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Excess Capacity อีกหนึ่งอุปสรรคก้าวเดินของภาคอตุสาหกรรม 

อภิยุกต์ อำนวยกาญจนสิน 
กองวจิัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้สร้างวิกฤตทั้งทางด้านสาธารณสุขและ
เศรษฐกิจอย่างรุนแรง แม้ท่ีผ่านมาประเทศไทยสามารถรับมือกับการระบาดได้ดีจนท่ัวโลกให้การยอมรับ ท้ังใน
ด้านควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจนสามารถทยอยผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมโรคเพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถกลับมาดำเนินกิจการได้ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ยังมีความ 
ไม่แน่นอนสูง รวมถึงเมื่อโลกได้เจอกับการระบาดของโควิด 19 ทำให้ภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจโลกหลายอย่าง
เปลี ่ยนไป หนึ ่งในภูมิทัศน์ใหม่หลังโควิด 19 ท่ีเปลี ่ยนแปลงไปก็คือ มีกำลังการผลิตส่วนเกิน (Excess 
Capacity) เกิดขึ้นในหลาย Sector รวมทั้งในภาคอุตสาหกรรมไทย โดยปัญหาการมีกำลังการผลิตส่วนเกินใน
หลายอุตสาหกรรมเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งเกิดขึ้นมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่มีสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ของเศรษฐกิจไทยที่สะสมมายาวนาน
ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ เครื่องชี้วัดสำคัญที่สามารถให้ความกระจ่างในประเด็นดังกล่าวได้ ก็คือ อัตราการใช้กําลัง    
การผลิต 

อัตราการใช้กําลังการผลิต (Capacity Utilization Rate : CAP-U) หมายถึง ค่าร้อยละของ
การผลิตที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเทียบกับการผลิตสูงสุดเต็มศักยภาพหรือเต็มกําลังการผลิต (Capacity) ณ 
ช่วงเวลาหนึ่ง เช่น โรงงานหนึ่งมียอดการผลิตรถยนต์ในเดือนมกราคม 2563 เท่ากับ 80 คัน ขณะที่กําลัง   
การผลิตสูงสุดของโรงงานนี้สามารถผลิตได้ 100 คันต่อเดือน ดังนั้น อัตราการใช้กําลังการผลิตของบริษัทนี้จึง
อยู่ที่ร้อยละ 80 ซึ่งโดยปกติแล้วอัตราการใช้กําลังการผลิตจะต่ำกว่าร้อยละ 100 แต่อัตราการใช้กําลังการผลิต
ของบางอุตสาหกรรมอาจจะสูงกว่าร้อยละ 100 ก็ได้ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะอุตสาหกรรมอาจมี
การรีบเร่งเพ่ิมปริมาณผลิตในระยะสั้น โดยที่ไม่ได้มีการลงทุนเพ่ิมกําลังการผลิต แต่อาจจะใช้วิธีการอ่ืน ๆ อาทิ 
การเพิ่มการจ้างคนงานหรือการทํางานล่วงเวลา ส่วนอุตสาหกรรมที่มีอัตราการใช้กําลังการผลิตต่ำกว่าร้อยละ 
100 ก็มิได้หมายความว่าอุตสาหกรรมนั้นมีประสิทธิภาพการผลิตต่ำ แต่หมายความว่าอุตสาหกรรมนั้นยังมี
กําลังการผลิตส่วนเกิน ซึ่งอาจเกิดจากความต้องการซื้อสินค้าอุตสาหกรรมนั้นลดลง หรือเพราะขาดแคลน
ปัจจัยการผลิตหรือวัตถุดิบบางอย่าง จึงทําให้อุตสาหกรรมนั้นต้องลดปริมาณผลิต หรือไม่สามารถเพิ่มปริมาณ
ผลิตได้หรืออาจเป็นเพราะว่าในระยะเวลานั้นได้มีการเพิ่มการลงทุนขยายกําลังการผลิตก็ได้ ทั้งน้ีโดยทั่วไป   
ถือว่าอัตราการใช้กําลังการผลิตประมาณร้อยละ 80 ขึ้นไป เป็นเครื่องชี้ว่าอุตสาหกรรมกําลังจะมีปัญหา
การขาดแคลนกําลังการผลติ ในทางตรงกันข้ามอัตราการใช้กําลังการผลติท่ีต่ำ เช่น ต่ำกว่าร้อยละ 60 เป็น
เครื่องชี้ว่าภาคอุตสาหกรรมมีกําลังการผลิตส่วนเกิน ทั้งนี้การท่ีอุตสาหกรรมมีกำลังการผลิตส่วนเกินสูงใน
ระยะเวลาหนึ ่ง หากไม่ถูกจัดการหรือโยกย้ายทรัพยากรไปสู ่ภาคการผลิตอื ่นจะทำให้ทรัพยากรในการ
ดำเนินงานต้องสูญเปล่าไปและทำให้เสียโอกาสในการนำทรัพยากรเหล่านั้นในกำลังการผลิตส่วนเกินไปลงทุน
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ในโครงการอื่นที่จะทำให้ได้รับกำไรในจำนวนที่มากขึ้นได้ ท้ายที่สุดผลิตภาพโดยรวมของเศรษฐกิจไทยจะลด
ต่ำลง รวมท้ังผู้ประกอบการในภาคการผลิตเหล่าน้ีจะมีทุนลดลงเรื่อย ๆ ขาดภูมิคุ้มกันที่จำเป็นที่จะเผชิญความ
ท้าทายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

