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อยู�หรือไป? 
อนาคตอุตสาหกรรมไทย 

หลังการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
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อยู�หรือไป? 
อนาคตอุตสาหกรรมไทย 

หลังการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

KEY MESSAGES 

• การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในความเปนจริง (de facto integration) 

เกิดข้ึนแลวในอาเซียน กอนการเริ่มตนของ AEC อยางเปนทางการในป 

2558 

 

• แตการปรับปรุงกฎระเบียบและการพฒันาโครงสรางพืน้ฐานยังตามไมทัน 

ทําใหผูประกอบการไทยเสียโอกาสและความสามารถในการแขงขัน 

 

• อุตสาหกรรมไทยตองปรบับทบาทในสภาพแวดลอมใหมหลัง AEC 

o มองตลาด และฐานการผลิตในระดับภูมิภาค (go regional) 

o ขยับเปนผูบริหารจัดการเครือขายการผลิตในภูมิภาค 

(manage the networks) 

o เนนทํา C&D ใหเร็ว และทํา R&D&I เมื่อพรอม 

(fast imitation and innovation) 
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ไทยกําลังจะตกขบวนรถไฟในโลก MEGA FTA Blocs 
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การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในความเปนจริง (de facto integration) 

เกิดขึ้นแลวในอาเซยีน กอนการเริ่มตนของ AEC อยางเปนทางการในป 

2558 

อยู�หรือไป? 
อนาคตอุตสาหกรรมไทยหลงัการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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AEC กับการเชื่อมโยงภายในอาเซียน 

ตลาด 

แรงงาน 

ทรัพยากร 

อุปสรรคดานภาษีและไมใชภาษี 

การขนสง 

พิธีการศุลกากร 
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โอกาสเขาถึงตลาดท่ีมีขนาดใหญขึ้นอีกเกือบ 10 เทา 

ที่มา: United Nations (2013). World Population Prospects: The 2012 Revision 

10 ปที่แลว 
ปจจุบัน 5-10 ปขางหนา 

ไทย: 65 

อาเซียน: 555 

ไทย: 67 

อาเซียน: 626 

ไทย: 68* 

อาเซียน: 690* 

ไทย: 161 

อินโดนีเซีย: 257 

เวียดนาม: 50 

อาเซียน: 824 

ไทย: 374 

อินโดนีเซีย: 859 

เวียดนาม: 188 

อาเซียน: 2,465 

ไทย: 492** 

อินโดนีเซีย: 1,252** 

เวียดนาม: 265** 

อาเซียน: 3,608** 

ประชากร: ลานคน 

GDP: พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

ที่มา: IMF. World Economic Outlook Database, April 201 

* 10 ปขางหนา 
** 5 ปขางหนา 



10 ปที่แลว 
ปจจุบัน 10 ปขางหนา 
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โอกาสเขาถึงแรงงานท่ีมีจํานวนมากขึ้นอีก 9 เทา 

ท่ีมา: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). World Population Prospects: The 2012 Revision 

ไทย: 42 

เวียดนาม: 48 

เมียนมาร: 29 

กัมพูชา: 6 

อาเซียน: 315 

ไทย: 46 

เวียดนาม: 60 

เมียนมาร: 34 

กัมพูชา: 9 

อาเซียน: 380 

ไทย: 48 

เวียดนาม: 67 

เมียนมาร: 38 

กัมพูชา: 10 

อาเซียน: 438 

ประชากร: ลานคน 
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โอกาสเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอีกหลายชนิด 

ที่มา: CIA The World Factbook 2014 

เมียนมาร:  
น้ํามัน กาซธรรมชาติ ถานหิน พลังงานน้ํา ไม แมงกานีส บอกไซต 

กัมพูชา:  
น้ํามัน กาซธรรมชาติ รัตนชาติ ไม เหล็ก แมงกานีส ฟอสเฟต 

ลาว:  
พลังงานน้ํา ไม ทอง รัตนชาติ ยิปซั่ม ดีบุก 

เวียดนาม:  
น้ํามัน กาซธรรมชาติ ถานหิน ฟอสเฟต 

อินโดนีเซีย:  
น้ํามัน กาซธรรมชาติ ถานหิน ทอง เงิน ไม ดีบุก นิกเกิล ทองแดง บอกไซต 

ที่มา: EGAT, 2013 

12,572 GWh 
Electricity from Laos 

7.6% 
Of total consumption  

950 MMSCFPD 
Natural gas from Myanmar 

20.8% 
Of total consumption 

12.9 mil tons 
Coal from Indonesia  

36.4% 
Of total consumption  

0.3 mil tons 
Coal from Laos 

0.9% 
Of total consumption  

0.09 mil tons 
Coal from Vietnam 

0.2% 
Of total consumption  

การพ่ึงพาแหลงพลังงานจากอาเซียนของไทยในปจจุบัน 



มีนักลงทุนหลายชาติเขามาลงทุนในอาเซียนเพ่ิมขึ้นอยางกาวกระโดด 
ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ท่ีมา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูล UNCTAD 

MALAYSIA 

MYANMAR 

THAILAND 

LAOS 

VIET NAM 

CAMBODIA 

Thailand 
ญี่ปุน: 2,749 / 5,816 

สหภาพยุโรป: 706 / 1,977 

สหรัฐฯ: 538 / 888 

จีน: 0 / 569 

ไตหวัน: 125 / 166 

ASEAN 4 
สิงคโปร: 1,164 / 10,154 

ญี่ปุน: 1,182 / 10,006 

สหรัฐฯ: 757 / 1,668 

เกาหลีใต: 330 / 749 

จีน: 297 / 403 

ไทย: 11 / 173 

CLMV 
ญี่ปุน: 7 / 2,939 

ไตหวัน: 18 / 1,536 

สิงคโปร: 3 / 1,310 

จีน: 160 / 1,084 

เกาหลีใต: 8 / 860 

เวียดนาม: 1 / 562 

ไทย: 36 / 161 

นักลงทุน: มูลคาลงทุนไหลเขา ป 2547 / ป 2555 
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ที่มา: คณะผูวิจัยรวบรวมจากขอมลูของ Nomura Research Institute 

ยุทธศาสตรญี่ปุน: Thailand + 1 

• บริษัทญ่ีปุนเริ่มขยายฐานการผลิตช้ินสวนท่ีใช

แรงงานเขมขนไปประเทศกัมพูชาและลาว ภายใต

ยุทธศาสตร THAILAND+1 

o ชุดสายไฟ 

o ผาคลุมเบาะ 

o กรอบโทรทัศน 

 

• แรงจูงใจสําคัญในการขยายฐานการผลิต 

o คาจางแรงงาน 

o ใกลกับฐานการผลิตและการสงออกของไทย 

โดยการขนสงทางถนน 
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Dynasty Apparel 

Nice Apparel 

Dance Supply 

Hi-tech Apparel 

Thai Parfun 

Asian Garment 

- T.K. Garment 
- S.P. Brother 

Aerosoft Summit  
Footwear 

- Hi-tech Apparel 
- Gold Mine Garment 

- Pattaya Manufacturing 
- Myanmar S.M.C. 

ไมเปดเผยชื่อ 

Myanmar VES 

Pranda Jewelry 

Yumark 

Liberty Garment 

Hi-tech Apparel 

Hong Seng Group 
เป�นเจ�าของเองทั้งหมด 
ร�วมทุน 
จ�างผลิต 
ไม�มีข�อมูล 

ที่มา: ทีดีอารไอ.  

ยุทธศาสตรไทย: ASEAN as ONE? 
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HS8 Description 2552 2556 
90139090 parts and accessories for liquid crystal devices "lcd" 2.7       1,655  

85299040 
parts for radio-broadcasting or television, television cameras, digital cameras, 
video camera recorders, radar apparatus, radio navigational aid apparatus or 
radio remote control apparatus, monitors and projectors 

0      1,339  

85443012 ignition wiring sets and other wiring sets for vehicles, aircraft or ships 0      1,118  
85011049 motors of an output <= 37,5 w 0          330  
85011029 motors of an output <= 37,5 w 0          266  
85340090 printed circuits 0           129  

85177021 
parts of telephone sets, telephones for cellular networks or for other wireless 
networks and of other apparatus for the transmission or reception of voice, 
images or other data 

0            98  

85444911 electric conductors, for a voltage <= 1.000 v 0            46  

85299091 

parts suitable for use solely or principally with transmission and reception 
apparatus for radio-broadcasting or television, television cameras, digital 
cameras, video camera recorders, radar apparatus, radio navigational aid 
apparatus or radio remote control apparatus, monitors and projectors 

0           33  

85444299 electric conductors for a voltage <= 1.000 v, insulated, fitted with connectors 0           22  
85119020 parts of electrical ignition or starting equipment, generators 0            16  

