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Symposium no.32 :: “การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของภาคอุตสาหกรรมไทย”

คํานํา

การสัมมนาทางวิชาการประจําป 2552 ของคณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนการสัมมนาวิชาการครั้งท่ี 32  ซึ่ง
คณะฯไดดําเนินการอยางตอเนื่องมาโดยตลอดทุกปดวยตระหนักถึง
ภารกิจของสถาบันวิชาการท่ีจะทําหนาท่ีตดิตาม วเิคราะห สงัเคราะห
เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมไทย และเผย
แพรความรูความเขาใจน้ันกลับสูสังคม การสัมมนาวิชาการประจํา
ป 2552 นี้ ยังเปนสวนหนึ่งของการเฉลิมฉลองโอกาสสําคัญเนื่องใน
วาระครบรอบ 60 ปของการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
 หัวขอการสัมมนาทางวิชาการประจําป 2552  เรื่อง “การ
บริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของภาคอุตสาหกรรมไทย”  ของ
คณะเศรษฐศาสตรในปนี้เปนประเด็นที่สําคัญตอการบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตนเปนอยางมาก แมประเทศตางๆ ถูก
ผนวกเขามาเปนสวนหนึ่งของตลาดโลกและมีความเก่ียวของเชื่อม
โยงกันเพิ่มมากข้ึนผานกิจกรรมทางเศรษฐกิจดานตางๆ แตโลกา-
ภิวัตนทางเศรษฐกิจ (Economic Globalization) ยังเปนประเด็น
ถกเถยีงกันอยางกวางขวางถึงผลไดสทุธติอประเทศและความจําเปน
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ที่จะมุงแสวงหานโยบายท่ีควรดําเนินควบคูไปกับการบริหารโลกา-
ภวิตันใหเกิดประโยชนสงูสุดกับประเทศ   ดวยเหตนุีค้ณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงสนับสนุนใหอาจารยในคณะศึกษาวิจัย
เรือ่งการบริหารโลกาภิวตันทางเศรษฐกจิโดยใชประสบการณของภาค
อุตสาหกรรมไทยในชวง 3 ทศวรรษท่ีผานมาเปนกรณีศึกษา  
 งานสัมมนาคร้ังนี้นําเสนอบทความ 5 บทโดยบทความแรก
จะนาํเสนอภาพรวมของโลกาภิวตันทางเศรษฐกจิและประเด็นทาทาย
เชิงนโยบายที่รออยูขางหนา ถัดมาอีก 4 บทความเปนงานวิจัยที่ลง
ลึกในอุตสาหกรรมสงออกท่ีสําคัญของไทยอันไดแกฮารดดิสก ยาน
ยนต เสื้อผาเครื่องนุงหมและอัญมณี  กรณีศึกษาแตละกรณีมีลักษณะ
ที่แตกตางกันและมีประเด็นโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน 
ในสวนของฮารดดิสกประเด็นโลกาภิวัตนมุงไปท่ีการใชประโยชน
จากการที่ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของเครือขายการผลิตระหวาง
ประเทศของบริษัทฮารดดิสกขามชาติ ในขณะท่ีประเด็นโลกาภิวัตน
ของกรณีอุตสาหกรรมยานยนตมุงไปท่ีความสัมพันธและการอยูรวม
กันระหวางผูผลิตรถยนตซึ่งเปนบริษัทขามชาติกับผูผลิตชิ้นสวน
รถยนตของไทย สาํหรับอุตสาหกรรมเส้ือผาเคร่ืองนุงหมประเด็นโลกา-
ภิวัตนทางเศรษฐกิจมุงไปท่ีผลประโยชนสุทธิที่มีตอการพัฒนาความ
สามารถการผลิตในระยะยาวจากการใชแรงงานตางดาวจากประเทศ
เพื่อนบาน   ประเด็นโลกาภิวัตนเรื่องสุดทายมุงไปท่ีการออกไปลงทุน
โดยตรงในตางประเทศของบริษัทไทยโดยกรณีการออกไปลงทุนของ
บริษทัอัญมณี โดยเฉพาะอยางย่ิงการใชประโยชนรวมกันระหวางฐาน
การผลิตในประเทศและตางประเทศเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน 
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(รองศาสตราจารย ดร.ปทมาวดี  ซูซูกิ)
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กรกฎาคม 2552                                                                                                                                            

 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หวงัวาผลการ
วจิยัเหลาน้ีจะชวยเพิม่องคความรูเกีย่วกับการบริหารโลกาภิวตันทาง
เศรษฐกจิใหประเทศสามารถเก็บเกีย่วผลประโยชนจากกระแสโลกา-     
ภิวัตนไดอยางเต็มท่ีและนํามาซ่ึงการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
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กําหนดการสัมมนาทางวิชาการประจําป 2552 คร้ังท่ี 32

เนื่องในวาระครบรอบ 60 ป คณะเศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เรื่อง “การบริหารโลกาภิวัตน: ประสบการณของภาคอุตสาหกรรมไทย”
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2522

ณ หอประชุมศรีบูรพา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน

09.00 – 09.10 น.    พิธีเปดโดย รศ.ดร.ปทมาวดี  ซูซูกิ

    คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย

    ธรรมศาสตร   

   

09.10 – 09.40 น.   ปาฐกถาพิเศษ 

    “ทิศทางประเทศไทยในยุคโลกาภิวัตน” 

    โดย  นายกรัฐมนตรี  

        

09.40 – 10.10 น.   ปาฐกถาพิเศษ 

    “ความรวมมือกันทางนโยบายระหวาง

    ประเทศในภูมิภาคเอเชยีตะวันออกในยุค

    เศรษฐกิจโลกชะลอตัว”

    โดย Mr.Yuhei OHMI  

    ผูบริหารระดับสูง

    ธนาคารเพือ่ความรวมมือระหวางประเทศ

    แหงญี่ปุน (JBIC) 
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   ดําเนินรายการภาคเชา

          โดย  ผศ.ดร.อักษรศรี  พานิชสาสน                        

  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

10.10 – 11.00 น.  “เครอืขายการผลิตระหวางประเทศในอุตสาหกรรม

   ฮารดดิสกของไทย: นยัตอการพฒันาอตุสาหกรรม”

   โดย  ผศ.ดร.อาชนัน  เกาะไพบูลย  

            คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

   วิจารณบทความ โดย

   ดร.ชิต  เหลาวัฒนา 

    ผูอํานวยการโปรแกรมฮารดดิสกไดรฟ 

   สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

   แหงชาติ    

11.00 – 11.10 น.  ถาม-ตอบ

11.10 – 12.00 น.  “การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนซัพพลาย-

   เออรของบริษัทขามชาติ: กรณีศึกษาอุตสาหกรรม

   ชิ้นสวนยานยนตไทย”

   โดย  ดร.พีระ  เจริญพร           

   คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

   วิจารณบทความ โดย

   คุณยุทธศักดิ์  คณาสวัสด์ิ                             
   รักษาการผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและ

   นโยบายการลงทุน สาํนกังานคณะกรรมการสงเสริม

   การลงทุน 
 

12.00 – 12.10 น.  ถาม-ตอบ
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12.10 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

   ดําเนินรายการภาคบาย 

       โดย  ผศ.ดร.เกรียงไกร  เตชกานนท                       

  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

13.00 – 13.50 น.  “การลงทุนโดยตรงในตางประเทศของบริษทัอัญมณี

   และเคร่ืองประดับไทย: กรณีศึกษา บริษัท แพรน

   ดา จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน)”

   โดย  ดร.เณศรา  สุขพานิช          

   คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

   วิจารณบทความ โดย

   รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท     

   คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

13.50 – 14.00 น.  ถาม-ตอบ

14.00 – 15.00 น.  “แรงงานตางดาวกับการรักษาความสามารถในการ 

   แขงขันของอุตสาหกรรมเส้ือผาเครื่องนุงหมไทย”

   โดย  ดร.กิริยา  กุลกลการ   

    คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

   

   วิจารณบทความ โดย

   คุณวนิดา  พิชาลัย     

   ผูอํานวยการฝายนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาห-

   กรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ
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15.00 – 15.10 น.   ถาม-ตอบ

15.10 – 17.00 น.   อภิปรายเร่ือง “การยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย

   ในยุคโลกาภิวัตน”

   1. ดร.สุทัศน  เศรษฐบุญสราง

         ผูแทนการคาไทย

   2. คุณสันติ  วิลาสศักดานนท   

      ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

   3. ดร.สมชาย  หาญหิรัญ   

           รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ

       อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

    4. คุณวิไลวรรณ  แซเตีย

           ประธานคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย

              

   ดําเนินการอภิปรายโดย  

          รศ.ดร.ชยันต  ตันติวัสดาการ   

            คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

หมายเหตุ:  การสัมมนาจะดําเนินเปนภาษาไทย ยกเวน การปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “ความ

รวมมือกันทางนโยบาย ระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกในยุคเศรษฐกิจโลกชะลอ

ตัว” ที่จะดําเนินเปนภาษาอังกฤษ
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สารบัญ

14
เกร่ินนํา

26
เครือขายการผลิตระหวางประเทศในอุตสาหกรรมฮารดดิสกของไทย: 

นัยตอการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ผศ.ดร.อาชนัน  เกาะไพบูลย

102
การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนซัพพลายเออรของบริษัทขามชาติ: 

กรณีศึกษาอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตไทย

ดร.พีระ  เจริญพร

4
คํานํา
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177
การลงทุนโดยตรงในตางประเทศของบริษัทอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย: 

กรณีศึกษา บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน)
ดร.เณศรา  สุขพานิช  

254
แรงงานตางดาวกับการรักษาความสามารถในการแขงขัน

ของอุตสาหกรรมเส้ือผาเครื่องนุงหมไทย
ดร.กิริยา  กุลกลการ
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การบริหารโลกาภิวตันและความทาทายเชิงนโยบาย
อาชนัน เกาะไพบูลย* 

*นโยบายผูเขียนไดประโยชนอยางมากจากการสนทนากับ Professor Prema-chandra Athu-

korala, Arndt-Corden Division of Economics, Australian National University และ ดร. จุฑา
ทพิย จงวนชิย  Economics and Research Department, Asian Development Bank  นอกจาก
นั้นคําแนะนําเพิ่มเติมจาก รศ. ดร. ปทมาวดี ซูซูกิ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรไดมีสวนชวยทําใหประเด็นตางๆ ในงานเขียนมีความสมบูรณเพิ่มมากข้ึน ผูเขียน

ขอขอบคุณอาจารยอลงกรณ ธนศรีธัญญากุล คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สําหรับความชวยเหลือในการเตรียมขอมูลในคร้ังนี้ดวย

เกริ่นนํา
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โลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ (Economic Globalization) เปนองคประกอบ
ประการหน่ึงของโลกาภิวัตนที่มีการถกเถียงกันอยางกวางขวางทั้งจากผู
กําหนดนโยบายและนักวิชาการท่ัวโลกถึงผลประโยชนสุทธิที่ประเทศจะ
ไดรับ  (Bhagwati, 2004; Wolf, 2005; Irwin, 2005: Friedman, 2007) 
ดังจะเห็นจากการท่ีโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจมักจะเปนเปาหมายหลักใน

การโจมตีของกลุมผูตอตาน(Anti-globalization) ตั้งแตนักวิชาการ (เชน 

Stiglitz, 2002; Rodrik, 2008; Chang, 2002;2008)  ไปจนถึงกลุมเอ็นจีโอ

ตางๆ  อยางไรก็ตามแมจะมีเสียงคัดคานแตยังไมมีผูกําหนดนโยบายหรือ
แมแตกลุมท่ีคัดคานโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจเสนอใหประเทศตางๆ หัน
หลัง (Disintegration) ใหกับโลกาภิวตันทางเศรษฐกิจแตอยางใด แมในชวง

ที่เศรษฐกิจโลกกําลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่นับวารุนแรงท่ีสุดนับจาก

สงครามโลกคร้ังที่ 2 เปนตนมา   ทุกๆ คนไมวาจะเปนกลุมสนับสนุนหรือ

คัดคานตางเชือ่วาโลกาภิวตันเปนสิง่ทีถ่อยหลงัยากและมีตนทนุมหาศาลใน
การถอยหลัง  แตเราจะตองบริหารโลกาภิวัตนอยางไรใหแตละประเทศได
ประโยชนสงูสุด และน่ันคือโจทยเชงินโยบายท่ีรออยูขางหนาและเปนหวัขอ
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หลักในการสัมมนาวิชาการประจําปของคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรในคร้ังนี ้โดยใชประสบการณทีเ่กดิข้ึนในภาคอตุสาหกรรมไทย 
เปนกรณีศึกษา 
 ในชวงกวา 3 ทศวรรษ โลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ หรือ อางถึงตอ
ไปส้ันๆ วาโลกาภิวัตนไดขยายตัวอยางรวดเร็วโดยมี 3 กลจักรหลักท่ีผลัก
ดันใหประเทศตางๆ ถกูเชือ่มโยงเขาหากันอนัไดแก การคาระหวางประเทศ 
การลงทุนระหวางประเทศโดยเฉพาะบทบาทของบริษทัขามชาติหรือ MNEs 
(Multinational Enterprises) และการเคล่ือนยายแรงงานระหวางประเทศ  ทัง้ 
3 ดานลวนแลวแตมีความทาทายหรือเปนโจทยเชิงนโยบายรออยูขางหนา
ทั้งสิ้น 
 ความทาทายประการแรก เกิดจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบการ
คาระหวางประเทศท่ีประเทศตางๆ หันมาคาขายสินคาก่ึงสําเร็จรูปหรือชิ้น
สวนและสวนประกอบเพิ่มมากข้ึนในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา (อาชนัน, 
2551; Athukorala & Kohpaiboon, 2009) อันเปนผลจากการทวีความ
สําคัญของเครือขายการผลิตระหวางประเทศ หรือ International Produc-
tion Networks (IPNs) ที่มีบริษัทขามชาติเปนกลจักรหลักในการขับเคล่ือน 

ภายใต IPNs  สินคาอุตสาหกรรมช้ินหนึ่งๆ สามารถแยกยอยออกเปนชิ้น
ยอยและสามารถท่ีจะกระจายออกไปผลิตตามฐานการผลิตตางๆ ทั่วโลก 
โดยไมจําเปนที่ทุกๆ ขบวนการการผลิตตองดําเนินการในฐานการผลิต

ใดฐานการผลิตหนึ่งเพียงอยางเดียว  ที่สําคัญ IPNs เกิดข้ึนอยางกวาง
ขวางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคอื่นๆ เชน 
อเมริกาเหนอื หรือยโุรป (Athukorala & Kohpaiboon, 2009) และขอมูลเชงิ

ประจักษไดชี้ใหเห็นวาไทยไดกลายมาเปนสวนหนึ่งของ IPNs   ดานหนึ่ง

การแบงขัน้ตอนการผลิตเทากับเปนการเปดโอกาสใหประเทศตางๆ เขาไปมี

สวนรวมในการคาระหวางประเทศไดมากข้ึน ในการเขาไปมีสวนรวมในการ
คาระหวางประเทศน้ัน ประเทศหน่ึงๆ อาจจะไมจําเปนตองมีความสามารถ
ในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต  อาจมีเพียงบางสวน/บางช้ินก็สามารถเขาไปมี

สวนรวมได ในขณะเดียวกันการแขงขันภายใตกรอบของ IPNs ก็รุนแรงข้ึน
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1แนวคิดคลัสเตอร (Cluster) ดังกลาวไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของ M. Porter 
(1990) อยางไรก็ตาม แนวคิดดังกลาวเปนเพียงหน่ึงในหลายๆ แนวคิดของคลัสเตอร

อตุสาหกรรม  ทีส่าํคัญแนวคิด Cluster ของPorter (1990) ถกูวิพากษวจิารณอยางมาก
จากนักวิชาการในสาย Economic Geography  เชน Martin & Sunley (2003) หรือ 

Yeung (2008) ที่วาแนวคิดไมชัดเจนและเปนไปในลักษณะ one-size-fi ts-all  

ดวยเพราะการแขงขนัจะเกดิข้ึนในทกุๆ ขัน้ตอนของการผลิต ภายใต IPNs 
เราไมสามารถชดเชยความไมมีประสิทธิภาพในขั้นตอนการผลิตหนึ่งดวย
ความมีประสิทธิภาพในอีกข้ันตอนหนึ่งได ดังในกรณีที่ทั้งขบวนการผลิต
เกดิข้ึน ณ ทีใ่ดท่ีหน่ึง นอกจากน้ัน ขัน้ตอนการผลิตในแตละข้ันมีมูลคาเพิม่
ไมเทากัน จึงเปนเรื่องปกติที่ประเทศตางๆ จะพยายามแยงชิงเอาขั้นตอน
ที่มีมูลคาเพิ่มสูงที่สุด หรือพยายามท่ีจะดึงดูดทุกๆ ขั้นตอนการผลิตใหมา
ตัง้ในประเทศของตนดงัสะทอนออกมาในนโยบายพฒันาอตุสาหกรรมแบบ
คลัสเตอร1 งานวิจัยชิ้นแรกในการสัมมนาช้ินน้ี(บทท่ี 2) จะเจาะลึกลงไป
ในประเด็นดังกลาวโดยเฉพาะ IPNs และคลัสเตอรอุตสาหกรรมสามารถ
เกิดข้ึนพรอมๆ กันไดหรือไม และการพัฒนาเปนคลัสเตอรไดกลายมา
เปนดัชนีชี้วัดความสําเร็จในการพัฒนาเชิงลึกของอุตสาหกรรมท่ีถูกตอง
หรือไม การวิเคราะหในเร่ืองดังกลาวไดใชอตุสาหกรรมฮารดดิสกของไทย
เปนกรณีศึกษา 
  ความทาทายประการท่ีสอง เกิดข้ึนจากการทวีความสําคัญ
ของเงินลงทุนโดยตรง หรือ FDI (Foreign Direct Investment)ในประเทศ
กําลังพัฒนา  ดังจะเห็นไดจากปจจุบันทัศนคติของประเทศกําลังพัฒนา

ตอ FDI ทั่วโลกจากเดิมท่ีมองวา FDI เปนเครื่องมือในการลาอาณานิคม
ทางเศรษฐกิจอนัหนึง่ของประเทศพฒันาแลว (ในชวงคริสตทศวรรษ 1960 
และ 1970) ไปในทางทีดี่ขึน้โดยพจิารณาวา FDI มีประโยชนตอการพฒันา 
เพราะ FDI ไมไดนาํมาเพยีงเมด็เงนิลงทนุเทานัน้ แตยงันาํมาซึง่เทคโนโลยี

ที่ทันสมัยซึ่งเปนหัวใจสําคัญท่ีชวยยกระดับความสามารถทางดานการ

ผลิตและทําใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจทีย่ัง่ยืน (Sustainable Growth) 
ดังจะเห็นไดจากประเทศตางๆ หันมาใชนโยบายเปดเสรีเพื่อรับ FDI และ 
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MNEs และสัดสวนตอเม็ดเงินลงทุน FDI ที่เขามาในประเทศตางๆ เพิ่ม
ขึ้นโดยตลอดในชวง 3 ทศวรรษ (UNCTAD, 2006)  แมประเทศตางๆ จะ
เปล่ียนทัศนคติและหันมาตอนรับ และในหลายๆ กรณีมีการแขงขนักันเพือ่
ดึงดูดใหบริษัทขามชาติเขามาลงทุนในประเทศของตน แตผลการวิจัยท้ัง
ทางทฤษฎีและงานวิจัยเชิงประจักษชี้วามีโอกาสท่ี FDI อาจจะสงผลเสีย
ตอการพัฒนาไดเชนกัน บทวิวาทะจึงมุงไปท่ีการใชประโยชนจากการเขา
มาของ FDI และประเด็นดังกลาวคือความทาทายประการท่ีสองในการ
บริหารโลกาภิวัตนในงานสัมมนาคร้ังนี้ (บทท่ี 3) 
 บทวิวาทะในหมูนกัวิชาการและผูกําหนดนโยบายท่ัวโลกมุงไปท่ี
ปฏิสัมพันธระหวาง บริษัทขามชาติและผูประกอบการท่ีเปนคนไทย โดย
เฉพาะการพจิารณาวาบริษทัขามชาตหินัมาใชชิน้สวนภายในประเทศมาก
นอยเพยีงใดโดยเฉพาะการซ้ือจากผูประกอบการท่ีเปนคนไทย หรือบริษทั
ขามชาติเหลาน้ีสรางการเช่ือมโยงไปยังอุตสาหกรรมตนนํ้ํา (Backward 
Linkages) ในประเทศท่ีรับการลงทุนมากนอยเพียงใด  (Javorcik, 2004;  
Blalock & Gertler, 2008; Kohpaiboon, 2009a)  สมมติฐานจากงานศึกษา
เศรษฐมิติของ Javorcik (2004) และ Blalock &Gertler (2008) ชี้ใหเห็น
วา Backward Linkages เปนชองทางทีผู่ประกอบการภายในประเทศจะได

ประโยชน โดยเฉพาะจากการเรียนรูเทคโนโลยีการผลิตจากบริษทัขามชาติ

ทีดี่เพราะท้ังบริษทัขามชาติและผูประกอบการคนไทยไดประโยชนรวมกัน 
โดยบริษทัขามชาติจะไดซพัพลายเออรทีมี่ความสามารถและปอนสนิคาก่ึง
สาํเร็จรปูและวัตถดิุบท่ีมีคุณภาพท่ีดี ในขณะท่ีซพัพลายเออรก็ไดยกระดับ

ความสามารถในการผลิตไปในตัว 

 งานวิจัยชิ้นที่ 2 (บทท่ี 3) ในงานสัมมนาคร้ังนี้จะวิเคราะหลงลึก
ในอุตสาหกรรมช้ินสวนรถยนตของไทย  ผลงานวิจัยท่ีผานมาไดชี้ชัดแลว
วาภายหลังจากที่บริษัทขามชาติในอุตสาหกรรมรถยนตใชไทยเปนฐาน

การผลิตเพื่อสงออกรถยนตไปยังประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค  บริษัทรถยนต

หันมาใชชิ้นสวนท่ีผลิตในประเทศเพิ่มข้ึน (Kohpaiboon 2009b)  แตการ

ซื้อชิ้นสวนเปนการซ้ือจาก MNEs จากตางประเทศดวยกันเอง บริษัทชิ้น
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2 การท่ีมีผูประกอบการคนไทยเพียงไมก่ีรายเทานั้นที่สามารถรักษาสถานการณ
เปนซัพพลายเออรชิ้นสวนสําคัญๆ ไดมีเพียงไมก่ีรายเปนปรากฎการณที่เกิด
ขึ้นประเทศอ่ืนๆ ที่ เปนฐานการผลิตของบริษัทรถยนตเชนกัน เชน บราซิล
และปรากฎการณดังกลาวถูกกลาวถึงวาเปน Denationalization นอกจากนั้น

ปรากฏการณ Denationalization ทาทายความถูกตองของขอสรุปของงานศึกษา
ในอดีตที่เชื่อวามาตรการบังคับใชชิ้นสวนภายในประเทศในอดีตเปนสวนหน่ึง
ของความสําเร็จในปจจุบัน หากมาตรการบังคับใชชิ้นสวนภายในประเทศมี

ผลจริงนาจะทําใหจํานวนผูประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจอันเน่ืองจากมาตรการ
ดังกลาวสามารถรักษาสถานความเปนซัพพลายเออรไดมากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

สวนของไทยถูกลดช้ันลงมาเปน ‘ซัพพลายเออรของซัพพลายเออรอีกช้ัน
หนึ่ง (Tier-2 ซัพพลายเออร) สวนหนึ่งเปนผลจากความไมพรอมทางดาน
เทคโนโลยีของผูประกอบการภายในประเทศ2 วิวาทะดังกลาวเปดความ
ทาทายเชิงนโยบายท่ีสําคัญวาการเปนซัพพลายเออรของซัพพลายเออรจะ
ทาํใหเกดิการพัฒนาเทคโนโลยีอยางย่ังยืนหรือไม เราจะตักตวงผลประโยชน
จากการเปนซัพพลายเออรของซัพพลายเออรอยางไร และท่ีสําคัญอะไรคือ
บทบาทของภาครัฐท่ีจะทําใหผูประกอบการภายในประเทศอยูรวมกับ MNEs 
เหลาน้ีไดอยางเหมาะสม และไดประโยชนอยางเต็มท่ี  
 ความทาทายประการท่ีสามท่ีนําเสนอในงานสัมมนาคร้ังนี้(บทท่ี 
4) หันมาพิจารณาปจจัยผลักดันโลกาภิวัตนที่สําคัญอีกปจจัยหนึ่งคือการ
เคล่ือนยายแรงงานระหวางประเทศ แมการท่ีแรงงานจากประเทศหน่ึงไป
ทํางานในอีกประเทศหน่ึงจะไมใชเรื่องใหมแตสิ่งที่นาสนใจในปจจุบัน คือ
การเคล่ือนยายแรงงานท่ีเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
แตกตางจากการเคล่ือนยายแรงงานในอดีตเพราะการเคลื่อนยายแรงงาน
ในภูมิภาคน้ีสวนใหญเปนการเคล่ือนยายของแรงงานกันเองภายในภมิูภาค
เดยีวกัน และรอยละ 90 เปนการเคล่ือนยายของแรงงานท่ีไรฝมือหรือแรงงาน

ก่ึงฝมือ (Unskilled and/or Semi-skilled Labour) (Athukorala, 2006: 19) 
แนวโนมดังกลาวเปนปรากฏการณทีจ่ะมีนยัตอความสามารถในการแขงขนั
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจดงัท่ี Findlay & Jones (1998) อางวาเปน 'The 
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Newest Migratory Pole'   
 นยัสําคัญของการเคล่ือนยายแรงงานไรฝมือหรือแรงงานก่ึงฝมือ 
คือ การนําเขาแรงงานท่ีมีคาแรงงานถูกกวาจากตางประเทศเปนทาง
เลือกหน่ึงท่ีนักอุตสาหกรรมสามารถใชในการรักษาความสามารถในการ
แขงขันระหวางประเทศ อยางนอยก็ในระยะส้ันหรือในชวงท่ีอุตสาหกรรม
กําลังจะเปลี่ยนผานไปสูการผลิตสินคาท่ีใชทักษะฝมือแรงงานมากข้ึน
และมีเครื่องจักรเก่ียวของเพิ่มมากข้ึน เรื่องดังกลาวมีความสําคัญกับ
อุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานมาก เชน อุตสาหกรรมเส้ือผาเคร่ืองนุงหมท่ีมี
ทางเลือกในการใชระบบอัตโนมัติไดจํากัด และท่ีสําคัญการเคลื่อนยาย
แรงงานยังเปนทางเลือกท่ีสาํคัญสําหรับกลุมผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยอมหรือ SMEs (Small and Medium Enterprises) ที่มักจะประสบ
ปญหาการเขาถงึแหลงเงินทุนและทําใหทางเลือกการรักษาความสามารถ
ในการแขงขนัมีจาํกัด  การเปล่ียนเครือ่งจกัรหรือการยายฐานออกไปลงทุน
ในตางประเทศสําหรับ SMEs จึงทําไดลําบาก ในอีกดานหนึ่งการนําเขา
แรงงานตางชาติอาจสงผลถวงขบวนการพัฒนาเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการ
ผลิต เพราะเมื่อผูประกอบการสามารถวาจางแรงงานตางชาติในคาแรงท่ี
ตํ่ากวา “อาจ” ทําใหผูประกอบการเหลานี้เฉื่อยชาตอการยกระดับความ

สามารถในการผลิต และพฤติกรรมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถใน

การแขงขันจะตัง้บนสมมติฐานท่ีวาโรงงานจะสามารถเขาถงึแหลงแรงงาน
ราคาถูกเสมอไป นอกจากน้ันการอนุญาตใหมีการนําเขาแรงงานตางชาติ
อาจกอใหเกิดปญหาทางสังคมอ่ืนๆ ตามมาไดเชนกัน  

 เร่ืองดังกลาวยังเกีย่วของกับการแสดงบทบาทของไทยในฐานะท่ี
เปนประเทศผูนาํทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนและต้ังอยูใจกลางอินโด
จนีท่ีลอมรอบดวยประเทศท่ีมีฐานะทางเศรษฐกจิดอยกวาและมีแรงงานไร

ฝมือจาํนวนมาก เชน พมา ลาว และกัมพชูา พรมแดนติดกับประเทศเหลา

นี้ยาวกวา 1,000 กม.  แมจะตองการหามการนําเขาแรงงานเหลานี้ก็ไมใช

เรือ่งท่ีทาํไดงาย  นอกจากนัน้ปจจบัุนการสงออกแรงงานเปนมาตรการหน่ึง
สาํหรับการแกปญหาความยากจนและการวางงานภายในประเทศ (Goldin 
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& Reinert, 2006: Chapter 6)   ดังนัน้ ทาทีทีเ่หมาะสมสําหรับประเทศไทย
ตอประชาคมโลกในฐานะผูนําทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีน คืออะไร  
บทความท่ี 3 (บทท่ี 4) ในงานสัมมนาคร้ังนี้พยายามท่ีจะตอบคําถามเหลา
นี้โดยใชอุตสาหกรรมเส้ือผาเครื่องนุงหมเปนกรณีศึกษา 
 ประเด็นทาทายทางดานนโยบายประเดน็สดุทาย คือ การไปลงทุน
ในตางประเทศของบริษัทไทย ตั้งแตตนคริสตทศวรรษ 1990 เปนตนมา  
ปรากฏการณใหมของการลงทุนระหวางประเทศ คือการเพิ่มบทบาทของ
ประเทศกําลังพฒันาในการออกไปลงทุนดําเนนิธรุกิจในตางประเทศ (Direct 
Investment)  ปจจบัุนประเทศกําลังพฒันามีบทบาทในการออกไปลงทุนใน
ตางประเทศเพ่ิมมาก (UNCTAD, 2006: 103 and Table 1: 7)  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการลงทุนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ไมเพียงแตเปนกลุมนัก
ลงทุนที่สําคัญในกลุมประเทศกําลังพัฒนา แตยังมีลักษณะท่ีแตกตางจาก
ประเทศกําลังพฒันาอืน่ๆ ทีจ่าํนวนประเทศกําลังพฒันาท่ีออกไปลงทุนเพิม่
มากข้ึนจากเดมิท่ีเคยกระจกุตวัอยูเฉพาะในกลุมประเทศอตุสาหกรรมใหม 
4 ประเทศของเอเชีย หรือ Asian NIEs (Newly Industrialized Econo-
mies) (UNCTAD, 2006: 136;Athukorala and Hill, 2002; WDI, 2005; 

Athukorala, 2008: Table 15)  ปจจุบันทั้ง จีน อินเดีย มาเลเซีย และไทย
ไดออกไปลงทุนในตางประเทศเพิ่มมากข้ึน 
 การทวีความสําคัญของการลงทุนจากประเทศกําลังพัฒนาทําให
นักวิชาการและผูกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจหันมาใหความสนใจถึงมูล

เหตจุงูใจของการออกไปลงทุนในตางประเทศของบริษทัจากประเทศกําลัง

พฒันาเหลานี ้(UNCTAD, 2006: 141) หนึง่ในหลายๆ มูลเหตทุีส่าํคญัทีผ่ลัก
ดันใหประเทศในภูมิภาคนีเ้ริม่ออกไปลงทุนในตางประเทศคอืการออกเพือ่
เสริมสรางความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศ (Schive & Chen, 
2004; Caves, 2007; UNCTAD, 2006:  Chapter 2 &147; Yeung, 2006; 

Bonaglia et al. 2007)  โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับประเทศท่ีกําลังประสบ

ปญหาการถดถอยของความไดเปรียบทางดานคาจางอยางประเทศไทย 
เพราะการออกไปลงทุนในตางประเทศเปนหนึ่งในสามทางเลือกท่ีบริษัท
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สามารถใชเพื่อรักษาความสามารถในการแขงขัน ในขณะท่ีอีกสองทาง
เลือกไดแกการยกระดับเทคโนโลยีการผลิต (Technology Upgrading) 
และการนําเขาแรงงานจากตางประเทศดังท่ีกลาวมาแลวขางตน อะไรคือ
ปจจัยท่ีทําใหบริษัทเลือกการออกไปลงทุนในตางประเทศแทนท่ีจะยก
ระดับเทคโนโลยีการผลิตและการนําเขาแรงงานราคาถูกจากตางประเทศ  
นอกจากนั้น การออกไปลงทุนในตางประเทศประสบปญหาอะไรที่ทําให
บริษทัเหลาน้ีไมสามารถตักตวงผลประโยชนจากชองทางดังกลาวไดอยาง
เต็มท่ี ที่สําคัญเมื่อบริษัทเลือกท่ีจะออกไปลงทุนในตางประเทศจะมีผลตอ
ความสามารถในการประกอบการของบริษทัท่ีออกไปลงทุนอยางไรบาง ทัง้
ในแงของผลประกอบการในรูปตัวเงนิ (ผลตอบแทนตอสินทรัพย และอัตรา
การทํากําไร) และประสิทธภิาพการผลิตและความสามารถในการแขงขนัใน
ตลาดโลก และบริษัทท่ีออกไปลงทุนในตางประเทศจะใชฐานการผลิตเดิม
ในประเทศรวมกับฐานการผลิตใหมในตางประเทศอยางไร หรือกลาวอีก
นัยหนึ่งคือการออกไปลงทุนในตางประเทศจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
มหภาคอยางไร เชน ปญหาการจางงานอันเนื่องมาจากการยายฐานการ
ผลิตไปตางประเทศ  ปญหาดุลการชําระเงินทั้งเม็ดเงินที่ออกไปลงทุนและ

ดุลการคาท่ีอาจเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากการออกไปลงทุนในตางประเทศ  
เร่ืองดังกลาวจะวิเคราะหในงานวิจัยฉบับท่ี 4 (บทท่ี 5) ในงานสัมมนาคร้ัง
นี้ โดยศึกษากรณีการออกไปลงทุนของบริษัท แพรนดา จิวเวลร่ี จํากัด 

(มหาชน) 

 ประเด็นเชิงนโยบายทั้งสี่ประเด็นที่นําเสนอขางตนเปนเรื่องที่
ผูกําหนดนโยบายควรพิจารณาประกอบในการบริหารโลกาภิวัตนทาง
เศรษฐกจิเพือ่ใหประเทศไทยเกบ็เกีย่วผลประโยชนจากกระแสโลกาภิวตัน
ทีเ่กดิข้ึนไดอยางเต็มท่ีและนําไปสูการพัฒนาท่ียัง่ยืนได ภายใตกระแสโลกา
ภิวัตนทางเศรษฐกิจดังในปจจุบัน ความผิดพลาดในการบริหารเศรษฐกิจ

เพียงเล็กนอยอาจนํามาสูความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจของประเทศได 

หรือทําใหตกขอบโลก (World is Flat) และน้ีคือหวัขอหลักในการสัมมนา

วิชาการของคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในคร้ังนี้
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ขอมูลและประเด็นขอเทจ็จรงิตางๆ ทีท่าํใหผูเขยีนเขาใจอุตสาหกรรมฮารดดิสกไดดีขึน้  ผูเขยีนไดรับประโยชน
จากการพูดคุยกับ ดร. จุฑาทิพย จงวนิชย Economic and Research Department, Asian Development 
Bank Professor F. Kimura  Kieo Faculty of Economics, Keio University   อาจารย ประเสริฐ วิจิตร
นพรตัน คณะวทิยการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกนและอาจารย อลงกรณ ธนศรธีญัญากลุ คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ความสําคัญของปญหา
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เครือขายการผลิตระหวางประเทศหรือ International Production Networks 
(IPNs) เปนปรากฎการณทีก่ารแบงแยกข้ันตอนการผลิตสินคาชนดิหน่ึงๆ เปน
ชิ้นยอยๆ และกระจายไปผลิตยังประเทศตางๆ แทนท่ีจะเปนการผลิตสินคา

ทกุข้ันตอนตัง้แตเริม่ตนจนกระท่ังเปนสนิคาสําเรจ็รปูในประเทศเดียวกัน ภาย
ใต IPNs ประเทศแตละประเทศมีแนวโนมท่ีจะผลิตชิ้นสวนของสินคาเพียง

บางสวนและสงออกไปยังฐานการผลิตอื่นๆ ซึ่งอาจจะเปนคนละประเทศเพ่ือ

นําไปผลิตตอไป  ดังนั้นการผลิตภายใต IPNs จะเกี่ยวของกับการคาระหวาง
ประเทศอยางมากท้ังการพึ่งพาชิ้นสวนจากประเทศอ่ืนๆ มาผลิต และผลผลิต
ที่ไดอาจจะนําไปเปนชิ้นสวนเพื่อใชในการผลิตสินคาขั้นตอไป  เชน การผลิต

ฮารดดิสกจําเปนตองนําเขาแผน Wafer และช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสจากตาง

ประเทศ และเมื่อประกอบเปนฮารดดิสกเสร็จก็จะนําไปใชเปนชิ้นสวนในการ

ผลิตคอมพิวเตอรตอไป เปนตน IPNs เปนที่รูจักในชื่อท่ีแตกตางกันออกไป 
เชน การแบงแยกข้ันตอนการผลิต (International Production Fragmenta-
tion), ความเชีย่วชาญในแนวด่ิง (Vertical Specialization) การแบงหวงโซการ

ผลิต (Slicing Value Chain) หรือ Outsourcing  แตชื่อตางๆ เหลานี้อางอิงถึง
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ขบวนการแบงขบวนการผลิตออกเปนขั้นตอนยอยๆ ทั้งส้ิน 
 IPNs เปนปรากฎการณสําคัญที่สุดของโลกท่ีมีผลตอทิศทางและรูป
แบบการคาและการลงทุนของโลกในชวงทศวรรษสุดทายของคริสตศตวรรษท่ี 
21 ดังจะเหน็ไดวาชิน้สวนเปนสนิคาอตุสาหกรรมท่ีขยายตัวเรว็ท่ีสดุในการคา
โลก (Athukorala & Kohpaiboon, 2009; อาชนัน, 2552)   ในอนาคต IPNs 
ยงัคงมีบทบาทสําคัญตอการคาและการลงทุนของโลกตอไป  นัยสําคัญของการ
ทวีความสําคัญของ IPNs คือ เมื่อขั้นตอนการผลิตถูกแบงแยกออก เทากับ
เปนการเปดโอกาสใหประเทศตางๆสามารถเขามีสวนรวมในการคาระหวาง
ประเทศเพิม่มากข้ึน ภายใต IPNs ประเทศตางๆ ไมจาํเปนตองมคีวามสามารถ
การผลิตในทุกๆ ขั้นตอน อาจมีเพียงบางสวน/บางช้ินก็สามารถเขาไปมีสวน
รวมในเครือขายการผลิตและการคาระหวางประเทศได   ในขณะเดียวกันการ
แขงขันภายใตกรอบของ IPNs ก็รุนแรงข้ึนดวยเพราะการแขงขันจะไมเกิด
ขึ้นเฉพาะผลิตภัณฑขั้นสุดทายแตจะเกิดในทุกๆข้ันของการผลิตหรือกลาว
อกีนยัหนึง่การผลติภายใต IPNs เปนการแบงงานตามความชาํนาญในระดับท่ี
ละเอยีดข้ึนและนําเอาความสามารถในการแขงขนั (Comparative Advantage) 
ที่แตละประเทศมีมาใชประโยชนอยางเต็มท่ีในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต  ดังนั้น
การตัดสินใจการผลิตสินคาภายใต IPNsไมเพียงแตจะพิจารณาวาจะผลิต

เทาไร แตตองพิจารณาดวยวาจะผลิตชิ้นสวนนี้ที่ใด และจะสงผลิตภัณฑไป

ที่ตลาดใดควบคูกันไปดวย 
 ในบริบทของประเทศในภูมิภาคเอเชยีตะวนัออก IPNs มีความสําคัญ
มากเพราะเปนภูมิภาคท่ีบริษัทขามชาติไดเขามาลงทุนและใชประโยชนจาก 
IPNs มากกวาเม่ือเทยีบกับภูมิภาคอ่ืนๆ (Athukorala, 2006)   และ เพราะการ

ขยายตวัของ IPNs เปนสาเหตหุลักท่ีทาํใหประเทศในภูมิภาคเอเชยีตะวนัออก

หันมาคาและลงทุนระหวางกันเองในภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้น1  ดังนั้นความสนใจจึง

มุงมาท่ีระดับความสําคัญของ IPNs  ปจจยัท่ีทาํใหประเทศหนึง่สามารถเขาไป
ในเครือขายและรักษาสถานภาพในเครือขายไดและการไดรับประโยชนจาก
การอยูในเครือขายมากท่ีสุด   อยางไรก็ตามงานศึกษาที่ผานมาสวนใหญการ

อางองิบทบาทความสําคัญของ IPNs ในการคาและการลงทุนระหวางประเทศ
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ใชขอมูลทุติยภูมิเปนหลัก เชน Ng& Yeats (2003), Kimura & Ando (2005), 
Athukorala (2006; 2008a; 2008b), Athukorala & Kohpaiboon (2008), 
Athukorala & Kohpaiboon (2009) และ Jongwanich (2009)   ถึงแมวาการ
วิเคราะหขอมูลทุติยภูมิดังกลาวจะสะทอนใหเห็นธุรกรรมท่ีสืบเนื่องจากการ
ทวีความสําคัญของ IPNs และผลของ IPNs ที่มีตอทิศทางการคาและการ
ลงทุนระหวางประเทศ  แตไมสามารถใหภาพเชิงลึกของส่ิงที่เกิดข้ึนในระดับ
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะ Puzzle ในเรื่องเกี่ยวกับการสรางและขยายเครือขาย
ในประเทศท่ีเปดโอกาสใหกลุมผูประกอบการทองถิ่น (Indigenous Firms) ได
เขาไปมีสวนรวม ซึ่งงานศึกษาที่มีอยูบางไดแก เชน Borrus et al. (2000) ที่
วิเคราะหในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองใชไฟฟาในกลุมบริษัท
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ  หรือ Hiratsuka (2006, 2008), McK-
endrick et al.(2000), Berger(2005) ที่วิเคราะหในอุตสาหกรรมฮารดดิสกใน
ภูมิภาค 
 ดังน้ัน งานศึกษาฉบับน้ีจึงเลือกท่ีจะศึกษาเจาะลึกโดยมุงไปท่ีการ
วิเคราะหการเกิด IPNs ในอุตสาหกรรมฮารดดิสกของไทย ดวยเหลุผลหลัก 
3 ประการ คือ ประการแรก อุตสาหกรรมฮารดดิสกเปนชิ้นสวนท่ีมีกลไก
ที่เคลื่อนไหวที่ซับซอนมากที่สุดในคอมพิวเตอร และชิ้นสวนแตละอยางใน
ฮารดดิสกมีความแตกตางกันอยางมากในแงของมูลคาและเทคโนโลยีการผลิต 
(McKendrick et al., 2000)  โดยตัวผลิตภัณฑมีศักยภาพที่จะใชประโยชน
จาก IPNs และงานศึกษาในอดีต เชน Hiratsuka(2006, 2008), McKendrick 

et al.(2000), Berger(2005) ชี้ใหเห็นวาบริษัทขามชาติในอุตสาหกรรมน้ีได

ใชประโยชนจาก IPNs อยางมาก ประการท่ีสอง พัฒนาการของอุตสาหกรรม
ฮารดดิสกเปนกรณีศกึษาท่ีนาสนใจเพราะประเทศไทยเร่ิมจากการเปนฐานการ
ประกอบช้ินสวนเมือ่กลางครสิตทศวรรษ 1980 (1983) แตปจจบัุน ประเทศไทย

1 อยางไรก็ตามการท่ีประเทศในภูมิภาคนีห้นัมาคาขายกันเองเพิม่มากข้ึนไมไดหมายความ
วาภมิูภาคมีความเชือ่มโยงกับภูมิภาคอืน่ๆ โดยเฉพาะยโุรปและอเมริกาเหนอืนอยลง ดูราย

ละเอยีดเพิม่เตมิใน Athukorala & Kohpaiboon (2009) สาํหรับภาพรวมของภูมิภาคเอเชยี

ตะวันออกและอาชนัน (2552) สําหรับกรณีของไทย
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เปนผูสงออกฮารดดิสกมากเปนอนัดับท่ีสองของโลกเม่ือพจิารณาจากสวนแบง
ตลาดโลก (ดูรายละเอียดเพิม่เตมิในสวนที ่5)  ประการสุดทาย แมผลงานศึกษา
ในอดตีโดยเฉพาะ Hiratsuka(2006, 2008) ชีใ้หเหน็วาอตุสาหกรรมฮารดดิสก
ใชประโยชนจาก IPNs อยางมาก แตผลการศึกษาดังกลาวดูเหมือนจะขัดกับ
สิง่ท่ีพบจากแนวโนมการลงทุนในอตุสาหกรรมฮารดดิสกของไทย คือการเกดิ
คลัสเตอรฮารดดิสก  งานศึกษาเกี่ยวกับ Economic Geography  เชน Krug-
man (1991) หรือ Fujita et al. (1999) Sturgeon (2003) เปนตน ชีว้าคลัสเตอร
อุตสาหกรรมกับเครือขายการผลิตเปนสิ่งท่ีตรงกันขามกัน เพราะ IPNs คือ
การผลิตที่เกิดข้ึนในลักษณะท่ีฐานการผลิตชิ้นสวนไมจําเปนตองอยูในพื้นที่
ทีใ่กลเคยีงกันและมักจะเกิดข้ึนในลักษณะระหวางประเทศ ในขณะท่ีคลัสเตอร
อตุสาหกรรมมักจะอางอิงถงึการกระจุกตัวของกลุมผูผลิตในอุตสาหกรรมหน่ึง
ทีค่รอบคลุมท้ังสินคาสําเรจ็รปูและอุตสาหกรรมสนับสนุน (Yeung, 2009: 88)  
ดังนั้น อุตสาหกรรมฮารดดิสกของไทยจึงเปนกรณีศึกษาที่นาสนใจทั้งกับผู
กําหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย และชวยสรางองคความรูใหม
ใหแกงานศึกษาในสาขาน้ีดวย 
 องคประกอบของบทความน้ีจะเริม่จากการนําเสนอความสาํคญัของ
ปญหา ซึ่งเปนสวนแรก ตามดวยสวนที่ 2 ซึ่งเปนระเบียบวิธีวิจัย ในสวนที่ 3 
นําเสนอกรอบแนวคิดและทฤษฏีที่ใชประกอบการวิเคราะห สวนที่ 4 อธิบาย

นโยบายทีเ่กีย่วของกบัอตุสาหกรรมฮารดดสิกโดยใหความสําคญักบันโยบาย
การคาและการลงทุน   ในสวนที ่5 นาํเสนอผลการดําเนนิงานของอตุสาหกรรม

ฮารดดิสกของไทยและภาพเชิงเปรียบเทียบระหวางประเทศ ตามสวนท่ี 6 

ภาพเชิงลึกการเกิด IPNs ในอุตสาหกรรมฮารดดิสก และสุดทายสวนที่ 7 จะ
เปนการนําเสนอบทสรุปและนัยตอการพัฒนาอุตสาหกรรม 
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ระเบียบวิธีวิจัย
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ระเบียบวิธีวิจัยในบทความน้ีใชวิธีสัมภาษณกลุมตัวอยางที่ไดมาจากการทํา 
Purposive Sampling  ซึ่งแตกตางจากการสุมตัวอยางท่ัวไป หรือ Probability 
Sampling ตรงท่ี Probability Sampling จะเปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบสุม

จากกลุมประชากรท้ังหมด  (ในท่ีนีคื้อผูผลิตฮารดดิสกและผูผลิตชิน้สวนตางๆ ) 
เพื่อเอากลุมตัวอยางท่ีสุมไดมาเปนอนุมานขอมูลเชิงปริมาณเพื่อเปนตัวแทน

ของประชากรรวม  ในขณะท่ี Purposive Sampling จะเปนการเลอืกตวัอยางที่

สามารถใหขอมูลเชงิลึก เชน บริษทัชัน้นาํ หรือบริษทัท่ีมีประสบการณโดยตรง
กับหัวขอวจิยันัน้  (Patton, 1990)  เน่ืองจากจุดประสงคของบทความน้ีคือการ
ศึกษาเชิงลึกของการเกิด IPNs ในอุตสาหกรรมฮารดดิสกและพัฒนาการใน

แตละชวงเวลา ดังนั้นการใชวิธี Probability Sampling Technique จึงไมนา

จะเหมาะสม  เพราะบางตัวอยางไมสามารถใหขอมูลท่ีเกี่ยวของโดยตรงได
และการตอบแบบสอบถามไมนาจะเปนทางท่ีเหมาะสมสําหรับขุดเจาะขอมูล
พัฒนาการของอุตสาหกรรม ดังนั้น วิธี Purposive Sampling จึงนาจะเปนวิธี
การท่ีเหมาะสมกวา 
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วิธีการสัมภาษณจะใชการสัมภาษณแบบเปดในลักษณะท่ีนักวิจัยใหแนวทาง
การสัมภาษณกับผูถกูสัมภาษณและใหโอกาสแกผูถกูสัมภาษณแสดงความคิด
ในประเด็นดังกลาวจากประสบการณจริงของผูถูกสัมภาษณ   ขอดีของการใช
วิธีการน้ีคือสามารถเก็บประเด็นตางๆ ไดดีกวาเพราะผูใหสัมภาษณจะแสดง
ความคิดเห็นจากประสบการณสวนตัวและมีโอกาสท่ีผูสัมภาษณจะไดขอมูล
อื่นๆ ที่สําคัญเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม ขอเสียของวิธีการน้ี คือในบางกรณีผูถูก
สมัภาษณมีความสนใจเฉพาะดาน จนทาํใหขอมูลท่ีไดไมครบถวนตามประเดน็
ที่ตองการ (Morawetz, 1981)  ในบางกรณีจึงจําเปนตองอาศัยการสัมภาษณ
รอบท่ีสองกับบุคคลอ่ืนๆ ในประเด็นที่ยังไดขอมูลไมครบถวน 
 แนวการสัมภาษณในงานวิจัยนี้เริ่มตนโดยการถามคําถามท่ัวไป
เก่ียวกับบริษัท เชน ขนาดของกิจการ ประเภทผลิตภัณฑ  ศักยภาพการผลิต 
โครงสรางบริษทั (เปนของตางชาต ิคนไทย หรือรวมทุน) เปาหมายในการผลิต 
(บริโภคในประเทศหรือสงออก) ฯลฯ จากน้ันจึงพยายามเจาะลึกลงไปในราย
ละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนของ IPNs  โดยเร่ิมจากมุมมองโดยท่ัวไปเก่ียวกับ
ภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีผานมา ตามดวยความคิดเห็นเก่ียวกับ
การพัฒนาการของ IPNs การจัดหาแหลงชิน้สวนและวัตถดิุบ  ประเด็นสุดทาย

เปนประเด็นเปดกวางเก่ียวกับสภาพปญหาและอุปสรรคท่ีอุตสาหกรรมกําลัง
เผชิญและเก่ียวของกับนโยบายของรัฐ   
 การสัมภาษณได ดําเนินการในชวงเดือนพฤศจิกายน พ .ศ . 

2551-เมษายน พ.ศ. 2552  ผูถกูสัมภาษณสวนใหญจะเปนผูบริหารระดับกลาง
ถึงสูงจากบรรดาผูประกอบการตางๆ  นอกจากนั้น นักวิจัยยังไดสัมภาษณผู
กําหนดนโยบายของภาครัฐประกอบดวย  ตัวอยางท่ีไดมีการสัมภาษณทั้งส้ิน 

8  ตัวอยางประกอบดวยผูประกอบการภาคเอกชน 5 ราย เจาหนาท่ีภาครัฐ  

3 ราย  อนึ่งการสัมภาษณทุกคร้ังทําโดยตัววิจัยและเขียนรายงานฉบับน้ีเอง 

ประเด็นหลักในการสัมภาษณไดแสดงไวในภาคผนวกท่ี 1 
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3

กรอบแนวคิด
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เครือขายการผลิตระหวางประเทศ หรือ International Production Networks 
(IPNs) ไมใชเร่ืองใหมแตเปนกลยุทธทีบ่ริษทันาํมาใชเพือ่เพิม่ความสามารถใน
การแขงขนัตัง้แตปลายคริสตทศวรรษ 1960 (Richardson, 1972; Watanabe, 

1972; Helleiner 1973; Finger 1975; Sharpton, 1975; Borrus et al. 2000)  
แต IPNs ไดรับความสนใจจากนกัเศรษฐศาสตรเพิม่มากข้ึนในชวงกลางคริสต
ทศวรรษ 1980  เปนตนมา   เนือ่งจากปจจยัสําคัญ 4 ประการ  ประการแรก คอื 

ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีทําใหผูผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
และอุตสาหกรรมรถยนตสามารถแบงแยกข้ันตอนการผลิตได (Divisibility)   
ดังนั้นขบวนการผลิตของสินคาสําเร็จรูปจากท่ีเคยดําเนินต้ังแตขั้นตอนแรก

จนถงึขัน้สดุทายภายในประเทศหน่ึงๆ และดําเนนิเพือ่ Brand เฉพาะไดกลาย

มาเปนการแบงแยกออกเปนขั้นตอนยอยๆ  ตั้งแตการออกแบบผลิตภัณฑ  

การพัฒนาชิ้นสวนตนแบบ การผลิตชิ้นสวนในขบวนการผลิต  การประกอบ 
การทดสอบและการบรรจุ (Krugman, 1995; Lall et al. 2004; Kohpaiboon, 
2006) และท่ีสาํคัญแหลงการผลิตชิน้สวนแตละช้ินสวนสามารถท่ีจะเลอืกวาจะ

ผลิตทีใ่ดในโลกก็ไดตราบเทาท่ีสามารถผลิตและจําหนายไดในราคาตลาดโลก 
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 ปจจัยประการท่ีสอง คือ ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการ
คมนาคมและส่ือสารระหวางประเทศ ทําใหตนทุนการติดตอประสานงาน
ระหวางประเทศลดลง (Wolf, 2001)  ดังจะเห็นไดจากคาโทรศัพทระหวาง
ประเทศจากมหานครนิวยอรกไปยังกรุงลอนดอนลดลงจาก 250 เหรียญสรอ. 
ในป ค.ศ.1930 (พ.ศ.2473) ลดลงเหลือไมก่ีเซนตในปจจุบัน หรือ Internet 
Hosts ไดเพิ่มจาก 5,000 ในป 1986 (2529) เปนมากกวา 30 ลานในปจจุบัน 
(Wolf, 2001: 181-182) Hummels (2007) ชี้ใหเห็นวาคาขนสงทางอากาศ
และทางเรือไดพัฒนาข้ึนและทําใหตนทุนการขนสงสินคาระหวางประเทศลด
ลงอยางมาก  หรือในหนังสือ Death of Distance ของ  Carincross (1997) 
ที่อางวาคริสตศตวรรษที่ 19 เปนความกาวหนาในการขนยายสินคา คริสต
ศตวรรษที่ 20 เปนความกาวหนาในการขนยายคนและคริสตศตวรรษที่ 21 
เปนความกาวหนาในการขนยายขอมูลขาวสาร 
 ประการท่ีสาม การลดภาษีนาํเขาของประเทศกําลังพฒันาตางๆ อนั
เนือ่งมาจากพนัธะผกูพนัในการเจรจาพหภุาคขีององคการการคาโลก (World 
Trade Organization: WTO) โดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับสินคาไอที (Informa-
tion Technology Agreement : ITA) (Fliess & Sauve, 1997) กําแพงภาษี
นาํเขาเปนเรือ่งสาํคญัในสถานการณทีข่ัน้ตอนการผลติมกีารแบงแยกออกเปน
ขั้นตอนยอย ๆ เพราะภายใต IPNs นั้น สินคาขั้นกลางตางๆ จะตองผานเขา

ออกประเทศตางๆ หลายๆ คร้ัง ดังนัน้แมอตัราภาษนีาํเขาเพยีงเลก็นอยในขัน้

ตอนหนึง่กมี็ผลตอการเพิม่ตนทนุไปยงัขัน้ตอนอืน่ๆ และสงผลใหกลายมาเปน
ภาระตอตนทุนการผลิตโดยรวมได  ดังที ่Yi (2003) เรยีกวาเปน Magnifi cation 
Effects  ในทางกลับกันการลดภาษีนาํเขาเพยีงเล็กนอยในช้ินสวนหน่ึงๆจะสง
อยางมีนัยสําคัญตอความสามารถในการแขงขันของสินคาสําเร็จรูปโดยรวม 

 ประการสุดทาย ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหชิ้นสวนที่เคย

ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสินคาสําเร็จรูปประเภทหน่ึงไดกลายมาเปนชิ้นสวนรวมท่ี

สามารถนําไปประยุกตใชกับสินคาสําเรจ็รปูประเภทอ่ืนๆ  ตวัอยางเชน Long-
lasting battery ที่ในชวงตนๆ พัฒนาเพื่อใชในโทรศัพทมือถือ แตปจจุบันได
กลายมาเปนชิน้สวนท่ีใชในเคร่ืองใชไฟฟาอืน่ๆ จาํนวนมาก เชน Organizers, 
MP3, คอมพวิเตอรโนตบุค รวมไปถึงขปีนาวุธ (Jones & Kierkowski, 2001b; 
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Athukorala, 2005; Nishimura, 2005)  หรือกรณีคอมพิวเตอรชิพไมไดถูกใช
เฉพาะในคอมพิวเตอรอกีตอไป  แตถกูนําไปใชในรถยนต กลองถายรูปดิจติอล  
ดังน้ัน โอกาสทางธุรกิจของการผลิตชิ้นสวนและสวนประกอบจึงเพิ่มมากข้ึน 
 เพื่ออธิบายแรงจูงใจการแบงแยกข้ันตอนการผลิตของบริษัท 
บทความน้ีใชกรอบแนวคิดท่ีพัฒนาโดย Jones & Kierzkowski (1990) โดย
เร่ิมจากบริษัทมีทางเลือกการผลิตระหวางการผลิตทุกๆข้ันตอน ณ ฐานการ
ผลิตแหงใดแหงหน่ึง  กับการแบงแยกการผลิตสินคาออกเปนกิจกรรมการ
ผลิตยอยๆ หรือเรียกวา Value Chain โดยท่ีในแตละ Value Chain ไมจําเปน
ตองใชเทคโนโลยีการผลิตที่เหมือนกัน  บาง Value Chain อาจใชเครื่องมือ
เครือ่งจกัรท่ีทนัสมัยและจําเปนตองใชวศิวกรและนักวิทยาศาสตรจาํนวนมาก
ในขบวนการผลิต ในขณะท่ีอีก Value Chain การผลิตพึ่งพาแรงงานก่ึงฝมือ
มาทํางานรวมกับเคร่ืองมือเครื่องจักรงายๆ  ที่สําคัญแตละ Value Chain ไม
จําเปนตองอยูในพื้นที่เดียวกันเพื่อใหเกิดความชัดเจนเราใหความสําคัญกับ
กรณีที่ Value Chain สามารถกระจายไปยังประเทศตางๆ ได 
 การตัดสินใจวาจะเลือกดําเนินการกับ Value Chain ดวยกัน
ทั้งขบวนการผลิตหรือจะกระจายไปดําเนินการในตางประเทศ ขึ้นอยูกับ
ประโยชนสทุธติอความสามารถในการแขงขันในสินคาสําเร็จรปูของแตละทาง

เลือก   ประโยชนที่ไดจากการแบงขั้นตอนการผลิตคือการท่ีบริษัทสามารถ
ใชประโยชนจากความชํานาญจากบริษัทอื่นๆมาเสริมสรางความสามารถ
ในการแขงขันของสินคาสําเร็จรูป ความชํานาญอาจจะเกิดข้ึนจากการเปน

เจาของเทคโนโลยีเฉพาะและ/หรือความไดเปรียบทางดานแรงงาน ในขณะ

เดยีวกันการแบงยอยข้ันตอนการผลิตมีตนทนุเพิม่ข้ึนกับผูผลิตสินคาสําเรจ็รปู  
เนื่องจากวาชิ้นสวนและสวนประกอบท่ีผลิตในแตละ Value Chain มีลักษณะ
เฉพาะ ดังน้ัน ผูผลิตสินคาสําเร็จรูปตองประสาน อธิบาย และตรวจสอบ
คุณภาพชิน้สวน นอกเหนอืจากการเจรจาตอรองราคาและปริมาณเพือ่ใหแนใจ

ชิน้สวนและสวนประกอบท่ีผลิตมคุีณภาพและคณุสมบัตติามทีต่นตองการ  งาน

ศกึษาทางดานทฤษฎ ีเชน Spencer (2005) และ Helpman (2006) ไดใหความ
สาํคัญของเรือ่งดังกลาวอยางมาก  และเชือ่วาการกํากับคุณภาพของชิน้สวนไม
สามารถระบุลงไปในสญัญาไดทัง้หมด (Incomplete Contract)  นอกจากตนทนุ
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ธรุกรรม(Transaction Costs) อนัเนือ่งจากการประสาน อธบิาย และตรวจสอบ
คุณภาพ และยังมีตนทุนการขนสงโดยเฉพาะในกรณีที่กระจาย Value Chain 
ระหวางประเทศ  มีตนทุนธุรกรรม ในการติดตอประสานระหวางบริษัทเพื่อ
ทําใหแผนการผลิตและการสงมอบในแตละ Value Chain สอดคลองกันและ
มีประสิทธิภาพ และยังมีความเสี่ยงที่เทคโนโลยีจะรั่วไหลไปยังบริษัทอื่นๆ2 

ดวยปจจัยเหลานี้การแบงแยกข้ันตอนการผลิตจึงมีตนทุนเกิดข้ึน ซึ่ง Jones 
& Kierzkowski (1990) เรียกวาเปน Service Link 
 เพือ่ใหสามารถนาํเสนอไดชดัเจนขึน้ถงึการตดัสินใจทีบ่ริษทัจะเลอืก
ใชประโยชนจาก IPNs  Jones & Kierzkowski (1990) ไดสมมติเพิ่มเติมให
กิจกรรมการผลิตสนิคาเปนการผลิตทีมี่ผลไดตอขนาดคงท่ี (Constant Return 

to Scale) กลาวคือ ความสามารถในการแขงขันไมไดขึ้นอยูกับปริมาณการ
ผลิต ไมวาจะผลิตนอยหรือมาก ตนทุนโดยตรงจากการผลิตไมแตกตางกัน 
และตลาดปจจยัการผลิตทีมี่การแขงขันทีส่มบูรณ  หากสนิคาสําเรจ็รูป ทาํการ
ผลิตในหนวยผลิตแหงเดียว  เสนตนทนุการผลิตรวม (Total Cost Function)  
จะเปนเสนตรงท่ีออกจากจุดกําเนิด (Origin) โดยท่ีตนทุนรวมเปนแกนตั้งและ
ปริมาณการผลิตเปนแกนนอน และความชันจะสะทอนใหเหน็ถงึตนทนุเฉลีย่ตอ
หนวย    แตหากผูผลิตสินคาสําเร็จรูปแบงขั้นตอนการผลิตออกเปน 2 Value 
Chain เพือ่ใชประโยชนจากความไดเปรียบท่ีหลากหลายของแตละหนวยผลิต  

ประโยชนที่ไดจากการแบงแยกข้ันตอนการผลิต คือ ตนทุนการผลิตสินคา
สําเร็จรูปตอหนวยที่ลดลงดังสะทอนจากระดับความชันของเสนตนทุนการ

ผลิตจะลดลง แตผูผลิตตองจาย Service Link ในการประสานระหวาง Value 

Chain ทั้งสองเขาดวยกัน สมมติใหตนทุนดังกลาวเปนตนทุนคงท่ี ดังนั้น แม
เสนตนทุนการผลิตจะมีระดับความชันลดลง แตจะเปนเสนตรงที่มีจุดตัดแกน
ตั้งที่มากกวาศูนย (Positive Intercept) ไมไดออกจากจุดกําเนิดเหมือนกรณี
ที่ไมแบงขั้นตอนการผลิต  

2 อางใน Ruane and Görg (2001: 147) วาเปน Spillovers ที่ไมไดตั้งใจใหเกิด
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 จากภาพท่ี 1 สมมติใหผูผลิตมีทางเลือกวาจะแบงข้ันตอนการผลิต
ออกเปน 2 3 หรือ 4 Value Chains เสนตนทนุการผลิตรวมในแตละกรณีแสดง
โดยเสน I, II, III และ IV ตามลําดับ เชน เสน I เปนเสนตนทุนการผลิตรวมใน
กรณีที่ผูผลิตไมแบงขั้นตอนการผลิต ในขณะท่ีเสน II เปนเสนตนทุนการผลิต
รวมในกรณีที่ผูผลิตแบงขั้นตอนการผลิตออกเปน 2 ขั้นตอน เปนตน ระดับ
การแบงขั้นตอนการผลิตที่เพิ่มข้ึนจะทําใหระดับความชันของเสนตนทุนการ
ผลิตลดลง (หรือตนทุนตอหนวยลดลง) แตจะมีตนทุนคงท่ีเพิ่มข้ึนและทําให
จุดตัดแกนต้ังเพิ่มสูงขึ้น (ซึ่งแสดงถึงตนทุน Service Link) ดังนั้นเสน I จะมี
ความชันมากท่ีสุดและออกจากจุดกําเนิด ในขณะท่ีเสน IV จะมีความชันนอย
ที่สุดแตมีจุดตัดแกนต้ังสูงที่สุด  เสน II และ III เปนกรณีตรงกลางระหวาง I 
และ IV 
 การเลือกวาจะแบงขั้นตอนการผลิตก่ีขั้นตอนขึ้นอยูกับปริมาณการ
ผลิตสินคา  หากปจจัยอื่นๆ คงท่ีและเปาหมายการผลิต คือ ทําใหตนทุนการ
ผลิตตํ่าท่ีสุด  เสนตนทุนการผลิตที่ผูผลิตเผชิญก็จะเปนการเชื่อมตอสวนของ
เสนตนทุนการผลิตในสวนท่ีตํา่ท่ีสดุในแตละกรณีตามทฤษฎี Envelope ดังเสน
หนาทึบในภาพท่ี 1 ตัวอยางเชน ณ ปริมาณการผลิตที่   หากเราทําการผลิต
โดยไมแบงขัน้ตอนการผลติ เราจะมตีนทนุเทากับ       แตหากแบงขัน้ตอนการ
ผลิต เปน 2 และ 3 Value Chains จะไดตนทุนเทากับ     และ     เนื่องจาก
  แต    ดังนัน้ทางเลือกท่ีดีทีส่ดุ คือกระจายเพยีง 2 หนวย
การผลติเทานัน้   เมือ่เทคโนโลยกีารติดตอสือ่สารและคมนาคมพฒันาอยางตอ

เนือ่ง จะทําใหตนทนุการประสานระหวางหนวยผลิตแตละหนวยลดลง  ดังนัน้ 

เสนฟงกชนัการผลิตทีผู่ผลิตเผชญิ (เสนหนาทึบ) จะปรับลดลงและหมายถึงแรง
จงูใจท่ีผูผลิตจะตดัสินใจแบงขัน้ตอนการผลติใหมากข้ึน  เชนกนัหากเศรษฐกจิ
โลกขยายตัวตอเนือ่งจะทําใหความตองการเพ่ิมข้ึนอยางตอเนือ่ง (ปริมาณการ

ผลิต หรือจะขยับออกไปทาวขวาเพ่ิมข้ึน) และทําใหบริษัทหันมาใชเครือขาย

การผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการ แขงขันเพิ่มมากข้ึน 

I  

II  III   

I II   II III
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ภาพรวมนโยบาย
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ตลอดชวง 40 ปที่ผานมา ประเทศไทยมีบรรยายกาศการลงทุนที่เอื้อตอการ
ที่บริษัทขามชาติจะเขามาดําเนินธุรกิจ (Conducive Investment Climate)  
ดังจะเห็นไดจากประเทศไทยมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาคท้ังทาง

ดานราคาและอัตราแลกเปลี่ยน  มีการรักษาวินัยทางการเงินการคลังอยาง
เครงครัด บทบาทภาครัฐในระบบเศรษฐกิจจํากัดอยูที่การลงทุนเพื่อพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (Akira, 1989: 180)   ในสวนที่เกี่ยวกับการเขา

มาลงทุนดําเนินธุรกิจของบริษัทตางชาติ  ภาครัฐมีนโยบายท่ีเปดเสรี   ไมมี
นโยบายเลือกปฏิบัติที่เอื้อประโยชนกับบริษัทคนไทยเหนือนักลงทุนตางชาติ
ที่เขามาประกอบธุรกิจในไทย เชนนักลงทุนตางชาติสามารถเขามาประกอบ

กิจการไดแทบทุกชนดิ  หรอืในกรณทีีมี่ขอจาํกัดในบางสาขา เชน ธรุกิจสถาบนั

การเงิน (ธนาคาร ประกันภัย) ขอจํากัดจะบังคับใชทั้งกับนักลงทุนทั้งที่เปน

คนไทยและนักลงทุนตางชาติ แมภายใตกฎหมายการประกอบธุรกิจของคน
ตางดาว (Alien Business Law) ซึ่งเปนแกไขจากประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 
281 (ปว. 281) จะมีการสงวนอาชพีบางสาขาเฉพาะสาํหรบัคนไทย แตธรุกิจที่
อยูภายใตกฎหมายดังกลาวสวนใหญเปนธุรกิจในภาคบริการเฉพาะบางสาขา
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ในขอบเขตทีจ่าํกัด  เชน สือ่สารมวลชน (หนงัสอืพมิพ วทิยุ โทรทัศน สือ่ตางๆ) 
ธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม ไมไดเกี่ยวของกับภาคอุตสาหกรรม 
 แมนักลงทุนตางชาติจะมีขอจํากัด เชน สิทธิการถือครองท่ีดิน การ
จางแรงงานตางชาติ3  แตขอจาํกัดเหลานีเ้ปนสวนหนึง่ของสทิธพิเิศษทีบ่ริษทั
จะไดรับจากการขอรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนหรือ BOI (Board of Investment)4 ดังนั้น ขอจํากัดดังกลาวจึงไมนา
สงผลกีดกันการดําเนินธุรกิจของนักลงทุนตางชาติแตอยางใด  ในขณะท่ีการ
เคลือ่นยายผลตอบแทนการลงทนุกส็ามารถทําไดเสรไีมวาจะเปนผลกาํไร เงนิ
ลงทุนหรือเงินโอนอื่นๆ แมในกอนตนคริสตทศวรรษ 1990 ที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยมีการควบคุมการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ (Capital 
Control) แตเงนิตราตางประเทศในสวนทีเ่กีย่วของกบัการลงทุนโดยตรง  เชน 
เงินทุน กําไร ปนผล ดอกเบ้ียและเงินตน คาลิขสิทธและคาใชจายตามเงื่อนไข
อื่นๆ  ก็เคยถูกจํากัดอยูดี
 นโยบายการคาและนโยบายสงเสรมิการลงทุนเปนเครือ่งมอืของภาค
รัฐท่ีสงผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุนทําธุรกิจของภาคเอกชน (เชน การ
เลือกลงทุนในธุรกิจใด หรือการเขามาลงทุนผลิตเพื่อการสงออกหรือจําหนาย
ในประเทศ หรือท้ังสองตลาด)   ในสวนของนโยบายการคาประเทศไทยดําเนนิ

การผานมาตรการภาษีนาํเขา  การใชมาตรการท่ีมิใชภาษรีวมไปถึงมาตรการ

คาท่ีเกี่ยวกับการลงทุน เชน การหามนําเขา การบังคับใชชิ้นสวนในประเทศ  
การจํากัดการผลิตมกีารใชอยางจาํกัด  สิง่เหลานีเ้กดิข้ึนกบัอุตสาหกรรมเพยีง
ไมก่ีอตุสาหกรรมเทานัน้ เชน รถยนต (พ.ศ.2518-2543) สิง่ทอ (พ.ศ.2518-28) 
เปนตน กรอบนโยบายภาษีนําเขาหลักของประเทศในชวง 30 ปที่ผานมาเปน

ไปในลักษณะการใชภาษนีาํเขาทีส่งูและมีโครงสรางแบบข้ันบนัไดท่ีตัง้ภาษนีาํ

3 เชน  บริษัทตางชาติมีสิทธิในการถือครองท่ีดินท่ีจํากัดไดไมเกิน 4 ไร ยกเวนนักลงทุน

จากสหรัฐที่ไดรับยกเวนภายใตกรอบของสนธิสัญญาไมตรีระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาป 
2509 ที่สามารถถือครองท่ีดินไดมากถึง10ไร หรือกฎหมายการจางงานชาวตางชาติที่นัก
ลงทุนตางชาติที่จะเขามาทํางานในประเทศตองไดรับใบอนุญาตทํางาน เปนตน 
4 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอานไดในบทท่ี 3 ของ Kohpaiboon (2006)
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เขาในอัตราสูงกับอุตสาหกรรมปลายนํา (สินคาสําเร็จรูป) และลดลงไปเร่ือยๆ 
สําหรับสินคาตนนํา (Jongwanich & Kohpaiboon, 2007) ในเวลาเดียวกัน 
เพื่อมิใหนโยบายภาษีนําเขากลายมาเปนอุปสรรคกีดกันการสงออกของ
ประเทศ ภาครัฐไดเปดชองใหผูประกอบท้ังคนไทยและตางชาตทิีต่องการผลิต
เพือ่สงออกสามารถขอคืนภาษนีาํเขาในวัตถดิุบหรือสินคาขัน้กลาง ซึง่อาจจะ
เปนการขอคืนภาษีนําเขาตามมาตรา 19 ทวิ  การยกเวนภาษีนําเขาของ BOI 
เปนตน5   การเดินคูขนาน (Dualism) ในนโยบายการคาเปนสิ่งที่นิยมสําหรับ
ประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะในกลุมอาเซียน (Hughes, 1998) 
แตลักษณะน้ีสงผลใหเกดิปญหาการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในเชิงลึกและการ
เขามามีสวนรวมของผูประกอบการภายในประเทศท่ีเปนผูประกอบการขนาด
กลางและยอม (Small and Medium Enterprises)  แมประเทศไทยจะมีการปรับ
ลดภาษีนําเขาคร้ังสําคัญที่มีผลอยางเปนรูปธรรมในชวงกลางคริสตทศวรรษ 
1990 อันเปนผลจากภาระผูกผันจากการเขาเปนสมาชิกขององคการการคา
โลกและทําใหอัตราภาษีนําเขาปรับลดลงอยางมากจากมากกวารอยละ 30 ใน
ชวงตนคริสตทศวรรษ 1990 เหลือประมาณรอยละ 11 ในปจจุบัน6 แตอัตรา
ดังกลาวยังคงสูงเม่ือเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียดวยกัน (Jongwanich 
& Kohpaiboon, 2007)  
 ตางรางที่ 1 แสดงใหเห็นโครงสรางภาษีนําเขาของอุตสาหกรรม

