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บทคัดย่ อ
อุ ต สาหกรรมเซมิ ค อนดัก เตอร์ เป็ นหนึ่ งในอุ ส าหกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ท ารายได้เข้า
ประเทศเป็ นจานวนมากและยังเป็ นอุ ตสาหกรรมที่ ช่วยในการพัฒนาประเทศอย่างต่ อเนื่ องเป็ น
ระยะเวลามกว่า 50 ปี อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยประสบอุทกภัยครั้งใหญ่
ในรอบ 70 ปี มหาอุ ทกภัยในครั้งนี้ มีสาเหตุ จากฝนที่ ตกหนักเป็ นบริ เวณกว้างและสะสมต่อเนื่ อง
ตลอดทั้ง ฤดู ฝ นจากอิ ท ธิ พ ลของมรสุ ม และพายุจานวนห้ า ลู ก ส่ ง ผลให้ น้ า เอ่ อล้น เข้าท่ วมพื้ น ที่
การเกษตรและพื้นที่ อุตสาหกรรมซึ่ งมี ความรุ นแรงสู งสุ ดในช่ วงเดื อนตุ ลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.
2554 สร้างความสู ญเสี ยอย่างมากมายแก่ประชาชนและระบบเศรษฐกิจทั้งบ้านเรื อน ทรัพย์สินไร่ นา
โรงงานเครื่ อ งจัก รและอุ ป กรณ์ ต่ างๆ และเป็ นเหตุ ก ารณ์ น้ า ท่ วมนิ ค มอุ ตสาหกรรมครั้ งแรกใน
ประวัติศาสตร์ จานวน 7 แห่ งในจังหวัดอยุธยาและปทุมธานี ในเบื้ องต้นประเมินว่าความเสี ยหาย
ของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมจะอยูท่ ี่ 2.4 แสนล้านบาทโดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ
มากได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้ นส่ วนและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ และเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
เนื่ องจากผูผ้ ลิ ตรายใหญ่รวมถึ ง Supplierวัตถุ ดิบและชิ้ นส่ วนตั้งอยู่ในนิ คมอุตสาหกรรมที่ น้ าท่วม
โดยตรงอาทิ บริ ษทั Honda ซึ่ งตั้งอยู่ในนิ คมอุตสาหกรรมโรจนะ บริ ษทั Western Digital ซึ่ งตั้งอยู่
ในนิ คมอุตสาหกรรมบางปะอินและนวนคร สาหรับบริ ษทั สแต็ทส์ ชิพแพ็ค (ประเทศไทย) จากัด
เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบกิจการแผงวงจรรวมและเป็ นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยมีพนักงาน
ประมาณ 1200 คนอยูในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ ต้ งั อยู่ในนิ คมอุตสาหกรรมนวนครและ
เป็ นบริ ษทั ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 จนทาให้ตอ้ งหยุดสายการผลิต
ชัว่ คราวตั้งแต่วนั ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554 จากวิกฤตในครั้งนั้นพนักงานส่ วนใหญ่ได้รับผลกระทบ
อย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้จึงเป็ นประเด็นที่ น่าสนใจต่อการศึกษาถึ งผลกระทบของมหาอุทกภัยปี พ.ศ.
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2554 ที่มีต่อพนักงานของบริ ษทั สแต็ทส์ ชิพแพ็ค (ประเทศไทย) จากัดตามลักษณะของผลกระทบ
ในแต่ละด้านรวมถึงความต้องการของพนักงานในแนวทางการแก้ไขปั ญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานบริ ษทั สแตทชิ พแพ็คภายหลังอุทกภัยปี
พ.ศ. 2554 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่ อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่าปั จจัยด้านรายได้ของ
พนักงาน ด้านภาวะทางสังคม ด้านค่ าครองชี พ ด้านสภาพการจ้างงาน ด้านสวัส ดิ การ และด้าน
ความสัมพันธ์ในครอบครั วส่ งผลกระทบต่อพนักงานภายหลังอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ในระดับมาก
ส่ วนปั จจัยด้านสิ ทธิ การลา วันหยุด ส่ งผละกระทบต่อพนักงานภายหลังอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 อยูใ่ น
ระดับปานกลาง สาหรับด้านความต้องการของพนักงานในแนวทางการแก้ไขปั ญหาอุทกภัยในนิคม
อุตสาหกรรมนวนครนั้น พบว่าพนักงานมีความต้องการแนวทางการแก้ไขปั ญหาอุทกภัยในนิ คม
อุตสาหกรรมนวนครในระดับมากที่สุดโดยเมื่อพิจารณาความต้องการของพนักงานในแนวทางการ
แก้ไขปั ญหาอุทกภัยจากภาครัฐและจากนิ คมอุตสาหกรรมนวนคพบว่าอยูใ่ นระดับมากที่สุดทั้งคู่ซ่ ึ ง
แสดงให้เห็ นว่าความต้องการสาหรับ แนวทางในการแก้ไขปั ญหาอุ ท กภัยมี ความส าคัญ ต่ อกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
สาหรับข้อเสนอแนะจากการศึก ษาพบว่าการพิจารณาเลื อกทาเลและที่ ต้ งั ในการก่ อสร้ าง
โรงงานอุ ตสาหกรรมรวมถึ งวิธีการจัดการทางด้านผังเมืองในเขตนิ คมอุตสาหกรรมเป็ นปั จจัยที่
สาคัญในการตัดสิ นใจลงทุนรวมถึง ระบบไฟ้ ฟ้ าสารองเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในยามเกิดวิกฤตดังนั้นควรมี
ระบบจ่ายไฟฟ้ าสารองที่มีประสิ ทธิ ภาพสามารถจ่ายไฟฟ้ าได้เป็ นระยะเวลาหลายวันทั้งนี้ ก็เพื่อช่วย
ให้การเก็บรักษาวัตถุดิบพิเศษบางชนิ ดที่ตอ้ งใช้ไฟ้ ฟ้ าในการทาความเย็นในการเก็บรักษาไม่เสี ยหาย
และมี เวลาในการขนย้ายไปเก็บไว้ในที่ ปลอดภัยซึ่ งจะทาให้ผปู ้ ระกอบการไม่ตอ้ งทิ้งวัตถุ ดิบที่ มี
ราคาแพงเหล่านั้นในขณะเดียวกันภาครัฐควรมีการออกกฏหมายเรื่ องการทาประกันภัยและการจ่าย
ค่ า สิ นไหมทดแทนในกรณี เกิ ด ปั ญหาอุ ท กภัย โดยบั ง คับ ใช้ ใ ห้ ค รอบคลุ ม ในทุ ก เขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมเพื่อเป็ นการเยียวยาผูป้ ระกอบการที่ได้รับผลกระทบจากปั ญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคตรวมถึงเป็ นการยับยั้งโอกาสที่ผปู ้ ระกอบการจะย้ายฐานการผลิตไปที่อื่นเนื่องจากโรงงาน
ได้รับความเสี ยหายจากน้ าท่วม
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