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ลักษณะอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 
 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีช้ันกลางถึงช้ันสูง  มีการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีคอนขางเร็ว  การแขงขันทางการตลาดมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน 
ประกอบกับความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก  ไดสงผลกระทบตออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ท่ัวโลกอยางมาก  รวมถึงประเทศไทยซ่ึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของ
ประเทศท้ังในดานการลงทุน  การคา  และการจางงาน  ดังนั้น การเติบโตของอุตสาหกรรมจึงข้ึนอยู
กับแนวโนมเศรษฐกิจโลกและการลงทุนจากตางประเทศเปนสําคัญ   
 
3.1 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในตลาดโลก 
 3.1.1 ภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในตลาดโลก ป 2551  
 สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ในตลาดโลก ป 2551 แยกตามกลุมสินคาหลัก 2 กลุม คือ กลุม Consumer Electronics และ กลุม 
Semi conductor (สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, 2551 : ออนไลน) ดังนี้ 

Consumer Electronics 
 ภาพรวมตลาดของสินคา Consumer Electronics ป 2551 มีการขยายตัวประมาณรอยละ 10 
ท้ังนี้เนื่องจากประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของตลาดที่เกิดใหม เชน บราซิล รัสเซีย 
อินเดีย และจีน (กลุม BRIC) โดยคาดการณวาจีนจะมีสัดสวนตอยอดขายรวมถึงรอยละ 15 ของ
ตลาด Consumer Electronics ท้ังหมด ขณะท่ีกลุมประเทศทางอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตกน้ัน
ซ่ึงเคยเปนตลาดหลักมีสัดสวนรอยละ 22 และรอยละ 16 ตามลําดับ สินคาในกลุมนี้ ไดแก 
คอมพิวเตอรแบบพกพา (Laptop) และโทรศัพทเคล่ือนท่ี การที่อุปกรณเหลานี้ไดรับความนิยมมาก 
มีสาเหตุจากการเรงพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานของบางประเทศท่ียังไมทันตอความตองการของ
ประชากรที่มีอยูอยางหนาแนนในบางพื้นท่ี สงผลใหการส่ือสารแบบไรสายรุดหนาไปอยางรวดเร็ว   
 สวนในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรปน้ัน ตลาดโทรศัพทเคล่ือนท่ีในแงของปริมาณ 
เติบโตในอัตราชะลอลง โดยปรับตัวเพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 7.8 และรอยละ 3.8 ตามลําดับ ขณะท่ีญ่ีปุน
มีการปรับตัวลดลง สวนตลาดอ่ืนๆ เชน ตลาดแอฟริกา และตะวันออกกลางถึงแมเปนตลาดไมใหญ
มากนักแตมีอัตราการเจริญเติบโตคอนขางสูง 
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 Semi Conductor 
 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจท่ีผันผวนและชะลอตัวลง สงผลใหการใชจายในการซ้ืออุปกรณ
คอมพิวเตอรปรับตัวลดลงตามไปดวย โดยปรับตัวลดลงรอยละ 22.4 จากป 2550 นอกจากน้ี การ
ผลิตท่ีเกินความตองการของกลุมผลิตช้ินสวนหนวยความจําคอมพิวเตอร ทําใหราคาลดตํ่าลงอยาง
รวดเร็ว สงผลใหเกิดแรงกดดันในการทํากําไรขององคกร แตคาดการณวาจะปรับฟนตัวในป 2552 
ท้ังนี้การเติบโตในแงของมูลคาอาจไมเติบโตมากนัก เนื่องจากภาวะการแขงขันดานราคาท่ีมีราคา
ขายโดยเฉล่ียคอนขางตํ่า โดยตองขายปริมาณมากข้ึนเพื่อรักษาสวนแบงตลาดเอาไว ขณะท่ีการ
พัฒนาเทคโนโลยี เชน ฮารดดิสกไดรฟ  ก็เปนส่ิงจําเปนท่ีจะเพิ่มมูลคาราคาใหสูงข้ึน โดยปรับใหมี
ขนาดเล็กลง ความจุมากขึ้น เขาถึงขอมูลเร็วข้ึน ใชไดกับ Hardware หลายประเภท เปนตน  และท่ี
สําคัญ คือ การเขาสูตลาดเพ่ือสรางความไดเปรียบกอนคูแขงขัน 
 3.1.2 แนวโนมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสโลก  
