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แนวทางการปรบัตวัของภาคอตุสาหกรรมเพื่อเตรียม 
ความพร้อมกบัความท้าทายในปี 2565
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การขบัเคล่ือนงาน BCG ของ ส.อ.ท.

ลดการใชท้รพัยากร ลดมลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม

เกดิรปูแบบธุรกจิทีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้ม 

สรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศ

• Smart Agriculture Industry
• Smart Farming
• การพฒันา BCG Model ของ

คลสัเตอรอุ์ตสาหกรรมไทย

• Circular Material Hub
• EPR system for E-waste and packaging
• มาตรฐานขวดสี
• PPP Plastic Project

• Eco Factory
• Eco Products
• Eco Industrial Town

Green-EconomyG

Bio-EconomyB

Circular-EconomyC
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FTI
BCG Strategy

Standard and policy 
support

Knowledge & Sharing

การสรา้ง 
และพฒันา 
BCG Model
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ยา

สมนุไพร

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร

เครื่องส าอาง

เหลก็

ไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส ์และโทรคมนาคม

ยานยนต์

อาหาร

ดิจิทลั

ผูผ้ลิตเคร่ืองมือแพทยแ์ละสขุภาพ

เป้าผลติรถยนต ์ปี 65 ประมาณ 1.7-1.8 ลา้นคนั โดยก าลงัซือ้ทีเ่พิม่ขึน้จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิของ
ภาครฐั รวมถงึการสง่ออกทีม่แีนวโน้มเตบิโตจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิประเทศคู่คา้ ผนวกกบัการสง่เสรมิ 
EV ในประเทศ ทีจ่ะท าใหต้ลาดรถยนตเ์ริม่ตื่นตวัมากขึน้

เตบิโตตามอุปสงคใ์นประเทศทีเ่ริม่ฟ้ืนตวั รวมถงึ กจิกรรมทางเศรษฐกจิทีก่ลบัมาเป็นปกตโิดยเฉพาะ
นกัท่องเทีย่วต่างประเทศทีเ่ดนิทางเขา้ไทย และดา้นการสง่ออกมแีนวโน้มทีด่จีากการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกจิในประเทศคู่คา้ ทัง้นี้ จะตอ้งจบัตามองกลุ่มสนิคา้ทีค่าดว่าจะเตบิโตอาท ิอาหารแห่งอนาคต 
(Future Food) และพชืแหง่อนาคต (Future Crop)

ปี 65 คาดว่า อุตสาหกรรมมมีลูค่าประมาณ 800,000 ลา้นบาท จากการพฒันาและการน าเทคโนโลยใีหมม่า
ใช ้เร่งใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ เช่น 5G, IoT, (AI) และ Blockchain ขณะทีพ่ฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปหลงัยุคโควดิ-19 เป็นตวัเร่งใหอุ้ตสาหกรรมดจิทิลัมคีวามส าคญัมากขึน้

อุตสาหกรรมเหลก็ปี 2565 ต่อเนื่องจากความตอ้งการเหลก็ปี 2564 ภาพรวมดขีึน้กว่าปี 2563 เพิม่ขึน้
ประมาณ 15% ที ่18.9 ลา้นตนั ซึง่คาดว่าปี 2565 จะเตบิโตเพิม่ขึน้อกี 5% ท าใหค้วามตอ้งการใชเ้หลก็ใน
ไทยใกลเ้คยีง 20 ลา้นตนั ทัง้นี้ มปัีจจยับวกทีช่ดัเจน คอื การลงทุนเกีย่วกบัโครงสรา้งพืน้ฐานโดยภาครฐั 
อาท ิโครงการก่อสรา้งรถไฟฟ้า 

คาดว่าหลงัจาก COVID-19 จะมคีวามตอ้งการใชย้า และวคัซนีทีส่งูขึน้ ผนวกกบัสงัคมสงูอายุ ซึง่จะ
สง่ผลใหม้กีารลงทุน ในการผลติยาเพื่อตอบสนองความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ และโครงการสง่เสรมิการ
ลงทุนของภาครฐั และการสนบัสนุนการวจิยัและพฒันายา การรกัษาและวคัซนีคุณภาพสงู

จากเทรนดก์ารบรโิภคของคนรุ่นใหม่หนัมานิยมใชส้มนุไพรเป็นทางเลอืกในการดแูลสขุภาพมากขึน้ 
ประกอบกบัเกดิกระแสค่านิยมการบรโิภคอาหารปลอดภยัอย่างกวา้งขวางทัง้ตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ สง่ผลใหต้ลาดสมนุไพรและผลติภณัฑส์มนุไพรไทยมโีอกาสเตบิโตเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง 

