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บทที่ 1
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย
ปี 2021 และแนวโน้มปี 2022

1.1 ภาพรวมเศรษฐกิจโลก ปี 2021 และแนวโน้มปี 2022

หลังจำกท่ีเศรษฐกิจโลกก้ำวผ่ำนปี 2020 ซึ่งเป็นปีท่ี
เศรษฐกิจโลกถดถอยรุนแรงท่ีสุด GDP ของประเทศส่วนใหญ่
ติดลบ เนื่องจำกกำรระบำดของโควิด-19 ส ำหรับในปี 2021 
เศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้นสำมำรถหลุดพ้นจำกภำวะถดถอย 
ฟื้นตัวขึ้นได้อย่ำงรวดเร็วและมีกำรขยำยตัว จำกแรง
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจในช่วงต้นปี ท่ีหลำยประเทศได้ตัดสินใจ
เปิดประเทศและฟื้นฟูกิจกรรมทำงเศรษฐกิจเกือบท้ังหมด
ตำมยุทธศำสตร์กำรป้องกันและรับมือโรคระบำดใหม่ 
เนื่องจำกอัตรำผู้ท่ีได้รับวัคซีนเพิ่มสูงขึ้น อย่ำงไรก็ตำมกำร
แพร่ระบำดของเช้ือไวรัสกลำยพันธุ์เดลต้ำและโอไมครอน 
ในช่วงครึ่งปีหลังนั้น กลับฉุดเศรษฐกิจโลกให้ขยำยตัวได้ไม่ดี
ตำมท่ีคำดไว้ จำกปัญหำกำรหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทำน
และปัญหำภำวะเงินเฟ้อท่ีเพิ่มสูงขึ้น

ภำพรวมเศรษฐกิจโลกปี 2021 GDP รวมของโลก
ขยำยตัวท่ีร้อยละ 6.1  ในภำพรวมจะเห็นว่ำ GDP ของ
ประเทศต่ำงๆกลับมำขยำยตัวอีกครั้ง โดยอินเดียและจีนเป็น
ประเทศท่ีมีอัตรำกำรขยำยตัวของ GDP สูงท่ีสุด อยู่ท่ีร้อยละ 
8.9 และ 8.1 ตำมล ำดับ ท้ังนี้เศรษฐกิจของจีนนั้น ใหญ่เป็น
อันดับท่ีสองรองจำกสหรัฐอเมริกำ โดยมีมูลค่ำ GDP อยู่ท่ี
ประมำณ 17 ล้ำนล้ำนดอลลำร์ และยังคงเป็นผู้ผลิตรำยใหญ่
ท่ีสุดของโลก เมื่อประเมินจำกผลผลิตในอุตสำหกรรมกำร
ผลิตเหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ ส ำหรับสหรัฐอเมริกำ
ซึ่งเป็นประเทศท่ีมีขนำดเศรษฐกิจใหญ่ท่ีสุดในโลก โดย GDP 
ของสหรัฐอเมริกำในปี 2021 มีมูลค่ำ 22.9 ล้ำนล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนประมำณ 25% ของเศรษฐกิจ
โลกนั้น ขยำยตัวอยู่ท่ีร้อยละ 5.7 ในปี 2021
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ส่วนประเทศญี่ปุ่นนั้น มีกำรขยำยตัวของ GDP 
เพียงร้อยละ 1.6 ท้ังนี้เป็นผลจำกมำตรกำรควบคุมโรค 
COVID-19 ในช่วงไตรมำสแรกของปี รัฐบำลญี่ปุ่นได้
ออกประกำศสถำนกำรณ์ฉุก เฉินและมำตรกำร 
Lockdown ท่ีเข้มงวด จำกจ ำนวนผู้ติดเช้ือรำยวันท่ีอยู่
ระดับสูง ซึ่งมำตรกำรเหล่ำนี้เป็นแรงกดดันต่อภำคกำร
บริโภค ประกอบกับกำรฉีดวัคซีนเริ่มต้นช้ำกว่ำประเทศ
เศรษฐกิจหลักอื่น ๆ 

ขณะท่ีเศรษฐกิจยุโรป และอำเซียน ขยำยตัว
อยู่ท่ีร้อยละ 5.3 และ 3.4 ตำมล ำดับ

ปัจจัยลบท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกในปี 2021 
ยังคงเป็นกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่ง
เป็นสำยพันธุ์โอมิครอนท่ีด้ือวัคซีนและติดต่อง่ำย ปัญหำ
คอขวดห่วงโซ่อุปทำน รวมถึงกำรขนส่งสินค้ำและกำร
ขำดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ปัญหำเงินเฟ้อ กำรขำด
แคลนวัตถุ ดิบและปัจจัยกำรผลิต ผนวกกับรำคำ
พลังงำนเพิ่มขึ้นดันให้เงินเฟ้อในยูโรโซนและสหรัฐพุ่ง
สูงสุดในรอบหลำยปี กำรขำดแคลนแรงงำน และกำรฉีด
วัคซีนป้องกันโควิด-19 ท่ีมีควำมล่ำช้ำ โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งในประเทศก ำลังพัฒนำรำยได้ต่ ำ  

รวมถึงควำมตึง เครียดด้ำนภูมิ รั ฐศำสตร์ 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัสเซียกับสหรัฐและพันธมิตรยุโรป 
ท่ียังคงน่ำเป็นห่วง และปัญหำควำมสัมพันธ์สหรัฐ-จีน ท่ี
ยังตึงเครียดด้วยเรื่องไต้หวัน
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กำรเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2022 นี้ มีแนวโน้มจะชลอตัวลงอย่ำงรุนแรงเมื่อเทียบกับปี 2021 
โดย IMF ได้คำดกำรณ์ว่ำในปี 2022 เศรษฐกิจโลกจะขยำยตัวอยู่ท่ีร้อยละ 3.6 เนื่องจำกยังคงต้องเผชิญปัจจัย
เส่ียง ท่ีขัดขวำงกำรฟื้นตัว 

• สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ท่ียังคงมีควำมไม่แน่นอนสูง ท่ำมกลำงกำรกลำยพันธุ์
ของไวรัสท่ีอำจมีควำมรุนแรงและยืดเย้ือมำกกว่ำท่ีคำด จนอำจน ำไปสู่กำรกลับมำด ำเนินมำตรกำรควบคุมกำร
ระบำดอย่ำงเข้มงวดและกำรจ ำกัดกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ 

• ควำมเส่ียงจำกแรงกดดันด้ำนเงินเฟ้อท่ีเร่งตัวขึ้นอย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะกำรเพิ่มขึ้นของรำคำสินค้ำ
โภคภัณฑ์และรำคำพลังงำนในตลำดโลก ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรปรับข้ึนอัตรำดอกเบ้ียของประเทศเศรษฐกิจหลัก
เร็วและมำกกว่ำท่ีคำด และส่งผลกระทบต่อควำมผันผวนในตลำดเงินโลก ซึ่งเป็นข้อจ ำกัดส ำคัญของกลุ่ม
ประเทศเศรษฐกิจตลำดเกิดใหม่และประเทศก ำลังพัฒนำท่ีเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มท่ีและประเทศท่ีมีสัดส่วน
หนี้สินเป็นเงินตรำสกุลต่ำงประเทศมำก 

• ควำมยืดเยื้อของปัญหำในห่วงโซ่อุปทำน (Supply Disruption) โดยเป็นผลเนื่องจำก ปัญหำกำร
บริหำรจัดกำรตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรขนส่งทำงทะเล และท ำให้ค่ำระวำงขนส่งสินค้ำ
ทำงเรือยังคงสูงขึ้นต่อเนื่อง และกำรขำดแคลนวัตถุดิบโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรขำดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ท่ีมี
แนวโน้มท่ีจะส่งผลกระทบต่อกำรผลิตสินค้ำอุตสำหกรรมท่ีอยู่ในห่วงโซ่กำรผลิตท่ีส ำคัญ อำทิ ยำนยนต์ 
คอมพิวเตอร์ ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จักรยำนยนต์ และเครื่องใช้ในครัวเรือน 

• ควำมเส่ียงจำกกำรชะลอตัวมำกกว่ำท่ีคำดของเศรษฐกิจจีน ท่ีจะส่งผลต่อกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
และกำรค้ำโลก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเศรษฐกิจของประเทศตลำดเกิดใหม่ในเอเชีย ท่ีมีควำมเช่ือมโยงกับ
เศรษฐกิจจีนสูง

• ควำมขัดแย้งทำงภูมิรัฐศำสตร์ของประเทศต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัญหำระหว่ำงรัสเซียและ
ยูเครนและชำติพันธมิตร ควำมขัดแย้งในตะวันออกกลำงโดยเฉพำะสหรัฐฯกับอิหร่ำน และสหรัฐอำหรับเอ
มิเรตส์กับกลุ่มกบฏในเยเมน ท่ีจะส่งผลกระทบต่อควำมผันผวนของรำคำพลังงำน รวมทั้งควำมขัดแย้งระหว่ำง
ประเทศทำงกำรค้ำและเทคโนโลยีระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน ท่ีจะส่งผลต่อกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ

• ผลกระทบจำกสงครำมรัสเซีย-ยูเครน ท่ีท ำให้เศรษฐกิจของยุโรปเข้ำสู่ภำวะถดถอย จำกกำรโดน
ปิดล็อกในเรื่องของพลังงำนและอำหำร รวมถึงผลกระทบจำกกำรเพิ่มมำตรกำรคว่ ำบำตรท่ีเกี่ยวข้องกับ
สงครำมรัสเซีย-ยูเครน 

• กำรบังคับใช้มำตรกำรล็อกดำวน์ของรัฐบำลจีน ท่ีส่งผลกระทบต่อซัพพลำยเชนและห่วงโซ่กำรผลิต 
Supply Chain Disruption ท่ีท ำให้กำรผลิตสินค้ำท่ัวโลกเกิดภำวะชะงัก รวมถึงกำรขนส่งสินค้ำท่ีอำจจะ
ติดขัด อีกท้ังควำมเส่ียงท่ีจะเกิดภำวะเศรษฐกิจชะงักงัน (stagflation)

• วิกฤตพลังงำน ผลจำกกำรขำดแคลนก๊ำซธรรมชำติ และนโยบำย Net Zero กำรลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจก 

• ขนำดและทิศทำงของมำตรกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่ของสหรัฐฯ  แนวโน้มกำรจัดเก็บภำษี
เพิ่มเติม อำจส่งผลต่อกำรย้ำยฐำนกำรผลิตโลก
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1.2 ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ปี 2021 และแนวโน้มปี 
2022

เศรษฐกิจไทยปี 2021 ขยำยตัวเล็กน้อยอยู่ท่ี
ร้อยละ 1.6 จำกท่ีหดตัวลงร้อยละ 6.2 ในปีก่อน กำร
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ ไปเป็นอย่ำงล่ำช้ำ 
สืบเนื่องจำกกำรระบำดของโรค COVID-19 ระลอก
ใหม่ท่ีเริ่มมำต้ังแต่ปลำยปี 2020  มีผลท ำให้กำรแพร่
ระบำดของ COVID-19 สำยพันธุ์เดลตำขยำยเป็นวง
กว้ำง ในช่วงไตรมำสสำมของปี 2021 เหตุกำรณ์
ดังกล่ำวส่งผลให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจหลำยกิจกรรม
ถูกจ ำกัดด้วยมำตรกำรควบคุมกำรระบำดท่ีเข้มงวดเป็น
เวลำหลำยเดือน ท้ังนี้กำรแพร่ระบำดยังกระจำยไปสู่
ภำคธุรกิจ ท ำให้เกิดภำวะชะงักงันของสำยกำรผลิตใน
บำงอุตสำหกรรมและภำคก่อสร้ำง แม้ว่ำในช่วงไตรมำส
สุดท้ำยของปี 2021 กำรฉีดวัคซีนมีควำมคืบหน้ำอย่ำง
มำก กำรระบำดในประเทศคล่ีคลำยลง และมีกำรผ่อน
คลำยมำตรกำรควบคุมท่ีเข้มงวดลง ท ำให้กิจกรรมทำง
เศรษฐกิจสำมำรถกลับมำด ำเนินกำรได้อีกครั้ง แต่กำร
ระบำดของ COVID-19 สำยพันธุ์โอมิครอนในช่วง
ปลำยปีกลับเข้ำมำซ้ ำเติมกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจอีก
ครั้ง
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มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำในปี 2021 อยู่ท่ี 269,588 ล้ำนเหรียญสหรัฐ กลับมำขยำยตัวได้ในอัตรำสูง
อยู่ท่ีร้อยละ 18.8 จำกท่ีหดตัวร้อยละ 6.5% ในปีก่อน ผลจำกกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจและกำรค้ำโลก และ
อำนิสงส์จำกนโยบำยกำรท ำงำนท่ีบ้ำน ตลอดจนควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรติดเช้ือและ
ลดกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ รำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ท่ีปรับตัวสูงขึ้นในช่วง
ปลำยปีนั้น ได้หนุนให้สินค้ำส่งออกที่เกี่ยวข้องเติบโตดีขึ้น

กำรลงทุนภำคเอกชนในปี 2021 ปรับตัวดีข้ึนตำมกำรขยำยตัวของกำรส่งออก โดยขยำยตัวอยู่ท่ีร้อย
ละ 3.2 ปรับตัวดีขึ้นจำกกำรลดลงร้อยละ 8.2 ในปีก่อนหน้ำ โดยกำรลงทุนในหมวดเครื่องจักรเครื่องมือ
ขยำยตัวร้อยละ 4.2 เทียบกับกำรหดตัวลงร้อยละ 9.7 ในปีก่อน ขณะท่ีหมวดกำรก่อสร้ำงลดลงร้อยละ 0.6 
เทียบกับกำรลดลงร้อยละ 2.3 ในปี 2020 ท้ังนี้กำรลงทุนทำงด้ำนก่อสร้ำงต้องเผชิญกับข้อจ ำกัด จำกกำรขำด
แคลนแรงงำนและปัญหำกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ในแคมป์ก่อสร้ำง

ปี 2021 สำขำกำรผลิตสินค้ำอุตสำหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 ปรับตัวดีข้ึนเมื่อเทียบกับกำรลดลงร้อย
ละ 5.6 ในปี 2020 ตำมกำรขยำยตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่องของ กำรส่งออกสินค้ำและกำรปรับตัวดีขึ้นของกำร
ใช้จ่ำยภำคครัวเรือน  โดยดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 และอัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิตเฉล่ีย
อยู่ท่ีร้อยละ 63.73

กำรบริโภคภำยในประเทศขยำยตัว
ขึ้นเล็กน้อยจำกแรงหนุนของมำตรกำรภำครัฐ 
โดยกำรบริ โภคภำคเอกชนในปี  2021 
ขยำยตัวอยู่ท่ีร้อยละ 0.3 จำกท่ีหดตัวลงร้อย
ละ 1.0 ในปีก่อนหน้ำ แม้ว่ำกำรด ำเนิน
มำตรกำรควบคุมกำรระบำดท่ีเข้มงวด จะ
ส่งผลท ำให้หลำยกิจกรรมทำงเศรษฐกิจต้อง
หยุดชะงักลง กระทบต่อกำรจ้ำงงำนและ
รำยได้ของผู้ใช้แรงงำน ฉุดควำมเช่ือมั่นของ
ผู้ บ ริ โ ภ ค ล ง ไ ป อ ยู่ ท่ี ร ะ ดั บ ต่ ำ สุ ด เ ป็ น
ประวัติกำรณ์ อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้จ่ำยเริ่ม
ฟื้นตัวในช่วงท่ีสถำนกำรณ์กำรระบำดบรรเทำ
ลง ผนวกกับปัจจัยหนุนจำกมำตรกำรเยียวยำ
ผู้ได้รับผลกระทบจำก COVID-19 และ
มำตรกำรสนับสนุนกำรใช้จ่ำยผ่ำนโครงกำร
ต่ำงๆ รวมถึงกำรท่องเท่ียวภำยในประเทศ
ในช่วงปลำยปี 
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รวมท้ังคำดว่ำรำยได้เกษตรกรจะขยำยตัว
ได้ดีตำมรำคำสินค้ำเกษตร ท่ีสูงขึ้น ส่งผลให้กำรใช้
จ่ำยขยำยตัวต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนส ำคัญ
ต่อกำรฟื้นตัวของกำรบริโภค โดยคำดว่ำ กำรบริโภค
ภำคเอกชนจะขยำยตัวท่ีร้อยละ 4.8 ต่อปี (ช่วง
คำดกำรณ์ท่ีร้อยละ 4.3 ถึง 5.3) และคำดว่ำจะมี
นักท่องเท่ียว ต่ำงประเทศเดินทำงเข้ำมำท่องเท่ียว
ในประเทศไทยจำนวน 8.0 ล้ำนคน เพิ่มขึ้นมำกจำก
ปี 2021 ท่ีมีจ ำนวนเพียง  0.4 ล้ำนคน ขณะท่ีมูลค่ำ
กำรส่งออกสินค้ำคำดว่ำจะขยำยตัวท่ีร้อยละ 7.7
ต่อปี (ช่วงคำดกำรณ์ท่ีร้อยละ 7.2 ถึง 8.2) 

ส ำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2022 
สภำพัฒน์ฯ ได้คำดกำรณ์ไว้เมื่อไตรมำสส่ีของปี 2021 
ว่ำจะขยำยตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 3.5-4.5 ขณะท่ี
กระทรวงกำรคลังคำดว่ำเศรษฐกิจปี  2022 จะ
ขยำยตัวท่ีร้อยละ 3.5 (ช่วงคำดกำรณ์ท่ีร้อยละ 3.0 
ถึง 4.0) โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจำกกำรฟื้นตัวของ
อุปสงค์ภำยในประเทศและ ภำคกำรท่องเท่ียวท่ีฟื้น
ตัวไ ด้ ดีอย่ ำงต่อเนื่ อง  หลังจำกมีกำร ผ่อนปรน
มำตรกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ และยกเลิกระบบ 
Thailand Pass ส ำหรับนักท่องเท่ียวต่ำงชำติต้ังแต่
วันท่ี 1 กรกฎำคม 2022 เป็นต้นไป ส่งผลให้รำยได้
ครัวเรือนและ ภำคธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับกำรท่องเท่ียว
ปรับตัวดีข้ึน 

แม้ว่ำจะได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งระหว่ำงรัสเซียและยูเครนท่ีส่งผลให้รำคำ
พลังงำนและสินค้ำ โภคภัณฑ์ปรับเพิ่มข้ึน ส่งผลให้กำรด ำเนินนโยบำยกำรเงินของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก
เข้มงวดมำกขึ้น อีกท้ัง ปัญหำกำรขำดแคลนวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทำนท่ียืดเยื้อ ส ำหรับกำรลงทุนภำคเอกชน
คำดว่ำจะขยำยตัวได้ท่ีร้อยละ 5.7 ต่อปี (ช่วงคำดกำรณ์ท่ีรอยละ 5.2 ถึง 6.2) ตำมกำรฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจท้ัง
ในประเทศ ขณะท่ีบทบำทนโยบำยกำรคลังจะยังมีส่วนช่วยบรรเทำผลกระทบ จำกสถำนกำรณ์รำคำพลังงำน
ท่ียังอยู่ในระดับสูง สนับสนุนกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจไทยในทุกภำคส่วนให้เป็นไป อย่ำงท่ัวถึง อีกท้ังยังช่วย
รับมือกับควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก ผ่ำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจำยประจ ำปี และ กำรใช้จ่ำยเพื่อ
แก้ไขปัญหำเศรษฐกิจและสังคมจำกกำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) รวมท้ังกำร
ลงทุนของรัฐวิสำหกิจท่ีคำดว่ำจะมีกำรเบิกจ่ำยได้อย่ำงต่อเนื่อง 
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ในด้ำนเสถียรภำพภำยในประเทศ อัตรำเงินเฟ้อ
ท่ัวไปคำดวำจะเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนท่ีร้อยละ 6.5 ต่อปี ตำม
รำคำพลังงำน ท่ีปรับเพิ่ มขึ้น ส่งผลให้ ต้น ทุนกำรผลิต
ภำยในประเทศท่ีสูงขึ้นและกระจำยตัวในหมวดสินค้ำท่ี 
หลำกหลำยขึ้น โดยประเมินว่ำอัตรำเงินเฟ้อท่ัวไปจะค่อยๆ 
ปรับตัวลดลง หำกรำคำน้ ำมันเริ่มมีเสถียรภำพมำกขึ้น 

