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สองทิศทางอตุสาหกรรมไทย 

 
1. บทนํา 

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนระบบเศรษฐกิจแบบเปด (Opened Economy) กลาวคือ ประเทศ
ไทยมีการพึ่งพาการคาระหวางประเทศคอนขางสูง ดังจะเห็นไดจากสัดสวนของมูลคาการคาระหวางประเทศ 
ซึ่งประกอบดวยมูลคาสงออกและมูลคาการนําเขาตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศมสีัดสวนคอนขาง
สูง โดยเฉพาะมูลคาการสงออกในป 2561 มีสัดสวนถึงรอยละ 75.92 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ และในขณะเดียวกันสินคาที่สงออกสวนใหญเปนสินคาอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 79.35 
ของมูลคาการสงออกสินคาทั้งหมด โดยในปจจุบันภาคอุตสาหกรรมของไทยกําลังเผชิญหนากับแนวโนม 
การเปลี่ยนแปลงของโลกที่นับวันจะทวีความรุนแรงและมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว รวมทั้ง มีความ
ซับซอนมากยิ่งขึ้นในหลายมิติทั้งทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานเทคโนโลยี และดาน
การเมืองที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและมีความรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี 
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน โดยแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต 
(Global Trends) ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานเทคโนโลยี และดานการเมืองตาง ๆ 
เหลานี้ ไดสงผลกระทบเชื่อมโยงไปยังมิติอื่น ๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะอยางยิ่งตอภาคอุตสาหกรรม  
ซึ่งเปนภาคที่มีความสําคัญตอการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องประเภทอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต ทักษะแรงงาน และการบริหาร
จัดการหวงโซการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงที่เขาสูยุค
ดิจิทัล (Digital Transformation) ที่มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชประโยชนในภาคสวนตาง ๆ อยางกวางขวาง
และแตกตางไปจากเดิม โดยจะเห็นไดจากอุตสาหกรรมบางประเภทที่เคยเติบโตในอดีตกลับมีแนวโนมเติบโต
ลดลง เชน อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ และบางอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตและมีการปรับเปลี่ยน
การใชเทคโนโลยีที่สูงขึ้น เชน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่มีนวัตกรรมใหม ๆ 
ซึ่งสงผลใหสินคาเดิมที่เคยผลิตหายไปจากตลาด เชน การผลิตกลองดิจิทัลแทนกลองฟลมถายรูปแบบเดิม  
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลตอโครงสรางอุตสาหกรรมและขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม
ไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได  

ทั้งนี้ จากปญหาของภาคอุตสาหกรรมไทยในปจจุบันและความทาทายของภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น  
จึงจําเปนตองมีการกําหนดมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาในเชิงรุกที่ทันการณและทันตอพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว เพื่อนําพาภาคอุตสาหกรรมของไทยใหสามารถขยายตัวไดอยางมั่นคง 
ยั่งยืน และสามารถแขงขันไดบนเวทีการคาโลก ซึ่งจะเปนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจโลก 
ที่ชะลอตัว ซึ่งเปนปญหาระยะสั้นที่จะคลี่คลายลงเมื่อเศรษฐกิจโลกกลับมาฟนตัวในระยะตอไป และปญหาในเชิง
โครงสราง ซึ่งเปนปญหาระยะยาวดานความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมไทยที่ทําใหอุตสาหกรรม 
ของไทยไมสามารถแขงขันไดบนเวทีการคาโลก และสงผลใหอัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยจะไม
สามารถกลับมาเติบโตไดดังเชนในอดีตที่ผานมา 

ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยใหมีความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้นและสามารถแขงขันได
บนเวทีการคาโลก รวมทั้ง มีความพรอมตอความผันผวนของสถานการณภายนอกประเทศตามบริบทการเปลี่ยนแปลง
ของโลก สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงไดทํารายงานการศึกษาเรื่อง “สองทิศทางอุตสาหกรรมไทย”  
ซึ่งเปนการจัดทํามาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาที่สําคัญของประเทศไทย จํานวน 9 สาขา ไดแก  
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1. อุตสาหกรรมอาหาร 2. อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3. อุตสาหกรรมยานยนต  
4. อุตสาหกรรมปโตรเคมี 5. อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 6. อุตสาหกรรมยาง 7. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 
8. อุตสาหกรรมพลาสติก และ 9. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม เพื่อรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงของ
แนวโนมโลก (Global Trend) และเพื่อใชในการวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาที่สําคัญของไทย
ใหมีขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น อันจะกอใหเกิดการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมไทย รวมทั้ง 
เพื่อการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมของไทยใหรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงของแนวโนมโลก 

 
2. แนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับโลกตอการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (Global Megatrends) 

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่เกิดขึ้นไดสงผลกระทบตอประเทศตาง ๆ ทั่วโลก และกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในวงกวาง ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวของกับหลายมิติและหลายระดับตั้งแตการดําเนินชีวิต
ของประชากรไปจนถึงผลกระทบในระดับประเทศ โดยแนวโนมระดับโลกที่จะสงผลกระทบและกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในดานเศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ และวัฒนธรรม รวมถึง ชีวิตความเปนอยูของประชาชนในสังคม 
จะไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นแคชั่วคราวแลวเลือนหายไป แตเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นตอเนื่องเปนระยะเวลานาน 
ดังนั้น การวิเคราะหแนวโนมที่มีลักษณะเปน Global Megatrends จะเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหและ
สังเคราะหการคาดการณผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และนํามาประกอบการพิจารณารวมกับ
บริบทสภาพแวดลอมภายในประเทศจึงมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะตอการออกแบบยุทธศาสตรและมาตรการในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทย และระบุประเด็นการพัฒนาที่ตองการความเจาะจงและมุงเปาที่ชัดเจน เพื่อเชื่อมโยง
ใหเห็นถึงความจําเปนเรงดวนของการที่จะตองมุงเนนรองรับการปรับตัวใหเขากับกระแสของการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว โดยบริบทการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่จะสงผลหรือมีอิทธิพลทําใหสถานะของอุตสาหกรรมไทย 
ที่เปนอยูในปจจุบันเกิดการเปลี่ยนไป มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี ้

 1. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ปจจุบันโลกอยูในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4  
(The Fourth Industrial Revolution) ซึ่งเปนยุคของการตอยอดและผสมผสานเทคโนโลยีที่มีขอบเขต
แตกตางกันเขาดวยกัน สงผลใหเทคโนโลยีมีความกาวหนาอยางพลิกผัน อาทิ การผสานเทคโนโลยีดิจิทัล 
เขาดวยกันกับเทคโนโลยีชีวภาพและกายภาพ โดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคนี้ สงผลใหเกิดการเรงความเร็ว
และความครอบคลุมของการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงของโลกเขาสู
ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ที่มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชประโยชนในภาคสวนตาง ๆ อยางกวางขวาง
และแตกตางไปจากวิถีการดําเนินชีวิตและการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมแบบเดิม อาทิ การใช
ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ การใชขอมูลขนาดใหญในการกําหนดทิศทางธุรกิจเพื่อ
ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดอยางเฉพาะเจาะจง และการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียน
การสอนในภาคการศึกษา หรือแมกระทั่งการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการ
สาธารณะของภาครัฐ 
 

ตารางที่ 1 เทคโนโลยีท่ีสําคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 

4 ดานของการปฏิวัติ เทคโนโลย ี
เทคโนโลยีดิจิทัล เทคนิคการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytics), บล็อก

เชน (Blockchain), อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) 
โลกกายภาพ ปญญาประดิษฐและระบบอัตโนมัติ (Artificial Intelligence and 

Automation), วัสดุล้ําสมัย(Advance Materials), และการผลิต
แบบเพิ่ม (Additive Manufacturing – 3D Printing) 
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4 ดานของการปฏิวัติ เทคโนโลย ี
การเปลี่ยนแปลงมนุษย เทคโนโลยีชีวภาพ, ประสาทเทคโนโลยี (Neurotechnology), ความ

จริงเสมือนและความจริงเสริม (Virtual Reality and Augmented 
Reality: VR & AR) 

การบูรณาการสิ่งแวดลอม การดักจับ กักเก็บ และการสงพลังงาน (Capture, Storage, and 
Transmission Technology), วิศวกรรมดาวเคราะห (Planet 
Engineering), และวิศวกรรมอวกาศ (Space Engineering) 

ที่มา: Shaping the Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum (2561) 

ทั้งนี้ แนวโนมความกาวหนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีบทบาทสําคัญตอการกําหนดทิศทางของ
ประเทศ ประกอบดวย (1) การเติบโตของเศรษฐกิจแพลตฟอรม (Platform Economy) และเศรษฐกิจแบบ
แบงปน (Sharing Economy) ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอการยกระดับการจัดสรรทรัพยากรในธุรกิจภาคบริการ 
อาทิ การคมนาคมและโลจิสติกส พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และที่พักอาศัย รวมถึง การสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหม
ใหแกผูประกอบการรายยอย ประชากรในพื้นที่หางไกล และการทํางานในรูปแบบใหมที่มีความยืดหยุน
มากกวาเดิม (2) การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analysis) จะชวยยกระดับผลการวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูลขนาดใหญเชิงลึกที่มีความซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหการดําเนินนโยบาย
สาธารณะ การทําการตลาด หรือการพัฒนานวัตกรรม เพื่อตอบสนองชองวางทางการตลาดเกิดการพลิกโฉม 
ทั้งนี้ การพัฒนาและใชงานขอมูลขนาดใหญจะประสบความสําเร็จได จําเปนตองมีมาตรฐานการจัดเก็บและ
เชื่อมโยงฐานขอมูลผานเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ อาทิ อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) 
และบล็อกเชน (Blockchain) รวมกับการมีบุคลากรที่มีทักษะการวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องมือที่เหมาะสม 
เชน เหมืองขอมูล (Data Mining) และการเรียนรูของเครื่องกล (Machine Learning) เปนตน และ (3) การใช
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) และระบบหุนยนตอัตโนมัติ (Automation & Robotics) ใน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการทดแทนแรงงานที่ไมตองใชทักษะซับซอนในภาคการผลิต (อุตสาหกรรม
ยานยนต ปโตรเคมี และอิเล็กทรอนิกส) ภาคการเกษตร และภาคบริการ (กลุมรานอาหารและรานคา)1 

การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบในวงกวางของเทคโนโลยี (Technological Disruption) ที่กําลัง
เกิดข้ึน จะสงผลใหพลวัตการพัฒนาในอนาคตของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผัน และอาจทําใหผูที่กาว
ไมทัน หรือไมสามารถปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น จะตองเปนผูรับแรงกดดัน
และเผชิญความเสี่ยงตอความอยูรอด ทั้งในระดับปจเจก องคกร หรือแมกระทั่งในระดับประเทศ อาทิ การ
ปรับตัวขององคกรและแผนการดําเนินธุรกิจ การปรับตัวของแรงงานใหไดมาซึ่งทักษะในการทํางานที่มีจุดแข็ง
อยางแตกตางและสามารถสงเสริมซึ่งกันและกันกับปญญาประดิษฐไดอยางกลมกลืน หรือการปรับตัวของ
ภาครัฐในการนําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมกับการออกแบบระบบ
การกํากับดูแลและนโยบายที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงและสอดรับกับสภาวะการณที่ปรับเปลี่ยนไปไดอยาง
รวดเร็ว เพื่อเสริมสรางความรวมมือระหวางภาคสวนในการที่จะนํามาซึ่งผลประโยชนที่พึงไดรับจากการ
เปลี่ยนแปลงไดสูงสุดและเปนไปอยางท่ัวถึง 

 

                                                           
1 The Economist Intelligent Unit. THAILAND 2035: HORIZON SCANNING OVERVIEW. Available from: 
https://www.ippd.or.th/wp-content/Thailand-2035-Horizon-Scanning-Overview-3.pdf และ International 
Federation of Robotics. International Federation of Robotics. Available from: https://ifr.org/ 
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ในกรณีของประเทศไทย แมวาการนําเทคโนโลยีมาใชงานจะชวยยกระดับผลิตภาพทางเศรษฐกิจ 
ในภาพรวมใหสามารถผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นไดในระยะเวลาที่สั้นลงแตความกาวหนาของ
เทคโนโลยีดังกลาวอาจกอใหเกิดผลกระทบตอตลาดแรงงาน โดยอาจนําไปสูการขาดแคลนแรงงานทักษะ และ
เกิดความไมสอดคลองระหวางทักษะของแรงงานกับทักษะท่ีตองใชในการทํางาน (Skill Mismatch) โดยเฉพาะ
ทักษะที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีระดับสูง ขณะที่แรงงานระดับลางจะถูกชดเชยดวยหุนยนตและจักรกลมากขึ้น 
โดยคาดการณวาปญญาประดิษฐและระบบหุนยนตอัตโนมัติจะสงผลใหอัตราการวางงานของประเทศไทย
เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 5 ภายในป 25782 หากแรงงานสวนใหญไมไดรับการพัฒนาและสรางทักษะ 
(Re/Up-Skill) ที่เหมาะสมอยางเพียงพอ  

นอกจากนี้ หากวิเคราะหและพิจารณาอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย โดยเฉพาะ
ในดานผลิตภาพแรงงาน (Labor productivity) ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่แสดงถึงศักยภาพของแรงงานในการเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ จะพบวาประเทศไทยมีอันดับอยูในอันดับทายๆ โดยอยูในอันดับที่ 54 จาก
ทั้งหมด 63 ประเทศ โดยมีอันดับที่ต่ํากวาประเทศสิงคโปร ไตหวัน ญี่ปุน เกาหลี และมาเลเซีย ซึ่งแสดงใหเห็น
ถึงความสามารถของแรงงานไทยที่ยังดอยกวาประเทศอื่น ๆ อยูมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: International Institute for Management Development (IMD)  

 
นอกจากนี้ บริบทของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สงผลใหทุกภาคสวนไดรับผลกระทบ

จากกระแสดิจิทัลที่มิอาจหลีกเลี่ยงได ดังนั้น การปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางทันทวงทีนั้น 
จะทําใหประเทศสามารถรักษาความสามารถในการแขงขันได ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงความสัมพันธของผลิตภาพ
แรงงาน (Labor productivity) กบัความพรอมในอนาคต (Future readiness) จะเห็นไดวาประเทศที่มีระดับ
ผลิตภาพแรงงานอยูในระดับสูงจะมีความพรอมและความตระหนักตอการเปลี่ยนแปลงทางดานดิจิทัลสําหรับ
อนาคตในระดับสูงเชนกัน ในขณะท่ีประเทศไทยถูกจัดอยูในอันดับทายๆ ของกลุม จึงเปนจุดออนและจะทําให
ประเทศไทยไมสามารถกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัลได ซึ่งสงผลตอความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

                                                           
2 Economist Intelligence Unit. Impacts of AI on Thailand's Economy and Society. Available from: 
https://www.eiu.com/n/impacts-of-ai-on-thailand 

แผนภาพที่ 1 ผลิตภาพแรงงานของไทยเปรียบเทียบกับประเทศตาง ๆ  
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ที่มา: International Institute for Management Development (IMD)  
 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงสูยุคดิจิทัลที่มีการใชฐานขอมูลขนาดใหญและปญญาประดิษฐ  
อาจนํามาซึ่งความไมเทาเทียมในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีระหวางผูมีศักยภาพและผูขาด
โอกาส (Digital Divide) ไมวาจะเปนดานการเขาถึงความรู แหลงเงินทุน หรือสวัสดิการทางสังคม อันจะสงผล
ตอความเหลื่อมลํา ทางรายไดของประชากร รวมถึง ความเหลื่อมล้ําของศักยภาพในการแขงขันระหวางธุรกิจ
ขนาดใหญกับ SMEs ซึ่งเปนเหตุใหปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอรยังมีแนวโนมแปรผันตามปริมาณการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นของประชากร 
ซึ่งการสรางความรูความเขาใจดานความปลอดภัยในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลแกประชาชนในวงกวาง ตลอดจน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบุคลากรใหมีทักษะดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรเพิ่มมากขึ้นจึงเปนสิ่งที่
ตองเรงใหความสําคัญ นอกจากนี้ ความกาวหนาของการพัฒนาเทคโนโลยีทางกายภาพและชีวภาพ 
(Biotechnology) ที่เปนอีกหนึ่งกระแสการเปลี่ยนแปลงหลักของโลก ยังเปนโอกาสที่สําคัญหากไดมีการ
พัฒนาตอยอดเพื่อนํามาประยุกตใชอยางเหมาะสม โดยจะชวยยกระดับผลิตภาพของภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมใหกาวหนาไดอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งยังสามารถชวยลดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไดอยางมีนัยสําคัญ ไมวาจะเปนการดัดแปลงจีโนม (Genome Editing) การพัฒนาชีวนิเวศจุลชีพ 
(Microbiome) ชีววิทยาสังเคราะห (Synthetic Biology) และชีวภัณฑ เปนตน นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีทาง
กายภาพอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในการประยุกตใชเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจของภาคการผลิต อาทิ 
แบตเตอรี่ วัสดุกราฟน (Graphene) หรือคารบอนคอมโพสิท การผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ หรือนาโนเทคโนโลยี 

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วไดกอใหเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความรวดเร็วในการผลิตสินคา และนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางดานนวัตกรรมใหม ๆ โดยการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเทคโนโลยีจะมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดกับนวัตกรรมและเปนไปตามลําดับของการพัฒนา 
ที่ตอเนื่องกัน โดยกอนที่จะเกิดนวัตกรรมมักจะตองเกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการนําเสนอสิ่งใหมที่ตลาด 
ตองการ ทั้งนี้ ประเทศที่มีรายไดสูงมักจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใชนวัตกรรม (Innovation-driven) ซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญตอการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว ในขณะที่ประเทศไทยเปนประเทศที่ติดอยูในกับดัก
ประเทศรายไดปานกลาง ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญและมุงเนนการขับเคลื่อนนวัตกรรม 
(Innovation-driven Economy) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและมีความพรอม
รองรับผลกระทบจากความผันผวนที่เกิดขึ้นจากสถานการณภายนอกและตอบโจทยความตองการของโลกได 
เพื่อกาวขามกับดักของประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง  

แผนภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางผลิตภาพแรงงานกับความพรอมในอนาคต 
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ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกในกลุมประเทศอาเซียนแลวพบวาอันดับความสามารถ
ดานนวัตกรรมของประเทศไทยยังอยูในอันดับที่ต่ํา โดยประเทศไทยมีอันดับความสามารถดานนวัตกรรมต่ํา
กวาประเทศสิงคโปรและมาเลเซียคอนขางมาก โดยประเทศสิงคโปรมีอันดับอยูในอันดับที่ 5 สูงสุดในกลุม
ประเทศอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในขณะที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือเปนประเทศในกลุมรายได 
ปานกลางระดับบน (Upper-Middle income) เชนเดียวกับประเทศไทยอยูอันดับที่ 35 สําหรับประเทศ
เวียดนามมีอันดับปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีอันดับที่ 45 และมีอันดับดัชนีประสิทธิภาพของการพัฒนา
นวัตกรรม (Innovation Efficiency Index) ที่ดีขึ้นอยางขึ้นเจน จากการใสปจจัยเขาทางนวัตกรรมออกเปน
ผลผลิตทางนวัตกรรม นอกจากนี้ หากพิจารณาจากตัวชี้วัดสําคัญซึ่งเปนตัวที่สะทอนผลลัพธของนวัตกรรมคือ 
สัดสวนสินคาสงออกอุตสาหกรรมขั้นสูงตอสินคาสงออกอุตสาหกรรมทั้งหมดจะพบวาประเทศไทยมีสัดสวน
สินคาสงออกอุตสาหกรรมขั้นสูงประมาณรอยละ 21.4 ในขณะทีป่ระเทศสิงคโปรและเกาหลีใตมีสัดสวนสินคา
สงออกอุตสาหกรรมขั้นสูงถึงรอยละ 49.2 และ 26.8 ตามลําดับ ดังนั้น จึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการ
ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนตัวขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มมูลคาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับ
ภาคอุตสาหกรรมของไทย 

ตารางที่ 2 อันดับความสามารถดานนวัตกรรมของไทยเปรียบเทียบกับประเทศตาง ๆ  

ประเทศ 
อันดับความสามารถ 

ดานนวัตกรรม 
สิงคโปร (Singapore) 5 
เกาหลี (Korea) 12 
ญี่ปุน (Japan) 13 
จีน (China) 17 
มาเลเซีย (Malaysia) 35 
ประเทศไทย (Thailand) 44 
เวียดนาม (Viet Nam) 45 
ฟลิปปนส (Philippines) 54 

ที่มา: World Intellectual Property Organization : WIPO  (2561) 

2. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ในระยะ 5-10 ปขางหนา โครงสรางประชากรของโลก 
จะมีสัดสวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยองคการสหประชาชาติ คาดการณวาประชากรที่มีอายุตั้งแต 65 
ปขึ้นไปจะเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยกวารอยละ 120 จนมีจํานวนรวมถึง 1.5 พันลานคน ภายในป 2593 และสงผลให
สัดสวนประชากรวัยแรงงานมีแนวโนมลดลงในเกือบทุกประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตที่มีจํานวนผูสูงอายุมากที่สุดในโลกในปจจุบัน และยังคงมีแนวโนมที่ประชากรผูสูงอายุ 
จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกราว 312 ลานคน จนคาดวาจะมีจํานวนผสูงอายุรวมกวา 573 ลานคน ภายใน
ระยะเวลา 30 ปขางหนา 

ประเทศไทยคาดวาจะกลายเปน 1 ใน 10 ประเทศที่มีสัดสวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นมากที่สุดในโลก  
โดยประชากรผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 17.2 ภายในป 25933 ทั้งนี้ ไทยไดเขาสูสังคมสูงวัยมา
ตั้งแตป 2548 (มีประชากรอายุ 60 ป ขึ้นไป คิดเปนสัดสวนรอยละ 10 ของประชากรทั้งหมด) และ
                                                           
3 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Ageing. 
Available from: https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing-
Report.pdf 
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คาดการณวาจะกลายเปน “สังคมสูงวัยอยางสมบูรณ” (Complete-aged Society) ภายในป 2566 
เนื่องจากมีประชากรสูงวัยประมาณรอยละ 20.1 ซึ่งจะสงผลใหไทยกลายเปนประเทศสังคมสูงวัยอยาง
สมบูรณแหงแรก ๆ ในภูมิภาค ตอจากญี่ปุน เกาหลีใต และสิงคโปร ในขณะท่ีไทยยังไมสามารถบรรลุเปาหมาย
การเปนประเทศรายไดสูงดังเชนประเทศดังกลาว อีกทั้งประเทศไทยกําลังมุงหนาเขาสู “สังคมสูงวัยระดับสุด
ยอด” (Superaged Society) ภายในป 2577 เมื่อมีสัดสวนของประชากรสูงวัย สูงถึงรอยละ 28.1 ของ
ประชากรทั้งหมด 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรตามรุนเจนเนอเรชั่น พบวา ประชากรรุนใหม 
โดยเฉพาะเจนเนอเรชั่นวาย ซี และอัลฟา รวมถึงรุนหลังเจนเนอเรชั่นอัลฟา ซึ่งเริ่มเขามาเปนวัยเด็กตั้งแตป 
2569 จะมีจํานวนและสัดสวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนไปในทิศทางที่สวนทางกับประชากรเจนเนอเรชั่นเอกซ 
เบบี้บูมเมอร และรุนกอนเบบี้บูมเมอร ที่จะมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องในระยะตอจากนี้ 
 
แผนภาพที่ 3 สัดสวนประชากรแตละรุนเจนเนอเรชั่นตอจํานวนประชากรทั้งหมดระหวางป 2560 – 2580 

 
ที่มา: รายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 , สศช.  

 
ในกรณีของประเทศไทย ซึ่งมีโครงสรางประชากรเปนสังคมสูงวัย จะทําใหจํานวนวัยแรงงานลดลงหาก

ไมมีการปรับใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม รวมถึงจะทําใหอัตราสวนพึ่งพิงของผูสูงอายุตอวัยแรงงาน และภาระ
คาใชจายดานสุขภาพของผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผูสูงอายุมีโอกาสเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง และมีภาวะ
ทุพพลภาพเพิ่มขึ้นตามวัย สงผลใหภาครัฐจําเปนตองพิจารณาการพัฒนาคนทุกชวงวัยใหเต็มตามศักยภาพ 
โดยเฉพาะในกลุมผูสูงวัยที่ยังมีสุขภาพดี เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองและชวยเหลือสังคมได และสามารถปรับ
ใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ กําลังแรงงานที่ลดลงยังอาจสงผลใหเกิดการพึ่งพาแรงงานขามชาติ
มากขึ้น จนนําไปสูการขยายตัวของการเคลื่อนยายแรงงานทั้งภายในและระหวางประเทศ ซึ่งจะทําใหรูปแบบ
ของสังคมไทยปรับเปลี่ยนไปสูการเปนสังคมพหุวัฒนธรรมในที่สุด 

อยางไรก็ดี สภาวการณดังกลาวอาจนํามาซึ่งโอกาสทางเศรษฐกิจใหม ๆ จากความตองการสินคาและ
บริการที่ตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ ซึ่งจะสงผลใหภาคการผลิตสวนหนึ่งมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้น อาทิ 
ธุรกิจบริการสุขภาพ บริการทางการแพทย และศูนยพักพิงผูสูงอายุ รวมทั้งยังเปนชองทางในการพัฒนา
นวัตกรรม สินคา และบริการใหม ๆ เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคกลุมสูงวัย อาทิ หุนยนต
สําหรับการดูแลและนวัตกรรมของใชภายในบานสําหรับผูสูงอายุ นอกจากนี้ แนวโนมการเพิ่มข้ึนของประชากร
รุนใหม โดยเฉพาะเจเนอเรชั่นวาย ซี และอัลฟา ซึ่งมีสัดสวนและทวีความสําคัญเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจะสงผล
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ใหมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในดานสมดุลระหวางการทํางานกับชีวิตสวน
บุคคลที่มีแนวโนมตองการอิสระและความยืดหยุนในการทํางานสูง รวมถึงมีความเปนผูประกอบการที่ตองการ
เปนเจาของธุรกิจสูง และอาจนําไปสูรูปแบบการทํางาน การใชชีวิต และสภาพสังคมรูปแบบใหม ๆ ซึ่งจะ
ปรากฏชัดเจนขึ้นในระยะตอไป 

3. การดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล แนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพในระยะ 10 ปขางหนา ประกอบดวย 2 แนวโนมหลัก ที่จะสงผลตอการกําหนดทิศทางการพัฒนาของ
หลายประเทศในโลกรวมถึงไทย ดังนี้ 

 พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน พฤติกรรมการใชชีวิตในสังคมเมืองสมัยใหมที่
เปลี่ยนแปลงไปสูการบริโภคอาหารที่มีสารปรุงแตงและมีไขมันสูง ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การสูบบุหรี่ และขาด
การออกกําลังกาย ตลอดจนการเผชิญกับมลพิษที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดกอใหเกิด
เปนปญหาสุขภาพทางกาย ในขณะที่ระดับความเครียดในการทํางานและการใชชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหในชวง
หลายปที่ผานมา ประชากรทั่วโลกมีอัตราการปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง(Non-Communicable Diseases: 
NCDs) อาทิ โรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน และโรคซึมเศรา เพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ โดยมีสถิติผูเสียชีวิตจาก
โรคไมติดตอเรื้อรังเปนจํานวนถึง 41 ลานคนตอป หรือคิดเปนรอยละ 71 ของการเสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลก4  
ซึ่งโรค NCDs เปนโรคที่รักษายาก มีคาใชจายในการรักษาสูง และหากไมมีการจัดการที่เหมาะสมจะเกิดเปน
ภาระตอสถานะทางการเงินของผูปวยและเปนภาระทางการคลังของประเทศในระยะยาว อยางไรก็ดี ในอีกมิติ
หนึ่งพบวากระแสความตระหนักในการดูแลสุขภาพในเชิงปองกัน (Preventive Care) มีแนวโนมเดนชัดขึ้น 
ทั่วโลก ซึ่งเปนผลใหความตองการอาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงอุปกรณและบริการการดูแลสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นใน
ทิศทางเดียวกันในอนาคต  

 ความกาวหนาของเทคโนโลยีการรักษาพยาบาล เทคโนโลยีดิจิทัลที่กาวหนาและความ
ตองการในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น ไดกระตุนใหเกิดการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชในการใหบริการ
สาธารณสุข อาทิ การตรวจวินิจฉัยและเฝาระวังสุขภาพผานโทรศัพทมือถือ แอปพลิเคชัน และอุปกรณสําหรับ
สวมใสที่มีเซ็นเซอรหรือเทคโนโลยีตรวจวัดสุขภาพ (Wearable Health Monitoring Devices) เชน การวัด
ความดัน วัดระดับน้ําตาลในเลือด และคลื่นไฟฟาหัวใจ เปนตน ซึ่งเปนการสนับสนุนใหเกิดการสื่อสารผาน
ระบบออนไลนระหวางบุคลากรทางการแพทยหรือระหวางผูปวยและแพทยที่แพรหลายและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน การนําระบบจัดเก็บและบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytics) มาใช
รวมกับ Machine Learning และปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) ในการจัดการขอมูลในเชิง 
ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) จะชวยเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะหขอมูลเชิงสาธารณสุข และชวยใหการ
ติดตามขอมูลทั้งเพื่อการบริหารจัดการคลังยา วัสดุอุปกรณทางการแพทย และการควบคุมโรคระบาดมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ความกาวหนาของการวิจัยในดานพันธุกรรม (Genetic) และจีโนมิกส 
(Genomics) ยังสงผลใหเกิดการรักษาพยาบาลที่เฉพาะเจาะจง และสามารถพัฒนาหรือยกระดับสูบริการขั้นสูง  
ซึ่งเปนโอกาสใหมทางธุรกิจสําหรับอุตสาหกรรมการแพทยไดอยางเปนรูปธรรมตอไป 

ในกรณีของประเทศไทย แนวโนมการเกิดโรค NCDs พบวา ประชาชนไทยมีพฤติกรรมการใช
ชีวิตเปนไปตามกระแสนิยมและการเปลี่ยนแปลงของโลกในทิศทางเดียวกัน ยังผลใหประเทศไทยมีผูปวยดวย
โรคไมติดตอเรื้อรังเปนจํานวนมาก และเปนสาเหตุหลักของของการเสียชีวิตถึงรอยละ 75 ของการเสียชีวิต 
ทั้งหมดของประชากรในประเทศ หรือประมาณ 320,000 คนตอป ทั้งนี้ โรคไมติดตอเรื้อรังที่พบมากท่ีสุด คือ 

                                                           
4 World Health Organization (2018). Non communicable diseases. Available from: https://www.who.int/news-
room/factsheets/detail/noncommunicable-diseases 
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โรคหลอดเลือดสมอง รองลงมาคือโรคหัวใจขาดเลือด โรคทางเดินหายใจอุดกั้น เบาหวาน และความดันโลหิตสูง5 
อยางไรก็ดี ประเทศไทยจะมีโอกาสดานการทองเที่ยวทางการแพทยและสุขภาพ เนื่องจากการเดินทางระหวาง
ประเทศมีความสะดวกรวดเร็ว ในขณะที่คาใชจายและระยะเวลารอคิวเขารับบริการทางการแพทยในประเทศพัฒนาแลว
เปรียบเทียบกับประเทศกําลังพัฒนามีความแตกตางกันมาก รวมถึงไทยมีความไดเปรียบในเชิงภูมิศาสตร เนื่องจาก
เปนจุดศูนยกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมีคุณภาพการรักษาอยูในระดับสูง แตคารักษาพยาบาล 
จัดไดวาอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง ไทยจึงไดรับความสนใจจากผูตองการรับบริการจากตางประเทศจํานวนมาก  
โดยในป 2561 ไทยมีมูลคาการใชจายในภาคตลาดการทองเที่ยวทางการแพทยและสุขภาพเปนอันดับที่ 186 และ 
13 ของโลก7 ตามลําดับ จากสถานการณทั้งหมด สงผลใหแนวโนมความตองการใชบริการทางการแพทยและ 
การดูแลสุขภาพในไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งแมจะสรางโอกาสที่ดีใหกับประเทศ แตอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการ
ใหบริการแกประชากรในประเทศได จึงควรตองพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแกประชาชนไทย ทั้งในดานอัตรา
คาบริการที่อาจปรับตัวสูงขึ้น และการเขาถึงบริการของประชาชน และอาจทําใหความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการ
ทางการแพทยที่มีคุณภาพระหวางกลุมประชากรที่มีรายไดตางกันขยายตัวมากขึ้น ทั้งนี้ ความกาวหนาทางการแพทย
ที่ทันสมัย รวมทั้งการเขาถึงขอมูลทางการแพทยที่แพรหลาย จะเปนทั้งโอกาสและความทาทายของประเทศไทย 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลและการพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการทางการแพทยและการ
ดูแลสุขภาพตามแนวโนมที่เพิ่มขึ้น 

