
“พัฒนาต่อยอดอุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ขับเคลื่อนให้เกิดการปรับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
และเป็นผู้น�าของอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางความสามารถ

ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 04

อตุสาหกรรม
และบรกิารแหง่อนาคต

04
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 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต โดยในระยะแรกจะเน้นการสร้าง
รากฐานของอุตสาหกรรมและบริการ และสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออำานวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการ  
ท้ังด้านบุคลากร การสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ  และการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจำาเป็น 
และในระยะต่อไปจะเป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตเติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทย 
สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ  
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถเป็นผู้นำาด้านอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยมี 
เป้าหมายระดับประเด็น 2 เป้าหมาย ได้แก่ (1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม
และบริการ และ (2) ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมข้ึน

(1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ โดยพิจารณาจากอัตรา
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 
เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2562 พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมขยายตัว 
เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ -5.8 และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ -7.3 

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

040001
ปี 2562

ปี 2563

อตุสาหกรรม
และบรกิารแหง่อนาคต

ที่มา: สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อัตราการขยายตัว GDP ภาคอุตสาหกรรม
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เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ส่งผลให้การส่งออกสินค้าและบริการ การบริโภค และการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลง ประกอบกับรัฐบาล
ไทยได้มีมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำาให้ 
การบริโภคของภาคประชาชนและภาคเอกชนลดลงตามไปด้วย อีกทั้งไทยยังประสบปัญหาภัยแล้งซึ่งภาคเกษตร
ได้รับผลกระทบโดยตรง ขณะท่ีมีตัวท่ีช่วยพยุงสถานการณ์อยู่เพียงปัจจัยเดียวคือการอุปโภคบริโภคและการลงทุน 
ภาครฐั อย่างไรกต็าม จากสถานการณ์ดงักล่าวจะเหน็ได้ว่าอตัราการขยายตัวของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
อตุสาหกรรมและบรกิาร ยงัห่างจากการบรรลคุ่าเป้าหมายตามท่ีกำาหนดไว้ท่ีอตัราการขยายตัวของผลิตภณัฑ์มวลรวม 
ในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 4.6 และอตัราการขยายตวัของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบรกิาร  
ร้อยละ 5.4 ในปี 2565
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ที่มา: สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อัตราการขยายตัว GDP สาขาบริการ
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1,788,824 1,678,414 1,688,542 1,749,968 1,771,925 1,473,691 1,566,052
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 040002
ปี 2562

ปี 2563

(2) ผลิตภาพการผลติของภาคอตุสาหกรรมและ
ภาคบรกิารเพ่ิมขึน้ โดยพจิารณาจากอตัราการขยาย
ตวัของผลติภาพการผลติของภาคอตุสาหกรรมและ
ภาคบริการ ในปี 2562 พบว่า ผลติภาพการผลติของ
ภาคอุตสาหกรรมเพิม่ขึน้ ร้อยละ 0.47 เนือ่งจาก 
มีการลงทุนในภาคอตุสาหกรรมเพิ่มขึ้น การผลิต
อปุกรณ์ไฟฟ้ามกีารขยายตวั การผลติคอมพวิเตอร์
และอปุกรณ์ เครือ่งมอื เครือ่งจกัร และยานยนต์ 
ปรบัตวัดขีึน้ตามคำาสัง่ซือ้ท่ีเพิม่ข้ึนท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ แต่อย่างไรกต็าม ผลติภาพการผลติของ
ภาคอตุสาหกรรมยงัคงห่างจากการบรรลคุ่าเป้าหมายทีก่ำาหนดไว้ (ผลติภาพการผลติของภาคอตุสาหกรรมขยายตวัร้อยละ  
2.2) และในส่วนของผลติภาพการผลติของภาคบริการในปี 2562 พบว่า ลดลงร้อยละ 2.36 เนือ่งจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ในหลายประเทศ และมกีารประกาศใช้พระราชกำาหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์
ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 ส่งผลให้ไม่มนีกัท่องเทีย่วต่างชาติเดนิทางเข้ามาในประเทศ จงึกระทบต่อการดำาเนนิธุรกจิและการจ้างงาน
ของภาคเอกชนท่ีเกีย่วข้อง ภาคการท่องเท่ียว และภาคประชาชนจำานวนมาก ซึง่จากสถานการณ์ดงักล่าวจะเหน็ได้ว่าผลติภาพ
การผลติของภาคบรกิารยงัคงห่างจากการบรรลคุ่าเป้าหมายทีก่ำาหนดไว้ (ผลติภาพการผลิตของภาคบรกิาร ขยายตวั 
ร้อยละ 2.7) ในปี 2565

การดำาเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายประเด็นข้างต้น ยังคงมีประเด็นท้าทายที่จำาเป็นต้องเร่งดำาเนินการ 
อาทิ  การปรับปรุ งแก ้ ไขกฎหมายท่ี เกี่ ยวข ้องให ้ เอื้ อต ่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและบริการ  
การขยายตลาดและฐานการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช ้เทคโนโลยีขั้นสูง การเตรียม
ความพร้อมแรงงานในทุกระดับเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและบริการ การขยายผล
การศึกษา วิจัย ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่สู ่ผู ้ประกอบการ การส่งออกหรือจำาหน่ายในเชิง
พาณิชย ์ของอุตสาหกรรมป ้องกันประเทศในระดับที่ สามารถแข ่ งขันกับประเทศที่ มี อุ ตสาหกรรม
ป้องกันประเทศแบบครบวงจร และประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการด้านข้อมูลตั้งแต่ระบบการจัด
เก็บข้อมูล (Data Storage) การแชร์ข ้อมูล (Data Sharing) การนำาข้อมูลไปใช้สำาหรับการคาดการณ์
ในอนาคต ตลอดจนการเผยแพร่ข ้อมูลต่อสาธารณชนเพ่ือให้ผู ้ประกอบการหรือนักวิชาการเข้าถึงฐาน
ข้อมูลที่ เป ็นประโยชน์ต ่อการนำาไปใช ้ และการพัฒนาทางด ้านเทคโนโลยีให ้ทันต ่อสถานการณ์ในยุค 
Digital Disruption
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ที่มา: สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ประกอบด้วย 10 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2563ปี 2562

040101
อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 

พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ ขยายตัวร้อยละ 10 2562 2563

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลการอนุมัติให ้การส ่งเสริมการลงทุนด ้านอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีชีวภาพและปิโตรเคมี พบว่า มีมูลค่าการลงทุน 39.05 พันล้านบาท 

221.9 พันล้านบาท 103.58 พันล้านบาท และ 13.71 พันล้านบาท ในปี 2560 – 

2563 (ม.ค. – ก.ย.) ตามลำาดับ จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม

ชีวภาพในตลาดโลกยังเป็นโอกาสต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย  

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายและข้อจำากัดด้านต้นทุนเทคโนโลยีการผลิต 

ที่ค ่อนข้างสูง ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป ้าหมายอยู ่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย 

ระดับเสี่ยง

040201 อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมาย 

ท่ีต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์  

เฉลี่ยต่อปี ขยายตัวร้อยละ 5

2562 2563

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและการอนุมัติให้การส่งเสริม

การลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์ พบว่า ภายในระยะเวลา 9 เดือนแรกของปี 2563 

มีการเพ่ิมขึ้นของจำานวนโครงการและมูลค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุนอย่างมาก  

แต่ยังอยู่ตำ่ากว่าเป้าหมาย โดยระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2563 มีโครงการ 

ที่ได้รับการอนุมัติ จำานวน 58 โครงการ เพิ่มขึ้นจาก 36 โครงการในช่วงเดียวกัน 

ของปี 2562 (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 61) เงินลงทุน 1.337 หมื่นล้านบาท เพิ่มข้ึนจาก  

1 หมื่นล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปี 2562 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 34) ซึ่งมีสถานะการบรรลุ

เป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย
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ปี 2562 ปี 2563

040301
อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัว

เพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรม 

และบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เฉล่ียต่อปี ขยายตัวร้อยละ 5
2562 2563

ซ่ึงเทียบเคียงจากข้อมูลการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมระบบ

อัตโนมัติและหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมดิจิทัล พบว่า ภาพรวมของการลงทุนอาจชะลอ

ตัวลงเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 โดยในปี 2561 มีมูลค่าการลงทุน 8.4 พันล้านบาท ในปี 2562 มีมูลค่าการลงทุน 

8.62 พันล้านบาท และในปี 2563 (ม.ค. - ก.ย.) มีมูลค่าการลงทุน 3.19 พันล้านบาท 

ซ่ึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

040302

040401

ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมาย

ที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย อยู่ใน

อันดับ 1 ใน 40

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ�ารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะ 

อากาศยานรุ่นใหม่ กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ส่วนแบ่งการตลาด

ของจำานวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในภาคพื้นเอเชียส่วนแบ่ง เฉลี่ยร้อยละ 1

2562

2562

2563

2563

โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีอันดับของ Digital Evolution Index โดยการจัดอันดับ

ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของ IMD อยู่ในอันดับที่ 39 ดีขึ้นจากปี 2562 

ที่อยู่ในอันดับที่ 40 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศท้ังในระดับโลกและ

ภายในประเทศไทย โดยในปี 2563 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างมีนัยสำาคัญ จากการห้ามอากาศยานทำาการบินเข้าสู่

ประเทศไทยชั่วคราว และการจำากัดการเดินทางเข้าออกประเทศ ส่งผลให้ปริมาณเท่ียว

บินทั้งภายในและระหว่างประเทศใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลงอย่างมาก และม ี

แนวโน้มที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศจะได้รับผลกระทบ 

ต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 1 ปี ทำาให้การประมาณการขนาดตลาดอุตสาหกรรม 

ซ่อมบำารุงอากาศยานนับต้ังแต่ปี 2563 เป็นต้นไป มีความไม่แน่นอนสูง ซ่ึงมีสถานะ 

การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง
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ปี 2562 ปี 2563

040402
ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier) กำาหนด 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 จำานวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วน

อากาศยานระดับ Tier 2 Tier 3 และ Tier 4 โดยอยู่ในระดับ Tier 4 ในปี 2565
2562 2563

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลรายงานที่เกี่ยวข้อง คือ สถานการณ์การเติบโตของกลุ ่ม

อุตสาหกรรมสายการบินในประเทศไทย พบว่า อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

ของไทยในช่วงปี 2535 – 2562 มีผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน

อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

จำานวน 33 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำานวน 6 ราย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่

ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย

040501
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมาย

ที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของ

ประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) *อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทำาค่าเป้าหมาย
2562 2563

