
แนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรม
ที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพื่อนบ้าน: 

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง 
อัญมณีและเครื่องประดับ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

3 กันยายน 2556
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หัวข้อการนําเสนอ

1. บทนํา
2. แนวปฏิบัติการลงทุนในประเทศเมียนมาร์
3. แนวปฏิบัติการลงทุนในประเทศเวียดนาม
4. บทสรุปและข้อเสนอแนะทางนโยบาย

2



สาเหตุของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตที่เกิดขึ้น
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ค่าจ้างแรงงานสูง และแรงงานตึงตัว

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าและเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ

ลูกค้า (buyers) เรียกร้องให้ผู้ประกอบการ (โดยเฉพาะราย
ใหญ่) ยา้ยหรือขยายฐานการผลิตไปประเทศที่มีค่าแรงต่าํกว่า 

เพื่อคงความสามารถในการแข่งขันด้านราคา

หาแหล่งวตัถุดบิที่มีความ
อุดมสมบูรณแ์ละ

ราคาต่ํากว่า

 ประเทศเพื่อนบ้านได้รบัสิทธิพิเศษทางการค้าจากตลาด
สําคัญ ขณะที่ไทยอาจถูกยกเลิก

สร้างหรือขยายตลาด



รูปแบบของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตที่เกิดขึ้น
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- ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มี
เงินทุนมากและมีคําสั่งซื้อจาก
ผู้ซื้อรายใหญ่

- ส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าที่ไม่ใช่
แฟชั่น ไม่เปลี่ยนแบบบ่อย 
และชุดเครื่องแบบ

- เป็นเจ้าของเองทั้งหมด
- ร่วมทุนกับผู้ประกอบการ
ท้องถิ่น
- ผู้ประกอบการท้องถิ่นเป็น
นอมินี
- จ้างผลิต (outsourcing)

- มีจํานวนน้อยราย และเป็น
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มี
คําสั่งซื้อจากผู้ซื้อรายใหญ่

- ส่วนใหญ่เป็นรองเท้ากีฬา 
รองเท้าหนัง ที่ไม่ใช่รองเท้า
แฟชั่น

- เป็นเจ้าของเองทั้งหมด
- ร่วมทุนกับผู้ประกอบการ
ท้องถิ่น
- ผู้ประกอบการท้องถิ่นเป็น
นอมินี
- จ้างผลิต (outsourcing)

- มีจํานวนน้อย เป็น
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มี
สินค้าตัวเอง

- การชุบและการ
เจียระไนอัญมณี เพื่อผลิต
เครื่องประดับสําหรับตลาด
ระดับล่าง หรือกลาง

- เป็นเจ้าของเองทั้งหมด
- ร่วมทุน

who?

how?

what?



ขั้นตอนการผลิตที่มีแนวโน้มย้ายหรือขยายฐานการผลิต
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ขั้นตอนที่มูลค่าเพิ่มต่ํา ใช้แรงงานจํานวนมาก และมีระดับการใช้เทคโนโลยีไมสู่งนัก

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

มูลค่าเพิ่ม

การออกแบบ การตลาด การสร้าง
ตราสินค้า อตุสาหกรรมทอผ้าและผ้า
ถัก อตุสาหกรรมฟอก ย้อม พิมพล์าย 

และตกแต่งสําเร็จ อตุสาหกรรมที่
ไม่ใช่ผ้าถัก และการกระจายสนิค้า

อุตสาหกรรมเสน้ใย และอตุสาหกรรม
ปั่นด้าย

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มทีร่ับจ้างผลติ 
(ตัด เย็บ และประกอบเครื่องนุ่งห่ม)

มาก

น้อย

การออกแบบ การสร้างตราสนิค้า

การผลติหนังแท้และหนังเทียม 
การเตรียมงานผลติรองเท้า (การลอก
แบบ ตดัหนัง ตกแต่งซับใน ประกอบ
รูปทรง ตกแตง่ขัดริมหนัง) การผลติ

เครื่องหนัง 

การฟอกหนังแท้ การตลาด ช่อง
ทางการจําหน่าย

การออกแบบ การสร้างตราสนิค้า 
ช่องทางจําหน่าย การผลติ

เครื่องประดบัด้วยมือ 

อุตสาหกรรมเกี่ยวกบัการจัดหา
วัตถุดิบ การผลิตเครื่องประดบัด้วย
เครื่องจักร การผลติเครื่องประดับ

เทียมสําหรบัตลาดล่าง และการผลติ
สินค้าสําหรับตลาดระดบักลางใน

ขั้นตอนสุดท้ายที่ไม่ซับซ้อน

อุตสาหกรรมวัตถุดบิแปรรูปหรือขึ้นรปู 

รองเท้าและเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดบั



เปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนการผลิตอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

ต้นทุน กรุงเทพฯ โฮจิมนิห์ ย่างกุ้ง

วัตถุดิบ 47.05 47.05 47.05
แรงงาน* 22.91 18.46 9.39
ค่าใช้จ่ายสํานักงาน 6.83 3.54 1.92
ไฟฟ้า 4.15 2.05 8.74
น้ํา 0.05 0.04 0.09
อื่นๆ 19.01 19.01 19.01
ต้นทุนการผลิตหน้า

โรงงาน 100.00 90.15 86.19

* ต้นทุนแรงงาน รวมค่าจ้างและเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่ายให้ระบบประกันสังคม
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เปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนการผลิตอุตสาหกรรม
เครื่องหนังและรองเท้า

ต้นทุน กรุงเทพฯ โฮจิมนิห์ ย่างกุ้ง

วัตถุดิบ 46.10 46.10 46.10
แรงงาน* 20.13 17.77 9.16
ค่าใช้จ่ายสํานักงาน 9.58 4.97 2.69
ไฟฟ้า 1.58 0.78 3.33
น้ํา 0.08 0.06 0.14
อื่นๆ 22.53 22.53 22.53
ต้นทุนการผลิตหน้า