 

 

เมื ่อพิจารณาข้อมูลเชิงประจักษ์ อัตราการใช้กําลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมของ
ประเทศ (ปรับฤดูกาล) เป็นรายเดือน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2554 ถึงเดือนกันยายน 2563 ถือได้ว่า 
หากมองในระดับประเทศ ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้กำลังการผลิตได้ค่อนข้างดี โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ   
ร้อยละ 70 ยกเว้นในช่วงปลายปี 2554 ที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ และตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2562 เป็นต้นมา
จนถึงข้อมูลล่าสุดในเดือนกันยายน 2563 ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าต่อเนื่องมาถึงวิกฤตโควิด-19 
โดยตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2562 อัตราการใช้กําลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมมีทิศทางไม่ค่อยสดใส 
ในไตรมาสที่ 3/62 อยู่ที่ร้อยละ 65.64 ไตรมาสที่ 4/63 อยู่ที่ร้อยละ 63.83 ไตรมาสที่ 1/63 อยู่ที่ร้อยละ 
64.12 ไตรมาสที่ 2/63 อยู่ที่ร้อยละ 54.30 และไตรมาสที่ 3/63 อยู่ที่ร้อยละ 61.34 แต่อย่างไรก็ตามหลังผ่าน
ช่วงที่มีการระบาดมากในช่วงเดือนเมษายน อัตราการใช้กําลังการผลิตมีทิศทางทยอยปรับตัวดีขึ้น ทั้งน้ี     
CAP-U ในภาพรวมคํานวณจากผลรวมถ่วงน้ำหนักของทุกอุตสาหกรรม ซ่ึงการรวมจำนวนตัวอย่าง ขนาด 
และลักษณะของแต่ละโรงงานซึ่งแตกต่างกันเข้าด้วยกัน อาจมีความคลาดเคลื่อนจากการคํานวณผลรวม 
(Aggregation Bias) เกิดข้ึนได้ 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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ที่มา : วิเคราะห์โดยผู้เขียน ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กลุม่อตุสาหกรรม 2559 2560 2561 2562 9M/2563
เนือสัตวปี์กสด แชเ่ย็นหรือแชแ่ข็ง 85.93 84.34 86.76 86.38 84.41
ผลติภัณฑเ์นือสัตวแ์ละเนือสัตวปี์ก 60.05 59.48 60.32 59.39 57.57
ผลติภัณฑส์ัตวนํ์าแชเ่ย็นหรือแชแ่ข็ง 35.76 37.64 34.55 35.39 34.68
สัตวนํ์าบรรจุกระป๋อง 55.59 49.45 51.68 52.74 58.79
ผลติภัณฑส์ัตวนํ์าแปรรูปอนืๆ 71.92 66.98 68.45 71.63 75.00
แปรรูปและการถนอมผลไมแ้ละผัก 47.92 48.37 49.25 43.60 43.69
นํามนัพชื (ยกเวน้นํามนัปาล์ม) 81.20 81.80 79.25 78.31 74.95
นํามนัปาล์ม 33.25 40.98 42.85 43.24 42.13
ผลติภัณฑน์ม 49.78 49.87 52.12 54.06 54.72
สตาร์ช และผลติภัณฑจ์ากสตาร์ช 59.71 59.09 52.60 51.00 47.41
ผลติภัณฑข์นมอบ 67.90 69.12 70.39 69.82 66.93
บะหมกีงึสําเร็จรูป 72.38 72.58 74.17 79.38 78.55
กาแฟ 93.43 95.20 75.59 65.06 67.86
เครืองปรุงอาหาร 77.01 78.03 78.45 76.33 69.30
อาหารสัตวสํ์าเร็จรูป 64.08 64.84 65.57 63.75 64.61
สุรา 50.03 51.58 59.87 77.96 70.04
เบียร์ 61.89 60.96 55.46 59.98 50.24
เครืองดืมทีไมม่แีอลกอฮอล์ 62.35 61.22 56.86 58.88 57.85
เสน้ใยสงิทอ 52.78 56.61 59.43 54.55 42.79
การทอผา้ 57.05 58.56 55.20 48.97 37.47
