้ันที่ 3 ใหเขาใจแนวคิดและวิธีคิดของระบบ
การผลิตมากข้ึน ซึ่งแมวา บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพารท อินดัสตรี จํากัด จะเปนผูผลิตช้ินสวนข้ันที่ 1 
ในประเทศ แตจําเปนตองรวมงานกับผูผลิตช้ินสวนข้ันที่ 2 ดวย อยางไรก็ดี เมื่อมีการปรับเปลี่ยน 
การผลิตสินคาภายใตแบรนดผูผลิตยานยนต (Original Equipment Manufacturer–OEM) จะพบวา 
ในบางครั้งผูผลิตช้ินสวนข้ันที่ 2 ไมสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตได (มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2558) 
 
3.3  รูปแบบของการดําเนินภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกิจในการสงเสริมความเชื่อมโยงดาน 

การผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดียของ
กระทรวงการตางประเทศ 

3.3.1  กลไกการขับเคลื่อน 
การดําเนินการทางการทูตเชิงเศรษฐกิจในชวงป 2557–2559 ของกระทรวง 

การตางประเทศในการสงเสริมความเช่ือมโยงดานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน
ระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดียมีกลไกการขับเคลื่อนประกอบดวย กรมเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา สํานักนโยบายและแผน 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สถานกงสุลใหญ ณ เมืองกัลกัตตา สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจนไน 
และสถานกงสุลใหญ ณ เมืองมุมไบ โดยหนวยงานดังกลาว จะทํางานรวมกับหนวยงานภายใต 
ทีมประเทศไทยในอินเดีย ไดแก สํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ เมืองมุมไบ สํานักงานการคา
ตางประเทศ และหนวยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยอื่น ๆ อาทิ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคม
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของของประเทศไทย รวมถึงหนวยงานภาคเอกชนของประเทศ
อินเดีย อาทิ The Confederation of Indian Industry (CII) India–ASEAN–Sri Lanka Chamber 
of Commerce and Industry Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry 
(FICCI) และAutomotive Component Manufacturers Association of India (ACMA) เปนตน 

3.3.2  การดําเนินภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกิจในการสงเสริมความเชื่อมโยงดาน 
การผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดีย 

3.3.2.1 การสงเสริมและสนับสนุนนโยบายและกฎระเบียบที่เอื้อตอการการคา
และการลงทุน อาทิ การผลักดันความตกลง FTA การจัดต้ังสภาธุรกิจไทย–อินเดีย และความตกลง
เพื่อการสงเสริมและคุมครองการลงทุน 

หนวยงานของกระทรวงการตางประเทศ โดยเฉพาะกรมเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ และกรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา และกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
ไดมีสวนสําคัญในการสงเสริมบรรยากาศที่เอื้อตอการสงเสริมการคาการลงทุน โดยเฉพาะอยางย่ิง 
การผลักดันการเจรจาการจัดทําความตกลง FTA ในชวงป 2557–2559 ในหลายโอกาส อาทิ ระหวาง
การเยือนประเทศอินเดียเพื่อเขารวมประชุมหารือระดับปลัดกระทรวงการตางประเทศไทย–ประเทศ
อินเดีย (Foreign Office Consultation–FOC) ของนายสีหศักด์ิ  พวงเกตุแกว ปลัดกระทรวง 
การตางประเทศ (ขณะน้ัน) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 และของนายอภิชาติ  ชินวรรโณ ปลัดกระทรวง
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การตางประเทศ (ขณะน้ัน) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 โดยทั้งสองฝายเห็นพองที่จะเรงรัดการเจรจา
การจัดทํา FTA ประเทศไทย–ประเทศอินเดียใหสามารถลงนามและมีผลบังคับใชในโอกาสแรก  
จากเดิมที่ฝายอินเดียเสนอใหยุติการเจรจาจัดทําความตกลง FTA ประเทศไทย–ประเทศอินเดียไวกอน 
เน่ืองจากเห็นวาที่ผานมา การเจรจาครอบคลุมถึงรอยละ 90 แลว สวนประเด็นที่ยังติดคางคาดวา
จะตองใชเวลาอีกนานพอสมควรกวาจะไดขอสรุป และเสนอใหทั้งสองฝายลงนามความตกลงในสวนที่
เห็นพองกันแลวกอน  

นอกจากน้ี หนวยงานของกระทรวงการตางประเทศทั้งสองกรมดังกลาว
ยังไดผลักดัน การจัดต้ังสภาธุรกิจไทย–อินเดีย (Thai–India Business Council) เพื่อเปนกลไกในการ
หารือรวมกันเกี่ยวกับการสงเสริมและลดอุปสรรคดานการคาและการลงทุน รวมทั้งไดบรรจุประเด็น
เรื่องการจัดต้ังสภาธุรกิจไทย–อินเดียไวในประเด็นสนทนาระหวางการพบหารือกับผูแทนภาครัฐและ
ภาคเอกชนของฝายอินเดียมาโดยตลอด และภายหลังจากที่ไดมีการจัดต้ังสภาธุรกิจไทย–อินเดียแลว 
กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ยังมีสวนในการ
สนับสนุนใหมีการจัดประชุม India–Thailand Joint Business Forum (ITJBF) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 
16 มิถุนายน 2559 ที่กรุงนิวเดลี โดยระหวางการประชุม ITJBF ไดมกีารหารือถึงโอกาสและความทาทาย
ในการเพิ่มมูลคาการคา และการลงทุนทวิภาคีของทั้งสองประเทศ และไดมีการนําเสนอโอกาสและ
อุปสรรคทั้งในดานการคาและบริการ ภายใตความตกลง FTA ในสาขาที่เกี่ยวของ รวมทั้งสาขา
อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนดวย 

ในดานของการสงเสริมความเช่ือมโยงดานการลงทุนน้ัน กรมเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศรับผิดชอบในสวนของการพิจารณาจัดทําความตกลงเพื่อการสงเสริมและคุมครอง 
การลงทุน (Agreement for the Promotion and Protection of investment หรือ Bilateral 
Investment Treaty–BIT) ซึ่งถือเปนหนังสือสัญญาระหวางประเทศ โดยผูลงทุนจะไดรับความคุมครอง
จากรัฐบาลของประเทศผูรับการลงทุน รวมถึงจะไดรับการชดเชย ไดรับความคุมครองการการเวนคืน 
ไดรับสิทธิปฏิบัติเย่ียงคนชาติ และชาติที่ไดรับอนุเคราะหย่ิง ตลอดจนไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม
และเทาเทียมกันกับการลงทุนในประเทศผูรับการลงทุนอื่น ๆ  ซึ่งจะไดสรางความมั่นใจใหกับนักลงทุน 
โดยประเทศไทยกับประเทศอินเดียไดลงนามความตกลงวาดวยการสงเสริมและคุมครองการลงทุน 
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2543  

