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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

(TDRI) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดีอาร์ไอ” 

(มีชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ไอ”) มา

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2536 โดยคัดสรร

กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�าเสนออย่าง

เรยีบง่าย เพือ่จดุประกายให้เกดิการวิพากษ์

วิจารณ์

 “รายงานทดีอีาร์ไอ” มโีอกาสรบัใช้สงัคม

ไทยเป็นระยะๆ แบบรายสะดวก อย่างไร

ก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคมในปัจจุบันเป็นไปอย่าง

รวดเร็วและซับซ้อนขึ้น “รายงานทีดีอาร์ไอ” 

จึงจะมาพบกับผู ้อ่านเป็นรายเดือน ด้วย

เนื้อหาท่ีแน่นกระชับ และน�าเสนอเรื่องราว

ต่างๆ อย่างเรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความ

สนใจใคร่รู้ของผู้อ่านทั่วไป 

 นอกจากน้ี จะมีการน�างานวิจัยจ�านวน

หนึ่งซ่ึงมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดท�าเป็น 

“รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับพิเศษ” เป็นครั้ง

คราวด้วย

รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 115 
พฤษภาคม 2558

ที่มา: บทสรุปผู ้บริหาร โครงการศึกษา

แนวทา งก า รย ้ า ยฐ านการผลิ ตขอ ง

อุตสาหกรรมที่ ใช ้แรงงานเข ้มข ้นไปยัง

ประเทศเพื่อนบ้าน ระยะที่ 1 และ 2 (สิ่งทอ

และเครื่องนุ ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง 

อัญมณีและเครื่องประดับ) โดย สมเกียรติ 

ตั้งกิจวานิชย์ เสาวรัจ รัตนค�าฟู พลอย  

ธรรมาภิรานนท์ สุนทร ตันมันทอง และ 

วิโรจน์ สุขพิศาล มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ

การพัฒนาประเทศไทย เสนอต่อ ส�านักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เมื่อเดือนตุลาคม 

2557 (ข้อมูลบางส่วนได้มีการปรับปรุงให้

เป็นข้อมูลล่าสุดมากขึ้น)

สรุปและเรียบเรียง

เสาวรัจ รัตนค�าฟู

พลอย ธรรมาภิรานนท์

บรรณาธิการบริหาร

จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์ 

กองบรรณาธิการ

วัฒนา กาญจนานิจ  

ออกแบบ

wrongdesign
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แนวทางการย้ายฐานการ
ผลิตของอุตสาหกรรม
ที่ใช้แรงงานเข้มข้น
ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน  
(สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
รองเท้าและเครื่องหนัง 
อัญมณีและเครื่องประดับ)

บทน�า

วัตถุประสงค์หลักของการศึกษานี้คือ ศึกษาและ

รวบรวมข้อมูลเชิงลึกของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ย้ายหรือขยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน

เข้มข้นของไทยไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะ

กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (หรือ CLMV) ทั้ง

ด้านสภาพเศรษฐกิจ แนวนโยบาย กฎระเบียบ เทคโนโลยี 

และระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการผลิตและการ

ลงทุน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (Small and Medium 

Enterprises: SMEs) ในการพิจารณาโอกาสและทางเลือก

ในการยา้ยหรอืขยายฐานการผลติ ตลอดจนจัดท�าขอ้เสนอ

แนะทางนโยบายแก่ภาครัฐ ให้เป็นแนวทางส�าหรับการ

ก�าหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการย้ายหรือขยายฐานการ

ผลิต และเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นให้

แข่งขันได้อย่างยั่งยืนในตลาดโลก

ผู ้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน 

เข้มข้น ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ ่งห่ม 

อุตสาหกรรมรองเท้าและเคร่ืองหนัง และอุตสาหกรรม
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อัญมณีและเครื่องประดับ ต้องเผชิญกับแรงกดดันที่ส่งผล 

กระทบต่อขดีความสามารถในการแข่งขัน 4 ประการ ได้แก่ 

1)  ภาวะขาดแคลนแรงงาน จากจ�านวนผู้ว่างงาน

และอัตราการว่างงานท่ีลดลงอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี 2552 โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานไร้ทักษะ 

ทีม่อีตัราการว่างงานต�่าสดุเพยีงร้อยละ 1.20 ใน

ปี 2555

2)  ค่าจ้างแรงงานมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งหลังจากการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต�่าเป็น

อัตรา 300 บาทต่อวันทั่วประเทศ เนื่องจาก

อุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นมีความอ่อน

ไหวสูงต่อการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงาน โดย

จากการศึกษาโครงสร้างต้นทุนและก�าไรต่อ 

ยอดขาย พบว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ที่ศึกษามีความเส่ียงท่ีจะประสบภาวะขาดทุน

หลังจากการปรับค่าแรงขั้นต�่า

3)  การแข่งขนัจากประเทศทีไ่ด้เปรยีบด้านแรงงาน 

โดยเฉพาะจากจีนและอินเดีย 

4)  การเข้าถึงตลาดหลักมีความยากล�าบากมาก

ข้ึนเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง จากการที่ไทย

ถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (General-

ized System of Preference: GSP) ในขณะที่

ประเทศคู่แข่งอยู่ในระหว่างท�าความตกลงการ

ค้าเสรีกับประเทศคู่ค้า

จากความท้าทายดังกล่าว ผู ้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นจึงต้องปรับตัวเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยแนวทางหนึ่งคือการ

ย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และ

สร้างความเชื่อมโยงของเครือข่ายการผลิตด้วยโครงข่าย

คมนาคมในภูมิภาค ในขณะเดียวกัน ก็ควรให้ความส�าคัญ

กบัการยกระดบัการผลติของขัน้ตอนการผลติในประเทศให้

มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 

ในการย้ายหรือขยายฐานการผลิต ผู้ประกอบการ

ควรพิจารณาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องท้ังในมิติเชิงอุตสาหกรรม

และเชงิพืน้ที ่จากการศกึษาในมิตเิชงิอตุสาหกรรม พบว่า ผู้

ประกอบการขนาดใหญ่มีโอกาสท่ีจะย้ายหรือขยายฐานการ

ผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าผู้ประกอบการขนาด

กลางและขนาดเล็ก เนื่องจากมีความพร้อมด้านเงินทุน 

และมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่า 

ส่วนขั้นตอนการผลิตในอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มย้ายหรือ

ขยายฐานการผลติไปยงัประเทศเพือ่นบ้าน คอืขัน้ตอนการ

ผลติทีม่มีลูค่าเพิม่ต�า่ ใช้แรงงานจ�านวนมาก มกีระบวนการ

ผลิตไม่ซับซ้อน และใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรในระดับที่

ไม่สูงนัก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ ขั้น

ตอนการตดั เยบ็ และประกอบเครือ่งนุง่ห่ม โดย

เฉพาะที่มีขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อนและไม่ใช่

สนิค้าแฟชัน่ เช่น เสือ้ยดื เสือ้โปโล และชดุเครือ่ง

แบบ

• อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง ได้แก่ ขั้น

ตอนการผลิตรองเท้าสตรี รองเท้าเด็ก รองเท้า

กีฬา และกระเป๋า เช่น การลอกแบบ ตัดหนัง 

และประกอบเป็นรูปทรง เป็นต้น

• อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ ได้แก่ 

ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิต คือ การ

ผลิตเครื่องประดับ โดยเฉพาะส�าหรับตลาด

ระดับกลางและล่าง ที่ไม่ต้องใช้แรงงานทักษะ

และเทคโนโลยีในการผลิตมากนัก

ส�าหรับการพิจารณาปัจจัยเชิงพื้นที่ที่เหมาะสมใน

การย้ายหรอืขยายฐานการผลติ ผูป้ระกอบการควรพจิารณา

จากปัจจัยหลักคือแรงงาน ทั้งค่าจ้างแรงงานและจ�านวน

ก�าลังแรงงาน รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถใน

การแข่งขันอื่นๆ เช่น สิทธิ GSP ที่ได้รับจากตลาดหลัก 

ต้นทุนและประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐาน การ

คมนาคมขนส่งและการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานใน

ไทย กฎระเบียบและสิทธิพิเศษด้านการลงทุน ตลอดจน
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สภาพแวดล้อมทางการเมืองและธุรกิจ หากเปรียบเทียบ