หนวย: ลานบาท 

ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมลูของกระทรวงพาณิชย 

ตัวอยางวัตถุดิบและชิ้นสวนที่มีการคาขายกันในเครือขายการผลิตในอาเซียน 

• การนําเขาช้ินสวนยานยนตบางกลุมจากกัมพูชาเพ่ิมข้ึนอยางกาวกระโดด 
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HS6 Description 2552 2556 

520852 
plain woven fabrics of cotton, containing >= 85% cotton by weight and weighing > 
100 g to 200 g/mฒ, printed 

195 300 

600191 pile fabrics of cotton, knitted or crocheted (excl. 'long pile' fabrics) 32 283 

600632 dyed fabrics, knitted or crocheted, of synthetic fibres, of a width of > 30 cm 0 268 

600622 dyed cotton fabrics, knitted or crocheted, of a width of > 30 37 212 

540752 
woven fabrics of yarn containing >= 85% by weight of textured polyester 
filaments, incl. monofilament of >= 67 

50 202 

611030 jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles 0 179 

520942 denim, containing >= 85% cotton by weight and weighing > 200 g/mฒ, made of 
yarn of different colours 

0 176 

630533 
sacks and bags, for the packing of goods, of polyethylene or polypropylene strip 
or the like (excl. flexible intermediate bulk containers) 

86 134 

600532 dyed warp knit fabrics of synthetic fibres 8 115 

611090 
jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, of textile materials, 
knitted or crocheted 

0 114 

หนวย: ลานบาท 

ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมลูของกระทรวงพาณิชย 

ตัวอยางวัตถุดิบและชิ้นสวนที่มีการคาขายกันในเครือขายการผลิตในอาเซียน 

• การสงออกสิ่งทอบางกลุมไปกัมพูชามีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน 
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แตการปรับปรุงกฎระเบียบและการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานยังตามไมทัน  

ทําใหผูประกอบการไทยเสยีโอกาสและความสามารถในการแขงขัน 

อยู�หรือไป? 
อนาคตอุตสาหกรรมไทยหลงัการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 



CLMV จะยอมลดอัตราภาษีศุลกากรลงตามที่ไดผูกพันไวหรือไม ? 

ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐาขอมูลที่เกีย่วของ 

non-alcoholic beverages 
wall/window A/C machines 
vehicles(< 5t),diesel engine  

household refrigerators 
new pneumatic tyres 

parts for spark-IGN. engine  
boards, tiles of plaster 
spark-ignition engine  

(>1,000cc) 
dried fruits 

uncoated paper&paperboard 
woven fabrics of cotton 

drinking glasses 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

 
5% 

3% 

5% 
5% 

Vietnam 

portland cement 
vehicles(< 5t),diesel engine  

shampoos 
prepared sauces  

sugar /pure sucrose 
preparations w/ extracts of  

coffee 
washing preparations 
beer made from malt 

cambodia 
5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

 
5% 

5% 

 
 

washing preparations 
motorcycles (50-250cc) 

non-alcoholic 
beverages 
ice cream 

dentifrices 
beauty preparation 

 

5% 

2% 

3% 

5% 

2% 

2% 

2% 

laos 
Myanmar 

shampoos   5%  
deodorants   5% 

prepared sauces   5% 

soap (bar/shapes)   5% 

extracts of coffee   5% 

Pe
rc

en
t o

f a
ll 

pr
od

uc
t i

te
m

s 

 (6
-d

igi
t H

S 
co

de
) 

Tariff rate = 0% Tariff rate = 1-5% Tariff rate > 5% 

99.4 

36.4 

74.2 

0 

56.8 

22.7 

0.6 6.8 3.1 

A S E AN-6  C L MV  A S E AN 

ตัวอยางรายการสินคาที่จะลดภาษี 

ในป 2558 และอัตราภาษีปจจุบัน 

สัดสวนสินคาที่เรียกเกบ็ตามอัตราภาษีตางๆ ของประเทศอาเซียน 

15 



16 

การพัฒนากระบวนการขอใชสิทธิประโยชนใหมีความสะดวกขึ้น 

จะชวยกระตุนการใชประโยชนจาก FTAs ไดหรือไม ? 

47 48 
52 

50 
53 

49 
53 

41 

35 
37 

41 41 

52 
55 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

ไทยสงออก ไทยนําเขา 

อัตราการใชสิทธิประโยชน: รอยละ 

28 % 
ลูกคา (ผูนําเขาในประเทศคูคา) ไมไดขอมา  

ผลสํารวจสาเหตุที่ไมใชสิทธิ FTA  
จากกลุมตัวอยางผูประกอบการในป 2557 พบวา 

20 % 
มูลคาสงออกไมสูง 

18 % 
กระบวนการ เอกสารขอใชสิทธิ์ยุงยากซับซอน 

ที่มา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมลูของกรมการคาตางประเทศและกรมศุลกากร 
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5 ผูนําเขาย่ืนใบ C/O เพ่ืออางสิทธิลดหยอนภาษี 

ผูนําเขา ผูสงออก 

1 ผูนําเขาขอใบ C/O จากผูสงออก 

2 

3 

ผูสงออกย่ืนโครงสรางตนทุน 

เพ่ือรับรองแหลงกําเนิดสินคาท่ีจะสงอกก 

4 สงสินคาและใบ C/O ใหผูนําเขา 

ผูสงออกย่ืน Form D ATIGA/ E/ 

FTA เพ่ือขอใบ C/O 

ใบ C/O กรมศุลกากร กรมการคาตางประเทศ 

จะมีการใชระบบการรับรองถ่ินกําเนิดสินคาดวยตนเองอยางแพรหลายหรือไม ? 

ผูสงออก 
รับรองถิ่นกําเนิดเอง 

การรับรองถิ่นกําเนิดสนิคาดวยตนเอง 

(self-certification) 

• เริ่มทดลองใช (pilot project) ในป 2554 ในการสงออก

ไปประเทศอาเซียน 3 ประเทศ (Form D) ไดแก บรูไน 

มาเลเซีย และสิงคโปร 

• ปจจุบัน ไทยมี certified Exporter จํานวน 97 ราย 

และทดลองใชจริงประมาณ 20 ราย 

กรมการคาตางประเทศ (คต.) 
รับรองถิ่นกําเนิดให (ออกใบ C/O) 

ไปลงทะเบียนกับ คต. 1 ครั้ง 

รับรองถิ่นกําเนิดเองทุกชิพเมนท 
ไปย่ืนขอ C/O ท่ี คต. 100 ครั้ง 

รอ คต. พิจารณารับรองถิ่นกําเนิดสินคา 

ตัวอยาง 

บริษัท ก. สงออกไปมาเลเซีย 100 ชิพเมนทตอป ตองการใชสิทธิ์ AFTA 

ผูสงออก 
รับรองถิ่นกําเนิดเอง 



0 1 2 3

PHI

VIE

LAO

BRU

THA

MYM

CAM

SGP

MYS

IDN

not NTBs unclassified NTBs

จะลดอุปสรรคจากการบังคับใชมาตรการทางการคาที่ไมใชภาษีไดหรือไม ? 

ข�อมูลป� 2552 

จํานวนมาตรการทางการทีไ่มใชภาษี (NTMs) โดยเฉลี่ยตอสินคา 

ท่ีมา: คณะผูวิจัยคํานวณจากฐานขอมูลของสํานักเลขาธิการอาเซียน 

ประเทศ สินคา  ประเภท NTBs รายละเอียด 

อินโดนีเซีย น้ําผลไม 
มาตรการทาง

เทคนิค 

กฎระเบียบเปล่ียนแปลงบอย 

เจาหนาท่ีมีดุลยพินิจแตกตาง

กัน 

อินโดนีเซีย ผัก ผลไม 
มาตรการทาง

เทคนิค 
การจํากัดดานนําเขาสินคา 

มาเลเซีย รถยนต การจดทะเบียน 
หลักเกณฑพิจารณาการออก

ใบ AP ไมโปรงใส 

เวียดนาม 
น้ําตาลดิบ 

น้ํามันปโตรเลียม 

การจํากัดโควตา

การนําเขา 
การจํากัดการเขาสูตลาด 

ตัวอยางสินคาสงออกของไทยไปอาเซียนที่เผชิญกับอุปสรรคจาก NTMs 
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ระบบคมนาคมขนสงโลจิสติกสจะมีการเชือ่มโยงที่สมบูรณขึน้หรอืไม ? 

