
 

 

 

 

 

อานิสงสจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกกับการสงออกและภาคอุตสาหกรรมของไทย1
 

อภิยุกต อํานวยกาญจนสิน 
สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

เปนที่ทราบกันดีวาภาคการสงออกมีความสําคัญกับเศรษฐกิจของประเทศไทย  โดยในป 2556 

การสงออกสินคามีมูลคาสูงถึง 6.93 ลานลานบาท คิดเปนรอยละ 57.83 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ

(GDP)2 และเมื่อพิจารณาโครงสรางการสงออกของประเทศไทยพบวาสวนใหญอยูในภาคอุตสาหกรรม      

( Manufacturing Products) โดยป 2556 การสงออกสินคาอุตสาหกรรมมีสัดสวนรอยละ 76.1 ของการ

สงออกรวมทั้งหมด3 ทั้งนี้ดวยเหตุดังกลาว หากเศรษฐกิจโลกทยอยฟนตัวและเริ่มมีเสถีรภาพมากขึ้น 

เศรษฐกิจของไทยควรจะขยายตัวดี โดยมีแรงผลักดันจากเครื่องยนตที่ชื่อวา “การสงออก” เนื่องจากการ

สงออกของไทยนาที่จะไดรับอานิสงสจากการฟนตัวและมีการขยายตัวไดดี และหากเปนเชนนั้นจริงยอม

สงผลใหภาคอุตสาหกรรมของไทยสามารถเติบโตไดดีดวยเชนกัน 

สัญญาณการฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่เปนแกนหลกัของโลกเริ่มทยอยปรากฏขึน้ 

 
ที่มา : http://stats.oecd.org 
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 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 



 

 

 

 

 

สัญญาณการฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่เปนแกนหลักของโลกเริ่มทยอยปรากฏขึ้นตั้งแต

ในชวงครึ่งหลังของป 2556 และเมื่อเขาสูป 2557 สัญญาณการฟนตัวมีแนวโนมที่จะมีความชัดเจนและ

กระจายตัวมากขึ้น นําโดยการขยายตัวเรงขึ้นของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา แมวาจะไดรับผลกระทบจาก

สภาพอากาศที่หนาวเย็นในไตรมาสแรกของป  ขณะที่แนวโนมการฟนตัวเศรษฐกิจยูโรโซนแข็งแกรงมากขึ้น

ตามความคืบหนาของมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจและการดําเนินนโยบายการเงินผอนคลายอยางตอเนื่อง 

ทางดานของญี่ปุนแนวโนมการขยายตัวอยางงตอเนื่องของเศรษฐกิจญ่ีปุนไดรับปจจัยสนับสนุนจากการ

ดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการขยายปริมาณเงินในชวงที่ผานมามา แมวาการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวตัวลงจากปกอนหนาเนื่องจากการปรับเพิ่มภาษีการบริโภคก็ตาม สวนเศรษฐกิจ

จีนไดรับแรงสนับสนุนจากการดําเนินมาตรการขยายการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน  

เศรษฐกิจประเทศสหรฐัอเมริกาและกลุมประเทศยโูรยังคงขยายตัวไดตอเนื่อง 

ในไตรมาสที่ 1/2557 เศรษฐกิจสหรัฐอมริกา4 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 

ขยายตัวรอยละ 1.5 ชะลอตัวลงเล็กนอยจากรอยละ 2.6 ในไตรมาสกอนหนา โดยเปนผลมาจากการหดตัว

ของการสงออกสุทธิและการลงทุนภาคเอกชน อยางไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวอยางตอเนื่อง 

ซึ่งสอดคลองกับการปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่องของการจางงาน โดยเฉพาะการจางงานนอกภาคเกษตรที่

เพิ่มข้ึนใกลเคียงกับระดับกอนเกิดวิกฤตในป 2551 ในขณะที่อัตราการวางงานลดลงอยางเนื่องโดยในไตร

มาสที่ 1/2557 อยูที่รอยละ 6.7 นอกจากนี้ การใชจายของรัฐบาลกลางขยายตัว เปนครั้งแรกในรอบ 6 ไตร

มาส ทั้งนี้แนวโนมการปรับตัวดีข้ึนของเศรษฐกิจและการจางงาน เมื่อรวมกับการลดลงของขอจํากัด

ทางการคลัง สงผลใหคณะกรรมการนโยบายการเงิน (Federal Open Market Committee : FOMC) มีมติ

ลดขนาดการเขาซื้อสินทรัพยตามมาตรการผอนคลายในเชิงปริมาณทางการเงิน (Quantitative easing :  

QE) ลงจาก 4.5 หมื่นลานดอลลาร สรอ. ตอเดือน ลงเหลือ 3.5 หมื่นลานดอลลาร สรอ. ตอเดือน เมื่อวันที่ 

