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ช่ือโครงการ:  โครงการบทบาทของเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจากญี่ปุ่นที่มตี่อการพฒันาทาง

เศรษฐกจิในกลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงและผลกระทบต่อไทย 

ช่ือผูวิ้จยั: อาจารย ์ดร.กรกรณัย ์ชวีะตระกุลพงษ์, รศ.ดร.ชโยดม สรรพศร ี

เดือนและปีท่ีทาํวิจยัเสรจ็: สงิหาคม 2555 

บทคดัย่อ 

 เงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่นมีความสําคญัต่อความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกจิของประเทศไทยมาโดยตลอด โดยประเทศไทยเป็นประเทศผูร้บัทุนที่สําคญัที่สุดของประเทศ

ญี่ปุน่ในภูมภิาคอาเซยีนตลอดชว่งเวลาทีผ่า่นมา 

อย่างไรกต็าม ประเทศญี่ปุน่เริม่ใหค้วามสําคญักบัการให้เงนิช่วยเหลอื และการเขา้ไปลงทุนใน

ประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเวยีดนาม โดยประเทศญี่ปุ่นได้ม ี

การทําขอ้ตกลงความร่วมมอืทางดา้นการลงทุนกบัประเทศเวยีดนาม กมัพูชา และสปป.ลาว ซึ่งหลงัจาก

การทําข้อตกลงดงักล่าว ส่งผลให้ประเทศญี่ปุ่นมีการเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามและประเทศ 

ลุ่มแม่น้ําโขงอื่นเพิม่ขึน้เป็นอย่างมาก  

ดงันัน้งานวจิยันี้จงึมุ่งเน้นการศกึษาถงึผลกระทบของเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของ

ประเทศญี่ปุน่ต่อการพฒันาทางเศรษฐกจิของประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง รวมถงึผลกระทบของเงนิ

ลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงอื่นๆ ที่มีต่อระดับการลงทุนของญี่ปุ่นใน

ประเทศไทย 

ผลการศกึษาถงึผลกระทบของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่นที่เข้ามายงั

ประเทศไทยและประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงพบวา่ เงนิลงทุนดงักล่าว มผีลให้อตัราการเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกจิเพิม่สูงขึน้ มรีะดบัค่าจ้างแรงงานเพิม่ขึน้ มกีารเพิม่ขึน้ของมูลค่าการส่งออก และผลติภาพ

การผลติโดยรวม โดยช่องทางการส่งผ่านผลของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่นที่

สําคัญคือผ่านทางระดับผลิตภาพการผลิตของแรงงาน เนื่องจากการเข้ามาของเงินลงทุนดังกล่าว 

ก่อให้เกดิการฝึกอบรมทกัษะฝีมือแรงงาน ทัง้ผ่านการส่งแรงงานเพื่อทําการฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

การฝึกอบรมผ่านการปฏิบัติงานจริง รวมถึงการแพร่กระจายความรู้และทกัษะในการบริหารจัดการ  

การถ่ายทอดเทคโนโลย ีและการแพร่กระจายเทคโนโลยแีละความรู้ไปให้ยงับรษิัทไทยซึ่งอยู่ในห่วงโซ่
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อุปทานของบรษิทัญี่ปุ่นที่เขา้มาลงทุนในประเทศไทย อย่างไรกต็าม การเขา้มาของเงนิลงทุนดงักล่าวจะ

ไม่มีผลกระทบต่อระดับการจ้างงานเพราะประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงเป็นประเทศที่มีภาค

เกษตรกรรมขนาดใหญ่ จงึมีระดบัการจ้างงานที่สูงอยู่แล้ว การเขา้มาของเงินลงทุนระหว่างประเทศจาก

ญี่ปุน่จงึเป็นการเคลื่อนยา้ยแรงงานจากภาคเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรมเท่านัน้ 

สําหรบัผลกระทบของเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจากญี่ปุ่นในประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ํา

โขงอื่นต่อเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศของญี่ปุ่นในประเทศไทย พบว่า เงนิลงทุนดงักล่าวในประเทศ

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงอื่น โดยเฉพาะประเทศเวยีดนาม ไม่ได้มีลักษณะเชื่อมโยงกบัประเทศไทยใน 

การสร้างฐานการผลิตร่วม จึงมีลักษณะทดแทนกับเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในประเทศไทย 

อย่างไรกต็าม มคีวามเป็นไปได้ที่เงนิทุนทางตรงระหว่างประเทศของญี่ปุ่นในลาว กมัพูชา และพม่าจะมี

ความเชือ่มโยงในการเป็นเครอืขา่ยการผลติระหวา่งประเทศกบัประเทศไทย 

คาํสาํคญั: เงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศ เครอืข่ายการผลติระหว่างประเทศ อนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง 

การถ่ายทอดเทคโนโลย ี
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Abstract 

 Japan’s FDI has an important role on Thailand’s economic growth constantly. Thailand 

has been regarded as the most important recipient of Japan’s FDI in ASEAN for a long time. 

 However, Japan has started to pay more attention on granting ODA and initiating FDI in 

other Great Mekong Subregion (GMS) countries, especially in Vietnam. Japan has signed 

bilateral agreements on investment cooperation with Vietnam, Cambodia and Lao PDR. After 

implementing such agreements, there has been a tremendous increase in Japan’s FDI in 

Vietnam and other GMS countries. 

 The objectives of this research are to assess the impact of Japan’s FDI on economic 

development of GMS countries. Also, the research aims to evaluate the impact of Japan’s FDI 

in other GMS countries on the level of Japan’s FDI in Thailand. 

 The results of this research indicate that Japan’s FDI promotes economic growth, wage 

rates, export values and total factor productivity in GMS countries. Especially, Japan’s FDI 

encourages such economic factors via a channel of labor productivity. Precisely, the promotion 

of productivity comes from direct training, on the job training, knowledge spillovers, technology 

spillovers, technology transfers, and backward spillovers to Thai enterprises in Japan 

enterprises’ supply chains. In contrary, Japan’s FDI has no roles on employment promotion 

since GMS countries have a large agricultural sector which can provide large employment. 

Therefore, the FDI only causes labor movement from the agricultural sector to industrial ones. 

 Considering the impact of Japan’s FDI in other GMS countries on the FDI level in 

Thailand, the study finds that the Japan’s FDI in Vietnam has no linkages as a co-production 
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base with the FDI in Thailand. As a result, the Japan’s FDI in Vietnam is substitute to its FDI in 

Thailand. However, it is possible that the Japan’s FDI in other GMS countries, namely Lao 

PDR, Cambodia and Myanmar might be complement with the FDI in Thailand since they might 

be linked as international production network with Thailand. 

Keywords: FDI, International production network, Greater Mekong Sub-region, technology 

transfer 

 



 
 

บทสรปุผู้บริหาร 

1. บทนํา 

เงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่นมีความสําคญัต่อความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกจิของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ในชว่งปี 2538-2549 ประเทศญี่ปุน่เป็นผูล้งทุนรายใหญ่ที่สุด

ของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมกีารลงทุนคิดเป็นร้อยละ 15.64 ของ FDI ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ทัง้หมด และมกีารลงทุนในประเทศไทยคดิเป็นรอ้ยละ 31.39 ของ FDI ในประเทศไทยทัง้หมด โดยเป็น

ผูล้งทุนขนาดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศไทย 

อย่างไรกต็าม ประเทศญี่ปุน่เริม่ใหค้วามสําคญักบัการให้เงนิช่วยเหลอื และการเขา้ไปลงทุนใน

ประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศเวยีดนาม โดยประเทศญี่ปุ ่นได้มี

การทําข้อตกลงความร่วมมอืทางด้านการลงทุนกบัประเทศเวยีดนาม กมัพูชา และลาว ซึ่งหลงัจาก 

การทําขอ้ตกลงดงักล่าว ส่งผลใหป้ระเทศญี่ปุน่มกีารเขา้ไปลงทุนในประเทศเวยีดนามเพิม่ขึน้เป็นอย่าง

มาก ดงันัน้ งานวจิยันี้จึงมุ่งเน้นการศกึษาถึงผลกระทบของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของ

ประเทศญี่ปุน่ต่อการพฒันาทางเศรษฐกจิของประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง รวมถงึผลกระทบของเงนิ

ลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นในประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงอื่น ๆ ที่มีต่อระดบัการลงทุนของญี่ปุ่นใน

ประเทศไทย 

งานศกึษานี้จะแบ่งการศกึษาออกเป็น 2 ส่วนคอื 1) การศกึษาในเชงิปรมิาณโดยใชก้ารประมาณ

สมการถดถอยของขอ้มูลแบบ panel เพื่อพจิารณาผลกระทบของเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศต่อ

ตวัแปรทางเศรษฐกจิ และผลกระทบของเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของญี่ปุ่นในกลุ่มประเทศลุ่ม

แม่น้ําโขงอื่นทีม่ตี่อเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศของญี่ปุน่ในประเทศไทย และ 2) การศกึษาในเชงิ

คุณภาพโดยอาศยัการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพิจารณาถึงช่องทางที่เงินลงทุน

ทางตรงระหว่างประเทศของญี่ปุ่นจะช่วยส่งเสรมิการเตบิโตทางเศรษฐกจิของกลุ่มประเทศอนุภูมภิาค 

ลุ่มแม่น้ําโขง รวมถงึความสมัพนัธ์ระหว่างเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของญี่ปุ่นในกลุ่มประเทศ 

ลุ่มแม่น้ําโขงอื่นต่อประเทศไทย โดยพจิารณาลกัษณะการสรา้งเครอืขา่ยการผลติระหวา่งประเทศ 

2. วิธีการศึกษา 

ในส่วนการศกึษาเชงิปรมิาณ จะเป็นการประมาณค่าสมการถดถอยของขอ้มูลแบบ panel โดยม ี

fixed effect เพื่อพจิารณาถงึผลกระทบของเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่นที่มตี่อ

อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ระดบัการจ้างงาน ระดบัอตัราค่าจ้าง มูลค่าการส่งออก และผลติภาพใน
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การผลติรวมของกลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง รวมถงึการใชก้ารประมาณสมการถดถอยแบบ 

การประมาณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ Newey-West เพื่อพจิารณาผลกระทบของเงนิลงทุนทางตรง

ระหวา่งประเทศของญี่ปุน่ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ําโขงอื่นต่อเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของญี่ปุ่น

ในประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลอนุกรมเวลาของประเทศไทยตัง้แต่ปีค.ศ. 2000-2010 

ในส่วนของการศกึษาในเชงิคุณภาพ งานวจิยันี้จะแบ่งช่องทางที่เงินลงทุนทางตรงระหว่าง

ประเทศจากประเทศญี่ปุน่ส่งผลกระทบต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศในลุ่มแม่น้ําโขงเป็น  

i) ชอ่งทางตรง ประกอบดว้ย การจา้งงาน การเพิม่การเปิดประเทศ และมูลค่าการส่งออก 

ii) ช่องทางอ้อม ประกอบด้วย การพัฒนาทางการเงิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

การพฒันากฎระเบยีบด้านการค้า การลงทุน และการแข่งขนั การเพิม่การแข่งขนัของ

ตลาดภายในประเทศ การพฒันาทุนมนุษย์ การถ่ายทอดเทคโนโลย ีการแพร่กระจาย

ของเทคโนโลยี การถ่ายทอดและแพร่กระจายระบบการบริหารจดัการ Backward 

spillovers และ การวจิยัและพฒันา 

3. ผลการศึกษาถึงผลกระทบของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจากประเทศญ่ีปุ่ นต่อ

เศรษฐกิจของประเทศในอนุภมิูภาคลุ่มแม่น้ําโขง 

การศกึษาผลกระทบของเงนิลงทุนระหวา่งประเทศของประเทศญี่ปุ่นที่มตี่อการเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกจิของประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง พบวา่เงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศของประเทศญี่ปุน่

มผีลบวกต่อระดบัการเจรญิเตบิโตของประเทศ เมื่อพิจารณาการส่งผ่านช่องทางผลติภาพในการผลิต

ของแรงงาน กล่าวคอืหากประเทศมรีะดบัผลติภาพการผลติของแรงงานที่เพิม่สูงขึน้ จะช่วยส่งเสรมิให้

เงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น ส่งผลบวกต่อการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจมาก

ยิง่ขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัการพจิารณาผลกระทบของเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศของประเทศญี่ปุ่นที่

มตี่อประเทศไทย 

หากพจิารณาผลกระทบของเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นที่มตี่อการจ้าง

งานจะพบวา่ เงนิลงทุนดงักล่าวไม่มผีลต่อระดบัการจา้งงาน เนื่องจากกลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ํา

โขงมภีาคเกษตรกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถรองรบัการจา้งงานไดสู้งอยูแ่ลว้ แต่การเขา้มาของเงนิลงทนุ

ดงักล่าวจะก่อให้เกดิการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรม และส่งผลให้

ระดบัค่าจ้างแรงงานสูงขึน้ โดยการศกึษาปจัจยักําหนดค่าจ้างแรงงานโดยใชส้มการถดถอยพบว่าเงิน

ลงทุนระหวา่งประเทศจากประเทศญี่ปุน่ส่งผลใหร้ะดบัค่าจา้งแรงงานของประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ํา

โขงเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะผา่นทางชอ่งทางการเพิม่ของผลติภาพในการผลติของแรงงาน 
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ในส่วนของผลกระทบของเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่นต่อผลติภาพใน

การผลติโดยรวมจะพบว่า การเข้ามาของเงินทุนทางตรงระหว่างประเทศจะมีผลต่อผลติภาพการผลิต

รวมของประเทศในอนุภูมภิาคฯ แตกต่างกนัไป โดยการไหลเขา้ของเงนิทุนทางตรงระหว่างประเทศใน

ประเทศไทยจะช่วยส่งเสรมิให้ผลิตภาพการผลิตรวมของประเทศเพิ่มขึน้อย่างมีนัยสําคญั ในขณะที่ 

การไหลเขา้ของเงนิทุนดงักล่าวไม่มผีลต่อผลติภาพการผลติรวมของกลุ่มประเทศ CLMV ทัง้นี้เนื่องจาก

ความสามารถในการรบัเทคโนโลยแีละองค์ความรู้ของประเทศผูร้บัทุน (Absorptive capacity) จะสร้าง

ความแตกต่างในการปรบัปรุงผลติภาพการผลติของประเทศผูร้บัทุน 

หากพจิารณาผลของเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศจากประเทศญี่ปุน่ทีม่ตี่อมูลค่าการส่งออก

จะพบวา่ เงนิทุนทางระหวา่งประเทศของประเทศญปีุน่มผีลในการเพิม่มูลค่าการส่งออกของประเทศผูร้บั

ทุนในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงอย่างมนียัสําคญั และมผีลมากกวา่เงนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศโดยรวม 

ทัง้นี้ เนื่องจากการเข้ามาลงทุนของประเทศญีปุ่นมกัเกิดจากการสร้างฐานการผลิตเพื่อการส่งออก 

มากกวา่การเขา้มาเพื่อแสวงหาตลาด (market seeking) หรอืผลติเพื่อขายในประเทศผูร้บัทุน 

ในส่วนของการศกึษาเชงิคุณภาพ จะพจิารณาผลกระทบของเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศที่

มตี่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ โดยแบ่งออกเป็น i) ช่องทางตรง คอืการส่งผ่านทาง

ช่องทางการจ้างงานที่เพิม่ขึน้และมูลค่าการส่งออกที่เพิม่ขึน้ และ ii) ช่องทางอ้อม คอืการส่งผ่านทาง 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแพร่กระจายของเทคโนโลยี การแพร่กระจายของความรู้ การสะสมทุน

มนุษย์ backward spillover การวจิยัและพฒันา การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน การพฒันาด้านระบบ

การเงนิ การกระตุน้การแขง่ขนัในตลาด และการปรบัปรุงกฏระเบยีบ 

ในส่วนของชอ่งทางตรงนัน้พบวา่ การเขา้มาของเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศ

ญี่ปุ่นเน้นการเขา้มาเพื่อแสวงหาค่าจ้างแรงงานที่ถูกกว่า ซึ่งทําให้เกดิเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ภาค 

การผลิต ซึ่งมีอตัราค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่า และยงัเป็นการใช้ประเทศผู้รบัทุนเป็นฐานการผลิตเพื่อ 

การส่งออก จงึชว่ยเพิม่มูลค่าการส่งออก 

ในส่วนของช่องทางอ้อมนัน้ บริษัทจากประเทศญี่ปุ่นมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและ 

การประกอบใหแ้ก่แรงงานไทย แต่มเีพยีงส่วนน้อยที่ถ่ายทอดเกี่ยวกบั Source code และการออกแบบ

จนกระทัง่ Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) ได้ม ี

การจดัโครงการอบรมการออกแบบใหก้บันกัออกแบบชาวไทย อกีทัง้ประเทศไทยไดม้สี่วนในการทําวจิยั

และพฒันาผลติภณัฑ์ (Product R&D) มากขึน้ผ่านการจดัตัง้ศูนย์วจิยัและพฒันา (Technical Center) 

ในประเทศไทยจากบรษิทัต่างๆ 
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นอกจากนี้ การเขา้มาของบรษิทัญี่ปุน่ยงัก่อใหเ้กดิการถ่ายทอดเทคโนโลย ีความรูใ้นการบรหิาร

จดัการ และการพฒันาทุนมนุษย์ ตวัอย่างเช่น บรษิทั Denso มกีารถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้แก่พนักงาน

ทัง้ดา้นการจดัการ ทกัษะทัว่ไป ทกัษะระดบัสูง และดา้นวศิวกรรม เพราะบรษิทัเชื่อว่าการผลติสนิค้าให้

เยี่ยมต้องผลติคนให้เยี่ยมก่อน โดยในปี 2548 มกีารจดัตัง้ศูนย์ฝึกอบรม DENSO Training Academy 

(Thailand) 

การเข้ามาของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่นยงัก่อให้เกิด Backward 

Spillovers คอืการมสี่วนร่วมของธุรกจิในประเทศในห่วงโซ่อุปทานของญี่ปุ่น ซึ่งปรากฏการณ์ดงักล่าว

ก่อใหเ้กดิการถ่ายทอดและแพร่กระจายเทคโนโลย ีองคค์วามรู ้และการบรหิารจดัการ ผา่นทัง้การเขา้รบั

การฝึกอบรวมจากบรษิทัหรอืองคก์รของประเทศญี่ปุ่นโดยตรง และผ่านการแข่งขนัเพื่อพฒันาคุณภาพ

ของสนิคา้ใหไ้ดต้ามมาตรฐานความตอ้งการของบรษิทัญี่ปุน่ 

ประเทศญี่ปุ่นยงัมีส่วนช่วยในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ผ่านการให้เงนิช่วยเหลอืผ่านทาง 

ODA เพื่อสรา้งสาธารณูปโภคพืน้ฐานใหแ้ก่ประเทศในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง 

ประเทศญี่ปุน่ยงัมสี่วนในการพฒันาระบบการเงนิผา่นหน่วยงานสําคญัทีท่ําหน้าทีส่่งเสรมิการคา้

การลงทุน และเข้ามามีส่วนกระตุ้นสถาบนัการเงินในประเทศไทยให้มีการวเิคราะห์โครงการที่เป็น

มาตรฐานคอื JBIC ที่เป็นหน่วยงานของรฐับาลญี่ปุ่นซึ่งมหีน้าที่ช่วยเหลอืและให้การสนับสนุนทาง

การเงินแก่บริษัทญี่ปุ่น รัฐบาล และธนาคารในประเทศต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพฒันาการลงทุนใน

ต่างประเทศของบรษิทัญี่ปุ่น ทัง้นี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา JBIC ได้ใชข้อ้ได้เปรยีบดงักล่าวในการให้

ความชว่ยเหลอื ส่งเสรมิ และสนับสนุนทางการเงนิในหลายวธิกีาร อาทเิช่น การร่วมลงทุนโดยจะร่วม

ลงทุนสูงสุดไม่เกนิร้อยละ 60 ของเงนิลงทุนทัง้หมด การให้กู้ยมืแก่บรษิทัญี่ปุ่น รฐับาล หรือธนาคาร

พาณชิย ์เป็นตน้ 

ในส่วนของการปรบัเปลี่ยนกฏระเบยีบในประเทศนัน้ การเขา้ไปลงทุนใน สปป ลาว กมัพูชา 

และเวยีดนามของประเทศญี่ปุ่น ก่อให้เกิดการจดัทําข้อตกลงการลงทุนทวภิาคีกบัญี่ปุ่น เพื่อเอื้อต่อ 

การลงทุน ทัง้นี้แต่ละประเทศยงัไดม้กีารกําหนดสาขาการลงทุนอย่างชดัเจน 

4. ผลการศึกษาถึงผลกระทบของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจากประเทศญ่ีปุ่ นใน

กลุ่มประเทศลุ่มแมน้ํ่าโขงอ่ืนต่อเงินลงทุนระหว่างประเทศจากประเทศญ่ีปุ่ นในประเทศไทย 

จากการศกึษาในเชงิปริมาณจะพบว่าเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นใน

ประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงอื่น คอืประเทศเวยีดนาม มคีวามสมัพนัธ์ในเชงิลบ หรอืมลีกัษณะของ
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การทดแทนกนักบัเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย ซึ่งการเพิม่ขึ้น

ของเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศของญี่ปุน่ในประเทศเวยีดนามรอ้ยละ 1 จะทําใหเ้งนิลงทุนทางตรง

ระหวา่งประเทศของประเทศญี่ปุน่ทีเ่ขา้มายงัประเทศไทยลดลงประมาณรอ้ยละ 0.821 ถงึ ร้อยละ 0.973 

อย่างไรกต็าม ผลของเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศดงักล่าวยงัไม่มผีลต่อระดบัการเจรญิเติบโตทาง

เศรษฐกจิ การจา้งงาน และการส่งออกของประเทศไทยอย่างมนียัสําคญั 

ในส่วนของการศกึษาความสมัพนัธ์ของเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของญี่ปุ่นในประเทศ

ไทยและประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงอื่นผ่านการมเีครอืข่ายการผลติระหว่างประเทศ (International 

Production Network) พบว่าการมเีครือข่ายการผลติดงักล่าวมคีวามสําคญัต่อบรษิทัญี่ปุ่นมากตัง้แต่

เริม่แรกบรษิทัจากประเทศญี่ปุน่ใหค้วามสําคญัเกี่ยวกบัเครอืข่ายการผลติอยู่แล้ว เพราะต้องการ QCD 

(Quality Cost and Delivery) ทัง้นี้เป้าหมายหลกัในการมเีครอืข่ายการผลติ คอื ต้องการลดต้นทุนของ

การขนส่งโดยจดัส่งใหท้นัเวลา (Just in Time) ทําการตรวจสอบคุณภาพของผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ (Supplier) 

ได้ง่าย ก่อให้เกดิความมัน่คงต่อวตัถุดบิที่นํามาผลติ ซึ่งสุดท้ายแล้วจะนําไปสู่การมีต้นทุนการผลติที่

ลดลง แต่ในดา้นความต่อเนื่องของการลงทุนไปยงัประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงยงัเหน็ได้ไม่ชดันัก 

โดยการลงทุนในประเทศเวยีดนาม และกมัพูชาจะเป็นการลงทุนเพื่อใหไ้ดร้บัประโยชน์จากต้นทุนค่าแรง

ทีต่ํ่า และทรพัยากรธรรมชาต ิทัง้นี้การลงทุนดงักล่าวจะเป็นการลงทุนเพื่อผลติชิน้ส่วน แล้วส่งต่อไปยงั

ประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ําโขงดว้ยกนัหรอืไม่นัน้ ยงัไม่มตีวัอย่างอุตสาหกรรมใดที่เป็นตวัอย่างได้

ชดัเจน 

การศึกษาในเชงิคุณภาพจากการสัมภาษณ์พบว่า การลงทุนในไทยและเวียดนามมักไม่ม ี

ความเชือ่มโยงกนั เนื่องจากระยะทางห่างไกลกนัมาก และเวยีดนามเองกป็ระสบปญัหาการขาดแคลน

แรงงาน และตน้ทุนค่าแรงที่เพิม่ขึน้ ซึ่งแตกต่างจากการลงทุนในประเทศกมัพูชา และลาวที่มกัมคีวาม

เชือ่มโยงกบัการผลติของบรษิทัญี่ปุน่ในประเทศไทย เพราะมชีายแดนตดิกนั ต้นทุนแรงงานไม่มทีกัษะ

ในทัง้สองประเทศถูกกวา่ประเทศไทยประมาณหนึ่งในสาม 

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การศึกษาเชงิปริมาณจะเห็นได้ว่าเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศทัง้จากญี่ปุ่นและจาก

ประเทศอื่นจะส่งผลดตี่อความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและระดบัค่าจ้างแรงงานหากประเทศผูร้บัทุนมี

ระดบัผลติภาพในการผลติของแรงงานทีสู่ง ดงันัน้ ประเทศไทยควรมนีโยบายในการส่งเสรมิให้บรษิทัผู้

ลงทุนทีร่บัสทิธปิระโยชน์ในการลงทุนในประเทศไทยมนีโยบายพฒันาผลติภาพการผลติของแรงงานทัง้

ผ่านการฝึกอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะในการจัดการ การถ่ายทอดความรู้ รวมถึง 



X 

 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบริษัทไทยขนาดย่อมในห่วงโซ่อุปทานของบริษทัจากญี่ปุ่น โดยมีข้อ

กําหนดให้มีการถ่ายทอดความรู้ ทกัษะในการจดัการ การพฒันากระบวนการผลติ และการฝึกอบรม

แรงงานใหบ้รษิทัทีเ่ขา้ร่วมในห่วงโซ่อุปทานดว้ย 

ในส่วนของผลกระทบจากเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง

อื่นพบวา่ การเขา้มาของเงนิลงทุนดงักล่าวจะส่งผลลบต่อเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของญี่ปุ่นใน

ประเทศไทย โดยเฉพาะในกรณีของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในเวียดนาม เนื่ องจาก 

ความแตกต่างในค่าจา้งแรงงานระหวา่งญี่ปุน่กบัประเทศผูร้บัทุนมสี่วนกําหนดการตดัสนิใจลงทุนอย่างมี

นยัสําคญั ดงันัน้ ประเทศไทยควรใหค้วามสําคญักบัการพฒันาทกัษะฝีมอืแรงงานเพื่อเป็นฐานการผลติ

สนิค้าหรือข ัน้ตอนที่ใช้ทกัษะฝีมือแรงงานที่สูงขึ้น พฒันาความเชื่อมโยงในการเป็นฐานการผลิตกบั

ประเทศกมัพูชา ลาว และพม่า ซึ่งมคี่าจา้งแรงงานที่ตํ่าและอาศยัขอ้ได้เปรยีบในด้านการขนส่งระหว่าง

ฐานการผลติทีเ่ป็นไปไดอ้ย่างสะดวก 

 



 
 

บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1. ท่ีมาและความสาํคญัของปัญหา 

ประเทศญี่ปุ่นมบีทบาทสําคญัทัง้ในด้านการลงทุน และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกบั

ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Great Mekong Subregion: GMS) โดยมีการให ้

ความช่วยเหลอืทางการเงนิผ่าน Official Development Assistance (ODA) ให้กบักลุ่มประเทศ GMS 

ระหวา่งปีค.ศ. 1959-2006 รวมกนัทัง้สิ้น 2,406,944 ล้านเยน แบ่งเป็นการให้เงนิกู้ยมื 2,044,753 ล้าน

เยน การให้ความช่วยเหลอืแบบให้เปล่า (Grant aid) 158,986 ล้านเยน และการให้ความช่วยเหลือ

ทางดา้นเทคนิค (Technical Cooperation) 203,205 ลา้นเยน0

1
 อย่างไรกด็ใีนอดตีทีผ่า่นมาเงนิชว่ยเหลอื

ของประเทศญี่ปุน่โดยมากจะส่งมาใหก้บัประเทศไทย หรอืคดิเป็นร้อยละ 56 ของการให้ความช่วยเหลอื

ทางการเงนิของญี่ปุ่นทัง้หมด โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงที่มสีงครามเยน็ที่ความช่วยเหลอืด้านการเงนิ

เกอืบทัง้หมดจากญี่ปุน่เป็นของประเทศไทย  

นอกเหนือไปจากการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิแล้ว ประเทศญี่ปุ่นยงัมบีทบาทสําคญัเป็น

อย่างยิง่ในการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ภายหลงัจากการแขง็ค่าของเงนิเยนในปี 1985 

ซึ่งส่งผลใหป้ระเทศญี่ปุน่ตอ้งหาฐานการผลติที่มตี้นทุนที่ตํ่ากว่านอกประเทศ ทําให้ญี่ปุ่นเพิม่การลงทุน

ในกลุ่มประเทศ ASEAN-4 เป็นอย่างมากรวมถงึในประเทศไทย โดยเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ 

(Foreign Direct Investment: FDI) จากประเทศญี่ปุน่คดิเป็นรอ้ยละ 29.7 ของ FDI ทัง้หมดของประเทศ

ไทยในชว่งปี 1987-1996 และคดิเป็นร้อยละ 38.1 ในช่วงปี 1999-2007
2
จงึนับได้ว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้

ลงทุนในประเทศไทยเป็นอนัดบั 1มาโดยตลอด  

ตารางที่ 1-1จะแสดงให้เห็นถึงความสําคญัของ FDI จากประเทศญี่ปุ่นมายงักลุ่มประเทศ

อาเซยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณขีองประเทศไทย ในชว่งปี 1995-2006 ประเทศญี่ปุน่เป็นผูล้งทุนราย

ใหญ่ที่สุดของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 15.64 ของ FDI ในกลุ่มประเทศ

อาเซยีนทัง้หมด และมกีารลงทุนในประเทศไทยคดิเป็นร้อยละ 31.39 ของ FDI ในประเทศไทยทัง้หมด 

ในขณะที่เมื่อพิจารณาการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนใหม่ ได้แก่ กมัพูชา สปป.ลาว พม่า และ

เวยีดนาม (CLMV) แล้วจะพบว่าประเทศญี่ปุ่นให้ความสําคญักบัการลงทุนในเวยีดนามมากที่สุดหรือ 

                                                             
1 Ministry of Foreign Affairs (MOFA), Japan 
2ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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คดิเป็นรอ้ยละ 14.22 ของ FDI ในประเทศเวยีดนามทัง้หมด ในขณะทีป่ระเทศจนีและไทยจะเป็นผูล้งทุน

สําคญัในประเทศกมัพูชา สปป.ลาว และพม่า 

ตารางท่ี 1-1: เงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน แยกตามประเทศ 

ผูล้งทุนและผูร้บัเงินลงทุน 

     

ลา้นดอลลารส์หรฐั, % 

 

อาเซียน กมัพชูา สปป.ลาว พม่า เวียดนาม CLMV ไทย อาเซียน 

 

รวมสะสม 

    

รวม 

 

อ่ืนๆ 

 

2538-2549 

       ญีปุ่่น 55,308.85 9.93 19.82 119.42 2,927.95 3,077.12 20,226.29 32,005.44 

อเมรกิา 49,396.30 68.50 5.91 406.17 1,178.40 1,658.98 6,168.29 41,569.03 

องักฤษ 43,818.13 4.03 9.03 1,173.39 873.13 2,059.58 2,267.68 39,490.87 

เนเธอรแ์ลนด ์ 31,485.79 2.45 0.06 8.10 1,528.53 1,539.14 503.12 29,443.53 

สงิคโปร ์ 26,059.20 69.40 6.15 752.80 2,009.89 2,838.24 9,942.93 13,278.03 

รวม 353,543.20 1,374.31 734.46 4,134.35 20,584.75 26,827.87 64,427.64 262,287.69 

ญีปุ่่น 15.64 0.72 2.70 2.89 14.22 11.47 31.39 12.20 

จนี 0.84 25.04 5.78 2.98 1.58 3.11 0.09 0.79 

ไทย 0.46 14.39 22.89 5.51 2.61 4.22 0.00 0.20 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ทีม่า: ASEAN-Japan Center 

การลงทุนที่สําคญัของประเทศญี่ปุ่นจะอยู่ในหมวดอุตสาหกรรม (เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิน้ส่วน

อิเลคทรอนิกส์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ และยานยนต์และชิ้นส่วน) ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการสร้าง

อุตสาหกรรมดงักล่าวในประเทศไทย ซึ่งก่อใหเ้กดิมูลค่าการคา้และการจา้งงานอย่างมากในประเทศไทย 

ดงัจะเหน็ไดจ้ากการขยายตวัของอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิและการส่งออกอย่างรวดเรว็ของประเทศ

ไทยหลงัจากการเขา้มาลงทุนของประเทศญี่ปุน่นบัตัง้แต่ปี 1987 เป็นตน้มา 

อย่างไรกด็ ีประเทศญี่ปุ่นเริม่เพิม่ความสนใจในการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิเพื่อพฒันา

ประเทศ CLMV ในกลุ่มประเทศ GMS (ตารางที่ 1-2) โดยเฉพาะอย่างยิง่นับจากปี 2003 เป็นต้นมาที่

ประเทศญี่ปุ่นได้มกีารให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ประเทศ CLMV เพิม่ขึน้เป็นอย่างมากหรอืคดิ

เป็นร้อยละ 89 ของความช่วยเหลือทางการเงินไปยังกลุ่มประเทศ GMS ทัง้หมด (กล่าวคือ 

ความชว่ยเหลอืทางการเงนิไปยงัประเทศไทยลดลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ 11 เท่านัน้)2

3
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ตารางท่ี 1-2: ODA ของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีให้กบักลุ่มประเทศ GMS (ล้านเยน) 

  

กมัพชูา สปป.ลาว พม่า เวียดนาม ไทย 

yen loan (E/N basis) 1959-1990 1,517 5,190 402,972 40,430 833,011 

 

1991-2000 4,142 3,903 0 651,989 1,079,862 

 

2001 0 4,011 0 74,314 6,405 

 

2002 0 0 0 79,330 45,170 

 

2003 0 0 0 79,330 44,852 

 

2004 7,342 3,326 0 82,000 0 

 

2005 318 0 0 90,820 35,453 

 

2006 2,632 500 0 104,078 0 

 

รวม 15,951 16,930 402,972 1,202,291 2,044,753 

grant aid (E/N basis) 1959-1990 2,637 23,214 97,594 31,292 141,324 

 

1991-2000 68,627 58,030 67,888 58,681 15,825 

 

2001 7,645 7,003 5,993 8,371 315 

 

2002 10,306 6,567 2,162 5,237 354 

 

2003 6,250 4,111 992 5,650 431 

 

2004 6,693 3,017 909 4,914 501 

 

2005 6,909 4,235 1,717 4,465 236 

 

2006 9,025 6,909 640 1,964 0 

 

รวม 118,092 113,086 177,895 120,574 158,986 

Technical cooperation 1959-1990 1,706 4,613 15,097 2,449 91,807 

(เฉพาะ JICA) 1991-2000 16,769 20,121 6,674 33,111 83,285 

 

2001 4,306 4,486 3,319 7,909 6,925 

 

2002 4,037 3,545 2,794 6,708 5,677 

 

2003 3,755 2,983 1,658 5,577 4,296 

 

2004 4,082 2,773 1,446 5,711 4,702 

 

2005 4,593 2,576 1,641 5,661 3,553 

 

2006 4,042 2,382 1,725 5,275 2,960 

 

รวม 43,290 43,479 34,354 72,401 203,205 

1959-1990 5,860 33,017 515,663 74,171 1,066,142 

1991-2006 171,473 140,478 99,558 1,321,095 1,340,802 

ODAทัง้หมด รวม 177,333 173,495 615,221 1,395,266 2,406,944 

ทีม่า: MOFA ประเทศญี่ปุน่ 
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แนวทางในการให้ความช่วยเหลอืเพื่อการพฒันาของกลุ่มประเทศ GMS จากประเทศญี่ปุ่นจะ

แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วนดว้ยกนัคอื 

 The Forum for Comprehensive Development of Indochina (FCDI)  

FDCI จดัตัง้ขึน้ในปี 1995 โดยความร่วมมอืของประเทศญี่ปุน่ สปป.ลาว กมัพูชา เวยีดนาม

กลุ่มประเทศ ASEAN-6 และองค์กรระหว่างประเทศ 8 องค์กร โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาภูมภิาค 

อนิโดจนี เพิม่ความร่วมมอืระหวา่งประเทศของประเทศที่เป็นสมาชกิ และพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ

สปป.ลาว เวยีดนาม และกมัพูชา โดยบทบาทของญี่ปุน่ทีส่ําคญัตามกรอบนี้คอืการให้ความช่วยเหลอืใน

โครงการ East-West Economic Corridor (EWEC) ตามกรอบของ GMS เช่น การให้เงนิกู้ยมืใน 

การสรา้งสะพานขา้มแม่น้ําโขงระหวา่งไทย-สปป.ลาวอนัที ่2 เส้นทางหมายเลข 9 ทางด่วนหมายเลข 1 

เชือ่มไปสู่ท่าเรอืน้ําลกึดานงั เป็นตน้ 

 AEM-METI Economic and Industrial Cooperation Committee (AMEICC) 

คณะกรรมการ AMEICC จดัตัง้ขึน้ในปี 1998 ตามกรอบความร่วมมอืระหว่างประเทศญี่ปุ่น

และกลุ่มประเทศอาเซยีน โดยวตัถุประสงคส์ําคญัเพื่อการพฒันาเครอืข่ายอุตสาหกรรมและการกระจาย

สนิค้าตามพื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวนัตก และการพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษในประเทศ 

CLMV ซึ่งรเิริม่ขึน้ในการประชมระหวา่งประเทศ CLMV และประเทศญี่ปุน่ในปี 2007 

 การพฒันาภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงตามกรอบความคิดใหม่ (the new concept of Mekong 

Region development) ตามกรอบ Japan-ASEAN Special Summit 

ประเทศญี่ปุน่ไดม้กีารประกาศการพฒันาภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงตามกรอบความคดิใหม่ในปี 

2003 ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคกบัประเทศญี่ปุ่น และ 

การขยายระดบัการคา้และการลงทุนผา่นการเพิม่การลงทุนของบรษิทัในประเทศญี่ปุน่สู่ภูมภิาคลุ่มแม่น้ํา

โขง การรวมตวัทางเศรษฐกจิ และการใหค้วามชว่ยเหลอืในการพฒันาตลาดตราสารหนี้ในภูมภิาค โดย

การพฒันาภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงตามกรอบความคดิใหม่สามารถสรุปไดด้งัรูปที ่1-1 
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รปูท่ี 1-1: การพฒันาภมิูภาคลุ่มแม่น้ําโขงตามกรอบความคิดใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Uchida, K. และ Kudo, T. (2007), Development strategy of CLMV in the age of economic 

integration, ERIA research project 2007 no.4  
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แมว้า่ระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืของประเทศญี่ปุน่ต่อกลุ่มประเทศ CLMV จะเพิม่ขึน้เป็นอย่าง

มาก แต่ระดบัการคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศญี่ปุน่กบักลุ่มประเทศดงักล่าวยงัอยู่ในระดบัทีต่ํ่า ทัง้นี้

เนื่องจากนักลงทุนญี่ปุ่นให้ความสําคญักบัความโปร่งใสและความต่อเนื่องของนโยบาย การบงัคบัใช้

กฎหมายทีม่ปีระสทิธภิาพ ธรรมาภิบาลที่ด ีและความมเีสถยีรภาพทางการเมอืง ดงัจะเหน็ได้จากรูปที ่

1-2ซึ่งแสดงถงึ FDI จากญี่ปุน่ไปยงักลุ่มประเทศ ASEAN และ CLMV ในชว่งปี 1980-2004โดยรูปที ่1-2

จะแสดงใหเ้หน็วา่สดัส่วนของ FDI จากประเทศญี่ปุน่ทีล่งทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ยงัเป็นสดัส่วนที่ตํ่า

มากเมื่อเทยีบกบัFDI ในกลุ่มประเทศอาเซยีนทัง้หมด 

รปูท่ี 1-2: FDI จากญ่ีปุ่ นไปยงักลุ่มประเทศ ASEAN และ CLMV 

 

ที่มา: Uchida, K. และ Kudo, T. (2007), Development strategy of CLMV in the age of economic 

integration, ERIA research project 2007 no.4  

 หากเปรยีบเทยีบ FDI ของประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ในเอเชยีจะพบว่าประเทศญี่ปุ่นให้

ความสําคญักบัการลงทุนในประเทศเวยีดนาม อย่างไรกต็ามยงัมรีะดบัการลงทุนที่ตํ่ากว่าประเทศอื่น 

เช่น เกาหลี และสิงคโปร์ ดงัแสดงในตารางที่ 1-3ในขณะที่การลงทุนของประเทศญี่ปุ่นในประเทศ

กมัพูชา สปป.ลาว และพม่า ยงัอยู่ในระดบัทีต่ํ่ามาก 
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ตารางท่ี 1-3: FDI ของประเทศเอเชียในกลุ่มประเทศ CLMV 

    

หน่วย: ลา้นดอลลารส์หรฐั 

 

กมัพชูา สปป.ลาว พม่า เวียดนาม 

 

2006 & 2007 2006 &2007 2006 &2007 2006-2007 

 

มลูค่า จาํนวนโครงการ มลูค่า จาํนวนโครงการ มลูค่า จาํนวนโครงการ มลูค่า 

เวียดนาม 186.9 57 417.1 

    ไทย 207.8 61 748.0 1 16 47 441.9 

มาเลเซีย 269.8 8 56.4 

  

87 1,264.10 

สิงคโปร ์ 13.6 9 59.4 4 165.8 159 3,240.70 

จีน 897.4 102 919.3 1 281.2 214 968.9 

ฮ่องกง 29.8 

    

120 2,300.30 

ญ่ีปุ่ น 115.2 9 407.6 

  

373 2,838.70 

เกาหลี 1,157.90 39 245.9 2 49.0 766 8,406.80 

ไต้หวนั 87.6 4 7.3 

  

449 3,165.60 

รวม 3,683.80 362 3,309.70 19 925.4 2915 33,026.70 

ทีม่า: ASEAN-Japan Center 

จากปญัหาดงักล่าวทําให้ประเทศญี่ปุ่นเริม่มีขอ้ตกลงในระดบัทวภิาคีกบัประเทศ CLMVเพื่อ

พฒันาสภาพแวดล้อมให้การลงทุนในประเทศดงักล่าวให้ดีข ึ้น โดยเริ่มจากการทําข้อตกลง “Japan-

Vietnam Joint Initiative to Improve the Business Environment with a View to Strengthening 

Vietnam’s Competitiveness” และ “Agreement between Japan and the Socialist Republic of 

Vietnam for the Liberalization, Promotion, and Protection of Investment” ในปี 2003 ซึ่งเป็น

ขอ้ตกลงเพื่อปรบัปรุงกฎระเบียบและการกํากบัดูแลเกี่ยวกบัการลงทุนและการตัง้กิจการในประเทศ

เวยีดนามรวมไปถงึการลดปญัหาการคอรปัชัน่ ซึ่งหลงัจากการมีขอ้ตกลงดงักล่าวส่งผลให้ FDI จาก

ประเทศญี่ปุน่ไปยงัประเทศเวยีดนามเพิม่ขึน้เป็นอยา่งมาก โดยมูลค่าเงนิทุนสะสม (Cumulative capital) 

ของ FDI จากประเทศญี่ปุ่นไปยงัเวยีดนามในปี 2007 เพิม่ขึน้ร้อยละ 118 และได้กลายเป็นประเทศ 

ผูไ้ด้รบั FDI ที่สําคญัของญี่ปุ่นในเอเชยีเป็นอนัดบั 4 รองจากจนี อนิเดยี และไทยเท่านัน้ซึ่งก่อให้เกดิ 

การเพิม่ขึน้ของการนําเขา้ของประเทศญี่ปุ่นจากประเทศเวยีดนามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในหมวด

ยานยนตแ์ละชิน้ส่วน และเครื่องจกัรและอุปกรณ์ 
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นอกจากนี้ญี่ปุน่ยงัมกีารลงนามในขอ้ตกลงเดยีวกนักบัประเทศกมัพูชาและประเทศสปป.ลาวใน

ปี 2007 และ 2008 ตามลําดบั ซึ่งน่าจะก่อใหเ้กดิการเพิม่ขึน้ของ FDI และระดบัการคา้จากประเทศญี่ปุ่น

ไปยงัทัง้สองประเทศ 

จากการเปลี่ยนแปลงการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากประเทศญี่ปุ่น และ

สภาพแวดล้อมทางด้านการลงทุนในประเทศ CLMV ซึ่งอาจส่งเสรมิให้เกดิการไหลเขา้ของ FDI จาก

ประเทศญี่ปุ่นไปยงัประเทศดงักล่าว ทําให้เกิดคําถามที่สําคญัว่าสถานการณ์ดงักล่าวจะส่งผลกระทบ

อย่างไรต่อ FDI จากประเทศญี่ปุน่มายงัประเทศไทยซึ่งเป็นฐานการผลติทีส่ําคญัของญี่ปุน่ในปจัจุบนั 

ดงันัน้งานวจิยัชิ้นนี้จะทําการพจิารณาถงึปจัจยัที่เป็นตวักําหนด FDI จากประเทศญี่ปุ่น และ

ผลกระทบของการเพิม่ขึน้ของ FDI จากญี่ปุ่นไปยงัประเทศ CLMV ที่จะมตี่อระดบั FDI จากประเทศ

ญี่ปุน่ในไทย รวมถงึมูลค่าการคา้และอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทย 

1.2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

- ศกึษาถงึปจัจยัทีเ่ป็นตวักําหนดเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศจากประเทศญี่ปุน่ 

- ศึกษาผลกระทบของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นที่มีต่อระดับ 

การพฒันาทางเศรษฐกจิของประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง (Great Mekong Subregion: GMS) 

โดยพจิารณาจากระดบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ  

- ศกึษาผลกระทบของการเข้ามาลงทุนของประเทศญี่ปุ่นในกลุ่มประเทศ CLMV (กมัพูชา 

สปป.ลาวพม่า และเวียดนาม) ที่มีต่อเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ การส่งออก และอัตรา 

การเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเน้นพจิารณาว่าการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของ

ญี่ปุน่ในกลุ่มประเทศ GMS จะเป็นการส่งเสรมิหรอืทดแทนการส่งออกของระหวา่งประเทศสมาชกิ GMS 

อื่นๆ และประเทศไทยไปยังตลาดโลก โดยใช้กรอบเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศประกอบ 

การพจิารณา 

- วเิคราะห์หาแนวทางการปรบัตัวของประเทศไทยที่ควรจะเป็นเพื่อตอบรับต่อแนวโน้ม 

การเพิม่บทบาทการลงทุนของประเทศญี่ปุน่ในกลุ่มประเทศ CLMV  

1.3. วิธีการศึกษา 

1.3.1. การเก็บและวเิคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิถงึการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของญี่ปุ่นใน

กลุ่มประเทศ GMS 

ผูว้จิยัจะทําการเกบ็ขอ้มูลทุตยิภูมทิางเศรษฐกจิอนัไดแ้ก ่ระดบัการลงทุนทางตรงระหวา่ง

ประเทศของประเทศญี่ปุน่ การจา้งงาน การส่งออก การลงทุนภาคเอกชน การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
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และระดับรายได้ และทําการวเิคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิโดยอาศยักรอบเครือข่ายการผลิต

ระหว่างประเทศมาช่วยทําการอธิบายเครอืข่ายการผลติระหว่างประเทศจะใช้อธบิายรูปแบบการผลิต

สนิคา้ในอุตสาหกรรมที่ได้คดัเลอืกไวส้ามารถแยกกระบวนการผลติออกได้เป็นขัน้ตอนต่างๆ ซึ่งแต่ละ

ข ัน้ตอนไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นในประเทศเดียวกันและไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นภายในบริษัทเดียวกัน 

นอกจากนี้ในการผลติสนิคา้บางชนิด เชน่ ยานยนตห์รอือุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ ส่วนประกอบต่างๆ ของ

สนิคา้เหล่านี้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นระบบย่อย (Module) หลายๆ ระบบ ซึ่งระบบย่อยต่างๆ นี้ตลอดจน

ชิ้นส่วนที่ใช้ในการประกอบระบบย่อยดังกล่าวได้มีการกระจายกนัไปผลิตยงัประเทศต่างๆ เพื่อใช้

ประโยชน์จากความชํานาญเฉพาะที่เรยีกว่า Vertical specialization ส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปสนิค้า

เกษตรกส็ามารถแยกการทําเกษตรกรรมไดใ้นหลายอาณาเขตและสามารถนําเอาวตัถุดบิทางการเกษตร

มาแปรรูปได้ในจุดใดจุดหนึ่ง ดงันัน้ ในส่วนของกิจกรรมด้านการผลติในห่วงโซ่คุณค่าระดบัโลก จงึม ี

การเชื่อมโยงระหว่างบรษิัทต่าง ๆ ที่เป็นผูผ้ลติชิน้ส่วน ส่วนประกอบ หรือระบบย่อยเขา้ด้วยกนัเป็น

เครอืขา่ยในการผลติสนิคา้ข ัน้สุดทา้ย โดยเครอืขา่ยนี้เรยีกวา่เครอืขา่ยการผลติ (Production network) 

Abonyi (2006) อธบิายถงึความหมายของเครอืข่ายการผลติ (Production network) ว่า

เป็นความเชื่อมโยงภายในบริษัทหรือระหว่างบริษัทในการผลิตสินค้าหนึ่งๆ ภายในห่วงโซ่คุณค่า 

กล่าวคอื เครอืขา่ยการผลติเป็นส่วนหนึ่งของกจิกรรมในห่วงโซ่คุณค่า โดยเป็นกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบั

การผลิต ที่มีหลายๆ บริษัทหรือหลายๆ หน่วยงานในบริษัทเดียวกนั เป็นผู้มีส่วนร่วม ถ้าเครือข่าย 

การผลตินัน้ๆ ครอบคลุมในหลายประเทศ เครอืขา่ยการผลตินัน้จะกลายเป็น “เครอืขา่ยการผลติระหว่าง

ประเทศ (International production network)” โดยเครอืขา่ยการผลติระหวา่งประเทศนี้ เกดิขึน้เนื่องจาก

กระบวนการผลิตสินค้าสามารถแบ่งย่อยออกเป็นขัน้ตอนต่างๆ (Fragmentation) และขัน้ตอนย่อย

เหล่านี้จะถูกกระจายกนัออกไปยงัประเทศต่าง ๆ เพื่อใหก้ารผลตินัน้มปีระสทิธภิาพและมตีน้ทุนทีต่ํ่า ทํา

ใหเ้กดิลกัษณะการผลติทีเ่ป็น Vertical specialization กล่าวคอื แต่ละบรษิทัในเครอืขา่ยการผลติระหวา่ง

ประเทศเกดิความชาํนาญเฉพาะในขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งของการผลติ 

เครอืข่ายการผลติระหว่างประเทศนี้ อาจเป็นเครอืข่ายที่เกดิขึน้ภายในบรษิัทเดียวกนั 

หรอืเป็นเครอืขา่ยทีเ่กดิขึน้ระหวา่งบรษิทักไ็ด ้

เครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศภายในบริษัทเดียวกัน (Intra-firm international 

production network) จะเกดิขึน้กบับรษิทัที่มกีารรวมตวักนัในแนวดิง่ (Vertically integrated) และม ี

การโยกยา้ยขัน้ตอนการผลติบางขัน้ตอนไปยงัต่างประเทศเพื่ออาศยัประโยชน์ในดา้นความแตกต่างของ

ต้นทุนการผลติ ในส่วนของเครอืข่ายการผลติระหว่างประเทศระหว่างบรษิทั (Inter-firm international 

production network) นัน้จะเป็นเครอืขา่ยของบรษิทัต่างๆ ทีท่ําหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัหาวตัถุดบิ ผูผ้ลติ ผูค้้าปลกี
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โดยรูปแบบของความสัมพันธ์ของบริษัทในเครือข่ายการผลิตอาจอยู่ในรูปแบบของการรับเหมา

(Subcontracting) การผลติภายใต้ใบอนุญาต (Licensing) สญัญาด้านการตลาด (Marketing contract) 

เป็นตน้ 

ในเครอืข่ายการผลติระหว่างประเทศ จะมบีรษิทัหลกั (Lead firm หรอื Flagship firm) 

ซึ่งมกัจะเป็นบรรษัทข้ามชาติ เป็นผู้ควบคุมทรัพยากรและกิจกรรมหลักในเครือข่ายการผลิต เช่น  

การออกแบบสนิคา้ การเป็นเจา้ของเครื่องหมายการคา้ การเขา้ถงึผูบ้รโิภค โดยบรษิทัอื่นๆ ในเครอืขา่ย

การผลติจะมคีวามสมัพนัธ์กบับรษิทัหลกัในลกัษณะเป็นลําดบัข ัน้ (Hierarchy) เช่น เป็นผูผ้ลติชิน้ส่วน

ลําดบัที่ 1(First tier) ลําดบัที่ 2(Second tier) เป็นต้น ภายใต้การนําของบรษิทัหลกั โดยบรษิทัที่อยู่ใน

ลําดบัข ัน้ล่าง ๆ ของเครอืข่ายการผลติจะเป็นบรษิทัที่ทําการผลติโดยมกีระบวนการผลติที่ไม่ซบัซ้อน

หรือใช้เทคโนโลยีข ัน้สูง ในขณะที่บริษัทที่อยู่ในลําดับข ัน้ต้นๆ จะเป็นบริษัทที่มีข ีดความสามารถใน 

การผลติทีเ่หนือกวา่ โดยเฉพาะในดา้นเทคโนโลยกีารผลติระดบัสูงหรอืมเีงนิทุนจํานวนมาก 

นอกจากนี้บรษิทัหลกัในเครอืข่ายการผลติยงัมบีทบาทในการกําหนดว่าบรษิทัใดจะเขา้

มาอยู่ภายในเครอืขา่ยการผลติ แต่ละบรษิทัในเครอืขา่ยการผลติจะผลติอะไร ในปรมิาณเท่าใด และผลติ

ดว้ยกระบวนการใด และบรษิทัทีเ่ป็นบรษิทัหลกัในเครอืขา่ยการผลติสนิคา้หนึ่ง อาจไปมสี่วนร่วมในห่วง

โซ่คุณค่าระดบัโลกหลายๆ ห่วงโซ่กไ็ด ้หรอือาจจะไปเป็นบรษิทัในเครอืขา่ยการผลติอื่นๆ กไ็ดเ้ชน่กนั 

การศกึษาเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศนี้  จะช่วยให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของ

บรษิทัต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งในกระบวนการผลติสนิค้าชนิดหนึ่งๆ ว่ามคีวามสมัพนัธ์ในลกัษณะใด อยู่ใน

ลําดบัชัน้ (Tier) ใดเมื่อเทยีบกบับรษิทัหลกัในเครอืขา่ยการผลติระหว่างประเทศ และยงัช่วยให้ทราบถงึ

บทบาทของบรษิทัหลกัทีม่ต่ีอบรษิทัอื่นๆ ในเครอืขา่ยการผลติระหวา่งประเทศอกีดว้ย 

1.3.2. การจดัทําแบบจําลองและจําลองผล 

1) แบบจําลองปจัจยัทีก่ําหนดเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศจากญี่ปุน่ 

แบบจําลองปจัจยัทีก่ําหนดเงนิลงทนุทางตรงระหวา่งประเทศจากญีปุ่น่จะอา้งองิจาก

งานศกึษาของ Baldwin (1990)Krugman และ Graham (1993) และ Farrell และคณะ (2001) โดย

ปรบัปรุงใหร้วมปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความโปร่งใสและกฎระเบยีบและกฎหมาย ซึ่งจะอยู่ในรูปดงัต่อไปนี้ 

),,,,,,,Im,,( ZLAWCPIFXDINTRELWAGETCportExportSIZEFJFDI =  (1-1) 

โดยที ่ SIZE จะแทนขนาดของประเทศทีญ่ี่ปุน่เขา้ไปลงทุน โดยพจิารณาจาก GDP และขนาดประชากร 
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 Export แทนมูลค่าการส่งออกจากญี่ปุน่ไปยงัประเทศทีเ่ขา้ไปลงทุน 

 Import แทนมูลค่าการนําเขา้ของญี่ปุน่จากประเทศทีเ่ขา้ไปลงทุน 

 TC แทนตน้ทุนทางการคา้ของประเทศทีญ่ี่ปุน่เขา้ไปลงทุน 

 RELWAGE แทนอตัราส่วนค่าจา้งของประเทศทีญ่ี่ปุน่เขา้ไปลงทุนต่อค่าจา้งของประเทศญี่ปุน่ 

 DINT แทนความแตกต่างของอตัราดอกเบี้ยของประเทศที่ญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนต่อค่าจ้างของ

ประเทศญี่ปุน่ 

 FX แทนความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นของประเทศทีญ่ี่ปุน่เมื่อเทยีบกบัประเทศญี่ปุน่ 

 CPI แทน Corruption Protection Index ซึ่งบ่งบอกถงึระดบัการคอรปัชัน่ของประเทศ 

 LAW แทนการบงัคบัใชก้ฎหมายซึ่งจะพจิารณาจากความสามารถในการบงัคบัสญัญาจากสถติ ิ

Ease of Doing Business ของ World Bank 

 Z แทนตวัแปรอื่น ๆ ทีม่สี่วนในการกําหนดเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศจากประเทศญี่ปุน่ 

จากนัน้จะใชว้ธิกีาร Panel regression ในการประมาณสมการที่ 1-1 โดยอาศยั

ขอ้มูลกลุ่มประเทศ ASEAN 10 ในชว่งปี 2003-2009 

2) แบบจําลองผลกระทบของเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศจากญี่ปุน่ต่อการพฒันา

ทางเศรษฐกจิในกลุ่มประเทศ GMS 

งานศกึษาของ Grossman และ Helpman (1991) และ Kinoshita (2001) ได้

อธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่ง FDI และการพฒันาทางเศรษฐกจิว่า FDI จะช่วยเพิม่อตัราการเตบิโตทาง

เศรษฐกจิจากการเพิ่มปจัจยัทุนในประเทศที่ได้รบั FDI อีกทัง้ยงัก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลย ี 

การปรบัปรุงกฎระเบยีบ กฎหมาย และการฝึกอบรมทกัษะแรงงาน อนัจะส่งผลใหผ้ลติภาพการผลติเพิม่

สูงขึน้ 

ในที่นี้จะพิจารณาระดบัการพฒันาทางเศรษฐกิจจากอตัราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกจิ และการจา้งงาน 

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง FDI และอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิจะสามารถหาได้

จากการปรบัปรุงแบบจําลองการวเิคราะหค์วามเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของ Barro (1991) และ Barro 

และ Sala-i-Martin (1995) ซึ่งพจิารณาอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิจากแบบจําลอง Solow โดยมี

ฟงักช์ ัน่การผลติแบบ Cobb-Douglas และเพิม่ FDI เขา้ไปดงัสมการต่อไปนี้ 

FDIhkyy oT lnlnlnln)ln( σγβα +++=   (1-2) 
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 โดยที ่ Ty   แทนระดบัผลผลติต่อแรงงานในปีที ่T 

oy  แทนระดบัผลผลติต่อแรงงาน ณ ปีฐาน 

  k แทนปจัจยัทุนซึ่งอาจใชส้ดัส่วนการลงทุนต่อ GDP แทน 

  h แทนปจัจยัทุนซึ่งจะใช้สดัส่วนประชากรที่จบการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา

ชัน้ตน้แทน 

  FDI แทนระดบัเงนิลงทุนทางตรงต่างประเทศจากประเทศญี่ปุน่ 

 ผลกระทบของ FDI ต่อการจา้งงานจะใชว้ธิกีารของ Jenkins (2006) ดงัสมาการต่อไปนี้ 

EXPORTwFDIyEMP lnlnlnlnln 4321 ββββ +++=  (1-3) 

 โดยที ่ EMP   แทนการจา้งงาน 

  y   แทนระดบัผลผลติ 

  FDI   แทนการไหลเขา้ของเงนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศจากญี่ปุน่ (flow) 

  w   อตัราค่าจา้ง 

  EXPORT  สดัส่วนการส่งออกต่อผลผลติทัง้หมด 

โดยการหาสมการที ่(1-2) และ (1-3) จะใชว้ธิกีาร panel regression จากขอ้มูลของ

ประเทศใน GMS (ยกเวน้จนี) ในชว่งปี 2003-2009 

3) ผลกระทบของการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ CLMV ที่มตี่อ

ประเทศไทย 

ในส่วนนี้จะทําการสร้างแบบจําลองเพื่อพจิารณาผลกระทบของการลงทุนทางตรง

ระหว่างประเทศของญี่ปุ่นในประเทศ CLMV ที่มตี่อประเทศไทย โดยพจิารณาจากผลกระทบที่จะมต่ีอ

เงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศของญี่ปุน่ในไทย การลงทุนภาคเอกชนของไทย การเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกจิ และการส่งออก 

สําหรับผลกระทบต่อเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของญี่ปุ่นในไทยจะทํา 

การปรบัปรุงสมการที ่1-1 ดงันี้ 

),,,,,,,,Im,,( tttttttttttt ZLAWCPIFXDINTRELWAGETCFCLMVportExportGDPFJFDI =

           (1-4) 

โดยที ่ tFCLMV คือเงินลงทนุทางตรงระหวา่งประเทศของญี่ปุน่ใน CLMV  
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ผลกระทบต่อการส่งออกจะอาศยัการปรบัปรุงแบบจําลองของ Sun (2001) ดงันี้ 