กับประเทศอาเซียนอื่นๆ จะพบว่า เวียดนาม เมียนมาร์ 

กมัพชูา และ สปป. ลาวเป็นประเทศทีน่่าสนใจสงู เนือ่งจาก

มปัีจจยัเก้ือหนุนหลายประการ ทัง้นี ้พืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นข่ายพืน้ที่

เป้าหมายส�าหรับลงทุนในภาคการผลิตส่วนใหญ่จะอยู่ใน

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (special economic zones: SEZs) 

เนื่องจากพื้นที่เหล่านี้มีกฎระเบียบด้านเศรษฐกิจที่ผ่อน

ปรนและเอื้อต่อการลงทุนจากต่างชาติ มากกว่าพื้นที่อื่นๆ 

ของประเทศ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การให้

เช่าทีด่นิระยะยาวส�าหรบัอตุสาหกรรม และความพร้อมด้าน

โครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็นในการผลิต

แนวปฏิบัติการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานเข้มข้นในเวียดนาม

การวิเคราะห์เชิงอุตสาหกรรม

• อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ในปี 2555 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มใน

เวียดนามมีการจ้างงานมากกว่า 2.5 ล้านคน และค่าจ้าง

แรงงานอย่างน้อย 150 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน1 (ยังไม่รวม

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ เช่น ค่าประกนัสงัคม ค่าประกนัสขุภาพ และ

ค่าประกนัการว่างงาน2) ในส่วนของผูป้ระกอบการ มีจ�านวน

ทัง้หมดมากกว่า 6,000 ราย (ร้อยละ 15 เป็นการลงทนุจาก

ต่างชาติ) ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก และเป็น

ประเภท CMT (Cut, Make, and Trim) ทั้งนี้ หากพิจารณา

ห่วงโซ่คณุค่าพบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ด�าเนนิการผลติ

เสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูซึง่เป็นขัน้ตอนการผลติปลายน�า้ ขณะทีข่ัน้

ตอนการทอ การถัก และการฟอกย้อมและตกแต่งส�าเร็จ 

ยังผลิตได้ปริมาณไม่มากนัก ตลาดส่งออกหลักในปี 2555 

คือ สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 50) รองลงมาคือ สหภาพยุโรป 

(ร้อยละ 16) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 12) และเกาหลีใต้ (ร้อยละ 6) 

ขั้นตอนการผลิตที่ผู้ประกอบการต่างชาติย้ายหรือ

ขยายฐานการผลิตมายังเวียดนามคือ การปั่นด้ายและการ

ผลิตเส้ือผ้าส�าเร็จรูป โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนโดยตรง

แบบเป็นเจ้าของเองทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ

ตา่งชาตหิลายรายไม่ได้ย้ายฐานการผลติ แตใ่ช้วธิจ้ีางผลติ

แบบเหมาช่วง (sub-contracting) เนื่องจากเวียดนามมีผู้

ประกอบการประเภท CMT จ�านวนมาก สาเหตุหลักของ

การย้ายหรือขยายฐานการผลิตคือ ก�าลังแรงงานสูงและ

ค่าแรงต�่า ประกอบกับรัฐบาลเวียดนามส่งเสริมการลงทุน

และส่งเสรมิการตลาดโดยการเปิดเสรใีนรปูแบบต่างๆ เช่น 

การท�าความตกลงเขตการค้าเสรีกับสหรัฐอเมริกา และ

สหภาพยุโรป

• อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า

ในปี 2557 อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า

ในเวียดนามมีการจ้างงานมากกว่า 1 ล้านคน3 และใน

ปี 2555 ค่าจ้างแรงงานอย่างน้อย 150 ดอลลาร์สหรัฐต่อ

เดือน1 (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าประกันสังคม ค่า

ประกันสุขภาพ และค่าประกันการว่างงาน) มีผู้ประกอบ

การทั้งหมดประมาณ 400 ราย ในจ�านวนนี้เป็นผู้ผลิต

เพื่อส่งออกประมาณ 40-70 ราย เป็นผู้ประกอบการต่าง

ชาติ 30-50 รายซึ่งมีมูลค่าการส่งออกร้อยละ 60-70 ของ

มลูค่าการส่งออกทัง้หมด ส่วนใหญ่เป็นชาวไต้หวนัและชาว

เกาหลใีต้ หากพจิารณาห่วงโซ่คณุค่าพบว่า ผูป้ระกอบการ

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92 ของจ�านวนผู้ประกอบการทั้งหมด

1 ในปี 2558 อัตราค่าประกันภาคบังคับที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบประกอบด้วย  
(1) ค่าประกันสังคมร้อยละ 18 (2) ค่าประกันสุขภาพร้อยละ 2 และ (3) ค่า
ประกันการว่างงานร้อยละ 1 ของเงินเดือนของลูกจ้าง (ที่มา: เว็บไซต์ของศูนย์
ส่งเสริมการค้าและการลงทุน http://www.itpc.gov.vn/investors)

2 ในปี 2558 ค่าจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม รวมทั้ง 
อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังน่าจะเพิ่มขึ้นจากเดิมในปี 2557 เนื่องจาก 
รฐับาลกมัพชูาได้ประกาศอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ทีเ่พิม่ขึน้จาก 100 ดอลลาร์สหรฐัเป็น 
128 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน โดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

3 ที่มา: LEFASO - Vietnam Leather, Footwear and Handbag  

Association
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ในอุตสาหกรรม) ด�าเนินการผลิตเครื่องหนังและรองเท้า

ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมปลายน�้า ตลาดส่งออกหลักในปี 2555 

คือ สหภาพยุโรป (ร้อยละ 36) รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา 

(ร้อยละ 31) และญี่ปุ่น (ร้อยละ 5) 

ขั้นตอนการผลิตท่ีผู้ประกอบการต่างชาติย้ายหรือ

ขยายฐานการผลิตมายังเวียดนามคือ การผลิตเครื่องหนัง

และรองเท้า โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนโดยตรงแบบเป็น

เจ้าของเองทัง้หมด เนือ่งจากมคีวามคล่องตวัในการบรหิาร

งานมากกว่าและไม่จ�าเป็นต้องเสาะหาผู้ประกอบการท้อง

ถิ่นที่ไว้ใจได้ สาเหตุหลักของการย้ายหรือขยายฐานการ

ผลิตคือ เวียดนามมีก�าลังแรงงานสูงและค่าแรงต�่า และมี

การจัดท�าข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศคู่ค้าส�าคัญ 

• อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

ส�าหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ใน

ภาคเหนือและภาคกลางของเวียดนามมีอัตราค่าจ้าง

แรงงานอย่างน้อย 100-120 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน และ

ทางภาคใต้มีอัตราค่าจ้างแรงงานอย่างน้อย 150 ดอลลาร์

สหรัฐต่อเดือน1 (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าประกัน

สังคม ค่าประกันสุขภาพ และค่าประกันการว่างงาน) ในปี 

2555 ทัง้นี ้ผูป้ระกอบการท้องถิน่ส่วนใหญ่มขีนาดกลางและ

ขนาดเล็ก ขณะที่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ส่วนมากเป็นผู้

ประกอบการต่างชาติ 

หากพิจารณาห่วงโซ่คุณค่าพบว่า ในการผลิต

เครื่องประดับน้ัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบ

การขนาดเล็กที่ผลิตเพื่อขายในประเทศ ส่วนการแปรรูป

วัตถุดิบยังไม่ค่อยมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมากนัก และ

การจัดจ�าหน่ายยังเป็นการบริหารในลักษณะครัวเรือน

เป็นส่วนใหญ่ ส�าหรับตลาดส่งออกหลักในปี 2555 คือ 

สวิสเซอร์แลนด์ (ร้อยละ 25) รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา 

(ร้อยละ 20) และแอฟริกาใต้ (ร้อยละ 17) 

