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สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 ปี 2557 นบัเป็นความทา้ทายคร้ังสาํคญัของภาคอุตสาหกรรมของไทย เน่ืองจากการแข่งขนัจากประเทศอ่ืนๆ ในเออีซีได้
ทวคีวามเขม้ขน้มากข้ึน โดยเฉพาะอินโดนีเซียและเวียดนามท่ีมีประชากรจาํนวนมากและเสถียรภาพทางการเมือง กาํลงัมาแรง
และเร่ิมแซงหนา้ไทยแลว้ในหลายอุตสาหกรรม แมใ้นอดีตทั้ง 2 ประเทศจุดอ่อนดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน แต่ปัจจุบนัไดป้รับปรุงดี
ข้ึนอยา่งรีบเร่ง  

 รถยนต์ ไทยเป็นฐานอนัดบั 1 ของเออีซี โดยในปี 2556 มีปริมาณการประกอบรถยนตม์ากถึง 2.46 ลา้นคนั คิดเป็น
สดัส่วนประมาณคร่ึงหน่ึงของยอดประกอบรถยนตท์ั้งหมดของเออีซี  รองลงมา คือ อินโดนีเซีย ประมาณ 1.2 ลา้นคนั และ
มาเลเซีย ประมาณ 6 แสนคนั 

 จากการท่ีอินโดนีเซียมีประชากรมากถึง 240 ลา้นคน อินโดนีเซียจะแซงหนา้ไทยกลายเป็นตลาดรถยนตใ์หญ่ท่ีสุดในเอ
อีซีในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ ประกอบกบัปัจจุบนัมีการลงทุนสร้างฐานผลิตรถยนตท่ี์เพ่ิมข้ึนมากในอินโดนีเซีย จะทาํใหอิ้นโดนีเซีย
แข่งขนักบัไทยอยา่งเขม้ขน้เพ่ือแยง่เป็นฐานผลิตรถยนตใ์หญ่ท่ีสุดเออีซีในอีกประมาณ 5 - 10 ปีขา้งหนา้ 
 รถจักรยานยนต์ อินโดนีเซียเป็นผูป้ระกอบรถจกัรยานยนตใ์หญ่ท่ีสุดในเออีซีและใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก โดยในปี 
2556 มียอดจาํหน่ายมากถึง 7.8 ลา้นคนั นาํหนา้ประเทศอ่ืนๆ อยา่งไม่เห็นฝุ่ น รองลงมา คือ เวยีดนามและไทย ซ่ึงแยง่ตาํแหน่ง
อนัดบั 2 ของเออีซี โดยมีปริมาณการผลิตใกลเ้คียงกนั คือ มากกวา่ 3 ลา้นคนั เลก็นอ้ย  
 สาํหรับสถานการณ์รถจกัรยานยนตข์องไทยไม่ค่อยดีนกั คาดการณ์ตลาดจะหดตวัลงมากถึง 10% ในปี 2557 เหลือ 1.8 

ลา้นคนั ทาํใหต้อ้งหนัไปผลิตเพ่ือส่งออกมากข้ึน 

 กลัน่นํา้มัน สิงคโปร์มีกาํลงัผลิตการกลัน่นํ้ามนัใหญ่ท่ีสุดในเออีซี ขนาด 1,370,000 บาร์เรล/วนั ขณะท่ีไทยมีกาํลงัผลิต
การกลัน่นํ้ามนัรองลงมาอนัดบั 2 ขนาด 1,072,000 บาร์เรล/วนั อนัดบั 3 คือ อินโดนีเซีย กาํลงัประมาณ 1 ลา้นบาร์เรล/วนั และมี
แผนจะก่อสร้างโรงกลัน่แห่งใหม่ขนาด 3 แสนบาร์เรล/วนั ซ่ึงจะทาํใหแ้ซงไทยข้ึนเป็นฐานกลัน่นํ้ามนัอนัดบั 2 ของเออีซี สาํหรับ
มาเลเซียเป็นอนัดบั 4 กาํลงัผลิต 635,300 บาร์เรล/วนั แต่มีแผนลงทุนเพ่ีมกาํลงัผลิตอีก 300,000 บาร์เรล/วนั รวมเป็น 935,300 
บาร์เรล/วนั  
 เหลก็ เดิมไทยเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมน้ี เน่ืองจากมีโรงงานเหลก็ขั้นกลางนํ้าหลายแห่ง แต่กลุ่มโปสโกของเกาหลีใต้
ไดก่้อสร้างโรงถลุงเหลก็แบบครบวงจรตามมาตรฐานโลกแห่งแรกในเออีซีท่ีอินโดนีเซีย มูลคา่ลงทุน 2 แสนลา้นบาท โดยเฟส
แรกกาํลงัผลิต 3 ลา้นตนั/ปี เปิดดาํเนินการแลว้เม่ือปลายปี 2556 ทาํใหอิ้นโดนีเซียไดแ้ซงหนา้ไทยข้ึนเป็นอนัดบั 1  

