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 สถานะปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  

 
จัดท าโดย 

อนุสรา อนุวงค์ 

8 ตุลาคม 2557 

 

  การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) คือการที่บริษัทที่ตั้งอยู่ใน

ต่างประเทศหรือประเทศที่จะมาลงทุน (Source Countries) ต้องการมาลงทุนท าธุรกิจในประเทศไทยหรือ

ประเทศท่ีรับการลงทุน (Host Countries) เพ่ือสร้างผลก าไรส่งกลับไปยังบริษัทในประเทศของตน1 โดยการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศมีประโยชน์ต่อประเทศ เนื่ องจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจะท าให้เกิด        

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ เพ่ิมการจ้างงานภายในประเทศ และมีการขยายเม็ดเงินการลงทุนซึ่งเป็น    

ส่วนสนับสนุนการลงทุนภายในประเทศ ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมกับการลงทุนจากต่างประเทศ 

บทความนี้จึงน าเสนอ สถานะปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต ในการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในไทย  

 สถานะปัจจุบันการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) 

 เมื่อพิจารณาถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ผ่านมาพบว่า มีมูลค่าเฉลี่ยที่ 279,881.04 ล้านบาท2 

ซึ่งสูงสุดในปี 2556 คือ 409,820.80 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย เทียบกับปีก่อนหน้าอยู่ที่ร้อยละ 18  

ดังแผนภาพที่ 1 สะท้อนให้เห็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจาก

โครงสร้างเศรษฐกิจในประเทศท่ีมีเสถียรภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจใน

ภูมิภาคที่เป็นปัจจัยดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในไทย แม้ว่าภายในประเทศไทยจะมีปัญหาทางด้านเสถียรภาพ

ทางการเมืองในบางช่วงก็ตาม  

                                                           
1 ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
2 เป็นข้อมูลการลงทุนฯ  ในรูปของเงินลงทุนสุทธิของทุกภาคเศรษฐกิจ  โดยตัวเลขบวก หมายถึง มีการลงทุนเพิ่ม (ไม่ว่าจะในรูป
ของการลงทุนในทุนเรือนหุ้น  ก าไรสะสมที่น ากลับมาลงทุน  หรือการกู้ยืมจากบริษัทในเครือในต่างประเทศ ) สูงกว่าการลด      
การลงทุน (ไม่ว่าจะในรูปของการลดสัดส่วนการถือหุ้น  การถอนเงินลงทุน  หรือการคืนเงินกู้ให้บริษัทในเครือในต่างประเทศ )  
ขณะที่ตัวเลขติดลบ  หมายถึง ในช่วงเวลานั้น ๆ มีการเพิ่มการลงทุนต่ ากว่าการลดการลงทุน (ธนาคารแห่งประเทศไทย) 
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แผนภาพที่ 1 มูลค่าการการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ปี 2548- 2556 

หน่วย : ล้านบาท 

 
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย   

 

โดย 5 อันดับแรกของประเทศที่มีการลงทุนโดยตรงมายังไทย คือ ญี่ปุ่นร้อยละ 54 สหรัฐอเมริกา       

ร้อยละ 13 อาเซียนร้อยละ 12 สหราชอาณาจักรร้อยละ 12 สิงค์โปรร้อยละ 9 ต่อ 5 อันดับแรกของประเทศ      

ที่มีการลงทุนมายังไทย ดังแผนภาพที่ 2 จากโครงสร้างดังกล่าว จะเห็นได้ว่าญี่ปุ่น คือ ประเทศที่มีการลงทุนในไทย

สูงมาก เนื่องมาจาก ข้อตกลงของ Plaza Accord ในปี 2528 ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าเงินที่ท าให้แข็งค่า ท าให้ญี่ปุ่น

ย้ายฐานการผลิตบางส่วนมายังประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 257,538.56   302,708.48  

 362,601.28  

 273,506.88  

 155,310.40  

 291,569.60  

 123,554.56  

 342,373.44  

 409,820.80  

 -    

 100,000.00  

 200,000.00  

 300,000.00  

 400,000.00  

 500,000.00  

2548  2549  2550  2551  2552  2553  2554  2555 2556  



 

 ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ติดต่อ โทร : 02-6132475 , Email : anusara@econ.tu.ac.th 

 

 

3 บทความประจ าเดอืน ตุลาคม 2557 : สถานะปัจจุบนัและความท้าทายในอนาคต ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 

 

แผนภาพที่ 2 มูลค่าการการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 5 อันดับแรก  ปี 2556  

หน่วย : ร้อยละ

 
 ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย  

 

เมื่อพิจารณารายประเภทธุรกิจของการลงทุนโดยตรง จะเน้นหนักไปที่การผลิตถึง 160,207.04 ล้านบาท 

หรือคิดเป็น ร้อยละ 39 ของการการลงทุนโดยตรง 5 อันดับแรก ดังแผนภาพที่ 3 ซึ่งจะเป็น การผลิตยานยนต์   

รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง การผลิตคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์  และอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ การผลิตเครื่องจักรและ

เครื่องมือ รองลงมาจากการผลิตจะเป็น กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัยมูลค่า 150,906.88 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 37 ของการการลงทุนโดยตรง 5 อันดับแรก ในส่วนที่เหลือ เป็นกิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ ที่พักและ

บริการด้านอาหาร การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้ารวมมูลค่า 59,184.96 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 13 1 1 ของ