4. การขยายตัวของความเปนเมือง (Urbanization) กอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม
ในหลายมิติทั้งความสะดวกรวดเร็วดานการคมนาคมขนสง การเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการสาธารณะ และ
การเขาถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ จึงสงผลใหพื้นที่สวนใหญของโลกมีการยายถิ่นฐานของประชากรเขามาอาศัย
และดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตเมืองและมีการขยายตัวของเมืองที่รวดเร็วมากขึ้นโดยประชากรกวา
ครึ่งหนึ่งของโลกอาศัยอยูในเขตเมืองตั้งแตป 2551 และจะมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 70 ภายในป 2593  
โดยพบวา ภูมิภาคแอฟริกา เอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีความเปนเมืองเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดดในระยะ
ที่ผานมา8 เนื่องจากความเปนเมืองมีสวนในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเห็นไดจากสัดสวนขนาด
ทางเศรษฐกิจ (GDP) ของเมืองทั่วโลกคิดเปนรอยละ 85 ของเศรษฐกิจโลก อันเปนผลจากขอไดเปรียบของความ 
เปนเมืองผานการรวมกลุมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Agglomeration Forces) โดยเฉพาะในภาคบริการและ 
ภาคการผลิต และการประหยัดตอขนาด (Economies of Scale) จากการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภค 
เชน ทาอากาศยาน โครงขายรถไฟฟาในเขตเมือง และสถานีรถไฟความเร็วสูง เปนตน รวมถึงยังเอ้ือประโยชน 
ตอระบบการศึกษาและสาธารณสุข ที่สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและตอบสนองความตองการในการดํารงชีวิต
ไดอยางมีประสิทธิภาพในโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภค เชน ทาอากาศยาน โครงขายรถไฟฟาในเขตเมือง และ
สถานีรถไฟความเร็วสูง เปนตน รวมถึงยังเอือ้ประโยชนตอระบบการศึกษาและสาธารณสุข ที่สามารถสรางมูลคา
ทางเศรษฐกิจและตอบสนองความตองการในการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อยางไรก็ดี แมวาความเปนเมืองจะชวยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและเสริมสรางโอกาสใหแก
ภาคสวนตาง ๆ อยางมีนัยสําคัญ แตเมืองที่มีการเติบโตอยางกาวกระโดดไดสรางผลกระทบโดยตรงตอการใช
                                                           
5 ปยะรัตนp ชูมี (2561). สถานการณโรคเรื้อรังไมติดตอ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎรธานี. สืบคนขอมูลจาก: 
http://110.164.147.155/kmhealth_new/Documment/blood/knowlage/17.pdf 
6 KPMG (2018). Medical Tourism: Industry focus. Available from: 
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/th/pdf/2018/03/th-medical-tourism-industry-focus-secured.pdf 
7 สถาบันทรัพยสินทางปญญา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2560). รายงานการวิเคราะหแนวโนมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวกลุมรายไดดี และทองเที่ยวเชงิสุขภาพ. สืบคนขอมูลจาก: 
https://www.ipthailand.go.th/images/3534/web_01052018/Report_CHU/8_Well-being_06.12.2017_CHU.pdf 
8 United Nations. Report of the UN Economist: Shaping the Trends of Our Time. Available from: 
https://www.un.org/development/desa/publications/wp-content/uploads/Report-ExecSumm-ENREVISED.pdf 
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ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได อาทิ เมืองที่มีประชากรหนาแนนและมี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงจะมีแนวโนมปลอยกาซเรือนกระจกสูงในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก เมืองมีสัดสวนการ
ใชพลังงานประมาณ 3 ใน 4 ของโลก อีกทั้งสรางขยะมูลฝอยและของเสียถึงรอยละ 50 ของโลก อันเปนปจจัยเรงให
เมืองตองปรับเปลี่ยนไปสูการเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่มีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตาง ๆ มากขึ้น อาทิ อินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 
(Big Data) เพื่อประโยชนในการพัฒนาสุขภาวะคนเมืองและการบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ในกรณีของประเทศไทย แมวาสัดสวนความเปนเมืองของประเทศไทยจะยังอยูในระดับไมสูงนัก 
เมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมในระดับโลก แตการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศไทยกลับมีการกระจุกตัวสูง  
ซึ่งปรากฏชัดจากดัชนีความเปนเอกนครของเมือง (Urban Primacy Index) ของไทยสูงที่สุดในโลก9 กลาวคือ 
กรุงเทพมหานครซึ่งเปนเมืองใหญที่สุดของประเทศมีขนาดแตกตางอยางมากจากเมืองลําดับรองลงมา ไดแก 
เชียงใหมและนครราชสีมา อีกทั้งหนวยงานระดับทองถิ่นสวนใหญยังขาดศักยภาพในการบริหารจัดการเมือง
อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเมืองหลักในหลายพื้นที่ของไทยยังคงเผชิญกับความทาทายดานการจัดการขยะมูลฝอย
และน้ําเสีย ความแออัด การขาดแคลนที่อยูอาศัยในราคาที่เขาถึงได และการขยายตัวของเมืองอยางไรระเบียบ (Sprawl) 

ในขณะเดียวกัน การเติบโตของเมืองหลักหลายพื้นที่ของไทยยังคงเผชิญกับความทาทายดานการ
จัดการปญหาการปลอยของเสียและมลพิษ รวมทั้ง การพัฒนาเมืองใหนาอยูอยางยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชนในพื้นที่ อยางไรก็ดี มีสัญญาณบงชี้หลายประการที่สะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของกลไกการปกครอง
สวนทองถิ่นในการบริหารจัดการเพื่อกํากับดูแลพื้นที่ในขอบเขตความรับผิดชอบในหลายดาน เชน ในหลาย
พื้นที่มีผูนําที่มีผลงานเชิงประจักษในการสรางสรรคการพัฒนาที่เขมแข็ง แตละปมีผูนําทองถิ่นผานการอบรม
หลักสูตรที่ชวยเสริมสรางสมรรถนะความเปนผูนําการพัฒนาในดานตาง ๆ เพิ่มขึ้นทุกป ยิ่งไปกวานั้นยังพบวา
ภาคเอกชนในพื้นที่ยังมีการรวมตัวกันจัดตั้งเปนบริษัทพัฒนาเมืองในหลายเมืองที่มีศักยภาพเพื่อทําหนาที่
ขับเคลื่อนการลงทุนพัฒนาระบบขนสงมวลชนสาธารณะและประเด็นการพัฒนาอื่น ๆ ของเมืองอยางเขมแข็ง 
นับเปนการแสดงเจตจํานงของเอกชนที่ตองการเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการและชวยสนับสนุนการ
พัฒนาพ้ืนที่ใหเจริญกาวหนาที่เปนรูปธรรม 

5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโนมที่จะ
เกิดรวดเร็วและรุนแรงขึ้นจากท่ีคาดการณไวเดิม โดยใน พ.ศ. 2550 มีการคาดการณวาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
จะเพิ่มขึ้น 1.5 ถึง 5.1 องศาเซลเซียส ภายในป 2643 เมื่อเทียบกับระดับอุณหภูมิกอนยุคอุตสาหกรรม 
(Preindustrial Level) แตการคาดการณเมื่อ พ.ศ. 2561 ระบุวาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจเพิ่มขึ้นถึง 1.5 
องศาเซลเซียส เร็วขึ้นเปนภายใน พ.ศ. 2573 - 259510 ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นดังกลาว  
จะสงผลใหเกิดคลื่นความรอนในพื้นที่สวนใหญที่มนุษยตั้งถิ่นฐานอยู และในบางพื้นที่จะมีโอกาสที่ภัยแลงและ
ภาวะฝนทิ้งชวงจะเกิดถี่ขึ้น ในขณะที่หลายภูมิภาคอาจเผชิญกับความถี่ของการเกิดพายุที่บอยและรุนแรงขึ้น 
ตามสภาพทางภูมิศาสตรของแตละพ้ืนที ่

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะสรางความเสียหายตอทั้งชีวิตและทรัพยสิน โดย OECD ไดคาดการณวา
หากไมมีการดําเนินงานที่สําคัญเพื่อลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจะทําใหภายใน พ.ศ. 2603 ความ
เสียหายอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นทั่วโลกจะมีมูลคาถึงรอยละ 1.0-3.3 ของ GDP โลก 

                                                           
9 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Redefining “Urban”: A New Way to Measure 
Metropolitan Areas. Available from: https://dx.doi.org/10.1787 /9789264174108-en. 
10 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2018). Summary for Policymakers: Global Warming of 1.5°C. Available 
from: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/SR15_Headline-statements.pdf 
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และมูลคาความเสียหายจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 2.0-10.0 ภายใน พ.ศ. 264311 โดยภาคการเกษตรจะไดรับความ
เสียหายมากกวาภาคการผลิตอื่น เนื่องจากภาคการเกษตรตองพึ่งพาสภาพอากาศและฤดูกาลตามธรรมชาติ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจสงผลใหปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลง หรือพืชบางชนิดอาจมีระยะเวลาการ
ใหผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป ยิ่งไปกวานั้น พื้นที่การเกษตรบางสวนที่ประสบกับภัยแลงยาวนานหรือน้ําทวมซ้ําซาก 
จะไมสามารถทําการเพาะปลูกได สงผลกระทบตอรายไดและความเปนอยูของเกษตรกร ซึ่งสวนใหญมีรายไดนอย  
ในขณะเดียวกัน สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปยังสงผลทําใหการแพรระบาดของโรคตามฤดูกาลมีแนวโนม
รุนแรงขึ้น รวมทั้งยังเปนปจจัยสงเสริมใหเกิดโรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ําในหลายพื้นที่ของโลก12 เนื่องจากอากาศรอน
ทําใหพาหะนําโรคติดตอบางชนิดเพิ่มจํานวนเร็วขึ้น ซึ่งการแพรระบาดของโรคมีผลกระทบตอสังคมทั้งในมิติของ
สุขอนามัยประชาชน ชุมชนและเศรษฐกิจครัวเรือน นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศยังสงผล
ใหระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงและปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ําลดลง13 เกิดการสูญเสียทรัพยากรชายฝง 
อันเนื่องมาจากการกัดเซาะที่รุนแรง อีกทั้งพื้นที่ราบที่อยูใกลชายฝงทะเลจะถูกน้ําทะเลทวม สรางความเสี่ยง
ตอชีวิตและทรัพยสิน สงผลใหผูที่อยูอาศัยในพื้นที่น้ําทวมตองอพยพยายถิ่นฐาน โดยกลุมคนผูมีรายไดนอย 
จะเปนกลุมเปราะบางที่มีความสามารถในการปรับตัวต่ํา และอาจไมสามารถฟนตัวกลับมาใชชีวิตไดดังเดิม 

ในกรณีของประเทศไทย สภาพภูมิประเทศของไทยซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่ราบลุม ประชากรจํานวนมาก
ดํารงชีพดวยการพึ่งพิงภาคการเกษตร รวมทั้งมีระยะทางของพื้นที่ชายฝงทะเลยาวถึง 3,100 กิโลเมตร จึงมี
โอกาสสูงที่ไทยจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกวาหลายประเทศ โดยพบวา  
ที่ผานมาพื้นที่รอยละ 23 ของประเทศไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศในหลากหลายรูปแบบ 
เชน น้ําทวมฉับพลัน ภาวะภัยแลง และการรุกล้ําของน้ําทะเล เปนตน ซึ่งรายงาน Global Climate Risk 
Index ของ German watch ไดจัดอันดับใหประเทศไทยมีมูลคาความสูญเสียจากภัยพิบัติที่เกี่ยวของกับสภาพ
อากาศในชวงป 2542 - 2560 สูงเปนอันดับที่ 8 จาก 181 ประเทศทั่วโลก14 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเผชิญกับความทาทายในการรับมือกับความตองการใชน้ําที่เพิ่มขึ้นจากการ
ขยายตัวของเมืองและกิจกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศ โดยการคาดการณ พบวา เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีความตองการการใชน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค การผลิตทางอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม ตลอดจนเพื่อรักษาระบบนิเวศ โดยรวมทั้งหมดเพ่ิมมากขึ้นจาก 2,404.91 ลานลูกบาศกเมตรใน
ป 2560 เปน 2,977.55 ลานลูกบาศกเมตร ในป 2580 อีกทั้งรูปแบบการผลิตของผูประกอบการและ
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่ผานมาจนถึงปจจุบันยังขาดการคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะเสื่อมโทรมลงและอาจกอใหเกิดเปนปญหาดานสิ่งแวดลอมในระยะยาวที่ทวี
ความรุนแรงและมีความซับซอนในการแกไขได 
แผนภาพที่ 4 การจัดอันดับความรุนแรงของประเทศที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

                                                           
11OECD. The Economic Consequences of Climate Chan. Available from: http://dx.doi.org/10.1787/9789264235410-en  
12 สรันยา เฮงพระพรหม. โลกรอนกับโรคระบาด. วารสารวิจยัระบบสาธารณสุข สืบคนขอมูลจาก: 
https://kb.hsri.or.th/dspace/bitstream/handle/11228/2866/7-p.%20363-Sarunya.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
13 ศิริรัตน สังขรักษ, พัชชาพันธ รัตนพันธ, อาทิตย เพ็ชรรักษ และสุทธิรัตน กิตติพงษวิเศษ . ผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตอ
ทรัพยากรน้าํและการจัดการ. สืบคนขอมูลจาก: http://www.ej.eric.chula.ac.th/ 
14 Eckstein, D., Künzel,V., Schäfe, L. and Winges, M. Global Climate Risk Index : Who Suffers Most from Extreme 
Weather Events? Weather-Related Loss Events in 2018 and 1999 to 2018. Germanwatch e.V.. Available from: 
https://www.germanwatch.org/sites/germanwatch.org 
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ที่มา: Climate Risk Index  
 

6. ความพยายามระดับโลกในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (Global Climate 
Action) ดวยสถานการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโนมจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหใน
เดือนพฤศจิกายน 2559 ประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญากรอบการทํางานแหงสหประชาชาติ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) จํานวน 197 ประเทศ ไดมีมติเห็นชอบกับความ 
ตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่มีเปาหมายระยะยาวที่จะควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยให 
นอยกวา 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับระดับกอนการปฏิวัติอุตสาหกรรม และมุงมั่นพยายามในการจํากัดการ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยใหอยูที่ 1.5 องศาเซลเซียส โดยประเทศไทยไดใหสัตยาบันรวมเปนภาคีความ
ตกลงปารีสเมื่อ 21 กันยายน 2559 ทั้งนี้ ไดมีการประเมินโดยโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UN 
Environment Programme: UNEP)15 วาเพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไมใหเกิน 2 องศาเซลเซียส
ภายในป พ.ศ. 2572 ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตอปทั่วโลกจะตองลดลงไมนอยกวารอยละ 25 เมื่อ
เทียบกับป 2561 และหากตองการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไมใหเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกทั้ ง โลกตองลดลงรอยละ 55 ในขณะเดียวกัน จากการประเมินของ
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)16 พบวา ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิ
ของโลกจะตองลดลงเปนศูนย (Net Zero Emissions) ภายในป พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) เพื่อที่จะควบคุม
การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิไมใหเกิน 1.5 องศาเซลเซียส 

ในกรณีของประเทศไทย ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศภาคี UNFCCC และไดมีการกําหนด
เปาหมายในการดําเนินการของตนเองตามความเหมาะสม หรือท่ีเรียกวา Intended Nationally Determined 
Contribution (INDC) ซึ่งตองมีการทบทวนและเสนอเปาหมายการดําเนินงานใหมทุก ๆ 5 ป พรอมทั้งมีการ
นําเสนอรายงานติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาวอยางโปรงใสสําหรับ INDC  
ที่ประเทศไทยเสนอในป 2558 ไดกําหนดเปาหมายในการที่จะลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกลงอยางนอย
รอยละ 20 เมื่อเทียบกับปริมาณกาซเรือนกระจกที่ประมาณการจากกรณีปกติ ซึ่งเทากับวาประเทศไทยตอง
ควบคุมปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกไมใหเกิน 444 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาจากปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกในป 2556 ที่เทากับ 319 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 

                                                           
15 United Nations Environment Programme. Emissions Gap Report.  
16 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2018). Summary for Policymakers: Global Warming of 1.5°C.  
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 7. พลังงานหมุนเวียนและยานยนตไฟฟา กระแสความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดย
กรอบความรวมมือระหวางประเทศในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และความกาวหนาของเทคโนโลยี
แบตเตอรี่ ไดสรางแรงกดดันใหเกิดการพัฒนาและประยุกตใชนวัตกรรมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
และใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในสาขาการผลิตที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกสูงสุด 2 อันดับแรก 
ไดแก สาขาพลังงาน และสาขาการคมนาคมขนสง ซึ่งนําไปสูการพัฒนาการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 
(Renewable Energy) รวมทั้งมีการคิดคนการพัฒนายานยนตสมัยใหมที่ขับเคลื่อนดวยไฟฟาจากแบตเตอรี่
หรือเซลลเชื้อเพลิงไฮโดรเจน (Hydrogen Fuel Cell) เพื่อตอบสนองความตองการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
ทางเลือกและการใชงานยานยนตสมัยใหมที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วทั่วโลก โดยตนทุนการผลิตไฟฟา
จากพลังงานทางเลือก ประกอบดวย พลังงานชีวภาพ พลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานน้ํา พลังงาน
แสงอาทิตย และพลังงานลม มีแนวโนมลดต่ําลงอยูในระดับที่เทียบเทาหรือต่ํากวาตนทุนการผลิตไฟฟาจาก
เชื้อเพลิงฟอสซิล และคาดวาพลังงานหมุนเวียนจะมีตนทุนรวม (ตนทุนทางการเงินรวมกับตนทุนภายนอก) 
ลดลงต่ํากวาตนทุนการผลิตแบบดั้งเดิมภายในป 2570  

 
แผนภาพที่ 6 สัดสวนของพลังงานหมุนเวียนในการเพิ่มขีดความสามารถการผลิตไฟฟาของโลก 

 
ที่มา: องคการพลังงานระหวางประเทศ (International Energy Agency: IEA)  
 

อีกทั้ง ยังพบวาแนวโนมการใชพลังงานในดานคมนาคมขนสง โดยเฉพาะในสวนของยานพาหนะ 
สวนบุคคลมีปริมาณการใชงานยานยนตไฟฟาทั่วโลกเติบโตสูงขึ้นถึงรอยละ 40 ตอป และคาดวายานยนต
ไฟฟาจะมีสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 1 ใน 3 ของโลกภายใน 10 ปขางหนา17 

ในกรณีของประเทศไทย การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเปนการสรางโอกาสใหผูประกอบการรายยอย
และภาคครัวเรือนใหสามารถผลิตไฟฟาใชงานไดเอง โดยสามารถขายไฟฟาสวนเกินกลับเขาระบบเพื่อสราง
รายได ในขณะเดียวกันการลดการใชพลังงานฟอสซิล และเพ่ิมสัดสวนของการใชยานยนตไฟฟายังเปนแนวทาง
สําคัญในการชวยบรรเทาปญหามลพิษทางอากาศที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการผลิตพลังงานและการคมนาคมขนสง 

                                                           
17 Electric Vehicles, Deloitte Insights 
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ทั้งนี้ เนื่องจากไทยเปนหนึ่งในประเทศที่รับรองเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) และอยูภายใตกรอบความรวมมือในการอนุรักษพลังงานและการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
ประเทศไทยจึงมีความจําเปนในการที่จะตองใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีที่ใช
ในการผลิตไฟฟาไปสูการใชพลังงานทางเลือกในสัดสวนที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายตามพันธะ
สัญญาระหวางประเทศตามที่กําหนดไว ประกอบกับในปจจุบันไทยเปนฐานการผลิตชิ้นสวนและสงออกยานยนต
แบบดั้งเดิม จึงมีศักยภาพและโอกาสในการที่จะตอยอดการพัฒนาฐานการผลิตเดิมไปสูการเปนอุตสาหกรรม
ยานยนตสมัยใหม ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการสงออกยานยนตแบบสันดาปภายในที่มีแนวโนม
ลดลงในอนาคตลงได 

8. แนวโนมเศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางกาวกระโดดของ
ประเทศในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีบทบาทในการกําหนดระเบียบเศรษฐกิจการเมืองโลกมากขึ้น 
จนนํามาสูสถานการณที่อยูภายใตแรงกดดันระหวางขั้วอํานาจใหมทางตะวันออกกับขั้วอํานาจดั้งเดิมอยาง
สหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจกอใหเกิดการดําเนินมาตรการกีดกันทางการคาระหวางทั้งสองประเทศขึ้นไดและอาจทําให
ภาพรวมการคาระหวางประเทศของโลกไดรับผลกระทบ เนื่องจากหวงโซมูลคาโลกมีความสัมพันธเชื่อมโยง
ใกลชิดกับมหาอํานาจทั้งสองประเทศดังกลาว ในขณะเดียวกันการลดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจไดเพิ่มความ
เปนไปไดที่จะเกิดความขัดแยงทางการเมือง และสงผลกระทบตอแนวทางการจัดทํากรอบความรวมมือระหวาง
ประเทศและบทบาทขององคกรระหวางประเทศในปจจุบัน โดยสถาบันความรวมมือระหวางประเทศที่มี
ขอบเขตแคบลง และ/หรือมุงเนนเฉพาะประเด็นอาจมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น 

ในกรณีของประเทศไทย แนวโนมการหดตัวลงของหวงโซมูลคาโลกและการปรับเปลี่ยนทิศทางไปให
ความสําคัญกับการสรางความเชื่อมโยงการพึ่งพาเศรษฐกิจระหวางกันภายในภูมิภาคมากขึ้น (Regionalization)  
จะเปนโอกาสสําคัญของประเทศไทย ซึ่งมีตําแหนงที่ตั้งใกลศูนยกลางของอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
ในการที่จะสรางโอกาสในการพัฒนาประเทศไปสูการเปนศูนยกลางของภูมิภาคดานการคาการลงทุนและ 
การใหบริการโลจิสติกสที่เชื่อมโยงภูมิภาคเขากับประเทศตาง ๆ ทั่วโลก  

9. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางสังคม ในยุคสมัยที่การมีปฏิสัมพันธทางสังคมมีความ
ซับซอนจากความกาวหนาของเทคโนโลยีและการสื่อสาร ประกอบกับบริบททางเศรษฐกิจของแตละประเทศ
และสังคมที่มีความเฉพาะตัวในแตละยุค (Individualization) ไดสงผลกระทบใหอุปนิสัย ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการดํารงชีวิตของประชากรในแตละรุนมีการปรับเปลี่ยนที่แตกตางกันออกไป โดยกลุมประชากร 
เจนเนอเรชั่นวายที่มีการเกิดอยูในชวง พ.ศ. 2523 - 2543 (ค.ศ. 1980 - 2000) ซึ่งเปนกลุมที่เติบโตมากับการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลจะมีบทบาทที่โดดเดนในการนําสังคมทั้งจากจํานวนสัดสวนที่จะมีมากที่สุดทั้งในวัยแรงงาน
และวัยเจริญพันธุ โดยประชากรกลุมนี้มักมีพฤติกรรม รูปแบบการใชชีวิต และการใหคุณคาดานตาง ๆ  
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมยุคเกา ไดแก การใหความสําคัญกับการศึกษา โดยสวนใหญมีระดับการศึกษาที่ดีขี้น 
กวาคนรุนกอน18 และมีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ชอบเขาสังคมทั้งแบบออฟไลนและ
ออนไลนผานอินเทอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลน ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถสรางความปรองดอง
หรือปรับตัว เปดกวางและยืดหยุนสูงในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และเปนกลุมประชากรที่เนน
ความสมดุลระหวางการทํางานและการใชชีวิตสวนตัว (Work-life Balance) เพื่อตอบสนองความตองการและ

                                                           
18 สํานักงานสถิติแหงชาติ. จํานวนประชากรจากการทะเบยีน จาํแนกตามอายุ เพศ ภาค และจังหวัด. กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย. สืบคน
ขอมูลจาก: http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx 
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ความสนใจของตนเองมากกวาเปาหมายเพียงเพื่อคาตอบแทนและความมั่นคง19 นอกจากนี ้ดวยความที่เติบโต
มากับเทคโนโลยี จึงทําใหมีความคุนเคยกับการใชเทคโนโลยี และสามารถนํามาประยุกตใชในการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ อาทิ การติดตามขอมูลขาวสาร ทํางาน/เรียนออนไลน ไปจนถึงการซื้อของ ดวยลักษณะนิสัย
ของประชากรเจนเนอเรชั่นวายที่ตองการคนหาโอกาสและความทาทายใหม ๆ ทั้งในการทํางานและการใชชีวิต
ดังกลาวจะสงผลใหมีอัตราการยายถิ่นและการยายงานสูงขึ้น ในขณะเดียวกันอัตราการเกิดจะนอยลง เนื่องจาก
ประชากรเจนเนอเรชั่นวายมีแนวโนมแตงงานชาและชะลอการมีบุตร 

ทั้งนี้ ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ประกอบกับการเกิดขึ้นของอินเทอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลนที่เริ่ม
ในชวงของประชากรเจนเนอเรชั่นวาย สงผลใหทัศนคติและพฤติกรรมการใชชีวิตของประชากรกลุมนี้แตกตาง
ไปจากประชากรรุนเดิม นับเปนแตมตอในการปรับตัวและประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
และในการใชชีวิตไดดีกวากลุมประชากรอื่น อีกทั้งยังเกิดการแลกเปลี่ยนทางแนวคิดและวัฒนธรรม 
ที่หลากหลาย การใหความสําคัญกับการมีชีวิตอิสระ และการสรางเอกลักษณเฉพาะตัว ผลักดันแนวคิดความ
ตองการเก็บเกี่ยวประสบการณในการใชชีวิต มากกวาความตองการความมั่นคง ยังเปนพฤติกรรมที่เรงใหเกิด
การทํางานแบบยืดหยุนและการจางงานที่มิใชรูปแบบมาตรฐานในประเทศไทยใหมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจาก
จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและตอบโจทยความสมดุลในชีวิต อยางไรก็ตาม วิถีชีวิตดิจิทัลที่เดนชัดใน
สังคมไทยยังนํามาสูความเครียดที่อาจนําไปสูปญหาสุขภาพจิตในทุกกลุมประชากร ซึ่งประชากรที่มีชวงอายุ
ระหวาง 25 - 59 ป มีสัดสวนการตายเพราะปญหาสุขภาพจิตมากที่สุดถึงประมาณรอยละ 7520 ของ
ประชาชนที่เสียชีวิตดวยปญหาสุขภาพจิตทั้งหมด นอกจากนี้ การลดลงของอัตราการเกิดของประชากรไทย ยัง
เปนแนวโนมที่ชัดเจนอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะกลุมประชากรเจนเนอเรชั่นวายที่มีสุขภาพดีและอยูในวัยที่
เหมาะสมตอการสรางครอบครัวมีอัตราการใหกําเนิดลดลง เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากแนวคิดความตองการ
เปนครอบครัวเดี่ยว ใชชีวิตคนเดียว ดวยมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นและสามารถพ่ึงพาตัวเองได และการยอมรับ
เพศสภาพท่ีไมตรงกับสถานะทางเพศ 

10. อนาคตของงาน (Future of Work) และพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป โดยโลก
แหงการทํางานในอนาคตกําลังเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยความกาวหนาทางเทคโนโลยีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากรโลก และทัศนคติของคนรุนใหม ลวนเปนปจจัยที่สงผลใหเกิด “อนาคต
ของงาน (Future of Work)” กลาวคือ งานบางประเภทจะเลือนหายไป และเกิดงานประเภทใหมขึ้นมา
ทดแทน โดยระบบอัตโนมัติและหุนยนตมีแนวโนมจะเขามาทดแทนงานที่มีลักษณะของการทําซ้ําหรือเปน 
แบบแผน (Repetitive/Routine) สงผลใหเกิดความตองการแรงงานที่มีทักษะ ความสามารถเฉพาะที่เกี่ยวของ
กับเทคโนโลยี อาทิ วิศวกรหุนยนต (Robotics Engineers) หรือผูเชี่ยวชาญปญญาประดิษฐ(AI Specialists)21 
มากขึ้น และการเขาสูสังคมสูงวัยยังมีแนวโนมทําใหงานในอุตสาหกรรมการแพทยและสุขภาพมีจํานวนเพิ่มขึ้น 
ตลอดจนกระแสความใสใจดานสิ่งแวดลอมจะสงผลใหงานสีเขียว (Green Jobs) ทวีความสําคัญใน
ตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น นําไปสูการเกิดขึ้นของงานในอาชีพใหม ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงขางตนนําไปสูความ
ตองการทักษะของแรงงานในลักษณะใหม ๆ โดยนอกเหนือจากทักษะทางปญญา (Cognitive) หรือทักษะเชิง
เทคนิค (Technical Skills) อาทิ สเต็ม (Science Technology Engineering and Mathematics; STEM) 
แลว ยังเปนที่คาดการณกันวาทักษะทางพฤติกรรม (Non-Cognitive) หรือทักษะดานมนุษย (Human Skills) 
                                                           
19PwC (2013). PwC’s NextGen: A global generational study. the University of Southern California and the London Business 
School. Available from: https://www.pwc.com/gx/en/hr-management-services/pdf/pwc-nextgen-study-2013.pdf  
20 กรมสุขภาพจิต (2561). ขาวจากหนังสอืพิมพeที่เกี่ยวข{องกับสุขภาพจิต: “กรมสุขภาพจิต” ติงส่ือขายขาวฆาตวัตายถี ่ชี้คนเลียนแบบรมควัน
พุง!.สืบคนขอมูลจาก https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=29911 
21 World Economic Forum (WEF) (2018). Insight Report: The Future of Jobs Report 2018. Available from: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf 
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อาทิ ความคิดสรางสรรค การสื่อสาร หรือการทํางานเปนทีม จะเปนที่ตองการและเปนงานสําหรับอนาคต
เนื่องจากเปนทักษะเฉพาะที่เทคโนโลยีสมัยใหมยังไมสามารถทดแทนแรงงานมนุษยได 

