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จับทิศอุตสาหกรรมไทย ภาคการผลิตทั่วโลกกำาลังเคลื่อนเข้าสู่มิติใหม่ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของ 

การพัฒนากระบวนการดำาเนินงานบนพื้นฐานของอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตได้อย่างมหาศาล หรือในแง่
ของความร่วมมือระหว่างกลุ่มเศรษฐกิจเพ่ือสร้างห่วงโซ่การผลิตและตลาด 
ผูบ้รโิภคใหม่ๆ  ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบเสียเปรียบในการแข่งขนัระหวา่ง
ประเทศ หรือรวมไปถึงในแง่ของความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ไปยังผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

ยิ่งไปกว่าน้ันความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก รวมถึง 
ความไม่มั่นคงทางภูมิศาสตร์ต่างๆ ที่รุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น สหรัฐฯ จีน สหภาพยุโรป 
หรือตะวันออกกลาง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงเพ่ิมเติมที่จะส่งผลกระทบต่อ 
ภาคการผลิตของไทยซึ่งต้องพึ่งพาการส่งออกเป็นสำาคัญ 
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ด้วยกระบวนการการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปและความเสี่ยง
จากปัจจัยภายนอกที่ทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ไทยต้อง 
ยกระดับระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมให้ 
ก้ าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในคร้ัง น้ี  โดย 
ความร่วมมอือยา่งเตม็ทีจ่ากทัง้ภาครฐัและเอกชนจะเปน็ปจัจัย
สำาคัญที่จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถรับมือกับ 
ความเปลี่ยนแปลงของโลก และเติบโตได้อย่างยั่งยืน
 
อีไอซีและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมกัน 
จดัทำาบทวเิคราะหภ์าพรวมอตุสาหกรรมป ี2017 และแนวโนม้
ที่จะเกิดขึ้นในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ
กับกระแสการพัฒนาอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุค Industry 4.0  
บทวเิคราะหฉ์บบันี้ไดค้รอบคลมุใน 4 คลสัเตอร ์ไดแ้ก ่คลสัเตอร์
ปิโตรเคมี คลัสเตอร์ยานยนต์ คลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง และ 
คลัสเตอร์อาหารและเครื่องดื่ม โดยวัตถุประสงค์นั้นเพ่ือให้ 
ผูป้ระกอบการไดม้องเหน็ภาพรวม แนวโน้มธรุกิจและสามารถ
วางกลยุทธ์เพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

สำาหรับปี 2017 อีไอซีคาดว่าจะเป็นปีท่ีเศรษฐกิจไทยเร่ิม
ฟื้นตัวโดยได้แรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของราคาผลผลิต
ทางการเกษตร นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ  
โดยเฉพาะการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมไปถึงการเร่ง
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-curve) โดย 
ผู้ประกอบการไทยควรเร่ิมลงทุนเพื่อยกระดับผลิตภาพ 
การผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในยุค 4.0  
และเทรนด์ความต้องการของผู้บริโภคที่เริ่มเปลี่ยนไปสู่
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจไทยเองภายใต้บริบทใหม่ (New Normal)  
ที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ทั้งในด้านจำานวนแรงงาน
ที่ลดลงจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และค่าแรงที่เพิ่มสูงและ
เร็วกว่าประสิทธิภาพแรงงาน 

ส่วนการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม) ซึ่งกำาลังก้าวขึ้นมาป็นคู่แข่งในการผลิตและดึงดูด

เม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติน้ัน ผู้ประกอบการไทยควร
พัฒนาธุรกิจให้สามารถต่อยอดการลงทุนไปยังประเทศเหล่านี้ซึ่งจะ
กลายเป็นคู่ค้าแทนที่คู่แข่ง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวน
ทางเศรษฐกิจของไทย และยังเป็นการขยายช่องทางการตลาดไป
สู่ตลาดใหม่ๆ ที่มีกำาลังซื้อเติบโตสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้  
การลงทนุด้านวจิยัและพัฒนาเพือ่สร้างมลูคา่เพ่ิมของคุณภาพสนิคา้
และบริการจะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ของไทยซึ่ง
จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งต่างๆ ได้ใน
ระยะยาว

ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละคลัสเตอร์ของ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งมีทั้งหมด 11 คลัสเตอร์
จะเป็นกลไกสำาคัญต่อการพัฒนายกระดับความสามารถของภาค
อุตสาหกรรมไทยเพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรม
และระบบเศรษฐกิจในยุค Industry 4.0 ที่มีการเชื่อมโยงกันทั่วโลก
บนฐานของระบบดิจิทัลในปัจจุบัน และจะเป็นรากฐานสำาคัญต่อ 
การกำาหนดบทบาทในการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยให้สามารถ
รับมือกับความท้าทายที่มากขึ้น 





คลัสเตอร์ปิโตรเคมี
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อุตสาหกรรมปิโตรเคมีในปี 2017 มีแนวโน้มเติบโตดีขึ้น 
คาดว่าบริษัทที่ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีจะมีการเติบโตของ
ปริมาณขายโดยเฉล่ียสูงขึ้น ขณะที่ส่วนต่างผลิตภัณฑ์ 
ค่อนข้างทรงตัว จากปัจจัยกดดันไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำามันดิบใน
ตลาดโลกทีผ่นัผวนและทรงตวัอยูใ่นระดบัต่ำา หรอืการขยายตวั 
ทางเศรษฐกจิของประเทศคูค่า้หลกัในผลติภณัฑป์โิตรเคมี เชน่ 
จีน ซึ่งมีแนวโน้มชะลอตัวลง ในขณะที่ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และ
สิงคโปร์ คอ่นขา้งทรงตวั ทัง้หมดนีส้ง่ผลใหก้ารสง่ออกปโิตรเคมี
ของไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวในระดับต่ำา นอกจากนี้ กำาลังการผลิต
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีโดยรวมในตลาดโลกยังมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
เกินกว่าระดับความต้องการ หากเปรียบเทียบระหว่างสาย
โอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ พบว่าสายโอเลฟินส์ยังมีแนวโน้ม 
ดีกว่า เน่ืองจากสภาพตลาดค่อนข้างตึงตัว ขณะท่ีสายอะโรเมติกส์ 
ยังเผชิญปัญหาอุปทานส่วนเกินอยู่ แตก่ารชะลอการผลติของโรง
ปิโตรเคมีใหม่ๆ ก็จะช่วยบรรเทาภาวะอุปทานส่วนเกินให้ลดลง
ได้ อยา่งไรก็ด ียงัตอ้งจบัตาดูตลาดผลติภณัฑข์องสายโอเลฟนิส ์
โดยเฉพาะ Ethylene, Polyethylene (PE) และ Polypropylene 
(PP) เนื่องจากคาดว่าจะมีอุปทานใหม่ๆ เพิ่มข้ึนค่อนข้างมาก 
จากโรงอีเทนแคร็กเกอร์ในสหรัฐฯ และ โรง CTO/MTO ใน

Industry Outlook 2017: คลัสเตอร์ปิโตรเคมี จีน รวมถึงการเพิ่มกำาลังการผลิตและปริมาณส่งออกไปสู่ระดับ
เดียวกับช่วงก่อนที่อิหร่านจะถูกคว่ำาบาตร ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยที ่
เข้ามากดดันตลาดโอเลฟินส์ รวมถึงกดดันราคาและกำาไรของ 
ผูผ้ลติในเอเชยี ทำาให้ไมส่ามารถทรงตวัอยูใ่นระดบัเดยีวกับปก่ีอน
หนา้ได ้ในระยะกลาง อตุสาหกรรมปโิตรเคมมีแีนวโนม้เตบิโตชา้ลง 
โดยสายโอเลฟนิสจ์ะถกูกดดนัจากอปุทานใหม่ๆ  ทีเ่พิม่ขึน้มากกวา่ 
สายอะโรเมติกส์ และแนวโน้มการฟื้นตัวของราคาน้ำามันยังส่งผล 
ให้ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกที่จะค่อยๆ  
ฟ้ืนตัวจะเป็นปัจจัยสำาคัญช่วยให้ความต้องการปิโตรเคมีสูงขึ้น
ตามไปด้วย

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกในปี 2017 มีแนวโน้มขยายตัว 
ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา คาดว่าดัชนีการผลิตในอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์พลาสติกจะขยายตัวราว 3% จากปัจจัยสนับสนุน 
ได้แก่ การเติบโตของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการฟื้นตัวของภาคส่งออก ทั้งนี้ การเติบโต
ของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจะช่วยผลักดันให้ธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกขยายตัวได้ดี เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าว
ใช้บรรจภุณัฑพ์ลาสติกค่อนขา้งมาก (65% ของปรมิาณบรรจภุณัฑ์
พลาสตกิท้ังหมด) โดยคาดวา่ในป ี2017 ดชันอีตุสาหกรรมดังกล่าว
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นี้มีแนวโน้มเติบโตในระดับเดียวกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี หรือ
ประมาณ 3% ขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ 
อเิลก็ทรอนกิสม์แีนวโนม้ฟืน้ตวัขึน้เลก็นอ้ย นอกจากนี ้ในสว่นภาค
การส่งออกไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คาด
ว่าจะกลับมาเติบโตราว 3% โดยการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกม ี
แนวโน้มขยายตัวตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าหลักของไทย 
เช่น ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ รวมถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของ
ประเทศคู่ค้าใน AEC อย่าง เวียดนาม เมียนมา และ อินโดนีเซีย 
เป็นต้น 

ด้านการซื้อขายผลิตภัณฑ์เคมี (chemical trading) ในปี 2017 
มีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แม้ว่าราคาน้ำามันมี
แนวโน้มฟื้นตัวแต่ยังอยู่ในระดับต่ำา ทำาให้ราคาผลิตภัณฑ์เคมี
ยังปรับตัวขึ้นได้ไม่มากนัก ส่งผลให้ยังรักษาปริมาณการขายไว้
ได้ ในขณะที่ระดับกำาไรอาจถูกกดดันเล็กน้อย โดยการซื้อขาย
จะกลายเป็นการซื้อในปริมาณที่สูงขึ้นและเก็บเป็นสินค้าคงคลัง
มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง และเป็นโอกาสท่ีจะได้รับกำาไรจาก
การที่ราคาผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ในระยะกลางคาด
วา่การซือ้ขายเคมจีะยงัมแีนวโนม้คอ่นขา้งด ีโดยมปีจัจยัสนับสนุน
มาจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลแต่ละประเทศอย่าง 
ต่อเนื่อง ประกอบกับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารและ 

เครื่องดื่ม ยานยนต์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะผลักดัน
ให้การค้าขายเคมีภัณฑ์มีมากขึ้นในระยะต่อไป
 
ส่วนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ (packaging) ในปี 2017 มี 
แนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน โดยได้
รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของภาคส่งออกไทย คาดว่าการ 
สง่ออกบรรจภุณัฑ์มแีนวโนม้ขยายตวัราว 2.2% โดยปจัจยัสนบัสนนุ
หลักมาจากการฟ้ืนตัวของประเทศคู่ค้าที่สำาคัญอย่างญี่ปุ่นและ
สิงคโปร์ รวมถึงการเติบอย่างรวดเร็วของประเทศคู่ค้าใน AEC 
อย่าง เวียดนาม เมียนมา และ อินโดนีเซีย เป็นต้น และยังมีตลาด 
เกดิใหมอ่ยา่งอนิเดยีทีม่อีตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิคอ่นข้างสูง ซึง่
จะเป็นปัจจยัสำาคญัสนับสนุนใหก้ารสง่ออกบรรจภุณัฑ์ไทยเติบโตได้
ในระดับใกล้เคียงเดิม ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบการขยายตัวของบรรจุ
ภัณฑ์ทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ พลาสติก กระดาษ โลหะ และแก้ว พบว่า
บรรจุภัณฑ์พลาสติกและกระดาษมีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าบรรจุ
ภณัฑแ์กว้และโลหะ เนือ่งจากมคีวามไดเ้ปรยีบดา้นตน้ทนุการผลิตที่
ต่ำา มปีระสทิธภิาพและความยดืหยุน่สงู สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคได้หลากหลาย อีกทั้ง เทรนด์รักษ์โลกทำาให้
ผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
สง่ผลใหบ้รรจภุณัฑพ์ลาสตกิชวีภาพและกระดาษเริม่เปน็ทีต้่องการ
มากขึ้น 
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หมายเหตุOlefins = Ethylene, PE, PP, MEG  Aromatics = PX, BZ, PTA, PET 
ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Bloomberg

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม

ส่วนต่างกำาไรของปิโตรเคมีในเอเชีย

การเติบโตของปริมาณขายเฉลี่ยของผู้เล่นหลัก และการเติบโตของปริมาณการส่งออกปิโตรเคมีของไทย

หน่วย: ดัชนี

หน่วย: %YOY  
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Industry trends

ราคาน้ำามันดิบโลกจะยังผันผวน แต่มีแนวโน้มค่อยๆ ฟ้ืนตัว 
เน่ืองจากส่วนต่างของอุปทานและอุปสงค์น้ำามันดิบเร่ิมแคบ
ลง คาดว่าในปี 2017 ราคาน้ำามันดิบ Brent ฟ้ืนตัวมาอยู่
ท่ีระดับ 52-55 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ซ่ึงจะส่งผล
ให้ราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสูงข้ึน แต่ต้นทุนวัตถุดิบ
ปิโตรเคมีก็จะสูงข้ึนเช่นเดียวกัน ซ่ึงอาจจะส่งผลเชิงลบต่อ
ส่วนต่างผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และกำาไรของผู้ผลิต โดยปัจจัย
หลักท่ีสนับสนุนให้ราคาน้ำามันดิบปรับตัวสูงข้ึนมาจากอุปทาน
น้ำามันดิบในปี 2017 ท่ีคาดว่าจะเติบโต 1% YOY ขณะท่ีอุปสงค์
เติบโตสูงกว่าท่ี 2%YOY ทำาให้ส่วนต่างของอุปทานและอุปสงค์
น้ำามันดิบเร่ิมแคบลงและจะเข้าสู่สมดุลในท่ีสุด นอกจากน้ี  
ความเส่ียงด้านภูมิรัฐศาสตร์ เช่น ความไม่สงบในตะวันออกกลาง
และแอฟริกา และการปรับลดปริมาณการผลิตของกลุ่ม OPEC 
เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาน้ำามันดิบ จะเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีอาจ
ผลักดันให้ราคาน้ำามันดิบพุ่งสูงข้ึนได้ อย่างไรก็ดี ในระยะกลางยัง
ต้องจับตาปัจจัยท่ียังกดดันราคาน้ำามันดิบ เช่น แนวโน้มการกลับ

มาเพ่ิมปริมาณการผลิตของผู้ผลิต shale ในสหรัฐฯ นโยบายการ
ผลิตน้ำามันดิบของรัสเซีย และทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ จีนและยุโรปท่ีจะส่งผลต่ออุปสงค์น้ำามันดิบ ซ่ึงท้ังหมดล้วน
เป็นปัจจัยท่ีจะทำาให้ราคาน้ำามันดิบยังคงผันผวนต่อไป 

