
“พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ไปสูอ่ตุสาหกรรมอนาคต ขับเคลือ่นใหเ้กดิการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกจิ

ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 และเป็นผู้น�าของอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ

ในระดับภูมิภาคและระดับโลก” 

      อตุสาหกรรมและ   
 บรกิารแหง่อนาคต

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 04

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿
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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (4) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำ
ต่อยอดอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศไปสู่อุตสำหกรรมอนำคต โดยในระยะแรกจะเน้นกำรสร้ำงรำกฐำน
ของอุตสำหกรรมและบริกำร และสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ืออ�ำนวยต่อกำรพัฒนำของอุตสำหกรรมและบริกำร 
ทั้งด้ำนบุคลำกร กำรสร้ำงนวัตกรรม กำรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่ำง ๆ และกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่จ�ำเป็น และในระยะต่อไปจะเป็นกำรสนับสนุนให้อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคตเติบโตเป็นเสำหลัก
ของเศรษฐกิจไทย สร ้ำงมูลค่ำเพิ่มด ้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดกำรพึ่งพำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจำกต่ำงประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถเป็นผู ้น�ำด้ำนอุตสำหกรรมและบริกำรที่มีศักยภำพ 
ในระดับภูมิภำคและระดับโลก โดยมีเป้ำหมำยระดับประเด็น 2 เป้ำหมำย ได้แก่ (1) การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ  และ  (2) ผลิตภาพการผลิตของ 
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ แผนแม่บทฯ ประเด็นดังกล่ำวสนับสนุนกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์
กำรพัฒนำตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติในด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ได้แก่ ประเทศไทย
เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน และประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันสูงข้ึน

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ โดยพิจำรณำจำก
อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ในสำขำอุตสำหกรรมและบริกำร ในปี 2562 พบว่ำ 
ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำอตุสำหกรรมขยำยตวั 
ลดลงเม่ือเทียบกับปี 2561 เนื่องจำกได้รับผลกระทบ 
จำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ และควำมไม่แน่นอน 
ของมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำ ในส่วนของผลิตภัณฑ ์
มวลรวมในประเทศในสำขำบริกำรขยำยตัวอยู ่ที ่
ร้อยละ 3.98 เนื่องจำกจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศ
เพิ่มขึ้น ประกอบกับมำตรกำรกระตุ ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบำลที่มีส่วนในกำรกระตุ้นกำรใช้จ่ำยของภำคเอกชน 
และผลจำกวันหยุดยำวในช่วงเทศกำล อย่ำงไรก็ตำม 
จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำอัตรำกำรขยำยตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำอุตสำหกรรม
และบรกิำร ยงัห่ำงจำกกำรบรรลคุ่ำเป้ำหมำยตำมทีก่�ำหนดไว้ 
ที่อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ในสำขำอุตสำหกรรม ร้อยละ 4.6 และอัตรำกำรขยำยตัว
ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำบรกิำร ร้อยละ 5.4 
ในปี 2565
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต โดยในระยะแรกจะเน้นการสร้างรากฐานของ
อุตสาหกรรมและบริการ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งด้าน
บุคลากร การสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น และใน
ระยะต่อไปจะเป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตเติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทย สร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถเป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก  โดยมีเป้าหมาย
ระดับประเด็น 2 เป้าหมาย ได้แก่ (1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและ
บริการ และ (2) ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ แผนแม่บทฯ ประเด็น
ดังกล่าวสนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน ได้แก่ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนและประเทศไทย
มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

(1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน
สาขาอุตสาหกรรมและบริการ โดยพิจารณาจากอัตรา
การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรมและบริการ ในปี 2562 พบว่า ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมขยายตัวลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจ และความไมแ่น่นอนของมาตรการ
กีดกันทางการค้า ในส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศในสาขาบริการขยายตัวอยู่ที่ ร้อยละ 3.98 
เนื่องจากจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้น 
ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มี
ส่วนในการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคเอกชน และผลจากวันหยุดยาวในช่วงเทศกาล อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ ยังห่างจากการ
บรรลคุ่าเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ที่อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 4.6 
และอตัราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาบริการ ร้อยละ 5.4 ในปี 2565  
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(2) ผลติภาพการผลติของภาคอตุสาหกรรมและภาคบรกิาร
เพิ่มขึ้น  โดยพิจำรณำจำกอัตรำกำรขยำยตัวของ 
ผลิตภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำร  
ในปี 2561 พบว่ำ ผลิตภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรม
ลดลงร ้อยละ 0.17 เนื่องจำกบทบำทกำรลงทุน 
โดยเฉพำะควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี กำรพัฒนำ 
ทำงวิทยำศำสตร์ นวัตกรรมในกำรใช้ปัจจัยกำรผลิต 
ก ร ะบ วนก ำ ร ผลิ ต แ ล ะ ร วม ถึ ง คุณภ ำพ วั ต ถุ ดิ บ 
ต่อกำรขยำยตัวของ GDP มีน้อยลง ซ่ึงยังห่ำงจำก 
กำรบรรลคุ่ำเป้ำหมำยตำมท่ีก�ำหนดไว้ (ผลติภำพกำรผลติ
ของภำคอุตสำหกรรมขยำยตัวร้อยละ 2.2) แต่ผลิตภำพ
กำรผลิตของภำคบริกำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.26 เนื่องจำก
แรงงำนในภำคบริกำรมีกำรพัฒนำทักษะที่สูงขึ้นด้วยกำรยกระดับมำตรฐำนวิชำชีพ เช่น ธุรกิจสปำ ไกด์ เป็นต้น  
และมีกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้กับกำรค้ำอย่ำงแพร่หลำย อำทิ กำรค้ำในรูปแบบ E-commerce  
ซึ่งมีควำมเป็นไปได้ที่จะบรรลุค่ำเป้ำหมำยตำมที่ก�ำหนดไว้ (ผลิตภำพกำรผลิตของภำคบริกำรขยำยตัวร้อยละ 2.7)  
ในปี 2565

ทั้งน้ี ยังคงมีประเด็นท้ำทำยที่ต้องด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ ได้แก่ (1) กำรทบทวนและ
ปรับปรุงกฎหมำยท่ีสนับสนุนกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรลงทุนในภำคอุตสำหกรรม อำทิ สิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษี 
และควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ (2) กำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำและบริกำรท่ีได้มำตรฐำนเป็นท่ียอมรับในระดับ
สำกล (3) กำรเตรียมควำมพร้อมแรงงำนในทุกระดับเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรมและบริกำร  
(4) กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรให้เป็นผู้ผลิตในระดับ Tier ที่สูงขึ้น (5) กำรส่งเสริมกำรใช้
ประโยชน์จำกงำนวิจัยเชิงพำณิชย์เพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และ (6) สร้ำงฐำนข้อมูล
ภำคอุตสำหกรรมที่มีประสิทธิภำพเพื่อน�ำไปใช้ส�ำหรับกำรคำดกำรณ์ในอนำคต และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ผู ้
ประกอบกำรได้เข้ำถึงฐำนข้อมูลที่เป็นประโยชน์

040002

ผลิตภาพการผลิตรวม

ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
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แผนแม่บทฯ ประเด็น อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต ประกอบด้วย 6 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้ 
(1) อุตสาหกรรมชีวภาพ เน้นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกวัตถุดิบชีวภำพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมชีวภำพอย่ำงบูรณำกำรตลอดท้ังห่วงโซ่มูลค่ำ พร้อมทั้งส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำ กำรสร้ำงและ
พัฒนำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมำะสมกับบริบทของประเทศไทย (2) อุตสาหกรรมและบริการ 
การแพทย์ครบวงจร เน้นกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรทำงกำรแพทย์แบบบูรณำกำรและเชื่อมโยงกับ 
กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพและกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและศักยภำพในทุกมิติ พร้อมท้ังส่งเสริมกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมและบริกำรทำงกำรแพทย์ให้มีควำมทันสมัยและมีมูลค่ำเพิ่มสูง สำมำรถขยำยช่องทำงกำรตลำดทั้งในและ
ต่ำงประเทศ เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลำงด้ำนอุตสำหกรรมและบริกำรสุขภำพ (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ เน้นกำรส่งเสริมกำรวิจัย พัฒนำ และสร้ำงนวัตกรรมทำงอุตสำหกรรมและบริกำรดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญำประดิษฐ์ และน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรเพิ่มประสิทธิภำพให้อุตสำหกรรมและบริกำร 
เพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถของผู ้ผลิต พร้อมท้ังสร้ำงโอกำสและขยำยช่องทำงกำรตลำดท้ังในประเทศ 
และต่ำงประเทศ (4) อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม เน้นกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำง 
ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรสำยกำรบิน และส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมซ่อมบ�ำรุง
และผลติชิน้ส่วนอำกำศยำน เพือ่ให้ไทยเป็นศนูย์กลำงทำงอำกำศยำนของภมูภิำคในระยะยำว (5) อตุสาหกรรมความมัน่คง 
ของประเทศ กำรพัฒนำต่อยอดอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศให้เป็นอุตสำหกรรมท่ีมีศักยภำพในเชิงเศรษฐกิจ 
โดยกำรส่งเสริมผู ้ประกอบกำรและพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศ พร้อมท้ังสนับสนุน 
กำรสร้ำงเครือข่ำยและคลัสเตอร์อุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศ เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรตลำดท้ังในประเทศและ
ต่ำงประเทศ และ (6) การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เน้นกำรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิต 
ของอุตสำหกรรมและบริกำรตลอดห่วงโซ่มูลค่ำ สนับสนุนให้มีกำรวำงแนวทำงกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร 
ภำคอุตสำหกรรมและบริกำร โดยเชื่อมโยงภำคกำรศึกษำกับภำคอุตสำหกรรมและบริกำรให้ตอบสนองควำมต้องกำร
ของแต่ละสำขำของอุตสำหกรรมและบริกำร และก�ำหนดให้มีกำรคำดกำรณ์เทคโนโลยีในอนำคต เพื่อเป็นแนวทำง 
ในกำรวำงแผนกำรท�ำงำนของทั้งภำครัฐและภำคธุรกิจ
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อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมชีวภาพ 

