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ส่องวิกฤติขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์โลก … ผลกระทบและนัยต่อ 
ทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย  
17 พฤศจกิายน 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ ซึ ่งก าลังเป็นประเด็นร้อนท่ีถูกพูดถึงทั ่วโลกน้ัน  
มีสาเหตุหลักมาจาก 4 ปัจจัย ได้แก่ (1) Trade War และ Tech War ระหว่างสหรัฐฯ  
กับจีนที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2018 (2) ความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพิ่มขึ้นมาก 
จากวิกฤติ COVID-19 (3) การฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกในช่วงปลายปี 2020 
และ (4) ปัญหา Supply chain disruption ท่ีเกิดข้ึนจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาด
ระลอกใหม่ในปี 2021 ท่ีย่ิงซ ้าเติมใหปั้ญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์รุนแรงข้ึน 

• วิกฤติดังกล่าว ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ ในวงกว้าง โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ซ่ึงพบว่าได้รับผลกระทบท่ีค่อนข้างรุนแรงและชัดเจน สะท้อนได้จาก
การปรับลดก าลังการผลิตของค่ายรถยนต์ต่าง ๆ อันเป็นผลมาจากการส่งมอบช้ินส่วน
เซมิคอนดักเตอร์ท่ีล่าช้า จนไม่สามารถด าเนินการผลิตได้ตามแผนท่ีวางไว้ โดย IHS Markit 
คาดว่าปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการผลิตรถยนต์ ในปี 2021 มากถึงราว 7.7 
ล้านคัน หรือคิดเป็น 9% ของเป้าหมายการผลิตรถยนต์ท่ัวโลกในปีน้ี 

• อนึ่ง EIC คาดการณ์ว่า ปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์จะยังคงลากยาวต่อเนื่อง 
ไปจนถึงปีหน้า สอดคล้องกับข้อมูลล่าสุดที่บ่งชี้ว่า ระยะเวลาในการผลิตและส่งมอบ
ชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ หรือ lead time ยังมีแนวโน้มนานขึ้น จากปัญหา supply 
chain disruption ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในอาเซียน ซึ่งกระทบต่อ
ขั้นตอนการประกอบและทดสอบที่ต้องใช้แรงงานคนเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม คาดว่า
สถานการณ์น้ีจะค่อย ๆ เร่ิมปรับตัวดีข้ึนและคล่ีคลายลงได้ ในปี 2023 เป็นต้นไป 
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อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีห่วงโซ่อุปทานค่อนข้างยาวและซับซ้อน (รูปที่ 1)  
โดยประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ (1) การออกแบบ (Design) (2) การผลิตแผ่นเวเฟอร์ (Wafer Fabrication)  

(3) การประกอบและการทดสอบ (Assembly and Testing) และ (4) การน าไปประกอบในสินค้าขั ้นปลาย ซึ ่งในส่วน 

ของผู้ผลิตรายใหญ่นั้น จะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียดซับซ้อนและมีมูลค่าเพิ่มสูง โดยมีผู้เล่นหลัก เช่น 

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), United Microelectronics Corporation (UMC), 

Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) เป็นต้น จากนั้นจะส่งชิ้นส่วนเหล่านี้ไปยังผู้ผลิตขั้น

กลาง ตามความต้องการใช้ที่แตกต่างกัน อาทิ หากจะน าไปผลิตเซมิคอนดักเตอร์ส าหรับยานยนต์ ก็จะส่งไปยังบริษัท Infineon, 

NXP และ Renesas เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าซึ่งก็คือค่ายรถยนต์ต่าง ๆ เพื่อน าไปผลิตรถยนต์ต่อไป หรือหากจะน าไปประกอบ

เป็นสินค้า IT ก็จะส่งไปยังบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ส าหรับใช้ในโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะ เช่น บริษัทซัมซุง เพื่อประกอบ

และส่งมอบให้กับลูกค้า End users ในอุตสาหกรรมสินค้านั้น ๆ ต่อไป 

 

• ปัญหาที่เกิดข้ึนดังกล่าว ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกต่างเร่งปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรม
การผลิตของตนไปสู่รูปแบบ regionalization หรือ localization มากข้ึน ด้วยนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนและให้สิทธิประโยชน์กับบริษัทต่างชาติท่ีเข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิต 
เซมิคอนดักเตอร์ ในประเทศตนเอง รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการวิจัยพัฒนา ออกแบบ  
และผลิตเซมิคอนดักเตอร์เองภายในประเทศ เพ่ือลดการพ่ึงพาการน าเข้าเซมิคอนดักเตอร์
จากผู้ผลิตในฝั่งเอเชีย และป้องกันปัญหา supply chain disruption ที่อาจเกิดข้ึน 
อีกได้ ในอนาคต 

• ส าหรับนัยต่อไทยน้ัน เราพบว่าสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนส่งผลดีต่อการส่งออกของช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ของไทย สะท้อนได้จากมูลค่าการส่งออกที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ท่ามกลางความต้องการใช้เซมิคอนดักเตอร์ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างมากท่ัวโลก แต่ในทางกลับกัน 
ปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ก็ส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าของอุตสาหกรรม
ปลายน ้าที่เกี่ยวเนื่องด้วย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ซึ่งได้รับผลกระทบ
ค่อนข้างชัดเจน 

• ขณะที่ในระยะยาว EIC มองว่าไทยควรเร่งให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับ
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ให้มีมูลค่าเพิ ่มสูงขึ ้น และตอบโจทย์ความต้องการ 
ของตลาดโลกที่เปลี ่ยนแปลงไป รวมไปถึงการน าระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาประยุกต์ ใช้ ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการพึ่งพา
แรงงานคน พร้อม ๆ ไปกับการออกนโยบายด้านการลงทุนท่ีจูงใจเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุน
ต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทย ซึ ่งจะเอื ้อให้ เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology 
transfer) มายังผู้ประกอบการในประเทศ เพ่ือสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ของไทยมีศักยภาพการเติบโตและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันในระยะยาว  
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รูปท่ี 1 : ห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์  

 

ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Boston Consulting Group, PRISMARK PARTNERS และ KCE Annual Report 2020 

ทั้งนี้เอเชียถือได้ว่าเป็นภูมิภาคท่ีเป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ส าคัญที่สุดของโลก โดยหากพิจารณาโครงสร้าง
รายได้ของบริษัทผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกแล้วนั้น จะพบว่าผู้ผลิตในภูมิภาคเอเชียมีสัดส่วนรายได้รวมกัน

กว่า 80% ของรายไดท้ั้งหมดในตลาดโลก โดยเฉพาะแคผู่้ผลิตจากไต้หวันเพยีงประเทศเดียวมีรายไดม้ากถึงราว 60% โดยไต้หวัน

มี TSMC เป็นบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดของโลก จากข้อมูลล่าสุดในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา TSMC มีรายได้

รวมอยูท่ี่ 12,902 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 55% ของรายได้ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดทั่วโลก (รูปที่ 2) 

รูปท่ี 2 : มูลค่าตลาดเซมิคอนดักเตอร์โลก (ข้อมูลล่าสุด ณ ไตรมาสท่ี 1 ปี 2021) 
หน่วย : % ของรายได้ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ท่ัวโลก 

 

ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ TrendForce 

จากข้อมูลพบว่า ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกในปี 2021 น้ี จะเติบโตต่อเนื่องจากปี 2020 ที่ 21.1%YOY 
(รูปที่ 3) โดยมีปัจจัยหนุนส าคัญมาจากยอดขายสินค้าประเภท IT และ consumer electronics โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ

ท างานทางไกล (remote working) และ online platform ต่าง ๆ รวมทั้งปัจจัยหนุนจากการที่ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะเข้าไปมี
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สาเหต ขอ ป  หา

Geopolitical risks: US-CN Trade/Tech war
1

COVID-19 pandemic 
2

Demand recovery
3

ความต้องการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมทั้งสินค้าประเภท 
consumer electronics ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมาก ในช่วง 
lockdown (WFH, online learning, data center, etc.)