 ในภาวะท่ีเศรษฐกิจโลกมีการชะลอตัว  การแขงขันในอุตสาหกรรมมีแนวโนมรุนแรงข้ึน  
โดยเฉพาะการแขงขันในดานราคา  แนวโนมของธุรกิจโลกในชวงตอไปจึงเปนไปในแนวทางท่ี
ผูประกอบการจะเสริมสรางความแข็งแกรงและความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ เพื่อให
สามารถอยูรอดได  โดยแนวโนมท่ีสําคัญในอนาคต ไดแก 
 1. การควบรวมกิจการระหวางกัน (M&A) เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของธุรกิจ ใน
ระดับของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยในอนาคตผูประกอบการรายเล็กจะแขงขันไดยากข้ึน
และมีจํานวนลดลง และในระดับของธุรกิจขนาดใหญอาจมีการควบรวมเฉพาะการผลิตในบางสวน
ไวดวยกันหรือการเปนพันธมิตรทางธุรกิจเฉพาะกิจระหวางคูแขง เชน บริษัทฮิตาชิและมัตทสึชิตะ
ของประเทศญ่ีปุนซ่ึงพัฒนาความรวมมือกันในธุรกิจจอแสดงภาพและโทรทัศนจอแบน 
 2. การจัดจางภายนอก (Outsourcing) ท่ีมีแนวโนมเพิ่มข้ึนในอนาคต ผูผลิตเคร่ืองใชไฟฟา
และสินคาไอทีช้ันนําของโลกมีแนวโนมท่ีจะจัดจางบริษัทในอุตสาหกรรมบริการการผลิตอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Manufacturing Services: EMS) ในตางประเทศ เชน ไตหวัน ใหผลิต
สวนประกอบท่ีมีเทคโนโลยีสูงท่ีจากเดิมทําการผลิตท่ีประเทศที่ตั้งของบริษัทแมมากข้ึน เปนความ
พยายามเพ่ือลดตนทุนและรักษาความสามารถในการแขงขัน แนวโนมของการจัดจางภายนอกแสดง
ใหเห็นวา การผลิตแบบเครือขายการผลิตโลก (Global Supply Chain) ซ่ึงเปนลักษณะการผลิตของ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส จะมีความเขมแข็งข้ึนและการเขาไปเปนสวนหน่ึงของสายการผลิต 
(Production Chain) มีความสําคัญตอการอยูรอดของธุรกิจของท้ังอุตสาหกรรมตนน้ําและปลายน้ํา 
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3.2 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย(สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,2551:ออนไลน) 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยมีการพัฒนาอยางตอเนื่องมากวา 40 ป และมี
การพัฒนาจากการผลิตเพื่อขายในประเทศมาเปนการผลิตเพื่อการสงออก จึงเปนอุตสาหกรรมท่ีมี
ความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ และมีบทบาทสําคัญในการรองรับแรงงานในภาค 
อุตสาหกรรม พัฒนาการของอุตสาหกรรมในประเทศที่สําคัญ คือ มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ผลิตจากการประกอบช้ินสวนนําเขาจากตางประเทศ มาเปนการผลิตช้ินสวนในประเทศมากข้ึน 
และความสามารถในการผลิตของผูประกอบการในอุตสาหกรรมไดมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง แต
อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยยังตองพึ่งพาการลงทุนและเทคโนโลยี
จากตางประเทศเปนสวนใหญ ผูผลิตสวนใหญเปนบริษัทขามชาติ (Multi-national company: MNC) 
หรือเปนบริษัทท่ีมีการรวมทุนจากตางประเทศ (Joint-venture)    
 3.2.1 โครงสรางของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย 
 โครงสรางของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้  

1. อุตสาหกรรมตนน้ํา (Upstream Industry) ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมข้ันพื้นฐานสําหรับการ
ผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส   ในปจจุบันประเทศไทยไดมีการผลิตอุตสาหกรรมตนน้ําบางประเภท แต
สวนใหญยังใชเทคโนโลยีข้ันตํ่า  การผลิต Wafer Fabrication ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาเพิ่มสูง
นั้นประเทศไทยยังไมสามารถผลิตไดเอง 

2. อุตสาหกรรมกลางน้ํา (Midstream Industry) หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีผลิตช้ินสวน และ