ขั้นตอนการผลิตท่ีผู ้ประกอบการต่างชาติย้าย

หรือขยายฐานการผลิตมายังเวียดนามคือ การผลิต

เครื่องประดับ โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนโดยตรงแบบ

เป็นเจ้าของเองทั้งหมดและเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ 

ส่วนสาเหตุหลักของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตคือ 

เวียดนามมีก�าลังแรงงานสูงและค่าแรงต�่า รวมทั้งแรงงาน

มทีกัษะดกีว่าประเทศเพือ่นบ้าน นอกจากนัน้ตลาดอญัมณี

และเครือ่งประดบักก็�าลงัขยายตวั เนือ่งจากก�าลงัซือ้ทีเ่พิม่

ขึ้นจากชนชั้นกลาง

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่

จดุแขง็ทีส่�าคญัของการลงทนุในเวยีดนามคอื ค่าจ้าง

แรงงานต�า่และมีจ�านวนก�าลังแรงงานมาก ตลาดในประเทศ

มีศักยภาพในการเติบโตสูง การมีที่ตั้งซึ่งเป็นฐานส่งออก
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ไปยังประเทศที่สามได้ และรัฐบาลเวียดนามเปิดตลาด

ใหม่ๆ ภายใต้การเปิดเสรี ปัจจุบันเวียดนามอยู่ระหว่าง

การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-

แปซฟิิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership 

Agreement: TPP) กับประเทศต่างๆ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา 

นอกจากนี้ เวียดนามยังได้รับสิทธิ GSP จากสหภาพยุโรป

และญี่ปุ่นในบางกลุ่มสินค้า กล่าวคือ ในกรณีของสหภาพ

ยุโรป เวียดนามได้รับสิทธิ GSP ในสินค้ากลุ่มสิ่งทอและ

เครื่องนุ่งห่ม กลุ่มเครื่องหนัง และกลุ่มอัญมณีและเครื่อง

ประดับ ในกรณีของญี่ปุ่นนั้น เวียดนามได้รับสิทธิพิเศษ

ทางภาษี ในสินค้ากลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและ

เครื่องหนัง และอัญมณีและเครื่องประดับ 

อย่างไรก็ตาม ข้อควรระวังที่ส�าคัญในการลงทุน

ในเวียดนาม ได้แก่ อัตราค่าจ้างที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 

แนวทางการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ชัดเจน โครงสร้างพื้น

ฐานที่ยังไม่พัฒนามากนัก และปัญหาเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะภาวะหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดราย

ได้และความเชื่อมั่นในสกุลเงินของเวียดนาม

หากพิจารณาเชิงพื้นที่ในเวียดนามพบว่า จังหวัด

ที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงมักจะอยู่ทางใต้ของ

เวียดนาม เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ และมีโครงสร้างพืน้ฐานทีค่่อนข้างดี ทัง้นีพ้ืน้ทีน่คิม

อตุสาหกรรมทีม่คีวามส�าคญัทางภาคใต้อยูใ่นโฮจมินิห์และ

จงัหวดัใกล้เคยีง (ได้แก่ ด่องไน บนิเยอืง และบาเรยี-วงุเตา) 

แต่ในปัจจบัุน พืน้ท่ีดังกล่าวเร่ิมมีปัญหาการหาแรงงานยาก

ขึ้นและพื้นที่ค่อนข้างเต็มแล้ว ดังนั้น พื้นที่ที่น่าสนใจคือ 

บริเวณจังหวัดที่อยู่ห่างออกไปจากโฮจิมินห์มากขึ้นไปอีก 

(เช่น เทนิน ลองอัน และ เถี่ยนเกียง) 
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แนวปฏิบัติการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานเข้มข้นในเมียนมาร์

การวิเคราะห์เชิงอุตสาหกรรม

•  อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ในปี 2555 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มใน

เมียนมาร์มีการจ้างงานมากกว่า 200,000 คน4 แม้ว่าสถิติ

ของทางการรายงานว่ามีการจ้างงานประมาณ 80,000 คน 

ส่วนค่าจ้างแรงงานพื้นฐานประมาณ 80-90 ดอลลาร์สหรัฐ

ต่อเดอืน และค่าจ้างแรงงานทักษะ 120-150 ดอลลาร์สหรฐั

ต่อเดือน (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าประกันสังคม

และค่าประกันสุขภาพร้อยละ 1.5 และค่าประกันการบาด

เจ็บจากการท�างานร้อยละ 1) ในด้านผู้ประกอบการนั้น 

จ�านวนผู้ประกอบการทั้งหมดมากกว่า 300 ราย และเกือบ

ทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการประเภทรับจ้างผลิตแบบ CMP 

(Cut, Make, and Pack) นอกจากนี ้ผูป้ระกอบการต่างชาติ

ที่ลงทุนโดยตรงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของผู้ประกอบ

การทั้งหมด (ส่วนใหญ่เป็นชาวเกาหลีใต้) และมีผู้ประกอบ

การต่างชาตส่ิวนหนึง่ทีต่ัง้โรงงานโดยให้ชาวเมยีนมาร์เป็น 

นอมินี ในด้านตลาดส่งออกนั้น ตลาดหลักในปี 2555 คือ 

ญี่ปุ่น (ร้อยละ 45) รองลงมาคือ เกาหลีใต้ (ร้อยละ 31) 

ขั้นตอนการผลิตท่ีผู้ประกอบการต่างชาติย้ายหรือ

ขยายฐานการผลิตมายังเมียนมาร์คือ การผลิตเสื้อผ้า

ส�าเร็จรูป โดยในอดีต นักลงทุนต่างชาติมักจัดตั้งโรงงาน

โดยให้ชาวเมยีนมาร์เป็นนอมนิเีพือ่หลกีเลีย่งต้นทนุในการ

จัดต้ังธุรกิจที่สูงกว่า นอกจากนี้ บางส่วนใช้การจ้างผลิต 

เนื่องจากเมียนมาร์มีโรงงานท่ีด�าเนินการผลิตแบบ CMP 

จ�านวนมาก และบางส่วนเป็นการลงทุนโดยตรงแบบเป็น

เจ้าของเองทัง้หมด ส่วนสาเหตหุลกัของการย้ายหรอืขยาย

ฐานการผลิตคือ ก�าลังแรงงานสูงและค่าแรงต�่า เศรษฐกิจ

เมียนมาร์มแีนวโน้มเตบิโตสงูจึงเป็นตลาดใหญ่ท่ีมกี�าลงัซือ้

มากขึ้น และการได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าในตลาดหลัก 

•  อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า

ในปี 2556 ค่าจ้างแรงงานที่ไม่มีประสบการณ์และ

มีประสบการณ์ในช่วงทดลองงานประมาณ 1.9 และ 2.1 

ดอลลาร์สหรัฐต่อวนั ตามล�าดับ5 ซึง่ยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 

(เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยขยัน ค่าประกันสังคมและค่า

ประกนัสขุภาพ และค่าประกนัการบาดเจบ็จากการท�างาน) 

จ�านวนผู้ประกอบการทั้งหมด 12 ราย โดยในจ�านวนนี้เป็น

ผู้ประกอบการต่างชาติ 4 ราย (เช่น ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) 

และผู้ประกอบการท้องถิ่น 8 ราย (บางรายเป็นนอมินีให้ผู้

ประกอบการต่างชาต)ิ ทัง้นี ้ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ท�าการ

ผลิตในอุตสาหกรรมปลายน�้าเท่านั้น โดยเป็นการรับจ้าง

ผลิตแบบ CMP ตลาดส่งออกที่ส�าคัญของเมียนมาร์คือ 

ญี่ปุ่น โดยมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 90 

ขั้นตอนที่ผู ้ประกอบการต่างชาติย้ายหรือขยาย

ฐานการผลิตมายังเมียนมาร์คือ การตัดหนัง ประกอบและ

ตกแต่ง และผลิตเครื่องหนังและรองเท้า โดยรูปแบบการ

ย้ายหรือขยายฐานการผลิตมีทั้งการจ้างผลิตแบบเหมา

ช่วงภายใต้สัญญาการผลิตแบบ CMP การลงทุนโดยตรง

มีทั้งแบบนักลงทุนต่างชาติเป็นเจ้าของเองทั้งหมด และ

การให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเป็นนอมินี ส่วนสาเหตุหลัก

ของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตมายังเมียนมาร์คือ 

มีก�าลังแรงงานสูงและค่าแรงต�่า นอกจากนั้นท่ีต้ังของ 

เมียนมาร์ยังใกล้กับแหล่งวัตถุดิบที่ส�าคัญ ซ่ึงได้แก่  

บังคลาเทศ และปากีสถาน 

• อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

จ�านวนแรงงานในอุตสาหกรรมผลิตอัญมณีและ

เคร่ืองประดับมีประมาณ 30,000 คน โดยค่าจ้างแรงงานพืน้

4 ที่มา: สมาคมผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มแห่งเมียนมาร์ (Myanmar’s Garment 