ซึ่งสะท้อนได้จากการที่รัฐบาลได้ผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เป็นกลุ ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษอันดับที่ 11 ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก (EEC) เพื่อการส่งเสริมให้เกิดการลงทุน การผลิต การใช้ และการ 

ส่งออกเพ่ือหารายได้ในเชิงพาณิชย์ อีกท้ังสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ได้มีการออกนโยบายสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อาทิ การยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และในปี 2563 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้รับ

จัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพิ่มขึ้นจากปี 

2562 ถึง 209.6636 ล้านบาท จากสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของ

การขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศท่ียังคงมีความท้าทายสูง ซึ่งมี

สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง
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การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

040502
การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมาย 

ที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรม

ความมั่นคงของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) *อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทำาค่าเป้าหมาย
2562 2563

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลจำานวนโรงงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในสังกัดกระทรวง

กลาโหม มีจำานวน 48 โรงงาน อีกทั้งยังมีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภาคเอกชน

อีกจำานวน 60 บริษัท ซึ่งส่วนมากเป็นบริษัทที่ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือผลิตยุทโธปกรณ์

ทางทหารบางประเภท อาทิ วัตถุระเบิด เช้ือประทุ กระสุนปืน รถยนต์ที่นั่งกัน

กระสุน ยานพาหนะ เสื้อเกราะป้องกันกระสุน นอกจากนี้ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ใน

กลุ่ม Third Tier ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับโลก ซึ่งไทยอยู่ในกลุ่มท่ี

สามารถผลิตยุทโธปกรณ์ได้เพียงบางส่วน จากสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนว

โน้มของการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่ยังมีความท้าทายสูง  

ซ่ึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

040601
แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 

อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน อยู่ในอันดับที่ 60 2562 2563

โดยในปี 2562 ประเทศไทยมีอันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน อยู่ใน

อันดับที่ 46 แต่เนื่องจากในปี 2563 WEF ไม่มีการเผยแพร่ The Global Com-

petitiveness Report จึงพิจารณาเทียบเคียงจากข้อมูลผลิตภาพแรงงาน (Labour 

Productivity) ของกระทรวงแรงงาน พบว่า ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อคน ณ ไตรมาส

ที่ 2/2563 เท่ากับ 106.79 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ -10.98  

ในขณะที่ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อช่ัวโมงการทำางานเท ่ากับ 125.41 เพิ่มข้ึน 

จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 0.42 ซ่ึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย 

อยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย
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ปี 2562 ปี 2563

040602
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมใน

อนาคตดีขึ้น กำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับขีดความ

สามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต อยู่ในอันดับที่ 45
2562 2563

โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล 

ในด้านความพร้อมในอนาคต อยู่ในอันดับที่ 45 ดีขึ้นจากปี 2562 ที่อยู่ในอันดับที่ 50 

ซ่ึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย

อุตสาหกรรมชีวภาพ
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 040101

อุตสาหกรรมชีวภาพ

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวร้อยละ 10

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

อุตสาหกรรมชีวภาพเป็นอุตสาหกรรมที่นำาวัตถุดิบภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมาเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น 
ผ่านเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรม ส่งผลต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม
และบริการให้เพ่ิมสูงขึ้น ท้ังนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยสำาคัญ คือ การกำาหนดนโยบายการส่งเสริม
การลงทุนเพื่อสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพและการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศด้วยมาตรการทางภาษี รวมทั้งกฎระเบียบที่เอ้ือ
อำานวยต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายของอุตสาหกรรม
ชีวภาพ ยังคงมีข้อจำากัดทางกฎหมายในด้านเกษตรที่ไม่สามารถนำาผลผลิตที่ยังไม่ได้แปรรูปไปใช้ประโยชน์ในการ
ผลิตของอุตสาหกรรมชีวภาพได้

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เม่ือพิจารณา
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ  
ซึ่งสามารถสะท้อนได้จากการคาดการณ์ของ 
F io r  Market  Research LLp พบว ่ า 
อตุสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพ Biotechnology 
ในตลาดโลก จะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.02 ต่อปี 
(ช่วงปี 2563-2570) โดยในปี 2570 จะมีมูลค่า
รวม 833.34 พันล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบกับ
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและปิโตรเคมี

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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ได้ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
เพื่ออนาคต โดยได้อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและปิโตรเคมีซึ่งมีมูลค่า 
การลงทุน 39.05 พนัล้านบาท 221.9 พันล้านบาท 103.58 พนัล้านบาท และ 13.71 พันล้านบาท ในปี 2560 – 2563 
(ม.ค. – ก.ย.) ตามลำาดับ จากท่ีกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมชีวภาพในตลาดโลก 
ยังเป็นโอกาสต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ถึงแม้ว่าภาพรวมของการลงทุนอาจชะลอตัวลง 
เนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแผนงานส่วนใหญ่เป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ นอกจากน้ี ยังคงมีความท้าทายและข้อจำากัดด้านต้นทุนเทคโนโลยีการผลิตที่ค่อนข้างสูง ประกอบกับ 
ข้อกฎหมายและกฎระเบียบด้านทรัพย์สินทางปัญญาซ่ึงจำาเป็นต้องได้รับการยกระดับปัจจัยสนับสนุนอีกมาก 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ในปี 2563

การด�าเนินการที่ผ่านมา การขับเคลื่อนภายใต้มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2570  
ที่สำาคัญประกอบด้วย การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพ  
เช่น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ต้ังโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  
พ.ศ. 2562 รวมถึงการสร้างกลไกการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ เพื่อเป็น
ปัจจัยสนับสนุนรองรับการดำาเนินมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของรัฐบาลและเป็นการกระตุ้นความต้องการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพภายในประเทศ  สำาหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพภายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้มีการ
ผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว โดยเกิดมูลค่าการลงทุนรวม 50,740 ล้านบาท เช่น ผลิตนำ้ายาล้างไต พลาสติกชีวภาพ (Poly 
Lactic Acid: PLA) และเมทิลเอสเทอร์จากนำ้ามันปาล์มบริสุทธิ์ การผลิตเอทานอล และโรงงานไฟฟ้าชีวมวล 
นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมือดำาเนินการท่ีสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bioeconomy) ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบและการวางระบบการ
ส่งเสริมภาคเกษตรในพื้นที่ ตัวอย่างเช่น โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบลูโอลิโอเทค ซิตี้ และโครงการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 702) พ.ศ. 2563 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 
2563 เรื่อง กำาหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำาหรับเงินได้เป็นจำานวน
ร้อยละยี่สิบห้าของรายจ่ายท่ีได้จ่ายเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพสำาหรับรายจ่ายที่ได้จ่าย
ไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงการดำาเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับการสร้างมูลค่า
เพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตร ภาคการผลิต และตลาดที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่คุณค่า
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ถึงแม้ว่าการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศในระยะ 
ที่ผ ่านมาได้มีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าใน
อุตสาหกรรมชีวภาพ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพ มาตรการ
กระตุ้นความต้องการการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ควรมีการผลักดันให้เกิดการนำาวัตถุดิบ
ทางการเกษตรมาใช้ในการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งยังมีข้อจำากัดทางด้านกฎหมายที่จะช่วย 
ในการเพิ่มผลิตภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นที่ควรให้ความสำาคัญ คือ สนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
แบบครบวงจรภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวท่ีมีการใช้นวัตกรรม 
และประโยชน์จากทรัพยากรฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจชีวภาพ การจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาทางชีวภาพเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง การสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดความต้องการบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ 
ตลอดจนใช้กลไกการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีจากความ
หลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจชุมชนและชุมชนท้องถ่ิน และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล 
สิ่งแวดล้อม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านโลจิสติกส์ กำาลังคน เทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา  
รวมถึงการเร่งปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเอื้ออำานวยต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพ
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อุตสาหกรรมและบริการ
การแพทย์ครบวงจร

อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 040201

040201

อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรเป็นอุตสาหกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) 
ที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจึงมีความสำาคัญในฐานะหนึ่งในจักรกลเพื่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ โดยอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรประกอบด้วย การให้บริการทางการแพทย์สมัยใหม่ 
การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการผลิตยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายผลจากธุรกิจพื้นฐานด้านการรักษาพยาบาลและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันเป็นสาขาท่ี
เป็นจุดเด่นของประเทศไทยที่มีอยู่เดิมให้เกิดเป็นโครงข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการท่ีเกี่ยวข้องตลอดแนวห่วงโซ่
มูลค่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยสำาคัญ คือ การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาระบบมาตรฐาน การผลิต
และบริการ การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ กระท่ังถึงการทำาการตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ ให้มีความเกื้อหนุนกันและเชื่อมโยงกันอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นการยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและการขยายตลาดในระดับสากล ท้ังนี้ ประเด็นท้าทายของอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ของไทยอยู่ที่ข้อจำากัดของภาคการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดการสร้างนวัตกรรมจากการ
วิจัย และการขาดแคลนศูนย์ทดสอบมาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล
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อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรเป็นอุตสาหกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) 
ที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจึงมีความสำาคัญในฐานะหนึ่งในจักรกลเพื่อการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศ โดยอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรประกอบด้วย การให้บริการทางการแพทย์สมัยใหม่ 
การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการผลิตยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นการขยายผลจากธุรกิจพื้นฐานด้านการรักษาพยาบาลและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันเป็นสาขาท่ี
เป็นจุดเด่นของประเทศไทยท่ีมีอยู่เดิมให้เกิดเป็นโครงข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องตลอดแนวห่วงโซ่
มูลค่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยสำาคัญ คือ การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาระบบมาตรฐาน การผลิต 
และบริการ การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ กระท่ังถึงการทำาการตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ ให้มีความเกื้อหนุนกันและเชื่อมโยงกันอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นการยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและการขยายตลาดในระดับสากล ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายของอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ของไทยอยู่ท่ีข้อจำากัดของภาคการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดการสร้างนวัตกรรมจากการ
วิจัย และการขาดแคลนศูนย์ทดสอบมาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจาก
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการ 
การแพทย์ครบวงจรซ่ึงสามารถเทียบเคียงได้จากข้อมูล
การขอรับการส่งเสริมการลงทุนและการอนุมัติให้ 
การส ่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์  
ของสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีความ 
เป็นไปได้สูงที่อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและ
บริการการแพทย์ครบวงจรจะสามารถบรรลุตาม 
เป้าหมายตามที่กำาหนดไว้ในปี 2565 โดยพบว่าภายใน 
ระยะเวลา 9 เดือนแรกของปี 2563 มีการเพิ่มขึ้นของ
จำานวนโครงการและมูลค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุน

การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมการแพทย์ (พันล้านบาท)

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2563
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อย่างมาก โดยระหว่างเดอืนมกราคม – กนัยายน 2563 มโีครงการท่ีได้รับการอนุมติั จำานวน 58 โครงการ เพ่ิมขึน้จาก  
36 โครงการ ในช่วงเดยีวกนัของปี 2562 (เพิม่ขึน้ร้อยละ 61) เงนิลงทนุ 1.337 หมืน่ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก 1 หมืน่ล้านบาท
ในช่วงเดียวกันของปี 2562 (เพิ่มข้ึนร้อยละ 34) ซ่ึงเป็นผลจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการผลิต 
วสัดอุุปกรณ์เครือ่งมือแพทย์และการขยายกจิการโรงพยาบาลในประเทศไทยทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทนุอย่างต่อเนือ่ง  
และมปัีจจยัสนบัสนนุจากความได้เปรยีบด้านราคา คณุภาพการบริการ มาตรฐานการรกัษา ความก้าวหน้าและความพร้อม
ของศนูย์แพทย์เฉพาะทาง รวมถงึศูนย์ดแูลและบรบิาลผูป่้วยสงูอายใุนประเทศไทยซึง่เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล

การด�าเนนิการท่ีผ่านมา การเตบิโตของอตุสาหกรรมและบรกิารทางการแพทย์ในระยะทีผ่่านมาเป็นผลจากการขยายตวั
ของบริการด้านสาธารณสุข การลงทุนของภาคเอกชน และการดำาเนินนโยบายภาครัฐ ซ่ึงรัฐบาลได้ให้การส่งเสริม
อตุสาหกรรมและบริการทางการแพทย์อย่างเป็นรปูธรรมและต่อเน่ือง ท้ังการดำาเนินนโยบายระยะยาว 10 ปี (พ.ศ. 2560 
– 2569) เพือ่ผลกัดันให้ไทยเป็นศนูย์กลางสขุภาพนานาชาติ (Medical Hub) ทีมุ่ง่เน้นการเป็นศนูย์กลางบริการสุขภาพ 
การพฒันาด้านมาตรฐานและบรกิารทางการแพทย์ และการขยายตลาดส่งออกเครือ่งมอืแพทย์ไปยงัประเทศเพ่ือนบ้าน  
การกำาหนดให้อตุสาหกรรมการแพทย์เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-curve) โดยให้สทิธพิเิศษด้านการ
ลงทนุแก่ผู้ผลติเครือ่งมอืแพทย์ การสนบัสนนุงานวจิยัหรือนำาผลงานวจัิยจากภาครัฐไปใช้ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์ และการ
ออกมาตรการเร่งรดัการลงทนุในอตุสาหกรรมทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์ โควดิ-19 ซึง่การสนบัสนนุจากภาครฐัร่วม
กบัการลงทนุของภาคเอกชนส่งผลให้สามารถขยายตลาดสนิค้าและบรกิารทางการแพทย์ทัง้ภายในประเทศและการส่งออก 
ส่งเสรมิการยกระดบัมาตรฐานการผลติอปุกรณ์และเครือ่งมอืแพทย์ รวมถึงการพฒันาคณุภาพการให้บรกิารทางการแพทย์ 
เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากล อันเป็นปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนการ 
ขบัเคลือ่นสูก่ารบรรลเุป้าหมายตามท่ีกำาหนดไว้
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ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในการพฒันาอตุสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรของประเทศไทย
ให้ประสบผลสำาเรจ็อย่างยัง่ยนืนัน้ จำาเป็นต้องมกีารดำาเนนิการส่งเสรมิสนบัสนนุโดยภาคส่วนต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องอย่าง
สอดคล้องต่อเนือ่งกนัตลอดแนวห่วงโซ่มลูค่า ซ่ึงความท้าทายของการพัฒนาอตุสาหกรรมการแพทย์ของไทยคือการขยาย
ตลาดและฐานการผลติเครือ่งมอืและอปุกรณ์ทางการแพทย์ทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สงูซึง่เป็นสาขาการผลิตทีม่กีารสร้างมูลค่า
เพิม่สงู โดยต้องอาศยัการลงทุนด้านการวจิยัและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึมค่ีาใช้จ่ายในการตรวจสอบมาตรฐานเครือ่ง
มือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพือ่ให้ได้มาตรฐานและการยอมรบัในระดับสากล เน่ืองจากประเทศไทยประสบปัญหา
ขาดแคลนศูนย์ทดสอบมาตรฐานเครือ่งมอืและอปุกรณ์ทางการแพทย์ จึงต้องส่งไปตรวจสอบต่างประเทศ ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าและมค่ีาใช้จ่ายค่อนข้างสงู ผูป้ระกอบการธรุกจิเคร่ืองมอืแพทย์ในไทยส่วนใหญ่จึงอยูใ่นกลุ่มวสัดสุิน้เปลอืง
ทางการแพทย์ทีแ่ม้จะมแีนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง แต่เป็นสาขาการผลติทีส่ร้างมลูค่าได้ตำา่ เนือ่งจากไม่มกีารใช้เทคโนโลยี
ระดับสูง ในขณะที่มีการแข่งขันด้านราคาสูงและขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ส่งเสริมการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขนั อกีทัง้การต้องพึง่พาการนำาเข้าเคร่ืองมอืและอปุกรณ์ทางการแพทย์ทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สูงยงัสะท้อน
ถงึการขาดความสามารถในการพึง่พาตนเองได้ของอตุสาหกรรมการแพทย์ของประเทศไทย

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย ควรให้ความสำาคญักบัการสร้างและพฒันาระบบนเิวศทีส่นบัสนนุให้เกดิการยก
ระดบัมาตรฐานอตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรของประเทศไทย เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนั โดยสนับสนนุ
การลงทนุ รวมทัง้การเข้าถงึแหล่งเงนิทนุในการวจัิยและพัฒนาเคร่ืองมอืและอปุกรณ์ทางการแพทย์ท่ีใช้เทคโนโลยขีัน้สงูให้
เกดิเป็นสนิค้าเชงินวัตกรรม พร้อมทัง้เร่งรดัผลักดันการสร้างและพัฒนาศนูย์ทดสอบมาตรฐานเคร่ืองมอืและอปุกรณ์
ทางการแพทย์ เพ่ือรองรบัความต้องการของภาคการผลติ ยกระดบัมาตรฐานและความน่าเชือ่ถอืให้แก่ผลติภัณฑ์และการ
บรกิารทางการแพทย์ของไทยให้เป็นท่ียอมรบัในระดับสากล ซ่ึงสามารถช่วยขยายตลาดอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์ทางการ
แพทย์ของไทย เพิม่มลูค่าการส่งออก ลดการพ่ึงพาการนำาเข้า และเสริมสร้างความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้ของ
อตุสาหกรรมการแพทย์ของไทยอย่างยัง่ยนื
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อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์

อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 040301

040301

อุตสาหกรรมและบรกิารดจิทิลั ข้อมลู และปัญญาประดษิฐ์ เป็นการนำาเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้เป็นเครือ่งมือในการเพิม่
ประสทิธภิาพให้อตุสาหกรรมและบรกิาร ยกระดบัขีดความสามารถของผูผ้ลติ และสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาด
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ อนัจะนำาไปสูก่ารขยายตัวของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอตุสาหกรรมและ
บรกิาร ทัง้นี ้เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายต้องอาศยัปัจจยัสำาคญั ประกอบด้วย การยกระดบัขดีความสามารถผูป้ระกอบการด้าน
เทคโนโลยดีจิทิลั ผูผ้ลติเครือ่งจกัรกลอตัโนมตัแิละผูใ้ห้บรกิารออกแบบระบบเครือ่งจกัรอัตโนมตั ิและประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
หุน่ยนต์ ระบบอตัโนมตัแิละดจิิทลั โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีรองรับการขยายอตุสาหกรรมดิจิทัล ข้อมลู และปัญญาประดิษฐ์ 
ในภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังความพร้อมด้านบุคลากรในอตุสาหกรรมดจิทิลั ข้อมลู และปัญญาประดษิฐ์ และส่งเสรมิการ 
ใช้ดจิทิลัในภาคประชาชนและการบรกิารของรฐั ทัง้นี ้ประเด็นท้าทายของอตุสาหกรรมและบริการดิจิทลั ข้อมลู และ
ปัญญาประดษิฐ์ ยงัคงต้องมกีารเร่งดำาเนนิการทางด้านโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยดีจิทิลั ข้อมลู และปัญญาประดษิฐ์  
เพ่ือสนับสนุนและรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคต รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม 
สำาหรบัอุตสาหกรรมดจิทิลั ข้อมลู และปัญญาประดิษฐ์ทีม่ทีกัษะและปรมิาณแรงงานทีส่อดคล้องกบัความต้องการของ 
ผูป้ระกอบการทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 
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สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย เมือ่พจิารณาจากอตัราการขยายตวัของอตุสาหกรรมและบรกิารดจิทิลั ข้อมลู และปัญญา
ประดษิฐ์ ซ่ึงสามารถสะท้อนได้จากข้อมลูการอนมุติัให้การส่งเสรมิการลงทนุในอตุสาหกรรมระบบอตัโนมัติและหุน่ยนต์ 
และอตุสาหกรรมดจิทิลั พบว่า ในปี 2560 สำานกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ ได้อนมุตัใิห้การส่งเสรมิการลงทนุใน
อตุสาหกรรมระบบอตัโนมติัและหุน่ยนต์ และอตุสาหกรรมดจิทิลั มมีลูค่าการลงทนุ 5.39 พนัล้านบาท ในปี 2561 มมีลูค่า
การลงทนุ 8.4 พนัล้านบาท ในปี 2562 มมีลูค่าการลงทนุ 8.62 พนัล้านบาท และในปี 2563 (ม.ค. - ก.ย.) 3.19 พนัล้านบาท 
จากสถานการณ์ดงักล่าวถึงแม้ว่าภาพรวมของการลงทนุอาจชะลอตวัลง เนือ่งมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019  แต่อย่างไรกต็าม ภาครฐัได้ให้การส่งเสรมิการเข้าถงึโครงสร้างพืน้ฐานทางอนิเทอร์เนต็และ
การนำาเทคโนโลยข้ีอมลูและปัญญาประดษิฐ์มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้กำาหนดกลไกการขบัเคลือ่น
เทคโนโลย ี5G เพือ่สร้างประโยชน์สงูสดุต่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื จงึมคีวามเป็นไปได้
ค่อนข้างสงูในการบรรลเุป้าหมายตามทีก่ำาหนดไว้ในปี 2565 (ขยายตวัร้อยละ 5)

การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมดิจิทัล

ที่มา: สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพือ่สนบัสนนุการเจรญิเตบิโตให้เศรษฐกจิของประเทศและส่งผลให้เกดิการผลติอย่างมปีระสทิธภิาพและดงึดดูการลงทนุ
จากต่างชาต ิ เนือ่งจากเป็นปัจจยัสนบัสนนุทีส่ำาคญัในการพัฒนาภาคอตุสาหกรรมและบริการต่าง ๆ โดยเฉพาะภาค
อุตสาหกรรมที่ต้องการมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 อาทิ มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พบว่า 
ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2560 – 2563 มกีารลงทุนหุน่ยนต์และระบบอตัโนมติัรวมประมาณ 1.67 แสนล้านบาท และสำาหรบั 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนของสำานักงาน 
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน จำานวน 92 กจิการ คดิเป็นมลูค่าประมาณ 13,894 ล้านบาท และเม่ือวนัที ่28 สิงหาคม 2563  
คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบในหลกัการโครงการจดัตัง้ศนูย์นวตักรรมการผลติยัง่ยนื (Sustainable Manufacturing 
Center : SMC) ในเขตนวตักรรมระเบียงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก : เมอืงนวตักรรม ระบบอตัโนมตั ิหุน่ยนต์ และ
ระบบอจัฉรยิะ (EECi-ARIPOLIS for BCG) ระยะเวลาดำาเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) เพ่ือพัฒนาแพลตฟอร์ม 
ทีเ่กีย่วข้องกับเทคโนโลยรีะบบอตัโนมตั ิหุน่ยนต์ และระบบอจัฉริยะให้ผู้พัฒนาระบบ (SI) นกันวตักร นกัวิจัย ตลอดจน
นักศกึษาในสาขาทีเ่กีย่วข้องมาใช้ประโยชน์ และเป็นการขยายผลการวิจยัและพฒันาไปสู่การลงทนุต่อยอดผลิตภณัฑ์ 
เชงิพาณชิย์ นอกจากน้ี กระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ร่วมกบัสำานกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง
กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ได้ดำาเนนิการยกระดบัโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม โดยขยาย 
โครงข่ายอนิเทอร์เนต็ความเร็วสูงให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ (โครงการเนต็ประชารฐั) ในปัจจบุนั กสทช. ได้ดำาเนนิการตดิตัง้ 
โครงข่ายอนิเทอร์เนต็ความเรว็สงูผ่านสือ่สญัญาณสายเคเบลิใยแก้วนำาแสง (FTTx) พร้อมจดัให้มจีดุให้บรกิารอนิเทอร์เนต็แบบ 
ไร้สาย (Wi-Fi) หมู่บ้านละ 1 จดุให้บรกิารท่ีระดบัความเรว็ไม่ตำา่กว่า 30 Mbps /10 Mbps (Download /Upload) ครอบคลมุ 
หมู่บ้านห่างไกลเป้าหมายสำาเรจ็ครบจำานวน 24,700 หมูบ้่าน และได้มกีารปรบัเพิม่ประสทิธภิาพการให้บรกิารเป็นความเรว็ 
100 Mbps/50 Mbps (Download/Upload) จะเหน็ได้ว่าการดำาเนนิการดงักล่าวมคีวามสอดคล้องกับปัจจยัสูค่วามสำาเรจ็
ด้านสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่ออตุสาหกรรมและบรกิารเทคโนโลยดีจิทิลั ข้อมลู และปัญญาประดษิฐ์ อกีท้ัง ภาครฐัร่วมมอืกบั
ภาคเอกชนในการพฒันาบุคลากรด้านเทคโนโลยดีจิิทลั ให้มคีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะฝีมอืสงูขึน้ เพือ่ทนัต่อการ
เปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน 

040301
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ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย ปัจจบุนัการนำาเทคโนโลยดีจิทิลั ข้อมลู และปัญญาประดษิฐ์ไปใช้ในภาค
อุตสาหกรรมและบรกิารได้สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรกต็าม การเพิม่
ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยทีย่งัไม่สามารถก้าวไปอยูใ่นกลุ่มประเทศท่ีแข่งขนัด้วยนวตักรรมได้ ดงันัน้ 
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีดจิทิลัเพือ่รองรับอตุสาหกรรมใหม่ ๆ จะเป็นเครือ่งมอืในการสร้างศักยภาพ 
ให้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่ีมอียูเ่ดมิมขีดีความสามารถในการแข่งขัน รวมทัง้สามารถกระตุน้และสร้างแรงจงูใจให้ 
นกัลงทนุใหม่ ๆ เข้ามาลงทนุในอตุสาหกรรมดจิทิลัในประเทศมากขึน้

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย ประเดน็ทีค่วรให้ความสำาคญั (1) ส่งเสรมิผูป้ระกอบการให้มคีวามพร้อมและสามารถ
นำาเทคโนโลยดีจิทิลัมาประยุกต์ใช้ในการเพิม่ประสิทธภิาพการผลิต การตลาด และการจัดการ (2) เร่งรัดการผลติและ
พฒันาบคุลากรให้มทีกัษะเพือ่รองรบัอตุสาหกรรมดจิทิลั ข้อมลู และปัญญาประดษิฐ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด (3) เร่งดำาเนนิการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยดีจิทิลั เพือ่รองรบัอตุสาหกรรม Digital Services, Digital 
Startup, Digital Content, Smart Devices และส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยดีจิทิลั ข้อมลู และปัญญาประดษิฐ์
สำาหรบัภาคอุตสาหกรรม และ (4) ส่งเสรมิความร่วมมอืภาครัฐและภาคเอกชนขับเคล่ือนการใช้เทคโนโลยดิีจทิลั ข้อมูล 
และปัญญาประดษิฐ์ ตามโยบายรฐับาลประเทศไทย 4.0 เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
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อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์

ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย ติดอันดับ 1 ใน 40

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 040302

040302

เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นการนำาเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและความสามารถในการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจได้ในตลาดโลก อันจะนำาไปสู่
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้อง
อาศัยปัจจัยสำาคัญ ประกอบด้วย การเชื่อมต่อดิจิทัล ทักษะดิจิทัล การเข้าถึงบริการออนไลน์ และสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังคงมีความท้าทายในส่วนของการ 
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลให้ครบทุกภาคส่วน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากอันดับ
ของ Digital Evolution Index ของไทย โดยการ 
จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของ IMD 
ในปี 2563 พบว่า อันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน
ดิจิทัลของไทยอยู่ในอันดับที่ 39 ซ่ึงดีขึ้นจากเดิมที่อยู ่ใน
อันดับที่ 40 จาก 63 ประเทศ ในปี 2562 โดยจะเห็นได้ว่า
อันดับของประเทศไทยบรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนดให้ไทย
เป็น 1 ใน 40 ประเทศท่ีมีความสามารถในการแข่งขันด้าน
ดิจิทัล ภายในปี 2565 แล้ว ตั้งแต่ปี 2562 ต่อเนื่องมาถึงปี 
2563

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในปี 2563

ที่มา: International Institute for Managenment Development (IMD)
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การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการดำาเนินการที่สำาคัญ อาทิ การนำาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการ
บริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภาครัฐ ในขณะที่ภาคเอกชนมีการปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
มากขึ้น โดยเห็นได้จากการใช้ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) 
การดำาเนินมาตรการและนโยบายของรัฐบาลผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชั่น เช่น มาตรการกระตุ้น
การใช้จ่าย “ชิมช้อปใช้” มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะ และ AOT 
Airport ฯลฯ การส่งเสริมการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพื่อส่งเสริมการ
ทำางานจากท่ีบ้าน (Work from home) รวมทั้งการให้บริการข้อมูลจากคลังข้อมูลธุรกิจ การให้บริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การจดทะเบียนนิติบุคคล การยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (DBD e-Filing) การขอ
หนังสือรับรองนิติบุคคลและสำาเนาเอกสารเพื่อทำาธุรกรรมต่าง ๆ และการพัฒนาแอปพลิเคชั่นและเครื่องมือ 
ทางดิจิทัลสำาหรับการประชุมทางไกลเพื่อให้การดำาเนินงานของทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งทำาให้ภาคธุรกิจและภาคประชาชนมีการปรับตัวสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น สำาหรับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ รัฐบาล 
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมีโครงการ เช่น โครงการเพิ่มศักยภาพ SME ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Value Chain) 
โดยยกระดับ SMEs สู่ Global ด้วยการตลาดออนไลน์ E-Commerce การสร้างแบรนด์ไทยสู่สากลด้วยดิจิทัล
แพลตฟอร์ม และการพัฒนาทางการตลาดของ SMEs ด้วย E-Commerce โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับ
ผลิตภาพและสร้างมูลค่า (Value creation) ของภาคเศรษฐกิจไทยด้วยหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล ฯลฯ 
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานได้สนับสนุนการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อรองรับระบบส่ือสาร
ต่าง ๆ และเทคโนโลยี 5G ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเสริมความเข้มแข็งการลงทุน ยกระดับ
ภาคธุรกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากนี้ ได้มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์ 
และการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบในการกำาหนดนโยบาย
และขับเคลื่อนแผนงานสำาหรับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และภาคประชาชน ก่อให้เกิดการบูรณาการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างหน่วยงาน และกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ลงนามความร่วมมือกับ 
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำากัด เพื่อร่วมกันพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต New S-Curve
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย หากประเทศไทยต้องการเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลในระดับ
ภูมิภาคอย่างแท้จริงควรจะต้องเร่งผลักดันความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม
และบริการ โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี การสร้างมาตรฐานและข้อปฏิบัติร่วมกัน  
การจัดตั้งพันธมิตรของกลุ่มอุตสาหกรรม การสร้างและพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (ICT) และการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT รองรับการพัฒนาสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่าง
เต็มรูปแบบ

