
การแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสรางความเปล่ียนแปลงท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและสังคม
เปนอยางมาก ตัวอยางเชน ธุรกิจตองหยุดการใหบริการ บริษัทตองปดตัวลง โรงงานอุตสาหกรรม
หลายแหงตองเปล่ียนไปผลิตเคร่ืองชวยหายใจ เคร่ืองมือและอุปกรณการแพทย
รวมถึงการเกิดข้ึนของกระแสการทํางานจากระยะไกลและสาธารณสุข
ทางไกล มาดูกันวาภาคอุตสาหกรรมและพลังงานจะไดรับผลกระทบ
และมีโอกาสในการฟนตัวอยางไร
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ผลกระทบและการฟนตัวภาคอุตสาหกรรม
และพลังงานทามกลางวิกฤต COVID-19
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การฟนตัวภาคอุตสาหกรรมและพลังงาน

อุปสงคของตลาดท่ีเกิดการชะลอตัว
(Pent-up Demand)
การจํากัดการเดินทาง ความลาชาในการผลิตจากปญหาฝง
อุปทาน การบริโภค และความตองการท่ีลดลง เน่ืองจาก
โรงงานอุตสาหกรรมปดตัว ทายท่ีสุดแลวเม่ือสถานการณ
คล่ีคลาย ความตองการของตลาดจะกลับมา และการผลิต
จะคอยๆ เร่ิมกลับมา

เตรียมรับมือกับความไมแนนอนและความผันผวนของอนาคต 
(Preparation for Uncertainty and Volatility in the Future)
มาตรการชวยเหลือท่ีรัฐออกมาอยางตอเน่ืองจะเปนปจจัยขับเคล่ือน
สําคัญ ประกอบกับภาคเอกชนจําเปนตองเตรียมความพรอมสําหรับ
ปญหาโรคระบาดท่ีอาจเกิดข้ึนอีกในอนาคต ไมวาจะเปนการบริหาร
จัดการเครือขายอุปทาน (Supply Network) ใหมีความยืดหยุน
การเตรียมแผนธุรกิจท่ีรองรับความเปล่ียนแปลงรูปแบบตางๆ
การบริหารจัดการวัตถุดิบและสินคาคงคลังอยางมีประสิทธิภาพ
ส่ิงเหลาน้ีจะเปนประเด็นหลักท่ีภาคเอกชนตองหันมาใหความสนใจ

ข้ึนอยูกับปจจัยขับเคล่ือน 2 ดาน
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ผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรม
ผลกระทบต่ํา
(Low Impact)
อุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย อิเล็กทรอนิกส และ สารก่ึงตัวนํา
(Medical Devices, Electronics and Semiconductors)
อุตสาหกรรมเหลาน้ีเปนองคประกอบหลักของการพัฒนาอุตสาหกรรม
Hi-Tech และยังนําไปใชในอุตสาหกรรมยานยนตดิจิทัลดวย ในชวงท่ีผานมา
อุตสาหกรรมเหลาน้ีไดพัฒนาโรงงานและสายการผลิตใหเนนการนําหุนยนต
เคร่ืองจักร ระบบอัตโนมัติมาใชเปนหลัก วิกฤตคร้ังน้ีจึงสงผลกระทบไมมาก

อุตสาหกรรมดานวิทยาศาสตรชีวภาพ 
(Life Sciences)
ลักษณะเชนเดียวกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสซ่ึงนาจะมีการเติบโต
เน่ืองจากมีความตองการการพัฒนายาท่ีเพ่ิมข้ึน โดยรัฐบาลมีสวน
ในการสนับสนุนและเตรียมพรอมสําหรับการแพรระบาดในรอบถัดไป
การจะพัฒนายาจําเปนจะตองใชการพัฒนาทางการวิจัยรวมกับคลินิก
(Clinical R&D) และองคความรูดานการคนพบยาใหมๆ (Drug
Discovery) ซ่ึงในอนาคตจะมีความตองการยาใหมๆ ท่ีเพ่ิมมากข้ึน
โดยสรุปของอุตสาหกรรมน้ีจะมีการเติบโตข้ึนและไดรับผลกระทบนอย
จากวิกฤตคร้ังน้ี 
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ผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรม
ผลกระทบต่ําถึงปานกลาง
(Low-medium Impact)
อุตสาหกรรมอาหารเคร่ืองด่ืมและ บรรจุภัณฑสําหรับสินคา 
(Food & Beverage, Consumer Packaged Goods)
มีแนวโนมวาจะมีความตองการเพ่ิมข้ึนเล็กนอยเทียบกับความตองการ
ในสภาวะปกติ ซ่ึงสงผลใหสายการผลิตเติบโต สําหรับบริษัทใดท่ีมีการ
ลงทุนในเทคโนโลยีดิจิตอลอยางตอเน่ือง เชน การใชเคร่ืองมืออัตโนมัติ
ระบบคลังสินคา หรือการจัดการสินคาออนไลน จะสามารถทํากําไรได
เพราะสายการผลิตจําเปนตองใชระบบอัตโนมัติลดจํานวนคนใหนอยท่ีสุด
แตอาจมีปญหาเร่ืองการขาดแคลนวัตถุดิบในชวงวิกฤต