นับตั้งแต่เกิดสงครามการค้าและสงครามเทคโนโลยีระหว่างจีน
กับสหรัฐ  ในป  2018 ผู้ผลิตสินค้าทั้งในสหรัฐ  และประเทศ
อื่นๆ ได้หันไปสั่งซื้อช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศผูผ้ลิต
อื่นแทนจีน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางการค้ากับสหรัฐ 

ความต้องการ semiconductor จากอุตสาหกรรมปลายน ้าต่าง ๆ 
เริ่มกลับมาเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วง Q4/21 ตามการทยอย   นตัวดี
ขึ้นของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะกลุ่ม Advanced Economies 
ซึ่งสอดคล้องกับความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนใหก้ับประชากร
ในประเทศ
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y 
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Disruption by natural disaster and pandemic 
4

ภัย รรมชาติต่าง ๆ และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงานกระทบต่อ
การผลิต เช่น ภัยแล้งที่ไต้หวนั พายุหิมะที่สหรัฐ  ไ ไหม้ที่
ญี่ปุ น อีกทั้ง การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในภูมิภาค
อาเซียน โดยเฉพาะในมาเลเซีย ที่กระทบขั้นตอนการประกอบ
และทดสอบซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้แรงงานเป็นหลัก

บทบาทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งในภาคการผลิตและภาคการบริการ สอดคล้องกับเทรนด์ Digital Transformation 

และระบบอัตโนมัติ ที่ก าลังเกิดขึ้นทั่วโลก   

รูปท่ี 3 : ข้อมูล Global Semiconductor Shipment และคาดการณ์ 
หน่วย : %YOY 

 

ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมลูของ JP Morgan 

 

วิกฤติขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor shortage) ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน มีสาเหตุมาจากอะไร? 

จากการศึกษาขอ  EIC พบว่า วิกฤติขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ท่ีเกิดขึ้นนั้น มีสาเหต หลักมาจาก 4 ป จจัย (รูปที่ 4) ได้แก ่

รูปท่ี 4 : สาเหตุของปัญหา semiconductor shortage และผลกระทบต่อผู้เล่นต่าง ๆ ในห่วงโซ่การผลิต  

 

 

 

 

ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมลูของ Nikkei Research  
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ในป  2017 อัตราการเติบโตขอ 
ยอดขาย semiconductor เติบโต
ส   แต่ไม่พบป  หา supply 

disruption เน  อ จากยั ไม่เกิด
ป  หาด้าน geopolitics ท่ีส่ ผล
กระทบต่อการกระจ กตัวขอ ค า
สั่ ซ ้อไปท่ีประเทศใดประเทศหนึ่ 
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ส   แต่ไม่พบป  หา supply 

disruption เน  อ จากยั ไม่เกิด
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คาดการ ์ว่าท่ัวโลกเริ่มกลับส ่
 าวะปกติ ความต้อ การใน 

consumer electronics เ ่น 
คอมพิวเตอร์ มีการเติบโตท่ี
ลดล  ส่ ผลต่อ าวะความ
ต้อ การ semiconductor ท่ี
เริ่มเติบโตลดล เ ่นกัน
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1) สงครามการค้า (Trade War) และสงครามเทคโนโลยี (Tech War) ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน 

นับต้ังแต่เกิดปัญหา Trade War ต้ังแต่ปี 2018 เป็นต้นมา ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ได้ทวีความรุนแรง

มากข้ึนเรื่อย ๆ จนกลายเป็น Tech War ในที่สุด โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2020 รัฐบาลสหรัฐ  ภายใต้การน าของอดีต
ประ านา ิบดีทรัมป์ ได้กดดันให้มีการแบน Huawei Technologies ของจีน ส่งผลให้ Huawei ส่งค าสั่งซื้อปริมาณมหาศาล 

ไปยัง TSMC เพื่อส ารองชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ไว้ในสินค้าคงคลัง ก่อนที่จะมีค าสั่งคว ่าบาตรดังกล่าวออกมา ท าให้ TSMC  

และบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์จ านวนมากต้องเดินสายการผลิตอย่างหนักเพื่อรองรับค าสั่งซื้อดังกล่าว และต่อมาเมื่อค าสั่ง

แบน Huawei ประกาศออกมาในวันที่ 15 กันยายน 2020 อดีตประ านา ิบดีทรัมป์ยังได้ประกาศคว ่าบาตรบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดัก

เตอร์สัญชาติจีนอย่าง SMIC ซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย ส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยี end products รายใหญ่

ต่าง ๆ อาทิ Qualcomm ต่างส่งค าสั ่งซื ้อชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง TSMC, UMC และผู้ผลิตสัญชาติไต้หวันรายอื่น ๆ  

ในปริมาณมากเพื่อทดแทนเซมิคอนดักเตอร์ที่ผลิตจาก SMIC ซึ่งถูกขึ้นบัญชีด าจากรัฐบาลสหรัฐ  เช่นเดียวกัน 

2) ความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ัวโลกท่ีเพ่ิมสูงข้ึนมาก โดยเฉพาะในช่วงมาตรการ lockdown 

นอกจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ยืดเยื้อแล้ว ในปีที่ผ่านมา (2020) ความต้องการสินค้า 

consumer electronics ท่ัวโลกยังเพ่ิมสูงข้ึนมาก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อีกด้วย 
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการออกมาตรการ lockdown เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งมีผลให้ผู้คนทั่วโลกส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิต

อยู ่กับบ้านมากขึ ้น และส่งผลให้ความต้องการสินค้าเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งอุปกรณ์ที ่ใช้ในการท างาน 

และการติดต่อสื่อสารเติบโตขึ้นอย่างมาก สะท้อนได้จากยอดขายสินค้าประเภท consumer electronics เช่น คอมพิวเตอร์ 

และอุปกรณ์ ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2 ป  2020 เป็นต้นมา โดยตลาดคาดการณ์ว่าความต้องการสินค้าประเภท

นี้จะยังคงมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในป นี้ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงยืดเยื้อ 

อย่างไรก็ดี ความต้องการดังกล่าวมีแนวโน้มชะลอลงในป หน้า หลังจากสถานการณ์ทั ่วโลกน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

และแต่ละประเทศมีการผ่อนคลายมาตรการ lockdown มากขึ ้น ซึ ่งจะท าให้ความต้องการสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ 

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางประเภทปรับลดลงตามไปด้วย (รูปที่ 5) 

