
 

 

 

 

 

ตรวจสภาพเคร่ืองยนต์การลงทุนภาคเอกชน ส่งผลขับเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศไทย 

อภิยกุต์ อํานวยกาญจนสิน 
สํานกัวิจยัเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

เศรษฐกิจไทยในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมามีการขยายตัวในอัตราท่ีต่ํากว่าท่ีเคยเป็นมาในอดีต 

เน่ืองจากรูปแบบการพฒันาในช่วงท่ีผ่านมา เน้นการใช้แรงงานราคาถกู การพฒันาอตุสาหกรรมโดยขาด

การวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจัง ตลอดจนการมุ่งเน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระยะสัน้ โดยขาดการให้

ความสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจในระยะยาว จึงนําไปสู่ปัญหาการติดกบัดกัประเทศรายได้ปานกลาง 

(Middle Income Trap) และความเหล่ือมลํา้ท่ีเพิ่มขึน้ นอกจากนีใ้นสถานการณ์ปัจจบุนัท่ีเศรษฐกิจโลกใน

ภาพรวมค่อนข้างผันผวนส่งผลต่อการส่งออกและส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย

ต่อเน่ืองกนั หากมีการส่งเสริมเร่ืองของเศรษฐกิจในประเทศซึ่งหมายถึงการใช้จ่ายในการบริโภคและการ

ลงทนุจากทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนให้แข็งแกร่งมากขึน้ ซึ่งในช่วงท่ีผ่านมามีการขยายตวัในระดบัต่ําหรือ

หดตวั ความจําเป็นท่ีประเทศจะต้องพึง่พาภาคตา่งประเทศก็จะมีน้อยลงซึง่จะเป็นตวัช่วยให้เศรษฐกิจไทย

มีความเข้มแข็งและมีเสถียรภาพมากขึน้สามารถป้องกันความผันผวนของเศรษฐกิจโลกท่ีจะส่งผลต่อ

เศรษฐกิจไทยได้ 

การลงทุนภาคเอกชนซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 19 เม่ือเทียบกับขนาดของระบบเศรษฐกิจไทย 

มีความสาํคัญเพราะจะเป็นตวักาํหนดโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยในอนาคต 

หากเปรียบเทียบการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทยคล้ายกบัเคร่ืองบนิ 4 เคร่ืองยนต์ เคร่ืองยนต์เคร่ืองท่ี

หนึ่งคือ การบริโภคภาคเอกชนภายในประเทศ (Private Consumption: C) เคร่ืองท่ีสองคือการค้า

ตา่งประเทศ (X-M) หรือการสง่ออกสทุธิ (Net Export) ซึง่ได้จากการสง่ออก (Export :X) หกัลบด้วยการ

นําเข้า (Import: M) เคร่ืองท่ีสามคือการบริโภคภาครัฐ (Government spending: G) และเคร่ืองสดุท้ายคือ

การลงทนุ (Investment:I) ซึง่รวมถึงการลงทนุภาคเอกชน (Private Investment) และการลงทนุภาครัฐ 

(Public Investment) เม่ือพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจบุนั จะเห็นว่าปัจจยัการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 

การบริโภคภายในก็ดี การค้าระหวา่งประเทศก็ดี อยูใ่นสภาวะออ่นแอ ถ้าเปรียบเทียบเป็นเคร่ืองบินไอพ่น 4 



 

 

 

 

 

เคร่ืองยนต์แล้ว เคร่ืองยนต์ทัง้ 2 เคร่ืองดงักล่าวข้างต้นมีอาการสะดดุพร้อมดบัลงได้ทกุเวลา เคร่ืองยนต์ท่ี

สามคือการบริโภคภาครัฐ  เคร่ืองยนต์ตัวนี  ้รัฐบาลกําลังเหยียบคันเร่งเต็มท่ี โดยเร่งรัดการเบิกจ่าย

งบประมาณแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เคร่ืองยนต์ตวันีอ้าจะมีกําลงัแรงน้อยกว่าตวัอ่ืนๆ เพราะการบริโภค

ภาครัฐมีสดัสว่นประมาณร้อยละ 17 เม่ือเทียบกบัขนาดของระบบเศรษฐกิจไทย  

 
ท่ีมา : สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช) 

เคร่ืองยนต์ขับเคล่ือนเศรษฐกิจอีกหนึ่งเคร่ืองท่ีเหลืออยู่ ได้แก่ การลงทุน (I) โดยมีการลงทุน

ภาคเอกชน (Private Investment) เป็นองค์ประกอบหลกัในเคร่ืองยนต์การลงทนุโดยมีสดัส่วนประมาณ