 สาํหรับในอนาคตเม่ือโครงการโรงถลุงเหล็กของกลุ่มฟอร์โมซาในเวยีดนาม มูลค่าลงทุนรวม 9 แสนลา้นบาท โดยเฟส
แรกกาํหนดก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2549 ขนาดกาํลงัผลิต 7 ลา้นตนั/ปี จะทาํใหเ้วยีดนามแซงหนา้อินโดนีเซียข้ึนเป็นผูผ้ลิตเหลก็
รายใหญ่ท่ีสุดในเออีซี ยิง่ไปกวา่นั้น หากโครงการโรงถลุงเหลก็แห่งน้ีเปิดดาํเนินการเตม็โครงการขนาดกาํลงัผลิต 22.5 ลา้นตนั/ปี 
จะทาํใหเ้วยีดนามไม่เฉพาะเป็นฐานผลิตใหญ่ท่ีสุดในเออีซีเท่านั้น แต่จะเป็นฐานผลิตเหลก็ใหญ่อนัดบัท่ี 11 ของโลก  
 ปูนซีเมนต์  ปริมาณการผลิตปูนซีเมนตใ์นเวยีดนามไดเ้ติบโตอยา่งรวดเร็วและเป็นฐานการผลิตใหญ่ท่ีสุดในเออีซี โดย
ในปี 2556 มีปริมาณผลิตประมาณ 60 ลา้นตนั จาํแนกเป็นการจาํหน่ายในประเทศ 47 ลา้นตนั และส่งออก 13 ลา้นตนั รองลงมา คือ 
อินโดนีเซีย คาดวา่จะมีปริมาณการผลิตประมาณ 58 ลา้นตนั โดยเป็นการจาํหน่ายในประเทศแทบทั้งหมด ส่งออกนอ้ยมาก 



ขณะท่ีไทยตามมาอนัดบั 3 คาดวา่มีปริมาณการผลิตประมาณ 45 ลา้นตนั จาํแนกเป็นจาํหน่ายในประเทศ 35 ลา้นตนั และส่งออก 
10 ลา้นตนั ทั้งน้ี ปริมาณการผลิตปูนซีเมนตข์องอินโดนีเซียคาดวา่จะเติบโตอยา่งรวดเร็วและกลายเป็นฐานผลิตใหญ่ท่ีสุดของเอ
อีซีในอนาคต เน่ืองจากตลาดภายในประเทศเติบโตรวดเร็วมาก คาดวา่จะเพ่ิมข้ึนเป็น 70 ลา้นตนั ในปี 2558 

 ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม  เดิมไทยเป็นฐานผลิตใหญ่ท่ีสุดในเออีซี มีการผลิตครบวงจรตั้งแต่ตน้นํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า 
แต่ปัจจุบนัเวยีดนามประสบผลสาํเร็จในขั้นปลายนํ้า คือ เคร่ืองนุ่งห่ม โดยเป็นผูส่้งออกรายใหญ่อนัดบั 5 ของโลก และเร่ิมรุกเขา้
สู่อุตสาหกรรมขั้นตน้นํ้าและกลางนํ้า คือ ผลิตเสน้ใยสงัเคราะห์ การป่ันดา้ยและทอผา้ โดยในปี 2556 เวยีดนามส่งออกสินคา้
หมวดส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มประมาณ 6 แสนลา้นบาท เปรียบเทียบกบัไทยส่งออกประมาณ 2.3 แสนลา้นบาท 

 สาํหรับผูผ้ลิตส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มรายใหญ่ของเวยีดนาม คือ บริษทั Vietnam National Garment and Textile Group (Vinatex) 
โดยในปี 2556 มีมูลค่าส่งออก 2.9 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ ไดเ้ร่ิมลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ท่ีเขตอุตสาหกรรม  Thanh Loc 