โรงงาน 100.00 92.21 83.95

* ต้นทุนแรงงาน รวมค่าจ้างและเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่ายให้ระบบประกันสังคม
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เปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนการผลิตอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ

ต้นทุน กรุงเทพฯ โฮจิมนิห์ ย่างกุ้ง

วัตถุดิบ 64.11 64.11 64.11
แรงงาน* 12.17 9.55 5.54
ค่าใช้จ่ายสํานักงาน 1.54 0.80 0.43
ไฟฟ้า 1.26 0.62 2.65
น้ํา 0.10 0.08 0.18
อื่นๆ 20.82 20.82 20.82
ต้นทุนการผลิตหน้า

โรงงาน 100.00 95.98 93.73

* ต้นทุนแรงงาน รวมค่าจ้างและเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่ายให้ระบบประกันสังคม
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9

2. แนวปฏิบัติการลงทุนในประเทศเวียดนาม
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2.1 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม



การจ้างงานและจํานวนผู้ประกอบการ 
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จํานวนแรงงาน คาดว่ามากกว่า 2.5 ล้านคน

ความตึงตัวของ
แรงงาน

• หาแรงงานรอบจังหวัดใหญ่ เช่น ฮานอย และโฮจิมินห์ ยากขึ้น
• แรงงานในจังหวัดรอบนอกยังคงหาได้ทั่วไป

ค่าจ้างแรงงาน
• ค่าแรงโดยเฉลี่ย 150 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
• ค่าแรงรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 200-250 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน 

จํานวน
ผู้ประกอบการ

มากกว่า 6,000 แห่ง (ร้อยละ 15 เป็นการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างชาติ)

ขนาด/ประเภท
ผู้ประกอบการ

ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประเภท CMT

6.7%

63.6%

18.6%

11.2%

สัดส่วนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ขนาดย่อย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่

9.6%

53.6%
16.3%

20.5%

สัดส่วนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่ม

ขนาดย่อย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
ที่มา: General Statistics Office of Vietnam, Vietnamese Garment Association

OBM 1 %

ODM 9 %

OEM 20 %

CMT 70 % 



การจัดหาวัตถุดิบ การปั่นด้าย การทอและถัก การฟอกย้อมและ
ตกแต่งสําเร็จ

การผลิตเสื้อผ้า
สําเร็จรูป

ลักษณะของห่วงโซ่คุณค่า

12

- ส่วนใหญ่ดําเนินการผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูป
- ขั้นตอนการทอ การถัก และการฟอกย้อมและตกแต่งสําเร็จ ยังผลิตได้จํานวนไม่มากนัก
- อุตสาหกรรมปั่นด้ายเติบโตอย่างมาก โดยเครื่องปั่นด้ายเพิ่มจาก  1 ล้านเครื่องในปี 2542 เป็น 5.1 ล้านเครื่องในปี 2555

ที่มา: Vietnamese Garment Association

สัดส่วนผู้ประกอบการ (ร้อยละ)

3 6 17 4 70

สัดส่วนการลงทุนจากต่างชาติ (ร้อยละของเงินหมุนเวียน)

ค่อนข้างสูง 60-65 40 30 60-65



การส่งออกสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
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ที่มา: General Statistics Office of Vietnam

มูลค่าการส่งออกในปี 2555 เทา่กับ 17.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2554 กว่าร้อยละ 8.5 
แต่มีสัดส่วนลดลงหากพิจารณาเปรียบเทียบกับมูลค่าการส่งออกรวม

ตลาดส่งออกหลักสัดส่วนการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเทียบกับการส่งออกรวม

ร้อยละ 50

ร้อยละ 16

ร้อยละ 12

ร้อยละ 6

ที่มา: Vietnamese Garment Association



ขั้นตอน รูปแบบ และสาเหตุของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตที่เกิดขึ้น
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รูปแบบของการย้ายหรือขยายฐานการผลิต

สาเหตุหลักของการย้ายหรือขยายฐานการผลิต

• ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนโดยตรงแบบเป็นเจ้าของเองทั้งหมด
• ผู้ประกอบการจากต่างประเทศหลายรายไม่ได้ย้ายฐานการผลิต แต่ใช้วิธีจ้างผลิต (sub-
contracting) เนื่องจากเวียดนามมีผู้ประกอบการประเภท CMT จํานวนมาก

• กําลังแรงงานสูงและค่าแรงต่ํา
• รัฐบาลเวียดนามส่งเสริมการลงทุน และส่งเสริมการตลาดโดยการเปิดเสรี เช่น AFTA และ
การทําความตกลงเขตการค้าเสรีกับญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป เป็นต้น (ปัจจุบัน อยู่
ระหว่างการเจรจาความตกลง TPP (Trans-Pacific Partnership)) 

ขั้นตอนที่มาลงทุนในเวียดนามคือการปั่นด้ายและการผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูป โดยมี
สัดส่วนการลงทุนจากต่างประเทศกว่าร้อยละ 60-65
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2.2 อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง



การจ้างงาน จํานวนผู้ประกอบการ และห่วงโซ่คุณค่า 
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จํานวนแรงงาน
ปี 2551 มีจํานวนแรงงานกว่า 6.5 แสนคน และ
อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 6.3

ความตึงตัวของ
แรงงาน

การหาแรงงานในเมืองโฮจิมินห์ทําได้ยากขึ้น ส่วน
พื้นที่รอบนอกยังหาแรงงานได้

ค่าจ้างแรงงาน
ผู้ประกอบการจ่ายค่าแรงอย่างน้อยที่ 150 
ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

จํานวน
ผู้ประกอบการ

• ทั้งหมดประมาณ 400 ราย 
• ผลิตเพื่อส่งออก 40-70 ราย
   - ผู้ประกอบการต่างชาติ 30-50 ราย (มูลค่า
กว่าร้อยละ 60-70 ของการส่งออกทั้งหมด) ส่วน
ใหญ่เป็นชาวไต้หวันและเกาหลีใต้
   - ผู้ประกอบการท้องถิ่น 10-20 ราย