นอกจากนี้ ผลจากการที่ประชากรกลุมเจนเนอเรชั่นวายมีบทบาทสําคัญในตลาดแรงงาน ซึ่งมีความ
ตองการใชชีวิตที่มีความยืดหยุนและความสมดุลในชีวิต ทําใหการจางงานในระยะตอไปจะมีรูปแบบ 
ที่หลากหลายมากข้ึน กลาวคือ การจางงานทีม่ิใชรูปแบบมาตรฐาน (Non-standard Form of Employment: 
NSE) อาทิ การจางงานชั่วคราว (Temporary) การจางงานบางชวงเวลา (Part-time) การจางงานตามความ
ตองการ (On-call) การจางงานแบบแฝง (Disguised) และงานอิสระ (Self-Employment) มีแนวโนมที่จะ
แพรหลายมากยิ่งขึ้น ควบคูไปกับรูปแบบการทํางานจากทุกที่ทุกเวลา (Working Anytime, Anywhere) อาทิ
การทํางานทางไกล (Remote Work/Telework) การทํางานจากบาน (Work from Home) หรือจากที่อื่น ๆ
ผานระบบออนไลน โดยอยูภายใตชั่วโมงการทํางานที่ยืดหยุน22 ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและ
ความสมดุลในชีวิต รวมไปถึงชวยลดผลกระทบจากภาวะวิกฤติที่กระทบตอความสามารถในการเดินทางไป
ทํางาน สอดคลองกับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบ Gig Economy และพฤติกรรมการดําเนินชีวิตใหม ๆ 
นําไปสูการขยายโอกาสการมีสวนรวมในกําลังแรงงานและเปนแหลงรายไดเสริม อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว อาจสงผลใหเกิดการขยายตัวของแรงงานนอกระบบ ซึ่งขาดความคุมครองและสิทธิประโยชน 
ที่เหมาะสม รวมถึงแรงงานอาจเผชิญความเสี่ยงจากความมั่นคงในการจางงานที่ลดลง23 

ในกรณีของประเทศไทย สถานการณตลาดแรงงานในประเทศ ยังมีความทาทายมากยิ่ งขึ้น 
เมื่อพิจารณาถึงแนวโนมการใชปญญาประดิษฐและระบบอัตโนมัติซึ่งจะเขามาทดแทนแรงงาน โดยเฉพาะงาน
ที่มีลักษณะการทําซ้ําเปนแบบแผน ซึ่งเปนลักษณะงานสวนใหญในภาคอุตสาหกรรม มีการคาดการณวา
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมของไทยจํานวน 3 ลานคน หรือประมาณรอยละ 55 มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกแทนที่
ดวยเทคโนโลยีภายในระยะ 10 – 20 ป ขางหนา24 นอกจากนี้แรงงานที่ถูกเลิกจางบางสวนอาจผันตัวไปเปน
แรงงานนอกระบบเพื่อชดเชยรายไดที่หายไป ในขณะเดียวกัน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลและคานิยม
ของประชากรรุนใหมที่ใหความสําคัญกับการมีอิสระในการบริหารจัดการเวลายังผลักดันใหเกิดรูปแบบการจาง
งานที่มิใชมาตรฐาน ในขณะที่แรงงานที่อยากลาออกจากงานประจํามาเปน Gig Workers นั้น พบวามีมาก 
ถึงรอยละ 8625 สงผลใหแนวโนมผูทํางานไดรับสิทธิประโยชนไมครบถวน และอาจไมไดรับความคุมครองตาม
ระบบประกันสังคมมีจํานวนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ พบวา แรงงานที่ทํางานในลักษณะเปนครั้งคราว (Gig Workers)  
ซึ่งเปนลักษณะงานที่ผูทํางานไดรับคาตอบแทนไมแนนอน และความสัมพันธระหวางลูกจางและนายจาง 
มีความไมชัดเจน มีสัดสวนประมาณรอยละ 30 ของประชากรวัยแรงงานทัง้หมด 

 

 
 
3. ทฤษฎีที่ใชในการวิเคราะห 
 
                                                           
22 International Labour Organization (ILO). Guide to developing balanced working time arrangements. Available from: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_706159.pdf 
23 ILO (2016). Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects. Available from: 
http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf 
24 พัชรพร ลีพิพัฒน ไพบูลย และนันทนิตย ทองศรี (2561). Indistrial Robots and Its Impacts on Labour Market. ธนาคารแหงประเทศไทย.
สืบคนขอมูลจาก: https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/AAA/3AutomationLobur16Aug2017.pdf 
25 กัลยรักษ นัยรักษเสรี (2560), ใครใครในโลกลวนอยากเปน gig. SCB Economic Intelligence Center. สืบคนขอมลูจาก : 
https://www.scbeic.com/th/detail/file/product/4138/ev9j37dg82/Research-series_TH_GIG_20171107.pdf 
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1) แบบจําลอง BCG Model 
แบบจําลอง BCG Model เปนแบบจําลองเพื่อใชวิเคราะหวาอุตสาหกรรมนั้น ๆ อยูในตําแหนงใด

ในตลาดโลก โดยใชเกณฑในการพิจารณาหลัก คือ อัตราการขยายตัวของการสงออก (Growth) และสวนแบง
ทางการตลาด (Share) โดย BCG Matrix แบงออกเปน 4 ชอง คือ Star , Question Mark , Cash Cow และ 
Dog ซึ่งการแบงชองจะใชคากลางของสาขาอุตสาหกรรม คือ คาการขยายตัวของอุตสาหกรรมนั้นของโลก 
(Growth) และคาเฉลี่ยของสวนแบงการตลาดของอุตสาหกรรมนั้นของโลก (Share) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) SWOT Analysis เปนการวิเคราะหสภาพอุตสาหกรรมหรือหนวยงานในปจจุบัน เพื่อคนหาจุด
แข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคที่อาจสงผลตอการดําเนินงาน SWOT ยอมาจากประเดน็ที่ตองมีการวิเคราะห 
ไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

หลักการสําคัญของ SWOT Analysis คือ การวิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณ 2 ดาน คือ 
สภาพการณภายในและสภาพการณภายนอก เพื่อใหรูจักตนเองและรูจักสภาพแวดลอมในการทําธุรกิจ ซึ่งใน
การวิเคราะหนี้จะชวยใหผูบริหารในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นแลว และ
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตอธุรกิจ โดยขอมูลเหลานี้จะ
เปนประโยชนอยางมากในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธและแผนการดําเนินการตาง ๆ ที่เหมาะสม 

สําหรับความหมายและคําจํากัดความของการวิเคราะหในแตละประเด็นมีดังตอไปนี้ 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
จุดแข็ง (Strength)  คือ ผลกระทบทางดานบวกที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอมภายในธุรกิจ หรือเปนขอ

ไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจ หรืออาจหมายถึงการดําเนินงานภายในบริษัทที่สามารถกระทําไดดี นั่นหมายถึง 
ธุรกิจทุกแหงควรตองทราบถึงความสามารถที่เปนจุดเดนของตนเอง ซึ่งตองมีการพิจารณาในทุกองคประกอบ 
เชน การตลาด การบริหาร การเงิน การผลิต การวิจัยและพัฒนา เปนตน เพื่อวิเคราะหหาจุดแข็งเพื่อนํามา
กําหนดเปนกลยุทธหรือแนวทางในการดําเนินงานตาง ๆ ใหตนเองมีความโดดเดนหรือสรางภาพลักษณ 
ที่แตกตางไปจากคูแขงขัน  

จุดออน (Weakness) คือ ผลกระทบทางดานลบที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอมภายในของบริษัทหรือ 
ขอเสียเปรียบในการดําเนินธุรกิจ หรืออาจหมายถึงการดําเนินงานภายในบริษัทที่ไมสามารถกระทําไดดี และ
สงผลใหบริษัทเกิดความเสียเปรียบในการดําเนินธุรกิจได  

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
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โอกาส (Opportunity) หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของ
บริษัท หรืออาจหมายถึงผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดลอมภายนอกของธุรกิจที่สงผลทางดานบวกตอการดําเนิน
ธุรกิจ ซึ่งผูบริหารจะตองมีการตรวจสอบสิ่งแวดลอมภายนอกอยูเสมอเพื่อปรับปรุงกลยุทธตาง ๆ ใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว รวมทั้ง ตองคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก เชน ภาวะเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี และการแขงขันอยูเปนระยะ ๆ เพื่อแสวงหาประโยชนจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกเหลานี้ 

อุปสรรค (Threat) หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่คุกคามหรือมีผลเสียตอการดําเนินงานของ
บริษัท หรืออาจหมายถึงผลกระทบดานลบของสภาพแวดลอมภายนอกที่มีตอการดําเนินธุรกิจ ซึ่งผูบริหาร
จําเปนตองระมัดระวังในสิ่งที่เปนขอจํากัดของการดําเนินธุรกิจ เนื่องจากเปนสิ่งที่กอใหเกิดผลเสียหายได  
ซึ่งเราไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอจํากัดหรืออุปสรรคเพื่อไมใหเกิดขึ้นได แตหากมีการวิเคราะหและ
คาดการณลวงหนาถึงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได เราก็จะสามารถหาทางปองกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นใหนอยลงไปได 
 
4. ผลการวิเคราะห 

ผลการวิเคราะห BCG และผลการวิเคราะห SWOT รวมทั้งการเสนอแนะมาตรการของ 9 อุตสาหกรรม
สําคัญ พบวา  

กลุม Star เปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวของการสงออกสูง และมีสวนแบงทาง
การตลาดสูง ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลาสติก และอุตสาหกรรมปโตรเคม ี

กลุม Question Mark  เปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวของการสงออกสูง และมีสวน
แบงทางการตลาดต่ํา ไดแก อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา และอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุงหม 

กลุม Cash Cow เปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวของการสงออกต่ํา และมีสวนแบงทาง
การตลาดสูง ไดแก อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมยาง 
 

แผนภาพที่ 7 แสดงตําแหนง BCG ของแตละอุตสาหกรรมในป 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 กลุม Star 

1) อุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมอาหาร เปนอุตสาหกรรมเปาหมายหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ 
และเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตร เปนแหลงรองรับ
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แรงงานสวนใหญของภาคอุตสาหกรรม เปนอุตสาหกรรมที่กระจายความเจริญไปสูภูมิภาค และเปนแหลงเสริม
รายไดของครัวเรือนเกษตรกรและชุมชนในชนบท โดยมีโครงสรางอุตสาหกรรม ดังนี้ 

โครงสรางอุตสาหกรรม  

ในป พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีฐานการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (สถิติสะสม
จํานวนโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการ (เปดดําเนินการ) ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 จําแนกตาม
หมวดอุตสาหกรรม 21 หมวด ณ สิ้นป พ.ศ.2561 กรมโรงงานอุตสาหกรรม) จํานวนทั้งสิ้น 9,423 แหง  
มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 691,594.35 ลานบาท มีจํานวนแรงงานทั้งสิ้น 525,650 คน โดยมีดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมอาหารในป พ.ศ. 2561 การผลิตอาหารมีปริมาณ 40,212,383.241 ตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
จากป พ.ศ. 2560 รอยละ 14.21 (%YoY) เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การผลิตน้ําตาลทรายดิบ น้ําตาลทรายขาว และน้ําตาลทรายบริสุทธิ์ ดวยผลผลิตออยที่เพิ่มขึ้นรอยละ 40-45 
จากปกอน การผลิตน้ํามันปาลมดิบและน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ที่ผลผลิตมากกวาปกอนมาก รวมทั้งการผลิตไกสด
แชเย็นแชแข็ง ไกแปรรูป ทูนากระปองซารดีนกระปอง เพื่อรองรับความตองการบริโภคทั้งในและตางประเทศ
ที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง  

ดานการจําหนายอาหารในประเทศ ป พ.ศ. 2561 มีปริมาณ 21,546,159.471 ตัน 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2560 รอยละ 4.37 (%YoY) จากการจําหนายในกลุมน้ําตาล น้ํามันพืช ปศุสัตว 
นม และบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ตามภาพรวมเศรษฐกิจ ที่กําลังซื้อในประเทศแข็งแกรงขึ้นตอเนื่อง สงผลใหการ
จับจายใชสอยและการบริโภคเริ่มปรับตัวดีขึ้น26  

การวิเคราะห BCG  

ในป 2557 มีอัตราการขยายตัวของการสงออกรอยละ 4.9 มีสวนแบงการตลาดอยูที่
รอยละ 2.2 อยูในตําแหนง Star เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศผูนําเขาหลักมีสัญญาณฟนตัว ทําใหมีคําสั่งซื้อ
เพิ่มขึ้น โดยไทยเปนประเทศที่มีการสงออกสินคาอาหารบางรายการอยูในกลุม 5 อันดับแรกของโลก เชน ขาว 
น้ําตาลทราย และไกแปรรูป เปนตน  

ในป 2561 มีอัตราการขยายตัวของการสงออกอยูที่รอยละ 6.0 และมีสวนแบง
การตลาดอยูท่ีรอยละ 2.6 โดยยังคงอยูในตําแหนง Star ซึ่งมีอัตราการขยายตัวและครองสวนแบงในตลาดโลก
เพิ่มขึ้น จากการสงออกที่เพิ่มขึ้นในทุกกลุมผลิตภัณฑสําคัญ เชน ทูนากระปอง ไกแปรรูป ขาว แปงมัน
สําปะหลัง เปนตน ตามความตองการในประเทศคูคาสําคัญ เชน อาเซียน จีน ญี่ปุน และยุโรป สงผลใหสินคา
อาหารไทยขยายตัวเพิ่มข้ึน 

 

 

 
แผนภาพที่ 8 แสดงตําแหนง BCG ของ
อุตสาหกรรมอาหาร ป 2557 

แผนภาพที่ 9 แสดงตําแหนง BCG ของ
อุตสาหกรรมอาหาร  ป 2561 

                                                           
26  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.//(2561) 
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การวิเคราะหการสงออก 
ในป 2561 ประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมอาหาร 29,222 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 6.6 และมีสัดสวนการสงออกอุตสาหกรรมอาหาร คิดเปนรอยละ 2.4 ของการสงออก
อาหารทั้งโลก และอยูในอันดับที่ 12 ของโลก ประเทศที่สงออกอุตสาหกรรมอาหารสูงสุด 5 อันดับแรกของโลก 
ไดแก สหรัฐอเมริกา มีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมอาหาร 117,583 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 
0.8 และมีสัดสวนการสงออกในตลาดโลกรอยละ 10.0 เนเธอรแลนดมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมอาหาร 
79,664 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 5.8  และมีสัดสวนการสงออกในตลาดโลกรอยละ 6.5 เยอรมนี
มีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมอาหาร 68,246 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 4.2 และมีสัดสวนการ
สงออกในตลาดโลกรอยละ 5.6 ฝรั่งเศสมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมอาหาร 61,068 ลาน ขยายตัวรอยละ 
7.7 และมีสัดสวนการสงออกในตลาดโลกรอยละ 5.0 และจีน มีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมอาหาร 
60,835 ลานเหรียญสหรัฐฯขยายตัวรอยละ 4.5 และมีสัดสวนการสงออกในตลาดโลกรอยละ 4.9 ตามลําดับ  

ตารางที ่3 แสดงสัดสวนการสงออกและอัตราการขยายตัวการสงออกอุตสาหกรรมอาหารของโลก ป 2561 

 
สําหรับตลาดหลักของการสงออกอาหารไทย 5 อันดับแรก ป 2561 ไดแก ตลาดญี่ปุน 

โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมอาหารไปตลาดญี่ปุน 4,088 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
รอยละ 2.4 และมีสัดสวนการสงออกของไทยในตลาดญี่ปุนรอยละ 12.9  ตลาดจีน โดยประเทศไทยมีมูลคา
การสงออกอุตสาหกรรมอาหารไปตลาดจีน 3,417 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 26.8 และมีสัดสวน
การสงออกของไทยในตลาดจีนรอยละ 10.8 ตลาดสหรัฐอเมริกา โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออก
อุตสาหกรรมอาหารไปตลาดสหรัฐอเมริกา 3,198 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 2.1 และมีสัดสวนการ
สงออกของไทยในตลาดสหรัฐอเมริการอยละ 10.1 ตลาดเวียดนาม โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออก

ลําดับ ประเทศ %Share %YoY 
1. สหรัฐอเมริกา  10.0 0.8 
2. เนเธอรแลนด 6.5 5.8 
3. เยอรมนี 5.6 4.2 
4. ฝรั่งเศส 5.0 7.7 
5. จีน 4.9 4.5 

12. ไทย 2.4 6.6 
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อุตสาหกรรมอาหารไปตลาดเวียดนาม 1,940 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 6.4 และมีสัดสวนการสงออก
ของไทยในตลาดเวียดนามรอยละ 6.1 และตลาดอินโดนีเซีย โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรม
อาหารไปตลาดอินโดนีเซีย 1,545 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 25.5 และมีสัดสวนการสงออกของไทย
ในตลาดอินโดนีเซียรอยละ 4.9 ตามลําดับ 

 

แผนภาพที ่10 ตลาดหลักของการสงออกอุตสาหกรรมอาหารของไทย 5 อันดับแรก ป 2561  
 

 
  

 
 

 
สําหรับสินคาหลักของการสงออกอุตสาหกรรมอาหารไทย ไดแก ทูนากระปอง ไกแปรรูป ขาว 

เปนตน อัตราการขยายตัวสินคาที่สงออกหลักของอุตสาหกรรมอาหาร ป 2561 ไดแก ประมง เชน ปลาทูนา 
ขยายตัวรอยละ 9.5 ปศุสัตว เชน ไกแปรรูป ขยายตัวรอยละ 8.0 ขาว ขยายตัวรอยละ 8.3 ผลไม เชน 
ทุเรียน ขยายตัวรอยละ 45.1 แปงมันสําปะหลัง ขยายตัวรอยละ 33.3 เครื่องปรุงรส ขยายตัวรอยละ 12.5 
น้ําตาลทราย ขยายตัวรอยละ 0.6  สําหรับสินคาที่หดตัว ไดแก สับปะรดกระปอง หดตัวรอยละ 29.5 กุงสด
แชเย็นแชแข็ง หดตัวรอยละ 22.5 มันเสน หดตัวรอยละ 17.6  
 

แผนภาพที่ 11 แสดงอัตราการขยายตัวสินคาที่สงออกหลักของอุตสาหกรรมอาหาร ป 2561  

 
 
คาดการณแนวโนมการสงออกอุตสาหกรรมอาหาร ป 2562 
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อุตสาหกรรมอาหารป 2562 คาดวา การสงออกจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปกอนหนาจาก
ปจจัยบวกของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมขยายตัวใกลเคียงปกอนหนาและคาเงินบาทมีแนวโมออนตัว  
ดวยทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกาที่อยูขาขึ้น ตลอดจน การสงออกสินคาสําคัญ เชน ไกสดแชเย็น
แชแข็ง ไกแปรรูป ทูนาและซารดีนประปอง ขยายตัวตอเนื่อง นอกจากนี้ กุงสดแชเย็นแชแข็งก็ขยายตัวดีจาก
การลดกําลังการผลิตของประเทศอินเดียที่เปนผูผลิตรายใหญ ซึ่งอาจเปนโอกาสที่ทําใหประเทศไทยสามารถ
สงออกกุงสดแชเย็นแชแข็งไดมากขึ้น รวมทั้ง การปลดล็อคใบเหลืองประมงไทยของสหภาพยุโรป สงผลทําให
ประเทศคูคาเกิดความเชื่อมั่นในสินคาประมงไทยมากขึ้น นอกจากนี้ ความตองการของจีน และตลาดอาเซียน
โดยเฉพาะอินโดนีเซีย ซึ่งตลาดอาเซียนนั้นเดิมทีเปนแหลงจําหนายสินคาเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูป
จําพวกขาว น้ําตาล มันสําปะหลัง อาหารแปรรูป และอาหารฮาลาล ก็ยังคงขยายตัวตอเนื่อง 
 
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของอุตสาหกรรมอาหาร 

จุดแข็ง (Strengths) S1 ประเทศไทยมีภาคเกษตรที่เปนแหลงวัตถุดิบที่เขมแข็ง คุณภาพดีและ 
มีความหลากหลาย สามารถนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารชนิดตาง ๆ 
ไดมากมาย 
S2 สินคาอาหารไทยคุณภาพดี มีมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยของ
สินคาเปนที่ยอมรับในตลาดสากล 
S3 อุตสาหกรรมอาหารเปนอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศท่ีรัฐบาลให
ความสําคัญกับการพัฒนา 
S4 มีนักธุรกิจรุนใหมที่มีความรูความสามารถ มีความคิดสรางสรรคไดเขามา
ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารมากขึ้น 

จุดออน (Weaknesses) W1 การผลิตและสงออกสินคาอาหารสวนใหญยังคงเปนสินคาในรูป
แบบเดิม เปนสินคาแปรรูปขั้นตน และมีมูลคาเพ่ิมต่ํา สงผลทําใหประสบ
ปญหาในการแขงขัน โดยเฉพาะกับประเทศกําลังพัฒนาที่สามารถผลิตสินคา
ในรูปแบบเดียวกันเขาสูตลาดโลก 
W2 การขาดระบบบริหารวัตถุดิบตนน้ํา ทําใหไมสามารถควบคุมปริมาณ
และมาตรฐานของวัตถุดิบได  
W3 แนวโนมการขาดแคลนแรงงานในสายการผลิตมากข้ึน ทั้งจากการเขาสู
สังคมผูสูงอายุ และแรงงานไทยหันไปทํางานในภาคอุตสาหกรรมและการ
บริการที่มีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีกวา ประกอบกับปจจุบันไทยมี
การพ่ึงพิงแรงงานจากประเทศเพ่ือนบานในสัดสวนที่สูง (โดยเฉพาะจากกลุม 
CLMV) จึงเปนความเสี่ยงสําหรับอุตสาหกรรมอาหารของไทยหากมีการ
เคลื่อนยายแรงงานกลับประเทศ 
W4 ผูประกอบการ SMEs ขาดความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุน  
ทําใหเปนอุปสรรคในการดําเนินงานรวมทั้งการขยายธุรกิจในอนาคต 

โอกาส (Opportunities) O1 ตลาดทั้งภายในและตางประเทศมีความตองการในผลิตภัณฑอาหาร 
ทุกประเภทเพิ่มขึ้น เนื่องจาก พลเมืองโลกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตลอดจน
พฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใหความสําคัญในการดูแล
สุขภาพ ประกอบกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวภายในประเทศขยาย
ตัวอยางตอเนื่องทําใหความตองการสินคาอาหารขยายตัวเพิ่มขึ้นตาม
ปริมาณนักทองเที่ยวที่เขามาในไทยดวย 
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O2 ปจจุบันผูประกอบการทั่วโลกไดปรับตัวเขาสูเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ยุค 4.0 ทําใหสามารถเลือกใชเทคโนโลยีการผลิตใหม ๆ ใหเหมาะสมกับ
ศักยภาพธุรกิจซึ่งจะชวยใหธุรกิจมีศักยภาพในการแขงขันสูงขึ้น 

อุปสรรค (Threats) T1 การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ (Climate Change) โรคพืช/สัตว
อุบัติใหม สิ่งเหลานีส้งผลใหผลผลติทางการเกษตรลดลง ทําใหวัตถุดิบที่จะ
ปอนเขาสูอุตสาหกรรมอาหารลดลง 
 

 
มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 

จากขอมูลการวิเคราะห BCG และ SWOT ของอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้ง แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงระดับโลกที่มีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (Global Megatrends) สามารถจัดทํามาตรการ
พัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร ดังนี้ 

- ยกระดับการผลิตไปสูอาหารอนาคต (Future Food) และเสริมสรางความพรอมใหกับ
ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อใหอุตสาหกรรมอาหารยังคงอยูในตําแหนง Star และมีอัตราการขยายตัวของ
การสงออกและมีสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้นในอนาคต และจัดทําแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารแหงอนาคต 

- สรางนักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุใหม (Food Warriors) โดยสงเสริมและพัฒนา
ผูประกอบการใหเปนนักรบพันธุใหมที่มีนวัตกรรมอาหาร โดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

-  ยกระดับผูประกอบการในการนําหุนยนตและระบบอัตโนมัติ รวมทั้ง เทคโนโลยี 
ทางดานดิจิทัล และ Internet of Things (IoT) ตลอดจน ระบบโลจิสติกสที่ทันสมัยมาใชในการจัดการ 

-  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสําคัญในการสงผานปจจัยที่เอื้อสูการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารและอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจใหกับผูประกอบการ 

-  ยกระดับกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพอยางเปนระบบ โดยสงเสริมการบริหาร
จัดการภายในโรงงานอุตสาหกรรม 

- ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาอาหารของผูประกอบการใหไดมาตรฐานสากล เชน 
มาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม เปนตน 

-  พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานสินคาอาหารที่จําหนายในประเทศใหมีความ
พรอม รวมทั้ง สงเสริมการสรางระบบตรวจสอบยอนกลับอาหาร (Traceability) 

- พัฒนามาตรฐานวัตถุดิบตนน้ําและระบบการผลิตที่มุงเนนการใชเทคโนโลยีและ 
องคความรู เพื่อสรางความสามารถทางการแขงขันใหกับอุตสาหกรรมอาหาร 

- พัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑที่รักษาคุณภาพอาหารและสะดวกในการบริโภค เพื่อ
ปกปองสินคาและเก็บรักษาคุณภาพของสินคาใหมีระยะเวลาที่นานขึ้น 

- เพิ่มศักยภาพและขีดความสามาถในการแขงขันของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
ในอุตสาหกรรมอาหาร ดวยการสนับสนุนแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา เพื่อการพัฒนาธุรกิจ 
 

2) อุตสาหกรรมพลาสติก 
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อุตสาหกรรมพลาสติกนับไดวาเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญ ซึ่งเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ และมีทิศทางการเติบโตมาอยางตอเนื่อง โดยอุตสาหกรรมพลาสติกเปน
อุตสาหกรรมสนับสนุนภาคการผลิตและการบริโภคตาง ๆ ของประเทศ ดังนั้น อุตสาหกรรมพลาสติกจึงเปน
อุตสาหกรรมกลางน้ําที่สําคัญ โดยมีตนน้ําที่สําคัญคือ อุตสาหกรรมปโตรเคมี ซึ่งถือวาเปนตนน้ําที่มีศักยภาพ 
สงผลใหประเทศไทยมีวัตถุดิบในการแปรรูปพลาสติกที่มีศักยภาพสูง และเปนฐานการผลิตใหอุตสาหกรรม
ปลายน้ําหลายอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณกอสราง อุตสาหกรรมทางการแพทย และ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม เปนตน โดยมีโครงสรางอุตสาหกรรม ดังนี้ 

โครงสรางอุตสาหกรรม  

ในป พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีฐานการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก (สถิติสะสม
จํานวนโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการ (เปดดําเนินการ) ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 จําแนกตาม
หมวดอุตสาหกรรม 21 หมวด ณ สิ้นป พ.ศ.2561 กรมโรงงานอุตสาหกรรม) จํานวนทั้งสิ้น 6,623 แหง 
และมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 325,029.65 ลานบาท มีจํานวนแรงงานทั้งสิ้น 263,829 คน โดยมีดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมพลาสติก ในป พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 0.02 เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2560 โดย
ผลิตภัณฑที่สงผลใหดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ไดแก ผลิตภัณฑเครื่องใชประจําโตะอาหาร ครัว และหองน้ํา และ
ผลิตภัณฑถุงพลาสติก คิดเปนรอยละ 6.27 และ 2.04 ตามลําดับ 

ดานดัชนีการสงสินคา ป พ.ศ. 2561 ลดลงรอยละ 1.20 เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2560 
ซึ่งลดลงเกือบทุกผลิตภัณฑ ยกเวนผลิตภัณฑเครื่องใชประจําโตะอาหาร ครัว และหองน้ํา โดยผลิตภัณฑที่
สงผลใหดัชนีการสงสินคาลดลงมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑพลาสติกแผน รอยละ 6.7927 

การวิเคราะห BCG 

ในป 2557 มีอัตราการขยายตัวของการสงออกรอยละ 6.3 มีสวนแบงการตลาดรอยละ 
1.3 ซึ่งอยูในตําแหนง Star เนื่องจากการสงออกมีการขยายตัวไดดีในตลาดหลัก เชน สหรัฐอเมริกา และจีน  

ในป 2561 มีอัตราการขยายตัวของการสงออก รอยละ 9.2 มีสวนแบงการตลาด 
รอยละ 1.3 ซึ่งอยูในตําแหนง Star เนื่องจากการสงออกขยายตัวเพิ่มขึ้นมากจากปกอนหนา ปจจัยที่สงผลให
การสงออกขยายตัวเพิ่มขึ้น จากความตองการในตลาดโลกท่ียังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะกลุม
อาเซียนมีแนวโนมความตองการเพิ่มขึ้น เชน เวียดนาม และอินโดนีเซีย และการสงออกผลิตภัณฑพลาสติก 
โดยเฉพาะแผนฟลมพลาสติก และบรรจุภัณฑพลาสติกที่มีแนวโนมเติบโตไดดี รวมถึงการเติบโตของ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลก ทําใหความตองการใชบรรจุภัณฑพลาสติกเติบโตตามไปดวย  
การสงออกไปตลาดหลัก เชน ญี่ปุน สหรัฐฯ และจีน ขยายตัวเพิ่มข้ึนมาก โดยเฉพาะสินคาประเภทบรรจุภัณฑ  
แผนฟลม และผลิตภัณฑพลาสติกประเภทอ่ืน ๆ  

 
 
 
 
 

                                                           
27 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.//(2561) 
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แผนภาพที่ 12 แสดงตําแหนง BCG ของ
อุตสาหกรรมพลาสติก ป 2557 

แผนภาพที่ 13 แสดงตําแหนง BCG ของ
อุตสาหกรรมพลาสติก ป 2561 

  

การวิเคราะหการสงออก 

ในป 2561 ประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมพลาสติก 3,958 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 10.0 และมีสัดสวนการสงออกอุตสาหกรรมพลาสติกคิดเปนรอยละ 1.3 ของการ
สงออกพลาสติกทั้งโลก อยูอันดับที่ 20 ของโลก โดยประเทศที่สงออกพลาสติก 5 อันดับแรกของโลก ไดแก 
จีน มีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมพลาสติก 56,185 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 11.2 และมี
สัดสวนการสงออกในตลาดโลก รอยละ 19.0 เยอรมนี มีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมพลาสติก 36,543 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 7.7 และมีสัดสวนการสงออกในตลาดโลกรอยละ 12.4 สหรัฐอเมริกามี
มูลคาการสงออกอุตสาหกรรมพลาสติก 27,288 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 5.3 และมีสัดสวนการ
สงออกในตลาดโลกรอยละ 9.2 อิตาลีมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมพลาสติก 13,483 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวรอยละ 9.2 และมีสัดสวนการสงออกในตลาดโลกรอยละ 4.6 และญี่ปุนมีมูลคาการสงออก
อุตสาหกรรมพลาสติก 12,453 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 4.7 และมีสัดสวนการสงออกใน
ตลาดโลกรอยละ 4.2 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4 แสดงสัดสวนการสงออกและอัตราการขยายตัวการสงออกอุตสาหกรรมพลาสติกของโลก ป 2561 

 
สําหรับตลาดสงออกพลาสติกของไทย 5 อันดับแรก ป 2561 ไดแก ญี่ปุน โดยประเทศไทย 

มีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมพลาสติก 829 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 10.8 และมีสัดสวนการ
สงออกของไทยในตลาดญี่ปุนรอยละ 19.3 สหรัฐอเมริกา โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรม
พลาสติก 489 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 17.6 และมีสัดสวนการสงออกของไทยในตลาด
สหรัฐอเมริการอยละ 11.4 จีน โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมพลาสติก 275 ลานเหรียญ

ลําดับ ประเทศ %Share %YoY 
1 จีน 19.0 11.2 
2 เยอรมนี 12.4 7.7 
3 สหรัฐ 9.2 5.3 
4 อิตาลี 4.6 9.2 
5 ญี่ปุน 4.2 4.7 

20 ไทย 1.3 10.0 
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สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 8.7 และมีสัดสวนการสงออกของไทยในตลาดจีนรอยละ 6.4 อินโดนีเซีย โดย
ประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมพลาสติก 244 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 8.0 และมี
สัดสวนการสงออกของไทยในตลาดอินโดนีเซียรอยละ 5.7 และเวียดนาม โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออก
อุตสาหกรรมพลาสติก 239 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 13.3 และมีสัดสวนการสงออกของไทยใน
ตลาดเวียดนามรอยละ 5.6 ตามลําดับ  
 