ฮารดดิสกของไทยชวงป1995-2006   ระดับภาษนีาํเขาในปค.ศ.1995 สะทอน

ถงึโครงสรางภาษนีาํเขาในชวงกอนปฏิรูปโครงสรางกลางคริสตทศวรรษ 1990   
ระดับภาษนีาํเขาหลังการปฏิรูปแสดงไดโครงสรางภาษนีาํเขาตัง้แตปค.ศ.2002 

เปนตนมา เพราะตั้งแตป ค.ศ.1997 – 2002 ไมมีการเปล่ียนแปลงภาษีนําเขา

5 ขอแตกตางสําคัญของ 2 มาตรการน้ีคือการขอคืนภาษีนําเขา ผูสงออกตองเสียภาษีนํา
เขาไปกอนและขอคืนในภายหลัง ซึ่งอาจจะอยูในรูปการวางหนังสือคํ้าประกันก็ได ในขณะ

ที่การยกเวนภาษีนําเขาของ BOI คือไมตองจายกอนและขอคืนภายหลัง ดังนั้นมาตรการ
ขอยกเวนภาษีนําเขาจึงตัดกระบวนการธุรกรรมตางๆ ไดดีกวาและทําใหขั้นตอนเร็วขึ้น
6 ขณะน้ันยังคงเปนขอตกลงระหวางประเทศท่ีรูจักกันในช่ือ “ขอตกลงท่ัวไปวาดวยภาษี

ศุลกากรและการคา-GATT (General Agreement on Tariff and Trade)
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อยางมีนัยสําคัญ (Jongwanich & Kohpaiboon, 2007)   โดยภาพรวม จะเห็น
ไดวาโครงสรางภาษนีาํเขาของอตุสาหกรรมฮารดดิสกไมนาจะสงผลบิดเบอืน
ตอภาคเอกชนแตอยางใด เพราะอัตราภาษีนําเขาทั้งในชิ้นสวนและสินคา
สําเร็จรูปอยูในระดับตํ่ากวาระดับเฉล่ียของสินคาท่ัวไป ถึงแมวาอัตราภาษีนํา
เขาของสินคาข้ันกลาง เชน แผน Wafer, ICs จะสูงกวาอตัราภาษีนาํเขาสินคา
สําเร็จรูป แตการบิดเบือนดังกลาวไมนาจะสงผลตออุตสาหกรรมฮารดดิสก
เพราะผูประกอบการในธุรกิจเกือบทุกรายเปนนักลงทุนจากตางชาติและการ
เขามาลงทุนมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการสงออก  ดังนั้น ผูผลิตสามารถขอรับ
สิทธิพิเศษของ BOI โดยเฉพาะอยางย่ิง การยกเวนภาษีนําเขาสําหรับการ
ผลิตเพื่อการสงออก (สัดสวนสงออกสินคาตอผลผลิตรวมสูงกวารอยละ 30) 
ยังสามารถขอสิทธิพิเศษทางภาษีไดอีก ประเด็นนี้มีผลกระทบตอการตัดสิน
ใจลงทุนคอนขางมาก เพราะในชวงคริสตทศวรรษ1980 เม่ือเทยีบกับประเทศ
ในภูมิภาคระดับภาษีนําเขาของไทยยังอยูในระดับสูงแตมีการใชมาตรการท่ี
มิใชภาษีนําเขานอย การไดรับยกเวนภาษีนําเขาซึ่งเปนชวงเวลาเดียวกันกับ
ที่ประเทศผูผลิตในเอเชียตะวันออกเริ่มเผชิญกับปญหาคาจางแรงงานทําให
สูญเสียความสามารถในการแขงขันในสินคาท่ีมีลักษณะแรงงานเขมขน ไทย
จึงเปนตัวเลือกในการลงทุนเพื่อการสงออก (Kohpaiboon, 2006)

  อยางไรก็ตามภายหลังป ค.ศ.2000  นโยบายภาครัฐปรับหันมาให
ความสําคัญกับการเพิม่ศักยภาพในการผลิต (Supply-side Capability) ควบคู
ไปกับมาตรการสงเสริมการลงทุนในลักษณะสิทธิพิเศษเพิ่มสําหรับโครงการ

ลงทุนทีมี่การพฒันาเชงิลึก ในสวนของการเพิม่ศักยภาพในการผลิต หนวยงาน

ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีสํานักงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาต ิ(สวทช.) เปนแกนในการประสานงานกับสวนราชการอ่ืนๆ 
เชน  ศนูยเทคโนโลยโีลหะและวัสดุแหงชาต ิ(MTEC) ศนูยนาโนเทคโนโลยแีหง

ชาติ (NANOTEC) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เปนตน  

กรอบการพัฒนาเปนการเดินไปพรอมๆ กันท้ัง การเพิม่ความสามารถทางดาน
เทคโนโลยีผานการสงเสรมิการทําวจิยัและพัฒนาและการพัฒนาบุคลากรและ

การพัฒนาเครือขายการผลิตภายในประเทศ (Supply Chain Development)  
โดยการวิจัยและพัฒนาจะมีลักษณะการรวมลงทุนในโครงการวิจัยและพัฒนา
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ระหวางภาครัฐและเอกชน โดยสัดสวนการรวมลงทุนจะขึ้นอยูกับลักษณะ
โครงการวาโครงการน้ันมีลักษณะความเปนสนิทรัพยเฉพาะสาํหรับภาคเอกชน
รายใดรายหน่ึงเปนการเฉพาะ (Proprietary Asset) หรอืเปนสินทรพัยสวนรวม 
(Common Asset) มากนอยเพียงใด สําหรับโครงการท่ีมีความเปนสินทรัพย
เฉพาะกับภาคเอกชนรายใดรายหนึ่งมาก สัดสวนเงินอุดหนุนจากภาครัฐจะ
ลดลงแตบทบาทภาครัฐจะหันไปที่ผูประสานงานโดยเฉพาะการจัดหานักวิจัย
และ/หรือสถาบันวิจัย   ในทางตรงกันขามหากผลประโยชนของโครงการวิจัย
มีลักษณะเปนประโยชนกับสวนรวม สดัสวนเงนิอดุหนนุจากภาครฐัจะเพิม่ข้ึน  
ในสวนของการพฒันาบคุลากรโครงการตางๆ เกดิข้ึนในลกัษณะทีเ่ปนการผลติ
บุคลากรเพ่ือตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรม เชน การใหทุนการ
ศึกษา และการจัดอบรมเพื่อยกระดับหรือเตรียมความพรอมใหกับผูประกอบ
การภายในประเทศเพ่ือเขาไปมีสวนรวมในเครือขายการผลิต      
 ในสวนของการพัฒนาเครอืขายการผลิตภายในประเทศ  แมมาตรการ
ตางๆ จะดําเนินการไปในลักษณะ Big Push หรือเดินทุกๆ เรื่องพรอมๆ กัน 
แตเปนไปในแบบ Market Friendly ที่พยายามใหขอมูลขาวสารและประสาน
ใหเกิดความรวมมือระหวางผูประกอบการฮารดดิสกและชิ้นสวนฮารดดิสก
รายใหญที่สวนใหญเปนบริษัทขามชาติและผูประกอบการรายยอยท่ีเปนคน

ไทย  อยางไรก็ตามในชวง 5 ปที่ผานมา งบประมาณประมาณรอยละ 60-70 
ถูกจัดสรรไปยังกิจกรรมทางดานการวิจัยและพัฒนาและการพัฒนาบุคลากร 
ทัง้น้ีเพราะการดําเนนิโครงการในลักษณะดังกลาวทําไดงายกวา ในขณะท่ีการ

พัฒนาเครือขายการผลิตประสบปญหาในเร่ืองการหาผูประกอบการภายใน

ประเทศท่ีมีความพรอมและสนใจท่ีจะเขารวมในโครงการฯ  (ตวัอยางท่ี 6 และ 
7) 
 ในขณะท่ี BOI มีนโยบายสงเสริมเพิ่มเติมใหกับโครงการท่ีกิจกรรม

การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงลึก   เชน การใหยกเวนภาษีเงินไดเพิ่มข้ึนอีก 1 ป

สําหรับโครงการท่ีมีการยกระดับการผลิต (Production Upgrading) โดยการ
ยกระดับการผลิตพิจารณาจากเงื่อนไข 3 ประการ ประการแรก งบประมาณ
ในการทําวิจัยของโครงการท่ีตองไมนอยกวารอยละ 1-2 ของยอดขายในชวง
เวลา 3 ปแรกของการลงทุนโดยท่ีเม็ดเงินไมนอยกวา 50 ลานบาทสําหรับผู
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ผลิตฮารดดิสก และ 15 ลานบาทสาํหรบัผูผลิตชิน้สวน ประการท่ีสองโครงการ
ตองจางมีพนกังานทีมี่วฒุกิารศึกษาอยางนอยปริญญาตร ีในสาขาวิทยาศาสตร 
วศิวกรรม หรือสาขาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีไมนอยกวารอยละ 5 ของแรงงาน
ทัง้หมดในชวง 3 ปแรกของการลงทุนและประการสุดทาย คือ คาใชจายในการ
อบรมพนักงานตองไมนอยกวารอยละ 1 ของคาจางแรงงานรวมในชวงระยะ
เวลา 3 ปแรกของการลงทุน นอกจากนัน้ BOI จะใหการยกเวนภาษรีายไดเพิม่
เติมอีก 2 ปหากบริษัทมีคาใชจายในการพัฒนาตัวแทนจําหนาย (Vendors) 
หรือพัฒนาสถาบันการศึกษาตองไมนอยกวารอยละ 1 ของยอดขายรวมและ

ไมนอยกวา 150 ลานบาทสําหรับผูผลิตฮารดดิสก และ 15 ลานบาทสําหรับผู
ผลิตชิ้นสวน และตองตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยภายในระยะเวลา 
3 ปแรกของการลงทุน 
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5

อุตสาหกรรมฮารดดิสกในประเทศไทย 
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5.1 พัฒนาการในชวงกวา 2 ทศวรรษ
 พฒันาการของการผลิตฮารดดิสกในประเทศไทยเร่ิมจากการเขามา
ลงทุนของบรษิทั Seagate Technology (อางถงึตอไปส้ันๆ วาบริษทั Seagate) 

ในปค.ศ.1983  การลงทุน ณ ขณะนั้นเพื่อใชแรงงานของไทยซ่ึงมีคาแรงต่ํา
และต้ังอยูใกลกับฐานการผลิตเดมิอันไดแกสงิคโปรและมาเลเซยี เพือ่ประกอบ
ชุดหัวอานหรือ HSA (Head-Stack Assembly) เนื่องจากในชวงตนคริสต

ทศวรรษ 1980 ซึง่เปนชวงตนของการพัฒนาอตุสาหกรรมของไทย โครงสราง
พื้นฐานอื่นๆ รวมท้ังอุตสาหกรรมสนับสนุนมีอยูอยางจํากัด การดําเนินการ
จึงเปนการประกอบช้ินสวนนําเขาจากตางประเทศแลวสงกลับไปยังสิงคโปร

เพื่อประกอบเปนฮารดดิสกสําเร็จรูป (McKendrik et al. 2000)   ณ เวลานั้น

โครงสรางภาษีนําเขาจะไมเอื้ออํานวยทั้งในลักษณะที่อัตราภาษีนําเขายังคง

อยูในระดับท่ีสงูและมีความลักล่ันในโครงสรางภาษนีาํเขาระหวางอตุสาหกรรม
ตนนํ้ําและอุตสาหกรรมปลายนํ้ํา แตโครงสรางดังกลาวไมไดสงผลกระทบตอผู
ผลติในอตุสาหกรรมฮารดดิสกแตอยางใด เพราะการผลติเหลานีเ้ปนกจิกรรม
เพื่อการสงออกจึงมีสิทธิที่จะขอสิทธิประโยชนการลงทุนจาก BOI โดยเฉพาะ
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การยกเวนภาษีนาํเขาได   จากการสัมภาษณชิน้สวนนาํเขาคิดเปนสัดสวนสูง
ถึงกวารอยละ 80  และมีการผลิตเองในประเทศนอยมาก  (ตัวอยางท่ี 8)
 หลงัจากนัน้ในปค.ศ.1987 บริษทั Seagate ขยายการกําลงัการผลิต 
HSA ในประเทศไทยและเร่ิมทําการประกอบฮารดดิสกสาํเรจ็รปูในประเทศไทย  
นอกจากน้ันในชวง 5 ปแรกท่ีบริษัท Seagateไดฝกอบรมคนงานทางดาน
เทคนิคจํานวนมาก ซึ่งชางเทคนิคเหลานี้ในท่ีสุดไดกลายมาเปนซัพพลาย
เออรชิ้นสวนใหกับอุตสาหกรรมฮารดดิสกในภายหลัง (McKendrick et al. 
2000: 191) การขยายการลงทุนดังกลาวและการพัฒนาฐานบุคลากรของ
บริษัท Seagate ในชวงเวลาดังกลาวสงผลใหประเทศไทยเปนฐานการผลิต
ที่มีศักยภาพสําหรับผูผลิตฮารดดิสกและผูผลิตชิ้นสวนสําหรับฮารดดิสกราย
อื่นๆ ทั้งนี้เพราะความสําเร็จในการลงทุนของบริษัท Seagate เปนกรณี
ตัวอยางท่ีดีที่บริษัทอื่นๆ ใชประเมินความเปนไปไดในการลงทุนในประเทศ
และเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งสําหรับนักลงทุนรายอื่นๆ จะใชพิจารณาการ
เขามาลงทุนในประเทศไทย (Rangan & Lawrence, 1999)  นอกจากนั้น การ
มีผูผลิตชิ้นสวนภายในประเทศและทรัพยากรบุคคลก็เปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีสง
ผลบวกตอการเขามาลงทุนของผูผลิตฮารดดิสกรายอ่ืนๆ (McKendrick et al, 

2000) ซึง่เปนสิง่ท่ี Grossman & Helpman (2005) อางถงึวาเปนปรากฏการณ 
‘Market Thickness’
 ในปค.ศ.1991 บริษทั IBM เขามาลงทุนผลิตฮารดดิสกในประเทศไทย 

โดยดําเนนิการในลักษณะบริษทัรวมทุนกับกลุมผูประกอบการภายในประเทศ 
(กลุมสหยูเนี่ยน) หลังจากน้ันอีก 6 ปหรือราวปค.ศ.1997 บริษัท IBM ก็
เปดโรงงานของตนเองข้ึนอีกแหงและทําใหกําลังการผลิตรวมของ IBM ใน

ประเทศไทยคิดเปนสัดสวนมากถึงกวา 2 ใน 3 ของกําลังการผลิตของ IBM 

รวมท่ัวโลก  บริษทั Fujitsu ก็เขามาลงทุนผลติในปเดยีวกันกบับริษทั IBM และ
ในปค.ศ.2001 บริษทั Western Digital ไดเขามาลงทุนในประเทศไทยโดยการ
ซื้อกิจการในสวนของฮารดดิสกขนาด 3.5  นิ้วของบริษัท Fujitsu ที่ตองการ

ขายกิจการ และตอมาในปค.ศ.2003 บริษทั Western Digital ไดมีการควบรวม

กจิการกับ Red-Rite ซึง่เปนผูผลติหวัอานฮารดดิสกเพือ่ขยายฐานการผลิตใน
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ไทยใหใหญมากข้ึน  นอกจากน้ันในปค.ศ.2004 Hitachi Global Storage Tec
hnologiesไดรับอนมัุตสิทิธพิเิศษในการผลติฮารดดิสกและช้ินสวน (HGA) ใน
จังหวัดปราจีนบุรี
 สิง่ท่ีเกดิคูขนานไปกบัการเขามาของผูผลติฮารดดิสกขนาดใหญของ
โลก คือ การผลิตชิน้สวนภายในประเทศมีการขยายตัวเชนกนั ทัง้จากซพัพลาย
เออรชิ้นสวนจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เชน ฮองกง ไตหวัน 
เกาหลี ทีเ่ขามาต้ังโรงงานในประเทศไทย และบริษทัผูผลิตฮารดดิสกไดลงทุน
ผลิตชิ้นสวนหลายๆ ชิ้น โดยในป ค.ศ.1988 NMB ผูผลิตชุดลูกปนรายใหญ
และวัสดุโลหะอ่ืนๆของญีปุ่น ซึง่มีฐานการผลิตทีไ่ทยมานานแลว เริม่การผลิต
มอเตอรสาํหรบัฮารดดิสก โดยบริษทั Nidec ผูผลิตมอเตอรรายใหญของญีปุ่น
ตั้งโรงงานผลิตแหงแรกในปค.ศ.1989 และโรงงานท่ีแหงสองในปค.ศ.1991  
K.R. Precision และ Magnetric เริ่มการผลิตในปค.ศ.1988 และปค.ศ.1992 
ตามลําดับ เพื่อผลิต Actuator Arms   T.W.P.ผูผลิตชิ้นสวนขนาดเล็กท่ีเดิมมี
ฐานการผลิตในสงิคโปรยายการผลิตมาประเทศไทยในปค.ศ.1989 เพือ่ผลติชิน้
สวนของมอเตอร นอกจากน้ันผูผลิตฮารดดิสกบางรายไดลงทุนทาํการผลิตชิน้
สวนบางช้ินโดยเฉพาะอยางย่ิงภายหลังปค.ศ.1990 หรือ เชน ในปค.ศ.1994  
บริษทั Seagate เพิม่กําลังการผลิต Spindle Motor มากข้ึน  แนวโนมดังกลาว
ขยายวงไปยังซัพพลายเออรอื่นๆ เชน Eiwa, Habiro, Nippon Super, Thai 

Okoku Rubber, Shin-Ei Daido ฯลฯ ซึ่งเปนผูผลิตชิ้นสวนที่จําเปนตอการ
ผลิต Spindle Motor 

5.2 ผลการดําเนินงานที่ผานมา 
 อุตสาหกรรมฮารดดิสกเปนอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวอยาง
รวดเร็วและไดกลายมาเปนภาคการผลิตที่สําคัญของท้ังอุตสาหกรรม

อเิลก็ทรอนกิสและภาคอุตสาหกรรมของไทยโดยรวม  โดยในชวงปค.ศ.1988-

2006 อุตสาหกรรมฮารดดิสกมีอัตราการขยายตัวที่แทจริง7 สูงถึงรอยละ 15.6 
ตอป อตัราการขยายตัวดังกลาวสูงกวาเม่ือเทียบกับผลการดําเนนิงานโดยรวม

ของอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและภาคอุตสาหกรรมของไทย ดังนัน้ สดัสวน
มูลคาเพิม่ท่ีมาจากอุตสาหกรรมฮารดดิสกตออตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
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ภาคอตุสาหกรรมโดยรวมปรับตวัเพิม่ข้ึนอยางรวดเรว็ (ดูภาพที ่2)  โดยในค.ศ.
2006 มูลคาเพิ่มท่ีแทจริงจากอุตสาหกรรมฮารดดิสกเทากับ 132,000 ลาน
บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 80 ของมูลคาเพิ่มท่ีเกิดข้ึนจากอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส และประมาณรอยละ 5 ของภาคอุตสาหกรรมโดยรวม   
 จํานวนผูผลิตในอุตสาหกรรมฮารดดิสกของไทยในชวงกวา 2 
ทศวรรษท่ีผานมาไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว จากประมาณ 5 โรงงานในชวงตน
ค.ศ.1980  เปนมากกวา 74 โรงงานในชวง ปค.ศ.2001-ถึงปจจุบัน (ตาราง
ที่ 2)  และสามารถกอใหเกิดการจางงานภายในประเทศมากถึงกวา 100,000 
คนในป 2007 (ศนูยเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต,ิ 2550)  
อุตสาหกรรมฮารดดิสกเปนอุตสาหกรรมท่ีผลิตเพื่อการสงออกต้ังแตเริ่มตน 
ผลิตภัณฑสวนใหญสงออกไปในลักษณะสินคาขั้นกลางเพื่อใชในการผลิตใน
ขัน้ตอนตอไป เชน ประเทศไทยสงออกฮารดดิสกเพือ่นาํไปใชประกอบรวมกับ
สวนประกอบอ่ืนๆ ในคอมพิวเตอรและจึงสงออกอีกทอดหน่ึง  ในชวงตนการ
สงออกบางสวนเกิดข้ึนในลักษณะที่เปนชิ้นสวน เชน HSA  แตปจจุบันการสง
ออกสวนใหญเปนในลักษณะฮารดดิสกที่ประกอบเสร็จพรอมท่ีจะนําไปใชใน
การประกอบคอมพิวเตอร  อยางไรก็ตามในปจจบัุนความตองการฮารดดิสกใน
ลักษณะเปน External Hard Drive เพิ่มมากข้ึนและทําใหผลิตภัณฑบางสวน
ขายไปใหผูประกอบภายในประเทศเพ่ือนําไปบรรจุ cases และติดต้ังอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสเสริมสําหรับ External Hard Drive  แตยังคิดเปนสวนนอยไม

เกินรอยละ 10 ของผลผลิตโดยรวมของโรงงาน (ตัวอยางท่ี 1 และ 2) 

 ดังแสดงในภาพที ่2 มูลคาการสงออกฮารดดิสกขยายตวัอยางรวดเรว็

ในชวง 2 ทศวรรษท่ีผานโดยเพิ่มจาก 37 ลานเหรียญ สรอ. ในป 2531 เพิ่ม
เปนมากกวา 4,500 ลานเหรยีญ สรอ. ในป ค.ศ. 1996-97 อยางไรก็ตามในชวง 
1999-2003 มูลคาการสงออกปรบัตวัลดลงเลก็นอยเหลอืประมาณ 3,403 ลาน

เหรยีญ สรอ. อนัเปนผลจากวกิฤตการณในธรุกิจไอทขีองโลก หรือวกิฤตการณ 

dot.com  ภายหลังป ค.ศ. 2003 มูลคาการสงออกขยายตัวอยางรวดเร็วอีก

คร้ังเพิ่มเปน 15,000 ลานเหรียญ สรอ. ในป ค.ศ. 2008  อัตราการขยายตัวดัง

7 คําวา “แทจริง” อางอึงถึงมูลคาท่ีไมรวมผลทางดานราคา
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กลาวสงูมากเม่ือเทยีบกับการสงออกภาคอตุสาหกรรมโดยรวมทําใหสดัสวนตอ
การสงออกรวมภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 0.5 ในป 1988 เปนรอย
ละ 14 ในป ค.ศ. 2008  นอกจากนั้นฮารดดิสกเปนผลิตภัณฑไอทีสงออกท่ี
สาํคัญทีส่ดุโดยมูลคาการสงออกฮารดดิสกคิดเปนเกอืบ 1 ใน 4 ของผลิตภัณฑ
ไอทีสงออกรวมของไทยในชวง 5 ปที่ผานมา (2003-08) เพิ่มข้ึนจากประมาณ
รอยละ 10 ในป ค.ศ. 1988 ตัวเลขการสงออกท่ีรายงานในบทความน้ีแตกตาง
จากท่ีรายงานในเอกสารงานวิจัยท่ีผานมาโดยเฉพาะรายงานจากหนวยงาน
ภาครัฐโดยเฉลี่ยมูลคาการสงออกในบทความน้ีระหวางป 2003 – 2005 คิด
เปนเพียงรอยละ 55 ของมูลคาท่ีรายงานอยูในเอกสารของภาครัฐ (มูลคารวม
ระหวางฮารดดิสกสําเร็จรูปและช้ินสวน) ความแตกตางนาจะเปนผลจากการ
นับซ้ําในรายงานของทางสวนราชการท่ีมาจากผลรวมมูลคาการสงออกของ
บริษทัท่ีไดรับการสงเสรมิการลงทุนจากBOIซึง่ประกอบไปดวยฮารดดิสกและ
ชิ้นสวน แตในความเปนจริงชิ้นสวนท่ีรายงานวาสงออกสวนใหญเปนการสง
ออกหลังจากที่ประกอบเปนฮารดดิสกสําเร็จรูป  การรวมดังกลาวทําใหเกิด
ปญหาการนับซ้ํา ในขณะที่มูลคาการสงออกในบทความน้ีใชมูลคาการคาใน
พิกัด 75270 ในระบบ SITC  หรือเทียบเทากับพิกัด 847170 ในระบบฮาร-   
โมไนซ ในขณะท่ีรายงานของรัฐใชขอมูลจากBOIซึง่มีแนวโนมท่ีจะเกดิการซ้ํา
ซอนของการสงออกเพราะมูลคาการสงออกมีการนับซอนกันทั้งมูลคาของตัว

ชิ้นสวนและมูลคาของฮารดดิสกเอง8 ซึ่งนับเปนสินคาสงออกท้ังคู
 ตารางท่ี 3 แสดงสวนแบงตลาดโลกของประเทศผูสงออกฮารดดิสก

ที่สําคัญซึ่งมีประเด็นท่ีนาสนใจ 3 ประการ ประการแรก ประเทศผูสงออก

หลัก 6 ประเทศ อันไดแก ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร  
มาเลเซีย ไอรแลนด  ฟลิปปนส และ เกาหลี  มีสวนแบงตลาดโลกรวมมากถึง
รอยละ 71 ของมูลคาการสงออกรวมในตลาดโลก นอกจากนั้น แนวโนมการ
ผลิตที่กระจุกตัวในประเทศเหลานี้เพิ่มข้ึนโดยตลอดในชวง 20 ปที่ผานมา ซึ่ง

แสดงใหเหน็ถงึบทบาทสําคัญของประเทศในภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกใน IPNs 

8 ทัง้ฮารดดิสกและช้ินสวนมักถูกอางถึงในการคาระหวางประเทศวาเปนชิน้สวนเพราะตลาด

หลักของฮารดดิสก คือการนําไปใชประกอบรวมกับช้ินสวนอื่นๆ ในคอมพิวเตอร
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ของอุตสาหกรรมฮารดดิสก ประการท่ีสอง ในป ค.ศ.2007 ประเทศไทยเปน
ประเทศผูสงออกฮารดดิสกมากเปนอันดับสองของโลก โดยมีสวนแบงตลาด
โลกเทากับรอยละ 19  รองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเทานั้น (รอยละ 24)  
เม่ือพิจารณาแนวโนมในชวงป ค.ศ.2000 – 2007 สวนแบงตลาดโลกของไทย
เพิ่มข้ึนโดยตลอดจากเพียงรอยละ 5 ในปค.ศ.2000 ประเด็นสุดทายคือ แมวา
สดัสวนการสงออกฮารดดิสกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเพิม่ข้ึนก็ตาม แต
ก็ไมไดสงผลกระทบตอการเพิ่มสวนแบงตลาดโลกของไทยและประเทศอ่ืนๆ 
มากนักยกเวนประเทศสิงคโปร แนวโนมดังกลาวชีใ้หเหน็วาการเขาสูตลาดโลก
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนไมไดหมายความวาประเทศอ่ืนๆ ตองสูญเสยีการ
ผลิตและการสงออกใหจีนทั้งหมด หรือไมไดเกิดCrowding out effect อยางท่ี
หลายๆ คนมีความวิตกกังวล
 เมือ่พจิารณาภายในกลุมประเทศผูสงออกท่ีสาํคัญเหลานี ้โดยเฉพาะ
อยางยิง่ในภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกจะเหน็ไดวาประเทศเหลานีมี้ฐานทรพัยากร
ที่แตกตางกันตั้งแตสิงคโปรที่มีรายไดตอหัวเทียบมากถึง 35,163 เหรียญ 
สรอ.ในป ค.ศ. 2007 ไปจนถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนที่รายไดตอหัวเพียง 
2,501 เหรียญ สรอ.9 ดวยโครงสรางทรัพยากรท่ีแตกตางกันทําใหประเทศ
เหลานี้นาจะมีการแบงงานกันทําระหวางประเทศ (Division of Labor) โดย

ประเทศท่ีมีรายไดสูงอยางสิงคโปรไปผลิตสินคาท่ีสลับซับซอนและมีราคาสูง 
ในขณะท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตสินคาที่คอนขางงายและมีลักษณะท่ี
เปน Mass Production ฮารดดิสก  ภาพที่ 4 แสดงมูลคาการสงออกตอหนวย

ซึง่เปนตวัสะทอนราคาผลิตภณัฑสงออกตอหนวยของฮารดดิสกทีส่งออกจาก

ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน สงิคโปร และมาเลเซีย แนวโนมท่ีแสดง
ในภาพท่ี 4 สนบัสนุนสมมติฐานเกีย่วกับการแบงงานกนัทาํระหวางประเทศ10 

โดยราคาช้ีวาฮารดดิสกที่ผลิตและสงออกจากสิงคโปรนาจะเปนผลิตภัณฑ
คุณภาพสูงและเปนรุนที่มีความสลับซับซอน ดังนั้น ราคาสงออกตอหนวย

9คํานวณจากขอมูลรายงานใน Key Indicators for Asia and the Pacifi c 2008, Asian 
Development Bank (ADB)  การแปลงเงินตราทองถ่ินมาเปนเงินเหรียญ สรอ. ใชอัตรา

แลกเปล่ียนเฉลี่ยเปนตัว convertz
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ของฮารดดิสกจากสิงคโปรสูงท่ีสุด ในขณะท่ีราคาฮารดดิสกของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอยูในระดับท่ีตํ่าชี้ใหเห็นวาผลิตภัณฑสงออกจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเปนสินคาท่ีมีความไมสลับซับซอนมากนัก ในขณะท่ีราคาตอ
หนวยของไทยและมาเลเซียอยูตรงกลางระหวางจีนและสิงคโปร แมวาราคา
ตอหนวยของไทยจะสูงกวามาเลเซียเล็กนอยแตไมนาจะเปนเครื่องชี้ใหเห็น
ถึงสัญญาณบงชี้ปญหาความสามารถในการแขงขันแตอยางใด เพราะแนว
โนม  ดังกลาวเกดิข้ึนพรอมๆ กับ แนวโนมการสงออกฮารดดิสกของมาเลเซยีมี      
แนวโนมลดลง ในขณะท่ีแนวโนมของไทยกลับมีแนวโนมเพิ่มข้ึนโดยตลอด
 ตารางท่ี 4 แสดงใหเห็นถึงโครงสรางตลาดสงออกฮารดดิสกและ
แหลงนําเขาชิ้นสวนที่สําคัญที่ใชในฮารดดิสกระหวางป ค.ศ. 2001-07 จะเห็น
ไดวาการคาระหวางประเทศของฮารดดิสกเปนการคาภายในภูมิภาคท่ีชิน้สวน
ตางๆ โดยเฉพาะชิน้สวนอเิลกทรอนกิสทีใ่ชในการผลิตฮารดดิสกนาํเขามาจาก
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ในขณะที่ฮารดดิสกที่ประกอบเสร็จก็สง
ออกไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชนกัน  โดยในป ค.ศ. 2001-03 
แหลงนาํเขาชิน้สวนมาจากประเทศในภมิูภาคนีส้งูถงึเกอืบรอยละ 80  ภายใน
กลุมประเทศเอเชียตะวันออก ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะอยางย่ิง
มาเลเซียและสิงคโปรคือแหลงนําเขาสําคัญ  นอกจากนั้นบทบาทความสําคัญ

ของประเทศในภูมิภาคในฐานะแหลงนําเขามีแนวโนมเพิ่มข้ึนในชวง 4-5 ปที่
ผานมา  ทางดานการสงออกภูมิภาคเอเชยีตะวันออกก็เปนตลาดสงออกสําคัญ
สําหรับฮารดดิสกของไทยเชนกันแตระดับการกระจุกตัวต่ํากวาเม่ือเทียบกับ

ทางดานการนําเขา  กลาวคือตลาดเอเชียตะวันออกคิดเปนรอยละ 50.8 ตอ

การสงออกฮารดดิสกรวมของไทยในระหวางป ค.ศ. 2001-03 อีกเกือบคร่ึง
หนึ่งของฮารดดิสกที่สงออกสงไปยังฐานการประกอบคอมพิวเตอรในสหภาพ
ยโุรปและอเมริกาเหนอื  อยางไรก็ตามบทบาทของตลาดเอเชยีตะวนัออกเพิม่

ความสําคญัขึน้ในชวง 4-5 ปทีผ่านมาโดยสัดสวนของตลาดเอเชยีเพิม่เปนรอย

10 การท่ีเราพบวาทุกๆ ประเทศมี Downward Trend ในราคาสงออกตอหนวยเปนผลจาก 
Defl ation ทีม่าจากการแขงขนัทีรุ่นแรงในอุตสาหกรรมฮารดดิสกและนวตกรรมใหมทีท่าํให

สินคามีราคาลดลงโดยตลอด



Symposium no.32 :: เครือขายการผลิตระหวางประเทศในอุตสาหกรรมฮารดดิสกของไทย: นัยตอการพัฒนาอุตสาหกรรม 

60

ละ 60.7 ในป 2005-07 ภายในกลุมประเทศเอเชียตะวันออก จีนเปนตลาดสง
ออกที่สําคัญและมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยสัดสวนของฮารดดิสกที่สง
ไปท่ีจีนเทากับรอยละ 12.5 หรือคิดเปนเกือบ 1 ใน 4 ของการสงออกไปยัง
เอเชียตะวันออก(รอยละ 50.8)   ที่สําคัญบทบาทของจีนกาวกระโดดเปนรอย
ละ 34.4 ในป ค.ศ. 2005-07 ทําใหปจจุบันตลาดจีนเปนตลาดท่ีสําคัญที่สุดใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ภาพความไมสมมาตรระหวางโครงสรางการสงออก
ฮารดดิสกและนําเขาชิ้นสวนฮารดดิสกในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเปน
หลักฐานเชิงประจักษอีกช้ึนหนึ่งท่ีสะทอนการแบงแยกข้ันตอนการผลิตใน
ภูมิภาคเอเชีย หรือ สิ่งที่ Baldwin (2003) อางถึงวาเปน East Asian Factory 
ที่จีนเปนฐานการประกอบสินคาสําเร็จรูปโดยนําเขาช้ินสวนจากประเทศอ่ืนๆ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
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6

เครือขายการผลิตระหวางประเทศในอุตสาหกรรม

ฮารดดิสกของไทย 



ผศ.ดร.อาชนัน  เกาะไพบูลย

63

6.1 การแบงแยกขั้นตอนการผลิตในฮารดดิสก 
 การผลิตฮารดดิสก 1 ชิ้นประกอบไป 2 ขั้นตอนหลักๆ คือ การ
ออกแบบผลิตภัณฑและข้ันตอนการผลิต โดยท่ัวไปการออกแบบผลิตภัณฑ

บริษทัฮารดดิสกจะดําเนนิทีส่าํนกังานใหญทัง้นีเ้พราะ การทําวจิยั พฒันาและ
ออกแบบเปนหวัใจกําหนดความสามารถในการแขงขนัและการตลาดของแตละ

บริษัท (Gereffi  et al. 2005; Pickles, 2006; Scott 2006; Dicken, 2007)  โดย

เฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันที่บริษัทขามชาติในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสรวม
ถงึฮารดดิสก และอุตสาหกรรมยานยนตไดนาํเอาระบบ Modolar เขามาใชและ
พยายามทุมเททรัพยากรไปในกิจกรรมท่ีเปน Core Business Strategy  คือ 

การออกแบบและการพัฒนาผลิตภณัฑ  นอกจากน้ันผูผลิตฮารดดิสกตองการ

ลดความรับผิดชอบในการวิจยัและพัฒนาชิน้สวนบางชิน้เชน มอเตอรและแผง

วงจร และมุงเนนในการพัฒนาชิ้นสวนหลักของฮารดดิสกนั้นคือแผน Media  
หวัอานและ Sliderโดยใหซพัพลายเออร รับผิดชอบในการพัฒนาชิน้สวนเหลา
นี้ (Western Digital 2008: 14; Seagate Technology, 2008: 10-12) อยางไร

ก็ตาม ในปจจุบันมีบางบริษัทท่ีเริ่มมีการต้ังศูนยทดสอบและศูนยวิจัยและ
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พัฒนานอกประเทศเพ่ือไดมีโอกาสเขาถึงวิศวกรและนักวิทยาศาสตรที่เกงๆ 
ทั่วโลก กิจกรรมเหลานี้จึงมักจะกระจุกในประเทศพัฒนาแลวเปนสวนใหญ11 
ดังน้ัน บทความน้ีจึงใหความสําคัญกับข้ันตอนการผลิตเปนพิเศษ
 ในสวนของขั้นตอนการผลิต ฮารดดิสก 1 ชิ้นจะประกอบไปดวยชิ้น
สวนชิ้นยอยๆ จํานวนมาก (อางถึงวาเปน Layer ที่ 1)  และช้ินสวนหลายๆ 

ชิ้นก็มีขั้นตอนการผลิตของตนเองที่สลับซับซอนและมีเครือขายการผลิตของ
ตนเองยอยลงไปอีกทอดหน่ึง (อางถงึวาเปน Layer ที ่2) ใน Layer ที ่1 ชิน้สวน
จะประกอบไปดวยชิน้สวนทีเ่ปนลักษณะเฉพาะสาํหรบัอุตสาหกรรมฮารดดิสก 
เชน ชดุหัวอาน แผนบันทกึขอมูล มอเตอร ไปจนถึงชิน้สวนท่ีเปนชิน้สวนท่ัวไป
ที่ใชรวมกันกับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาทั่วไป เชน แผง

วงจรไฟฟา ICs  ตัวตานทาน เซมิคอนดักเตอรตางๆ และช้ินสวนโลหะขนาด
เล็กท่ีใชในการเช่ือมยึดและเช่ือมช้ินสวนแตละช้ินเขาดวยกัน (ภาพที่ 5)  โดย
จําแนกออกเปน 5 กลุมหลัก ไดแก 
 กลุมท่ีหนึ่ง คือ ชุดหัวอานซึ่งเปนชิ้นสวนที่มีความสําคัญเปน
ลําดับตนๆ ทีมี่ผลตอประสิทธภิาพการทํางานของฮารดดิสก ขัน้ตอนการผลิต
สามารถจําแนกออกเปน 2 สวนยอย คือ การผลิตแผน Wafer Fabrication 
หรือเรียกส้ันๆ วาแผน Wafer ซึ่งเปนแผงวงจรประเภทหน่ึงที่ทํามาจากสาร

ประเภทก่ึงตัวนํา เชน ซิลิคอน การผลิตแผน Wafer ใชเทคโนโลยีการข้ันสูง 
พึ่งพาทักษะแรงงาน และใชเงินลงทุนจํานวนมาก นอกจากน้ันการผลิตตอง
ดําเนนิการภายใตสิง่แวดลอมท่ีสะอาดเปนพเิศษ (Yamashita, 2008) ขัน้ตอน

ตอไปคือการนําเอาแผน Wafer มาตัดเปนชิ้นเล็กเรียกวา Sliders เพื่อทําเปน

สวนปลายของหัวอาน แมดูเผินวาการตัดแผน Wafer เปนกิจกรรมท่ีงาย  แต
ในความเปนจริงการตัดแผน Wafer เพื่อใหเปน Sliders มีขั้นตอนที่ละเอียด
มาก การดําเนินการตองคํานึงถึงคุณสมบัติของ Sliders ในปจจุบันการผลิต 

Sliders พฒันามาสูระบบการสรางลายวงจรดวยแสง (Photolithography) และ

11 เชน ในกรณีของบริษัท Seagate ที่เริ่มมีการต้ังศูนยวิจัยในสิงคโปร อยางไรก็ตามงาน

วิจัยสวนใหญยังคงทําท่ีสหรัฐอเมริกา (เชนในรัฐ โคโรราโด มิเนโซตาร เพนซิวาเนีย และ 
แมสซาชูเซส) (Seagate Technology, 2008: 36)
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การสรางลายวงจรดวย Ion (Ion Etching)  
 Sliders ทีไ่ดจะนาํมาติดกับแขนยึดจบั (Actuators’ Arm) ซึง่เปนแขน
เลก็ๆ ทีจ่บัอยูดานบนและลางของหวัอานและชวยลดแรงกระแทก Actuators’ 
Arm เหลานี้สวนใหญบริษัทผูผลิตฮารดดิสกมักวาจางใหซัพพลายเออรอื่นๆ 
เปนผูผลิต   การผลิต Actuators’ Arm เองก็มี IPNs ของตนเองเนือ่งจากการนํา
เอาชิน้สวนโลหะขึน้รปูมาประกอบเขากับมอเตอรและแผงวงจรทีป่ระกอบเสรจ็ 
(Printed Circuit Board Assembly) การประกอบ Sliders เขากับ Actuator 
เปนขบวนการท่ีตองใชแรงงานจํานวนมาก และปจจุบันเริ่มมีการนําเอาระบบ
อัตโนมัติเขามาชวยในการประกอบเพ่ิมมากข้ึน แตระดับการทดแทนระหวาง
แรงงานและเคร่ืองจักรก็ยังไมสมบูรณ การผลิตในสวนนี้จึงยังคงตองพึ่งพา
แรงงานจํานวนมาก  
 กลุมท่ีสอง ไดแก แผน Media หรือ Platters ซึ่งเปนแผนเก็บ
ขอมูลและเปนชิ้นสวนอีกชิ้นที่มีความสําคัญตอประสิทธิภาพการทํางานของ
ฮารดดิสก แผน Media อาจจะทําจากแกวหรืออะลูมิเนยีม แตปจจบัุนกวารอย
ละ 90 ของแผน Media ทําจากอะลูมิเนียม เชนเดียวกันกับแผน Wafer  การ
ผลิตแผน Media เปนการนําเอา Substrate ที่อาจจะทําจากแกวหรืออะลูมิ-
เนยีมมาเคลือบดวยแผนฟลมบางๆ เปนชัน้แรก จากน้ัน เคลอืบทับอีกช้ันดวย
แผนฟลมท่ีทาํจากสารท่ีมีความสามารถในการเหน่ียวนําแมเหลก็เชน Cobalt 

Chromium และ Tantalum หลังจากนั้นจึงเคลือบปดทายดวยสารหลอลื่นอกี
ทีหนึ่ง12  

 กลุมท่ีสาม คือ มอเตอร ซึ่งมอเตอรที่ใชในอุตสาหกรรมฮารดดิสก

จะแตกตางจากมอเตอรทั่วไปเพราะมอเตอรสําหรับฮารดดิสกตองทํางาน
ดวยความแมนยําสูงมาก เนื่องจากมันทําหนาที่หมุนแผน Media เพื่อให
หัวอานสามารถเขาถึงขอมูลท่ีอยูบนแผนเก็บขอมูล มอเตอรหมุนในทิศ
ทวนเข็มนาิกาดวยความเร็ว 4,500 – 15,000 รอบตอนาที เชนเดียวกับ 

12 ประมวลข้ันตอนการผลิตจาก website ของ Showa Denko ผูผลิตแผน Media รายใหญ
ของโลก ที่ http://www.showadenkohd.com.sg/tech_02.htm
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Actuators’Arm การผลิตมอเตอรประกอบช้ินสวนตางๆ ทั้งแกนหมุน Rotor  
ชุดลูกปนขนาดเล็ก และวัสดุหลอล่ืนตางๆ ตองประกอบถูกทําในหองปลอด
ฝุน Class 1000 (McKendrick et al. 2000) 
 กลุมท่ีสี่ ไดแก ชุดอุปกรณอิเล็กทรอนิกสซึ่งประกอบไปดวย Semi-
conductors แผงวงจร(PCBs) สายสงสัญญาณที่เชื่อมแผงวงจรหลักกับสวน
อื่นๆในฮารดดิสก เชน ชองรับสัญญาณ(Read Channel) การควบคุมการ
หมุนของมอเตอร  ฮารดดิสก Interface  ยิ่งฮารดดิสกมีประสิทธิภาพสูงก็ยิ่ง
ตองการการสงขอไดเร็วขึ้น ซึ่งหมายถึงสวนประมวลผลตองทํางานไดเร็วขึ้น
เพือ่ใหสงสญัญาณไดมากๆ ชดุอุปกรณอเิลก็ทรอนิกสทีก่ลาวมาขางตนทัง้หมด
ถูกประกอบบนแผน PCB โดยใชแรงงาน    
 กลุมท่ีหา คือ ชิ้นสวนยอยๆ ที่ใชในการประกอบช้ินสวนหลักๆ เขา
หากัน เชน กลุมช้ินสวนโลหะขนาดเล็ก (Spring Wire, Bottom VCM, Top 
VCM, TG Clamp, Top Cover Assy, Top Cover Seal, Positional Seal, 
Window Clock Seal)  ชิน้สวนพลาสตกิ (Ramp) Filter ตางๆ ชิน้สวนทัง้หมด
ถูกประกอบเขาดวยกันในหองปลอดฝุนของโรงงานผลิตฮารดดิสก ภายใน
กลองอลูมิเนียมท่ีปดสนิทโดยมีเพียงสวนที่เชื่อมตอกับPCBsเทานั้น เพื่อ
ปองกันการปนเปอนจากฝุนละอองในอากาศ หลังจากการเสร็จสิ้นขั้นตอน

การฮารดดิสกจะไดรับการทดสอบการทํางานซึง่เปนระบบอัตโนมัตอิกีเชนกัน

6.2 การใชประโยชนจากเครือขายการผลิตระหวางประเทศ 

 อตุสาหกรรมฮารดดิสกเปนอตุสาหกรรมหน่ึงทีใ่ชประโยชนจากเครอื

ขายการผลิตโดยเฉพาะอยางย่ิงเครือขายการผลิตระหวางประเทศ  ทัง้นีเ้พราะ
ฮารดดิสกประกอบดวยช้ินสวนจาํนวนมาก แตละช้ินสวนมีเทคโนโลยีการผลิต
ทีห่ลากหลายตัง้แตทีเ่ปน Capital Intensive อยางแผน Wafer หรอืแผน Media 
ไปจนถึงการประกอบชุดหัวอาน หรือการประกอบช้ินสวนใหเปนฮารดดิสก 

(HDA) ในหลายๆ ชิ้นสวน ซัพพลายเออรเปนผูคิดคนและพัฒนาเทคโนโลยี

การผลิตของตนเอง  แมในบางกรณีทีเ่ปนการรวมกันพฒันาระหวางซพัพลาย

เออรและผูผลิตฮารดดิสกก็ตาม  ซัพพลายเออรมีบทบาทสําคัญในขบวนการ
พฒันาชิน้สวนใหเปนไปตามความตองการของผูผลติฮารดดิสก   นอกจากนัน้
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ชิน้สวนตางๆ ในฮารดดิสกสวนมากมีขนาดเล็กทําใหสามารถขนสงทางอากาศ
ได  คําวา 'สามารถ' ในท่ีนี้หมายถึงตนทุนการขนสงทางอากาศตอหนวยของ
ชิ้นสวนนั้นๆ ยังมีความเปนไดในทางธุรกิจ (Economic Viable) แมฐานการ
ผลิตของผูผลิตฮารดดิสกและซัพพลายเออรจะอยูหางกันคนละประเทศก็ตาม  
การจัดวางแผนการผลติและการจดัสงรวมกันทาํไดไมยากนกั  ปจจยัสดุทายที่
ทําใหผูผลิตฮารดดิสกใชประโยชนจาก IPNs คืออุตสาหกรรมน้ีคลายคลึงกับ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองใชไฟฟาอื่นๆ ที่ไมไดนําเอาระบบ Just 
in Time มาใชเตม็ท่ี แตใชระบบการต้ังสต็อกเพือ่ตอบสนองลูกคาของตน  การ
มีสตอ็กทําใหโอกาสท่ีการผลิตจะสะดุดจากปญหาอนัเนือ่งจากซพัพลายเออร
และผูผลิตฮารดดิสกอยูกันคนละประเทศก็ลดลง (ตัวอยางท่ี 1)  
 ทีผ่านมาผูผลติฮารดดิสกทีส่าํคญัๆ ในโลกไดใชประโยชนจาก IPNs 
เพือ่เพิม่ความสามารถในการแขงขนัของผลิตภณัฑของตนในตลาดโลก ดังจะ
เหน็ไดจากในชวงตนของการพัฒนาอตุสาหกรรมฮารดดิสกของไทยท่ีทาํเพยีง
การนําเอา Slidder มาประกอบเขากับ Actuators' Arms อยางไรก็ตาม กระ

แสโลกาภิวัตนทําใหบริษัทผูผลิตฮารดดิสกนาจะใชประโยชนจาก IPNs เพิ่ม
ขึ้น ที่สําคัญผูผลิตเหลานี้ไดนําเอาระบบ Modular เขามาใช โดยบริษัทเหลา
นี้ทุมเททรัพยากรของบริษัทไปท่ีกิจกรรมท่ีเปนหัวใจ คือการออกแบบและ
วิจัยและพัฒนา และพัฒนาชิ้นสวนเพียงบางช้ิน เชน แผน Media  หัวอาน

และ Slider ซึ่งจะเปนตัวกําหนดความสามารถในการแขงขัน (Gereffi  et al. 

2005; Pickles, 2006; Scott 2006; Dicken, 2007; Western Digital 2008: 
14; Seagate Technology, 2008: 10-12) ในขณะทีใ่นข้ันตอนการผลิต ผูผลิต

ใหซพัพลายเออรชิน้สวนเขามามีบทบาทในการรวมพัฒนาผลิตภณัฑมากข้ึน
 ในกรณีของประเทศไทยท่ีเริม่เขาไปในเครือขายการผลติดวยการเปน
ฐานการประกอบชุดหัวอาน หรือ HSA (Head-Stack Assembly) ตั้งแตชวง

กลางคริสตทศวรรษ 1980 เปนตนมา โดยนําเขาชิ้นสวนตางๆ จากมาเลเซีย

และสิงคโปร  สัดสวน ณ เวลานั้นสูงมากถึงกวารอยละ 80 (ตัวอยางที่ 7) 
ดังน้ันในชวงเร่ิมตนของการพัฒนาของอุตสาหกรรมฮารดดิสกในประเทศไทย

จึงมีความกังวลวาการเขาไปในเครือขายในลักษณะดังกลาวจะไมสามารถ
นําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน (Industrial Deepening)  อยางไรก็ตาม ผลการ
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ดําเนินการของอุตสาหกรรมในชวงกวา 2 ทศวรรษท่ีผานมาช้ีชัดวาแนวคิด
ดังกลาวไดละเลยพลวัตของผูประกอบการ (Firm Dynamics) และการเรียนรู
ของแรงงานภายในประเทศ 
 ในชวงทีป่ระเทศไทยเปนฐานการประกอบ ระดับเทคโนโลยทีีต่องการ
เปนเพียงแคการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑที่ได (ณ ขณะนั้น คือ HSA) ให
มีความคงเสนคงวา (Uniform Quality) Takayasu & Mori (2004)  อางถึงวา
เปนความสามารถในการผลิตอยูที่ระดับ Production Stage อยางไรก็ตามใน
ชวง 2 ทศวรรษท่ีผานมาการผลิตไดยกระดับข้ึนเรื่อยๆ จนปจจุบันไดมาสูขั้น 
Engineering Stage (ตัวอยางท่ี 1และ2) กลาวคือ ฐานการผลิตในประเทศไม
เพยีงแครับคําส่ังจากบริษทัแม (Parent Company) และปฏิบัตติามเทานัน้  แต
มีสวนรวมในการพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต  ดังที่อางในตัวอยาง
ที่ 2  ปจจุบันฐานการผลิตของไทยมีความสามารถท่ีจะแปลง แบบพิมพเขียว 
(Blue Print) ที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทแมมาเปนแผนปฏิบัติการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ในความเปนจริงการไดรับ Blueprint ไมไดหมายความวาเรา
สามารถทําการผลิตอยางขนานใหญ (Mass Production) ไดทนัท ีแตยงัมีขบวน
การอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วของอกีมากมายกอนทีจ่ะถงึขัน้ตอนการทาํ Mass Production  
ประสบการณและความสามารถทางวิศวกรรมของฐานการผลิตในไทยจะเปน
ปจจยัสําคัญทีกํ่าหนดประสิทธภิาพการผลิตของโรงงานน้ัน ประสบการณและ
ความสามารถทางวิศวกรรมเปน Tacit Knowledge ที่อยูกับพนักงานในฐาน
การผลิตนัน้ ในขณะท่ีประสิทธภิาพจะสะทอนออกมาในรูปของความเร็วในการ

ผลิตและอัตราความผิดพลาด (Defect Rate) 

 ขั้นตอนดังกลาวเริ่มจากการออกแบบขบวนการผลิต ซึ่งรวมถึงการ
เตรยีมและติดต้ังอปุกรณตางๆ ทีจ่าํเปนตองใชในการผลิต เม่ือออกแบบไดแลว
ก็ตองส่ังซ้ืออปุกรณเหลานัน้ เมือ่ไดขบวนการผลิตทีเ่หมาะสมก็ตองออกแบบ
แผนการผลิตและอธิบายใหคนงานเกิดความเขาใจข้ันตอนการผลิต และกอน

ที่จะเริ่มขบวนการผลิตโรงงานจําเปนตองทดลองผลิตเพื่อตรวจสอบดูวามี

ปญหาอะไรในกระบวนการผลิตบาง   ขบวนการดังกลาวเก่ียวของเปนลกัษณะ
ลองผิดลองถูก (Trial and Error) และมีปญหาเฉพาะหนาท่ีตองใชทักษะฝมือ
แรงงานและวิศวกรโรงงานเขามามีสวนรวมแกปญหา  ตัวอยางท่ี 1 ใหขอมูล
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ใหขอมูลในลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงภายหลังป ค.ศ.2006 เปนตน 
ที่เทคโนโลยีการผลิตฮารดดิสกมีการเปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญจาก Longitudi-
nal Magnetic Recording (LMR)ไปสู Perpendicular Magnetic Recording 
(PMR) ซึ่งเปนการเปล่ียนแปลงดังกลาวทําใหความตองการนักวิทยาศาสตร
และวิศวกรภายในโรงงานเพ่ิมข้ึนอยางมาก  เพราะปญหาจาก line การผลิต
สามารถเกิดข้ึนไดตลอดและตองการแรงงานท่ีมีทักษะและประสบการณเขา
มาแกปญหา (ตัวอยางท่ี 5)   
 เม่ือฐานการผลิตไดเขาสูขั้นตอน Engineering Stage ความรวมมือ
กัน (Effective Coordination) ระหวางผูผลติฮารดดิสกและซพัพลายเออรในชิน้
สวนบางรายการ (Layer ที ่1) เปนสิง่ทีจ่าํเปนเพือ่ใหเกดิประสิทธภิาพการผลติ   
ทัง้นีเ้พราะชิน้สวนทีมี่การซ้ือขายกันใน Layer ที ่1 หลายๆ ชิน้มีลักษณะเฉพาะ 
เชน มอเตอร Actuators' Arms และช้ินสาํหรบัอุตสาหกรรมฮารดดิสกและมีราย
ละเอยีดมากมายท่ีผูผลติฮารดดิสกและผูผลติชิน้สวนชัน้ที ่1 (Tier-1 Supplier) 
จาํเปนตองตดิตอและประสานงานกันเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพของผลติภณัฑขัน้
สดุทาย ถงึแมความกาวหนาในระบบสารสนเทศจะพัฒนาไปมาก แตการพบปะ
พูดคุยโดยตรงก็ยังคงเปนวิธีที่กอใหเกิดการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
(ความคิดเหน็จากตวัอยางท่ี 3-5)  เรือ่งดังกลาวทวีความสําคัญมากข้ึนสําหรับ
สินคาท่ีมีการแขงขันรุนแรงและเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วท่ี

ตองการใหสายการผลิตมีความคลองตัวและสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบ
สนองตอความตองการของตลาดและการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยกีารผลิตใดๆ 

ทีเ่กดิข้ึน  นอกจากนัน้เนือ่งจาก ผูผลติชิน้สวนชัน้ที ่1 เหลานีมั้กจะมีขนาดเลก็

เม่ือเทยีบกับบริษทัฮารดดิสก แมผูผลิตฮารดดิสกจะไมไดเรยีกรองโดยตรงแต
ซพัพลายเออรเหลาน้ีมักเลอืกท่ีจะตัง้โรงงานใหใกลกับโรงงานฮารดดิสกเพือ่ให
แนใจวาตนเองรักษาสถานภาพการอยูใน IPNs  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งเราจะ
เห็นการพัฒนาคลัสเตอรใน Layer ที่ 1  นอกจากนั้นชิ้นสวนหลายๆ ชิ้นเชน 

มอเตอร  Actuators’ arms  คลัสเตอรไดเกิดข้ึนใน Layer ที่ 2 ดวยดังจะเห็น

วาซพัพลายทีป่อนวตัถดิุบใหกับมอเตอรสาํหรับฮารดดิสกในประเทศไทยเชน

กัน (McKendrick et al. 2000)  
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 การประสานงานใน Layer ที่ 1 เกิดข้ึนในลักษณะที่ผูผลิตฮารดดิสก
ตองการใหซัพพลายเออรมีทีมงานคอยทําหนาท่ีติดตอ ประสานงานและแลก
เปลี่ยนขอมูลทางดานการผลิต ประสิทธิภาพ คุณภาพของผลิตภัณฑ และ
แผนการผลิตกับผูผลิตฮารดดิสกตลอดเวลา นอกจากนั้นการประสานงานกัน
อยางใกลชิดดังกลาวยังจะชวยทําใหโครงสรางการผลิตมีความคลองตัว เชน 
การปรับเปล่ียนชิ้นสวนบางรายการเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพสามารถทําไดใน
ระยะเวลาอันสั้น (ตัวอยางท่ี 2, 3 และ 4)  เชน  ในบางคร้ังผูผลิตฮารดดิสก
ตองการเปล่ียนชิ้นสวนบางชิ้น (เชน ตัวตานทาน) จากผูผลิตชิ้นสวนชั้นที่ 2 
(Tier-2 Supplier) รายหน่ึงไปยังอีกรายหน่ึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
การมีทีมประสานในลักษณะดังกลาวสามารถใหการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนได
ทันที  ขั้นตอนดังกลาว ในหลายๆ คร้ังเกิดข้ึนในลักษณะของการลองผิดลอง
ถูก ดังน้ันผูผลิตฮารดดิสกอาจเปลี่ยนกลับได (ตัวอยางท่ี 3)   ซัพพลายเออร
อื่นๆ (ตัวอยาง 4 และ 5) เลาประสบการณในทํานองเดียวกันและระบุวาความ
รวดเร็วในการตอบสนองเปนหนึ่งในปจจัยหลักท่ีผูผลิตฮารดดิสกใชจัดอันดับ
ความสามารถของซัพพลายเออร 
 ถึงแมวาไมไดมีขอตกลงท่ีเปนทางการระหวางผูผลิตฮารดดิสก
กับผูผลิตชิ้นสวนชั้นที่ 1 วาซัพพลายเออรรายน้ันตองขายช้ินสวนใหผูผลิต

ฮารดดิสกรายเดียว แตผูผลิตฮารดดิกมักตองการใหซัพพลายเออรมีสาย
การผลิตตางหาก ไมไปปะปนกับผูผลิตฮารดดิสกอื่นๆ แมชิ้นสวนนั้นจะมี
ลักษณะไมแตกตางกันนักระหวางลูกคาแตละราย ในกรณีของตัวอยางท่ี 2 ที่

มีลูกคาเปนผูผลิตฮารดดิสกหลายราย บริษัทแยกสายการผลิตอยางเด็ดขาด  

ปรากฏการณดังกลาวนาจะเปนเรือ่งปกติธรรมดาของอุตสาหกรรมท่ีมีลักษณะ
โครงสรางตลาดแบบก่ึงแขงขนัก่ึงผกูขาด (Monopolistic Competition) ทีผู่ผลิต
มักจะมีกําลงัการผลติสวนเกนิ (Excess Capacity) เพือ่เตรยีมความพรอมท่ีจะ
แยงสวนแบงตลาดของคูแขง ในกรณีของอุตสาหกรรมรมฮารดดิสกทีผู่ผลิตมี

การวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง  ดังนั้น เมื่อเกิดนวตกรรมใหมๆ โครงสราง

การผลิตของผูผลิตนัน้ตองพรอมท่ีจะใชขยายและทํากําไรจากนวตกรรมใหมๆ  

อยางเต็มท่ีกอนที่คูแขงจะตามทัน  ดังนั้นผูผลิตฮารดดิสกจึงมักจะมีสายการ
ผลิตที่ยืดหยุนและพรอมท่ีจะปรับเปล่ียนตามนวตกรรมใหมๆ (ตัวอยางท่ี 
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1) เชนกันที่ซัพพลายเออรตองมีความพรอมท่ีจะรองรับการเปล่ียนแปลงใน
ทาํนองเดยีวกัน   หลกัฐานเชงิประจักษทีพ่บในอตุสาหกรรมฮารดดิสกของไทย
ชีใ้หเหน็วาแมการผลิตชิน้สวนของฮารดดิสกจะไปในทศิทางทีผู่ผลิตฮารดดิสก
วาจางซัพพลายเออรอสิระ (Independent Suppliers) มากขึน้ก็ตาม แตก็ไมได
หมายความวาความสัมพนัธระหวางผูผลิตฮารดดิสกและซัพพลายเออรเหลานี้
ไมไดเปนเพยีงการซือ้มาขายไปเหมอืนสนิคาทัว่ไป (Arms’ Length Transac-
tion) ที่ใหความสําคัญกับราคาเพียงอยางเดียว 
 แมใน Layer ที่ 1 ที่ผูผลิตฮารดดิสกและผูผลิตชิ้นสวนช้ันท่ี 1 
จําเปนตองอยูใกลกันในลักษณะคลัสเตอร แตไมไดหมายความวาการผลิต
ชิ้นสวนเหลานั้นจะตองใชวัตถุดิบภายในประเทศ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาการ
เกิดคลัสเตอรอุตสาหกรรม (Industrial Clustering)ไมสามารถอนุมานไดวา
อุตสาหกรรมจะตองใชชิ้นสวนภายในประเทศท้ังหมด ตัวอยางที่ชัดเจนใน
กรณีนี้คือช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสที่แมซัพพลายเออรที่ผลิต PCBA ใหกับผู
ผลิตฮารดดิสกจํานวนมากในประเทศ แตการผลิต PCBA เหลานั้นยังคงมี
การนําเขาวัตถุดิบ เชน แผน PCB  ICs Semiconductor จากตางประเทศ
อยางมากและวัตถุดิบเหลานี้เปนวัตถุดิบท่ีใชรวมกันกับการผลิตผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสอื่นๆ  นอกจากน้ัน วัตถุดิบเหลานี้มีบริษัทขามชาติขนาดใหญ

เชน Celestica, Flextronics, Jabil Circuit, Sanmina และ Solectron ซึ่งเปน
ผูผลิตหลักของโลก (Lakeman et al. 2001; Yanuf, 2004: 11-12) และความ
เชีย่วชาญในการผลิตชิน้สวนตางๆ มาก  บริษทัขามชาติเหลานีมี้เครอืขายการ

ผลิตเปนของตนเองและผลิตสินคาปอนใหแกอุตสาหกรรมรมตางๆมากมาย 

ตัวอยางเชน Flextronics ซึ่งเปนผูผลิตชิ้นสวนชั้นที่ 2 มีโรงงาน 87 แหง
กระจายอยูกวา 27 ประเทศท่ัวโลกมีเงินหมุนเวียนมากกวา แสนลานเหรียญ 
สรอ. ในปค.ศ.2002 (Yusuf & Evenett, 2002) หรือ Celestica มีโรงงาน

กวา 50 แหงท่ัวโลก ซึ่งสวนมากต้ังอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออก Solectron 

ก็ มีการต้ังฐานการผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชนเดียวกัน (Strugeon 
& Laster, 2004: Figure 2.1 and Table 2.3) เนื่องจากการทีมีลูกคาอยูใน

หลายๆอุตสาหกรรม บริษัทขามชาติขนาดใหญเหลานี้จึงตัดสินใจเองวาจะ
ตัง้โรงงานผลิตอยูทีไ่หน (อาจจะเลอืกต้ังโรงงานใหอยูใกลกับลูกคาใหมๆ  หรือ
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เพิม่กําลงัผลติในโรงงานเดมิและสงออกไปใหลูกคา) เพือ่ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดดีที่สุด ผลก็คือในLayer ที่ 2 มี Lead timeในการส
งมอบท่ียาวกวากวาชิ้นสวนที่ซื้อขายในLayer 1 มาก Kimura (2009) กลาว
จากประสบการณในอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรวา ใน Layer 1 มักจะมีลักษณะ
เปนการผลิตท่ีมีความถ่ีในการผลิตสูง หรือเปนการผลิตแบบJust-in-time 
(Lead time อยูที่ 2.5 ชั่วโมง) ในขณะท่ีขั้นตอนเดียวกันนี้ใชเวลา 1-7 วัน
สําหรับการซ้ือขายใน Layer ที่ 2 ชิ้นสวนเกือบท้ังหมดในการผลิตฮารดดิสก
เปนชิ้นสวนท่ีมีมูลคาตอนํ้ําหนักสูงและมีขนาดเล็กทําใหสามารถใชการขนสง
ทางอากาศไดงาย (Kimura 2001: 292) ทําให Tier-1 และ Tier-2 สามารถ
ตั้งอยูหางไกลกันได
 ตัวอยางท่ี 4 ชี้ใหเห็นวาขอมูลเกี่ยวกับการซ้ือขายสินคาใน Layer 
2 วาบริษัทส่ังซื้อแผนวงจรเปลาจากประเทศสิงคโปรและไตหวัน สั่งซื้อ IC 
(Integrated circuit) จากประเทศสิงคโปรและอเมริกา จากนั้นจึงประกอบเปน
แผงวงจรสําเร็จรูปเพื่อสงมอบแกผูผลิตฮารดดิสกตอไป ความสามารถของ
ซัพพลายเออรคือการผลิตตามคําสั่งของลูกคาและมีความยืดหยุนพอตามขอ
เรียกรองของผูผลิตฮารดดิสก ที่นาสนใจก็คือชิ้นสวนตางๆท่ีผูผลิตชิ้นสวน
ชั้นที่ 1 สั่งซื้อน้ันตองซ้ือมาจากผูผลิตที่ผานการอนุมัติจากผูผลิตฮารดดิสก
เสยีกอนโดยเฉพาะอยางย่ิงในช้ินสวนอเิลก็ทรอนิกสทีบ่ริษทัผูผลิตฮารดดิสก
รวมพัฒนากับบริษัทขามชาติที่เปนผูผลิตชิ้นสวนชั้นที่ 2 ใหผลิต Chip หรือ 
ICs  ทีเ่ฉพาะสาํหรับฮารดดิสกของตน  ดังนัน้ นโยบายการจัดซ้ือวตัถดิุบของ 

ผูผลิตชิ้นสวนชั้นท่ี 1 มีความเชื่อมโยงกับผูผลิตฮารดดิสกในระดับหนึ่ง และ

การจัดซ้ือจากแหลงใดข้ึนอยูกับโอกาสท่ีจะหาวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพตรงกับท่ีผู
ผลิตฮารดดิสกตองการไดที่ไหนเปนสําคัญ  
 ขอยกเวนทีพ่บใน Layer ที ่1 คือ ในกรณีของ Wafer และแผน Media 

ที่มักจะเปนการนําเขาจากบริษัทสาขาในตางประเทศ ทั้งนี้เพราะท้ัง Wafer 

และ Media เปนเสมือนเปนชิ้นสวนพื้นฐานท่ีไมจําเปนตองปรับ (Tune) ให
เขากับช้ินสวนอื่นๆ ดังนั้นการประสานระหวางผูผลิตฮารดดิสกกับผูผลิตชิ้น

สวนชั้นท่ี 1 จึงไมจําเปนมากเหมือนชิ้นสวนอื่นๆ  นอกจากนั้นชิ้นสวนทั้งสอง
ก็เปนชิน้สวนสาํคัญทีกํ่าหนดความสามารถในการแขงขนัของแตละบริษทั โดย
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เฉพาะแผนบนัทกึขอมูลท่ีมีผลกระทบตอประสิทธภิาพของฮารดดิสกอยางมาก 
ทั้ง Seagate และ Western Digital นําเขาชิ้นสวนทั้งสองจากบริษัทสาขาท่ี
อื่นๆ เชน สหรัฐฯ  รัฐ Johor ของมาเลเซีย (ตัวอยางท่ี 1 และ 7 , Seagate 
Technology 2008 และ Western Digital 2008)
 นอกจากน้ันธรรมชาติของการผลิต ทัง้แผน Wafer และ Media ใชเงนิ
ลงทุนท่ีสูงมาก เชน บริษัท Showa Denko เพิ่งเปดโรงงานผลิตแผน Media 
ที่ใหญที่สุดท่ีสิงคโปรเมื่อปค.ศ.2006 มีเงินลงทุนมากถึง 60,000 ลานเยน ใน
ขณะท่ีมีการจางงานเพยีง 600 คนเทานัน้13 ดังนัน้ เมือ่บริษทัผูผลิตตัง้โรงงาน
ในท่ีใดท่ีหนึ่ง จะตองใชเวลานานกอนที่จะตั้งโรงงานใหมอีกแหงเพื่อใหการ
ลงทุนดังกลาวครบระยะคืนทุน คําอธิบายดังกลาวนาจะประยุกตกับช้ินสวน
โลหะช้ินเลก็เชนกัน เชน  Spring Wire, Bottom VCM, Top VCM, TG Clamp, 
Top Cover Assy, Top Cover Seal, Positional Seal, Window Clock Seal 
ที่ economies of scale มีความสําคัญมาก  นอกจากนั้นสําหรับแผน Wafer 
สถานท่ีที่ตั้งโรงงานก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีอธิบายวาเพราะเหตุใดแผน Wafer 
ไปผลิตในฐานการผลิตหนึ่งแทนท่ีจะเปนอีกฐานการผลิตหนึ่ง การทําแผน 
Wafer จาํเปนตองมีสิง่แวดลอมท่ีสะอาดมากและเปนเหตผุลหนึง่ทีบ่ริษทั Intel 
ตดัสินใจลงทุนแผน Wafer ทีเ่วยีดนาม 14 นอกจากนัน้แผน Wafer เปนวตัถดิุบ

ทีใ่ชในการผลิต Chip และช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสอืน่ๆ ดวย ไมไดเฉพาะสาํหรับ
อุตสาหกรรมฮารดดิสกเทานั้น   

13ดูรายละเอียดเพิม่เตมิท่ี Economic Development Board ของสิงคโปรที ่ http://www.edb.
gov.sg/edb/sg/en_uk/index/news/articles/Showa_Denko_opens_new_hard_disk_me-
dia_plant_in_Singapore_.html
14ในอดีตเคยมีโครงการทําแผน Wafer โดยใชพื้นที่บริเวณบางอําเภอนําเปร้ียว จังหวัด

ฉะเชงิเทรา อยางไรก็ตามโครงการประสบปญหาทางเทคนิค ณ ขณะน้ันบางประการทําให

โครงการดังกลาวยายไปต้ังท่ีมาเลเซียแทน
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7

บทสรุปและนัยตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
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บทความน้ีศกึษาเครอืขายการผลิตระหวางประเทศของอตุสาหกรรมฮารดดิสก
ของไทยเพือ่นาํเสนอนยัตอการพฒันาอตุสาหกรรมของไทยในภาพรวม วธิกีาร
ศกึษาในบทความนีใ้ชการสัมภาษณเชงิลึกจากผูประกอบการท่ีไดมาจากการ

ทํา Purposive Sampling  ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาประเทศไทยไดเขาไปเปน
สวนหน่ึง ในเครือขายการผลิตของบริษัทขามชาติในอุตสาหกรรมฮารดดิสก 

โดยเริม่จากการประกอบช้ินสวนนาํเขาเพือ่สงออกและไดพฒันาอยางตอเนือ่ง 

ดังจะเห็นไดจากการยกระดับข้ึนไปตามหวงโซอุปทานของเครือขายการผลิต
ฮารดดิสกระหวางประเทศ  จนปจจุบันไทยเปนผูผลิตและออกฮารดดิสกมาก
เปนอนัดบัท่ีสองของโลก (รอยละ 19) ตกเปนรองเฉพาะสาธารณรฐัประชาชน

จีนเทาน้ัน (รอยละ 24)  

 การไตระดับข้ึนไปตามหวงโซอปุทานและการผลิตไดยกระดับความ

สามารถในการผลิตเปนผลจากพัฒนาอยางตอเนื่องของฐานการผลิตภายใน
ประเทศโดยเฉพาะการสะสมทักษะฝมือแรงงานและฐานนักวิทยาศาสตร
ภายในประเทศทีมี่มากข้ึนและสอดคลองกับความตองการของภาคเอกชน   ที่