อยางไรก็ดี ในชวง 2–3 ปที่ผานมา กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศได
รวมกับหนวยงาน ที่เกี่ยวของอื่น ๆ ของประเทศไทยพิจารณาขอเสนอของฝายอินเดียที่เสนอใหแกไข
ความตกลง BIT ใหม ซึ่งประเทศอินเดียไดเสนอแกไขประเด็นเรื่องกลไกการระงับขอพิพาทระหวางรัฐ
และเอกชน หรือที่เรียกวา Investor–State Dispute Settlement (ISDS) System โดยระบุวา 
เอกชนไมสามารถฟองรัฐบาลอินเดียในกระบวนการอนุญาโตตุลาการในตางประเทศได ถาไมไดผาน
กระบวนการพิจารณาและระงับขอพิพาทในอินเดียกอน ซึ่งในประเด็นน้ี อาจสรางขอวิตกกังวลแก
ผูประกอบการภาคเอกชนของประเทศไทยที่เขาไปลงทุนในประเทศอินเดีย เน่ืองจากเปนที่ทราบกันดีวา 
กระบวนการพิจารณาคดีของประเทศอินเดียน้ันใชระยะเวลานาน และมีข้ันตอนที่ยุงยาก ซึ่งอาจสงผล
ใหเกิดความเสียหายตอธุรกิจของผูประกอบการภาคเอกชนไทยได  
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3.3.2.2 การสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันและการเสริมสรางทุนดาน
ความรู (Knowledge–based Capital) ของผูประกอบการไทย 

การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันและความรวมมือทาง
เศรษฐกิจถือเปนหน่ึงในยุทธศาสตรที่สําคัญของกระทรวงการตางประเทศซึ่งระบุไวในยุทธศาสตร 
ดานการตางประเทศและการทูตเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งแนวทางในการดําเนินการตามยุทธศาสตรน้ัน
ประกอบดวย การสงเสริม การสรางเครือขายขยายธุรกิจ การคาและการลงทุนของภาครัฐและ
ภาคเอกชนไทยในตางประเทศ การพัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากองคความรู 
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เปนตน  

ในดานการสงเสริมการสรางเครือขายขยายธุรกิจ การคาและการลงทุน
ของภาครัฐและภาคเอกชนไทยในตางประเทศน้ัน หนวยงานภายใตกระทรวงการตางประเทศไดจัด
กิจกรรมโครงการตาง ๆ อาทิเชน  

–  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี รวมกับกระทรวงการตางประเทศ
และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจําประเทศไทยจัดสัมมนาทางธุรกิจ และกิจกรรมจับคูทางธุรกิจ 
“Make in India” Roadshow and Business Opportunity in Thailand เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2558 โดยมีผูแทนระดับสูงจากกระทรวงพาณิชยและอุตสาหกรรมของประเทศอินเดียและภาคเอกชน
จากประเทศไทยและประเทศอินเดียเขารวม 

–  สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจนไน จัดกิจกรรม Seminar on India–
Thailand Collaboration in Rubber and Auto Parts Industries and B2B Meeting เมื่อวันที่ 
13 กันยายน 2559 โดยรวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน เมืองมุมไบ และConfederation of 
Indian Industry (CII) กิจกรรม Business Networking Activity เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559  
โดยรวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน เมืองมุมไบ และIndia–ASEAN–Sri Lanka Chamber of 
Commerce and Industry โดยมีผูแทนจากฝายไทยและภาคเอกชนอินเดียจากอุตสาหกรรมยาง
ยานยนตและช้ินสวนเขารวม การจัดกิจกรรม Road Show Seminar on "Thailand: Gateway to 
ASEAN and Business and Investment Opportunities for India” and Business Networking 
Activity เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 โดยรวมกับสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน เมืองมุมไบ  
และFederation of Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI)  

–  กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ และศูนย ธุรกิจสัมพันธรวมกับ 
สถานกงสุลใหญ ณ เมือง เจนไน และสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ เมืองเจนไน 
สํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน เมืองมุมไบ รวมกันจัดกิจกรรม Thailand Business Matching  
เมื่อเดือนมีนาคม 2558 เพื่อเปดโอกาสใหผูประกอบการทั้งประเทศไทยและประเทศอินเดียได
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และพัฒนา ความรวมมือทางการคาการลงทุนระหวางกันในอนาคต โดยไดรับ
การสนับสนุนจาก (1) Confederation of Indian Industry (CII) (2) FICCI Ladies Organization 
Chennai Chapter และ(3) India–ASEAN–Sri Lanka Chamber of Commerce and Industry 
นําสมาชิกจากภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนเขารวมกิจกรรม 
รวมทั้งการจัดงานสัมมนาทางธุรกิจในหัวขอ “Seminar on Investment and Trade Opportunities 
in Thailand” เมื่อเดือนกันยายน 2557 และการจัดงาน Thailand Business Matching เมื่อเดือน
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สิงหาคม 2557 โดยรวมกับภาคเอกชนของประเทศอินเดีย ไดแก India–ASEAN–Sri Lanka 
Chamber of Commerce & Industry และFederation of Indian Chamber of Commerce 
and Industry (FICCI)  

ในดานการจัดการศึกษาดูงานและสํารวจตลาด และพบผูประกอบการ/
สมาคมของประเทศอินเดีย หนวยงานภายใตกระทรวงการตางประเทศไดจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ 
อาทิเชน สถานกงสุลใหญ ณ เมืองเจนไน ดําเนินโครงการ Road Show นําผูประกอบการดาน
ยางพาราไทยสํารวจตลาดและพบกับผูประกอบการอุตสาหกรรมยานยนตและผลิตลอยางในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจเมืองเจนไน–เมืองบังคาลอร โดยจัดใหผูประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมยานยนต
และช้ินสวน และยางพาราไทย ผูแทนจากสภาอุตสาหกรรม/สภาหอการคา และหนวยงานภาครัฐ
ไดแก การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดศึกษา
ดูงานที่ บริษัท Madras Rubber Factory Limited (MRF) สมาคม Automotive Component 
Manufacturers Association of India (ACMA) บริษัท Thai Summit Autoparts India Private 
Limited บริษัท Apollo Tyres Ltd. บริษัท Isuzu Motor India และเขตเศรษฐกิจพิเศษ Sri City 
ในชวงเดือนกันยายน 2559  

ในดานการพัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากองคความรู 
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเปนสวนหน่ึงของกลยุทธในการสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน ยังมี การดําเนินงานอยูคอนขางนอย โดยมีเพียงการสงผูแทนจากสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงนิวเดลีเขารวมการประชุมรวมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย–อินเดีย ครั้งที่ 4 ระหวาง
วันที่ 15–16 ธันวาคม 2559 ณ กรุงนิวเดลี โดยมีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหนวยงาน
หลัก  ซึ่ งผู แทนฝายไทยไดใหขอมูลว า อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนเปนหน่ึงในสิบ
อุตสาหกรรมคลัสเตอรเปาหมายของประเทศไทย อยางไรก็ดี ทั้งฝายไทยและฝายอินเดียมิไดบรรจุให
อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนเปนสาขาที่จะรวมมือกันในอนาคต 

3.3.2.3 การสรางบรรยากาศทางธุรกิจและเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล 
ดานการคาการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 

หน่ึงในบทบาทที่สําคัญของหนวยงานภายใตกระทรวงการตางประเทศ
คือ การใหขอมูลเกี่ยวกับดานโอกาสและกฎระเบียบดานการคาและการลงทุน และการเตือนภัย  
โดยการเผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซตของศูนยธุรกิจสัมพันธ (Globalthai.com และThaiindia.net) 
กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ เ ว็บไซตของกรมเอเชียใต  ตะวันออกกลางและแอฟริกา 
(http://sameaf.mfa.go.th) และเว็บไซตของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และของ 
สถานกงสุลใหญทั้งสามแหง  

