
การเชือ่มโยงคลัสเตอร

กับระบบการผลติ การตลาดและการลงทนุในภมูภิาคอาเซียน

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมกับ 
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

22 กรกฎาคม 2559





แนวทางในการเชื่อมโยงอตุสาหกรรมแฟชัน่
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ทิศทางการพฒันาอตุสาหกรรมแฟชัน่ไทย
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• ไมมีสูตรเดียวในการยกระดับผูประกอบการแฟชั่นไทย 
    แตทุกสูตรตองเนนเพิ่มมูลคา โดยทําความเขาใจลูกคา 

• แนวทางหลักคือ การวาง position ในตลาดและการผลิตให
สอดคลองกับจุดแข็งของตนและประเทศ 

• ผูประกอบการและสินคามีหลายกลุม ควรจําแนกประเภทใหชัดเจน 
   เพราะตองการแนวทางในการสงเสริมที่แตกตางกัน

– ผูประกอบการกลุม OEM ที่ใชแรงงานทักษะต่ํา
– ผูประกอบการกลุม OEM ที่ใชแรงงานทักษะสูง
– ผูประกอบการกลุม ODM/OBM



ผูประกอบการ OEM

• ตนทุนการผลิตที่ต่ํา (Cost)

• คุณภาพสินคาสูง (Quality)

• การสงมอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (Delivery)
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รูปแบบธรุกจิ

• เครื่องจักรทันสมัย

• คาจางแรงงานต่ํา

• สิทธิพิเศษทางการคาจากประเทศสงออก

• ความสามารถในการบริหารจัดการปจจยัสนบัสนนุ



ผูประกอบการ OEM ที่ใชแรงงานทกัษะต่ํา
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• กลุมที่ผลิตสินคามูลคาเพิ่มต่ําเพื่อขายในประเทศ สามารถคงฐานผลิตใน
ประเทศตอไป โดยตั้งโรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อรับการ
สงเสริมการลงทุน

• กลุมที่ผลิตเพื่อสงออกไปยังสหรัฐฯ หรือสหภาพยุโรป ควรยายฐานการ
ผลิตไปยังประเทศเพื่อนบาน เพื่อใหไดสิทธิพิเศษทางภาษี โดยควรยายไปยัง
เขตเศรษฐกิจพิเศษหรือพื้นที่ชายแดน

• ผูปนดายหรือผลิตสิ่งทอเพื่อสงออกไปยังเวียดนาม ควรยายฐานการผลิตไป
ยังเวียดนาม เนื่องจากกฎ Yarn Forward ของ TPP

• ความทาทาย
– คาจางแรงงานของประเทศเพื่อนบานหลายประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึน้

อยางรวดเร็ว ในขณะที่ประสิทธิภาพแรงงานยังคงต่ํา



ผูประกอบการ OEM ที่ใชแรงงานทกัษะสงู
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• กลุมผลิตสินคามูลคาเพิ่มสูง ยังสามารถผลิตในไทยได เพราะแรงงาน
ไทยฝมือประณีตเปนที่ยอมรับ และมีผลิตภาพแรงงาน (Labor 
Productivity) ที่สูงกวาประเทศเพื่อนบาน

     เชน อุตสาหกรรมอัญมณี-เครื่องประดับ ยังสามารถตั้งฐานผลิตใน
     ประเทศได เพราะแรงงานสามารถทํางานหัตถกรรม (craft) ประณีต 



ผูประกอบการ ODM และ OBM

• สินคาที่มีดีไซน 

• สินคามีคุณภาพ 

• สินคามีความเปนเอกลักษณ โดดเดน และแตกตางในตลาด
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รูปแบบธุรกจิ

• ความสามารถดานการออกแบบ

• ความสามารถดานการตลาด

• ภาพลักษณของแบรนด 

• ภาพลักษณของประเทศ ปจจยัสนับสนุน



ผูประกอบการ ODM และ OBM
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• ผูประกอบการ ODM ยังคงสามารถมีกิจกรรมการออกแบบ
ภายในประเทศได เนื่องจากตองใชแรงงานทักษะสูง โดยวาจางให
โรงงานในประเทศเพื่อนบานผลิตตามแบบที่ออกแบบในประเทศไทย

• ผูประกอบการ OBM ยังคงสามารถมีกิจกรรมการออกแบบ
ภายในประเทศได นอกจากนี้ยังตองลงทุนทําการตลาดและกระจาย
สินคาในประเทศเปาหมาย หรือใชการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-
commerce) โดยมุงเปาหมายไปยังลูกคาตางประเทศ



ปจจัยสูการเปน ODM และ OBM
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ODM OBM