สาํคญัความสามารถทางดานการผลิตทีส่ะสมไดกลายมาเปนแมเหลก็ท่ีสาํคญั
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ทีดึ่งดูดใหการลงทุนในอตุสาหกรรมสนับสนุนอืน่ๆ เขาและทําใหเกดิคลัสเตอร
อุตสาหกรรม
 องคความรูใหมทีพ่บในบทความนีช้ีใ้หเหน็วาคลสัเตอรอตุสาหกรรม
และเครือขายการผลิตสามารถเกดิข้ึนเกดิข้ึนพรอมๆ กัน โดยผูประกอบการจะ
เปนผูตดัสินใจเลอืกเองวาในข้ันตอนใดของการผลิตเลอืกท่ีจะใชเครือขายการ
ผลิตและข้ันตอนใดทีค่ลัสเตอรจะมสีวนชวยเพือ่ใหเกดิประโยชนสงูสดุตอความ
สามารถในการแขงขัน  หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือการเกิดคลัสเตอรในลักษณะ
นีไ้มไดทาํใหผูประกอบการตองเลกิใชประโยชนจากเครอืขายการผลิตระหวาง
ประเทศ  
 ผลการศึกษาขางตนมีนัยตอการพัฒนาอุตสาหกรรม 3 ดานท่ี
สําคัญ คือ ประการแรก การเกิดข้ึนพรอมๆ กันระหวางเครือขายการผลิตและ
คลัสเตอรอุตสาหกรรมชี้ใหเห็นวาคลัสเตอรอุตสาหกรรม (Industrial Cluster) 
หรือการพัฒนาคลัสเตอร ( Industrial Clustering) ไมไดหมายความวาเปา
หมายสุดทายของการสรางคลัสเตอร คือ อตุสาหกรรมน้ันใชชิน้สวนทกุๆ ชิน้ใน
ประเทศ  แนนอนที่สุดท่ีขั้นตอนการ Clustering จะทําใหการผลิตหันมาใชชิ้น
สวนเพิม่ข้ึนบางก็ตาม  แตจะข้ึนไปถึงเทาไรจะถูกกําหนด ปจจยัทางเศรษฐกิจ
พื้นฐาน (Economic Fundamental)  เปนการ ‘ยาก’ ที่จะมามาจากการผลัก

ดันหรือแรงจูงใจทางการเงินจากมาตรการภาครัฐ  ดังนั้น การใชสัดสวนการ

ใชชิ้นสวนภายในประเทศไมใชดัชนีชี้วัดความสําเร็จในการสรางคลัสเตอร 
  ประการท่ีสอง ความทาทายเชิงนโยบายท่ีรออยูขางหนา คือ เราจะ
รักษาสถานภาพหรอืยกระดับคลัสเตอรไปอีกระดับหนึง่อยางไร เชน การเขาไป
มีสวนรวมในการออกแบบโดยอาศัยการสะสมความชํานาญในการผลิต   ความ

สามารถท่ีจะผลิตผลิตภัณฑที่สลับซับซอน (เชน การผลิตฮารดดิสกที่มีขนาด

เล็กลงเร่ือยๆ) ผลการศึกษาในบทความน้ีชี้ใหเห็นถึงปจจัยทางดานอุปทาน
เปนสําคัญโดยเฉพาะความพรอมของบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและ
วศิวกรรมศาสตรและการตรวจสอบมาตรฐาน  ในสวนของการพัฒนาบุคลากร  
แนวนโยบายท่ีผานกําลังเดินมาในทิศทางท่ีถกูเพราะเปนกรณีตวัอยางสําหรับ

การรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนท่ีดีที่ทํางานท้ังงานวิจัยและบุคลากรท่ี
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เกิดข้ึนสอดคลองกับตามความตองการของภาคเอกชน    
 แตการเตรียมความพรอมในเรื่องการตรวจสอบมาตรฐานเปนสิ่งที่
ภาครัฐควรใหความสาํคญั เพราะความสามารถในการตอบสนองความตองการ
ยังจํากัดท้ังหนวยงานภายในประเทศยังไมสามารถออกใบรับรองมาตรฐานที่
เปนสากลได หลายๆ ใบรับรองมาตรฐานยังเปนเพยีงมาตรฐานภายในประเทศ  
การทดสอบในปจจบัุนยังตองพึง่พาศนูยทดสอบในตางประเทศ อยางไรก็ตาม 
การยกระดับใหหนวยงานภายในประเทศสามารถท่ีจะออกใบรับรองมาตรฐาน
สากลไดนัน้จะตองใชเวลา ไมสามารถเกิดข้ึนเพยีงชัว่ขามคืน   ดังนัน้ มาตรฐาน
ที่ชวยอํานวยความสะดวกใหผูประกอบการภายในประเทศใชบริการทดสอบ
ในตางประเทศจึงเปนสิ่งที่จะชวยบรรเทาปญหาเฉพาะหนา  นอกจากนั้น
นโยบายมาตรฐานอุตาสาหกรรมในองครวมควรจะเปนไปในทิศทางรวมมือ
กับภาคเอกชนเพื่ออํานวยความสะดวกใหภาคเอกชนสามารถปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบตางๆ ที่เกิดข้ึนในโลกไดอยางเหมาะสมและทันทวงที แทนท่ีจะเปน
เพยีงผูบังคบัใชกฎระเบียบในลักษณะทีเ่พิม่ภาระโดยไมจาํเปนแกภาคเอกชน
 เร่ืองดังกลาวมีความสําคัญกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมท่ีผลิตสินคาสําเร็จรูป เชน รถยนต ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา ที่
ประเทศไทยลวนแลวแตเปนศูนยกลางการผลิตสินคาอุตสาหกรรมของโลก

ทัง้สิน้ ทีส่าํคัญกฎระเบียบตางๆ ในปจจบัุนหันมาใหความสําคัญกับมาตรฐาน
สินคาเพิ่มมากข้ึน ไมวามูลเหตุจูงใจในการใชมาตรฐานจะเปนอยางไร แต
การท่ีไทยเปนศูนยกลางการผลิตที่กําลังการผลิตถกูสรางข้ึนเพื่อตอบสนองผู

บริโภคท่ัวโลก เราตองปฏิบัติตามอยางหลีกเล่ียงไมได   ดังนั้น การตรวจสอบ

มาตรฐานจงึเปนเรือ่งทีภ่าครฐัและเอกชนตองพฒันาความรวมมืออยางจรงิจงั
เพื่ออํานวยความสะดวกการสงออกอยางแทจริง 
 นยัตอการพฒันาอตุสาหกรรมประการสุดทายคือ จะทาํใหอยางไรให

เครอืขายการผลิตขยายไปและเพิม่จาํนวนผูประกอบการคนไทย (Indigenous 

Firms) เขาไปมีสวนรวมเพิม่ข้ึนได การเขาไปมีสวนรวมในเครอืขายการผลติดัง
ที่นําเสนอในบทความนี้เปนกลจักรท่ีทําใหผูประกอบการต่ืนตัวตอการพัฒนา

เพิม่ประสิทธภิาพตลอดเวลา และเปนชองสงผานเทคโนโลยทีีท่นัสมยั อยางไร
ก็ตาม การเขาไปในเครือขายยังคงมีอุปสรรคท้ังในตัวผูประกอบการเองและ
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กรอบนโยบายการพัฒนาโดยรวม ในสวนของผูประกอบการทองถิ่นเหลานี้
โดยเฉพาะในสวนที่เปนกลุมผูประกอบการขนาดกลางและยอมที่ยังมีความ
ไมเขาใจในวฒันธรรมทางธรุกิจภายใตเครอืขายการผลิตของบรษิทัขามชาตทิี่
ผลิตเพือ่สงอออกอยางฮารดดิสก เชน บริษทัขามชาติเหลานีจ้ะเขามามีบทบาท
ในขัน้ตอนการผลติของซพัพลายเออรอยางละเอยีด การเรยีกรองใหผูประกอบ
การยกระดับคุณภาพของเครือ่งจกัร การเขามารับรูรายละเอยีดทางดานตนทนุ 
เปนตน เปนการปฏิบัตกัินอยางท่ัวไปเม่ือทาํธรุกิจกบับริษทัขามชาติเพือ่ควบ
คุมทุกๆข้ันตอนการผลิตใหถูกตองและมีประสิทธิภาพสูงสุด  ไมใชการเขามา
ผูกขาดและทําใหผูประกอบการคนไทยขาดอิสระในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น 
การดําเนินนโยบายในลักษณะ Big Push เพื่อผลักดันใหผูประกอบการทอง
ถิ่นในภาพรวมใหเขาไปในเครือขายพรอมๆ กันไมนาจะเกิดประสิทธิผล แต
นาจะจดัลําดับและใหความชวยเหลอืเพือ่ลดความเสยีเปรยีบอันเนือ่งจากความ
เปนผูประกอบการขนาดกลางและเล็ก ประสบการณการพัฒนาในอดีตทั้งใน
อุตสาหกรรมฮารดดิสกของไทยและของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคท่ีใหความ
สําคัญกับผูประกอบการท่ีมีประสบการณเคยทํางานกับบริษัทขามชาติทั้งที่
เคยเปนพนักงานในประเทศ หรือเคยมีกับบริษัทขามชาติในตางประเทศเปน
กลุมเปาหมายสําคัญ และนาํกรณีทีป่ระสบความสําเรจ็มาเปน Demonstration 

Case ไปยังผูประกอบการรายอ่ืนๆ
 กรอบการพัฒนาโดยรวมท่ียงัเปนปญหาทาํใหผูประกอบการภายใน
ประเทศเขาสูเครอืขายการผลิตไดลําบาก คือปญหาโครงสรางภาษนีาํเขา  ดัง

ไดนาํเสนอไปท่ีโครงสรางภาษนีาํเขาของไทยมีลักษณะขัน้บันได มีความเส่ียง

สงูท่ีจะมีปญหาความลักล่ันของภาษีนาํเขาระหวางช้ินสวนท่ีอาจจะสูงกวาภาษี
นาํเขาสนิคาสาํเรจ็รปู แมหนวยราชการท่ีเกีย่วของจะมคีวามพยายามท่ีจะแก
ปญหาความลักล่ันของโครงสรางภาษีนําเขามาโดยตลอด แตการออกแบบ

โครงสรางภาษีนําเขาในลักษณะนี้ตองใชความรูเชิงลึกในภาคอุตสาหกรรม

อยางมากและมีพลวตัทีส่งู  โอกาสผิดพลาดจงึอาจเกดิข้ึนตลอดเวลา  นอกจาก

นั้น ผูประกอบการก็อาจมีแรงจูงใจท่ีจะใหขอมูลในลักษณะท่ีลําเอียงเพื่อให
ผลิตภัณฑของตนเองถูกจําแนกเปนอุตสาหกรรมปลายนําและไดประโยชน
จากความคุมครองภายใตโครงสรางภาษีนําเขาในลักษณะนี้  
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 อตุสาหกรรมฮารดดิสกเองก็ประสบปญหาในลักษณะดังกลาว (ตาราง
ที่ 1) อยางไรก็ตามเนื่องจากฮารดดิสกเปนอุตสาหกรรมท่ีผลิตเพื่อสงออก
ที่สามารถขอสิทธิการคืนภาษีนําเขาในวัตถุดิบท่ีใชผลิตเพื่อสงออกไดและ
ไมเปนภาระตอผูประกอบการท่ีพรอมท่ีจะเขารวมในเครือขายการผลิตโดย
เฉพาะบรษิทัขามชาต ิแตโครงสรางภาษนีาํเขาดังกลาวจะเปนอปุสรรคสําหรับ
ผูประกอบการรายยอยท่ี “มีศักยภาพแตยังไมพรอมท่ีจะเขาสูเครือขายการ
ผลติ” โดยเฉพาะอยางย่ิงหากการจะไดมาซ่ึงความสามารถทางดานเทคโนโลยี
ตองมาจากการสะสม หรือมีลักษณะเปน Tacit Knowledge ที่ผูประกอบการ
จะยกระดับความสามารถในการผลิตสําเร็จตองผานขบวนการลองผิดลองถูก
ในการผลิต การท่ียังคงภาษีนําเขาเพิ่มตนทุนใหกับขบวนการลองผิดลองถูก
และลดโอกาสท่ีผูประกอบการท่ีมีศกัยภาพจะเขาไปมีสวนรวมในเครือขายการ
ผลิตโดยใชเหต ุดังนัน้ การปฎิรูปภาษีนาํเขายังคงตองดําเนนิการตอไปและมุง

ไปสูโครงสรางภาษีนําเขาท่ีภาษีนําเขาไมมีความแตกตางระหวางผลิตภัณฑ
มากนัก และจํากัดรายการยกเวนใหมีนอยท่ีสดุเทาท่ีจะทาํไดเพือ่ใหเกดิความ
โปรงใสและเปนธรรมท่ีสุด
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 1 
. . 1995-2006 

 
  1995* 2002 2003 2006 

 (HS 847170) 9.8 0 0 0 
     

1.  Wafer (HS3818) 11 0 0 0 
2.  (PCBs) (HS8534) 14 8 4 0 
3. Integrated circuits (HS8542) 14 0 0 0 
4. Semi-conductors (HS8541) 14 1 1 0 
5.   14 9 8 8 

    5.1  (HS8501) 14 8 7 7 
    5.2  (HS8503) 14 10 10 10 
6.  (HS848210) 10 10 10 1 
7.  (HS 7601) 19 1 1 1 
8.  Media (HS 852390 14 9 7.4 7.4 

  21 14.3 13.3 11.1 
: * . .1995  2 digit  

 847170 . .1995  84 
:  
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 3 
. .1990-2008 

 
  ( )  
           

1990 4.0 0.1 23.5 0.3 1.2 1.0 0.5 69.3 
1991 4.0 0.0 22.5 1.9 0.9 1.0 0.3 69.3 
1992 4.4 0.3 24.8 4.2 0.9 1.5 0.3 63.6 
1993 6.3 0.6 24.9 4.3 2.3 1.2 0.5 59.9 
1994 8.7 1.6 25.8 6.4 3.0 1.1 0.7 52.7 
1995 7.0 3.3 26.8 9.2 2.6 1.6 1.0 48.5 
1996 10.0 2.9 28.1 8.9 2.8 4.1 0.9 42.4 
1997 8.2 3.8 24.7 9.1 3.8 5.1 2.2 43.1 
1998 6.9 5.1 22.4 7.7 3.4 5.6 2.8 46.1 
1999 6.4 5.0 21.5 8.5 3.2 6.2 2.7 46.5 
2000 5.9 7.0 18.9 10.5 5.4 7.3 4.3 40.7 
2001 6.1 9.2 18.9 10.0 5.2 6.6 4.1 40.0 
2002 5.7 13.6 21.6 9.0 3.8 7.0 3.7 35.6 
2003 6.4 15.8 21.3 9.9 3.8 7.1 3.9 31.8 
2004 9.2 18.7 18.3 8.4 3.0 6.5 4.4 31.4 
2005 12.6 19.2 16.9 6.0 2.8 7.3 4.8 30.4 
2006 15.4 23.7 12.4 5.7 2.3 7.2 4.4 28.8 
2007 19.1 24.0 10.5 5.0 2.6 6.9 4.3 27.6 
2008 17.4 34.7 7.2 2.8 3.8 3.7 2.1 28.3 

:  SITC (Rev 3) 75270 
  

:  
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ความสําคัญของการเขามาลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct 
Investment: FDI) โดยเฉพาะเม็ดเงินที่เขามายังประเทศกําลังพัฒนาท่ี
เพิ่มข้ึนอยางมากในชวง 2 ทศวรรษท่ีผานมา โดยเปนผลจากสองปจจัยท่ี

สําคัญ ประการแรกประเทศกําลังพัฒนาตางๆ หันมาใชนโยบายเปดเสรี
การลงทุนจากตางประเทศเพื่อดึงดูดเงินลงทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยท่ีมัก

จะมาพรอมๆ กับการลงทุนโดยตรง (Kohpaiboon, 2006a) ประการท่ีสอง 

บริษัทขามชาติขนาดใหญ หรือ MNEs (Multinational Enterprises) ซึ่งเปน
กลุมนักลงทุนโดยตรงท่ีสาํคัญท่ีสดุในโลกเปนกลุมผูประกอบการท่ีใช ประโยชน
จากโอกาสการคาชิ้นสวนและสวนประกอบระหวางประเทศท่ีเกิดข้ึน ทั้งนี้

เพราะ MNEs เหลานี้มีเครือขายการผลิตและการตลาดท่ัวโลก การใช

ประโยชนจากความไดเปรียบท่ีกระจายอยูในประเทศกําลังพัฒนาตางๆ จึง

ทําไดไมยากนัก   
 เรื่องดังกลาวทาทายกรอบแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาประเทศโดย
FDI ทีภ่าครัฐโดยเฉพาะประเทศกาํลงัพฒันามกัจะใชมาตรการคุมครองตลาด

ภายในประเทศเพื่อดึงดูดการเขามาลงทุนของ MNEs และพยายามเขาไป
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กํากับการดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อใหสามารถเรียนรูเทคโนโลยี 
และไดรับผลกระทบจาก FDI  (FDI Spillover) จากบริษัทเหลานี้ใหมากท่ีสุด
เทาท่ีจะมากไดโดยผานมาตรการๆ เชน การบังคับใชชิ้นสวนภายในประเทศ 
การบังคับการถายทอดเทคโนโลยี ฯลฯ เนื่องจากเชื่อวาหากเปดเสรีรับนัก
ลงทุนตางชาติอาจจะปดโอกาสและทําลายขบวนการพัฒนาผูประกอบการ
ภายในประเทศ (Crowding Out)  ทั้งนี้เพราะนักลงทุนตางชาติโดยเฉพาะ 
MNEs เหลาน้ีมักมีขนาดใหญมีเทคโนโลยีทีท่นัสมัยและมีความพรอมทางดาน
เงินทุนมากกวาเมื่อเทียบกับผูประกอบการภายในประเทศท่ีสวนใหญเปนผู 
ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises: SMEs) 
และโดยเฉพาะในอตุสาหกรรมยานยนตและอิเลก็ทรอนิกสทีเ่ทคโนโลยกีารผลิต
เปนหัวใจในการกําหนดความสามารถในการแขงขัน เรื่องนี้มักจะมีการกลา
วอางในกลุมชาตินยิมและกลุมตอตานกระแสโลกาภิวตัน (Anti-globalization) 
(อางใน Stiglitz, 2002: 68)
 อยางไรก็ตาม การดําเนนิมาตรการแทรกแซงการถายทอดเทคโนโลยี
ดังกลาวไมแนเสมอไปวาจะมีผลดีแตอาจจะสงผลเสียตอบรรยากาศการลงทุน
โดยเฉพาะในยุคท่ีการแขงขันในตลาดโลกท่ีรุนแรงในปจจุบัน  เพราะจาก
ประสบการณของประเทศกําลังพัฒนาตางๆ ชี้ ให เห็นวาการเขามา

ของ MNEs ไมจําเปนที่ตองทําลายกลุมผูประกอบการภายในประเทศ
เสมอไปโดยมีขอโตแย ง ท่ีสํ า คัญคือ  มาตรการของรัฐที่ แทรกแซง
การดําเนินงานของ MNEs ใหถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผูผลิต

ภายในประเทศ เชน การบังคับใชชิ้นสวน การบังคับการถายทอดเทคโนโลยี

ขอจํ ากัดการถือหุ น  (Doner  e t  a l . ,  2006)  อาจทํ า ให  MNEs
ไมแนใจท่ีจะนําเอาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเขามาในกระบวนการผลิตซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาอื่นๆ  ที่พบว า มักจะมีความแตกตางด านพฤติกรรม

ของ MNEs ภายใตสิ่งแวดลอมท่ีเปนกรอบนโยบายทดแทนการนําเขากับ

นโยบายสงเสริมการสงออก (Kohpaiboon, 2006a; Moran, 2006: p.376) 
 ภายใตกระแสการเปดเสรีทางการคาและการลงทุนทําใหความ
เชื่อมโยงระหวางกิจการตางๆ มีความเหนียวแนนกันมากข้ึน เกิดเครือขาย
การผลิตระหวางประเทศ (International Production Network) ผูผลิตชิ้น
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สวน เชน ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส รถยนตและช้ินสวน ฯลฯ มีความ
ชํานาญเฉพาะทางมากข้ึน ปรากฏการณที่เกิดข้ึนทําใหเกิดการเปล่ียน
แปลงรูปแบบของความสัมพนัธระหวาง MNEs กับกิจการทองถิน่และรูปแบบ
ความสัมพันธระหวาง FDI กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนา  
กลาวคอื ผูผลติชิน้สวน MNEs เหลานีมั้กมีเทคโนโลยเีปนของตวัเองเปนผูผลิต
ชิน้สวนชัน้หนึง่ (1st Tier Supplier) ขณะท่ีกิจการทองถิน่ท่ีมีขอจาํกัดดานขดี
ความสามารถในการแขงขนัตองถกูลดช้ัน (Down Grade) กลายเปนผูผลติชิน้
สวนชัน้สองหรือชัน้สาม (2nd -Tier หรือ 3rd Tier Supplier) ทีต่องทาํงานอยาง
ใกลชิดกับผูผลิตชิ้นสวนชั้นหนึ่ง (1st Tier) MNEs เหลานี้ ดังนั้น การมี
ปฏิสมัพนัธกับผูผลติสาํคญัในเครอืขายจงึเปนปจจยัสาํคญัของการเจรญิเตบิโต
และพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของผูผลิตชิ้นสวนทองถิ่น 
 ตลอดระยะเวลา 50 กวาปทีผ่านมา ประเทศไทยไดใชนโยบายพัฒนา
อุตสาหกรรมโดยใชการลงทุนจากตางประเทศ (FDI-led Industrialization) 
ในชวงแรก ตัง้แตปลายคริสตทศวรรษที ่1950 วตัถปุระสงคสาํคญัของการดึงดูด 
FDI ก็เพือ่เกบ็เงนิตราตางประเทศและการเพ่ิมการจางงาน โดยกิจการตางชาติ
เขามาเพือ่ผลติสนิคาเพือ่ทดแทนการนําเขา และต้ังแตชวงป 1980 เปนตนมา
เร่ิมมีการผลิตเพื่อการสงออกมากข้ึน  
 เมื่อพิจารณาสถิติของมูลคาการลงทุนจากตางประเทศในอดีต

ที่ผานมา พบวา ในชวงป ค.ศ. 1975-1987 มีมูลคาประมาณ 200 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ ตอปหรือคิดเปนรอยละ 0.6 ของ GDP ตอมาในระหวางป 
ค.ศ. 1988-1996 ตัวเลขน้ีเพิ่มข้ึนเปนประมาณ 1.7 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
ตอป หรือคิดเปนรอยละ 1.8 ของ GDP สาเหตุสําคัญก็เนื่องมากจากการ

เขามาลงทุนอยางมากมายของกิจการจากประเทศญ่ีปุน หลังจากท่ีประเทศ

ญี่ปุนถูกบังคับใหขึ้นคาเงิน (เมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร) ในป ค.ศ. 1987 
ตอมาประเทศไทยเกิดวิกฤตการณเศรษฐกิจในป ค.ศ. 1997 ทําใหในชวง
ระยะ 4 ป คือ ค.ศ. 1997-2001 มูลคาเงินทุนไหลเขา (FDI  Infl ow) ไดเพิ่ม
ขึ้นมาอยูที่ระดับ 4.9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ตอปหรือคิดเปนรอยละ 4.1 

ของ GDP โดยเกิดจากการเขามาท้ังในรูปของ FDI และการซ้ือและครอบงํา
กิจการของคนไทยโดยทุนตางชาติโดยเฉพาะนักลงทุนญี่ปุนในอุตสาหกรรม
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ยานยนตและช้ินสวนและอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
หรืออาจกลาวไดวาตลอดระยะเวลา 50 กวาปที่ผานมาอิทธิพลของ MNEs 
ผานชองทาง FDI มีบทบาทในภาคเศรษฐกิจไทยมากข้ึนเรื่อยๆ
 การศึกษาน้ีมุงเนนที่อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน เนื่องจาก
เปนอตุสาหกรรมหนึง่ที ่MNEs มีบทบาทสําคญัทัง้เปนเจาของเทคโนโลยกีาร
ผลิต มีบทบาทควบคุมกําลังการผลิตที่กระจายไปท่ัวโลก รวมท้ังควบคุมชอง
ทางการจําหนายดวย และท่ีสําคัญ MNEs มีความความเช่ือมโยงไปขางหลัง 
(Backward Linkage)1   กับผูผลิตชิ้นสวนสูง
 สาํหรับการพัฒนาอตุสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนในประเทศไทย
นั้นในชวงตนของการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ีเติบโตภายใตนโยบายคุมครอง
ตลาดภายในประเทศ เชน มาตรการดานภาษี มาตรการบังคับใชชิ้นสวน
ภายในประเทศ ฯลฯ ทําใหบทบาทของ MNEs ที่มีตอผูประกอบการใน
ประเทศคอนขางจํากัด  อยางไรก็ตามตั้งแตกลางคริสตทศวรรษที่ 1990 
มีการไหลเขาของ FDI เพิม่ข้ึนอยางมาก ทาํใหความเขมขนของการเขามาเก่ียว
ของของ MNEs ในอุตสาหกรรมรถยนตและช้ินสวนเพิ่มข้ึน  การผลิตและการ
สงออกมีการขยายตัวอยางมาก  โดยเฉพาะชวงหลังวิกฤตในป ค.ศ. 1997 ที่
ผูผลิตรถยนตเริ่มเปล่ียนฐานการผลิตในประเทศไทยใหเปนฐานการผลิตเพื่อ
การสงออก ทาํใหการผลิตรถยนตของไทยกวาคร่ึงเปนการผลิตเพือ่การสงออก
ไปยังตลาดในภูมิภาคใกลเคียงและยังสงผลใหผูผลิตชิ้นสวนในประเทศไทยมี
ความเก่ียวของกับเครือขายการผลิตระดับโลกมากข้ึนดวย ผูผลิตรถยนตตอง

เพิม่ความเขมงวดเรือ่งคณุภาพและประสทิธภิาพกบัผูผลติชิน้สวนในไทยมาก

ขึ้น การเปล่ียนแปลงยุทธศาสตรของ MNEs ในอุตสาหกรรมน้ี ทําใหความ
สมัพนัธระหวางเครอืขายการผลิตชิน้สวนของไทยมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนยั
สําคัญ (ดู Techakanont: 2002; 2007; Techakanont and Terdudomtham, 

2004; Kohpaiboon, 2005; 2007; และ สักรินทร, 2549)

1 การเช่ือมโยงไปขางหลัง (backward linkage) หมายถึง ความสัมพันธระหวางบริษัทใน
รูปแบบการจัดซ้ือสนิคาและบริการเพ่ือนาํมาเปนวตัถดิุบหรือสนิคาข้ันกลางในการผลิตของ 

บริษัทอื่นๆที่อยูในสายโซการผลิต (production chain) (ดู Lauridsen, 2004)
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 จึงเปนท่ีนาสนใจวา ภายใตเงื่อนไขแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปน้ี 
อทิธพิลของ FDI และดําเนนิงานของ MNEs จะสงผลตอการพฒันาของผูประกอบ
การในประเทศไทยอยางไร  ผูประกอบการภายในประเทศจะอยูรวมกับ MNEs 
เหลาน้ีอยางไรเพื่อตักตวงผลประโยชนที่เกิดจากการเขามาของ MNEs  และ
ภาครัฐควรกําหนดบทบาทของตนอยางไรเพือ่ท่ีจะทําใหผูประกอบการทองถิน่
อยูรวมกับ MNEs เหลานีไ้ดอยางเหมาะสมและไดประโยชนอยางเตม็ท่ี โดยใช
อุตสาหกรรมช้ินสวนรถยนตในประเทศไทยเปนกรณีศึกษา
 การศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและการเปล่ียน 
แปลงกลยุทธของ MNEs ในอุตสาหกรรมรถยนตและช้ินสวนฯ และศึกษาผล
กระทบท่ีเกิดข้ึนกับผูผลิตชิ้นสวนในประเทศไทย รวมท้ังศึกษาถึงการปรับ
ตัวของผูผลิตชิ้นสวนไทยที่ไดรับผลกระทบ และคนหาแนวทางที่จะทํา
ใหผูประกอบการเหลา น้ี ได รับประโยชนสู ง สุดจากการเข ามาของ
MNEs ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้จะชวยสรางองคความรูใหมใหแกการศึกษา
ทางดานเศรษฐศาสตร และเปนขอมูลประกอบการกําหนดแนวนโยบายการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและการลงทุนจากตางประเทศเพ่ือประโยชนระยะยาว
ของประเทศ
 บทความน้ีประกอบดวย 6 สวน สวนแรกเปนบทนํา สวนตอไป

เปนกรอบแนวคิดทางทฤษฏีเกี่ยวกับความสําคัญของ FDI Spillover 
ตอการพัฒนาประเทศเจาบาน ชองทางการกระจายเทคโนโลยีและปจจยัท่ีมีผล
ตอ FDI Spillover  ในสวนท่ี 3 จะอธิบายถึงกรอบนโยบายของภาครัฐและ

การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนตของโลกและผลกระทบท่ีมีตอ

ผูผลิตชิ้นสวนในประเทศไทย สวนท่ี 4 จะอธิบายถึงความเช่ือมโยง
ไปขางหลังในอุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนต ในสวนที่ 5 เปนผลการศึกษา
แนวทางการปรับตัวของผูผลิตชิ้นสวนไทยในการทํางานรวมกับเครือขาย

การผลิตของ MNEs โดยใชการสัมภาษณผูบริหารและวิศวกรของท้ังผูผลิต

รถยนตและผูผลิตชิ้นสวน 1st Tier และ 2nd Tier ทั้งที่เปนไทยและกิจการรวม
ทุน ในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน 2551 - มีนาคม 2552 สวนสุดทายเปน

บทสรุปและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
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2

กรอบแนวคิดในการศึกษา
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MNEs นัน้สามารถมีสวนเกีย่วของ (เชือ่มโยง) กับประเทศเจาบาน (Host Coun-
try) ในสองชองทางหลักคือ (1) ผานชองทางท่ีเปน FDI และ (2) ชองทางท่ีไมใช 
FDI  เชน การซ้ือขายเทคโนโลยี (Technology Licensing) การจางเหมางาน 
(Subcontacting) การเปนผูซื้อสินคา เปนตน (ดู Kohpaiboon, 2006a)   

 สาํหรับการมีสวนรวมของ MNEs ผานชองทาง FDI นัน้ มกีารโตเถยีง

ระหวางนกัวิชาการในเร่ืองขอดีขอเสยีของ FDI  มีงานศกึษาประจักษหลายชิน้

ที่ศึกษาผลกระทบของ FDI Technology Spillover2 ตอผลการดําเนินงานของ

กิจการทองถิน่ทีเ่ปนผูรับ และมีการโตเถยีงกันในเรือ่งความจาํเปนของประเทศ
เจาบานในการดึงดูด FDI เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศโดยเฉพาะ
อยางย่ิงประเทศกําลังพัฒนา  

2 เนื่องจากความรู เปนส่ิงที่วัดไดยากนักเศรษฐศาสตรจึงสรางตัวประมาณคา 
(proxy) ในการวัดความรู เชน  ระยะหางของเทคโนโลยี (technology distance), 

หลักฐานเก่ียวกับนวัตกรรม  หรือขอมูลการอางอิงสิทธิบัตร (patent citation data) ขณะ
ที่ผลการดําเนินงานอาจถูกวัดโดยใช productivity spillover, market access spillover  
เปนตน (ดู Haddad and Harrison, 1991; Kokko, 1994; Tsou and Liu, 1994)  ซึง่สวนใหญ

จะใชวิธีการศึกษาโดยใช cross-sectional data หรือใช panel data โดยใชขอมูลระดับ
หนวยผลิตและระดับอุตสาหกรรม  
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 ดานหนึง่เชือ่วา FDI จะสงประโยชนในระยะยาวแกประเทศผูรับการ
ลงทุนที่เปนประเทศกําลังพัฒนา เชน FDI ชวยเพิ่มมาตรฐานการครองชีพ 
โดยสรางโอกาสในการมงีานทาํ สรางงานใหมและชวยถายโอนทนุ เทคโนโลยี
และทักษะในการบริหารจดัการ ชวยเพิม่ผลิตภาพใหแกประเทศผูรับพนกังาน
ในบรรษัทขามชาติยงัไดรับคาจางสูง มีโอกาสในการเรียนรูและฝกอบรมและได

ทํางานในบรรยากาศท่ีเปยมดวยความเปนมืออาชีพ นอกจากนี้ FDI ยังชวย
เรงกระบวนการพัฒนาอตุสาหกรรมของประเทศผูรับ เนือ่งจาก FDI ชวยสราง
การเชื่อมโยงในหลายอุตสาหกรรมทั้งไปขางหนา (Forward Linkages) 
และไปขางหลัง (Backward Linkages) ทัง้ยงัชวยขยายขนาดของตลาดภายใน
ประเทศใหใหญขึ้น และชวยกระตุนการบริโภคภายในประเทศ   

 แตในอีกดานหน่ึง FDI ก็อาจจะสงผลเสียตอประเทศเจาบาน เชน อาจ
จะปดโอกาสการพัฒนาผูประกอบการภายในประเทศ เนือ่งจาก MNEs เหลานี้
มักมีเทคโนโลยีที่สูงกวา  มีความเชี่ยวชาญในการบริหารและสามารถเขาถึง
แหลงทรัพยากรระดับโลกไดดีกวา ขอไดเปรียบเหลานี้อาจทําให MNEs            
สามารถผลักดันกิจการทองถิ่นออกไปจากอุตสาหกรรมได นอกจากนี้ MNEs 
ยงัอาจแยงชงิทรัพยากรมนุษยทีมี่คาไปจากกิจการทองถิน่ได หรือการพัฒนา
นํามาสูวิกฤตคุณภาพชีวิตของคนงานดวยสาเหตุตางๆ  เปนตน 

 ทิศทางและขนาดของ FDI spillover นั้นขึ้นอยูกับหลายปจจัย 
อยางเชน ในการศึกษารวบรวมของ Crespo and Fontoura (2007) ได
แบงปจจัยท่ีมีผลตอ FDI spillover ออกเปน 5 กลุมหลักๆ ประกอบไป

ดวย ชองหางทางเทคโนโลยีและความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยี3 

(Absorptive Capacity) ปจจัยดานภูมิศาสตร ลักษณะของกิจการ
ทองถิ่น ลักษณะของการลงทุนจากตางประเทศและปจจัยอื่นๆ4 ผล

3 Cohen and Levinthal (1990) ไดนิยามความสามารถในการดูดซับเทคโน
โลยี (Absorpt ive capacity) วาเปนความสามารถของกิจการท่ีสามารถท่ีจะ

ตระหนัก รู คุณคาของความรู ใหม  ผนวกความรูนั้นเขามาอยู ในกิจการและใช
ความรูนั้นอยางมีประสิทธิผล เนื่องจากความรูที่มีอยูกอนและโครงสรางองคกรมีผลตอ

ความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยี    
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กระทบจาก FDI หรือ FDI Spillover ที่มีตอกิจการทองถิ่น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งดานเทคโนโลยีนั้น ยังขึ้นอยูกับ“ชองทางการกระจายเทคโนโลยี”
(Channels of Technological Diffusion) ซึ่งเราสามารถแบงผลกระทบจาก 
FDI หรือ FDI Spillover ออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ 1) ผลกระทบท่ีเกิดจาก 
“ความเช่ือมโยงภายในอุตสาหกรรม” (Intra-industry Linkage Effects 
หรือ Horizontal FDI Technology Spillover) เชน ความเชื่อมโยงระหวาง
ผูผลิตที่อยูในระดับเดียวกันในหวงโซการผลิต (Production Chain) และ 2) 
ผลกระทบท่ีเกิดจาก “ความเช่ือมโยงระหวางอุตสาหกรรม” (Inter-industry 
Linkage Effects หรือ Vertical FDI Technology Spillover) เกิดข้ึนจาก         
ปฏิสมัพนัธในอตุสาหกรรมในลําดับข้ันทีต่างกันในหวงโซการผลิต เชน ความ
สมัพนัธระหวางผูผลิตชิน้สวนกับผูซือ้ชิน้สวนฯ เปนตน ปจจบัุนการศึกษามัก
จะวิเคราะหถึงความเช่ือมโยงใน “เครือขายการผลิตระหวางประเทศ” ที่สวน
ใหญเปนความเชื่อมโยงระหวางกิจการในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องในแนวต้ัง
(Vertically-related Industries) และเปนชองทางหนึ่งของการสงผลกระทบ 
(Spillover) ซึง่มีทัง้การเช่ือมโยงไปขางหนาและขางหลังท่ีเกดิจากความรวมมือ
กันระหวาง MNEs กับผูผลิตชิ้นสวนทองถิ่นในหลายรูปแบบท้ังที่เปนสัญญา
การซ้ือขายเทคโนโลยีหรือการเปนหุนสวนทางกลยุทธ  
 การเช่ือมโยงไปขางหลงันัน้สามารถสรางผลกระทบ (Spillover) ผาน

กลไกไดหลายทาง เชน 1) การท่ี MNEs เขาไปพัฒนาผลิตภาพของกิจการ

ทองถิ่นโดยการสงผูเชี่ยวชาญเขาไปชวยเหลือ ฝกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่ม
คุณภาพของชิ้นสวนท่ีผลิต ชวยพัฒนาการบริหาร ปรับปรุงโครงสราง

องคกร การจัดซ้ือวัตถุดิบหรือแมแตเขาไปการพัฒนาสินคาดวยกัน  
2) ลูกคาท่ีเปน MNEs อาจจะตั้งมาตรฐานเก่ียวกับคุณภาพสินคาและ

4  เชน สิง่แวดลอมท่ีเกีย่วของนโยบายการคาและการลงทุน  ลักษณะของตลาดเปาหมายของ 
MNEs  การคุมครองทรัพยสินทางปญญา รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระดับ

ของการแขงขันในตลาดทองถิ่น ระดับของนวัตกรรมดานเทคโนโลยีของ MNEs  
ระยะเวลาและชวงเวลาท่ี MNEs เขามาลงทุน  เปนตน
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การใหบริการ เชน การจัดสงแบบ just-in-time และยังใหแรงจูงใจ
กับผูผลิตชิ้นสวนทองถ่ินในการพัฒนาคุณภาพสินคาและกระบวนการ
ผลิต หรือ 3)MNEs ใชระบบจัดซ้ือชิ้นสวนจากทั่วโลก (global sourc-
ing)  ซึ่ ง ทําใหผูผ ลิตชิ้นสวนทองถิ่นตองแขง ขันกับ ช้ินสวนนํา เขา
ทําใหตองยกระดับตัวเองโดยอาจจะตองหาผูรวมทุนตางชาติหรือตองออก
จากตลาดไป เปนตน (ดู Lall, 1978;1996; Smarzynka, 2002) 
 ลักษณะความสัมพันธระหวาง MNEs กับกิจการทองถิ่นก็มีอิทธิพล
ตอผลกระทบจากการเช่ือมโยงไปขางหลัง backward linkage spillover ผาน
การดําเนินงาน MNEs ที่มีตอกิจการทองถิ่นเชนกัน โดยท่ัวไป MNEs จะมี
ผลกระทบทางลบตอกิจการคูแขงทองถ่ินแตจะสงผลกระทบทางบวกตอผูผลิต
ชิ้นสวนในทองถิ่นโดยเฉพาะเมื่อ MNEs มีการถายทอดเทคโนโลยีให  (ดู Lin 
and Saggi, 2005)  โดยจากผลการศึกษาของ Blalock and Gertler (2008) 
ที่พบวา MNEs จะถายทอดความรูทางเทคโนโลยีใหกับผูผลิตชิ้นสวนทองถิ่น 
(Local Suppliers) มากกวาคูแขงทองถิ่น (Local Competitors) ซึ่งสามารถ
พิจารณาไดจากหลักฐานท่ีวาผลิตภาพของกิจการทองถิ่นจะเพิ่มข้ึนเมื่อมี
สัดสวนของยอดขายท่ีขายใหกับกิจการตางชาติเพิ่มข้ึน (ดู Dunning 1993: 
p 456; Smarzynska, 2002) 

 การศึกษาในระดับประเทศ เชน งานศึกษาของ Moran et al. (2005) 
ก็แสดงใหเหน็วา FDI ไมไดสรางประโยชนใหกับประเทศเจาบานอยางอตัโนมัติ
แตการท่ี FDI จะสรางประโยชนแกประเทศเจาบานนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบ

หลายประการ ไดแก  ประการแรก ความเขมขนของการเปนสวนหนึ่งของ

International Production Network ของบริษัทท่ีเปน subsidiary ในประเทศ
เจาบาน โดย Moran et al. (2005) เชื่อวาการเชื่อมโยงไปขางหลังจะมี
มากข้ึนเมื่อบริษัทในเครือนั้นมีการเชื่อมโยงตัวไปกับเครือขายการผลิตและ
การจัดหาชิ้นสวนและวัตถุดิบของบริษัทแมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ประการท่ีสอง ปริมาณการซ้ือขายผานธุรกิจในเครือ (Intra-fi rm Trade) ซึ่ง 

Feinberg and Keane (2005) พบวาบริษัทในเครือของ MNEs ที่มี intra-fi rm 

trade นั้น จะมีอัตราการเติบโตในสินทรัพยและมีอัตราคาตอบแทนคนงาน
สูงกวา
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 และประการท่ีสาม ความแตกตางระหวางความสามารถทางเทคโน- 
โลยีระหวางกจิการทองถิน่กบับริษทัตางชาต ิ(Technology Gap) โดย Lin and 
Saggi (2005)  พบวา FDI ไมไดกอใหเกิด Backward Linkage อยางอัตโนมัติ 
ในกรณีที่ MNEs มีระดับความสามารถทางเทคโนโลยีที่สูงกวาธุรกิจทองถิ่น 
ไมมากนัก FDI ในอุตสาหกรรมชวยเพิ่ม backward linkage ขณะเดียวกันก็
ทาํใหผลประกอบการของผูผลิตชิน้สวนทองถิน่ดีขึน้ดวย  แตถา MNEs มีระดับ
เทคโนโลยีที่สูงกวากิจการทองถิ่นมากๆ การเขามาในอุตสาหกรรมจะใหผล
ตรงกันขาม 
 ความสามารถของกิจการทองถิน่ในการท่ีจะใชประโยชนจาก Back-
ward Linkage Spillover นั้นขึ้นอยูกับระดับความสามารถทางเทคโนโลยีอัน
เปนสวนหนึ่งของขีดความสามารถในการดูดซับ (Absorptive Capacity) จาก
การศึกษาของ Belderbos et al., (2001) พบวาขนาดของกิจการทองถิ่น ชวย
เพิ่มการใชชิ้นสวนภายในประเทศซ่ึงขอคนพบนี้ชวยยืนยันแนวคิดเกี่ยวกับ
Absorptive Capacity หรอืในการศกึษาของ Lall (1992) ทีพ่บวาประเทศเจาบาน
นัน้จะสามารถรับประโยชนจากการถายทอดความรูจาก MNEs ไดเมือ่มีทรัพยา-
กรมนุษยที่มีความสามารถท่ีเพียงพอ หรือจากศึกษาของ Kathura (2000, 
2001) พบวา spillover จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับการลงทุนของกิจการทองถ่ิน

ในการลงทุนที่จะเรียนรูและลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (R&D)5 ซึ่งจะทําให
กิจการสามารถท่ีจะแปลความหมาย (De-codify) และประยุกตใชความรูที่ได
รับมาได

5 ถึงแมวางานศึกษาโดยสวนใหญเชื่อวา FDI มีสวนสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมวิจัย
และพัฒนา (R&D) ในประเทศเจาบาน แต Blalock and Gertler (2005) พบวา 
ประเทศทีจ่ะไดรับประโยชนจากการ R&D ของ MNEs อยางชดัเจนคอืประเทศทีมี่บุคลากร
ทีมี่ความรูทางดานวิศวกรรม และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเพยีงพอและมีคุณภาพ
ซึ่งประเด็นนี้ใหแงคิดท่ีสําคัญกับประเทศกําลังพัฒนาที่มัวแตคิดวาการมีแรงงานท่ี ถูกวา
เปนเงื่อนไขที่เพียงพอตอการดึงดูด FDI และสรางรากฐานการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน
ได และเพ่ือดึงดูดประโยชนกิจกรรม R&D ของ MNEs ประเทศเจาบานอาจจําเปนตองมี

กฏหมายท่ีใชคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหกับ MNEs เหลานี้
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 สาํหรับสมมติฐานเกีย่วกับ Technology Gap กับ Backward Linkage 
Spillover นัน้ แมวาผลการศกึษาเชงิประจกัษจะมทีัง้ผลทีส่นบัสนนุและคัดคาน
กันอยูบาง6 อยางไรก็ตาม ขอสรุปในงานศึกษาสวนใหญจะไปในทิศทางเดียวกัน
คือ กิจการทองถิ่นตองพยายามสราง “ความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยี”
ขึ้นมาเพื่อให FDI ที่ผานการเขามาดําเนินการของ MNEs มี spillover 
ทางบวกกับตัวเอง
 งานศกึษาอกีกลุมหนึง่ทีศ่กึษาความสมัพนัธระหวางนโยบายการคา 
ในประเทศเจาบานกับการสรางความเช่ือมโยง เชน การศึกษาของ Athukorala 
and Chand (2000) โดยใชประสบการณ MNEs ของสหรัฐอเมริกาท่ีพบวา
ผูประกอบการในประเทศมุงเนนที่จะเปนสวนหน่ึงของเศรษฐกิจโลกโดยเนน
ที่ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบตามแนวคิดเศรษฐศาสตรสํานักคลาสสิค 
(effi ciency-seeking MNEs) จะไดรับผลประโยชนมากกวาผูประกอบการใน
กลุมท่ีเลือกประกอบการและสงสินคาไปขายในตลาดทองถิ่นที่ไดรับการ
คุมครองเพื่อรับเอาคาเชาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการกําหนดนโยบายของรัฐ 
(market-seeking MNEs)  
 สําหรับกรณีประเทศไทย การศึกษาของ Kohpaiboon (2006; 
2009) พบวา การแพรกระจายเทคโนโลยีจาก MNEs สูผูผลิตชิ้นสวนทองถิ่น
จะมีมากกวาภายใตการเปดเสรีทางการคาและการลงทุน  กลาวคือ หาก

ตลาดทองถิ่นมีการคุมครองสูง จะกระตุนใหผูผลิตชิ้นสวนทองถิ่นแสวงหาผล

ประโยชนจากตลาดเฉพาะของตัวเองซึ่งไมเปนที่ตองการของผูสงออก

ในขณะท่ีอัตราภาษีศุลกากรสําหรับสินคาขั้นกลางท่ีสูง ทําให MNEs

จะ ไม ค อยอยากจะ ซ้ือ สินค า ข้ันกลางจาก ผู ผ ลิตภาย ในประ เทศ

6 เชน ในงานศึกษาของ Liu et al. (2000) และ Blomstrom and Sjoholm (1999) พบวา Po-
tential technology spillover จะเพิม่ข้ึนพรอมกับจาํนวนของกจิการตางชาตใินอตุสาหกรรม

และชองหางทางเทคโนโลยแีต “Realized spillover” จะลดลงเมือ่กจิการทองถิน่มรีะดับเทคโน
โลยีทีต่ํา่กวาระดับท่ีสามารถจะดูดซบัเทคโนโลยีได งานศึกษาในชวงหลังจงึเริม่มีการทดสอบ
ความสัมพันธที่ไมเปนเสนตรงระหวาง technology gap กับ productivity spillover 

ที่กิจการทองถิ่นไดรับ
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ดังนั้น  MNEs เหลานี้ จึ ง ดําเนินการโดยแยกตัวออกมาจากผูผลิต
ชิ้นสวนฯทองถิ่น ทําให MNEs มี backward l inkage ที่จํากัดกับ
ผูผลิตทองถิ่น ดังนั้น ตราบใดท่ีมาตรการจูงใจของรัฐ (pol icy- in-
duced incent ive) ยังคงกอให เกิดคาเชาทางเศรษฐกิจก็ เปนการ
ยากท่ีจะหาผูผลติช้ินสวนทองถิน่ทีมี่ประสิทธภิาพ ซึง่ปรากฏการณนีส้ามารถ
คนพบไดในหลายอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออกในประเทศไทย เชน อตุสาหกรรม
ยานยนตและช้ินสวน อตุสาหกรรมส่ิงทอ (ดู Kohpaiboon 2006a;2007; 2008) 
ผลการศึกษายังชวยทําใหเกิดเขาใจมากข้ึนเกี่ยวกับทําใหเกิดความเช่ือม
โยง backward linkage วาเปนการเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ (natural link) เปน
การผลักดันโดยเหตุผลทางเศรษฐศาสตร และชวยยืนยันวา Policy-induced 
Linkage ไมสามารถทดแทน Natural linkage ไดอยางสมบูรณ นอกจากน้ี
การดําเนินนโยบายของภาครัฐยังอาจเปนตัวขัดขวาง Natural linkage 
อีกดวย ประเทศกําลังพัฒนาจึงควรเนนการเปดเสรีการคาและการลงทุน  
ลดการบิดเบือนกลไกตลาด7

7 กรณีประเทศไทยก็คลายกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอื่นๆที่มีแนวโนม
ที่จะเลือกใชแนวนโยบายแบบ “dualistic approach” ในการเปดเสรีการคาระหวางประเทศ

กลาวคือ ยังมีความลังเลในการปรับลดภาษีศุลกากรแตใชวิธีคืนภาษีเพื่อท่ีจะสนับสนุน
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออก (Hugh, 2001; Jongwanich & Kohpaiboon, 2007 และ 

Kohpaiboon, 2009)



Symposium no.32 :: การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนซัพพลายเออรของบริษัทขามชาติ: 
          กรณีศึกษาอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตไทย

118

3

กรอบนโยบายของภาครัฐและพัฒนาการโดยรวม

ของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน
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นโยบายอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนของประเทศไทยนัน้เริม่ตนจากการ
สงเสรมิอุตสาหกรรมประกอบรถยนตเพือ่ทดแทนการนําเขาในคริสตทศวรรษ
ที ่1960 โดยในชวงแรกผูผลิตรถยนตจะนาํชิน้สวนแบบ Completely Knocked 

Down หรือ CKD มาผลิตเปนรถยนต  ตอมาในชวงตนคริสตทศวรรษท่ี 1970  
กระทรวงอุตสาหกรรมไดใชนโยบายบังคับใชชิน้สวนในประเทศ (Local Content 
Requirement) โดยเพ่ิมอัตราสวนชิน้สวนภาคบังคบัเปนลําดับข้ันทําใหอตุสาห-

กรรมช้ินสวนรถยนตในประเทศเตบิโตข้ึนอยางมาก  ในชวงนัน้เทคโนโลยทีีใ่ช
ในการผลิตยงัไมสงูมากนัก  เงนิลงทนุกไ็มสงูมากเนือ่งจากไมใชเครือ่งจกัรราคา
แพง ผูผลิตชิ้นสวนไทยเติบโตข้ึนและยกระดับการผลิตเปน 2nd Tier และ 1st 

Tier บางรายไดรวมทุนกับ MNE หรือซื้อเทคโนโลยีจากตางชาติจนสามารถ

เติบโตเปนผูผลิตชิ้นสวนรายใหญไดในเวลาตอ   

 อุตสาหกรรมช้ินสวนรถยนตในประเทศไทยเติบโตอยางตอเนื่องใน 
คริสตทศวรรษท่ี 1980 หลังจากรัฐบาลไทยไดมีคําส่ังหามนําเขารถแบบ Com-
plete Build-up Unit หรือ CBU เพือ่แกปญหาดุลการคาในป ค.ศ. 1978  มีการ
จาํกัดรุนและแบบของรถท่ีผลิตในประเทศ (42 รุนสาํหรับรถยนตนัง่สวนบุคคล)  
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รวมท้ังการเพิ่มอัตราสวนชิ้นสวนในประเทศท่ีบังคับใชที่เพิ่มข้ึนเปนลําดับทํา
ใหอัตราการใชชิ้นสวนในประเทศของผูผลิตรถยนตในประเทศไทยเพิ่มข้ึน 
อยางมาก  
 นอกจากนี้  ผลจากนโยบายคุมครองตลาดภายในประเทศ นโยบาย
การบังคับใชชิ้นสวน การเติบโตอยางรวดเร็วของความตองการรถยนต
ภายในประเทศ รวมท้ังการแข็งตัวของคาเงินเยนที่ใชในชวงคริสตทศวรรษท่ี 
1980 ทาํใหมี MNEs เขามาลงทุนผลิตชิน้สวนฯในประเทศไทยมากข้ึน  โดยเฉพาะ
ผูผลติชิน้สวนจากญีปุ่นซึง่ตามผูผลติรถยนตรายใหญเขามาเพือ่รกัษาสวนแบง
ตลาดในอาเซียน  การเขามาของ MNEs เหลาน้ีทาํใหการผลิตและการสงออก
ชิน้สวนรถยนตของไทยเพิม่ข้ึนในชวงปลายคริสตทศวรรษท่ี 1980 การสงออก
ชิ้นสวนฯเพิ่มข้ึนอยางมากโดยเฉพาะเม่ือมีโครงการลดภาษีระหวาง
ชิ้นสวนท่ีผลิตในประเทศอาเซียนดวยกัน8 
 ในคริสตทศวรรษท่ี 1990 ไทยไดเปดเสรีการคาและการลงทุน
มากข้ึน ในชวงนี้มีการยกเลิกขอจํากัดรุนสําหรับการประกอบรถยนตนั่ง
สวนบุคคล มีการยกเลิกขอหามในการนําเขายานยนตทุกชนิด มีการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางภาษีลดลง มีการสงเสริมการลงทุน ลดภาษีสงออก

ยกเลิกขอหามในการต้ังโรงงานประกอบช้ินสวนยานยนต นอกจากนี้

การท่ีไทยมีพันธกรณีภายใตความตกลง Trade-Related Investment
Measures (TRIMs) ในองคการการคาโลกท่ีจะตองยกเลิกการใช
เงื่อนไข Local Content ในสวนของอุตสาหกรรมยานยนต โดย ประเทศไทย

ไดยกเลิกมาตรการดังกลาวตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 

 การเติบโตของอุตสาหกรรมช้ินสวนรถยนต ในชวงสามทศวรรษ
ที่ผานมาทําใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตที่ใหญที่สุดในอาเซียนและเกิด
คลัสเตอรของผูผลิตชิ้นสวนตางๆหลายประเภท ทั้งของผูผลิตชิ้นสวนไทย  
บริษทัรวมทุน รวมท้ังบริษทั และ MNEs ทัง้จากญ่ีปุน อเมริกาและยุโรป (ดูรูปท่ี 

1)

8 ประกอบดวย โครงการแบงผลิตชิ้นสวนยานยนต (Brand-to-Brand Complementation: 
BBC) เริ่มในป 1989 และโครงการความรวมมือดานอุตสาหกรรม (ASEAN Industrial 

Cooperation Scheme - AICO) เริ่มป 1996
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 การแขงขันที่รุนแรงของอุตสาหกรรมรถยนตในระดับโลกต้ังแตชวง 
ปลายคริสตทศวรรษ 1980 ทาํใหเกดิการควบรวมกิจการของผูผลิตรถยนตและ
ผูผลิตชิ้นสวน MNEs นอกจากน้ีในชวงเวลาดังกลาวประเทศกําลังพัฒนาได
ทยอยเปดเสรีในอุตสาหกรรมรถยนตทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค
( ดู  Kohpa iboon,  2006a)  ทําใหผู ผ ลิตรถยนต  MNEs เหล านี้
พยายามรวมกําลังการผลิต (Consolidation) ท่ีเคยกระจายอยูทั่วในประเทศ 
ตางๆ ในภูมิภาค (เพื่อหาประโยชนจากกําแพงภาษีนําเขาท่ีสูง) มากระจุกอยู
ในประเทศทีใ่ชเปนศนูยกลาง (Hub) การผลิตสาํหรบัภูมิภาคเพือ่ตอบสนองตอ
ทัง้ตลาดในประเทศและเพือ่เปนฐานการสงออกไปยงัประเทศอืน่ๆ ในภมิูภาค 
(ดังเชน การท่ีประเทศไทยกลายมาเปนศนูยกลางการผลิตรถยนตและช้ินสวน
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนตน)  
 MNEs ผูผลติรถยนตและช้ินสวนมีความพยายามลดตนทนุและเพิม่    
ประสิทธภิาพในการแขงขันในตลาดโลกโดยวิธกีารตางๆ กลาวคือ ประการแรก 
มีการพัฒนารถท่ีสามารถจําหนายไดในหลายประเทศพรอมๆ กันโดยใชพืน้ฐาน
การผลิตและชิน้สวนสาํคญัรวมกัน (Global Platform) ประการท่ีสอง มีการพฒันา
ระบบการจัดซ้ือโดยใหผูผลิตชิน้สวนในระบบ Modular Assembly ในการผลิต
โดยมอบหมายใหผูผลิตชิ้นสวนเปนผูรับผิดชอบท้ังระบบ (เชน ระบบไฟฟา 

ระบบชวงลาง  ระบบเบรก) ทาํใหการทํางานรวมกับผูผลิตชิน้สวนมีจาํนวนนอย
ลง9 ประการท่ีสาม มีการใชระบบจัดซื้อจากผูผลิตทั่วโลกท่ีเสนอราคาตํ่าสุด 
(Global Sourcing) ทาํใหผูผลติชิน้สวนตองสรางฐานการผลติตามฐานการผลติ

ของลูกคาได ผูผลิตรถยนตสามารถพัฒนา Global Platform ไดงายขึ้น ไม

ตองเสียเวลาในการคัดเลือกผูผลิตชิ้นสวนรายใหมเมื่อมีการต้ังฐานการผลิต
ในท่ีตางๆ ประการท่ีสี ่มีการผลิตรถยนตทีเ่ปน Original Model ซึง่เปนรถยนต

9 งานศึกษาของ Dicken (1998) Nichiguchi and Anderson (1995) และ Rugman and 
d’Cruz (2000) และ Meyer (2000) พบวา ผูผลิตรถยนตเริ่มมีการใชการ outsourc-

ing และการผลิตแบบ Module อยางกวางขวางเพ่ือท่ีจะลดมูลคาท่ีเกิดภายในกิจการ 
และหันไปสนใจการพฒันา การตลาดและความรวมมือทางธรุกิจกับกิจการภายนอกมากขึน้
ดวยเหตนุีป้ริมาณการปฏิสมัพนัธ (Interface) ทีผู่ผลิตรถยนตมีตอกระบวนการผลิตของตวั

เองลดลงเพราะการ outsourcing การจดัซือ้ชิน้สวนแบบโมดุล (Modularization) แทนทีก่าร
จัดซ้ือชิ้นสวนเปนชิ้นยอยๆ เหมือนในอดีต
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ที่ไมเคยมีการผลิตที่ใดมากอน10 ทําใหผูผลิตชิ้นสวนในประเทศกําลังพัฒนา
ตองเขามาเก่ียวของกับการพัฒนารถยนตกอนการผลิตจริง 2-3 ป ผูผลิต
ชิน้สวน 1st Tier ตองเขามาเก่ียวของทัง้การออกแบบ การเตรียมแบบ  การผลิต
แมแบบ (Prototype) ไปจนถึงการเตรียมการผลิตจริง ทําใหผูผลิต 1st Tier 
ตองมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑและ Product Engineering 
ของช้ินสวน ซึ่งเปนเรื่องใหมสําหรับผูผลิตชิ้นสวนในประเทศกําลังพัฒนา
ที่คุนเคยกับการพัฒนาภายใตนโยบายการคุมครองอุตสาหกรรม เชน 
การบังคับใชชิ้นสวนภายในประเทศ ฯลฯ
 ผูผลิตชิ้นสวน MNEs เองตองยายฐานการผลิตตามผูผลิตรถยนต 
MNEs เนื่องจากผูผลิตรถยนตหันมาใชชิ้นสวนที่ผลิตในประเทศศูนยกลาง 
(Hub) มากข้ึนเพราะชวยลดตนทนุการจดัซือ้เพราะชิน้สวนรถยนตมีเปนจาํนวน
มากและบางช้ินกมี็ขนาดใหญและหนัก (Bulky) การใชชิน้สวนในประเทศยงัทาํ
ใหผูผลิตรถยนตสามารถวางแผนการผลิตและทํางานรวมกับผูผลิตชิ้นสวนที่
อยูในประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน
 การเปลี่ยนแปลงดังกลาวยังทําใหเกิด ปรากฏการณการลดจํานวน 
(Rationalization) ของผูผลติชิน้สวน 1st Tier เนือ่งจากผูผลติรถยนตตองการ
ลดจํานวนผูผลิตชิน้สวนท่ีตดิตอกับผูผลิตรถยนตลง ขอเรยีกรองของผูผลิตรถ
ยนตทาํใหผูผลิตชิน้สวน 1st Tier เหลานีต้องผลิตสวนประกอบท่ีมีความซับซอน
เพิ่มข้ึนโดยรวบรวมช้ินสวนยอยๆ หลายๆ ชิ้นที่ไมเคยผลิตมากอนเขามา 
ประกอบกันและจัดสงในรูป Modules and Subassemblies  ผูผลิต 1st Tier จงึ

ตองระมัดระวังในคัดเลือกเทคโนโลยีและผลิตภัณฑที่ตัวเองตองลงทุนพัฒนา

เพือ่ทีต่อบสนองความตองการของผูผลิตรถยนต ทัง้นีก้ารเปล่ียนแปลงตามขอ
เรียกรองของผูผลิตรถยนตเหลาน้ีก็จะสงผลไปยังผูผลิตชิ้นสวนระดับต่ํากวา 

10 แทนท่ีการผลิตรถยนตที่เปน repeat model ซึ่งเปนการท่ีผูผลิตรถยนตนํา model 
รถยนตที่ผลิตจากท่ีอื่นมาแลว มาผลิตซํ้าอีกท่ีในประเทศกําลังพัฒนา เปนการนําเอา 

prototype หรือ drawing ของชิน้สวนทีพ่ฒันามาจากท่ีอืน่มาใหผูผลติชิน้สวนมาเลยีนแบบ
และผลิตเทานัน้ภายใตการผลิตแบบน้ีความสัมพนัธระหวางผูผลิตรถยนตและผูผลิตช้ินสวน

เกิดข้ึนอยางหลวมๆ เทานั้น
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(Lower Tier Suppliers) ดวยเชนกนั  ขณะเดยีวกัน การเพิม่ข้ึนของจาํนวนชิน้สวน
และความสําคัญของชิ้นสวนที่กระจายไปยังผูผลิตชิ้นสวน 2nd Tier ก็ทําใหผล
กระทบท้ังดานคุณภาพและราคาของช้ินสวนท่ีผลิตจากผูผลิตชิน้สวน 2nd Tier 
ที่มีตอผูผลิต 1st Tier เพิ่มข้ึน
 การเพิ่มข้ึนของขอเรียกรองดานการลงทุนเพื่อรักษาความเปน 1st 

Tier Supplier (เชน ความสามารถดานการวิจัยและออกแบบ ความสามารถ
ทีจ่ะสรางโรงงานแหงใหมใกลสายการผลิตรถยนต ฯลฯ) มีผลตออตุสาหกรรม
ผลติชิน้สวนฯอยางมาก  ผูผลิตชิน้สวนหลายรายถกูคัดออกจากการเปนผูผลติ
ชิ้นสวนท่ีติดตอกับผูผลิตรถยนตโดยตรง บางรายเลือกท่ีจะออกจากอุตสาห-
กรรมและบางสวนกลายเปนผูผลิตชิน้สวน 2nd-3rd Tier  จดัสงชิน้สวนใหกับ 1st 
Tier ที่เหลืออยู  และขอเรียกรองในการรักษาการเปน 1st Tier Supplier ที่สูง
ขึน้นีเ้องนาํมาซ่ึงปรากฏการณการลดลงของการมีสวนรวมของผูผลิตทองถิน่
ที่ไมใชสาขาของ MNE (Indigenous Firm) หรือ “Denationalization” เนื่อง
จากผูผลิตทองถิ่นสวนใหญไมสามารถทําตามมาตรฐานใหมได  ทําใหตอง
ถูกปรับไปเปนผูผลิตชิ้นสวน 2nd Tier หรือ 3rd  Tier แทน ปรากฏการณ 
Denationalization นี้เกิดข้ึนทั้งในบราซิล  เกาหลีใต  รวมท้ังประเทศไทยดวย 
(Kohpaiboon, 2007)
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4

 ความเชื่อมโยงไปขางหลัง (Backward Linkage) 

ในอุตสาหกรรมช้ินสวนรถยนตไทย
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การเพิ่มข้ึนของการมีสวนรวมของ MNEs ในกรณีของอุตสาหกรรมช้ินสวน 
นั้นมีอยูใน 2 ชองทาง คือ  ชองทางแรก คือ มีการเขามาใหมของผูผลิต
ชิ้นสวน MNEs รายใหม ในชวงแรกของการพัฒนาอุตสาหกรรมช้ินสวน

ในประเทศไทยน้ันผูผลติชิน้สวน  สญัชาตญิีปุ่นไดเขามาตัง้โรงงาน สายการผลิต

ใหม เพื่อผลิตชิ้นสวนที่ซับซอนขึ้น โดยเฉพาะในชวงท่ีคาเงินเยนแข็งตัว

(ปลายคริสตทศวรรษที ่1980)  ตอในชวงกลาง คริสตทศวรรษที ่1990  จากการ
สํารวจการเปล่ียนแปลงรูปแบบของ FDI Infl ow ในอุตสาหกรรมยานยนต
ไทยในชวงระหวาง 1970-2008 (ดูรูปท่ี 2) พบวาในชวงป ค.ศ.1970-

1985 นั้นมูลคาการไหลเขาของ  FDI (ในรูปเงินสกุลดอลลาร )ไม

คอยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก  การลงทุนในแตละปมีมูลคาไมเกิน

5 ลานดอลลาร โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ  5 ของมูลคา FDI ในภาค
อุตสาหกรรมท้ังหมด  ตอมาในชวงป ค.ศ. 1986-90 และ ค.ศ. 1990-1995  มี
การเพิม่ข้ึนของเงนิทนุไหลเขามาเปนอยางมากจนถึง 37 และ 87 ลานดอลลาร
ตอปมูลคาการไหลเขาของ  FDI ของอุตสาหกรรมยานยนตเพิ่มข้ึนอีกคร้ัง

ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจป ค.ศ. 1997 และข้ึนถึงจุดสูงสุดในป ค.ศ. 1998 



Symposium no.32 :: การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนซัพพลายเออรของบริษัทขามชาติ: 
          กรณีศึกษาอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตไทย

126

โดยมีมูลคาสูงถึง 818 ลานดอลลาร  มูลคาของการไหลเขาของ FDI  
ลดลงอยางชาในชวง ค.ศ. 1999-2005 มีมูลคา 600 ลานดอลลารตอป  
สงผลใหสัดสวนของการไหลเขาของ FDI  ของอุตสาหกรรมยานยนตมีคาโดย
เฉลีย่คิดเปน 1 ใน 4 ของมูลคาการไหลเขาของ FDI ทัง้หมดของภาคอุตสาหกรรม
ระหวางป ค.ศ. 1999-2008

 ตั้งแตชวงปลายคริสตทศวรรษที่ 1980s เปนตนมา จํานวนผูผลิต
ชิ้นสวน MNEs เพิ่มข้ึนเปนอยางมาก กลาวคือ ในชวงป ค.ศ. 1971-1985 มี
ผูผลิตชิ้นสวน MNEs ประมาณ 30 ราย แตในชวงป ค.ศ. 1987-2005 มีผู
ผลิตชิ้นสวนฯ MNEs เขามาใหมมาถึงประมาณ 300 ราย ทําใหในปจจุบัน
มีชิ้นสวนรถยนตที่ผลิตในประเทศมากมายหลายช้ิน11  ซึ่งนอกเหนือจากผู

ผลิตชิ้นสวนสัญชาติญี่ปุนแลว ยังมีผูผลิตชิ้นสวนระดับโลกท่ีไมใชสัญชาติ
ญี่ปุน (อเมริกาและยุโรป)12 ไดเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทยตามผูผลิต
รถยนตชาติตะวันตกท่ีมาต้ังฐานการผลิตเพื่อการสงออกในประเทศไทย  ซึ่ง
ผูผลิตชิ้นสวนท่ีเปน Non-Japanese เหลานี้เนนสรางความไดเปรียบเร่ือง
ความประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) จากการใช Global Platform 
ของรถยนตทั่วโลกรวมกัน ในขณะท่ีผูผลิตชิ้นสวนญี่ปุนนั้นไดเปรียบจากการ
เนนการทํางานอยางใกลชิดกับผูผลิตรถยนต แตจากการควบรวมกิจการของ

ผูผลิตรถยนตทาํใหรายรถยนตลูกคร่ึงหลายราย เชน ISUZU AAT Nissan หนั
มาใชระบบ Global Sourcing และทําใหกระบวนการตางๆ เปนไปตาม Global 

11 แตก็ยังมีบางช้ินสวนฯ ที่ยังไมมีการผลิตในประเทศไทย เชน passenger car engines, 
fuel injection pumps, transmissions, differential gears, injection nozzles, electronic 
systems, electronic control units, turbo chargers, substrates for catalytic converters 
and anti-lock brake systems (ดู Kasuga et al, 2005; Kohpaioon, 2007)
12 ตวัอยางเชน ในป 1989 Freudenberg (Germany); 1992 Hayes Lemmerz International 
(US); 1994 Dana (US); 1995 Federal_Mogul (Germany); 1996 Autoliv (Sweden); 
Arvin Meritor (US); Robert Bosch (Germany); 1997 GKN (UK); 1998 Visteon Thailand 

(US); TRW (US); 1999 Johnson Controls (US); 2000 Delphi Automotive Systems 
(US); 2002 Tenneco Automotive (US) เปนตน (ดู Kasuga et al., 2005)
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Standard มากข้ึน เชน การใชมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ QS9000, หรือ 
ISO/TS16949 เปนตน (ดู Charoenporn, 2001) อีกท้ังผูผลิตรถยนตญี่ปุน
บางราย เชน TMT และ Honda เริม่เปล่ียนนโยบายการจัดซือ้ทีเ่ปดเสรกีารซือ้
ชิน้สวนมากข้ึน    ทาํใหผูผลติชิน้สวนญีปุ่นในไทยเริม่มีการปรับตวั13 เชน ผูผลติ
ชิน้สวนสญัชาตญิีปุ่นสามารถทาํธรุกิจกบัผูผลิตรถยนตและช้ินสวนในเครอืขาย
การผลิตอื่นได (Beyond Keiretsu) ทําใหผูผลิตชิ้นสวนเหลานี้สามารถท่ีจะ
ไดรับประโยชนจากการประหยัดจากขนาด (Kasuga et al., 2005) เปนตน
 ชองทางท่ีสอง ผูผลิตชิ้นสวนทองถิ่นหลายรายท่ีเดิม MNEs ญี่ปุนมี                       
สวนเกีย่วของกันโดยผานการทําสญัญาซือ้ขายเทคโนโลยีและการถือหุนสวน
นอยไดแสดงความต้ังใจท่ีจะเปนผูรวมทุนหรือตองการเปนผูถือหุนรายใหญ
โดยมีวตัถปุระสงคหลกัเพือ่ควบคุมกระบวนการผลิตชิน้สวนฯทัง้หมด แนวโนม
การเพ่ิมข้ึนของการมีสวนรวมกับผูผลิตชิน้สวนทองถิน่นีเ้ริม่มีตัง้แตชวงปลาย
คริสตทศวรรษ 1980 และเห็นไดชัดข้ึนเมื่อมีการยกเลิกขอกําหนด
การถือครองหุนของตางชาติ โดยเฉพาะหลังวิกฤตทางเศรษฐกิจที่รัฐบาล
ไทยไดเปดโอกาสใหทุนขามชาติเขาควบรวมกิจการทองถิ่นในอุตสาหกรรม
ยานยนต14 จนไปสูการปรับโครงสรางอตุสาหกรรมรถยนตคร้ังใหญในประเทศ
ไทย กลาวคือ นโยบายอุตสาหกรรมรถยนตของไทยเปล่ียนไปเนนการสงเสริม

13ผูผลิตรถยนตสัญชาติญี่ปุนไดเริ่มประยุกตใชนโยบายการจัดซ้ือชิ้นสวนแบบตะวัน
ตกทาํใหผูผลติชิน้สวนฯญีปุ่นตองปรบัตวัและเสรมิสรางความสามารถในการแขงขนัภายใต
สิ่งแวดลอมลอมใหม ผูผลิตชิ้นสวนฯญี่ปุน 1st Tier มีการปรับตัวไมวาจะเปนการ
ทําธุรกิจนอกเครือขาย การนําเอาระบบการจัดซื้อท่ีเปนทางการและเปนมาตรฐาน

เพื่อรองรับการขยายกําลังการผลิตใหกลายเปนผูผลิตระดับโลก global scale
การพัฒนาเทคโนโลยีเปนของตัวเอง ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากผูผลิตรถยนต

แทนท่ีรูปแบบการบริหารแบบด้ังเดิมท่ีใช quality building/ driven approach
โดยการแบงปนประสบการณและผูเชี่ยวชาญและใชรูปแบบการบริหารแบบญ่ีปุนมา
ประยุกตใชในประเทศไทย (Kasuga et al., 2005 )
14 บริษัทผูผลิตชิ้นสวนรองขอตอ BOI ในเดือนสิงหาคม 2540 เพื่ออนุญาตใหตางชาติเพิ่ม     

สดัสวนการถือครองหุนในกิจการท่ีไดรับการสงเสรมิการลงทุนเพือ่เปนการเพิม่สภาพคลอง
แตเนื่องจากผูรวมทุนไทยไมสามารถเพ่ิมทุนของตนเองไดในสัดสวนเดียวกันกับผูรวมทุน