เสือผา้เครืองแต่งกาย 61.44 59.15 61.72 58.78 52.55
เครืองแต่งกายทีทําจากการถกันติและโครเชต์ 33.56 36.84 34.46 26.11 23.26
การฟอกและตกแต่งหนังฟอก 50.57 53.40 63.83 59.46 46.14
กระเป๋าเดนิทาง 48.79 44.12 46.43 57.64 49.23
รองเทา้ 60.09 59.11 54.24 50.72 38.22
เยือกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง 75.14 75.03 78.69 77.11 79.51
กระดาษลอนลูกฟกูและกระดาษแข็งลอนลูกฟกู 71.53 73.26 72.14 72.84 72.07
ผลติภัณฑอ์นืๆ ทีทําจากกระดาษ 73.29 79.02 78.11 77.39 71.56
ผลติภัณฑท์ีไดจ้ากการกลันปิโตรเลียม 81.36 84.33 86.63 79.18 79.02
เคมภีัณฑข์ันมลูฐาน 69.69 79.09 75.49 80.24 75.93
ปุ๋ ยเคมี 49.10 48.58 49.46 39.31 49.84
เม็ดพลาสตกิ 93.48 96.82 96.35 95.97 93.63
การผลติสี 68.40 67.00 67.92 68.90 64.54
สบู่และสารซกัฟอก 59.55 60.81 65.93 66.73 68.89
เสน้ใยประดษิฐ์ 59.51 60.55 63.87 61.86 56.68
เภสัชภัณฑ์ 64.85 68.15 73.51 73.70 76.82
ยางลอ้ 69.76 72.79 71.40 72.39 66.07
ผลติภัณฑย์างอนืๆ ทีมใิชย่างลอ้ 52.17 56.34 53.25 47.86 43.13
บรรจภุัณฑพ์ลาสตกิ 35.90 35.89 35.39 34.39 33.96
ผลติภัณฑพ์ลาสตกิกงึสําเร็จรูปและสําเร็จรูป 61.15 52.36 51.81 51.03 49.18
เครืองใชป้ระจําโต๊ะอาหาร ครัว และหอ้งนําทีเป็นพลาสตกิ 53.88 47.91 52.71 50.30 52.22
แกว้และผลติภัณฑแ์กว้ 62.57 66.01 67.66 66.50 60.97
กระเบืองและเครืองสุขภัณฑ์ 66.63 62.88 62.56 62.71 54.72
เครืองใชบ้นโต๊ะอาหารทีทําจากเซรามกิ 63.72 54.80 56.21 49.80 36.61
ปูนซเีมนต์ ปูนไลม ์(ปูนขาว) และปูนปลาสเตอร์ 76.83 73.16 73.14 73.72 73.38
ผลติภัณฑค์อนกรีต ปูนซเีมนต์ และ ปูนปลาสเตอร์ 61.79 62.50 66.40 64.45 66.08
เหล็กและเหล็กกลา้ขนัมลูฐาน 52.28 53.92 54.98 50.04 46.50
กระป๋องโลหะ 71.18 66.83 70.30 62.88 73.44
ของทีทําจากลวด โซ ่สปรงิ สลักเกลียว และตะปูควง 63.31 61.01 63.44 59.52 54.01
เครืองครัวและของใชจ้ากโลหะ 50.38 46.08 41.13 39.71 35.45
ชนิส่วนและแผ่นวงจรอเิล็กทรอนกิส์ 82.80 78.57 80.50 70.89 73.00
Hard Disk Drive 60.08 79.33 79.86 78.38 77.75
มอเตอร์ไฟฟ้า เครืองกําเนดิไฟฟ้า 55.00 62.68 56.69 49.85 51.12
แบตเตอรีสําหรับรถยนต์ และจักรยานยนต์ 76.13 75.58 73.72 75.13 64.46
สายไฟและเคเบลิอนืๆ ชนดิใชใ้นทาง 69.49 72.08 67.95 59.29 63.50
เครืองใชไ้ฟฟ้าชนดิใชใ้นครัวเรือน 67.10 64.89 65.35 62.42 58.58
เครืองยนต์ดีเซลเพอืการเกษตร 23.01 21.85 23.19 19.65 14.30
เครืองปรับอากาศ 63.09 57.12 58.43 60.42 56.65
รถยนต์และเครืองยนต์** 80.68 78.46 85.97 80.32 52.68
ชดุสายไฟสําหรับรถยนต์และจักรยานยนต์** 101.71 105.19 97.04 82.32 64.41
จกัรยานยนต์** 70.69 72.64 73.63 72.26 49.64
เฟอร์นเิจอร์ 50.24 51.61 49.44 47.54 46.61
เครืองประดับเแท ้ 58.31 47.47 33.73 31.05 27.69
เครืองประดับเทียม 59.18 59.21 64.92 61.26 34.43
เครืองมอืและอปุกรณ์ในทางการแพทย์และทางทันตกรรม 70.38 70.94 75.58 73.39 73.02