การมีนักออกแบบที่มีความสามารถ  

ความสามารกในการจับแนวโนมตลาดและผลิตภัณฑ  

ความสามารถในการใช IT ในการทํา e-commerce  

การมีเงินทุนที่เพียงพอ  

การมีเครือขายกระจายสินคาที่เขมแข็ง 

ความสามารถในการผลักดันแบรนด 

ความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ 

ความสามารถในการผลิต  



ความพรอมสูการเปน ODM และ OBM
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• ไทยยังขาดแคลนบุคลากรดานการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ การตลาดและการสรางแบรนด

• ภาพลักษณของประเทศไทยยังไมเขมแข็งเพียงพอที่จะ
สนับสนุนการสรางแบรนดของผูประกอบการ  แมสินคาไทย
เริ่มไดรับความนิยม โดยเฉพาะในประเทศ CLMV 

• ผูประกอบการไทยยังไมพรอมผลิต Technical textile ซึ่ง
ตองการการวิจัยและพัฒนามาก



การเตบิโตของ OBMs ในตลาดตางประเทศ
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ที่มา: คุณภาณุ อิงคะวัฒิ 

สรางสมประสบการณ และสรางชื่อ สรางแบรนด 
เตรียมความพรอมผานตลาดในประเทศ

ศึกษาวิจัยระบบแฟชั่นตางปรเทศและวางกลยุทธใหตรง
กลุมเปาหมายของแบรนด

เปดตัวดวยการทดลองออกงานแสดงสินคา

จัดจาง showroom agent

จัดจาง press agent ดาน PR
เริ่มเปนที่รูจัก

สามารถขยายธุรกิจ
สรางเครือขายรานคาเพียงพอ

เปดราน/ มีแฟรนไชส

เปนแบรนดระดับโลก
ขาย trademark and brand 

licensing

1
2

3
4

5
6

7
8

3-5 ป เงินทุนเริ่มตน 10-20 ลานบาท

1-2 ป คาใชจายเดินทาง 0.3-0.5 ลานบาท

1-2 ป ผลิตสินคาตัวอยาง ออกงานแสดงสินคา รับออ
เดอร ผลิตและจัดสง พัฒนาระบบ 5-10 ลานบาทตอป

1-3 ป คาใชจายเพิ่ม 0.3-0.5 ลานบาทตอป

3-4 ป คาใชจายเพิ่ม 0.5-1 ลานบาทตอป

3-4 ปคาใชจายเพิ่ม 0.5-1 ลานบาทตอป

4-6 ป เงินทุนเปดรานและคาสินคาเริ่มตนที่ 30-50 ลานบาทตอปตอราน



บทบาทของ OBMs และภาครัฐ

• ผลักดันการออกแบบและผลิตใหโดดเดน มีเอกลักษณชัดเจน

• หาชองทางในการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

• พัฒนาการตลาดใหทัดเทียมหรือเปนตอ

• ผลักดันใหไดแสดงผลงานในระดับภูมิภาคหรือสากล

• ผลักดันใหสามารถเปดราน concept shop ที่แสดงเอกลักษณ (brand 
style) ไดชัดเจนตามเปาหมายสําคัญ
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• ปรับภาพลักษณประเทศใหเปนแหลงสินคาที่มีดีไซนและมีคุณภาพ

• สนับสนุนใหแบรนดพัฒนาดานคุณภาพ ทั้งการออกแบบและผลิต

• แนะนําดานการตลาด ที่ปรึกษา คูคา ชองทางขาย 

• สนับสนุนทางการเงินในการพัฒนาคุณภาพ ทั้งการออกแบบ การผลิต 
และการทําการตลาด  

ที่มา: คุณภาณุ อิงคะวัฒิ 



การเชื่อมโยงกบัประเทศอาเซียนเปาหมาย
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อินโดนีเซีย

15



16

Strengths Weaknesses

Opportunities Threats & Challenges

สินคาแฟชั่นแบรนดไทยเริ่มมีจําหนายแลว
หางสรรพสินคาไทย (Central) เขาไปเปดสาขา
สิ่งทอไทยมีคุณภาพและดีไซน

เสื้อผาแบรนดไทยยังไมคอยเปนที่รูจัก
แขงขันสูงจากแบรนดตะวันตกและแบรนดใน
ประเทศ 

ประชากรจํานวนมาก-ชนชั้นกลางขยายตัว
ผูใชสมารทโฟนเพิ่มขึ้นรวดเร็ว
หางสรรพสินคามีมากและกระจายอยูทั่ว
โรงงานตัดเย็บเครื่องนุงหมมีอยูมาก 

