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PwC คาดยอดผลิตรถยนต์ทั่วโลกปี’56 โต 2.3% หลังดีมานต์ตลาดเกิดใหม่เอเชีย-แปซิฟิก
หนุน มองแนวโน้มอุตฯออโต้ไทยผงาด ‘อาเซียน’ โตตามเป้า แม้ทิศทางคร่ึงหลังขาลง 

PwC คาดยอดผลิตรถยนต์ท ัว่โลกปี’56 โต 2.3% หลงัดีมานต์ตลาดเกิดใหม่เอเชีย-แปซฟิิกหนุน พร้อมมองแนวโน้มอุตฯออโต ้
ไทยผงาด ‘อาเซยีน’ โตตามเป้า แมท้ิศทางคร่ึงหลังขาลง 
 
ผลการศึกษาล่าสุด พบอุตสาหกรรมยานยนตท์ ัว่โลก จะยงัคงเติบโตตอ่เน่ืองในระยะยาว หลังไดร้บัอานิสงส์จากการขยายตวัของ
ตลาดเกิดใหมใ่นภูมภิาคเอเชีย-แปซฟิิก น าโดย จีน, อินเดีย และอาเซยีน รวมท ั้งดีมานต์สะสมจากช่วงกอ่นหน้าในสหรัฐฯ และการ
ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆของผูป้ระกอบการฯ   แต่การผลิตในยโุรปจะยงัคงไม่ฟ้ืน เหตพุิษวกิฤตหน้ีกระทบยอดขาย ขณะที่ผูผ้ลิต
รถยนต์ญ ีปุ่่ นยงัมุ่งขยายสายการผลิตนอกบา้นเพือ่ลดปัญหาค่าเงินเยน 
 
 

http://www.newswit.com/auto/2013-09-25/64288b5c00e64a4402cba25e26a58979/ 



บริษทั PwC (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) คาดการณ์ถึงแนวโนม้การเตบิโตของอุตสาหกรรมรถยนตโ์ลกว่าจะยงัคงเดินหน้า
ขยายตวัเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เน่ืองในระยะ 3-5 ปีขา้งหน้า แมปั้ญหาวิกฤตหน้ียุโรปและการฟ้ืนตวัอย่างชา้ๆของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะยงั
เป็นปัจจยัเส่ียงทีก่ดดันการเจริญเติบโตในระยะยาว ขณะทีค่าดว่ายอดประกอบรถยนตท์ ัว่โลก (Global light vehicle 

assembly) จะสามารถทะลุกรอบ 100 ล้านคนัได้เป็นครั้งแรกในอีก 4 ปีขา้งหน้า หรือ คิดเป็นอัตราการเตบิโตเฉล่ียต่อปี 
(Compound Annual Growth Rate: CAGR) ที่ 5.02% และเพิ่มเป็นกว่า 106 ล้านคนัในปี 2562 

 
PwC ยงัคาดว่า ยอดผลิตรถยนตท์ ัว่โลกในปีน้ี จะปรบัตวัเพิ่มขึ้น 2.3% เป็น 81 ล้านคนั โดยไดร้บัแรงสนับสนุนหลกัจากดีมานต์
ที่ยงัคงแข็งแกร่งของตลาดเกิดใหม่ในเอเชยี-แปซฟิิก (Developing Asia-Pacific) น าโดยจีน, อินเดีย และกลุ่มประเทศ
อาเซยีน รวมท ั้งความตอ้งการสะสมของผูบ้ริโภคในสหรัฐฯ หลังจากที่เผชิญกบัการชะลอตวัทางเศรษฐกจิในช่วงที่ผา่นมา 
 
นายศิระ อินทรก  าธรชยั ประธานกรรมการบริหารและหุ้นส่วน บริษทั PwC ประเทศไทย เปิดเผยถึงผลการศึกษา PwC’s 

Autofacts 2013 Q3 Data Release ที่ผา่นมาว่า ตลาดเกดิใหม่ในภูมิภาคเอเชยี-แปซฟิิกจะขยายตวัน าหน้าทวปีอ่ืนๆในโลก 
โดยมี Contribution to Growth ระหว่างปี 2555-2560 ถึง 62%ในขณะทีอ่เมริกาเหนืออยู่ที่ 13.4%, สหภาพยุโรป (อียู) 
ที่ 11.7%, อเมริกาใต ้6.7%, ยุโรปตะวนัออก 6.3% และ ตะวนัออกกลางและแอฟริกาที่ 3.4% 