161514321 lnlnlnlnlnlnln −−− ++++++= ttttttt FCLMVFDIPIREERwPDEX ββββββα

           (1-5) 

 โดยที ่ tPD  แทนดชันีชีว้ดัระดบัผลติภาพการผลติ 
  tREER แทนอตัราแลกเปลีย่นทีแ่ทจ้รงิ 
  1−tPI  แทนการลงทนุภาคเอกชนของประเทศไทย 

 และผลกระทบต่ออตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของไทยจะทําการปรบัปรุงสมการที ่(1-2) ดงันี้ 

 ttttt FCLMVFDIhkyay lnlnlnln)ln()ln( 0 tσγβ ++++=   (1-6) 

โดยสมการที ่(1-4) – (1-6) จะทําการประมาณโดยอาศยัขอ้มูลของประเทศไทยและ

เงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศจากญี่ปุน่ไปยงั CLMV ในชว่งปีค.ศ.1985-2009
4
 

1.4. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

- เพื่อทราบถึงความสําคญัของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่นที่มีต่อ 

การพฒันาทางเศรษฐกจิและการจา้งงงานของกลุ่มประเทศ GMS และประเทศไทย 

- เพื่อทราบถงึปจัจยัที่กําหนดการเขา้มาลงทุนของประเทศญี่ปุ่นในกลุ่มประเทศ GMS และ

ประเทศไทย 

- เพื่อทราบถงึผลกระทบของการเพิม่การลงทนุของประเทศญี่ปุน่ในกลุ่มประเทศ CLMV ทีจ่ะมี

ต่อการเขา้มาลงทุนของประเทศญี่ปุน่ในประเทศไทย 

- จดัทําข้อเสนอแนะเชงินโยบายในการปรบัตวัของประเทศไทยต่อการเพิ่มการลงทุนของ

ประเทศญี่ปุน่ในกลุ่มประเทศ CLMV 

1.5. ขอบเขตการศึกษา 

กลุ่มประเทศ GMS ในงานศกึษานี้จะพจิารณาเฉพาะประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV แต่

จะไม่รวมประเทศจนี ซึ่งมมีณฑลยูนนานและกวางสรีวมอยู่ในกลุ่มประเทศ GMS ทัง้นี้เนื่องจากขอ้จํากดั

ในการหาข้อมูลทางสถิติของประเทศจีนเพียงสองมณฑลนัน้เป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ ในส่วนของ

การศกึษาเชงิปรมิาณยงัตดัประเทศพม่าออกจากตวัอย่างทัง้นี้เนื่องจากขอ้จํากดัในการหาขอ้มูลทางสถติิ

ของประเทศพม่า 
                                                             
4ในกรณีที่ขอ้มลูมลีกัษณะ non-stationary จะใชว้ธิกีาร Unrestricted Error Correction Model ในการประมาณสมการที่ (1-4)-(1-6) แทน 



 
 

บทท่ี 2 

วรรณกรรมปริทศัน์ 

 ในบทนี้คณะผูว้จิยัจะทําการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง โดยจะแบ่งการทบทวนวรรณกรรม

ออกเป็น 3 ส่วน กล่าวคอื i) งานศกึษาทีพ่จิารณาผลกระทบของเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศทีม่ต่ีอ 

การเตบิโตทางเศรษฐกิจและตวัแปรทางเศรษฐกจิอื่น ๆ ii) งานศกึษาที่พิจารณาปจัจยัที่กําหนดเงิน

ลงทุนระหว่างประเทศ และ iii) งานศกึษาที่พจิารณาผลกระทบของเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ

ของประเทศญี่ปุน่ทีม่ตี่อประเทศไทยและกลุ่มประเทศ GMS 

2.1. ความสมัพนัธร์ะหว่างเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

2.1.1. ความสมัพนัธ์ระหว่างเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศและการเตบิโตทางเศรษฐกิจ

ในทางทฤษฎ ี

หากพิจารณาบทบาทของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศที่มีต่อการเติบโตทาง

เศรษฐกจิตามทฤษฎีการเตบิโตทางเศรษฐกิจแบบนีโอคลาสสคิจะพบว่า โดยทัว่ไปเงนิลงทุนทางตรง

ระหว่างประเทศจะมีบทบาทต่ออตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสัน้ แต่ไม่มีผลต่ออตัรา 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน steady-state เงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจะมีผลต่อ 

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไดก้ต่็อเมื่อประเทศทีเ่ป็นผูร้บัเงนิลงทุนเป็นประเทศที่ขาดแคลนปจัจยัทุน 

ซึ่งจะทําใหป้ระเทศเหล่านี้มผีลติภาพการผลติของการลงทุนหน่วยสุดทา้ยเพิม่ขึน้ในระยะสัน้เมื่อมปีจัจยั

ทุนเพิม่ขึน้ ดงันัน้การเพิม่ขึน้ของผลติภาพการผลติดงักล่าวจะมผีลทําให้อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

เพิม่ขึน้ในระยะยาว4

5
 

ถา้พจิารณาจากทฤษฎกีารเตบิโตทางเศรษฐกจิแบบ Endogenous growth จะพบวา่เงนิ

ลงทุนทางตรงระหว่างประเทศมบีทบาทมากขึ้นในการเพิ่มอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิในระยะยาว 

Lucas (1988) Asiedu (2002) และ Pugel (2007) สรุปว่าประสทิธภิาพดงักล่าวเกดิเนื่องจากเงนิลงทุน

ทางตรงทีเ่ขา้มาจะเพิม่ประสทิธภิาพการผลติผา่นการปรบัปรุงความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีนวตักรรม 

ทกัษะการบรหิารจดัการและการตลาด รวมถงึความรู้ความสามารถ โดย Wang (1990)Grossman และ 

Helpman (1991) และ Romer (1993) การสร้างการกระจายทางเทคโนโลย ี(Technology spillover) 

และการกระจายความรู ้(knowledge spillover) จากประเทศผูเ้ป็นเจา้ของทุนมายงัประเทศผูร้บัทุน เป็น

                                                             
5 Barro and Sala-i-Martin (1995), Adams (2009) 
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ปจัจยัทีส่ําคญัทีสุ่ดทีเ่งนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศจะชว่ยเพิม่ผลติภาพการผลติและการเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกจิในประเทศผูร้บัทุน 

แม้ว่านักเศรษฐศาสตร์ด้านการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจจะเชื่อว่าเงินลงทุนทางตรง

ระหว่างประเทศจะมีผลในเชงิบวกต่ออตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศผู้ร ับทุน แต่ยังม ี

นักเศรษฐศาสตร์บางส่วนที่มคีวามเหน็ในทางตรงกนัข้าม Markusun และ Venables (1997) และ 

Agosin และ Mayer (2000) ไดแ้สดงใหเ้หน็วา่การเขา้มาลงทุนของบรษิทัขนาดใหญ่จากต่างประเทศจะ

มผีลกระทบทางลบต่อการเตบิโตและการพฒันาของบรษิทัในประเทศผูร้บัทุนซึ่งไม่อาจแข่งขนักบับรษิทั

ขนาดใหญ่ดงักล่าวได้ Boyd และ Smith (1992) ชี้ให้เหน็ถึงปญัหาการจดัสรรทรพัยากรที่แย่ลงใน

ประเทศผูร้บัทุนเมื่อมกีารรบัเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศซึ่งอาจเป็นปจัจยัทีท่ําใหป้ระเทศผูร้บัทุนมี

อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิลดลง Bornschier และ Chase-Dunn (1985) ชีใ้ห้เหน็ว่าเงนิลงทุน

ทางตรงระหวา่งประเทศอาจก่อให้เกดิตลาดผูกขาด ในขณะที่ Razin และคณะ (1999) แสดงให้เหน็ถงึ

ความเสี่ยงในฐานเงนิสํารองระหว่างประเทศของประเทศผูร้บัทุนในกรณีที่มกีารถอนทุนและกําไรของ

บรรษทัขา้มชาตกิลบัประเทศ ซึ่งอาจทําใหเ้กดิการขาดเสถยีรภาพทางการเงนิของประเทศผูร้บัทุนได้ 

Nelson และ Phelps (1986), Benhabib และ Spiegel (1994) และ Borensztein และ

คณะ (1998) แสดงให้เห็นว่าเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกจิได้ภายใต้บางเงื่อนไขเท่านัน้ Acemoglu และ Zilibotti (1997) และ Zhang (2001) แสดงให้

เหน็ว่าประเทศผูร้บัทุนจะได้ประโยชน์จาก FDI กต็่อเมื่อมนีโยบายการค้าแบบเปิดประเทศ ในขณะที ่

Alfaso และคณะ (2009) แสดงใหว้า่ระดบัการพฒันาของภาคการเงนิภายในประเทศจะเป็นตวักําหนดวา่

ประเทศผูร้บัทุนจะมอีตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิเพิม่ขึน้เมื่อได้รบัเงนิลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ

หรอืไม่ ในขณะที ่Borensztein และคณะ (1998) แสดงให้ถงึบทบาทของระดบัทุนมนุษย์ที่ประเทศผูร้บั

ทุนมีอยู่ กล่าวคือประเทศผู้รบัทุนจะต้องมีระดบัทุนมนุษย์มากเพียงพอจึงจะได้ประโยชน์ในการรับ

ความรูแ้ละเทคโนโลยจีากบรษิทัทีเ่ขา้มาลงทุนได ้

2.1.2. ความสมัพนัธร์ะหวา่งเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศและการเตบิโตทางเศรษฐกจิใน

เชงิประจกัษ์ 

งานศกึษาเชงิประจกัษ์ยงัมขีอ้ถกเถยีงเกีย่วกบัผลกระทบของเงนิลงทุนทางตรงระหว่าง

ประเทศทีม่ตี่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิ งานศกึษาจํานวนมากพบวา่เงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศจะ

ช่วยเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศก็ต่อเมื่อประเทศผู้ร ับทุนมีเงื่อนไขบางอย่าง 

Balasubramanyam และคณะ (1996) และ Zhang (2001) แสดงให้เหน็ว่าประเทศในภูมภิาคเอเชยีได้

ประโยชน์จากเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศมากกว่ากลุ่มประเทศลาตนิอเมรกิาเพราะมนีโยบาย
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การค้าแบบเปิดมากกว่า McLean และ Shrestha (2002) ชี้ให้เห็นว่าประเทศกําลงัพฒันาจะได้รบั

ประโยชน์จากเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศมากกวา่ประเทศพฒันาแลว้  

ในทางตรงกนัขา้ม Blomstrom และคณะ (1994) ทดสอบให้เหน็ว่าประเทศผูร้บัทุน

จะต้องมีความเจริญในระดบัที่สูงเพียงพอเพื่อให้ได้ประโยชน์จากเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ 

ในขณะที ่Levine และ Renelt (1992) และ Borensztein และคณะ (1998) ชีใ้หเ้หน็ถงึความสมัพนัธ์ของ

ระดบัทุนมนุษยข์องประเทศผูร้บัทุนในการได้รบัการถ่ายทอดทางเทคโนโลยแีละมอีตัราการเตบิโตทาง

เศรษฐกจิทีเ่พิม่ขึน้เมื่อมกีารเขา้มาลงทุนจากบรรษทัขา้มชาต ิ

กล่าวโดยสรุปแล้ว งานวจิยัเชงิประจกัษ์โดยมากไม่พบความสมัพนัธ์ที่ชดัเจนระหว่าง

เงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเงินลงทุนทางตรง

ระหวา่งประเทศจะชว่ยเพิม่การเตบิโตทางเศรษฐกจิภายใตเ้งื่อนไขเฉพาะบางอย่าง เชน่ นโยบายการค้า

เสร ีการพฒันาของภาคการเงนิ ระดบัทุนมนุษยท์ีป่ระเทศม ีระดบัความเจรญิของประเทศ เป็นตน้ 

2.2. ปัจจยัท่ีกาํหนดการเข้ามาของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ 

การอธิบายสาเหตุของเงินทุนทางตรงระหว่างประเทศจะเริ่มจากงานศึกษาของ Krugman 

(1991) และ Krugman และ Venables (1995) ซึ่งให้ความสําคญักบัผลของการลดลงของต้นทุนทาง

การค้า เช่น ต้นทุนค่าขนส่ง ต้นทุนในการติดต่อสื่อสาร ภาษี อุปสรรคทางการค้าอื่น ๆ ร่วมกับ 

การประหยดัต่อขนาด ทีม่ตี่อแหล่งทีต่ ัง้ในการผลติ โดยแบ่งผลกระทบที่เกดิขึน้จากการเปลี่ยนแปลงใน

ตน้ทุนการคา้และแหล่งผลติสนิคา้ออกเป็น 2 ประเภทคอื  

1) ผลที่เกดิจากตลาดหลกั (Home market effect) จะเป็นผลจากการที่ประเทศหนึ่งมตีลาด

สนิคา้ภายในประเทศใหญ่กวา่ประเทศอื่น ๆ หากผลไดด้งักล่าวมคีวามสําคญัมากขึน้ จะทําให้ประเทศที่

มขีนาดตลาดภายในประเทศใหญ่เป็นผูผ้ลติสนิค้าดงักล่าว และส่งออกไปขายยงัต่างประเทศด้วยเพื่อ

ประโยชน์จากการประหยดัต่อขนาด ซึ่งบางครัง้จะเรียกปรากฏการณ์ดงักล่าวว่า ผลจากการรวมตวั 

(Agglomeration effect) 

2) แรงหนีจากศูนย์กลาง (Centrifugal forces) หมายถงึผลที่เกดิขึน้เมื่อต้นทุนการค้าลดลงไป

มาก ประเทศผู้ผลิตจึงต้องไปดึงแรงงานมาจากภาคส่วนอื่น เช่น ภาคการเกษตรมาทํางานในภาค 

การผลติ ส่งผลใหป้ระสทิธภิาพการผลติลดลง และความแตกต่างทางค่าจ้างระหว่างประเทศจะเพิม่มาก

ขึน้ อกีทัง้การแขง่ขนัของตลาดในประเทศทีเ่พิม่สูงขึน้ ทําใหเ้กดิการกระจายการผลติไปยงัต่างประเทศ

เพื่อไดป้ระโยชน์จากค่าจา้งทีถู่กกวา่ และเขา้สู่ตลาดทีม่กีารแขง่ขนัน้อยกวา่  
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ผลจากการรวมตวัและแรงหนีจากศนูยก์ลางทีส่บืเนื่องจากการลดลงของตน้ทุนทางการคา้ ทําให้

เกดิทฤษฎทีีเ่รยีกว่า “ศูนย์กลาง-ปรมิณฑล” (Core-periphery)กล่าวคอืระยะแรกที่ต้นทุนทางการค้าสูง 

แต่ละประเทศจะทําการผลติสนิคา้เอง แต่เมื่อต้นทุนทางการค้าลดลงจะทําให้การผลติย้ายมาที่ประเทศ

ศูนย์กลางและส่งออกไปยงัประเทศอื่น (ปรมิณฑล) เนื่องจากผลที่เกดิจากตลาดหลกั และหากต้นทุน

ทางการค้ายงัคงลดลงไปเรื่อย ๆ จะทําให้ผลที่เกดิจากแรงหนีจากศูนย์กลางมีมากกว่าผลที่เกิดจาก

ตลาดหลกั ซึ่งทําใหก้ารผลติยา้ยจากประเทศศนูยก์ลางไปยงัประเทศปรมิณฑลเพื่อให้ได้ประโยชน์จาก

ค่าจา้งทีถู่กกวา่ในประเทศศนูยก์ลาง 

 Helpman และ Krugman (1985) และ Krugman และ Obstfeld (1994) ไดแ้สดงให้เหน็ว่าระดบั

และทศิทางของการไหลของเงนิทุนขึน้อยู่กบัความแตกต่างในสดัส่วนปจัจยัการผลิตระหว่างประเทศ 

กล่าวคอืประเทศที่มีปจัจยัทุนเหลอืและขาดแคลนแรงงานจะส่งเงนิทุนไปยงัประเทศที่มสีดัส่วนปจัจยั 

การผลติในแบบตรงข้าม หรือกล่าวได้ว่า FDI เป็นตวัปรบัอุปสงค์และอุปทานของปจัจยัทุนระหว่าง

ประเทศ และจะชว่ยขยายเสน้ความเป็นไปไดใ้นการผลติของประเทศทีข่าดแคลนทุน 

 นอกจากนี้ อตัราแลกเปลีย่นยงัเป็นอกีปจัจยัหนึ่งทีส่่งผลต่อ FDI ทัง้นี้เนื่องจากการเปลีย่นแปลง

อตัราแลกเปลีย่นจะส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาปจัจยัการผลติ Lipsey (2001) ได้ศกึษา

ถงึพฤตกิรรมการลงทุนของบรรษทัขา้มชาตขิองสหรฐัอเมรกิาในช่วงวกิฤตการณ์ทางการเงนิในลาตนิ

อเมริกาปี ค.ศ. 1982 วกิฤตการณ์การเงินในเม็กซิโกปี ค.ศ. 1994 และวกิฤตการณ์การเงินภูมิภาค

เอเชยีปี ค.ศ. 1997 ซึ่งผลการศกึษาพบวา่การลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศทีเ่ขา้มาในภูมภิาคทีป่ระสบ

วกิฤตการณ์จะมกีารชะลอตวัลงในชว่งทีเ่กดิวกิฤตการณ์ และกลบัมาเพิม่สูงขึน้หลงัจากช่วงวกิฤตการณ์

ผา่นพน้ไปไม่นานนกั เนื่องจากวกิฤตการณ์ทางการเงนิทัง้ 3 วกิฤตการณ์ดงักล่าวขา้งต้น ทําให้ค่าเงนิ

ของประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบอ่อนค่าลง ส่งผลใหส้ามารถส่งสนิคา้ออกไดม้ากขึน้ บรษิทัในเครอืบรรษทั

ขา้มชาตขิองสหรฐัอเมรกิาจงึใชก้ลยุทธ์ในการเปลี่ยนตลาดเป้าหมาย จากการผลติเพื่อจําหน่ายให้กบั

ประเทศที่ตนเองไปลงทุนทางตรงระหว่างประเทศมาเป็นการใชป้ระเทศนัน้ๆ เป็นฐานการผลติเพื่อส่ง

สนิคา้ออกไปจําหน่ายยงัประเทศอื่นๆ ส่งผลใหม้กีารขยายตวัของการลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศจาก

สหรฐัอเมรกิาไปยงัประเทศทีป่ระสบวกิฤตการณ์ทางการเงนิในชว่งทีว่กิฤตการณ์ไดผ้า่นพน้ไปแลว้ 

 ผลการศกึษาของ Lipsey (2001) นัน้สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ Min (2006) และ 

Athukorala (2003) โดย Min (2006) ศกึษาถงึแบบแผนการค้าและการลงทุนทางตรงของเกาหลใีต้

ภายหลงัวกิฤตการณ์การเงนิ ค.ศ. 1997 โดยในช่วงหลงัวกิฤตการณ์ดงักล่าว การลงทุนทางตรงจาก

สหรฐัอเมริกาและสหภาพยุโรปในเกาหลีใต้เพิ่มสูงขึน้ ขณะที่ Athukorala (2003) ศกึษาการลงทุน
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ทางตรงในประเทศในภูมภิาคเอเชยีทีไ่ดร้บัผลกระทบจากวกิฤตการณ์การเงนิ ค.ศ. 1997 และได้ผลจาก

การศกึษาสอดคลอ้งกนั 

 Krugman (1998) ไดอ้ธบิายสาเหตุของการเพิม่ขึน้ของการลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศในชว่ง

หลงัจากการเกิดวกิฤตการณ์ทางการเงินว่า วกิฤตการณ์การเงนิที่เกดิขึ้นในภูมภิาคเอเชยีในปี ค.ศ. 

1997 ส่งผลใหร้าคาสนิทรพัยต์กตํ่า บรรษทัขา้มชาตจิงึสามารถเขา้มาซื้อสนิทรพัยต์่าง ๆ ตลอดจนธุรกจิ

ในประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบจากวกิฤตการณ์การเงนิไดใ้นราคาถูกหรอืที่เรยีกว่า FDI Fire Sale ซึ่งเป็น

ปจัจยัหนึ่งทีช่ว่ยใหบ้รรษทัขา้มชาตสิามารถขยายฐานการผลติไดใ้นชว่งวกิฤตการณ์การเงนิทีผ่า่นมา 

 นอกจากนี้ ปจัจยัอื่นๆ ทีก่ําหนด FDI จะประกอบไปด้วยขนาดตลาดของประเทศผูร้บัทุน ตาม

งานศกึษาของ Lipsey (2000) และขอ้กดีกนัทางการคา้ของประเทศผูร้บัทุนและลกัษณะการแข่งขนัของ

ตลาดที่ไม่สมบูรณ์ของประเทศผู้รบัทุนตามงานศกึษาของ Krugman และ Obstfeld (1994) และ 

Rugman (1985) ที่ชีใ้ห้เหน็ว่าบรรษทัขา้มชาตใิช ้FDI เป็นเครื่องมอือย่างหนึ่งในการ internalization 

และแกป้ญัหาตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์รวมถงึปจัจยัด้านการเมอืงต่าง ๆ ซึ่งการเคลื่อนย้ายเงนิทุนด้วย

แรงจูงใจในการแกป้ญัหาขอ้กดีกนัทางการคา้ การแขง่ขนัไม่สมบูรณ์ และปจัจยัทางการเงนิจะก่อให้เกดิ

การสรา้งเครอืขา่ยการผลติของบรรษทัขา้มชาตแิละการคา้ระหวา่งประเทศเจา้ของทุนและประเทศผูร้บัทุน 

 Fukao และ Amano (1998) ได้แยก FDI ออกเป็น 2 ประเภทตามแรงจูงใจในการเขา้ไปลงทุน 

กล่าวคอื vertical FDI ซึ่งเป็นการเขา้ไปลงทุนเพื่ออาศยัประโยชน์จากทรพัยากรและปจัจยัการผลติที่มี

อยู่ในประเทศผูร้บัทุน และ horizontal FDI ซึ่งเป็นการไปตัง้สายการผลติทีเ่หมอืนกบัประเทศเจา้ของทุน

ในประเทศผูร้บัทุนเพื่ออาศยัประโยชน์จากขนาดตลาดของประเทศผูร้บัทุน 

 ในส่วนของการศกึษาเชงิประจกัษ์ Farrell และคณะ (2000) ไดศ้กึษาถงึปจัจยัทีก่ําหนด FD ของ

ประเทศญี่ปุ่นใน 16 ประเทศ และพบว่าปจัจยัที่สําคญัในการกําหนดการเขา้ไปของ FDI ของประเทศ

ญี่ปุน่คอืขนาดตลาดของประเทศผูร้บัทุน นอกจากนี้ปจัจยัด้านเศรษฐกจิมหภาคยงัมคีวามสําคญัอย่าง

มากในการกําหนดขนาดของ FDI โดยเฉพาะอย่างยิ่งอตัราดอกเบี้ยของประเทศญี่ปุ่นและอัตรา

แลกเปลีย่น โดยขนาดของ FDI ของประเทศญี่ปุ่นจะมลีกัษณะตามวฏัจกัรธุรกจิ (procyclical) เป็นหลกั 

อกีทัง้ FDI ของประเทศญี่ปุ่นยงัมีความสมัพนัธ์เชงิบวกอย่างมากกบัการนําเข้าซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ลกัษณะวฒันธรรม keiretsu ของประเทศญี่ปุ่น ในขณะที่ความสมัพนัธ์ระหว่าง FDI กบัการส่งออกจะ

ขึ้นอยู่ก ับอุตสาหกรรม โดยส่วนมากจะเป็นในลักษณะของการเกื้อหนุนมากกว่าการทุนแทนกัน 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณขีองอตุสาหกรรมอเิลคทรอนิกสแ์ละเครื่องใชไ้ฟฟ้า ซึ่งแสดงใหเ้หน็ถงึลกัษณะ

ของการสรา้งเครอืขา่ยการผลติในอุตสาหกรรมดงักล่าว และงานศกึษาของ Farrell และคณะ (2000) ยงั
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ชีใ้ห้เหน็ว่าข้อกดีกนัทางการค้าซึ่งวดัโดย anti-dumping investigations ไม่มผีลต่อระดบั FDI ของ

ประเทศญี่ปุน่อย่างมนียัสําคญั 

 งานศกึษาของ Nakamura และ Oyama (1998) ทําการเปรยีบเทยีบปจัจยัที่กําหนด FDI ของ

ประเทศญี่ปุ่นกบัของประเทศสหรฐัอเมริกาและพบว่า FDI ของประเทศญี่ปุ่นจะมกีารตอบสนองต่อ 

การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนที่แท้จรงิอย่างมนีัยสําคญัและสูงกว่ากรณีของ FDI จากประเทศ

สหรฐัอเมรกิา นอกจากนี้ FDI ของประเทศญี่ปุน่จะส่งผลต่อการส่งออกและนําเขา้อย่างมากซึ่งแสดงให้

เหน็ถงึลกัษณะการสร้างเครอืข่ายการผลติ ในขณะที่ FDI ของประเทศสหรฐัอเมรกิาจะมลีกัษณะของ 

การทดแทนกบัการคา้ระหวา่งประเทศ (trade substation) มากกวา่กรณขีองประเทศญี่ปุน่ 

2.3. ช่องทางส่งผ่านการลงทุนท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ  

Fortanier (2007) ได้อธิบายถงึความสมัพนัธ์ระหว่างการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ และ 

การเติบโตทางเศรษฐกิจว่าสามารถพิจารณาได้จากหลากหลายมิต ิโดยได้แบ่งช่องทางส่งผ่านไว้ 3 

กลไกดว้ยกนั กล่าวคอื ผลกระทบดา้นขนาด (Size Effects) การถ่ายโอนทกัษะและเทคโนโลย ี(Source 

of Skill and Technology Transfer) และผลกระทบดา้นโครงสรา้ง (Structural Effect) โดยมรีายละเอยีด

พรอ้มกบัวรรณกรรมปรทิศัน์ของการศกึษาอื่นๆ ดงันี้ 

1. ผลกระทบด้านขนาด (Size Effects) ผลกระทบของเงินลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศกบั 

การออมและการลงทุนของประเทศที่รบัการลงทุนซึ่งจะมผีลกระทบต่อฐานการผลิตของประเทศนัน้ๆ 

ผลกระทบประเภทนี้จะเกดิเมื่อการลงทนุสรา้งใหเ้กดิการจา้งงานและการผลติภายในประเทศ ซึ่งส่งผลให้

รายไดใ้นประเทศเพิม่สูงขึน้และส่งผลต่อไปยงัการออมและการลงทุน 

2. การถ่ายโอนทกัษะและเทคโนโลย ี(Source of Skill and Technology Transfer) การลงทุน

ของบรรษัทข้ามชาติส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้มข้น ทัง้นี้ 

Kohpaiboon (2005) ระบุว่ากรณีของประเทศไทย การผลติสินค้า (Gross Output) ร้อยละ 50 และ 

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมร้อยละ 58.9 มาจากบรษิัทต่างชาติ ในขณะที่บริษทัต่างชาตมิีการจ้าง

แรงงานอุตสาหกรรมเพียงร้อยละ 35 ซึ่งหมายความว่า บริษัทที่มาจากต่างประเทศมีการลงทุนใน

อุตสาหกรรมที่มกีารใชทุ้นเขม้ขน้ (Capital Intensity) มากกว่าแรงงานเขม้ขน้ (Labor Intensity) ทัง้นี้

อุตสาหกรรมไทยที่มีสดัส่วนของการลงทุนจากต่างประเทศมาก คือ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์แก้ว 

เครื่องมอืทางด้านวทิยาศาสตร์ และอุปกรณ์การขนส่ง โดยมตี่างชาตทิําธุรกจิมากกว่าร้อยละ 70 ของ

อุตสาหกรรมนัน้ๆ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและทักษะจึงเกิดขึ้นในอุตสาหกรรม และยังมีผลของ 
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การกระจายเทคโนโลย ี(Technology Spillover) ไปยงับรษิทัท้องถิน่ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั และ

บริษัทท้องถิ่นที่ เ ป็นส่วนของอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวข้องผ่านการะบวนการสาธิต 

(Demonstration) การเคลื่อนยา้ยแรงงาน (Labor Migration) ความเชือ่มโยงกบัทัง้ผูซ้ื้อและผูข้าย ผลคอื

บรษิทัทอ้งถิน่จะมผีลติภาพการผลติ (Productivity) เพิม่สูงขึน้ และทําใหป้ระเทศมอีตัราการเตบิโตสูงขึน้  

ในขณะทีญ่ี่ปุน่มกีารลงทุนทางตรงไปยงัประเทศอื่นๆ เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ยุค 1985s 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) และการกระจายของเทคโนโลยี (Technology 

Spillover) มคีวามสําคญัมากขึน้ต่อประเทศผูร้บัการลงทุนดงักล่าว Urata (1996) ได้รวบรวมการสํารวจ

ของ Nikkei Research Institute of Industry and Markets ในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากบรษิทั

ญี่ปุน่สู่ประเทศผูร้บัทุนในเอเชยีตะวนัออกวา่ เทคโนโลยดีงักล่าวประกอบไปดว้ย เทคโนโลยขีอง 

การปฏบิตัิงาน (Operational Technology) เทคโนโลยีในการบํารุงรกัษาและตรวจสอบ 

(Maintenance and Inspection Technology) และเทคโนโลยทีีซ่บัซ้อนทีร่วมถงึเทคโนโลยกีารออกแบบ 

(Design Technology) และการพฒันาสนิคา้ใหม่ (Development of New Product) พบวา่ เทคโนโลยทีีม่ ี

ความซบัซ้อน (Sophisticated Technology) จะไม่มกีารถ่ายทอดจากญี่ปุน่ใหแ้ก่ประเทศผูร้บั 

Urata (1996) ให้ข้อสงัเกตของบริษัทญี่ปุ่นในการถ่ายทอดเทคโนโลยีประกอบไปด้วย

ระยะเวลาในการดําเนินงานของบรษิัทญี่ปุ่นมผีลต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิต (Manufacturing 

Technology) เจา้ของหรอืแหล่งลงทุนมผีลต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยทีีซ่บัซ้อน การถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทีซ่บัซ้อนจะใชเ้วลานานมาก เพราะญี่ปุน่ตอ้งการหาผลประโยชน์จากแรงงานราคาถูกอย่างเตม็ที ่ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยตีอ้งทําอย่างเป็นระบบ การฝึกอบรมแบบเรยีนรูข้ณะทํางาน (On the 

Job Training) หรอืการถกปญัหากลุ่มย่อย (Small Discussion Group) จะไม่มปีระสทิธภิาพของ 

การถ่ายทอดเทคโนโลย ีทัง้นี้การถ่ายทอดเทคโนโลยอีย่างมปีระสทิธภิาพจะต้องขจดัปญัหาทางด้าน

ภาษาใหไ้ด ้แนวโน้มที่ญี่ปุ่นจะถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้แก่ประเทศผูร้บัจะมเีพิม่ขึน้ เพราะญี่ปุ่นต้องการ

แข่งขนักบัชาติอื่นๆ ในตลาดโลก อีกทัง้ญี่ปุ่นเริ่มที่จะขาดแคลนวิศวกรสัญชาติญี่ปุ่นจึงทําให้ต้อง

ถ่ายทอดเทคโนโลยอีย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้ทัง้นี้ประเทศผูร้บัเมด็เงนิลงทุนดงักล่าวตอ้งสรา้งความพรอ้มใน

ระดบัพื้นฐานของทรพัยากรมนุษย์ และการคุ้มครองทรพัย์สนิทางปญัญา เพื่อให้เอื้อต่อการถ่ายทอด

เทคโนโลยไีดอ้ย่างเตม็ที ่

Kohpaiboon (2005) พรีะ เจรญิพร (2549) และ Poon and Sajarattanochote (2010) ได้

ศกึษาผลกระทบของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศและการกระจายของเทคโนโลย ี(Technology 
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Spillover) ต่ออุตสาหกรรมการผลติของไทย Kohpaiboon (2005) อาศยัแบบจําลองทางเศรษฐมติ ิโดย

ใช้ข้อมูลจากสํานักงานสถิติแห่งชาติที่สํารวจ 32,489 บริษัทในปี 2539 ในการวิเคราะห์จากข้อมูล

เบือ้งตน้ พบวา่ บทบาทของบรษิทัต่างชาตทิีผ่ลติและส่งออกมสีดัส่วนสูงมาก และการลงทุนส่วนใหญ่อยู่

ในอุตสาหกรรมที่มกีารใชทุ้นเขม้ขน้และการลงทุนนัน้มาจากบรรษทัขา้มชาตเิป็นหลกั จากงานศกึษา

ก่อนหน้านัน้พบว่า การเพิ่มขึ้นของผลิตภาพการผลิต (Productivity) และการลงทุนทางตรงจาก

ต่างประเทศมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั Kohpaiboon (2005) ไดศ้กึษาเพิม่เตมิถงึผลของนโยบาย

การค้าระหว่างประเทศที่มผีลต่อการกระจายของเทคโนโลยผี่านการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศใน

อุตสาหกรรมของไทย นโยบายการค้าระหว่างประเทศถูกวดัจาก 2 ทางเลือกคอื Nominal Rate of 

Protection (NRP) และ Effective Rate of Protection (ERP) ผลการศกึษาพบว่า การเกดิการกระจาย

เทคโนโลยีแก่อุตสาหกรรมของไทยนัน้จะต้องมกีารเปิดเสรีทางการค้าและการเปิดเสรีทางการลงทุน

ควบคู่กนัไป โดยการกระจายเทคโนโลยนีัน้จะมผีลต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วย (Cross-industry) หรือ

กล่าวอกีนัยหนึ่งได้ว่า การเปิดเสรทีางการลงทุนจะไม่เกดิประโยชน์ต่อการกระจายเทคโนโลยถี้าหาก

การคา้ระหวา่งประเทศยงัไม่เสรเีพยีงพอ 

พรีะ เจรญิพร (2552) ไดศ้กึษาการแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นผูผ้ลติ (Supplier) ใหก้บั

บรรษทัขา้มชาต ิกรณขีองอุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ของไทยที่ต่อยอดจากกรณีของการเปิดเสรทีัง้

การคา้และการลงทุนจากที ่Kohpaiboon (2005) ไดใ้หข้อ้คดิไวว้า่ตอ้งมทีัง้ 2 รูปแบบของการเปิดเสร ีใน

งานศกึษานี้ได้มี การวเิคราะห์ผลกระทบของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศและการกระจายของ

เทคโนโลยต่ีอกจิการทอ้งถิน่ผา่นความเชือ่มโยงของอุตสาหกรรม (Inter-industry Linkage Effects หรอื 

Backward Linkage Spillover) และ ผ่านเครือข่ายการผลิตนานาชาต ิ(International Production 

Network) พบว่า การพฒันาชิ้นส่วนยานยนต์ที่เกิดขึ้นหลงัจากมีการเพิ่มขึน้ของการมีส่วนร่วมของ

บรรษทัขา้มชาต ิทัง้นี้การชว่ยเหลอืของผูส้่งออกจะทําให้ผูผ้ลติชิน้ส่วนสามารถผ่านมาตรฐานใหม่ๆได ้

ในขณะที่การบงัคบัให้ใชช้ิน้ส่วนภายในประเทศไม่ส่งผลต่อการพฒันาระดบัเทคโนโลยมีากนัก ผูผ้ลิต

ระดบัท้องถิน่ไม่ว่าจะเป็น Supplier หรอื Sub-supplier จะได้รบัประโยชน์จากการเขา้มสี่วนร่วมใน

เครอืขา่ยการผลติ การทีม่กีารลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนตจ์ะไม่ทําให้

การลงทุนของบรษิทัท้องถิน่ลดลง (Crowding Out Effect) แต่จะทําให้อุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์มี

ความเขม้แขง็มากขึน้ ขณะที่ผูผ้ลติท้องถิน่ต้องแสดงถงึความพร้อมที่จะเขา้ไปมสี่วนร่วมในเครอืข่าย 

การผลติ เชน่ การตัง้ใจทีจ่ะทุ่มเทในทรพัยากร และการมพีนัธะสญัญาในระยะยาว 

Poon and Sajarattanochote (2010) ใชข้อ้มูลของคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) 

ในปี 2004 รวมทัง้หมด 1,863 บรษิทัซึ่งเป็นบรษิทัจากญี่ปุน่และกลุ่มประเทศ NIE มาทําการสํารวจด้วย
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แบบสอบถามเพื่อวเิคราะห์การถ่ายทอดเทคโนโลย ี(Technology Transfer) จากบรรษทัขา้มชาตขิอง

เอเชยีในไทย จากการศกึษาพบวา่ การตดัสนิใจลงทุนของบรรษทัขา้มชาตสิ่วนใหญ่อาศยัประโยชน์จาก

ความไดเ้ปรยีบของภูมภิาค (Locational Advantage) การถ่ายทอดเทคโนโลยอียู่ในระดบัตํ่ามแีค่เพยีง

การปรบัปรุงข ัน้ตอนทางด้านเทคโนโลย ี(Technology Process) เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผูผ้ลติ

ไทยและผูซ้ื้อของไทย โดยวตัถุประสงค์หลกัมใิช่เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยอีย่างแท้จรงิ แต่เป็นเพยีง

การอาศยัประโยชน์จากการลดตน้ทุนของทีจ่ะซื้อหรอืขายกบัหน่วยธุรกจิของไทยเท่านัน้ ในทางตรงกนั

ขา้มเป็นไปได้ว่า การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศนัน้เป็นการย้ายฐานการผลิตเฉพาะส่วนที่ไม่มี

มูลค่าเพิม่สูงหรอืความซบัซ้อนทางดา้นเทคโนโลยมีาก เพราะความสามารถในการรองรบัของไทยนัน้ไม่

สูงเพยีงพอ และมรีะบบสาธารณูปโภคทีย่งัไม่สมบูรณ์ 

3. ผลกระทบดา้นโครงสรา้ง (Structural Effect) หมายถงึการเขา้มาของบรรษทัขา้มชาตมิผีลต่อ

การแข่งขนั (Horizontal) และความเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อและผูข้าย (Vertical) ที่จะเปลี่ยนแปลงไป  

การลงทุนจากต่างประเทศจะทําให้เกิดการกระตุ้นการแข่งขนัที่มีผลต่อการจดัสรรทรพัยากรได้ดีข ึ้น 

โดยเฉพาะกบัอุตสาหกรรมดัง้เดิมที่อาศยัการปกป้องเพื่อความอยู่รอด การแข่งขนัดงักล่าวจะทําให้

บรษิทัทอ้งถิน่ตอ้งปรบัโครงสรา้งและสรา้งนวตักรรมอย่างต่อเนื่อง และส่งผลโดยตรงกบัการเตบิโตของ

ระบบเศรษฐกจิ แต่กม็ขีอ้ควรระวงัที่หากบรรษทัขา้มชาตมิคีวามแขง็แกร่งมากกจ็ะแย่งทรพัยากรจาก

บรษิทัทอ้งถิน่ไปหมด (Crowding Out Effect) แลว้ทีสุ่ดจะก่อให้เกดิการผูกขาดจากบรรษทัขา้มชาตไิด ้

ส่วนความสมัพนัธร์ะหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายนัน้ โดยเฉพาะบรรษทัขา้มชาตทิี่เป็นผูส้ ัง่ซื้อชิน้ส่วนจากผูข้าย

ซึ่งเป็นบรษิทัทอ้งถิน่จะก่อใหเ้กดิการพฒันาบรษิทัทอ้งถิน่ผา่นการฝึกอบรมแรงงาน การตรวจสอบสนิค้า

ซึ่งจะทําใหผ้ลติภาพและคุณภาพของการผลติโดยบรษิทัท้องถิน่ถูกยกระดบัขึน้ แต่ถ้าบรรษทัขา้มชาติ

ไม่สัง่สินค้าหรือชิ้นส่วนจากบริษทัท้องถิน่แล้วพึ่งพาแต่เครอืข่ายการผลติระดบันานาชาตขิองตนเอง 

(International Production Networks) กจ็ะไม่เกดิผลกระทบทางบวกแก่บรษิทัท้องถิน่ และไม่มผีลต่อ

การเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศในระยะยาว 

2.4. การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจกลุ่ม

ประเทศ CLMV  

2.4.1. การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศโดยญี่ปุน่และผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 

บทบาทของเงนิลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อเศรษฐกจิของไทยได้ถูกวจิารณ์ไวพ้อ

สงัเขปจากบทความของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยอุบลรตัน์ จนัทรงัษี (2547) ที่พจิารณาภาวะเงนิ

ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่รวมถงึขนาดและการลงทุนในภาคธุรกจิที่สําคญั การสร้างดชันีที่เป็น
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มาตรฐานเปรยีบเทยีบขนาดของการลงทุนดงักล่าวระหว่างประเทศ และการหาความสมัพนัธ์ระหว่าง 

การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศและตวัแปรทางเศรษฐกจิมหภาค โดยอาศยัขอ้มูลตัง้แต่ปี 2518-2547 

พบว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศหลกัที่ลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการผลติรถยนต์และ

ชิน้ส่วน และอเิลก็ทรอนิกส ์ซึ่งแตกต่างจากสหรฐัอเมรกิาและสหภาพยุโรปทีม่เีมด็เงนิลงทุนผนัผวน และ

เลือกลงทุนในภาคสถาบนัการเงินเป็นส่วนใหญ่ หรือลงทุนในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก การลงทุนจาก

สิงคโปร์ก็มีจํานวนมาก และลงทุนในสถาบันการเงิน ภาคการค้า และธุรกิจโทรคมนาคม ผลของ 

การสรา้งดชันีการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมทีัง้สิน้ 3 ดชันี ดงันี้ 

1. FDI ต่อ Total FDI ในประเทศกําลงัพฒันาแถบเอเชยีใต้ ตะวนัออก และตะวนัออก

เฉียงใต ้พบวา่ จนีมาเป็นลําดบัแรก 

2.FDI ต่อการลงทุนรวม พบว่า สงิคโปร์มสีดัส่วนสูงที่สุดตามด้วยเวยีดนาม มาเลเซีย 

จนี ขณะทีไ่ทยมสีดัส่วนตํ่ากวา่ประเทศดงักล่าวเกอืบตลอดชว่งเวลาทีศ่กึษา 

3. FDI ต่อ GDP มสีงิคโปรท์ีส่ดัส่วนสูงสุดมาโดยตลอด 

ขณะที่มีงานศกึษาจํานวนหนึ่งที่แสดงความสมัพันธ์ระหว่างการลงทุนทางตรงจาก

ต่างประเทศและการเตบิโตของเศรษฐกจิที่เป็นบวก แต่งานศกึษาอกีส่วนหนึ่งแสดงถงึความสมัพนัธ์ที ่

การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ทําให้เกิดความผนัผวนของเศรษฐกิจมหภาค ผลการศกึษาของ 

อุบลรตัน์ (2547) พบว่า การเตบิโตของเศรษฐกจิไทยและการลงทุนภาคเอกชนจะดึงดูดการลงทุน

ทางตรงจากต่างประเทศ แต่ในทางกลับกันไม่พบความสัมพันธ์ดังกล่าว ผลอีกประการหนึ่งคือ  

ความตอ้งการภายในประเทศ (Domestic Demand) ดงึดูดการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศซึ่งอธบิาย

ได้โดยการหาตลาด (Market Seeking) อีกทัง้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ก็เปิดช่อง

สนบัสนุนการลงทุนดงักล่าว และทา้ยทีสุ่ด การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมผีลกระทบต่อการส่งออก

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า เครื่องจกัร ยานยนตแ์ละชิน้ส่วน 

และโลหะและอโลหะงานของ Kotrajaras (2010) ไดศ้กึษาผลของ การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศต่อ

การเตบิโตของเศรษฐกจิใน 15 ประเทศเอเชยีตะวนัออก การลงทุนโดยตรงจะให้ประโยชน์แก่พบว่า

ประเทศทีม่รีายไดสู้งและปานกลางมากกวา่ประเทศทีม่รีายไดต้ํ่า เพราะมแีรงงานทีม่คีวามรู ้มกีารลงทุน

ในสาธารณูปโภค และมีการระดับการค้าระหว่างประเทศสูงเพียงพอ ที่จะรองรับการลงทุนและ

เปลีย่นเป็นผลประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกจิได้เตม็ที่ และมขีอ้เสนอแนะประเทศให้พฒันาทัง้สามด้านไป

พรอ้มกนั  
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ในการตัดสินใจเลือกการลงทุนของญี่ปุ่นนัน้มีหลากหลายปจัจัยที่เข้ามามีบทบาท 

Nicholas (1999) Milner, Reed, and Talerngsri (2004) และ Sangiam (2006) ได้วเิคราะห์การลงทุน

โดยตรงจากญี่ปุน่ในประเทศไทยไวใ้นประเดน็ที่แตกต่างกนั Nicholas (1999) ได้วเิคราะห์การตดัสนิใจ

การเลือกลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยโดยเปรียบเทียบกบั ออสเตรเลีย มาเลเซีย สิงคโปร ์

อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยสํารวจความคิดเห็นจาก 134 บริษัท พบว่า ญี่ปุ่นมีการถ่ายทอด

เทคโนโลยีให้กบัไทย ทัง้กระบวนการผลติสินค้า (process technology) และเทคโนโลยขีองตวัสนิค้า 

(Product technology) บรรษทัขา้มชาตขิองญี่ปุ่นมกีารตดัสินใจเลอืกประเทศในการลงทุนโดยไม่ได้

พจิารณาจากสทิธปิระโยชน์ทางด้านการลงทุน เช่น ภาษีนําเขา้ การยกเวน้ภาษีรายได้ นโยบายภาษี

หรอืการอุดหนุนต่างๆ เพราะแต่ละประเทศทีร่บัทุนนัน้มขีอ้เสนอทีค่ลา้ยคลงึกนัหมด และสิง่ที่ไทยเสนอ

เป็นสทิธปิระโยชน์กไ็ม่ไดแ้ตกต่างจากชาตอิื่นๆ ในภูมภิาคเดยีวกนั แต่ปจัจยัที่บรรษทัขา้มชาตญิี่ปุ่นใช้

เป็นหลกัคือ ปจัจยันอกเหนือจากนโยบาย กล่าวคือขนาดของตลาด เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ

การเมอืง ตน้ทุนของแรงงาน การใชป้ระเทศผูร้บัการลงทุนเป็นฐานการผลติเพื่อส่งออก ความพร้อมของ

ปจัจยัการผลติ องคค์วามรูข้องประเทศ (Country Knowledge) วฒันธรรม และความโปร่งใสของธุรกจิ 

Milner, Reed, and Talerngsri (2004) ไดว้เิคราะหก์ารลงทุนทางตรงของญี่ปุน่ในไทยที่

เป็นผลต่อ Vertical Integration of Production โดยการใชข้อ้มูลของ 85 อุตสาหกรรมระหว่างปี 1985-

1995 โดยพจิารณาบทบาทของการผลติแบบแรงงานเขม้ขน้ (Labor Intensity of Production) ขนาด

ของเศรษฐกิจ (Market Size) ต้นทุนการขนส่ง (Transportation Cost) และนโยบายแรงจูงใจของ

ประเทศทีร่บัการลงทุน (Host Country Policy Incentives) พบวา่ การลงทุนของญี่ปุน่มคีวามสมัพนัธก์บั

แรงงาน และขนาดของเศรษฐกิจของไทยที่เป็นบวก และมคีวามสมัพนัธ์กบัต้นทุนการขนส่งที่เป็นลบ

กล่าวได้ว่า การลงทุนของญี่ปุ่นในไทยเป็นแบบ Vertically Integrated Nature โดยนักลงทุนญี่ปุ่นจะ

หลกีเลี่ยงต้นทุนแรงงานที่สูงในญี่ปุ่น โดยที่มกีารผลิตบางขัน้ตอนในประเทศไทยทดแทนและส่งออก

กลบัไปยงัญี่ปุน่ ขณะทีต่น้ทุนการขนส่งทีถู่กจะเอือ้ต่อความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทัแม่ในญี่ปุ่นและบรษิทั

ทีล่งทุนในไทย Sangiam (2006) ใชข้อ้มูลระหวา่งปี 1970-2003 ทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งการลงทนุ

ทางตรงจากญี่ปุน่ในประเทศไทย พบวา่ปจัจยักําหนดการลงทุนดงักล่าวในระยะสัน้และระยะยาวขึน้อยู่

กบัขนาดของตลาด และค่าจา้งแรงงาน หากแยกการวเิคราะหอ์อกเป็นภาคอุตสาหกรรมและภาคบรกิาร

แลว้ การลงทุนของญี่ปุน่ในไทยสาํหรบัภาคอตุสาหกรรมขึน้อยู่กบัขนาดของตลาด ขณะทีอ่ตัราภาษมีผีล

ต่อการลงทุนภาคบริการ Milner, Reed and Talerngsri (2004) และ Sangiam (2006) ได้ให้

ความสําคญัแก่ขนาดของตลาดในประเทศ และค่าจ้างแรงงานว่าเป็นปจัจยัสําคญัต่อการตดัสินใจใน 

การลงทุนของญี่ปุน่ 
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ตัง้แต่กลางทศวรรษ 1980s ที่ค่าเงินเยนปรบัตวัสูงขึ้น ทําให้ญี่ปุ่นออกมาลงทุนใน

ต่างประเทศเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยการลงทุนจะมาจากบรรษทัขา้มชาตขิองญี่ปุ่น และการลงทุนส่วน

ใหญ่เป็นการลงทุนในเอเชยีเริม่ตัง้แต่ฮ่องกง เกาหลใีต้ สงิคโปร์และไต้หวนัเป็นระลอกแรก และตามมา

ด้วยมาเลเซียและไทย Siamwalla, Vajaragupta, and Vichyanond (1999) ได้ทดสอบปจัจยัที่

กําหนดการไหลเข้าของเงินทุนโดยตรงระหว่างประเทศ และพบว่านอกเหนือจากความสามารถใน 

การส่งออก ดุลบญัชเีดนิสะพดั และ การเตบิโตของเศรษฐกจิแล้ว เสถยีรภาพของอตัราแลกเปลี่ยนเป็น

ปจัจยัสําคญัในการดงึดูดการลงทุนจากต่างประเทศ อกีทัง้เสถยีรภาพของเงนิบาทและเงนิเยนกม็ผีลต่อ

การลงทุนโดยตรงจากญี่ปุ่น Tosompark (2010) ได้ศกึษาปจัจยักําหนการลงทุนโดยจากต่างประเทศ

มายงัประเทศไทยพบวา่ขนาดของตลาด และระดบัรายไดท้ีแ่ทจ้รงิมคีวามสําคญัต่อต่างชาตทิีจ่ะมาลงทุน  

ในทางทฤษฏีแล้วการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศสามารถอธิบายได้จาก 

ความไดเ้ปรยีบของภูมศิาสตร ์ซึ่งหมายถงึทัง้ระยะทางจากแหล่งทุน และขนาดของตลาดที่เขา้ไปลงทุน 

กลุ่มธุรกจิจะเคลื่อนยา้ยเงนิลงทุนไปยงัอนุภูมภิาคหนึ่งๆ เพื่อสร้างเครอืข่ายการผลติ ที่อาศยัประโยชน์

จากการลดตน้ทุนการขนส่ง การหาแหล่งผลติใหม่ที่มปีระสทิธภิาพสูงขึ้นโดยที่สามารถประหยดัต้นทุน

แรงงาน คุ้มค่ากับค่าขนส่ง และย้ายฐานการผลิตไปยังแหล่งทรัพยากร (Resource Seeking) 

นอกจากนัน้ Hiratsuka and Kimura (2007) เสนอแนวความคดิใหม่ที่อธบิายการลงทุนทางตรงจาก

ต่างประเทศคอื การสรา้งเครอืขา่ยการผลตินานาชาต ิ(International Production Network)  

Hiratsuka (2008) ไดอ้ธบิายบทบาทของการลงทุนทางตรงของญี่ปุ่นในตลาดโลกไวว้่า 

การเคลื่อนย้ายการลงทุนของญี่ปุ่นพิจารณาได้จากการวางเครือข่ายการอํานวยความสะดวกใน 

การลงทุนก่อนที่จะบริษัทจะย้ายฐานการผลิต ทัง้นี้ เครือข่ายการลงทุนประกอบไปด้วยการจัดตัง้

สํานกังานในต่างประเทศ การหาทําเลในการตัง้โรงงาน การวางแผนทางการเงนิ การประกนัภยั ระบบ

การขนส่ง การคา้ส่ง โรงแรมและร้านอาหาร เป็นต้น ในยุคแรกของการลงทุนทางตรงของญี่ปุ ่นจะเป็น

การยา้ยฐานการผลติซึ่งเป็นการประกอบผลติภณัฑเ์ครื่องใชไ้ฟฟ้า โดยการเลอืกประเทศที่จะลงทุนจาก

สทิธิประโยชน์จากการส่งเสรมิการลงทุนของภาครฐั และมีการนําเข้าชิ้นส่วนบางชิน้จากญี่ปุ ่น เมื่อม ี

การประกอบผลิตภณัฑ์ข ัน้สุดท้ายเสรจ็ก็จะส่งออกไปยงัตลาดโลกซึ่งประเทศที่ญี่ปุ ่นเลอืกไปลงทุนใน

ตอนแรกประกอบดว้ยสงิคโปร ์มาเลเซยี ไทย ฟิลปิปินส ์และอนิโดนีเซยี และในระยะหลงัจะเป็นจนี และ

เวยีดนาม หลงัจากทศวรรษที่ 2000s ญี่ปุ่นได้รุกการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์มากขึน้ สําหรบัใน

เอเชยีแลว้จะประกอบไปดว้ยจนี ไทย มาเลเซยี อนิโดนีเซยี เกาหลใีต ้และอนิเดยี 
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Hiratsuka (2008) ยงัไดส้รุปแรงจูงใจของการลงทุนของญี่ปุน่ในต่างประเทศวา่ เกดิจาก

การสร้างห่วงโซ่อุปทานการผลติตัง้แต่ 1990s ผ่านทางการวจิยัและพฒันา การจดัซื้อจดัจ้าง การผลติ

และการขายซึ่งหมายถึงต้นทุนทัง้การผลิตและการบริการที่ลดลง นอกจากนัน้ธุรกิจใดที่เริ่มมี

ประสิทธิภาพถดถอยในญี่ปุ่นก็ถูกย้ายฐานการผลิตมายังชาติเอเชยีอื่นๆ และเก็บหน่วยธุรกิจที่มี

ประสิทธิภาพไว้ในญี่ปุ่นเพื่อสร้างนวตักรรมอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกนับริษัทขนาดเล็กและกลาง 

(SME) ของญี่ปุ่นกม็กีารย้ายฐานการผลิตเช่นกนัเพื่อผลติชิน้ส่วนเพื่อที่จะส่งกลบัไปยงับรษิทัผูซ้ื้อใน

ญี่ปุน่เอง ทัง้นี้รวมถงึไทย มาเลเซีย และอนิโดนีเซียที่เป็นฐานการลงทุนของบรษิทัขนาดเลก็และกลาง

ของญี่ปุน่ 

หากวเิคราะหถ์งึผลกระทบของการลงทุนจากญี่ปุ่นต่อการพฒันาการทางเศรษฐกจิแล้ว 

Mardon Paik และ Won(1992) พบว่าการลงทุนโดยตรงทําให้เกดิการพฒันาการทางเศรษฐกจิทําให้

เศรษฐกจิเตบิโตอย่างรวดเรว็ และมกีารจา้งแรงงานจํานวนมาก แต่มกีารถ่ายทอดเทคโนโลยใีนระดบัที่

ตํ่ามาก Chinwanno and Tambunlertchai (1993) พบว่าบรรษทัขา้มชาตจิากญี่ปุ่นทําให้เกดิปญัหา

ทางดา้นดุลการคา้ อกีทัง้มกีารถ่ายทอดเทคโนโลยจีํากดั และมสี่วนการพฒันาเศรษฐกจิไม่มากนัก ทัง้นี้

นักลงทุนจากญี่ปุ่นอาศยัไทยเป็นฐานการผลิต เพราะมคี่าจ้างแรงงานตํ่า มกีารคุ้มครองทางด้านภาษ ี

และการยกเวน้การเรยีกเกบ็ภาษจีากมาตรการส่งเสรมิการลงทุน Jansen (1995) ไดว้เิคราะห์การลงทุน

โดยตรงจากญี่ปุน่วา่เป็นการกระตุน้การลงทนุของเอกชนภายในประเทศควบคู่กนัไป ทัง้นี้การลงทุนส่วน

ใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อการส่งออก และที่สุดแล้วนํารายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศ 

อย่างไรก็ตาม Chinwanno และ Tambunlertchai (1993) และ Jansen(1995) เหน็สอดคล้องกนัว่า 

การลงทุนโดยตรงดงักล่าวอาจจะทําใหเ้กดิการขาดดุลบญัชเีดนิสะพดั เพราะอุปสงค์ของการนําเข้ามาก 

Anuroj (1995) พบวา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทัญี่ปุน่และบรษิทัทีไ่ม่ใช่ญี่ปุ่นในไทยมคีวามสมัพนัธ์ทัง้

ทางตรงและทางอ้อมน้อยมาก (limited direct and indirect backward and forward linkages) อกีทัง้

นโยบายส่งเสริมการลงทุนกไ็ม่กระตุ้นให้เกดิความสมัพนัธ์ดงักล่าว ทัง้ที่การลงทุนโดยตรงสามารถ

กระตุน้ระบบเศรษฐกจิไดม้ากกวา่มติขิองการจา้งงาน และเงนิทุนไหลเขา้  

งานวจิยัของ Nakamura และOyama (1998) ได้วเิคราะห์ผลกระทบของการลงทุน

โดยตรงจากญี่ปุนกบัประเทศในเอเชยี โดยที่จดักลุ่มประเทศออกเป็น 4 กลุ่ม กล่าวคอื ไต้หวนัและ

เกาหลี ไทยและสิงคโปร์ อินโดนีเซียและฟิลปิปินส์ และ จีนและมาเลเซีย โดยที่ไทยและสิงคโปร์ถูก

วเิคราะห์ไปพร้อมกนัด้วยสาเหตุของความคล้ายคลงึทางโครงสร้างเศรษฐกจิ และระดบัการพฒันาผล

การศกึษาพบว่าอตัราแลกเปลี่ยนของประเทศคู่สมัพนัธ์การลงทุนมคีวามสําคญัต่อปรมิาณการลงทุน

โดยตรง นอกจากนี้ทีญ่ี่ปุน่มาลงทุนในไทยกเ็พื่อมาอาศยัการหาตลาดภายในประเทศ อกีทัง้การศกึษานี้
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ยงัสามารถเปรยีบเทียบกบังานของ Chinwanno and Tambunlertchai (1993) และ Jansen(1995)

เพราะมผีลการวเิคราะหท์ีพ่บวา่ การลงทุนทางตรงจากญี่ปุน่ทําใหก้ารนําเขา้และการส่งออกระหวา่งไทย

กบัญี่ปุ่นเพิม่สูงขึน้อย่างมนีัยสําคญั (trade expansion effect) ซึ่งในทางตรงกนัขา้มหากมกีารลงทุน

โดยตรงจากญี่ปุ่นไปประเทศพัฒนาแล้วจะเกิดการหดตัวทางการค้าจากการทดแทนกัน (trade 

substitution effect)  

ขอ้เสนอแนะต่อการใชป้ระโยชน์จากการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมไีด้หลายมิต ิ

ตวัอย่างหนึ่งจากงานของ Brimble (2000) ไดเ้สนอไวส้่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมผีลเชงิบวก

อย่างมากต่อการเตบิโตของเศรษฐกจิ และการจา้งงาน แต่ยงัคงตอ้งกระตุน้ใหไ้ดป้ระโยชน์จากการลงทุน

จากต่างประเทศโดย การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจไทยกับธุรกิจต่างชาติ การยกระดับ

เทคโนโลยแีละการถ่ายทอดเทคโนโลย ีการถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละทกัษะแก่แรงงาน 

2.4.2. การลงทุนทางตรงของญี่ปุน่ในอาเซยีน 

Yamashita (1991) วเิคราะหป์ระสบการณ์ของบรษิทัญี่ปุน่ทีล่งทุนในอาเซยีน 

ประกอบดว้ย ไทย อนิโดนีเซยี มาเลเซยี และสงิคโปร ์ ในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลย ี และการบรหิาร

ประกอบกบัการวเิคราะหก์ารลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ แมว้า่การลงทุนจากญี่ปุน่จะเป็นการสรา้ง

งาน หารายไดท้ีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ และเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งแก่อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง แต่

นกัลงทุนจากญี่ปุน่ตอ้งคาํนึงถงึความแตกต่างทางวธิกีารบรหิารแบบญี่ปุน่ เมื่อนํามาใชก้บัสมาชกิ

อาเซยีนทีม่คีวามแตกตา่งทัง้เชือ้ชาต ิ วฒันธรรม ศาสนาทีม่ผีลต่อวถิชีวีติและคุณค่า (Value) ส่งผลให้

การบรหิารงานแบบญี่ปุน่ตอ้งมกีารปรบัใหร้องรบักบัการลงทุนในต่างแดน 

Kagami (2009) ไดร้วบรวมการศกึษาเปรยีบเทยีบความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิระหว่าง

ประเทศลุ่มแม่น้ําโขงกับจีนและกับญี่ปุ่น โดยพิจารณาจากเงินทุน 2ส่วนคือ เงินช่วยเหลือเพื่อ 

การพฒันา (Official Development Assistance) และเงนิลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ (Foreign Direct 

Investment) โดยที ่Ueki (2009) ศกึษาการลงทุนของญี่ปุน่ในแถบประเทศลุ่มแม่น้ําโขงโดยเปรยีบเทยีบ

