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ออกต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย”
Determinants and Impacts of the Outward Foreign Direct Investment on the
Development of the Electrical and Electronics Industry in Thailand
1. ความเป็นมาของโครงการ
ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดี โดยในช่วงกว่า 50 ปีที่
ผ่ านมา (พ.ศ. 2504-2552) อั ตราการขยายตัว ของผลผลิ ต มวลรวมเฉลี่ ยอยู่ ที่ระดับ 6.2 เปอร์เ ซ็นต์ ต่อ ปี
พร้อมๆกับการที่คนไทยได้หลุดพ้นจากความยากจนไม่ต่ากว่า 70-80 เปอร์เซ็นต์ของคนทั้งประเทศ แต่กระนั้น
รูปแบบการพัฒ นาเศรษฐกิจ ในอดีตของไทยอาศัยความได้เปรียบทางด้านต้นทุนการผลิ ตที่ต่ากว่าร่ว มกับ
นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมจากภาครัฐแบบเสรีในการผลักดันการพัฒนาประเทศ เช่น ผลักดันผ่านการ
ลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาเข้า หรือผ่านการส่งออก อย่างไรก็ตามรูปแบบดังกล่าวอาจจะไม่สามารถที่จะ
ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวพัฒนาต่อไปในอนาคตได้ดีอย่างเช่นที่ผ่านมา
เหตุผลหลักประการหนึ่งมาจากการเข้าร่วมกลุ่มประชาคมอาเซียนของไทยที่ก่าลังจะมาถึง การร่วมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจจะท่าให้เกิดการแบ่งกระบวนการผลิตตามความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบมากขึ้น (รูปที่ 1.1)
และจะท่าให้ประเทศไทยซึ่งมีระดับการพัฒนาอยู่ในขั้นกลางจะถูกกดดันจากกลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนา
ที่อยู่ต่ากว่าไทย ซึ่งมีความได้เปรียบในการผลิตสินค้าที่ใช้ทรัพยากรและแรงงานเข้มข้นเป็นหลักเนื่องจากมี
ต้นทุนที่ต่ากว่า และในขะะเดียวกันก็ถูก แรงต้านจากกลุ่มประเทศที่มีพัฒนาทางเศรษฐกิจที่อยู่สูงกว่าไทย
เนื่องจากประเทศดังกล่าวมีประสบการะ์ ความช่านาญ และระดับเทคโนโลยีที่สูง ท่าให้เกิดความช่านาญใน
การผลิตสินค้าที่ใช้ทุนและเทคโนโลยีเข้มข้นเป็นหลัก
เพื่อ รองรั บ แรงกดดัน ดังกล่ าว รู ป แบบการพัฒ นาของประเทศไทยในอนาคตจึง ต้องค่านึ งถึง การแบ่ ง
กระบวนการผลิตเป็นส่าคัญ ทั้งนี้ จากประสบการะ์ของกลุ่มประเทศสี่เสือแห่งเอเชีย (Four Asian Tigers)
ในช่วงพ.ศ. 2500-2530 ที่เขตปกครองฮ่องกง ประเทศสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และไต้หวันผ่านประสบการะ์การ
รับแรงกดดันดังกล่าว และประสบความส่าเร็จในการยกระดับประเทศไปสู่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว
ประสบการะ์ของทั้งสี่ประเทศข้างต้นมีความสอดคล้องกับทฤษฏีความสัมพันธ์ระหว่า งระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจและการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ หรือ Investment Development Path (IDP) เช่น Euh
and Min (1986), Narula and Dunning (2000), Dunning, Kim and Lin (2001) และ Barry, Gorg and
McDowell (2003) เป็นต้น ซึ่งพบว่าเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางเศรษฐกิ จที่สูงขึ้น ขนาดของการลงทุน
โดยตรงระหว่างประเทศขาออกจะเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจที่อาศัยการ
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ลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาเข้า (Inward FDI) เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ประเทศที่มีระดับพัฒนาสูงขึ้นจึง
ต้องท่าย้ายกระบวนการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่าเนื่องจากต้นทุนการผลิตภายในประเทศ
เพิ่มสูงขึ้นตามประสิทธิภาพการผลิตและผลิตภาพแรงงานที่เพิ่มสูงเมื่อประเทศมีการพัฒนาสูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อ
รักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ยังพบว่าการกระจายกระบวนการผลิตในระดับสากล (International Production Network)
ผ่านทางการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออก (Outward FDI) เป็นกระบวนการที่ส่าคัญและจ่าเป็นต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งกลุ่มประเทศสี่เสือแห่งเอเชียในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ในการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออกนี้ การกระจายกระบวนการผลิ ต
ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากต้นทุนแรงงานในกระบวนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และเพิ่มใน
ระดับที่เร็วกว่าการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพทางการผลิต ท่าให้การย้ายกระบวนการผลิตที่ใช้แรงงานเป็นหลัก
ไปสู่ประเทศที่มีต้นทุนแรงงานต่อประสิทธิภาพทางการผลิตมีความเหมาะสมมากกว่า 1 นอกจากนั้นการ
กระจายกระบวนการผลิตจะท่าให้ประเทศมีการพัฒนาแบบเจาะจงในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งหรือใน
การผลิตชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งมากขึ้น ท่าให้เกิดความช่านาญเฉพาะทางมากขึ้น (Market niche) และท่าให้
ธุรกิจเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพทางการผลิตที่เพียงพอต่อการรับแรงกดดันจากต่างประเทศในที่สุด2
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ตัวอย่างเช่น การย้ายกระบวนการผลิตที่เน้นแรงงานเข้มข้นเป็นหลักในอุตสาหกรรม ฮาร์ดดิสค์ไดร์ฟจากประเทศสิงคโปร์
มายังประเทศไทย
2
ตัวอย่างเช่น การย้ายฐานการผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอของไต้หวัน โดยธุรกิจของไต้หวันยังคงรักษากระบวนการผลิต
บางส่วนที่ส่าคัญเอาไว้ผลิตเอง แต่ ก็ได้มีการกระจายกระบวนการผลิตที่เน้นแรงงานเข้มข้นไปยังประเทศที่ต้นทุนต่่ากว่าโดย
เปรียบเทียบ
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รูปที่ 1.1: การจาแนกระดับการพัฒนาของกลุ่มประเทศ ASEAN+3 ตามมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อ
หัวประชากรและรูปแบบการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ มวลรวมต่ อหัวประชากร
(ดอลล่ าร์ สากล ณ ปี 2548)
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ที่มา: สมชัย จิตสุชนและคะะ (2555)
เมื่อเปรียบเทียบการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออกจะพบว่าประเทศไทยยังมีสัดส่ว นการลงทุน
โดยตรงระหว่างประเทศขาออกที่ต่ากว่าประเทศคู่แข่งโดยเปรียบเทียบ (ตารางที่ 1.1) และเป็นที่สังเกตว่า
ประเทศมาเลเซียซึ่งอยู่ในสถานการะ์เดียวกันกับประเทศไทย (ได้รับแรงกดดันจากประเทศที่ก่าลังพัฒนา และ
แรงต้านจากประเทศที่พัฒนาแล้ว ) ได้มีการขยายการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออกในระดับที่สูงมาก
ในขะะที่ประเทศจีนซึ่งอาจจะดูเหมือนว่ามีระดับการลงทุนโดยตรงขาออกที่ต่ากว่าของไทย แต่ด้วยความที่
ประเทศจีนมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ท่าให้การจ่าแนกกระบวนการผลิตภายในประเทศสามารถทดแทนการ
ลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออกได้ ด้ วยเหตุนี้เอง ประเทศไทยจึงมีความจ่าเป็นที่จะต้องผลักดันให้เกิด
การขยายการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออกในระดับที่สูงขึ้น เพื่อปรับรูปแบบการพัฒนาประเทศให้
เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
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ตารางที่ 1.1: สัดส่วนขนาดของ Outward FDI (Stock) ต่อ GDP ระหว่างปี 2549-2553 จาแนกตาม
ประเทศ
ประเทศ
ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้
ฮ่องกง
ไต้หวัน
สิงค์โปร์
มาเลเซีย
ไทย
จีน

2549
10.3
5.2
356.5
33.7
114.3
23.1
3.9
2.6

2550
12.4
7.1
488.3
40.3
127.2
31.4
4.0
2.8

2551
13.9
10.5
359.9
43.5
110.0
30.2
4.9
3.4

2552
14.6
14.5
395.2
48.3
120.3
41.6
6.9
4.6

2553
15.1
13.8
419.5
46.6
139.4
41
8.0
5.1

ที่มา: ฐานข้อมูล UNCTAD
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออก เป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือภาคธุรกิจใน
การปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการผลิ ต เพื่ อ ลดการพึ่ ง พาแรงงานที่ มี ต้ น ทุ น ภายในประเทศที่ สู ง ขึ้ น ลง ซึ่ ง การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะส่งผลเสียต่อภาคธุรกิจที่ไม่มีความพร้อมได้ นอกจากนี้ การลดการพึ่งพาแรงงาน
ภายในประเทศยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับมหภาค เช่น ท่าให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศลดลง
ซึ่งอาจจะเป็นผลลบของการสนับสนุนการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออกดังกล่าวในอีกช่องทางหนึ่ง
ด้วยเหตุนี้เอง การวิเคราะห์ถึงปัจจัยก่าหนดและการประเมินผลกระทบของการสนับสนุนการลงทุนโดยตรง
ระหว่างประเทศขาออกจึงมีความส่าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย
โครงการวิจั ย ชิ้น นี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของชุดโครงการศึกษาเงินลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออกของ
ประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงศักยภาพและความเป็นไปได้ของประเทศไทยในการขยายการลงทุนโดยตรงระหว่าง
ประเทศขาออกในอุตสาหกรรมสาขาชิ้ นส่ ว นอิเล็ กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า วิเคราะห์ ปัจจัยก่าหนดที่
เกี่ยวข้องและการประเมินผลดี/ผลเสียของการด่าเนินกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งการหามาตรการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการลงทุนขาออกของประเทศ ทั้งนี้ มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐที่
ได้ไม่ควรที่จะท่าให้เกิดการขยายตัวของการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศในขาออกเพียงอย่างเดียว แต่ควรที่
จะมุ่งเน้นให้การลงทุนเกิดผลประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาวเป็นส่าคัญ
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการตอบโจทย์และบรรลุเป้าหมายของชุดโครงการวิจัยข้างต้น งานวิจัยชิ้นนี้
จะมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบของการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออกที่เกิดขึ้นกับธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้าของคนไทยเป็นหลัก อย่างไรก็ตามเนื่องจากบรรษัทข้ามชาติที่ลงทุนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในประเทศมี ความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องต่อธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้าของคนไทยเป็นอย่างมาก การศึกษาจึงต้องพิจาระาถึงพฤติกรรมของบรรษัทข้ามชาติเป็น
ส่วนประกอบอีกด้วย
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2. กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย
ในสามบทที่ ผ่ า นมา คะะผู้ วิ จั ย ได้ ท่า การสรุ ปข้ อ ค้น พบจากการท่า วรระกรรมปริ ทั ศน์ เพื่อ ทราบถึ ง
พัฒ นาการของอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของโลกโดยอาศัยกรอบทางทฤษฎีต่างๆที่
เกี่ยวข้อง สถานการะ์การพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวของไทย และผลกระทบของการลงทุน โดยตรงระหว่าง
ประเทศขาออกต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคทฤษฎี ซึ่งโดยสรุป พบว่าบทบาทของการลงทุน โดยตรง
ระหว่างประเทศขาออกที่มตี ่อการพัฒนาอุตสาหรรมสามารถเกิดขึ้นได้ใน 6 ส่วน ประกอบไปด้วย
1. การลงทุนระหว่างประเทศเพื่อแสวงหาตลาด
2. การลงทุนระหว่างประเทศเพื่อแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ
3. การลงทุนระหว่างประเทศเพื่อการจัดสรรทรัพยากรแรงงานที่ดีขึ้น
4. การลงทุนระหว่างประเทศเพื่อขยับห่วงโซ่การผลิตให้สูงขึ้น หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีระดับสูง
5. การลงทุนระหว่างประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางภาษี
6. การลงทุนระหว่างประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยงของการอยู่ในเครือข่ายการผลิตเดียว
ในส่วนถัดไป คะะผู้วิจัยจะด่าเนินการประเมินความส่าคัญของบทบาททั้ง 6 ส่วนดังกล่าวต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจไทย เพื่อเพิ่มความเข้าใจถึงบทบาทของแต่ละช่องทางที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ของไทย รวมทั้งวิเคราะห์ ถึง ผลกระทบของแต่ละช่องทางต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมไทย อันจะน่ามาซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อแสวงหาแนวทางการสนับสนุนการลงทุน โดยตรง
ระหว่างประเทศขาออกที่เหมาะสมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยใน
ที่สุด
งานวิจัยชิ้นนี้จะใช้ข้อมูลการสัมภาษะ์เชิงลึก (In-depth interview) เป็นหลัก เนื่องจากการลงทุนโดยตรง
ระหว่างประเทศขาออกในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันยังเกิดขึ้นไม่มากนัก จึงนับ
ได้ว่ายั งอยู่ในช่วงแรกของการลงทุน โดยตรงระหว่างประเทศขาออกเพื่อพัฒ นาธุรกิจอยู่ (first mover)
ข้อจ่ากัดดังกล่าว จึงท่าให้การวิเคราะห์เชิงปริมาะ ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลจ่านวนมาก เพื่อจ่าแนกบทบาทของแต่
ละปัจจัยออกมาโดยวิธีการทางสถิติไม่สามารถที่จะใช้เพื่อตอบโจทย์การวิจัยครั้งนี้ได้
แหล่งข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ข้อมูลจาก 4 แหล่ง ได้แก่ ข้อมูลจากภาคทฤษฎี ข้อมูลจาก
ภาคธุรกิจ ข้อมูลจากภาครัฐ และข้อมูลจากงานสัมมนาของกลุ่มอุตสาหกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลภาคทฤษฎี จะมีจุดแข็งอยู่ที่การตั้งอยู่บนเส้นทางการพัฒนาแบบอุดมคติ (idealistic) ซึ่งสะท้อนถึง
ทิศทางการพัฒนาที่ควรจะเป็นเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว และถูกต้องตามหลักวิชาการ
ในทางตรงกันข้าม ข้อมูลจากภาคธุรกิจ จะสะท้อนถึงความต้องการของภาคธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง และมักจะ
สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะสั้น ซึ่งอาจจะมีแนวทางที่ไม่ต รงกับทิศทางการพัฒนาแบบอุดมคติก็เป็นได้
ทั้งนี้ เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้ว ธุรกิจจะยินดีและอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือในทุกๆด้านที่เป็นไปได้
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เพื่อให้ภาคธุรกิจได้รับก่าไรสูงที่สุด การผสมผสานข้อมูลทั้งสองฝ่ายจะท่าให้เกิดความสมดุลย์ระหว่างการ
พัฒนาแบบยั่งยืนกับความต้องการในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
ส่าหรับข้อมูลจากภาครัฐ จะสะท้อนถึงปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อ พั ฒ นาการอุ ต สาหกรรมในหลายๆจุ ด ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจะน่ ามาช่ ว ยในการออกแบบนโยบายภาครั ฐ ที่
เหมาะสมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วงท้าย
ท้ายที่สุด ข้อมูลจากงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องจะให้ข้อมูลเสริมเพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูระ์ยิ่งขึ้น
รายชื่อแหล่งข้อมูลสัมภาษะ์เชิงลึก ถูกแสดงไว้ในตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แสดงรายชื่อแหล่งข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกและงานสัมมนาที่เกี่ยวข้อง
1. EXIM Bank
2. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3. กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สภาอุตฯ
4. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (กระทรวงพาะิชย์)
5. สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม
6. ส่านักงานคะะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
7. ด่านศุลกากรแม่สอด
8. ส่านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
9. หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร
10. ธนาคารแห่งประเทศไทย
11. ด่านศุลกากรอรัญประเทศ
12. สถานฑูตไทยประจ่ากรุงพนมเปญ
13. สถานกงสุลไทยประจ่าสะหวันนะเขต

14. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
15. บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ่ากัด (มหาชน)
16. Leonics Co., Ltd
17. Kunthorn Kirby Public Company Limited
18. Korat Matsushita Co.Ltd
19. หอการค้าจังหวัดสระแก้ว
20. สถานกงสุลไทยประจ่าเวียดนาม (นครโฮจิมินต์)
21. นิคมอุตสาหกรรมศรีโสภะ
22. หอการค้าจังหวัดตาก
23. หอการค้าสะหวันเขต
24. สัมมนายุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่
เพื่ออุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
25.
สัมมนาทิศทางการส่งเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
26. สัมมนาเตรียมพร้อมรับมือ AEC ส่าหรับ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3. ประเมินศักยภาพ ผลกระทบของแต่ละบทบาทของการลงทุน โดยตรงระหว่างประเทศขา
ออกต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
ในส่วนนี้ คะะผู้วิจัยจะท่าการประเมินศักยภาพ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นการลงทุนโดยตรงระหว่าง
ประเทศขาออกต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย โดยอาศัยกรอบมูลเหตุ 6
ส่ ว นที่ คะะผู้ วิจั ย สรุ ป ไว้ข้ างต้ น โดยจะแบ่ ง การวิ เคราะห์ ของแต่ล ะมูล เหตุออกเป็ นสถาะการะ์ปั จจุบั น
การประเมินความส่าคัญของมูลเหตุ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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3.1 การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศเพื่อแสวงหาตลาด
สถานการณ์ปัจจุบัน
ในทฤษฎี Investment development path ระบุว่าการพัฒนาของธุรกิจจะเริ่มจากการขยายขนาด
ของธุรกิจจากขนาดเล็ก มาขนาดกลางและใหญ่ โดยการขยายขนาดจะเริ่มจากการพุ่งเป้าที่ตลาดในประเทศ
เป็นหลัก แล้วจึงขยายมายังตลาดนอกประเทศ เมื่อธุรกิจมีการขายยังตลาดนอกประเทศมากขึ้นจะเริ่มลงทุนใน
ต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่การตั้งศูนย์จัดจ่าหน่าย ศูนย์บริการ ไปจนถึงการผลิตและประกอบสินค้าใน
ต่างประเทศ
ส่ าหรั บ กระีของประเทศไทย พบว่า การลงทุน โดยตรงระหว่างประเทศเพื่อแสวงหาตลาด เป็ น
เป้าประสงค์ที่ส่าคัญที่สุดในทุกตัวอย่างที่ท่าการศึกษา อาจจะกล่าวได้ว่า ธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ไทย ยังอยู่ในช่วงต้นของการลงทุน โดยตรงระหว่างประเทศขาออก (first mover) ซึ่ง
หมายความว่า มีธุรกิจไทยจ่านวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในการท่าตลาด (ทดลองส่งสินค้าไป
ขาย) ก่อนจะมีการพัฒนาต่อมาเป็นการลงทุนในรูปแบบอื่นๆ
นอกจากนี้ ยั งพบว่า ธุร กิจ ที่มีก ารผลิ ตสิ นค้า ขนาดใหญ่ บางรายต้อ งมีก ารลงทุน โดยตรงระหว่า ง
ประเทศขาออกเพื่อประกอบชิ้นส่ ว นสิ น ค้า เนื่องจากสิ นค้ามีขนาดใหญ่ ท่าให้ต้นทุน เมื่อท่า การประกอบ
ภายในประเทศแล้ ว ส่ ง ออกสู ง กว่ า การส่ ง ออกในลั กษะะของชิ้ นส่ ว นแล้ ว ไปประกอบสิ นค้ าส่ า เร็ จ รูป ะ
ต่างประเทศ (ดูกล่องที่ 1)
ในส่วนของภาครัฐ พบว่าภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนขาออกเพื่อเจาะตลาดในรูปแบบที่ยังไม่
เป็นระบบ มีหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ตัวอย่างเช่น
- ส่านักงานคะะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีการน่านักธุรกิจออกไปส่ารวจพื้นที่การลงทุน และมี
ความคิดริเริ่มในการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการลงทุนขาออก แต่การช่วยเหลือยัง
จ่ากัดอยู่ที่ธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่เป็นหลัก และการตั้งหน่วยงานยังไม่ประสบความส่าเร็จเนื่องจากติดปัญหา
ทางด้านก่าลังคนและงบประมาะ
- EXIM Bank มีการขายประกันความเสี่ยงการลงทุนที่เกิดจากปัจจัยทางด้านการเมือง กับธุรกิจที่จะ
ไปลงทุน ในต่ างประเทศ ซึ่งครอบคลุ ม เฉพาะลู กค้า ของธนาคารเท่า นั้น การขายประกันดั งกล่ าวประสบ
ความส่าเร็จในระดับที่จ่ากัด เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการท่าประกันที่ค่อนข้างสูง และการด่าเนินธุรกิจในกลุ่ม
ประเทศ CLMV ในภาคปฏิบัติจะต้องอาศัยระบบเส้นสายมากกว่าระบบการคุ้มครองตามกฏหมาย จึงเป็นการ
ตอบโจทย์ที่ไม่ค่อยตรงจุดเท่าใด นอกจากนี้ลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่อาจจะมีช่องทางการหาเงินอุดหนุน
ช่องทางอื่น จึงไม่มีสิทธิ์ใช้ประกันดังกล่าวอีกด้วย
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- ศูนย์กระจายสินค้าพรมแดน เป็นแนวความคิดในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้เป็นศูนย์กระจายสินค้า
ของทั้งสองฝั่ ง (ฝั่ ง ไทยและฝั่ งประเทศคู่ค้า) ซึ่ งเกิดขึ้นหลายแห่ ง เช่น แม่ ส อด-เมียวดี เชียงราย-แม่ส าย
มุกดาหาร-สะหวันเขต เป็นต้น
จากข้อมูลการค้าชายแดน (รูปที่ 3.1) พบว่าการค้าชายแดนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหมายความว่า
แนวทางการพัฒนาการค้าชายแดนจะตอบโจทย์การค้าในอนาคตที่มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งต้องการการพัฒนาใน
อนาคตที่ส่าคัญ อาทิ เช่น การพัฒนาระบบ 1-stop service เพื่อให้สินค้ามีการผ่านแดนได้อย่างรวดเร็วมาก
ขึ้น การพัฒนาเจ้าหน้าที่เฉพาะทางที่มีความรู้ในเรื่องของการตรวจคุะภาพของสินค้า และการร่วมมือกัน
พัฒนาระบบศุลกากรร่วมกันกับประเทศคู่ค้า
รูปที่ 3.1 แสดงมูลค่าการค้าชายแดนรวมของไทย (3 ด่าน)
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ที่มา: ส่านักงานพาะิชย์จังหวัด, ด่านศุลกากรจังหวัด, หอการค้าจังหวัด
- ภาครัฐยังได้มีการน่าธุรกิจไทยออกไปท่า road show และจับคู่ทางธุรกิจ (business matching)
ในต่างประเทศ เพื่อเปิดและเจาะตลาดใหม่ แต่พบว่ายังไม่ประสบความส่าเร็จเท่าที่ควร นอกจากนั้น ส่วนใหญ่
จะเกิดขึ้นเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่เท่านั้นที่สามารถใช้ช่องทางดังกล่าวได้