040302
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาในการบรรลุเป้าหมายต่อไป ควรให้ความสำาคัญ 
กับการยกระดับความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ การสร้างเครือข่ายและบริการที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ การกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในตลาดที่เข้มข้นอย่างเป็นธรรม เพื่อให้เกิดสินค้าและบริการ 
ด้านดิจิทัลท่ีมีคุณภาพในระดับราคาท่ีเหมาะสม สร ้างผลกระทบในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมได ้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรเร่งปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อาทิ เร่งผลักดันข้อกำาหนดมาตรฐานและกฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับ Data 
Localization Requirement ในระดับภูมิภาค เพ่ือลดข้อจำากัดและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ในขณะ
เดียวกันต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ สร้างและพัฒนาทักษะของ
บุคลากรด้าน ICT ในทุกระดับตั้งแต่ข้ันพื้นฐาน ขั้นกลาง ตลอดจนขั้นสูง เพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถใช้ดิจิทัลให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนจัดทำาโครงการนำาร่องในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
เช่น โครงการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) โครงการสาธารณสุขอัจฉริยะ (Smart Healthcare) ฯลฯ 
เพ่ือเป็นต้นแบบและเชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

040302
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อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการ
พัฒนาระบบคมนาคม

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบำารุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ส่วนแบ่งการตลาดของจำานวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เฉลี่ยร้อยละ 1

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 040401

040401

การพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบำารุงอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul - MRO) เป็นส่วนหนึ่งในการ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการขนส่งและการบิน ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง สร้างมูลค่าเพิ่มสูง และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพื่อก้าวสู่ 
การเป็นประเทศที่มีระดับรายได้สูง โดยการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยานระดับภูมิภาคยังเป็นองค์ประกอบ
สำาคัญในการพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก (Eastern Airport City) ตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ท่ีจะสามารถช่วยเพิ่มผลิตภาพและทำาให้อุตสาหกรรมการบินของไทยมีต้นทุนที่แข่งขันได้ใน
ระดับสากล ซึ่งต้องอาศัยการพัฒนาคลัสเตอร์อากาศยานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ครบวงจรตามห่วงโซ่มูลค่า 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยสำาคัญ ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการ
ซ่อมบำารุงอากาศยาน การผลิตและพัฒนาบุคลากร การให้บริการซ่อมบำารุง การมีคลัสเตอร์แหล่งผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน กระทั่งการทำาการตลาดเพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาประเทศไทยมีข้อจำากัด 
ด้านพื้นที่และขีดความสามารถในการให้บริการซ่อมอากาศยาน รวมถึงการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่มี 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ มีทักษะด้านภาษา และได้รับใบอนุญาตที่รับรองมาตรฐานในระดับสากล
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การขาดแคลนศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 
ทำาให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสสร้างรายได้และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำารุงอากาศยานในต่างประเทศ 
มาโดยตลอด โดยในปี 2562 มีความต้องการบริการซ่อมบำารุงอากาศยานในประเทศสูงถึง 989 ล้านเหรียญสหรัฐ 
แต่ไทยสามารถให้บริการได้เพียงร้อยละ 40 ของความต้องการทั้งหมด โดยมีหน่วยให้บริการซ่อมบำารุงอากาศยาน 
ที่ได้รับการรับรองจากสำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ในประเทศไทย จำานวน 38 ราย ซึ่งจากแนว
โน้มของการเพิ่มขึ้นของอากาศยานและจำานวนเที่ยวบิน คาดว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า จำานวนเครื่องบินในพื้นที่เอเชีย
แปซิฟิกจะเพิ่มจำานวนขึ้นไปสูงถึงกว่า 13,838 ลำา จากในปัจจุบันที่มีอยู่ 7,786 ลำา ทำาให้ธุรกิจซ่อมบำารุงอากาศยาน
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 35 ของตลาดรวมทั่วโลก 
โดยมีการประมาณการว่าจะมีมูลค่าทางธุรกิจ MRO ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว ภายใน 20 ปี ส่งผลให้หลายประเทศ 
ในอาเซียน เช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย เร่งรัดการพัฒนาเพื่อเป็นฐานการลงทุนของธุรกิจ MRO เพื่อรองรับความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การแข่งขันของอุตสาหกรรมซ่อมบำารุงอากาศยานในภูมิภาค
จึงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ดี เนื่องจากปี 2563 อุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศทั้งในระดับ
โลกและภายในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างมีนัยสำาคัญ  
จากการห้ามอากาศยานทำาการบินเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราว และการจำากัดการเดินทางเข้าออกประเทศ ส่งผลให้
ปริมาณเที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลงอย่างมาก และมีแนวโน้มที่
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศจะได้รับผลกระทบต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 1 ปี ซึ่งนับเป็น
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องในวงกว้างที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปี ทำาให้การประมาณการขนาดตลาด
อุตสาหกรรมซ่อมบำารุงอากาศยานนับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไปมีความไม่แน่นอนสูง โดยหลายภูมิภาคท่ัวโลกมีการ
ปรับค่าประมาณการลงกว่าครึ่งหรือเหลือเพียงหนึ่งในสามของประมาณการเดิม และผู้ประกอบการต่างชาต ิ
รายใหญ่ยกเลิกการร่วมลงทุนในโครงการศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยานอู่ตะเภา (MRO) ในขณะที่การบินไทยอยู่
ระหว่างการเสนอแผนฟื้นฟูกิจการ จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดความล่าช้าในการบรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดไว้

การด�าเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้ดำาเนินการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและอากาศยานอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยพัฒนากฎระเบียบเพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนในกิจการผลิตอากาศยาน ส่วนประกอบสำาคัญอากาศยาน 
และซ่อมบำารุงอากาศยานในประเทศไทย ด้วยการลดข้อจำากัดเรื่องสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติให้สามารถถือหุ้นได้
มากกว่าร้อยละ 49 เพื่อดึงดูดผู ้ประกอบการรายใหญ่จากต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมซ่อมบำารุง
อากาศยานในประเทศไทย (พระราชบัญญัติเดินอากาศ (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2562) รวมถึงมีการปรับปรุงแก้ไขกฎ
ระเบียบที่เป็นข้อจำากัดในอุตสาหกรรมภายใต้การรักษาระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสากล และการ
ผลักดันโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยานในประเทศไทย เช่น โครงการจัดตั้ง
ศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยานในฐานะท่ีเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) โครงการและ
มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและการซ่อมบำารุงอากาศยาน รวมทั้งโครงการตามแผน
แม่บทห้วงอากาศและการเดินอากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เป็นต้น 
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อจำานวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในศูนย์ซ่อม
บำารุงอากาศยานในประเทศไทยระหว่างปี 2563 – 2565 ขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ
จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการพัฒนา
ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบำารุงอากาศยานในระดับภูมิภาค ในปัจจุบันประสบปัญหาขาดผู้ร่วมลงทุนท่ีเป็น 
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ท่ีมีศักยภาพและมีความชำานาญในการประกอบกิจการ MRO และระบบห่วงโซ่อุปทาน
อากาศยานในประเทศไทยยังขาดผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนในระดับสูง (Tier 1) ทำาให้ต้องอาศัยการนำาเข้าชิ้นส่วน
จากต่างประเทศซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนและระยะเวลาในการดำาเนินงาน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยากร
บุคคลในระดับช่างเทคนิคหรือวิศวกรท่ีมีความเชี่ยวชาญและได้รับใบอนุญาตในระดับสากลไม่เพียงพอ อีกทั้ง
หลักสูตรการศึกษาของประเทศไทยยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการด้านการซ่อมบำารุงอากาศยานและการผลิต 
ชิ้นส่วนอากาศยาน

040401
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรให้ความสำาคัญในการสนับสนุนและผลักดันอุตสาหกรรมขนส่ง
และการบินรวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนท้ังต่างชาติและภายในประเทศ 
รวมถึงควรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอากาศยาน โดยส่งเสริมให้ผู ้ประกอบ 
การผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับสูงที่มีศักยภาพเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทย และเร่งรัด
การสรรหาผู้ร่วมลงทุนในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยานแห่งใหม่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อให้
แผนการดำาเนินงานไม่ล่าช้าเกินควร พร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการ 
ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีจำานวนเพียงพอ มีทักษะตรงความต้องการ และมีความสามารถด้านภาษา
เนื่องจากอุตสาหกรรมอากาศยานต้องใช้ภาษาอังกฤษในการดำาเนินการทั้งหมด 

040401



อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต04

202

040402

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนา
ระบบคมนาคม

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier)

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ในระดับ Tier 4

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 040402

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ท่ีต่อยอดมาจาก

อตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตด์ว้ยการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมการผลิตข้ันสูง ซ่ึงประเทศไทยมศีกัยภาพในการเปน็ 

ฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของโลก ดังนั้น การยกระดับอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอากาศยานให้มีศักยภาพ 

สูงข้ึน มีมาตรฐานระดับสากล และเป็นหน่ึงในห่วงโซ่มูลค่าของโลกจึงต้องอาศัยปัจจัยสำาคัญเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  

ประกอบด้วย การลงทุน การพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการผลิต การสร้างตลาด และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตลอดจน 

การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การผลติชิน้สว่นอากาศยาน ทัง้นี ้อตุสาหกรรมผลติชิน้สว่นอากาศยานของไทยยงัคง 

มีความท้าทายที่สำาคัญ คือ การเพิ่มศักยภาพการผลิตชิ้นส่วนในระดับ Tier 1 และ Tier 2 ซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนที่สูง  

และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการที่ยังมีไม่มากเท่าที่ควร

สถานการณก์ารบรรลุเปา้หมาย เมือ่พจิารณาจากจำานวนผู้ประกอบการผลิตชิน้ส่วนอากาศยานระดับ Tier 2 Tier 3 

และ Tier 4 ซึ่งสามารถเทียบเคียงข้อมูลได้จากรายงานที่เกี่ยวข้อง คือ สถานการณ์การเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรม

สายการบินในประเทศไทย พบว่า ในปี 2562 มีจำานวนผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการการค้าขายในการเดินอากาศ

และให้บริการอยู่ในปัจจุบัน จำานวน 43 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำานวน 3 ราย และจากสถิติของสำานักงานการบิน

พลเรือนแห่งประเทศไทย พบว่า อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานของไทยในช่วงปี 2535 – 2562 มีผู้ประกอบ

การในอตุสาหกรรมผลติชิน้สว่นอากาศยานทีไ่ดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบกจิการตามพระราชบญัญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 

จำานวน 33 ราย เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จำานวน 6 ราย โดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานใน

ประเทศไทยส่วนใหญ่ดำาเนินการผลิตในขั้นที่ 2 (Tier 2) และขั้นที่ 3 (Tier 3 ) ที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต 
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และมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 16,160.23 ล้านบาท ในขณะที่จำานวนอากาศยานที่ให้บริการมีจำานวน 679 ลำา ลดลงจาก

ปี 2561 จำานวน 29 ลำา สะท้อนถึงจำานวนเครื่องบินหมุนเวียนในธุรกิจขนส่งทางอากาศที่มีอยู่ในประเทศไทย ดังนั้น 

