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บทสรุปผู้บริหาร 

การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในระยะที่ผ่านมา มุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรม 

(Industrial Enabling Factors) ให้มีความพร้อมและเอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในสาขาต่างๆ โดยมิได้มี  

“การเลือกผู้ชนะ” (Pick the Winner) หากแต่ท่ามกลางบริบทการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 

การปรับตัวของประเทศให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งการก าหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วย

มุมมองใหม่ท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 

ถึงแม้ว่าในแง่ของการแข่งขัน การผลิตและการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศไทยจะมีศักยภาพ  

ในปัจจุบัน แต่พลวัตการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนั้นก่อให้เกิดความเสี่ยงกับการสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน

หากไม่มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนและไม่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในบริบทของการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน และพลวัตโลกในด้านต่างๆทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพ่ือให้ 

การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมของไทยมีความเข้มแข็งและยั่งยืน ประเทศไทยควรเร่งการพัฒนาปัจจัยโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) ที่ก้าวล้ าและสอดคล้องกับความต้องการเพ่ือรองรับ 

การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆเพ่ือสร้างประสิทธิภาพให้สูงขึ้น และรองรับพลวัตการเปลี่ยนแปลงและกระแส

โลกาภิวัตน์ได้อย่างยั่งยืน  

ในการนี้ ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม ส านักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค ส านักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดท า “โครงการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม

อนาคตไทยวิสัยทัศน์ใหม่สู่ AEC ระยะที่ 2” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา

อุตสาหกรรมอนาคตไทยในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งคัดเลือก 1 กลุ่มอุตสาหกรรมน าร่อง เพ่ือ

จัดท าแผนปฏิบัติการครอบคลุม 2 สาขาอุตสาหกรรม เพ่ือเสนอแนะแนวทาง/กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันจะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่

ภาคอุตสาหกรรมไทยโดยรวมได้อย่างเป็นเอกภาพและยั่งยืนต่อไป และเพ่ือท าการศึกษาตามรายละเอียดใน

โครงการดังกล่าว คณะที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนแผนต่างๆที่มีความเก่ียวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต 
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ในการศึกษาครั้งนี้ คณะที่ปรึกษาได้ใช้ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์เชิงลึก และ  

การประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือน ามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยโดยใช้กรอบแนวคิด PESTLE 

(Politics, Economics, Social, Technology, Legal, and Environment) และวิเคราะห์อุตสาหกรรมในเชิง

ปริมาณ (ส่วนแบ่งตลาด และ การเติบโต) และ เชิงคุณภาพ โดยใช้กรอบแนวคิด Diamond Model (ประกอบด้วย 

กลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง และการแข่งขัน ปัจจัยในการด าเนินงาน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน เงื่อนไข

ด้านความต้องการของตลาด) ในการคัดเลือกอุตสาหกรรมอนาคตสาขา ก่อนที่จะท าการวิเคราะห์ จุดอ่ออน จุด

แข็ง โอกาส และอุปสรรค ของอุตสาหกรรมเพ่ือท าการพัฒนา วิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ต่อไป 

การก าหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาเป็นแนวทางที่ส าคัญในการรับมือกับสภาวะการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป โดยประเทศไทยได้มีการจัดท าแผนนโยบายและแผนปฏิบัติการโดยหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาประเทศท่ีมีความเก่ียวโยงกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึง ค าแถลงนโนบายของคณะรัฐมนตรี 

ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย นโยบายและ

แผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งแผนเหล่านี้มีการให้ความส าคัญในประเด็นต่างๆที่มีความ

ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะเรื่องของการสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความยั่งยืน และ

การรักษาสิ่งแวดล้อม 

ในขณะเดียวกันแผนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เช่น นโยบายและแผน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ และ แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีวัสดุแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559 มี

การเน้นการสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ แฟชั่น 

พลาสติกและปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ยาง กลุ่มอุตสาหกรรม อาหารแปรรูป ยาและสมุนไพร และกลุ่มเทคโนโลยีใหม่ 

เช่น Bio Plastic, Bio Fuel, Non-Chemical Product, Bio Packaging และ Technical Textile เป็นต้น 

นอกจากแผนพัฒนาระดับชาติเหล่านี้แล้ว คณะที่ปรึกษายังได้ศึกษาถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของ

โลกและของประเทศไทย โดยการวิเคราะห์วรรณกรรมปริทัศน์ตามกรอบการวิเคราะห์ PESTLE ผ่านมิติต่างๆ 

ประกอบไปด้วย มิติทางการเมือง (Politics) เศรษฐศาสตร์ (Economics) สังคม (Social) เทคโนโลยี 

(Technology) สิ่งแวดล้อม (Environment) และกฎระเบียบ (Legal) เพ่ือท าการวิเคราะห์ถึงแนวโน้ม 

การเปลี่ยนแปลงส าคัญท่ีจะเกิดขึ้นของมิติต่างๆ และโอกาสและอุปสรรคของแนวโน้มนั้นๆ 
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ตัวอย่างของแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีอาทิ การเปิดเสรีทางการค้า การรวมฐานการผลิตและกระจาย

สินค้าของโลกไปที่กลุ่มประเทศเอเชีย และการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV และ BRICS สังคม

ผู้สูงอายุ การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรในกลุ่มประเทศทวีปแอฟริกาและกลุ่มชนชั้นกลางในหลายประเทศ การ

เน้นองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตแทนแรงงาน ภาวะโลกร้อน และการขาดแคลนพลังงานและ

ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น  

แนวโน้มต่างๆ นี้ จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวของอุตสาหกรรมอนาคตไทยในเวทีโลก ซึ่ง

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะส่งผลให้อุตสาหกรรมใหม่กลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีการผลิตที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 

ต้องน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต้องมีการสร้างความ

ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายคลัสเตอร์ ต้องปรับสถาบันของรัฐให้มีประสิทธิภาพ และจะต้องมีการแข่งขันอย่างเสรี 

จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และต้องสร้างรูปแบบการเข้าถึงตลาดผ่านช่องทางใหม่   

นอกเหนือจากการพิจารณาพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของโลก คณะที่ปรึกษาได้ท าการประเมิน

ศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยในภาพรวม โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ส่วนแรก คือ การประเมินความสามารถ

ในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในเวทีโลก  ผ่านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (National 

Competitiveness) จากการจัดอันดับของ ธนาคารโลก Institute for Management Development (IMD) 

และ World Economic Forum (WEF) เพ่ือให้เข้าใจถึงจุดเด่นและจุดด้อยของประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบกับ

ประเทศอ่ืนๆ ณ ช่วงเวลาเดียวกัน และสามารถพัฒนาประเทศในเชิงแข่งขันในเวทีโลกไ ด้ ในส่วนที่ 2 คณะที่

ปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์สถานภาพอุตสาหกรรมอนาคตไทยในภาพรวมด้วยวิธีวิเคราะห์ Diamond Model 

พร้อมกับกับการวิเคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ ด้วยตัวชี้วัด 12 ด้าน ของ Global Competitiveness 

Index (CGI) โดยหน่วยงาน WEF ซึ่งมีท่ีมาจาก Business Competitiveness Index ของ Michael Porter   

หลังจากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ในล าดับถัดไป คณะที่ปรึกษาได้

ท าการศึกษาคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตน าร่อง เพ่ือตอบโจทย์ของโครงการในการพัฒนาอุตสาหกรรม

อนาคต ซึ่งคณะที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตต่างๆ ที่ได้มีการ

กล่าวถึงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยสามารถสรุปออกมาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต ได้ทั้งหมด 8 

กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด/ทดแทน (2) กลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพ (3) กลุ่มอุตสหากรรม

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (4) กลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ (5) กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่ง (6) 
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กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง (7) กลุ่มอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ และ (8) กลุ่มอุตสาหกรรมความ

ปลอดภัย 

ในการคัดกรองเบื้องต้น คณะที่ปรึกษาใช้เกณฑ์เชิงคุณภาพ 4 เกณฑ์ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ผ่านการ

คัดเลือกในเบื้องต้น ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่ง และกลุ่มอุตสหา

กรรมอากาศยานและอวกาศ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้  
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กลุ่มอุตสาหกรรม
อนาคต 

เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต 

เกณฑ์ที่ 1 
เป็นอุตสาหกรรม
ที่มีกิจกรรมการ
ผลิตเป็นหลัก 

เกณฑ์ที่ 2 
มีศักยภาพในการ
แข่งขันและได้รับ
ผลประโยชน์จาก

การค้า การลงทุนกับ
ประเทศในกลุ่ม

อาเซียน 

เกณฑ์ที่ 3 
สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์และ
นโยบายส่งเสริม
อุตสาหกรรมใน

ปัจจุบัน 

เกณฑ์ที่ 4 
สามารถระบุ

ขอบเขตประเภท
สินค้าขั้นสุดท้ายได้

อย่างชัดเจน 

กลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชั้นสูง 

X  X  

กลุ่มอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน 

X  X X 

กลุ่มอุตสาหกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

X  X X 

กลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ือ
สุขภาพ 

X X X X 

กลุ่มอุตสาหกรรม
ยานพาหนะ และขนส่ง 

X X X X 

กลุ่มอุตสาหกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ 

X  X  

กลุ่มอุตสาหกรรมความ
ปลอดภัย 

   X 

กลุ่มอุตสาหกรรม
อากาศยานและอวกาศ 

X X X X 

 

หลังจากนั้น คณะที่ปรึกษาได้ท าการศึกษาแต่ละกลุ่มในเบื้องลึก โดยพิจารณาปัจจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ การ

ประมาณการผลกระทบต่อรายได้ประชาชาติ (GDP) และการเติบโตของการส่งออกในอนาคต และปัจจัยด้านต่างๆ 

ตามแนวคิด Diamond Model ซึ่ง สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่งมีผลกระทบต่อ 

GDP สูงที่สุด รวมทั้งมีการเติบโตเฉลี่ยสะสมของมูลค่าการส่งออกสูงที่สุด ที่ร้อยละ 15.82 ต่อปี ในขณะที่กลุ่ม
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อุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพ มีการเติบโตที่ร้อยละ 5.85 ต่อปี และกลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศมีมูลค่า

การส่งออกท่ีค่อนข้างคงที่ท่ีร้อยละ 2.14 ต่อปี ในขณะที่การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ สามารถสรุปได้ว่า เมื่ออ้างอิง

ปัจจัยความสามารถในการแข่งขันจาก Diamond Model แล้ว พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่ง 

เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยรวมสูงที่สุด ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ศักยภาพในการแข่งขัน โดยผล

จาก การจัดล าดับ Harvey Ball 

กลุ่มอุตสาหกรรม

เพื่อสุขภาพ 

กลุ่มอุตสาหกรรม

ยานพาหนะและขนส่ง 

กลุ่มอุตสาหกรรม

อากาศยานและอวกาศ 

การสนับสนุนจากภาครัฐ ◔ = 1 ● =  4 ◔ = 1 

ปัจจัยท่ีใช้ในการผลิต ◔ = 1 ◕ = 3 ● = 4 

อุปสงค์ ◔ = 1 ● = 4 ◔ = 1 

โครงสร้างและการแข่งขันระหว่าง

ผู้ประกอบการ 
● = 4 ◕ = 3 ◔ = 1 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและ

อุตสาหกรรมสนับสนุน 
◕ = 3 ◑  = 2 ◑  = 2 

รวม 10 16 9 

 

การวิเคราะหด์ังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่งเป็นกลุ่มที่มีความโดด

เด่นและมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่จะส่งเสริมและผลักดันในเชิงปฏิบัติในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เมื่อเปรียบเทียบกับสองกลุ่มอุตสาหกรรมที่เหลือ เนื่องจากมีความพร้อมในด้านปัจจัยต่างๆ ในประเทศ ไม่ว่าจะ

เป็นด้านปัจจัยการผลิต อุปสงค์และโครงสร้างการแข่งขันของผู้ประกอบการในตลาดในประเทศที่มีความโดดเด่น 

รวมทั้งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่สามารถตอบโจทย์พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลกและของประเทศในมิติต่างๆ และ

มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศและแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม ดังนั้น คณะที่ปรึกษา

จึงได้คัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตน าร่องของประเทศไทย 
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และจากอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมการต่อเรือ คณะที่ปรึกษาได้ท าการคัดเลือกสาขา

อุตสาหกรรมภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมน าร่อง โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ศักยภาพหรือความสามารถปัจจุบันใน