18 มิถุนายน 2557 ซึ่งเปนการลดลงตอเนื่องกันเปนครั้งที่ 5 นับต้ังแตการประชุมเมื่อเดือนธันวาคม 2556 
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เศรษฐกิจกลุมประเทศยูโรโซน ในไตรมาสแรกของป 25575 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวของป

กอน เศรษฐกิจขยายตัวรอยละ 0.9 เพิ่มข้ึนจากรอยละ 0.5 ในไตรมาสกอนหนา โดยมีปจจัยสนับสนุนหลัก

จากการสงออกสุทธิ สวนการบริโภคภายในประเทศยังคงปรับตัวดีข้ึนอยางชาๆ สะทอนจากยอดคาปลีกที่

ขยายตัวดี และสอดคลองกับดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคซึ่งปรับตัวเขาสูระดับสูงสุดในรอบเกือบ 7 ป ใน

เดือนมีนาคม และลาสุดในเดือนมิถุนายน 2557 ทรงตัวอยูในระดับใกลเคียงกับเดือนพฤษภาคมที่ระดับ    

-7.4 ซึ่งเปนระดับที่คอนขางสูงเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยของดัชนีต้ังแตป 2543 ที่ระดับ -13.3 สะทอนความ

เชื่อมั่นที่ดีข้ึนซึ่งจะสงผลบวกตอการบริโภคภาคเอกชน อยางไรก็ตาม อัตราการวางงงานทรงตัวระดับสูง 

ในขณะที่แรงกดดันจากภาวะเงินฝด ยังอยูในเกณฑสูง โดยอัตราเงินเฟอในไตรมาสแรกเฉลี่ยอยูที่รอยละ 

0.6 ตํ่ากวารอยละ 1.0 ติดตอกัน 2 ไตรมาส สงผลใหเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ธนาคารกลางยุโรป

ตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากรอยละ 0.25 เหลือแครอยละ 0.15 และปรับอัตราดอกเบี้ยเงิน

ฝากจากรอยละศูนยเปนติดลบรอยละ 0.10 ถือเปนธนาคารกลางหลักแหงแรกที่มีอัตราดอกเบี้ยติดลบ โดย

ใหมีผลต้ังแตวันที่ 11 มิถุนายน 2557 6 

 

เศรษฐกิจญีปุ่นยังคงฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป และเศรษฐกจิจีนเติบโตอยางสมดุล 

เศรษฐกิจญี่ปุน ในไตรมาสแรกของป 25577 ยังคงมีแนวโนมฟนตัวตอเนื่อง โดยไดรับปจจัย

สนับสนุนจาก การเรงการใชจายกอนการเพิ่มอัตราภาษีการบริโภคที่จะมีผลบังคับใชในเดือนเมษายน 

2557 และการปรับตัวดีข้ึนของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งดัชนี PMI ในไตรมาสที่ 1/2557เพิ่มข้ึนเปนระดับ 55.3 

สอดคลองกับการปรับตัวดีข้ึนของการจางงาน ซึ่งสงผลใหอัตราการวางงานลดลงเปนรอยละ 3.6 ตํ่าสุดใน

รอบ 6 ป อยางไรก็ดีในเดือนเมษายน 2557 การบริโภคภาคเอกชนหดตัวหลังการปรับข้ึนอัตราภาษีการ

บริโภคอยางเปนทางการตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2557 (เพิ่มจากรอยละ 5 เปน 8) สะทอนจากยอดขายของ
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หางสรรพสินคาทั่วประเทศเดือนเมษายน 2557 กลับมาหดตัวรอยละ 12 หลังจากเรงขึ้นรอยละ 25.4 ใน

เดือนมีนาคม และความเชื่อมั่นผูบริโภคในเดือนเมษายนที่ปรับลดลง นอกจากนี้ภาคการผลิตมีแนวโนมหด

ตัวสอดคลองกับภาวะอุปสงคในประเทศ แตในระยะตอไป คาดวาการบริโภคภาคเอกชนจะกลับมา

ขยายตัวดีข้ึน สะทอนจากผลสํารวจความเชื่อมั่นตอภาวะเศรษฐกิจในระยะ 2-3 เดือนขางหนาที่ปรับดีข้ึน

มาก ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของญี่ปุนเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557คณะกรรมการฯ 

มีมติใหคงมาตรการเพื่อเพิ่มปริมาณฐานเงินและคงมูลคาการซื้อสินทรัพยทางการเงินโดยประเมินวา

เศรษฐกิจญ่ีปุนยังคงฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป แมจะไดรับผลกระทบบางจากการปรับข้ึนภาษีการบริโภค 