ที่ตั้งโรงงาน
• ภาคใต้ ร้อยละ 42.5 
• ภาคเหนือ ร้อยละ 26
• ภาคกลาง ร้อยละ 15

การผลิตเครื่อง
หนังและรองเท้า

• ร้อยละ 92 ของ
ผู้ประกอบการทั้งหมด
ในอุตสาหกรรม

การผลิตหนัง
ดิบ

• นําเข้าหนังจาก
ต่างประเทศเช่น 
อินเดีย จีน และ
ไต้หวัน กว่า ร้อยละ 
70-75 ของปริมาณ
หนังทั้งหมด

การฟอกหนัง

• ร้อยละ 8 ของ
ผู้ประกอบการ
ทั้งหมดใน
อุตสาหกรรม

ส่วนมากเป็นการผลิตเครื่องหนังและรองเท้า



การส่งออกรองเท้าและเครื่องหนัง
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ที่มา: General Statistics Office of Vietnam

ตลาดส่งออกหลัก

มูลค่าและสัดส่วนการส่งออก
รองเท้าและเครื่องหนังเทียบกับ

การส่งออกรวม
2553 2554 2555

5 เดือนแรกของ
ปี 2556

มูลค่าการส่งออก 5.08 6.52 7.25 3.11
สัดส่วนการส่งออก 7.1 6.8 6.3 6.2

5.6
5.8

6
6.2
6.4
6.6
6.8

7
7.2

0
1
2
3
4
5
6
7
8

36%
31%

5% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 1%
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%



ขั้นตอน รูปแบบ และสาเหตุของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตที่เกิดขึ้น
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สาเหตุหลักของการย้ายหรือขยายฐานการผลิต

• ผู้ประกอบการต่างชาติต้องการลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะต้นทุนแรงงาน 
• เวียดนามมีกําลังแรงงานสูงและค่าแรงต่ํา

ขั้นตอนที่มาลงทุนยังเวียดนามสว่นใหญ่คือ การผลิตเครื่องหนังและรองเท้า

ประเภทผูป้ระกอบการ การผลติเครื่องหนังและรองเท้า ฟอกหนัง

 รัฐวิสาหกิจ 6 -

 ผู้ประกอบการเอกชน 224 32

 การร่วมทุน 17 -

 ผู้ประกอบการต่างชาติ 218 10

รวม 465 42

ที่มา: Lefaso อ้างใน German Agency for Technical Cooperation (GTZ) (2009)

รูปแบบของการย้ายหรือขยายฐานการผลิต

• ส่วนใหญ่เป็นการลงทนุโดยตรงแบบเป็น
เจ้าของเองทั้งหมด เนือ่งจากมีความคล่องตัวใน
การบริหารงานมากกว่า และไม่จําเป็นต้อง
เสาะหาผู้ประกอบการทอ้งถิ่นที่ไว้ใจได้
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2.3 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ



การจ้างงาน และจํานวนผู้ประกอบการ

ค่าจ้างแรงงาน
• ภาคเหนือและภาคกลาง 100-120 
ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
• ภาคใต้ 150 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

ประเภท
ผู้ประกอบการ

• ขนาดใหญ่
   - ส่วนใหญ่ตั้งที่โฮจิมินห ์บินห์เยอืง และ
เถี่ยนเกียง
   - ส่วนมากเป็นผู้ประกอบการต่างชาติ
• ขนาดกลางและขนาดเล็ก ประมาณ 
20,000 ราย
   - ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
และผลิตเพื่อตลาดในประเทศ

ที่ตั้งโรงงาน
• กว่าร้อยละ 80 ตั้งอยู่ที่โฮจิมินห์เนื่องจาก
ความสะดวกในการขนส่งวัตถุดิบ

20



ลักษณะของห่วงโซ่คุณค่า

21

ส่วนใหญ่เป็นการนําเข้า
วัตถุดิบโดยผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและเล็กที่ยังไม่

มีการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี

ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่
ได้มาตรฐานเพื่อบริโภค
ภายในประเทศเท่านั้น

ยังไม่มีการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีมากนัก

เป็นการบริหารในลักษณะ
ครัวเรือน จึงยังไม่มี

มาตรฐานในระดับสากล

การจัดหาวัตถุดิบ การแปรรูปวัตถุดิบ การผลิต
เครื่องประดับ การจัดจําหน่าย



การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ

22

ที่มา: General Statistics Office of Vietnam

ตลาดส่งออกหลัก

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของเวียดนาม

(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

25%

20%
17%

8% 8% 6% 4% 4% 3% 3%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
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ขั้นตอน รูปแบบ และสาเหตุของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตที่เกิดขึ้น

23

รูปแบบของการย้ายหรือขยายฐานการผลิต

สาเหตุหลักของการย้ายหรือขยายฐานการผลิต

• ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนโดยตรงแบบเป็นเจ้าของทั้งหมด และเป็น
ผู้ประกอบการรายใหญ่
• การร่วมทุนกับผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยผู้ประกอบการท้องถิ่นเป็นผู้หา
ช่องทางการจัดจําหน่าย
• การจ้างผลิต เนื่องจาก ผู้ประกอบการท้องถิ่นเริ่มมีอุปกรณ์การผลิตที่
ทันสมัยขึ้น

• กําลังแรงงานสูงและค่าแรงต่ํา รวมทั้งแรงงานทักษะดีกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
• ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับมีขนาดใหญ่ และมีกําลังซื้อเพิ่มขึ้นจากชนชั้น
กลาง
• ภูมิประเทศเหมาะสมในการส่งออก โดยเฉพาะไปยัง จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 
และยุโรป

ขั้นตอนที่มาลงทุนยังเวียดนามคือการผลิตเครื่องประดับ
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2.4 ข้อมูลเชิงพื้นที่



7.27
(13.8 %)

8.14
(15.4 %)

11.40
(21.6 %)

3.17
(6.0 %)

4.56
(8.6 %)