ตางชาติทําใหกิจการจํานวนมากตกอยูใตการถือครองหุนใหญโดยตางชาติ
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การลงทุนเพื่อใหไทยเปนฐานการผลิตรถยนตเพื่อสงออกรถยนตโดยเฉพาะ
รถปคอัพ    
 ภายหลังจากท่ีผูผลิตชิน้สวน MNEsเหลานีไ้ดเพิม่สัดสวนการถือครอง
หุนหรือกลายเปนผูถอืหุนรายใหญก็ทาํใหการมีสวนเก่ียวของตอกระบวนการ
ผลิตของ MNEs เพิ่มข้ึนอยางมาก  โดยการศึกษาของ Kohpaiboon (2005) 
พบวา ผูผลิตชิน้สวน MNEs ไดนาํเอาเทคโนโลยทีีท่นัสมัยและลาํหนาท่ีสดุมา
ใชภายใตการดูแลอยางใกลชิดของผูเชี่ยวชาญตางประเทศ ซึ่งปรากฏการณ 
เหลาน้ีไมเกดิข้ึนในชวงท่ี MNEs เปนเพยีงผูขายเทคโนโลยีหรือผูถอืหุนราย เลก็ 
หรืออาจกลาวไดวาการพัฒนาการผลิตอุตสาหกรรมช้ินสวนที่แทจริงเกิดข้ึน
หลังจากมีการเพิ่มข้ึนของการมีสวนรวมของ MNEs เหลานี้
 ผลก็คือการประกอบรถยนตในประเทศมีแนวโนมการใชชิ้นสวนท่ี 
ผลิตภายในประเทศมากข้ึน จากการศึกษาของ Kohpaiboon (Forthcoming) 
ที่พบวาแนวโนมสัดสวนมูลคาการนําเขา (ที่แทจริง) ชิ้นสวนนําเขาตอจํานวน
รถยนตทีผ่ลติภายในประเทศของประเทศไทยทีผ่ลิตในชวงป ค.ศ. 1997-2006 
ปรับตัวลดลงโดยตลอด (ดูรูปท่ี 3) ขดัแยงกับความเช่ือท่ีวาการยกเลิกการบังคับ
ใชชิน้สวนภายในประเทศจะทําใหการใชชิน้สวนในประเทศลดลง  คุณภาพของ
ชิน้สวนท่ีมีการผลิตในประเทศไทยก็ดีขึน้และมีความหลากหลายของประเภท
ชิ้นสวนท่ีผลิตในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งปรากฏการณนี้เกิดข้ึนพรอมๆ 

กับการไหลเขามาของ FDI และการเขามีสวนรวมของ MNEs ในอุตสาหกรรม
ยานยนตและช้ินสวนในประเทศไทยมากข้ึน 

4.1 ปรากฏการณ “Denationalization” ในอุตสาหกรรมช้ินสวนรถยนต
ของประเทศไทย
 วิกฤตเศรษฐกิจในป ค.ศ. 1997  ชวยเรงกระบวนการโลกาภิวัตน

ของอุตสาหกรรมยานยนตไทยเพราะการเปล่ียนไปสูการผลิตเพื่อการสง

ออกทําใหผูประกอบรถยนตตองการความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น อีก
ทั้งการผลิตแบบ “Original Model” ทําใหผูผลิตรถยนตไมมีขอมูลของการ

ผลิตชิ้นสวนจากแหลงการผลิตที่อื่นมาใหไดและดวยระบบการจัดซ้ือชิ้นสวน
แบบ “Global Sourcing” ทาํใหผูผลิตชิน้สวนฯตองเนนดานคุณภาพและประสิท-
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ธิภาพดานตนทุนที่สูงขึ้น และภายใตระบบการผลิตแบบ Modularization 
ผูผลิตชิน้สวน 1st Tier ตองสามารถท่ีจะออกแบบและผลิต Module ไดดวยตวัเอง
ไมใชแคการผลิตชิ้นสวนหนึ่ง  บริษัทรถยนตจึงเรียกรองใหผูผลิตชิ้นสวน 1st 

Tier MNE มาต้ังโรงงานใกลกับโรงงานประกอบรถยนต  ดังนัน้ถงึแมวาผูผลิต
รถยนตมีแนวโนมท่ีจะใชชิน้สวนในประเทศมากข้ึน แตเพราะผูผลิตชิน้สวนไทย
ยังตองการเวลาในการสะสมความรูจากระบบการควบคุมคุณภาพ การทํา 
วศิวกรรมและการออกแบบผลิตภณัฑ ผูผลิตชิน้สวนไทยจึงถกูลดระดับ (Down 
Grade) ลงเปนผูผลิตระดับ 2nd Tier หรือ 3rd Tier  มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่ 
สามารถรักษาตําแหนง 1st Tier เอาไวได
 การศึกษาของ Techakanont (2007) พบวาผูผลิตชิน้สวนไทยท่ียงัคง
รักษาสถานภาพการเปน 1st Tier ไวไดไดมีลักษณะรวมพืน้ฐาน คือ 1) มีความ
สัมพันธอันยาวนานกับลูกคา 2) ผูบริหารระดับสูงใหคําม่ันสัญญา (Commit-
ment) ในการลงทุนในการพฒันายกระดบัเทคโนโลยหีรอืลงทุนการขยายกาํลงั
การผลิต 3) มีสวนงานรับผิดชอบดานการวิจัยและพัฒนา โดยกิจกรรม 
R&D ที่ทํา เชน การทําreverse engineering การออกแบบ mold and die  
การทดสอบ กิจกรรม VA/VE หรือ การปรับปรุงกระบวนการผลิต เปนตน  แต
สําหรับคนที่ไมสามารถรักษาตําแหนง 1st Tier ไวไดสวนใหญ เปนเพราะมี

ขอจํากัดดานเทคโนโลยี หรือทางการเงิน ทําใหไมสามารถท่ีจะลงทุนเพิ่ม
หรือหาหุนสวนทางเทคโนโลยี กิจการเหลานี้มีขนาดเล็กทําใหกิจการเหลานี้
เปล่ียนตัวเองไปยังตลาดหรือผลิตภัณฑอื่นเพื่อชดเชยคําส่ังซื้อที่ลดลง  

สวนรายท่ียังคงอยูในอุตสาหกรรม กลุมน้ีไมวางแผนท่ีจะมีผลิตภัณฑใหมแต

พยายามพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต แทนท่ีจะไปพัฒนาดานการออกแบบ
ผลิตภัณฑ 
 จะเห็นไดวาพื้นที่สําหรับผูผลิตชิ้นสวน 1st Tier ของไทยจะคอยๆ
ลดลง15 เกดิปรากฏการณ “Denationalization” ขึน้จากการรกุเขามาของผูผลติ

ชิ้นสวนระดับโลกท่ีมีความไดเปรียบผูผลิตทองถิ่นในเรื่องการทักษะความรู

ความชํานาญและมีประสบการณในการพัฒนา การออกแบบและการผลิต
ชิ้นสวนฯ เพราะกระบวนการผลิตนั้นเกี่ยวของของความรูแฝง (Tacit Knowl-
edge) ผานการเรยีนรูจากการทาํงาน  ซึง่ความรูเหลานีเ้ปนสนิทรพัยเฉพาะของ
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MNEs ซึง่จากการสัมภาษณของ Kohpaiboon (2006a; 2007)16 พบวา ผูผลิต
ชิน้สวน 1st Tier สญัชาตไิทยนาจะมไีมเกนิ 10 รายเทานัน้ และสวนใหญทาํการ
ผลิตชิ้นสวนท่ีเปน ชิ้นสวนตัวถังรถยนต (Stamping Parts) ขนาดใหญ สวน
ที่เหลือซึ่งเปนสวนมากจะกลายมาเปนผูผลิตชิ้นสวนลําดับรองลงมาที่ทําการ
ผลิตสวนประกอบยอยใหกับผูผลิตชิ้นสวน 1st Tier ดังจะเห็นไดจากมีการ
ขยายการผลิตของ MNEs ชิ้นสวนเดิมท่ีอยูในประเทศ   เหตุการณที่เกิดข้ึนนี้
เปนหลักฐานชวยยืนยันวาการดําเนนินโยบายบังคับใชชิน้สวนภายในประเทศ
ที่ผานมาไมไดสงผลตอการพัฒนาระดับเทคโนโลยีมากมายนัก17 แตเหตุผล 

15 แตยังพอมีชองทางสําหรับผูผลิตชิ้นสวนไทยอยูก็คือ ชิ้นสวนตัวถังรถยนต (stamping- 
part) ขนาดใหญ เนื่องจากชิ้นสวนมีขนาดใหญมีคาขนสงสูงและผูผลิตของไทยมีประสบ 
การณการผลิตมานาน อีกท้ังการผลิตในสวนนี้ไมตองใชความสามารถทางเทคโนโลยีที่สูง
มากนัก โดยเฉพาะในการเรือ่งการออกแบบช้ินสวนทีส่วนใหญควบคุมโดยผูผลิตรถยนต ทัง้นี้
ผูผลติชิน้สวนทองถิน่กต็องมีความต่ืนตวัในเร่ืองการพฒันาความสามารถในการออกแบบให
ไดในระดับหนึง่โดยเฉพาะความสามารถในการเขาใจแบบ 2 มิตแิละพฒันาความสามารถใน
การผลิตชิ้นสวนท่ีราคาสามารถแขงขันไดในตลาดโลกและมีตื่นตัวในการเรียนรูนวัตกรรม
ใหมๆ  เพือ่พฒันาประสิทธภิาพการผลิต นอกจากนีผู้ผลิตชิน้สวนทองถิน่ยงัมีทางเลอืกท่ีจะ
เปน sub Supplier ในผลิตชิน้สวนประกอบข้ันกลาง วตัถดิุบ ซึง่ชองทางนีจ้ะเปดกวางกวา
การเปนผูผลิตชิน้สวน 1st Tier เพราะตลาดมีการขยายตัวและผูผลิตรถยนตยงัคงมีแนวโนม
ที่จะเพิ่มการใชชิ้นสวนภายในประเทศเพ่ิมข้ึนทุกป (Kohpaiboon, 2007) 
16 แตกตางจากจาํนวนผูประกอบการท่ีรายงานอยางเปนทางการโดยสมาคมผูผลิตชิน้สวน
ยานยนตไทยท่ีเชื่อวาปจจุบันผูผลิตชิ้นสวน 1st Tier ที่เปนคนไทยลวนมีมากถึง 354 ราย 
หรือประมาณคร่ึงหนึง่ของ fi rst-Tier Suppliers ทัง้หมด อยางไรก็ตามขอมูลจากการสัมภาษณ
ของKohpaiboon (2006; 2007) พบวาจํานวน 1st Tier ที่รายงานขางตนเกินจริง อาจเปน

เพราะรวมเอาผูผลิตชิ้นสวนสําหรับรถยนตรุนเกาท่ีระบบ modular design ยังไมไดนําเขา
มาใชและรวมเอาผูผลิตชิ้นสวนยอยๆ เพื่อลดกระแสตอตานทางสังคมเนื่องจากปรากฏ 

การณ denationalization
17 Kohpaiboon (2006b) มีความเห็นวา นโยบายหรือมาตรการตางๆ ทีภ่าครัฐไดทาํมาในอดีต 
โดยเฉพาะการบงัคบัใชชิน้สวนทีบั่งคบัใชระหวางป 2518-2543 มีผลตอการพฒันาผูผลติภาย

ในนาจะมีจํากัดและไมไดทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน มิฉะนั้นจํานวนผูผลิตชิ้นสวนที่เปน
คนไทยท่ีสามารถรักษาสถานภาพการเปน Tier-1 Suppliers นาจะมากกวาที่เปนอยูใน

ปจจุบัน
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จริงๆ ทีท่าํใหผูผลิตชิน้สวนฯทองถ่ินสามารถผานการมาตรฐานใหมไดเกดิจาก
การไดรับความชวยเหลือจากผูผลิตรถยนตเพื่อการสงออก (Techakanont, 
2007; Kohpaiboon (2005) 
 จากการพัฒนาอันยาวนานของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน
ของไทย ทําใหลักษณะความเช่ือมโยงระหวางผูผลิตในอุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นสวนยานยนตของไทยมีความซับซอน จากการศึกษาของ Techakanont 
(2007) พบวา เครือขายและความสัมพันธระหวางกิจการมีความซับซอน
ไมเปนความสัมพันธที่แนนอนดานแนวตั้ง (Vertical/ Hierarchical) 
(จากผูผลิตรถยนตไปยัง 1st Tier Supplier ไปยัง 2nd  Tier Supplier ไปยัง 3rd 
Tier…) แตกลับอยูในรูปแบบ “Hierarchical Network” กลาวคือ ผูผลิต 2nd 
Tier อาจจะสงชิ้นสวน (ไปพรอมกับ 1st Tier Suppliers) ไปยังผูผลิตรถยนต
ในขณะเดียวกันก็และสงชิ้นสวนไปยังผูผลิต 2nd Tier รายอ่ืนๆ ดวย 
ผูผลิตบางรายยังเปนทั้ง 1st Tier และ 2nd Tier ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของช้ิน
สวนท่ีกําลังอางถึง เปนที่นาสังเกตวาโครงสรางของผูผลิตชิ้นสวนฯใน Tier 
ที่ตํ่าวา 2nd Tier จะคอนขางแบนราบ โดยจากการสัมภาษณพบวาผูผลิตสวน
ใหญมีความรูสกึวา  2nd Tier เปนลาํดับ (Tier) สดุทายของผูผลติชิน้สวนฯทีย่งั
อยูในอุตสาหกรรมช้ินสวนรถยนต 

 การสํารวจคร้ังนี้ยังพบอีกวา กระบวนการ “Rationalization” 
ในผูผลติชิน้สวน 2nd Tier จะมีผลอยางมากตอกจิการขนาดเลก็โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งผูผลิตชิ้นสวนทองถิ่น เพราะเราจะเห็นไดวาไมใชผูผลิต Lower Tier 

Supplier ทุกรายท่ีสนใจที่จะลงทุนเพิ่มเติมท่ีจะใหไดอยูในอุตสาหกรรม

ผลิตชิ้นสวนยานยนตตอไป  ทั้งนี้การตัดสินใจขึ้นอยูกับลักษณะสําคัญ
2 ประการ กลาวคือ ประการแรก คือ ความแข็งแรง (Strength)  
ของความสัมพันธกับผูผลิต 1st  Tier  เพราะความสัมพันธกับ 1st Tier
ที่ มี เสถียรภาพจะชวยลดความไมแนนอนของคําสั่ งซื้ อ ในอนาคต

ยิ่งความสัมพันธแนบแนนขึ้นจะย่ิงทําใหผูผลิตมีแรงจูงใจในการดําเนิน

การเพื่อพัฒนาตามท่ี 1st Tier ตองการและ ประการท่ีสอง ระดับของ

ความชํานาญเฉพาะทาง (Degree of Specialization) ของกิจการที่มีตอ
อุตสาหกรรมยานยนต  โดยย่ิงสดัสวนของรายไดของกิจการมาจากอุตสาห-
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กรรมท่ีเรยีกรองคณุภาพและบรกิารท่ีตํา่กวาอตุสาหกรรมยานยนตมากข้ึน เทา
ไหร ก็ยิ่งทําใหแรงจูงใจท่ีจะลงทุนพัฒนาเพื่อจะอยูในอุตสาหกรรมยานยนต
ตอก็จะยิ่งลดลง

4.2 การเปล่ียนแปลงลักษณะความเช่ือมโยงในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวน
ยานยนต
 การท่ีผูผลิตรถยนตตองปรับฐานการผลิตในประเทศไทยไปสูฐานการ
ผลิตเพือ่การสงออกเพือ่ทดแทนตลาดในประเทศท่ีหดตัวในชวงวิกฤตเศรษฐ- 
กิจในระยะเวลาอันสัน้ทําใหบริษทัผูผลิตรถในญ่ีปุน ตองลงทุนในการถายทอด
เทคโนโลยกีารผลิตใหแกทัง้บริษทัในเครอืและบริษทันอกเครอืในประเทศไทย
รวมท้ังผูผลิตชิ้นสวนในรูปแบบตางๆ เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาประสิท-
ธิภาพ และในบางชิ้นสวนบริษัทรถยนตเขาไปใหคําแนะนําในการผลิต เชน 
เรื่อง Tooling หรือแนะนําระบบการเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับผูผลิตชิ้นสวน (ดู 
Kohpaiboon 2006a: p236; Techakanont, 2007)
 การถายทอดเทคโนโลยีจากผูผลติรถยนตญีปุ่นไปสูผูผลติชิน้สวน 1st  

Tier นัน้เกีย่วของทัง้ในเรือ่ง การพัฒนาชิน้สวนกระบวนการผลิตทางวศิวกรรม
และข้ันตอนการผลิต สําหรับในสวนของการพัฒนาชิ้นสวนและกระบวนการ   

ผลิตทางวิศวกรรมน้ันผูผลิตรถยนตจะถายทอดเทคโนโลยีใหผูผลิตชิน้สวน 1st 
Tier ผานความสัมพนัธสองฝายผานการตรวจสอบอยางใกลชดิและการแนะนํา
ทางเทคนิคโดยผูเชียวชาญชาวญี่ปุน ซึ่งทําใหผูผลิตชิ้นสวน 1st Tier

มีความสามารถทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้น18 นอกเหนือจากการไดรับความ

ชวยเหลือจากผูผลิตรถยนตแลว ผูผลิตชิ้นสวนฯ 1st Tier ที่เปนคนไทย
ไดปรับตัวในหลายรูปแบบ19 ที่สําคัญความร วมมือดังกลาวก็เกิดข้ึน
ระหวางผูผลิตชิ้นสวนระหวาง Tier อีกดวย  
 เมือ่ผูผลิตรถยนตพยายามท่ีจะเพิม่ระดับความสัมพนัธกับ 1st Tier ให

เขามารับผิดชอบในเร่ืองของการออกแบบ พัฒนาชิ้นสวนที่มีซับซอนเพิ่มข้ึน

ผูผลิตชิ้นสวน 1st Tier เองก็ตองเริ่มมองหาหุนสวนทางการผลิตกับผูผลิต 2nd 

Tier รายสําคญัเพือ่ทีพ่ฒันาผลการการดําเนนิการและยกระดับความรับผิดชอบ
ไปยังผูผลติชิน้สวนในระดับ (Tier) ตอไปเชนกัน โดยเรียกรองใหผูผลติ Lower 
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Tier เพิ่มความรับผิดชอบในการรับผิดชอบดานการออกแบบและพัฒนาดาน 
เทคนคิในชิน้สวนทีผ่ลิต ขณะทีผู่ผลิต 1st Tier จะดแูลควบคุมกระบวนการพัฒนา
ชิน้สวนในภาพรวม  ผูผลิต 2nd Tier จงึจาํเปนตองพฒันากจิกรรมท่ีตองใชความ
สามารถท่ีสงูขึน้  เชน ความสามารถท่ีจะการผลติชิน้สวนใหไดตามแบบท่ีผูผลติ
1st Tier ไดออกแบบและกําหนด technical specifi cations นั้นหมายความวา 
2nd Tier ตองมี Know-how ของการกระบวนการผลิตท่ีดี 
 ถึงแมวาจะมีการแขงขันสูงและการถูกคัดออกในระหวางกลุมผูผลิต 
ชิน้สวน แตก็มีหลักฐานท่ียนืยนัวาการลดจํานวนผูผลิตชิน้สวน Lower Tier ไม
สามารถทําไดโดยกระบวนการคัดเลอืกเพยีงอยางเดยีว  การคัดเลอืกในระดับ 
1st Tier นั้น ในหลายกรณีไมไดกําจัดผูผลิตชิ้นสวนที่ไมมีความสามารถหรือ
ไมประสงคทีจ่ะลงทุนเพิม่เตมิออกจากหวงโซการผลิต แตเปนการปรับลด ระดับ
ใหไปอยูในชั้น Tier ที่ตํ่ากวาในหวงโซการผลิตแทน  ผูผลิตเหลานี้แมวาจะมี
ความสามารถทางเทคนิคท่ีเพยีงพอแตสวนใหญจะขาดแคลนทรัพยากร  know-

18 เชน โตโยตาไดเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงกระบวนถายทอดเทคโนโลยีในข้ันตอนการผลิตทีมี่ 
ประสิทธภิาพมากข้ึน โดยการถายทอดเทคโนโลยีผานเครือขาย (network) โดยการเขารวม 
กิจกรรมโดยสมัครใจใน Toyota Co-operation Club (TCC) ซึ่ง TMAP-EM ไมไดเพียงแค
ถายทอดเทคโนโลยีผานการฝกอบรมและการเย่ียมชมโรงงานเทานั้นยังไดกระตุนใน 1st 
Tier Supplier มีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูผาน แบงปนความรูระหวางสมาชิกในเครือ

ขายผานการพบปะในการประชุมของ TCC (ดู Vorasowharid (2007) และ Techakanont 
(2007)) 
19 เชน ขายกิจการในบริษทัยอยเพือ่นาํเงนิทนุมารกัษาการเตบิโตของบรษิทัผลติชิน้สวนหลกั

การหาพันธมิตรจากบรรษัทขามชาติและเขาสูเครือขายการผลิตระหวางประเทศ
การมุงสงออกสินคาจากเดิมท่ีมุงธุรกิจในประเทศเปนหลัก เชน กลุมไทยรุง ผูผลิตชิ้นสวน

ไทยยังมีการพัฒนาความสามารถทางวิศวกรรม เชน กลุมไทยซัมมิท กลุมสิทธิผล ที่มีการ
ตัง้กลุมธรุกิจในสายวจิยัและพัฒนาเปนการเฉพาะในหลาย ผลติภณัฑเพือ่เพิม่ความสามารถ
และประสิทธิภาพในการผลิต นอกจากน้ีหลายบริษัทไดมุงขยายธุรกิจในตางประเทศเพ่ือ    

รักษาการเติบโตระยะยาวโดยการขยายสินคาสงออกหรือเริม่เขาไปลงทุนในตางประเทศเพ่ือ
การเติบระยะยาว เชน กลุมไทยซัมมิท กําลังขยายการลงทุนไปอินเดีย อินโดนีเซียและจีน 
กลุมสมบูรณและไทยรุงสงออกสินคาไปตางประเทศเพื่อใชประโยชนจากเขตการคาเสรี 

เปนตน (สักรินทร, 2549)
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how และรวมท้ังไมเขาใจความจําเปนของการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม การ
ทํางานเพ่ือตอบสนองตอความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ผูผลิตชิ้นสวนทองถ่ิน
เหลานี้พัฒนาความสามารถในการผลิตโดยอาศัยความชวยเหลือจากผูผลิต
รถยนตและผูผลิตชิ้นสวน  Original Equipment Manufacturer (OEM) ที่
ดําเนนิการถายทอดเทคโนโลยผีานกจิกรรมเชน กิจกรรม “Supplier Develop-
ment” เปนตน  ดังนั้นการท่ีจะกลาวหาวาความยากลําบากของผูผลิตชิ้นสวน 
Lower Tier เกิดจากการแสวงหาโอกาสจากผูซื้อชิ้นสวน 1st Tier เพียงอยาง
เดียวคงจะเปนการสรุปท่ีงายเกินไป   
 สาํหรับเทคโนโลยีทีถ่กูถายทอดจาก 1st Tier ไปสู Lower Tier Supplier 
นัน้สวนใหญจะเกีย่วของกบัข้ันตอนการผลติ (การผลิตและการบริหารโรงงาน) 
ในสวนชองทางการถายทอดเทคโนโลยีนัน้ สวนใหญจะเปนการสงชางเทคนคิ
หรือผูเชีย่วชาญไปเย่ียมชมโรงงาน เพือ่ตรวจสอบประเมินผลและใหคําแนะนํา
เนื่องจาก Lower Tier Supplier แตละรายมีระดับความสามารถท่ีแตกตางกัน
การไปเย่ียมชมทําใหผูถายทอดเทคโนโลยีสามารถปรับวิธีการถายทอดให
เหมาะกับผูผลิตชิ้นสวนแตละรายได ชองทางลําดับรองลงมาคือ การจัดการ
อบรมสัมมนาและการใหคู มือการผลิตซึ่งชองทางหลังนี้ไมเปนที่นิยม
เนื่องจากผูผลิตชิ้นสวน Lower Tier มีความสามารถในการดูดซับ
เทคโนโลยีทีต่ํา่และแตกตางกัน การดูเพยีงคูมืออยางเดยีวอาจจะไมทาํใหการ
ถายทอดประสบ ความสําเร็จ 
 อยางไรก็ตามในทางปฏิบัตินั้น ผูผลิต 1st Tier ก็พบกับปญหาความ

ไมชัดเจนวาใครควรจะเปนผูออกคาใชจายในการพัฒนาผูผลิตชิ้นสวนเหลา

นี้ ซึ่งก็เปนผลมากจากความลมเหลวของกลไกตลาดของการพัฒนา
เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย กลาวคือ ความต้ังใจของผูผลิต 1st Tier
ที่ตองการชวยเหลือผูผลิต Lower Tier จะลดลงเนื่องจากความเสี่ยง
ที่ไมอาจไดรับผลตอบแทนท่ีคุมคาจากการดําเนินการดังกลาว โดยเฉพาะ

อยางย่ิงเม่ือผูผลิต Lower Tier สวนใหญมักจะผลิตชิ้นสวนใหกับ 1st 

Tier รายอ่ืนๆ ดวย ทําใหมีความเปนไปไดสูงวาผูผลิต 1st Tier รายอ่ืนๆ 

(รวมท้ังคูแขง) จะไดรับประโยชนจากการพัฒนาผลการดําเนินการของ
ผูผลิต Lower Tier โดยท่ีไมตองแบกรับตนทุนอะไร (Free Rider) ทั้งที่ควร
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จะชวยกันจาย เพราะในความเปนจริงแลวความรู (และการฝกอบรม) ที่
จําเปนสําหรับการพัฒนาผูผลิต 2nd Tier ก็เหมือนกับ “สินคาสาธารณะ” ทําให
ไมมีเอกชนรายใดท่ีจะแบกรับตนทุนท่ีเกดิข้ึนเพยีงคนเดยีวถงึแมวาการดําเนนิ
การดังกลาวจะชวยปรับปรุงประสิทธภิาพของอุตสาหกรรมช้ินสวนฯทัง้ระบบ
ก็ตาม ผูผลติ 2nd Tier แมวาจะมีความสําคญักบัภาพรวมของการพฒันาอตุสาห-
กรรมผลิตชิน้สวนแตก็มักจะมีอาํนาจตอรองนอย และมีความกลัววาหากตัวเอง
ลงทุนไปเยอะแลวจะทําใหตองผูกติด (Held up) กับลูกคารายน้ันไป ปญหา
ความไมสมบูรณของกลไกตลาดนี้จึงนับเปนอุปสรรคสําคัญในการถายทอด
เทคโนโลยีใหกับผูผลิตชิ้นสวน Lower Tier 
 ผลการสํารวจชวยยืนยันผลการศึกษาของ Vorasowharid (2007)  
โดยพบวา การถายทอดเทคโนโลยีมีปญหา คือ 1) การขาดแรงจูงใจในการเขา
รวมโครงการพฒันา ซึง่สาเหตสุาํคญักคื็อ  ผูบริหารของ sub Supplier ไมเขาใจ
และเห็นประโยชนที่ไดจากเทคโนโลยีที่จะไดรับการถายทอด  ไมเขาใจวา
เทคโนโลยีที่จะไดรับการถายทอดจะชวยเพื่อประสิทธิภาพ คุณภาพ
ลดตนทุนและจัดสงชิ้นสวนไดตรงเวลาไดอยางไร รวมท้ังกลัวที่จะถูก
ครอบงําหรือบังคับโดยผูผลิต 1st Tier ดวย ทําใหผูผลิตชิ้นสวนเหลานี้
ปฏิเสธท่ีจะเขารวมโครงการพัฒนาหรือไมใหความสนใจเต็มท่ีในการเรียนรู

เชน ไมสงชางที่มีความสามารถมาเรียนรู ไมกลาเปดเผยขอมูลการผลิต
เพราะกลัววาจะถูกกดราคา เปนตน ซึ่ง 1st Tier Supplier ก็แกไข
โดยการสรางระบบการประเมินในรูปของการใหคะแนนและต้ังเกณฑ

ความสามารถท่ีผูผลิตชิ้นสวนตองผานเพื่อที่จะได รับคําสั่งซื้อในครั้ง

ตอไป 2) ความแตกตางของระดับความสามารถทางเทคโนโลยี (Techno-
logy Gap) ระหวาง 1st Tier กับ Lower Tier Supplier เนื่องจาก 1st Tier 
Supplier นั้นสวนใหญจะใชเครื่องจักรอัตโนมัติที่ทันสมัยในขณะที่ Lower 
Tier Supplier จะใชเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีที่ตํ่ากวาและมีแรงงานเขามา

เกี่ยวของมากกวาทําใหความรูที่ไดจากการเขารวมโครงการพัฒนาฯ ไม

สามารถนําไปประยุกตใชในโรงงานของ sub Supplier ไดอยางเต็มท่ี และ 
3) ความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยี (Absorptive Capacity) ของ sub- 
Supplier เนื่องจากคนงานใน Lower Tier นั้นสวนใหญจะมีการศึกษาระดับ 
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มัธยมตน มีความรูเกี่ยวกับเคร่ืองจักรเคร่ืองกลนอยและขาดประสบการณใน
การทํางานในโรงงาน ทําใหไมสามารถเก็บเก่ียวหรือทําความเขาใจเนื้อหาท่ี
ผูเชี่ยวชาญจาก 1st Tier Supplier ถายทอดใหได  
 จากปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนในกระบวนการพัฒนาผูผลิตชิ้นสวน 
Lower Tier จึงนาสนใจวาผูผลิตชิ้นสวน MNEs ที่เปน 1st Tier จะมีวิธีแกไข
ปญหาดังกลาวอยางไร และผูผลิตชิน้สวนทองถิน่จะมวีธิกีารปรับตวัอยางไรใน
สถานการณเชนนี ้ในสวนตอไปจะเปนกรณีศกึษาทีจ่ะชวยทําใหเหน็ภาพของ
การ ถายทอดเทคโนโลยีจากผูชิ้นสวน 1st Tier สูผูผลิตชิ้นสวนระดับ 2nd Tier
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5

 กรณีศึกษา บริษัท A
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การศึกษาคร้ังนี้ไดเลือก บริษัท A ซึ่งเปนกลุมผูผลิตชิ้นสวน MNEs ที่ดําเนิน
ธุรกิจดานการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตอุปกรณชิ้นสวนยานยนตในระดับ 
1st Tier มีสํานักงานใหญอยูที่ประเทศญ่ีปุน และเร่ิมดําเนินธุรกิจในประเทศ
ไทยมาเกือบ 40 ป ปจจุบันกลุมบริษัท A มีบริษัทในเครือทั้งส้ิน 8 บริษัท 

มีพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 8,000 คน รายไดรวมของปที่ผานมาประมาณ 

50,000 ลานบาท (ขอมูล ณ เดอืนมนีาคม ป 2009) โดยดําเนนิธรุกิจผลิตชิน้สวน

ยานยนต ทั้ง ระบบควบคุมเคร่ืองยนต  ระบบระบายความรอน  ระบบไฟฟา 
ระบบอิเล็กทรอนิกส ใหกับผูผลิตรถยนตหลายรายในประเทศไทยโดยเฉพาะ 
อยางย่ิง บริษัท โตโยตา มอเตอร  ที่สําคัญกลุม บริษัท A ไดมีการลงทุนเปด  

สายการผลิตเพิ่มเติมในชวงตั้งแตป 1995-2000 มีการผลิตชิ้นสวนฯที่ใช

เทคโนโลยีที่สูงขึ้น  นอกจากน้ี บริษัท A ยังไดกอตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาข้ึนใน

ประเทศไทยดวย ซึ่งทําใหบริษัทตองพัฒนาความสามารถในการผลิต
ของตัวเองใหไดตามความตองการของผูผลิตรถยนต ไมวาจะเปนเรื่อง
ของคุณภาพตนทุนและการสงสินคาที่ตรงเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ยัง
สงผลกระทบไปสูผูผลิต 2nd Tier และ Lower Tier Supplier ดวย  
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 จากการสํารวจภาคสนามเพื่อสัมภาษณทั้งผูบริหารและวิศวกรของ
บริษทั A และของผูผลิตชิน้สวนไทยระดับ 1st  Tier รายอ่ืนๆ  รวมท้ังผูผลิตชิน้สวน
2nd Tier ทั้งผูผลิตชิ้นสวนไทยและบริษัทรวมทุน (ดู ภาคผนวก) พบวา การ
เขาไปชวยเหลือ 2nd Tier ของ บริษัท A ก็มีอุปสรรคเชนเดียวกับ 1st Tier 
รายอื่นๆ กลาวคือ ผูผลิตชิ้นสวนทองถิ่นสวนใหญขาดแรงจูงใจที่เขารวม
การพฒันา ขาดความเขาใจและทัศนคตทิีดี่ตอการเปล่ียนแปลง และมีแนวโนม
ที่จะไมสามารถดําเนินการพัฒนาความสามารถในการผลิต (QCDEM) อยาง
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรโดยเฉพาะดานบุคลากรและ 
know-how ผูผลติชิน้สวนทองถ่ินขนาดเลก็สวนใหญมักมีการดําเนนิการใชเชงิ
ตั้งรับมากกวาเชิงรุก ไมมีหนวยงาน/แผนกท่ีรับผิดชอบดานการพัฒนาความ
สามารถทางเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษยและมักจะลงทุนดานการฝกอบรม
ใหตํ่า 
 อยางไรก็ตาม บริษัท A มีความพยายามท่ีจะแกไขอุปสรรคเหลานี้
โดยการดําเนินการ กิจกรรมพัฒนาผูผลิตชิ้นสวน (Supplier Development 
Program) และ การสรางระบบการประเมินผลผูผลิตชิ้นสวน (Supplier As-
sessment) โดยการสงวศิวกรเขาไปตรวจสอบและใหคําแนะนําทางดานเทคนิค
กับ Lower Tier Supplier โดยแตละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้

5.1 การดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูผลิตช้ินสวน (Supplier Development 

Program)
 บริษทั A ไดดําเนนิการในสองสวนดวยกันคอื การจัดโครงการอบรม 
และ การจดักิจกรรมพัฒนาผูผลติชิน้สวน (Supplier Development Program) 

ในสวนของการอบรมน้ัน ในป 2005 บริษทั A ไดเปดศูนยฝกอบรม20 เพือ่พฒันา
และเสริมสรางทรัพยากรบุคคลของและฝกอบรมใหกับพนกังานในกลุมบริษทั A 
รวมท้ังผูรับชวงงานและผูผลติงานสงใหกับบริษทัใหมีทกัษะและความชํานาญ

มากข้ึน  โดยทางบริษทั A ไดเตรยีมหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรท่ีสาํคัญไว 

4 ดานดวยกัน คือ การบริหารงานและสรางทัศนคติที่ดีตอการทํางาน (Man-

agement & Mind) การพัฒนาทักษะการทํางาน (Technical Skills) วิศวกรรม 
(Engineering) และความปลอดภัยในการทํางาน (Safety)  โดยจัดหลักสูตร
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เปน 2 สวนดวยกัน คือ การอบรมผูสอน (Instructor Training) เปนการเรียน
เพื่อไป เปนผูสอนหรือผูบรรยาย แลวนําไปถายทอดสอนใหกับพนักงานใน
บริษัทฯ และ การอบรมท่ัวไป (General Training) ซึ่งเปนการเรียนเพื่อสราง  
องคความรูใหมๆ และทักษะท่ีได รวมท้ังแนวความคิดและการบริหารจัดการ 
สามารถนําไปปฏิบัตใิชไดจรงิในการทํางานประจําวัน ทัง้นีผู้ผลิตชิน้สวนท่ีเขา
รวมการฝกอบรมจะตองออกคาใชจายในทุกอยางในการเขาฝกอบรมใหกับ
ศูนยฝกอบรมซ่ึงทางบริษัท A จะคิดแคตนทุนที่เกิดข้ึนเทานั้น
 สําหรับกิจกรรมพัฒนาผูผลิตชิ้นสวนมีวัตถุประสงคเพื่อลดตนทุน 
พัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัดสงสินคาในขณะท่ีทีมพัฒนาเขาไป 
ทาํงานรวมดวย และ เพือ่สอนกระบวนการพัฒนาอยางตอเนือ่งและเปนระบบ 
ใหกับผูผลิตชิน้สวน Lower Tier Supplier เพือ่ใหผูผลิตชิน้สวนเหลานีส้ามารถ
พัฒนาตัวเองโดยเฉพาะอยางย่ิงการลดตนทุนตอไปไดเมื่อทีมวิศวกรของ 
บริษัท A ไมไดอยูที่โรงงานแลว 
 จากการสัมภาษณวศิวกรผูรับผิดชอบกิจการพฒันาผูผลิตชิน้สวนพบ
วา ปจจัยกําหนดความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาผูผลิตชิ้นสวน Lower 

20 เปนแหงที่ 3 ของโลกตอจากประเทศญ่ีปุนและประเทศสหรัฐอเมริกาเปนการตอบสนอง
ตอนโยบายของรัฐบาลไทยในโครงการพัฒนาบคุลากรในอุตสาหกรรมยานยนต (Automotive 
Human Resource Development Project : AHRDP) ซึง่เปนโครงการภายใตความรวมมือ
จากภาครัฐและเอกชนระหวางไทย-ญี่ปุนโดยกระทรวงอุตสาหกรรมผานสถาบันยานยนต
เริม่ในป พ.ศ. 2548 เพือ่แกไขปญหาบคุลากรในอุตสาหกรรมยานยนตทีข่าดแคลนแรงงาน
ทกัษะฝมือ ดานวศิวกรรมเทคโนโลยี ดานการจัดการการผลิตและการทําแมพมิพ มีกิจกรรม
การถายทอดเทคโนโลยีจากญี่ปุนสูไทยและสรางครูชาวไทยโดยผูเชี่ยวชาญจากญี่ปุนและ
ใหใชทรัพยากรท่ีมีอยูในประเทศไทยในการดําเนินการ ในป 2551 โครงการไดเสร็จสิ้นการ
ดําเนินการในระยะเร่ิม โดยมีบริษัทเขารวมโครงการ 145 และมีการสรางครูชาวไทย หรือ 
trainer training ซึ่งมีผูผานการอบรมทั้งส้ิน 187 คน จาก 4 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตร
การพัฒนาดานจิตสํานึกการทํางานอยางมืออาชีพ และทักษะความสามารถในการปฏิบัติ
งานในโรงงาน

2. หลักสูตรการพัฒนาดานเทคโนโลยีการผลิต TPS 3.หลักสูตรการพัฒนาดานเทคโนโลยี 
แมพมิพ และ 4.หลกัสูตรการพฒันาดานระบบรับรองความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรม

ยานยนต
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Tier ประกอบไปดวยเงือ่นไขพืน้ฐาน 5 เงือ่นไข คือ (1) การไดรับคําม่ันสญัญา
จากผูบริหารระดับสูงของผูผลิตชิน้สวน 2nd Tier (2) มีผูนาํการเปล่ียนแปลงภาย
ในองคกรของผูผลิตชิ้นสวน Lower Tier (3) จัดต้ังทีมงานท่ีมีความสามารถ
ในการพัฒนารวมกันระหวาง 1st Tier กับ 2nd Tier (4) มีการผลักดันใหมีการ
แลกเปล่ียนขอมูล และ (5) มีการพัฒนาจากระดับงายไปยากเพ่ือแสดงให 
Lower Tier Supplier เห็นถึงผลดีของการพัฒนาตอผลการดําเนินการ
 ถงึแมวา Lower Tier Supplier ผลิตและจัดสงชิน้สวนใหบริษทั A แต
ก็ไมไดหมายความวาผูผลิตชิ้นสวน Lower Tier ทุกรายจะไดรับการถายทอด 
เทคโนโลยี  เนือ่งจากการดําเนนิกิจกรรมพัฒนาผูผลิตชิน้สวนตองการความรวม
มือและการทําตามคําม่ันสัญญา (Commitment) จากทั้งสองฝายอยางมาก 
โดยเฉพาะดานบุคลากร ดังนั้นการคัดเลือกผูผลิตชิ้นสวนที่เขารวมโครงการ
จงึไมใชเพยีงแคการตอบสนองตอการพัฒนาเพยีงอยางเดียวแตยงัถอืเปนการ
ตัดสินใจทางกลยุทธดวย  โดยท่ัวไปแลว เกณฑการพิจารณาคัดเลือก Lower 
Tier Supplier ทีจ่ะไดรับความชวยเหลือจะพจิารณาจาก เงือ่นไข 4  ประการ คือ
 ประการแรก มูลคาการจดัซ้ือชิน้สวนจากผูผลิตรายนัน้ ทัง้นีมู้ลคาการ
จัดซ้ือรวมอาจจะมาจาก ชิ้นสวนไมก่ีชิ้นแตมีปริมาณการซ้ือสูงหรือชิ้นสวน     
หลายรายการแตมีปริมาณสงูไมสงูมากก็ได การคัดเลอืกจงึตองคาํนงึถงึผูผลติ

ชิน้สวนผลิตชิน้สวนทีส่าํคัญในเชงิกลยุทธแมวามูลคาการจัดซ้ือรวมไมสงูมาก
นกัก็ตาม กลาวคือ ชิน้สวนท่ีเปนกลุมท่ีผลิตวตัถดิุบท่ีไมตองการกระบวนการ 
แปรรูป เชน เหล็ก  พลาสติก  นอต ฯลฯ ผูผลิตชิ้นสวน Lower Tier ในกลุมน้ี      

ไมไดผลิตเพือ่ตอบสนองตออตุสาหกรรมรถยนตเพยีงอตุสาหกรรมเดียวแตยงั

สงวตัถดิุบใหกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆดวย ดังน้ันผูผลิตชิน้สวน Lower Tier ในกลุม
นี้จึงไมตองการเทคโนโลยีการผลิตพิเศษเพื่อการพัฒนากระบวนการแปรรูป 
ของตัวเอง ทางตรงขาม เปนผูผลิตที่ไมเพียงผลิตวัตถุดิบเทานั้นแตยังตอง 
แปลงสภาพวัตถดิุบเหลานีเ้ปนชิน้สวนสําหรับรถยนต ซึง่ผูผลิตชิน้สวน Lower 

Tier กลุมน้ีจะไดรับความชวยเหลือถายทอดเทคโนโลยีจาก บริษัท A

 ประการท่ีสอง ความคาดหวังของระยะเวลาทีจ่ะรกัษาความสัมพนัธ
ระหวางกัน โดยท่ัวไปผูผลิตชิ้นสวน 1st Tier กําลังพยายามลดจํานวนและ 
ควบรวมฐานผูผลิตชิน้สวน Lower Tier ใหเล็กลงกอนทีจ่ะดําเนนิกจิกรรมพัฒนา
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ผูผลิตชิ้นสวนเพื่อลดคาใชจายท่ีไมจําเปน ดังนั้นผูผลิตชิ้นสวนท่ีคาดวาจะมี
ความสัมพันธในทางธุรกิจระยะยาวนาจะไดรับการพิจารณาเปนลําดับตนๆ 
แตถาผูผลิต Lower Tier นัน้อยูในกลุมท่ีสายการผลิตมีความเปนไปไดทีจ่ะถูก
ยกเลิกหรือมีการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาในผูผลิตชิ้น 
สวนเหลานี้อาจจะไมแนนอน  กิจกรรมพัฒนาผูผลิตชิ้นสวน นอกจากนี้การ 
ชวยเหลือผูผลิตชิน้สวนทองถิน่ทีอ่อนแอในกลุมยังถกูใชเปนตวักระตุนใหเกดิ
การแขงขันระหวางกลุมผูผลิตชิ้นสวน อันจะสงผลใหเกิดการลดลงของราคา 
และชวยสรางคุณคาเพิ่มใหกับผูผลิตรถยนตในท่ีสุด
 ประการท่ีสาม ประเภทของการดําเนนิธรุกิจและกระบวนการผลิตของ
ผูผลิตชิ้นสวน เพราะโดยท่ัวไปเทคนิคดานวิศวอุตสาหการ (Industrial Engi-
neering) ที่ใชในกิจกรรมพัฒนาผูผลิตชิ้นสวน สวนใหญจะมีประสิทธิผลมาก
กวาสาํหรับกระบวนการผลติทีใ่ชแรงงานเขมขน (Labor-intensive Assembly 
Process) มากกวาใชทีใ่ชปจจยัทุนเขมขน (Capital-intensive) ผลก็คือ กระบวน
การผลิตทีใ่ชแรงงานเขมขนมักจะบรรลุเปาหมายในการลดตนทนไดงายกวาใน
ระหวางดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูผลิตชิ้นสวน 
 ประการท่ีสี่ เชนเดียวกับบริษัทญี่ปุนในอุตสาหกรรมยานยนตราย 
อื่นๆ บริษัท A จะพิจารณาใหความชวยเหลือผูผลิตชิ้นสวน จากการแสดงให

เหน็ถงึความต้ังใจท่ีจะพฒันาความสามารถของตัวเอง โดยเฉพาะจากผูบริหาร
ระดับสูงเพราะกิจกรรมน้ีจําเปนตองมีการลงทุนจากทั้งสองฝาย  ฝายผูรับคํา  
แนะนําเองจําเปนตองดึงพนักงานออกจากการทํางานประจําเปนระยะเวลา 

หน่ึง หากผูบริหารของผูผลิตชิน้สวน Lower Tier ไมเหน็ความสําคัญ  (สามารถ

สังเกตไดจากการเขารวมกิจกรรม “กลุมเรียนรูแบบสมัครใจ” (Jishukenkyu-
kai) เชน กิจกรรมการถายทอด Toyota Production System (TPS) หรือ 
การอบรม ทางบริษัท A ก็จะลดหรือระงับความชวยเหลือกับ Lower Tier 

Supplier รายน้ัน

5.2 การสรางระบบการประเมินผลผูผลิตช้ินสวน 
 สาํหรับการประเมินผลผูผลิตชิน้สวนของบริษทั A จะพจิารณารายการ
สําหรับการตรวจสอบประเมินผลผูผลิตชิ้นสวน (Supplier Assessment) มี



Symposium no.32 :: การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนซัพพลายเออรของบริษัทขามชาติ: 
          กรณีศึกษาอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตไทย

144

คะแนนประเมินเต็ม 30 คะแนน21 โดยจะประเมินดาน 1) คุณภาพ (Quality)
(10.5 คะแนน: Quality Management System; Management Respon-
sibility; Resource Management; Product Realization; Measurement, 
Analysis, and Improvement) 2) ตนทุน (10.5 คะแนน: Cost Manage-
ment; Cost Improvement; Continuous Improvement) 3) การจัดสงสินคา 
(3 คะแนน: Setting Target; Production Control; Delivery Improvement) 4) 
การบรกิารจดัการ (4.5 คะแนน: Management Strategy; Internal Rule; Risk 
Management ) 5) การดูแลความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม (1.5 คะแนน: 
Environment Management; Safety Management) จากนํ้ําหนักในแบบการ
ประเมินแสดงใหเหน็วาผูผลติชิน้สวน 1st Tier ใหความสําคญักบัดานคณุภาพ
และตนทุน จากการสัมภาษณยงัพบวาผูผลิตชิน้สวน 2nd Tier มักจะมีปญหาเรือ่ง
การจัดสงสินคาและการบริหาร ในขณะท่ีปญหาดานเทคนิคจะไดรับความ
ชวยเหลือจากหุนสวนทางธุรกิจ (Strategic Partner) หรือผูทีข่ายเทคโนโลยีให
อยูแลวจึงไมคอยมีปญหา
 ในกรณีที่ผลการประเมินไมไดเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
ทางบริษัท A จะสงทีมวิศวกรเขามาชวยเหลือ อยางไรก็ตามในกรณีที่เทคโน
โลยีการผลิตชิ้นสวนนั้นเปนความรูเฉพาะของทางบริษัท MNEs (ญี่ปุน) ที่

เปนผูรวมทุนหรือเปนผูขายเทคโนโลยีใหกับ 2nd Tier รายน้ัน ทางบริษัท A ก็
จะขอใหทาง MNEs ดังกลาวเขามาใหความชวยเหลือ สวนวิศวกรของบริษัท 
A จะเปนผูแนะนําใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคการผลิตพื้นฐานท่ัวไป 

เชน การจัดสายการผลิต ระบบ TPS และการบริหารจัดการท่ัวไป ในทางตรง

ขาม หากผูผลิตชิน้สวนดงักลาวผานการประเมินสามารถเขาเปนสวนหนึง่ของ 
Production Network ของบริษัท A ไดก็จะสามารถเขาสูตลาดและคําสั่งซื้อที่
มากข้ึนและมีความเส่ียงนอยกวาตลาดอะไหลรถยนต

21 การประเมินนีจ้ะมทีัง้การประเมนิโดยทมีผูเชีย่วชาญจากบรษิทั A และการประเมินตวัเอง 
(Self-check) ของผูผลิต 2nd Tier จากแบบการประเมินเทากับ “1” ในกรณีที่มีการดําเนิน
การตามท่ีบริษทั A กําหนดไวและมีคาเทากับ “0” ถายังไมสามารถดําเนนิการไดตามท่ีกําหนด

ไว
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 จากเกณฑการคัดเลอืกและประเมินผล 2nd Tier ทีจ่ะไดรับความชวย
เหลือที่เขมงวดจากผูผลิต 1st Tier จึงพอที่จะมองเห็นไดวาการท่ีบริษัท
ผูผลิตชิน้สวนไทยท่ีจะไดรับประโยชนจาการถายทอดเทคโนโลยีจากผูผลิตชิน้
สวนฯ MNEs นี้ยังมีโอกาสคอนขางจํากัดเพราะผูที่จะไดรับรับการถายทอด
เทคโนโลยีตองสามารถเขามาเปนสวนหนึ่งของ“เครือขาย” ใหไดเสียกอน 
ซึ่งการท่ีจะไดรับคัดเลือกนั้น ผูผลิต MNEs จะทําการประเมินความพรอม/
ความสามารถเบ้ืองตน (Pre-requisites) อยางเขมงวด ทั้งในดานคุณภาพ 
ตนทุน การสงมอบ  ความสามารถทางวิศวกรรมและการบริหารจัดการ (ดู 
Supplier Assessment)   
 ผูผลิตชิ้นสวนท่ีปจจุบันอยูใน Tier 2 หลายรายไมสามารถปฏิบัติ
ตามขอเรียกรองท่ีเพิ่มข้ึนนี้ได  ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในโครงสรางผูผลิต
ชิ้นสวนฯ ในระดับ 2nd Tier โดยถึงแมวาโครงสรางที่ชัดเจนของผูผลิต
ชิ้นสวนจะไมมีใครรูแนนอนแตอยางนอยเราสามารถแบงกลุม (ตามความ
สามารถในการเช่ือมโยงตัวเองกับหวงโซการผลิตชิ้นสวนระดับโลก) 
ของผูผลิตชิ้นสวน 2nd Tier ออกเปน 3 กลุมดวยกัน คือ กลุมแรก เปน
กลุมผูผลิตที่มีระดับความสามารถท่ีเพียงพอท้ังในเร่ือง การลดตนทุน  
การควบคุมคุณภาพ  ความสามารถในการออกแบบ หรือในบางกรณีมีความ
สามารถท่ีจะคดินวัตกรรมออกมาได ผูผลิตในกลุมน้ีสวนใหญจะมีขนาดใหญคือ
มีพนกังานมากวา 100 คน และสวนใหญจะเปนผูผลิตทีผ่ลิตสินคาสวนใหญเพือ่
ปอนใหกับอุตสาหกรรมยานยนต ผูผลิตในกลุมน้ีจะรวมกิจการท่ีมีเจาของ

เดียวกับผูผลิต 1st Supplier ที่ผลิตชิ้นสวน (Sub Components) ที่สําคัญ และ

หลายรายเปนอดีต 1st Suppliersที่ยังคงผลิตชิ้นสวนเดิมแตจัดสงใหกับ 1st 

Tier ที่ผูผลิตรถยนตใหความเชื่อม่ันในการจัดสงชุดช้ินสวนที่มีความซับซอน
ขึน้ กลุมท่ีสอง เปนผูผลิตทีมี่ขนาดเล็กลงมา เปนผูผลิตชิน้สวนทีอ่าจจะมีความ
สามารถบางดานที่ไมไดมาตรฐานของการเปนผูผลิต 2nd Tier ที่ผูผลิต 1st 

Tier กําหนดไว อยางไรก็ตามก็มีเงื่อนไขเบื้องตน (Pre-requisite) เชน การ

มีบุคลากรท่ีมีความสามารถ ฯลฯ สําหรับการปรับปรุงตัวเอง ซึ่งกลุมน้ีกําลัง
ถูกจับตามองและตองเรงพัฒนาตัวเองภายใตขอเรียกรองของ 1st Tier การ
แขงขันระหวางผูผลิต 2nd Tier ที่รุนแรงข้ึน และ กลุมท่ีสาม เปนผูผลิตที่มี
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ขนาดเลก็ลงไปอกีท่ีนอกเหนอืจากจะมผีลการดําเนนิการท่ีไมดีเพยีงพอแลว ยงั
ขาดเงือ่นไขเบือ้งตนสาํหรบัการพฒันาในดานใดดานหนึง่หรอืมากกวา กลุมนี้
เปนกลุมผูผลติชิน้สวนทองถิน่ทีกํ่าลังมีบทบาทนอยลง (ไมไดรับคําสัง่ซือ้เพิม่) 
หรือกําลังจะถูกผลักดันออกไปจากหวงโซการผลิต
 จากการเปรียบเทียบความแตกตางของลักษณะและพฤติกรรมของ
ผูผลิตชิ้นสวนในกลุมท่ี 1 และ 2 ที่ประสบผลสําเร็จในการเชื่อมโยงตัวเองกับ
เครือขาย MNEs กับผูผลิตในกลุมท่ี 3 ทีกํ่าลังจะถูกผลักดันออกไปจากหวงโซ
การผลตินัน้ พบวา มีความแตกตางกันอยูหลายประการ ประการแรก ผูบริหาร
ของผูผลิตชิน้สวนทีป่ระสบความสําเรจ็เหลานีมี้ทศัคตทิีดี่และเขาใจการดําเนนิ
ธรุกิจอตุสาหกรรมรถยนตในระบบญ่ีปุน มีวสิยัทัศนในการทําธรุกิจในระยะยาว
เหน็ความสําคัญของการพฒันาขดีความสามารถทางเทคโนโลยี   และสวนใหญ
เคยมีประสบการณการทํางานกับโรงงานอุตสาหกรรมของญ่ีปุนมากอน  ผูผลติ
ชิน้สวนเหลานีส้วนใหญเปนกจิการท่ีดําเนนิธรุกิจมานานเปนทุนอตุสาหกรรม
ไมใชทุนพาณิชย   
 การมีประสบการณทํางานรวมกับบริษัทญี่ปุน การมีความเขาใจ
ในระบบการทํางานแบบญ่ีปุนรวมท้ังทัศนคติของผูบริหารตอการพัฒนา
เทคโนโลยีนี้ เปนปจจัยสําคัญตอการเชื่อมโยงตัวเองกับหวงโซการผลิต

ของ MNEs ญี่ปุน ซึ่งจากการสํารวจพบวา ผูผลิตชิ้นสวนไทยหลายราย
ไมเขาใจวาผูซื้อชิ้นสวน 1st Tier นั้นตองระวังเรื่องความเสี่ยงที่จะสง
ของท่ีมีคุณภาพไมไดตามเวลาท่ีกําหนดท่ีผูผลิตรถยนตระบุไว และ

ยังตองรับผิดชอบตอความเสียหายจากขอบกพรองช้ินสวนที่ เกิดข้ึน

ผูผลิตชิ้นสวนของไทยท่ีไมประสบควาสําเร็จมักมองวาผูซื้อชาวญ่ีปุน
มีเงื่อนไขเยอะ เชน ตองมีการตรวจสอบคุณภาพ การจัดสงตองทํา
หลายรอบ การตองเปดเผยขอมูลดานตนทุน  ตอง Up Grade เครื่องจักร  
ตองไดมาตรฐานการผลิตสากล ตองมีแผนการพัฒนาดานตางๆ ตองเขา

รวมกิจกรรมการพัฒนาตางๆ ที่ MNEs จัด เปนตน ทําใหผูผลิตชิ้นสวนไทย
บางรายไมลงทุนปจจัยพื้นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาความสามารถเหลานี้ 

สวนทางผูซื้อชิ้นสวนญี่ปุนก็เห็นวาผูผลิตชิ้นสวนไทยกลุมนี้ไมมีความต้ังใจ 
ไมกลาท่ีจะลงทุนท่ีจะพัฒนาตัวเอง  
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 อยางไรก็ตาม การท่ีผูผลิตชิน้สวนไทย Lower Tier ไมกลาท่ีจะลงทุนนัน้
สวนหนึ่งอาจเปนเพราะความไมแนนอนของความสัมพันธระหวางผูผลิต
รถยนตกับผูผลิตชิ้นสวน 1st Tier  เนื่องจากผูผลิตรถยนตพยายาม
ที่จะผลักภาระใหผูผลิตชิ้นสวน 1st Tier  ใหมีสวนรวมในการออกแบบ
พัฒนาชิ้นสวนตั้งแตตนมากข้ึน แมยังไมไดมีการยืนยันคําสั่งซื้อ อีกท้ัง
ยังมีการปรับเปล่ียน model รถยนตระหวางท่ีทําการพัฒนาชิ้นสวน  สิ่งตางๆ
เหลานี้ทําใหเกิดเกิดตนทุนแอบแฝงในกระบวนการออกแบบและความ
ไมแนนอนในผลิตและส่ังซื้อในผูผลิตระดับ 1st Tier ซึ่งความไมแนนอน
ในความสัมพันธระหวางผูผลิตรถยนตกับ 1st Tier นี้ก็ถูกสงผานมายังผูผลิต
ชิ้นสวน Lower Tier ดวยทําใหผูผลิต Lower Tier ตัดสินใจที่ลงทุนในการ
เพิ่มความสามารถในการผลิตไดยากข้ึนเพราะตองตัดสินใจลงทุนพัฒนากอน
ที่จะไดรับคําสั่งซื้อจาก 1st Tier
 ผูผลิตชิ้นสวน Lower Tier นั้นจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน   
พัฒนากลับคือเมื่อไดรับคําสั่งซื้อจากผูผลิต 1st Tier โดยหารเฉล่ียตนทุนคา
พฒันาเทคโนโลยีตอชิน้งาน (Piece Price) แทน  แตในบางคร้ังท่ีผูผลิตรถยนต
มียอดผลิตที่ตํ่าหรือมีการเลื่อนการผลิตออกไป ทําใหเกิดความเส่ียงที่ผูผลิต 
Lower Tier Supplier ตองชวยแบกรับ ซึง่อาจจะไมคุมคาทางการเงนิหรือในบาง

กรณีผูผลิตชิน้สวน Lower Tier เหลานีเ้หมือนถกูบังคับในลงทุนพฒันาเทคโน
โลยีสําหรับการผลิตชิ้นสวนท่ีไมเคยไดรับคําส่ังซื้อ  ดวยเหตุนี้ที่ทําใหหลาย  
คร้ังผูผลิต 1st Tier (รวมท้ังบริษัท A) ตองตัดสินใจจัดซ้ือโดยไมไดอิงกับระดับ

ความสามารถทางเทคโนโลยีหรือตนทุน (ราคา) ของผูผลิต Lower Tier แต

พิจารณาจากความเต็มใจท่ีจะลงทุนลวงหนา (Up-front Investment) แทน 
 จากการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของบริษัท A พบวา เพื่อแกไข 
ปญหาน้ีการสรางความเช่ือใจ (Trust) เปนเรื่องสําคัญซึ่งเรื่องนี้ตองใชระยะ

เวลา  โดยการคัดเลือก Lower Tier Supplier จะดูจากผลการทํางานในอดีตท่ี 

ผานมา ทั้งนี้ผูผลิตชิ้นสวนจะสามารถพัฒนาความรูเฉพาะตัวลูกคา (Cus-
tomer-specifi c Know-how) และเทคโนโลยีเฉพาะ (Contract-specifi c Tech-

nologies) ผานการเรยีนรูและประสบการณการทําธรุกิจรวมกนัอยางใกลชดิกับ
ลูกคา เปนระยะเวลาที่ยาวนาน ความสัมพันธระยะยาวทําใหผูผลิตชิ้นสวน      
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สามารถคาดการณคําส่ังซ้ือไดดีขึน้และชวยผลักดันใหเกดินวัตกรรมเพราะชวย
ลดขอกังวลกับตนทุนจมของการพัฒนาและเม่ือผูผลิตชิ้นสวนเหลานี้พัฒนา
ความสามารถไปเร่ือยๆ ก็สามารถพัฒนาเปนผูผลิต OEM ได และเม่ือได 
สมัภาษณทางผูผลติชิน้สวน Lower Tier สวนใหญกเ็หน็ดวยกับความคิดเหน็นี้
   ประการที่สอง ผูผลิตชิ้นสวนที่ประสบความสําเร็จเหลานี้สวนใหญ
มีกระบวนการท่ีชัดเจนในทํางานรวมกับผูผลิต 1st Tier เชน มีการต้ังทีมงาน
หรือหนวยงานท่ีจะรับผิดชอบเร่ืองการพัฒนาความสามารถเทคนิคอยาง
ชัดเจน โดยสวนใหญแลวเจาของกิจการจะเขามาดูแลอยางใกลชิด รวมท้ัง
มีการต้ังงบประมาณ มีการมอบหมายใหชางที่มีฝมือเขามารับผิดชอบ
แมวาจะตองเสียชางที่มีฝมือออกจากสายการผลิตในชวงที่มีกิจกรรมพัฒนา
ก็ตาม  
 นอกจากนี้ผูผลิตชิ้นสวนเหลานี้มักมีแผนยุทธศาสตรในการพัฒนา
ความรูและทรัพยากรมนุษยในกิจการอยางเปนระบบโดยเฉพาะดานแรงงาน
ซึ่งเปนชองทางหน่ึงที่ MNEs จะสงเทคโนโลยีตางๆ ผานมายังผูผลิตภายใน
ประเทศไดและทักษะฝมือแรงงานในอุตสาหกรรมรถยนตและช้ินสวน สวน
ใหญเปนความรูที่สะสมจากการไดปฏิบัติจริงในโรงงาน (Tacit Knowledge) 
และตองใชเวลา ดังน้ันผูบริหารในบริษัทผลิตชิ้นสวนที่ประสบความสําเร็จใน
การผนวกกับเครือขายของ MNEs สวนใหญจะมีความชัดเจนในการสงเสริม

พฒันาความรู เชน มีการจัดระบบและรวบรวมความรูทางดานเทคนคิท่ีจาํเปน
ในการผลิตจากแหลงความรูตางๆ (Codifying Knowledge) และใหการสนับ

สนุนพนักงานในการพัฒนาตัวเอง  มีการกําหนดคาตอบแทนท่ีสอดคลองกับ

ความสามารถ (Competency)22

22 ประเด็นนี้สอดคลองกับปญหาที่เกิดข้ึนในการถายทอดรับและรับความชวยเหลือของ 
2nd Tier จาก 1st Tier ที่ Vorasowharid (2007) พบวา อุปสรรคสําคัญคือ การขาดความ

กระตือรือรนของผูบริการ และการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนปญหาหลักของ 2nd 

Tier ของไทย กลาวคือ แรงงานสวนใหญตองการไปทํางานในกิจการท่ีมีขนาดใหญกวา 

เนื่องจากมีเสนทางอาชีพ (Career path) ที่ชัดเจนกวา สวัสดิการดีกวา
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 อยางไรก็ตาม เรื่องของคาตอบแทนน้ี ผูผลิตชิ้นสวนท่ีอยูในระดับ 
(Tier) ที่ตํ่ากวาก็จะมีความเสียเปรียบผูผลิตที่สูงกวาทําใหมีการไหลของ
คนเกงจาก Lower Tier ไปสู Tier ที่สูงกวาและไปจนถึงผูผลิตรถยนต  
ดังน้ันผูบริหารของ Lower Tier ตองหามาตรการตางๆในการดึงดูดพนักงาน
เกงเอาไว  รวมท้ังการต้ังเงินเดือนใหไมแตกตางจาก Upper Tier มากนัก  ซึ่ง
ในเร่ืองนี้จะทําไดก็ตอเม่ือผูผลิตชิ้นสวนมีการพัฒนาผลิตภาพ รวมท้ังมีการ    
สรางมูลคาเพิม่ในการกระบวนการผลิตมากข้ึนเทานัน้  หรืออกีนยัหนึง่ ผูผลติ 
Lower Tier ทีเ่ลอืกการรับจางผลิตเพยีงเดียวโดยไมสนใจการพัฒนาผลิตภาพ
และมูลคาเพิ่มจะประสบกับปญหาเรื่องการขาดแคลนกําลังคนเหลานี้เพิ่มข้ึน
เร่ือยๆ
 ประการท่ีสาม ผูผลิตชิ้นสวนที่ประสบความสําเร็จเหลานี้มีการ
พฒันาความสามารถทางการผลิตกับมูลคาเพิม่ของผลิตภัณฑ (Value Added
of Product) สําหรับผูผลิตชิ้นสวนนั้นหากไมสามารถทําตามความตองการ
ของผู ซ้ือในเรื่องตนทุน คุณภาพและการจัดสงสินคาก็จะทําใหโอกาส
ที่จะไดรับงานช้ินใหมที่มีมูลคาเพิ่มสูงก็จะลดลงแตประสิทธิภาพการผลิต
อยางเดียวก็ไม เพียงพอที่จะดําเนินธุรกิจในระยะยาวได เพราะถา
ผูผลิตชิ้นสวนไมสามารถผลิตชิ้นสวนใหมไดก็จะไมมีเงินเพียงพอ ชิ้นสวน

ที่มีมูลคาเพิ่มสูงมีความจําเปนเพราะมันชวยทําใหผูผลิตชิ้นสวนมีกําไร
เพิ่มข้ึนและนํากําไรเหลานี้กลับมาพัฒนาขีดความสามารถของตัวเองตอไป
ดังนั้น การท่ีผูผลิตมีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑใหมจึงเปนเงื่อนไข

สําคัญในการคัดเลือกและประเมินผลผูผลิตชิ้นสวน23 และทําใหผูผลิต

สามารถเขาเปนสวนหนึ่งของหวงโซการผลิตได  

23 การศึกษาของ Sirikrai (2008) พบวาปจจยัท่ีกําหนดความสามารถในการแขงขนัทีส่าํคัญ
ก็คือ ความสามารถของผูบริหารระดับสูง นโยบายการจัดซ้ือของผูผลิตรถยนต

ความสามารถในการพัฒนากระบวนการผลิต อํานาจตอรองกับผูซื้อ ความสามารถ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม การเขาถึงเทคโนโลยีใหม ความสามารถในการปรับปรุงผลิต

ภัณฑ ระบบการบริหารท่ีเปนระบบและทรัพยากรมนุษย ตามลําดับ
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 กรณีศึกษาของบริษัท A นี้ทําใหเห็นวา กระบวนการ “Rationaliza-
tion” จาํนวนผูผลิต 2nd Tier ในหวงโซการผลิตไมสามารถสําเรจ็ไดจากการคัด
เลือกผูผลิตชิ้นสวน Lower Tier ที่เหมาะสมเพียงอยางเดียวแตยังตองมี การ
ดําเนนิการชวยเหลอื (โดยเฉพาะอยางย่ิงดานการบริหาร) เพือ่ทีเ่พิม่ขีดความ
สามารถทางการแขงขัน พัฒนาผลิตภาพและผลการดําเนินการของผูผลิต
ชิน้สวนเหลาน้ีดวย  เพราะภายใตการแขงขนัของอตุสาหกรรมท่ีเพิม่ข้ึนทาํให
แรงกดดันการแขงขนันีส้งไปยังทกุระดับของการผลิต  ซึง่จะเปนแรงผลักดันใน
ผูผลิตชิ้นสวน 1st Tier ที่เปน MNEs จะพยายามสรางความสัมพันธระยะยาว
และทุมเททรัพยากรในการพัฒนาผลิตภาพการผลิตใหสูงขึ้น 
 การท่ี Lower Tier Supplier จะไดโอกาสในการไดรับเทคโนโลยีจาก
ผูผลิตรถยนตจะข้ึนอยูกับรูปแบบของารพัฒนาความเช่ือมโยงของท้ังสองฝาย
โดยมีความสามารถทางการผลิตทางเทคโนโลยีเปนตัวกําหนดความสามารถ
ในการผนวกตัวเองเขากับหวงโซการผลิตระดับโลกท่ีสําคัญ อยางในงานวิจัย
หลายช้ินกอนหนานี้ (e.g. Bell et al. 1984; Eveson and Westphal, 1995; 
Moran, 2001; Kohpaiboon, 2007) ผูผลติชิน้สวนไทยตองกลาท่ีจะลงทุนเพือ่
พฒันาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีอนัเปรียบเสมือนใบเบิกทาง (หรือPre-
requisite) ในการเขาถึงการไดรับประโยชนจากการผนวกเขาสูหวงโซการผลิต
ระดับโลก (ไดรับ Backward Linkage Spillover) นอกจากนี้การพัฒนาความ   

สามารถในการสรางมูลคาเพิม่และการปรับเปล่ียนทัศนคติของผูบริหารระดับ 

สูงท่ีมีตอการดําเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมก็มีความสําคัญมากเชนกัน 
 ผูผลิตชิ้นสวนของไทยจําเปนตองพัฒนาตัวเองและพยายามรักษา 

คําส่ังซ้ือใหได แมวาจะเปนเพยีงผูผลิตชิน้สวนในระดับ 2nd Tier เพือ่ท่ีจะมีโอกาส

ไดรับประโยชนจากเครือขายนี ้ เพราะเปนทีเ่ชือ่ไดวา  การพัฒนาแบบเครือขาย
นี้จะขยายวงกวางมากข้ึนจาก ความเชื่อมโยงระหวางผูผลิตรถยนตกับผูผลิต 
ชิน้สวนในระดับ 1stTier มาครอบคลุมถึง ความเช่ือมโยงระหวางผูผลิตชิน้สวน
ในระดับ 1st Tier กับ 2nd Tier ดวย และเช่ือไดวาในอนาคตอุตสาหกรรมผลิต

ชิน้สวนรถยนตจะมีการแขงขันทีรุ่นแรงข้ึน  จากโครงสรางอุตสาหกรรมท่ีผอม 

(Lean) มากข้ึน มีการกระจุกตัวของคําสั่งซื้อ มากข้ึนปริมาณคําสั่งซื้อที่มาก 
ขึน้  การเพ่ิมข้ึนของกจิกรรมการวิจยัและพฒันารถยนตและชิน้สวนของผูผลติ
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รถยนตและผูผลิตชิ้นสวน MNEs ในฐานการผลิตในประเทศไทยในชวงไมก่ีป
มาน้ี นาจะทําใหมีความต่ืนตวัในการสรางความสัมพนัธระหวางผูผลติชิน้สวน 
MNEs กับผูผลิตชิ้นสวนไทย เชนเดียวกับกรณีของ บริษัท A มากข้ึน   



Symposium no.32 :: การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนซัพพลายเออรของบริษัทขามชาติ: 
          กรณีศึกษาอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตไทย

152

6

บทสรุปและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
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กระบวนการ “Rationalization” สงผลกระทบตอผูผลิตชิ้นสวน 2nd 

Tier ในหวงโซการผลิต ในดานหน่ึงนั้นมันทําใหกําจัดกิจการท่ีมีผลการ
ดําเนินการไมดีออกไปจากหวงโซการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตและ

ชิน้สวน    ในขณะเดียวกัน ภายใต  Natural Backward Linkage ผูผลิตรถยนตและ
ผูผลิตชิ้นสวน 1st Tier ที่เปน MNEs จะเขาไปมีสวนรวมในการผลิต การใหคํา

แนะนําและการจัดอบรมตางๆ เพือ่พฒันาประสิทธภิาพการผลิตของผูผลิตชิน้

สวน Lower Tier ทองถิน่ทีย่งัเหลอือยูในหวงโซการผลิตเพิม่ข้ึนมาก ความรวม
มือดังกลาวเกิดข้ึนในลักษณะการติดตามการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
การลดตนทุน  ถึงแมภาวะการแขงขนัเชนนีท้าํใหเปนเรือ่งยากท่ีจะมีผูผลิตชิน้
สวนรายใหมเขามา แตผูผลิตชิ้นสวนไทยไดรับประโยชนจากการเขามาของ 

MNEs เหลาน้ีโดยการเช่ือมโยงตัวเองเขากับเครือขายการผลิตระดับประเทศ

โดยการพัฒนาประสทิธภิาพการผลติรวมทัง้ตองพยายามสรางมูลคาเพิม่ของ
ตัวเองมากขึ้น ผูผลิตชิ้นสวนไทยตองพยายามยืนยันคําม่ันสัญญาระยะยาว 
(Long-term Commitment) และแสดงใหเหน็ถึงความต้ังใจท่ีจะทุมเททรัพยากร
(Devoted Real Resources) เพือ่สรางเงือ่นไขเบือ้งตน (Pre-Requisite) ในเชือ่ม
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โยงตัวเองเขากับเครือขายการผลิตของ MNEs  เหลานี้และนําไปสูการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการแขงขันในอนาคต 
 การพบความเช่ือมโยงระหวางผูผลิตชิ้นสวน 1st Tier กับ 2nd Tier ใน
การศึกษาคร้ังน้ีชวยยืนยันแนวคิดในทางทฤษฏีเศรษฐศาสตรวาการเปนสวน
หนึง่ของเครอืขายผูผลติชิน้สวนของ MNEs เปนชองทางการไดรับเทคโนโลย ี

(Backward Linkage Spillover) และยังทําใหเหน็วาการเปนผูผลติชิน้สวนระดับ
2nd Tier ก็สามารถท่ีจะไดรับประโยชนจากการเขาไปมีสวนในเครือขายการผลิต
ของบริษทัรถยนตและช้ินสวน MNEs การเช่ือมโยงในลักษณะดังกลาวนาจะเปน
สิ่งท่ีสมเหตุสมผลสําหรับผูผลิตชิ้นสวนไทย โดยเฉพาะ Lower Tier Supplier 
ซึง่สวนใหญเปน SMEs ทีย่งัมีความจํากัดทางดานเทคโนโลยีการผลิตและเงิน

ทุน ดังน้ันการเพิ่มข้ึนของ FDI ในอุตสาหกรรมช้ินสวนจึงไมไดหมายความวา
อุตสาหกรรมรถยนตและช้ินสวนของไทยจะถูกครอบงําโดย MNEs และทําให
ผูประกอบการคนไทยไมไดอะไรเลยนอกจากคาแรง แตแสดงถึงการเพ่ิมข้ึนของ
การมีสวนรวมของ MNEs ที่มีตออุตสาหกรรมช้ินสวน24