รูปท่ี 5 : การเติบโตของยอดขายสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ท่ัวโลก  
หน่วย : พันหน่วย (แกนซ้าย), %YOY (แกนขวา) 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ JP Morgan 
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ทั ้ นี้ความต้อ การ ิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากผ ้ผลิตสินค้า Consumer Electronics ในระดับปลายน ้า ท่ีเพิ ่มส  ขึ้น 

อย่า ต่อเน  อ ตั้ แต่ปลายป  2020 ดั กล่าว ส่ ผลให้ ิ ้นส่วนบา ประเ ทเริ ่มอย ่ใน าวะขาดแคลนอย่า หนัก อาทิ 

processor, microcontrollers, sensor, chips display panels และ driver ICs โดยในป ที่ผ่านมา บริษัท Apple ต้องเผชิญกับ

ปัญหาดังกล่าวนี้ จนท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนสายการผลิตสินค้า โดยโยกช้ินส่วนจากสายการผลิต iPad มาใชก้ับสายการผลิต 

iPhone12 เป็นการช่ัวคราว ซึ่งการปรับแผนการผลิตดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการผลิต iPad มากถึงราว 2 ล้านเครื่อง 

3) การทยอยฟ้ืนตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกในช่วงปลายปี 2020 

จากข้อมูลพบว่า อุตสาหกรรมยานยนต์โลกเริ ่มส่งสัญญาณที ่ดีขึ ้นตั ้งแต่ช่วงครึ ่งหลังของปี 2020  

และปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงไตรมาสสุดท้าย สอดคล้องกับความต้องการในตลาดโลกที่   นตัวตามแนวโน้ม
เศรษฐกิจโลกโดยภาพรวมโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากความคืบหน้าในการฉีดและกระจาย

วัคซีนให้แก่ประชากรในประเทศ สะท้อนได้จากมูลค่าการส่งออกรถยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทั่วโลกที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว 

(รูปที่ 6)  ท าให้ความต้องการใช้ช้ินส่วนเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มสูงขึ้นอีกในช่วงปลายป เช่นกัน โดยจากข้อมูลพบว่า มคี าสั่งซื้อจาก

บริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ส าหรับยานยนต์จ านวนมากที่ส่งไปยัง TSMC และผู้ผลิตรายอื่น ๆ ในไต้หวัน ซึ่งแม้ว่าโรงงาน

เหล่านี้จะมีการเดินเครื่องเพื่อผลิตสินค้าอย่างเต็มก าลังการผลิต (capacity) แล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น

มากดังกล่าว และท าให้การส่งมอบช้ินส่วนเซมิคอนดักเตอร์ยิ่งล่าช้าออกไปอีก 

รูปท่ี 6 : มูลค่าการส่งออกของรถยนต์ ช้ินส่วน และอุปกรณ์ ท่ัวโลกในปี 2020  
หน่วย : พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  

 

ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ TradeMap 

4) ปัญหา Supply chain disruption ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จากภัยธรรมชาติ และ COVID-19 

ในช่วงคร่ึงปีแรกท่ีผ่านมา โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในหลายประเทศ ประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการผลิต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยแล้งในไต้หวัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
อย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่จ าเป็นต้องใช้น ้าบริสุท ิ์ในกระบวนการผลิตจ านวนมาก หรือกรณโีรงงานผลิตเซมิ

คอนดักเตอร์ของ NXP ในรัฐ Texas ซึ่งเจอปัญหาพายุหิมะพัดถล่ม หรือแม้แต่การเกิดเพลิงไหม้โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์

ส าหรับยานยนต์ของ Renesas ที่ประเทศญี่ปุ น ซึ่งแม้ว่าปัญหาดังกล่าวจะคลี่คลายลงแล้ว และโรงงานเหล่านี้ก็สามารถกลับมา

เดินเครื่องผลิตได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในอาเซียน กลับมา
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ซ ้าเติมความรุนแรงของปัญหาดังกล่าว โดยพบว่ากระบวนการประกอบและทดสอบ (Assembly & Testing) ในประเทศผู้ผลิต

ต่าง ๆ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่พึ่งพาแรงงานคนเป็นหลัก (labor-intensive) ถูกกระทบจากการระบาด 

ของ COVID-19 รอบใหม่ค่อนข้างมาก และซ ้าเติมให้ปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ในยานยนต์ไม่คลี่คลายลงอย่างที่

คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ 

ผลกระทบท่ีมีต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลก : 

1) ระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า (Lead Time) ยาวนานข้ึน 

ภายใต้ภาวะท่ีอุปสงค์มากกว่าอุปทานในตลาดดังกล่าว จึงท าใหร้ะยะเวลาในการส่งมอบช้ินส่วนเซมิคอนดักเตอร์

จาก supplier นั ้นนานขึ ้นกว่าปกติ (รูปที ่ 7) โดยจากข้อมูลล่าสุดพบว่า ปัจจุบันระยะเวลาในการรอคอยสินค้า  
(Lead Time) นานขึ้นค่อนข้างมาก จากเดิมซึ่งอยู่ที่ราว 12 13 สัปดาห์ เป็นเกือบ 22 สัปดาห์ และยังมีแนวโน้มจะนานมากขึ้น

เรื่อย ๆ ซึ่งความล่าช้าดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการผลิตต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม

ต่อเนื่องในขั้นปลายน ้าของห่วงโซ่การผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

2) ต้นทุนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เพ่ิมสูงข้ึน  

อนึ่ง นอกจากปัญหาส่งมอบค าสั่งซื้อล่าช้าที่เกิดขึ้นดังกล่าวแล้วนั้น ผู้ผลิตสินค้าขั้นปลายต่างๆยังต้อง 

แบกรับต้นทุนราคาของเซมิคอนดักเตอร์ที่ปรับตัวสูงขึ้นอีกด้วย (รูปที่ 7) ซึ่งราคาที่สูงขึ้นเหล่านี้มีสาเหตุจากปัจจัย
หลายประการ ทั้งต้นทุนการขนส่งและวัตถุดิบส าคัญในการผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างทองแดงที่ปรับราคาสูงขึ้น 40%YoY 

โดยพบว่าราคา input ส่วนใหญ่ มีการปรับเพิ่มขึ้นระหว่าง 30-50% จากช่วงเดียวกันป ก่อน ตัวอย่างเช่น Display Driver IC  

ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส าคัญที่ท าหน้าที่แสดงผลผ่านหน้าจอ ที่มีการปรับราคาสูงขึ ้นถึง 50%YoY หรือแม้แต่ Microcontroller  

ที่ท าหน้าที่ควบคุมการขับเคลื่อนของรถยนต์ ที่มีราคาแพงขึ้นราว 30-40%YoY ซึ่งการที่ราคาของเซมิคอนดักเตอร์ปรับตวัสงูขึ้น

นั้นจะส่งผลให้ราคาสินค้าขั้นปลายต่างๆจ าเป็นต้องปรับราคาสูงขึ้นตามไปด้วย 

รูปท่ี 7 : ระยะเวลาการผลิตและส่งมอบช้ินส่วนเซมิคอนดักเตอร์ และต้นทุนวัตถุดิบท่ีได้รับผลกระทบ 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Nikkei research และ Susquehanna Financial Group 

13.4

14.3

13.1

12.0 11.8
12.3

13.0

17.0

18.0

21.9

2018 2019 2020 2021

ระยะเวลาผลิตและจัดส่  ิ้นส่วน Semiconductor

หน่วย : สัปดาห์

Trade War Tech War COVID-19

ราคา input ท่ีใ ้ ในสายการผลิตส  ขึ้น
(ราคาคาดการ ์   เด อนสิ หาคม 2021)