สิ่งทอจากคูแขง เชน จีน มีราคาถูก
กฎหมายจํากัดการลงทุนจากตางชาติ

SWOT: สินคาแฟชั่นไทยในอินโดนีเซีย



มิติการเชือ่มโยง

ประเทศที่มีประชากรมาก
และอตัราคาจางแรงงานต่าํ

ชนชั้นกลาง
เตบิโตอยางตอเนื่อง

เหมาะสมที่จะใชเปนฐานการผลิตเพื่อ
จําหนายในประเทศ ในกรณีที่สินคามีโอกาส

ทางตลาดใหญพอ

เหมาะสมที่จะใชเปนตลาดสําหรับสินคาที่มี
คุณภาพปานกลาง-สูง มีดีไซน

และมีเอกลักษณ

ฐานการผลติ ฐานการตลาด
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ฐานการผลติ

โอกาส
การผลิตสินคาในอินโดนีเซีย จะทําใหไดประโยชนจากแรงงานจํานวนมากที่หาไดงายและมีอัตราคาจาง
แรงงานคอนขางต่ํา โดยมีประสิทธิภาพแรงงานสูงกวาประเทศในกลุม CLMV 

ทําเลที่ตั้ง
สถานที่ที่เหมาะสมตอการตั้งโรงงานการผลิต ไดแก ตอนกลางและทางตะวันออกของเกาะชวา เนื่องจากมี
แรงงานจํานวนมาก คนงานหาไดงาย มีคาจางแรงงานต่ํา และมีระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
ดีกวาเกาะอื่นๆ ของอินโดนีเซีย ตัวอยางเชน เมืองเซอมารัง (Semarang) และเมืองสิโดโจ (Sidoarjo)

ความทาทาย
ระบบสาธารณูปโภค (โดยเฉพาะไฟฟา) ไมเพียงพอ ตลอดจนระบบโลจิสติกส โครงสรางพื้นฐานดอยพัฒนา
และระบบการถือครองที่ดินที่ใหเฉพาะสิทธิการใชที่ดิน (Using Right) มีลักษณะเปนการเชา (Leasehold) 
 

ธุรกิจที่มศีักยภาพ
ผูประกอบการกลุม OEMs ที่ใชแรงงานทักษะต่ํา
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ฐานการตลาด

โอกาส
มีประชากรกวา 250 ลานคน คิดเปนเกือบครึ่งหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ประชากรกวารอยละ 67  
(168 ลานคน) ของประชากรอินโดนีเซียเปนประชากรที่มีรายไดปานกลางถึงสูง (รายไดมากกวา 60 ลาน
อินโดนีเซียรูเปยตอป) 

ทําเลที่ตั้ง
เมืองใหญของเกาะชวาและเกาะสุมาตรา เชน จากาตาร (รอยละ 16.5 ของ GDP) สุราบายา (รอยละ 4) บันดุง 
(รอยละ 1.7) ปาเลมบัง (รอยละ 1)

ความทาทาย
ขอจํากัดดานกฎหมายในการลงทุนเปนผูกระจายสินคา

รอยละของผลติภัณฑมวลรวมภายในประเทศของอินโดนีเซีย (Deloitte, 2013)

ชวา, 58

กาลิมนัตนั, 9

สุราเวส,ี 5

อื่นๆ, 4
สุมาตรา, 24

ภูมิภาค รายไดตอหัวประชากร

— ประเทศ $ 3,491.50

1 จาการตา $ 14,726.99

2 กาลิมันตันตะวันออก $ 13,068.54

3 เรียว $ 9,252.17

4 กาลิมันตันเหนือ $ 8,050.09

5 หมูเกาะเรียว $ 8,036.09

รายไดตอหัวประชากร ป 2557 (Central Bureau of Statistics, Indonesia)
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ฐานการตลาด: ชองทางการจาํหนาย

“การผลติพวงการตลาด”
บริษัทที่ทําการผลิตในอินโดนีเซียสามารถที่จะเปนผูกระจายสินคา 
(Distributor) ไดโดยไมตองรวมลงทุนกับผูกระจายสินคาทองถิ่น

“ผานผูกระจายสนิคาทองถิน่” (Local Distributor)
ขายผานผูกระจายสินคาทองถิ่น กวา 17 บริษัท เชน Mitra Adiperkasa
(MAP)  Pedder Group Delami Group และ Trans Fashion

“การรวมลงทุนกบัผูกระจายสนิคาทองถิน่”
นักลงทุนชาวตางชาติสามารถลงทุนโดยตรง (FDI) ในธุรกิจการกระจายสินคา 
(Distributor) ไดรอยละ 67 

หางสรรพสนิคา

Grand Indonesia, Central, Galleries Lafayette, Seibu, Sogo, 
Ramayana, Metro, และ Matahari
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เวียดนาม

21



22

Strengths Weaknesses

Opportunities

สินคาแฟชั่นแบรนดไทยเขาไปจําหนายแลว
สินคาแฟชั่นไทยมีภาพลักษณที่ดี
หางสรรพสินคาของไทย (Robins) 2 สาขา
เครื่องนุงหมไทยมีคุณภาพดีและมีดีไซน