ส ำหรับปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ท่ี
ต้องติดตำมอย่ำงใกล้ชิดมีท้ังปัจจัยสนับสนุน อำทิ 1) กำรฟื้น
ตัวของอุปสงค์ภำยในประเทศจำกสถำนกำรณ์ COVID19 ท่ี
ค่อยๆ คล่ีคลำยลง 2) นักท่องเท่ียวต่ำงชำติมีแนวโน้ม
เดินทำงมำยังประเทศไทยสูงกว่ำท่ีคำด ตำมแนวทำงกำรเปิด
ประเทศ ขณะท่ีเศรษฐกิจไทยยังเผชิญปัจจัยเส่ียง อำทิ 1) 
ควำมยืดเย้ือของสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งระหว่ำงรัสเซียและ
ยูเครนท่ีส่งผลกระทบต่อรำคำพลังงำนและสินค้ำโภคภัณฑ์ 
ซึ่งส่งผ่ำนไปยังต้นทุนของภำคครัวเรือนและภำคธุรกิจ 2) 
ควำมผันผวนของตลำดกำรเงินโลกจำกกำรด ำเนินนโยบำย
กำรเงิน ท่ีเข้มงวดขึ้นของธนำคำรกลำงหลำยประเทศ 
โดยเฉพำะธนำคำรกลำงสหรัฐอเมริกำ ท่ีมีแนวโน้มเร่งปรับ
ขึ้นอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยหลังอัตรำเงินเฟ้อเร่ง สูงขึ้น
ต่อเนื่องและภำวะตลำดแรงงำนท่ีตึงตัว 3) ควำมไม่แน่นอน
ของสถำนกำรณ์กำรแพรระบำดของโรค COVID-19 ท้ังสำย
พันธุ์ ท่ีระบำดในปัจจุบันและท่ีอำจเกิดขึ้นใหม่ในอนำคต 
และ 4) เศรษฐกิจคู่ค้ำชะลอลง โดยเฉพำะเศรษฐกิจประเทศ
หลักและประเทศจีน ประกอบกับหำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำด COVID-19 ในประเทศจีนยืดเยื้อ กว่ำท่ีคำดไว้ก็จะ
ส่งผลกระทบห่วงโซ่อุปทำนกำรผลิต (Supply Disruption) 
และส่งผลเช่ือมโยงไปยังภำคกำรผลิต และกำรค้ำท่ัวโลก  
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บทที่ 2
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ปี 2021

2.1 ภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยปี 2021
อุตสำหกรรมยำนยนต์ของไทยในปี 2021 ได้รับ

ผลกระทบรุนแรงจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
ไวรัส COVID-19 เป็นปีท่ีสอง โดยวิกฤติโควิด-19 นั้นท ำ
ให้ เกิดปัญหำกำรขำดแคลนช้ินส่วนเพื่ อกำรผลิต 
โดยเฉพำะเซมิคอนดักเตอร์ ท่ีเริ่มมำต้ังแต่ปลำยปี 2020 
ซึ่งได้สร้ำงผลกระทบกับห่วงโซ่กำรผลิตรถยนต์ท่ัวโลก
ตลอดปี 2020 (รวมถึง สินค้ำไอที ด้วย) อีกท้ังยังเป็น
อุปสรรคด้ำน โลจิสติกส์ รวมถึงกำรติดเช้ือโควิด-19 ของ
พนักงำนของบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วน จนส่งผลต่อกำรผลิต
รถยนต์ ท ำให้รถยนต์หลำยรุ่น ไม่สำมำรถส่งมอบได้ทัน
กับควำมต้องกำรของลูกค้ำ จะส่งผลให้เ สียโอกำส
ทำงกำรขำย ไม่สำมำรถผลิตและจ ำหน่ำยได้ตำม
เป้ำหมำยท่ีต้ังไว้

ปริมำณกำรผลิตรถยนต์ในปี 2021 ท้ังปีอยู่ท่ี 1,685,394 คัน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 18.1 เป็น
กำร ผลิตเพื่อขำยในประเทศ 751,868 คัน น้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 5.1 และส่งออกอยู่ท่ี 959,176 คัน 
เพิ่มขึ้นจำกปีท่ีแล้วร้อยละ 30.4 เห็นได้ว่ำ ตลำดต่ำงประเทศเริ่มฟื้นตัวตำมเศรษฐกิจโลกท่ีเริ่มดีขึ้น ขณะท่ี
ตลำดภำยในประเทศยังคงซบเซำ จำกผลของกำรด ำเนินมำตรกำรควบคุมกำรระบำดท่ีเข้มงวดของภำครัฐ จะ
ส่งผลท ำให้หลำยกิจกรรมทำงเศรษฐกิจต้องหยุดชะงักลง ซึ่งกระทบต่อกำรจ้ำงงำนและรำยได้ของผู้บริโภค 
ประกอบกับปัญหำกำรขำดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ ท่ีท ำให้ต้องชะลอกำรผลิตรถยนต์บำงรุ่นไป
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ในปี 2022 กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ ได้
ต้ังเป้ำกำรผลิตรถยนต์ไว้ท่ี 1.8 ล้ำนคัน แต่ยังคงมี
ปัจจัยลบหลำยปัจจัยท่ีฉุดให้กำรผลิตและกำร
จ ำหน่ำย ไม่เป็นตำมเป้ำหมำยท่ีต้ังไว้ ซึ่งได้แก่ 
ปัญหำขำดแคลนเซมิคอนดักเตอร์และช้ินส่วน
ประกอบท่ีน ำเข้ำมำผลิตท่ีทวีควำมรุนแรงขึ้น จำก
สงครำมสงครำมรัสเซีย -ยู เครน  เพรำะสอง
ประเทศนี้มีกำรส่งออกในห่วงโซ่กำรผลิตเซมิคอน
ดักเตอร์ รวมถึงสถำนกำรณ์กำรล็อกดำวน์ใน
ประเทศจีนรอบใหม่ รวมถึงกำรแพร่ระบำดของโค
วิด-19 สำยพันธุ์ โอมิครอน ในประเทศไทย 

ปริมำณรถยนต์ท่ีผลิตในปี 2021  เป็นกำรผลิตรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์อยู่ท่ี 1,090,242 คัน และ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลอยู่ท่ี 594,690 คัน เพิ่มสูงข้ึนจำกปีก่อนร้อยละ 22.6 และ 10.6 ตำมล ำดับ อย่ำงไรก็
ตำมกำรผลิตรถยนต์ในปี 2021 นี้ ยังไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ เนื่องจำกกำรขำดแคลนช้ินส่วนเพื่อกำร
ผลิต โดยเฉพำะเซมิคอนดักเตอร์ และบำงโรงงำนซัพพลำยเออร์ต้องปิดช่ัวครำว จำกกำรท่ีพนักงำนติดโควิด-
19 ท ำให้เสียโอกำสในกำรผลิตและกำรขำยไปอย่ำงน้อย 4 เดือน ต้ังแต่ช่วงกลำงปี ไปจนถึงไตรมำส 3
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ปริมำณจ ำหน่ำยรถยนต์ใน
ประเทศในปี 2021 อยู่ท่ี 751,868 คัน 
ชะลอตัวลงต่อเนื่องเป็นปีท่ีสำม โดยใน
ปี 2012 ปริมำณจ ำหน่ำยรถยนต์ใน
ประเทศลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 5.1 
รถยนต์ เพื่ อกำรพำณิชย์ มีปริ มำณ
จ ำหน่ำยในประเทศอยู่ท่ี 436,380 คัน 
ขณะ ท่ี ร ถยนต์ นั่ ง ส่ ว นบุ คคลอยู่ ท่ี 
315,488 คัน ติดลบจำกปีก่อนร้อยละ 
2.7 และ 8.7 ตำมล ำดับ

กำรท่ีปริมำณกำรจ ำหน่ำยรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์ในประเทศหดตัวลงน้อยกว่ำปริมำณกำรจ ำหน่ำย
รถยนต์โดยรวมของไทย จำกอำนิสงส์ของส่งออกสินค้ำเกษตรท่ีขยำยตัวสูงขึ้น กำรประกันรำยได้เกษตรกร ท ำ
ให้เกษตรกรมีรำยได้มำกขึ้น ขณะท่ีปริมำณกำรจ ำหน่ำยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลซึ่งเป็นรถท่ีกลุ่มคนท ำงำนใช้เป็น
หลัก เนื่องจำกหลำยธุรกิจได้รับผลกระทบจำกกำรท่ีรัฐบำลด ำเนินมำตรกำรควบคุมกำรระบำด ซึ่งส่งผลท ำให้
หลำยกิจกรรมทำงเศรษฐกิจต้องหยุดชะงักลง ซึ่งส่งผลต่อเงินเดือนและโบนัสของกลุ่มคนท ำงำน
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ส ำหรับปริมำณจ ำหน่ำยรถยนต์ในประเทศในปี 2022 คำดว่ำตลำดภำยในประเทศจะเริ่มฟื้นตัว จำก
กำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมกำรระบำด สถำนกำรณ์เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ประชำชนกลับมำใช้ชีวิต 
ประกอบอำชีพและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจจนเกือบเป็นปกติ รวมถึงโครงกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น เรำเท่ียว
ด้วยกัน ท ำให้ประชำชนมีรำยได้มำกข้ึน ควำมเช่ือมั่นผู้บริโภคดีข้ึน แม้จะมีปัจจัยลบท่ีส ำคัญคือสถำนกำรณ์
รำคำน้ ำมันแพง แต่ควำมต้องกำรใช้รถยนต์ของผู้บริโภคท่ีสูงอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรถยนต์นั่งซึ่งมี
ควำมจ ำเป็นในกำรเดินทำงท่ีสะดวก ปลอดภัย ลดควำมเส่ียงในกำรรักษำระยะห่ำงทำงสังคม (Social 
Distancing) เพื่อให้ปลอดภัยจำกโรคระบำด โควิด-19 โดยคำดว่ำปริมำณจ ำหน่ำยรถยนต์ในปี 2022 จะอยู่ท่ี
ประมำณ  800,000 คัน นอกจำกนี้ในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้ำ (อีวี) รัฐบำลมีแพ็กเกจท่ีจะมำสนับสนุน ท้ังลด
ภำษีน ำเข้ำในช่วงท่ียังไม่ข้ึนไลน์ผลิต และภำษีสรรพสำมิต รวมถึงมีเงินอุดหนุนส ำหรับลูกค้ำท่ีซื้อรถอีวี เช่ือว่ำ
จะท ำให้ยอดจ ำหน่ำยรถยนต์ไฟฟ้ำจะสูงขึ้นเช่นกัน
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กำรส่งออกรถยนต์ของไทยในปี 2021 อยู่ท่ี 959,176 คัน ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 30.4 
เป็นผลมำจำกกำรท่ีผู้ผลิตในไทยได้รับเซมิคอนดักเตอร์และช้ินส่วนมำกขึ้น ท ำให้สำมำรถส่งออกรถยนต์ไปยัง
ตลำดต่ำงประเทศได้มำกขึ้น โดยกำรส่งออกเพิ่มขึ้นในทุกตลำด โดยเฉพำะตลำดออสเตรเลียและโอเชียเนีย 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 101.5 ตลำดยุโรป เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.96 ตลำดอเมริกำเหนือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.99 ตลำด
อเมริกำกลำงและอเมริกำใต้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 121.87 จำกกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ำ 

ส ำหรับกำรส่งออกรถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์อยู่ท่ี 653,947 คัน ขณะท่ีกำรส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
อยู่ท่ี 305,247 คัน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 37.8 และร้อยละ 16.8 ตำมล ำดับ
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ในปี 2022 ต้ังเป้ำกำรส่งออกรถยนต์ไว้ท่ี 1 ล้ำนคัน ท้ังนี้คำดว่ำปัญหำกำรขำดแคลนชิป ยังคงมี
ผลกระทบต่อกำรผลิตรถยนต์ท้ังรถยนต์สันดำป และรถยนต์ไฟฟ้ำ ซึ่งประเมินว่ำจะคล่ีคลำยประมำณปี 
2025 กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ยังคงมีอยู่ รวมถึงปัญหำเงินเฟ้อสูงในหลำยประเทศ ท่ีท ำให้สถำนกำรณ์
รำคำสินค้ำต่ำงๆ แพงขึ้น ประกอบกับปัญหำสงครำมระหว่ำงรัสเซีย-ยูเครน ท่ียังยืดเยื้อ และปัญหำควำม
ขัดแย้งระหว่ำงสหรัฐและจีน ซึ่งปัญหำท้ังหมดในข้ำงต้น อำจส่งผลท ำให้กำรส่งออกรถยนต์ในปี 2022 น้อย
กว่ำท่ีต้ังเป้ำไว้
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2.2 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยปี 2021
2.2.1 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ป ริ ม ำ ณ ก ำ ร ผ ลิ ต
เครื่องใช้ไฟฟ้ำหลักของไทยในปี  
2021 อยู่ท่ี 65 ล้ำนเครื่อง เพิ่มขึ้น
จำกปีก่อนร้อยละ 8 ท้ังนี้เนื่องจำก
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ำและ
ตลำด ส่ ง ออก โ ลก  และตลำด
ภำยในประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
เช้ือไวรัสโควิด-19 โดยกำรผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้ำส่วนใหญ่ในปีนี้เพิ่ม
สูงขึ้นจำกท่ีเคยหดตัวลงในปีก่อน
ยกเว้นหม้อหุงข้ำว ท่ีกำรผลิตลดลง
ติดต่อกันมำเป็นปี ท่ีสำมในปีนี้ 
ขณะท่ีกำรผลิตเครื่องปรับอำกำศ
ฟื้ น ตั ว ดี ขึ้ น  ป ริ ม ำณก ำรผ ลิ ต
กลับมำใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิด
ก ำ ร ร ะ บ ำ ด ข อ ง โ ค วิ ค -19 
เช่นเดียวกันกับปริมำณกำรผลิต
คอมเพรสเซอร์ท่ีกลับมำขยำยตัว
อีกครั้งในปีนี้ 
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ส ำหรับปริมำณกำรจ ำหน่ำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำในประเทศในปี 2021 อยู่ท่ี 16.3 ล้ำนเครื่อง  ใกล้เคียงกับ
ปีก่อน จำกภำวะเศรษฐกิจหดตัว ควำมเช่ือมั่นและอ ำนำจซื้อของผู้บริโภคลดลง ควำมเช่ือมั่นต่อเศรษฐกิจท่ี
ลดลงจะท ำให้ผู้บริโภคระมัดระวังกำรใช้จ่ำยมำกยิ่งขึ้น ท ำให้ชะลอกำรตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำง ๆ 
ออกไป ขณะท่ีกำรหลีกเล่ียงกำรเดินทำง กำรกักตัวของประชำชน (Social distancing) รวมถึงมำตรกำร
ควบคุมกำรระบำดจำกภำครัฐ ส่งผลให้ปริมำณกำรจ ำหน่ำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำในประเทศเกือบทุกผลิตภัณฑ์หด
ตัวลงจำกปีก่อน ยกเว้นเครื่องซักผ้ำ และคอมเพรสเซอร์ท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.73 และ 8.47 ตำมล ำดับ
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ภำพรวมอุตสำหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้ำในปี 2022  ฟื้นตัว
ดีจำกกำรท่ีประชำชนได้รับวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 เพิ่มมำกขึ้น 
ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโควิด-19 ท่ี เริ่ม
คล่ีคลำยและกำรทยอยเปิดเมือง
ในหลำยประเทศ อย่ำงไรก็ตำม 
ในปี 2022 ยังคงมีประเด็นท่ีต้อง
จับตำซึ่งอำจส่งผลลบต่อกำรผลิต
และส่งออกได้ เช่น กำรกลำย
พั น ธุ์ ข อ ง โ ควิ ด - 19 สง คร ำม
รั ส เ ซี ย -ยู เค รน  ปัญหำควำม
ขัดแย้งระหว่ำง จีน ไต้หวัน และ
สหรัฐอเมริกำ ท่ีอำจส่งผลต่อ
วิกฤตชิปขำดแคลนอย่ำงรุนแรง 

ปั จ จุบั น ไ ทย เป็ น ผู้ ส่ ง ออก
เครื่องใช้ไฟฟ้ำท่ีส ำคัญของโลก ในปี 
2021 มีมูลค่ำกำรส่งออกอยู่ท่ี 328,493 
ล้ำนบำท ปรับตัวสูงขึ้นจำกปีก่อนร้อย
ละ 20 มูลค่ำกำรส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
ของไทยในปี 2021 ขยับตัวสูงขึ้น
หลังจำกท่ีชลอตัวลงต่อเนื่องติดต่อกัน
ม ำ ส ำ ม ปี  มู ล ค่ ำ ก ำ ร ส่ ง อ อ ก
เครื่องใช้ไฟฟ้ำปีนี้สูงสุดในรอบห้ำปีท่ี
ผ่ำนมำ

สินค้ำท่ีมีมูลค่ำกำรส่งออกขยำยตัวสูงสุด คือเครื่องปรับอำกำศ ในปีนี้มีมูลค่ำกำรส่งออกอยู่ ท่ี 
176,338 ล้ำนบำท สูงขึ้นจำกปีก่อนถึงร้อยละ 22 ท้ังนี้ไทยเป็นผู้ส่งออกเครื่องปรับอำกำศไปยังตลำดโลก 
เป็นอันดับ 2 รองจำกจีน
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2.2.2 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ของไทยในปี 2021 กลับมำขยำยตัว 
ตำมกำรฟื้นตัวของภำวะเศรษฐกิจโลก 
ผลจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของ
หลำยประเทศ และควำมส ำเร็จในกำร
คิดค้นวัคซีน COVID-19 ซึ่งทยอยฉีด
ให้กับประชำชนไปแล้วในหลำยประเทศ
ท่ัวโลก ต้ังแต่ปลำยปี  2563 ท ำให้
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดคล่ีคลำยลง

ประกอบกับ สต็อกสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์
ท่ีอยู่ ในระดับต่ ำจำกควำมต้องกำรท่ี
เพิ่มขึ้นในช่วง Lockdown ของหลำย
ประเทศ ส่งผลให้มีกำรกลับมำผลิตเพื่อ
สะสมสต็อกมำกข้ึน 