กบัจนีซึ่งผลงานศกึษานี้ถูกตพีมิพ์ในหนังสอืของ Kagami (2009) Ueki (2009) ได้ให้ขอ้มูลพื้นฐานของ 

การลงทุนทางตรงจากญี่ปุน่สามารถสรุปพอสงัเขปไดว้า่ ญี่ปุน่มกีารลงทุนในไทยมากที่สุดโดยพจิารณา

จากมูลค่าการลงทุนทางตรงสะสมตัง้แต่ปี 2538-2549 มสีดัส่วนถงึร้อยละ 36.57 ของมูลค่าการลงทุน

ของอาเซียน โดยที่ญี่ปุ่นลงทุนใน CLMV เพยีงร้อยละ 5.56 ซึ่งเวยีดนามแบ่งสดัส่วนดงักล่าวเกอืบ

ทัง้หมดซึ่งมากกวา่ทัง้สปป.ลาว และกมัพูชาหลายเท่า โดยมสีดัส่วนถงึรอ้ยละ 5.29 และเวยีดนามยงัคงมี

แนวโน้มทีญ่ี่ปุน่จะใหค้วามสําคญัมากขึน้เรื่อยๆ ในขณะทีก่ารลงทุนในพม่ากลบัไม่มเีลย 
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ผลของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศต่อ CLMV มีการศกึษาไว้บ้าง อาทิเช่น Meyer-

Stamer Guth และ Iking (2001) ได้สรุปประเดน็การลงทุนในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ําโขงไว้ทัง้ด้าน 

การส่งเสริมการลงทุน และมาตรการการอํานวยความสะดวกด้านการลงทุน โดยมีการวิเคราะห์

สิง่แวดลอ้มทางเศรษฐกจิรายประเทศ และขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย ทัง้ระยะสัน้ กลาง และยาว Nguyen 

(2006) วเิคราะหผ์ลของการลงทุนจากต่างประเทศต่อการเตบิโตของเศรษฐกจิเวยีดนามรายจงัหวดั โดย

ใ ช้ ข้ อ มู ล ปี  1996-2003 พ บ ว่ า ก า ร ล ง ทุ น ท า ง ต ร ง จ า ก ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ มี ผ ล ต่ อ 

การเติบโตของเศรษฐกิจ และการเติบโตของเศรษฐกิจก็มีผลต่อการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ  

การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศใชเ้วยีดนามเป็นฐานการส่งออกสนิคา้อุตสาหกรรม และปจัจยัที่ดงึดูด

การลงทุนโดยตรงประกอบไปด้วย การเตบิโตของเศรษฐกจิ การสะสมทุนมนุษย์ ระบบสาธารณูปโภค

Kotrajaras (2010) ได้ให้ภาพการศกึษาโดยรวมของ CLMV ว่า ประเทศที่มรีายได้ตํ่าจะมโีอกาสใช้

ประโยชน์จากการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศน้อย เพราะความไม่พร้อมของแรงงานที่ขาดแคลน

ความรู ้ความไม่พรอ้มของสาธารณูปโภค และการทีม่รีะดบัการตดิต่อการค้ากบัต่างประเทศตํ่า แต่หาก

พจิารณากรณกีารลงทุนจากญี่ปุน่ต่อ CLMV โดยตรงแล้วพบว่างานศกึษามไีม่มากนักเพราะญี่ปุ่นเองก็

ยงัไม่ไดล้งทุนในประเทศดงักล่าวมากเวน้แต่เวยีดนาม 

Uchida and Kudo (2008) ไดศ้กึษาขอ้รเิริม่ความสมัพนัธร์ะหวา่งญี่ปุน่และกลุ่มประเทศ CLMV 

ใน 3 เวทคีอื Forum for Comprehensive Development of Indochina (1995) the AEM-METI Economic 

and Industrial Cooperation Committee (AMEICC, 1998) และ the New Concept of Mekong Region 

Development (2003) ซึ่งรวมถงึเงนิชว่ยเหลอื ODA นอกจากเงนิชว่ยเหลอืแลว้ญี่ปุน่เริม่ใหค้วามสนใจใน

การลงทุนรายประเทศของ CLMV มากขึน้ในบางประเทศ โดยมขีอ้สรุปรายประเทศโดยสงัเขปดงันี้ 

1. กมัพูชา: นักลงทุนญี่ปุ่นมคีวามอ่อนไหวต่อความโปร่งใสในการบรหิารประเทศทัง้ 

ธรรมาภบิาล ความแน่นอนของนโยบายและการคาดการณ์ต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และการบงัคบั

ใชก้ฎหมาย ทําให้นักลงทุนญี่ปุ่นไม่มัน่ใจที่จะลงทุนในกมัพูชา จนกระทัง่มีการลงนามในปี 2550 ใน

ขอ้ตกลง Agreement between Japan and the Kingdom of Cambodia for the Liberalization, 

Promotion, and Protection of Investment ซึ่งทําให้บรษิทัจากญี่ปุ่นจะได้รบัการปฏบิตัเิช่นเดยีวกบั

บรษิทัของกมัพูชาเวลาลงทุนในกมัพูชาซึ่งมคีวามเสมอภาคทางดา้นภาษ ีและกฎระเบยีบ อกีทัง้กมัพูชา

ให้คํามัน่ว่าจะขจดัปญัหาคอรปัชัน่เพื่อเอื้อต่อการลงทุนในอนาคตโดย Sotharith (2010) เป็นอกีงาน

ศกึษาหนึ่งทีศ่กึษาการลงทุนของญี่ปุน่ในกมัพูชาพบวา่ จํานวนโครงการเพิม่ขึน้ตัง้แต่ปี 2549 และมูลค่า

การลงทุนกเ็พิม่ขึน้เชน่กนั (รูปที ่2-1 และ รูปที ่2-2) 
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อุปสรรคของการลงทุนของญี่ปุ่นในกมัพูชาคอื ความไม่พร้อมและไม่เพียงพอของ

ระบบสาธารณูปโภคทางด้านการขนส่ง ไฟฟ้า น้ํา ระบบโทรคมนาคม โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าที่มรีาคาสูง

กว่าประเทศข้างเคียง และมีการเก็บค่าไฟฟ้าในราคาสูงกว่าปกติสําหรับหน่วยธุรกิจการค้าและ

อุตสาหกรรม อกีทัง้อุปสงคภ์ายในประเทศยงัมไีม่คุม้เพยีงพอสําหรบัการลงทุน 

รปูท่ี 2-1: จาํนวนโครงการการลงทุนทางตรงในประเทศกมัพชูา ปี 2537-2551 

 

ทีม่า: ปรบัปรุงจาก Sotharith (2010) 

รปูท่ี 2-2: มูลค่าการลงทุนทางตรงในประเทศกมัพชูา ปี 2537-2551 

 

ทีม่า: ปรบัปรุงจาก Sotharith (2010) 

2. สปป.ลาว: การลงทุนของญี่ปุ่นในสปป.ลาวมีจํานวนน้อยมาก ในระหว่างปี  

2544-2550 มโีครงการของบรษิทัญี่ปุ่นในสปป.ลาวเพยีง 29 โครงการ และมมีูลค่าเพยีง 418.4 ล้าน

เหรยีญสหรฐั โดยญี่ปุน่มคีวามสําคญัเป็นลําดบัที ่5 รองจากไทย จนี เวยีดนาม และฝรัง่เศส ในปี 2551  

สปป.ลาวและญี่ปุ่นจึงมีการลงนามในสญัญา Agreement between Japan and theLao People’s 
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Democratic Republic for the Liberalization, Promotion, and Protection of Investment ซึ่งคาดว่าจะ

สรา้งแรงจูงใจใหก้บันกัลงทุนญี่ปุน่ได ้

3. พม่า: ญี่ปุน่มกีารลงทุนในพม่าน้อยมาก ส่วนใหญ่แลว้เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรม

ทีใ่ชแ้รงงานเขม้ขน้ซึ่งไม่เหมอืนกบัจนีและเกาหลทีีไ่ปลงทุนในอุตสาหกรรมพลงังาน 

4. เวยีดนาม: ญี่ปุน่มคีวามสําคญัมากต่อเวยีดนามในฐานะที่เป็นประเทศที่มกีารลงทุน

เป็นอนัดบัที่ 1 ทัง้นี้เริม่จากการที่มกีารลงนามในขอ้ตกลง Japan-Vietnam Joint Initiative to Improve 

the Business Environment with a View to Strengthening Vietnam’s Competitiveness (2003) และ 

Agreement between Japan and the Socialist Republic of Vietnam for the Liberalization, 

Promotion, and Protection (2003) ซึ่งทําให้นักลงทุนญี่ปุ่นเกดิความมัน่ใจในการลงทุนในเวยีดนาม

มากขึน้ นักลงทุนจากญี่ปุ่นจะพจิารณาปจัจยัต่างๆ อาทเิช่น การเจรญิเตบิโตของเศรษฐกิจเวยีดนาม 

จํานวนแรงงานที่มีทกัษะ เครือข่ายพันธมิตรทางอุตสาหกรรม (Industrial Cluster)การเมือง และ 

ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนก่อนที่จะตดัสินใจลงทุนในเวียดนาม ปญัหาของเวยีดนามจาก

การศกึษาของ Uchida and Kudo (2008) คอืการขาดแคลนแรงงานที่มทีกัษะ ผูจ้ดัการระดบักลาง และ 

ผูท้ีส่ามารถสื่อสารดว้ยภาษาญี่ปุน่ การลงทุนในเวยีดนามของญี่ปุน่มทีัง้ภาคอุตสาหกรรมและบรกิาร ใน

ส่วนของภาคบริการประกอบไปด้วยการก่อสร้าง โลจิสติกส์ โรงแรม และร้านอาหาร ส่วนใน

ภาคอุตสาหกรรม มทีัง้อเิลก็ทรอนิกส์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นสู่

เวียดนามมีแต่ทางด้านการประกอบ การปฏิบัติงาน การบํารุงรักษา และการควบคุมคุณภาพ  

การถ่ายทอดเทคโนโลยรีะดบัสูงยงัไม่เกดิขึน้ เพราะความสามารถในการรบัเทคโนโลยยีงัไม่พรอ้ม 

งานศกึษาล่าสุดของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชยีโดย Hamanaka (2011) ซึ่งวิเคราะห ์

การลงทุนในภาคบริการของญี่ปุ่นในอาเซียนพบว่า การลงทุนในภาคบริการของญี่ปุ่นเติบโตอย่าง

รวดเรว็ โดยญี่ปุน่อาศยัสงิคโปร์เป็นฐานในการลงทุนไปยงัประเทศอื่นๆ ในอาเซียน (Singapore Shift)

ทัง้นี้การศกึษาดงักล่าวครอบคลุมการขนส่งและการเงนิ ในส่วนของการขนส่งนัน้พบวา่ อาเซยีนกําลงัจะ

เปิดเสรดีา้นการขนส่งจงึทําให้ญี่ปุ่นจะใชโ้อกาสนี้ในการรุกให้บรกิารในชาตอิาเซียนอื่นๆ ผ่านสงิคโปร ์

ส่วนภาคการเงนินัน้ การเปิดเสรภีาคบรกิารในกรอบของอาเซียนยงัไม่มคีวามชดัเจนจงึทําให้ญี่ปุ่นต้อง

รุกอาเซยีนแต่ละประเทศ โดยเริม่จากสงิคโปร์ และอนิโดนีเซียที่เปิดเสรมีากกว่าชาตอิื่นๆ อนึ่งในงาน

ศกึษานี้ยงัไม่ครอบคลุมถงึผลกระทบต่อกลุ่มประเทศ CLMV  

  



 
 

บทท่ี 3 

การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในอนุภมิูภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS) 

ในบทนี้คณะผูว้จิยัจะทําการศกึษาถงึขอ้ตกลงด้านการลงทุน และนโยบายด้านการลงทุนของ

ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS) รวมถงึลกัษณะของเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจาก

ประเทศญี่ปุน่ทีเ่ขา้มาภูมภิาค และขอ้ตกลงดา้นการลงทุนในประเทศในอนุภูมภิาคจดัทําการประเทศญี่ปุน่ 

3.1. ข้อตกลงด้านการลงทุน และลกัษณะการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น้ําโขง 

ประเทศกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงหมายถงึประเทศ 6 ประเทศที่ใชพ้ื้นที่ลุ่มแม่น้ําโขงร่วมกนั

ซึ่งจะประกอบไปด้วยกมัพูชา สปป.ลาว พม่า ไทย เวยีดนาม และพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศจนี 2 

มณฑลอนัได้แก่ ยูนนานและกวางส ีซึ่งประเทศไทยนับได้ว่าเป็นประเทศที่สําคญัของอนุภูมภิาคหาก

พจิารณาตามแหล่งทีต่ ัง้เนื่องจากมพีืน้ทีต่ดิต่อกบัทุกประเทศเวน้แต่เวยีดนามและตอนใตข้องประเทศจนี

ในอดตีทีผ่า่นมาประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงหรอืแถบอนิโดจนีมคีวามสําคญัต่อประเทศไทยในแง่

ของความมัน่คงเนื่องจากประเทศอื่นๆ นอกจากประเทศไทยมรีะบอบการปกครองแบบคอมมวินิสต์ แต่

หลงัจากการล่มสลายของลทัธสิงัคมนิยมในชว่งทศวรรษ 1990 ทําใหป้ระเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง

เริ่มทวีความสําคัญในแง่เศรษฐกิจ โดยสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณได้มีนโยบายใน 

การส่งเสรมิการคา้กบัประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง หรอืทีเ่รยีกวา่ “นโยบายเปลีย่นสนามรบใหเ้ป็น

สนามการค้า” ในปี ค.ศ. 1987 เพื่อสร้างสนัตภิาพภายในอนุภูมภิาคผ่านความร่วมมอืทางด้านการค้า

และการลงทุน รวมไปถงึการผลกัดนัใหม้กีารสรา้งสะพานมติรภาพไทย-ลาวแห่งที ่1 ทีจ่งัหวดัหนองคาย

ในปี ค.ศ. 1989 ภายในการสนบัสนุนของประเทศออสเตรเลยี 

ในปี ค.ศ. 1992 ทาง Asian Development Bank (ADB) ได้ผลกัดนัให้มกีารจดัตัง้ความร่วมมอื

ระหว่างประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง (Regional Cooperation in the GMS) โดยทาง ADB ให ้

การสนับสนุนทางด้านความช่วยเหลอืทางเทคนิคและเงนิทุนโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาประเทศใน 

อนุภูมภิาคและลดความเหลื่อมล้ําดา้นรายได ้ซึ่งจากการประชุม GMS Summit ครัง้ที่ 3 ได้มกีารตกลง

แผนพฒันาอนุภูมภิาค 2008-2012(Plan of Action for GMS Development) หรือที่เรยีกว่า the 

Vientiane Plan of Action for GMS Development โดยแบ่งด้านที่สําคญัออกเป็น 9 ด้าน ประกอบไป

ดว้ยการขนส่ง พลงังาน การตดิต่อสื่อสาร การเกษตร สิง่แวดล้อม การท่องเที่ยว การพฒันาทรพัยากร

มนุษย ์สิง่อํานวยความสะดวกทางการคา้ และการลงทุน 
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แผนการดําเนินงานด้านการลงทุนจะถูกร่างและพจิารณาโดย GMS Business Forum ซึ่งกลุ่ม

ประเทศ GMS จะเน้นความร่วมมอืดา้นการลงทุนใน 3 ดา้นคอื 

1) การส่งเสรมิการลงทุน 

2) การอํานวยความสะดวกดา้นการลงทุน 

3) การปรบัปรุงกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุ 

โดยแผนการดาํเนินงานในดา้นความร่วมมอืดา้นการลงทุนจะประกอบไปดว้ย 

1) การสร้างศกัยภาพด้านสถาบัน (Institutional Capacity) เพื่อส่งเสริมและอํานวย 

ความสะดวกทางการลงทุนในกลุ่มประเทศ GMS 

2) การปรบัปรุงสถาปตัยกรรมข้อมูล (Information Architecture) สําหรบัการอํานวย 

ความสะดวกดา้นการลงทุน 

3) การใหก้ารสนบัสนุนแก่ GMS Business Forum 

4) การเพื่อความเขม้แขง็ในโครงสรา้งดา้นกฎระเบยีบและสิง่จูงใจในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง 

5) การออกแบบและดําเนินการกลไกความร่วมมอืดา้นการลงทุนในกลุ่มประเทศ GMS 

6) การออกแบบและดําเนินการกระบวนการอนุมัติการลงทุนที่รวดเร็ว (Fast-Track 

Approval Procedures for Investment) ในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความร่วมมือทางด้านการลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงจะยังไม่ 

ความคบืหน้าไปมากนกั แต่แผนการปฏบิตังิานทางดา้นการขนส่งและสิง่อํานวยความสะดวกทางการค้า

ซึ่งมคีวามคบืหน้ามาก เช่น โครงการระเบยีงเศรษฐกจิ (Economic Corridors) การปรบัปรุงสิง่อํานวย

ความสะดวกทางการคา้และการขนส่งภายใตก้รอบความร่วมมอืด้านการขนส่งขา้มแดน (Cross-Border 

Transport Agreement: CBTA) กน่็าจะชว่ยส่งเสรมิให้บรรยากาศในการลงทุนของอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ํา

โขงดขีึน้ 

ปญัหาดา้นบรรยากาศในการลงทุนทีส่ําคญัของอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงคอื ปญัหาการคอรปัชัน่ 

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุน และการปกป้องนกัลงทุน ดงัแสดงในตารางที่ 3-1 โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนามที่ย ังมีปญัหาทางด้านกฎระเบียบการลงทุน  

การพัฒนาระบบการเงินและความโปร่งใสเป็นอย่างมากซึ่งส่งผลให้ต้นทุนธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 

การจดัตัง้ธุรกจิ การดําเนินธุรกจิ และการลงทุนอยู่ในระดบัที่สูง อกีทัง้ยงัมขีนาดตลาดที่เลก็ รายได้ต่อ

หวัประชากรที่ตํ่า และทกัษะฝีมอืแรงงานที่ตํ่า ทําให้ความสามารถในการดึงดูดการลงทุนของภูมภิาค

ดงักล่าวยงัคงอยู่ในระดบัทีต่ํ่า  
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ตารางท่ี 3-1: ดชันีท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนของอนุภมิูภาคลุ่มแม่น้ําโขง 

ประเทศ Ease of Doing 

Business Ranking 

(2012) จาก 183 

ประเทศ 

Protecting Investor 

Ranking (2012) 

จาก 183 ประเทศ 

Country Credit 

Ranking (2011) 

จาก 178 ประเทศ 

Corruption 

Perception Index 

Ranking (2011) 

จาก 183 ประเทศ 

กมัพชูา 138 79 132 164 

สปป.ลาว 165 182 119 154 

พม่า - - - 180 

เวยีดนาม 98 166 80 112 

ไทย 17 13 49 80 

จนี 91 97 22 75 

ทีม่า: World Bank 2012 (Ease of Doing Business และ Protecting Investor), Institutional Investors’ 

global country credit survey 2011 (Country Credit) และ Transparency Institutional 2011 

(Corruption Perception Index) 

อย่างไรกด็ปีระเทศส่วนมากในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงมขีอ้ไดเ้ปรยีบจากความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรพัยากร การมคี่าจา้งแรงงานทีถู่ก รวมถงึมอีตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีร่วดเรว็และมรีะดบัการเปิด

ประเทศทีม่ากขึน้ ประกอบกบัการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบการขนส่ง และสิง่อํานวยความสะดวก

ทางการคา้ตามกรอบความร่วมมอื GMS จงึน่าจะเพิม่การดงึดูดในการเขา้มาลงทุนของนักลงทุนซึ่งเรา

จะเหน็แนวโน้มการเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศในชว่ง 20 ปีทีผ่า่นมา โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ในประเทศเวยีดนาม ดงัแสดงใหเ้หน็ในรูปที ่3-1 

หากพจิารณาถงึประเทศทีเ่ขา้มาลงทุนในกลุ่มประเทศ GMS จะพบว่า นักลงทุนหลกัจะมาจาก

กลุ่มประเทศอาเซียน ญี่ปุ่น จีน และประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชยีซึ่งประกอบไปด้วยฮ่องกง 

เกาหล ีและไตห้วนั ดงัแสดงใหเ้หน็ในรูปที ่3-2โดยประเทศญี่ปุน่มกีารลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศรวม

ในอนุภูมภิาคประมาณรอ้ยละ 30 ของเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศรวมในช่วงปี ค.ศ. 2000-2008 

โดยมกีารลงทุนหลกัในประเทศไทยและเวยีดนาม 
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รปูท่ี 3-1: FDI stock และสดัส่วนของ FDI ต่อ GDP ของประเทศในอนุภมิูภาคลุ่มแม่น้ําโขง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: UNCTADStat (2011) 

รปูท่ี 3-2: การไหลเข้าของ FDI ในอนุภมิูภาคลุ่มแม่น้ําโขงระหว่างปีค.ศ. 2000-2008 จาํแนกตาม

ประเทศผูล้งทุน 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: ASEAN Statistical Yearbook 2008 
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หากพิจารณาถึงการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศภายในอนุภูมิภาคเองจะพบว่าประเทศ 

สปป.ลาวเป็นประเทศทีร่บัเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศจากประเทศภายในอนุภูมภิาคมากที่สุด คอื

ประมาณ 1 ใน 3 ของเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศที่ได้รบัทัง้หมด โดยประเทศไทยเป็นประเทศ 

ผูล้งทุนหลกัในประเทศสปป.ลาว ดงัแสดงในรูปที ่3-3 

รปูท่ี 3-3: สดัส่วนของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจากประเทศภายในอนุภมิูภาคลุ่มแม่น้ํา

โขงระหว่างปีค.ศ. 1995-2005 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: Statistics of Foreign Direct Investment in ASEAN, ASEAN (2006) 

หากพจิารณาเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในประเทศกมัพูชาจะพบว่ามแีนวโน้มเพิม่ขึ้น

อย่างต่อเนื่องโดยผูล้งทุนทีส่าํคญัคอืประเทศจนี ไตห้วนั เกาหล ีฮ่องกง และเวยีดนาม รวมถงึประเทศใน

ภูมภิาคอาเซยีน เชน่ สงิคโปรแ์ละมาเลเซยี ในขณะทีป่ระเทศญี่ปุ่นรวมทัง้ประเทศไทยเองมบีทบาทต่อ

การลงทุนในประเทศกมัพูชาน้อย และไม่ต่อเนื่อง (ตารางที่ 3-2) ส่วนสาขาการผลติที่มกีารลงทุนขนาด

ใหญ่ตลอดชว่งทีผ่า่นมา คอื เสือ้ผา้ เครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเกษตร ยาง และการท่องเที่ยว (ตารางที ่

3-3)เป็นทีส่งัเกตวา่ สาขาการผลติส่วนใหญ่เป็นการผลติที่เน้นการใชแ้รงงานเป็นส่วนสําคญั เนื่องจาก

กมัพูชามตีน้ทุนค่าแรงคอ่นขา้งตํ่าโดยเปรยีบเทยีบ อกีทัง้การผลติเป็นการผลติเพื่อส่งออกซึ่งอาจเป็นไป

ได้ว่าจะส่งออกไปยังประ เทศญี่ ปุ่น  เพราะกัมพูชาได้รับสิทธิพิ เศษทางภาษีศุลกากรเป็น 

การทัว่ไป (Generalized System of Preferences: GSP) จากญี่ปุน่  
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ตารางท่ี 3-2: มูลค่าการลงทุนของประเทศต่างๆ ในโครงการท่ีได้รบัอนุมติัส่งเสริมการลงทุนใน

กมัพชูา ระหว่างวนัท่ี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2552 วนัท่ี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2553 และวนัท่ี 1 ม.ค. - 31 

ต.ค. 2554 

ลาํดบั

ท่ี 

ประเทศ 1 ม.ค. - 31ธ.ค. 2552 ลาํดบั

ท่ี 

ประเทศ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2553 

จาํนวน

โครงการท่ีมี

ส่วนถือหุ้น 

มูลค่าจด

ทะเบียนใน

ส่วนท่ีถือหุ้น 

(ดอลลาร์

สหรฐั) 

จาํนวน

โครงการท่ีมี

ส่วนถือหุ้น 

มูลค่าจด

ทะเบียนใน

ส่วนท่ีถือหุ้น 

(ดอลลาร์

สหรฐั) 

1 กมัพชูา 32 26,998,500 1 กมัพชูา 34 33,352,300 

2 จนี 28 42,330,000 2 ไต้หวนั 21 24,900,000 

3 เวยีดนาม 13 24,700,000 3 จนี 18 26,750,000 

4 เกาหล ี 11 9,210,000 4 เกาหล ี 11 16,910,000 

5 สงิคโปร ์ 7 6,510,000 5 ฮ่องกง 9 11,500,000 

6 ไต้หวนั 6 6,000,000 6 เวยีดนาม 8 17,330,000 

7 ไทย 5 15,500,000 7 มาเลเซยี 5 15,815,000 

8 ฮ่องกง 2 2,000,000 8 สงิคโปร ์ 5 6,385,000 

9 องักฤษ 2 2,000,000 9 อเมรกิา 5 3,340,000 

10 ฝรัง่เศส 2 1,600,000 10 องักฤษ 3 1,592,700 

11 ออสเตรเลยี 2 1,221,250 11 ออสเตรเลยี 2 1,800,000 

12 อนิโดนีเซยี 2 1,170,000 12 แคนาดา 2 1,500,000 

13 ญีปุ่่น 2 1,070,000 13 เดนมารก์ 1 9,200,000 

14 รสัเซยี 1 2,000,000 14 อสิราเอล 1 1,000,000 

15 อเมรกิา 1 1,062,000 15 ไทย 1 1,000,000 

16 แคนาดา 1 1,000,000 16 เบลเยยีม 1 425,000 

17 อนิเดยี 1 1,000,000     

18 สเปน 1 1,000,000     

19 ไซปรสั 1 950,000     

20 เนเธอรแ์ลนด ์ 1 840,750     

21 มาเลเซยี 1 800,000     

22 อติาล ี 1 50,000     

รวม 149,012,500 รวม 172,800,000 
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ตารางท่ี3-2 (ต่อ) 

ลาํดบัท่ี ประเทศ 1 ม.ค. - 31ต.ค. 2554 

จาํนวนโครงการท่ีมี 

ส่วนถือหุ้น 

มูลค่าจดทะเบียนในส่วนท่ีถือหุ้น 

(ดอลลารส์หรฐั) 

1 กมัพชูา 26 32,495,000 

2 เกาหลใีต้ 24 34,410,000 

3 ไต้หวนั 20 38,890,000 

4 จนี 16 39,480,000 

5 ฮ่องกง 16 22,000,000 

6 เวยีดนาม 9 155,250,000 

7 มาเลเซยี 6 8,650,000 

8 อเมรกิา 4 2,830,000 

9 ญีปุ่่น 3 1,000,000 

10 องักฤษ 2 3,000,000 

11 ออสเตรเลยี 2 1,200,000 

12 มาเก๊า 1 800,000 

13 เกาหลเีหนือ 1 500,000 

รวม 341,205,000 

ทีม่า: กรมส่งเสรมิการส่งออก กระทรวงพาณชิย.์ (2553-2555) อา้งจาก Cambodia Investment Board 

หมายเหตุ: ลําดบัตามจํานวนโครงการทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิ
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ตารางท่ี 3-3: โครงการส่งเสริมการลงทุนในกมัพชูาท่ีได้รบัอนุมติัจาก Cambodia Investment 

Board ระหว่างวนัท่ี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2552วนัท่ี1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2553และวนัท่ี 1 ม.ค. - 30ต.ค. 

2554 จาํแนกตามวตัถปุระสงคข์องกิจการ 

ลาํดบั

ท่ี 

ประเภท 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2552 ลาํดบั

ท่ี 

ประเภท 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2553 

จาํนวน

โครงการ

ท่ีอนุมติั 

ทุนจด

ทะเบียน 

(ล้านดอลลาร์

สหรฐั) 

จาํนวน

โครงการ

ท่ีอนุมติั 

ทุนจด

ทะเบียน 

(ล้านดอลลาร์

สหรฐั) 

1 เครื่องนุ่งห่ม 23 23,000,000 1 เครื่องนุ่งห่ม 40 41,800,000 

2 อุตสาหกรรมเกษตร 19 35,500,000 2 อุตสาหกรรมเกษตร 13 38,700,000 

3 การท่องเทีย่ว 13 17,000,000 3 ยาง 9 28,300,000 

4 รองเทา้ 7 7,000,000 4 รองเทา้ 8 11,000,000 

5 เหมอืงแร ่ 6 7,000,000 5 พลงังาน 4 20,000,000 

6 พลงังาน 5 14,212,500 6 อาหาร 4 7,500,000 

7 ไม้ 4 4,800,000 7 การขนส่ง 2 3,000,000 

8 อาหาร 2 3,000,000 8 การท่องเทีย่ว 2 2,000,000 

9 อาหารสตัว ์ 2 2,000,000 9 เหมอืงแร ่ 2 2,000,000 

10 ผลติภณัฑย์า 2 2,000,000 10 พลาสตกิ 2 2,000,000 

11 ปุ๋ ย 1 15,000,000 11 อาหารสตัว ์ 1 1,000,000 

12 โทรคมนาคม 1 2,000,000 12 ปศุสตัว ์ 1 1,000,000 

13 วสัดุก่อสรา้ง 1 1,500,000 13 โรงแรม 1 1,000,000 

14 โครงสรา้งพืน้ฐาน 1 1,000,000 14 โลหะ 1 1,000,000 

15 สนิคา้อุปโภคบรโิภค 1 1,000,000 15 รถยนต ์ 1 1,000,000 

16 โลหะ 1 1,000,000 16 น้ําดื่ม 1 1,000,000 

17 พลาสตกิ 1 1,000,000 17 ถุงเทา้ 1 1,000,000 

18 ถุงเทา้ 1 1,000,000 18 ไม้ 1 1,000,000 

19 ยาสบู 1 1,000,000 19 สนิคา้อุปโภคบรโิภค 1 500,000 

20 น้ําประปา 1 1,000,000 20 อื่นๆ 7 8,000,000 

21 อื่นๆ 7 8,000,000     

รวม 100 149,012,500 รวม 102 172,800,000 
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ตารางท่ี 3-3 (ต่อ) 

ลาํดบัท่ี ประเภท 1 ม.ค. –30ต.ค. 2554 

จาํนวนโครงการท่ีอนุมติั ทุนจดทะเบียน 

(ล้านดอลลารส์หรฐั) 

1 เครื่องนุ่งห่ม 64 109,200,000 

2 ยาง 12 159,000,000 

3 การท่องเทีย่ว 5 13,500,000 

4 สิง่ทอ 6 8,000,000 

5 รองเทา้ 6 6,000,000 

6 เหมอืงแร ่ 3 12,000,000 

7 วสัดุก่อสรา้ง 1 10,000,000 

8 น้ําดื่ม 1 7,000,000 

9 เครื่องหนงั 1 1,000,000 

10 การประกอบชิน้ส่วน 1 1,000,000 

11 โทรคมนาคม 1 1,000,000 

12 อื่นๆ 15 13,505,000 

รวม 116 341,205,000 

ทีม่า: กรมส่งเสรมิการส่งออก กระทรวงพาณชิย.์ (2553-2555) อา้งจาก Cambodia Investment Board 

หมายเหตุ: ลําดบัตามจํานวนโครงการทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิ
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หากพจิารณาเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศในประเทศสปป.ลาว จะพบว่าการปรบัตวัที่เพิม่

สูงขึน้อย่างต่อเนื่องเช่นกนั โดยประเทศผูล้งทุนที่สําคญัได้แก่ ไทย จนี และเวยีดนามและมกีารลงทุน

หลกัในส่วนของการผลติไฟฟ้า ภาคการเกษตร และเหมอืงแร่ ดงัแสดงในตารางที ่3-4 

ตารางท่ี 3-4: มูลค่าการลงทุนท่ีได้รบัการอนุมติัในประเทศสปป.ลาว ปี พ.ศ.2546–2551 จาํแนก

ตามประเทศ และสาขาการผลิต 

   (ลา้นดอลลารส์หรฐั) 

ปี 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2546-51 

รวม 466 533 1,245 2,700 1,137 1,216 7,297 

รายประเทศ        

ไทย 96 57 451 655 93 375 1,728 

จนี 120 28 58 423 496 107 1,233 

เวยีดนาม 9 63 43 261 156 149 682 

ฝรัง่เศส 18 3 370 12 13 1 416 

ญีปุ่่น 3 5 4 402 6 1 421 

อนิเดยี 0 0 0 350 0 0 350 

ออสเตรเลยี 2 293 21 1 14 2 332 

เกาหล ี 14 14 10 164 82 60 344 

มาเลเซยี 71 3 3 3 53 0 134 

สงิคโปร ์ 36 3 1 43 16 1 101 

อื่นๆ 98 64 282 385 208 519 1,556 

รายสาขา        

การผลติกระแสไฟฟ้า 86 6 1,065 1,777 361 640 3,934 

เกษตรกรรม 17 76 17 459 184 78 831 

เหมอืงแร ่ 21 312 94 74 115 102 718 

อุตสาหกรรมและ

หตัถกรรม 81 35 15 123 134 157 545 

บรกิาร 60 17 21 12 181 24 316 

การคา้ 140 19 8 86 14 13 280 

การก่อสรา้ง 3 10 2 131 0 67 212 

โรงแรมและภตัตาคาร 49 7 13 32 58 29 189 

อื่นๆ 9 51 11 7 90 106 273 

ทีม่า: International Monetary Fund (2009) 

ในส่วนของประเทศพม่า จากตารางที ่3-5 จะเหน็ไดว้า่มกีารไหลเขา้ของเงนิทุนทางตรงระหว่าง

ประเทศเพิม่ขึน้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในปี 2553-2554 ทีพ่ม่ามนีโยบายในการเปิดประเทศมากยิง่ขึน้ 
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จะเหน็แนวโน้มของการเพิม่ของเงนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศเป็นอย่างมาก โดยประเทศผูล้งทุนหลกั

จะประกอบไปด้วยจีน ฮ่องกง และไทย และการลงทุนจะเน้นหนักในภาคพลังงาน น้ํามันและ 

ก๊าซธรรมชาต ิเหมอืงแร่ และเกษตรกรรม 

ตารางท่ี 3-5: มูลค่าการลงทุนท่ีได้รบัการอนุมติัในประเทศพม่า ปี พ.ศ. 2550 – 2555 จาํแนกตาม

ประเทศ และสาขาการผลิต 

    (ลา้นดอลลารส์หรฐั) 

ปี 2550-2551 2551-2552 2552-2553 2553-2554 2554-2555 

(เม.ย.-พ.ย.) 

2550-2555 

รวม 205.72 984.76 329.58 19,997.97 4,369.48 25,887.51 

รายประเทศ       

จนี 0.00 856.00 2.50 8,269.23 4,343.98 13,471.70 

ฮ่องกง 0.00 0.00 6.00 5,798.28 0.00 5,804.28 

ไทย 16.22 15.00 15.25 2,945.00 0.00 2,991.47 

เกาหลใีต้ 12.00 (-) 3.990 0.00 2,675.40 23.14 2,710.54 

มาเลเซยี 0.00 0.00 237.60 76.75 2.36 316.71 

สงิคโปร ์ 38.00 0.00 27.23 226.17 0.00 291.40 

อนิเดยี 137.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137.00 

รสัเซยี 0.00 94.00 0.00 0.00 0.00 94.00 

สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 0.00 0.00 41.00 0.00 0.00 41.00 

เวยีดนาม 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 

ญีปุ่่น 0.00 3.76 0.00 7.14 0.00 10.90 

เยอรมนั 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 

รายสาขา       

พลงังาน 0.00 0.00 0.00 8,218.52 4,343.98 12,562.50 

น้ํามนั และก๊าซ 170.00 114.00 278.60 10,179.30 0.00 10,741.90 

เหมอืงแร ่ 5.00 856.00 2.50 1,396.08 0.00 2,259.57 

เกษตรกรรม 0.00 0.00 0.00 138.75 0.00 138.75 

อุตสาหกรรมการผลติ 18.72 0.00 6.00 65.32 25.50 115.55 

โรงแรมและการ

ท่องเทีย่ว 0.00 15.00 15.25 0.00 0.00 30.25 

อสงัหารมิทรพัย ์ 0.00 (-) 0.232 27.23 0.00 0.00 27.23 

ประมง 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 

ทีม่า: Central Statistical Organization (2011) 
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ส่วนประเทศเวียดนามผู้ลงทุนสําคัญ ได้แก่ ประเทศอเมริกา เกาหลีใต้ สิงคโปร ์

เนเธอร์แลนด์ และหมู่เกาะเคย์แมน ส่วนประเทศญี่ปุ่นเริ่มมีบทบาทสําคญัต่อการลงทุนในประเทศ

เวียดนามเช่นกัน โดยการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในสาขาอสังหาริมทรัพย์ การผลิต ไฟฟ้า ก๊าซ และ

เครื่องปรบัอากาศ โรงแรมและภตัตาคาร และก่อสรา้ง (ตารางที ่3-6) 

ตารางท่ี 3-6: มูลค่าการลงทุนในโครงการท่ีได้รบัอนุมติัในประเทศเวียดนาม ปี ค.ศ. 2009-2010 

จาํแนกตามประเทศ และสาขาหลกั 

   (ลา้นดอลลารส์หรฐั) 

ประเทศ/ สาขา 2009 ประเทศ/ สาขา 2010 

จาํนวน

โครงการ 

มูลค่าจด

ทะเบียน 

จาํนวน

โครงการ 

มูลค่าจด

ทะเบียน 

รายประเทศ 

อเมรกิา 70 9,945.1 สงิคโปร ์ 111 4,585.6 

หมู่เกาะเคยแ์มน 5 2,203.4 เกาหลใีต้ 313 2,545.2 

เกาหลใีต้ 315 1,911.5 เนเธอรแ์ลนด ์ 16 2,417.5 

ซามวั 6 1,766.4 ญีปุ่่น 144 2,399.0 

ไต้หวนั 95 1,626.5 อเมรกิา 64 1,936.0 

องักฤษ 38 1,101.4 ไต้หวนั 126 1,453.1 

สงิคโปร ์ 115 922.5 องักฤษ 28 823.1 

ฮ่องกง 50 774.9 จนี 105 685.0 

ญีปุ่่น 102 715.0 หมู่เกาะเคยแ์มน 5 565.8 

จนี 76 380.0 มาเลเซยี 31 491.3 

รายสาขา 

โรงแรมและภตัตาคาร 45 9,156.8 อสงัหารมิทรพัย ์ 33 6,827.9 

อสงัหารมิทรพัย ์ 254 7,808.4 การผลติ 478 5,979.3 

การผลติ 388 3,942.8 ไฟฟ้าก๊าซและเครื่องปรบัอากาศ 6 2,952.6 

ก่อสรา้ง 124 652.0 ก่อสรา้ง 174 1,816.0 

เหมอืงแร ่ 6 397.0 ขนส่งและการสื่อสาร 20 881.0 

ขนส่ง และการสื่อสาร 131 299.8 คา้ส่ง/ คา้ปลกี;ซ่อมรถยนต ์ 177 462.1 

คา้ส่ง/ คา้ปลกี;ซ่อมรถยนต ์ 152 261.1 ทีพ่กัอาศยั 39 315.5 

ไฟฟ้าก๊าซและเครื่องปรบัอากาศ 32 183.9 สุขภาพและงานเพื่อสงัคม 9 205.6 

เกษตรกรรมและป่าไม ้ 28 128.5 การสื่อสาร 73 106.5 

นนัทนาการและกฬีา 13 107.4 การศกึษา 8 74.7 

รวม 1,208 23,107.3 รวม 1,237 19,886.1 

ทีม่า: General Statistics Office of Vietnam (2011)  
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ในส่วนของเงินทุนทางตรงระหว่างประเทศในประเทศไทยจะพบว่าระดบัเงินลงทุนทางตรง

ระหว่างประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างหนักนับจากปีพ.ศ. 2551 เป็นต้นมา ทัง้นี้ เป็นผลมาจาก

วกิฤตการณ์ทางการเงนิโลกในช่วงปีดงักล่าว ซึ่งส่งผลให้เงนิทุนทางตรงระหว่างประเทศจากประเทศ

สหรฐัอเมรกิาและยุโรปลดลงเป็นอย่างมาก โดยผู้ลงทุนหลกัในประเทศไทยคอืประเทศญี่ปุ ่น สงิคโปร ์

เนเธอร์แลนด์ ฮ่องกง สวิส เซอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา และการลงทุนส่วนมากจะมาใน

ภาคอุตสาหกรรมดงัแสดงในตารางที ่3-7 

ตารางท่ี 3-7: เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสทุธิในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-2553 จาํแนก

ตามประเทศและประเภทธรุกิจ 

   (ลา้นดอลลารส์หรฐั) 

ปี 2549 2550 2551 2552 2553 2549-2553 

รวม 10,479.74 10,272.66 7,542.71 4,494.89 4,986.20 37,776.20 

รายประเทศ       

ญีปุ่่น 2,576.42 3,154.84 2,002.90 2,713.61 1,092.98 11,540.75 

สงิคโปร ์ 4,279.94 2,447.66 210.29 575.71 232.53 7,746.13 

เนเธอรแ์ลนด ์ 262.25 819.45 250.90 380.32 682.09 2,395.01 

ฮ่องกง -77.84 360.99 924.78 126.91 436.76 1,771.60 

สวติเซอรแ์ลนด ์ 153.90 172.97 442.02 74.87 0.07 843.83 

สหรฐัอเมรกิา 165.78 623.92 -214.50 -339.37 516.94 752.77 

สหราชอาณาจกัร 212.91 349.06 67.25 -17.30 114.18 726.10 

มาเลเซยี 321.82 23.99 51.36 83.60 106.36 587.13 

เกาหลใีต้ 79.48 73.89 82.09 105.27 139.80 480.53 

ฝรัง่เศส 24.54 100.34 -9.06 162.58 183.26 461.66 

อื่นๆ 2,480.47 2,145.37 3,734.53 628.51 1,481.05 10,469.93 

รายสาขา       

อุตสาหกรรม 4,068.87 3,718.30 5,936.68 3,885.39 3,187.96 20,797.20 

อสงัหารมิทรพัย ์ 262.64 1,207.54 1,033.48 729.75 609.72 3,843.13 

สถาบนัการเงนิ 2,490.21 1,819.27 305.58 -1,063.93 -168.05 3,383.08 

การลงทุนและบรษิทัโฮลดิง้ 2,133.33 321.81 6.78 0.91 13.84 2,476.67 

การคา้ 787.97 611.30 38.14 326.10 569.16 2,332.67 

บรกิาร 711.19 1,126.92 430.13 -214.94 221.53 2,274.83 

เหมอืงแร่และย่อยหนิ 206.05 839.74 0.05 549.75 341.88 1,937.47 

เกษตร -1.94 3.17 9.32 7.40 5.95 23.90 

การก่อสรา้ง -86.00 35.37 -36.82 22.19 -223.28 -288.54 

อื่น ๆ -92.60 589.20 -180.66 252.25 427.45 995.64 

ทีม่า: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2012)  
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รปูท่ี 3-4: ร้อยละของการลงทุนทางตรงไหลเข้าในประเทศกลุ่มอนุภมิูภาคลุ่มแม่น้ําโขง ปี พ.ศ.

2552 จาํแนกตามประเทศ และสาขาการลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: ASEAN Investment Report (2011) 

รูปที ่3-4 จะเป็นการเปรยีบเทยีบการไหลเขา้ของเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศมายงัภาค

ส่วนต่างๆ ในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งแสดงให้เหน็ว่า ในกรณีของประเทศสปป.ลาว

เงนิทุนจะไหลเขา้มาหลกัๆ ในภาคอื่นๆ ซึ่งคอืผลติไฟฟ้าและพลงังาน สําหรบัประเทศกมัพูชาจะมาที่
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สถาบนัการเงินและอุตสาหกรรม ในส่วนของประเทศพม่าจะเข้ามาในภาคเหมอืงแร่เป็นหลกั และใน

ประเทศเวยีดนาม เงนิทุนจะไหลเขา้มาที่ภาคอสงัหารมิทรพัย์และบรกิาร ส่วนประเทศไทยจะมเีงนิทุน

ไหลเขา้มากทีสุ่ดมายงัภาคอุตสาหกรรม 

หากพจิารณาเงนิทุนทางตรงระหว่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่นที่เขา้มายงัอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ํา

โขงในรูปที่ 3-5 จะพบว่าประเทศไทยยงัคงเป็นผูร้บัเงินทุนทางตรงระหว่างประเทศที่สําคญัที่สุดของ

ประเทศญี่ปุน่ แต่มกีารลงทุนของประเทศญี่ปุน่ในประเทศเวยีดนามเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนับ

จากปี พ.ศ. 2550 เป็นตน้มาซึ่งจะแสดงใหเ้หน็ในตารางที ่3-8 

รปูท่ี 3-5: มูลค่าเงินลงทุนจากประเทศญ่ีปุ่ นท่ีไหลเข้าประเทศในกลุ่มอนุภมิูภาคลุ่มแมน้ํ่าโขง ปี 

ค.ศ. 2000-2008 (ล้านดอลลารส์หรฐั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: ASEAN Statistics Yearbook (2008) 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

กมัพชูา 0.00 -2.20 2.20 0.00 3.50 1.90 4.50 30.90 38.10

ลาว 1.60 0.60 0.30 2.30 1.10 0.40 0.40 18.20 9.90

เมยีนมาร ์ 16.30 7.70 4.60 3.30 0.20 0.10 0.03 0.03 0.02

ไทย 869.90 1,955.10 1,892.40 2,297.70 2,749.90 2,926.50 2,576.40 3,135.70 2,531.90

เวยีดนาม 139.20 87.50 95.50 320.20 320.60 145.50 334.10 875.70 971.00
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ตารางท่ี 3-8: มูลค่าและร้อยละของเงินลงทุนจากประเทศญ่ีปุ่ นท่ีไหลเข้าประเทศในกลุ่ม 

อนุภมิูภาคลุ่มแม่น้ําโขง ปี พ.ศ. 2550-2551  

   

(ลา้นดอลลารส์หรฐั) 

ปี   

   ประเทศ 

2550 2551 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

กมัพชูา 30.90 0.761 38.10 1.073 

สปป.ลาว 18.20 0.448 9.90 0.279 

พม่า 0.03 0.001 0.02 0.001 

ไทย 3,135.70 77.224 2,531.90 71.303 

เวยีดนาม 875.70 21.566 971.00 27.345 

รวม 4,060.53 100.000 3,550.92 100.000 

ทีม่า: ASEAN Statistics Yearbook (2008) 

รปูท่ี 3-6: ร้อยละของการลงทุนทางตรงจากประเทศญ่ีปุ่ นท่ีได้รบัอนุมติัในประเทศไทย ในปี 

พ.ศ. 2552 จาํแนกรายสาขา 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: สํานกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ (2554) 

หากพจิารณาจากรูปที ่3-6 ซึ่งแสดงสดัส่วนของเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศ

ญี่ปุน่ในประเทศไทยจําแนกตามรายสาขาในปี พ.ศ. 2552 จะพบว่าเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ

จากประเทศญี่ปุ่นจะเน้นหนักที่ภาคผลิตภัณฑ์โลหะและเครื่องจกัร (ซึ่งรวมยานยนต์และชิ้นส่วน)  

ภาคอเิลก็ทรอนิกส ์และเครื่องใชไ้ฟฟ้า 

17% 

5% 
2% 

33% 

27% 

9% 
7% 

เกษตรกรรม เหมอืงแร/่ เซรามกิส ์ อุตสาหกรรมเบา/สิง่ทอ 

ผลติภณัฑโ์ลหะและเครื่องจกัร อเิลก็ทรอนิกสแ์ละเครื่องใชไ้ฟฟ้า เคมภีณัฑแ์ละกระดาษ 

บรกิาร 
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กล่าวโดยสรุปแลว้ ประเทศญี่ปุน่นบัไดว้า่เป็นประเทศผูล้งทุนทีส่ําคญัในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง

โดยเฉพาะในประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม รวมถึงมีแนวโน้มการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากใน

ประเทศเวยีดนามและกมัพูชา ซึ่งในส่วนถดัไปคณะผูว้จิยัจะทําการพิจารณาถึงนโยบายการลงทุนใน

กลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงเพื่อพจิารณาถึงปจัจยัที่มสี่วนส่งเสริมให้การงลงทุนจากประเทศ

ญี่ปุน่มายงัอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงเพิม่สูงขึน้ 

3.2. นโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัการส่งเสริมการลงทุนของประเทศในกลุ่มอนุภมิูภาคลุ่มแม่น้ําโขง 

ในส่วนนี้จะพจิารณานโยบายส่งเสรมิการลงทุนของประเทศกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงของ

ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวยีดนาม โดยจะรวบรวมเฉพาะในส่วนของนโยบายส่งเสริม 

การลงทุนทัว่ไป 

3.2.1. กมัพูชา 

หน่วยงานส่งเสรมิการลงทุนของกมัพูชาคอื สภาเพื่อการพฒันากมัพูชา (The Council 

for the Development of Cambodia หรอื CDC) โดยทําหน้าที่ดูแล และอนุมตักิารส่งเสรมิการลงทุน

ทัง้หมด โดยเฉพาะการอนุมัติโครงการแก่ภาคเอกชน ซึ่งทําหน้าที่เบ็ดเสร็จเพียงแห่งเดียวใน 

การให้บรกิาร (One Stop Service) ตัง้แต่ตอบรบัเอกสาร พจิารณาอนุมตักิารออกใบรบัรองการจด

ทะเบยีนเพื่อให้เกดิการลงทุนตามที่ได้ขออนุมตั ิทัง้นี้มหีน่วยงานในสงักดัที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนคือ 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของกมัพูชา (Cambodian Investment Board หรือ CIB) และ

คณะกรรมการเขตเศรษฐกจิพเิศษ (Cambodian Special Economic Zone Board หรือ CSEZB) 

CSEZB ถูกจดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2548 ภายใตก้ารกํากบัดูแลของ CDC เพื่อส่งเสรมิการทําธุรกรรมในเขต

เศรษฐกจิพเิศษ และทําหน้าที่ให้บรกิารเบด็เสรจ็ (One Stop Service) แก่นักลงทุนที่ทําธุรกรรมใน

โครงการทีไ่ดร้บัการอนุมตัเิพื่อการนําเขา้และส่งออก (ดงัรูปที ่3-7) 
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รปูท่ี 3-7: โครงสร้างหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของกมัพชูา 

 

 

 

ทีม่า: สรุปจาก www.cambodiainvestment.gov.kh 

รฐับาลกมัพูชาไดใ้หค้วามสําคญัต่อการลงทุนจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก และใหส้ทิธิ

พิเศษแก่นักลงทุนต่างชาติเพื่อการพฒันาประเทศ โดยมีสิทธิประโยชน์ อาทิเช่น การโอนเงินตรา

ต่างประเทศไดอ้ย่างเสร ีการใหส้ทิธเิป็นเจา้ของสนิทรพัยท์ุกอย่างยกเวน้แต่ที่ดนิซึ่งอนุญาตให้มสีญัญา

เชา่ไดน้านถงึ 99 ปี ในบางกจิการนกัลงทุนจากต่างประเทศสามารถถอืหุ้นได้ร้อยละ 100การรบัประกนั

นกัลงทุนในการกําหนดราคาสนิคา้ทีผ่ลติขึน้ การจ้างแรงงานจากต่างประเทศกรณีที่ขาดแคลนแรงงาน 

การพฒันา และปรบัปรุงกฎระเบยีบอย่างต่อเนื่องเพื่อเอือ้ต่อการลงทุน 

การให้แรงจูงใจของการลงทุนในกัมพูชาสําหรบัโครงการที่มีคุณสมบตัิตามกําหนด 

(Qualified Investment Project: QIP) จะมทีัง้การให้มกีารหกัค่าเสื่อมราคาแบ่งพเิศษร้อยละ 40 ของ

มูลค่าทรพัยส์นิ ไม่วา่จะเป็นทรพัยส์นิของใหม่หรอืของเก่าที่ถูกใชใ้นกระบวนการผลติ การยกเวน้ภาษี

จากกําไรนานถึง 9 ปี และการยกเวน้ภาษีเครื่องมอื วสัดุก่อสร้าง สนิค้าข ัน้กลางที่ใชใ้นการผลิตใน

โครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัแิลว้แบบ QIP และยงัมกีารยกเลกิเกบ็ภาษีส่งออกสําหรบัโครงการ QIP อกีด้วย 

(รายละเอยีดดูจากภาคผนวก ข.) แต่ในบางธุรกจินัน้อาจจะไม่สามารถขอรบัสทิธพิเิศษจากการลงทุนได ้

นัน่คือ ธุรกรรมการค้าเชิงพาณิชย์ เช่น ค้าส่ง ค้าปลีก และสินค้าปลอดภาษี การให้บริการขนส่ง 

รา้นอาหาร การใหบ้รกิารท่องเทีย่ว ธุรกจิการพนนั ธุรกจิการเงนิการธนาคาร ธุรกจิสื่อ ธุรกจิที่เกี่ยวกบั

ทรพัยากรไม ้ธุรกจิโรงแรมระดบักลางและระดบัล่าง และรสีอรท์ ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์และธุรกจิวชิาชพี 

CDC 

ทําหน้าที่ ฟ้ืนฟู พัฒนา ดูแล ประเมินและตัดสินใจเกี่ยวกับ 

การลงทุนทัง้หมด ยกเว้นแต่บางโครงการที่มีมูลค่าเกนิ 50 ล้าน

เหรยีญ โครงการทีอ่่อนไหวต่อการเมอืง โครงการสํารวจเหมอืงแร่ 

โครงการที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและกลยุทธ์ระยะยาวที่ต้องให้

คณะรฐัมนตรพีจิารณา 

CIB 

ทาํหน้าทีป่ระสานงาน ดําเนินการประเมนิ และอนุมตัิโครงการ

ที่มีคุณสมบัติตามกําหนด (Qualified Investment Project: 

QIP) และทําหน้าที่ส่งเสริมทางด้านการตลาดแก่นักลงทุนที่

สนใจ 

CSEZB 

ทําหน้าที่พฒันา ดูแล และ

บรหิารเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
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ขณะทีธุ่รกจิทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน คอื อุตสาหกรรมสนบัสนุนกจิการการส่งออก 

อาหารสตัว ์เครื่องหนัง โลหะ เครื่องใชไ้ฟฟ้าและเครื่องใชส้ํานักงาน เครื่องกฬีา ยานยนต์และชิน้ส่วน 

เซรามิค อาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้ทําจากไม้ ยางและ

พลาสตกิ น้ําสะอาด ยาแผนโบราณ สตัวน้ํ์าแปรรูป ธญัพชื ซเีมนต ์เคมภีณัฑ์ ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม ยา

แผนปจัจุบนั ศนูยก์ารคา้ สถาบนัฝึกอบรม และสถานทีจ่ดัการประชมุสนิคา้ 

ส่วนเขตเศรษฐกจิพเิศษเพื่อการส่งออก (Export Processing Zone – EPZ) จะแยก 

การส่งเสรมิให้แก่ 2 กลุ่ม คอื ผูพ้ฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ และนักลงทุนในเขตเศรษฐกจิพเิศษซึ่งเป็น

การให้สิทธิในส่ วนของภาษีร ายได้  ภาษีศุลกากร และกา รโอนเงินข้ามประ เทศ ทั ้งนี้ ม ี

การแบ่งแยกสถานทีต่ ัง้ของเขตเศรษฐกจิพเิศษ เพื่อให้ผลประโยชน์ที่ต่างกนัระหว่างเขตเศรษฐกจิที่อยู่

ภายใน/ภายนอก 20 กโิลเมตรจากชายแดน (ดงัรูปที ่3-8) 

รปูท่ี 3-8: เขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือการส่งออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: http://www.cambodiasez.com/ (2012) 

ประเทศญี่ปุ่นจะมีบทบาทอย่างมากในอนาคตต่อการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ 

ส่งผลให้ JICA มกีารจดัตัง้หน่วยงานประสานกบั CDC เพื่อให้ขอ้มูลเป็นพเิศษกบันักลงทุนชาวญี่ปุ่น 

ทัง้นี้หน่วยงานดงักล่าวมตีวัแทนชาวญี่ปุน่จาก JICA ประจําเพื่อทําหน้าทีดู่แล 
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- ใหค้ําปรกึษาแก่นกัลงทุนชาวญี่ปุน่ 

- สนับสนุนการเขา้ร่วมโครงการที่มีคุณสมบตัติามกําหนด (Qualified Investment 

Project - QIP) 

- สนบัสนุนบรษิทัญี่ปุน่หลงัจากทีล่งทุนไปแลว้ 

- สนบัสนุนการสมัมนาเพื่อการลงทุนของบรษิทัญี่ปุน่ 

- สนบัสนุนการพาชมสถานที ่

- สนบัสนุนกจิกรรมระหวา่งรฐั และเอกชนของทัง้ประเทศกมัพูชาและญี่ปุน่ 

ในเดอืนมถุินายนพ.ศ. 2554 ทัง้ 4 หน่วยงานหลกั คอื CDC  AJC (ASEAN Japan 

Centre)  JETRO และ JICA ได้จดัสมัมนาเรื่อง การลงทุนในกมัพูชา ทัง้นี้มปีระธานบรษิทั Minebea 

เป็นหนึ่งในผูร่้วมอภปิรายร่วมกบัเจา้หน้าทีข่องทัง้ 4 หน่วยงานซึ่ง Minebea เป็นบรษิทัทีเ่ขา้ไปลงทุนใน

กมัพูชาเป็นมูลค่ามหาศาล ซึ่งในกรณีนี้เป็นตวัอย่างหนึ่งของความร่วมมือระหว่างรฐัและเอกชนของ

ญี่ปุน่ และกมัพูชา 

3.2.2. สปป.ลาว  

สปป.ลาวได้มีการประกาศใช้กฎหมายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในปี พ.ศ. 