10.34
(19.6 %)

3.79
(7.2 %)

4.01
(7.8 %)

กําลังแรงงานในแต่ละภูมิภาคของเวียดนาม

25

เขตพื้นที่ภูเขาตอนกลางภาคเหนือ

ที่ราบลุ่มแม่น้ําแดง

เขตชายฝั่งทะเลภาคกลางทางตอนเหนือและ
ตอนใต้

เขตที่ราบสูงภาคกลาง

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ที่ราบลุ่มแม่น้ําโขง

ฮานอย

โฮจิมินห์

69.8 12.5 17.7

40.7 30.2 29.2

53.0 18.1 28.9

72.3 7.7 20.0

34.1 34.4 31.5

51.2 16.6 32.2

25.0 27.8 47.3

2.9 34.0 63.1

Hanoi

Ho chi Minh City

ล้านคน
(ร้อยละของกําลังแรงงานทั้งหมด)

บริการ
(ร้อยละ)

อุตสาหกรรม
(ร้อยละ)

เกษตรกรรม
(ร้อยละ)

ที่มา: รายงานการสํารวจกําลังแรงงาน, 
ไตรมาสที่  4 ปี 2555 

(General Statistics Office of Vietnam)



ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันระดับจังหวัด

26

• จังหวัดที่มีความสามารถในการแข่งขนัสูง
มักอยู่ทางใต้
• VN Provincial Competitiveness Index 
2012
• ผลการสํารวจบริษัทในเวียดนาม 8,053 
แห่ง



โครงสร้างพื้นฐานและภาพรวมนิคมอุตสาหกรรมในเวียดนาม

27

Hanoi

เมืองที่มีสนามบินนานาชาติ
เมืองที่มีท่าเรือที่สําคัญ
เมืองที่มีสนามบิน
นานาชาติและท่าเรือ

Hai Phong

Nha Trang

Da Nang

Lam Dong

Hue

Can Tho

Ho Chi Minh City
- แรงงานโดยรอบหา
ได้ยากขึ้น
- ค่าแรงสูงกว่าจังหวัด
โดยรอบ

Cua Lo

Quy Nhon

Ba Ria Vung Tau

Binh Duong และ Dong Nai
- ขาดแคลนแรงงาน
- ค่าแรงประมาณ 150 USD ต่อ
เดือน

N

S

ภาคเหนือ
• ฮานอยเป็นเมอืงสําคัญทางเศรษฐกจิ
• มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษใน 10 จังหวัด รวม 32 แห่ง

ภาคกลาง
• มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษใน 10 จังหวัด รวม 24 แห่ง

ภาคใต้
• มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษใน 7 จังหวดั รวม 24 แห่ง นิคม
อุตสาหกรรมสําคัญอยู่ในด่องไน บินเยือง และโฮจิมนิห์
• โฮจิมินห์ เป็นเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจ มนีิคมอุตสาหกรรม 15 
แห่ง
• ด่องไน: มีนิคมอุตสาหกรรม 31 แห่ง พื้นทีเ่ต็มแล้วกว่าร้อยละ 
62 สนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง
• บินเยือง: มีนิคมอุตสาหกรรม 28 แห่ง นิคมอุตสาหกรรมทาง
เหนือยังมทีี่ว่างรอ้ยละ 30 ส่วนใหญ่ลงทุนภาคบริการ

ภาพรวมนิคมอุตสาหกรรมในเวียดนาม



ข้อควรระวังในการลงทุน
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• แรงงานประท้วง เนื่องจากความไม่เข้าใจด้านวัฒนธรรมของนายจ้าง
• ค่าแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น

แรงงาน

• เจ้าหน้าที่รัฐอาจตีความกฎหมายแตกต่างกัน
• ควรศึกษากฎหมายอย่างละเอียด เนื่องจากยังมีรายละเอียดใน

กฎกระทรวง โดยเฉพาะกฎหมายแรงงาน
กฎระเบยีบและแนวทางปฏิบตัิ

• ภาคการเงินเริ่มมีปัญหาจากภาวะหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 
• ภาคธุรกิจมีความกังวลต่อความเชื่อมั่นในสกุลเงิน
• เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค

สภาพเศรษฐกิจ

• ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ยังคงสูง
• ระบบไฟฟ้ายังมีปัญหา
• ถนนยังไม่ได้มาตรฐาน

ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
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3. แนวปฏิบัติการลงทุนในประเทศเมียนมาร์
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3.1 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม



การจ้างงาน จํานวนผู้ประกอบการ

31

จํานวน
แรงงาน

คาดว่ามากกว่า 200,000 คน 
(สถิติทางการ 80,000 คน)

ความตึงตัว
ของแรงงาน

ยังคงหาได้ทั่วไป

ค่าจ้าง
แรงงาน

• แรงงานทั่วไป 80-90 ดอลลาร์
สหรัฐต่อเดือน
• แรงงานมีประสบการณ์และ
ทักษะ 120-150 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
เดือน

จํานวน
ผู้ประกอบการ

คาดว่ามากกว่า 300 แห่ง (เป็น
สมาชิก MGMA 260 บริษัท)

โรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มส่วนใหญ่ทําการผลิตแบบ CMP เนื่องจากรัฐบาลม ีCMP 
Scheme ทําให้นําเขา้วัตถุดบิได้โดยไม่ต้องเสียภาษี

ผู้ซื้อ
ต่างประเทศ

โรงงาน
เครื่องนุ่งห่ม 

CMP

5) ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

2) วัตถุดิบ

4) CMP charges

1) CMP agreement

ที่มา: Kudo (2012)



การจัดหาวัตถุดิบ การปั่นด้าย การทอและถัก การฟอกย้อมและ
ตกแต่งสําเร็จ

การผลิตเสื้อผ้า
สําเร็จรูป

ลักษณะของห่วงโซ่คุณค่า
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ผู้ซื้อต่างประเทศ
จัดหาวัตถุดิบ
จากต่างประเทศ