ส ำหรับกำรผลิต HDD ของไทยในปี 2021 อยู่ท่ี 161.5 ล้ำนช้ิน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำเล็กน้อย จำก
ควำมต้องกำร HDD ท่ีมีควำมจุสูงท่ีขยำยตัวต่อเนื่อง เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้งำน Cloud computing 
และ Data center ในกำรจัดกำรกับ Big data ท่ีเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว จำกผลของกำรแพร่ระบำดของ 
COVID-19 ท่ีกระตุ้นให้กำรใช้งำนบนระบบ Cloud computing เติบโตดี รองรับกำรท ำงำนและกำรศึกษำ
ระยะไกล 
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ขณะท่ีกำรผลิตวงจรรวม (IC) ในปี 2021 ขยำยตัวร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน มีปริมำณกำรผลิตอยู่ท่ี 47.2 ล้ำนช้ิน เป็นปริมำณกำรผลิตท่ีสูงสุดในรอบ 5 ปี ท่ี
ผ่ำนมำ จำกอำนิสงส์จำกกำรท่ี หลำยประเทศใช้มำตรกำร Lockdown ท ำให้
ประชำชนต้องท ำงำนและเรียนท่ีบ้ำน ในช่วงกำรระบำดของ COVID-19 ท่ัวโลก หนุน
ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อำทิ PCs Notebooks Tablets Games consoles และ 
Smartphones เติบโตดี ประกอบกับกำรกำรพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ตำม 
Megatrends ของโลก อำทิ กำรพัฒนำเทคโนโลยีในรถยนต์ โดยเฉพำะกำรผลิต
รถยนต์ไฟฟ้ำและยำนยนต์อัตโนมัติท่ีต้องใช้ระบบซอฟต์แวร์มำกขึ้น ท ำให้มีควำม
ต้องกำร IC ในรถยนต์มำกถึง 150 ประเภท จำกรถยนต์ท่ัวไปท่ีใช้ IC อย่ำงน้อย 40 
ประเภท อีกท้ัง Smartphone รุ่นใหม่ท่ีเช่ือมต่อสัญญำณ 5G ต้องใช้ IC ในปริมำณ
มำกกว่ำ Smartphone รุ่นเช่ือมต่อสัญญำณ 4G ถึงร้อยละ 40 ส่งผลให้ควำมต้องกำร
ใช้สินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพำะ IC เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง จนเกิดให้เกิด
ปัญหำขำดแคลน IC 
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หลักมำจำกควำมต้องกำรสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ท่ียังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องท่ัวโลก ซึ่งส่งผลดีต่อกำร
ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทย อำทิ แผงวงจรไฟฟ้ำ วงจรพิมพ์ และเซมิคอนดักเตอร์ อย่ำงไร
ก็ตำมกำรเติบโตในปีนี้ คำดว่ำจะขยำยตัวเพียงเล็กน้อยตำมกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อย่ำงไรก็ตำมภำวะ
ขำดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ในโลกยังคงยืดเย้ือและส่งผลกระทบต่อกำรผลิตสินค้ำขั้นปลำยหลำยประเภท เช่น 
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ รถยนต์ เป็นต้น รวมท้ังมำตรกำรกีดกันกำรค้ำของประเทศคู่ค้ำท่ีจะส่งผลต่อกำรส่งออก
เครื่องใช้ไฟฟ้ำของไทย เช่น กำรขยำยมำตรกำร Safeguard และกำรตัดสิทธิ GSP เครื่องซักผ้ำของสหรัฐฯ 
ขณะท่ีผลกระทบจำกสงครำมรัสเซีย-ยูเครน และภำวะเงินเฟ้อยังส่งผลให้รำคำวัตถุดิบในกำรผลิตกลุ่มสินค้ำ
อิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวสูงขึ้น

โดยรวมคำดว่ำในปี 2022 อุตสำหกรรมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยังมีแนวโน้มเติบโต โดยได้รับปัจจัย
หนุนจำกกำรท่ีช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส ำคัญ อำทิ เซมิคอนดักเตอร์ และแผงวงจรพิมพ์เข้ำไปมีบทบำทใน
อุตสำหกรรมต่ำง ๆ มำกขึ้น โดยเฉพำะอุตสำหกรรมกำรผลิตในโรงงำน อุตสำหกรรมกำรแพทย์ อุตสำหกรรม
ยำนยนต์ 

มูลค่ำกำรส่งออก IC ในปี 
2021 ขยำยตัวจำกปีก่อน ร้อยละ 
19 โดยมีมูลค่ำกำรส่งออกอยู่ ท่ี 
264,232 ล้ำนบำท  ขณะท่ีมีมูลค่ำ
ก ำ รจ ำ หน่ ำ ย ใ นป ร ะ เ ทศอ ยู่ ท่ี 
162,089 ล้ำนบำท ขยำยตัวร้อยละ 
43 จำกปีก่อน เนื่องจำกเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้ำและตลำดส่งออกโลก 
และประเทศไทยเริ่ มฟื้นตัวจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 รวมท้ังกำรขยำย
โ ค ร ง ข่ ำ ย แ ล ะ พั ฒ น ำ ร ะ บ บ
เทคโนโลยี 5G, Data Center และ 
IoT ท ำให้มีควำมต้องกำรสินค้ำ
อิเล็กทรอนิกส์จำกในประเทศและ
ต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

ส ำหรับในปี 2022 คำดว่ำ
มูลค่ำกำร ส่งออกอุตสำหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ของไทย จะสำมำรถ
ขยำยตัวดีข้ึน โดยปัจจัยสนับสนุน
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ย อ ด ข ำ ย หุ่ น ย น ต์
อุตสำหกรรมท่ัวโลกในปี 2021 ฟื้น
ตัวดีขึ้นมำก จำกควำมต้องกำรใช้
ระบบอัตโนมั ติ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกำรผลิต ท่ีเพิ่มสูงขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องในทุกอุตสำหกรรม 
ส่ ง ผ ล ใ ห้ ป ริ ม ำ ณ หุ่ น ย น ต์
อุตสำหกรรมท่ีมีกำรติดต้ังในปีนี้
สูงสุดเป็นประวัติกำรณ์ โดยในปีนี้มี
กำรติดต้ังหุ่นยนต์อุตสำหกรรมสูง
ถึง 486,800 ตัว เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน
ร้อยละ 27 ซึ่งมีปริมำณกำรติดต้ัง
สูงสุดอยู่ในเอเซีย/ออสเตรลีย อยู่ท่ี 
354,500 ตัว (คิดเป็นร้อยละ 73 
ของปริมำณหุ่นยนต์ท่ีมีกำรติดต้ัง
ท่ัวโลกในปีนี้) เพิ่มสูงขึ้นจำกปีก่อน
ร้อยละ 33 ขณะท่ียอดขำยหุ่นยนต์
อุตสำหกรรมในตลำดสหรัฐอเมริกำ

บทท่ี 3
ภาพรวมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม(Industrial Robot) โลกปี 2021

เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 จำกปีก่อน ปริมำณกำรติดต้ังอยู่ท่ี 49,400 ตัว ในปีนี้ ส ำหรับปริมำณกำรติดต้ังหุ่นยนต์
อุตสำหกรรมในยุโรปอยู่ท่ี 78,000 ตัว ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 15 จำกปีก่อน
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อุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอุตสำหกรรมท่ีมีกำรติดต้ังหุ่นยนต์มำกท่ีสุดในปี 2021 
แซงหน้ำอุตสำหกรรมยำนยนต์ท่ีเคยมีกำรติดต้ังสูงสุดในปี 2020 โดยมีปริมำณหุ่นยนต์ท่ีมีกำรติดต้ังใน
อุตสำหกรรมอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2021 นี้อยู่ท่ี 132,000 ตัว  (คิดเป็นร้อยละ 27 ของปริมำณ
หุ่นยนต์ท่ีมีกำรติดต้ังท่ัวโลกในปีนี้) เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 21

ขณะท่ีอุตสำหกรรมยำนยนต์มีปริมำณ
กำรติดต้ังหุ่นยนต์อยู่ท่ี 109,000 ตัว ตัว  (คิดเป็น
ร้อยละ 22 ของปริมำณหุ่นยนต์ท่ีมีกำรติดต้ังท่ัว
โลกในปีนี้ ) สูงกว่ำปีก่อนหน้ำร้อยละ 37 ท้ังนี้
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-
19 เริ่มคล่ีคลำย หลำยประเทศทยอยผ่อนคลำย
มำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำด  ปัญหำกำร
หยุดชะงักของสำยพำนกำรผลิตและกำรขนส่ง
ผ่อนคลำยลง อย่ำงไรก็ตำมอุตสำหกรรมยำนยนต์
โลกยังประสบปัญหำขำดแคลนกำรขำดแคลนชิป 
ท ำให้นักลงทุนชลอกำรลงทุนเพื่อดูท่ำทีในปีนี้  
ขณะเดียวกันควำมต้องกำรหุ่นยนต์ เพื่อรองรับ
กำรขยำยก ำลังกำรผลิตรถยนต์ไฟฟ้ำ ยังมีอย่ำง
ต่อเนื่อง บริษัทรถยนต์รำยใหญ่ได้มีกำรลงทุน
ปรับปรุงกำรผลิตให้ทันสมัย สอดรับกับวัสดุและ
ระบบกำรใช้พลังงำนท่ีได้มีกำรพัฒนำขึ้น ท ำให้
ปริมำณกำรติดต้ังหุ่นยนต์ในอุตสำหกรรมยำนยนต์
ขยำยตัวดีข้ึนในปีนี้

อุตสำหกรรมโลหะและเครื่องจักรกล เป็น
อุตสำหกรรมท่ีมีกำรติดต้ังหุ่นยนต์สูงเป็นอันดับสำม
ในปี 2021 โดยมีกำรปริมำณกำรติดต้ังหุ่นยนต์ใน
สัดส่วนร้อยละ 12 ของหุ่นยนต์อุตสำหกรรมท่ีมีกำร
ติดต้ังท้ังหมด อยู่ท่ี 57,000 ตัว ปริมำณกำรติดต้ัง
ขยับตัวสูงขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 38 เห็นได้ว่ำผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์โลหะ(ไม่รวมช้ินส่วนยำนยนต์) และผู้ผลิต
เครื่องจักรกล มีกำรน ำหุ่นยนต์มำใช้ในกำรผลิตมำก
ข้ึน 

ส ำหรับกำรติดต้ังหุ่นยนต์ในอุตสำหกรรม
กำรผลิตพลำสติกและเคมีภัณฑ์ในปี 2021 อยู่ ท่ี 
22,500 ตัว ขยำยตัวสูงขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 21 และ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของหุ่นยนต์อุตสำหกรรม
ท้ังหมดมีกำรติดต้ังในปีนี้ และเป็นอุตสำหกรรมท่ีมี
กำรติดต้ังหุ่นยนต์สูงเป็นอันดับส่ีในปี 2021

หุ่นยนต์ท่ีมีกำรติดต้ังในอุตสำหกรรมอำหำร
และเครื่อง ด่ืมในปี 2021 นั้นอยู่ ท่ี  15,300 ตัว 
เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำร้อยละ 24 โดยมีกำรปริมำณ
กำรติดต้ังหุ่นยนต์ในสัดส่วนร้อยละ 3 ของหุ่นยนต์
อุตสำหกรรมท่ีมีกำรติดต้ังท้ังหมดในปีนี้
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ปริมำณกำรติดต้ังหุ่นยนต์อุตสำหกรรมในยุโรปฟื้นตัวในปี 2021 โดยมีปริมำณกำรติดต้ังอยู่ ท่ี
ประมำณ 78,000 ตัว ขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนละ 15 หลังจำกหดตัวลงต่อเนื่องติดต่อกันสองปี จำกท่ีเคยมี
ปริมำณกำรติดต้ังสูงสุดท่ี 75,600 ตัว ในปี 2018  หุ่นยนต์อุตสำหกรรมท่ีมีกำรติดต้ังในยุโรปส่วนใหญ่อยู่ใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์ โดยในปี 2021 มีปริมำณกำรติดต้ังอยู่ท่ี 19,300 ตัว รองลงมำเป็นกำรติดต้ังใน
อุตสำหกรรมโลหะและเครื่องจักรกล อยู่ท่ี 15,500 ตัว เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 50 ขณะท่ีในอุตสำหกรรม
กำรผลิตพลำสติกและเคมีภัณฑ์ มีกำรติดต้ังหุ่นยนต์ท่ี 7,700 ตัว เพิ่มจำกปีก่อนร้อยละ 30

ปริมำณกำรติดต้ังหุ่นยนต์ใน
สหรั ฐอ เมริ กำ ในปี  2021  อยู่ ท่ี 
49,400 ตัว (คิดเป็นร้อยละ 10 ของ
ปริมำณหุ่นยนต์ท่ีมีกำรติดต้ังท่ัวโลก
ในปีนี้) เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 27
เป็นปีท่ีมีกำรติดต้ังสูงสุดเป็นอับดับ
สอง จำกท่ีเคยมีจ ำนวนกำรติดต้ัง
สูงสุดท่ี 55,200 ตัว ในปี 2018

ปี 2021 เอเชียยังคงเป็นตลำดหุ่นยนต์อุตสำหกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยมีปริมำณกำรติดต้ังอยู่ท่ี 
354,500 ตัว (คิดเป็นร้อยละ 73 ของหุ่นยนต์ท่ีติดต้ังใหม่ท้ังหมดท่ัวโลกในปีนี้) เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 33 จำกปี
ก่อน หุ่นยนต์อุตสำหกรรมท่ีมีกำรติดต้ังในเอเซียส่วนใหญ่ ถูกน ำไปใช้ในอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยมีปริมำณกำรติดต้ังอยู่ท่ี 123,800 ตัว เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 22 รองลงมำถูกติดต้ังในอุตสำหกรรม
ยำนยนต์ อยู่ ท่ี 72,600 ตัว ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 57 จำกปีก่อนหน้ำ ขณะท่ีอุตสำหกรรมโลหะและ
เครื่องจักรกล มีปริมำณกำรติดต้ังหุ่นยนต์อุตสำหกรรมอยู่ท่ี 36,400 ตัว ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกปี 2020 ร้อยละ 
57 
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แนวโน้มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ปี 2022

ใ น ปี  2022 IFR 
คำดกำรณ์ว่ำท่ัวโลกจะมียอด
ติดต้ังหุ่นยนต์อุตสำหกรรม
ใหม่อยู่ ท่ี  453,000 ตัว  ซึ่ ง
เพิ่มสูงกว่ำช่วงพีคสุดในปี 
2018 โดยคำดว่ำควำม
ต้องกำรหุ่นยนต์อุตสำหกรรม
ท่ัวโลกจะเริ่มปรับตัวกลับสู่
ภำวะปกติ ในช่วงปี  2022 
แ ต่ จ ำ ก ป ริ ม ำ ณหุ่ น ย น ต์
อุตสำหกรรม

ท่ีมีกำรติดต้ังในปี 2021 พบว่ำมีปริมำณสูงกว่ำท่ี IFR คำดกำรณ์ไว้ถึงร้อยละ 12 ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่ำ
ปริมำณกำรติดต้ังหุ่นยนต์ในปี 2022 อำจสูงกว่ำท่ี IFR คำดกำรณ์ไว้เช่นกัน เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำด
ของโควิด-19 ในหลำยประเทศเริ่มคล่ีคลำย กิจกรรมทำงเศรษฐกิจเข้ำใกล้สถำนกำรณ์ปกติ ท้ังนี้ยังมีหลำย
ปัจจัยท่ีส่งผลลบต่ออุตสำหกรรม อำทิ กำรกลำยพันธุ์ของโควิด-19 สงครำมรัสเซีย-ยูเครน ปัญหำควำม
ขัดแย้งระหว่ำง จีน ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกำ ท่ีอำจส่งผลให้ปัญหำกำรขำดแคลนชิปยืดเยื้อรุนแรงขึ้น 
เนื่องจำกไต้หวันเป็นฐำนกำรผลิตชิปส ำคัญของโลก ปัญหำสงครำมระหว่ำงรัสเซีย -ยูเครนท่ียังคงอยู่ รวมถึง
ปัญหำเงินเฟ้อสูงในหลำยประเทศ ซึ่งปัญหำท้ังหมดในข้ำงต้น อำจส่งผลท ำให้ต้องชลอกำรลงทุนในหุ่นยนต์
ลง ในปี 2022 
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บทที่ 4
ภาพรวมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot) ในประเทศส าคัญ
ของโลก ปี 2021

4.1 ภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมของประเทศจีนปี 2021

กร ะ ทร ว ง อุ ต ส ำห ก ร รม แ ละ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของจีน ได้ประกำศ
แผนกำรพัฒนำระบบอัตโนมัติระยะห้ำปี ท่ี
ให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมนวัตกรรม มุ่ง
ให้จีนเป็นผู้น ำทำงด้ำนเทคโนโลยีหุ่นยนต์
และอุ ตสำหกรรมสมั ย ใหม่  โดยแผน
ดังกล่ำวมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ ง ต่อกำร
ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร พั ฒ น ำ แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ของจีน เนื่องจำก
ตระหนักว่ำหุ่นยนต์เป็นอุปกรณ์ส ำคัญของ
อุตสำหกรรมสมัยใหม่ ซึ่งแผนใหม่ 5 ปีนี้ 

จำก เป้ ำหมำยของ
รั ฐบ ำล จี น ท่ี ต้ อ ง ก ำร ก ำ ร
ย ก ร ะ ดั บ ก ำ ร ผ ลิ ต ใ น
ภำคอุตสำหกรรมของประเทศ
ให้ สูงขึ้น  โดยใช้นวัตกรรม
และหุ่ยนต์เป็นตัวน ำนั้น ท ำให้
ในปี 2021 ประเทศจีนมีกำร
น ำเข้ำหุ่นยนต์อุตสำหกรรมมำ
ใช้ในประเทศ อยู่ ท่ี  2,717
ล้ ำ น เ ห รี ย ญ ส ห รั ฐ  ข ำ ด
ดุลกำรค้ำในปี 2021 กว่ำ 832
ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ  ขำดดุล
เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 20

จะน ำไปสู่กำรพัฒนำดิจิทัลและยกระดับกำรผลิตอัจฉริยะในประเทศจีน อีกท้ังยังช่วยส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำ
ของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ท่ัวโลก
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กำรน ำเข้ำหุ่นยนต์ของประเทศจีนในปี 2021 อยู่ท่ี 2,717 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ฟื้นตัวขึ้นจำกท่ีชะลอตัว
ลงต่อเนื่องติดต่อกันสำมปี จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 โดยในปี 2021 ภำคกำรผลิตในจีน
ฟื้นตัวดีขึ้น จำกนโยบำยโควิดเป็นศูนย์ของจีน ท ำให้ประชำชนในประเทศกลับไปใช้ชีวิตได้แทบเป็นปกติ 
โรงงำนจีนส่วนใหญ่ไม่ต้องปิดในช่วงท่ีควำมต้องกำรระหว่ำงประเทศพุ่งสูง เพรำะเขตเศรษฐกิจหลักหลำยแห่ง
ออกมำตรกำรล็อกดำวน์อย่ำงเข้มงวดและให้พนักงำนท ำงำนจำกท่ีบ้ำน ท ำให้ควำมต้องกำรใช้หุ่นยนต์
อุตสำหกรรมขยำยตัว ส่งผลให้มูลค่ำกำรน ำเข้ำหุ่นยนต์อุตสำหกรรมเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 28

ขณะท่ีกำรส่งออกหุ่นยนต์
ชองจีน ในปี 2021 อยู่ท่ี 1,885 ล้ำน
เหรียญสหรัฐ ขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกปี
ก่อนร้อยละ 32 จำกกำรฟื้นตัวของ
ประเทศคู่ค้ำ และสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโควิด-19 ท่ีคล่ีคลำยลงในหลำย
ประเทศ
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มูลค่ำกำรน ำเข้ำหุ่นยนต์อุตสำหกรรมของจีน (พิกัด 847950- Industrial robots, not elsewhere 
specified or included) ในปี 2021 ปรับตัวสูงขึ้นจำกปีก่อนถึงร้อยละ 47 โดยจีนน ำเข้ำสินค้ำประเภทนี้ 
1,535 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ในปีนี้ ซึ่งเป็นมูลค่ำกำรน ำเข้ำสูงสุดเป็นประวัติกำรณ์ นับต้ังแต่ปี 2016  ควำม
ต้องกำรใช้หุนยนต์ของจีนเพิ่มขึ้นหลังจำก รัฐบำลจีนเริ่มผ่อนคลำยมำตรกำรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของ
โรคและกำรคลำย Lock Down  สถำนกำรณ์ในจีนดีขึ้นและอยู่ในช่วงฟื้นฟู อีกท้ังมำตรกำรอุดหนุนและ
สนับสนุนกำรให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษี และสนับสนุนสินเช่ือ เพื่อช่วยพัฒนำอุตสำหกรรมจำกภำครัฐ โดย
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74) น ำเข้ำมำจำกประเทศญี่ปุ่น 