ร้อยละ 19 เม่ือเทียบกับขนาดของระบบเศรษฐกิจไทย ส่วนท่ีเหลือประมาณร้อยละ 5 เป็นส่วนของการ

ลงทุนภาครัฐซึ่งก็ได้มีการเร่งขบัเคล่ือนผ่านการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐาน ทัง้นี ้การลงทุนของภาคเอกชนมี

ความสําคญัอยา่งยิ่งเพราะจะเป็นตวักําหนดโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยในอนาคต สง่ผลตอ่ความสามารถ

ในการแข่งขนัของสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมท่ีเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงรวดเร็ว รวมถึงการ

ลงทุนจะช่วยสร้างการจ้างงานเพิ่ม ซึ่งจะช่วยให้การบริโภคของประชาชนขยายตวัได้อย่างต่อเน่ืองใน

ท้ายท่ีสดุ 

 

บริโภคภาคเอกชน
, 52.24%

บริโภคภาครัฐ, 17.09%

การลงทุนภาคเอกชน
, 19.39%การลงทุน

ภาครัฐ, 5.21%

การส่งออก, 69.09%

การนําเข้า, 62.50%

โครงสร้างเศรษฐกิจไทยด้านการใช้จ่าย
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ต่างประเทศ และการลงทุนขนาดใหญ่หลายกรณีเป็นการซือ้หุ้นของกิจการท่ีมีอยู่แต่เดิม (เช่น ซือ้หุ้น

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) มากกว่าท่ีจะเข้ามาตัง้ฐานการผลิตอุตสาหกรรมใหม่ๆ นอกจากนีใ้น

รายงาน The Global Competitiveness Report 2015-2016 หวัข้อการลงทนุทางตรงของตา่งประเทศและ

การถ่ายทอดเทคโนโลยี (FDI and Technology Transfer) ประเทศไทยอยู่อนัดบัท่ี 28 มีระดบัคะแนน 4.9 

ปรับตวัลดลงจากปีก่อน ในขณะท่ีประเทศเพ่ือนบ้านของไทย คือ มาเลเซีย ได้คะแนนในด้านนีถ้ึง 5.5 และ

อยูใ่นอนัดบัท่ี 5 จากทัง้หมด 140 ประเทศ 

 

ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

FDI ช่วยเพิ่มผลิตภาพ ให้แก่ประเทศผู้รับเงนิลงทุน อย่างไรก็ตามปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมไทย

ยังมีผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) ที่ตํ่า 

คําถามสําคญัท่ีตามมาจากเร่ืองของ FDI ได้แก่ FDI มีความสําคญัอย่างไรต่อประเทศไทย 

คําตอบท่ีสามารถอธิบายได้ตามทฤษฎีเศรษฐศาตร์ ก็คือ เน่ืองจากไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดเล็ก เงิน

ออมภายในประเทศไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของธุรกิจท่ีจะนําไปใช้ในการขยายกิจการ ดงันัน้เงินลงทนุ

จากต่างประเทศจะช่วยลดช่องว่างระหว่างเงินออมในประเทศกับความต้องการเงินทุน นอกจากนี ้การ
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สัดส่วนเงนิลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (ดอลลาร์ สรอ.)
อ่ืนๆ

L  กิจกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์

K  กิจกรรมทางการเงินและการประกนัภยั

I  ท่ีพกัแรมและบริการด้านอาหาร

H  การขนสง่และสถานท่ีเก็บสินค้า

G  การขายสง่และการขายปลีก การซอ่มยานยนต์และ
จกัรยานยนต์
F  การก่อสร้าง

D  ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนํา้และระบบการปรับอากาศ

C  การผลิต

B  การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน

A  เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง



 

 

 

 

 

ลงทนุจากตา่งประเทศยงัมาพร้อมกบัการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technological transfer) และการถ่ายทอด

ความรู้ ซึง่จะช่วยให้อตุสาหกรรมของประเทศท่ีได้รับ FDI มีการพฒันาได้อย่างก้าวกระโดด เพิ่มศกัยภาพ

ทางการแขง่ขนัระยะยาว และช่วยสร้างการจ้างงาน รวมถึง FDI เป็นเงินทนุระยะยาวท่ีเพิ่มการสะสมทนุใน

ระบบเศรษฐกิจ มีความผนัผวนต่ําเม่ือเปรียบเทียบกบัทุนไหลเข้าเพ่ือซือ้สินทรัพย์หรือเก็งกําไร ทัง้นีก้าร