-รัฐบาลเป็นเจ้าของโรงงาน และผลิตเพื่อใช้ในท้องถิ่น
-ประสิทธิภาพการผลิตต่ํา เนื่องจากเครื่องจักรเก่าและขาด
ประสิทธิภาพ

โรงงาน CMP 
ผลิตเพื่อส่งออก



มูลค่าการส่งออกเครื่องนุ่งห่มตามตลาดหลัก 
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ญี่ปุ่น
45%

เกาหลีใต้
31%

สหภาพยุโรป 
(27)
17%

จีน
2%

รัสเซีย
1%

อาร์เจนตินา
1%

อาเซียน (9)
0%

อื่นๆ
3%

ที่มา: รวบรวมข้อมูลจาก International Trade Centre 

2552

มูลค่าการส่งออก 455.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการส่งออก 903.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

2555

ญี่ปุ่น
33%

เกาหลีใต้
12%

สหภาพยุโรป 
(27)
41%

จีน
0%

รัสเซีย
1%

อาร์เจนตินา
1% อาเซียน (9)

2%

อื่นๆ
10%

ในปี 2555 ตลาดส่งออกหลกัคือ ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ (ร้อยละ 76)



ข้อสังเกตต่อการย้ายหรือขยายฐานการผลิตของผู้ประกอบการต่างชาติ

34

ผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่น ผู้ประกอบการชาวไทย

• ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ที่เข้าไปลงทุน
ในเมียนมาร์ มักให้ชาวเมียนมาร์เป็นนอมินี 
และมักมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจมาเป็น
ระยะเวลานาน
• ผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนใน
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในเมียนมาร์อย่าง
เปิดเผยมี 1 รายซึ่งร่วมทุนกับผู้ประกอบการ
เมียนมาร์ ตั้งบริษัทชื่อ Myanmar S.M.C
Garment ผลิตเสื้อแจ็กเก็ต มีคนงาน 400 
คนและโรงงานอยู่ที่ Hmawbi ห่างจากย่างกุ้ง
ประมาณ 1.5 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่มาลงทุนยังเมียนมาร์คือ การผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูป



รูปแบบ และสาเหตุของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตที่เกิดขึ้น
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รูปแบบของการย้ายหรือขยายฐานการผลิต

สาเหตุหลักของการย้ายหรือขยายฐานการผลิต

• ให้ชาวเมียนมารเ์ป็นนอมินี
• การจ้างผลิต
• ถือหุ้นเองทั้งหมด 

• กําลังแรงงานสูงและค่าแรงต่ํา
• EU คืนสิทธิพิเศษทางการค้าแล้ว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 โดยได้รับการ
ยกเว้นภาษีนําเข้าสินค้าทั้งหมด
• USA อยู่ในระหว่างผ่อนคลายมาตรการคว่ําบาตรทางเศรฐกิจ
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3.2 อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง



การจ้างงาน จํานวนผู้ประกอบการ และห่วงโซ่คุณค่า

37

ค่าจ้างแรงงาน
• ไม่มีประสบการณ:์ 1.89 ดอลลารส์หรัฐต่อวัน (1,800 จ๊าดต่อวัน)
• มีประสบการณ:์ 2.11 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน (2,000 จ๊าดต่อวัน)

จํานวนผู้ประกอบการ

• ทั้งหมด 12 แห่ง 
• เป็นของชาวต่างชาติ 4 แห่ง เช่น ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
• เป็นของชาวเมียนมาร์ 8 แห่ง ดําเนินการผลิตแบบ CMP 
(บางรายเป็นนอมินีให้นักลงทุนชาวจีน)

ส่วนใหญ่ผลิตในอุตสาหกรรมปลายน้ําเท่านั้น โดยการรับจ้างผลิตแบบ CMP

37

รับวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศ

ตัด เย็บ และตกแต่ง

finished หรือ 
semi-finished 

product

ส่งสินค้าให้แก่ผู้จ้าง
ผลิต



ญี่ปุ่น
88%

เกาหลีใต้
5%

สหภาพยุโรป 
(27)
6%

โคลอมเบีย
0%

ไต้หวัน
1%

อาเซียน (9)
0% อื่นๆ 

0%

มูลค่าการส่งออกรองเท้าและเครื่องหนังตามตลาดหลัก 
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ที่มา: รวบรวมข้อมูลจาก International Trade Centre 

2552

รวมทั้งหมด 81.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งหมด 119.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

2555

ญี่ปุ่น
90%

เกาหลีใต้
3%

สหภาพ
ยุโรป (27)

4%

โคลอมเบีย
0%

ไต้หวัน
0% อาเซียน (9)

2%
อื่นๆ 
1%

ในปี 2555 ตลาดส่งออกหลกัคือ ญี่ปุ่น (ร้อยละ 88)



ขั้นตอน รูปแบบ และสาเหตุของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตที่เกิดขึ้น

39

รูปแบบของการย้ายหรือขยายฐานการผลิต

สาเหตุหลักของการย้ายหรือขยายฐานการผลิต

• จ้างผลิตแบบ sub-contract ภายใต้สัญญาการผลิตแบบ 
CMP
• ลงทุนโดยตรงแบบที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของเองทั้งหมด
• ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเป็นนอมินี

• กําลังแรงงานสูงและค่าแรงต่ํา
• ที่ตั้งใกล้กับแหล่งวัตถุดิบที่สําคัญ ได้แก่ บังคลาเทศ และ
ปากีสถาน
• มีตลาดผู้บริโภคใหญ่ถึง 60 ล้านคน ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัว 
เช่นเดียวกับเศรษฐกิจ ซึ่งจะทําให้มีกําลังซื้อมากขึ้น

ขั้นตอนที่มาลงทุนยังเมียนมาร์คืออุตสาหกรรมปลายน้ํา ไดแ้ก่ การตัดหนัง ขดัหนัง ประกอบ และ
ตกแต่ง (โรงงานทีท่ําธุรกิจแบบ CMP) 
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3.3 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ



การจ้างงาน จํานวนผู้ประกอบการ และห่วงโซ่คุณค่า  

41

จํานวนแรงงาน

• อุตสาหกรรมผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ 
(ไม่รวมเหมือง) 30,000 คน
• อุตสาหกรรมผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ 
รวมขั้นตอนการกระจายสินค้า 100,000 คน
• คาดวา่ในความเป็นจริงมากกว่าสถิติดังกล่าว

การกระจายตัว
ของแรงาน

กระจุกตัวบริเวณย่างกุ้ง

ความตึงตัวของ
แรงงาน

ขาดแคลนแรงงานทักษะและผู้เชี่ยวชาญ ส่วน
แรงงานไร้ทักษะยังหาได้ทั่วไป

ค่าจ้างแรงงาน
• แรงงานทั่วไป 3 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน
• แรงงานมีทักษะ 5-8 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน

จํานวน
ผู้ประกอบการ

มีโรงงานที่ดําเนินงานตัดและเปลี่ยนรูปอัญมณี 
5 โรงงาน ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตระดับครัวเรือน 
เนื่องจากกฎระเบียบซับซ้อน

การทําเหมือง
เพื่อหาวัตถุดบิ

การแปรรูป
วัตถุดิบ

การผลิต
เครื่องประดับ

การจัดจําหน่าย



มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับตามตลาดหลัก 
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ที่มา: รวบรวมข้อมูลจาก International Trade Centre 

2552

รวมทั้งหมด 93.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งหมด 322.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

2555

จีน
77%

ฮ่องกง
11%

ญี่ปุ่น
8%

สหภาพ
ยุโรป (27)

2%
อาเซียน (9)

1%

สวิตเซอร์แลนด์
0%

อื่นๆ
1%

จีน
91%

ฮ่องกง
2%

ญี่ปุ่น
2%

สหภาพยุโรป 
(27)
2% อาเซียน (9)

2%

สวิตเซอร์แลนด์
1%

อื่นๆ
0%

ในปี 2555 ตลาดส่งออกหลกัคือ จีน (ร้อยละ 91)



ขั้นตอน รูปแบบ และสาเหตุของการย้ายหรือขยายฐานการผลิตที่เกิดขึ้น
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สาเหตุหลักของการย้ายหรือขยายฐานการผลิต

• เมียนมาร์เป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์และราคาถูก
• อุตสาหกรรมแปรรูปและเจียระไนในเมียนมาร์ยังมีคู่แข่งไม่มาก

มีบริษัทต่างชาติเพียงบริษัทเดียว ซึ่งดาํเนินธุรกิจผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ เนื่องจากกฎหมายไม่
อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติทําเหมืองอัญมณี แต่ไดร้ับอนุญาตใหป้ระกอบกิจการผลิตอัญมณีและ
เครื่องประดบัได ้โดยต้องอยู่ในรูปแบบของการร่วมทุนกับรัฐบาลเท่านั้น

รัฐบาลเมียนมาร์ 
(สนับสนุนวัตถุดิบ)

เอกชนไทย 
(สนับสนุนเทคโนโลยี)ร่วมทุน
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3.4 ข้อมูลเชิงพื้นที่



ในปี 2555 มีประชากร 52.8 ล้านคน 
กําลังแรงงานประมาณ 33.4 ล้านคน

45

ย่างกุ้ง
- ประชากร 10 ล้านคน
- ค่าแรง 120-150 บาทต่อวัน

พะโค
- ประชากร 6 ล้านคน
- ค่าแรง 120-130 บาทต่อวัน

ทวาย
ประชากรไม่หนาแน่น

ผะอัน
- กําลังแรงงานคอ่นข้างมาก 
- ค่าแรง 120 บาทต่อวัน

เมาะละแหม่ง
ค่าแรง 120 บาทต่อวัน

เมียวดี
แรงงานเมียนมาร์มักย้าย
เข้ามาในไทย เนือ่งจาก
ค่าแรงสูงกว่า

มัณฑะเลย์
- ประชากร 8.8 ล้านคน



ที่ตั้งโรงงานสําหรับอุตสาหกรรมที่ศึกษา
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โรงงานส่วนมากอยู่ใกล้ย่างกุ้ง เนื่องจากมสีาธารณูปโภคและท่าเรือที่มีความพร้อมมากที่สุด

• ท่าเรือแม่น้ํามีความพรอ้มมากที่สดุ แม้ไม่ลึกมากและความยาวค่อนข้างสั้น
• ค่าเช่าที่ดนิประมาณ 15 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ/ตารางเมตร/ปี
• หาที่ดินแปลงใหญ่สําหรบัทําโรงงานอตุสาหกรรมได้ยาก
• มีท่าอากาศยานระหว่างประเทศ

ย่างกุ้ง

• ส่วนใหญ่เป็นโรงงานเครื่องนุ่งห่มที่มีชาวเมียนมาร์เป็นเจ้าของ
• ถนนยังไม่คอ่ยพฒันา และไม่มีท่าเรอืที่อยู่ในระยะใกล้
• นิคมอตุสาหกรรมมีขนาดประมาณ 2,340 ไร่ และคาดว่าจะขยายเพิ่มอกี

ผะอัน

• อยู่ใกล้ย่างกุ้ง
• ที่ดินว่างยังพอหาได้
• ค่าเช่าที่ดนิ 4-6 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ/ตารางเมตร/ปี
• กําลังจะสร้างท่าอากาศยานระหว่างประเทศ แต่มีปญัหาด้านสาธารณปูโภค

พะโค

• นิคมอตุสาหกรรมมีพื้นทีเ่พียง 500 ไร่
• ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 3 ชั่วโมง ต้นทุนค่าขนส่งรถบรรทกุสูงขึ้น

ผะเต
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มิงกะลาดง
- ค่าเช่าที่ดินค่อนข้างสูง
- พื้นที่น้อย ปัจจุบันไม่มี
พื้นที่ว่างแล้ว