ส่วนกำรส่งออกนั้น จีนส่งออกหุ่นยนต์อุตสำหกรรมในปี 2021 อยู่ท่ี 342 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน
ถึงร้อยละ 40 จำกกำรท่ีจีนเร่งส่งออก ตำมค ำส่ังซื้อท่ีคงค้ำงไว้ในช่วงก่อนหน้ำท่ีกำรผลิตหยุดชะงัก จำกกำร Lock 
Down ตำมมำตรกำรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ประกอบกับควำมต้องกำรหุ่นยนต์ของประเทศคู่ค้ำท่ี
เพิ่มขึ้น เนื่องจำก หลำยประเทศสำมำรถควบคุมกำรแพร่ระบำดได้ และสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดลดลง สำมำรถด ำเนิน
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจได้อีกครั้ง  ส ำหรับประเทศท่ีจีนส่งออกหุ่นยนต์ไปมำกท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เกำหลีใต้ เยอรมนี 
ไทย เวียดนำม และ ไต้หวัน ในสัดส่วนร้อยละ 10 , ร้อยละ 9, ร้อยละ 9, ร้อยละ 7 และ ร้อยละ 6 ตำมล ำดับ
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ประเทศจีนน ำเข้ำหุ่นยนต์ประเภทแขนกลส ำหรับ เคล่ือนย้ำย ขนย้ำย และจัดเก็บ แผงวงจรพิมพ์ 
แผงกำรเดินสำยแบบพิมพ์ หรือแผงวงจรไฟฟ้ำ (พิกัด 842890 Automated machines for the transport, 
handling and storage of printed circuit  boards, printed wiring boards or printed circuit 
assemblies) ในปี 2021 อยู่ท่ี 1,181 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มสูงจำกปีก่อนถึงร้อยละ 10 หลังจำกหดตัวลง
ต่อเนื่องติดต่อกันมำสองปี จำกกำรท่ีอุตสำหกรรมกำรผลิตในประเทศฟื้นตัวดีขึ้น  ส่วนใหญ่น ำเข้ำมำจำก
ประเทศญี่ปุ่น (ร้อยละ 23) รองลงมำคือเยอรมนี (ร้อยละ 18)

ส ำหรับกำรส่งออกสินค้ำประเภทนี้ของจีนในปี 2021 อยู่ท่ี 1,543 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ขยำยตัวสูงขึ้น
จำกปีก่อนร้อยละ 31 ส ำหรับประเทศท่ีจีนส่งออกสินค้ำประเภทนี้ไปมำกท่ีสุดคือ สหรัฐอเมริกำ และญี่ปุ่น ใน
สัดส่วนท่ีเท่ำกันคือร้อยละ 11 ของมูลค่ำกำรส่งออกหุ่นยนต์ของจีนในปี 2021
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ส ำหรับในปี 2022 คำดว่ำอุตสำหกรรมหุ่นยนต์ของจีน ยังสำมำรถเติบโตได้ จำกกำรฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจและภำคอุตสำหกรรมภำยในประเทศ รวมถึงกำรผลิตในประเทศคู่ค้ำท่ีฟื้นตัวดีขึ้น กิจกรรมทำง
เศรษฐกิจเริ่มกลับมำใกล้เคียงกับภำวะปกติในหลำยประเทศ แต่ยังต้องจับตำมอง นโยบำย Zero COVID-19 
หรือกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 โดยมีเป้ำหมำยลดผู้ติดเช้ือให้เหลือศูนย์ ท ำให้รัฐบำลด ำเนิน
มำตรกำรปิดเมืองทันทีในพื้นท่ีท่ีตรวจพบกำรระบำด รวมถึงมีกำรจ ำกัดกำรเดินทำงข้ำมพื้นท่ีและจ ำกัดกำร
ออกจำกเคหะสถำนอย่ำงเข้มงวด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในพื้นท่ีและเป็นควำมเส่ียงท่ี
ต้องจับตำมองอย่ำงมีนัยส ำคัญ โดยเฉพำะหำกเกิดกรณีพบกำรติดเช้ือในเมืองท่ำหรือศูนย์กลำงกำรขนส่งท่ี
ส ำคัญ ไปจนถึงเมืองส ำคัญในภำคกำรผลิต ก็จะส่งผลกระทบต่อ Supply Chain กำรผลิตและกำรขนส่งเป็น
วงกว้ำง ปัญหำคอขวดในกำรผลิตรถยนต์ ท่ียังคงประสบปัญหำกำรขำดแคลนชิพ ตลอดจนปัญหำควำม
ขัดแย้งระหว่ำงจีนกับสหรัฐอเมริกำ และสงครำมระหว่ำงรัสเซีย-ยูเครน ท่ียังคงยืดเย้ือ
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4.2 ภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นปี 2021

ญี่ปุ่นเป็นประเทศท่ีมีควำมหนำแน่นของ
กำร ใ ช้หุ่ นยน ต์  ( robot density) ใน
ภำคอุตสำหกรรมสูงเป็นอันดับสำม  อยู่ท่ี 364 ตัว
ต่อแรงงำน 10,000 คน ญี่ปุ่นเป็นประเทศท่ีมีกำร
ผลิตหุ่นยนต์มำกท่ีสุดในโลก ผู้ผลิตหุ่นยนต์ในญี่ปุ่น
ต่ำงมีบทบำทส ำคัญในตลำดโลก ท้ังยังเป็นฐำนกำร
ผลิตของบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนหุ่นยนต์มีช่ือเสียงเช่น 
Daihen, Denso, Epson, Fanuc, Kawasaki, 
Mitsubishi, Nachi, Panasonic และ Yaskawa 
ร้อยละ 47 ของปริมำณหุ่นยนต์ท่ีผลิตได้ท้ังโลกผลิต
จำกประเทศญี่ปุ่น ท้ังนี้ ในช่วง 10 ปี ท่ี ผ่ำนมำ 
สัดส่วนกำรผลิตหุ่นยนต์ในญี่ปุ่นต่อปริมำณกำรผลิต
ท่ัวโลกลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งสำเหตุหนึ่งมำจำกกำร
ท่ีผู้ผลิตหุ่นยนต์ของญี่ปุ่นเริ่มขยำยกำรผลิตไปยัง
ต่ำงประเทศมำกขึ้น ประกอบกับผู้ผลิตในยุโรป 
อเมริกำ เกำหลีใต้ และจีน ต่ำงมีศักยภำพและ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันมำกขึ้น ท้ังนี้ญี่ปุ่นเคยมี
สัดส่วนกำรผลิตสูงถึงร้อยละ 71 ของปริมำณกำร
ผลิตหุ่นยนต์อุตสำหกรรมท่ัวโลกในปี 2006

อุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสำหกรรมยำนยนต์ เป็นอุตสำหกรรมหลักท่ีเป็นผู้ใช้
หุ่นยนต์ในญึ่ปุ่น ส่วนใหญ่เป็นหุ่นยนต์ประเภท Handling Operation and Machine Tending 
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ญี่ปุ่นเป็นประเทศท่ีเป็นผู้ใช้หุ่นยนต์และผู้ผลิตหุ่นยนต์อันดับต้นๆของโลก  และเป็นผู้น ำในกำร
ส่งออกหุ่นยนต์ไปยังตลำดโลกอีกด้วย แม้ว่ำในระยะหลังผู้ผลิตหุ่นยนต์ของญี่ปุ่นเริ่มขยำยกำรผลิตไปยัง
ต่ำงประเทศมำกขึ้น รวมถึงประเทศคู่แข่งทำงกำรค้ำมีศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันมำกข้ึน ในปี 
2021 ญี่ปุ่นมีรำยได้จำกกำรส่งออกหุ่นยนต์อยู่ท่ี 2,989 ล้ำนเหรียญสหรัฐ  เพิ่มสูงขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 21 
จำกท่ีหดตัวต่อเนื่องติดต่อกันสำมปี จำกกำรท่ีอุตสำหกรรมกำรผลิตเริ่มฟื้นตัว อุปสงค์โลกท่ีมีแนวโน้มฟื้นตัว
ได้ดีโดยเฉพำะในสหรัฐอเมริกำ และจีน ซึ่งเป็นตลำดส่งออกหลัก

ขณะท่ีมีมูลค่ำกำรน ำเข้ำหุ่นยนต์อยู่ท่ี 346 ล้ำนเหรียญสหรัฐ สูงสุดในรอบห้ำปี โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น
จำกปีก่อนร้อยละ 13 ซึ่งมีมูลค่ำกำรน ำเข้ำในปีนี้ใกล้เคียงกับปี 2019 ท่ีเคยสูงสุด (อยู่ท่ี 343 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐ) ท้ังนี้แม้ว่ำรัฐบำลญี่ปุ่นได้มีกำรออกประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและมำตรกำร Lockdown ท่ีเข้มงวด
อีกครั้งในไตรมำสแรกของปี แต่ผลกระทบของมำตรกำร Lockdown ครั้งนี้นั้นไม่รุนแรงเท่ำกับช่วงกำร
ระบำดระลอกแรก เนื่องจำกมำตรกำรในรอบนี้ครอบคลุมเพียง 11 จังหวัด ท ำให้กิจกรรมในภำคอุตสำหกรรม
ยังคงด ำเนินกำรต่อไปได้ อุตสำหกรรมกำรผลิตเริ่มฟื้นตัว โดยเฉพำะกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์และเซมิคอนดักเตอร์ 
ซึ่งเป็นผู้ใช้หลักของอุตสำหกรรมหุ่นยนต์ ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้หุ่นยนต์อุตสำหกรรมในญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้น

ส ำหรับในปี 2021 ญี่ปุ่น
เกินดุลกำรค้ำในสินค้ำประเภท
หุ่นยนต์ถึง 2,644 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐ โดยได้ดุลกำรค้ำเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปีก่อน อำนิสงส์จำกกำร
ส่งออกที่ขยำยตัว 
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มูลค่ำกำรน ำเข้ำหุ่นยนต์อุตสำหกรรมของญี่ปุ่น (พิกัด 847950- Industrial robots, not 
elsewhere specified or included) ในปี 2021 ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 12 ลดลงต่อเนื่องมำเป็นปีท่ีสอง 
โดยมีมูลค่ำกำรน ำเข้ำอยู่ท่ี 73 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่น ำเข้ำมำจำกประเทศจีนมำกท่ีสุดอยู่ท่ี 27 ล้ำน
เหรียญสหรัฐ  คิดเป็นร้อยละ 36 ของมูลค่ำกำรน ำเข้ำในปี 2021 รองลงน ำเข้ำมำจำกประเทศไต้หวัน มูลค่ำ 
10 ล้ำนเหรียญสหรัฐ  คิดเป็นร้อยละ 13 ของมูลค่ำกำรน ำเข้ำในปี 2021 ถัดมำเป็นกำรน ำเข้ำมำจำกประเทศ 
เดนมำร์ก เกำหลีใต้ และสหรัฐอเมริกำ ตำมล ำดับ 

ส่วนกำรส่งออกหุ่นยนต์อุตสำหกรรมในปี 2021 อยู่ท่ี 2,373 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนสูง
ถึงร้อยละ 38 กำรส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้น จำกกำรท่ีจีนซี่งเป็นตลำดส่งออกหลัก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41  
ของมูลค่ำกำรส่งออกในปีนี้ เริ่มผ่อนคลำยมำตรกำร Lock Down กำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมของจีน 
โดยเฉพำะอุตสำหกรรมยำนยนต์และอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์เริ่มฟื้นตัวดีข้ึน ประกอบกับรัฐบำล
จีนมีมำตรกำรอุดหนุนและสนับสนุนกำรให้สิทธิประโยชน์ทำงภำษี และสนับสนุนสินเช่ือ เพื่อช่วยพัฒนำ
อุตสำหกรรมจำกภำครัฐ ท ำให้จีนต้องกำรน ำเข้ำหุ่นยนต์จำกญี่ปุ่นมำกข้ึน  ตลำดส่งออกหุ่นยนต์อุตสำหกรรม
รองจำกจีน คือสหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่นส่งออกหุ่นยนต์อุตสำหกรรมไปยังสหรัฐอเมริกำ ในปี 2021 อยู่ท่ี 510 ล้ำน
เหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21  ของมูลค่ำกำรส่งออกในปีนี้ ตลำดส่งออกรองลงมำคือ ลักซ์แซม
เบิร์ก เกำหลีใต้ และสิงคโปร์ โดยมีมูลค่ำกำรส่งออกอยู่ท่ี 290 , 133 และ 88 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ตำมล ำดับ
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ประเทศญี่ปุ่นน ำเข้ำหุ่นยนต์ประเภทแขนกลส ำหรับ เคล่ือนย้ำย ขนย้ำย และจัดเก็บ แผงวงจรพิมพ์ 
แผงกำรเดินสำยแบบพิมพ์ หรือแผงวงจรไฟฟ้ำ (พิกัด 842890 Automated machines for the transport, 
handling and storage of printed circuit  boards, printed wiring boards or printed circuit 
assemblies) ในปี 2021 อยู่ท่ี 272 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนถึงร้อยละ 22 ส่วนใหญ่(ร้อย
ละ 29) น ำเข้ำมำจำกประเทศจีน รองลงมำน ำเข้ำจำก สหรัฐอเมริกำ เยอรมนี ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ 
ตำมล ำดับ 

ส ำหรับกำรส่งออกในปี 2021 อยู่ท่ี 616 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำกปีก่อนหน้ำร้อยละ 17 หดตัวลง
ต่อเนื่องเป็นปีท่ีสำม หลังจำกท่ีมีมูลค่ำกำรส่งออกสูงสุด 912 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ในปี 2018  ตลำดส่งออก
หลักคือประเทศสหรัฐอเมริกำ (ร้อยละ 27 ของมูลค่ำกำรส่งออกในปีนี้) รองลงมำส่งออกไปยังจีน  ประเทศ
ไทย เกำหลีใต้ และไต้หวัน ในสัดส่วนร้อยละ 22 ร้อยละ 6  ร้อยละ 5 และร้อยละ 5 ตำมล ำดับ
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ส ำหรับอุตสำหกรรมหุ่นยนต์ของญี่ปุ่นในปี 2022 คำดว่ำจะจะเติบโตได้ดี ด้วยแรงสนับสนุนของ
ควำมต้องกำรใช้ในประเทศท่ีเพิ่มสูงขึ้น จำกกำรฟื้นตัวของกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมภำยในประเทศ และอุป
สงค์โลกท่ีมีแนวโน้มเติบโตดีข้ึน ภำยหลังจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโควิด -19 เริ่มคล่ีคลำยลงในหลำย
ประเทศ  ประกอบกับรัฐบำลญี่ปุ่นได้มีกำรแถลงยุทธศำสตร์ อุตสำหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และดิจิทัล โดยจะ
ส่งเสริมกำรพัฒนำซอฟท์แวร์ แอพพลิเคช่ัน สร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล เช่น 5G ศูนย์ข้อมูล (Data 
Center) และกำรผลิตเซมิคอนดักเตอร์ภำยในประเทศ ซึ่งจะท ำให้ควำมต้องกำรใช้หุ่นยนต์เพิ่มขึ้นตำมไปด้วย 
อย่ำงไรก็ตำมยังคงต้องจับตำมองควำมเส่ียงจำกภำวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทำนท่ัวโลกท่ีมีต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น
ท่ีต้องพึ่งพำกำรส่งออก  โดยเฉพำะผลกระทบต่ออุตสำหกรรมรถยนต์ และอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและ
อิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผู้ใช้หลักของอุตสำหกรรมหุ่นยนต์อุตสำหกรรม
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4.3 ภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมของประเทศเกาหลีใต้ ปี 2021

อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ เป็นเครื่องมือ
ส ำคัญท่ีเกำหลีใต้ใช้เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต 
พัฒนำคว ำมสำมำรถ ในกำรแ ข่ ง ขันของ
ผู้ประกอบกำรในประเทศ และถูกน ำมำใช้ในกำร
แก้ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนในภำคกำรผลิต
และบริกำร โดยในปัจจุบันเกำหลีใต้มีเป้ำหมำยท่ี
ชัดเจนในกำรพัฒนำและยกระดับอุตสำหกรรม
หุ่นยนต์ ให้สอดคล้องและทันต่อกำรผลิตใน
อ น ำ ค ต  ท่ี เ ท ค โ น โ ล ยี ส มั ย ใ ห ม่  อ ำ ทิ 
ปัญญำประดิษฐ์ (AI) อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 
(IoT) และเครือข่ำย5G จะถูกน ำมำใช้มำกขึ้น

ประเทศเกำหลีใต้เป็นตลำดหุ่นยนต์ท่ีใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก มีควำมหนำแน่นของกำรใช้
หุ่นยนต์ (robot density) สูงเป็นอันดับสองของโลก อยู่ท่ี 868 ตัวต่อแรงงำน 10,000 คน กว่ำครึ่งหนึ่งของ
หุ่นยนต์อุตสำหกรรมในประเทศถูกน ำไปใช้ในอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจำกเกำหลีใต้เป็น
ผู้น ำตลำดด้ำนกำรผลิต LCD และชิปหน่วยควำมจ ำ มีบริษัทช้ันน ำของโลกเช่น Samsung และ LG 
รองลงมำถูกน ำไปใช้ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ หุ่นยนต์อุตสำหกรรมท่ีมีกำรใช้งำนในประเทศ ส่วนใหญ่เป็น
หุ่นยนต์ประเภท Handling 



จำกกำรท่ีเกำหลีใต้เป็นผู้น ำในอุตสำหกรรมกำรผลิตในระดับต้นๆของโลก อำทิ อุตสำหกรรมยำน
ยนต์ อุตสำหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสำหกรรมเครื่องจักรกล และอุตสำหกรรม
เคมีภัณฑ์ ซึ่งล้วนเป็นลูกค้ำหลักของอุตสำหกรรมหุ่นยนต์ท้ังส้ิน ท ำให้อุตสำหกรรมกำรผลิตหุ่นยนต์ส ำหรับใช้
ในอุตสำหกรรมในเกำหลีใต้เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เกำหลีใต้จึงก้ำวขึ้นมำเป็นผู้น ำในตลำดอุตสำหกรรมหุ่นยนต์
โลก ปัจจุบันมีบริษัทช้ันน ำในอุตสำหกรรมกำรผลิตหุ่นยนต์อยู่ในเกำหลีใต้ อำทิ Samsung, LG, Hyundai, 
Doosan, Hanwha, และ KT ซึ่งสำมำรถผลิตหุ่นยนต์อุตสำหกรรมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใช้ในประเทศ
และส่งออกไปยังตลำดโลกได้ เกำหลีใต้จึงเกินดุลกำรค้ำในสินค้ำกลุ่มหุ่นยนต์อุตสำหกรรมมำอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยในปี 2021 เกำหลีใต้เกินดุลกำรค้ำในสินค้ำประเภทหุ่นยนต์อุตสำหกรรมอยู่ท่ี 282 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 
ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 17 จำกกำรน ำเข้ำท่ีเร่งตัวขึ้นจำกท่ีหดตัวลงในปีก่อน
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มำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ในหลำยประเทศเริ่มคล่ีคลำย กิจกรรมกำรผลิตกลับมำ
ใกล้เคียงกับภำวะปกติ แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรส่งออกท่ียังขยำยตัวได้น้อย เนื่องจำกเกำหลีใต้ยังคงประสบ
ปัญหำ ภำวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทำน และกำรขำดแคลนช้ินส่วนในกำรผลิต เนื่องจำกอุตสำหกรรมกำร
ผลิตหุ่นยนต์ในเกำหลีใต้นั้น ต้องพึ่งพำช้ินส่วนจำกต่ำงประเทศมำกกว่ำร้อยละ 50 

ขณะท่ีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำ
กลุ่มหุ่นยนต์อุตสำหกรรมในปี 2021 อยู่
ท่ี 496 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มสูงขึ้นจำก
ปีก่อนร้อยละ 24 จำกกำรท่ีนักลงทุนเร่ง
น ำเข้ำมำเพื่อใช้ในกำรผลิต ภำยหลัง
จำกท่ีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโค
วิด-19 ในประเทศ และปัญหำชะงักงัน
ของห่วงโซ่อุปทำนในจีน เริ่มคล่ีคลำยลง 
และกิ จก รรมกำรผ ลิต ในประ เทศ
สำมำรถกลับมำด ำเนินกำรได้อีกครั้ง