อุตสำหกรรมชีวภำพเป็นกำรต่อยอดวัตถุดิบภำคกำรเกษตรและอุตสำหกรรมเกษตรที่เป็นฐำนหลักของประเทศ 
ด้วยเทคโนโลยีชีวภำพ สู ่อุตสำหกรรมชีวภำพที่มีมูลค่ำสูง อันจะส่งผลต่อกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศในสำขำอุตสำหกรรมและบริกำร ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยต้องอำศัยปัจจัยส�ำคัญ ประกอบด้วย กำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มจำกวัตถุดิบชีวภำพ ยกระดับมำตรฐำนและคุณภำพผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำเพิ่มสูง พัฒนำอุตสำหกรรมชีวภำพ
อย่ำงบูรณำกำรตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่ำ เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำร สภำพแวดล้อมท่ีส่งเสริม
และพัฒนำอุตสำหกรรมชีวภำพ และพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับอุตสำหกรรมชีวภำพ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำด้วยอัตรำ
กำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมชีวภำพ ซึ่งสำมำรถสะท้อน
ได้จำกกำรคำดกำรณ์ของกระทรวงอุตสำหกรรม พบว่ำ 
อุตสำหกรรมชีวภำพในตลำดโลกจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 
13.8 ต่อปี (ช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2568) โดยแบ่งออกเป็น 
3 กลุ ่ม ได้แก่ กลุ ่มเคมีชีวภำพ มีอัตรำกำรขยำยตัว 
เฉลี่ยร้อยละ 16 ต่อปี กลุ ่มพลำสติกชีวภำพมีอัตรำ 
กำรขยำยตวัเฉลีย่ร้อยละ 12.8 ต่อปี และกลุม่ชวีเภสชัภณัฑ์  
มีอัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ 8.6 ต่อปี ประกอบ 
กับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนได้ให้ 
ควำมส�ำคญักบักำรส่งเสรมิกำรลงทนุในกลุม่อตุสำหกรรม 
เป้ำหมำยที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนำคต  
โดยมี ก ำรอนุ มั ติ ใ ห ้ ก ำ รส ่ ง เ สริ มกำรลง ทุนด ้ ำน
อุตสำหกรรมเทคโนโลยีชีวภำพและปิโตรเคมีซ่ึงมีมูลค่ำ
กำรลงทุน 39.05 พันล้ำนบำท 221.9 พันล้ำนบำท  
และ 103.58 พันล้ำนบำท ในปี 2560 – 2562 ตำมล�ำดับ  
จำกแนวโน ้มควำมต ้องกำรลงทุนในอุตสำหกรรม 
ชีวภำพในประเทศไทยดังกล่ำว แสดงให้เห็นถึงโอกำส 
ในกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมชีวภำพของไทย แต่ยัง
คงมีควำมท้ำทำยค่อนข้ำงสูงท่ีจะต้องมีกำรพัฒนำและ 
ยกระดับปัจจัยสนับสนุนอีกมำกเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย 
ที่ก�ำหนดไว้ในปี 2562

040101

ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

ที่มำ: กระทรวงอุตสำหกรรม
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การเติบโตของอุตสาหกรรมชีวภาพในตลาดโลก

Bio Chemical Bio Plastic Bio Pharma

การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและปิโตรเคมี
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040101

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ อำทิ กำรจัดท�ำมำตรกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ชีวภำพของไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2570 โดยเริ่มมีกำรลงทุนตำมแนวทำงพัฒนำเศรษฐกิจชีวภำพแล้วในหลำยพื้นที่ เช่น 
โครงกำรไบโอ ฮับ เอเชีย จังหวัดฉะเชิงเทรำ โครงกำรไบโอคอมเพล็กซ์ จังหวัดลพบุรี และโครงกำรไบโอคอมเพล็กซ์ 
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น อีกทั้งยังมีกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และพัฒนำศักยภำพให้แก่บุคลำกร นักวิจัย นักวิทยำศำสตร์
และผู้ที่เก่ียวข้องด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ เพื่อรองรับกำรพัฒนำกำรผลิตอุตสำหกรรมชีวภำพ ซึ่งมีควำมสอดคล้อง 
กับปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับอุตสำหกรรมชีวภำพ นอกจำกนี้ ได้มีกำรจัดท�ำมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมพลำสติกชีวภำพแล้ว 6 มำตรฐำน อยู่ระหว่ำงกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ และได้ม ี
กำรก�ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชีวภำพแล้ว จ�ำนวน 13 เร่ือง ซ่ึงกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวสอดคล้องกับปัจจัยสู่ควำม
ส�ำเร็จด้ำนกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกวัตถุดิบชีวภำพ กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมชีวภำพ 
และยกระดับมำตรฐำนและคุณภำพผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำเพิ่มสูง

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย อุตสำหกรรมชีวภำพในด้ำนเกษตรยังคงมีข้อจ�ำกัดด้ำนกฎหมำย 
ในส่วนของกำรน�ำวัตถุดิบมำใช้ในกำรผลิต นอกจำกนี้ ยังต้องเร่งพัฒนำผลิตภำพกำรผลิตและขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำร และผลักดันมำตรกำรพัฒนำอุตสำหกรรมชีวภำพที่ช่วยสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำ 
ในอุตสำหกรรมชีวภำพ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องผลักดัน คือ กำรเร่งรัดผลักดันกฎหมำยกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมชีวภำพ รวมทั้งเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กับผู ้ประกอบกำร โดยต้องให ้
ควำมส�ำคัญกับโครงกำรเพิ่มจ�ำนวนและควำมหลำกหลำยของผู้ประกอบกำร และกำรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตของ 
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมชีวภำพ รวมท้ังกำรผลิตและพัฒนำทักษะบุคลำกรให้มีควำมพร้อมเพ่ือรองรับอุตสำหกรรม
ชีวภำพที่หลำกหลำย พร้อมเร่งส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมชีวภำพอย่ำงบูรณำกำรตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่ำ เพื่อให้
เกิดกำรพัฒนำทั่วทั้งระบบอุตสำหกรรมชีวภำพ
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อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์
มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร

โดยอุตสำหกรรมและบริกำรกำรแพทย์ครบวงจรเป็นกำรสร้ำงอุตสำหกรรมใหม่ที่ต่อยอดจำกธุรกิจกำรท่องเที่ยว 
เชิงสุขภำพและกำรรักษำพยำบำล ด้วยกำรน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ในทำงกำรแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
และศักยภำพในทุกมิติ อันจะส่งผลต่อกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำอุตสำหกรรมและบริกำร 
ท้ังน้ี เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยต้องอำศัยปัจจัยส�ำคัญ ประกอบด้วย กำรยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์และ
กำรให้บริกำรเทียบเท่ำระดับสำกล และส่งเสริมกำรขยำยช่องทำงกำรตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำจำกอัตรำ
กำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมและบริกำรกำรแพทย์  
ซ่ึงสำมำรถสะท้อนได้จำกข้อมูลกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริม
กำรลงทุนในอุตสำหกรรมกำรแพทย์ พบว่ำ ในปี 2560 
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ได้มีกำร
อนุมัติกำรลงทุนท่ีมีมูลค่ำกำรลงทุน 7.13 พันล้ำนบำท 
ในปี 2561 มีมูลค่ำกำรลงทุน 15.97 พันล้ำนบำท และ 
ในปี 2562 มีมูลค ่ำกรลงทุน 13.49 พันล ้ำนบำท  
จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงสูง 
ในกำรบรรลุเป ้ำหมำยตำมท่ีก�ำหนดไว ้ในปี 2565  
(ขยำยตัวร้อยละ 5) เนื่องจำกอุตสำหกรรมกำรผลิต
เครื่องมือแพทย์ในประเทศได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน
อย่ำงต่อเนื่อง และมีปัจจัยสนับสนุนจำกควำมได้เปรียบ
ด้ำนคุณภำพกำรบริกำร และมำตรฐำนกำรรักษำซึ่งเป็น 
ที่ยอมรับในระดับสำกล โดยเฉพำะนโยบำยสนับสนุนของ
ภำครัฐระยะยำวที่สนับสนุนกำรพัฒนำให้ประเทศไทย
เป็นศนูย์กลำงสขุภำพนำนำชำต ิ(Thailand Medical Hub) 
ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2559 – 2568) ที่มุ ่งเน้นกำรเป็น
ศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ และพัฒนำด้ำนมำตรฐำนและ
บริกำรทำงกำรแพทย์