• เริ่มมีการกอสรางถนน/

สะพานเชื่อมดาน

ชายแดน 

• ถนนในประเทศเพ่ือน

บานที่เชื่อมตอจากดาน

ชายแดนไปเมืองหลวง

ยังไมสมบูรณ 

• ดานชายแดนที่มีความ

พรอมยังมีไมมาก 

• ถนน/สะพานเชื่อมดาน

ชายแดนพรอมใชงาน 

• ถนนในประเทศเพ่ือนบาน

ที่เชื่อมตอจากดาน

ชายแดนไปเมืองหลวง

พรอมใชงานหลาย

เสนทาง แตยังมี missing 

link อยูบางจุด 

• มีการพัฒนาศูนยเปลี่ยน

ถายสินคาตามดาน

ชายแดนมากขึ้น 

 

• ถนนในประเทศเพ่ือน

บานตามโครงขาย 

ASEAN Highway 

Network (AHN) มี

ชองจราจรมากขึ้นและ

มีคุณภาพดีขึ้น 

• ทางรถไฟสายสิงคโปร-

คุนหมิง (SKRL) อาจ

เริ่มมีการใชเชิงพาณิชย

ในบางชวง 

10 ปที่แลว 
ปจจุบัน 

เปาหมาย 
10 ปขางหนา 
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ระบบคมนาคมขนสงของแตละประเทศมีความพรอมแตกตางกัน 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

2550 2553 2555 2557

กัมพูชา 

เวียดนาม 

ลาว 

เมียนมาร� 

มาเลเซีย 

ไทย 

CLM มีระบบคมนาคมขนสงดีข้ึน 
ความพรอมของระบบคมนาคมขนสงตามหลังประเทศอ่ืนๆ แตมี

แนวโนมดีข้ึนในชวง 7 ปท่ีผานมา โดยเฉพาะอยางย่ิงเมียนมาร 

ที่มา:  Logistics Performance Index 

ป 
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Infrastructure score 
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ระบบโลจิสติกสของแตละประเทศก็มีความพรอมแตกตางกัน 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

2550 2553 2555 2557

มาเลเซีย 

ไทย 

เวียดนาม 

กมัพชูา 

ลาว 

เมียนมาร์ 

timeliness score 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

2550 2553 2555 2557

มาเลเซีย 

ไทย 

เวียดนาม 

กมัพชูา 

ลาว 

เมียนมาร์ 

ease of tracking score  

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

2553 2555 2557

มาเลเซีย 

ไทย 

เวียดนาม 

กมัพชูา 

ลาว 

เมียนมาร์ 

International shipment 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

2553 2555 2557

มาเลเซีย 

ไทย 

เวียดนาม 

กมัพชูา 

ลาว 

เมียนมาร์ 

Logistics quality and competence 
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ท่ีมา:  Logistics Performance Index 



MALAYSIA 

MYANMAR 

THAILAND 

LAOS 

VIET NAM 

CAMBODIA 

ระบบคมนาคมขนสงบรเิวณดานชายแดนในปจจุบัน 

ยังอยูในระหวางการพัฒนาหลายโครงการ 

3 

9 

ที่มา: กรมทางหลวง 
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• ไทย – ลาว (8 โครงการ) 

1. โครงการถนนสาย หวยทราย – หลวงนํ้าทา – บอเต็น 

2. โครงการกอสรางสะพานขามแมนํ้าโขง เชียงของ / หวยทราย 

3. โครงการกอสรางถนนสาย หวยโกน – ปากแบง   

4.  โครงการกอสรางถนนสาย 13 เหนือ – สังคโลก ในหลวงพระบาง 

5. โครงการกอสรางสะพานขามแมนํ้าเหือง อ.ทาลี่ จ.เลย 

6. โครงการกอสรางถนนเชื่อมทาเทียบเรือ(บ.เวินใต) – ทางหลวงหมายเลข 13 ของลาว 

7. โครงการ สะพานขามแมนํ้าโขงแหงที่ 3 (นครพนม) 

8. โครงการกอสรางสะพานขามแมนํ้าโขง แหงที่ 2 (มุกดาหาร)   

 

• ไทย – กัมพูชา (3 โครงการ) 

9. โครงการกอสรางถนนสาย 67 ชองสะงํา – อัลลองเวง – เสียมราฐ 

10.โครงการกอสรางถนนสาย 68 ชองจอม - กรอลันท 

11. โครงการกอสรางถนนสาย 48 เกาะกง – สะแรอัมเบิล 

  

• ไทย – มาเลเซีย (5 โครงการ) 

12. โครงการกอสรางสะพานขามแมนํ้าโกลกที่ อ.ตากใบ 

13. โครงการกอสรางสะพานขามแมนํ้าโกลก (แหงที่ 2) ที่ อ.สุไหงโกลก 

14. โครงการกอสรางสะพานขามแมนํ้าโกลกที่ บ.บูเกะตา อ.แวง 

15. โครงการถนนสายนาทว-ีบานประกอบ/ดุเรียนบุหรง-อลอสตาร 

16. โครงการถนนสายสตูล-วังประจัน/วังเกลียน-เปอรลิส ตอน ควนสตอ-วังประจัน 

•   

• ไทย – พมา (7 โครงการ) 

17. โครงการกอสรางถนนสาย กาญจนบุรี – ทวาย ตอน บ.พุนํ้ารอน – ชายแดนไทย/พมา 

(บ.แมธะมี่) 

18. โครงการกอสรางถนนสาย บ.แมธะมี่ - ทวาย 

19. โครงการกอสรางสะพานมติรภาพไทย-พมา อ.แมสอด จ.ตาก 

20. โครงการกอสรางถนน สายเมียวด ี– เชิงเขาตะนาวศร(ี18 กม.) 

21. โครงการกอสรางถนน สายเชิงเขาตะนาวศร ี– กอกะเร็ก 

22. โครงการกอสรางถนนสายไทย-พมา-อินเดีย ชวง กอกะเร็ก-ทาตอน 

23. โครงการกอสรางสะพานขามแมนํ้าสายแหงที่ 2 อ.แมสาย จ.เชียงราย 

23 
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แล�วเสร็จ 
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กําลังทํา 
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ระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคยังมี missing link อีกหลายจุด 

missing link 

ที่มา: คณะผูวิจัย 
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และยังมีคุณภาพไมดีนัก 

ที่มา: UNESCAP. Review of Developments in Transport in Asia and The Pacific 



การพัฒนาการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนสงตองการงบประมาณจํานวนมาก 

13 

5 5 

2 2 

0
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4
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8
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14

LAO VIE THA CAM MYM

งบประมาณที่ตองการ (2013–2022) 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

Country Mode Project Title/Country Coverage 
Indicative 
Timeline 

Cost 
Estimate  

($ million) 
LAO Railway Vientiane-Boten Railway (420km) 2014-2022 7,200  
LAO Railway Savannakhet-Lao Bao (220km) 2013-2043 4,200  

THA Railway 
New Railway Line from Den Chai to Chiang Rai and Chiang 
Khong 

2014 2,582  

THA Railway 
New Railway Line from Baan Pai (Khon Kaen) to 
Mahasarakham, Roi Et, Mukdahan, and Nakhon Phanom 

2015 1,410  

VIE Road  GMS Ha Noi-Lang Son Expressway 2018 1,400  
CAM Railway Batdoeung(Cambodia) - Lock Ninh(Viet  Nam)(257 km) 2015-2020 1,100  

MYM Road  Ruili (PRC)-Kyaukpyu (Myanmar) Highway 
2015/16- 
2018/19 

1,000  

VIE Railway Ho Chi Minh City-Loc Ninh (Cambodia Border)(128km) 2016 900 
VIE Road  Central Mekong Delta Connectivity 2013 886 
VIE Road  GMS Ben Luc-Long Thanh Expressway Periodic 2019 623 
VIE Road  Second GMS Southern Coastal Corridor 2016 373 

MYM Road  Loilem-Kyaington Road Section (359 km)  2014-2018 359 

THA Road  Bang Yai-Kanchanaburi Intercity Motorway Project 2014 300 
LAO Road Upgrading NR13N and N13S 2015-2020 280 

ตัวอยางโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงในกลุมประเทศลุมน้ําโขง 

Source: ADB 

25 
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กระบวนการศุลกากรจะมีความโปรงใสและ 

ไมเปนภาระตอผูประกอบการมากเกินจําเปนไดหรือไม ? 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

2550 2553 2555 2557

ท่ีมา: Logistics Performance Index 
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กัมพูชา 
เวียดนาม 

ลาว 

เมียนมาร� 

มาเลเซีย 
ไทย 

• กระบวนการศุลกากรของกัมพูชาและลาวมี

พัฒนาการท่ีดีข้ึนในชวง 7 ปท่ีผานมา 

• เมียนมารมีพัฒนาการคอนขางคงท่ีในชวง 7 

ปท่ีผานมา 

• ยังมีปญหาคอรรัปช่ันในหลายประเทศ 

 

Custom score 
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จะมีการนําระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว (NSW) 

มาใชอยางแพรหลายหรือไม ? 