ในปี 2021 ประเทศเกำหลีใต้มี
รำยได้จำกกำรส่งออกสินค้ำกลุ่มหุ่นยนต์
อุตสำหกรรมอยู่ท่ี 778 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 
ปรับตัวสูงขึ้นจำกปีก่อนหน้ำร้อยละ 5 
เพิ่ มขึ้ นครั้ งแรกหลังจำก ท่ีหดตัวลง
ต่อเนื่องมำสองปี หลังจำกท่ีเคยมีมูลค่ำ
กำรส่งสูงสุด 883 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ในปี 
2018 โดยกำรส่งออกที่เพิ่มข้ึนนี้เป็นผล
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มูลค่ำกำรน ำเข้ำหุ่นยนต์อุตสำหกรรมของเกำหลีใต้ (พิกัด 847950- Industrial robots, not 
elsewhere specified or included) ในปี 2021 อยู่ท่ี 195 ล้ำนเหรียญสหรัฐ  ขยำยตัวจำกปีก่อนร้อยละ 
29 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60) น ำเข้ำมำจำกประเทศญี่ปุ่น โดยมูลค่ำกำรน ำเข้ำจำกญี่ปุ่นอยู่ท่ี 117 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐ รองลงมำน ำเข้ำมำจำกจีน มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำอยู่ท่ี 35 ล้ำนเหรียญ คิดเป็นร้อยละ 18 ของกำรน ำเข้ำใน
ปีนี้

ส่วนส่งออกหุ่นยนต์อุตสำหกรรมในปี 2021 อยู่ท่ี 178 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 
14 ตลำดส่งออกหลักคือ ประเทศจีนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 ของมูลค่ำกำรส่งออกในปีนี้ รองลงมำเป็นกำร
ส่งออกไปยังสำธำรณรัฐเช็ก สหรัฐอเมริกำ ฮ่องกง และเม็กซิโก ในสัดส่วนร้อยละ 9 ร้อยละ 9 ร้อยละ 8 และ 
ร้อยละ 8 ตำมล ำดับ
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มูลค่ำกำรน ำเข้ำหุ่นยนต์ประเภทแขนกลส ำหรับ เคล่ือนย้ำย ขนย้ำย และจัดเก็บ แผงวงจรพิมพ์ 
แผงกำรเดินสำยแบบพิมพ์ หรือแผงวงจรไฟฟ้ำ (พิกัด 842890 Automated machines for the 
transport, handling and storage of printed circuit  boards, printed wiring boards or printed 
circuit assemblies) ของประเทศเกำหลีใต้ ในปี 2021 อยู่ท่ี 302 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนถึง
ร้อยละ 21 โดยน ำเข้ำมำจำกจีนมำกท่ีสุด อยู่ท่ี 106 ล้ำนเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 35 ของมูลค่ำกำร
น ำเข้ำในปีนี้ รองลงมำน ำเข้ำมำจำกญี่ปุ่น ในสัดส่วนร้อยละ 26 และน ำเข้ำมำจำกยุโรปคือน ำเข้ำมำจำก 
เนเธอร์แลนด์ และ เยอรมนี ในสัดส่วนร้อยละ 11 และ ร้อยละ 9 ของกำรน ำเข้ำ ส่วนร้อยละ 5 เป็นกำร
น ำเข้ำมำจำกสหรัฐอเมริกำ

ส ำหรับกำรส่งออกในปี 2021 อยู่ท่ี 600 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำร้อยละ 3 ตลำด
ส่งออกหลักคือประเทศจีนและสหรัฐอเมริกำ โดยมีสัดส่วนกำรส่งออกท่ีใกล้เคียงกันคือร้อยละ 19 ท้ังนี้มูลค่ำ
กำรส่งออกอยู่ท่ี 115 และ 113 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ตำมล ำดับ รองลงมำเป็นกำรส่งออกไปยัง ฮังกำรี เวียดนำม 
และประเทศไทยตำมล ำดับ
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ส ำหรับในปี 2022 คำดว่ำอุตสำหกรรม
หุ่นยนต์ของเกำหลีใต้จะเติบโตดีขึ้น โดยได้แรงหนุน
จำกของกำรฟื้นตัวของกำรอุปโภคบริ โภคใน
ภำคเอกชน ภำยหลังจำกรัฐบำลประกำศผ่อนคลำย
มำตรกำรเข้มงวดในกำรควบคุมกำรแพระระบำด
ของโรคโควิด-19 รวมถึงกำรส่งออกเซมิคอนดัก
เตอร์ และกำรส่งออกรถยนต์และช้ินส่วนรถยนต์ 
ซึ่งเป็นลูกค้ำหลักของอุตสำหกรรมหุ่นยนต์เพิ่ม
สูงขึ้น จำกอำนิสงส์ของกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
และเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ำ อย่ำงไรก็ตำมเกำหลี
ใต้ยังคงต้องรับมือกับควำมเส่ียงจำกแรงกดดันเงิน
เฟ้อท่ีเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจำกรำคำน้ ำมันดิบและสินค้ำ
โภคภัณฑ์ชนิดอื่นๆพุ่งสูงขึ้น เพรำะได้รับผลกระทบ
จำกสงครำมอันยืดเยื้อระหว่ำงรัสเซียและยูเครน 
รวมถึงภำวะติดขัดของอุปทำนท่ัวโลก ซึ่งควำมเส่ียง
ดังกล่ำวอำจฉุดให้อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ไม่เติบโตมำ
ท่ีได้คำดกำรณ์ไว้



เยอรมนีมีควำมหนำแน่นของกำรใช้หุ่นยนต์ (robot density) อยู่ท่ี 346 ตัวต่อแรงงำน 10,000 คน 
สูงเป็นอันดับส่ีของโลกในปี 2020 หุ่นยนต์อุตสำหกรรมส่วนใหญ่ท่ีมีกำรติดต้ังในเยอรมนีอยู่ในอุตสำหกรรม
ยำนยนต์ คิดเป็นร้อยละ 43 ของกำรติดต้ังหุ่นยนต์ท้ังหมด เนื่องจำกอุตสำหกรรมยำนยนต์เป็นอุตสำหกรรม
ส ำคัญและใหญ่ท่ีสุดของเยอรมนี ซึ่งนอกจำกเยอรมนีจะเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์รำยใหญ่แล้ว เยอรมนียังมี
เป้ำหมำยในกำรรักษำฐำนกำรผลิตไว้ในประเทศ จึงท ำให้ปริมำณหุ่ยนต์ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ของเยอรมนี
สูงเป็นอันดับส่ีของโลกรองจำก จีน สหรัฐอเมริกำ และญี่ปุ่น
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4.4 ภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมของประเทศเยอรมนี ปี 2021

ปี 2021 แม้ว่ำเยอรมนีจะเผชิญผลกระทบ
จำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 รวมถึงปัญหำ
คอขวดฝ่ังอุปทำน และกำรขำดแคลนวัตถุดิบ แต่
เศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นหลังจำก
ท่ีร่วงลงอย่ำงหนักในปี 2020 อย่ำงไรก็ตำม สภำพ
เศรษฐกิจโดยรวมของเยอรมนีในปี 2021 นี้ ยังไม่
สำมำรถฟื้นตัวได้ถึงช่วงระดับก่อนเกิดโรคระบำด 
โดยสำเหตุท่ีภำคกำรผลิตของเยอรมนีขยำยตัวได้ไม่
ดีนักในปีนี้นั้น มำจำกปัจจัยลบท่ียังคงกดดันภำค
กำรผลิต ซึ่งได้แก่ ปัญหำกำรขำดแคลนเซมิคอนดัก
เตอร์ วัตถุดิบและสินค้ำขั้นกลำง จำกภำวะชะงักงัน

ของห่วงโซ่อุปทำนท่ีส่งผลกระทบต่อกิจกรรมกำรผลิตของโรงงำนในหลำยอุตสำหกรรม โดยเฉพำะ
อุตสำหกรรมยำนยนต์ บวกกับรำคำพลังงำนท่ีพุ่งสูงข้ึน ควำมวิตกกังวลเกี่ยวกับภำวะเงินเฟ้อท่ีสร้ำงแรงกดดัน
ต่อกำรบริโภคและกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ
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ขณะท่ีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำกลุ่มหุ่นยนต์อุตสำหกรรมในปี 2021 อยู่ท่ี  1,411 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 
สูงขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 12 หลังจำกหดตัวลงต่อเนื่องมำสองปี โดยมูลค่ำกำรน ำเข้ำหุ่นยนต์ในปี 2021 นี้ 
กลับมำใกล้เคียงกับท่ีเคยน ำเข้ำสูงสุดในปี 2018 ควำมต้องกำรใช้หุ่นยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้นจำกกำรท่ีภำค
กำรผลิตของเยอรมนีกลับมำขยำยตัวอีกครั้ง

ส ำหรับในปี 2021 ประเทศเยอรมนี เกินดุลกำรค้ำในกลุ่มสินค้ำหุ่นยนต์ อยู่ท่ี 1,944 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐ เกินดุลสูงสุดในรอบห้ำปีท่ีผ่ำนมำ

ปี 2021 ประเทศเยอรมนีมีรำยได้จำกกำรส่งออกสินค้ำกลุ่มหุ่นยนต์อุตสำหกรรมอยู่ท่ี 3,355 ล้ำน
เหรียญสหรัฐ ขยำยตัวเพิ่มสูงขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 19 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 
ในประเทศเริ่มคล่ีคลำย รวมถึงหลำยประเทศเริ่มผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดท่ีเข้มงวดลง 
ตลอดจนปัญหำกำรหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทำนและขำดแคลนสินค้ำขั้นกลำงจำกจีน ท่ีสถำนกำรณ์เริ่มดีขึ้น
จำกกำรท่ีจีนเริ่มกลับมำท ำกำรผลิตอีกครั้ง 
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มูลค่ำกำรน ำเข้ำหุ่นยนต์อุตสำหกรรมของเยอรมนี (พิกัด 847950- Industrial robots, not 
elsewhere specified or included) ในปี 2021 ขยำยตัวเพิ่มสูงข้ึนจำกท่ีหดตัวลงต่อเนื่องมำแล้วสองปี 
โดยในปี 2021 มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำอยู่ท่ี 433 ล้ำนเหรียญสหรัฐ สูงกว่ำปีก่อนร้อยละ 15 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
20) น ำเข้ำมำจำกสวีเดน มูลค่ำกำรน ำเข้ำอยู่ท่ี 87 ล้ำนเหรียญสหรัฐ รองลงมำน ำเข้ำมำจำกฝรั่งเศส ญี่ปุ่น 
ออสเตรีย และเดนมำร์ก โดยมีมูลค่ำกำรน ำเข้ำอยู่ท่ี 53, 42 ,36 และ 33 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ตำมล ำดับ 

ส่วนกำรส่งออกหุ่นยนต์อุตสำหกรรมในปี 2021 อยู่ท่ี 723 ล้ำนเหรียญสหรัฐ สูงขึ้นกว่ำปีก่อนร้อย
ละ 17  สหรัฐอเมริกำเป็นตลำดส่งออกหลัก มีมูลค่ำกำรส่งออกอยู่ท่ี 113 ล้ำนเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 16 ของมูลค่ำกำรส่งออกในปีนี้ รองลงมำเป็นกำรส่งออกไปยังจีน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 และเป็น
กำรส่งออกไปยังอิตำลี ออสเตรีย และเสปน ในสัดส่วนร้อยละ 8 , ร้อยละ 8 และร้อยละ 6 ตำมล ำดับ
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มูลค่ำกำรน ำเข้ำหุ่นยนต์ประเภทแขนกลส ำหรับ เคล่ือนย้ำย ขนย้ำย และจัดเก็บ แผงวงจรพิมพ์ แผง
กำรเดินสำยแบบพิมพ์ หรือแผงวงจรไฟฟ้ำ (พิกัด 842890 Automated machines for the transport, 
handling and storage of printed circuit  boards, printed wiring boards or printed circuit 
assemblies) ของประเทศเยอรมนี ในปี 2021 อยู่ท่ี 978 ล้ำนเหรียญสหรัฐ มำกกว่ำปีก่อนถึงร้อยละ 11
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 13 ของมูลค่ำกำรน ำเข้ำ) เป็นกำรน ำเข้ำมำจำกสวิสเซอร์แลนด์ รองลงมำน ำเข้ำมำจำก
ญี่ปุ่น (ร้อยละ 12 ของมูลค่ำกำรน ำเข้ำ)  และน ำเข้ำมำจำก ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และจีน ในสัดส่วนร้อยละ 
10 , ร้อยละ 9 และ ร้อยละ 7 ของมูลค่ำกำรน ำเข้ำ ตำมล ำดับ

ส ำหรับกำรส่งออกในปี 2021 อยู่ท่ี 2,632 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ขยำยตัวสูงขึ้นจำกปีก่อนถึงร้อยละ 20 
ตลำดส่งออกหลักคือประเทศสหรัฐอเมริกำ (ร้อยละ 20 ของมูลค่ำกำรส่งออกในปีนี้) รองลงมำส่งออกไปยังจีน 
สัดส่วนร้อยละ 8 โดยมีมูลค่ำกำรส่งออกอยู่ท่ี 211 ล้ำนเหรียญสหรัฐ
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คำดว่ำในปี 2022 ควำมต้องกำรหุ่นยนต์อุตสำหกรรมในเยอรมนีจะเพิ่มสูงขึ้น ตำมกำรฟื้นตัวของ
ภำคกำรผลิตในประเทศ โดยเฉพำะกำรฟื้นตัวของอุตสำหกรรมยำนยนต์ ตลอดจนตลำดส่งออกหลักหลำย
ประเทศเริ่มกลับมำฟื้นตัวดีขึ้นอีกครั้ง อย่ำงไรก็ตำมยังคงต้องเฝ้ำระวัง ปัญหำกำรหยุดชะงักของห่วงโซ่
อุปทำนและขำดแคลนสินค้ำขั้นกลำงจำกจีน หำกมีกำรแพร่ระบำดระลอกใหม่ รวมถึงปัญหำเงินเฟ้อ รำคำ
พลังงำนและกำรขนส่งท่ีส่งให้ต้นทุนสินค้ำสูงข้ึน ซึ่งปัจจัยเส่ียงเหล่ำนี้อำจฉุดให้อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ของ
เยอรมนีไม่โตตำมท่ีคำดไว้ 
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4.5 ภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2021

ในปี 2021 เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกำมีกำร
ฟื้นตัวดีข้ึน แม้ว่ำสหรัฐอเมริกำจะเป็นประเทศท่ีมี
กำรติดเช้ืออย่ำงรุนแรง โดยท่ีมีผู้ติดเช้ือโควิด-19 
สูงท่ีสุดในโลก (กว่ำ 30 ล้ำนคน หรือเกือบ 1 ใน 
4 ของผู้ติดเช้ือท่ัวโลก) และมีจ ำนวนผู้เสียชีวิต
มำกท่ีสุดกว่ำ 500,000 คน หรือประมำณ 20% 
ของจ ำนวนผู้เสียชีวิตท่ัวโลก ท้ังนี้ เป็นเพรำะ
รัฐบำลใช้เงินพยุงเศรษฐกิจกว่ำ 2 ล้ำนล้ำนเหรียญ 
โดยเฉพำะกำรให้เงินช่วยเหลือกับประชำชนท่ี
ได้รับผลกระทบจำกกำรว่ำงงำน และช่วยเหลือ
ภำคธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโค
วิด-19 ประกอบกับกำรเร่งผลิตและฉีดวัคซีนอย่ำง
ต่อเนื่อง ท ำให้ควำมกังวลเรื่องกำรติดเช้ือลดลง 
ธุรกิจและประชำชนกลับมำด ำเนินกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจได้ตำมปกติ ส ำหรับภำคกำรผลิตในปี 
2021 ฟื้นตัวดีขึ้นแม้ว่ำจะประสบปัญหำติดขัดใน
ระบบห่วงโซ่อุปทำน

กำรระบำดของ COVID19 ท ำให้
อุตสำหกรรมรถยนต์ในสหรัฐอเมริกำถูกผลกระทบ 
จำกกำรท่ีมีก ำลังกำรผลิตไม่เพียงพอหลังเกิดภำวะ
ขำดแคลนช้ินส่วนอิเล็คทรอนิกส์ เนื่องจำกโรงงำน
ต้องหยุดกำรผลิตช่ัวครำว รวมถึงเหตุเพลิงไหม้
โรงงำนในญี่ปุ่นและพำยุฤดูหนำวท่ีเกิดขึ้นใน
รัฐเท็กซัสของอเมริกำ ต่ำงท ำให้โรงงำนผลิต
ช้ิน ส่ วน เห ล่ ำนี้ ต้ อ งหยุ ดชะ งั ก ด้ วย เ ช่นกั น 
เหตุกำรณ์ดังกล่ำวส่งผลให้ก ำลังกำรผลิตรถยนต์
ของสหรัฐอเมริกำลดลงไปด้วย ขณะเดียวกันควำม
ต้องกำรของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่ำงมำก จึงส่งผลให้
รำคำรถยนต์ปรับตัวสูงขึ้น 

ท้ังนี้สหรัฐอเมริกำเป็นตลำดยำนยนต์ท่ีใหญ่
เป็นอันดับท่ีสองรองจำกจีน และเป็นผู้ผลิตรถยนต์ท่ี
ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจำกจีน ท ำให้
หุ่นยนต์ท่ีมีกำรติดต้ังในสหรัฐอเมริกำส่วนใหญ่อยู่ใน
อุ ตสำหกรรมย ำนยน ต์  ก ำร ผ ลิตรถยน ต์ ใ น
สหรัฐอเมริกำนั้น ส่วนใหญ่น ำหุ่นยนต์มำใช้เพื่อเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ส ำหรับประเภท
หุ่นยนต์อุตสำหกรรมท่ีมีกำรใช้ในสหรัฐอเมริกำมำก
ท่ีสุดคือ หุ่นยนต์ประเภท Handling operation 
and Machine tending ท่ีใช้ในงำนขนถ่ำยวัสดุ  
รองลงมำเป็นหุ่นยนต์ส ำหรับงำนเช่ือม 

จำกกำร ท่ี สหรั ฐอ เม ริ ก ำ เป็ น ผู้น ำ ใน
อุตสำหกรรมหลักของโลก โดยเฉพำะอุตสำหกรรม
ยำนยนต์ และอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และมี
ฐำนกำรผลิตกระจำยอยู่ในหลำยประเทศ ควำม
ต้องกำรใช้หุ่นยนต์ในประเทศอเมริกำเพิ่มสูงขึ้นมำ
อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้สหรัฐอเมริกำขำดดุลกำรค้ำใน
กลุ่มสินค้ำหุ่นยนต์อุตสำหกรรมมำอย่ำงต่อเนื่อง
เช่นกัน โดยในปี 2021 สหรัฐอเมริกำขำดุลกำรค้ำสูง
ถึง 2,950 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ขำดดุลเพิ่มขึ้นจำกปี
ก่อน ถึงร้อยละ 23



YEARLY REPORT 2021

50หน้ำ

ใ น ปี  2 0 2 1  ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกำมีรำยได้จำกกำรส่งออก
สินค้ำกลุ่มหุ่นยนต์อุตสำหกรรมอยู่ ท่ี 
1,112 ล้ำนเหรียญสหรัฐ สูงสุดจำกปีก่อน
ร้อยละ 24 ปรับตัวสูงสุดเป็นครั้งแรก
หลังจำกท่ีหดตัวลงต่อเนื่องมำแล้วสองปี 
ท้ั ง นี้ ก ำ ร ส่ ง อ อ ก ท่ี เ พิ่ ม ขึ้ น ม ำ จ ำ ก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-
19 และปัญหำภำวะชะงักงันของห่วงโซ่
อุปทำนเพิ่มคล่ีคลำย

