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‘ชิปิ’ (Chip)  คืืออะไร? 

‘เซมิคิอนดัักเตอร์’์ (Semiconductor) เป็น็วััสดัทุ่ี่�มิค่ณุสมิบัติั
เป็็นสาร์ก่�งตัวันำาคือสามิาร์ถนำาไฟฟ้าได้ัอยู่่�ร์ะหวั�างตัวันำา
และฉนวัน ถ่กนำามิาใช้้เป็็นช้ิ�นส�วันป็ร์ะกอบัขนาดัเล็กๆ 
อยู่�างแผงวังจร์ร์วัมิ หร์อืท่ี่�ร่์จั้กกันในช้ื�อ ‘ช้ปิ็’ (Chip) มิห่น้า
ท่ี่�ในการ์ป็ร์ะมิวัลผล เก็บัข้อมิล่ และส�งข้อมิล่ นับัเป็็นส�วัน
ป็ร์ะกอบัพื้ื�นฐานของอุป็กร์ณ์อิเล็กที่ร์อนิกส์ทีุ่กช้นิดัท่ี่� 
มิกัเจอในอุป็กร์ณ์คอมิพื้วิัเตอร์เ์ป็น็ส�วันใหญ่� 

ในช้�วังป็ลายู่ป็ี 2563 ท่ี่�ผ�านมิา 
ทัี่�วัโลกเร์ิ�มิป็ร์ะสบัปั็ญ่หาการ์ขาดั 
แคลนช้ปิ็อยู่�างหนัก ส�งผลกร์ะที่บั
ต�ออุตสาหกร์ร์มิอื�นๆ ท่ี่�เก่�ยู่วัข้อง 
และการ์ขาดัแคลนดัังกล�าวักำาลัง 
ส ร์้ า ง ค วั า มิ ห วั า ดั ห วัั� น ใ ห้ กั บั
เศร์ษฐกิจโลก
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ต้้นต้อปัญัหาการขาดแคลนชิปิั

สาเหตุุสำาคััญท่ี่�ที่ำาให้อุุปสงค์ัขอุงชิิปเพิิ่�ม
ข้�นมากกว่่าปกติุเกิดจากหลายปัจจัย 
ได้แก่
• การล็อุคัดาว่น์ทัี่�ว่ประเที่ศจ่นจาก
สถานการณ์โ์คัวิ่ด 19 ที่ำาให้หว่่งโซ่อุุ่ปที่าน
ในอุุตุสาหกรรมเที่คัโนโลย่หยุดชิะงัก  
โดยเม่�อุสถานการณ์ก์ลับมาด่ข้�น โรงงาน
ผลิตุอุุปกรณ์์อิุเล็กที่รอุนิกส์จ้งเร่งสั�งชิิป
เพิ่่�อุกักตุนุไว้่ 
• การล็อุคัดาว่น์ที่ำาให้ผ้้คันหันมาใชิ้
เคัร่�อุงม่อุเก่�ยว่กับอิุเล็กที่รอุนิกส์มากข้�น 
เน่�อุงจากปรับเปล่�ยนมาที่ำางานท่ี่�บา้น 
•  การเปล่� ยนแปลงเ ข้าส้่ ยุคั ดิ จิ ทัี่ล
ท่ี่�ใช้ิเที่คัโนโลย่ 5G และม่การพิ่ัฒนา 
สมาร์ที่โฟนมากข้�น
• สงคัรามการค้ัาระหว่่างจ่นและสหรัฐฯ 
ที่ำาให้เกิดคัว่ามตุ้งเคัรย่ดในหว่่งโซ่อุุ่ปที่าน  
เพิ่ราะปัญหาดังกล่าว่ได้สร้างคัว่าม
หว่าดหวั่�นให้กับผ้้ผลิตุ ที่ำาให้ม่การสั�ง 
ชิปิมากเกินกว่่าท่ี่�จำาเปน็ รว่มทัี่�งม่การสั�ง 
สำารอุงชิิปจากผ้้ผลิตุชิิปรายอุ่�นท่ี่�ไม่ใชิ ่
สัญชิาติุจ่น ส่งผลให้อุุปสงค์ัชิิปทัี่�ว่โลก 
เพิิ่�มข้�นพิ่ร้อุมกันอุยา่งรว่ดเรว็่ กระที่บตุ่อุ
กำาลังการผลิตุชิปิเก่อุบทัี่�งหมด 