นอกจากน้ี ยังมีการดําเนินโครงการตาง ๆ เพื่อเผยแพรศักยภาพของ
อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของไทยใหเปนที่รูจักในวงกวางข้ึน ตัวอยางเชน สถานกงสุลใหญ 
เมืองเจนไนไดดําเนินโครงการนําคณะสื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ Dinamalar และนิตยสาร Indian 
Transport & Logistics เยือนประเทศไทย เมื่อเดือนกันยายน 2558 เพื่อเขารวมงาน TILOG and 
Logistix 2015 ซึ่งเปนงานที่แสดงศักยภาพดานโลจิสติกสของประเทศในอาเซียน และคณะสื่อมวลชน
จากนิตยสาร Motorindia และวารสาร Bulletin of the Federation of Indian Export Organization 
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(FIEO) เยือนประเทศไทยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 เพื่อเขารวมงาน SUBCON Thailand 2015  
ซึ่งเปนงานแสดงอุตสาหกรรมรับชวงการผลิตเพื่อการจัดซื้อช้ินสวนอุตสาหกรรมและการจับคูธุรกิจ 
ที่ใหญที่สุดในอาเซียน และเย่ียมชมโรงงานผลิตรถยนต และนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ และสัมภาษณ
ผูบริหารของหนวยงานดานการลงทุนและบริษัทอินเดียในประเทศไทย เปนตน  

3.3.2.4 การแกไขปญหาใหกับภาคเอกชนไทย 
กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงนิวเดลีและสถานกงสุลใหญทั้งสามแหง ไดติดตามและผลักดันการแกไขปญหาการคืนเงนิสมทบ
เขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกภาคอุตสาหกรรมและแรงงานไทยอยางสม่ําเสมอ โดยไดยกเรื่อง
ดังกลาวหารือกับฝายอินเดียทุกครั้งในโอกาสที่เหมาะสม นอกจากน้ี ยังไดประสานกับหนวยงานหลัก
ที่รับผิดชอบของไทย คือ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พิจารณาหารือและ
เรงทําความตกลงกับฝายอินเดียเพื่อเรงรัดการจัดทํา Agreement on Social Security ใหไดโดยเร็ว 
อีกทั้งยังกําลังศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับปญหาการเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาซ้ําซอนดวย 

 
3.4  บทวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) จุดแข็ง จุดออนของการดําเนินภารกิจงานการทูต 

เชิงเศรษฐกิจเพ่ือสงเสริมความเชื่อมโยงดานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน
ระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดีย 

3.4.1  บทวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis)  
จากการวิเคราะหชองวางระหวางการดําเนินภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกิจกับ

ประเด็นปญหา โอกาส และความตองการของภาคเอกชนในการขยายความเช่ือมโยงดานการผลิตใน
อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดีย ซึ่งไดขอมูลจากการรวบรวม
ขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิและการสัมภาษณกลุมตัวอยางในขอ 3.2 และเปรียบเทียบกับ 
การดําเนินงานของหนวยงานกระทรวงการตางประเทศในขอ 3.3 พบวา การดําเนินภารกิจงาน 
การทูตเชิงเศรษฐกิจในชวงป 2557–2559 ยังมีการดําเนินการ “นอยมาก” หรือขาดแนวทาง 
การดําเนินงานที่ชัดเจนใน 3 ดานหลัก ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  

3.4.1.1 การสงเสริมการขยายความเช่ือมโยงดานการผลิต พบวา ยังขาด 
1)  การดําเนินการสนับสนุนการแกไขปญหาการสูญเสียความสามารถใน

การแขงขันของภาคเอกชนไทยในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน อันเกิดจากการใชกลไกการใช
ความตกลงการคาเสรี โดยเฉพาะในกรณีของผูประกอบการผลิตกระปุกเกียรและเฟองทาย  

2)  การดําเนินงานสนับสนุนกฎระเบียบหรือมาตรการอื่น ๆ ที่เอื้อตอ
การคาการลงทุน เชน การศึกษาผลกระทบจากขอเสนอเรื่องกลไกการระงับขอพิพาทระหวางรัฐและ
เอกชน (ISDS) ของฝายอินเดีย และการใหขอเสนอแนะทางนโยบายดานอื่น ๆ อาทิ การสงเสริม
ดานโลจิสติกส เปนตน  

3) การสงเสริมการใชสิทธิประโยชนจากความตกลงการคาเสรีที่ยังมี 
การใชประโยชนอยูนอย  

4)  การรวบรวมขอมูลที่สําคัญตอการวิเคราะหแนวโนมและศักยภาพ
ของผูผลิตยานยนตทั้งในประเทศและประเทศอินเดีย และขอมูลนโยบายการพัฒนาของประเทศคูคา
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เพื่อการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรในการพัฒนาและเช่ือมโยงอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนกับระบบ
หวงโซอุปทานระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดีย  

3.4.1.2 การดําเนินงานสงเสริมความรวมมือดานการผลิตซึ่งเช่ือมโยงกับหวงโซ
คุณคาของโลก พบวา ยังขาดการประสานความรวมมือและผลักดันใหประเทศไทยเปนตัวเลือกของ
บริษัทผูผลิตยานยนตและช้ินสวนของโลกในฐานะฐานการผลิตที่สําคัญ เน่ืองจากประเทศไทยอาจ
ประสบปญหาความเสี่ยงจากการยายฐานการผลิตของบริษัทผูผลิตยานยนตและช้ินสวนไปยังประเทศ
อินเดีย หรือประเทศอื่น ๆ ไดในอนาคต  

3.4.1.3 การดําเนินงานเพื่อการพัฒนา พบวา มีการดําเนินงาน “นอย” หรือยังขาด 
1)  การชวยสนับสนุนการเสริมสรางทุนดานความรู (Knowledge–

based Capital) แกผูประกอบการไทย  
2)  การชวยสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม

ยานยนตและช้ินสวนของประเทศไทย เชน การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ รวมทั้งกับ
ประเทศอินเดียในการสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยียานยนตและช้ินสวน อาทิ เทคโนโลยีที่
ตอบสนองตอการใชพลังงานทดแทน การพัฒนายานยนตนํ้าหนักเบา (Light Weight Vehicle) การ
พัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยดานยานยนตและช้ินสวน (Vehicle Safety) เปนตน การพัฒนา
บุคลากรโดยผานการสนับสนุนการขยายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
และการนําองคความรูและการถายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบริหารการผลิต และเทคโนโลยีใน
กระบวนการผลิตที่สะอาดเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนตน  

3.4.2  บทวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน 
จากการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณและจากประสบการณของผู เขียน 

สามารถวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของการดําเนินภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกิจของหนวยงาน
กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งเปนปจจัยภายในองคกร (Internal Factors) ใน 7 มิติ ไดแก โครงสราง
องคกร กลยุทธ การบริหารจัดการ บุคลากร ทักษะ ระบบการทํางานและคานิยมรวม โดยใชหลักการ 
The McKinsey 7s Framework และปรับใชมุมมองจากกรอบแนวคิดการทูตเชิงเศรษฐกิจที่ 
“ประสบความสําเร็จ” ตามกรอบแนวคิดในบทที่ 2 และการตอบสนองตอความตองการของ
ภาคเอกชน ไดดังน้ี 
 

จุดแข็ง  จุดออน 
1. Structure (โครงสรางองคกร)   
– หนวยงานของกระทรวงการตางประเทศมี

โครงสรางและกลไกการทํางานทั้ งใน
กร ะท ร ว ง กา ร ต า ง ป ร ะ เ ทศแล ะ ใน
ตางประเทศที่ทํางานสอดประสานกันและ
เช่ือมโยงกันภายใตแนวนโยบายดานการ
ตางประเทศและการทูตเชิงเศรษฐกจิโดยมี
เปาหมายเดียวกัน คือ การสงเสริมความ

 – หนวยงานของกระทรวงการตางประเทศยังมิไดมี
การกําหนดใหการพัฒนาสงเสริมอุตสาหกรรม 
ยานยนตและช้ินสวนเปนสาขาอุตสาหกรรมที่ตอง
ใหความสําคัญเปนลําดับแรก (Priority Areas) 
และมิไดตระหนักถึงความสําคัญของอุตสาหกรรม
ยานยนตและช้ินสวนของประเทศไทย และความ
เช่ือมโยงกับระบบหวงโซคุณคาการผลิตของโลก 
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จุดแข็ง  จุดออน 
รวมมือดานเศรษฐกิจ การคาและการ
ลงทุนระหวางประเทศไทยกับประเทศ
อินเดีย 

 

และกับประเทศอินเดีย ซึ่งหากมีการยายฐาน 
การผลิตจากประเทศไทยไปยังประเทศอื่น จะ
สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
อยางมีนัยสําคัญ ดังน้ัน จึงพบวา หลายหนวยงาน
ของกระทรวงการตางประเทศมิไดจัดทําโครงการ
เพื่อสนับสนุนความเช่ือมโยงดานการผลิตและ
สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและ
ช้ินสวนอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป 

2. Strategy (กลยุทธ)   
– นโยบายการดําเนินภารกิจงานการทูตเชิง

เศรษฐกิจมีกรอบการดําเนินในภาพกวาง 
โดยเฉพาะการสงเสริมความรวมมือดาน
การคาและการลงทุนในภาพรวมในตลาด
เกิดใหม เชน ประเทศอินเดีย 

 – การดําเนินภารกิจงานการทูตเ ชิง เศรษฐกิจ
โดยเฉพาะในสวนของการสงเสริมการผลิตใน
อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศ
ไทยกับประเทศอินเดียยังขาดแนวทาง/กลยุทธที่
สามารถแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน  

3. Style (รูปแบบบริหารจัดการ)   
– หนวยงานของกระทรวงการตางประเทศ

ใหความสําคัญกับการสงเสริมกลไกของ
ภาครัฐเพื่อสงเสริมการคาและการลงทุน 
โดยเฉพาะ การจัดทําความตกลงการคา
เสรีและความตกลงสงเสริมและคุมครอง
การลงทุน และดําเนินการมาอยางตอเน่ือง 
ทําใหเกิดความเช่ียวชาญในดานการจัดทํา
ความตกลงดังกลาว 

– การดําเนินภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกจิ
เนนสงเสริมการมีสวนรวมของหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนในองครวม
ไดดีในระดับหน่ึง โดยเฉพาะการดําเนิน
กิจกรรมโครงการตาง ๆ  

 

 – การเจรจาความตกลง FTA ประเทศอินเดีย–
ประเทศไทยยังไมสามารถบรรลุผล และมีการขอ
เจรจาความตกลง BIT ใหมของฝายอินเดีย ซึ่งอาจ
สรางความกังวลใหกับภาคเอกชนและความไม
มั่นคงในการทําการคาและการลงทุนกับประเทศ
อินเดียได 

– การแกไขปญหาของภาคเอกชน อาทิ การแกไข
ปญหาการคืนเงินสบทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
และการจัดทําความตกลง SSA น้ัน ตองอาศัยการ
ดําเนินงานของหนวยงานอื่น ๆ โดยกระทรวงการ
ตางประเทศเปนหนวยงานผูผลักดันและเรงรัดการ
แกปญหา  

4. Staff (บุคลากร)   
– การมีบุคลากรที่มีคุณภาพและความต้ังใจ

ใน การสงเสริมและผลักดันนโยบายและ
การดําเนินภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกจิ
ที่มีประสิทธิภาพ 

 – นักการทูตที่ปฏิบัติงานดานการทูตเชิงเศรษฐกิจทั้ง
ที่อยูภายในกระทรวงการตางประเทศและใน
ตางประเทศ มีจํานวนนอยและไมเพียงพอ และมี
ภารกิจงานที่ตองทําหลายดานในเวลาเดียวกัน 
ทําใหไมสามารถจดจออยูกับงานการสงเสริม 
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จุดแข็ง  จุดออน 
ความเ ช่ือมโยงดานเศรษฐกิจและการผลิตใน
อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนไดอยางเต็มที ่ 

5. Skills (ทักษะ)   
– บุคลากรของกระทรวงการตางประเทศมี

ความสามารถในการสรางเครือขายและใช
ป ร ะ โ ยช น ร ะ ห ว า ง ห น ว ย ง า นแ ล ะ
ภาคเอกชนที่ เกี่ยวของในการ ดําเนิน
ภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกิจ 

 – นักการทูตยังขาดขอมูลเกี่ยวกับความเช่ือมโยงดาน
การผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน และ
ยังขาดความเขาใจปญหาของผูประกอบการ 
โดยเฉพาะในดานปญหาทางเทคนิคและวิศวกรรม 
เทคโนโลยี การตลาด และความเช่ือมโยงดานการ
ผลิตในระบบหวงโซคุณคา  

6. System (ระบบการทํางาน)   
– การดําเนินงานการทูตเชิงเศรษฐกิจมีการ

จัดต้ังงบประมาณไวลวงหนา โดยเปนการ
ดําเนินงานตามงบการดําเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตรของกระทรวงการตางประเทศ  

– มีเ ว็บไซตและสื่อออนไลนที่ ใหบริการ
ขอมูลแกผูประกอบการทั้งฝายไทยและ
ฝายอินเดียที่หลากหลายชองทาง 

– มีการดําเนินงานรวมกับทีมประเทศไทย
อยางใกลชิดในการจัดกิจกรรมสงเสริม
บรรยากาศทางธุรกิจ อาทิ การจัดสัมมนา
โอกาสดานการคา การลงทุน การจับคูทาง
ธุรกิจ เปนตน 

 – ง บ ป ร ะ ม าณ ป ร ะ จํ า ป ข อ ง ก ร ะท ร ว ง ก า ร
ตางประเทศมีวงเงินที่จํากัด ทําใหตองกระจายเงิน
งบประมาณเพื่อไปทําโครงการดานอื่น ๆ ที่มิได
จํากัดอยูที่การ ดําเ นินโครงการ เพื่อส งเสริม
อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนเทาน้ัน  