ราคาทอ แด 40%YoY

Display Driver IC 
(ควบคุมการแสดงผล)

50%YoY

Microcontroller 
Chips (ควบคุมการ

ขับเคลื่อนของรถยนต์)
30-40%YoY

Power 
Management Chips 
(ควบคุมเรื่องพลังงาน)

30-40%YoY



8 

 

AsiaChina North 
America

 12,1 0

1  ,510

Middle 
East/Africa

Europe South 
America

   ,3  

1,221,3  
9  ,590

15,000

Q121 Q221

90.8 95.4
78.9 84.7

2021E 2022F

91.0 95.3 96.7 95.7 92.2
77.6

20192015 2020201 201 201 

      

Previous Forecast (Jan21)

Latest Forecast (Oct21)COVID-19 and 
chip shortage

อนึ่  ป  หาความล่า ้าที่เกิดขึ้นดั กล่าว ส่ ผลให้ค่ายรถยนต์ต่า  ๆ ทั่วโลก ทั้ ในสหรัฐฯ  ี่ป ่น รวมทั้ อีกหลายประเทศ 

ในกล ่มสห าพย โรป หร อแม้แต่ในไทย จ าเป็นต้อ ปรับลดเป้าหมายการผลิตรถยนต์ส าหรับป นี้ล  และคาดว่าจะกระทบต่อ

การผลิตรถยนต์ทั่วโลกในป นี้มากถึ  7.7 ล้านคัน หร อคิดเป็น 9  ขอ เป้าหมายการผลิตรถยนต์ทั่วโลก ท าให้จากเดิมท่ี

คาดการ ์ว่ายอดผลิตรถยนต์โลกในป  2021 จะสามารถฟ้ืนตัวเกิน 90 ล้านคันได้นั้น ลดล เหล อเพีย  79 ล้านคัน (รูปที่ 8) 

ยิ่งไปกว่านั้น ยังจะท าให้อุตสาหกรรมยานยนต์โลกในป นี้สูญเสียรายได้มากถึงราว 2.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 8%  

ของรายได้ในป  2020 อีกด้วย โดยจากข้อมูลพบว่า ปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่าง ๆ ได้เริ ่มทยอยปรับตัวด้วยการเลื่อน 

การประกอบรถยนต์รุ่นที่ใช้จ านวนชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์จ านวนมากออกไปก่อน และหันไปเร่งผลิตรถยนต์รุ่นที่ใช้จ านวน 

เซมิคอนดักเตอร์น้อยกว่าทดแทน เพื่อลดปัญหาการส่งมอบรถยนต์ล่าช้าในภาพรวม 

รูปท่ี 8 : ยอดผลิตรถยนต์ท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ และคาดการณ์ยอดผลิตรถยนต์โลก 

หน่วย : คัน (กรา ซ้าย), ล้านคัน (กรา ขวา) 

 

 

ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ IHS Markit 

3) การปรับตัวเพ่ือสร้างความยืดหยุ่นให้กับ supply chain ของตนเอง 

เมื่อประสบปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส าคัญ อุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ จึงได้มีการเร่ง

ปรับตัวเพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับ supply chain ของตนเองมากยิ่งขึ ้น และลดการพึ ่งพาชิ ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซมิคอนดักเตอร์จากผู้ผลิตฝ่ังเอเชียมากจนเกินไป ซึ่งน าไปสู่เมกะเทรนด์

ในเร่ือง diversification และ regionalization หรือ localization มากข้ึน  

ตัวอย่า เ ่น สหรัฐฯ ซึ่ เริ่มปรับตัวในเร  อ  diversification โดยมีการกระจายความเสี่ย ในการจัดหา ิ้นส่วนหร อวัตถ ดิบ

จากหลากหลายแหล่ ท่ัวโลกมากขึ้นอย่า ต่อเน  อ นับตั้ แต่ Trade War เป็นต้นมา ซึ่ รวมถึ การหันไปน าเข้าเซมิคอนดักเตอร์

จากผ ้ผลิตประเทศอ  น เช่น ไต้หวันและเม็กซิโกมากขึ้น เพื่อทดแทนการน าเข้าจากจีน รวมทั้งพยายามดึงดูดให้บริษัทผู้ผลิต 

เซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก เช่น TSMC หรือ ซัมซุง เข้ามาตั้งฐานการผลิตในสหรัฐ 1 นอกจากนี้ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา 

 
1 ในป  2021 สหรัฐ  บรรลุข้อตกลงที่บริษัท TSMC จะเข้ามาตั้งโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในรัฐแอริโซนา โดยมีแผนจะเริ่มก่อสร้างในป  2022 ด้วย
เม็ดเงินลงทุน 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเริ่มเดินสายการผลิตได้ในป  202  เป็นต้นไป โดยชิ้นส่วนที่โรงงานนี้จะผลิตคือเซมิคอนดักเตอร์ 
5 นาโนมิเตอร์ ที่มีประสิท ิภาพก้าวหน้าสูงสุดในโลก และเป็นส่วนประกอบส าคัญใน iPhone12 และ Mac Processors อีกทั้ง ซัมซุงผู้ผลติชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทหน่วยความจ าในเครื่องมือสื่อสารรายใหญ่ที่สุดของโลกสัญชาติเกาหลีก็ได้เริ่มขยายก าลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในรัฐเท็กซัส 
เพื่อดึงดูดลูกค้าอเมริกันอย่าง Apple, Google, Qualcomm และ Tesla อีกด้วย   
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วุฒิสภาสหรัฐ  ยังได้ผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีและการผลิตมูลค่า 5 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนให้เกิด

การวิจัยพัฒนา ออกแบบ และผลิตเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศอีกด้วย 
 

นอกจากนี้ แม้แต่ผ ้เล่นในฝ ่ ย โรปเอ  ก็ได้เริ่มมีการปรับเปลี่ยน supply chain ในลักษ ะ localization มากขึ้นเ ่นกัน 
โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2020 กระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานของเยอรมนี ประกาศว่าจะลงทุน  13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

ในการวิจัย พัฒนาและผลิตเทคโนโลยีใหม่ ๆ ส าหรับองค์ความรู้ด้าน microelectronics รวมถึงโครงการ Important Project 

of Common European Interest on Microelectronics (IPCEI) ที่เกิดจากการร่วมมือกันของ 29 บริษัทในฝรั่งเศส เยอรมนี 

อิตาลี และสหราชอาณาจักร เพื่อสนับสนุนให้มีการตั้งโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์มูลค่าสูงในภูมิภาค โดยตั้งเป้าเพิ่มส่วนแบ่ง

ในตลาดโลกเป็น 20% หรือเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันถึง 2 เท่า  อีกทั้ง ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 ก ย  ที่ผ่านมา ประ านคณะกรรมา ิการ

ยุโรป ยังได้ประกาศเป้าหมายในการที่จะท าให้ EU เป็น “Technological Sovereignty” รวมทั้งยังได้ประกาศแผนที่จะเสนอ

กฎหมายชิปยุโรป หรือ “European Chips Act” เพื่อสร้าง supply chain ของเซมิคอนดักเตอร์ที่ครอบคลุมการผลิต การวิจัย 

