
หนา้ 1สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

1. นโยบายการพฒันาอตุสาหกรรมไทย 4.0
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แนวโนม้การเปลียนแปลงระดบัโลก (Global Megatrends)

ทีมา : กรอบแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที 13, สศช.
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ประเด็นทา้ทายสาํคญัของประเทศไทยในระยะ 20 ปีขา้งหนา้

ทีมา : สศช., ตุลาคม 2559.
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ผลกระทบและแนวโนม้จากโควิด-19

ทีมา : กรอบแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที 13, สศช.
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ความสามารถในการแข่งขนั: ประเด็นเชิงโครงสรา้ง
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สถานภาพเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
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สถานภาพเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
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ประเทศทีมีรายไดป้านกลางระดบัตาํ

USD

ประเทศทีมีรายไดต้าํ

ประเทศทีมีรายไดป้านกลางระดบัสงู

ประเทศทีมีรายไดสู้ง

หมายเหต:ุ การแบ่งกลุ่มรายไดจ้าํแนกตามเกณฑข์องธนาคารโลก (World Bank) ณ 1 กรกฎาคม 2020 โดย

ประเทศทีมีรายไดต้าํ ≤ 1,036 USD

ประเทศทีมีรายไดป้านกลาง-ตาํ ≥ 1,036-4,045 USD

ประเทศทีมีรายไดป้านกลาง-สูง ≥ 4,046-12,535 USD

ประเทศทีมีรายไดสู้ง ≥ 12,535 USD

จุดเปลียนเขา้สูป่ระเทศทีมีรายไดป้านกลางระดบัตาํ จุดเปลียนเขา้สูป่ระเทศทีมีรายไดป้านกลางระดบัสูง
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กบัดกัประเทศ
รายไดป้านกลาง

(Middle Income Trap)

กบัดกัความ
เหลือมลาํ/ไม่เท่าเทียม

(Inequality Trap)

กบัดกัความ
ไม่สมดุลในการพฒันา

(Imbalance Trap)

กลไกการขบัเคลือนดว้ยนวตักรรม
(Productive Growth Engine)

กลไกการขบัเคลือนดว้ยการสรา้ง
การมีส่วนร่วม (Inclusive Growth Engine)

กลไกการขบัเคลือนทีเป็นมิตร
ต่อสิงแวดลอ้ม(Green Growth Engine)

ดว้ยนวตักรรม ปัญญา
เทคโนโลยี และความคิดสรา้งสรรค์

ดว้ยการกระจายรายได ้โอกาส
และความมงัคงัอยา่งเท่าเทียม

ดว้ยการพฒันาทีเป็นมิตร
ตอ่สิงแวดลอ้ม

3 กบัดกั (Traps) 3 กลไก (Engines)
นโยบายเศรษฐกิจภายใต้

Thailand 4.0

การปรบัเปลียนโครงสรา้งเศรษฐกิจ
ไปสู่การเป็น

“Value-based Innovation Driven Economy” หรือ
“เศรษฐกิจทีขบัเคลือนดว้ยนวตักรรม”

ไม่ใช่เพียงการทาํใหมู้ลค่าทางเศรษฐกิจ (GDP) 

เติบโตเพียงอยา่งเดียว

หากแตเ่ป็นการปรบัเปลียนใหโ้ครงสรา้งทางเศรษฐกิจ

ของประเทศมีความสมดุล 

Local Economy + Inclusive Growth

NEW INVESTMENT PLATFORM

INDUSTRY 4.0 

ทิศทางการขบัเคลือนอุตสาหกรรม 4.0
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ทีมา : ยุทธศาสตรก์ารพฒันาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

 การพฒันาอุตสาหกรรมไทย 4.0 (Thailand Industry 4.0)



หนา 

10
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ทีมา : ยุทธศาสตรก์ารพฒันาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

 การพฒันาอุตสาหกรรมไทย 4.0 (Thailand Industry 4.0)

การปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมไทย
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นโยบาย

รฐับาล

6.16 ดา้นอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพฒันาอุตฯ ทีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของประเทศ ... ส่งเสริมการพฒันานวตักรรมเพือสรา้ง
มูลค่าเพมิใหแ้กอ่าหารไทยบนฐานความรู ้ความคิดสรา้งสรรค ์และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจยัเกษตรแปรรูป ... สง่เสริมอุตฯ ทีใช้
เทคโนโลยสีูง ส่งเสริมอุตฯ ทีใชก้ารออกแบบและสรา้งสรรค ์และส่งเสริมอุตฯ เครืองจกัรกลเทคโนโลยขีนัสูง เพอืปรบักระบวนการ
ผลิตสู่ระบบอตัโนมติัและกึงอตัโนมติั

6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทลัและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทลั... รวมถึงการผลิตและการคา้ผลิตภณัฑดิ์จิทลั... ตลอดจนการใช้
ดิจิทลัรองรบัการผลิตสินคา้อุตสาหกรรมและการพฒันาเศรษฐกิจสรา้งสรรค์

6.16 ดา้นอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพฒันาอุตฯ ทีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของประเทศ ... ส่งเสริมการพฒันานวตักรรมเพือสรา้ง
มูลค่าเพมิใหแ้กอ่าหารไทยบนฐานความรู ้ความคิดสรา้งสรรค ์และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจยัเกษตรแปรรูป ... สง่เสริมอุตฯ ทีใช้
เทคโนโลยสีูง ส่งเสริมอุตฯ ทีใชก้ารออกแบบและสรา้งสรรค ์และส่งเสริมอุตฯ เครืองจกัรกลเทคโนโลยขีนัสูง เพอืปรบักระบวนการ
ผลิตสู่ระบบอตัโนมติัและกึงอตัโนมติั

6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทลัและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทลั... รวมถึงการผลิตและการคา้ผลิตภณัฑดิ์จิทลั... ตลอดจนการใช้
ดิจิทลัรองรบัการผลิตสินคา้อุตสาหกรรมและการพฒันาเศรษฐกิจสรา้งสรรค์

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

ทีมา : (1) คาํแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรี, 12 กนัยายน 2557 และ (2) สศช., สงิหาคม 2559.