สินคาแบรนดไทยยังแพงสําหรับคนสวนใหญ
การแขงขันสูงจากแบรนดตะวันตก
เครื่องนุงหมมีราคาสูงกวาคูแขง เชน จีน

เศรษฐกิจเติบโตสูง 
ประชากรมาก ชนชั้นกลางขยายตัวรวดเร็ว
หางสรรพสินคามีจํานวนมาก 
โรงงานเครื่องนุงหมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
TPP

 ตลาดสิ่งทอมีการแขงขันสูง เชน จากจีน
ขอจํากัดการคาปลีกของตางชาติ

SWOT: สินคาแฟชั่นไทยในเวียดนาม

Threats & Challenges
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ฐานการผลติ ฐานการตลาด

- เวียดนามมีประชากรมาก 
- คาแรงไมสูงมากนัก
- ไดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

จากประเทศสงออกหลัก เชน สหรัฐฯ และยุโรป

- ประชากรเวียดนามสวนใหญมีกําลังซื้อปานกลาง 
- จํานวนคนชั้นกลางเติบโตอยางรวดเร็ว 

โอกาสของสนิคาไทย

- สินคาที่มีคุณภาพปานกลาง-สูง ซึ่งมีดีไซนและมีเอกลักษณ
- สินคาไทยในหางสรรพสินคาควรเนนการสรางภาพลักษณสินคา

เนนที่มีดีไซน มีคุณภาพ และมีราคาสมเหตุสมผล

มิติการเชื่อมโยง
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การเชือ่มโยงทางการผลติ

เวียดนามมีแรงงานวัยหนุมสาวจํานวนมาก 
เปนโอกาสของธุรกิจที่ใชแรงงานเขมขน 

เวียดนามเขารวม TPP ทําใหผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุงหมอาจตองยายหรือขยายฐานการผลิตเนื่องจากกฎ Yarn Forward

ธุรกจิที่มีศกัยภาพ
ผูประกอบการกลุม OEMs ที่ใชแรงงานทักษะต่ํา
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พื้นที่การลงทุนฐานการผลติ

พื้นทีก่ารทาํงาน คาจางขัน้ต่าํ/

เดือน (VND)

คาจางขัน้ต่าํ/

เดือน (USD)

เขตในเมืองของกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห 3,500,000 ดอง 160

- เขตชนบททุกแหงของนครโฮจิมินหและเขตชนบทบางแหง

ในกรุงฮานอย

- บางเขตในจังหวัดไฮฟอง ดานัง และเกิ่นเทอ

- เมืองฮาลองในจังหวัดกวางนินห บางเขตในจังหวัดดองไน 

บิ่นหเยือง และบาเรีย-หวุงเตา

3,100,000 ดอง

140

- เมืองที่เหลือในจังหวัดตางๆ

- เขตชนบทที่เหลือของกรุงฮานอย

- บางเขตในจังหวัดไฮฟอง เ กิ่นเทอ  บัคนินห  บัคแยง 

หวินฟก กวางนินห กวางนัม ลัมดง คั้นหฮัว เตนินห บิ่นห

ฟก บิ่นหเยือง ดองไน ลองอาน บาเรีย - หวุงเตา ฮึงเยน 

และไฮเดือง 

2,700,000 ดอง

123

เขตที่เหลือทั้งหมดของประเทศเวียดนาม 2,400,000 ดอง 110

ที่มา: Investment Promotion Center - South Vietnam 

อัตราคาจางขั้นต่ําแตกตางกันในแตละภูมิภาค

25
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การเชือ่มโยงฐานการผลิต

ทั้งนี้ อัตราคาเชาพื้นที่ของแตละนิคมอุตสาหกรรมแตกตางกันไปตามที่ตั้ง
และความพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน

พื้นทีท่ีน่กัลงทนุตางชาตนิยิมเขาไปลงทนุจดัตัง้โรงงาน

ตอนใต: จังหวัดบินเยือง ดองไน บาเรีย-หวุงเตา 

ตอนเหนือ: ไฮฟอง 

นอกจากการพิจารณา อัตราคาจางแรงงานขั้นต่ํา ยังควรพิจารณา
คาสวัสดิการแรงงานที่อยูในระดับรอยละ 24 กอนตัดสินใจเขามาลงทุน

ประสิทธิภาพของแรงงานยังอยูในระดับต่ํากวาไทย และแรงงานจําเปนตองไดรับ
การฝกอบรม
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ฐานการตลาด

เมือง GDP Per Capita (USD)

ฮานอย 3,500

โฮจิมินห 5,538

เวียดนาม 2,375

ที่มา: General Statistics Office of Vietnam

การเติบโตของชนชัน้กลาง

ที่มา: Nielsen grocery report 2013

เวียดนามมีอัตราการขยายตัวของชนชั้นกลาง
อยางรวดเร็ว สงผลใหมีความตองการบริโภค
สินคาที่มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น