ประเมินความสาคัญ
มีอย่างน้อย 2 เหตุผล ที่สามารถบ่งชี้ถึงความส่าคัญของการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออกเพื่อ
ขยายตลาด ประการแรก ตลาดภายในของไทยมี ข นาดที่ จ่ า กั ด ลงเรื่ อ ยๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในตลาด
เครื่องใช้ไฟฟ้า ในขะะเดียวกัน เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท่าให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของ
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ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสไดร์ฟ อาจจะกระทบต่อการผลิตชิ้นส่วนของไทยได้ในอนาคตอัน
ใกล้
ประการที่สอง ข้อมูลจากการสัมภาษะ์ พบว่า การลงทุน โดยตรงระหว่างประเทศขาออกเพื่อขยาย
ตลาด มีความส่าคัญเป็นอย่างมากต่อธุรกิจไทย และเนื่องด้วยธุรกิจที่ลงทุนส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่ วงแรกของการ
ลงทุน หรือก็คือ ยังคงต้องอาศัยการลองผิดลองถูกเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการลงทุน โดยตรงระหว่าง
ประเทศขาออกเพื่อพัฒนา ภาครั ฐ จึ งควรที่จะเข้ามาสนับสนุนเพื่อให้ เกิดการลดต้นทุน ในการหาข่าวสาร
(information cost) ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อธุรกิจที่ ลงทุนในขะะนี้แล้ว ยังเป็นการปูทางให้
เกิดการลงทุนส่าหรับธุรกิจไทยอื่นๆที่ก่าลังจะตามมาในภายหลังอีกด้วย
การสนับสนุนให้เกิดการลงทุน โดยตรงระหว่างประเทศขาออก จึงมีความส่าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
นอกจากจะช่วยบรรเทาผลกระทบของตลาดภายในที่มีความจ่ากัดมากขึ้น ยังช่วยกระจายความเสี่ยงของสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังตลาดใหม่ๆ แล้วยังเป็นการช่วยเสริมสร้างพัฒนาธุรกิจไทยให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นอีกด้วย
ผลกระทบจากการสนับสนุนของภาครัฐจะส่งผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เนื่องจากการขยาย
ตลาดที่เพิ่มขึ้นจะผลักดันให้เกิดความต้องการชิ้นส่วนที่เพิ่มมากขึ้น ท่าให้มีการผลิตทั้งในและนอกประเทศมาก
ยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากข้อมูลข้างต้น กล่าวโดยสรุป พบว่า การสนับสนุนให้เกิดการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออก
เพื่อการขยายตลาดมีความส่าคัญเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ดี พบว่ามาตรการปัจจุบันของภาครัฐจะเอื้ออ่านวย
ธุรกิจขนาดใหญ่เป็นหลัก ท่าให้ เกิดการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ คะะผู้วิจัยยังพบว่าหน่วยงาน
ภาครั ฐ ยั งมีการด่าเนิ น งานที่เป็ น เอกเทศ ขาดการประสานงานกัน ขาดหน่ ว ยงานหลั กในการด่าเนินการ
สนับสนุน และในบางกระี พบว่าบางหน่วยงานไม่ได้รับก่าลังพลและงบประมาะสนับสนุนที่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติภารกิจ จึงท่าให้การช่วยเหลือในปัจจุบันมีลักษะะกระจายและตอบโจทย์ได้อย่างไม่สมบูระ์
ข้อเสนอแนะนโยบาย ประกอบไปด้วย
1. การให้อ่านาจ (หน้าที่ งบประมาะและบุคลากร) กับ9ส่านักงานคะะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการลงทุน โดยตรงระหว่างประเทศขาออกเพื่อเจาะตลาด โดยมี
บทบาทส่าคัญ คือ เป็นศูนย์บูระาการซึ่งท่าการรวบรวมข่าวสารข้อมูลที่จ่าเป็นต่อการลงทุนโดยตรงระหว่าง
ประเทศขาออก โดยเน้นที่ภาคปฏิบัติเป็นส่าคัญ
2. ให้อ่านาจกรมเจรจาการค้ามีหน้าที่ในการดูแลทางด้านข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับธุรกิจไทยที่ลงทุน
โดยตรงระหว่างประเทศขาออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดกระีพิพาทขึ้น เนื่องจากการเจรจาแบบรัฐต่อรัฐจะ
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มีอ่านาจต่อรองมากกว่า การให้เอกชนไทยเจรจาเอง หรือภาครัฐอาจมีการส่งเสริมให้เอกชนที่สนใจลงทุนใน
ต่างประเทศท่าการประกันกับธนาคารเพื่อการส่งออก โดยให้แรงจูงใจต่างๆ ทั้งการสนับสนุนทางการเงิน และ
ที่ไม่ใช่การเงิน เนื่องจากธนาคารเพื่อการส่งออกสามารถเป็นตัวแทนภาคเอกชนในการฟ้องร้องและดูแลข้อ
พิพาทที่เกิดขึน้ ระหว่างภาคเอกชนกับรัฐได้
3. พัฒนาระบบการค้าขายชายแดน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ระบบ 1-stop service พัฒนา
ความรวดเร็วของกฏระเบียบ แก้ไขปัญหาภาษีซ้่าซ้อน เป็นต้น
4. พัฒนาบุคลากรที่มีความช่านาญในเรื่องของกฎระเบียบการกีดกันจากต่างประเทศ เพื่อให้ธุรกิจไทย
ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการตั้งกฎระเบียบที่ไม่เป็นธรรม
กล่องที่ 1: กรณีศึกษา บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
บริษัท QTC เป็นธุรกิจของคนไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ซึ่งสะท้อนถึงการเป็นธุรกิจระดับ
แนวหน้าของไทย) ด่าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ และด้วยขนาดของสินค้าที่ใหญ่
(เมื่อประกอบเสร็จ) จึงท่าให้การส่งออกที่เหมาะสมจะอยู่ในรูปแบบของการขนชิ้นส่วนออกไปเพื่อประกอบ ะ
ประเทศปลายทาง จึงอาจจะกล่าวได้ว่า การลงทุนขาออกเป็นสิ่งที่จ่าเป็นส่าคัญธุรกิจ ในการเจาะไปยังตลาด
ต่างประเทศ
การลงทุนในลาว มีจุดเริ่มจากการส่งสินค้ากึ่งส่าเร็จรูปเข้าไปประกอบยังประเทศปลายทางก่อน แล้ว
จึงค่อยขยายการลงทุนผ่านทางการร่วมทุนทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเจาะตลาด โดยการผลิต
ทั้งหมดยังคงใช้ชิ้นส่วนจากเมื่อไทยเป็นหลัก ในขะะที่ธุรกิจฝั่งลาวจะเป็นผู้ด่าเนินการทางด้านการตลาด
การลงทุ น ขาออกของบริ ษั ท QTC
จึ ง สอดคล้ อ งกั บ การลงทุ น ตามทฤษฎี Investment
Development Path โดยธุรกิจที่เริ่มอิ่มตัวจากตลาดภายในจะเริ่มขยายตัวออกไปลงทุนภายนอก ซึ่งจะ
เริ่มต้นจากการส่งออกไปยังประเทศปลายทางเป็นอันดับแรก แล้วจึงค่อยลงทุนยังประเทศปลายทางในระยะ
ต่อมา
ปัญหาที่พบในการลงทุนขาออก พบว่าปัญหาข้อมูลข่าวสาร เป็นปัญหาที่ส่าคัญเป็นอย่างมาก โดยจาก
ประสบการะ์การติดต่อประสานงานกับคนลาว พบว่ามีข้อมูลที่จริงเท็จปะปนกันจ่านวนมาก ซึ่งต้องใช้เวลา
และต้นทุนมากในการพิสูจน์ จึงเป็นอุปสรรคที่ส่าคัญต่อการลงทุน
ในส่วนของภาครัฐ พบว่านโยบายภาครัฐ เช่น การส่งออกชิ้นส่วนไม่ต้องเสียภาษี เป็นนโยบายที่ดีและ
ช่วยเหลือให้ธุรกิจด่าเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น ในขะะที่ปัญหาที่อยากจะให้ภาครัฐดูแลจะอยู่ที่การรวบรวม
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนขาออกที่ใช้ได้จริงในภาคปฏิบัติ เพื่อให้เอื้ออ่านวยต่อการลงทุนขาออก
ใหม่ๆ การปรั บ ปรุ งระบบขนส่ งให้มีป ระสิ ทธิภ าพเพื่อลดต้นทุนการขนส่ งให้ ได้มากขึ้น และการปรับปรุง
กฎระเบียบทางด้านศุลกากรให้มีความสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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3.2 การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศเพื่อแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ
สถานการณ์ปัจจุบัน
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความส่าคัญในฐานะที่เป็นวัตถุดิบขั้นต้นในกระบวนการผลิต การเข้าถึงแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติจึงมีความส่าคัญต่อการผลิตอย่างยิ่งยวด หากธุรกิจไม่สามารถเข้าถึงวัตถุดิบขั้นต้นก็จะไม่
สามารถผลิตสินค้าขั้นกลาง (ชิ้นส่วนต่างๆ)และสินค้าส่าเร็จรูปได้เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกระีของประเทศ
ไทย ที่ไม่มีวัตถุดิบที่ส่าคัญต่อการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นของตัวเอง ต้อง
พึ่งพาการน่าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศในปริมาะที่มาก
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ระดับราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมาก รูปที่ 3.2 แสดงราคาเฉลี่ยของ
ทองแดงที่ ซื้ อ ขายกั น ในตลาดโลก ระหว่ า งปี 2544-2557 ซึ่ ง เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ที่ ส่ า คั ญ ในการผลิ ต สิ น ค้ า
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่า ราคาทองแดงได้เพิ่มสูงขึ้น จาก 1,578 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อตันในปี 2544 มาสู่จุดสูงสุดที่ 7,118 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในปี 2551 ก่อนที่จะมีราคาปรับลดลงเนื่องจาก
วิกฤติการะ์ซับไพร์มของสหรัฐ ซึ่งท่าให้ราคาโดยเฉลี่ยลดลงเป็นเวลาสองปี ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งจนมาสู่ที่
จุดสูงสุดใหม่ที่ 8,820 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ะ ปี 2554 ก่อนที่จะลดลงอีกครั้งใน 2 ปีล่าสุด
ข้อมูล ข้างต้น บ่ งชี้ถึงความส่ าคัญของการเข้าถึงแหล่ งวัตถุดิบเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้นทุนของ
วัตถุดิบแม้ว่าจะมีการลดลงในช่วงหลัง แต่หากพิจาระาแนวโน้มในระยะยาวจะพบว่าวัตถุดิบมีราคาเพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ จึงเป็นภัยคุกคามส่าหรับอุตสาหกรรมกลางน้่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจของไทยที่ต้องพึ่งพาการน่าเข้า
วัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นจ่านวนมาก ผู้ผลิตที่สามารถขยายกิจกรรมไปยังธุรกิจวัตถุดิบ จะสามารถที่จะ
ได้รับประโยชน์ในการควบคุมราคาวัตถุดิบที่เหมาะสมเพื่อป้อนให้กับความต้องการของธุรกิจกลางน้่าของตนได้
อย่างดี และท่าให้ธุรกิจลดความเสี่ยงในเรื่องของราคาวัตถุดิบได้ดีด้วย
รูปที่ 3.2 แสดงราคาเฉลี่ยของทองแดงที่ซื้อขายในตลาดโลกระหว่างปี 2544-2556
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ที่มา: London Metal Exchange (www.lme.com), ข้อมูล ะ เดือน มิถุนายน 2556
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นโยบายส่าคัญของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ ก็คือ การปกป้องอุตสาหกรรมต้นน้่า (เหล็ก) ของไทย
โดยท่าการเก็บภาษีศุลกากรในระดับที่สูงส่าหรับวัตถุดิบขาเข้าเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบ ท่าให้
เกิดอุตสาหกรรมต้นน้่าในไทยขึ้น โดยหวังว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ และยังก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งในอุตสาหกรรมกลางน้่าและปลายน้่าอีกด้วย
อย่างไรก็ดี พบว่าการปกป้องอุตสาหกรรมดังกล่าวมีปัญหาใน 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะเกี่ยวข้องกับ
ความเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรม โดยจากการสัมภาษะ์ ภาคธุรกิจให้ข้อมูลว่า อุตสาหกรรมต้น น้่าในไทยยังไม่
สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของคุะภาพได้ ท่าให้การผลิตสินค้าบางประเภทต้องอาศัยการน่าเข้าเหล็กจาก
ต่างประเทศ แต่เนื่องจากนโยบายภาครัฐมีการปกป้องอุตสาหกรรมต้น น้่าโดยการเก็บภาษีในระดับที่สูง ท่าให้
ธุรกิจต้องแบกรับต้นทุนส่วนเกินจากนโยบายซึ่งท่าให้เกิดผลเสียต่อความสามารถในการแข่งขันโดยไม่จ่าเป็น
ในส่วนที่สองจะเกี่ยวข้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ เนื่องจากการปกป้องอุตสาหกรรมต้น น้่าเป็น
การบิดเบือนกลไกตลาดเพื่อปกป้องอุตสาหกรรม จึงมีความสุ่มเสี่ยงต่อการผิดระเบียบปฏิบัติทางด้านการเปิด
การค้าเสรี ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้ต่างประเทศมีการยกมาตรการที่คล้ายกันในอุตสาหกรรมอื่นเพื่อตอบโต้ก็
เป็นได้ การปกป้องอุตสาหกรรมจึงอาจจะส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมกลางน้่าและปลายน้่า พร้อมทั้งอาจจะ
ส่งผลทางอ้อมต่ออุตสาหกรรมอื่นๆได้อีกด้วย