ขณะท่ีมูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำ
กลุ่มหุ่นยนต์อุตสำหกรรมในปี 2021 อยู่
ท่ี  4,062 ล้ำนเหรียญสหรัฐ สูงขึ้นจำกปี
ก่อนร้อยละ 25 จำกกำรเร่งน ำเข้ำมำใช้
หลังจำกกิจกรรมภำคกำรผลิตฟื้นตัวข้ึน
และกลับมำผลิตได้อีกครั้ง
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มูลค่ำกำรน ำเข้ำหุ่นยนต์อุตสำหกรรมของสหรัฐอเมริกำ (พิกัด 847950- Industrial robots, not 
elsewhere specified or included) ในปี 2021 เพิ่มข้ึนจำกปีก่อนร้อยละ 18 โดยมีมูลค่ำกำรน ำเข้ำอยู่ท่ี 
498 ล้ำนเหรียญสหรัฐ สูงสุดในรอบห้ำปีท่ีผ่ำนมำ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 18) น ำเข้ำมำจำกญี่ปุ่น มูลค่ำกำรน ำเข้ำ
อยู่ท่ี 89 ล้ำนเหรียญสหรัฐ รองลงมำน ำเข้ำมำจำกเดนมำร์ก มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำอยู่ท่ี 73 ล้ำนเหรียญ คิดเป็น
ร้อยละ 15 ของกำรน ำเข้ำในปีนี้

ส่วนกำรส่งออกหุ่นยนต์อุตสำหกรรมในปี 2021 อยู่ท่ี 331 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนสูงถึง
ร้อยละ 44 เกำหลีใต้เป็นตลำดส่งออกหลัก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 ของมูลค่ำกำรส่งออกในปีนี้ รองลงมำ
เป็นกำรส่งออกไปยังแคนำดำ 61 ล้ำนเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 และเป็นกำรส่งออกไปยัง
เม็กซิโก เยอรมนี และอังกฤษ เป็นมูลค่ำ 59 , 23 และ 13 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ตำมล ำดับ
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มูลค่ำกำรน ำเข้ำหุ่นยนต์ประเภทแขนกลส ำหรับ เคล่ือนย้ำย ขนย้ำย และจัดเก็บ แผงวงจรพิมพ์ แผง
กำรเดินสำยแบบพิมพ์ หรือแผงวงจรไฟฟ้ำ (พิกัด 842890 Automated machines for the transport, 
handling and storage of printed circuit  boards, printed wiring boards or printed circuit 
assemblies) ของประเทศอเมริกำ ในปี 2021 อยู่ท่ี 3,564 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนถึง
ร้อยละ 24 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 28) เป็นกำรน ำเข้ำมำจำกเม็กซิโก อยู่ท่ี 997 ล้ำนเหรียญสหรัฐ รองลงมำน ำเข้ำ
มำจำกญี่ปุ่น (ร้อยละ 16) และน ำเข้ำมำจำก เยอรมนี แคนำดำ และอิตำลี ในสัดส่วนร้อยละ 14 , ร้อยละ 12 
และ ร้อยละ 5 ของมูลค่ำกำรน ำเข้ำ ตำมล ำดับ

ส ำหรับกำรส่งออกในปี 2021 อยู่ท่ี 781 ล้ำนเหรียญสหรัฐ สูงกว่ำปีก่อนหน้ำร้อยละ 19 จำกท่ีลดลง
ต่อเนื่องติดต่อกันมำสองปี ส่วนใหญ่กำรส่งออกไปยังประเทศแคนำดำ (ร้อยละ 41 ) รองลงมำส่งออกไปยัง
เม็กซิโก ในสัดส่วนร้อยละ 13 โดยมีมูลค่ำกำรส่งออกอยู่ท่ี 318 และ 99 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ตำมล ำดับ
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ในปี 2022 คำดว่ำ อุตสำหกรรมหุ่นยนต์จะ
ยังคงขยำยตัว โดยได้รับอำนิสงส์จำกกำรขยำยตัวของ
อุตสำหกรรรมยำนยนต์ และอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีฟื้นตัวดีขึ้น อย่ำงไรก็ตำมยังมีปัจจัย
ลบท่ีอำจขวำงกำรฟื้นตัว อำทิ ปัญหำติดขัดในระบบ
ห่วงโซ่อุปทำนและกำรขำดแคลนวัตถุดิบ กำรแพร่
ระบำดของโควิด-19 สำยพันธุ์โอมิครอน ควำมตึง
เครียดกับรัสเซีย กรณียูเครน ปัญหำเงินเฟ้อใน
ประเทศ อีก ท้ังนโยบำยและมำตรกำรกระ ตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบำลสหรัฐอเมริกำหลำยตัวท่ีก ำลังจะ
ส้ินสุดลง ซึ่งกำรเปล่ียนแปลงในเชิงนโยบำยในขณะท่ี
วิกฤตกำรณ์ระบำดยังไม่ยุติ อำจฉุดกำรเติบโตของ
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกำให้ชะลอตัวลงในปี 2022 ซึ่งมี
ผลให้กำรเติบโตของอุตสำหกรรมหุ่นยนต์ไม่เป็นไป
ตำมท่ีได้คำดกำรณ์ไว้



บทที่ 5
ภำวะอุตสำหกรรมหุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสำหกรรมของ
ประเทศไทยปี 2021

THAILAND’S ROBOT & AUTOMATION 2021
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ประเทศไทยเป็นผู้น ำเข้ำหุ่นยนต์
อุตสำหกรรมและขำดดุลกำรค้ำในสินค้ำ
ประเภทนี้มำตลอด เนื่องจำกประเทศไทย
เป็นฐำนกำรผลิตยำนยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
และอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส ำคัญของโลก ซึ่งท้ัง
สองอุตสำหกรรมเป็นอุตสำหกรรมหลักท่ี
มีกำรใช้หุ่นยนต์มำกท่ีสุด  และควำม
ต้อ ง ก ำร ใ ช้หุ่ น ยน ต์อุ ตสำหกร รมมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้ใน
อนำคต ปัจจุบันภำครัฐมีมำตรกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
ประกอบด้วย 1.มำตรกำรกระตุ้นอุปสงค์ 
ใ ห้ ภ ำ ค อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม ใ น ป ร ะ เ ท ศ
ปรับเปล่ียนกระบวนกำรผลิตโดยใช้
หุ่นยนต์/ระบบอัตโนมั ติ 2.มำตรกำร
สนับสนุนอุปทำน โดยเพิ่มจ ำนวนและ
ยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ 
System Integrator (SI) และ 3. 
มำตรกำรพัฒนำบุคลำกรและยกระดับ
เทคโนโลยี โดยกำรจัดต้ัง Center of 
Robotic Excellence (CoRE) โดยมี
เป้ำหมำยในปี 2569 ให้ประเทศไทยเป็น
ผู้น ำทำงด้ำนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ในอำเซียนโดยมีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง 

บทที่ 5
ภาวะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมของประเทศไทยป ี2021
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5.1 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
จำกกำรส ำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้ประกอบกำรจ ำนวน 71 รำย ท่ีเป็นสมำชิก
สมำคมผู้ประกอบกำรระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
ไทย (TARA) พบว่ำผู้ประกอบกำรเกินครึ่งหนึ่ง 
(ร้อยละ 62) เป็นผู้ประกอบกำรขนำดเล็ก คือมี
ทุนจดทะเบียนไม่ เกิน 20 ล้ำนบำท และมี
ผู้ประกอบกำรขนำดกลำง 17 รำย ท่ีมีทุนจน
ทะเบียนอยู่ ท่ี  20-200 ล้ำนบำท ขณะท่ีมี
ผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่ท่ีมี ทุนจดทะเบียน
มำกกว่ำ 200 ล้ำนบำท เพียง 10 รำย คิดเป็น
ร้อยละ 14 ท้ังนี้เนื่องจำกอุตสำหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติเป็นอุตสำหกรรมท่ีต้องใช้เงิน
ลงทุนในเทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำสูง จึงมี
ผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่น้อยรำย



จำกกำรส ำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ พบว่ำผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมมีควำมถนัดและควำมเช่ียวชำญด้ำน Automation 
Manufacturing Process และInspection Measurement มำกท่ีสุด รองลงมำมีควำมถนัดและควำม
เช่ียวชำญด้ำน Automation and Control , IOT or IIOT และ Mobile and Logistic Automation 
ตำมล ำดับ ส ำหรับด้ำน Assembly or Disassembly or Fabrication และ Service Robot เป็นด้ำนท่ี
ผู้ประกอบกำรควำมถนัดและควำมเช่ียวชำญท่ีน้อยสุด
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ท้ังนี้ ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติส่วนใหญ่พัฒนำมำจำกผู้สร้ำง
เครื่องจักร ปัจจุบันสถำบันไทย-เยอรมันได้มีกำรจัดประเภทผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติไว้ท้ังหมด 8 ประเภทดังนี้ 
ประเภทท่ี 01 : Automation Machinery Builder (AMB) ผู้ออกแบบ รวบรวมระบบ และสร้ำง
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ
ประเภทท่ี 02 : Automation System Integrator (ASI) ผู้ออกแบบและรวบรวมระบบเครื่องจักรกล
อัตโนมัติ
ประเภทท่ี 03 : Machine OEM ผู้สร้ำงเครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ประเภทท่ี 04 : Procurements and Trader ผู้จัดหำและผู้ค้ำเครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
ประเภทท่ี 05 : Part OEM ผู้ผลิตช้ินส่วนเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติตำมควำมต้องกำร
ประเภทท่ี 06 : Installation and Commissioning ผู้รับติดต้ังและทดสอบเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ
ประเภทท่ี 07 : Automation Software Application Design ผู้ออกแบบ Software สำหรับใช้งำนใน
ระบบอัตโนมัติ
ประเภทท่ี 08 : Automation Component Design ผู้ออกแบบช้ินส่วนสำหรับใช้งำนในระบบอัตโนมัติ
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ซึ่งในปี 2021  มี System Integrator หรือ SI  ท่ีขึ้นทะเบียนจ ำนวน 95 รำย ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73) 
เป็นผู้ประกอบกำรขนำดเล็ก (S) จ ำนวน 70 รำยผู้ประกอบกำรขนำดกลำง (M) จ ำนวน 24 รำย และมี
ผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่ (L) จ ำนวน 1 รำย

ผู้ประกอบกำรท่ีขึ้นทะเบียน SI ส่วนใหญ่กว่ำร้อยละ 65 (62 รำย) เป็นผู้ประกอบกำรในกลุ่ม
ผู้ออกแบบและรวบรวมระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automation System Integrator (ASI))  รองลงมำ
เป็นผู้ประกอบกำรในกลุ่มผู้ออกแบบ รวบรวมระบบ และสร้ำงเครื่องจักรกลอัตโนมัติ : Automation 
Machinery Builder (AMB) คิดเป็น ร้อยละ 32 (30 รำย) และ Machine OEM ผู้สร้ำงเครื่องจักรกลระบบ
อัตโนมัติตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ Procurements and Trader ผู้จัดหำและผู้ค้ำเครื่องจักรกลระบบ
อัตโนมัติ Part OEM ผู้ผลิตช้ินส่วนเครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติตำมควำมต้องกำร รวม 3 รำย

ท้ังนี้ในปี 2022 ครึ่งปีแรกมีผู้ประกอบกำรท่ีผ่ำนกำรขึ้นทะเบียน SI รวมจ ำนวน 112 รำย แบ่งเป็น 
ประเภท Automation Machinery Builder (AMB) จ ำนวน 40 รำย ประเภท Automation Machinery 
Builder (AMB) จ ำนวน 69 รำย และประเภท Machine OEM, Part OEM, Procurements and Trader 
อีกจ ำนวนประเภทละ 1 รำย (รวม 3 รำย)
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5.2 บุคคลากรในอุตสาหกรรม
จ ำก ก ำ ร ส ำ ร ว จแ ละ เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล

ผู้ประกอบกำรจ ำนวน 71 รำย ท่ีเป็นสมำชิกสมำคม
ผู้ประกอบกำรระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) 
พบว่ำ พบว่ำผู้ประกอบกำรเกินครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 65) เป็น
กิจกำรท่ีมีจ ำนวนพนักงำนไม่เกิน 50 คน  และร้อยละ 28 
เป็นกิจกำรท่ีมีพนักงำน 50 – 200 คน ส่วนกิจกำรท่ีมี
พนักงำนมำกกว่ำ 200 ขึ้นไปมีเพียงร้อยละ 7

จำกกำรส ำรวจข้อมูลพบว่ำกลุ่มวิศวกรท่ีมีอยู่ในอุตสำหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มำกท่ีสุดคือ
วิศวกรไฟฟ้ำ รองลงมำเป็นกลุ่มวิศวกรเครื่องกล วิศวกรเมคคำทรอนิกส์ วิศวกรประกอบและผลิต และวิศวกร
ระบบอัตโนมัติ ตำมล ำดับ เห็นได้ว่ำวิศวกรใน 5 สำขำนี้ เป็นกลุ่มท่ีมีควำมส ำคัญและมีควำมจ ำเป็นกับ
อุตสำหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย โดยเฉพำะวิศวกรไฟฟ้ำและวิศวกรเครื่องกล

ส ำหรับช่ำงเทคนิคท่ีมีอยู่ในอุตสำหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทยในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มช่ำงเทคนิคกำรผลิต รองลงมำเป็นช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง ช่ำงเครื่องกล ช่ำงเทคนิคอุตสำหกรรม และช่ำงเขียน
แบบเครื่องกลตำมล ำดับ กล่ำวได้ว่ำกลุ่มช่ำงเทคนิคท้ัง 5 กลุ่มนี้ เป็นกลุ่มท่ีมีควำมส ำคัญในอุตสำหกรรม

ท้ังนี้พบว่าโรงงานส่วนใหญ่เกือบท้ังหมด ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคนิคและ
วิศวกรรม มีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความรู้ ผ่านการฝึกอบรม การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร 
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5.3 เทคโนโลยีในปัจจุบัน
เพื่อประเมินระดับเทคโนโลยีท่ีมี

อยู่ในปัจจุบันของอุตสำหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ สถำบันไทย-เยอรมัน 
และสวทช. จึงได้น ำเอำเครื่องมือประเมิน
ระดับควำมพร้อมทำงด้ำนเทคโนโลยี 
(Technology Readiness Levels : 
TRLs) ของศูนย์วิจัยแห่งชำติซำนเดีย 
(Sandia National Laboratories) ของ
สหรัฐอเมริกำ มำประยุกต์ใช้ ในกำร
ก ำหนดและให้ค ำจ ำกั ดควำมระดับ
เทคโนโลยีของอุตสำหกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ ไว้ ซึ่ง ได้ก ำหนดไว้ 9 
ระดับ TRL เพื่อใช้บ่งช้ีควำมพร้อมและ
เสถียรภำพของเทคโนโลยีตำมบริบทของ
กำรใช้งำน ไว้ดังนี้
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ระดับ ค านิยาม
TRL1 หลักการพ้ืนฐานได้รับการพิจารณาและมีการรายงาน

ค ำอธิบำย มีกำรพิจำรณำหลักกำรพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ที่สนับสนุนหลักกำรส ำคัญของเทคโนโลยี โดยมีกำรทบทวนเอกสำรและ
งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง (Literature review/Prior art)

TRL2 มีการสร้างแนวคิดด้านเทคโนโลยี และ/หรือ การประยุกต์ใช้

ค ำอธิบำย เริ่มท ำกำรศึกษำวิเครำะห์เบื้องต้นเพื่อยืนยันหลักกำรพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์และควำมเป็นไปได้ในกำรประยุกต์ใช้ 

TRL3 แนวคิดได้ถูกสาธิตด้วยการวิเคราะห์ จ าลอง หรือทดลอง 

ค ำอธิบำย ผลกำรศึกษำวิจัย จ ำลอง ทดลอง หรือ วิเครำะห์เพื่อพิสูจน์ว่ำ หลักกำรนั้นเป็นไปได้ (Proof-of-concept)  
TRL4 องค์ประกอบที่ส าคัญหรือบอร์ดทดลองอิเล็กทรอนิกส์จ าลอง  (Breadboard) ได้ถูกสาธิตและพิสูจน์ในระดับห้องปฏิบัติการแล้ว   

ค ำอธิบำย องค์ประกอบที่ส ำคัญ ได้ถูกประกอบเข้ำกันเพื่อให้ชิ้นส่วนท ำงำน  ด้วยกันได้  โดยเป็นกำรทดสอบวัสดุ วิธีกำร หรือ
กระบวนกำรในระดับ small scale และต้นแบบผ่ำนกำรสำธิตและพิสูจน์ในระดับห้องปฏิบัติกำร สำมำรถ แก้ไขปัญหำเฉพำะเรื่อง รวมทั้ง
แสดงให้เห็นมุมมองของกำรท ำงำนหลักๆ สำมำรถท ำงำนได้ตำมที่คำดหวังได้ในสภำพแวดล้อมระดับห้องปฏิบัติกำร สภำวะแวดล้อมระดับ
ห้องปฏิบัติกำร คือ กำรทดสอบในห้องปฏิบัติกำรของผู้วิจัย และมีกำรก ำหนด Specification ชัดเจน 

TRL5 TRL 5 : องค์ประกอบที่ส าคัญหรือบอร์ดทดลองอิเล็กทรอนิกส์จ าลอง (Breadboard) ได้ถูกสาธิตและพิสูจน์ในสภาวะเลียนแบบที่
ใกล้เคียงสภาวะแวดล้อมจริง (Simulated environments) 

ค ำอธิบำย องค์ประกอบที่ส ำคัญได้ถูกประกอบเข้ำด้วยกันกับองค์ประกอบสนับสนุนของต้นแบบจริง และผ่ำนกำรสำธิตและพิสูจน์กำรใช้
งำนในสภำวะเลียนแบบที่ใกล้เคียงสภำวะแวดล้อมจริง (ในระดับ TRL นี้ยังไม่ได้มีกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีควำมสวยงำม)

(สภำวะเลียนแบบที่ใกล้เคียงสภำวะแวดล้อมจริง (Simulated environments) คือ กำรทดสอบในห้องปฏิบัติกำรของผู้วิจัย โดยเพิ่ม
ระดับควำมเข้มข้นของสภำวะแวดล้อมที่ทดสอบ หรือ เป็นกำรทดสอบชิ้นส่วนส ำคัญของต้นแบบผลิตภัณฑ์ถูกประกอบเข้ำด้วยกันและ 
integrate เข้ำกับระบบในโรงงำน SI)

TRL6 ต้นแบบของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการท่ีพร้อมเป็นสิ่งส่งมอบ ได้ผ่านการสาธิตและพิสูจน์การใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับการท างานจริง 
ค ำอธิบำย ต้นแบบของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนกำรที่พร้อมเป็นสิ่งส่งมอบได้ผ่ำนกำรสำธิตและพิสูจน์กำรใช้งำนในสภำวะแวดล้อมที่
เก่ียวข้องกับกำรท ำงำนจริง (Relevant environment) ซึ่งหมำยถึง ปัจจัยของสิ่งแวดล้อมที่มีผลเก่ียวข้องต่อควำมส ำเร็จ/ล้มเหลวใน
กำรท ำงำนของระบบต้นแบบ ได้ถูกควบคุมให้เหมือนกับสภำวะท ำงำนจริง

(สภำวะแวดล้อมที่เก่ียวข้อง (Relevant environments) คือ กำรทดสอบในสภำวะแวดล้อมที่เหมือนกับสภำวะแวดล้อมของลูกค้ำตัวจริง
TRL7 ต้นแบบของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการขั้นสุดท้าย ได้ผ่านการสาธิตและพิสูจน์การใช้งานในสภาวะท างานจริง