2531 และได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Investment 

Management Committee หรือ FIMC) โดยได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น กรมการส่งเสริมการลงทุน 

(Investment Promotion Department หรอื IPD) ซึ่งมหีน้าที่ออกใบอนุญาตส่งเสรมิการลงทุน ให้สทิธิ

ประโยชน์การลงทุน กําหนดระเบยีบด้านการลงทุน และให้บรกิารด้านการลงทุนแบบเบด็เสร็จ (One 

Stop Service) รวมทัง้การพจิารณาการขอลงทุนในสปป.ลาวของทัง้นักลงทุนภายในประเทศ และจาก

ต่างประเทศ 

สทิธปิระโยชน์ทางดา้นการลงทุนนัน้ มกีารให้สทิธปิระโยชน์ทางด้านภาษีแก่นักลงทุน

ต่างชาต ิโดยมกีารเกบ็ภาษีร้อยละ 20 จากอตัราปกตริ้อยละ 35 และมกีารเกบ็ภาษีจากเงนิปนัผลอกี 

รอ้ยละ 10 พรอ้มทัง้ภาษรีายไดส้่วนบุคคลอกีรอ้ยละ 10  

สทิธปิระโยชน์ทางดา้นการนําเขา้สนิค้าทุน การนําเขา้ชิน้ส่วนอะไหล่ และชิน้ส่วนทีใ่ช้

ในการผลติสนิคา้จะมกีารเรยีกเกบ็ภาษศีลุกากร รอ้ยละ 1 ยกเวน้แต่การนําเขา้สนิค้าทุน และชิน้ส่วนที่

ใชใ้นการผลติเพื่อการส่งออกจะไดย้กเวน้การเกบ็ภาษนํีาเขา้ อย่างไรกต็ามในบางกรณี เช่น การนําเขา้

สนิคา้เพื่อการผลติสนิคา้ข ัน้สุดทา้ยทีข่าดแคลน การนําเขา้ดงักล่าวกส็ามารถต่อรองอตัราภาษีศุลกากร

เป็นกรณพีเิศษได ้
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สําหรบัสทิธปิระโยชน์ทีม่ใิชภ่าษ ี(Non-tax Incentives) ประกอบไปดว้ย การอนุญาตให้

ชาวต่างชาติมาทําการประเมินความเป็นไปได้ของการจดัทําโครงการ การยอมให้ผู้เชี่ยวชาญ ช่าง

เทคนิค และผู้บริหารจากต่างประเทศมาทํางานในสปป.ลาว หากไม่มีประชาชนลาวสามารถทํางาน

ดงักล่าวได ้อนุญาตใหเ้ชา่ทีด่นิจากชาวลาวได ้20 ปี และจากรฐับาลได ้50 ปี นกัลงทุนต่างชาตสิามารถ

โอนหรอืขายสิง่ปลูกสร้างบนที่ดนิได้ อกีทัง้ยงัอํานวยความสะดวกเป็นพเิศษในการออกวซ่ีาให้แก่นัก

ลงทุนต่างชาต ิ

รฐับาลสปป.ลาวจะไม่ปกป้องนกัลงทุนต่างชาตโิดยวธิกีารจํากดัการแข่งขนัจากคู่แข่งราย

ใหม่ และจากการกําหนดนโยบายการจํากดัการนําเขา้สนิคา้ประเภทเดยีวกนักบัทีน่กัลงทุนต่างชาตผิลติ 

กจิการทีร่ฐับาลสนบัสนุนเป็นพเิศษ 5

6
 ประกอบไปดว้ย 

- การผลติสนิคา้เพื่อส่งออก 

- กจิการดา้นการเกษตร 

- ปา่ไมแ้ละผลติภณัฑจ์ากไม ้

- กจิการทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยทีนัสมยั 

- กจิการทีม่กีารอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

- กจิการทีม่กีารพฒันาดา้นทรพัยากรมนุษย ์

- การก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 

- การท่องเทีย่วและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 

- โครงการผลติกระแสไฟฟ้า 

- อุตสาหกรรมทีใ่ชแ้รงงานจํานวนมาก 

- เหมอืงแร่ 

กจิการที่เปิดให้ต่างชาตลิงทุนร่วมกบันักลงทุนในประเทศ เพื่อส่งออกสินค้าที่ผลติได้

ทัง้หมด 6

7
ประกอบไปดว้ย 

- การผลติเสน้บะหมี ่

- การผลติเบยีร ์

- การผลติเครื่องดื่มทีป่ราศจากส่วนผสมของแอลกอฮอล ์

- การผลติยาสูบ  

                                                             
6ขอ้มลูจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ประเทศไทย, 2555 
7-ขอ้มลูจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ประเทศไทย, 2555 
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กจิการทีอ่นุญาตใหต้่างชาตลิงทุนภายใตข้อ้จํากดั 7

8
ประกอบไปดว้ย 

- การล่าสตัวด์กัสตัว ์และแพร่พนัธุส์ตัว ์รวมถงึบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 

- การปา่ไมก้ารทาํไม ้และกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

- การประมง เพาะพนัธุแ์ละเพาะเลีย้งสตัวป์า่ รวมทัง้ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัประมง 

- การเพาะพนัธุป์ลาในลุ่มน้ําโขง 

- การผลติและแปรรูปปลาทีจ่บัไดภ้ายในประเทศ 

- การทําเหมอืงแร่ยูเรเนียมและแร่ทอเรยีม 

- การทําเหมอืงหนิทรายและดนิเหนียว 

- การทําเหมอืงถ่านหนิ และการอดัถ่านหนิใหเ้ป็นกอ้น 

- การขดุเจาะน้ํามนัปิโตรเลยีมและกา๊ซธรรมชาต ิ

- การทําเหมอืงแร่โลหะ 

- การขดุเกลอืสนิเธาว ์

- การผลติสารเคมแีละผลติภณัฑเ์คม ี

- การผลติยารกัษาโรค 

- การผลติแอลกอฮอลท์กุประเภท 

- การผลติเวชภณัฑส์ําหรบัโรคทางดา้นจติเวช 

- การผลติยานพาหนะทุกประเภท 

- การนําเขา้-ส่งออก 

- โทรคมนาคม 

สปป.ลาวไดม้กีารกาํหนดพืน้ทีส่่งเสรมิการลงทนุจะมทีัง้หมด 3 เขต (รูปที ่3-9) ดงันี้ 

เขตที ่1 ห่างไกล และขาดสาธารณูปโภค 

เขตที ่2 พืน้ทีท่ีม่สีาธารณูปโภคบางส่วน 

เขตที ่3 เขตเมอืงใหญ่ และมสีาธารณูปโภคสมบูรณ์ 

โดยมกีารใหส้ทิธพิเิศษแตกต่างกนัตามเขตพืน้ทีก่ารลงทุนตามตารางท่ี 3-9 

ตารางท่ี 3-9: สิทธิพิเศษทางภาษี จาํแนกตามเขตพืน้ท่ีการลงทุน 

เขตที ่ ยกเวน้อากรกาํไร(ปี) อากรกาํไรทีต่อ้งเสยีหลงัปีทีย่กเวน้ 

1 7 รอ้ยละ 10 

2 5 รอ้ยละ 7.5 เป็นเวลา 3 ปี แลว้หลงัจากนัน้รอ้ยละ 15 

3 2 รอ้ยละ 10 เป็นเวลา 2 ปี แลว้หลงัจากนัน้รอ้ยละ 20 

                                                             
8ขอ้มลูจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน ประเทศไทย, 2555 



55 

รปูท่ี 3-9: พืน้ท่ีส่งเสริมการลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า: Department for Planning and Investment of Champasak Province, 2010 

สําหรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ (Special Economic Zone) (รูปที่ 3-10)นิคมอุตสาหกรรม 

(Industrial Zone) พื้นที่การค้าชายแดน (Border Trade Areas) จะได้รบัสทิธปิระโยชน์พเิศษ เช่น 

ทรพัยส์นิและเงนิลงทุนของต่างชาตจิะไม่ถูกโอนเป็นของรฐั นกัลงทุนต่างชาตสิามารถเชา่ทีด่นิ โอนสทิธิ ์

และหาประโยชน์จากที่ดนิได้ สามารถส่งรายได้และกําไรออกต่างประเทศได้อย่างเสรี รวมทัง้นําเข้า

แรงงานไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 10 ของแรงงานทัง้หมด 

รปูท่ี 3-10: เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวนั-เซโน 

 

 

 

 

 

 
ทีม่า: สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวนันะเขต (2555) 
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3.2.3. พม่า 

พม่าไดม้กีารพฒันาใชร้ะบบเศรษฐกจิแบบการตลาด (The Market Oriented Economic 

System)
9
 ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2531 ทัง้นี้ ได้มีการปรับปรุงและปฏิรูปมาตรการใหม่จากเดิมที่ม ี

การรวมศนูยใ์นการวางแผนระบบเศรษฐกจิ โดยที่มกีารอนุญาตให้มกีารลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ 

และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภาคเอกชน และมีการประกาศใช้กฎหมายการลงทุนของต่างชาต ิ

(Myanmar Foreign Investment Law, MFIL)  

นโยบายส่งเสรมิการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายปรบัปรุง

โครงสรา้ง และพฒันาของภาครฐั โดยมหีลกัการ ดงัต่อไปนี้ 

1. ใชร้ะบบตลาดในการจดัการทรพัยากร 

2. สนบัสนุนและกระตุน้ใหม้กีารลงทุนของภาคเอกชน และธุรกรรมทางการคา้ 

3. เปิดกวา้งต่อการคา้ และการลงทุนจากต่างประเทศ 

วตัถุประสงคห์ลกัของกฎหมายการลงทุนของต่างชาต ิ(MFIL) คอื 

- สนบัสนุน และเพิม่มูลค่าการส่งออก 

- สํารวจทรพัยากรธรรมชาตซิึ่งตอ้งใชมู้ลค่าการลงทุนสูง 

- การไดม้าของเทคโนโลย ี

- สนบัสนุน และชว่ยเหลอืภาคการผลติและภาคบรกิารทีม่เีงนิลงทุนสูง 

- เปิดโอกาสใหเ้กดิการจา้งงาน 

- สนบัสนุนโครงการ/ งานทีป่ระหยดัการบรโิภคพลงังาน 

- พฒันาทอ้งถิน่ 

ทัง้นี้การบรหิารจดัการดา้นกฎหมายการลงทุนของต่างชาตจิะทําโดยคณะกรรมาธกิาร

การลงทุน (Myanmar Investment Commission) ทีจ่ะพจิารณาเหน็ชอบโครงการขอสนบัสนุนการลงทุน 

และม ีDirectorate of Investment and Company Administration (DICA) ทําหน้าทีเ่ป็นเลขานุการ 

การจดทะเบยีนของต่างชาตจิะเป็นบรษิทัต่างชาตถิอืหุน้ทัง้หมด หรอืเป็นบรษิทัร่วมทุน

กบัคนทอ้งถิน่หรอืหน่วยงานท้องถิน่กไ็ด้ ในกรณีของบรษิทัร่วมทุนนัน้มกีารกําหนดสดัส่วนขัน้ตํ่าของ

ต่างชาตริอ้ยละ 35 ของมูลค่าการลงทุนทัง้หมด 

                                                             
9 http://www.myanmars.net/myanmar-business/main.htm#FOREIGN_INVESTMENT_ENVIRONMENT  
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สทิธปิระโยชน์ข ัน้พืน้ฐานประกอบไปดว้ย การยกเวน้การเกบ็ภาษีรายได้ 3 ปีตัง้แต่เริม่

มกีารผลติ นอกจากนัน้คณะกรรมาธกิารการลงทุนสามารถที่จะให้สทิธปิระโยชน์อื่นๆ ได้อกี อาทเิช่น 

การลดภาษีรายได้ครึ่งหนึ่งสําหรบักําไรที่ได้จากการส่งออก การจ่ายภาษีรายได้แก่ลูกจ้างต่างชาตใิน

อัตราเดียวกันกับชาวพม่า  การหักค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา การยกเว้นภาษีศุลกากรแก่ 

การนําเข้าเครื่องจักรและเครื่องมือระหว่างการก่อสร้างโครงการ และการยกเว้นภาษีศุลกากรแก่ 

การนําเขา้วตัถุดบิเป็นเวลา 3 ปีนบัจากเมื่อเริม่ตน้การผลติ 

3.2.4. เวยีดนาม  

เวยีดนามมีกฎหมายส่งเสริมการลงทุนฉบบัล่าสุดปี พ.ศ. 2548 ในชื่อของ Unified 

Enterprise Law และ Common Investment Law ซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อการส่งเสรมิ และสร้างแรงจูงใจ

แก่นกัลงทุนชาวต่างชาต ิทัง้นี้กฎหมายดงักล่าวเป็นการปรบัปรุงจากกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ

ฉบบัแรกในปี พ.ศ. 2531 

ในภาพรวมแล้วเวยีดนามให้คํามัน่ว่าการลงทุนของต่างประเทศจะไม่ถูกยึดมาเป็น

กจิการของภาครฐั และยงัยอมใหน้กัลงทุนต่างประเทศนํากําไรกลบัไปได้ สทิธพิเิศษโดยทัว่ไปทางด้าน

ภาษีศุลกากรจะคล้ายคลึงกบัที่ประเทศอื่นๆ ให้ กล่าวคือ ไม่มีการเก็บภาษีศุลกากรกับเครื่องจกัร 

อุปกรณ์ และวสัดุก่อสรา้งทีนํ่ามาใชผ้ลติสนิคา้ส่งออก สําหรบัภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลนัน้ นกัลงทุนต่างชาติ

จะเสยีในอตัราเดยีวกนักบัชาวเวยีดนาม คอื บรษิทัจะมีภาระภาษีร้อยละ 25 แต่ถ้าเป็นธุรกจิที่ได้รบั 

การส่งเสรมิจะเสยีภาษใีนอตัราทีต่ํ่าลง ทัง้นี้มกีารยกเวน้ภาษ ี2-4 ปีแรก และลดภาษีครึ่งหนึ่งในปีที่ 4-9 

และเกบ็ภาษรีอ้ยละ 10-20 ในปีที ่10-15  

รฐับาลเวยีดนามยงัมีมาตรการอื่นๆ มาประกอบกับมาตรการทางการเงิน อาทิเช่น  

การยอมใหต้่างชาตมิสีทิธกิารเชา่ทีด่นินานถงึ 50 ปี และขยายได้เป็น 70 ปีหากได้รบัการส่งเสรมิ และ

ในบางโครงการทีม่คีวามร่วมมอืระหวา่งนกัลงทุนต่างชาตกิบัรฐับาลเวยีดนาม ผูล้งทุนชาวต่างชาตจิะได้

สทิธิในการใช้ที่ดินโดยมเิสียค่าใช้จ่าย ทีส่ําคญัคือ รฐับาลเวยีดนามให้การรบัประกนัหากมีการออก

กฎหมายแลว้ทําใหน้กัลงทุนชาวต่างชาตเิสยีสทิธปิระโยชน์ นักลงทุนต่างชาติเดมิสามารถเลอืกใชส้ทิธิ

ประโยชน์เดมิได ้

รฐับาลเวียดนามได้กําหนดความต้องการการลงทุนจากต่างประเทศในกฎหมายที่

เรยีกวา่ New Vietnamese Law onInvestment (No. 59/ 2005/ QH 11) ซึ่งเริม่ใชใ้นเดอืนกรกฎาคม ปี 

พ.ศ. 2549 วา่ สาขาการลงทุนทีจ่ะใหส้ทิธปิระโยชน์เป็นพเิศษประกอบดว้ย  
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- สาธารณูปโภค ระบบราง ถนน และเรอื 

- อุตสาหกรรมปา่ไม ้เกษตร ประมง 

- อุตสาหกรรมใชแ้รงงานเขม้ขน้  

- การนํากลบัมาใช ้การปรบัปรุงคุณภาพน้ํา และการนําขยะเหลอืทิง้มาใชใ้หม่ 

- อุตสาหกรรมพลงังานทดแทน นอกเหนือไปจากเอทานอล 

- อุตสาหกรรมสารสนเทศ 

- อุตสาหกรรมการผลติยา 

- อุตสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพ 

- การก่อสร้างที่อยู่อาศยัแก่แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ในเขตพเิศษผลิตเพื่อการ

ส่งออก และเขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยรีะดบัสูง 

- อุตสาหกรรมทางดา้นวสัดุศาสตร ์

- การวจิยั และพฒันาเทคโนโลยใีหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอุตสาหกรรมต่างๆ ทีก่ล่าวมาแลว้ 

นอกจากนี้ยงัมีการกําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการส่งออก เขตเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมเทคโนโลยรีะดบัสูง และเขตเศรษฐกจิทีช่ว่ยเหลอืดา้นการพฒันาทอ้งถิน่ 

กจิการทีถู่กกําหนดไวโ้ดยหา้มชาวต่างชาตลิงทุน คอื กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัความมัน่คง

ทางการทหาร กจิการที่เกี่ยวขอ้งกบัประวตัศิาสตร์ วฒันธรรม และศลีธรรม กิจกรรมที่มผีลทางลบต่อ

สุขอนามยัของสงัคม และการทําลายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม กจิกรรมที่ก่อให้เกดิมลภาวะ 

หรอืการใชส้ารพษิทีต่อ้งหา้มจากขอ้ตกลงสนธสิญัญานานาชาต ิ

การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในบางกจิการตอ้งผา่นเงื่อนไขบางประการ กจิการที่

เขา้ขา่ยดงักล่าว ประกอบดว้ย 

- อุตสาหกรรมแพร่ภาพ กระจายเสยีง 

- อุตสาหกรรมสํารวจทรพัยากร 

- อุตสาหกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- การก่อสรา้ง และบรหิารกจิการท่าอากาศยาน ท่าเรอื รถไฟ และการขนส่งทางบก

อื่นๆ ของคน และสนิคา้ 

- การจบัสตัวน้ํ์า 

- ยาสูบ 

- อสงัหารมิทรพัย ์

- การศกึษาและโรงพยาบาล 

- การนําเขา้ ส่งออก และการกระจายสนิคา้ 

- อุตสาหกรรมสิง่พมิพ ์
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3.3. ข้อตกลงการลงทุนสองฝ่ายระหว่างญ่ีปุ่ น และประเทศในกลุ่ม CLMV  

ญี่ปุ่นมกีารทําขอ้ตกลงด้านการลงทุนรายประเทศกบักลุ่ม CLMV ทุกประเทศยกเวน้แต่เพยีง

พม่าเท่านัน้ทีเ่พิง่เริม่จะมกีารเจรจาขอ้ตกลงการลงทุน ส่วนการเจรจาระหวา่งญี่ปุน่และสปป.ลาวใชเ้วลา

ทัง้หมด 2 ปี โดยเริม่เจรจาในเดอืนกนัยายน 2549 มวีตัถุประสงค์ที่จะกําหนดสาขาของการลงทุนเสร ี

และสาขาของการลงทุนทีถู่กปกป้อง จากการเจรจาทัง้หมด 3 รอบ ญี่ปุน่และสปป.ลาว ไดล้งนามสญัญา

ทางด้านการลงทุนทวภิาคีในเดือนกรกฎาคม 2551 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ทาง

เศรษฐกจิระหว่างทัง้ 2 ประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิที่ดขีองญี่ปุ่น และ

เอเชียตะวันออก และยังมีว ัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสปป.ลาวให้การลงทุนทางตรงจาก

ต่างประเทศเป็นปจัจยัในการวางกลยุทธ์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจซึ่งเป็นข้อตกลงล่าสุดของญี่ปุ่นกบั

ประเทศ CLMV 

ญี่ปุน่มกีารทําขอ้ตกลงดา้นการลงทุนกบัทัง้เวยีดนาม และกมัพูชาก่อนหน้าสปป.ลาวแล้ว โดย

ขอ้ตกลงกบัเวยีดนามนัน้มตีัง้แต่ปี 2546 และกบักมัพูชาในปี 2550 

3.3.1 ขอ้ตกลงทวภิาคดีา้นการลงทนุระหวา่งญี่ปุน่ และเวยีดนาม 

ข้อตกลงนี้ครอบคลุมถึงหน่วยธุรกิจที่เป็นทัง้บุคคล และนิติบุคคลที่มีทรัพย์สินใน 

รูปต่างๆ อาทเิชน่ หุน้ พนัธบตัร ตราสารหนี้ สทิธใินขอ้ตกลงต่างๆ ทรพัย์สนิทางปญัญา และสมัปทาน 

เป็นตน้ ทัง้นี้โครงสรา้งของขอ้ตกลงทัว่ไปจะประกอบไปดว้ยหลกัการปฏบิตัเิยีย่งคนชาต ิหลกัการปฏบิตัิ

เยีย่งคนชาตไิดร้บัความอนุเคราะหย์ิง่ และการไม่กําหนดเงื่อนไขพเิศษต่างๆ การไม่กําหนดเงื่อนไขและ

ขอ้จํากดัพเิศษต่างๆ เชน่ สดัส่วนการส่งอก สดัส่วนของการใชช้ิน้ส่วนทีผ่ลติในประเทศ การบงัคบัให้ซื้อ

สินค้าและบริการ การกําหนดมูลค่าและปริมาณการนําเข้าและส่งออกหรือโยกย้ายเงินตราระหว่าง

ประเทศ การให้บรกิารหรอืการขายในท้องถิน่ การแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสูง การถ่ายทอดเทคโนโลย ี

สถานทีจ่ดัตัง้สํานกังานใหญ่ และการกําหนดมูลค่าของการวจิยัและการพฒันา เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม ในภาคผนวกได้มกีารกําหนดขอ้สงวน รายการสนิค้าเพื่อยกเว้นจาก

ขอ้ตกลงทัว่ไปไวอ้กีหลายรายการ (ดูภาคผนวก ง. ประกอบ) 

3.3.2 ขอ้ตกลงทวภิาคดีา้นการลงทนุระหวา่งญี่ปุน่ และกมัพูชา 

ขอ้ตกลงทวภิาคนีี้มลีกัษณะโครงสรา้งคลา้ยคลงึกบัขอ้ตกลงระหวา่งญี่ปุน่ และเวยีดนาม 

โดยไดม้กีารวางโครงสรา้งของขอ้ตกลงทัว่ไปในการไม่เลอืกปฏบิตัทิ ัง้เยี่ยงคนชาต ิและปฏบิตัเิยี่ยงชาติ

ไดร้บัความอนุเคราะหย์ิง่ และมกีารกําหนดวา่จะไม่มกีารตัง้เงื่อนไข และขอ้จํากดัพเิศษเหมอืนกบักรณี
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ของขอ้ตกลงทวภิาคญีี่ปุน่ และเวยีดนาม อย่างไรกต็าม ในภาคผนวกได้มกีารกําหนดขอ้สงวนรายการ

สนิค้าต่างๆ ไว้ว่าเป็นข้อยกเว้นจากข้อตกลงทัว่ไปที่กล่าวไปแล้ว โดยมีการระบุอย่างชดัเจนในกลุ่ม

สนิค้าจนถงึสนิค้าที่ถูกจดัตาม Japan Standard Industrial Classification (JSIC) และระบุกรณีของ 

การยกเวน้ และคําอธบิายรายละเอยีดวา่ใหม้ธีุรกรรมใดไดบ้า้ง (ดูรายละเอยีดจากภาคผนวก ข.) 

3.3.3 ขอ้ตกลงทวภิาคดีา้นการลงทนุระหวา่งญี่ปุน่ และสปป.ลาว 

ขอ้ตกลงทวภิาคนีี้เป็นขอ้ตกลงล่าสุดระหว่างญี่ปุ่น และประเทศกลุ่ม CLMV จากการที่

ญี่ปุน่ไดเ้รยีนรูจ้ากการทําขอ้ตกลงจากเวยีดนามและกมัพูชามาก่อน ทําใหข้อ้ตกลงทวภิาคนีี้ชดัเจนมาก

ขึ้น แม้ว่าจะวางอยู่บนพื้นฐานโครงสร้างเดิมของข้อตกลงทัว่ไปคือ การไม่เลือกปฏิบตัิ และการไม่

กําหนดเงื่อนไขและข้อจํากดัต่างๆ อย่างไรก็ตาม ขอ้ตกลงทวภิาคนีี้ยงัมขี้อยกเว้นหลายรายการใน

ภาคผนวกซึ่งเป็นขอ้ยกเวน้จากการปฏบิตัเิยี่ยงคนชาต ิการปฏบิตัเิยี่ยงชาตไิด้รบัความอนุเคราะห์ยิ่ง 

และการยอมใหม้เีงื่อนไขพเิศษสงวนไวใ้นบางรายการสนิคา้ได ้(ดูภาคผนวก ค. ประกอบ) 

3.3.4 ขอ้ตกลงทวภิาคดีา้นการลงทนุระหวา่งญี่ปุน่ และพม่า9

10
 

ญี่ปุน่ไม่มขีอ้ตกลงทวภิาคกีบัพม่าจนกระทัง่เดอืนธนัวาคม 2554 รฐัมนตรตี่างประเทศ

ของทัง้ 2 ประเทศไดล้งนามทีจ่ะเจรจาขอ้ตกลงทวภิาคดี้านการลงทุน ทัง้นี้เพราะญี่ปุ่นทราบถงึการรุก

เพื่อเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิอย่างรวดเรว็จากประเทศจนี และการกระชบัความสมัพนัธ์ทางการเมอืง

ระหว่างพม่าและสหรฐัอเมริกาซึ่งจะนําไปสู่ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ นอกจากการรุกทางด้าน

ขอ้ตกลงทวภิาคดีา้นการลงทุนแลว้ ญี่ปุน่ยงัรุกจากการใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นการพฒันา (ODA) อกี

ดว้ย จากเดมิทีม่กีารหยุดใหค้วามชว่ยเหลอืไปพกัใหญ่ 

ทัง้นี้รฐับาลญี่ปุ่น และพม่าคาดว่าจะมีการลงนามข้อตกลงทวภิาคีด้านการลงทุนใน

ปลายปี 2555 และจะบังคับใช้ในปี 2556 โดยหวงัว่าบริษัทญี่ปุ่นจะสามารถเข้าร่วมโครงการ

สาธารณูปโภคของพม่าไดอ้ย่างเรว็ทีสุ่ด 

                                                             
10ที่มา: Global Financial News, Dec 26, 2011 

 Nikkei Shimbun, Feb 7, 2012 



 
 

บทท่ี 4 

ผลของเงินลงทนุทางตรงระหว่างประเทศจากประเทศญ่ีปุ่ นต่อเศรษฐกิจ 

ในอนุภมิูภาคลุ่มแม่น้ําโขง 

 ในบทนี้คณะผู้วจิยัจะศกึษาถึงผลของการเข้ามาของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจาก

ประเทศญี่ปุ่นต่อเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่ น้ําโขง โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน 

ประกอบดว้ยการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ และการวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพ 

4.1. การวิเคราะห์ผลของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศต่อเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น้ําโขงในเชิงปริมาณ 

 ในส่วนนี้คณะผูว้จิยัจะทําการวเิคราะหถ์งึผลกระทบของเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศที่มตี่อ

การพฒันาทางเศรษฐกจิของประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง โดยจะพจิารณาถงึผลกระทบของเงนิทุน

ทางตรงระหวา่งประเทศทีจ่ะมตี่อระดบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิและการจ้างงานของประเทศในภูมภิาค

ดงักล่าว ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ในบทที ่1 

4.1.1. ผลกระทบของเงนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศตอ่ระดบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

สําหรบัการพจิารณาผลกระทบของเงนิทุนทางตรงระหว่างประเทศต่อระดบัการเตบิโต

ทางเศรษฐกจิจะปรบัปรุงจากแบบจําลองของ Barrow (1991) และ Barro และ Sala-i-Martin (1995) ซึ่ง

พิจารณาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากแบบจําลอง Solow โดยมีฟงัก์ช ัน่การผลิตแบบ  

Cobb-Douglas และเพิม่ FDI เขา้ไปดงัสมการต่อไปนี้ 

 FDIhkyy oT lnlnln)/ln( σγβ ++=    (4-1) 

โดยในที่นี้ คณะผูว้จิยัจะใชอ้ตัราส่วนการลงทุนต่อ GDP แทนตวัแปร k และใชอ้ตัรา 

การเขา้เรยีนชัน้มธัยมศกึษา (Secondary enrollment) แทนตวัแปร h ตามงานศกึษาของ Borensztein 

และคณะ (1998) นอกจากนี้ คณะผูว้จิยัจะเพิม่ตวัแปรระดบัการเปิดประเทศตามงานศกึษาของ Zhang 

(2001) ซึ่งแสดงใหเ้หน็วา่เงนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศจะช่วยกระตุ้นการเตบิโตทางเศรษฐกจิหรอืไม่

ขึน้อยู่กบัระดบัการเปิดประเทศของประเทศผูร้บัทุน อกีทัง้ยงัใส่ตวัแปรการบรโิภคของภาครฐับาลตาม

แบบจําลองของ Borensztein และคณะ (1998) 

FDIschoolingxJFDISchoolinglkyy oT lnln)ln()ln()/ln( 54311 βββββ ++++= (4-2) 
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นอกจากนี้ คณะผูว้จิยัยงัมกีารพจิารณาผลของเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจาก

ประเทศญี่ปุน่โดยส่งผา่นทางผลติภาพในการผลติของแรงงาน โดยปรบัสมการที ่(4-2) ดงันี้ 

FDIlpxJFDISchoolinglkyy oT lnln)ln()ln()/ln( 54311 βββββ ++++= (4-3) 

โดยที ่lpจะแทนผลติภาพในการผลติของแรงงาน  

คณะผูว้จิยัจะใชข้อ้มูลจากปี ค.ศ. 2001-2010 และทําการประมาณสมการถดถอยโดยใช้

ขอ้มูลแบบ panel ของประเทศไทยและเวยีดนามเนื่องจากขอ้จํากดัเกี่ยวกบัขอ้มูลเงนิลงทุนทางตรง

ระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นในประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงอื่นๆ โดยแหล่งขอ้มูลจะแสดงใน

ภาคผนวก จ.  

ในที่นี้ คณะผู้ว ิจ ัยจะใช้วิธี fixed effect regression ทัง้นี้ เนื่ องจากปญัหา 

Heteroskedasticity ในชุดข้อมูลที่ใช้ในการประมาณค่าสมการที่ (4-2) และ (4-3) ซึ่งผลของ 

การประมาณสมการถดถอยดงักล่าวจะแสดงในตารางที ่4-1 

จากตารางที่ 4-1จะเห็นได้ว่าเงินทุนทางตรงระหว่างประเทศโดยรวมมีผลต่อระดับ 

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทยและประเทศเวยีดนามอย่างมนียัสาํคญั โดยผลของเงนิทุน

ทางตรงระหวา่งประเทศโดยรวมมผีลมากกวา่เงนิทุนทางตรงระหว่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่น หากลด

ตวัแปรเงนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศโดยรวมจะทําใหเ้งนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศจากประเทศญี่ปุ่น

ส่งผลบวกต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสําคัญ ทัง้นี้ เนื่องจากปญัหา

multicollinearity ของตวัแปรทัง้สอง  

นอกจากนี้ จะเหน็ไดว้า่ผลกระทบของเงนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศจากประเทศญี่ปุ่น

ที่มีต่อกลุ่มประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงขึ้นอยู่กบัระดบัของทุนมนุษย์ และระดับของผลติภาพ 

การผลติของแรงงานในประเทศ โดยการมรีะดบัทุนมนุษยแ์ละผลติภาพการผลติของแรงงานทีสู่งจะสง่ผล

ใหเ้งนิทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นเพิม่ระดบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศได้

มากขึน้ นอกจากนี้ ระดบัผลติภาพการผลติยงัส่งผลในการรบัผลดจีากเงนิทุนทางตรงระหว่างประเทศ

ของญี่ปุน่ไดม้ากกวา่ระดบัทุนมนุษย ์

สําหรบัตวัแปรอื่น ๆ จะเห็นได้ว่าระดบัทุน ทุนมนุษย์ และประสิทธิภาพในการผลิต

ส่งผลในการเพิม่อตัราการเตบิโตของเศรษฐกจิอย่างมนียัสําคญั 
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ตารางท่ี 4-1: สมการถดถอยแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการเติบโตทางเศรษฐกิจและ FDI 

VARIABLES Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 

K 1.134*** 1.426*** 0.811*** 0.674** 1.411*** 

(0.214) (0.258) (0.215) (0.343) (0.223) 

H 3.245*** 0.611 3.498***   2.584*** 

(0.913) (0.457) (1.119)   (0.986) 

L 4.719 11.50** 5.183   1.364 

(4.014) (4.512) (4.947)   (6.056) 

Fdi 0.264*** 0.320**   

  (0.102) (0.134)   

  Lp 2.204***   2.533*** 1.88   

(0.708)   (0.859) (1.204)   

Cpi -0.0665 -0.0558 -0.014 0.162* -0.0652 

(0.0752) (0.1) (0.0893) (0.0919) (0.0868) 

Logjfdi 0.0502 0.105 -0.0329 0.5201* 0.2569** 

(0.0602) (0.077) (0.063) (2.716) (1.226) 

jfdi*h       0.2768*   

      (0.1474)   

jfdi*lp         0.1282** 

        (0.587) 

Constant -6.006 -21.58** -5.818 0.896 1.252 

(8.668) (9.472) (10.69) (2.343) (13.27) 

R squared 0.8887 0.795 0.8336 0.8058 0.8596 

ทีม่า: จากการคํานวณของคณะผูว้จิยั 

หมายเหตุ: *** แสดงถงึ p<0.01 ** แสดงถงึ p<0.05 และ * แสดงถงึ p<0.1 

คณะผูว้จิยัยงัไดป้รบัสมการ (4-2) และ (4-3)เพื่อศกึษาถงึผลกระทบของเงนิทุนทางตรง

ระหว่างประเทศของญี่ปุ่นในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงอื่นที่มีต่อประเทศไทย โดย 

ทําการปรบัสมการที ่(4-2) และ (4-3) ดงันี้ 

FCLMVFDIschoolingxJFDISchoolinglkyy oT lnlnln)ln()ln()/ln( 654311 ββββββ +++++=

           (4-4) 

FCLMVFDIlpxJFDISchoolinglkyy oT lnlnln)ln()ln()/ln( 654311 ββββββ +++++=  

           (4-5) 
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ในที่นี้คณะผูว้จิยัจะใชข้อ้มูลจากปีค.ศ. 2001-2010 โดยเป็นขอ้มูลในลกัษณะอนุกรม

เวลาของประเทศไทย ในการประมาณสมการ (4-4) และ (4-5) ซึ่งแหล่งของขอ้มูลจะแสดงในภาคผนวก

ทีจ่. โดยขอ้มูล FCLMV ในที่นี้จะใชเ้พยีงเงนิทุนทางตรงระหว่างประเทศของญี่ปุ่นในเวยีดนามเท่านัน้

จากข้อจํากัดของข้อมูลดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น การประมาณค่าสมการถดถอยในที่นี้จะใช้วิธ ี

การประมาณ standard errors แบบ Newey-West เพื่อแก้ปญัหา autocorrelation ที่มกัเกิดกบั 

การประมาณสมการถดถอยในกรณีของขอ้มูลเชงิอนุกรมเวลา ผลของการประมาณสมการดงักล่าวจะ

แสดงในตารางที ่4-2 

ตารางท่ี 4-2: ผลกระทบของเงินทุนทางตรงระหว่างประเทศของญ่ีปุ่ นในอนุภมิูภาคลุ่มแม่น้ําโขง

ท่ีมีต่อประเทศไทย 

VARIABLES Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

k 0.356* 0.187*** 0.195** 0.292* 

(0.123) (0.0281) (0.0316) (0.148) 

h 1.348***   -0.838 2.566 

(0.203)   (0.304) (2.407) 

l -7.444   -2.204 -3.117 

(3.633)   (1.401) (7.895) 

logjfdi 0.041 0.00553 0.02348** 0.019 

(0.0284) (0.00814) (0.301) (3.885) 

fclmv -0.00553 -0.001 -0.0118* 0.00288 

(0.0157) (0.0049) (0.00341) (0.0216) 

lp   0.821***     

  (0.028)     

Jfdi*h       -0.061 

      (2.124) 

Jfdi*lp     0.138**   

    (0.148)   

Constant 18.83** 7.498*** 14.72** 9.235 

(5.873) (0.297) (2.216) (17.49) 

ทีม่า: จากการคํานวณของคณะผูว้จิยั 

หมายเหตุ: *** แสดงถงึ p<0.01 ** แสดงถงึ p<0.05 และ * แสดงถงึ p<0.1 

จากตารางที ่4-2จะเหน็ไดว้า่เงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นที่เขา้

ไปยงัประเทศเวยีดนาม ซึ่งคอืประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงอื่น ไม่มผีลกระทบต่ออตัราการเตบิโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมีนัยสําคญัและเมื่อพิจารณาสมการถดถอยที่แสดงปจัจัยที่กําหนด 
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การเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทยแลว้พบวา่ เงนิทุนทางตรงระหว่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่นมี

ผลกระทบต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทยอย่างมนีัยสําคญัผ่านข่องทางผลติภาพการผลติ

ของแรงงาน กล่าวคอืหากแรงงานในประเทศมผีลติภาพการผลติในระดบัที่สูงขึน้ จะช่วยทําให้เงนิทุน

ทางตรงระหวา่งประเทศจากประเทศญี่ปุ่นส่งผลบวกต่ออตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทย

อย่างมนียัสําคญั 

4.1.2. ผลกระทบของเงนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศตอ่การจา้งงาน 

คณะผู้วจิยัยงัได้ศกึษาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราการจ้างงานและเงนิทุนทางตรง

ระหวา่งประเทศ โดยใชว้ธิกีารของ Jenkins (2006) ดงัสมการที ่(4-6) 

lpEXPORTwFDIyEMP lnlnlnlnlnln 54321 βββββ ++++=
 (4-6) 

จากนัน้ คณะผูว้จิยัจะทําการปรบัปรุงสมการดงักล่าวโดยการใส่ตวัแปรเงนิทุนทางตรง

ระหวา่งประเทศของประเทศญี่ปุน่ซึ่งไหลเขา้สู่ประเทศเวยีดนาม ดงัสมการต่อไปนี้ 

FCLMVlpEXPORTwFDIyEMP lnlnlnlnlnlnln 654321 ββββββ +++++=

         (4-7) 

โดยที ่ln lpจะแทนผลติภาพในการผลติของแรงงานในรูป log 

การประมาณค่าตามสมการที ่(4-6) และ (4-7) จะใชข้อ้มูลอนุกรมเวลาของประเทศไทย

เท่านัน้เนื่องจากขอ้จํากดัทีเ่กดิจากขอ้มูลอตัราค่าจา้งแรงงานในประเทศอื่นๆ ในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง

ซึ่งผลของการประมาณสมการที ่(4-7) โดยใชส้มการถดถอย ด้วยวธิกีารประมาณค่าแบบ Newey-West 

จะแสดงไดด้งัตารางที ่4-3 

ตารางที ่4-3แสดงใหเ้หน็วา่เงนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศในประเทศไทยโดยรวม และ

เงนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศของประเทศญี่ปุน่ในประเทศไทย ไม่มผีลกระทบต่อระดบัการจา้งงานของ

ประเทศไทยอย่างมนียัสําคญั ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้มูลภาวะการจา้งงานของประเทศไทยที่แสดงให้เหน็ว่า

ประเทศไทยนัน้มขีนาดของภาคเกษตรกรรมขนาดใหญ่ซึ่งสามารถรองรบัการจ้างงานได้มาก ดงันัน้ 

การเขา้มาของเงนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศ ซึ่งก่อใหเ้กดิการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมจะมผีลทํา

ใหเ้กดิการเคลื่อนยา้ยแรงงานจา้งภาคเกษตรกรรมและการจา้งงานทีไ่ม่เป็นทางการ เขา้สู่การจา้งงานใน

ภาคอุตสาหกรรมเท่านัน้ 
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ตารางท่ี 4-3: ผลการประมาณค่าสมการถดถอยท่ีกาํหนดระดบัการจ้างงานของประเทศไทย 

VARIABLES Model 1 Model2 Model3 Model4 Model 6 

gdp 0.681 

   

0.237* 

(0.153) 

   

(0.0211) 

wage 0.0664 0.259 0.109 0.131 

 (0.113) (0.445) (0.142) (0.237) 

 fdi -0.0376 

 

-0.0164 

  (0.0074) 

 

(0.012) 

  jfdi 0.000621 0.00578 

 

-0.0086 -0.00473 

(0.01) (0.0311) 

 

(0.0075) (0.00528) 

export -0.121 -0.0842 0.0354 

 

-0.165 

(0.0775) (0.18) (0.0754) 

 

(0.0513) 

lp -0.121 0.353** 0.318** 0.367** 0.330** 

(0.0902) (0.0961) (0.0582) (0.0888) (0.02) 

fclmv -0.00157 -0.00349 -0.00542 -0.0067 

 (0.00307) (0.00701) (0.00214) (0.00252) 

 Constant 1.687 7.257** 6.429*** 6.557*** 6.092** 

(1.184) (1.369) (0.588) (0.282) (0.277) 

ทีม่า: จากการคํานวณของคณะผูว้จิยั 

หมายเหตุ: ** แสดงถงึ p<0.05 และ * แสดงถงึ p<0.1 

ตารางที ่4-3 ยงัแสดงใหเ้หน็วา่ เงนิทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นที่เขา้

ไปยงัประเทศเวยีดนามไม่มผีลกระทบต่อระดบัการจา้งงานของประเทศไทย โดยปจัจยัที่จะมผีลกระทบ

ต่อระดบัการจ้างงานของประเทศไทยอย่างมนีัยสําคญัจะมาจากผลติภาพในการผลติของแรงงาน และ

ขนาด GDP ของประเทศเท่านัน้ 

นอกจากนี้จะสงัเกตไดว้า่ ในการประมาณสมการถดถอยเพื่อกําหนดระดบัการจ้างงาน

นัน้ จะไม่สามารถใส่ตวัแปร GDP และค่าจ้างไปพร้อมกนัได้ ทัง้นี้เนื่องจากตัวแปรทัง้สองมีระดับ

ความสมัพนัธท์ีสู่ง 

คณะผูว้จิยัได้มกีารปรบัเปลี่ยนสมมติฐานเพื่อให้สอดคล้องกบักรณีเงินลงทุนทางตรง

ระหว่างประเทศที่เขา้มายงัประเทศไทย โดยทําการพจิารณาถงึผลกระทบของเงนิทุนทางตรงระหวา่ง

ประเทศที่มตี่ออตัราค่าจ้างในประเทศไทยแทน โดยการประมาณสมการถดถอยเพื่อพิจารณาปจัจยัที่

กําหนดอตัราค่าจา้งในประเทศไทยจะสามารถแสดงไดด้ว้ยสมการต่อไปนี้ 
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)*ln(lnlnlnlnlnlnln 5554311 lpFDIlpFCLMVEXPORTFDIlaborywage βββββββ ++++++=

      (4-8) 

โดยที ่ ln labor จะแทนจํานวนประชากรวยัทํางานของประเทศไทยในรูป log 

ผลจากการใช้สมการถดถอยในการประมาณสมการที่ (4-8) จะสามารถแสดงได้ใน

ตารางที ่4-4 

ตารางท่ี 4-4: ปัจจยัท่ีกาํหนดค่าจ้างแรงงานในประเทศไทย 

VARIABLES Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 

(with lag1) 

Model 6 

(with lag1) 

Model 7 

labor 5.356 5.431 5.918* 5.355** 5.355** 5.918** 0.644 

(2.035) (2.221) (2.008) (1.639) (1.284) (1.685) (1.017) 

gdp 3.589** 3.763** 3.563** 3.684** 3.684*** 3.563** 

 (0.741) (0.757) (1.09) (0.691) (0.562) (0.952) 

 fdi -0.202 0.195* 0.188** -0.0222 -0.0222 0.188** -0.0142 

(0.409) (0.0498) (0.0523) (0.0849) (0.0731) (0.0439) (0.117) 

jfdi -0.0409* 0.181 0.862* 0.0428* 0.0428** 0.862* 

 (0.0135) (0.815) (0.279) (0.0135) (0.0122) (0.324) 

 export 0.868* 0.930** 0.882* 0.900** 0.900** 0.882** 

 (0.211) (0.212) (0.311) (0.197) (0.158) (0.275) 

 lp -0.7 0.718 

     (1.695) (0.703) 

     fdixlp 0.185 

  

0.102** 0.102** 

 

0.00336 

(0.2) 

  

(0.0239) (0.0217) 

 

(0.0493) 

jfdixlp 

 

0.0666 0.399* 

  

0.399* 

 

 

(0.396) (0.137) 

  

(0.158) 

 fclmv 

      

0.0104 

      

(0.00559) 

Constant -7.95 -10.31 -14.15 -8.74 -8.74 -14.15 -2.95 

(8.295) (9.893) (7.23) (7.371) (5.91) (6.213) (7.782) 

ทีม่า: จากการคํานวณของคณะผูว้จิยั 

หมายเหตุ: ** แสดงถงึ p<0.05 และ * แสดงถงึ p<0.1 
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ผลของการประมาณค่าสมการถดถอยในตารางที่ 4-4แสดงให้เห็นว่าเงินทุนทางตรง

ระหวา่งประเทศทัง้จากประเทศญี่ปุน่และเงนิทุนทางตรงระหว่างประเทศโดยรวมของประเทศไทยส่งผล

ทางบวกต่ออตัราค่าจา้งแรงงานในประเทศไทย โดยเงนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศจากประเทศญี่ปุน่นัน้

มผีลต่ออตัราค่าจา้งแรงงานมากกวา่เงนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศโดยรวม  

นอกจากนี้ ผลของเงนิทุนทางตรงระหว่างประเทศที่มตี่ออตัราค่าจ้างแรงงานยงัส่งผล

ผา่นระดบัผลติภาพในการผลติของแรงงาน กล่าวคอื หากแรงงานมผีลติภาพในการผลติที่เพิม่ขึน้ จะทํา

ใหผ้ลของเงนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศทีม่ตี่อค่าจา้งแรงงานเพิม่สูงขึน้ โดยเฉพาะในกรณีของเงนิทุน

ทางตรงระหว่างประเทศโดยรวม อกีทัง้ยงัมขี้อน่าสงัเกตที่น่าสนใจคือผลกระทบของเงินทุนทางตรง

ระหวา่งประเทศในอดตี (การใส่ lag = 1 ให้กบัตวัแปร JFDI และ FDI ตามแบบจําลองที่ 5 และ 6 ตาม

ตารางที่ 4-4) จะมผีลต่ออตัราค่าจ้างในช่วงเวลาปจัจุบนัที่มากกว่าเงนิทุนทางตรงระหว่างประเทศใน

ชว่งเวลาปจัจุบนั 

ปจัจยัอื่น ๆ ที่มีผลต่ออตัราค่าจ้างแรงงานจะประกอบไปด้วย ขนาดของประชากรวยั

ทํางานของประเทศ ระดบั GDP และมูลค่าการส่งออก โดยขนาดประชากรวยัทํางานมคีวามสมัพนัธ์ใน

ทางบวกกบัอตัราค่าจา้งแรงงาน ซึ่งสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Krugman (1979) ทีแ่สดงใหเ้หน็วา่หาก

การผลิตมีการประหยัดต่อขนาดแล้ว การเพิ่มขึ้นของประชากรจะส่งผลดีต่ออัตราค่าจ้างที่แท้จริง 

นอกจากนี้ ระดบั GDP และมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศจะแสดงถึงระดบัรายได้ที่เพิ่มขึ้นของ

ประเทศ ซึ่งส่งผลทางบวกต่ออตัราค่าจา้งแรงงานในประเทศ 

สําหรับเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นในประเทศเวียดนาม 

(FCLMV) นัน้ไม่มผีลต่ออตัราค่าจา้งแรงงานในประเทศไทยอย่างมนียัสําคญั 

กล่าวโดยสรุปแลว้ เงนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศของประเทศญี่ปุ่นที่เขา้มาในประเทศ

ไทยจะมผีลทําใหอ้ตัราค่าจา้งแรงงานในประเทศไทยเพิม่สูงขึน้มากกว่าที่จะทําให้อตัราการจ้างงานเพิม่

สูงขึน้ เนื่องจากการเขา้มาของเงนิทุนดงักล่าวก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างแรงงาน โดยเกดิ

การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคการเกษตรสู่ภาคการผลติซึ่งก่อให้เกดิการเพิม่ขึ้นของค่าจ้างแรงงาน 

นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงานดงักล่าวจะส่งผ่านช่องทางผลิตภาพการผลิตของแรงงาน 

กล่าวคอืหากแรงงานมรีะดบัผลติภาพการผลติทีสู่งขึน้ การเขา้มาของเงนิทุนทางตรงระหว่างประเทศจะ

ช่วยส่งเสริมให้อตัราค่าจ้างยิง่สูงขึ้นกว่ากรณีที่ผลติภาพการผลิตตํ่า และเงนิทุนทางตรงของประเทศ

ญี่ปุน่ในประเทศเวยีดนามไม่มผีลต่อทัง้อตัราการจา้งงานและอตัราค่าจา้งแรงงานในประเทศไทย 
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4.1.3. ผลกระทบของเงนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศตอ่ผลติภาพการผลติรวม 

คณะผูว้จิยัยงัไดศ้กึษาถงึผลกระทบของการเขา้มาของเงนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศที่

จะมต่ีอผลติภาพการผลติของอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงโดยปรบัปรุงแบบจําลองจากงานศกึษาของ Vuksic 

(2005) ดงัแสดงในสมการที ่(4-9) 

 𝑙𝑛𝑇𝐹𝑃 = 𝑎 + 𝛽1𝐿𝑃 + 𝛽2𝑜𝑝𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠𝑠 + 𝛽3𝑙𝑛𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡 + 𝛽4𝑙𝑛𝐹𝐷𝐼+𝛽5𝑙𝑛𝐹𝐷𝐼 ∗ 𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦

      (4-9) 

โดยที ่ TFP แทนผลติภาพการผลติรวม (Total factor productivity) 

LP แทนผลติภาพแรงงาน  

 โดยผลของการประมาณการสมการที ่(4-9) จะแสดงในตารางที ่4-5 

ตารางท่ี 4-5: สมการถดถอยแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างผลิตภาพการผลิตรวมและ FDI11 

ตวัแปร ค่าสมัประสิทธ์ิ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

Constant* 0.151474 0.086865 

FDI flows -2.25E-10 7.01E-10 

Dummy of FDI flows** 3.46E-09 6.28E-10 

Labor Productivity Index (Base: yr=2000) -0.000455 0.000341 

Export** 1.02E-10 1.87E-11 

Degree of Openess -0.000743 0.000511 

R-squared 0.97532 

Adjusted R-squared 0.970179 

S.E. of regression 0.046206 

Sum squared resid 0.051239 

 

จากตารางที ่4-5จะเหน็วา่การเขา้มาของเงนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศจะมผีลต่อผลติ

ภาพการผลติรวมของประเทศในอนุภูมภิาคฯ แตกต่างกนัไป โดยการไหลเขา้ของเงนิทุนทางตรงระหวา่ง

                                                             
11 ** คอืมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบัความเชื่อม ัน่ 95% และ * คอืมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบัความเชื่อม ัน่ 90% 
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ประเทศในประเทศไทยจะช่วยส่งเสริมให้ผลิตภาพการผลติรวมของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคญั 

ในขณะทีก่ารไหลเขา้ของเงนิทุนดงักล่าวไม่มผีลต่อผลติภาพการผลติรวมของกลุ่มประเทศ CLMV  

ทัง้นี้ดงัที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 การเขา้มาของเงินทุนทางตรงระหว่างประเทศใน

ประเทศไทยจะเขา้มาในภาคอุตสาหกรรมซึ่งมกีารเน้นการใชแ้รงงาน ทําให้เกดิกระบวนการถ่ายทอด

เทคโนโลยแีละความรูร้วมถงึการพฒันาทุนมนุษย์ในแรงงานซึ่งจะช่วยให้ผลติภาพการผลติเพิม่ขึน้ อกี

ทัง้ยงัเกดิ Backward Spillovers ทําให้บรษิทัในประเทศเขา้มาอยู่ในเครอืข่ายการผลิตเพิม่ขึ้น และ

กระตุน้ใหบ้รษิทัในประเทศตอ้งพฒันาประสทิธภิาพการผลติและคุณภาพของผลติภณัฑเ์พิม่มากขึน้ 

ในขณะทีก่ารเขา้มาของเงนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศในกลุ่มประเทศ CLMV จะเน้นที่

ภาคพลงังาน การผลติไฟฟ้า และเหมอืงแร่ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมทีเ่น้นใชทุ้นเป็นหลกั และมกีารถ่ายทอด

เทคโนโลยแีละพฒันาทุนมนุษย์ได้ไม่มาก การเขา้มาของเงนิทุนดงักล่าวจงึส่งผลต่อการปรบัปรุงผลิต

ภาพการผลติรวมไดไ้ม่มากเหมอืนกรณขีองประเทศไทย 

นอกจากนี้ ความสามารถในการรับเทคโนโลยีและองค์ความรู้ของประเทศผู้ร ับทุน 

(Absorptive capacity) ยงัสรา้งความแตกต่างในการปรบัปรุงผลติภาพการผลติของประเทศผูร้บัทุน ซึ่ง

สอดคล้องกบังานศกึษาของ Nadiri (1993) และ Borensztein และคณะ (1998) ที่แสดงให้เห็นว่า

ประเทศผูร้บัทุนจะไดร้บัประโยชน์ในการพฒันาผลติภาพการผลติจากเงนิทุนที่มาจากต่างประเทศ หาก

ประเทศผูร้บัทุนมรีะดบัทุนมนุษยห์รอืความสามารถในการรบัความรู้ที่เพยีงพอ หากระดบัทุนมนุษย์ไม่

สูงเพยีงพอแลว้ ประเทศผูร้บัทุนจะไม่ไดป้ระโยชน์จากเงนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศ 

4.1.4. ผลกระทบของเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศต่อมูลค่าการส่งออก 

ผลกระทบต่อการส่งออกจะอาศยัการปรบัปรุงแบบจําลองของ Sun (2001) ดงันี้ 

ttttttt timeFDIPIREERyPDEX lnlnlnlnlnlnln 61514321 ββββββα ++++++= −−

 (4-10) 

โดยที ่ ttimeln จะแทนระยะเวลาในการส่งออก 

การประมาณค่าสมการที่ (4-10) จะใชข้อ้มูลในรูปแบบของ panel ซึ่งประกอบไปด้วย

ขอ้มูลของประเทศไทยและขอ้มูลของประเทศเวยีดนาม ทัง้นี้เนื่องจากขอ้จํากดัเกี่ยวกบัขอ้มูลเงนิลงทุน

ทางตรงระหวา่งประเทศของประเทศอื่นๆ ในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงอนัประกอบไปด้วยประเทศสปป.

ลาวและกัมพูชา นอกจากนี้จากข้อจํากัดในการหาข้อมูลอตัราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง และการลงทุน
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ภาคเอกชนของประเทศเวยีดนามทําให้ตวัแปร tREER และ 1−tPI ถูกตดัออกไปจากการประมาณ

สมการถดถอย 

โดยการประมาณสมการดงักล่าวจะใชว้ธิกีารประมาณสมการถดถอยแบบ fixed effect 

panel regression และอาศยัขอ้มูลจากปีค.ศ. 2000–2010 ซึ่งสามารถแสดงผลของการประมาณค่าได้ใน

ตารางที ่4-6(ยกเวน้แบบจําลองทีใ่ส่ระยะเวลาในการส่งออกจะเป็นการใชข้อ้มูลปีค.ศ. 2005-2010 แทน) 

ตารางท่ี 4-6: ปัจจยัท่ีกาํหนดมูลค่าการส่งออกของอนุภมิูภาคลุ่มแม่น้ําโขง 

VARIABLES Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 

lp 0.941 0.884 0.44 0.24 -0.384 

(0.696) (0.663) (0.245) (0.7) (0.0666) 

jfdi 0.0650*** 

 

0.0733** 

 

-0.137 

(0.0151) 

 

(0.00151) 

 

(0.0292) 

gdp 1.084*** 1.043*** 1.648** 1.648** 2.218** 

(0.00576) (0.0709) (0.0964) (0.0639) (0.145) 

fdi 

 

-0.0663 

 

-0.047 

 

 

(0.114) 

 

(0.0735) 

 time 

  

-0.241** -0.239 

 

  

(0.0172) (0.223) 

 Constant -2.986** -1.965 -8.425** -7.714 -12.54* 

(1.471) (1.253) (0.52) (1.911) (1.417) 

R-squared 0.933 0.948 0.956 0.949 0.958 

ทีม่า: จากการคํานวณของคณะผูว้จิยั 

หมายเหตุ: *** แสดงถงึ p<0.01 ** แสดงถงึ p<0.05 และ * แสดงถงึ p<0.1 

ตารางที่ 4-6แสดงให้เห็นว่าเงินทุนทางระหว่างประเทศของประเทศญีปุ่นมีผลใน 

การเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศผู้รบัทุนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงอย่างมีนัยสําคญั และมีผล

มากกวา่เงนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศโดยรวม ทัง้นี้เนื่องจากการเขา้มาลงทุนของประเทศญปีุน่มกัเกดิ

จากการสรา้งฐานการผลติเพื่อการส่งออก มากกวา่การเขา้มาเพื่อแสวงหาตลาด (market seeking) หรอื

ผลติเพื่อขายในประเทศผูร้บัทุน 

ปจัจยัอื่นๆ ที่มผีลต่อมูลค่าการส่งออกอย่างมนีัยสําคญัจะประกอบไปด้วยระดบั GDP 

ซึ่งแทนถงึขนาดของประเทศ และเวลาที่ใชใ้นการส่งออก ซึ่งแทนถงึระดบัสิง่อํานวยความสะดวกทาง

การค้าของประเทศ โดยระดบัของ GDP จะมผีลให้มูลค่าการส่งออกเพิม่ขึน้ ในขณะที่เมื่อเวลาที่ใชใ้น
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การส่งออกลดลง หรอืมกีารปรบัปรุงในสิง่อํานวยความสะดวกทางการค้าจะส่งผลให้มูลค่าการส่งออก

เพิม่ขึน้เชน่กนั 

นอกจากนี้ คณะผูว้จิยัยงัไดท้ําการปรบัปรุงสมการที่ (4-10) เพื่อพจิารณาถงึผลกระทบ

ของเงนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศของญี่ปุน่ในประเทศเวยีดนามทีจ่ะมตี่อมูลค่าการส่งออกของประเทศ

ไทย ดงัแสดงไดด้งัสมการต่อไปนี้ 

161514321 lnlnlnlnlnlnln −−− ++++++= ttttttt FCLMVFDIPIREERyPDEX ββββββα

      (4-11) 

คณะผูว้จิยัทําการประมาณสมการที่ (4-11) โดยอาศยัขอ้มูลอนุกรมเวลาของประเทศ

ไทยในช่วงปีค.ศ. 2000–2010 และสามารถแสดงผลการประมาณสมการถดถอยด้วยวธิีการประมาณ 

Newey-West ไดด้งัตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4-7: ปัจจยักาํหนดมูลค่าการส่งออกของประเทศไทย 

VARIABLES Model 1 Model 2 Model 3 

reer 0.421 0.499 0.409 

(0.171) (0.346) (0.268) 

lp 0.992** 0.269* 0.191* 

(0.266) (0.275) (0.319) 

jfdi 0.1439* 0.119* 0.151** 

(0.022) (0.0418) (0.0297) 

fclmv 0.0182* 0.0381 0.0337* 

(0.00557) (0.0123) (0.00705) 

pi -0.00861 0.0447 0.0361 

(0.0237) (0.0376) (0.0319) 

wage 

  

1.386 

  

(0.961) 

gdp 1.835** 

  (0.338) 

  Constant -7.775 9.411*** 7.915** 

(3.129) (0.752) (1.249) 

ทีม่า: จากการคํานวณของคณะผูว้จิยั 

หมายเหตุ: *** แสดงถงึ p<0.01 ** แสดงถงึ p<0.05 และ * แสดงถงึ p<0.1 
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ตารางที่ 4-7แสดงให้เห็นว่าเงินทุนทางตรงระหว่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่นมี

ผลกระทบทางบวกอย่างมนียัสําคญัต่อมูลค่าการส่งออกของประเทศไทย โดยเงนิลงทุนทางตรงระหว่าง

ประเทศของประเทศญี่ปุน่ทีล่งทุนในประเทศเวยีดนามมคีวามสมัพนัธท์างบวกอย่างไมม่นียัสําคญั หรอืมี

นยัสําคญัทีต่ํ่าต่อมูลค่าการส่งออกของประเทศไทย ซึ่งชีใ้หเ้หน็ถงึลกัษณะการลงทุนของประเทศญี่ปุน่ใน

ปจัจุบนัระหวา่งประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงทัง้สอง ยงัมกีารเชื่อมโยงเครอืข่ายการผลติระหว่าง

กนัในระดบัทีต่ํ่าอยู่ ผลของการลงทุนของบรษิทัญี่ปุน่ในประเทศเวยีดนามจงึยงัไม่มผีลกระทบต่อมูลค่า

การส่งออกของประเทศไทยมากนกั 

ปจัจยัอื่นทีม่ผีลต่อมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยอย่างมนียัสําคญัคอืระดบั GDP ซึ่ง

เป็นตวัแปรที่แทนขนาดของประเทศรวมถงึผลติภาพในการผลติของแรงงานซึ่งมีความสมัพนัธ์ในเชิง

บวกกบัมูลค่าในการส่งออก 

4.1.5. สรุปผลกระทบของเงนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศต่อเศรษฐกจิของประเทศอนุภูมภิาค

ลุ่มแม่น้ําโขงในเชงิปรมิาณ 

จากผลการศกึษาถงึผลกระทบของการเขา้มาของเงินทุนทางตรงระหว่างประเทศใน 

อนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงพบวา่ การเขา้มาของเงนิทนุดงักล่าวจะใหผ้ลระดบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ

ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคญั โดยกลุ่มประเทศ CLMV จะได้

ประโยชน์จากการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีสู่งกวา่ประเทศไทย 

หากพจิารณาถงึผลกระทบของเงนิทุนทางตรงระหว่างประเทศต่อตวัแปรทางเศรษฐกจิ

อื่นจะพบว่า การเข้ามาของเงินทุนทางตรงระหว่างประเทศจะส่งผลดีต่อระดับการจ้างงานและ 

การปรบัปรุงผลติภาพการผลติรวมของประเทศไทยมากกวา่กลุ่มประเทศ CLMV ทัง้นี้เนื่องประเทศไทย

มีความสามารถในการรับเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่สูงกว่า อีกทัง้เงินทุนที่ไหลเข้ายังเข้ามาใน

ภาคอุตสาหกรรมซึ่งมกีารเน้นใชแ้รงงาน และมกีารถ่ายทอดเทคโนโลยไีด้มากกว่า เมื่อเปรยีบเทยีบกบั

กลุ่มประเทศ CLMV ทีเ่งนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศจะมาทีภ่าคพลงังาน การผลติไฟฟ้า และเหมอืงแร่

เป็นสําคญั 

ดงันัน้ สาเหตุที่เงนิทุนทางตรงระหว่างประเทศส่งผลให้อตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

ของกลุ่มประเทศ CLMV สูงขึน้กวา่ประเทศไทย จําเป็นต้องอธบิายด้วยปจัจยัอื่นที่มใิช่การจ้างงานและ

การปรบัปรุงผลิตภาพการผลติ โดยปจัจยัเหล่านัน้จะเป็นผลที่เกดิขึน้ทางอ้อม เช่น การช่วยปรบัปรุง

โครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรบัการเขา้มาของเงนิทุน การปรบัปรุงกฎระเบยีบภายในประเทศ การเพิม่ขึน้

ของการแขง่ขนัในตลาด และการปรบัปรุงระบบการเงนิ ซึ่งเป็นปจัจยัทีป่ระเทศ CLMV ยงัมคีวามลา้หลงั
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ประเทศไทยอยู่มาก ทําให้ผลได้ต่อขนาดของการปรบัปรุงปจัจยัเหล่านี้ของกลุ่มประเทศดงักล่าวมี

มากกวา่ประเทศไทย ซึ่งคณะผูว้จิยัจะทําการศกึษาถงึปจัจยัต่างๆ เหล่านัน้ต่อไปในส่วนของการศกึษา

เชงิคุณภาพ 

4.2. การวิเคราะหผ์ลของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศญ่ีปุ่ นต่อเศรษฐกิจใน

อนุภมิูภาคลุ่มแม่น้ําโขงในเชิงคณุภาพ 

4.2.1. กรอบที่ใช้ในการวเิคราะห์ผลกระทบของเงนิทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศ

ญี่ปุน่ต่อเศรษฐกจิในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงเชงิคุณภาพ 

ในทีน่ี้คณะผูว้จิยัจะอ้างองิช่องทางที่เงนิทุนทางตรงระหว่างประเทศจากประเทศญี่ปุ ่น

ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงได้ โดยปรับปรุงจาก Thomsen (1999) 

กล่าวคอื การเข้ามาของเงินทุนทางตรงระหว่างประเทศจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกจิได้ผ่านช่อง

ทางตรงและชอ่งทางออ้ม 

1. ชอ่งทางตรง (Direct Channels) 

