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ความส าเร็จของการพัฒนาอุตสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าของมาเลเซีย
ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นความตั้งใจของ 

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมีแผนปฏิรูป 
ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ดังนั้นประสบการณ์ 
ของมาเลเซียจึงเป็นแนวทางที่น่าสนใจส าหรับ

การพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
และเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยไม่ให้หลดุขบวน 

ห่วงโซก่ารผลิตของโลก 

บทคัดย่อ 
ภายในระยะเวลาเพียง 4 ปี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า (Electronics and 

Electrical: E&E) ของมาเลเซียสามารถยกระดับจากการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มต่ าไปสู่การผลิตสินค้าที่
มีมูลค่าเพิ่มสูง และเป็นหนึ่งในผู้น าการส่งออกสินค้าที่ความต้องการในตลาดโลกยังขยายตัวในเกณฑ์ดีได้
ส าเร็จ ท่ามกลางอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ ทั้งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลง
รสนิยมของผู้บริโภค และการแข่งขันในตลาดโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น  แนวทางการพัฒนาและ
ประสบการณ์การยกระดับอุตสาหกรรม E&E ของมาเลเซีย จึงเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจส าหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรม E&E ของไทยที่ก าลังเผชิญความท้าทายที่ใกล้เคียงกัน บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาแผนพัฒนาอุตสาหกรรม E&E ของมาเลเซีย เพื่อเป็นหนึ่งค าตอบตัวอย่างของโจทย์การพัฒนา
อุตสาหกรรม E&E ของไทยไม่ให้หลุดขบวนจากห่วงโซ่การผลิต E&E ของโลก 

* 

* ที่มา: ผู้เขียน โดยใช้รูปจาก http://engeduindia.blogspot.com/2009/01/top-10-technology- 
          breakthroughs-of-2008.html, http://eofdreams.com/computer.html และ http://bgr.com/tag/tablets/  



FAQ ISSUE 91   เปิดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าของมาเลเซีย: 
แนวทางการพัฒนาของไทย September 11, 2014 

 

ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                            วริษฐา ประจงการ  
      

2 

 

1. บทน า  

ในช่ ว ง  10  ปี ที่ ผ่ า นมา  อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า (Electronics 
and Electrical: E&E) ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับ
หนึ่งของมาเลเซีย และมีการจ้างงานกว่า 1 ใน 3 ของ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด เริ่มสูญเสียความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดโลก จากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจาก
ประเทศท่ีมีต้นทุนต่่ากว่า ขณะที่ผู้ผลิตของมาเลเซีย
ก็ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต 
ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของกระแส
โลกาภิวัตน์ได ้ 

ในปี 2553 อุตสาหกรรม E&E ถูกก่าหนดเป็น 
1 ใน 12 จักรกลส่าคัญ1 ที่จะยกระดับประเทศ
มาเล เซี ย ไปสู่ การ เป็ นประเทศที่ มี ร ายได้ สู ง  
(High-income Nation) ภายในปี 2563 ภายใต้ 
แผนแม่บทพัฒนาเศรษฐกิจ ที่เรียกว่า Economic 
Transformation Programme (ETP)  ที่มีแนวทาง 
การปฏิรูปและยกระดับเทคโนโลยีการผลิตใน
อุตสาหกรรม E&E เพ่ือให้สินค้า E&E ของมาเลเซียมี
มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น ปัจจุบันข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างๆ 
อาทิ สัดส่วนการส่งออกสินค้า E&E ของมาเลเซียใน
ตลาดโลกและการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (Foreign 
Direct Investment: FDI) ในมาเลเซีย ชี้ว่ามาเลเซีย
ประสบความส่าเร็จในการยกระดับการผลิตใน
อุตสาหกรรม E&E เป็นล่าดับ และก่าลังผันตัวเอง 
จากการเป็นผู้น่าในตลาดสินค้า E&E ที่ก่าลังถดถอยไป
เป็นหนึ่งในผู้น่าในตลาดที่ก่าลังเติบโต 

                                                           
1 12 จักรกลส่าคัญ ประกอบด้วย 11 ธุรกิจ และ 1 พื้นที่ ได้แก่  
1.น้่ามัน ก๊าซธรรมชาติ และพลังงาน (Oil, Gas and Energy)  
2.การศึกษา (Education) 3.การท่องเที่ยว (Tourism) 4.ธุรกิจค้าส่ง
และค้าปลีก (Wholesale and Retail) 5.อิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า (Electronics and Electrical) 6.บริการด้านสุขภาพ 
(Healthcare) 7.ปาล์มน้่ามัน (Palm Oil) 8.การสื่อสาร (Communications 
Content and Infrastructure) 9.เกษตรกรรม (Agriculture)  
10.ธุรกิจด้านบริการ (Business Services) 11.การให้บริการทาง
การเงิน (Financial Services) และ 12.พื้นที่บริเวณ Greater 
Kuala Lumpur/Klang Valley 

บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ประสบการณ์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรม E&E ของมาเลเซีย เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรม E&E ของไทยที่ก่าลังเผชิญ
ความท้าทายในด้านต่างๆ ที่คล้ายคลึงกับมาเลเซีย 
เพ่ือป้องกันไม่ให้อุตสาหกรรม E&E ของไทยหลุด
ขบวนห่วงโซ่การผลิต E&E ของโลก 