สวนประกอบของสินคาอิเล็กทรอนิกส เชน IC, PCB, Capacitor เปนตน ในประเทศไทยไดมีการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทน้ีสูงมาก ไมวาจะเปนการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ การรวม
ลงทุน และบริษัทในประเทศเอง บริษัทตางชาติและบริษัทรวมลงทุนจากตางชาติสวนใหญเปน
บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ มีการใชเคร่ืองจักร วัตถุดิบ รวมทั้งเทคโนโลยีจากบริษัทแมจาก
ตางประเทศ สวนบริษัทท่ีเปนของคนไทยเองนั้นสวนใหญมีขนาดเล็กหรือเปนการทําสัญญาการ
ผลิต (Subcontracting) ท่ีมีกระบวนการผลิตไมซับซอนมากนัก และปจจัยการผลิตหลัก คือแรงงาน 
สินคาอิเล็กทรอนิกสในอุตสาหกรรมกลางน้ําท่ีมีมูลคาการสงออกสูงและมีแนวโนมวาจะมี
มูลคาเพิ่มข้ึนอีก ไดแก IC และ PCB 

3. อุตสาหกรรมปลายนํ้า (Downstream Industry) ซ่ึงเปนการผลิตสินคาข้ันสุดทายของ
สินคาอิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ เปนตน ประเทศไทยสามารถผลิตสินคาข้ัน
สุดทายเหลานี้ไดโดยใชเทคโนโลยีท่ีไมซับซอนมากนัก แตการใชช้ินสวนภายในประเทศของ
อุตสาหกรรมข้ันปลายนํ้านี้คอนขางนอย และยังตองพ่ึงพาวัตถุดิบนําเขาในอัตราท่ีคอนขางสูง   

 