แผนภาพที ่14 ตลาดหลักของการสงออกอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 5 อันดับแรก ป 2561 
 

 
 
 
 

ในป 2561 สินคาสงออกหลักของอุตสาหกรรมพลาสติกที่ขยายตัว ไดแก บรรจุภัณฑ ขยายตัว
รอยละ 8.58 ผลิตภัณฑพลาสติกประเภทอื่น ๆ ขยายตัวรอยละ 9.26  แผนฟลม ขยายตัวรอยละ 9.12  
 
แผนภาพที่ 15 แสดงอัตราการขยายตัวสินคาที่สงออกหลักของอุตสาหกรรมพลาสติก ป 2561  

คาดการณแนวโนมการสงออกอุตสาหกรรมพลาสติกป 2562 
อุตสาหกรรมพลาสติกในป 2562 คาดวาจะขยายตัวจากปกอนหนา ทั้งดานการผลิตและ 

การสงออก โดยการสงออกจะยังคงขยายตัวตอเนื่อง โดยเฉพาะแผนฟลมพลาสติกและบรรจุภัณฑพลาสติก  
ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ยังเติบโตได รวมทั้งผลิตภัณฑพลาสติกเพื่อการกอสราง (ทอพลาสติก
เพื่อการกอสราง) ที่ภาครัฐเพิ่มการลงทุนโครงสรางพื้นฐานและการเรงพัฒนาพื้นที่ EEC รวมถึงการพัฒนา
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โครงสรางพื้นฐานในกลุมประเทศ CLMV ก็มีแนวโนมเติบโตไดดี ทั้งนี้ก็ยังมีปจจัยฉุดการเติบโตเกี่ยวกับอนุรักษ
สิ่งแวดลอมโลกโดยการรณรงคใหลด-ละ-เลิกใชพลาสติกหันมาใชถุงผาหรือพลาสติกชีวภาพทดแทน 

 
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของอุตสาหกรรมพลาสติก 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

S1 อุตสาหกรรมพลาสติกไทยมีตลาดผลิตภัณฑพลาสติกขนาดใหญและมีความหลากหลาย 
ในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ ทั้งนี้ เนื่องดวยประเทศไทยมีจุดเดนทั้งภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการไมวาจะเปน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรม
ทองเที่ยวตลอดจนภาคบริการตางๆ จึงสงผลใหอุตสาหกรรมพลาสติกมีการพัฒนาและปรับตัว
เพื่อสนับสนุนจุดเดนดังกลาวอยูตลอดเวลาจึงทาใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑพลาสติกในหลาย
กลุมตลาด 
S2 ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมปโตรเคมีท่ีเปนผูผลิตเม็ดพลาสติกสนับสนุนอุตสาหกรรม 
การแปรรูปผลิตภัณฑพลาสติกท่ีเขมแข็งและมีขนาดใหญ ดวยความเขมแข็งดังกลาวสงผลให
เกิดความพรอมในการวิจัยพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเม็ดพลาสติกใหสอดรับกับความ
ตองการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปได ซึ่งความเขมแข็งของ
อุตสาหกรรมตนน้ําอยางอุตสาหกรรมปโตรเคมีจะเปนปจจัยในการชวยสนับสนุนการยกระดับ
อุตสาหกรรมปลายทางไดเปนอยางดี 
S3 ผูประกอบการพลาสติกไทยมีประสบการณในการผลิตและแกไขปญหา เนื่องจาก
อุตสาหกรรมพลาสติกไดเริ่มตนพัฒนามากวา 50 ป ซึ่งผูประกอบในอุตสาหกรรมสวนใหญ
เปน SMEs ที่เติบโตไดดวยตนเองมาโดยตลอดดวยเหตุนี้จึงสงผลใหผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมพลาสติกไทยมีความคลองตัวในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเมื่อเกิดความจําเปน 
และมีพื้นฐานในการรับเทคโนโลยีที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองในระดับหนึ่ง 
S4 คุณภาพผลิตภัณฑพลาสติกไทยเปนที่ยอมรับในกลุมประเทศอาเซียน ทัง้นี้ หากพิจารณา
ถึงศักยภาพของผูผลิตผลิตภัณฑพลาสติกในบริบทของประเทศอาเซียนแลวถือไดวาประเทศ
ไทยมีความโดดเดนในคุณภาพผลิตภัณฑเปนอันดับตน ๆ ของอาเซียน และประเทศไทยยังเปน
ผูสงออกผลิตภัณฑพลาสติกไปยังกลุมประเทศอาเซียนในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเทศที่มีพรมแดนติดประเทศไทยอยางลาว พมา กัมพูชา มีการนําเขาผลิตภัณฑ
พลาสติกจากประเทศไทยเปนหลักรวมถึงมีอัตราการเติบโตของการนําเขาที่สูงอยางมีนัยสําคัญ 
S5 ประเทศไทยเริ่มมีการวางรากฐานในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไปบางแลว โดยใน
บริบทของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ซึ่งถือเปนอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหมที่ทั่วโลกให
ความสําคัญนั้น ภาครัฐไดเล็งเห็นถึงโอกาสในการเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมพลาสติกและ
เคมีชีวภาพ จึงไดเริ่มเตรียมพรอมโดยวางนโยบายตางๆ ที่จะชวยสนับสนุนอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพไปบางแลว อาทิ มาตรการใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกและเคมี
ชีวภาพสามารถซื้อวัตถุดิบน้ําตาลในราคาสงออก การออกมาตรฐานยอยสลายไดทางชีวภาพ 
การจัดตั้งศูนยทดสอบและรับรองการสลายตัวได รวมถึงมาตรการดานภาษีเพื่อกระตุนตลาด 

จุดออน 
(Weaknesses) 

W1 ในปจจุบันเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑพลาสติกยังอยูในระดับพื้นฐานและระดับกลาง 
สงผลใหการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกของประเทศไทยยังคงมุงเนนการผลิตผลิตภัณฑทั่วไป 
(Commodity Product) ซึ่งจะเปนขอจํากัดของการยกระดับการผลิตไปสูการใชเทคโนโลยี
ระดับสูงในการผลิตผลิตภัณฑขั้นสูง (Advance Product) ที่กําลังจะมีความตองการเพิ่มสูงขึ้น
ในตลาดโลก 
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W2 ประเทศไทยเปนผูรับจางผลิต (Original Equipment Manufacturer: OEM) ซึ่งจะสงผล
ตอการพัฒนาตนเองในดานศักยภาพดานการผลิตและเทคโนโลยีของผูประกอบการพลาสติกไทย  
W3 การสรางมูลคาเพิม่ในผลิตภัณฑพลาสติกในระดับต่ํา ทั้งนี้ เห็นไดจากขอมูลสถิติการ
สงออกผลิตภัณฑพลาสติกเฉลี่ยตอหนวยที่อยูในระดับต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
อุตสาหกรรมสําคัญอ่ืนๆ อาทิ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกาเยอรมนี เปนตน เนื่องจากผลิตภัณฑ
พลาสติกที่ประเทศไทยสงออกยังคงเปนผลิตภัณฑพลาสติกท่ัวไปที่มีมูลคาไมสูงมาก 
W4 มาตรฐานผลิตภัณฑพลาสติกไทยที่ยังไมกอใหเกิดความนาเชื่อถือในระดับสากล และมี
จํานวนมาตรฐานผลิตภัณฑพลาสติกนอยกวาประเทศคูแขง เชน มาเลเซีย และสิงคโปร ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงชองวางของความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑพลาสติกของประเทศไทย 
W5 ผูประกอบการพลาสติกไทยกวารอยละ 80 เปนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (SMEs) ซึ่งสงผลให ณ ปจจุบัน ผูประกอบการยังมีขอจํากัดดานการพัฒนาตนเอง
เพื่อใหทันตอการพัฒนาของคูแขง 
W6 ขาดแคลนแรงงานทักษะในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยประสบปญหาขาด
แคลนแรงงานทักษะ อาทิ ชางขึ้นรูป ชางเทคนิค  
W7 ระบบการจัดการขยะพลาสติกในประเทศยังไมมีระบบที่ชัดเจน ซึ่งสงผลกระทบในเชิงลบ
ตอภาพลักษณของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย  

โอกาส 
(Opportunities) 

O1 ผลิตภัณฑพลาสติกมูลคาสูง อาทิ ผลิตภัณฑเชิงการใชงาน (Functional Product) 
ผลิตภัณฑเชิงวิศวกรรม (Engineering Product) ผลิตภัณฑเฉพาะทาง (Specialty Product) 
เริ่มมีบทบาทและมีความตองการในตลาดโลกมากข้ึน ตามความตองการของตลาดผูใช
ปลายทางท่ีมีความตองการผลิตภัณฑทีซ่ับซอนและผลิตภัณฑท่ีตอบสนองความตองการเฉพาะ 
O2 ประเทศไทยมีนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมปลายทางที่ชัดเจน อาทิ นโยบายครัวไทยสู
ครัวโลก นโยบายศูนยกลางทางการแพทย เปนตน ซึ่งการสงเสริมที่ชัดเจนจะผลักดันใหเกิด
การพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑพลาสติกที่ตอบสนองอุตสาหกรรมปลายทางนั้น ๆ  
ไดอยางเปนรูปธรรม 
O3 การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปนโอกาสของการขยายตลาดผลิตภัณฑพลาสติก
ไทยจากตลาดภายในประเทศไปสูตลาดภูมิภาคไดงายขึ้น โดยอาศัยพื้นที่ตั้งที่ไทยเปนจุด
ศูนยกลางของอาเซียนผานการสงออกในเขตพื้นที่ชายแดน 
O4 กระแสการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพกําลังไดรับความสนใจใน
ระดับโลก ประกอบกับประเทศไทยมีแหลงวัตถุดิบสําหรับการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพเปน
จํานวนมาก ซึ่งจะเปนโอกาสที่ประเทศไทยจะสามารถเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน 

อุปสรรค 
(Threats) 

T1 กระแสอนุรักษสิ่งแวดลอมของโลกอาจสงผลกระทบใหผูใชเกิดพฤติกรรมในเชิงตอตานการ
ใชงานผลิตภัณฑพลาสติก ซึ่งจะเปนอุปสรรคทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดสงออกของ
ประเทศไทย 
T2 การเติบโตอยางรวดเร็วของประเทศอุตสาหกรรมอาทิ จีน เวียดนามนั้น อาจเปนอุปสรรค
ตอการขยายตลาดของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 

 
 

มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก 
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  จากขอมูลการวิเคราะห BCG และ SWOT ของอุตสาหกรรมพลาสติก รวมทั้ง แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงระดับโลกที่มีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (Global Megatrends) สามารถจัดทํามาตรการ
พัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกไดดังนี้ 

- เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑพลาสติก โดยการพัฒนาเทคโนโลยีดานการผลิตใหสามารถผลิต
ผลิตภัณฑพลาสติกคุณภาพสูง ซึ่งสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดมาก เชน Engineering Plastics, Carbon Fiber, 
Artificial Knee, เลนสแวนตา บรรจุภัณฑพลาสติกหลายชั้น (Multilayer packaging) หรือการผลิตชิ้นสวน
ยานยนตที่มีความแข็งแรงและมีน้ําหนักเบา เพื่อรองรับการพัฒนานวัตกรรมยานยนตไฟฟา (Electric 
Vehicle) ในอนาคต เปนตน 

- พัฒนาผลิตภัณฑพลาสติกที่สอดคลองกับกระแสการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยออกแบบ
ผลิตภัณฑพลาสติกที่อนุรักษสิ่งแวดลอม อาทิ การนําเอาแนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศน (Eco-Design) และ
การพัฒนาเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) ในประเทศใหมีความ
เขมแข็งใหสามารถผลิตผลิตภัณฑพลาสติกที่มีคุณภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและเปนที่ยอมรับของ
ตลาดโลก เพื่อสรางโอกาสในการสงออกผลิตภัณฑพลาสติกตอไป และใหอุตสาหกรรมพลาสติกยังคงอยูใน
ตําแหนง Star และมีอัตราการขยายตัวของการสงออกและมีสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้นในอนาคต 

- พัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรม อาทิ การกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ  การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูง และการยกระดับ
โครงสรางพื้นฐานดานการทดสอบ เปนตน 

- สงเสริมการออกแบบผลิตภัณฑและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อนําพลาสติกที่ใชแลว
กลับมาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคา (Upcycle Product) ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy)  

- พัฒนาทักษะบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติกใหมีความรูและทักษะเกี่ยวกับการผลิต
ผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) เพื่อรองรับเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) 

- เพิ่มศักยภาพของบุคลากรทุกระดับในอุตสาหกรรมพลาสติก โดยเฉพาะกลุมชางเทคนิค 
และชางขึ้นรูป 

- ยกระดับและสงเสริมการวิจัยพัฒนา รวมถึง การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวยในการผลิต
พลาสติกตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ําจนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ํา อาทิ สงเสริมการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ  
(เม็ดพลาสติก, คอมปาวด และคอมโพสิต)  

- สงเสริมการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑพลาสติกเชิงวิศวกรรม และสงเสริมการ
พัฒนาการออบแบบแมพิมพ (Mold) และดาย (Die) รวมทั้ง การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูป
ผลิตภัณฑพลาสติก เปนตน 
 
 
 

3) อุตสาหกรรมปโตรเคมี  
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อุตสาหกรรมปโตรเคมีเปนอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนในเทคโนโลยีขนาดใหญ และมี
ศักยภาพในการแขงขันในตลาดโลก และเปนอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นมากมาย  
โดยอุตสาหกรรมปโตรเคมีสามารถแบงออกเปน 4 ขั้นตอนการผลิต ไดแก 1. วัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรม 
ปโตรเคมี (Feedstocks for Petrochemical Industry) 2. อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นตน (Upstream Petrochemical 
Industry) 3. อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นกลาง (Intermediate Petrochemical Industry) และ 4. อุตสาหกรรม 
ปโตรเคมีขั้นปลาย (Downstream Petrochemical Industry) โดยผลิตภัณฑปโตรเคมีเปนผลิตภัณฑที่มี
วัตถุดิบหลักมาจากการกลั่นปโตรเลียม เชน เม็ดพลาสติก และเสนใยสังเคราะห เปนตน โดยผลผลิตของ
อุตสาหกรรมดังกลาวจะมีความเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เชน สารเคมี ตัวทําละลาย ไฮโดรคารบอน 
ผงซักฟอก พลาสติก เรซิน ยางสังเคราะห และเสนใยสังเคราะห เปนตน ซึ่งตลาดสงออกปโตรเคมีของไทย 
สวนใหญจะอยูในแถบเอเชีย เชน จีน อินเดีย และเวียดนาม โดยมีโครงสรางอุตสาหกรรม ดังนี้ 

โครงสรางอุตสาหกรรม  

ในป พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีฐานการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี (สถิติสะสม
จํานวนโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการ (เปดดําเนินการ) ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 จําแนกตาม
หมวดอุตสาหกรรม 21 หมวด ณ สิ้นป พ.ศ.2561 กรมโรงงานอุตสาหกรรม) จํานวนทั้งสิ้น 858 แหง มีเงิน
ลงทุนทั้งสิ้น 182,434.24 ลานบาท มีจํานวนแรงงานทั้งสิ้น 14,044 คน โดยอุตสาหกรรมปโตรเคมี ป 
พ.ศ. 2561 มีมูลคารวม 11,352.58 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของป พ.ศ. 2560 รอยละ 
24.51 จากตลาดสงออกหลักปโตรเคมีของไทยขยายตัว ไดแก ประเทศจีน อินโดนีเซีย และ CLMV โดยราคา
สินคา ปโตรเคมีที่สําคัญ อาทิ เอทิลีนและโพรพิลีนในตลาดเอเชีย ป พ.ศ. 2561 มีราคาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 
37.73 และ 33.20 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป พ.ศ. 2560 ราคาเอ
ทิลีนและโพรพิลีนปรับตัวเพิ่มขึ้นจากราคา 37.04 และ 28.16 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ ดานราคาเม็ด
พลาสติก PE และ PP ป พ.ศ. 2561 มีราคาจําหนาย (ราคาเฉลี่ย SE Asia CFR) ของ LDPE, LLDPE, HDPE 
และ PP อยูที่ประมาณ 39.51, 35.61, 43.77 และ 41.58 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของป พ.ศ. 2560 ราคา LDPE และ LLDPE มีการปรับตัวลดลงจากระดับราคา 43.55 และ 
40.20 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ สวนราคา HDPE และ PP มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับราคา 39.83 และ 
39.74 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ28 

การวิเคราะห BCG 

ในป 2557 มีการสงออกหดตัวรอยละ 0.1 มีสวนแบงการตลาดรอยละ3.8 สวนแบง
การตลาดของอุตสาหกรรมปโตรเคมีไทยมีแนวโนมทรงตัวตั้งแตป 2557 ซึ่งอยูในตําแหนง Star โดยหดตัว
จากการสงออกไปยังตลาดประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด เปนตน (ดังภาพท่ี 10) 

ในป 2561 มีอัตราการขยายตัวของการสงออก รอยละ 26.6 มีสวนแบงการตลาดรอยละ 
3.8 ซึ่งอยูในตําแหนง Star การสงออกขยายตัวตอเนื่องนับตั้งแต ป 2560 โดยป 2561 โดยอุตสาหกรรม 
ปโตรเคมีขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะในตลาดจีน และอินโดนีเซีย เนื่องจาก ประเทศเหลานั้นผลิต 
ไมเพียงพอตออุปสงคในประเทศที่เพ่ิมขึ้น 

                                                           
28สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.//(2561)  
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แผนภาพที่ 16 แสดงตําแหนง BCG ของ
อุตสาหกรรมปโตรเคมี ป 2557 

แผนภาพที่ 17 แสดงตําแหนง BCG ของ
อุตสาหกรรมปโตรเคมี ป 2561 

 

 

 

การวิเคราะหการสงออก 

ในป 2561 ประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมปโตรเคมี 11,525 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 26.6 และมีสัดสวนปโตรเคมีคิดเปนรอยละ 3.8 ของการสงออกปโตรเคมีทั้งโลก 
และอยูอันดับที่ 10 ของโลก โดยประเทศที่สงออกปโตรเคมี 5 อันดับแรกของโลกไดแก เกาหลีใต มีมูลคาการ
สงออกอุตสาหกรรมปโตรเคมี 37,033 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 12.9 และมีสัดสวนการสงออก
ในตลาดโลก รอยละ 12.2 สหรัฐอเมริกา มีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมปโตรเคมี 33,987 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 9.8 และมีสัดสวนการสงออกในตลาดโลกรอยละ 11.1 เบลเยียม มีมูลคาการสงออก
อุตสาหกรรมปโตรเคมี 22,021 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 18.8 และมีสัดสวนการสงออกใน
ตลาดโลกรอยละ 7.4 เยอรมนี มีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมปโตรเคมี 21,558 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวรอยละ 5.6 และมีสัดสวนการสงออกในตลาดโลก   รอยละ 7.2 และไตหวัน มีมูลคาการสงออก
อุตสาหกรรมปโตรเคมี 19,564 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 20.4 และมีสัดสวนการสงออกใน
ตลาดโลกรอยละ 6.4 (ดังตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 5 แสดงสัดสวนการสงออกและอัตราการขยายตัวการสงออกอุตสาหกรรมปโตรเคมีของโลก ป 2561 

 
สําหรับตลาดสงออกปโตรเคมีของไทย 5 อันดับแรก ป 2561 ไดแก จีน โดยประเทศไทย 

มีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมปโตรเคมี 3,957 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 40.9 และมีสัดสวน
การสงออกของไทยในตลาดจีน สัดสวนรอยละ 34.3 อินโดนีเซีย โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออก

ลําดับ ประเทศ %Share %YoY 
1 เกาหลีใต 12.2 12.9 
2 สหรัฐอเมริกา 11.1 9.8 
3 เบลเยี่ยม 7.4 18.8 
4 เยอรมนี 7.2 5.6 
5 ไตหวัน 6.4 20.4 

10 ไทย 3.8 26.6 
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อุตสาหกรรมปโตรเคมี 1,171 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 33.4 และมีสัดสวนการสงออกของไทย 
ในตลาดอินโดนีเซีย รอยละ 10.2  เวียดนาม โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
1,132 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 30.4 และมีสัดสวนการสงออกของไทยในตลาดเวียดนาม รอยละ 
9.8 ญี่ปุน โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมปโตรเคมี 938 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 
รอยละ 37.5 และมีสัดสวนการสงออกของไทยในตลาดเวียดนาม รอยละ 8.1 และอินเดีย โดยประเทศไทย 
มีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมปโตรเคมี 889 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 13.2 และมีสัดสวนการ
สงออกของไทยในตลาดอินเดีย รอยละ 7.7 (ดังภาพที่ 12) 
 
แผนภาพที ่18 ตลาดหลักของการสงออกอุตสาหกรรมปโตรเคมีไทย 5 อันดับแรก ป 2561  

 
อัตราการขยายตัวสินคาที่สงออกหลักของอุตสาหกรรมปโตรเคมีป 2561 ไดแก โพลิเอทิลีน 

(PE)  ขยายตัวรอยละ 12.2  โพลิโพรพิลีน (PP) ขยายตัวรอยละ 34.4  โพลิคารบอเนต (PC) ขยายตัวรอยละ 
17.1 พาราไซลีน  ขยายตัวรอยละ 174.0 กรดเทเรฟทาลิกและเกลือของกรดเทเรฟทาลิก ขยายตัวรอยละ 
31.1   
 
แผนภาพที ่19 แสดงอัตราการขยายตัวสินคาที่สงออกหลักของอุตสาหกรรมปโตรเคมี ป 2561  
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คาดการณแนวโนมการสงออกอุตสาหกรรมปโตรเคมี ป 2562 

อุตสาหกรรมปโตรเคมีไทยในป 2562 คาดการณวามีแนวโนมเติบโตในอัตราที่ชะลอลงจาก
ปจจัยกดดันดานภาวะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจประเทศคูคาหลัก (ไดแก จีน และเวียดนาม) ที่มีทิศทาง
ชะลอตัวจากผลกระทบของสงครามการคาระหวางสหรัฐฯ และจีน สงผลใหความตองการผลิตภัณฑปโตรเคม ี
มีแนวโนมชะลอตัวลง สําหรับความตองการผลิตภัณฑปโตรเคม ีเพื่อใชในอุตสาหกรรมตอเนื่องภายในประเทศ
ยังคงเติบโตได แตอาจจะเติบโตไมสูงมากนักเมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากไดรับแรงกดดันจากมาตรการการลด
และเลิกใชพลาสติกของภาครัฐ ทําใหความตองการเม็ดพลาสติกที่เปนปโตรเคมีขั้นปลายมีทิศทางเติบโตใน
อัตราที่ชะลอตัวลง ในขณะที่ผูประกอบการที่มีโครงการลงทุนในปโตรเคมีขั้นปลายที่ผลิตเคมีภัณฑ/พอลิเมอร 
ชนิดพิเศษที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (เชน เม็ดพลาสติกชีวภาพ และผลิตภัณฑจากพลาสติกชีวภาพ) มีแนวโนม
เติบโตไดดีจากมาตรการลดและเลิกใชพลาสติก แตอยางไรก็ดี การสงออกก็ยังคงขยายตัวตอเนื่องโดยเฉพาะ
การสงออกไปยังประเทศในเอเชีย เชน จีน ญี่ปุน และกลุมประเทศอาเซียน 
 
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของอุตสาหกรรมปโตรเคม ี

จุดแข็ง (Strengths) S1 มีพ้ืนที่ในจุดยุทธศาสตร 
S2 มีแหลงกาซธรรมชาต ิ
S3 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
S4 ตลาดภายในประเทศขนาดใหญ 
S5 บุคลากรในอุตสาหกรรมมคีวามรูและความสามารถ 

จุดออน (Weaknesses) W1 ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานโลจิสติกส 
W2 ขาดการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง เทคโนโลยีตาง ๆ ที่ใชในการผลิต
มาจากการซื้อ License  
W3 ทรัพยากรมนุษยไมเพียงพอ เชน ชางเทคนิค 

โอกาส (Opportunities) O1 ตั้งอยูในภูมิภาคที่มีการเติบโตสูง 
O2 การเติบโตของตลาดปลายน้ํา เชน อัตโนมัติ อาหาร เกษตร E&E 
O3 ฐานะทางการเงินแข็งแกรง พรอมที่จะลงทุนใหม 

อุปสรรค (Threats) T1 ตลาดมีการแขงขันสูง 
T2 อยูในวัฎจักรขาลง 
T3 ไมมีกําแพงภาษี 
T4 อุตสาหกรรมปโตรเคมีกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนในพื้นที่ เชน ปญหากลิ่นรบกวนจากโรงงานปโตรเคมี และ 
โรงกลั่นน้ํามัน   
T5 การจัดการทรัพยากรน้ํา เกิดภาวะการแยงใชน้ําระหวางชุมชนกับ
ภาคอุตสาหกรรม 
T6 กาซธรรมชาติในประเทศไมเพียงพอสําหรับการขยายในอนาคต 
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มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคม ี

จากขอมูลการวิเคราะห BCG และ SWOT ของอุตสาหกรรมปโตรเคมี รวมทั้ง แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงระดับโลกที่มีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (Global Megatrends) สามารถจัดทํามาตรการ
พัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปโตรเคมี ดังนี้ 

- สงเสริมใหเกิดการผลิตปโตรเคมีชนิดพิเศษ (Specialty Product) เพื่อใหอุตสาหกรรม
พลาสติกยังคงอยูในตําแหนง Star และมีอัตราการขยายตัวของการสงออกและมีสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้นใน
อนาคต 

- สงเสริมการเชื่อมโยงสายการผลิตอยางครบวงจร เพื่อพัฒนาสูผลิตภัณฑปโตรเคมีเกรดพิเศษ
มากขึ้น 

- สงเสริมการวิจัย พัฒนาและการสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนอง 
กับ Megatrend โดยเปลี่ยนจาก Commodities เปน Higher value added เชน การพัฒนาผลิตภัณฑฐาน
ชีวภาพพื้นฐานไปสูผลิตภัณฑเคมีพิเศษ 

- สรางสภาพแวดลอม (Ecosystem) ใหเอื้อตอการลงทุน โดยสรางความสมดุลของการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในพื้นท่ีการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคม ี 

- สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อลดตนทุนการขนสงในการสนับสนุนอุตสาหกรรม 
ปโตรเคมี  

- สนับสนุนมาตรการจูงใจใหมีการพัฒนาบุคลากรในภาคเอกชน อาทิ การใหสิทธิประโยชน
ทางดานภาษี 

4.2 กลุม Question Mark 

1) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาค
การผลิตและภาคบริการอื่น ๆ ของประเทศ โดยในปจจุบันอุตสาหกรรมเคมีภัณฑสวนใหญเปนอุตสาหกรรม
ทดแทนการนําเขา และผูประกอบการสวนใหญเปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑขั้นปลาย  
ซึ่งโครงสรางอุตสาหกรรมเคมีภัณฑขั้นพื้นฐานจะใชวัตถุดิบและพลังงานคอนขางสูง แตมีการใชแรงงานต่ํา เชน 
การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด และคลอรีนเหลว เปนตน สําหรับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑขั้นปลายมีการใชตนทุน
วัตถุดิบคอนขางสูงเชนกัน เชน การผลิตสี และเครื่องสําอาง ซึ่งวัตถุดิบสวนใหญนําเขาจากตางประเทศ ทําให
มีตนทุนในการผลิตคอนขางสูง โดยมีโครงสรางอุตสาหกรรม ดังนี้ 

โครงสรางอุตสาหกรรม  

ในป พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีฐานการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ (สถิติสะสม
จํานวนโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการ (เปดดําเนินการ) ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 จําแนกตาม
หมวดอุตสาหกรรม 21 หมวด ณ สิ้นป พ.ศ. 2561 กรมโรงงานอุตสาหกรรม) จํานวนทั้งสิ้น 3,557 แหง  
มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 640,496.69 ลานบาท และมีจํานวนแรงงานทั้งสิ้น 124,350 คน  
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ดานมูลคาการคาเคมีภัณฑในภาพรวม ใน ป พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 8  
จากป พ.ศ. 2560 ซึ่งตลาดหลัก คือ กลุมประเทศอาเซียน จีน และญี่ปุน โดยมีปจจัยที่ตองเฝาระวัง อาทิ 
ความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลก และผลกระทบจากสงครามทางการคาระหวางจีนและสหรัฐอเมริกา 
ที่อาจมีผลตอความเชื่อม่ันในการผลิตและสงออกของไทยในอนาคต29  

การวิเคราะห BCG 

ป 2557 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑมีอัตราการขยายตัวของการสงออกรอยละ 2.9 และมี
สวนแบงการตลาดรอยละ 0.8 ซึ่งอยูในตําแหนง Question Mark เปนผลมาจากการสงออกลดลงในตลาด
หลัก เชน จีน ญี่ปุน และมาเลเซีย 

ในป 2561 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑมีอัตราการขยายตัวของการสงออกรอยละ 14.9 และ
มีสวนแบงการตลาดรอยละ 0.9 ซึ่งอยูในตําแหนง Question Mark เนื่องจาก การสงออกในตลาดหลัก เชน 
จีน ญี่ปุน และเวียดนาม ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น จึงเปนปจจัย
การขยายตัวของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ โดยเฉพาะการขยายตัวในกลุมเคมีภัณฑอินทรีย และเคมีภัณฑที่เปน
สวนประกอบผลิตภัณฑเกี่ยวกับเครื่องสําอาง 
 
แผนภาพที่ 20 แสดงตําแหนง BCG ของ
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ป 2557 

แผนภาพที่ 21 แสดงตําแหนง BCG ของ
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ป 2561 

 

 

 

การวิเคราะหการสงออก 

ในป 2561 ประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 6,855 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 15.6 และมีสัดสวนการสงออกอุตสาหกรรมเคมีภัณฑคิดเปนรอยละ 0.9 ของการ
สงออกเคมีภัณฑทั้งโลก อยูอันดับที่ 24 ของโลก โดยประเทศที่สงออกเคมีภัณฑ 5 อันดับแรกของโลกไดแก 
จีน มีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 91,559 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 21.0 และมี
สัดสวนการสงออกในตลาดโลกรอยละ 12 สหรัฐอเมริกา มีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 84,325 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 6.1 และมีสัดสวนการสงออกในตลาดโลก รอยละ 11 เยอรมนี มีมูลคา

                                                           
29 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.//(2561)   
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การสงออกอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 82,634 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 10.1 และมีสัดสวนการ
สงออกในตลาดโลก รอยละ 11  ฝรั่งเศส มีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 43,373 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 10.4 และมีสัดสวนการสงออกในตลาดโลก รอยละ 6 และเบลเยี่ยม มีมูลคาการ
สงออกอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 37,906 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 17.7 และมีสัดสวนการสงออก
ในตลาดโลกรอยละ 5 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 6 แสดงสัดสวนการสงออกและอัตราการขยายตัวการสงออกอุตสาหกรรมเคมีภัณฑของโลก ป 2561 

ลําดับ ประเทศ %Share %YoY 
1 จีน 11.8 21.0 
2 สหรัฐฯ 10.9 6.1 
3 เยอรมนี 10.7 10.1 
4 ฝรั่งเศส 5.6 10.4 
5 เบลเยี่ยม 4.9 17.7 

21 ไทย 0.9 15.6 

สําหรับตลาดสงออกเคมีภัณฑของไทย 5 อันดับแรก ป 2561ไดแก จีน โดยประเทศไทย
มีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 816 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 28.1 และมีสัดสวนการ
สงออกของไทยในตลาดจีน รอยละ 11.0 ญี่ปุน โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 
794 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 13.9 และมีสัดสวนการสงออกของไทยในตลาดญี่ปุนรอยละ 10.7 
เวียดนามโดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 582 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 
14.3 และมีสัดสวนการสงออกของไทยในตลาดเวียดนาม รอยละ 7.9 อินเดีย โดยประเทศไทยมีมูลคาการ
สงออกอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 497 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 24.8 และมีสัดสวนการสงออกของ
ไทยในตลาดอินเดีย รอยละ 6.7 และอินโดนีเซีย โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 
462 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 20.3 และมีสัดสวนการสงออกของไทยในตลาดอินโดนีเซียรอยละ 6.2  

แผนภาพที ่22 ตลาดหลักของการสงออกอุตสาหกรรมเคมีภัณฑไทย 5 อันดับแรก ป 2561 
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อัตราการขยายตัวสินคาที่สงออกหลักของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑป 2561 ไดแก 
เครื่องสําอางขยายตัวรอยละ 18.9  เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด ขยายตัวรอยละ 8.5 สารลดแรงตึงผิวขยายตัวรอยละ 
12.5 เคมีอนินทรีย ขยายตัวรอยละ 21.5 สี ขยายตัวรอยละ 6.1 ฟนอลแอลกอฮอล ขยายตัวรอยละ 55.4  
 
แผนภาพที ่23 แสดงอัตราการขยายตัวสินคาที่สงออกหลักของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ป 2561  
 
 
 
 
 

คาดการณแนวโนมการสงออกอุตสาหกรรมเคมีภัณฑป 2562 
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑในป 2562 คาดวาการสงออกในตลาดหลักยังคงขยายตัวตอเนื่อง 

จากป 2561 โดยเฉพาะในตลาดจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ดวยเศรษฐกิจอินเดียมีแนวโนมการฟนตัว 
ที่แข็งแกรง และสอดคลองกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมหลักในอินเดีย แตอยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยที่ควร
เฝาระวัง เกี่ยวกับสถานการณสงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน และความผันผวนของราคา
น้ํามันดิบในตลาดโลกอีกดวย 
 
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

จุดแข็ง (Strengths) S1 ประเทศไทยเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมปโตรเคมีที่มีศักยภาพ ซึ่งเปน
อุตสาหกรรมตนน้ําของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 
S2 ประเทศไทยมีศักยภาพในการเปนศูนยกลางดานการผลิต การคา  
การลงทุนตาง ๆ (Hub) ของภูมิภาค 
S3 ผูประกอบการอุตสาหกรรมเคมีภัณฑของไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะ 
การทําธุรกิจในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีและเปดกวาง 
S4 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑของไทยมีผูผลิตหลายรายในตลาด อาทิ 
อุตสาหกรรมสี เครื่องสําอาง แตละรายผลิตสินคาที่มีความแตกตางกัน
เนื่องจากสูตร สวนผสม รูปแบบภาชนะท่ีบรรจุ ชื่อยี่หอ และการโฆษณา ทํา
ใหมีอํานาจตลาด (Market power) ในสินคาของตนในระดับหนึ่ง 

จุดออน (Weaknesses) W1 การขาดแคลนแหลงเงินทุน รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่สูง โดยเฉพาะ
ผูประกอบการในอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ยังขาดแคลนแหลง
เงินทุนสนับสนุน เพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวหรือไปลงทุนใน
ตางประเทศ 
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W2 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑในประเทศไทยสวนใหญเปนอุตสาหกรรมผสม
และบรรจุ ซึ่งเปนการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ แลวนํามาผสมและ
บรรจุในประเทศ เทคโนโลยีในการผสมไมซับซอน แตผูผลิตที่ไดมาตรฐาน
ตองพึ่งพาสูตรในการผสมซึ่งเปนความลับทางการคาจากตางประเทศ ทําให
สวนใหญตองมีการรวมทุนกับตางประเทศ หรือผลิตโดยบริษัทขามชาติ เชน 
อุตสาหกรรมสี เครื่องสําอาง ยาฆาแมลงและยาปราบศัตรูพืช คารบอน
แบล็ค ผงชูรส เปนตน 
W3 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑมีตนทุนดานวัตถุดิบในสัดสวนสูง เนื่องจากพึ่งพา
การนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศภายใตอัตราภาษีนําเขาที่คอนขางสูงจึง
เปนผลกระทบสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรม 
W4 การขาดแคลนแรงงานที่มีประสิทธิภาพ เชน วิศวกรเคม ีซึ่งมีแนวโนม
ไปทํางานในตางประเทศเพิ่มขึ้น 
W5 วัตถุดิบเคมีภัณฑมีโครงสรางทางเคมีที่ซับซอน ตองอาศัยการวิจัย/
คนควา และการพัฒนาดวยเทคโนโลยีสูง  
W6 วัตถุดิบที่ผลิตไดในประเทศยังคงไมไดมาตรฐาน ทําใหอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑสวนใหญตองพ่ึงพาการนําเขาและมีตอนทุนสูงในการผลิต 

โอกาส (Opportunities) O1 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนนุอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพเปนอุตสาหกรรมเปาหมาย (S-curve) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยสรางอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจร พัฒนา
อุตสาหกรรมกลางน้ํา เชน การผลิตกรดแลคติกและกรดซักซินิคจาก 
เอทานอล เปนตัวที่เชื่อมระหวางอุตสาหกรรมตนน้ํา (ผลิตเอทานอล) และ
ปลายน้ํา (อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ เชน เครื่องสําอาง และยารักษาโรค  
เปนตน) ที่มีอยูแลวรวมถึงผลิตภัณฑเคมีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

อุปสรรค (Threats) T1 อุตสาหกรรมเคมีภัณฑไดรับแรงกดดันจากการชะลอตัวของภาวะ
เศรษฐกิจไทยและประเทศคูคาหลักท่ีชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก 
รวมถึงภาวะภัยแลงที่สงผลตอการทําเกษตรกรรม จึงทําใหความตองการใช
เคมีภัณฑขั้นปลายที่เปนทั้งสินคาและเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมตอเนื่อง
ลดลง เชน ปุยเคมี สีน้ํามัน น้ํายาปรับผานุม ยาสระผม สีอุตสาหกรรม เปนตน 
T2 ปญหาสิ่งแวดลอม เชน ภาวะโลกรอน ซึ่งนําไปสูสถานการณท้ังภัยแลง
รุนแรงและน้ําทวมฉับพลันในบางพ้ืนที่  
T3 ความเสี่ยงดานกฎเกณฑหรือมาตรฐานในการทําธุรกิจที่ตองคํานึงถึง
สิ่งแวดลอมและใหความสําคัญกับความยั่งยืน (Sustainability) มากขึ้น  
ซึ่งอาจเปนโอกาสในการปรับเปลี่ยนการทําธุรกิจโดยเฉพาะในกลุม
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ซึ่งการคํานึงถึงปญหาสิ่งแวดลอมจะกลายเปน 
ผูกําหนดมาตรฐานใหมของอุตสาหกรรม 
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มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

จากขอมูลการวิเคราะห BCG และ SWOT ของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ รวมทั้ง แนวโนม
การเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่มีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (Global Megatrends) สามารถจัดทํา
มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ดังนี้ 

- สงเสริมการผลิตเคมีภัณฑชนิดพิเศษและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Specialty and Green 
Product) เพื่อใหอุตสาหกรรมเคมีภัณฑมีอัตราการขยายตัวของการสงออกและมีสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้นใน
อนาคต 

- พัฒนาผลิตภัณฑโดยใชนวัตกรรมจากธรรมชาติ เพื่อเพิ่มสวนแบงการตลาด และ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค เชน เครื่องสําอางออแกนิคและขยายตลาดในกลุมประเทศอาเซียนเพิ่ม
มากขึ้น โดยการเพิ่มอัตราการขยายตัวของการสงออกและมีสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้น หากทําไดและประสบ
ความสําเร็จอุตสาหกรรมนี้ก็จะกลายเปนกลุม Star ตอไป 

- สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑเคมีใหมีมาตรฐาน เพื่อ
ลดการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ 

- สงเสริมการผลิตและการลงทุนอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ซึ่งเปนอุตสาหกรรมเปาหมาย
ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยสรางอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจร และพัฒนา
อุตสาหกรรมกลางน้ํา เชน การผลิตกรดแลคติก และกรดซักซินิก เปนตน 

- สนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนาและสนับสนุนใหเกิดการใชเทคโนโลยีสะอาด เชน
สงเสริมการใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ การลดมลพิษที่แหลงกําเนิด การใชซ้ํา การรีไซเคิล และการประเมินวัฏจักร
ชีวิตของผลิตภัณฑ เปนตน 

- พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน โดยสราง
เครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 
ตลอดจน การฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

2) อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา  

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจาก อุตสาหกรรมเหล็กมีความจําเปนตอการผลิตอุตสาหกรรมตอเนื่องที่มีสวน
สําคัญในการขยายตัวของเศรษฐกิจในหลายประเทศ เชน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา 
และอุตสาหกรรมกอสราง เปนตน ดังนั้น ทิศทางของอุตสาหกรรมเหลานี้ จึงมีผลตอความตองการโดยตรงใน
การใชเหล็กในประเทศ 

ประเทศไทยมีตลาดเหล็กที่มีศักยภาพที่คอนขางสูง ซึ่งเกิดจากความตองการใชเหล็กใน
ประเทศที่มีแนวโนมขยายตัวสูงขึ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรมตางๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต 
และอุตสาหกรรมชิ้นสวนอื่นๆ ซึ่งกําลังจะทําใหประเทศกลายเปนจุดศูนยกลางในการผลิตยานยนตเพื่อสงออก
ไปยังตลาดโลก 

ในชวงไมกี่ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน เศรษฐกิจของประเทศไทยไดมีการขยายตัวอยาง
รวดเร็วทั้งในภาคของอุตสาหกรรมการผลิต ภาคอสังหาริมทรัพย ภาคการกอสราง และภาคบริการ สงผลใหมี
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ความตองการใชเหล็กในประเทศเพิ่มขึ้น ไมวาจะเปนเหล็กเสนที่ใชสําหรับการกอสราง และเหล็กแผนประเภท
ตาง ๆ ที่ใชในกลุมของวงการดานอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมยานยนต เปน
ตน ทําใหตองมีการนําเขาเหล็กประเภทตาง ๆ เพื่อมาใชภายในประเทศอยางเชน เหล็ก Billet เหล็ก Slab  
เศษเหล็ก หรือผลิตภัณฑเหล็กประเภท แผนเคลือบ แผนรีดรอนและรีดเย็น และอื่น ๆ โดยในปจจุบันโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผนในประเทศหลายรายไดมีการขยายกําลังในการผลิต เพื่อที่จะรองรับแนวโนมความ
ตองการที่เพิ่มสูงขึ้นเหล็กที่ไทยมีศักยภาพในการผลิต คือ ลวดเหล็กกลา เหล็กเสนกอสราง เหล็กแผนเคลือบ
สังกะสีแบบจุมรอนหรือดวยไฟฟา และเหล็กแผนรีดเย็นชนิดเหล็กกลาคารบอน เปนตน ซึ่งในบางชนิดมี
ศักยภาพในการผลิตมากพอที่จะสงออก แตในขณะเดียวกัน ก็อาจจะตองเผชิญกับการแขงขันสูงจากสินคา 
ที่นําเขามา โดยเฉพาะจากจีน ทําใหผูประกอบการจําเปนจะตองมีการพัฒนากระบวนการผลิต และตนทุน 
มากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาสินคาเพ่ือใหไดคุณภาพในการสงออกมากขึ้น 

สําหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมเหล็กจะเปนตัวชวยพัฒนาและเสริมสรางความมั่นคง
ใหกับประเทศชาติได โดยที่อุตสาหกรรมจะตองมีความสามารถในการแขงขันกับตลาดเชิงพาณิชย และรักษา
ผูผลิตที่มีอยูภายในประเทศไวใหได โดยอุตสาหกรรมเหล็กที่เขมแข็งและสามารถอยูรอด และจะเปนพื้นฐาน 
ที่สําคัญตอการชวยพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ซึ่งไดแก โครงสรางพื้นฐาน การพาณิชย การกอสราง
ภาคอุตสาหกรรม การคมนาคมขนสง และพลังงาน โดยอุตสาหกรรมเหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ มีโครงสราง
อุตสาหกรรม ดังนี้  

โครงสรางอุตสาหกรรม 

ในป พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีฐานการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 
(สถิติสะสมจํานวนโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการ (เปดดําเนินการ) ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
จําแนกตามหมวดอุตสาหกรรม 21 หมวด ณ สิ้นป พ.ศ.2561 กรมโรงงานอุตสาหกรรม) จํานวนทั้งสิ้น 
14,046 แหง มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 687,340.07 ลานบาท มีจํานวนแรงงานทั้งสิ้น 369,143 คน  
โดยมีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ในป พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับ 
ปกอน โดยอยูท่ี 120.6 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.7 (%YoY) จากการผลิตเหล็กทรงแบนเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 4.8 
ผลิตภัณฑที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น อาทิ เหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน และเหล็กแผนเคลือบสังกะสี ประเภทเหล็ก 
กัลวานีล (GA) ซึ่งใชในอุตสาหกรรมผลิตยานยนต แตเหล็กทรงยาว มีดัชนีผลผลิตทรงตัว ลดลงรอยละ 1.5 
อยางไรก็ตาม ผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาวที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น คือ เหล็กลวด และลวดเหล็กแรงดึงสูง เนื่องจาก 
ไดรับแรงหนุนจากอุตสาหกรรมกอสรางทั้งการกอสรางโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ และการกอสรางที่อยูอาศัย
ของภาคเอกชน 

ดานการจําหนาย ป พ.ศ. 2561 มีปริมาณ 17.6 ลานตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 6.0 (%YoY) 
เพิ่มขึ้นทั้งผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาว และเหล็กทรงแบน โดยผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงยาวที่มีการ
จําหนายเพิ่มขึ้น อาทิ เหล็กเสนและเหล็กโครงสรางรูปพรรณ ซึ่งเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม
กอสราง สําหรับผลิตภัณฑในกลุมเหล็กทรงแบนที่มีการจําหนายเพิ่มขึ้น อาทิ เหล็กแผนบางรีดรอน เหล็กแผน
เคลือบสังกะสี และเหล็กแผนบางรีดเย็น30 

 

                                                           
30 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.//(2561)  
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การวิเคราะห BCG 

ในป 2557 การสงออกเหล็กหดตัวรอยละ 5.3 มีสวนแบงการตลาดรอยละ 0.4 ซึ่งอยู
ในตําแหนง Dog เนื่องจาก ในชวงปนั้นอุตสาหกรรมเหล็กในตลาดโลกเกิด Over supply จากการที่ประเทศ
จีนมีการผลิตมากเกินความตองการ และราคาเหล็กของจีนมีราคาถูก สงผลใหเหล็กของไทยเสียเปรียบในการ
แขงขันดานราคา ทําใหไทยสงออกหดตัว  

ในป 2561 มีอัตราการขยายตัวของการสงออกรอยละ 12.9 มีสวนแบงการตลาดรอยละ 
0.5 ซึ่งอยูในตําแหนง Question Mark การสงออกขยายตัวตอเนื่องมาตั้งแต ป 2560โดยในป 2561 
เนื่องจาก มีความตองการทอไรตะเข็บไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามากขึ้น และมีความตองการเหล็กเสน  
เหล็กโครงสราง เพื่อนําไปใชในงานกอสรางโครงสรางพื้นฐานและภาคอสังหาริมทรัพยในกลุมประเทศอาเซียน 
เชน มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และเมียนมา สวนเหล็กทรงแบนมีการขยายตัวดี โดยเฉพาะอินโดนีเซีย 
สปป.ลาว ออสเตรเลีย อิตาลี เบลเยี่ยม และเกาหลีใต 
 
แผนภาพที่ 24 แสดงตําแหนง BCG ของ
อุตสาหกรรมเหล็ก ป 2557 

แผนภาพที่ 25 แสดงตําแหนง BCG ของ
อุตสาหกรรมเหล็ก ป 2561 

  

 
การวิเคราะหการสงออก 

ในป 2561 ประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมเหล็ก 1,497 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 14.4 และมีสัดสวนการสงออกอุตสาหกรรมเหล็ก คิดเปนรอยละ 0.5 ของการ
สงออกเหล็กทั้งโลก และอยูอันดับที่ 31 ของโลก โดยประเทศที่สงออกเหล็ก 5 อันดับแรกของโลก ไดแก  
อันดับ 1 จีน มูลคาการสงออกอุตสาหกรรมเหล็ก 50,856 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 11.3 และมี
สัดสวนการสงออกในตลาดโลกรอยละ 15  อันดับ 2 เยอรมนี มมีูลคาการสงออกอุตสาหกรรมเหล็ก 26,188 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 11.2 และมีสัดสวนการสงออกในตลาดโลกรอยละ 8 อันดับ 3 ญี่ปุน มี
มูลคาการสงออกอุตสาหกรรมเหล็ก 25,759 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 7 และมีสัดสวนการสงออกใน
ตลาดโลก รอยละ 8 อันดับ 4 เกาหลีใต มีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมเหล็ก 23,792 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวรอยละ 8.1 และมีสัดสวนการสงออกในตลาดโลก รอยละ 7 และอันดับ 5 อิตาลี มีมูลคาการสงออก
อุตสาหกรรมเหล็ก 18,026 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 14.6 และมีสัดสวนการสงออกในตลาดโลก 
รอยละ 6 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 7 แสดงสัดสวนการสงออกและอัตราการขยายตัวการสงออกอุตสาหกรรมเหล็กของโลก ป 2561 

ลําดับ ประเทศ %Share %YoY 
1 จีน 15.4 11.3 
2 เยอรมนี 7.9 11.2 
3 ญี่ปุน 7.8 7.0 
4 เกาหลีใต 7.2 8.1 
5 อิตาลี 5.5 14.6 

31 ไทย 0.5 14.4 
 

สําหรับตลาดสงออกเหล็กของไทย 5 อันดับแรก ป 2561 ไดแก อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา 
โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมเหล็ก 271 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 15.1 และมี
สัดสวนการสงออกของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา รอยละ 16.7 อันดับ 2 มาเลเซีย โดยประเทศไทยมีมูลคา
การสงออกอุตสาหกรรมเหล็ก 149 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 45 และมีสัดสวนการสงออกของไทย
ในตลาดมาเลเซียรอยละ 9.2 อันดับ 3 อินโดนีเซีย โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมเหล็ก 
122 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 62.8 และมีสัดสวนการสงออกของไทยในตลาดอินโดนีเซียรอยละ 
7.5 อันดับ 4 เมียนมา โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมเหล็ก 110 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวรอยละ 18.5 และมีสัดสวนการสงออกของไทยในตลาดเมียนมา รอยละ 6.8 และอันดับ 5 ลาว โดย
ประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมเหล็ก 96.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 3.4 และมี
สัดสวนการสงออกของไทยในตลาดลาวรอยละ 6.0 ตามลําดับ  
 
แผนภาพที่ 26 ตลาดหลักของการสงออกอุตสาหกรรมเหล็กของไทย 5 อันดับแรก ป 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราการขยายตัวสินคาที่สงออกหลักของอุตสาหกรรมเหล็ก ป 2561 ไดแก ทอไร
ตะเข็บ ขยายตัวรอยละ 35.7 เหล็กแผนรีดเย็น ขยายตัวรอยละ 4.6 เหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน 
ขยายตัวรอยละ 33.5 ลวดเหล็กกลา ขยายตัวรอยละ 2.4 เหล็กเสน ขยายตัวรอยละ 20.9 สําหรับสินคา 
ที่หดตัว  ไดแก ทอเชื่อมมีตะเข็บ หดตัวรอยละ 12.0 และเหล็กแผนเคลือบสังกะสี หดตัวรอยละ 8.5  
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แผนภาพที่ 27 แสดงอัตราการขยายตัวสินคาที่สงออกหลักของอุตสาหกรรมเหล็ก ป 2561  

คาดการณแนวโนมการสงออกอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ป 2562 

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ในป 2562 คาดวา ภาพรวมความตองการเหล็ก
ภายในประเทศมีแนวโนมอยูในเกณฑดี ความตองการใชเหล็กในประเทศจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการลงทุน
โครงสรางพื้นฐานภาครัฐ รวมถึง แนวโนมการลงทุนภาคเอกชนในเขตพื้นที่ EEC แตผูประกอบการเหล็กไทย
สวนใหญอาจไมไดรับประโยชน เนื่องจาก ราคาเหล็กในตลาดโลกจะปรับตัวลดลงจากปญหาอุปทานสวนเกิน 
กดดันทําใหราคาเหล็กในประเทศปรับตัวลดลงตาม รวมทั้ง ราคาเหล็กและวัตถุดิบเหล็กที่มีความผันผวน  
จากการแขงขันและการนําเขาเหล็กจากประเทศจีนมีแนวโนมมากขึ้น สงผลใหผูผลิตและสงออกเหล็กเผชิญกับ
ความยากลําบากในการทํากําไร ในขณะที่ผูนําเขาและผูจําหนายเหล็กมีแนวโนมผลประกอบการที่ดีกวา 

ในป 2561 ผลิตภัณฑทอไรตะเข็บมีการสงออกขยายตัวสูงมากในตลาดสหรัฐอเมริกา  
ซึ่งบริษัทรายหนึ่งในประเทศไทยไดรับสิทธิมาตรา 232 ฉะนั้นในป 2562 จะตองติดตามสถานการณการ
เรียกเก็บภาษีของทางสหรัฐอเมริกาตอไป  
 

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของอุตสาหกรรมเหล็ก  

จุดแข็ง (Strengths) S1 มีความเชี่ยวชาญในการรับเทคโนโลยีจากตางประเทศและดัดแปลงให
เหมาะสมกับประเทศไทย 
S2 ไดรับความเชื่อมั่นจากอุตสาหกรรมตอเนื่องในคุณภาพเหล็กท่ีผลิตได  
S3 บุคลากรมีความพรอมที่จะรับการเรียนรูในเทคโนโลยีการผลิตใหมๆ 
และมีวิศวกร ชางเทคนิคที่มีความรูความสามารถสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
หลายประเทศในกลุมอาเซียน 
S4 มีแหลงที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่เหมาะสมจึงทําใหเกิดความไดเปรียบในการ
กระจายผลิตภัณฑไปยังประเทศตาง ๆ ในกลุมอาเซียน 

จุดออน (Weaknesses) W1 ยังขาดอุตสาหกรรมตนน้ํา 
W2 ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน และตนทุนดานพลังงานของไทย 
คอนขางสูง และความสม่ําเสมอของกระแสไฟฟา รวมถึงระบบการขนสง 
W3 ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทยยังไมสามารถตรวจสอบเหล็ก
นําเขาไดทั้งหมด รวมถึงกระบวนการผลิตของโรงงาน 



44 

W4 ความผันผวนดานราคาเหล็กและวัตถุดิบเหล็ก 
W5 อุปทานสวนเกินกดดันระดับราคาเหล็กใหอยูในระดับต่ํา 
W6 ภาวะการแขงขันที่รุนแรงหลังผูผลิตจากจีนอาจเขามาซื้อและตัง้
โรงงานผลิตเหล็กในไทยดวยตนทุนเครื่องจักรที่ถูกกวา 
W7 ไทยยังคงมีแนวโนมนําเขาเหล็กจากตางประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเหล็ก
ราคาถูกจากจีนที่ยังคงมีปริมาณการผลิตและอุปทานสวนเกินอยูในระดับสูง 

โอกาส (Opportunities) O1 มีอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีสําคัญ เชน กอสราง เครื่องใชไฟฟา ยานยนต  
O2 การบริโภคเหล็กภายในประเทศมีแนวโนมขยายตัว โดยเฉพาะเหล็กที่ใช
สําหรับกอสรางภาครัฐ 

อุปสรรค (Threats) T1 การกีดกันทางการคา 
T2 การกําหนดเพดานราคาของภาครัฐโดยที่ไมสามารถปรับไดทันการณกับ
ราคาในตลาดโลกทําใหอุปสงคและอุปทานไมสมดุลกัน 
T3 เศษเหล็กไมเพียงพอตอความตองการใชในประเทศ 
T4 เปนอุตสาหกรรมที่ตองใชเงินทุนจํานวนมากโดยเฉพาะเมื่อตอการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิต ดังนั้น การสรางความไดเปรียบเชิง
แขงขันจึงทําไดยาก เพราะตองรอการรวมทุนจากตางประเทศ 

 
มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

จากขอมูลการวิเคราะห BCG และ SWOT ของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา รวมทั้ง 
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่มีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (Global Megatrends) สามารถ
จัดทํามาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ดังนี้ 

- เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑเหล็ก โดยพัฒนาผลิตภัณฑเหล็กคุณภาพสูง เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
และเพิ่มอัตราการขยายตัวของการสงออกใหมีสวนแบงการตลาดที่เพิ่มขึ้น หากทําไดและประสบความสําเร็จ
อุตสาหกรรมนี้ก็จะกลายเปนกลุม Star ตอไป 

- สงเสริมใหเกิดการลงทุนอุตสาหกรรมเหล็กตนน้ํา โดยสงเสริมสิทธิประโยชนทั้งทางดาน
ภาษีและไมใชภาษีใหเหมาะสม เพื่อใหเกิดการลงทุน 

- สงเสริมใหมีการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑเหล็ก และการบังคับใชผลิตภัณฑที่ได
มาตรฐาน มอก. เพื่อลดการนําเขาเหล็กราคาถูกที่ไมไดมาตรฐาน 

- สงเสริมการพัฒนากระบวนการผลิตไปสูอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต  
การลดตนทุน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการในอุตสาหกรรม 

- สนับสนุนใหมีการรวมกลุมผูประกอบการ (Cluster) และสนับสนุนมีความเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมสนับสนุนตาง ๆ เพื่อสรางขีดความสามารถทางการแข็งกันใหกับอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา 

- ภาครัฐควรสนับสนุนใหสถาบันการเงินปรับลดคาใชจายในการขอกูและอัตราดอกเบี้ยลง 
รวมทั้ง ผอนปรนเงื่อนไขการขอกู เพื่อใหผูประกอบการสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายขึ้น  

 
3) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเปนอุตสาหกรรมที่มีการเชื่อมโยงอยางครบวงจร 
ตั้งแตอุตสาหกรรมตนน้ําถึงปลายน้ํา มีการผลิตเสนใย ปนดาย ทอผาและถักผา ฟอกยอม พิมพ แตงสําเร็จ 
และตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป  รวมทั้ง ประเทศไทยยังมีบทบาทสําคัญในการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุงหมสําหรับ
การจําหนายในประเทศและสงออกไปยังตางประเทศ และดวยการขยายตัวของตลาดสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
รวมถึงแนวโนมการเพ่ิมขึ้นของประชากรโลก สงผลใหความตองการสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมมีแนวโนมเพิ่ม
สูงขึ้น โดยมีโครงสรางอุตสาหกรรม ดังนี้  

โครงสรางอุตสาหกรรม 

ในป พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีฐานการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม
(สถิติสะสมจํานวนโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการ (เปดดําเนินการ) ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
จําแนกตามหมวดอุตสาหกรรม 21 หมวด ณ สิ้นป พ.ศ.2561 กรมโรงงานอุตสาหกรรม) จํานวนทั้งสิ้น 
4,814แหง มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 200,810.22 ลานบาท มีจํานวนแรงงานทั้งสิ้น 480,400 คน โดยมีดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ในป พ.ศ. 2561 ขยายตัวรอยละ 1.6 และ 1.0 ตามลําดับ  
เมื่อเปรียบเทียบกับปกอน จากการผลิตเสนใยสังเคราะห และเสนใยสังเคราะหสมบัติพิเศษ อาทิ เสนใยคอลลาเจน 
เสนใยคอมโพสิต ขยายตัวตามความตองการของตลาดตางประเทศ ในสวนเสื้อผาสําเร็จรูป จะขยายตัวจาก
ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปกลุมเครื่องแตงกายบุรุษและสตรี ตามคําสั่งซื้อจากตางประเทศ สวนผาผืน การผลิตลดลง
รอยละ 11.2 เนื่องจาก มีผูประกอบการโรงงานทอผายกเลิกการผลิตผาทอจากฝาย ซึ่งความตองการของ
ตลาดทั้งในประเทศและสงออกลดลง อยางไรก็ตาม การผลิตผาทอใยสังเคราะหยังคงขยายตัวรองรับตลาด 
ทั้งในและตางประเทศ 

การจําหนายในประเทศกลุมเสนใยสิ่งทอ ผาผืน และเสื้อผาสําเร็จรูปลดลง รอยละ 1.8 
3.8 และ 0.8 ตามลําดับ โดยเสนใยสิ่งทอเนนการสงออกเปนหลัก สวนเสื้อผาสําเร็จรูปลดลง สวนหนึ่งเปนผล
มาจากผูบริโภคสนใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นจากตางประเทศทั้งในกลุมเสื้อผาราคาถูกที่นําเขาจากจีนและเวียดนาม 
รวมถึงกลุมเสื้อผาแบรนดที่เปนสินคาหรู31 

การวิเคราะห BCG 

ในป 2557 มีอัตราการขยายตัวของการสงออกรอยละ 0.4 มีสวนแบงการตลาดรอยละ 
1.0 สวนแบงการตลาดของไทยในชวง 5 ปที่ผานมาทรงตัวอยูที่รอยละ 1.0 ซึ่งอยูในตําแหนง Dog เนื่องจาก
จีนและเวียดนามไดเรงพัฒนาการผลิตผาผืนใหมีคุณภาพดีข้ึนและลดการนําเขาจากไทย รวมทั้ง ผูประกอบการ
รายใหญยายฐานการผลิตไปลงทุนในประเทศเพื่อนบาน CLMV นอกจากนี้ ยังมีผาผืนจากประเทศจีนเขามา 
ตีตลาดในอาเซียน สงผลใหการสงออกสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทยไปยังตลาดอาเซียนและโลกลดลง  

ในป 2561 มีอัตราการขยายตัวของการสงออกรอยละ 5.9 มีสวนแบงการตลาดรอยละ 
1.0 ซ่ึงอยูในตําแหนง Question Mark แมวาไทยถูกตัดสิทธิ GSP ทําใหหลาย ๆ ประเทศในยุโรปนําเขาสินคา
จากประเทศคูแขงของไทย แตอยางไรก็ตามการสงออกของไทยก็มีอัตราการขยายตัวสูง เนื่องจาก ไทยมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเสนใยที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ทําใหการสงออกเสนใยประดิษฐเพิ่มมากขึ้น เชน  
สิ่งทอเทคนิคในยานยนต สิ่งทอเทคนิคทางการกีฬา (เสื้อผากีฬา) และเปนที่ตองการของตลาดโลก รวมทั้ง
กระแสฟุตบอลโลกที่รัสเซีย ทําใหการสงออกชุดกีฬาเพิ่มมากข้ึนดวย 

 

                                                           
31 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.//(2561) 
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แผนภาพที่ 28 แสดงตําแหนง BCG ของ
อุตสาหกรรมเหล็ก ป 2557 

แผนภาพที่ 29 แสดงตําแหนง BCG ของ
อุตสาหกรรมเหล็ก ป 2561 

 

 
การวิเคราะหการสงออก 

ในป 2561 ประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 6,618 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 6.6 และมีสัดสวนการสงออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมคิดเปน
รอยละ 1 ของการสงออกสิ่งทอและเครื่องนุงหมทั้งโลก อยูอันดับที่ 18 ของโลก โดยประเทศที่สงออกสิ่งทอ
และเครื่องนุงหม 5 อันดับแรกของโลกไดแก จีน มีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
244,371 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 3.8 และมีสัดสวนการสงออกในตลาดโลกรอยละ 37 เยอรมนี 
มีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 38,041 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 11.9 
และมีสัดสวนการสงออกในตลาดโลก รอยละ 6 อินเดียมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
33,929 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 8.2 และมีสัดสวนการสงออกในตลาดโลกรอยละ 5 อิตาลี  
มีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 33,882 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 1 และมี
สัดสวนการสงออกในตลาดโลกรอยละ 5 และตุรกี มีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
25,795 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 5.1 และมีสัดสวนการสงออกในตลาดโลกรอยละ 4 ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 8 แสดงสัดสวนการสงออกและอัตราการขยายตัวการสงออกอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม 
              ของโลก ป 2561 