2. อุปสรรคและความท้าทายของอุตสาหกรรม E&E  

ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรม E&E 
ของมาเลเซีย ต้องเผชิญกับความท้าทายจากการ
สูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
ให้กับประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่่ากว่า โดยเฉพาะ
ต้นทุนด้านแรงงาน อาทิ เวียดนามและกลุ่มประเทศ
ยุโรปตะวันออก และการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของ
ผู้บริโภคที่หันมาใช้ Tablet และ Smartphone  แทน
การใช้ Personal Computers (PCs) มากขึ้น โดยจาก
การคาดการณ์ของ International Data Corporation 
(IDC) พบว่าการส่งออก Smartphone และ Tablet  
ในตลาดโลกเพ่ิมสูงขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่การส่งออก PCs 
ทรงตัว (รูปที่ 1) ท่าให้การส่งออกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์
ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในสินค้าส่าคัญของมาเลเซียลดลง 
อย่างมีนัยส่าคัญตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา  

รูปที่ 1 อุปสงค์ของ Smartphone และ Tablet  
ของโลกปรับสูงขึ้น 

 
ที่มา: International Data Corporation (IDC) 

เพ่ือให้อุตสาหกรรม E&E สามารถท่าหน้าที่
เป็นหนึ่ ง ในจักรกลส่าคัญในการน่าเศรษฐกิจ 
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ก้าวผ่านกับดักรายได้ปานกลางภายในปี 2563 
รัฐบาลมาเลเซียจึงจ่าเป็นที่จะต้องด่าเนินการปฏิรูป
และยกระดับเทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรม 
E&E ให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นและสอดคล้องกับความ
ต้องการในตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

โดยในปี 2552 ได้ตั้งคณะท่างานซึ่ง
ประกอบด้วยทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และนักวิชาการ เพื่อวิเคราะห์และระบุอุปสรรคของ
การพัฒนาอุตสาหกรรม E&E ของมาเลเซีย รวมถึงการ
พิจารณาจุดแข็ง และการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก 
ซึ่งพบว่าการท่ีอุตสาหกรรม E&E จะสามารถพัฒนา
อย่างก้าวกระโดดในเวลาเพียงไม่ถึง 10 ปีนับจาก
เริ่มโครงการภายใต้ข้อจ่ากัดส่าคัญ ได้แก่ ข้อจ่ากัด
ด้านเทคโนโลยีของมาเลเซียและเงินลงทุนที่มีจ่ากัด 
รัฐบาลมาเลเซียจ่าเป็นต้องใช้วิธีการดึงดูดการลงทุน
จากบริษัทข้ามชาติให้มาลงทุนตั้งฐานการผลิตใน
มาเลเซียเพ่ือเป็นทางลัดที่จะปลดล็อกข้อจ่ากัดทั้ง
ด้านเงินทุน และท่าให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับบริษัทในประเทศ  

อย่างไรก็ดี การดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ
ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมาที่สภาพแวดล้อมด้านการลงทุนระหว่าง
ประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปทั้งจากการแข่งขันที่เพ่ิมขึ้น
มากเนื่องจากมีประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging 
Market Economy) ซึ่งมีข้อได้เปรียบต้นทุนด้าน
แรงงานเพ่ิมมากข้ึน และปัจจัยเฉพาะของมาเลเซียที่
เป็นอุปสรรคส่าคัญต่อการดึงดูดเงินทุนจากบริษัท
ข้ามชาติ โดยอุปสรรคส าคัญที่รัฐบาลมาเลเซีย
จ าเป็นต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก ่ 

 .1 การขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้และ
ทักษะที่ตรงกับความต้องการของบริษัทข้ามชาติ 
โดยเฉพาะการขาดแคลนวิศวกรที่จบการศึกษา
เกี่ยวกับการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (IC Design) 
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Microelectronics) และ 
แผ่นเวเฟอร์ (Wafer Fabrication) บริษัทที่ย้าย

ฐานการผลิตมายังมาเลเซียจึงจ่าเป็นที่จะต้องจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ท่าให้มีค่าใช้จ่ายสู ง
กว่าการจ้างผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นถึงประมาณ 4 เท่า 

 .2 อุตสาหกรรมสนับสนุนในมาเลเซียไม่
สามารถผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงเพื่อป้อนให้กับสายการผลิตสินค้า E&E  
ขั้นสูงได้ บริษัทข้ามชาติที่จะย้ายฐานการผลิตมายัง
มาเลเซียจึงต้องน่าเข้าชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตใน
สัดส่วนสูง ท่าให้การบริหารจัดการต้นทุนท่าได้ยาก 
เนื่ องจากต้นทุนมีความอ่อนไหวสู งต่ อ อัตรา
แลกเปลี่ยน และยังมีต้นทุนการขนส่งที่ค่อนข้างสูง  