ผลกระทบปานกลางถึงสูง
(Moderate-high Impact)
อุตสาหกรรมเคมี 
(Chemicals, Bulk, Fertilizers, and Specialty)
เน่ืองจากอุตสาหกรรมยานยนตเปนผูใชผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมเคมี
เปนหลัก การลดลงในสายการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตจะสงผลกระทบ
โดยตรงตออุตสาหกรรมเคมีในรูปแบบตางๆ อาทิ  การลงทุนจะถดถอย โรงงาน
หยุดการผลิต การขายสินทรัพยของตัวเองเพ่ือความอยูรอดของกิจการ
อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ กวา 96% ยังคงพ่ึงพาอุตสาหกรรมเคมี
ดังน้ันอุตสาหกรรมเคมีบางดานจะยังสามารถเติบโตได เชน การใช PPE สารฆาเช้ือ
พลาสติกและ สารทําความสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม สําหรับอุตสาหกรรมปุย
เห็นชัดวารัฐเร่ิมหันมาใหความสนใจกับความม่ันคงและความปลอดภัยทางอาหาร
ซ่ึงจะเปนปจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศ



ผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรม
ผลกระทบสูง
(High Impact)
อุตสาหกรรมยานยนต อากาศยาน และการปองกันประเทศ
(Automobile, Aerospace, and Defense)
เปนอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดจากวิกฤตการณในคร้ังน้ี ตัวอยางเชน บริษัท DAIMLER ท่ีประกาศยุติการผลิตในยุโรปมากกวา
2 สัปดาห ทําใหสงผลกระทบตอเน่ืองถึงการผลิตในอเมริกาท่ีมีกวามากกวา 56 โรงงาน โดยกอนเกิดการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส
การผลิตยานยนตคิดเปนสัดสวนประมาณ 2.9 % ของท้ัง GDP โลก เม่ือเกิดวิกฤตน้ีมีการคาดการณวาจะเหลือลดต่ํากวา 1.7 % นอกจากน้ี
อุตสาหกรรมอากาศยานและการปองกันประเทศก็ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการประกาศหยุดบินของเครือขายสายการบินท่ัวโลก
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ผลกระทบตอภาคพลังงาน
ผลกระทบต่ําถึงปานกลาง 
(Low-medium Impact)
อุตสาหกรรมไฟฟาและน้ําประปา
(Utilities and Water)
เปนอุตสาหกรรมท่ีไมคอยไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณในคร้ังน้ี
อยางไรก็ตามอาจสงผลกระทบตอแผนการลงทุนและการปดซอมบํารุง
เพราะการงดกิจกรรมการใชแรงงานกอสรางสําหรับบริษัทและอุตสาหกรรม
ดานพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน (Renewable Energy)
ท่ีกําลังเติบโตอยางตอเน่ือง อาจไดรับผลกระทบจากผูผลิตฝงอุปทาน
ท่ีอยูในประเทศจีนเปนสวนใหญ แตประเทศจีนเองก็อยูในระหวางการ
ฟนตัวกลับมา

ผลกระทบปานกลางถึงสูง
(Moderate-high Impact)
อุตสาหกรรมการกล่ันน้ํามันและแกส
(Oil & Gas Refining)
เราอาจจะคิดวาการท่ีน้ํามันราคาถูกจะเรงใหเกิดการกล่ันท่ีเพ่ิมข้ึน แต
เน่ืองจากเปนอุตสาหกรรมท่ีจําเปนตองใชแรงงานคนจํานวนมาก จึง
ตองมีการชะลอการผลิตลง ในประเทศจีนมีการปดโรงกล่ันเปนจํานวนมาก
ซ่ึงสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันท่ีอเมริกาและยุโรปซ่ึง
ลงทุนการกล่ันไปจํานวนมากก็ไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน การลดลง
ของความตองการของน้ํามันเปนผลมาจากการลดการบริโภคของแกส
ปโตรเลียมตางๆ ชวงน้ีอาจจะเปนชวงวิกฤตของราคาน้ํามัน แตในอนาคต
เม่ือการแพรระบาดไดส้ินสุดลงแลว อุตสาหกรรมจะเติบโตและฟนฟู
ไดเร็วข้ึนในเวลาไมนาน
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ผลกระทบตอภาคพลังงาน
ผลกระทบสูง
(High Impact)
อุตสาหกรรมตนน้ําของน้ํามันและแกส
(Oil & Gas Upstream)
ราคาของน้ํามันท่ีลดลงสงผลกระทบอยางมากตออุตสาหกรรมน้ี บริษัทตางๆ กําลังเตรียม
ลดกําลังการผลิตและลดคาใชจายท่ีไมจําเปน สงครามราคาน้ํามันในกลุมประเทศ OPEC
สงผลใหผูผลิตรายยอยถูกกําจัดออกไปจากตลาด เหลือเพียงผูผลิตรายใหญ นอกจากน้ี
ธุรกิจแทนขุดเจาะ (Onshore/Shale) ก็ยังไมสามารถทํากําไรได เน่ืองดวยสงครามราคา
น้ํามันดิบท่ีต่ํากวา $30/bbl. นอกจากน้ียังมีปจจัยดานความตองการท่ีนอยลง เพราะ
การบริโภคพลังงานท่ีนอยลง การฟนฟูอุตสาหกรรมน้ีจําเปนตองใชเวลา
อยางไรก็ตามมาตรการของภาครัฐสําหรับการฟนตัวหลังวิกฤต จะเปน
ตัวเรงใหเกิดความตองการดานพลังงานกลับมาในอนาคต