รายไดตอหัวของประชากร (2015)
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ชองทางการจาํหนาย

กฎหมายการลงทุนเวียดนามจํากัดใหนักลงทุนสามารถเปดสาขาไดเพียงแหงเดียว 
โดยหากตองการเปดสาขาเพิ่มมากกวา 1 แหง จะตองทดสอบความจําเปนทาง
เศรษฐกิจเพื่อขออนุญาตจัดตั้งจากรัฐ

เวียดนามไดผูกพันการเปดตลาดการคาบริการจัดจําหนายในระดับนอยมาก

นักลงทุนไทยควรรวมทุนกับนักธุรกิจเวียดนาม หรือขายแฟรนไชส
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ชองทางจดัจาํหนาย

  

  

  

หางสรรพสนิคา

Vincom
Center

Diamond

Parkson

AEON

Robins

LOTTE

- Ho Chi Minh City’s biggest shopping mall
- more than 250 shops
- Mid-high end positioning, international brand like 
Ralph Lauren, Hermes, Charles & Keith and a host of 
jeweleryMid-high end 

positioning

- Hypermarket
- Mass Market



เมียนมาร

30
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Strengths Weaknesses

Opportunities

สินคาแฟชั่นไทยมีภาพลักษณที่ดี
สิ่งทอไทยมีคุณภาพดี

สินคาแฟชั่นแบรนดไทยยังไปจําหนายนอย
สินคาไทยยังถูกมองวาราคาสูง

เศรษฐกิจ-ชนชั้นกลางขยายตัวรวดเร็ว
คูแขงในตลาดสินคากลาง-บนมีอยูนอย
โรงงานเครื่องนุงหมเพิ่มสูงขึ้น
เมียนมารขาดอุตสาหกรรมสนับสนุน
US จะเลิก sanction

กฎหมายจํากัดการลงทุนคาปลีกจากตางชาติ
กฎระเบียบซับซอน และไมชัดเจน

SWOT: สินคาแฟชั่นไทยในเมียนมาร

Threats & Challenges



การเชือ่มโยง

ประเทศที่มีประชากรมาก
และอตัราคาจางแรงงานต่าํ

ไดรบัสทิธิพเิศษทางภาษี
ศุลกากร

เหมาะสมที่จะใชเปนฐานการผลิต เหมาะสมที่จะใชเปนฐานการผลิต
เพื่อการสงออก

ชนชั้นกลางขยายตวั
และคูแขงนอย

เหมาะสมเปนตลาดสําหรับสินคาระดับปาน
กลาง-สูง และควรรีบเขาไปบุกเบิกตลาด 

เพื่อใหไดประโยชนจากการเปน First Mover

ฐานการผลติ ฐานการตลาด

32
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ฐานการผลติ ฐานการตลาด

โอกาสของสนิคาไทย

มิติการเชือ่มโยง

• เหมาะที่จะใชเปนฐานการผลิต (CMP) เพื่อการ
สงออก สําหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม และ
อุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง

อุตสาหกรรมเครือ่งนุงหม และอตุสาหกรรมรองเทา
- สินคาที่มีคุณภาพปานกลาง-สูง ซึ่งมีดีไซนและมีเอกลักษณ
- สินคาไทยในหางสรรพสินคาควรเนนการสรางภาพลักษณสินคาเนนที่มีดีไซน 

มีคุณภาพ และมีราคาสมเหตุสมผล

• เหมาะที่จะใชเปนฐานการตลาดสําหรับสินคา
คุณภาพปานกลาง-สูง ในอุตสาหกรรม
เครื่องนุงหม และรองเทาและเครื่องหนัง



ฐานการผลิต

โอกาส
อัตราคาจางต่ํา และมีที่ตั้งติดกับไทย เหมาะที่จะเปนฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช
แรงงานเขมขนนอกจากนี้ กา รไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากสหภาพยุโรป 
เหมาะสมที่จะเปนฐานการผลิตสินคาเพื่อการสงออก

ทําเลที่ตั้ง
ทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการตั้งโรงงาน เชน
- ยางกุงและบริเวณใกลเคียง เชน พะโค โดยลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต

เศรษฐกิจพิเศษ เชน เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา เนื่องจากความพรอมดานโครงสราง
พื้นฐานและอยูหางจากเมืองยางกุงเพียง 25 กิโลเมตร 

- เมืองที่อยูใกลกับชายแดนไทย เชน เมาะละแหมง เนื่องจาก มีความสะดวกในการ
ขนสงสินคาและวัตถุดิบ ตลอดจนสามารถเดินทางไปควบคุมโรงงานไดงาย