 .3 ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจด้านต่างๆ 
ของมาเลเซียไม่เ อ้ือต่อการด าเนินธุรกิจของ 
นักลงทุนต่างชาติ ท าให้ไม่เป็นที่ดึงดูดให้บริษัท
ข้ ามชาติ ย้ ายฐานการผลิตมายั งมา เล เซี ย  
สอดคล้องกับผลคะแนนการประเมินความสามารถใน
การแข่งขัน 12 ด้าน2 (รูปที่ 2) ที่จัดท่าโดย World 
Economic Forum (WEF) ปี 2552 ซึ่งให้คะแนนตั้งแต่
ระดับความสามารถในการแข่งขันต่่าสุดคือ 0 ถึง
ระดับความสามารถในการแข่งขันสูงสุดคือ 7 โดย
ในช่วงก่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจแบบบูรณาการ 
ในปี 2552 มาเลเซียได้รับคะแนนระดับความสามารถ
ในการแข่งขันต่่ากว่าคู่แข่ง อาทิ สิงคโปร์และไต้หวัน 
เกือบทุกด้านทั้งด้านนวัตกรรม (Innovation) ความ
พร้อมด้านเทคโนโลยี (Technological Readiness) 
การศึกษาขั้นสูงและการฝึกอบรม (Higher Education 
and Training) สภาพแวดล้อมด้านสถาบัน (Institutional 
Factor) และโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure)  

                                                           
2 12 ด้านประกอบด้วย 1.สภาพแวดล้อมด้านสถาบัน 2.โครงสร้าง
พื้นฐาน 3.สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค 4.สุขภาพและการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 5.การศึกษาขั้นสูงและการฝึกอบรม 6.ประสิทธิภาพของตลาด
สินค้า 7.ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน 8.ระดับการพัฒนาของตลาดเงิน 
9.ความพร้อมด้านเทคโนโลยี 10.ขนาดของตลาด 11.ระดับการพัฒนา
ของธุรกิจ และ 12.นวัตกรรม 
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รูปที ่2 ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
มาเลเซีย สิงคโปร์ และไต้หวัน 

ปี 2552-2553 

 
        ที่มา: Global Competitiveness Report 2009-2010, 
               World Economic Forum (WEF), ปี 2552 

3. แผนปฏิรูปอุตสาหกรรม E&E ของมาเลเซีย  

หลังจากการท่า Survey แล้ว คณะท่างานได้
มีการจัดเตรียมแผนพัฒนาและลดข้อจ่ากัดในการ
พัฒนาอุตสาหกรรม E&E โดยได้มีการประกาศและ
บังคับใช้แผนการปฏิรูปและพัฒนาอุตสาหกรรม 
E&E ในปี 2553 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแบบบูรณาการของมาเลเซีย (ETP) โดยมี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยี
การผลิต พัฒนาสายการผลิตในอุตสาหกรรม E&E 
ให้มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น และท่าให้อุตสาหกรรม E&E 
สามารถขับเคลื่อนไปกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ของกระแสโลกาภิวั ตน์ ในระยะต่อไปได้  โดย
แผนพัฒนาอุตสาหกรรม E&E ถูกออกแบบให้
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ด้านหลัก ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การก าหนดและคัดเลือก
อุตสาหกรรมเป้าหมาย  Strategic Industry) 
โดยเลือกอุตสาหกรรมที่มีลักษณะส่ าคัญ คือ  
(1) เป็นอุตสาหกรรมที่มาเลเซียมีพ้ืนฐานความรู้อยู่
ก่อนแล้ว และสามารถพัฒนาทักษะต่อยอดไปสู่การ
ผลิตสินค้าที ่มีเทคโนโลยีขั ้นสูงขึ ้นได้ (2) เป็น
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตในตลาดที่

ก่าลังขยายตัว หรือที่เรียกว่า Sunrise Industry  
(3) สินค้าที่ ผลิตต้องมีวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  
(Life Cycle) ที่ยาวและเป็นผลิตภัณฑ์ต้นน้่าส่าหรับ
อุตสาหกรรม E&E อ่ืนๆ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่่า โดยได้คัดเลือก  
4 อุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 
(1) อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductors) 
(2) อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar)       
(3) อุตสาหกรรมไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diode: 
LED) และ (4) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าส่าหรับ
ภาคอุตสาหกรรมและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 
(Industrial Electronics และ Home Appliances)  
โดยทางการมาเลเซียจะให้การสนับสนุนในทุกด้าน
แก่อุตสาหกรรมเหล่านี้ เพ่ือให้สามารถเติบโตอย่าง
แข็งแกร่งและท่าหน้าที่เป็นจักรกลส่าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแทนอุตสาหกรรมเดิมที่สูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขันและความต้องการใน
ตลาดโลกลดลง (Sunset Industry) เช่น 
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสื่อโสตทัศน์ (Audiovisual) 
อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ  