ลงทุนจากต่างประเทศนัน้ให้ประโยชน์แก่ทัง้ผู้ มาลงทุนซึ่งหมายถึงบรรษัทข้ามชาติ (Multinational 

Corporations – MNCs) และผู้ได้รับเงินลงทนุ เพราะการท่ีผู้มาลงทนุขยายการลงทนุหรือย้ายฐานการผลิต

ไปยังประเทศอ่ืนทําให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีในประเทศนัน้ ๆ เพ่ือเพิ่ม

ศกัยภาพในการแข่งขนัและผลกําไรของบริษัทตน ส่วนประเทศท่ีได้รับเงินลงทนุ ก็ได้รับประโยชน์จากการ

เพิ่มขึน้ของรายได้ประชาชาติจากการลงทุนใหม่และได้รับการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีจากประเทศผู้มา

ลงทนุเพ่ือพฒันาอตุสาหกรรมนัน้ ๆ ของประเทศตนต่อไป นบัเป็นการเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ให้แก่

ประเทศผู้ รับเงินลงทนุ 

ผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) ภาคอตุสาหกรรมไทย 

  2552 2553 2554 2555 2556 2557p
อตัราการขยายตัวทาง
เศรษฐกจิ ณ ราคาคงที ่ปี 
2531 (%) -2.3 7.8 0.1 6.5 2.9 0.7
ผลติภาพการผลติรวม (TFP)             

เกษตรกรรม -1.25 -6.58 1.81 -0.18 0.14 2.58
อตุสาหกรรม -7.3 10.03 -5.55 2.84 -1.63 -2.52
บรกิารและอืน่ๆ -2.94 2.38 1.82 5.12 3.63 -1.31
ภาพรวม -4.32 5.24 -1.51 3.76 1.28 0.2

ท่ีมา : สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช) 

ประเด็นท่ีสําคัญอีกหนึ่งประการท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนภาคเอกชนในภาคการผลิตหรือ

ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ ในปัจจุบนัภาคอุตสาหกรรมไทยยังมีผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor 

Productivity: TFP) ต่ํา ซึง่ TFP หมายถึงการเพิ่มขึน้ของผลผลิตโดยมิได้มีท่ีมาจากการเพิ่มขึน้ของปัจจยั

การผลิตคือปัจจยัแรงงาน ท่ีดินและปัจจยัทุน ซึ่งนกัเศรษฐศาสตร์ จะเรียกส่วนท่ีเพิ่มขึน้ดงักล่าวว่าเป็น 

Residual   Growth หรือเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  (Technical progress) และอ่ืนๆ ซึง่



 

 

 

 

 

มีองค์ประกอบหลายปัจจยั ได้แก่ การบริหารจดัการ ประสบการณ์ คณุภาพของแรงงานซึง่ขึน้อยู่กบัระดบั

การศึกษา อายุ เพศและท่ีสําคญัคือปัจจยัเทคโนโลยีของทุนรวมถึงการวิจยัและพฒันา (R&D) การมี

ประสทิธิภาพ (Efficiency) ในการผลติ เป็นต้น ดงันัน้หากภาคอตุสาหกรรมยงัมีผลติภาพการผลติรวม หรือ 

TFP ต่ํา ย่อมสง่ผลตอ่อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ตอ่เน่ืองไปถึงการติดอยู่ในประเทศกบั

ดกัรายได้ปานกลาง  

จากข้อมูลเชิงประจักษ์บางประการท่ีได้นําเสนอไป ทิศทางของปรับจูนเคร่ืองยนต์การลงทุน

ภาคเอกชน เพ่ือสง่ผลให้ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยนัน้ ในสว่นของภาคการผลติหรือภาคอตุสาหกรรม 

จะต้องมุ่งเน้นไปท่ีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในอตุสาหกรรมท่ีจะเป็นตวัขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ 

(Growth Engine) ตวัใหม่ซึง่จะต้องมีการทําวิจยัและพฒันารวมถึงมีการสร้างนวตักรรมให้เกิดขึน้ ในสว่น

ของกลุม่อตุสาหกรรมเดมิอาจจะต้องมีการสง่สริมให้เกิดการยกระดบัเทคโนโลยีเพ่ือขยบัตําแหน่งใน ห่วงโซ่

การผลิตระหว่างประเทศให้สงูขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือยกระดบัผลิตภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity: 

TFP) ให้สงูขึน้ส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศขยายตวั เพ่ือเป้าหมายสําคญัคือการหลดุพ้นจากกบัดกัประเทศ

รายได้ปานกลางในท้ายท่ีสดุ 