 อยางไรก็ตาม ถึงแม MNEs มีความสนใจท่ีจะจัดซ้ือชิ้นสวนและ
พัฒนาผูผลิตชิ้นสวนในประเทศไทยมากข้ึน แตความพยายามในการพัฒนา
ดังกลาวไมไดครอบคลุมผูผลิตชิ้นสวนทุกราย  MNEs มีแนวโนมท่ีจะ

มุงเนนการพัฒนาไปท่ีผูผลิตชิ้นสวนที่มีความสําคัญทางกลยุทธเทานั้น 
นอกจากนี้ความเขมขนของ Backward Linkage Spillover ก็ขึ้นอยูกับระดับ

การพัฒนาของประเทศและระดับความสามารถทางเทคโนโลยีและการบริหาร

ของผูประกอบการทองถิ่นกับ MNEs ไมแตกตางกันมากนัก  ดังนั้นภาครัฐ 
สามารถเขามามีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนความเช่ือมโยงน้ีได โดยการ
เขาไปแกไขความลมเหลวของกลไกตลาดในกระบวนการสรางความเช่ือมโยง

24 อยางไรก็ตาม ขนาด (magnitude) มูลคาการไหลเขาของ FDI ไมใชตัวประมาณการ
ที่ดีของ vertical FDI Spillover แตคุณภาพของ backward linkage spillover ตางหาก

ที่เปนตัวบงชี้ที่สําคัญ ทั้งนี้สําหรับเร่ืองชองทางการเช่ือมโยง คุณภาพของ backward 
linkage ที่ถูกผลักดัน ดวยเหตุผลทางเศรษฐศาสตรและความสามารถของผูผลิตชิ้นสวนฯ

ทองถิ่นนั้นมีความสําคัญกวา policy-induced linkage (Kohpaiboon, 2007)
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ตรงน้ีได เชน การปด “Information Gap” โดยการจัดหาขอมูลผูผลิตชิ้นสวน
ทีมี่อยูในทองถิน่เพือ่สรางโอกาสใหการทํางานรวมกันเกดิข้ึน หรอื การปด “Ca-
pability Gap” ระหวางระดับความสามารถท่ีทางผูซื้อตองการกับระดับความ
สามารถที่ผูผลิตชิ้นสวนทองถิ่นมีอยูโดยการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
การฝกอบรม การจัดหาศูนยวจิยั/ศนูยการทดสอบ ฯลฯ ซึง่การดําเนนิการเหลา
นี้จะชวยเพิ่มผลประโยชนและลดตนทุนในการทํางานรวมกับผูผลิตชิ้นสวน 
ทองถิน่ ชวยเพิม่ความเชือ่มโยงใหเกดิข้ึนไดทัง้จากความสมัพนัธทีเ่กดิข้ึนใหม
และการยกระดับความเช่ือมโยงท่ีมีอยูเดิมใหมากข้ึน 
 ในหลายประเทศไดมีการดําเนนิการสรางความเช่ือมโยงกับเครือขาย
ผูผลติชิน้สวน MNEs ระดับโลก ตวัอยางเชน ‘National Linkage Programme’ 
ในประเทศไอรแลนด หรือ ‘Local Industry Upgrading Programme’ ใน
ประเทศสิงคโปร  มาเลเซีย และ สโลวาเนีย ซึ่งพบวามีมาตรการหลักๆ 4 
มาตรการคือ 2) การเก็บรวบรวมและเผยแพรขอมูลของผูผลิตชิน้สวนทองถิน่ 
2) การตัง้โครงการ/กิจกรรมในการจับคูผูซือ้และผูขาย 3) โครงการท่ีจะพฒันา
ความสามารถในการแขงขันของผูผลิตชิ้นสวนทองถิ่น และ 4) มาตรการ
ที่จะพัฒนาเสริมสรางเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษยของผูผลิตชิ้นสวน
ทองถิ่นอาจสงผลดีตอผูผลิตฯ อยางไรก็ตาม มาตรการเหลานี้ก็มีตนทุนที่สูง
และตองการดําเนินงานท่ีมีความซับซอนและไมไดมีผลตอรูปแบบการ
จดัซ้ือของผูผลิตชิน้สวน MNEs อยางมีนยัสําคัญ25 (ดู UNCTAD, 2001; Bucar 
et al., 2009)   

 สําหรับประเทศไทยในชวงคริสตทศวรรษท่ี 1990 มีการดําเนิน

นโยบายท่ีจะดึงดูด MNEs และนโยบายสงเสรมิความเช่ือมโยงแนวต้ังและบาง

25เชน การเก็บรวบรวมเผยแพรขอมูลไมคอยมีผลตอการจัดซ้ือของ MNEs เพราะ MNEs จะ
ใชฐานขอมูลผูผลิตชิ้นสวนของตัวเอง เชนเดียวกับกิจกรรมจับคูและโครงการพัฒนาความ

สามารถทางเทคโนโลยีของผูผลิตชิ้นสวนฯที่มีความสําคัญของการเพ่ิมความเช่ือมโยงไม  
มากนกัและยังมีหลายมาตรการอืน่ๆท่ีนาจะผลกัดันเพือ่เพิม่ความเชือ่มโยงไมวาจะเปนการ
ชีใ้หผูประกอบการทองถิน่เหน็ถงึความขาดแคลนความสามารถทางเทคโนโลยการสนับสนุน

ความรวมมือระหวางภาคธุรกิจและภาครัฐโดยเฉพาะดาน R&D กับภาคเอกชน เปนตน
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มาตรการก็ชวยเปดโอกาสใหกับผูผลิตชิ้นสวน การสนับสนุน backward link-
age และการพัฒนาผูผลิตชิน้สวนท่ีสวนใหญเปน SMEs ไดถกูผนวกเขากับกับ
การวางแผนพัฒนาประเทศและถูกนําไปปฏิบัติโดยหนวยงานหลักดานการ 
พฒันาอตุสาหกรรม26 คือ สาํนกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน27 (หรอื BOI) 
และกระทรวงอุตสาหกรรม ในชวงตนคริสตทศวรรษท่ี 1990s อยางไรก็ตามถึง
แมวานโยบายการสรางความเช่ือมโยงและพัฒนาผูผลิตชิ้นสวนของไทยจะมี  
หลายมาตรการแตการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานและการปฏิบัตกิาร
กลับไมมีประสิทธภิาพ เนือ่งจากขอจาํกัดทางดานสถาบันและการเมือง ทาํให
ความเชือ่มโยงและการพฒันาผูผลติชิน้สวนไมเกดิข้ึนอยางมีประสิทธภิาพใน

26 BOI ไดดําเนนิมาตรการสรางความเช่ือมโยงผาน หนวยพฒันาการเช่ือมโยงอุตสาหกรรม
(ฺBOI Unit for Industrial Linkage Development: BUILD) เริ่มในป 2535 แตเมื่อมีการเร่ิม
ดําเนินการจริงขอบเขตการทํางานก็ถูกทําใหแคบลง เม่ือแรกเร่ิมโครงการน้ีตองการสราง
ความเชือ่มโยงระหวางผูผลติชิน้สวนฯทองถิน่กบัผูผลติรถยนตตางชาต ิภายหลงันโยบาย
กลับเนนที่เปนการกระตุนผูผลิตชิ้นสวนฯญี่ปุนใหยายฐานการผลิตตามผูผลิตรถยนตเขา
มาในประเทศไทย (Follow Sourcing) (ดู Lauridson, 2004)
27 ชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ กระทรวงอุตสาหกรรมไมเคยมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการ
พัฒนาผูผลิตชิ้นสวนฯ กรมสงเสริมอุตสาหกรรมไดรับการสนับสนุนในการดําเนินการจาก
นโยบาย “Extended Industrial Policy” จากรัฐบาลญ่ีปุนจนในท่ีสุดสามารถทําแผนแม
บทการพัฒนาอตุสาหกรรมสนับสนุนขึน้มาได อยางไรก็ตาม แผนแมแมบทดังกลาวกลับได
รับการจัดสรรงบประมาณการดําเนนิงานจงึมีขอจาํกัด ตอมาดวยแรงกดดันจากวกิฤตเศรษฐ
กิจป 2540 แผนการพัฒนาผูผลิตชิ้นสวน จึงถูกผลักดันอีกคร้ังภายใตแผนแมบทพัฒนาผู
ประกอบการ SMEs โดยการใชเงนิกูยมื Miyazawa ภายใตการดูแลจากคณะทีป่รึกษาชาว
ญี่ปุน (ดู Lauridson, 2004)
28 Lauridson (2004) ใหเหตผุลไวคือ (1) นโยบายการสรางความเชือ่มโยงและพัฒนา SMEs 
มักไมคอยการสนับสนุนจากนโยบายท่ีเกีย่วขอดานอืน่ๆ เชน การสรางความสัมพนัธระหวาง
ผูผลิตกับศูนยวิจัย หรือมาตรการทางดานภาษีศุลกากรท่ีจะชวยสรางความเช่ือมโยงจาก
การใชวตัถดิุบในประเทศ (2) การไมไดรับการสนับสนุนทางการเมืองระดับสูงในการผลักดัน
มาตรการ (3) มีความขัดแยงระหวางกระทรวง ขาดความเปนอิสระในการดําเนินการและ
ขาดหนวยงานประสานงานกลาง และ (4) การขาดแคลนสถาบันที่เปนตัวกลางเช่ือมโยง

ระหวางภาครัฐและภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยท่ีมักเปนตัวแทนของผูประกอบการขนาดใหญมากกวา SMEs
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ประเทศไทยในชวงคริสตทศวรรษท่ี 199028 (ดู Lauridsen, 2004)
 จากประสบการณของตางประเทศท่ีประสบความสําเร็จในการสราง 
ความเชื่อมโยงกับเครือขายผูผลิตชิ้นสวน MNEs ระดับโลก พบวามาตรการ
ทีมี่ความสําคัญมากท่ีสดุ คือ การเสริมสรางความสามารถของผูผลิตชิน้สวนฯ
ในดานการพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากร  (ดู UNCTAD, 2001; Bucar 
et al., 2009)  เพราะการพฒันาความสามารถในการดูดซบัเทคโนโลยจีะทาํให
ผูผลิตชิน้สวนภายในประเทศโดยเฉพาะกลุมผูผลิตชิน้สวน SMEs มีศกัยภาพ
เพียงพอท่ีจะยกระดับการผลิตใหทันกับเทคโนโลยีและความตองการของ 
MNEs ดังน้ันประเทศไทยควรมีการเตรียมแรงงานภายในประเทศ ทัง้ในระดับ
วศิวกรและชางเทคนคิใหเพยีงพอทีจ่ะอาํนวยความสะดวกในการยกระดับการ
ผลิตรถยนตและช้ินสวนภายในประเทศ 
 ปญหาหน่ึงของการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคคลากรก็คือปญหาความ
ไมสมบูรณของกลไกตลาด เพือ่แกไขปญหาดังกลาวไดดําเนนิโครงการพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต (AHRDP) โดยเปนความรวมมือจาก 
4 ภาคสวนหลัก คือ ภาครัฐบาลไทย ภาครัฐบาลญ่ีปุน ภาคเอกชนไทย 
และภาคเอกชนญี่ปุน มีหลักในการทํางานเปนหุนสวนที่เทาเทียมกัน (Con-
sortium)  ทั้งนี้การดําเนินโครงการ AHRDP ทําใหเราเห็นชัดเจนวาผูผลิตใน
อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนสวนใหญทั้ง 1st Tier และ Lower Tier 
ยินดีที่จะลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเอง อยางไรก็ตาม การดําเนินการสวนใหญยัง
อยูในระดับความรูพืน้ฐานสําหรับการผลิต เพราะรัฐบาลมุงเนนทีจ่ะชวยเหลือ

ผูผลิตชิน้สวนทองถิน่ใหทัว่ถงึกัน (Bฺig Push Strategy)  แตจากการศึกษาคร้ังนี้

ทําใหเห็นวา การท่ีจะเชื่อมโยงกับ MNEs นั้นตองมีความพรอมพื้นฐาน (Pre-
requisite) สําหรับการพัฒนาในระดับหน่ึง  ดังนั้นการดําเนินโครงการในระยะ
ตอไปควรไปไกลเกินกวาการพัฒนาทักษะพื้นฐานหรือการควบคุมคุณภาพ

แตควรจะครอบคลุมประเด็นที่เปนท่ีตองการของผูผลิตระดับ  2nd – 3rd

Tier ที่มีศักยภาพและมีความพรอมท่ีจะเชื่อมโยงตัวเองเขาสูหวงโซการผลิต
ของ MNEs (กลุมท่ี 1 และ 2) เชน การออกแบบแมพิมพและผลิตภัณฑ 

วิศวกรรมการผลิต  วัส ดุศาสตร  เปนตน  ความสําเร็จของผูผลิต
ชิ้นสวนเหลาน้ีก็จะเปนตัวอยางใหผูผลิตรายอ่ืนๆ ตอไป ทั้งนี้รัฐบาลตองกลา
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ที่จะลงทุนในการพัฒนาเรื่องดังกลาว เพราะการพัฒนาในระดับน้ีจะยากข้ึน 
 นอกจากนี้ ปจจุบันประเทศไทยไดกลายเปนศูนยกลางการผลิตเพื่อ
การสงออกของยานยนตและช้ินสวนของภูมิภาค เรือ่งมาตรฐานสินคาตามกฎ
ระเบียบตางๆ เปนเรื่องสําคัญมากข้ึน ดังนั้นการเตรียมความพรอมในเร่ือง
การตรวจสอบมาตรฐานและการสรางศูนยทดสอบ (Testing Center) กลาย
เปนสิ่งจําเปนสําหรับการสงเสริมความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยีเพื่อ
สงเสริมความเชื่อมโยงกับกับเครือขายการผลิตของ MNEs การทํากิจกรรม 
R&D นั้นจะไปหวังพึ่งตางประเทศไมได เพราะเรื่องความลับทางเทคโนโลยี
สําคัญมาก  ซึ่งเม่ือมีกิจกรรม R&D เพื่อพัฒนาชิ้นสวนในประเทศไทยแลว 
การพัฒนาเทคโนโลยีดานตางๆ รวมท้ังโอกาสทางธุรกิจกจ็ะตามมา  รัฐตองกลา
ลงทนุอยาคดิวาเปนเรือ่งของเอกชนหรอืเปนการชวยเหลอื MNEs แตเปนการ
สนับสนุนใหผูประกอบการทองถิ่นไดรับประโยชนจากการเขามาของ MNEs 
เหลานี้ ที่สําคัญนโยบายเหลานี้ดังกลาวจําเปนตองมีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่องและมีการเตรียมการลวงหนาเพื่อให ไทยสามารถเก็บเกี่ยวผล
ประโยชนจากการเปนสวนหนึ่งของเครือขายการผลิตระดับโลกอยางเต็มท่ี  



ดร.พีระ  เจริญพร

159

 1:  



Symposium no.32 :: การแสวงหาผลประโยชนจากการเปนซัพพลายเออรของบริษัทขามชาติ: 
          กรณีศึกษาอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตไทย

160

 2:   
 

10

5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

 %

 . .

:  



ดร.พีระ  เจริญพร

161

 3:  ( )  
 (   ), 2540-2549 

: Kohpaiboon (Forthcoming)  UN Comtrade  2533-2549  
    CEIC Database 

:  91  HS 6-digit  39 40 85  87  
 HS8701-8704  International 

Financial Statistics, International Monetary Fund (CD-Rom)      Kohpaiboon (Forthcoming) 
 CEIC Database     1988 (2531)  
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ลักษณะทั่วไปของกิจการ     ขอคนพบที่นาสนใจ

ภาคผนวก: รายละเอียดการสัมภาษณผูผลิตช้ินสวนและขอคนพบที่สําคัญ 

(พ.ย. 51- มี.ค.52)

บริษัท A 

1st Tier ญี่ปุน

ผลิตภัณฑ:ระบบควบคุมเคร่ือง

ยนต ระบบระบายความรอน  

ระบบไฟฟา ระบบอิเล็กทรอนิกส

ลูกคา: ผูผลิตรถยนตทุกคาย

บริษทั A มี Supplier ในประเทศประมาณ 200 ราย ซึง่สวนใหญ

เปนรายเกาท่ีทํางานดวยกันมานาน เปนการยากท่ีรายใหม

จะเขามาไมวาจะเปน JV หรือไม เพราะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือ 

“ความเชื่อใจ (Trust)” คําส่ังซื้อสวนใหญจึงเปนให order 

ใหมกับ Supplier เดิม  เปนการขยายมากกวาตั้งโรงงานใหม

ผูผลิตชิ้นสวนทองถิ่นตองยึดสุภาษิต “โตไดตองหามอวน” 

(อยาเอากําไรมาก รักษาความสัมพันธระยะยาว)  

 บริษัท A มี Team Supplier Development 

เขาไปตรวจสอบ Supplier พรอมใหคําแนะนํา ซึ่งการ

ซื้อจะดูที่คุณภาพกอน เปนเงื่อนไขสําคัญยิ่งกวาตนทุน 

เพราะหากการผลิตไมไดตามแผนท่ีเกิด บริษัท A ตอง

เสียคาปรับ ความเชื่อใจเปนสิ่งสําคัญตองมีทั้งเงิน คน

เกงและความสัมพันธที่ดีกับ บริษัท A บริษัท A มีการ

กระจายความเส่ียงโดยหากคําส่ังซื้อมากพอก็จะกระจาย

คําส่ังซือ้ออกไป ดังนัน้ Supplier ยากท่ีจะมอีาํนาจ monopoly 

กับ บริษัท A

 บริษัท A เขาไปตรวจสอบ Supplier และ

มีการใหความชวยเหลือ ดาน HR ดานการเงิน เชน  ออกคา
วัตถุดิบ  ออกคาแมพิมพ  เรื่องการพัฒนาคนก็มี บริษัท A 
Training Academy ซึ่งทาง Supplier ตองจายคาใชจายใน

ราคาทุนใหกับ บริษัท A เพื่อพัฒนาตัว Supplier เอง  

 ผูผลติชิน้สวนทีไ่มเขารวมกิจกรรมเพราะไมอยาก
เหนือ่ย  ไมอยากเส่ียง หวงัผลกําไรระยะส้ันมากกวา โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการสูญเสียคนงานเกงๆ ไป หลังจากสงไปฝก
อบรม  มีการยายงานเยอะ  เพราะคาแรงไมเทากัน Carmaker 

> 1st Tier > 2nd Tier เกดิการแยงตวักัน (เงนิเดอืนชางฝมือของ 

บริษัท A พยายามใหเทาๆ  กับ Toyota แตคงไมมากกวา) 

 การเชือ่มโยงกบัผูผลติในประเทศ อยางที ่BUILD 
ทาํไดความเช่ือมโยงเล็กนอยเทานัน้เพราะสวนใหญการตัดสิน
ใจเรื่อง Supplier ถูกตัดสินลวงหนา (2 ป) ที่ตางประเทศ 
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บริษัท B

1st /2nd  Tier ไทย

ผลิตภัณฑ: Exhaust System; 

Body Parts; Roll Form Parts; 

Mechanism Parts

ลูกคา: ผูผลิตรถยนตทุกราย 

โดยเฉพาะ Mitsubishi Motor 

(Thailand)

ปจจุบันผูผลิตรถยนตลดความรับผิดชอบในการคํานวณและ

ออกแบบช้ินสวนฯหันไปใหความสําคัญเฉพาะ body part 

ของรถยนตมากข้ึน โดยมอบหนาท่ีการออกแบบ คํานวณและ

ทดสอบน้ีใหกับผูผลิตชิน้สวนฯมากข้ึน ผูผลิตรถยนตจะให Con-

cept และ Specifi cation ของชิ้นสวนฯมากข้ึน  ผูผลิตชิ้นสวน

ไมไดรับเงินมากข้ึน  อาจจะไดในชวงท่ีทํา Prototype 

 ผูผลิตชิ้นสวนฯ ทําการคํานวณ ออกแบบ ทํา

prototype และทําการทดสอบ Testing  เขียนแบบ ซึ่ง

แบบท่ีออกนี้จะนําไปให 2nd Tier Supplier ผลิตชิ้นงานตอไป  

ผูผลิต 1st Tier Supplier นั้นแตเดิมมาก็ตองดูแล 2nd Tier 

อยูแลวเพราะเวลาโดน claim ผูผลิต 1st Tier ตองชดใช แตวา

หลังจากมีการสงออกคุณภาพของสินคาตองดีขึ้น

 บริษัทมีการปรับตัวใชระบบ Automation มากข้ึน 

ปรับ Process การผลิตใชคนใหนอยลง ปญหาดานการพัฒนา

คนในอุตสาหกรรมรถยนตและช้ินสวนคอื นสิยัของคนไทยท่ีไม

ชอบจดบนัทกึความรูวศิวกรอยูไมนาน  โรงงานไมพฒันาสราง

ระบบความกาวของบุคลากร

 การเลือก 2nd Tier ของ 1st Tier Supplier จะดูจาก 

๑) การไดรับมาตรฐาน ISO หรอื QS9000 ใชคาใชจาย 70,000-
90,000 บาทตอป  ๒) ศกัยภาพของการทาํงานโดยดูจากประวัติ

การผลิตและสงชิ้นงานในอดีต ๓)ความพรอมของเคร่ืองมือ

เครื่องจักรท่ีใชในการผลิต

บริษัท C

1st /2nd  Tier ไทย

ผ ลิ ตภั ณฑ :  หม อ นํ้ํ า /ถั ง
เชื้อเพลิง /ตังถังรถบรรทุก-
รถยนต งานปม

ลูกคา: TMT; Hino; AAT; 

GMT; Honda; Nissan Diesel; 
Siam Kubota; Yanmar 

บ ริษัท ได รั บ  TECHNICAL  ASS ISTANCE จาก  
บริษัท A (1980) และ Toyotomi Kiko Corporation 

(1985) บริษัทไดเรียนรูวิธีการพัฒนา 2nd Tier Sup-

plier (48 ราย) จากผูผลิตรถยนต (ลูกคา) ที่มีอยูหลายราย  
บริษัทได เริ่ ม กิจกรรมพัฒนา  Supp l ie r  ในป  2001 

ในรูปแบบคลายของ TMT โดยสงชางเทคนิคของบริษัทไป

ตรวจสอบ ถายทอด know-how ใหกับ Lower Tier ทําให
สามารถแกปญหาไดอยางตรงจุด  เปนตัวอยางท่ีดีของการ
แสดงใหเหน็การสงผาน knowledge เปนขัน้ๆ และประโยชนที ่

2nd Tier ไดรับ
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บริษัท D

2nd Tier ญี่ปุน (100% บริษัท 

A)

ผลิตภัณฑ: Magnet part 

ลูกคา: บริษัท A (บางคร้ังก็สง

ของใหบริษทัคูแขงของลูกคาแต

ไมสามารถสงโดยตรงได)

บริษัทมี Supplier หลักเปนบริษัทในเครือ ดังนั้นปญหาเรื่อง 

Supplier จึงนอยมาก Supplier ไดรับความชวยเหลือทางดาน

เทคโนโลยจีากบรษิทัแมทีญ่ีปุ่นโดยตรง  เชนเดยีวกับเรือ่งราคา

ที่ตกลงกันตั้งแตที่ประเทศญ่ีปุน บริษัทก็จะสงวิศวกรเขาไป

ชวยในเรือ่งของการบริหารงานมากกวา  ซึง่การเขาไปชวยเหลอื

ของบริษทัจะไมคิดคาบริการเพราะบริษทัไดสนิคาท่ีมีคุณภาพ  

ในราคาดี และจัดสงของไดตามเวลาดวย

 ในการพัฒนาเทคโนโลยีบริษัทจะไดรับการชวย

เหลือจากบริษัทแมจากญี่ปุน ยกเครื่องจักรใหมมาจากญี่ปุน

ซึ่งมักจะพรอมกับวิศวกรชาวญ่ีปุนเพื่อสอนงานใหกับวิศวกร

คนไทย  สาํหรบัเรือ่งการลงทุนเครือ่งซือ้เครือ่งจกัรหรือเทคโน

โลยีนัน้จะดจูาก demand forecast ทีท่างลูกคาสงมาใหตอนเสนอ 

bid งาน ซึ่งตองมีการลงทุนไปกอนแตในชวงเศรษฐกิจแบบน้ี 

ลูกคาก็จะยกเลิกคําสั่งซื้อหรือลดคําสั่งซื้อไมเปนไปตามการ

คาดการณทีว่างไวในตอนแรก  เงนิทีเ่อามาลงทุนสวนใหญก็จะ

เปนการทํา proposal ดานการลงทุนจาก บริษัทจะขอไปยัง

บริษัทแมในญ่ีปุนซึ่งอาจมาในรูปเงินกูหรือการเพิ่มทุน

บริษัท E

2nd Tier รวมทุนญี่ปุน /ไทย

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ :  พ ล า ส ติ ก
สาํหรบังานวศิวกรรม  Insulator 
Coil Rotor - Bobbin - Bushing 

Insulation

ลูกคา: บริษัท A; Mitsuba; 
TMT และสงออกไปมาเลเซีย

บริษัทไดรับคําสั่งซื้อเพราะความสามารถในการออกแบบ
บริษทัถูกตรวจสอบ (ex. กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ)  

ไดรับความชวยเหลือทางเทคนิคและไดเขารวมกิจกรรม

การพัฒนา Supplier ของ บริษัท A เพื่อ train เกี่ยวกับ 
เรื่องการลดตนทุน ;  Just- in-t ime; กิจกรรม VA/VE 

โดยขณะท่ี train ทาง บริษัท A ก็สงวิศวกร เขาไปตรวจโรง 

บริษทัยังไดรับการถายทอดเรือ่ง TPS จาก TMT  ทาํใหบริษทั
มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 การไดรับความชวยเหลือเปนไดเพราะมีแรง

ผลัก ดันจากภายใน  บริ ษัทไดตั้ งแผนก  R&D ( มีผู

เชี่ยวชาญในสวนนี้ 3 คน รับผิดชอบการออกแบบและ

สายการผลิต) บริษัทเพิ่มการลงทุนใน CAD/ CAM เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการออกแบบแมพิมพและการผลิต 
การปรับตัวเหลานีเ้กดิข้ึนเพราะ บริษทั A เรยีกรองใหมีบริษทั

มีการพัฒนาตัวเอง
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 บริษัทไดสรางเครือขายกับองคกรภายนอก เชน 

สถาบันการศึกษา เขารวมโครงการ AHRDP  ทสีาํคัญผูบริหาร

ใหความสําคญักบัการพัฒนาบคุลากร  สนบัสนนุและสรางความ

ยืดหยุนในการเรียนรูอยางตอเนื่องของพนักงาน  มีการใหทุน  

และวัดผลการพัฒนาเทคโนโลยี/ความรู

บริษัท F

2nd Tier ไทย 

ผลิตภัณฑ: Compressor 

Bracket; Impeller Water 

Pump; Base Die Cast; Bon-

net; 

ลูกคา: Yamada  Somboon; 

Yanmar; Summit  Steering 

บริษัท G
2nd /3rd Tier Supplier ไทย

ผลิตภัณฑ:
ลูกคา: SAB; TSA

บริษทัพยายามทาํกิจกรรม VA/VE เพือ่ตอบสนองตอความตอง

การของลูกคา และเพื่อที่จะลดตนทุนและเพิ่ม productiv-

ity บริษัทตองรวมมือกับ Lower Tier มีการจัดสัมมนาคร้ังละ 

1-2 วัน ที่โรงงานทําใหสามารถอบรมชางจาก Lower 

Tier ไดหลายโรงงาน (5-6 โรง) โดยแตละ Lower Tier 

จะสงมาประมาณ 2-3 คน ผลจากการสมัมนาทําใหชางเทคนคิ

ของ Lower Tier มีความเขาและพัฒนาตัวเองไดดีขึ้น   

 กรณีนี้แสดงใหเห็นถึงความตองการความชวย

เหลือดานเทคโนโลยีจาก MNEs โดยเฉพาะดานการออกแบบ  

ของ Supplier ในประเทศไทย 

สําหรับการลงทุนเรื่องการลงทุนพัฒนาความสามารถทาง

เทคโนโลยีของ 2nd Tier นั้น จะเริ่มตนจากการเขาไป bid 

ออเดอร จาก 1st Tier โดยในการประมูลงานตองประเมินตนทนุ 
การผลิตตอชิ้น  ทั้งคาวัตถุดิบ  คา stroke คา Overhead  ซึ่ง
รวมท้ังงบ R&D จากนั้นจึงทําการลงทุนโดยคิดคาพัฒนา

ประมาณ 10% จากยอดขาย 

 1st Tier นั้นจะสามารถทํางาน ดู spec  ออกแบบ  

ทํา prototype และทํา drawing สําหรับ สวน 2nd Tier นั้นมี
หลายระดับ  2nd Tier นั้นมีขนาดกลางๆ เปนชวงการสะสม
ความรู เตรยีมข้ึนไปเปน 1st Tier แตยงัขาดความสามารถดาน

การ design  

 ผูผลิตชิ้นสวนฯ นั้นอาจเปนไดทั้ง 1st Tier  2nd 

Tier หรือ 3rd Tier  ขึ้นอยูกับความรูในการผลิตแตละ part  
การพัฒนาความรูภายใน 2nd Tier จึงเปนเรื่องที่สําคัญในกรณี
ของบริษทัก็มีการจัดอบรม  การทําตาํรา คูมือการใชเคร่ืองจักร  

การเขียน Job description การทํา R&D และ training สง
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บริษัท H

2nd Tier ไทย 

ผลิตภัณฑ: Gear cases, dy-

namic fans, crankcase cov-

ers, clutches, brackets, cylin-

der covers, chain cases

ลู ก ค า :  T S A ;  ส ย า ม

คูโบตาอุตสาหกรรม จํากัด

บริษัท I
ผูผลิตรถยนตญี่ปุน

เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันบริษัทได (1) ใชพัฒนา

การใชวัตถุดิบชนิตใหมเพื่อลดตนทุน (2) ลดกระบวนการ

ผลติเพือ่ลดตนทนุ (3) พฒันาความสามารถในการออกแบบแม

พิมพ (4) สรางอะไหลในตราผลิตภัณฑของตัวเอง

 ความสําเร็จของบริษทัเกิดจากความพยายามภาย

ในบริษทัและความสัมพันธทีดี่กับ 1st Tier ไดรับความชวยเหลอื

ทางเทคนิคจากลูกคาและผูเชี่ยวชาญญ่ีปุน  แตที่ไดรับความ

ชวยเหลือตางๆ เหลาน้ีเนือ่งจาก บริษทัมีการจัดสรรทรัพยากร

เพื่อพัฒนา design capability สําหรับการทําแมพิมพ  มีการ
ทาํกิจกรรม VA/VE เพือ่ลดตนทุนและมีการทํา R&D  บริษทัเริม่

กิจกรรมออกแบบแมพิมพตั้งแตป 2002    

 บริษัท I ยังไมไดนําเอา ระบบ modular ก็ยัง

ไมไดใชมากนัก  มีบาง part ที่ Supplier สงคนเขามาประกอบ

ในโรงงานของบริษัท I เลย  การส่ังซื้อสวนใหญจะเปน Single 
Sourcing เพราะงายตอการคํานวณและไดราคาท่ีดี  แตสาํหรับ
ชิ้นสวนที่ตองเกี่ยวเนื่องกับการประกอบรถยนตอยางอื่นๆ 

มากมีความซับซอนสูง จะมีการส่ังซ้ือจาก Supplier มากกวา

หนึ่งรายเพื่อปองกันความเส่ียง
 บริษัท I  ใหความสําคัญกับการ Del ivery
มากเนื่องจากการหยุด assembly line นั้นจะสงผลกระทบ

อยางมาก เชน ปญหาการปดโรงงานประทวง  เรือ่ง quality นัน้

ไมคอยมีปญหาเพราะมีการแกไขพัฒนามาตลอดระยะเวลา

กอนเริม่ line การผลิตจรงิ ยกเวนทีย่งัมีเรือ่งของ defect ทีท่าง 

ชางไปฝกงานผานโครงการ AOTS ของประเทศญ่ีปุน บริษัท

ไดมีการนําไปหักลดหยอนภาษีแตวาชวยไดไมมาก 

 ผูผลิต 2nd Tier ทีไ่ดรับออเดอรจากลูกคาแลวก็คง

จะมีแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเอง  สําหรับ key success ของ 

2nd Tier นั้นข้ึนอยูกับการท่ีผูบริหารหัวหนางานมีความเขาใจ  

ความกระตือรือรนในการเรียนรู technology ใหมๆ  เรือ่งเงินทนุ

ไมใชปญหาเพราะสามารถนํา คําส่ังซ้ือชิ้นสวนท่ีไดรับไปขอ

กูได
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Supplier ตองมีสวนรับผิดชอบตามกติกาท่ีกําหนดไว

 ดังนั้นกอนซื้อทางบริษัท I  จะมีสวนเจาหนาท่ี

จากฝายจัดซ้ือ  QC  engineer จาก R&D / Design (ISO)

ไปเย่ียมชมโรงงานของ Supplier  Supplier ของญ่ีปุน

จะมีปญหานอยกวา  ปญหาสวนใหญของ Supplier ไทยก็คือ ดาน

การบริหาร บริษทั I สง drawing ใหกับ Supplier ในกรณีทีเ่ปน 

External Stamping Part รวมท้ังออกคา Tooling ใหดวย   สวน 

RDDP (Request for Design Development Part) Supplier 

จะทําตาม Know-how ของตัวเอง

 ดวยความตองการความเช่ือใจไดสูง Supplier 

รายใหมจงึมีนอย   Supplier รายใหมสวนใหญมาทดแทนพวกท่ี

มีปญหา การท่ี Supplier มีปญหาเรือ่งจากจดัสงสนิคาจากการ

หยุด line การผลิต อนัเปนผลจากการประทวงของคนงานหรือ

ปญหาอื่นๆ ที่ บริษัท I ใหงานนอยลง  ทําใหผูผลิตรายใหม

สามารถเขามารับคําสั่งซื้อบางสวนไปได ผลการดําเนิน

การของ Supplier สองรายน้ีก็จะเปนตัวเปรียบเทียบซ่ึงกัน

และกัน  

 ผูผลิต 1st Tier ก็ยังคงเปน 1st Tier อยู แต

อาจจะไดรับคําสั่งซื้อนอยลง แต บริษัท I ยังคงรักษา Sup-
plier เหลานี้ไว  ผูผลิตชิ้นสวน stamping part บริษัท I 

ก็จะกระจายคําสั่งซื้อไปหลายๆราย แตการจะมาเปน 1st 

Tier รายใหมที่จะยากข้ึน  การแขงขันที่สูง  มาตรฐานท่ีสูง  

ทําให Supplier รายเกาท่ีมีเงินลงทุนมาก  มีประสบการณดี  
มีการความรูสะสมเยอะ ฯลฯ  บริษัท I ไมไดซื้อชิ้นสวนจาก 
western Supplier เพิ่มข้ึน  หลังจากมีการเปดเสรี

 บริษัท I จะมีการแบงเกรด Supplier เปนคะแนน 

มีการจดัอันดบั เชนเดยีวกับ TCC มีรางวัลจดัใหทกุป   รางวัล

ที่ไมมีคาอะไรมาก  แตการไดคะแนนไมดีจะมีการลงโทษ เชน  
ตัด order หรือลดสวนแบง ทั้งนี้จะดูจากผลกระทบท่ีเกิดกับ 
บริษัท I มากกวาแตมท่ีได นอกจากนี้ในกรณีผูที่ไดอันดับ

สูงตกอันดับมาอยางรวดเร็ว บริษัท I ก็ตองคนหาเหตุผลให

ไดเปนการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาลวงหนามากกวาทุกป 

บริษัท I จะมี Annual Price Review เพื่อลดตนทุนทุกป แตก็

สามารถปรับไดตามสถานการณ 
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 วศิวกรจากฝาย purchase จะเขาไปสอน Produc-

tion System ให Supplier ฟรี แตกรณีที่สงไปชวย Supplier 

ตางประเทศจะมีการคิดคาใชจาย  บริษัท I อาจจะลงไปชวย 

2nd Tier Supplier ในกรณีที่มีปญหามากและ 1st Tier 

ไมสามารถชวยได  
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ปรากฏการณสาํคญัของการลงทนุโดยตรงในตางประเทศตัง้แตคริสตทศวรรษ 
1990 เปนตนมาคือการท่ีประเทศกําลังพัฒนาจํานวนมากเร่ิมออกไปลงทุน
โดยตรงในตางประเทศเพิ่มมากข้ึน ดังจะเห็นไดจากมูลคาเงินลงทุนโดยตรง

สะสมของประเทศกําลังพัฒนา (outward FDI Stock) เพิ่มข้ึนจาก 159 พัน
ลานดอลลารสหรัฐ ในป ค.ศ. 1991 เปน 2,288 พันลานดอลลารสหรัฐ ในป 
ค.ศ. 2007 (UNCTAD 2008 database) แมมูลคาดังกลาวจะคิดเปนสัดสวน

นอยกวารอยละ 15 ของมูลคาเงินลงทุนโดยตรงรวมของโลก (UNCTAD 
2008 database)  แตการเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วทําใหนักวิชาการและผูกําหนด
นโยบายทางเศรษฐกิจหนัมาใหความสนใจถึงปรากฏการณดังกลาวอยางกวาง

ขวาง   แมนกัวเิคราะหบางคนเชือ่วาการทวคีวามสําคญัของการออกไปลงทนุ

ดังกลาวอาจจะเปนเพยีงปรากฎการณชัว่คราวโ ดยเฉพาะจากประเทศผูสงออก

นํ้ามันท่ีไดประโยชนจากระดับราคาน้ํามันดิบท่ีสูงเปนประวัติการณในชวง 
2-3 ป แตงานศึกษาของ UNCTAD (2006) ชี้ใหเห็นวาปรากฏการณที่เกิดข้ึน
เปนการเปล่ียนแปลงทางโครงสรางท่ีเปนผลพวงจากขบวนการโลกาภิวตันและ

นโยบายการเปดเสรีการลงทุนของประเทศกําลังพัฒนาตางๆ 
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 ลักษณะท่ีสําคัญประการหน่ึงของการออกไปลงทุนโดยตรงในตาง
ประเทศของประเทศในภมิูภาคเอเชยีตะวนัออก คือ ไมเพยีงแตเมด็เงนิทีอ่อก
ไปลงทุนเพิม่ข้ึน แตจาํนวนประเทศกาํลังพฒันาทีอ่อกไปลงทนุในตางประเทศ
เพิม่มากข้ึนดวย จากเดมิท่ีเคยกระจกุตวัอยูเฉพาะในกลุมประเทศอุตสาหกรรม
ใหม 4 ประเทศของเอเชีย หรือ Asian NIEs (newly industrialized econo-
mies) (Athukorala & Hill 2002, Athukorala 2008: Table 15) ปจจุบันทั้ง 
จีน อินเดีย มาเลเซีย และไทยออกไปลงทุนในตางประเทศเพ่ิมข้ึน ในกรณี
ของประเทศไทย ขอมูล outwad FDI stock ของ UNCTAD (2008) แสดงให
เหน็วามูลคาเงนิลงทนุทีบ่ริษทัไทยไปลงทุนในตางประเทศเพิม่ข้ึนเปนสงูกวา 
7,000 ลานดอลลารสหรัฐ ในป ค.ศ. 2007 จากท่ีนอยกวา 200 ลานดอลลาร
สหรัฐ ในป ค.ศ. 1987 ปรากฏการณดังกลาวแตกตางจากการลงทุนในตาง
ประเทศของประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคอื่นๆ ที่กระจุกตัวอยูกับประเทศ
กําลังพัฒนาขนาดใหญเพียงไมก่ีประเทศ (UNCTAD 2006)  
 มูลเหตจุงูใจสําคัญของการออกไปลงทุนในตางประเทศของประเทศ
ในภูมิภาคนี้ คือ บริษัทในประเทศเหลานี้สะสมความสามารถและทักษะการ
ผลิตเฉพาะทาง (fi rm-specifi c advantages) มากจนถึงจุดท่ีพรอมจะนําเอา
ความรูความสามารถเฉพาะไปใชประโยชนในตางประเทศ (UNCTAD 2006 

และ Yeung 2006) นอกจากนี้อาจรวมถึงปจจัยที่เฉพาะเจาะจงกับประเทศ 

(country-specifi c factors) ทัง้กับประเทศท่ีเปนแหลงทุน (home country) และ
ประเทศผูรับการลงทุน (host country) เชน ประเทศกําลังพัฒนาบางประเทศ
เผชิญกับปญหาคาจางแรงงานและตนทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ณ ประเทศ

ของตน (Schive & Chen 2004) จึงมีความจําเปนตองยายฐานการผลิตไป

ยังประเทศที่มีคาจางแรงงานถูกกวา หรืออาจเกิดจากการสนับสนุนจากภาค

รัฐของประเทศท่ีไปลงทุนที่สงเสริมใหผูประกอบการในประเทศตนเร่ิมขยาย
การลงทุนไปยังตางประเทศ ประกอบกับประเทศผูรับการลงทุนมีนโยบายใน
การเปดรับการลงทุนจากตางประเทศมากข้ึน เปนตน

 อยางไรก็ตาม ประเด็นทาทายเชิงนโยบายที่ยังไมมีการวิเคราะห

กันมากนัก คือ การออกไปลงทุนในตางประเทศของประเทศเหลานี้จะสงผล
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ตอความสามารถในการประกอบการของบริษัทอยางไรบาง ทั้งในแงของผล
ประกอบการในรูปตัวเงิน (ผลตอบแทนตอสินทรัพย และอัตราการทํากําไร) 
ประสิทธภิาพการผลิต และความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก นอกเหนอื
จากผลกระทบท่ีมีตอบริษัทน้ันๆ แลว การลงทุนโดยตรงในตางประเทศของ
บริษัทตางๆ ยังอาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศเจาของทุนทั้งใน
ระดับอุตสาหกรรม เชน ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม และการ
ปรับโครงสรางของอุตสาหกรรม และในระดับเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เชน 
ปญหาการจางงานอนัเนือ่งมาจากการยายฐานการผลติไปยงัประเทศท่ีมีคาจาง
แรงงานถูกกวา ปญหาดุลการชําระเงินทัง้เม็ดเงินทีอ่อกไปลงทุนและดุลการคา
ที่อาจเปล่ียนแปลงอันเนื่องจากการออกไปลงทุนในตางประเทศ และปญหา
การลงทุนในระดับมหภาคท่ีปจจุบันประเทศตางๆ ในภูมิภาคกําลังเผชิญกับ
ปญหาการลงทุนมวลรวมยังไมฟนตัวเต็มท่ี (UNCTAD 2006, Jongwanich 
& Kohpaiboon 2008)  

งานศึกษาช้ินนี้จึงมีวัตถุประสงคหลักดังนี้
 1. ศึกษาแนวโนมการลงทุนโดยตรงของบริษัทไทยในตางประเทศ
ตั้งแตชวงตนคริสตทศวรรษ 1980 จนถึงป ค.ศ. 2007 โดยพิจารณาปริมาณ

สะสมและกระแสการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ (outward FDI stock และ 
outward FDI fl ow) ในภาพรวม และการลงทุนโดยตรงจําแนกตามประเทศ
หรือภูมิภาคท่ีไปลงทุน และจําแนกตามประเภทธุรกิจที่ไปลงทุน

 2. ศกึษาการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของบรรษัทขามชาติไทยใน

อุตสาหกรรมเปาหมาย โดยวิเคราะหลักษณะการไปลงทุน (เชน ประเภทของ
การลงทุนโดยตรง ประเทศท่ีไปลงทุน ชวงระยะเวลาท่ีไปลงทุน เปนตน) แรง
ผลักดัน มูลเหตุจูงใจ และกลยุทธในการไปลงทุน รวมท้ังผลกระทบของการ

ขยายการลงทุนไปในตางประเทศตอผลการดําเนินงาน การผลิต การจางงาน 

และศักยภาพการแขงขนัของบรรษทัขามชาตทิีท่าํการศึกษา และผลกระทบท่ี

อาจเกิดข้ึนตออุตสาหกรรมเปาหมายและอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ
 อุตสาหกรรมเปาหมายของงานศึกษาชิ้นนี้คืออุตสาหกรรมอัญมณี
และเคร่ืองประดับ สาเหตุที่เลือกอุตสาหกรรมดังกลาวเนื่องจากงานศึกษาที่
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เก่ียวกับการลงทุนโดยตรงของบริษัทไทยในตางประเทศสวนใหญจะมุงเนน
ไปท่ีบริษัทใหญที่มีระดับการลงทุนโดยตรงในตางประเทศสูง ซึ่งมักจะกระจุก
ตัวอยูเพียงไมก่ีอุตสาหกรรม เชน งานศึกษาของ Wee (2007) Pananond 
(2007a) และ Pananond (2007b) ทีศ่กึษาอตุสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร (ตัวอยางบริษัท เชน Charoen Pokphand, Thai Union, Thai 
President Foods และ S&P โดย S&P จะมีลักษณะของธุรกิจรานอาหารเขา
มาเกีย่วของดวย) อตุสาหกรรมเก่ียวกับนํา้มัน (เชน บริษทัปตท.จาํกัดมหาชน, 
PTT) อตุสาหกรรมอสังหารมิทรัพย (ตวัอยางบริษทั เชน Amata) อตุสาหกรรม
การธนาคาร (เชน Bangkok Bank) บริษัทท่ีเปน conglomerate (เชน Siam 
Cement Group, Saha Union, Loxley) เปนตน ในขณะท่ีอุตสาหกรรม
อื่นๆ ไมคอยมีการกลาวถึงประเด็นดานการลงทุนโดยตรงในประเทศมากนัก 
ทัง้ทีใ่นความเปนจรงิแลวในบางอตุสาหกรรมการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ
ทวีความสําคัญมากข้ึนเรื่อยๆ เชน กรณีของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ือง
ประดับนัน้ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทยแสดงวามูลคาการลงทุนโดยตรง
ในตางประเทศของบรษิทัใหญในอตุสาหกรรม 6 บริษทัรวมกันในป ค.ศ. 2007 
มีมูลคาถึง 1,366 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป ค.ศ. 2006 รอยละ 63.7 (การลงทุน
ในป ค.ศ. 2006 มีมูลคาเทากับ 834 ลานบาท) อุตสาหกรรมดังกลาวแมจะ

มีสัดสวนการลงทุนโดยตรงในตางประเทศนอยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม
หลักอ่ืนๆ ดังที่ไดกลาวมาขางตน แตอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ
เปนอุตสาหกรรมท่ีสรางรายไดใหกับประเทศเปนอันดับตนๆ เสมอมา (ในป 

ค.ศ. 2008 การสงออกอัญมณีและเคร่ืองประดับมีความสําคัญเปนอันดับสาม 

รองจากเคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณ และสวนประกอบ และ รถยนต อุปกรณ 
และสวนประกอบ)* การปรับตวัของผูประกอบการในอุตสาหกรรมดังกลาวรวม
ถงึกลยุทธดานการลงทุนโดยตรงในตางประเทศจงึเปนประเดน็ทีค่วรคาแกการ

ศกึษา ดวยเหตนุีง้านศกึษาชิน้นีจ้งึเลอืกอตุสาหกรรมอญัมณแีละเคร่ืองประดับ

เปนอุตสาหกรรมเปาหมาย 

*ขอมูลจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย โดย

ความรวมมือจากกรมศุลกากร
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 งานศึกษาชิ้นนี้แบงโครงสรางการรายงานผลเปนสวนตางๆ ดังนี้ 
(1) ความสําคัญของปญหา (2) วรรณกรรมปริทัศนทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิง
ประจักษ (3) วธิกีารศึกษา (4) การลงทุนโดยตรงของบริษทัไทยในตางประเทศ
ในภาพรวมและการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของอุตสาหกรรมเปาหมาย 
(5) การลงทุนโดยตรงของบริษัทในอุตสาหกรรมเปาหมายท่ีเลือกศึกษา (6) 
บทสรุป 
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2

วรรณกรรมปริทัศน 
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ในสวนนี้จะแบงเปนวรรณกรรมปริทัศนทางทฤษฎี (theoretical literature 
review) และวรรณกรรมปริทัศนจากการศึกษาเชิงประจักษ (empirical lit-
erature review)

2.1 วรรณกรรมปริทัศนทางแนวคิดหรือทฤษฎี 
(Theoretical Literature Review)

2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเงื่อนไขและมูลเหตุจูงใจของการ

ลงทุนโดยตรงในตางประเทศ

แนวคิดเก่ียวกับเงื่อนไขที่ทําใหเกิดการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ

 John Dunning ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับเงื่อนไขของการเกิดการ

ลงทุนโดยตรงในตางประเทศ (foreign direct investment: FDI) หลังจากท่ี
เขาไดรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตรในป ค.ศ. 1976 Dunning (1977 
และ 1981b) อธิบายวาบริษัทจะเขามามีสวนรวมในการลงทุนในตางประเทศ
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เม่ือบริษัทมีความไดเปรียบในดานตางๆ ดังตอไปน้ี 
 1. ความไดเปรียบในการเปนเจาของ (ownership advantage) ซึ่ง
อาจเกิดข้ึนไดจากหลายรูปแบบ โดย Dunning (1983a และ 1983b) เสนอ
วาความไดเปรียบน้ีอาจเกี่ยวของกับการเปนเจาของสินทรัพยบางอยาง ที่มี
อยูเฉพาะในบริษัทนั้นๆ และบริษัทอื่นไมสามารถใชประโยชนจากสินทรัพย
เหลาน้ีได (unique asset) เชน ความรูเฉพาะของบริษัท ความสามารถของ
บรรษัทขามชาติ (multinational enterprises: MNEs) ในการทํากําไร (หรือ
การลดตนทุนทางธุรกรรมใหตําท่ีสุด) จากการบริหารจัดการสินทรัพยที่มีอยู
ในประเทศตางๆ 
 2. ความไดเปรียบจากแหลงที่ตั้ง (location advantage) เปนความ
ไดเปรียบของประเทศหรือภูมิภาคท้ังประเทศ (ภูมิภาค) ที่เปนแหลงทุนและ
ประเทศ (ภมิูภาค) ผูรบัการลงทุน โดยอาจเกีย่วของกบัการกํากับดูแลจากภาค
รัฐ (เชน นโยบายการจัดเก็บภาษี การกําหนดโควตานําเขาสินคา และการให
คุณคากับปจจยัทางดานวฒันธรรม เปนตน) ตนทนุคาขนสงสินคา ราคาปจจยั
การผลิต ความยากงายในการเขาถึงผูบริโภค เปนตน
 3. ความไดเปรียบจากการรวมเขามาภายในบริษัท (internaliza-
tion advantage) นั่นคือบริษัทอาจจะตัดสินใจในการไปลงทุนโดยตรงในตาง

ประเทศมากกวาการสงออกหรือการใชลักษณะการใหใบอนุญาต (licensing) 

เพือ่เอาชนะปญหาความไมสมบูรณของตลาด (market imperfection problem) 
 ในเวลาตอมาแนวคดิของ Dunning เปนท่ีรูจกัในช่ือของ “Dunning’s 
OLI framework” โดย O มาจาก Ownership, L มาจาก Location และ I มาจาก 

Internalization นอกจากนี้แนวคิดน้ียังนิยมเรียกกันวา “Dunning’s eclectic 

paradigm”
 การศึกษาอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเปนการพัฒนาตอยอด Dunning’s OLI 

Framework คือการศึกษาของ Rugman (2005) ซึ่งกลาววาความไดเปรียบ
เฉพาะของบริษัท (fi rm-specifi c advantages: FSAs) และความไดเปรียบ
เฉพาะของประเทศหรือภูมิภาค (location-specifi c advantages: LSAs หรือ 

country-specifi c advantages: CSAs) เปนแรงผลักดันสําคัญที่กอใหเกิดการ
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ลงทุนโดยตรงในตางประเทศ ดังนัน้กลยุทธของ MNEs จงึมีความเก่ียวของกับ
ปฏิกิริยาระหวาง FSAs และ CSAs  
 UNCTAD (2006) นาํกรอบแนวคิดของ OLI มาอธิบายปฏิกิริยาหรือ
ความสัมพันธระหวาง FSAs และ CSAs ของบรรษัทขามชาติจากประเทศ
กําลังพฒันาทีมี่การลงทุนโดยตรงในตางประเทศ โดยกลาวถงึความไดเปรียบ
ในลักษณะตางๆ ดังนี้
 1. ความไดเปรียบในการแขงขันโดยท่ัวไป (broad type of competi-
tive advantages) ที่ MNEs มักจะมี (จากทฤษฎีทั่วไปและจากการศึกษาเชิง
ประจักษ) เชน ความเปนเจาของและการเขาถึง (ownership and access) 
สินคาและบริการ ตําแหนงท่ีเหมาะสมในกระบวนการผลิตและในหวงโซ
อุปทาน (products/services, production process and value chain niches) 
เครือขายและความสัมพันธ (network and relationships) โครงสรางองคกร
และวัฒนธรรมทางธุรกิจ (organizational structure and business culture)
 2. ความไดเปรียบเฉพาะ (particular advantages) ที่ประเทศกําลัง
พัฒนาหรือประเทศท่ีอยูในชวงของการเปล่ียนผานนาจะเปนเจาของ ซึ่ง
สามารถแบงตามแหลงที่มาของความไดเปรียบ (sources of competitive ad-
vantages) ไดแก ความไดเปรยีบเฉพาะของบรษิทั (fi rm-specifi c advantages: 
FSAs) ความไดเปรียบท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมของประเทศที่เปนแหลงทุน 

(advantages stemming from the home country environment) ความได

เปรยีบจากกระบวนการพัฒนาหรอืขัน้ของการพฒันา (advantages stemming 
from development process or stage of development) 
 Rugman & Verbeke (1990) เสนอวาบริษทัอาจจะเปนเจาของ FSAs 

และ CSAs ในระดับท่ีตางกัน โดยแบงความไดเปรียบเฉพาะแตละชนิดเปน
ระดับเขมแข็ง (strong) และระดับออนแอ (weak) โดยบริษทัท่ีมี FSAs ออนแอ
แตมี CSAs เขมแข็งสวนใหญจะเปนบริษทัท่ีเกีย่วกับทรัพยากรธรรมชาต ิเชน 

บริษทัเกีย่วกับการคาไม เหมอืงแร พลงังาน และบริษทันาํมัน เปนตน ซึง่สวน
ใหญจะมตีนทนุในการผลิตตาํเพราะม ีCSAsจากการมีทรัพยากรธรรมชาตมิา

กและราคาถูก สวนบริษทัท่ีมี FSAs มากแตมี CSAs ออนแอ มักจะเปนบริษทั
ที่ผลิตภัณฑมีชื่อเสียง และช่ือเสียงน้ีไมไดเปนผลมาจากปจจัยทางประเทศ 
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สําหรับบริษัทที่มี FSAs และ CSAs เขมแข็ง คือบริษัทที่ไดประโยชนจาก
ปจจัยท่ีเกี่ยวกับประเทศ เชน ราคาปจจัยการผลิตถูก และเปนเจาของความ
ไดเปรียบเฉพาะของบริษัท เชน กลยุทธการดําเนินธุรกิจที่ดี เปนตน สําหรับ
บริษัทท่ีมี FSAs และ CSAs ออนแอเปนบริษัทท่ีไมมีประสิทธิภาพหรือเปน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีดําเนินกิจการภายในประเทศ (Rugman 
& Verbeke 1990, Rugman 2001, Rugman 2005)
 นอกจากนี้ Rugman & Verbeke (2002) นําแนวคิดเก่ียวกับ FSAs 
มาประยุกตเขากับแนวคิด resource-based view อธบิายวาโดยท่ัวไปอาจมอง
ไดวา FSAs เปนกลุมขององคความรูทีอ่าจจะอยูในลักษณะของสนิทรพัยทีจ่บั
ตองไมได (intangible assets) ความสามารถในการเรียนรู (learning capabili-
ties) และอาจรวมถึงความสัมพนัธพเิศษกบัภาคสวนอืน่ๆ (Sukpanich 2007)
 เม่ือพิจารณา FSAs และ LSAs (หรือ CSAs) ในเชิงพลวัตจะพบ
วา FSAs และ CSAs เหลานี้สามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเขมแข็งขึ้น
หรือออนแอลงได ในระยะยาวเมื่อบริษัทเขาไปมีสวนในดานการขยายตัวไป
ยังตางประเทศ บริษัทสามารถพัฒนาความรูใหมๆ เทคโนโลยีใหม หรือการ
ปรับโครงสรางระบบของบริษทัใหมใหสอดคลองกบัสภาพแวดลอมตางๆ ไดดี
ขึ้น และมีประสบการณทางดานการจัดการดีขึ้น (Ruigrok & Wagner, 2003; 

Hitt, Hoskisson & Kim, 1997) ในกรณีเชนนี้ FSAs ของบริษัทสามารถ
พัฒนาใหดีขึ้นไดเมื่อเวลาผานไป อยางไรก็ตามเปนไปไดวาเมื่อเวลาผานไป
บริษัทมีการดําเนินกิจการในตางประเทศมากข้ึน องคกรอาจมีความซับซอน

มากข้ึนจนเปนการยากท่ีจะประสานหรือจัดการองคกร (Geringer, Beamish 

& daCosta 1989) ปญหานี้อาจทําให FSAs ของบริษัทออนแอลง สําหรับใน
กรณีของ CSAs เองอาจจะเปลี่ยนแปลงไดเมื่อเวลาผานไปท้ังนี้ขึ้นอยูกับการ
เปล่ียนแปลงในหลายๆ ปจจยั เชน การกํากับดูแลของรฐับาล และสถานการณ

การตลาดของประเทศ เปนตน

 ในภาพรวมจะเห็นไดวางานศึกษาตางๆ เสนอวาบริษทัจะไปลงทุนใน
ตางประเทศไดก็ตอเมือ่บริษทัมีความไดเปรยีบเฉพาะของบรษิทั (fi rm-specifi c 

advantages: FSAs) และ/หรือ ความไดเปรียบเฉพาะของประเทศหรือภมิูภาค 
(location-specifi c advantages: LSAs หรือ country-specifi c advantages: 
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CSAs) ในการวิเคราะหเงื่อนไขที่ทําใหเกิดการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ
ของ MNEs จึงตองพิจารณาจากความไดเปรียบเฉพาะท้ังสองประเทศ รวม
ถึงการเปล่ียนแปลงหรือพลวัตของความไดเปรียบดังกลาว

แนวคิดเก่ียวกับมูลเหตุจูงใจเชิงกลยุทธของการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ
 โดยท่ัวไปเม่ือกลาวถึงมูลเหตจุงูใจ (motives) ของการลงทุนโดยตรง
ในตางประเทศ งานศึกษาสวนใหญมักจะมีการกลาวถงึแรงผลักดัน (drivers) ที่
ทาํใหเกดิการลงทุนในตางประเทศควบคูกันไปดวย (เชน ใน Hiratsuka 2006, 
UNCTAD 2006) Dunning (1993 และ 1998) และ Rugman (2001) ไดแบง
มูลเหตุจูงใจการลงทุนโดยตรงในตางประเทศออกเปนสี่ประเภทไดแก การ
ลงทุนโดยตรงในตางประเทศเพื่อ 
 1) การแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ (national resource seeking) 
คือ การท่ี MNEs เลือกไปลงทุนในประเทศที่มีแหลงทรัพยากรธรรมชาตินา
สนใจ และสามารถซ้ือดวยตนทุนที่แทจริงตําท่ีสดุ 
 2) การแสวงหาตลาด (market seeking) คือ การลงทุนในตางประเทศ
โดยมีเปาหมายเพือ่ไปเจาะตลาดประเทศนัน้ๆ ทัง้ทีเ่ปนไปเพือ่คนหาตลาดใหม 
หรือรักษาตลาดเดิม (อาจเปนการเพิ่มสวนแบงตลาดในตลาดเดิมดวย)
 3) การแสวงหาประสิทธิภาพ (effi ciency seeking) คือ การลงทุนใน

ตางประเทศโดยท่ี MNEs หวงัวาจะทาํใหประสิทธภิาพของบรษิทัดีขึน้ทัง้ในแง

ของการใชประโยชนจากการประหยัดจากขนาด (economies of scale) และ
การประหยัดจากขอบเขต (economies of scope) และจากการเปนเจาของ

รวมกัน (common ownership)
 4) การแสวงหาสินทรัพยเชิงกลยุทธ (strategic-asset seeking) 
คือ การท่ีสินทรัพยของบริษัท ตางชาติถูกผนวกเขามาอยูกับ MNEs ผานทั้ง

ทางการเขาไปต้ังโรงงาน การควบรวมกิจการ หรือในลักษณะของกิจการรวม

คา เพื่อนํามาใชรวมกับสินทรัพยที่บริษัทมีอยูภายใตการเปนเจาของรวมกัน
 นอกเหนือจากแรงจูงใจ  4 ประการน้ี แรงจูงใจอื่นๆ อาจรวมถึง 
ประการแรก การไปลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงขอกําหนดและขอจํากัดของประเทศ
ที่เปนแหลงทุน เชน กฎเกณฑเกี่ยวกับการใชหองทดลองในการทดลองสัตว 
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ขอจํากัดในการใหบริการทางการเงิน เปนตน ซึ่งขอจํากัดเหลานี้อาจไมมีใน
ประเทศที่เปนผูรับการลงทุน เปนตน ประการท่ีสอง อาจรวมถึงการลงทุน
เพื่อสนับสนุนการคาหรืออํานวยความสะดวกทางการคาท้ังการนําเขาและสง
ออก เชน เพื่อชวยในการจัดซื้อวัตถุดิบ การขนสง การบริการหลังการขาย 
การติดตอกับประเทศท่ีรับการลงทุน เปนตน (Rugman 2001)
 โดยแนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจ 4 ประการน้ีไดถูกนํามาใชในการ
วเิคราะหแรงจูงใจของการลงทุนโดยตรงในตางประเทศอยางกวางขวาง รวมถึง
การวิเคราะหการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของประเทศกําลังพัฒนา (เชน 
ใน Hiratsuka 2006, UNCTAD 2006, Pananond 2007b และ Wee 2007) 

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวิเคราะหผลกระทบจากการลงทุน
โดยตรงในตางประเทศ 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับผลกระทบของการไปลงทุนในตาง
ประเทศน้ันมีทั้งแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับผลกระทบตอประเทศผูรับการลงทุน 
(host countries) และตอประเทศท่ีเปนแหลงทุน (home countries) อยางไร
ก็ตามเนื่องจากงานศึกษาชิ้นนี้มุงเนนที่จะศึกษาถึงผลกระทบจากการลงทุน
ของบริษัทไทยในตางประเทศตอเศรษฐกิจไทย จึงจะทบทวนเฉพาะแนวคิด

และทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับผลกระทบจากการลงทุนโดยตรงในตางประเทศตอ
ประเทศท่ีเปนแหลงทุน (home countries)
 แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบของการลงทุนโดยตรงในตางประเทศตอ

ประเทศท่ีเปนแหลงทุนนั้นมีทั้งแนวคิดท่ีเกี่ยวกับผลกระทบในระดับจุลภาค 

(ระดับหนวยผลิต) และระดับมหภาค (ระดับอุตสาหกรรมหรือระดับประเทศ) 

แนวคิดที่เกี่ยวกับผลกระทบในระดับจุลภาค (ระดับหนวยผลิต)

 สาํหรับแนวคิดเก่ียวกับผลกระทบในระดับจุลภาคน้ัน โดยสวนใหญจะ

อธบิายถึงผลของการขยายการลงทุนโดยตรงในตางประเทศตอผลการดําเนนิ

งาน (performance) ของบริษัทท่ีไปลงทุน Sukpanich (2007) ไดสรุปแนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับผลดี (benefi ts) และตนทุน (costs) ไวดังนี้
 การขยายการลงทุนไปยังตางประเทศอาจกอใหเกิดประโยชนหลาย
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ประการ เชน การลดความเส่ียงของการไดมาซ่ึงรายไดโดยการกระจายการ
ลงทุนไปยังตางประเทศ (Rugman 1976) ประโยชนจากการท่ีบริษัทสามารถ
ใชความไดเปรียบเฉพาะทีต่นมอียู (fi rm-specifi c advantages) ในตางประเทศ
เพื่อใหสามารถแขงขันกับบริษัทในประเทศท่ีเปนผูรับการลงทุนได (Hamel & 
Prahalad 1985) แนวคิดน้ีสอดคลองกับแนวคิดของ resource based view 
ที่เนนอธิบายวาการที่บริษัทมีทรัพยากรและความสามารถเฉพาะ (unique 
resources and capabilities) สามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขนัใหกับ
บริษัท ซึ่งสามารถนําไปสูผลตอบแทนท่ีดีอยางย่ังยืนได (Barney 1991 และ 
Rugman & Verbeke 2002) นอกจากนี้อาจรวมถึงประโยชนที่ไดจากการนํา
เอาผลกระทบภายนอกเขามาอยูภายในบริษัท (internalization) ทั้งในแงผล
กระทบท่ีเปนตวัเงนิ (pecuniary externalities) ตามแนวคิดของ Hymer (1960, 
1976) หรือเพื่อเปนการขจัดปญหาที่เก่ียวกับความลมเหลวของตลาดโดย
ธรรมชาติ (natural market failure) ตามแนวคิดของ Dunning & Rugman 
(1985) หรือกลาวโดยสรุป MNEs อาจไดประโยชนจากการไปลงทุนในตาง
ประเทศในรปูของการประหยัดจากขนาด (economies of scales) การประหยัด
จากการขยายชนิด (economies of scope) หรือการใชประโยชนจากความ
แตกตางระหวางประเทศ (national differences)
 ในสวนของตนทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการไปลงทุนในตางประเทศนั้น 

อาจเปนไปในลักษณะของตนทุนที่เกิดข้ึนจากภายในบริษัทเอง (internal 

costs) เชน เมื่อบริษัทขยายการลงทุนไปยังตางประเทศอาจตองเผชิญกับ
การบริหารจัดการภายในท่ียุงยากซับซอนมากข้ึนกอใหเกิดตนทุนในการ

บริหารจัดการและการประสานงาน (coordination cost) ที่สูงขึ้น หรืออาจ
รวมถึงตนทุนภายนอก (external costs) ตางๆ ไดแก ความเส่ียงทางการเงิน 
(fi nancial risks) เชน ความเสีย่งท่ีเกดิจากความผันผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงทางการเมือง (political risks) เชน ความไมแนนอนทางการเมือง 

การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบของภาครัฐ หรือความไมเปนกลางของรัฐบาล
ที่เปนประเทศผูรับการลงทุน (UNCTAD 2006, Ruigrok & Wagner 2003, 
Zaheer & Mosakowski 1997, Geringer, Beamish & DaCosta 1989)
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แนวคิดที่เกี่ยวกับผลกระทบในระดับมหภาค 
(ระดับอุตสาหกรรมหรือระดับประเทศ) 
 นอกจากแนวคิดเก่ียวกับผลกระทบของ MNEs ตอผลการดําเนนิงาน
ของบริษัทที่ไปลงทุนแลวยังมีแนวคิดเก่ียวกับผลกระทบในระดับมหภาค คือ 
ทัง้ระดับอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของและตอระบบเศรษฐกิจ Navaretti & Venables 
(2005) กลาววาการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของ MNEs อาจสงผลกระทบ
ตอประเทศท่ีเปนแหลงทุน (home countries) ทั้งในดานผลกระทบตอตลาด
ผลผลิต (product market effects) ตลาดปจจัย (factor market effects) ทั้ง
ในสวนของตลาดเงนิและตลาดทุน และผลกระทบสวนเกนิ (spillovers) ซึง่อาจ
รวมถึงการถายโอนเทคโนโลยี (technology transfer) การเรียนรูเกีย่วกับตลาด 
และการไดมาซ่ึงทักษะของแรงงาน UNCTAD (2006) กลาววาการไปลงทุนใน
ตางประเทศอาจกอใหเกิดผลกระทบตออุตสาหกรรมของประเทศท่ีเปนแหลง
ทุนทั้งในดานการเพิ่มประสิทธิภาพ (effi ciency) และผลิตภาพ (productivity) 
จนนํามาซ่ึงการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม (industrial 
competitiveness) และการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม (industrial restructur-
ing) 
 ในสวนของผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันของอุตสาห-

กรรมน้ัน เกีย่วของกับการเพ่ิมศักยภาพ (upgrade) อตุสาหกรรมในส่ีประเด็น
หลักๆ คือ การเพ่ิมศักยภาพทางกระบวนการ (process upgrading) การ
เพิ่มศักยภาพของตัวสินคา (product upgrading) การเพิ่มศักยภาพทางดาน

หนาท่ี (functional upgrading) คือ การขยายกิจกรรมท่ีอยูในหวงโซอุปทาน

ขัน้เดยีวกัน และการเล่ือนหรอืเปลีย่นข้ันในหวงโซอปุทาน (chain upgrading) 
การลงทุนโดยตรงในตางประเทศของ MNEs อาจสงผลกระทบตอบริษัทอื่นๆ 
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน (โดยเฉพาะถา MNEs มีบทบาทมากในอุตสาหกรรม
ดังกลาว) และในอุตสาหกรรมอ่ืน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน ความเชื่อม

โยงระหวาง MNEs กับบริษัททองถิ่น ผลกระทบสวนเกิน (spillovers) ผล

กระทบทางการแขงขนัตอธรุกิจทองถ่ิน ความเช่ือมโยงและปฏิสมัพนัธระหวาง
สถาบันตางๆ เชน มหาวิทยาลัยและศูนยวิจัย เปนตน (UNCTAD, 2006, 
Kaplinsky & Morris, 2001)
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 ในดานการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม UNCTAD (2006) กลาววา
หากประเทศใดตองการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม
หรือพัฒนาเศรษฐกิจโดยภาพรวม ประเทศน้ันๆ จําเปนตองปรับโครงสราง
เศรษฐกิจโดยการเปล่ียนองคประกอบของผลผลิต การจางงาน การสงออก 
อตุสาหกรรมหรือประเภทกิจกรรม เมือ่ประเทศน้ันเตบิโตมากข้ึน โดยการปรับ
โครงสรางอาจเปนในลักษณะการยายกิจกรรมท่ีมีมูลคาเพิ่มนอยไปประเทศ
อื่น แลวหันมาสูกิจกรรมท่ีมีมูลคาเพิ่มสูง ซึ่งเปนไปในลักษณะการเล่ือนไปสู
ขั้นในหวงโซอุปทานท่ีสูงขึ้น (chain upgrading) อยางไรก็ตามปญหาสําคัญ
ทีอ่าจจะพบเม่ือการลงทุนโดยตรงในตางประเทศกอใหเกดิการปรับโครงสราง
อตุสาหกรรม คือ ปญหาทีเ่รยีกวา “hollowing out” คือเมือ่มีการปรับโครงสราง
เศรษฐกจิ เชนจากภาคอุตสาหกรรมหน่ึงไปยังอกีภาคอุตสาหกรรม อาจมีชวง
หนึ่งท่ีประเทศกําลังสูญเสียความสามารถ (capabilities) ในภาคอุตสาหกรรม
เดมิแตยงัไมสามารถแขงขันในภาคอุตสาหกรรมใหมมากนัก ตวัอยางท่ีเหน็ได
ชดัคือกรณีทีป่รับโครงสรางอตุสาหกรรมจากภาคหัตถอตุสาหกรรม (manufac-
turing) ไปเปนภาคบริการ (service) ประเทศอาจสูญเสยีความสามารถในการ
แขงขันในดานหตัถอสุาหกรรม แตการสรางงานและองคความรูในภาคบริการ
อาจยงัจาํกัด ทาํใหความสามารถในการแขงขนัในภาคบริการยังคงมีไมมากนัก

 สาํหรบัการพจิารณาผลกระทบของการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ
ตอระบบเศรษฐกิจในระดับมหภาค นอกเหนือจากการพิจารณาดานความ
สามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมและการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม 

บางแนวคิดยังขยายคําอธบิายไปยังผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวม 

เชน ผลตอตลาดปจจัยการผลิต (ทั้งตลาดทุนและตลาดแรงงาน) และตอการ
คาระหวางประเทศ เปนตน 
 

2.2  วรรณกรรมปริทัศนจากงานศึกษาเชิงประจักษ (Empirical Litera-

ture Review)
 วรรณกรรมปริทศันจากงานศึกษาเชงิประจักษทีส่าํรวจในงานศึกษา
นี้อาจแบงออกไดดังนี้
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2.2.1 งานศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการลงทุนโดยตรงในตาง
ประเทศ
 งานศึกษาหลายช้ินไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการลงทุน
โดยตรงในตางประเทศท้ังปจจัยท่ีเปนปจจัยเฉพาะเจาะจงกับบริษัท (fi rm-
specifi c advantages) และปจจยัเฉพาะประเทศหรือภมิูภาค (location-specifi c 
advantages หรือ country-specifi c advantages) 
 ในการวัดระดับการลงทุนโดยตรงในตางประเทศมีทั้งการใชตัวแปร
ที่มีคาตอเนื่อง (continuous variables) เชน วัดจากจํานวนบริษัทลูกในตาง
ประเทศ (ในงานของ Mishra & Gobeli 1998) ผลตอบแทนตอการถือหุนกรณี
ที่มีการควบรวมกิจการ (ในงานของ Morck & Yeung 1992) ทุนสะสมท่ีจาย
ใหบริษัทลูกในตางประเทศ (ในงานของ Kimura 1989) และกิจกรรมของการ
ลงทนุโดยตรงในตางประเทศ (ในงานของ Pugel 1981) บางงานศกึษาวดัระดับ
การลงทุนโดยตรงในตางประเทศดวยตัวแปรหุนหรือตัวแปรท่ีแสดงประเภท 
(ไมใชตัวแปรท่ีมีคาตอเนื่อง) เชน ใชตัวแปรท่ีวัดวาบริษัทเปน MNEs หรือ
ไมโดยใชมาตรฐานในการวัดวาเปน MNEs ตางกัน (ดูตัวอยางจากงานของ 
Horst 1972, Grubaugh 1987 และ Hennart & Park 1994) หรือตัวแปรท่ี
วัดประเภทของ MNEs (ดูตัวอยางจากงานของ Hennart & Park 1993 และ 
Contractor 1984)