ยุทธศาสตร์ที่    ก าหนดต าแหน่ง เชิ ง
ยุทธศาสตร์  Strategic Positioning) ที่ชัดเจน
ให้มาเลเซียเป็นผู้ตามในตลาดที่ก าลังเติบโต 
Sunrise Industry  และพยายามหลีกเลี่ยงการ
แข่งขันโดยตรงกับจีนซึ่งเป็นผู้น าตลาด (รูปที่ 3) 
เนื่องจากประเมินว่าในระยะแรกของการพัฒนานั้น 
อุตสาหกรรมเป้าหมายยังขาดการประหยัดต่อขนาด 
(Economies of Scale) จึงไม่สามารถแข่งขัน
โดยตรงกับจีนซึ่งมีข้อได้เปรียบอยู่หลายด้านทั้ง
ต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่า ฐานลูกค้าที่มากกว่า 
รัฐบาลมาเลเซียจึงตั้งเป้าที่จะผนวกสายการผลิต 
E&E เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่การผลิตสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงของจีนแทนการเข้าไปแข่งขัน
เพ่ือแย่งส่วนแบ่งตลาดในสินค้าขั้นสุดท้าย (Final 
Product) ของจีนโดยตรง 

3 
4 
5 
6 
7 

สภาพแวดล้อมดา้น
สถาบัน 

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจมหภาค 

สุขภาพและการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

การศึกษาขั้นสูงและ
การฝึกอบรม 

ประสิทธิภาพของ
ตลาดสินค้า 

ประสิทธิภาพของ
ตลาดแรงงาน 

ระดับการพัฒนาของ
ตลาดการเงิน 

ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี 

ขนาดของตลาด 

ระดับการพัฒนาของ
ธุรกิจ 

นวัตกรรม 

มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย 
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รูปที่ 3 การก าหนดต าแหน่งเชงิยุทธศาสตร์ส าหรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรม E&E ของมาเลเซีย 

 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: ผู้เขียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากระบวนการผลิต
ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยเปลี่ยนจากสายการผลิต E&E 
แบบ Original Equipment Manufacturing (OEM)  
ที่เป็นการรับจ้างผลิตสินค้าตามแบบที่ก่าหนดให้กับ
บริษัทแม ่เป็น (1) ระบบการผลิตแบบ Original Design 
Manufacturing (ODM) ที่เป็นการผลิตแบบครบ
วงจรที่มีทั้งการท่าวิจัยและพัฒนา (R&D) การออกแบบ
ผลิ ตภัณฑ์  และศู นย์ ทดสอบผลิ ตภัณฑ์  และ 
(2) การผลิตแบบ Original Brand Manufacturing 
(OBM) ที่มีการให้บริการหลังการขาย หรือเป็น 
Solution Provider (รูปที่ 4) โดยทางการมาเลเซีย
ก่าหนดให้กระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และ
นวัตกรรม (Ministry of Science Technology and 
Innovation) เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด่าเนิน 
การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต และ
จัดอบรมเพ่ือเผยแพร่ให้แก่ผู้ประกอบการมาเลเซีย  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 แนวทางการสร้างมูลคา่เพิ่มของ
อุตสาหกรรม E&E ของมาเลเซีย 

 
  ที่มา: ผู้เขียน ดัดแปลงจากรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาการ

ก่าหนด Positioning และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยกับ AEC และภูมิภาคอื่นๆ ที่ส่าคัญ, 
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ปี 2556 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรม
เครือข่าย (cluster) เ พ่ือยกระดับเทคโนโลยี 
การผลิตของผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ให้มีความทัดเทียม
และสามารถผลิตสินค้าเพ่ือตอบสนองกับความ
ต้องการที่ เปลี่ ยนแปลงไปของ อุตสาหกรรม
เป้าหมายได้ โดยก่าหนดให้สถาบันวิศวกรรมนาโน
อิเล็กทรอนิกส์ (Institution of Nano-electronic 
Engineering) ท่าการวิจัยและให้การสนับสนุนด้าน
เทคนิคกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครือข่าย
ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด าเนินการแก้ปัญหา 
คอขวดที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา และยกระดับ
เทคโนโลยีการผลิตแบบบูรณาการ ยุทธศาสตร์ที่ 
5  จึ ง เ ป็ น ตั ว แป รส่ า คัญ ที่ เ อ้ื อ ใ ห้ ก า รปฏิ รู ป 
อุตสาหกรรม E&E ประสบความส่าเร็จภายในเวลา
เพียง 4 ปีนับแต่เริ่มด่าเนินการตามแผนการปฏิรูปใน
ปี 2553 ทั้งนี้ ก่อนเริ่มด่าเนินการปฏิรูปภาคเศรษฐกิจ
เป้าหมายประมาณ 6 เดือน รัฐบาลมาเลเซีย 
ได้ด่าเนินการปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ให้
เหมาะสมต่อการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ 
เช่น การสร้างระบบขนส่งระหว่างเขตอุตสาหกรรม

สัดส่วนในตลาดโลกทรงตัว สัดส่วนในตลาดโลกเพิ่มข้ึนมาก

sunrise industry
- เซมิคอนดกัเตอร์ 
- พลังงานแสงอาทิตย์
- ไดโอดเปล่งแสง  LED) 
- เครือ่งใช้ไฟฟ้าในภาคอตุสาหกรรม
และครัวเรือน