– การจัดกิจกรรมสงเสริมการคาและการลงทุน 
รวมถึงการสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน 
ความรวมมือดานการถายทอดเทคโนโลยี และการ
สนับสนุนการทําวิจัยรวม การสงเสริมความรูของ
ผูประกอบการ อาจถูกมองวา มิใชภารกิจหลักของ
กระทรวงการตางประเทศ ซึ่ง การดําเนินงานใน
ลักษณะที่ “มากเกินไป” อาจถูกมองวา “ขาม
เสน” ภารกิจงานของหนวยงานอื่น  

7. Shared Value (คานิยมรวม)   
– มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการสงเสริม

ขีดความสามารถในการแขง ขัน การ
สงเสริม การขยายโอกาสดานการคาและ
การลงทุน อยู ในนโยบายการทูตเ ชิง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร  ก า ร
ตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศ 

 – ยั ง ไ ม มี ก า ร กํ า ห นด แน วทา ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม 
ความเ ช่ือมโยงดานการผลิตในอุตสาหกรรม 
ยานยนตระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดียใน
ดานตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะในดานการสงเสริมขีดความสามารถใน
การแขงขัน การพัฒนาบุคลากรการประชาสัมพันธ
ศักยภาพของผูประกอบการและผลิตภัณฑยาน
ยนตและช้ินสวน และการพัฒนาดานเทคโนโลยี
และการวิจัย เปนตน  

 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิและการสัมภาษณกลุมตัวอยางเพื่อตอบคําถามของรายงาน
การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและสถานะของความเช่ือมโยงดานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตและ
ช้ินสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดีย และรูปแบบของการดําเนินภารกิจงานการทูตเชิง
เศรษฐกิจ พบวา  

4.1.1 ความเช่ือมโยงดานการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศไทย
กับประเทศอินเดียมีรูปแบบทั้งในสวนของความเช่ือมโยงโดยผานการคาภายในอุตสาหกรรม (Intra–
Industry Trade) และการคาระหวางบริษัท (Intra–firm Trade) ซึ่งมีมูลคาการคาคอนขางสูง อีกทั้ง
อาศัยประโยชนจากกลไกของภาครัฐ ซึ่งไดแก ความตกลงการคาเสรีและนโยบายดานการลงทนุทีเ่ปดกวาง 
ในการขยายความเช่ือมโยงทั้งในสวนของการคาและการลงทุนระหวางกัน ทั้งน้ี ผูผลิตยานยนตและ
ช้ินสวนในประเทศไทยและประเทศอินเดียตางตองพึ่งพาการนําเขาช้ินสวนยานยนต โดยเฉพาะจาก
ผูผลิตช้ินสวนยานยนตข้ันที่ 1 ของอีกประเทศเพื่อใชในการประกอบและผลิตยานยนตและ
จักรยานยนต 

4.1.2 หากพิจารณาความเช่ือมโยงโดยผานการคา พบวา ความตกลงการคาเสรทีัง้ความตกลง 
FTA ประเทศไทย–ประเทศอินเดีย และความตกลง AIFTA มีผลตอการขยายตัวของความเช่ือมโยง
ดานการผลิต แมจะมีการใชประโยชนจากความตกลงดังกลาวไมเต็มที่ ขณะที่ยังมีความตองการจาก
ผูประกอบการที่จะใหขยายประเภทสินคายกเวนภาษีในสาขายานยนตและช้ินสวนใหมากข้ึน  

4.1.3 ในดานการสงเสริมความเช่ือมโยงโดยผานการลงทุนน้ัน พบวา นโยบายที่เปดกวาง
และยุทธศาสตรของภาครัฐที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของทั้งประเทศไทย
และประเทศอินเดียไดสงตอการขยายตัวของการลงทุนของผูประกอบการไทยและอินเดียมากข้ึน  
และผูประกอบการของทั้งสองฝายประสงคจะเพิ่มการลงทุนและสนับสนุนใหมีการถายทอดเทคโนโลยี
และตอยอดความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนารวมกันในอนาคต ทั้งน้ี มีความจําเปนอยางย่ิงที่
หนวยงานภาครัฐของประเทศไทย รวมทั้งกระทรวงการตางประเทศ จะตองเรงแกไขปญหาใหกับ
ภาคเอกชนไทยที่เขาไปลงทุนในประเทศอินเดีย เพื่อชวยลดตนทุนดานการผลิตและการดําเนินงานให
ตํ่าลง ซึ่งจะสงผลตอขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเอกชนไทย รวมถึงยังตองสรางแรงดึงดูด
ในการลงทุนแกผูประกอบการจากประเทศอินเดียใหเขามารวมลงทุนในประเทศไทยควบคูไปกับ 
การสงเสริมใหผูประกอบการไทยเขาไปลงทุนในประเทศอินเดียดวย โดยเฉพาะการสงเสริมการลงทุน
ในประเทศอินเดียในโมเดล “พี่จูงนอง” ซึ่งเนนความรวมมือกับผูผลิตยานยนตและรถจักรยานยนต
จากตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุน 
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4.1.4 โดยที่กลุมบริษัทผลิตยานยนตและบริษัทลูก ซึ่งสวนใหญมาจากประเทศญี่ปุน  
มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายการผลิต การจัดหา การนําเขาและการสงออกช้ินสวนยานยนต
จากฐานการผลิตในประเทศตาง ๆ  รวมทั้งประเทศไทย ภายใตระบบหวงโซคุณคาของโลก จึงเปนเรื่อง
ที่ทาทายสําหรับผูประกอบการในประเทศไทยวา จะทําอยางไรใหสามารถยังคงรักษาใหประเทศไทย
ยังคงเปนแหลงผลิตยานยนตและช้ินสวนใหกับบริษัทผูผลิตยานยนต โดยยังคงคุณภาพของสินคาและ
รักษาความสามารถในการแขงขันดานตนทุน (Cost Competitiveness) ได โดยไมสูญเสีย
ความสามารถในการแขงขันใหกับสินคาช้ินสวนยานยนตและจักรยานยนตใหกับผูผลิตจากประเทศ
อินเดีย ซึ่งมีตนทุนการผลิตที่ตํ่ากวาไดในอนาคต  

4.1.5 กระทรวงการตางประเทศไดดําเนินภารกิจการทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่อสงเสริม 
ความเช่ือมโยงดานการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศ
อินเดียในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การสงเสริมบรรยากาศที่เอื้อตอการสงเสริมการคาการลงทุน 
โดยเฉพาะอยางย่ิง การผลักดันการเจรจาการจัดทําความตกลง FTA การจัดต้ังและผลักดันกิจกรรม
ของสภาธุรกิจไทย–อินเดีย (Thai–India Business Council) การพิจารณาจัดทําและแกไขความตกลง 
เพื่อการสงเสริมและคุมครองการลงทุน (BIT) เปนตน ควบคูไปกับการสงเสริมขีดความสามารถ 
ในการแขงขันและการเสริมสรางทุนดานความรู (Knowledge–based Capital) ของผูประกอบการไทย 
การสรางบรรยากาศทางธุรกิจและเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลดานการคาการลงทุนในอุตสาหกรรม
ยานยนตและช้ินสวน รวมทั้งการชวยแกไขปญหาใหกับภาคเอกชนไทยดวย  