 42 

 3.2.2 การวิเคราะหทางดานอุปสงค (Demand Conditions) 
 ในชวงท่ีผานมาอุตสาหรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยมีการผลิตและสงออก ขยายตัว
อยางตอเนื่องจนถึงป 2549  มีมูลคาการสงออกเปนอันดับ 1 โดยมีมูลคาสงออกรวมทั้งส้ินกวา 
38,994 ลานดอลลารสหรัฐ  คิดเปนรอยละ 31.58 ของมูลคาสงออกท้ังหมดของประเทศ  มีสวนแบง
ตลาดคิดเปนสัดสวนรอยละ 2 ของตลาดโลก  ตลาดสงออกหลัก  ไดแก  ตลาดสหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุน  
อาเซียน และสหภาพยุโรป การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยจึงข้ึนอยูกับการ
ขยายตัวดานอุปสงค (Demand) ของสินคาอิเล็กทรอนิกสในตลาดโลก และเง่ือนไขการพัฒนาปจจัย
องคประกอบดานการผลิตและปจจัยดานตางๆ ท่ีจะเอ้ือประโยชนใหอุตสาหกรรมในประเทศ
สามารถแขงขันกับประเทศคูแขงในตลาดโลกดวย 
 3.2.3 การวิเคราะหดานคูแขงขันและการแขงขัน (Strategy, Structure, and Rivalry 
Condition) 
 สภาวะโดยท่ัวไปของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยยังมีความสามารถในการแขงขัน
พอสมควร แตการแขงขันทางการคาระหวางประเทศในสินคาอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมในการ
แขงขันท่ีรุนแรงมากข้ึน  โดยเฉพาะประเทศคูแขงท่ีสําคัญ  เชน  จีน  เกาหลี  ไตหวัน ฯลฯ  ผู
สงออกของไทยตองเผชิญกับสถานการณเศรษฐกิจระหวางประเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลา  ท้ังดานการเปดการคาเสรีและการรวมกลุมทางการคา  รวมท้ัง การปรับตัวใหสอดคลอง
กับกฎระเบียบและกติกาการคาโลกท่ีมีความยุงยากซับซอนมากข้ึน ผูประกอบการในประเทศไทย
จําเปนตองปรับเปล่ียนกลยุทธทางธุรกิจใหเขากับภาวการณดังกลาว  โดยการขยายตลาดเพ่ือสงออก
สินคาใหมากข้ึน  ดวยวิธีการดําเนินการ 2 ลักษณะ คือ 
 1. การรับคําส่ังซ้ือจากบริษัทแม เพื่อสงออกไปยังตลาดของบริษัทแม หรือสงออกไปยัง
ตลาดในประเทศอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทแมกําหนด  การขยายตลาดในวิธีการดังกลาวนี้  ข้ึนอยูกับ
นโยบายของบริษัทแมหรือบริษัทผูรวมทุนกับตางชาติเปนสวนใหญ  
 2. การหาตลาดเอง   ซ่ึงสวนใหญเปนบริษัทท่ีมีคนไทยเปนผูบริหารหรือเปนผูถือหุนใหญ    
การหาตลาดเองมีขอจํากัดอยูมากเนื่องจาก ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสนั้น  บริษัทของคนไทย
ไมมีตลาดของตนเองอยางเดนชัด อีกท้ังยังตองอาศัยเวลาเพื่อสรางการยอมรับจากตลาดตางประเทศ  
ในบางกรณีตองสงออกสินคาผานประเทศอ่ืน  เชน ผานบริษัท Trading ในสิงคโปรซ่ึงมีเครือขาย
อยางกวางขวางและเสียคานายหนาหรือคาการตลาดใหแกบริษัทตัวกลางเหลานี้เปนตนทุนท่ีเพิ่มข้ึน
 3.2.4 การวิเคราะหบทบาทและผลกระทบของภาครัฐ (The Role of Government) 
 ในชวงท่ีผานมารัฐบาลไทยไดกําหนดมาตรการทางดานภาษีเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมการ
ผลิตและการลงทุนในประเทศ อีกท้ังมีมาตรการปกปองทางดานภาษี (Tariff Barrier) เพื่อคุมครอง
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 สวนมาตรการทางการคาท่ีมิใชภาษี (Non-tariff Barriers : NTBs) เปนมาตรการท่ีหลายๆ 
ประเทศกําหนดข้ึนเพื่อเปนมาตรการปกปองและเปนอุปสรรคตอการสงออกของประเทศคูคา  เชน 
กฎระเบียบ ขอกําหนดดานเทคนิคและมาตรฐานสินคา ขอกําหนดดานคุณภาพและส่ิงแวดลอม  
มาตรการดังกลาวจะชวยยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศใหมีขีดความสามารถในการแขงขันได
อยางสอดคลองกับกฎกติกาทางการคาของโลก  ดังนั้น ภาครัฐจึงตองพยายามผลักดันใหมีการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตใหสูงข้ึน  เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกภาคการผลิตในประเทศมากขึ้น  โดย
การพัฒนาหนวยงานสงเสริมและสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีมีการ
แปลงอยางรวดเร็ว และการพัฒนาบุคคลากรและแรงงานเพ่ือรองรับความตองการของอุตสาหกรรม   
 3.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย ป 2551 (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 
2551: ออนไลน) 
 จากผลกระทบของวิกฤติการเงินสหรัฐฯ ท่ีทําใหเศรษฐกิจโลกชะลอตัว มีผลตออุปสงคทํา
ใหผูบริโภคชะลอการใชจาย  ซ่ึงสงผลตอการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสของไทย จากสัญญาณ
มูลคาการสงออกท่ีไดเร่ิมมีการชะลอตัวลง โดยมูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ไทยในชวงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2551 มีการเติบโตในอัตราที่ชะลอลง  ประเทศไทยมีการ
สงออกโดยตรงไปยังสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และกลุมประเทศยุโรป รวมกันเปนสัดสวนประมาณรอย
ละ 40 ของการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมด และจากการท่ีเศรษฐกิจของประเทศผูนําเขา
หลักเหลานี้ มีแนวโนมเขาสูภาวะถดถอยจากวิกฤติในระบบการเงินโลก ทําใหมูลคาการสงออกของ
ไทยไดรับผลกระทบอยางหลีกเล่ียงไมได 
 นอกจากนี้ การสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสของไทยมีการกระจุกตัวของผลิตภัณฑคอนขาง
สูง คือ ประมาณรอยละ 60 เปนสินคาในกลุมเคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณ และสวนประกอบ และ
อีกประมาณรอยละ 22 เปนแผงวงจรไฟฟาและช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดรับผลกระทบคอนขาง 
มากจากการชะลอตัวของอุปสงคของผูบริโภคตอสินคาข้ันสุดทาย เชน เคร่ืองใชไฟฟา และสินคา
ไอที 
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 3.2.6 แนวโนมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย 
 การสงออกในป 2552 มีความเส่ียงสูงท่ีมูลคาการสงออกจะชะลอตัวลงไปกวาป 2551 โดย
ตามการคาดการณของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศในกลุมยูโรโซน ในป 2552 มีแนวโนมท่ีจะขยายตัวเพียงรอยละ 0.1 และรอยละ 0.2 จาก
รอยละ 1.6 และรอยละ 1.3 ในป 2551 สวนประเทศญ่ีปุนคาดวาจะขยายตัวไดเพียงรอยละ 0.5 จาก
รอยละ 0.7 ในป 2551 ในขณะท่ีการคาดการณอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยรวมในป 2552 
อยูท่ีรอยละ 3 ลดลงจากคาดการณอัตราการเติบโตของป 2551 ท่ีรอยละ 3.9  