** =  กลุ่มอุตสาหกรรมท ีCAP‐U ช่วงกอ่นโควดิอยู่ในระดบัสูง แต่ในช่วง  9 เดอืนแรก ปี 2563 ลดลงมากจากวกิฤตโควดิ และคาดว่าจะเรมิทยอยกลบัเขา้สู่ระดบัปกตกิอ่นโควดิ

คอื กลุ่มอุตสาหกรรมทมี ีCAP‐U มากกว่ารอ้ยละ 60 ไมม่ปัีญหากาํลงัการผลติส่วนเกนิ
คอื กลุ่มอุตสาหกรรมทมี ีCAP‐U ระหว่างรอ้ยละ 50‐60 เรมิมปัีญหากาํลงัการผลติส่วนเกนิ
คอื กลุ่มอุตสาหกรรมทมี ีCAP‐U ระหว่างรอ้ยละ 40‐50 มกีาํลงัการผลติส่วนเกนิระดบัปานกลาง
คอื กลุ่มอุตสาหกรรมทมี ีCAP‐U นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 มกีาํลงัการผลติส่วนเกนิในระดบัสูง

อตัราการใชก้าํลงัการผลติจําแนกตามกาํลงัการผลติสว่นเกนิ
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  จากมิติของภาพรวมระดับประเทศ เมื่อพิจารณาในระดับของแต่ละสาขาอุตสาหกรรมเป็นรายปี
ซึ่งมีข้อมูลเริ่มตั้งแต่ปี 2559 จนถึงช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 จำนวน 65 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยในการ
วิเคราะห์การใช้กำลังการผลิตจะต้องดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวในช่วงเวลาหนึ่ง เนื่องจากอัตรา
การใช้กําลังการผลิตมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการลงทุน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา ไม่ว่าจะเป็นการ
ก่อสร้างหรือการขยายโรงงาน หรือการสั่งซื้อและติดตั้งเครื่องจักร ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์อัตราการใช้กําลังการ
ผลิตในรายสาขาอุตสาหกรรมเพื่อประเมินกำลังการผลิตส่วนเกินในครั้งนี้ จะใช้เกณฑ์อัตราการใช้กําลัง     
การผลิตที่ต่ำกว่าร้อยละ 60 เป็นเครื่องชี้ว่าอุตสาหกรรมมีกําลังการผลิตส่วนเกิน และจัดกลุ่มอุตสาหกรรม
ท่ีมีกําลังการผลิตส่วนเกินเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มอุตสาหกรรมที่มี CAP-U ระหว่างร้อยละ 50-60 จัดเป็นกลุ่ม
ท่ีเริ่มมีปัญหากำลังการผลิตส่วนเกิน 2. กลุ่มอุตสาหกรรมที่มี CAP-U ระหว่างร้อยละ 40-50 จัดเป็นกลุ่มที่มี
กำลังการผลิตส่วนเกินระดับปานกลาง และ 3. กลุ่มอุตสาหกรรมที่มี CAP-U น้อยกว่าร้อยละ 40 จัดเป็นกลุ่ม
ท่ีมีกำลังการผลิตส่วนเกินในระดับสูง ผลการศึกษา พบว่า จากทั้งหมด 65 กลุ่มอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมท่ี
ไม่มีปัญหากำลังการผลิตส่วนเกิน คือ มี CAP-U มากกว่าร้อยละ 60 มีทั้งหมด 28 อุตสาหกรรมหรือเกือบ
ครึ่งหนึ่งของภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่เริ่มมีปัญหากำลังการผลิตส่วนเกิน มีทั้งหมด 12 อุตสาหกรรม 
หรือประมาณ 1 ใน 5 อุตสาหกรรมที่มีกำลังการผลิตส่วนเกินระดับปานกลาง มีทั้งหมด 12 อุตสาหกรรม