Manufacturers Association: MGMA)

5 ค่าจ้างในปัจจบุนัน่าจะปรบัสงูขึน้จากเดมิในปี 2556 เนือ่งจากในเดอืนมถุินายน 

2558 รฐับาลเมยีนมาร์ได้ประกาศอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่เป็นครัง้แรก โดยก�าหนดที่ 

3,600 จ๊าดต่อวัน หรือ 2.8 ดอลลาร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 1,278 จ๊าดต่อ

ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
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ฐานประมาณ 3 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน และค่าจ้างแรงงานมี

ทักษะ 5-8 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

เช่น ค่าประกันสังคมและค่าประกันสุขภาพ และค่าประกัน

การบาดเจ็บจากการท�างาน) ในด้านผู้ประกอบการนั้น 

ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตรายย่อยระดับครัวเรือน ท้ังนี้ โรงงาน

ผลิตอัญมณีและเครื่องประดับขนาดใหญ่มีเพียง 5 แห่ง

เท่านั้น เนื่องจากกฎระเบียบซับซ้อน และการเรียกเก็บค่า

ธรรมเนียมจากการขายอัญมณีในอัตราสูง โดยหากขาย

อัญมณใีนรปูเงนิจ๊าดจะต้องเสยีค่าธรรมเนยีมร้อยละ 10-20 

ของมลูค่าขาย แต่หากขายในรปูเงนิตราต่างประเทศจะต้อง

เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 20-30 ของมูลค่าขาย ตลาดส่ง

ออกหลักที่ส�าคัญในปี 2555 คือ จีน โดยมีสัดส่วนการส่ง

ออกสูงถึงร้อยละ 91 

ผู้ประกอบการต่างชาติที่ย้ายหรือขยายฐานการ

ผลิตมายังเมียนมาร์มีจ�านวนน้อยมาก เนื่องจากภายใต้

กฎระเบียบของเมียนมาร์ุ6 ชาวต่างชาติไม่ได้รับอนุญาต

ให้ประกอบกิจการเหมืองอัญมณี แต่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับได้ โดยต้อง

อยู่ในรูปแบบของการร่วมทุนกับรัฐบาลเท่านั้น ในปี 2556 

มีบริษัทต่างชาติเพียงบริษัทเดียวที่ด�าเนินการธุรกิจผลิต

เครื่องประดับในเมียนมาร์ ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง

รัฐบาลเมียนมาร์และนักธุรกิจไทย โดยรัฐบาลเมียนมาร์

สนบัสนนุวตัถดุบิ และเอกชนไทยสนบัสนนุด้านเทคโนโลยี 

ส่วนสาเหตุหลักของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตมายัง 

เมยีนมาร์ คอืการเป็นแหล่งวตัถดุบิทีอ่ดุมสมบรูณ์และราคา

ถูก นอกจากนั้นอุตสาหกรรมแปรรูปและเจียระไนเครื่อง

ประดับในเมียนมาร์ยังมีคู่แข่งไม่มากนัก

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่

จุดแข็งที่ส�าคัญในการเข้าไปลงทุนในเมียนมาร์คือ 

การเป็นแหล่งแรงงานจ�านวนมากที่มีค่าแรงต�่า ตลาดใน

ประเทศมีศกัยภาพในการเตบิโตสงู ต้นทนุวตัถดิุบต�า่ และมี

ทีต่ัง้ซึง่เป็นฐานส่งออกไปยงัประเทศทีส่ามได้ นอกจากนัน้ 

เมียนมาร์ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าจากประเทศ

ญี่ปุ่น ในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า

และเครือ่งหนงั และอญัมณแีละเครือ่งประดบัอกีด้วย โดยได้

รับการยกเว้นท้ังภาษแีละโควตาน�าเข้า ในฐานะท่ีเมียนมาร์ 

อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed 

Countries: LDCs) สหภาพยุโรปก็ได้ยกเลิกมาตรการ

คว�่าบาตรต่อเมียนมาร์แล้ว ตลอดจนคืนสิทธิ GSP ให้แก่ 

เมียนมาร์ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 

6 The Republic of the Union of Myanmar, Myanmar Investment 

Commission, Notification No. 1/2013, Classification of Types

of Economic Activities.
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ท้ังนี้ เมียนมาร์อยู่ในกลุ่มประเทศที่ได้รับสิทธิ ‘Every-

thing but Arm’ (EBA) scheme คือได้รับการยกเว้นภาษี

น�าเข้าสินค้าทุกชนิด ยกเว้นสินค้าทางด้านอาวุธ ส่วน

สหรัฐอเมริกาก็ก�าลังอยู่ในระหว่างพิจารณาผ่อนคลายการ

คว�่าบาตรทางเศรษฐกิจต่อเมียนมาร์

อย่างไรก็ตาม ข้อควรระวังที่ส�าคัญในการเข้าไป

ลงทุนในเมียนมาร์คือ ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดย

เฉพาะระบบไฟฟ้าและการคมนาคมที่ยังไม่พัฒนา ราคา

ท่ีดินที่เพิ่มสูงอย่างรวดเร็วและที่ดินขนาดใหญ่หาได้ยาก 

ภาคการธนาคารท่ียังไม่พัฒนา การเข้าถึงข้อมูลที่ยาก

ล�าบาก ระบบกฎหมายทีย่งัไม่ชดัเจนและเปล่ียนแปลงบ่อย 

ตลอดจนความเสี่ยงด้านความไม่แน่นอนทางการเมือง

พืน้ทีท่ีน่่าสนใจเข้าไปลงทนุในเมยีนมาร์ได้แก่ นคิม

อุตสาหกรรมในย่างกุ้งและจังหวัดใกล้เคียง (เช่น พะโค) 

เนื่องจากระดับความรุนแรงของปัญหาด้านโครงสร้างพื้น

ฐาน (เช่น ไฟฟ้า และการคมนาคม) น้อยกว่าบริเวณอื่น  

ผะอันก็เป็นอีกพื้นที่ที่น่าสนใจ เนื่องจากอยู่ใกล้กับเมียวดี

และแม่สอด ซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถเชื่อมโยงกับ

การผลิตในไทยได้ง่าย แต่ปัจจุบันยังคงมีปัญหาด้านการ

คมนาคมขนส่ง เนือ่งจากไม่มีท่าเรอืทีอ่ยูใ่นบรเิวณใกล้เคยีง 

แม้ว่าปัญหาด้านสภาพถนนได้รับการแก้ไขแล้ว7

7 ถนนเส้นทางเมียวดี-กอกะเร็กซึ่งเคยเป็นถนน 1 ช่องทางได้มีการขยายเป็น 

2 ช่องทางในปี 2558 จึงท�าให้การเดินทางไปยังผะอันสะดวกมากขึ้น
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แนวปฏิบัติการลงทุนของอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานเข้มข้นในกัมพูชา

การวิเคราะห์เชิงอุตสาหกรรม

• อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ในปี 2557 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของ

กัมพูชามีการจ้างแรงงานกว่า 500,000 คน ค่าจ้างแรงงาน

ประมาณ 120-150 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน8 (ซึ่งรวมค่า

เดินทางประมาณ 7 ดอลลาร์สหรัฐ เบี้ยขยันประมาณ 10 

ดอลลาร์สหรัฐ และค่าอาหารประมาณ 13 ดอลลาร์สหรัฐ 

แต่ยังไม่รวมค่าล่วงเวลา) มีผู้ประกอบการทั้งสิ้นมากกว่า 

551 ราย เป็นนักลงทุนจากต่างชาติประมาณร้อยละ 85 

และส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง 

เมื่อพิจารณาห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรม พบว่า 

กจิกรรมการผลติยังมไีม่ครบทุกขัน้ตอน ผูป้ระกอบการส่วน

ใหญ่ด�าเนินการผลิตในอุตสาหกรรมปลายน�้า ได้แก่ การ

ประกอบและตัดเย็บเครื่องนุ่งห่ม ส่วนอุตสาหกรรมต้นน�้า

และกลางน�้ายังมีระดับการพัฒนาไม่สูง เนื่องจากต้นทุน

ค่าไฟฟ้าสูง และยังขาดแคลนเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญ 

ตลาดส่งออกหลักในปี 2555 คือ สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 