เม่ือเทียบกับเป้าหมายที่ระบุให้มีผู้ผลิตอุตสาหกรรมอากาศยานระดับ Tier 4 ภายในปี 2565 จึงถือได้ว่าปัจจุบัน

ประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมายแล้ว

 

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการดำาเนินการที่สำาคัญเพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและการซ่อมบำารุงอากาศยานในภูมิภาค อาทิ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

และนวตักรรมสำาหรบัอตุสาหกรรมการผลติชิน้สว่นอากาศยานและยานยนตแ์หง่อนาคต การจดัตัง้หนว่ยงานทดสอบ

และรบัรองสนิคา้เพือ่โลจสิตกิสใ์นอตุสาหกรรมการบนิตามมาตรฐาน IATA การยกระดบัความสามารถของผูป้ระกอบ

การในอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมอากาศยาน โดยมีการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม

ซ่อมบำารุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยาน เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และคาดการณ์สถานการณ์ของอุตสาหกรรมได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และแม่นยำา พร้อมท้ังมีการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ

วิชาชีพเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการส่งเสริมให้ 

ผูป้ระกอบการ SMEs เขา้สูต่ลาดจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั เชน่ หนว่ยงานซอ่มบำารงุอากาศยาน ทัง้เครือ่งบนิ เฮลิคอปเตอร ์ 

ของกองทัพ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ หน่วยราชการต่าง ๆ เครื่องบินเชิงพาณิชย์ของสายการบิน ฯลฯ

ที่มา: สำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

62 เขียว 63 สีเขียว 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  1 

แผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 040402 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier)  3 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ในระดับ Tier 4 4 

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ท่ีต่อยอดมาจาก5 
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็น6 
ฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของโลก ดังนั้น การยกระดับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานให้มีศักยภาพสูงขึ้น  7 
มีมาตรฐานระดับสากล และเป็นหนึ่งในห่วงโซ่มูลค่าของโลกจึงต้องอาศัยปัจจัยส าคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 8 
ประกอบด้วย การลงทุน การพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการผลิต การสร้างตลาด และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตลอดจน9 
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ทั้งนี้ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานของไทยยังคง10 
มีความท้าทายที่ส าคัญ คือ การเพิ่มศักยภาพการผลิตชิ้นส่วนในระดับ Tier 1 และ Tier 2 ซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนที่สูง 11 
และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการที่ยังมีไม่มากเท่าที่ควร 12 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจาก13 
จ านวนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับ 14 
Tier 2 Tier 3 และ Tier 4 ซึ่งสามารถเทียบเคียง15 
ข้อมูลได้จากรายงานที่ เกี่ยวข้อง คือ สถานการณ์ 16 
การ เติบ โตของกลุ่ ม อุตสาหกรรมสายการบิ น 17 
ในประเทศไทย พบว่า ในปี 2562 มีจ านวนผู้ถือ18 
ใบอนุญาตประกอบกิจการการค้าขายในการเดินอากาศ19 
และให้บริการอยู่ในปัจจุบัน จ านวน 43 ราย เพิ่มขึ้น20 
จากปี  2561 จ านวน 3 ราย และจากสถิติของ21 
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พบว่า 22 
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานของไทยในช่วงปี 2535 – 2562 มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน23 
อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จ านวน 33 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 24 
2561 จ านวน 6 ราย โดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในประเทศไทยส่วนใหญ่ด าเนินการผลิต25 
ในขั้นที่ 2 (Tier 2) และขั้นที่ 3 (Tier 3 ) ที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต และมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 16,160.23 26 
ล้านบาท ในขณะที่จ านวนอากาศยานที่ให้บริการมีจ านวน 679 ล า ลดลงจากปี 2561 จ านวน 29 ล า สะท้อนถึง27 
จ านวนเครื่องบินหมุนเวียนในธุรกิจขนส่งทางอากาศที่มีอยู่ในประเทศไทย ดังนั้น เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ระบุให้มี28 
ผู้ผลิตอุตสาหกรรมอากาศยานระดับ Tier 4 ภายในปี 2565 จึงถือได้ว่าปัจจุบันประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมายแล้ว  29 

การด าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการด าเนินการที่ส าคัญเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง30 
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาค อาทิ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี31 
และนวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและยานยนต์แห่งอนาคต การจัดตั้งหน่วยงานทดสอบ32 
และรับรองสินค้าเพื่อโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมการบินตามมาตรฐาน IATA การยกระดับความสามารถของ33 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมอากาศยาน  โดยมีการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก34 
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และคาดการณ์สถานการณ์ของอุตสาหกรรม 35 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และแม่นย า พร้อมทั้งมีการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ36 
วิชาชีพเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการส่งเสริมให้37 

040402 
สีเขียว 
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สง่ผลตอ่ภาพรวมของอตุสาหกรรมการบินของประเทศทัง้ปรมิาณเทีย่วบนิ การขนสง่ และโอกาสทางธรุกจิของผูผ้ลติ

ชิน้สว่นอากาศยาน อกีทัง้บรษิทั Airbus S.A.S ไดข้อยกเลิกการรว่มทนุในโครงการศนูยซ์อ่มบำารงุอากาศยานอูต่ะเภา 

(Maintenance Repair and overhaul : MRO) ของบริษัทการบินไทย จำากัด (มหาชน) ทำาให้ประเทศไทยต้องหา 

ผูป้ระกอบการรายใหมเ่ข้ามารว่มลงทุน ซึง่หลายประเทศในอาเซียนได้พัฒนาตัวเองขึน้เปน็ฐานการลงทนุทีม่ศีกัยภาพ

เปน็คูแ่ขง่ทีส่ำาคญัของไทย อยา่งไรกด็ ีแมว้า่ปัจจบัุนศกัยภาพในการผลติชิน้สว่นของผูป้ระกอบการไทยสว่นใหญอ่ยูใ่น

ระดับ Tier 2 และ Tier 3 แล้ว แต่ประเทศไทยยังไม่ได้กำาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นระดับสากล จึงต้องมีการนำา

เขา้ช้ินสว่นจากต่างประเทศเป็นหลกั สง่ผลให้ยงัคงมตีน้ทนุในระดบัราคาทีส่งู ตลอดจนยงัไมม่กีารขยายผลการศกึษา 

วิจัย ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่สู่ผู้ประกอบการ ดังนั้น จึงต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 

ชิน้สว่นอากาศยานใหเ้ปน็ฐานการผลติใหญใ่นอาเซยีน เพือ่พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัอตุสาหกรรมการบนิ

ในประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

040402
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นที่ควรให้ความสำาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน

เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ประกอบด้วย (1) กำาหนดมาตรการดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน

และบริษัทต่างชาติที่มีศักยภาพในแต่ละกลุ่มประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยงและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมชิ้นส่วน

อากาศยานร่วมกัน (2) สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางการทดสอบและระบบการรับรองมาตรฐานให้

เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและมีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล (3) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs 

มีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การผลิต การตลาด ตลอดจนการบริการหลังการขาย (4) ส่ง

เสรมิใหม้กีารวจิยัและพฒันาในอตุสาหกรรมชิน้สว่นอากาศยาน (5) ยกระดับการพฒันาผลติภณัฑแ์ละทกัษะบคุลากร

ให้มีทักษะขั้นสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการเป็นผู้ผลิตในระดับ Tier ที่สูงขึ้น ซึ่งประเด็นดังกล่าว

จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางฐานการผลิตของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานใน

ระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน
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อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ไม่มกีารกำาหนดค่าเป้าหมายทีต้่องบรรลใุนปี พ.ศ. 2565 เน่ืองจากยงัไม่มกีารจัดเกบ็ข้อมลูอตัราการขยายตวั
ของอุตสาหกรรมความมัน่คงของประเทศ ทำาให้ไม่สามารถวดัระดบัความสำาเรจ็ได้โดยตรง

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 040501

อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานและหลักประกันทางด้านความม่ันคงของประเทศท่ีครอบคลุม

หลากหลายมิติ ท้ังอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ อุตสาหกรรมท่ีส่งเสริมความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

อุตสาหกรรมด้านพลังงานท่ีมีมูลค่าเพ่ิม อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร  

ซ่ึงประเทศไทยกำาลังมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศท่ีมีการวิจัยและ

พัฒนาไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีสองทาง เพ่ือลดการพ่ึงพาการนำาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ท้ังน้ี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายต้อง

อาศัยองค์ประกอบท่ีสำาคัญ คือ การวิจัยและพัฒนา การผลิต การตลาด และสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่ออุตสาหกรรมความม่ันคง 

ของประเทศ โดยในช่วงท่ีผ่านมามีประเด็นท้าทายท่ีสำาคัญ คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศให้มีความ 

เข้มแข็ง จะต้องอาศัยนโยบายท่ีให้การสนับสนุนส่งเสริมภาคการผลิตของอุตสาหกรรมท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และมี 

กฎหมายท่ีเอ้ืออำานวยต่อการส่งเสริมการประกอบธุรกิจสำาหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศตามระดับ 

ความสามารถ ท้ังกลุ่มท่ีมีศักยภาพอยู่แล้ว และกลุ่มวิสาหกิจเร่ิมต้น เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เม่ือพิจารณาจากอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ ซ่ึงสะท้อนจาก

การท่ีรัฐบาลได้ผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษอันดับท่ี 11 ในโครงการพัฒนา 

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือการส่งเสริมให้เกิดการลงทุน การผลิต การใช้ และการส่งออกเพ่ือหารายได้ 

ในเชิงพาณิชย์ โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในพ้ืนท่ี EEC จะประกอบด้วย (1) กิจการผลิต/ซ่อมยาน 

พาหนะและระบบอาวุธ อาทิ รถถัง รถเกราะ และยานพาหนะรบ (2) กิจการผลิตและซ่อมอากาศยานไร้คนขับ  

(3) กิจการผลิต/ซ่อมอาวุธและเคร่ืองช่วยฝึก และ (4) กิจการผลิต/ซ่อมอุปกรณ์ช่วยรบ อาทิ เส้ือเกราะกันกระสุน เกราะ  

และโล่ป้องกันกระสุน ซ่ึงปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตส่ิงเหล่าน้ีอยู่แล้วเพ่ือใช้ทางการทหาร เช่น โดรน รถหุ้มเกราะ 
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ท่ีใช้ในราชการ เป็นต้น อีกท้ังสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้มีการออกนโยบายสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศ อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยไม่กำาหนดวงเงินสูงสุด การยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักร 