ผู้ตามในตลาดก าลังเติบโต ผู้น าในตลาดก าลังเตบิโต

sunset industry
- คอมพิวเตอรแ์ละส่วนประกอบ
-  าร์ดดิสก์

ผู้ตามในตลาดก าลังถดถอย
ถดถอย

ผู้น าในตลาดก าลังถดถอย

จีน

จีนมาเลเซีย

ที่มา: ผู้เขียน



FAQ ISSUE 91   เปิดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าของมาเลเซีย: 
แนวทางการพัฒนาของไทย September 11, 2014 

 

ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย                                                            วริษฐา ประจงการ  
      

6 

 

ต่างๆ เพ่ือลดต้นทุนด้านการขนส่ง ปรับปรุงสิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษีให้กับอุตสาหกรรมและภาค
เศรษฐกิจเป้าหมายทั้ง 12 ด้านมากกว่าอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ (รูปที่ 5)  

รูปที่ 5 การเปรียบเทียบอัตราภาษีและสิทธิประโยชน์
ของไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ 

 
หมายเหต:ุ CIT คือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax), 
PIT คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) 
ที่มา: Thailand Board of Investment (BOI), PKF International 
Limited 

อีกทั้งยังลดการสนับสนุนและการปกป้อง
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศเพ่ือให้เกิด
การแข่ งขันในตลาดที่ โปร่ ง ใสและเป็นธรรม 
นอกจากนี้  รัฐบาลมาเลเซียได้ตระหนักว่าการ
แก้ปัญหาและลดข้อจ่ากัดต่างๆ ในการยกระดับ
และพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม E&E นั้น เกี่ยวโยงกับ
ภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ และหน่วยงานหลายฝ่าย ดังนั้น
การปฏิรูปอุตสาหกรรม E&E จึงมีความจ่าเป็นต้อง
ท่าไปพร้อมๆ กับการปฏิรูปภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ และ
รัฐบาลมาเลเซียได้ผนวกความต้องการและแนว
ทางแก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรม E&E เข้าเป็นส่วน
หนึ่งในเป้าหมายของแผนพัฒนาสาขาเศรษฐกิจด้าน
อ่ืนๆ อีก 11 ด้าน อาทิ  

(1) ด าเนินการแก้ ไขปัญหาขาดแคลน
แรงงานที่มีทักษะและคุณภาพให้ตรงกับความ
ต้องการของบริษัทข้ามชาติ โดยก่าหนดเป้าหมาย
ของแผนปฏิรูปการศึกษา (Malaysia Education 

Blueprint 2556-2568) ให้มีการเพ่ิมจ่านวน
นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรจาก 58 คน 
ต่อประชากร 10,000 คน ในปี 2556 ให้เป็นราว  
70 คน ต่อประชากร 10,000 คน ในปี 2563  นอกจากนี้ 
รัฐบาลมาเลเซียส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรและสาขาวิชาที่ตรงกับ
ความต้องการของตลาด และให้ความช่วยเหลือด้าน
ทุนการศึกษาแก่ภาคเอกชนในการส่งบุคลากรไป
ศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในด้าน
วิศวกรรมที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรม E&E   

    ลดอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้
โดยการทบทวนน โยบายที่ เ กี่ ย ว กั บ เ งิ นทุ น
เ คลื่ อนย้ า ย ให้ มี ค ว ามยื ดหยุ่ นมากขึ้ น  โ ด ย
ด่าเนินการปฏิรูปด้านการเงินภายใต้แผนแม่บท
พัฒนาและปฏิรูปด้านการเงิน (Financial Sector 
Blueprint 2554-2563) 

4 .  ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร ปฏิ รู ป แ ล ะพัฒน า
อุตสาหกรรม E&E 

การด่าเนินการปฏิรูปและพัฒนาอุตสาหกรรม 
E&E นับว่าประสบความส่าเร็จบรรลุเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ทั้งการดึงดูดการลงทุนจากบริษัทข้ามชาติ และ
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการส่งออกจากสินค้าที่
ความต้องการในตลาดโลกลดลงมาเป็นสินค้าที่มีการ
ใช้เทคโนโลยีในการผลิตสูงขึ้นและเป็นสินค้าในกลุ่ม 
ที่ความต้องการในตลาดโลกยังขยายตัวในเกณฑ์ดี 
(Sunrise Industry) ดังนี้ 

4.1 มาเลเซียประสบความส าเร็จมากกว่า
เป้าที่ตั้งไว้เดิม โดยสามารถผันตัวเองจากการเป็น
ผู้น าในตลาดที่ก าลังถดถอยไปสู่การเป็นผู้น าใน
ตลาดที่ก าลังเติบโต และเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่
อันดับที่ 11 ของโลก สะท้อนจากการเพ่ิมขึ้นของ
สัดส่วนมูลค่าส่งออกสินค้าในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ซึ่งเป็นสินค้าท่ีความต้องการในตลาดโลกขยายตัวใน
เกณฑ์ดี ที่ปรับสูงขึ้นในช่วงปี 2554-2556 (รูปที่ 6)  