คาดว่าราคาน้ำามันดิบที่มีแนวโน้มฟ้ืนตัวขึ้นจะทำาให้ต้นทุน
วัตถุดิบของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีสูงขึ้นเช่นกัน ในขณะที่
ราคาขายกลับขึ้นได้ไม่มากนัก ซึ่งอาจส่งผลเชิงลบต่อผู้ผลิต
ปโิตรเคมใีนดา้นสว่นตา่งกำาไรทีแ่คบลง อกีทัง้ ความผนัผวนของ
ราคาน้ำามันซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ท้าทายต่อการบริหารจัดการ
สินค้าคงคลังไม่ให้ขาดทุน อย่างไรก็ดี แม้ว่าราคาน้ำามันดิบจะม ี
แนวโน้มฟ้ืนตัว แต่ก็ยังอยู่ในระดับต่ำา ทำาให้ราคาผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมียังมีราคาถูก สนับสนุนให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมีโดยเฉพาะในสายโอเลฟินส์ เช่น เม็ดพลาสติก PE 
ยังอยู่ในระดับสูง และเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจ และยังมีโอกาสได้ประโยชน์ในเรื่องกำาไรจากสินค้า
คงคลังอีกต่อหนึ่ง 
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ผู้ประกอบการปโิตรเคมเีริม่กระจายธรุกจิ โดยลงทนุในหลายๆ 
ภูมิภาคมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ และด้านการ
ตลาด โดยบริษัทปิโตรเคมีมีแนวโน้มกระจายการลงทุนไปหา
แหล่งวัตถุดิบและตลาดเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตของธุรกิจ  
จุดประสงค์หลักเพื่อเพิ่มความม่ันคงทางวัตถุดิบ และยังเป็น 
การขยายช่องทางตลาดพร้อมทั้งสามารถกระจายความเสี่ยง
ด้านตลาดในภาวะท่ีมีการแข่งขันสูง และราคาวัตถุดิบผันผวน
ไปพร้อมกัน ซึ่งอเมริกาเหนือ แอฟริกา และเอเชีย เป็นบริเวณ
ที่มีศักยภาพสูง และมีการขยายตัวของการลงทุนไปมากที่สุด 
โดยอเมริกาเหนือและแอฟริกาเป็นแหล่งของวัตถุดิบปิโตรเคมี
ทีม่คีวามสมบรูณค์อ่นขา้งสงูทัง้แบบ shale และ conventional 
ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนวัตถุดิบ 
เนื่องจากมีปริมาณวัตถุดิบสูงซ่ึงจะทำาให้ได้รับการประหยัด 
ต่อขนาด รวมถึงยังช่วยเพิ่มความมั่นคงและลดความเสี่ยงทาง
วตัถดุบิของผูเ้ลน่ปโิตรเคมไีด ้เนือ่งจากอตุสาหกรรมนีต้อ้งการ
ความต่อเนื่องในกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนให้ต่ำาที่สุด  
ขณะทีเ่อเชยีเปน็ภมูภิาคทีมี่การเตบิโตทางเศรษฐกจิสงูสง่ผลให้
ความตอ้งการปิโตรเคมเีพิม่สงูตามไปดว้ย ทำาใหผู้เ้ลน่ปโิตรเคมี
ต่างมุ่งหวังที่จะเข้ามาขยายตลาดในเอเชียโดยเฉพาะในจีน 
อินเดีย และอาเซียน   

ผู้ประกอบการปิโตรเคมีปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำาเนินธุรกิจ 
โดยหันมาลงทุนในสินค้าแบบ High Value Added (HVA) 
มากขึ้น เพื่อเพิ่มสัดส่วนกำาไรพร้อมทั้งลดความเสี่ยงจากการ
ผนัผวนของราคาวตัถุดบิ บรษิทัปโิตรเคมมีแีนวโน้มหนัมาลงทนุ
ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเกรดพิเศษ (specialty products) 
มากข้ึน โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างรายได้
หรือกำาไรให้ผู้ประกอบการมากข้ึน แต่ยังช่วยสนับสนุนโอกาส
การขยายตลาดให้กว้างขวางยิ่งข้ึนด้วย นอกจากนี้ ผู้เล่น

ปิโตรเคมีหลายรายก็เริ่มเล็งเห็นถึงความเสี่ยงของธุรกิจ
ปิโตรเคมีจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 
หลังจากราคาน้ำามันตกต่ำา และเกิดภาวะอุปทานล้นตลาด 
ทำาให้เริ่มค้นคว้าวิจัย พัฒนา และขยายสายการผลิตของ
ผลิตภัณฑ์เคมีให้มากขึ้น โดยก่อนหน้าน้ีใช้เพียง Ethylene 
และ Propylene เป็นหลัก แต่ปัจจุบันได้เพ่ิมสายการผลิต
ของผลิตภัณฑ์ Polyurethane โดยใช้ Propylene Oxide 
เป็นวัตถุดิบ หรือผลิตเม็ดพลาสติก Polyethylene ที่เป็น 
specialty grade เช่น เม็ดพลาสติก Metallocene LLDPE 
หรือ PE Compounds โดยนำาเม็ดพลาสติกชนิดอื่นๆ เช่น 
PP หรือ PS เป็นต้น มาผสมรวมเข้ากับ PE ด้วย เพื่อช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพหรือคุณภาพการใช้งาน และตรงตามความ
ต้องการใช้ของตลาดปลายทางยิ่งขึ้น เช่น อุตสาหกรรม
รถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์เครื่องใช้
ภายในบ้าน เป็นต้น

การใช้พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) ในอุตสาหกรรม 
ต่อเน่ือง อย่างอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ หรือ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกมีแนวโน้มเติบโตอย่าง 
ต่อเนื่อง คาดว่าความต้องการใช้พลาสติกชีวภาพในตลาด
โลกจะเติบโตราว 10-12% ต่อปี กระแสรักษ์โลกเข้ามามี
อิทธิพลในไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ทำาให้ผู้ประกอบธุรกิจบางราย
หันมาใช้พลาสติกชีวภาพทดแทนพลาสติกทั่วไปมากข้ึน 
เช่น Café Amazon ที่เปลี่ยนมาใช้แก้ว Amazon Bio Cup  
การตอบรับกระแสดังกล่าวส่งผลให้ผู้ผลิตพลาสติกต้อง 
ปรับตวัเพือ่รองรบัความตอ้งการใหม่ๆ  ของผูบ้รโิภค นอกจากนี ้ 
การลงทนุดา้นตน้น้ำาของบรษิทัตา่งประเทศในไทยมแีนวโน้ม
ขยายตวั เชน่ NatureWorks และ Corbion Purac มแีผนต้ัง 
โรงงานพลาสติกชีวภาพขนาด 1.4 และ 0.75 แสนตัน (5% 
ของกำาลังการผลิต PE ของไทย) ซึ่งจะช่วยขยายโอกาส
ในธุรกิจแปรรูปเม็ดพลาสติกให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย  
เพื่อรองรับตลาดในประเทศและส่งออกไปยังตลาดที่มีความ
ต้องการสูง เช่น ยุโรป สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน 
นอกจากนี้ การลงทุนสร้างโรงงานพลาสติกชีวภาพในไทยยัง
จะช่วยให้สินค้าเกษตรอย่างอ้อยและมันสำาปะหลังมีตลาด
รองรับมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจพลาสติกชีวภาพยัง
มีปัจจัยท้าทายอยู่ เช่น ข้อจำากัดในด้านต้นทุนการผลิตซึ่ง
ยังอยู่ในระดับสูง เน่ืองจากเม็ดพลาสติกชีวภาพมีต้นทุน
สูงกว่าเม็ดพลาสติกแบบทั่วไปประมาณ 1.6 – 2.5 เท่า  
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แตก่ลบัมีประสิทธภิาพในการรกัษาคณุภาพสนิคา้ดอ้ยกวา่พลาสตกิทัว่ไป รวมถงึการคดิคน้เทคโนโลยกีารผลติแบบใหม ่การเพิม่
ประสทิธภิาพ และการเชญิชวนใหผู้บ้ริโภคหนัมาใชพ้ลาสตกิชวีภาพมากขึน้ ซึง่จะช่วยเพิม่อปุสงคข์องพลาสตกิชวีภาพตอ่หน่วย
ให้สูงขึ้น ทำาให้ต้นทุนการผลิตพลาสติกชีวภาพลดลงและสามารถแข่งขันกับพลาสติกทั่วไปได้ในอนาคต

จีนมีแนวโน้มในการใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบในการผลิตปิโตรเคมีทั้งแบบ CTO (Coal to Olefin) และแบบ MTO (Methanol 
to Olefin) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าในปี 2017 ปริมาณการผลิต Ethylene ในจีนจะโตขึ้นราว 10% YOY จากเทคโนโลยี
ทั้งสองแบบ และคิดเป็นสัดส่วนราว 22% ของกำาลังการผลิต Ethylene ทั้งหมด จีนเป็นผู้เล่นสำาคัญในตลาดผลิตภัณฑ์ 
สายโอเลฟินส์ มีสัดส่วนการใช้ Ethylene อยู่ที่ 20% ของทั้งโลก และมีการเติบโตของอุปสงค์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก 
การใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบในการผลิตจะมีต้นทุนต่ำากว่า Naphtha-based ประมาณเกือบ 30% ดังนั้น การที่จีนปรับมาผลิตแบบ 
CTO มากขึ้น จึงอาจส่งผลให้คู่แข่งที่เป็น Naphtha-based เสียเปรียบในแง่ต้นทุน นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้ที่จีนจะลดการ
พึ่งพาการนำาเข้าวัตถุดิบปิโตรเคมีจากต่างประเทศลงในอนาคต หากสามารถเพิ่มกำาลังผลิตด้วย CTO และ MTO อย่างต่อเนื่อง 
ได้จริง จีนจะสามารถพึ่งพาตัวเองในตลาดผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของสายโอเลฟินส์โดยเฉพาะ PE เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความ
ต้องการนำาเข้า PE ลดน้อยลง และทำาให้อุปสงค์ PE ในเอเชียอ่อนแรงลงด้วย ซึ่งจะกระทบต่อราคาและส่วนต่างของผลิตภัณฑ์
ต่อไป อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ราคาน้ำามันตกต่ำา เทคโนโลยี CTO และ MTO ยังไม่คุ้มทุนในการผลิตเท่าใดนัก โดยจุดคุ้มทุน 
อยู่ที่ประมาณ 70-80 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล การเพ่ิมประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเพ่ือทำาให้ต้นทุนต่ำาลงจึงเป็นความท้าทาย
หลักของการผลิตแบบ CTO และ  MTO ในอนาคต 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) จะช่วยดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และจะ
ช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจัดเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในปี 2017 การลงทุน
ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย นอกจากจะได้สิทธิทางภาษีต่างๆ เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี 
หรือ ยกเว้นภาษีอากรขาเข้าเครื่องจักรแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนต่างๆ จากทางภาครัฐ เช่น อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติมีสิทธิ ์
ถอืครองกรรมสทิธิท์ีด่นิเพือ่ประกอบกจิการได ้เปน็ต้น นอกจากอตุสาหกรรมเป้าหมายแลว้ การม ีSEZ กจ็ะช่วยดงึดดูนักลงทนุให้
เขา้มาลงทนุจากสทิธพิเิศษทางภาษตีา่งๆ เช่นเดยีวกนั ทัง้นี ้สว่นใหญอ่ตุสาหกรรมปโิตรเคมจีะกระจกุตวัอยูใ่นเขตภาคตะวนัออก 
หรอื eastern seaboard เปน็หลกั เนือ่งจากมคีวามสะดวกในการขนสง่ทางเรอืผา่นทางทา่เรอืแหลมฉบัง อยา่งไรกต็าม พ้ืนที่ใน 
การลงทุนที่มีอยู่อย่างจำากัด ทำาให้เกิดปัญหาในการลงทุนขยายธุรกิจ ดังน้ัน การวางแผนกระจายโรงงานขึ้นรูปพลาสติกหรือ 
คลังสินค้าไปยังเขต SEZ ตามจุดการค้าชายแดนที่สำาคัญ เช่น จังหวัดตากหรือสระแก้ว จึงช่วยเพิ่มเม็ดเงินการลงทุนในบริเวณ
นัน้ๆ ทัง้ยงัชว่ยลดตน้ทนุการขนสง่ ลดความแออดั และสามารถขยายการลงทนุเพ่ิมใน eastern seaboard ได ้ดงัน้ัน การบรหิาร
จดัการผงัเมอืงเพือ่ใหส้ามารถลงทนุในธรุกจิปโิตรเคมไีดม้ากขึน้ จงึเป็นความทา้ทายหลกัในการลงทนุในเขต eastern seaboard 
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 



14 จับทิศอุตสาหกรรมไทย 2017

Industry 4.0

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยโดยภาพรวมยังอยู่
บนพื้นฐานการพัฒนาใน Industry 3.0 เป็นหลัก โดยมีการ
ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีต่างๆ เช่น มีการใช้ 
เครื่องจักรอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตแทนที่
แรงงานมนษุย ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการผลติและ
ควบคุมคุณภาพ ตลอดจนลดความเสี่ยงและความอันตราย
ในกระบวนการผลิต ทำาให้สามารถผลิตสินค้าแบบเดียวกัน
ได้ในปริมาณสูงต่อคร้ังและใช้เวลาในการผลิตไม่นานมากนัก  
นอกจากนี้ ยังมีระบบ advanced analytic systems เพ่ือ
ชว่ยในการวเิคราะหข์อ้มลูและเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการ
ระบบห่วงโซ่อุปทานต้ังแต่ต้นน้ำาถึงปลายน้ำาท้ังในระบบจัดซื้อ  
การผลิต คลังสินค้า และระบบขนส่งจากท่าเรือไปยัง 
โรงปิโตรเคมีและส่งต่อผลิตภัณฑ์ปลายน้ำาไปถึงลูกค้า ทำาให้
สามารถควบคมุตน้ทนุไดต้ลอดท้ังหว่งโซอ่ปุทาน อยา่งไรกต็าม  
อุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEs เป็นหลักนั้น ยังอยู่ใน 
การพฒันา Industry 2.0-2.5 เนือ่งจากยังพึง่พาการใชแ้รงงาน
มนุษย์ในการผลิตเป็นหลัก เพราะการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
จะทำาใหผู้ป้ระกอบการตอ้งแบกรบัภาระตน้ทนุทีส่งูข้ึนมากเมือ่
เทียบกับรายได้ 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยในปัจจุบันเป็นตัวอย่าง 
ของการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ซึ่งส่งผลให้มีความใกล้เคียง  
Industry 4.0 มากที่สุด โดยโรงปิโตรเคมีนี้จะใช้ระบบ 
automation ในกระบวนการผลิตเกือบท้ังหมดผ่านการ
ควบคุมโดยมนุษย์ ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยน configuration  
ของเคร่ืองจักรตามความต้องการตั้งแต่การแปรรูปวัตถุดิบ
ตน้น้ำาจนถงึกระบวนการผลติผลติภณัฑป์ลายน้ำาโดยอตัโนมตั ิ
รวมถึงยังมีระบบเซ็นเซอร์ฝังไว้เกือบทุกจุดของโรงผลิตทำาให้
สามารถตรวจเช็คข้อมูลความผิดพลาดของระบบได้อย่าง
ทันท่วงที นอกจากนี้ ยังสามารถนำาข้อมูลการผลิตเหล่านี้มา
วเิคราะหเ์พือ่วางแผนการผลติและปรบัปรงุโรงงานลว่งหนา้ได้
อย่างแม่นยำาและมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน ข้อมูลส่วนใหญ ่
จะถูกจัดเก็บบนระบบ cloud computing ทำาให้ง่ายต่อการ
เข้าถึง และสามารถนำาข้อมูลจากทุกฝ่ายมาวิเคราะห์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเพ่ิมผลผลิต และควบคุมต้นทุนให้กับโรงผลิตได้ 
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อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยมีศักยภาพสูงที่จะก้าวสู่ Industry 4.0 
แต่ยังต้องก้าวผ่านข้อจำากัดด้านการวิเคราะห์ข้อมูลแบบองค์รวม หรือ 
Integrated data analytics และการขาดแคลนแรงงานที่มีความ
ชำานาญด้านการวิเคราะห์ ด้วยสภาพตลาดปิโตรเคมีโลกมีการแข่งขัน 
ที่สูงขึ้นอย่างต่อเ น่ือง และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ 
ภาคอุตสาหกรรมตามกระแส Industry 4.0 ทั้งในเรื่องการเช่ือมต่อ
เทคโนโลยตีา่งๆ การใชหุ้น่ยนต ์และการวเิคราะหข์อ้มลู ทำาใหอ้ตุสาหกรรม
ปโิตรเคมไีทยจำาเปน็ตอ้งยกระดบัความสามารถเพือ่รบัมอืตอ่การแข่งขันที่
เปลีย่นไป โดยอตุสาหกรรมปโิตรเคมมีศีกัยภาพสงูทีจ่ะกา้วสู ่Industry 4.0 
เป็นอุตสาหกรรมแรกๆ ของไทย เน่ืองจากมีความพร้อมทั้งในด้านข้อมูล 
เงินลงทุน เทคโนโลยีการผลิตและซอฟต์แวร์ควบคุมระบบต่างๆ รวมถึง
ระบบอนิเทอรเ์น็ตอยู่แล้ว อย่างไรกด็ ียงัมอีปุสรรคและความทา้ทายสำาคญั
ทั้งในด้านข้อจำากัดของการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาลที่ได้จากระบบ
ต่างๆ หรือ Big data ทำาให้ยังไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบูรณาการจาก
หลายๆ แหล่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ และด้านการขาดแคลนบุคลากรที่
มีความชำานาญ