การเริ่มนําระบบ AHTN 

มาใชในป 2546 

• การใชระบบ AHTN 

• การเผยแพรขอมูลอัตราภาษี

ทางเว็บไซต (ยังขาด CLM) 

• การนําระบบ ASYCUDA มา

ใชในกัมพูชาและลาว 

• การพัฒนาระบบ NSW ใน

ไทย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส 

มาเลเซีย 

• โครงการนํารองเชื่อมโยง 

ASW ฟอรม ATIGA และ 

ACDD 

• การใชระบบ AHTN 

• การเผยแพรขอมูลอัตราภาษี

ทางเว็บไซต 

• การใชระบบ NSW อยาง

แพรหลายมากขึ้น 

• การเช่ือมโยง ASW ฟอรม 

ATIGA และ ACDD 

• การใชระบบ CBTA Customs 

Transit System (CBTA 

CTS) และ ASEAN Customs 

Transit System (ACTS) 

10 ปที่แลว 
ปจจุบัน 

เปาหมาย 
10 ปขางหนา 



10 ปที่แลว 
ปจจุบัน 

เปาหมาย 
10 ปขางหนา 
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จะมีการนําระบบ SWI และ SSI* มาใชจริงไดหรือไม ? 

การเริ่มลงนามในความตกลง 

GMS CBTA 

• รถขนสงไทยและกัมพูชา 

เดินทางขามพรมแดนผาน

ดานอรัญประเทศ-ปอยเปต

ไดโดยไมตองเปลี่ยนถาย

สินคา/คน เม่ือเดือน ก.ค.55 

 

• ชองทางพิเศษที่ดาน

มุกดาหาร (CBTA fast 

track lane) เริ่มดําเนินการ

แลว 

• การขยายสิทธิจราจรให

ครอบคลุมมากขึ้น ตั้งแต

กรุงเทพฯ แหลมฉบัง เวียงจันทน 

ฮานอย ไฮฟอง ยางกุง 

• การอํานวยความสะดวกโดยการ

ตรวจจุดเดียว (SWI) และครั้ง

เดียว (SSI) 

• การอํานวยความสะดวกโดยไม

ตองมีการตรวจสอบสภาพสินคา

ที่ประเทศทางผาน 

• การใชเครื่องมือตรวจสอบสินคา

ที่ทันสมัยขึ้น 

* single window inspection (SWI) และ single stop inspection (SSI) 
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การอํานวยความสะดวกในการขนสงสนิคา 

โดยการตรวจจุดเดียว (SWI) และครั้งเดียว (SSI)* 

ศุลกากร 

(customs: C) 

ตรวจคนเขาเมือง 

(immigration: I) 

ควบคุมพืช/สัตว 

(quarantine: Q) 

ศุลกากร 

(customs: C) 

ตรวจคนเขาเมือง 

(immigration: I) 

ควบคุมพืช/สัตว 

(quarantine: Q) 

C.I.Q. 

กรณีไมมี SWI และ SSI 

กรณีมี SWI และ SSI 

* single window inspection (SWI) และ single stop inspection (SSI) 
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การอํานวยความสะดวกในการขนสงสนิคาผานพรมแดน 

โดยไมตองมีการตรวจสอบสภาพสินคาที่ประเทศทางผาน 

ศุลกากร 

(customs: C) 

ควบคุมพืช/สัตว 

(quarantine: Q) 

กรณีมีการตรวจสอบสินคาทุกประเทศ 

กรณีไมมีการตรวจสอบสินคาที่ประเทศทางผาน 

ศุลกากร 

(customs: C) 

ควบคุมพืช/สัตว 

(quarantine: Q) 

ศุลกากร 

(customs: C) 

ควบคุมพืช/สัตว 

(quarantine: Q) 

ศุลกากร 

(customs: C) 

ควบคุมพืช/สัตว 

(quarantine: Q) 

ศุลกากร 

(customs: C) 

ควบคุมพืช/สัตว 

(quarantine: Q) 
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จะมีการยกเลิกขอจํากัดในการแลกเปลีย่น 

สิทธิจราจรทางถนนระหวางประเทศหรือไม ? 

MALAYSIA 

MYANMAR 

THAILAND 

LAOS 

VIET NAM 

CAMBODIA 

กรณีตองเปลี่ยนถายสินคา 

กรณีไมตองเปลี่ยนถายสินคา 

ไม�จํากัดจํานวน 

0 คัน 

0 คัน -12,500 คัน 
-20 ด�าน 

- ไม�จํากัดจํานวน 
- ไม�จํากัดด�าน 

40 คัน 

40 คัน 

-300 คัน 
-7 ด�าน 

ที่มา: กระทรวงคมนาคม 
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ที่มา: JETRO, ASEAN logistics network map 2nd edition 

213 

74 
49 

ทาง เ รือ  ทางรถ ( ไม� มี   SSI  
และ  SWI)  

ทางรถ ( มี   SSI  
และ  SWI)  

ระยะเวลาท่ีใชในการขนสงสินคาระหวางกรุงเทพฯ - ฮานอย 

ทางรถ 
(ไม�มี SSI และ SWI) 

ทางรถ 
(มี SSI และ SWI) 

หน�วย: ช่ัวโมง 516 

68 
32 

ทาง เ รือ  ทางรถ1  ทางรถ2  ทางรถ 
(ไม�มี SSI และ SWI) 

ทางรถ 
(มี SSI และ SWI) 

 

 ที่มา: JETRO. Study Report on Land Transport between Bangkok and Yangon. 2003  

ระยะเวลาท่ีใชในการขนสงสินคาระหวางอยุธยา - ยางกุง 

หากมีการอํานวยความสะดวกครบทุกดาน  

ระยะเวลาในการขนสงสินคาจะลดลงอยางมีนัยสําคัญ 
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ความทาทายในการเชือ่มโยงภายในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต 

• การลดภาษีศุลกากรของประเทศ CLMV ตามที่ไดผูกพันไว 

• การนิ่งเฉยของผูประกอบการตอโอกาสในการทําตลาดเชิงรุก 

• การนําระบบการรับรองถ่ินกําเนิดสินคาดวยตนเอง (self-

certification) มาใชอยางเต็มรูปแบบ 

• การพัฒนาคลังขอมูลเก่ียวกับกฎระเบียบดานการคาของแต

ละประเทศ (national trade repository) 

• การนําระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียวมาใชอยาง

แพรหลาย 

• ความพรอมของดานชายแดน 

• ปญหาคอรรัปชั่นของเจาหนาที่ประจําดานชายแดน 

• การรวมมืออยางจริงจังของแตละประเทศในการอํานวยความ

สะดวกในการขนสงสินคา 

• การจัดหางบประมาณในการกอสรางและซอมบํารุงระบบ

คมนาคมขนสง 



 
Go Regional 

มองตลาด และฐานการผลิตในระดับภูมิภาค (go regional) 

 
manage the networks 

ขยับเปนผูบริหารจัดการเครือขายการผลิตในภูมิภาค  

 
fast imitation and innovation 

เนนทํา C&D ใหเร็ว และทํา R&D&I เมื่อพรอม 

 

อยู�หรือไป? 
อนาคตอุตสาหกรรมไทยหลงัการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

อุตสาหกรรมไทยตองปรับบทบาทใหมหลงั AEC 

34 



อยู�หรือไป? 
อนาคตอุตสาหกรรมไทยหลงัการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนตและชิน้สวน 
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ไทยมีบทบาทมากขึ้นในการผลิตรถยนตของอาเซียนในชวงสิบปที่ผานมา 

 
 

• ไทยมีบทบาทมากขึ้นในการผลิตชิ้นสวนและปอนใหแกแหลงผลิตรถยนตในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต ขณะที่ญี่ปุน ยุโรป และสหรัฐฯ มีบทบาทนอยลง 

60 

15 

5 3 1 
5 2 2 2 4 

49 

9 
2 2 1 

7 4 4 
8 

12 

ญี่ ปุ� น  ยุ โ รป  สหรัฐฯ  ฟ�ลิปป�นส�  มาเล เ ซีย  สิ งคโปร�  อิน โด นี เ ซีย  เกาหลี ใต�  จีน  ไทย  

2543 2553
สวนแบงในการสงช้ินสวนใหแกการผลติรถยนตของอาเซียน 

บทบาทในการเครือขายการผลิตลดลง บทบาทในการเครือขายการผลิตเพ่ิมข้ึน 

หน�วย: ร�อยละ 

ที่มา: ทีดีอารไอ. โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใตนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศของไทย (ระยะที่ 2)  
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มาเลเซีย 

ไทย 

อินโดนีเซีย 

เวียดนาม 
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ปริมาณการผลิตรถยนตของประเทศในอาเซียน 

ที่มา: รวบรวมจากขอมลูของสถาบนัยานยนตของไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ Japan Automobile Manufacturer 

Association (JAMA) ขณะที่ขอมูลของฟลิปปนสและเวียดนามมาจาก ASEAN Automotive Federation ซ่ึงไมปรากฎ

ขอมูลกอนป 2550 

• ไทยและอินโดนีเซียกาวขึ้นมาเปนผูผลิตขนาดใหญ

ในภูมิภาค โดยเฉพาะอยางย่ิงอินโดนีเซีย 

เครือขายการผลติยานยนตในปจจุบันกําลงัเปลี่ยนแปลง 

ระดับการใชช้ินสวนฯ ในประเทศ (localization)  

