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สรุปการศึกษา ดูงาน และสํารวจตลาดรองเทาและเครื่องหนัง  
ณ เมืองเซี่ยงไฮ หังโจว และอี้อู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ระหวางวันท่ี 11-15 กรกฎาคม 2551 
 

1. วัตถุประสงค 
การเดินทางไปดูงานในครั้งนี้ เพื่อสํารวจ ศึกษาตลาดเครื่องหนัง ณ เมืองเซี่ยงไฮ หังโจว 

และอี้อู สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใตโครงการพัฒนาฐานขอมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพือ่เพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขนั  สาขาอุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง  โดยคณะเดนิทางประกอบดวย 
เจาหนาที่สํานกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม  ประกอบดวย  นายอานนท  เศรษฐเกรยีงไกร  นางสาววีรา  ชาญ
สรรค  นางลิวัน ทองปาน  นายวิญู  ไหลประสิทธิ์พร  และนางสาวกนกวรรณ  บัวผุด  รวมกับทมีที่ปรึกษา
จากคณะเศรษฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  โดย รศ.สามารถ  เจียสกุล เปนหวัหนาทีม และ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ จํานวนทั้งสิ้น 15 ราย 
 
2. ขอมูลพื้นฐานของอุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนังของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

2.1 สถานการณอุตสาหกรรมเครื่องหนังของจีน 
 จีนเปนศนูยกลางการผลิต และการกระจายเครื่องหนังทีม่ีขนาดใหญแหงหนึ่งของโลก ประกอบกบั
ปจจัยการผลิตภายในประเทศที่เอื้ออํานวยตอการผลิต อุตสาหกรรมเครื่องหนังจึงกลายเปนอุตสาหกรรมเบา
ที่ใหญเปนอนัดับสองของจีน  ซ่ึงมีมูลคาผลผลิตรวมมากกวา 250 พันลานหยวน1 ในดานการผลิตจนีมีการ
ผลิตหนังแผนมากเปนอันดบั 1 ของโลก ดวยปริมาณการผลิตรวม 510 ลานตารางเมตร แหลงผลิตสําคัญ คือ 
มณฑลเจอเจียง  เหอเปย และกวางตุง ตามลําดับ  โดยเฉพาะมณฑลเจอเจียงมีเมืองทางตอนใต เปน “Town of 
Leather” และทางตะวนัตกเปน “Leather Corridor” อุตสาหกรรมเครื่องหนังของจนี ประมาณรอยละ 70 อยู
ทางภาคตะวันออก และตอนกลางของประเทศ สวนมากเปนขนาดเล็กที่เนนการใชแรงงานเปนหลัก  ซ่ึง
กําลังเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  การผลิตที่ไมมีคุณภาพ  ขาดแคลนหนังดิบที่มีคุณภาพดี  
หนังฟอกทัว่ไปมีรูปรางไมแนนอน มีรอยขูดขวน และมีรอยถอนขนหยาบ ๆ ดังนั้น ความตองการหนัง
คุณภาพดีจึงมอียูมากจนตองนําเขาจากตางประเทศในอดตีจีนเปน OEM ใหกับผูประกอบการจากฮองกง  ซ่ึง
ผลิตตามคําสั่งซื้อ เนื่องจากยงัไมสามารถผลิตตราสินคาของตนเองใหเปนที่รูจักของตางชาติได เพราะตอง
ลงทุนสูง และตองโฆษณาในตางประเทศดวย แตมาระยะหลัง ลูกคาชาวตางชาติจะหันมาสั่งซื้อสินคาในจนี
เอง และนําแบบสินคาที่ตองการ นํามาใหกบับริษัทที่รับจางผลิตสินคาตามคําสั่งซื้อ (OEM) ของจีนผลิต
สินคาให  ซ่ึงผลิตภัณฑทีไ่ดมีคุณภาพแตกตางกันขึ้นกับแตละโรงงานที่ผลิตสินคานั้น ๆ จะรับ  โดยสินคา
จากโรงงานทีรั่บจางผลิตสินคาตามคําสั่งซื้อดังกลาวมีสัดสวนการสงออกตางประเทศประมาณรอยละ 90 
สวนที่เหลือรอยละ 10 จําหนายภายในประเทศ 
 