เช่นกัน และสุดท้ายเป็นอุตสาหกรรมที่มีกำลังการผลติส่วนเกินในระดับสงู มีท้ังหมด 10 อุตสาหกรรม ได้แก่ 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่เย็นหรือแช่แข็ง การทอผ้า เคร่ืองแต่งกายท่ีทำจากการถักนิตและโครเชต์ 
รองเท้า บรรจุภัณฑ์พลาสติก เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำจากเซรามิก เครื่องครัวและของใช้จากโลหะ 
เครื่องยนต์ดีเซลเพื่อการเกษตร เครื่องประดับเแท้ และอุตสาหกรรมเครื่องประดับเทียม  

อย่างไรก็ตามยังมี 3 อุตสาหกรรมที่ไม่ได้จัดกลุ่มในครั้งนี้ คือ 1) รถยนต์และเครื่องยนต์ 2) ชุด
สายไฟสำหรับรถยนต์และจักรยานยนต์ และ 3) จักรยานยนต์ เนื่องจากท้ัง 3 อุตสาหกรรม เป็นอุตสาหกรรมที่ 
CAP-U ในช่วงก่อนโควิดอยู่ในระดับสูง แต่ในช่วง  9 เดือนแรก ปี 2563 ลดลงมากจากวิกฤตโควิด และจาก
ข้อมูลปัจจุบันพบว่าเริ่มทยอยกลับเข้าสู่ระดับปกติก่อนโควิด CAP-U ท่ีลดลงมากของทั้ง 3 อุตสาหกรรมในช่วง 
9 เดือนแรกของปี 2563 จึงถือเป็นการลดลงชั ่วคราวในระยะสั ้น ในขณะที่ CAP-U ช่วงก่อนโควิด 4 ปี          
ที่ผ่านมาซึ่งเป็นสถานะการใช้กำลังการผลิตจริงของอุตสาหกรรรมมีค่ามากกว่าร้อยละ 70 ในบางช่วงเวลามคี่า
สูงกว่าร้อยละ 100 นอกจากนี้ในส่วนของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ที่มิใช่ยางล้อ ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่ม     
สีส้ม หรือกลุ่มท่ีมีกำลังการผลิตส่วนเกินระดับปานกลาง โดยมี CAP-U ในช่วง  9 เดือนแรก ปี 2563 เฉลี่ยอยู่
ท่ีร้อยละ 43.13 แต่ท้ังนี้ในอุตสาหกรรมดังกล่าวประกอบด้วย 4 กลุ่มย่อย ได้แก่ 1) การผลิตยางแผ่น ยางแท่ง 
ยางก้อน 2) การผลิตน้ำยางข้น 3) การผลิตสิ ่งของเครื ่องใช้ด้านสุขอนามัยหรือเภสัชกรรม (ถุงมือยาง            
ถุงมือตรวจ) และ 4) การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที ่อื ่น (ยางรัดของ) ซึ่งในกลุ่ม          
ถุงมือยาง ถุงมือตรวจ เป็นเพียงอุตสาหกรรมเดียวที่ในช่วง  9 เดือนแรก ปี 2563 CAP-U สูงกว่าร้อยละ 
100 อยู่ท่ีร้อยละ 103.58 และ CAP-U ช่วงก่อนโควิด 4 ปท่ีีผ่านมามีค่ามากกว่าร้อยละ 90 สะท้อนภาพท่ี
สดใสของอุตสาหกรรมถุงมือยางที่มีการเติบโตที่ดีอยู่ก่อนแล้ว และยิ่งมาได้รับแรงบวกจากอานิสงส์ของ
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด-19 ที ่ทำให้ตลาดโลกมีความต้องการใช้ถ ุงมือยาง               
ทางการแพทย์รวมถึงถุงมือทั่วไปในส่วนของโรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน เพิ่มขึ้น ทำให้โรงงานถุงมือยาง
ในประเทศเกือบทุกแห่งมีแผนการผลิตเต็มกำลังการผลิตจนถึงปลายปี 2564 และมีผู ้สนใจลงทุน                  
ในอุตสาหกรรมการผลิตถุงมือยางเพิ่มขึ้น โดยช่วงที่ผ่านมามีผู้ประกอบการรายใหญ่เข้าไปลงทุนผลิตถุงมือยางใน
นิคมอุตสาหกรรมยางพาราหรือ Rubber City และมีนักลงทุนชาวต่างชาติอีกจำนวนหนึ่งสนใจเข้ามาลงทุนผลิต
ถุงมือยางในประเทศไทย  

จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นทำให้เรามองเห็นภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมจำนวนหนึ่งที่มีกำลัง
การผลิตส่วนเกินมากน้อยแตกต่างกันไป ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหากภาครัฐ
ต้องการจัดทำนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปัจจุบันท่ีวิกฤตโควิด-19 
เกิดผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ กลุ่มธุรกิจ และกลุ่มคนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันมาก ภาครัฐจึงควรลดการออก
มาตรการช่วยเหลือแบบเหวี่ยงแหเป็นการทั่วไปสำหรับทุกคน แต่ต้องเน้นไปให้ตรงจุดกับกลุ่มธุรกิจและ     
กลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ การช่วยเหลือทุกคนด้วยมาตรการเป็นการทั่วไป จะทำให้
ทรัพยากรที่มีจำกัดอยู่แล้ว ถูกใช้ไปในลักษณะเบี้ยหัวแตกขาดประสิทธิผลและไม่คุ้มค่า อย่างไรก็ตามปัญหา
หนึ่งที่พบจากวิกฤตเศรษฐกิจในหลายครั้งที่ผ่านมา คือ การที่ภาครัฐหลาย ๆ ประเทศให้ความช่วยเหลือ
แก่ธุรกิจที่มี ผลิตภาพต่ำ ไม่สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ด้วยตนเอง หากความช่วยเหลือจากภาครัฐยุติลง 
หรือที่เรียกกันว่า “Zombie Firms” ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือที่มากเกินควรแก่ธุรกิจ Zombie Firms 
เหล่านี้ มีผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจหลายประการ เพราะนอกจากจะทำให้ธุรกิจเหล่านั้นขาดแรงจูงใจใน
การปรับตัวและพัฒนาผลิตภาพแล้ว กลไกการแข่งขันจะถูกบิดเบือนด้วย เพราะธุรกิจที่ได้รับความ
ช่วยเหลือเหล่านี้ จะทำให้กำลังการผลิตส่วนเกินคงอยู่ต่อเนื่อง และอาจคอยตัดราคา ทำให้ธุรกิจอื่น ๆ ที่มี
ความสามารถในการปรับตัวเองได้และมีผลิตภาพสูงกลับอยู่รอดยากและเข้ามาแข่งขันไม่ได้ ทำให้การจัดสรร
ทรัพยากรในประเทศขาดประสิทธิภาพ ผลิตภาพโดยรวมมีประสิทธิผลลดลง และความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศถดถอยลง นอกจากน้ีในอีกหนึ่งมุม หากภาครัฐไม่สามารถคัดสรรกลุ่มผู้ประกอบการที่สมควร
ได้รับความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนสูง 
ภาครัฐอาจไม่จำเป็นต้องดำเนินการเองในทุกเรื่อง อาจจะอาศัยกลไกตลาดเป็นตัวช่วยในการคัดกรอง ติดตาม 
และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยภาครัฐมีบทบาทในการสนับสนุนกลไกตลาดเหล่านั้น
ให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ1 