 
ในทางตรงกนัขา้ม ตลาดที่พฒันาแลว้ในเอเชยี-แปซฟิิก (Developed Asia-Pacific) จะเป็นภูมภิาคเดียวที่เห็นการหดตวั หรือม ี
Contribution to Growth ที่ -3.5% เน่ืองจากบริษทัผูป้ระกอบการรถยนตย์กัษ์ใหญใ่นญีปุ่่ น ยงัคงเดินหน้ายา้ยฐานการผลิต
จากประเทศของตนมายงัตลาดส่งออกในปัจจุบนัอย่างตอ่เน่ือง เพือ่ลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียน 
 
“ในระหว่างทีโ่ลกยงัคงรอดูทิศทางทีช่ดัเจนของการสานนโยบายสนับสนุนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิอียู เรายงัคงมองว่าตลาดจีน 
อเมริกา และอาเซยีน จะเป็นตวัที่ Drive การเติบโตของอุตสาหกรรมออโตข้องโลกในระยะยาว” นายศิระกล่าว “เราคาดว่าตลาด
รถในยุโรป จะยงัคงไม่เห็นสญัญาณการฟ้ืนตวัของดีมานตไ์ปจนกว่าจะปี 2557” 
 
“การลงทุนอย่างตอ่เน่ืองในตลาดก  าลังพฒันา จะยิ่งช่วยผลกัดันใหย้อดการประกอบรถยนตโ์ลกทะลุหลกั 100 ล้านคนัได้เป็นครั้ง
แรกในปี 2560” เขากล่าว 
 
นายศิระ ยงักล่าวถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมรถยนตใ์นเอเชียตะวนัออกเฉยีงใตว้่า อุตฯก  าลังอยู่ในช่วงจุดเปล่ียนถ่ายครั้งส าคญั 
โดยไดร้ับปัจจัยบวกจากกจิกรรมทางเศรษฐกิจและก  าลังซือ้ที่เพิ่มขึ้น รวมท ั้งมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจต่างๆของภาครัฐในหลายๆ
ประเทศ เพือ่ดึงดูดการลงทุนจากผูป้ระกอบการฯและนกัลงทนุต่างชาติ 
 
ไทยลุยผลิตรถยนต ์ อีโคคาร์ 2 หนุน 
ในส่วนของประเทศไทย แมว้่าแนวโน้มอุตสาหกรรมในช่วงคร่ึงปีหลังของปี 2556 จะมทีิศทางชะลอตวัหลังจากนโยบายรถคนั
แรกของรัฐฯหมดลง ส่งผลให้บรรดาค่ายรถยนต์สญัชาตญิ ีปุ่่นหลายราย ซึ่งมีส่วนแบง่การตลาดรถยนต์ในประเทศรวมกนักว่า 
80% ต่างรายงานยอดขายลดลงในชว่งไตรมาส 2 ที่ผา่นมา นาย ศิระกล่าวว่า “ผมยงัม ัน่ใจว่า ตลาดรถยนตบ์า้นเราจะยงัคงความ
เป็น ‘ดีทรอยต์แห่งอาเชีย’ เอาไวไ้ด้ แมว้่าจะมปัีจจยัระยะสั้นเขา้มากระทบบา้ง โดยเรามองว่ายอด Output ปีน้ีจะยงัคงเป็นไปตาม
เป้าที่สภาอุตฯวางไวท้ีร่าว 2.55 ล้านคนั” 
 
 
 
 



“เราเชือ่ว่าการลงทนุอย่างตอ่เน่ืองจากท ั้งค่ายรถและซพัพลายเออร์ท ั้งในและนอกประเทศ จะช่วยผลกัดันการเตบิโตของอุตฯยาน
ยนต์ไทยและภูมิภาคอาเซยีน โดยเฉพาะแผนการผลิตรถยนตข์องไทยที่วางเป้าหมายผลิตรถยนต์จ านวน 3 ล้านคนัภายในปี 
2560 เพื่อขึ้นสู่เป็นอันดับ 5 ของโลก” 
 
ล่าสุด กระทรวงอุตสาหกรรมต ั้งเป้าไทยจะสามารถผลิตรถยนตข์ึ้นเป็นอนัดบั 5 ของโลก หรือมยีอดการผลิตรถยนต์ 3 ล้านคนั 
ได้ในปี 2560 จากปัจจบุนัอยู่ทีอ่ ันดับ 9 ของโลก โดยมยีอดการผลิต 2.5 ล้านคนั เน่ืองจากนโยบายการส่งเสริมให้ผลิตรถยนต์
ประหยดัพลังงานมาตรฐานสากล (อีโคคาร์ 2) จะเร่งผลกัดนัใหไ้ทยผลิตรถยนต์ได้มากขึ้น รายงานจากส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (บโีอไอ) ระบุว่า มีผูผ้ลิตรถยนต์และชิ้นส่วนสนใจลงทุนอีโคคาร์ 2 เช่น มาสด้า ฟอร์ด และมีผูผ้ลิตทีล่งทนุใน
อีโคคาร์ 1 อยูก่อ่นแล้ว 
 