4.1.6 แมวากระทรวงการตางประเทศจะไดดําเนินภารกิจการทูตเชิงเศรษฐกจิเพือ่สงเสรมิ 
ความเช่ือมโยงดานการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศ
อินเดียไดดีในระดับหน่ึงแลว แตยังมีบางประเด็นที่หนวยงานภายใตกระทรวงการตางประเทศยังมี 
การดําเนินการ “นอย” หรือขาดแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจน โดยเฉพาะในดานการสงเสริม 
การขยายความเช่ือมโยงดานการผลิต การขยายความรวมมือดานการผลิตซึ่งเช่ือมโยงกับหวงโซคุณคา
ของโลก และการดําเนินงานเพื่อการสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาบุคลากร
ของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน  

4.1.7 การดําเนินภารกิจงานดานการทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่อสงเสริมความเช่ือมโยงดานการ
ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดียมีจุดแข็งที่สําคัญ 
ไดแก การมีโครงสรางและกลไกการทํางานที่ทํางานสอดประสานกันภายใตแนวนโยบายดาน 
การตางประเทศและการทูตเชิงเศรษฐกิจ การมีบุคลากรและการสรางเครือขายที่มีคุณภาพ  
การมีงบประมาณรองรับการดําเนินภารกิจงาน การมีกลไกดานสื่อประชาสัมพันธหลากหลายชองทาง 
และการสงเสริมการมีสวนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน เปนตน แตยังพบจุดออน
บางประการ เชน การที่หนวยงานของกระทรวงการตางประเทศมิไดกําหนดใหการสงเสริมอุตสาหกรรม
ยานยนตและช้ินสวนเปนภารกิจงานที่ตองใหความสําคัญเปนลําดับแรก (Priority Areas) และมิได
ตระหนักถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของประเทศไทย และความเช่ือมโยงกบั
ระบบหวงโซคุณคาการผลิตของโลก รวมทั้งยังขาดแนวทาง/กลยุทธที่สามารถแปลงนโยบายไปสูการ
ปฏิบัติในการสนับสนุนความเช่ือมโยงระหวางอุตสาหกรรมที่ชัดเจน เน่ืองจากกระทรวงการตางประเทศ
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มิไดเปนหนวยงานหลักที่จะตองดําเนินงาน และยังมีปญหาในเรื่องของบุคลากรไมเพียงพอกับภารกิจงาน 
เปนตน 

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบและสถานะของความเช่ือมโยงดานการผลิตของ
อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดีย ปญหา โอกาส และ 
ความตองการของภาคเอกชน การวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) จุดแข็ง จุดออนของการดําเนิน
ภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่อสงเสริมความเช่ือมโยงดานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตและ
ช้ินสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดีย รายงานการศึกษาฉบับน้ี จึงขอเสนอวา หากกระทรวง
การตางประเทศประสงคจะดําเนินภารกิจงานการทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่อสงเสริมความเช่ือมโยงดาน 
การผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดียใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน จําเปนอยางย่ิงที่จะตองพิจารณาจัดใหอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนเปน
อุตสาหกรรมเปาหมายที่กระทรวงการตางประเทศใหความสําคัญในลําดับแรก เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ  
ของกระทรวงการตางประเทศใหความสําคัญในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมดังกลาวใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

นอกจากน้ี เพื่อใหการดําเนินงานภารกิจการทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่อสงเสริมความเช่ือมโยง 
ดานการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดีย มีมิติที่ลึก
และกวางข้ึน รวมทั้งยังสามารถตอบสนองตอความตองการของภาคเอกชน และสอดคลองกับการผลติ
ภายใตหวงโซคุณคาการผลิตของโลก รายงานการศึกษาฉบับน้ี จึงขอเสนอแนะกลยุทธเนนเติมในจุดที่
เปนชองวาง เสริมสรางในจุดแข็ง ลดจุดออนที่มีอยู และตอบสนองตอความตองการของภาคเอกชน 
ดังตอไปน้ี 

4.2.1  กลยุทธการขยายความเชื่อมโยงดานการผลิตโดยผานกลไกและกิจกรรมการคา
และการลงทุน  

4.2.1.1 การสนับสนุนกฎระเบียบที่เอื้อตอการการคาและการลงทุนอยางตอเน่ือง 
นโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐ อาทิ การจัดทําความตกลงการคา

เสรี การใหสิทธิประโยชนดานการลงทุนและการทําความตกลงคุมครองการลงทุน ถือเปนกลไกของรัฐ
ที่สงผลดีตอ การขยายความเช่ือมโยงดานการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศอินเดีย อีกทั้งทางผูประกอบการไทยยังประสงคที่จะใหมีการขยายประเภท
สินคาผลิตภัณฑยานยนตและช้ินสวนที่ไดรับการยกเวนภาษีใหมีความครอบคลุมและใชประโยชนจาก
ความตกลงใหมากข้ึน ดังน้ัน จึงขอเสนอใหกระทรวงการตางประเทศรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการดังน้ี  

1)  ศึกษาและประเมินความเปนไปไดในการขยายประเภทสินคา
ผลิตภัณฑยานยนตและช้ินสวนเพื่อการยกเวนภาษีใหมีความครอบคลุมมากข้ึน รวมทั้งการศึกษา
ผลกระทบจากการเปดเสรีดังกลาวในภาพรวม เพื่อใหไดขอสรุปวา ควรจะเจรจาตอรองเรื่องความตกลง
การคาเสรีในแนวทางใด และครอบคลุมประเภทสนิคาในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนประเภทใดบาง 
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2)  ศึกษาขอเสนอของฝายอินเดียในเรื่องความตกลง BIT ฉบับใหม 
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องกลไกการระงับขอพิพาทระหวางรัฐและเอกชน (ISDS) เพื่อใหไดขอสรุป
เกี่ยวกับทาทีของประเทศไทยวา จะดําเนินการในเรื่องน้ีอยางไรตอไป ถึงจะทําใหภาคเอกชนไทย 
ไมเสียผลประโยชน 

3)  ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการเช่ือมโยงดานการผลิตและดานโลจิสติกส
ของอุตสาหกรรม ยานยนตและช้ินสวนของประเทศไทยและประเทศอินเดีย โดยคํานึงถึงบริบท 
ความเช่ือมโยงกับระบบหวงโซคุณคาระดับโลกในภาพรวม เพื่อใหไดขอมูลและขอเสนอแนะในการ
จัดทํายุทธศาสตร การสงเสริมความเช่ือมโยงดานการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 
ทั้งระบบที่ชัดเจนมากข้ึน  

4)  ประชาสัมพันธใหผูประกอบการจากทั้งประเทศไทยและประเทศ
อินเดียใหไดใชประโยชนจากกลไกความตกลงการคาเสรีและรับทราบขอมูลเกี่ยวกับนโยบายและ 
สิทธิประโยชนดานการลงทุนของทั้งประเทศไทยและประเทศอินเดียใหมากข้ึน  

5)  สนับสนุนมาตรการของภาครัฐจากหนวยงานอื่น ๆ ที่เอื้ออํานวยตอ
การบรรลุเปาหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไทยเพื่อมุงสูการเปนฐานการผลิตยานยนตไทย 
เชน มาตรการเพื่อสงเสริมการสงออก และการพัฒนาระบบโลจิสติกส เปนตน  