เศรษฐกิจจีน8 ในไตรมาสแรก 2557 ขยายตัวรอยละ 7.4 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป

กอน ชะลอลงจากการขยายตัวรอยละ 7.7 ในไตรมาสที่ 4/2556 ซึ่งเปนผลมาจากการดําเนินนโยบายปฏิรูป

เศรษฐกิจเพื่อสรางสมดุล  ทําใหการลงทุนเพื่อการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในภาค

อสังหาริมทรัพยและกอสรางชะลอตัวลง ขณะที่ในไตรมาสที่ 1/2557 การสงออกหดตัว (ซึ่งสวนหนึ่งเปนผล

ของฐานสูงจากการแจงมูลคาการสงออกและนําเขาที่สูงเกินจริง (Over-Invoicing) ในชวงเดียวกันปกอน

เพื่อนําเงินเขามาเก็งกําไรในตลาดเงินจีน) อยางไรก็ตามในไตรมาสที่ 2/2557 การสงออกกลับมาขยายตัว 

โดยขยายตัวรอยละ 4.9 (yoy) ทั้งนี้การสงออกที่ปรับดีข้ึนสวนหนึ่งไดรับอานิสงสจากการฟนตัวของ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ และกลุมยูโร 

 

การสงออกของไทยไม ไดรับอานิสงส จากการทยอยฟน  ตัวของเศรษฐกิจโลกเทาที่ควร 

จากขอมูลเชิงประจักษที่แสดงถึงการทยอยฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่เปนแกนหลักของ

โลกที่เร่ิมทยอยปรากฏขึ้นตั้งแตในชวงครึ่งหลังของป 2556 ซึ่งไดกลาวไปในขางตน โดยเฉพาะกลุมประเทศ

อุตสาหกรรมหลัก (G3) (สหรัฐอเมริกา กลุมยูโรโซน และญี่ปุน) ซึ่งไดดําเนินการแกไขปญหาวิกฤติทาง

การเงินและเศรษฐกิจมาอยางตอเนื่อง เศรษฐกิจของกลุมประเทศดังกลาวที่ขยายตัวในอัตราที่คอนขางต่ํา

ในชวงที่ผานมาเริ่มสงสัญญาณการฟนตัวที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งสงผลใหการสงออกของประเทศคูคาตางๆ 
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ทยอยปรับตัวดีข้ึนโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกและอาเซียนที่พึ่งพาการสงออกไปยังประเทศ

อุตสาหกรรมหลักเปนสําคัญ หากแตการสงผานโมเมนตัมของการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกในครั้งนี้กลับ

สงผลดีตอการสงออกของไทยไมมากเทาที่ควรจะเปน 

ที่มา : รวบรวมจากหนวยงานตางๆ 

เมื่อพิจารณาตารางแสดง GDP ของประเทศสําคัญและการสงออกของไทย จะพบวา อัตราการ

ขยายตัวของการสงออกไทยไมสามารถขยายตัวไดตามอัตราการขยายตัวของ GDP กลุมประเทศ

อุตสาหกรรมหลัก (G3) ซึ่งปรับตัวดีข้ึนมาโดยตลอดและกลับมาขยายตัวเปนบวกทั้งหมดแลวในขณะที่

อัตราการขยายตัวการสงออกของไทยแมอัตราการติดลบจะนอยลง แตก็ยังไมสามารถพลิกกลับมามีการ

ขยายตัวเปนบวกไดโดยไนไตรมาสที่ 1/2557 การสงออกของไทยยังคงหดตัวรอยละ 1.0 โดยเปนการหดตัว

เปนไตรมาสที่ส่ีติดตอกัน และขอมูลในเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2557 การสงออกของไทยยังคงหด

ตัวรอยละ 0.9 และ 2.1 ตามลําดับ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาในมิติของการสงผานโมเมนตัมของการฟนตัว

ของเศรษฐกิจโลกในครั้งนี้ไปยังการสงออกของประเทศสําคัญในภูมิภาคเอเชีย พบวาการสงออกของกลุม

ประเทศเอเชียตะวันออก อาทิ เกาหลีใต ไตหวัน รวมทั้งบางประเทศในอาเซียน อาทิ สิงคโปร มาเลเซีย 

และฟลิปปนส สามารถฟนตัวไดเร็วประเทศอินโดนีเซียรวมถึงประเทศไทย  

GDP ประเทศสําคัญและการสงออกของไทย (%YoY) 

 
2555 2556 2557 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
Japan GDP 3.10 3.22 -0.16 -0.33 -0.05 1.31 2.41 2.44 2.78 
Korea GDP 2.65 2.40 2.04 2.08 2.15 2.68 3.39 3.64 3.99 
United 
States GDP 3.27 2.77 3.13 1.95 1.32 1.63 1.97 2.59 1.54 
Euro area 
GDP 