45) สหภาพยุโรป (ร้อยละ 33) แคนาดา (ร้อยละ 9) และ

ญี่ปุ่น (ร้อยละ 3)

ขั้นตอนการผลิตท่ีเหมาะสมจะย้ายหรือขยายฐาน

การผลิตจากต่างประเทศมายังกัมพูชาคือขั้นตอนการตัด

เย็บเครื่องนุ่งห่มที่ใช้แรงงานเข้มข้น ได้แก่ การประกอบ

และตัดเย็บเครื่องนุ่งห่มที่ขั้นตอนไม่ซับซ้อน โดยรูปแบบ

การลงทุนส่วนมากเป็นการลงทุนโดยตรงแบบเป็นเจ้าของ

เองทัง้หมด สาเหตหุลักของการย้ายหรือขยายฐานการผลติ

มายังกัมพูชาคือค่าจ้างแรงงานต�่า และสิทธิ GSP ที่ได้รับ

จากตลาดหลัก 

• อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง

ในปี 2557 อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังของ

กัมพูชามีการจ้างแรงงานประมาณ 100,000 คน ค่าจ้าง

แรงงานอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่อง

นุ่งห่ม ที่ประมาณ 120-150 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน8 มีผู้

ประกอบการจ�านวน 51 โรงงาน ซึ่งเป็นการผลิตเพื่อส่ง

ออกทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าของโดยนักลงทุนต่าง

ชาติ และเป็นโรงงานขนาดใหญ่

ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่อง

หนังยังมีกิจกรรมการผลิตไม่ครบทุกขั้นตอน ส่วนใหญ่

เป็นการตัด เย็บ และตกแต่งสินค้า ซึ่งนับเป็นการรับจ้าง

ผลิตในอุตสาหกรรมปลายน�้า เนื่องจากยังขาดเทคโนโลยี 

ผู้เชี่ยวชาญ และทักษะในการผลิต ตลาดส่งออกหลักในปี 

2555 คือ สหภาพยุโรป (ร้อยละ51) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 13) และ

สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 10)

ขั้นตอนการผลิตที่เหมาะสมจะย้ายหรือขยายฐาน

การผลิตจากต่างประเทศมายังกัมพูชาคือการผลิตใน

อตุสาหกรรมปลายน�า้ทีใ่ช้แรงงานเข้มข้น เช่น การตดัหนงั

และการประกอบเป็นรูปทรง โดยรูปแบบการลงทุนส่วน

ใหญ่เป็นการลงทุนโดยตรงแบบเป็นเจ้าของเองทั้งหมด 

ส่วนสาเหตุหลักของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตมายัง

กัมพูชาคือ ค่าจ้างแรงงานต�่า และสิทธิ GSP ที่ได้รับจาก

ตลาดหลัก

• อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

ค่าจ้างแรงงานมีทักษะอยู ่ที่ประมาณ 250-300 

ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ในขณะที่ค่าจ้างแรงงานไม่มีทักษะ

อยู่ที่ 70 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ผู้ประกอบการด้านการ

ผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับในกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นราย

ย่อยในระดับครัวเรือน และมีจ�านวนน้อยมาก โดยมีสถาน

8 ในปี 2558 ค่าจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รวมทั้ง 

อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังน่าจะเพิ่มขึ้นจากเดิมในปี 2557 เนื่องจาก 

รัฐบาลกมัพชูาได้ประกาศอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ทีเ่พิม่ขึน้จาก 100 ดอลลาร์สหรฐั

เป็น 128 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน โดยมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

2558
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ประกอบการที่เป็นโรงงานเพียง 1 แห่ง ซึ่งเป็นโรงงาน

ขนาดเลก็ทีอ่ยูใ่นระหว่างทดลองผลิต (โรงงานขดัเงาเพชร) 

และเป็นเจ้าของโดยนักลงทุนต่างชาติ ส่วนมากเป็นการ

ขุดอัญมณีเพื่อขาย ทั้งนี้ กัมพูชามีแหล่งอัญมณีในจังหวัด

ทางตอนเหนือของประเทศ เช่น ตาแก้ว รัตนคีรี และไพลิน 

จึงอาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมการผลิตในห่วงโซ่คุณค่าของ

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของกัมพูชายังมีไม่

ครบทุกข้ันตอน ส่วนตลาดส่งออกหลักในปี 2555 ได้แก่ 

สิงคโปร์ (ร้อยละ 99)

ขั้นตอนการผลิตท่ีเหมาะสมจะย้ายหรือขยายฐาน

การผลติจากต่างประเทศมายงักมัพชูาคอืขัน้ตอนการผลติ

เครื่องประดับที่ไม่ต้องใช้แรงงานทักษะและเทคโนโลยีใน

การผลิตมากนัก ส่วนรูปแบบการลงทุนเป็นการลงทุน

โดยตรงแบบเป็นเจ้าของเองทั้งหมด สาเหตุหลักของการ

ย้ายหรอืขยายฐานการผลติมายังกมัพชูาคือค่าจ้างแรงงาน

ต�่า และสิทธิ GSP ที่ได้รับจากตลาดหลัก 

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่

จุดแข็งที่ส�าคัญของการลงทุนในกัมพูชาคือ ค่าจ้าง

แรงงานต�่า เส้นทางคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับห่วงโซ่

อุปทานไทยได้ โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าข้ามแดนผ่าน

แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Cor-

ridor) และนโยบายสนบัสนนุการลงทุนจากต่างประเทศ ทัง้

การอนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการได้ทั้งหมด 

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน และ

การเปิดจุดผ่านแดนกับไทยเพิ่มเติม นอกจากนี้ กัมพูชา

ยังได้รับสิทธิ GSP ในทุกอุตสาหกรรมที่ศึกษาจากท้ัง

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น โดยในกรณีของ

สหรัฐอเมริกานั้น กัมพูชาเป็นเพียงประเทศเดียวในกลุ่ม 

CLMV ที่ได้รับสิทธิ GSP ส�าหรับสหภาพยุโรป กัมพูชาได้

รับสิทธิ EBA 

อย่างไรก็ตาม ข้อควรพจิารณาท่ีส�าคัญในการลงทนุ

ในกัมพูชา ได้แก่ ปัญหาด้านแรงงาน ทั้งก�าลังแรงงานที่

จ�ากัด แรงงานมีอัตราเปลี่ยนงานสูง แรงงานขาดทักษะ 

การประท้วงของแรงงาน และค่าจ้างแรงงานเพิม่ข้ึนรวดเรว็ 

นอกจากนี้ ยังมีข้อควรระวังด้านต้นทุนค่าไฟฟ้าสูง ระบบ

คมนาคมไม่ดีนัก ต้นทุนโลจิสติกส์สูง และการเรียกรับ

สินบนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ 

จากการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ พบว่า ผู้ประกอบการ

ควรพจิารณาตัง้โรงงานอตุสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพเิศษ 

(Special Economic Zones: SEZs) เพราะสามารถใช้

ประโยชน์จากศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one-

stop service) ท่ีตั้งข้ึนในเขตเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่

นักลงทุน ท้ังด้านการขออนุญาตลงทุน การจดทะเบียน

บริษัท พิธีการศุลกากร ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือ
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ในการเสาะหาแรงงาน ดังนั้น จังหวัดท่ีเหมาะสมส�าหรับ

การย้ายหรือขยายฐานการผลิตสินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้น 

คือจังหวัดที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีก�าลังแรงงาน และมี

โครงข่ายคมนาคมหลกัเชือ่มต่อกบัไทยได้สะดวก ซึง่ได้แก่ 

พนมเปญ บันเตียเมียนเจย (ติดกับจังหวัดสระแก้ว) และ

เกาะกง (ติดกับจังหวัดตราด) โดยในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว

มีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ส�าคัญ 4 แห่ง ได้แก่ Phnom Penh 

SEZ (อยู่ในจังหวัดกันดาลซึ่งติดกับพนมเปญ) Poipet 

O’Neang SEZ (บันเตียเมียนเจย) Sisophon Industrial 

Park (บันเตียเมียนเจย) และ Neang Kok Koh Kong SEZ 

(เกาะกง) (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ส�าคัญในพื้นที่เป้าหมายของกัมพูชา

ที่มา: คณะผู้วิจัย
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แนวปฏิบัติการลงทุนของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน 