ในการประกอบรถยนตของประเทศอาเซียน 4 ประเทศ  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟ�ลิปป�นส� 

Local Import

ที่มา: Hajime Yamamoto. 2012. ASEAN Automotive Market Outlook and 

Challenges and Opportunities for Suppliers. IHS Automotive 

หมายเหตุ: ขอมูลของมาเลเซียเปนขอมูลของรถยนตแหงชาติของมาเลเซีย โดยรถยนต

ของตางประเทศในมาเลเซียจะมีระดับการใชชิ้นสวนฯ ในประเทศอยูที่ประมาณ 20-

40 เปอรเซ็นต 

• คลัสเตอรชิ้นสวนทั้งในไทยและอินโดนีเซียถูก

สรางขึ้นมารองรับ 

หน�วย: พันคัน 
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2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

มูลค�าการนําเข�าช้ินส�วนจากไทยต�อการผลิตรถยนต�หนึ่งคันของอินโดนีเซีย (แกนซ�าย) 

มูลค�าการนําเข�าช้ินส�วนทั้งหมดต�อการผลิตรถยนต�หนึ่งคันของอินโดนีเซีย (แกนซ�าย) 

ปริมาณการผลิตรถยนต�ของอินโดนีเซีย (แกนขวา) 

คลัสเตอรยานยนตในประเทศของอินโดนีเซยีกําลงัขยายตัว 

สัดสวนมูลคาการนาํเขาช้ินสวนยานยนตตอการผลิตรถยนตของอินโดนีเซีย 

ที่มา:   การคํานวณของคณะผูวิจัยจากฐานขอมลูของกระทรวงพาณิชยของประเทศไทย UN Comtrade และ

สมาคมผูผลิตยานยนตของอินโดนีเซีย (GAIKINDO) 

หน�วย: พ
ันคัน 

หน
�วย

: บ
าท

ต�อ
คัน

 • ตั้งแตอุทกภัย ป 2554 การพ่ึงพาช้ืนสวนจาก

ไทยของอินโดนีเซียมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ 

สอดคลองกับแนวโนมการนําเขารวม 

 

• จะทําอยางไรใหเรามีสวนรวมในการเติบโต

ของอินโดนีเซียมากข้ึนในอนาคต? 

นําเข�าไทย 

นําเข�าทั้งหมด 
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MYANMAR 

THAILAND 

LAOS 

VIET NAM 

CAMBODIA 

Phnom Penh 

Minebea 
 

Denso 
 

Sumi Wiring Systems 
 

Marunix 
  

Koh Kong 

Sihanoukville 

Savannakhet  

 

Toyota Boshoku 
 

ASAHI TEC 
 

Ayutthaya 

Bangkok 

Samut Prakan 
Rayong 

Chachoengsao 

Yazaki 

Car seat 

Aluminium die casting parts 

Autoparts 

Wiring harness  

Wiring harness 
Wiring harness  

• ยุทธศาสตร THAILAND + 1 ของบริษัท

ญี่ปุนเกิดขึ้นแลวในอุตสาหกรรมชิ้นสวน

ยานยนต ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

ที่มา: คณะผูวิจัยรวบรวมจากขอมลูของ Nomura Research Institute 

อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงถูกผนวกเขามาเปนฐานการผลติใหม 
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ในอนาคตบริษัทผูผลิตรถยนตตองการให CLM เปนซัพพลายเออรของไทย 

• ผูผลิตรถยนตรายใหญยังไมมีแผนตั้งโรงงานประกอบรถยนตในกัมพูชา 
• ตนทุนแรงงานสําหรับงานประกอบรถยนตท้ังรถยนตน่ังและรถกระบะหน่ึงตันในไทยอยูในสัดสวนท่ีต่ํามาก 

เมื่อเทียบกับตนทุนอื่นๆ เชน วัตถุดิบและสิ้นคาข้ันกลาง 

• ปจจุบัน กัมพูชามีโรงงานประกอบรถยนตไมก่ีแหง เชน ฮุนได ภายใตบริษัท Camko Motor 

• เริ่มดําเนินการในป 2551 ท่ีจังหวัดเกาะกง  

• นําช้ินสวนเขาจากประเทศเกาหลีและจีนผานทางทาเรือแหลมฉบัง 

เพ่ือมาประกอบรถและจําหนายในประเทศกัมพูชา โดยรถท่ีประกอบ

สวนใหญเปนประเภทรถกระบะ และรถบรรทุก เปนหลัก บริษัทมี

กําลังการผลิตเพียง 400 คันตอป  

• ทางบริษัทคาดวาภายในป 2558 จะเพ่ิมยอดการผลิตเปน 2,000 คัน

ตอป โดยในหน่ึงวันสามารถผลิตรถยนตโดยสารสวนบุคคลได 5 คัน 

หรือรถบรรทุก 2 คัน   

 

• โตโยตามีแผนการลงทุนใหกัมพูชาทําหนาที่เปนหนึ่งในซัพพลายเชนที่ผลิตชิ้นสวนปอนใหแก

โรงงานประกอบในไทย 
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และฐานการผลิตใหมเหลานี้อาจขยายตัวในอนาคต 

ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตไทยและภูมิภาค 

• อุตสาหกรรมยานยนตในอาเซียนมีโอกาสเติบโตมากขึ้นในอนาคต 
• โครงการ Eco car II ของไทยอาจเพ่ิมกําลังการผลิตไดอีกประมาณ 1.5 ลาน

คันซึ่งจะเพ่ิมอุปสงคตอช้ินสวนจากกัมพูชามากข้ึน เน่ืองจากปจจุบัน ฐานการ

ผลิตในกัมพูชารับยอดคําสั่งผลิตท่ีลนเกินจากกําลังการผลิตในไทย 

 

 

 

 
• โครงการ Low Cost Green Car project (LCGC) ของอินโดนีเซยี ตั้งแตป 

2556 เพ่ิมยอดขายรถยนตในอินโดนีเซียไดประมาณ 1 แสนคันตอป 

(GAIKINDO) 

ฐานการผลิตในกัมพูชาอาจไดรับหนาที่ใหผลิตชิ้นสวนใหแกประเทศในภูมิภาคอื่นๆ นอกจากไทย เชน 

เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟลิปปนส เปนตน 
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แตปจจัยแรงงานของกัมพูชาอาจเปนคอขวดในอนาคต 

• กัมพูชาทําหนาที่รบัจางผลิต (นําเขาวัตถุดิบ-ผลิตดวยแรงงาน-สงกลับไปผลิตตอ) แตขอไดเปรียบใน

เรื่องแรงงานอาจเผชิญกับขอจํากัดในอนาคต 

• จํานวน (Quantity): การจางแรงงานทําไดไมงายนัก 
• บริษัทตองใหสวัสดิการเพ่ือจูงใจแรงงานกัมพูชา เชน ท่ีพัก รถรับสง อาหารกลางวัน หรือ อาหารท้ังสามมื้อ

ฟร ีเปนตน 

• ในเกาะกง พบวา การหาแรงงานเขามาทํางานจํานวน 50 คนอาจใชเวลาถึงเวลาประมาณ 3 สัปดาห 

• ขาดแคลนแรงงานทักษะ เชน ชางเทคนิค เน่ืองจากยังมีแรงงานท่ีจบวิชาชีพดานเทคนิค(ปวช./ปวส.) มีไม

มากนัก 

 

• คาจาง (Wage): คาจางปจจุบันสูงกวาคาจางตามกฎหมาย 
• ในพนมเปญ พบวา คาจางแรงงาน (ไมรวมคาลวงเวลา) อาจสูงถึง 200 ดอลลารสหรัฐฯ ตอเดือน ซึ่งคิด

เปนสองเทาของคาจางข้ันต่ําตามกฎหมาย 

 

• คุณภาพ (Quality): ผูประกอบการตองลดคุณสมบัติของแรงงานในการผลิต 
• บางบริษัทตองลดคุณสมบัติดานวุฒิการศึกษา จากเดิมท่ีบริษัทตั้งเกณฑรับเฉพาะแรงงานท่ีมีวุฒิต่ําสุดเกรด 

9 (เทียบเทามธัยมศึกษาปท่ี 3 ของไทย) ซึง่เทากับเกณฑท่ีใชในโรงงานประเทศไทย แตเมือ่ไมสามารถหา

แรงงานได จึงตองลดเกณฑลงเหลือเพียงเกรด 6 (เทียบเทาประถมศึกษาปท่ี 6 ของไทย)  42 



• ปจจุบัน ขีดความสามารถในการแขงขันของของกัมพูชามาจากขอไดเปรียบในเรื่องแรงงานเปนหลัก 
• ตัวอยางเชน คา variable cost ของโรงงาน (คาขนสงและคาแรงงาน) ในเกาะกงอาจคิดเทียบเปนรอยละ 35-40 

ของคาใชจายโรงงานในไทย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ตนทุนการผลิตตอหนวยของชิ้นสวนบางประเภทในความเปนจริงแลวอาจใกลเคียงกับไทย 
• ช้ินสวนหน่ึงสามารถผลิตในไทยดวยตนทุนประมาณ 0.51 ดอลลารสหรัฐฯ ตอหนวย แตตนทุนของการผลติ

ช้ินสวนเดียวกันในกัมพูชาอยูท่ีประมาณ 0.7–0.8 ดอลลารสหรัฐฯ ตอหนวย ในอนาคต คาดวาจะสามารถลด

ตนทุนการผลิตไดอีกประมาณ 20 เปอรเซ็นต  

คาใชจายคงท่ี 
(Fixed cost) 

60% 

คาจางแรงงาน 
35% 

คาขนสง 
5% 

ที่มา: การสัมภาษณบริษัทผูผลิตชิ้นสวนแหงหนึ่งในกัมพูชา 

ประมาณการณโครงสรางตนทุนการผลิตช้ินสวนในกัมพูชา 

และสงผลตอขีดความสามารถในการแขงขันของกัมพูชา 
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• แตแรงกดดันจากปจจัยแรงงานอาจมีมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขัน 



MALAYSIA 

MYANMAR 

THAILAND 

LAOS 

VIET NAM 

CAMBODIA 

เมียนมารอาจเปนฐานการผลิตตอไป? 