การด�า เนินการที่ผ ่ านมา  หน ่วยงำนภำครัฐได ้มี 
กำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ อำทิ กำรด�ำเนินโครงกำรเกี่ยวกับ
กำรส่งเสริมกำรผลิตผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ และพัฒนำ
เครือข่ำยกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ในกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำร ซึ่ ง มีส ่วนที่สนับสนุน 
ให้สำมำรถขยับสู ่เป้ำหมำยผ่ำนปัจจัยสู ่ควำมส�ำเร็จ 
ด้ำนกำรยกระดับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ 
และกำรให้บริกำรเทียบเท่ำระดับสำกล

040201
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ในอุตสาหกรรมการแพทย์
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ จ�ำเป็น
ต้องผ่ำนกระบวนกำรทดสอบมำตรฐำนก่อนน�ำไปใช้งำนจริง ซ่ึงปัจจุบันมีศูนย์ทดสอบเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
ทำงกำรแพทย์อยู่จ�ำนวนน้อย ส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรให้กำรรับรองผลิตภัณฑ์ อีกทั้งผลิตภัณฑ์บำงส่วนยังต้อง
ส่งไปทดสอบที่ต่ำงประเทศซึ่งเป็นกำรเพิ่มค่ำใช้จ่ำยในกำรวิจัยและพัฒนำ ส่งผลกระทบต่อขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขัน นอกจำกนี้ ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตโดยคนไทยเองยังไม่สำมำรถสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ 
ได้อย่ำงเท่ำที่ควรทั้งตลำดภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นเร่งด่วนที่ควรผลักดัน คือ เพิ่มจ�ำนวนศูนย์ทดสอบและอุปกรณ ์
ที่ใช้ส�ำหรับทดสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ให้เพียงพอกับควำมต้องกำร และยกระดับมำตรฐำนและ 
ควำมน ่ำเ ช่ือถือให ้กับผลิตภัณฑ ์และกำรบริกำรทำงกำรแพทย ์ของไทยให ้ เป ็นที่ยอมรับในระดับสำกล  
ซึ่งหน่วยงำนควรจัดท�ำโครงกำรท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นเร่งด่วนดังกล่ำว โดยให้ค�ำนึงถึงกำรส่งเสริมกำรวิจัย 
และนวัตกรรม รวมทั้งเน้นกำรสร้ำงกำรรับรู้และยอมรับให้แก่บุคลำกรทำงกำรแพทย์และสถำนรักษำพยำบำลที่ม ี
ต่อผลิตภัณฑ์ของคนไทย เพื่อรองรับกำรเป็นศูนย์กลำงบริกำรทำงกำรแพทย์แบบครบวงจร อันจะน�ำไปสู ่
กำรขยำยช่องทำงกำรตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ
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040301 อตุสาหกรรมและบริการ เทคโนโลยีดิจิทัล ขอ้มลู 
และปัญญาประดิษฐ ์มกีารขยายตัวเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

โดยอุตสำหกรรมและบริกำรดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ เป็นกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เป็นเคร่ืองมือ 
ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพให้อุตสำหกรรมและบริกำร ยกระดับขีดควำมสำมำรถของผู้ผลิต และสร้ำงโอกำสและ 
ขยำยช่องทำงกำรตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ อันจะน�ำไปสู่กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ในสำขำอุตสำหกรรมและบริกำร ท้ังนี้ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยต้องอำศัยปัจจัยส�ำคัญ ประกอบด้วย ควำมพร้อม 
ด้ำนบุคลำกรในอุตสำหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่รองรับกำรขยำยอุตสำหกรรม
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ และกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ในภำคอุตสำหกรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เม่ือพิจำรณำจำกอัตรำ
กำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมและบริกำรดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญำประดิษฐ์ ซึ่งสำมำรถสะท้อนได้จำกข้อมูล 
กำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรมระบบ
อัตโนมัติและหุ่นยนต์ และอุตสำหกรรมดิจิทัล พบว่ำ  
ในปี 2560 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
ได้มีกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรม
ระบบอัตโนมัติและหุ ่นยนต์ และอุตสำหกรรมดิจิทัล  
มีมูลค่ำกำรลงทุน 5.39 พันล้ำนบำท ในปี 2561 มีมูลค่ำ
กำรลงทุน 8.4 พันล้ำนบำท และในปี 2562 มีมูลค่ำ 
กำรลงทุน 8.62 พันล้ำนบำท จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 
มีควำมเป็นไปได้ค ่อนข้ำงสูงในกำรบรรลุเป ้ำหมำย 
ตำมที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565 (ขยำยตัวร้อยละ 5) เนื่องจำก
มีมูลค่ำกำรลงทุนในอุตสำหกรรมดังกล่ำวเพิ่มขึ้นทุกปี 
อีกท้ังยังมีกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ทำงอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ และมีกำรน�ำเทคโนโลยี
ป ั ญญำประดิ ษ ฐ ์ ม ำ ใ ช ้ ใ น ก ร ะบวนก ำ รผลิ ต ใ น 
ภำคอุตสำหกรรมเพิ่มขึ้นอีกด้วย 
 
การด�า เนินการที่ผ ่ านมา  หน ่วยงำนภำครัฐได ้ม ี
กำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ อำทิ รัฐบำลได้ก�ำหนดนโยบำย
ไทยแลนด ์ 4.0 ที่ มุ ่ ง เน ้นกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ด้วยนวัตกรรม โดยอำศัยกำรเปลี่ยนผ่ำนผลิตภัณฑ์ 

แบบเดิมไปสู่ผลิตภณัฑ์อนัเกดิจำกนวตักรรม ซ่ึงหน่วยงำน 
ได้ด�ำเนินกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยี โดยเฉพำะภำคอุตสำหกรรมที่ต้องกำร 
มุ่งสู่อุตสำหกรรม 4.0 และมีควำมต้องกำรปรับเปลี่ยน
กระบวนกำรผลิตด้วยกำรใช้เทคโนโลยีหุ ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ นอกจำกนี้ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภำคตะวันออกได ้มี เขตส ่ง เสริมอุตสำหกรรมและ
นวัตกรรมดิจิทัลท่ีเป็นพ้ืนท่ีกำรลงทุนด้ำนอุตสำหกรรม
และนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภำค และกำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมดิจิทัลเชิงพำณิชย์ เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับ
อุตสำหกรรมดิจิทัลไทย ซ่ึงกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว 
มีควำมสอดคล้องกับปัจจัยสู ่ควำมส�ำเร็จด้ำนกำรใช้
เทค โนโลยี ดิ จิ ทั ล  ข ้ อ มูล  และป ัญญำประ ดิษฐ  ์

ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมดิจิทัล
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ในภำคอุตสำหกรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมได้มีกิจกรรมกำรด�ำเนินกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
โครงข ่ำยอินเทอร ์ เน็ตระหว ่ำงประเทศสู ่กำรเป ็น
ศูนย ์กลำงกำรแลกเปลี่ยนข ้อมูลดิจิ ทัลของภูมิภำค
อำเซียน เพื่อ เพิ่มศักยภำพไทยให ้ เป ็นศูนย ์กลำง 
กำรติดต่อสื่อสำรส�ำหรับกลุ่มประเทศอำเซียนตอนบน 
(กัมพูชำ ลำว และเมียนมำ) ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับ
ปัจจัยสู ่ควำมส�ำเร็จด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่รองรับ 
กำรขยำยอุตสำหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ 
อีกทั้ งได ้มีควำมร ่วมมือระหว ่ำงหน ่วยงำนภำครัฐ 
และภำคเอกชนในกำรจัดท�ำหลักสูตรกำรพัฒนำทักษะ
และกำรเป็นพลเมืองดิจิทัล เพื่อพัฒนำก�ำลังคนให้พร้อม
เข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และสนับสนุนกำรใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในกำรขับเคล่ือนพัฒนำ
สังคมเศรษฐกิจของชุมชน อันจะเป็นกำรช่วยสร้ำงและ
ยกระดับธุรกิจนวัตกรรมในเชิงสังคมอย่ำงเป็นรูปธรรม 
จะเห็นได้ว่ำกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวมีควำมสอดคล้อง 
กับปัจจัยสู ่ควำมส�ำเร็จด้ำนควำมพร้อมของบุคลำกร 
ในอุตสำหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบัน
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์มีกำรพัฒนำ
และเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่องและรวดเร็ว ฉะนั้น  
เพื่อกระตุ ้นให้เกิดกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมและ
บริกำร เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์

อย่ำงรอบด้ำนในทุกมิติ จึงควรเร่งรัดกำรผลิตและพัฒนำ
บุ คลำกร ให ้ มี ทั กษะ เพื่ อ รอ ง รั บกำร เติ บ โตของ
อุตสำหกรรมดิจิทัลดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องทั้งในภำครัฐ 
ภำคเอกชน และภำคประชำชน และต้องมีกำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรู ้และประโยชน์ในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
เพื่อให้สำมำรถน�ำมำประยุกต์และปรับใช้ในกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีและลดกำรพึ่งพำจำกต่ำงประเทศ 