อุต้สาหกรรมที่่�ได้รบัผลกระที่บ

ปัญหาการขาดแคัลนชิิปเป็นปัญหา
กระที่บตุ่อุห่ว่งโซ่่อุุปที่านขอุงสินค้ัา 
ใกล้ตัุว่หลายอุยา่ง ไมว่่่าจะเป็น โที่รศัพิ่ท์ี่ 
รถยนต์ุ เคัร่�อุงปรับอุากาศ อุุปกรณ์์ที่าง 
การแพิ่ที่ย์ตุ่างๆ ล้ว่นได้รับผลกระที่บ 
แตุ่อุุตุสาหกรรมท่ี่�ด้เหม่อุนจะได้รับผล 
กระที่บมากท่ี่�สดุ ค่ัอุ “อุุตุสาหกรรมผ้้ผลิตุ 
รถยนต์ุ” เพิ่ราะโดยปกติุแล้ว่บริษััที่
ผ้้ผลิตุชิิปมักจะป้อุนชิิปให้กับบริษััที่
เที่คัโนโลย่ก่อุนเป็นหลัก ขณ์ะท่ี่�รถยนต์ุ
จะม่การใชิ้ชิิปจำานว่นมากทัี่�งในพิ่ว่ง
มาลัยเพิ่าเว่อุร์ เซ่นเซ่อุร์เบรก กล้อุงมอุง

หลัง และระบบให้คัว่ามบันเทิี่งทัี่�งหมด 
และยิ�งรถยนต์ุม่คัว่ามอัุจฉรยิะมากเท่ี่าไร
ยิ�งจำาเป็นตุ้อุงใชิชิ้ิปมากข้�นเท่ี่านั�น ดังนั�น
เม่�อุเกิดปัญหาการขาดแคัลนชิิปก็ที่ำาให้ 
ผ้้ผลิตุรถยนต์ุบางรายตุ้อุงลดการผลิตุ
หรอุ่ตุ้อุงปิดโรงงานผลิตุลง

เต้รย่มรบัมือปัญัหาการขาดแคลนชิปิั

ในวั่นท่ี่� 12 เมษัายน 2564 ท่ี่�ผา่นมา หน้�ง
ในประเที่ศผ้้ผลิตุรถยนต์ุรายใหญ่ขอุง
โลกอุย่างสหรัฐอุเมริกา ได้เชิิญผ้้บริหาร
จากบริษััที่เที่คัโนโลย่และบริษััที่ผ้้ผลิตุ
รถยนต์ุรายใหญ่ขอุงโลกอุย่าง Intel 
Taiwan Semiconductor Manufacturing 
Co. (TSMC) Samsung Electronics 
Ford Motor General Motors และบริษััที่
ยักษ์ัใหญ่อุ่�นๆ รว่ม 19 บริษััที่ ให้เข้า
ร่ว่มประชุิมอุอุนไลน์เพิ่่�อุหาร่อุเก่�ยว่กับ
วิ่กฤตุการขาดแคัลนชิิปในอุุตุสาหกรรม
เซ่มิคัอุนดักเตุอุร์และการฟ้� นตัุว่ในหว่่งโซ่่
อุุปที่านโลกให้ได้ภายใน 100 วั่น