คาดวามูลคาการสงออกแผงวงจรไฟฟาในป 2552 มีแนวโนมท่ีอาจลดลงประมาณรอยละ 
5-15 จากป 2551 แตการสงออกในหมวดเคร่ืองคอมพิวเตอร คาดวาป 2552 จะขยายตัวไดอยูใน
อัตราท่ีชะลอลงประมาณรอยละ 5-10 แมวาจะมีปจจัยกดดันเร่ืองราคาสินคา แตอุปสงคของ
ผูบริโภคตอสินคาในกลุมนี้ทําใหปริมาณขายยังคงเติบโตไดตอเนื่อง สําหรับมูลคาการสงออกสินคา
อิเล็กทรอนิกสของไทยในป 2552 คาดวามีแนวโนมท่ีจะลดลงหรือขยายตัวในอัตราไมเกินรอยละ 1   

ปจจัยในดานอุปสงคในตลาดโลกท่ีชะลอตัวจากปญหาเศรษฐกิจและอัตราการใชกําลัง
การผลิตท่ีไมเต็มท่ี ประกอบกับภาวะตึงตัวของตลาดการเงินและภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว อาจทํา
ใหธุรกิจบางสวนมีการเล่ือนการลงทุนออกไปโดยผูลงทุนอาจขอสินเช่ือไดยากมากข้ึนและมีตนทุน
ทางการเงินท่ีสูงข้ึน อาจเปนปจจัยอีกประการหนึ่งท่ีจะสงผลตอการผลิตและการสงออกของไทย  

สําหรับผูประกอบการไทยท่ีอยูในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะในสวนท่ีเปน
การผลิตช้ินสวน ที่นอกจากจะตองเผชิญกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซ่ึงทําใหอุปสงคหดตัว
สงผลตอคําส่ังซ้ือ ในขณะเดียวกันการแขงขันดานราคาก็มีแนวโนมท่ีจะมีความรุนแรงข้ึน แนว
ทางการปรับตัวของผูประกอบการในอุตสาหกรรมเพ่ือรับมือกับผลกระทบของวิกฤติการเงิน มีดังนี้ 

ดานการทําตลาดสงออก ผูประกอบการควรเนนไปท่ีตลาดท่ีเศรษฐกิจไดรับผลกระทบ
นอย ไดแก จีน กลุมประเทศในภูมิภาคอาเซียน อเมริกาใต ตะวันออกกลาง ยุโรปตะวันออก โดย
ความแข็งแกรงของอุปสงคภายในประเทศเหลานี้และแนวโนมของการจัดจางภายนอก
(Outsourcing) อาจชวยบรรเทาผลกระทบจากการชะลอตัวของตลาดหลักไดบางสวน 

ดานการผลิต ในภาวะท่ีเศรษฐกิจมีความผันผวนสูง ผูสงออกช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสซ่ึง
เปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบมาก อาจปรับตัวโดยการปรับปรุงสายการผลิตใหมีความยืดหยุนมากข้ึน 
เพ่ือรองรับคําส่ังซ้ือท่ีมีเขามา ใชโอกาสในการปรับปรุงสินคาดานคุณภาพและนวัตกรรม เพ่ือเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันและสรางโอกาสในการเขาไปอยูในสายการผลิตโลก  