                                                 
1 1 หยวน ≈ 5 บาท 
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 ในดานการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต จีนไดใหความสําคัญกับการบริหารจัดการสมยัใหม โดยนาํ
ระบบบัญชี (Book keeping) มาใชควบคุมการวางแผน และการผลิต และการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น และยงัเปนการพัฒนารูปแบบและฝมือแรงงาน ดวยการวาจางชางฝมือชาวตะวนัตกมาสอนใน 
โรงเรียนวิชาชพี (Vocational School) เพื่อพัฒนาการออกแบบใหทันสมัย และมีรูปแบบตามแฟชั่น และสมัย
นิยมมากขึน้  ซ่ึงจะมีรูปแบบที่ทันสมัยตรงกับความตองการของตลาดได ในดานการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิต จีนไดนําเขาเครื่องจักรจากไตหวัน อิตาลี และเกาหลใีต และมกีารพัฒนาเครื่องจกัรขึ้นใชเอง จนกระทั่ง
สามารถผลิตเครื่องจักรที่ใชในการออกแบบ  การทําสวนบนของรองเทา Molding Equipment, Sole mauling 
equipment เครื่องจักรประกอบชิ้นสวนสุดทาย จนถึงหอง Lab ตาง ๆ  โดยเฉพาะที่เมอืงเหวนิโจว  ซ่ึงเปนที่
รูจักในนาม “China  Shoe Market”  ซ่ึงมีผูประกอบการมากกวา 100 ราย 

2.2 การตลาด 
       2.2.1 ตลาดภายในประเทศ 
   การบริโภครองเทาของชาวจีนมีประมาณ 2,000 ลานคูตอป มากกวาสหรัฐอเมริกา (1,600 
ลานคู) และจนีเปนอันดับหนึ่งของโลกในการนําเขารองเทาเพิ่มสูงและมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทกุป  โดย
ผูประกอบการจีนยังจําหนายรองเทาในตลาดระดับสูงคอนขางคงที่ ซ่ึงผูเชี่ยวชาญคาดการณวาอัตราการ
บริโภครองเทาจีนมีประมาณ 3,000 ลานคูตอป  โดยมีโครงสรางการผลิตคอนขางหลากหลายตามประเภท  
ลักษณะการใชงาน กลุมสาขาอาชีพ และแฟชั่น  เชน รองเทาลําลอง และรองเทาหนัง  ซ่ึงกําลังไดรับความ
นิยมสูงในหมูคนทํางาน  รองเทายาง กระจกุอยูตามชนบท และรองเทากีฬาและใสเทีย่วตามแฟชั่นไดรับ
ความนิยมสูงตามกระแสโอลิมปค  และรองเทาหนังในตลาดระดับกลาง และสูง   มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในเขต
เมือง สวนรองเทาจากสัตวแปลก ๆ (Exotic Skin) เชน หนังงู จระเข นกกระจอกเทศ และหนังปลากระเบน 
ซ่ึงเปนสัญญลักษณเกีย่วของกับคานิยมความเชื่อ   ดานโชคลาภ/โชคดี หรือความรุงเรอืง เชน หนังปลา
กระเบนเชื่อวาชวยเรยีกเงนิเขากระเปา หนงัจระเขทําใหโชคดี นําโชคลาภมาให ซ่ึงหนังสัตวเหลานี ้นอกจาก
จะมีความสวยงามแปลกใหม แลวประเทศไทยยังมีความไดเปรียบในการผลิตหนังประเภทนี้ และเปนที่
ยอมรับในหมูผูบริโภคชาวจนี เมื่อนักทองเที่ยวมาเมืองไทยมักนยิมซื้อกลับไป และเปนที่ตองการของตลาด
มาก 
 2.2.2 การนําเขาและการสงออก 
    การสงออก ของจีน พบวารองเทาหนังสงออกมากที่สุด รองลงมา คือ เครื่องใชเดินทาง  
เสื้อผาที่ทําจากขนสัตว ดวยมูลคา 20,000,000 เหรียญสหรัฐ 
     การนําเขา ของจีนนําเขาหนังฟอกมากที่สุด รองลงมาคือ หนังดิบ และถุงมือหนัง   
ดวยมูลคา 6,000,000 เหรียญสหรัฐ 
  โดยมีประเทศคูคา เชน เกาหลีใต (รายใหญที่สุด) รองลงมา คือ กลุมอาเซียน  สหรัฐอเมริกา  
ญ่ีปุน  ฮองกง และยุโรป 
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2.3 มาตรการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ 

        จีนมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมรองเทาและเครือ่งหนัง โดยการกําหนดมาตรฐานสินคา
รองเทาและเครื่องหนัง เพื่อใหตางชาติยอมรับในมาตรฐานสินคาของจีน สงผลใหสามารถชวงชิง และขยาย
ตลาดไดมากขึน้  โดยเฉพาะในแถบยุโรป และสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงมีการนํามาตรฐานสิง่แวดลอมและมาตรฐาน
สินคามาใช  ในรูปสัญญลักษณ GLM. 

- มาตรฐานสนิคา : The Genuine Leather Mark (GLM) เปนเครื่องหมายทางการคาซึ่งไดรับการ
รับรองมาตรฐานจาก The National Industry and administrative Commercial Bureau โดยสินคาที่ไดรับการ
รับรองนั้นเปนสินคาระดับกลาง และระดบัสูง รวมทั้งผลิตจากหนังแท และหนังเฟอร เชน รองเทาหนัง 
รองเทาใสเที่ยว เสื้อผาจากหนังเฟอร เครื่องใชเดินทาง กระเปาสตางค และสินคาเครือ่งหนังอื่น ๆ พรอมดวย
การรับประกันที่ดีหลังการขาย 

- มาตรฐานสิ่งแวดลอม  :  The Genuine Eco – Leather Mark เปนมาตรฐานทางการคาที่ไดรับ
การรับรองจาก The China Leather Industry Association in the State Administration for Industry and 
Commerce เพื่อเปนการตอบสนองจากการที่จีนไดรับการกีดกนัทางการคาดานเทคนิค ซ่ึงกําหนดขึน้โดยบาง
ประเทศ เปนการเปดไฟเขยีวใหจนีเขาไปยงัตลาดยุโรป และการรับรองสินคาระดับกลางและระดับสูง โดยมี
บริการหลังการขาย พรอมระบุดวยวาสินคานี้บรรจุสารเคมีพิเศษ 4 ประเภท ที่ไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม 

- การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสนิคา  มีหนวยงานภาครัฐทําหนาที่ตรวจสอบสินคา  
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเคมี ทุกโรงงานจะตองสงสินคาไปตรวจสอบ 

- การสงออก  รัฐบาลจะกระตุนใหผูประกอบการในประเทศสงสินคาออกไปจําหนาย
ตางประเทศเพิม่มากขึ้น  โดยมีมาตรการคืนภาษแีกผูประกอบการ 

- การสงเสริมการตลาด  มกีารจัดงานแสดงสินคารองเทาและเครื่องหนังในประเทศ และจัดงาน
แสดงสินคาเครื่องจักร และวตัถุดิบในการผลิตเครื่องหนังดวย เพื่อใหมกีารพบปะระหวางผูซ้ือกับผูขาย
โดยตรง มิตองผานคนกลาง 

2.4 ชองทางการตลาด 
  - สินคาระดับบน จะเปนสินคานําเขาโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและยุโรป 
  - สินคาระดับกลางเปนสินคาที่มีการรวมทุนกับตางชาติ โดยเฉพาะฮองกงและไตหวัน 
  - สินค าระดับล าง  เปนสินค าที่มีการผลิตในทอง ถ่ิน  ซ่ึงพบว าสินคาระดับกลาง  
และลาง รอยละ 85 จะมีการผลิตในประเทศ สวนสินคาระดับบนจะนําเขาจากตางประเทศ 