และวัตถุดิบสำาหรับการผลิตเพ่ือส่งออกของกิจการผลิตและ/หรือซ่อมยานไร้คนขับเพ่ือการป้องกันประเทศและช้ินส่วน 

ท่ีใช้ในการผลิตและ/หรือซ่อม นอกจากน้ี ในปี 2563 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณด้านการ 

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 ถึง 209.6636 ล้านบาท จากสถานการณ์ 

ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่ยังคงมีความท้าทายสูง

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการดำาเนินการท่ีสำาคัญ อาทิ พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  

พ.ศ. 2562 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ท่ีเอ้ือให้สามารถนำางานวิจัยท่ีมีศักยภาพของสถาบันเทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศไปต่อยอดการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ อีกท้ังสถาบันฯ ยังเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการผสานความร่วมมือพัฒนา

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือนำาอุตสาหกรรม

น้ีมาต่อยอดสร้างความม่ันคงทางทหารให้กับประเทศไทย นอกจากน้ี ยังมีสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งชาติ ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม ลงนามความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือ

ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงของประเทศ” เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน

ความม่ันคงในการขับเคล่ือนและขยายผลของงานวิจัยไปประยุกต์สู่การใช้งานจริง และศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือความม่ันคงของ

ประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ ได้ร่วมมือในการวิจัยและพัฒนากับบริษัทพลังงานบริสุทธ์ิ จำากัด (มหาชน) พร้อมท้ัง

เปิดศูนย์ทดสอบแบตเตอร่ีท่ีมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย เป็นศูนย์กลางในการทดสอบมาตรฐานของแบตเตอร่ีและผลิต

แบตเตอร่ีท่ีมีมาตรฐานในระดับสากลด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านความม่ันคงทางพลังงาน โดยการดำาเนินการ

ดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่ออุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศซ่ึงมีนโยบายท่ีให้การสนับสนุนส่งเสริม 

ภาคการผลิตของอุตสาหกรรมท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และมีกฎหมายท่ีเอ้ืออำานวยต่อการส่งเสริมการประกอบธุรกิจสำาหรับ 

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ

040501
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ถึงแม้ประเทศไทยจะมีความสามารถในการผลิตยุทโธปกรณ์ได้เองบางส่วน  

แต่ยังไม่สามารถผลิตยุทโธปกรณ์เพ่ือการส่งออกหรือจำาหน่ายในเชิงพาณิชย์ในระดับท่ีสามารถแข่งขันกับประเทศท่ีมี

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศครบวงจรได้ และประเทศไทยยังคงใช้งบประมาณในการส่ังซ้ือยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ

จำานวนมหาศาล อีกท้ังผู้ประกอบการภาคเอกชนจำาเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาท้ังด้านเทคโนโลยีและการวิจัย รวมถึงด้านการ

ตลาดท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถ

ส่งออกเพ่ือหารายได้ในเชิงพาณิชย์ แม้ว่าท่ีผ่านมาจะมีการดำาเนินการด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือความ

ม่ันคงของประเทศอยู่บ้างแล้วแต่ยังมีจำานวนไม่มากนัก

040501
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย รัฐบาลควรส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการขับเคล่ือนจากทุกภาคส่วนและควรมี 

นโยบายหรือทิศทางท่ีชัดเจนและต่อเน่ืองในการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและการตลาดสำาหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศ พร้อมท้ังให้การสนับสนุนงบประมาณในเบ้ืองต้นเพ่ือขยายตลาดสินค้าไทย อีกท้ังส่วนราชการควรพิจารณาการจัดหา

ยุทโธปกรณ์ท่ีมีการผลิตในประเทศไทยก่อนเป็นหลัก หรือทำาแผนการลดการซ้ือจากต่างประเทศเป็นระยะ ๆ  และควรให้ความ

สำาคัญในเร่ืองการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศและนำาผลงานวิจัยมาพัฒนาไปสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศอย่างจริงจัง

040501
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อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ไม่มีการกำาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 เนื่องจากยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอัตรา 
การขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ทำาให้ไม่สามารถ 
วัดระดับความสำาเร็จได้โดยตรง

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 040502

การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ มุ่งเน้นการสนับสนุนและเปิดโอกาสในการแสวงหาช่องทาง 

การตลาดใหม่ ๆ  ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยเฉพาะตลาดในประเทศ ดว้ยการกระตุน้และสรา้งความตระหนกั

ในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศทั้งในภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ  

และอุตสาหกรรม รวมทั้งสร้างระบบนิเวศและปรับปรุงกลไกที่เอื้อต่อการผลิตและส่งออก โดยเฉพาะยุทโธปกรณ์ 

ยทุธภณัฑท์างการทหาร และอตุสาหกรรมทีเ่ปน็เทคโนโลยสีองทาง ทัง้นี ้เพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายตอ้งอาศยัองคป์ระกอบ

สำาคัญ คือ การวิจัยและพัฒนา การสร้างมาตรฐานสินค้าส่งออกของผู้ประกอบการไทย การต่อยอดจากอุตสาหกรรม

ทีม่ศัีกยภาพในปจัจุบนั โดยในชว่งทีผ่า่นมามปีระเดน็ทา้ทายทีส่ำาคญั คอื การดำาเนนิการเก่ียวกบัอตุสาหกรรมปอ้งกัน

ประเทศสว่นใหญย่งัเป็นเพยีงอุตสาหกรรมเพือ่ลดการพึง่พาจากตา่งประเทศ และมจีำานวนผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม

ความมั่นคงอยู่จำานวนน้อย อีกท้ังภาครัฐยังให้ความสำาคัญในการส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมความมั่นคงไม่มาก

เท่าที่ควร

สถานการณ์การบรรลเุปา้หมาย เมือ่พจิารณาขอ้มลูการสง่ออกของอตุสาหกรรมความมัน่คงของประเทศ ซึง่สะทอ้น

จากขอ้มลูจำานวนโรงงานอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศในสงักดักระทรวงกลาโหม มจีำานวน 48 โรงงาน โดยอยูใ่นสังกดั

สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 7 โรงงาน กองบัญชาการกองทัพไทย 1 โรงงาน กองทัพบก 21 โรงงาน กองทัพเรือ 

7 โรงงาน กองทัพอากาศ 12 โรงงาน อีกท้ังยังมีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภาคเอกชนอีกจำานวน 60 บริษัท 

ซ่ึงส่วนมากเป็นบริษัทท่ีซ่อมแซม ปรับปรุง หรือผลิตยุทโธปกรณ์ทางทหารบางประเภท อาทิ วัตถุระเบิด เช้ือประทุ 

กระสุนปืน รถยนต์ท่ีน่ังกันกระสุน ยานพาหนะ เส้ือเกราะป้องกันกระสุน แอมโมเนียมไนเตรส ไนโตรเซลลูโลส รวมถึง

อุตสาหกรรมต่อและซ่อมเรือ อย่างไรก็ตาม บริษัทเหล่านี้ส่วนมากยังมีขีดความสามารถไม่สูงพอท่ีจะส่งออกสินค้า 
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หรอืแขง่ขนัในตลาดสากลได ้ นอกจากน้ี ประเทศไทยถกูจดัใหอ้ยูใ่นกลุม่ Third Tier ของอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศ 

ในระดับโลก ซึ่งไทยอยู่ในกลุ่มที่สามารถผลิตยุทโธปกรณ์ได้เพียงบางส่วน แต่ไทยก็เป็นประเทศท่ีมีโอกาส 

และมีศักยภาพในการประดิษฐ์และคิดค้น รวมถึงบุคลากรไทยก็มีทักษะในการซ่อมบำารุงอาวุธ ยุทโธปกรณ์  

แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยที่ภาครัฐควรเร่งส่งเสริมในอนาคต  

จากสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

ที่ยังมีความท้าทายสูง

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการดำาเนินการที่สำาคัญ อาทิ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้

ดำาเนินโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลำากล้องนำาวิถี โดยต่อยอดจากองค์ความรู้ซ่ึงได้รับตามโครงการวิจัยและ

พัฒนาระบบจรวดแบบนำาวิถี DTI-1G และได้ดำาเนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศ เพื่อให้กระทรวงกลาโหมมีข้อมูลด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่มีความถูกต้อง สามารถนำาไปใช้ประกอบ

การดำาเนินงานและยังเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาคส่วนอื่น ๆ สามารถนำาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้ง

ยังมีโครงการนำาร่องซึ่งเป็นการร่วมมือกับบริษัทเอกชนต่างประเทศในการพัฒนารถยานเกราะล้อยางแปดคูณแปด 

ซึ่งเป็นรูปแบบของการจัดตั้งโรงงานผลิตและตัวแทนจำาหน่ายสำาหรับกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ที่คาดการณ์

ไว้ว่าจะสร้างโรงงานผลิตรถรุ่นนี้ในประเทศไทยเพ่ือจำาหน่ายในเชิงพาณิชย์ ซ่ึงบริษัทท่ีร่วมทุนจะได้รับสิทธิยกเว้น

ภาษีตามที่สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้กำาหนดนโยบายไว้ โดยการดำาเนินการดังกล่าวสอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศซึ่งมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมภาคการผลิต

ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ร่วมท้ังมีเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา และเครือข่ายความร่วมมือ

ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการผลิตและต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ และประสานความร่วมมือ

ด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เพื่อพัฒนา

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย



อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต04

212

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลตอ่การบรรลเุปา้หมาย การดำาเนนิการเกีย่วกบัอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศทีผ่่านมาภาครฐั

ยงัขาดการสนบัสนนุกจิการของผูป้ระกอบการดา้นอตุสาหกรรมปอ้งกนัประเทศอยา่งจริงจัง เนือ่งจากยงัมกีฎระเบยีบ

ที่เป็นอุปสรรคส่งผลให้การดำาเนินการท่ีเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมีความล่าช้า อีกทั้ง

ขาดการสนับสนุนส่งเสริมจากส่วนราชการในการสั่งซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศ ทั้งที่ประเทศไทยสามารถผลิต

ยุทโธปกรณ์ที่มีสมรรถนะและเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ จึงทำาให้เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ขาดการผลิตและขาดการพัฒนา

040502
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย รัฐบาลและส่วนราชการควรพิจารณามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการ

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างจริงจัง โดยส่งเสริมการสั่งซ้ืออาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศทดแทนการนำาเข้า  

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

หรอืกฎระเบยีบใหเ้อือ้ตอ่การการลงทนุของภาคเอกชน รวมถงึออกมาตรการสนบัสนนุใหผู้เ้ชีย่วชาญตา่งประเทศเข้ามา 