ประเมินความสาคัญ
แม้ว่าราคาวัตถุดิบจะต่่ากว่าในช่วง 2-3 ปีก่อนค่อนข้างมาก แต่หากเทียบกับราคาวัตถุดิบเมื่อ 10 ปี
ก่อนจะพบว่าราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะเป็นภัยคุกคามในระยะปานกลางถึงระยะยาวต่อ
ธุรกิจไทยไปเรื่อยๆ การสนับสนุนการลงทุนขาออกเพื่อแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติจึงมีบทบาทส่าคัญ ในการ
แก้ไขปัญหาราคาวัตถุดิบได้ในระดับหนึ่ง (ดูกล่องที่ 2)
ในส่วนของการปกป้องอุตสาหกรรมต้นน้่า พบว่าเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน เนื่องจากใน
ด้านหนึ่ง อุตสาหกรรมต้นน้่าไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมกลางน้่าได้อย่างสมบูระ์ และท่าให้
นโยบายการปกป้องอุตสาหกรรมต้นน้่าให้ผลย้อนกลับมาท่าลายความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยเอง
ส่วนอีกด้านหนึ่ง นโยบายดังกล่าวยังอาจจะส่งผลสะท้อนท่าให้เกิดนโยบายกีดกันในอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลเสียทางอ้อมต่อเศรษฐกิจไทยอีกด้วย
ดังนั้น คะะผู้วิจัยจึงสรุปว่า มาตรการสนับสนุนการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออกเพื่อแสวงหา
ทรัพยากรธรรมชาติ จะช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยใน
ระยะยาว ในขะะเดียวกัน การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายปกป้องอุตสาหกรรมต้นน้่า
จะช่วยให้ธุรกิจต้นน้่ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะเอื้ออ่านวยต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
กลางน้่าและปลายน้่าในที่สุด
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ภาครัฐควรที่จะมีการตรวจสอบการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหรรมต้นน้่า กลางน้่าและปลายน้่าว่า
การคุ้มครองอุตสาหกรรมต้นน้่าสามารถตอบโจทย์ได้จริง
2. หากอุตสาหกรรมต้น น้่ าไทยไม่ส ามารถที่ จะตอบโจทย์ได้ เช่น ไม่ส ามารถที่จะผลิตวัตถุดิบที่มี
คุะภาพดีเพียงพอ ภาครัฐจะต้องยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าเพื่อปกป้องวัตถุดิบในส่วนดังกล่าว เพื่อลด
การกีดกันที่ไม่จ่าเป็นออก และควรที่จะพิจาระาลดการปกป้องคุ้มครองอุตสาหกรรมเหล็กไม่ให้มากเกินไปจน
ท่าให้อุตสาหกรรมต้นน้่าขาดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพ
3. ในระยะยาว ภาครัฐควรที่จะมีการเข้าไปดูแลการท่าข้อตกลงระหว่างรัฐ เพื่ออ่านวยความสะดวกให้
เอกชนไทยสามารถที่จะเข้าถึงทรัพยากรได้ดียิ่งขึ้น เช่น อาจจะเข้าไปด่าเนินการช่วยเหลือประเทศในทวีป
แอฟริกา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ท่าให้เอกชนไทยสามารถเข้าไปลงทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น หรื อ อาจจะร่วมกับ
เอกชนในการเจรจาขอสัมปทานเหมืองแร่ในประเทศต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ภาครัฐอาจจะพิจาระาการให้
เงินทุนสนับสนุนแก่ภาคเอกชนเพื่อให้สามารถลงทุนในต่างประเทศได้ โดยจะต้องค่านึงถึงในเรื่องของการตอบ
โจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมกลางน้่าและปลายน้่าเป็นส่าคัญ เป็นต้น
กล่องที่ 2: กรณีศึกษา บริษัท Kunthorn Kirby Public Company Limited
บริษัท KKC เป็นธุรกิจของคนไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด่าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต
ชิ้นส่วนและประกอบมอเตอร์ส่าหรับเครื่องปรับอากาศ ธุรกิจมีการจ้างงานกว่า 6 พันต่าแหน่งโดยมีทุนจด
ทะเบียนรวม 15,000 ล้านบาท
จุดเริ่มต้นของการลงทุนเพื่อแสวงหาวัตถุดิบ เกิดขึ้นจากระดับราคาทองแดงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คิดเป็นอัตราทบต้นประมาะร้อยละ 18 ต่อปี ท่าให้บริษัทมีความสนใจที่จะลงทุนใน
ธุรกิจวัตถุดิบ เพื่อควบคุมต้นทุนดังกล่าว
ธุรกิจเข้าไปด่าเนินการควบรวมเข้ากับธุรกิจของสหรัฐในประเทศจึน เพื่อการผลิตทองแดงอาบน้่า ยาง
โดยเฉพาะ โดยแม้ว่าตลาดที่เข้าไปจะมีการแข่งขันที่สูงทางด้านราคา แต่การผลิตวัตถุดิบดังกล่าวยังมีตลาด
ส่าหรับการผลิตสินค้าคุะภาพปริมาะจ่ากัดอยู่ ซึ่งนอกจากจะท่ารายได้ให้กับธุรกิจใหญ่ในส่วนการผลิตวัตถุดิบ
แล้ว ยังเป็นการผลิตเพื่อป้อนวัตถุดิบให้กับการผลิตมอเตอร์ปรับอากาศที่เมื่อไทยอีกด้วย
ปัญหาที่ส่าคัญที่ธุรกิจกังวลเกี่ยวกับการลงทุนขาออกก็คือ เรื่องของความไม่แน่นอนของกฏระเบียบ
และปัญหาทางด้านการเมือง ซึ่งมองว่าหากภาครัฐมีการสร้างความสัมพันธ์อันดี กับประเทศเพื่อนบ้าน จะช่วย
ท่าให้ความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวลดลง และท่าให้การด่าเนินธุรกิจมีความสะดวกมากขึ้น
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3.3 การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศเพื่อการจัดสรรทรัพยากรแรงงานที่ดีขึ้น
สถานการณ์ปัจจุบัน
ประเทศไทยซึ่งเคยเป็นประเทศที่เน้นการผลิตในกิจกรรมที่เน้นแรงงานเป็นหลัก ก่าลังจะก้าวไปสู่
ระบบเศรษฐกิจที่เน้นปัจจัยทุน เทคโนโลยี และความรู้เป็นหลัก รัฐบาลยิ่งลักษะ์ได้ขึ้นค่าแรงขั้นต่่าขึ้นจาก
ระดับ 159-221 บาทตามพื้นที่ มาสู่ค่าแรง 300 บาทแบบเท่าเทียมกันทั้งประเทศ ซึ่งเป็นการเร่งกระบวนการ
ปรับโครงสร้างการผลิตขั้นต้นที่ใช้แรงงานไร้ฝีมือให้เร็วยิ่งขึ้น
นอกจากนั้น ปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่พบทั่วไปในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก็
คือ การขาดแคลนแรงงานกึ่งฝีมือ แรงงานมีฝีมือไปจนถึงขาดแคลนนักออกแบบ ซึ่งสะท้อนภาพปัญหาการขาด
แคลนแรงงานในระดับบนอีกด้านหนึ่งด้วย
ภาครัฐได้มีการวางแนวทางเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวหลายทาง ที่ส่าคัญประกอบไปด้วย
1. การส่งเสริมการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออกผ่านหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ
2. การพัฒนาเขตชายแดนกระจายสินค้า ไปสู่ฐานการผลิตร่วมชายแดน ซึ่งได้ตั้งแบบจ่าลองไว้ที่แม่
สอด-เมียวดี (หรือที่สระแก้ว-ปอยเปต-ศรีโสภะ) โดยวางแผนจัดท่าพื้นที่ฐานผลิตร่วมสองฝ่าย โดยฝ่ายพม่า
(กั ม พูช า) จะเน้ น ที่ แ รงงานราคาถู ก ในกระบวนการผลิ ต ในขะะที่ ฝ่ า ยไทยจะลงทุ น ทางด้ า นเครื่ องจั ก ร
เทคโนโลยี ความช่านาญในการบริหารจัดการเป็นหลัก
3. ไทยมีข้อตกลงในการน่ าแรงงานต่างชาติที่มีความช่านาญเข้ามาท่างานในประเทศไทยได้ หาก
แรงงานดั งกล่ า วมี ความช่ านาญในสาขาที่ประเทศไทยยั งขาดแคลน หรื อเข้า มาพร้อ มกั บการลงทุน ผ่ า น
ส่านักงานคะะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ประเมินความสาคัญ
ผลการศึกษาพบว่ าปัญหาการขาดแคลนแรงงานไร้ทักษะ เป็นปัญหาที่ส่าคัญ ในระดับหนึ่ง ส่าหรับ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ดูกล่องที่ 3) โดยหากพิจาระาเปรียบเทียบระหว่างภาคการ
ผลิต(ตารางที่ 3.1) จะพบว่า อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงมีการใช้สัดส่วนแรงงานไร้
ฝีมือในระดับที่ค่อนข้างสูง แต่เนื่องจากอุตสาหกรรมสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้มาก จึงท่าให้ธุรกิจสามารถที่จะ
แข่งขันในการแย่งแรงงานไร้ฝีมือได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ก่าไรส่วนเกินของธุรกิจยังอยู่ในระดับที่สูง ท่าให้
ธุรกิจบางกลุ่มในอุตสาหกรรมสามารถที่จะสร้างก่าไรส่วนเกินได้มากพอที่จะรองรับผลกระทบของค่าแรง 300
บาทได้ (รูปที่ 3.3)
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ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบสัดส่วนแรงงานไร้ฝีมือและค่าจ้างที่ใช้ในกระบวนการผลิตของแต่ละภาคการ
ผลิต

ภาคอุตสาหกรรม
สัดส่วนแรงงานไร้ฝีมือ
เกษตร
99.3
สิ่งทอ
91.4
เครื่องนุ่งห่ม
96.4
ไม้
96.7
กระดาษและการพิมพ์
76.1
เคมี ยาง พลาสติก
81.7
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
88.6
เครื่องจักรกล
84.1
ยานยนต์
84.9
ก่อสร้าง
95.6
ค่าปลีก ค้าส่ง
89.8
บริการอื่นๆ
53.7

ค่าแรงก่อนปรับ
210
215
214
220
932
285
273
295
291
316
357
410

ส่วนต่างค่าแรง
จากค่าแรง 300
บาท
43%
40%
40%
36%
0%
5%
10%
2%
3%
0%
0%
0%

ผลกระทบของค่าแรงที่
คาดการะ์หลังใช้ค่าแรง
300 บาท
55%
46%
48%
49%
5%
20%
20%
16%
17%
22%
20%
16%