ข ้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุ เป ้าหมาย  แนวโน ้ม 
ในปัจจุบันทุกภำคส่วนเกิดกำรตื่นตัวและน�ำเทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์มำใช้ในกำรส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
กันอย่ำงแพร่หลำย อันส่งผลให้เกิดกำรลงทุนและพัฒนำ
อุตสำหกรรมดิจิ ทัล ข ้อมูล และป ัญญำประดิษฐ ์ 
ในภำพรวมเพิ่มข้ึน ดังนั้น จึงควรเร่งด�ำเนินกำรทำง 
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนให้มีควำมพร้อมในกำรรองรับ 
กับกำรขยำยตัวดังกล่ำว และเน้นกำรส่งเสริมกำรใช้
เทค โนโลยี ดิ จิ ทั ล  ข ้ อ มูล  และป ัญญำประดิษฐ  ์
ในภำคอุตสำหกรรม เพื่ อกำรยกระดับผลิตภำพ 
และเพิ่มประสิทธิภำพของกระบวนกำรผลิต พร้อมทั้ง
ควรเร ่งด�ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมพร้อม 
ส�ำหรับอุตสำหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์  
โดยให้ควำมส�ำคัญทั้งด้ำนทักษะและปริมำณแรงงำน 
ที่สอดคล ้องกับควำมต ้องกำรของผู ้ประกอบกำร 
ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน
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040302 ความสามารถในการพัฒนา
ดา้นเศรษฐกจิดิจิทลัของไทยดีขึน้ 

แผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

เป้าหมาย

โดยเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นกำรน�ำเอำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ เพื่อเพิ่ม
ผลผลิต สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่สินค้ำและบริกำรต่ำง ๆ พร้อมทั้งแก้ปัญหำและเพิ่มโอกำสในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
และสังคม อันจะน�ำไปสู่กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำอุตสำหกรรมและบริกำร ทั้งนี้ เพ่ือให้
บรรลุเป้ำหมำยต้องอำศัยปัจจัยส�ำคัญ ประกอบด้วย ควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรในอุตสำหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำ
ประดิษฐ์ โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่รองรับกำรขยำยอุตสำหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ และกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ในภำคอุตสำหกรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำจำกอันดับ
ของ Digital Evolution Index ของไทย โดยกำร 
จัดอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนดิจิทัลของ IMD 
ในปี 2562 พบว่ำ อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ด้ำนดิจิทัลของไทยอยู่ในอันดับที่ 40 ซึ่งตกลงจำกเดิม 
ที่อยู่ในอันดับที่ 39 จำก 63 ประเทศ ในปี 2561 โดยจะ
เห็นได้ว่ำอันดับของประเทศไทยเมื่อปี 2562 บรรลุ 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้โดยให้ไทยเป็น 1 ใน 40 ประเทศ 
ท่ีมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนดิจิทัล ภำยในปี 
2565

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ อำทิ กำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำปรับใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรในภำครัฐในหลำยหน่วยงำน และในส่วนของภำคเอกชนมีควำมตื่นตัวและมีกำรปรับตัวเข้ำสู่ระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล โดยเห็นได้จำกกำรที่รัฐบำลไทยกับอำลีบำบำ กรุ๊ปโฮลดิ้ง จ�ำกัด ได้ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจภำยใต้
กรอบควำมร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงผู ้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมไทยเข้ำกับตลำดพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศจีน ซึ่งเป็นไปตำมควำมมุ่งหวังของรัฐบำลในกำรผลักดันนโยบำยเศรษฐกิจดิจิทัล และ
นวัตกรรมตำมนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน ซึ่งกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องกับปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จในด้ำนกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์มำใช้ และในด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ีรองรับกำรขยำยอุตสำหกรรมดิจิทัล ข้อมูล  
และปัญญำประดิษฐ์ นอกจำกนี้ กระทรวงแรงงำน ได้ด�ำเนินกำรให้มีศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสำหกรรม
แห่งอนำคต เพื่อพัฒนำแรงงำนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะท่ีตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดในกลุ่ม
อุตสำหกรรมเป้ำหมำย ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับปัจจัยสู ่ควำมส�ำเร็จด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร 
ในอุตสำหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์

ที่มำ: IMD WORLD DIGITAL COMPETITIVENESS RANKING



139

04อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยยังคงมีข้อจ�ำกัดด้ำนกฎหมำย 
อำทิ กฎหมำยควำมเป็นส่วนตัวท่ีสำมำรถเป็นเกรำะป้องกันทั้งปัจเจกบุคคลและองค์กร กฎหมำยภำษีที่ยังไม่เอื้อ
ประโยชน์แก่ผู้ประกอบกำร และกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำที่ยังไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรสิทธิต่ำง ๆ 
อีกทั้งในส่วนของกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรในอุตสำหกรรมดิจิทัลยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงทุกภำคส่วน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ประเด็นส�ำคัญคือกำรปรับเปลี่ยนกฎหมำย เพื่อเร่งให้เกิดกำรน�ำระบบดิจิทัล 
มำปรับใช้ได้อย่ำงเหมำะสมกับบริบทในปัจจุบัน กำรส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจดิจิทัลควรม ี
กำรส่งเสริมกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรในอุตสำหกรรมดิจิทัล โดยต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินโครงกำร
พัฒนำบุคลำกรในทุกภำคส่วน รวมไปถึงกำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับภำคประชำชนด้วย เพื่อเพิ่มทักษะด้ำนดิจิทัล 
ให้กับประชำชนเกิดกำรใช้ประโยชน์อย่ำงคุ ้มค่ำ และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอุตสำหกรรมดิจิทัล 
และอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อีกท้ังควรสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ 
ในภำคอุตสำหกรรมควบคู่กันไปด้วย
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040401 ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการซอ่มบ�ารงุ
อากาศยานในภมูภิาคโดยเฉพาะอากาศยานรุน่ใหม่ 

แผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากการพัฒนาระบบคมนาคม

เป้าหมาย

โดยเป้ำหมำยดังกล่ำวจะเป็นแรงขับเคลื่อนในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรบินในประเทศให้ก้ำวไปสู่ระดับโลก  
และส่งผลดีต่อแผนพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 
ของรัฐบำล อันจะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำอุตสำหกรรม 
และบรกิำร ทัง้นี ้ เพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยต้องอำศยัปัจจยัส�ำคญั ประกอบด้วย โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และกำรพฒันำก�ำลงัคน 
ให้รองรับกำรเป็นศูนย์กลำงกำรซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำนในภูมิภำค

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำจำก 
ส่วนแบ่งกำรตลำดของจ�ำนวนอำกำศยำนที่เข้ำซ่อม 
ในภำคพื้นเอเชียแปซิฟิก ซึ่งสำมำรถเทียบเคียงจำกข้อมูล
รำยงำนทีเ่กีย่วข้อง โดย Aviation Week MRO Database 
คำดกำรณ์ว่ำ ในปี 2560 มูลค่ำกำรซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำน
ในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกรวมสูงถึง 13,896 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ ขณะที่ประเทศไทยมีมูลค ่ำกำรซ ่อมบ�ำรุง
อำกำศยำนเพียง 974 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 2.8 จำกมูลค่ำกำรซ่อมบ�ำรุงในภูมิภำค 
จะเห็นได้ว่ำอุตสำหกรรมซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำนของไทย 
มีส่วนแบ่งตลำดท่ีค่อนข้ำงต�่ำเมื่อเปรียบเทียบในภูมิภำค
เอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้ ธุรกิจกำรซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำนในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 40 ของกำรซ่อมบ�ำรุงทั้งหมด  
เมื่อมีกำรจัดตั้งศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำนท่ีท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำท่ีคำดว่ำจะแล้วเสร็จในปี 2022 จะท�ำให้มูลค่ำ 
กำรซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำนภำยในประเทศเพิ่มข้ึนเป็นจ�ำนวน 19.02 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ และในปี 2035 จะมีมูลค่ำ 
กำรซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำนเพิ่มขึ้นเป็น 1,181 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือมีอัตรำกำรเติบโตของเฉลี่ยร้อยละ 11.8 ต่อปี  
สูงกว่ำกำรเติบโตแบบปกติซึ่งเท่ำกับร้อยละ 5.13 ต่อปี (ที่มำ:กองเศรษฐกิจกำรบิน ฝ่ำยส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรบิน)

การด�าเนินการท่ีผ่านมา อุตสำหกรรมกำรบินและอำกำศยำนเป็นหนึ่งในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่รัฐบำลต้องกำร 
ผลักดัน มีนโยบำยสนับสนุน คือ โครงกำรพัฒนำท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ ในเขตพื้นที่ EEC เพื่อรองรับกำรเติบโต 
ของอตุสำหกรรมกำรบนิของประเทศในอนำคต ซึง่ขณะนีโ้ครงกำรดังกล่ำวอยูร่ะหว่ำงกำรด�ำเนนิกำร จึงมคีวำมเป็นไปได้ 
ค่อนข้ำงสูงในกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีก�ำหนดไว้ในปี 2565 คือส่วนแบ่งกำรตลำดของจ�ำนวนอำกำศยำนที่เข้ำซ่อม 
ในภำคพื้นเอเชียแปซิฟิก เฉลี่ยร้อยละ 1 โดยกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องกับปัจจัยสู ่ควำมส�ำเร็จ 
ในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรรองรับอุตสำหกรรมอำกำศยำน ที่จะท�ำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรซ่อมบ�ำรุง
อำกำศยำนในภูมิภำค 