ค ำอธิบำย ต้นแบบของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนกำรขั้นสุดท้ำยได้ผ่ำนกำรสำธิตและพิสูจน์กำรใช้งำนในสภำวะท ำงำนจริง (Operational 
environment) ซึ่งหมำยถึง สภำพแวดล้อมจริงในกำรท ำงำนของระบบ (ต้นแบบ)  ที่ไม่สำมำรถควบคุมปัจจัยที่มีผลเก่ียวข้องต่อ
ควำมส ำเร็จ/ล้มเหลวในกำรท ำงำนของระบบได้

TRL8 เทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์/กระบวนการท่ีส่งมอบจริง ได้ผ่านการทดสอบและสาธิต

ค าอธิบาย เทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์/กระบวนกำรที่ส่งมอบจริง ผ่ำนกำรทดสอบคุณภำพกำรใช้งำนตำมมำตรฐำนของผู้ใช้/มำตรฐำนคุณภำพ
ที่เก่ียวข้อง (ถ้ำมี) / กฎหมำยที่เก่ียวข้อง (ถ้ำมี) หรือถูกบูรณำกำรเข้ำกับระบบของลูกค้ำ/ผู้ใช้งำนแล้ว (TRL8 ต้องท ำให้ได้คุณภำพตำมที่
ขำยได้ทั่วไปในตลำด)

TRL9 การใช้งานเทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์/กระบวนการอย่างต่อเนื่อง

ค ำอธิบำย เทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์/กระบวนกำรถูกน ำไปใช้งำนจริง และติดตำมผลกำรใช้งำนอย่ำงต่อเน่ืองตำมระยะเวลำที่เหมำะสม โดย
หำกมีข้อบกพร่อง ต้องด ำเนินกำรแก้ไขให้เรียบร้อย
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สถำบันไทย-เยอรมัน และสวทช. ได้
ด ำ เนิ นกำรประ เมินระ ดับกำรพัฒนำของ
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จ ำนวน 
200 ผลงำน พบว่ำสัดส่วนของกลุ่มเทคโนโลยี 
Handling มีสูงถึง ร้อยละ 65 ตำมด้วยกลุ่มของ
เทคโนโลยีด้ำน  IOT or IIOT, Inspection or 
Measurement และ Mobile and Logistic 
Automation  ร้อยละ 12,11,8 ตำมล ำดับ

จำกกำรประเมินระดับเทคโนโลยีของผู้ประกอบกำร System Integrator หรือ SI  จำก 200 ผลงำน 
พบว่ำระดับของเทคโนโลยีของผู้ประกอบกำร SI  ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50) อยู่ในระดับ TRL 5 คืออยู่ในข้ันท่ีมี
องค์ประกอบท่ีส ำคัญหรือบอร์ดทดลองอิเล็กทรอนิกส์จ ำลอง (Breadboard) ได้ถูกสำธิตและพิสูจน์ในสภำวะ
เลียนแบบท่ีใกล้เคียงสภำวะแวดล้อมจริง (Simulated environments) รองลงมำร้อยละ 28 อยู่ในระดับ 
TRL 6  คือ เป็นต้นแบบของผลิตภัณฑ์หรือกระบวนกำรท่ีพร้อมส่งมอบ โดยได้ผ่ำนกำรสำธิตและพิสูจน์กำรใช้
งำนในสภำวะแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรท ำงำนจริงแล้ว กล่ำวได้ว่ำระดับเทคโนโลยีของผู้ประกอบกำร SI 
ของไทย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ TRL 5 และ TRL 6 
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5.4 ชิ้นส่วน อุปกรณ์และวัสดุที่มีความส าคัญและจ าเป็นต้องใช้ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ของไทย

กำรผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทยในปัจจุบันมีกำรน ำเอำหุ่นยนต์มำใช้ในกำรผลิตด้วย
เช่นกัน โดยหุ่นยนต์ท่ีมีกำรใช้งำนในอุตสำหกรรมนี้ ถูกน ำเข้ำมำจำก จีน ไต้หวัน และเยอรมนี

ส ำหรับเหล็กซึ่งเป็นวัสดุท่ีมีควำมส ำคัญในกำรผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินั้น ส่วนใหญ่ซื้อจำก
ผู้ผลิตภำยในประเทศ

เห็นได้ว่ำกำรผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของไทยในปัจจุบันนั้น ยังต้องพึ่งหำกำรน ำเข้ำช้ินส่วน
และอุปกรณ์จำกต่ำงประเทศ โดยเฉพำะช้ินส่วนและอุปกรณ์หลักท่ีเป็นหัวใจส ำคัญ หำกต้องกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย ให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน จ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องพัฒนำช้ินส่วน
ดังกล่ำวไปพร้อมกัน ท้ังกำรส่งเสริมให้มีกำรลงทุนผลิตในประเทศ กำรให้สิทธิพิเศษทำงภำษีส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรท่ีน ำเข้ำช้ินส่วนและอุปกรณ์ มำเพื่อใช้ในกำรผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

จ ำ ก ก ำ ร ส ำ ร ว จค ว ำม เ ห็ น ข อ ง
ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรม พบว่ำช้ินส่วน 
อุปกรณ์ ท่ีผู้ประกอบกำรเห็นว่ำมีควำมส ำคัญ
และจ ำเป็น ส ำหรับกำรผลิตหุ่นยนต์และระบบ
อั ต โ น มั ติ ม ำ ก ท่ี สุ ด  ช้ิ น ส่ ว น  PLC 
(Programmable Logic Controller) มี
ควำมส ำคัญส ำหรับกำรน ำมำควบคุมระบบ
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ โดยช้ินส่วน PLC ท่ี
น ำ ม ำ ใ ช้ ง ำ น ส่ ว น ใ ห ญ่ น ำ เ ข้ ำ ม ำ จ ำ ก
ต่ำงประเทศ โดยประเทศท่ีน ำเข้ำมำได้แก่ 
ประเทศจีน เยอรมนี สหรัฐอเมริกำ และญี่ปุ่น 
ส่ วน ช้ิน ส่ วน  อุ ปก ร ณ์  ท่ี มี ค ว ำมส ำ คัญ 
รองลงมำเป็นอันดับสอง คือ มอเตอร์ ซึ่งส่วน
ใหญ่น ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ซึ่ ง ไ ด้แก่ 
ประเทศจีน เยอรมนี สหรัฐอเมริกำ อิตำลี 
ไ ต้หวัน และญี่ปุ่น รองลงมำเป็น ช้ินส่วน 
Pneumatics และ HMI ซึ่งส่วนใหญ่น ำเข้ำมำ
จำก เยอรมนีและญี่ปุ่น 
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5.5 ภาพรวมการค้าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของประเทศไทยในปี 2021

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพึ่งพำรำยได้
จำกกำรส่งออกเป็นหลัก เป็นฐำนกำรผลิตสินค้ำ
อุตสำหกรรมส ำคัญของโลก อำทิ อุตสำหกรรมยำน
ยนต์และช้ินส่วน อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและ
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสำหกรรมอำหำร และเคมีภัณฑ์  
ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ควำมต้องกำรติดต้ังหุ่นยนต์
อุตสำหกรรมในประเทศไทยเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 

อุตสำหกรรมยำนยนต์เป็นอุตสำหกรรม
หลักท่ีมีกำรใช้หุ่นยนต์มำกท่ีสุด รองลงมำคือ 
อุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีกำรใช้
หุ่นยนต์สูงเป็นอันดับสอง ส ำหรับประเภทหุ่นยนต์
อุตสำหกรรมท่ีมีกำรใช้ในประเทศไทยมำกท่ีสุดคือ 
หุ่นยนต์ส ำหรับงำนเช่ือม(Welding) โดยหุ่นยนต์
ประเภทนี้ถูกน ำไปใช้ส ำหรับกำรเช่ือมอำร์ก (Arc 
Welding) และเ ช่ือมแบบเฉพำะจุด (Spot 
Welding)  และหุ่นยนต์ประเภท Handling 
operation and Machine tending ท่ีใช้ในงำนขน
ถ่ำยวัสดุ  
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ประเทศไทยมีบทบำทส ำคัญในกำรเป็นผู้
ส่ ง อ อ ก ย ำ น ย น ต์ แ ล ะ ช้ิ น ส่ ว น  ร ว ม ถึ ง
เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นฐำนกำร
ผลิตของบริษัท ช้ันน ำระ ดับโลก ซึ่ งมีควำม
จ ำเป็นต้องใช้หุ่นยนต์ในกำรผลิตเพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ควำมต้องกำรใช้
หุ่นยนต์ในอุตสำหกรรมของประเทศไทยเพิ่ม
สู ง ข้ึ น อ ย่ ำ ง ต่ อ เ นื่ อ ง  แ ม้ ว่ ำ ใ น ปี  2 0 2 1 
อุตสำหกรรมยำนยนต์ชะลอตัวลง เนื่องจำกต้อง
เผชิญหน้ำกับปัญหำกำรขำดแคลนช้ินส่วนเพื่อ
กำรผลิต โดยเฉพำะเซมิคอนดักเตอร์ ท่ีสร้ำง
ผลกระทบกับห่วงโซ่กำรผลิตรถยนต์ท่ัวโลก 
ตลอดจนอุปสรรคด้ำนโลจิสติกส์ ท่ีส่งผลให้ไม่
สำมำรถส่งมอบรถยนต์หลำยรุ่นได้ทันกับควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ ไม่สำมำรถผลิตและจ ำหน่ำย
ได้ตำมเป้ำหมำยท่ีต้ังไว้ แต่อำนิสงส์จำกกำรฟื้น
ตัวดีข้ึนของอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยเฉพำะอุตสำหกรรมกำรผลิตวงจรรวม (IC) 

ท่ีขยำยตัวดีขึ้น ท้ังปริมำณกำรผลิตและกำรส่งออก 
จำกเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ำและตลำดส่งออก รวมถึง
ประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด-19 รวมท้ังกำรขยำย
โครงข่ำยและพัฒนำระบบเทคโนโลยี 5G, Data 
Center และ IoT ท ำให้มีควำมต้องกำรสินค้ำ
อิเล็กทรอนิกส์จำกในประเทศและต่ำงประเทศ
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ผู้ผลิต IC ในประเทศไทยเร่ง
กำรผลิต ท ำให้มควำมต้องกำรหุ่นยนต์มำใช้ในกำร
ผลิตมำกขึ้น โดยในปี 2021 มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำ
หุ่นยนต์อยู่ ท่ี 345 ล้ำนเหรียญสหรัฐ สูงสุดเป็น
ประวัติกำรณ์ มูลค่ำกำรน ำเข้ำในปีนี้ปรับตัวสูงขึ้น
จำกปีก่อนหน้ำถึงร้อยละ 33 ขณะท่ีมูลค่ำกำร
ส่งออกในปีนี้อยู่ท่ี 23 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้
ประเทศไทยขำดดุลกำรค้ำในสินค้ำกลุ่มหุ่นยนต์ใน
ปีนี้สูงถึง 321 ล้ำนเหรียญสหรัฐ นับเป็นกำรขำด
ดุลกำรค้ำท่ีมีมูลค่ำสูงสุดเป็นประวัติกำรณ์
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มูลค่ำกำรน ำเข้ำหุ่นยนต์อุตสำหกรรมของประเทศไทย (พิกัด 847950- Industrial robots, not 
elsewhere specified or included) ในปี 2021 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนสูงถึงร้อยละ 45 โดยมีมูลค่ำกำร
น ำเข้ำอยู่ ท่ี 75 ล้ำนเหรียญสหรัฐ จำกควำมต้องกำรใช้หุ่นยนต์เพื่อเร่งกำรผลิตในอุตสำหกรรมกำรผลิต
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 40 น ำเข้ำมำจำกประเทศจีน มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำอยู่ท่ี 30 ล้ำน
เหรียญสหรัฐ รองลงมำร้อยละ 38 น ำเข้ำมำจำกประเทศญี่ปุ่น มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำอยู่ท่ี 28 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 
รองลงมำน ำเข้ำมำจำก เยอรมนี เดนมำร์ก และ สิงคโปร์ ในสัดส่วนร้อยละ 8 , ร้อยละ 5 และ ร้อยละ 3
ตำมล ำดับ

ส่วนกำรส่งออกหุ่นยนต์อุตสำหกรรมของไทยในปี 2021 อยู่ท่ี 3 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หดตัวลงจำกปี
ก่อนร้อยละ 38 ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังจีน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 ของมูลค่ำกำรส่งออกในปีนี้ รองลงมำ
เป็นกำรส่งออกไปยังอินโดนีเซีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 และเป็นกำรส่งออกไปยังอินเดีย กัมพูชำ และ 
พม่ำ ตำมล ำดับ
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ส ำหรับกำรส่งออกในปี 2021 อยู่ท่ี 20 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำกปีก่อนหน้ำร้อยละ 37 ส่วนใหญ่เป็นกำร
ส่งออกไปยังประเทศจีน (ร้อยละ 19 ) ท่ี 4 ล้ำนเหรียญสหรัฐ รองลงมำส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น เวียดนำมและ
มำเลเซีย ในสัดส่วนร้อยละ 18  ร้อยละ 13 ร้อยละ 11 และ ร้อยละ 7 ของมูลค่ำกำรส่งออก ตำมล ำดับ

มูลค่ำกำรน ำเข้ำหุ่นยนต์ประเภทแขนกลส ำหรับ เคล่ือนย้ำย ขนย้ำย และจัดเก็บ แผงวงจรพิมพ์ 
แผงกำรเดินสำยแบบพิมพ์ หรือแผงวงจรไฟฟ้ำ (พิกัด 842890 Automated machines for the 
transport, handling and storage of printed circuit  boards, printed wiring boards or printed 
circuit assemblies) ของประเทศไทย ในปี 2021 อยู่ท่ี 270 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจำกปีก่อน
ร้อยละ 30 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 29) เป็นกำรน ำเข้ำมำจำกจีน อยู่ท่ี 77 ล้ำนเหรียญสหรัฐ รองลงมำน ำเข้ำมำ
จำกญี่ปุ่น (ร้อยละ 24)  และน ำเข้ำมำจำก เกำหลีใต้ มำเลเซีย และเนเธอร์แลนด์ ในสัดส่วนร้อยละ 11 , 
ร้อยละ 10 และ ร้อยละ 5 ของมูลค่ำกำรน ำเข้ำ ตำมล ำดับ



มูลค่าการค้าหุ่นยนต์ของไทยในปี 2021 เทียบกับประเทศส าคัญ
มูลค่าการน าเข้า

ประเทศสหรัฐอเมริกำเป็นประเทศท่ีน ำเข้ำหุ่นยนต์อุตสำหกรรม (พิกัด 847950 และ พิกัด 842890) 
สูงสุดในปี 2021 สูงกว่ำประเทศไทยประมำณ 12 เท่ำ ขณะท่ีจีนน ำเข้ำหุ่นยนต์อุตสำหกรรมสูงกว่ำประเทศ
ไทยประมำณ 8 เท่ำ ส ำหรับประเทศ เยอรมนี เกำหลีใต้ และญี่ปุ่น มีมูลค่ำกำรน ำเข้ำหุ่นยนต์อุตสำหกรรมสูง
กว่ำไทยประมำณ 4 , 1.4 และ 1 เท่ำ ตำมล ำดับ

มูลค่าการส่งออก

YEARLY REPORT 2021

68หน้ำ

ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศท่ีส่งออกหุ่นยนต์อุตสำหกรรม (พิกัด 847950 และ พิกัด 842890) 
สูงสุดในปี 2020 ซึ่งมีมูลค่ำกำรส่งออกสูงกว่ำประเทศไทยถึง 146 เท่ำ ขณะท่ีญี่ปุ่นส่งออกหุ่นยนต์
อุตสำหกรรมมำกกว่ำไทย 130 เท่ำ ขณะท่ี จีน สหรัฐอเมริกำ และเกำหลีใต้ ท่ีมีมูลค่ำกำรส่งออกหุ่นยนต์
อุตสำหกรรมสูงกว่ำไทย 82 , 48 และ 34 เท่ำ ตำมล ำดับ



YEARLY REPORT 2021

69หน้ำ

เศรษฐกิ จ ไทยปี  2 021  ฟื้ น ตัวขึ้ น
เล็กน้อย สืบเนื่ องจำกกำรระบำดของโรค 
COVID-19 ระลอกใหม่ท่ีเริ่มมำต้ังแต่ปลำยปี 
2020  มีผลท ำให้กำรแพร่ระบำดของ COVID-
19 สำยพันธุ์เดลตำขยำยเป็นวงกว้ำง ในช่วงไตร
มำสสำม ส่งผลให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจหลำย
กิจกรรมถูกจ ำกัดด้วยมำตรกำรควบคุมกำร
ระบำดท่ีเข้มงวดเป็นเวลำหลำยเดือน กำรแพร่
ระบำดยังกระจำยไปสู่ภำคธุรกิจ ท ำให้เกิดภำวะ
ชะงักงันของสำยกำรผลิตในบำงอุตสำหกรรม
และภำคก่อสร้ำง แม้ว่ำในช่วงไตรมำสสุดท้ำย
ของปี 2021 กำรฉีดวัคซีนมีควำมคืบหน้ำอย่ำง
มำก กำรระบำดในประเทศคล่ีคลำยลง และมี
กำรผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมท่ีเข้มงวดลง ท ำ
ให้กิ จกรรมทำง เศรษฐกิจสำมำรถกลับมำ
ด ำเนินกำรได้อีกครั้ง แต่กำรระบำดของ COVID-
19 สำยพันธุ์โอมิครอนในช่วงปลำยปีกลับเข้ำมำ
ซ้ ำเติมกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจอีกครั้ง

อุตสำหกรรมยำนยนต์ไม่สำมำรถผลิต
รถยนต์ได้ตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้ เนื่องจำกกำร
ขำดแคลนช้ินส่วนเพื่อกำรผลิต โดยเฉพำะเซมิ
คอนดักเตอร์ และบำงโรงงำนซัพพลำยเออร์ต้อง
ปิดช่ัวครำว จำกกำรท่ีพนักงำนติดโควิด -19 
ขณะท่ีอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
ขยับตัวดีข้ึน โดยเฉพำะกำรส่งออก IC เนื่องจำก
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้ำและตลำดส่งออกโลก และ
ประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด-19 รวมท้ังกำรขยำย
โครงข่ำยและพัฒนำระบบเทคโนโลยี 5G, Data 
Center และ IoT ท ำให้มีควำมต้องกำรสินค้ำ
อิเล็กทรอนิกส์จำกในประเทศและต่ำงประเทศ
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

5.6 ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีต่ออุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทยในปี 2021

จำกกำรสอบถำมควำม คิด เห็นขอ ง
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร ใ น อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม  โ ด ย ใ ห้
ผู้ประกอบกำรประเมินภำวะธุรกิจในปี 2021 สรุป
ได้ว่ำผู้ประกอบกำรเห็นว่ำภำวะธุรกิจในปี 2021
นั้นยังอยู่ใน “ระดับทรงตัว” เมื่อเทียบกับปีก่อน

อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำ ผู้ประกอบกำรส่วน
ใหญ่ 46 รำยจำก 71 รำย (ร้อยละ 52) มียอดขำย
เพิ่มขึ้นในปี 2021 รำยท่ีมียอดขำยเพิ่มขึ้นสูงสุด
นั้น เพิ่มขึ้นสูงถึง 4 เท่ำจำกเดิม 

ขณะเดียวกันก็พบว่ำมีผู้ประกอบกำรหนึ่ง
ในส่ี ท่ีมียอดขำยลดลงในปี 2021 นี้  รำยท่ีมี
ยอดขำยลดลงมำกท่ีสุดนั้น ลดลงจำกเดิมถึงร้อย
ละ 86