กล่าวโดยสรุป เราได้เห็นภาพของกลุ่มอุตสาหกรรมจำนวนหนึ่งที่มีกำลังการผลิตส่วนเกิน ซึ่งมีการ
กล่าวกันว่าบางบริษัทอาจเลือกที่จะรักษากำลังการผลิตส่วนเกินไว้โดยเจตนาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การ

 
1
 ดร.วิรไท สันติประภพ 
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แข่งขันเพื่อยับยั้งหรือป้องกันไม่ให้บริษัทใหม่เข้าสู่ตลาดของตนก็เป็นได้2 แต่ทั้งนี้ก็ถือเป็นกลุ่มที่ภาครัฐควร
จะต้องเข้าไปดูแลและพิจารณาถึงรากเหง้าของปัญหาที่แท้จริง โดยเฉพาะกลุ่มที่มีกำลังการผลิตส่วนเกินใน
ระดับสูง ซึ่งมีทั้งหมด 10 อุตสาหกรรม ทั้งนี้หากกลุ่มอุตสาหกรรมใดถูกพิจารณาว่าเป็นอุตสาหกรรม 
“ตะวันตกดิน” (Sunset Industry) ก็อาจจะต้องทยอยเคลื ่อนย้ายกำลังการผลิตของอุตสาหกรรม
ดังกล่าวไปยัง Sector 
อื่นที่มีแนวโน้มขยายตัว
ได้ดี ภาครัฐจำเป็นต้องมี
กลไกการบริหารกำลัง
ก า ร ผ ล ิ ต ส ่ ว น เ กิ น
เหล่านั้น อาทิ เอื้อให้เกิด
การควบรวมก ิ จการ 
หร ือการปร ับเปล ี ่ยน
รูปแบบธุรกิจให้ทำได้
ง ่ า ย ข ึ ้ น  ต ล อ ด จ น
ออกแบบนโยบายเพื่อ
สนับสนุนและยกระดับ
ผลิตภาพของ Sector ที่
มีศักยภาพและมีโอกาส
ฟื ้นต ัวเร ็ว ซ ึ ่งการเร่ง
ปฏิรูปกฎเกณฑ์ภาครัฐที่
มีอยู่เป็นจำนวนมากและบางอย่างก็อาจเป็นอุปสรรคต่อภาคธุรกิจจะช่วยเร่งกระบวนการปรับตัวให้เร็วขึ้นได้  

นอกจากนี้การเคลื่อนย้ายแรงงานที่กลับสู่ Sector เดิมไม่ได้ ไปยัง Sector ใหม่ที่มีศักยภาพในการ
เติบโต แรงงานดังกล่าวจำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) และเติมทักษะใหม่ (Reskill) ที่สอดคล้อง
กับรูปแบบธุรกิจในโลกหลังโควิด 19 เช่น ธุรกิจมีแนวโน้มใช้เครื ่องจักรและระบบอัตโนมัติในการผลิต 
(Automation) เพื่อลดต้นทุนและลดการสัมผัสมากขึ้น แรงงานจึงต้องมีทักษะในการทำงานร่วมกับเครื่องจักร
มากขึ้นทั้งการควบคุมและการซ่อมบำรุง หรือธุรกิจมีแนวโน้มใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น 
แรงงานที่มีทักษะด้านดิจิทัลก็จะเป็นที ่ต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี ้ภาคอุตสาหกรรมจำต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงและเดินหน้าตลอดเวลา เหมือนชีวิตของคนเราที่ต้องมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เม่ือ
พบเจอกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ก็ต้องเรียนรู้และปรับตัวเพ่ือดำเนินชีวิตต่อไป หลายอุตสาหกรรมที่อาจจะถูกมอง