ที่มำ: Aviation Week Database, Frost & Sullivan
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในปัจจุบันอุตสำหกรรมกำรบินในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกมีอัตรำ 
กำรเติบโตที่ขยำยตัวสูง อันเนื่องจำกควำมต้องกำรเดินทำงทำงอำกำศที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ขณะเดียวกันกำรให้บริกำร 
ซ่อมอำกำศยำนของไทยยังมีจ�ำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับต่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นหน่วยซ่อมและบ�ำรุงรักษำ
เครื่องบินของสำยกำรบินเท่ำนั้น ซึ่งจำกสำเหตุดังกล่ำวจึงท�ำให้ประเทศไทยสูญเสียรำยได้จำกกำรส่งอำกำศยำน 
ไปซ่อมบ�ำรุงยังต่ำงประเทศเป็นจ�ำนวนมำก อีกทั้งกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกรก็เป็นองค์ประกอบส�ำคัญในกำรรองรับ
ขยำยกำรลงทุนอุตสำหกรรมอำกำศยำนในอนำคตที่ต้องให้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงมำก

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เร่งด�ำเนินกำรจัดต้ังศูนย์ซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำนแห่งใหม่ ณ ท่ำอำกำศยำน
นำนำชำติอู่ตะเภำ ซึ่งเป็นโครงกำรในรำยกำรโครงกำรลงทุนของเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก เพื่อเป็นศูนย์กลำง
กำรซ่อมบ�ำรุงรักษำอำกำศยำนท่ีส�ำคัญในภูมิภำค โดยต้องพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ควำมพร้อมของแรงงำน 
ทั้งด้ำนทักษะและจ�ำนวนแรงงำน รวมถึงควำมเชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมสนับสนุนต่ำง ๆ ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิด 
กำรขำดแคลนแรงงำนและเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรขยำยกำรลงทุนอุตสำหกรรมอำกำศยำนในอนำคต 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบควรมีกำรเร่งรัดออกแบบและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนท่ีอำศัยกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ 
ภำคเอกชน และสถำบันกำรศึกษำในรูปแบบที่เหมำะสมและสำมำรถเข้ำสู่ตลำดแรงงำนได้ทันทีเมื่อจบกำรศึกษำ
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040402 ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วน
อากาศยานสูงขึ้น (Tier)

แผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากการพัฒนาระบบคมนาคม

เป้าหมาย

ปัจจุบันรัฐบำลมีนโยบำยในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมแห่งอนำคต (New S-Curve) ในกำรก้ำวสู่ยุคของกำรผลิตด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีข้ันสูง โดยกำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมชิ้นส่วนอำกำศยำน และอุตสำหกรรม 
ต่อเนื่องจำกกำรพัฒนำระบบคมนำคม และก�ำหนดมำตรกำรสนับสนุนกำรลงทุนที่สำมำรถจูงใจให้ผู้ผลิตต่ำงประเทศ
ย้ำยฐำนกำรผลิตเข้ำมำภำยในประเทศไทย ซึ่งส่งผลต่อกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำ
อุตสำหกรรมและบริกำร ท้ังน้ี เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยต้องอำศัยปัจจัยส�ำคัญ ประกอบด้วย กำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน
ทำงกำรทดสอบและระบบกำรรับรองมำตรฐำน กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กระบวนกำรผลิตและบุคลำกร และกำรพัฒนำ
ก�ำลังคนให้รองรับกำรเป็นศูนย์กลำงกำรซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำนในภูมิภำค

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำจำก
จ�ำนวนผู้ประกอบกำรผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำนระดับ Tier 
2 Tier 3 และ Tier 4 ซึ่งสำมำรถเทียบเคียงข้อมูลได้จำก
รำยงำนที่เกี่ยวข้อง คือ สถำนกำรณ์กำรเติบโตของกลุ่ม
อตุสำหกรรมสำยกำรบนิในประเทศไทย พบว่ำ ในปี 2561 
มีจ�ำนวนผู ้ถือใบอนุญำตประกอบกิจกำรกำรค้ำขำย 
ในกำรเดนิอำกำศและให้บรกิำรอยูใ่นปัจจบัุน จ�ำนวน 40 รำย 
และจำกสถิติของส� ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห ่ ง
ประเทศไทย พบว่ำ ประเทศไทยมีอำกำศยำนที่ให้บริกำร
จ�ำนวน 708 ล�ำ ซึ่งสะท้อนถึงจ�ำนวนเครื่องบินหมุนเวียนในธุรกิจขนส่งทำงอำกำศที่มีอยู่ในประเทศไทย ในขณะที่
อุตสำหกรรมผลิตช้ินส่วนอำกำศยำนของไทย ในช่วงปี 2535 – 2561 พบว่ำ มีผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมผลิต 
ช้ินส่วนอำกำศยำนทีไ่ด้รบัอนญุำตให้ประกอบกิจกำรตำมพระรำชบัญญตัโิรงงำน พ.ศ. 2535 มจี�ำนวนรวมทัง้หมด 27 รำย  
นอกจำกนี้ ในปี 2561 ยังได้มีกำรอนุมัติกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน  
มูลค่ำเงินลงทุน 21,287 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำซึ่งมีมูลค่ำกำรลงทุน 25,042 ล้ำนบำท โดยมีกิจกำรที่ได้รับ
ควำมสนใจจำกผู้ประกอบกำรในกำรลงทุนมำกที่สุด คือ กิจกำรผลิตล�ำตัวอำกำศยำน ชิ้นส่วนล�ำตัวอำกำศยำน ชิ้นส่วน
ส�ำคัญ และชิ้นส่วนอำกำศยำนอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงทิศทำงกำรเติบโตของอุตสำหกรรมผลิต 
ชิ้นส่วนอำกำศยำนของไทยในระยะต่อไป อย่ำงไรก็ดี เม่ือพิจำรณำจำกขอบเขตของผู้ประกอบกำรระดับ Tier 4  
ในประเทศไทยซ่ึงครอบคลมุกำรผลติและให้บริกำรทำงด้ำนวศิวกรรมกำรผลิตวสัดสุ�ำหรบัอำกำศยำน เช่น วสัดคุอมโพสิต 
ประเภทคำร์บอนไฟเบอร์ และวัสดุยำงล้อ เป็นกำรผลิตที่ไม่แตกต่ำงจำกกำรผลิตในอุตสำหกรรมยำนยนต์ซึ่งไทยมี 
ผู้ประกอบกำรที่มีศักยภำพอยู่เป็นจ�ำนวนมำก ดังนั้น เมื่อเทียบกับเป้ำหมำยที่ระบุให้มีผู้ผลิตอุตสำหกรรมอำกำศยำน
ระดับ Tier 4 ภำยในปี 2565 จึงถือได้ว่ำปัจจุบันประเทศไทยได้บรรลุเป้ำหมำยแล้ว

ที่มำ: ส�ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
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การด�า เนินการที่ผ ่ านมา  หน ่วยงำนภำครัฐได ้มี 
กำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ อำทิ รัฐบำลมีนโยบำยสนับสนุน
อุตสำหกรรมกำรบิน ในฐำนะที่ เป ็นหนึ่ ง ในกลุ ่ ม
อุตสำหกรรมแห่งอนำคต (New S-curve) ท้ังยังมี 
ควำมส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ โดยมีกำรขับเคลื่อนที่
ส�ำคัญ ได้แก่ กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรผลิตชิ้นส่วน
อำกำศยำนและกำรซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำน ประกอบด้วย 
กำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย คือ กำรออกพระรำชบัญญัติ
เดินอำกำศ (ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562 (ประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันท่ี 25 พ.ศ. 2562) โดยมี 
สำระส�ำคัญเพื่อยกเว้นเรื่องสัดส่วนผู้ถือหุ้นชำวต่ำงชำติ 
ที่ประกอบกิจกำรผลิตอำกำศยำน ส่วนประกอบส�ำคัญ
อำกำศยำน และซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำน ให้สำมำรถถือหุ้น
ได้มำกกว่ำร้อยละ 49 และยกเว้นคุณสมบัติและลักษณะ
ของผู ้ขอรับใบอนุญำตและใบรับรองดังกล่ำว รวมทั้ง 
มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษ 
ภำคตะวันออก (EEC) ของกิจกำรพิเศษเมืองกำรบิน 
ภำคตะวันออก (Eastern Airport City : EEC - A)  
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นฐำนกำรผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำน 
ที่ส�ำคัญของโลก ซึ่งมำตรกำรในกำรแก้ไขปรับปรุง
กฎหมำยดงักล่ำวจะเป็นส่วนสนับสนุนท่ีช่วยเอือ้ประโยชน์
ต ่อกำรผลิตและพัฒนำผลิตภัณฑ ์ในอุตสำหกรรม 
กำรผลิตอำกำศยำนได้

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
จำกสถำนกำรณ์ภำพรวมของอุตสำหกรรมกำรบินของ
ประเทศที่เติบโตจำกปัจจัยต่ำง ๆ ทั้งปริมำณเที่ยวบิน 
กำรขนส่ง อันส่งผลดีและประโยชน์ต่อโอกำสทำงธุรกิจ
ของผู้ผลิตช้ินส่วนอำกำศยำน แต่ในขณะเดียวกันผู้ผลิต
ในระดับ Tier 1 และ Tier 2 ต้องอำศัยเทคโนโลยีขั้นสูง
และกำรลงทุนที่ สู งมำก ส� ำหรับประเทศไทยนั้น 
มีศักยภำพในกำรผลิตชิ้นส่วนในระดับ Tier 3 เช่น  
ชุดฐำนล้อ ล้อและชุดเบรค และระดับ Tier 4 เช่น  
กำรผลิตวัสดุคอมโพสิต ยำงเครื่องบินคำร์บอนไฟเบอร์ 
แต่ยังมีผู้ประกอบกำรอยู่จ�ำนวนน้อย จึงต้องมีกำรน�ำเข้ำ

ชิ้นส่วนจำกต่ำงประเทศเป็นหลัก ส่งผลท�ำให้เกิดต้นทุน 
ที่ สู ง ขอ งภำค เ อกชน  อี กทั้ ง ยั ง มี ก ำ รสนั บสนุ น 
ในด้ำนเทคโนโลยี กำรวิจัย ทักษะแรงงำน และขีด 
ควำมสำมำรถในกำรแข ่ งขันของผู ้ ประกอบกำร 
ในอุตสำหกรรมชิ้นส่วนอำกำศยำนไม่มำกเท่ำที่ควร 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมชิ้นส่วนอำกำศยำน เพ่ือสนับสนุนกำร 
ขับเคล่ือนอุตสำหกรรมกำรบินของประเทศให้ประเทศ
เป็นฐำนกำรผลิตท่ีส�ำคัญ และท�ำให้มีบริษัทต่ำงชำติ 
เข้ำมำลงทุน ภำครัฐควรมีมำตรกำรสนับสนุนภำคเอกชน
ในกำรจั ดท� ำหรื อพัฒนำ โครงสร ้ ำ งพื้ น ฐำนทำง 
กำรทดสอบและระบบกำรรั บรองมำตรฐำนให ้ 
มีประสิทธิภำพและเพียงพอต่อควำมต้องกำรของตลำด 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรวิจัยและพัฒนำในอุตสำหกรรม
ชิ้นส ่วนอำกำศยำน ยกระดับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
กระบวนกำรผลิต และพัฒนำทักษะบุคลำกรให้มีทักษะ
ขั้นสูง เพื่อเป็นกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถให้กับ 
ผู้ประกอบกำรเป็นผู้ผลิตในระดับ Tier ที่สูงขึ้น และจำก
กำรท่ีประเทศไทยมีฐำนกำรผลิตอุตสำหกรรมยำนยนต์
อ ยู ่ แ ล ้ ว จึ ง ค ว ร จ ะ ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น ์ จ ำ ก ศั ก ย ภ ำ พ 
ด้ำนประสบกำรณ์และควำมช�ำนำญในกระบวนกำร
วิศวกรรมเคร่ืองยนต์ และควำมช�ำนำญของแรงงำน  
เพื่อเสริมสร ้ำงให ้ประเทศไทยกลำยเป ็นฐำนของ
อุตสำหกรรมผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำนที่เข้มแข็ง 
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แผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

เป้าหมาย

กำรพัฒนำและต่อยอดอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศให้มีควำมเข้มแข็งและมีศักยภำพต่อระบบเศรษฐกิจ 
โดยกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมท่ีเกี่ยวข้องต่ำง ๆ ท่ีเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่ำระดับโลก ผ่ำนเครือข่ำยและคลัสเตอร์
อุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศ ในกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ รวมทั้งกำรพัฒนำ
ระบบนิเวศที่เอ้ือต่อกำรผลิตและส่งออก เพื่อลดกำรพึ่งพำกำรน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศและน�ำไปสู่ประเทศที่สำมำรถ
ผลิตเพื่อกำรส่งออก อันจะเป็นส่วนสนับสนุนผลิตภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำร ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยต้องอำศัยปัจจัยส�ำคัญ คือ กำรวิจัยและพัฒนำเชิงพำณิชย์ด้ำนอุตสำหกรรมควำมมั่นคงและกำรต่อยอด
เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับตลำดของไทยและภูมิภำค

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำจำกอัตรำ
กำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศ 
ซึ่ งสำมำรถเทียบเคียง ได ้ จำกข ้อมูลมูลค ่ ำตลำด 
ของอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของโลก พบว่ำ มูลค่ำตลำด
ของอุตสำหกรรมควำมม่ันคงของโลกมีอัตรำกำรเติบโต
เฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ 6.1 หรอืมมีลูค่ำรวมสงูถึง 10.5 พนัล้ำน 
เหรียญสหรัฐฯ ค�ำนวณจำกปี 2559 ถึง ป ี 2566  
โดยในปี 2557 มีมูลค่ำรวม 6 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ และ
เมื่อพิจำรณำร่วมกับข้อมูลประกอบจำกกำรที่รัฐบำลได้มี 
กำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของ
ประเทศ เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพควำมมั่นคงของกองทัพ

และระบบกำรป้องกันให้มีควำมพร้อมรับกับสถำนกำรณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยกำรส่งเสริมและพัฒนำทำง 
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรป้องกันประเทศท่ีมีกำรวิจัยและพัฒนำไปสู่กำรพัฒนำเทคโนโลยีสองทำงเพ่ือลด
กำรพ่ึงพำกำรน�ำเข้ำเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ อุตสำหกรรมควำมม่ันคงเป็นอุตสำหกรรมหนึ่งท่ีมีโอกำส
และศักยภำพกำรต่อยอดในกำรสร้ำงและพัฒนำให้สำมำรถตอบสนองตรงตำมควำมต้องกำรของกองทัพและส่งผล 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และปัจจุบันหลำยประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศในภูมิภำค
อำเซียน เช่น มำเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ได้มีกำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมด้ำนควำมมั่นคง  
จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศที่มี 
ควำมท้ำทำยเป็นอย่ำงมำก

ที่มำ: Global Market Insights, inc.
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การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ อำทิ รัฐบำลได้ก�ำหนดให้อุตสำหกรรมป้องกัน
ประเทศเป็นหน่ึงในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยล�ำดับที่ 11 ซ่ึงให้กำรส่งเสริมพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมป้องกันประเทศ
ที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ซื้อ และส่งเสริมควำมควำมร่วมมือทั้งภำครัฐและภำคเอกชนในกำรผลิต อีกทั้งส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ได้มีประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน เรื่อง กำรให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน
อุตสำหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อส่งเสริมอุตสำหกรรมป้องกันประเทศของไทยที่มีกำรวิจัยและพัฒนำไปสู่กำรพัฒนำ
เทคโนโลยีสองทำง และส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ด�ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเพื่อควำมมั่นคงของประเทศและกำรประยุกต์
เชิงพำณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมป้องกันประเทศตำมนโยบำยประเทศไทย 4.0 โดยกำรด�ำเนินกำร 
ดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องกับปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเชิงพำณิชย์ในอุตสำหกรรมควำมมั่นคง 
และกำรต่อยอดเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับตลำดของไทยและภูมิภำค 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศให ้ มี 
ควำมเข้มแข็งนั้น ต้องอำศัยนโยบำยท่ีให้กำรสนับสนุน 
ส ่ง เสริมภำคกำรผลิตของอุตสำหกรรมท้ังภำครัฐ 
และภำคเอกชน รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ
เทคโนโลยีให้แก่ผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบัน 
ผู ้ประกอบกำรยังคงต้องมีกำรปรับตัวไปสู ่กำรเน ้น
นวัตกรรม โดยกำรพัฒนำประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ผลติ และเพิม่ผลติภำพให้สงูขึน้ รวมไปถงึกำรสร้ำงคณุค่ำ
และต่อยอดเทคโนโลยีในอุตสำหกรรมท่ีเหมำะสม 
นอกจำกนี้ อุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับยุทธภัณฑ์ที่อำจน�ำไปใช้ในกำรรบหรือ 
กำรสงครำมยังคงอยู ่ภำยใต้กำรก�ำกับและดูแลของ 
คณะกรรมกำรควบคุมยุทธภัณฑ์ ตำมพระรำชบัญญัติ
ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
อำจท�ำให้มีข้อจ�ำกัดในกำรด�ำเนินกำรของภำคเอกชน 
ในเรื่องกฎระเบียบต่ำง ๆ ซึ่งไม่เอื้ออ�ำนวยต่อกำรส่งเสริม
กำรประกอบธรุกจิในห่วงโซ่อปุทำนเท่ำทีค่วร ท�ำให้นกัลงทนุ 
ขำดแรงจูงใจในกำรเข้ำมำลงทุนในอุตสำหกรรมดังกล่ำว 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย กำรสนับสนุน
อุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศให้มีกำรขยำยตัว 
ต้องมีกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงภำครัฐและเอกชน 
โดยด�ำเนนิโครงกำรส�ำคญั อำทิ โครงกำรกำรสร้ำงระบบนเิวศ 
ที่มีคุณภำพด้ำนศูนย ์ทดสอบและระบบกำรรับรอง 
โครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำของภำคเอกชน 
ให้สำมำรถผลิตยุทโธปกรณ์พื้นฐำนตำมควำมต้องกำร
ของกระทรวงกลำโหม เพื่อขยำยตลำดสินค้ำไทยและ 
ส่งเสริมกำรพัฒนำต่อยอดไปสู่เทคโนโลยีข้ันสูง เพื่อให้
สำมำรถส่งออกไปยังต่ำงประเทศได้ในระยะต่อไป ทั้งนี้ 
เพื่อตอบสนองเป้ำหมำยในกำรเป็นประเทศที่สำมำรถ 
ยกระดับเป ็นผู ้ผลิตยุทโธปกรณ์และระบบป้องกัน
ประเทศ และส ่ ง เส ริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีทำง 
ด้ำนกำรป้องกันประเทศ
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เป้าหมาย