มุ่งสู่การพฒันาตามแนวทาง THAILAND 4.0

 นโยบายทีสนับสนุนการยกระดบัสู่ Industry 4.0
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 นโยบายทีสนับสนุนการยกระดบัสู่ Industry 4.0

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ที่มา : สศช., สิงหาคม 2559.
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Center, Global Expansion of Thai Investment

• GLOBAL VC : Tech. Cooperation/ Bus.
Matching, Global Standard, Thai Brand

• DIGITAL Content : Online Communication,
Digital Marketing, Electronic Transaction for
Material

• OUTWARD & INWARD Investment : Domestic
Investment, Thailand as Trade & Investment
Center, Global Expansion of Thai Investment

• GOV Reform : Laws & Reg., Facilitator,
Industrial Community, Agenda-based

• INFRASTRUCTURE : SEZ, Eco-
industrial Town, Innovative Network,
Digital Infrastructure

• RE-SKILLs: STI Skill of Labour, STI
Expert, Innovator, IT & Digital Techno.

Network, S-M-L Linkage, Participation

• SPRING : Productivity, Standardize,
Innovation, Culture & Creativity,
Eco-friendliness

• SMART Entrepreneur : Start-up, New
Warrior, Innovative-driven Entrepreneurs
(IDEs), Cultural Industrial Village

• CLUSTERs : Downstream to Upstream
Network, S-M-L Linkage, Participation

นโยบายรฐับาล ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพฒันาฯ ฉบบัที 12

แผนการพฒันา
อุตฯ ศกัยภาพ

และมีกลไกสนับสนุนการเพิมผลิตภาพเพอืการพฒันาอุตฯ

   เป้าหมายที 1 สปก. ทีเขา้ร่วมโครงการมีผลิตภาพการผลิต
และผลิตภาพแรงงานเพมิขนึ/ สง่เสริมการรวมกลุ่มเครือขา่ย
และมีกลไกสนับสนุนการเพิมผลิตภาพเพอืการพฒันาอุตฯ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ไปสูก่ารผลิตและผลิตภณัฑที์มีมูลค่าสูง

เป้าหมายที 2 มี สปก. ทีไดม้าตรฐานในอุตฯ ศกัยภาพเพมิขนึ/
ผปก. บุคลากร รวมทงัแรงงานทีเขา้ร่วมโครงการ ไดร้บัการพฒันาทกัษะ 

เทคโนโลย ีและนวตักรรม ไปสูก่ารผลิตและผลิตภณัฑที์มีมูลค่าสูง

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันาอุตฯ ไทย 4.0 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.

2560 - 2579)

 Productivity, Standard, Innovation 
and Creativity

 Industrial Eco-system  International Linkage

NEW S-curve : หุ่นยนตเ์พอือุตฯ, การแพทยค์รบวงจร, ขนส่ง+การบิน,เชือเพลิง
ชีวภาพ+เคมีชีวภาพ, ดิจิตอล

FIRST S-curve : ยานยนตส์มยัใหม,่ อิเล็กทรอนิกสอ์จัฉริยะ, ท่องเทียวกลุ่มรายไดดี้+ท่องเทียวเชิง
สุขภาพ, การเกษตร+เทคโนโลยีชีวภาพ, แปรรูปอาหาร

แผนแม่บทการเพิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2559 - 2564) (Productivity Master Plan)

อก. (กสอ./ สมอ./ กนอ./ สถาบนัเครือขา่ย) สศช./ BOI/ สสว. วท./ ดท./ รง./ พณ./ ศธ. SME Bank/ สถาบนัการเงิน

SMART SMEs
 Smart Factory/ Management (+กสอ./

สสว./ISMED)
 Smart Data/ IT (+ดท.)
 Smart Labour (+รง./กสอ./สสว.)

 Smart STI Machinery (+วท.)
 Smart Commerce/ Marketing

(+พณ./กสอ.)
 Smart Fund (+SME Bank)

 Competitiveness

 Capability

 Problem Solution

การขบัเคลือนนโยบายการยกระดบัสู่ Industry 4.0
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ปธ. : นรม. ลข. : ปกอ.

คณะกรรมการพฒันาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.)

เครืองมือ

(Tools)
Investment Measures Implementation Policies & Plans

พรบ. การเพิมขีดความสามารถในการ
แขง่ขนัของประเทศ สาํหรบัอุตสาหกรรม

เป้าหมาย พ.ศ. 2560 (BOI)

พรบ.สง่เสริมการ
ลงทุน

(ฉบบัที 4)
พ.ศ. 2560

(BOI)
กองทุนเพิมขีดความสามารถในการ
แขง่ขนัสาํหรบักลุ่มอุตฯ เป้าหมาย

แผนแมบ่ทการเพิม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพ

การผลิตภาคอุตฯ
(Productivity) (สศอ.)

แผนการสง่เสริม
SMEs ฉ.4 (สสว.)

กองทุนสง่เสริม SMEs

ยุทธศาสตร์
กสอ./ สมอ./ สศอ.

แผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (ปี 62-80)(สศอ.)

การขบัเคลือนนโยบายการยกระดบัสู่ Industry 4.0

กลไกและเครืองมือของภาครฐัในการขบัเคลือนนโยบาย Industry 4.0 : Facilitators

แผนปฏิบติัการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต ระยะที 1 
(ปี 63-65) (สศอ.)

มาตรการสนับสนุนการผลิต
รถยนตที์ขบัเคลือนดว้ย

พลงังานไฟฟ้าในประเทศไทย 
(สศอ.)

มาตรการพฒันา
อุตสาหกรรมหุน่ยนตแ์ละ
ระบบอตัโนมติั (สศอ.)

มาตรการพฒันา
อุตสาหกรรมชีวภาพของ
ไทย พ.ศ. 2561-2570 

(สศอ.)
แผนปฏิบติัการดา้นการพฒันา

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
ระยะที 1 (พ.ศ. 2562–

2570) (สศอ.)

(ร่าง) แผนปฏิบติัการดา้น
การพฒันาอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสอ์จัฉริยะ 

ระยะที 1 (สศอ.)

(ร่าง) แผนปฏิบติัการดา้น
การพฒันาอุตสาหกรรม

เครืองมือแพทย์
(สศอ.)

t2
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Agenda 1 
Agricultural 

Industry

Agenda 2 
S-Curve

Agenda 3 
SME 4.0

Agenda 4 
Factory 4.0

Agenda 5 
Investment 
Promotion

Agenda 6 
MOI 

Transformation

Circular Economy

การผลักดันภาคเกษตรเขาสูเกษตรอุตสาหกรรม 
 การสงเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร

 OPOAI-C

 การสรางนวตักรรมเพ่ือผลิตออยพันธุดี

 การพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใชในไรออย

การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย 
 ศูนยทดสอบยานยนตฯ (ATTRIC)

 EV/Smart Electronics

 Bio Economy

 มาตรการอาหารฯ

 Robotic & Automation

การสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการ

ไปสู 4.0 
 Connected Industries

 Reskill

 ITC Platform

 InnoSpace (Thailand)

 มอก./มอก.เอส/มผช.

 กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

การสงเสริมการลงทุนในพ้ืนที่

 SEZ  EEC  SEC

 การพัฒนานิคมอตุสาหกรรม

 การพัฒนาพื้นที่และเทคโนโลยี

การผลิตภาคอุตสาหกรรม

 การเพ่ิมประสิทธิภาพ

 การใหบริการกระทรวง 

 Big Data (i-Industry)

 การเชื่อมโยงกฎหมาย อก. ท่ีเก่ียวของกับ

ระบบขอมูลภาคอุตสาหกรรม

 การขับเคลื่อนความรวมมือดาน

อุตสาหกรรมของประเทศไทย

การสงเสริมภาคการผลิตไปสู 4.0
 ยกระดับกระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สู 4.0

 การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
 การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 การจัดการเศษพลาสติกที่นําเขาจากตางประเทศ
 ศูนยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล

 การสงเสริมสถานประกอบการเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว

ทีมา : สปอ.

นโยบายทีสาํคญัของกระทรวงอตุสาหกรรม เพือปฏิรูปสูอุ่ตสาหกรรม 4.0



หนา 16สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

2. การขบัเคลอืนอตุสาหกรรม 4.0 สูก่ารปฏบิตั ิ



หนา้ 17สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

การส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve/New S-Curve)

กลุม่อุตสาหกรรมทีขบัเคลือนในระยะแรก กลุ่มอุตสาหกรรมทีขบัเคลือนในระยะต่อไป

ยานยนตส์มยัใหม่
(Next-Generation Automotive)

หุ่นยนตเ์พืออุตสาหกรรม
(Robotics and Automation)

เศรษฐกิจชีวภาพ
(Bioeconomy)

การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
(Agriculture and Biotechnology)

เชือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
(Biofuels and Biochemicals)

แปรรูปอาหาร
(Food for the Future)ค

รม
. เ

ห็
น

ช
อบ

/ร
บั

ท
รา

บ
ม

าต
รก

าร
ส
่งเ

สร
ิม

ฯ

อิเล็กทรอนิกสอ์จัฉริยะ
(Smart Electronics)

การบินและโลจสิติกส์
(Aviation and Logistics)

การแพทยค์รบวงจร
(Medical Hub) 

การท่องเทียวรายไดดี้และเชิงสุขภาพ 
(Affluent, Medical and Wellness Tourism)

ดิจทิลั
(Digital)

ป้องกนัประเทศ
(Defense)

การศึกษา
(Education)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



หนา้ 18สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ผ่าน ค.ร.ม. แลว้ 4 มาตรการผ่านการพิจารณาของ ค.ร.ม. แลว้ 4 มาตรการ อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 2 มาตรการอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 2 มาตรการ 

มาตรการสนบัสนุน

การผลิตรถยนตท์ี

ขบัเคลอืนดว้ย

พลงังานไฟฟ้าใน

ประเทศไทย 

มาตรการพฒันา

หุ่นยนตแ์ละระบบ

อตัโนมตัิ 

มาตรการพฒันา

อตุสาหกรรมชีวภาพ

ของไทย 

ปี พ.ศ. 2561-

2570 

แผนปฏิบตัิการดา้น

การพฒันา

อุตสาหกรรมแปรรูป

อาหาร ระยะที 1 

(พ.ศ. 2562–2570) 

(ร่าง) แผนปฏิบตักิารดา้นการ

พฒันาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อจัฉริยะ 

(Smart Electronics) ระยะที 1 

(พ.ศ. 2564-2570)

(ร่าง) แผนปฏิบตัิการดา้น

การพฒันาอตุสาหกรรม

เครืองมือแพทย์

การส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve/New S-Curve)

มติ ครม. 28 มี.ค.60     มติ ครม. 29 ส.ค.60     มติ ครม. 17 ก.ค.61     มติ ครม. 28 เม.ย.63 คาดว่าจะเสนอ ครม.   ภายในปี 64 



สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หน้า  19สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1. ยานยนตส์มยัใหม่ (Next-Generation Automotive)



หนา้ 20สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Long Supply Chain

 ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย

ทมีา : สถาบนัยานยนต์



หนา้ 21สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

1.

2.

3.
4.

5.

6.

จดัทาํมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า และมาตรฐานการประจุไฟฟ้า รวม 79 มาตรฐานและใหบ้ริการ

ทดสอบแบตเตอรีตามมาตรฐาน R100 (รถยนต)์ และ R136 (จยย.) ภายในปี 2564



สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หน้า  22สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2. หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั (Robotics & Automation)



หนา้ 23สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 Agriculture Robot

 Survey Robot

 Medical Robot

60%

 Defense Robot

 Security Robot

 Underwater Robot

60%
40%

90%

10%

การใช ้ Service Robot มแีนวโนม้
เพมิขนึอยา่งมากในอนาคต

Service Robot
Industrial Robot

การใชง้านหุน่ยนตใ์นดา้นตา่ง ๆ ของโลกในปัจจบุนั



หนา้ 24สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ประเทศไทย : 53
คาเฉล่ียความหนาแนนของการใชหุนยนตของโลก : 69

สัดสวนการใชหุนยนตของไทยเทียบกับประเทศตาง ๆ

ประเทศไทยยังมีสัดสวนการใช

หุนยนตอยูในระดับตํ่ากวาคาเฉล่ีย

Unit

สัดสวนการใชหุนยนตตอจํานวนแรงงาน (1:10,000 คน)

 ประเทศในเอเชยี               สหภาพยุโรปและอ่ืน ๆ



หนา้ 25สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สถานภาพการใช Robotic and Automation ของไทย

Manual
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สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หน้า  27สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

3. เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)



หนา้ 28สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหประเทศนอยมากไมสอดคลองกับการเปนแหลงดูดซับแรงงานจํานวนมาก

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
  และสังคมแหงชาติ.  (ป 2559).

สถานการณและ...ปญหาของภาคเกษตรไทย



หนา้ 29สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ขาว

มันสําปะหลัง

ออย

ถ่ัวเหลือง/

ถ่ัวลิสง

ปาลม

ความไดเปรียบ...โอกาสของประเทศไทย

Biodiversity

High Yield /

High Productivity

Hi-Valued 
Bio 

Industry 
Presence

มีพชืเฉพาะถิ่น
มากกวา 1,500 สายพันธุ

ที่มา: https://ca01001129.schoolwires.net/Page/1769



หนา้ 30สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่มา: สศอ. / D5: คณะทาํงานดานการพัฒนาคลสัเตอรอตุสาหกรรมแหงอนาคต (New S-Curve) 

พชืเกษตร

มู ล ค า เ พิ่ ม สู ง ข้ึ น

Molasseชานออย

น้ําตาล

มันสด มันเสน

แปงมัน

น้ํามันปาลม

พลาสติกการเกษตร

ครีมบํารุงผิว

บรรจุภณัฑ

อาหารสัตว

อาหาร

เคร่ืองด่ืม

100-220
เทา

พลาสติก
ชีวภาพ

100-220 
บาท/กก.

32-110
เทา

พลาสติก
ชีวภาพ

100-220 
บาท/กก.

20-45
เทา

วิตามิน
80-180 
บาท/กก.

Intermediate goods

Finished goods

ยังไมมีผลิตในไทย

เร่ิมมีผลิตในไทย

สารสกัดจากยีสต

สารใหความหวาน

Phytase enzyme

เม็ดพลาสติกชีวภาพ

เบตากลูแคน

ยา/วัคซีน

Furfural alcohol

Lactic acid

Succinic acid

Biopolymers
(PBS)

แปง dextrin

แปง gluten-free

Ethanol Lactic acid

Methyl Ester

Glycerol

Fatty alcohol

Fatty acid Surfactant

Bio ingredients

Ethanol

Sugar Alcohol

Biopolymers
(PLA)

อาหารแปรรูป

อุตสาหกรรมชีวภาพตัวแปรสรางมูลคาเพ่ิมใหภาคเกษตรไทย



หนา้ 31สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

การดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกิจชีวภาพ ของกระทรวงอุตสาหกรรม



สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หน้า 32สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

4. แปรรูปอาหาร (Food for the Future)



หนา้ 33สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

35

GDP อุตสาหกรรมอาหาร ปี 2561

สัดส่วน GDP อาหารต่อ GDP ประเทศ 5.5%

สัดส่วน GDP อาหารต่อ GDP อตุสาหกรรม 20.6%



หนา้ 34สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

36



สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หน้า  35สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

5. อิเล็กทรอนิกสอ์จัฉริยะ (Smart Electronics)



สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หน้า 36สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สถานการณ์และภาวะอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสข์องไทยปี 2562
ตลาดสง่ออกสนิคา้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสท์สีาํคญั  อุตสาหกรรมไฟฟาและอิ เล็กทรอนิกสมีมูลคา เฉลี่ ย

ประมาณ 5.5-6.2 หมื่นลานเหรียญสหรัฐฯ/ป คิดเปน

สัดสวนประมาณรอยละ 24 ของมูลคาการสงออกสินคา

ทั้งหมดของประเทศ

 ปจจัยภายในประเทศที่สงผลตออุตสาหกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส ไดแก การขาดแคลนแรงงานมีฝมือและ