-0.18 -0.52 -0.71 -1.00 -1.14 -0.56 -0.30 0.51 0.92 

China GDP 8.10 7.60 7.40 7.90 7.70 7.50 7.80 7.80 7.40 
Thai export -1.36 1.95 -4.17 18.47 3.91 -2.20 -1.65 -1.03 -1.00 



 

 

 

 

 

 
ที่มา : รวบรวมจากหนวยงานตางๆ 

ไทยพึ่งพาตลาดสงออกอาเซียนมากขึ้นและพึ่งพาตลาดสงออกหลักนอยลง 

คําถามประการสําคัญที่เกิดขึ้น คือ สาเหตุใดการสงออกของประเทศไทยจึงไมไดรับประโยชน

อยางเต็มที่จากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก สาเหตุประการแรก คือการที่ประเทศไทยพึ่งพาตลาดสงออก

อาเซียนมากขึ้นและพึ่งพาตลาดสงออกหลักนอยลง โดยการสงออกของไทยไปตลาดหลักทั้งสหรัฐอเมริกา 

และยุโรป ฟนตัวกลับมาขยายตัวเปนบวกทั้งหมด ยกเวนการสงออกไปญี่ปุนที่อาจจะไดรับผลกระทบจาก

การปรับข้ึนภาษีการบริโภคบาง ในขณะที่การสงออกไปตลาดอาเซียน ซึ่งเปนตลาดที่ไทยมีการพึ่งพามาก

ในปจจุบันคือมากกวารอยละ 25 (ป 2541 ไทยพึ่งพาตลาดอาเซียนรอยละ 18.2) ยังคงหดตัวรอยละ 3.53 

ในชวง 5 เดือนแรกของป 2557 

ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร /  สหภาพยุโรป(15) ไดแก 

ออสเตรีย เบลเยียม เยอรมนี เดนมารก สเปน ฟนแลนด ฝร่ังเศส สหราชอาณาจักร กรีซ ไอรแลนด อิตาลี ลักเซมเบิรก เนเธอรแลนด โปรตุเกส และสวีเดน 

อัตราขยายตวั (%) ตลาดสงออกสาํคัญของไทย 
ประเทศ 2554 2555 2556 2557 

 (ม.ค.-พ.ค.) 

รวมทุกประเทศ 15.15 2.99 -0.31 -1.22 

ญี่ปุน (สัดสวนตอตลาดสงออกทั้งหมด : 9.73) 17.54 -1.69 -5.24 -1.7 

สหรัฐอเมริกา (สัดสวนตอตลาดสงออกทั้งหมด : 10.05) 7.84 4.60 0.73 1.08 

สหภาพยุโรป(15) (สัดสวนตอตลาดสงออกทั้งหมด : 8.8) 12.0 -9.2 2.64 6.40 

อาเซียน(9) (สัดสวนตอตลาดสงออกทั้งหมด : 25.96) 21.95 4.54 4.97 -3.53 



 

 

 

 

 

หากพิจารณาในรายละเอียดพบวามูลคาสงออกไปตลาดอาเซียนที่หดตัวมาก คือตลาด

อินโดนีเซียและสิงคโปร ซึ่งมีมูลคาสงออกคิดเปนสัดสวนกวารอยละ 37 ของมูลคาสงออกของไทยไป

อาเซียนทั้งหมด ปจจัยดังกลาวมีสวนสําคัญอยางมากที่กดดันใหการสงออกโดยรวมหดตัว ทั้งนี้ มูลคา

สงออกไปอินโดนีเซียที่หดตัวมาก (5 เดือนแรกป 2557 หดตัวรอยละ 20.5) เปนผลสืบเนื่องมาจากการที่

รัฐบาลอินโดนีเซียใชมาตรการทางการเงินและการคาที่เขมงวดขึ้น เพื่อชะลอการไหลออกของเงินทุน ลด

แรงกดดันดานเงินเฟอ และลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเงินรูเปยหออนคาอยาง

มากตลอดป 2556 ปจจัยดังกลาวทําใหกําลังซื้อและเศรษฐกิจของอินโดนีเซียชะลอลงอยางตอเนื่อง   

ปญหาดานโครงสรางสินคาสงออก 

สาเหตุประการที่สองที่ทําใหไทยไมไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 

ไดแก โครงสรางการสงออกของไทย ทั้งนี้หากพิจารณาถึงโครงสรางการสงออกของไทย กลุมสินคาสําคัญที่

ไทยสงออก คือ ยานยนต เครื่องใชไฟฟา และเครื่องอิเล็กทรอนิกส  ทั้งสามกลุมนี้คิดเปนสัดสวนมากวา 1 

ใน 3 ของการสงออกทั้งหมด 

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร 

 

โครงสรางการสงออกสนิคาสําคัญของไทย 
ช่ือสินคา อัตราขยายตัว (%) 

2556 2557 
 (ม.ค.-พ.ค.) 