การร่วมมือสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะเป็นปัจจัยสำาคัญ
ตอ่การพฒันาและผลกัดนัอตุสาหกรรมเขา้สู ่Industry 4.0 โดยนโยบาย
สนับสนุน อาทิ นโยบายพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
(New S-curve) อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ 
สิง่แวดลอ้ม โครงการพฒันาระเบยีงเขตเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) ซึ่งเป็นที่ตั้งสำาคัญของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
รวมถึงยุทธศาสตร์เพ่ือยกระดับภาคอุตสาหกรรมไปสู่ Industry 4.0  
จากภาครัฐทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น พัฒนา
สาธารณูปโภคด้านซอฟต์แวร์ และระบบ IOT 2) การสนับสนุนเงินลงทุน 
เช่น การสนับสนุนแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำา 3) การส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรมทั้งระบบและบุคลากร เช่น พัฒนาความสามารถ
บุคลากรทักษะสูง และ 4) การส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการให้เข้าถึง 
automation และ ICT ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการพัฒนาและผลักดัน 
อุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ Industry 4.0 นอกจากนี้ การให้ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่อง Industry 4.0 ผ่านการจัดอบรมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจาก 
ภาครัฐอย่างต่อเน่ือง จะช่วยให้ผู้ประกอบการตระหนักและเห็นความ
สำาคัญของการพฒันาดงักลา่ว ซึง่จะเปน็อกีปจัจยัสำาคญัตอ่การพัฒนาภาค
อุตสาหกรรมของไทย 
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Industry factsheet: อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ที่มา: CEIC และ Bloomberg

อัตราการใช้กำาลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

วัตถุดิบ: ราคา Naphtha

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีต้นน้ำาสาย Aromatic

ดัชนีการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีต้นน้ำาสาย Olefin

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีปลายน้ำา

หน่วย: %

หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน

หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน

หน่วย: ดัชนี

หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน

หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน
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คลัสเตอร์ยานยนต์
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Industry Outlook 2017: คลัสเตอร์ยานยนต์

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของคลัสเตอร์ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ยอดการผลิตรถยนต์
หน่วย: พันคัน

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ ในปี 2017  
อไีอซคีาดการณย์อดผลติโดยรวมของการผลติเพือ่จำาหนา่ย
ในประเทศและการสง่ออกเตบิโตจากปกีอ่นหนา้ประมาณ 3%  
คิดเปน็ปริมาณการผลติสงูกวา่ 2 ลา้นคนัเลก็นอ้ย ซึง่มาจาก 
การฟื้นตัวของยอดขายรถยนต์ในประเทศเป็นหลัก ทั้งนี้ 
คาดการณ์ยอดขายในประเทศปี 2017 จะฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที ่
ระดับสูงกว่า 800,000 คัน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากภาวะ 
ภัยแล้งที่เริ่มคลี่คลาย ซ่ึงส่งผลให้กำาลังซ้ือของผู้บริโภคใน
ช่วงปลายปี 2016 ถึงต้นปี 2017 เริ่มกลับมา ถึงแม้ในปีหน้า 
จะยังไม่มีแนวโน้มการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ แต่ผู้ผลิต
รถยนตค์า่ยตา่งๆ กเ็ตรียมออกโปรโมชัน่สง่เสรมิการขายเพือ่
กระตุ้นตลาดใหก้ลบัมาคกึคกัในชว่งเริม่ฟืน้ตวั โดยเฉพาะใน
กลุม่รถยนตน์ัง่กึง่บรรทกุ (PPV) และกลุม่รถยนตน์ัง่สปอรต์
เอนกประสงค์ (SUV) ท่ีผู้บริโภคให้ความนิยมเพิ่มข้ึนอย่าง 
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลก็
ยงัเปน็ปจัจัยสำาคญัทีจ่ะสง่ผลต่อตลาดรถยนต ์ซึง่ยงัมโีอกาส
ขยายตัวได้ถึงระดับล้านคันในอนาคต

ภาคการส่งออกมีแนวโน้มเติบโตที่ระดับ 2% ในปี 2017 ในอดีตภาคการ 
สง่ออกรถยนตข์องไทยมีสดัสว่นกวา่ 60% เปน็การสง่ออกรถกระบะ แต่จาก 
ช่วงกลางปี 2015 เป็นต้นมา การส่งออกรถยนต์นั่งเริ่มมีสัดส่วนที่สูง
กว่า ซึ่งมีการขยายตัวต่อเนื่องในการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศโอเชียเนีย 
และตะวันออกกลาง ในขณะที่การส่งออกรถกระบะมีทิศทางชะลอตัวลง  
ทั้งน้ี ในระยะกลางการส่งออกรถยนต์มีแนวโน้มเติบโตในอัตราที่ลดลง  
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว โดยคาดการณ์ปริมาณ 
ส่งออกโดยรวมจะยังคงอยู่ที่ระดับ 1.2 ล้านคันต่อไป 

1,436 1,331 
882 800 750 800 850 900 

1,027 1,128 

1,128 1,205 1,237 1,249 1,274 1,299 

2012 2013 2014 2015 2016E 2017F 2018F 2019F

Exports Domestic Sales
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ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของคลัสเตอร์ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ 
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์มีอัตราเติบโต
ทรงตัวต่อเนื่องในปี 2017 โดยการส่งออกไปยัง
อินโดนีเซียและมาเลเซียมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการส่งออกไปยังอเมริกาเหนือ 
ยุโรป รวมถึงเวียดนามเข้ามาชดเชยได้บ้าง อีกทั้ง  
ในปี 2017 ผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆ ไม่มีแผนเปิด
ตัวรถรุ่นใหม่จึงทำาให้ยังไม่มีปัจจัยท่ีจะกระตุ้น 
การผลิตและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ อย่างไรก็ดี 
สินค้าในกลุ่มนี้ที่มีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด คือ  
ยางล้อ ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตประมาณ 3% จากการ
ส่งออกไปสหรัฐฯ เนื่องจากจีนย้ายฐานการผลิต
มาที่ไทย อีกท้ังผู้ผลิตยางล้อจีนก็ยังเข้ามาลงทุน
ในไทยอย่างต่อเนื่อง 

15,553 

16,471 

17,162 

16,514 
16,929 

17,192 
17,623 

18,067 

2012 2013 2014 2015 2016E 2017F 2018F 2019F
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Industry trends

การพัฒนาเทคโนโลยีในชิ้นส่วนยานยนต์มีความซับซ้อน
สูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีจากเดิม
เป็นเพียงการนำาระบบไฟฟ้ามาใช้ ในอุปกรณ์ต่างๆ จนก้าว
มาสู่การพัฒนาอุปกรณ์และวงจรควบคุมอัจฉริยะในรถยนต์ 
เช่น ระบบควบคุมการจ่ายน้ำามันเชื้อเพลิงด้วย electronics 
control unit (ECU) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อสมรรถนะ
การขบัขีแ่ละการประหยดัเชือ้เพลงิ, การบงัคบัใช้ในมาตรฐาน
ควบคุมความปลอดภัยในยานยนต์เป็นเงื่อนไขสำาคัญในการ
พัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทำาให้มีการนำาเซ็นเซอร์ และ
ระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ มาใช้ ในรถยนต์รุ่นใหม่ๆ อย่าง 
ระบบหยุดรถอัตโนมัติในความเร็วต่ำา หรือระบบช่วยควบคุม
ช่องทางการขับขี่ ทั้งนี้ รถยนต์รุ่นที่ผลิตในไทยและส่งออกไป
สหรัฐฯ และยุโรปก็ได้มีการติดตั้งระบบดังกล่าวนี้เพื่อสร้าง
มาตรฐานเดียวกัน แต่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ยังต้องมี
การนำาเข้าโดยเฉพาะจากมาเลเซียและไต้หวัน ด้วยข้อจำากัด
ทีว่า่ผูผ้ลติชิน้สว่นไทยยงัมเีทคโนโลยหีรอืนวตักรรมทีส่ามารถ
ผลิตชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนสูงได้น้อย หรือท่ีผลิตได้ก็เป็น
เพียงส่วนประกอบในชิ้นส่วนเหล่านั้น เช่น PCB, IC เป็นต้น 
อย่างไรก็ดี ญี่ปุ่นก็ยังคงมีแนวโน้มการลงทุนเพื่อผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ในไทยเพิ่มขึ้นในอนาคต

การพฒันาชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิสแ์ละอปุกรณม์คีวามจำาเปน็
เพือ่รองรบัการพฒันาเทคโนโลยีในรถยนต์ไฟฟา้และรถยนต์
ขบัเคลือ่นอตัโนมตั ิเปน็ทีท่ราบกนัดวีา่เทคโนโลยรีถยนต์แหง่
อนาคตประกอบไปด้วยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลากหลาย
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาชิ้นส่วนสำาคัญอย่างมอเตอร์
ไฟฟ้าในระบบขับเคลื่อน ,วงจรควบคุมการชาร์จประจุไฟฟ้า
ของรถยนต์ไฟฟ้า หรือแม้กระท่ังระบบสมองกลอัจฉริยะใน
การควบคุมรถยนต์ ควบคู่ไปกับการใช้เซ็นเซอร์หลากหลาย
ชนิด ซึ่งแม้ว่าการผลิตรถยนต์ดังกล่าวจะยังไม่เกิดขึ้นใน
ไทยแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าจะไม่เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า  
การพฒันาเทคโนโลยขีองชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิสจ์งึจำาเปน็ตอ้ง
มกีารศกึษาและพฒันาใหเ้กดิการผลติชิน้ส่วนเหลา่นี้ในไทยได้

ธรุกจิให้บรกิารรถเช่าระยะสัน้หรอื car sharing เปน็ทางเลือก
ใหม่ในการเดินทางที่น่าสนใจ จะเห็นได้จากการเติบโตของ
จำานวนสมาชกิในป ี2016 ทีเ่พิม่จากปี 2006 กวา่ 40% เฉลีย่ตอ่

ป ีในอดตีธรุกจิ car sharing มจีดุเริม่ตน้จากการสรา้งรายได้ใหก้บั
เจา้ของรถโดยการปลอ่ยเชา่ใหก้บัผูเ้ชา่ในชว่งเวลาที่ไมไ่ด้ใช้รถใน
รปูแบบ P2P (Peer-to-Peer) และขยายมาสูธ่รุกจิใหบ้รกิารรถเชา่
จากผู้ใหบ้รกิารแกส่มาชกิในระบบ B2C (Business-to-Customer) 
ซึ่งจะแตกต่างจากการให้บริการรถเช่าโดยทั่วไปที่เป็นการเช่า
รถรายวันสำาหรับการเดินทางไกล หรือท่องเที่ยว ในขณะที่  
car sharing จะเป็นการให้บริการเช่ารถสำาหรับสมาชิกเท่าน้ัน 
สำาหรับการเดินทางด้วยระยะทางหรือเวลาสั้นๆ ภายในเมือง  
โดยธุรกิจลักษณะน้ีมีเป้าหมายเพ่ือตอบโจทย์แก่ผู้บริโภคที่ไม่มี
ความต้องการซื้อรถยนต์หรือผู้ท่ีชื่นชอบไลฟ์สไตล์แบบชุมชน
เมอืงโดยเฉพาะในหวัเมอืงใหญห่รอืเมอืงทีม่รีะบบขนสง่สาธารณะ 
ครบครัน เช่น ในอเมริกาเหนือ ยุโรป ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้  
ด้วยอัตราค่าสมาชิกที่ต่ำากว่าต้นทุนการซ้ือรถยนต์เฉลี่ยต่อเดือน 
และไม่มีรายจ่ายการซ่อมบำารุงที่ต้องเกิดขึ้นในอนาคต

การให้บริการ car sharing ในอาเซียนเร่ิมพบเห็นได้มากข้ึน 
ซึ่งเห็นได้ชัดในสิงคโปร์ ทั้งธุรกิจให้บริการโดยเอกชนและการ
สนบัสนนุจากภาครฐัในรปูแบบ electric vehicles-car sharing ทีใ่ห้
บรกิารดว้ยรถยนต์ไฟฟา้ด้วยการลงนาม MOU รว่มกบัผู้ ใหบ้รกิาร 
car sharing รายใหญใ่นยุโรปและสหรฐัฯ โดยในกรงุเทพฯ กเ็ร่ิมมี
การใหบ้รกิาร car sharing ทัง้รปูแบบ P2P (Drive mate) และ B2C 
(Haup car) ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ รูปแบบธุรกิจ car sharing มีความ
แตกต่างจากรถแท็กซี่และรถสาธารณะ เพราะมีความคล่องตัว 
ในการกำาหนดเส้นทางเดินทางและสามารถขับขี่ด้วยตนเอง  
อกีทัง้สามารถประยกุตแ์ละตอ่ยอดไปสูธ่รุกจิบรกิารเพ่ือรองรบัการ
ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติได้ในอนาคต

การบรกิารกลายเปน็ทางเลือกสำาหรบัผูผ้ลิตในการเพิม่ขดีความ
สามารถในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า โดยในอดีต
เมื่อกล่าวถึงการบริการในอุตสาหกรรมรถยนต์มักจะเป็นการเน้น
ไปที่การให้บริการซ่อมบำารุง หรือการประกันราคาด้วยการรับซื้อ
รถใชแ้ลว้ เพือ่เปน็การใหบ้รกิารเพือ่สนับสนนุกจิกรรมในการขาย 
ให้ครบวงจร แต่ในปัจจุบันการให้บริการในอุตสาหกรรมการ
ผลิตได้แทรกซึมอยู่ในทุกๆ ขั้นตอนและกิจกรรมการผลิตตั้งแต่
บริการจับคู่บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจ บริการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
บริการทางด้านกฎหมาย รวมไปถึงบริการการกระจายสินค้าไปสู่ 
ผู้บริโภค ซึ่งบริการ car sharing ที่ได้กล่าวไปข้างต้นก็เป็นบริการ
ในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคในอีก 
รูปแบบหนึ่งด้วยเช่นกัน
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ผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกต่างก็หันมาเสริมความสามารถในการแข่งขันด้วยการให้บริการด้านซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางดจิทิลั นอกเหนอืจากการแขง่ขนัดว้ยสมรรถนะและฟงักช์นัของรถยนต ์เชน่ การรว่มมอืกบัผูผ้ลติอุปกรณอิ์เลก็ทรอนกิส ์และ 
ผู้ ให้บริการซอฟต์แวร์อื่นๆ ในการพัฒนาแผนที่ดิจิทัลและแผนที่ 3 มิติ รวมถึงการพัฒนาและให้บริการ อย่าง data center และ
ระบบคลาวด์สำาหรับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อและโครงข่ายอินเทอร์เน็ตสำาหรับ connected car เพื่อเป็นบริการเสริมให้แก่ผู้บริโภค 
และทำาหน้าที่รวบรวมข้อมูลรูปแบบการขับขี่เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติอีกด้วย