เข้มข้นใน สปป. ลาว

การวิเคราะห์เชิงอุตสาหกรรม

• อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ในปี 2557 อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม

ใน สปป. ลาว มีการจ้างแรงงานกว่า 35,000 คน ค่าจ้าง

แรงงานประมาณ 100-120 ดอลลาร์สหรฐัต่อเดอืน9 (ไม่รวม

ค่าอาหารและค่าล่วงเวลา) มจี�านวนผูป้ระกอบการมากกว่า 

110 ราย โดยเป็นนกัลงทุนจากต่างชาตปิระมาณร้อยละ 70 

ส่วนมากเป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง ทั้งนี้ มีผู้ประกอบ

การประมาณ 50 รายที่เป็นผู้รับจ้างเหมาช่วง

เมื่อพิจารณาห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรม พบว่า 

กิจกรรมการผลิตยังมีไม่ครบทุกขั้นตอน ผู้ประกอบการ

ทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนการตัด เย็บ และตกแต่งเครื่องนุ่งห่ม 

(cut, make and trim: CMT) ส่วนอุตสาหกรรมต้นน�้าและ

กลางน�้ายังมีระดับการพัฒนาไม่สูง เนื่องจากขาดแคลน

เทคโนโลยแีละผู้เชีย่วชาญ ตลาดส่งออกหลักในปี 2556 คอื 

สหภาพยุโรป (ร้อยละ 83) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 7) และแคนาดา  

(ร้อยละ 5) 

ขั้นตอนการผลิตท่ีเหมาะสมจะย้ายหรือขยายฐาน

การผลิตจากต่างประเทศมายัง สปป. ลาว คือขั้นตอนการ

ผลิตของอุตสาหกรรมปลายน�้าท่ีใช้แรงงานเข้มข้น โดย

เฉพาะการตัด เย็บ และประกอบเครื่องนุ่งห่มที่ขั้นตอนไม่

ซับซ้อน ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนโดยตรงแบบเป็นเจ้าของ

เองทั้งหมด สาเหตุหลักของการย้ายหรือขยายฐานการ

ผลิตมายัง สปป. ลาว คือค่าจ้างแรงงานต�่า สิทธิ GSP ที่

ได้รบัจากตลาดหลกั นโยบายส่งเสรมิการลงทนุทีเ่ปิดกว้าง

ส�าหรับนักลงทุนต่างชาติ และระบบโครงสร้างพื้นฐานดี

• อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง

ในปี 2557 ค่าจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมรองเท้า

และเคร่ืองหนงัของ สปป. ลาว อยูท่ี ่100-120 ดอลลาร์สหรฐั

ต่อเดือน9 (ไม่รวมค่าอาหารและค่าล่วงเวลา) มีผู้ประกอบ

การในอุตสาหกรรมเพียง 3 ราย ซึ่ง 2 จาก 3 รายเป็นนัก

ลงทุนต่างชาติและผลิตเพื่อส่งออก 

ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่อง

หนังของ สปป. ลาว ยังมีกิจกรรมการผลิตไม่ครบทุกขั้น

ตอน ทั้งนี้ มีเพียงการผลิตในอุตสาหกรรมปลายน�้าเท่านั้น 

เนื่องจากยังขาดเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญ และทักษะในการ

ผลิต ตลาดส่งออกหลักในปี 2556 คือ ญี่ปุ่น (ร้อยละ 51) 

และสหภาพยุโรป (ร้อยละ 45) 

ขั้นตอนการผลิตที่เหมาะสมจะย้ายหรือขยายฐาน

การผลิตจากต่างประเทศมายัง สปป. ลาว คือการผลิตใน

อุตสาหกรรมปลายน�้าที่ใช้แรงงานเข้มข้นและมีขั้นตอนไม่

ซับซ้อน เช่น การตัดหนังและการประกอบเป็นรูปทรง โดย

รปูแบบการลงทนุส่วนใหญ่เป็นการลงทนุโดยตรงแบบเป็น

เจ้าของเองทัง้หมด ส่วนสาเหตหุลกัของการย้ายหรอืขยาย

ฐานการผลิตมายัง สปป. ลาว คือ ค่าจ้างแรงงานต�่า สิทธิ 

GSP ที่ได้รับจากตลาดหลัก นโยบายส่งเสริมการลงทุนที่

เปิดกว้างส�าหรับนักลงทุนต่างชาติ และระบบโครงสร้าง

พื้นฐานดี

• อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

ผูป้ระกอบการในกลุม่อญัมณแีละเครือ่งประดบัของ 

สปป. ลาว ส่วนมากด�าเนินการขึ้นรูปโลหะมีค่าและขาย

อัญมณี ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยในระดับครัวเรือน 

และมีจ�านวนไม่มากนัก นอกจากนี้ มีผู้ประกอบการผลิต

เครือ่งประดบั 1 ราย และผูป้ระกอบการทีล่งทนุในโครงการ

เหมืองอัญมณีและแปรรูปวัตถุดิบ 1 ราย ซึ่งเป็นนักลงทุน

ต่างชาติ 

9 ในปี 2558 ค่าจ้างแรงงานในอตุสาหกรรมปรบัเพิม่สงูขึน้ เนือ่งจากรฐับาลลาว

ได้ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต�่าจากเดิม 626,000 กีบเป็น 900,000 กีบ (หรือ

ประมาณ 110 ดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีผลบังคับใช้นับต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 

2558 (ที่มา:http://laotradeportal.gov.la/kcfinder/upload/files/

Minimum%20Labour%20Cost.pdf)
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แม้จะมจี�านวนผูป้ระกอบการน้อยรายและส่วนใหญ่

เป็นเพยีงรายย่อย แต่ห่วงโซ่คณุค่าในอตุสาหกรรมอญัมณี

และเครื่องประดับของ สปป. ลาว มีกิจกรรมการผลิตครบ

ทุกขั้นตอน ทั้งการท�าเหมืองอัญมณี การแปรรูปวัตถุดิบ 

และข้ันตอนการผลติเครือ่งประดบั ทัง้นี ้สปป. ลาว มแีหล่ง

อัญมณีประเภทแซฟไฟร์ที่แขวงบ่อแก้ว ส่วนตลาดส่งออก

หลักในปี 2556 ได้แก่ ออสเตรเลีย (ร้อยละ 62) สหภาพ

ยุโรป (ร้อยละ 30) และสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 8)

ขั้นตอนการผลิตท่ีเหมาะสมจะย้ายหรือขยายฐาน

การผลิตจากต่างประเทศมายัง สปป. ลาว คือขั้นตอนการ

ผลติเครือ่งประดบัทีไ่ม่ต้องใช้แรงงานทักษะและเทคโนโลยี

ในการผลิตมากนัก ส่วนรูปแบบการลงทุนเป็นการลงทุน

โดยตรงแบบเป็นเจ้าของเองทัง้หมด นอกจากนี ้ผูป้ระกอบ

การสามารถลงทุนในโครงการเหมืองอัญมณี ซึ่งต้องได้รับ

สัมปทานจากภาครัฐ สาเหตุหลักของการย้ายหรือขยาย

ฐานการผลิตมายัง สปป. ลาว คือการเป็นแหล่งวัตถุดิบที่

อุดมสมบูรณ์ สิทธิ GSP ที่ได้รับจากตลาดหลัก นโยบาย

ส่งเสรมิการลงทนุทีเ่ปิดกว้างส�าหรบันกัลงทนุต่างชาต ิและ

ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่

จุดแข็งที่ส�าคัญของการลงทุนใน สปป. ลาว คือ

ค่าจ้างแรงงานต�่า เส้นทางคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อ

กับห่วงโซ่อุปทานไทยได้ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีชายแดน

เชื่อมต่อกับไทย และนโยบายสนับสนุนการลงทุนจากต่าง

ประเทศ ทั้งการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการ

ได้ทั้งหมด และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนว

ชายแดน นอกจากนี้ สปป. ลาว ยังได้รับสิทธิ GSP ในทุก

อุตสาหกรรมที่ศึกษาจากสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น โดยใน