ขณ์ะท่ี่�สภาคัอุงเกรสเตุร่ยมเสนอุร่าง
กฎหมายท่ี่�มุ่งกระตุุ้นให้เกิดการผลิตุ
ชิิปในประเที่ศมากข้�นเพ่ิ่�อุลดการพิ่้�งพิ่า
ประเที่ศผ้้ผลิตุชิิปรายใหญ่จากเอุเชิ่ย 
อุย่างไตุ้หวั่นและเกาหล่ใตุ้ โดยผ้้นำา
สหรฐัฯ ได้เสนอุเงินลงทุี่นแรกเริ�มในแผน
สรา้งโคัรงสรา้งพิ่่�นฐานดังกล่าว่เป็นม้ลค่ัา
ถ้ง 5 หม่�นล้านดอุลลารส์หรฐั

ผ้้ผลิตุชิิปรายใหญ่ขอุงโลกอุย่าง Intel 
และ TSMC ม่แผนในการชิว่่ยผอุ่นคัลาย
ไขปัญหาดังกล่าว่โดย Intel ประกาศ
สร้างโรงงานผลิตุชิิปเพิ่ิ�มอุ่ก 2 แห่งใน
รัฐแอุริโซ่นาม้ลค่ัา 2 หม่�นล้านดอุลลาร์
สหรัฐ  แตุ่จะแล้ว่เสร็จในปี  2567 
สำาหรับ TSMC ประเมินว่่าปัญหาการ
ขาดแคัลนอุาจจะยาว่นานถ้งปี 2565 
แตุ่ที่างบริษััที่ก็เตุร่ยมขยายกำาลังการ

ผลิตุชิิปเป็นม้ลค่ัา 1 แสนล้านดอุลลาร์
สหรฐัภายในอุ่ก 3 ปีขา้งหน้าเพิ่่�อุรอุงรับ
การเติุบโตุขอุงเที่คัโนโลย ่5G และ High  
Performance Computing (HPC) ในอุนาคัตุ

สำาหรับภ้มิภาคัอุาเซ่่ยน “สิงคัโปร์” ม่
บที่บาที่สำาคััญในการเป็นฐานผลิตุชิปิโดย 
สิงคัโปร์ม่อุุตุสาหกรรมเซ่มิคัอุนดักเตุอุร์
ขนาดใหญ่ในประเที่ศจากการท่ี่�ผ้้ผลิตุ 
รายใหญ่หลายบริษััที่จากไตุ้หวั่นได้เข้าไป 
สร้างโรงผลิตุชิิปในสิงคัโปร์หลายแห่ง 
โดยรัฐบาลสิงคัโปร์ม่แผนลงทุี่นใน 
โคัรงการวิ่จัยและนวั่ตุกรรมม้ลค่ัา 1.9  
ล้านดอุลลาร์สหรัฐ ซ่้�งบางส่ว่นจะมุ่ง 
พิ่ัฒนาอุุตุสาหกรรมเซ่มิคัอุนดักเตุอุร์
ในประเที่ศท่ี่�เน้นศ้กษัาเร่�อุงชิิปสำาหรับ
เที่คัโนโลย่ 5G และแหล่งพิ่ลังงานขอุง 
รถยนต์ุไฟฟ้าเป็นสำาคััญ อุย่างไรก็ด่ 
ปัญหาขาดแคัลนชิิปได้ส่งผลกระที่บ 
ตุ่อุประเที่ศผ้้ผลิตุสำาคััญขอุงโลกหลาย 
ประเที่ศแล้ว่ ผ้้ประกอุบการในไที่ยก็ 
จำาเป็นตุ้อุงเตุร่ยมมาตุรการเพิ่่�อุรับม่อุ
และขอุคัว่ามร่ว่มม่อุจากซั่พิ่พิ่ลายเอุอุร์ 
ผ้้ผลิตุชิิปเพ่ิ่� อุป้อุงกันการขาดแคัลน 
ชิิ�นสว่่นสำาหรบัการผลิตุในอุนาคัตุ