4.2.1.2 การแสวงหาโอกาสและผลักดันการคาและการลงทุน  
ประเทศไทยและประเทศอินเดียตางเปนฐานการผลิตที่สําคัญของ 

การผลิตยานยนตและช้ินสวนในระบบหวงโซคุณคาของโลก และตางเปนฐานการผลิตเพื่อการสงออก
ไปยังประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคใกลเคียง ทําใหผูประกอบการทั้งจากประเทศไทยและประเทศอินเดีย
ตางเห็นความสําคัญและโอกาสในการขยายตลาดการคาและการลงทุนระหวางกัน อยางไรก็ดี 
อุปสรรคที่สําคัญ คือ ผูประกอบการของทั้งสองประเทศยัง “รูจัก” กันนอยมาก ซึ่งสะทอนใหเห็น 
จากการที่ยังมีจํานวนผูประกอบการที่มีเจาของเปนชาวไทยหรือชาวอินเดียที่เขาไปลงทุนระหวางกัน 
มีเพียงไมกี่บริษัท ซึ่งหากสามารถทําใหบริษัทผูผลิตยานยนตและผลิตช้ินสวนของทั้งสองประเทศไดมี
โอกาสพบปะหารือรวมกันและ“รูจัก” กันมากข้ึน ก็จะมีสวนชวยผลักดันใหเกิดการลงทุนและการคา
รวมกันแบบ “สองทาง” ในอนาคตได ดังน้ัน จึงขอเสนอใหกระทรวงการตางประเทศรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังน้ี  

1)  สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมการจับคูธุรกิจ (Business Matching) 
การจัดสัมมนาใหความรูในเรื่องโอกาสการคาและการลงทุน กฎหมายดานการคาและการลงทุน 
การจัดการศึกษาดูงาน และการสรางและขยายเครือขายธุรกิจ ทั้งในประเทศไทยและประเทศอินเดีย 
ซึ่งถือเปนจุดแข็งของการดําเนินงานที่ผานมาใหเพิ่มมากข้ึน  

2)  ผลักดันการสนับสนุนการลงทุนของผูประกอบการไทยในประเทศ
อินเดียแบบโมเดล “พี่จูงนอง” โดยเผยแพรและใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลสําเร็จของโมเดลดังกลาว  

4.2.1.3 การคุมครองและดูแลผลประโยชนของผูประกอบการไทย  
โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่ผูประกอบการไทยจะไดรับจากการลงทุนใน

ประเทศอินเดีย อาทิ การขยายตลาดจากกลุมบริษัทผูผลิตในระบบหวงโซคุณคาของโลก การขยาย
เครือขายความรวมมือกับผูประกอบการในประเทศอินเดีย และการลดตนทุนการดําเนินงานของ
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ผูประกอบการไทย ดังน้ัน จึงขอเสนอใหกระทรวงการตางประเทศรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการดังน้ี  

1)  เรงแกไขปญหาใหกับผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรมยานยนต
และช้ินสวนที่เขาไปลงทุนในประเทศอินเดีย โดยเฉพาะ การจัดทํา Agreement on Social Security 
และการแกไขปญหาการเก็บภาษีซอน  

2)  ใหคําปรึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับนโยบายและกฎระเบียบดานการคา 
การลงทุน แรงงาน และอุตสาหกรรมของประเทศอินเดีย ตลอดจนปญหาอุปสรรคในดานตาง ๆ  

3)  เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับนโยบายและกฎระเบียบดานการคาการลงทุน
ที่จะสงผลกระทบตอผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนโดยผานชองทาง 
สื่อประชาสัมพันธที่มีอยูอยางสม่ําเสมอ 

4.2.2  กลยุทธการสงเสริมความเชื่อมโยงผานบริษัทผูผลิตยานยนตและชิ้นสวนและ
การประชาสัมพันธศักยภาพผูประกอบการไทย  

4.2.2.1 การสงเสริมใหบริษัทผูผลิตยานยนตและช้ินสวนในระบบหวงโซคุณคา
ของโลกใหความสําคัญตอการคงอยูของฐานการผลิตในประเทศไทย  

การสงเสริมความเช่ือมโยงดานการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตและ
ช้ินสวนระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดียมิไดข้ึนอยูกับผูประกอบการที่มีสัญชาติไทยและ
สัญชาติอินเดียเทาน้ัน แตข้ึนอยูกับบริษัทผูผลิตยานยนตและช้ินสวนของบริษัทแมในระบบหวงโซ
คุณคาของโลกเปนหลัก โดยในกรณีของประเทศไทยน้ัน กลุมบริษัทยานยนตจากประเทศญี่ปุนถือวา 
มีความสําคัญตออุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของประเทศไทยเปนอยางมาก ทั้งในดานของ 
การกําหนดยุทธศาสตรใหเปนฐานการผลิตยานยนตและช้ินสวนเพื่อจําหนายและจัดหาใหกบัฐานการผลติ
ยานยนตในประเทศอืน่ ๆ รวมทั้งการกําหนดประเภทของช้ินสวนแตละประเภทดวย ทั้งน้ี ฐานการผลิต
ยานยนตและช้ินสวนของประเทศไทยกําลังเผชิญกับความทาทายจาก (1) การเติบโตของอุตสาหกรรม
ยานยนตที่ลดลง ขณะที่ประเทศคูแขง เชน ประเทศอินเดีย และประเทศเม็กซิโก มีการผลิตยานยนต
และช้ินสวนที่เพิ่มข้ึน (2) การลดลงของการลงทุนจากตางประเทศ และ(3) การเพิ่มข้ึนของตนทุนการผลิต
และตนทุนการดําเนินการ ซึ่งสงผลใหบริษัทผูผลิตยานยนตและช้ินสวนของประเทศญี่ปุนมองหาและ
ใหความสําคัญกับการสรางฐานการผลิตในประเทศอื่นที่มีศักยภาพดานการขยายตลาดและมีตนทุน 
การผลิตที่ตํ่าลง ด่ังเชน กรณีของบริษัท Isuzu เปนตน  

ดังน้ัน จึงขอเสนอใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณาใหความสําคัญ
กับการสรางเครือขายกับบริษัทผูผลิตยานยนตและช้ินสวนของโลก และกับผูประกอบการของประเทศ
ไทยเพิ่มข้ึน เชน การรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัด Forum พบหารือกับบริษัทผูผลิตยานยนตและ
ช้ินสวนในประเทศไทยอยางสม่ําเสมอ เพื่อรับฟงปญหา และขอเสนอแนะจากกลุมบริษัทดังกลาว 
พรอมกับเนนยํ้านโยบายของรัฐบาลไทยในการสงเสริมอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนในฐานะ
อุตสาหกรรมเปาหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย และการจัดทําขอเสนอในการอํานวย
ความสะดวกแกนักลงทุนเพื่อใหการดําเนินธุรกิจและการลงทุนในไทยเปนไปอยางราบรื่น และยังคง
รักษาฐาน การผลิตในประเทศไทยตอไป  
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4.2.2.2 การประชาสัมพันธศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของ
ประเทศไทย 