ติละวา
- มีท่าเรืออยู่ภายใน และกําลัง
ดําเนินการพัฒนาระบบไฟฟ้า

เหลียงทายา
- จํานวนแรงงานในพื้นทีม่าก
- ขนส่งสินค้าและแรงงานได้สะดวก 
แต่การจราจรติดขัด
- พื้นที่มากสุดในย่างกุ้ง 
- ปัจจุบันไมม่ีพื้นที่ว่าง

มัณฑะเลย์
- มีพื้นที่พอสมควร
- มีท่าอากาศยานระหว่าง
ประเทศ
- มีถนนเชื่อมต่อกับจีน แต่
ห่างจากย่างกุ้งและสภาพ
ถนนไม่ดีนัก

เมียวดี
- โครงสร้างพื้นฐาน
คุณภาพดีพอใช้
- ค่าเช่าที่ดินไม่สูงมากนัก
- แรงงานหาได้ยาก

ผะอัน
- ใกล้เมียวดีและแม่สอด 
- การเดินทางไม่สะดวก เป็นถนน 
1 ช่องทาง
- ไม่มีท่าเรือในระยะใกล้

พะโค
- ใกล้กับย่างกุ้ง
- ยังพอมีพื้นที่ว่าง
- ค่าเช่าที่ดินไม่สูงมากนัก
- กําลังจะก่อสร้างท่าอากาศยานระหว่าง
ประเทศ แต่มีปญัหาด้านระบบสาธารณูปโภค

ทวาย
- พื้นที่เหมาะสมกบั
อุตสาหกรรมหนัก

เปรียบเทียบ Industrial Zones ต่างๆ



ข้อควรระวังในการลงทุน
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• ขาดแคลนไฟฟ้า
• ถนนไม่ได้มาตรฐานระบบสาธารณูปโภคและคมนาคม

• ราคาสูงขึ้นเร็วจากการเก็งกําไร
• ที่ดินถูกแบ่งเป็นแปลงเลก็และผู้ถือครองเปน็คนละคน จึงยากตอ่การเช่าที่ดนิ

ขนาดใหญ่
ที่ดิน

• การโอนเงนิออกนอกประเทศทําได้ยาก ต้องได้รบัอนุญาตจากธนาคารกลางการธนาคาร

• มีความไม่แน่นอนสูง
• คณะกรรมการการลงทนุของเมียนมาร์มีดุลพินิจเดด็ขาดในการตีความ

กฎหมายการลงทุน ซึ่งอาจมีปญัหาการแทรกแซงจากรัฐบาลได้
กฎระเบยีบและมาตรการต่างๆ 

• ข้อจํากัดด้านแรงงานที่มีคณุภาพ
• ประท้วงบ่อยครั้ง เนื่องจากความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมระหว่าง

นายจ้างและลกูจ้าง
แรงงาน



4. สรุปและข้อเสนอแนะ
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แนวทางการย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้าน: Who?

50

ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีคําสั่งซื้อจากผู้ซื้อต่างประเทศรายใหญ่มแีนวโน้มที่จะย้ายหรือขยาย
ฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากกว่า เนื่องจาก ทําตามคําแนะนําของผู้ซื้อ และมีความ
พร้อมด้านเงินทุนมากกว่า

SMEs ไม่สามารถย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านได้งา่ยนัก เนื่องจาก ต้องใช้
เงินทุนจํานวนมาก และมีสามารถในการยอมรับความเสีย่งได้ในระดับจํากัด

ผู้ประกอบการที่เข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านมักประสบปญัหาขาดความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎระเบียบ และแนวทางปฏิบตัิ



จุดแข็ง จุดอ่อน

เวียดนาม

• ตลาดในประเทศมีศักยภาพในการเติบโตสูง 
• เป็นแหล่งแรงงานที่มคี่าจ้างต่ํา และกําลัง
แรงงานมาก
• ทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ 
• เป็นฐานการส่งออกไปยังประเทศที่สามได้

• กฎหมายไม่ชัดเจนและมกีารเปลี่ยนแปลงบ่อย 
• ค่าจ้างเพิ่มสูงขึ้น 
• ปัญหาด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
• โครงสร้างพื้นฐานยังไม่ค่อยพัฒนา 

เมียนมาร์

• เป็นแหล่งแรงงานที่มคี่าจ้างต่ํา และกําลัง
แรงงานมาก
• ตลาดในประเทศมีศักยภาพในการเติบโตสูง 
• ต้นทนุวัตถุดิบต่ํา 
• เป็นฐานการส่งออกไปยังประเทศที่สามได้

• โครงสร้างพื้นฐานยังไม่ค่อยพัฒนา 
• ไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง 
• การเข้าถึงขอ้มูลได้ยากลําบาก  
• ระบบกฎหมายยังไม่พัฒนามากนกั
• กฎระเบียบไม่ชัดเจนและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
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แนวทางการย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้าน: Where?
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แนวทางการย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้าน: Where?

จังหวัดที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงมักจะอยู่ใน
ภาคใต้ แต่โฮจิมินหแ์ละจังหวดัใกล้เคียงเริ่มมีปัญหา
การหาแรงงานยากขึ้นและพื้นที่ค่อนข้างเต็มแล้ว 

ย่างกุ้งและจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากปญัหาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานนับว่าน้อยกว่าบริเวณอื่นๆ

1. Tay Ninh

2. Binh Duong

3. Dong Nai

4. Ba Ria - Vung Tau

5. Ho Chi Minh City

6. Long An

7. Tien Giang

1 2 3
456

7

1

2

3

5

6
7

8

9

10 11

12

1
31

4
15



รูปแบบการลงทุน

เวียดนาม

• การลงทุนโดยตรง ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการต่างชาติมักเข้ามาลงทุนโดยตรงใน
เวียดนาม

• การร่วมทุนกับผู้ประกอบการท้องถิ่น ส่วนใหญ่ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเป็นผู้
จัดหาช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านทางร้านค้าปลีก