การออกแบบและการทดสอบภายในภูมิภาคยุโรปอีกด้วย 

 

เ ่นเดียวกับผ ้ผลิตในฝ ่ เอเ ีย ซึ่ ป จจ บันเป็นฐานการผลิตหลักขอ สินค้าเซมิคอนดักเตอร์โลกอย ่แล้วนั้น รัฐบาลประเทศ

ต่า  ๆ ก็ได้มีการออกนโยบายส่ เสริมการล ท นเพ  อสนับสน นให้เกิดการพัฒนาอ ตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศ

ตนเอ อย่า ต่อเน  อ  ตัวอย่างเช่น เกาหลีใต้ ซึ ่งประกาศว่าจะมีโครงการลงทุนด้านนี้มูลค่า 4.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ  

พร้อมกับขยายระยะเวลาและเพิ่มสิท ิประโยชน์ทางภาษีให้แก่นักลงทุนไปจนถึงป  2030 ขณะที่จีนเองก็ได้มีการจัดตั้งกองทุน

แห่งชาติมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อลงทุนในบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์สัญชาตจิีน หรือแม้แต่ญี่ปุ่นก็มีการลงทุน

ตั้งโรงงานของ TSMC ที่จังหวัดคุมาโมโตะ เพื่อสนับสนุนสายการผลิตของ Sony ที่มีโรงงานการผลิตตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน 

นอกจากนี้ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา GlobalFoundries  ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์สัญชาติสหรัฐ  ยังได้ประกาศ

ขยายก าลังการผลิตในสิงคโปร์ด้วยงบประมาณ   พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อทดแทนฐานการผลิตที่ย้ายออกจากจีน ซึ่งเป็นผล

มาจากนโยบายดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติของรัฐบาลสิงคโปร ์ในส่วนของไทย ล่าสุดทางส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนหรือ BOI ได้ออกสิท ิประโยชน์สนับสนุนการลงทุนในกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่มีมูลค่าสูงภายในประเทศ

เช่นกัน เหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการปรับเปลี่ยน supply chain การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไปสู่รูปแบบ 

regionalization และ localization สอดคล้องกับเทรนด์ในภาคการผลิตที่ก าลังเกิดขึ้นทั่วโลก  

ส าหรับประเทศในอาเซียนเวียดนามค อผ ้เล่นและค ่แข่ ที่น่าจับตามอ  เน  อ จากเป็นประเทศท่ีมีศักย าพและความพร้อม 

ในการเป็นฐานการผลิตสินค้าเทคโนโลยีที่ส าคั ขอ โลก ทั ้งนี ้ปัจจุบันเวียดนามเป็นฐานการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 

ของผู้ผลิตระดับโลกหลายรายอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นบริษัทซัมซุงของเกาหลีใต้ และบริษัท Foxconn ของไต้หวัน ที่เข้ามาตั้ง

โรงงานในเวียดนามตั้งแต่ป  201  ซึ่ง ecosystem ดังกล่าว ถือเป็นปัจจัยหนุนส าคัญที่ช่วยดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติต้องการ

เข้ามาขยายการลงทุนและตั้งฐานการผลิตในเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส าหรับในช่วงครึ่งแรกป  2021 บริษัท Intel 

ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์สัญชาติสหรัฐ  เพิ่งได้รับอนุมัติขยายการลงทุนระยะที่ 1 จากรัฐบาลเวียดนาม เพื่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ 

มูลค่า   5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่นิคมอุตสาหกรรม Saigon Hi-Tech Park ส าหรับผลิตเซมิคอนดักเตอร์ หน่วยประมวลผล 

และผลิตภัณฑ์ 5G ซึ่ง Intel นับได้ว่าเป็นบริษัท MNC ด้านเทคโนโลยีรายแรก ๆ ที่เข้ามาปักหมุดในเวียดนามตั้งแต่ป  200   

ซึ่งในช่วงเริ่มต้นเป็นการเข้ามาลงทุนเพื่อตั้งฐานการประกอบและทดสอบเซมิคอนดักเตอร ์ก่อนจะขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
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ท้ั นี้สมาคมอ ตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นานา าติ (SEMI) คาดการ ์ว่า ท่ัวโลกจะมีการเร่ สร้า โร  านผลิตเซมิคอนดักเตอร์

จ านวน    แห่   ายในสิ้นป นี้ และอีก    แห่   ายในป  2022 คิดเป็นม ลค่าการล ท นรวม   4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ในอุตสาหกรรมยานยนต์, คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และการแพทย์ ที่จะเพิ่ม

สูงขึ้นอย่างมากในอนาคต โดยคาดว่าจะมีการก่อสร้างโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์มากที่สุดในจีน รองลงมาได้แก่ ไต้หวัน, 

สหรัฐ , กลุ่มสหภาพยุโรป, ตะวันออกกลาง, ญี่ปุ น และเกาหลีใต้ ตามล าดบั สอดคล้องกับ IHS Markit ที่คาดการณ์ว่า ปัญหา

ขาดแคลนชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์จะยังคงลากยาวต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของป นี้และต่อเนื่องในป  2022 ก่อนจะมีแนวโน้ม

คลี่คลายลงในป  2023 (รูปที่ 9) ซึ่งจะเป็นช่วงที่โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ส่วนใหญ่ที่ก าลังอยู่ระหว่างก่อสร้างสามารถเริ่ม

เดินสายการผลิตได้ ซึ่งน่าจะเข้ามาช่วยเติมอุปทานที่ขาดแคลนในตลาดได้มากขึ้นพอสมควร  

รูปท่ี 9 : ไทม์ไลน์หลักของปัญหา semiconductor Shortage และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์โลก 

ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมลูของ IHS Markit 

นัยต่อการส่งออกช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทย และแนวโน้มการเติบโตในระยะต่อไป : 

ส าหรับนัยต่อไทยในฐานะผู้ส่งออกชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์นั้น พบว่าเราได้รับอานิสงส์จากความต้องการ 

ในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มข้ึนอย่างชัดเจนทั่วโลก สะท้อนได้จากมูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

ในปี 2020 ท่ีขยายตัวสูงขึ้น 2.3%YOY หลังจากหดตัวในปีก่อนหน้า และยังมีแนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่องในปีน้ี  
โดยพบว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของป  2021 มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทยยังคงเติบโตดีต่อเนื่องในทุกกลุ่ม

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021

ความต้องการในการผลิตคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ยังคงสูง
ค าสั่ ซ ้อมากมายส่ ไปยั  TSMC เริ่มเต็มก าลั การผลิต

ผลิตรถยนต์ไม่ได้ 
  4 ล้านคัน

OEM ลดค าสั่ ซ ้อ ้ินส่วน 
เนื่องจากเกิดผลกระทบจาก
การแพร่ระบาด ต้องป ด

สายการผลิตรถยนต์ท่ัวโลก

ความต้องการรถยนต์
เริ่ม   นตัว OEM ส่ง
ค าส่ังซื้อไปกลุ่ม Tier1

ผู้ผลิตรถยนต์เร่งผลิตทดแทน
จ านวนรถยนต์ที่ไม่สามารถผลิต

ได้ในช่วงก่อนหน้า

ผลิตรถยนต์ไม่ได้ 
    ล้านคัน

โรงงานผลิตรถยนต์
หลายแห่งทั่วโลก
ต้องป ดชั่วคราว

Peak of plant 
shutdowns

Tier 1 ลดค าสั่งซื้อ 
Semiconductor

Tier 1 ส่งค าส่ังซื้อไปยัง
ผู้ผลิต Semiconductor

Peak of 
Semiconductor 

Shortage

ยั มีป  หาขาดแคลน
อย ่ แต่สถานการ ดี์ขึ้น
จาก 3 ไตรมาสขอ ป  

2021 ที่ผ่านมา

สามารถบริหารจัดการ
การผลิตให้สอดคล้อ 
กับความต้อ การได้ 
กล ่ม Tier1 เร่ ผลิต
ทดแทน ่ว ที่หย ดผลิต