มาเลเซีย
ไทย สิงคโปร์

ปกติ Strategic

อัตรา CIT   %   % 20% 1 %

อัตรา PIT สูงสุด 26% 26% 35% 20%

สิทธิประโยชน์ 
CIT

ยกเว้น 
70-100%, 

5 ปี

ยกเว้น 
70-100%, 

5-10 ปี

ยกเว้นไม่เกิน 
10 ปี และ

ลดหย่อน 50% 
ไม่เกิน 5 ปี 

ยกเว้นไม่เกิน 
15 ปี

Investment
Allowance

  -70%
ของเงินลงทุน

100% 
ของเงินลงทุน

- ไม่เกิน 100% 
ของเงินลงทุน

Grants R&D / Training 
Grants

R&D / Training 
Grants

- R&R / Training 
Grants

การเจรจาต่อรอง
ด าเนินการได้
ผ่านมาตรการ 
Pre-package 
Incentives

ด าเนินการได้ผ่าน
มาตรการ Pre-

package 
Incentives

-
สนับสนุนในรูป 
Package ตาม
ความต้องการ
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รูปที่   การเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออก 
สินค้า E&E ของมาเลเซียในตลาดโลก 

 
        ที่มา: Trademap 

4.  บทบาทของมาเลเซียในสายการผลิต
สินค้าส่งออก Hi-tech ของจีนเพิ่มสูงขึ้นหลังจาก
ปี    3 สะท้อนจากสัดส่วนการส่งออกสินค้าใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายไปจีน ได้แก่ เซมิคอนดักเตอร์ 
และแผงวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board) ต่อการ
น่าเข้าของจีนที่ปรับสูงขึ้น ภายหลังจากปี 2553 ซึ่ง
เป็นปีที่มีการออกแผนพัฒนาอุตสาหกรรม E&E 
ขณะที่ สั ดส่ วนการส่ งออกแผงวงจรรวมของ
มาเลเซียต่อการน่าเข้าของจีนแม้จะชะลอลงบ้าง 
แต่ยงัมีสัดส่วนที่สูงอยู ่(รูปที่ 7)  

รูปที่   สัดส่วนมูลค่าส่งออกของมาเลเซียไปจนี 

 
ที่มา: Trademap 

4.3 การลงทุนโครงการใหม่ในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย หรือ Greenfield เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญจากเดิมที่การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการ

ลงทุนเพื่อขยายสายการผลิตและปรับปรุงเครื่องจักร 
โดยโครงสร้างมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ 
(Foreign Direct Investment: FDI) ในอุตสาหกรรม 
E&E ที่ ได้ รั บการอนุมัติ ในระหว่ างปี  2553-2556  
เพ่ิมจากร้อยละ 43 ของ FDI ทั้งหมดในช่วง 
ปี 2551-2552 ขึ้นมาเป็นประมาณร้อยละ 62 ขณะที่
สัดส่วนการลงทุนเพ่ือการขยายสายการผลิตและ
ปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพเครื่ องจั กร ลดลงจาก 
รอ้ยละ 57 ของ FDI ทั้งหมด ในช่วงปี 2551-2552 เป็น
ร้อยละ 38 ของ FDI ทั้งหมด ในช่วงปี 2553-2556 
(รูปที่ 8)  

รูปที ่  มูลค่าโครงการลงทุนในอตุสาหกรรม E&E 

 
          ที่มา: Malaysia Investment Development Authority (MIDA) 

4.4 ปัจจุบันการผลิตในอุตสาหกรรม E&E 
ของมาเลเซียเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากการ
รับจ้างประกอบ หรือ OEM ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มต่ ามา
เป็นการผลิตที่มีขั้นตอนการวิจัย ออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ ODM  ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูง
มากขึ้น สะท้อนจากการลงทุนทางด้าน R&D ที่มี
มากขึ้นเป็นล่าดับ และดุลการค้าในสินค้า E&E ที่
ส่าคัญของมาเลเซีย อาทิ  เซมิคอนดักเตอร์และ
แผงวงจรรวม เกินดุลเพ่ิมข้ึนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 

4.5 การพัฒนาอุตสาหกรรมเครือข่ายของ
อุตสาหกรรม E&E เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อน
จ า ก มู ล ค่ า ก า ร ล ง ทุ น ใ ห ม่ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ น
อุตสาหกรรมสนับสนุนขั้นพ้ืนฐาน (Engineering 
Supporting Industry) ที่ปรับสูงขึ้นจากเฉลี่ยที่ราว 
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360  ล้านมาเลเซียริงกิต ในช่วงปี 2551-2552 เป็น 
367 ล้านมาเลเซียริงกิต ในช่วงปี 2554-2556 

4.6 มาเลเซียสามารถยกระดับสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจให้สูงขึ้นตามมาตรฐานสากล และสอดคล้อง
กับความต้องการของบริษัทข้ามชาติจากต่างประเทศ 
ทั้ งปั จจั ยทางด้ านสถาบั น โครงสร้ าง พ้ืนฐาน  
ภาวะเศรษฐกิจมหภาค ประสิทธิภาพของตลาดสินค้า  
ความเชี่ยวชาญในการท่าธุรกิจ และด้านนวัตกรรม สะท้อน
จากผลการจัดอันดับ IMD World Competitiveness   
ที่ปรับสูงขึ้นจากเดิมที่อันดับ 18 ในปี 2552 มาอยู่ที่
อันดับ 12  ในปี 2557 สูงกว่าไต้หวัน (อันดับ 13) ญี่ปุ่น 
(อันดับ 21) จีน (อันดับ 23) และไทย (อันดับ 29) 