ทำางานในประเทศไทยเพ่ือถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมทักษะแรงงานให้ครอบคลุมทั้งการผลิตและซ่อมบำารุง  

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมความมั่นคงในประเทศและขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศได้

040502
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การพัฒนาความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงานให้ความสำาคัญกับการเพ่ิมทักษะหรือเพิ่มศักยภาพความสามารถ

ในการทำางานของแรงงานให้สูงข้ึนด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแรงงาน 

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสามารถรับมือกับวิกฤตต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อันจะส่งผลให้ผลิตภาพการผลิต

ของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้นได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยสำาคัญ คือ  

การผลติและพฒันากำาลงัคน การพฒันาสถานประกอบการ และสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเพ่ิมประสิทธภิาพแรงงาน  

โดยในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นท้าทายที่สำาคัญ คือ มีกำาลังแรงงานในกลุ่มผู้สูงอายุในอัตราท่ีสูงอันเป็นสาเหตุทำาให้

มีกำาลังแรงงานไม่เพียงพอกับความต้องการ อีกท้ังยังเกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างความต้องการและการผลิต

กำาลังคน ที่มีทักษะความรู้ไม่ตรงกับความต้องการการใช้แรงงาน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านประสิทธิภาพ

แรงงานของ WEF พบว่า ในปี 2562 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 46 จากการจัดอันดับทั้งหมด 141 ประเทศ ลดลง

จากปี 2561 ที่อยู่ในอันดับที่ 44 โดยจะเห็นได้ว่า อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงานของประเทศไทย

ในปี 2562 บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้โดยให้ไทยอยู่ในอันดับที่ 60 ภายในปี 2565 อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปี 2563 

WEF ไม่มีการเผยแพร่ The Global Competitiveness Report จึงพิจารณาจากผลิตภาพแรงงาน (Labour Pro-

ductivity) ของกระทรวงแรงงาน พบว่า ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อคน ณ ไตรมาสที่ 2/2563 เท่ากับ 106.79 ลดลง

การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต

แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน อยู่ในอันดับที่ 60

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 040601
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จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ -10.98 ในขณะที่ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงการทำางานเท่ากับ 125.41 

เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 0.42 โดยกิจกรรมท่ีมีการขยายตัวของดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อ

ชัว่โมงทำางานสงูสดุ ไดแ้ก ่การศกึษา การกอ่สร้าง กจิกรรมทางการเงิน และการประกนัภยั ในขณะทีก่จิกรรมทีมี่ดชันี

ผลิตภาพแรงงานต่อช่ัวโมงการทำางานหดตัวสูงสุด ได้แก่ การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ที่พักแรมและบริการด้าน

อาหาร การค้าปลีก-ส่ง และการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ สะท้อนให้เห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อผลิตภาพแรงงานของไทย เนื่องจากมาตรการ Lock Down ทำาให้ผู้ประกอบการ 

ที่มา: กระทรวงแรงงาน

ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงท�างาน (Labour Productivity per Hours Worked)

ที่มา: กระทรวงแรงงาน
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บางประเภทโดยเฉพาะธุรกิจท่องเท่ียวและบรกิาร ธุรกิจคา้ปลกี-สง่ ตอ้งปดิกจิการสง่ผลใหแ้รงงานในกลุม่ธรุกจิเหลา่นี้

และธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งตอ้งหยดุทำางาน อยา่งไรกด็ ีพบวา่ กลุม่ธรุกจิท่ีสามารถเปดิดำาเนนิการได้ และมกีารใชเ้ทคโนโลยี

ดิจิทัลในการดำาเนินธุรกิจมีผลิตภาพแรงงานที่ดีขึ้น เช่น การศึกษา กิจกรรมทางการเงิน ฯลฯ

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการดำาเนินการที่สำาคัญ อาทิ การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม

ยานยนต์และชิ้นส่วนเพื่อรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า การเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) และพัฒนามาตรฐานกำาลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม 

(Innovative Technology) เพ่ือเพิ่มทักษะแรงงานให้สามารถปรับตัวเพื่อรองรับกระบวนการผลิตและเทคโนโลยี

การผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมายสมัยใหม่ (New S-Curve) และการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล อย่างไร

กด็ ีผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลใหห้นว่ยงานภาครัฐมกีารออก

มาตรการเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดในอนาคต และพัฒนาหลักสูตร

อบรมทั้งในรูปแบบปกติและหลักสูตรออนไลน์ให้แก่แรงงานและผู้ประกอบการให้มีความพร้อม สามารถดำารงอยู่ได้

ในยามเกิดวิกฤต และปรับตัวเข้าสู่ยุคความปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) ได้

040601
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีมาตรการส่งเสริมปัจจัยแวดล้อมเพื่อเอื้อให้เกิด 

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเพ่ือยกระดับทักษะและศักยภาพ 

ของแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดมาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ดี แรงงานในกลุ่มธุรกิจที่มีกำาลังการผลิต

ส่วนเกินได้รับผลกระทบรุนแรงจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งแรงงานในกลุ่มธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีทดแทน

แรงงาน (Automation) ในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะแรงงานในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการศึกษาและทักษะน้อย 

ถูกเลิกจ้างอย่างถาวร

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ควรเร่งสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการ

ตลอดห่วงโซ่มูลค่าตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง สนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือและสมรรถนะของแรงงาน 

ที่มีอยู่เดิมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแรงงานใหม่ให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

สมัยใหม่ พร้อมท้ังปรับเปลี่ยนทักษะของแรงงานโดยการ Re Skill Up skill และ New Skill ท่ีจำาเป็น ในขณะ 

เดียวกัน ควรส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดทำาและพัฒนาฐานข้อมูลแรงงาน (Big Data) ให้เป็นไป 

อย่างบูรณาการและทันการณ์
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การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต

ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อม
ในอนาคต อยู่ในอันดับที่ 45

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 040602

ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต ให้ความสำาคัญกับการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการ

ดิจิทัลเพ่ือการปรับตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมีการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคตเพ่ือพัฒนากระบวนการทำางาน

ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังภาคอุตสาหกรรมและบริการสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีได้

อย่างรวดเร็ว อันจะส่งผลต่อผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า ท้ังน้ี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ต้องอาศัยปัจจัยสำาคัญ ประกอบด้วย การเข้าถึงดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัล รัฐบาลดิจิทัล การพัฒนากำาลังคนดิจิทัลและพลเมือง

ดิจิทัล และสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต โดยในช่วงท่ีผ่านมามี

ประเด็นท้าทายท่ีสำาคัญ คือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงฐานข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการนำาไปใช้ใน

การวางแผนดำาเนินการทางธุรกิจไม่มากเท่าท่ีควร หลายหน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลท่ีมีความซ้ำาซ้อนกัน และหลายภาคส่วน

ยังมีการส่ือสารไม่มากพอในการสร้างเสริมทัศนคติท่ีดีต่อบุคลากรในการปรับตัวให้มีความพร้อมและยอมรับการเปล่ียนแปลง

ในการนำาเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการทำางานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เม่ือพิจารณาจากดัชนี World Digital Competitiveness Ranking ของ IMD พบว่า ในปี 

2563 ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแข่งขันอยู่ในอันดับท่ี 39 จากท้ังหมด 63 ประเทศท่ัวโลก และเม่ือพิจารณา

ปัจจัยด้านความพร้อมในอนาคต พบว่า ในปี 2563 ประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 45 ดีข้ึน 5 อันดับ จากปี 2562 ซ่ึงเม่ือเปรียบ

เทียบกับปี 2562 ปัจจัยย่อยด้านทัศนคติต่อการปรับตัวทางดิจิทัลมีอันดับขีดความสามารถดีข้ึน 5 อันดับ และด้านการบูรณา

การเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอันดับขีดความสามารถดีข้ึน 8 อันดับ ทำาให้ขยับข้ึนมาอยู่ท่ีอันดับ 53 และ 43 ตามลำาดับ ในขณะ

ท่ีปัจจัยย่อยด้านความคล่องตัวทางธุรกิจ มีอันดับลดลง 14 อันดับ มาอยู่ท่ีอันดับท่ี 44 ในปี 2563 ซ่ึงจากสถานการณ์ดังกล่าว 

ประเทศไทยได้บรรลุค่าเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ท่ีอันดับท่ี 45 ในปี 2565 แล้ว

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการส่งเสริมระบบนิเวศด้านดิจิทัลโดยมีการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลกลางท่ีใช้

ในการติดตามและประเมินผล พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงลึกเฉพาะทางในแต่ละอุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะใน 10 อุตสาหกรรม S-Curve ตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ 

ภาคอุตสาหกรรมให้มีความถูกต้องและแม่นยำาย่ิงข้ึน รวมท้ังยังมีโครงการศูนย์สารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ

ด้านการเพ่ิมผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity) โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบ

การจัดการและการเตือนทางด้านการค้าเชิงเทคนิค ซ่ึงเป็นการพัฒนาฐานข้อมูล การวิเคราะห์ และคาดการณ์สถานการณ์

ในอนาคตเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยนำาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เอ้ือต่อความสามารถ 

ในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต

ที่มา: International Institute for Management Development (IMD)

อันดับความพร้อมในอนาคต (Future Readiness) ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในปี 2563
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ภาคอุตสาหกรรมเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ  

โดยรัฐบาลมีเป้าหมายท่ีจะพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก Big Data ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคต  

จึงมีความจำาเป็นต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึกท่ีมีความถูกต้องและครบถ้วน โดยในปัจจุบันพบว่ายังขาดประสิทธิภาพ 

ในกระบวนการจัดการด้านข้อมูลต้ังแต่ระบบการจัดเก็บข้อมูล (Data Storage) การแชร์ข้อมูล (Data Sharing)  

การนำาข้อมูลไปใช้สำาหรับการคาดการณ์ในอนาคต การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเพ่ือให้ผู้ประกอบการ 

หรือนักวิชาการเข้าถึงฐานข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการนำาไปใช้ โดยเฉพาะข้อมูลในกลุ่มของอุตสาหกรรม  

New S-Curve อีกท้ังยังขาดการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และการพัฒนา 

ทางด้านเทคโนโลยีให้ทันต่อสถานการณ์ในยุค Digital Disruption
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ควรให้ความสำาคัญกับการเร่งผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

ท่ีสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจ รวมท้ังเตรียมความพร้อม

ให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจสามารถพัฒนาโมเดลธุรกิจท่ีนำาดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่ไปกับพัฒนาทักษะ

และองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมจำานวนบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือสร้างความพร้อมและเพ่ิม 

ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในอนาคต
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