2.5 จุดแข็ง - จุดออนของอุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนังของจีน 
 - จุดแขง็ 
  1) ตนทุนการผลิตต่ํา 
  2) มีเครื่องจักรที่ใชผลิตรองเทา และมีการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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  3) มีการผลิตครบวงจร ตั้งแตตนน้ํา – กลางน้ํา – ปลายน้ํา รวมทั้งมีวัสดอุุปกรณ 
(Accessories) สมบูรณที่สามารถจัดซื้อไดสะดวก ตนทนุต่ํา และมีความหลากหลาย 
  4) มีขนาดตลาดภายในประเทศที่ใหญ เกิดการประหยัดตอขนาดการผลิต 
  5) มีตลาดคาสง และศูนยรวมสินคา ทั้งสินคาสําเร็จรูปและชิ้นสวน ทําใหเกิดการแขงขันทั้ง
ในระดบัสินคา และปจจยัการผลิต รวมทั้งกอใหเกิดความสะดวกแกผูซ้ือ 
 - จุดออน 
  1) วัตถุดิบในประเทศยังมีคณุภาพไมดีเทาที่ควร จึงมีการนําเขาหนังคณุภาพดจีาก
ตางประเทศ 
  2) รัฐบาลจีนไดหันไปทุมเทการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูงแทนอุตสาหกรรม
เบา 
  3) สินคาสวนใหญเปนสินคาระดับกลาง และลาง 
  4) เกิดจากการรับชวงผลิต (OEM) ทําใหการออกแบบยังไมพัฒนาเทาที่ควร แตกพ็ยายาม
พัฒนา คาดวาจะมีศักยภาพในอนาคต 
  5) ยังไมมีตราสินคาอันเปนที่ยอมรับในตลาดโลก 

 
3. ขอมูลจากการศึกษาดูงาน  แบงออกเปน 2 สวน คือ 
 3.1 การเยี่ยมชมโรงงาน Hangzhou Xiaoshan Leather Co.,Ltd. ณ เมืองหังโจว 

 โรงงานกอตั้งตั้งแตเดือนเมษายน ป 1980 มีพื้นที่
ประมาณ 12,000 ตารางเมตร โดยรับจางผลิตทั้งกระเปาเงิน 
กระเปาถือ กระเปาใสเอกสาร และเครื่องหนังชนิดอื่นๆ 
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตมีทั้งหนัง, PVC, PU และไนลอน 
โดยสงออกไปขายในยุโรป ,อเมริกา, อเมริกาใต และอื่นๆ 

 
 
 

 

 

 

 

บริเวณดานหนาโรงงาน 
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กระบวนการผลิตกระเปาหนัง โดยเริ่มตนดวยการเรียงหนังหลายๆ
ชั้น จากนั้นจึงเขาสูกระบวนการตัด ใหไดตามแบบเพื่อนําไปเย็บ
และประกอบการเขารูป 

หลังจากผานการตัดเย็บแลวเรียบรอยแลว กระเปาจะผาน
กระบวนการตรวจสอบความเรียบรอย และตกแตง 

ขั้นตอนสุดทายคือการบรรจุกระเปาใน 
Package เตรียมสงจําหนาย 
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คณะศึกษาดูงานถายรูปรวมกันที่หนาโรงงาน 

Hangzhou Xiaoshan Leather Co.,Ltd. ณ เมืองหังโจว 
 

ตัวอยางสินคากระเปาของโรงงานที่ลูกคาสามารถเลือกชม
และสั่งใหโรงงานผลิตใหในปริมาณที่ตองการได 
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 3.2 สํารวจตลาดคาสง ณ เมืองอ้ีอู (Yiwu) 
  เมืองอี้อูเปนเมืองขนาดเล็ก ตั้งอยูตรงกลางของเจอเจียง ภายใตการปกครองของเมืองจินหัว ปจจุบัน
เมืองอี้อูถือวาเปนศูนยกลางของตลาดคาสงสินคาอุปโภคบริโภคที่ใหญที่สุดของจีนที่กระจายขายสินคาไป

ทั่วประเทศ และมีชาวตางชาติเดินทางเขามาซื้อสินคาตางๆ
มากมาย และจัดเปนตลาดสงออกที่มีระบบการสงออก
แบบครบวงจร (One Stop Service) โดยผูที่ตองการซื้อ
สินคาสามารถดําเนินพิธีการทางศุลกากร ธุรกรรมดาน
การเงิน  การธนาคาร  และออกใบรับรองสงออกดาน
มาตรฐานและคุณภาพสินคาไดเบ็ดเสร็จที่เมืองอี้อู 

  

 

 

 

 

 