- การจา้งงาน 

การเขา้มาของเงนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศจะส่งผลใหก้ารจา้งงานเพิม่สูงขึน้ 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเพิม่ขึน้ของรายไดแ้ละการเตบิโตทางเศรษฐกจิ โดยเฉพาะอย่างยิง่บรษิทัขา้มชาติ

ส่วนมากจะตดัสนิใจยา้ยฐานการผลติเพื่อแสวงหาค่าจ้างแรงงานที่ถูกลง ดงันัน้จงึมกัเป็นการเขา้มาใน

อุตสาหกรรมทีเ่น้นใชแ้รงงาน ซึ่งก่อใหเ้กดิการจา้งงานเป็นจํานวนมาก การเขา้มาของบรษิทัขา้มชาตยิงั

ช่วยสร้างให้เกดิการพฒันาฝีมอืแรงงานผ่านการปฏบิตังิานจรงิ (On the Job Training) และการฝีก

อบรมของบรษิทั ซึ่งจะกล่าวต่อไปในส่วนของการพฒันาทุนมนุษย ์

- การเพิม่การเปิดประเทศและการส่งออก (Openness and Export) 

Thomsen (1999) ชี้ให้เห็นว่าเงินทุนทางตรงระหว่างประเทศที่เข้ามาใน

ภูมภิาคอาเซยีนมบีทบาทสําคญัในการสร้างการเตบิโตทางเศรษฐกจิที่เกดิจากการส่งออก (Export-led 

Growth) ของภูมภิาค รวมถงึการสรา้งเครอืขา่ยการผลติและกระตุน้การคา้ภายในภูมภิาคเดยีวกนั ทัง้นี้

เนื่องจากบรษิทัขา้มชาตมิกัใชภู้มภิาคอาเซยีนเป็นฐานในการผลติเพื่อการส่งออกเป็นหลกั 

2. ชอ่งทางออ้ม (Indirect Channels) 

- การพฒันาทางการเงนิ (Financial Development) 
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การเขา้มาของเงนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศจะสรา้งความเขม้แขง็ทางการเงนิ

ให้กบัประเทศผูร้บัทุน เนื่องจากเงนิทุนทางตรงระหว่างประเทศจะเป็นเงนิทุนที่มีเสถียรภาพสูงกว่า

เงนิทุนประเภทอื่น และมกีารเปลีย่นแปลงเคลื่อนยา้ยน้อยกวา่เงนิทุนประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็น Portfolio 

Investment หรอืเงนิกูย้มืจากธนาคารต่างประเทศ  

นอกจากนี้ การเขา้มาของเงนิทุนทางตรงระหว่างประเทศยงัมสี่วนสําคญัที่จะ

ผลกัดนัใหป้ระเทศผูร้บัทุนทําการพฒันาระบบการเงนิและกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งให้มปีระสทิธภิาพมาก

ขึน้ซึ่งเป็นส่วนสําคญัทีจ่ะชว่ยใหก้ารเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศเพิม่สูงขึน้ 

- การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure Development) 

ประเทศผูร้บัทุนมคีวามจําเป็นจะต้องพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

ตามความตอ้งการของผูล้งทุนเพื่อเป็นการดงึดูดการเขา้มาลงทุน เชน่ ระบบสาธารณูปโภค ถนน ท่าเรอื

และท่าอากาศยาน ระบบการตดิต่อสื่อสาร ซึ่งบางครัง้การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวอาจได้รบั

ความช่วยเหลอืทางเทคนิคและการเงนิมาจากประเทศผูล้งทุน การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดงักล่าว

สามารถส่งผลกระทบต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิไดเ้ชน่กนั 

- การพฒันากฎระเบยีบดา้นการคา้ การลงทุน และการแขง่ขนั 

ประเทศผูล้งทุนมกัมเีงื่อนไขใหป้ระเทศผูร้บัทุน โดยเฉพาะในกรณีของประเทศ

กําลงัพฒันา ทําการปรบัปรุงกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบัการค้า การลงทุน การแข่งขนั และการปกป้อง 

ผูล้งทุน ซึ่งอาจมสี่วนชว่ยใหก้ารเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศผูร้บัทุนเพิม่สูงขึน้ได้ 

- การเพิม่การแขง่ขนัของตลาดภายในประเทศ 

การเขา้มาของนักลงทุนจากต่างประเทศเป็นกระตุ้นให้เกดิการแข่งขนัที่สูงขึน้

ของตลาดภายในประเทศทัง้ในแง่ผูจ้ดัส่งวตัถุดบิและสนิคา้ข ัน้สุดทา้ย ซึ่งการแข่งขนัที่เพิม่สูงขึน้จะช่วย

พฒันาประสทิธภิาพของผูผ้ลติและระบบตลาด ซึ่งจะทําใหก้ารเตบิโตทางเศรษฐกจิเพิม่สูงขึน้ได้ 

- การพฒันาทุนมนุษย ์

งานศกึษาของ Nadiri (1993) แสดงให้เหน็ว่าการเข้ามาของเงนิทุนทางตรง

ระหวา่งประเทศจะชว่ยใหป้ระเทศผูร้บัทุนมรีะดบัทุนมนุษยท์ีเ่พิม่สูงขึน้ ทัง้นี้เนื่องจากบรษิทัขา้มชาตจิะ

มกีารฝึกอบรมพฒันาแรงงานทัง้ในการปฏบิตักิารการผลติและการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ อกีทัง้

ยงัเพิม่กระบวนการเรยีนรูใ้นการทํางานจรงิ (On the Job Training) อกีดว้ย 
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- การถ่ายทอดเทคโนโลย ี(Technology transfers) 

Thomsen (1999) ชีใ้หเ้หน็วา่การถ่ายทอดเทคโนโลยเีป็นชอ่งทางหนึ่งทีเ่งนิทุน

ทางตรงระหวา่งประเทศจะชว่ยเพิม่อตัรากรเตบิโตทางเศรษฐกจิได ้ซึ่งอาจผา่นการฝึกอบรมแรงงานและ

พนักงานในบริษัท การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้จดัส่งวตัถุดิบภายในประเทศในห่วงโซ่

อุปทาน อย่างไรกต็าม งานศกึษานี้ยงัชีใ้หเ้หน็ถงึขอ้จํากดัในการถ่ายทอดเทคโนโลยใีนกรณขีองประเทศ

อาเซียน ซึ่งมีทัง้สาเหตุมาจากความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศผู้ร ับทุน (Technological 

Capacity) ทีไ่ม่สูงเพยีงพอ และการกดีกนัของผูล้งทุนไม่ใหป้ระเทศผูร้บัทุนไดร้บัเทคโนโลย ี

- การแพร่กระจายของเทคโนโลย ี(Technology spillovers) 

แมว้า่ประเทศผูล้งทุนอาจไม่พยายามถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้แก่ผูร้บัทุน แต่การเขา้

มาลงทุนยงัก่อใหเ้กดิการแพร่กระจายของเทคโนโลยผีา่นการปฏบิตังิานในหน้าที ่และการเลยีนแบบ 

- การถ่ายทอดและแพร่กระจายระบบการบรหิารจดัการ 

บริษทัข้ามชาติมกัมีระบบการบริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพสูงกว่าประเทศ

ผู้ร ับทุน ดังนัน้การเข้ามาลงทุนของบริษัทเหล่านัน้จะช่วยให้บุคลากร ผู้จดัส่งวตัถุดิบ และบริษัท

ภายในประเทศอื่น ๆ ไดเ้รยีนรูร้ะบบการบรหิารจดัการดงักล่าว 

- Backward spillovers 

การเขา้มาดําเนินกจิกรรมการผลติของบรษิทัขา้มชาตทิําให้ต้องอาศยัผูจ้ดัส่ง

วตัถุดบิในประเทศบางส่วน ก่อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ผูจ้ดัส่งวตัถุดบิดงักล่าว อกีทัง้

ยงัทําใหผู้จ้ดัส่งวตัถุดบิตอ้งพฒันาประสทิธภิาพการผลติและคุณภาพของสนิค้าให้ได้ตามมาตรฐานของ

บรษิทัขา้มชาต ิ

- การวจิยัและพฒันา 

การเขา้มาของเงินทุนทางตรงระหว่างประเทศในหลายกรณีจะกระตุ้นให้เกิด

การวจิยัและพฒันาทีเ่พิม่มากขึน้ ไม่วา่จะในแง่ของกระบวนการผลติ และสนิค้าซึ่งจะช่วยให้การเตบิโต

ทางเศรษฐกจิของประเทศเพิม่สูงขึน้ได ้

ชอ่งทางทีเ่งนิทุนทางตรงระหว่างประเทศจะส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกจิของ

ประเทศผูร้บัทุนสามารถสรุปไดใ้นรูปที ่4-1 
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รปูท่ี 4-1: ผลกระทบของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ 

 

 

4.2.2. ลกัษณะการเขา้มาของเงนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศจากประเทศญี่ปุน่มายงัประเทศไทย 

การเขา้มาของเงนิทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นมจีุดเริม่จากขอ้ตกลง 

Plaza Accord ในปี ค.ศ. 1985 ซึ่งส่งผลให้เงนิเยนมกีารแขง็ค่าขึน้อย่างมากจากระดบั 250 เยนต่อ 1

ดอลลารม์าอยู่ที่ 120 เยนต่อ 1 ดอลลาร์ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัของสนิค้าส่งออกของ

ญี่ปุน่อย่างรุนแรง ประเทศญี่ปุน่จงึตอ้งแสวงหาประเทศทีม่คี่าแรงและตน้ทุนวตัถุดบิที่ตํ่ากว่ามาเป็นฐาน

การผลิตเพื่อการส่งออกเพื่อลดต้นทุนการผลติลง ประกอบกบัเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงเวลา

ดงักล่าวมเีสถยีรภาพและมนีโยบายการส่งเสรมิการลงทุนเป็นประเทศแรกๆ ในภูมภิาค อีกทัง้ประเทศ

ไทยยงัมคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัประเทศญี่ปุน่มาโดยตลอด ทําใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศอนัดบัต้นๆ ใน

กลุ่มประเทศอาเซยีนทีป่ระเทศญี่ปุ่นเลอืกเขา้มาลงทุน ซึ่งการเขา้มาลงทุนในประเทศไทยของประเทศ

 

 

 

ผลกระทบทางตรง 

• การจา้งงาน 

• การเพิม่การเปิดประเทศและ

การส่งออก 

การเพิม่ผลติภาพ 

การผลติ 

การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ 

ผลกระทบทางอ้อม 

• การถ่ายทอดเทคโนโลย ี

• การแพรก่ระจายของ

เทคโนโลย ี

• การสะสมทุนมนุษย์ 

• Backward Spillovers  
 

• การถ่ายทอดด้านการ

บรหิารและจดัการ 

• การวจิยัและพฒันา 

• การพฒันาโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

• การพฒันาทางการเงนิ 

• การกระตุ้นการแข่งขนั

ของตลาด 

• การปรบัปรุงกฎระเบยีบ 

 

การเติบโตของเศรษฐกิจ 
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ญี่ปุน่ ส่งผลใหก้ารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทยเพิม่สงูขึน้ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ในส่วนทีผ่า่น

มา ซึ่งในส่วนนี้คณะผูว้จิยัจะศกึษาถงึช่องทางการส่งผ่านของเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจาก

ประเทศญี่ปุ่นมาสู่การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทย โดยใชก้รอบการวเิคราะห์ที่ได้กล่าว

มาแลว้ในส่วนที ่4.2.1 

 ผลกระทบผา่นชอ่งทางตรง  

• การจา้งงาน การผลติภายในประเทศ และการส่งออก 

การเข้ามาของเงินทุนทางตรงระหว่างประเทศของญี่ปุ่นในช่วงแรกจะเน้นที ่

การแสวงหาค่าจ้างแรงงานที่ถูกเพื่อใชเ้ป็นฐานการผลติเพื่อการส่งออก ลกัษณะของการเขา้มาจะเป็น

การมาทัง้ห่วงโซ่อุปทานเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นจะเลอืกใชผู้จ้ดัส่งวตัถุดบิ (Suppliers) ที่มสีญัชาตญิี่ปุ่น

เป็นหลกัมากกว่าการพจิารณาที่ราคาหรอืคุณภาพของสนิค้าซึ่งแตกต่างจากบรษิทัจากทางยุโรปและ

สหรฐัอเมรกิา ซึ่งการเขา้มาของการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่นก่อให้เกดิการจ้าง

งานในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก และทําให้ระดบัค่าจ้างแรงงานของแรงงานระดบัปฏบิตัิการใน

ประเทศไทยเพิม่สูงขึน้เนื่องจากเป็นการเปลีย่นลกัษณะงานจากภาคการเกษตรและไม่เป็นทางการเขา้สู่

ภาคอุตสาหกรรมที่มีผลตอบแทนสูงกว่า ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนที่ 4.1 อีกทัง้ประเภทของ

อุตสาหกรรมที่นิยมมาลงทุนในประเทศไทยจากประเทศญี่ปุ่นมกัเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงานมี

ทกัษะเขม้ขน้ จงึก่อใหเ้กดิการจา้งงานและปรบัตวัของค่าจา้งแรงงานเพิม่ขึน้ 

 นอกจากนี้ การเขา้มาสรา้งฐานการผลติของประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทยมกัอยู่ในลกัษณะของ

การเป็นฐานการผลติเพื่อการส่งออกมากกวา่การใชเ้ป็นฐานการผลติเพื่อการจําหน่ายในประเทศ ดงันัน้ 

เงินลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นที่เข้ามาจึงสร้างการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในสินค้า

อุตสาหกรรม ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้มูลทางสถติแิละผลการศกึษาเชงิประจกัษ์ในส่วนที ่4.1 

การใชป้ระเทศไทยเป็นฐานการผลติเพือ่การส่งออกจะเหน็ชดัขึน้อย่างมากหลงัจากวกิฤตการณ์

ทางเศรษฐกจิในภูมภิาคอาเซยีนในชว่งปี ค.ศ. 1997 ซึ่งทําใหมู้ลคา่สนิทรพัยภ์ายในประเทศปรบัตวั

ลดลงประกอบกบัคา่เงนิทีอ่่อนตวัลงเป็นอย่างมาก ทาํใหเ้กดิปรากฏการณ์ “Fire-sale FDI” ในภูมภิาค

อาเซยีนและในประเทศไทย ประกอบกบัการเปลีย่นแปลงกฎหมายหลายประการทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อการ

ลงทุน เชน่ การเปลีย่นแปลงกฎหมายการเป็นเจา้ของกจิการโดยบรษิทัต่างประเทศ ทาํใหม้เีงนิลงทนุ

ทางตรงระหวา่งประเทศเขา้มาในภูมภิาคอาเซยีนและประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะจากประเทศ

ญี่ปุน่ ซึ่งการเขา้มาลงทนุดงักล่าวมุ่งหวงัเพื่อการผลติเพื่อการส่งออกเป็นหลกั โดยเฉพาะใน

อุตสาหกรรมยานยนตท์ีม่กีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการผลติเพือ่การบรโิภคภายในประเทศ ไปเป็นการ
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ผลติเพื่อการสง่ออกเป็นหลกั ทาํใหมู้ลค่าการส่งออกของประเทศไทยในภาคอุตสาหกรรมปรบัตวัเพิม่

สูงขึน้เป็นอนัมากหลงัเกดิวกิฤตการณ์ทางการเงนิดงักล่าว 

การลงทุนของธุรกิจประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทยที่ผ่านมา มีการลงทุนในขนาดโครงการที่

หลากหลาย จากขอ้มูลสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (2555) พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2549–

2554โครงการลงทุนจากประเทศญี่ปุน่ทีไ่ดร้บัการอนุมตักิารส่งเสรมิส่วนมากเป็นโครงการขนาดเลก็ที่มี

มูลค่าการลงทุน น้อยกว่า  50 ล้านบาท รองลงมา เ ป็นโครงการขนาดกลางที่มีมูลค่ า 

การลงทุนในช่วง 100–499 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาตามมูลค่าการลงทุนกลับพบว่า 

โครงการขนาดใหญ่มากที่มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาทมีสดัส่วนสูงสุด รองลงมาเป็น

โครงการขนาดกลาง(ตารางที ่4-8) โดยการลงทุนทีส่ําคญัของประเทศญี่ปุ่นจะอยู่ในหมวดอุตสาหกรรม

การผลติโลหะ เครื่องจกัร และอุปกรณ์ขนส่ง อุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้า และอเิลก็ทรอนิกส(์ตารางที่ 4-

9)ซึ่งส่งผลต่อเนื่องใหเ้กดิการสรา้งอุตสาหกรรมดงักล่าวในประเทศไทย ตลอดจนก่อให้เกดิมูลค่าการค้า 

และการจ้างงาน ทัง้นี้สาเหตุของการลงทุนดงักล่าวอาจเกิดขึน้เนื่องจากมกีารส่งเสรมิจากรฐับาลไทย 

สภาวะทางเศรษฐกจิของไทยค่อนขา้งดแีละมเีสถยีรภาพ รวมทัง้ประเทศไทยยงัถอืว่ามสีถานการณ์ทาง

การเมอืงทีม่ ัน่คงกวา่ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงโดยเปรยีบเทยีบ 
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ตารางท่ี 4-8: โครงการลงทุนจากญ่ีปุ่ นท่ีได้รบัการอนุมติั จาํแนกตามขนาดการลงทุน 11

12 

          

หน่วย: ลา้นบาท 

ขนาดการลงทุน 

(ลา้นบาท) 

2549 2550 2551 2552 2553 2554 

จาํนวน

โครงการ 

จาํนวนเงนิ

ลงทุน 

จาํนวน

โครงการ 

จาํนวนเงนิ

ลงทุน 

จาํนวน

โครงการ 

จาํนวนเงนิ

ลงทุน 

จาํนวน

โครงการ 

จาํนวนเงนิ

ลงทุน 

จาํนวน

โครงการ 

จาํนวนเงนิ

ลงทุน 

จาํนวน

โครงการ 

จาํนวนเงนิ

ลงทุน 

<50 134 2,748.00 126 2,313.60 136 2,613.20 97 1,869.40 131 2,605.90 205 4,213.70 

50-99 43 3,063.30 52 3,740.50 43 3,093.80 48 3,478.40 72 5,172.90 78 5,722.90 

100-499 133 33,794.30 100 24,403.70 105 26,705.70 74 18,849.70 105 27,307.0 141 33,833.20 

500-999 21 14,497.90 29 18,908.30 20 13,088.0 13 8,726.20 18 12,494.50 31 20,708.30 

>1,000 22 61,096.20 23 114,957.10 20 60,654.40 11 25,981.70 16 52,725.10 29 94,489.50 

รวมl 353 115,199.70 330 164,323.20 324 106,155.10 243 58,905.40 342 100,305.40 484 158,967.60 

ที่มา: สาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (2555) 

ตารางท่ี 4-9: โครงการลงทุนจากญ่ีปุ่ นท่ีได้รบัการอนุมติั จาํแนกตามอตุสาหกรรม 12

13 
           หน่วย: ลา้นบาท 

ปี 2549 2550 2551 2552 2553 2554 

สาขา 

จาํนวน

โครงการ 

จาํนวนเงนิ

ลงทุน 

จาํนวน

โครงการ 

จาํนวนเงนิ

ลงทุน 

จาํนวน

โครงการ 

จาํนวนเงนิ

ลงทุน 

จาํนวน

โครงการ 

จาํนวนเงนิ

ลงทุน 

จาํนวน

โครงการ 

จาํนวนเงนิ

ลงทุน 

จาํนวน

โครงการ 

จาํนวนเงนิ

ลงทุน 

ผลติภณัฑเ์กษตร 6 1,585.0 12 5,498.9 14 4,800.2 12 10,166.8 15 4,322.5 14 8,102.4 

เหมอืงแร่และเซรามกิ 9 1,527.4 10 17,355.3 15 8,441.0 6 2,813.5 6 1,222.5 21 14,943.8 

อุตสาหกรรมเบา/สิง่ทอ 9 1,671.2 11 2,147.1 10 3,416.7 8 1,234.4 7 661.6 13 4,045.0 

ผลติภณัฑโ์ลหะ และเครือ่งจกัร 160 45,359.8 118 77,071.9 120 64,189.2 98 19,756.3 137 29,890.7 234 66,851.0 

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และอเิลก็ทรอนิกส์ 69 33,515.9 59 32,111.1 49 14,271.2 38 15,874.1 69 46,383.3 83 36,886.1 

เคมภีณัฑ ์และกระดาษ 38 26,129.6 44 18,683.2 39 7,257.9 23 5,174.0 49 8,695.3 51 25,744.6 

บรกิาร 62 5,410.8 76 11,455.7 77 3,778.9 58  3 ,886.3  59 9,129.5 68 2,394.7 

รวม 353 115,199.7 330 164,323.2 324 106,155.1 243 58,905.4 342 100,305.4 484 158,967.6 

ที่มา: สาํนักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (2555)  

                                                             
12โครงการลงทุนจากญี่ปุ่นในที่น้ีหมายถงึโครงการที่มกีารลงทุนจากญี่ปุ่นอยา่งน้อยรอ้ยละ 10 
13โครงการลงทุนจากญี่ปุ่นในที่น้ีหมายถงึโครงการที่มกีารลงทุนจากญี่ปุ่นอยา่งน้อยรอ้ยละ 10 
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จากการสมัภาษณ์บรษิทัญี่ปุ่นและเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศของญี่ปุ่นในประเทศไทย 

พบว่าการลงทุนของญี่ปุ่นนัน้จะกระจุกตวัอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยตามถนนเส้นหลกัที่เชื่อม

ระหวา่งกรุงเทพ อยุธยา ฉะเชงิเทรา และจงัหวดัในภาคตะวนัออก เชน่ ชลบุร ีระยอง และ ตราด เพราะ

เป็นเครอืข่ายการผลติที่ได้ประโยชน์จากเส้นทางคมนาคมที่สะดวก และมสีาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการ

ส่งออก ทัง้ท่าเรอื และสนามบนิทัง้นี้ในแผนการพฒันาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เสนอโดย Economic 

Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)นัน้สอดคล้องกบัความต้องการเชื่อมโยง

เครอืขา่ยการผลติของญี่ปุน่(รูปที ่4-2) เนื่องจากเสน้ทางดงักล่าวมบีรษิทัของญี่ปุน่ไปลงทุนอยู่ในสดัส่วน

ค่อนข้างมาก และเส้นทางนี้ยงัส่งผลดีต่อทัง้ประเทศไทย กมัพูชา พม่า และญี่ปุ่น เพราะสามารถส่ง

สนิคา้ต่อไปยงัประเทศอนิเดยีโดยมตี้นทุนค่าขนส่งและใชร้ะยะเวลาขนส่งลดลง นอกจากนัน้ ERIA ได้

เสนอแนวทางในการพฒันาเสน้ทางคมนาคมเพื่อสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมตามเส้นทางดงักล่าว

อกีด้วย (รูปที่ 4-3) จากที่กล่าวมาจะเหน็ได้ว่า การสร้างเครอืข่ายการผลติระหว่างประเทศในกลุ่มอนุ

ภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงนัน้มโีอกาสเกดิขึน้จรงิค่อนขา้งมาก 

รปูท่ี 4-2: โครงการพฒันาอตุสาหกรรมเป้าหมายนําเสนอโดย ERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า:  ERIA (2009). Mekong India Economic Corridor Development, ERIA Research Project 

Report 2008, No.4-2, Jakarta: ERIA (http://www.eria.org).  
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รปูท่ี 4-3: โครงการเส้นทางคมนาคมเพ่ือสนับสนุนอตุสาหกรรมเป้าหมาย 

 

ทีม่า:  ERIA (2009). Mekong India Economic Corridor Development, ERIA Research Project 

Report 2008, No.4-2, Jakarta: ERIA (http://www.eria.org).  

 กล่าวโดยสรุปแล้ว การส่งผ่านทางช่องทางตรงของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจาก

ประเทศญี่ปุ่นสู่ประเทศไทยนัน้ ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของการจ้างงาน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง

โครงสรา้งตลาดแรงงานโดยมกีารเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมและการจ้างงานแบบไม่เป็น

ทางการ เขา้มาสู่การทํางานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทําให้ระดบัค่าจ้างแรงงานปรบัตวัเพิม่สูงขึน้ อกีทัง้

ยงัเพิม่มูลค่าการส่งออกสนิคา้ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยอนัเป็นผลมาจากการใชป้ระเทศไทย

เป็นฐานการผลติเพื่อการส่งออกเป็นหลกั 

 ผลกระทบผา่นชอ่งทางออ้ม  

ผลกระทบทางอ้อมสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนในทางทฤษฏี คือที่มีผลต่อ 

การผลิตโดยตรง (การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพร่กระจายของเทคโนโลยีการสะสมทุนมนุษย์ 

Backward Spillovers) และผลกระทบจากการลงทุนโดยตรงที่ทําให้เกดิการเปลี่ยนแปลงก่อนนําไปสู่ 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ (การถ่ายทอดด้านการบริหารและจดัการการวจิยัและพฒันาการพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐานการพฒันาทางการเงนิการกระตุน้การแขง่ขนัของตลาดการปรบัปรุงกฎระเบยีบ) ด้วย

ขอ้จํากดัของขอ้มูลทําใหต้อ้งรวมผลกระทบดงักล่าวเป็นดงันี้ การวจิยัและพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
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การบริหารจดัการ การสะสมทุนมนุษย์ และด้านอื่นๆที่ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

การพฒันาทางการเงนิการกระตุน้การแขง่ขนัของตลาดและการปรบัปรุงกฎระเบยีบ 

• การวจิยัและพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ปจัจุบนัอุตสาหกรรมทีอ่ยู่ในห่วงโซ่อุปทานของบรษิทัขา้มชาตนิัน้ ประเทศไทยมี

ส่วนสําคญัในการทําการวจิยัและพฒันาในด้านกระบวนการผลติ (Process R&D) กล่าวคอื การพฒันา

กระบวนการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ เพิม่ผลผลติ ประหยดัเนื้อที่ที่ใชใ้นการดําเนินการผลติ และ

ลดขอ้ผดิพลาดในการผลติซึ่งประเทศไทยมขีอ้ได้เปรยีบจากการมวีศิวกรที่มคีวามรู้ความสามารถเป็น

จํานวนมาก ทําใหก้ารทําวจิยัและพฒันาการในดา้นกระบวนการผลติเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  

ส่วนเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยใีนภาพรวมทีผ่า่นมา บรษิทัจากประเทศญี่ปุ่น

มกีารถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการประกอบให้แก่แรงงานไทย แต่มเีพียงส่วนน้อยที่ถ่ายทอด

เกี่ยวกบั Source code และการออกแบบ จนกระทัง่ Japan Electronics and Information Technology 

Industries Association (JEITA) ไดม้กีารจดัโครงการอบรมการออกแบบใหก้บันกัออกแบบชาวไทย อกี

ทัง้ประเทศไทยได้มสี่วนในการทําวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product R&D) มากขึน้ผ่านการจดัตัง้

ศนูยว์จิยัและพฒันา (Technical Center) ในประเทศไทยจากบรษิทัต่างๆ เช่น ในกรณีของโตโยต้า โดย

ศนูยว์จิยัและพฒันาของโตโยตา้ในประเทศไทยจะทําหน้าที่ 

- วจิยัและพฒันาดา้นการออกแบบและรูปลกัษณ์ของตวัรถ  

- วจิยัและพฒันาเครื่องยนต ์ 

- วจิยัดา้นสแีละประเมนิผลวสัดุ  

- ทดสอบและประเมนิผล  

- สํารวจและวเิคราะหต์ลาดในภูมภิาค 

- เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารดา้นเทคโนโลย ีภายในภูมภิาค 

ในปจัจุบนัประเทศไทยมบีทบาทในการทําการวจิยัเพื่อปรบัปรุงผลติภณัฑ์ย่อย 

(Minor Change) อนัแสดงใหเ้หน็ถงึการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละองค์ความรู้ รวมถงึการส่งเสรมิการทํา

วจิยัและพฒันาในประเทศไทย ทัง้นี้บรษิัทDenso เป็นกรณีศกึษาที่น่าสนใจ เพราะมีการถ่ายทอด

เทคโนโลยีให้แก่พนักงานทัง้ด้านการจดัการ ทกัษะทัว่ไป ทกัษะระดบัสูง และด้านวศิวกรรม เพราะ

บรษิทัเชือ่วา่การผลติสนิค้าให้เยี่ยมต้องผลติคนให้เยี่ยมก่อน โดยในปี 2548 มกีารจดัตัง้ศูนย์ฝึกอบรม 

DENSO Training Academy (Thailand) และในปี 2550 มกีารก่อตัง้บรษิทั เดน็โซ่ อนิเตอร์เนชัน่แนล 

เอเชยี จํากดั ซึ่งเป็นสํานกังานภูมภิาคเอเชยีและโอเชยีเนียแห่งใหม่ ดําเนินธุรกจิดา้นการบรหิารจดัการ
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ธุรกิจ รวมทัง้การวจิ ัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วยที่อําเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ โดย

ลกัษณะการถ่ายทอดเทคโนโลยมีที ัง้ส่งตวัแทนพนกังานไปฝึกอบรมทีป่ระเทศญี่ปุน่ หรอืทีบ่รษิทั เดน็โซ่ 

อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอเชยี จํากดั แลว้ใหก้ลบัมาถ่ายทอดต่อแก่พนกังานในบรษิทัต่อไป ในขณะเดยีวกนั

ภายในบรษิทักม็กีารถ่ายทอดเทคโนโลยภีายในเชน่กนัอย่างไรกต็ามบรษิทัแม่ที่ญี่ปุ่นยงัคงมอีทิธพิลสูง

ในการกําหนดแนวทาง/ ผลิตภัณฑ์ โดยในระดับผู้บริหารของบริษัทประมาณ 8 คนจะเป็นคนไทย

ประมาณ 2-3 คน 

ในส่วนของบรษิทั ฮอนดา้ ออโตโมบลิ(ประเทศไทย) จํากดั กเ็ป็นอกีกรณศีกึษา

หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการวจิยัและพฒันาผลิตภัณฑ์ รวมทัง้การถ่ายทอดเทคโนโลยีเช่นกนั กล่าวคือ 

ฮอนดา้ไดม้กีารพฒันาเพื่อยกระดบัการผลติรถยนต ์โดยพยายามสนับสนุนและร่วมกบัผูผ้ลติชิน้ส่วนใน

การพฒันาชิน้ส่วนต่างๆ มกีารถอืหุน้ร่วมกบัผูผ้ลติชิน้ส่วน มกีารถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติข ัน้สูงจาก

ญี่ปุ่นมาสู่ประเทศไทย นอกจากนัน้ฮอนด้ามีการก่อตัง้ฮอนด้า อาร์ แอนด์ ดี ประเทศไทยขึ้นเพื่อ

สนับสนุนการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมทัง้ก่อตัง้บริษัท ฮอนด้า เอ็นจิเนียริ่ง อาเซียน เพื่อผลิต

เครื่องมอื และแม่พิมพ์ส่งให้แก่ผู้ผลิตทัง้ในและต่างประเทศ ทําให้ลดต้นทุนการผลติและเพิม่การใช้

ชิน้ส่วนในประเทศ โดยในปจัจุบนัในการผลติรถยนตม์กีารใชช้ิน้ส่วนภายในประเทศประมาณร้อยละ 68 

ส่วนในการผลติรถมอเตอรไ์ซดม์กีารใชช้ิน้ส่วนภายในประเทศสูงถงึประมาณรอ้ยละ 90 

• การบรหิารจดัการ  

การแข่งขนัที่เพิ่มขึน้ทําให้ประเทศญี่ปุ่นมีความจําเป็นต้องใชผู้้จดัส่งวตัถุดิบ

ตามคุณภาพและราคามากขึน้กว่าเดมิประกอบกบัการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมหลายแห่ง 

เชน่ อุตสาหกรรมยานยนตท์ีเ่ดมิเน้นการผลติเพื่อขายยงัตลาดในประเทศ เป็นการผลติเพื่อการส่งออก 

และการจดัทําแผนแม่บทอุตสาหกรรมที่มกีารกําหนดการมสี่วนร่วมของธุรกจิในประเทศ ทําให้การเขา้

มาของเงนิทุนทางตรงระหว่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่นเกดิ Backward Spillovers คอืการมสี่วนร่วม

ของธุรกิจในประเทศในห่วงโซ่อุปทานของญี่ปุ่น ซึ่งปรากฏการณ์ดงักล่าวก่อให้เกดิการถ่ายทอดและ

แพร่กระจายเทคโนโลย ีองคค์วามรู ้และการบรหิารจดัการ ผ่านทัง้การเขา้รบัการฝึกอบรวมจากบรษิทั

หรือองค์กรของประเทศญี่ปุ่นโดยตรง และผ่านการแข่งขนัเพื่อพฒันาคุณภาพของสินค้าให้ได้ตาม

มาตรฐานความต้องการของบรษิทัญี่ปุ่น ซึ่งตวัอย่างที่เหน็ได้ชดัของการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ

บรหิารจดัการไดแ้ก่ กรณขีองบรษิทัโตโยตา้ทีม่กีารจดัตัง้ Toyota Suppliers Club (TSC) ซึ่งมกีารอบรม

เทคโนโลยแีละองคค์วามรูท้างดา้นการผลติและการบรหิารจดัการระบบการผลติให้กบัผูจ้ดัหาวตัถุดบิที่

อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของโตโยต้า เพื่อให้ผูผ้ลติในห่วงโซ่อุปทานของโตโยต้าสามารถผลติสนิค้าได้ตาม

ความตอ้งการของโตโยตา้และตรงต่อเวลา 



85 

• การสะสมทุนมนุษย ์ 

ญี่ปุ่นจะเน้นการพัฒนาแบบควบคู่ (การพัฒนาทัง้การผลิต และทรพัยากร

มนุษย)์ ในการพฒันาทรพัยากรมนุษยจ์ะมกีารสร้างกระบวนการคดิให้แก่แรงงานในระยะยาว โดยเน้น

หลกัการพฒันาจากล่างขึน้บนซึ่งใชห้ลกั ไคเซ็น (Kaizen) ที่เป็นกลยุทธ์การบรหิารงานแบบญี่ปุ่น โดย

ใหแ้รงงานทุกระดบัมสี่วนร่วมในการพฒันาองคก์ร เพื่อร่วมกนัแสวงหาแนวทางใหม่ๆ และวธิกีารทํางาน

ที่ดยีิง่ข ึน้ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กนัทัง้องค์กร ซึ่งการฝึกฝน และพฒันาดงักล่าวต้องใช้

ระยะเวลาในการหล่อหลอมแนวคิด และกระบวนการทํางานของแรงงาน ดังนัน้แรงงานที่ได้รับ 

การพฒันาแลว้จงึเป็นแรงงานที่มคีุณค่าต่อองค์กรเป็นอย่างมาก จากที่กล่าวมาจะเหน็ว่า ถ้าธุรกจิจาก

ประเทศญี่ปุน่ตอ้งการฝึกฝน และพฒันาแรงงานจะมองทีก่ารลงทุนในระยะยาวมากกวา่ระยะสัน้  

ในบตัรส่งเสรมิการลงทุนทีอ่อกโดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน

ได้มีการกําหนดเกี่ยวกบัเรื่องการฝึกฝนแรงงานไทยไว้ กล่าวคือต้องเร่งรดัฝึกอบรม และสนับสนุน

แรงงานไทยใหส้ามารถปฏบิตังิานแทนชา่งฝีมอืหรอืผูช้าํนาญการทีเ่ป็นชาวต่างชาต ิอย่างไรกต็ามทีผ่า่น

มา เงื่อนไขดงักล่าวมกัจะบงัคบัใชไ้ม่ได้ เนื่องจากต้องการดงึดูดการลงทุน และคดิว่าในการผลติต้องมี

การฝึกฝนแรงงานในขัน้ต้นอยู่แล้ว เพื่อให้แรงงานสามารถทํางานในกระบวนการผลิตได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ จงึไม่ไดล้งรายละเอยีดในเรื่องนี้มากนกั  

บรษิทัญี่ปุ่นขนาดใหญ่ได้มีการส่งแรงงานไทยไปฝึกฝนที่ประเทศญี่ปุ่น ทําให้

คนไทยได้เรยีนรู้ทกัษะต่างๆ ผ่านการทํางาน (On the job training) อกีทัง้ทางญี่ปุ่นเองกม็โีครงการ

ความร่วมมอืกบัหน่วยงานของไทย เชน่ การพฒันาบุคลากรในการผลติแม่พมิพ์กบัสมาคมแม่พมิพ์ไทย 

เป็นตน้ อย่างไรกต็ามส่วนของการวจิยัพฒันาส่วนใหญ่ยงัคงสงวนไวส้ําหรบัคนญี่ปุ่น โดยแรงงานไทย

มกัจะไดเ้ขา้ร่วมเรยีนรู ้และพฒันาเพยีงในส่วนของการพฒันากระบวนการผลติ แต่ได้เขา้ไปมสี่วนร่วม

ในส่วนของการพฒันาตวัผลติภณัฑค์อ้นขา้งน้อย รวมทัง้ในดา้นตําแหน่งการทํางานนัน้ บรษิทัญี่ปุน่ส่วน

ใหญ่จะยงัคงสงวนตําแหน่งบรหิารระดบัสูง และนกัวจิยัไวส้ําหรบัคนญี่ปุน่ 

บริษัทญี่ปุ่นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ค่อนข้างให้ความสําคญักับ 

การพัฒนาบุคลากร ทัง้นี้ขอยกตัวอย่างบริษัทฮอนด้าในประเทศไทยที่มีการร่วมมือระหว่างกลุ่ม

บรษิทัฮอนดา้ในประเทศไทย และกรมอาชวีะ กระทรวงศกึษาธกิาร จดัตัง้วทิยาลยัเทคนิคอุตสาหกรรม

ยานยนต ์ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียุธยา ในปีพ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นสถานศกึษาแห่งแรกในภูมภิาคอาเซียนที่

ผลติบุคลากร ระดบัชา่งเทคนิคดา้นอุตสาหกรรมยานยนตโ์ดยเฉพาะ 
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• ดา้นอื่นๆที่ประกอบด้วย การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน การพฒันาทางการเงนิ

การกระตุน้การแขง่ขนัของตลาดและการปรบัปรุงกฎระเบยีบ 

ในอดตีญี่ปุ่นให้เงนิช่วยเหลอืผ่านทาง ODA เพื่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ให้แก่ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ตวัอย่างของโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สําคญัในอนุ

ภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโง และไดร้บัการสนบัสนุนทางการเงนิจากประเทศญี่ปุ่นคอืโครงการระเบยีงเศรษฐกจิ

ตะวนัออกตะวนัตก (East-West Economic Corridor) 

สําหรบัการพัฒนาทางด้านการเงินนัน้ หน่วยงานสําคญัที่ทําหน้าที่ส่งเสริม

การคา้การลงทุน และเขา้มามสี่วนกระตุน้สถาบนัการเงนิในประเทศไทยใหม้กีารวเิคราะหโ์ครงการทีเ่ป็น

มาตรฐานคอืJBIC ทีเ่ป็นหน่วยงานของรฐับาลญี่ปุน่ซึ่งมหีน้าทีช่ว่ยเหลอืและใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิ

แก่บรษิทัญี่ปุ่น รฐับาล และธนาคารในประเทศต่างๆ เพื่อส่งเสรมิและพฒันาการลงทุนในต่างประเทศ

ของบรษิทัญี่ปุน่ โดย JBIC มแีหล่งทีม่าของเงนิทุนจากการออกพนัธบตัรที่ได้รบัการรบัรองจากรฐับาล

ญี่ปุ่น และพันธบัตรที่ไม่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งทําให้ JBIC ได้เปรียบในแง่ที่สามารถ

รวบรวมเงนิทุนได้จํานวนมากและมตี้นทุนตํ่ากว่าตลาด ทัง้นี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา JBIC ได้ใชข้อ้

ไดเ้ปรยีบดงักล่าวในการใหค้วามชว่ยเหลอื ส่งเสรมิ และสนับสนุนทางการเงนิในหลายวธิกีาร อาทเิช่น 

การร่วมลงทุนโดยจะร่วมลงทุนสูงสุดไม่เกนิรอ้ยละ 60 ของเงนิลงทุนทัง้หมด การให้กู้ยมืแก่บรษิทัญี่ปุ่น 

รฐับาล หรอืธนาคารพาณชิย ์เป็นตน้ 

การลงทุนของ JBIC ในประเทศไทยที่ผ่านมาจะเน้นให้การสนับสนุนแก่บรษิทั

ขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นที่มาลงทุนทางตรงในประเทศไทยโดยเป็นลกัษณะของการผลติเพื่อการส่งออก 

(บรษิทัในอุตสาหกรรมรถยนต ์อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์และอุตสาหกรรมเกี่ยวกบัปิโตรเคม)ี รวมทัง้

การลงทุนขนาดใหญ่ต่างๆ อย่างไรก็ตามระยะหลงั JBIC ได้ให้ความสนใจกบับรษิทัขนาดกลางและ

ขนาดย่อมเช่นกนัจงึดําเนินการให้กู้ยมืในอตัราดอกเบี้ยตํ่าแก่ธนาคารพาณิชย์ในไทย (2-step loans) 

เชน่ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกสกิรไทย เป็นตน้ เพื่อใหธ้นาคารพาณชิยนํ์าเงนิดงักล่าวไปปล่อยกู้ต่อ

ใหก้บับรษิทัขนาดกลางและขนาดย่อมทัง้บรษิทัของไทยและญี่ปุน่ บรษิทัทีไ่ดร้บัผลกระทบจากวกิฤตน้ํา

ท่วมกรณีหลงัวกิฤตน้ําท่วมปี 2554 และบรษิทัที่มคีวามเชื่อมโยงกบัอุตสาหกรรมการผลิตของบรษิัท

ญี่ปุน่ (ดูรูปที ่4-4) นอกจากนี้ JBIC ยงัคาดหวงัวา่การปล่อยกูเ้หล่านี้จะมผีลสบืเนื่องต่อไปยงัการลงทุน

ในสปป.ลาวพม่า และกมัพูชาผ่านระบบธนาคารหรือบริษัทของไทยทัง้นี้อตัราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ JBIC 

ใหแ้ก่ธนาคารพาณชิยจ์ะตํ่าเพยีงใดขึน้อยูก่บัเงื่อนไขการต่อรอง และ internal credit rating ของธนาคาร

พาณิชย์นัน้ๆ ในขณะที่อตัราดอกเบี้ยของการปล่อยกู้ต่อให้แก่ลูกค้าของธนาคารพาณิชย์จะขึน้อยู่กบั

การตดัสนิใจของธนาคารพาณชิยเ์อง เนื่องจากธนาคารพาณชิยเ์ป็นผูแ้บกรบัความเสี่ยง จากที่กล่าวมา
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จงึพอสรุปไดว้า่การลงทุนทางตรงจากญี่ปุ่นมสี่วนทําให้ภาคธุรกจิของไทยทัง้ภาคการเงนิและภาคการ

ผลติเตบิโต และพอมเีกราะป้องกนัความเสีย่งไดบ้างส่วน 

เนื่องจากบริษทัขา้มชาติจากประเทศญี่ปุ่นมกีารลงทุนในประเทศไทยมาเป็น

เวลานาน ทําใหก้ารสะสมเงนิทุนเพยีงพอทีจ่ะนําเงนินัน้ไปลงทุนต่อในประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอนุภูมภิาค

ลุ่มแม่น้ําโขงโดยไม่ตอ้งอาศยัการกูย้มืจากเงนิจากสถาบนัการเงนิไทย หรอืแม้แต่การพึ่งพงิบรษิทัแม่ที่

ญี่ปุ่น นอกจากนี้บรษิัทญี่ปุ่นขนาดใหญ่ในประเทศไทยส่วนมากยงัใชบ้ริการทางการเงนิของธนาคาร

พาณชิยข์องญี่ปุน่สําหรบัการเคลื่อนยา้ยเงนิทุนอกีดว้ย อย่างไรกต็ามสําหรบับรษิทัญี่ปุ่นขนาดเลก็และ

กลางในประเทศไทยอาจพึง่พงิการกูย้มืและบรกิารทางการเงนิอื่นๆ จากธนาคารพาณชิยข์องไทยอยู่ 

กรณีศกึษาของบางบรษิัทพบว่า บรษิทัมกีารใช้บรกิารสถาบนัการเงินไทยใน

สดัส่วนน้อยมาก ส่วนใหญ่จะใชบ้รกิารสถาบนัการเงนิของญี่ปุน่โดยตรงมากกว่า เพราะดอกเบี้ยตํ่ากว่า 

และยอดขาย/กําไรของบรษิทัต่อปีสูง ทําใหก้ารโอนดว้ยธนาคารของญี่ปุ่นโดยตรงสะดวกกว่า อกีทัง้ยงั

อาจเกดิจากประสบการณ์วกิฤตเศรษฐกจิปี 2540 ที่บรษิทัญี่ปุ่นสงัเกตได้ว่า ถ้าบรษิทัมกีารพึ่งพงิทาง

การเงินจากสถาบนัการเงนิในสดัส่วนสูงจะทําให้ได้รบัผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิแรงกว่ากรณีที่

บรษิทัพึง่พงิในสดัส่วนน้อย ทําใหห้ลงัจากวกิฤตเศรษฐกจิ บรษิทัญี่ปุน่จงึมกัจะใชเ้งนิทุนของตวัเองและ

บรษิทัในเครอืมากกวา่การกูย้มืจากภายนอก 

รปูท่ี 4-4: แนวทางการดาํเนินงานของ JBIC  

 

(ประเทศญีปุ่่น) (ประเทศไทย) 

แหล่งที่มาของทุน 

พนัธบตัรที่

รฐับาลญี่ปุน่

รบัรอง และ

พนัธบตัรที่

รฐับาลไม่ได้

รบัรอง 

JBIC 

Co-Finance 

JBIC (ไม่เกนิรอ้ยละ 

60) ร่วมกบับรษิทั

หรอืธนาคารญี่ปุน่ 

ใหกู้แ้ก่บรษิทัญี่ปุ่นที่ลงทุนทางตรงทัง้

ขนาดใหญ่ กลาง และเลก็ 

2-step loans 

ใหกู้แ้ก่ธนาคารพาณิชยเ์พื่อใหไ้ป

ปลอ่ยสนิเชื่อต่อแก่บรษิทัญี่ปุ่นหรอื

ไทยทัง้ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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กล่าวโดยสรุปแลว้ การเขา้มาของเงนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศจากประเทศญี่ปุ่นมาสู่

ประเทศไทยในระยะเริม่แรกจะก่อใหเ้กดิการเตบิโตทางเศรษฐกจิผ่านช่องทางตรง ได้แก่ การจ้างงานที่

เพิ่มสูงขึ้น และระดับการเปิดประเทศที่เพิ่มมากขึ้นเป็นหลัก ในส่วนของผลทางอ้อมอาจจะมาจาก 

การแพร่กระจายของระบบการบริหารจดัการและเทคโนโลยี รวมถึงการเลียนแบบ เช่น กรณีของ

อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของบริษัทไทยเองได้แต่ในยุคหลัง 

โดยเฉพาะหลงัจากการเกดิวกิฤตการณ์ทางการเงนิในปี ค.ศ. 1997 บรษิทัขา้มชาตเิริม่มกีารถ่ายทอด

เทคโนโลยแีละระบบการบริหารจดัการมากขึ้น รวมถงึมีการใชผู้้จดัส่งวตัถุดิบภายในประเทศ และใน

ระยะหลงัเริม่มกีารใหป้ระเทศไทยเขา้มามบีทบาทมากขึน้ในการวจิยัและพฒันาทัง้ในแง่กระบวนการผลติ

และสินค้าซึ่งน่าจะทําให้การเข้ามาของเงินทุนทางตรงระหว่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่นส่งผลดีต่อ 

การพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทยเพิม่มากขึน้ 

4.2.3. การลงทุนของญี่ปุน่ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ําโขง (CLMV) 

การลงทุนของญี่ปุน่มทีัง้ผลกระทบผ่านช่องทางตรงซึ่งรวมถงึการจ้างงานและการผลติ

ในประเทศ และผลกระทบทางอ้อมที่ประกอบไปด้วยการวิจยัและพฒันา การถ่ายทอดเทคโนโลย ี 

การบริหารจัดการ การสะสมทุนมนุษย์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านการเงิน  

การกระตุน้การแขง่ขนัของตลาด และการปรบัปรุงกฎระเบยีบ ซึ่งมรีายละเอยีดดงันี้ 

 ผลกระทบผา่นชอ่งทางตรง  

• การจา้งงาน และการผลติภายในประเทศและการส่งออก   

ในปจัจุบนัมบีรษิทัญี่ปุน่ทีล่งทุนในประเทศไทยประมาณ 1,370 บรษิทั ในขณะ

ทีล่งทุนในประเทศเวยีดนามประมาณ 1,000 บรษิทั ลงทุนในประเทศกมัพูชาประมาณ 100 บรษิทั และ

ลงทุนในสปป.ลาวและพม่าประเทศละประมาณ 60 บริษัท (ข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการสมัภาษณ์ 

JETRO) การลงทุนของญี่ปุน่ในประเทศไทยและเวยีดนามจะมลีกัษณะทีใ่ชเ้ทคโนโลยคี่อนขา้งสูง ส่วนที่

การลงทุนในประเทศกมัพูชาจะเน้นทีอุ่ตสาหกรรมมคีวามซบัซ้อนทางด้านเทคโนโลย ีเช่น ชิน้ส่วนของ 

HarddiskDrive สายไฟในรถยนต์ เป็นต้น การลงทุนดงักล่าวก่อให้เกิดการจ้างแรงงาน อกีทัง้ในบาง

อุตสาหกรรมจะเป็นฐานการผลติเพื่อการส่งออก 

   ดงันัน้การลงทุนของประเทศญี่ปุ่นในกลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงอื่น 

สรา้งใหเ้กดิการจา้งงานในภาคอุตสาหกรรมและเพิม่การส่งออกผา่นการใชป้ระเทศดงักล่าวเป็นฐานการ

ผลติเพื่อการส่งออกเชน่กนั 
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 ผลกระทบผา่นชอ่งทางออ้ม  

ผลกระทบทางอ้อมสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงันี้คอื การวจิยัและพฒันาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี การบรหิารจดัการ การสะสมทุนมนุษย์ และด้านอื่นๆที่ประกอบด้วย การพฒันา

โครงสรา้งพืน้ฐานการพฒันาทางการเงนิการกระตุน้การแขง่ขนัของตลาดและการปรบัปรุงกฎระเบยีบ 

• การวจิยัและพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี 

ในส่วนการถ่ายทอดเทคโนโลยีนัน้ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่แรงงาน

เวยีดนามค่อนข้างชดัเจนทัง้จากบริษัทญี่ปุ่นที่ลงทุนในประเทศและจากรฐับาลญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม 

การถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้แก่คนกมัพูชา สปป.ลาว และพม่ายงัไม่มากนักเนื่องจากการลงทุนในสปป.

ลาวและพม่าจะออกมาในรูปอุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรืออุตสาหกรรมที่ เ น้น 

การใชแ้รงงานเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรกต็ามหากประเทศญี่ปุ่นมกีารลงทุนในประเทศเหล่านี้โดยการใช้

ประโยชน์จากขอ้ตกลงการลงทุนทวภิาคแีล้ว ในการลงทุนดงักล่าวต้องมกีารถ่ายทอดเทคโนโลยตีาม

พนัธะสญัญา  
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• การบรหิารจดัการ  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจดัการมีค่อนข้างจํากดัในกรณีของ 

สปป.ลาว และกมัพูชา เพราะการลงทุนนัน้เป็นการลงทุนเพื่อใชป้ระโยชน์จากแรงงานราคาถูก ทําให้ 

การบรหิารจดัการจะไม่ซบัซ้อนมากนกั  

• การสะสมทุนมนุษย ์ 

จากการสมัภาษณ์บรษิทัญี่ปุน่ทีล่งทุนในกมัพูชาพบวา่ การถ่ายทอดความรู้เพื่อ

สร้างทรพัยากรมนุษย์ยงัคงจํากดั เนื่องจากอุตสาหกรรมที่ผลิตในกมัพูชาจะเป็นอุตสาหกรรมที่เน้น 

การใช้แรงงานเข้มข้น และเป็นแรงงานที่ไม่มีทกัษะเป็นส่วนใหญ่ และเหตุที่มีการลงทุนทางตรงใน

กมัพูชานัน้ส่วนมากเกดิจากค่าจา้งแรงงานของไทยเพิม่สูงขึน้ และไทยมปีญัหาการขาดแคลนแรงงาน  

• ด้านอื่นๆที่ประกอบด้วย การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานการพฒันาทางการเงิน

การกระตุน้การแขง่ขนัของตลาดและการปรบัปรุงกฎระเบยีบ 

การเร่งการพฒันาใหเ้กดิขึน้โดยการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิผา่นโครงการ

ให้กู้ยมืของรฐับาลญี่ปุ่นหรอืผ่านโครงการของ Official Development Assistance (ODA) ทัง้ในสปป.ลาว 

และกมัพูชา เพีอ่สรา้งระบบสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน เพื่อเป็นการรองรบัการลงทุนจากภาคเอกชน  

ด้านการพฒันาการเงินนัน้ สําหรบัประเทศเวยีดนาม ที่ผ่านมา JBIC ไม่ม ี

การสนับสนุนทางการเงนิโดยตรงกบับรษิทัเอกชนต่างๆ แต่จะเป็นการสนับสนุนทางการเงนิผ่านทาง

รฐับาลในโครงการต่างๆ เชน่ การสนบัสนุนทางการเงนิสําหรบัการผลติเพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น 

โครงการผลติพลงังาน การปล่อยกู้ผ่านทางธนาคารของรฐับาลเพื่อไปปล่อยกู้ต่ออกีทอดหนึ่ง (2-step 

loans) เป็นต้น ทัง้นี้จะสงัเกตได้ว่า สําหรบัประเทศพม่า สปป.ลาว และกมัพูชานัน้ JBIC ยงัไม่มกีาร

ลงทุนในปจัจุบนั เพราะประเทศพม่ายงัคงมปีญัหาเกีย่วกบัระบบธนาคารอยู่ รวมทัง้รฐับาลยงัไม่สามารถ

คนืเงนิกูย้มื ODA ได ้สําหรบัประเทศสปป.ลาว มโีครงการทีน่่าสนใจลงทุนในอนาคต คอื โครงการผลติ

ไฟฟ้าจากพลงังานน้ําซึ่งอาจเป็นไปไดท้ี ่JBIC จะเขา้ไปมสี่วนร่วม สุดทา้ยในส่วนของประเทศกมัพูชาซึง่

แมจ้ะมจีํานวนบรษิทัญี่ปุน่เขา้ไปลงทุนเพิม่ขึน้เรื่อยๆ เพราะมอีตัราค่าจ้างแรงงานที่ตํ่า และมีขอ้จํากดั

การลงทุนน้อย อย่างไรกต็าม การลงทุนส่วนใหญ่จะไปกระจุกตวัที่อุตสาหกรรม/ชิน้ส่วนที่เน้นการใช้

แรงงาน เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์พื้นฐานที่ใช้ในชีวติประจําวนั (กระดาษชําระ ผ้าอ้อม

สําเรจ็รูป ฯลฯ) เป็นต้น ทําให้บรษิทัญี่ปุ่นดงักล่าวต้องการจํานวนเงนิลงทุนไม่มากนัก ดงันัน้บรษิทัจงึ
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สามารถสะสมเงนิทุนเอง หรอืขอรบัการชว่ยเหลอืจากบรษิทัแม่ได ้จงึไม่จําเป็นตอ้งขอการสนบัสนุนจาก 

JBIC  

ในส่วนการกระตุน้การแข่งขนัของตลาดไม่ปรากฏหลกัฐาน หรอืการอ้างองิถงึ

จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ แต่ในส่วนของการปรบัเปลีย่นกตกิาและกฎระเบยีบนัน้ สปป ลาว กมัพูชา และ

เวยีดนามมกีารจดัทําขอ้ตกลงการลงทุนทวภิาคกีบัญี่ปุน่ เพื่อเอือ้ต่อการลงทุน ทัง้นี้แต่ละประเทศยงัไดม้ ี

การกําหนดสาขาการลงทุนอย่างชดัเจนดงัทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ลว้ในบททีผ่า่นมา 

  



 
 

บทท่ี 5 

การลงทุนของญ่ีปุ่ นในกลุ่มประเทศอนุภมิูภาคลุ่มแม่น้ําโขง 

และผลกระทบต่อประเทศไทย 

ในบทนี้จะทําการศกึษาผลกระทบของการลงทุนของประเทศญี่ปุ่นในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ํา

โขง และผลกระทบดังกล่าวที่มีต่อประเทศไทย โดยจะเริ่มจากการศึกษาเชิงปริมาณถึงปจัจัยที่

กําหนดการลงทุนของประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย จากนัน้จะเป็นการศกึษาเชงิคุณภาพที่ได้จาก 

การรวบรวมผลของการสมัภาษณ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรษิัทญี่ปุ่น และสํานักงานของ

ญี่ปุน่ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนทางตรงจากญี่ปุน่ไปยงัประเทศในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงเพื่อ

ตอบคําถามเกีย่วกบัปจัจยักําหนดการลงทุนของญี่ปุน่ในประเทศกลุ่มอนุภูมภิาคฯ โอกาสการลงทุนของ

ญี่ปุน่ในประเทศกลุ่มอนุภูมภิาคฯ ในอนาคตเพื่อสร้างเครอืข่ายการผลติ อุตสาหกรรมที่ญี่ปุ่นลงทุนใน

ประเทศอนุภูมภิาคฯ อื่นๆ นอกเหนือจากไทยจะเป็นส่วนสนบัสนุนหรอืแขง่ขนักบัการลงทุนของญี่ปุน่ใน

ไทย ภาพรวมของอุปสรรคต่อการลงทุนของญี่ปุ่นที่จะทําให้เครอืข่ายการผลติเกดิขึน้จรงิ และบทบาท

ของรฐับาลไทยในปจัจุบนักบัการลงทุนของญี่ปุน่ในประเทศกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง 

5.1. การศึกษาเชิงปริมาณปัจจยัท่ีกาํหนดการตดัสินใจเข้ามาลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ

ของประเทศญ่ีปุ่ นในประเทศไทย 

 ในส่วนนี้คณะผูว้จิยัจะทําการศกึษาถงึปจัจยัทีก่ําหนดกําหนดการตดัสนิใจเขา้มาลงทุนทางตรง

ระหวา่งประเทศของประเทศญี่ปุน่ในประเทศไทยรวมถงึผลกระทบของเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศ

ของญี่ปุน่ในกลุ่มประเทศ CLV ทีม่ตี่อเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศในประเทศไทย ซึ่งจากขอ้จํากดั

ของขอ้มูลทําให้ในที่นี้คณะผูว้จิยัใช้เป็นเพียงเงินลงุทนทางตรงะรหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นใน

ประเทศเวยีดนาม ซึ่งจะแทนด้วยตวัแปร tvfdi  โดยจะอาศยัแบบจําลองในสมการที่ (1-4) ซึ่งแสดงใน

บทที ่1 ซึ่งอยู่ในรูปต่อไปนี้ 

),,,,,,Im,,( tttttttttt JFTACPIREERDINTRELWAGEvfdiportExportGDPFJFDI =  

ในที่นี้คณะผูว้จิยัจะใชข้อ้มูลจากปีค.ศ. 2001-2010 โดยเป็นขอ้มูลในลกัษณะอนุกรมเวลาของ

ประเทศไทย ซึ่งแหล่งของขอ้มูลจะแสดงในภาคผนวกทีจ่. 

