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฿
ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า น
ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า น

ความมั่นคง

การสร างความสามารถ

ในการแขงขัน

ยุ ทธศาสตร ช าติ ด า น

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ยุทธศาสตรชาติดาน
ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า น

การสร างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสั ง คม

...................

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม

ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า น

การปรั บ สมดุลและ
พั ฒ นา
ระบบการบริ ห าร
จั ด การภาครั ฐ

“พั ฒนาต่อยอดอุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ขับเคลื่อนให้เกิดการปรับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ มจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
และเป็นผู้น�ำของอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต โดยในระยะแรกจะเน้นการสร้าง
รากฐานของอุตสาหกรรมและบริการ และสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ อำ�นวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการ
ทัง้ ด้านบุคลากร การสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ และการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ �ำ เป็น
และในระยะต่อไปจะเป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตเติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทย
สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นผู้นำ�ด้านอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยมี
เป้าหมายระดับประเด็น 2 เป้าหมาย ได้แก่ (1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม
และบริการ และ (2) ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิม่ ขึน้
การประเมินผลลัพธ์การด�ำเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
040001

ปี 2562
ปี 2563

(1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ โดยพิจารณาจากอัตรา
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563
เที ย บกั บ ไตรมาสเดี ย วกั น ของปี 2562 พบว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศในสาขาอุ ต สาหกรรมขยายตั ว
เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ -5.8 และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ -7.3
อัตราการขยายตัว GDP ภาคอุตสาหกรรม
อัตราการขยายตัว GDP
(ร้อยละ)
2

0.7

มูลค่าภาคอุตสาหกรรม
(ล้านบาท)
1.2
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100,000
902,571
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Q1/6

Q2/62

Q3/62

Q4/62

Q1/63

Q2/63

Q3/63

มูลค่าภาคอุตสาหกรรม (ล้านบาท)

อัตราการขยายตัว GDP (ร้อยละ)

ที่มา: ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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อัตราการขยายตัว GDP สาขาบริการ
อัตราการขยายตัว GDP
(ร้อยละ)
6

มูลค่าสาขาบริการ
(ล้านบาท)
4.3
3.6

4

3.9

2,000,000
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1,473,691

1,566,052

Q1/6

Q2/62
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มูลค่าในสาขาบริการ (ล้านบาท)

0

อัตราการขยายตัว GDP (ร้อยละ)

ที่มา: ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ส่งผลให้การส่งออกสินค้าและบริการ การบริโภค และการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลง ประกอบกับรัฐบาล
ไทยได้ มี ม าตรการควบคุ ม และป้ อ งกั น การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) จึ ง ท�ำให้
การบริโภคของภาคประชาชนและภาคเอกชนลดลงตามไปด้วย อีกทั้งไทยยังประสบปัญหาภัยแล้งซึ่งภาคเกษตร
ได้ รั บ ผลกระทบโดยตรง ขณะที่มีตัวที่ช่วยพยุงสถานการณ์อยู่เพียงปัจจัยเดียวคือการอุปโภคบริโภคและการลงทุน
ภาครัฐ อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ดงั กล่าวจะเห็นได้วา่ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรมและบริการ ยังห่างจากการบรรลุคา่ เป้าหมายตามทีก่ �ำหนดไว้ทอี่ ตั ราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 4.6 และอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ
ร้อยละ 5.4 ในปี 2565
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ปี 2562

040002

ปี 2563

(2) ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและ
ผลิตภาพการผลิตรวม
ภาคบริการเพิม่ ขึน้ โดยพิจารณาจากอัตราการขยาย
ตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการ ในปี 2562 พบว่า ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.47 เนือ่ งจาก
มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น การผลิต
อุปกรณ์ไฟฟ้ามีการขยายตัว การผลิตคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร และยานยนต์
ปรับตัวดีขนึ้ ตามค�ำสัง่ ซือ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ ในประเทศและ
ที่มา: ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมยังคงห่างจากการบรรลุคา่ เป้าหมายทีก่ �ำหนดไว้ (ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ
2.2) และในส่วนของผลิตภาพการผลิตของภาคบริการในปี 2562 พบว่า ลดลงร้อยละ 2.36 เนือ่ งจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ในหลายประเทศ และมีการประกาศใช้พระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ส่งผลให้ไม่มนี กั ท่องเทีย่ วต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศ จึงกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจและการจ้างงาน
ของภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง ภาคการท่องเทีย่ ว และภาคประชาชนจ�ำนวนมาก ซึง่ จากสถานการณ์ดงั กล่าวจะเห็นได้วา่ ผลิตภาพ
การผลิตของภาคบริการยังคงห่างจากการบรรลุคา่ เป้าหมายทีก่ �ำหนดไว้ (ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ ขยายตัว
ร้อยละ 2.7) ในปี 2565
4

3.49

3.26

3

2

2.36

1.19

1

-0.17

0

-1

2558

2561

0.47

2562

ภาคบริการ

ภาคอุตสาหกรรม

การด�ำเนิ น การเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายประเด็ น ข้ า งต้ น ยั ง คงมี ป ระเด็ น ท้ า ทายที่ จ�ำเป็ น ต้ อ งเร่ ง ด�ำเนิ น การ
อาทิ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ เ อื้ อ ต่ อ การลงทุ น ในภาคอุ ต สาหกรรมและบริ ก าร
การขยายตลาดและฐานการผลิ ต เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง การเตรี ย ม
ความพร้ อ มแรงงานในทุ ก ระดั บ เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของภาคอุ ต สาหกรรมและบริ ก าร การขยายผล
การศึ ก ษา วิ จั ย ด้ า นเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมสมั ย ใหม่ สู ่ ผู ้ ป ระกอบการ การส่ ง ออกหรื อ จ�ำหน่ า ยในเชิ ง
พาณิ ช ย์ ข องอุ ต สาหกรรมป้ อ งกั น ประเทศในระดั บ ที่ ส ามารถแข่ ง ขั น กั บ ประเทศที่ มี อุ ต สาหกรรม
ป้ อ งกั น ประเทศแบบครบวงจร และประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการจั ด การด้ า นข้ อ มู ล ตั้ ง แต่ ร ะบบการจั ด
เก็ บ ข้ อ มู ล (Data Storage) การแชร์ ข ้ อ มู ล (Data Sharing) การน�ำข้ อ มู ล ไปใช้ ส�ำหรั บ การคาดการณ์
ในอนาคต ตลอดจนการเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ต่ อ สาธารณชนเพื่ อ ให้ ผู ้ ป ระกอบการหรื อ นั ก วิ ช าการเข้ า ถึ ง ฐาน
ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การน�ำไปใช้ และการพั ฒ นาทางด้ า นเทคโนโลยี ใ ห้ ทั น ต่ อ สถานการณ์ ใ นยุ ค
Digital Disruption
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (04) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ประกอบด้วย 10 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

รหัส

เป้าหมายแผน

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น กำ�หนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี
040101 พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพ ขยายตัวร้อยละ 10

สถานะ
การบรรลุเป้าหมาย
ปี 2562

ปี 2563

2562

2563

2562

2563

ซึ่ ง เที ย บเคี ย งจากข้ อ มู ล การอนุ มั ติ ใ ห้ ก ารส่ ง เสริ ม การลงทุ น ด้ า นอุ ต สาหกรรม
เทคโนโลยี ชี ว ภาพและปิ โ ตรเคมี พบว่ า มี มู ล ค่ า การลงทุ น 39.05 พั น ล้ า นบาท
221.9 พันล้านบาท 103.58 พันล้านบาท และ 13.71 พันล้านบาท ในปี 2560 –
2563 (ม.ค. – ก.ย.) ตามล�ำดับ จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม
ชีวภาพในตลาดโลกยังเป็นโอกาสต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย
อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง คงมี ค วามท้ า ทายและข้ อ จ�ำกั ด ด้ า นต้ น ทุ น เทคโนโลยี ก ารผลิ ต
ที่ ค ่ อ นข้ า งสู ง ซึ่ ง มี ส ถานะการบรรลุ เ ป้ า หมายอยู ่ ใ นระดั บ ต�่ ำ กว่ า ค่ า เป้ า หมาย
ระดับเสี่ยง

040201

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น กำ � หนดค่ า เป้ า หมาย
ที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์
เฉลี่ยต่อปี ขยายตัวร้อยละ 5
ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์ พบว่า ภายในระยะเวลา 9 เดือนแรกของปี 2563
มีการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนโครงการและมูลค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุนอย่างมาก
แต่ยังอยู่ต�่ำกว่าเป้าหมาย โดยระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2563 มีโครงการ
ที่ได้รับการอนุมัติ จ�ำนวน 58 โครงการ เพิ่มขึ้นจาก 36 โครงการในช่วงเดียวกัน
ของปี 2562 (เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 61) เงิ น ลงทุ น 1.337 หมื่ น ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จาก
1 หมื่นล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปี 2562 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 34) ซึ่งมีสถานะการบรรลุ
เป้าหมายอยู่ในระดับต�่ำกว่าค่าเป้าหมาย
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อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัว
040301 เพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรม
และบริการดิจทิ ลั ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เฉลีย่ ต่อปี ขยายตัวร้อยละ 5