ในปี 2021 อุตสำหกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ ยังคงได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่
ระบำดของโควิด-19 แต่ไม่รุนแรงเท่ำในปี 2020 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดเริ่มคล่ีคลำย
ลง หลำยประเทศกลับมำด ำเนินกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจได้อีกครั้ง  อย่ำงไรก็ตำมอุตสำหกรรม
หลักท่ีเป็นผู้ใช้หุ่นยนต์ยังอยู่ในภำวะฟื้นตัวช้ำๆ
เนื่องจำกยังติดปัญหำกำรขำดแคลนช้ินส่วนเซมิ
คอนดักเตอร์  ในอุตสำหกรรมยำนยนต์และ
อุ ต ส ำห ก ร ร ม ไ ฟ ฟ้ ำ  ขณะ ท่ี อุ ต ส ำห ก ร ร ม
อิเล็กทรอนิกส์ฟื้นตัวดี ซึ่งเป็นตัวช่วยให้ควำม
ต้องกำรหุ่นยนต์เพิ่มสูงขึ้นในปี 2021 นี้
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5.7 แนวโน้มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศไทยปี 2022
ปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่ออุตสำหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทยในปี 2022 มีดังนี้
1. เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง

ปี 2022 เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงหด
ตัวลงรุนแรง โดย IMF ได้คำดกำรณ์ว่ำในปี 
2022 เศรษฐกิจโลกจะขยำยตัวเพียง ร้อยละ 3.6 
จำกปีก่อน เนื่องจำกยังคงต้องเผชิญปัจจัยเส่ียง 
ท่ีขัดขวำงกำรฟื้นตัว ไม่ว่ำจะเป็นสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ท่ียังคงมีควำมไม่
แน่นอนสูง ท่ำมกลำงกำรกลำยพันธุ์ของไวรัสท่ี
อำจมีควำมรุนแรงและยืดเยื้อมำกกว่ำท่ีคำดไว้ 
จนอำจน ำไปสู่กำรกลับมำด ำเนินมำตรกำร
ควบคุมกำรระบำดอย่ำงเข้มงวดและกำรจ ำกัด
กำรเดินทำงระหว่ำงประเทศอีกครั้ง  แรงกดดัน
ด้ำนเงินเฟ้อท่ีเร่งตัวขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ควำม
ยืดเยื้อของปัญหำในห่วงโซ่อุปทำน (Supply 
Disruption) ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรตู้คอนเทน
เนอร์ซึ่งส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรขนส่งทำง
ทะเล กำรขำดแคลนวัตถุดิบโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรขำดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะ
ส่งผลกระทบต่อกำรผลิตสินค้ำอุตสำหกรรมท่ีอยู่
ในห่วง โซ่กำรผลิต ท่ีส ำ คัญ อำทิ ยำนยน ต์ 
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ช้ิ น ส่ ว น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ 
จักรยำนยนต์ และเครื่องใช้ในครัวเรือน 

ควำมเส่ียงจำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ
จีน ท่ีจะส่งผลต่อกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจและ
กำรค้ำโลก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เศรษฐกิจของ
ประเทศตลำดเกิดใหม่ในเอเชีย ท่ีมีควำมเช่ือมโยง
กับเศรษฐกิจจีนสูง ควำมขัดแย้งทำงภูมิรัฐศำสตร์
ของประเทศต่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัญหำ
ระหว่ำงรัสเซียและยูเครนและชำติพันธมิตร ควำม
ขัดแย้งในตะวันออกกลำงโดยเฉพำะสหรัฐฯกับ
อิหร่ำน และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์กับกลุ่มกบฏใน
เยเมน ท่ีจะส่งผลกระทบต่อควำมผันผวนของรำคำ
พลังงำน รวมท้ังควำมขัดแย้งระหว่ำงประเทศทำง
กำรค้ำและเทคโนโลยีระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน ท่ีจะ
ส่งผลต่อกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ

ผลกระทบจำกสงครำมรัสเซีย-ยูเครน ท่ี
ท ำให้เศรษฐกิจของยุโรปเข้ำสู่ภำวะถดถอย จำก
กำรโดนปิดล็อกในเรื่องของพลังงำนและอำหำร 
รวมถึงผลกระทบจำกกำรเพิ่มมำตรกำรคว่ ำบำตรท่ี
เกี่ยวข้องกับสงครำมรัสเซีย-ยูเครน 

ปัญหำควำมตึงเครียดระหว่ำงจีนกับ
ไต้หวัน และจีนกับสหรัฐอเมริกำ ท่ีสร้ำงควำม
กังวลท่ัวโลก ท้ังทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งไม่
ว่ำระดับควำมขัดแย้งและกำรเผชิญหน้ำจะมำก
หรือน้อยก็มีผลกระทบตำมมำแน่นอน
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2. เศรษฐกิจไทยฟื้นตัว
ส ำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2022 สภำพัฒน์

ฯ ได้คำดกำรณ์ไว้ว่ำจะขยำยตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 
3.5-4.5 จำกกำรฟื้นตัวของอุปสงค์ภำยในประเทศ
และภำคกำรท่องเท่ียวท่ีฟื้นตัวได้ดีอย่ำงต่อเนื่อง 
ส่งผลให้รำยได้ครัวเรือนและ ภำคธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับกำรท่องเท่ียวปรับตัวดีขึ้น รวมท้ังคำดว่ำรำยได้
เกษตรกรจะขยำยตัวได้ดีตำมรำคำสินค้ำเกษตร ท่ี
สูง ข้ึน โดยคำดว่ ำ กำรบริ โภคภำคเอกชนจะ
ขยำยตัว ขณะท่ีมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำคำดว่ำจะ
ปรับ ตัว ดี ขึ้ น  แม้ ว่ ำ จะ ไ ด้รั บผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งระหว่ำงรัสเซียและยูเครน
ท่ีส่งผลให้รำคำพลังงำนและสินค้ำ โภคภัณฑ์ปรับ
เพิ่มขึ้น รวมถึงปัญหำกำรขำดแคลนวัตถุดิบในห่วง
โซ่ อุ ปทำน ท่ียั งคงยืด เยื้ อ  ส ำหรับกำรลง ทุน
ภำคเอกชนคำดวำจะขยำยตัวได้ท่ี ตำมกำรฟื้นตัว
ทำงเศรษฐกิจท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 

อย่ำง ไรก็ตำมควำมไม่แน่นอนของ
สถำนกำรณ์กำรแพรระบำดของโรค COVID-19 
ท้ังสำยพันธุ์ท่ีระบำดในปัจจุบันและท่ีอำจเกิดข้ึน
ใหม่ในอนำคต อำจท ำให้เศรษฐกิจของประเทศคู่
ค้ำชะลอตัวลง โดยเฉพำะเศรษฐกิจของประเทศ
ห ลั ก แ ละ ป ร ะ เ ท ศ จี น  ป ร ะ ก อ บ กั บ ห ำ ก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID-19 ใน
ประเทศจีนยังยืดเยื้อ กว่ำท่ีคำดไว้ก็จะส่งผล
กระทบห่ ว ง โ ซ่ อุ ป ทำนกำร ผ ลิต  ( Supply 
Disruption) และส่งผลเช่ือมโยงไปยังภำคกำร
ผลิต และกำรค้ำท่ัวโลกอีกครั้ง 
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3. อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไม่เป็นไปตามเป้าที่ต้ังไว้
ในปี 2022 กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ ได้ต้ังเป้ำกำรผลิตและส่งออกรถยนต์ไว้ที่ไว้ที่ 1.8 และ 1 ล้ำน

คัน แต่ยังคงมีปัจจัยลบหลำยปัจจัยท่ีฉุดให้กำรผลิตและกำรส่งออก ไม่เป็นตำมเป้ำหมำยท่ีต้ังไว้ ซึ่งได้แก่ 
ปัญหำขำดแคลนเซมิคอนดักเตอร์และช้ินส่วนประกอบท่ีน ำเข้ำมำผลิตท่ีทวีควำมรุนแรงขึ้น จำกสงครำม
สงครำมรัสเซีย-ยูเครน  เพรำะสองประเทศนี้มีกำรส่งออกในห่วงโซ่กำรผลิตเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึง
สถำนกำรณ์กำรล็อกดำวน์ในประเทศจีนรอบใหม่ รวมถึงกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 สำยพันธุ์ โอมิครอน ใน
ประเทศไทย 

ท้ังนี้ อุ ตสำหกรรมยำยน ต์ยั งคง ต้อง
ประสบปัญหำกำรขำดแคลนชิปในปี 2022 และ
ยังคงส่งผลกระทบต่อกำรผลิตรถยนต์ท้ังรถยนต์
สันดำป และรถยนต์ไฟฟ้ำ ซึ่ งประเมินว่ำจะ
คล่ีคลำยประมำณปี 2025 กำรแพร่ระบำดของโค
วิด-19 ยังคงมีอยู่ รวมถึงปัญหำเงินเฟ้อสูงในหลำย
ประเทศ ท่ีท ำให้สถำนกำรณ์รำคำสินค้ำต่ำงๆ แพง
ข้ึน ประกอบกับปัญหำสงครำมระหว่ำงรัสเซีย -
ยู เครน ท่ียังยืดเยื้อ และปัญหำควำมขัดแย้ ง
ระหว่ำงสหรัฐและจีน ซึ่งปัญหำท้ังหมดในข้ำงต้น 
อำจส่งผลท ำให้กำรส่งออกรถยนต์ในปี 2022 น้อย
กว่ำท่ีต้ังเป้ำไว้

ขณะ ท่ีปริ มำณจ ำหน่ำยรถยน ต์ใน
ประเทศในปี 2022 คำดว่ำตลำดภำยในประเทศ
จะเริ่มฟื้นตัว จำกกำรผ่อนคลำยมำตรกำร
ควบคุมกำรระบำด สถำนกำรณ์เศรษฐกิจเริ่มฟื้น
ตัว ประชำชนกลับมำใช้ชีวิต ประกอบอำชีพและ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจจนเกือบเป็นปกติ รวมถึง
โครงกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น เรำเท่ียวด้วยกัน 
ท ำให้ประชำชนมีรำยได้มำกขึ้น ควำมเช่ือมั่น
ผู้บริ โภคดีขึ้น แม้จะมีปัจ จัยลบท่ีส ำ คัญคือ
สถำนกำรณ์รำคำน้ ำมันแพง แต่ควำมต้องกำรใช้
รถยน ต์ขอ ง ผู้บ ริ โ ภ ค ท่ี สู ง อย่ ำ ง ต่ อ เนื่ อ ง 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งรถยนต์นั่งซึ่งมีควำมจ ำเป็นใน
กำรเดินทำงท่ีสะดวก ปลอดภัย ลดควำมเส่ียงใน
ก ำ ร รั ก ษ ำ ร ะ ย ะ ห่ ำ ง ท ำ ง สั ง ค ม  ( Social 
Distancing) เพื่อให้ปลอดภัยจำกโรคระบำด โค
วิด-19 โดยคำดว่ำปริมำณจ ำหน่ำยรถยนต์ในปี 
2022  จะอยู่ ท่ี ป ร ะมำณ  800 , 000  คัน 
นอกจำกนี้ในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้ำ (อีวี) รัฐบำล
มีแพ็กเกจท่ีจะมำสนับสนุน ท้ังลดภำษีน ำเข้ำ
ในช่วงท่ียังไม่ขึ้นไลน์ผลิต และภำษีสรรพสำมิต 
รวมถึงมีเงินอุดหนุนส ำหรับลูกค้ำท่ีซื้อรถอีวี เช่ือ
ว่ำจะท ำให้ยอดจ ำหน่ำยรถยนต์ไฟฟ้ำจะสูงขึ้น
เช่นกัน
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4. อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฟื้นตัว
อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำในปี 2022  

ฟื้นตัวดีจำกกำรท่ีประชำชนได้รับวัคซีนป้องกันโค
วิด-19 เพิ่มมำกขึ้น ประกอบกับสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโควิด-19 ท่ีเริ่มคล่ีคลำยและกำร
ทยอยเปิดเมืองในหลำยประเทศ อย่ำงไรก็ตำม 
ในปี 2022 ยังคงมีประเด็นท่ีต้องจับตำซึ่งอำจ
ส่งผลลบต่อกำรผลิตและส่งออกได้ เช่น กำร
กลำยพันธุ์ของโควิด-19 สงครำมรัสเซีย-ยูเครน 
ปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำง จีน ไต้หวัน และ
สหรัฐอเมริกำ ท่ีอำจส่งผลต่อวิกฤตชิปขำดแคลน
อย่ำงรุนแรง 

ส ำหรับในปี 2022 คำดว่ำมูลค่ำกำร
ส่งออกอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทย จะ
สำมำรถขยำยตัวดีข้ึน โดยปัจจัยสนับสนุนหลักมำ
จำกควำมต้องกำรสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ท่ียังคงมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องท่ัวโลก ซึ่งส่งผลดี
ต่อกำรผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของ
ไทย อำทิ แผงวงจรไฟฟ้ำ วงจรพิมพ์ และเซมิ
คอนดักเตอร์ อย่ำงไรก็ตำมกำรเติบโตในปีนี้ คำด
ว่ำจะขยำยตัวเพียงเล็กน้อยตำมกำรฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลก 

อย่ำงไรก็ตำมภำวะขำดแคลนเซมิคอน
ดักเตอร์ในโลกยังคงยืดเยื้อและส่งผลกระทบต่อ
กำรผลิตสินค้ำขั้นปลำยหลำยประเภท เช่น 
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ รถยนต์ เป็นต้น รวมท้ังมำตรกำร
กีดกันกำรค้ำของประเทศคู่ค้ำท่ีจะส่งผลต่อกำร
ส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้ำของไทย เช่น กำรขยำย
มำตรกำร Safeguard และกำรตัดสิทธิ GSP 
เครื่องซักผ้ำของสหรัฐฯ ขณะท่ีผลกระทบจำก
สงครำมรัสเซีย-ยูเครน และภำวะเงินเฟ้อยังส่งผล
ใ ห้ ร ำ ค ำ วั ต ถุ ดิ บ ใ น ก ำ ร ผ ลิ ต ก ลุ่ ม สิ น ค้ ำ
อิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวสูงขึ้น

โดยรวมคำดว่ำในปี 2022 อุตสำหกรรม
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยังมีแนวโน้มเติบโต โดย
ได้รับปัจจัยหนุนจำกกำรท่ีช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ส ำคัญ อำทิ เซมิคอนดักเตอร์ และแผงวงจรพิมพ์
เข้ำไปมีบทบำทในอุตสำหกรรมต่ำง ๆ มำกขึ้น 
โดยเฉพำะอุตสำหกรรมกำรผลิตในโรงงำน 
อุตสำหกรรมกำรแพทย์ อุตสำหกรรมยำนยนต์

จากปัจจัยที่กล่าวไว้ข้างต้นคาดว่า จะ
ส่งผลให้อัตราการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยจะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 
-10 ต่อปี ในปี 2022 ตามที่ IFR ได้คาดการณ์ไว้ 



YEARLY REPORT 2021

74หน้ำ

ด้านบุคคลากรและแรงงานในอุตสาหกรรรม 
ปัญหำด้ำนบุคคลำกรและแรงงำนใน

อุตสำหกรรมเป็นปัญหำหลักท่ีผู้ประกอบกำรส่วน
ใหญ่ก ำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน ภำวะขำดแคลน
บุคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีควำม
เข้ำใจในระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมถึง
ปัญหำจ ำนวนบุคลำกรผู้เ ช่ียวชำญท่ีมีอยู่ ไม่
เพียงพอแต่ปริมำณกำรผลิตในปัจจุบัน ส่งผลให้
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติของไทยเป็นไปได้ช้ำ 

จำกกำรส ำรวจข้อมูลผู้ประกอบกำรพบว่ำ
ปัญหาและอุปสรรคส าคัญท่ีมีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทยในปัจจุบัน มี
ดังนี้

ด้านการวิจัยและพัฒนา
ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมซึ่งส่วนใหญ่

เป็นผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก ขำด
ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยี กำรวิจัยและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นไป
ได้ยำกเนื่องจำกต้องใช้งบประมำณจ ำนวนมำก ขำด
กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรวิจัยและพัฒนำจำก
ภำครัฐ

ด้านการผลิต
ช้ินส่วนหลักท่ีใช้ในกำรผลิตหุ่นยนต์ ต้อง

พึ่งพำกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ เนื่องจำกยังไม่มี
ผู้ผลิตและกำรขำดควำมพร้อมของอุตสำหกรรม
สนับสนุนในประเทศ ท ำให้ผู้ประกอบกำรต้อง
แบกรับต้นทุนกำรผลิตท่ีสูง ไม่สำมำรถแข่งขันได้
ในตลำดโลก เนื่องจำกรำคำขำยสูงกว่ำคู่แข่งทำง
กำรค้ำ ผลิตในปัจจุบันส่วนใหญ่จึงเป็นกำรผลิต
เพื่อขำยในประเทศเป็นหลัก

กำรผลิตในปัจจุบันยังขำด Ecosystem 
รองรับ ขำดกำรรวมกลุ่มควำมร่วมือระหว่ำง
ผู้ประกอบกำร หน่วยงำนภำครัฐ องค์กร  และ
สถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ขำดกำร
เช่ือมโยงกันของห่วงโซ่อุปทำน (Supply Chain) 
ต้ังแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ 

ด้านการลงทุน
อุตสำหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมั ติ เป็น
อุตสำหกรรมท่ีต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้น
สูง กำรลงทุนผลิตและกำรลงทุนด้ำนกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจ ำนวน
มำก ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผู้ประกอบกำร
ขนำดย่อม ขำดควำมสำมำรถในกำรลงทุน และขำด
โอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนนโยบำย
ส่งเสริมกำรลงทุนของภำครัฐยังขำดควำมชัดเจน 
และไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ

ด้านการตลาด
ค่ำแรงงำนในประเทศไทยยังไม่สูงมำกเมื่อเทียบกับ
จ ำนวนเงินท่ีต้องใช้ลงทุนในหุ่นยนต์อุตสำหกรรม 
ท ำให้ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมขำดแรงจูงใจใน
กำรลงทุน ประกอบกับผู้ประกอบกำรในประเทศยัง
ไม่เช่ือมั่นในคุณภำพของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ท่ีผลิตได้ภำยในประเทศ รวมถึงกำรท่ีผู้ใช้ยังขำด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเลือกใช้หุ่นยนต์ ท ำให้
ผู้ผลิตหุ่นยนต์ไทยไม่สำมำรถขยำยตลำดในประเทศได้
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนาอตุสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทย

ด้านบุคคลากรและแรงงานในอุตสาหกรรรม
พัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรมหุ่นยนต์

ของไทยให้มีควำมรู้และมีทักษะด้ำนเทคโนโลยี
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสูงขึ้น มุ่งเน้นกำร
ฝึกอบรมและปฏิบั ติงำนในสถำนท่ีจริง โดยมี
ผู้เช่ียวชำญและหัวหน้ำงำน เป็นผู้ให้กำรฝึกอบรม 
เพื่อให้บุคคลำกรในอุตสำหกรรมได้รับควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ สำมำรถออกแบบหรือแก้ไขปัญหำ
ระบบอัตโนมัติได้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและตรง
ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

ด้านการผลิต
ส่งเสริมให้มีกำรลงทุนผลิตอุปกรณ์หลักท่ีใช้ในกำร
ผลิตหุ่นยนต์ อำทิ Controller , PCL และ Motor 
ในประเทศ ช่วยลดกำรพึ่งพำกำรน ำเข้ำและลด
ต้นทุนกำรผลิต เพื่อให้ผู้ผลิตหุ่นยนต์ไทยสำมำรถ
แข่งขันได้ในตลำดโลก 

ด้านการตลาด
ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ก ำ ร ใ ช้ ร ะ บ บ 

Automation ในโรงงำน โดยภำครัฐควรให้กำร
สนับสนุนทำงด้ำนเงินทุน สิทธิประโยชน์ทำงภำษี 
ประชำสัมพันธ์ รวมถึงกำรก ำหนดมำตรฐำนควำม
ปลอดภั ยขอ งกำรน ำหุ่ น ยน ต์ ไ ป ใ ช้ ง ำน ใน
อุ ตสำหกรรม  เพื่ อ เพิ่ มควำม เ ช่ือมั่ น ให้ แก่
ผู้ประกอบกำรท่ีเป็นผู้ใช้หุ่นยนต์ 
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