 เมืองอี้อูไดช่ือวาเปนเมืองแหงสินคาขนาดยอยที่ใหญที่สุด
ในจีน ประกอบดวยศูนยกลางการคาและธุรกิจระหวางประเทศ 
ประกอบดวยศูนยกลางการคาและธุรกิจระหวางประเทศ ตลาด
คาสงขนาดใหญ 3 แหงและตลาดคาขายสินคาเฉพาะอยางอีกกวา 
10 แหง และยังมียานซื้อขายสินคาแตละชนิดกวา 30 แหง รวม
พื้นที่ประกอบการ 1 ลานตารางเมตร มีผูประกอบการ 400,000 
ราย มีการจางงานกวา 80,000 คน คาขายสินคาจํานวนกวา 
200,000 ชนิด ใหแกลูกคาจํานวนกวา 200,000 รายในแตละวัน 

 บริเวณหนาตลาดคาสงสินคาเมืองอี้อ ู

บริเวณดานหนาและภายในตลาดคาสงสินคาเครื่องหนังและ
สินคาทั่วไป ซึ่งเปนศูนยการคาสงขนาดใหญและมีรานคา

บรรยากาศหนาตลาดคาเครื่องหนัง 

แผนที่ของมณฑลเจอเจียง โดยอี้อูอยูใน
เมืองจินหัว 
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ตัวอยางสินคาเคร่ืองหนังภายในตลาดคาสงเมืองอ้ีอู  
ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายและมากมาย 