ก่อนหน้าน้ี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ระบุว่า ยอดผลิตรถยนต์ของไทยประจ าเดือนสิงหาคม 2556 ชะลอตวัอยู่
ที่ 193,074 คนั ลดลง 9.9% จากปีกอ่น ท  าใหย้อดผลิตรถในช่วง 8 เดือนที่ผา่นมาอยู่ที่ 1.73 ล้านคนัในปีน้ี และท  าใหย้อดขาย
รถยนต์ในประเทศลดลงจากปีกอ่นเหลือ 100,289 คนั ลดลง 22.6% อย่างไรกดี็ ส.อ.ท. ยงัคงประมาณการ ยอดผลิตรถยนตใ์น
ปีน้ีที่ 2.55 ล้านคนั เตบิโต 4% โดยยอดผลิตรถยนต์ในช่วงที่เหลือของปีจะมีประมาณ 2 แสนคนัตอ่เดือน โดยค่ายรถยนต์จะหัน
มาเน้นตลาดส่งออกมากขึ้น   
 
“แมว้่าโครงการรถยนต์คนัแรกของรัฐบาลจะหมดลง ผมมองว่าการส่งเสริมการผลิตอีโคคาร์ 2 จะเป็นประตูสู่การเติบโตระยะยาว
ของกลุ่มยานยนตไ์ทย เพราะการส่งเสริมโครงการน้ีไม่เพยีงแต่จะช่วยเพิ่มศกัยภาพการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และพฒันา
เทคโนโลยกีารผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์บา้นเรา ยงัเปิดโอกาสใหค้่ายผูผ้ลิตรถยนต์รายใหม่ จๆากต่างประเทศท ั้งฝ่ังยุโรปและ
เอเชยีเขา้มาลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลดีตอ่บริษทัผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และผูป้ระกอบรถยนตใ์นประเทศให้เติบโตได้ใน
ระยะยาว” นายศิระกล่าว 
 
“ไทยเรายงัคงมคีวามได้เปรียบในเร่ืองของปัจจยัพื้นฐานที่แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมน้ี เรามีฐานซพัพลายเออร์ทีค่รบวงจร มี
เทคโนโลยทีี่คอ่นขา้งพฒันาไปมากกว่าเพื่อนบา้นบางประเทศ ดว้ยความที่เป็นฐานการผลิตใหก้บัค่ายรถยกัษ์ใหญม่ายาวนาน มี
ทกัษะและ Know-How ทีท่นัสมยั รวมท ั้งมีไลน์การผลิตที่เน้นไปทีก่ารส่งออกเป็นส าคญัอีกดว้ย” 
 
เทรนด์ ‘นวตักรรม’ เพือ่ ยนตรกรรมแห่งอนาคต 
เมื่อมองแนวโนม้ของอุตสาหกรรมรถยนต์ในระยะขา้งหน้า นายศิระ กล่าวว่า ความตอ้งการหรือดีมานต์ส าหรบัการน าเทคโนโลยี
ข ั้นสูงมาใชก้บัรถยนต์เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภยั การประหยดัพลังงาน หรือการตดิต ั้งเคร่ืองน าทางรถยนตท์ี่เป็น
อุปกรณ์ Infotainment ในตวัจะขยายตวัสูงขึ้นในอีก 2-3 ปีขา้งหน้า เน่ืองจากเจ้าของค่ายรถฯจะหันมาให้ความส าคญักบัการ
น านวตักรรมใหม่ๆมาประยกุต์ใชก้บัยานยนต์เพือ่กระตุน้ยอดขายและสอดรับกบัความตอ้งการของผูใ้ชร้ถรุ่นใหม่ 
 
ผลการศึกษาของ PwC ระบวุ่า ในขณะที่การผลิตรถยนตป์ระเภท Hybrid, electric และ fuel cell เพื่อส่ิงแวดลอ้มมีสดัส่วน
เพียง 2.8% ของการผลิตท ัว่โลกในปีที่ผา่นมา สดัส่วนดังกล่าวคาดจะเตบิโตขึ้นเป็น 5% ภายในปี 2560 ด้วยความร่วมมอืกนั
ของอุตสาหกรรมรถฯ ซึ่งจะช่วยใหต้น้ทุนลดลงได้ในระดบัหน่ึง อย่างไรก็ดี คงตอ้งใชเ้วลาอีกระยะหน่ึงกว่าที่ผูป้ระกอบการใน
ตลาดจะหนัมาผลิตพาหนะประเภทน้ีแบบเน้นปริมาณ (Mass Production) 