ผ ้ผลิต Semiconductor 
ส าหรับยานยนต์ ลดค าสั่งซื้อ 
Semiconductor กับ TSMC

ความต้องการ Semiconductor 
ส าหรับยานยนต์เพิ่มขึ้นสูงตาม
ความต้องการรถยนตท์ี่   นตัว

ค าสั่งซื้อไปยัง TSMC มีปริมาณมาก
Lead Time เพิ่มเป็น 6 เดือน

ผู้ผลิต Semiconductor ยานยนต์หัน
มาเพิ่มก าลังการผลิตของตัวเองแทน

เกิ ไ ไห ้ที่โรงงาน Renesas
เกิ  ายุหิ  ที่โรงงาน NXP  ล  Infineon

สายการผลิต 
Semiconductor ยานยนต์
เริ่มมีการ   นตัวและเดิน
สายการผลิตได้  0 90% 

อีกครั้ง

สามารถบริหาร
จัดการการผลิตให้
สอดคล้อ กับ
ความต้อ การได้ 

2022 2023

ผลิตรถยนต์ไม่ได้ 
3.4 ล้านคัน
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สินค้า โดยขยายตัวสูงถึง 8.2% เทียบกับช่วงเดียวกันของป ก่อน (รูปที่ 10) ทั้งนี้อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทยนั้น 

ผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนสูงถึง 80% ของปริมาณการผลิตในประเทศทั้งหมด โดยสินค้าส่งออกส าคัญของไทย 

ได้แก่  แผงวงจรไ  ้า (Integrated Circuit หรือ IC),เซมิคอนดักเตอร์ และวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board) ซึ่งส่วนใหญ่

จะเป็นสินค้าในระดับกลางน ้า (midstream) ที่มีมูลค่าเพิ่มไม่สูงมากนัก  

ส าหรับป  2021 นี้ EIC คาดการ ์ว่า ม ลค่าการส่ ออก ิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขอ ไทยจะเติบโตราว 7%YOY โดยมีปัจจยัหนุน

จากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่เพิ ่มขึ ้นต่อเนื่อง รวมทั้งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบดิจิทัล 

(digitalization economy) มากขึ้น หรือแม้แต่เทรนดก์าร work from home ที่อาจมีแนวโน้มกลายเป็น new normal อย่างถาวร

ส าหรับสถานประกอบการบางประเภท ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะคลี่คลายลงจนกลับเข้าสู ่ภาวะ

ปกติแล้วก็ตาม ขณะที่ส าหรับแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยนั้น  คาดว่าจะยังได้รับ

อานิสงส์ต่อเนื่องจากการที่ช้ินส่วนอเิล็กทรอนิกส์จะเข้าไปมีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิตและสินค้าปลายน ้าที่หลากหลายมาก

ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไ  ้าต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งแนวโน้มดังกล่าว 

ถือเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายที่ส าคัญส าหรับผู้ประกอบการไทยในการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการ 

ของตลาดที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป 

รูปท่ี 10 : มูลค่าการส่งออกช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทย (รายเดือนและรายปี) 
หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ (กรา ซ้าย), ล้านดอลลาร์สหรัฐ (กรา ขวา) 

 

ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ 

อย่างไรก็ดี ในทางกลับกัน ปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ ยังส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้า 

ของอุตสาหกรรมปลายน ้าที่เกี่ยวเนื่องด้วย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ซึ่งได้รับผลกระทบ

ค่อนข้างชัดเจน โดยนับตั ้งแต่ต้นป  2021 ที ่ผ่านมา การผลิตรถยนต์ของไทยได้รับผลกระทบทั ้งจากการแพร่ระบาด 

ของ COVID-19 ระลอกใหม่ภายในประเทศ ที่ส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานและการหยุดการผลิตของโรงงานประกอบรถยนต์

และชิ้นส่วนต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ที่ท าให้ผู้ผลิตรถยนต์ไม่สามารถผลิตรถยนต์เพื่อจ าหน่าย 

ในประเทศและส่งออกได้ โดยส่งผลกระทบต่อการผลิตมากที่สุดในช่วงไตรมาสที่สองและสามที่ผ่านมา (รูปที่ 11) เช่น โตโยต้า 
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ยอดผลิตรถยนต์ใน ่ว  9 เด อนแรกขอ ป  2021 
อยู่ท่ี 1,211,946 คัน (ขยายตัว 25.9 %YoY)

Growth ในเดือนเมษายน 21 ที่
ขยายตัวสูง เป็นผลจาก low 

base effect ในช่วง 1st wave

ที่จ าเป็นต้องป ดสายการผลิตช่ัวคราวในเดือนกรกฎาคม AutoAlliance ผู้ผลิตรถยนต์ อร์ด และมาสด้า ที่ต้องป ดสายการผลิต

ชั่วคราวในเดือนกันยายน จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงท าให้จากเดิมที่คาดการณ์ว่ายอดการผลิตรถยนต์ในป นี้ของไทยจะ   นตัว

ได้ดีและมียอดผลิตได้เกิน 1.6 ล้านคันในช่วงต้นป นั้นลดลงมาเป็น 1.55 ล้านคันในการคาดการณ์ล่าสุด ซึ่งการผลิตรถยนต์ 

ที่ลดลงจากปัญหาการแพร่ระบาดในไทยและภาวะการขาดแคลนชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์นั้น อาจท าให้ไทยสูญเสียโอกาส 

ในการผลิตเพื่อส่งออกรถยนต์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในตลาดโลกที่ก าลัง   นตัวได้ 

รูปท่ี 11 : ยอดผลิตรถยนต์ของไทยในปี 2021 (รายเดือน) 
หน่วย : คัน (แกนซ้าย), %YoY (แกนขวา) 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ FTI 

ทั้งนี ้ EIC มองว่า แนวทางการสร้างศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

อย่างย่ังยืน ประกอบไปด้วยหัวใจส าคัญ 3 ประการ  

ประการแรก คือการให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม

ปลายน ้า ซึ่งจะมีความหลากหลายและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเรื่อย ๆ ในโลกยุคดิจิทัล ตัวอย่า เ ่น การตอบโจทย์
ความต้อ การขอ อ ตสาหกรรมการแพทย์ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเราพบว่าทั่วโลกมีความต้องการใชเ้ครื่องช่วยหายใจ (ventilator) 

เพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อดูแลผู้ป วย COVID-19 ส่งผลให้ความต้องการใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเซนเซอร์ ส าหรับตรวจจับ

ภาวะการหายใจของผู้ป วยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย หรือแม้แต่แนวโน้มการน าหุ่นยนต์และอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ มาใช้ในระบบการแพทยท์างไกล (telemedicine) มากขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการ

และลดความจ าเป็นในการเดินทางมาโรงพยาบาลหรือการสัมผัสร่างกายผู้ป วย ซึ่งระบบดังกล่าวนี้จะมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ 

ทางการแพทยต์่าง ๆ เข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต หรือ Internet of Things (IoT) ส่งผลให้ความต้องการใช้ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ที่มีความเฉพาะเจาะจงเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 

หร อแม้แต่การตอบโจทย์ความต้อ การที ่เปลี ่ยนไปขอ อ ตสาหกรรมยานยนต์แห่ โลกอนาคต (future mobility)  

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับยานยนต์แบบไร้คนขับ (autonomous vehicles) หรือยานยนต์ไ  ้า (EVs) 

ซึ่งล้วนแล้วแต่จ าเป็นต้องการใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความละเอียด ซับซ้อน และแม่นย ามากขึ้ นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ตัวอย่างเช่น ยานยนต์อัตโนมัติ ที่ต้องใช้ระบบซอ ต์แวร์เพื่อการประมวลผลมากขึ้น ท าให้มีความต้องการแผงวงจรไ  ้า 

ในรถยนต์มากกว่ารถยนต์ระบบเดิม หรือแม้แต่ยานยนต์ไ  ้าที่ต้องใช้เซมิคอนดักเตอร์มากขึ้น เนื่องจากเป็นชิ้นส่วนส าคัญ 
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กิจการที่ข้องเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ที่ท าหน้าที่ควบคุมระบบอินเวอร์เตอร์ ซึ่งท าหน้าที่แปลงไ  ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ให้กลายเป็นกระแสสลับ ก่อนส่งต่อไปยัง

มอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนรถยนต์ เป็นต้น  

ดั นั้น ไทยจึ ควรต่อยอดจ ดแข็ ในฐานะผ ้ผลิต ิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคั ขอ โลกและฐานการผลิตยานยนต์ที่ส าคั 

ขอ อาเซียน เพ  อให้สามารถพัฒนาและเติบโตไปในทิศทา เดียวกันกับความต้อ การที ่เปลี ่ยนไปขอ ตลาดโลกได้  

ซึ่งทิศทางการพัฒนาเหล่านี้สอดรับกับเป้าหมายในการยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมให้สอดรับไปกับ แผนพัฒนา

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของภาครัฐ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต

ของอาเซียน และสนับสนุนให้เกิดการส่งออกช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตต่อไป 

ประการที่สอง คือการบริหารจัดการ supply chain ให้มีความยืดหยุ่น (resilience) มากขึ้น เพื่อให้พร้อม

รับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่าง ๆ ในอนาคต โดยพบว่าผู้ประกอบการทั่วโลกนั้นเริ่มมีแนวโน้มหันมาผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ภายในโรงงานตัวเองมากขึ้น จากเดิมที่พึ่งพาการจ้างผลิต (outsource) จาก supplier ภายนอกเปน็หลัก 

ตัวอย่างเช่น บริษัท Renesas ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ส าหรับยานยนต์สัญชาติญี่ปุ  น ซึ ่งเดิมพึ่งพาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

ในสายการผลิตของตนจาก TSMC เป็นหลัก ก็ได้เริ่มผลิตแผงวงจรรวมส าหรับ crystal oscillators ที่ใช้ส าหรับระบบตรวจจับ

การชนเองแล้ว ซึ่งการสร้าง resiliency ให้กับห่วงโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพัน มิตรทาง ุรกิจ (Partnership) หรือแม้แต่

การท า Vertical Integration ระหว่างผู้เล่นในห่วงโซ่การผลิตด้วยกัน ถือว่าเป็นกุญแจส าคัญที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบให้กับ

ผู้เล่นในอุตสาหกรรมภายใต้ภาวะวกิฤติ เพราะนอกจากจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งใหก้ับ ุรกิจแล้ว ยังช่วยให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการของตลาดไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิท ิภาพมากยิ่งขึ้น  

ประการสุดท้ายคือ การดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติและบริษัทผู้ผลิตระดับโลกเข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิต 

ในไทยเพื่อยกระดับมูลค่าการผลิต ซึ่งถือเป็นทางลัดของการพัฒนาอุตสาหกรรม และส่งเสริมให้เกิดการ

ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี (Technology transfer) มายังผู้ประกอบการในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการออก
นโยบายด้านการลงทุนที่จูงใจให้นักลงทุนต่างชาตติ้องการเข้ามาขยายฐานการผลิต หรือลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่ม

สูงขึ้นในไทย ซึ่งที่ผ่านมา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สูงที่สุด คิดเป็น 29 5% ของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

ของอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด ขณะที่พบว่าในช่วง   เดือนแรกป นี้ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่มี

ยอดขอรับการลงทุนสูงสุดที่   หมื่นล้านบาท จากมูลค่ารวม 2 แสนล้านบาท โดยขยายตัวถึง 13 %YOY สะท้อนว่านักลงทุน 

ให้ความสนใจในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จ านวนมาก (รูปที่ 12) 

รูปท่ี 12 : ยอดขอรับการลงทุนสุทธิจาก BOI ของอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
หน่วย : % (กรา ซ้าย), พันล้านบาท (กรา ขวา) 

    

 

 

ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
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นอกจากนี้ ล่าส ดเม  อเด อนมิถ นายนที่ผ่านมา BOI ยั ได้ออกสิทธิประโย น์เพิ่มเติมเพ  อจ  ใจนักล ท น โดยเพิ่มสิทธิ

ประโย น์ยกเว้น าษีให้กล ่มอ ตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพ  อเร่ ดึ ด ดการล ท นใหม่จากต่า ประเทศ และสนับสน น 

การขยายฐานการผลิตขอ ผ ้เล่นรายเดิมที่มีฐานการผลิตในไทยอย ่แล้ว โดยมุ่งเป้าไปที่การดึงดูดบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อนและมีมูลค่าสูง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่จ าเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตและเงินลงทุนที่สูง  

ซึ่งประกอบด้วย (1) อ ตสาหกรรมการผลิตขั้นตอน wafer ที่ใช้เงินลงทุนสูง และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง โดยเพิ่ม

สิท ิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 10 ป  (2) อ ตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และแผ่นว จรพิมพ์ (PCB) ได้ปรับ

สิท ิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดเป็น   ป  ทั้งนี้จะต้องมีการลงทุนค่าเครื่องจักรอย่างน้อย 1,500 ล้านบาทขึ้นไป 

และ (3) อ ตสาหกรรม PCBA ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องก็ได้รับสิท ิประโยชน์ส าหรับโครงการที่มีเงินลงทุนค่าเครื่องจักร

อย่างน้อย 500 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนว่าภาครัฐเองก็ยังคงต้องการคงจุดแข็งเดิมของไทยในการเป็นฐานการประกอบชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์เอาไว้ พร้อม ๆ ไปกับการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สู่สินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

และมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีโลก และสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยสามารถ

เติบโตไปกับความต้องการในตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

ทั้งน้ีไต้หวัน คือ role model และต้นแบบในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ เพราะมีจุดเริ่มต้นมาจากการ

เป็นฐานการประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกับไทย แต่สามารถพัฒนาจนก้าวไปสู่การเป็นประเทศผู้น า