• กําลังแรงงานไดเปรียบกวากัมพูชาและลาว  
• เมียนมารมีกําลังแรงงานประมาณ 31 ลานคน (ขอมูลธนาคารโลก ป 2555) และ

คาจางท่ีไดเปรียบกวาไทย รวมถึงกัมพูชาและลาวในปจจุบัน  

 

• ขนาดของตลาดอาจทําใหเมียนมารนาลงทุนตั้งฐานการผลิต 
• เมียนมารในสายตาของผูผลิตรถยนตในปจจุบันเปนตลาด (Market) แตในอนาคต 

เมื่อขนาดของตลาดใหญข้ึน ก็สามารถดึงดูดการลงทุนใหเปนฐานการผลิต 

(Manufacturing) ได โดยเฉพาะช้ินสวนท่ีใชแรงงานเขมขน เหมือนกับกัมพูชา 

 

• บริษัทญี่ปุนไดเริ่มลงทุนในเมียนมารแลว 
• ปจจุบันมีนิคมอุตสาหกรรมของญ่ีปุนในยางกุง น่ันคือ Thilawa SEZ 

 

• การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคมขนสงจะเปนหนึ่งในกุญแจ

สําคัญ 
• เชน ไฟฟา การพัฒนาถนน และการอํานวยความสะดวกทางการคา  

Thilawa SEZ 
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ระบบการบริหารจัดการการผลิต 

+ 
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anufacturing 

วัตถุดิบ 

ช้ินสวนยานยนต 

linkage 

ผูจัดการ/ ผูฝกอบรม 

• โครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสง 

•การอํานวยความสะดวกทางการคา 

บทบาทใหมของไทยในเครอืขายการผลิตรถยนตของอาเซยีน 
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ผูผลิตชิ้นสวนญี่ปุนในกัมพูชา 

ผูผลิตชิ้นสวนญี่ปุนในไทย 

Manufacturing  

• ผลิต Magneto sensor  

• คนไทยจากบริษัทในไทยทําหนา ท่ีบริหาร

จัดการและควบคุมการผลิต  

 

พนมเปญ 

อมตะนคร ชลบุรี 

ดานอรัญประเทศ 

Self reliance  
• บริษัทแมท่ีญี่ปุนมีนโยบายท่ีจะขยายฐานการผลติ

สินคาใหครอบคลุมกลุมประเทศอาเซียนท้ังภูมิภาค 

แลวขายใหกับบริษัทแมท่ีญี่ปุนโดยตรง โดยไมตอง

ผานบริษัทสาขาท่ีสิงคโปร 

• บริษัทแมท่ีญี่ปุนใหบริษัทในไทยจัดการและพัฒนา

โครงการขยายฐานการผลิตเองท้ังหมด ตลอดจนให

รับผิดชอบท้ังดานการบริหารและการผลิตของ

โรงงานท่ีตั้งอยูในกัมพูชาดวย 

• ขยายฐานการผลิตจากไทยเนื่องจากกําลังการผลิต

เต็ม และไมมีพ้ืนท่ีดําเนินการผลิตแลว 

เวียดนาม 

Distribution center 

กรณีศึกษาการแบงงานกันทาํในเครอืขายยานยนตของอนุภูมิภาค 

ที่มา: คณะผูวิจัยเรียบเรียงจากการสัมภาษณ 

Manufacturing 

• ผลิตชิ้นสวนยานยนต เชน  Tools & Die, 

ชิ้นสวนและระบบคอมมอนเรล เปนตน 

• มีแผนจะยายการผลิตชิ้นสวน เชน หัวฉีดและ

ระบบจายน้ํามันจากญี่ปุนมายังไทยเพิ่มเติม 

 

Management 

• บริษัททําหนาเปน ROH ดูแลเร่ืองการขาย

ใหกับไทยและอาเซียน 

 

R&D 

• ตั้งหนวยวิจัยและหองทดสอบในไทย เชน การ

วิจัยชิ้นสวนกลุม Thermal unit และหอง

ทดสอบ climatic wind tunnel เปนตน 
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กรณีศึกษาการแบงงานกันทาํในเครอืขายยานยนตของอนุภูมิภาค 

ผูผลิตชิ้นสวนญี่ปุนในกัมพูชา 

ผูผลิตชิ้นสวนญี่ปุนในไทย 
Manufacturing 

• ผลิตสายไฟแรงสูง สายไฟตาม

บาน สายไฟในรถยนตแบบครบ

วงจรใหแกบริษัทรถยนตหลาย

รายในไทย 

• ส า ย ก า ร ผ ลิ ต ใ น ไ ท ย เ น น ใ ช

เคร่ืองจักรผลิต 

 

R&D 

• มีการทําวิจัยและพัฒนาในไทย 

แตไมสามารถเปดเผยขอมูลได 

 

Manufacturing  

• ผลิตสายไฟ คิดเปนรอยละ 10 ของยอด

การผลิตของไทย 

• คนไทยจากบริษัทในไทยทําหนาท่ีบริหาร

จัดการและควบคุมการผลิต  

 

 

เกาะกง 

สมุทรปราการ 

ฉะเชิงเทรา 

ดานคลองใหญ 

ทาเรือแหลมฉบัง 

ใหไทยเปน Hub ของอาเซียน 
• เครือบริษัทผูผลิตชิ้นสวนญี่ปุนรายนี้มีโรงงานเกือบ

ทุกประเทศในอาเซียนโดยใหไทยเปนศูนยกลาง

การผลิตและการวิจัยและพัฒนาของอาเซียน 

• ขยายฐานการผลิตจากไทยเนื่องจากกําลังการผลิต

ในไทยไมเพียงพอ 

ที่มา: คณะผูวิจัยเรียบเรียงจากการสัมภาษณ 
47 



กรณีศึกษาผูผลติชิ้นสวนในไทยยกระดับดวยการออกแบบผลติภัณฑ 

ผูผลิตชิ้นสวนไทย 
Manufacturing 

• ผลิตช้ินสวนยานประเภทตัวถัง ชิ้นสวนงานพลาสติก สายไฟ 

เบาะรถฯ ใหแกผูผลิตรถยนตและจักรยานยนตในไทย 

 

Design 

• บริษัทรถยนตกระตุนใหผูผลิตชิ้นสวนทํางานออกแบบเพ่ือมา

นําเสนอ แทนการสงพิมพเขียวใหผลิต 

• บริษัทเร่ิมตั้งแตขั้นตอนการออกแบบ การขึ้นรูปแมพิมพและ

การออกแบบชิ้นสวน รวมถึงวิเคราะหโครงสรางชิ้นสวน 

• ตัวอยางผลิตภัณฑ เชน ตัวถังรถยนตและเคร่ืองจักรกลทางการ

เกษตร ประตูรถยนต รถกอลฟ ฯ 

• เร่ิมศึกษาวัตถุดิบใหมๆ ท่ีใชในการออกแบบและผลิต เพ่ือ

ขยายขีดความสามารถของชิ้ นส วน  เชน  วิ ธีการ  Hot 

stamping 

 
ที่มา: คณะผูวิจัยเรียบเรียงจากการสัมภาษณ 

ผลิตภัณฑที่จดสิทธิบัตร: แมแรงยกรถโดยสาร 

คุณสมบัติหลัก: 

• สามารถประกอบไดรวดเร็ว 

• มั่นคง แข็งแรง ทนทาน แตมีนํ้าหนักเบา 

• บริเวณท่ีมีการประกอบยึดแตละสวนไมสามารถหลุดไดงาย 

 

48 



26 

“บางสวนอยู บางสวนไปประเทศขางเคียง (บางสวนอาจไปลับ) แตถาจะใหอยูอยางดีตอง upgrade” 

กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสิ่งทอ/เครื่องนุงหม 

ตอบคําถามจะอยูหรือจะไป? 