สินคาอุตสาหกรรม (สัดสวนตอการสงออกรวม : 76.05) 0.85 0.76 
เครื่องใชไฟฟา (สัดสวนตอการสงออกรวม : 10.06) 0.88 2.80 

เครื่องอิเลคทรอนิกส (สัดสวนตอการสงออกรวม : 13.86) -1.06 2.89 

   เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวน (สัดสวนตอการสงออกรวม : 7.77) -6.85 1.61 

   แผงวงจรไฟฟา (สัดสวนตอการสงออกรวม : 3.16) 7.64 4.92 

   วงจรพิมพ (สัดสวนตอการสงออกรวม : 0.41) 53.66 30.76 

   อุปกรณกึ่งตัวนําทรานซิสเตอรและไดโอด (สัดสวนตอการสงออกรวม : 0.32) 20.04 6.79 

ยานพาหนะ อุปกรณและสวนประกอบ (สัดสวนตอการสงออกรวม : 13.43) 7.09 0.03 



 

 

 

 

 

เมื่อพิจารณาลึกลงไปถึงโครงสรางสินคาเครื่องอิเล็กทรอนิกสที่สงออก พบวา ไทยสงออกสินคา

เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบประมาณรอยละ 8 ของการสงออกทั้งหมด หรือคิดเปน

สัดสวนประมาณรอยละ 60 ของการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสะทอนถึงการที่ไทยพึ่งพาการสงออก

ในกลุมเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ (สินคาอิเล็กทรอนิกสข้ันปลายน้ํา)ในสัดสวนที่

คอนขางสูง แตแนวโนมการจําหนายเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) ของโลก มีแนวโนมลดลง โดย 

Gartner Inc. (บริษัทวิจัยสินคา IT) คาดวายอดจําหนาย PC โลกทั้งป 2557 จะมีจํานวน 277.9 ลานเครื่อง 

ลดลงรอยละ 7 และคาดวาจะลดลงตอเนื่องอีกรอยละ 3 ในป 2558 สวนทางกับยอดจําหนาย Tablet ที่มี

แนวโนมเพิ่มข้ึน โดยคาดวายอดจําหนาย Tablet ป 2557 จะมีจํานวน 263.5 ลานเครื่อง เพิ่มข้ึนรอยละ 47 

และคาดวาจะเพิ่มข้ึนตอเนื่องรอยละ 23 ในป 2558 แตการขยายตัวของ Tablet  ไมไดสงผลดีตอการ

สงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสของไทยมากนัก เนื่องจากไทยมีการผลิตและสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เพื่อ

ใชผลิตสินคาในกลุมของ Tablet  ในสัดสวนที่ไมมาก ไดแก สินคาอิเล็กทรอนิกสตนน้ําและกลางน้ํา อาทิ 

วงจรพิมพ อุปกรณกึ่งตัวนําทรานซิสเตอรและไดโอด และแผงวงจรไฟฟา โดยไทยสงออกสินคาเหลานี้ใน

สัดสวนรอยละ  0.41 0.32 และ 3.16 ตามลําดับ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการขยายตัวการสงออกในชวง 5 เดือน

แรกของป 2557 สินคาเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบขยายตัวรอยละ 1.61 ในขณะที่วงจร

พิมพ อุปกรณกึ่งตัวนําทรานซิสเตอรและไดโอด และแผงวงจรไฟฟา ขยายตัว 30.76 6.79 และ 4.92 

ตามลําดับ 

ปจจัยเฉพาะในบางอุตสาหกรรมสงผลตอการสงออก 

ยังมีปจจัยอื่นๆ ที่เปนปจจัยเฉพาะในบางอุตสาหกรรมที่ทําใหไทยไดรับประโยชนจากการฟนตัว

เศรษฐกิจประเทศคูคาไมมากเทากลุมแรก กลาวคือ 1) โรคระบาดในกุง (โรคตายดวนหรือ Early Mortality 

Syndrome: EMS) ที่เกิดขึ้นตั้งแตชวงปลายป 2555 เปนตนมา สงผลใหปริมาณการสงออกสินคาประมง

หดตัว สงผลตอเนื่องถึงการขาดแคลนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระปอง  และ 2) ขอจํากัดของ

ไทยในการผลิตน้ํามันสําเร็จรูป เนื่องจากมีการปดซอมบํารุงโรงกลั่นน้ํามันของไทยหลายแหงเปนระยะ