เชิงเปรียบเทียบระหว่างห่วงโซ่มูลค่าของกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยท้ังสาม เพื่อจัดล าดับความพร้อมในด้านศักยภาพใน

การที่จะพัฒนาต่อยอดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงการเป็นอุตสาหกรรมอนาคต และมีโอกาสที่จะได้ประโยชน์จาก

การเปิดเสรี AEC 

จากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและประโยชน์ที่จะได้รับจากประเทศ AEC และความเชื่อมโยงระหว่าง

ห่วงโซ่มูลค่าระหว่างทั้ง 3 กลุ่มอุตสาหกรรม พบว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรม

รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนนั้นมีศักยภาพสูงในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยส าหรับอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และ

ชิ้นส่วน ประเทศไทยสามารถผลิตชิ้นส่วนในประเทศได้เกือบทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมยานยนต์

และชิ้นส่วน ที่สามารถผลิตชิ้นส่วนในประเทศได้ประมาณร้อยละ 80 โดยทั้งสองอุตสาหกรรมมีศักยภาพสูงกว่า

อุตสาหกรรมการต่อเรืออย่างมีนัยส าคัญ เนื่องจากมีการจัดตั้งคลัสเตอร์ทั้งการผลิตชิ้นส่วนรวมถึงการประกอบไว้

ในประเทศค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์ ในขณะที่อุตสาหกรรมการต่อเรือ ไม่มีการผลิตในส่วนของเครื่องยนต์ขนาด

ใหญ่ ระบบขับเคลื่อน หรือแม้แต่ระบบน าร่องและระบบสื่อสารในประเทศ จะมีก็เพียงแต่ชิ้นส่วน เช่น เฟอร์นิเจอร์

และอุปกรณ์การตกแต่ง ที่มีการผลิตในประเทศ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการประกอบรถยนต์และจักรยานยนต์

หลากหลายประเภท ในขณะที่อุตสาหกรรมการต่อเรือ ยังไม่สามารถต่อเรือขนาดใหญ่กว่า 10,000 ตันได ้

นอกจากนี้ จากค่า RCA (Revealed Comparative Advantage) ของประเทศไทยในแต่ละกลุ่ม

อุตสาหกรรมย่อย บ่งชี้ว่า ประเทศไทยมีศักยภาพสูงกว่าอาเซียนโดยรวม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์และ

ชิ้นส่วน ซึ่งค่า RCA นั้นสูงกว่าอาเซียนในเกือบทุกหมวดผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ อุตสาหกรรมการต่อเรือ ประเทศไทย

มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบสูงกว่า ASEAN 3 หมวดจากจ านวน 8 หมวด นอกไปจากนี้การส่งออกของกลุ่ม

อุตสาหกรรมย่อยยานยนต์และชิ้นส่วนไปยังประเทศ AEC ยังมีปริมาณสูงสุด เมื่อเทียบกับ กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย

การต่อเรือ และ กลุ่มอุตสาหกรรมย่อยจักรยานยนต์และชิ้นส่วน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มอุตสาหกรรมย่อยยานยนต์

และชิ้นส่วนมีกิจกรรมการผลิตร่วมกันและค้าขายกับประเทศในกลุ่ม AEC เป็นจ านวนมาก จึงสามารถสรุปได้ว่า 

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนมีความพร้อมมากที่สุดในการเชื่อมโยงกับประเทศ AEC เมื่อเทียบกับ

อุตสาหกรรมย่อยอื่นๆ 
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ในขณะเดียวกัน คณะที่ปรึกษาได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนของ ปัจจัยที่ใช้ในการผลิต 

โครงสร้างและการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการ เงื่อนไขอุปสงค์ และ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและอุตสาหกรรม

สนับสนุน พบว่า อุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นคืออุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งมีความโดดเด่นในด้าน โครงสร้างและ

การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการที่มีระดับการผูกขาดต่ าที่สุด และอุปสงค์ซึ่งมีมูลค่าสูงที่สุด ในขณะที่  

การวิเคราะห์แนวโน้มและโอกาสในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน 

กับอุตสาหกรรมการต่อเรือ อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนในประเทศไทยนั้นอยู่ในระยะอ่ิมตัว 

(Maturity State) เนื่องจากได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้ง

ตลาดรถยนต์นั่งขนาดเล็กหรือ Eco Car ที่มีราคาถูกลง ทั้งนี้ เนื่องจากรายได้เฉลี่ยต่อหัวที่สูงขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภค

เลือกทางเลือกในการเดินทางท่ีมีความสะดวกสบายและปลอดภัยกว่ารถจักรยานยนต์ 

และเมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของประเทศไทยจากแต่ละกลุ่มย่อยในกลุ่มอุตสาหกรรม

ยานพาหนะและขนส่ง จะพบว่า มูลค่าเพ่ิมโดยรวมจากอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน นั้นมีมูลค่าสูงกว่า

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมการต่อเรือ ซึ่งสอดคล้องกับการประมาณการณ์การ

เติบโตของมูลค่าการส่งออกของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย ที่ชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนมี

โอกาสสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆในกลุ่มเดียวกันดังตารางต่อไปนี้ 

 หน่วย : ล้านบาท หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ 

GDP พ.ศ. 2553   

(% ของกลุ่ม) 

มูลค่าการส่งออก 

ปี พ.ศ. 2557 

ประมาณการมูลค่าการ

ส่งออก ปี พ.ศ. 2562 

ยานยนต์ 214,400 (82%) 16,865,721,126  25,965,722,044  

ชิ้นส่วนยานยนต์  6,821,442,293  9,475,976,863  

จักรยานยนต์ 26,066 (10%)  1,181,430,713  2,190,630,202  

ชิ้นส่วนจักรยานยนต์      646,135,730      818,109,085  

ต่อเรือ 20,866   (8%)  1,651,486,183  2,226,692,663  
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จากการพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ศักยภาพในแต่ละห่วงโซ่ ความได้เปรียบในเชิง

เปรียบเทียบโดยปรากฏ ความสามารถในการแข่งขัน แนวโน้มและโอกาสในอนาคตโดยสรุป พบว่า อุตสาหกรรม

ยานยนต์ฯ มีความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตมากกว่าอุตสาหกรรม

จักรยานยนต์ฯ และอุตสาหกรรมการต่อเรือ ซึ่งในล าดับถัดไป เป็นการคัดเลือกสาขาอุตสาหกรรมอนาคต 2 สาขา 

โดยการรวบรวมวรรณกรรมปริทัศน์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอนาคตในกลุ่มยานพาหนะและขนส่งทั้งในระดับโลก และ

ระดับภูมิภาค เพ่ือการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เนื่องจากในอุตสาหกรรมอนาคตยังไม่มีสถิติ

หรือนโยบายเป็นที่ชัดแจ้ง ผลการศึกษาจึงมักจะเป็นไปในแนวของการส ารวจความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือ

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมถึงแนวโน้มต่อกลุ่มอุตสาหกรรมยานพาหนะและขนส่งในอนาคต โดยการศึกษาฉบับนี้ 

ได้ทบทวนวรรณกรรมจากองค์กรและสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับสากลเพ่ือการคัดเลือกสาขาในกลุ่ม

อุตสาหกรรม พบว่า ทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ส าหรับอนาคตนั้นค่อนข้างมีความชัดเจน ถึงแม้ความคิดเห็น

จากแหล่งต่างๆ จะมีความแตกต่างกันในแง่ของรายละเอียดของเทคโนโลยี และสัดส่วนการใช้งานในอนาคต แต่

การพัฒนานวัตกรรมในการขับเคลื่อนรถยนต์ จะไปในทิศทางท่ีใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฮบริด 

(HEV) หรือรถยนต์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ (BEV)  ทั้งนี้ เป็นผลมาจากกระแสความพยายามที่จะลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษจากยานยนต์ที่น าโดยสหภาพยุโรป โดยก าหนดกฎระเบียบในสหภาพยุโรปใน

การควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากยานยนต์ (EU433/2009 Amended 2014) รวมทั้งความ

ต้องการของผู้บริโภคท่ีต้องการลดการใช้น้ ามันและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง 

จากแนวโน้มดังกล่าว ประเทศไทยอยู่ในจุดที่ได้เปรียบ เนื่องจากมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่

แข็งแกร่งในภูมิภาค ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน เทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่ใช้ไฟฟ้า จะยั งไม่ถึงจุดที่มีความชัดเจนดังเช่น