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

    ความส่าเร็จของการพัฒนาอุตสาหกรรม E&E 
ของมาเลเซียไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นความ
ตั้งใจของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องที่จะยกระดับ
อุตสาหกรรม E&E ให้เป็นตัวขับเคลื่อนส่าคัญที่จะ
น่าพาเศรษฐกิจมาเลเซีย ให้ก้าวข้ามการเป็น  
Middle-income Nation ไปสู่การเป็น High-income 
Nation ภายในปี 2563 โดยมีปัจจัยสนับสนุนส่าคัญ
จากการมีแผนปฏิรูปที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่เริ่ม
ตั้งแต่ปี 2552 ประกอบกับการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ
โลกที่ช่วยให้ความต้องการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ปรับดีขึ้น  

    ประเด็นที่น่ าสนใจจากแผนพัฒนาของ
มาเลเซีย มีดังนี้ (1) การเริ่มจัดท่าแผนด้วยการศึกษา 
เพ่ือระบุปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนา จุดแข็ง
ที่มีอยู่ และปัจจัยแวดล้อมในตลาดโลก ด้วยความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องทั้ งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนักวิชาการ (2) ก่าหนดเป้าหมาย
ของการพัฒนาที่ชัดเจน (3) ก่าหนดวิธีการ กลยุทธ์ที่
ชัดเจน รวมถึงระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และที่มา
ของแหล่งเงินทุน เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมาย 
ได้อย่างรวดเร็ว (4) ก่าหนดแผนการพัฒนาแบบ
บูรณาการเพ่ือลดข้อจ่ากัดของการพัฒนา เนื่องจาก

เกี่ยวพันกับหลายหน่วยงาน (5) ติดตามประเมินผล
ความส่าเร็จในแต่ละปี รวมถึงปรับเปลี่ยนแผนการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางการพัฒนา 
    อุตสาหกรรม E&E ของไทย 

   ส่าหรับประเทศไทยที่ปัจจุบันเป็นผู้ส่งออก
ผลิตภัณฑ์ E&E อันดับที่ 12 ในตลาดโลก โดยสินค้า
ส่งออก E&E ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้น่าของตลาดที่
คว ามต้องการ ในตลาดโลกก่ าลั ง ลดลง  เช่ น 
อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk Drive: HDD) 
และอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนคอมพิวเตอร์ตั้ ง โต๊ะ 
(Desktop Parts) ขณะที่สัดส่วนการส่งออกสินค้า 
E&E ที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลก อาทิ แผงวงจรรวม 
เซมิคอนดักเตอร์ และแผงวงจรพิมพ์ ลดลงต่อเนื่อง 
สะท้อนว่าไทยเริ่มสูญเสียความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์ที่ก่าลังเติบโต (รูปที่ 9) 
เนื่องจากการแข่งขันในตลาดโลกที่ทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น และยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยีและรสนิยมของ
ผู้บริโภค 

รูปที่ 9 การเปลี่ยนแปลงการส่งออกสินค้า E&E  
ของไทยในตลาดโลก 

 
  

 

 

 

 

ที่มา: Trademap 

   หากภาครัฐไม่ด่าเนินการปฏิรูปและยกระดับ
เทคโนโลยีการผลิต อุตสาหกรรม E&E ของไทยอาจ
เสียโอกาสให้กับประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ที่มี 
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สัดส่วนการส่งออกในตลาดโลกเฉล่ียปี     -    สัดส่วนการส่งออกในตลาดโลกเฉล่ียปี    4-    

ร้อยละ

อุตสาหกรรมท่ีก าลังเติบโตดี 
(Sunrise Industry)

อุตสาหกรรมท่ีก าลังถดถอย
(Sunset Industry)

ที่มา: Trademap
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ข้อได้เปรียบมากกว่า โดยเฉพาะข้อได้เปรียบด้าน
ต้นทุนค่าแรง เช่น เวียดนามที่แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่ 
ติดอันดับผู้ส่งออกสินค้า E&E รายใหญ่ของโลก  
แต่เวียดนามมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและมี
ตลาดในประเทศขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการเติบโต  
ท่าให้บริษัทเกาหลี ใต้บางรายย้ายฐานการผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าหลักเข้าไปยังเวียดนาม ส่งผลให้มูลค่า
ส่งออกสินค้า E&E ของเวียดนามขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ในช่วง 1-3 ปีที่ผ่านมา   

        ทั้งนี้  ไทยเองสามารถน่าประสบการณ์ของ
มาเลเซียมาเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
E&E และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับประเทศไทย อาท ิ
(1) การจัดท าแผนควรเริ่มจากการวิเคราะห์จุดอ่อน 
จุดแข็ง และปัจจัยแวดล้อมที่ส าคัญ เพ่ือจะได้มี 
การก่าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายและแนวทางในการ
พัฒนาที่ชัดเจน  2  แผนปฏิรูปอุตสาหกรรม E&E 
ควรเป็นแบบบูรณาการ โดยต้องมีความสอดคล้อง 
และด่าเนินการไปพร้อมๆ กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจใน
ภาคอ่ืนๆ  เนื่ องจากปัญหาและข้ อจ่ ากั ดของ
อุตสาหกรรม E&E มีความเกี่ยวพันกับภาคเศรษฐกิจ
ต่างๆ  3  ควรมีการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่
รัฐจะสนับสนุนให้ชัดเจน โดยควรเป็นอุตสาหกรรมที่
ไทยมีพ้ืนฐานอยู่แล้ว และเป็นสินค้าที่ความต้องการ
สินค้าในตลาดโลกยังคงขยายตัวต่อเนื่อง  4  ควรมี
การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ และเน้นการ
ผนวกเข้าไปกับสายการผลิตของจีน ซึ่งจะต้องเน้น
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่สามารถเชื่อมโยงได้กับการ
ผลิตสินค้า Hi-tech ของจีน อาทิ แผงวงจรรวม  
เซมิคอนดักเตอร์ และแผงวงจรพิมพ์ ได้มากขึ้น ซึ่ง
ในช่วงที่ผ่านมาไทยเริ่มสูญเสียความสามารถในการ
แข่งขันสินค้าเหล่านี้ในตลาดจีน (รูปที่ 10)     ควรมี
การพัฒนาอุตสาหกรรมเครือข่ ายให้ มี ระดับ
เทคโนโลยีเพียงพอที่จะผลิตวัตถุดิบเพื่อป้อนให้กับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายได้ เนื่องจากในปัจจุบันบริษัท
ในอุตสาหกรรม E&E ของไทยยังคงต้องน่าเข้าวัตถุดิบ
ในสัดส่วนที่สูงมาก นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐควร

เป็นผู้รับภาระด้านต้นทุนและเป็นผู้ด่าเนินการวิจัยเพ่ือ
หาแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบแล้วจึง
น่าไปเผยแพร่ให้กับอุตสาหกรรมเครือข่าย เนื่องจาก
ต้ นทุ น ในการวิ จั ยนั้ นสู ง เกิ นกว่ าที่ บ ริ ษั ท ใน
อุตสาหกรรมเครือข่ายซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดเล็ก
และกลางจะสามารถรับภาระได้ ( ) ควรมีการพัฒนา
อุตสาหกรรม E&E ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยพัฒนา 
การผลิตจาก OEM ไปสู่ ODM และ OBM รวมถึงการ
เป็น Solution Provider และ     หน่วยงานภาครัฐ
ต่างๆ ควรมีการร่วมมือกันจัดท าแผนแบบบูรณา
การ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม E&E อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้ตรงกับความต้องการของ
บริษัทข้ามชาติ เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 

รูปที่ 1  สัดส่วนมูลค่าส่งออกของไทยไปจนี 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: Trademap 

 การน่าแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม E&E 
ของมาเลเซียมาปรับใช้เพ่ือสร้างแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรม E&E ของไทยที่เป็นรูปธรรม พร้อมกับมี
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา  
จะช่วยให้ไทยสามารถยกระดับอุตสาหกรรม E&E 
จากปัจจุบันที่ยังเป็นฐานการประกอบผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพ่ิมต่่าไปสู่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น  
เพ่ือจะได้ไม่หลุดขบวนห่วงโซ่การผลิตของโลกเหมือน
ที่มาเลเซียได้ท่าส่าเร็จมาแล้ว อย่างไรก็ดี อาจมีบาง
ประเด็นที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ อาทิ การเลือก
อุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนา เพราะแม้การ 
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แผงวงจรรวม เซมิคอนดักเตอร์ แผงวงจรพิมพ์ โสตส่ือทัศน์ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์

เฉล่ียปี     -    เฉล่ียปี    4-    

ร้อยละของการน าเข้าท้ังหมดของจีน
อุตสาหกรรมท่ีก าลังเติบโตดี 

(Sunrise Industry)
อุตสาหกรรมท่ีก าลังถดถอย

(Sunset Industry)

ที่มา: Trademap
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ก่าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของมาเลเซียจะช่วย
ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและเป็นการใช้
ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สู งสุด ในระยะยาว  
แต่ในระยะสั้นที่การเปลี่ยนผ่านยังท่าได้ไม่สมบูรณ์
มาเลเซียต้องประสบกับปัญหารายได้จากการส่งออก
ที่ลดลงและการจ้างงานที่ลดลงในบางอุตสาหกรรม
ที่ทางการทยอยลดการสนับสนุน ซึ่งแรงงานส่วนนี้
อาจยังไม่สามารถหางานใหม่ได้ในทันที เนื่องจาก
ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะแ ร ง ง า น ใ ห้ เ ห ม า ะส ม กั บ
อุตสาหกรรมที่ Hi-tech มากขึ้น จ่าเป็นต้องใช้เวลา
และการอบรมเพ่ิมเติม ดังนั้น ภาครัฐจึงจ่าเป็นต้อง
ออกมาตรการเพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น อาทิ การให้ความช่วยเหลือในด้านการ
พัฒนาทักษะแรงงาน เป็นต้น 
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