Industry 4.0

อตุสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่นยงัคงอยูร่ะหวา่งการพฒันา
ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยปริมาณผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน
ในระดับการผลิตต่างๆ มีมากกว่า 2,000 ราย ปัจจุบันมีผู้ผลิต
รถยนต์และช้ินส่วนที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมาสู่
อุตสาหกรรม 3.0 ได้เพียง 5%  โดยผู้ผลิตช้ินส่วนกว่า 75%  
ยังใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ระดับ 2.0-2.5 ในขณะที่ผู้ผลิต 
ชิ้นส่วนในระดับที่ต่ำาลงมาซึ่งเป็น SMEs ยังอยู่ที่ระดับ 2.0 หรือ
ต่ำากวา่นัน้ สาเหตหุนึง่ทีท่ำาใหก้ารยกระดบัอตุสาหกรรมยานยนต ์
และช้ินส่วนเป็นไปได้ล่าช้าคือความไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน 
เนือ่งจากทัง้ยอดขายรถยนต์ในประเทศและการสง่ออกรถยนต์
ทีม่แีนวโนม้เตบิโตไดอ้ยา่งชา้ๆ  และยงัไมม่นีโยบายหรอืปจัจัยใด 
ที่จะมากระตุ้นให้มีปริมาณการผลิตเพิ่มสูงขึ้นในขณะนี้

การนำาเครื่องจักรและหุ่นยนต์มาใช้ ในสายงานการผลิต 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยังเป็นแนวทางหลักของ
อตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้สว่นในปจัจบุนั โดยผูผ้ลติรถยนต์
ในปัจจุบันมีการนำาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 3.0 มาใช้ ใน 
กระบวนการผลิตในรูปแบบของ low-cost automation 
เพราะสายการผลติรถยนต์ในไทยเปน็การผลติแบบผสมผสาน 
(customized production line) มกีารผลติรถยนตห์ลากหลาย 
รุ่นในสายการผลิตเดียวกัน จึงยังมีความยุ่งยากในการติดตั้ง
ระบบสำาหรับเครื่องจักรในการผลิต จึงต้องมีการวางรูปแบบ
การผลิตเพ่ือให้คนและเครื่องจักรทำางานสอดประสานกัน 
(Man-Machine rhythm) ในกระบวนการผลิตต่างๆ ซึ่งมีการ
นับเวลาที่ใช้ในการผลิต (takt time) จะคำานวณจากเวลาการ
ทำางานของเคร่ืองจกัรเป็นหลกั (machine time) จะมเีพยีงสว่น
การผลิตที่มีความเสี่ยงสูงหรือจำาเป็นต้องใช้ระบบปิดเท่านั้นที่
จะมีการใช้เคร่ืองจักรส่วนเพียงอย่างเดียวในการดำาเนินงาน 
เช่น งานประกอบและเชื่อมโครงสร้างหลัก งานชุบเคลือบและ 
พ่นสี เป็นต้น นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้ระบบเครื่องจักรและ
หุน่ยนต์ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุจำาเป็นตอ้งใชบุ้คลากรทีม่ทีกัษะ
ขั้นสูงอย่าง Robotics engineer หรือ technician ซึ่งไทยยัง
ขาดแคลนบุคลากรเหล่านี้อยู่
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ขัน้ตอนตอ่ไปของอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้ส่วนไทยจำาเปน็ตอ้งสง่เสริมใหผู้้ผลติช้ินสว่นยานยนตก์า้วไปสูร่ะดบั 3.0 ให้ได้
กอ่น เพือ่เตรียมความพรอ้มสำาหรบัการเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายใุนอนาคต (aging society) ซึง่จะทำาใหป้ญัหาการขาดแคลนแรงงาน
ทักษะสูงขึ้น อีกทั้งแนวทางการใช้โครงสร้างใหญ่ร่วมกันในการผลิตรถยนต์ของผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลก (modularization) 
ซึ่งจะทำาให้มีการผลิตชิ้นส่วนที่ต้องใช้ร่วมกันทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นมาก และอาจส่งผลให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนสูญเสียโอกาสในการผลิต
รถยนต์รุ่นใหม่ๆ ในอนาคตหากไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพหรือกำาลังการผลิตชิ้นส่วนเหล่านั้นได้ โดยทางคลัสเตอร์ยานยนต์ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำาลังดำาเนินการร่างแผนผลักดันให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยกระดับสู่อุตสาหกรรม 3.0 เพิ่มขึ้นเป็น 
30% รวมถึงให้มีผู้ผลิตชิ้นส่วนในระดับ 2.5 และ 2.0 เป็นสัดส่วน 50% และ 20% ตามลำาดับ ให้ได้ภายในปี 2020 และก้าวสู่ 
อุตสาหกรรม 4.0 ในปี 2025 ต่อไป

การสนับสนุนของภาครัฐเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0  
โดยเฉพาะแนวทางการจัดตั้ง Auto Technopolis โดยขอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และ 
ชิน้สว่นยานยนตภ์ายใตค้ณะกรรมการพฒันาอตุสาหกรรมแหง่ชาตเิพ่ือขบัเคลือ่น Auto-Technopolis  และสนับสนุนผูผ้ลติช้ินสว่น  
SMEs ทั้งด้านเงินทุนและสภาพแวดล้อมต่อการพัฒนา ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ  
ณ สนามชัยเขต เพื่อให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้มีโอกาสศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในช้ินส่วนยานยนต์ รวมไปถึงการ
ขอจัดตั้งศูนย์ Manufacturing Automation and Robotics Institute (MARI) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อสนับสนุนให้ผู้ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์สามารถศึกษาและนำาเทคโนโลยีในเคร่ืองจักรและหุ่นยนต์ไปใช้ ในกระบวนการผลิตได้มากขึ้น ซึ่งจะมีการ
พัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางโดยศูนย์พัฒนา Automotive Human Resource Development Academy (AHRDA) ร่วมกับ
สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะรองรับเทคโนโลยีเหล่านั้นด้วย นอกจากนี้ ภาครัฐควรพิจารณาในนโยบายเพื่อ
กระตุ้นตลาด เช่น โครงการรถเก่าแลกซื้อรถใหม่ราคาถูก เป็นต้น เพื่อให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนสามารถก้าวไปสู่
อุตสาหกรรม4.0 ได้ในอนาคต
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ยอดขายรถยนต์ในประเทศรายเดือน

ปริมาณการส่งออกรถยนต์สำาเร็จรูปรายเดือน

มูลค่าการส่งออกรถยนต์นั่งรายเดือน

ปริมาณการผลิตรายเดือน 

มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์รายเดือน

มูลค่าการส่งออกรถยนต์เชิงพาณิชย์รายเดือน

หน่วย: พันคัน

หน่วย: พันคัน

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

หน่วย: พันคัน

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Industry factsheet: อุตสาหกรรมยานยนต์
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คลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง



อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างปี 2017 มีแนวโน้มได้รับผลดี 
จากกจิกรรมกอ่สรา้งทีค่าดวา่จะขยายตวัคอ่นขา้งมาก ทัง้จาก
การกอ่สร้างภาครัฐและภาคเอกชน โดยคาดวา่ในป ี2017 มลูคา่ 
การลงทุนก่อสร้างภาครัฐจะขยายตัวได้ราว 3% จากปีก่อนหน้า
โดยมีแรงสนับสนุนจากโครงการการก่อสร้างถนน รถไฟฟ้า 
รถไฟทางคู ่และมอเตอรเ์วย ์สว่นการลงทนุกอ่สรา้งภาคเอกชน
นั้นยังคงรอสัญญาณการฟื้นตัวจากปีท่ีผ่านมา ท้ังน้ี คาดว่า
ทิศทางการขยายตัวของการก่อสร้างภาคเอกชนนั้นขึ้นอยู่กับ
ความชัดเจนของการลงทุนภาครัฐ หากการก่อสร้างของภาครัฐ
มีความต่อเนื่อง และเป็นไปตามแผนจะทำาให้ภาคเอกชนมีการ
ลงทุนตาม ซึ่งจะส่งผลทางบวกต่อทุกอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
กับวัสดุก่อสร้าง ทั้งอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมเหล็ก 
และอุตสาหกรรมกระเบื้องปูพื้นปูผนังเซรามิก 

ในปี 2017 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศมีแนวโน้มที่
จะเติบโตตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ การเร่งรัดจัดทำา
โครงการสาธารณปูโภคขนาดใหญ ่และการสรา้งความเชือ่มัน่

Industry Outlook 2017: คลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง ใหแ้กน่กัลงทนุ ในขณะทีก่ารสง่ออกเริม่มสีญัญาณทีจ่ะชะลอตวัลง  
ทั้งนี้ หากการลงทุนก่อสร้างภาครัฐมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจาก
การเร่งกอ่สรา้งสาธารณูปโภคสามารถสรา้งความเช่ือมัน่ตอ่นกัลงทนุ
ภาคเอกชนใหเ้กดิการลงทนุตามมาไดน้ั้น จะเป็นปัจจยัทีส่นบัสนนุให้
ความตอ้งการบรโิภคปนูซเีมนต์ในประเทศในป ี2017 มแีนวโนม้อยูท่ี ่
36 ลา้นตัน ขยายตวัราว 4% ขณะทีก่ารสง่ออกปนูซเีมนต์ไปยงัตลาด
หลักของไทยอย่างเมียนมา และกัมพูชา มีแนวโน้มที่จะเริ่มชะลอตัว 
เน่ืองจากโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ที่ผู้ผลิตของไทยได้เข้าไปลงทุนใน
ประเทศดงักลา่วน้ัน ไดเ้ริม่ดำาเนินการผลติตัง้แตปี่ 2016 ซึง่จะส่งผล 
ให้ประเทศเหล่านั้นหันมาใช้ปูนซีเมนต์ที่ผลิตในประเทศมากขึ้นและ
ลดการพึ่งพาปูนซีเมนต์นำาเข้าลง

อตุสาหกรรมเหล็กในป ี2017 มแีนวโน้มขยายตัวจากความตอ้งการ
ใช้ที่จะเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้างทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 
อย่างไรก็ตาม ราคาเหล็กมีทิศทางทรงตัวและคาดว่าจะมีความ
ผนัผวนคอ่นขา้งมาก คาดวา่ในป ี2017 ปรมิาณความตอ้งการใชเ้หล็ก
ทรงยาวและทรงแบนจะอยู่ที่ราว 7 และ 11.5 ล้านตัน โดยขยายตัว
ประมาณ 10% และ 8% ตามลำาดบั อยา่งไรกต็าม ยงัตอ้งจบัตามองสินค้า
นำาเข้า เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดจาก 



9% จากปกีอ่นหนา้ นอกจากนี ้ปรมิาณการผลติมแีนวโน้มขยาย
ตวัตามปริมาณความตอ้งการใชท้ีเ่พิม่ขึน้และยงัมกีำาลงัการผลิต
เหลือเพียงพอ อย่างไรก็ตาม การผลิตในประเทศส่วนใหญ่ 
จำากดัอยูแ่คเ่พยีงกระเบือ้งเคลอืบ ทำาใหผู้ผ้ลติในประเทศยังตอ้ง
เผชิญหนา้กบัการแขง่ขันจากกระเบือ้งนำาเขา้ราคาถกูโดยเฉพาะ
จากจีนและเวียดนาม จึงเป็นปัจจัยกดดันให้ราคาขายเฉลี่ย 
ต่อตารางเมตรของกระเบื้องเซรามิกมีแนวโน้มลดลง

ผูผ้ลติในประเทศอยา่งตอ่เนือ่ง เนือ่งจากความต้องการใช้ในประเทศ
ผู้บริโภคสำาคัญอย่างจีนยังไม่ฟื้นตัว ในขณะท่ียังลดกำาลังการผลิต 
ได้ช้ากว่าเป้าหมาย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาปริมาณการผลิตในประเทศขยาย
ตัวในอัตราที่ช้ากว่าปริมาณการนำาเข้า โดยในช่วงปี 2009-2015 
ปรมิาณเหลก็ทรงยาวและทรงแบนนำาเขา้เตบิโตเฉลีย่ปลีะ 17% และ 
13% ตามลำาดับ ขณะทีป่รมิาณการผลติภายในประเทศขยายตวัเพยีง 
ปลีะ 2% และหดตวั 5% ตามลำาดบั สว่นราคาเหลก็คาดวา่มีทศิทางทรงตวั
และอาจจะมีความผันผวนสูง โดยความจริงจังของรัฐบาลจีนในการ
ดำาเนนิการกำาจัดกำาลงัการผลติเหลก็สว่นเกนิและการควบรวมกจิการ
ของผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ในจีนอาจสนับสนุนให้ราคาเหล็กปรับตัว 
ดีขึ้น แต่ราคาที่สูงข้ึนก็จะจูงใจให้ผู้ผลิตกลับมาผลิตมากขึ้นและ
กดดันให้ราคาปรับตัวลดลงได้

อุตสาหกรรมกระเบื้องปูพื้นปูผนังเซรามิกในปี 2017 มีแนวโน้มดี
ดว้ยความตอ้งการใชที้ส่งูขึน้ โดยมกีารกอ่สรา้งภาคเอกชนเปน็แรง
สนับสนุนหลัก อย่างไรก็ตาม กระเบื้องนำาเข้าจะยังเข้ามาแย่งชิง 
ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกดดันให้ราคามี 
แนวโน้มลดลง ทัง้นี ้คาดวา่ปรมิาณความตอ้งการใชก้ระเบ้ืองปูพ้ืนปู
ผนังเซรามกิในประเทศจะสงูราว 247 ลา้นตารางเมตร ในป ี2017 เตบิโต 
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ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) และ CEIC

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT)

มูลค่าการก่อสร้างภาครัฐ

ปริมาณการใช้เหล็กในประเทศ (2012-2020F)

หน่วย: พันล้านบาท

หน่วย: ล้านตัน
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Industry trends

ความต้องการบริโภควัสดุก่อสร้างได้รับแรงผลักดันจากการ
ลงทุนโครงการกอ่สรา้งภาครฐัทีจ่ะขยายตวัทัง้ในป ี2017 และ
ในระยะกลาง คาดว่ามูลค่าเม็ดเงินลงทุนในกิจกรรมก่อสร้าง
ของภาครัฐในปี 2017 จะอยู่ที่ราว 6.6 แสนล้านบาท ขยายตัว 
ราว 3% จากปีก่อนหน้า และจะเติบโตโดยเฉลี่ยถึง 7% ในช่วงปี  
2018-2020 โดยปัจจัยหลักท่ีผลักดันการก่อสร้างภาครัฐ 
ในป ี2017 ประกอบดว้ย 3 โครงการใหญ ่คอื 1) โครงการโครงสรา้ง
พื้นฐานคมนาคม หรือโครงการเมกะโปรเจกต์ซ่ึงคาดว่า 
จะมีมูลค่าราว 8 หมื่นล้านบาท เช่น การก่อสร้างมอเตอร์เวย์ 
(พัทยา-มาบตาพุด) ซึ่งเป็นโครงการที่ดำาเนินต่อเนื่อง รวมถึง
โครงการที่ประมูลในปี 2016 อย่างการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ 
(บางปะอิน-โคราช, บางใหญ่- กาญจนบุรี) และการก่อสร้าง
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ชมพู เหลือง และแดง รวมถึงรถไฟทางคู่ 
(ฉะเชงิเทรา- แกง่คอย และ จริะ-ขอนแก่น)  2) โครงการพืน้ฐาน 
ด้านพลังงานมูลค่ารวม 1 แสนล้านบาท อาทิ การก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก รวมถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและ
ท่าเรือรับถ่านหินท่ีจังหวัดกระบี่ซ่ึงล่าช้ามาจากปี 2016 และ  
3) โครงการลงทุนด้านถนนทั่วไปซึ่งเป็นโครงการถนนหลวง
ขนาดกลางและเล็กที่มีการลงทุนเป็นประจำาทุกปี โดยมีมูลค่า
ราว 1.2 แสนลา้นบาท ซึง่การลงทุนดังกลา่วจะสง่ผลตอ่เน่ืองให้
เกดิโครงการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัและโครงการเชงิพาณชิยซ์ึง่ลว้น
กระตุ้นความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างท้ังปูนซีเมนต์ กระเบื้อง 
เซรามกิ และเหลก็ ไมว่่าจะเปน็เหลก็รางรถไฟ เหลก็ที่ใช้สำาหรบั
ก่อสร้าง โดยเฉพาะ เหล็กเส้น เหล็กลวด ท่อเหล็ก และเหล็ก
รูปพรรณ