สัญลักษณติดหนารานขายสินคา ท่ีแสดงวารานดังกลาวขาย
ท้ังปลีกและสง ซึ่งเหมาะสําหรับผูท่ีตองการซื้อสินคา
จํานวนนอยๆเทานั้นและตอรองราคาได สําหรับรานคาอ่ืนๆ
จะขายสงเทานั้น โดยไมสามารถตอรองราคาได 
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4. สรุปและวิเคราะหศักยภาพอุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนังของจีน 
  1. การบริโภคสินคารองเทาของชาวจีนมีประมาณ 3 พนัลานคู ตอป  จัดเปนอันดับ 1 ของ
โลก  โดยมณฑลที่มีรายไดสูงจะมีการซื้อเฉลี่ย 4.2 คู ตอคนตอป  ตราสินคา (Brand) รองเทาที่มีช่ือเสียงของ
จีน เชน Belle, Kangnai, Aokang เปนตน ประชากรในเมืองที่มีรายไดสูงขึ้นนิยมบรโิภคสินคาที่มีระดับกลาง
และระดับสูงมากขึ้น เชน ใชสวมใสในการทํางาน, ใสกบัชุดเปนทางการ ขณะที่ชาวชนบทนิยมใชรองเทา
ยาง/รองเทาแตะ มากกวา แตการเปดประเทศ และการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว คาดวาการบริโภค
รองเทาหนังระดับกลาง และระดับสูงจะเพิ่มมากขึ้น 
  2. จีนเปนศูนยการผลิตและกระจายเครื่องหนังที่ใหญที่สุดในโลก  โดยอุตสาหกรรมเครื่อง
หนังเปนอุตสาหกรรมเบาที่ใหญเปนอันดับสองของจีน และมีอัตราการเติบโตกวารอยละ 20 ของมูลคาการ
ผลิตและการขาย โดยที่ผูประกอบการสวนใหญเปน SME ที่เปน OEM ผลิตเพื่อการสงออกเกือบทั้งหมด 
  3.รัฐบาลจีนมีมาตรการการคา และนโยบายสนับสนุนอตุสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง
อยางจริงจัง  โดยมีการจดัตั้ง  “Western China Shoe Industrial Park” ในมหานครฉงชิ่ง ซ่ึงแลวเสร็จในป 
2549 มีการสนับสนุนใหผูประกอบการนาํระบบบัญชี (Book Keeping) มาใชในการวางแผน และควบคุมการ
ผลิต และเนนพัฒนารูปแบบ และพัฒนาฝมอืแรงงานดวยการวาจางชางฝมือชาวตะวันตกมาสอนในโรงเรียน
สายอาชีวะ (Vocational School)  
  4. จุดเดนของอุตสาหกรรมรองเทาและเครือ่งหนังของจนี คือ การผลิตที่มีตนทุนต่ํา 
เนื่องจากมีคาจางแรงงานไมสูงมากนัก และคาโสหุยต่ํา  รวมทั้งมีการผลิตแบบครบวงจรภายในประเทศ รวม
ไปถึงการมีเครื่องจักรที่สามารถผลิตไดเอง การมีตลาดภายในประเทศขนาดใหญ ทําใหเกิดการประหยัดตอ
ขนาด (Economy of Scale) และยังมีตลาดคาสง และศูนยรวมสินคา ทัง้สินคาสําเร็จรูป และชิ้นสวน 
กอใหเกิดการแขงขันทั้งในระดับสินคา และปจจยัการผลิต รวมทั้งกอใหเกิดความสะดวกตอผูซ้ือดวย แต
อยางไรก็ตามวัตถุดิบหนังทีผ่ลิตไดยังมีคณุภาพไมดีเทาที่ควร จึงมีการนําเขาหนังคณุภาพดจีากตางประเทศ 
รวมทั้งสินคารองเทาที่ผลิตในจีนสวนใหญเปนระดับกลาง และระดับลาง 
  5. การนําเขารองเทาของจีนจากไทยมีการนําเขารองเทาหนัง (HS6403) รองเทายาง 
(HS6402) มากที่สุด ประมาณ 7.29 ลานเหรียญสหรัฐ ตอป ซ่ึงอยูในกรอบสินคาออนไหว ซ่ึงไทยจะลดภาษี
ลงเหลือรอยละ 0-5 ในป 2561 ตามอัตราตางตอบแทน 
  6. การนําเขารองเทาของไทยจากจีน มีมูลคาการนําเขารองเทายาง (HS6432) 
และสวนประกอบ (HS6406) มากที่สุด คิดเปนมูลคา 10.75 ลานเหรียญสหรัฐ  ซ่ึงอยูในกรอบสินคาออนไหว 
โดยไทยจะลดอัตราภาษีลงเหลือรอยละ 0-5 ในป 2561 เชนเดียวกนั 
  7. เมื่อพิจารณาจากการสงออกและนําเขาจะพบวาทั้ง 2 ประเทศ จะไมมีการลดภาษีระหวาง
กันในชวงแรก  ผลประโยชนจากการเปดเสรีจึงไมนาจะมมีากนัก จนกวาจะถึงป 2561  ซ่ึงจีนจะได
ประโยชนมากกวาไทย เนื่องจากมีมูลคาการคามากกวา  โดยเฉพาะเครื่องหนังที่อยูในกรอบสินคาปกติที่จะม ี
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การลดภาษีระหวางกันลงเหลือรอยละ 0 ในป 2553  ซ่ึงจะทําใหผูผลิตจนีไดประโยชนมากกวาไทย
เชนเดยีวกัน 
  8. ไทยเปนคูคาลําดับที่ 10 ของมูลคาการนําเขารองเทาและเครื่องหนังของจีน  และเปนคูคา
ลําดับที่ 3 ในอาเซียน รองจากเวยีดนาม และอินโดนเีซีย  ซ่ึงหากมีการลดภาษแีลว การสงออกของไทยยัง
ตองแขงกับทั้ง 2 ประเทศ  ซ่ึงมีศักยภาพใกลเคียงกันดังกลาวตอไป 
  ภาพรวมโดยทัว่ไป การผลิตรองเทาและเครือ่งหนัง ยังมกีารแขงขันกันคอนขางสูงในตลาด
จีน  เนื่องจากตางก็เปนผูผลิตรายใหญ  แตจีนคอนขางจะมีความไดเปรยีบไทยเนื่องจากเปนตลาดทีม่ีขนาด
ใหญ สงผลใหเกิดการประหยัดตอขนาดมากและมีอุตสาหกรรมครบวงจร ในขณะที่ไทยตองพึ่งการสงออก 
และขาดอุตสาหกรรมตนน้ําดวย 
 

------------------------------------- 
นายอานนท เศรษฐเกรียงไกร, นางสาววรีา ชาญสรรค, นางลิวัน ทองปาน,   

นายวิญู  ไหลประสิทธิ์พร, นางสาวกนกวรรณ บวัผุด 
กันยายน 2551   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


