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หาก
พิจารณาเฉพาะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน

อุตสาหกรรมการผลติเครือ่งใช้ไฟฟ้า และอเิลก็ทรอนกิส์ 

(E&E) เวียดนามได้แซงหน้าไทยไปแล้วเมื่อปี 2556 และมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉล่ียต่อปีตั้งแต่ปี 

2555-2557 อยู่ที่ร้อยละ 289 ขณะท่ีของไทยน้ันอยู่ท่ีติดลบร้อยละ 

28.9 ซึ่งสาเหตุหลักที่ FDI ที่เข้ามายังเวียดนามในอุตสาหกรรม E&E 

ขยายตัวอย่างก้าวกระโดด คงมาจากการที่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าราย

ใหญ่ของเกาหลีใต้ได้เพิ่มการลงทุนในเวียดนาม และย้ายฐานการ

ผลติเครือ่งใช้ไฟฟ้าบางส่วนจากไปไทยไปยังเวยีดนาม ซึง่สินค้าทีผ่ลติ

ส่วนใหญ่อยู่ในกระแสความนิยมบริโภคของโลก อาทิ สมาร์ทโฟน 

แทบ็เลต็ นอกจากนี ้ผูผ้ลติเครือ่งใช้ไฟฟ้า และอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์

สัญชาติญี่ปุ่นยังได้ทยอยย้ายฐานการผลิตของตนเองจากจีนเข้าไป

ยังเวียดนาม เนื่องจากการปรับตัวสูงขึ้นของค่าแรงในจีน

ปี 2557 เวียดนามส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 

(E&E) ราว 52,784 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นการส่งออกสินค้า

อิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียวกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ

เกือบร้อยละ 95 ของการส่งออกสินค้า E&E ท้ังหมด นอกจากนี้  

ปี 2557 ยังเป็นปีแรกที่มูลค่าการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของ

เวยีดนามสงูกว่ามลูค่าการส่งออกสนิค้าอเิลก็ทรอนกิส์ของไทยซึง่อยู่

ที ่46,271 ล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ส่งผลให้เวยีดนามขยบัขึน้มาเป็นผูส่้ง

ออกสนิค้าอเิลก็ทรอนกิส์อนัดบัที ่3 ของอาเซยีน เป็นรองเพยีงสงิคโปร์

และมาเลเซีย โดยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกของเวียดนามกว่า 

ร้อยละ 50 เป็นโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน) และส่วนประกอบ 

รองลงมาอีกร้อยละ 13 เป็นสินค้าจ�าพวกคอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต 

อันเป็นผลมาจากการเป็นฐานการผลิตของผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ 

รายใหญ่ของโลก

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาการส่งออกสินค้า E&E ของไทยนั้น 

ไทยยงัคงเป็นผูส่้งออกเครือ่งใช้ไฟฟ้าทีส่�าคญัของอาเซยีนด้วยมลูค่า

การส่งออกรวมกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในปี 2557 หากแต่

มูลค่าการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยนั้นเริ่มที่จะชะลอตัว 

โดยมีอัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ 1.3 ในปี 2557 ในขณะที่

เวียดนามส่งออกขยายตัวกว่าร้อยละ 12.3

แนวโน้มการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามยังมี

โอกาสขยายตัวได้สูงโดยเฉล่ียร้อยละ 14.7 ต่อปีในช่วงปี 2558 – 

2562 จากการขยายก�าลังการผลิตของนกัลงทนุต่างชาติในเวยีดนาม 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของ

เวียดนามในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือในปี 2562 จะแตะ 100,000 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทย

เวียดนามเสือตัวใหม่อาเซียน จบ

อุตส�หกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดดเด่น
จากฉบับที่แล้วต่อ
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ขยายตัวเพียงเล็กน้อยไปอยู่ที่ 51,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โตเฉลี่ย

ต่อปีเพยีงร้อยละ 2.0 โดยสนิค้าทีก่ดดนัการส่งออกของไทยเป็นสนิค้า

จ�าพวกฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ (Hard Disk Drive: HDD) ที่ลดลงตามความ

ต้องการของโลกที่ชะลอลง และมีแนวโน้มหดตัวกว่าร้อยละ 2.5 ต่อ

ปี หากแต่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอื่น ไม่ว่าจะเป็นแผงวงจรพิมพ์

อิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board: PCB) รวมถึงวงจรรวม (In-

tegrated Circuit: IC) ยังคงมีแนวโน้มการส่งออกที่ดีต่อเนื่อง 

ยุคของการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อัจฉริยะให้สื่อสารกันได้เอง 

(Internet of things) โอกาสของไทยที่จะก ้าวกระโดดไปสู ่

อเิลก็ทรอนกิส์บนเทคโนโลยใีหม่ เป็นทีน่่าสงัเกตว่า การส่งออกสินค้า

อิเล็กทรอนิกส์ของไทยจ�าพวก PCB และ IC ซึ่งเป็นพื้นฐานของวงจร

อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมน้ัน ขยายตัวอย่าง

โดดเด่นกว่า 2 เท่าในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา โดยไทยส่งออก PCB ใน