ประเทศไทยเปนหน่ึงในผูนําดานการผลิตยานยนตและช้ินสวนของ
ภูมิภาคอาเซียน และมีช่ือเสียงในดานความชํานาญในการผลิตและดานคุณภาพที่ไดมาตรฐานระดับ
สากล ทําใหผูประกอบการจากประเทศอินเดียใหความสําคัญ ทั้งในฐานะของการเปนคูแขงและ 
การเปนคูคา คูลงทุนที่มีศักยภาพได การประชาสัมพันธศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนตและ
ช้ินสวนของประเทศไทยใหแกผูประกอบการจากประเทศอินเดียไดรูจักจะมีสวนชวยในการผลักดันให
เกิดการเปดและขยายตลาดทั้งดานการคาและการลงทุนระหวางผูประกอบการจากประเทศไทยกับ
ประเทศอินเดียไดในอนาคต ดังน้ัน จึงขอเสนอใหกระทรวงการตางประเทศรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการดังน้ี 

1)  เพิ่มกิจกรรมเชิญชวนใหผูประกอบการ และผูสื่อขาวจากประเทศ
อินเดียใหไดเขารวมงานแสดงสินคาในประเทศไทย อาทิ งาน Thailand Auto Parts & Accessories 
หรือ TAPA และSubcon Thailand เปนตน  

2)  สนับสนุนใหผูประกอบการจากประเทศไทยเขารวมงานแสดงสินคา
ในประเทศอินเดียที่สําคัญในเมืองตาง ๆ อาทิ กรุงนิวเดลี เมืองเจนไน เมืองมุมไบ เปนตน 

4.2.3  กลยุทธการพัฒนาทุนความรู ขีดความสามารถในการแขงขันและบุคลากรของ
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนไทย 

4.2.3.1 การเสริมสรางทุนดานความรู (Knowledge–based Capital) ดานเทคโนโลยี
แกผูประกอบการไทย 

อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของประเทศไทยและประเทศอินเดีย
ตองเผชิญกับความทาทายรวมกันในอนาคต โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิตที่จะมี
ความซับซอนมากข้ึน มีการขับเคลื่อนเอง มีกฎระเบียบที่เนนเรื่องการปลอยมลพิษและการประหยัด
เช้ือเพลิงมากข้ึน การมีวงจรเทคโนโลยีที่เร็วข้ึน รวมทั้งผูผลิตแบบ OEM จําเปนตองหาผูจัดหา 
(Suppliers) ที่สามารถสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ เพิ่มข้ึน ดังน้ัน ภาคเอกชนจึงมีความจําเปนที่
จะตองสราง ความเปนเลิศทางดานเทคโนโลยีเพื่อรองรับความทาทายจากการเปลี่ยนแปลงและ 
การเปลี่ยนผานเทคโนโลยีในอนาคต (Disruptive Technology) ดังน้ัน เพื่อตอบสนองความตองการ
ดังกลาวของภาคเอกชน จึงขอเสนอใหกระทรวงการตางประเทศรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการ ดังน้ี 

1)  เพิ่มการจัดกิจกรรมโครงการที่สงเสริมความรวมมือและใชประโยชน
จากองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เนนการเสริมสรางทุนดานความรูใหกับ
ผูประกอบการไทยมากข้ึน เชน การพัฒนาทักษะในดานการจัดการของบริษัท การสงเสริมเทคโนโลยี
ดานการออกแบบ เทคโนโลยีการผลิตข้ันสูง และทักษะการจัดการที่มีคุณภาพ และการจัดการดาน
กระบวนการผลิต  

2)  จัดกิจกรรมสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยียานยนตและช้ินสวน
ใหกับผูประกอบการไทย อาทิ เทคโนโลยีที่ตอบสนองตอการใชพลังงานทดแทน การพัฒนายานยนต
นํ้าหนักเบา (Light Weight Vehicle) การพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยดานยานยนตและช้ินสวน 
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(Vehicle Safety) และการบริหารการผลิตโดยใชเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่สะอาด เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เปนตน  

3)  สงเสริมการใชประโยชนจากกรอบความรวมมือดานวิทยาศาสตร
และนวัตกรรมที่มีอยูใหมากข้ึน อาทิ กรอบ ASEAN–India ซึ่งมี ASEAN–India Technology 
Information and Commercialization Center และกรอบ BIMSTEC เพื่อนํางบประมาณมาใชใน
โครงการความรวมมือกับฝายอินเดียในการพัฒนาความรวมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สําหรับอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนที่จะเปนประโยชนรวมกัน 

4.2.3.2 การสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันแกผูประกอบการไทย  
อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของประเทศไทยเปนอุตสาหกรรม

เปาหมายที่สามารถรับการผลักดันสูการเปนอุตสาหกรรม 4.0 ได และตองปรับตัวใหสามารถ 
รับสภาวะการแขง ขันและการเปนฐานการผลิตของโลก ดัง น้ัน จึงขอเสนอใหกระทรวง 
การตางประเทศดําเนินการ ดังน้ี 

1)  รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาเครือขายความรวมมือของ
ผูประกอบการระหวางประเทศไทยกับประเทศอินเดีย และผูประกอบการในระบบหวงโซคุณคาการผลิต
ของโลก โดยเฉพาะการสรางเครือขายพันธมิตรกับผูผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เพื่อสนองตอบตอ
แนวโนมการใชช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสที่มีความซับซอนสูงข้ึน และการรองรับเทคโนโลยีใหม ๆ  

2)  รวบรวมขอมูลเพื่อใชสําหรับการวิเคราะหแนวโนมและศักยภาพของ
ผูผลิตยานยนตทั้งในประเทศและประเทศอินเดีย และขอมูลนโยบายการพัฒนาของประเทศคูคา  
อุปสงค อุปทาน เพื่อผูประกอบการไทยไดใชประโยชนในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรในการพัฒนา
และเช่ือมโยงอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนกับระบบหวงโซอุปทานระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศอินเดีย  

4.2.3.3 การมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากรใหกับอุตสาหกรรมยานยนตและ
ช้ินสวน 

หน่ึงในยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไทย คือ การยกระดับ
บุคลากรและผูประกอบการ เพื่อใหคงไวซึ่งขีดความสามารถในการแขงขัน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ดังน้ัน จึงขอเสนอใหกระทรวงการตางประเทศรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการนําองคความรู
จากตางประเทศมาสนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของ
ประเทศไทยในดานตาง ๆ ซึ่งมีการดําเนินการโดยหนวยงานที่เกี่ยวของอยูแลว เชน สถาบันพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนอะไหลยนต (Automotive Human Resource 
Development Academy–AHRDA) ภายใตสังกัดของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน โดยเปนความรวมมือ
ระหวางกระทรวงแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรม ยานยนตไทย 
สมาคมผูผลิตช้ินสวนยานยนตไทย กลุมอุตสาหกรรมยานยนตและกลุมอุตสาหกรรมช้ินสวนอะไหล
ยานยนต และศูนยบุคลากรทักษะฝมือสูง (Strategic Talent Center–STC) ภายใตการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เปนตน นอกเหนือจากความรวมมือเพื่อผลิตและ
พัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาที่กระทรวงการตางประเทศดําเนินการรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาที่มีอยูแลว 
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