 สําหรับตัวแปรท่ีคาดวาจะมีผลกระทบตอระดับการลงทุนโดยตรง

ในตางประเทศ เชน ขนาดของ MNEs (อาจวัดจากสินทรัพย เชน ในงานของ 

Horst 1972, Grubaugh 1987, Ray 1989 และ Kimura 1989) ลักษณะหรือ

ประเภทอุตสาหกรรมท่ี MNEs ดําเนินกิจการอยู (เชน ในงานของ Grubaugh 
1987 และ Horst 1972) รวมถึงตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสินทรัพยที่จับตองไมได (in-
tangible assets) ตางๆ  เชน ความรูทางดานเทคโนโลยี (อาจวดัจากความเขม

ขนในการทําการวิจยัและพฒันา เชน ในงานของ Rugman 1981a, Grubaugh 

1987 และ Morck & Yeung 1992) ความสามารถทางการตลาด (อาจวัดจาก
ความเขมขนในการโฆษณาประชาสัมพันธ เชน ในงานของ Grubaugh 1987)  

รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการ (อาจวัดจากสัดสวนหุนที่ถือโดย
คนในบริษทั เชน ในงานของ Morck & Yeung 1992 หรือวดัจากสัดสวนแรงงาน
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ที่ไมไดอยูในฝายผลิตเม่ือเทียบกับแรงงานท้ังหมด เชน ในงานของ Cave 
1974 หรือวัดจากสัดสวนการจางผูจัดการเทียบกับการจางงานท้ังหมด เชน 
ในงานของ Pugel 1978) นอกจากนี้ยังมีตัวแปรท่ีเปนตัวแปรเฉพาะประเทศ
หรือภูมิภาค เชน ลักษณะเฉพาะของประเทศผูรับการลงทุน เชน ในงานของ 
Hennart & Park (1993) และ Hennart & Park (1994)
 
2.2.2 งานศกึษาเกีย่วกับความสัมพันธระหวางระดับของการเปนบรรษทั
ขามชาติ และผลการดําเนินงานของบริษัท
 ในอดีตมีงานศึกษาหลายชิ้นที่ศึกษาความสัมพันธระหวางระดับ
ของการเปนบรรษัทขามชาติ (degree of multinationality; DOM) และผล
การดําเนินงาน (performance) ของบริษัท อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษา
ดานลักษณะความสัมพันธยังคงไมสามารถหาขอสรุปท่ีแนชัดได เพราะบาง
งานศึกษาพบความสัมพันธในทางบวก เชน ในงานของ Grant (1987) และ 
Buhner (1987) บางงานศึกษาพบวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธในทาง
ลบ เชน ในงานของ Michael & Shaked (1986) และ Collins (1990) ในระ
ยะหลังๆ มีงานศึกษาหลายช้ินที่พบวาความสัมพันธระหวางระดับการเปน
บรรษัทขามชาตแิละผลการดําเนนิงานของบริษทัไมเปนเสนตรง โดยบางงาน
ศึกษาพบวาความสัมพันธเปนแบบตัว U หรือ ตัว J เชน ในงานของ Daniels 
& Bracker (1989) และ Gomes & Ramaswamy (1999) บางงานศึกษาพบ
ความสัมพันธแบบ U คว่ํา หรือ J คว่ํา เชน ในงานของ Lu & Beamish (2001) 

และ Ruigrok & Wagner (2003) บางงานศึกษาพบความสัมพันธเปนแบบตัว 

S ตามแนวนอน เชน ในงานของ Sullivan (1994b), Riahi-Belkaoui (1998) 
และ Contractor, Kundu & Shu (2003)
 Sukpanich (2007) อธบิายวางานศกึษาตางๆ มีการใชตวัแปรท่ีแตก

ตางกนัในการวดัระดับการเปนบรรษทัขามชาต ิตวัอยางตวัแปรท่ีใช เชน ยอด
ขายสนิคาในตางประเทศเทยีบกับยอดขายรวม (foreign sales to total sales: 
FSTS) มูลคาสินทรัพยในตางประเทศเทียบกับสินทรัพยทัง้หมด (foreign as-

sets to total assets: FATA) ) และตัวแปรอ่ืนๆ เชน บริษัทลูกในตางประเทศ
เทียบกับบริษัทลูกท้ังหมด (overseas subsidiaries as a percentage of total 
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subsidiaries: OSTS) บางงานศึกษามีการใชดัชนรีวมในการวัดระดับการเปน
บรรษัทขามชาติ เชน ในงานของ Sullivan (1994a) นอกจากนี้ Sukpanich 
(2007) และ Sukpanich & Rugman (2007) ยังสรุปตัวแปรท่ีงานศึกษาตางๆ 
ใชวัดผลการดําเนินงานของบริษัท ตัวอยางตัวแปรดังกลาวคือ ผลตอบแทน
ตอการถือหุน (return on equity: ROE) ผลตอบแทนตอสินทรัพย (return on 
assets: ROA) ผลตอบแทนตอยอดขาย (return on sales: ROS) คา Tobin’s q
(Tobin’s q-value) ผลตอบแทนที่ปรับคาความเสี่ยงแลว (risk-adjusted 
returns) ตนทุนการดําเนินงานเทียบกับยอดขาย (operating costs as a 
percentage of total sales: OCTS) 
 
2.2.3  งานศึกษาทีเ่กีย่วกับการลงทนุโดยตรงในตางประเทศจากประเทศ
กําลังพัฒนา
 งานศึกษาหลายช้ินศกึษาการลงทุนโดยตรงจากประเทศกําลังพฒันา 
ทัง้ทางดานแนวโนมการลงทุน ประเทศหรือภมิูภาคทีไ่ปลงทุน รวมท้ังมูลเหตุ
จงูใจการไปลงทุนในตางประเทศ เชน ในงานศกึษาของ UNCTAD (2007) และ 
Hiratsuka (2006) นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาบางงานท่ีศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ี
สงผลตอการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของประเทศกําลังพัฒนา เชน งาน

ของ Banga (2007)
 UNCTAD (2007) แสดงใหเหน็วาในป ค.ศ. 2006 การลงทุนโดยตรง
ในตางประเทศของประเทศในแถบเอเชียใต เอเชยีตะวนัออก และเอเชยีตะวนั

ออกเฉียงใต ในภาพรวมมีมูลคาเทากับ 103 พันลานดอลลารสหรัฐ (เพิ่มข้ึน

กวารอยละ 60 จากป ค.ศ. 2005) โดยเฉพาะจากฮองกง จีน อินเดีย สิงคโปร 
และเกาหลี นอกจากน้ีการควบรวมและการซ้ือกิจการ (Merger & Acquisition: 
M&A) มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นมาก หากพิจารณาในแงพื้นที่การลงทุนพบวาการ

ลงทนุภายในภมิูภาคมีสดัสวนสงูทัง้ในแงภายในภมิูภาคยอย (เอเชยีใต เอเชยี

ตะวนัออก และเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต) และระหวางภูมิภาคยอย ในสวนของ
แรงจูงใจการลงทุนพบวาแรงจูงใจในดานการแสวงหาทรัพยากร (resource 
seeking) จากภูมิภาคมีแนวโนมสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนานโยบายท่ี
สงเสริมการลงทุนโดยตรงมากข้ึน
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 Hiratsuka (2006) ศึกษาการลงทุนโดยตรงในตางประเทศจาก
ประเทศสมาชิก ASEAN รวมถึงศึกษาการลงทุนโดยตรงภายในภูมิภาค 
Hiratsuka (2006) อธิบายวา MNEs จากประเทศกําลังพัฒนามีบทบาทเพิ่ม
ขึ้นในเศรษฐกิจโลก โดยประเทศสมาชิก ASEAN จะเริ่มจากการขยายการ
ลงทุนไปยังประเทศเพ่ือนบาน ทําใหสัดสวนการลงทุนภายใน ASEAN และ
ในเอเชียตะวันออกอยูในระดับสูง แลวจึงขยายไปยังตลาดท่ีใหญขึ้นอยางเชน 
ในสหรัฐอเมริกา มูลเหตุจูงใจการลงทุนโดยตรงในตางประเทศจากประเทศ
สมาชิก ASEAN นั้นหลากหลาย มีทั้งในดานของการแสวงหาประสิทธิภาพ 
(effi ciency seeking) การแสวงหาตลาด (market seeking) และการแสวงหา
ทรัพยากร (resource seeking) โดยเฉพาะแรงจูงใจในสองประเด็นแรกท่ีพบ
มาก แรงจูงใจทางดานประสิทธภิาพเกดิจากการท่ี MNEs ในประเทศ ASEAN 
แสวงหาประเทศท่ีจะไปลงทุน (host countries) ทีมี่ตนทนุทางดานแรงงานและ
ที่ดินตํา โดยมีลักษณะของ “supplier following assembler” คือเมื่อวิสาหกิจ
ทีท่าํการประกอบช้ินสวนยายฐานการผลิตไปยังประเทศท่ีมีตนทนุการผลิตตาํ 
ผูจัดหาวัตถุดิบ (supplier) ก็มีการยายฐานการผลิตตาม ในดานการแสวงหา
ตลาด (market seeking) พบวา MNEs ยักษใหญจาก ASEAN ที่มีความ
แข็งแกรงมีแรงจูงใจหรือใชกลยุทธการลงทุนในตางประเทศเพ่ือแสวงหาตลาด
คอนขางมาก ตัวอยางบริษัทดังกลาว เชน บริษัท Proton จากมาเลเซีย San 

Miguel จากฟลิปปนส Charoen Pokphand (เจริญโภคภัณฑ หรือ CP) จาก
ไทย สวนปจจัยอ่ืนๆ ที่อาจจะมีผลตอการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของ

ประเทศสมาชิก เชน ขอตกลง (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ผานขอ

ตกลง CEPT (Common Effective Preferential Tariff)
 Banga (2007) ศกึษาปจจยัท่ีมีผลกระทบตอการลงทุนโดยตรงในตาง
ประเทศจากประเทศกําลังพฒันา โดยแบงปจจยัตางๆ ออกเปนสามกลุม ไดแก 

ปจจยัท่ีเกีย่วกับการคา (trade-related factors) ปจจยัท่ีเกีย่วกับความสามารถ 

(capability-related factors) และปจจยัภายในประเทศ (domestic factors) โดย

ใชขอมูลการลงทุนในตางประเทศของประเทศกาํลงัพฒันา 13 ประเทศในแถบ
เอเชียตะวันออก เอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ระหวางป ค.ศ. 1980 
– 2002 ผลการศึกษาพบวาปจจัยทางการคาเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการ
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ลงทุนโดยตรงในตางประเทศของประเทศกําลังพัฒนา การรวมตัวของตลาด
ทําใหการลงทุนโดยตรงในตางประเทศและการสงออกเปนปจจัยสงเสริมกัน 
การนําเขาทําใหการแขงขันภายในประเทศเพ่ิมสูงข้ึน เปนแรงผลักดันใหเกิด
การลงทุนในตางประเทศ ขอตกลงทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศมี
สวนในการกระตุนการลงทุนในตางประเทศเชนกัน อยางไรก็ตาม นอกเหนือ
จากปจจัยทางการคาพบวาปจจัยทางดานความสามารถ (โดยเฉพาะปจจัยท่ี
วัดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ หรือ inward FDI ) ก็มีผลตอการลงทุน
โดยตรงในตางประเทศ  สวนปจจยัภายในประเทศท่ีมีผลทางบวกตอการลงทุน
โดยตรงในตางประเทศอยางมีนัยสําคัญไดแก โครงสรางพื้นฐานที่มีอยูนอย 
แรงงานมีฝมือตนทุนสูง กฎหมายแรงงานท่ีมีความเขมงวด การเก็บภาษีใน
อัตราสูง 

 Bonaglia, Goldstein & Mathews (2007) ศึกษาการขยายตัวของ
บรรษัทขามชาติจากประเทศกําลังพัฒนาสามบริษัท ไดแก Haier (จากจีน) 
Mabe (จากเม็กซิโก) และ Arcelik (จากตุรกี) ซึ่งลวนเปน MNEs ขนาดใหญ
เก่ียวกับเคร่ืองใชในบาน (home appliance) หรือทีเ่รยีกวา “white goods” โดย
พบวาความสําเรจ็ของบรษิทัท่ีมาทีหลงั (latecomers) เหลานีเ้กดิจากการมอง
การแขงขันระดับโลกเปนโอกาสในการสรางความสามารถในการแขงขันของ

บริษทั และกาวไปสูสวนของอุตสาหกรรมท่ีสามารถทํากําไรไดมากข้ึน และใช
กลยุทธทีท่าํใหการมาทีหลังนัน้กลายเปนความไดเปรียบในการแขงขนั รวมถึง
การสรางความสัมพันธกับบริษัทท่ีเปนผูนํามากอน

2.3.4 งานศึกษาที่เกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงในตางประเทศจาก
ประเทศไทย
 ในอดีตงานศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของ
ประเทศไทยจะเนนไปท่ีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ แรงจูงใจ หรือผลกระทบ

ของการท่ีตางชาติมาลงทุนในไทย ในขณะท่ีงานศึกษาเก่ียวกับการลงทุน

โดยตรงในตางประเทศของบริษัทไทยยังมีคอนขางจํากัด ในท่ีนี้จะกลาวถึง
เฉพาะบางงานศึกษาที่เกี่ยวของโดยตรงกับกับการลงทุนโดยตรงในตาง
ประเทศของบริษัทไทย ประกอบดวยงานของ Wee (2007) และ Pananond 
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(2007a และ 2007b)
 Wee (2007) ศกึษาการลงทุนโดยตรงในตางประเทศจากบริษทัไทย 
โดยศึกษาพฒันาการของการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของบรษิทัไทย แรง
ผลักดัน และผลกระทบของการลงทุนโดยตรงในตางประเทศตอความสามารถ
ในการแขงขันของบริษัท กรอบนโยบาย และมาตรการทางสถาบันที่สงเสริม
หรือเปนอปุสรรคตอการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของบริษทัไทย พรอมกับ
เสนอแนะนโยบายที่จะชวยสงเสริมการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ ผลการ
ศึกษาแสดงใหเห็นวาระดับการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของบริษัทไทยมี
แนวโนมสูงขึ้น บริษัทไทยไปลงทุนในตางประเทศดวยเหตุผลที่แตกตางกัน
ขึ้นอยูกับอุตสาหกรรมท่ีบริษัทนั้นดําเนินการอยู รวมถึงประสบการณในการ
ลงทุนในตางประเทศของบริษทั เครือขายความสัมพนัธกับธุรกิจตางชาติ และ

วัตถุประสงคในการลงทุน การศึกษาพบวาโดยท่ัวไปบริษัทไทยมีแรงจูงใจใน
การลงทุนมาจากการแสวงหาตลาด (market seeking) ในขณะท่ีแรงจูงใจจาก
การแสวงหาประสิทธิภาพ (effi ciency seeking) ไมมีบทบาทมากนัก และเหตุ
จูงใจจากการแสวงหาทรัพยากร (resource seeking) ก็มีอยูอยางจํากัด และ
มักจะจาํกัดการลงทุนอยูในประเทศในแถบเอเชยี จงึเปนลกัษณะการรวมตัวใน
ระดับภูมิภาค (regional integration) มูลเหตุจูงใจอื่นๆ อาจรวมถึงโอกาสการ

ลงทุนจากประเทศท่ีรองรับการลงทุนตางๆ โดยเฉพาะดานการลงทุนเพื่อเก็ง
กําไรในอสังหาริมทรัพยและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ในดานของผลกระ
ทบตอการแขงขันของวิสาหกิจนัน้พบวามีทัง้ท่ีประสบความสําเรจ็และลมเหลว

ในการสรางความสามารถในการแขงขนั ประเด็นดานตางๆ ทีเ่ปนอปุสรรคตอ 

MNEs ไทยในการไปลงทุนตางประเทศ คือ ความยากลําบากในการทําความ
เขาใจกับนโยบายของประเทศผูรับการลงทุน การขาดขอมูลทางการตลาด การ
สนับสนุนของสถาบันตางๆ และภาครัฐ แหลงทุน ทรัพยากรมนุษยโดยเฉพาะ
ทีเ่กีย่วกับการจัดการ รวมถึงนโยบายภาครัฐท้ังของไทยและของประเทศผูรับ

การลงทุนที่มีสวนในการจํากัดการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของบริษัท

ไทย นอกจากนี้ยังเสนอแนะวาบริษัทไทยท่ีมีศักยภาพในการไปลงทุนในตาง
ประเทศควรไดรับการสนับสนนุ เชน การพยายามเพิม่ทักษะความสามารถให
กับผูจดัการไทยท่ีบริหารการลงทุนในตางประเทศ การสรางวงสนทนาเพือ่แลก
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เปล่ียนประสบการณและความคิดเห็นระหวางภาครัฐและเอกชน มีโครงการ
เฉพาะเพื่อให MNEs ไทยมีความสามารถและความเขมแข็งมากข้ึน เปนตน
 Pananond (2007a) ศึกษาพลวัตการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ
ของบริษทัไทยในชวงกอนและหลังวกิฤตเศรษฐกจิเอเชยี (พจิารณากรณีศกึษา
สองกรณี คือ เครือเจรญิโภคภัณฑและเครือซเีมนตไทย) ในขณะท่ี Pananond 
(2007b) ศึกษารูปแบบและแนวโนมการลงทุนโดยตรงของบริษัทไทยในตาง
ประเทศ และอธิบายถึงความทาทายท่ี MNEs ไทยจะตองเผชิญทั้งระดับภาพ
รวมของประเทศและระดับบริษทั (พจิารณากรณีศกึษาเปรียบเทียบจาก MNEs 
ใหญสี่บริษัท คือ เครือเจริญโภคภัณฑ เครือซีเมนตไทย เอสแอนดพีกรุป และ
บริษัทปตท.จํากัด มหาชน) ผลการศึกษาจากทั้งสองงานศึกษานี้แสดงใหเห็น
วาชวงกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย 
 การลงทุนของบริษัทไทยในตางประเทศมีการกระจายตัวท้ังในแง

ของประเทศผูรับการลงทุน (ทั้งประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลว) 
และภาคธุรกิจท่ีไปลงทุน (ทั้งภาคธุรกิจที่ใชทุนและเทคโยโลยีเขมขน และ
ภาคธุรกิจที่ใชแรงงานเขมขน) แรงจูงใจหลักของ MNEs ไทยในการไปลงทุน
ในตางประเทศคือการแสวงหาตลาด โดยการลงทุนดังกลาวเปนไปในลักษณะ
ทีค่อนขางรวดเรว็ เพือ่ทีจ่ะไดประโยชนจากโอกาสการลงทนุในภมิูภาคท่ีมีอยู 

อยางไรก็ตาม ในขณะนั้นบริษัทไทยยังคงมีประสบการณและความสามารถ
ทางเทคโนโลยีนอย การไปลงทุนโดยตรงในตางประเทศจึงอาศัยความสามารถ
ของบริษัทในดานความเช่ือมโยงและความสัมพันธ (network capabilities) 

ระหวางบริษัทกับภาคสวนตางๆ ของเศรษฐกิจ เชน สถาบันการเงิน รัฐบาล 

ประเทศผูรับการลงทุน บริษัทในไทย และ MNEs อื่นๆ เปนตน ในขณะท่ีชวง
หลงัวกิฤตเศรษฐกจิแม MNEs ไทยยังคงมีแรงจูงใจดานการแสวงหาตลาดเปน
แรงจูงใจหลักในการไปลงทุนในตางประเทศ แตแรงจูงใจในดานอื่นๆ คือ ดาน

การแสวงหาประสิทธภิาพและการแสวงหาทรัพยากรก็ทวีความสําคัญมากย่ิง

ขึ้น MNEs ทําใหบริษัทไทยเพ่ิมการลงทุนในประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาค 
โดยเฉพาะประเทศใน ASEAN และจีน นอกจากนี้ยังมีการใชกลยุทธการไป

ลงทุนในตางประเทศท่ีตางออกไปจากชวงกอนวิกฤต คือ เนนการสรางความ
สามารถทางเทคโนโลยีเฉพาะอุตสาหกรรม (industry-specifi c technological 
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skills) มากข้ึน และใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมหลัก (core industries) ของ
ธรุกิจ ลดกิจกรรมอ่ืนๆ ทีไ่มเกีย่วของ รวมถึงใหความสาํคัญกับการสรางกําไร
มากกวาการเติบโต และเร่ิมใหความสนใจในกิจกรรมท่ีสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
ธุรกิจมากข้ึน 
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วิธีการศึกษา
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ในการศกึษาภาพรวมการลงทนุโดยตรงของบรษิทัไทยในตางประเทศจะใชการ
รวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากแหลงตางๆ เชน จาก วารสารทางวิชาการ ขอมูล
ทางสถติจิากองคกรตางๆ ทีเ่กีย่วของ โดยใชทฤษฎทีีเ่กีย่วของทัง้ทฤษฎทีาง

เศรษฐศาสตร (economic theory) และทฤษฎีทางดานธุรกิจระหวางประเทศ 
(international business theory) ในการวิเคราะหขอมูล
 สําหรับการศึกษาการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของบรรษัทขาม

ชาตใินอตุสาหกรรมเปาหมาย จะทาํการรวบรวมขอมูลทุตยิภมิูจากแหลงตางๆ 
และมีการเก็บขอมูลปฐมภูมิจากการไปสัมภาษณบรรษัทขามชาติรายสําคัญใน
อุตสาหกรรมท่ีมีการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ เพื่อใชในการวิเคราะหผล

การดําเนินงานและผลกระทบจากการลงทุนท้ังในระดับบริษัท (fi rm Study) 

และระดับอุตสาหกรรม (industry study)
 ในสวนการวิเคราะหอุตสาหกรรมเปาหมายจากตัวอยางบริษัท
ที่ทําการศึกษาจะพิจารณาลักษณะของบริษัท (ในดานลักษณะทั่วไปของ
การประกอบการ ความไดเปรียบเฉพาะของบริษัทดาน FSAs และ CSAs) 

พฤติกรรมการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของบริษัท (ในดานรูปแบบการ
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ลงทุน และกลยุทธหรือมูลเหตุจูงใจของการไปลงทุนโดยตรงในตางประเทศ) 
ผลกระทบของการไปลงทุนโดยตรงในตางประเทศตอผลการดําเนินงานของ
บริษัท (ทั้งทางดานความสามารถในการทํากําไร การผลิต การจางงาน และ
ความสามารถในการแขงขันของบริษัท) และวิเคราะหผลตออุตสาหกรรม
เปาหมายพอสังเขป โดยอุตสาหกรรมเปาหมายของงานศึกษาช้ินนี้คือ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ สวนบริษัทท่ีทําการศึกษาคือบริษัท 
แพรนดา จิวเวลร่ี จํากัด (มหาชน) 
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ภาพรวมการลงทุนโดยตรงของบริษัทไทยในตางประเทศ
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ในหวัขอนีจ้ะกลาวถงึลกัษณะและแนวโนมการไปลงทุนของบรษิทัไทยในตาง
ประเทศต้ังแตชวงตนคริสตทศวรรษ 1980 จนถงึป ค.ศ. 2007 รวมถึงการลงทุน
โดยตรงในตางประเทศของบริษทัไทยในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ

 รูปท่ี 4.1 และ รูปท่ี 4.2 แสดงปริมาณสะสมและกระแสการลงทุน
โดยตรงของบริษัทไทยในตางประเทศ (outward foreign direct investment: 
OFDI) โดยใชขอมูลจาก UNCTAD และ ธนาคารแหงประเทศไทยตามลําดับ 

จากรูปท่ี 4.1 จะเห็นไดวาตั้งแตป ค.ศ. 1986 OFDI stock มีแนวโนมสูงขึ้น
เร่ือยๆ แสดงวาในแตละปสวนใหญ net outfl ow OFDI มีคาเปนบวก สัดสวน
ของ OFDI stock เมื่อเทียบกับ GDP (รูปท่ี 4.3) มีแนวโนมสูงข้ึนเชนกัน 

อยางไรก็ตามยังคงถือวาประเทศไทยเปนประเทศท่ีเปนแหลงทุนขนาดเล็ก

เม่ือเทยีบกับประเทศอ่ืนๆ ทีเ่ปนแหลงทุนในตลาดโลก ดังจะเหน็ไดจากตลอด

ชวงป ค.ศ. 1970 – 2007 ระดับ OFDI ของไทยเม่ือเทียบกับ OFDI ของโลก
อยูในชวงรอยละ 0 - 0.1 เทานั้น (รูปท่ี 4.4)
 แม OFDI stock จะบอกถึงสถานะของ OFDI ของไทย ณ ปตางๆ 

แตมิไดบอกชัดเจนวาในแตละปประเทศไทยมีระดับการลงทุนโดยตรงในตาง
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ประเทศมากนอยเพียงใด ซึ่งขอมูลลักษณะนี้สามารถพิจารณาไดจากมูลคา 
OFDI fl ow ดังแสดงในรูปท่ี 4.2 ที่แสดงท้ังระดับ outfl ow OFDI (การลงทุน
ในทุนเรือนหุนในตางประเทศ และการกูยืมภายในบริษัทท่ีบริษัทในไทยให
บริษัทในตางประเทศกูยืม) infl ow OFDI (การนําเงินลงทุนในทุนเรือนหุนใน
ตางประเทศกลับเขามาในไทย หรือการชําระเงินกูภายในบริษัทของบริษัทใน
ตางประเทศท่ีชําระใหบริษัทไทย) และ net outfl ow OFDI (outfl ow OFDI – 
infl ow OFDI)
 งานศึกษาชิ้นนี้แบงชวงสถานการณของ OFDI fl ow ออกเปน 4 ชวง 
คลายกับการแบงชวงของ Wee (2007) และ Pananond (2007b) คือ
 ชวงท่ี 1: ชวงตนของการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ คือ ชวงกอน
ป ค.ศ. 1986 เปนชวงท่ีบริษัทไทยไปลงทุนในตางประเทศไมมากนัก การไป
ลงทุนโดยตรงในตางประเทศสวนใหญเปนการลงทุนจากภาคสถาบันการเงิน
และภาคการคา (ตารางท่ี 4.1) ทัง้นีเ้ปนเพราะในชวงเวลาดังกลาวประเทศไทย
มีการใชนโยบายการควบคุมทางการเงินทีเ่ขมงวด โดยเฉพาะการควบคุมอัตรา
แลกเปล่ียนเงนิตราตางประเทศ OFDI fl ow ของไทยสวนใหญจงึไปยังประเทศ
ที่เปนศูนยกลางทางการเงินและการคา เชน สหรัฐอเมริกา ฮองกง ญี่ปุน และ 
สิงคโปร นอกจากนี้ยังมีการลงทุนบางสวนจากภาคกอสรางและบางสวนจาก

ภาคอุตสาหกรรม เชน สิ่งทอ อาหารและน้ําตาล เปนตน

 ชวงท่ี 2: ชวงการเติบโตของ OFDI คือชวงป ค.ศ. 1986 – 1996 เปน
ชวงท่ี OFDI stock และ OFDI fl ow มีการเติบโตอยางตอเนื่อง (รูปท่ี 4.1 และ 
รูปท่ี 4.2) โดย OFDI stock เพิ่มข้ึนจาก 15.6 ลานดอลลารสหรัฐในป ค.ศ. 

1986 เปน 3,137 ลาน ดอลลารสหรัฐในป ค.ศ. 1996 ในขณะท่ี OFDI fl ow 

เพิ่มข้ึนจาก 1 ลานดอลลารสหรัฐในป ค.ศ. 1986 เปน 932 ลานดอลลารสหรัฐ

ในป ค.ศ. 1996 สัดสวนของ OFDI stock และ OFDI fl ow เมื่อเทียบกับ GDP 
และเทียบกับ OFDI ของตลาดโลกก็มีแนวโนมสูงขึ้น (รูปท่ี 4.3 และ รูปท่ี 4.4) 
ในชวงเวลาดังกลาวการลงทุนโดยตรงในภาคอุตสาหกรรม (โดยเฉพาะการ

ลงทุนในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชและอุปกรณไฟฟา) และภาคบริการมีบทบาท

มากข้ึนเรื่อยๆ โดยในป ค.ศ. 1996 การลงทุนในตางประเทศของท้ังสองภาค
เศรษฐกิจมากเปนอันดับ 1 และ 2 ตามลําดับ ในขณะท่ีภาคสถาบันการเงิน
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ลดบทบาทความสําคัญลง (ตารางท่ี 4.1) การลงทุนในตางประเทศท่ีเพิ่มข้ึน
เกิดจากหลายปจจัย สวนหน่ึงเปนผลมาจากการเปดเสรีทางการเงินชวงตน
คริสตทศวรรษ 1990 โดยในชวงป ค.ศ. 1987 - 1997 ไทยใชระบบอัตราแลก
เปลี่ยนลอยตัวแบบมีการจัดการ (managed fl oat) กองทุนอัตราแลกเปล่ียน 
(Exchange Equalization Fund, EEF) สามารถปกปองคาเงินบาทเม่ือเทียบ
กับเงินดอลลารสหรัฐโดยใชมาตรการทางการเงินควบคูไปกับการใชระบบ
อัตราแลกเปล่ียนแบบมีการจัดการ โดยในชวงเวลาดังกลาวอัตราแลกเปล่ียน
คอนขางคงท่ีอยูที่ประมาณ 25 – 25.5 บาทตอหนึ่งดอลลารสหรัฐ นอกจากนี้
ในป ค.ศ. 1993 ไดมีการกอตั้ง Bangkok International Banking Facilities 
(BIBF) ขึ้นเพื่อสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางทางการเงิน โดย BIBF อนุญาต
ใหธนาคารพาณิชยไทยและธนาคารพาณิชยตางชาติสามารถรับฝากเงินหรือ
กูยืมเงินเปนเงินสกุลตางประเทศไดและสามารถปลอยกูในไทยและตางชาติ 
การกอตั้ง BIBF ทําใหบรรษัทขามชาติของไทยสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน
ไดงายข้ึน ประกอบกับเสถียรภาพของอัตราแลกเปล่ียนทําใหความเส่ียงดาน
อตัราแลกเปล่ียนของการไปลงทนุโดยตรงในตางประเทศของบรรษทัขามชาติ
ลดลง ปจจัยเหลานี้สงผลตอการขยายตัวของการลงทุนของบริษัทไทยในตาง
ประเทศในชวงป ค.ศ. 1986 – 1996
 หากพิจารณาประเทศท่ีบริษัทไทยไปลงทุนจะพบวา ในชวงป ค.ศ. 

1986 – 1996 ไทยมีการขยายการลงทุนไปยังภูมิภาคตางๆ มากข้ึนเมื่อ
เทียบกับชวงกอนป ค.ศ. 1986 ที่การลงทุนกระจุกตัวอยูแตในประเทศท่ีเปน

ศูนยกลางการคาและการลงทุน ในกรณีของ ASEAN จากรูปท่ี 4.5 จะเห็น

ไดวาในชวงป ค.ศ. 1986 – 1996 ไทยเริ่มขยายการลงทุนไปยังประเทศใน
ภูมิภาค ASEAN มากข้ึน รูปท่ี 4.6 และ 4.7 แสดงใหเห็นวาในชวงป ค.ศ. 
1986 – 1991 ประเทศหลักใน ASEAN ที่ไทยไปลงทุนยังคงเปนสิงคโปร หลัง
จากป ค.ศ. 1992 ASEAN กลายเปนภูมิภาคท่ีรองรับการลงทุนจากไทยมาก

ทีส่ดุ (รูปท่ี 4.5) และการลงทุนมีการกระจายตัวไปยังประเทศสมาชิก ASEAN 

ตางๆ มากข้ึน โดยเฉพาะในชวงป ค.ศ. 1995 และ ค.ศ. 1996 ทีก่ารลงทุนไหล
ไปยังประเทศฟลิปปนสสูงถึง 146 และ 73 ลานดอลลารสหรัฐ ตามลําดับ (รูป
ที ่4.6) สาํหรับประเทศอ่ืนๆ ในเอเชยีท่ีนอกเหนอืจากประเทศสมาชิก ASEAN 
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อนัไดแก จนี ญีปุ่น ฮองกง ไตหวนั และเกาหลีใต รูปท่ี 4.8 แสดงใหเหน็วาการ
ลงทุนในประเทศดังกลาวในภาพรวมแลวมีแนวโนมสูงขึ้นเชนกัน โดยเฉพาะ
การลงทุนในฮองกงและจีนที่ระดับการลงทุนสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด
 ในสวนของทวีปอเมริกาเหนือนัน้พบวาสหรัฐยังเปนประเทศสําคัญใน
การรับการลงทุนจากไทย ในชวงป ค.ศ. 1986 – 1996 บริษัทไทยไปลงทุนใน
สหรัฐเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ ยกเวนในป ค.ศ. 1988 และ ค.ศ. 1992 แตอัตราการ
เพิ่มนอยกวากรณีของประเทศสมาชิก ASEAN ในภาพรวม สวนการลงทุนใน
ภูมิภาคอ่ืน ๆ  เชน ประเทศในสหภาพยุโรป (European Union: EU) ประเทศ
ออสเตรเลีย หลังจากป ค.ศ. 1993 เริ่มทวีความสําคัญขึ้น แตการลงทุนใน
สวิตเซอรแลนดกลับมีแนวโนมลดลง (รูปท่ี 4.9 และ รูปท่ี 4.10)
 ชวงท่ี 3: ชวงหลังจากวิกฤตการณทางการเงิน คือชวงป ค.ศ. 1997 
ถึง ค.ศ. 2000 เปนชวงที่การลงทุนโดยตรงของบริษัทไทยในตางประเทศมี
แนวโนมลดลงอยางเห็นไดชัด (รูปท่ี 4.2) สัดสวนของ OFDI fl ow เมื่อเทียบ
กับ GDP และการลงทุนในตลาดโลกโดยเฉพาะสัดสวนหลังมีแนวโนมลดลง
มาก (รูปท่ี 4.3 และ 4.4) การลดลงของ OFDI fl ow เปนการลดลงในเกือบทุก
ภาคเศรษฐกิจ (ยกเวนภาคการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นในป ค.ศ. 1999) เกือบทุก
อตุสาหกรรม (ตารางท่ี 4.2) และเกือบทุกภูมิภาคท่ีไปลงทุน (รูปท่ี 4.5) ยกเวน
ในภูมิภาค ASEAN ที่การลงทุนมีแนวโนมเพิ่มข้ึนชวงป ค.ศ. 1999 เปนผล

มาจากการลงทุนในสิงคโปรที่เพิ่มสูงข้ึนในปดังกลาว ในขณะท่ีการลงทุนใน

ประเทศอ่ืนๆ ใน ASEAN ยังคงมีแนวโนมลดลง (รูปท่ี 4.6) สําหรับประเทศ

หลักอ่ืนๆ นอกจาก ASEAN อันไดแก จีน ฮองกง และสหรัฐอเมริกาพบวา 

OFDI ในป ค.ศ. 1997 ลดลงมาก
 การลดลงอยางมากของ OFDI fl ow ไดรับผลกระทบมาจากการเกิด
วิกฤตการณทางการเงินในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย วันที่ 

2 กรกฎาคม ค.ศ. 1997 ประเทศไทยประกาศลอยตัวคาเงินบาท ทําใหเงิน

บาทถกูกําหนดโดยอปุสงคและอุปทานอยางแทจรงิ (Independently fl oating) 
ปรากฏวาเงนิบาทออนคาลงอยางมาก ทาํใหตนทนุในการไปลงทุนโดยตรงใน

ตางประเทศสูงขึน้ ประกอบกับบริษทัไทยท่ีเคยไปกูยมืเงนิสกุลตางชาตเิพือ่มา
ใชในการลงทุนท้ังในและตางประเทศตางตองประสบกับปญหาภาวะหนีส้นิคดิ
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เปนสกลุเงนิบาทสูงขึน้มาก ปจจยัเหลาน้ีสงผลใหการลงทุนในตางประเทศของ
บริษทัไทยลดลง บริษทัตางๆ หนัมาใหความสําคัญกับการรักษาตลาดภายใน
ประเทศมากกวาการไปลงทุนในตางประเทศ สงผลให OFDI outfl ow ลดลง 
(ยกเวนในป 1999)  ในขณะท่ี OFDI infl ow เพิ่มข้ึน ทําใหชวงหางระหวาง 
OFDI outfl ow และ OFDI infl ow ลดลง (ดูรูปท่ี 4.2) OFDI infl ow ที่เพิ่มข้ึน
เปนผลท้ังจากการถอนเงินลงทุนคืน และการจายคืนหนี้สินภายในบริษัทจาก
บริษทัท่ีอยูในตางประเทศมายังบริษทัแมในไทย นอกจากน้ียงัมีบริษทัจํานวน
มากท่ีขายสินทรัพยในตางประเทศดังจะเหน็ไดจากมูลคาและจํานวนการควบ
รวมกิจการและการเขาซือ้กจิการ (Merger and acquisition, M&A) ในดานการ
ขาย (M&A sales) สูงขึ้นมากในชวงป ค.ศ. 1997 – 2000 ในขณะท่ีดานการ
ซื้อ (M&A purchases) มีแนวโนมทรงตัวถึงลดลง สงผลใหชวงหางของ M&A 
ดานขายและดานซื้อเพิ่มข้ึนมากในชวงเวลาดังกลาว  (รูปท่ี 4.11 และ 4.12) 
เม่ือพิจารณาเปนรายประเทศจะพบวาการลงทุนในสิงคโปรป ค.ศ.1998 และ
การลงทุนในสหรัฐอเมริกาป ค.ศ. 1999 และ ค.ศ. 2000 net OFDI fl ow มีคา
ติดลบ (รูปท่ี 4.6 และ 4.9) แสดงวา OFDI outfl ow ในชวงเวลาดังกลาวนอย
กวา OFDI infl ow
 ชวงที่ 4: ชวงฟนตัวของการลงทุนโดยตรงในตางประเทศ คือชวงป 

ค.ศ. 2001 – 2006 จากรูปท่ี 4.2 จะเหน็ไดวาในชวงเวลาดังกลาว OFDI outfl ow 
เพิ่มสูงขึ้นมากโดยเฉพาะหลังจากป ค.ศ. 2002 อยางไรก็ตามตั้งแตป ค.ศ. 
2002 OFDI infl ow ก็มีแนวโนมเพิม่สูงขึน้ทําให net OFDI outfl ow ไมเพิม่สูงขึน้

มากเหมือนกับมูลคา OFDI outfl ow (ในป 2004 net OFDI outfl ow มีคาลดลง) 

ตารางที ่4.2 แสดงใหเหน็วาการลงทนุโดยตรงในตางประเทศในภาคเศรษฐกจิ
ตางๆ สวนใหญมีแนวโนมเพิม่ข้ึนโดยเฉพาะในภาคอตุสาหกรรมท่ีการเพิม่ข้ึน
ของ OFDI เห็นไดชัด โดยอุตสาหกรรมท่ี OFDI สูงขึ้นมากคืออุตสาหกรรม

อาหารและน้ําตาล อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ สําหรับอุตสาหกรรมเคร่ือง

ใชและอุปกรณไฟฟาในชวงป ค.ศ. 2001 – 2003 OFDI มีแนวโนมสูงขึ้นใน
ขณะที่ป ค.ศ. 2004 – 2005 OFDI มีแนวโนมลดลง แลวกลับมาทะยานข้ึน

อกีคร้ังในป ค.ศ. 2006 เม่ือพจิารณาประเทศและภูมิภาคท่ีบริษทัไทยไปลงทุน
พบวา OFDI ไปยังประเทศในแถบ ASEAN มีแนวโนมสูงขึ้น (รูปท่ี 4.5) โดย
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เฉพาะในประเทศสิงคโปร (หลังป ค.ศ. 2004) และพมา (หลังป ค.ศ. 2002) 
(รูปท่ี 4.6 และ 4.7) สวนการลงทุนในภูมิภาคอ่ืนคอนขางทรงตัว สําหรับประ
เทศอื่นๆ นอกจากประเทศสมาชิก ASEAN พบวาการลงทุนในจีนและสหรัฐ
มีแนวโนมเพิ่มข้ึน (คา OFDI ของสหรัฐฟนตัวจากคาติดลบในป ค.ศ. 2000) 
(รูปท่ี 4.8 และ 4.9)
 สําหรับป ค.ศ. 2007 นั้นพบวามูลคา OFDI outfl ow ลดลง ในขณะท่ี 
OFDI infl ow เพิ่มข้ึน สงผลให net OFDI outfl ow ลดลง (รูปท่ี 4.2) การลงทุน
โดยตรงในภาคอุตสาหกรรมลดลงมากและเปนการลดลงในทุกอุตสาหกรรม 
(ตารางท่ี 4.2) การลงทุนในภูมิภาคตางๆ มีแนวโนมลดลงเชนกัน (รูปท่ี 4.5) 
ยกเวนการลงทุนในประเทศอ่ืนในเอเชียท่ีไมใชประเทศสมาชิก ASEAN ที่
มีแนวโนมเพิ่มข้ึนสวนทางกับการลงทุนในภูมิภาคอ่ืน (รูปท่ี 4.2) ทั้งนี้เปน
ผลมากจากการลงทุนในฮองกงท่ีเพิ่มข้ึนมาก (รูปท่ี 4.8) สําหรับประเทศใน 
ASEAN การลงทุนโดยตรงจากไทยไปยังประเทศสมาชิกมีแนวโนมลดลง
ทุกประเทศยกเวนประเทศลาว (รูปท่ี 4.6 และ รูปท่ี 4.7) สวนการลงทุนใน
สหรัฐอเมริกาพบวา OFDI fl ow มีคาติดลบ(รูปท่ี 4.9) การท่ีระดับการลงทุน
โดยตรงในตางประเทศในป ค.ศ. 2007 ลดลงสวนหนึง่เปนผลมาจากในป ค.ศ. 
2007 คาเงินบาทผันผวนคอนขางมาก การไปลงทุนโดยตรงในตางประเทศ

ทําใหผูประกอบการตองประสบกับความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน สวนจะ
พิจารณาวานี่เปนจุดเริ่มตนของการชะลอการลงทุนในระยะยาวหรือไมนั้น
ขึน้อยูกับหลายปจจยัทัง้ปจจยัทางดานเศรษฐกจิการเมอืงในประเทศไทยและ

ประเทศท่ีรับการลงทุน คาเงินบาท การเปดเสรีดานการเงินของประเทศท่ีจะ

ไปลงทุน เปนตน แตหากพิจารณาจากแนวโนมเศรษฐกิจในป ค.ศ. 2008 ของ
ไทยและของประเทศในภูมิภาคตางๆ ที่คอนขางชะลอตัว จึงเชื่อวาการลงทุน
โดยตรงในตางประเทศของบริษัทไทยนาจะมีแนวโนมลดลงตอไป

 ในสวนของการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของอุตสาหกรรมอัญมณี

และเคร่ืองประดับนั้น ตารางที่ 4.3 แสดงภาพรวมระดับการลงทุนโดยตรง
ในตางประเทศของบริษัทผูประกอบการอัญมณีและเคร่ืองประดับรายใหญ 6 
บริษัท จากตารางท่ี 4.1 จะเห็นไดวาในป ค.ศ. 2007 ระดับการลงทุนโดยตรง
ในตางประเทศ (outward FDI stock) ของทั้ง 6 บริษัทในภาพรวมเพิ่มข้ึนจาก 
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834 ลานบาท ในป ค.ศ. 2006 เปน 1,366 ลานบาทในป ค.ศ. 2007 (เพิ่มข้ึน
ถึงรอยละ 64) โดยการลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนสวนใหญเปนผลมาจากการขยายการ
ลงทุนไปยังประเทศในแถบยุโรปโดยเฉพาะประเทศฝร่ังเศส เยอรมนี และ
อังกฤษ ที่อัตราการขยายตัวของ outward FDI stock อยูที่รอยละ 234, 588 
และ 6.9 ตามลําดับ และการขยายการลงทุนไปยังประเทศสหรัฐอเมรกิาท่ีอตัรา
การขยายตัวสูงถึงรอยละ 122 นอกจากน้ียงัมีการลงทุนโดยตรงไปยังประเทศ
จีน เวียดนาม และสิงคโปรมากข้ึน ในขณะท่ีการลงทุนในอินเดียไมไดเพิ่มข้ึน 
(outward FDI stock มีคาเทาเดิม)
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5

การลงทุนโดยตรงในตางประเทศของ

บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด (มหาชน) กอตั้งข้ึนเมื่อป ค.ศ. 1973 เขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยป ค.ศ. 1990 ภายใตอักษรยอ “Pranda” ปจจุบัน
มีทุนจดทะเบียน 410 ลานบาท เปนบริษัทผูผลิตและผูจัดจําหนายเคร่ือง

ประดับแทเปนหลกั และเปนผูนาํดานการสงออกเครือ่งประดับอญัมณขีองไทย 

(รายงานประจําป บริษัท แพรนดา จิวเวลรี่ จํากัด ป ค.ศ. 2008) นอกจาก

นี้แพรนดายังเปนผูลงทุนโดยตรงในตางประเทศรายใหญ ในลําดับตอไปจะ
วิเคราะหการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของบริษัทแพรนดาในประเด็น
ตางๆ ดังตอไปน้ี

5.1 ความไดเปรียบเฉพาะของบริษัท (FSAs ของแพรนดา) 
 แพรนดาเปนบริษัทที่มีความไดเปรียบสําหรับการไปลงทุนโดยตรง

ในตางประเทศในหลายดาน คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ การพัฒนาตราสินคา 
การวิจัยและพัฒนา และการบริหารจัดการ ในดานการพัฒนาผลิตภัณฑและ
ตราสนิคานัน้บริษทัมีการจดัตัง้ “ศนูยผลติภณัฑและพฒันาตราสนิคา” มาตัง้แต

ป ค.ศ. 1993 ในชวงตนของการเปนผูผลิตอัญมณีนั้นบริษัทมีการผลิตตามคํา
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สั่งซ้ือ (original equipment manufacturing: OEM) เปนสวนมาก ตอมาจึง
พฒันามาเปนการผลิตโดยมีการออกแบบเอง (original design manufacturing: 
ODM) และมีการพัฒนาตราสนิคาของตนเอง (original brand manufacturing: 
OBM) มาอยางตอเนื่อง (ตัวอยางแบรนดของบริษัท เชน Prima Gold, Prima 
Diamond, Prima Art, Century Gold, Esse, Cristalina, H. Gringoire, Gold 
Marr, Julia, Batik Silver, Cai, Merii, Kroll hearts เปนตน) ในปจจุบันบริษัท
มีการผลิตแบบ OEM นอยมาก ในขณะท่ีการผลิตประมาณรอยละ 76 เปน
ลักษณะของ ODM และประมาณรอยละ 24 คือการผลิตแบบ OBM (ขอมูล
จากการสัมภาษณ) ทัง้นีเ้ปนเพราะแพรนดามีทมีงานการออกแบบท่ีมีทกัษะใน
การพัฒนาแบบสินคาใหกับตราสินคาชั้นนํา (ในฐานะผูผลิตในรูปแบบ ODM) 
และพัฒนาตราสินคาของตนเอง (ในฐานะผูผลิตในรูปแบบ OBM) จากความ
ไดเปรียบนีบ้ริษทัตัง้เปาหมายการผลิตลักษณะ OBM ไวทีร่อยละ 50 ของการ
ผลิตทัง้หมด (ขอมูลจากการสัมภาษณ) นอกจากนีใ้นประเด็นดานการวิจยัและ
พฒันา แพรนดาใหความสาํคญัคอนขางมาก ดังจะเหน็ไดจากคาใชจายเพือ่การ
วิจัยและพัฒนามีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2000 (รูปท่ี 4.13)
 ในสวนของประเด็นดานการบริหารจัดการ จุดเดนประการหน่ึง
ของบริษัทแพรนดาคือการกระจายความเส่ียงท้ังในดานการผลิตและการ

จัดจําหนาย ในดานการผลิตแพรนดามีโรงงาน 7 โรงงานใน 4 ประเทศ คือ 
ประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และ จีน ปจจุบันมีกําลังการผลิตมากกวา 

8 ลานชิน้ตอป สวนฐานการจดัจาํหนายกระจายอยูตามภมิูภาคตางๆ ของโลก
รวมถึง ทวีปอเมริกาเหนือ (ไดแก สหรัฐอเมริกา และแคนาดา) ยุโรป (ไดแก 
อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน) เอเชีย (ไดแก อินโดนีเซีย ญี่ปุน จีน 

เวียดนาม อินเดีย และไทย) ในปจจุบันยอดขายจากแตละภูมิภาคประมาณ

รอยละ 40 30 และ 30 ตามลําดับ โดยเปาหมายคือการกระจายยอดขายใน
แตละภูมิภาคใหอยูในระดับใกลเคียงกันเพื่อกระจายความเส่ียงทางดานราย
ได (ขอมูลจากการสัมภาษณ) นอกจากนี้แพรนดายังมีการกระจายความเส่ียง

ทางรายไดโดยการขายสินคาในหลายระดับราคา

 นอกจากความไดเปรียบดังท่ีกลาวมาขางตน แพรนดายังมีความ

ไดเปรียบในดานการจัดหาวัตถุดิบ เนื่องจากแพรนดาเปนบริษัทผลิตเครื่อง
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ประดับขนาดใหญ การจัดซื้อวัตถุดิบจึงไดประโยชนจากการประหยัดจาก
ขนาด (economies of scale) เพราะบริษัทใชลักษณะการรวมศูนยการจัดซ้ือ 
คือไมไดแยกซ้ือตามแหลงผลิตในประเทศตางๆ แตเปนการจัดซ้ือรวมแลวจึง
กระจายวัตถุดิบ เชน ทอง เงิน และพลอย ไปยังประเทศท่ีเปนแหลงผลิต โดย
ทัว่ไปแพรนดาจะนําเขาทองท่ีมาจากนาวาสกอเชีย โดยทองเหลานีต้องมีตรา
รับรองความบริสทุธิท์ัง้ในระดับรอยละ 99.9 และรอยละ 96.5 การซือ้ทองอยาง
เปนระบบเชนนี้เปนสวนหนึ่งของการสรางความม่ันใจใหลูกคาที่มาซ้ือเครื่อง
ประดับทองของแพรนดาวาจะไดทองที่มีความบริสุทธ์ิตามท่ีระบุไวจริง จึง
เปนอีกหนึ่งความไดเปรียบเฉพาะของแพรนดา สวนเงินจะจัดซื้อผานบริษัท 
เคแซด แพรนดา (KZ Pranda) ที่เปนบริษัทรวมทุนของแพรนดา สําหรับ
พลอยสวนใหญแพรนดาจะซื้อพลอยที่เจียระไนแลวจากภายในประเทศไทย 
นอกจากแพรนดาจะมีความไดเปรียบท้ังในดานการประหยัดจากขนาดจาก
การเปนบริษัทขนาดใหญที่มีกําลังการผลิตมากแลว ประสบการณในการทํา
ธุรกิจดานนี้มายาวนานทําใหมีความคุนเคยกับผูคาพลอยมานาน จึงสามารถ
เลอืกซือ้พลอยคณุภาพดใีนราคาท่ีถกูกวาผูผลิตเครือ่งประดับอญัมณรีายยอย 
และผูผลิตเครื่องประดับอัญมณีในตางประเทศท่ีมาซ้ือพลอยจากไทย

5.2 ลักษณะและพฤติกรรมการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของ

แพรนดา
 ตารางท่ี 4.4 และ ตารางท่ี 4.5 แสดงมูลคาและลักษณะการลงทุน
โดยตรงของแพรนดาในประเทศตางๆ ในภูมิภาคตางๆ จะเห็นไดวาแพรน

ดาเริ่มจากการลงทุนในตางประเทศในลักษณะการขยายการจัดจําหนายไป
ยังประเทศอเมริกาและฝร่ังเศส (ในป ค.ศ. 1992) อังกฤษ (ในป ค.ศ. 1994) 
หลงัจากนัน้จงึเริม่ขยายฐานการผลิตและจดัจําหนายไปยังประเทศในภมิูภาค

อาเซียน ไดแก เวียดนามและอินโดนีเซีย (ในป ค.ศ. 1995) สวนสิงคโปร

เปนการจัดต้ังบริษทัลงทุนเพือ่ไปลงทุนในมาเลเซยีและอินโดนีเซยี (ในป ค.ศ. 
1995) และเร่ิมมีการลงทุนในจีน (ในป ค.ศ. 2003) หลังจากนั้นจึงขยายฐาน

การจัดจําหนายไปยังเยอรมนี (ในป 2005) และอินเดีย (ในป ค.ศ. 2007) ใน
ลําดับตอไปจะพิจารณาการลงทุนในประเทศตางๆ โดยแบงเปนประเทศท่ี



Symposium no.32 :: การลงทุนโดยตรงในตางประเทศของบริษัทอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย: 
          กรณีศึกษา บริษัท แพรนดา จิวเวลร่ี จํากัด (มหาชน)

218

แพรนดาไปลงทุนเพื่อการผลิตและการจัดจําหนาย (ไดแก เวียดนาม 
อินโดนีเซีย และจีน) และประเทศท่ีแพรนดาไปลงทุนเพื่อการจัดจําหนาย
เพียงอยางเดียว (ไดแก สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี และอินเดีย) 

5.2.1 การลงทุนในประเทศที่เปนแหลงผลิตและจัดจําหนาย
 เวียดนาม แพรนดาไปลงทุนตั้งโรงงานผลิตในเวียดนาม เพราะ
ปจจัยทางดานคาแรงท่ีมีราคาคอนขางถูก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคาแรงใน
กรุงเทพมหานคร จึงจัดอยูในกลยุทธการลงทุนเพื่อแสวงหาประสิทธิภาพ 
(effi ciency-seeking FDI) นอกจากน้ีแพรนดายังไปลงทุนในเวียดนามเพ่ือ
วัตถุประสงคในการขยายตลาด (market-seeking FDI) ดวย โดยแพรนดาเอง
เริ่มสรางตราสินคาคือ Esse (เครื่องประดับเงิน) เขาไปทําตลาดในเวียดนาม 
สําหรับปจจัยอื่นที่เปนสาเหตุทําใหแพรนดาไปลงทุนในเวียดนามคือความ
ไดเปรียบเฉพาะของประเทศ (CSAs) นอกจากเวียดนามจะมี CSAs ดาน
คาแรงราคาถูกแลว ยังเปนประเทศท่ีรัฐบาลยินดีเปดรับการลงทุนจากตาง
ประเทศเพราะรัฐเชื่อวาจะทําใหประเทศไดรับประโยชน จึงเปนปจจัยหน่ึง
ที่เสริมใหเวียดนามมีบรรยากาศท่ีดีสําหรับการลงทุนของบริษัทตางชาติ 
นอกจากน้ีหากพจิารณาจากปจจยัทางดานขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ 

แพรนดามองเห็นวาการไปลงทุนในเวียดนามนาจะเปนประโยชนในฐานะเปน
แหลงผลิตเพื่อการสงออก ทั้งนี้เพราะหากประเทศไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทาง
ภาษศีลุกากร (the generalized systems of preferences: GSP) จากประเทศ

คูคา แตเวียดนามยังไมถูกตัด GSP การผลิตที่เวียดนามจะทําใหแพรนดายัง

คงไดรับประโยชนทางภาษีศุลกากรอยู
 อนิโดนเีซยี ในระยะแรกแพรนดาวางแผนวาจะไปลงทุนในอนิโดนเีซยี
ผานการลงทุนในบริษทัลงทุน Pranda Singapore Pte. Limited (บริษทัท่ีจดัต้ัง

ขึน้เพือ่การลงทุนในมาเลเซียและอินโดนีเซยี สาํหรับมาเลเซีย บริษทั Pranda 

Acceptance Sdn. Bhd. ไดหยุดดําเนินการไปต้ังแตป ค.ศ. 2000) อยางไร
ก็ตาม ในระยะเวลาตอมาบริษัทเห็นวาการเขาไปลงทุนโดยตรงในอินโดนีเซีย

โดยเขาไปรวมทุนกบับริษทัผูผลิตเครือ่งประดับในอินโดนีเซยีนาจะเปนกลยุทธ
ที่เหมาะสม จึงเขาไปถือหุนบริษัทในอินโดนีเซียรอยละ 51 ในป ค.ศ. 1995 
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สาเหตุหลักของการเขาไปรวมทุนกับบริษัทอินโดนีเซียคือการแสวงหาตลาด 
(market-seeking FDI) โดยเฉพาะตลาดในประเทศแถบสแกนดิเนเวียท่ี
แพรนดายงัไมมีกลุมลูกคาในตลาดนีอ้ยูกอน การเขารวมทุนกบับริษทัทองถิน่
ทําใหแพรนดามีความไดเปรียบในการเขาถึงลูกคาในอินโดนีเซียไดงายกวา
การไปลงทุนโดยตรงเองท้ังหมด นอกจากน้ีอินโดนีเซียยังมีความไดเปรียบ
เฉพาะของประเทศ (CSAs) ตรงทีรั่ฐบาลของประเทศมแีนวนโยบายทีต่อนรบั
การลงทุนจากตางชาติ
 จีน สาเหตุหลักท่ีแพรนดาตัดสินใจไปลงทุนสรางโรงงานในจีน
คือตลาดอัญมณีและเครื่องประดับขนาดใหญ (market-seeking FDI) ซัน 
เฟงมิน (Sun Fengmin) เลขาธิการสมาคมการคาอญัมณีและเคร่ืองประดับจีน 
(the Gems & Jewelry Trade Association of China) กลาววายอดขายรวม
ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับในจีน ณ ปลายป ค.ศ. 2007 อยูที่
ประมาณ 170 พันลานหยวน เปนตลาดอัญมณีและเคร่ืองประดับท่ีสําคัญเปน
อันดับสามของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุน โดยขอมูลจากทางสมาคม
ชีใ้หเหน็วาหลังจากป ค.ศ. 2007 เปนตนไปอัตราการเตบิโตของยอดขายนาจะ
ยังคงสูงกวารอยละ 15 และคาดวาภายในป ค.ศ. 2010 ยอดขายอัญมณีและ
เครื่องประดับนาจะเพิ่มข้ึนสูงกวา 200 พันลานหยวน และอาจสูงถึง 300 พัน

ลานหยวน ภายในป ค.ศ. 2020 (อางในเณศรา 2551) ดวยตลาดขนาดใหญ
การไปลงทุนในจีนจึงมุงเนนที่จะจําหนายในตลาดจีนเปนหลักมากกวาการ
ผลิตเพื่อการสงออก นอกจากปจจัยดานตลาดจีนยังมีความไดเปรียบเฉพาะ

ของประเทศ (CSAs) ในแงที่มีแรงงานราคาถูก อีกเหตุผลหนึ่งในการไปสราง

โรงงานในจีนจึงเปนการลงทุนเพื่อแสวงหาประสิทธิภาพ (effi ciency-seeking 
FDI) นอกจากนีป้จจยัทางดานมาตรการทางการคาระหวางประเทศยังเปนอกี
ประเด็นทีแ่พรนดาใหความสนใจเพ่ือประกอบการตัดสินใจไปเปดโรงงานในจีน

แทนการสงสินคาออกไปจีน เพราะกอนท่ีจะมีขอตกลงการคาเสรีอาเซยีน-จนี 

(ASEAN – China Free Trade Agreement: ACFTA) สนิคาเครือ่งประดับของ
ไทยจะถกูเกบ็ภาษจีากจนีในอตัราทีค่อนขางสงู แพรนดาจงึมองวาการเขาไป

ตัง้โรงงานผลิตและขายในจีนเลยเปนอกีทางเลอืกหนึง่เพือ่หลกีเลีย่งปญหาดัง
กลาว อยางไรก็ตาม การไปลงทุนผลิตสนิคาในจนีนัน้แพรนดาพบวามีอปุสรรค
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พอสมควรท้ังในดานความแตกตางทางดานวัฒนธรรมในการประกอบธุรกิจ 
และความแตกตางในการบังคับใชกฎระเบียบตางๆ กับบริษัทจีนและบริษัท
ตางชาติ ทําใหการผลิตในจีนแขงขันกับผูผลิตในประเทศไดยาก โดยเฉพาะ
การรับจางผลิตที่แพรนดาจะผลิตเครื่องประดับคุณภาพสูงกวาสินคาจากผู
ผลิตจีนโดยท่ัวไป แตผูวาจางมักตองการจายในราคาระดับเดียวกัน ดวยเหตุ
นีแ้พรนดาจงึพยายามปรับกลยุทธจากการรับจางผลิตไปเปนการนําตราสินคา
ที่มีอยูอยาง Esse ไปทําตลาดในจีน นอกจากน้ีตามขอตกลง ACFTA ที่ภาษี
ศุลกากรในสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับระหวางประเทศคูสัญญาจะลดลง
เรื่อยๆ การลงทุนของแพรนดาในจีนจึงอาจมีการปรับกลยุทธใหเหมาะสมตอ
ไป เชนเนนเรื่องการจัดจําหนายมากข้ึน

5.2.2 การลงทุนในประเทศที่เปนแหลงจัดจําหนายเพียงอยางเดียว
 สหรัฐอเมริกา เหตุผลหลักท่ีแพรนดาเขาไปต้ังบริษัทยอยใน
สหรัฐอเมริกาเพื่อการจัดจําหนาย เพราะสหรัฐอเมริกามี CSAs ในดานเปน
ตลาดอัญมณีและเคร่ืองประดับขนาดใหญที่สุดในโลก สหรัฐอเมริกาจึงเปน
ประเทศแรกๆ ที่แพรนดาตั้งใจจะขยายฐานการจัดจําหนายไปถึง ดังนั้น
วตัถปุระสงคหลักของการลงทุนในสหรัฐอเมริกาของแพรนดาคือการแสวงหา

ตลาด (market-seeking FDI) ทั้งตลาดในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา แตเดิม
มีบริษัทยอยในสหรัฐอเมริกาสองบริษัทคือ Pranda North America (เพื่อจัด
จําหนายเครื่องประดับทองในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา) และ Crystaline 

North America (เพื่อจัดจําหนายเครื่องประดับทองในสหรัฐอเมริกาและ

แคนาดา) แตตอนหลังจะเหลอืเพียง Pranda North America เพราะ Pranda 
North America เขาไปถือหุน Crystaline North America รอยเปอรเซ็นต โดย
ทั่วไป Pranda North America ทําหนาท่ีคลายกับผูคาสง (wholeseller) คือ

บริษัทจะรับคําสั่งซื้อใหญๆ จากชองรายการโทรทัศนที่มีการขายสินคา (TV 

shopping chanel) อยาง QVC แลวจึงประสานงานใหทางแพรนดาสวนกลาง
ผลิตของสงไป โดย Pranda North America จะเปนผูประสานงานสงสินคาให
กับลูกคาอีกทอดหน่ึง ดังนั้นผูซื้อที่สั่งซื้อสินคาจาก Pranda North America 
อาจจะตองจายคาสินคาในราคาท่ีสงูกวาการส่ังสินคาจากแพรนดาโดยตรง แต
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ลูกคาสวนใหญก็ยนิดทีีจ่ะจายในราคาท่ีสงูขึน้เลก็นอยเพือ่ความสะดวกในการ
ซือ้สนิคา เพราะเมือ่ลูกคานาํสินคาไปขายตอจะตัง้กําไรสวนเกิน (mark up) ไว
สูงมากอยูแลว
 ฝรั่งเศส แพรนดาเขาไปลงทุนในฝร่ังเศสในระยะเดียวกับท่ีไปลงทุน
ในสหรัฐอเมริกาในป 2535 โดยเขาไปซ้ือกิจการของตราสินคาในฝร่ังเศส 
H.GRINGOIRE (HGG) เพื่อตองการขยายตลาดไปยังประเทศฝร่ังเศสและ
ประเทศอื่นในยุโรป (Market-seeking FDI) ใหมากข้ึน อันที่จริงแลวกอนที่
แพรนดาจะเขาซื้อ HGG แพรนดามีการผลิตสินคาสงออกไปยุโรปอยูแลวแต
เปนการสงออกไปในลักษณะรับจางผลิต (OEM) และระยะหลังมีการพัฒนา
เปนการผลิตที่มีการออกแบบให (ODM) ดวย อยางไรก็ตาม สาเหตุที่แพรน
ดาเขาไปซ้ือสินคาแบรนดของฝร่ังเศสเอง (HGG) แทนท่ีจะนําแบรนดจาก
ไทยเขาไปโดยตรง เพราะโดยปกติคนฝร่ังเศสจะเลอืกซือ้เฉพาะสนิคาอญัมณี
และเคร่ืองประดับท่ีเปนตราสนิคาทีเ่ปนทีรู่จกั ดังนัน้การนาํสนิคาแบรนดไทย
เขาไปขายในฝร่ังเศสในทันทอีาจเปนไปไดยาก แพรนดาจงึตดัสินใจซือ้ HGG 
เพราะเปนแบรนดที่คนฝร่ังเศสรูจักอยูแลว ดังนั้นการลงทุนดังกลาวจึงถือ
เปนการแสวงหาสินทรัพยเชิงกลยุทธ (strategic-asset seeking FDI) ในท่ีนี้
คือตราสินคาของ HGG 
 องักฤษ การไปลงทุนในอังกฤษนัน้ยังคงเปนไปเพือ่การแสวงหาตลาด 

(market-seeking FDI) อยางไรก็ตามลักษณะการจดัจําหนายในอังกฤษจะแตก

ตางจากในฝรั่งเศสตรงที่ในอังกฤษจะไมมีตราสินคาปรากฏอยูและไมมีราน 

(shop) ของแพรนดาเอง เนื่องจากในอังกฤษมีรานเครื่องประดับอิสระ (inde-

pendent retailer) ขนาดเล็กจํานวนมาก บริษัทยอยของแพรนดาในอังกฤษ 
(Pranda UK) จะมีการเลือกซื้อสินคาของแพรนดามาเก็บ (stock) ไว แลวนํา
ไปขายใหรานเครือ่งประดับอิสระเหลานีแ้ละหากรานใดถูกใจเคร่ืองประดับช้ิน

ใดก็สามารถส่ังสินคาในลักษณะเดียวกันเพิ่มได เรียกการขายในลักษณะนี้วา 

open line (O/L) คือเปนสินคาท่ีแพรนดาออกแบบและผลิตเอง แลวนําไปเปด
ขายใหกับรานคาปลีกท่ีสนใจ

 เยอรมนี การไปลงทุนในเยอรมนีมีเปาหมายหลักเพื่อการขายตลาด
ไปในเยอรมนีและประเทศอ่ืนในยุโรป (market-seeking FDI) อยางไรก็ตาม 
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การลงทุนโดยตรงในเยอรมนีมีลักษณะแตกตางจากการลงทุนในอังกฤษและ
ฝรั่งเศสตรงท่ีบริษัทยอยในเยอรมนี (Pranda & Kroll GmbH & Co. KG  และ 
KSV Brand Gmbh) จะเนนที่การสรางแบรนดของตนเองไปทําตลาดในเยอ
รนีและประเทศในยุโรป โดยในป ค.ศ. 2005 แพรนดารวมทุนกับ Mr. Kroll 
(แพรนดาถือหุนรอยละ 51) จัดต้ัง Pranda & Kroll GmbH & Co. KG และ
ในป ค.ศ. 2007  บริษัทดังกลาวซื้อกิจการท้ังหมดของ KSV Brand Gmbh
 อินเดีย วัตถุประสงคหลักของการลงทุนในอินเดียคือตองการเขาไป
เปดตลาดในอินเดยีเอง (Market-seeking FDI) โดยแพรนดาเขาไปรวมทุนกบั
บริษัท Gunjan Jewels PVt. Ltd. จัดต้ัง Pranda Jewelry Private Limited 
สาเหตุที่ตองรวมทุนกับบริษัททองถิ่น เพราะปกติบริษัทตางชาติจะเขาไป
ทําตลาดในอินเดียไดคอนขางยาก การรวมทุนจะทําใหการดําเนินงานตางๆ 
ราบร่ืนมากข้ึน Pranda Jewelry Private Limited มีลักษณะแตกตางจาก
บริษัทยอยในยุโรปตรงท่ีจะเปนเหมือนตัวแทนจําหนาย (distributor) ในการ
ขายสินคาแบรนดตางๆ ของแพรนดาใหลูกคาในอินเดีย อีกปจจัยหนึ่งที่มีผล
ตอการลงทุนโดยตรงในอนิเดยีคือมาตรการทางการคาระหวางไทยและอนิเดยี
ทีมี่ลักษณะเสรีมากข้ึน การนําสินคาจากไทยเขาไปขายในอินเดียจะมีอปุสรรค
ลดลง ทาํใหแพรนดาใหความสนใจกบัอินเดยีในฐานะเปนแหลงการจดัจาํหนาย

มากกวาแหลงผลิต  

5.3 ผลการดําเนินงานจากการลงทุนโดยตรงของแพรนดา

 ในการวิเคราะหความสําเรจ็ของการไปลงทุนโดยตรงในตางประเทศ 

แพรนดาจะพจิารณาวาบริษทัยอยแตละบริษทัควรมีผลตอบแทนวัดในรูปของ 
Return on Capital Employed (ROCE) ไมตํากวารอยละ 15 ทั้งนี้เพราะโดย
ทั่วไปแพรนดาจะมีการจายเงินปนผลแกผูถือหุนประมาณรอยละ 10 ตอป 
ดังน้ันการลงทุนควรใหผลตอบแทนท่ีสูงกวาตนทุนทางการเงินในดานนี้ สวน

เกนิอกีรอยละ 5 นัน้เปนการสรางมูลคาเพิม่ (value added) ใหกับบริษทั เพือ่ให

ราคาหุนของบริษัทสูงขึ้น กรณีเชนนี้ผูถือหุนจะไดประโยชนทั้งจากเงินปนผล
และจากราคาหุนท่ีสูงขึ้น อยางไรก็ตามการพิจารณาผลตอบแทนจากการ
ลงทุนเชนนี้ควรมองภาพในระยะยาว ทั้งนี้เปนเพราะในชวงปแรกๆ ของการ
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ลงทุนคาใชจายจะคอนขางสูง คา ROCE จึงอาจจะไมสูงมากนัก (ขอมูลจาก
การสัมภาษณ) สูตรการคํานวณ ROCE ที่ใชวัดผลการดําเนินงานของบริษัท
ยอยในแพรนดา มีรายละเอียดดังนี้
 ROCE    =   (NOPAT/CE) * 100
           โดยท่ี
 NOPAT  =   ยอดขาย – ตนทุนขาย (ตนทุนสินคา) – คาใชจายใน
การขายและบริหาร – ภาษี 
 CE         =   สินทรัพยรวม – หนี้สินที่ไมมีตนทุนทางการเงิน
 
 อยางไรก็ตาม แพรนดารายงานเฉพาะ ROCE ในภาพรวมของบริษทั 
มิไดแยกเปนรายบริษัทยอย งานศึกษาชิ้นนี้จึงไมสามารถวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานของบริษัทยอยตามคํานิยาม ROCE ของแพรนดาได จึงจําเปน
ตองพิจารณาผลการดําเนินงานบริษัทยอยจากขอมูลท่ีมีในรายงานประจําป
ของแพรนดา คือวัดผลการดําเนินงานจากผลตอบแทนตอสินทรัพยทั้งหมด 
(Return on Asset: ROA) ของบริษัทยอยแตละราย ดังแสดงในตารางท่ี 4.6 
โดยท่ี 
 ROA = (กําไรสุทธิของบริษัทยอย/สินทรัพยรวมของบริษัทยอย) * 
100

 ขอมูลจากตารางท่ี 4.6 แสดงใหเห็นวาในภาพรวมในป ค.ศ. 2003 – 

2007 ROA รวมของบริษทัยอยตางๆ ตดิลบเพิม่ข้ึนจาก -0.14 ในป ค.ศ. 2003 
เปน -7.98 ในป ค.ศ. 2005 ทั้งนี้เปนเพราะในป 2004 และ 2005 บริษัทยอยมี
มูลคาสินทรัพยเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 8.94 และ 44.15 ตามลําดับ ในขณะท่ี
มีการขาดทุนสุทธิเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในป ค.ศ. 2005 ที่มีการขาดทุนถึง 92.5 
ลานบาท ซึ่งเปนการขาดทุนจากบริษัทยอยเกือบทุกแหง (ยกเวน Pranda 

Vietnam Co. Ltd. และ Pranda Singapore Pte. Limited) โดยเฉพาะบริษัท 

H.Gringoire s.a.r.l. ในฝร่ังเศสท่ีขาดทุนถึง 56 ลานบาท ในชวงป ค.ศ. 2006 
และ ค.ศ. 2007 ROA รวมของบริษัทยอยติดลบนอยกวาในชวงป ค.ศ. 2005 

มาก ทั้งน้ีเปนเพราะบริษัทยอยมียอดขาดทุนรวมลดลงกวาป ค.ศ. 2005 มาก 
แมจะมีมูลคาสินทรัพยเพิ่มข้ึนบาง ผลขาดทุนที่ลดลงน้ันสวนหนึ่งเปนผลมา
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จากคาเงินบาทในชวงป ค.ศ. 2006 และ ค.ศ. 2007 ที่ออนคาลงเมื่อเทียบ
กับชวงป ค.ศ. 2003 – 2005 อยางไรก็ตามในป ค.ศ. 2008 บริษัทยอยมีคา 
ROA รวมติดลบมากถึง -14.27 (ติดลบมากท่ีสุดในชวง 6 ปที่ผานมา) โดย
เปนผลมาจากมูลคาสินทรัพยที่ลดลงรอยละ 13.62 (เปนการลดลงคร้ังแรกใน
รอบ 5 ป) และมีการขาดทุนสุทธิสูงถึง 198 ลานบาท ขาดทุนมากท่ีสุดในรอบ 
6 ป สวนหนึง่เปนผลมาจากเศรษฐกจิของประเทศคูคาสําคัญทีซ่บเซา เชน ใน
สหรฐัอเมรกิาและยุโรป ทาํใหการดําเนนิงานของบรษิทัในอเมรกิาและในทวีป
ยุโรปมีผลขาดทุน โดยเฉพาะในบริษัท Pranda & Kroll GmbH & Co. KG ที่มี
ผลขาดทุนสทุธสิงูถงึ 118 ลานบาท นอกจากน้ียงัไดรับผลกระทบบางสวนจาก
การแข็งคาขึน้ของเงนิบาทเม่ือเทียบกับปกอนหนา สาํหรับบริษทัในเอเชยี พบ
วาผลการดําเนนิงานของ Pranda Vietnam Co., Ltd. และ Pranda Singapore 
Pte. Limited ยงัคงไดกําไรจากการดําเนนิงาน โดยบริษทัแรกมีกําไรลดลงจาก
ปกอนหนารอยละ 7.7 ในขณะท่ีบริษัทหลังมีกําไรเพิ่มข้ึนจากปกอนหนารอย
ละ 200 สวนบริษัทในเวียดนามและอินเดียยังคงมีผลการดําเนินงานขาดทุน
ใกลเคียงกับปกอนหนา
 หากพิจารณาคา ROA เปนรายประเทศจะพบวา ROA ของบริษัท 
Pranda North America สวนใหญจะมีคาเปนบวกยกเวนในป ค.ศ. 2005 และ

ป ค.ศ. 2008 สวน ROA จากบริษัท H.Gringoire s.a.r.l. และบริษัท Pranda 
& Kroll GmbH & Co. KG ที่มีคาติดลบทุกป โดยเฉพาะบริษัทหลังที่คา ROA 
ติดลบมากข้ึนเรื่อยๆ อยางไรก็ตาม บริษัท Pranda & Kroll GmbH & Co. 