โดยมุ่งเน้นกำรต่อยอดอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพเพื่อรองรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรภัยพิบัติ 
อุตสำหกรรมที่ส่งเสริมควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ อุตสำหกรรมด้ำนพลังงำนที่มีมูลค่ำเพ่ิม และอุตสำหกรรม
ป้องกันประเทศ กำรผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทำงกำรทหำร อันจะน�ำไปสู่กำรเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตของ 
ภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำร ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยต้องอำศัยปัจจัยส�ำคัญ ประกอบด้วย กำรวิจัยและพัฒนำ 
กำรสร้ำงมำตรฐำนสินค้ำส่งออกของผู้ประกอบกำรไทย กำรต่อยอดจำกอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพในปัจจุบัน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันยังไม่มีกำร 
จัดเก็บข้อมูลมูลค่ำกำรส่งออกอุตสำหกรรมควำมม่ันคง 
ของประเทศไว้เป็นกำรเฉพำะ ทั้งนี้ สำมำรถเทียบเคียง
จำกข ้อมูลที่ เ ก่ียวข ้องจำกผู ้ประกอบกำรไทยที่ มี 
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำและส ่งออกผลิตภัณฑ์
อุตสำหกรรมควำมม่ันคง อำทิ บริษัท ชัยเสรีเม็ททอล
แอนด์รับเบอร์ จ�ำกัด มีสินค้ำส่งออก อำทิ ตีนตะขำบ 
รถถัง ล้อรถถัง ช้ินส่วนยำงติดเหล็ก ข้อต่อสำยพำน  
ล้อกดสำยพำน ยำนยนต์หุม้เกรำะล้อยำง ซ่ึงสำมำรถส่งออกสนิค้ำให้กบั 37 ประเทศทัว่โลก โดยบรษิทัฯ มผีลประกอบกำร 
ดีข้ึนอย่ำงต่อเน่ืองจำกในปี 2558 มีรำยได้ 344.77 ล้ำนบำท ก�ำไรสุทธิ 25.78 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเป็นรำยได้  
1,068.66 ล้ำนบำท ก�ำไรสุทธิ 90.29 ล้ำนบำท ในปี 2560 แสดงให้เห็นถึงศักยภำพและควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำ
และส่งเสริมผู้ประกอบกำรไทยที่ภำครัฐควรเร่งส่งเสริมในอนำคต จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม 
ของกำรส่งออกของอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศที่มีควำมท้ำทำยเป็นอย่ำงมำก

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ อำทิ ศูนย์กำรอุตสำหกรรมป้องกันประเทศ 
และพลังงำนทหำร ได้ด�ำเนินกำรให้มีกำรเพิ่มประสิทธิภำพและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตยุทโธปกรณ์  
เพ่ือลดกำรน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ได้จัดท�ำระบบสำรสนเทศ
อัจฉริยะที่ใช้ในกำรเชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลอัตลักษณ์ เพื่อรับมือภัยจำกควำมไม่สงบและอำชญำกรรม  

กระทรวงพลังงำน ได้จัดท�ำโครงกำรกำรพัฒนำปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อยกระดับรำยได้และควำมเป็นอยู่ของประชำชน 
และสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมปิโตรเคมีให้กับประเทศ โดยกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว 
มีควำมสอดคล้องกับปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี และกำรต่อยอดจำกอุตสำหกรรมที่มี
ศักยภำพ 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับอุตสำหกรรมป้องกันประเทศในปัจจุบัน 
ยังเป็นเพียงอุตสำหกรรมเพื่อลดกำรพ่ึงพำจำกต่ำงประเทศเสียส่วนใหญ่ และมีผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมควำมมั่นคง
อยู่จ�ำนวนน้อย อีกทั้งภำครัฐยังให้ควำมส�ำคัญในกำรส่งเสริมกำรส่งออกอุตสำหกรรมควำมมั่นคงไม่มำกเท่ำที่ควร  
อันจะส่งผลต่อขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรส่งเสริมกำรส่งออกอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศ ควรให้ภำคเอกชน
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมป้องกันประเทศให้สำมำรถแข่งขันได้ในระดับนำนำชำติ พร้อมทั้งผลักดัน
และส่งเสริมกำรส่งออกอุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศด้วยกำรยกระดับมำตรฐำนสินค้ำอุตสำหกรรมควำมมั่นคง
ของไทยให้เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล และสนับสนุนให้อุตสำหกรรมมีศักยภำพ อำทิ อุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือต่อยอดกำรพัฒนำเป็นอุตสำหกรรมควำมมั่นคงและขยำยตลำดสู่ต่ำงประเทศ อีกท้ังหน่วยงำน 
ภำครัฐควรด�ำเนินโครงกำรที่ส�ำคัญ เช่น กำรผลักดันโครงกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมไทยที่มีศักยภำพ  
เพือ่ต่อยอดกำรพฒันำเป็นอตุสำหกรรมควำมมัน่คง โครงกำรวจัิยและพฒันำองค์ประกอบพืน้ฐำนของระบบยำนไร้คนขบั 
เพื่อให้กำรวิจัยและพัฒนำกำรสร้ำงนวัตกรรมเทคโนโลยีเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและเกิดกำรพึ่งพำตนเองได้อย่ำงแท้จริง 
และโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพพลังงำนในภำคอุตสำหกรรม เพ่ือส่งเสริมอุตสำหกรรมพลังงำนให้มีมูลค่ำเพ่ิม  
อีกทั้งควรเปิดโอกำสและสนับสนุนให้ภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมป้องกัน
ประเทศ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรส่งออกของอุตสำหกรรมมั่นคงของประเทศไทย

040502
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040601 แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

เป้าหมาย

โดยกำรพัฒนำทักษะหรือเพิ่มศักยภำพควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนของแรงงำนให้สูงขึ้น เช่น กำรฝึกอบรมแรงงำน 
ทั้งก่อนหรือขณะปฏิบัติงำนเพื่อให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทักษะที่เหมำะสมกับงำนที่รับผิดชอบ และส่งเสริมให้
แรงงำนได้รับกำรศึกษำในระดับท่ีสูงข้ึน อันจะส่งผลให้ผลิตภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำรเพิ่มขึ้น 
ทั้งน้ี เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยต้องอำศัยปัจจัยส�ำคัญ คือ ยกระดับผลิตภำพสถำนประกอบกำรและกำรพัฒนำแรงงำน
ภำคอุตสำหกรรม 

สถานการณ ์การบรรลุ เป ้ าหมาย  เมื่ อพิจำรณำ 
จำกกำร จัดอั น ดับควำมสำมำรถ ในกำรแข ่ ง ขั น 
ด้ำนประสิทธิภำพแรงงำนของ WEF พบว่ำในปี 2560 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 65 จำกกำรจัดอันดับทั้งหมด 
141 ประเทศ ซ่ึงดีข้ึนกว่ำปี 2559 ที่อยู่ในอันดับที่ 71 
และในปี 2561 อยูใ่นอนัดับที ่44 ซึง่ขยบัข้ึนมำ 21 อนัดบั 
จำกปี 2560 และในปี 2562 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 
46 ซึ่งลดลงจำกปีก ่อน 2 อันดับ โดยจะเห็นได้ว ่ำ  
อันดับควำมสำมำรถด้ำนประสิทธิภำพแรงงำนของ
ประเทศไทยในปี 2562 บรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ 
โดยให้ไทยอยู่ในอันดับที่ 60 ภำยในปี 2565 

การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญ อำทิ กำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรเพิ่มผลิตภำพ
แรงงำนในอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำรโดยมุ่งเน้นกำรยกระดับฝีมือแรงงำน
ในกำรปรับตวัเพือ่รองรบักระบวนกำรผลติและเทคโนโลยกีำรผลติในเศรษฐกจิยคุดจิทิลั ตลอดจนพฒันำผูป้ระกอบกำร  
บุคลำกร และแรงงำนในอุตสำหกรรมให้มีควำมรู้และทักษะในกำรท�ำงำนที่สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรม
ด้วยองค์ควำมรู ้และนวัตกรรม และยกระดับแรงงำนให้มีทักษะที่หลำกหลำยรองรับกำรปรับเปลี่ยนธุรกิจ 
สู ่ยุคอุตสำหกรรม 4.0 นอกจำกนี้ ในกำรตอบสนองต่อกำรเข้ำสู ่สังคมผู ้สูงอำยุซึ่งกระทบต่อก�ำลังแรงงำน 
ในภำคอุตสำหกรรม ได้มีมำตรกำรภำษีในกำรสนับสนุนให้สถำนประกอบกำรมีควำมสมัครใจจ้ำงและแรงงำนสูงอำย ุ
มีควำมสมัครใจที่จะท�ำงำนในสถำนประกอบกำร ซึ่งกำรด�ำเนินกำรข้ำงต้นมีควำมสอดคล้องกับปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จ
ด้ำนกำรยกระดับผลิตภำพสถำนประกอบกำรและกำรพัฒนำแรงงำนในภำคอุตสำหกรรม

ที่มำ: The World Economic Forum

2559       2560              2561             2562
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย สภำพปัจจุบันภำคอุตสำหกรรมของประเทศไทยยังมีลักษณะที่ใช้
แรงงำนเข้มข้น มีกระบวนกำรผลิตที่ไม่ซับซ้อนและผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำเพิ่มไม่สูงมำกนัก โดยผลิตภำพของ
อุตสำหกรรมกำรผลิตจ�ำเป็นต้องมีกำรเพิ่มประสิทธิภำพด้วยเทคโนโลยีและเพิ่มทักษะแรงงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
และเพ่ิมขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ซ่ึงจำกข้อมลูกรมกำรจดัหำงำนพบว่ำ มกี�ำลงัแรงงำนในกลุ่มผู้สูงอำย ุ
ในอัตรำที่สูงอันเป็นสำเหตุท�ำให้มีก�ำลังแรงงำนไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร อีกท้ังยังเกิดควำมไม่สอดคล้องกัน 
ระหว่ำงควำมต้องกำรและกำรผลิตก�ำลังคนที่มีทักษะควำมรู้ไม่ตรงกับควำมต้องกำรกำรใช้แรงงำน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรมีมำตรกำรในกำรสร้ำงควำมร่วมมือจำกภำครัฐในกำรฝึกอบรมทักษะ
แรงงำน โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนเพื่อรองรับ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยและอุตสำหกรรม
เทคโนโลยีชั้นสูงอย่ำงต่อเนื่อง และผลักดันให้มีมำตรกำรสนับสนุนหรือดึงดูดกำรสร้ำงควำมร่วมมือจำกผู้ประกอบกำร
ในกำรให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำทกัษะแรงงำนมอียูเ่ดิมและเพ่ิมประสิทธภิำพกำรผลิตแรงงำนใหม่ให้มทัีกษะรอบด้ำน 
มีควำมสำมำรถที่หลำกหลำย และพัฒนำหลักสูตรเฉพำะทำงเพื่อรองรับควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
โดยเชื่อมโยงทักษะด้ำนเทคนิคในกำรท�ำงำนที่เน้นกำรคิดในเชิงนวัตกรรม และควำมคิดในเชิงริเริ่มสร้ำงสรรค์ เข้ำกับ
ระบบกำรศึกษำของประเทศ อีกทั้งควรก�ำหนดมำตรกำรสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะแรงงำน ทั้งกำรพัฒนำทักษะเดิม
ให้ทันองค์ควำมรู้ใหม่ ตลอดจนสำมำรถน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้กับทักษะที่มีอยู่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
และกำรสนับสนุนกำรเพิ่มทักษะใหม่ ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรท�ำงำนในอุตสำหกรรม
และบริกำรแห่งอนำคต หรือทักษะเฉพำะทำงด้ำนเทคโนโลยีและดิจิทัล เพ่ือยกระดับทักษะแรงงำนให้พร้อมรองรับ
อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคตด้วย
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040602 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน
ด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

เป้าหมาย

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนดิจิทัลในด้ำนควำมพร้อมในอนำคตเป็นควำมสำมำรถในกำรใช้ประโยชน์จำกสินค้ำ
และบริกำรดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหำหรือพัฒนำคุณภำพชีวิต และกระบวนกำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น รวมถึง
สำมำรถตอบสนองต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต อันจะส่งผลต่อผลิตภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรม
และภำคบริกำร ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยต้องอำศัยปัจจัยส�ำคัญ คือ กำรพัฒนำฐำนข้อมูล และองค์ควำมรู้  
เพื่อใช้คำดกำรณ์ส�ำหรับอุตสำหกรรมอนำคต 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำจำกดัชนี 
World Digital Competitiveness Ranking ของ IMD 
พบว่ำ ในปี 2562 ประเทศไทยมีอันดับควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันอยู่ในอันดับที่ 40 จำกทั้งหมด 63 ประเทศ
ทั่ วโลก และเมื่อพิจำรณำป ัจจัยด ้ำนควำมพร ้อม 
ในอนำคต พบว่ำ ในปี 2562 ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัที ่50 
ลดลง 1 อันดับจำกปี 2561 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ปี 2561 ปัจจัยย่อยด้ำนควำมคล่องตัวทำงธุรกิจและ 
ด้ำนกำรบูรณำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต่ำงมีอันดับ 
ขีดควำมสำมำรถดีขึ้น 4 อันดับ ท�ำให้ขยับขึ้นมำอยู ่
ที่อันดับ 30 และ 51 ตำมล�ำดับ ในขณะที่ปัจจัยย่อยด้ำนทัศนคติต่อกำรปรับตัวทำงดิจิทัล มีอันดับลดลงถึง 3 อันดับ 
มำอยู่ที่อันดับที่ 58 ในปี 2562 จำกสถำนกำรณ์ของประเทศไทยดังกล่ำวยังเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงมำกในกำร 
ที่จะบรรลุค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ที่อันดับที่ 45 ในปี 2565

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรส่งเสริมระบบนิเวศด้ำนดิจิทัลให้แก่ผู ้ประกอบกำรให้มี 
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันรองรับกับสถำนกำรณ์ในอนำคต อำทิ กำรพัฒนำฐำนข้อมูลและองค์ควำมรู้ ในรูปแบบ
ฐำนข้อมูลเชิงลึกเฉพำะทำงท่ีมีควำมส�ำคัญและเป็นประโยชน์ในกำรน�ำไปใช้ เพื่อก�ำหนดมำตรกำรหรือนโยบำย 
ได้อย่ำงแม่นย�ำและถูกต้อง เช่น กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม รำยงำนสภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ
มหภำคของภำคกำรผลติ กำรจดัท�ำฐำนข้อมลูอตุสำหกรรมรำยสำขำ ข้อมลูน�ำเข้ำ – ส่งออก และจ�ำนวนผูป้ระกอบกำร 
เป็นต้น รวมทั้งยังมีกำรให้บริกำรกำรขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะเห็นได้ว่ำ 
กำรด�ำเนินกำรเป็นกำรพัฒนำฐำนข้อมูลเพื่อรองรับอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคตโดยน�ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
มำใช้เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ซ่ึงกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องกับปัจจัย 
สู่ควำมส�ำเร็จด้ำนกำรพัฒนำฐำนข้อมูล และองค์ควำมรู้ เพื่อใช้คำดกำรณ์ส�ำหรับอุตสำหกรรมอนำคต
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำรัฐบำลได้ก�ำหนดให้ภำคอุตสำหกรรมเป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ แต่กำรพัฒนำในแต่ละอุตสำหกรรมต้องอำศัยข้อมูลที่มีควำมถูกต้องและครบถ้วนอย่ำงรอบด้ำน 
ซึ่งพบว่ำยังขำดฐำนข้อมูลภำคอุตสำหกรรมที่มีประสิทธิภำพในกำรน�ำไปใช้ส�ำหรับกำรคำดกำรณ์ในอนำคต  
และมีหลำยหน่วยงำนท่ีจัดเก็บข้อมูลท่ีมีควำมซ�้ำซ้อนกัน อีกทั้งยังมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกำร 
ได้เข้ำถงึฐำนข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรน�ำไปใช้ในกำรวำงแผนด�ำเนนิกำรทำงธรุกจิไม่มำกเท่ำทีค่วร และหลำยภำคส่วน 
ยังมีกำรสื่อสำรไม่มำกพอในกำรสร้ำงเสริมทัศนคติที่ดีต่อบุคลำกรในกำรปรับตัวให้มีควำมพร้อมและยอมรับ 
กำรเปลี่ยนแปลงในกำรน�ำเทคโนโลยีและข้อมูลสำรสนเทศมำใช้ในกำรท�ำงำนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศอยู่ระหว่ำงกำรเปลี่ยนผ่ำนจำกระบบเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่
เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีควำมจ�ำเป็นที่ต้องเร่งผลักดันให้มีแพลตฟอร์มข้อมูลกลำงที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
รวมทัง้กำรวเิครำะห์สภำวะเศรษฐกจิ กำรจดัท�ำดัชนชีีว้ดัต่ำง ๆ เพ่ือใช้ในกำรก�ำหนดนโยบำยและมำตรกำรในกำรน�ำไป 
พัฒนำภำคอุตสำหกรรมได้อย่ำงบูรณำกำรต่อไปในอนำคต ลดกำรจัดเก็บข้อมูลที่ซ�้ำซ้อนกัน และเชื่อมโยงฐำนข้อมูล
ระหว่ำงหน่วยงำน อันจะส่งผลต่อกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนดิจิทัลในด้ำนควำมพร้อมในอนำคต 
ของประเทศไทยให้ดีข้ึน ดังนั้น หน่วยงำนภำครัฐควรเร่งสร้ำงแพลตฟอร์มฐำนข้อมูลกลำง และองค์ควำมรู้เชิงลึก  
ให้ครอบคลุมทุกกลุ ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยท่ีส�ำคัญ เพ่ือให้สำมำรถสะท้อนสภำวะอุตสำหกรรมของไทย 
ได้อย่ำงถูกต้อง แม่นย�ำ และทันต่อสถำนกำรณ์ นอกจำกนี้ ควรเร่งผลักดันให้มีกำรส่งเสริมกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
ในกำรปรับทัศนคติของบุคลำกรในทุกภำคส่วนให้เกิดควำมตระหนักต่อกำรปรับตัว และส่งเสริมกำรเรียนรู้เทคนิควิธี
กำรท�ำงำนใหม่ ๆ  ให้สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงก้ำวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนสำมำรถน�ำเทคโนโลยี
มำประยุกต์ใช้ได้อย่ำงบูรณำกำร เพื่อให้กำรท�ำงำนในองค์กรเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
 