04

สถานะ
การบรรลุเป้าหมาย
ปี 2562

ปี 2563

2562

2563

2562

2563

2562

2563

ซึ่ ง เที ย บเคี ย งจากข้ อ มู ล การอนุ มั ติ ใ ห้ ก ารส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมระบบ
อัตโนมัติและหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมดิจิทัล พบว่า ภาพรวมของการลงทุนอาจชะลอ
ตั ว ลงเนื่ อ งมาจากผลกระทบจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา
2019 โดยในปี 2561 มีมูลค่าการลงทุน 8.4 พันล้านบาท ในปี 2562 มีมูลค่าการลงทุน
8.62 พันล้านบาท และในปี 2563 (ม.ค. - ก.ย.) มีมูลค่าการลงทุน 3.19 พันล้านบาท
ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ำกว่าค่าเป้าหมาย
ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น กำ�หนดค่าเป้าหมาย
040302 ที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย อยู่ใน
อันดับ 1 ใน 40
โดยในปี 2563 ประเทศไทยมีอันดับของ Digital Evolution Index โดยการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของ IMD อยู่ในอันดับที่ 39 ดีขึ้นจากปี 2562
ที่อยู่ในอันดับที่ 40 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย
ประเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางการซ่ อ มบำ�รุ ง อากาศยานในภู มิ ภ าคโดยเฉพาะ
040401 อากาศยานรุ่นใหม่ กำ�หนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ส่วนแบ่งการตลาด
ของจำ�นวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในภาคพื้นเอเชียส่วนแบ่ง เฉลี่ยร้อยละ 1
ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศทั้งในระดับโลกและ
ภายในประเทศไทย โดยในปี 2563 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างมีนัยส�ำคัญ จากการห้ามอากาศยานท�ำการบินเข้าสู่
ประเทศไทยชั่วคราว และการจ�ำกัดการเดินทางเข้าออกประเทศ ส่งผลให้ปริมาณเที่ยว
บินทั้งภายในและระหว่างประเทศใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลงอย่างมาก และมี
แนวโน้มที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศจะได้รับผลกระทบ
ต่ อ เนื่ อ งยาวนานมากกว่ า 1 ปี ท�ำให้ ก ารประมาณการขนาดตลาดอุ ต สาหกรรม
ซ่อมบ�ำรุงอากาศยานนับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป มีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งมีสถานะ
การบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง
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ประเทศไทยมี ศั ก ยภาพในการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นอากาศยานสู ง ขึ้ น (Tier) กำ � หนด
040402 ค่ า เป้ า หมายที่ ต้ อ งบรรลุ ใ นปี พ.ศ. 2565 จำ � นวนผู้ ป ระกอบการผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
อากาศยานระดับ Tier 2 Tier 3 และ Tier 4 โดยอยู่ในระดับ Tier 4 ในปี 2565

สถานะ
การบรรลุเป้าหมาย
ปี 2562

ปี 2563

2562

2563

2562

2563

ซึ่ ง เที ย บเคี ย งจากข้ อ มู ล รายงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง คื อ สถานการณ์ ก ารเติ บ โตของกลุ ่ ม
อุตสาหกรรมสายการบินในประเทศไทย พบว่า อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
ของไทยในช่ ว งปี 2535 – 2562 มี ผู ้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
จ�ำนวน 33 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�ำนวน 6 ราย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่
ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น กำ�หนดค่าเป้าหมาย
040501 ที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของ
ประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) *อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทำ�ค่าเป้าหมาย
ซึ่ ง สะท้ อ นได้ จ ากการที่ รั ฐ บาลได้ ผ ลั ก ดั น อุ ต สาหกรรมป้ อ งกั น ประเทศให้ เ ป็ น กลุ ่ ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษอันดับที่ 11 ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) เพื่อการส่งเสริมให้เกิดการลงทุน การผลิต การใช้ และการ
ส่งออกเพื่อหารายได้ในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ได้มีการออกนโยบายสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อาทิ การยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และในปี 2563 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพิ่มขึ้นจากปี
2562 ถึง 209.6636 ล้านบาท จากสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่ยังคงมีความท้าทายสูง ซึ่งมี
สถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง
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การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพิ่มขึ้น กำ�หนดค่าเป้าหมาย
040502 ที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ) *อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทำ�ค่าเป้าหมาย

04

สถานะ
การบรรลุเป้าหมาย
ปี 2562

ปี 2563

2562

2563

2562

2563

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลจ�ำนวนโรงงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในสังกัดกระทรวง
กลาโหม มีจ�ำนวน 48 โรงงาน อีกทั้งยังมีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภาคเอกชน
อีกจ�ำนวน 60 บริษัท ซึ่งส่วนมากเป็นบริษัทที่ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือผลิตยุทโธปกรณ์
ทางทหารบางประเภท อาทิ วั ต ถุ ร ะเบิ ด เชื้ อ ประทุ กระสุ น ปื น รถยนต์ ที่ นั่ ง กั น
กระสุน ยานพาหนะ เสื้อเกราะป้องกันกระสุน นอกจากนี้ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ใน
กลุ่ม Third Tier ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับโลก ซึ่งไทยอยู่ในกลุ่มที่
สามารถผลิตยุทโธปกรณ์ได้เพียงบางส่วน จากสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนว
โน้มของการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่ยังมีความท้าทายสูง
ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง
แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กำ�หนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565
040601 อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน อยู่ในอันดับที่ 60
โดยในปี 2562 ประเทศไทยมีอันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน อยู่ใน
อันดับที่ 46 แต่เนื่องจากในปี 2563 WEF ไม่มีการเผยแพร่ The Global Competitiveness Report จึงพิจารณาเทียบเคียงจากข้อมูลผลิตภาพแรงงาน (Labour
Productivity) ของกระทรวงแรงงาน พบว่า ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อคน ณ ไตรมาส
ที่ 2/2563 เท่ากับ 106.79 ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ -10.98
ในขณะที่ ดั ช นี ผ ลิ ต ภาพแรงงานต่ อ ชั่ ว โมงการท�ำงานเท่ า กั บ 125.41 เพิ่ ม ขึ้ น
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 0.42 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย
อยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย
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ประเทศไทยมี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นดิ จิ ทั ล ในด้ า นความพร้ อ มใน
040602 อนาคตดี ขึ้ น กำ � หนดค่ า เป้ า หมายที่ ต้ อ งบรรลุ ใ นปี พ.ศ. 2565 อันดับขีดความ
สามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต อยู่ในอันดับที่ 45
โดยในปี 2563 ประเทศไทยมี อั น ดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นดิ จิ ทั ล
ในด้านความพร้อมในอนาคต อยู่ในอันดับที่ 45 ดีขึ้นจากปี 2562 ที่อยู่ในอันดับที่ 50
ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับบรรลุค่าเป้าหมาย
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สถานะ
การบรรลุเป้าหมาย
ปี 2562

ปี 2563

2562

2563

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

ปี 2562

040101
04
020202
040101

แผนแม่บทย่อย

ปี 2563

อุตสาหกรรมชีวภาพ
040101

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวร้อยละ 10

อุตสาหกรรมชีวภาพเป็นอุตสาหกรรมที่น�ำวัตถุดิบภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมาเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น
ผ่านเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรม ส่งผลต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม
และบริการให้เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยส�ำคัญ คือ การก�ำหนดนโยบายการส่งเสริม
การลงทุนเพื่อสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพและการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศด้วยมาตรการทางภาษี รวมทั้งกฎระเบียบที่เอื้อ
อ�ำนวยต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายของอุตสาหกรรม
ชีวภาพ ยังคงมีข้อจ�ำกัดทางกฎหมายในด้านเกษตรที่ไม่สามารถน�ำผลผลิตที่ยังไม่ได้แปรรูปไปใช้ประโยชน์ในการ
ผลิตของอุตสาหกรรมชีวภาพได้
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณา
อั ต ราการขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมชี ว ภาพ
ซึ่งสามารถสะท้อนได้จากการคาดการณ์ของ
Fior Market Research LLp พบว่ า
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชวี ภาพ Biotechnology
ในตลาดโลก จะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.02 ต่อปี
(ช่วงปี 2563-2570) โดยในปี 2570 จะมีมูลค่า
รวม 833.34 พันล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบกับ
ส�ำนั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น

การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและปิโตรเคมี
เงินลงทุน
(พั นล้านบาท)
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ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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ได้ ใ ห้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายที่ เ ป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ
เพื่ออนาคต โดยได้อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและปิโตรเคมีซึ่งมีมูลค่า
การลงทุน 39.05 พันล้านบาท 221.9 พันล้านบาท 103.58 พันล้านบาท และ 13.71 พันล้านบาท ในปี 2560 – 2563
(ม.ค. – ก.ย.) ตามล�ำดับ จากที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมชีวภาพในตลาดโลก
ยังเป็นโอกาสต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ถึงแม้ว่าภาพรวมของการลงทุนอาจชะลอตัวลง
เนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแผนงานส่วนใหญ่เป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังคงมีความท้าทายและข้อจ�ำกัดด้านต้นทุนเทคโนโลยีการผลิตที่ค่อนข้างสูง ประกอบกับ
ข้อกฎหมายและกฎระเบียบด้านทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจ�ำเป็นต้องได้รับการยกระดับปัจจัยสนับสนุนอีกมาก
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในปี 2563
การด�ำเนินการที่ผ่านมา การขับเคลื่อนภายใต้มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2570
ที่ ส�ำคั ญ ประกอบด้ ว ย การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ เ อื้ อ ต่ อ การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมชี ว ภาพ
เช่น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
พ.ศ. 2562 รวมถึงการสร้างกลไกการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ เพื่อเป็น
ปัจจัยสนับสนุนรองรับการด�ำเนินมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของรัฐบาลและเป็นการกระตุ้นความต้องการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพภายในประเทศ ส�ำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพภายในประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้มีการ
ผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว โดยเกิดมูลค่าการลงทุนรวม 50,740 ล้านบาท เช่น ผลิตน�้ำยาล้างไต พลาสติกชีวภาพ (Poly
Lactic Acid: PLA) และเมทิลเอสเทอร์จากน�้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ การผลิตเอทานอล และโรงงานไฟฟ้าชีวมวล
นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมือด�ำเนินการที่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
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 ก�ำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส�ำหรับเงินได้เป็นจ�ำนวน
ร้อยละยี่สิบห้าของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพส�ำหรับรายจ่ายที่ได้จ่าย
ไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับการสร้างมูลค่า
เพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตร ภาคการผลิต และตลาดที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่คุณค่า
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ถึงแม้ว่าการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศในระยะ
ที่ ผ ่ า นมาได้ มี ค วามคื บ หน้ า มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ในด้ า นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ใน
อุตสาหกรรมชีวภาพ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพ มาตรการ
กระตุ้นความต้องการการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ควรมีการผลักดันให้เกิดการน�ำวัตถุดิบ
ทางการเกษตรมาใช้ในการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งยังมีข้อจ�ำกัดทางด้านกฎหมายที่จะช่วย
ในการเพิ่มผลิตภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นที่ควรให้ความส�ำคัญ คือ สนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
แบบครบวงจรภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวที่มีการใช้นวัตกรรม
และประโยชน์จากทรัพยากรฐานชีวภาพอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบชีวภาพที่เป็นมิตรกับ
สิ่ ง แวดล้ อ มและเศรษฐกิ จ ชี ว ภาพ การจั ด การเทคโนโลยี แ ละทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาทางชี ว ภาพเชื่ อ มโยงกั บ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดความต้องการบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพ
ตลอดจนใช้กลไกการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีจากความ
หลากหลายทางชีวภาพของวิสาหกิจชุมชนและชุมชนท้องถิ่น และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล
สิ่งแวดล้อม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านโลจิสติกส์ ก�ำลังคน เทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา
รวมถึงการเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้ออ�ำนวยต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพ
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แผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