ดานการทําธุรกิจ ผูสงออกควรมีความระมัดระวังในเร่ืองความผันผวนของคาเงิน และมี
การเตรียมรับมือกับความเส่ียงในกรณีท่ีเศรษฐกิจโลกชะลอตัวรุนแรง 
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3.3 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน 
 3.3.1 การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสนับเปนสวนสําคัญของผลิตภัณฑมวลรวมภาคเหนือ  โดยในป 
2549 มูลคาการสงออกคิดเปนรอยละ 14.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมภาคเหนือ  และเปนสินคาสงออก
ท่ีมีสัดสวนสูงสุดถึงรอยละ 46.7 เม่ือเทียบกับมูลคาสงออกท้ังหมดท่ีผานดานศุลกากรในภาคเหนือ  
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสภาคเหนือยังกอใหเกิดการจางแรงงานทองถ่ินกวา 31,500 คน  จาก
จํานวนโรงงานอิเล็กทรอนิกสในภาคเหนือ 40 โรงงาน  โดยแรงงานกวารอยละ 88 ทํางานใน
โรงงานขนาดใหญท่ีมีเงินลงทุน 200 ลานบาทข้ึนไป 
 จากขอมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบวา ณ ส้ินป 2549  ท่ีมีโรงงานอิเล็กทรอนิกสใน
ภาคเหนือท้ังส้ิน 40 โรงงานน้ัน  เปนโรงงานท่ีตั้งในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลําพูน จํานวน 18
โรงงาน  เทียบกับในป 2542  ท่ีมี 22 โรงงาน  เปนผลจากการหยุดการผลิตจํานวน 4 ราย  สวนหนึ่ง
ไดรับผลกระทบจากปญหาทางการตลาดท่ีมีการแขงขันสูงโดยเฉพาะในตางประเทศ  นอกจากน้ียัง
มีการควบรวมและเปล่ียนช่ือกิจการอีกจํานวน 4 ราย  ผูผลิตอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือเกือบท้ังหมดเปนโรงงานท่ีมีเงินลงทุนเกินกวา 200 ลานบาทข้ึนไป  โดยมีเงินลงทุน
สะสมจํานวน  37,060 ลานบาท  มีการจางงานประมาณ 26,389 คน  คิดเปนรอยละ 83.3 ของจํานวน
แรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในภาคเหนือ  ปจจุบันยังไมมีผูประกอบการรายใหมเขามา
ลงทุนเพิ่มเติม  สวนโรงงานท่ีตั้งอยูนอกนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือนั้นเปนผูผลิตขนาดท่ีเล็กกวา  
โดยมีเงินทุนสะสมประมาณ 464 ลานบาท 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเกิดจากการยายฐานการผลิต
ของผูประกอบการตางประเทศท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาเร่ืองการแขงขันและตนทุนการผลิตท่ี
สูงข้ึนในประเทศของตนเอง  จึงเสาะหาแหลงผลิตในตางประเทศท่ีมีตนทุนตํ่ากวา  โดยพิจารณาถึง
ความพรอมในหลายๆ ดาน  ท้ังสาธารณูปโภค  แรงงานท่ีมีราคาถูกและหางาย  นิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือจึงเปนเขตหน่ึงท่ีมีนักลงทุนจากตางประเทศสนใจเขามาลงทุนมากโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสขนาดใหญซ่ึงเขามาลงทุนในรูปบริษัทในเครือและใชเงินลงทุนสูง 
 จากขอมูลทําเนียบโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สํานักงานการนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลําพูน บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  มีจํานวน 18 บริษัท โดยเปน
ผูประกอบการจากประเทศญ่ีปุนมากท่ีสุด คือ 10 บริษัท  ผูประกอบการจากประเทศสหรัฐอเมริกา  
เกาหลีใต  สวิตเซอรแลนด  และไตหวัน  แหงละ 1 บริษัท  และมีบริษัทรวมลงทุนอีก  4 แหง  ซ่ึง
สวนใหญเปนผูรวมลงทุนจากประเทศญ่ีปุน  นอกจากน้ียังมีผูรวมลงทุนจากสหรัฐอเมริกา  เกาหลี
ใต  ฮอลแลนด  ฮองกง  สิงคโปร  จีน และไทย ดังแสดงในตารางท่ี 3-1 
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ตารางท่ี 3-1 แสดงรายละเอียดบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ 
บริษัท สัญชาติผูถือหุน สินคาที่ผลิต 
1.บจก. โฮยา กลาสดิสก (ประเทศไทย)  ญ่ีปุน POLISHING GLASS DISK 
2.บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิกส จํากัด  
 

สหรัฐอเมริกา ดัชท จีน ไทย PCBA, CHIP ON BOARD, 
ASSEMBLY&TEST, LAMINATION 

3.บจก. ออฟเทรกซ (ประเทศไทย)  
เปล่ียนชื่อจาก บจก.ไทยอาซาฮี อิเล็กทรอนิกส ดิ
ไวซ 

ญ่ีปุน หนาจอแสดงผลชนิด LCD, TFT และ 
LCDP 
 

4. บจก. มูราตะ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย)  ญ่ีปุน ELECTRONICS COMPONENTS 
5. บจก. อินโนเว็กซ (ประเทศไทย)  สหรัฐอเมริกา ELECTRONICS COMPONENTS 

 
6. บจก. ลําพูน ซิงเด็นเก็น  
 

ญ่ีปุน SEMICONDUCTOR, SWITCHING, 
POWER SUPPLY 

7. บจก. นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย)  ญ่ีปุน VIBRATION MOTOR, VIBRATION 
SPEAKER, MEDICAL PUMP 

8. บจก. เคียวเซรา คินเซคิ (ประเทศไทย)  ญ่ีปุน ELECTRONICS COMPONENTS 
 

9. บจก. เคอีซี (ประเทศไทย)  เกาหลีใต 
 

TRANSISTOR, POWER SUPPLY 

10. บจก. โตเกียว คอยล เอ็นจิเนียร (ประเทศไทย)  ญ่ีปุนและไทย TRANSFORMER, PCB 
11. บจก. ชาฟเนอร อี เอ็ม ซี  สวิสเซอรแลนด 

 
ELECTRONICS COMPONENTS 

12. บจก. โอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย)  ญ่ีปุน ELECTRONICS COMPONENTS 
13. บจก. อีเล็กโทรเซรามิคส (ประเทศไทย)  
 

ญ่ีปุน ALUMINA CERAMIC SUBTRATE, IC 
CHIP 

14. บจก. ไทย เอ็น เจ อาร  ญ่ีปุน IC CHIP 
15. บจก. ทาคาโนะ (ประเทศไทย)  ญ่ีปุน ELECTRONICS COMPONENTS 

 
16. บจก. ทีเอสพี-ที (ประเทศไทย)  
เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท แทสุข จํากัด 

เกาหลีใต ฮองกง LEAD FRAME, SPARE PART 

17. บจก. ฟารโซนิค โซลิค สเตท (ประเทศไทย)  
 

ไตหวัน CRYSTAL BASE, SOLDERING, 
PLATING 

18. บจก. แอลทีอีซี  ญ่ีปุน สิงคโปร ดัทช และไทย ELECTRONICS COMPONENTS 

ที่มา: ทําเนียบโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน  สิงหาคม 2551 