 เนื่องจากปญัหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร GDP ที่แท้จรงิ และค่าจ้างที่แท้จรงิ (real wage) 

อยู่ในระดบัทีสู่ง คณะผูว้จิยัจงึทําการแกป้ญัหาโดยใชค้วามแตกต่างของค่าจ้างที่แท้จรงิระหว่างประเทศ
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ไทยและประเทศญี่ปุ่นแทนนอกจากนี้เนื่องจากตวัแปรอตัราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง ( tREER ) มจีํานวน

ขอ้มูลไม่เพยีงพอต่อการศกึษา คณะผูว้จิยัจงึตดัตวัแปรดงักล่าวออกจากสมการถดถอย 

 นอกจากนี้ การใส่ตวัแปรมูลค่าการส่งออกของประเทศญี่ปุน่ (Export) เขา้ไปในสมการอาจทําให้

เกดิปญัหา endogeneity เนื่องจาก reversal causality ทัง้นี้เนื่องจากการเขา้มาลงทุนในบรษิทัของ

ประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทยนัน้ มกัเป็นการเข้ามาลงทุนเพื่อใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อ 

การส่งออก ดงันัน้ คณะผูว้จิยัจงึตดัตวัแปรดงักล่าวออกในการประมาณค่าสมการถดถอยในหลายๆ 

กรณีการประมาณค่าสมการถดถอยในที่นี้ จะใชว้ธิกีารประมาณ standard errors แบบ Newey-West 

เพื่อแกป้ญัหา autocorrelation ทีม่กัเกดิกบัการประมาณสมการถดถอยในกรณขีองขอ้มูลเชงิอนุกรมเวลา 

 ขอ้มูลทีใ่ชใ้นการประมาณค่าสมการถดถอยจะอยู่ในรูปของ log เพื่อใหค้่าสมัประสทิธิบ่์งบอกถงึ

อตัราการเปลี่ยนแปลง ยกเว้นในกรณีของความแตกต่างของอตัราดอกเบี้ยที่อยู่ในรูปของร้อยละและ 

ตวัแปร Corruption Perception Index (CPI) ซึ่งเป็นดชันี และตวัแปร FTA ซึ่งเป็นตวัแปรหุ่นแทนการมี

ขอ้ตกลง JTEPA ระหวา่งประเทศญี่ปุน่กบัประเทศไทยซึ่งผลการประมาณค่าสมการถดถอยจะแสดงได้

ดงัตารางที ่5-1 

ผลจากการประมาณค่าดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่า เงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศ

ญี่ปุ่นในประเทศเวยีดนาม (vfdi) มคีวามสมัพนัธ์ในเชงิลบ หรอืมลีกัษณะของการทดแทนกนักบัเงิน

ลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย (jfdi) ซึ่งในสมการถดถอยเกอืบทุก

สมการเวน้แต่ทีม่กีารใส่ตวัแปรการส่งออกไปยงัประเทศญี่ปุน่ จะพบวา่การเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนทางตรง

ระหวา่งประเทศของญี่ปุน่ในประเทศเวยีดนามร้อยละ 1 จะทําให้เงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของ

ประเทศญี่ปุน่ทีเ่ขา้มายงัประเทศไทยลดลงประมาณรอ้ยละ 0.821 ถงึ รอ้ยละ 0.973 

 ผลดงักล่าวสอดคล้องกบัข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเข้าไปลงทุนใน

ประเทศเวยีดนามของประเทศญี่ปุ่นอยู่ในลกัษณะการทดแทนการเป็นฐานการผลติของประเทศไทย 

โดยเฉพาะในผลติภณัฑ์ที่เน้นใชแ้รงงานสูง หรอืผลติภณัฑ์ที่จะเชื่อมโยงกบัเครอืข่ายการผลติระหว่าง

ประเทศของประเทศญี่ปุน่ในประเทศจนี โดยอาศยัขอ้ไดเ้ปรยีบในดา้นการขนส่งซึ่งจะกล่าวต่อไปในส่วน

ที ่5.2 

ตวัแปรอื่นที่กําหนดการเข้ามาของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่น ใน

ประเทศไทยอย่างมนียัสําคญัประกอบไปดว้ย มูลค่าการนําเขา้จากประเทศญี่ปุ่น ความแตกต่างระหว่าง

อตัราค่าจา้งของประเทศญี่ปุน่กบัประเทศไทย และขนาด GDP ของประเทศไทย (ตารางที ่5-1) 
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ตารางท่ี 5-1: การประมาณสมการถดถอยของปัจจยัท่ีกาํหนดเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ

ของประเทศญ่ีปุ่ นในประเทศไทย 

VARIABLES Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

vfdi -0.973** -0.903** -0.903** -0.821* -0.821* 0.127 

(0.209) (0.258) (0.214) (0.248) (0.248) (0.585) 

jimport 26.22** 25.04** 25.04** 23.62* 23.62* 1.708 

(4.769) (4.716) (4.392) (6.518) (6.518) (5.999) 

CPI -0.896 -0.454 -0.454 -0.92 -0.92 -4.06 

(0.579) (0.261) (0.251) (0.905) (0.905) (3.571) 

logdwage 3.559* 3.959* 3.959* 4.521* 4.521* 13.9* 

(2.903) (4.418) (4.139) (4.282) (4.282) (10.04) 

GDP -15.09* -15.28** -15.28** -14.48* -14.48* 

 (3.621) (3.216) (3.048) (4.436) (4.436) 

 FTA -0.2 

     (0.157) 

     dinterest 

   

-0.223 -0.223 -1.484 

   

(0.44) (0.44) (1.48) 

jexport 

     

-0.251 

     

(1.815) 

Constant -68.61* -57.59 -57.59* -48.73 -48.73 58.4 

(21.63) (28.77) (23.69) (26.86) (26.86) (83.55) 

ทีม่า: จากการคํานวณของคณะผูว้จิยั 

หมายเหตุ: ** แสดงถงึ p<0.05 และ * แสดงถงึ p<0.1 

สําหรบัมูลค่าการนําเขา้จากประเทศญี่ปุน่จะพบวา่ การเพิม่ขึน้ของมูลค่าการนําเขา้จากประเทศ

ญี่ปุ่นจะส่งผลต่อเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทยอย่างมนีัยสําคญั 

อย่างไรกต็าม ผลจากตวัแปรดงักล่าวมคี่าสมัประสทิธิค์่อนขา้งสูง ซึ่งอาจเป็นผลปญัหา endogeneity ที่

มกีารละทิง้ตวัแปรทีส่ําคญับางตวัจากการประมาณค่าสมการถดถอย (omitted variable bias) เนื่องจาก

ตวัแปรหลายตวัมจีํานวนขอ้มูลไม่เพยีงพอทีจ่ะนํามาใช ้เชน่ ตวัแปรทีแ่ทนระดบัการอํานวยความสะดวก

ในการลงทุน ตวัแปรทีแ่ทนระดบัสิง่อํานวยความสะดวกทางการคา้รวมถงึ reversal causality  

อย่างไรกต็าม ทศิทางความสมัพนัธท์างบวกระหว่างมูลค่าการนําเขา้จากประเทศญี่ปุ่นและเงนิ

ลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่น สอดคล้องกบัรูปแบบการเขา้มาลงทุนของบรษิทัขา้ม
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ชาตญิี่ปุน่ในประเทศไทย ทีจ่ะอาศยัประเทศไทยเป็นฐานการผลติ ก่อให้เกดิการนําเขา้วตัถุดบิที่สําคญั

จากประเทศญี่ปุน่ โดยเฉพาะชิน้ส่วนทีต่อ้งอาศยัเทคโนโลยสีูง (ตารางที ่5-1) 

สําหรับความแตกต่างของอตัราค่าจ้างระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยพบว่าตัวแปร

ดงักล่าวมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวกกบัเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศของประเทศญี่ปุน่ในประเทศไทย 

กล่าวคอื หากความแตกต่างของอตัราค่าจ้างระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยยิง่สูง จะทําให้เงิน

ลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นเขา้มาในประเทศไทยมากยิง่ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังาน

ศกึษาของ Helpman และ Krugman (1985) และ Krugman และ Obstfeld (1994) ที่กล่าวว่าระดบัและ

ทิศทางของการไหลของเงินทุน ขึ้นอยู่กบัความแตกต่างในสดัส่วนปจัจัยการผลิตระหว่างประเทศ 

กล่าวคอืประเทศที่มปีจัจยัทุนเหลอืและขาดแคลนแรงงาน จะส่งเงนิทุนไปยงัประเทศที่มสีดัส่วนปจัจยั 

การผลิตในแบบตรงข้าม ดงันัน้การเข้ามาของเงินทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นใน

ประเทศไทยเกดิจากแรงผลกัดนัจากระดบัค่าจา้งแรงงานที่สูงในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทําให้บรษิทัญี่ปุ่นต้อง

แสวงหาฐานการผลติทีม่คี่าจา้งแรงงานทีถู่กกวา่ 

และสุดทา้ย ระดบั GDP ของประเทศไทยมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิลบกบัเงนิลงทุนทางตรงระหว่าง

ประเทศของประเทศญี่ปุน่ทีเ่ขา้มาในประเทศไทย ซึ่งอาจเกดิจากเมื่อระดบั GDP ของประเทศไทยเพิม่

สูงขึน้ จะทําใหอ้ตัราค่าจา้งแรงงานในประเทศไทยเพิม่สูงขึน้ตาม ซึ่งทําให้ประโยชน์จากความแตกต่าง

ของค่าจา้งแรงงานลดลง (ตารางที ่5-1) 

ผลการศกึษาถงึปจัจยัทีก่ําหนดเงนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศของประเทศญี่ปุน่ในประเทศไทย

พบวา่ ความสมัพนัธข์องการลงทุนของประเทศญี่ปุน่ในประเทศเวยีดนามกบัประเทศไทยอยู่ในลกัษณะ

ของการทดแทนกัน ซึ่งในส่วนถัดไปจะเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วน

เกีย่วขอ้ง เพื่อวเิคราะหผ์ลการศกึษาดงักล่าวจากขอ้มูลทีไ่ดจ้ากผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งโดยตรง 

5.2. การศึกษาในเชิงคุณภาพถึงปัจจยัท่ีกาํหนดการตัดสินใจเข้ามาลงทุนทางตรงระหว่าง

ประเทศของประเทศญ่ีปุ่ นในประเทศไทยและอนุภมิูภาคลุ่มแม่น้ําโขง 

5.2.1. การตดัสินใจลงทุนของญ่ีปุ่ น 

เกณฑใ์นการตดัสนิใจลงทุนของญี่ปุน่ไม่ไดม้รูีปแบบหรอืดชันีทีบ่่งชีก้ารตดัสนิใจลงทุนที่

ชดัเจน อย่างไรก็ตามสามารถบ่งชี้ได้ว่า บริษัทญี่ปุ่นให้ความสําคญักับการจดัซื้อจดัจ้างมาก ถ้ามี

อุตสาหกรรมเชือ่มโยงอยู่ใกลก้นัจะดทีี่สุด นอกเหนือจากนัน้ระบบการขนส่งที่ด ีรวมทัง้การมทีางเลอืก
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การขนส่งที่หลากหลาย ต้นทุนค่าแรง ความเพยีงพอของอุปทานแรงงาน ขอ้ตกลงทวภิาครีะหว่างกนั 

และสถานการณ์ทางการเมอืงมผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนของญี่ปุน่อย่างมาก 

JBIC ได้มกีารทําแบบสอบถามแก่บรษิทัของญี่ปุ่น 603 บรษิทัในเดอืนธนัวาคม 2554 

โดยในแต่ละคําถามให้เลอืก 5 ประเทศที่คดิว่ามอีนาคตทางธุรกจิที่ดใีนระยะกลาง หรอืประมาณ 3 ปี

ขา้งหน้า ผลการสํารวจดงักล่าวพบว่า ประเทศไทยและเวยีดนามที่มผีลการตอบรบัที่ใกล้เคยีงกนั ส่วน

ประเทศกมัพูชาและเมยีนม่าร์ปรากฎว่ามบีทบาทมากขึน้ ทัง้นี้มบีรษิทัที่ตอบคําถาม 516 บรษิทัในปี 

2553 และ 507 บรษิทัในปี 2554 (ตารางที ่5-2) 

ประเทศไทยมจีุดเด่นทีร่ะบบการขนส่ง และทําเลทีต่ ัง้ค่อนขา้งด ีทําให้ง่ายต่อการจดัซื้อ

จดัจา้งหรอืการสร้างเครอืข่ายในรูปแบบ cluster รวมทัง้มทีุนมนุษย์ค่อนขา้งพร้อม ในขณะที่มจีุดด้อย

กวา่ประเทศอื่นในดา้นของค่าจา้งแรงงานทีค่่อนขา้งสูง และการเกดิปญัหาการขาดแคลนแรงงาน  

ส่วนในประเทศเวยีดนามประสบกบัปญัหาคล้ายกบัประเทศไทย กล่าวคือมีปญัหา 

การขาดแคลนแรงงาน และค่าจ้างแรงงานที่เพิม่สูงขึน้ (รูปที่ 5-1) รวมทัง้มขีอ้ด้อยตรงการขนส่งทําได้

ค่อนขา้งลําบาก เนื่องจากประเทศเวยีดนามมลีกัษณะภูมปิระเทศเป็นแนวยาวทําให้ระยะทางการขนส่ง

ค่อนขา้งไกลส่งผลให้การจดัซื้อจดัจ้างทําได้ลําบาก นอกเสยีจากการเลือกที่ตัง้ใดที่ตัง้หนึ่งเป็นหลกั 

อย่างไรกต็ามประเทศเวยีดนามเป็นทีน่่าสนใจในแง่ของการมทีุนมนุษยท์ีม่คีุณภาพ และค่อนขา้งเปิดเสร ี 

ส่วนในประเทศกมัพูชา สปป.ลาว และพม่ามีจุดเด่นที่ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างตํ่า โดย

ประเทศกมัพูชามทีําเลทีต่ ัง้ค่อนขา้งด ีและมรีะบบการขนส่งและทางเลือกในการขนส่งที่ดกีว่าสปป.ลาว

ซึ่งส่งผลใหก้ารจดัซื้อจดัจา้งทําได้สะดวกกว่า อย่างไรกต็ามสปป.ลาวได้เปรยีบประเทศกมัพูชาในแง่ที่

ลกัษณะและภาษาของคนลาวคลา้ยคนไทย ทําใหเ้วลาที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยทีําได้ง่ายกว่า ในขณะที่

จุดดอ้ยของสปป.ลาวคอื ไม่มที่าเรอื และมขีนาดตลาดค่อนขา้งเลก็ ส่วนจุดด้อยของประเทศกมัพูชาคอื 

ทุนมนุษยท์ีย่งัไม่พรอ้มมากนกัสําหรบัอุตสาหกรรมทีใ่ชเ้ทคโนโลยคี่อนขา้งสูง  

ในขณะที่พม่าเริ่มมีเสถียรภาพทางการเมีองที่ดีข ึ้น และเริ่มแสดงความเป็น

ประชาธปิไตยมากขึน้ รวมทัง้มทีรพัยากรธรรมชาตเิป็นจํานวนมากทีย่งัไม่ไดถู้กนํามาใช ้และภูมศิาสตร์

ทีด่ ีทําใหเ้ป็นทีป่ราถนาแก่นกัลงทุนจากต่างประเทศทีจ่ะเขา้มาทําธุรกรรม ส่วนจุดด้อยในประเทศพม่า

คอื มคีวามเสีย่งในสถานการณ์ทางการเมอืงค่อนขา้งมาก และยงัไม่มขีอ้ตกลงทวภิาคกีบัประเทศญี่ปุ่น 

อย่างไรกต็ามคาดวา่ขอ้ตกลงทวภิาครีะหวา่งประเทศญี่ปุน่และพม่าจะเจรจาแลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2555 

  



98 

ตารางท่ี 5-2: ผลการสาํรวจประเทศท่ีคิดว่ามีอนาคตทางธรุกิจท่ีดีในระยะกลางโดยบริษทัญ่ีปุ่ น 

ลาํดบัท่ี 
ประเทศ 

จาํนวนบริษทั ร้อยละ 

2554 2553 2554 2553 2554 2553 

1 1 จนี 369 399 72.8 77.3 

2 2 อนิเดยี 297 312 58.6 60.5 

3 4 ไทย 165 135 32.5 26.2 

4 3 เวยีดนาม 159 166 31.4 32.2 

5 5 บราซลิ 145 127 28.6 24.6 

6 6 อนิโดนีเซยี 145 107 28.6 20.7 

7 7 รสัเซยี 63 75 12.4 14.5 

8 8 สหรฐัอเมรกิา 50 58 9.9 11.2 

9 10 มาเลเซยี 39 29 7.7 5.6 

10 10 ไต้หวนั 35 29 6.9 5.6 

11 9 เกาหล ี 31 30 6.1 5.8 

12 12 เมก็ซโิก 29 25 5.7 4.8 

13 13 สงิคโปร์ 25 21 4.9 4.1 

14 14 ฟิลปิปินส์ 15 14 3.0 2.7 

15 15 ตุรก ี 12 8 2.4 1.6 

16 15 ออสเตรเลยี 8 8 1.6 1.6 

17 15 บงัคลาเทศ 8 8 1.6 1.6 

18 24 กมัพชูา 8 4 1.6 0.8 

19 20 เมยีนม่าร ์ 7 5 1.4 1.0 

20 19 สหราชอาณาจกัร 6 6 1.2 1.2 

รวม 507 516 - - 

ทีม่า:JBIC  

หมายเหต:ุ รอ้ยละในตารางแสดงถงึสดัสว่นของบรษิทัทีเ่ลอืกประเทศนัน้ๆต่อบรษิทัทีต่อบคาํถาม 

รปูท่ี 5-1: รายได้ขัน้ตํา่ตามกฏหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า:JETRO 
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5.2.2. การวิเคราะห์การลงทุนโดยตรงจากญ่ีปุ่ นกบัเครือข่ายการผลิตนานาชาติใน

ประเทศกลุ่มภมิูภาคลุ่มแม่น้ําโขงในปัจจบุนั  

ในสมยัก่อนการส่งเสริมให้นักลงทุนญี่ปุ่นมาลงทุนในไทยจะอยู่ในภาคการผลติที่เน้น 

การใชแ้รงงาน (Labor Intensive) เพื่อใหป้ระเทศมอีตัราการจ้างงานที่สูงขึน้ ซึ่งทําให้นักลงทุนญี่ปุ่นมา

ลงทุนในประเทศไทยค่อนขา้งมากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง เพราะ

ตน้ทุนแรงงานตํ่ากว่าในประเทศญี่ปุ่น และบรรยากาศในการลงทุนค่อนขา้งดโีดยเปรยีบเทยีบกบักลุ่ม

ประเทศใกล้เคยีง แต่ต่อมาเมื่อมกีารลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึน้ ส่งผลให้ประเทศไทยเองเริม่ขาด

แคลนแรงงาน ทางสํานกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนจงึหนัไปเน้นการส่งเสรมิในภาคการผลติที่

มมีูลค่าเพิม่สูง (High-value Added) มากขึน้  

การมเีครอืข่ายการผลตินานาชาต ิ(International Production Network) มคีวามสําคญั

ต่อบรษิทัญี่ปุ่นมากตัง้แต่เริม่แรกบรษิทัจากประเทศญี่ปุ่นให้ความสําคญัเกี่ยวกบัเครอืข่ายการผลติอยู่

แลว้ เพราะต้องการ QCD (Quality Cost and Delivery) ทัง้นี้เป้าหมายหลกัในการมเีครอืข่ายการผลติ 

คอื ตอ้งการลดตน้ทุนของการขนส่งโดยจดัส่งใหท้นัเวลา (Just in Time) ทําการตรวจสอบคุณภาพของ 

ผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ (Supplier) ไดง้่าย ก่อใหเ้กดิความมัน่คงต่อวตัถุดบิทีนํ่ามาผลติ ซึ่งสุดทา้ยแลว้จะนําไปสู่

การมตีน้ทุนการผลติทีล่ดลง แต่ในดา้นความต่อเนื่องของการลงทุนไปยงัประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ํา

โขงยงัเห็นได้ไม่ชดันัก โดยการลงทุนในประเทศเวยีดนาม และกมัพูชาจะเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้รบั

ประโยชน์จากตน้ทุนค่าแรงที่ตํ่า และทรพัยากรธรรมชาต ิทัง้นี้การลงทุนดงักล่าวจะเป็นการลงทุนเพื่อ

ผลติชิน้ส่วน แลว้ส่งต่อไปยงัประเทศในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงด้วยกนัหรอืไม่นัน้ ยงัไม่มตีวัอย่าง

อุตสาหกรรมใดทีเ่ป็นตวัอย่างไดช้ดัเจน 

ทัง้นี้จากการสมัภาษณ์บรษิทัผลติยานยนตแ์ห่งหนึ่งพบวา่ เครอืข่ายการผลตินานาชาติ

ยงัเกดิขึน้ไม่สมบูรณ์นกั กล่าวคอืในการผลติรถยนตจ์ะใชป้ระเทศไทยเป็นฐานการผลติหลกัเพื่อจําหน่าย

ภายในประเทศและส่งออกในสดัส่วนครึง่ต่อครึง่ โดยไม่มกีารนําเขา้ชิน้ส่วนจากประเทศในอนุภูมภิาคฯ 

แต่ถ้าเป็นการผลิตรถมอเตอร์ไซด์ บริษัทมีความร่วมมือกบัคู่ค้าซึ่งไปลงทุนในประเทศกมัพูชาและ

เวยีดนาม โดยการผลิตดงักล่าวจะเป็นการผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศนัน้ๆ เพียงอย่างเดียว และม ี

การนําเขา้ชิ้นส่วนบางอย่างจากประเทศไทย ในขณะที่ถ้าเป็นการผลติรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทย

ส่วนใหญ่จะมีการใช้ชิ้นส่วนจากภายในประเทศประมาณกว่าร้อยละ 90 ซึ่งสอดคล้องกับผล 

การสมัภาษณ์จากบรษิทัผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์อกีแห่งหนึ่งที่มกีารลงทุนในประเทศไทย และประเทศ

เวยีดนาม แต่ไม่มคีวามเชือ่มโยงทางการผลติระหวา่งกนั เพราะระยะทางไกลส่งผลให้การขนส่งลําบาก 

ดงันัน้การผลติชิน้ส่วนในเวยีดนามจะเป็นการผลติสนิคา้เพื่อส่งออกไปยงัประเทศญี่ปุน่ ขณะทีโ่รงงานใน
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ไทยผลติเพื่อสนบัสนุนอุตสาหกรรมยานยนตใ์นประเทศ ในอนาคตถา้ระบบการขนส่งมกีารพฒันาที่ดใีน

ระดบัหนึ่งแลว้ บรษิทัคาดวา่น่าจะขยายการลงทุนไปยงัประเทศกมัพูชาเป็นอนัดบัแรก อกีทัง้น่าจะเป็น

การไปลงทุนโดยบรษิทัสาขาในประเทศไทยมากกวา่ทีจ่ะเป็นบรษิทัแม่จากประเทศญี่ปุน่ โดยทําการยา้ย

ในชิน้ส่วนทีเ่น้นการใชแ้รงงาน/ส่วนทีไ่ม่ซบัซ้อนไป เพราะต้นทุนค่าแรงในกมัพูชาถูกกว่าไทยประมาณ

หนึ่งในสามถงึหนึ่งในสีเ่ท่า สาเหตุทีบ่รษิทัญี่ปุน่ไม่เลอืกไปลงทุนในสปป.ลาว เนื่องจากมปีระชากรน้อย

ซึ่งอาจส่งใหเ้กดิปญัหาการขาดแคลนแรงงานได ้ระยะทางทีใ่ชใ้นการขนส่งไกลกวา่กมัพูชา รวมทัง้สปป.

ลาวไม่มรีะบบการขนส่งทางเรอือกีดว้ย อาจกล่าวไดว้า่สปป.ลาวน่าจะเหมาะกบัการเป็นแหล่งพลงังานที่

สําคญัมากกวา่อุตสาหกรรมหนกั ยกเวน้อุตสาหกรรมเหมอืงแร่ และการผลติพลงังาน 

จากที่กล่าวมาในบทที่แล้วจะเห็นได้ว่าจํานวนบรษิทัที่ลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทย 

และประเทศเวียดนามค่อนข้างใกล้เคียงกนั อย่างไรก็ตามการลงทุนในไทยและเวยีดนามมักไม่ม ี

ความเชือ่มโยงกนั เนื่องจากระยะทางห่างไกลกนัมากซึ่งแตกต่างจากการลงทุนในประเทศกมัพูชา และ

สปป.ลาวที่มกัมีความเชื่อมโยงกบัการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย เพราะมีชายแดนติดกัน 

ตน้ทุนแรงงานไม่มทีกัษะในทัง้สองประเทศถูกกว่าประเทศไทยประมาณหนึ่งในสาม อย่างไรกต็ามนัก

ลงทุนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเลอืกลงทุนในประเทศกมัพูชามากกว่าสปป.ลาว เนื่องจากประเทศกมัพูชามี

ระบบขนส่งที่ดีกว่า และมีท่าเรือเพื่อขนส่งสินค้าถึง 2 แห่ง คือ สีหนุวิลล์ (ท่าเรือออกทะเลซึ่งใช้

ระยะเวลาเดนิทางทางบกจากกรุงพนมเปญประมาณ 2 ชัว่โมง) และ โฮจมินิห ์(ท่าเรอืออกปากแม่น้ําโขง

ซึ่งใชร้ะยะเวลาเดนิทางทางบกจากกรุงพนมเปญประมาณ 7 ชัว่โมง) ส่วนการลงทุนในประเทศพม่าของ

ญี่ปุ่นยังไม่มากนัก สาเหตุหลักเกิดจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศพม่ายังไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับ 

การลงทุนทวภิาครีะหวา่งกนั ความไม่แน่ใจในการจดัหาวตัถุดบิ และความเสีย่งทางการเมอืง 

5.2.3. โอกาสการลงทุนของญ่ีปุ่ นท่ีเป็นระบบเครือข่ายการผลิตนานาชาติใน GMS  

ในส่วนของการลงทุนโดยตรงจากธุรกจิของประเทศญี่ปุ่นในประเทศกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่ม

แม่น้ําโขง พบว่า ธุรกจิขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นที่มกีารผลติแบบต้องการเครอืข่ายการผลติ และมี

การผลิตแยกชิ้นส่วน ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน และใช้กระบวนการผลติหลายขัน้ตอนหรือใช้

ระยะเวลา จะค่อนขา้งระมดัระวงัในการลงทุน รวมทัง้ยดึแนวคดิแบบเก่า จงึมแีนวโน้มที่จะไม่ลงทุนใน

ประเทศกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง เพราะมคีวามเสี่ยงในเรื่องการเมอืง และเศรษฐกจิของประเทศสูง 

ดงันัน้จึงยังไม่ค่อยเห็นการลงทุนของธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น้ําโขง แต่จะเป็นการลงทุนของธุรกจิขนาดเลก็ที่พร้อมเผชญิความเสี่ยง และเน้นเกี่ยวกบัต้นทุน

แรงงานมากกวา่แทน ยกเวน้การลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ทีใ่ช้
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การทําสญัญากบับรษิทัเหมาช่วงงานหรอืชิน้งาน (Subcontractor) ซึ่งเหน็ได้ในประเทศไทย สปป.ลาว 

และกมัพูชา 

ตวัแทนของสภาอุตสาหกรรมใหค้วามคดิเหน็วา่ การลงทุนจากประเทศญี่ปุน่ในการผลติ

สนิค้าประเภทอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์นัน้จะเป็นการลงทุนที่มลีกัษณะกระจุกตวัอยู่ใน

ประเทศที่ต้องการลงทุน หรอืลงทุนในพื้นที่ใกล้ๆ กนั เนื่องจากอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์

เป็นอุตสาหกรรมเบาจงึยงัไม่ไดเ้กดิเครอืขา่ยการผลติระหวา่งประเทศทีช่ดัเจนเหมอืนอย่างอุตสาหกรรม

หนกั เชน่ อุตสาหกรรมรถยนต ์อย่างไรกต็าม ในอนาคตอาจเกดิเครอืข่ายการผลติขึน้ได้ เช่น ถ้าธุรกจิ

จากประเทศญี่ปุน่ลงทุนสรา้งโรงงานผลติ Micro ship หรอื Nano ship ในประเทศไทยซึ่งเป็นการลงทุน

ทีใ่ชเ้งนิทุนสูง ทัง้นี้อาจเป็นการลงทุนจากประเทศญี่ปุน่ทัง้หมด หรอืเป็นการร่วมทุน/ สรา้งขอ้ตกลงหรอื

สญัญากบับรษิทัเหมาช่วงงานหรอืชิน้งาน (Subcontractor) ให้มสี่วนร่วมในการผลติแล้ว การผลติเพื่อ

จําหน่ายแค่ในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว หรือส่งกลบัประเทศญี่ปุ่นอาจไม่คุ้มค่า ดงันัน้น่าจะเป็น 

การผลิตขนาดใหญ่ที่ผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศไทย ส่งต่อไปยงัประเทศใกล้เคียงในอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น้ําโขง หรอืส่งกลบัไปประเทศญี่ปุ่น อย่างไรกต็ามการลงทุนดงักล่าวจะเกดิขึน้หรอืไม่ ขึน้อยู่กบั

ความเสีย่งต่างๆ ของประเทศ เชน่ ความเสีย่งดา้นการเมอืง ความเสีย่งทางเศรษฐกจิ เป็นต้น 

ผลจากการสมัภาษณ์องคก์รระหว่างประเทศของญี่ปุ่นที่มคีวามชํานาญด้านการค้าและ

การลงทุน พบว่า ความเชื่อมโยงในการผลิตของประเทศไทยและประเทศเวยีดนามค่อนข้างน้อย 

เนื่องจากการขนส่งระหว่างกนัทําได้ค่อนขา้งลําบาก (ระยะทางไกลและต้องผ่านหลายพรมแดน) และ

เวียดนามเองก็ประสบปญัหาการขาดแคลนแรงงาน และต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแตกต่างจาก 

ความเชือ่มโยงในการผลติระหวา่งไทยกบักมัพูชา สปป.ลาว และพม่าทีม่กัมคีวามเชือ่มโยงกนัสูง เพราะ

มชีายแดนติดกนั และการขนส่งทําได้สะดวกกว่า ทัง้นี้โดยเปรยีบเทียบพบว่า ญี่ปุ่นจะเลือกลงทุนใน

ประเทศกมัพูชามากกว่าสปป.ลาว เพราะระบบการขนส่ง ทางเลอืกในการขนส่ง และท่าเรอืในกมัพูชา

ดกีวา่ โดยความเชื่อมโยงในการผลติระหว่างประเทศไทยและประเทศกมัพูชาจะเป็นไปในรูปแบบที่ให้

ไทยเป็นฐานการผลติใหญ่ซึ่งอาจเป็นฐานในการส่งวตัถุดบิใหก้บักมัพูชาร่วมกบัประเทศจนีและประเทศ

ญี่ปุน่ โดยประเทศกมัพูชาจะผลติในบางชิน้ส่วน/ข ัน้ตอนการผลติแลว้ส่งกลบัไทยเพื่อดําเนินการผลติต่อ 

เช่น ชิน้ส่วน Harddisk Driveเป็นต้น หรอือาจเป็นในลกัษณะที่ประเทศกมัพูชานําเขา้ชิน้ส่วน/วตัถุดบิ

จากไทย เมื่อผลติเสรจ็จงึทําการส่งออกไปประเทศญี่ปุน่ เชน่ สายไฟ เป็นตน้ ความเชือ่มโยงในลกัษณะ

นี้เกดิขึน้เนื่องจากประเทศไทยมีค่าจ้างแรงงานขัน้ตํ่าค่อนขา้งสูงโดยเปรียบเทยีบ ทําให้บรษิัทญี่ปุ่น

ตดัสนิใจยา้ยการผลติบางชิน้ส่วนทีเ่น้นการใชแ้รงงานไปในประเทศกมัพูชาทีม่พีรมแดนตดิกบัไทย เพื่อ

รบัประโยชน์จากค่าจา้งแรงงานทีถู่กกวา่แลว้จงึส่งชิน้ส่วนดงักล่าวกลบัมาดําเนินการต่อในประเทศไทย 
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โดยการขนส่งระหว่างไทยและกมัพูชาสามารถทําได้สะดวก เพราะประเทศไทยและกมัพูชามขีอ้ตกลง

ระหวา่งกนัใหร้ถยนตข์องไทยและกมัพูชาสามารถผา่นเขา้-ออกระหวา่งกนัได ้รวมทัง้ยงัมสีาเหตุอื่นทีท่ํา

ให้ตดัสินใจผลิตบางชิ้นส่วนที่ประเทศกมัพูชา เช่น สถานการณ์การขาดแคลนแรงงานในไทย การมี

ขอ้ตกลงทวภิาครีะหวา่งญี่ปุน่และกมัพูชา มทีางเลอืกในการขนส่งหลายทางและการมที่าเรอื เป็นตน้ 

การตดัสนิใจลงทุนโดยภาคเอกชนวา่สนิคา้ (ชิน้ส่วน) ใดจะผลติในประเทศไหน และตอ้ง

มีผู้ร่วมลงทุนเป็นคนท้องถิ่นหรือไม่นัน้ การตัดสินใจลงทุนจะขึ้นอยู่ก ับประเภทสินค้า เช่น หาก 

การจําหน่ายสนิคา้ทีต่อ้งขึน้อยู่กบัจํานวนผูซ้ื้อที่เป็นชนชัน้กลาง บรษิทัจะใชต้วัเลขผลติภณัฑ์มวลรวม

ภายในประเทศต่อหวัของแต่ละประเทศเป็นเกณฑ์พจิารณาในการลงทุน แต่หากเป็นสนิค้าที่ต้องอาศยั

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เกณฑ์การพิจารณาจะขึ้นอยู่ก ับประเทศที่ร ับการลงทุนจาก

ต่างประเทศ (host country)นโยบายของสํานกังานใหญ่ และประเทศใกลเ้คยีง ตามลําดบั 

ส่วนการพิจารณาร่วมลงทุนกับคนท้องถิ่นหรือไม่นัน้ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา 

ประเทศส่วนใหญ่จะมกีฎหมายและกฎระเบยีบที่ห้ามชาวต่างชาตถิอืครองหุ้นร้อยละ100 หรอืเป็นผูถ้อื

หุน้ใหญ่ในบางอุตสาหกรรมอยู่แล้ว กรณีเช่นนี้บรษิทัจําเป็นต้องพึ่งผูร่้วมลงทุนท้องถิน่ แต่สําหรบับาง

อุตสาหกรรม เชน่ อุตสาหกรรมการผลติเครื่องอุปโภคบรโิภคทีอ่าจจะอนุญาตใหช้าวต่างชาตสิามารถถอื

หุ้นได้ร้อยละ100 อย่างไรก็ตามบรษิทัยงัจําเป็นต้องพึ่งพาผูร่้วมลงทุนท้องถิน่ เพื่อให้ทราบถงึรสนิยม

และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในประเทศไดด้ยีิง่ข ึน้ 

การตดัสนิใจลงทุนโดยภาคเอกชนของญี่ปุน่นัน้ ผูป้ระกอบการรายใหญ่ให้ความเหน็ว่า  

การตดัสนิใจในการลงทุนโดยภาคเอกชนของประเทศญี่ปุน่จะลงทุนตามลกัษณะการพฒันาของประเทศ

นัน้ ยกตวัอย่างไดด้งันี้ ในประเทศไทยจะลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใชเ้ทคโนโลยปีานกลางถงึสูง เช่น 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์ซึ่งจะเป็นการลงทุนในลกัษณะที่เน้นลงทุนในส่วนหลกัหรอื

ส่วนที่จําเป็นก่อน แล้วต่อมาค่อยปรับเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยการขยายการลงทุนให้ครบทัง้

กระบวนการผลติ ส่วนในสปป.ลาว เวยีดนาม กมัพูชา และพม่า จะเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมพืน้ฐาน 

เช่น ปูนซีเมนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ในการตดัสนิใจว่าจะผลติสนิค้าใด ญี่ปุ่นจะดูที่จุดเด่นของประเทศ

นัน้ๆ เช่น ด้านทรพัยากร ด้านภูมปิระเทศ หรอืทรพัยากรมนุษย์ ดงัเช่น ญี่ปุ ่นจะเน้นการผลติที่ใชแ้ร่

ทองเหลืองเป็นหลกัในสปป.ลาว ส่วนในประเทศพม่าจะลงทุนในด้านพลงังาน และการคมนาคม อีก

ปจัจัยหนึ่งที่ภาคเอกชนในประเทศญี่ปุ่น และภาครฐัของประเทศญี่ปุ่นคํานึงถึงเป็นลําดับต้นๆ คือ  

ความเสี่ยง และบรรยากาศของการลงทุนในแต่ละประเทศ เช่น พิจารณาสถานการณ์ทางการเมอืงใน

อดีตจนถึงปจัจุบัน หรือพิจารณาข้อมูลของประเทศต่างๆ จากฐานข้อมูลของ JICA แล้วนําไป
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ประกอบการตดัสนิใจว่าจะลงทุนหรือไม่ ลงทุนในอุตสาหกรรมหนักหรือเบา เป็นการลงทุนในส่วนที่

สามารถเปลีย่นแปลงเคลื่อนยา้ยไดย้ากหรอืง่าย เป็นตน้ 

โอกาสในอนาคตของการลงทุนผลติในอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์

ของญี่ปุ่นในประเทศกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงจะมลีกัษณะลงทุนในส่วนการผลติหลกัในพื้นที่นัน้ๆ 

แลว้ค่อยปรบัปรุงพฒันา รวมทัง้ลงทุนต่อใหค้รบเครอืขา่ยการผลติ เพื่อลดต้นทุนในการผลติ รวมทัง้ค่า

ขนส่งต่างๆ ทัง้นี้จะไม่ค่อยปรากฏในลกัษณะที่แยกลงทุนแต่ละชิน้ส่วนในแต่ละประเทศ แล้วค่อยส่ง

ต่อไปเพื่อประกอบในอกีประเทศหนึ่ง เนื่องจากอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเลก็ทรอนิกส์เป็น

อุตสาหกรรมเบาที่สามารถลงทุนให้ครบทัง้เครอืข่ายการผลติในประเทศเดยีวได้ โดยเริม่แรกอาจเป็น 

การผลติโดยลงทุนในส่วนหลกั และใชก้ารแบ่งส่วนงาน หรอืชิน้งานให้บรษิทัเหมาช่วงงานหรอืชิน้งาน 

(Subcontractor) ไปทํา จากนัน้ค่อยปรบัปรุง และพฒันาการผลติ โดยการลงทุนเพิม่เตมิ เพื่อลดต้นทุน

การผลติใหก้ารผลติมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด อย่างไรกต็าม การจะสร้างเครอืข่ายการผลติขึน้มาสกัแห่ง

หนึ่งอาจตอ้งใชร้ะยะเวลาประมาณ 5-10 ปี เพราะตอ้งใชเ้วลาในการพฒันาแรงงานทัง้ในด้านวธิกีารคดิ 

และทกัษะในการทํางาน รวมทัง้ตอ้งใชเ้วลาในการสร้างเครอืข่าย เพื่อให้เกดิความเขา้ใจกนัเป็นอย่างดี

อกีดว้ย ดงันัน้เครอืขา่ยการผลติจงึสําคญัต่อธุรกจิของประเทศญี่ปุน่ทีม่าลงทุนในประเทศกลุ่มอนุภูมภิาค

ลุ่มแม่น้ําโขง เพราะชว่ยใหก้ารผลติและการพฒันาองคก์รเป็นไปไดอ้ย่างรวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ 

ในการตดัสนิใจลงทุน นกัลงทุนญี่ปุน่จะตอ้งมคีวามมัน่ใจวา่เครอืขา่ยการผลติจะสามารถ

ผลติและส่งชิน้ส่วนไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ (security of value chain) เพราะบรษิทัญี่ปุน่ทีม่าลงทุนในประเทศ

กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงนอกจากจะเป็นการลงทุนเพื่อผลิตสินค้าเองแล้ว ยงัใช้การทําสญัญากบั

บรษิทัเหมาช่วงงานหรอืชิน้งาน (Subcontractor) โดยบรษิทัดงักล่าวต้องผ่านตามมาตรฐานที่บรษิัท

ญี่ปุน่กําหนด ดงันัน้ในส่วนของความมัน่ใจเกีย่วกบัคุณภาพ และปรมิาณการผลติที่บรษิทัเหมาช่วงงาน 

หรอืชิน้งานจะส่งงานใหแ้ก่บรษิทัญี่ปุน่ไดน้ัน้จงึมัน่ใจไดใ้นระดบัหนึ่งตามเงื่อนไขมาตรฐานทีบ่รษิทัญี่ปุ่น

กําหนด และเงื่อนไขต่างๆ ในสญัญา ทัง้นี้ในอนาคตรูปแบบของเครอืข่ายการผลติอาจเปลี่ยนแปลงไป

เป็นกระบวนการผลติที่ให้แต่ละบริษัทผลิตในชิ้นส่วน หรือส่วนงานที่ตนเองถนัด รวมทัง้รบัผดิชอบ

เกีย่วกบัการบรกิาร และดูแลในส่วนนัน้ๆ ดว้ย (Insourcing) ซึ่งต่างจากเดมิทีผ่ลติทุกชิน้ส่วนเอง หรอืให้

แต่ละบรษิทัรบัชิน้ส่วนหนึ่งไปผลติ แลว้ส่งกลบัเขา้มาทีศ่นูยใ์หญ่ (Outsourcing) 

ขณะทีเ่ครอืขา่ยการขายสนิคา้เป็นไปไดใ้นหลายลกัษณะ กล่าวคอื เป็นการผลติเพื่อขาย

ในประเทศเอง เพื่อส่งกลบัประเทศญี่ปุน่ หรอือาจเป็นการผลติที่ไม่ได้มุ่งหวงัเพื่อส่งกลบัไปจําหน่ายยงั

ประเทศญี่ปุน่ แต่เป็นการผลติในประเทศหนึ่งเพื่อส่งไปขายประเทศอื่นๆ ในภูมภิาคนัน้ๆ ทัง้นี้อาจเป็น

เพราะเรื่องของคุณภาพสนิคา้ ตน้ทุนค่าขนส่ง รวมทัง้ขอ้สญัญาและนโยบายต่างๆ ในแต่ละประเทศ 
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5.2.4. การลงทุนในประเทศกลุ่มอนุภมิูภาคฯ จะทาํให้ประเทศกลุ่มอนุภมิูภาคฯ อ่ืนๆ 

เป็นคู่ค้าหรือคู่แข่งในการลงทุนของไทย 

ในภาพรวมระยะเริม่ตน้การตดัสนิใจลงทุนของประเทศญี่ปุ่นในประเทศกลุ่มอนุภูมภิาค

ลุ่มแม่น้ําโขงน่าจะเป็นคู่คา้กบัประเทศไทยมากกว่า เพราะอุตสาหกรรมสนับสนุนของไทยยงัแขง็แกร่ง

และมจีํานวนมาก คุณภาพของแรงงานไทยยงัคงดกีว่า ทัง้ในด้านของทกัษะด้านวศิวกรรม การทํางาน

เป็นระบบ และวธิตีามมาตรฐานสากล เนื่องจากประเทศไทยเขา้มาสู่อุตสาหกรรมเรว็และนานกว่า ดงั

เหน็ตวัอย่างได้จาก บรษิทัแคนนอนที่ขยายการลงทุนโดยไปสร้างโรงงานขนาดใหญ่อยู่ที่เมอืงฮานอย 

ประเทศเวยีดนาม แต่กย็งัคงกลบัมาขยายการลงทุนในโรงงานทีจ่งัหวดันครราชสมีา ประเทศไทย 

อย่างไรกต็าม หากพจิารณาในรายละเอยีดการลงทุนในประเทศกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ํา

โขงจะทําให้ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคฯ เป็นทัง้ประเทศคู่ค้าและคู่แข่งของประเทศไทยได้เช่นกัน

กล่าวคอือาจเป็นคู่แขง่กบัประเทศไทยในสนิคา้เกษตร เช่น ยางพาราขา้ว และเกษตรแปรรูปของสนิค้า

ดงักล่าว แต่สําหรบัสนิคา้อุตสาหกรรม บางประเทศอาจจะเป็นประเทศคู่ค้าระหว่างกนั โดยการผลติข ัน้

สุดท้ายควรจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเนื่องจากอยู่ใกล้ท่าเรือนานาชาติ แต่บางข ัน้ตอนการผลิตที่ใช้

แรงงานมากจะถูกเลอืกผลติทีป่ระเทศทีม่แีรงงานราคาถูก เช่น สปป.ลาว ประเทศกมัพูชา หรอืประเทศ

พม่า ผู้ประกอบการจากบริษัทหนึ่งเชื่อว่าการรวมตัวเป็นประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงจะ

ก่อให้เกดิการประสานกนัเป็นอย่างดีกว่าการเป็นคู่แข่งและความร่วมมือภายในกลุ่มประเทศสมาชกิ

ภายหลงัจากการเริม่ตน้ของ AEC ในปี 2558 

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้า และอเิลก็ทรอนิกส์ การลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศ

กลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง เชน่ เวยีดนามน่าจะเป็นการก่อให้เกดิคู่ค้ามากกว่า โดยอาจอยู่ในรูปแบบ 

การแลกเปลีย่นชิน้ส่วนต่างๆ ของการผลติระหวา่งกนั รวมทัง้เป็นแหล่งผลติสนิคา้ใหแ้ก่ประเทศญี่ปุ่นใน

ประเทศอื่นๆ เนื่องจากการลงทุนจากภาคเอกชนในประเทศญี่ปุ่นจะดูถึงลกัษณะการพฒันาที่น่าจะ

เป็นไปได ้และจุดเด่นในด้านทรพัยากรของประเทศนัน้ๆ เป็นหลกั ไม่ได้พจิารณาเพยีงแค่เรื่องต้นทุน

ของแรงงาน แต่คํานึงถงึตน้ทุนการฝึกฝนแรงงาน รวมทัง้ค่าขนส่งดว้ย ดงันัน้การลงทุนในแต่ละประเทศ

ในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแมน้ํ่าโขงจะมลีกัษณะแตกต่างกนั ทําใหก้ารผลติสนิคา้ไม่เกดิการทบัซ้อน หรอืเป็น

ในลกัษณะทีเ่ป็นคู่แขง่กนั 

5.2.5. ปัญหาต่อการลงทุนของญ่ีปุ่ นในกลุ่มประเทศอนุภมิูภาคลุ่มแม่น้ําโขง 

ความพรอ้มดา้นสาธารณูปโภคพืน้ฐาน และสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ ถอืวา่ดขี ึน้กว่า

แต่ก่อน มีการสร้างถนน ไฟฟ้า รวมทัง้ระบบประปาในแต่ละประเทศ รวมทัง้มีความพยายามเชื่อม
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เส้นทางคมนาคม เพื่อให้เป็นเส้นทางการส่งผ่านสนิค้าต่างๆ ตวัอย่างเช่น ประเทศไทยมีตําแหน่งที่

เหมาะสมสําหรับการส่งออกผ่านท่าเรือน้ําลึก ในขณะที่ประเทศกัมพูชาและประเทศพม่ายังไม่ม ี

การพฒันาสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ นอกจากนี้ปญัหาเรื่อง การจ่ายกระแสไฟฟ้าในประเทศพม่าและ

ประเทศเวยีดนามทีไ่ม่เพยีงพอและการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานอื่นๆ สิง่เหล่านี้จําเป็นต้องถูกพฒันาให้

เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยอย่างไรก็ตาม สิ่งที่ประเทศญี่ปุ่นคํานึงถึงลําดับแรกๆ ต่อ 

การตดัสินใจลงทุนในตอนนี้ คือ เรื่องความเสี่ยงทางการเมือง ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ รวมทัง้

นโยบายต่างๆ ของแต่ละประเทศมากกวา่ 

ปญัหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกด้านการค้า (กระบวนการผ่าน

ศลุกากรทัง้การนําเขา้และส่งออก) เชน่ กระบวนการซบัซ้อน/หลายขัน้ตอน การกําหนดขอ้กฎหมายไม่

ชดัเจน เป็นต้น นอกจากนี้ระบบการขนส่งควรมกีารพฒันาให้มากกว่าที่เป็นอยู่ แม้ว่าระบบการขนส่ง

ของประเทศไทยจะดกีวา่ประเทศในกลุ่ม CLMV แต่กย็งัไม่ดทีีสุ่ด โดยเฉพาะการขนส่งทางราง และทาง

น้ําปญัหาสําคญัของการลงทุนและความเชื่อมโยงระหว่างประเทศคอื การผ่านกระบวนการศุลกากรที่มี

หลายขัน้ตอน เนื่องจากตอ้งผา่นด่านในแต่ละประเทศ เชน่ ตอ้งผา่นด่านส่งออกของจากไทยแล้วยงัต้อง

เขา้ด่านนําเขา้ของประเทศกมัพูชาซึ่งทําให้เกดิความยุ่งยาก และใชเ้วลานาน ดงันัน้ถ้าสามารถทําให้ 

การผา่นกระบวนการศลุกากรสะดวกขึน้โดยจดัทําศูนย์ one stop service จะทําให้การขนย้ายวตัถุดบิ/

สนิคา้ระหวา่งกนัเป็นไปไดด้ขี ึน้ ส่งผลใหก้ารลงทุนอาจเพิม่ขึน้ นอกจากนัน้ระบบการขนส่งระหว่างกนัก็

เป็นอุปสรรคอกีอย่างทีท่ําใหก้ารลงทุนตอ้งชะงกั กล่าวคอื การขนส่งทีลํ่าบากหรอืการขาดการแขง่ขนัใน

ตลาดขนส่งกส็่งผลใหต้น้ทุนสูงขึน้ เชน่ การขนส่งระหวา่งไทยและกมัพูชาที่แม้มขีอ้ตกลงระหว่างกนัให้

รถยนตส์ามารถผา่นเขา้ออกได้กลบัพบว่าในปจัจุบนัมกีารจดทะเบยีนใบอนุญาตรถยนต์เพื่อขนส่งของ

เพียง 1 ใบเท่านัน้ ทําให้ขาดบริษัทที่ต้องการขนส่งของขาดอํานาจในการต่อรอง อีกทัง้ยงัต้องจ่าย

ค่าธรรมเนียมทีไ่ม่เป็นทางการสูง อย่างไรกต็ามอาจเป็นไปไดว้า่การไม่มบีรษิทัมาลงทุนด้านขนส่ง เป็น

เพราะไม่มสีนิคา้ใหข้นส่ง ดงันัน้การพฒันาการขนส่งจงึควรทําควบคู่ไปกบัการส่งเสรมิการลงทุนเพื่อให้

เกดิประสทิธภิาพสูงสุด 

5.2.6. รฐับาลไทยต่อบทบาทต่อการอาํนวยความสะดวกด้านการลงทุนกบัญ่ีปุ่ น และ

ประเทศกลุ่มอนุภมิูภาคลุ่มแม่น้ําโขงอ่ืนๆ  

รัฐบาลควรเพิ่มบทบาทของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้รวมถึง 

การส่งเสริมเครือข่ายการผลตินานาชาต ิส่งเสรมิให้นักลงทุนญี่ปุ่นพิจารณาประเทศไทยในการเป็น

ศูนย์กลางของประเทศกลุ่มกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงและส่งเสรมิให้มกีารเพิม่การลงทุนในประเทศ

ไทยและในกลุ่มประเทศดงักล่าว ซึ่งนับเป็นหนึ่งในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC ในปี 2558ที่ผ่านมา
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สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเน้นดงึดูดการลงทุนจากต่างประเทศเขา้มาในประเทศไทย 

(Inward Investment) มากกวา่การส่งเสรมินักลงทุนไทยไปลงทุนที่ต่างประเทศ (Outward Investment) 

ทัง้นี้ส่วนใหญ่ของการสนบัสนุนนักลงทุนไทยไปลงทุนยงัประเทศในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงนัน้จะ

เป็นไปในรูปแบบของการจดัโครงการศกึษาดูงานทีต่่างประเทศ อย่างไรกต็ามบรษิทัที่เขา้ร่วมโครงการ

ส่วนใหญ่มกัเป็นบริษทัขนาดใหญ่ เนื่องจากทางสํานักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนสามารถ

สนบัสนุนไดเ้พยีงในส่วนของค่าอาหาร และค่าพาหนะที่ประเทศนัน้ๆ แต่ส่วนของค่าตัว๋เครื่องบนิ และ

ค่าที่พกัอาศยัทางบริษัทต้องเป็นผู้ร ับผดิชอบเอง จึงส่งผลให้บริษัทขนาดเล็ก และขนาดกลางที่มี

งบประมาณสําหรบัดูงานน้อยไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว 

ในส่วนของการขยายและอาศยัประโยชน์จาก AEC และ AJCEP ในปจัจุบนับรษิทัญี่ปุ่น 

ส่วนใหญ่ใชป้ระโยชน์จากขอ้ตกลงว่าด้วยการค้าสนิค้า (ASEAN Trade in Good Agreement: ATIGA) 

ซึ่งมเีนื้อหาครอบคลุมเรื่อง การลดภาษี มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี และการอํานวยความสะดวกทางการค้า

ต่างๆ อย่างไรก็ตามในอนาคตคาดว่าบริษัทญี่ปุ่นจะใช้ประโยชน์จาก ข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ 

อาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership: AJCEP) มากขึ้น ซึ่ง

ครอบคลุมใน 4 ประเด็นสําคญั คือ 1) การเปิดเสรี (การค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน) 2) 

กฎเกณฑ์ทางการค้า (กฎว่าด้วยถิน่กําเนิดสนิค้า) 3) การอํานวย ความสะดวกทางการค้า (พิธีการ

ศลุกากร การคา้ไรก้ระดาษ) และ 4) ความร่วมมอื ทางเศรษฐกจิในดา้นต่างๆ เชน่ SMEs, ICT,HR เป็นตน้ 

ในเรื่องการพฒันาระบบบรหิารจดัการน้ํา จากช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งประเทศไทยประสบกบั

ปญัหาน้ําท่วมอย่างรุนแรงส่งผลใหธุ้รกจิของไทยและญี่ปุ่นได้รบัความเสยีหายเป็นอย่างมาก ทําให้เกดิ

การชะงกัในการตดัสนิใจลงทุนใหม่/ขยายการลงทุน หรอืแมแ้ต่ยา้ยฐานการผลติในอนาคตได ้ 

รฐับาลไทยควรสนันสนุนให้สถาบนัการเงินมีส่วนช่วยในการให้ความช่วยเหลือทาง

การเงินแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพราะปจัจุบนัมีบริษัทญี่ปุ่นขนาดกลางและขนาดย่อม

มากมายที่เขา้มาลงทุนในประเทศไทย แต่บรษิทัเหล่านัน้ไม่สามารถเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนอย่างจากทาง

สถาบนัการเงนิของญี่ปุน่ได ้ดงันัน้ถา้ธนาคารในประเทศไทยมกีารส่งเสรมิในดา้นนี้อาจทําใหเ้ขา้ถงึธุรกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมจากญี่ปุน่ไดม้ากขึน้ 



 
 

บทท่ี 6 

สรปุและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

6.1. สรปุ 

เงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่นมคีวามสําคญัต่อความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกจิของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ในชว่งปี2538-2549 ประเทศญี่ปุ่นเป็นผูล้งทุนรายใหญ่ที่สุด

ของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมกีารลงทุนคิดเป็นร้อยละ 15.64 ของ FDI ในกลุ่มประเทศอาเซียน

ทัง้หมด และมกีารลงทุนในประเทศไทยคดิเป็นร้อยละ 31.39 ของ FDI ในประเทศไทยทัง้หมดโดยเป็น 

ผูล้งทุนขนาดใหญ่ทีสุ่ดของประเทศไทย 

อย่างไรกต็าม ประเทศญี่ปุน่เริม่ใหค้วามสําคญักบัการให้เงนิช่วยเหลอื และการเขา้ไปลงทุนใน

ประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเวยีดนาม โดยประเทศญี่ปุ่นได้ม ี

การทําขอ้ตกลงความร่วมมอืทางดา้นการลงทุนกบัประเทศเวยีดนาม กมัพูชา และสปป.ลาว ซึ่งหลงัจาก

การทําขอ้ตกลงดงักล่าว ส่งผลใหป้ระเทศญี่ปุน่มกีารเขา้ไปลงทุนในประเทศเวยีดนามเพิม่ขึน้เป็นอย่าง

มาก ดงันัน้งานวจิยันี้จงึมุง่เน้นการศกึษาถงึผลกระทบของเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศของประเทศ

ญี่ปุน่ต่อการพฒันาทางเศรษฐกจิของประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง รวมถงึผลกระทบของเงนิลงทุน

จากประเทศญี่ปุน่ในประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงอื่นๆ ทีม่ตี่อระดบัการลงทุนของญี่ปุน่ในประเทศไทย 

หากพจิารณาจากสถติเิงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศแลว้จะพบวา่ ประเทศญี่ปุน่มกีารเขา้ไป

ลงทุนในประเทศเวียดนาม สปป.ลาว และกัมพูชาเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากการทําข้อตกลงด้าน 

การลงทุนแบบทวภิาคกีบัประเทศเหล่านี้ แต่กย็งัมกีารลงทุนในประเทศไทยในระดบัทีสู่งแมจ้ะมแีนวโน้ม

ลดลงก็ตาม โดยการเข้ามาลงทุนของประเทศญี่ปุ่นมกัอยู่ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในหมวด

เครื่องจกัรและอุปกรณ์ และเครื่องใชไ้ฟฟ้าและอเิลคทรอนิกส ์

ในส่วนของการศึกษาผลกระทบของเงินลงทุนระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นที่มีต่อ 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงพบว่าเงินลงทุนทางตรงระหว่าง

ประเทศของประเทศญี่ปุ่นมีผลบวกต่อระดบัการเจริญเติบโตของประเทศ เมื่อพิจารณาการส่งผ่าน

ชอ่งทางผลติภาพในการผลติของแรงงาน กล่าวคอืหากประเทศมรีะดบัผลติภาพการผลติของแรงงานที่

เพิ่มสูงขึ้น จะช่วยส่งเสริมให้เงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นส่งผลบวกต่อ 

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิมากยิง่ขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัการพจิารณาผลกระทบของเงนิลงทุนทางตรง

ระหวา่งประเทศของประเทศญี่ปุน่ทีม่ตี่อประเทศไทย 
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หากพิจารณาผลกระทบของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นที่มีต่อ 

การจา้งงานจะพบวา่ เงนิลงทุนดงักล่าวไม่มผีลต่อระดบัการจ้างงาน เนื่องจากกลุ่มประเทศอนุภูมภิาค 

ลุ่มแม่น้ําโขงมภีาคเกษตรกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถรองรบัการจา้งงานไดสู้งอยู่แลว้ แต่การเขา้มาของ

เงนิลงทุนดงักล่าวจะก่อใหเ้กดิการเคลื่อนยา้ยแรงงานจากภาคเกษตรกรรมเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรม และ

ส่งผลให้ระดบัค่าจ้างแรงงานสูงขึน้ โดยการศกึษาปจัจยักําหนดค่าจ้างแรงงานโดยใช้สมการถดถอย

พบว่าเงินลงทุนระหว่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้ระดับค่าจ้างแรงงานของประเทศใน 

อนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะผา่นทางชอ่งทางการเพิม่ของผลติภาพในการผลติของแรงงาน 

ในส่วนของผลกระทบของเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่นต่อผลิตภาพใน

การผลติโดยรวมจะพบว่า การเข้ามาของเงินทุนทางตรงระหว่างประเทศจะมีผลต่อผลติภาพการผลิต

รวมของประเทศในอนุภูมภิาคฯ แตกต่างกนัไป โดยการไหลเขา้ของเงนิทุนทางตรงระหว่างประเทศใน

ประเทศไทยจะช่วยส่งเสรมิให้ผลิตภาพการผลิตรวมของประเทศเพิ่มขึน้อย่างมีนัยสําคญั ในขณะที่ 

การไหลเขา้ของเงนิทุนดงักล่าวไม่มผีลต่อผลติภาพการผลติรวมของกลุ่มประเทศ CLMV ทัง้นี้เนื่องจาก

ความสามารถในการรบัเทคโนโลยแีละองค์ความรู้ของประเทศผูร้บัทุน (Absorptive capacity) จะสร้าง

ความแตกต่างในการปรบัปรุงผลติภาพการผลติของประเทศผูร้บัทุน 

หากพจิารณาผลของเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศจากประเทศญี่ปุน่ทีม่ตี่อมูลค่าการส่งออก

จะพบว่า เงินทุนทางระหว่างประเทศของประเทศญีปุ่นมผีลในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกของประเทศ 

ผูร้บัทุนในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงอย่างมนีัยสําคญั และมีผลมากกว่าเงนิทุนทางตรงระหว่างประเทศ

โดยรวม ทัง้นี้ เนื่องจากการเข้ามาลงทุนของประเทศญีปุ่นมักเกิดจากการสร้างฐานการผลิตเพื่อ 

การส่งออก มากกวา่การเขา้มาเพื่อแสวงหาตลาด (market seeking) หรอืผลติเพื่อขายในประเทศผูร้บัทุน 

ในส่วนของการศกึษาเชงิคุณภาพ จะพจิารณาผลกระทบของเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศที่

มตี่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ โดยแบ่งออกเป็น i) ช่องทางตรง คอืการส่งผ่านทาง

ช่องทางการจ้างงานที่เพิม่ขึน้และมูลค่าการส่งออกที่เพิม่ขึน้ และ ii) ช่องทางอ้อม คอืการส่งผ่านทาง 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแพร่กระจายของเทคโนโลยี การแพร่กระจายของความรู้ การสะสมทุน

มนุษย์ backward spillover การวจิยัและพฒันา การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน การพฒันาด้านระบบ

การเงนิ การกระตุน้การแขง่ขนัในตลาด และการปรบัปรุงกฏระเบยีบ 

ในส่วนของชอ่งทางตรงนัน้พบวา่ การเขา้มาของเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศ

ญี่ปุ่นเน้นการเขา้มาเพื่อแสวงหาค่าจ้างแรงงานที่ถูกกว่า ซึ่งทําให้เกดิเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ภาค 



109 

การผลิตซึ่งมีอตัราค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่า และยังเป็นการใช้ประเทศผู้รบัทุนเป็นฐานการผลิตเพื่อ 

การส่งออกจงึชว่ยเพิม่มูลค่าการส่งออก 

ในส่วนของช่องทางอ้อมนัน้ บริษัทจากประเทศญี่ปุ่นมีการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตและ 

การประกอบใหแ้ก่แรงงานไทย แต่มเีพยีงส่วนน้อยที่ถ่ายทอดเกี่ยวกบั Source code และการออกแบบ

จนกระทัง่ Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) ได้ม ี

การจดัโครงการอบรมการออกแบบใหก้บันกัออกแบบชาวไทย อกีทัง้ประเทศไทยไดม้สี่วนในการทําวจิยั

และพฒันาผลติภณัฑ์ (Product R&D) มากขึน้ผ่านการจดัตัง้ศูนย์วจิยัและพฒันา (Technical Center) 

ในประเทศไทยจากบรษิทัต่างๆ 

นอกจากนี้ การเขา้มาของบรษิทัญี่ปุน่ยงัก่อใหเ้กดิการถ่ายทอดเทคโนโลย ีความรูใ้นการบรหิาร

จดัการ และการพฒันาทุนมนุษย ์ตวัอย่างเชน่ บรษิทัDenso มกีารถ่ายทอดเทคโนโลยใีหแ้ก่พนกังานทัง้

ด้านการจดัการ ทกัษะทัว่ไป ทกัษะระดบัสูง และด้านวศิวกรรม เพราะบรษิัทเชื่อว่าการผลติสินค้าให้

เยี่ยมต้องผลติคนให้เยี่ยมก่อน โดยในปี 2548 มกีารจดัตัง้ศูนย์ฝึกอบรม DENSO Training Academy 

(Thailand) 

การเข้ามาของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจากประเทศญี่ปุ่นยงัก่อใหเกิด Backward 

Spillovers คอืการมสี่วนร่วมของธุรกจิในประเทศในห่วงโซ่อุปทานของญี่ปุ่น ซึ่งปรากฏการณ์ดงักล่าว

ก่อใหเ้กดิการถ่ายทอดและแพร่กระจายเทคโนโลย ีองคค์วามรู ้และการบรหิารจดัการ ผา่นทัง้การเขา้รบั

การฝึกอบรวมจากบรษิทัหรอืองคก์รของประเทศญี่ปุ่นโดยตรง และผ่านการแข่งขนัเพื่อพฒันาคุณภาพ

ของสนิคา้ใหไ้ดต้ามมาตรฐานความตอ้งการของบรษิทัญี่ปุน่ 

ประเทศญี่ปุ่นยงัมสี่วนช่วยในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ผ่านการให้เงนิช่วยเหลือผ่านทาง 

ODA เพื่อสรา้งสาธารณูปโภคพืน้ฐานใหแ้ก่ประเทศในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง 

ประเทศญี่ปุน่ยงัมสี่วนในการพฒันาระบบการเงนิผา่นหน่วยงานสําคญัทีท่ําหน้าทีส่่งเสรมิการคา้

การลงทุน และเข้ามามีส่วนกระตุ้นสถาบนัการเงินในประเทศไทยให้มีการวเิคราะห์โครงการที่เป็น

มาตรฐานคอืJBIC ทีเ่ป็นหน่วยงานของรฐับาลญี่ปุน่ซึ่งมหีน้าทีช่ว่ยเหลอืและใหก้ารสนบัสนุนทางการเงนิ

แก่บรษิทัญี่ปุ่น รฐับาล และธนาคารในประเทศต่างๆ เพื่อส่งเสรมิและพฒันาการลงทุนในต่างประเทศ

ของบรษิทัญี่ปุน่ ทัง้นี้ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา JBIC ไดใ้ชข้อ้ไดเ้ปรยีบดงักล่าวในการใหค้วามชว่ยเหลอื 

ส่งเสรมิ และสนบัสนุนทางการเงนิในหลายวธิกีาร อาทเิชน่ การร่วมลงทุนโดยจะร่วมลงทุนสูงสุดไม่เกนิ

รอ้ยละ 60 ของเงนิลงทุนทัง้หมด การใหกู้ย้มืแก่บรษิทัญี่ปุน่ รฐับาล หรอืธนาคารพาณชิย ์เป็นตน้ 
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ในส่วนของการปรบัเปลีย่นกฏระเบยีบในประเทศนัน้ การเขา้ไปลงทุนใน สปป.ลาว กมัพูชา และ

เวียดนามของประเทศญี่ปุ่น ก่อให้เกิดการจัดทําข้อตกลงการลงทุนทวิภาคีกับญี่ปุ่น เพื่อเอื้อต่อ 

การลงทุน ทัง้นี้แต่ละประเทศยงัไดม้กีารกําหนดสาขาการลงทุนอย่างชดัเจน 

หากพจิารณาผลกระทบของเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของญี่ปุ่นในประเทศอนุภูมภิาค

ลุ่มแม่น้ําโขงอื่นที่มีต่อประเทศไทย จากการศกึษาในเชงิปริมาณจะพบว่าเงินลงทุนทางตรงระหว่าง

ประเทศของประเทศญี่ปุน่ในประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงอื่น คอืประเทศเวยีดนาม มคีวามสมัพนัธใ์น

เชงิลบ หรือมลีกัษณะของการทดแทนกนักบัเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นใน

ประเทศไทย ซึ่งการเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศของญี่ปุ่นในประเทศเวยีดนามร้อยละ 

1 จะทําให้เงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นที่เขา้มายงัประเทศไทยลดลงประมาณ 

รอ้ยละ 0.821 ถงึ รอ้ยละ 0.973 อย่างไรกต็าม ผลของเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศดงักล่าวยงัไม่มี

ผลต่อระดบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ การจา้งงาน และการส่งออกของประเทศไทยอย่างมนียัสําคญั 

ในส่วนของการศกึษาความสมัพนัธ์ของเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของญี่ปุ่นในประเทศ

ไทยและประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงอื่นผ่านการมเีครอืข่ายการผลติระหว่างประเทศ (International 

Production Network) พบว่าการมเีครือข่ายการผลติดงักล่าวมคีวามสําคญัต่อบรษิทัญี่ปุ่นมากตัง้แต่

เริม่แรกบรษิทัจากประเทศญี่ปุน่ใหค้วามสําคญัเกี่ยวกบัเครอืข่ายการผลติอยู่แล้ว เพราะต้องการ QCD 

(Quality Cost and Delivery) ทัง้นี้เป้าหมายหลกัในการมเีครอืข่ายการผลติ คอื ต้องการลดต้นทุนของ

การขนส่งโดยจดัส่งใหท้นัเวลา (Just in Time) ทําการตรวจสอบคุณภาพของผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ (Supplier) 

ได้ง่าย ก่อให้เกดิความมัน่คงต่อวตัถุดบิที่นํามาผลติ ซึ่งสุดท้ายแล้วจะนําไปสู่การมีต้นทุนการผลติที่

ลดลง แต่ในดา้นความต่อเนื่องของการลงทุนไปยงัประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงยงัเหน็ได้ไม่ชดันัก 

โดยการลงทุนในประเทศเวยีดนาม และกมัพูชาจะเป็นการลงทุนเพื่อใหไ้ดร้บัประโยชน์จากต้นทุนค่าแรง

ทีต่ํ่า และทรพัยากรธรรมชาต ิทัง้นี้การลงทุนดงักล่าวจะเป็นการลงทุนเพื่อผลติชิน้ส่วน แล้วส่งต่อไปยงั

ประเทศในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงดว้ยกนัหรอืไม่นัน้ ยงัไม่มตีวัอย่างอุตสาหกรรมใดที่เป็นตวัอย่าง

ไดช้ดัเจน 

การศกึษาในเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์พบว่า การลงทุนในไทยและเวยีดนามมกัไม่ม ี

ความเชื่อมโยงกนั เนื่องจากระยะทางห่างไกลกนัมากและเวยีดนามเองกป็ระสบปญัหาการขาดแคลน

แรงงาน และต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึน้ซึ่งแตกต่างจากการลงทุนในประเทศกมัพูชา และสปป.ลาวที่มกัม ี

ความเชือ่มโยงกบัการผลติของบรษิทัญี่ปุ่นในประเทศไทย เพราะมชีายแดนตดิกนั ต้นทุนแรงงานไม่มี

ทกัษะในทัง้สองประเทศถูกกวา่ประเทศไทยประมาณหนึ่งในสาม 
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ในภาพรวมระยะเริม่ตน้การตดัสนิใจลงทุนของประเทศญี่ปุน่ในประเทศกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ํา

โขงน่าจะเป็นคู่ค้ากบัประเทศไทยมากกว่า เพราะอุตสาหกรรมสนับสนุนของไทยยงัแขง็แกร่งและมี

จํานวนมาก คุณภาพของแรงงานไทยยงัคงดกีว่า ทัง้ในด้านของทกัษะด้านวศิวกรรม การทํางานเป็น

ระบบ และวธิตีามมาตรฐานสากล เนื่องจากประเทศไทยเขา้มาสู่อุตสาหกรรมเรว็และนานกวา่ 

อย่างไรกต็าม หากพจิารณาในรายละเอยีดการลงทุนในประเทศกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงจะ

ทําใหป้ระเทศในกลุ่มอนุภูมภิาคฯ เป็นทัง้ประเทศคู่คา้และคู่แขง่ของประเทศไทยไดเ้ชน่กนักล่าวคอื อาจ

เป็นคู่แขง่กบัประเทศไทยในสนิคา้เกษตร แต่สําหรบัสนิคา้อุตสาหกรรม บางประเทศอาจจะเป็นประเทศ

คู่คา้ระหวา่งกนั โดยการผลติข ัน้สุดทา้ยควรจะเกดิขึน้ทีป่ระเทศไทยเนื่องจากอยูใ่กลท้่าเรอืนานาชาต ิแต่

บางข ัน้ตอนการผลติทีใ่ชแ้รงงานมากจะถูกเลอืกผลติทีป่ระเทศทีม่แีรงงานราคาถูก 

6.2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ในส่วนของขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย คณะผูว้จิยัจะแบ่งยุทธศาสตรอ์อกเป็น 2 ส่วน อนัประกอบ

ไปด้วย 1) การส่งเสริมให้การลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทยมีผลดีต่อการพัฒนา 

ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ และ 2) การรบัมอืกบัการเพิม่ขึน้ของการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ

จากประเทศญี่ปุน่สู่กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ําโขงอื่น 

6.2.1. การส่งเสริมให้การลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทยมีผลดีต่อการพัฒนา 

ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

จากการศกึษาเชงิปริมาณจะเหน็ได้ว่าเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศทัง้จากญี่ปุ่น

และจากประเทศอื่นจะส่งผลดตี่อความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและระดบัค่าจ้างแรงงานหากประเทศ

ผูร้บัทุนมรีะดบัผลติภาพในการผลติของแรงงานที่สูง นอกจากนี้ งานศกึษาเกี่ยวกบัเงนิลงทุนทางตรง

ระหวา่งประเทศทีผ่า่นมายงัเน้นใหเ้หน็ความสําคญัของการพฒันาทุนมนุษย ์การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละ

ความรู้ รวมถึงการวจิยัและพฒันาเพื่อเป็นช่องทางในการช่วยส่งเสริมให้เงินลงทุนทางตรงระหว่าง

ประเทศเพิ่มการเติบโตของประเทศอย่างยัง่ยนื ดงันัน้ คณะผู้วจิยัจึงเสนอข้อเสนอแนะในการรบัเงิน

ลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศดงันี้ 

1) การมเีงื่อนไขเรื่องการฝึกอบรมและพฒันาความรูค้วามสามารถของแรงงาน 

จากผลการวิเคราะห์ที่พบว่าการพัฒนาระดับผลิตภาพการผลิตของแรงงานมี

ความสําคญัทีจ่ะทําใหเ้งนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของญี่ปุ่นเป็นผลดตี่อการพฒันาทางเศรษฐกจิ

ของประเทศไทย ดงันัน้ประเทศไทยควรมนีโยบายในการส่งเสรมิใหบ้รษิทัผูล้งทุนที่รบัสทิธปิระโยชน์ใน
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การลงทุนในประเทศไทยมีนโยบายพฒันาผลิตภาพการผลิตของแรงงานทัง้ผ่านการฝึกอบรม โดย

กําหนดเป็นเงื่อนไขในการรบัสทิธปิระโยชน์ในการลงทุนที่จะต้องมกีารฝึกอบรมแรงงานในทุกระดบัชัน้

ตัง้แต่ระดบัปฏบิตักิารจนถงึระดบัวชิาชพี เชน่ วศิวกร รวมไปถงึการฝึกอบรมดา้นความรูด้า้นการจดัการ

และดา้นการผลติ รวมถงึเทคโนโลยดี้านระบบการผลติให้กบัผูจ้ดัหาวตัถุดบิขนาดกลางและขนาดย่อม

ของประเทศไทย ในรูปแบบเดยีวกบั Toyota Suppliers Club 

2) การส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประเทศไทยในกระบวนการวจิยัและพฒันา 

ในปจัจุบนันี้ นอกเหนือไปจากอุตสาหกรรมยานยนต์แล้ว ประเทศไทยยงัมสี่วนร่วม

ในกระบวนการวจิยัและพฒันาของบรษิทัเจา้ของทุน โดยเฉพาะการวจิยัและพฒันาในตวัสนิค้า (product 

R&D) ในระดบัทีต่ํ่ามาก ดงันัน้ รฐับาลควรมกีารจดัทําแผนแม่บทอุตสาหกรรมโดยกําหนดการก้าวเขา้

ไปสู่การมสี่วนร่วมในกระบวนการวจิยัและพฒันาของบุคลากรและบรษิทัไทยให้มากยิง่ขึน้ โดยเริม่จาก

การสรา้งระบบการศกึษาทกีระตุน้ใหเ้กดิการสรา้งความคดิ องคค์วามรู ้และนวตักรรมใหม่ๆ การเตรยีม

ความพร้อมด้านความรู้และความสามารถของบริษทัในประเทศและบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง การกําหนด 

การมสี่วนร่วมในกระบวนการวจิยัและพฒันาเป็นส่วนหนึ่งของการได้สทิธปิระโยชน์การลงทุนหรอืเพิม่

สทิธปิระโยชน์ในกรณีที่บรษิทัเขา้ของทุนมนีโยบายดงักล่าว การจดัตัง้ห้องทดลองร่วมระหว่างภาครฐั 

สถาบนัการศกึษา และบรษิทัเพื่อการวจิยัและพฒันา ซึ่งรฐับาลสามารถอาศยัต้นแบบของแผนแม่บทใน

อุตสาหกรรมยานยนตเ์พื่อกําหนดยุทธศาสตรด์งักล่าวได ้

3) การเพิม่การมสี่วนร่วมของบรษิทัในประเทศในห่วงโซ่อุปทานของประเทศญี่ปุน่ 

ในปจัจุบนั บรษิทัญี่ปุน่ยงันิยมใชผู้จ้ดัหาวตัถุดบิ โดยเฉพาะผูจ้ดัหาวตัถุดบิในระดบั

แรก (First –tier) ซึ่งมมีูลค่าเพิม่ของสนิคา้ในระดบัทีสู่งทีเ่ป็นบรษิทัญี่ปุน่ดว้ยกนัเอง หรอืเป็นบรษิทัขา้ม

ชาตขินาดใหญ่รายอื่น ทําให้บรษิทัของไทย โดยเฉพาะบรษิทัขนาดกลางและขนาดย่อมมสี่วนร่วมใน

ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทข้ามชาติจากญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้น้อย ซึ่งทําให้ผลจาก 

backward spillovers ยงัอยู่ในระดบัทีไ่ม่สูงนกั ดงันัน้ แม้ว่าประเทศไทยจะยงัไม่มีนโยบายในการสร้าง

ผลติภณัฑท์ีบ่รษิทัญี่ปุน่เขา้มาลงทุน เช่น ยานยนต์ เครื่องใชไ้ฟฟ้า ภายใต้ตราผลติภณัฑ์ของประเทศ

ไทยเอง แต่รฐับาลควรผลกัดนัให้มกีารกําหนดระดบัการมสี่วนร่วมขัน้ตํ่าของบรษิทัไทยในฐานผูจ้ดัหา

วตัถุดิบในระดบัแรก เพื่อให้ประเทศไทยมุ่งไปสู่การสร้างชิ้นส่วนของผลิตภณัฑ์ดงักล่าวให้เป็นของ

บรษิทัในประเทศเอง ซึ่งจะเป็นจุดเริม่ของการผลติสนิค้าภายใต้ตราผลติภัณฑ์ด้วยตนเอง แทนการมี

ส่วนร่วมเพยีงการเป็นผูผ้ลติชิน้ส่วนระดบัย่อยในระดบัที่ 2 หรอื 3 ซึ่งมมีูลค่าเพิม่ที่ตํ่ากว่า ซึ่งรูปแบบ

ดงักล่าว สามารถเหน็ได้จากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มผีูผ้ลติชิน้ส่วนของประเทศไทย ทัง้บรษิทัขนาด
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ใหญ่ และขนาดกลางและย่อมเขา้มามสี่วนในการผลติชิน้ส่วนที่สําคญั จนถึงการทําวจิยัและพฒันาใน

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนดังกล่าว ซึ่งเป็นแนวทางที่ร ัฐบาลควรสร้างให้เกิดกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น 

เครื่องใชไ้ฟฟ้าและชิน้ส่วนอเิลคทรอนิกสด์ว้ย 

4) การปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานและระบบโลจสิตกิสเ์พื่อรองรบัการลงทุน

ทางตรงจากต่างประเทศ 

จากการวเิคราะหพ์บวา่ การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมผีลทีด่ตี่อการพฒันาทาง

เศรษฐกจิและการจา้งงาน ดงันัน้เพื่อดงึดูดการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในอนาคต นอกจากจะต้อง

มีการพัฒนาทุนมนุษย์ และการวจิัยและพฒันาแล้ว โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยและเหมาะสมต่อ

เทคโนโลยใีหม่ทีม่าพรอ้มกบัการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมคีวามสําคญัมากเช่นเดยีวกนั ประเทศ

ไทยไม่มกีารลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ทีป่รบัปรุงการขนส่งทางบกทัง้รถไฟและรถยนต ์และการขนส่ง

ทางเรอืมาเป็นเวลานาน ทําให้โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเริม่จะเป็นที่ล้าหลงัและขาด

ประสทิธภิาพเมื่อเทยีบกบัชาตสิมาชกิอาเซยีนอื่นๆ แต่การปรบัโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวตอ้งใชเ้มด็เงนิ

จํานวนมหาศาล ดงันัน้ต้องมกีารวางแผนจากภาครฐัที่รดักุมและจดัลําดบัความสําคญัให้เหมาะสมต่อ 

การรบัการลงทุนในอุตสาหกรรมทีส่รา้งมูลค่าเพิม่สูงไดใ้นตลาดโดยเฉพาะจากญี่ปุน่ นอกจากนี้นโยบาย

ภาครฐัดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานตอ้งคํานึงถงึระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและความพรอ้มดา้นพลงังาน เพื่อ

รองรบักระแสการลงทุนทางตรงในอนาคตอกีดว้ย 

6.2.2. การรบัมอืกบัการเพิม่ขึน้ของการลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศจากประเทศญี่ปุ่นสู่กลุ่ม

ประเทศลุ่มแม่น้ําโขงอื่น 

ในส่วนนี้  คณะผู้ว ิจยัจะเสนอยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อรบัมือกบัการเพิ่มขึ้นของ 

การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในประเทศลุ่มแม่น้ําโขงอื่นที่มรีะดบัค่าจ้างแรงงานที่ตํ่ากว่าประเทศ

ไทยเป็นอนัมาก โดยสามารถสรุปยุทธศาสตรท์ีส่ําคญัไดด้งันี้ 

1) การเพิม่ความสําคญัในการผลติในขัน้ตอนการผลติหรอืชิน้ส่วนทีใ่ชท้กัษะแรงงานสูง

และมคีวามซบัซ้อนมากขึน้ 

เนื่องจากระดบัค่าจา้งแรงงานทีป่รบัตวัเพิม่สูงขึน้เป็นอย่างมากของประเทศไทย และ

ปญัหาการขาดแคลนแรงงานในระดบัปฏบิตักิาร ทําใหเ้ป็นการยากทีป่ระเทศไทยจะรกัษาความสามารถ

ในการแขง่ขนัการเป็นฐานการผลติในชิน้ส่วนหรอืผลติภณัฑ ์ทีใ่ชแ้รงงานระดบัปฏบิตัใินระดบัเขม้ขน้ได้

ยาก ดงันัน้รฐับาลควรมุ่งเน้นยุทธศาสตรอ์ุตสาหกรรมประเทศมาส่งเสรมิการลงทุนในผลติภณัฑ ์ข ัน้ตอน

การผลติ หรอืชิน้ส่วนทีเ่น้นใชแ้รงงานที่มทีกัษะสูงหรอืในระดบัวชิาชพี เช่น วศิวกร ซึ่งถอืได้ว่าเป็นจุด
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แข็งของประเทศไทย รวมถึงพัฒนาโครงสร้างการศึกษาของประเทศไทยให้ผลิตแรงงานได้ตรง 

ความตอ้งการของตลาดงาน 

2) การส่งเสรมิการเป็นผูจ้ดัหาวตัถุดบิระดบัแรกของบรษิทัไทยเอง 

ดงัที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนที่ 6.2.1 การส่งเสรมิให้บรษิทัไทยสามารถก้าวไปสู่เป็น 

ผูจ้ดัหาวตัถุดิบในระดบัแรกที่ได้รบัการยอมรบัจากบรษิทัขา้มชาตถิอืเป็นประเดน็ที่มคีวามสําคัญเป็น

อย่างมาก เนื่องจากประเทศอื่นในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงยงัไม่สามารถก้าวเข้าไปสู่การเป็นผูจ้ดัหา

วตัถุดบิไดเ้องดงันัน้หากบรษิทัขา้มชาตจิําเป็นต้องพึ่งพงิผูจ้ดัหาวตัถุดบิจากประเทศไทยแล้ว จะทําให้

การย้ายฐานการผลติจากประเทศไทยเป็นไปได้ยากขึน้ รวมถงึเป็นการก้าวเข้าสู่การเป็นผูผ้ลิตด้วย

ตนเองทดแทนการพึง่พงิการลงทุนของบรษิทัขา้มชาต ิ

3) การส่งเสรมิการศกึษาและทกัษะของประเทศไทย 

เพื่อชดเชยการเพิม่ขึน้ของระดบัค่าจา้งแรงงาน การเพิม่ประสทิธภิาพในการทํางาน

ของแรงงานของประเทศไทยมีความสําคญัเป็นอย่างมากเพราะหากการเพิ่มของประสิทธิภาพใน 

การทํางานสามารถชดเชยกบัค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นได้ บริษัทข้ามชาติจากญี่ปุ่นจะยงัคงเลือก

ประเทศไทยเป็นฐานในการผลติ โดยเฉพาะการผลติในขัน้ตอนและผลติภณัฑท์ี่ต้องอาศยัทกัษะแรงงาน

ในระดบัสูง ซึ่งในประเดน็ดงักล่าวจําเป็นที่ประเทศไทยจะต้องปรบัปรุงระบบการศกึษาและการอุดหนุน

งบประมาณด้านการศกึษาในการสร้างแรงงานที่มคีุณภาพและตรงต่อตลาดงานมากยิ่งขึน้ รวมไปถึง 

การปรบัทศันคตขิองคนภายในประเทศใหเ้หน็ความสําคญัของการศกึษาและประสทิธภิาพในการทํางาน

ใหเ้พิม่มากกวา่ทีเ่ป็นอยู่ตามวฒันธรรมไทย 

4) การสรา้งเครอืขา่ยการผลติระหวา่งประเทศกบัประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงอื่น 

การเน้นการสร้างฐานการผลิตร่วมกบัประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงอื่นจะมี

ความสําคญัในการรกัษาการเป็นฐานการผลติและผูจ้ดัหาวตัถุดบิของประเทศไทย โดยให้บรรษทัขา้ม

ชาตมิองประเทศไทยเป็นจุดแขง็ในฐานะผูผ้ลติข ัน้ตอนหรอืผลติภณัฑ์ที่เน้นใชท้กัษะแรงงานในระดบัสูง 

และยงัสามารถเชือ่มโยงฐานการผลติกบัประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงอื่นซึ่งมคี่าจ้างแรงงานที่ตํ่าได ้

ซึ่งการสรา้งฐานการผลติร่วมดงักล่าว จําเป็นทีร่ฐับาลจะตอ้งปรบัปรุงความเชือ่มโยงทัง้ทางกายภาพและ

ทางสถาบนักบัประเทศลุ่มแม่น้ําโขงอื่น เช่น การปรบัปรุงกฏระเบยีบด้านการขนส่งสนิค้าขา้มประเทศ 

การเร่งการรบัรองและปฏบิตัใิชข้อ้ตกลง Cross Border Transport Agreement (CBTA) ภายในกรอบ

ความร่วมมอื GMS รวมถงึการสร้าง Single Stop Inspection (SSI) กบักลุ่มประเทศดงักล่าว การปรบั



115 

โครงสรา้งพืน้ฐานเชือ่มโยงทัง้ทางดา้นคมนาคมและ IT กบักลุ่มประเทศดงักล่าว การพยายามถ่ายทอด

ความรูท้างดา้นโครงสรา้งพิน้ฐาน IT ระบบพธิกีารศลุกากรใหก้บัประเทศดงักล่าว และการสรา้งขอ้ตกลง

ความร่วมมอืดา้นการลงทุนกบักลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงอื่น 

5) การส่งเสรมิการออกไปลงทุนในประเทศในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงอื่นของผูผ้ลติไทย

ซึ่งอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของบรษิทัขา้มชาตญิี่ปุน่ และการส่งเสรมิการลงทุนของเอกชนในประเทศ 

นับจากเกดิวกิฤตการณ์ทางการเงนิในปีค.ศ. 1997 ประเทศไทยมรีะดบัการลงทุน

เอกชนในประเทศลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งหากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจากประเทศผูล้งทุน

สําคญัอย่างญี่ปุ่นลดลงด้วยแล้ว จะทําให้ประเทศไทยมปีญัหาในการพฒันาและการเจริญเตบิโตทาง

เศรษฐกจิดงัที่เคยเกดิกบัประเทศมาเลเซียซึ่งตดิอยู่ในกบัดกัรายได้ระดบักลาง (middle-income trap) 

จากการขาดการลงทุนโดยภาคเอกชนดงักล่าว ดงันัน้รฐับาลควรมนีโยบายที่เอื้อต่อการเพิม่การลงทุน

ภายในประเทศของภาคเอกชน โดยเฉพาะการปรบัปรุงนโยบายทางภาษีที่สร้างแรงจูงใจในการลงทุน

ใหก้บัภาคเอกชนภายในประเทศ 

ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมทีย่ากในการหลกีเลีย่งการยา้ยฐานการผลติของบรรษทั

ขา้มชาตไิปยงักลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงอื่น การส่งเสรมิให้บรษิทัไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน

ของบรรษัทขา้มชาตดิงักล่าวสามารถออกไปลงทุนในประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงอื่นได้โดยง่าย

นบัเป็นสิง่สําคญัในการรกัษาควาสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัดงักล่าว ซึ่งรฐับาลจําเป็นตอ้งประเมนิ

สถานการณ์การย้ายฐานการผลิตและให้การส่งเสริมอย่างเฉพาะเจาะจง เพราะหากการลงทุนของ

ภาคเอกชนมกีารย้ายฐานไปยงัต่างประเทศมากจนเกิดไปก็อาจเป็นอนัตรายต่อการเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกจิของประเทศไดเ้ชน่กนั เพราะจะเกดิการลดลงของการจา้งงานเป็นอย่างมาก 

6) การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์การสร้างผลติภณัฑ์ของประเทศโดยหาจุดแขง็ของประเทศ

ไทยเอง 

ประเทศไทยควรเริ่มปรับเปลี่ยนตําแหน่งของประเทศในฐานะของผู้ร ับจ้างทํา 

การผลติหรอืการเป็นฐานการผลติมาสู่การสรา้งผลติภณัฑ์ของประเทศเอง เช่นเดยีวกบัที่เคยเกดิขึน้ใน

ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (สงิคโปร์ ไต้หวนั เกาหล ีและฮ่องกง) เนื่องจากความได้เปรยีบด้านค่าจ้าง

แรงงานมรีะดบัที่ลดลงเรื่อย ๆ โดยการสร้างผลติภณัฑ์ของประเทศจําเป็นต้องหาจุดแขง็ของประเทศ

ก่อน เชน่ จะเน้นทีช่ ิน้ส่วนผลติภณัฑ์ที่ประเทศมคีวามสามารถในการแข่งขนั ดงัเช่น ชิน้ส่วนยานยนต ์

ชิน้ส่วนเครื่องใชไ้ฟฟ้าบางรายการอย่างเครื่องปรบัอากาศ รวมถงึผลติภณัฑท์ี่ประเทศไทยสามารถผลติ

สินค้าข ัน้สุดท้ายด้วยตนเอง เช่น ภาคบริการต่าง ๆ เนื่องจากเป็นการยากที่ประเทศไทยจะคง
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ความสามารถในการแขง่ขนัการเป็นฐานการผลติไปไดอ้ย่างต่อเนื่องในระยะยาว หากประเทศไทยยงัไม่

ปรบัเปลีย่นจุดยนืของตนเองกอ็าจตดิในกบัดกัรายไดร้ะดบักลางและไม่สามารถพฒันาประเทศต่อไปได้ 

7) การใชป้ระโยชน์จากการเปลีย่นแปลงของกตกิาการคา้ในภูมภิาค 

นอกเหนือจากการที่ผู้ประกอบการไทยจะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อตกลงของ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนทัง้ด้านการค้าและการลงทุนแล้ว การที่ไทยเป็นประเทศระดบัแนวหน้าใน

กลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง ทําให้ไทยสามารถสร้างพนัธมติรทางธุรกจิกบันักลงทุนจากญี่ปุ ่น

และใชป้ระโยชน์จากประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนได้อย่างเตม็ที่ในปี 2558 โดยเป็นฐานการลงทุนหลกั

และมีอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช้แรงงานเข้มข้นจากประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต จากพลวตัิของ 

การเปลี่ยนแปลงกตกิาทางการค้าที่มที ัง้อาเซียนบวก 1  อาเซียนบวก 3  และอาเซียนบวก 6  ทําให้

โอกาสในการเป็นพนัธมติรกบัผูป้ระกอบการจากญี่ปน่ยิง่สูงขึน้ ดงันัน้ภาครฐัจะต้องสร้างความตระหนัก

นี้ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการไทยเพื่อจะใชป้ระโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของกตกิาการค้าในภูมภิาคได้อย่าง

เตม็ที ่
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ประเทศญี่ปุน่ในกลุ่มประเทศ CLMV ที่จะมตี่อการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของญี่ปุ่นในประเทศ

ไทย รวมถึงผลกระทบต่อเนื่องไปถึงอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจและการส่งออกของไทย เพื่อ

พจิารณาวา่การลงทุนดงักล่าวเป็นการทดแทนหรอืการส่งเสรมิการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของ

ญี่ปุน่ในประเทศไทย และเป็นแนวทางในการวางแผนนโยบายรบัมอืกบัแนวโน้มการลงทุนของประเทศ

ญี่ปุน่ในกลุ่มประเทศ CLMV ทีจ่ะมเีพิม่มากขึน้ในอนาคต 
 

2. ความเป็นมาและความสาํคญัของเรื่อง   

ประเทศญี่ปุ่นมีบทบาทสําคญัสําคญัในทัง้ในด้านการลงทุนและการให้ความช่วยเหลือทาง

การเงนิกบัประเทศในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง (Great Mekong Subregion: GMS) โดยมกีารให้

ความช่วยเหลอืทางการเงนิผ่าน Official Development Assistance (ODA) ให้กบักลุ่มประเทศ GMS 

ระหวา่งปี ค.ศ. 1959-2006 รวมกนัทัง้สิน้ 2,406,944 ลา้นเยน แบ่งเป็นการใหเ้งนิกูย้มื 2,044,753 ลา้น

เยน การให้ความช่วยเหลอืแบบให้เปล่า (Grant aid) 158,986 ล้านเยน และการให้ความช่วยเหลอื

ทางด้านเทคนิค (Technical Cooperation) 203,205 ล้านเยน 0

1
 อย่างไรก็ดีในอดีตที่ผ่านมาเงิน

ช่วยเหลือของประเทศญี่ปุ่นโดยมากจะส่งมาให้กบัประเทศไทย หรือคิดเป็นร้อยละ 56 ของการให ้

ความช่วยเหลือทางการเงินของญี่ปุ่นทัง้หมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีสงครามเย็นที่ความ

ชว่ยเหลอืดา้นการเงนิเกอืบทัง้หมดจากญี่ปุน่เป็นของประเทศไทย  

นอกเหนือไปจากการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแล้ว ประเทศญี่ปุ่นยงัมบีทบาทสําคญัเป็น

อย่างยิง่ในการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ภายหลงัจากการแขง็ค่าของเงนิเยนในปี 1985 

ซึ่งส่งผลใหป้ระเทศญี่ปุน่ตอ้งหาฐานการผลติทีม่ตีน้ทุนทีต่ํ่ากวา่นอกประเทศ ทําให้ญี่ปุ่นเพิม่การลงทุน

ในกลุ่มประเทศ ASEAN-4 เป็นอย่างมากรวมถงึในประเทศไทย โดยเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ 

(Foreign Direct Investment: FDI) จากประเทศญี่ปุ่นคดิเป็นร้อยละ 29.7 ของ FDI ทัง้หมดของ

ประเทศไทยในช่วงปี 1987-1996 และคดิเป็นร้อยละ 38.1 ในช่วงปี 1999-2007
2
  จงึนับได้ว่าประเทศ

ญี่ปุน่เป็นผูล้งทุนในประเทศไทยเป็นอนัดบั 1 มาโดยตลอด โดยการลงทุนที่สําคญัของประเทศญี่ปุ่นจะ

อยู่ในหมวดอุตสาหกรรม (เครื่องใชไ้ฟฟ้าและชิน้ส่วนอเิลคทรอนิกส์ เครื่องจกัรและอุปกรณ์ และยาน

ยนตแ์ละชิน้ส่วน) ส่งผลต่อเนื่องใหเ้กดิการสรา้งอุตสาหกรรมดงักล่าวในประเทศไทย ซึ่งก่อใหเ้กดิมูลค่า

                                              
1 Ministry of  Foreign Affairs (MOFA), Japan 
2 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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การคา้และการจา้งงานอย่างมากในประเทศไทย ดงัจะเหน็ไดจ้ากการขยายตวัของอตัราการเตบิโตทาง

เศรษฐกิจและการส่งออกอย่างรวดเร็วของประเทศไทยหลงัจากการเข้ามาลงทุนของประเทศญี่ปุ่น

นบัตัง้แต่ปี 1987 เป็นตน้มา 

อย่างไรกด็ ีประเทศญี่ปุ่นเริม่เพิม่ความสนใจในการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิเพื่อพฒันา

ประเทศ CLMV ในกลุ่มประเทศ GMS โดยเฉพาะอย่างยิง่นบัจากปี 2003 เป็นตน้มาที่ประเทศญี่ปุ่นได้

มกีารให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ประเทศ CLMV เพิ่มขึน้เป็นอย่างมากหรอืคดิเป็นร้อยละ 89 

ของความชว่ยเหลอืทางการเงนิไปยงักลุ่มประเทศ GMS ทัง้หมด (กล่าวคอืความชว่ยเหลอืทางการเงนิ

ไปยงัประเทศไทยลดลงเหลอืเพยีงรอ้ยละ 11 เท่านัน้)2

3
 

แนวทางในการใหค้วามชว่ยเหลอืเพื่อการพฒันาของกลุ่มประเทศ GMS จากประเทศ

ญี่ปุน่จะแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วนดว้ยกนัคอื 

• The Forum for Comprehensive Development of Indochina (FCDI)  

FDCI จดัตัง้ขึน้ในปี 1995 โดยความร่วมมอืของประเทศญี่ปุน่ ลาว กมัพูชา เวยีดนาม กลุ่ม

ประเทศ ASEAN-6 และองคก์รระหวา่งประเทศ 8 องค์กร โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาภูมภิาคอนิโด

จนี เพิม่ความร่วมมอืระระหวา่งประเทศของประเทศทีเ่ป็นสมาชกิ และพฒันาเศรษฐกจิของประเทศลาว 

เวยีดนาม และกมัพูชา โดยบทบาทของญี่ปุน่ทีส่ําคญัตามกรอบนี้คอืการให้ความช่วยเหลอืในโครงการ 

East-West Economic Corridor (EWEC) ตามกรอบของ GMS เช่น การให้เงนิกู้ยมืในการก่อนสร้าง

สะพานขา้มแม่น้ําโขงระหว่างไทย-ลาวอนัที่ 2 เส้นทางหมายเลข 9 ทางด่วนหมายเลข 1 เชื่อมไปสู่

ท่าเรอืน้ําลกึดานงั เป็นตน้ 

• AEM-METI Economic and Industrial Cooperation Committee (AMEICC) 

คณะกรรมการ AMEICC จดัตัง้ขึน้ในปี 1998 ตามกรอบความร่วมมอืระหวา่งประเทศญี่ปุ่น

และกลุ่มประเทศอาเซยีน โดยวตัถุประสงคส์ําคญัเพื่อการพฒันาเครอืขา่ยอุตสาหกรรมและการกระจาย

สนิค้าตามพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวนัตก และการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศ 

CLMV ซึ่งรเิริม่ขึน้ในการประชมระหวา่งประเทศ CLMV และประเทศญี่ปุน่ในปี 2007 

• การพฒันาภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงตามกรอบความคดิใหม่ (the new concept of Mekong 

Region development) ตามกรอบ Japan-ASEAN Special Summit 

ประเทศญี่ปุน่ไดม้กีารประกาศการพฒันาภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงตามกรอบความคดิใหม่ในปี 

2003 ซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคกบัประเทศญี่ปุ่น และ 

การขยายระดบัการค้าและการลงทุนผ่านการเพิม่การลงทุนของบรษิัทในประเทศญี่ปุ่นสู่ภูมภิาคลุ่ม

แม่น้ําโขง การรวมตวัทางเศรษฐกจิ และการใหค้วามชว่ยเหลอืในการพฒันาตลาดตราสารหนี้ในภูมภิาค 

โดยการพฒันาภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงตามกรอบความคดิใหม่สามารถสรุปไดด้งัรูปที ่1 

 

                                              
3 Ministry of  Foreign Affairs (MOFA), Japan 
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รูปที ่1: การพฒันาภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขงตามกรอบความคดิใหม ่

 
ที่มา: Uchida, K. และ Kudo, T. (2007), Development strategy of CLMV in the age of economic 

integration, ERIA research project 2007 no.4  
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 แมว้า่ระดบัการใหค้วามชว่ยเหลอืของประเทศญี่ปุน่ต่อกลุ่มประเทศ CLMV จะเพิม่ขึน้เป็นอย่าง

มาก แต่ระดบัการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศญี่ปุ่นกบักลุ่มประเทศดงักล่าวยงัอยู่ในระดบัที่ตํ่า 

ทัง้นี้เนื่องจากนกัลงทุนญี่ปุน่ใหค้วามสําคญักบัความโปร่งใสและความต่อเนื่องของนโยบาย การบงัคบั

ใชก้ฎหมายทีม่ปีระสทิธภิาพ ธรรมาภบิาลทีด่ ีและความมเีสถยีรภาพทางการเมอืง ดงัจะเหน็ได้จากรูป

ที ่2 ซึ่งแสดงถงึ FDI จากญี่ปุน่ไปยงักลุ่มประเทศ ASEAN และ CLMV ในชว่งปี 1980-2004 

 

รูปที ่2: FDI จากญี่ปุน่ไปยงักลุ่มประเทศ ASEAN และ 

 
ที่มา: Uchida, K. และ Kudo, T. (2007), Development strategy of CLMV in the age of economic 

integration, ERIA research project 2007 no.4  

 

 จากปญัหาดงักล่าวทําให้ประเทศญี่ปุ่นเริม่มขีอ้ตกลงในระดบัทวภิาคกีบัประเทศ CLM เพื่อ

พฒันาสภาพแวดล้อมให้การลงทุนในประเทศดงักล่าวให้ดขี ึ้น โดยเริม่จากการทําขอ้ตกลง “Japan-

Vietnam Joint Initiative to Improve the Business Environment with a View to Strengthening 

Vitetnam’s Competitiveness” และ “Agreement between Japan and the Socialist Republic of 

Vietnam for the Liberalization, Promotion, and Protection of Investment” ในปี 2003 ซึ่งเป็น

ขอ้ตกลงเพื่อปรบัปรุงกฎระเบยีบและการกํากบัดูแลเกี่ยวกบัการลงทุนและการตัง้กจิการในประเทศ

เวยีดนามรวมไปถงึการลดปญัหาการคอรปัชัน่ ซึ่งหลงัจากการมขีอ้ตกลงดงักล่าวส่งผลให้ FDI จาก

ประเทศญี่ปุ่นไปยังประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยมูลค่าเงินทุนสะสม (Cumulative 

capital) ของ FDI จากประเทศญี่ปุ่นไปยงัเวยีดนามในปี 2007 เพิม่ขึน้ร้อยละ 118 และได้กลายเป็น

ประเทศผูไ้ด้รบั FDI ที่สําคญัของญี่ปุ่นในเอเชยีเป็นอนัดบั 4 รองจากจนี อนิเดยี และไทยเท่านัน้ ซึ่ง
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ก่อใหเ้กดิการเพิม่ขึน้ของการนําเขา้ของประเทศญี่ปุ่นจากประเทศเวยีดนามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ

ในหมวดยานยนตแ์ละชิน้ส่วน และเครื่องจกัรและอุปกรณ์ 

 นอกจากนี้ญี่ปุน่ยงัมกีารลงนามในขอ้ตกลงเดยีวกนักบัประเทศกมัพูชาและลาวในปี 2007 และ 

2008 ซึ่งน่าจะก่อใหเ้กดิการเพิม่ขึน้ของ FDI และระดบัการคา้จากประเทศญี่ปุน่ไปยงัประเทศทัง้ 2 

 จากการเปลี่ยนแปลงการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากประเทศญี่ปุ่นและ

สภาพแวดล้อมทางด้านการลงทุนในประเทศ CLMV ซึ่งอาจส่งเสรมิให้เกดิการไหลเขา้ของ FDI จาก

ประเทศญี่ปุ่นไปยงัประเทศดงักล่าว ทําให้เกดิคําถามที่สําคญัว่าสถานการณ์ดงักล่าวจะส่งผลกระทบ

อย่างไรต่อ FDI จากประเทศญี่ปุน่มายงัประเทศไทย ดงันัน้งานวจิยัชิน้นี้จะทําการพจิารณาถงึปจัจยัที่

เป็นตวักําหนด FDI จากประเทศญี่ปุ่นและผลกระทบของการเพิม่ขึน้ของ FDI จากญี่ปุ่นไปยงัประเทศ 

CLMV ที่จะมตี่อระดบั FDI จากประเทศญี่ปุ่นในไทย รวมถึงมูลค่าการค้าและอตัราการเตบิโตทาง

เศรษฐกจิของประเทศไทย 

 

3. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. ศกึษาถงึปจัจยัทีเ่ป็นตวักําหนดเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศจากประเทศญี่ปุน่ 

2. ศึกษาผลกระทบของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นที่มีต่อระดับ 

การการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Great Mekong 

Subregion: GMS) โดยพจิารณาจากระดบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ  

3. ศกึษาผลกระทบของการเขา้มาลงทุนของประเทศญี่ปุ่นในกลุ่มประเทศ CLMV (กมัพูชา ลาว 

พม่า และเวยีดนาม) ทีม่ตี่อเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศ การส่งออก และอตัราการเตบิโต

ทางเศรษฐกจิของประเทศไทย โดยเน้นพจิารณาวา่การลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศของญี่ปุน่

ในกลุ่มประเทศ GMS จะเป็นการส่งเสรมิหรอืทดแทนการส่งออกของระหว่างประเทศสมาชกิ 

GMS อื่น ๆ และประเทศไทยไปยงัตลาดโลก โดยใชก้รอบเครอืข่ายการผลติระหว่างประเทศ

ประกอบการพจิารณา 

4. วิเคราะห์หาแนวทางการปรับตัวของประเทศไทยที่ควรจะเป็นเพื่อตอบรับต่อแนวโน้ม 

การเพิม่บทบาทการลงทุนของประเทศญี่ปุน่ในกลุ่มประเทศ CLMV  
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4. กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวตัถปุระสงคข์องการวิจยัแต่ละข้อ 

4.1 แผนกจิกรรมหลกั 

วตัถปุระสงค ์ กิจกรรมหลกั ช่วง

ระยะเวลา

ดาํเนินการ* 

จาํนวน

วนัท่ีใช้ 

ผู้รบัผิดชอบ

หลกั 

1. ศกึษาผลกระทบ

ของเงนิลงทุนทางตรง

ระหว่างประเทศทีม่ต่ีอ

ระดบัการการพฒันา

ทางเศรษฐกจิของ

ประเทศในอนุภูมภิาค

ลุ่มแม่น้ําโขง 

1.1 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเกบ็

ขอ้มลูทุตยิภูมเิพื่อจดัทาํแบบจาํลองที่

ศกึษาผลกระทบของเงนิลงทุนทางตรง

ระหว่างประเทศต่อการพฒันาทาง

เศรษฐกจิ  

 60 วนั อ.ดร.กรกรณัย ์  

ชวีะตระกุลพงษ ์

และ 

รศ.ดร.ชโยดม 

สรรพศร ี

1.2 จดัทาํแบบจาํลองทีศ่กึษาผลกระทบ

ของเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศต่อ

การพฒันาทางเศรษฐกจิ 

 120 วนั อ.ดร.กรกรณัย ์  

ชวีะตระกุลพงษ ์

1.3 วเิคราะหผ์ลกระทบของเงนิลงทุน

ทางตรงระหว่างประเทศทีม่ต่ีอการพฒันา

ของอนุภูมภิาคเชงิพรรณนาโดยอาศยั

กรอบทฤษฎเีครอืข่ายการผลติระหว่าง

ประเทศ 

 180 วนั รศ.ดร.ชโยดม 

สรรพศร ี

2. ศกึษาผลกระทบ

ของการเขา้มาลงทุน

ของประเทศญีปุ่่นใน

กลุ่มประเทศ CLMV ที่

มต่ีอเงนิลงทุนทางตรง

ระหว่างประเทศและ

การส่งออกของ

ประเทศไทย 

 

2.1 จดัทาํแบบจาํลองและจาํลองปจัจยัที่

กาํหนดเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ

จากประเทศญีปุ่่นและผลกระทบของการ

เขา้มาลงทุนของประเทศญีปุ่่นในกลุ่ม

ประเทศ CLMV ต่อประเทศไทย 

 150 วนั อ.ดร.กรกรณัย ์  

ชวีะตระกุลพงษ ์

2.2 การศกึษาผลกระทบเชงิพรรณนาถงึ

ปจัจยัทีก่าํหนดเงนิลงทุนทางตรงระหว่าง

ประเทศจากประเทศญีปุ่่นและผลกระทบ

ของการเขา้มาลงทุนของประเทศญีปุ่่นใน

กลุ่มประเทศ CLMV ทีม่ต่ีอไทยในเชงิ

พรรณนา โดยเลอืกกรณีศกึษา

อุตสาหกรรมทีส่าํคญั และอาศยักรอบ

เครอืข่ายการผลติระหว่างประเทศ 

 150 วนั รศ.ดร.ชโยดม 

สรรพศร ี

3. สรุปขอ้เสนอแนะ

เชงินโยบายถงึแนว

ทางการปรบัตวัรบัมอื

ของประเทศไทยต่อ

การเพิม่การลงทุน

ทางตรงระหว่าง

ประเทศของญีปุ่่นใน

กลุ่มประเทศ GMS 

นําผลในการวเิคราะหท์ัง้จากแบบจาํลอง

และกรณีศกึษามาปรบัใชใ้นการสรา้ง

กรอบนโยบายเพือ่รองรบัการเขา้มาลงทุน

ทางตรงระหว่างประเทศของญีปุ่่นในกลุ่ม

ประเทศ GMS 

 30 วนั รศ.ดร.ชโยดม 

สรรพศร ี

และ 

อ.ดร.กรกรณัย ์  

ชวีะตระกุลพงษ์  
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5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบัในแต่ละช่วงระยะเวลา (แบ่งเป็นราย 6 เดือน) 

เดือนท่ี กิจกรรม (activities) ผลงานท่ีคาดว่าจะได้รบั (outputs) 

6 เดอืนที ่1 1. ทบทวนวรรณกรรมเกบ็ขอ้มลูทุตยิภูมิ

เพื่อจดัทาํแบบจาํลองทีศ่กึษาผลกระทบ

ของเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ

ต่อการพฒันาทางเศรษฐกจิเกบ็ขอ้มลู

ทุตยิภูมเิพื่อจดัทาํแบบจาํลอง  

2. จดัทาํแบบจาํลองทีศ่กึษาผลกระทบของ

เงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศต่อ

การพฒันาทางเศรษฐกจิ 

3. วเิคราะหผ์ลกระทบของเงนิลงทุน

ทางตรงระหว่างประเทศทีม่ต่ีอการ

พฒันาของอนุภูมภิาคเชงิพรรณนาโดย

อาศยักรอบทฤษฎเีครอืข่ายการผลติ

ระหว่างประเทศ 

แบบจาํลองและระดบัผลกระทบของการลงทุน

ทางตรงระหว่างประเทศของประเทศญีปุ่่นทีม่ี

ต่อทางเศรษฐกจิของกลุ่มประเทศ GMS อนั

ไดแ้ก่ ระดบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

และการจา้งงาน 

 

6 เดอืนที ่2 1.    จดัทาํแบบจาํลองและจาํลองปจัจยัที่

กาํหนดเงนิลงทุนทางตรงระหว่าง

ประเทศจากประเทศญีปุ่่นและผลกระทบ

ของการเขา้มาลงทุนของประเทศญีปุ่่น

ในกลุ่มประเทศ CLMV ต่อประเทศไทย 

2.   การศกึษาผลกระทบเชงิพรรณนาถงึ

ปจัจยัทีก่าํหนดเงนิลงทุนทางตรงระหว่าง

ประเทศจากประเทศญีปุ่่นและผลกระทบ

ของการเขา้มาลงทุนของประเทศญีปุ่่นใน

กลุ่มประเทศ CLMV ทีม่ต่ีอไทยในเชงิ

พรรณนา โดยเลอืกกรณีศกึษา

อุตสาหกรรมทีส่าํคญั และอาศยักรอบ

เครอืข่ายการผลติระหว่างประเทศ 

3.   นําผลในการวเิคราะหท์ัง้จากแบบจาํลอง

และกรณีศกึษามาปรบัใชใ้นการสรา้ง

กรอบนโยบายเพือ่รองรบัการเขา้มา

ลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของญีปุ่่น

ในกลุ่มประเทศ GMS 

แบบจาํลองและระดบัผลกระทบของการลงทุน

ทางตรงระหว่างประเทศของประเทศญีปุ่่นใน

กลุ่มประเทศ CLMV ทีม่ต่ีอเงนิลงทุนทางตรง

ระหว่างประเทศ อตัราการเตบิโตทาง

เศรษฐกจิ และการส่งออกของประเทศไทย 

และขอ้เสนอแนะเชงินโยบายต่อการปรบัตวั

รบัมอืของประเทศไทย 
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6.  แนวทาง/ขัน้ตอนการดาํเนินงาน  

ประกอบไปดว้ย - ขัน้ตอนสําคญั ดงันี้ 

6.1 การเกบ็และวเิคราะหข์อ้มูลทุตยิภูมถิงึการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของญีปุ่่นในกลุ่ม

ประเทศ GMS 

ผูว้จิยัจะทําการเกบ็ขอ้มูลทุตยิภูมทิางเศรษฐกจิอนัได้แก่ ระดบัการลงทุนทางตรงระหว่าง

ประเทศของประเทศญี่ปุ่น การจ้างงาน การส่งออก การลงทุนภาคเอกชน การเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกจิ และระดบัรายได้ และทําการวเิคราะห์ขอ้มูลปฐมภูมแิละทุติยภูมโิดยอาศยักรอบเครอืข่าย 

การผลติระหวา่งประเทศมาชว่ยทําการอธบิาย 

เครอืขา่ยการผลติระหวา่งประเทศจะใชอ้ธบิายรูปแบบการผลติสนิค้าในอุตสาหกรรมที่ได้

คดัเลือกไว้สามารถแยกกระบวนการผลิตออกได้เป็นขัน้ตอนต่าง ๆ ซึ่งแต่ละข ัน้ตอนไม่จําเป็นต้อง

เกดิขึน้ในประเทศเดยีวกนัและไม่จําเป็นตอ้งเกดิขึน้ภายในบรษิทัเดยีวกนั นอกจากนี้ในการผลติสนิค้า

บางชนิด เชน่ ยานยนตห์รอือุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ส่วนประกอบต่าง ๆ ของสนิค้าเหล่านี้สามารถแบ่ง

ออกได้เป็นระบบย่อย (Module) หลาย ๆ ระบบ ซึ่งระบบย่อยต่าง ๆ นี้ตลอดจนชิ้นส่วนที่ใช้ใน 

การประกอบระบบย่อยดงักล่าวไดม้กีารกระจายกนัไปผลติยงัประเทศต่าง ๆ เพื่อใชป้ระโยชน์จากความ

ชาํนาญเฉพาะที่เรยีกว่า Vertical specialization ส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปสนิค้าเกษตรกส็ามารถแยก

การทําเกษตรกรรมไดใ้นหลายอาณาเขตและสามารถนําเอาวตัถุดบิทางการเกษตรมาแปรรูปได้ในจุดใด

จุดหนึ่ง ดงันัน้ ในส่วนของกจิกรรมด้านการผลติในห่วงโซ่คุณค่าระดบัโลก จงึมกีารเชื่อมโยงระหว่าง

บรษิทัต่าง ๆ ที่เป็นผูผ้ลิตชิน้ส่วน ส่วนประกอบ หรอืระบบย่อยเข้าด้วยกนัเป็นเครอืข่ายในการผลิต

สนิคา้ข ัน้สุดทา้ย โดยเครอืขา่ยนี้เรยีกวา่เครอืขา่ยการผลติ (Production network) 

Abonyi (2006) อธบิายถงึความหมายของเครอืข่ายการผลติ (Production network) ว่า

เป็นความเชื่อมโยงภายในบริษัทหรือระหว่างบรษิัทในการผลิตสินค้าหนึ่ง ๆ ภายในห่วงโซ่คุณค่า 

กล่าวคอื เครอืขา่ยการผลติเป็นส่วนหนึ่งของกจิกรรมในห่วงโซ่คุณค่า โดยเป็นกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบั

การผลติ ที่มหีลาย ๆ บรษิทัหรอืหลาย ๆ หน่วยงานในบรษิทัเดยีวกนั เป็นผูม้สี่วนร่วม ถ้าเครอืข่าย

การผลิตนัน้ ๆ ครอบคลุมในหลายประเทศ เครือข่ายการผลิตนัน้จะกลายเป็น “เครือข่ายการผลิต

ระหวา่งประเทศ” (International production network) โดยเครอืขา่ยการผลติระหว่างประเทศนี้ เกดิขึน้

เนื่องจากกระบวนการผลติสนิคา้สามารถแบ่งย่อยออกเป็นขัน้ตอนต่าง ๆ  (Fragmentation) และขัน้ตอน

ย่อยเหล่านี้จะถูกกระจายกนัออกไปยงัประเทศต่าง ๆ เพื่อใหก้ารผลตินัน้มปีระสทิธภิาพและมตี้นทุนที่

ต่ํา ทําใหเ้กดิลกัษณะการผลติทีเ่ป็น Vertical specialization กล่าวคอื แต่ละบรษิทัในเครอืขา่ยการผลติ

ระหวา่งประเทศเกดิความชาํนาญเฉพาะในขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งของการผลติ 

เครอืขา่ยการผลติระหวา่งประเทศนี้ อาจเป็นเครอืขา่ยทีเ่กดิขึน้ภายในบรษิทัเดยีวกนั หรอื

เป็นเครอืขา่ยทีเ่กดิขึน้ระหวา่งบรษิทักไ็ด ้
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เครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศภายในบริษัทเดียวกัน (Intra-firm international 

production network) จะเกดิขึน้กบับรษิทัทีม่กีารรวมตวักนัในแนวดิง่ (Vertically integrated) และมกีาร

โยกยา้ยขัน้ตอนการผลติบางขัน้ตอนไปยงัต่างประเทศ เพื่ออาศยัประโยชน์ในด้านความแตกต่างของ

ตน้ทุนการผลติ ในส่วนของเครอืข่ายการผลติระหว่างประเทศระหว่างบรษิทั (Inter-firm international 

production network) นัน้จะเป็นเครอืขา่ยของบรษิทัต่าง ๆ ทีท่ําหน้าที่เป็นผูจ้ดัหาวตัถุดบิ ผูผ้ลติ ผูค้้า

ปลกี โดยรูปแบบของความสมัพนัธ์ของบรษิทัในเครอืข่ายการผลติอาจอยู่ในรูปแบบของการรบัเหมา

(Subcontracting) การผลติภายใต้ใบอนุญาต (Licensing) สญัญาด้านการตลาด (Marketing contract) 

เป็นตน้ 

ในเครอืขา่ยการผลติระหวา่งประเทศ จะมบีรษิทัหลกั (Lead firm หรอื Flagship firm) ซึ่ง

มักจะเป็นบรรษัทข้ามชาติ เป็นผู้ควบคุมทรัพยากรและกิจกรรมหลักในเครือข่ายการผลิต เช่น  

การออกแบบสินค้า การเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า การเข้าถึงผู้บริโภค โดยบริษัทอื่น ๆ ใน

เครอืขา่ยการผลติจะมคีวามสมัพนัธก์บับรษิทัหลกัในลกัษณะเป็นลําดบัข ัน้ (Hierarchy) เชน่ เป็นผูผ้ลติ

ชิน้ส่วนลําดบัที่ 1 (First tier) ลําดบัที่ 2 (Second tier) เป็นต้น ภายใต้การนําของบรษิทัหลกั โดย

บรษิทัทีอ่ยู่ในลําดบัข ัน้ล่าง ๆ  ของเครอืขา่ยการผลติจะเป็นบรษิทัทีท่ําการผลติโดยมกีระบวนการผลติที่

ไม่ซับซ้อนหรือใช้เทคโนโลยีข ัน้สูง ในขณะที่บริษัทที่อยู่ ในลําดับข ัน้ต้น ๆ จะเป็นบริษัทที่มีข ีด

ความสามารถในการผลติที่เหนือกว่า โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีการผลติระดบัสูง หรือมีเงินทุน

จํานวนมาก 

นอกจากนี้บรษิทัหลกัในเครอืขา่ยการผลติยงัมบีทบาทในการกําหนดวา่บรษิทัใดจะเขา้มา

อยู่ภายในเครอืขา่ยการผลติ แต่ละบรษิทัในเครอืข่ายการผลติจะผลติอะไร ในปรมิาณเท่าใด และผลติ

ด้วยกระบวนการใด และบรษิทัที่เป็นบรษิทัหลกัในเครอืข่ายการผลติสนิค้าหนึ่ง อาจไปมีส่วนร่วมใน

ห่วงโซ่คุณค่าระดบัโลกหลาย ๆ ห่วงโซ่กไ็ด้ หรอือาจจะไปเป็นบรษิทัในเครอืข่ายการผลติอื่น ๆ กไ็ด้

เชน่กนั 

การศกึษาเครอืขา่ยการผลติระหวา่งประเทศนี้ จะชว่ยใหท้ราบถงึความสมัพนัธ์ของบรษิทั

ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการผลติสนิค้าชนิดหนึ่ง ๆ ว่ามคีวามสมัพนัธ์ในลกัษณะใด อยู่ในลําดบั

ชัน้ (Tier) ใดเมื่อเทียบกบับรษิัทหลกัในเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ และยงัช่วยให้ทราบถึง

บทบาทของบรษิทัหลกัทีม่ตี่อบรษิทัอื่น ๆ ในเครอืขา่ยการผลติระหวา่งประเทศอกีดว้ย 

6.2 การทําแบบจําลองและจาํลองผล 

6.2.1 แบบจําลองปจัจยัทีก่ําหนดเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศจากญี่ปุน่ 

แบบจําลองปจัจยัทีก่ําหนดเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศจากญี่ปุน่จะอา้งองิจาก

งานศกึษาของ Baldwin (1990) Krugman และ Graham (1993) และ Farrell และคณะ (2001) โดย

ปรบัปรุงใหร้วมปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความโปร่งใสและกฎระเบยีบและกฎหมาย ซึ่งจะอยู่ในรูปดงัต่อไปนี้ 

),,,,,,,Im,,( ZLAWCPIFXDINTRELWAGETCportExportSIZEFJFDI =  (1) 
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โดยที ่ SIZE จะแทนขนาดของประเทศทีญ่ี่ปุน่เขา้ไปลงทุน โดยพจิารณาจาก GDP และขนาด

ประชากร 

 Export แทนมูลคา่การส่งออกจากญี่ปุน่ไปยงัประเทศทีเ่ขา้ไปลงทนุ 

 Import แทนมูลคา่การนําเขา้ของญี่ปุน่จากประเทศทีเ่ขา้ไปลงทนุ 

 TC แทนตน้ทุนทางการคา้ของประเทศทีญ่ี่ปุน่เขา้ไปลงทนุ 

 RELWAGE แทนอตัราส่วนค่าจา้งของประเทศทีญ่ี่ปุน่เขา้ไปลงทุนต่อค่าจา้งของประเทศญี่ปุน่ 

 DINT แทนความแตกต่างของอตัราดอกเบี้ยของประเทศที่ญี่ปุ่นเข้าไปลงทุนต่อค่าจ้างของ

ประเทศญี่ปุน่ 

 FX แทนความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นของประเทศทีญ่ี่ปุน่เมื่อเทยีบกบัประเทศญี่ปุน่ 

 CPI แทน Corruption Protection Index ซึ่งบ่งบอกถงึระดบัการคอรปัชัน่ของประเทศ 

 LAW แทนการบงัคบัใชก้ฎหมายซึ่งจะพจิารณาจากความสามารถในการบงัคบัสญัญาจากสถติ ิ

Ease of Doing Business ของ World Bank 

 Z แทนตวัแปรอื่น ๆ ทีม่สี่วนในการกําหนดเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศจากประเทศญี่ปุน่ 

 จากนัน้จะใชว้ธิกีาร Pooled OLS ในการประมาณสมการที่ 1 โดยอาศยัขอ้มูลกลุ่มประเทศ 

ASEAN 10 ในชว่งปี 2003-2009 

6.2.2 แบบจําลองผลกระทบของเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศจากญี่ปุ่นต่อการพฒันา

ทางเศรษฐกจิในกลุ่มประเทศ GMS 

งานศกึษาของ Grossman และ Helpman (1991) และ Kinoshita (2001) ได้

อธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่ง FDI และการพฒันาทางเศรษฐกจิวา่ FDI จะชว่ยเพิม่อตัราการเตบิโตทาง

เศรษฐกิจจากการเพิ่มปจัจยัทุนในประเทศที่ได้รบั FDI อกีทัง้ยงัก่อให้เกดิการถ่ายทอดเทคโนโลย ี 

การปรบัปรุงกฎระเบยีบ กฎหมาย และการฝึกอบรมทกัษะแรงงาน อนัจะส่งผลใหผ้ลติภาพการผลติเพิม่

สูงขึน้ 

ในที่นี้จะพิจารณาระดับการพฒันาทางเศรษฐกิจจากอตัราการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกจิ และการจา้งงาน 

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง FDI และอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิจะสามารถหาได้

จากการปรบัปรุงแบบจําลองการวเิคราะหค์วามเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของ Barro (1991) และ Barro 

และ Sala-i-Martin (1995) ซึ่งพจิารณาอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิจากแบบจําลอง Solow โดย

มฟีงักช์ ัน่การผลติแบบ Cobb-Douglas และเพิม่ FDI เขา้ไปดงัสมการต่อไปนี้ 

 FDIhkyyy ooT lnlnlnln)/ln( σγβα +++=    (2) 

 โดยที ่ oT yy /  แทนอตัราการเตบิโตของผลผลติต่อแรงงานเมื่อเทยีบกบัผลผลิตต่อแรงงาน 

ณ ปีฐาน 

  k  แทนปจัจยัทุน ซึ่งอาจใชส้ดัส่วนการลงทุนตอ่ GDP แทน 

  h แทนปจัจยัทุนซึ่งจะใช้สดัส่วนประชากรที่จบการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา

ชัน้ตน้แทน 
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  FDI แทนระดบัเงนิลงทนุทางตรงตา่งประเทศจากประเทศญี่ปุน่ 

 ผลกระทบของ FDI ต่อการจา้งงานจะใชว้ธิกีารของ Jenkins (2006) ดงัสมาการต่อไปนี้ 

EXPORTwFDIyEMP D+D+D+D=D lnlnlnlnln 4321 ββββ  (3) 

 โดยที ่ EMPD แทนการเตบิโตของการจา้งงาน 

  yD  แทนการเตบิโตของผลผลติ 

  FDID แทนการไหลขา้วของเงนิทุนทางตรงระหวา่งประเทศจากญี่ปุน่ (flow) 

  wD การเปลีย่นแปลงของอตัราค่าจา้ง 

  EXPORTD คอืการเปลีย่นแปลงของสดัส่วนการสง่ออกต่อผลผลติทัง้หมด 

  โดยการหาสมการที่ (2) และ (3) จะใชว้ธิกีาร pooled OLS จากขอ้มูลของประเทศใน 

GMS (ยกเวน้จนี) ในชว่งปี 2003-2009 

6.2.3 ผลกระทบของการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ CLMV ที่มตี่อ

ประเทศไทย 

ในส่วนนี้จะทําการสร้างแบบจําลองเพื่อพจิารณาผลกระทบของการลงทุนทางตรง

ระหวา่งประเทศของญี่ปุน่ในประเทศ CLMV ที่มตี่อประเทศไทย โดยพจิารณาจากผลกระทบที่จะมตี่อ

เงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศของญี่ปุน่ในไทย การลงทุนภาคเอกชนของไทย การเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกจิ และการส่งออก 

สําหรบัผลกระทบต่อเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของญี่ปุ่นในไทยจะทําการ

ปรบัปรุงสมการที ่1 ดงันี้ 

),,,,,,,,Im,,( 111 tttttttttttt ZLAWCPIFXDINTRELWAGETCFCLMVportExportGDPFJFDI −−−=

           (4)  

 โดยที ่ tFCLMV คอืเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศของญี่ปุน่ใน CLMV  

 ผลกระทบต่อการสง่ออกจะอาศยัการปรบัปรุงแบบจําลองของ Sun (2001) ดงันี้ 

161514321 lnlnlnlnlnlnln −−− ++++++= ttttttt FCLMVFDIPIREERwPDEX ββββββα

           (5) 

 โดยที ่ tPD  แทนดชันีชีว้ดัระดบัผลติภาพการผลติ 

  tREER แทนอตัราแลกเปลีย่นทีแ่ทจ้รงิ 
  1−tPI  แทนการลงทนุภาคเอกชนของประเทศไทย 
 และผลกระทบต่ออตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิของไยจะทําการปรบัปรุงสมการที ่(2) ดงันี้ 

 ttttot FCLMVFDIhkayy lnlnlnln)/ln( tσγβ ++++=   (6) 

  โดยสมการที่ (4) – (6) จะทําการประมาณโดยอาศยัขอ้มูลของประเทศไทยและเงนิ

ลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศจากญี่ปุน่ไปยงั CLMV ในชว่งปี 1985-2009
4
 

                                              
4 ในกรณีทีข่อ้มลูมลีกัษณะ non-stationary จะใชว้ธิกีาร Unrestricted Error Correction Model ในการประมาณสมการที ่(4)-(6) แทน 
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6.3 นําผลในการวเิคราะห์ทัง้จากแบบจําลองและกรณีศึกษามาปรับใช้ในการสร้างกรอบ

นโยบายสําหรบัประเทศไทยเพือ่รองรบัและแสวงหาโอกาสจากการเขา้มาลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศ

ของญีปุ่น่ในกลุ่มประเทศ GMSใหม้ากทีสุ่ด 
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 แผนงานการดําเนนิงานโครงการไดแ้สดงไวใ้นตารางที ่1 ดา้นล่างนี้ 

ตารางท่ี 1 แผนงานการดาํเนินงานโครงการ 

กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเกบ็

ขอ้มลูทุตยิภูมเิพื่อจดัทาํแบบจาํลอง

ทีศ่กึษาผลกระทบของเงนิลงทุน

ทางตรงระหว่างประเทศต่อการ

พฒันาทางเศรษฐกจิ 

            

จดัทาํแบบจาํลองทีศ่กึษาผลกระทบ

ของเงนิลงทุนทางตรงระหว่าง

ประเทศต่อการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

            

วเิคราะหผ์ลกระทบของเงนิลงทุน

ทางตรงระหว่างประเทศทีม่ต่ีอการ

พฒันาของอนุภูมภิาคเชงิพรรณนา

โดยอาศยักรอบทฤษฎเีครอืข่ายการ

ผลติระหว่างประเทศ 

            

จดัทาํแบบจาํลองและจาํลองปจัจยัที่

กาํหนดเงนิลงทุนทางตรงระหว่าง

ประเทศจากประเทศญีปุ่่นและ

ผลกระทบของการเขา้มาลงทุนของ

ประเทศญีปุ่่นในกลุ่มประเทศ 

CLMV ต่อประเทศไทย 

            

การศกึษาผลกระทบเชงิพรรณนา

ถงึปจัจยัทีก่าํหนดเงนิลงทุนทางตรง

ระหว่างประเทศจากประเทศญีปุ่่น

และผลกระทบของการเขา้มาลงทุน

ของประเทศญีปุ่่นในกลุ่มประเทศ 

CLMV ทีม่ต่ีอไทยในเชงิพรรณนา 

โดยเลอืกกรณีศกึษาอุตสาหกรรมที่

สาํคญั และอาศยักรอบเครอืข่าย

การผลติระหว่างประเทศ 

            

นําผลในการวเิคราะหท์ัง้จาก

แบบจาํลองและกรณีศกึษามาปรบั

ใชใ้นการสรา้งกรอบนโยบายเพือ่

รองรบัการเขา้มาลงทุนทางตรง

ระหว่างประเทศของญีปุ่่นในกลุ่ม

ประเทศ GMS 

            

 



ก-17 

 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบัเมื่อการดาํเนินงานเสรจ็ส้ินท่ีเป็นรปูธรรม และตวัช้ีวดัความสาํเรจ็ของ

โครงการ 

ผลกระทบของเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจากญี่ปุ่นต่อการพฒันาเศรษฐกิจของกลุ่ม

ประเทศ GMS ผลกระทบของเงนิลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจากญี่ปุ่นในกลุ่มประเทศ CLMV ต่อ

ไทย และแนวนโยบายในการปรบัตวัรบัมอืของประเทศไทยต่อการเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนทางตรงระหวา่ง

ประเทศจากญี่ปุน่ในกลุ่มประเทศ CLMV 

 

8. กระบวนการผลกัดนัผลงานดงักล่าวออกสู่การใช้ประโยชน์ 

ตพีมิพ์ผลงานในวารสารทางวชิาการและเผยแพร่ไปยงัภาครฐัและเอกชนที่เกี่ยวขอ้ง และทํา

การเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยจดัการประชุมสมัมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศกึษาและรบัฟงัความคดิเหน็

จากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ที่สามารถใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติจากโครงการศึกษารวม  2 ครัง้ 

โดยมผีูเ้ขา้ร่วมการสมัมนาในแต่ละครัง้ไม่ตํ่ากวา่ 20 ท่าน ในประมาณกลางเดอืนที่ 6 และกลางเดอืนที ่

12 ของโครงการ 

 

9.  ผลงานท่ีส่งต่อ สกว.  (ผลงานสมบูรณ์ท่ีใช้ในการตรวจรบังาน) 

เมื่อสิน้สุดเดอืนที ่6 ทีป่รกึษาจะจดัส่งรายงานความก้าวหน้า จํานวน 4 ฉบบั ซึ่งประกอบไป

ดว้ย 

• แบบจําลองและระดบัผลกระทบของการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศ

ญี่ปุน่ทีม่ตี่อทางเศรษฐกจิของกลุ่มประเทศ GMS อนัได้แก่ ระดบัการเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกจิ และการจา้งงาน 

เมื่อสิ้นสุดเดือนที่ 12 ที่ปรึกษาจะจดัส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ พร้อมด้วยบทสรุปสาํหรบั

ผูบ้ริหาร ทัง้เป็นรูปเล่มและไฟล ์CD-ROM จํานวน 4 ชดุ ซึ่งประกอบไปดว้ย 

• แบบจําลองและระดบัผลกระทบของการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศ

ญี่ปุน่ในกลุ่มประเทศ CLMV ทีม่ตี่อเงนิลงทุนทางตรงระหวา่งประเทศ อตัราการเตบิโต

ทางเศรษฐกิจ และการส่งออกของประเทศไทย และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ 

การปรบัตวัรบัมอืของประเทศไทย 

10. งบประมาณของโครงการ สกว. แบ่งงบประมาณออกเป็นหมวดใหญ่ ๆ ดงันี้ คอื 

1 ค่าตอบแทนนกัวจิยั (ตามเกณฑข์อง สกว.) 

2 ค่าจา้ง 

3 ค่าใชส้อย  

4 ค่าวสัด ุ

5 ค่าครุภณัฑ ์

6 ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 
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โครงการนี้ใชง้บประมาณรวม 750,000 บาท (เจด็แสนหา้หมืน่บาทถว้น) ดงัตารางที ่ 2 

ดา้นล่างนี้ 

 

ตารางท่ี 2  งบประมาณโครงการ 

    6 เดือนท่ี 1 6 เดือนท่ี 2 รวม 

1. หมวดค่าตอบแทน เดอืนละ       

  1.1 รศ.ดร.ชโยดม สรรพศร ี 20,000 120,000 120,000 240,000 

  1.2 อ.ดร.กรกรณัย ์ชวีะตระกุลพงษ ์ 15,000 90,000 90,000 180,000 

2. หมวดค่าจ้าง         

  2.1 ผูช่้วยวจิยั 1 8,000 48,000 48,000 96,000 

  2.2 ผูช่้วยวจิยั 2 8,000 48,000 48,000 96,000 

3. หมวดค่าใช้สอย         

   3.1 ค่าหนงัสอื/เอกสาร   10,000 - 10,000 

   3.2 ค่าเดนิทางเกบ็ขอ้มลูในกทม.   2,000 8,000 10,000 

   3.3 ค่าซือ้ขอ้มลู   18,000 - 18,000 

   3.4 ค่าจดัประชุมเพื่อเผยแพร่

ผลงาน 

  7,500 7,500 15,000 

4. ค่าวสัด ุ         

   4.1 ค่าจดัทํารายงาน+ถ่ายเอกสาร   3,000 7,000 10,000 

5. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ          

   5.1 ค่าบํารุงสถาบนั - จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั (2.5% ของมลูค่า

โครงการ) 

    18,750 18,750 

   5.2 ค่าบํารุงสถาบนั – คณะ

เศรษฐศาสตร ์จุฬาฯ (7.5% ของ

มลูค่าโครงการ)  

    56,250 56,250 

รวม 750,000 
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Investment Incentives 

1. Investment Incentives Granted to a Qualified Investment Project (QIP) 

QIPs are entitled to the following investment incentives (“Amended Law on Investment”): 

・QIPs may elect to receive a profit tax exemption or use special depreciation. 

・Profit tax exemption (Selective): A tax holiday period is composed of “Trigger period” + 3 years + 

Priority Period (Maximum total 9 years) 

- Maximum Trigger Period: commencing on the issuance of the Final Registration Certificate and ending 

on the last day of the taxation year immediately preceding the earlier of: 

(a) If the QIP derives a profit, the taxation year that the profit is first derived; and 

(b) If the QIP derives income from the Investment Activity in respect of the sale of goods or services, the 

third taxation year after the taxation year in which the income is first derived. 

- Priority Period: To be determined by the Financial Management Law, within the period of 3 years, 

according to the type of project and investment capital (For light industries: 0 year in case of investment 

capital of below US$ 5 million, 1 year in case of investment capital between US$5 million and 20 million, 2 

years in case of investment capital over US$ 20 million) 

・An annual Certificate of Obligation Satisfaction (or “Certificate of Compliance”) has to be obtained by 

the QIP to be entitled “Profit Tax Exemption”. 

・A QIP shall be subject to a profit tax rate after its tax exemption period as determined in the Law on Taxation 

・Special depreciation (Selective): 40% special depreciation allowance on the value of the new or used 

tangible properties used in the production or processing. 

・Duty free import of production equipment, construction materials, etc. as shown in the following table. 

Duty-Free Import for QIPs 

Type of QIP Commodities to be imported free of duty 

Domestically oriented QIPs Production equipment, construction materials and 

production input to be used in the production of exports 

goods 

Export oriented QIPs (except those which elect or 

which have elected to use the Customs 

Manufacturing Bonded Warehouse mechanism) 

Production equipment, construction materials, raw 

materials, intermediate goods and accessories 

Supporting Industry QIPs Production equipment, construction materials, raw 

materials, intermediate goods and production input 

accessories. In the case where the Supporting Industry 

QIP fails to supply 100% of its manufactured products to 

the export industry or directly export its products, the QIP 

shall pay the customs duties and taxes on production 

inputs for the quantity that has not been supplied to the 

export industry or directly exported 
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・A QIP located in a designated SPZ or EPZ: To be entitled to the same incentives and privileges as 

other QIP stipulated in the Amendment to the LOI. 

・A QIP shall be entitled to 100% exemption of export tax, except for activities as stipulated in laws in 

effect. 

・The rights, privileges and entitlements of a QIP can be transferred or assigned to a person who has 

acquired or merged a QIP subject to the approval of the CDC or PMIS. 

Projects not Eligible for the Incentives 

The investment projects listed in Section 2 (Investment Activities Not Eligible for Incentives) of Annex 1 of 

the Sub-Decree No.111 are not eligible for investment incentives. Those investment projects include the 

following: 

・All kinds of commercial activity, import, export, wholesale, and retails, including duty free shops 

・Any transportation services by waterway, by road, by air except investment in the railway sector 

・Restaurants, karaoke parlors, bars, nightclubs, massage parlor, fitness, etc. 

・Tourism service 

・Casino and gambling business 

・Currency and financial business and services such as banks, financial institutions, and insurance 

companies 

・Activities related to newspaper and media, including radio, television, press, magazine, etc. 

・Professional services 

・Production and processing of wood products using wood from natural forest with a legal domestic 

supply source for raw materials 

・Complex resort, including hotel, theme park, sport facilities, zoo with less than 50 hectares 

・Hotel below 3-star grade 

・Real estate development, warehouses facilities 

Projects Eligible for the Incentives 

Section 2 of Annex 1 of the Sub-Decree No.111 also sets the minimum amount or other conditions of 

investment projects in various fields, which are required for granting the incentives. Some of those 

requirements are shown in the following table. 

 

Minimum Conditions Required for the Provision of Incentives 

Fields of Investment Requirement for Investment 

Supporting industry, which has its entire production (100%) supplying export industry US$100,000- or more 

Production of animal feed US$200,000- or more 

Production of leather products and related products 

Production of all kinds of metal products 

Production of electrical and electronic appliances and office materials 

Production of toys and sporting goods 

US$300,000- or more 
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Production of motor vehicles, parts and accessories 

Production of ceramic products 

Production of food products and beverages 

Production of products for textile industry 

Production of garments, textiles, footwear and hats 

Production of furniture and fixtures that do not use natural wood 

Production of paper and paper products 

Production of rubber products and plastic product 

Clean water supplies 

Production of traditional medicines 

Freezing and processing of aquatic product for export 

Processing of any kind of cereals and crop products for export 

US$500, 000- or more 

Production of chemicals, cement, agriculture fertilizer and petrochemicals Production 

of modern medicines 

US$1,000,000- or more 

Construction of modern market or trade center US$2,000,000- or more 

More than 10,000 square 

meters 

Adequate space for car park 

Training and educational institutes that provide training for skill development, 

technology or poly technology that serves industries, agriculture, tourism, 

infrastructure, environment, engineering, sciences and other services. 

US$4,000,000- or more 

International trade exhibition center and convention halls US$8,000,000- or more 

 

2. Investment Incentives Granted to a Project in SEZ (Chapter 4, the SEZ Sub-Decree) 

The SEZ Sub-Decree sets forth that the CSEZB shall examine and provide incentives to all the SEZs and 

that all the incentives shall be specified in the FRC. 

As the Law on Amendment to the Law on Investment of 2003 defines in Article 14.9, a QIP located in a 

designated Special Promotion Zone (SPZ) or Export Processing Zone (EPZ) is entitled to the same 

incentives and privileges as other QIPs stipulated in the Law. The incentives to be granted to the Zone 

Developers and Zone Investors are summarized below in the following table. 

 

Incentives in the SEZ 

Beneficiary Incentives 

Zone developers - The exemption period for the Tax on Profit shall be provided for a maximum period of 9 years, 

in compliance with article 14.1 of the Law on the Amendment to the Law on Investment. 

- The import of equipments and construction materials to be used for infrastructure construction 

in the zone shall be allowed and exempted of import duties and other taxes. 

- The Zone Developer shall receive custom duty exemption on the import of machineries, 
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equipments for the construction of the road connecting the town to the zone, and other public 

services infrastructures for the public interests as well as for the interests of the zone. 

- The Zone Developer may request, under the form of a temporary admission (AT), the import of 

means of transport and machineries used for the construction of the infrastructures in 

accordance with the laws and regulations in force. 

- The Zone Developer may obtain a land concession from the State for establishing the SEZ in 

areas along the border or isolated region in accordance with the Land Law, and may lease this 

land to the Zone Investors 

Zone investors - The same incentives on customs duty and tax as other QIP shall be entitled. 

- The Zone Investor entitled to the incentive* on Value Added Tax (VAT) at the rate of 0% shall 

record the amount of tax exemption for its every import. The said record shall be disregarded if 

the Production Outputs are re-exported. In case the Production Outputs are imported into the 

domestic market, the Zone Investor shall refund the amount of Value Added Tax as recorded in 

comparison with the quantity of export. 

Note: The Zone Investor entitled to the incentive: Investors such as garment and footwear 

manufacturers, their supporting industries or contractor. 

Common - Zone developers, investors or foreign employees have the right to transfer all the income 

derived from the investment and salaries received in the zone to banks located in other 

countries after payment of tax. 

- The Zone Developer and the Zone Investor are entitled to obtain the investment guarantees as 

stated in Article 8, Article 9 and Article 10 of the Law on Investment in the Kingdom of 

Cambodia and other relevant regulations. 

- Non-discriminatory treatment as foreigners, non-nationalization and no-fixing price 

Additional Incentives to the SEZ 

(a) Incentive on VAT Exemption (the Prime Minister’s Notation on Letter #2128 SHV (MOEF) dated on 2 March 

2010 of Ministry of Economic and Finance on the request to continue the temporary suspension of VAT for the 

investors in the Special Economic Zones) 

Incentive on VAT exemption to the investors located in the SEZ has been extended without specific time limit. 

The imposition of VAT shall be automatically suspended for the followings. This incentive shall not be applied to 

the immovable property development project in the SEZ. 

- The construction materials, production equipments and materials to be imported by Export-oriented QIP in SEZ. 

- The construction materials and production equipments to be imported by Domestic Manufacturing QIP in SEZ. 

- Products produced by QIP in the SEZ, which will become the production input to other QIP in the same SEZ 

(b) It has been decided that the special customs procedures shall be applied to the SEZ (Prakas No.  

734 MEF on the Special Customs Procedures to be implemented in SEZ, dated September 11, 2008). 

1) SEZ located within 20km from the official border 

- For importation: At border check point, only present and provide the duplicated copies of goods and not 

required to submit customs declaration. No customs seal shall be affixed. The goods shall be transported 
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through the Seamless Route. At SEZ gate, submit Customs Summarized Declaration. Customs officers shall 

preliminarily verify the identification of involved staff, mean of transport and related documents then allow the 

goods to be transported to investor’s premise. Importer can use the imported goods without the presence of 

customs offices. 

- For exportation: The customs procedure must be conducted in the SEZ. If no irregularity found, goods shall be 

immediately released to the border with copy of relevant export documents. At border check point, present the 

customs export documents to customs officer for verification. If no irregularity found, the goods shall be released 

for export. 

2) SEZ not located within 20km from the official border 

- For importation: Applying the National Transit Procedure. Containers must be sealed by customs officers. 

- For exportation: The customs procedures must be conducted in the SEZ and the container be sealed before 

shipping out to border. 

 

3. Incentives Entitled to Specific Fields 

Despite the provisions regarding the investment incentives for QIPs under Chapter 5 of the Amended Law 

on Investment, the industry-specific or additional incentives have been introduced by the RGC in forms of 

Prakas or other regulations. 

・Import duty reduction or exemption and the government-borne VAT scheme (VAT exemption) have 

been introduced on various agricultural materials such seeds, breeds or residues and agricultural machines 

including tractors. : Prakas No.390 (MEF) on Adjustment to Customs Duty and Imposition of VAT borne by 

the State. 

・QIPs in the area of agriculture and agro-industry may obtain incentives in the form of a priority period 

of tax exemption on profit for three (3) years. Investment activities in the area of agriculture and agro-industry 

shall receive such incentives according to the Sub-Decree relating to the Implementation of the Law on 

Investment. : Royal Kram NS/RKM/0609/009 on Promulgation of the Law on the Adjustment to the Law on 

Financial Management for the Year 2009 of June 20, 2009 

・VAT on the imported production input by garment factories is exempted as long as the final products 

are exported. The Letter No.110 SCN.CS of the Council of Ministers of January 27, 1999 

・VAT on the imported production input and equipment of supporting industry, who serves to the export 

of garment, textile or footwear, shall be exempted. The supply of the products or services for the export of 

the garment by the supporting industry or contractor shall be exempted. : Prakas No.298 (MEF) on the 

Implementation of VAT for Supporting Industry or Contractor who Supplies Products for the Exports of 

Garment, Textile and Footwear. 

 

Limitation on Foreign Investment 

1. General Principles 

There is no sector closed only to foreign investment. 

2. Restrictions on Foreign Citizenship 

Some restrictions on foreign citizenship in terms of investment activities are described below. 
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Ownership and Use of Land 

Ownership of land by investors for the purpose of carrying on a QIP shall be vested only in natural 

persons holding Cambodian citizenship or in Cambodian entities but the use of land shall be permitted to 

investor, including concessions, unlimited long-term leases and limited short-term leases that are 

renewable. The investor is also admitted to have the right to own and pledge as security the real and 

personal property on the land (Article 16, “Amended Law on Investment”). 

Employment of Foreigners 

A QIP is entitled to obtain visas and work permits for the employment in Cambodia of foreign citizens as 

managers, technicians and skilled workers, if the qualification and expertise are not available in Cambodia 

(Article 18, “Amended Law on Investment”). 

 

THE SPECIAL ECONOMIC ZONES 

1. Legal Frame for the Special Economic Zone (SEZ) Scheme 

The examination of introducing the concept of economically promoted zone/area into Cambodia was 

originally started back in 1960’s, and the SEZ scheme has been finally introduced to Cambodia for the first 

time in December 2005. “Sub-Decree No.147 on the Organization and Functioning of the CDC” was issued 

on 29 December 2005 to restructure the organization of the CDC and a new wing of the CDC called the 

“Cambodian Special Economic Zone Board (CSEZB)” was established to manage the SEZ scheme. To 

govern the SEZ scheme, “Sub-Decree No. 148 on the Establishment and Management of the Special 

Economic Zone” (the SEZ Sub-Decree) was issued on 29 December 2005. In addition, the “Law on the 

Special Economic Zones” has been drafted by the CDC in 2008 and is now under examination of the RGC. 

2. Basic Concept and Conditions for the SEZ 

Regarding the basic concept and conditions for the SEZ, the SEZ Sub-Decree defines as follows (Article 

2 and 3.1.3). 

・SEZ refers to the special area for the development of the economic sectors which brings together all 

industrial and other related activities and may include General Industrial Zones and/or Export Processing 

Zones. Each Special Economic Zone shall have a Production Area which may have a Free Trade Area, 

Service Area, Residential Area and Tourist Area. 

・It must have a land of more than 50 hectares with precise location and geographic boundaries. 

・It must have a surrounding fence (for Export Processing Zone, Free Trade Area and the premise of 

each investor in each zone). 

・It must have management office building and Zone Administration offices and all necessary 

infrastructures must be provided. 

・It must have water sewage network, waste water treatment network, location for storage and 

management of solid wastes, environment-protection measures and other related infrastructures as deemed 

necessary. 

3. Application Process for the Development of the SEZ 

The Special Economic Zone may be established by the State, private enterprise or joint venture between 

State and private enterprise (Article3.1.2, the SEZ Sub-Decree). 
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Zone developer has to have the following ability and duties (Article 4.4, the SEZ Sub-Decree). 

・Have sufficient capital and means to develop the infrastructures in the zone, including the human 

resources to manage the activities of the zone 

・Have the legal rights to possess the land for establishing the SEZ 

・Construct the infrastructures in the zone 

・Lease the land and provide services to the Zone Investors 

・Arrange security personnel and ensure good public order in the zone at all the time, etc. 

The application process for the development of the SEZ is summarized in the following table (Article 3.2, 

The SEZ Sub-Decree). 

 

Application Process for the SEZ Development 

Item Description 

1. Application for the 

development of the SEZ 

Zone Developer submits a request for approval for the development of a Special 

Economic Zone to the CSEZ and applies for the QIP (Application fee: 7 million Riels). 

2. Examination of an 

application 

The CSEZB shall notify whether to approve or reject the request to the Zone 

Developer within 28 working days. When it is approved, a CRC shall be issued. 

3. Feasibility study The Zone Developer conducts the detailed economic feasibility study, infrastructure 

master plan and other certified documents as stipulated in the CRC within 180 working 

days. 

4. A Final Registration 

Certificate (FRC) 

Within 100 working days after it receives the above project materials, the CSEZ 

obtains all necessary approvals and authorization from the government and issues the 

FRC. 

5. Declaration of the 

establishment of the SEZ 

Upon issuance of the FRC by the CSEZB, the Sub-Decree is issued to define the 

establishment of the SEZ and its boundaries. 

6. Withdrawal of the 

approval 

The CSEZB has the right to withdraw the approval on the establishment of the zone 

and incentives which were granted through the FRC on the basis that the Zone 

Developer has not implemented at least 30% of the total investment capital of the 

project within 365 working days after receiving the FRC. 

 

4. Management Structure of the SEZ 

The CSEZB under the CDC is the “One-Stop Service” organization in charge of the development, 

management and supervision of operations of the SEZ and the SEZ Administration is the State administration 

management unit which is the “One-Stop Service” mechanism at the site of the SEZ and set up by the 

CSEZB in order to be permanently stationed in each SEZ (Article 2, Article 4.2 and 4.3, The SEZ Sub-

Decree). 

The “Special Economic Zones Trouble Shooting Committee (SEZ TSC)”, which is located at the CDC, has 

a duty to promptly settle all issues occurring in the SEZ, whether pertaining to technical or legal aspects, or 
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issues under the joint jurisdiction of ministries or institutions and beyond the competence of the SEZ 

Administration or the CSEZB. It has the further duty to be a mechanism to receive any complaint, and find 

solutions to such complaints filed by Zone Developers as well as by Zone Investors.  

 

5. Other Regulations 

Rules for the Export Processing Zone (EPZ) 

In the EPZ, such special rules are applied as follows (Chapter 5, The SEZ Sub-Decree): 

・The EPZ has specific entrances/exits, which are determined by the CSEZ. 

・Nobody can stay after working hours except for permanent guards and persons authorized by the SEZ 

Administration. 

・Scheduled time for entry and exit from the EPZ for the authorized persons, including the import-export 

of goods, shall be determined by the internal rules of the SEZ Administration according to the agreement 

between the Zone Developer and the SEZ Administration. 

・Import/Export of goods to/from the EPZ shall be considered as Import/Export of goods to/from 

Cambodia, which requires the owner of the goods to fulfill the formalities of import-export with the competent 

authority in the EPZ prior to its import-export. 

・The aforementioned competent agent shall prepare all forms which should be simplified, transparent 

and do not cause any difficulty for the control of those goods. 

・The goods shall be properly sealed by the customs officers before Import/Export. 

・No retail business can locate in the EPZ, even though it is conducted for serving the public or social 

interests. 

・The Zone Investor, although being the owner, shall not use Output Materials of Production produced in 

the EPZ without permission of the Administration of the SEZ. 

Workforce 

Foreign managers, technicians or experts may be employed, provided that the number of foreign staff 

does not exceed 10% (Ten) of the total number of its personnel (Article 11, The SEZ Sub-Decree). 

Vocational Training 

Zone Developer has a duty to cooperate with the Ministry of Labor and Vocational Training (MLVT) to 

facilitate the training of Cambodian workers and employees and to promote new knowledge and skills for 

them with specific and effective programs (Article 12, The SEZ Sub-Decree). 

 

Source: Council for the Development of Cambodia, CIB & CSEZB. (2011) 
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AGREEMENT BETWEEN  
JAPAN AND THE KINGDOM OF CAMBODIA  
 FOR THE LIBERALIZATION,  

PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENT  
 
 
Annex I referred to in Article 7  
Existing non-conforming measures  

 

1.  The Schedule of a Contracting Party sets out, pursuant 
to paragraph 1 of Article 7, the reservations taken by that 
Contracting Party with respect to existing measures that do 
not conform with obligations imposed by:  

(a)   Article 2 (National Treatment);  
(b)   Article 3 (Most-Favored-Nation Treatment); or  
(c)   Article 6 (Prohibition of Performance Requirements)  

2. Each reservation sets out the following elements: 
(a) “Sector” refers to the general sector in which a 

reservation is taken;  
(b)  “Sub-Sector” refers to the specific sector in  

which a reservation is taken;  
(c)  “Industry Classification” refers, where  

applicable, to the activity covered by the 
reservation according to domestic industry 
classification codes;  

(d)  “Type of Reservation” specifies the obligation  
referred to in paragraph 1 above for which a 
reservation is taken;  

(e)  “Level of Government” indicates the level of  
government maintaining the measure for which a 
reservation is taken;  

(f)  “Measures” identifies the existing laws,  
regulations or other measures for which the 
reservation is taken; and  

(g)  “Description” sets out, with regard to the  
obligations referred to in paragraph 1 above, the 
non-conforming aspects of the existing measures for 
which the reservation is taken.  

 
3. In the interpretation of a reservation, all elements 
of the reservation shall be considered.  A reservation  
shall be interpreted in the light of the relevant  
provisions of this Agreement against which the reservation is 
taken. The “Measures” element shall prevail over all the 
other elements.  

 

4.  For the purposes of this Annex I, the term “JSIC”  
means Japan Standard Industrial Classification as set out in 
the Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and 
Communications, revised on March 7, 2002.  
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Schedule of Japan 
 
 
1. Sector: 
 

Sub-Sector: 
Industry 
Classification: 
 

 
 
 
 

2 Sector: 
Sub-Sector: 
Industry 
Classification: 
 
 
 

3 Sector: 
Industry 
Classification: 
 

4 Sector: 
Sub-Sector: 
Industry 
Classification: 
 
 
 
 
 

5 Sector: 
Sub-Sector: 
Industry 
Classification: 
 

 
 
6 Sector: 

Sub-Sector: 
Industry 
Classification: 
 

 

 
 
Agriculture, Forestry and Fisheries 
(Plant Breeder’s Right) 
Industry 
 
JSIC 0119 Miscellaneous crop farming 
JSIC 0243 Tree seed gathering and 

forest nursery services 
JSIC 0413 Seaweed aquaculture 
JSIC 0415 Seed aquaculture  
 
Finance 
Banking 

 
JSIC 612 Banks, except Central Bank 
JSIC 621 Financial institutions 

for small businesses  
 
Heat Supply 
 
JSIC 3511 Heat supply 
 
Information and Communications  
Telecommunications 
 
JSIC 3721  Regional tele-communications,  

except wired broadcast 
telephones 

JSIC 3741  Services incidental to 
telecommunications 

 
Information and Communications 
Telecommunications and Internet Based Services 
 
JSIC 3721 Regional tele-communications,  

except wired broadcast telephones 
JSIC 3722  Long-distance telecommunications 
 
Manufacturing 
Drugs and Medicines Manufacturing  
 
JSIC 1763  Biological preparation 
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7 Sector: 
Sub-Sector: 
Industry 
Classification: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Sector: 
 
9 Sector: 

Industry 
Classification: 

 
10 Sector: 

Industry  
Classification: 
 

 
 

 
 
 

 
Manufacturing 
Leather and Leather Products Manufacturing 
 
JSIC 1257 Fur apparel and apparel 

accessories 
JSIC 1259 Textile apparel and 

accessories, n.e.c. 
JSIC 1794 Gelatine and adhesives 
JSIC 202 Rubber and plastic 

footwear and its findings 
JSIC 21 Manufacture of leather tanning,  

Leather products and fur skins 
JSIC 3234 Sporting and athletic goods 
 
Note 1:  The activities covered by the  

reservation under JSIC 1259 
or 3234 are limited to the activities  
related to leather and leather products 
manufacturing. 

Note 2:  The activities covered by the 
reservation under JSIC 1794 
are limited to the activities related  
to animal glue (nikawa) and gelatine  
manufacturing.National Treatment 

 
Matters Related to the Nationality of a Ship 
 
Mining 
 
JSIC 05 Mining 
 
Oil Industry 
 
JSIC 053 Crude petroleum and 

natural gas production 
JSIC 181 Petroleum refining 
JSIC 182 Lubricating oils and 

greases (not made in petroleum 
refineries) 

JSIC 1841 Paving materials 
JSIC 1899 Miscellaneous petroleum and coal 

products 
JSIC 4711 Warehousing 
JSIC 4721 Refrigerated warehousing 
JSIC 5231 Petroleum (wholesale trade) 
JSIC 6031 Petrol stations 

(gasoline service stations) 
JSIC 6032 Fuel stores, except 

gasoline service stations 
JSIC 9099 Miscellaneous business 

services, n.e.c. 
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11 Sector: 
 
 
 
 
 
 

Industry 
Classification: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 Sector: 

Industry 
Classification: 
 

13 Sector: 
Sub-Sector: 
Industry 
Classification: 
 

14 Sector: 
Sub-Sector: 
Industry 
Classification: 
 
 

15 Sector: 
Sub-Sector: 

 

 
 
 
 
Note 1:  The activities covered by the  

reservation under JSIC 1841, 
1899, 4711, 4721 or 6032 are limited  
to the activities related to oil 
industry. 

Note 2:  The activities covered by the  
reservation under JSIC 9099 
are limited to the activities related  
to liquefied petroleum gas industry. 

 
Agriculture, Forestry and Fisheries,and  
Related Services (except fisheries within the 
territorial sea, internal waters, exclusive 
economic zone and continental shelf provided  
for in the reservation No.7 in Schedule of  
Japan in Annex II) 
 
 
JSIC 01 Agriculture 
JSIC 02 Forestry 
JSIC 03 Fisheries 
JSIC 04 Aquaculture 
JSIC 6224 Agricultural cooperatives 
JSIC 6225 Fishery and fishery 

processing cooperatives 
JSIC 791 Agriculture, forestry 

and fisheries cooperative 
associations, n.e.c. 

 
Security Guard Services 
 
JSIC 9061 Guard services 
 
Transport 
Air Transport 
 
JSIC 4611 Air transport 
 
Transport 
Air Transport 
 
JSIC 4621 Aircraft service, except  

air transport 
 
Transport 
Air Transport (Registration of Aircraft in  
the National Register) 
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16 Sector: 

Sub-Sector: 
 
Industry 
Classification: 
 

 
 
 
 
17 Sector: 

Sub-Sector: 
 

Industry 
Classification: 
 

 
 
 
 
 
18 Sector: 

Sub-Sector: 
Industry 
Classification: 
 

 
19 Sector: 

Sub-Sector: 
Industry 
Classification: 

 
20 Sector: 

Sub-Sector: 
Industry 
Classification: 
 

 
 
21 Sector: 

Sub-Sector: 
 
22 Sector: 

Industry 
Classification: 
 

 
 
 
 

Transport 
Freight Forwarding Business (excluding freight  
Forwarding business using air transportation) 
 
JSIC 4441 Collect-and-deliver 

freight transport 
JSIC 4821 Deliver freight transport,  

except collect-and-deliver  
freight transport 

 
Transport 
Freight Forwarding Business (only freight 
forwarding business using air transportation) 
 
JSIC 4441 Collect-and-deliver 

freight transport 
JSIC 4821 Deliver freight 

transport, except  
collect-and-deliver  
freight transport 

 
Transport 
Railway Transport 
 
JSIC 42 Railway transport 
JSIC 4851 Railway facilities services 
 
Transport 
Road Passenger Transport 
 
JSIC 4311 Common omnibus operators 
 
Transport 
Water Transport 
 
JSIC 452 Coastwise transport 
JSIC 453 Inland water transport 
JSIC 4542 Coastwise ship leasing 
 
Transport 
Water Transport 
 
Water Supply and Waterworks 
 
JSIC 3611 Water for end users, 

except industrial users
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Annex II referred to in Article 7  
Sectors, sub-sectors or activities  

with respect to which a Contracting Party  
adopts or maintains non-conforming measures  

1.  The Schedule of a Contracting Party sets out, pursuant 
to paragraph 2 of Article 7, the reservations taken by that 
Contracting Party with respect to specific sectors, 
subsectors or activities for which it may maintain existing, 
or adopt new or more restrictive, measures that do not  
conform with obligations imposed by:  

(a)   Article 2 (National Treatment);  

(b)   Article 3 (Most-Favored-Nation Treatment); or  

(c)   Article 6 (Prohibition of Performance  
 Requirements).  

2. Each reservation sets out the following elements: 

(a) “Sector” refers to the general sector in which a 
reservation is taken;  

(b)  “Sub-Sector” refers to the specific sector in  
which a reservation is taken;  

(c)  “Industry Classification” refers, where  
applicable, to the activity covered by the 
reservation according to domestic industry 
classification codes;  

(d)  “Type of Reservation” specifies the obligation  
referred to in paragraph 1 above for which a 
reservation is taken;  

(e)  “Description” sets out the scope of the sector,  
sub-sector or activities covered by the 
reservation; and  

(f)  “Measures” identifies, for transparency purposes,  
existing measures that apply to the sector, sub- 
sector or activities covered by the reservation.  

3.  In the interpretation of a reservation, all elements of 
the reservation shall be considered.  The “Description” 
element shall prevail over all other elements.  

4.  For the purposes of this Annex II, the term “JSIC” 
means Japan Standard Industrial Classification as set out in 
the Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and 
Communications, revised on March 7, 2002.  

 
 
 
 

 



   ข-16 
 

 
 
 
 
Schedule of Japan 

 
 
1 Sector: 

Sub-Sector: 
 

Industry 
Classification: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Sector: 
Sub-Sector: 
 
Industry 
Classification: 

 
 
Aerospace Industry 
Aircraft Industry 
Space Industry 
 
JSIC 271 Manufacture of electrical  

generating, transmission, 
distribution and  
industrial apparatus  

JSIC 274 Manufacture of 
electronic equipment  

JSIC 275 Manufacture of electric 
measuring instruments  

JSIC 279 Manufacture of 
miscellaneous electrical  
machinery equipment and supplies  

JSIC 28 Manufacture of information and  
communication electronics equipment  

JSIC 29 Manufacture of electronic parts  
and devices  

JSIC 304 Manufacture of aircraft 
and parts  

JSIC 3059 Manufacture of 
miscellaneous industrial trucks  
and parts and accessories  

JSIC 3099 Manufacture of 
transportation equipment, n.e.c.  

JSIC 8711 General machine repair shops, except  
construction and mining machinery  

JSIC 872 Electrical machinery, 
apparatus, appliances  
and supplies repair shop  

Note:  The activities covered by the  
reservation under JSIC 271, 274,  
275, 279, 28, 29, 3059, 3099,  
8711 or 872 are limited to the  
activities related to aircraft  
and space industry.  
 

Arms and Explosives Industry 
Arms Industry 
Explosives Manufacturing Industry 
 
JSIC 1791 Manufacture of explosives 
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JSIC 271 Manufacture of electrical  
generating, transmission,  
distribution and  
industrial apparatus  

JSIC 274 Manufacture of 
electronic equipment  

JSIC 275 Manufacture of electric 
measuring instruments  

JSIC 279 Manufacture of 
miscellaneous electrical  
machinery equipment and supplies  

JSIC 28 Manufacture of 
information and communication  
electronics equipment  

JSIC 29 Manufacture of 
electronic parts and devices  

JSIC 303 Shipbuilding and 
repairing, and  
manufacture of marine engines  

JSIC 3059 Manufacture of 
miscellaneous industrial trucks  
and parts and accessories  

JSIC 3099 Manufacture of transportation 
equipment, n.e.c. 

JSIC 3281 Manufacture of ordnance 
and accessories 

JSIC 8711 General machine repair 
shops, except  
construction and mining machinery  

JSIC 872 Electrical machinery, 
apparatus, appliances  
and supplies repair shop  

Note:  The activities covered by the  
reservation under JSIC 271,  
274, 275, 279, 28, 29, 303,  
3059, 3099, 8711 or 872 are  
limited to the activities  
related to arms industry.  
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3 Sector: Energy 

Sub-Sector: Electricity Utility Industry 
Gas Utility Industry 
Nuclear Energy Industry 

Industry    
Classification: JSIC 0519 Miscellaneous metal mining  

(limited to nuclear materials)  
JSIC 2491 Manufacture of nuclear fuel  
JSIC 271 Manufacture of electrical 

generating, transmission, 
distribution and  
industrial apparatus  

JSIC 274 Manufacture of 
electronic equipment  

JSIC 275 Manufacture of electric 
measuring instruments  

JSIC 279 Manufacture of miscellaneous 
electrical machinery equipment 
and supplies  

JSIC 28 Manufacture of information and 
communication  
electronics equipment  

JSIC 29 Manufacture of 
electronic parts and devices  

JSIC 303 Shipbuilding and 
repairing, and  
manufacture of marine engines  

JSIC 3059 Manufacture of 
miscellaneous industrial trucks 
and parts and accessories  

JSIC 3099 Manufacture of 
transportation 
equipment, n.e.c. 

JSIC 331 Production, transmission 
and distribution of electricity 

JSIC 3411 Gasworks 
JSIC 3412 Gas distribution 
JSIC 3413 Gas establishments (main 

office, office)  
JSIC 8711 General machine repair 

shops, except construction 
and mining machinery  

JSIC 872 Electrical machinery, 
apparatus, appliances  
and supplies repair shop  

Note:  The activities covered by the  
reservation under JSIC 271, 274, 275,  
279, 28, 29, 303, 3059, 3099, 8711 or  
872 are limited to the activities  
related to nuclear energy industry.  
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4 Sector: 

Sub-Sector: 
 
 
Industry 
Classification: 
 
 
 

 
 
 

5 Sector: 
 

Industry 
Classification: 

 
 
 
 
 
6 Sector: 
 
7 Sector: 
 
 
 

 
 
 
 

Fisheries 
Fisheries within the Territorial Sea,  
Internal Waters, Exclusive Economic Zone  
and Continental Shelf 
 
JSIC 031 Marine fisheries 
JSIC 032 Inland water fisheries 
JSIC 041 Marine aquaculture 
JSIC 042 Inland water aquaculture 
JSIC 8493 Recreational fishing 

guide business 
 
Information and Communications Broadcasting 
Industry 
 
JSIC 381 Public broadcasting, 

except cablecasting 
JSIC 382 Private sector 

broadcasting, except Cablecasting 
JSIC 383 Cablecasting  
 

Land Transaction 
 
Public Law Enforcement and  
Correctional Services and Social Services 
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Schedule of Cambodia 

 
 
1 Sector: 
 
 

Sub-Sector: 
 
 
 
 
 
2 Sector: 

Sub-Sector: 
 
 
 
3 Sector: 

Sub-Sector: 
 
 
 
4 Sector: 

Sub-Sector: 
 
 
 
 
 

 
 
Manufacturing (Production/processing of 
psychotropic substances and 
narcotic substances) 
Production/processing of Narcotic and 
psychotropic substances of schedule 1,2 and  
3 of the 1961 Single Convention on Narcotic  
Drugs and the 1971 Convention on Psychotropic 
Substances 
 
Manufacturing 
Production of poisonous chemicals,  
agriculture pesticide/insecticide and  
other goods by using chemical substances 
 
Energy 
Processing and production of electricity  
power by using any waste imported from a  
foreign country 
 
Forestry and logging 
Forestry exploitation business 
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AGREEMENT BETWEEN 

JAPAN AND THE LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC 
FOR THE LIBERALISATION, 

PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENT 

Annex I  
Reservations for Measures  

referred to in Subparagraph 1(a) of Article 8  

“Obligations under this Agreement” specifies the 
obligations under Articles 2, 3 and 7 for which a 
nonconforming measure is maintained.  

Part 1  
Reservations of Japan  

Sector or Matter Obligations under this Agreement 
 
1.   Agriculture, Forestry and  
 Fisheries (Plant Breeder’s 

Right) 
 
 
 
2.   Agriculture, Forestry and  
 Fisheries, and Related 

Services (except fisheries  
within the territorial sea,  
internal waters, exclusive 
economic zone and continental 
shelf provided for in the 
reservation No. 5 in 
Reservations of Japan in Part 
1 of Annex II) 

3.   Air Transport 
 
 
 
 
 
 

4.   Banking 
 

5.   Drugs and Medicines  
 Manufacturing 

6.   Freight Forwarding Business 
 
 
 
 
 
 

7.   Heat Supply 
 

8.   Information and Communications 

 
National Treatment 
(Article 2) 

Most-Favoured-Nation Treatment 
(Article 3) 

National Treatment 
(Article 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

National Treatment 
(Article 2) 

Most-Favoured-Nation Treatment 
(Article 3) 

Prohibition of Performance 
Requirements (Article 7) 

National Treatment 
(Article 2) 

National Treatment 
(Article 2) 

National Treatment 
(Article 2) 

Most-Favoured-Nation Treatment 
(Article 3) 

Prohibition of Performance 
Requirements (Article 7) 

National Treatment 
(Article 2) 

National Treatment 
(Article 2)  
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Prohibition of Performance  
Requirements (Article 7) 

 
9.   Leather and Leather Products  
 Manufacturing 
 
10. Matters Related to the  
 Nationality of a Ship 
 
 
 

11. Mining 
 

12. Oil Industry 
 

13. Railway Transport 
 

14. Registration of Aircraft in  
 the National Register 
 
 
 

15. Road Passenger Transport 
 

16. Security Guard Services 
 

17. Water Supply and Waterworks 
 

18. Water Transport 

 
National Treatment 
(Article 2) 

 
National Treatment 
(Article 2) 

 
Prohibition of Performance 
Requirements (Article 7) 

 
National Treatment 
(Article 2) 

 
National Treatment 
(Article 2) 

 
National Treatment 
(Article 2) 

 
National Treatment 
(Article 2) 

 
Prohibition of Performance 
Requirements (Article 7) 

 
National Treatment 
(Article 2) 

 
National Treatment 
(Article 2) 

 
National Treatment 
(Article 2) 

 
National Treatment 
(Article 2) 

 
Most-Favoured-Nation Treatment 
(Article 3)  

 

Part 2  
Reservations of the Lao People’s Democratic Republic  

 
Sector or Matter Obligations under this Agreement 

 
1.   All Sectors - Term of the  
 investment licence 

2.   All Sectors - Registered  
 capital of the joint venture 

3.   All Sectors - Importation of  
 registered capital 

4.   All Sectors - Timeframe of the  
 examination of application by  
 foreign investor 

 
National Treatment (Article 2) 

 

National Treatment (Article 2) 
 

National Treatment (Article 2) 
 

National Treatment (Article 2)  
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5.   All Sectors - Requirement for  
 hiring nationals 
 
 
 
6.   All Sectors - Requirement for  
 export 

7.   All Sectors - Requirement for  
 achieving  a given level or 

percentage of domestic content 
 
8.   All Sectors - Requirement for  
 transferring technology 
 
9.   Manufacture of all types of  
 alcohol 

10. Manufacture of medicine 

11. Manufacture of all types of  
 motor vehicle 

12. Hotel - less than 51 rooms or  
 2 stars 

13. Travel agencies and tour  
 operators services for 

specific areas 
 
14. Construction and related  
 consultancy activities 

15. Road and water transportation 

16. Fare for domestic air and  
 water transport 

17. Water supply 

 
 
 
 

National Treatment (Article 2) 

Prohibition of Performance 
Requirements (Article 7) 

Prohibition of Performance 
Requirements (Article 7) 

Prohibition of Performance 
Requirements (Article 7) 

 
 

Prohibition of Performance 
Requirements (Article 7) 

National Treatment (Article 2) 

National Treatment (Article 2)  

National Treatment (Article 2) 
 

National Treatment (Article 2) 
 

National Treatment (Article 2) 
 
 

National Treatment (Article 2) 

National Treatment (Article 2)  

National Treatment (Article 2) 
 

National Treatment (Article 2)  
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Annex II  
Reservations for Measures  

referred to in Paragraph 3 of Article 8  
 

“Obligations under this Agreement” specifies the  
obligations under Articles 2, 3 and 7 for which a non- 
conforming measure is maintained or may be adopted.  

Part 1  
Reservations of Japan  

 
Sector or Matter Obligations under this Agreement 

 
1.   Aerospace Industry 
 
 
 
 
2.   Arms and Explosives Industry 
 
 
 
 
3.   Broadcasting Industry 
 
 
 
 
4.   Energy 
 
 
 
 

5.   Fisheries within the  
 Territorial Sea, Internal 

Waters, Exclusive Economic  
Zone and Continental Shelf 

 
 
 
 
6.   Land Transaction 
 
 
 
 

7.   Maintenance, Designation or  
 Elimination (including 

privatisation) of a Public 
Monopoly 

 
National Treatment 
(Article 2) 

Prohibition of Performance 
Requirements (Article 7) 

National Treatment 
(Article 2) 

Prohibition of Performance 
Requirements (Article 7) 

National Treatment 
(Article 2) 

Prohibition of Performance 
Requirements (Article 7) 

National Treatment 
(Article 2) 

Prohibition of Performance 
Requirements (Article 7) 

National Treatment 
(Article 2) 

Most-Favoured-Nation Treatment 
(Article 3) 

Prohibition of Performance 
Requirements (Article 7) 

National Treatment 
(Article 2) 

Most-Favoured-Nation Treatment 
(Article 3) 

National Treatment 
(Article 2) 

Prohibition of Performance 
Requirements (Article 7)  
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8.   Maintenance, Establishment or  
 Disposal (including 

privatisation) of a State 
Enterprise 

 
 
9.   Public Law Enforcement and  
 Correctional Services and 

Social Services 
 
 
 
 
 
10. Subsidies 

 
 
 
 
 

National Treatment 
(Article 2) 

 
Prohibition of Performance 
Requirements (Article 7) 

 
National Treatment 
(Article 2) 

 
Most-Favoured-Nation Treatment 
(Article 3) 

 
Prohibition of Performance 
Requirements (Article 7) 

 
National Treatment 
(Article 2) 

 
Most-Favoured-Nation Treatment 
(Article 3)  

 

Part 2  
Reservations of the Lao People’s Democratic Republic  

 
Sector or Matter Obligations under this Agreement 

 
1. Manufacture of all types of 

weapons 
 
 

2. Manufacture for processing of 
all types of narcotic drugs 

3. Manufacture of cultural items 
destructive of the national 
culture and tradition 

4. Manufacture of chemical 
substances and industrial 
waste hazardous to human life 
and environment 

5. Manufacture of wood and wood 
products 

6. Exploitation of timber and 
non-timber forest products of 
natural forest 

7. Hunting, trapping, wildlife 
propagation including related 
service activities 

8. Operation of fish hatcheries 
in the Mekong River 

 
National Treatment (Article 2) 

Most-Favoured-Nation Treatment 
(Article 3) 

National Treatment (Article 2) 
 

National Treatment (Article 2) 
 
 

National Treatment (Article 2) 
 
 
 

National Treatment (Article 2) 
 

National Treatment (Article 2) 
 
 

National Treatment (Article 2) 
 
 

National Treatment (Article 2)  
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9.   Production and processing of  
 local fishes 

10. Security activities 

11. Activities of political  
 organisation 

12. Funeral and related activities 

13. Pedagogy, teaching of other  
 religious and producing 

specialist for national 
security 

 
14. All Sectors-Ownership,  
 utilisation of land (*) 

15. Mining (*) 

16. Nuclear energy 

17. Energy, except nuclear energy  
 (*) 

18. Gambling 

19. Subsidies 

20. Broadcasting and television 

21. Retail and wholesale  
 services(*) 

22. Share purchasing of the state- 
 owned enterprise 

23. Ownership of domestic and  
 international electricity 

transmission grids 

24. Domestic electricity  
 distribution 

25. Telecommunication (*) 
 

26. Air and railway transportation 

27. Banking and other financial  
 services 

 
 
 
 

National Treatment (Article 2) 

National Treatment (Article 2)  

National Treatment (Article 2) 

National Treatment (Article 2)  

National Treatment (Article 2) 
 
 
 

National Treatment (Article 2) 

National Treatment (Article 2)  

National Treatment (Article 2)  

National Treatment (Article 2) 

National Treatment (Article 2)  

National Treatment (Article 2)  

National Treatment (Article 2)  

National Treatment (Article 2) 
 

National Treatment (Article 2) 
 

National Treatment (Article 2) 
 
 

National Treatment (Article 2) 
 

Prohibition of Performance 
Requirements (Article 7) 

National Treatment (Article 2)  

National Treatment (Article 2)  

 
 
 
 
 

 



  ค-8 
 

 
 
 

 

28. All Sectors - ASEAN Most-Favoured-Nation Treatment 
(Article 3)  

Note:   If the Lao People’s  
 Democratic Republic  

enters into an ASEAN  
agreement on investment  
after the date of entry  
into force of this  
Agreement, it shall, upon  
the request of Japan,  
consider according to  
investors of Japan and  
their investments  
treatment no less  
favourable than that it 
accords, in like  
circumstances, to  
investors of non- 
Contracting Party which  
is a member country of  
the ASEAN pursuant to  
such ASEAN agreement.  
 
 

 

*  Any amendment or modification of an existing measure  
or adoption of a new measure shall not be more  
restrictive to existing investors of Japan and their  
investments than the measure applied to such investors 
or investments immediately before such amendments or 
modification or adoption.  
“Existing investors of Japan and their investments”  
mean investors of Japan whose investments are present  
in the Area of the Lao People’s Democratic Republic,  
and investments of investors of Japan that are present  
in the Area of the Lao People’s Democratic Republic,  
immediately before the amendment or modification.  

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง. 
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  ง-2 
AGREEMENT BETWEEN 

JAPAN AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM 
FOR THE LIBERALIZATION, 

PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENT 

ANNEX I  

EXCEPTIONAL SECTORS OR MATTERS TO ARTICLE 2 AND ARTICLE 4  
 

JAPAN SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM 
 
1. Fisheries within the 

territorial sea, internal  
waters, exclusive economic  
zone and continental shelf 

2. Explosives manufacturing 
industry 

3. Aircraft industry 

4. Arms industry 

5. Nuclear energy industry 

6. Space industry 

7. Electricity utility industry 

8. Gas utility industry 

9. Broadcasting industry 

10.   Freight forwarding business  
 industry 
 
11.   Financial services (deposit  
 insurance) 
 
12.   The maintenance, designation  
 or elimination (including 

privatization) of a public 
monopoly 

13.   The maintenance,  
 establishment or disposal 

(including privatization) of 
a state enterprise 

14.   Subsidies 

15.   Land transaction 

Treatment referred to in paragraph 
2 of Article 2 (most-favored- 
nation treatment) shall be 
accorded in the sectors or matters  
specified in 2 to 14 (other than  
10). 

 
1. Broadcasting, television 

2. Production, publication of 
cultural products 

3. Oil and gas exploitation, and 
precious mineral mining 

4. Fisheries within the 
territorial sea, internal  
waters, exclusive economic  
zone and continental shelf 

5. Timber exploitation of 
natural forest 

6. Production of arm, ammunition 

and explosives  

7.  Gambling 

8. Ownership, utilizasion of 
land and house 

9. Operation of river ports, 
seaports and airports 

 
10.   Share purchasing of the  
 state-owned enterprise 

11.   Subsidies 

Treatment referred to in paragraph 
2 of Article 2 (most-favored- 
nation treatment) shall be 
accorded in the sectors or matters 
specified in 1 to 11.  

 
 
 

 



  ง-3 
 

 
 

 
ANNEX II  

EXCEPTIONAL SECTORS OR MATTERS TO ARTICLE 2 AND ARTICLE 4  
 

JAPAN SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM 
 
1. Primary industry related to 

agriculture, forestry and 
fisheries (except those 
covered by Annex I) 

2. Mining industry 

3. Oil industry 

4. Biological preparations 
manufacturing industry 

5. Leather and leather products 

manufacturing industry  

6.  Heat supply industry 

7. Water supply and waterworks 
industry 

8. Telecommunications industry 

9. Railway transport industry 

10.   Omnibus industry 

11.   Water transport industry 

12.   Air transport industry 

13.   Security industry 

14.   Registration of aircraft in  
 the national register and 

matters arising from such 
registration 

 
15.   Matters related to or arising  
 from the nationality of ship, 

and the acquisition of ship  
or of any interest in ship 

Treatment referred to in paragraph 
2 of Article 2 (most-favored- 
nation treatment) shall be 
accorded in the sectors or matters  
specified in 1 to 15 (other than  
12). 

 
1. Horizontal matters (applied 

to all sectors and sub- 
sectors of this Annex) 

2. Legal services 

3. Accounting, auditing and book 
keeping services 

4. Taxation services 

5. Advertising services 

6. Value-added telecommunication 
services 

7. Basic telecommunication 
services 

8. Voice telephone services 
including fix local, long  
distance and international 

9. Construction, installation, 
operation and maintenance of  
telecommunication equipment 

10.   Audio visual service 

11.   Insurance services 

12.   Banking and other financial  
 services 

13.   Real estate business 

14.   Travel agencies and tours  
 operators services 

15.   Transportation services 

16.   Processing of paper,  
 vegetable oil, milk, cane 

sugar, wood processing 
(except projects using 
imported wood) 

17.   NPK fertilizer, beer and  
 cigarettes 

18.   Manufacturing and assembling  
 of automobiles  
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19.   Distribution services  

20.   Electricity and domestic air  
 transport  

Treatment referred to in paragraph  
2 of Article 2 (most-favored- 
nation treatment) shall be  
accorded in the sectors or matters 
specified in 1 to 20.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ. 

 

แหล่งข้อมูล
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ข้อมูลและแหล่งท่ีมาของข้อมูล 

ข้อมูลประเทศไทย และเวียดนาม แหล่งท่ีมา 

Average Wage  

 

 

World Bank, http://data.worldbank.org/country 

Consumer Price Index 

Employment to population ratio, 15+, total (%) 

Exports of goods and services (BoP, current US$) 

Imports of goods and services (BoP, current US$) 

Foreign Direct Investment, Net Inflows (BoP, current US$) 

Gross Domestic Product (current US$) 

Gross Capital Formation (current US$) 

Labor Productivity The Conference Board Total Economy Database (January 2012) 

Population World Bank, http://data.worldbank.org/country 

School Enrollment, secondary (% gross) 

Trading cost http://www.doingbusiness.org 

Trading time 

ข้อมูลประเทศไทย แหล่งท่ีมา 

Real Effective Exchange Rate Bank of Thailand 

Total Factor Product National Statistic Office 

ข้อมูลประเทศญ่ีปุ่ น แหล่งท่ีมา 

Consumer Price Index World Bank, http://data.worldbank.org/country 

Japan's Foreign Direct Investment Ministry of Finance Japan Foreign Direct Investment 

ข้อมูลประเทศเวียดนาม แหล่งท่ีมา 

Total Factor Product Asian Productivity Organization 
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