อุตสาหกรรมและบริการ
การแพทย์ครบวงจร
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

040201

อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี

อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรเป็นอุตสาหกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve)
ที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจึงมีความส�ำคัญในฐานะหนึ่งในจักรกลเพื่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ โดยอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรประกอบด้วย การให้บริการทางการแพทย์สมัยใหม่
การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการผลิตยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายผลจากธุรกิจพื้นฐานด้านการรักษาพยาบาลและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันเป็นสาขาที่
เป็นจุดเด่นของประเทศไทยที่มีอยู่เดิมให้เกิดเป็นโครงข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องตลอดแนวห่วงโซ่
มูลค่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยส�ำคัญ คือ การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาระบบมาตรฐาน การผลิต
และบริการ การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ กระทั่งถึงการท�ำการตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ ให้มีความเกื้อหนุนกันและเชื่อมโยงกันอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นการยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและการขยายตลาดในระดับสากล ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายของอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ของไทยอยู่ที่ข้อจ�ำกัดของภาคการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดการสร้างนวัตกรรมจากการ
วิจัย และการขาดแคลนศูนย์ทดสอบมาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล
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อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรเป็นอุตสาหกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve)
ที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจึงมีความส�ำคัญในฐานะหนึ่งในจักรกลเพื่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ โดยอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรประกอบด้วย การให้บริการทางการแพทย์สมัยใหม่
การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการผลิตยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายผลจากธุรกิจพื้นฐานด้านการรักษาพยาบาลและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันเป็นสาขาที่
เป็นจุดเด่นของประเทศไทยที่มีอยู่เดิมให้เกิดเป็นโครงข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องตลอดแนวห่วงโซ่
มูลค่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยส�ำคัญ คือ การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาระบบมาตรฐาน การผลิต
และบริการ การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ กระทั่งถึงการท�ำการตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ ให้มีความเกื้อหนุนกันและเชื่อมโยงกันอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเป็นการยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและการขยายตลาดในระดับสากล ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายของอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ของไทยอยู่ที่ข้อจ�ำกัดของภาคการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดการสร้างนวัตกรรมจากการ
วิจัย และการขาดแคลนศูนย์ทดสอบมาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล
สถานการณ์ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมาย เมื่ อ พิ จ ารณาจาก
อั ต ราการขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมและบริ ก าร
การแพทย์ครบวงจรซึ่งสามารถเทียบเคียงได้จากข้อมูล
การขอรั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น และการอนุ มั ติ ใ ห้
การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมการแพทย์
ของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีความ
เป็นไปได้สูงที่อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและ
บริ ก ารการแพทย์ ค รบวงจรจะสามารถบรรลุ ต าม
เป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565 โดยพบว่าภายใน
ระยะเวลา 9 เดือนแรกของปี 2563 มีการเพิ่มขึ้นของ
จ�ำนวนโครงการและมูลค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุน
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อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

อย่างมาก โดยระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2563 มีโครงการทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิ จ�ำนวน 58 โครงการ เพิม่ ขึน้ จาก
36 โครงการ ในช่วงเดียวกันของปี 2562 (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 61) เงินลงทุน 1.337 หมืน่ ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 1 หมืน่ ล้านบาท
ในช่วงเดียวกันของปี 2562 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 34) ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการผลิต
วัสดุอปุ กรณ์เครือ่ งมือแพทย์และการขยายกิจการโรงพยาบาลในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนือ่ ง
และมีปจั จัยสนับสนุนจากความได้เปรียบด้านราคา คุณภาพการบริการ มาตรฐานการรักษา ความก้าวหน้าและความพร้อม
ของศูนย์แพทย์เฉพาะทาง รวมถึงศูนย์ดแู ลและบริบาลผูป้ ว่ ยสูงอายุในประเทศไทยซึง่ เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล
การด�ำเนินการทีผ่ า่ นมา การเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ในระยะทีผ่ า่ นมาเป็นผลจากการขยายตัว
ของบริการด้านสาธารณสุข การลงทุนของภาคเอกชน และการด�ำเนินนโยบายภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลได้ให้การส่งเสริม
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนือ่ ง ทัง้ การด�ำเนินนโยบายระยะยาว 10 ปี (พ.ศ. 2560
– 2569) เพือ่ ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ทีม่ งุ่ เน้นการเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ
การพัฒนาด้านมาตรฐานและบริการทางการแพทย์ และการขยายตลาดส่งออกเครือ่ งมือแพทย์ไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน
การกําหนดให้อตุ สาหกรรมการแพทย์เป็นหนึง่ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-curve) โดยให้สทิ ธิพเิ ศษด้านการ
ลงทุนแก่ผผู้ ลิตเครือ่ งมือแพทย์ การสนับสนุนงานวิจยั หรือนําผลงานวิจยั จากภาครัฐไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการ
ออกมาตรการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ซึง่ การสนับสนุนจากภาครัฐร่วม
กับการลงทุนของภาคเอกชนส่งผลให้สามารถขยายตลาดสินค้าและบริการทางการแพทย์ทงั้ ภายในประเทศและการส่งออก
ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิตอุปกรณ์และเครือ่ งมือแพทย์ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์
เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากล อันเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สนับสนุนการ
ขับเคลือ่ นสูก่ ารบรรลุเป้าหมายตามทีก่ �ำหนดไว้
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ประเด็นท้าทายทีส่ ง่ ผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจรของประเทศไทย
ให้ประสบผลส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืนนัน้ จ�ำเป็นต้องมีการด�ำเนินการส่งเสริมสนับสนุนโดยภาคส่วนต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่าง
สอดคล้องต่อเนือ่ งกันตลอดแนวห่วงโซ่มลู ค่า ซึง่ ความท้าทายของการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ของไทยคือการขยาย
ตลาดและฐานการผลิตเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทใี่ ช้เทคโนโลยีขนั้ สูงซึง่ เป็นสาขาการผลิตทีม่ กี ารสร้างมูลค่า
เพิม่ สูง โดยต้องอาศัยการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงมีคา่ ใช้จา่ ยในการตรวจสอบมาตรฐานเครือ่ ง
มือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพือ่ ให้ได้มาตรฐานและการยอมรับในระดับสากล เนือ่ งจากประเทศไทยประสบปัญหา
ขาดแคลนศูนย์ทดสอบมาตรฐานเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จึงต้องส่งไปตรวจสอบต่างประเทศ ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าและมีคา่ ใช้จา่ ยค่อนข้างสูง ผูป้ ระกอบการธุรกิจเครือ่ งมือแพทย์ในไทยส่วนใหญ่จงึ อยูใ่ นกลุม่ วัสดุสนิ้ เปลือง
ทางการแพทย์ทแี่ ม้จะมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง แต่เป็นสาขาการผลิตทีส่ ร้างมูลค่าได้ตำ�่ เนือ่ งจากไม่มกี ารใช้เทคโนโลยี
ระดับสูง ในขณะที่มีการแข่งขันด้านราคาสูงและขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ส่งเสริมการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน อีกทัง้ การต้องพึง่ พาการน�ำเข้าเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทใี่ ช้เทคโนโลยีขนั้ สูงยังสะท้อน
ถึงการขาดความสามารถในการพึง่ พาตนเองได้ของอุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศไทย
ข้อเสนอแนะเพือ่ การบรรลุเป้าหมาย ควรให้ความส�ำคัญกับการสร้างและพัฒนาระบบนิเวศทีส่ นับสนุนให้เกิดการยก
ระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรของประเทศไทย เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยสนับสนุน
การลงทุน รวมทัง้ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการวิจยั และพัฒนาเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทใี่ ช้เทคโนโลยีขนั้ สูงให้
เกิดเป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม พร้อมทัง้ เร่งรัดผลักดันการสร้างและพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานเครือ่ งมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ เพือ่ รองรับความต้องการของภาคการผลิต ยกระดับมาตรฐานและความน่าเชือ่ ถือให้แก่ผลิตภัณฑ์และการ
บริการทางการแพทย์ของไทยให้เป็นทีย่ อมรับในระดับสากล ซึง่ สามารถช่วยขยายตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทางการ
แพทย์ของไทย เพิม่ มูลค่าการส่งออก ลดการพึง่ พาการน�ำเข้า และเสริมสร้างความสามารถในการพึง่ พาตนเองได้ของ
อุตสาหกรรมการแพทย์ของไทยอย่างยัง่ ยืน
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แผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

040301

อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อั ต ราการขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี

อุตสาหกรรมและบริการดิจทิ ลั ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เป็นการน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้เป็นเครือ่ งมือในการเพิม่
ประสิทธิภาพให้อตุ สาหกรรมและบริการ ยกระดับขีดความสามารถของผูผ้ ลิต และสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาด
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ อันจะน�ำไปสูก่ ารขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและ
บริการ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยส�ำคัญ ประกอบด้วย การยกระดับขีดความสามารถผูป้ ระกอบการด้าน
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ผูผ้ ลิตเครือ่ งจักรกลอัตโนมัตแิ ละผูใ้ ห้บริการออกแบบระบบเครือ่ งจักรอัตโนมัติ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
หุน่ ยนต์ ระบบอัตโนมัตแิ ละดิจทิ ลั โครงสร้างพืน้ ฐานทีร่ องรับการขยายอุตสาหกรรมดิจทิ ลั ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
ในภาคอุตสาหกรรม รวมทัง้ ความพร้อมด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจทิ ลั ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และส่งเสริมการ
ใช้ดจิ ทิ ลั ในภาคประชาชนและการบริการของรัฐ ทัง้ นี้ ประเด็นท้าทายของอุตสาหกรรมและบริการดิจทิ ลั ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ ยังคงต้องมีการเร่งด�ำเนินการทางด้านโครงสร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
เพื่อสนับสนุนและรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคต รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม
ส�ำหรับอุตสาหกรรมดิจทิ ลั ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ทมี่ ที กั ษะและปริมาณแรงงานทีส่ อดคล้องกับความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
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การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมดิจิทัล
เงินลงทุน
(พั นล้านบาท)
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ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมือ่ พิจารณาจากอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจทิ ลั ข้อมูล และปัญญา
ประดิษฐ์ ซึง่ สามารถสะท้อนได้จากข้อมูลการอนุมตั ใิ ห้การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัตแิ ละหุน่ ยนต์
และอุตสาหกรรมดิจทิ ลั พบว่า ในปี 2560 ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้อนุมตั ใิ ห้การส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัตแิ ละหุน่ ยนต์ และอุตสาหกรรมดิจทิ ลั มีมลู ค่าการลงทุน 5.39 พันล้านบาท ในปี 2561 มีมลู ค่า
การลงทุน 8.4 พันล้านบาท ในปี 2562 มีมลู ค่าการลงทุน 8.62 พันล้านบาท และในปี 2563 (ม.ค. - ก.ย.) 3.19 พันล้านบาท
จากสถานการณ์ดงั กล่าวถึงแม้วา่ ภาพรวมของการลงทุนอาจชะลอตัวลง เนือ่ งมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 แต่อย่างไรก็ตาม ภาครัฐได้ให้การส่งเสริมการเข้าถึงโครงสร้างพืน้ ฐานทางอินเทอร์เน็ตและ
การน�ำเทคโนโลยีขอ้ มูลและปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ก�ำหนดกลไกการขับเคลือ่ น
เทคโนโลยี 5G เพือ่ สร้างประโยชน์สงู สุดต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน จึงมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างสูงในการบรรลุเป้าหมายตามทีก่ �ำหนดไว้ในปี 2565 (ขยายตัวร้อยละ 5)
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การด�ำเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล
เพือ่ สนับสนุนการเจริญเติบโตให้เศรษฐกิจของประเทศและส่งผลให้เกิดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและดึงดูดการลงทุน
จากต่างชาติ เนือ่ งจากเป็นปัจจัยสนับสนุนทีส่ �ำคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและบริการต่าง ๆ โดยเฉพาะภาค
อุตสาหกรรมที่ต้องการมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 อาทิ มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พบว่า
ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2560 – 2563 มีการลงทุนหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัตริ วมประมาณ 1.67 แสนล้านบาท และส�ำหรับ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนของส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จ�ำนวน 92 กิจการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 13,894 ล้านบาท และเมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2563
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบในหลักการโครงการจัดตัง้ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยัง่ ยืน (Sustainable Manufacturing
Center : SMC) ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เมืองนวัตกรรม ระบบอัตโนมัติ หุน่ ยนต์ และ
ระบบอัจฉริยะ (EECi-ARIPOLIS for BCG) ระยะเวลาด�ำเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) เพือ่ พัฒนาแพลตฟอร์ม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุน่ ยนต์ และระบบอัจฉริยะให้ผพู้ ฒ
ั นาระบบ (SI) นักนวัตกร นักวิจยั ตลอดจน
นักศึกษาในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องมาใช้ประโยชน์ และเป็นการขยายผลการวิจยั และพัฒนาไปสูก่ ารลงทุนต่อยอดผลิตภัณฑ์
เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ด�ำเนินการยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม โดยขยาย
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ) ในปัจจุบนั กสทช. ได้ด�ำเนินการติดตัง้
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสือ่ สัญญาณสายเคเบิลใยแก้วน�ำแสง (FTTx) พร้อมจัดให้มจี ดุ ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ
ไร้สาย (Wi-Fi) หมูบ่ า้ นละ 1 จุดให้บริการทีร่ ะดับความเร็วไม่ตำ�่ กว่า 30 Mbps /10 Mbps (Download /Upload) ครอบคลุม
หมูบ่ า้ นห่างไกลเป้าหมายส�ำเร็จครบจ�ำนวน 24,700 หมูบ่ า้ น และได้มกี ารปรับเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการเป็นความเร็ว
100 Mbps/50 Mbps (Download/Upload) จะเห็นได้วา่ การด�ำเนินการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จ
ด้านสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่ออุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อีกทัง้ ภาครัฐร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้มคี วามรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมอื สูงขึน้ เพือ่ ทันต่อการ
เปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

192

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

040301
04

ประเด็นท้าทายทีส่ ง่ ผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบนั การน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในภาค
อุตสาหกรรมและบริการได้สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยทีย่ งั ไม่สามารถก้าวไปอยูใ่ นกลุม่ ประเทศทีแ่ ข่งขันด้วยนวัตกรรมได้ ดังนัน้
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ รองรับอุตสาหกรรมใหม่ ๆ จะเป็นเครือ่ งมือในการสร้างศักยภาพ
ให้ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมทีม่ อี ยูเ่ ดิมมีขดี ความสามารถในการแข่งขัน รวมทัง้ สามารถกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้
นักลงทุนใหม่ ๆ เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมดิจทิ ลั ในประเทศมากขึน้
ข้อเสนอแนะเพือ่ การบรรลุเป้าหมาย ประเด็นทีค่ วรให้ความส�ำคัญ (1) ส่งเสริมผูป้ ระกอบการให้มคี วามพร้อมและสามารถ
น�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาประยุกต์ใช้ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และการจัดการ (2) เร่งรัดการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรให้มที กั ษะเพือ่ รองรับอุตสาหกรรมดิจทิ ลั ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด (3) เร่งด�ำเนินการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ รองรับอุตสาหกรรม Digital Services, Digital
Startup, Digital Content, Smart Devices และส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
ส�ำหรับภาคอุตสาหกรรม และ (4) ส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนขับเคลือ่ นการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์ ตามโยบายรัฐบาลประเทศไทย 4.0 เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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แผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

040302

ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อันดับของ Digital Evolution Index ของไทย ติดอันดับ 1 ใน 40

เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นการน�ำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและความสามารถในการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจได้ในตลาดโลก อันจะน�ำไปสู่
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้อง
อาศัยปัจจัยส�ำคัญ 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 ซึ่งดีขึ้นจากเดิมที่อยู่ใน
อันดับที่ 40 จาก 63 ประเทศ ในปี 2562 โดยจะเห็นได้ว่า
อั น ดั บ ของประเทศไทยบรรลุ เ ป้ า หมายที่ ก�ำหนดให้ ไ ทย
เป็น 1 ใน 40 ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันด้าน
ดิจิทัล ภายในปี 2565 แล้ว ตั้งแต่ปี 2562 ต่อเนื่องมาถึงปี
2563

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในปี 2563
สิงคโปร์
มาเลเซีย
ไทย

(26)

75.985
64.265

(39)

อินโดนีเซีย

50.075

(56)

ฟิลิปปินส์

50.031

(57)

0

(2)

98.052

50
100
คะแนน (อันดับ)

150

ที่มา: International Institute for Managenment Development (IMD)
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การด�ำเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ อาทิ การน�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการ
บริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภาครัฐ ในขณะที่ภาคเอกชนมีการปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
มากขึ้น โดยเห็นได้จากการใช้ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
การด�ำเนินมาตรการและนโยบายของรัฐบาลผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม และแอปพลิเคชั่น เช่น มาตรการกระตุ้น
การใช้จ่าย “ชิมช้อปใช้” มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะ และ AOT
Airport ฯลฯ การส่งเสริมการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อส่งเสริมการ
ท�ำงานจากที่บ้าน (Work from home) รวมทั้งการให้บริการข้อมูลจากคลังข้อมูลธุรกิจ การให้บริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การจดทะเบียนนิติบุคคล การยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (DBD e-Filing) การขอ
หนังสือรับรองนิติบุคคลและส�ำเนาเอกสารเพื่อท�ำธุรกรรมต่าง ๆ และการพัฒนาแอปพลิเคชั่นและเครื่องมือ
ทางดิจิทัลส�ำหรับการประชุมทางไกลเพื่อให้การด�ำเนินงานของทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งท�ำให้ภาคธุรกิจและภาคประชาชนมีการปรับตัวสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น ส�ำหรับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ให้ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มน�ำเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ รั ฐ บาล
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
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานได้สนับสนุนการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อรองรับระบบสื่อสาร
ต่าง ๆ และเทคโนโลยี 5G ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเสริมความเข้มแข็งการลงทุน ยกระดับ
ภาคธุรกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากนี้ ได้มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์
และการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบในการก�ำหนดนโยบาย
และขับเคลื่อนแผนงานส�ำหรับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และภาคประชาชน ก่อให้เกิดการบูรณาการ
ข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างหน่วยงาน และกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ลงนามความร่วมมือกับ
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต New S-Curve
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย หากประเทศไทยต้องการเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลในระดับ
ภูมิภาคอย่างแท้จริงควรจะต้องเร่งผลักดันความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม
และบริการ โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี การสร้างมาตรฐานและข้อปฏิบัติร่วมกัน
การจัดตั้งพันธมิตรของกลุ่มอุตสาหกรรม การสร้างและพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) และการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT รองรับการพัฒนาสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่าง
เต็มรูปแบบ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาในการบรรลุเป้าหมายต่อไป ควรให้ความส�ำคัญ
กับการยกระดับความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ การสร้างเครือข่ายและบริการที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ การกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในตลาดที่เข้มข้นอย่างเป็นธรรม เพื่อให้เกิดสินค้าและบริการ
ด้ า นดิ จิ ทั ล ที่ มี คุ ณ ภาพในระดั บ ราคาที่ เ หมาะสม สร้ า งผลกระทบในเชิ ง บวกต่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ ควรเร่ ง ปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อาทิ เร่งผลักดันข้อก�ำหนดมาตรฐานและกฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับ Data
Localization Requirement ในระดับภูมิภาค เพื่อลดข้อจ�ำกัดและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ในขณะ
เดียวกันต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ สร้างและพัฒนาทักษะของ
บุคลากรด้าน ICT ในทุกระดับตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง ตลอดจนขั้นสูง เพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถใช้ดิจิทัลให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนจัดท�ำโครงการน�ำร่องในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
เช่น โครงการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) โครงการสาธารณสุขอัจฉริยะ (Smart Healthcare) ฯลฯ
เพื่อเป็นต้นแบบและเชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน

197

040401
04

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

แผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการ
พัฒนาระบบคมนาคม
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

040401

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ส่วนแบ่งการตลาดของจ�ำนวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก เฉลี่ยร้อยละ 1
การพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul - MRO) เป็นส่วนหนึ่งในการ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการขนส่งและการบิน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง สร้างมูลค่าเพิ่มสูง และเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพื่อก้าวสู่
การเป็นประเทศที่มีระดับรายได้สูง โดยการพัฒนาศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยานระดับภูมิภาคยังเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญในการพัฒนาเมืองการบินภาคตะวันออก (Eastern Airport City) ตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ที่จะสามารถช่วยเพิ่มผลิตภาพและท�ำให้อุตสาหกรรมการบินของไทยมีต้นทุนที่แข่งขันได้ใน
ระดับสากล ซึ่งต้องอาศัยการพัฒนาคลัสเตอร์อากาศยานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ครบวงจรตามห่วงโซ่มูลค่า
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยส�ำคัญ ประกอบด้วย การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางการ
ซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน การผลิตและพัฒนาบุคลากร การให้บริการซ่อมบ�ำรุง การมีคลัสเตอร์แหล่งผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน กระทั่งการท�ำการตลาดเพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาประเทศไทยมีข้อจ�ำกัด
ด้ า นพื้ น ที่ แ ละขี ด ความสามารถในการให้ บ ริ ก ารซ่ อ มอากาศยาน รวมถึ ง การขาดแคลนทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ มีทักษะด้านภาษา และได้รับใบอนุญาตที่รับรองมาตรฐานในระดับสากล
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย การขาดแคลนศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ท�ำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสสร้างรายได้และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานในต่างประเทศ
มาโดยตลอด โดยในปี 2562 มีความต้องการบริการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานในประเทศสูงถึง 989 ล้านเหรียญสหรัฐ
แต่ไทยสามารถให้บริการได้เพียงร้อยละ 40 ของความต้องการทั้งหมด โดยมีหน่วยให้บริการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
ที่ได้รับการรับรองจากส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ในประเทศไทย จ�ำนวน 38 ราย ซึ่งจากแนว
โน้มของการเพิ่มขึ้นของอากาศยานและจ�ำนวนเที่ยวบิน คาดว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า จ�ำนวนเครื่องบินในพื้นที่เอเชีย
แปซิฟิกจะเพิ่มจ�ำนวนขึ้นไปสูงถึงกว่า 13,838 ล�ำ จากในปัจจุบันที่มีอยู่ 7,786 ล�ำ ท�ำให้ธุรกิจซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 35 ของตลาดรวมทั่วโลก
โดยมีการประมาณการว่าจะมีมูลค่าทางธุรกิจ MRO ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัว ภายใน 20 ปี ส่งผลให้หลายประเทศ
ในอาเซียน เช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย เร่งรัดการพัฒนาเพื่อเป็นฐานการลงทุนของธุรกิจ MRO เพื่อรองรับความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การแข่งขันของอุตสาหกรรมซ่อมบ�ำรุงอากาศยานในภูมิภาค
จึงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ดี เนื่องจากปี 2563 อุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศทั้งในระดับ
โลกและภายในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างมีนัยส�ำคัญ
จากการห้ามอากาศยานท�ำการบินเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราว และการจ�ำกัดการเดินทางเข้าออกประเทศ ส่งผลให้
ปริมาณเที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2563 ลดลงอย่างมาก และมีแนวโน้มที่
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศจะได้รับผลกระทบต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 1 ปี ซึ่งนับเป็น
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องในวงกว้างที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปี ท�ำให้การประมาณการขนาดตลาด
อุตสาหกรรมซ่อมบ�ำรุงอากาศยานนับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไปมีความไม่แน่นอนสูง โดยหลายภูมิภาคทั่วโลกมีการ
ปรับค่าประมาณการลงกว่าครึ่งหรือเหลือเพียงหนึ่งในสามของประมาณการเดิม และผู้ประกอบการต่างชาติ
รายใหญ่ยกเลิกการร่วมลงทุนในโครงการศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (MRO) ในขณะที่การบินไทยอยู่
ระหว่างการเสนอแผนฟื้นฟูกิจการ จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดความล่าช้าในการบรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้
การด�ำเนินการที่ผ่านมา ภาครัฐได้ด�ำเนินการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินและอากาศยานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยพัฒนากฎระเบียบเพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนในกิจการผลิตอากาศยาน ส่วนประกอบส�ำคัญอากาศยาน
และซ่อมบ�ำรุงอากาศยานในประเทศไทย ด้วยการลดข้อจ�ำกัดเรื่องสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติให้สามารถถือหุ้นได้
มากกว่าร้อยละ 49 เพื่อดึงดูดผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมซ่อมบ�ำรุง
อากาศยานในประเทศไทย (พระราชบัญญัติเดินอากาศ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562) รวมถึงมีการปรับปรุงแก้ไขกฎ
ระเบียบที่เป็นข้อจ�ำกัดในอุตสาหกรรมภายใต้การรักษาระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสากล และการ
ผลักดันโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาขีดความสามารถของท่าอากาศยานในประเทศไทย เช่น โครงการจัดตั้ง
ศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยานในฐานะที่เป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) โครงการและ
มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน รวมทั้งโครงการตามแผน
แม่บทห้วงอากาศและการเดินอากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เป็นต้น
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อจ�ำนวนอากาศยานที่เข้าซ่อมในศูนย์ซ่อม
บ�ำรุงอากาศยานในประเทศไทยระหว่างปี 2563 – 2565 ขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ
จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการพัฒนา
ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานในระดับภูมิภาค ในปัจจุบันประสบปัญหาขาดผู้ร่วมลงทุนที่เป็น
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพและมีความช�ำนาญในการประกอบกิจการ MRO และระบบห่วงโซ่อุปทาน
อากาศยานในประเทศไทยยังขาดผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนในระดับสูง (Tier 1) ท�ำให้ต้องอาศัยการน�ำเข้าชิ้นส่วน
จากต่างประเทศซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนและระยะเวลาในการด�ำเนินงาน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีทรัพยากร
บุคคลในระดับช่างเทคนิคหรือวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับใบอนุญาตในระดับสากลไม่เพียงพอ อีกทั้ง
หลักสูตรการศึกษาของประเทศไทยยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการด้านการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานและการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรให้ความส�ำคัญในการสนับสนุนและผลักดันอุตสาหกรรมขนส่ง
และการบินรวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งต่างชาติและภายในประเทศ
รวมถึงควรเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมอากาศยาน โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
การผลิตชิ้นส่วนอากาศยานระดับสูงที่มีศักยภาพเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทย และเร่งรัด
การสรรหาผู้ร่วมลงทุนในการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอากาศยานแห่งใหม่ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เพื่อให้
แผนการด�ำเนินงานไม่ล่าช้าเกินควร พร้อมทั้งสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการ
ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีจ�ำนวนเพียงพอ มีทักษะตรงความต้องการ และมีความสามารถด้านภาษา
เนื่องจากอุตสาหกรรมอากาศยานต้องใช้ภาษาอังกฤษในการด�ำเนินการทั้งหมด
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แผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนา
ระบบคมนาคม
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

040402

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier)
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ในระดับ Tier 4