Industrial Zone ในจงัหวดั Kien Giang ทางภาคใตข้องประเทศ เม่ือตน้เดือนกมุภาพนัธ์ 2557 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพ่ิมมูลค่าส่งออกของ
กลุ่มเป็น 5 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2559 โดยโครงการจะสร้างงาน 2,225 คน ลงทุน 7.05 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ  
 โทรศัพท์มือถือ เวียดนามเป็นฐานผลิตใหญ่ท่ีสุดในเออีซีและใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก โดยในปี 2556 มีมูลค่าส่งออก
มากถึง 6 แสนลา้นบาท/ปี โดยเป็นฐานการผลิตสาํคญัของซมัซุงและโนเกีย ยิง่ไปกวา่นั้น มูลค่าการส่งออกของเวยีดนามจะ
เพ่ิมข้ึนอยา่งกา้วกระโดดในอนาคต เน่ืองจากมีโครงการลงทุนอีกหลายโครงการในเวียดนามท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้างโรงงาน 

 จากการท่ีบริษทัยกัษใ์หญ่มาผลิตโทรศพัทมื์อถือในเวียดนาม ทาํใหผู้ผ้ลิตช้ินส่วนตามมาผลิตในเวยีดนามดว้ย เช่น 
บริษทั Hansol ของเกาหลีใต ้ไดล้งทุน 150 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ในโครงการผลิตช้ินส่วนโทรศพัทมื์อถือในเวยีดนาม ดาํเนินการใน
นามบริษทั Hansol Electronics Vietnam  จาํกดั จา้งงาน 6,000 คน กาํหนดก่อสร้างเสร็จปลายปี 2557 นอกจากน้ี มีโครงการลงทุนของ
บริษทั Samsung Electro-Mechanics Vietnam มูลค่า 1.2 พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ โครงการของบริษทั  Yongbo Vina มูลค่า 8 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ ท่ีจงัหวดั Bac Ninh เพ่ือผลิตหูฟัง แบตเตอร่ี สายเคเบิล และอุปกรณ์ชาร์จโทรศพัทมื์อถือ 

 เซมคิอนดกัเตอร์ การผลิตขั้นตน้นํ้า คือ เวเฟอร์วงจรรวม ซ่ึงใชเ้งินลงทุนสูงมากนบัแสนลา้นบาท ในเออีซีมีการผลิต
เชิงพาณิชยเ์พียง 2 ประเทศเท่านั้น คือ สิงคโปร์และมาเลเซีย โดยสิงคโปร์เป็นผูน้าํและมาเลเซียเป็นอนัดบั 2 ขณะท่ีการผลิต
ประเทศอ่ืนๆ เป็นการผลิตขนาดเลก็และเทคโนโลยรีะดบัตํ่าสาํหรับใชป้ระโยชนใ์นเชิงวจิยัเป็นหลกั 

 ขณะท่ีเซมิคอนดกัเตอร์ขั้นกลางนํ้า คือ การประกอบและทดสอบวงจรรวมหรือไอซี มีฐานการผลิตกระจายอยูใ่น
มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และเวยีดนาม ทั้งน้ี ในระยะหลงัมีความสนใจลงทุนดา้นไอซีในเวยีดนามค่อนขา้งมาก แต่ประสบ
ปัญหาวา่ไฟฟ้าในเวยีดนามขาดเสถียรภาพและไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ สาํหรับในปี 2556 กาํลงัผลิตไฟฟ้าในเวยีดนามเร่ิม
มากเพียงพอกบัความตอ้งการแลว้ ดงันั้น หากเวยีดนามสามารถปรับปรุงไฟฟ้าใหมี้เสถียรภาพมากข้ึนแลว้ มีแนวโนม้สูงวา่
เวยีดนามจะกลายเป็นฐานผลิตไอซีหลกัของเออีซีในอนาคต 
 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ไทยเป็นผูน้าํ โดยเป็นฐานผลิตตูเ้ยน็ใหญ่อนัดบั 3 ของโลก ในปี 2553 ส่วนแบ่ง 6% รองจากจีน 51% และ
เมก็ซิโก 7% และเป็นฐานการผลิตเคร่ืองปรับอากาศใหญ่อนัดบั 2 ของโลก ในปี 2553 ส่วนแบ่ง 9% รองจากจีน 66% 
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