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ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างกลุ่มพันธมิตรสหรัฐฯ และจีนได้ทวี
ความส าคัญและกลายมาเป็นหน่ึงในปัจจัยที่สร้างการเปล่ียนแปลงในห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์
โลก ประเทศในกลุ่มพันธมิตรสหรัฐฯ เช่น ญ่ีปุ่ น และเกาหลีใต้ ต่างมีนโยบายลดการพ่ึงพาจีน และ
เร่ิมทยอยกระจายฐานการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกสจ์ากจีน มายังภูมิภาคต่างๆ รวมถึงอาเซียน โดย
ไทยไดก้ลายเป็นหนึ่งในหมุดหมายปลายทางของการลงทุนดังกล่าวเช่นกัน โดยเฉพาะการประกอบสินค้า
อิเล็กทรอนิกสท์ี่ไม่ซบัซอ้น อย่างไรก็ดี ผลบวกต่อการผลิตและส่งออกอิเล็กทรอนิกสไ์ทยจากแนวโนม้ดงักล่าว 
อาจยงัไม่เพียงพอที่จะชดเชยความทา้ทายจากแรงกดดนัดา้นต่างๆ ในระยะขา้งหนา้ ดงันี ้

• อุปสงคอ์ิเล็กทรอนิกสโ์ลกที่มีแนวโน้มแผ่วลง เพราะเศรษฐกิจโลกชะลอและเส่ียงถดถอย จาก
การที่หลายประเทศด าเนินนโยบายการเงินที่เขม้งวดดว้ยการปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ  
และล่าสดุปัญหาในภาคธนาคารสหรฐัฯ และยุโรปที่สรา้งความไม่แน่นอนต่อตลาดการเงินและเพิ่มความ
เสี่ยงต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกในระยะข้างหน้า ซึ่งจะกระทบตามมายังยอดขายและการส่งออกสินค้า
อิเล็กทรอนิกสใ์นหลายประเทศรวมถึงไทย 
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ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างกลุ่มพันธมิตรสหรัฐฯและจีนท่ีด าเนินอยู่ใน

ปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิดกระแสลดการพ่ึงพาจีนและท าให้ไทยเป็นหน่ึงใน

ประเทศท่ีถูกเลือกส าหรับการลงทุนในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ซับซ้อน แต่

ผลบวกต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยอาจยังไม่เพียงพอท่ีจะชดเชย

ความท้าทายจาก อุปสงค์อิเล็กทรอนิกส์โลกท่ีแผ่วลงจากภาวะเศรษฐกิจ

โลกชะลอและเสี่ยงถดถอย วัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกขาลงโดยเฉพาะกลุ่ม

คอมพิวเตอร ์และการแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านท่ีเข้มข้นขึ้น 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า มูลค่าส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยน่าจะหดตัวใน

ปี 2566 ราวร้อยละ 4.5 จากท่ีขยายตัวร้อยละ 5.0 ในปี 2565 ทว่ากลุ่ม

ผู้ประกอบการบางกลุ่มอาจจะเห็นภาพธุรกิจดีกว่ากลุ่มอ่ืน คือ ผู้รับจ้าง

ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้ปรับพอร์ตธุรกิจเข้าหาตลาดยานยนต์ 

และเคร่ืองใช้ไฟฟา้อัจฉริยะท่ียังคงเติบโต 

ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์

ไทยปี 66 อาจหดตัว

ร้อยละ 4.5...

ท่ามกลางความท้า

ทายท่ีหลากหลาย แม้

ได้รับอานิสงส์จาก

ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ 



 

 

2 
• วัฏจักรขาลงของอิเล็กทรอนิกสโ์ลกหลังโควิด-19 คล่ีคลาย โดยเฉพาะในกลุ่มคอมพิวเตอรท์ี่เคยพุ่ง

ขึน้แรงในช่วงการระบาดของโควิด สะทอ้นจากยอดขายอุปกรณเ์ก่ียวกับคอมพิวเตอร์รวมถึงฮารด์ดิสก์ 
(HDD) ที่เริ่มมีแนวโนม้ไม่คึกคักตัง้แต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ตลอดจนการประกาศปรบัลดต าแหน่งงานใน
หลายบริษัทเทคโนโลยี โดยวฏัจกัรขาลงดงักล่าวน่าจะส่งผลกดดันต่อการส่งออกอิเล็กทรอนิกสไ์ทยที่
เน้นจับตลาดคอมพิวเตอรแ์ละ HDD เป็นหลัก ซึ่งกินสว่นแบ่งมลูค่าสง่ออกอิเล็กทรอนิกสไ์ทยกว่ารอ้ย
ละ 46 ในปีที่ผ่านมา นอกจากปัจจยัดา้นอปุสงคข์าลงแลว้ การส่งออก HDD ของไทยน่าจะยังได้รับแรง

กดดันจากจังหวะการเปล่ียนผ่านเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสู่โซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD) ซึ่งมี
แนวโน้มเร่งตัวขึน้หลังราคา SSD ในตลาดโลกปรบัลดลงกว่ารอ้ยละ 20 ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาและมี
แนวโนม้ลดลงต่อเนื่องในปีนี ้1 ตามภาวะก าลงัการผลิตที่ลน้เกินและราคาที่ลดลงของหน่วยความจ าแฟลช 
(NAND) ซึ่งใชเ้ทคโนโลยีเดียวกนั 

• การแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านที่เข้มข้นขึ้นภายใต้กระแสลดการพ่ึงพาจีนจากประเด็นภูมิ
รัฐศาสตร์ ซึ่งก่อใหเ้กิดการกระจายการลงทุนห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงออเดอรส์ินคา้อิเล็กทรอนิกสม์ายัง
อาเซียนมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็น สิงคโปร ์มาเลเซีย เวียดนาม รวมถึงไทย อย่างไรก็ดี ไทยก็ยงัคงตอ้งเผชิญการ
แข่งขนักบัประเทศเพื่อนบา้น โดยเฉพาะผูป้ระกอบการเวียดนามที่มีความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนแรงงานใน
การประกอบชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ซับซ้อน และผู้ประกอบการมาเลเซียที่มีความเชี่ ยวชาญการ
ประกอบชิน้ส่วนซับซ้อนและไฮเทค ตลอดจนการแข่งขันกับผูผ้ลิต PCB ญ่ีปุ่ นและเกาหลีใต้ ที่มีความ
เชี่ยวชาญในการผลิต PCB ชัน้สงู โดยเฉพาะในตลาดรถยนตแ์ละเครื่องใชไ้ฟฟ้าอจัฉรยิะ 

 
ภายใตส้ถานการณค์วามทา้ทายดงักล่าว ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย คาดว่า มูลค่าส่งออกอิเล็กทรอนิกส์

ไทยน่าจะมีแนวโน้มหดตัวในปี 2566 โดยลดลงแตะระดับ 4.3 หมื่นล้านดอลลารฯ์ หดตัวราวร้อยละ 
4.5 จากที่ขยายตัวราวร้อยละ 5.0 ในปี 2565 โดยแรงฉุดหลกัน่าจะมาจากสินคา้ในกลุ่มคอมพิวเตอรแ์ละ 
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3 HDD ที่น่าจะหดตวัราวรอ้ยละ 4.6 และ 36.2 ตามล าดบั ขณะที่การสง่ออก PCB ก็มีแนวโนม้หดตวัตามวฏัจกัร
ขาลงของสินคา้ในกลุม่คอมพิวเตอรแ์ละ HDD เช่นกนั โดยคาดว่าน่าจะหดตวัราวรอ้ยละ 12.8 

อย่างไรก็ดี กลุ่มผูป้ระกอบการไทยบางกลุ่มอาจจะ
เห็นภาพทางธุรกิจดีกว่ากลุ่มอ่ืน คือ กลุ่มผู้รับจ้างประกอบ
ชิ้ น ส่ ว น อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  (Electronic Manufacturing 
Services: EMS) ทัง้ชิน้ส่วน Semiconductor และแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์(PCBA) ทีไ่ด้มีการปรับพอรต์ธุรกิจเข้าหา
ตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกสศ์ักยภาพอย่าง ตลาดรถยนต์ 
และตลาดผลิตภัณฑอ์ิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริโภค (Consumer) ทีร่วมถึงเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและแกดเจ็ต
ต่างๆ ซึ่งก าลงัอยู่ในช่วงขยายตวัตามกระแสรถยนตข์บัเคลื่อนดว้ยไฟฟ้าและเทคโนโลยีอจัฉริยะ สะทอ้นจาก
การประเมินสดัส่วนอุปสงคอิ์เล็กทรอนิกสใ์นกลุ่มรถยนต ์และ Consumer ในตลาดโลก ว่าจะมีแนวโนม้ปรบั
สูงขึน้แตะระดับรอ้ยละ 13.7 และ 12.6 ตามล าดับในปี 2568 จากที่เคยอยู่ระดับรอ้ยละ 10.2 และ 11.5 ในปี 
2565 สวนทางกบัสว่นแบ่งตลาดคอมพิวเตอรท์ี่มีแนวโนม้ลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานวิจัยน้ีจัดท าโดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ากัด (KResearch) เพ่ือเผยแพร่เป็นการท่ัวไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือ ข้อมูลท่ีเชื่อว่ามีความ

น่าเชื่อถือท่ีปรากฏขณะจัดท า ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา ท้ังน้ี KResearch มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็น

ปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้ชวน เสนอแนะ ให้ค าแนะน า หรือจูงใจในการตัดสินใจเพ่ือด าเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังน้ัน ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

และใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รับผิดในความเสียหายใดท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว  

ข้อมูลใดๆ ท่ีปรากฎในรายงานวิจัยน้ีถือเป็นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบุคคลท่ีสาม (แล้วแต่กรณี) การน าข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้องแสดงข้อความถึง

สิทธิความเป็นเจ้าของแก่ KResearch และ/หรือบุคคลท่ีสาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหล่งท่ีมาของข้อมูลน้ันๆ ท้ังน้ี ท่านจะไม่ท าซ ้า ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระท าใน

ลักษณะใดๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ในทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลท่ีสาม (แล้วแต่กรณี) 

Disclaimers 

     Semiconductor                        

     : ASML, WSTS, KResearch