อยู�หรือไป? 
อนาคตอุตสาหกรรมไทยหลงัการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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KEY MESSAGES 

โครงขายการผลิตที่เกิดขึ้นในปจจุบันและแนวโนมตาง ๆ ในอุตสาหกรรม สะทอนถึงความเรงดวนที่

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทยตองใหความสําคัญกับเรือ่งตอไปนี ้

 • การเปนผูผลิตเครื่องนุงหมที่ตองใชทักษะสูงและความสําคัญของการทํา lean 

manufacturing 

• SMEs ตองเรงปรับตัว 

• การเพ่ิมบทบาทในการบริหาร/จัดการโครงขายการผลิต 

• R&D สิ่งทอเปนหัวใจสําคัญ สําหรับการพัฒนา brand ในระดับลึกและการพัฒนาตลาด 

technical/functional/eco textiles  

• อนาคตอาจตองมีกิจกรรมในลักษณะ trading business มากขึ้น  



หัวขอนําเสนอ 

1. ภาพรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

2. โครงขายการผลิต 

3. แนวโนมหลัก ๆ และนัยตอการยกระดับอุตสาหกรรม 

4. สรุป: โครงขายการผลิตและการยกระดับอุตสาหกรรม 
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งานผลิตเส�นใย
สังเคราะห� 
 13,300  

1% 

งานป��นด�าย 
 57,200  

6% งานทอผ�า 
 62,160  

6% 
งานถัก 
 62,400  

6% 

งานฟอกย�อมพิมพ�
ลาย 

 41,940  
4% 

งานตัดเย็บ
เคร่ืองนุ�งห�ม 
 795,880  

77% 

ที่มา: : แผนปฎิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม (ฉบับที่ 3 2555-2559)  

จัดทําโดยสํานักงานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

1. ภาพรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

• โครงสรางอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทยและการจางงาน  

การจางงานในภาคการผลิตตาง ๆ (2554)  

 

สัดสวนแรงงานในอุตสาหกรรมสิง่ทอและเคร่ืองนุงหม (2554)  
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อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 227,000  

4% 

อุตสาหกรรม
เคร่ืองนุ�งห�ม 
 795,880  

15% 

อุตสาหกรรมสาขา
อ่ืนๆ 

 4,276,320  
81% 

การผลิตเส�นใย 

การป��นด�าย 

ทอผ�า ถักผ�า 

ฟอกย�อม - ตกแต�ง 

เครื่องนุ�งห�ม 

ต�นน้ํา 
กลางน้ํา 

ปลายน้ํา 



ที่มา: แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมไทย 2555-2559  โดยสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและวิเคราะหเพิ่มเติมโดยคณะผูวิจยั 

1. ภาพรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

• โครงสรางผูผลิตเครื่องนุงหมไทย 

• เนนการสราง brand และการ

ออกแบบ  

• ใชการจางผลิต 

• Foreign brand licensee ทําท้ัง 

design และผลิต 

• Street Wear ไวตอความตองการ

ของตลาด 

 

• OEM รายใหญท่ีผลิตใหเจาของ 

brand ระดับโลก 

• ผูตัดเย็บรายกลางและเล็ก 

 

Medium-end brand High-end brand 

Foreign brand licensee 

โบ�เบ� ประตูนํ้า จตุจักร 
สําเพ็ง สยามแสควร� 

Garment OEMs 

Street Wear 

OBM 

ODM 

OEM 
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อุตสาหกรรมส่ิงทอท้ังหมด

ยังอยู 

เคร่ืองนุงหมท่ีใชทักษะ

แรงงานสูง 
ประเทศไทย 

สงออกเพ่ือสิทธิ

ประโยชน GSP 

เคร่ืองนุงหมท่ีใชทักษะ

แรงงานต่ํา 
CLMV 

ประเทศท่ี

พัฒนาแลว 

ผลิตเอง 

จางผลิต 

ที่มา: คณะผูวิจัย 

Foreign brand 

licensee 

OEM รายใหญ 

OBM: อนาคต? 

หาก CLMV มีทักษะแรงงานดีข้ึน  

2. โครงขายการผลติ 

• ลักษณะโครงขายการผลิตที่เกิดขึ้นในปจจุบันและมีแนวโนมที่จะทวีความเขมขนมากขึ้นในระยะ 

5-10 ปขางหนา 
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Dynasty Apparel 
“ถาเปนสินคา commodity ท่ีตองการผลิตเปนจํานวนมาก/ lead 

time ชา/ ราคาถูก จะทําการผลิตในประเทศขางเคียง แตหากเปน

สินคาท่ีผลิตยากข้ึน/  ตองการเร็ว/ ราคาสูงจะผลิตในไทย” 

High Tech apparel 

TK garments 
“ถาเปนสินคาท่ีไมซับซอนเชนเสื้อ polo เสื้อคอกลม ฯลฯ จะทําการ

ผลิตในประเทศเพ่ือนบาน สวนสินคาท่ีตองใชเทคนิคการผลิตสูงจะทําใน

ไทย” 

2. โครงขายการผลติ 

• นโยบายการแบงการผลิตเครื่องนุงหมไปผลิตใน CLMV ของ OEM รายใหญ ๆ: ตัวอยางจากการสัมภาษณ 

“ถาเปน mass product เชน ชุดนอน ช้ันในสตรี เสื้อผาเด็กบางประเภท

จะทําการผลิตในประเทศขางเคียง ในขณะท่ีถาเปนสินคา premium จะ

ผลิตในไทย” 
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SMEs ทําอยางไร? การยายฐานการผลิตบางสวนออกไปประเทศ

รอบขางอาจเปนไปไดยากสําหรับ SMEs 

 

กิจกรรมการผลิต  

(โดยเฉพาะเคร่ืองนุงหม)  

จะมีความสําคัญลดลง  

แลวไทยควรจะทําอะไร? 

2. โครงขายการผลติ 

• ประเด็นสําคัญของการเกิดโครงขายการผลิตแบบนี้ 

เมื่อทักษะแรงงานในประเทศขางเคียงสูงข้ึน 

และไทยสามารถพัฒนาเทคนิคการผลิต/การ

บริหารจัดการท่ีเปนมาตรฐานสะดวกในการ

ถายทอดใหกับผูผลิตในประเทศขาเงคียง  

การยายการผลิตออกไปและ/หรือ การจาง

ผลิตจะมีมากข้ึน กิจกรรมการผลิตในไทย

อาจจะเกิดการกลวงใน (hollow out)  
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จั บ ต า แ น ว โ น ม

อุ ต ส าหกร รม  เ พ่ื อห า

กิจกรรมในหวงโซอุปทาน

ท่ีไทยควรพัฒนาใหเกิดข้ึน 

ตองเรงปรับตัว มีทางเลือก

อยูบ าง  จะ ทําไดจริ งแค

ไหน? 



2. โครงขายการผลติ 

• ความสําคัญของ SMEs ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

ที่มา: ขอมูลโครงสรางและการจางงาน สสว. 2554, ขอมูลมูลคาเพิ่ม สศช. 2554 
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ผู�ประกอบการรายใหญ� 
0.2% 

 

ความสําคัญของ SMEs 

ผู�ประกอบการ SME 
99.8% 

 

666,092 คน 
66.6% 

 
31.2% 

 

68.8% 
 

สถานประกอบการ  
163,827 แห�ง 

จํานวนการจ�างงาน 
ประมาณ 1 ล�านคน 

มูลค�าเพิม่ 
257,550 ล�านบาท 



ทางเลือก คําถาม 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต:  

• เสื้อกีฬาอาจจะไมทัน  

• outerwear (jackets and jeans) โดยเฉพาะรายท่ีเปน 

Medium อาจยังทันแตตองเรงดวน 

 

 

ทางเลือกน้ียังทันไหม? 

2. เปน fast copycat เจาะตลาดในประเทศและตลาด ASEAN โดยเฉพาะ 

CLMV และ Indonesia  

 

 

ทางเลือกน้ีนาจะเปนไปได? 

3. อนาคตอาจพัฒนาเปน cluster เพ่ือตอบสนองตลาด fashion ท่ีเปลี่ยน

เร็ว/ ปริมาณการผลิตนอย/ lead time สั้น ตัวอยางเชน cluster 

เครื่องนุงหมในอิตาลี หรือ ของ ZARA  

 

 

ทางเลือกน้ีเปนไปไดไหม? 

4. ปรับตัวใหเปน sub-contractors ใหกับ OEM รายใหญ ๆ ของไทย 

 

 

รับความเสี่ยงไดหรือไม? 