KG เพิ่งจัดต้ังขึ้นในป ค.ศ. 2005 คา ROA ในชวงตนจึงยังไมอาจสะทอนผล
การดําเนินงานในระยะยาวได สวนการลงทุนในประเทศตางๆ ในเอเชีย พบ

วา Pranda Vietnam Co., Ltd. และ Pranda Singapore Pte. Limited มีคา 

ROA เปนบวกเสมอ โดยในชวงป ค.ศ. 2003 ถึง ค.ศ. 2008 คา ROA ของ
บริษัทแรกจะอยูระหวาง 15 ถึง 24 (ยกเวนในป ค.ศ. 2005 ที่ ROA มีคา
เพียง 0.96) สวนบริษัทหลังคา ROA อยูระหวาง 3 ถึง 19 สวนบริษัท Pranda 

(Guangzhou) Co., Ltd. ในจีน Pranda Jewelry Private Limited ในอินเดียมี

คา ROA ติดลบมาโดยตลอด สวนหนึ่งอาจเปนเพราะบริษัทท้ังสองเพิ่งตั้งใน

ป ค.ศ. 2003 และ ค.ศ. 2007 ตามลําดับ จึงอยูในชวงของการปรับตัวเพื่อจะ
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สามารถสรางผลตอบแทนไดมากข้ึนในระยะยาว 

5.4 ผลกระทบของการลงทุนโดยตรงของแพรนดาตอการผลิต การจาง
งาน และศักยภาพการแขงขันของบริษัทและผลกระทบบางสวนตอ
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
 หากพจิารณาดานผลกระทบตอผลผลิตและการจางงาน กรณีประเทศ
เวียดนาม สาเหตุหลักท่ีแพรนดาขยายการลงทุนไปเวียดนามคือปจจัยดาน
ตนทุนแรงงานและการใชประโยชนจากสิทธิพิเศษทางการคาท่ีเวียดนามได
รับในการรักษาและขยายตลาดไปยังประเทศพัฒนาแลวท่ียังคงใหสิทธิพิเศษ
ทางการคากับประเทศเวียดนามอยู แมในปจจุบันแพรนดาเริ่มขยายตลาด
ในประเทศเวียดนามแลว แตกําลังซื้อในเวียดนามยังไมเพียงพอ การผลิตใน
เวียดนามจึงยังคงตองอาศัยคําสั่งซื้อที่ผานมายังแพรนดาในไทย ดวยเหตุนี้
การลงทุนในเวียดนามจึงเปนลักษณะท่ีแพรนดายายฐานการผลิตบางสวน
จากไทยไปเวียดนาม ซึ่งอาจสงผลทําใหการผลิตในไทยลดลงมาบาง ดังนั้น
หากปจจัยอื่นๆ คงท่ีการขยายการลงทุนไปเวียดนามอาจทําใหการจางงาน
ในไทยลดลง 
 สําหรับการลงทุนในประเทศอินโดนีเซียและจีนนั้น แมจะมีสาเหตุ

บางสวนมาจากการแสวงหาประสิทธิภาพ (effi ciency-seeking FDI) จาก
ตนทุนแรงงานราคาถูกของประเทศเหลานี้ แตสาเหตุหลักท่ีขยายการลงทุน

ไปยังประเทศดังกลาวสวนใหญเกดิจากเปาหมายในการขยายตลาด (Market-
seeking FDI) ในสวนการขยายการลงทุนไปยังอินโดนีเซียแพรนดามุงหวังที่
จะเจาะตลาดสแกนดิเนเวีย ในขณะท่ีการขยายการลงทุนไปจีนเนนการขยาย

ตลาดภายในประเทศจีนเปนหลัก ดังนั้นการลงทุนในอินโดนีเซียและจีนจึงไม

นาจะทําใหการผลิตในประเทศไทยเปล่ียนแปลงมากนัก เพราะเปนการขยาย
ตวัไปยังตลาดใหมแตอาศยัขอไดเปรยีบของประเทศนัน้ๆ ในการเปนฐานการ
ผลิตแทนท่ีจะผลิตจากประเทศไทยแลวสงออก อยางไรก็ตาม ขอมูลจากการ
สัมภาษณแสดงใหเห็นวาการผลิตสินคาบางอยางเชนเครื่องประดับทอง งาน

ผลิตที่ตองใชฝมือหรืองานละเอียดยังคงตองสงมาผลิตในประเทศไทย หาก
ปจจัยอื่นๆ คงที่ ลักษณะเชนนี้จะทําใหการผลิตสินคาในไทยเพิ่มข้ึน แตจะ
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เปนเฉพาะในสวนของสินคาท่ีมีความละเอียดประณีต ในกรณีนี้การจางงาน
แรงงานมีฝมือในไทยอาจเพิ่มสูงขึ้น 
 ในสวนการลงทุนในประเทศท่ีเปนแหลงจดัจําหนายเพยีงอยางเดียว 
เชน ในสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส อังกฤษ และเยอรมนี การลงทุนในประเทศ
ดังกลาวสวนใหญมีเปาหมายในการขยายตลาด (market-seeking FDI) หาก
แพรนดาสามารถขยายตลาดไปยังประเทศเหลานี้ไดมากข้ึน กรณีเชนนี้นาจะ
ทาํใหการผลติอญัมณแีละเครือ่งประดับในประเทศไทยเพิม่สูงขึน้ แมแพรนดา
จะสามารถผลักการผลิตบางสวนไปยังประเทศเวียดนาม แตการผลิตสวนใหญ
เพื่อปอนตลาดเหลานี้นาจะยังคงอยูในประเทศไทย สงผลใหการจางงานใน
ประเทศเพ่ิมสูงขึน้ และอาจสงผลกระทบตอไปยังผูผลิตในหวงโซอปุทานตางๆ 
ในประเทศไทยท่ีจะไดรับผลกระทบในทางบวก (ทั้งดานการผลิตและการจาง
งาน) ไมวาจะเปนผูประกอบการคาอญัมณ ีอตุสาหกรรมเผาและเจยีระไนพลอย 
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับเคร่ืองจักรท่ีใชในการผลิตอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
เปนตน เมือ่อตุสาหกรรมตนนาํเหลานีเ้ตบิโต จะเปนประโยชนตอผูผลิตเครือ่ง
ประดับโดยท่ัวไป นั่นคือผูผลิตรายอื่นที่ไมใชแพรนดาจะไดรับผลกระทบทาง
บวกโดยออมดวย อยางไรก็ตามการมองผลกระทบตอผูผลิตเครื่องประดับยัง
คงตองพจิารณาดานความอุดมสมบูรณและความขาดแคลนของวัตถดิุบในการ
ผลิตดวย เชน หากแพรนดามียอดขายเติบโตมาก มีความตองการซ้ืออัญมณี

ปริมาณสูง สงผลใหราคาอัญมณีในประเทศเพิ่มสูงขึ้น อาจทําใหตนทุนการ

ผลิตของผูผลิตเครื่องประดับรายอ่ืนในประเทศเพิ่มสูงขึ้น 
 เมือ่พจิารณาดานศกัยภาพในการแขงขนัของอตุสาหกรรม การขยาย
ฐานการผลิตของแพรนดาไปยังประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และจีน แมใน

ชวงตนจะไมไดมีสวนในการเพ่ิมประสิทธภิาพและผลิตภาพการผลิตใหบริษทั

มากนัก แตการผลิตในประเทศดังกลาวทาํใหแพรนดาสามารถเขาถงึผูบริโภค
ในประเทศเปาหมายไดมากข้ึน เชน การเขารวมทุนกับบริษัทของอินโดนีเซีย
ทาํใหแพรนดาสามารถเขาถงึผูบริโภคในอินโดนีเซยีไดงายกวาการไปทําตลาด
เอง และยังสามารถเขาถงึผูบริโภคในตลาดสแกนดิเนเวยีท่ีเปนฐานลกูคาเดิม

ของบริษัทในอินโดนีเซีย ทําใหแพรนดาสามารถขยายฐานลูกคาไปยังตลาด
อินโดนีเซียและสแกนดิเนเวียไดเร็วข้ึน ในกรณีของเวียดนามและจีน จากการ
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ทีแ่พรนดาเขาไปลงทุนในประเทศตางๆ ทาํใหทราบถึงสภาพความตองการใน
ประเทศนัน้ๆ ไดดี และสามารถพัฒนาสนิคา รวมถึงผลิตและขายสินคาทีเ่หมาะ
สมกับผูบริโภคในประเทศดังกลาว เชน การนําเอาสินคา Esse ที่เปนเครื่อง
ประดับเงินไปขายในท้ังสองประเทศ เปนตน เมื่อแพรนดากาวเขาไปทําธุรกิจ
ในประเทศดังกลาวยอมสงผลใหเกดิการเรียนรูทัง้ในแงการลงทุน ปญหา และ
อปุสรรคท่ีไดพบ หากบริษทัเครือ่งประดับรายอ่ืนตองการเขาไปลงทุน อาจจะ
เรียนรูจากกรณีศึกษาของแพรนดาได เชน การท่ีแพรนดาเขาไปลงทุนในจีน
โดยมิไดรวมทุนกับบริษทัทองถิน่ ทาํใหแพรนดาตองประสบปญหาพอสมควร
ในการแขงขันกับผูผลิตในประเทศท่ีอาจไดรับสิทธปิระโยชนมากกวาหรือมีขอ
กําหนดในการดําเนินกิจการนอยกวา เปนตน 
 นอกจากนีก้ารขยายฐานการผลิตของแพรนดาไปยังตางประเทศแม
สวนหนึง่จะเกดิจากการท่ีแพรนดามีความไดเปรียบเฉพาะของบรษิทั (FSAs) 
บางประการอยู แตการท่ีแพรนดาขยายตัวไปประเทศเหลานี้ก็ทําใหบริษัท
สามารถสะสมความรูและประสบการณเพื่อทําใหความไดเปรียบท่ีมีอยูนั้น
มีมากข้ึนหรือเกิดความไดเปรียบใหมๆ เกิดเปนพลวัตของความไดเปรียบ 
(FSAs) นอกจากน้ีในอนาคตอาจทําใหเกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธภิาพ
มากข้ึน เชน ในระยะยาวไมวาจะเปนกรณีของเวียดนาม อินโดนีเซีย และจีน 

อาจเกดิการแบงงานในลกัษณะทีป่ระเทศไทยผลติสนิคาคณุภาพสูงหรอืสนิคา

ทีอ่าศัยแรงงานมีฝมือสูง แลวขยายการผลิตสนิคาท่ีไมมีความซับซอนมากนัก
ไปยังประเทศเหลานี้ โดยเฉพาะในเวียดนาม โดยในประเทศไทยอาจจะยังคง
เปนศนูยกลางในการพัฒนาและออกแบบผลิตภณัฑ เปนตน เมือ่ความตองการ

แรงงานมีฝมือในประเทศเพิม่สูงขึน้ ในขณะท่ีความตองการแรงงานท่ีไมคอยมี

ฝมือลดลง จะเปนการกดดันใหแรงงานไทยพัฒนาฝมือตนเองใหดีขึน้ใหเหมาะ

สมกับความตองการ หากไทยสามารถพัฒนาบุคลากรท่ีมีฝมือทั้งในดานการ
ผลิตและการออกแบบเพ่ือมารองรับความตองการเหลานี้ได จะกอใหเกิดผล
กระทบภายนอกในทางบวก (positive externalities) กับบริษัทผูผลิตเครื่อง

ประดับรายอ่ืน เปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม
อัญมณีและเคร่ืองประดับไทยในทางหน่ึง หรืออยางนอยแรงงานไทยก็จะถูก

กดดันใหพัฒนาฝมือตนเองใหเหมาะกับความตองการแรงงาน
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 ในกรณีการลงทุนโดยตรงเพ่ือขยายฐานการจัดจําหนายไปยังประเทศ
ตางๆ ในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และประเทศอินเดีย ทําใหสินคาจากไทย
เปนที่รูจักในตางประเทศมากข้ึน หากแพรนดาสามารถทําใหตางชาติยอมรับ
ในฝมือการผลิตได ก็อาจทําใหตางชาติยอมรับสินคาท่ีมาจากไทยมากข้ึน สง
ผลดีตอผูประกอบการในอุตสาหกรรมอญัมณแีละเคร่ืองประดับรายอืน่ๆ หาก
ตองการเขาไปทําตลาดในประเทศตางๆ เหลานีต้อไปในอนาคต นอกจากนีรู้ป
แบบการเขาไปลงทุนที่แตกตางกัน เชน การเปนเจาของกิจการท้ังหมดของ 
Pranda North America และ Pranda UK Ltd. การเขาไปซ้ือตราสินคาH.
GRINGOIRE (HGG) ของฝร่ังเศส การรวมทุนกับบริษัท Gunjan Jewels 
Pvt. Ltd. จัดต้ัง Pranda Jewelry Private Limited ในอินเดีย การรวมทุนกับ 
Mr.Kroll ในการจัดต้ัง Pranda & Kroll GmbH & Co. KG รวมถึงรูปแบบการ
จัดจําหนายท่ีแตกตางกันตามสภาวการณและความตองการของแตละพื้นที่ 
นาจะเปนบทเรียนที่ดีใหกับบริษัทไทยท่ีตองการจะเขาไปลงทุนโดยตรงใน
ประเทศเหลาน้ี แทนท่ีจะตองไปลองผิดลองถูกเองตั้งแตตน
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งานศึกษาช้ินนี้มุงศึกษาลักษณะการลงทุนโดยตรงของบริษัทไทยในตาง
ประเทศ โดยมีอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับเปนอุตสาหกรรมเปา
หมายในการศึกษา สวนบริษัทที่ทําการศึกษาเชิงลึกคือ บริษัท แพรนดา 

จวิเวลร่ี จาํกัด (มหาชน) ซึง่มีการวิเคราะหลักษณะการไปลงทุน ประเมินความ

ไดเปรยีบเฉพาะของบรษิทั (FSAs) และศึกษาการลงทนุโดยตรงในตางประเทศ

ในแตละประเทศท่ีบริษทัแพรนดาเขาไปลงทุน ซึง่มีทัง้ประเทศในอเมริกาเหนือ 
ยุโรป และเอเซีย โดยมีการวิเคราะหความไดเปรียบเฉพาะของไทยและของ
ประเทศท่ีรับการลงทุน (CSAs) แรงจูงใจในการลงทุน รวมถึงประเมินผลการ

ดําเนนิงานจากการลงทุนโดยตรงของบริษทัแพรนดา และวิเคราะหผลกระทบท่ี
อาจจะเกดิข้ึนตออตุสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย ทัง้ในดานผลผลิต 

การจางงาน และศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรม
 ผลการศึกษาแสดงใหเหน็วา หากพจิารณาการลงทุนโดยตรงของไทย
ในภาพรวมจะสามารถแบงชวงการลงทุนโดยตรงของบริษทัไทยในตางประเทศ
ออกเปนสีช่วง คือ (1) ชวงกอนป ค.ศ. 1986 ทีก่ารลงทุนโดยตรงในตางประเทศ

สวนใหญเปนการลงทุนในภาคสถาบันการเงินท่ีกระจุกตัวอยูในไมก่ีประเทศ 
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เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ฮองกง ญี่ปุน และสิงคโปร (2) ชวงป ค.ศ. 1986 
– 1996 เปนชวงท่ีการลงทุนโดยตรงในตางประเทศเติบโตอยางตอเนื่อง การ
ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีความสําคัญมากข้ึน และยังมีการ
ขยายการลงทุนไปยังประเทศในภูมิภาคตางๆ มากข้ึนทัง้ในทวีปอเมริกาเหนอื
และยุโรป โดยประเทศในภูมิภาคเอเชยีมีการขยายตัวมากท่ีสดุ (3) ชวงป ค.ศ. 

1997 – 2000 เปนชวงหลังจากการเกิดวิกฤตการณทางการเงินในเอเชีย ใน
ชวงนี้การลงทุนโดยตรงในตางประเทศของบริษัทไทยลดลงมาก และเปนการ
ลดลงในเกือบทุกภาคเศรษฐกิจ และเกือบทุกภูมิภาคที่ไปลงทุน ยกเวนการ
ลงทุนใน ASEAN ที่เพิ่มข้ึนจากการลงทุนเพิ่มข้ึนในประเทศสิงคโปร (4) ชวง
ป ค.ศ. 2001 – 2006 เปนชวงท่ีการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของบริษัท
ไทยฟนตวั การลงทุนโดยตรงในประเทศแถบ ASEAN มีแนวโนมเพิม่ข้ึน โดย
เฉพาะในประเทศสิงคโปร เชนเดียวกับการลงทุนในสหรัฐและจีนที่มีแนวโนม
เพิ่มข้ึน ในขณะท่ีการลงทุนในประเทศอ่ืนๆ คอนขางทรงตัว สําหรับในป ค.ศ. 
2007 การลงทุนโดยตรงในตางประเทศลดลง โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม 
ในขณะท่ีการลงทุนในภมิูภาคตางๆ ลดลง การลงทุนในประเทศในเอเชีย (ทีไ่ม
ไดเปนสมาชิก ASEAN) กลับมีแนวโนมเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในประเทศฮองกง 
การไปลงทุนในตางประเทศท่ีลดลงสวนหน่ึงเปนผลกระทบจากความผันผวน
ของคาเงินบาทในชวงดังกลาว

 สําหรับการศึกษาการลงทนุโดยตรงของบรษิทัแพรนดา พบวาบริษทั

แพรนดามีความไดเปรียบเฉพาะของบริษทั (FSAs) เชน ความสามารถในการ
พัฒนาผลิตภัณฑและตราสินคา การวิจัยและพัฒนา การบริหารจัดการ และ
การจัดหาวัตถุดิบ โดยแพรนดามีการลงทุนในตางประเทศแบงออกเปนสอง

ลักษณะ คือ 

 (1) การลงทุนเพื่อเปนแหลงผลิตและจัดจําหนาย ไดแก การลงทุน

ในเวียดนาม อินโดนีเซีย และจีน แมแรงจูงใจในการลงทุนในลักษณะดังกลาว
สวนหนึ่งเกิดจากการลงทุนเพื่อแสวงหาประสิทธิภาพ (effi ciency-seeking 
FDI) จากคาจางแรงงานราคาถูก แตแรงจูงใจหลักของการลงทุนโดยตรงใน

ประเทศดังกลาวคือการขยายตลาด (market-seeking FDI) หากวัดผลการ
ดําเนนิงานพบวา ROA ของการลงทุนในเวยีดนามและอินโดเซยีมีคาเปนบวก
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เสมอ ในขณะท่ีการลงทุนในจนีมีคา ROA ตดิลบ ทัง้นีอ้าจเปนเพราะแพรนดา
เพิง่เขาไปลงทุนในจนีในป ค.ศ. 2003 จงึยังไมสามารถวิเคราะหผลการดําเนนิ
งานในระยะยาวได สาํหรบัผลกระทบตอการผลติ การจางงาน และศักยภาพใน
การแขงขันของอุตสาหกรรมไทย เชื่อวาการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศ
ดังกลาวไมนาจะทําใหปริมาณการผลิตในประเทศไทยลดลง (ยกเวนในกรณี
ของเวียดนาม) เพราะเปนการขยายฐานการผลิตเพื่อขยายตลาด ไมใชการ
ยายฐานการผลิต ดังนั้นการจางงานในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ
ไทยไมนาจะลดลง แตอาจเพิม่ข้ึนโดยเฉพาะในกรณแีรงงานมฝีมือ เพราะการ
ผลิตเครือ่งประดับบางอยางท่ีตองใชฝมือมากของบริษทัในประเทศเหลานีจ้ะมี
การสงมาผลติทีป่ระเทศไทย ในดานศกัยภาพการแขงขนันัน้ แมการขยายการ
ผลิตไปยังประเทศดังกลาวจะไมไดเพิม่ประสิทธภิาพและผลิตภาพการผลิตให
กับบริษัทแพรนดามากนัก แตทําใหแพรนดาเขาถึงผูบริโภคไดมากข้ึน และ
ทําใหแพรนดาสามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับผูบริโภคในประเทศ
เปาหมายไดในอนาคต และหากการผลิตที่ใชแรงงานมีฝมือกระจุกตัวอยูใน
ไทยมากข้ึน ในขณะทีใ่หตางประเทศผลติสนิคาทีไ่มตองใชแรงงานมฝีมือมาก
นกั กรณีเชนนีจ้ะอาจทําใหแรงงานในประเทศไทยมีการพัฒนาฝมือใหมากข้ึน
เพือ่รองรับความตองการลักษณะดังกลาว สงผลดีตอบริษทัผูผลิตเครือ่งประดับ

รายอ่ืนๆ 
 (2) การลงทุนในตางประเทศเพื่อเปนแหลงจัดจําหนายเพียงอยาง
เดียว ไดแก การลงทุนในสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี และอินเดีย 

แมการลงทุนในบางสวนจะเปนไปเพือ่แสวงหาสินทรัพยเชงิกลยุทธ (strategic-

asset seeking FDI) เชนการซ้ือตราสินคาจากฝร่ังเศส แตเปาหมายหลักของ
การลงทุนในลักษณะดังกลาวสวนใหญเปนไปเพื่อการขยายตลาด (market-
seeking FDI) ในดานผลการดําเนินงาน พบวาการลงทุนในบริษัทเหลานี้สวน
ใหญมีคาตดิลบมาโดยตลอด (ยกเวนการลงทุนในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ที่

มีคา ROA เปนทัง้บวกและลบ) โดยการลงทุนในเยอรมนแีละอินเดยีมีคาตดิลบ 

อาจเปนเพราะแพรนดาเพิ่งไปลงทุนในประเทศดังกลาวในป ค.ศ. 2005 และ 
ค.ศ. 2007 ตามลําดับ จึงเปนเพียงผลการดําเนินงานในระยะเริ่มตนที่ยังไม
สามารถบงบอกถึงผลการดําเนินงานในระยะยาวได สําหรับผลกระทบตอ
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อตุสาหกรรม คาดวาการท่ีแพรนดาขยายตลาดไปยังประเทศดังกลาวจะสงผล
ทาํใหการผลิตและการจางงานในอตุสาหกรรมเพิม่ข้ึน รวมถึงการขยายตัวของ
อตุสาหกรรมสนับสนุน และหากแพรนดาประสบความสําเร็จในตลาดดังกลาว
จะทําใหเครื่องประดับไทยเปนที่ยอมรับในประเทศเหลานี้มากข้ึน การพัฒนา
เชนนี้สงผลในทางบวกตอผูผลิตเครื่องประดับรายอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ตอง
พิจารณาถึงความเปนไปไดในการจัดหาวัตถุดิบและการพัฒนาอุตสาหกรรม
สนับสนุน เพราะหากแพรนดาเติบโต แตปริมาณวัตถุดิบและอุตสาหกรรม
สนับสนุนไมไดพัฒนาตามอาจทําใหราคาวัตถุดิบในประเทศสูงขึ้น ผูประกอบ
การรายเล็กตางๆ อาจไดรับผลกระทบในทางลบได
 งานศึกษาชิ้นนี้ยังคงมีขอจํากัดในการนําผลการศึกษาไปขยายผล 
เพราะเปนการศึกษาบริษัทแพรนดาเพียงแหงเดียว อยางไรก็ตาม แนวคิด
ในการวิเคราะหรูปแบบ แรงจูงใจ และผลกระทบของการลงทุนสามารถนําไป
ประยุกตใชกับการวิเคราะหบริษทัอญัมณแีละเครือ่งประดับอืน่ๆ ทีมี่การลงทุน
โดยตรงในตางประเทศ และหากมีงานศึกษาในลักษณะดังกลาวมากข้ึนเรานา
จะสามารถมองภาพการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครือ่งประดับไทยในภาพรวมไดชดัเจนมากขึน้กวานี ้นอกจากนีย้งัสามารถ
นาํไปประยุกตใชกับการการลงทุนโดยตรงในตางประเทศของอตุสาหกรรมอืน่ 

ทั้งระดับจุลภาคและมหภาค ดังเชนที่ปรากฏในงานศึกษาชิ้นนี้
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 4.1   (Outward FDI Stock) ( : 
  ) 
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 4.2   (Outward FDI Flow)  
( :   ) 

 
:  

 
1.   
2. Thai direct investment abroad  net outflow of OFDI (OFDI outflow – OFDI inflow) 
3.  " "   

 . . 2001 
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 4.3  Outward FDI stock  outward FDI flow  GDP  
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 4.4  Outward FDI stock  outward FDI flow 
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 4.6   ASEAN (ASEAN-6) 
( : )  

100

50

0

50

100

150

200

250

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

Brunei Indonesia Malaysia

Philippines Singapore

 
:  



ดร.เณศรา  สุขพานิช  

239

  4.7   ASEAN (  CLMV) 
 ( : )  
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 4.8    (
 ASEAN)  ( : )  
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 4.9    ( : 
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 4.10    
( : )  

 20
01

19
99

19
97

19
95

19
93

19
91

19
89

19
87

19
85

19
83

19
81

19
79

 
 

:  



ดร.เณศรา  สุขพานิช  

241

 4.11   (Merger & Acquisition) 
 ( : )  
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 4.12   (Merger & Acquisition) 
 ( : )  
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 4.13   (R&D)     ( ) 
( ) 



 4.1   . . 
1978-1996 ( : ) 
 

    
1978-
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991  1992  1993  1994 1995 1996 

1  1.51 0.6 1.6 2.1 38.4 123.7 66.9 48.7 102.3 114.0 215.4 303.9 
2     0.42 0.1 1.6 0.0 31.2 44.1 8.3 11.4 22.9 8.6 29.8 27.3 
3     1.06 0.0 0.0 1.3 6.9 0.6 9.7 14.7 2.1 5.6 12.3 10.3 
4     0.03 0.5 0.0 0.3 0.0 2.1 33.3 13.6 37.7 21.7 51.7 52.7 
5     0.00 0.0 0.0 0.0 0.2 70.4 4.4 4.7 16.5 52.2 61.4 142.8 
6     0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3 6.8 2.8 17.2 
7     0.00 0.0 0.0 0.5 0.0 2.7 1.6 1.1 3.7 3.0 14.6 13.7 
8     0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.8 1.6 
9     0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.2 2.3 1.3 38.9 

10      0.00 0.0 0.0 0.0 0.2 1.9 7.5 3.2 4.1 13.2 39.6 -0.6 
11  13.37 0.0 169.9 21.0 0.4 8.3 27.1 18.4 15.4 47.0 69.3 27.3 
12  3.02 0.2 0.5 0.8 0.8 3.2 9.8 16.9 3.6 40.4 22.0 26.2 
13  0.37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 19.2 15.6 14.3 -0.1 
14  0.29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.5 0.8 5.6 5.0 6.5 
15  0.05 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.2 0.7 18.7 5.8 2.8 
16  -0.73 0.0 0.0 0.0 8.9 0.0 16.4 13.5 57.0 78.8 177.0 233.0 
17  0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6 53.7 31.4 127.4 150.6 
18  0.00 0.1 0.0 0.0 0.0 4.7 6.1 9.2 30.6 55.1 143.0 39.8 
19   0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.4 -1.1 -0.3 2.4 0.8 0.0 
20  18.00 1.0 172.0 24.0 49.0 140.0 167.0 136.0 283.0 409.0 780.0 790.0 

:  
1.   
2.  2548  

 
3.   ( ) 

 ( )  
4. .  " "    2544 

      
:  
 

  4.2   . . 1997 - 2007 ( : )  
 

    1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  2005 2006 2007 p 

1  209.3 53.0 55.0 35.8 96.3 75.7 207.7 191.5 202.4 588.1 153.5 

2     52.3 7.2 5.6 9.2 90.0 18.4 89.7 76.4 137.4 189.7 147.8 

3     1.7 1.0 0.0 2.6 1.7 0.7 4.0 2.7 1.7 30.2 -3.0 

4     9.0 17.7 16.0 0.2 -0.2 0.6 1.6 2.0 5.5 25.5 4.9 

5     7.3 10.1 7.5 11.8 12.2 43.3 49.1 27.3 -6.2 115.8 -8.7 

6     10.2 0.2 2.5 3.9 0.0 0.3 16.4 6.7 16.5 39.7 -18.7 

7     89.0 4.3 14.5 -0.8 -3.2 0.7 9.7 23.5 19.8 14.2 -45.2 

8     0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.5 -1.2 0.5 

9     33.5 1.9 1.7 1.2 -1.8 0.0 3.4 -4.3 0.0 1.5 -3.6 

10      6.2 10.6 7.1 7.7 -2.3 11.7 33.9 57.1 26.1 172.8 79.6 

11  2.2 0.6 -0.1 25.3 17.9 8.4 44.1 -16.4 153.0 88.4 -114.5 

12  55.5 21.7 23.4 31.8 15.6 41.6 33.3 1.5 28.8 8.4 51.3 

13  -27.3 -0.1 -0.2 3.7 -3.7 0.7 -1.1 3.4 0.0 20.8 15.6 

14  0.8 -1.5 0.1 1.8 1.4 0.5 0.1 15.5 3.6 6.5 8.6 

15  -1.1 2.9 4.4 4.7 7.2 0.9 3.1 0.4 0.0 -13.4 6.5 

16  131.6 5.4 16.9 
-

108.1 26.4 17.7 17.6 18.4 111.8 -26.7 121.7 

17  60.4 43.9 232.7 17.6 38.5 10.2 21.4 24.9 0.0 0.0 154.8 

18  14.3 -9.9 0.1 1.4 -21.7 -8.6 -1.1 22.3 14.4 15.9 -45.5 

19   0.3 -2.9 1.8 23.8 6.1 9.7 53.0 131.6 0.0 0.0 55.8 

20  446.0 113.0 334.0 38.0 184.0 157.0 378.0 393.0 514.0 687.9 407.8 

:  4.1 
 

:  
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 4.6:  (Return on Asset: ROA)     
( )  

ROA ( :  1 

) 

    2003 2004 2005 2006 2007 2008 

    738 804 1,159 1,355 1,557 1,345 

 ( )    ( )  -1 -18 -92.5 -11 -23 -198 

 ROA   ROA -0.14 -2.24 -7.98 -0.81 -1.48 -14.27 

 Pranda North America, Inc.  177 247 278 419 496 386 

  ( )  3 5 -9 10 44 -5 
 

Crystaline North America, Inc. (
 Pranda North America, Inc.) 

 

ROA 1.69 2.02 -3.24 2.39 8.87 -1.30 

  220 191 233 195 225 208 
  ( )  -18 -24 -56 -32 -17 -35 
 

H.GRINGOIRE s.a.r.l.  

ROA -8.18 -12.57 -24.03 -16.41 -7.56 -16.83 
  261 271 306 337 358 300 
  ( )  1 4 -24 33 - -30 
 

Pranda UK Ltd.  

ROA 0.38 1.48 -7.84 9.79 - -10.00 
 Pranda & Kroll GmbH & Co. KG   - - 208 249 277 203 
  ( )  - - -2 -16 -38 -118 

 

KSV Brand GmbH (  Pranda 
& Kroll GmbH & Co. KG ) 

 

ROA - - -0.96 -6.43 -13.72 -58.13 

  38 41 52 63 73 78 
  ( )  6 8 0.5 15 13 12 
 

Pranda Vietnam Co., Ltd  

ROA 15.79 19.51 0.96 23.81 17.81 15.38 
  42 44 55 58 59 67 
  ( )  7 4 10 4 2 6 
 

Pranda Singapore Pte. Limited (
 Pranda 

Acceptance Sdn. Bhd. 

 
 
 ROA 16.67 9.09 18.18 6.90 3.39 8.96 

  - 10 27 34 46 53 
  ( )  - -15 -12 -25 -26 -27 
 

Pranda (Guangzhou) Co., Ltd.  

ROA - -150.00 -44.44 -73.53 -56.52 -50.94 
 - - - - 23 50 

 ( )  - - - - -1 -1 

 Pranda Jewelry Private Limited  

ROA - - - - -4.35 -2.00 
:  ( )     ( )   ROA  
 ROA =[  ( )  / ] * 100 
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โลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ (Economic Globalization) เปนองคประกอบของ
โลกาภิวัตนที่ถูกหยิบยกข้ึนมาเปนประเด็นถกเถียงถึงผลไดสุทธิที่ประเทศ
จะไดรับอยางกวางขวาง  (Bhagwati, 2004; Wolf, 2005; Irwin, 2005) และ

เปนหัวขอที่ผูกําหนดนโยบายควรใหความสําคัญเพื่อหาแนวนโยบายและ
มาตรการท่ีเหมาะสมเพือ่ใหประเทศไดประโยชนสงูสดุ   อยางไรก็ตาม ในชวง 
2 ทศวรรษทีผ่านมา โลกาภวิตันทางเศรษฐกจิ (อางถงึตอไปโดยยอวา โลกาภิ

วัตน) ถูกกระตุนจากการทวีความสําคัญขึ้นของการคาปจจัยการผลิตระหวาง
ประเทศ (Trade in Inputs)   ซึ่งครอบคลุมต้ังแตปจจัยการผลิตพื้นฐานอยาง
แรงงานดวย  และแตกตางไปจากความเช่ือโดยท่ัวไปท่ีเชื่อวาโลกาภิวัตนถูก

ขับเคล่ือนดวยการคาสินคาสําเร็จรูป (Finished Goods) ดังแสดงในภาพท่ี 

1 เงินโอนท่ีแรงงานของประเทศหน่ึงซึ่งทํางานในตางประเทศและสงเงินกลับ

บาน (Remittances) ขยายตัวในอัตราท่ีสูงกวามูลคาการคาระหวางประเทศ
โดยตลอดต้ังแตกลางทศวรรษ 1980     
 แทจริงแลวการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศไมใชเรื่องใหม 

แตเร่ืองดังกลาวกลับมาอยูในความสนใจของนักเศรษฐศาสตรและผูกําหนด
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นโยบายเศรษฐกิจในชวง  3 ทศวรรษท่ีผานมาเพราะการเคล่ือนยายแรงงาน
เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก   นอกจากน้ัน 
การเคล่ือนยายแรงงานระหวางประเทศท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
มีลักษณะเฉพาะที่เปนการเคล่ือนยายแรงงานระหวางประเทศในภูมิภาค
เดียวกัน (South-South)  และ รอยละ 90 เปนการเคล่ือนยายของแรงงานท่ี
ไรฝมือหรือแรงงานก่ึงฝมือ (Unskilled and/or Semi-skilled Labour) (Athu-
korala, 2006: 19)  
 ประเทศไทยเคยเปนประเทศท่ีสงออกแรงงานสุทธ ิโดยแรงงานไทย
มักเดินทางไปทํางานในกลุมประเทศทางตะวันออกกลางและรวมไปถึงประเทศ
อื่นๆในเอเชีย และเม่ือเศรษฐกิจไทยไดเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วนับต้ังแตป 
1985 ทําใหความตองการใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมสูงขึ้นอยางมาก 
จนทําใหมีแรงงานอพยพยายเขาจากประเทศเพื่อนบาน ไดแก พมา ลาว และ
กัมพูชา เพิ่มจํานวนขึ้น จนกระท่ังปค.ศ  1990 ประเทศไทยจึงไดเปล่ียนมา
เปนประเทศท่ีนําเขาแรงงานสุทธิเม่ือจํานวนแรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางาน
เพิ่มสูงขึ้นกวาจํานวนแรงงานไทยท่ีเดินทางไปทํางานนอกประเทศ
 จากตัวเลขประมาณการในปค.ศ. 2007 แรงงานตางดาวใน
ประเทศไทยท้ังท่ีถูกกฎหมายและผิดกฎหมายมีอยูประมาณ 2.5 ลานคน คิด

เปนรอยละ 7 ของกาํลงัแรงงานไทยท้ังหมด หรอื รอยละ 17 ของแรงงานไทยใน
ภาคเกษตร และมีแนวโนมสูงขึน้เรือ่ยๆ แรงงานตางดาวสวนใหญเปนแรงงาน

ไรฝมือ (Unskilled Labor) เขามาทํางานในภาคเกษตร ประมง กอสราง และ

ภาคบริการ เชน คนรับใชในบาน โดยในปค.ศ. 2005 กระทรวงแรงงานรายงาน
วา รอยละ 70 ของแรงงานตางดาวทัง้หมดอพยพมาจากประเทศพมา, รอยละ 
15 จากประเทศลาว และท่ีเหลืออีกรอยละ 15 มาจากประเทศกัมพูชา 

 แรงงานตางดาวในประเทศไทยจํานวนมากกระจุกตัวอยูบริเวณ

ชายแดน อยางไรก็ตาม พบวาแรงงานตางดาวรอยละ 43 ทาํงานอยูในกรุงเทพ

และปริมณฑล สวนจังหวัดท่ีมีแรงงานตางดาวคอนขางเบาบางคือ จังหวัดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อศึกษาการกระจุกตัวของแรงงานตางดาวแยก
ตามประเทศท่ีอพยพมา พบวาแรงงานท่ีอพยพมาจากประเทศลาวสวนใหญ

กระจุกตัวอยูในกรุงเทพ แรงงานจากประเทศกัมพูชากระจุกตัวในภาคตะวัน
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ออก และแรงงานพมากระจุกตัวอยูในจังหวัดในภาคเหนือและภาคใตที่มี
ชายแดนติดกับประเทศพมาหรือติดทะเล 
 แนวโนมการเคล่ือนยายแรงงานดังกลาวเปนปรากฏการณทีจ่ะมนียั
ตอความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ นัยสําคัญของ
การทวีความสําคัญของการเคล่ือนยายแรงงานไรฝมือหรือแรงงานก่ึงฝมือ คือ 
การนําเขาแรงงานจะกลายมาเปนทางเลือกหน่ึงท่ีนกัอุตสาหกรรมสามารถท่ีจะ
ใชเพื่อรักษาความสามารถในการแขงขันในระยะส้ันระหวางที่กําลังพยายาม
เปลี่ยนผานความสามารถในการแขงขันจากการผลิตที่ใชแรงงานจํานวนมาก
และคาแรงงานเปนหัวใจในการกําหนดความสามารถในการแขงขันไปสูการ
ผลิตสินคาท่ีใชทักษะฝมือแรงงานมากข้ึนและมีเครื่องจักรเก่ียวของเพิ่มมาก
ขึ้น ทางเลือกดังกลาวมีความสําคัญมากสําหรับอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขม
ขน (Labour Intensive Industries) และกลุมผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยอมท่ีมักจะมีปญหาและ/หรือความเสียเปรียบในการรักษาความสามารถ
ในการแขงขันผานชองทางอื่นๆ เชน การเปล่ียนเครื่องจักร หรือการยายฐาน
ออกไปลงทุนในตางประเทศ 
 อยางไรก็ตาม ประเด็นการนําเขาแรงงานตางดาวไมเพียงแตเปน
ประเด็นที่ยังไมไดขอสรุปทางวิชาการถึงผลสุทธิ โดยเฉพาะตอกระบวนการ

พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต แตยังเชื่อมโยงไปยังประเด็นปญหาสังคมและ
วัฒนธรรมเชนกัน  ในทางวิชาการ การอนุญาตหรือเปดเสรีใหนําเขาแรงงาน
ตางดาวอาจทําใหผูประกอบการไมพยายามยกระดับความสามารถในการ

ผลิตและการพัฒนาอตุสาหกรรมน้ันโดยรวม เพราะผูประกอบการเลือกรักษา

ความสามารถในการแขงขนัอยางงายโดยการทดแทนแรงงานภายในประเทศ
ที่มีคาแรงงานสูงดวยแรงงานตางดาวท่ียอมรับคาแรงท่ีตํากวา ซึ่งจะสงผล
กดดันระดับคาแรงงานภายในประเทศ นอกจากนั้นการอนุญาตใหมีการนํา

เขาแรงงานตางดาวอาจกอใหเกิดปญหาทางสังคมอ่ืนๆ ตามมาไดเชนกัน  

 เรื่องดังกลาวเปนเรื่องทาทายเชิงนโยบายท่ีสําคัญสําหรับ
ประเทศไทย ทัง้นีเ้พราะ ประการแรก ประเทศไทยกําลังอยูระหวางชวงเปล่ียน

ผานจากการมีคาจางแรงงานอยูในระดับตําไปสูประเทศท่ีมีคาจางแรงงาน
สูงขึ้น  ประการท่ีสอง ดวยปจจัยทางดานภูมิภาค ประเทศไทยรายลอมดวย



Symposium no.32 :: แรงงานตางดาวกับการรักษาความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเส้ือผาเครื่องนุงหมไทย

260

ประเทศดอยพฒันา (Less Developed Countries) ทีมี่ฐานะทางเศรษฐกจิดอย
กวา เชน พมา ลาว และกัมพูชา   ดังนั้น ทางเลือกทางนโยบายท่ีเกิดข้ึน คือ 
ดานหนึง่ประเทศไทยมีโอกาสดีกวาประเทศอืน่ๆในภมิูภาคอาเซยีนในการเขา
ถงึแหลงแรงงานราคาถกูและชวยอาํนวยความสะดวกในชวงเปลีย่นผานความ
ไดเปรียบในการผลิต  ในอีกดานหนึ่ง หากประเทศไทยเลือกท่ีจะไมใชการนํา
เขาแรงงานจากตางชาต ิคําถามท่ีรออยู คือ มาตรการดังกลาวจะมีประสิทธิผล
มากนอยเพยีงใด เพราะลักษณะทางภูมิศาสตรดังกลาวและมาตรการดังกลาว
จะนําไปสูปญหาสังคมดานอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม   ประการสุดทาย สําหรับ
ประเทศดอยพัฒนา การสงออกแรงงานไปทํางานในตางประเทศถูกพิจารณา
เปนชองทางแกปญหาความยากจนและการวางงานภายในประเทศ (Goldin 
& Reinert, 2006: Chapter 6)   ดังนั้น ทาทีที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย
ตอประชาคมโลกในฐานะผูนําทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีน คืออะไร แม
เรื่องดังกลาวจะมีความสําคัญ แตการศึกษาในเชิงลึกยังมีจํากัด โดยเฉพาะ
การนําเรื่องดังกลาวเขามาเช่ือมโยงกับความสามารถในการแขงขันของภาค
อุตสาหกรรม 
 ดังนั้น เร่ืองดังกลาวจึงเปนสิ่งที่ทั้งนักเศรษฐศาสตรและผูกําหนด
นโยบายทางเศรษฐกิจในหนวยงานภาครัฐควรใหความสนใจเปนอยางย่ิง 

เพราะการทวคีวามสําคญัของการเคลือ่นยายแรงงานระหวางประเทศเปนการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจโลก และเปนกลจักรหลักท่ีจะ
ผลักดันโลกาภิวัตนในทศวรรษหนา การทวีความสําคัญของการเคล่ือนยาย

แรงงานระหวางประเทศทําใหกรอบการวิเคราะหเศรษฐกิจระหวางประเทศ

เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก  ทั้งในเรื่องของปจจัยกําหนดขีดความสามารถใน
การแขงขนั ทางเลอืกในการเพิม่ขีดความสามารถในการแขงขนั กรอบนโยบาย
ของการเจรจาการคาระหวางประเทศ  บทบาทของภาครัฐตอรูปแบบการคา

และการรักษาความสามารถในการแขงขนั และการตอบสนองของภาคเอกชน

ตอนโยบายภาครัฐ     
 สวนตางๆ ทีต่อจากบทนําของบทความน้ี จะเริม่ตนดวยวัตถปุระสงค
ของการศึกษาซึ่งอยูในสวนที่สอง วรรณกรรมปริทัศนในสวนที่สาม นโยบาย
เก่ียวกับแรงงานตางดาวในประเทศไทยในสวนที่สี่ กรอบแนวคิดทางทฤษฎี
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ในสวนท่ีหา ขอบเขตการศึกษาในสวนที่หก ขอมูลท่ีใชในสวนที่เจ็ด ระเบียบ
วิธีวิจัยในสวนที่แปด ลักษณะของกิจการท่ีใชแรงงานตางดาวท่ีแตกตางจาก
กิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาวในสวนที่เกา การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนที่จะ
ใชในการประมาณสมการถดถอยในสวนทีส่บิ ผลการประมาณสมการถดถอย
ของการท่ีใชแรงงานตางดาวตอความสามารถในการแขงขันในสวนที่สิบเอ็ด 
ผลการสัมภาษณในสวนที่สิบสอง และในสวนสุดทายจะเปนบทสรุป
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วัตถุประสงคของการศึกษา
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ดังที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาโลกาภิวัตนที่ถูกขับเคลื่อนดวยการเคล่ือน
ยายแรงงานระหวางประเทศมีความเช่ือมโยงกับประเด็นเชงินโยบายเศรษฐกิจ
ในดานตางๆ มากมาย  อยางไรก็ตาม องคความรูในเร่ืองดังกลาวยังมีอยูอยาง

จาํกัด  ดังน้ัน งานวจิยัฉบับน้ีจงึมีวตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาผลกระทบของการนํา

เขาแรงงานตางดาวตอการรักษาความสามารถในการแขงขันของผูประกอบ

การไทย ดังน้ี
 1. ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของกิจการที่ใชและไมใชแรงงาน
ตางดาวท่ีจะสงผลตอความสามารถในการแขงขัน 

 2. ศกึษาวากิจการท่ีใชแรงงานตางดาวมีความสามารถในการแขงขนั

ตํากวากิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาวหรือไม อยางไร
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วรรณกรรมปริทัศน 
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ในสวนนี้จะทําการทบทวนวรรณกรรมท่ีศึกษาถึงผลกระทบของการใช
แรงงานตางดาวตอการใชเครื่องจักรและเทคโนโลยี Tella ศาสตรจารยแหง
มหาวิทยาลัย Georgetown ไดเขียนไวใน Washington Times ในปค.ศ. 

2006 วาการนําเขาแรงงานตางดาวไดสงผลเสียตอผลิตภาพ (Productivity) 
ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไดอางถึงงานเขียนของ Krikorian (2000) วา 
การอนุญาตนําเขาแรงงานตางดาวมีผลลดแรงจูงใจของผูประกอบการในการ

ใชเครื่องจักรและเทคโนโลยีในการผลิต โดยยกตัวอยางวา ในชวงระหวางป 
1960 ซึง่เปนชวงท่ีมีการยกเลิกโครงการ Bracero (ซึง่เปนโครงการท่ีอนญุาต
ใหแรงงานเม็กซกัินเขามาทํางานในภาคเกษตรกรรมในประเทศสหรัฐอเมรกิา

ไดอยางถกูกฎหมาย) จนถงึป 1975 ทีแ่รงงานตางดาวเริม่ลับลอบเขาประเทศ

อยางผิดกฎหมายจํานวนมากน้ัน ถอืเปนชวงท่ีมีการใชเคร่ืองจักรจํานวนมาก

ในภาคเกษตรกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา และช่ัวโมงทํางานของแรงงาน
ตอเอเคอรไดลดลงถึงรอยละ 20 
 นอกจากนี้ Krikorian ยังกลาวถึงการผลิตลูกเกดวา แมวาการผลิต

ลูกเกดแบบด้ังเดิมตองใชแรงงานอยางเขมขน คือ ตองใชมีดตัดก่ิงองุน แลว
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นําก่ิงองุนมาผ่ึงแดด ตากไวในถาด โดยตองหม่ันพลิกกลับไปกลับมาจนกวา
จะแหงดี ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดน้ีตองทําดวยมือ และไรองุนที่ Central Valley 
ของแคลิฟอรเนียตองใชแรงงานท้ังหมดราว 50,000 คนในชวงเวลา 1 เดือน
ของการเก็บเก่ียวองุนกต็าม ในปลายทศวรรษท่ี 1950 ชาวไรองุนของประเทศ
ออสเตรเลยีท่ีกําลังประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานก็ไดคิดคนวธิกีารเก็บ
องุนขึ้นมาใหม เรียกวา แหงคาก่ิง (Dried-on-the-Vine: DOV) โดยปลอยให
แหงเองตามธรรมชาติ แลวใชรถแทรกเตอรเขยาก่ิงเบาๆใหผลองุนรวงลงถัง 
วิธีนี้ชวยประหยัดแรงงานไดมากถึงรอยละ 85 และผลผลิตตอเอเคอรเพิ่มข้ึน
ถึงรอยละ 200 อีกท้ังผลผลิตก็มีคุณภาพดีขึ้นดวย 
 อีกตัวอยางหนึ่งคือ การปลูกออยเพื่อทํานํ้าตาลในรัฐฟลอริดา ซึ่ง
เดิมทีมีสภาพและส่ิงแวดลอมในการทํางานท่ีคอนขางเลวรายมาก คือ เวลา
ทาํงานตองกมต่ําระดับเอว ใชมีดขนาดใหญและหนักตดัตนออย และทํางานใน
ทีท่ีมี่อากาศรอน มียงุและงู ทาํใหตอมามีปญหาฟองรองเร่ืองสภาพการทํางาน
ของคนงานจํานวนมาก จนในท่ีสุดเจาของไรจํานวนคร่ึงหนึ่งของทั้งหมดตอง
แกปญหาดวยการหันมาใชเครื่องจักรแทนแรงงานคน ทําใหผลิตภาพเพิ่มสูง
ขึ้นอยางมาก และสภาพการทํางานก็ดีขึ้นดวย ดวยเหตุนี้ Krikorian จึงกลาว
วา การนําเขาแรงงานตางดาวเปนกลยุทธการแขงขันกับประเทศโลกท่ีสามท่ี
ตองพบกบัทางตนัในทีส่ดุ และจะทําใหประเทศพฒันาแลวอยางสหรฐัอเมรกิา

ตองลาหลังประเทศพฒันาแลวอืน่ๆในการผลิตหุนยนตสาํหรบัใชในภาคเกษตร
ในอนาคต
 Martin (2001) ไดศึกษาผลกระทบของการยกเลิกโครงการนําเขา

แรงงานช่ัวคราว (Guest Worker Program) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ

เยอรมนี พบวา แมวาจะมีการคาดการณวาการส้ินสดุลงของโครงการจะสงผล
เลวรายตอภาคเกษตรกรรมของสหรัฐอเมริกา เพราะการขาดแคลนแรงงาน
ตางดาวจะทําใหการเพาะปลูกตองหยดุชะงักลง และจะทําใหราคาอาหารเพ่ิม
สูงขึ้น แตกลับมีการคิดคนเทคโนโลยีในการทําเกษตรกรรมท่ีสามารถลดการ

ใชแรงงานได โดยไดยกตัวอยาง กรณีการเก็บเก่ียวมะเขือเทศเพื่อผลิตซอส

มะเขือเทศวาในปค.ศ. 1960 ในแถบแคลิฟอรเนียวามีการใชแรงงานตางดาว 
45,000 คนหรือคิดเปน 80 เปอรเซ็นตของแรงงานทั้งหมดในการเก็บเกี่ยว
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มะเขือเทศจาํนวน 2.2 ลานตนั โดยเกษตรกรในยุคน้ันยนืยนัวาการใชแรงงาน
ตางดาวเปนสิง่จาํเปนท่ีสดุในการอยูรอดของอตุสาหกรรมการผลิตซอสมะเขอื
เทศ อยางไรก็ตาม ในปค.ศ  1999 หลังจากท่ีโครงการนําเขาแรงงานช่ัวคราว
สิน้สดุลง กลับพบวา มีการจางแรงงานเพยีง 5,000 คน เพือ่ควบคุมเคร่ืองจกัร
ในการเก็บเกี่ยวมะเขือเทศจํานวน 12 ลานตัน บนพื้นที่ 300,000 เอเคอร 
นอกจากนี้ การขยายการผลิตยังสงผลใหราคาผลิตภัณฑที่ทําจากมะเขือเทศ
ตํ่าลง ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่กระตุนใหธุรกิจอาหารจานดวนในอเมริกาเจริญ
เติบโตอยางรวดเร็วอีกดวย
 Sarig, Thompson, and Brown (2000) ไดทําการศึกษาถึงการใช
เครือ่งจกัรเพือ่เกบ็เก่ียวผักและผลไมในประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบ

วา การพัฒนาเคร่ืองจักรเพื่อเก็บเก่ียวผักและผลไมในประเทศสหรัฐอเมริกา
ไดเจริญรุดหนาข้ึนอยางมากในชวงปค.ศ. 1960-1975 ซึ่งเปนชวงท่ีมีการ
ขาดแคลนแรงงานอันเปนผลมาจากการส้ินสุดของโครงการ Braceros และ
จํานวนชั่วโมงเฉล่ียในการเก็บเก่ียวของแรงงานคนตอเอเคอรลดลงรอยละ 
20 ในป 1976 ทั้งนี้ Sarig และคณะยังกลาววา เปนที่นาเสยีดายอยางย่ิงที่
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อชวยในการเก็บเก่ียวตองหยุดชะงักลงในชวงปค.ศ 
1980-1995 เนื่องจากเกษตรกรไมมีแรงจูงใจที่จะเปล่ียนแปลงการเก็บเก่ียว
ดวยแรงงานคนมาเปนใชเคร่ืองจักร เพราะสามารถจางแรงงานตางดาวท่ี

ลักลอบเขาเมืองอยางผิดกฎหมายไดในราคาถูกเปนจํานวนมาก สงผลใหใน

ปจจุบันการเก็บเก่ียวผักและผลไมในประเทศสหรัฐอเมริกายังคงใชแรงงาน

เปนหลัก โดยการจางแรงงานในการเก็บเก่ียวผลผลิตคิดเปนรอยละ 50 ของ

ตนทุนการผลิตท้ังหมด และแมจะมีการใชเครื่องจักรเพื่อเก็บเกี่ยวผักและ
ผลไมเพิ่มมากข้ึนตั้งแตปลายปค.ศ. 1970 เปนตนมาก็ตาม แตก็มีอยางนอย
รอยละ 20 ถึง 25 ของพื้นที่ปลูกผัก และรอยละ 40 ถึง 45 ของพื้นที่ปลูก
ผลไมที่ยังใชแรงงานคนในการเก็บเก่ียวอยู

 Lind (2006) นักวิชาการอาวุโสแหงมูลนิธิ New America ได

เขียนวิจารณไวในนิตยสาร Financial Times วาการใชแรงงานตางดาวใน
สหรัฐอเมริกาทําใหสหรัฐอเมริกาตองลาหลังประเทศญ่ีปุน ออสเตรเลีย และ
ประเทศอื่นๆ ในดานการเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตรดวยเครื่องจักรท่ีทัน
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สมัย และทําใหการกอสรางในประเทศสหรฐัอเมรกิายงัคงใชเทคโนโลยตีํา่และ
ไมมีประสิทธภิาพอยู นอกจากน้ี  งานศึกษาเชงิเศรษฐมิตขิอง Quispe-Agnoli 
และ Zavodny (2002) พบวา ผลิตภาพแรงงานหรือผลผลิตตอแรงงานจะเพิ่ม
ขึน้ชาในรัฐทีมี่แรงงานตางดาวจํานวนมากเม่ือเทยีบกับรัฐทีมี่แรงงานตางดาว
จาํนวนนอยทัง้ในอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานไรฝมือเขมขนและอุตสาหกรรมท่ีใช
แรงงานมีฝมือเขมขน Quispe-Agnoli และ Zavodny ชี้วา ผลการศึกษาไมได
บอกวา แรงงานตางดาวทําใหผลิตภาพแรงงานลดลง เพยีงแตจะเพิม่ข้ึนชาลง
เทาน้ัน ซึง่อาจมีสาเหตมุาจากการท่ีแรงงานตางดาวยังไมสามารถปรับตัวเขา
กับตลาดแรงงานทองถ่ินได ไมวาจะเปนเรื่องภาษาหรือกฎกติกาตางๆ ซึ่งผล
นี้อาจเปนเพียงผลในระยะส้ันและจะหายไปในระยะยาวได 
 งานศึกษาเชิงเศรษฐมิติในระดับโรงงานของ Lewis (2005) เพื่อ
หาความสัมพันธระหวางระดับเทคโนโลยีเฉลี่ยของโรงงานกับความหนา
แนนของแรงงานตางดาวในพื้นที่ พบวา โรงงานในพื้นที่ที่มีแรงงานตางดาว
ไรฝมือจํานวนมาก จะใชเทคโนโลยีในระดับตํ่ากวาโรงงานท่ีอยูในพื้นที่ที่มี
แรงงานตางดาวไรฝมือจํานวนนอย ทั้งนี้เพราะแรงงานตางดาวซึ่งสวนใหญ
เปนแรงงานไรฝมือทําใหอุปสงคตอเทคโนโลยีลดลง  ยิ่งไปกวานั้น ยังพบวา
ในพืน้ทีท่ีมี่อตัราการเพ่ิมข้ึนของแรงงานตางดาวไรฝมือสูงก็ยิง่จะมีการรับเอา
เทคโนโลยีมาใชในโรงงานชาลงหรือนอยลง

 อยางไรก็ตาม งานศึกษาของ Ottaviano (2005) กลับพบวา แรงงาน
ตางดาวทําใหผลิตภาพเพิม่สูงข้ึนซึง่จะสงผลดีตอความสามารถในการแขงขัน

ในระยะยาว ทั้งนี้เพราะแรงงานตางดาวไดนําทักษะความสามารถท่ีแตกตาง

ไปจากแรงงานทองถิ่นเขาสูขบวนการผลิตทําใหแรงงานทั้งสองประเภทเปน
ปจจัยการผลิตที่สงเสริมกัน (Complements) ไมใชทดแทนกัน (Substitutes)
หากพิจารณากรณีการเก่ียวขาวในประเทศสหรัฐอเมริกาจะพบวา มีการใช
เครือ่งจกัรท่ีทนัสมัยในขณะท่ีบางประเทศยังใชแรงงานอยู ดังนัน้ จงึอาจไมถกู

ตองท่ีจะกลาววาแรงงานตางดาวทําใหเทคโนโลยีการผลิตในภาคเกษตรกรรม

ของอเมริกาลาหลังกวาประเทศอื่นๆ ยิ่งไปกวานั้น การใชแรงงานตางดาวก็
เปนเรื่องท่ียุงยากและมีขั้นตอนมากโดยเฉพาะแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย 
ซึ่งนาจะเปนแรงจูงใจใหผูผลิตหาเทคโนโลยีที่ประหยัดแรงงานมาใชในท่ีสุด  
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ยิ่งไปกวานั้นในยุคโลกาภิวัตน ผูผลิตจําเปนตองเรงพัฒนาการผลิตเพื่อลด
ตนทนุการผลิตใหสามารถแขงขนัในตลาดโลกได แรงงานตางดาวจึงไมนาเปน
อุปสรรคสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี 
 สําหรับงานศึกษากรณีประเทศไทยอื่นๆ ไดแก งานศึกษาของ 
Beesey (2004) พบวา นายจางไทยบางรายกลาววา หากถูกบังคับใหใช
เทคโนโลยีเพื่อประหยัดแรงงาน พวกเขายินดีจางคนไทยมาทํางานแทน
แรงงานขามชาตมิากกวาจะใชเครือ่งจกัร เพราะคาจางแรงงานยังตํา่กวาราคา
ของเครือ่งจกัรท่ีชวยประหยดัแรงงานมาก นอกจากนี ้เครือ่งจกัรยังไมสามารถ
เลียนแบบทักษะบางอยางได เชน งานเชื่อมเหล็ก งานจัดวางโครงเหล็ก และ
การเทซีเมนต เปนตน 
 งานศึกษา ในภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเลของ ARCM 
(2004) พบวา โรงงานสวนใหญในอุตสาหกรรมน้ีใชเครื่องจักรเพียงเล็กนอย
และใชแรงงานราคาถูกเพื่อลดตนทุนการผลิต นอกจากนี้ ยังพบวาระดับ
เทคโนโลยีและการใชเครื่องจักรข้ึนอยูกับลักษณะผลิตภัณฑและขนาดของ
ธุรกิจเปนสําคัญ โดยโรงงานขนาดเล็กจะมีขอจํากัดในการเปล่ียนไปใช
เทคโนโลยีระดับสูง โดยในป ค.ศ.1992 เคยมีการทดลองใชเครื่องแกะกุงใน
โรงงานขนาดกลางและขนาดเลก็แตผลท่ีไดไมคุมทุน และพบวาโรงงานสงออก
ขนาดใหญเทานั้นที่สามารถเปล่ียนไปใชเครื่องจักรไดอยางคุมทุน

 จากงานศึกษาในภาคเกษตรกรรมของ TDRI (2004) พบวานายจาง

ทั่วไปเห็นดวยวาวิธีลดการพ่ึงพาแรงงานขามชาติในระยะยาวดวยการลงทุน
ใหมากข้ึนในเทคโนโลยีระดับสูง และใชเคร่ืองมือที่สามารถประหยัดแรงงาน

ไดมากข้ึนเพื่อทดแทนหรือลดกําลังแรงงาน อยางไรก็ตาม Martin (2007) 
มองวา แมวาเทคโนโลยีจะถูกมองวาเปนวิธีการแกไขปญหาระยะยาว แตการ
ลงทุนกับเคร่ืองจักรตองใชทรัพยากรทางการเงินจํานวนมาก ซึ่งนายจางสวน

ใหญในปจจุบันไมมี จึงเสนอวารัฐบาลไทยจําเปนตองแสดงบทบาทสําคัญใน

การสนับสนุนการปรับโครงสรางอุตสาหกรรม และรักษาระดับความสามารถ

ในการแขงขัน
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4

นโยบายเก่ียวกับแรงงานตางดาวในประเทศไทย



ดร.กิริยา  กุลกลการ

271

ตั้งแตอดีตประเทศไทยไมเคยมีนโยบายที่เปดใหมีการนําเขาแรงงานจากตาง
ประเทศ แตเมือ่ประเทศเจริญเตบิโตอยางรวดเร็วจนแรงงานไทยเร่ิมขาดแคลน 
ทาํใหแรงงานตางดาวไหลเขามาจากประเทศเพือ่นบานจาํนวนมากจนรฐับาล

ไทยตองหาวิธีบริหารจัดการแรงงานเหลานี้ นับตั้งแตปค.ศ 1992 ถึงปจจุบัน 
นบัเปนเวลากวา 15 ปแลวทีรั่ฐบาลไทยไดมีความพยายามท่ีจะบริหารจดัการ

แรงงานตางดาว โดยเราสามารถแบงนโยบายเกีย่วกบัแรงงานตางดาวออกเปน 

2 ชวงหลักๆ คือ กอนปค.ศ  2001 และ หลังปค.ศ  2001 ในชวงปค.ศ  1992-
2000 รัฐบาลไทยไดมีการผอนผนัใหแรงงานตางดาวทํางานในเฉพาะบางพืน้ที่
และบางกิจการที่กําหนดเพื่อแกปญหาการขาดแคลนแรงงาน จนกระทั่งใน

ปค.ศ  2001 รัฐบาลจึงไดเปดใหมีการข้ึนทะเบียนแรงงานตางดาวท่ัวประเทศ 

ไมจํากัดพื้นที่และกิจการ ทั้งนี้เพื่อตองการทราบขอมูลแรงงานตางดาวท่ีแท

จริง ปรากฏวามีแรงงานมาข้ึนทะเบียนท้ังสิน้ 568,000 คน หลังจากน้ัน ก็มีการ
เปดใหมีการตออายเุปนระยะๆเฉพาะแตแรงงานตางดาวท่ีเคยขึน้ทะเบยีนแลว
เทาน้ัน มิไดเปดใหแรงงานตางดาวท่ีลักลอบเขามาใหมไดขึ้นทะเบียน เพราะ

ตองการจํากัดจํานวนแรงงานตางดาวที่ไดรับการผอนผันใหทํางาน อยางไร
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ก็ตาม การท่ีรัฐบาลก็ไมยอมใหมีการข้ึนทะเบยีนแรงงานตางดาวทีเ่ขามาใหมที่
มีจาํนวนเพิม่ข้ึนทุกป ทาํใหภาคเอกชนตองแอบใชแรงงานหลบหนเีขาเมอืงท่ี
เขามาใหมนีเ้พือ่ทดแทนแรงงานท่ีหายไประหวางปอยางแพรหลาย และรัฐบาล
ตองขาดรายไดจากการจดทะเบียนปละหลายสิบลานบาท 
 นอกจากนี้ การท่ีนโยบายในเร่ืองแรงงานตางดาวในระดับประเทศ
ไมชัดเจนและเปลี่ยนแปลงปตอป ทําใหผูปฏิบัติขาดความเครงครัดในการ
ตรวจจับอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหมีแรงงานตางดาวลักลอบเขามาอยาง
ผิดกฎหมายมากข้ึนเรื่อยๆ อีกท้ังจํานวนแรงงานตางดาวท่ีมาขอตออายุก็มี
จํานวนลดนอยเรื่อยๆ จนทําใหรัฐบาลตองตัดสินใจเปดใหมีการข้ึนทะเบียน
แรงงานตางดาวทั่วประเทศและทุกอุตสาหกรรมอีกคร้ังในปค.ศ. 2003 ซึ่ง
ปรากฏวามีแรงงานตางดาวมาข้ึนทะเบียนถึง1,284,920 คน 
 นอกเหนือจากการผอนผันใหแรงงานตางดาวที่ลักลอบเขามา
สามารถทํางานได รัฐบาลไทยก็มีความพยายามที่จะบริหารจัดการแรงงาน
ตางดาวแบบยั่งยืน โดยในปค.ศ. 2002-3 ไดมีการลงนามในบันทึกขอตกลง
ความรวมมือทวิภาคีกับประเทศเพ่ือนบานทั้ง 3 ประเทศ เพื่อใหมีการสงกลับ
และนําเขาแรงงานอยางถกูตองตามกฎหมาย โดยในการสงกลับจะมีการพสิจูน
สัญชาติ และนายจางไทยท่ีสามารถรับแรงงานตางดาวเขาทํางานไดตองเปน

แรงงานท่ีผานการตรวจสอบจากทางการไทย ซึ่งจะเปนผูสงขอมูลจํานวน
แรงงานตางดาวท่ีตองการไปใหกับรัฐบาลของประเทศตนทาง แลวทางกลุม
บริษัทเอกชน (ในกรณีของกัมพูชา) หรือหนวยงานของรัฐ (ในกรณีของพมา
และลาว) จะเปนผูดําเนินการจัดจางและคัดเลือกแรงงานสงมาใหฝายไทย 

(Vasuprasat, 2008) โดยแรงงานตางดาวจะตองทําหนังสือเดินทางและขอ

เอกสารการเดินทางเขาเมืองจากสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยกอนจะเดินทาง
เขาประเทศไทย เพื่อใชในการขอใบอนุญาตการทํางาน 2 ป และสามารถตอ
อายุได 1 คร้ัง แตแรงงานขามชาติจะตองเดินทางกลับเม่ือใบอนุญาตทํางาน
หมดอายุลง และจะไดรับเงินรอยละ 15 ของคาจางท่ีไดถูกกันไวคืน อยางไร

ก็ตาม จนถึงปจจุบันมีแรงงานจํานวนไมมากนักเดินทางเขามาทํางานใน

ประเทศไทยภายใตบันทึกขอตกลงน้ี ทั้งนี้เพราะ กระบวนการในการจัดจางมี
ความยุงยาก ใชเวลามาก และมีคาธรรมเนียมสูง 
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จึงอาจกลาวไดวา 15 ปที่ผานมา รัฐบาลไทยยังไมมีนโยบายในเร่ืองแรงงาน
ตางดาวอยางชัดเจน นโยบายยังมีลักษณะไมคงเสนคงวา ขาดความรอบคอบ 
ขาดความยืดหยุน และไมมีความจริงจัง และแมในปค.ศ. 2008 จะมีพระราช
บัญญัติแรงงานตางดาวเกิดข้ึน เพื่อใหมีหลักปฏิบัติที่มีความชัดเจนขึ้น ทั้งใน
เร่ืองหนวยงานท่ีรับผิดชอบ อํานาจหนาท่ี และบทลงโทษตามกฎหมายก็ตาม 
แตก็ยงัขาดความชัดเจนในเรือ่งทิศทางการบริหารจัดการแรงงานตางดาวอยาง
เปนรูปธรรม นอกจากน้ี รัฐบาลยังไดอนุมัติใหยกระดับ 3 อําเภอชายแดน
ของจังหวัดตาก คือ แมสอด แมระมาด และพบพระ เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนข้ึน เพื่อสงเสริมการผลิต การคาและการลงทุนระหวางประเทศไทย
และพมา โดยมีแผนพฒันาโครงสรางพืน้ฐานตางๆ รวมถึงโครงการจัดระเบียบ
แรงงานตางดาวใหสามารถเขามาทํางานแบบเชามาเย็นกลับได แตจนถึง
ปจจุบันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมีความคืบหนานอยมากท้ังๆ
ที่ไดจัดสรรงบประมาณไปแลวหลายรอยลานบาทก็ตาม
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ในสวนนี้จะพูดถึงกรอบความคิดทางทฤษฎี โดยจะพูดถึงการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจกับการเคล่ือนยายแรงงานระหวางภาคเศรษฐกิจ และการเลือก
ใชปจจัยการผลิตระหวางแรงงานกับเคร่ืองจักรของผูผลิต โดยเราสามารถ

มองการพัฒนาประเทศตามแบบจําลองของ Lewis (1954) ที่สมมติใหระบบ
เศรษฐกิจมีสองภาค คือ ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ประเทศเร่ิม
ตนดวยการท่ีแรงงานสวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรมซึง่มีแรงงานสวนเกนิ สง

ผลใหผลติภาพของแรงงานอยูในระดับตาํ เมือ่มีการลงทุนในภาคอตุสาหกรรม
เกิดข้ึน ก็จะดูดซับเอาแรงงานสวนเกินจากภาคเกษตรกรรมใหเคลื่อนยายไป
ยังภาคอุตสาหกรรม โดยในชวงแรกคาจางในภาคอุตสาหกรรมยังอยูในระ

ดับต่ํา เพราะแรงงานท่ีใชเปนแรงงานสวนเกินท่ีไมไดสรางผลผลิตมากนักใน

ภาคเกษตรกรรม  ในชวงนี้ภาคอุตสาหกรรมจึงเติบโตอยางรวดเร็วดวยการ

ใชแรงงานราคาถูก แตเม่ือแรงงานสวนเกินในภาคเกษตรกรรมเร่ิมมีจํานวน
นอยลง จะสงผลใหคาจางเพิ่มสูงข้ึน การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมจึงไม
สามารถอาศัยแรงงานราคาถูกไดอกีตอไป จาํเปนตองหนัไปใชเครือ่งจกัรหรือ

เทคโนโลยีแทน ดังนั้น ภายใตแบบจําลองน้ี การเขามาของแรงงานตางดาว
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จะเปนเสมือนหนึ่งวาแรงงานสวนเกินมีปริมาณมากข้ึน ซึ่งจะสงผลดีตอภาค
อุตสาหกรรมจากการท่ียังสามารถจางแรงงานในราคาถูก ถือเปนการตออายุ
หรอืยดืเวลาการใชเครือ่งจกัรหรือเทคโนโลยทีดแทนแรงงาน แตก็จะสงผลเสยี
ตอการยกระดับคาจางของคนในภาคเกษตรกรรม
 สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยไดเริ่มตนจากการเปน
เศรษฐกิจที่มีภาคเกษตรเปนภาคนําและไดเปล่ียนมาเปนเศรษฐกิจที่มีภาค
อตุสาหกรรมเปนภาคนาํในการสรางรายไดประชาชาติ สงผลใหตลาดแรงงาน
ไทยเปล่ียนแปลงไปอยางมากดวย สัดสวนของกําลังแรงงานไทยซ่ึงสวนใหญ
ทํางานอยูในภาคเกษตรในชนบทก็ไดเคลื่อนยายเขาสูภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการในเมืองมากข้ึน ตลาดแรงงานไทยซ่ึงแตเดมิเปนตลาดท่ีมีแรงงาน
สวนเกนิจาํนวนมากก็ไดเปลีย่นไปเปนตลาดท่ีขาดแคลนแรงงานท้ังแรงงานทีมี่
ฝมือและไรฝมือตัง้แตปค.ศ  1990 เปนตนมา ทัง้นีส้บืเนือ่งมาจากการไหลเขา
ของเงินทุนตางประเทศซ่ึงสงผลใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวอยางรวดเร็ว กอปร
กับการลดลงของอัตราการเพิ่มข้ึนของกําลังแรงงานอันเปนผลมาจากการท่ี
อตัราการเพ่ิมของประชากรไทยมีแนวโนมลดลงอยางมาก ผลกระทบของการ
ขาดแคลนแรงงานทําใหคาจางของแรงงานไทยเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว สงผล
ดึงดูดใหมีแรงงานจากประเทศเพ่ือนบานหล่ังไหลและลักลอบเขามาทํางานใน