อัตราคาจางที่สูงข้ึน

 อุตสาหกรรมไฟฟามีการผลิตเพื่อสงออกมากกวารอยละ

50 และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส สวนใหญเปนการ

ผลิตเพื่อสงออกถึงรอยละ 90

 อุตสาหกรรมไฟฟามีการผลติและมกีารจางงานในประเทศ

มากกวา 7 แสนคน

ปี 2561 มมีลูคา่สง่ออก
รวม 62,108.53 Mil.US

(3.16 %YoY)

11,110.9

(-2.3)
8,981.6 

(8.6)

11,474.4

(5.38)

5,610.8
(-0.5)

7,141.4
(12.2)

ที่มา: กรมศุลกากร 

ตลาดสง่ออกทสีําคญั 
สหรัฐอเมรกิา อาเซยีน 
สหภาพยโุรป ญปีุ่ น จนี



สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หน้า 37สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

จํานวนแรงงาน จําแนกตามกลุมผลิตภณัฑจํานวนผูประกอบการ จําแนกตามกลุมผลติภณัฑ

122

312

334

440

584

685

0 200 400 600 800

Others

Trader

Supporting Industries

Electrical

Electronics

Electrical Parts

จํานวนผูป้ระกอบการราย

จํานวน

สัดสวน

สดัสวนผูประกอบการ จําแนกตามขนาดธุรกิจ สัดสวนจํานวนแรงงาน จําแนกตามขนาดธรุกิจ

27,924

16,499

53,390

96,747

370,372

186,059

0 200,000 400,000

Others

Trader

Supporting Industries

Electrical

Electronics

Electrical Parts
จํานวนแรงงานราย

เล็ก
14%

กลาง
17%

ใหญ่
69%

750,991  ราย

ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2019

เล็ก
59%กลาง

22%

ใหญ่
19%

2,477 ราย

ทมีา : ศนูยข์อ้มลูเชงิลกึอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์(EIU)

จํานวน
ผูป้ระกอบการ

2,477 ราย

จํานวนแรงงาน
750,991 ราย

ความสําคญัของอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสต์อ่เศรษฐกจิไทย 
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แนวโนมการใช SMART Devices ของโลก เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว

40



หนา้ 39สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

พฒันาอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส์
มลูคา่สงู
- จดัตงั Excellence Center ดา้น Smart 
Electronics เชน่ IC/Circuit/PCB Design, 
Testing Design and Development, 
Sensor เป็นตน้
- พฒันาบคุลากรเชยีวชาญเฉพาะดา้น IC 
Design, Micro/Nano design และ Testing 
Engineer 

IoT Gateway

Eco System และ Supporting 
Industry 
- พฒันา IoT Platform สําหรบัอตุสาหกรรม 
Smart Electronics
- สรา้งธรุกจิ Smart Electronics Startup 
- สง่เสรมิธรุกจิ System Developer (SD)  
- สนบัสนุน Smart Manufacturing โดยมกีารใช้
เทคโนโลย ีIoT, 5G, AI และ Data Analysis ใน
กระบวนการผลติ

Demand Driven
- สรา้ง Young Smart Farmer และสนบัสนุนการใช ้
Smart EE ในการเพาะปลกูในพชืหลกั เชน่ ขา้ว 
ยางพารา ออ้ย ปาลม์นํามนั เป็นตน้
- สนบัสนุนใหใ้ชอ้ปุกรณ์ Smart EE ในการ 
Monitoring เครอืงจกัรในโรงงานทวัประเทศ
- ปรบัปรงุ Regulation เชน่ Cyber security และ
จดัทาํมาตรฐาน Protocol ของ Smart City ทวั
ประเทศ
- สง่เสรมิการใช ้Smart Home/Smart Appliance 
ในประเทศ 

Micro Electronics เช่น Wafer Fabrication, IC 

Design 

Power Electronics เช่น Invertor for EV 

Communication Electronics เช่น Sensor 

E-Waste Management
- Eco design ทมีกีารออกแบบเป็นมติร
ตอ่สงิแวดลอ้ม  
- สนบัสนุนการใชอ้ปุกรณ์ Smart 
Electronics   ในการบรหิารจดัการ E-
Waste
- พฒันาระบบและกลไกการบรหิารจดัการ 
E-Waste
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พ.ศ. 2563 – 2567 (5 ป) พ.ศ. 2563 – 2570 (8 ป)

เปาหมาย: ประเทศไทยเปนศูนยกลางในการผลิตและเทคโนโลยีดานอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะในอาเซียน ภายในป 2570

(ราง) แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ ป พ.ศ. 2563-2570

ตัวชี้วัดที่ 1 : มูลคาการลงทุนในอตุสาหกรรมไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสใหม ๆ จากทั้งในประเทศและตางประเทศ 

เพ่ิมขึ้นไมนอยกวา 70,000 ลานบาท ภายในป 2564

พ.ศ. 2563 – 2564 (2 ป)
ระยะสนั ระยะกลาง ระยะยาว

ตัวชี้วัดที่ 1 : มูลคาการลงทุนในอตุสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 

110,000 ลานบาท ภายในป 2567

ตัวชี้วัดที่ 2 : มูลคาการสงออกผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมขึ้นรอยละ 25 

หรือมีมูลคาเพ่ิมขึ้นไมนอยกวา 5 แสนลานบาท ภายในป 2567 (จากป 2562 มีการ

สงออกประมาณ 1.9 ลานลานบาท)

ประเทศไทยเปนศูนยกลางในการผลิตและการใชอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะในอาเซียน โดยมีเทคโนโลยเีปนของ

ตนเองภายในป 2570 

มาตรการที่ 1 : พัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมูลคาสูง

ตัวชี้วัดที่ 1 : มีจํานวนผูผลิต component ดาน Smart Electronics เชน Sensor, IoT Gateway, PCB Assembly packaging ฯลฯ เพ่ิมขึ้น ไมนอยกวา 100 บริษัท 

ตัวชี้วัดที่ 2 : มีจํานวนบริษัท IC Design house และ Electronic Manufacturing Service (EMS) เกิดขึ้นอยางนอย 10 บริษัท

ตัวชี้วัดที่ 3 : มีมาตรฐานผลิตภัณฑ Smart Electronics จํานวน 1 มาตรฐาน/Domain 

ตัวชี้วัดที่ 4 : เกิดศูนยความเปนเลิศทางดาน Micro Electronics จํานวน 5 ศูนย 

มาตรการที่ 2 : กระตุนอุปสงคเพ่ือสรางตลาดการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะในประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1 : เกิดมูลคาตลาด Smart Electronics ในประเทศ 50,000 ลบ. เชน Smart Factory, Smart City, Smart Farm, Smart Home, เปนตน 

(Smart Factory 17,500 ลบ. มี 70,000 โรงงาน คดิ 35,000 โรงงานลงทุน 500,000 บาท/โรงงาน), Smart farming 3,000 ลบ. (Young smart farm 1 ลานคน คดิ 

10,000 คนลงทุน 300,000 บาท/คน) ,Smart Home 30,000 ลบ. (22 ลานครัวเรือน คิด 1 ลานครัวเรือนใชจาย 30,000/ครัวเรือน) 

มาตรการที่ 3 : การสรางและพัฒนา Eco System ระบบเทคโนโลยี บุคลากร และ SD เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนกิสอัจฉริยะ

ตัวชี้วัดที่ 1 : พัฒนาบุคลากรดาน Smart Electronics จํานวน 5,000 คน  และ Smart Developer (SD) จาํนวน 500 คน

ตัวชี้วัดที่ 2 : เกิด Platform เพ่ือชวยยกระดบัผูประกอบการ อยางนอย 2 Platform ( IoT platform Smart City/Digital Platform)

ตัวชี้วัดที่ 3 : เกิด 100 Pilot Project ดาน Smart Electronics 

ตัวชี้วัดที่ 4 : เกิดศูนยความเปนเลิศดาน Smart Electronics จํานวน 1 ศูนย

 

 

แนวทาง/

ตัวชี้วัด

ภายใน 5 ป

มาตรการที่ 4 : สงเสริมการใชอุปกรณอเิล็กทรอนิกสอัจริยะในการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ตัวชี้วัดที่ 1 : เกิดระบบบรหิารจัดการซากผลิตภณัฑไฟฟาและอิเลก็ทรอนกิส อยางนอย 1 ระบบ
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41
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

6. อุตสาหกรรมวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย ์(Medical Devices)
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ความคบืหนา้การขบัเคลอืนมาตรการฯ
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70%

3 ต.ค. 60 2573

ผลิต xEV รอ้ยละ 30 ของการ

ผลิตรถยนตท์งัหมดในประเทศ

เป้าหมาย

รายงานความคืบหนา้

ตอ่คณะรฐัมนตรี

28 มี.ค. 60 
คณะรฐัมนตรี

มีมติเห็นชอบ

มาตรการ xEV 

ผลการดาํเนินการทีสาํคญั การดาํเนินการต่อไป

• มีผูป้ระกอบการไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน (HEV/PHEV/BEV) และชนิส่วนทเีกียวขอ้ง จาํนวน 42 โครงการ

เงินลงทุนกว่า 90,088 ลา้นบาท (มีรถยนตภ์ายใตโ้ครงการส่งเสรมิการลงทุนจาํหน่ายแลว้

เช่น BMW/BENZ/HONDA/FOMM/NISSAN/TOYOTA เป็นตน้)

• ประกาศคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ท ี3/2564 ลงวันท ี13 มกราคม 2564 เพือส่งเสรมิใหเ้กิดการลงทุน

ผลิตยานพาหนะไฟฟ้าใหค้รอบคลุมทุกประเภทตามนโยบายรฐับาล และสนับสนุนการผลิตชินส่วนยานพาหนะ

ไฟฟ้าใหป้ระเทศไทยเป็นฐานการผลิตทีสาํคญั

• อก. โดย สมอ. กาํหนดมาตรฐานเกียวกบัยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศ เพอืรองรบัการใชง้านมาตรฐานทปีระกาศ

ราชกิจจาฯ แลว้ 33 มาตรฐานจากทงัหมด 63 มาตรฐาน โดยคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในปีงบประมาณ 2564

• มีการติดตงัสถานีอัดประจุไฟฟ้า AC แลว้ 736 สถานี และ DC 69 สถานี และอยูร่ะหว่างการกาํหนดอตัรา

ค่าไฟฟ้าแบบคงทตีลอดทงัวัน เท่ากบั 2.6369 บาทต่อหน่วย (สาํหรบัแรงดนัไฟฟ้านอ้ยกว่า 22 kV)

โดยมีเงือนไขการบรหิารจดัการแบบ Low Priority  หรอืการใชไ้ฟฟ้าสาํหรบัสถานีอดัประจุไฟฟ้ามีความสาํคญัลาํดบัรอง

• เปิดใหบ้รกิารทดสอบยางลอ้ตามมาตรฐาน UN R117 แลว้ เมือสิงหาคม 2562 ณ จ. ฉะเชิงเทรา ภายใตก้ารดาํเนินโครงการศูนยท์ดสอบ

ยานยนตแ์ละยางลอ้แห่งชาติ (ATTRIC)

มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนตท์ีขบัเคลือนดว้ยพลงังานไฟฟ้าในประเทศไทย

 การสง่เสริมการลงทุนเพอืสรา้งอุปทาน (Supply)

 การกระตุน้ตลาดภายในประเทศ (Demand)

 การเตรียมความพรอ้มของโครงสรา้งพนืฐาน

 การจดัทาํมาตรฐานรถยนตไ์ฟฟ้า

 การบริหารจดัการแบตเตอรีใชแ้ลว้

 มาตรการดา้นอืน ๆ เชน่ การเพมิผลิตภาพบุคลากร

• การจดัตงัศูนยท์ดสอบแบตเตอร ีที ATTRIC จ. ฉะเชิงเทรา

เพือทาํการทดสอบความปลอดภยัของแบตเตอรสีาํหรบัรถยนตไ์ฟฟ้า (มาตรฐาน

UN R100) และรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า (มาตรฐาน UN R136) ทงันี คาดว่าจะแลว้

เสรจ็ในปี 2564

• สกท. อยูร่ะหว่างการประกาศเปิดใหก้ารส่งเสรมิกิจการยานยนต์

ไฟฟ้าเพิมเติม

• การสรา้งและพฒันาบุคลากรรองรบัอุตสาหกรรมยานยนต์

สมยัใหม่ และยกระดบัความสามารถการแข่งขนัดว้ย

เทคโนโลยแีละนวตักรรม

1. ยานยนตส์มยัใหม่ (Next-Generation Automotive)
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ผลการดาํเนินการทีสาํคญั การดาํเนินการต่อไป

 การกระตุน้อุปสงค ์สนับสนุนใหอุ้ตสาหกรรมการผลิตและบริการ

ภายในประเทศใชหุ้่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั

 การสนบัสนุนอุปทาน โดยเฉพาะ System Integrator (SI)

 การพฒันาบุคลากรและยกระดบัเทคโนโลยี

จดัตงั Center of Robotic Excellence (CoRE)

มาตรการพฒันาอุตสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ

• ขยายผลการใชหุ้่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัไิปในภูมิภาคตา่งๆ โดยพฒันาระบบ
Simplify Automation ทีเหมาะสมกบั SMEs และเร่งสรา้ง Local SI ในภูมิภาค

• สรา้ง Digital Platform เพือบริหารจดัการ Supply chain ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอตัโนมตัิ

• เชือมโยงตน้แบบงานวิจยัไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย ์จาก TRL 1-6 ไปสู่การผลิต
เชิงพาณิชย ์7-9 โดยสรา้ง Testbed โดยมีสิงอาํนวยความสะดวกทงั Hardware
และ Software รองรบั

• ยกระดบัศกัยภาพเทคโนโลยีของเครือข่าย CoRE ในภูมิภาค (นาํร่องในภาคอีสาน)
รองรบัการขยายตวัของอุตสาหกรรมในพืนที

• อุตสาหกรรมตา่งๆ มีการลงทุนใชหุ่้นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัปิระมาณ 1.87 แสนลบ.

-  อุตสาหกรรมอาหาร                      18,210.97 ลา้นบาท

-  อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์18,836.18 ลา้นบาท

-  อุตสาหกรรมยานยนต ์                   13,074.52 ลา้นบาท

-  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี                    11,242.86 ลา้นบาท ฯลฯ

• ยอดขอรบัส่งเสริมการลงทุน BOI ตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลติ จาํนวน

138 กิจการ มูลค่ากว่า 16,592 ลา้นบาท

• CoRE ดาํเนินการพฒันาหุ่นยนตฯ์ 185 ตน้แบบ และ SI 1,395 คน ในปี 62-63

• ความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยหุ่ีนยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิชนัสูงกบั

ตา่งประเทศ อาทิ ญีปุ่น และเยอรมนั

เป้าหมายคณะรฐัมนตรมีีมติเห็นชอบ

มาตรการพฒันาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

และระบบอตัโนมตัิ  

ไทยเป็นผูน้าํในการผลิต/การใชหุ่้นยนต์

และระบบอตัโนมตัิในอาเซียน โดยมี

เทคโนโลยเีป็นของตนเอง

29 ส.ค. 60 2569

2. หุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ(Robotics & Automation)
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การดาํเนินการต่อไป

 การขจดัอุปสรรคการลงทุน และสรา้งปัจจยัสนับสนุน

 การเร่งรดัการลงทุนภายในประเทศ

 การกระตุน้อุปสงค์

 การสรา้งศูนยก์ลางความเป็นเลิศทางชีวภาพ

(Center of Bio Excellence : CoBE)

มาตรการพฒันาอตุสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570

คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบ

มาตรการพฒันาอุตสาหกรรมชีวภาพ

ของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570

17 กรกฎาคม 2561 2570

ประเทศไทยจะเป็น 

BIO Hub of ASEAN 

24 เมษายน 2562 

รายงานความคืบหนา้

เพือคณะรฐัมนตรี

รบัทราบ

ในส่วนของ CoBE โดยสาํนักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรมและสถาบนัพลาสติก

จะดาํเนินการ ดงันี

• จดัประชุมหารือร่วมกบัสาํนักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

(สวทช.) ในฐานะหน่วยงานรบัผิดชอบโครงการพฒันาเขตนวตักรรมชีวภาพ

ภาคตะวนัออก (EECi-BIOPOLIS) เพอืเชือมโยงผลงานวิจยัและนวตักรรม

ดา้นชีวภาพไปสู่การใชง้านจริงในภาคอตุสาหกรรม เช่น เทคโนโลยี

การเกษตรสมยัใหม่ (Smart Farming) เทคโนโลยชีีวภาพขนัสูง

• เร่งพฒันาผูป้ระกอบการชีวภาพอยา่งตอ่เนือง ผ่านโครงการ

Transformation to Bio-Plastics Industry เพอืเพิมศกัยภาพของ

ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมชีวภาพ และพฒันาผลิตภณัฑพ์ลาสติกชีวภาพ

• ออกประกาศ สศอ. เรอืง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการรบัรองผลิตภณัฑพ์ลาสตกิ

ทยีอ่ยสลายไดท้างชีวภาพ (29 มิถุนายน 2563) เพือรองรบัมาตรการภาษีของ

กระทรวงการคลงัในการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใหบ้ริษัท/หา้งหุน้ส่วนนิติ

บุคคล เป็นจาํนวน 25% ของรายจ่ายทีซือผลิตภณัฑพ์ลาสติกย่อยสลายไดท้าง

ชีวภาพ 11  ชนิด ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรกาํหนด (ถุงหหูิว ถุงขยะ แกว้

พลาสติก จานชามถาดพลาสติกแบบใชค้รงัเดียวทิง ชอ้นสอ้มพลาสติก หลอด

พลาสติก ถุงพลาสติกสาํหรบัเพาะชาํ ฟิลม์คลุมหน้าดิน ขวดพลาสติก ฝาแกว้นํา

และฟิลม์ปิดฝาแกว้) โดยขณะนีมีผูป้ระกอบการยนืขอการรบัรองแลว้

ผลการดาํเนินการทีสาํคญั

3. เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)



หนา้ 52สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

การดาํเนินการต่อไป

 สรา้งนักรบอุตสาหกรรมอาหารพนัธุใ์หม ่(Food Warriors)

 สรา้งนวตักรรมอาหารอนาคต (Future Food Innovation)

 สรา้งโอกาสทางธุรกิจ (New Marketing Platform)

 สรา้งปัจจยัพืนฐานเพอืเร่งการพฒันาอุตสาหกรรม (Enabling)

(Center of Food Excellence : CoFE)

แผนปฏิบตัิการดา้นการพฒันาอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที 1

(พ.ศ. 2562-2570)

เป้าหมาย

คณะรฐัมนตรมีีมติรบัทราบ

แผนปฏิบตัิการดา้นการพฒันา

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

28 เม.ย. 63 2570

ไทยเป็นศูนยก์ลางการผลิตอาหารอนาคต

ของอาเซียน และเป็น 1 ใน 10

ของผูส้่งออกอาหารของโลก

• เรง่สรา้งนกัรบอตุสาหกรรมอาหารพนัธุใ์หม่ดา้นตา่งๆ อยา่งตอ่เนือง เพือรองรบั

การพฒันาอาหารอนาคต

• ผลกัดนัการพฒันาอาหารอนาคต ตามแผนปฏิบตัิการดา้นการพฒันาอตุสาหกรรมอาหารฯ

โดยร่วมบูรณาการกบัหน่วยงานทเีกียวขอ้งกาํหนดกรอบแนวทางพฒันาปัจจยัพืนฐาน

ใหเ้อือตอ่การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารเป้าหมายใหม ่(Product Champion) เช่น อาหาร

เกษตรอินทรีย ์(Organic food) อาหารปลอดกลูเตน (Gluten Free) อาหารวีแกน

(Vegan)/แพลนตเ์บส (Plant based) เป็นตน้ ใหเ้กิดการลงทุนเชิงพาณิชย์

• ขบัเคลือน flagship ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นแผนแม่บท : การเกษตร

โครงการยกระดบัสินคา้เกษตรสูเ่กษตรอตุสาหกรรม (75 ลา้นบาท)

ผลการดาํเนินการทีสาํคญั
• สรา้งนักรบอุตสาหกรรมอาหารพนัธุใ์หม่ จาํนวน 31,957  ราย

- Food Warriors/Food Industry 4.0/Smart SMEs จาํนวน 1,102 ราย
- Smart Farmer/Young Smart Farmer/พฒันาเกษตรกร จาํนวน 30,340 ราย
- ยกระดบันักรบพนัธุใ์หม่ดา้นต่างๆ จาํนวน 515 ราย

• อว. วิจยัและพฒันานวัตกรรมเพือเพมิศักยภาพในการแข่งขนั SMEs ผา่นการเชือมโยงกลไก
Food Innopolis โดยพฒันากระบวนการผลิตและผลิตภณัฑใ์หม่ 19 โครงการ
นอกจากนี อก. ไดพ้ฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ 303 ผลิตภณัฑ ์และ สศอ.ไดศึ้กษาการพฒันาและสง่เสรมิ
นวัตกรรมบรรจุภณัฑส์มยัใหม่เพือลดการสูญเสียสินคา้เกษตร

• พณ. เพิมช่องทางการตลาด โดยจดังานแสดงสินคา้อาหาร THAIFEX–ANUGA ASIA 2020
เมือวันที 22-26 กันยายน 2563

• BOI เปิดประเภทกิจการโรงงานผลิตพืช (Plant Factory) มีผูป้ระกอบการขอรบัการสง่เสริมการลงทนุ
ในประเภทกิจการดงักล่าวแลว้ 2 โครงการ

• สอน. ไดด้าํเนินการการจดัการผลิตออ้ยแปลงใหญเ่พือเพิมผลผลิตและคณุภาพออ้ยโดย
ใชเ้ทคโนโลยี Smart farming จ. กาํแพงเพชร 1 ระบบ เกษตรกรเขา้รว่ม 46 ราย พืนท ี14,555 ไร่

4. แปรรูปอาหาร (Food for the Future)