กรณีของสหภาพยุโรป สปป. ลาว ได้รับสิทธิ EBA ด้วย

อย่างไรก็ตาม ข้อควรพิจารณาท่ีส�าคัญในการ

ลงทุนใน สปป. ลาว ได้แก่ ปัญหาด้านแรงงาน ท้ังก�าลัง

แรงงานจ�ากัด แรงงานมีอัตราเปลี่ยนงานสูง แรงงานที่อยู่

บรเิวณชายแดนสามารถข้ามฝ่ังมาท�างานในไทยได้โดยง่าย 

แรงงานยังขาดทักษะและระเบียบวนิยัในการท�างานในภาค

อตุสาหกรรม และค่าจ้างแรงงานทีเ่พิม่ขึน้ต่อเนือ่ง นอกจาก

นี ้ยงัมข้ีอควรระวงัด้านต้นทนุโลจสิตกิส์สงู และแผนพฒันา

เศรษฐกิจของรัฐบาลที่ยังไม่ชัดเจนนัก 

จากการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ พบว่า ผู้ประกอบการ

ควรพจิารณาตัง้โรงงานอตุสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพเิศษ 

เนือ่งจากสามารถใช้ประโยชน์จากศนูย์บรกิารแบบเบด็เสรจ็ 

ณ จุดเดียวที่ตั้งขึ้นในเขตเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่นัก

ลงทุน ทั้งด้านการขออนุญาตลงทุน การจดทะเบียนบริษัท 

พิธีการศุลกากร ตลอดจนความช่วยเหลือเสาะหาแรงงาน

ได้ ดังนั้น จังหวัดท่ีเหมาะสมส�าหรับการย้ายหรือขยาย

ฐานการผลิตสินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้น คือจังหวัดที่มีเขต

เศรษฐกิจพิเศษส�าหรับอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น มี

ก�าลังแรงงาน และมีโครงข่ายคมนาคมหลักเชือ่มต่อกบัไทย

ได้สะดวก ซึ่งได้แก่ เวียงจันทน์ โดยมีเขตเศรษฐกิจส�าหรับ

อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น คือ Vientiane Industrial 

and Trade Area (VITA Park) อย่างไรก็ตาม เวียงจันทน์

ยังคงประสบปัญหาแรงงานตึงตัวและอัตราการลาออกสูง 

แต่มีระดับความรุนแรงน้อยกว่าพื้นที่อื่นโดยเปรียบเทียบ 

กรณีศึกษา: การเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุน
ของโรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

ในการจ�าลองโครงสร้างต้นทุนของโรงงานใน

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม โดยเปรียบเทียบทั้งต้นทุนหน้า

โรงงาน และต้นทุนรวมค่าขนส่งไปยังท่าเรือ รวมภาษี

ส�าหรบัส่งออกไปยงัตลาดหลกัของโรงงานทีก่รงุเทพฯ ดานัง 

(เวียดนาม) ปอยเปต (กัมพูชา) และเวียงจันทน์ (สปป.

ลาว) พบว่า ต้นทุนการผลิตหน้าโรงงานของโรงงานที่ต้ัง

ในกรุงเทพฯ สูงที่สุด รองลงมาคือ ดานัง ปอยเปต และ

เวยีงจนัทน์ ตามล�าดบั ส่วนต้นทนุรวมค่าขนส่งไปยงัท่าเรอื 

(ต้นทุน ณ ท่าเรือ หรือต้นทุน FOB) และต้นทุนรวมค่า

ขนส่งและภาษส่ีงออกไปยังตลาดหลัก ทัง้กรณส่ีงออกไปยงั

สหภาพยโุรปและสหรฐัอเมรกิานัน้ โรงงานทีต่ัง้ในกรงุเทพฯ 
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มต้ีนทนุดงักล่าวสงูทีส่ดุ รองลงมา ได้แก่ ดานงั เวยีงจนัทน์ 

และปอยเปต ตามล�าดับ (ภาพที่ 2) 

จากการจ�าลองโครงสร้างต้นทุน สามารถสรุปได้ว่า 

ปัจจัยหลักท่ีส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของโรงงานและการ

ส่งออกสู่ตลาดหลักในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันคือ ต้นทุน

แรงงาน และสทิธพิเิศษทางการค้าทีไ่ด้รบัจากตลาดส่งออก

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มในกรุงเทพฯ ดานัง ปอยเปต และเวียงจันทน์

ที่มา: คณะผู้วิจัย



22 รายงานทีดีอาร์ไอ

ข้อเสนอแนะทางนโยบาย

ในช่วงที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน

เข้มข้นต้องเผชิญปัญหาด้านแรงงาน ท้ังการขาดแคลน

แรงงาน และค่าจ้างแรงงานท่ีเพิ่มสูงขึ้น การปรับตัวเพื่อ

รักษาขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นส่ิงจ�าเป็น โดย

แนวทางการปรับตัวในระยะส้ันคือการย้ายหรือขยายฐาน

การผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านท่ีค่าจ้างแรงงานต�่ากว่า 

และใช้โครงข่ายการคมนาคมในภมูภิาคซึง่คาดว่าจะพฒันา

ขึ้นอย่างมากในอนาคตอันใกล้เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน

ระหว่างประเทศ โดยขั้นตอนการผลิตที่ย้ายไปในประเทศ

เพือ่นบ้านควรมมีลูค่าเพิม่ต�า่ เช่น การตดัเย็บ ส่วนขัน้ตอน

การผลิตที่ยังคงอยู่ในประเทศควรมีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น การ

ออกแบบ และการตลาด ทั้งนี้ ควรย้ายหรือขยายฐานการ

ผลิตโดยพิจารณาจากสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากตลาด

ส่งออกควบคู่กันไป นอกจากนี้ ในกรณีท่ีผู้ประกอบการ

ต้องการขยายตลาด ผู้ประกอบการอาจพิจารณาปรับใช้

โรงงานในประเทศไทยเพื่อรองรับการผลิตที่ต้องการความ

รวดเร็วสูง หรือการผลิตท่ีมีขั้นตอนซับซ้อนและต้องใช้

ทักษะแรงงาน ซึ่งจ�าเป็นต้องได้รับการควบคุมดูแลอย่าง

ใกล้ชิด และใช้โรงงานในประเทศเพื่อนบ้านที่มีค่าแรงต�่า

เพื่อรองรับการผลิตที่ไม่ต้องการความรวดเร็วสูง หรือ

การผลิตที่ข้ันตอนไม่ซับซ้อนและไม่จ�าเป็นต้องได้รับการ

ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม ความได้เปรียบด้านค่าจ้างแรงงาน

ต�่าจะเกิดในระยะส้ันเท่านั้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันในระยะยาว ผู้ประกอบการจึงจ�าเป็นต้องยกระดับ

การผลติให้มมีลูค่าเพิม่สูงข้ึน โดยการพฒันาความสามารถ

ทางเทคนิคและการจัดการเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานให้มี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการผลิตที่ได้มาตรฐาน

เพื่อรักษาความเชื่อมโยงทางเครือข่ายกับผู้สั่งซื้อ ดังนั้น 

คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะทางนโยบาย 2 ประเด็นคือ ข้อ

เสนอแนะทางนโยบายในการสนับสนุนการย้ายหรือขยาย

ฐานการผลิต ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาด้านแรงงานในระยะสั้น 

และข้อเสนอแนะทางนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ในระยะยาว

ข้อเสนอแนะทางนโยบายเพื่อสนับสนุนการย้ายหรือ

ขยายฐานการผลิต 4 ประการ

• การจัดตั้งหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

ภาครัฐควรจัดตั้งหน่วยงานบริการแบบเบ็ดเสร็จ 

ณ จุดเดียว ที่ให้ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง

กับการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบการตัดสิน

ใจส�าหรับผู ้ประกอบการ เช่น สิทธิประโยชน์ทางการ

ค้าและการลงทุน กฎหมายเก่ียวกับการลงทุนของต่าง

ชาติ ข้อมูลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ สิ่งอ�านวยความ

สะดวกและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ข้อมูลเชิงพื้นที่และ

เชิงอุตสาหกรรม ตลอดจนข้อมูลกฎระเบียบด้านการขอ

อนุญาตจัดตั้งโรงงานและใบรับรองที่จ�าเป็น นอกจากนี้ 

หน่วยงานดงักล่าวควรอ�านวยความสะดวกในการประกอบ

ธรุกจิ รวมทัง้สนบัสนนุและส่งเสรมิการลงทนุของผูป้ระกอบ

การไทย โดยเฉพาะ SMEs ในต่างประเทศ ทั้งนี้ หน่วย

งานของต่างประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดีคือ Japan External 