• ทางเลือกของ SMEs เครื่องนุงหมไทย 

2. โครงขายการผลติ 
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3. แนวโนมหลัก ๆ และนัยตอการยกระดับอุตสาหกรรม 

3.1 Suppliers consolidation 

ความหมาย 
เจาของ brand จะติดตอเฉพาะกับ supplier ท่ีมีขนาดใหญท่ีสามารถ

ตอบสนองความตองการไมเฉพาะดานราคาแตรวมถึงดานอื่น ๆ ดวย เชน 

ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑและออกแบบเพ่ือเสนอทางเลือกใหกับ

เจาของ brand การทําการ sourcing ผาและอุปกรณประกอบเอง การจัดทํา

ระบบสินคาคงคลัง การจัดสงท่ีแมนยํา ระยะเวลา lead time ท่ีสั้นลง 

นัยตอผูประกอบการ  

นัยตอการยกระดับอุตสาหกรรม 
การมีกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากการผลิตเกิดข้ึนในประเทศไทยมากข้ึน หรือในท่ีสุดอาจพัฒนาไปสูการเปน trading business 
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การทํา lean manufacturing การเปน “ผูนําเสนอ” full-package service  

ไมใชเปนแค “ผูรับ” order ในการผลิต 
และ 



3. แนวโนมหลัก ๆและนัยตอการยกระดับอุตสาหกรรม 

3.2 การพัฒนาจาก OEM ไปสู ODM และ OBM 

สถานะปจจุบันและปญหา 
ไทยมีการพัฒนาไปสูการเปน ODM และ OBM ระดับหน่ึง แตปญหารวมกันประการหน่ึงของ เจาของ brand และ 

Foreign brand licensee คือ 

• การถูกลอกเลียนแบบจากผูผลิตสินคาระดับลาง 

• ภาพลักษณการเปนของโหลของเสื้อผาไทย (โดยเฉพาะ Medium-end brand) เปนอุปสรรคในการเขา

ตลาดตางประเทศ 

• Brand เสื้อผาจากฮองกงท่ีคุณภาพและราคาใกลเคียงกัน 
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การพัฒนา brand ในระดับที่ “ลึก” ขึ้น ไมใชเพียงแคการ design เปลีอกนอก  



3. แนวโนมหลัก ๆและนัยตอการยกระดับอุตสาหกรรม 

3.2 การพัฒนาจาก OEM ไปสู ODM OBM (ตอ) 

นัยตอผูประกอบการ 

การสราง brand ระดับลึก ไมเพียงแคมี fashion design แตตองมี textile design 

นัยตอการยกระดับอุตสาหกรรม 
กิจกรรม design และ branding จะมีบทบาทมากข้ึน ในขณะท่ีกิจกรรมการผลิตนาจะยังคงมีอยู แตจะมี

ความสําคัญลดลงและอาจจะมกีารแบงการผลิตไปตางประเทศมากข้ึน  

ขอสังเกต: Foreign brand licensee ท่ีทําท้ัง design และมีความสามารถในการผลิตดวย นาจะสามารถทํา 

textile design ไดงาย และในปจจุบันผูประกอบการกลุมน้ีเริ่มมีแบงการผลิตไปจีน 

ความสามารถในการคัดเลอืก ออกแบบวัสดุและการผลิตผาผืน (Materials and 

engineering design) รวมถึงการออกแบบผาท่ีทําใหเกิดสีสัน ลวดลายเหมาะกับ

วัตถุประสงคการใช (Fabric and function design) 

Textile design1 
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3. แนวโนมหลัก ๆและนัยตอการยกระดับอุตสาหกรรม 

3.3 Technical/functional/eco textiles มีบทบาทมากขึ้น 

มีศักยภาพในการเติบโตสูง 
• ไทยมีวัตถุดิบทางธรรมชาติท่ีหลากหลาย  

• การบริโภคในประเทศยังขยายไดอีกมากเพราะมีอุตสาหกรรม 

ขนาดใหญรองรับเชนยานยนต การแพทย ฯลฯ 

• มีความตองการในตลาดโลก: แนวโนมการสงออกมีสัดสวนมากข้ึน 

นัยตอผูประกอบการ 
การผลิตสิ่งทอกลุมน้ีตองไมจํากัดอยูแคข้ันตอนการฟอกยอม พิมพ แตงสําเร็จ (จะ wear-off ไดงาย) 

แตตองลงไปถึง การออกแบบเสนใย และดาย   

นัยตอการยกระดับอุตสาหกรรม 
หัวใจสําคัญอยูท่ีการพัฒนาอุตสาหกรรมตนนํ้า (สิ่งทอ) โดยเฉพาะการทํา R&D เรื่องวัสดุศาสตร การพัฒนา

บุคลากร และการมี lab ทดสอบเชน spinning pilot plant  
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3. แนวโนมหลัก ๆและนัยตอการยกระดับอุตสาหกรรม 

3.4 ผูผลิตเครื่องนุงหม (OEM รายใหญของไทย) source จากในประเทศมากขึ้น 

สภาพปจจุบัน 
เจาของ brand เปดโอกาสให suppliers ไทยเลือกแหลง sourcing เองมากข้ึน และ OEM ไทยมีแนวโนม 

source ภายในประเทศมากข้ึน 

นัยตอผูประกอบการ 
เสื้อกีฬา: ประเด็นหลักคือ lead time สั้นลงเรื่อยๆ   

• เปน segment ใหญ ผูผลิตสิ่งทอไทยตองการเขาไปอยูใน global sourcing network ของเจาของ brand 

อยูแลว แตตองสามารถตอบโจทยเจาของ brand ไดครบถวนและรวดเร็ว และตองพิสูจนไดเรื่อง quality & 

Delivery time 

Outerwear: lead time ยังไมใชปญหาใหญนัก 

• หาก source ผาผืนในประเทศนาจะชวยไดบาง แตอุปกรณประกอบอาจยังตอง source จากตางประเทศ 

(เน่ืองจาก economy of scale ในการผลิต) 

นัยตอการยกระดับอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมสิ่งทอตองพัฒนาตนเองท้ังเรื่องคุณภาพ/ราคา/เวลา และตองมีความเช่ือมโยงระหวาง

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมมากข้ึน 
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4. สรุป: โครงขายการผลติและการยกระดับอุตสาหกรรม 

• ใหน้ําหนักกับผลิตภัณฑที่ตองใชทักษะสูงและมีมลูคาสงู 

• การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต (lean manufacturing) 

ของ OEM มีความสําคัญทั้งสําหรับรายใหญและรายเล็ก 
• SMEs ตองปรับตัวและเรงหาทางออก 

• OEM ตองพัฒนาตนเองเปน “ผูเสนอ full-package 

service” ไมใชเปนเพียง “ผูรับ order การผลิต” 

• การพัฒนาระบบการผลิตและการบริหารงานใหเปน

มาตรฐาน เพ่ือสามารถนําไปใชในการผลิตในประเทศอ่ืนที่

คาแรงยังไมแพง 

•  ODM OBM ตองเนนการสราง brand ที่มีทั้ง fashion 

design และ textile design  

•  Technical/functional/eco textiles ตองพัฒนาระดับ

เสนใย ดาย ไมใชแคฟอกยอม 

•  ผูผลิตสิ่งทอตองปรับปรุงเร่ือง quality/cost/time เพ่ือ

ตอบโจทยของเจาของ brand และเขาไปเปนสวนหนึ่งของ 

global sourcing network 

การ upgrade อุตสาหกรรมสิ่งทอเปนหัวใจสําคัญ 
• การทํา R&D ดานวัสดุศาสตร 

• การมีระบบ patent ที่ดี 

• การมีหองทดสอบโดยเฉพาะ spinning pilot plant 

• การพัฒนาบุคลากรที่มคีวามรูดานเทคนิคสิ่งทอ 

• แกไขกฎระเบียบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฟอกยอม 

THAILAND 

• บทบาทหลักในฐานะผูผลิตผลิตภัณฑที่ใชแรงงานเขมขน 

• เมื่อคาแรงใน CLV ปรับตัวสูงข้ึน frontier ตอไปคือ M 

• บทบาทในฐานะตลาด 

• แกปญหาคาแรง แรงงานขาดแคลน ประทวง 

• ปรับปรุงระบบขนสง คมนาคมและพิธีการศุลกากร  

• ปรับปรุงการทํางานของหนวยงานภาครัฐใหมีประสทิธิภาพ  

CL (M) V 

M
anufacturing 
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Final Thoughts 

อยู�หรือไป? 
อนาคตอุตสาหกรรมไทย 

หลังการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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• ไทยตองขยายการมองตลาดและฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบาน 

อาเซียนและประเทศที่ไกลออกไป 

 

• ในระยะยาว ไทยควรพัฒนาตนเองเปน “Trading Nation” 

o ตองเนนกิจกรรมมูลคาเพิ่มสูง เชน การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ 

และการตลาด 

o ตองมีความสามารถในการบริหารเครือขายการผลิตโลจิสติกสและ

การตลาด 

o ตองปรับโครงสรางพื้นฐานและกฎระเบียบใหรองรับ 
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