 
2
 ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) 

CAP‐U 50‐60%

• ผลติภณัฑเ์นอืสตัวแ์ละ
เนอืสตัวปี์ก

• ผลติภณัฑน์ม
• เบยีร ์
• เครอืงดมืทไีมม่ ี

แอลกอฮอล์
• เสอืผา้เครอืงแตง่กาย
• เสน้ใยประดษิฐ ์
• เครอืงใชป้ระจําโตะ๊

อาหาร ครวั และ
หอ้งนําทเีป็นพลาสตกิ

• กระเบอืงและเครอืง
สขุภณัฑ์

• ของททีาํจากลวด โซ ่
สปรงิ สลกัเกลยีว และ
ตะปคูวง

• มอเตอรไ์ฟฟ้า เครอืง
กําเนดิไฟฟ้า

• เครอืงใชไ้ฟฟ้าชนดิใช้
ในครวัเรอืน

• เครอืงปรบัอากาศ

 CAP‐U 40‐50%

• สตัวนํ์าบรรจกุระป๋อง
• แปรรปูและการถนอม

ผลไมแ้ละผกั
• นํามนัปาลม์
• สตารช์ และผลติภณัฑ์

จากสตารช์
• เสน้ใยสงิทอ
• การฟอกและตกแตง่

หนงัฟอก
• กระเป๋าเดนิทาง
• ปุ๋ ยเคมี
• ผลติภณัฑย์างอนืๆ ที

มใิชย่างลอ้
• ผลติภณัฑพ์ลาสตกิกงึ

สําเร็จรปูและสําเร็จรปู
• เหล็กและเหล็กกลา้ขนั

มลูฐาน
• เฟอรน์เิจอร ์

   CAP‐U<40%

• ผลติภณัฑส์ตัวนํ์าแช่
เย็นหรอืแชแ่ข็ง

• การทอผา้
• เครอืงแตง่กายททีาํ

จากการถกันติและโคร
เชต์

• รองเทา้
• บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ
• เครอืงใชบ้นโตะ๊อาหาร

ททํีาจากเซรามกิ
• เครอืงครวัและของใช้

จากโลหะ
• เครอืงยนตด์เีซลเพอื

การเกษตร
• เครอืงประดบัเแท้
• เครอืงประดบัเทยีม

กลุม่อตุสาหกรรมจําแนกตามระดับของกําลังการผลติสว่นเกนิ 

  คอื กลุม่อตุสาหกรรมทมี ีCAP-U ระหวา่งรอ้ยละ 50-60 เรมิมปีญัหากําลงัการผลติสว่นเกนิ 

  คอื กลุม่อตุสาหกรรมทมี ีCAP-U ระหวา่งรอ้ยละ 40-50 มกีําลงัการผลติสว่นเกนิระดบัปานกลาง 

  คอื กลุม่อตุสาหกรรมทมี ีCAP-U นอ้ยกวา่รอ้ยละ 40 มกีําลงัการผลติสว่นเกนิในระดบัสงู 
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ว่าเป็นอุตสาหกรรมตะวันตกดินสำหรับไทย อาทิ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อันที่จริงแล้วอุตสาหกรรมตะวัน      
ตกดินไม่มีจริง เพราะสามารถเปลี่ยนไปเป็นอุตสาหกรรมดาวรุ่ง (Sunrise Industry) ในประเทศอื่นแทน เช่น 
ในเวียดนาม กัมพูชา หรือบังกลาเทศ ที่อุตสาหกรรมเสื้อผ้า คือ อุตสาหกรรมดาวรุ่งในปัจจุบัน ดังนั้นทุกครั้งท่ี
มีธุรกิจตะวันตกดิน จะต้องมีอีกอย่างหน่ึงท่ีกำลังอยู่ในช่วงรุ่งอรุณเสมอ ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เพ่ือ
ก้าวเดินให้ทันกับโลกใบนี้ท่ีหมุนไปข้างหน้าตลอดเวลาไม่เคยหยุด  

แหล่งท่ีมาของข้อมูล 
 http://www.oie.go.th 
 https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_03Aug202

2.aspx 
 https://thaipublica.org/2020/09/bot-symposium-2020-restructuring-the-thai-economy 

 

 