 
 



นอกจากน้ี การน าเอาเทคโนโลยอ่ืีนๆมาประยกุตใ์ชก้บัรถยนต์ ได้แก่ ดีเซลสะอาด , ก๊าซซเีอ็นจี (CNG-Compressed Natural 

Gas) และ รถยนต์ไร้คนขบั  (Driverless Vehicles) ยงัไดร้ับความนิยมเพิม่ขึ้นเร่ือยๆ ในขณะทีอุ่ตสาหกรรมรถฯก  าลงัเขา้สู่ยคุ
ของการใชน้วตักรรมใหม ่
 
“เทรนด์ทีจ่ะเกดิขึ้นในอนาคต คือ รถจะเป็นมากกว่ายานพาหนะท ัว่ๆไปที่พาเราไปถึงจดุหมายเท่านั้น แต่จะเป็นเหมือนส่ิงที่เรา
เรียกว่า Mobile Computing Stations หรือพาหนะไร้สายทีช่่วยค  านวณทิศทางและขอ้มลูทีจ่ าเป็นต่างๆในการขบัรถคนันั้นๆ 
แต่นั่นยอ่มมาซึ่งความเส่ียงในด้านความปลอดภยัต่างๆเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็น การจารกรรมขอ้มลู ขอ้มลูเจ้าของรถที่เป็นความลบั หรือ
ความไวว้างใจในระบบการขบัรถหรือยวดยานพาหนะต่างๆ” นายศิระกล่าว 
 
Social Media จุดเปล่ียนพฤตกิรรมคนซือ้รถ 
นายศิระยงักล่าวถึง การทีอิ่ทธิพลของ ‘สงัคมออนไลน์’ หรือ Social Media เขา้มามีบทบาทตอ่พฤตกิรรมการซือ้รถของผูบ้ริโภค
ในปัจจบุนัว่า จะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในการวางกลยทุธ์ทางธุรกจิของผูป้ระกอบการฯ ในอุตสาหกรรมรถยนต์ในระยะขา้งหน้า 
 
“ปัจจบุนัมีผูซ้ ือ้รถทีพ่ึ่งพาส่ือออนไลน์ในการช่วยตดัสินใจกอ่นการซือ้รถเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการเขา้ไปศึกษาดู 
Model ของรถในแตล่ะรุ่น การหาขอ้มลูของรถคนัใดคนัหน่ึง หรือแมก้ระท ัง่เช็ค Feedback ของผูใ้ชร้ถในแตล่ะยี่หอ้ตามโพสต์
ต่างๆ สาเหตุของพฤตกิรรมผูบ้ริโภคที่เปล่ียนแปลงไป สืบเน่ืองมาจาก การเพิ่มขึ้นของผูซ้ือ้รุ่นใหม่ หรือ Gen Y, การส่ือสารผา่น
ออนไลน์ และการเพิม่ขึ้นของการใชอุ้ปกรณ์ส่ือสาร อย่างมอืถือ ซึ่งเรามองว่าเทรนด์น้ีจะยิ่งเพิม่สูงขึ้นเร่ือยๆ ในอนาคต” 
 
“มีผลจากการศึกษาทีน่่าสนใจระบุว่า มีผูบ้ริโภคถึง 90% ที่เชือ่และไวใ้จในส่ิงที่เพือ่นโพสต์ หรือแนะน าบนหน้าส่ือออนไลน์กอ่นที่
จะตดัสินใจซือ้รถของตวัเอง นอกจากน้ียงัมีผูบ้ริโภคกว่า 70% ที่มีแนวโน้มที่จะซือ้รถจากค  าแนะน าบน Social Media อีกด้วย 
ส่ิงเหล่าน้ีท  าให้เราเห็นสญัญาณของค่ายรถและผูป้ระกอบการฯ ที่เร่ิมหันมาให้ความส าคญัหรือเพิม่การลงทุนในการท  าการตลาด 
หรือวางกลยทุธ์ โดยใชป้ระโยชน์จากส่ือออนไลน์เพิม่มากขึ้น มากกว่าที่จะเป็นการออกแคมเปญ หรือท  าการตลาดแบบเดิมๆ” นาย
ศิระกล่าวสรุป 
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