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2555), ประเมินผลกระทบที่คาดการะ์โดยแบบจ่าลอง CGE
ตารางที่ 3.1 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนแรงงานที่ใช้ในการผลิตของแต่ละภาคการผลิต พร้อมทั้ง
ค่าแรงขั้น ต่่ าที่ ภ าคธุร กิจ จ่ ายให้ กั บ แรงงาน (ก่ อนขึ้น ค่าแรง 300 บาท) ข้อมู ล ในตารางบ่ง ชี้ว่ า ธุ รกิ จใน
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์มีการใช้แรงงานไร้ฝีมือในสัดส่วนที่สูง แต่ได้รับผลกระทบจาก
ค่าแรงขั้นต่่า 300 บาทไม่มากนัก เนื่องจากค่าแรงที่จ่ายอยู่เดิมมีอัตราที่ใกล้เคียงกับค่าแรงขั้นต่่าอยู่ก่อนแล้ว
ในส่วนของความสามารถในการแข่งขันเพื่อแย่งชิงแรงงาน พบว่าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในกลุ่มกลาง ร่วมกับ อุตสาหกรรม เคมี ยาง พลาสติก เครื่องจักรกล ยานยนต์ และก่อสร้าง
ซึ่งสามารถเสนอค่าแรงได้ในระดับ 273-316 บาท (ก่อนปรับ) ซึ่งจะเสียเปรียบอุตสาหกรรมกระดาษและการ
พิมพ์ ค้าปลีก-ส่ง และบริการอื่นๆ ที่สามารถเสนอค่าจ้างได้สูงกว่า แต่จะได้เปรียบกลุ่มอุตสาหกรรม เกษตร
สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และไม้ ในการแย่งชิงแรงงาน
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รู ป ที่ 3.3 แสดงการประเมิ น ต้ น ทุ น ส่ ว นเพิ่ ม เที ย บกั บ ก าไรของภาคธุ ร กิ จ โดยเฉลี่ ย ของอุ ต สาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2553
กาไรต่อมูลค่าเพิ่ม
ต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นต่อมูลค่าเพิ่ม
สัดส่วนค่าจ้ างต่อมูลค่าเพิ่ม
2552
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ที่มา: ประมวลผลโดยคะะผู้วิจัยโดยอาศัยข้อมูลส่ารวจรายอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม
รูปที่ 3.3 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนส่วนเพิ่มเทียบกับก่าไรของภาคธุรกิจ ซึ่งพบว่าก่าไรส่วนเกิน
ของภาคธุรกิจมีมากเพียงพอที่จะรับผลกระทบของการเพิ่มค่าจ้าง 300 บาทได้ดี โดยต้นทุนประมาะการส่วน
เพิ่มหากใช้ข้อมูลส่ารวจในปี 2552 (2553) จะพบว่าต้นทุนแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นจะอยู่ที่ประมาะ ร้อยละ 7.634
(6.424) ต่อมูลค่าเพิ่ม ซึ่งน้อยกว่าก่าไรของภาคธุรกิจที่อยู่ที่ระดับร้อยละ 9.87 (11.78) ของมูลค่าเพิ่ม
ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ข้ อ มู ล จากการส่ า รวจยั ง พบว่ า ธุ ร กิ จ ยั ง มี ท างเลื อ กในการปรั บ ตั ว เพื่ อ รองรั บ กั บ
ผลกระทบได้ในหลายรูปแบบ ท่าให้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมืออาจจะมีปัญหาที่ค่อนข้างจ่ากัดและไม่
ใหญ่มากนัก ทางเลือกในการปรับตัว ประกอบไปด้วยการผลิตชิ้นส่วนสามารถที่จะกระจายความเสี่ยงไปใน
ชิ้นส่วนใหม่ๆที่มีการประหยัดต่อขนาดมากขึ้น หรือไปในชิ้นส่วนที่ใช้ส่าหรับอุปกระ์ไฮเทคที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ซึ่ง
จะช่วยลดสัดส่วนต้นทุนแรงงานในการผลิตได้
ข้ อ มู ล จากการสั ม มนาการเตรี ย มความพร้ อ มสู่ AEC ของอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ
อิเลคทรอนิกส์ บ่งชี้ว่า แนวทางหนึ่งที่ส่าคัญในการแก้ไขปัญหาค่าแรงสูงก็คือ การพัฒนาระบบกึ่งอัตโนมัติ
(semi-automatic) โดยจะเป็นการใช้เครื่องจักรเข้ามาทดแทนแรงงานในหลายๆกิจกรรมการผลิต ซึ่งก็เป็น
แนวทางหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาค่าแรงได้ดี และเป็นทิศทางที่ผู้ประกอบการกลุ่มหนึ่งของไทยจะเลือกใช้ในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต
อนึ่ง การย้ายชิ้นส่วนการผลิตที่เน้นแรงงานไร้ฝีมือเป็น หลักไปยังประเทศใกล้เคียงเช่น CLMV ยังคง
พบอุปสรรคทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธาระูปโภค เช่น ถนนที่ไม่เอื้ออ่านวยต่อการขนส่ง และ
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ความไม่มีเสถียรภาพของการจ่ายไฟฟ้า หรือความพอเพียงของน้่าประปา ซึ่งการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกค์มี
ความจ่าเป็นต้องการไฟฟ้าและน้่าประปาอย่างต่อเนื่อง
ส่ าหรั บ นโยบายภาครั ฐ ในการพัฒ นาเขตชายแดนกระจายสิ น ค้า ไปสู่ ฐ านการผลิ ตร่ว มชายแดน
คะะผู้วิจัยพบว่าเป็นแบบจ่าลองที่เกิดขึ้นได้ยากและมีโอกาสที่จะประสบความส่าเร็จได้น้อยอันเนื่องมาจาก
การขึ้นค่าแรง 300 บาท ท่าให้การจัดสรรการผลิตตามชายแดนไม่ตอบโจทย์ในเรื่ องของค่าแรงอีกต่อไป ซึ่ง
ผลกระทบยังส่งต่อไปถึงการลงทุน โดยตรงระหว่างประเทศขาออกในเขตประเทศใกล้เคียงอีกด้วย เนื่องจาก
แรงงานสามารถที่จะเดินทางข้ามมายังฝั่งไทยเพื่อรับสิทธิ์ค่าแรง 300 บาท จึงไม่มีความจ่าเป็นที่จะต้องยอมรับ
ค่าแรงที่ถูกในประเทศตนเองอีกต่อไป
ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจะต้องขยับไปสู่กิจกรรมที่เน้นปัจจัยทุน เทคโนโลยีและความรู้มากขึ้น
ธุรกิจที่ต้องการจะขยับจาก OEM ไปสู่ ODM จะต้องการใช้บุคลากรที่มีความสามารถทางด้านออกแบบ จึงท่า
ให้ ปัญหาในส่วนของแรงงานฝีมือมีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก
อย่างไรก็ดี แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยการน่าเข้าแรงงานที่มีทักษะเพื่อเติมเต็มความต้องการ
อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นที่ส่งผลเสียในระยะยาว เนื่องจากแรงงานต่างชาติจะเข้ามาแย่งงานที่มี
มูลค่าเพิ่มสูงที่แรงงานไทยควรจะด่าเนินการ ด้วยเหตุนี้เอง แม้ว่าการน่าเข้าแรงงานทักษะ อาจจะช่วยให้
อุตสาหกรรมไปต่อได้ดีในระยะสั้น แต่ภาครัฐควรที่จะมีการวางมาตรการอย่างเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากร
ไทยให้ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยมุ่งเน้นที่การสร้างเส้นทางอาชีพ (career path)
เพื่อให้เกิดการสร้างบุคลากรอย่างยั่งยืนต่อไป
ผลกระทบของการสนับสนุนการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออกเพื่อแสวงหาแรงงานราคาถูกต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย คะะผู้วิจัยมีความเห็นว่า เนื่องจากอุตสาหกรรมไทยยังมีความสามารถในการ
รองรับกับค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้นได้ดี การสนับสนุนให้เกิดการย้ายฐานการผลิตเพื่อแสวงหาแรงงานจึ งเป็นการลด
ต่าแหน่งการจ้างงานที่มี มูลค่าเพิ่มพอสมควรของคนไทยลง ซึ่งจะส่งผลลบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยใน
ระยะกลางถึงระยะยาว
ในส่วนของการน่าเข้าแรงงานทักษะเพื่อเติมเต็มปัญหาการขาดแคลนบุคลากร จะช่วยแก้ไขปัญหาได้
เฉพาะในระยะสั้นเท่านั้น ในระยะยาว จะเป็นการเบียดบังโอกาสการเติบโตของแรงงานทักษะที่มีมูลค่าเพิ่ม
ของไทย จึงควรที่จะน่าเข้าแรงงานทักษะแค่ชั่วคราว พร้อมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรไทยแบบคู่ขนานเพื่อตอบ
โจทย์การขาดแคลนบุคลากรแรงงานโดยอาศัยการพัฒนาคนไทยด้วยกันเองในอนาคต
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ปัญหาค่าแรงส่าหรับแรงงานไร้ทักษะ ยังไม่เกิดขึ้น จึงยังไม่ควรที่จะใส่ใจกับปัญหานี้มากนัก หาก
ภาครัฐประสงค์ที่จะช่วยเหลือภาคธุรกิจในเรื่องของค่าแรง อาจจะสนับสนุนทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการท่างาน การลดของเสีย การลดการใช้พลังงาน ก็จะสามารถที่จะเพิ่มก่าไรให้ภาคธุรกิจได้มาก
พอที่จะลบล้างผลกระทบของค่าแรงที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ได้
2. แบบจ่าลองฐานการผลิต เขตชายแดน ไม่สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาค่าแรงส่าหรับแรงงานไร้
ทักษะ ภาครัฐ จึงควรที่จ ะพิจ าระาทบทวนแบบจ่าลองดังกล่ าว โดยมุ่งเน้นที่การใช้เขตชายแดนเป็นเขต
กระจายสินค้าจะมีความเหมาะสมกับพัฒนาการของอุตสาหกรรมนี้มากกว่า
3. ส่าหรับปัญหาแรงงานทักษะที่ขาดแคลน ภาครัฐสามารถที่จะน่าเข้าแรงงานทักษะเพื่อแก้ไขปัญหา
ในระยะสั้น แต่ควรด่าเนินการเพียงชั่วคราว และควรที่จะมีการพัฒนาบุคลากรไทยอย่างจริงจังเพื่อตอบโจทย์
การขาดแคลนแรงงานในระดับสูง เพื่อให้มูลค่าเพิ่มที่สูงของกิจกรรมนี้ตกอยู่กับคนไทย
กล่องที่ 3: กรณีศึกษา Korat Matsushita Co.Ltd
บริษัท Korat Matsushita เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดกลางและย่อมจากประเทศญี่ปุ่นที่เข้ามา
ด่าเนินการในไทยตั้งแต่ปี 2540
ธุ ร กิ จ มี ก ารด่ า เนิ น การผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นหลากหลายขนาดที่ ใ ช้ ส่ า หรั บ อุ ป กระ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยเลือกที่จะตั้งโรงงานอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา เพราะสามารถหาแรงงานได้สะดวก
ผลกระทบของค่าแรง 300 บาทต่อการด่าเนินธุรกิจ เกิดขึ้นในระดับที่จ่ากัด เนื่องจากธุรกิจ มีต้นทุน
ค่าแรงในสัดส่วนของต้นทุนในระดับต่่า (ประมาะร้อยละ 7-13 ของต้นทุนรวม) ซึ่งสามารถที่จะน่าเอาก่าไร
ส่วนเกินมาทดแทนได้ไม่ยากนัก นอกจากนี้ ธุรกิจยังสามารถที่จะเลือกผลิตชิ้นส่วนที่ซับซ้อนมากขึ้น และเป็น
ชิ้นส่วนของผลิตภัะฑ์ที่มีมูลค่าทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้น เพื่ อท่าให้มูลค่าต้นทุนต่อแรงงานลดลงได้ จึงท่าให้
ปัญหาค่าแรง 300 บาทไม่ส่งผลกระทบต่อตัวธุรกิจมากนัก
ธุรกิจได้ท่าการประเมินแล้วว่า ต้นทุนค่าแรงที่สามารถรับได้ (ก่าไรของการด่าเนินธุรกิจอยู่ในระดับที่
เหมาะสม) จะอยู่ที่ประมาะ 600-700 บาทต่อวัน
3.4 การลงทุน โดยตรงระหว่า งประเทศเพื่อขยับห่วงโซ่การผลิตให้สูงขึ้น หรื อเพื่อได้มาซึ่งเทคโนโลยี
ระดับสูง
สถานการณ์ปัจจุบัน
ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ในภาพรวมประเทศไทยก่าลังอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตจากการ
ใช้แรงงานเข้มข้น มาสู่การผลิตที่เน้น การใช้ทุน เทคโนโลยีและความรู้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้เอง การส่งเสริม การ
พัฒนาธุรกิจไทยเพื่อขยับตามห่วงโซ่มูลค่า การพัฒนาเทคโนโลยีองค์ความรู้ จึงมีความส่าคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อ
การพัฒนาธุรกิจไทย ะ ปัจจุบัน แต่การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออกระหว่างประเทศของธุรกิจไทย
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เพื่อการดังกล่าว จะเป็นการว่าจ้างนอกประเทศ (outsourcing) ซึ่งเป็นการหลีกหนีการพัฒนาศักยภาพ
ภายในประเทศโดยตรง
ถึงกระนั้น ข้อมูลจากการศึกษาบ่งชี้ว่า การเข้าไปอยู่ร่วมในเครือข่ายการผลิต จะท่าให้การขยับห่วงโซ่
การผลิตและการพัฒนาต่อยอดมายังการวิจัยและพัฒนา มีความเป็นไปได้ยากมากขึ้น เนื่องจากธุรกิจต่างชาติ
จะมีอ่านาจและในกระีนี้ยังจะเป็นผู้ที่ก่าหนดว่าธุรกิจในเครือข่ายใดจะขยับ ขึ้นตามห่วงโซ่มูลค่า หรือเลือกใช้
ธุรกิจใดเพื่อท่าการวิจัยและพัฒนา ดังนั้นในกระีนี้ การส่งเสริมการลงทุน โดยตรงระหว่างประเทศขาออก
ส่าหรับธุรกิจไทยเพื่อขยับห่วงโซ่มู ลค่า หรือให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีในระดับที่สูง น่าจะเป็นแนวทางการพัฒนา
ธุรกิจไทยที่เหมาะสม และควรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
หากจ่าแนกธุรกิจไทยออกเป็นธุรกิจไทยแท้ และธุรกิจต่างชาติ หรือธุรกิจร่วมทุนกับต่างชาติ จะพบว่า
ธุรกิจไทยแท้เกือบทั้งหมดจะอยู่ในระดับการประกอบสินค้า (assembly) และในระดับว่าจ้างการผลิต (OEM)
ในขะะที่การพัฒนาธุรกิจขึ้นมาถึงขั้นการออกแบบ (ODM) และ/หรือ การท่าวิจัยและพัฒนา ยังมีไม่มากนัก
ข้อมูลจากการสัมภาษะ์บ่งชี้ให้เห็นภาพว่า มูลค่า เพิ่มจากการด่าเนินธุรกิจประกอบสินค้าและรับจ้างการผลิต
อยู่ที่ประมาะ 2 ล้านล้านบาท แต่มูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมการออกแบบของไทยยังอยู่ที่ 5-6 พันล้านบาท
เท่านั้น หรือเทียบได้เพียงร้อยละ 0.25 ของมูลค่าการผลิตทั้งหมดเท่านั้น
ในส่วนของธุรกิจข้ามชาติ พบว่ามีทั้งในระดับประกอบสินค้าและรับว่าจ้างการผลิตเช่นเดียวกัน แต่มี
กลุ่มธุรกิจข้ามชาติอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีขนาดใหญ่ และมีพัฒนาการของธุรกิจในระดับที่สูง และเป็นผู้ที่ใช้การ
ลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออกเพื่อขยับขึ้นห่วงโซ่การผลิตในปัจจุบัน
ส่าหรับประเทศไทยนั้น คะะผู้วิจัยยังไม่พบว่ามี นโยบายภาครัฐที่ให้การสนับสนุนธุรกิจเพื่อขยับขึ้ น
ห่วงโซ่มูลค่าหรือเพื่อให้ได้เทคโนโลยีระดับสูงโดยตรง มีเพียงนโยบายช่วยเหลือในการน่าเข้าเทคโนโลยีบ้างอยู่
ประปราย เช่น การลดภาษีเครื่องจักรน่าเข้าเพื่อท่าวิจัยและพัฒนา ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลงทุน โดยตรง
ระหว่างประเทศขาออกโดยตรง

ประเมินความสาคัญ
การขยับห่วงโซ่การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่จ่าเป็นและเร่งด่วนส่าหรับธุรกิจไทยใน
ปัจจุบัน อย่างไรก็ดี การพัฒนาธุรกิจที่เหมาะสมและยั่งยืนควรที่จะเน้นการพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศ
เพื่อตอบสนองต่อโจทย์ดังกล่าว มากกว่าการน่าเข้าเทคโนโลยี หรือการลงทุน โดยตรงระหว่างประเทศขาออก
เพื่อ outsource ในการผลิตส่วนดังกล่าว ด้วยเหตุนี้เอง การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออกเพื่อขยับ
ห่วงโซ่การผลิตและเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีจึงยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่ส่าคัญส่าหรับธุรกิจไทย
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ประเด็นส่าคัญประการหนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาก็คือ การปรับเปลี่ยนจากการประกอบสินค้า
มาเป็นการรับว่าจ้างผลิต และจากการรับจ้างผลิตมาสู่การออกแบบ และการท่าวิจัยและพัฒนาเป็นเรื่องที่ไม่
ง่าย เนื่องจากการขยายกิจกรรมการผลิตดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่แตกต่างจากเดิมค่อนข้างมาก จึงต้องอาศัยการ
ลงทุนที่ค่อนข้างเยอะ ธุรกิจที่จะขยายกิจกรรมตามห่วงโซ่มูลค่าจึงต้องมีความมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจ จากธุรกิจ
ขนาดย่อมขึ้นมาเป็นธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ และต้องการการพัฒนาธุรกิจจากในประเทศเป็นหลัก
แล้วค่อยขยายกิจกรรมออกมานอกประเทศ ทั้งนี้ บทบาทของภาครัฐที่ส่าคัญ จะอยู่ที่การพัฒนาตามความ
เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ การรับจ้างประกอบ การรับจ้างผลิต การออกแบบ
และการท่าวิจัยและพัฒนา การขยายตลาดไปยังต่างประเทศ การลงทุนโดยตรงออกจากประเทศ ต่างต้องการ
นโยบายสนับสนุนที่แตกต่างกัน ภาครัฐจึงควรที่จะมีการแยกชุดนโยบายสนับสนุนให้เหมาะแก่ระดับการพัฒนา
ของแต่ละธุรกิจตามมิติข้างต้นเป็นส่าคัญ
ส่าหรับธุรกิจร่วมทุน และธุรกิจต่างชาติ พบว่าในส่วนของธุรกิจขนาดใหญ่เริ่มที่จะต้องการลงทุนเพื่อ
ขยับห่วงโซ่มูลค่าและเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น แต่กระนั้น แนวทางในการสนับสนุนของ
ภาครัฐยังให้ภาพที่ไม่ค่อยชัดนัก ส่วนหนึ่งหากมองว่าเป็นธุรกิจของไทยจะหมายถึงการสนับสนุนให้ธุรกิจของ
ไทยมีความแข็งแกร่ งมากขึ้น ซึ่งจะส่ งผลท่าให้ กลุ่ มธุรกิจภายใต้เครือข่ายได้รับประโยชน์ทางอ้อมไปด้ว ย
พร้อมๆกัน แต่ในอีกทางหนึ่งก็เป็นการว่าจ้างธุรกิจต่างประเทศในการด่าเนินกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มที่สูง
และเป็นกิจกรรมที่ควรที่จะพัฒนาศักยภาพของคนไทยเพื่อด่าเนินการมากกว่า การสนับสนุนดังกล่าวจึงอาจจะ
เป็นการจ่ากัดความพยายามในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไทยเอง ซึ่งจะส่งผลเสียในระยะยาวก็เป็นได้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ส่าหรับธุรกิจไทยที่ยังอยู่ในขั้นตอนการประกอบสินค้าและการรับจ้างผลิต คะะผู้วิจัยมีความเห็น
ว่ายังไม่มีความจ่าเป็นส่าหรับการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออกเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว ภาครัฐควรที่จะ
มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในเพื่อตอบโจทย์การขยับห่วงโซ่มูลค่ามากกว่า ยกเว้นในกระีที่ธุรกิจไทย
ถูกจ่ากัดจากเครือข่ายแม่ ในการขยับขึ้นห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งภาครัฐอาจจะเข้ามาสนับสนุนในการลงทุนขาออกเพื่อ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว
2. ส่าหรับ ธุรกิจร่ วมทุนและธุรกิจ ต่างประเทศ คะะผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรจะพิจาระาถึงความ
เหมาะสมเป็ น กระีไป โดยประเมินถึงผลดี/ผลเสียที่เกิดขึ้นกับห่ วงโซ่การผลิ ตในประเทศของธุรกิจไทยที่
เกี่ยวข้องเป็นหลัก โดยหากการลงทุนโดยตรงขาออกดังกล่าว น่ามาซึ่งความเข้มแข็งของเครือข่ายการผลิต
ที่มากขึ้น พร้อมๆกันกับการรักษาความเชื่อมโยงทางการผลิตมายังธุรกิจไทยในห่วงโซ่มูลค่าที่ต่า กว่าอย่างแนบ
แน่น ก็สมควรที่จะได้รับการสนับสนุน แต่หากการลงทุนขาออกไม่ได้น่ามาซึ่งการพัฒนาความเชื่อมโยงกับ
ธุรกิจไทย แต่กลับเป็นความพยายามในการว่าจ้างการผลิต นอกประเทศเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นการลดโอกาส
ในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจโดยอาศัยทรัพยากรในประเทศลง ก็อาจจะส่งผลเสียในระยะยาวได้ ภาครัฐจึงควรที่
จะหลีกเลี่ยงการสนับสนุนในกระีหลังนี้
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นอกจากนั้นภาครัฐอาจจะต้องเข้ามามีบทบาทในการตั้งข้อก่าหนดให้ธุรกิจร่วมทุน และธุรกิจต่างชาติ
มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในประเทศควบคู่ไปกับการเข้ามาลงทุนใช้ฐานการผลิตภายในประเทศ ทั้งนี้
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ทางอ้อมไปพร้อมๆกัน