การการลงทุนโดยตรง 5 อันดับแรก ตามล าดับ จะเห็นได้ส่วนใหญ่ของประเภทธุรกิจการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต และเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นเป็นเทคโนโลยีแบบเก่าซึ่งในอนาคตหากมี

อุตสาหกรรมที่มีรูปแบบการผลิตแบบใหม่และพัฒนาเทคโนโลยีให้สูงขึ้น เช่น  นาโนเทคโนโลยี พลังงานทดแทน

ต่าง ๆ เป็นต้น หรือมีการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นไป  
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แผนภาพที่ 3 มูลค่าการการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจ าแนกตามประเภทธุรกิจ ปี 2556 

หน่วย : ล้านบาท 

 
 ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย  

 

ความท้าทายในอนาคตของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีทั้งปัจจัยภายในประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศ 

ปัจจัยภายในคือ บรรยากาศทางการลงทุนในประเทศ ทั้งในแง่ของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง       

และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เอ้ืออ านวยต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศว่ามีมากหรือน้อย ส่วนปัจจัยภายนอก  

คือ เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของผู้ลงทุน และคู่แข่งของประเทศท่ีรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  

เมื่อพิจารณาโอกาสที่จะได้รับจากการลงทุนจากต่างประเทศ จากปัจจัยภายนอกพบว่าการลงทุนโดยตรง

จากต่างประเทศในอาเซียนก าลังเป็นที่ดึงดูดของนักลงทุนเนื่องจากมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ประกอบกับ

ประเทศในอาเซียนมีทรัพยากรที่เป็นที่น่าดึงดูดนักลงทุน กระนั้นก็ตาม เมื่อมีการรวมกลุ่มในภูมิภาคท าให้นักลงทุน

หันมาให้ความส าคัญกับประเทศในอาเซียน ซึ่งไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังรวมประเทศสมาชิกอาเซียน

อ่ืนๆ ซึ่งจะกลายมาเป็นคู่แข่งที่ส าคัญในการดึงดูดนักลงทุนต่างภูมิภาคเพ่ือเข้ามาลงทุนโดยตรง โดยเฉพาะ

อินโดนีเซียที่มีอัตราการขยายตัวของการลงทุนโดยตรงเข้า-ออกเทียบกับปีก่อนหน้าเฉลี่ยปี 2546-2556 ถึง      

ร้อยละ 42   และเวียดนาม ร้อยละ 16  ซึ่งมากกว่าไทยและมาเลเซียที่มีอัตราการขยายตัวของการลงทุนโดยตรง

เข้า-ออกเทียบกับปีก่อนหน้าเฉลี่ยปี 2546-2556 ร้อยละ 14  ดังตารางที่ 1 สาเหตุที่อินโดนีเซียมีอัตราการลงทุน
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กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ์

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 

การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 
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โดยตรงในประเทศสูง เนื่องจากอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรจ านวนมาก ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งปัจจัยการ

ผลิตและตลาดสินค้า นอกจากนี้อินโดนีเซียยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะเหมืองแร่และถ่านหิน 

นอกจากปัญหา  ด้านคู่แข่ง ประสิทธิภาพการผลิตในประเทศยังเป็นส่วนส าคัญ หากการผลิตในประเทศยังมีการใช้

เทคโนโลยีระดับต่ าและไม่มีการลงทุนต่อยอดหรือพัฒนาการผลิตต่าง ๆ ในอนาคตอาจท าให้ไม่ดึงดูดนักลงทุน

เพราะนักลงทุนจะย้ายไปลงทุนประเทศเพ่ือนบ้านที่มีแรงงานจ านวนมากและถูกกว่า  หรือมีเทคโนโลยีการผลิตที่

สูงกว่าไทย 

ตารางที ่1 อัตราการขยายตัวของการลงทุนโดยตรงมายังประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทยและเวียดนาม 

ปี 2546-2556  

หน่วย : ร้อยละ 

Indonesia Malaysia Thailand Viet Nam 

42 14 14 16 

 ที่มา : UNTAD 

 หมายเหตุ : รวบรวมข้อมูลและประมวลผลโดยศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 

สรุปได้ว่าแนวโน้มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มี     

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายังไทยมากที่สุด และการลงทุนโดยตรงส่วนใหญ่เน้นรับจ้างผลิต ซึ่งเป็น

ลักษณะอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูงมากนัก และหากอนาคตมีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคจะท าให้มีแรง

ดึงดูดการลงทุนเข้ามาสู่ภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ซึ่งอินโดนีเซียถือเป็นคู่แข่งที่ส าคัญเนื่องจากมีแรงงานจ านวนมากและ      

เป็นตลาดขนาดใหญ่และมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ดังนั้นไทยจึงต้องรักษาฐานการผลิตเดิมโดยการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตในปัจจุบัน และมีการปรับตัวทั้งในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพ่ือเป็นการดึงดูด 

อุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีใหม่และสูงขึ้น เพื่อรับมือกับโอกาสที่จะก้าวเข้ามาและสามารถแข่งขันได้อย่างทันท่วงที 

เนื่องจากในอนาคตอุตสาหกรรมแบบเก่าอาจจะหมดความส าคัญ ซึ่งอาจจะท าให้ประเทศสูญเสียข้อได้เปรียบจาก

การเป็นฐานการผลิตเดิมได้ 