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มที่จะ
พัฒนาสินค้านวัตกรรมและเพ่ิมศักยภาพการผลิตผ่านการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนา (R&D) มากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการ
แข่งขันทางด้านราคา ท้ังนี้ การพัฒนาสินค้าท่ีเป็นนวัตกรรม
จะชว่ยสง่เสริมการขายโดยเฉพาะการขยายตลาดใน segment 
ที่มีความเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยให้ผู้ประกอบการมี
ความสามารถในการตั้งราคาและยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันกับคู่แข่งทั้งในและต่างประเทศได้ดีขึ้นเพื่อให้สามารถ
รักษาอัตรากำาไรที่ดีไว้ได้ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อสร้างความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของ 
ผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น ปูนซีเมนต์โครงสร้างสูตรไฮบริดจ์ที่ 

แข็งแรงทนทานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระเบ้ืองที่พิมพ์
ดว้ยเทคโนโลย ีdigital printing ทีช่่วยใหล้วดลายบนกระเบ้ือง
นั้นมีมิติทุกรายละเอียด อีกทั้งยังคมชัดและไม่ซ้ำากันในแต่ละ
แผ่น และการผลิตกระเบ้ืองขนาดใหญ่ไร้รอยที่เป็นเทคโนโลยี
ใหม่จากอิตาลีทำาให้สามารถผลิตกระเบื้องที่มีขนาดใหญ่เป็น
พิเศษและหนามาก ซ่ึงนอกจากจะสามารถนำามาปูพ้ืนปูผนัง  
ยังสามารถนำามาใช้เป็นท็อปเคาน์เตอร์ครัวได้อีกด้วย รวมถึง
การนำาเทคโนโลยี 3D printing เข้ามาใช้ในภาคการก่อสร้างจน
ทำาใหส้ามารถสรา้งสิง่ปลกูสร้างทีม่โีครงสรา้งซบัซอ้นกวา่ปกติได้

นอกจากนี ้ผู้ประกอบการมแีนวโน้มขยายชอ่งทางการจำาหนา่ย
ไปยังช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น ในยุคที่การซื้อขายสินค้าบน
อนิเทอรเ์นต็นัน้ไดร้บัความนยิมมากขึน้ ทำาใหช้อ่งทางการเลอืก
ซือ้วสัดกุอ่สรา้งของผูบ้รโิภคนัน้ไมไ่ดถ้กูจำากดัไวเ้พยีงแคร่า้นคา้ 
วัสดุการสร้าง หรือร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (modern trade) 
เหมือนในอดีต แต่ผู้บริโภคยังสามารถเลือกซื้อผ่านช่องทาง
ออนไลน์ที่ช่วยประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนการเดินทาง รวมถึง
สะดวกสบายมากขึ้น โดยในปัจจุบันผู้ประกอบการบางรายใน
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง หรือ
แม้กระทัง่ธรุกจิสตารท์อพั ตา่งขยายชอ่งทางการจำาหน่ายและให้
บรกิารลกูคา้ผา่นช่องทางออนไลน์มากขึน้ ในขณะเดยีวกนัพบวา่
ยังมีผู้ประกอบการที่ยังไม่มีช่องทางดังกล่าว ดังนั้น การบริหาร
จัดการช่องทางออนไลน์จึงเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการ
ทัง้ในแง่ของการพจิารณาวา่ควรพฒันาชอ่งทางดงักลา่วเพือ่ให้
ทดัเทยีมกับผูป้ระกอบการรายอืน่ในอตุสาหกรรมหรอืไม ่และใน
แง่ที่ว่าจะบริหารจัดการช่องทางออนไลน์อย่างไรเพ่ือไม่ให้เกิด
บรกิารทีม่คีวามทบัซอ้นกบัช่องทางการจดัจำาหน่ายเดมิทีต่นเอง
มีอยู่ หรือร้านค้าตัวแทนจำาหน่าย



32 จับทิศอุตสาหกรรมไทย 2017

ผูป้ระกอบการวสัดกุอ่สรา้งมีแนวโนม้ท่ีจะเข้าไปลงทนุกอ่สรา้ง
โรงงานและส่งออกสินค้าไปยังอาเซียน หรือ AEC มากขึ้น 
โดยผู้ประกอบการท้ังในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และเหล็กได้
มีการลงทุนสร้างโรงงานผลิตในกลุ่มประเทศ AEC โดยเฉพาะ  
เมียนมา กัมพูชา อินโดนีเซีย และลาว เนื่องจากความต้องการ
ใชว้สัดุกอ่สร้างในประเทศเพือ่นบา้นมแีนวโนม้ขยายตัวตอ่เนือ่ง 
จากการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ เมียนมาท่ีมีความ
ต้องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานกว่า 3 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ภายในปี 2030 หรืออินโดนีเซียที่มีโครงการลงทุนราว  
2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2020 ส่วนผู้ประกอบการ
ในอตุสาหกรรมกระเบือ้งเซรามกิกำาลงัเผชญิหนา้กบัการแข่งขนั
ที่รุนแรงจากสินค้านำาเข้าราคาถูก จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการมี 
แนวโน้มมุ่งเพิ่มสัดส่วนการส่งออกไปยังตลาดอาเซียนมาก 
อย่างไรก็ตาม การคว้าโอกาสในประเทศอาเซียนเหล่าน้ีต้อง
มีการศึกษาและวางแผนให้รอบคอบ โดยมุ่งเน้น 5 ประเด็น
หลัก ประกอบด้วย 1) ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย (channel) 
เนื่องจากในบางประเทศต้องอาศัย connection ในการดำาเนิน
ธรุกจิ 2) ดา้นความต้องการของผูบ้รโิภค กยั็งมคีวามหลากหลาย  
เช่น ผู้บริโภคแต่ละประเทศก็มีรสนิยมความชอบลวดลาย
กระเบ้ืองเซรามิกแตกต่างกันไป 3) ด้านเสถียรภาพทางการ
เมอืงของรัฐบาลในบางประเทศ กอ็าจสง่ผลกระทบตอ่การเขา้ไป
ลงทุน การขอใบอนุญาต และการทำาการค้า 4) ด้านเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกจิของประเทศนัน้ๆ เชน่ การเปลีย่นแปลงของอตัรา
แลกเปลีย่น และ 5) จบัตาคูแ่ข่งสำาคัญอย่างจนีท่ีมคีวามสามารถ
ในการแขง่ขนัสงูและมองอาเซยีนเป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพเช่นกนั 
เหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคสำาคัญในการส่งออกสินค้าได้

คาดวา่ภาวะกำาลงัการผลติสว่นเกนิของอตุสาหกรรมเหล็กโลก
โดยรวมยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กไทย ถึงแม้
จีนจะมีความจริงจังมากข้ึนในการลดกำาลังการผลิตส่วนเกิน  
ทีผ่า่นมา ปญัหาอุปทานล้นตลาดในจีนสง่ผลกดดนัใหร้าคาเหลก็
ลดลงต่อเนื่องและต่ำาสุดเม่ือสิ้นปี 2015 รวมถึงผลักดันให้จีน 
ส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กเพิ่มขึ้นเพื่อระบายสต็อคสินค้า โดย
ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2016 จีนส่งออกเหล็กไปทั่วโลก
กว่า 75 ล้านตัน ขยายตัว 7% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน
หน้า นอกจากนี้ คาดว่าในปี 2017 ปริมาณการผลิตจะยังคงม ี
แนวโน้มสูงกว่าปริมาณความต้องการบริโภค ถึงแม้กำาลังการ
ผลิตมีแนวโน้มที่จะลดลงจากความพยายามของรัฐบาลจีนใน
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การกำาจัดการผลิตส่วนเกิน แต่ยังมีปัจจัยกดดันที่ทำาให้
การลดกำาลังการผลิตดำาเนินการช้ากว่าเป้าหมาย ซึ่งปัจจัย
ดังกล่าว คือ 1) ผู้ผลิตเหล็กกลับมาผลิตเหล็กเมื่อราคา
สินค้าปรับตัวสูงขึ้น และ 2) ความกังวลด้านปัญหาแรงงาน
เมื่อมีการปิดโรงงานซึ่งจะส่งผลต่อเสถียรภาพและความ
สงบเรียบร้อยทางสังคม นอกจากนี้ ในด้านปริมาณความ
ตอ้งการใชเ้หลก็ในจนีมแีนวโน้มชะลอตวั ไม่วา่จะเปน็เหล็ก
ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง หรือยานยนต์ ดังนั้น จึงมีแนวโน้ม
ทีอ่ตุสาหกรรมเหล็กยงัคงตอ้งเผชิญกบัภาวะเหลก็ลน้ตลาด
ต่อไป ทั้งนี้ จึงเป็นปัจจัยท้าทายที่จะส่งผลกดดันราคาเหล็ก
ไม่ให้สูงขึ้นมาก นอกจากนี้ ยังส่งผลให้ผู้ผลิตในประเทศยัง
คงต้องเผชิญกับการแข่งขันจากสินค้านำาเข้า

สินค้านำาเข้ายังคงเป็นความท้าทายสำาคัญของผู้ประกอบการ 
ในหลายอตุสาหกรรมวสัดกุอ่สรา้ง สนิคา้นำาเขา้โดยเฉพาะ
จากจนียงัคงทะลกัเขา้มาในไทย โดยปรมิาณการนำาเขา้เหล็ก
จากจีนขยายตัวเฉลี่ยถึง 25% ในช่วงระหว่างปี 2011-2015  
ทำาให้ปริมาณการนำาเข้าสูงเป็นประวัติการณ์กว่า 4 ล้านตัน 
ในปี 2015 ไม่ว่าจะเป็นเหล็กแท่งยาว เหล็กลวด และเหล็ก 
แผ่นเคลือบ ตลอดจนกระเบ้ืองเซรามิกปูพ้ืนปูผนัง
โดยเฉพาะชนิดไม่เคลือบ เช่น กระเบื้องพอร์ชเลน 
ผิวขัดมัน เป็นต้น ทั้งนี้ มาจากปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ  
1) จีนมีความสามารถในการแข่งขันสูงกว่า เนื่องจากมี
โรงงานขนาดใหญท่ำาใหเ้กิด economies of scale ประกอบ
กับมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำาทั้งต้นทุนเคร่ืองจักรและวัตถุดิบ  
2) จีนผลิตสินค้าที่สามารถตอบสนองผู้บริโภคในไทยได้ 
และปรมิาณการผลติในไทยยงัไมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการ 
และ 3) สนิคา้นำาเขา้จากจนีมรีาคาถกูกวา่ไทย ทัง้นี ้ไมไ่ด้เกดิ
จากตน้ทนุทีถ่กูกวา่เพยีงอยา่งเดยีวแต่เกดิจากการทุม่ตลาด
ด้วย อย่างไรก็ตาม นอกจากจีนแล้ว ยังมีสินค้านำาเข้าจาก
ประเทศอื่นที่เข้ามาตีตลาดไทยเช่นกัน และเวียดนามเป็น
หนึง่ในประเทศทีน่า่จบัตามอง เนือ่งจากมแีนวโนม้ทีจ่ะขยาย
กำาลงัการผลติเหลก็เพือ่ใช้ในประเทศและสง่ออก ยิง่กวา่นัน้ 
ในปี 2017 เวียดนามจะสามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
ชนิดม้วนได้เองซ่ึงจะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
แก่อุตสาหกรรมเหล็กเวียดนาม ดังนั้น ในปี 2017 ไทยจึง
มีแนวโน้มที่จะยังคงเผชิญหน้ากับการแข่งขันจากสินค้า 
นำาเข้าอย่างต่อเนื่อง
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มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จะเป็นเครื่องมือ 
ที่สามารถใช้รับมือกับสินค้านำาเข้าได้ดีย่ิงขึ้นในปี 2017 
มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด AD ในสินค้าเหล็กจะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในปี 2017 เนื่องจากมาตรการ AD จะมี
ความครอบคลุมและเข้มงวดมากขึ้น โดยจะครอบคลุมไปถึง  
1) สินค้าขั้นปลาย โดยเฉพาะเหล็กทรงแบน เช่น ท่อเหล็ก  
ลวดเหล็กกล้าเคลือบด้วยทองแดงเจือชนิดที่ใช้ผลิตยางนอก
ชนิดอัดลม ขณะที่ช่วงเวลาก่อนหน้าครอบคลุมเพียงสินค้า
ขั้นกลางเป็นหลัก เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น 
2) สินค้าจากประเทศใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น บราซิล อิหร่าน และ
เกาหลีใต้ ในขณะที่ช่วงเวลาก่อนหน้าน้ีมักมุ่งไปที่จีนเป็นหลัก 
และ 3) สินค้าที่หลบเลี่ยงมาตรการ AD ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 
การแก้ไขดัดแปลงสินค้า การเจือธาตุต่างๆ เพ่ือเปลี่ยนแปลง
พิกัดนำาเข้า ดังนั้น ด้วยปัจจัยข้างต้นจึงทำาให้มาตรการ AD 
มีแนวโน้มที่จะช่วยชะลอปริมาณการนำาเข้าได้ดียิ่งขึ้น ส่วน 
มาตรฐานมอก. ในสินค้าเหล็กหลายรายการกำาลังมีการทบทวน
และปรับปรุงให้มีความเข้มงวดมากขึ้น เพ่ือช่วยลดปริมาณ
การนำาเข้ารวมถึงแก้ปัญหาสินค้านำาเข้าท่ีไม่ได้มาตรฐานจาก
ต่างประเทศ ซึ่งการปรับปรุงมาตรฐานมอก. จะครอบคลุม
สินค้าเหล็กมากถึง 27 มาตรฐาน จากทั้งหมด 53 มาตรฐาน 
ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณการนำาเข้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
แล้วยังเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเพ่ือพัฒนาสู่
อตุสาหกรรมทีย่ัง่ยนืตอ่ไป เนือ่งจากเปน็การยกระดบัการแข่งขนั
ของผู้ผลิตในประเทศโดยการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตที่จะ
ลดลงจากความพยายามของรัฐบาลจีนในการกำาจัดกำาลังการ
ผลิตส่วนเกิน แต่ยังมีปัจจัยกดดันที่ทำาให้การลดกำาลังการผลิต
ดำาเนินการช้ากว่าเป้าหมาย ซึ่งปัจจัยดังกล่าว คือ 1) ผู้ผลิต 
เหล็กกลับมาผลิตเหล็กเมื่อราคาสินค้าปรับตัวสูงข้ึน และ  
2) ความกังวลด้านปัญหาแรงงานเมื่อมีการปิดโรงงานซึ่งจะ 
ส่งผลต่อเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยทางสังคม นอกจากน้ี 
ในด้านปริมาณความต้องการใช้เหล็กในจีนมีแนวโน้มชะลอตัว 
ไม่ว่าจะเป็นเหล็กในอุตสาหกรรมก่อสร้าง หรือยานยนต์ ดังนั้น 
จงึมแีนวโนม้ทีอ่ตุสาหกรรมเหลก็ยงัคงตอ้งเผชญิกบัภาวะเหล็ก
ล้นตลาดต่อไป ทั้งนี้ จึงเป็นปัจจัยท้าทายที่จะส่งผลกดดันราคา
เหล็กไม่ให้สูงขึ้นมาก นอกจากนี้ ยังส่งผลให้ผู้ผลิตในประเทศ
ยังคงต้องเผชิญกับการแข่งขันจากสินค้านำาเข้า
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Industry 4.0

อุตสาหกรรมในคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้างของไทยในปัจจุบัน
นั้นมีระดับการพัฒนาอยู่ระหว่างอุตสาหกรรม 2.0-3.0 
ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยแล้วผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือ SMEs จะมี
ระดบัการพฒันาของอตุสาหกรรมอยูท่ี ่2.0 ทีมุ่ง่เน้นการผลติ
สินค้าให้เหมือนๆ กันในคราวละมากๆ (mass production) 
ในขณะที่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่จะมีระดับการพัฒนา
อยู่ที่อุตสาหกรรม 3.0 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการผลิต (efficiency) เป็นหลัก

แมผู้้ประกอบการโดยสว่นใหญ่ในคลสัเตอรว์สัดกุอ่สรา้งยงั
คงอยู่ในระดับอุตสาหกรรม 2.0-3.0 แต่ก็ยังมีผู้ประกอบ
การบางรายที่มีความพยายามในการยกระดับกิจการสู่
อุตสาหกรรม 4.0 อาทิ มีการนำาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ใน
กจิการของผูเ้ลน่ในอตุสาหกรรมเหลก็ ไม่วา่จะเปน็ 1) การนำา
ระบบออนไลน์มาใช้กับกลุ่มลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถที่จะ
สัง่ซือ้ แก้ไขและตรวจสอบคำาสัง่ซือ้ รวมถงึยงัสามารถตดิตาม
สถานะคำาสัง่ซือ้ของตนเองไดท้กุเมือ่ทีต้่องการ โดยไมจ่ำาเปน็
ต้องติดต่อกับพนักงานของบริษัทผู้ผลิตเหล็กโดยตรง หรือ 

2) การนำาระบบ barcode หรือ Radio Frequency Identification 
(RFID) มาใช้ในการระบุข้อมูลของเหล็กแต่ละม้วนที่ถูกส่งเข้ามายัง
โรงงานทัง้ ชนดิ ขนาด วนัเวลาทีต่อ้งส่งมอบใหล้กูคา้ รวมถึงสถานที่
ทีเ่กบ็เหลก็มว้นน้ันในโกดงั ซึง่เมือ่ถงึเวลาทีต่อ้งทำาการตดัเหล็กมว้น
นั้น ข้อมูลจาก Barcode หรือ RFID จะถูกส่งไปยังเครนเพื่อให้ยก
เหลก็ม้วนนัน้มายงัไลน์การตดัโดยอตัโนมตั ิในขณะเดยีวกันข้อมลูชดุ
ดังกล่าวก็จะถูกส่งไปที่ไลน์การตัดเพ่ือให้หุ่นยนต์สามารถเลือกชนิด
และขนาดของใบมีดให้เหมาะสมกับการตัดเหล็กแต่ละม้วนได้อย่าง
แม่นยำา จะเห็นได้ว่าการพยายามยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 ผ่าน
การนำาเทคโนโลยตีา่งๆ มาใช้น้ันคอ่นขา้งเหมาะสมกบัผูป้ระกอบการที่
อยูป่ลายน้ำาของแตล่ะอตุสาหกรรมทีต่อ้งแขง่ขนักนัในเรือ่งของความ
รวดเรว็และความแมน่ยำาในการตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค
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อย่างไรก็ตาม การยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 กลับยังไม่ใช่
ประเดน็แรกๆ ทีผู่ป้ระกอบการใหค้วามสำาคญั โดยในปจัจบุนั
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำาคัญกับการพัฒนา
สนิคา้ใหม้คีวามเฉพาะเจาะจงกบัความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้
เป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาสินค้าให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มากกว่าที่จะลงทุนเพื่อยกระดับกิจการของตนเอง เนื่องจาก 
ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่น้ันยังเผชิญกับอุปสรรคต่อการ 
ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ทั้งปัญหาด้านการขาดแคลนเงิน
ลงทุน และปัญหาด้านทักษะแรงงาน

ดังนั้นแล้ว ภาครัฐจึงควรให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ
ผ่านมาตรการการส่งเสริมการลงทุน และการพัฒนาทักษะ
แรงงาน โดยภาครัฐควรทำาหน้าท่ีในการส่งเสริมการลงทุนท้ัง
ในแง่ของการเป็นแหล่งเงินทุน หรือเป็นตัวกลางในการจัดหา
เงินทุนจากแหล่งอ่ืนๆ ให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงการให้การ
ส่งเสริมการนำาเข้าระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ท่ีสามารถนำามา
ใช้ในสายการผลิต ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะแรงงานให้มี
ความพร้อมในการนำาระบบอัตโนมัติมาใช้ในอนาคต ท้ังน้ี เพ่ือ
ให้ผู้ประกอบการเกิดความพร้อมท่ีจะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0
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Industry factsheet: อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

Industry factsheet: อุตสาหกรรมเหล็ก

Industry factsheet: อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิก

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์, สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) และ สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (OIE)

ปริมาณความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศและปริมาณส่งออก 
(2012 – 2020F)

ปริมาณการใช้เหล็กในประเทศ (2012 – 2020F)

ปริมาณการใช้กระเบื้องปูพื้นปูผนังเซรามิกในประเทศ 
(2012 – 2020F)

อัตราการใช้กำาลังการผลิต
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Industry Outlook 2017: คลัสเตอร์อาหารและเคร่ืองด่ืม

โดยภาพรวม อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมในปี 2017 มีแนวโน้ม
เติบโตดีข้ึน โดยได้รับอานิสงส์จากการฟ้ืนตัวอย่างต่อเน่ืองของภาวะ
เศรษฐกิจไทยและการบริโภคภาคเอกชน ซ่ึงจะส่งผลให้การใช้จ่าย 
ในส่วนของอาหารและเคร่ืองด่ืมปรับตัวสูงข้ึนตามไปด้วย ขณะเดียวกัน
นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐ รวมไปถึงแนวโน้มการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองของจำานวน
นักท่องเท่ียวต่างชาติในไทย ล้วนเป็นปัจจัยบวกท่ีมีส่วนช่วยสนับสนุน
ให้อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมของไทยในปีหน้าเติบโตได้อย่าง
แข็งแกร่งมากข้ึน 

สินค้าอาหารท่ียังคงมีแนวโน้มเติบโตโดดเด่นกว่าสินค้าในกลุ่มอ่ืนๆ คือ 
อาหารแปรรูป โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลิตภัณฑ์นม อาหารสำาเร็จรูปแช่เย็น
แช่แข็ง และอาหารพร้อมรับประทาน (ready-to-eat) เน่ืองจากเป็น
สินค้าท่ีสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคในเร่ืองข้อจำากัดด้านเวลาและความ
สะดวกสบายในการใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดี โดยคาดว่ายอดขายของสินค้า
กลุ่มน้ีมีแนวโน้มเติบโตสูงข้ึนเฉล่ียราว 6-7% ในช่วง 5 ปีข้างหน้า นอกจากน้ี  
การเติบโตของสินค้ากลุ่มน้ียังได้รับปัจจัยหนุนจากการขยายตัวอย่าง
รวดเร็วของร้านสะดวกซ้ือและธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบ modern trade 
ซ่ึงช่วยให้ผู้บริโภคสามารถหาซ้ือหาสินค้าได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
อีกหน่ึงกลุ่มสินค้าท่ีน่าจับตามองคือ เคร่ืองปรุงรสอาหาร เช่น  
ซุปก้อนสำาเร็จรูป ซอสถ่ัวเหลือง ซอสปรุงรสสำาเร็จรูป ผงปรุงรสต่างๆ เพราะ
นอกจากจะช่วยประหยัดเวลาแล้ว ยังเป็นตัวช่วยท่ีดีสำาหรับผู้บริโภคยุค
ใหม่ซ่ึงส่วนใหญ่ทำาอาหารเป็นน้อยลงได้อีกด้วย นอกจากน้ี พบว่าผู้เล่นใน

ตลาดได้มีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิม 
ความหลากหลายของรสชาติและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า  
ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปรุงรสท่ีมีโซเดียมต่ำาและ
ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเพ่ือจับกลุ่มผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพ  
ขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์นมและโยเกิร์ต ก็มีแนวโน้มเติบโตได้
ดีต่อเน่ือง สอดรับกับกระแสรักสุขภาพของคนไทย โดยคาดว่า
ในปี 2017 มูลค่าตลาดของนมและโยเกิร์ตจะเติบโตสูงข้ึนราว 7% 
และ 10% ตามลำาดับ ท้ังน้ี ผลิตภัณฑ์ท่ีมีแนวโน้มเติบโตอย่าง
โดดเด่นคือ นมถ่ัวเหลือง นมวัวสดแบบพรีเมียม หรือแม้แต่ 
โยเกิร์ตรสธรรมชาติแบบถ้วย ซ่ึงพบว่าปัจจุบันเร่ิมได้รับความ
นิยมจากผู้บริโภคในไทยมากข้ึน
 
สำาหรับในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืม เราพบว่าผลิตภัณฑ์ท่ียังคง
มีแนวโน้มเติบโตได้ค่อนข้างสดใสในไทยคือ เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี
แอลกอฮอล์ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการจำาหน่ายเคร่ืองด่ืม 
เพ่ือสุขภาพ (healthy drinks) โดยเฉพาะน้ำาผลไม้ 100% และ  
functional drinks ประเภทต่างๆ สอดคล้องกับเทรนด์รัก
สุขภาพของผู้บริโภคชาวไทย ซ่ึงในระยะต่อไปคาดว่าการแข่งขัน
ในตลาดน้ีจะย่ิงทวีความรุนแรงมากข้ึนเป็นลำาดับ โดยจะเน้นไป
ท่ีความหลากหลายของสินค้าเพ่ือตอบโจทย์ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม 
(niche market) รวมถึงการต่อยอดไปสู่สินค้าพรีเมียมมากข้ึน  
เช่น เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีส่วนผสมของน้ำาตาล หรือเคร่ืองด่ืมท่ีผสม
วิตามินหรือแร่ธาตุบางชนิดท่ีดีต่อสุขภาพ เป็นต้น แต่ในทาง
กลับกัน เราพบว่ายอดจำาหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์
ในไทยกลับเร่ิมมีแนวโน้มทรงตัว ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลมาจาก
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การท่ีเคร่ืองด่ืมประเภทดังกล่าวมีการปรับข้ึนราคามาโดยตลอด  
รวมท้ังการท่ีผู้บริโภคในปัจจุบันหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากข้ึนและ
ด่ืมแอลกอฮอล์น้อยลง โดยเฉพาะในตลาดเบียร์และวิสก้ีซ่ึงมีแนวโน้ม
เติบโตลดลงจากอดีต

ท้ังน้ี การส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืมโดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวดี
ข้ึนเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับทิศทางการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก
และประเทศคู่ค้า โดยคาดว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2017 จะขยายตัว 
ราว 3.5%YOY ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้ผู้บริโภคในตลาดโลก
มีกำาลังซ้ือท่ีสูงข้ึน อีกท้ังยังมีแนวโน้มท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการและมีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน เช่น ผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลแปรรูป ผักผลไม้สดและแปรรูป รวมท้ังผลิตภัณฑ์
อาหารและเคร่ืองด่ืมต่างๆ ท่ีดีต่อสุขภาพ โดยพบว่าสินค้าส่งออก 
หลักของไทยอย่างกุ้งและไก่มีแนวโน้มเติบโตได้แข็งแกร่งมากข้ึนใน
ปีหน้า สอดคล้องกับความต้องการบริโภคในประเทศคู่ค้าหลักท่ีปรับ
ตัวดีข้ึน รวมถึงแนวโน้มการส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ ซ่ึงมีศักยภาพการ
เติบโตสูง เช่น ฟิลิปปินส์ ตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศ CLMV 
อย่างไรก็ดี เราพบว่าการส่งออกทูน่ากระป๋องเร่ิมมีแนวโน้มเติบโตใน
อัตราท่ีชะลอลงจากอดีต เป็นผลจากความต้องการในตลาดหลักอย่าง
สหรัฐฯ ท่ีลดลง จากพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยหันไป 
บริโภคอาหารทะเลแปรรูปชนิดอ่ืนๆ เช่น กุ้ง แซลมอน และปลาเน้ือขาว  
มากข้ึนแทน 

การส่งออกเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ไปยังตลาดส่งออกหลักอย่าง
กลุ่มประเทศ CLMV ยังคงมีแนวโน้มเติบโตได้ดี โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

เคร่ืองด่ืมชูกำาลังและเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ เช่น ชาพร้อมด่ืม
และเคร่ืองด่ืมสมุนไพร ซ่ึงจะขยายตัวสูงถึงราว 13% และ 16% 
จากปีน้ี ตามลำาดับ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมข้ึนของกลุ่มชนช้ันกลางซ่ึงจะมีผลให้
กำาลังซ้ือของผู้บริโภคในประเทศเหล่าน้ีปรับตัวสูงข้ึนตามไปด้วย  
ขณะท่ีการส่งออกเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์จากไทยมีแนวโน้ม
ลดลง เน่ืองจากในกลุ่มประเทศ CLMV เร่ิมมีการลงทุนเพ่ือ
รองรับความต้องการบริโภคในประเทศท่ีเติบโตสูงข้ึน ซ่ึงคาดว่าจะ 
ส่งผลให้ประเทศเหล่าน้ีมีการนำาเข้าเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ลด
ลงเร่ือยๆ ในอนาคต

นอกจากน้ี การส่งออกผลไม้สดไปยังตลาดจีนก็ยังคงมีโอกาส
เติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะทุเรียน ลำาไย และมังคุด เน่ืองจาก
ผู้บริโภคชาวจีนโดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีกำาลังซ้ือสูง ต่างมีความช่ืนชอบ
รสชาติและคุณภาพมาตรฐานของผลไม้ท่ีนำาเข้าจากไทย และ
ให้การยกย่องผลไม้ไทยว่าเป็น “สินค้าเกษตรระดับ hi-end”  
ซ่ึงสะท้อนถึงหน้าตาและความมีระดับในสังคม อีกหน่ึงกลุ่ม
สินค้าส่งออกท่ีมีศักยภาพเติบโตสูงและมีความน่าสนใจคือ 
ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป เช่น สับปะรดกระป๋อง น้ำาสับปะรด 
และน้ำามะพร้าว โดยพบว่าความต้องการบริโภคในตลาดหลัก
อย่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ยังคงมีแนวโน้มเติบโตได้อย่าง 
ต่อเน่ืองในระยะยาว โดยเฉพาะน้ำามะพร้าวซ่ึงกำาลังเป็นสินค้า 
ดาวรุ่งท่ีได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในตลาดโลกว่าเป็น super-
fruit ท่ีมีคุณประโยชน์มหาศาลต่อสุขภาพ
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Industry trends