ความตอ้งการบรโิภคอาหารเสรมิและวติามนิทีเ่พิม่สงูขึน้จากปัจจยัเร่งอย่างการแพร่ระบาดของ COVID-
19 และกระแสการรบัประทานอาหารเพื่อสขุภาพของคนยุคใหม ่รวมถงึ ประชากรผูส้งูอายุทีเ่พิม่มากขึน้ 
สง่ผลใหผู้บ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัสขุภาพมากขึน้

อุตสาหกรรมเครื่องส าอางปี 2565 คาดว่าจะขยายตวัรอ้ยละ 4 เน่ืองจากพฤตกิรรมผูบ้รโิภคใหค้วามสนใจ
และความส าคญักบัการรกัษาความสะอาด การดแูลรกัษาสขุภาพ และดแูลตนเองมากขึน้ สง่ผลใหค้วาม
ตอ้งการผลติภณัฑด์แูลความงามมคีวามหลากหลายและเหมาะสมแต่ละบุคคลเพิม่ขึน้

เตบิโตต่อเนื่องตามความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ อาท ิตลาดเซมคิอนดกัเตอรโ์ลก จะขยายตวัมากกว่า 10% 
ประกอบกบั ยงัมปัีจจยัเชงิบวกจาก work from home สง่ผลใหค้วามตอ้งการอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์
ส าหรบัผูบ้รโิภค เช่น พซี ีโน้ตบุ๊ก แทบ็เลต็ เกมคอนโซล และสมารท์โฟน เพิม่ขึน้ 

แหล่งขอ้มลู : ประธานกลุ่มอตุสาหกรรม ส.อ.ท. / ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคา้ /วจิยักรงุศรี

อุตสาหกรรมผูผ้ลติเครื่องมอืแพทยฯ์ ของไทยมกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง จาก COVID-19 ปัจจยัหนุนมาจาก
ความตอ้งการดา้นการแพทยท์ีเ่พิม่ขึน้ โดยไทยเป็นฐานการผลติทีส่ าคญัของกลุ่มวสัดุสิน้เปลอืงทาง
การแพทย ์เช่น ถุงมอืการแพทย ์เลนสแ์ว่นตา ไซรงิค ์ชุดสายน ้าเกลอื

10 อตุสาหกรรมไทยดาวรุ่งปี 2565
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อตุสาหกรรมไทยมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือรบัมือ
ผลกระทบจากสถานการณ์COVID-19 อย่างไร
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แนวทางการปรบัตวัผูป้ระกอบการภายใต้สถานการณ์ COVID-19 

กระจายความเส่ียงในการด าเนินธรุกิจ
เนื่องจากการเกดิ Supply Chain Disruption ทัว่โลก ท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งวางแผน
กระจายความเสีย่งการหาวตัถุดบิ และผลติถณัฑ์ ใหม ่ทัง้ในและต่างประเทศ

พฒันาและยกระดบัศกัยภาพบคุลากร (Reskill & Upskill) 
พฒันาบุคลากร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท างาน เตรยีมพรอ้มกบั Trend การ
ท างานใหม่ๆ  และสถานการณ์ COVID-19 ทีย่งัมคีวามไมแ่น่นอน

เตรียมความพร้อมธรุกิจ เพ่ือเข้าสู่ Industry 4.0
สง่เสรมิใหเ้กดิการน าระบบ Automation หรอื Robotic มาใชใ้นระบบการผลติ
และการบรกิาร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ รวดเรว็ และลดตน้ทุน

เน้นช่องทางการตลาด Online มากขึน้
ปรบัเปลีย่นชอ่งทางการเขา้ถงึสนิคา้ของผูบ้รโิภคใหส้ะดวกยิง่ขึน้ ผา่นชอ่งทาง 
Online และปรบัรปูแบบการบรหิารธุรกจิ เขา้สู ่Digital Ecosystem

จดัท าแผน Business Continuity Plan (BCP)
ตัง้ทมีบรหิาร พรอ้มแผนงาน BCP เพือ่เตรยีมความพรอ้มกบัสถานการณ์
ฉุกเฉนิ ทัง้จาก Lockdown / ผูต้ดิเชือ้ COVID-19 ในองคก์ร
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