3.5 การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางภาษี
สถานการณ์ปัจจุบัน
ผลประโยชน์ทางภาษี เป็นหนึ่งแรงจูงใจที่ส่าคัญในการดึงเม็ดเงินลงทุนจากประเทศต่างๆเข้ามาลงทุน
ในประเทศ ในกระีที่ในแต่ละประเทศมีปัจจัยพื้นฐานทางด้านโครงสร้างในระดับที่เท่าเทียมกัน (เสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ การเมือง โครงสร้างพื้นฐาน) ธุรกิจจะเลือกลงทุนในประเทศที่ให้สิทธิประโยชน์ (ทางภาษีและที่
ไม่ใช่ภาษี)สูงที่สุด ด้วยเหตุนี้เอง การออกแบบมาตรการส่งเสริมการลงทุนจึงเป็นกุญแจที่ส่าคัญยิ่งในบริบทของ
การพัฒนาอุตสาหกรรม
ประเทศไทยมี ห น่ ว ยงานโดยตรงที่ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ การสนั บ สนุ น การลงทุ น ได้ แ ก่ ส่ า นั ก งาน
คะะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้มีการให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนต่างชาติ เพื่อดึงเม็ดเงินลงทุนเข้าไทย
ได้มหาศาล ก่อให้ เกิดการจ้ างงานและธุร กิ จเกี่ยวเนื่องจ่านวนมาก อย่างไรก็ดี การสนับสนุนการลงทุนที่
เหมาะสมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามระดับขั้นตอนของการพัฒนา หากธุรกิจได้รับผลประโยชน์จากการ
ลงทุนที่มากเกินไป ก็อาจจะขาดแรงจูงใจเพื่อพัฒนาในขั้นตอนต่อไปก็เป็นได้
เมื่อมองมาตรการส่งเสริมการลงทุนในระดับภูมิ ภาค ซึ่งเปรียบเสมือนเวทีการแข่งขันเพื่อดึงดูดการ
ลงทุน (BOI comparison) จะพบว่าคู่แข่งที่ส่ าคัญของเราเช่น มาเลเซียและสิ งค์โ ปร์จะมีการสนับสนุน
อุตสาหกรรมในลักษะะที่เปิดกว้างและตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจมากกว่า (ตารางที่ 3.2) โดย
ทั้งสองประเทศ มีการให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุน (Investment allowance) ในระดับที่สูง
(มาเลเซียร้อยละ 60-100 ในขะะที่สิงค์โปร์ให้ที่ระดับไม่เกินร้อยละ 100) การให้เงินสนับสนุนแบบให้เปล่า
(Grants) มี ก ารให้ ทั้ ง ในกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย และพั ฒ นาและส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การฝึ ก อบรม
นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจสามารถเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม
ต่อการพัฒนาได้อีกด้วย
ในส่วนของอัตราภาษี พบว่า ภาษีนิติบุคคลของไทยในกระีที่ปรับลดลงเหลือร้อยละ 20 จะมีอัตราที่
ต่่ากว่าประเทศมาเลเซีย (ร้อยละ 25) และสูงกว่าประเทศสิงค์โปร์ (ร้อยละ 17) ในขะะที่ภาษีบุคคลธรรมดา
ของไทยมีอัตราที่สูงที่สุด โดยคิดที่อัตราสูงสุด ร้อยละ 35 ในขะะที่มาเลเซียและสิงค์โปร์เรียกเก็บสูงสุดที่ร้อย
ละ 26 และ 20 ตามล่าดับเท่านั้น
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ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบอัตราภาษีและสิทธิประโยชน์ของไทยกับมาเลเซียและสิงค์โปร์
ไทย
อัตราภาษีนิติบุคคล
20%
อัตราภาษีบุคคลธรรมดา 35%
สิทธิ์ประโยชน์
ไม่เกิน 8 ปี + ลดหย่อน
50% ไม่เกิน 5 ปี
Investment Allowance -

มาเลเซีย
25%
26%
ยกเว้น 5-10 ปี

สิงค์โปร์
17%
20%
ยกเว้นไม่เกิน 15 ปี

60-100% ของเงินลงทุน

Grants
การเจรจาอื่นๆ

R&D/ Training Grants
Pre-package incentives

ไม่เกิน 100% ของเงิน
ลงทุน
R&D/ Training Grants
Customized incentives

Matching fund สวทช
-

ที่มา: ข้อมูลจากส่านักงานคะะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ยุ ทธศาสตร์ การส่ งเสริ มการลงทุน ใหม่ ของส่ านักงานคะะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน จะมีการ
ปรับเปลี่ยนทิศทางการลงทุน จากการส่งเสริมแบบครอบคลุมทุกกิจการ มาเป็นการส่งเสริมแบบมีเป้าหมาย
มากยิ่งขึ้น โดยในแต่ละภาคอุตสาหกรรมจะมีการก่าหนดบัญชีกิจการ แบ่งเป็นกิจกรรมที่มีความส่าคั ญมาก
ที่สุด ซึ่งมุ่งเน้นที่การสร้างมูลค่าเพิ่มบนฐานความรู้ กิจกรรมที่มีความส่าคัญมาก ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง มีกระบวนการผลิตซับซ้อนมาก และกลุ่มที่มีความส่าคัญในระดับรองลดหลั่นกันตามลงมา
สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุนในทิศทางใหม่จะถูกก่า หนดให้ขึ้นอยู่กับความส่าคัญตามบัญชี
กิจการดังกล่าว โดยธุรกิจที่อยู่ในบัญชีความส่าคัญระดับสูง ปานกลางและต่่าจะได้รับผลประโยชน์สูง ปาน
กลางและต่่าตามไปด้วย นอกจากนี้ ในชุดสิทธิประโยชน์ยังได้มีการเชื่อมโยงไปถึง การท่าวิจัยและพัฒนา โดย
ธุรกิจที่ด่าเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาจะได้รับสิทธิเพิ่มเติมในการลดหย่อนภาษี

ประเมินความสาคัญ
ผลการเปรียบเทียบนโยบายในระดับภูมิภาคบ่งชี้ถึงปัญหาการออกแบบนโยบายสนับสนุนการลงทุน
เนื่องจากรูปแบบการสนับสนุนของไทยในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนมาสู่ระบบคัดสรรมากขึ้นตาม
มูลค่าเพิ่ม ระดับเทคโนโลยีและความซับซ้อนในกระบวนการผลิต แต่ยังคงมีข้อถกเถียงถึงความเหมาะสมในแต่
กลุ่มผลิตภัะฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน รวมทั้งมาตรการสนับสนุนยังไม่สามารถออกแบบในลักษะะที่เปิดกว้าง
เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะในแต่ละธุรกิจ ดังนั้น นโยบายของไทยจึงยังคงด้อยกว่าประเทศคู่ แข่งที่ให้อิสระในการ
ออกแบบนโยบายที่มากกว่า นอกจากนี้ การสนับสนุนในด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็น หัวใจส่าคัญในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบันยัง มีบทบาทรอง และยังไม่ สามารถตอบโจทย์การสนับสนุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาอย่างแท้จริง
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หากเปรียบเทียบถึงความสามารถในการคัดสรรผลิตภัะฑ์ในปัจจุบันจะพบว่า การคัดสรรของไทยยัง
ขาดทิศทางการพัฒนาในลักษะะของการคัดสรร มีเพียงการวางกรอบเพื่ อคัดเลือกผลิตภัะฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
หรือใช้เทคโนโลยีสูงเพื่อให้สิทธิประโยชน์ (ดูตารางที่ 3.3) โดยไม่ได้ค่านึงถึงในมิติการพัฒนาของธุรกิจไทย 3
จึ ง อาจจะตกเป็ น ฝ่ า ยเสี ย เปรี ย บ หากประเทศคู่ แข่ งมี การเลื อ กให้ ก ารสนั บสนุน ผลิ ตภั ะฑ์ บางส่ ว นแบบ
เฉพาะเจาะจง (ดูกล่องที่ 4) ซึ่งอาจจะท่าให้เกิดกระีที่ประเทศคู่แข่งจะได้ผลิตภัะฑ์ที่ตนเองต้องการไปทั้งหมด
เหลือแต่ผลิตภัะฑ์ที่ไม่ต้องการผลักดันมาสู่ไทย ยิ่งไปกว่านั้น ผลิ ตภัะฑ์ดังกล่าวกลับได้รับสิทธิประโยชน์ ทาง
ภาษีที่สูงในฝั่งไทยอีกด้วย
การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออกเพื่อเอาสิทธิประโยชน์ทางภาษี จึงอาจจะส่งผลกระทบ
ทางด้านลบต่อเศรษฐกิจไทย เนื่องจากเป็นการทดแทนการด่าเนินกิจการในประเทศ จึงควรที่จะหามาตรการ
รองรับเพื่อจูงใจไม่ ให้เกิดการลงทุนในลักษะะดังกล่าว แต่หากการด่าเนินการลงทุน ไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ด่าเนินการภายในประเทศจะถือว่าเป็นการลงทุน โดยตรงระหว่างประเทศเพื่อขยายตลาด (ส่วนที่ 3.1) ซึ่งใน
กระีนสี้ มควรได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ตารางที่ 3.3 แสดงบัญชีกิจการในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จาแนกตามลาดับความสาคัญใน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่
ความส่าคัญ

กลุ่มกิจการ
A1*
1. กิจกรรมออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปีไม่ 2. กิจกรรมการผลิต Embedded Software
cap วงเงิน
A1
1. กิจกรรมผลิตผลิตภัะฑ์ ชิ้นส่วน หรือวัตถุดิบในกลุ่ม Organics & Printed
ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี
Electronics (OPE)
A2
1. กิจกรรมการผลิต Enterprise Software และ/หรือ Digital Content
ยกเว้นภาษีเงินได้ 5 ปี
ไม่ cap วงเงิน
A2
1. กิจการผลิต Hard Disk Drive และ/หรือชิ้นส่วน (ยกเว้น Top Cover, Base
ยกเว้นภาษีเงินได้ 5 ปี
Plate, Peripheral)
2. กิจการผลิต Solid State Drive และ/หรือชิ้นส่วน
3. กิจการผลิตอุปกระ์สารกึ่งตัวน่า
4. กิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และ/หรือชิ้นส่วน
5. กิจการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกระ์ Photonics
6. กิจการผลิตผลิตภัะฑ์ส่าหรับโทรคมนาคมและ/หรือชิ้นส่วน
7. กิจการผลิต Flexible Printed Circuit และ/หรือ Multi Layer Printed
Circuit Board
3

ตัวอย่างเช่น ธุรกิจไทยในบางกลุม่ อาจจะยังมีเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน แต่ธุรกิจข้ามชาติในกลุม่ ดังกล่าวอาจจะมีเทคโนโลยีที่
ซับซ้อน ท่าให้การให้สิทธิประโยชน์ใหม่อาจจะเป็นการขัดขวางการพัฒนาของธุรกิจไทยก็เป็นได้
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A3
ยกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี

B1
ยกเว้นอากรขาเข้า
เครื่องจักรและวัตถุดิบ
ยกเลิกการส่งเสริม

8. กิจการผลิตอุปกระ์ส่าหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์
9. กิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่าหรับยานพาหนะ เครื่องมือวิทยาศาตร์
เครื่องมือการแพทย์
10. การผลิต Wafer และการผลิตสารหรือแผ่นที่ใช้ Thin Film Technology
1. กิจการผลิตกล้องถ่ายรูปดิจิตอล
2. กิจการผลิต Flat Panel TV/ Display
3. กิจการผลิตหลอดไฟฟ้าแบบ LED
4. กิจการผลิต Passive component
5. กิจการผลิต Electro-Magnetic product
6. กิจการผลิต Compressor/ Motor ส่าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
7. กิจการผลิต Printed Circuit Board Assembly
8. กิจการผลิต Top cover, Base Plate, Peripheral ส่าหรับ Hard disk drive
9. กิจการผลิตอุปกระ์หน่วยความจ่าทั่วไป
10. กิจการผลิตเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า
11. กิจการผลิตผลิตภัะฑ์อิเล็กทรอนิกส์หรือชิ้นส่วน ส่าหรับส่านักงาน ส่าหรับ
อุตสาหกรรมและส่าหรับการเกษตร
1. กิจการผลิตผลิตภัะฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่
ในรายการข้างต้น
กิจการพาะิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ที่มา: ข้อมูลจากคะะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2556)

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. คะะผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรที่จะมีการยกเครื่องมาตรการสนับสนุนทางด้านการลงทุนใหม่ทั้ง
ระบบ โดยจะต้องมีนโยบายที่คัดสรรเลื อกอุตสาหกรรมมากขึ้น มีการแจกแจงถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อให้โตขึ้นเป็นขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีการแจกแจงถึงชนิดของผลิตภัะฑ์ที่
ภาครัฐควรให้การสนับสนุน ซึ่งนอกจากจะต้องอ้างอิงกับมูลค่าเพิ่มที่สูงแล้ว ยังต้องพิจาระาถึงบริบทของการ
พัฒนาธุรกิจไทย เทียบกับธุรกิจข้ามชาติ และยังต้องพิจาระาถึงความเหมาะสมในบริบทของการแข่งขันกัน
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมของต่างประเทศอีกด้วย
2. คะะผู้วิจัยเห็นว่าต้องมีการจ่าแนกธุรกิจที่ ควรลงทุนเพื่อขยายกิจกรรมไปต่างประเทศ ซี่งยังคง
ด่าเนินธุรกิจในไทยอยู่ กับธุรกิจที่ ควรลงทุนเพื่อแสวงหาแหล่งผลิตที่เหมาะสม ซึ่งจะด่าเนินการย้ายฐานการ
ผลิต โดยยกเลิกกิจกรรมที่ด่าเนินในประเทศไทย โดยการสนับสนุนการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออก
ในส่วนแรกมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทฤษฎีการพัฒนาธุรกิจ ในขะะที่มาตรการที่เหมาะสมในส่วน
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หลังจะขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นเป้าหมายของการพัฒนาในระยะยาวหรือไม่? หากเป็นเป้าหมายในระยะ
ยาว ภาครัฐควรที่จะให้การสนับสนุนเพื่อไม่ให้เกิดการย้ายฐานการผลิตออกไป แต่หากไม่ได้อยู่ในเป้าหมาย
ระยะยาว การอยู่เฉย ไม่ปรับเปลี่ยนแรงจูงใจเพิ่มเติมอาจจะมีความเหมาะสมมากกว่า
กล่องที่ 4 กรณีศึกษา บริษัท Leonics Co., Ltd
บริษัท Leonics เป็นธุรกิจไทยที่ด่าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตแผงโซล่าเซลล์
ธุร กิ จ มองว่ า การผลิ ต โซล่ า เซลล์ ใ นไทยเกิ ด ความเสี ย เปรี ย บ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง หากเปิ ด AEC
เนื่องจาก นอกจากการเปิด AEC จะหมายถึงการค้าที่ไร้พรมแดนกับประเทศสมาชิกแล้ว ยังท่าให้การผลิตยังไร้
พรมแดนอีกด้วย โดยระบุว่า การเปิดเสรีใน AEC จะท่าให้ธุรกิจที่ส่งออกสามารถที่จะผลิตที่ไหนก็ได้ในประเทศ
สมาชิกแล้วส่งออกไปยังประเทศที่ต้องการ ซึ่งหมายความว่า ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต จะ
ขึ้นกับว่า ประเทศไหนให้ “แรงจูงใจ” ที่ดีที่สุดส่าหรับการลงทุน
ในส่วนของตัวธุรกิจเอง มองว่าในการผลิตโซล่าเซลล์ในปัจจุบัน มีสองประเทศที่ก่าลังได้เปรี ยบ โดย
ประเทศมาเลเซียจะได้เปรียบในด้านของการให้สิทธิประโยชน์ที่สูงกว่าประเทศอื่นๆโดยเปรียบเทียบ ในขะะที่
หากพิจาระาว่าการขนส่งสินค้าไปยังปลายทางมีต้นทุน ดังนั้น การผลิต ะ ประเทศปลายทางอาจจะช่วยลด
ต้นทุนได้มากที่สุด ในแง่นี้ ธุรกิจมองว่าประเทศอินโดนิเซียจะเป็นประเทศที่น่าสนใจลงทุนมากที่สุด
เมื่อพิจาระาในภาพรวม กระีศึกษานี้บ่งชี้ว่า การออกแบบนโยบายสนับสนุนการลงทุนในอนาคตจะ
มองแต่การพัฒนา “ภายใน” เพียงอย่างเดียว อาจจะไม่เพียงพออีกต่อไป ประเทศจะต้องหันมาพิจาระาถึง
การแข่งขันเพื่อสร้างแรงจูงใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมส่าคัญๆในอนาคตเพื่อเป็นข้อมูลประกอบอีกด้วย ซึ่ง
เป็นปัจจัย “ภายนอก”ที่ส่าคัญอย่างยิ่งยวด

3.6 การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยงของการอยู่ในเครือข่ายเดียว
สถานการณ์ปัจจุบัน
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนมากจะอยู่ในรู ปแบบของเครือข่ายการ
ผลิต ซึ่งประกอบไปด้วยการผลิตวัตถุดิบขั้นกลาง การผลิตชิ้นส่วน การประกอบชิ้นส่วน การออกแบบ การท่า
วิจัยและพัฒนา การจัดจ่าหน่าย และการบริการหลังการขาย ซึ่งมีข้อดีคือ การเข้าร่วมในเครือข่ายการผลิตจะ
เป็นโอกาสในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมูล ค่าเพิ่ม เสมือนเป็นฟันเฟื่องของเครื่องกลขนาดใหญ่ ซึ่งมี
ระบบการสนับสนุนที่ดี มีการให้ข้อแนะน่าค่าปรึกษา เพื่อให้ธุรกิจก้าวเข้าสู่การเป็นฟันเฟื่องที่เข้มแข็งและ
มั่นคง
แต่การอยู่ในเครือข่ายมีข้อจ่ากัดที่ส่าคัญ ซึ่งเกิดจากการแข่งขันระหว่างเครือข่ายที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นเรื่อยๆ โดยในปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มี
การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ซึ่งการแข่งขันตามนัยยะของ Schumpeterian ดังกล่าวจะต้องมีผู้แพ้ ซึ่งจะตก
ลงพร้อมๆกับการพังทลายลงของเครือข่ายไปด้วย ซึ่งส่งผลสะท้อนที่รุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ
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สถานการะ์ ในปั จ จุ บั น บ่ ง ชี้ ว่ า ญี่ ปุ่ น ซึ่ ง เป็ น เจ้ าของเครื อ ข่า ยอุ ตสาหกรรมเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่าคัญของไทย ก่าลัง สูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขันกับเกาหลีใต้ หากธุรกิจของญี่ปุ่นไม่
สามารถที่จะสู้กับเกาหลีได้อย่างสมบูระ์ ในระยะยาวจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจไทยที่อยู่ภายใต้เครือข่าย การ
ผลิตโดยตรงของญี่ปุ่น การกระจายความเสี่ยงให้ธุรกิจไทยด่าเนินธุรกิจร่วมกับธุรกิจเครือข่ายการผลิตอื่นๆจึงมี
ความส่ า คั ญ ต่ อ เสถี ย รภาพของธุ ร กิ จ ไทยในอนาคต ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากญี่ ปุ่ น มี ก ารลงทุ น ในอุ ต สาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมายาวนาน มีระบบอุปถัมภ์แบบครอบครัว ซึ่งให้ประโยชน์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อธุรกิจ ไทยเป็น อย่างมากนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุ บัน ท่าให้การกระจายความเสี่ยง
ทางด้านเครือข่ายการผลิตภายในประเทศ อาจจะเป็นการท่าลายความสัมพันธ์อันดีงามที่สร้างสมกันมาตลอด
ระยะเวลาอันยาวนานลงได้ การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออกเพื่อกระจายความเสี่ยงทางด้านเครือข่าย
การผลิต จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการด่าเนินการที่จะช่วยรักษาเสถีย รภาพของธุรกิจไทย พร้อมทั้งยังรักษา
ความสัมพันธ์อันดีงามกับธุรกิจญี่ปุ่นให้ยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต

ประเมินความสาคัญของปัญหา
สถานการะ์ปัจจุบันบ่งชี้ว่าการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะยิ่งทวีความ
รุนแรงมากขึ้น โดยการแข่งขันในอนาคตจะไม่ได้จ่ากัดอยู่แค่ผู้เล่นรายเดิมๆ เช่น อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่นและ
เกาหลีใต้ แต่จะมีประเทศจีนที่สอดแทรกขึ้นมาแข่งขันในตลาดอีกด้วย ท่าให้ปัญหาความเสี่ยงของเครือข่ายมี
เพิ่มสูงขึ้นไปอีก และควรที่จะได้รับการพิจาระาอย่างเร่งด่วน
การสนั บ สนุ น ให้ ธุ ร กิ จ ไทยสามารถด่ า เนิ น การให้ กับ ธุ ร กิจ หลายเครื อ ข่ าย จึ งมี ค วามส่ า คัญ และ
ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นบวกต่อเศรษฐกิจไทย (ดูกล่องที่ 5)

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ภาครั ฐ ควรที่ จ ะเปิ ด ช่ อ งทางการสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การลงทุ น โดยตรงระหว่ า งประเทศเพื่ อ ลด
ความเสี่ยงทางด้านเครือข่ายการผลิต โดยอาจจะสนับสนุนให้ธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่ของไทยที่อยู่ในเครือข่าย
การผลิ ต ของญี่ ปุ่ น ออกไปลงทุ น ในประเทศอื่ น ๆ เพื่ อ ตอบความต้ อ งการของเครื อ ข่ า ย การผลิ ต ที่ มี
ความหลากหลายมากขึ้น โดยภาครัฐจะต้องเข้ามาริเริ่มด่าเนินการจับคู่ระหว่างความต้องการของเครือข่าย
ดังกล่าวกับธุรกิจของไทยในระยะแรก เพื่อให้ เกิดการเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ และคอยให้ การสนับสนุนใน
การแก้ไขอุปสรรค และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยให้การเชื่อมโยงมีความแน่นแฟ้นและเกิดขึ้นอย่างมั่นคง
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กล่องที่ 5 กรณีศึกษา Contract manufacturing
การด่าเนินธุรกิจในอดีต มักจะมุ่งเน้นที่ธุรกิจขนาดใหญ่ ท่าให้เกิดการประหยัดต่อขนาดในการด่าเนิน
ธุรกิจ ซึ่งจะควบรวมทุกกิจกรรมการผลิตเข้าด้วยกัน (Vertical integration) อย่างไรก็ดี การผลิตในยุค
ปัจจุบัน บ่งชี้ว่า ขนาดขององค์กรที่ใหญ่เกิดไปท่าให้เกิดการควบคุมดูแลได้ยาก ท่าให้การส่งผ่านข้อมู ลตาม
สายงานเป็นไปด้วยความล่าช้า และขาดกลไกการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน จึงเป็นที่มาของ การผลิตใน
ลักษะะของเครือข่าย (Production network) ขึ้น
การว่าจ้างผลิตตามสัญญา (Contract manufacturing) เป็นรูปแบบการด่าเนินธุรกิจแบบใหม่ที่ถูก
พัฒนาขึ้นในการผลิตตามระบบเครือข่ายดังกล่าว โดยธุรกิจที่มีความสามารถในการผลิตตามสัญญาจะมีต้องมี
ความสามารถในการผลิตสินค้าตามรูปแบบที่ผู้ว่าจ้างต้องการได้อย่างมีคุะภาพ และคุ้มค่าในแง่ของราคามาก
ที่สุด
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีบริษัทขนาดใหญ่ที่เติบโตขึ้นโดยท่าหน้าที่เป็นผู้ว่า จ้างผลิตตาม
สัญญา เช่น Solectron, Flextronics, Sanmina/SCI, Celestica, Jabil Circuit โดยธุรกิจเหล่านี้จะช่านาญ
ในเรื่องของการผลิตเป็นหลัก แต่อาจจะมีกิจกรรมสร้างมูลค่าอื่นๆเพิ่มขึ้นด้วย เช่น การผลิตวัตถุดิบ การท่า
วิจัยและพัฒนา การให้บริการหลังการขาย
การว่าจ้างผลิตตามสัญญาอาจจะเป็นทางออกหนึ่ง ส่าหรับธุรกิจที่ไม่ได้มีการสร้างสมประสบการะ์ใน
การสร้างตรายี่ห้อสินค้าเป็นของตัวเองมาก่อน (เช่น ธุรกิจของไทย) โดยเป็นการพัฒนาความช่านาญในการ
ผลิตจนสามารถที่จะรับจ้างผลิตจากบริษัทใดๆก็ได้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของการอยู่ใ นเครือข่ายเดียว
อย่างได้ผล

4. สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการศึกษาเงินลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออกของประเทศไทย
เพื่อศึกษาถึงศักยภาพและความเป็นไปได้ของประเทศไทยในการขยายการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขา
ออกในอุตสาหกรรมสาขาชิ้น ส่ วนอิเล็ กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยท่าการวิเคราะห์ ปัจจัยก่าหนดที่
เกี่ยวข้องและการประเมินผลดี/ผลเสียของการด่าเนินกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งการหามาตรการสนับสนุนจาก
ภาครั ฐ เพื่อแก้ไ ขปั ญหาและอุป สรรคของการลงทุนขาออกของประเทศ โดยมุ่ง เน้นให้ การลงทุ นเกิดผล
ประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาวเป็นส่าคัญ
จากการศึกษานี้ คะะผู้วิจัยพบว่า ในระยะยาวของอุตสาหกรรม บ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์จะยังคงเป็นกลจักรส่าคัญในการผลักดันเศรษฐกิจโลกต่อไปได้ในอีกอย่างน้อยประมาะ 20 ปี
โดยที่สิ น ค้าจะมีการเปลี่ ย นแปลงไปสู่ ยุ คการตอบสนองสั งคมโดยรวม ซึ่งจะมุ่งเน้นที่สิ นค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สินค้าที่ใช้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคง และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ ทั้งนี้ ใน
ปัจจุบันพบว่ามูลค่าทางการตลาดมีอัตราการเจริญเติบโตที่ลดลงกว่าในอดีตอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอาจจะสะท้อน
ถึงการชะลอตัวในระยะสั้นอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกก่าลังประสบกับปัญหาวิกฤติ หรืออาจจะเกิดขึ้นใน
ระยะยาว ซึ่งก็คืออุตสาหกรรมเริ่มเข้าสู่ช่วงอิ่มตัวตามวัฏจักรตามทฤษฏี Long wave theory ก็เป็นได้
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ทั้งนี้และทั้งนั้น อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังมีปัจจัยบวกที่ส่าคัญอีกประการหนึ่ง คือ
การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางในกลุ่มประเทศที่ก่าลังพัฒนา เช่น จีน อินเดีย อินโดนิเซีย รวมทั้งประเทศพม่า ลาว
กัมพูชาและเวียดนาม ซึ่งหมายความว่าจ่านวนประชากรในกลุ่มรายได้ปานกลางก่าลังจะเพิ่มขึ้ นตามมาใน
อนาคต และจะท่าให้เกิดความต้องการในสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น อาจจะนับได้ว่า
เป็นจุดเกื้อหนุนให้วัฏจักรที่ 5 มีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นและยาวนานมากขึ้นไปอีก
ส่าหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีพัฒนาการที่ ยาวนาน และในปัจจุบัน
ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยผ่านทางการส่งออกในระดับที่สูง อย่างไรก็ดี ธุรกิจที่เป็นของคนไทยโดย
แท้จะอยู่ในกิจกรรมการผลิตขั้นต้นเท่านั้น เช่น การประกอบสินค้า การรับจ้างผลิตสินค้า ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มได้
ต่า่ จึงท่าให้การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ส่าคัญจะอยู่ที่การขยับกิจกรรมการผลิตจากแรงงานเข้มข้น มาสู่การผลิต
โดยใช้ทุน เทคโนโลยี และความรู้มากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการขยับขึ้นตามห่วงโซ่มูลค่า เช่น การพัฒนามาสู่การ
รับจ้างออกแบบ การท่าวิจัยและพัฒนา และการสร้างตราสินค้าอีกด้วย
จากข้อมูลตัวเลขการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออก คะะผู้วิจัยพบว่าการพัฒนาของอุตสาหกรรมมี
ความไม่เท่าเทียมกัน โดยธุรกิจไทยยังอยู่ในช่วงแรกของการลงทุน โดยตรงระหว่างประเทศขาออก คือเป็นการ
ลงทุนขาออกเพื่อขยายตลาด (เป็นเป้าประสงค์หลัก) ในขะะที่ธุรกิจข้ามชาติรายใหญ่ซึ่งมีเม็ดเงินลงทุนโดยตรง
ระหว่างประเทศขาออกในปริมาะที่ค่อนข้างสูงจะลงทุน โดยตรงเพื่อขยายกิจกรรมตามห่วงโซ่การผลิต และ
การแสวงหาเทคโนโลยีในระดับสูง
ในขะะที่ผลวิเคราะห์จากภาคทฤษฎีได้สะท้อนภาพให้เห็นว่าการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกัน นั้น ควรจะได้รับ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐที่แตกต่างกัน ซึ่งรูปแบบของความช่วยเหลือที่เหมาะสมจะขึ้นกับว่าเป้าประสงค์ของ
การด่าเนินธุรกิจเป็นไปในลักษะะใด
งานวิจัยชิ้นนี้ ได้ใช้การสัมภาษะ์เชิงลึกเพื่อประเมินบทบาทของการลงทุน โดยตรงระหว่างประเทศขาออก
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ผ่านทางมูลเหตุปัจจัยที่ก่าหนดการลงทุน
ขาออก ซึ่งแยกออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ การแสวงหาตลาด การแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ การจัดสรรทางด้าน
แรงงาน การขยายกิจกรรมข้ามห่วงโซ่มูลค่าและการแสวงหาเทคโนโลยีขั้นสูง การลงทุนขาออกเพื่อประโยชน์
ทางด้านภาษี และการลดความเสี่ยงของการอยู่ในเครือข่ายการผลิตเดียว
ในกระีของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า การลงทุน โดยตรงระหว่างประเทศขาออกให้ผลกระทบที่
แตกต่างกันตามมูลเหตุปัจจัยที่ก่าหนดการลงทุน โดยตรงระหว่างประเทศขาออก โดยมีทั้งกระีที่เป็นปัญหาที่
ส่าคัญ เร่งด่วนที่ควรได้รับการแก้ไข กระีที่เป็นปัญหาระยะปานกลางหรือยาว ซึ่งต้องการการช่วยเหลือ และ
กระีที่ยังไม่พบว่าเป็นปัญหาที่ส่าคัญ
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ส่าหรับนโยบายภาครัฐที่ด่าเนินการอยู่พบว่า มีทั้งนโยบายภาครัฐที่พยายามตอบโจทย์ที่เป็นปัญหา และได้
ช่วยบรรเทาภาระของปัญหาได้ดี มีทั้งส่วนที่พยายามตอบปัญหาแต่อาจจะยังมีการด่าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับสถานการะ์ในปัจจุบัน และมีส่วนที่พยายามจะตอบปัญหาทั้งๆที่อุตสาหกรรมยังไม่เกิดปัญหา
ทั้งนี้ ประเด็นส่าคัญก็คือ อุตสาหกรรมทั้งของไทย ของต่างประเทศและที่ร่วมทุน ต่างก็มีระดับการพัฒนาที่
แตกต่างกัน ซึ่งต้องการการช่วยเหลือที่แตกต่างกันตามไปด้วย ธุรกิจที่ขนาดเล็กจะต้องมีการผลักดันไปสู่ขนาด
กลางและใหญ่ เพื่อให้สามารถมีเงินทุนเพีย งพอในการพัฒนาธุรกิจก้าวขึ้นตามห่วงโซ่มูลค่า ธุรกิจขนาดใหญ่
ควรจะได้รับการสนับสนุนให้ด่าเนินกิจกรรมมูลค่าเพิ่มสูงในประเทศ โดยภาครัฐควรที่จะมีการพัฒนาบุคลากร
ไทยเพื่อตอบโจทย์ในส่วนนี้ไปพร้อมๆกัน ส่าหรับธุรกิจร่วมทุนต่างชาตินั้น จะต้องแยกแยะการพัฒนาออกเป็น
กระีๆไป เพราะในแง่หนึ่ง การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออกจะเป็นการพัฒนาธุรกิจเครือข่ายโดยรวม
ให้มีความมั่นคงมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจห่วงโซ่ด้า นล่างของไทย แต่ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นการเสียโอกาสใน
การพัฒนาบุคลากรไทยเพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมมูลค่าเพิ่มสูงดังกล่าว
ทั้งนี้ คะะผู้วิจัยได้สรุปผลการประเมินความส่าคัญ ผลกระทบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยถูกแสดงไว้
ในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 สรุปผลการประเมินความสาคัญ ผลกระทบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อใช้การลงทุน
โดยตรงระหว่างประเทศขาออกให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจไทยมากที่สุด
ปัจจัยกาหนดการลงทุน
โดยตรงระหว่างประเทศขา
ออก
1. การขยายตลาด

2. การแสวงหา
ทรัพยากรธรรมชาติ

3. การจัดสรรประสิทธิภาพ
แรงงาน

ระดับ
ความสาคัญ
ของปัญหา4
***

**

มูลเหตุแห่งการ
แทรกแซง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

information
spillover

1. พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าชายแดน
2. ตั้งหน่วยงานสนับสนุนทางด้านข้อมูล
ข่าวสาร
3. ช่วยเหลือเอกชนในการเจรจาแก้ไข
ปัญหาข้อพิพาท
mid-downstream 1. ตรวจสอบการเชื่อมโยงระหว่าง
spillover
อุตสาหกรรมต้นน้่า กลางน้่า และปลายน้่า
ว่ามีความต่อเนื่องกันจริง
2. ให้การสนับสนุนธุรกิจไทยที่ลงทุนใน
อุตสาหกรรมต้นน้่าในต่างประเทศ
1. ปัญหาแรงงานไร้ฝีมือยังไม่ใช่ปัญหา
ส่าคัญส่าหรับอุตสาหกรรม

4

ในการแสดงล่าดับความส่าคัญของปัญหา “***” หมายถึงปัญหาดังกล่าวมีความส่าคัญแบบเร่งด่วน “**” หมายถึงปัญหา
ดังกล่าวมีขนาดที่ใหญ่ และส่งผลในระยะปานกลางถึงระยะยาว (ไม่เร่งด่วน) และ “*” หมายถึงปัญหาดังกล่าวมีความส่าคัญไม่
มากนัก
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- แรงงานไร้ฝีมือ

*

- แรงงานช่านาญการ

***

4. การขยับขึ้นห่วงโซ่มูลค่า
และการแสวงหาเทคโนโลยี
ขั้นสูง

*

5. การแสวงหาผลประโยชน์
ทางด้านภาษี

***

6. การลดความเสี่ยงของ
การอยู่ในเครือข่ายการผลิต
เดียว

**

negative spillover 2. ทบทวนแบบจ่าลองการผลิตชายแดน
ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการะ์
ปัจจุบันของไทย
3. การลงทุนขาออกเพื่อแก้ไขปัญหาการ
low-value chain ขาดแคลนแรงงานช่านาญการควร
spillover
ด่าเนินการในระยะสั้น
4. มาตรการระยะยาวควรจะพัฒนา
บุคลากรไทยให้สามารถตอบโจทย์การขาด
แคลนดังกล่าวให้ได้
low-value chain 1. ปัญหานี้ยังไม่ใช่ปัญหาส่าหรับธุรกิจไทย
spillover
ที่มีระดับการพัฒนาที่ต่าอยู่ เช่น กลุ่ม
ธุรกิจรับจ้างประกอบ รับจ้างผลิต ยกเว้น
ในกระีที่ธุรกิจมีข้อจ่ากัดในการก้าวข้าม
ห่วงโซ่มูลค่าซึ่งเกิดจากข้อก่าหนดของ
เจ้าของเครือข่ายการผลิต
2. ส่าหรับธุรกิจร่วมทุนต่างชาติ ภาครัฐ
ควรจะเข้ามาช่วยเหลือ เฉพาะกระีที่การ
ลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออก
ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับธุรกิจไทยที่
ด่าเนินการในประเทศเท่านั้น
development 1. ยกเครื่องการสนับสนุนการลงทุนใหม่
state
ทั้งระบบ โดยจะต้องจ่าแนกตามขนาดของ
ธุรกิจ ความเป็นเจ้าของ (ไทย/ต่างชาติ)
และค่านึงถึงมาตรการของต่างประเทศ
โดยจะต้องมีการพิจาระาแยกผลิตภัะฑ์ที่
เหมาะสมมากกว่านี้
2. ภาครัฐควรให้การสนับสนุนธุรกิจไทยที่
ลงทุนขาออก เฉพาะกระีที่ไม่ได้ย้ายฐาน
การผลิตไปทั้งหมด เพราะการกระท่า
ดังกล่าวจะไม่เกิดผลประโยชน์ทางอ้อมต่อ
ธุรกิจอื่นของไทย
development 1. สนับสนุนการลดความเสี่ยงทางด้าน
state
เครือข่าย โดยเข้ามาเป็นผู้จับคู่ความ
ต้องการของเครือข่ายอื่นๆเข้ากับธุรกิจ
ไทย พร้อมทั้งอ่านวยความสะดวกให้เกิด
การเชื่อมโยงที่มั่นคงในระยะยาว

หมายเหตุ: spillover หมายถึง ผลประโยชน์จากการแทรกแซงภาครัฐจะเกิดขึ้นกับธุรกิจอื่นๆด้วย โดย information
spillover หมายถึงผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการกระจายข้อมูล mid-down stream spillover หมายถึงผลประโยชน์เกิดกับ
30

อุตสาหกรรมกลางน้่าและปลายน่า low-value chain spillover หมายถึงผลประโยชน์เกิดขึ้นกับธุรกิจที่อยู่ห่วงโซ่มูลค่าที่ต่า
กว่า negative spillover หมายถึง ผลประโยชน์ที่เกิด ขึ้นกับธุรกิจอื่นเกิดขึ้นในแง่ลบ และ development state หมายถึง
การช่วยเหลือจากภาครัฐ จะเป็นการแทรกแซงกลไกตลาด ซึ่งจะใช้ได้ในกระีที่เชื่อได้ว่าการแทรกแซงดังกล่าวจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต
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