สำาหรับเทรนด์แรกที่ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องและมี 
ผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มทั่วโลกในวงกว้างคือ ความต้องการบริโภคอาหาร
ที่มีคุณภาพและดีต่อสุขภาพ (healthy food) รวมถึง
อาหารที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดโดยไม่ผ่านการผลิตและ
แปรรูป หรือผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิตและแปรรูปใน
ระดับต่ำาที่สุด (PALEO diet) เพราะปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลก 
ตา่งหนัมาใหค้วามสำาคญักบัเรือ่งการดแูลสขุภาพตนเองและ
พยายามเลือกสรรผลิตภัณฑ์อาหารท่ีดีและมีประโยชน์ต่อ
สขุภาพมากขึน้ ไมว่า่จะเปน็อาหารออร์แกนคิ ผลติภณัฑ์อาหาร
ที่ใช้ส่วนผสมและวัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นหลัก รวมทั้ง 
อาหารที่ลดน้ำาตาล ลดเกลือ ลดไขมัน และปราศจากการ 
ปรุงแต่งต่างๆ ท้ังรส กลิ่น สี ซ่ึงแนวโน้มความต้องการ 
ดังกล่าวนี้ ได้กลายเป็นเงื่อนไขสำาคัญซ่ึงผู้ผลิตอาหารและ
เคร่ืองดืม่ทัว่โลกจำาเปน็ตอ้งคำานงึถึงหากตอ้งการขยายตลาด
เพือ่เจาะกลุม่เปา้หมายเหลา่นี ้ทัง้นี ้จากการสำารวจพฤตกิรรม
การเลือกซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของคนไทยทั้งใน
กรงุเทพฯ และตา่งจงัหวัดจำานวนเกอืบ 17,000 คน โดยอไีอซี
พบว่า ราว 80% ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการอาหารที่ลด
ไขมนั ในขณะทีอ่กีกวา่ครึง่ตอ้งการบรโิภคอาหารทีล่ดน้ำาตาล
และอาหารออร์แกนคิ ยิง่ไปกวา่นัน้ ยงัเตม็ใจทีจ่ะจา่ยเงนิแพง
ขึ้นเพื่ออาหารเหล่านี้อีกด้วย 

เทรนด์ต่อมาคือ การขับเคลื่อนการเติบโตด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงข้ึน ซ่ึงเป็นหัวใจ
สำาคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ

การเติบโตที่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่
ระดับต้นน้ำาเพ่ือให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพหรือมีคุณสมบัติ
ที่ต้องการสำาหรับป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตอาหาร  
การปรับปรุงและพัฒนาให้อาหารมีคุณสมบัติเหมือนยาหรือ
วัคซีนป้องกันโรค เป็นต้น หรือแม้แต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารขึ้นมาใหม่ด้วยนวัตกรรม หรือที่เรียกว่า novel food 
โดยอาจมีการปรับแต่งโดยกระบวนการผลิตแบบใหม่ เช่น 
การใช้นาโนเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือ
โครงสร้างของอาหารเพื่อทำาให้เกิดคุณค่าทางอาหารที่
ต้องการ หรือแม้แต่การใช้นาโนเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การกักเก็บกลิ่นและรสชาติต่างๆ ในอาหารหรือเครื่องดื่มให้
ยาวนานยิ่งขึ้น และสร้างความแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์
สนิคา้ เชน่ เคร่ืองด่ืมทีส่ามารถเปลีย่นสหีรอืรสชาตไิด ้อาหาร
ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภาวะโภชนาการของผู้บริโภค
แต่ละคน เป็นต้น หรือแม้แต่การนำานาโนเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการยืดอายุหรือเป็นตัวช้ีวัดความสดใหม่และคุณภาพ
ของผลิตภณัฑอ์าหารและเครือ่งดืม่ เป็นตน้ ซึง่ปจัจุบนับรษิทั
ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหาร อาทิ Kraft Foods ได้มี 
การลงทุนพัฒนางานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืมใน
อนาคตแลว้ และคาดวา่จะเริม่เหน็สนิคา้ novel food เหลา่นี้ 
วางขายในตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ  

การผลิตอาหารที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคกลุ่ม 
Generation Z ก็เป็นอีกเทรนด์ที่ผู้ประกอบการในธุรกิจ
อาหารและเครือ่งดืม่ไมค่วรมองขา้ม เน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่ม
นีเ้ป็นกลุม่คนท่ีมอีายุนอ้ยแตก่ลบัมอีำานาจซือ้สงูและยนิดจ่ีาย
เงินแพงขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง ดังน้ัน  
จึงเป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจและกำาลังได้รับการจับตา
มองจากบริษัทผู้ผลิตต่างๆ และนักการตลาดค่อนข้างมาก  
ยิง่ไปกว่าน้ัน ผูบ้รโิภคกลุม่นีย้งัมคีวามตอ้งการบรโิภคสนิค้าที่
มีความเฉพาะเจาะจงและสะท้อนถึงความเป็นตัวของตัวเอง  
และสนใจรสชาติอาหารแบบใหม่ๆ มากกว่ากลุ่มอ่ืน ตัวอย่าง
เช่น เครื่องดื่มหรือขนมขบเคี้ยวซ่ึงมีรสชาติที่แปลกใหม่  
มกีารออกแบบบรรจภุณัฑท์ีท่นัสมยัและมีภาพลักษณข์องคน 
รุน่ใหม ่ย่ิงไปกวา่น้ัน ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ียงัมคีวามรูแ้ละคุน้เคยกบั
การใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัคอ่นขา้งด ีเพราะเกิดและเติบโตมา
พร้อมๆ กับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ต้องการ
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ข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในตัดสินใจและซื้อสินค้ามากกว่าคนกลุ่มอื่น ดังนั้น ผู้ผลิตสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจึง
จำาเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับความต้องการและพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่การผลิตให้เข้า
กบัเทคโนโลยยีคุดจิทิลัในรปูแบบ “Internet of Things” (IoT) การทำาการตลาดผา่นระบบดจิทิลั (digital marketing) รวมถงึการ
เพิ่มช่องทางการขายผ่านระบบออนไลน์ สอดคล้องกับผลสำารวจของอีไอซีซึ่งพบว่า ราว 1 ใน 4 ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีการ
ซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่มออนไลน์ และที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือ เกินครึ่งหนึ่งมีการซื้ออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งสะท้อน
ถึงพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน

และเทรนด์สุดท้ายซึ่งกำาลังมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้นทุกขณะคือ ความต้องการอาหารที่เน้นความ
สะดวกสบาย หรือ convenience food เพื่อตอบโจทย์คนเมืองที่มีเวลาน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นอาหารสำาเร็จรูปหรืออาหารแช่แข็ง
พร้อมทาน อาหารกึ่งสำาเร็จรูป รวมทั้งอาหารพร้อมปรุงหรืออาหารที่สามารถปรุงโดยใช้เวลาและกรรมวิธีน้อย หรือใช้อุปกรณ์หรือ
ส่วนผสมต่างๆ ไม่มากนัก เช่น น้ำาแกงสำาเร็จรูป ผงปรุงรสสำาเร็จรูป ซอสผัด ที่ต้องใส่เพ่ิมแค่เน้ือสัตว์หรือผักต่างๆ ที่ต้องการ
เท่านั้น ซึ่งเทรนด์ดังกล่าวนี้กำาลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน นอกจากนี้ ความต้องการ convenience food ที่เพิ่มสูงขึ้น  
ยังทำาให้เกิดโมเดลทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ท่ีเรียกว่า “Meal-kit delivery” ซึ่งเป็นบริการจัดส่งวัตถุดิบ (ล้าง ปอกเปลือก และ
หั่นแล้ว) และเครื่องปรุงต่างๆ ที่พร้อมสำาหรับประกอบอาหารในปริมาณที่พอเหมาะสำาหรับอาหารหนึ่งมื้อ โดยจะมีคู่มือพร้อมรูป
ประกอบซึง่อธบิายขัน้ตอนการทำาอาหารชนดินัน้ๆ แนบมาดว้ย ซึง่บรกิารดงักลา่วนีก้ำาลงัไดร้บัความนยิมอยา่งมากในหมูค่นรุน่ใหมใ่น
ซกีโลกตะวนัตก เพราะนอกจากจะชว่ยประหยดัเวลาในการทำาอาหารแลว้ ผูบ้รโิภคยงัไมจ่ำาเป็นตอ้งสตอ็กวตัถดุบิและของสดต่างๆ  
ในตูเ้ย็น อกีทัง้ยงัชว่ยลดปริมาณของเสยี (waste) ทีเ่กดิจากการทำาอาหารไดอ้กีดว้ย ซ่ึงในอนาคตเราเชือ่วา่โมเดลธรุกิจในลกัษณะ
นี้น่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นในตลาดโลกรวมทั้งในไทย
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Industry 4.0

“อาหาร” นับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายและ
มีความซับซ้อนแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างมาก  
เนื่องจากมีห่วงโซ่อุปทานที่ค่อนข้างยาวและมีความ
เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน อีกทั้งสินค้ายังมีความ 
หลากหลายทั้งในแง่ชนิดและประเภทอีกด้วย ทั้งนี้ การผลิต
สนิคา้เกษตรซึง่เปน็ตน้น้ำาของอตุสาหกรรมอาหารนัน้ยงัตอ้ง
พึ่งพิงปัจจัยภายนอก คือ สภาพดินฟ้าอากาศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่
สามารถควบคมุได้ ขณะทีป่จัจยัอืน่ๆ เชน่ วฒันธรรมความเปน็
อยู่และวิถีการเพาะปลูก ก็ต้องอาศัยการสั่งสมประสบการณ์
และการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่ยัง
ขาดความรู้และขาดเงินทุนในการซื้อเครื่องมือเครื่องจักร
เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งผลให้กว่า 90% 
ของการผลิตสินค้าเกษตรระดับต้นน้ำา ยังอยู่ที่ Industry 1.0 
เท่านั้น ยกเว้นเพียงฟาร์มตัวอย่างของบริษัทขนาดใหญ่บาง
แห่งเท่านั้นท่ีมีการส่งเสริมและพัฒนาจนเกือบเข้าใกล้ระดับ 
Industry 4.0 ขณะท่ีในระดับกลางน้ำา ซ่ึงเป็นกระบวนการ 
ผลิตและแปรรูปอาหารนั้น ปัจจุบันยังอยู่ที่ราว Industry 
2.0-2.5 เนื่องจากในบางข้ันตอนของกระบวนการผลิต  
เชน่ การแกะกุง้ การชำาแหละไก ่การควา้นเงาะ ยงัตอ้งอาศยั
แรงงานคนในการดำาเนินงาน และปัจจุบันยังไม่สามารถใช้
เครื่องจักรเข้ามาทดแทนได้ อย่างไรก็ดี ในส่วนของขั้นตอน
บรรจภุณัฑ ์(packaging)  ซึง่นบัเปน็จดุทีม่คีวามทนัสมยัและ
ใชเ้ทคโนโลยมีากทีส่ดุก็ยงัพบวา่ปจัจบุนัอยูใ่นระดบั Industry 
3.0 สำาหรับในระดับปลายน้ำา ซึ่งได้แก่ การบริหารคลังสินค้า 
การขนสง่และระบบโลจสิตกิส์ และการตลาดนัน้ โดยรวมแลว้
ไทยอยูท่ี ่Industry 3.0 ซึง่ถือวา่มคีวามทนัสมยัมากพอสมควร 
โดยมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมและบริหาร 
สต็อกและกระจายสินค้าได้ค่อนข้างดี

ทั้งนี้ ตัวอย่างในอุตสาหกรรมอาหารที่มีความใกล้เคียงกับ 
Industry 4.0 มากที่สุด ณ ปัจจุบัน คือโรงงานผลิตของ
เครือ ซีพี ที่มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีน ซึ่งเป็นโรงงานผลิต 
“ไร้คนงาน” โดยทุกข้ันตอนในกระบวนการผลิตท้ังหมดถูก
ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ รวมทั้งมีระบบตรวจ
สอบสิ่งปนเปื้อนต่างๆ เช่น เศษพลาสติก หนังยาง ด้วย
เครื่องเอ็กซเรย์และเครื่องตรวจจับโลหะในอาหาร ก่อนจะ
นำาไปตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อีกครั้ง ก่อน
สง่เขา้สูข่ัน้ตอนการบรรจสุนิคา้เพือ่จดัสง่ถงึมอืผูบ้รโิภคตอ่ไป
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โดยรวมแล้ว Industry 4.0 ถือเป็นแนวคิดที่น่าสนใจ  
แต่ต้องมีการนำามาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับอุตสาหกรรม
อาหาร อกีท้ังตอ้งพจิารณาวา่คุม้คา่ดา้นการลงทนุดว้ยหรอืไม ่ 
โดยต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะผลักดัน “อาหารไทย”  
ให้เป็นรูปแบบใดระหว่าง ความเป็น classic food ที่ต้อง
ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และงานศิลปะเข้าด้วยกัน
เพื่อรังสรรค์ให้ออกมามีสีสันและรสชาติไทยแท้ (authentic 
taste) อย่างที่ต้องการ ซ่ึงเป็น segment ท่ีมีคู่แข่งน้อย 
หรือความเป็น mass product food ซึ่งมีคู่แข่งค่อนข้างมาก  
ทั้งน้ี หากอุตสาหกรรมอาหารของไทยต้องการพัฒนาและ
มุ่งไปสู่ Industry 4.0  ก็สามารถทำาได้แต่คงไม่ง่ายนัก 
และต้องใช้เวลาในการปรับตัวอีกราว 25-30 ปีต่อจากนี้  
โดยอาจไม่จำาเป็นต้องพัฒนาให้ครอบคลุมไปพร้อมกันตลอด
ทัง้หว่งโซอ่ปุทานในรปูแบบ smart  factory เสมอไป แตค่วร
จะต้องเลือกเฉพาะในบางขั้นตอน หรือบางชนิดและประเภท
สินค้าที่มีความพร้อมในการดำาเนินงานก่อน เช่น อาจเลือกที่
จะใช้ประโยชน์จาก Internet of Things (IoTs), การบริหาร
จัดการ Big Data และใช้ระบบประสานระหว่างมนุษย์และ
เครื่องจักร (Human-Machine Interface: HMI) เข้ามา
ช่วยทั้งในแง่การทำาวิจัยด้านการตลาด  การคาดการณ์ความ
ต้องการสินค้าอาหารในอนาคต การบริหารจัดการห่วงโซ่ 
การผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน หรือแม้แต่การใช้ช่อง
ทางโซเชียลมีเดียเพื่อนำาเสนอและสร้างเร่ืองราวที่น่าสนใจ
ของผลติภณัฑอ์าหารไทยสูส่ายตาชาวโลก เปน็ตน้ เพือ่ใหเ้กดิ
ความคุม้คา่ตอ่การเปลีย่นแปลงไปสู ่Industry 4.0 ในอนาคต 
อยา่งไรกด็ ีสำาหรบัระดบัตน้น้ำานัน้ การมุง่พฒันาไปสู ่Industry 
4.0 นัน้ คงจะตอ้งใชร้ะยะเวลาอกีนานมากพอสมควร แตห่าก
จะผลกัดนัเกดิ Industry 2.0 กอ่น กส็ามารถดำาเนนิการไดเ้ลย 
ด้วยการจัดโซนนิ่งการเพาะปลูก และส่งเสริมการรวมตัวกัน
ของกลุ่มเกษตรกรหรือระบบสหกรณ์ในการทำาเกษตรแปลง
ใหญ่ เพื่อทำาให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนด้านเทคโนโลยี
และเครื่องจักรต่างๆ ในระบบ Pre-Post Harvest  มากขึ้น 