Trade Organization (JETRO) ของญี่ปุ่น (ภาพที่ 3)

• การพัฒนาความเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งและ 

โลจิสติกส์ในภูมิภาค

ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของแต่ละ

ประเทศในภูมิภาคมีความพร้อมแตกต่างกัน โดยระบบ

คมนาคมขนส่งภายในภูมิภาคยังมีจุดที่ไม่เชื่อมโยงหลาย

จุด และยังมีคุณภาพไม่ดีนัก ดังนั้น ภาครัฐและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องควรผลักดันให้มีการด�าเนินการในด้านต่างๆ 

เพื่อพัฒนาให้เกิดความเชื่อมโยงของระบบคมนาคมขน

ส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาค เช่น ปรับปรุงและพัฒนา

ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ท้ังภายในประเทศ

และโครงข่ายที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ผลักดันให้

ข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจเก่ียวกับการขนส่งสินค้า

ข้ามพรมแดนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนยานพาหนะและไม่ต้อง

ตรวจสอบสภาพสนิค้าทีป่ระเทศทางผ่านมีผลในทางปฏบิตัิ 

ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ�านวยความ



23ฉบับที่ 115 พฤษภาคม 2558

สะดวกบริเวณด่านชายแดนให้สามารถรองรับการขนส่ง

สินค้าผ่านแดนจ�านวนมากได้ สนับสนุนให้เกิดการตรวจ

ปล่อยสินค้า ณ จุดเดียว (Single-Window Inspection) 

และการตรวจสินค้าแบบเบ็ดเสร็จครั้งเดียว (Single-Stop 

Inspection) ตลอดจนให้ความช่วยเหลอืท้ังด้านเทคนคิและ

งบประมาณแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 

• การส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรม

ภาครัฐ สถาบนัการศกึษา สือ่สารมวลชน ตลอดจน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ควรส่งเสริมให้ชาวไทยเข้าใจ

ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน โดยมุ่งเน้นให้

เกิดทัศนคติที่เป็นมิตรและเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อสร้าง

สัมพันธ์อันดีให้ประเทศเพื่อนบ้านต้อนรับการเข้าไปลงทุน

ของผูป้ระกอบการไทย และเพือ่ไม่ให้เกดิข้อขดัแย้งในกรณี

ที่ผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน

• สนับสนุนให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs เข้าถงึแหล่ง

เงินทุน

ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร

เพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย (Export-

Import Bank of Thailand: EXIM Bank) หรือธนาคาร

พฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

(Small and Medium Enterprise Development Bank of 

Thailand: SME Bank) ควรมีนโยบายสนับสนุนเงินกู้ให้ผู้

ประกอบการในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นที่ประสบ

ปัญหาด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะผู้

ประกอบการ SMEs ซึง่เข้าถงึแหล่งเงนิทุนได้ยาก และแบก

รับความเสี่ยงด้านการเงินได้จ�ากัดกว่าผู้ประกอบการราย

ใหญ่ ด้วยนโยบายสนบัสนนุเงนิกู้ ยกตวัอย่างเช่น พจิารณา

ให้เงื่อนไขสินเชื่อที่ผ่อนคลายขึ้น หรือให้ภาครัฐมีส่วนใน

การค�้าประกันสินเชื่อ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะทางนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

อุตสาหกรรม

ภาครัฐควรมีบทบาทที่ส�าคัญในการสนับสนุนให้ผู้

ประกอบการยกระดับ (upgrading) สู่ขั้นการผลิตที่มีมูลค่า

เพิม่สูงขึน้ โดยแนวทางการยกระดับของผูป้ระกอบการอาจ

ภาพที่ 3 รูปแบบการจัดตั้งหน่วยงานบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one-stop service)

ที่มา: คณะผู้วิจัย
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แตกต่างกันตามลักษณะการผลิต ดังนี้

• ผู้รับจ้างประกอบ (assemblers)

ในระยะส้ัน ผู้ประกอบการอาจย้ายฐานการผลิตไป

ยังแหล่งที่มีค่าจ้างแรงงานต�่ากว่า ส่วนในระยะกลางและ

ระยะยาว ควรมุ่งสู่การเป็นผู้รับจ้างผลิต (original equip-

ment manufacturers: OEMs) โดยภาครัฐควรสนับสนุน

การพฒันาทกัษะด้านการจัดซือ้จัดหาและบรกิารโลจสิตกิส์ 

• ผู้รับจ้างผลิต 

ในระยะสั้น ผู้ประกอบการอาจย้ายหรือขยายฐาน

การผลิตไปยังพ้ืนที่ที่มีค่าจ้างแรงงานต�่ากว่า หรือการจ้าง

เหมาช่วงไปยังผู้รับจ้างท่ีต้นทุนการผลิตต�่ากว่า ในขณะ

เดียวกัน ควรมุ่งสู่การเป็นผู้รับจ้างผลิตที่อยู่ในระดับบนท่ี

มีมาตรฐานทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท�าให้สามารถ

เป็นผู้รับจ้างผลิตรายแรกๆ (preferred OEM suppliers) 

ของเจ้าของตราสนิค้า ส่วนในระยะยาว ผูร้บัจ้างผลิตควรยก

ระดับสู่การเป็นผู้รับจ้างที่มีความสามารถในการออกแบบ 

(original design manufacturers: ODMs) โดยภาครัฐควร

สนับสนุนการสร้างทักษะในการออกแบบ การวิจัยและ

พัฒนา ตลอดจนทักษะด้านการจัดการ

• ผู้รับจ้างที่มีความสามารถในการออกแบบ 

ในระยะสั้น ผู้ประกอบการควรมุ่งสู่การเป็น ODM 

ที่มีความสามารถในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน โดยอาจ

ย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยังพ้ืนท่ีท่ีมีค่าจ้างแรงงาน

ต�่ากว่า หรือจ้างเหมาช่วงไปยังแหล่งผลิตที่ต้นทุนต�่ากว่า 

และในระยะยาว ควรยกระดับสู่การเป็นเจ้าของตราสินค้า 

(original brand manufacturers: OBMs) โดยภาครัฐควร

สนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างตราสินค้า การท�าการ

ตลาด และการให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ

• ผู้เป็นเจ้าของตราสินค้า 

ผู้ประกอบการควรมุ่งสู่การขยายตลาดและสร้าง

ตราสินค้าในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยภาครัฐควร

สนบัสนนุการสร้างทกัษะด้านการตลาด และการสร้างเครอื

ข่าย

ในการนี ้คณะผูว้จิยัมข้ีอเสนอแนะทางนโยบายเพือ่

เป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยการยกระดับ

การผลิต 6 ประการ ดังนี้

ประการแรก การส่งเสริม SMEs ในการเข้าถึง

เงินทุน เช่น การค�้าประกันสินเชื่อ เพื่อให้ผู้ประกอบการ

สามารถต่อยอดอุตสาหกรรมต่อไปได้

ประการที่สอง การพัฒนาและเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งในการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งระหว่าง SMEs ด้วย

กันเอง และระหว่าง SMEs กับบริษัทขนาดใหญ่ 

ประการที่สาม การศึกษาและอบรม เพื่อเสริม

สร้างทักษะเชิงเทคนิค ทักษะด้านการจัดการ การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และการวิจัยตลาด ให้ผู้ประกอบ

การ

ประการทีส่ี ่การสนบัสนนุด้านการตลาดและการ

สร้างเครือข่าย โดยหน่วยงานภาครัฐควรให้ข้อมูล เช่น 

ข้อมูลเก่ียวกับตลาด ผู้ซื้อ และเทคโนโลยี ท่ีเป็นปัจจุบัน

ผ่านทางเว็บไซต์ รวมทั้งควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ

เข้าร่วมงานแสดงสินค้า เพื่อช่วยท�าการตลาดและสร้าง

เครือข่าย

ประการทีห้่า การพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

โดยกระทรวงอุตสาหกรรมอาจส่งเสริมให้มีการออกแบบ 

พัฒนา ถ่ายทอด และปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ สู่ SMEs

ประการสุดท้าย  การรับรองมาตรฐาน โดย

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนการปรับปรุง

กระบวนการผลติให้ได้มาตรฐานสากลตามทีล่กูค้าต้องการ 

รวมทัง้ส่งเสรมิให้มกีารจดัตัง้ระบบด้านความปลอดภยัของ

พนักงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม

 