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ที่ต่อยอดมาจาก
อุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์ดว้ ยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตขัน้ สูง ซึง่ ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการเป็น
ฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของโลก ดังนั้น การยกระดับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานให้มีศักยภาพ
สูงขึ้น มีมาตรฐานระดับสากล และเป็นหนึ่งในห่วงโซ่มูลค่าของโลกจึงต้องอาศัยปัจจัยสำ�คัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ประกอบด้วย การลงทุน การพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการผลิต การสร้างตลาด และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตลอดจน
การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการผลิตชิน้ ส่วนอากาศยาน ทัง้ นี้ อุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนอากาศยานของไทยยังคง
มีความท้าทายที่สำ�คัญ คือ การเพิ่มศักยภาพการผลิตชิ้นส่วนในระดับ Tier 1 และ Tier 2 ซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนที่สูง
และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการที่ยังมีไม่มากเท่าที่ควร
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมือ่ พิจารณาจากจำ�นวนผูป้ ระกอบการผลิตชิน้ ส่วนอากาศยานระดับ Tier 2 Tier 3
และ Tier 4 ซึ่งสามารถเทียบเคียงข้อมูลได้จากรายงานที่เกี่ยวข้อง คือ สถานการณ์การเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรม
สายการบินในประเทศไทย พบว่า ในปี 2562 มีจำ�นวนผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการการค้าขายในการเดินอากาศ
และให้บริการอยู่ในปัจจุบัน จำ�นวน 43 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำ�นวน 3 ราย และจากสถิติของสำ�นักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย พบว่า อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานของไทยในช่วงปี 2535 – 2562 มีผู้ประกอบ
การในอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนอากาศยานทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. 2535
จำ�นวน 33 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำ�นวน 6 ราย โดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่ดำ�เนินการผลิตในขั้นที่ 2 (Tier 2) และขั้นที่ 3 (Tier 3 ) ที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ส่งผลต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินของประเทศทัง้ ปริมาณเทีย่ วบิน การขนส่ง และโอกาสทางธุรกิจของผูผ้ ลิต
ชิน้ ส่วนอากาศยาน อีกทัง้ บริษทั Airbus S.A.S ได้ขอยกเลิกการร่วมทุนในโครงการศูนย์ซอ่ มบำ�รุงอากาศยานอูต่ ะเภา
(Maintenance Repair and overhaul : MRO) ของบริษัทการบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ทำ�ให้ประเทศไทยต้องหา
ผูป้ ระกอบการรายใหม่เข้ามาร่วมลงทุน ซึง่ หลายประเทศในอาเซียนได้พฒ
ั นาตัวเองขึน้ เป็นฐานการลงทุนทีม่ ศี กั ยภาพ
เป็นคูแ่ ข่งทีส่ �ำ คัญของไทย อย่างไรก็ดี แม้วา่ ปัจจุบนั ศักยภาพในการผลิตชิน้ ส่วนของผูป้ ระกอบการไทยส่วนใหญ่อยูใ่ น
ระดับ Tier 2 และ Tier 3 แล้ว แต่ประเทศไทยยังไม่ได้กำ�หนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นระดับสากล จึงต้องมีการนำ�
เข้าชิน้ ส่วนจากต่างประเทศเป็นหลัก ส่งผลให้ยงั คงมีตน้ ทุนในระดับราคาทีส่ งู ตลอดจนยังไม่มกี ารขยายผลการศึกษา
วิจัย ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่สู่ผู้ประกอบการ ดังนั้น จึงต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ชิน้ ส่วนอากาศยานให้เป็นฐานการผลิตใหญ่ในอาเซียน เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมการบิน
ในประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นที่ควรให้ความสำ�คัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ประกอบด้วย (1) กำ�หนดมาตรการดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน
และบริษัทต่างชาติที่มีศักยภาพในแต่ละกลุ่มประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยงและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมชิ้นส่วน
อากาศยานร่วมกัน (2) สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางการทดสอบและระบบการรับรองมาตรฐานให้
เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและมีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล (3) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs
มีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การผลิต การตลาด ตลอดจนการบริการหลังการขาย (4) ส่ง
เสริมให้มกี ารวิจยั และพัฒนาในอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนอากาศยาน (5) ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และทักษะบุคลากร
ให้มีทักษะขั้นสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการเป็นผู้ผลิตในระดับ Tier ที่สูงขึ้น ซึ่งประเด็นดังกล่าว
จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางฐานการผลิตของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานใน
ระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน
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แผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

040501

อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ไม่มกี ารก�ำหนดค่าเป้าหมายทีต่ อ้ งบรรลุในปี พ.ศ. 2565 เนือ่ งจากยังไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลอัตราการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมความมัน่ คงของประเทศ ท�ำให้ไม่สามารถวัดระดับความส�ำเร็จได้โดยตรง

อุตสาหกรรมความมัน่ คงของประเทศเป็นโครงสร้างพืน้ ฐานและหลักประกันทางด้านความมัน่ คงของประเทศทีค่ รอบคลุม
หลากหลายมิติ ทัง้ อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการภัยพิบตั ิ อุตสาหกรรมทีส่ ง่ เสริมความมัน่ คงปลอดภัยทางไซเบอร์
อุตสาหกรรมด้านพลังงานทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร
ซึง่ ประเทศไทยกำ�ลังมุง่ เน้นการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศทีม่ กี ารวิจยั และ
พัฒนาไปสูก่ ารพัฒนาเทคโนโลยีสองทาง เพือ่ ลดการพึง่ พาการนำ�เข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายต้อง
อาศัยองค์ประกอบทีส่ �ำ คัญ คือ การวิจยั และพัฒนา การผลิต การตลาด และสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่ออุตสาหกรรมความมัน่ คง
ของประเทศ โดยในช่วงทีผ่ า่ นมามีประเด็นท้าทายทีส่ �ำ คัญ คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมความมัน่ คงของประเทศให้มคี วาม
เข้มแข็ง จะต้องอาศัยนโยบายทีใ่ ห้การสนับสนุนส่งเสริมภาคการผลิตของอุตสาหกรรมทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน และมี
กฎหมายทีเ่ อือ้ อำ�นวยต่อการส่งเสริมการประกอบธุรกิจสำ�หรับผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมความมัน่ คงของประเทศตามระดับ
ความสามารถ ทัง้ กลุม่ ทีม่ ศี กั ยภาพอยูแ่ ล้ว และกลุม่ วิสาหกิจเริม่ ต้น เพือ่ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมือ่ พิจารณาจากอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมัน่ คงของประเทศ ซึง่ สะท้อนจาก
การทีร่ ฐั บาลได้ผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เป็นกลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษอันดับที่ 11 ในโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพือ่ การส่งเสริมให้เกิดการลงทุน การผลิต การใช้ และการส่งออกเพือ่ หารายได้
ในเชิงพาณิชย์ โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในพืน้ ที่ EEC จะประกอบด้วย (1) กิจการผลิต/ซ่อมยาน
พาหนะและระบบอาวุธ อาทิ รถถัง รถเกราะ และยานพาหนะรบ (2) กิจการผลิตและซ่อมอากาศยานไร้คนขับ
(3) กิจการผลิต/ซ่อมอาวุธและเครือ่ งช่วยฝึก และ (4) กิจการผลิต/ซ่อมอุปกรณ์ชว่ ยรบ อาทิ เสือ้ เกราะกันกระสุน เกราะ
และโล่ปอ้ งกันกระสุน ซึง่ ปัจจุบนั ประเทศไทยมีการผลิตสิง่ เหล่านีอ้ ยูแ่ ล้วเพือ่ ใช้ทางการทหาร เช่น โดรน รถหุม้ เกราะ
206

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

040501
04

ทีใ่ ช้ในราชการ เป็นต้น อีกทัง้ สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้มกี ารออกนโยบายสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล 8 ปี โดยไม่ก�ำ หนดวงเงินสูงสุด การยกเว้นอากรขาเข้าเครือ่ งจักร
และวัตถุดบิ สำ�หรับการผลิตเพือ่ ส่งออกของกิจการผลิตและ/หรือซ่อมยานไร้คนขับเพือ่ การป้องกันประเทศและชิน้ ส่วน
ทีใ่ ช้ในการผลิตและ/หรือซ่อม นอกจากนี้ ในปี 2563 สถาบันเทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศ ได้รบั จัดสรรงบประมาณด้านการ
วิ จัย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ป้อ งกั น ประเทศเพิ่ม ขึ้น จากปี 2562 ถึ ง 209.6636 ล้ า นบาท จากสถานการณ์
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่ยังคงมีความท้าทายสูง

การดำ�เนินการทีผ่ า่ นมา หน่วยงานภาครัฐได้มกี ารดำ�เนินการทีส่ �ำ คัญ อาทิ พระราชบัญญัตเิ ทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศ
พ.ศ. 2562 ของสถาบันเทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศ ทีเ่ อือ้ ให้สามารถนำ�งานวิจยั ทีม่ ศี กั ยภาพของสถาบันเทคโนโลยีปอ้ งกัน
ประเทศไปต่อยอดการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ อีกทัง้ สถาบันฯ ยังเป็นหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจในการผสานความร่วมมือพัฒนา
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ นำ�อุตสาหกรรม
นีม้ าต่อยอดสร้างความมัน่ คงทางทหารให้กบั ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีส�ำ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม ลงนามความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือ
ด้านการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพือ่ ความมัน่ คงของประเทศ” เพือ่ สนับสนุนการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมด้าน
ความมัน่ คงในการขับเคลือ่ นและขยายผลของงานวิจยั ไปประยุกต์สกู่ ารใช้งานจริง และศูนย์เทคโนโลยีเพือ่ ความมัน่ คงของ
ประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ ได้รว่ มมือในการวิจยั และพัฒนากับบริษทั พลังงานบริสทุ ธิ์ จำ�กัด (มหาชน) พร้อมทัง้
เปิดศูนย์ทดสอบแบตเตอรีท่ ม่ี เี ครือ่ งมือและอุปกรณ์ทท่ี นั สมัย เป็นศูนย์กลางในการทดสอบมาตรฐานของแบตเตอรีแ่ ละผลิต
แบตเตอรีท่ ม่ี มี าตรฐานในระดับสากลด้วยการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมด้านความมัน่ คงทางพลังงาน โดยการดำ�เนินการ
ดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่ออุตสาหกรรมความมัน่ คงของประเทศซึง่ มีนโยบายทีใ่ ห้การสนับสนุนส่งเสริม
ภาคการผลิตของอุตสาหกรรมทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน และมีกฎหมายทีเ่ อือ้ อำ�นวยต่อการส่งเสริมการประกอบธุรกิจสำ�หรับ
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมความมัน่ คงของประเทศ
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ประเด็นท้าทายทีส่ ง่ ผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ถึงแม้ประเทศไทยจะมีความสามารถในการผลิตยุทโธปกรณ์ได้เองบางส่วน
แต่ยังไม่สามารถผลิตยุทโธปกรณ์เพื่อการส่งออกหรือจำ�หน่ายในเชิงพาณิชย์ในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศที่มี
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศครบวงจรได้ และประเทศไทยยังคงใช้งบประมาณในการสัง่ ซือ้ ยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ
จำ�นวนมหาศาล อีกทัง้ ผูป้ ระกอบการภาคเอกชนจำ�เป็นจะต้องได้รบั การพัฒนาทัง้ ด้านเทคโนโลยีและการวิจยั รวมถึงด้านการ
ตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่ ยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไปสูก่ ารพึง่ พาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถ
ส่งออกเพือ่ หารายได้ในเชิงพาณิชย์ แม้วา่ ทีผ่ า่ นมาจะมีการดำ�เนินการด้านการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพือ่ ความ
มัน่ คงของประเทศอยูบ่ า้ งแล้วแต่ยงั มีจ�ำ นวนไม่มากนัก
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ข้อเสนอแนะเพือ่ การบรรลุเป้าหมาย รัฐบาลควรส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการขับเคลือ่ นจากทุกภาคส่วนและควรมี
นโยบายหรือทิศทางทีช่ ดั เจนและต่อเนือ่ งในการพัฒนาโครงสร้างการผลิตและการตลาดสำ�หรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีปอ้ งกัน
ประเทศ พร้อมทัง้ ให้การสนับสนุนงบประมาณในเบือ้ งต้นเพือ่ ขยายตลาดสินค้าไทย อีกทัง้ ส่วนราชการควรพิจารณาการจัดหา
ยุทโธปกรณ์ทม่ี กี ารผลิตในประเทศไทยก่อนเป็นหลัก หรือทำ�แผนการลดการซือ้ จากต่างประเทศเป็นระยะ ๆ และควรให้ความ
สำ�คัญในเรือ่ งการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศและนำ�ผลงานวิจยั มาพัฒนาไปสูก่ ารผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศอย่างจริงจัง
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แผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