ประเทศไทยจํานวนกวาสองลานคนในปจจุบัน นอกเหนือจากการใชแรงงาน

ตางดาวแลว ผูผลิตยังสามารถปรับตัวโดยวิธีอื่นๆ เชน หันไปใชเคร่ืองจักร
หรือเทคโนโลยีทดแทนแรงงาน หรืออาจเปลี่ยนไปผลิตสินคาอื่นที่มีมูลคา
เพิ่มและคุณภาพสูง ใชเทคโนโลยีในการผลิตมากข้ึน และคาจางไมใชปจจัย
สําคัญ หรืออาจยายฐานการผลิตไปยังพื้นที่ที่มีแรงงานราคาถูก อีกทางเลือก

หนึง่ของผูผลติกคื็อ ยายฐานการผลติไปยงัประเทศทีมี่แรงงานราคาถกู ซึง่ใน

กรณีประเทศไทย การท่ีโรงงานหลายแหงยายจากกรงุเทพและปริมณฑลไปยัง

อาํเภอแมสอด จงัหวดัตาก ซึง่เปนชายแดนตดิกับประเทศพมาก็เปรยีบเสมือน
การยายฐานการผลิตเชนกนั เพยีงแตไมไดยายเขาไปต้ังในประเทศพมาเพือ่ใช
ทรัพยากรอ่ืนๆดวยเทานัน้ (เพราะสินคาท่ีผลิตจากประเทศพมาไมสามารถสง

ออกไปยังหลายประเทศได)
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 ปญหาการขาดแคลนแรงงานและการใชแรงงานตางดาวซึ่งมีผล
มาจากการพัฒนาดังกลาวขางตนมีนัยสําคัญตอทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของไทยในอนาคต โดยเฉพาะอยางย่ิงภาคการผลิตที่ใชแรงงานเขมขน  การ
ใชแรงงานตางดาวเปนทางออกหนึ่งท่ีสามารถชวยใหผูผลิตสามารถอยูใน
อุตสาหกรรมตอไปไดโดยไมตองปรับตัวใดๆ อยางนอยก็ในระยะหนึ่ง แตก็
อาจสงผลเสียตอการพัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีของประเทศและการ
เจรญิเตบิโตในระยะยาว ทาํใหประเทศไทยตองตดิกับดักของการพัฒนาอยาง
ไมยั่งยืน 
 เราสามารถใชหลักอุปสงคอุปทานเปนกรอบความคิดทางทฤษฎี 
โดยในกรณีที่เสนอุปสงคตอแรงงานมีลักษณะตอเนื่องไมหักงอ การนําเขา
แรงงานตางดาวสูตลาดแรงงานทองถิ่นจะทําใหอุปทานแรงงานโดยรวมเพิ่ม
สงูขึน้ คาจางก็จะปรับตัวลดตาํลง และระดับการจางงานเพิม่สูงขึน้ แตในกรณี
ที่เสนอุปสงคตอแรงงานมีลักษณะหักงอไมตอเนื่อง หากมีการนําเขาแรงงาน
ตางดาวจนทําใหคาจางลดตําลงเลยจุดวิกฤตที่เสนอุปสงคหักงอ จะมีผลให
ปริมาณอุปสงคตอแรงงานเพิ่มข้ึนอยางมากและฉับพลัน ซึ่งการเพิ่มข้ึนของ
การจางงานอยางฉบัพลันนีอ้าจเกดิข้ึนจากการท่ีระดับคาจางทีล่ดตาํลงจนนาํ
ไปสูการเลิกใชเครือ่งจกัรและ/หรือเทคโนโลยีทีป่ระหยัดแรงงาน แลวหนัมาใช
แรงงานซึง่มีราคาถกูทดแทน จงึเปนไปไดวาการนาํเขาแรงงานตางดาวจะมผีล
ใหผูผลิตใชเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีในการผลิตลดลง (Martin, 2007) นอกจาก
นี้ Acemoglu (1998) อธิบายวา ความกาวหนาของเทคโนโลยีขึ้นกับทักษะ

แรงงานท่ีมีอยูในประเทศเปนสําคัญ เมื่อมีแรงงานมีฝมือมากข้ึน ก็จะมีความ

ตองการเทคโนโลยีมากข้ึนเพื่อใชรวมกับแรงงานมีฝมือที่มีจํานวนมากข้ึน ใน
ทางตรงกันขาม เมื่อมีแรงงานไรฝมือมากข้ึน จะมีความตองการใชเทคโนโลยี
นอยลง 
 สาํหรับงานศึกษาเชิงประจักษทีผ่านมา (Borjas 1994, 2001, 2003, 

Borjas, Friedman and Katz 1997, Butcher and Card 1991, Card 1990, 

Card and Di Nardo, 2000) มักศึกษาผลกระทบของแรงงานตางดาวตอการ
เปล่ียนแปลงของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอยางย่ิง คาจาง ซึ่งงานศึกษาสวน
ใหญไมพบวา การเขามาของแรงงานตางดาวทาํใหคาจางของแรงงานทองถิน่
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ในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปลดตําลง หรือหากพบวาลดตําลงก็มีขนาด
ไมมากนัก สําหรับงานศึกษาในประเทศไทย Kulkolkarn and Potipiti (2007) 
และ Bryant and Rukumnuaykit (2007) ไดใชขอมูลจากการข้ึนทะเบียนของ
แรงงานขามชาติแยกตามพ้ืนที่ แลวนํามาทําการเปรียบเทียบสัดสวนของ
แรงงานขามชาติกับอัตราคาจางในแตละพื้นที่ เพื่อจะดูวาการเพิ่มข้ึนของ
จํานวนแรงงานขามชาตินั้นมีความสอดคลองกับระดับคาจางที่เพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงหรือไม โดยงานศึกษาแรกพบวาแรงงานตางดาวไมมีผลตอคาจาง ซึ่ง
สอดคลองกับงานศึกษาถัดมาท่ีพบวามีผลนอยมาก 
 ดวยเหตุนี้ งานศึกษาตอมาจึงเริ่มใหความสนใจกับผลกระทบของ
แรงงานตางดาวตอปจจัยอื่นๆ เพื่อเปนการยืนยันอีกทางวาแรงงานตางดาว
มิไดสงผลทาํใหคาจางของแรงงานทองถิน่ลดตาํลง เชน Card 2001; Kritz and 
Gurak 2001; Card and Di Nardo, 2000 ไดศึกษาถึงผลกระทบของแรงงาน
ตางดาวตอการเคลื่อนยายแรงงานทองถิ่น แตก็ไมพบวาแรงงานตางดาวมี
ผลตอการยายถิ่นของแรงงานทองถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปแต
อยางใด งานศึกษาใหมๆจึงเริ่มหันไปสนใจผลกระทบตอโครงสรางการผลิต 
(Quispe-Agnoli and Zavodny 2002) และระดับเทคโนโลยีการผลิต (Lewis 
2005) ตามลําดับ
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งานศึกษานี้จะศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของกิจการท่ีใชแรงงานตางดาวกับ
กิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาวในเร่ืองท่ีจะสงผลตอความสามารถในการแขงขนั 
และศึกษาวาการใชแรงงานตางดาวสงผลอยางไรตอการรักษาความสามารถใน

การแขงขันของกิจการ โดยเลือกศึกษาอุตสาหกรรมเส้ือผาเคร่ืองนุงหม เพราะ
เปนอตุสาหกรรมในภาคการผลิตทีมี่การใชแรงงานตางดาวจาํนวนมาก โดยนบั

ตัง้แตปค.ศ. 1995 เปนตนมามีโรงงานตัดเยบ็เสือ้ผาหลายแหงทีก่อตัง้ขึน้ใหม

และยายฐานการผลิตจากกรุงเทพไปยังจังหวัดท่ีตดิกับชายแดนไทย-พมา โดย
เฉพาะอยางย่ิงที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ตามคําเชิญชวนของรัฐบาลพมา
และการสงเสริมจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อไปแสวงหา

ประโยชนจากแรงงานตางดาวราคาถูก โดยแรงงานพมาสามารถเดินทางมา

ทาํงานแบบเชาไปเย็นกลับได และกิจการขนาดใหญทีมี่แรงงาน 1,500-3,000 
คนมักจะเปนกิจการท่ีชาวตางชาติ เชน ฮองกง ไตหวัน เปนผูถือหุนรายใหญ 
จากรายงานสถานการณอุตสาหกรรมรายจังหวัดของกระทรวงอุตสาหกรรม 
พบวา ในปค.ศ. 2007 จงัหวดัตากมีโรงงานผลติเสือ้ผาเครือ่งนุงหมประมาณ 80 
โรง คิดเปนรอยละ 15 ของจํานวนโรงงานท้ังหมด และเฉพาะที่อําเภอแมสอด 
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จังหวัดตาก มีแรงงานตาวดาวท้ังสิ้น 47,818 คน และในจํานวนนี้ ทํางานใน
อุตสาหกรรมเส้ือผาเครื่องนุงหมท้ังหมด 17,796 คน
 อตุสาหกรรมเส้ือผาเคร่ืองนุงหมมีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทย จาก
ขอมูลสถติสิิง่ทอไทยปค.ศ. 2007/8 ของสถาบันพฒันาอตุสาหกรรมส่ิงทอไทย 
ผลติภณัฑมวลรวมของอตุสาหกรรมเสือ้ผาเครือ่งนุงหมคิดเปนสดัสวนรอยละ 
2.3 ของ GDP ณ ราคาปจจุบัน ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมน้ียังกอใหเกิด
การจางแรงงาน 820,000 คน หรือคิดเปนรอยละ 14.6 ของการจางแรงงาน
ไทยในภาคอุตสาหกรรม หรือรอยละ 2.3 ของการจางแรงงานท้ังประเทศ 
อุตสาหกรรมเส้ือผาเคร่ืองนุงหมสรางรายไดจากการสงออกเปนเงินตราตาง
ประเทศปละไมตํากวา 3,500 ลานดอลลารสหรัฐฯ  โดยมีสหรัฐอเมริกาเปน
ตลาดสงออกอนัดับหน่ึงโดยมีสัดสวนถึงกวารอยละ 40 ของมูลคาการสงออก
เสื้อผาเครื่องนุงหมท้ังหมดของไทย
 อตุสาหกรรมเส้ือผาเคร่ืองนุงหมเปนอตุสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขน 
นั่นคือ แมจะไดมีการปรับการผลิตใหตองใชเครื่องจักรและเทคโนโลยีมากข้ึน
ก็ตาม แตแรงงานก็ยงัคงเปนปจจยัสําคัญท่ีไมอาจทดแทนไดดวยเคร่ืองจกัร คา
จางแรงงานคิดเปนรอยละ 15-20 ของตนทุนรวม จากงานศึกษาของ Kohpai-
boon (2007) พบวา หากเปรียบเทียบสัดสวนทุนตอแรงงาน (Capital-Labor 

Ratio) กับอุตสาหกรรมอ่ืน อุตสาหกรรมเส้ือผาเคร่ืองนุงหมจัดอยูอันดับท่ี

มีสัดสวนทุนตอแรงงานนอยเปนอันดับท่ี 9 และหากเปรียบเทียบขนาดการ
ผลิตตํ่าท่ีสุดท่ีจะทําใหการผลิตมีประสิทธิภาพ (Minimum Effi cient Scale) 
แลว อุตสาหกรรมเสื้อผาเครื่องนุงหมก็อยูในอันดับท่ีมีขนาดการผลิตตํ่าเปน
อันดับท่ี 5 จากอุตสาหกรรมไทยท้ังหมด 125 อุตสาหกรรม

  อุตสาหกรรมเส้ือผาเครื่องนุงหมเคยเปนอุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาการ

สงออกสูงถึงรอยละ 25 ของการสงออกท้ังหมดในภาคอุตสาหกรรมในปค.ศ  
1987 ซึง่เปนชวงท่ีคาจางแรงงานไทยมีราคาถูก ทาํใหผูผลิตสามารถผลิตและ
สงออกเส้ือผาเคร่ืองนุงหมคุณภาพตํา่ไดในราคาถูก  จาํนวนผูผลิตเสือ้ผาเคร่ือง
นุงหมไดเพิ่มข้ึนอยางมากจาก 1,574 รายในปค.ศ  1989 เปน 3,066 ในปค.ศ 

1995 โดยผูผลิตรายใหมสวนใหญเปนผูผลิตขนาดเล็กและขนาดกลาง ในชวง
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ปค.ศ  1989 ถึง 1996 แรงงานไทยท่ีทํางานในอุตสาหกรรมน้ีคิดเปนรอยละ 
22.4 ของการจางงานท้ังหมดในภาคอุตสาหกรรม โดยเพ่ิมสูงข้ึนจาก 688,000 
คนในปค.ศ. 1989 เปน 862,000 คนในปค.ศ  1996
 จํานวนผูผลิตที่เพิ่มข้ึนมากสงผลใหการแขงขันในประเทศสูงข้ึน 
กอปรกับการแข็งคาของเงินบาท และการท่ีคาจางแรงงานไทยไดปรับตัวสูง
ขึน้เรือ่ยๆในชวงท่ีเศรษฐกจิไทยมีการเจริญเตบิโตสูง สงผลใหความสามารถใน
การแขงขนัและการสงออกลดลง เพราะความไดเปรยีบในเรือ่งตนทนุของประ
เทศไทยตํา่ลง ผูผลติตองปรบัตวัโดยการหันไปผลติสนิคาทีใ่หมูลคาเพิม่สูงขึน้ 
ซึง่เปนการผลิตทีใ่ชเทคโนโลยีสงูขึน้ และคาจางแรงงานไมไดเปนปจจยัสําคัญ
ในการกําหนดความสามารถในการแขงขนัอกีตอไป ผูผลิตทีไ่มสามารถปรับตัว
ไดก็ทยอยปดกิจการไป โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง สง
ผลใหจํานวนผูผลิตลดลงปละประมาณ 50 รายในชวงปค.ศ  1996 ถึง 2005 
โดยในปค.ศ  2005 มีผูผลิตเหลืออยู 2,541 ราย การสงออกเสื้อผาเครื่องนุง
หมลดความสําคัญคงเหลือเพียงรอยละ 5 ของการสงออกสินคาอุตสาหกรรม
ทั้งหมด ซึ่งสวนหน่ึงจะเปนผลเนื่องจากการขยายตัวอยางมากของการสง
ออกสินคาอีเลคโทรนิค และเคร่ืองใชไฟฟา อยางไรก็ตาม การจางงานยังอยู
ในระดับท่ีสูงถึง 825,700 คน หรือคิดเปนรอยละ 15 ของการจางงานทั้งหมด
ในภาคอุตสาหกรรม นอกจากน้ี สัดสวนการสงออกตอการผลิตไดเพิ่มสูงขึ้น

เร่ือยๆ ตั้งแตปค.ศ 1995 ถึง 2005 แสดงใหเห็นวา ผูผลิตยังสามารถรักษา
ความสามารถในการแขงขันได 

 ในปค.ศ. 2005 อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผาเครื่องนุงหมไทยตองเผชิญ

กับการแขงขันที่สูงขึ้นในตลาดโลกเมื่อระบบโควตานําเขาสิ่งทอถูกยกเลิกไป
ภายใตการเปดเสรีการคาส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมขององคการการคาโลก สงผล
ใหผูผลิตไทยซึ่งเคยไดรับประโยชนตองเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงข้ึน โดย
เฉพาะกับคูแขงตลาดลางท่ีมีตนทุนการผลิตตํากวาไทย เชน จีน เวียดนาม 

และอินเดีย และในสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวในปจจุบันก็สงผลใหในชวง 3 

เดอืนแรกของปค.ศ. 2009 การสงออกเสือ้ผาเครือ่งนุงหมของไทยไปยังตลาด
สหรัฐฯมีมูลคาตําลงถึงรอยละ 23 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันเมื่อปกอน
ทีผ่านมา ผูผลิตในอุตสาหกรรมเส้ือผาเคร่ืองนุงหมไทยไดมีการปรับตัวดวยวธิี
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ตางๆ เชน เนนการออกแบบรวมถึงพฒันาวสัดุใหมๆ ท่ีใชผลติเครือ่งนุงหม เชน 
เสือ้กันยงุ เพือ่สรางมูลคาเพิม่ท่ียัง่ยืนใหผลิตภณัฑ พฒันาเทคโนโลยีการผลิต
ใหมีความรวดเรว็และแมนยํามากข้ึน เชน การใช CAD (Computer Aided De-
sign) และ CAM (Computer Aided Manufacturing) เพือ่ชวยในการเตรียมงาน
และลดการสูญเสยีปริมาณวัตถดิุบท่ีใช และการใช GTS (Garment Transport 
System) ซึง่เปนสายพานลาํเลยีงในการตัดเยบ็เสือ้ผาสาํเรจ็รปูเพือ่เพิม่ความ
รวดเร็วในการผลิต การเปล่ียนจากการเปนผูรับจางผลิต (OEM) ใหแกเจาของ
เครือ่งหมายการคาตางๆทัว่โลกมาเปนการผลิตภายใตเครือ่งหมายการคาของ
ตนเอง (OBM) ซึง่ทําใหเกดิมูลคาเพิม่สูงขึน้ สงมอบสินคาโดยใชบริการขนสง
สินคาดวนทางอากาศเพื่อความรวดเร็วและตรงตอเวลา แสวงหาตลาดใหมๆ
หรือผลิตสินคาเพื่อสนองตลาดเฉพาะ (Niche Market) โดยตลาดใหมที่นา
สนใจ ไดแก ตะวันออกกลาง โดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตสที่มีมูลคาสง
ออกเพิ่มข้ึนรอยละ 63.2 ยุโรปตะวันออก โดยเฉพาะรัสเซียท่ีมีมูลคาสงออก
เพิ่มข้ึนรอยละ 58.6 และจีนที่มีมูลคาสงออกเพิ่มข้ึนรอยละ 26 การจัดต้ังศูนย
บริการสงออกโบเบและสรางตราสินคากลางเพื่อลดตนทุนการทําตลาดของ
ผูประกอบการรายเล็ก ใชแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบาน รวมถึงยาย
ฐานการผลิตจากกรุงเทพฯและปริมณฑลมาต้ังโรงงานพื้นที่ชายแดน เชน ที่
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เพื่อใชแรงงานตางดาว และเขาไปเปดโรงงานใน

ประเทศพมา กัมพูชา และลาว ทั้งนี้ อุตสาหกรรมส่ิงทอไทยโดยรวมยังขาด
ความเชื่อมโยงในการผลิตระหวางอุตสาหกรรมตนนําและอุตสาหกรรมปลาย

นําทําใหตนทุนการผลิตยังอยูในระดับสูงและการผลิตขาดประสิทธิภาพ

 งานศกึษานีเ้ลอืกศกึษาอตุสาหกรรมเพยีงอตุสาหกรรมเดยีว และการ
ที่อุตสาหกรรมหน่ึงอุตสาหกรรมใดมีความสามารถในการแขงขันลดลงก็มิได
หมายความวา ประเทศจะตองมีความสามารถในการแขงขนัลดลงดวย เพราะ
การลดลงของผลิตภาพของอุตสาหกรรมหน่ึงอาจเกิดข้ึนพรอมๆกับการเพ่ิม

สูงขึ้นของผลิตภาพในอุตสาหกรรมอ่ืนก็เปนได การลดลงของผลิตภาพของ

อตุสาหกรรมหนึง่จะปลดปลอยทรพัยากรไปสูอตุสาหกรรมอืน่ทีมี่ประสิทธภิาพ
สงูกวา ทาํใหเกดิประโยชนสทุธติอประเทศ ดังท่ี Krugman (2004) กลาวไววา 
ความสามารถในการแขงขนัของอตุสาหกรรมกับความสามารถในการแขงขนั



ดร.กิริยา  กุลกลการ

285

ของประเทศน้ันแตกตางกัน หากบริษทัไมสามารถแขงขันในตลาดได บริษทัก็
จะไมสามารถมีเงนิจายลูกจางและเจาหนีธ้รุกิจ และไมสามารถดําเนนิธรุกิจตอ
ไปได นั่นคือ หากบริษัทไมปรับตัวก็จะตองปดกิจการลง ในขณะท่ีประเทศจะ
ไมหยดุผลิตและปดตวัลง แมจะตองเผชญิกับปญหาทางเศรษฐกจิรมุเราหลาย
อยาง แตประเทศสามารถปรับเปล่ียนโครงสรางการผลิตใหสอดรับกับความได
เปรียบโดยเปรียบเทียบภายใตโลกาภิวัตนได
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ในการศึกษานี้ ใชขอมูลจากการสํารวจผลิตภาพและบรรยากาศการลงทุน
ในประเทศไทยท่ีจัดทําข้ึนโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติในรอบท่ี 2 ซึ่ง
ทําข้ึนในปค.ศ. 2007 ครอบคลุมพื้นท่ีทั่วประเทศและ 9 อุตสาหกรรม รวม

ถึงอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผาเครื่องนุงหม ซึ่งมีจํานวนตัวอยางอยูทั้งหมด 96 
กิจการ แบงเปนกิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาว 84 กิจการหรือคิดเปนรอย

ละ 88 ของกิจการท้ังหมด และกิจการท่ีใชแรงงานตางดาว 12 กิจการหรือคิด

เปนรอยละ 12 ของกิจการท้ังหมด ภาพที่ 3 แสดงรอยละของตัวอยางกิจการ
แบงตามสัดสวนการใชแรงงานตางดาวตอแรงงานท้ังหมด กิจการท่ีใชแรงงาน
ตางดาวในสัดสวนรอยละ 1-10 มีอยูรอยละ 6 กิจการท่ีใชแรงงานตางดาวใน
สดัสวนรอยละ 11-30 มีอยูรอยละ 4 และกิจการทีใ่ชแรงงานตางดาวในสดัสวน

รอยละ 31-100 มีอยูรอยละ 2 โดยสัดสวนการใชแรงงานตางดาวสูงที่สุดของ

ตัวอยางคือ รอยละ 96 ของแรงงานท้ังหมด นอกจากขอมูลทุติยภูมินี้ เรายัง
ไดสัมภาษณผูประกอบการท่ีใชแรงงานตางดาวตั้งแตรอยละ 5 ขึ้นไปจํานวน 
10 ราย เพื่อสอบถามถึงเหตุผลของการใชแรงงานตางดาว รวมถึงความคิด
เห็นเกี่ยวกับนโยบายการจัดการบริหารแรงงานตางดาวท่ีเหมาะสมอีกดวย
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ในการศึกษาเปรียบเทียบกิจการท่ีใชและไมใชแรงงานตางดาวในลักษณะท่ี
เกี่ยวของกับความสามารถในการแขงขันจะพิจารณาจากคาสหสัมพันธ (Cor-
relation) โดยท่ีลักษณะดังกลาว ไดแก อายุและขนาดของกิจการ ความเปน

เจาของโดยตางชาต ิอายุและประเภทของเคร่ืองจักรท่ีใช การสงออก การลงทุน  
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งจะกลาวถึงในรายละเอียดในสวนที่ 9 สวนในการ
ศึกษาวากิจการที่ใชแรงงานตางดาวในสัดสวนที่สูงจะมีความสามารถในการ

แขงขันตํากวากิจการท่ีใชแรงงานตางดาวในสัดสวนที่ตําหรือไม เราจะทําการ
ประมาณสมการถดถอยดวยวิธี Ordinary Least Square (OLS) โดยสมการ
ถดถอยท่ีจะใชในการทดสอบความสัมพันธนี้ไดอางอิงมาจากงานศึกษาของ 

World Bank (2008) แลวเพิม่ตัวแปรสัดสวนการใชแรงงานตางดาวเขาไป ดังนี้
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โดยท่ี        คือ ผลิตภาพของกิจการท่ีถูกวัดดวยตัวชี้วัดท้ังหาดังที่จะกลาว
ตอไป,          คือ อายุของกิจการ,           คือ ขนาดของกิจการ, 
   คือ สถานะการสงออก,       คือ สดัสวนการเปนเจาของ
ของตางชาติ,          คือ การควบคุมเคร่ืองจักรโดยใชคอมพิวเตอร, 
 คือ อายุของเครื่องจักร,     คือ การวิจัยและการพัฒนา   
 คือ ตัวแปรหุนภาคที่กิจการตั้งอยู และ        คือ สัดสวนการจาง
แรงงานตางดาวตอแรงงานท้ังหมด 
 สําหรับการวัดความสามารถในการแขงขันนั้น ตามความหมายโดย
ทั่วไปแลว ความสามารถในการแขงขันคือ ความสามารถท่ีจะผลิตสินคาและ
ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ (Effi ciency) และประสิทธิผล (Effectiveness) 
ทัดเทียมหรือดีกวาคูแขง โดย Michael E. Porter ศาสตราจารยจากมหา-
วิทยาลัยฮารวารด กลาวไววา ความสามารถในการแขงขันก็คือ ผลิตภาพ 
(Productivity) เพราะผลิตภาพกอใหเกิดการเติบโตอยางย่ังยืนของธุรกิจ โดยท่ี
ผลิตภาพคือมูลคาของสินคาและบริการท่ีถูกผลิตขึ้นตอหนวยของปจจัยการ
ผลิตของประเทศ ดังแสดงดังภาพที่ 2 ซึ่งประกอบดวย 2 สวนคือ เทคโนโลยี 
(Technology) ซึ่งก็คือทักษะความรูในการใชปจจัยการผลิตในการผลิตสินคา 
และประสิทธภิาพ (Effi ciency) ซึ่งก็คือวิธีการท่ีเทคโนโลยีและปจจัยการผลิต

ถูกใชในการผลิตสินคา
 จากความหมายขางตน กิจการจะสามารถรักษาความสามารถใน
การแขงขันไดนั้น ตองมีสวนประกอบท่ีสําคัญ 3 ดาน คือ ตองมีกระบวนการ

ดําเนินงานภายในที่ดี ผลิตสินคาที่มีคุณภาพเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ 

และบริษัทมีกําไร ดังนั้น เราสามารถเทียบเคียงความสามารถในการแขงขัน

ระหวางกิจการได 3 ดาน (พัชรศรี แทงทองดี, 2008) คือ
 1.การเทียบเคียงดานประสิทธิภาพในการดําเนินการ เปนการเทียบ
เคียงระหวางกิจการวา เมื่อแตละกิจการใสทรัพยากรการผลิตที่เทากันเขาไป

แลว กิจการใดไดผลผลิตมากท่ีสุด หรือภายใตผลผลิตเทากัน กิจการใดใช

ทรัพยากรการผลิตนอยท่ีสุด ซึ่งสามารถแบงเปนผลิตภาพแยกสวน กับผลิต

ภาพรวม โดยผลิตภาพแยกสวนเปนการวัดผลิตภาพของแตละปจจัยการ
ผลิต เพื่อใหสามารถตรวจสอบไดวาทรัพยากรแตละสวนไดถูกใชไปอยางมี
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ประสิทธิภาพหรือไม ตัวอยางตัววัดผลิตภาพแยกสวน (Partial Productiv-
ity) ไดแก ผลิตภาพเครื่องจักร หรือ Capital Productivity เชน มูลคาผลผลิต
ตอมูลคาเคร่ืองจักร จํานวนช้ินที่ผลิตได/จํานวนช้ินท่ีผลิตไดตามมาตรฐาน
เคร่ืองจกัร ผลิตภาพวตัถดิุบ หรือ Material Productivity เชน มลูคาผลผลิตตอ
มูลคาวัตถุดิบ วัตถุดิบท่ีใชจริงตอวัตถุดิบกอนเขากระบวนการ และผลิตภาพ
แรงงาน หรือ Labor Productivity เชน มูลคาผลผลิตตอแรงงาน หรือตนทุน
การผลิตตอชัว่โมงแรงงาน สวนผลติภาพรวม หรือ Total Productivity เปนการ
วดัผลิตผลทีเ่กดิข้ึนจากการนาํปจจยันาํเขามากกวา 1 ชนดิ เชน มูลคาผลผลติ
ตอมูลคารวมของทรัพยากรท่ีใช โดยในงานศึกษานี ้เราจะใชผลติภาพแรงงาน
เปนตัวเทียบเคียง ไดแก มูลคาเพิ่มตอแรงงาน (ซึ่งมูลคาเพิ่มวัดจากยอดขาย
หกัดวยตนทนุวตัถดิุบ คาไฟฟา คาเชือ้เพลงิ และคาพลงังานอืน่ๆ) และตนทนุ
การผลิตตอแรงงาน
 2.การเทียบเคียงดานคุณภาพ เปนการเทียบเคียงระหวางคุณภาพ
สินคา รวมถึงการสงมอบสินคาไดตรงตามเวลา ตัวอยางตัววัดดานคุณภาพ 
ไดแก อัตราการสงสินคาตรงเวลา และสัดสวนสินคาสําเร็จรูปท่ีผานการตรวจ
สอบคุณภาพในครั้งแรก แตในงานศึกษานี้ เราไมสามารถเทียบเคียงดาน
คุณภาพไดเนื่องจากไมมีขอมูล

 3. การเทยีบเคยีงประสิทธภิาพดานความสามารถในการทาํกําไร คือ
การเทียบเคียงระหวางกิจการวา ใครท่ีสามารถสรางยอดขาย หรือผลกําไรสูง
ทีส่ดุ ตวัอยางตวัวดัประสิทธภิาพดานความสามารถในการทํากําไร ไดแก ยอด

ขายตอพนักงาน ยอดขายตอตนทุนการผลิต และกําไรตอตนทุนการผลิต ซึ่ง

เราจะใชทั้งสามตัวนี้ในงานศึกษานี้ อยางไรก็ดี การวัดโดยตัวชี้วัดน้ีอาจมีจุด

ออนตรงทีไ่มสามารถวดัประสิทธภิาพจากการใชปจจยัการผลิตโดยตรง เพราะ
อาจมีผลมาจากขีดความสามารถในดานการตลาดดวย
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ในสวนนี้เปนการศึกษาถึงลักษณะของกิจการท่ีใชแรงงานตางดาวท่ีแตกตาง
จากกับกิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาวในเร่ืองเคร่ืองจกัร การลงทุน เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และผลประกอบการ ดังนี้

9.1 ประเภทของเคร่ืองจักรและอุปกรณ
 กิจการท่ีใชแรงงานตางดาวนิยมใชเคร่ืองจักรใหมที่ผลิตในประเทศ 

ในขณะที่กิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาวนิยมใชเครื่องจักรใหมที่ผลิตในตาง
ประเทศดังแสดงในภาพที ่4 โดยกิจการท่ีใชแรงงานตางดาวใชเครือ่งจกัรใหม
ที่ผลิตในประเทศคิดเปนสัดสวนรอยละ 50 ของเครื่องจักรท่ีใชทั้งหมด รอง

ลงมาคือ เครื่องจักรมือใหมที่ผลิตในตางประเทศ คิดเปนรอยละ 38 ในขณะท่ี

กิจการทีไ่มใชแรงงานตางดาวนยิมซ้ือเครือ่งจกัรใหมทีผ่ลิตในตางประเทศ คิด

เปนรอยละ 58 ของเครื่องจักรท้ังหมด รองลงมาคือ เครื่องจักรมือใหมที่ผลิต
ในประเทศ คิดเปนรอยละ 28 และหากพิจารณาเครื่องจักรมือสอง กิจการท่ีใช
แรงงานตางดาวก็นิยมเคร่ืองจักรมือสองที่ผลิตในประเทศ (รอยละ 8) ในขณะ

ที่กิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาวนิยมเคร่ืองจักรมือสองท่ีผลิตในตางประเทศ 
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(รอยละ 9) หากพิจารณาคาสหสัมพันธของการใชแรงงานตางดาวกับสัดสวน
เคร่ืองจักรใหมที่ผลิตในตางประเทศพบวา มีคา –0.141 ซึ่งหมายความวา
กิจการท่ีใชแรงงานตางดาวใชเคร่ืองจักรใหมที่ผลิตในตางประเทศในสัดสวน
นอยเมื่อเทียบกับกิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาว

9.2 แผนการลงทุนเพ่ิมกําลังการผลิตหรือปรับปรุงคุณภาพ
 กิจการท่ีใชแรงงานตางดาวเพียง 1 แหงหรือคิดเปนรอยละ 8 มีแผน
จะเพิ่มกําลังการผลิตหรือปรับปรุงคุณภาพการผลิตในปค.ศ. 2007-2009 ใน
ขณะท่ีกิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาวจํานวน 36 แหง หรือคิดเปนรอยละ 42 
มีแผนจะเพิ่มกําลังการผลิตหรือปรับปรุงคุณภาพการผลิต หากพิจารณาจาก
คาสหสัมพันธของการใชแรงงานตางดาวกับการมีแผนจะเพิ่มกําลังการผลิต
หรือปรับปรุงคุณภาพ พบวา มีคาเทากับ –0.23 ซึ่งหมายความวากิจการท่ี
ใชแรงงานตางดาวมีแนวโนมท่ีไมมีแผนท่ีจะเพิ่มกําลังการผลิตหรือปรับปรุง
คุณภาพ

9.3 สัดสวนการเปนเจาของโดยชาวตางชาติ
 จากขอมูลพบวา กิจการท่ีใชแรงงานตางดาวทุกกิจการมีภาคเอกชน
ในประเทศเปนผูถือครองหุนรอยละ 100 โดย ไมมีชาวตางชาติเปนหุนสวน

เลย สวนกิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาวนั้นมีจํานวน14 แหงหรือคิดเปนรอย
ละ 17 ที่มีหุนสวนเปนภาคเอกชนตางประเทศ โดยมีหุนสวนตั้งแตรอยละ 20 
ถึง100 จึงอาจกลาวไดวา โดยเฉล่ียแลวกิจการท่ีใชแรงงานตางดาวมีสัดสวน

ความเปนเจาของโดยตางชาตินอยกวากิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาว หาก

พจิารณาคาสหสมัพนัธของการใชแรงงานตางดาวกับการเปนเจาของโดยชาว

ตางชาติ พบวา มีคาเทากับ –0.14 นั่นคือ กิจการท่ีใชแรงงานตางดาวมีชาว
ตางชาติเปนเจาของในสัดสวนที่ตํ่า

9.4 อายุของเคร่ืองจักร 

 เมื่อพิจารณาอายุของเคร่ืองจักร พบวา ประมาณคร่ึงหนึ่งของ
เครื่องจักรที่กิจการท่ีใชแรงงานตางดาวใชมีอายุ 5-10 ป ดังแสดงในภาพท่ี 5 



ดร.กิริยา  กุลกลการ

295

รองลงมาเปนเครือ่งจกัรท่ีมีอาย ุ10-20 ปซึง่คดิเปนรอยละ 25 และอายุตํา่กวา 
5 ป คิดเปนรอยละ 20 ในขณะท่ีกิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาวใชเครื่องจักรท่ี
มีอายุ 5-10 ป คิดเปนรอยละ 42 รองลงมาเปนเครื่องจักรท่ีมีอายุตํ่ากวา 5 ป 
คิดเปนรอยละ 35 และอายุ 10-20 ป คิดเปนรอยละ 22 ดังนั้น โดยเฉลี่ยแลว 
กิจการท่ีใชแรงงานตางดาวใชเคร่ืองจกัรเกากวากิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาว 
หากพจิารณาคาสหสมัพนัธของการใชแรงงานตางดาวกบัสัดสวนเครือ่งจกัรท่ี
มีอายตุํา่กวา 5 ป พบวา มีคาเทากับ –0.17 นัน่คอื กิจการท่ีใชแรงงานตางดาว
มักใชเครื่องจักรท่ีมีอายุสูงกวา 5 ป

9.5 การวิจัยและพัฒนา (R&D)
 กิจการท่ีใชแรงงานตางดาวไมมีกิจการใดท่ีมีคาใชจายดานการวิจัย
และการพัฒนา ในขณะท่ีกิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาวมีกิจการท่ีมีคาใชจาย
ดานการวิจัยและการพัฒนาอยูจํานวน 9 กิจการ หรือคิดเปนรอยละ 11 ของ
กิจการท้ังหมด และหากพิจารณาคาสหสัมพนัธระหวางการใชแรงงานตางดาว
กับการวิจยัและพัฒนา พบวา มีคาเทากับ –0.12 ซึง่หมายความวากิจการท่ีใช
แรงงานตางดาวมีคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาตํ่า

9.6 การมีตราสินคาเปนของตนเอง

 จากขอมูลพบวา กิจการที่ใชแรงงานตางดาวจํานวน 2 แหง หรือ
คิดเปนรอยละ 17 มีตราสินคาเปนของตนเอง ในขณะท่ีกิจการท่ีไมใชแรงงาน

ตางดาวท่ีมีตราสินคาเปนของตนเองถึง 40 แหงหรือคิดเปนรอยละ 48 และ

หากพิจารณาคาสหสัมพนัธระหวางการใชแรงงานตางดาวกับการมีตราสินคา
เปนของตนเองพบวา มีคาเทากับ –0.21 ซึง่หมายความวา กิจการท่ีใชแรงงาน
ตางดาวมีตราสินคาเปนของตนเองนอย

9.7 การขายสินคาใหบริษัทขามชาติ
 การขายสนิคาใหกับบริษทัขามชาตเิปนชองทางใหไดรับการถายทอด

เทคโนโลยีใหมๆผานบริษัทเหลานั้นผานการใหสิทธิบัตร การฝกอบรม หรือ
โครงการประกันคุณภาพ กิจการท่ีใชแรงงานตางดาวจํานวน 3 แหงหรือคิด
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เปนรอยละ 25 ที่ขายสินคาใหบริษัทขามชาติ เมื่อเปรียบเทียบกับกิจการท่ีไม
ใชแรงงานตางดาวจาํนวน 35 แหงหรอืคดิเปนรอยละ 42 และหากพจิารณาคา
สหสัมพันธของการใชแรงงานกับการขายสินคาใหบริษัทขามชาติพบวา มีคา
เทากับ –0.11 ซึ่งหมายความวา กิจการท่ีใชแรงงานตางดาวมีการขายสินคา
ใหบริษัทขามชาตินอย

9.8 การมีสวนรวมของลูกคา
 สําหรับการมีสวนรวมของลูกคา กิจการท่ีใชแรงงานตางดาวจํานวน
เพียง 4 แหง หรือคิดเปนรอยละ 33 เทานั้นที่ลูกคามีสวนรวมในการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑหรือกระบวนการผลิต เมื่อเปรียบเทียบกับกิจการที่ไมใช
แรงงานตางดาวท่ีมีจํานวน 61 แหงหรือคิดเปนรอยละ 72 นอกจากนี้ ลูกคา
ยังมีสวนรวมโดยการสงพนักงานมาทํางานเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีใหมๆใน
การผลิตดวย โดยกิจการท่ีใชแรงงานตางดาวมีจาํนวน 1 แหงหรือคิดเปนรอย
ละ 8 ที่ลูกคาสงพนักงานมาทํางานในกิจการ เมื่อเปรียบเทียบกับกิจการท่ีไม
ใชแรงงานตางดาวท่ีมีจํานวน 23 แหงหรือคิดเปนรอยละ 27 หากพิจารณาคา
สหสัมพันธพบวา การใชแรงงานตางดาวกับการมีสวนรวมของลูกคาในดาน
การวิจัยและพัฒนามีคา –0.28 สวนการสงพนักงานมาทํางานในกิจการมีคา 

–0.15 ซึ่งหมายความวา กิจการท่ีใชแรงงานตางดาวมีสวนรวมของลูกคาตํ่า

9.9 เครือขายธุรกิจ

 กิจการท่ีใชแรงงานตางดาวจํานวน  6 แหง หรือคิดเปนรอยละ 50 เปน

สมาชิกหอการคาหรือสมาคมทางการคาตางๆ โดยเฉลี่ย 1 สมาคม ในขณะท่ี
กิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาว 58 แหง หรือคดิเปนรอยละ 69 เปนสมาชกิโดย
เฉลี่ย 2 สมาคม สําหรับคาสหสัมพันธระหวางการใชแรงงานตางดาวกับการ

เปนสมาชิกหอการคาหรือสมาคมการคาตางๆเทากับ –0.17 ซึ่งหมายความ

วา กิจการท่ีใชแรงงานตางดาวมีเครือขายธุรกิจนอย
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9.10 การคาดการณยอดขายในอนาคต
 กิจการที่ใชแรงงานตางดาวคาดการณยอดขายวา ในชวงปค.ศ. 
2007-2008 หรือ 2 ปหลังจากปทีส่าํรวจ ยอดขายจะเปล่ียนแปลงในชวงลดลง
รอยละ 17 ถึงเพิ่มข้ึนรอยละ 13 เมื่อเทียบกับกิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาวท่ี
คาดการณวา ยอดขายจะเปล่ียนแปลงในชวงลดลงรอยละ 2 ถึง เพิ่มข้ึนรอย
ละ14 จะเห็นวา กิจการท่ีใชแรงงานตางดาวจะคาดการณยอดขายในแงลบ
มากกวากิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาว โดยมีคาสหสัมพันธเทากับ –0.23 ซึ่ง
หมายความวา กิจการท่ีใชแรงงานตางดาวมีแนวโนมท่ีจะคาดการณยอดขาย
ในแงลบมากกวากิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาว

9.11 การปรับปรุงสินคาเดิม (Upgrade) 
 กิจการท่ีใชแรงงานตางดาวจํานวน 5 แหงหรือคิดเปนรอยละ 42 
ไดทําการปรับปรุงสินคาเดิม  ในขณะที่กิจการที่ไมใชแรงงานตางดาวมี 66 
แหงหรือคิดเปนรอยละ 79 ที่ทํากิจกรรมดังกลาว เมื่อพิจารณาคาสหสัมพันธ
ของการใชแรงงานตางดาวกับการปรับปรุงสินคาเดิมพบวา มีคา –0.28 ซึ่ง
หมายความวากิจการท่ีใชแรงงานตางดาวมีการปรับปรุงสินคาเดิมนอย

9.12 ผลิตภาพและผลประกอบการ

 หากพจิารณาตวัชีว้ดัความสามารถในการแขงขนั พบวา กิจการท่ีใช
แรงงานตางดาวมีมูลคาเพิม่ตอแรงงานโดยเฉล่ียสูงกวากิจการท่ีไมใชแรงงาน

ตางดาว คือ มีคาเทากับ 287,974 บาท ในขณะท่ีกิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาว

มีมูลคาเทากับ 227,467 บาท หากพิจารณาคาสหสัมพันธระหวางการใช
แรงงานตางดาวกับมูลคาเพิ่มตอแรงงานพบวามีคาเทากับ 0.1
 สําหรับยอดขายตอแรงงานของกิจการท่ีใชแรงงานตางดาวมีมูลคา

โดยเฉล่ียเทากับ 520,354 บาท ซึ่งสูงกวายอดขายตอแรงงานของกิจการท่ี

ไมใชแรงงานตางดาวที่มียอดขายตอแรงงานเทากับ 514,591 บาท หาก
พจิารณาคาสหสัมพนัธระหวางการใชแรงงานตางดาวกับยอดขายตอแรงงาน

พบวามีคาเทากับ 0 ซึ่งอาจกลาวไดวา สองตัวแปรน้ีไมมีความสัมพันธกัน 
 สาํหรับตนทนุการผลิตตอแรงงานของกิจการท่ีใชแรงงานตางดาวซึง่
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มีคาเทากับ 396,525 บาท ซึง่มีคาตํา่กวาตนทนุการผลิตตอแรงงานของกิจการ
ที่ไมใชแรงงานตางดาวซึ่งมีคาเทากับ 423,790 บาท และหากพิจารณาคาสห
สัมพันธระหวางการใชแรงงานตางดาวกับตนทุนการผลิตตอแรงงานพบวามี
คาเทากับ –0.02 ซึ่งความสัมพันธอยูในระดับตํ่า
 สําหรับยอดขายตอตนทุนการผลิตมีคาเทากันสําหรับกิจการท่ีใช
และไมใชแรงงานตางดาวคือ มีคาเทากับ 1.3 และหากพิจารณาคาสหสัมพนัธ
ระหวางการใชแรงงานตางดาวกบัมูลคาเพิม่ตอแรงงานพบวามีคาเทากับ 0.04 
ซึ่งความสัมพันธอยูในระดับตํ่า และสําหรับกําไรตอตนทุนการผลิต กิจการท่ี
ใชแรงงานตางดาวมีกําไรสุทธิตอตนทุนการผลิตติดลบ (เทากับ –0.021) ซึ่ง
หมายความวา กิจการท่ีใชแรงงานตางดาวมีผลประกอบการขาดทุน ซึ่งมีคา
ติดลบสูงกวากิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาว (-0.004) และหากพิจารณาคา
สหสัมพนัธระหวางการใชแรงงานตางดาวกับมูลคาเพิม่ตอแรงงานพบวามีคา
เทากับ –0.03 ซึ่งความสัมพันธอยูในระดับตํ่า
 การท่ีกิจการท่ีใชแรงงานตางดาวมีมูลคาเพิ่มตอแรงงาน และยอด
ขายตอแรงงานโดยเฉล่ียสูงกวา ในขณะท่ีตนุทนการผลิตตอแรงงานโดย
เฉลี่ยตํ่ากวากิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาว แตกลับมีกําไรสุทธิตอตนทุนการ
ผลิตตํ่ากวากิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาวน้ัน อาจเปนผลเนื่องมาจากการท่ี

กิจการท่ีใชแรงงานตางดาวมีตนทนุอืน่ๆสงูกวากิจการทีไ่มใชแรงงานตางดาว 
เชน ตนทุนการขายและคาใชจายในการขายและบริหาร เชน คาธรรมเนียม
ทางการเงิน คาขนสงและคาประกันภัย และเงินเดือน คาจาง โบนัส และ

สวัสดิการของพนักงานสํานักงานและผูบริหาร

 จากตัวแปรขางตน อาจกลาวไดวา กิจการท่ีใชแรงงานตางดาว
มีลักษณะดอยกวากิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาว (ยกเวน มูลคาเพิ่มตอ
แรงงาน) นอกเหนือจากตัวแปรเหลานี้แลว ตัวแปรอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับการ
ลงทุน เครื่องจักร และเทคโนโลยี เชน อัตราการขยายขนาดของโรงงาน (วัด

จากอัตราการเพ่ิมจํานวนพนักงาน) สัดสวนการสงออกตอยอดขาย จํานวน

พนักงานตําแหนงวิจัยและพัฒนา การจางองคกรอ่ืนเพื่อทําวิจัยและพัฒนา 
สัดสวนการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สัดสวนเครื่องจักรท่ีควบคุมดวย
คอมพิวเตอร จํานวนสินคาใหมที่โรงงานผลิตในชวงปค.ศ. 2004-2006 การ
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ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองจักรและอุปกรณ การเปดตลาดใหมเนื่องจากการ
ปรับปรุงคุณภาพสินคาหรือปรับลดตนทุน การซ้ือหรือยื่นจดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิ
บัตร การพัฒนาสินคาหลักตัวใหม และการเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต
สนิคาหลักโดยใชเทคโนโลยีใหม และการไดรับสิทธปิระโยชนจากภาครัฐในการ
คิดคนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือการทําวิจัยและพัฒนา ก็ลวนแลวแตมีคา
สหสมัพนัธเปนลบกับการใชแรงงานตางดาว แตคาสหสมัพนัธมีคาตํา่มาก จงึ
อาจกลาวไดวา กิจการท่ีใชแรงงานตางดาวไมไดมีลักษณะแตกตางจากกิจการ
ที่ไมใชแรงงานตางดาวในเรื่องดังกลาว



Symposium no.32 :: แรงงานตางดาวกับการรักษาความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเส้ือผาเครื่องนุงหมไทย

300

10

การวิเคราะหขอมูลสําหรับตัวแปร

ในสมการถดถอยเบ้ืองตน



ดร.กิริยา  กุลกลการ

301

ในสวนนี้จะทําการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนสําหรับตัวแปรท่ีจะใชในสมการ
ถดถอย ดังน้ี

10.1 อายุของกิจการ
 งานศึกษาสวนใหญพบวา กิจการท่ีอยูในตลาดมาเปนระยะเวลา

ยาวนานจะมผีลประกอบการดีและประสิทธภิาพในการดําเนนิงานสงู เนือ่งจาก

มีประสบการณในการผลิต การบริหารองคกร และการแขงขนัในตลาดยาวนาน 
รวมถึงการลงทุนที่ใหดอกออกผลแลว โดยเราจะวัดอายุของกิจการโดยใชป
ที่กิจการเร่ิมดําเนินการจนถึงปที่ทําการสํารวจซึ่งก็คือปค.ศ. 2006 ภาพที่ 6 

เปนแผนภูมิแทงแสดงการแจกแจงความถ่ีของกิจการตามอายุของกิจการท่ี

ใชและไมใชแรงงานตางดาว โดยเฉล่ียแลวกิจการท่ีใชแรงงานตางดาวมีอายุ
นอยกวากิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาว 2 ป โดยกิจการท่ีใชแรงงานตางดาว
โดยเฉลี่ยกอตั้งขึ้นในปค.ศ. 1993 และมีอายุโดยเฉลี่ย 13 ป ในขณะท่ีกิจการ
ที่ไมใชแรงงานตางดาวโดยเฉล่ียกอตั้งขึ้นในปค.ศ. 1991 และมีอายุโดยเฉลี่ย 

15 ป โดยบางกิจการมีอายุเกาแกถึง 50 ป
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10.2 ขนาดของกิจการ
 กิจการท่ีมีขนาดใหญกวาจะมีผลประกอบการดีกวาดวยเหตุผลของ
การประหยัดตอขนาด โดยเราจะวัดขนาดของกิจการโดยใชจํานวนพนักงาน
ของกิจการ ดังแสดงในภาพท่ี 7 เมื่อเริ่มตนกิจการ สัดสวนของกิจการแตละ
ขนาด (เล็ก กลาง ใหญ) ไมแตกตางกันมากนักระหวางกิจการท่ีใชและไมใช
แรงงานตางดาว โดยกิจการท่ีใชแรงงานตางดาวสวนใหญ (รอยละ 58) เปน
กิจการขนาดเล็กคือ มีแรงงานนอยกวา 50 คน แตในปค.ศ. 2006 กิจการสวน
ใหญ (รอยละ 50) เปนกิจการขนาดใหญมีแรงงานต้ังแต 200 คนขึ้นไป โดย
สดัสวนกิจการท่ีมีขนาดเล็กไดลดลงเหลือเพยีงรอยละ 25 ในขณะท่ีเมือ่เริม่ตน
กิจการ กิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาวสวนใหญ (รอยละ 50) ก็เปนกิจการมี
ขนาดเล็กเชนกัน แตในปค.ศ. 2006 สัดสวนของกิจการท่ีมีขนาดเลก็ไมไดลด
ลงมาก (รอยละ 40) และสัดสวนของกิจการที่มีขนาดใหญไดเพิ่มสูงขึ้นเปน
รอยละ 43 

10.3 ความเปนเจาของโดยตางชาติ
 กิจการท่ีมีตางชาติเปนเจาของมักจะมีผลประกอบการสูง เพราะ

สามารถเขาถงึเทคโนโลยีและการบริหารงานทีดี่กวา โดยการประมาณสมการ
ถดถอย ความเปนเจาของโดยตางชาตจิะเปนตวัแปรหุน มคีาเทากับ 1 ถาหาก

สัดสวนการเปนเจาของโดยชาวตางชาติสูงกวารอยละ 10 และเทากับ 0 หาก
สัดสวนความเปนเจาของโดยชาวตางชาติมีคาตํากวารอยละ 10 สวนขอมูล
เก่ียวกับความเปนเจาของโดยชาวตางชาติไดกลาวไวแลวในสวนที่ 9

10.4 สถานะการสงออก 
 กิจการท่ีสงออกมักมีผลประกอบการสูง เนื่องจากตองเผชิญกับการ
แขงขันท่ีสูงในตลาดโลก ในการประมาณสมการถดถอย ตัวแปรสถานะการ
สงออกจะเปนตัวแปรหุน มีคาเทากับ 1 ถาสัดสวนการสงออกตอยอดขาย
สูงกวารอยละ 10 และสัดสวนการเปนเจาของโดยชาวตางชาติตํากวารอย

ละ 10 (เพราะกิจการท่ีมีตางชาติเปนเจาของก็มักจะสงออกดวย ดังนั้น เพื่อ
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มิไหตัวแปรน้ีซําซอนกับตัวแปรความเปนเจาของของกิจการ สถานะการสง
ออกจึงคิดเฉพาะแตกิจการที่เอกชนภายในประเทศถือหุนรอยละ 90 ขึ้นไป) 
จากขอมูลดังแสดงในตารางท่ี 1 พบวา กิจการท่ีใชแรงงานตางดาวจํานวน 7 
กิจการ (รอยละ 58) ที่สงออก โดยเฉล่ียคิดเปนรอยละ 62 ของยอดขายรวม 
สวนกิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาว มี 49 กิจการ (รอยละ 58) ท่ีสงออก โดย
เฉลี่ยคิดเปนรอยละ 71 ของยอดขายรวม 

10.5 ระดับเทคโนโลยี 
 ระดับเทคโนโลยียอมมีผลดีตอความสามารถในการแขงขันของ
กิจการ โดยเราจะใชตัวแปรวัดระดับเทคโนโลยี ดังตอไปน้ี
10.5.1 อายุของเคร่ืองจกัร โดยใชสดัสวนของมูลคาเคร่ืองจกัรท่ีมีอายุตาํกวา 5 
ปตอมูลคาเคร่ืองจกัรท้ังหมด สวนรายละเอยีดขอมูลไดกลาวไวแลวในสวนที ่9
10.5.2 การควบคุมเคร่ืองจักรโดยใชคอมพิวเตอรนั้นสามารถใชสัดสวนมูลคา
เครื่องจักรในการผลิตที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอรตอสินทรัพยถาวร
 จากแผนภูมิแทงแสดงการแจกแจงความถ่ีของกิจการตามสัดสวน
รอยละของเครือ่งจกัรท่ีถกูควบคุมดวยคอมพวิเตอรดังแสดงในภาพที ่8 กิจการ
ที่ใชแรงงานตางดาวใชเครื่องจักรท่ีควบคุมดวยคอมพิวเตอรในสัดสวนโดย

เฉล่ียรอยละ 9 ของเคร่ืองจักรท้ังหมด สวนกิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาว
ใชในสัดสวนรอยละ 16 นอกจากนี้ หากพิจารณาเฉพาะกิจการท่ีใชแรงงาน
ตางดาวในสัดสวนที่สูงคือ ตั้งแตรอยละ 20 ขึ้นไป พบวา กิจการเหลานี้ไมมี

การใชเครื่องจักรท่ีควบคุมโดยคอมพิวเตอรเลย

10.5.3 การวิจยัและการพัฒนา (R&D) เปนตวัแปรหุน มีคาเทากับ 1 หากคาใช
จายในการวิจยัและการพัฒนามคีาเปนบวก และมีคาเทากับ 0 หากคาใชจายนี้
มีคาเปนศูนย สําหรับขอมูลการวิจัยและการพัฒนาไดกลาวไวแลวในสวนที่ 9

10.6 ที่ต้ังของกิจการ 
 ที่ตั้งกิจการเปนตัวแปรท่ีสําคัญในการกําหนดความสามารถในการ

แขงขัน เพราะที่ตั้งของกิจการมีความแตกตางกันในเรื่องทรัพยากรที่ใชใน
การผลิต สาธารณูปโภค และความยากงายในการขนสง เปนตน โดยตัวแปร
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นี้จะเปนตัวแปรหุน แบงเปน 6 ภาคคือ ภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ภาคตะวนัออก ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื และภาคใต หากพจิารณา
จากขอมูล ดังแสดงในภาพท่ี 9 พบวา รอยละ 60 ของกิจการท่ีใชและไมใช
แรงงานตางดาวตั้งอยูในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รองลงมาคือ ภาคกลาง
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ผลการประมาณสมการถดถอยของความสามารถ

ในการแขงขันกับการใชแรงงานตางดาว
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการประมาณสมการถดถอยของความสามารถในการ
แขงขันกับการใชแรงงานตางดาว ผลการศึกษา ไมพบวาการจางแรงงาน
ตางดาวมีผลตอความสามารถในการแขงขันของกิจการอยางมีนัยสําคัญทาง

สถติ ิไมวาจะใชตวัชีว้ดัใดก็ตาม นัน่คอื เราไมพบความแตกตางระหวางความ
สามารถในการแขงขนัระหวางกิจการท่ีใชและไมใชแรงงานตางดาว นอกจากนี ้

เมือ่ไดเปล่ียนตวัแปรการใชแรงงานตางดาวจากสดัสวนการใชแรงงานตางดาว

ตอแรงงานท้ังหมดเปนตัวแปรหุนมีคาเทากับ 1 เมื่อมีการใชแรงงานตางดาว 
และ 0 เม่ือไมใชแรงงานตางดาว พบวา ตัวแปรหุนการใชแรงงานตางดาว ก็
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติตอตัววัดความสามารถในการแขงขันเชนกัน

 อยางไรก็ดี การท่ีไมสามารถปฏิเสธสมมติฐานวา การใชแรงงาน

ตางดาวทําใหความสามารถในการแขงขันลดตําลง อาจเปนผลมาจากการที่

ขอมูลมีจํานวนนอยเกินไป หรือขอมูลคลาดเคล่ีอนจากความเปนจริงอันเกิด
จากการท่ีกิจการไมตอบขอมูลท่ีแทจริงเก่ียวกับการใชแรงงานตางดาว โดย
กิจการมีแนวโนมจะตอบนอยกวาท่ีใชอยูจริงหรือตอบวาไมใชเลยโดยเฉพาะ
อยางย่ิงในกรณีที่ใชแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ
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จากเจาพนักงานก็เปนได
 สําหรับตัวแปรอ่ืนๆ พบวา สถานะการสงออก (ยกเวน ในกรณีตัวชี้
วัดกําไรสุทธิตอตนทุนการผลิต) และการเปนเจาของโดยตางชาติ (ในกรณีตัว
ชีว้ดัมูลคาเพิม่ตอแรงงาน) มีผลบวกตอความสามารถในการแขงขนัอยางมนียั
สําคัญทางสถิติ สวนอายุของกิจการ ขนาดของกิจการ (ยกเวน กรณียอดขาย
ตอตนทุนการผลิตและกําไรสุทธติอตนทนุการผลิตทีใ่หผลลบ) และเทคโนโลยี 
ซึ่งวัดดวย อายุของเครื่องจักร การทํา R&D และการควบคุมเคร่ืองจักรดวย
คอมพิวเตอรไมมีผลตอความสามารถในการแขงขันของกิจการอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ 
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ผลจากการสัมภาษณ
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นอกเหนือจากการวิเคราะหขอมูลดังกลาวขางตนแลว เรายังไดสัมภาษณ
กิจการ 10 แหงที่ใชแรงงานตางดาวตั้งแตรอยละ 5 ขึ้นไป โดยถามคําถาม
เจาของกิจการแลวใหตอบถูกผิด ดังแสดงในตารางท่ี –3 ผลการสัมภาษณ

สามารถสรุปได ดังน้ี มีกิจการ 6 แหงตอบวา แรงงานตางดาวเปนปจจยัท่ีทาํให

กิจการอยูรอด อกี 4 บริษทั ตอบวา ไมใช โดยกิจการทีต่อบวา ใช เปนกจิการที่

ใชแรงงานตางดาวในอตัราท่ีสงู สาํหรบัสาเหตขุองการจางแรงงานตางดาวนัน้ 
มีเพียงกิจการเดียวเทาน้ันที่ตอบวาจางแรงงานตางดาวเพราะคาจางแรงงาน
ตางดาวถูก ซึ่งเปนบริษัทท่ีใชแรงงานตางดาวในสัดสวนรอยละ 96 ในขณะท่ี
กิจการท่ีเหลอืตอบวา ใหคาจางตามผลงานท่ีทาํได ไมเก่ียวกับสัญชาต ิและยัง

อธิบายเพิ่มเติมวา แรงงานตางดาวมีเครือขายและขอมูลขาวสารภายในกลุม

ดีมาก ทําใหการกดข่ีแรงงานและการจายคาจางตําเปนไปไดยากในปจจุบัน

 สําหรับสาเหตุที่จางแรงงานตางดาวเพราะหาแรงงานไทยไมไดนั้น 
ทุกกิจการตอบวาใช และเนนวาเปนความขาดแคลนแรงงานมีฝมือ นอกจาก
นี ้ทกุกิจการตอบวา สาเหตทุีจ่างแรงงานตางดาวไมใชเพราะไมมีเงนิทุนพอที่

จะซ้ือเคร่ืองจกัร โดยใหเหตุผลเพิม่เตมิวา งานบางอยางเปนงานฝมือท่ีจาํเปน
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ตองใชแรงงานคนทํา เครื่องจักรไมสามารถทํางานแทนได กิจการบางแหง
อธิบายเพิ่มเติมวา ไดมีการซื้อเครื่องจักรมาใชในโรงงานเพื่อใหการผลิตเร็ว
และสินคามีคุณภาพดีขึ้น เพื่อสามารถจายคาตอบแทนแรงงานไดสูงขึ้นเพื่อ
แยงชิงแรงงานจากบริษัทอื่นได
 สวนสาเหตทุีจ่างแรงงานตางดาวเพราะไมมีเงนิทนุพอทีจ่ะเปลีย่นไป
ผลิตเสื้อผาประเภทอ่ืนที่ใชแรงงานนอยน้ัน มีเพียง 3 กิจการท่ีตอบวาใช สวน
อีก 7 กิจการตอบวาไมใช นอกจากน้ี กิจการจํานวน 5 แหงตอบวาสาเหตุหนึ่ง
ทีจ่างแรงงานตางดาวไมใชเพราะแรงงานตางดาวทํางานไดดีกวาแรงงานไทย 
สวนอีก 5 แหงตอบวาใชสาเหตุ โดยใหเหตุผลวา คนงานตางดาวอดทนและ
มีความรับผิดชอบมากกวาคนงานไทย คนไทยชอบเปล่ียนงานบอย สวนใน
กรณีที่รัฐบายไมอนุญาตใหจางแรงงานตางดาว กิจการจํานวน 6 แหงจะปรับ
ตัวโดยใชแรงงานไทยมากข้ึน 2 แหงจะใชเครื่องจักรแทน 1 แหงตอบวาจะปด
กิจการ และอีก 1 แหงตอบวาจะยายฐานการผลิต
 สําหรับความคิดเห็นในเร่ืองนโยบายน้ัน สวนใหญเห็นวา รัฐบาล
ควรอนุญาตใหมีการจางแรงงานตางดาวได แตตองมีการบริหารจัดการอยาง
มีประสิทธิภาพ เพื่อแกปญหาการขาดแคลนแรงงาน และการสามารถจาง
แรงงานตางดาวไดอยางถูกกฎหมายจะชวยลดปญหาการตองจายสวยใหกับผู
มีอทิธพิลทุกระดับ และรัฐบาลก็จะมีรายไดจากการเก็บคาธรรมเนียม นอกจาก

นี ้ก็ควรอนญุาตใหแรงงานตางดาวสามารถทาํงานได 2-5 ป เพราะการตองตอ
อายแุรงงานตางดาวทกุๆ 6 เดอืนหรอื 1 ปนัน้เปนภาระทีห่นกัเกนิไป และเกดิ

ความไมแนนอนวาจะไดจางตอหรอืไม ทาํใหไมสามารถวางแผนการผลิต การ

จางงาน และการฝกอบรมในอนาคตไดดีเทาท่ีควร นอกจากนี้ รัฐบาลควรมีน
โยบายท่ีจะคุมครองผูประกอบการในกรณีที่ไดจายคาธรรมเนียมไปแลว แต
แรงงานตางดาวหนีไป ก็ทําใหนายจางเสียประโยชน
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บทความน้ีไดศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของกิจการท่ีใชแรงงานตางดาว
กับกิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาวในเร่ืองเก่ียวกับการลงทุน เครื่องจักร 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความสามารถในการแขงขัน โดยใชขอมูลท่ีไดจาก

การสํารวจผลิตภาพและบรรยากาศการลงทุนของสํานักงานเพิ่มผลผลิตแหง
ชาต ิกระทรวงอุตสาหกรรมในประเทศไทยในปค.ศ. 2007 ผลการศกึษาพบวา 

กิจการท่ีใชแรงงานตางดาวมีลักษณะดอยกวากิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาว

ในเร่ืองดังตอไปน้ี คือ การใชเคร่ืองจักรและอุปกรณที่ผลิตในตางประเทศ, 
แผนการลงทุนเพิ่มกําลังการผลิตหรือปรับปรุงคุณภาพ, ความเปนเจาของ
โดยชาวตางชาติ, อายุของเคร่ืองจักร, การลงทุนเพือ่การวิจยัและพัฒนา, การ

มีตราสินคาเปนของตัวเอง, การขายสินคาใหบริษัทขามชาติ, การมีสวนรวม

ของลูกคาในเร่ืองการทําวิจัยและพัฒนารวมถึงการฝกอบรมพนักงาน, เครือ
ขายธุรกิจ, การคาดการณยอดขาย, และการปรับปรุงสินคาเดิม ซึ่งอาจจะ
สงผลเสียในระยะยาวตอความสามารถในการแขงขันของกิจการท่ีใชแรงงาน
ตางดาวได  อยางไรก็ดี เราไมสามารถสรุปไดวา การใชแรงงานตางดาวเปนตน

เหตใุหกิจการมีลักษณะดังกลาว เพราะการท่ีกิจการมีลักษณะดังกลาวอาจเปน
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เหตุผลท่ีทําใหกิจการจําเปนตองจางแรงงานตางดาว
 อยางไรก็ดี ลักษณะอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของกับการลงทุน เคร่ืองจักร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของกิจการท่ีใชแรงงานตางดาวไมไดแตกตางไป
จากกิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาว โดยลักษณะเหลานี้ ไดแก อัตราการขยาย
ขนาดของโรงงาน (วัดจากอัตราการเพิ่มจํานวนพนักงาน) , สัดสวนการสง
ออกตอยอดขาย จํานวนพนักงานตําแหนงวิจัยและพัฒนา,การจางองคกรอ่ืน
เพื่อทําวิจัยและพัฒนา, สัดสวนการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ, สัดสวน
เครื่องจักรท่ีควบคุมดวยคอมพิวเตอร, จํานวนสินคาใหมที่โรงงานผลิตในชวง
ปค.ศ. 2004-2006, การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ, การเปด
ตลาดใหมเนือ่งจากการปรับปรุงคุณภาพสินคาหรือปรับลดตนทนุ, การซ้ือหรือ
ยื่นจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร, การพัฒนาสินคาหลักตัวใหม, การเปล่ียนแปลง
กระบวนการผลิตสนิคาหลกัโดยใชเทคโนโลยใีหม และการไดรับสิทธปิระโยชน
จากภาครัฐในการคิดคนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือการทําวิจัยและพัฒนา 
และหากพิจารณาตัวชี้วัดความสามารถในการแขงขัน พบวา โดยเฉล่ียแลว
มูลคาเพิ่มของสินคาตอแรงงานของกิจการท่ีใชแรงงานตางดาวมีคาสูงกวา
กิจการที่ไมใชแรงงานตางดาว สวนยอดขายตอแรงงาน ตนทุนการผลิตตอ
แรงงาน ยอดขายตอตนทุนการผลิต และกําไรตอตนทุนการผลิต ของกิจการ

ที่ใชแรงงานตางดาวไมแตกตางจากกิจการท่ีไมใชแรงงานตางดาว

 จากการทดสอบสมมตฐิานทีว่ากิจการทีใ่ชแรงงานตางดาวในสดัสวน

ทีส่งูกวาจะมีผลิตภาพตาํกวากิจการท่ีใชแรงงานตางดาวในสัดสวนท่ีนอยกวา
ดวยการประมาณสมการถดถอยดวยวิธี OLS โดยใชตัวชี้วัดความสามารถใน
การแขงขัน 5 ตัว ไดแก มูลคาเพิ่มตอแรงงาน ยอดขายตอแรงงาน ตนทุนการ

ผลิตตอแรงงาน ยอดขายตอตนทุนการผลิต และกําไรสุทธิตอตนทุนการผลิต 

และใชตวัแปรควบคุม ไดแก อายกิุจการ ขนาดกิจการ การเปนเจาของโดยตาง

ประเทศ สถานะการสงออก อายขุองเครือ่งจกัร การทําวจิยัและพฒันา และการ
ควบคุมเคร่ืองจักรดวยคอมพิวเตอร ผลการศึกษาไมพบวา ความสามารถใน
การแขงขันของกิจการท่ีใชแรงงานตางดาวแตกตางจากความสามารถในการ

แขงขันของกิจการท่ีใชแรงงานตางดาวนอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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จากการสัมภาษณพบวา อปุสรรคท่ีสาํคัญสาํหรับอุตสาหกรรมเส้ือผาเคร่ืองนุง
หมไมวาจะเปนกิจการท่ีใชหรือไมใชแรงงานตางดาวคือ การขาดแคลนแรงงาน
มีฝมือ และการท่ีแรงงานตางดาวไดรับคาตอบแทนและสวสัดิการตางๆเหมอืน
กับแรงงานไทยทุกประการ จงึอาจกลาวไดวา แรงงานตางดาวกับแรงงานไทย
เปนปจจัยการผลิตที่ใชทดแทนกันไดอยางสมบูรณ (Perfect Substitute) และ
แรงงานตางดาวมิไดเขามาแยงงานแรงงานไทยทําในอุตสาหกรรมน้ี 
 การนําเขาแรงงานตางดาวมีสวนชวยใหกิจการบางกิจการใน
อุตสาหกรรมนี้อยูรอดไดอยางนอยก็ในระยะสั้น แมวาเราจะยังไมพบความ
แตกตางในเร่ืองความสามารถในการแขงขันระหวางกิจการท่ีใชและไมใช
แรงงานตางดาว แตการท่ีเราพบวาลักษณะของกิจการท่ีใชแรงงานตางดาวมี
ลักษณะดอยกวากิจการทีไ่มใชแรงงานตางดาวในบางเรือ่งทีเ่กีย่วกับการลงทุน 
เครื่องจักร และเทคโนโลยีนั้น ก็เปนไปไดที่ในระยะยาว กิจการท่ีใชแรงงาน
ตางดาวจะมีผลติภาพและความสามารถในการแขงขนัตาํลงและตาํกวากิจการ
ที่ไมใชแรงงานตางดาว งานวิจัยในอนาคตจึงควรศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลง
ของผลติภาพของกจิการทีใ่ชแรงงานตางดาวและความแตกตางของผลติภาพ
ระหวางกิจการท้ังสองประเภทตอไป 
 การอนุญาตใหนาํเขาแรงงานตางดาวเสรอีาจชวยใหกิจการสามารถ
เปลี่ยนผานไปสูการผลิตที่ใชเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยไดอยางราบ

ร่ืนขึ้น แตก็อาจทําใหกิจการสามารถอยูรอดตอไปไดโดยไมตองเปล่ียนแปลง
อะไร แตการจะพึ่งพิงแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบานนั้นเปนทางออก

ทีไ่มยัง่ยืนนกั เพราะประเทศเพ่ือนบานสามประเทศน้ีไมไดมีประชากรจํานวน

มาก และตลาดแรงงานเริ่มตึงตัวเมื่อเศรษฐกิจของประเทศเหลานี้เริ่มเติบโต
ขึ้น และการผลิตสินคาท่ีใชแรงงานเขมขนก็อาจมีผลเสียตอการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอยางย่ังยืนของประเทศในอนาคต 
 การหามนําเขาแรงงานตางดาวจะสงผลกระทบตอกิจการท่ีใชแรงงาน

ตางดาว รัฐบาลจึงควรเขาไปชวยเหลือกิจการเหลานี้ในชวงเปล่ียนผานไปสู

การผลติทีค่าจางไมใชหวัใจสาํคญัในการแขงขนั โดยสนบัสนนุใหผูผลิตเปลีย่น

ไปผลิตเสื้อผาที่มีเอกลักษณ ไมวาจะเปนการออกแบบท่ีไมเหมือนใครหรือ
การใชวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ เพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มใหกับตัวสินคา ตลอดจน
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ฝกอบรมแรงงานไทยใหมีฝมือเพือ่บรรเทาปญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝมือ 
นอกจากนี ้รัฐบาลอาจผลกัดันใหกิจการยายฐานการผลติไปยงัพืน้ทีใ่นจงัหวดั
ชายแดนทีต่ดิกับประเทศพมา โดยพฒันาพืน้ทีบ่ริเวณนัน้ใหเปนเขตเศรษฐกจิ
พิเศษอยางเปนรูปธรรม โดยอํานวยความสะดวกในเร่ืองสาธารณูปโภคและ
การอนุญาตใหแรงงานตางดาวเขามาทํางานไดเฉพาะในบริเวณนั้น รวมถึง
อาจสงเสริมใหผูประกอบการเขาไปเปดโรงงานในประเทศลาวและกัมพูชา
เพื่อใชประโยชนจากทรัพยากรและแรงงานราคาถูกเหมือนเชนท่ีประเทศจีน
และเกาหลีเขาไปเปดโรงงานผลิตเสื้อผาจํานวนมากในประเทศกัมพูชา
 แทจริงแลวอุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหมไทยอาจไมสามารถแขงขัน
ในตลาดโลกได ไมวาจะเปนกิจการท่ีใชหรือไมใชแรงงานตางดาวก็ตาม แต
ประเทศไทยก็สามารถเปล่ียนไปผลิตสินคาอื่นที่มีความไดเปรียบโดยเปรียบ
เทียบ โดยถายโอนทรัพยากรไปสูภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และยัง
คงจกัไดประโยชนจากโลกาภิวตันตอไป ทายนี ้การเขามาของแรงงานตางดาว
ไมไดมีผลตอภาคอุตสาหกรรมเทาน้ัน แตยังมีผลตอสังคม ความม่ันคงของ
ประเทศ และเศรษฐกิจดานอืน่ๆอกีดวย นโยบายเร่ืองแรงงานตางดาวท่ีเหมาะ
สมจึงจําเปนตองพิจารณาผลกระทบใหรอบดานดวย
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