ปี 2557 ราว 1,228 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวจากปี 2555 ที่ 

ส่งออกเพียง 611 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ

ไทยในการต่อยอดการพฒันาอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ทีต่อบโจทย์

การใช้งานในอนาคตได้มากขึ้น

ประเทศไทยสามารถใช้จุดแข็งของอุตสาหกรรม E&E ใน

ประเทศท่ีมีมายาวนานให้ก้าวข้ามการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้

กับอุปกรณ์บนเทคโนโลยีเดิม เช่น HDD ที่ใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์

ส่วนบุคคล (PC) ด้วยการยกระดับคุณภาพของบุคลากรในภาคการ

ผลติของไทยให้สงูขึน้ เพือ่รองรบัการผลติสนิค้าทีม่คีวามซบัซ้อน และ

ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น โดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเชื่อมต่อ

คอมพวิเตอร์อัจฉริยะให้สือ่สารกนัได้เองผ่านอนิเทอร์เนต็ หรอืทีเ่รยีก

ว่า Internet of things ในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น

อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการแพทย์ อาทิ รถยนต์ที่ 

ขับเคลื่อนได้ด้วยตนเอง หรือการตรวจสุขภาพผู้ป่วยในถิ่นธุรกันดาร

ผ่านเคร่ืองมอืตรวจวดัสขุภาพทางการแพทย์ทีท่นัสมยั ซึง่ Internet of 

things ดังกล่าวเป็น Megatrend ของศตวรรษที่ 21

ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน กระแสการบริโภคสินค้าที่เป็น Internet 

of things ยังไม่แพร่หลายมากนัก ท�าให้ปริมาณการบริโภคสินค้า 

เหล่านี้ยังอยู่ในระดับต�่า และยังไม่เกิดการประหยัดต่อขนาดในด้าน

การผลิต (Economies of scale) แต่หากภาครัฐ และภาคเอกชนของ

ไทยมองเห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมดังกล่าว และเตรียมความ

พร้อมของประเทศให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าข้างต้นในอนาคต 

โดยก�าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนที่จูงใจอุตสาหกรรมที่เกี่ยว

เนื่องให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยก็อาจน�ามาสู่การลงทุนที่เพิ่มขึ้น 

และการบริโภคที่แพร่หลายกว่าเดิม ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรของ

ประเทศเพื่อตอบโจทย์การผลิตสินค้าข้างต้น สามารถท�าได้ผ่าน

แนวทางดังต่อไปนี้

1.  การส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีให้สูงขึ้น ด้วยงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากในปัจจุบัน 

พร้อมเชือ่มโยงการวจิยัระหว่างสถาบนัการศกึษา และภาคเอกชนให้

เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

2.  สนบัสนนุการศกึษาทีต่อบโจทย์ความต้องการแรงงานใน

ด้านอตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์ชัน้สงูให้มากขึน้ พร้อมกับกระตุน้การ

ยอมรับการศึกษาระดับอาชีวะซึ่งจะมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนา

ศักยภาพการผลิตของไทยให้สูงขึ้น

3.  โปรโมตมาตรฐานวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีให้เป็นที่

ยอมรับในระดับสากลเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในการ

พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ

จากทีก่ล่าวมาข้างต้น คงปฏเิสธไม่ได้ว่า เวยีดนามได้ก้าวขึน้

มาเป็นประเทศผู้ผลิต และส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่โดดเด่นใน

อาเซียนอย่างเต็มตัว และประเทศไทยอาจสูญเสียบทบาทการเป็น 

ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์จากปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อการ

ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงที่อยู่ในระดับสูง 

หรือการถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีกับประเทศอุตสาหกรรมชั้นน�า         

ดังนั้น หากประเทศไทยสามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้

เข้ามาลงทุน และพัฒนาอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่ 

สูงขึ้นได้ส�าเร็จ ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของประเทศเพื่อก้าวข้ามกับ

ดักประเทศรายได้ปานกลาง และความท้าทายทางด้านแรงงานใน

อนาคต ด้วยการเลือกสรรตลาด E&E เฉพาะกลุ่ม (Niche market) 

อาทิ การเชื่อมโยงนวัตกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงกับหลาย

อุตสาหกรรมของไทยที่มีความได้เปรียบกว่าเวียดนามอยู่แล้ว ไม่ว่า

จะเป็น อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนประกอบ อุตสาหกรรมการ

แพทย์ หรืออุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มให้เป็นที่ยอมรับ 

ในระดับสากล ก็อาจส่งผลให้จุดยืนในอุตสาหกรรม E&E ของไทยใน

อนาคตแตกต่างกับอุตสาหกรรม E&E ของเวียดนามที่เน้นแรงงาน

เข้มข้นเท่านั้น

ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย


