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คานา
ประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรก
เน้ น การขับ เคลื่อนประเทศด้วยเกษตรกรรมจากความอุดมสมบูรณ์ ทางด้านทรัพ ยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชี ว ภาพ ต่ อ มาจึ ง พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเบาเพื่ อ ทดแทนการน าเข้ า ตามด้ ว ยการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมหนักที่เน้นการผลิตเพื่อการส่งออก เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี ยานยนต์ และชิ้นส่วน
ต่าง ๆ มาเป็นลาดับ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับ 3 กับดักที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบ โต
ต่อไปในอนาคต ได้แ ก่ กับ ดัก ประเทศรายได้ป านกลาง (Middle Income Trap) กับ ดั กความไม่ เท่ าเที ย ม
(Inequality Trap) และกั บ ดั ก ความไม่ ส มดุ ล ของการพั ฒ นา (Imbalance Trap) อี ก ทั้ ง ยั ง มี ปั ญ หาเชิ ง
โครงสร้างที่สะสมมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันต่า โดยหากพิจารณาผลการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า การเติบโตของ GDP ภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ยอยู่ที่เพียงร้อยละ 3
ต่อปี การลงทุนเติบโตเฉลี่ยเพียงร้อยละ 2 ต่อปี มูลค่าการส่งออกภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.4
ต่อปี และผลิตภาพรวม (Total Factor Productivity: TFP) ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.7 ต่อปี
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งเป็นเครื่องยนต์สาคัญ
ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ ในระยะ 20 ปี ข้ า งหน้ า ตามกรอบการพั ฒ นาประเทศไทย 4.0
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงได้จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
ไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ขึ้น ภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาและ
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก” โดยตั้งเป้าหมายในระยะ 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2560 – 2579) ให้ภาคอุตสาหกรรมไทย
มีอัตราการเติบโตของ GDP เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ต่อปี การลงทุนเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อ
ปี มูลค่าการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี และ TFP เติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.0 ต่อปี ซึ่งเป็น
อัตราการขยายตัวที่ จะส่ งผลให้ ป ระเทศไทยสามารถขยับ สู่ การเป็น ประเทศรายได้สู งภายในปี 2579 ตาม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ทั้งนี้ เนื้อหาของยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ประกอบไปด้วย แนวคิดในการขับเคลื่อนประเทศไทยตาม
โมเดลการพั ฒ นาประเทศไทย 4.0 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไทยในระยะ 20 ปี และแผนที่
นาทางการพัฒ นาอุตสาหกรรมไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า โดยกาหนดเป้าหมาย และแนวทางการพัฒ นา
อุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒ นาอุตสาหกรรมไทยในการเพิ่มขีด
ความสามารถและศักยภาพทางการแข่งขันในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ และเป็น
การสร้างงานให้แก่ประชาชน รวมถึงเป็นการพัฒ นาสังคมของประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
บรรลุผลสาเร็จของการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีต่อไป
กระทรวงอุตสาหกรรม
ตุลาคม 2559
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ระยะ 20 ปี
1. แนวคิดในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
การพั ฒ นาของเศรษฐกิ จ และอุ ต สาหกรรมในระดั บ โลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลาจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร และการคมนาคมขนส่งที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนสินค้า และการแลกเปลี่ยนวัฒ นธรรม
ระหว่างประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเป็น
ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการก าหนดวิสั ย ทั ศน์ และยุ ท ธศาสตร์ในการพั ฒ นาประเทศ ซึ่ งแต่ ล ะประเทศต่ างก็ มี ก าร
เตรีย มพร้อมในการปรับ วิสัย ทัศน์ และยุท ธศาสตร์การพัฒ นาอุตสาหกรรมให้ ส อดคล้ องกับบริบทต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป อาทิ

Made in China 2025
A New Era for Chinese Manufacturing
10 priorities sectors identified by the Made in China 2025 plan
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ที่มา: CKGSB Knowledge, Thaibizchina
รูปที่ 1-1 แผนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประเทศจีน

ประเทศจีนมีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แผน การผลิตในประเทศจีน 2025
(Made in China 2025) ซึ่งเป็นการมุ่งพัฒนาประเทศจีนจากประเทศการผลิตขนาดใหญ่ ให้กลายเป็นประเทศ
ที่ มี ก ารผลิ ต ที่ แข็ งแกร่ งภายใน 10 ปี ข้ างหน้ า โดยมุ่ งเน้ น การพั ฒ นาการผลิ ต ใน 10 อุ ต สาหกรรม ได้ แ ก่
1. อุ ต สาหกรรมสารสนเทศ (New advanced IT) 2. หุ่ น ยนต์ ค วบคุ ม ด้ ว ยตั ว เลข (Numerical control
robot) 3. อุ ต สาหกรรมการผลิ ต อุ ป กรณ์ อากาศยาน (Aerospace and aeronautical equipment)
4. อุตสาหกรรมการต่อเรือไฮเทค (Maritime equipment and high-tech shipping) 5. อุตสาหกรรมการ
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ผลิ ต รถไฟ (Modern rail transport equipment) 6. อุ ต สาหกรรมรถยนต์ พ ลั ง งานใหม่ (New-energy
vehicles and equipment) 7. อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์พลังงาน (Power equipment) 8. อุปกรณ์การ
ผลิตวัตถุดิบใหม่ (New materials) 9. อุตสาหกรรมยาและอุปกรณ์การผลิตยา (Biopharma and advance
medical products) และ 10. อุตสาหกรรมเครื่องมือทางการเกษตร (Agricultural equipment)
Singapore Smart Nation
Singapore is building a Smart Nation that functions beyond the capabilities
of a Smart City. With an ultra-high speed, intelligence ICT infrastructures
and ICT ecosystem, Singapore is ready to be a Smart Nation.

ที่มา: Smartisland
รูปที่ 1-2 แผนการพัฒนาประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิ งคโปร์ ได้ก าหนดแผนการพั ฒ นาประเทศให้ ป ระเทศสิ งคโปร์ก ลายเป็ น ชาติ อัจ ฉริย ะ
(Smart Nation) โดยมี เป้ าหมายที่ จ ะพั ฒ นาชี วิ ต ความเป็ น อยู่ข องประชากรในประเทศให้ ดี ขึ้ น โดยอาศั ย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่ง จะอาศัยระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ มาดาเนินการ และอานวย
ความสะดวกให้กับกิจการของรัฐและชีวิตประจาวันของประชาชน เช่น การติดตั้งกล่องเซ็นเซอร์ตามพื้นที่ต่าง ๆ
เช่น เสาไฟบนถนน หรือป้ายรอรถประจาทาง ซึ่งจะสามารถตรวจวัดมลพิษในอากาศ ปริมาณน้าฝน และระบุ
พื้นที่ที่มีการจราจรติดขัดได้ ทั้งนี้ สิงคโปร์ได้วางโครงข่ายพื้นฐานของชาติอัจฉริยะ ด้วยการติดตั้งเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไว้ทั่วประเทศ นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังวางแผนติดตั้ง wireless hotspot ไว้ในกล่องเซ็นเซอร์ต่าง ๆ
เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตอีกด้วย
สาหรับประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
พัฒนากลไกเพื่อการขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศมาตลอด ในระยะแรกมีการใช้โมเดลประเทศไทย 1.0 ที่
เน้ น การขั บ เคลื่ อ นประเทศด้ ว ยเกษตรกรรม เนื่ อ งจากประเทศไทยมี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ทางด้ า น
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ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคนี้จึง มีการพึ่งพาการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก โดยมีการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังต่างประเทศ
ระยะต่อมาเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุคของอุตสาหกรรมจึงมีการใช้โมเดลประเทศไทย 2.0 ซึ่งเน้นในด้าน
การพัฒนาอุตสาหกรรมเบา เริ่มจากอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้า ตามด้วยโมเดลประเทศไทย 3.0
ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก เน้นการผลิตเพื่อการส่งออกมากขึ้น เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี
ยานยนต์ และชิ้นส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาคอุตสาหกรรมที่เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการผลิตและการให้บริการขั้นพื้นฐานในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ

ความมั่งคั่งของประเทศ

มเดลขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศไทย

Thailand
Agriculture
เก ตรกรรม

Thailand 3.0
Heavy
Industry
อุตสาหกรรมหนัก

Thailand 2.0
Light Industry
อุตสาหกรรมเบา

Thailand 4.0
อุตสาหกรรมท่
สรางมูลคาดวย
นวัตกรรม
Innovative
Drive Economy

การบริการท่ใ
ทัก ะขันสูง

การบริการพืน าน
การปรับเปล่ยนไปสูเศร กิ ท่สรางการเพิม่ รายได

• Middle Income Trap
• Inequality Trap
• Imbalance Trap

• Productive Growth Engine
• Inclusive Growth Engine
• Green Growth Engine

• Prosperity
• Security
• Sustainability

ที่มา: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย และการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ, สภาปฏิรูปแห่งชาติ
รูปที่ 1-3 โมเดลประเทศไทย 1.0 ถึง 4.0

ภายใต้โมเดล ประเทศไทย 3.0 ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ประเทศไทยกาลังเผชิญกับปัญหากับดักประเทศ
รายได้ ข นาดปานกลาง (Middle Income Trap) ความเหลื่ อ มล้ าของการกระจายรายได้ ห รือ ปั ญ หาความ
ไม่เท่าเทียมกัน (Inequality Trap) และปัญหากับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) อีกทั้ง
ยังมีขีดความสามารถในการแข่งขันต่า โดยจากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของสถาบันระหว่าง
ประเทศ เช่น IMD WEF และ World Bank พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาประเทศหลายด้าน
อาทิ การลงทุ น เพื่ อการวิจั ย และพั ฒ นา ศั ก ยภาพของโครงสร้างพื้ น ฐานด้ านวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
ผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงประสิทธิภาพของภาครัฐ ยังอยู่ในระดับต่า และหากพิจารณาผลการ
พัฒ นาภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็ น กลไกส าคัญ ในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
พบว่า การเติบโตของ GDP ภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ยอยู่ที่เพียงร้อยละ 3 ต่อปี การลงทุนเติบโตเฉลี่ยเพียงร้อยละ
2 ต่อปี มูลค่าการส่งออกภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.4 ต่อปี และผลิตภาพรวม (Total Factor
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Productivity: TFP) ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.7 ต่อปี ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับต่าและยังไม่
มากพอที่จะนาไปสู่การขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่ การเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี 2579 ได้ตามเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
ดังนั้น ในการที่จะก้าวข้ามปัญหาดังกล่าวจาเป็น ต้องมีการปฏิรูปประเทศอีกครั้งด้วยความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนโดยใช้ โมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นเครื่องมือในการนาประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศใน
โลกที่หนึ่งที่มีความมั่งคั่งและยั่งยืน พัฒนาจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง โดยจะต้องมีการ
ปรั บ เปลี่ ย นจากการขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยประสิ ท ธิภ าพ เป็ น การขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม และ
ปรับเปลี่ยนจากการให้บริการพื้นฐานเป็นบริการที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูง
โมเดลประเทศไทย 4.0 ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนา
ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรม ไปสู่ เศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
(Innovation Drive Economy) โดยต้องขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติที่สาคัญ ได้แก่
1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
2. เปลี่ ย นจากการขั บ เคลื่ อ นประเทศด้ ว ยภาคอุ ต สาหกรรม ไปสู่ ก ารขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
จากแนวคิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าว ประเทศไทย 4.0 จะต้องมีการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบ
ใน 4 องค์ประกอบสาคัญ คือ
1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่
ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องมีรายได้มากขึ้น และ
เป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
2. เปลี่ยนจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบเดิม (Traditional SMEs) ที่รัฐต้องให้ความ
ช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูงและ
เป็นวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises: IDE)
3. เปลี่ยนจากการให้บริการแบบเดิม (Traditional Services) ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่า ไปสู่
การบริการที่สร้างมูลค่าสูง (High Value Services)
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
1.1 กลไกการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
3 กับดักส าคัญ ที่ประเทศกาลั งเผชิญอยู่ในปัจจุบั น อันประกอบด้วย กับดักประเทศรายได้
ปานกลาง (Middle Income Trap) กับดักความเหลื่อมล้า (Inequality Trap) และกับดักความไม่สมดุลของ
การพัฒนา (Imbalance Trap) ถือเป็นอุปสรรคสาคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น จึงต้องมีการสร้างโมเดล
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ใหม่ในการพัฒนาประเทศขึ้นมา คือ โมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะสามารถพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นทั้ง 3
กับดัก พร้อมกับการนาประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่ งคั่ง และยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมได้ โดยโมเดลประเทศไทย
4.0 จะประกอบด้วยกลไกในการขับเคลื่อนความมั่งคั่ง (Engines of Growth) เพื่อสามารถพัฒนาประเทศไปสู่
ความมั่งคั่งได้ ดังต่อไปนี้

กลไกขับเคลื่อนความมั่งคั่ง
1

เป้าหมาย

ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม

รายไดสูง
Productive
Growth
Engine
Green
Growth
Engine

Inclusive
Growth
Engine
3
2

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

มการกระ าย
ความมั่งคั่ง
เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

สรางการมสวนรวม

ที่มา: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย และการปรับเปลี่ยนกลไกภาครัฐ, สภาปฏิรูปแห่งชาติ
รูปที่ 1-4 กลไกการขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศ

1. กลไกการขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
กลไกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อการยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine) มี
เป้ าหมายสาคัญเพื่อปรับ เปลี่ยนประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Middle Income Country)
ไปสู่ ป ระเทศที่ มี ร ายได้ สู ง (High Income Country) ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม ปั ญ ญา เทคโนโลยี และ
ความคิดสร้างสรรค์ กลไกนี้ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหาร
จัดการสมัยใหม่ การสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึง
การบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น กลไกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงเป็นการตอบโจทย์ความพยายามใน
การก้าวข้าม “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” ทีป่ ระเทศไทยกาลังเผชิญอยู่
2. กลไกการขับเคลื่อนดวยการสรางการมสวนรวม
กลไกขั บ เคลื่ อ นที่ ค นส่ ว นใหญ่ มี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งเท่ า เที ย มและทั่ ว ถึ ง (Inclusive Growth
Engine) มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ การสร้างโอกาสและความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียมเพื่อตอบโจทย์
ประเด็นปัญหาและความท้าทายทางสังคมในมิติต่าง ๆ โดยกลไกนี้ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจ
-5-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

ระดั บ กลุ่ มจั งหวัด การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ระดั บ ฐานรากในชุม ชน การส่ งเสริม วิส าหกิ จเพื่ อ สั งคม การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการทาธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างแรงงานที่มีทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับการ
เปลี่ ยนแปลงในอนาคต การยกระดับ ขีดความสามารถ การเสริมสร้างทั กษะและการเติมเต็มศักยภาพของ
ประชาชนให้ ทัน กับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ที่
กาหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เป็นต้น กลไกการขับเคลื่อนด้วยการสร้างการมี ส่วนร่วม จึง
เป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้าม “กับดักความเหลื่อมล้า” ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
3. กลไกการขับเคลื่อนท่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth Engine) เนื่องจาก
การสร้างความมั่งคั่งของประเทศไทยในอนาคต จะต้องคานึงถึงการพั ฒ นาและใช้เทคโนโลยีที่เ ป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งกลไกนี้ประกอบไปด้วย การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่คานึงถึง
ความได้เปรีย บเรื่ องต้น ทุน (Cost Advantage) เป็น หลั ก มาสู่ การคานึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความ
สู ญ เสี ย ที่ เกิด ขึ้น ทั้ งระบบ (Lost Advantage) โดยมี หั ว ใจส าคัญ อยู่ ที่การพัฒ นากระบวนการผลิ ตให้ ส่ งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน กลไก
การขับเคลื่อนที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม เป็นการตอบโจทย์การหลุดออกจาก “กับดักความไม่สมดุลของการ
พัฒนา” ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อมที่กาลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
ทั้ง 3 กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 จะปรับเปลี่ยนประเทศไทย ให้ก้าวไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง มีการกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง ตลอดจนเป็นระบบเศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อันเป็นคุณลักษณ์สาคัญของการเป็น “ประเทศโลกที่หนึ่ง" ในศตวรรษที่ 21 นี้
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ความหลากหลาย
ทาง วภาพ
(Bio - Diversity)

ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
(Cultural - Diversity)

Competitive Advantage

เทค น ลยและนวัตกรรม (Technology &
Innovation) & การบริหาร ัดการ
(Management)

Comparative Advantage

Food Agriculture &
Bio-Tech

Health Wellness & Bio
Med

Smart Devices,
Robotics Mechatronic

Digital IOT &
Convergence

Creative Culture &
High Value Services

รูปที่ 1-5 ความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ

โมเดลประเทศไทย 4.0 เป็นการแสวงหากลไกในการขับเคลื่อนความมั่งคั่ง (Engines of Growth)
ชุดใหม่ โดยการแปลงความได้เปรีย บเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายเชิง
ชี ว ภาพและความหลากหลายเชิ งวั ฒ นธรรม ให้ เป็ น ความได้ เปรี ย บในเชิ ง แข่ งขั น โดยการเติ ม ความคิ ด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี รวมถึงการบริหารจัดการ เพื่อต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ ซึ่งหากกล่าวในบริบทของภาคอุตสาหกรรม ก็คือการปรับโครงสร้างจากกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิมสู่
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าและความซับซ้อนสูง ซึ่งขับเคลื่อนด้วย 5 กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ กลุ่ม
อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมือ
อุ ป กรณ์ อั จ ฉริ ย ะ หุ่ น ยนต์ และระบบเครื่อ งกลที่ ใช้ ระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค วบคุ ม กลุ่ ม ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง
1.2 การปรับ ครงสรางอุตสาหกรรมของประเทศ
การพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดัก ประเทศรายได้ปานกลาง แล้วก้าวไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สูงนั้น จาเป็น ต้องมีการปรับ โครงสร้างอุตสาหกรรมอันเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต และเป็นอุตสาหกรรมที่มีการ
พัฒนาในด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมต่าง ๆ
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โดยปกติแล้วเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ จะมีวงจรชีวิตของนวัตกรรม (Innovation
Lifecycle) ซึ่ ง อธิ บ ายได้ ด้ ว ยกราฟเส้ น โค้ ง รู ป ตั ว เอส หรื อ S-curve โดยเป็ น กราฟแสดงการเติ บ โตของ
เทคโนโลยี ที่ใช้อธิบายถึงประสิทธิภาพและความประหยัดต้นทุนของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่ผ่านไป

รูปที่ 1-6 วงจรชีวิตของนวัตกรรม

ในระยะแรกที่เทคโนโลยีเพิ่งได้รับการคิดค้นขึ้นมาใหม่นั้น เทคโนโลยีดังกล่าวยังต้องการการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพหลายอย่างซึ่งต้องใช้ทั้งเงินลงทุนและเวลา เมื่อพัฒนาต่อไป ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงจุดที่เทคโนโลยีเริ่มมีการอิ่มตัว ซึ่งองค์กรต้องแสวงหานวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่
หรือ S-curve เส้นใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป ไม่เช่นนั้นองค์กรนั้นก็จะหยุดนิ่งหรือล้าหลังในที่สุด
ในการขับ เคลื่ อนการพั ฒ นาอุต สาหกรรมของประเทศก็ เช่ น เดีย วกัน เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นา
อุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการเตรียมการเพื่อแสวงหานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ เพื่อการต่อยอด
S-curve เดิมที่กาลั งจะถึงจุ ดอิ่มตัว ให้ มีการพัฒ นาต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงต้องมุ่งเน้นการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป
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New S-Curve

2

อุตสาหกรรม
แหงอนาคต
Future Industry

Growth Potential

หุ่นยนต์ การบินและ
Robotics) โลจิสติกส์
เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ
ดิจิทัล

การแพทย์
ครบวงจร

2nd Wave S-Curve

1

3
เครื่องหนัง

ปิโตรเคมีและ
พลาสติก

ไม้แปรรูป

ปูนซีเมนต์
สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม

อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

แก้วและ
กระจก

ท่องเที่ยว

เซรามิก

2. New S-Curve
เติม อุตสาหกรรมอนาคต
ปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยี เพื่อเป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

3. 2nd Wave S-Curve
การแปรรูป
อาหาร

โลหะ
อัญมณีและ
เครื่องประดับ

ยานยนต์
สมัยใหม่

1. First S-Curve
ตอยอด อุตสาหกรรมเดิม
ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มี
ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ปัจจัยผลิต

เกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
First S-Curve

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องมีการ
ปฏิรูปใหม่เพื่อให้สามารถเติบโต
ต่อไปในยุคของเทคโนโลยีใน
อนาคตได้

Trade Value

รูปที่ 1-7 การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทย

กลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทยในปัจจุบันสามารถจาแนกเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 3 กลุ่ม ตามมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ และแนวโน้มในการเติบโตในอนาคต ได้แก่
กลุ่ม ที่ 1 อุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) คือ อุตสาหกรรมที่
ประเทศไทยมีศักยภาพความเชี่ยวชาญในการผลิต และเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิ จ สร้ า งมู ล ค่ า การค้ า เป็ น จ านวนมาก แต่ ห ากขาดการพั ฒ นาต่ อ ยอดด้ ว ยเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่
อุต สาหกรรมกลุ่ ม นี้ จ ะถึ งจุ ด อิ่ ม ตั ว และมี ค วามสามารถในการเติบ โตต่ า จึ งจาเป็ น ต้ อ งใช้เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยพัฒนาให้กลุ่มอุตสาหกรรมนี้เติบโตต่อไปได้
กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) คือ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอย่างเข้มข้น กลุ่มนี้มีความสามารถในการเติบโตต่อไปในอนาคตสูง แต่เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมใหม่
ยังมีผู้ประกอบการน้อย กลุ่มอุตสาหกรรมยังไม่เข้มแข็ง มูลค่าทางเศรษฐกิจยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มแรก
ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้
กลุ่มที่ 3 อุตสาหกรรมที่ควรปฏิรูป เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้เ ทคโนโลยีแบบเดิมในการผลิต
มีความสามารถในการเติบโตจากัด และบางอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่มากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มแรก
ดั ง นั้ น ในอุ ต สาหกรรมกลุ่ ม นี้ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารปฏิ รู ป อุ ต สาหกรรมใหม่ เช่ น การรวมกลุ่ ม เป็ น คลั ส เตอร์
อุ ต สาหกรรมใหญ่ เพิ่ ม การใช้ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ มี ก ารเพิ่ ม ความคิ ด สร้ างสรรค์ และนวัต กรรม เพื่ อ ให้
อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้สามารถพัฒนาต่อไปได้
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ในกลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่มที่กล่าวมานั้น อุตสาหกรรมกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 ซึ่งได้แก่ การต่อยอด
อุ ต สาหกรรมกลุ่ ม เดิ ม ที่ มี ศั ก ยภาพ (First S-Curve) และ อุ ต สาหกรรมอนาคต (New S-Curve) เป็ น
อุตสาหกรรมเป้ าหมายในการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการต่อยอดและสร้าง S-curve ตัวใหม่
ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) และเป็นเครื่องมือในการ
ผลักดันให้ประเทศก้าวเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 โดยมี 5 กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวช่วยสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทั้ง 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

1

First S-Curve

2

New S-Curve

ยานยนต์สมัยใหม

หุนยนต์

อิเลกทรอนิกส์อั ริยะ

การบินและ ล สิ ติกส์

การทองเท่ยวกลุมรายไดด
และการทองเทย่ วเ ิงสุขภาพ
เก ตรและ
เทค น ลย วภาพ

เ ือเพลิง วภาพและเคม
วภาพ

การแปรรูปอาหาร

การแพทย์ครบวง ร

ดิ ิทัล

รูปที่ 1-8 อุตสาหกรรมกลุม่ First S-Curve และ New S-Curve

1. การตอยอดอุตสาหกรรมเดิมท่มศักยภาพ (First S-curve) ซึ่งเป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิต โดยการลงทุนชนิดนี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะกลางในลักษณะการต่อยอด ประกอบด้วย
1) อุต สาหกรรมยานยนต์ สมัย ใหม ได้แก่ การผลิ ตเครื่องยนต์ แ ละชิ้นส่ ว นเครื่องยนต์ ผลิ ต
ชิ้นส่วนยานพาหนะที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผลิตชิ้นส่วนความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน ผลิตอุปกรณ์สาหรับ
รถยนต์ Hybrid, Electric Vehicles (EV) และ Plug in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) ผลิตยางล้อ ผลิต
ชิ้นส่วนระบบเชื้อเพลิง ผลิตชิ้นส่วนระบบส่งกาลัง ผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มีความจุกระบอกสูบต่ากว่า
248 ซีซี) ยานยนต์ไฟฟ้า
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2) อุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส์อั ริยะ ได้แก่ การผลิตดังต่อไปนี้
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ : SSD, OLED/Flat Panel Display, Chip on Board LED, Sensors
, RFID , Electronic Controlling devices, Internet of Things/Smart Home, CCTV, Wearable Devices,
อุปกรณ์โทรคมนาคม
- กลุ่มผลิตภัณ ฑ์เดิมที่มีศักยภาพ : HDD, IC, Diode, Transistor, Multilayer PCB และ
Flexible Printed Circuit
- กลุ่ ม กิ จ การออกแบบทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ : Microelectronics Design, Embedded
System Design, IC Design
3) อุตสาหกรรมการทองเท่ยวกลุมรายไดดและการทองเท่ยวเ ิงสุขภาพ ได้แก่ การท่องเที่ยวที่
สร้างมูลค่า การท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว (Long Stay) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) เป็นต้น
4) การเก ตรและเทค น ลย วภาพ ได้แก่ การผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ สารออกฤทธิ์
(Active Ingredient) จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ (ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย
ยางแบริ่ง) เป็นต้น
5) อุต สาหกรรมการแปรรู ป อาหาร ได้ แก่ อาหารและเครื่องดื่ม เสริม สุ ข ภาพ (Functional
Foods) อาหารทางการแพทย์ (Medical Food) ผลิ ตภั ณ ฑ์ เสริมอาหาร (Food Supplement) นวัตกรรม
อาหาร (Food Innovation) เป็นต้น
2. อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) เนื่องจากทั้ง 5 อุตสาหกรรมเดิมมีขีดจากัด ไม่เพียงพอที่จะ
ทาให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนา New S-curve ควบคู่ไป
ด้วย เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี ประกอบด้วย
1) อุ ต สาหกรรมหุ นยนต์ (Robotics) ได้ แ ก่ หุ่ น ยนต์ ที่ ใ ช้ ใ นอุ ต สาหกรรมต่ า ง ๆ เช่ น
อุตสาหกรรมยานยนต์ กระบวนการฉีดพลาสติก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ด้านการแพทย์ เป็นต้น
2) อุตสาหกรรมการบิ นและ ล ิสติกส์ (Aviation and Logistics) ได้แก่ กิจการสาธารณู ปโภค
และบริการเพื่อการขนส่ง ศูนย์รวมกิจการโลจิสติกส์ทันสมัย การบริการและซ่อมบารุงอากาศยาน (Maintenance,
Repair and Overhaul: MRO) อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ธุรกิจมูลค่าสูงที่ต้องการความเร็วจากการ
ขนส่งทางอากาศ (Time Sensitive Product) อากาศยานไร้คนขับ (Drone) การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ระบบนา
ทางและซอฟแวร์ต่าง ๆ และสถาบันการศึกษาและอบรมด้านการบิน เป็นต้น
3) อุต สาหกรรมเ ือเพลิง วภาพและเคม วภาพ (Biofuels and Biochemicals) ได้ แก่
อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจร เคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ (Bio-Chemical/Bioplastic) การพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)
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4) อุตสาหกรรมดิ ิทัล (Digital) ได้แก่ สมองกลฝังตัว (Embedded Software) ซอฟต์แวร์ช่วยใน
การบ ริ ห ารจั ดการ (Enterprise Software) เนื้ อห าดิ จิ ทั ล (Digital Content) ธุ รกรรมอิ เล็ กท รอนิ กส์
(E-Commerce) การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ของผู้ บ ริ โภค (Consumer insight Analytics and Data Center) ระบบ
ประมวลผลกลุ่ มเมฆ (Cloud Computing) ระบบความปลอดภั ยในโลกไซเบอร์ (Cyber Security) เทคโนโลยี
อิ น เตอร์ เน็ ตเชื่ อมต่ ออุ ป กรณ์ (Internet of Thing) เมื องอั จฉริ ยะ (Smart City) สื่ อ และอนิ เมชั่ นสร้ างสรรค์
(Creative Media and Animation)
5) อุ ต สาหกรรมการแพทย์ ค รบวง ร (Medical Hub) ได้ แ ก่ การบริ ก ารทางการแพทย์
การแพทย์ทางไกลผ่าน ICT เพื่อการติดตาม ปรึกษา วินิจฉัย และรักษา การผลิตเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์
สาหรับผู้สูงอายุ การผลิตยา ยาประเภทชีววัตถุต้นแบบ (Biologic) ชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilar) และการ
ผลิตยาสมุนไพร
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายนี้ เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยข้อเสนอดังกล่าวมุ่งเน้นการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ จาก
ต่างประเทศเข้ามาพัฒนา และมีการประมาณการว่าการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) จะสามารถ
เพิ่มรายได้ของประชากรได้ประมาณร้อยละ 70 จากเป้าหมาย ส่วนอีกร้อยละ 30 จะมาจากอุตสาหกรรมใหม่
(New S-Curve) 1
นอกจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 กลุ่มข้างต้นแล้ว อุตสาหกรรรมกลุ่มที่ 3 หรือ กลุ่มที่ต้องปฏิรูป
ควรต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หมายเหตุ: . 1. ปัจจุบันประเทศไทยมี ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ประมาณ 367.6
พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีเป้าหมายจะป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี 2575 คือมีรายได้ประชากรต่อคน
12,746 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น GDP ประมาณ 946.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคาดว่าอุตสาหกรรมใหม่
(New S-Curve) จะสร้างมูลค่าเพิ่ม 159.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ และอุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม
(First S-Curve) และอุตสาหกรรมอื่น ๆ จะสร้างมูลค่าเพิ่ม 418.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ
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ตัวอยางอุตสาหกรรมเดิม

3

ปฏิรูปอุตสาหกรรมใหม

สิ่งทอและ
เครื่องนุงหม

เครื่องหนัง

อัญม และเครื่องประดับ

ลหะ

แกวและ
กระ ก

ปูน เมนต์

ไมแปรรูป

แ ั่น

• Creative & Cultural
Design
• Functional Wear
Sportswear, Medical,
Healthcare

• Composite Material
• Sustainable Material

วัสดุ (Material)

เ รามิค

ทนทาน ยั่งยืน และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

• ใ เทค น ลยการ ลิตท่สะอาด
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ป ตรเคมและพลาสติก

ป ตรเคมและ
พลาสติกสะอาด

รูปที่ 1-9 อุตสาหกรรมกลุม่ Second Wave S-Curve

3. อุตสาหกรรมท่ตองปฏิรูป เนื่องจากอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้มีหลายอุตสาหกรรมที่ยังใช้เทคโนโลยี
เดิมในการผลิต มีความสามารถและแนวโน้มในการเจริญเติบโตที่จากัด และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับ
ปานกลาง ดังนั้นจึงต้องมีการปฏิรูปอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ใหม่ เช่ น การรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง และอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น โดยเพิ่มการ
ออกแบบที่สร้างสรรค์ การออกแบบที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น
เสื้อผ้า Nanotech สาหรับเล่นกีฬา เครื่องนุ่งห่มสาหรับวงการแพทย์ เครื่องนุ่งห่ม ที่ช่วยด้านสุขภาพ เป็นต้น
กลุ่ ม ถัดมาได้แก่ การรวมกลุ่ มของอุตสาหกรรมวัส ดุ (Material) ที่ รวบรวมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โลหะ
อโลหะ ไม้ ปูน เซรามิก แก้วและกระจก โดยอุตสาหกรรมวัสดุต้องมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาวัสดุ
ต่าง ๆ เช่น พัฒ นาวัสดุผสม (Composite Material) หรือการพัฒนาวัสดุให้ทนทาน ยั่งยืน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Sustainable Material) นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก ที่สามารถพัฒนา
ต่ อ ยอดเทคโนโลยี ในการผลิ ต ให้ เป็ น เทคโนโลยี ส ะอาดและเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ เสริ ม สร้ า งให้
อุตสาหกรรมสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้
การที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
พัฒนา โดยต้องมีการกาหนดกรอบเทคโนโลยีหลักเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา โดยการแปลงความได้เปรียบ
เชิ งเปรี ย บเที ย บของประเทศที่ มี อ ยู่ 2 ด้าน คื อ ความหลากหลายเชิ งชีว ภาพ และ ความหลากหลายเชิ ง
วัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการวิจัยและ
พัฒ นา เทคโนโลยี เพื่อปรับ โครงสร้างจากกลุ่ มอุตสาหกรรมดั้ งเดิมสู่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูล ค่าและความ
ซับซ้อนสูง ซึ่งขับเคลื่อนด้วย 5 กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่
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Core Technology
กลุมอาหาร เก ตร และ
เทค น ลย วภาพ

10 Industry Clusters

การแปรรูป การเก ตรและ เ ือเพลิง วภาพ
อาหาร เทค น ลย วภาพ และเคม วภาพ
การแพทย์ครบ
วง ร

กลุมสาธาร สุข สุขภาพ และ
เทค น ลยทางการแพทย์
กลุมเครื่องมืออุปกร ์อั ริยะ
หุนยนต์ และระบบเครื่องกลท่ใ
ระบบอิเลกทรอนิกส์ควบคุม
กลุมดิ ิทัล เทค น ลยอินเตอร์เนต
เ ื่อมตออุปกร ์ ปญญาประดิ ์
และเทค น ลยสมองกล งตัว
กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค์
ทุนวัฒนธรรมและ
บริการท่มมูลคาสูง

ยานยนต์
สมัยใหม

หุนยนต์
Robotics)

อิเลกทรอนิกส์
อั ริยะ

Startup
• Foodtech
• Agritech
• Biotech
• Healthtech
• Meditech

การบินและ
ล ิสติกส์
ดิ ิทัล

ทองเท่ยว

• Robotech

•Fintech •E-Commerce
•Edtech •E-Marketplace
•IoT

•
•
•
•

Designtech
Traveltech
Lifestyle Business
Service Enhancing

รูปที่ 1-10 กลุ่มเทคโนโลยีที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

1. กลุมอาหาร เก ตร และเทค น ลย วภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) เป็นการ
ใช้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้
วัตถุดิบจากชีวภาพ หรือมีการแปรรูปวัสดุชีวภาพ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การเกษตรแปรรูป
ซึ่งมีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มของเทคโนโลยี
ในกลุ่มคลัสเตอร์นี้ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ในการปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ และการใช้ชีววิ ทยาสังเคราะห์ และกลุ่มอุตสาหกรรม
ชีวภาพ เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ เป็นต้น
2. กลุมสาธาร สุข สุขภาพ และเทค น ลยทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)
การใช้เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Meditech) ในการผลิตสินค้าและบริการด้าน
สุขภาพ เช่น ยา สมุนไพร อาหารเสริม อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ซึ่งจะต้องมีการพัฒ นาทางด้านผลิตภัณ ฑ์และบริการต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน และพัฒ นาเทคโนโลยีทางด้าน
การแพทย์ ทั้งในแง่ของอุปกรณ์และมาตรฐานของการบริการ โดยแนวโน้มของเทคโนโลยีในกลุ่มคลัสเตอร์นี้
ได้แก่ การสร้างอุป กรณ์เครื่องมือการแพทย์ระดับนาโน เทคโนโลยีการตรวจวัดสุขภาพผ่านอุปกรณ์สวมใส่
(Wearable devices) การพิมพ์แบบ 3 มิติ ซึ่งสามารถช่วยในการรักษาและฟื้นฟูอวัยวะหรือเนื้อเยื่อต่าง ๆ
ของร่างกายได้
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3. กลุมเครื่อ งมือ อุปกร ์ อั ริย ะ หุนยนต์ และระบบเครื่องกลท่ ใ ระบบอิเลกทรอนิก ส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) การพัฒนาเทคโนโลยี หุ่นยนต์ (Robotech) ซึ่ง
แบ่ งได้ เป็ น 2 กลุ่ ม คือ 1. หุ่ น ยนต์บ ริการ ที่ สร้างมูล ค่า ได้แก่ หุ่ นยนต์และระบบอัตโนมัติด้านการแพทย์
การศึกษา ด้านการเกษตร และหุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและให้บริการสังคม และ 2. หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม
ที่ส ามารถต่ อยอด และส่ งเสริม กลุ่ ม อื่น ได้อี ก โดยเฉพาะหุ่ น ยนต์ที่ ช่ ว ยในการผลิ ต ยานยนต์ ส มั ยใหม่ โดย
แนวโน้มของเทคโนโลยีในกลุ่มคลัสเตอร์นี้ ได้แก่ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม การใช้อุปกรณ์และเซนเซอร์ไร้สาย เป็นต้น
4. กลุมดิ ิทัล เทค น ลยอินเตอร์เนตท่เ ื่อมตอและบังคับอุปกร ์ ตาง ๆ ปญญาประดิ ์
และเทค น ลย สมองกล งตั ว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology)
การพั ฒ นาเทคโนโลยี อิ น เตอร์ เน็ ตเชื่ อมต่อ และบั งคับ อุป กรณ์ (Internet of Things: IoT) การพั ฒ นาด้ าน
คลังข้อมูล (Big Data) การพัฒนาสมาร์ทซิตี้ ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว การจองที่พัก สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm)
ที่ใช้ระบบสารสนเทศในการเก็บข้อมูลการผลิตพืชผล จนถึงการจาหน่าย หรือ Wellness and Medical IoT
Service บริการทางสุขภาพครบวงจร ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น โดยแนวโน้มของเทคโนโลยีในกลุ่มคลัสเตอร์นี้
ได้แก่ การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่ อเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การพัฒนาด้าน
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาเมืองให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ เป็นต้น
5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่มมูลคาสูง (Creative, Culture &
High Value Services) เป็ น การใช้เทคโนโลยีมาช่ว ยในอุตสาหกรรมที่ต้ องใช้ภู มิปัญ ญา วัฒ นธรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบพัฒนาสินค้า และการบริการ ได้แก่ อุตสาหกรรมแฟชั่น เช่น เครื่องนุ่งห่ม
สิ่งทอ เครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์และแอนนิเมชั่น เช่น ภาพยนตร์ การ
พิมพ์ สิ่งพิมพ์ อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ เช่นเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ของขวัญ ของชาร่วยและของตกแต่งบ้าน
และอุตสาหกรรมการท่องเที่ ย ว ตัว อย่ างแนวโน้ มของเทคโนโลยีในกลุ่ มคลั ส เตอร์นี้ ได้ แก่ เทคโนโลยีการ
ออกแบบ (Designtech) เพื่อออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ที่มีเอกลักษณ์ การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึง
วัฒนธรรม ออกแบบโฆษณาในรูปแบบใหม่ที่ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการออกแบบอย่าง
ยั่ ง ยื น และเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ การใช้ เทคโนโลยี ก ารท่ อ งเที่ ย ว (Traveltech) เพื่ อ สนั บ สนุ น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นต้น
ประเทศไทย 4.0 จึ ง เป็ น การถั ก ทอเชื่ อ มโยงเทคโนโลยี ห ลั ก เพื่ อ สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง ให้ กั บ
อุตสาหกรรมเป้าหมายตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้า โดยใช้พลังประชารัฐ ในการขับเคลื่อน ผู้มีส่วนร่วมหลั ก
ประกอบด้วย ภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่าง ๆ โดยเน้นตามความ
ถนัดและจุดเด่นของแต่ละองค์กร โดยมีภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน
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1.3 ความรวมมือในการพัฒนาประเทศไทย 4.0
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในโมเดลประเทศไทย 4.0 นั้น ธุรกิจในอนาคตจะมี
การพัฒ นาจากการที่เน้นแต่สิน ค้าอย่ างเดียว ขยายไปสู่การบริการเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ ธุรกิจในอนาคตไม่
สามารถจะขายแต่เพีย งสิ น ค้ าอย่ างเดี ย วแต่ ต้องมี การพั ฒ นาในด้านการให้ บ ริการด้ว ย นอกจากนี้ ในการ
วางแผนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจต้องพิจารณาตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การ
ผลิตสินค้าและบริการ ตลอดจนการกระจายสินค้าและบริการไปสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งวัตถุดิบ
หลักของประเทศไทยมาจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือผลผลิตทางการเกษตร ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทยจึ งต้ อ งมี ก ารเชื่ อ มโยงทั้ ง ภาคเกษตร ภาคอุ ต สาหกรรม และภาคการบริ ก าร ซึ่ ง กระทรวง
อุตสาหกรรมไม่สามารถที่จะดาเนินการพัฒนาแต่เพียงหน่วยงานเดียวได้ หากต้องมีการประสานความร่วมมือ
และบูรณาการในการทางานร่วมกันกับกระทรวงและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
Enterprise/Cluster

ภาครั ภาคเอก น ภาควิ ัย การศก า
Tech & Inno

(วท ส าบันวิ ัย)
Human Resource

อก

Products
&
Services

(รง ภาคการศก า)

พ

Customer
(Local &
Global)

**ภาคเอก นมสวนรวมในทุกขันตอนของกระบวนการ

รูปที่ 1-11 ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศไทย 4.0

นอกจากนี้ การพัฒ นาประเทศจาเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่เพียงแต่ห น่วยงาน
ภาครัฐเท่านั้น แต่ต้องมีการประสานความร่วมมือจากภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาตลอดจนศูนย์วิจัยต่าง ๆ ด้วย
เพื่อเร่งให้เกิดกระบวนการพัฒนาด้านนวัตกรรมและการกระจายความมั่งคั่ง โดยเริ่มจากการพัฒนาองค์ความรู้
สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ และสามารถต่อยอดไปถึ งการผลิตในเชิง
พาณิชย์ในที่สุด ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ 1. การพัฒนาองค์ความรู้ (Pure Science) 2. การสร้างเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (Technology & Innovation) 3. การพัฒนาการผลิต (Engineering) และ 4. การพัฒนาเชิง
พาณิชย์ (Commerce) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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รูปที่ 1-12 ความร่วมมือและขั้นตอนการพัฒนาประเทศไทย 4.0

1. การพัฒนาองค์ความรู (Pure Science) เป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้ในด้านต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนานวัตกรรมต่อไป โดยมี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นตัวกลางในการขับเคลื่อน นอกจากนี้
เนื่ อ งจากประเทศไทยมี ค วามหลากหลายด้ านพื ช ผลทางการเกษตรซึ่ งสามารถน ามาต่ อ ยอดเพื่ อ พั ฒ นา
เทคโนโลยีด้านไบโอต่าง ๆ ได้อีกมาก ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและ
ลักษณะที่เหมาะสมเพื่อเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาไบโอเทคโนโลยีต่อไป โดยมี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ตัวกลางหลักในการพัฒนาวัตถุดิบทางการเกษตร สิ่งสาคัญในการพัฒนาองค์ความรู้คือการพัฒนาคนหรือทุน
มนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักที่สาคัญที่สุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องพัฒนาคนให้
มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ ตลอดจนการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมาได้ โดย
หน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้แก่ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ
2. การสร างเทค น ลย และนวั ต กรรม (Technology & Innovation) ขั้ น ถัด มาคือ การสร้า ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เนื่องจากอุตสาหกรรมในอนาคตจะมีการแข่งขันกันในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มากขึ้ น ดั ง นั้ น ประเทศไทยจึ ง ต้ อ งเร่ ง พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมต่ า ง ๆ โดยมี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ
3. การพัฒนาการ ลิต (Engineering) เป็นการนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่พัฒนาคิดค้นมาได้มา
สู่ขั้นตอนของการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ซึ่งจะต้องมีการออกแบบและการวางแผนการผลิต
อย่ างเหมาะสมเพื่อให้ มีการใช้ทรัพ ยากรในการผลิ ตให้ คุ้มค่าที่สุ ด รวมถึงการควบคุมต้น ทุนในการผลิ ตให้
เหมาะสม โดยหน่วยงานหลักที่ช่วยขับเคลื่อนในส่วนการผลิตได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม
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4. การพัฒนาเ ิงพา ิ ย์ (Commerce) ขั้นสุดท้ายคือการพัฒ นาเชิงพาณิชย์เพื่ อสามารถขาย
สินค้าและบริการที่ผลิตได้และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ โดยจะต้องมีการพัฒนาการตลาด การประชาสัมพันธ์
ระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จัดหาช่องทางการตลาด มีการวางแผนและกลยุทธ์ในการตลาด โดยหน่วยงานหลักที่
ช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์
พลังประ ารั ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
การขั บ เคลื่ อ นประเทศไทย 4.0 เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศนั้ น
จาเป็นต้องใช้พลังประชารัฐในการขับเคลื่อน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนร่วมหลัก ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
การศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่าง ๆ โดยเน้นตามความถนัดและจุดเด่นของแต่ละองค์กร และมี
ภาครัฐทาหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน

รูปที่ 1-13 พลังประชารัฐในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

บทบาทของแต่ละภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศประกอบด้วย ส่วนแรก คือ ภาคธุรกิจ
ซึ่งทาหน้าที่เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การวิจัยร่วม
และทุ น วิจั ย ร่ ว ม สนั บ สนุ น การลงทุ น ร่ ว มและกองทุ น ร่ว มลงทุ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรและผู้ เชี่ ยวชาญใน
ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงสร้างการรวมกลุ่มเครือข่าย การค้า การผลิต และนวัตกรรม ถัดมาคือภาคการศึกษา
และภาคการวิจัยซึ่งจะมีส่วนช่วยในเรื่องการให้ความรู้ การพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการ ดูดซับองค์ความรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ภ าคอุตสาหกรรม ตลอดจนการคิดค้นสนับสนุนงานวิจัยเพื่อนาไป
ต่ อ ยอดในเชิ งพาณิ ช ย์ พร้ อ มกั บ ส่ ง เสริม การแยกตั ว ของหน่ ว ยธุ ร กิ จ (Spin-offs) และบริ ษั ท เชิ งทดลอง
(Startup) ที่เกิดจากงานวิจัยของหน่วยงานเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ ในขณะที่ภาครัฐจะคอยอานวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ และการลงทุนต่าง ๆ เช่น มีมาตรการในการสนับสนุนการลงทุน การปรับปรุงกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการลงทุน และอานวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้านวัตกรรมต่าง ๆ เช่น มีนโยบายและ
มาตรการในการสนั บ สนุ น กิจ กรรมการศึ ก ษาและวิ จัย เพื่ อ การคิ ด ค้ น นวัต กรรมต่ าง ๆ รวมถึ งการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ห้องปฏิบัติการ ศูนย์ทดสอบ เป็นต้น และสุดท้ายสถาบันการเงินมีส่วนช่วยโดยตรงใน
การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อสามารถนาไปลงทุน ตลอดจนการปรับปรุงหรือ
ขยายกิจการได้
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ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะสามารถพัฒนาโมเดลประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการปรับสมดุลการ
พัฒนาใน 4 มิติไปพร้อม ๆ กัน ทั้งความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การรักษาสิ่งแวดล้อม การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข และ
การเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ เพื่อทาให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ย นแปลงพลวัตโลกได้อย่าง
ทันท่วงที สามารถนาพาประเทศไปสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนในที่สุด
1.4 กรอบยุทธศาสตร์ าติระยะ 20 ปี
การพั ฒ นาประเทศไทยภายใต้ แ นวคิ ด ประเทศไทย 4.0 ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยความรู้ แ ละ
นวัตกรรม ซึ่งสอดคล้ องกับ เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) นั้ น
ประเทศไทยจาเป็นต้องมีการปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก ในการนี้ จึงได้มีการจัดทา “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่ง จะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศในทุก ภาคส่วนและนาพา
ประเทศให้หลุดพ้นจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการ
กับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต และสามารถเปลี่ ยนผ่ านประเทศไทยไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ ย นแปลง
ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ โดยกาหนดวิสัยทัศน์ให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมียุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พั ฒ นาในระยะ 20 ปี ต่ อ จากนี้ ไป ประกอบดวย 6 ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่ (1) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นความมั่ น คง
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
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ที่มา: ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (สรุปย่อ)
รูปที่ 1-14 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

1.5 แ นพัฒนาเศร กิ และสังคมแหง าติ บับท่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของการพัฒนาในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ ประเทศไทยจาเป็นต้องมี
การปฏิรูปเพื่อแก้ปัญหารากฐานสาคัญที่เป็นจุดอ่อนและข้อจากัดของประเทศที่สั่งสมมานาน ในขณะเดียวกัน ก็
ต้องดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศให้เกิดผลต่อการพัฒนาประเทศ
อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เนื่องจากการพัฒนาในช่วง 5 ปีภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นับเป็น 5 ปีแรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) สู่การปฏิบัติ ดังนั้น การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเน้นประเด็นการพัฒนาที่จะเป็นการวางพื้นฐานที่สามารถสานต่อการพัฒนาในระยะต่อไป เพื่อ
นาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุ ย์
เป็นการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วง
วัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะ
ความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทาง
สังคมที่เข้มแข็ง ซึ่งช่วยพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมที่สาคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ
2. การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลาทางสังคม
ดาเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา
และสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้ให้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
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สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงการเพิ่มผลิตภาพสาหรับประชากร
กลุ่มร้อยละ 40 ทีม่ รี ายได้ต่าสุด
3. การสรางความเขมแขงทางเศร กิ และแขงขันไดอยางยั่งยืน
เนื่องจากประเทศไทยมีข้อจากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า จึงต้องมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการเร่งการ
ลงทุน ในโครงสร้างพื้ น ฐานและระบบโลจิส ติ กส์ ตามแผนที่ว างไว้และสร้างบรรยากาศการลงทุ น ที่จูงใจให้
ภาคเอกชนขยายการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา
4. การเติบ ตท่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
สร้ างความมั่ น คงของฐานทรัพ ยากรธรรมชาติ และยกระดั บ คุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม เพื่ อ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและ
การบริโภค ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น เร่งเตรียมความพร้อม
ในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ
รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
5. การเสริมสรางความมั่นคงแหง าติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
ให้ความสาคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิด
และอุดมการณ์ บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการ
เตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะ 20 ปี
6. การบริหาร ัดการในภาครั การป้องกันการทุ ริตประพฤติมิ อบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
เป็ นการปฏิรูปการบริห ารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังเพื่อให้ เ ป็นปัจจัย
สนับสนุนสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสาเร็จ โดยต้องให้ความสาคัญกับ
การส่งเสริมและพัฒนา ธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านระบบการบริหารงานและบุคคลากร
ในส่ ว นการบริห ารจั ดการภาครั ฐให้ โปร่งใส มีประสิ ท ธิภ าพ รับผิ ดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็ นธรรม และ
ประชาชนมีส่วนร่วม
7. การพัฒนา ครงสรางพืน านและระบบ ล ิสติกส์
มุ่ งเน้ น การขยายขี ด ความสามารถและพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร เพื่ อ รองรับ การ
ขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและอาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่าย
เชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุ นการพัฒ นาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ การพัฒ นาระบบการ
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บริหารจัดการและการกากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทค น ลย วิ ัย และนวัตกรรม
ต้องมีการปรับรูปแบบการดาเนินงานให้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนใน
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ประเทศไทยไม่ตกอยู่ในสถานะผู้ซื้อและผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศเท่านั้น แต่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง ดังนั้นจึงต้องให้ความสาคัญกับการใช้องค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่าง
เข้มข้น ทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสาคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือ
ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออานวย เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมาย
9. การพัฒนาภาค เมือง และพืนท่เศร กิ
มุ่งเน้นการพัฒนาและเร่งดาเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้ สาหรับประชาชนในภาค การ
พัฒ นาเมืองให้เติบ โตอย่างมีคุณภาพ การพัฒ นาและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างมีสมดุล และการบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เจริญเติบโตและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนา
ชีวิตของคนในชุมชน
10. ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
มุ่งเน้นการผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบัน ให้มีความคืบหน้า
มีความชัดเจนในระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือใน
อนุภูมิภาคและภูมิภาค ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงกายภาพที่จะต้องดาเนินการให้คืบหน้าตาม
แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งเครือข่ายภายในประเทศและการต่อเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านและ
การเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภาคตะวันตกและตะวันออก ความเชื่อมโยงที่สมบูรณ์และ
การลงทุนของไทยในภูมิภาค จะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่
ในการที่จะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่สาคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของไทยต้องยึดหลัก คิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ระยะ 20 ปี
เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดักการพัฒนาทั้ง 3 กับดักที่กาลังเผชิญอยู่ ทั้ง กับดักประเทศรายได้
ปานกลาง (Middle Income Trap) กับดักความไม่เท่าเทียม (Inequality Trap) และกับดักความไม่สมดุลของ
การพัฒนา (Imbalance Trap) และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เติบโตได้อย่าง
มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน จึงจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนผ่านจากโมเดลประเทศไทย 3.0 ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ที่เน้น
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศโลกที่หนึ่ง ปรับเปลี่ยน
จากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง และเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพเป็น
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560 - 2579) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย ในระยะ 20 ปีข้างหน้า
ตามกรอบการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้ จากการพิจารณาผลการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
พบว่า การเติบโตของ GDP ภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ยอยู่ที่เพียงร้อยละ 3 ต่อปี การลงทุนเติบโตเฉลี่ยเพียงร้อยละ 2
ต่อปี มูลค่าการส่งออกภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.4 ต่อปี และผลิตภาพรวม (TFP) ภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.7 ต่อปี ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับต่า และยังไม่มากพอที่จะนาไปสู่การขับเคลื่อนประเทศให้
ก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี 2579 ได้ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และจากการพิจารณาเป้าหมาย
การพัฒนาในระดับประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กาหนด
เป้ าหมายให้ภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตั วเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.5 ต่อปี มีการขยายตั วของการลงทุน
ภาครัฐและเอกชนเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 และ 7.5 ต่อปี ตามลาดับ มีอัตราการขยายตัวของมูลค่าและปริมาณ
การส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 4 และผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ
2.5 ต่อปี
ดังนั้น เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมไทย เป็นเครื่องยนต์สาคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เติบโต
อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) จึงได้
ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ เพื่ อ “มุ่ งสู่ อุ ต สาหกรรมที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยปั ญ ญาและเชื่ อ มโยงกั บ เศรษฐกิ จ โลก” โดย
ตั้งเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ที่ จ ะส่ งผลให้ ป ระเทศไทยสามารถขยั บ สู่ ก ารเป็ น ประเทศรายได้ สู ง ได้ ภ ายในปี 2579 ตามเป้ าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยกาหนดเป้าหมายไว้ 5 ประการ ในอีก 20 ปีข้างหน้า คือ
1. ภาคอุตสาหกรรมไทยมีอัตราการเติบโตของ GDP เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ต่อปี
2. การลงทุนเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี
3. มูลค่าการส่งออกของภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี
4. ผลิตภาพรวม (Total Factor Productivity: TFP) ภาคอุตสาหกรรมเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี
5. มีนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่ (New Warrior 4.0) จานวน 150,000 ราย
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สาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ จะมุ่งเน้น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็น
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว (First S- Curve and New
S-Curve) โดยจาแนกเป็น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่

รูปที่ 2-1 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม ระยะ 20 ปี

(1) กลุ่มเกษตรแปรรูป อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เกษตร
แปรรูป อุตสาหกรรมชีวภาพ
(2) กลุ่ ม สาธารณสุ ข สุ ข ภาพ และเทคโนโลยีท างการแพทย์ เช่น อุ ตสาหกรรมยาและสมุ น ไพร
อุปกรณ์การแพทย์ และบริการทางการแพทย์
(3) กลุ่มเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม อุป กรณ์อัจฉริยะ และหุ่นยนต์ เช่น อุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม หุ่นยนต์ อากาศยานและชิ้นส่วน
(4) กลุ่ มดิจิ ทั ล เช่น เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ ตเชื่อมต่อ อุปกรณ์ ปัญ ญาประดิ ษฐ์ ธุรกิจพั ฒ นาและ
ให้บริการซอฟแวร์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Data Center Cloud Computing
(5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม
แฟชั่น (สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ) อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ (เฟอร์นิเจอร์
และชิ้นส่วน ของขวัญ ของชาร่วยและของตกแต่งบ้าน เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัว ของเล่น แก้วและ
กระจก เซรามิก) อุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์และแอนิเมชั่น ภาพยนตร์ การพิมพ์ สิ่งพิมพ์)
นอกจากกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมายข้างต้นแล้ว ยังจาเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน เพื่อรองรับการเติบโตของ
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กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ปิโตรเคมีและพลาสติก เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมพลังงาน เหล็กและโลหการ
บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรกล แม่พิมพ์ เหมืองแร่ เป็นต้น
ในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมระยะ 20 ปี นั้ น จะด าเนิ น การปฏิ รู ป
อุตสาหกรรมในกลุ่ มที่ 1 2 3 และ 4 ต่อยอดสู่ อุตสาหกรรมที่ มีศั กยภาพ (First S-Curve) และอุตสาหกรรม
อนาคต (New S-Curve) รวมทั้ ง ปรั บ เปลี่ ย นอุ ต สาหกรรมในกลุ่ ม ที่ 5 และกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและ
สนับสนุน ไปเป็นอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ที่มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากขึ้น เช่น
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รองเท้าเครื่องหนัง อัญมณีและเครื่องประดับ ปรับไปสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น
ที่มีความสร้างสรรค์และตอบสนองต่อความต้องการรูปแบบใหม่ อุตสาหกรรมโลหะ ปรับไปสู่อุตสาหกรรมวัสดุ
คุณสมบัติพิเศษที่สร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงปิโตรเคมีและพลาสติก ปรับไปสู่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติกที่
มีคุณสมบัติเฉพาะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น พร้อมกับการปรับกระบวนการผลิตและเครือข่ายการ
ผลิ ต ด้ ว ยนวั ต กรรม กระบวนการและการจั ด การสมั ย ใหม่ โดยวางกรอบยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ น
อุตสาหกรรม ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์สาคัญ คือ 1. การปฏิรูปอุตสาหกรรม 2. การปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรม
และ 3. การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก ซึง่ มีรายละเอียดของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่าง ๆ ดังนี้

รูปที่ 2-2 กรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0
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รูปที่ 2-3 เป้าหมายและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0

กรอบยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์
หลัก โดยมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่าง ๆ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ 1: ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสูอุตสาหกรรมท่ขับเคลื่อนดวยปญญา
ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพิ่มการใช้
งานด้ า นดิ จิ ทั ล ในการบริ ห ารจั ด การการผลิ ต ในกลุ่ ม SMEs เพิ่ ม จ านวนผู้ ป ระกอบการฐานนวั ต กรรม
(Innovation Driven Enterprise: IDE) ลดปริ ม าณของเสี ย และการปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ จ าก
ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ยุทธศาสตร์นี้
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1: ยกระดับผลิตภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 2: เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสังคมผู้ประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 3: ส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ท่ 2: ปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมท่ขับเคลื่อนดวยปญญา
ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายในการปฏิรูปองค์กรภาครัฐเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพิ่ม
มูลค่าการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมาย เพิ่มการลงทุน ด้านการวิจัยและพัฒนา เพิ่ม
จานวนนักวิจัยในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพิ่มจานวนสิทธิบัตรจดทะเบียนต่อประชากร และเพิ่มจานวนแรงงาน
คุณภาพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ
-26-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

กลยุทธ์ที่ 1: ปฏิรูปองค์กรภาครัฐให้ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ท่ 3: เ ื่อม ยงอุตสาหกรรมไทยกับเศร กิ ลก
ยุ ท ธศาสตร์ นี้ มี เป้ าหมายให้ รู ป แบบการผลิ ตของภาคอุ ต สาหกรรมสามารถตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการของตลาดโลกและปรับเปลี่ยนสู่ห่วงโซ่ที่มีมูลค่าสูง พัฒนารูปแบบและเพิ่มการใช้ดิจิทัลเพื่อการจัดหา
วัตถุดิบและการทาตลาดระดับโลก เพิ่มการลงทุนของผู้ประกอบการไทยไปยังต่างประเทศเป้าหมายและเพิ่ม
การลงทุ น ของนั กลงทุ น ต่ างชาติในกลุ่ ม อุตสาหกรรมเป้ าหมาย รวมทั้ งเพิ่ม การขยายตั วของอุต สาหกรรม
กลุ่มเป้าหมายไปยังตลาดต่างประเทศ ยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1: ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตของโลก
กลยุทธ์ที่ 2: เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสู่สากลด้วยดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 3: ส่งเสริมการลงทุนขยายฐานการผลิตในและนอกประเทศ
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2.1 ยุทธศาสตร์ท่ 1: ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสูอุตสาหกรรมท่ขับเคลื่อนดวยปญญา
การปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยไปสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา เป็น
การด าเนิ น การเพื่ อ เปลี่ ย นผ่ านโครงสร้ างอุ ต สาหกรรมเดิ ม ของไทยที่ เน้ น ด้ านประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต ไปสู่
อุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันสู ง ขึ้น ด้วยการยกระดับ ผลิตภาพ มาตรฐานในการผลิ ต และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่สาคัญ การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสังคมผู้ประกอบการ โดยพัฒนา
ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation driven Entrepreneurship: IDE)
จากการนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้ในการประกอบการ และ
สุดท้ายคือ การส่งเสริมการรวมกลุ่ม คลัสเตอร์อุตสาหกรรม เพื่อสร้างอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพผ่านการพัฒนา
โครงสร้างอุตสาหกรรมในเชิงระบบ
กลยุทธ์ท่ 1 ยกระดับ ลิตภาพ มาตร าน และนวัตกรรม
กลไกส าคั ญ ในการพั ฒ นา ยกระดับ และเสริม สร้างความแข็งแกร่งของอุ ตสาหกรรมของ
ประเทศไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ประกอบด้วย การยกระดับมาตรฐาน (Standard) การเพิ่ม
ผลิ ต ภาพในการผลิ ต (Productivity) และการขั บ เคลื่ อ นนวั ต กรรม (Innovation) หรื อ เรี ย กสั้ น ๆ ว่ า
“SPRING” นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยังต้องเพิ่มการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) และการสร้างการเติบโตของวิสาหกิจด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้าน
วัฒนธรรม (Cultural & Creative) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รูปที่ 2-4 การยกระดับผลิตภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม
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1. เพิ่ม ลิตภาพ ส่งเสริมการนาทักษะองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการใหม่ ๆ มาช่วยใน
กระบวนการผลิตและการประกอบการ เช่น การวางแผนการผลิต การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ การควบคุม
สินค้าคงคลัง การออกแบบเชิงวิศวกรรม การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้า เป็นต้ น รวมถึงส่งเสริมให้
ผู้ ป ระกอบการประยุ ก ต์ใช้ ระบบควบคุม การผลิ ต แบบอัต โนมัติ (Automation) การใช้หุ่ น ยนต์ ในการผลิ ต
(Robotic) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซอฟแวร์ต่าง ๆ เพื่อรองรับผลกระทบและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้เข้าสู่
Industry 4.0 ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสาคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตของโลกในอนาคตอันใกล้
2. ยกระดับมาตร านการ ลิต และ ลิตภั ฑ์ มาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นส่วนสาคัญส่วน
หนึ่งในการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติที่ดีของภาคอุตสาหกรรม (Best Practices) และชี้นาแนวทางการจัดการของ
ภาคธุ ร กิ จ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เมื่ อ มี ก ารน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ แ ละกระบวนการผลิ ต ใหม่ ม าสู่ ภ าคธุ ร กิ จ
ภาคอุตสาหกรรมจึงจาเป็นต้องมีการยกระดับมาตรฐานของสินค้าและบริการเพื่อยกระดับมูลค่าผลิตภัณ ฑ์
รวมทั้งมี การจั ดทาเกณฑ์ มาตรฐานอุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ เพื่ อรองรับการพั ฒ นาอย่างเหมาะสม ทั้ งนี้
เนื่องจากการวางมาตรฐานในเชิงรุกเป็นปัจจัยสาคัญ จึงควรมีการขับเคลื่อนการจัดทามาตรฐานในเชิงรุกโดย
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งเสริม ให้ภาคเอกชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และการปรับใช้
มาตรฐานต่าง ๆ ในสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการวางรากฐานการเป็นผู้ชี้นาด้านการผลิตให้
พร้อมรองรับการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตของโลก
3. พัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยสร้างช่องทางและเครือข่ายเพื่อร่วมกันนาเสนอโจทย์ปัญหาการวิจัยสู่ภาครัฐ ส่งเสริมการจัดการ
เครือข่ายเงินทุนและสนับสนุนเงินทุน ส่งเสริมการพัฒ นาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒ นานวัตกรรมภายใน
สถานประกอบการ ต่อยอดงานวิจัยเพื่อนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาช่วยเพิ่ มผลิตภาพการผลิต สร้าง
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Pilot) และพัฒ นางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิช ย์ ตลอดจนการสร้างสรรค์
นวั ต กรรมใหม่ เพื่ อ ยกระดั บ มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พั ฒ นากระบวนการผลิ ต หรื อ ขยั บ การประกอบการของ
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่ห่วงโซ่การผลิตของโลกที่มีมูลค่าสูง
4. สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) โดยการ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการรีไซเคิล การใช้พลังงาน
ทดแทน หรื อ พลั งงานทางเลื อกที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อม การให้ ค วามรู้และแนวทางปฏิ บั ติ ในการรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และสนับสนุนธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ
สร้างความยั่งยืนในการประกอบการอุตสาหกรรม
5. การสรางการเติบ ตของวิสาหกิ ดานความคิดสรางสรรค์ และดานวัฒธรรม (Cultural
& Creative) เพื่อเป็นการนาทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางความคิดมาสร้างคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจ โดยการ
ส่งเสริมการวิจัย และพัฒ นาเชิงออกแบบเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากวัฒ นธรรมและภูมิปัญญา
ร่วมกับการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และผู้ประกอบการในธุรกิจที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่น
อุตสาหกรรมแฟชั่น การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมบันเทิง หรือธุรกิจที่ใช้สินทรัพย์ ทางวัฒนธรรมเป็น
ตัวขับเคลื่อน ได้แก่ อุตสาหกรรมแฟชั่นที่สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ผ้าทอต่าง ๆ เครื่องประดับที่
คงเอกลักษณ์การออกแบบของแต่ละท้องถิ่น เป็นต้น
-29-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

กลยุทธ์ท่ 2 เสริมสรางเศร กิ านรากและสังคม ูประกอบการ
ปัจจัยสาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน คือการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการ เนื่องจากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับ ตั้งแต่ วิสาหกิจชุมชนหรือ OTOP
วิสาหกิจเกิดใหม่ (Startup) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs)
ตลอดจนวิสาหกิจขนาดใหญ่ (Large Enterprises: LEs)
เนื่องจากโมเดลประเทศไทย 4.0 เน้นการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้น
จึงต้องส่งเสริมผู้ ป ระกอบการทุกระดับ ในการใช้นวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ เพื่อพัฒ นาไปสู่ วิสาหกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) และมีความเชี่ยวชาญอย่างครบวงจรตั้งแต่
ขั้นตอนการพัฒนา การผลิตและการตลาด นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว ยังมี
แนวทางในการสนับสนุนด้านอื่น ๆ แตกต่างกันออกไป ดังนี้
Sustain

Enhance IDE
Innovation Driven Entrepreneur
Upgrade
Strengthen
Build
1

สราง ูประกอบการ
Startup/ OTOP

• ส่งเสริมผู้ประกอบการ Start
up กลุ่ม New S-Curve ใน 5
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
• เสริมสร้างการขับเคลื่อน
ผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม
(IDEs)
• Digital Accelerator

สรางความเขมแขง
ูประกอบการ

ยกระดับ ูประกอบการ

Small Enterprise

• ส่งเสริมผู้ประกอบการ Start
up กลุ่ม New S-Curve ใน 5
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
• สร้าง IDEs ส่งเสริมการ
ขับเคลื่อน SME ด้วยนวัตกรรม
• สร้าง Smart SMEs ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
• เชื่อมโยง SMEs กับ LEs

สรางความยั่งยืนแก
ูประกอบการ

Medium & Large Enterprise

• เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการกลุ่ม First S-Curve
และกลุ่ม New S-Curve
• ส่งเสริมผู้ประกอบการในการผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
เชื่อมต่ออุปกรณ์ (IOT)
• ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมในเครือข่ายอุตสาหกรรม เพื่อ
ขยายเครือข่ายและความร่วมมือทางธุรกิจ
• ส่งเสริมการเชื่อมโยงกับเครือข่ายผู้ประกอบการต่างประเทศ และ
เครือข่ายอุตสาหกรรมโลก เพื่อขยายฐานการตลาดและการลงทุน

รูปที่ 2-5 การเสริมสร้างผู้ประกอบการ

1. ู ประกอบการกลุ มธุ ร กิ เกิ ด ใหม (Startup) และวิส าหกิ ุ ม น (OTOP) มุ่ งเน้ น
วางรากฐานการสร้างผู้ประกอบการรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอนาคต
(New S-Curve) และวิสาหกิจชุมชน ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจและการจัดการที่ดี โดยในส่วน
ของกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ควรส่งเสริม สภาพแวดล้อมที่บ่มเพาะการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ จิตวิญ ญาณของ
นวัตกร/ผู้ป ระกอบการ พร้อมกับสนับ สนุนนิเวศที่เหมาะสมแก่บริษัทเชิงทดลอง สนับสนุนเครือข่ายสังคม
ผู้ประกอบการธุรกิจรูปแบบใหม่ หน่วยงานบ่มเพาะธุรกิจเกิดใหม่ (Accelerator) รวมถึงแหล่งเงินทุนที่รับความ
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เสี่ ย งได้ สู ง เพื่ อ สนั บ สนุ น กระบวนการพั ฒ นาธุ ร กิ จ เกิ ด ใหม่ ดั ง กล่ า ว ส าหรั บ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ควรริ เริ่ ม
กระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับเป็นวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven
Enterprise: IDE) ปรับปรุงการบริหารจัดการ พร้อมทั้งผูกโยงผลิตภัณฑ์ให้เข้ากันกับรากฐาน/ความลุ่มรวยด้าน
ภูมิปัญ ญา วัฒ นธรรม และการท่องเที่ย วในพื้นที่ เพื่อสร้างมูลค่าเชิงสร้างสรรค์ พัฒ นาไปสู่วิส าหกิจชุมชน
อัจฉริยะ (Smart OTOP) และหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Cultural Industrial Village) โดยบริษัทหรือ
องค์ก รขนาดใหญ่ จ ะสนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการธุรกิ จเกิด ใหม่ ในด้ านการให้ ค าปรึกษาต่ าง ๆ ตลอดจนการ
สนับสนุ นเงินทุนเพื่อยกระดับ วิสาหกิจชุมชนและพัฒ นาผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่ให้เติบโตและร่วมเป็น
พันธมิตรกับองค์กรขนาดใหญ่ได้
2. ู ประกอบการวิ สาหกิ ขนาดย อม (Small Enterprises: SEs) มุ่ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม ให้
ผู้ป ระกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไทยที่มีศักยภาพ (First S-Curve) และ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ให้นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยใน
การบริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุ น ขยายช่องทางการตลาด การติดต่อซื้อขายวัตถุดิบและสินค้า ตลอดจนการ
พั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก ารให้ ได้ คุ ณ ภาพมาตรฐาน เพื่ อ ยกระดั บ เป็ น วิ ส าหกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยนวั ต กรรม
(Innovation Driven Enterprise: IDE) และพัฒ นาไปสู่ วิส าหกิจขนาดกลางและย่อมแบบอัจฉริยะ (Smart
SMEs) รวมถึงมีการส่งเสริมการเชื่อมโยงหรือการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการขนาดย่อมกับ
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ด้วย
3. ู ประกอบการวิ ส าหกิ ขนาดกลางและขนาดใหญ (Medium Enterprises and
Large Enterprise: MEs & LEs) เป็ น กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ที่ มี ศั ก ยภาพและมี ค วามเข้ ม แข็ ง จึ ง ควรส่ งเสริ ม
ผู้ประกอบการกลุ่มนี้โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไทยที่มีศักยภาพ (First S-Curve)
และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ในการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ นอกจากนี้ ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ เข้าร่วมเครือข่ายอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ น การขยายเครื อข่ายทางธุรกิจ เปิดโอกาสในการทาตลาดหรือลงทุน เพิ่ม รวมถึงการสนับสนุ นการ
เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ประกอบการในเครือข่ายต่างประเทศ และเครือข่ายอุตสาหกรรมของโลก เพื่อขยายฐาน
การตลาดในต่างประเทศตลอดจนขยายฐานการลงทุนไปยังต่างประเทศอีกด้วย
ทั้งนี้ การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจฐานรากมีเป้าหมายให้เกิดนักรบอุตสาหกรรม
พันธุ์ใหม่ หรือ New Warrior ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมไทยที่มีศักยภาพ (First S-Curve)
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดิม
ที่มีนวัตกรรม ให้สามารถพัฒนา เติบโต และพร้อมเข้าสู่ระดับสากล โดยจะดาเนินการผ่านกลไกสาคัญ ทั้งในส่วน
ของการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเดิม เช่น การยกระดับผู้ประกอบการโดยใช้ระบบพี่ช่วยน้อง ระบบ
วินิจฉัยและที่ ปรึกษาเชิงลึก ระบบสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ ผู้ประกอบการใช้บริการจากผู้ให้บริการทางธุรกิจ
ภาคเอกชน เพื่ อเป็ นส่ งเสริ มให้ เกิดการบริการภาคอุตสาหกรรมโดยอุตสาหกรรม การสร้างผู้ ประกอบการใหม่
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โดยเน้นกลุ่มผู้ประกอบการที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นพื้นฐาน ผ่านระบบการบ่มเพาะธุรกิจ
ที่ครบวงจรเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้จากงานวิจัยมาสู่โลกธุรกิจ การเตรียมบุคลากรตั้งแต่ในขั้นการศึกษาเพื่อเข้าสู่
การเป็นผู้ประกอบการในขั้นการประกอบอาชีพ การส่งเสริมธุรกิจร่วมทุน ส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน ราก
หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จะเน้นการสร้างความพร้อมในการยกระดับสู่ SMEs โดยสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน
การยกระดั บ วิ ส าหกิ จ ให้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ได้ คุ ณ ภาพมาตรฐานโดยใช้ เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ภาครั ฐ -เอกชนสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น รวมถึงการสร้างโอกาสและช่องทางการตลาด เป็นต้น
กลยุทธ์ท่ 3 สงเสริมการรวมกลุมคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
การส่ งเสริ ม การรวมกลุ่ ม คลั ส เตอร์อุ ต สาหกรรม เพื่ อ รองรับ และสนั บ สนุ น อุต สาหกรรม
เป้าหมาย โดยการพัฒ นาอุตสาหกรรมในอนาคตจะต้องมีการเชื่อมโยงการพัฒ นาตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าของ
อุตสาหกรรรม เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตสินค้าและบริการ ตลอดจนการกระจายหรือการจัดจาหน่าย
สินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นเพื่อก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดทั้ง
ห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมจึ งไม่ใช่ห น้ าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมแต่เพียงหน่วยงานเดียว หากต้องมีการ
บูรณาการในการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
ของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยต้องมีการเชื่อมโยงเครือข่ายใน 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่
Collaborative Network
สรางเครือขายเ ื่อม ยงอุตสาหกรรมในแนวดิ่ง
Vertical Integration Collaboration
• สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดห่ว งโซ่
อุตสาหกรรม ตั้งแต่การพัฒนาวัตถุดิบ การผลิต และจาหน่าย
• สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่ อุตสาหกรรม
ตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้ผลิตสินค้าและบริการ และผู้จัดจาหน่ายหรือ
กระจายสินค้า

Raw Material
กระทรวงเก ตร

วัต ุดิบ
เก ตรกร
Supplier

Production
กระทรวง
วิทยาศาสตร์

R&D

กระทรวง
อุต สาหกรรม

Distribution
กระทรวงศ ก า
/กรมแรงงาน

ลิตสินคาและบริการ
ขับเคลื่อน
พัฒนา
อุตสาหกรรม แรงงาน

บริ ัทวิ ัย
และพัฒนา

ู ลิต

บริ ัทท่ปรก า
อบรม

กระทรวงพา ิ ย์

ัด าหนาย
บริ ัท ล ิสติกส์

ูคา

สรางเครือขายเ ื่อม ยงอุตสาหกรรมในแนวราบ
Horizontal Integration Collaboration
• สร้างเครือข่ายการรวมตัวกันของผู้ประกอบการในแต่ละคลัสเตอร์
อุตสาหกรรม
• สร้างการเชื่อมโยงผู้ประกอบการรายใหญ่กับรายย่อยในคลัสเตอร์
• สร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการในพื้น ที่ โดย
วางรูปแบบการบริหารจัดการของกลุ่มให้เหมาะสม
สรางเครือขายอุตสาหกรรม ดยการมสวนรวมของทุกภาคสวน
Helix Collaboration
• สร้างความเข้มแข็งของแต่ละกลุ่มคลัสเตอร์ของกลุ่มอุตสาหกรรม
โดยการมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ ภาครัฐ
สถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม/เอกชน และภาคประชาชน

Helix Collaboration

Government
Academia
Industry
Citizens

รูปที่ 2-6 เครือข่ายเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรม

1. สรางเครือขายเ ื่อม ยงอุตสาหกรรมในแนวดิ่ง (Vertical Integration Collaboration)
เป็นการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรม ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต และการกระจาย
สินค้า โดยต้องมีการสร้างเครือข่ายทั้งในส่วนของผู้ประกอบการในแต่ละขั้นและเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วน โดยส่ วนความเชื่อมโยงเครือข่ายของภาคเอกชน ต้องสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยง
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เครือข่ายความร่ว มมือตั้งแต่ต้น น้ าถึ งปลายน้า อาทิ ในส่ ว นของต้นน้ า คือ การเชื่อมโยงกับ เกษตรกรและ
ซัพพลายเออร์ในการจัดหาวัตถุดิบ ส่วนของการผลิต คือ การเชื่อมโยงผู้ผลิตกับบริษัทวิจัยและพัฒ นาและ
บริษั ทฝึ กอบรมทักษะแรงงาน ส่ว นของปลายน้าที่ เป็น การกระจายสิ นค้า คือ การสร้างความเชื่อมโยงกับ
บริษัทโลจิสติกส์และผู้ค้า เป็นต้น ในขณะเดียวกัน ก็ต้องกาหนดให้มีการประสานการทางานระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่มูลค่า เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายแต่ละส่วนพร้อม
กัน ไปด้วย โดยกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่ง รับผิ ดชอบภาคการผลิต ควรดาเนินการประสานความร่วมมือกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบจากผลิตผลทางการเกษตรและขยายการผลิตภาค
การเกษตรให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของอุตสาหกรรม ในส่วนของการผลิตภาคอุตสาหกรรมเอง
ก็ต้องมีความร่วมมือกั บกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒ นากระบวนการผลิตและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ ส่วนกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะฝีมือและองค์ความรู้
ของบุคลากร ให้ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี สุดท้ายกระทรวงพาณิชย์จะเข้ามามีบทบาทในการ
สนับสนุนในกระบวนการจัดจาหน่ายสินค้าและบริการไปยังผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. สรางเครือขายเ ื่อม ยงอุตสาหกรรมในแนวราบ (Horizontal Integration Collaboration)
เป็นการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงในกลุ่มผู้ประกอบการของแต่ละคลัสเตอร์อุตสาหกรรม โดยมีการรวมตัวกันของ
ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และมีการเชื่อมโยงกันระหว่าง
ผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ยและรายใหญ่ มี ก ารสร้ า งพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ งของกลุ่ ม
ผู้ประกอบการในคลัสเตอร์ต่าง ๆ รวมถึงการรวมกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของอุตสาหกรรมในพื้นที่อีกด้วย โดยมีการวางรูปแบบการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม
แต่ละท้องที่
3. สรางเครือขายอุตสาหกรรม ดยการมสวนรวมของทุกภาคสวน (Helix Collaboration)
ในแต่ละเครือข่ายคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะต้องประกอบด้วยตัวแทนของทุกภาคส่วน ทั้งตัวแทนภาครัฐ
ภาคเอกชน ตอลดจนสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้วย
โดยแต่ละภาคส่วนจะมีบทบาทหน้าที่ต่างกันไป ซึ่งภาคเอกชนจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ผ่านกิจกรรมการผลิตและการบริการต่าง ๆ สถาบันการศึกษาจะช่วยพั ฒ นาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ
ตลอดจนเป็นแหล่งค้นคว้า สนับสนุนข้อมูลความรู้ ตลอดจนงานวิจัย เพื่อนาไปต่อยอดในการใช้ประโยชน์เชิง
พาณิ ช ย์ ได้ ในขณะที่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ จะเป็ น ผู้ อ านวยความสะดวกและเป็ น ตั ว กลางในการสนั บ สนุ น
ภาคอุตสาหกรรมผ่านการออกนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
การสนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา โดยที่การพัฒนาหรือจัดทาโครงการต่าง ๆ ต้องคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สังคม และประชาชนในวงกว้างด้วย เพื่อให้ เกิดการพั ฒ นาที่ส มดุล ทั้งความมั่งคั่งเชิงเศรษฐกิจ การรักษา
สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งทางสังคมควบคู่กันไป
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โดยการสร้างเครื อข่ายเชื่อมโยงคลั สเตอร์อุ ตสาหกรรมให้เกิ ดขึ้ นได้ดั งที่กล่ าวมา จะต้องริเริ่ม
มาตรการและโครงสร้าง/รูปแบบการจัดการในภาคอุตสาหกรรม ที่พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสร้างนิเวศอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพผ่านการพัฒนา
โครงสร้างอุตสาหกรรมในเชิงระบบ ซึ่งเป็นรากฐานของการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ตั้งแต่ระดับความ
ร่วมมือในรูปแบบพื้ นฐานจนถึงระดับสูง โดยมีประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญในแต่ละระดับความร่วมมือ 3 ระดับ
ตามรู ปที่ 2-5 ซึ่งควรมี การผลั กดั นให้ เกิ ดขึ้ น อย่ างครบถ้ วนในภาคอุ ตสาหกรรม พร้อมปรับเปลี่ ยนรูปแบบให้
เหมาะสมกับแต่ละคลัสเตอร์และพื้นที่ประกอบการเป้าหมาย

รูปที่ 2-7 แนวทางการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
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2.2 ยุทธศาสตร์ท่ 2: ปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมท่ขับเคลื่อนดวยปญญา
การปฏิ รู ป นิ เวศอุ ต สาหกรรมรองรั บ อุ ต สาหกรรมที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยปั ญ ญา เป็ น การ
วางรากฐานด้ านปั จ จัย พื้ น ฐานให้ พร้ อมขับเคลื่ อนและรองรับ การพัฒ นานิเวศอุตสาหกรรม ประกอบด้ว ย
การปรับเปลี่ยนและปฏิรูปองค์กรภาครัฐให้มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม ซึ่งมีทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยทั่วไป และโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเชิงระบบ และสิ่งที่สาคัญคือ การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของ
แรงงานและบุคลากรให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
กลยุทธ์ท่ 1 ปฏิรูปองค์กรภาครั ใหยืดหยุนตอการเปล่ยนแปลง
การปฏิรูปองค์กรภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และ
เอื้อประโยชน์ต่อการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีแนวทางในการปฏิรูป
องค์กรภาครัฐ ดังนี้
ปฏิรูปองค์กรภาครั ใหม

องค์กรภาครั ในป บุ ัน

Regulator

• ทาหน้าที่กากับดูแลและตรวจสอบในกิจการ
ธุรกิจด้านต่าง ๆ
• ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มีการดาเนินการ
ประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม
• พิจารณาอนุญาตในการประกอบกิจการ
ต่าง ๆ

• การจัดตั้งองค์กรรัฐมีขั้นตอนมาก และใช้
เวลานาน ทาให้ไม่สามารถตอบสนองต่อภาค
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ตังยาก/ ยุบยาก • ขั้นตอนการยุบหน่วยงานรัฐมีมากหลาย
ขั้นตอน และใช้เวลานาน

Functional
Based

• การจัดโครงสร้างหน่วยงานตามบทบาท
หน้าที่ของภาครัฐ
• การร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องยังไม่มีประสิทธิภาพ
• ขาดการ Focus ในการดาเนินงานตามวาระ
เร่งด่วนต่าง ๆ

Facilitator/
Accelerator

ตังงาย/ ยุบงาย

Agenda
Based/
Collaboration
& Focus

• ช่วยอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
• ให้คาแนะนาปรึกษาในการประกอบธุรกิจ
• ช่วยประสานงาน เช่น แนะนาสถาบันวิจัย
ให้แก่เอกชนที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
• สนับสนุนช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
• ปรับปรุงระเบียบการจัดตั้ง ตลอดจนการยุบ
หน่วยงานภาครัฐให้สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภาค
ธุรกิจได้อย่างทันท่วงที

• จัดโครงสร้างหน่วยงานเพื่อดาเนินภารกิจ
ตามวาระเร่งด่วนต่าง ๆ และสามารถยุบ
หรือย้ายหน่วยงานเมื่อภารกิจเสร็จสิ้น
• มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
เพื่อให้บรรลุภารกิจนั้นๆ
• เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นโดยเฉพาะ จึงสามารถ
Focus กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้

รูปที่ 2-8 การปฏิรูปองค์กรภาครัฐ

1. ปรับปรุงระบบบริหาร ัดการภาครั และปรับเปล่ยน ากหนวยงานกากับดูแล (Regulator)
เป นหน วยงานท่ วยอ านวยความสะดวก (Facilitator) โดยการปรับปรุ งระบบการบริ หารจั ดการภาครั ฐที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบการ เช่น การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ขั้นตอนการดาเนินงาน การกาหนดมาตรการ
ต่างๆ ของภาครัฐให้เอื้ออานวยต่อการประกอบการ และเพื่อให้องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นจากหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ล (Regulator) เป็ น หน่ ว ยงานอ านวยความสะดวก
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(Facilitator) ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและกากับดูแลโดยกระจายอานาจสู่ภูมิภาคและ/หรือ
ผู้ให้บริการเอกชน ร่วมกับเพิ่มเติมบทบาทในการให้คาแนะนาปรึกษา เพื่อทาหน้าที่ช่วยอานวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ เช่น การให้คาแนะนาปรึกษา ประสานงานให้ผู้ประกอบการเข้าถึงองค์ความรู้ แหล่งวิจัยต่างๆ
ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สนั บ สนุ น ช่ อ งทางการเข้ าถึ งแหล่ งเงิน ทุ น รวมทั้ งการส่ งเสริม ให้ เกิ ด ประชาคม
อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์อุตสาหกรรมโดยบูรณาการทางานร่วมกับภาคเอกชน/นักลงทุนเพื่อผลักดันให้เกิด
การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
2. ปรับปรุงกระบวนการ ัดตังและยุบหนวยงานรั ใหงายขน เนื่องจากขั้นตอนการจัดตั้ง
และการยุบองค์กรภาครัฐในปัจจุบันมีขั้นตอนมากและใช้เวลานาน ทาให้ไม่สามารถตอบสนองต่อภาคธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงควรมีการปรับปรุงระเบียบการจัดตั้ง ตลอดจนการยุบหน่วยงานภาครัฐให้สะดวก
และรวดเร็ว ยิ่งขึ้น เพื่อให้ สามารถตอบสนองต่อภาคธุรกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒ นาอุตสาหกรรมได้อย่าง
ทันท่วงที
3. ปรั บ เปล่ ย น ครงสร างหน วยงานตามบทบาทหน าท่ (Functional Based) เป น
หนวยงานเพื่อดาเนินภารกิ ตามวาระตาง ๆ (Agenda Based) การจัดโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐใน
ปัจจุบั น มีการจัดโครงสร้างหน่ วยงานตามบทบาทหน้าที่ของภาครัฐ ทาให้ การร่วมมือประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องยังไม่มีประสิทธิภาพ และขาดการให้ความสาคัญ (Focus) ในการดาเนินงานตาม
วาระเร่งด่วนต่าง ๆ จึงควรมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานเป็นโครงสร้างตามวาระ เพื่อให้สามารถดาเนินภารกิจ
ตามวาระเร่งด่วนต่างๆ รวมทั้งภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมบนฐานนวัตกรรม เช่น ระบบการมาตรฐาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยสู่การผลิต ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุภารกิจนั้น ๆ และสามารถยุบหรือย้าย
หน่วยงานเมื่อภารกิจเสร็จสิ้น
กลยุทธ์ท่ 2 พัฒนา ครงสรางพืน านเพื่อรองรับการเติบ ตของอุตสาหกรรม
การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ เป็นการพัฒ นาปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ ให้เอื้อต่อการ
ประกอบกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมในรูปแบบต่าง ๆ จากแผนการพัฒนาประเทศในโมเดลประเทศไทย 4.0
ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทาให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคตต้อง
พัฒ นาเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัต กรรมมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมการด้านระบบ
นิเวศอุตสาหกรรมให้เอื้อต่ออุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อ
รองรับ การเติบ โตของอุตสาหกรรม ซึ่งการพั ฒ นาโครงสร้างพื้นฐานสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ มใหญ่ คือ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานทางกายภาพ (Physical Infrastructure) และโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นดิ จิ ทั ล (Digital
Infrastructure)
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รูปที่ 2-9 การพัฒนระบบนิเวศอุตสาหกรรม

1. ครงสรางพืน านทางกายภาพ (Physical Infrastructure) เพื่อรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรม เช่น
1) จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) เพื่อส่งเสริมการลงทุน
และการค้า โดยมีมาตรการเพื่อสนับสนุนการลงทุน ทั้งในรูปแบบเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน สาหรับ
ธุรกิจที่เน้นการใช้แรงงาน และใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นบริเวณชายแดนหรือประเทศเพื่อนบ้าน และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของคลัสเตอร์เป้าหมาย ซึ่งเป็นธุรกิจที่อาจไม่เหมาะกับชายแดน และเป็นธุรกิจที่มีความสาคัญต่อการ
พัฒนาประเทศในอนาคต เช่น กิจการวิจัยและพัฒนา กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
2) พัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรม (Industrial Estate) หรือเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดย
การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค โลจิสติกส์ ระบบน้า การบาบัดน้าเสีย ระบบการจัดการ
สิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อ มทั้ ง มี ม าตรการจู ง ใจต่ า ง ๆ ในการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรม/เมื อ ง
อุตสาหกรรมที่ได้พัฒนาขึ้น
3) พัฒนาการให้ บริการด้านการทดสอบและวิจัยพัฒนาแบบครบวงจร ในลั กษณะ Share
Services เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้ เช่น ศูนย์ทดสอบ (Testing Center) ศูนย์วิจัยและ
พัฒนา (Research Center) ศูนย์ออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design Center) ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยสู่การ
ผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center: ITC) ให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งการ
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สร้างระบบการเชื่อมโยงข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ระหว่างสถาบันศึกษาวิจัยและภาคธุรกิจ
สาหรับเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรม เช่น การขนส่งระบบราง ระบบไฟฟ้า/น้าเพื่อการอุตสาหกรรม
5) พั ฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานในเชิงระบบ เช่น ระบบบริหารจัดการขยะ/กากอุตสาหกรรม
ระบบการมาตรฐาน ระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม ระบบบริหารจัดการงานวิจัยสู่การผลิตเชิง
พาณิชย์ เป็นต้น
2. ครงสรางพืน านดานดิ ิทัล (Digital Infrastructure) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ
นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการประกอบกิจการอย่างแพร่หลาย และวางรากฐานของการขับเคลื่อน
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่ Industry 4.0 ที่ข้อมูล ดิจิทัล และระบบการผลิตแบบอัตโนมัติจะเข้ามาเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการผลิต จึงจาเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล เช่น
1) พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ นฐานอิ นเตอร์ เน็ ตความเร็ ว สู ง (High Speed Broadband)
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รองรับการสื่อสารและการทาธุรกรรมต่าง ๆ ด้วยอินเตอร์เน็ต
2) พัฒนาอินเตอร์เน็ตแบรนด์วิดท์ระหว่างประเทศ (International Internet Bandwidth)
และการเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศ
3) สนับสนุนการลงทุนสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ
4) พัฒนาการให้บริการ Public Cloud ให้ครอบคลุมการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และ
การเชื่อมโยงต่าง ๆ
5) พั ฒ นา e-Government ในการให้ บ ริ ก ารประชาชนให้ เป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว และ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
กลยุทธ์ท่ 3 พัฒนาทัก ะและองค์ความรูของบุคลากรเพื่อรองรับการเปล่ยนแปลง
เนื่ อ งจากการพั ฒ นาประเทศไทยในอนาคตจะมุ่ งเน้ น การขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละ
นวั ต กรรม ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะและองค์ ค วามรู้ บุ ค ลากรในภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ทั้ ง แรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี สามารถก้าวทัน
ต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งการสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการ
วิจัยและคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ ที่มีอัตรากาลังเพียงพอต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่ เพื่อเป็น
แรงขับ เคลื่อนในการพัฒ นาเทคโนโลยีของประเทศต่อไปในอนาคต โดยมีแนวทางในการพัฒ นาทักษะและ
องค์ความรู้ของบุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ ดังนี้
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รายละเอยด

HR Development

Re-skill for Labor
Rise Technology
to Support
Skill & Knowledge
Industry 4.0

• พัฒนาแรงงานให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ มีทักษะและความเชี่ยวชาญ ยกระดับความรู้ ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญของแรงงาน เพื่อให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเปลี่ยนไปในอนาคตได้
• เพิ่มจานวนแรงงานฝีมือ ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดยร่วมกับสถานศึกษา เช่น สถาบัน
อาชีวะ ในการอบรมบุคลากรคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน
• สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน
และการอบรมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่แรงงาน

Enhance Specific
Knowledge to
Support New
Technology

• เพิ่มและพัฒนาบุคลากรมี่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและนวั ตกรในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะในสาขา
เทคโนโลยีที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ เช่น Biotech, Foodtech, Meditech, Healthtech,
และ Automation & Robotic เป็นต้น
• เพิ่มและพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัล/การประยุกต์ ใช้ และ
ออกแบบดิจิทัลในสาขาต่างๆที่มีความขาดแคลน

Enhance
EnhanceIT
IT &
&
Digital
Digital Skill
Skill

• พัฒนาทักษะบุคลากรในองค์กรในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมาช่วยในการติดต่อ สื่อสารใน
องค์กร สื่อสารกับลูกค้าและคู่ค้า เพิ่มความรวดเร็วในการประสานงาน
• พัฒนาทักษะบุคลากรในองค์กรในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยอานวยความสะดวกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน เช่น การใช้โปรแกรมซอฟแวร์ต่าง ๆ ทั้งโปรแกรมด้านบัญชี การวางแผนการ
ผลิต บริหารคลังสินค้า การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

Connect
Innovation
&
Build
Build Digital
Digital
Knowledge
Startup/
Startup/ Enterprise
Enterprise
through Digital
Platform

• อัพเดทความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เวปไซต์ social media, online
video, e-book เป็นต้น
• ใช้ระบบห้องสมุดเสมือน ในการสืบค้นข้อมูลความรู้ต่างๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายที่สามารถ
เชื่อมโยงกันได้ทั่วโลก
• การศึกษาทางไกลโดยผ่านระบบออนไลน์ เปิดโอกาสให้สามารถเรียนและได้รับวุฒิการศึกษาจากสถาบัน
นั้น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษายังสถาบันในประเทศนั้น

รูปที่ 2-10 การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้

1. ยกระดั บ ทั ก ะและองค์ ค วามรู ด านเทค น ลย (Re-skill for Labor to Support
Industry 4.0)
 ยกระดับความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญของแรงงาน เพื่อพัฒนาให้เป็นแรงงานที่มี
ฝีมือ มีทักษะและความเชี่ยวชาญ สามารถรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเปลี่ยนไปในอนาคตได้
 เพิ่มจานวนแรงงานฝีมือ ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดยร่วมกับสถานศึกษา
เช่น สถาบันอาชีวะ ในการอบรมบุคลากรคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน
 สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
กาหนดหลักสูตรและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร พัฒนาฝีมือแรงงาน และการอบรมความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้แก่แรงงาน
2. สราง ูเ ่ยว าญทางดานเทค น ลยและนวัตกร (Enhance Specific Knowledge
to Support New Technology)
 เพิ่ มและพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ านและนวัต กรในสาขาต่ าง ๆ
โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีที่เป็น เป้าหมายในการพัฒ นาประเทศ เช่น Biotech, Foodtech, Meditech,
Healthtech, และ Automation & Robotic เป็นต้น
 เพิ่มและพัฒ นาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สาหรับทาหน้าที่ถ่ายทอดหรือเชื่อมโยงผลงานวิจัยและพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรม
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 เพิ่ มและพั ฒ นาบุ คลากรที่ มีความสามารถและความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทั ล การ
ประยุกต์ใช้ดิจิทัล และออกแบบดิจิทัลในสาขาต่าง ๆ ที่มีความขาดแคลน
3. พัฒนาความรูดานเทค น ลยสารสนเทศและดิ ิทัล (Enhance IT & Digital Skill)
 พั ฒ นาทั ก ษะบุ ค ลากรในการน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและดิ จิ ทั ล มาช่ ว ยในการ
ติดต่อสื่อสารในองค์กรและสื่อสารกับลูกค้า เช่น การประสานงานด้วยระบบออนไลน์ การประชุมออนไลน์
 พัฒนาทักษะบุคลากรในองค์กรในการนาเทคโนโลยี ดิจิทัลมาช่วยอานวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน เช่น การใช้โปรแกรมซอฟแวร์ต่าง ๆ ทั้งโปรแกรมด้านบัญชี การวางแผนการ
ผลิต บริหารคลังสินค้า การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
 วางรากฐานด้านการเขียนโปรแกรม และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
สู่สถานศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมกาลังคนสู่การปฏิรูปอุตสาหกรรม
4. เ ื่อม ยงนวัตกรรมและองค์ความรูดวยเทค น ลย ดิ ิทัล (Connect Innovation &
Knowledge through Digital Platform)
 เชื่อมโยงเครือข่ายกาลังคนนวัตกรรม ริเริ่มช่องทางการแลกเปลี่ยนและการรวมกลุ่ม
ของนั ก วิ จั ย นวั ต กร ผู้ ป ระกอบการ และนั ก ลงทุ น พร้ อ มสร้ า งการเข้ า ถึ ง องค์ ค วามรู้ แ ละสิ ท ธิ บั ต รสู่
ภาคอุตสาหกรรม ในรูปแบบดิจิทัล
 พั ฒ นาแหล่ ง การเรี ย นรู้ อ อนไลน์ ในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ความรู้ ต่ า ง ๆ ผ่ า นระบบ
คอมพิวเตอร์ อัพเดทความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์, social media, online
video, e-book เป็นต้น
 การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นระบบออนไลน์ เปิ ด โอกาสให้ ส ามารถเรี ย นและได้ รั บ วุ ฒิ
การศึกษาจากสถาบันนั้น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษายังสถาบันในประเทศนั้น
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2.3 ยุทธศาสตร์ท่ 3: เ ื่อม ยงอุตสาหกรรมไทยกับเศร กิ ลก
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์นี้ มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาบริษัทข้ามชาติสัญชาติไทยโดยใช้ความ
เชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าและนาเสนอบริการในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งมีศักยภาพสูง เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก โดยวางตาแหน่งในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมด้วยรูปแบบการค้า
และการลงทุนระหว่างประเทศในการเป็นผู้บริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตระดับโลกในสาขาอุตสาหกรรมที่สาคัญ
และไทยมีศักยภาพ พร้อมกับเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยสู่ฐานการผลิตและฐานการตลาดในระดับโลกผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ทั้ งการลงทุ น ผลิ ต สิ น ค้าและบริก ารในประเทศเป้ าหมาย การร่วมลงทุ น การจ้างผู้ ผ ลิ ต ใน
ต่างประเทศเพื่อผลิตสินค้าให้ การนาเข้าวัตถุดิบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ การให้
ลิขสิทธิ์ทางการค้า หรือการเข้าซื้อกิจการ ด้วยระบบการจัดการระดับสากล ดิจิทัล และเทคโนโลยีสมัยใหม่
กลยุทธ์ท่ 1 สงเสริมอุตสาหกรรมไทยเ ื่อม ยงหวง การ ลิตของ ลก
อุตสาหกรรมของโลกในปัจจุบันไม่ได้มีการผลิตอยู่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่มีการ
เชื่อมโยงการผลิตกัน เป็น เครือข่ายทั่วโลก โดยในห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมของโลก (Global Value
Chain) ในกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบจะมีการจัดหาวัตถุ ดิบและผู้ผลิต
ซัพพลายเออร์จากประเทศต่าง ๆ ส่วนในขั้นการผลิต ก็มีประเทศที่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีการกระจายการ
ผลิตย่อยของชิ้นส่วนต่าง ๆ ไปยังฐานการผลิตในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และขั้นตอนการกระจายสินค้า ก็มีการ
ส่งสินค้าไปยังตัวแทนจาหน่ายในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการหลังการขาย หรือศูนย์ซ่อมบารุงใน
ประเทศต่าง ๆ อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในการผลิตเครื่องบินหนึ่งลา ชิ้นส่วนเครื่องบินจะถูกกระจายไปผลิตยัง
ประเทศต่าง ๆ ถึง 9 ประเทศ ก่อนที่ชิ้นส่วนจะถูกส่งมาประกอบเข้าด้วยกัน หรือในการผลิตรถยนต์ ชิ้นส่วนต่าง ๆ
ก็จะถูกกระจายไปยังผู้ผลิตในแต่ละประเทศที่มีความชานาญแตกต่างกันไป ก่อนจะนาชิ้นส่วนมาประกอบเป็น
รถยนต์ เป็นต้น
Global value chain

Sourcing

Manufacturing

Distribution

Services

Raw
Material
Producer

Production & Assembly

Logistic

After sale
services
provider

Marketing

Supplier

Distributor
R&D

Design

Testing

Pilot

Dealer/ Retail

รูปที่ 2-11 การส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตของโลก
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ในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก ต้องส่งเสริมอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้
สามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมหลักต่าง ๆ ของโลก โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงผู้ผลิต
ของไทยกับผู้ผลิตชั้นนาของโลก และสร้างบทบาทในการเป็นผู้บริหารจัดการห่วงโซ่การผลิต ระดับโลกในสาขา
อุตสาหกรรมที่ส าคัญ และไทยมีศักยภาพ ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการที่เพียงพอกับการสร้าง
เครือข่าย หาพั นธมิตร และการลงทุ นในต่างประเทศอย่างเป็นระบบ (International Investment Intelligence)
สนับสนุนและอานวยความสะดวกการค้าการลงทุนในต่างประเทศโดยกลไกภาครัฐอย่างบูรณาการ (Organization &
Agencies Support) ให้ สิ ทธิการหั กลดหย่ อนภาษี ธุรกิจ (Outward Investment Credit) การสนับ สนุน เงิน กู้
ดอกเบี้ยต่า (Outward Investment Soft Loan) เพื่อสนับสนุนการลงทุนสาหรับสร้างเครือข่ายการผลิตของ
อุตสาหกรรมเป้าหมายในต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับ
กลุ่ ม สาขาอุ ตสาหกรรม/ธุร กิจ ในประเทศเป้ าหมาย สร้างภาพลั กษณ์ อุ ตสาหกรรมไทยให้ เป็ นที่ รู้จัก และ
เชื่อมโยงระบบการมาตรฐานไทยเข้าสู่ระบบการมาตรฐานโลก เพื่อให้ภาคการผลิตของไทยสามารถชี้นาหรือ
ตอบสนองต่อความต้องการในการผลิตของตลาดโลกและสามารถเป็นส่ วนหนึ่งของห่ ว งโซ่การผลิตโลกได้
อย่างไรก็ตาม ควรคานึงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจากภายในประเทศ และใช้ประโยชน์ของ
ปัจจัยเสริมจากต่างประเทศ (Strength from within, Leverage from Outside) เพื่อยกระดับความเข้มแข็ง
อุตสาหกรรมให้พร้อมต่อการแข่งขันที่สูงขึ้นบนตลาดโลกเป็นสาคัญ เนื่องจากการดาเนินการมาตรการส่งเสริม
การค้าและการลงทุนในต่างประเทศของภาครัฐที่เกินความพอดี อาจเพิ่มความเสี่ยงเชิงนโยบายที่จะเกิดกรณี
ของภาคธุรกิจซึ่งขาดความพร้อมและศักยภาพในการขยายฐานการค้าและการผลิตในต่างประเทศได้อย่างแท้จริง
กลยุทธ์ท่ 2 เ ื่อม ยงการ ลิตและการตลาดสูสากลดวยดิ ิทัล
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสาคัญในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยเข้ากับเศรษฐกิจของโลก
เมื่ออุตสาหกรรมไทยเป็นส่วนหนึ่งของฐานการผลิตของโลก ผู้ประกอบการไทยต้องมีการเชื่อมโยงการผลิตและ
การตลาดต่าง ๆ กับผู้ประกอบการทั่วโลก เช่น ข้อมูลการผลิต การสั่งวัตถุดิบ การทาตลาด การขนส่งสินค้า
เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช่วยอานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร และการทาธุรกรรมต่าง ๆ ได้
โดยแบ่งเป็นการเชื่อมโยงด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ในการขนส่งสินค้า
(Product Flow) และเชื่อมโยงด้านธุรกรรมการเงิน (Money Flow) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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Digital

Money Flow
Develop
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• เพิ่มการใช้ระบบออนไลน์ในการส่งข้อมูลการผลิต หรือคาสั่งผลิต สั่งสินค้า /วัตถุดิบ เพื่อลด
เวลาในการจัดหาวัตถุดิบและการผลิต
• ใช้ดิจิทัลในการจัดซื้อ เช่น การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction ทาให้สามารถลดต้นทุน
การผลิตได้ และสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อ
• พัฒนาและเพิ่มจานวนผู้ประกอบการให้มีการใช้ดิจิทัลและสื่อออนไลน์ในการตลาด เพื่อ
เพิ่มช่องทางการตลาด ขยายจานวนลูกค้า
• เชื่อมโยงผู้พัฒนา Digital Content เพื่อพัฒนาระบบสั่งซื้อออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ
• เชื่อมโยงระบบห่วงโซ่อุปทานด้วยดิจิทัล โดยใช้ระบบออนไลน์ในการบริหารโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ ตรวจสอบปริมาณสินค้าในประเทศต่าง ๆ และวางแผนกระจายสินค้าไปยัง
ประเทศต่าง ๆ
• ใช้ระบบดิจิทัลในการตรวจสอบและติดตามสถานะของสินค้าที่ขนส่ง

• พัฒนาระบบการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออานวยความสะดวกในการซื้อขายออนไลน์
กับคู่ค้าที่อยู่ต่างประเทศ
• พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และติดตาม
ตรวจสอบความปลอดภัยอยู่เสมอ ป้องกันปัญหาการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่ม
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งาน

รูปที่ 2-12 การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดด้วยดิจิทัล

1. เพิ่มการติดตอสื่อสารดวยระบบออนไลน์และเพิ่มการทาการตลาดดิ ิทัลสูสากล
(Increase Online Communication & Digital Marketing)
 ส่งเสริมการใช้ระบบออนไลน์ การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction และธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลการผลิต หรือคาสั่งผลิต สั่งสินค้า/วัตถุดิบ เพื่อลดเวลาในการจัด ซื้อจัดหาวัตถุดิบ
และการผลิต ระหว่างผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ และพัฒ นาการจัดหาวัตถุดิบจากต่างประเทศด้วยเครื่องมือ
ดิจิทัล
 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ใช้ประโยชน์จากดิจิทัล และ
ตอบสนองต่อตลาดในประเทศเป้าหมาย เชื่อมโยงผู้พัฒนา Digital Content เพื่อพัฒนาระบบสั่งซื้อออนไลน์
ให้แก่ผู้ประกอบการ ร่วมกับ การพัฒ นาและเพิ่มจานวนผู้ประกอบการให้ มีการใช้ดิจิทัล และสื่อออนไลน์ใน
การตลาดอย่างชาญฉลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ขยายจานวนลูกค้า
2. การ ัดการระบบ ล ิสติกส์สูสากลดวยดิ ิทัล (Manage Global Logistic through
Digital)
 เชื่อมโยงระบบห่วงโซ่อุปทานด้วยดิจิทัล โดยใช้ระบบออนไลน์ในการบริหารโลจิสติกส์
ระหว่างประเทศ ตรวจสอบปริมาณสินค้าในประเทศต่าง ๆ ติดตามสถานะของสินค้าที่ขนส่ง และวางแผน
กระจายสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ
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3. พัฒนาระบบธุรกรรมอิเลกทรอนิกส์ (Develop E-Payment)
 พัฒ นาระบบการท าธุรกรรมอิเล็ กทรอนิกส์ เพื่ ออานวยความสะดวกในการซื้อขาย
ออนไลน์กับคู่ค้าที่อยู่ต่างประเทศ
 พัฒ นาระบบการรักษาความปลอดภัยในการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และติดตาม
ตรวจสอบความปลอดภัยอยู่เสมอ ป้องกันปัญหาการโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้ใช้งาน
กลยุทธ์ท่ 3 สงเสริมการลงทุนขยาย านการ ลิตในและนอกประเทศ
การส่งเสริมการลงทุนและการขยายฐานการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจของโลก โดยการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค มีมาตรการ
จู งใจและสนั บ สนุ น ให้ นั กลงทุ น ต่างชาติเข้ ามาลงทุ นหรือตั้งฐานการผลิ ตในประเทศไทย ในขณะเดียวกั น
ก็ส่งเสริมให้นักลงทุนและผู้ประกอบการของไทยขยายการลงทุน และขยายฐานการผลิตไปยังตลาดต่ างประเทศ
โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
Inward Investment

Outward Investment

พัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนย์กลางการคาการลงทุนในภูมิ ภาค

สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ

•ชักจูงบริษัทขนาดใหญ่ ให้ลงทุนในอุตสาหกรรมอนาคต โดยมี
มาตรการสิทธิประโยชน์สนับสนุนการลงทุน
•พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ
เช่น เขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ Logistic, Internet
•มีมาตรการอานวยความสะดวกให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขา
เป้าหมายจากต่างประเทศสามารถมาทางานในไทยได้

•ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนยังต่างประเทศ
•ให้คาแนะนาและสนับสนุนข้อมูลการลงทุนในประเทศต่าง ๆ
•จัดตั้งศูนย์ประสานงานและเครือข่ายการลงทุนต่างประเทศ
เพื่อให้ข้อมูล คาแนะนา และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การลงทุนในต่างประเทศ

รูปที่ 2-13 การส่งเสริมการลงทุนขยายฐานการผลิตในและนอกประเทศ

1. การสงเสริมการลงทุนในประเทศ พัฒ นาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าและการ
ลงทุน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนและตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย โดย
การสนับสนุน ดังนี้
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 ส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย โดยการชักจูงบริษัทขนาดใหญ่ หรือองค์กรระดับโลก
(Global Enterprise) ให้ เข้ ามาลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมเป้ าหมายในประเทศไทย โดยการให้ สิ ท ธิป ระโยชน์
สนับสนุนการลงทุน ภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดการ
สร้างบุคลากรและพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมให้กับภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ
 มี ม าตรการอ านวยความสะดวกให้ ผู้ เชี่ ย วชาญในสาขาเป้ าหมายจากต่ างประเทศ
สามารถมาทางานในไทยได้โดยสะดวก พร้อมสิทธิประโยชน์ที่จูงใจบุคลากรคุณภาพสูงจากต่างประเทศให้เข้ามา
ทางานในประเทศไทย
2. การสงเสริมการลงทุนขยาย าน ลิตในตางประเทศ โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย
ที่มศี ักยภาพขยายการลงทุนและขยายฐานการผลิตไปยังตลาดต่างประเทศ ด้วยการสนับสนุน ดังนี้
 วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่ข้อมูล เชิงลึกที่เพียงพอกับการสร้างเครือข่าย หาพันธมิตร
และการลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ
 ให้ ค าแนะน าและสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล การลงทุ น ในประเทศต่ าง ๆ จั บ คู่ ธุร กิ จ ระหว่า ง
เครือข่าย/พันธมิตร อานวยความสะดวกเรื่องเงินทุน และการจัดการข้อพิพาทเมื่อเกิดปัญ หา เพื่อ ส่ งเสริม
ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพให้ไปลงทุนยังต่างประเทศ
 จัดตั้งศูนย์ประสานงานและเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการการลงทุนไทยในต่างประเทศ
ทาหน้าที่ให้ข้อมูล คาแนะนา และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุน พร้อมทั้งออกแบบและจัดตั้ง
ระบบการบ่ ง ชี้ ปั ญ หาเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ (Diagnosis System) เพื่ อ วิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ของ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศเป้าหมาย และผลการดาเนินธุรกิจของบริษัทข้ามชาติสัญชาติไทย แล้วป้อนกลับ
(Feedbacks) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการออกนโยบายหรือมาตรการในเชิงรุก
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3. แ นท่นาทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ระยะ 20 ปี
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งจะนาพาประเทศให้ก้าวสู่
การเป็นประเทศโลกที่หนึ่ง ก้าวพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยประสิทธิภาพเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนั้น จาเป็นต้องมีการกาหนดทิศทางในการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าให้ชัดเจน จึงได้มีการกาหนดแผนที่นาทางในการพัฒ นา
อุตสาหกรรมของไทย โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 (1-2 ปี) ระยะที่ 2 (2-5 ปี) ระยะที่ 3 (5-10 ปี)
และ ระยะที่ 4 (10-20 ปี) โดยกาหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) ไว้ 5 ประการ ประกอบด้วย
1) มีอัตราการขยายตัวของ GDP ภาคอุตสาหกรรม เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.5 ต่อปี
2) เกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม โดยมีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี
3) ขยายมูลค่าการส่งออกของภาคอุตสาหกรรม เฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี
4) เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต ของภาคอุตสาหกรรม โดยมี ค่าผลิ ต ภาพการผลิ ตโดยรวม (Total
Factor Productivity) เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี
5) เกิดนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่ (New Warrior 4.0) ในอุตสาหกรรมเป้าหมายรวม 150,000 ราย
โดยแผนที่นาทางตามยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ มีรายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ 1: ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสูอุตสาหกรรมท่ขับเคลื่อนดวยปญญา
(Promote Industry Transformation)
กลยุทธ์ที่ 1: ยกระดับผลิตภาพ มาตรฐาน และนวัตกรรม
(Enhance Standard, Productivity and Innovation: SPRING)
กลยุทธ์ที่ 2: เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสังคมผู้ประกอบการ
(Enhance Innovative Driven Entrepreneur: IDE)
กลยุทธ์ที่ 3: ส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม (Strengthen Collaboration Network)
ยุทธศาสตร์ท่ 2: ปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมท่ขับเคลื่อนดวยปญญา
(Layout for Ecosystem)
กลยุทธ์ที่ 1: ปฏิรูปองค์กรภาครัฐให้ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
(Develop Agile Government Agency)
กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
(Develop Infrastructure for Ecosystem)
กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
(Re-skill Human Capital)
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

ยุทธศาสตร์ท่ 3: เ ื่อม ยงอุตสาหกรรมไทยกับเศร กิ ลก (Connect to Global)
กลยุทธ์ที่ 1: ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตของโลก
(Integrate to Global Value Chain)
กลยุทธ์ที่ 2: เชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสู่สากลด้วยดิจิทัล (Connect Product & Market)
กลยุทธ์ที่ 3: ส่งเสริมการลงทุนขยายฐานการผลิตในและนอกประเทศ (Promote Investment)
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ตารางที่ 3-1 แผนที่นาทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ระยะ 1-2 ปี

ยุทธศาสตร์ท่ 2: Layout for Ecosystem

ยุทธศาสตร์ 1 Promote Industry Transformation

กลยุทธ์

แ นท่นาทางระยะ 1-2 ปี
1. จัดทาแผนเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
1. Enhance
2. กระตุ้น Enterprise ต้นแบบที่มีศักยภาพสู่การผลิตแบบอัตโนมัติ
Standard,
3. สนับสนุนการนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสู่กระบวนการผลิต
Productivity
ภาคอุตสาหกรรม
and
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีเพื่อเพิ่ม Productivity
Innovation
5. จัดทาเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมด้านต่างๆในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
(SPRING)
6. ยกระดับมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
1. สร้างธุรกิจใหม่ในกลุ่ม New S-Curve และสร้างความเข้มแข็งในกลุ่ม
First S-Curve ให้เป็นนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่ (New Warrior)
2. Enhance
2. สร้างธุรกิจในกลุ่ม IDE และ Startup
Innovative
3. สร้าง Smart SME ที่ใช้เทคโนโลยีช่วยบริหาร
Driven
4. สร้างธุรกิจรองรับประเทศไทย 4.0 เช่น ผู้ผลิตอุปกรณ์ IoT ที่ปรึกษา
Entrepreneur
System Integrator
(IDE)
5. พัฒนาศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ (SME Rescue Center)
6. พัฒนา Cultural Industrial Village
1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย เป็นสมาคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ
3. Strengthen
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาคมผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
Collaboration 3. เชื่อมโยงสมาคมกับสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม
Network
4. สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
5. สร้างการรวมกลุ่มเครือข่ายในรูปแบบคลัสเตอร์ในพื้นที่ประกอบการ
1. Develop Agile 1. ปรับโครงสร้างหน่วยงานระดับกรม/ สถาบันเครือข่ายของกระทรวง
Government
อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาตามนโยบายประเทศไทย 4.0
Agency
2. ยกระดับและปรับบทบาทของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ให้เป็นหน่วยงาน
เพิ่มผลผลิตของประเทศ
3. จัดตั้งสานักงานการมาตรฐานแห่งชาติ เพื่อปฏิรูประบบการมาตรฐานของ
ประเทศให้เป็นเอกภาพ
4. ปรับระเบียบการตั้ง/ยุบหน่วยงานให้สะดวกต่อการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย
2. Develop
1. วางระบบโครงสร้างพื้นฐานและผลักดันการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
Infrastructure
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC), Industrial Estate
for Ecosystem
และ Smart SME Estate
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

กลยุทธ์

แ นท่นาทางระยะ 1-2 ปี
2. เตรียมความพร้อม (ร่าง พ.ร.บ.) ผลักดันการลงทุน และประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนา EEC
3. สร้างเครือข่ายผู้ ให้ บ ริการ Testing, R&D และ Standardization โดยการ
ประสานงานของสถาบันเครือข่าย ให้มีการ share services
4. พัฒนาศูนย์ซ่อมอากาศยานที่สนามบินอู่ตะเภา
5. บริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพการบริการของ Industrial Design Center
ให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมาย
6. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industry
Transformation Center: ITC)
7. พัฒนา World Food Valley
8. เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการศูนย์ทดสอบยานยนต์ (ฉะเชิงเทรา)
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
10.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
11.การปฏิรูประบบการมาตรฐาน โดย
1) จัดทาโครงสร้างพื้นฐานด้านการมาตรฐานเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
– การกาหนดเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระบบการจัดการ วิธีทดสอบ
– การพั ฒ นาหน่ ว ยตรวจสอบรับ รอง (ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร หน่ ว ยตรวจ
หน่วยรับรอง) ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ คู่ค้ายอมรับผลการตรวจสอบ
รับรองโดยไม่ต้องตรวจซ้า
– การจัดให้มีคลังข้อมูลด้านการมาตรฐานของประเทศเพื่อให้ภาคธุรกิจ
เข้าถึงได้สะดวก และรวดเร็ว
– การจัดระบบการวัด (Metrology) ให้มีความแม่นยา และสอบ
กลับไปยังระบบสากลได้ (traceability)
2) อานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการเข้าถึง Players ด้านการ
มาตรฐาน
3) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในกิจกรรมการมาตรฐานให้มีความ
รวดเร็ว คล่องตัว และทันสมัย
12. การจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อจัดการข้อขัดแย้งระหว่างชุมชนกับ
อุตสาหกรรม
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ยุทธศาสตร์ท่ 3: Connect to Global

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

กลยุทธ์
แ นท่นาทางระยะ 1-2 ปี
3. Re-skill Human 1. พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรม
Capital
เป้าหมาย
2. พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการให้สามารถใช้ IT และ Digital ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน
1. Integrate to
1. ผลักดันผู้ประกอบการไทยให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ
Global Value 2. เชื่อมโยงผู้ผลิตของไทยกับผู้ผลิตชั้นนาของโลก
Chain
3. เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยเฉพาะใน 3 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร (Future Food)
อุตสาหกรรมฐานไบโอเทคโนโลยี (Bioplastic, Bio-Pharma, etc)
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน (Aviation part)
4. เชื่อมโยงระบบการมาตรฐานไทยเข้าสู่ระบบการมาตรฐานโลก
1) แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานมาตรฐานเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วม
(Mutual benefit) และสร้างเครือข่ายการมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ
2) สร้างบทบาทนาของไทยในเวทีการมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อชี้นา
และโน้มน้าวให้ข้อทิศทางการมาตรฐานโลกเป็นไปในแนวที่เอื้อประโยชน์ต่อ
ประเทศไทยมากที่สุด
2. Connect
1. ส่งเสริมการใช้ IT ในการติดต่อสื่อสารและเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตกับ
Product &
ต่างประเทศ
Market
2. ส่งเสริม e-Market และการใช้สื่อออนไลน์
3. ส่งเสริมการพัฒนา e-Payment
3. Promote
Investment

1. มีมาตรการในการชักชวนบริษัทชั้นนาระดับโลกให้มาลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (First S Curve & New S Curve)
2. ส่งเสริมและให้คาแนะนาบริษัทไทยที่มีศักยภาพไปลงทุนยังต่างประเทศ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

1. Promote Industry Transformation

ตารางที่ 3-2 แผนที่นาทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ระยะ 20 ปี
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ระยะ 1-2 ปี
ระยะ 2-5 ปี
1. จัดทาแผนเพิม่ ผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
1. เพิ่มการใช้ Automation/ Robotic ในการ
2. กระตุ้น Enterprise ต้นแบบที่มีศกั ยภาพสู่การผลิตแบบ
ผลิต เพื่อเพิ่ม Productivity
1. Enhance
อัตโนมัติ
2. สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Pilot) และพัฒนา
Standard,
3. สนับสนุนการนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสู่
สู่การผลิตเชิงพาณิชย์
Productivity
กระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม
3. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานต่างๆ
and
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีเพื่อเพิ่ม Productivity
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
Innovation
5. จัดทาเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ในอุตสาหกรรม
สิ่งแวดล้อม และพลังงานสีเขียว
(SPRING)
เป้าหมาย (First S-Curve New S-Curve)
6. ยกระดับมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม
1. สร้างธุรกิจใหม่ในกลุ่ม New S-Curve และสร้างความเข้มแข็ง 1. ส่งเสริม Accelerator ให้พัฒนา Startup
2. เสริมสร้าง Startup ในการพัฒนาทักษะ
ในกลุ่ม First S-Curve ให้เป็นนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่
ด้านการบริหารให้ผู้ประกอบการ
(New Warrior)
3. สร้างความเข้มแข็งของ IDE
2. Enhance
2. สร้างธุรกิจในกลุ่ม IDE และ Startup
4. เพิ่มจานวน Smart SME
Innovative
3. สร้าง Smart SME ที่ใช้เทคโนโลยีช่วยบริหาร
5. เชื่อมโยง SMEs กับ LEs
Driven
4. สร้างธุรกิจรองรับประเทศไทย 4.0 เช่น ผู้ผลิตอุปกรณ์ IoT ที่ 6. ส่งเสริมการเข้าร่วมเครือข่ายอุตสาหกรรม
Entrepreneur ปรึกษา System Integrator
(IDE)
5. พัฒนาศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ (SME Rescue Center)
พัฒนา Cultural Industrial Village
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ระยะ 5-10 ปี
1. ต่อยอด/ขยายผล
Enterprise ต้นแบบให้
เข้าสู่ Industry 4.0
และเป็นบริษัท R&D
ชั้นนาในระดับภูมิภาค
2. ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมสีเขียว

ระยะ 10-20 ปี
1. ขยายผล Enterprise
ต้นแบบเข้าสู่ Industry 4.0
และเป็นบริษัท R&D ชั้นนา
ในระดับโลก
2. พัฒนาแบรนด์ไทยให้เป็นที่
ยอมรับในเวทีโลก
3. อุตสาหกรรมไทยเข้าสู่สังคม
Low Carbon

1. ส่งเสริมผู้ประกอบการ 1. ผลักดันผู้ประกอบการไทยสู่
ไทยให้เป็นที่รู้จักใน
การเป็นบริษัทชั้นนาระดับ
ต่างประเทศ
โลก
2. เชื่อมโยงผู้ประกอบการ
ไทยสู่ห่วงโซ่ทมี่ ีมลู ค่าสูง
ในระดับสากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

2. Layout for Industry

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ระยะ 1-2 ปี
1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มผูป้ ระกอบการรายย่อย เป็นสมาคม
อุตสาหกรรมต่าง ๆ
3. Strengthen 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาคมผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
Collaboration 3. เชื่อมโยงสมาคมกับสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม
4. สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
Network
5. สร้างการรวมกลุ่มเครือข่ายในรูปแบบคลัสเตอร์ในพื้นที่
ประกอบการ
1. ปรับโครงสร้างหน่วยงานระดับกรม/ สถาบันเครือข่ายของ
กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0
1. Develop
2. ยกระดับและปรับบทบาทของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ให้
Agile
เป็นหน่วยงานเพิ่มผลผลิตของประเทศ
Government
3. จัดตั้งสานักงานการมาตรฐานแห่งชาติ เพื่อปฏิรูประบบการ
Agency
มาตรฐานของประเทศให้เป็นเอกภาพ
4. ปรับระเบียบการตั้ง/ยุบหน่วยงานให้สะดวกต่อการ
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย
1. วางระบบโครงสร้างพื้นฐานสาหรับ EEC, Industrial Estate
และ Smart SME Estate
2. Develop
2. เตรียมความพร้อม (ร่าง พ.ร.บ.) ผลักดันการลงทุน และ
Infrastructure
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา EEC
for
3. สร้างเครือข่ายผู้ให้บริการ testing, R&D และ
Ecosystem
Standardization โดยการประสานงานของสถาบันเครือข่าย
ให้มีการ share services

ระยะ 2-5 ปี
ระยะ 5-10 ปี
1. เชื่อมโยงสมาชิกรายย่อยกับผู้ประกอบการ 1. ขยายการเชื่อมโยงสู่
รายใหญ่
เครือข่ายอุตสาหกรรม
2. สร้างความร่วมมือหน่วยงานรัฐตลอดห่วงโซ่
ในภูมิภาค
อุตสาหกรรม
3. เชื่อมโยงภาคเอกชนตลอดห่วงโซ่มูลค่า
ตั้งแต่ซัพพลายเออร์ ผูผ้ ลิต และผูซ้ ื้อ

ระยะ 10-20 ปี
1. ขยายการเชื่อมโยงสู่
เครือข่ายอุตสาหกรรมใน
ระดับโลก

1. ปรับโครงสร้างหน่วยงาน Functional เป็น 1. ปรับโครงสร้างหน่วยงาน 1. ดาเนินการปรับเปลี่ยน
หน่วยงานตาม Agenda
อื่นๆที่เหลือ
หน่วยงานทั้งหมดตามแผนที่
2. ปรับเปลีย่ นจาก Regulator เป็น
วางไว้
Facilitator
2. สามารถเชื่อมโยงการบริการ
3. เชื่อมโยงการบริการแบบ One Stop
ของทุกหน่วยงานเป็น One
Services
Stop Services ได้

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
1. พัฒนาระบบโครงสร้าง
อุตสาหกรรมต่างๆ
พื้นฐานของประเทศ ทั้ง
2. ขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้
ด้านทั่วไป และด้าน
ครอบคลุมทั่วประเทศ
ดิจิทัล ให้ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการสู่ One Stop เป็นที่ยอมรับในระดับ
Service
สากล
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1. ยกระดับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษให้เป็น
Trade & Investment
Hub ของภูมิภาค

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

2. Layout for Industry

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

3. Re-skill
Human
Capital

ระยะ 1-2 ปี
ระยะ 2-5 ปี
4. พัฒนาศูนย์ซ่อมอากาศยานทีส่ นามบินอู่ตะเภา
5. บริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพการบริการของ Industrial
Design Center ให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมาย
6. การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมงานวิจยั สู่การผลิตภาคอุตสาหกรรม
((Industry Transformation Center: ITC)
7. พัฒนา World Food Valley
8. เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการศูนย์ทดสอบยานยนต์
(ฉะเชิงเทรา)
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมและพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
10. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทลั
11. ปฏิรูประบบการมาตรฐาน โดยจัดทาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การมาตรฐานเพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อานวย
ความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการเข้าถึง Players ด้านการ
มาตรฐาน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในกิจกรรมการ
มาตรฐานให้มีความรวดเร็ว คล่องตัว และทันสมัย
12. การจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อจัดการข้อขัดแย้งระหว่างชุมชน
กับอุตสาหกรรม
1. พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีรองรับ 1. พัฒนาผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการให้สามารถใช้ IT และ
2. เชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
Digital ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ต่างประเทศ ต่อยอดการพัฒนาบุคลากร
และผูเ้ ชี่ยวชาญ
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ระยะ 5-10 ปี

ระยะ 10-20 ปี

1. ต่อยอดไปสู่การเป็น
1. ส่งออกบุคลากรที่มีทักษะสูง
ศูนย์กลางการพัฒนา
สู่ระดับสากล
บุคลากรในระดับภูมิภาค

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ระยะ 1-2 ปี
1. ผลักดันผู้ประกอบการไทยให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ
2. เชื่อมโยงผูผ้ ลิตของไทยกับผูผ้ ลิตชั้นนาของโลก
1. Integrate to 3. เชื่อมโยงห่วงโซ่มลู ค่าระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิก
Global Value
อาเซียนโดยเฉพาะใน 3 อุตสาหกรรม ได้แก่ 1. อาหาร
Chain
(Future Food) 2. ไบโอเทคโนโลยี และ 3. ชิ้นส่วน
อากาศยาน
4. เชื่อมโยงระบบการมาตรฐานไทยเข้าสู่ระบบการมาตรฐานโลก

3. Connect to Global

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

2. Connect
Product &
Market

3. Promote
Investment

ระยะ 2-5 ปี
1. ส่งเสริมการสร้างพันธมิตรระหว่าง
ผู้ประกอบการไทยกับเจ้าของแบรนด์สินค้า
ระดับโลก

ระยะ 5-10 ปี
ระยะ 10-20 ปี
1. เพิ่มจานวนผูผ้ ลิตไทยให้ 1. พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้
เป็นซัพพลายเออร์ของ
เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่
ผู้ผลิตระดับโลก
อุตสาหกรรมโลก

1. ส่งเสริมการใช้ IT ในการติดต่อสื่อสารและเชื่อมโยงข้อมูลการ
ผลิตกับต่างประเทศ
2. ส่งเสริม e-Market และการใช้สื่อออนไลน์
3. ส่งเสริมการพัฒนา e-Payment

1. เพิ่มจานวนผู้ประกอบการให้มีการใช้ IT ใน 1. พัฒนาระบบความ
การเชื่อมโยงการผลิต
ปลอดภัยของ e2. เพิ่มจานวนผู้ประกอบการให้มีการใช้ดิจิทัล
Payment
และสื่อออนไลน์ในการตลาด
2. พัฒนาระบบโลจิสติกส์
3. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ e-Payment
ด้วยดิจิทลั

1. มีมาตรการในการชักชวนบริษทั ชั้นนาระดับโลกให้มาลงทุนใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
2. ส่งเสริมและให้คาแนะนาบริษัทไทยที่มีศักยภาพไปลงทุนยัง
ต่างประเทศ

1. พัฒนาศูนย์ One Stop Services ในการ
อานวยความสะดวกนักลงทุนต่างชาติที่มา
ลงทุนในประเทศ
2. พัฒนาศูนย์ประสานงานและเครือข่ายการ
ลงทุนต่างประเทศ
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1. ใช้ดิจิทัลในการเชื่อมโยงกับ
กลุ่มธุรกิจต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

1. พัฒนาประเทศไทยสู่
1. ผลักดันผู้ประกอบการไทยสู่
การเป็นศูนย์กลาง
บริษัทชั้นนาที่มีฐานการ
การค้าและการลงทุนใน
ผลิตในประเทศต่างๆ
ภูมิภาค