ต้ังแตชวงตนปจนถึงกลางป 2557 ซึ่งถือเปนปจจัยกดดันระยะสั้น ทําใหอุปทานน้ํามันสําเร็จรูปที่ผลิต

ออกมาเปนการตอบสนองความตองการในประเทศเปนหลัก สงผลใหเหลืออุปทานสวนเกินเพื่อสงออก

ลดลง (ชวง 5 เดือนแรกของป 2557 การสงออกน้ํามันสําเร็จรูปซึ่งมีสัดสวนประมาณรอยละ 5 ของการ

สงออกรวมหดตัวรอยละ 10.24) 



 

 

 

 

 

ปญหาเชิงโครงสรางของไทยที่ตองไดรบัการแกไขเพื่อรักษาความสามารถในการแขงขันของไทย

ในเวทีโลก 

นอกจากสาเหตุดังกลาวขางตนที่สงผลใหการสงออกไทยไม ไดรับอานิสงส จากการทยอยฟน  ตัว

ของเศรษฐกิจโลกเทาที่ควร และฟนตัวชากวาหลายประเทศในภูมิภาค จนทําใหการสงออกของไทยยังคง

หดตัวอยูในชวง 5 เดือนแรกของป 2557 และเมื่อพิจารณาการสงออกของไทยยอนหลัง จะพบวาการหดตัว

ของการสงออกของไทยในป 2556 เปนการหดตัวเปนครั้งแรกในรอบ 12 ป ถาไมรวมการหดตัวในชวงวิกฤต

การเงินโลกในป 2552 สาเหตุสําคัญอีกหนึ่งประการของวิกฤติดังกลาวมาจากขอจํากัดเชิงโครงสรางของ

ประเทศที่สะสมมาอยางยาวนานและไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง จึงสงผลตอความสามารถในการแขงขัน

ของไทยในเวทีโลกใหถดถอยลงเปนลําดับ สะทอนจากขอมูลเชิงประจักษที่สําคัญ คือ ผลการจัดอันดับขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ (IMD World Competitiveness) ฉบับลาสุด ป 2557 เมื่อวันที่ 22 

พฤษภาคม 2557 การจัดอันดับภาพรวมปนี้ของไทยอยูในอันดับที่ 29 จาก 60 ประเทศ ซึ่งตกลงไป 2 

อันดับจากปที่แลว 2556 ที่อยูอันดับที่ 27 จาก 60 ประเทศ ในขณะที่ประเทศเพื่อนบานอยาง มาเลเซีย 

และอินโดนีเซียมีอันดับดีข้ึนอยูอันดับที่ 12 และ 37 ตามลําดับ ทั้งนี้ขอจํากัดเชิงโครงสรางที่สําคัญ ไดแก 

1) ดานแรงงาน และ 2) ดานเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการผลิต  

ปญหาแรงงานในประเทศไทยปจจุบันมีสภาพของการขาดแรงงานทั้งทีม่ีการวางงาน 

สภาพการจางงานในประเทศไทย ปจจุบันมีปญหาเชิงโครงสราง คือปรากฏวามีสภาพของการ

ขาดแรงงาน(excess demand) ทั้งที่ มีการวางงาน (excess supply) เกิดขึ้น ซึ่งมาจากสาเหตุบางประการ 

อาทิ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ซึ่งเปนผลมาจากอัตราเจริญพันธุที่ตํ่ากวาระดับทดแทน และการ

กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว สงผลใหกําลังแรงงานใหมที่จะเขาสูตลาดแรงงานลดลงอยางตอเนื่อง

ไมเพียงพอสําหรับการทดแทนแรงงานที่จะเกษียณไดทัน โดยไทยและสิงคโปรเปน 2 ประเทศในอาเซียนที่

กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Ageing society หรือ Aging society) คือมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปรวมทั้งเพศ

ชายและเพศหญิงมากกวารอยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุต้ังแต 65 ป เกินรอยละ 

7 ของประชากรทั้งประเทศ  



 

 

 

 

 

โครงสรางประชากรประเทศสาํคัญในอาเซียนป 2556 
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สาเหตุของปญหาแรงงานประการถัดมา คือ แนวโนมการจางผูใหบริการภายนอก(outsource) 

และแรงงานตางดาวที่มากขึ้นเพื่อลดตนทุน โดยปจจุบันยังมีคนงานจํานวนมากที่ยังไมมีงานทํา สวน

แรงงานที่ถูกเลิกจางนั้นก็ไมอยากกลับเขาไปทํางานอีก เนื่องจากนายจางสวนใหญมักจะจางทําของ หรือ 

จางงานแบบบริการภายนอก(outsource) ซึ่งทําใหสภาพการจางงานนั้นไมมีความมั่นคง เพราะแรงงาน