ความทาทาย
โครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยีการสื่อสาร และระบบโลจิสติกสที่ยังดอยพัฒนา 
โดยเฉพาะการขาดแคลนไฟฟา
และปญหาอัตราการเปลี่ยนงาน (turnover rate)  

ธุรกิจที่มศีักยภาพ
การผลิตเพื่อการสงออก

34

ยางกุง
เมาะละแหมง



ฐานการผลิต
จํานวนประชากร (2014)

เมือง ประชากร (คน)

ยางกุง (Yangon) 5,209,541

มัณฑะเลย (Mandalay) 1,225,133

เนปดอว (Nay Pyi Taw) 1,158,367

พะโค (Bago) 491,130

พะอัน (Hpa-an) 421,415

ตองยี (Taunggyi) 380,665

โมนยวา (Monywa) 371,963

มิตจีนา (Myitkyina) 305,347

มาแกว (Magway) 288,883

เมาะละแหมง (Mawlamyine) 288,120

พะสิม (Pathein) 286,684

Source: Ministry of Immigration and Population of Myanmar

ยางกุง
เมาะละแหมง

มัณฑะเลย

พะโค

35



ฐานการตลาด

โอกาส

• รายไดประชากรเติบโตอยางตอเนื่อง 
• ผูบริโภคนิยมสินคาไทย 
• มีความพรอมในการจับจายสินคาราคาสูง
• รอยละ 40 ของประชากรที่อาศัยในยางกุง

ใชจายมากกวา 300 ดอลลารสหรัฐฯ ตอ
เดือน

ความทาทาย

• รัฐบาลยังไมอนุญาตใหชาวตางชาติเขาไปลงทุนทํา
ธุรกิจคาปลีก ทําใหตองขายผานผูกระจายสินคา
ทองถิ่น เชน หางสรรพสินคาในเครือ MK Group 
หรือ GMP เปนตน 

• การนําเขาเครื่องประดับตองเสียภาษีสูง 
(ประมาณรอยละ 38.5)

ทําเลทีต่ัง้
• เมืองใหญ เชน ยางกุง ซึ่งมีประชากรจํานวนมาก และมีกําลังซื้อสูง 

36



สิงคโปร
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มิติการเชื่อมโยง

  

  

การผลติ

การออกแบบและ
พัฒนาผลติภณัฑ

การตลาด

การพฒันา
อุตสาหกรรม

ไมเหมาะแกการ
เปนฐานการผลติ 
เพราะ ไมมีวัตถดุบิ 
และคาแรงสงู

• มีความสามารถ
ดานการออกแบบ

• ความรวมมือ
ระหวางรฐัและ
เอกชน

• กําลังซือ้สงู แต
การแขงขนัสงู

• ขายผาน
 E-commerce

• IE SINGAPORE: 
หนวยงานสงเสรมิ
การลงทุน

• SPRING: 
หนวยงานพฒันา
ศักยภาพ SMEs



ธุรกิจที่มศีักยภาพ

• ผูประกอบการกลุม ODMs และ OBMs 

• สินคาตองมีคุณภาพดี มีสไตล และราคาสมเหตุสมผล

39



รูปแบบธรุกจิ และพื้นทีก่ารลงทนุ

• ควรเริ่มสรางแบรนดในไทยใหแข็งแกรงกอนที่จะไป
สิงคโปร เพราะการแขงขันสูง

• เนน Niche ไมเนน Mass

• หาหางสรรพสินคาตามเปาหมายผูบริโภคเชน 
Takashimaya สําหรับผูบริโภคระดับ กลาง-บน

• ขยายชองทางจําหนายผาน E-commerce 

40



โอกาสสงูในการทาํธรุกิจผาน E-commerce

41
41



แนวทางการสงเสรมิของภาครฐัในประเทศเปาหมาย

42



แนวทางการสงเสรมิของภาครฐั

43

การสรางแบรนด และสรางภาพลักษณแบรนดประเทศ

• สรางแบรนดประเทศ (Country Brand)

• ตอยอดโครงการ “กรุงเทพเมืองแฟชั่น”

การพัฒนาผูประกอบการผาน E-Commerce

• สงเสริมการสรางตลาดกลาง (E-commerce marketplace)

• สงเสริมผูประกอบการไทยดาน E-Commerce readiness

การสงสริมใหคุมครองทรัพยสินทางปญญา

• เพื่อปองกันการลอกเลียนเครื่องหมายการคา

• ปองกันและลดความเสียหายของผูประกอบการ



แนวทางการสงเสรมิของภาครฐั

44

สนับสนุนการนําผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ การตลาด การสรางแบรนด 
และการพัฒนาผลิตภัณฑ มาชวยยกระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรม 