อยา่งไรกด็ ีเงือ่นไขสำาคญัในการขบัเคลือ่นใหเ้กดิ Industry 
4.0 คือการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ ไม่ว่าจะ
เป็นการปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อให้สามารถผลิตแรงงาน
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถซ่ึงตอบโจทย์ความต้องการ
ของตลาดแรงงานในอนาคต เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย 
โปรแกรมเมอร์ เป็นต้น รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการทำาวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถนำามา
ประยุกต์ใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการผลิตเครื่องจักร
ตา่งๆ ทีต่อ้งใช้ในกระบวนการผลติอาหารเพือ่ทดแทนการนำาเขา้ 
จากตา่งประเทศ ซึง่นอกจากจะช่วยลดตน้ทนุของภาคธรุกจิแลว้  
ยังสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของ
อตุสาหกรรมอาหารไดอ้กีดว้ย ยกตวัอยา่งเชน่ การผลติเครือ่งมอื 
ทางการเกษตรในการเกบ็เกีย่วผลผลติเพือ่ลดการสญูเสยี และ
รักษาคุณภาพวัตถุดิบต้นทางก่อนถึงโรงงานแปรรูป การสร้าง
เครื่องจักรที่เหมาะสมสำาหรับการแปรรูปผักหรือผลไม้บางชนิด
ที่มีเฉพาะในเขตร้อนหรือเมืองไทย (เช่น เครื่องปอกเปลือก
ทุเรียนหรือเครื่องคว้านเงาะ เป็นต้น) ซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีการ
ผลิตออกมาจำาหน่ายในตลาดโลกแต่อย่างใด ขณะเดียวกัน
ภาครฐัตอ้งมแีนวนโยบายทีช่ดัเจนวา่จะมุง่สง่เสรมิอตุสาหกรรม
อาหารไปในทศิทางใด ไมว่่าจะเป็นการชคูวามเปน็ครวัไทยสูโ่ลก  
การส่งเสริมและสร้างอัตลักษณ์ของอาหารไทย หรือการ 
ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารเป็น Industry 4.0 ก็ตาม 
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มูลค่าการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในประเทศ

อัตราการเติบโตของยอดขายอาหารแปรรูปในไทย

หน่วย: ล้านล้านบาท

หน่วย: พันล้านบาท

หมายเหตุ: มูลค่าการส่งออกอาหารไม่รวมการส่งออกอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์มันสำาปะหลัง ไขมันพืชและสัตว์ และน้ำาตาล
ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ BMI และ สถาบันอาหาร (NFI)

* ประกอบด้วย อาหารเช้าซีเรียล อาหารสำาหรับเด็กทารก ผักและผลไม้แปรรูป เนื้อสัตว์และอาหารทะเลแปรรูป ซุปและผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้ทาขนมปัง (spread)

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Euromonitor

Industry factsheet: อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
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ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุOver 100 million people during 2015-50
ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Trademap และ กระทรวงพาณิชย์

มูลค่าการนำาเข้าอาหารและเครื่องดื่มของไทยมูลค่าการส่งออกอาหารและเครื่องดื่มของไทย

โครงสร้างตลาดส่งออกอาหารและเครื่องดื่มของไทยในปี 2015

หน่วย: พันล้านบาทหน่วย: พันล้านบาท

หน่วย: (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) และ สัดส่วนการส่งออกแต่ละภูมิภาค
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ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Euromonitor

มูลค่าตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในไทยโครงสร้างตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโลก

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯหน่วย: % ของมูลค่าตลาดทั้งหมด
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คณะผู้จัดทำา

ธรีนิทร ์มปีระสบการณท์ำางานเปน็ทีป่รกึษาทางธรุกจิมากกวา่ 10 ป ีกบั The Boston  Consulting  
Group และ A.T. Kearney โดยเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ในหลากหลายกลุม่อตุสาหกรรม เชน่ ธนาคารพาณชิย ์ประกนัภยั พลงังาน สนิคา้อปุโภคบรโิภค
และธุรกิจบริการ มีความเช่ียวชาญในการวางกลยุทธ์ธุรกิจ การพัฒนารูปแบบธุรกิจเพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันรวมถึงการปรับกระบวนการทำางานให้มีประสิทธิภาพ

ธีรินทร์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
จาก Kellogg School of Management, Northwestern University สหรัฐอเมริกา

ธีรินทร์ รัตนภิญโญวงศ์
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  
กลยุทธ์ธุรกิจและอุตสาหกรรม และ
รักษาการคลัสเตอร์ธุรกิจส่งออก 

ดร.สทุธาภา อมรวิวฒัน ์ดำารงตำาแหนง่ รองผูจ้ดัการใหญ ่ผูบ้รหิารสงูสดุ Economic Intelligence 
Center (EIC) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลยุทธ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยก่อนหน้านั้น ดร.สุทธาภา 
ไดก้อ่ตัง้และดแูลสายงานวเิคราะหค์วามเสีย่ง (Risk Analytics) กลุม่บริหารความเสีย่งมาก่อน 
ทัง้นี ้กอ่นรว่มงานในแวดวงธนาคารไทย ดร.สทุธาภา มปีระสบการณท์ำางานในตา่งประเทศกวา่  
10 ปี ทั้งภาคองค์กรระหว่างประเทศ และภาคเอกชนช้ันนำา ได้แก่ กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) สหรัฐอเมรกิา บรษิทัทีป่รกึษา Booz Allen Hamilton สหรฐัอเมรกิา ING Group 
เนเธอรแ์ลนด ์เป็นตน้ นอกจากน้ียงัเคยดำารงตำาแหน่งระดบัผูอ้ำานวยการสว่นวเิคราะหเ์ศรษฐกจิ
มหภาคของสำานักงานเศรษฐกิจ การคลัง กระทรวงการคลังอีกด้วย

ดร.สุทธาภา เป็นหน่ึงในคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและ 
ตลาดทุน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นผู้เช่ียวชาญ (Non-resident Fellow)  
ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและตลาดการเงินให้กับองค์กรระหว่างประเทศ Asia Society 
กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

ดร.สุทธาภา เป็นนักเรียนทุนพระราชทานเล่าเรียนหลวง จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ การบริหารและ
นโยบาย สถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ (M.I.T.) สหรัฐอเมริกา 

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์    
รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด
Economic Intelligence Center

ทับขวัญ ปัจจุบันดูแลทีมวิเคราะห์ธุรกิจในคลัสเตอร์ โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งพลังงาน ไฟฟ้า 
ก่อสร้าง คมนาคมขนส่ง และโทรคมนาคม โดยก่อนหน้านี้ ทับขวัญ มีประสบการณ์การทำางาน
ในแผนก Investment Banking ที่ J.P.Morgan สิงคโปร์ โดยให้คำาปรึกษาแก่บริษัทขนาดใหญ่
ในอาเซียนในด้านการระดมเงินทุนจากตลาดตราสารทุน เริ่มงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ในปี 
2553 ในหน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อ โดยดูแลความเสี่ยงภาพรวมระดับ Portfolio 
และระดับอุตสาหกรรมให้แก่ธนาคาร

ทบัขวญั เปน็นกัเรยีนทนุพระราชทานเลา่เรยีนหลวง (King's Scholarship) จบการศกึษาปรญิญา
ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Yale University สหรัฐอเมริกา และปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
และการเงิน จาก London School of Economics (LSE) สหราชอาณาจักร

ทับขวัญ หอมจำาปา
ผู้อำานวยการคลัสเตอร์ธุรกิจ
โครงสร้างพื้นฐาน  



50 จับทิศอุตสาหกรรมไทย 2017

คณะผู้จัดทำา
วิธาน ปัจจุบันดูแลทีมวิเคราะห์ธุรกิจในคลัสเตอร์บริการ ทั้งการท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ ค้า
ส่งค้าปลีก และบริการด้านสุขภาพ โดยก่อนหน้านี้ วิธาน มีประสบการณ์วิจัยเชิงนโยบายและ
กลยุทธ์กว่า 7 ปี และเคยร่วมงานกับสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
ในการจดัทำาแบบจำาลองทางดา้นกรอบและการจดัสรรงบประมาณ และศกึษาวเิคราะหน์โยบาย
การคลังอื่นๆ อีกทั้งยังเคยร่วมงานกับฝ่ายวิจัยและข้อมูลสารสนเทศ และฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิธาน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิธาน เจริญผล  
ผู้อำานวยการคลัสเตอร์ธุรกิจ
บริการ

โชติกา เริ่มงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ในปี 2551 โดยก่อนหน้านั้นเคยร่วมงานกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นระยะเวลา 10 ปี มีประสบการณ์ทำางานด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเงิน
ระดับมหภาคทั้งของไทยและต่างประเทศ และด้านนโยบายการเงิน รวมทั้งมีประสบการณ์ด้าน
การพัฒนาธุรกิจและการบริหารโครงการกับองค์กรภาคเอกชนชั้นนำาของไทย

โชติกา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัส
สัมชัญ และระดับปริญญาโทด้าน MBA สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จากสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

โชติกา ชุ่มมี
นักวิเคราะห์อาวุโส
สาขาธุรกิจที่ดูแล: อาหารและ
เครื่องดื่ม

กณิศ มีประสบการณ์ทำางานด้านการขายและการตลาดของบริษัทผลิตเหล็กชั้นนำาของญี่ปุ่น

กณิศ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับทุนภูมิพลขณะกำาลังศึกษา และระดับปริญญา
โท สาขาบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกณิศ อ่ำาสกุล 

นักวิเคราะห์

กานต์ชนก มีประสบการณ์ทำางานวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ในธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างกับ 
บรษิทัในเครอืซเิมนต์ไทย (SCG) กอ่นหนา้นี้ไดร้ว่มงานกบัสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 
นอกจากนั้น ยังมีประสบการณ์การฝึกงานในโครงการ SCG Excellent Internship program  
โดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) และได้รับรางวัล SCG Innovative suggestion 
award ขณะฝึกงาน

กานต์ชนก จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์การ
เงิน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขณะศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาด้าน
เศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา

กานต์ชนก บุญสุภาพร 
นักวิเคราะห์



คณะผู้จัดทำา
นันทพงศ์ มีประสบการณ์ทำางานด้านการบริหารโครงการร่วมกับกลุ่มบริษัท PTT Global 
Chemical Public Company Limited และก่อนหน้านี้ เคยเป็นนักวิเคราะห์และวางแผนสาย
งานจดัหาอะไหลบ่รกิาร ทีบ่รษิทั Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing 

นนัทพงศ ์จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
และปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

นันทพงศ์ พันทวีศักดิ์
นักวิเคราะห์

เลิศพงศ์ มีประสบการณ์ทำางานเป็นนักวิเคราะห์กลยุทธ์ให้กับบริษัทชั้นนำาในหลากหลายกลุ่ม
ธุรกิจ อาทิ อุตสาหกรรมท่อเหล็ก คลังสินค้าและการขนส่ง และ ธุรกิจสินเชื่อ เป็นต้น

เลศิพงศ ์จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาสถติ ิจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และปรญิญาโท  
สาขา Logistics and Supply Chain Management จาก Heriot-Watt University 
สก็อตแลนด์

เลิศพงศ์ ลาภชีวะสิทธิ์
นักวิเคราะห์
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ดร.ธนพล ศรีธัญพงศ์
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พิมพ์นิภา บัวแสง
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ยุวาณี อุ้ยนอง
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วิรันต์ภรณ์ โรจนวิภาตวนิช
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ดร.อัญญรัตน์ บุญนิธิวรกุล
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ณภัทร ศรีจามร
napat.srichamorn@scb.co.th
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ธีรินทร์ รัตนภิญโญวงศ์ 
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์ธุรกิจและ
อุตสาหกรรม และรักษาการคลัสเตอร์
ธุรกิจส่งออก 
teerin.ratanapinyowong@scb.co.th

ปัญจรัตน์ กิตติจรุญวิทย์
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วลัยรัฎฐ์ รัชตะวรรณ
valairat.rachatawan@scb.co.th

วีรวรรณ ฉายานนท์
veerawan.chayanon@scb.co.th

ศิวกร ด่านอุตรา
siwakorn.danutra@scb.co.th

Service Cluster

วิธาน เจริญผล
ผู้อำานวยการคลัสเตอร์ธุรกิจบริการ 
vithan.charoenphon@scb.co.th

ปราณิดา ศยามานนท์ 
pranida.syamananda@scb.co.th

ปวริศร์ พฤศราช
pavaris.pruedsaradch@scb.co.th

กณิศ อ่ำาสกุล
kanit.umsakul@scb.co.th

กานต์ชนก บุญสุภาพร 
kanchanok.bunsupaporn@scb.co.th

ธันยาพร เล้าโสภาภิรมย์
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ภูริพัฒน์ โสภณคีรีรัตน์
puripat.sophonkeereerat@scb.co.th

ลภัส อัครพันธุ์
lapas.akaraphanth@scb.co.th

วิภาวดี ศรีโสภา
vipavadee.srisopa@scb.co.th

Export Cluster

โกญจนาท เถื่อนมูลแสน
konjanart.thueanmunsaen@scb.co.th

โชติกา ชุ่มมี
chotika.chummee@scb.co.th

เลิศศักดิ์ สง่าศิลป์
lerdsak.sangasilpa@scb.co.th

ณพงศ์ จีระสุวรรณกิจ
napong.cheerasuwankit@scb.co.th

ธีระยุทธ ไทยธุระไพศาล
teerayut.thaiturapaisan@scb.co.th

นริศร์ธร ตุลาผล
narithtorn.tulaphol@scb.co.th

นันทพงศ์ พันทวีศักดิ์
nantapong.pantaweesak@scb.co.th

ภราดร หีมมุเด็น
pharadon.heemmuden@scb.co.th

Infrastructure Cluster

ทับขวัญ หอมจำาปา
ผู้อำานวยการคลัสเตอร์ธุรกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน
tubkwan.homchampa@scb.co.th

พิมใจ ฮุนตระกูล
pimjai.hoontrakul@scb.co.th

ดร.ศิวาลัย ขันธะชวนะ
sivalai.khantachavana@scb.co.th

ดร.สุปรีย์ ศรีสำาราญ
supree.srisamran@scb.co.th

ปัณณ์ บุญญาวานิชย์
pann.boonyavanich@scb.co.th

เลิศพงศ์ ลาภชีวะสิทธิ์
lertpong.larpchevasit@scb.co.th

อิสระสรรค์ กันทะอุโมงค์
issarasan.kantaumong@scb.co.th

อภิญญา อักษรกิจ
apinya.aksornkij@scb.co.th

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์
รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center
sutapa.amornvivat@scb.co.th
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11 คลัสเตอรอุตสาหกรรม
Enhancing Strategic Value Chain

คลัสเตอรการพิมพ 
และบรรจุภัณฑ
“Regional Printing and Packaging Hub”

คลัสเตอรเครื�องใชไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสและเครื�องปรับอากาศ 
“Better Living of Asia”

คลัสเตอรปโตรเคมี
“Toward Competitive and 
Sustain Petrochemical Hub”

Thailand Strategic Industries

คุณเกรียงไกร  เธียรนุกุล คุณวิษณุ ลิ่มวิบูลย คุณวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

คลัสเตอรผลิตภัณฑ
สุขภาพและความงาม 
“Hub of Health & Beauty”

คลัสเตอรพลังงานที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
“ASEAN Renewable Hub"

คลัสเตอรแฟชั่นและ
ไลฟสไตล
“Innovation for Life Hub"

คุณเชิญพร เต็งอำนวย คุณสุวิทย ธรณินทรพาณิช คุณถาวร กนกวลีวงศ

คลัสเตอรยางและ
ไมยางพารา
“Rubber Hub of ASEAN”

คลัสเตอรยานยนต
“Moving Forward for 
The Future”

คลัสเตอรวัสดุกอสราง
“To become a construction 
hub in ASEAN”

คุณมานะผล ภูสมบุญ คุณถาวร ชลัษเฐียร คุณสมยศ ตั้งมีลาภ

คลัสเตอรวิศวกรรม
เครื�องจักรกลและงานโลหะ
"ASEAN Leader in Engineering Works"

คลัสเตอรอาหาร 
“Kitchen of the World”

คุณวิรัตน ชนะสิทธิ์ น.สพ.บุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม

THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES
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