040502

การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ไม่มีการก�ำหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 เนื่องจากยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอัตรา
การขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ท�ำให้ไม่สามารถ
วัดระดับความส�ำเร็จได้โดยตรง
การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ มุ่งเน้นการสนับสนุนและเปิดโอกาสในการแสวงหาช่องทาง
การตลาดใหม่ ๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดในประเทศ ด้วยการกระตุน้ และสร้างความตระหนัก
ในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศทั้งในภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม รวมทั้งสร้างระบบนิเวศและปรับปรุงกลไกที่เอื้อต่อการผลิตและส่งออก โดยเฉพาะยุทโธปกรณ์
ยุทธภัณฑ์ทางการทหาร และอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นเทคโนโลยีสองทาง ทัง้ นี้ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยองค์ประกอบ
สำ�คัญ คือ การวิจัยและพัฒนา การสร้างมาตรฐานสินค้าส่งออกของผู้ประกอบการไทย การต่อยอดจากอุตสาหกรรม
ทีม่ ศี กั ยภาพในปัจจุบนั โดยในช่วงทีผ่ า่ นมามีประเด็นท้าทายทีส่ �ำ คัญ คือ การดำ�เนินการเกีย่ วกับอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศส่วนใหญ่ยงั เป็นเพียงอุตสาหกรรมเพือ่ ลดการพึง่ พาจากต่างประเทศ และมีจ�ำ นวนผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
ความมั่นคงอยู่จำ�นวนน้อย อีกทั้งภาครัฐยังให้ความสำ�คัญในการส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมความมั่นคงไม่มาก
เท่าที่ควร
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมือ่ พิจารณาข้อมูลการส่งออกของอุตสาหกรรมความมัน่ คงของประเทศ ซึง่ สะท้อน
จากข้อมูลจำ�นวนโรงงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในสังกัดกระทรวงกลาโหม มีจ�ำ นวน 48 โรงงาน โดยอยูใ่ นสังกัด
สำ�นักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 7 โรงงาน กองบัญชาการกองทัพไทย 1 โรงงาน กองทัพบก 21 โรงงาน กองทัพเรือ
7 โรงงาน กองทัพอากาศ 12 โรงงาน อีกทั้งยังมีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภาคเอกชนอีกจำ�นวน 60 บริษัท
ซึ่งส่วนมากเป็นบริษัทที่ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือผลิตยุทโธปกรณ์ทางทหารบางประเภท อาทิ วัตถุระเบิด เชื้อประทุ
กระสุนปืน รถยนต์ทน่ี ง่ั กันกระสุน ยานพาหนะ เสือ้ เกราะป้องกันกระสุน แอมโมเนียมไนเตรส ไนโตรเซลลูโลส รวมถึง
อุตสาหกรรมต่อและซ่อมเรือ อย่างไรก็ตาม บริษัทเหล่านี้ส่วนมากยังมีขีดความสามารถไม่สูงพอที่จะส่งออกสินค้า
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หรือแข่งขันในตลาดสากลได้ นอกจากนี้ ประเทศไทยถูกจัดให้อยูใ่ นกลุม่ Third Tier ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ในระดั บ โลก ซึ่ ง ไทยอยู่ ใ นกลุ่ ม ที่ ส ามารถผลิ ต ยุ ท โธปกรณ์ ไ ด้ เ พี ย งบางส่ ว น แต่ ไ ทยก็ เ ป็ น ประเทศที่ มี โ อกาส
และมี ศั ก ยภาพในการประดิษฐ์และคิดค้ น รวมถึ ง บุ คลากรไทยก็ มี ทั ก ษะในการซ่ อ มบำ � รุ ง อาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์
แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยที่ภาครัฐควรเร่งส่งเสริมในอนาคต
จากสถานการณ์ ดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง แนวโน้ ม ของการส่ ง ออกของอุ ต สาหกรรมความมั่ น คงของประเทศ
ที่ยังมีความท้าทายสูง
การดำ�เนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการดำ�เนินการที่สำ�คัญ อาทิ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้
ดำ�เนินโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลำ�กล้องนำ�วิถี โดยต่อยอดจากองค์ความรู้ซึ่งได้รับตามโครงการวิจัยและ
พัฒนาระบบจรวดแบบนำ�วิถี DTI-1G และได้ดำ�เนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ เพื่อให้กระทรวงกลาโหมมีข้อมูลด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่มีความถูกต้อง สามารถนำ�ไปใช้ประกอบ
การดำ�เนินงานและยังเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาคส่วนอื่น ๆ สามารถนำ�องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้ง
ยังมีโครงการนำ�ร่องซึ่งเป็นการร่วมมือกับบริษัทเอกชนต่างประเทศในการพัฒนารถยานเกราะล้อยางแปดคูณแปด
ซึ่งเป็นรูปแบบของการจัดตั้งโรงงานผลิตและตัวแทนจำ�หน่ายสำ�หรับกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ที่คาดการณ์
ไว้ว่าจะสร้างโรงงานผลิตรถรุ่นนี้ในประเทศไทยเพื่อจำ�หน่ายในเชิงพาณิชย์ ซึ่งบริษัทที่ร่วมทุนจะได้รับสิทธิยกเว้น
ภาษีตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้กำ�หนดนโยบายไว้ โดยการดำ�เนินการดังกล่าวสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศซึ่งมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมภาคการผลิต
ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ร่วมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา และเครือข่ายความร่วมมือ
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการผลิตและต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ และประสานความร่วมมือ
ด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย
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ประเด็นท้าทายทีส่ ง่ ผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การดำ�เนินการเกีย่ วกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทีผ่ า่ นมาภาครัฐ
ยังขาดการสนับสนุนกิจการของผูป้ ระกอบการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างจริงจัง เนือ่ งจากยังมีกฎระเบียบ
ที่เป็นอุปสรรคส่งผลให้การดำ�เนินการที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมีความล่าช้า อีกทั้ง
ขาดการสนับสนุนส่งเสริมจากส่วนราชการในการสั่งซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศ ทั้งที่ประเทศไทยสามารถผลิต
ยุทโธปกรณ์ที่มีสมรรถนะและเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ จึงทำ�ให้เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ขาดการผลิตและขาดการพัฒนา
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย รัฐบาลและส่วนราชการควรพิจารณามาตรการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างจริงจัง โดยส่งเสริมการสั่งซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศทดแทนการนำ�เข้า
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
หรือกฎระเบียบให้เอือ้ ต่อการการลงทุนของภาคเอกชน รวมถึงออกมาตรการสนับสนุนให้ผเู้ ชีย่ วชาญต่างประเทศเข้ามา
ทำ�งานในประเทศไทยเพื่อถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมทักษะแรงงานให้ครอบคลุมทั้งการผลิตและซ่อมบำ�รุง
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมความมั่นคงในประเทศและขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศได้
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แผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

040601

แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน อยู่ในอันดับที่ 60

การพัฒนาความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงานให้ความสำ�คัญกับการเพิ่มทักษะหรือเพิ่มศักยภาพความสามารถ
ในการทำ�งานของแรงงานให้สูงขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแรงงาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสามารถรับมือกับวิกฤตต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อันจะส่งผลให้ผลิตภาพการผลิต
ของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้นได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยปัจจัยสำ�คัญ คือ
การผลิตและพัฒนากำ�ลังคน การพัฒนาสถานประกอบการ และสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพแรงงาน
โดยในช่วงที่ผ่านมามีประเด็นท้าทายที่สำ�คัญ คือ มีกำ�ลังแรงงานในกลุ่มผู้สูงอายุในอัตราที่สูงอันเป็นสาเหตุทำ�ให้
มีกำ�ลังแรงงานไม่เพียงพอกับความต้องการ อีกทั้งยังเกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างความต้องการและการผลิต
กำ�ลังคน ที่มีทักษะความรู้ไม่ตรงกับความต้องการการใช้แรงงาน
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านประสิทธิภาพ
แรงงานของ WEF พบว่า ในปี 2562 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 46 จากการจัดอันดับทั้งหมด 141 ประเทศ ลดลง
จากปี 2561 ที่อยู่ในอันดับที่ 44 โดยจะเห็นได้ว่า อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงานของประเทศไทย
ในปี 2562 บรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดไว้โดยให้ไทยอยู่ในอันดับที่ 60 ภายในปี 2565 อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปี 2563
WEF ไม่มีการเผยแพร่ The Global Competitiveness Report จึงพิจารณาจากผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity) ของกระทรวงแรงงาน พบว่า ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อคน ณ ไตรมาสที่ 2/2563 เท่ากับ 106.79 ลดลง
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ที่มา: กระทรวงแรงงาน

จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ -10.98 ในขณะที่ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงการทำ�งานเท่ากับ 125.41
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 0.42 โดยกิจกรรมที่มีการขยายตัวของดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อ
ชัว่ โมงทำ�งานสูงสุด ได้แก่ การศึกษา การก่อสร้าง กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย ในขณะทีก่ จิ กรรมทีม่ ดี ชั นี
ผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงการทำ�งานหดตัวสูงสุด ได้แก่ การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ที่พักแรมและบริการด้าน
อาหาร การค้าปลีก-ส่ง และการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ สะท้อนให้เห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อผลิตภาพแรงงานของไทย เนื่องจากมาตรการ Lock Down ทำ�ให้ผู้ประกอบการ
ดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมงท�ำงาน (Labour Productivity per Hours Worked)
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บางประเภทโดยเฉพาะธุรกิจท่องเทีย่ วและบริการ ธุรกิจค้าปลีก-ส่ง ต้องปิดกิจการส่งผลให้แรงงานในกลุม่ ธุรกิจเหล่านี้
และธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งต้องหยุดทำ�งาน อย่างไรก็ดี พบว่า กลุม่ ธุรกิจทีส่ ามารถเปิดดำ�เนินการได้ และมีการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการดำ�เนินธุรกิจมีผลิตภาพแรงงานที่ดีขึ้น เช่น การศึกษา กิจกรรมทางการเงิน ฯลฯ
การดำ�เนินการที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการดำ�เนินการที่สำ�คัญ อาทิ การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนเพื่อรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า การเพิ่มผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมสาขาอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) และพัฒนามาตรฐานกำ�ลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม
(Innovative Technology) เพื่อเพิ่มทักษะแรงงานให้สามารถปรับตัวเพื่อรองรับกระบวนการผลิตและเทคโนโลยี
การผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมายสมัยใหม่ (New S-Curve) และการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล อย่างไร
ก็ดี ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐมีการออก
มาตรการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดในอนาคต และพัฒนาหลักสูตร
อบรมทั้งในรูปแบบปกติและหลักสูตรออนไลน์ให้แก่แรงงานและผู้ประกอบการให้มีความพร้อม สามารถดำ�รงอยู่ได้
ในยามเกิดวิกฤต และปรับตัวเข้าสู่ยุคความปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) ได้
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีมาตรการส่งเสริมปัจจัยแวดล้อมเพื่อเอื้อให้เกิด
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อยกระดับทักษะและศักยภาพ
ของแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดมาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ดี แรงงานในกลุ่มธุรกิจที่มีกำ�ลังการผลิต
ส่วนเกินได้รับผลกระทบรุนแรงจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งแรงงานในกลุ่มธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีทดแทน
แรงงาน (Automation) ในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะแรงงานในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการศึกษาและทักษะน้อย
ถูกเลิกจ้างอย่างถาวร
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรเร่งสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการ
ตลอดห่วงโซ่มูลค่าตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง สนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือและสมรรถนะของแรงงาน
ที่มีอยู่เดิมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแรงงานใหม่ให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
สมัยใหม่ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนทักษะของแรงงานโดยการ Re Skill Up skill และ New Skill ที่จำ�เป็น ในขณะ
เดียวกัน ควรส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดทำ�และพัฒนาฐานข้อมูลแรงงาน (Big Data) ให้เป็นไป
อย่างบูรณาการและทันการณ์
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แผนแม่บทย่อย

ปี 2562

ปี 2563

การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต
เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย

040602

ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น
ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อม
ในอนาคต อยู่ในอันดับที่ 45

ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจทิ ลั ในด้านความพร้อมในอนาคต ให้ความสำ�คัญกับการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการ
ดิจทิ ลั เพือ่ การปรับตัวของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมีการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคตเพือ่ พัฒนากระบวนการทำ�งาน
ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ รวมทัง้ ภาคอุตสาหกรรมและบริการสามารถตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงทางด้านเทคโนโลยีได้
อย่างรวดเร็ว อันจะส่งผลต่อผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มลู ค่า ทัง้ นี้ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ต้องอาศัยปัจจัยสำ�คัญ ประกอบด้วย การเข้าถึงดิจทิ ลั การประยุกต์ใช้ดจิ ทิ ลั รัฐบาลดิจทิ ลั การพัฒนากำ�ลังคนดิจทิ ลั และพลเมือง
ดิจทิ ลั และสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อความสามารถในการแข่งขันด้านดิจทิ ลั ในด้านความพร้อมในอนาคต โดยในช่วงทีผ่ า่ นมามี
ประเด็นท้าทายทีส่ �ำ คัญ คือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผปู้ ระกอบการได้เข้าถึงฐานข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การนำ�ไปใช้ใน
การวางแผนดำ�เนินการทางธุรกิจไม่มากเท่าทีค่ วร หลายหน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลทีม่ คี วามซ้�ำ ซ้อนกัน และหลายภาคส่วน
ยังมีการสือ่ สารไม่มากพอในการสร้างเสริมทัศนคติทด่ี ตี อ่ บุคลากรในการปรับตัวให้มคี วามพร้อมและยอมรับการเปลีย่ นแปลง
ในการนำ�เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการทำ�งานเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมือ่ พิจารณาจากดัชนี World Digital Competitiveness Ranking ของ IMD พบว่า ในปี
2563 ประเทศไทยมีอนั ดับความสามารถในการแข่งขันอยูใ่ นอันดับที่ 39 จากทัง้ หมด 63 ประเทศทัว่ โลก และเมือ่ พิจารณา
ปัจจัยด้านความพร้อมในอนาคต พบว่า ในปี 2563 ประเทศไทยอยูใ่ นอันดับที่ 45 ดีขน้ึ 5 อันดับ จากปี 2562 ซึง่ เมือ่ เปรียบ
เทียบกับปี 2562 ปัจจัยย่อยด้านทัศนคติตอ่ การปรับตัวทางดิจทิ ลั มีอนั ดับขีดความสามารถดีขน้ึ 5 อันดับ และด้านการบูรณา
การเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอนั ดับขีดความสามารถดีขน้ึ 8 อันดับ ทำ�ให้ขยับขึน้ มาอยูท่ อ่ี นั ดับ 53 และ 43 ตามลำ�ดับ ในขณะ
ทีป่ จั จัยย่อยด้านความคล่องตัวทางธุรกิจ มีอนั ดับลดลง 14 อันดับ มาอยูท่ อ่ี นั ดับที่ 44 ในปี 2563 ซึง่ จากสถานการณ์ดงั กล่าว
ประเทศไทยได้บรรลุคา่ เป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้ทอ่ี นั ดับที่ 45 ในปี 2565 แล้ว
อันดับความพร้อมในอนาคต (Future Readiness) ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในปี 2563
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การดำ�เนินการทีผ่ า่ นมา หน่วยงานภาครัฐได้มกี ารส่งเสริมระบบนิเวศด้านดิจทิ ลั โดยมีการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลกลางทีใ่ ช้
ในการติดตามและประเมินผล พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรูใ้ นรูปแบบฐานข้อมูลเชิงลึกเฉพาะทางในแต่ละอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะใน 10 อุตสาหกรรม S-Curve ตามนโยบายของรัฐบาล เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์
ภาคอุตสาหกรรมให้มคี วามถูกต้องและแม่นยำ�ยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ยังมีโครงการศูนย์สารสนเทศเพือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลอัจฉริยะ
ด้านการเพิม่ ผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity) โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรูด้ า้ นมาตรฐานระบบ
การจัดการและการเตือนทางด้านการค้าเชิงเทคนิค ซึง่ เป็นการพัฒนาฐานข้อมูล การวิเคราะห์ และคาดการณ์สถานการณ์
ในอนาคตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยนำ�ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เอื้อต่อความสามารถ
ในการแข่งขันด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคต
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ประเด็นท้าทายทีส่ ง่ ผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ภาคอุตสาหกรรมเป็นกลไกสำ�คัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรัฐบาลมีเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก Big Data ให้มปี ระสิทธิภาพ เพือ่ รองรับสถานการณ์ในอนาคต
จึงมีความจำ�เป็นต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึกที่มีความถูกต้องและครบถ้วน โดยในปัจจุบันพบว่ายังขาดประสิทธิภาพ
ในกระบวนการจัดการด้านข้อมูลตั้งแต่ระบบการจัดเก็บข้อมูล (Data Storage) การแชร์ข้อมูล (Data Sharing)
การนำ � ข้ อ มู ล ไปใช้ สำ� หรั บ การคาดการณ์ ใ นอนาคต การเผยแพร่ ข้อ มู ล ต่ อ สาธารณชนเพื่อ ให้ ผู้ป ระกอบการ
หรื อ นั ก วิ ช าการเข้ า ถึ ง ฐานข้ อ มู ล ที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่อ การนำ � ไปใช้ โดยเฉพาะข้ อ มู ล ในกลุ่ม ของอุ ต สาหกรรม
New S-Curve อีกทั้งยังขาดการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีให้ทนั ต่อสถานการณ์ในยุค Digital Disruption
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรให้ความสำ�คัญกับการเร่งผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ทีส่ นับสนุนให้อตุ สาหกรรมอืน่ ๆ ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจ รวมทัง้ เตรียมความพร้อม
ให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจสามารถพัฒนาโมเดลธุรกิจทีน่ �ำ ดิจทิ ลั มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ควบคูไ่ ปกับพัฒนาทักษะ
และองค์ความรูเ้ พือ่ เพิม่ จำ�นวนบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่เพือ่ สร้างความพร้อมและเพิม่
ความสามารถในการแข่งขันด้านดิจทิ ลั ในอนาคต
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