สนับสนุนการใหคําแนะนําในการยกระดับอุตสาหกรรมและการสรางแบรนด

อํานวยความสะดวกในการยายฐานการผลิต และชวยเหลือในการจับคูธุรกิจ 
(Business Matching) ผานกลไกของรัฐและหนวยงานเอกชน

จัดทําขอมูลเชิงลึกและใหคําแนะนําในการลงทุนในประเทศเพื่อนบาน



ยุทธศาสตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยกบั
ภูมิภาคอาเซียน
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เปาหมายและวิสยัทศัน

“ไทยเปนศูนยกลางแฟชั่นอันดับหนึ่งในอาเซียนในป 2560”

เพิ่มมูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย
เปน 1 ลานลานบาทในป 2560 จาก

 6.2 แสนลานบาทในป 2558

เปาหมาย

วิสัยทศัน



บทบาทสาํคัญของภาคเอกชนและรัฐ

• รัฐตองปรบับทบาทการสงเสริมเปนแบบมุงเปาให 
“ไดผล” ไมใชแบบ “ไดทาํ”

47

• เอกชนตองมุงสูการใชอาเซยีนเปนฐานการคา
หรือการผลติอยางจริงจงั
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ยุทธศาสตรการเชื่อมโยง

ยุทธศาสตรการเชือ่มโยง

ของอุตสาหกรรมไมต่ํากวา
รอยละ 10 ตอป 

4. เพิ่มผลติภาพและมูลคาเพิม่

“แหลงผลิตสินคาคุณภาพ-มีดีไซน-
ใสใจสังคม”

1. สรางภาพลกัษณประเทศ

โดยเฉพาะตลาดอาเซียน

2. ทําการตลาดเชงิรกุ 

5. ปรับบทบาทสถาบันเฉพาะทาง
หรือสมาคมทีเ่กี่ยวของ

ในการคาและลงทุนในตางประเทศ

3. เตรยีมความพรอม-
สนับสนุนผูประกอบการ

6. ยกระดบัทักษะ
บุคลากร
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ยุทธศาสตร1: สรางภาพลักษณประเทศ

สรางภาพลกัษณประเทศ
ใหเขมแขง็

สงเสรมิการจดทะเบียน
ทรัพยสนิทางปญญา

ส ร า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ก
ผูประกอบการไทยตอปญหาการ
ถูกลอกเลียนสินคา

สรางความรบัผดิชอบตอ
สวัสดภิาพแรงงาน-สิง่แวดลอม

ใหความรูมาตรฐานดานแรงงาน-
สิ่งแวดลอมแกผูประกอบการ และชวย
ในการปรับตัว 

ทํากรณีศึกษาสินคาแฟชั่นของ
ไ ทย ที่ มี เ อ กลั ก ษณ โ ดด เ ด น 
เผยแพรผานสื่อตางๆ

ยกระดับ ”Bangkok Fashion 
Week” เปนงานระดับภูมิภาค

แนะนําแนวทางการจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา

ประชาสัมพันธภาพลักษณไทย
เปน “แหลงผลิตสินคาคุณภาพ-
มีดีไซน-ใสใจสังคม”
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ยุทธศาสตรที่ 2: ทําการตลาดเชงิรกุ โดยเนนตลาดอาเซยีน

Match ผูประกอบการไทย
กับผูกระจายสนิคา 

ปรับบทบาทสํานักงานสงเสรมิ
การคาในตางประเทศ

 เขาใจความตองการ จุดเดน-จุด
ดอยและสรางสัมพันธกับผูกระจาย
สินคาและหางสรรพสินคา 

สงเสรมิการทํา e-commerce

ใ ห ข อ มู ลก า รตลาด เ ชิ ง ลึ ก -
พ ฤ ติ ก ร ร ม ผู บ ริ โ ภ ค แ ก
ผูประกอบการไทย

เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร อ ม
ผูประกอบการไทยกอนไปทํา
matching ตามกลุมสินคา

แนะนําผูประกอบการใชตลาดกลาง 
e-commerce ตางประเทศ
เพื่อขายและเก็บขอมูล

สงเสริมเอกชนสรางตลาดกลาง 
e-commerce สําหรับสินคาไทย

สนับสนุนการปรับลดเวลาผลิต
ตาม lead time ใหม

เนนทํา business matching ให
ไดผล มากกวาแสดงสินคา

50



51

ยุทธศาสตรที ่3: เตรียมความพรอม-สนบัสนนุผูประกอบการ

เตรยีมความพรอม
ผูประกอบการรายใหม

วิ นิ จ ฉั ย ค ว า ม พ ร อ ม
ผูประกอบการดานสงออก-
ลงทุนตางประเทศ 

ใหความรูดานการลงทุนใน
ประเทศเพื่อนบาน

โอกาสทางธุรกิจ กฎระเบียบ
วัฒนธรรม -แนวทางการลงทุน

อํานวยความสะดวก
การยายฐานการผลติ-
ลงทุนตางประเทศ

จัดหาที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญดาน
การลงทุน

ชวยเหลือในการจับคู ธุรกิจ 
(Business Matching)