• การจ้างผู้ประกอบการท้องถิ่นให้ทําการผลิต ปจัจบุัน ผู้ประกอบการท้องถิ่นใน
เวียดนามเริ่มมีอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัยขึ้น และสามารถผลิตเพื่อส่งออกได้

เมียนมาร์

• การจ้างผู้ประกอบการท้องถิ่นให้ทําการผลิต ในรูปแบบของสัญญาการว่าจ้าง
ผลิตแบบ CMP

• การลงทุนโดยตรงทีช่าวต่างชาตเิป็นเจ้าของเองทั้งหมด
• นักลงทุนต่างชาตเิข้ามาลงทุนโดยให้ชาวเมียนมาร์เป็นนอมินี เพื่อประโยชน์ใน

การลดต้นทุนการประกอบการ เป็นรูปแบบที่นิยมในอดีต
• การร่วมทุนกับผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยมีที่ปรึกษาทางกฎหมายให้คําแนะนํา
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แนวทางการย้ายหรือขยายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้าน: How?
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ข้อเสนอแนะทางนโยบาย: การย้ายหรือขยายฐานการผลิต
จัดตั้งหน่วยงานบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one-stop service)

อํานวยความสะดวก
ในการทําธุรกิจ

ระหว่าง SMEs ไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน

สนับสนุนและ
ส่งเสริมการลงทุน
ของ SMEs ไทยใน

ต่างประเทศ

One-stop 
service

ให้ข้อมูลพื้นฐาน
และข้อมูลเชิงลึก

สิทธิประโยชน์ทางการค้าและภาษี

สิทธิประโยชน์ในการลงทุนของต่างชาติ

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน

กฎหมายการลงทุนของต่างชาติ

ขั้นตอนและเอกสารในการจัดตั้งโรงงาน

ข้อมูลเชิงพื้นที่และอุตสาหกรรม

ข้อมูลด้านการตลาดของต่างประเทศ
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ข้อเสนอแนะทางนโยบาย: การย้ายหรือขยายฐานการผลิต (ต่อ) 
เร่งรัดการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณตะเข็บชายแดน

• ตัวอย่างเช่น 
    - อ. แม่สอด จ. ตาก
    - อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี
    - อ. แม่สาย จ. เชียงราย
    - จ. มุกดาหาร
    - อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว

• อาจมีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าจ้างแรงงาน 
และการจ้างแรงงานต่างด้าว ที่แตกต่าง
จากพื้นที่อื่น



ข้อเสนอแนะทางนโยบาย: 
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

Assembly

OEM

ODM

OBM

เงินทุน, ทักษะในการจัดซื้อจัดหาและโลจสิติกส์

การออกแบบ วิจัยและพัฒนา ทักษะด้านการจัดการและเทคนิค

ทักษะในการสร้างแบรนด์ การตลาด และการบริการลูกค้า

offshore

Preferred OEM supplier
(มาตรฐานทางสังคมและสิ่งแวดล้อม)

Full package (ODM) (vertical 
capabilities within country with 

full supply chain regional clusters)

OBM (regional brand)
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ข้อเสนอแนะทางนโยบาย: 
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม (ต่อ)

การส่งเสริม SMEs ในการเข้าถึงเงินทุน

การพัฒนาและเสริมเสร้างความแข็งแกร่งในการเชื่อมโยงธุรกิจ
• ระหว่าง SMEs และบริษัทขนาดใหญ่ เช่น การเชื่อมโยงการผลิตของ SMEs ผ่านระบบ subcontracting กับบริษัทขนาดใหญ่
• ระหว่าง SMEs ด้วยกันเอง เช่น การพัฒนาคลัสเตอร์

การศึกษาและการฝึกอบรม
• ทักษะเชิงเทคนิค และทักษะด้านการจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และการวิจัยตลาด (สถาบันการศึกษา/สถาบันเฉพาะทาง)

การตลาดและการสร้างเครือข่าย 
• การให้ข้อมูล (เช่น ตลาด ผู้ซื้อ เทคโนโลยี) ที่ทันสมัยและเป็นปจัจุบนัผ่านทางเวบ็ไซต์
• การสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อช่วยทําการตลาดและสร้างเครือข่าย (กรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ)

การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
• การส่งเสริมการปรับใช้ การออกแบบ และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ SMEs (กระทรวงอุตสาหกรรม)

การรับรองมาตรฐาน
• การสนับสนุนการปรับปรุงการผลิตและกระบวนการให้ได้มาตรฐานสากลที่ลูกค้าต้องการ (เช่น ISO9000) รวมทั้ง ความปลอดภัยของ

แรงงานและการไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม โดยการให้เงนิสนับสนุนและคาํแนะนํา (กระทรวงอุตสาหกรรม) 57



ความเชื่อมโยงของแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมที่เสนอ
และยุทธศาสตร์ของ BOI
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ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ BOI
• ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรม

• ส่งเสริมการยกระดบัสู่ขั้นการผลิตที่มมีลูค่าเพิ่มสูงขึ้น
• ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขยีว เพื่อการเตบิโตอย่างสมดุลและยัง่ยืน

• สนับสนุนการปรับปรุงการผลิตและกระบวนการโดยไมท่ําลายสิ่งแวดล้อม 
• ส่งเสริมใหเ้กิดคลัสเตอร์อุตสาหกรรมใหม่ๆ ในภมูิภาคหรือพื้นที่ชายแดน เพื่อสร้างการรวมตัว

ใหม่ของการลงทุน
• พิจารณาเรง่รัดเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณตะเข็บชายแดน และเชื่อมโยงการผลิตเข้าไว้

ด้วยกันในลักษณะเครือข่ายการผลิต (production network)
• ส่งเสริมการลงทุนไทยในตา่งประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย โดย

ประเทศเปา้หมายลาํดบั 1 ของการสง่เสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย 
เมียนมาร ์เวียดนาม และกัมพูชา
• จัดตั้งหน่วยงานบริการแบบเบด็เสร็จ ณ จุดเดียว (one-stop service)