ลําดับ ประเทศ %Share %YoY 

1 จีน 36.7 3.8 

2 เยอรมนี 5.7 11.9 

3 อินเดีย 5.1 8.2 

4 อิตาลี 5.1 -0.7 

5 ตุรกี 3.9 5.1 

18 ไทย 1.0 6.6 
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สําหรับตลาดสงออกสิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทย 5 อันดับแรก ป 2561 ไดแก 
สหรัฐอเมริกา โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 1,168 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 14.5 และมีสัดสวนการสงออกของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา รอยละ 16.2  ญี่ปุน 
โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 837 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 
รอยละ 6.3 และมีสัดสวนการสงออกของไทยในตลาดญี่ปุน รอยละ 11.6 เวียดนาม โดยประเทศไทยมีมูลคา
การสงออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 520 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตวัรอยละ 12.3 และมีสัดสวน
การสงออกของไทยในตลาดเวียดนามรอยละ 7.2 จีน โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุงหม 498 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 4.1 และมีสัดสวนการสงออกของไทยในตลาดจีน 
รอยละ 6.9 และอินโดนีเซีย โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 319 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 0.7 และมีสัดสวนการสงออกของไทยในตลาดอินโดนีเซี รอยละ 4.4 
ตามลําดับ  
 

แผนภาพที่ 30 แสดงสัดสวนตลาดหลักของการสงออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมไทย 5 อันดับแรก  
                  ป 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อัตราการขยายตัวสินคาที่สงออกหลักของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมป 2561 
ไดแก เครื่องแตงกายเสื้อผาเสื้อชั้นใน ขยายตัวรอยละ 3.9 เสนใยประดิษฐ ขยายตัวรอยละ 32.1 สําหรับ
สินคาที่หดตัว ไดแก ชุดชั้นใน หดตัวรอยละ 8.1 ผาทอทําจากฝาย หดตัวรอยละ 6.9  
 

แผนภาพที ่31 แสดงอัตราการขยายตัวสินคาที่สงออกหลักของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ป 2561  
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คาดการณแนวโนมการสงออกอุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหมป 2562 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในป 2562 คาดวาการสงออกจะขยายตัวในกลุม 
เสนใยสังเคราะหและผาผืนจากเสนใยสังเคราะหสมบัติพิเศษ และสงเสริมใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑโดยเฉพาะ
ในกลุมเสนใยและสิ่งทอเทคนิค สวนสิ่งทอและเครื่องนุงหมควรขยายตลาดสงออกไปยังตลาดผูผลิตสิ่งทอ
เครื่องนุงหมรายใหญของโลกใหมากขึ้น เชน จีน บังคลาเทศ เวียดนาม เมียนมา กัมพูชาและสหรัฐอเมริกา เปนตน 

อยางไรก็ตาม ผูผลิตสิ่งทอ โดยเฉพาะสิ่งทอจากเสนใยธรรมชาติอาจจะตองเผชิญกับการ
แขงขันที่คอนขางสูงจากประเทศเพื่อนบาน สวนเครื่องแตงกายเสื้อผาสําเร็จรูปอาจจะเผชิญกับการนําเขา/สั่งซื้อ
เสื้อผาสําเร็จรูปราคาถูกจากจีนและเวียดนาม 
 

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุงหม 

จุดแข็ง (Strengths) S1 มีหวงโซอุปทานครบวงจรทั้งอุตสาหกรรมตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 
S2 คุณภาพสินคาเปนที่ยอมรับในตลาดตางประเทศ 
S3 มีที่ตั้งเหมาะสมในการเปนศูนยกลางภูมิภาค 
S4 มาตรฐานการผลิตและฝมือแรงงานไทยดีกวาประเทศอื่นในอาเซียน 
แรงงานมทีักษะฝมือสูง พัฒนาฝมือไดเร็ว มีคุณภาพการผลิต ความประณีตและ
สามารถทํารูปแบบที่ตลาดตองการได 
S5 มคีวามเชื่อมั่นในคุณภาพ มาตรฐานการผลิต และมีภาพลกัษณดีในตลาดโลก 

จุดออน (Weaknesses) W1 กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีในการผลิตไมทันสมัย 
W2 พึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตจากตางประเทศ 
W3 ขาดความชํานาญการทําตลาดเชิงรุก 
W4 ขาดการวิจัยและพัฒนาตอยอดดานวัสดุศาสตร 
W5 ตนทุนการผลิตสูงกวาประเทศอื่น ๆ ดวยโครงสรางตนทุนคาแรงและ
ตนทุนคาโลจิสติกส 
W6 สินคานําเขาจากอาเซียนและจีนที่มีตนทุนต่ํากวา 
W7 ผูประกอบการสวนใหญยังไมมีตราสินคาเปนของตนเอง ขาดการออกแบบ 

โอกาส (Opportunities) O1 ความตองการการบริโภคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมประเภท
หัตถกรรมสิ่งทอในตลาดตางประเทศ 
O2 การคากลุมเสื้อผาระดับกลางบริเวณชายแดน 
O3 อาเซียนจะเปนตลาดขนาดใหญของสินคาไทย 
O4 การรับและแบงงานตามความถนัดในสายโซอุปทาน (Supply & Value 
Chain) มีความรวมมือในการผลิตรวมกันและใชชิ้นสวนตาง ๆ ในการประกอบ
รวมกัน โดยใชจุดแข็งของแตละประเทศ 

อุปสรรค (Threats) T1 การกีดกันทางการคาจากตลาดภายนอกขอตกลง 
T2 คานิยมการบริโภคสินคาไทยภายในประเทศอยูในระดับต่ํา 
T3 การยอมรับสินคาเสนใยธรรมชาติอื่น ๆ ที่นอกจากฝายและไหมยังมีนอย 
T1 ประเทศอื่นในอาเซียนก็ผลิตสินคาชนิดเดียวกัน 
T2 มีการแขงขันมากข้ึนทั้งในและตางประเทศ 
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มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

จากขอมูลการวิเคราะห BCG และ SWOT ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
รวมทั้ง แนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่มีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (Global Megatrends) 
สามารถจัดทํามาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ดังนี ้

- สงเสริมใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยเฉพาะในกลุมเสนใยและสิ่งทอเทคนิค รวมทั้ง
ขยายตลาดสงออกไปยังตลาดผูผลิตสิ่งทอและเครื่องนุงหมรายใหญของโลกใหมากขึ้น เชน บังคลาเทศ 
เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา เพื่อเพิ่มอัตราการขยายตัวของการสงออกและมีสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้นนี้ หาก
ทําไดและประสบความสําเร็จอุตสาหกรรมนี้ก็จะกลายเปนกลุม Star ตอไป 

- เสริมสรางศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการใหมีความสามารถในการตอบสนอง
ความตองการของผูประกอบการรายอื่น ๆ ในหวงโซอุปทาน 

- พัฒนาอุตสาหกรรมตลอดหวงโซมูลคา โดยใหความสําคัญกับการเสริมสรางศักยภาพใน
การสรางสรรคและการบริหารจัดการควบคูกับการเพ่ิมผลิตภาพ เพื่อพัฒนายกระดับตลอดหวงโซมูลคา 

- สงเสริมตลาดสิ่งทอทางการแพทยภายในประเทศ โดยบูรณาการความรวมมือระหวาง
ผูประกอบการกับบุคลากรทางการแพทย โรงพยาบาล และสถาบันการวิจัย  

- สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑไปสูการผลิตภัณฑสิ่งทอทางการแพทยหรือผลิตภัณฑเพื่อ
สุขอนามัย โดยใชการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม รวมทั้ง จัดทําแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ทางการแพทย เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาผูประกอบการและยกระดับการผลิตไปสูสินคาที่มี
มูลคาเพ่ิมสูง 

- เชื่อมโยงผูประกอบการสูหวงโซอุปทานสิ่งทอทางการแพทยในระดับโลก โดยยกระดับ
การผลิตผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานสากล 

- พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุมหม โดยครอบคลุมทั้งแรงานและ
ผูประกอบการ อาทิ เรงพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของแรงงานใหสูงขึ้น และสรางความรวมมือกันระหวาง
ผูประกอบการในกระบวนการผลิตสินคาตลอดหวงโซอุปทานใหมากขึ้น 
 

4.3 กลุม Cash Cow 

1) อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจไทยเปนอยางมากทั้งในแงของการผลิต การสงออก และการจางงาน โดยมีสัดสวนการสงออกกวา
รอยละ 30 ของมูลคาการสงออกทั้งหมดของประเทศ อยางไรก็ตาม จากแนวโนมโลก (Global Trend) 
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตออุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ตองปรับเปลี่ยนตามไปดวย ซึ่งแนวโนมของผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในอนาคตจะตองสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคได และสอดคลองกับลักษณะการดําเนินชีวิตประจําวัน สามารถ
ทํางานไดหลากหลายฟงกชัน โดยในปจจุบันประเทศไทยมีศักยภาพในดานการผลิตเครื่องใชไฟฟา โดยเฉพาะ
เครื่องปรับอากาศ และตราสินคาของไทยไดรับการยอมรับ อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเปน
อุตสาหกรรมที่มีมูลคาการลงทุนสูง สวนใหญเปนการลงทุนจากบริษัทขามชาติที่เลือกใชประเทศไทยเปนฐาน
การผลิตเพื่อสงออก โดยมีโครงสรางอุตสาหกรรม ดังนี้  
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โครงสรางอุตสาหกรรม 

ในป พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีฐานการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (สถิติสะสมจํานวนโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการ (เปดดําเนินการ) ตาม พ.ร.บ. โรงงาน 
พ.ศ. 2535 จําแนกตามหมวดอุตสาหกรรม 21 หมวด ณ สิ้นป พ.ศ.2561 กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 
จํานวนทั้งสิ้น 2,873 แหง มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 525,239.61 ลานบาท มีจํานวนแรงงานทั้งสิ้น 384,865 คน 
โดยมีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 32 มีดังนี ้ 

การผลิตเครื่องใชไฟฟา ป พ.ศ. 2561 ทรงตัวเมื่อเทียบกับปกอน โดยมีดัชนีผลผลิตอยูท่ี 
112.9 ลดลงเล็กนอยรอยละ 1.6 ทั้งนี้เครื่องใชไฟฟาที่ปรับตัวลดลง ไดแก เครื่องซักผา มอเตอรไฟฟา และ
ตูเย็น ลดลงรอยละ 17.5, 13.7 และ 10.1 ตามลําดับ โดยเครื่องซักผาและตูเย็นเปนผลจากคําสั่งซื้อจาก
ตางประเทศลดลง โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา สวนมอเตอรไฟฟาผลิตลดลงจากผูผลิตมีการเปลี่ยนแปลงรุน
และโมเดล ในขณะท่ีสินคาที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก พัดลมตามบาน กระติกน้ํารอน เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวนแฟนคอยลยูนิต เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนคอนเดนซิ่งยูนิต เตาไมโครเวฟ คอมเพรสเซอร  
หมอหุงขาว และสายไฟฟา เพิ่มขึ้นรอยละ 12.2, 6.0, 4.4, 3.5, 3.2, 1.5, 1.4 และ 0.1 ตามลําดับ 
เนื่องจาก การจําหนายในประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับคําสั่งซื้อจากตางประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ 
มีการสงออกไปตลาดอาเซียน สหภาพยุโรป และญี่ปุนมากขึ้น 

การผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส ในป พ.ศ. 2561 มีดัชนีผลผลิตอยูที่ระดับ 105.8 เพิ่มขึ้น
จากปกอน รอยละ 4.5 (%YoY) โดยสินคาอิเล็กทรอนิกสที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก HDD, Monolithic IC, 
Semiconductor, PCBA และ Other IC เพิ่มขึ้นรอยละ 9.1, 6.8, 4.5, 4.3 และ 0.3 ตามลําดับ เมื่อเทียบ
กับปกอน จากการขยายตัวของสินคาอิเล็กทรอนิกสของโลกที่มีความตองการใชเพิ่มขึ้น โดย IC ใชเปนชิ้นสวน
สําคัญในการพัฒนาสินคาที่มีการใชเทคโนโลยีสูง รวมถึงนําไปใชเปนชิ้นสวน Smart phone, Tablet และใน
ตลาดมีการพัฒนา Semiconductor มาก ขึ้นเพื่อใชเปนสวนประกอบของอุปกรณสมารทตาง ๆ และ HDD  
มีการพัฒนาใหมีความจุมากขึ้นเพ่ือใชใน Cloud Storage 

การวิเคราะห BCG 

ในป 2557 มีอัตราการขยายตัวของการสงออกรอยละ 3.8 มีสวนแบงการตลาดรอยละ 
1.9 ซึ่งอยูในตําแหนง Star โดยการสงออกขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ HDD วงจรรวม เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องโทรศัพทและสวนประกอบ เปนตน (ดังภาพท่ี 26) 

ในป 2561 มีอัตราการขยายตัวของการสงออกรอยละ 3.5 มีสวนแบงการตลาดรอยละ 
2.1 ซึ่งอยูในตําแหนง Cash Cow โดยการสงออกขยายตัวอยูในระดับที่ไมสูงมากนัก โดยไดรับผลกระทบจาก
อุปสงคของคอมพิวเตอรโลกที่ชะลอตัวลง เนื่องจาก มีแนวโนมความตองการสินคาสมารทโฟนและแท็บเล็ต
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในป 2561 ไทยสามารถขยายสวนแบงทางการตลาดไดเพิ่มขึ้น จากแนวโนมความตองการ
เครื่องใชไฟฟา เครื่องปรับอากาศ สินคาอิเล็กทรอนิกส และวงจรรวมที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
 
 
 

                                                           
32 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.//(2561) 
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แผนภาพที่ 32 แสดงตําแหนง BCG ของ
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
ป 2557 

แผนภาพที่ 33 แสดงตําแหนง BCG ของ
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
ป 2561 

 
 

การวิเคราะหการสงออก 

ในป 2561 ประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
59,401 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 4.7 และมีสัดสวนการสงออกอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส คิดเปนรอยละ 1.9 ของการสงออกเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทั้งโลก อยูในอันดับที่ 13 
ของโลก โดยประเทศที่สงออกอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 5 อันดับแรกของโลก ไดแก จีน  
มีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 829,009 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว 
รอยละ 13.2 และมีสัดสวนการสงออกในตลาดโลกรอยละ 26.7 ฮองกง มีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 337,938 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 11.5 และมีสัดสวนการ
สงออกในตลาดโลก รอยละ 10.9 สหรัฐอเมริกามีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 217,794 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 3.1 และมีสัดสวนการสงออกในตลาดโลก  
รอยละ 7.0 เกาหลีใต มีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 195,282 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 15.8 และมีสัดสวนการสงออกในตลาดโลก รอยละ 6.3 และเยอรมนี มีมูลคา
การสงออกอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 190,436 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 
9.5 และมสีัดสวนการสงออกในตลาดโลก รอยละ 6.1 ตามลําดับ  

ตารางที่ 9 แสดงสัดสวนการสงออกและอัตราการขยายตัวการสงออกอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสของโลก ป 2561 

ลําดับ ประเทศ %Share %YoY 
1 จีน 26.7 13.2 
2 ฮองกง 10.9 11.5 
3 สหรัฐอเมริกา  7.0 3.1 
4 เกาหลีใต 6.3 15.8 
5 เยอรมนี 6.1 9.5 

13 ไทย 1.9 4.7 
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สําหรับตลาดสงออกเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไทย 5 อันดับแรก ป 2561 ไดแก 
สหรัฐอเมริกา โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 11,427 
ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 1.9 และมีสัดสวนการสงออกของไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา รอยละ 17.8 
ญี่ปุน โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 7,491 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 12.6 และมีสัดสวนการสงออกของไทยในตลาดญี่ปุน รอยละ 11.7 ฮองกง  
โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 7,341 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ขยายตัวรอยละ 4.9 และมีสัดสวนการสงออกของไทยในตลาดฮองกง รอยละ 11.4 จีน โดยประเทศไทย 
มีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 5,853 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 
0.2 และมีสัดสวนการสงออกของไทยในตลาดจีน รอยละ 9.1 มาเลเซีย โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออก
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 3,396 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 12.2 และมี
สัดสวนการสงออกของไทยในตลาดมาเลเซีย รอยละ 5.3 ตามลําดับ 
 

แผนภาพที ่34 ตลาดหลักของการสงออกอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของไทย 5 อันดับแรก  
                  ป 2561  

 
 

 
อัตราการขยายตัวสินคาที่สงออกหลักของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

ป 2561 ไดแก สวนประกอบและอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร ขยายตัวรอยละ 5.3 วงจรรวม ขยายตัวรอยละ 
0.2 เครื่องปรับอากาศ ขยายตัวรอยละ 9.8 เครื่องพิมพและสวนประกอบ ขยายตัวรอยละ 3.6 
เครื่องโทรศัพทและอุปกรณ ขยายตัวรอยละ 6.6  

 

แผนภาพที่ 35 แสดงอัตราการขยายตัวสินคาที่สงออกหลักของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ 
                   อิเล็กทรอนิกส ป 2561 
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คาดการณแนวโนมการสงออกอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสป 2562 

อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสป 2562 คาดการณวาการสงออกปรับตัว
ดีขึ้นตอเนื่องเพียงเล็กนอยจากปกอนหนา ทั้งในกลุมสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอาจจะชะลอการ
เติบโตลง เนื่องจาก การเติบโตของเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมชะลอตัว โดยเฉพาะสินคาอิเล็กทรอนิกสที่จะไดรับ
ผลกระทบโดยตรง รวมถึงผลกระทบจากสงครามการคาระหวางประเทศสหรัฐอเมริกากับจีน เนื่องจาก สินคา
อิเล็กทรอนิกสที่ไทยผลิตอยูในหวงโซการผลิตของจีน ดังนั้น สินคากลุมอิเล็กทรอนิกส จึงไดรับผลกระทบอยาง
หลีกเลี่ยงไมได โดยสินคากลุมอิเล็กทรอนิกสที่จะไดรับผลกระทบจากสงครามการคาโดยตรง เชน ฮารดดิสไดรฟ, 
แผงวงจรไฟฟาและวงจรพิมพ เปนตน 

 

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส 

จุดแข็ง (Strengths) S1 ไทยเปนฐานการผลิตที่มีศักยภาพ 
S2 สินคาที่ผลิตในประเทศไทยมีคุณภาพมาตรฐานระดับโลกเปนที่ยอมรับ
ในตลาดสงออก 
S3 มีอุตสาหกรรมสนับสนุนจํานวนมาก 
S4 แรงงานฝมือมีทักษะดีเมื่อเทียบกับประเทศคูแขง 
S5 มาตรฐานผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาภายในประเทศมี มอก. บังคับ 
ชวยยกระดับคุณภาสินคาที่ผลิตภายในประเทศใหมีศักยภาพในการสงออก
ไปตางประเทศเทียบกับบางประเทศในอาเซียน 
S6 ไทยมีความสามารถในการผลิตสินคาที่มีขนาดเล็กและแมนยําสูง 

จุดออน (Weaknesses) W1 ยังขาดการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่เก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ 
W2 ขาดการพัฒนาบุคลากร อยางเปนระบบเพื่อรองรับตั้งแตการศึกษาไป
จนถึงการคนควาวิจัย 
W3 พึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีตนน้ํา เชน 
wafer fabrication IC Design 
W4 การทําแมพิมพภายในประเทศมีตนทุนสูงและขาดแคลนบุคลากร 
W5 มีแนวโนมขาดแคลนแรงงานฝมือและบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนา
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑใหม 
W6 ขาดการผลิตและพัฒนาวัตถุดิบตนน้ําในประเทศ ตองนําเขาชิ้นสวน
เกือบทั้งหมด ทําใหมีโอกาสในการยายฐานการผลิต 

โอกาส (Opportunities) O1 ความตองการเครื่องใชไฟฟาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในอาเซียน 
อุปสรรค (Threats) T1 การแขงขันที่รุนแรงจากสินคาราคาถูกและคุณภาพต่ําทั้งในและนอก

ประเทศ 
T2 กฎระเบียบ มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมของสินคาเปนขอจํากัดทางการคา
มากขึ้น 
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มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

จากขอมูลการวิ เคราะห  BCG และ SWOT ของอุตสาหกรรมเครื่องใช ไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส รวมทั้ง แนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่มีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (Global 
Megatrends) สามารถจัดทํามาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 

- สงเสริมการผลิตและพัฒนา Product Champion ใหมๆ ที่มีศักยภาพในอนาคต เชน 
Multilayer PCB , Smart Home Appliances, Electronic Controlling Devices, Sensors และ MEMS เปนตน 
ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่สอดคลองกับแนวโนมของโลกและทิศทางของอุตสาหกรรมในอนาคต เพื่อเพิ่มอัตราการ
ขยายตัวของการสงออกและรักษาสวนแบงการตลาดไวใหนานที่สุด ซึ่งหากทําไดและประสบความสําเร็จ
อุตสาหกรรมนี้ก็จะกลายเปนกลุมที่มีอัตราการขยายตัวของการสงออกสูงขึ้น และสามารถรักษาสวนแบง
การตลาดไวไดตอไป  

- สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑใหประหยัดพลังงานรองรับกระแสอนุรักษสิ่งแวดลอม
และพัฒนาผลิตภัณฑใหมีกลไกอัจฉริยะมากขึ้น (Smart Electronics) ดวยการพัฒนานวัตกรรม การออกแบบ 
และการวิจัยและพัฒนา เพื่อกาวไปสูอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนกิสอัจฉริยะ  

- สงเสริมใหผูประกอบการนํา Robotics and Automation มาใชในกระบวนการผลิต เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดตนทุนการผลิต เพื่อกาวไปสูอุตสาหกรรม 4.0 

- สนับสนุนใหเกิดการลงทุนในการผลิตชิ้นสวนตนน้ํา โดยเฉพาะชิ้นสวน Core Part ที่สําคัญ 
โดยสรางมาตรการจูงใจทางดานการใหสิทธิพิเศษดานภาษีในระยะยาว และมีการเตรียมความพรอมทางดาน
โครงสรางพื้นฐานในการผลิต 

 - พัฒนาแรงงานใหมีทักษะเพิ่มขึ้นและตรงตามความตองการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานใน
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส โดยสรางความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรมและ
สถาบันการศึกษา ตลอดจน สนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานอยางตอเนื่องสําหรับแรงงานนอกระบบ 

 - สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑของผูประกอบการใหไดคุณภาพและมาตรฐานสากล 
รวมทั้ง การยกระดับมาตรฐานการผลิตของผูประกอบการใหไดการรับรองมาตรฐาน 

  - ปรับปรุงการออกกฎระเบียบและมาตรฐานตาง ๆ เพื่อปองกันสินคาราคาถูกและ
คุณภาพต่ําทั้งในและนอกประเทศ 

 
2) อุตสาหกรรมยานยนต  

อุตสาหกรรมยานยนต เปนสาขาอุตสาหกรรมที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยทั้งในดานมูลคาเพิ่มในประเทศ การผลิต การสงออก การลงทุน การจางงาน และมีความ
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมตอเนื่องจํานวนมาก รวมทั้ง ประเทศไทยยังเปนฐานการผลิตระดับโลกของรถยนตที่มี
ความเฉพาะ (Global Niche Product) 3 ผลิตภัณฑหลัก ไดแก รถปกอัพ รถจักรยานยนต และรถยนต
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco Car) โดยมีโครงสรางอุตสาหกรรม ดังนี้ 
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โครงสรางอุตสาหกรรม  

ในป พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีฐานการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต (สถิติสะสม
จํานวนโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการ (เปดดําเนินการ) ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 จําแนกตาม
หมวดอุตสาหกรรม 21 หมวด ณ สิ้นป พ.ศ.2561 กรมโรงงานอุตสาหกรรม) จํานวนทั้งสิ้น 10,043 แหง มีเงิน
ลงทุนทั้งสิ้น 802,121.83 ลานบาท มีจํานวนแรงงานทั้งสิ้น 333,185 คน โดยการผลิตรถยนต ใน ป พ.ศ. 
2561 มีปริมาณการผลิตรถยนต 2,100,000 คัน เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีปริมาณการผลิต
1,988,823 คัน เพิ่มขึ้นรอยละ 5.59 โดยแบงเปนการผลิตรถยนตนั่ง รอยละ 42 รถกระบะ 1 ตันและอนุพันธ 
รอยละ 56 และรถยนตเพื่อการพาณิชยอื่น ๆ รอยละ 2 

ดานการจําหนายรถยนตในประเทศ ป พ.ศ. 2561 มีปริมาณการจําหนายรถยนตใน
ประเทศ 1,000,000 คัน เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีปริมาณการจําหนาย 871,650 คัน 
เพิ่มขึ้นรอยละ 14.72 โดยแบงเปน การจําหนายรถยนตนั่ง รอยละ 40 รถกระบะ 1 ตัน รอยละ 41 รถ PPV 
และ SUV รอยละ 14 และรถยนตเพ่ือการพาณิชยอื่น ๆ  รอยละ 5 33 

การวิเคราะห BCG 

ในป 2557 การสงออกรถยนตหดตัวรอยละ 1.5 มีสวนแบงการตลาดอยูที่รอยละ 2.0 
ซึ่งอยูในตําแหนง Cash Cow สวนหนึ่งไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่อยูในชวงกําลังฟนตัว สงผลให
การสงออกรถยนตหดตัวลงในตลาดคูคาสําคัญ เชน ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย  

ในป 2561 มีอัตราขยายตัวของการสงออก รอยละ 4.2 มีสวนแบงการตลาด รอยละ 2.2 
โดยภาพรวมการสงออกมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น สําหรับชองทางการตลาดไทยไดรับอานิสงสจากเขตการคาเสรี
อาเซียนชวยหนุนการสงออกอุตสาหกรรมรถยนตในภูมิภาค รวมทั้ง โอกาสในการสงออกรถยนตไปยังออสเตรเลีย
เพิ่มขึ้นภายหลังฐานการผลิตรถยนตในประเทศดังกลาวปดตัวลง  
 
แผนภาพที่ 36 แสดงตําแหนง BCG ของ
อุตสาหกรรมยานยนต ป 2557 

แผนภาพที่ 37 แสดงตําแหนง BCG ของ
อุตสาหกรรมยานยนต ป 2561 

  

 
 

                                                           
33

 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.//(2561) 
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การวิเคราะหการสงออก 

ในป 2561 ประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมยานยนต 17,538 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 4.5 และมีสัดสวนการสงออกอุตสาหกรรมยานยนตคิดเปนรอยละ 2.1 ของการ
สงออกยานยนตโลก อยูในอันดับที่ 15 ของโลก โดยประเทศที่สงออกยานยนต 5 อันดับแรกของโลก ไดแก 
เยอรมนี มีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมยานยนต 162,304 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 0.9 และมี
สัดสวนการสงออกในตลาดโลกรอยละ 19.0 ญี่ปุน มีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมยานยนต 100,820 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 6.3 และมีสัดสวนการสงออกในตลาดโลกรอยละ 11.8 เม็กซิโก มีมูลคาการ
สงออกอุตสาหกรรมยานยนต 67,649 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 11.7 และมีสัดสวนการสงออกใน
ตลาดโลกรอยละ 7.9 สหรัฐอเมริกา มีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมยานยนต 63,211 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
หดตัวรอยละ 1.6 และมีสัดสวนการสงออกในตลาดโลกรอยละ 7.4 และ แคนาดา มีมูลคาการสงออก
อุตสาหกรรมยานยนต 42,197 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 6.9 และมีสัดสวนการสงออกในตลาดโลก 
รอยละ 4.9 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 10 แสดงสัดสวนการสงออกและอัตราการขยายตัวการสงออกอุตสาหกรรมยานยนตของโลก  
                ป 2561 

ลําดับ ประเทศ %Share %YoY 

1 เยอรมนี 19.0 0.9 

2 ญี่ปุน  11.8  6.3 

3 เม็กซิโก  7.9 11.7 

4 สหรัฐอเมริกา  7.4  -1.6 

5 แคนนาดา  4.9  -6.9 

15 ไทย  2.1 4.5 
 
สําหรับตลาดหลักของการสงออกยานยนตไทย 5 อันดับแรก ป 2561 ไดแก ออสเตรเลีย 

โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมยานยนต 5,843 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 5.7 
และมีสัดสวนการสงออกของไทยในตลาดออสเตรเลีย รอยละ 30.8 ฟลิปปนส โดยประเทศไทยมีมูลคาการ
สงออกอุตสาหกรรมยานยนต 2,305 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 7.1 และมีสัดสวนการสงออกของไทย
ในตลาดฟลิปปนส รอยละ 12.1 เวียดนาม โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมยานยนต 1,083 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 83.3 และมีสัดสวนการสงออกของไทยในตลาดเวียดนามรอยละ 5.7 
นิวซีแลนด โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมยานยนต 877 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 
3 และมีสัดสวนการสงออกของไทยในตลาดนิวซีแลนดรอยละ 4.6 และเม็กซิโก โดยประเทศไทยมีมูลคาการ
สงออกอุตสาหกรรมยานยนต 761 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 1.4 และมีสัดสวนการสงออกของไทยใน
ตลาดเม็กซิโก รอยละ 4.0 ตามลําดับ 
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แผนภาพที่ 38 ตลาดหลักของการสงออกอุตสาหกรรมยานยนตไทย 5 อันดับแรก ป 2561 
 

 
 

 
 

 
อัตราการขยายตัวสินคาที่สงออกหลักของอุตสาหกรรมยานยนต ป 2561 ไดแก รถยนต

สวนบุคคล ขยายตัวรอยละ 2.0 รถบรรทุกชนิดแวน ปกอัพ ขยายตัวรอยละ 7.4 ยานยนตขนสงบุคคลตั้งแต 
10 คนขึ้นไป ขยายตัวรอยละ 66.7  
 
แผนภาพที ่39 แสดงอัตราการขยายตัวสินคาที่สงออกหลักของอุตสาหกรรมยานยนต ป 2561 

คาดการณแนวโนมการสงออกอุตสาหกรรมยานยนตป 2562 

อุตสาหกรรมยานยนต ป 2562 คาดวาอัตราการสงออกโดยรวมมีทิศทางปรับตัวลดลง 
ปจจัยหนึ่งมาจากมาตรการของรัฐจากประเทศคูคาที่เขมงวดในการนําเขายานยนตเพิ่มขึ้น เชน ตลาด
ตะวันออกกลางและเวียดนาม  

สศอ. ประมาณการวา ในป 2562 ตั้งเปาผลิตยานยนตไว 2.2 ลานคัน เพิ่มขึ้นรอยละ 
4.8 จากชวงเดียวกันของปกอน โดยเปนการจําหนายในประเทศ 1.05 ลานคัน เพิ่มขึ้นรอยละ 5.0 และเปน
การสงออก 1.15 ลานคัน เพิ่มขึ้นรอยละ 4.6 อยางไรก็ตาม มีปจจัยที่ควรเฝาระวังจากมาตรการของรัฐใน
ประเทศคูคาที่เขมงวดในการนําเขายานยนตเพิ่มขึ้น เชน ตลาดตะวันออกกลาง และเวียดนามที่อาจจะทําให
อัตราการสงออกโดยรวมมีทิศทางปรับตัวลดลง 
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การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของอุตสาหกรรมยานยนต 

จุดแข็ง (Strengths) S1 ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตของไทยมีความชํานาญสูงในการผลิต แรงงานมี
ประสบการณ และความชํานาญในอุตสาหกรรมเปนอยางด ี
S2 อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนตของไทยมีอุตสาหกรรมสนับสนุน 
ที่เขมแข็ง มีเครือขายผูผลิตชิ้นสวนตนน้ําขนาดกลางและเล็กจํานวนมาก 
เชน แมพิมพ การขึ้นรูปโลหะ และพลาสติก 
S3 ชิ้นสวนยานยนตไทยมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล เชน ISO9000 
ISO14000 และ QS9000 ซึ่งเปนที่ยอมรับในตลาดโลก 
S4 บริษัทผูผลิตรถยนต เชน ญี่ปุน มีฐานการผลิตขนาดใหญในประเทศไทย 
และลงทุนโครงการใหญจํานวนมาก 

จุดออน (Weaknesses) W1 การพึ่งพาวัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตจากตางประเทศ ตนทุน
วัตถุดิบคิดเปนสัดสวนสูงถึงราว ๆ รอยละ 50-60 ของตนทุนการผลิต
ทั้งหมด โดยเฉพาะเหล็ก 
W2 ผูประกอบการทําการรับจางผลิต (OEM) เปนสวนใหญ ซึ่งไมมีการทํา
การตลาดและไมมีการสรางมูลคาเพ่ิม 
W3 ผูประกอบการไทยนั้นมีจํานวนมากแตขาดการเชื่อมโยงกัน 
W4 ขาดหนวยงานทดสอบและออกใบรับรองคุณภาพชิ้นสวนยานยนต
สงออก ทําใหมีตนทุนเพิ่มขึ้นจากการสงชิ้นสวนยานยนตไปตรวจสอบ
มาตรฐานที่ไตหวันและอินเดีย 
W5 ขาดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยียานยนตที่ชัดเจน ทําใหหลักสูตร
การศึกษาและงานวิจัยของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยไมตรงความ
ตองการของอุตสาหกรรม 
W6 ขาดแคลนแรงงานฝมือทุกระดับ โดยเฉพาะทักษะดานชางกลโรงงาน 
วิศวกร และนักวิจัยผลิตภัณฑ และปญหาคุณภาพของฝมือแรงงานปจจุบัน 
และขาดแคลนแรงงานฝมือดานอิเล็กทรอนิกสยานยนตในการสนับสนุน
อุตสาหกรรมยานยนต และขาดมาตรฐานทักษะฝมือแรงงาน 
W7 ขาดความชัดเจนในการทํางานและการประสานงานจากหนวยงานของ
ภาครัฐในหลายดาน รวมทั้ง การประสานงานระหวางสํานักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรมและกรมขนสงทางบกในการทดสอบชิ้นสวนยานยนตเพื่อ
รับรองมาตรฐาน 

โอกาส (Opportunities) O1 ทิศทางการพัฒนายานยนตโลกและประเทศตาง ๆ มุงการพัฒนาไปสู
ยานยนตไฟฟา และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
O2 ตลาดในกลุมประเทศ CLMV มีโอกาสสูงซึ่งไทยไดเปรียบดานภูมิศาสตร
และการขนสงทางบก 
O3 ความตองการใชชิ้นสวนยานยนตประเภทอะไหลทดแทน (REM)  
มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากยอดจําหนายรถยนตที่เพิ่มขึ้น 

อุปสรรค (Threats) T1 ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตตางชาติที่ตั้งฐานการผลิตในไทยมีแนวโนมยาย
ฐานการผลิตไปประเทศอื่นในอาเซียน เพื่อแสวงหาความไดเปรียบดาน
ตนทุนการผลิตและตลาด โดยเฉพาะตนทุนคาจางแรงงานและคาวัตถุดิบ 
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T2 ตนทุนการผลิตชิ้นสวนรถยนตมีแนวโนมปรับสูงขึ้นตามราคาเหล็ก 
พลาสติก และยางพารา 
T3 การแขงขันดานราคาที่รุนแรงจากคูแขงสําคัญนอกอาเซียน เชน ประเทศจีน 
T4 นโยบายการลงทุน การผลิต และการตลาดถูกําหนดจากบริษัทแมใน
ตางประเทศ 
T5 ในการจัดซื้อวัตถุดิบจากผูผลิตชิ้นสวนรายยอยที่เปนบริษัทคนไทยมัก
ไดรับการพิจารณาเปนลําดับรองจากผูผลิตชิ้นสวนของชาตินั้น ๆ ที่ตั้งใน
ประเทศไทย ทําใหผูผลิตไทยทําการแขงขันในตลาดไดยาก 

 
มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต 

จากขอมูลการวิเคราะห BCG และ SWOT ของอุตสาหกรรมยานยนต รวมทั้ง แนวโนม
การเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่มีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (Global Megatrends) สามารถจัดทํา
มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต ดังนี้ 

- สงเสริมใหมีการผลิตและพัฒนาไปสูยานยนตไฟฟา ซึ่งสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ยานยนตของโลก 

- สงเสริมการพัฒนารถยนตมาตรฐาน EURO 5 และ EURO 6 เพื่อเพิ่มอัตราการขยายตัว
ของการสงออกและรักษาสวนแบงการตลาดไวใหนานที่สุด หากทําไดและประสบความสําเร็จอุตสาหกรรมนี้ก็
จะกลายเปนกลุมที่มีอัตราการขยายตัวของการสงออกสูงขึ้น และสามารถรักษาสวนแบงการตลาดไวไดตอไป 

 - สรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนใหตรงความตองการของภาคอุตสาหกรรม  

 - พัฒนาทักษะบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนใหมีทักษะเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงาน และเพ่ือรองรับการผลิตยานยนตไฟฟา 

 - กําหนดนโยบายและมาตรการสงเสริมการลงทุนเทคโนโลยียานยนตไฟฟา และนโยบาย
พลังงานใหมีความชัดเจน และมีความสอดคลองกัน 

 - พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการทดสอบตามมาตรฐานสากลใหมีความพรอม เพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาและชิ้นสวนยานยนต และจัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสําหรับ
อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาภายในประเทศ 

- สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตชิ้นสวนยานยนตไฟฟา เชน 
แบตเตอรี่สําหรับยานยนตไฟฟา และมอเตอรและระบบขับเคลื่อน เปนตน 

 - สนับสนุนใหเกิดอุตสาหกรรมวัตถุดิบตนน้ําเพื่อสรางความมั่นคงดานวัตถุดิบแก
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
 
 
 



60 

3) อุตสาหกรรมยาง 

อุตสาหกรรมยางเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญทั้งในดานของการเปนผลิตภัณฑและ
อุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมสําคัญอื่น ๆ ในฐานะที่ยางสามารถเปนวัตถุดิบในการผลิต
อุตสาหกรรมอื่น รวมทั้ง มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งในดานของการจางงานและการ
สงออก  สําหรับในดานการสงออก ประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตและผูสงออกยางธรรมชาติหรือยางแปรรูป
ขั้นตนมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก อุตสาหกรรมยางในประเทศไทยประกอบดวย 2 สวน คือ อุตสาหกรรม
ตนน้ําที่ทําหนาที่ผลิตวัตถุดิบ ไดแก น้ํายางขน ยางแผน ยางแทง และอุตสาหกรรมปลายน้ําเปนผลิตภัณฑที่มี
มูลคาเพ่ิมสูง เชน ยางรถยนต ถุงมือยางทางการแพทย โดยมีโครงสรางอุตสาหกรรม ดังนี้ 

โครงสรางอุตสาหกรรม  

ในป พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีฐานการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมยาง (สถิติสะสมจํานวน
โรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการ (เปดดําเนินการ) ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 จําแนกตามหมวด
อุตสาหกรรม 21 หมวด ณ สิ้นป พ.ศ. 2561 กรมโรงงานอุตสาหกรรม) จํานวนทั้งสิ้น 2,298 แหง มีเงิน
ลงทุนทั้งสิ้น 247,688.89 ลานบาท มีจํานวนแรงงานทั้งสิ้น 146,221 คน ดานการผลิตอุตสาหกรรมยาง
และผลิตภัณฑยาง โดยเฉพาะยางแปรรูปขั้นตน ยางรถยนต และถุงมือยาง ในป พ.ศ. 2561 มีปริมาณ 1.34 
ลานตัน 35.02 ลานเสน และ24.00 ลานชิ้น ตามลําดับ ในสวนของการผลิตยางรถยนตและถุงมือยางเพิ่มขึ้น
จากปกอนรอยละ 0.54 และ 38.48 ตามลําดับ จากการขยายตัวที่ดีของตลาดสงออก ในขณะท่ีการผลิตยาง
แปรรูปขั้นตนลดลงจากปกอนรอยละ 6.29 จากปริมาณวัตถุดิบที่เขาสูตลาดลดลงและการหดตัวของตลาดจีน 

การจําหนายยางแปรรูปขั้นตน ยางรถยนต และถุงมือยาง ในป พ.ศ. 2561 มีปริมาณ 
1.57 แสนตัน 23.20 ลานเสน และ3,640.50 ลานชิ้น ตามลําดับ ในสวนของการจําหนายยางรถยนตลดลง
จากปกอนรอยละ 2.10 จากสถานการณยางรถยนตในตลาดทดแทนที่ยังชะลอตัว ในขณะที่การจําหนายยาง
แปรรูปขั้นตนและถุงมือยางเพิ่มขึ้นรอยละ 5.33 และ 20.07 ตามลําดับ ตามความตองการใชที่สูงขึ้น34 

การวิเคราะห BCG 

ในป 2557 การสงออกอุตสาหกรรมยางหดตัวรอยละ 14.2 มีสวนแบงการตลาดอยูที่
รอยละ 7.7 ซ่ึงอยูในตําแหนง Cash Cow เนื่องจาก การสงออกท่ีหดตัวมาก เปนผลมาจากราคายางลดลงมาก 
และมาเลเซียนําเขาน้ํายางขนจากไทยเพื่อผลิตถุงมือยางลดลง เนื่องจาก มีการเปลี่ยนไปใชยางสังเคราะหใน
การผลิตถุงมือยางมากขึ้น ซึ่งยางสังเคราะหมีคุณสมบัติดีกวา รวมทั้ง มีการชะลอการนําเขายางจากจีน 

ในป 2561 มีการสงออกอุตสาหกรรมยางหดตัวรอยละ 5.5 และมีสวนแบงการตลาด
รอยละ 9.2 โดยการสงออกที่หดตัวมาจากปริมาณความตองการสินคาในตลาดหลักลดลง เชน จีน ญี่ปุน 
มาเลเซีย โดยเฉพาะยางแปรรูปขั้นตนลดลง (น้ํายางขน ยางแผน ยางแทง) และฐานสูงในปกอนหนา สําหรับ
แนวโนมการสงออกป 2562 คาดวาจะมีการขยายตัวที่ดีตามแนวโนมการขยายตัวของตลาดตางประเทศ 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑยางรถยนตและถุงมือยางของไทย แตการสงออกยางแปรรูปขั้นตน โดยเฉพาะยางแทงจะ
เผชิญความเสี่ยงจากการลดลงของความตองการในตลาดจีน 

 

                                                           
34 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.//(2561) 
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แผนภาพที่ 40 แสดงตําแหนง BCG ของ
อุตสาหกรรมยาง ป 2557 

แผนภาพที่ 41 แสดงตําแหนง BCG ของ
อุตสาหกรรมยาง ป 2561 

 
 

การวิเคราะหการสงออก 

ในป 2561 ประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมยาง 12,872 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ หดตัวรอยละ 5.1 และมีสัดสวนการสงออกอุตสาหกรรมยาง คิดเปนรอยละ 9.2 ของการสงออกยางโลก 
อยูในอันดับที่ 2 ของโลก  โดยประเทศที่สงออกยาง 5 อันดับแรกของโลกไดแก จีน มีมูลคาการสงออก
อุตสาหกรรมยาง 17,521 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 8.7 และมีสัดสวนการสงออกในตลาดโลกรอยละ 
12.5 ไทย มีอัตราการขยายตัวรอยละ 5.1 และมีสัดสวนการสงออกในตลาดโลกรอยละ 9.2 เยอรมนี  
มีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมยาง 11,681 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 3.9 และมีสัดสวนการ
สงออกในตลาดโลกรอยละ 8.3 สหรัฐอเมริกา มีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมยาง 10,122 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 4.8 และมีสัดสวนการสงออกในตลาดโลกรอยละ 7.2 และญี่ปุน มีมูลคาการสงออก
อุตสาหกรรมยาง 8,411 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 3.6 และมีสัดสวนการสงออกในตลาดโลก รอยละ 
6.0 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 11 แสดงสัดสวนการสงออกและอัตราการขยายตัวการสงออกอุตสาหกรรมยางของโลก 
                 ป 2561 
 

สําหรับตลาดสงออกอุตสาหกรรมยางของไทย 5 อันดับแรก ในป 2561 ไดแก จีน โดย
ประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมยาง 4,290 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 20 และมีสัดสวน
การสงออกของไทยในตลาดจีนรอยละ 30.5  สหรัฐอเมริกา โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรม
ยาง 3,064 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 11.5 และมีสัดสวนการสงออกของไทยในตลาด
สหรัฐอเมริกา รอยละ 21.8  มาเลเซีย โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมยาง 1,022 ลาน

ลําดับ ประเทศ %Share %YoY 

1 จีน 12.5 8.73 

2 ไทย 9.2 -5.12 

3 เยอรมนี 8.3 3.94 

4 สหรัฐอเมริกา 7.2 4.78 

5 ญี่ปุน 6.0 3.61 
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เหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 7.7 และมีสัดสวนการสงออกของไทยในตลาดมาเลเซีย รอยละ 7.3  ญี่ปุน โดย
ประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมยาง 753 ลานเหรียญสหรัฐฯ หดตัวรอยละ 12.1 และมีสัดสวน
การสงออกของไทยในตลาดญี่ปุน รอยละ 5.4  อินเดีย โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกอุตสาหกรรมยาง 
340 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวรอยละ 30.3 และมีสัดสวนการสงออกของไทยในตลาดอินเดีย รอยละ 2.4 
ตามลําดับ  

 
แผนภาพที่ 42 ตลาดหลักของการสงออกอุตสาหกรรมยางไทย 5 อันดับแรก ป 2561 

 
 
ในป 2561 สินคาสงออกหลักของอุตสาหกรรมยางที่ขยายตัว ไดแก ยางรถยนต ขยายตัวรอยละ 

11.6 2 ถุงมือยาง ขยายตัวรอยละ 11.9 สําหรับสินคาที่หดตัว ไดแก ยางธรรมชาติ หดตัวรอยละ 24.2  
ยางสังเคราะห หดตัวรอยละ 2.1  
 
แผนภาพที ่43 แสดงอัตราการขยายตัวสินคาที่สงออกหลักของอุตสาหกรรมยาง ป 2561 
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คาดการณแนวโนมการสงออกอุตสาหกรรมยางป 2562 

อุตสาหกรรมยางป 2562 คาดวา การผลิตจะขยายตัวดีตามแนวโนมการขยายตัวของ
ตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะการผลิตยางแปรรูปขั้นตน ผลิตภัณฑยางรถยนต และถุงมือยาง แตการสงออก
ยางแปรรูปขั้นตน โดยเฉพาะยางแทงอาจจะเผชิญความเสี่ยงจากความตองการที่ลดลงในตลาดประเทศจีน  
อีกทั้งกรณีขอพิพาททางการคาระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน นอกจากนี้ ยังมีปจจัยกดดันหลักมาจากปริมาณ
อุปทานและสตอกยางพาราที่เพิ่มสูงขึ้น และแรงกดดันจากประเทศคูแขงใหมจาก CLMV ที่นักลงทุนจีนไดเขา
ไปลงทุนปลูกยางพาราในชวงหลายปกอน 

 
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของอุตสาหกรรมยาง 

จุดแข็ง (Strengths) S1 ไทยปลูกยางและสงออกวัตถุดิบยางธรรมชาติเปนจํานวนมาก 
S2 ไทยมีศักยภาพและมีความสามารถในการแขงขันสูงในเรื่องการผลิต 
และการแปรรูปยางพารา โดยเฉพาะยางแผนรมควัน ซึ่งไทยเปนผูผลิตและ 
ผูสงออกรายใหญของโลก 

จุดออน (Weaknesses) W1 ตนทุนน้ํายางขนของไทยอยูในระดับสูง เนื่องจากโครงสรางการปลูกยาง
ของไทยเปนเกษตรกรรายยอย จึงมีตนทุนการรวบรวมวัตถุดิบและคาขนสงสูง 
W2 ระบบโลจิสติกสในการสงออกของไทยเสียเปรียบคูแขงสําคัญอยาง
ประเทศมาเลเซีย 
W3 เทคโนโลยีการผลิตยังลาหลังกวาคูแขงอยางประเทศมาเลเซีย 
W4 ขาดความพรอมดานอุตสาหกรรมสนับสนุน เชน แมพิมพ อะไหล
เครื่องจักร ซึ่งตองนําเขาจากตางประเทศ 
W5 ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑยางและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาและคุณคา
ของยางธรรมชาติ 
W6 ขาดการสรางมาตรฐานสินคาใหไดมาตรฐานสากล 

โอกาส (Opportunities) O1 อุตสาหกรรมยานยนตมีแนวโนมขยายตัว สงผลใหมีความตองการใช
ยางพาราเพ่ิมขึ้น 
O2 ทิศทางความตองการของอุตสาหกรรมขั้นปลาย เชน ถุงมือยาง และ
ถุงยางอนามัยในตลาดโลกเพิ่มขึ้น  

อุปสรรค (Threats) T1 อุปสงคในตลาดโลกชะลอตัว โดยเฉพาะความตองการจากประเทศจีนที่
ลดลง 
T2 ราคายางพาราขั้นตนมีความผันผวนสูง และราคามีแนวโนมอยูในระดับสูง
กวาราคายางสังเคราะห 
T3 ผูผลิตยางรถยนตพยายามคิดคนเทคโนโลยีการพัฒนายางสังเคราะหใหมี
คุณสมบัติทดแทนยางธรรมชาติไดมากขึ้น  
T4 การแขงขันรุนแรงขึ้น มีผูผลิตรายใหมเกิดข้ึน 
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มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

จากขอมูลการวิเคราะห BCG และ SWOT ของอุตสาหกรรมยาง รวมทั้ง แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงระดับโลกที่มีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (Global Megatrends) สามารถจัดทํามาตรการ
พัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาง ดังนี้ 

- สงเสริมการนําผลิตภัณฑยางแปรรูปขั้นตนมาพัฒนาผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น โดย
นํามาผลิตยางลอรถยนต ถุงมือยางเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราการขยายตัวของการสงออกและรักษาสวนแบง
การตลาดไวใหนานที่สุด หากทําไดและประสบความสําเร็จอุตสาหกรรมนี้ก็จะกลายเปนกลุมที่มีอัตราการ
ขยายตัวของการสงออกสูงขึ้น และสามารถรักษาสวนแบงการตลาดไวไดตอไป 

- สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติในวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อเพิ่มปริมาณ
การใชยางธรรมชาติ และเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑใหมีมูลคาสูงขึ้น 

- สงเสริมการผลิตผลิตภัณฑยางใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มปริมาณการ
สงออกและรักษาสวนแบงการตลาดของอุตสาหกรรม  

- พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑยางใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล และโครงสรางพื้นฐานสําหรับการวิจัยและพัฒนาใหมีปริมาณท่ีเพียงพอ 

- สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ และ
สามารถแขงขันกับประเทศคูแขงได เชน การวิจัยและพัฒนาการผลิตถุงมือยางธรรมชาติที่มีปริมาณสารโปรตีน
ต่ํา เพื่อแกปญหาการแพสารโปรตีนในถุงมือยาง 

- สงเสริมการพัฒนากระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการนําระบบ 
Automation มาใชในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการการผลิต 

- สงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสนับสนุน เชน แมพิมพ อะไหลเครื่องจักร เพื่อลดการ
พึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ 

- สงเสริมการบริหารจัดเพื่อสรางความมั่นคงของราคายาง เชน การจัดทําขอตกลง/สัญญา
ซื้อขายยางขั้นตนลวงหนา  

โดยสรุปผลจากการศึกษาและการวิจัยนี้ พบวา มี 3 อุตสาหกรรมที่อยูในตําแหนง Star คือ  
มีอัตราการขยายตัวของการสงออกสูง และมีสวนแบงทางการตลาดสูง ซึ่งสินคาเปนที่ตองการของตลาด ไดแก 
1) อุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจาก ไทยเปนฐานการผลิตอาหารของโลก โดยมีวัตถุดิบทางดานการเกษตร 
ที่สําคัญหลายชนิด อาทิ ขาว ปาลม ออย ยางพารา และมันสําปะหลัง รวมทั้ง อาหารแปรรูปและอาหาร
สําเร็จรูปพรอมรับประทานก็ไดรับความนิยมเชนกัน นอกจากนี้ ยังสามารถสงเสริมการผลิตอาหารที่มีความ
หลากหลาย อาทิ อาหารทางการแพทย และอาหารอนาคต ซึ่งจะทําใหผูผลิตของไทย โดยเฉพาะผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ไดประโยชน 2) อุตสาหกรรมปโตรเคมี มีการเติบโตอยางมาก เนื่องจาก 
ผูผลิตของไทยมีความโดดเดนขึ้นในอันดับโลก อาทิ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และ 3) อุตสาหกรรม
พลาสติก เนื่องจาก มีฐานผลิตที่เขมแข็งและมีการพัฒนาไปสูสินคานวัตกรรม ประกอบกับประเทศไทยมีพืช
พลังงานที่รองรับเพื่อมุงไปสูการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) สวนอุตสาหกรรมที่อยูใน
ตําแหนง Question Mark คือ มีอัตราการขยายตัวของการสงออกสูง และมีสวนแบงทางการตลาดนอย พบวา  
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มี 3 อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม และอุตสาหกรรมเหล็ก 
เหล็กกลาและผลิตภัณฑ ซึ่งภาครัฐและเอกชนตองขยายตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ตลาดโลกยังมีความตองการ
สินคา และอุตสาหกรรมท่ีอยูในตําแหนง Cash Cow คือ มีอัตราการขยายตัวของการสงออกต่ํา และมีสวนแบง
ทางการตลาดสูง พบวา มี 3 อุตสาหกรรมที่จะตองเรงปรับตัว คือ อุตสาหกรรมรถยนต พบวา แนวโนมรถยนต
แหงอนาคตทั้งไฮบริด ปลั๊กอินไฮบริด และรถยนตไฟฟา (EV) กําลังเปนทิศทางของโลก ซึ่งภาครัฐบาลไดมีการ
สนับสนุนการผลิต แตยังมีบางจุดที่เปนอุปสรรคจึงพยายามผลักดันรถยนตไฟฟาราคาประหยัด (Eco EV)  
ใหเกิดขึ้น ในขณะที่อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส แมไทยจะมีความแข็งแกรง แตผูประกอบการตอง
ปรับตัวเพื่อใหสินคาตอบสนองความตองการของโลก รวมทั้ง อุตสาหกรรมยางที่ไทยยังเนนผลิตแตตนน้ํายังไม
มีการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่มมากนัก  

ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาของไทยทั้ง 9 สาขากาวไปสูตําแหนงที่ดีขึ้น
กวาเดิม และมีขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น สามารถแขงขันไดบนเวทีการคาโลก รวมทั้ง มีความพรอมตอ
ความผันผวนของสถานการณภายนอกประเทศตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก จําเปนตองบูรณาการความ
รวมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทยใหสามารถ
แขงขันไดบนเวทีการคาโลก 

 

 
***************************************** 

 
 

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
พฤษภาคม 2562 
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ภาคผนวก 
 

พิกัดศุลกากร (Harmonize Code) และคํานิยามของแตละอุตสาหกรรมที่นํามาศึกษาในรายงาน
การศึกษา เรื่อง สองทิศทางอุตสาหกรรมไทย 
 
อุตสาหกรรมอาหาร 
02   เนื้อสัตวและสวนอื่นของสัตวที่บริโภคได 
03   ปลา สัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก และสัตวน้ําที่ไมมีกระดูกสันหลังอื่น ๆ  
04   ผลิตภัณฑนม ไข สัตวปก น้ําผึ้งธรรมชาติ ผลิตภัณฑจากสัตวที่บริโภคได ซึ่งไมไดระบุหรือรวมไวในที่อ่ืน 
07   พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได 
08   ผลไมและลูกนัตที่บริโภคได เปลือกผลไมจําพวกสมหรือเปลือกแตง 
09   กาแฟ ชา ชามาเต และเครื่องเทศ 
10   ธัญพืช 
11   ผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมโมสีเมล็ดธัญพืช มอลต สตารช อินูลิน และกลูเทนจากขาวสาลี 
12   เมล็ดพืชและผลไมที่มีน้ํามัน เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืชและผลไมเบ็ดเตล็ด พืชที่ใชในอุตสาหกรรมหรือใชเปน       
ยา ฟางและหญาแหงท่ีใชเปนอาหารสัตว 
15   ไขมันและน้ํามันที่ไดจากสัตวหรือพืช และผลิตภัณฑที่แยกไดจากไขมันและน้ํามันดังกลาว ไขมันที่บริโภค       
ไดซ่ึงจัดทําแลว ไขที่ไดจากสัตวหรือพืช 
16   ของปรุงแตงจากเนื้อสัตว ปลาหรือสัตวน้ําจําพวกครัสตาเซีย โมลลุสก หรือจากสัตวน้ําที่ไมมีกระดูกสันหลังอื่น ๆ 
17   น้ําตาลและขนมทําจากน้ําตาล (ชูการคอนเฟกชันเนอรี) 
18   โกโกและของปรุงแตงที่ทําจากโกโก 
19   ของปรุงแตงจากธัญพืช แปง สตารช หรือนม ผลิตภัณฑอาหารจําพวกเพสทรี 
20   ของปรุงแตงทําจากพืชผัก ผลไม ลูกนัต หรือจากสวนอื่นของพืช 
21   ของปรุงแตงเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได 
22   เครื่องดื่ม สุรา น้ําสมสายช ู
 
อุตสาหกรรมพลาสติก 
3916   ใยยาวเดี่ยวทําดวยพลาสติก ที่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร เสน แทง และรูปทรงโพรไฟล 
ทําดวยพลาสติก จะแตงผิวหรือไมก็ตาม แตตองไมทํามากไปกวานี้ 
3917   หลอดหรือทอและทอออน รวมทั้งอุปกรณติดตั้งของของดังกลาว (เชน ขอตอ ของอ แปนขอตอ เปน
ตน) ทําดวยพลาสติก 
3918   พลาสติกปูพื้น จะเปนชนิดยึดติดในตัวหรือไมก็ตาม ที่เปนมวนหรือมีลักษณะเปนแผนกระเบื้อง 
รวมทั้งพลาสติกปดผนังหรือเพดาน ตามที่นิยามไวในหมายเหตุ 9 ของตอนที่ 39 
3919   แผน แผนบาง ฟลม ฟอยล เทป และรูปทรงแบนอื่น ๆ ชนิดยึดติดไดในตัว ทําดวยพลาสติก จะเปน
มวนหรือไมก็ตาม 
3920    แผน แผนบาง ฟลม ฟอยล และแถบชนิดอื่น ทําดวยพลาสติกที่ไมทําเปนแบบเซลลูลารและไมเสริม
ใหแข็งแรง ไมอัดเปนชั้นไมเสริมรองหรือไมประกบโดยวิธีที่คลายกัน ดวยวัตถุอื่น 
3921   แผน แผนบาง ฟลม ฟอยล และแถบชนิดอื่น ทําดวยพลาสติก 
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3922   อางอาบน้ํา ที่อาบน้ําชนิดฝกบัว อางลางชาม อางลางหนา บิเด โถสวม ที่รองนั่งและฝาปดโถสวม ถัง
น้ําชักโครกและเครื่องสุขภัณฑที่คลายกัน ทําดวยพลาสติก 
3923   ของที่ใชลําเลียงสินคาหรือบรรจุสินคา รวมทั้งจุก ฝา และที่ปดครอบอ่ืนๆ ทําดวยพลาสติก 
3924   เครื่องใชบนโตะอาหาร เครื่องครัว ของใชในบานเรือนอื่นๆ และของใชในหองน้ํา ทําดวยพลาสติก 
3925   เครื่องประกอบของอาคาร ทําดวยพลาสติก ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อ่ืน 
3926   ของอ่ืน ๆ ทาดวยพลาสติก และของที่ทาดวยวัตถุอ่ืน ๆ ตามประเภท 39.01 ถึง 39.14 
 