ใหผูประกอบการใชพื้นที่ในศูนย
สงเสริมการคาและการลงทุนใน
ตางประเทศเปนสํานักงานชั่วคราว

ใหขอมูล ชวยเหลือการเงิน 
ประกันความเสี่ยงนักลงทุน

อุดหนุนการพัฒนาทักษะสวน
ที่ยังไมพรอม
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ยุทธศาสตรที ่4: เพิ่มผลิตภาพ-มลูคาเพิม่ไมต่ํากวารอยละ 10 ตอป 

ลดความสญูเสยีใน
กระบวนการผลติ 

ใหคําปรึกษาแก SMEs โดยรัฐ
ชวยเหลือคาใชจาย 80-90% 
เชน โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย

รณรงคใหเกิดการผลิตแบบลีน 
(Lean manufacturing) 

เพิ่มการใชเครือ่งจกัร
และเทคโนโลยทีี่ทันสมัย

ชวย SMEs เปลี่ยนเครื่องจักร-
ใชเทคโนโลยีใหมโดยใหเงินกู
ดอกเบี้ยต่ํา  

นําผูประกอบการไปชมงาน
เทคโนโลยีที่ตางประเทศ เชน 
งาน TITAS

พัฒนาความสามารถการ
ออกแบบ พัฒนาเทคโนโลย-ีนวตักรรม

ชวยพัฒนานักออกแบบรายใหม
โดยเชื่อมโยงกับภาคการผลิต  

นําผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมา
ชวยยกระดับอุตสาหกรรม

ใหสถาบันเฉพาะทาง-สถาบันวิจัยรัฐ
ถ า ย ท อ ด เ ท ค โ น โ ล ยี แ ก
ผูประกอบการ และรวมวิจัย
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ยุทธศาสตรที ่4: เพิ่มผลติภาพ-มลูคาเพิม่ไมต่ํากวารอยละ 10 ตอป 

พัฒนาความรูดาน 
supply chain management

จัดอบรมผูประกอบการ 
โดยเฉพาะOEMs

พัฒนาหวงโซคณุคา

สงเสริมการเชื่อมโยงระหวาง
ตนน้ํา-ปลายน้ํา โดยเฉพาะ
ผูผลิตผาผืน-เครื่องนุงหม 

ใหคําแนะนําการเพิม่มูลคา
ตลอดหวงโซคุณคา

มุงสู Niche market

สนองความตองการลูกคา 
โดยแกปญหา สรางคุณคา 
ชองทางจัดจาํหนายที่ตรงกับลูกคา 
และใหบริการหลังการขายที่ดี  

มุงสรางมูลคาเพิ่มดวยสิ่งที่จับ
ตองไมได
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ยุทธศาสตรที ่5: ปรบับทบาทสถาบนัเฉพาะทาง-สมาคมทีเ่กีย่วของ

ปรับบทบาทของสถาบันสิง่ทอ

อุดหนุนงบใหสถาบันฯ ชวย
พัฒนาอุตสาหกรรมไดมากขึ้น

จัดตัง้สถาบนัออกแบบ
และพฒันาสนิคาแฟชั่น

อุดหนุนคาใชจายในการเขา
รวมฝกอบรมแกผูประกอบการ 

สงเสรมิบทบาทสมาคม
ผูประกอบการในอตุสาหกรรม  

เนนวิจัยพัฒนาสิ่งทอ  
เก็บรวบรวมขอมูล 
ใหความรูดานเทคโนโลยีสิ่งทอ

ตั้งงบอุดหนุนสมาคมใหชวย
พัฒนาสมาชิก

สนับสนุนการจัด Trade Fair 
โดยสมาคมผูประกอบการ
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ยุทธศาสตรที่ 6: ยกระดับทกัษะบุคลากร

สงเสรมิการพฒันาชางเทคนิค-
ชางฝมอืหตัถกรรม

สงเสริมอาชีวะศึกษาแบบทวิ
ภาคี 

พัฒนาบุคลากรใหมี
วิสัยทัศน-มุมมองสากล

ส ง เ ส ริ มก า ร เ รี ยนภาษา -
วัฒนธรรมตางประเทศ 

ใหสิทธิประโยชนในการทํางาน
ในประเทศไทยแกผูเชี่ยวชาญ
ระดับโลก 

อํานวยความสะดวกการนําเขา
ผุเชี่ยวชาญจากตางประเทศ

เปดเสรี-ให work permit 
แบบ fast track  

ส ง เ ส ริ ม ก า ร ฝ ก ทั ก ษ ะ
ระดับสูงในงานหัตถกรรม
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