สวนใหญตองการการจางงานแบบประจําหรือไมก็แบบเหมาคาแรง เพื่อใหมีเงินเดือนและสวัสดิการที่ดีกวา 

นอกจากนี้ นายจางอาจมีการอางวาขาดแคลนแรงงาน ทั้งที่ความเปนจริงแลวนายจางตองการใชแรงงาน

ตางดาวแทนแรงงานไทย เนื่องจากมีคาแรงที่ถูก จึงจึงกอใหเกิดทั้งสภาพวางงาน และสภาพตลาดขาด

แคลนแรงงานไทยพรอมกัน  

สาเหตสําคัญประการสุดทาย คือ ระบบการศึกษาไมสามารถผลิตกําลังแรงงานที่มีความรู

ความสามารถเฉพาะดานไดเพียงพอกับความตองการที่เพิ่มข้ึน แตกลับผลิตบุคลากรในดานที่ไมตองการ

ออกมาเปนจํานวนมาก จึงทําใหเกิดภาวะการขาดแคลนแรงงานประเภทกลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ชาง

บางประเภท ในขณะเดียวกันทําใหแรงงานบางสวนตกงาน การวางงานที่เกิดขึ้นเปนลักษณะการวางงาน

เชิงโครงสรางที่เกิดภาวะการวางงานและการขาดแคลนแรงงานของคนบางกลุมอาชีพขึ้นในขณะเดียวกัน

โดยเฉพาะ ปญหายิ่งเดนชัด เมื่อระบบการศึกษาอาชีวะศึกษา และ ระบบการศึกษาวิชาชีพเฉพาะประเภท

ครู ถูกทําใหเปลี่ยนแปลงโครงสรางไปทับซอนกับระบบการศึกษาสามัญแบบอุดมศึกษาที่มีอยูแลว เชน

สถาบันอาชีวะตางๆ สถาบันราชภัฎตางๆ ถูกเปลี่ยนเปนสถาบันอุดมศึกษาสามัญแบบมหาวิทยาลัย ไป

ผลิตวิศวกรรม นักบริหาร แทน ชางเทคนิค หรือ ครู ทําใหเกิดขาดแคลนอาชีพเฉพาะ  

ไทยยังไมสามารถผลิตสนิคาเทคโนโลยีชั้นสูงไดตามความตองการของตลาดโลกที่เปลี่ยนไป 

ขอจํากัดเชิงโครงสรางของประเทศอีกหนึ่งประการ ไดแก เร่ืองของเทคโนโลยีและประสิทธิภาพ

การผลิต จากขีดความสามารถในการแขงขันของไทยตามรายงานของ IMD ตามที่ไดกลาวในขางตน ไทย

ซึ่งอยูในอันดับที่ 29 ตามหลังสิงคโปรที่อยูในอันดับที่ 3 และตามหลังมาเลเซีย(อันดับ 12) และเกาหลีใต

(อันดับ 26) อยางหางๆ ในขณะที่เพื่อนบานอยางอินโดนีเซียซึ่งเมื่อกอนมีศักยภาพดอยกวากลับเรงขึ้นมา

ใกลไทยมากขึ้น โดยในปนี้อยูที่อันดับ 37 ซึ่งเมื่อพิจาณาลึกลงไปในรายละเอียดของผลการจัดอันดับดาน

ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) เปนดานที่ไทยมีอันดับลดลงมากที่สุด โดยมีการ



 

 

 

 

 

ปรับตัวลดลง 7 อันดับจากอันดับที่ 18 ในป 2556 มาเปนอันดับที่ 25 ในป 2557 โดยปจจัยดานที่นาสนใจ 

คือ ดานผลิตภาพและประสิทธิภาพที่ผลการจัดอันดับ ประเทศไทยปรับตัวลดลงไปจากอันดับที่ 44 เปน

อันดับที่ 49 นอกจากนี้ในดานโครงสรางพื้นฐานอันดับของประเทศไทยในหมวดนี้ยังคงที่อยูในอันดับที่ 48 

เชนเดิม โดยเกือบทุกปจจัยยังอยูในเกณฑคอนขางต่ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งดานโครงสรางพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตรซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการผลิตสินคาเทคโนโลยีชั้นสูง ไทยปรับตัวลดลง 6 อันดับจากอันดับที่ 

40 เปนอันดับที่ 46 ในป 2557 จากที่ไดกลาวในขางตน จึงเปนขอมูลเชิงประจักษที่สะทอนศักยภาพของ

ประเทศไทยที่ยังไมสามารถผลิตสินคาเทคโนโลยีชั้นสูงไดตามความตองการของตลาดโลกที่เปลี่ยนไป ตาง