เทคโนโลยีเครื่องยนต์สันดาปภายใน แต่ประเทศไทยก็สามารถสนับสนุนให้มีการลงทุนเพ่ิมเติมในส่วนของชิ้นส่วน

ยานยนต์ที่เกี่ยวข้องกับระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนหลักๆ ที่ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก 

เช่น มอเตอร์ ชุดควบคุม และแบตเตอรี่ 

ในอีกด้านหนึ่ง อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยควรจะเน้นไปยังการผลิตรถยนต์นั่งขนาดเล็กที่มีราคาถูก 

ส าหรับตลาดเกิดใหม่ที่มีก าลังซื้อจ ากัด ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถในการลดต้นทุน เช่น การใช้ประโยชน์จาก

การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี (Free Flow of Labor) เช่น บุคลากรจากประเทศในกลุ่ม AEC และพัฒนาการ

จัดการเพ่ือการผลิตขนานใหญ่ (Mass Production) เพ่ือตอบสนองต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ที่
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อยู่ใกล้เคียง เช่น พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี (Free Flow 

of Goods) ของ ASEAN รวมถึงอีกหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้และแอฟริกา 

ทั้งนี้ ทั้ง 2 สาขาอุตสาหกรรม ต่างก็ตอบสนองต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงประเทศในมิติทางเศรษฐกิจ และ

ทิศทางการพัฒนาประเทศ กล่าวคือยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ได้รับแรงกระตุ้นในทางบวกจากพลวัต  

ในประเทศที่ภาครัฐเร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานซี่งรวมถึงการขนส่งทางบก การสนับสนุน New Growth Model 

ของ สศช. ด้านการเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง เนื่องจากมีแนวโน้ม 

ในการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาคภายใน AEC และมีแนวโน้มในการเชื่อมต่อกับคลัสเตอร์ของโลกได้ นอกจากนี้

ยังมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 – 2574 ที่เน้นการสร้างความสามารถ

หลักเฉพาะด้านที่มีขีดความสามารถสูงสุด (Focused on Specialized Core Competency) ต่อยอดจาก

รากฐานของอุตสาหกรรมยานยนต์ดั้งเดิม การมีแนวโน้มในการสร้างเครือข่ายการผลิตผ่านความร่วมมือภายในและ

ระหว่างอุตสาหกรรม (Collaborative Network / Cluster) และมีแนวโน้มว่าการผลิตจะเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่

อุปทานของโลกโดยมีรูปแบบการผลิตแบบใหม่ (New Mode of Production through Global Value Chain) 

หลังจากที่สามารถระบุสาขาอุตสาหกรรมน าร่อง 2 สาขา คณะที่ปรึกษาได้ท าการศึกษาประเทศที่น่าจะ

เป็นต้นแบบในอุตสาหกรรมอนาคตทั่วไปที่ไม่ระบุเจาะจงว่าอุตสาหกรรมใด โดยพิจารณาจากปัจจัยที่ส าคัญในการ

ผลักดันอุตสหากรรมอนาคต ซึ่งประกอบด้วย สถาบัน โครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษาระดับสูงและการฝึกอบรม 

รวมทั้งความพร้อมด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม และความพร้อมของข้อมูลที่มีการเปิดเผยอย่างเป็นสาธารณะ ซึ่ง

ประกอบด้วยประเทศเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เยอรมนี สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสิงคโปร์ เพ่ือใช้

เป็นแนวทางเบื้องต้นในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 

ซึ่งจากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอนาคตของประเทศต่างๆ พบว่า

ประเด็นที่ทุกประเทศให้ความส าคัญ คือ เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างความเชื่อมโยงกับระหว่าง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการผลักดันการด าเนินงานต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยบาง

ประเทศมีการเลือกอุตสาหกรรม ที่จะให้การสนับสนุนอย่างชัดเจน เช่น ญี่ปุ่นและฝรั่งเศส ในขณะที่บางประเทศ 

เน้นการก าหนดทิศทางของอุตสาหกรรมในภาพรวม โดยไม่มีการระบุกลุ่มเฉพาะเจาะจง เช่น เนเธอร์แลนด์ 

เยอรมนี สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ ดังนั้น คณะที่ปรึกษาจะค านึงถึงความเหมาะสมต่อบริบทและสภาวการณ์ของ