อุตสาหกรรมปโตรเคมี 
2901    อะไซคลิกไฮโดรคารบอน 
2902   ไซคลิกไฮโดรคารบอน 
2903   อนุพันธชนิดฮาโลเจเนเต็ดของไฮโดรคารบอน 
2905   อะไซคลิกแอลกอฮอล และอนุพันธชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ด
ของอะไซคลิกแอลกอฮอล 
2909   อีเทอร อีเทอร-แอลกอฮอล อีเทอร-ฟนอล อีเทอร-แอลกอฮอล-ฟนอล แอลกอฮอลเพอรออกไซด 
อีเทอรเพอรออกไซด คีโทนเพอรออกไซด (จะนิยามไวในทางเคมีหรือไมก็ตาม) และอนุพันธชนิดฮาโลเจเนเต็ด 
ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว 
2910   อีพอกไซด อีพอกซิแอลกอฮอล อีพอกซิฟนอล และอีพอกซิอีเทอร ที่มีโครงสรางเปนทรี-เมมเบอรริง 
และอนุพันธชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว 
2914    คีโทนและควิโนน จะมีออกซิเจนฟงกชันอื่นดวยหรือไมก็ตาม และอนุพันธชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟ
เนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว 
2915   กรดอะไซคลิกโมโนคารบอกซิลิกชนิดอิ่มตัว และ แอนไไดรดาไลด เพอรออกไซดและเพอรออกซิแอ
ซิด ของกรดอะไซคลิกโมโนคารบอก-ซิลิกชนิดอิ่มตัว รวมทั้งอนุพันธชนิดาโลเจเนเต็ดซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด
หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว 
2917   กรดโพลิคารบอกซิลิก และแอนไฮไดรด ฮาไลด เพอรออกไซด และเพอรออกซิแอซิดของกรดโพลิคาร
บอกซิลิก รวมทั้งอนุพันธชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซลัโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว 
2926   สารประกอบไนไทรล-ฟงกชัน 
2933   สารประกอบเฮตเทอโรไซคลิกที่มีไนโตรเจนเฮตเทอโรอะตอมเทานั้น 
3901   โพลิเมอรของเอทิลีน ในลักษณะข้ันปฐม 
3902   โพลิเมอรของโพรพิลีนหรือของโอลีฟนอื่นๆ ในลักษณะข้ันปฐม 
3903   โพลิเมอรของสไตรีน ในลักษณะข้ันปฐม 
3904   โพลิเมอรของไวนิลคลอไรดหรือของฮาโลเจเนเต็ดโอลิฟนอื่นๆ ในลักษณะข้ันปฐม 
3907   โพลิอะซีทัล โพลิอีเทอรอื่น ๆ และอีพอกไซดเรซิน ในลักษณะขั้นปฐม โพลิคารบอเนต แอลคิดเรซิน 
โพลิแอลลิลเอสเทอร และโพลิเอสเทอรอืน่ ๆ ในลักษณะขั้นปฐม 
3909    อะมิโนเรซิน ฟโนลิกเรซิน และโพลิยูรีเทน ในลักษณะข้ันปฐม 
4002   ยางสังเคราะห และแฟกติซที่ไดจากน้ํามัน ในลักษณะขั้นปฐม หรือเปนแผน แผนบางหรือเปนแถบ 
รวมทั้งของผสมที่ไดจากผลิตภัณฑใด ตามประเภทที่ 40.01 (เชน น้ํายางธรรมชาติ เปนตน) ผสมกับผลิตภัณฑ
ใด ๆ ตามประเภทที่ 40.02 (เชน น้ํายางสังเคราะห เปนตน) ในลักษณะ 
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อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 
28   เคมีภัณฑอนินทรีย สารประกอบอินทรีย 
2904   อนุพันธชนิดซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของไฮโดรคารบอน จะเปนชนิดฮาโลเจเนเต็ดดวย
หรือไมก็ตาม 
2906   ไซคลิกแอลกอฮอล และอนุพันธชนิดฮาโลเจนเนเต็ดซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของ
ไซคลิกแอลกอฮอล 
2907   ฟนอล และ ฟนอล-แอลกอฮอล 
2908   อนุพันธชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนไตรเชเต็ด ของฟนอลหรือฟนอล-
แอลกอฮอล 
2911   อะซีทัลและเฮมิอะซีทัล จะมีออกซิเจนฟงกชันอื่นดวยหรือไมก็ตาม และอนุพันธชนิดฮาโลเจเนเต็ด 
ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว 
2912   แอลดีไฮด จะมีออกซิเจนฟงกชั่นอื่นดวยหรือไมก็ตาม ไซคลิกโพลิเมอรของแอลดีไฮด พาราฟอรมัลดไีฮด 
2913   อนุพันธชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของผลิตภัณฑตามประเภท 
29.12 
2916   กรดอะไซคลิกโมโนคารบอกซิลิกไมอิ่มตัว กรดไซคลิกโมโนคารบอกซิลิก และแอนไฮไดรด ฮาไลด 
เพอรออกไซด และเพอรออกซิแอซิดของกรดอะไซคลิก โมโนคารบอกซิลิกชนิดไมอิ่มตัวหรือของกรดไซคลิกโมโน
คารบอกซิลิก รวมทั้งอนุพันธชนิดฮาโลเจเนเต็ด 
2918   กรดคารบอกซิลิกที่มีออกซิเจนฟงกชันอื่นอยูดวย และแอนไไดรดาไลด เพอรออกไซด และเพอรออก
ซิแอซิดของกรดดังกลาว รวมทั้งอนุพันธชนิดาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของ
ดังกลาว 
2919   ฟอสฟอริกเอสเทอร เกลือของฟอสฟอริกเอสเทอร และแล็กโทฟอสเฟต รวมทั้งอนุพันธชนิด 
ฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว 
2920   เอสเทอรของกรดอนินทรียอื่น ๆ ของอโลหะ (ไมรวมถึงเอสเทอรของไฮโดรเจนฮาไลด) และเกลือของ
เอสเทอรของกรดอนินทรียของอโลหะดังกลาว รวมทั้งอนุพันธชนิดฮาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือ
ไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว (นอกจากที่ระบุไวตามประเภทที่ 29.19) 
2921   สารประกอบอะมีน-ฟงกชัน 
2922   สารประกอบอะมิโนที่มีออกซิเจนฟงกชัน 
2923   เกลือควอเทอรนารีแอมโมเนียม และควอเทอรนารีแอมโมเนียมไฮดรอกไซด เลซิทิน และฟอสโฟ 
อะมิโนไลปดอื่น ๆ จะนิยามไวในทางเคมีหรือไมก็ตาม 
2924   สารประกอบคารบอกซิอิไมด-ฟงกชัน สารประกอบอะไมด-ฟงกชันของกรดคารบอนิก 
2925   สารประกอบคารบอกซิอิไมด-ฟงกชัน (รวมถึงแซกคารินและเกลือของแซกคาริน) และสารประกอบ       
อิมีน-ฟงกชัน 
2927   สารประกอบไดอะโซ สารประกอบอะโซหรือสารประกอบอะซอกซ ิ
2928   อนุพันธอินทรียของไฮดราซีนหรือของไฮดรอกซิลามีน 
2929   สารประกอบที่มีไนโตรเจนฟงกชันอื่น (นอกจากสารประกอบที่มีไนโตรเจนฟงกชันที่ระบุไวตาม
ประเภทที่ 29.21 ถึง 29.28) 2930    
2931   สารประกอบออรแกโน อินออรแกนิกอ่ืน ๆ2932    
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2934   กรดนิวคลีอิกและเกลือของกรดนิวคลีอิกจะนิยามไวในทางเคมีหรือไมก็ตาม รวมทั้งสารประกอบ 
เฮตเทอโรไซคลิกอื่น ๆ 
2936   โพรไวตามินและไวตามิน ที่ไดจากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห (รวมถึงไวตามินธรรมชาติที่
เขมขน) และอนุพันธของของดังกลาวที่ใชประโยชนหลักเปนไวตามิน รวมทั้งสิ่งผสมระหวางของดังกลาว ซึ่งจะ
อยูในตัวทําละลายใดหรือไมก็ตาม 
2937   ฮอรโมน พรอสทาแกลนดิน ทรอมโบเซน และลิวโคทรีน ที่ไดจากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห 
อนุพันธและของที่มีโครงสรางคลายกันของของดังกลาว รวมถึงเชนโมดิไฟดโพลิเปปไทด ที่ใชประโยชนหลัก
เปนฮอรโมน 
2938   กลีโคไซดที่ไดจากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห รวมทั้งเกลือ อีเทอร เอสเทอรและอนุพันธอื่นๆ 
ของของดังกลาว2939    
2940   น้ําตาลที่บริสุทธิ์ในทางเคมี (นอกจากซูโครส แล็กโทส มอลโทส กลูโคส และฟรักโทส) ชูการอีเทอร  
ชูการอะซีทัล และชูการเอสเทอร และเกลือของชูการอีเทอร ชูการอะซีทัล และชูการเอสเทอร นอกจาก
ผลิตภัณฑตามประเภท 29.37 29.38 หรือ 29.392941    
2942    สารประกอบอินทรียอื่นๆ (นอกจากสารประกอบอินทรียที่ระบุไวตามประเภทที่ 29.01 ถึง 29.41) 
31   ปุย 
32   สิ่งสกัดที่ใชฟอกหนังหรือยอมสีแทนนินและอนุพันธของแทนนินสียอม สารสี (พิกเมนต) และวัถตุแตงสี
อืน่ ๆ สีทาและวารนิช พัตตี้และมาสติกอ่ืน ๆ รวมทั้งหมึก33    
34   สบู 
38   เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด 
 
อุตสาหกรรมเหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ 
เหล็กรีดรอน   
7208    ผลิตภัณฑแผนรีดทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลาไมเจือ มีความกวางตั้งแต 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ไดจาก
การรีดรอน ไมหุมติด ไมชุบ หรือไมเคลือบ 
เหล็กรีดเย็น 
7209   ผลิตภัณฑแผนรีดทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลาไมเจือ มีความกวางตั้งแต 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ไดจาก
การรีดเย็น (โคลดรีดิวส) ไมหุมติด ไมชุบหรือไมเคลือบ 
เหล็กแผนรีด 
7211   ผลิตภัณฑแผนรีดทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลาไมเจือ มีความกวางนอยกวา 600 มิลลิเมตร ไมหุมติด 
ไมชุบหรือไมเคลือบ 
7219   ผลิตภัณฑแผนรีดทําดวยเหล็กกลาไมเปนสนิมมีความกวางตั้งแต 600 มิลลิเมตรขึ้นไป 
7220   ผลิตภัณฑแผนรีดทําดวยเหล็กกลาไมเปนสนิม มีความกวางนอยกวา 600 มิลลิเมตร 
7225   ผลิตภัณฑแผนรีดทําดวยเหล็กกลาเจืออื่นๆ มีความกวางตั้งแต 600 มิลลิเมตรขึ้นไป 
7226    ผลิตภัณฑแผนรีดทําดวยเหล็กกลาเจืออื่นๆ มีความกวางนอยกวา 600 มิลลิเมตร 
7213   ทอนและเสนที่ไดจากการรีดรอน ขดเปนมวนอยางไมเปนระเบียบ ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลาไมเจือ 
7221   ทอนและเสนที่ไดจากการรีดรอน ขดเปนมวนอยางไมเปนระเบียบ ทําดวยเหล็กกลาไมเปนสนิม 
7227   ทอนและเสนที่ไดจากการรีดรอน ขดเปนมวนอยางไมเปนระเบียบ ทําดวยเหล็กกลาเจืออ่ืน ๆ 
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7214  เหล็กทอนและเสน รีดรอน 
7216  มุม รูปทรง และหนาตัดรูปตาง ๆ ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา หนาตัด U, I, H, T 
7222  มุม รูปทรง และหนาตัดรูปตาง ๆ ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา ไมเปนสนิม 
7228  มุม รูปทรง และหนาตัดรูปตาง ๆ ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา ทอนกลวง เสนกลวง 
7301   ชีตไพลิงทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา จะเจาะรู ตอกรู หรือทําโดยการประกอบสวนตาง ๆ เขาดวยกัน
หรือไมก็ตาม รวมทั้งเหล็กหรือเหล็กกลาที่เชื่อมใหเปนมุม 
7302   วัตถุกอสรางรางรถไฟหรือรางรถรางที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา 
เหล็กแผน เหล็กชุบเคลือบ 
7210    ผลิตภัณฑแผนรีดทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลาไมเจือ มีความกวางตั้งแต 600 มิลลิเมตรขึ้นไป หุมติด 
ชุบหรือเคลือบ   
7212    ผลิตภัณฑแผนรีดทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลาไมเจือ มีความกวางนอยกวา 600 มิลลิเมตร หุมติด 
ชุบหรือเคลือบ    
เหล็กขึ้นรูปเย็น 
7215   ทอนและเสนอื่น ๆ (นอกจากของดังกลาวตามประเภทที่ 72.13 ถึง 72.14) ทําดวยเหล็กหรือ
เหล็กกลาไมเจือ 
7216   มุม รูปทรง และหนาตัดรูปตาง ๆ ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลาไมเจือ 
7217   ลวดทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลาไมเจือ 
7223   ลวดทําดวยเหล็กกลาไมเปนสนิม 
7229   ลวดทําดวยเหล็กกลาเจืออ่ืนๆ 
ทอ 
7304   หลอดหรือทอและโพรไฟลกลวง ไรตะเข็บ ทําดวยเหล็ก (นอกจากเหล็กหลอ) หรือเหล็กกลา 
7305   หลอดหรือทออื่นๆ (เชน ชนิดเชื่อมตะเข็บ ย้ําหมุดหรือติดตะเข็บในลักษณะที่คลายกัน เปนตน 
นอกจากชนิดไรตะเข็บ) ที่มีภาคตัดขวางเปนวงกลม เสนผาศูนยกลางรอบนอกเกิน 406.4 มิลลิเมตร ทําดวย
เหล็กหรือเหล็กกลา 
7306   หลอดหรือทอ และโพรไฟลกลวงอื่นๆ (เชน ชนิดตะเข็บเปด หรือเชื่อมตะเข็บ ย้ําหมุดหรือติดตะเข็บ
ในลักษณะที่คลายกัน เปนตน นอกจากชนิดไรตะเข็บ) ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา (นอกจากที่ระบุไวใน
ประเภทที่ 73.05) 
 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
 
สิ่งทอ 
50   ไหม 
51   ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว ดายขนมา และผาทอ 
52   ฝาย 
53   เสนใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ดายกระดาษ และผาทอจากดายกระดาษ 
54   ใยยาวประดิษฐ 
55   เสนใยสั้นประดิษฐ 
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56   แวดดิ้ง สักหลาดและผาไมทอ ดายชนิดพิเศษ เชือกชนิดทไวน ชนิดคอรเดจ ชนิดโรปและเคเบิล และของ
ทําดวย สิ่งดังกลาว 
57   พรมและสิ่งทอปูพื้นอ่ืนๆ 
58   ผาทอชนิดพิเศษ ผาสิ่งทอที่ทําปุยแบบทัฟต ผาลูกไม ผาเทเพสทรี ผาที่ใชตกแตง ผาปก 
59   ผาสิ่งทด ที่อาบซึม เคลือบ หุมหรืออัดเปนชั้น ของทําดวยสิ่งทอชนิดที่เหมาะสําหรับใชในอุตสาหกรรม 

เครื่องนุงหม 
60   ผาถักแบบนิตหรือแบบโครเชต 
61   เครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต 
62   เครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกายที่ไมไดถักแบบนิตหรือแบบโครเชต 
63   ของทําดวยสิ่งทอที่จัดทําแลวอื่นๆ ของเปนชุด เสื้อผาที่ใชแลว และของที่ใชแลวทําดวยสิ่งทอ ผาขี้ริ้ว 
 
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
8414   เครื่องสูบลม เครื่องอัดลมหรืออัดกาซอ่ืน ๆ พัดลม และเครื่องระบายอากาศ 
8415   เครื่องปรับอากาศที่ประกอบดวยพัดลม ซึ่งขับดวยมอเตอร  
8417   เตาเผาและเตาอบ ชนิดที่ใชในอุตสาหกรรมหรือตามหองปฏิบัติการ รวมถึงเตาเผาขยะไมใชไฟฟา 
8418   ตูเย็น ตูแชแข็ง และเครื่องอุปกรณอื่นๆ สําหรับทําความเย็นหรือทําใหเย็นจนแข็ง รวมทั้งฮีตปม 
(นอกจากเครื่องปรับอากาศ ตามประเภทที่ 84.15) 
8419   เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงาน หรือเครื่องอุปกรณหองปฏิบัติการ จะทําความรอนดวยไฟฟาหรือไมก็
ตาม (ไมรวมถึงเตาเผา เตาอบ และเครื่องอุปกรณอื่นตามประเภท 85.14) สําหรับใชกระทํากับวัตถุโดย
กรรมวิธีที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ เชน การทําใหรอน การทําใหสุก การบาง การกลั่น การกลั่นลําดับ
สวน การสเตอริไลซ การพาสเจอไรส การอบไอน้ํา การทําใหแหง การทําใหระเหย การทําใหเปนไอ  
การควบแนน หรือการทําใหเย็น (นอกจากเครื่องจักรหรือเครื่องจักรโรงงานชนิดที่ใชตามบานเรือน เครื่องทํา
น้ํารอนแบบทําน้ํารอนชั่วขณะ หรือแบบทําน้ํารอนเก็บสะสมที่ไมใชไฟฟา) 
8421   เครื่องเซนตริฟวส รวมถึงเครื่องทําใหแหงโดยวิธีหมุนเหวี่ยงเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณที่ใชกรอง
ของเหลวหรือกาซหรือทําใหของเหลวหรือกาซบริสุทธิ์ 
8422   เครื่องลางจาน เครื่องจักรสําหรับทําใหขวดหรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ สะอาดหรือแหง เครื่องจักร
สําหรับบรรจุ ปด ผนึก หรือปดปายสลากขวด กระปอง กลอง ถุง หรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ เครื่องจักรสําหรับ
หุมปลอกขวด กระปุก หลอด และภาชนะบรรจุที่คลายกัน เครื่องจักรอ่ืน ๆ  
8438   เครื่องจักรที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่นในตอนที่ 48 สําหรับใชในอุตสาหกรรมปรุงแตงหรือผลิต
อาหารหรือเครื่องดื่ม (นอกจากเครื่องจักรสําหรับใชสกัดหรือปรุงแตงไขมันหรือน้ํามันสัตว หรือไขมันหรือ
น้ํามันพืชชนิดระเหยยาก) 
8443   เครื่องพิมพใชสําหรับการพิมพ โดยวิธีใชเพลต ลูกกลิ้ง เครื่องพิมพอื่น ๆ เครื่องจักรทําสําเนา และ
เครื่องโทรสารจะประกอบรวมกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งสวนประกอบและอุปกรณประกอบของของดังกลาว 
8450   เครื่องซักผาชนิดที่ใชตามบานเรือนหรือใชในกิจการซักรีดรวมถึงเครื่องซักผาที่มีเครื่องทําใหแหง 
8451   เครื่องจักร (นอกจากเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.50) สําหรับซักทําความสะอาด บิดหรือเหวี่ยงเอา
น้ําออก ทําใหแหง รีด อัด (รวมถึงเครื่องอัดแบบฟวซิ่ง) ฟอก ยอม ตกแตง เคลือบหรืออาบซึมดายสิ่งทอ ผา 
หรือของที่จัดทําแลวทําดวยสิ่งทอ เครื่องจักรสําหรับทาเพสตลงบนผา 
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8470   เครื่องคํานวณ และเครื่องบันทึก ถอดและแสดงขอมูลพรอมทําหนาที่คํานวณขนาดกระเปา รวมทั้ง
เครื่องทําบัญชี เครื่องประทับไปรษณียากร เครื่องจายตั๋ว และเครื่องจักรที่คลายกัน ที่มีอุปกรณการคํานวณ
รวมอยูดวย และเครื่องบันทึกการรับเงิน 
8471   เครื่องประมวลผลขอมูลอัตโนมัติและหนวยตาง ๆ ของเครื่องดังกลาว รวมทั้งเครื่องอานขอมูลระบบ
แมเหล็กหรือแสง เครื่องจักรถายทอดขอมูลใหเปนรหัสลงบนสื่อบันทึกขอมูลและเครื่องจักรสําหรับประมวล
ขอมูลดังกลาว ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อ่ืน 
8472   เครื่องจักรสํานักงานอื่น ๆ (เชน เครื่องเฮกโตกราฟ เครื่องอัดสําเนาชนิดใชกระดาษไข เครื่องพิมพ 
ที่อยู เครื่องจายธนบัตรอัตโนมัติ เครื่องคัดเหรียญ เครื่องนับหรือหอเหรียญ เครื่องเหลาดินสอ เครื่องปรุรู หรือ
เครื่องเย็บกระดาษ) 
8473   สวนประกอบและอุปกรณประกอบ (นอกจากสิ่งคลุมกระเปาบรรจุและที่คลายกัน) ที่เหมาะสําหรับใช
เฉพาะหรือสวนใหญใชกับเครื่องจักรตามประเภท 84.70 ถึง 84.72) 
8476   เครื่องขายอัตโนมัติ (เชน เครื่องขายไปรษณียากร เครื่องขายบุหรี่ เครื่องขายอาหารหรือเครื่องดื่ม) 
รวมถึงเครื่องแลกเงินตรา 
8479   เครื่องจักรและเครื่องใชกลที่มีหนาที่การทํางานเปนเอกเทศ ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อ่ืนในตอนนี ้
8482   บอลลแบริ่งหรือโรลเลอรแบริ่ง 
8501   มอเตอรไฟฟาและเครื่องกําเนิดไฟฟา (ไมรวมถึงชุดเครื่องกําเนิดไฟฟา) 
8502   ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาและเครื่องเปลี่ยนไฟฟาชนิดหมุน (โรตารี่คอนเวอรเตอร) 
8503   สวนประกอบที่เหมาะสําหรับใชเฉพาะหรือสวนใหญใชกับเครื่องจักรตามประเภทที่ 85.01 (มอเตอร
ไฟฟาและเครื่องกําเนิดไฟฟา) หรือ 85.02 (ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟาและเครื่องเปลี่ยนไฟฟาชนิดหมุน) 
8504   หมอแปลงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนไฟฟาชนิดอยูคงที่ (สแตติกคอนเวอรเตอร) (เชน เครื่องกลับ
กระแสไฟฟา) และตัวเหนี่ยวนํา 
8506   เซลลปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูม ิ
8507   หมอสะสมไฟฟา รวมถึงแผนกั้นของของดังกลาวจะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) 
หรือไมก็ตาม 
8508   เครื่องดูดฝุน 
8509   เครื่องใชกลไฟฟาสําหรับใชตามบานเรือน ที่มีมอเตอรไฟฟาในตัว นอกจากเครื่องดูดฝุนตามประเภท
ที่ 85.08 
8510   เครื่องโกนหนวด ปตตาเลี่ยนและเครื่องขจัดขน ที่มีมอเตอรไฟฟาในตัว 85.12 เครื่องอุปกรณไฟฟา
สําหรับใหแสงสวางหรือใหสัญญาณ (ไมรวมถึงของตามประเภทที่ 85.39 เชน หลอดไฟฟาแบบมีไสหรือแบบ
ดิสชารจ หลอดไฟฟาแบบซีลบีม หลอดอัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด เปนตน) เครื่องปดน้ําฝน เครื่อง
ละลายน้ําแข็ง และเครื่องกําจัดฝา  
8513   โคมไฟฟาชนิดมือถือ ที่ออกแบบใหทํางานโดยใชแหลงพลังงานในตัว เชน (แบตเตอรี่แหง หมอสะสม
ไฟฟา แมกนีโต เปนตน) นอกจากเครื่องอุปกรณสําหรับใหแสงสวางตามประเภทที่ 85.12 (อุปกรณไฟฟา
สําหรับใหแสงสวางหรือใหสัญญาณชนิดที่ใชกับรถจักรยานหรือยานยนต) 
8516   เครื่องทําน้ํารอนดวยไฟฟาแบบทําน้ํารอนชั่วขณะที่ใชหรือแบบทําน้ํารอนเก็บสะสมและเครื่องทํา
ความรอนดวยไฟฟาแบบจุม เครื่องอุปกรณทําความรอนดวยไฟฟาใหแกบรรยากาศรอบ ๆ และเครื่องอุปกรณ
ทําความรอนดวยไฟฟาใหแกดิน เครื่องอุปกรณแตงผม (เชน เครื่องเปาผม) 
8517   เครื่องโทรศัพท รวมถึงเครื่องโทรศัพทสําหรับเครือขายเซลลูลารหรือสําหรับเครือขายไรสายอื่น ๆ 
เครื่องอุปกรณอื่น ๆ สําหรับการสงหรือการรับเสียง ภาพ หรือขอมูลอื่น ๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณสําหรับการ
สื่อสารในระบบเครือขายทางสายหรือไรสาย 
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8518   ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน ลําโพงจะติดตั้งในตูลําโพงหรือไมก็ตาม หูฟงชนิดครอบหัวและหูฟง
ชนิดเสียบหูจะประกอบรวมกับไมโครโฟนหรือไมก็ตาม และชุดที่ประกอบดวยไมโครโฟนหนึ่งตัวและลําโพง
ตั้งแตหนึ่งตัวขึ้นไป เครื่องขยายสัญญาณไฟฟาในชวงความถี่สัญญาณเสียง  
8519   เครื่องอุปกรณสําหรับบันทึกเสียงหรือเครื่องอุปกรณสําหรับถอดเสียง 
8521   เครื่องบันทึกหรือถอดวิดีโอ จะมีภาครับวิดีโอประกอบรวมอยูดวยหรือไมก็ตาม 
8522   สวนประกอบและอุปกรณประกอบที่เหมาะสําหรับใชเฉพาะ (หรือสวนใหญใชกับของ ตามประเภท 
85.19 หรือ 85.21) 
8523   จากบันทึก เทป อุปกรณหนวยเก็บความจําแบบไมลบเลือนชนิดโซลิด-สเตท สมารทการด สื่ออื่นๆ 
สําหรับการบันทึก เสียงหรือปรากฏการณอ่ืนๆ บันทึกแลวหรือยังไมไดบันทึกก็ตาม รวมถึงแมแบบและตนแบบ
สําหรับการผลิตจานบันทึก แตไมรวมถึงผลิตภัณฑในตอนที่ 37 
8525   เครื่องสงสําหรับวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศนจะมีเครื่องรับหรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอด
เสียงประกอบรวมอยูดวยหรือไมก็ตาม รวมทั้งกลองถายโทรทัศน กลองถายบันทึกภาพดิจิทัล และกลองถาย
บันทึกวิดีโอ 
8526   เครื่องเรดาร เครื่องวิทยุชวยการเดินหรือเดินอากาศเครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล 
8527   เครื่องรับสําหรับวิทยุกระจายเสียง ซึ่งในเรือนเดียวกันจะมีเครื่องบันทึกหรือถอดเสียงหรือนาฬิกา
ประกอบอยูดวยหรือไมก็ตาม 
8528   มอนิเตอรและเครื่องฉาย (โปรเจกเตอร) ไมมีเครื่องอุปกรณรับสัญญาณโทรทัศนประกอบรวมอยูดวย 
รวมทั้งเครื่องรับสําหรับโทรทศันจะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงหรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงหรือเครื่อง
บันทึกภาพวิดีโอหรือถอดภาพวิดีโอรวมอยูดวยหรือไมก็ตาม 
8529   สวนประกอบที่เหมาะสําหรับใชเฉพาะหรือสวนใหญใชกับของตามประเภท 85.25 ถึง 85.28 
8531   เครื่องอุปกรณไฟฟาสําหรับใหสัญญาณเสียงหรือใหสัญญาณที่เห็นได (เชน กระดิ่ง ไซเรน แผง
สัญญาณ เครื่องสัญญาณแจง โจรกรรมหรืออัคคีภัย) นอกจากของตามประเภท 85.12 หรือ 85.30 
8532   ตัวเก็บประจุไฟฟา ชนิดคาคงที่ เปลี่ยนคาไดหรือปรับตั้งคาได (พรีเซต) 
8533   ตัวตานทานไฟฟา (รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนชิโอมิเตอร) นอกจากตัวตานทาน สําหรับทําความรอน 
8534   วงจรพิมพ 
8535   เครื่องอุปกรณไฟฟาสําหรับตัดตอหรือปองกันวงจรไฟฟา หรือสําหรับตอกับวงจรไฟฟา หรือตอ
ภายในวงจรไฟฟา (เชน สวิตซ ฟวส เครื่องปองกันฟาผา เครื่องจํากัดแรงดันไฟฟา เครื่องกําจัดกระแสเซอรจ 
ปลั๊ก กลองชุมสายไฟฟา เปนตน) สําหรับแรงดันไฟฟาเกิน 1,000 โวลต  
8536   เครื่องอุปกรณไฟฟาสําหรับตัดตอหรือปองกันวงจรไฟฟาหรือสําหรับตอกับวงจรไฟฟาหรือตอภายใน
วงจรไฟฟา (เชน สวิตซ รีเลยฟวสเครื่องกําจัดกระแสเซอรจ ปลั๊ก เตารับ กระจุบ หลอดไฟฟา และข้ัวตออื่น ๆ 
กลองชุมสายไฟฟา) สําหรับ แรงดันไฟฟาไมเกิน 1,000 โวลต 
8537   แปน แผง คอนโซล โตะ ตู และฐานรองอื่น ๆ ที่ติดตั้งดวยเครื่องอุปกรณตามประเภทที่ 85.35 หรือ 
85.36   (เชน สวิตซ ฟวส เครื่องกําจัดกระแสเซอรจ ปลั๊ก กลองชุมสายโทรศัพท เปนตน) ตั้งแต 2 ชนิดขึ้น
ไปเพ่ือควบคุมไฟฟาหรือเพื่อจายกระแสไฟฟา 
8538   สวนประกอบที่เหมาะสําหรับใชเฉพาะหรือสวนใหญใชกับของ ตามประเภท 85.35 85.36 หรือ 
85.37 
8539   หลอดไฟฟาแบบมีไสหรือแบบดิสชารจ รวมถึงหลอดไฟฟา แบบซีลบีม และหลอดอัลตราไวโอเลต
หรือหลอดอินฟราเรด อารกแลมปรวมทั้งหลอดไดโอดเปลงแสง (แอลอีดี) 
8540   หลอดเทอรมิโอนิก หลอดโคลดแคโทดหรือหลอดโฟโตแคโทด (เชน หลอดสุญญากาศ หลอดบรรจุไอ
หรือกาซ หลอดเมอรคิวรีอารกสําหรับกลับกระแสไฟฟา หลอดแคโทดเรย หลอดของกลองถายโทรทัศน เปนตน) 
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8541   ไดโอด ทรานซิสเตอรและกลอุปกรณกึ่งตัวนําที่คลายกัน กลอุปกรณกึ่งตัวนําแบบไวแสงและโฟโตวอลตาอิกเซล 
จะประกอบขึ้นเปนโมดูลหรือทําเปนแผงหรือไมก็ตาม ไดโอดเปลงแสง และผลึกพีโซอิเล็กทริกที่ประกอบแลว 
8542   วงจรรวมที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกส 
8543   เครื่องจักรไฟฟาและเครื่องอุปกรณไฟฟา 
8544   ลวดและเคเบิล (รวมถึงเคเบิลรวมแกน) ที่หุมฉนวน (รวมถึงชนิดเคลือบหรือชนิดแอโนไดล) และตัวนํา
ไฟฟาอื่น ๆ ที่หุมฉนวน จะติดกับขั้วตอหรือไมก็ตาม รวมทั้งเคเบิลใยนําแสง (ออปติคัลไฟเบอรเคเบิล) ที่ทําขึ้น
จากกลุมเสนใยที่หุมปลอกแตละเสน 
8546   ฉนวนไฟฟา ทําดวยวัตถุใดก็ตาม 
8547   อุปกรณติดตั้งที่เปนฉนวนสําหรับเครื่องจักรไฟฟา เครื่องใชไฟฟาหรือเครื่องอุปกรณไฟฟาทําดวยวัตถุ
ที่เปนฉนวนลวน ๆ หรือมีบางสวนเปนโลหะซึ่งเปนองคประกอบยอย (เชน เตารับแบบมีเกลียว เปนตน)  
ที่ประกอบเขาดวยกันในระหวางการหลอเพ่ือใชในการประกอบ 
8548   เศษและของที่ใชไมไดของเซลลปฐมภูมิแบตเตอรี่ปฐมภูมิและหมอสะสมไฟฟา เซลลปฐมภูมิที่ใชแลว 
แบตเตอรี่ปฐมภูมิที่ใชแลว และหมอสะสมไฟฟาท่ีใชแลว  
 

หมายเหตุ : 
HS 84 หมายถึง เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร บอยเลอร เครื่องจักร เครื่องใชกล และสวนประกอบของเครื่องดังกลาว 
HS 85 หมายถึง เครื่องจักร เครื่องอุปกรณไฟฟา และสวนประกอบของเครื่องดังกลาวเครื่องบันทึกและเครื่อง
ถอดภาพและเสียงทางโทรทัศนรวมทั้งสวนประกอบและอุปกรณประกอบของเครื่องดังกลาว  
 

อุตสาหกรรมรถยนต 
8702   ยานยนตสําหรับขนสงบุคคลตั้งแตสิบคนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ) 
8703   รถยนตและยานยนตอื่น ๆ ที่ออกแบบสําหรับขนสงบุคคลเปนหลัก (นอกจากของตามประเภท 
87.02) รวมถึง สเตชั่นแวกอนและรถแขง 
8704   ยานยนตสําหรับขนสงของ 
 

อุตสาหกรรมยาง 
4001   ยางธรรมชาติ บาลาตา กัตตาเปอรซา กวายูล ชิเคิล และกัมธรรมชาติที่คลายกัน ในลักษณะขั้นปฐม 
หรือเปนแผน แผนบาง หรือเปนแถบ 
4002   ยางสังเคราะห และแฟกติซที่ไดจากน้ํามัน ในลักษณะขั้นปฐม หรือเปนแผน แผนบางหรือเปนแถบ 
รวมทั้งของผสมที่ไดจากผลิตภัณฑใด ตามประเภทที่ 40.01 (เชน น้ํายางธรรมชาติ เปนตน) ผสมกับผลิตภัณฑใด ๆ  
ตามประเภทที ่40.02 (เชน น้ํายางสังเคราะห เปนตน)  
4011    ยางนอกชนิดอัดลม ที่เปนของใหม 
4014   ของที่ใชเพื่อการอนามัยหรือใชในทางเภสัชกรรม (รวมถึงหัวนม) ทําดวยยางวัลแคไนซ นอกจากยางแข็ง  
มีหรือไมมีอุปกรณติดตั้งท่ีทําดวยยางแข็ง 
4015   เครื่องแตงกายและของที่ใชประกอบกับเครื่องแตงกาย (รวมถึงถุงมือทุกชนิด) ใชเพื่อวัตถุประสงค 
ใดก็ตาม ทําดวยยางวัลแคไนซ นอกจากยางแข็ง 
4016   ของอ่ืน ๆ (นอกจากของที่ระบุไวตามประเภทที่ 40.08 ถึง 40.09 หรือ 40.14 ถึง 40.15) ทําดวย
ยางวัลแคไนซ นอกจากยางแข็ง 
 

ที่มา : พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 