กับประเทศพัฒนาแลว เชน เกาหลีใต ที่พัฒนาจากประเทศเกษตรกรรมที่ยากจนไปสูประเทศอุตสาหกรรม

ชั้นนํา โดยเนนการผลิตที่ใชเทคโนโลยีทันสมัย และมีอุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศที่แข็งแกรง ทาให

สามารถปรับตัวและรับอานิสงคจากความตองการของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได 

ดัชนีขีดความสามารถทางการแขงขนัของไทยดานตางๆ เปรยีบเทียบ 60 ประเทศ        

โดย IMD ป 2557 
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ขอจํากัดเชิงโครงสรางของประเทศที่สะสมมาอยางยาวนาน จะตองไดรับการแกไขอยางจริงจัง 

เพื่อรักษาความสามารถในการแขงขนัของไทยในเวทีโลก 

กลาวโดยสรุป การสงออกของไทยไม ไดรับอานิสงส จากการทยอยฟน  ตัวของเศรษฐกิจโลก

โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และยุโรป เทาที่ควร จากการที่ประเทศไทยพึ่งพาตลาดสงออกอาเซียนมาก

ข้ึนและพึ่งพาตลาดสงออกหลัก คือ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และยุโรป นอยลง และไทยพึ่งพาการสงออกใน

กลุมเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ (สินคาอิเล็กทรอนิกสข้ันปลายน้ํา)ในสัดสวนที่คอนขาง

สูง แตแนวโนมการจําหนายเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) ของโลก สวนทางกับยอดจําหนาย Tablet 

ที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึน แตไทยมีการผลิตและสงออกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เพื่อใชผลิตสินคาในกลุมของ 

Tablet  ในสัดสวนที่ไมมาก ไดแก สินคาอิเล็กทรอนิกสตนน้ําและกลางน้ํา อาทิ วงจรพิมพ อุปกรณกึ่งตัวนํา

ทรานซิสเตอรและไดโอด และแผงวงจรไฟฟา รวมถึงปญหาเฉพาะในบางอุตสาหกรรม ไดแก โรคระบาดใน

กุง สงผลใหปริมาณการสงออกสินคาประมงหดตัว สงผลตอเนื่องถึงการขาดแคลนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม

อาหารทะเลกระปอง  และการปดซอมบํารุงโรงกลั่นน้ํามันของไทย ทําใหอุปทานน้ํามันสําเร็จรูปที่ผลิต

ออกมาเปนการตอบสนองความตองการในประเทศเปนหลัก สงผลใหเหลืออุปทานสวนเกินเพื่อสงออก

ลดลง อยางไรก็ตามยังมีปจจัยขอจํากัดเชิงโครงสรางของประเทศที่สะสมมาอยางยาวนานและจะตองไดรับ

การแกไขอยางจริงจัง เพื่อรักษาความสามารถในการแขงขันของไทยในเวทีโลก ไดแก 1) ดานแรงงาน และ 

2) ดานเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการผลิต  

อยางไรก็ตามหลังจากการเขาบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 

แนวนโยบายในการบริหารราชการของหัวหนา คสช. อาทิ ดานการวิจัยและพัฒนา จัดสรรงบประมาณให

เพียงพอ โดยพัฒนาตอยอดจากสิ่งที่ตองซื้อจากตางประเทศเปนหลัก เพื่อใหเกิดงานในประเทศ มีสินคา

สงออก โดยใชวัตถุดิบภายในประเทศ สงเสริมใหมีการรวมลงทุนจากตางประเทศทั้งในการวิจัยและพัฒนา 

การผลิตภายในประเทศเปนหลัก ในลักษณะการรวมลงทุนในทุกขั้นตอน ต้ังแตการวิจัยพัฒนาสู

กระบวนการผลิตและจําหนาย เปนสินคาสงออกของประเทศไทยใหสามารถแขงขันกับตางประเทศไดใน

สินคาทุกประเภทที่มีความจําเปน ทั้งในดานการดํารงชีวิต รวมทั้งอุปกรณที่ทันสมัยและเทคโนโลยีระดับสูง 

และใหสถาบันการศึกษาของรัฐ ผลิตชางฝมือแรงงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ



 

 

 

 

 

เพื่อเขาสูตลาดแรงงาน หางานไดทันที ลดอัตราการวางงาน โดยมีสัดสวนที่เพียงพอกับการศึกษาใน

อุดมศึกษา/การผลิตนักวิชาการในสาขาอื่นๆ แนวนโยบายบางสวนเหลานี้จะสามารถพัฒนาศักยภาพใน

การผลิตและเพิ่มศักยภาพในระยะยาว ใหประเทศไทยสามารถแขงขันไดในเวทีโลก 

 

 

 

 

 