 
 การผลิตอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เปนการผลิตเพื่อสงออกเปนหลัก  
กวารอยละ 54.9 เปนสินคาประเภท Semi Conductor และ สวนประกอบอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ เชน IC 
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 สินคาอิเล็กทรอนิกสจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สวนใหญจะสงออกไปบริษัทแมหรือ
บริษัทในเครือ  รวมถึงมีบางสวนสงออกโดยตรงใหกับลูกคาท่ีส่ังซ้ือกับบริษัทแม  โดยสงออกไป
ยังทวีปเอเชีย เชน  ญ่ีปุน  สิงคโปร  และฮองกง  นอกจากนี้ในระยะหลังยังมีการสงออกไป
สาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มข้ึนมาก  เนื่องจากจีนไมสามารถผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสซ่ึงเปน
สวนประกอบของสินคาข้ันสุดทายไดเพียงพอ  จึงตองนําเขาจากประเทศไทยมากข้ึน 
 ทางดานวัตถุดิบท่ีใชในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  สวน
ใหญเปนการนําเขา  โดยกวารอยละ50 ของมูลคานําเขา  เปนวัตถุดิบประเภทช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส  
แผงวงจรรวม  ช้ินสวนแผงวงจรรวม  ผลิตภัณฑโลหะ  พลาสติก และแกว  ท่ีเหลือเปนการนําเขา
เคร่ืองจักรและช้ินสวน  ช้ินสวนคอมพิวเตอร  และอุปกรณวิทยาศาสตรท่ีใชในการผลิต  โดยนําเขา
จากประเทศญ่ีปุนกวารอยละ 50  รองลงมาไดแก  สหรัฐอเมริกา  สิงคโปร  มาเลเซีย  และฮองกง 
 3.3.2 ความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ 
  อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเปนการผลิตท่ีตองใชเงินลงทุนและเทคโนโลยีสูง  อีกท้ังมี
ข้ันตอนในการผลิตมากมาย  ซ่ึงการผลิตอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเปนข้ันตอน
ท่ีเนนการใชแรงงานเขมขน  สงผลใหคาจางแรงงานโดยเปรียบเทียบเปนเร่ืองสําคัญมาก  เนื่องจาก
มีผลกระทบโดยตรงตอความสามารถในการแขงขัน  โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศท่ีมีการ
ลงทุนจากตางชาติ  เชน จีนและเวียดนาม  ซ่ึงมีแรงงานจํานวนมากและอัตราคาแรงท่ีต่ํากวา  ทําให
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เร่ิมสูญเสียความไดเปรียบดานคาจาง
แรงงาน โดยอัตราคาจางแรงงานข้ันต่ําของจังหวัดลําพูนในปจจุบันเทากับ 156 บาทตอวัน 
(กระทรวงแรงงาน, 2551 : ออนไลน)  เพิ่มข้ึนจากป 2548 รอยละ 7.6 ท่ีมีอัตราคาจาง 145 บาทตอ
วัน สงผลใหปจจุบันการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกสบางชนิดท่ีใชแรงงานเขมขนยายสายการผลิต ไป
ยังบริษัทเครือเดียวกันในตางประเทศท่ีมีคาแรงงานตํ่ากวา  อยางไรก็ดี  การผลิตอิเล็กทรอนิกสใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือยังมีความไดเปรียบในเร่ืองฝมือแรงงานท่ีมีความชํานาญ ทําใหบาง
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 สิทธิประโยชนจากภาครัฐ นับเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหศักยภาพของผูประกอบการเพ่ิมข้ึน  
โดยเฉพาะผูประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมท่ีไดสิทธิประโยชนท่ีเกี่ยวกับภาษีและไมเกี่ยวกับ
ภาษี  อาทิ  การยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักร  อุปกรณ  รวมท้ังสวนประกอบ  และอากรขา
ออกสําหรับผลิตภัณฑท่ีสงออก  การอนุญาตใหถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  การอนุญาตใหคนตางดาว
ซ่ึงเปนชางฝมือ  ผูชํานาญการ  คูสมรส  และบุคคลในอุปการะเขามาอยูในราชอาณาจักร  เปนตน 
 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอยางตอเนื่องเปนปจจัยท่ีจะชวยเสริมสรางศักยภาพการผลิต
ใหสูงข้ึน  โดยปจจุบันมีผูประกอบการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
เพียง 1-2 รายเทานั้น  ท่ีมีหนวยงานการวิจัยและพัฒนา (R&D) สินคาของตนเอง  ท้ังการออกแบบ
ตามความตองการของลูกคาและการพัฒนาเทคโนโลยีสินคาใหทันสมัยมากข้ึน   
 3.3.3 ภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือในป 2551  (ธนาคาร
แหงประเทศไทย, 2551 : ออนไลน) 
   โดยภาพรวมในชวง 9 เดือนแรกของป 2551 การผลิตและประกอบช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส
เพิ่มข้ึนรอยละ 9 จากปกอนตามความตองการของอุตสาหกรรมผลิตสินคาไอทีในตางประเทศ  เชน 
โทรศัพทเคล่ือนท่ี โทรทัศน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  และอุปกรณเซ็นเซอรในรถยนต  สวนดาน
การคาตางประเทศจากขอมูลมูลคาการคาผานดานศุลกากรภาคเหนือ   การสงออกช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกสและแผงวงจรไฟฟาสําเร็จรูปมีมูลคาการสงออกเพิ่มข้ึนจากระยะ 9 เดือนแรกของป
กอน  เชนเดียวกับการนําเขาวัตถุดิบและเคร่ืองจักรไฟฟาเพิ่มข้ึนตามความตองการในการผลิต  
 อยางไรก็ตาม  จากขอมูลรายเดือน เร่ิมต้ังแตเดือนกันยายน 2551 เปนตนมา การผลิตและ
ประกอบช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสชะลอลงจากระยะเดียวกันปกอนโดยเพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 1.4 เทียบ
กับท่ีขยายตัวรอยละ 20.2 ในเดือนกอน ตามการชะะลอตัวของตลาดสงออกจีนและสหรัฐอเมริกา  
สินคาประเภท ไดโอด ตัวเก็บประจุและสวนประกอบฮารดดิสตไดรฟ มีแนวโนมลดลงตอเนื่อง  
ดานการนําเขามีมูลคาลดลงรอยละ 17 สวนหนึ่งมีสาเหตุจากการนําเขาสินคาข้ันกลางและวัตถุดิบ
ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสลดลง และมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องตามความตองการการผลิต
ท่ีลดลง 
  
  