ด้านเทคโนโลยีระดับโลกได้ในปัจจุบัน โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมในไต้หวันนั้น มีจุดเริ่มต้นจากการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
ไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น จนมาถึงจุดเปลี่ยนส าคัญในป  19 3 ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับภาคอุตสาหกรรม

ไปสู่การผลิตเทคโนโลยีระดับสูง ซึ่งได้มีการออกมาตรการด้านต่าง ๆ อาทิ มาตรการลดหย่อนภาษีส าหรับผู้ประกอบการที่ลงทุน

ด้าน R&D, มาตรการส่งเสริม ุรกิจร่วมลงทุนระหว่างนัก ุรกิจชาวไต้หวันกับนัก ุรกิจต่างชาติ  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอด

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่าง ๆ นอกจากนี้ รัฐบาลและภาคเอกชนในประเทศยังได้มีการร่วมทุนกับ Royal Dutch Philips 

Electronics ในการจัดตั้งบริษัท TSMC ขึ้นมา เพื่อพัฒนาประสิท ิภาพการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าสูง โดยพบว่า

ภายหลังการร่วมทุนดังกล่าว มูลค่าการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีของไต้หวันได้ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องตามล าดับ จนท าให้ไต้หวัน

กลายเป็นฐานการผลิตสินค้าเทคโนโลยีที่ส าคัญของโลกในที่สุด ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า หัวใจขอ ความส าเร็จขอ ไตห้วันนั้น 

มาจากการมี roadmap ที่ ัดเจน ความม ่ มั่นและความต่อเน  อ ขอ นโยบาย าครัฐ รวมไปถึ การให้ความส าคั กับการ

พัฒนาคนเพ  อยกระดับศักย าพขอ ผ ้ประกอบการในประเทศ การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการร่วมท นกับบริษัท

ต่า  าติ จนท าให้ประสบความส าเร็จในการพัฒนาอ ตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นส  ได้ในที่ส ด  
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รูปท่ี 13 : การปรับเปล่ียน global supply chain และนัยต่ออุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทย 

 

ท่ีมา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Taiwan External Trade Development Council และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

กล่าวโดยสรุป ส าหรับในระยะสั้นนั้น ไทยควรพยายามรักษาต าแหน่งในห่วงโซ่อุปทานโลก และบทบาทในการ

เป็นฐานการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคัญเอาไว้ ขณะท่ีในระยะยาว ภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการ 

ออกสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่จูงใจเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติ หรืออุตสาหกรรมเป้าหมายเข้ามาลงทุน

ในไทย อันจะน าไปสู่การยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตไปสู่สินค้าเทคโนโลยีท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึนในห่วงโซ่อุปทาน 

และสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology transfer) มายังผู ้ประกอบการไทย (รูปที ่ 13)  
ซึ่งนโยบายดังกล่าว อาจกล่าวได้ว่าเป็นพื้นฐานส าคัญและทางลัดในการพัฒนาและต่อยอดภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับให้

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทยสามารถเติบโตไปได้ทันอุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคต รวมถึงสนับสนุนให้เกิด 

การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม ทั้งการปรับทักษะ (reskill) และ/หรือเพิ่มทักษะ (upskill) ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อ

ความต้องการของตลาดแรงงานที ่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะบุคลากรทางด้านอาชีวศึกษาที่ข ้องเกี ่ยวกับอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสู่การใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมากขึ้น

อย่างต่อเนื่องในอนาคต อันจะสนับสนุนให้เกิดการเติบโตอย่างย่ังยืนและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว  

บทวิเคราะห์จาก    https://www.scbeic.com/th/detail/product/ 93  

ผู้เขียนบทวิเคราะห์ : นงนภัส โกฏิวิเชียร (nongnapat.gotiwichien@scb.co.th) 
                         นักวิเคราะห ์
                         Economic Intelligence Center (EIC) 
                          นาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) 
                         EIC Online: www.scbeic.com   
                         Line: @scbeic 
Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make 
any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives 
expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions presented herein represent 
our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct. This report is for the 
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การบริหารจัดการ supply chain ในอดีต 
จะเน้นไปที่การบริหารจัดการด้านต้นทุนให้มี
ประสิท ิภาพสูงสุด จนท าให้ได้ก าไรสูงสุด 
ดังนั้น บริษัทส่วนใหญ่จึงมีการไปตั้งฐานการ
ผลิตในพื้นที่ที่มีปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบ
ด้านต้นทุนต่าง ๆ เช่น การมีแรงงานจ านวน
มากและค่าแรงต ่า ซึ่งมักเป็นฐานการผลิต
แบบ centralized หรือการพึ่งพาฐานผลิต
แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นส าคัญ

นับตั้งแต่ Trade war และ 
Tech war ระหว่างสหรัฐ 
กับจีน ผู้ผลิตต่าง ๆ เริ่มมี
การปรับเปลี่ยน/โยกย้าย
ฐานการผลิตเพื่อลดความ
เสี่ยงและผลกระทบจาก
เรื่องก าแพงภาษี และการ
ถูกแบนจากรัฐบาลสหรัฐ 

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไปทั่ว
โลกในป  2020 เร่งให้ผู้ผลิตหนัมา
ค านึงถึงความยืดหยุ่นของ
สายการผลิตของตนมากขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการสรรหาวัตถุดิบจาก
หลากหลายประเทศมากขึ้น รวมถึง
การโยกย้ายฐานการผลิตกลับมายัง
ภูมิภาคตนเอง (Intraregional FDI)

จ ดแข็  (Strength)
• แรงงานมีฝ มือและทักษะที่ดีในการผลิต

และประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
• ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่ส าคัญใน

ภูมิภาคอาเซียน

โอกาส (Opportunity)
• มีการประยุกต์ใช้ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ในอุตสาหกรรมอื่นมากขึ้น เช่น ยานยนต์ 
• การสนับสนุนให้ย้ายฐานการผลิตออก

จากจีนมายังอาเซียนของรัฐบาลประเทศ
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามการค้า
และสงครามทางเทคโนโลยี

จ ดอ่อน (Weakness)
• ขาดการสนับสนุน R&D และการ

พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อ
การผลิตสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง

• ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ : จ านวน
ก าลังแรงงานที่มีแนวโน้มลดลง

อ ปสรรค (Threat)
• การย้ายฐานการผลิตจากประเทศ

จีนไปยังประเทศเวียดนามส าหรับ
สินค้าและช้ินส่วนที่ข้องเกี่ยวกับ
การผลิตสมาร์ตโ น

• ความเปราะบางของเสถียรภาพ
ทางการเมือง

ในระยะสั้น ไทยควรรักษาต าแหน่ ในห่ว โซ่อ ปทานโลก และบทบาทในการเป็น
ฐานประกอบ ิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคั เอาไว้ ข ะที่ ในระยะยาว  าครัฐควร
ส่ เสริมให้มีการออกสิทธิประโย น์ที่จ  ใจเพ  อดึ ด ดให้นักล ท นต่า  าติเข้ามา
ล ท น เพ  อยกระดับไปส ่การผลิตไปส ่สินค้าเทคโนโลยีที่มีม ลค่าเพิ่มส  ขึ้นในห่ว 
โซ่อ ปทาน ซึ่ จะส่ เสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology transfer)
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