ประเทศไทย มาเป็นแนวทางในการการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอนาคต 
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นอกจากการศึกษาแนวทางการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของประเทศอ่ืนๆข้างต้น คณะที่ปรึกษาได้ท าการ

วิเคราะห์ SWOT ของอุตสาหกรรมอนาคตไทยก่อนการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตใน

ภาพรวม โดยพบว่าประเทศไทยมีจุดแข็งที่โดดเด่นทางด้านเศรษฐกิจมหภาค และสถาบันทางการเงิน มีความ

เข้มแข็งทางด้านการค้า และมีการลงทุนจากต่างชาติสูง ท าให้สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการลงทุนต่างชาติได้

อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีโอกาสจากการเกิดตลาดใหม่ การใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานที่มากขึ้น รวมทั้งโอกาสทางด้าน

การค้าการลงทุน และใช้ทรัพยากรในการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับประเทศที่มีศักยภาพคล้ายกัน อีกทั้งยังมีโอกาส

ในการสร้างแบรนด์ส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ และการสร้างแรงจูงใจในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ  

ทางด้านจุดอ่อนของประเทศไทยได้แก่ คุณภาพการวิจัยทางวิทยาศาสตร์รวมถึงการใช้จ่ายเพ่ือซื้อสินค้า

เทคโนโลยีขั้นสูงของภาครัฐ  คุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี และ ICT ความสามารถทางด้านนวัตกรรม

และการซึมซับเทคโนโลยีในระดับประเทศที่ต่ า ความแพร่หลายของบริการทางการวิจัยและฝึกอบรมที่มีน้อย ความ

ล่าช้าในสถาบันภาครัฐและจริยธรรมตลอดจนคุณภาพการบริหารจัดการภาคเอกชน คุณภาพระบบการศึกษา

พ้ืนฐานและระดับสูง และความแพร่หลายของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร ในส่วนของอุปสรรคได้แก่ การรวมกลุ่ม

ประเทศท าให้เกิดการแข่งขันระหว่างกลุ่มที่มากขึ้น จ านวนผู้อยู่ในตลาดแรงงานลดลงส่งผลกระทบในทางลบต่อ

อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การเกิดฐานแรงงานต้นทุนต่ าใหม่อาจท าให้เกิดการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศ

ที่มีแรงงานอุดมสมบูรณ์  และค่าทรัพย์สินทางปัญญาที่สูงขึ้น รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาจาก

ต่างประเทศท่ีเข้มงวดขึ้น 

นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์นโยบายผลักดันอุตสาหกรรมทางยุทธศาสตร์ พบว่าแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

คือ นโยบายที่มีพ้ืนฐานตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ คือการผลักดันอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ 

(Comparative Advantage) ซึ่งนโยบายการส่งเสริมประเภทนี้จะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบ

เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืนในประเทศ ซึ่งจะเป็นนโยบายประเภทส่งเสริมตลาดทั้งในประเทศและส่งออก 

และการผลิตให้มีความประหยัดจากขนาด นโยบายประเภทที่ 2 เป็นนโยบายที่เน้นการส่งเสริมความได้เปรียบใน

การแข่งขันตามทฤษฎีการบริหารจัดการ (Competitive Advantage) ตามกรอบแนวคิด Diamond Model คือมี

การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี การผลักดันให้เกิดคลัสเตอร์ รวมทั้งการพัฒนา

แรงงานฝีมือและการบริหารจัดการเป็นต้น 
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จากข้อมูลแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศต่างๆ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และอุปสรรคของประเทศไทย การศึกษาแนวทางในการผลักดันนโยบายด้านอุตสาหกรรม คณะที่ปรึกษาได้จัดท า

วิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรมอนาคตไทยคือ “ประเทศไทยเป็นผู้น าในการสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตในภูมิภาค

อาเซียน” โดยมีเป้าหมายระยะสั้นคือ “การสร้างก าลังการผลิตจากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” คือเน้นการสร้าง

ฐานก าลังการผลิตให้เร็วและมากที่สุด เพ่ือให้เกิดความประหยัดจากขนาดการผลิตของอุตสาหกรรมอนาคต 

(Economy of Scale)  ซึ่งจะเกิดได้จากการเชื้อเชิญการลงทุนจากต่างประเทศ ที่มีเงินทุนและเทคโนโลยีสูง มีฐาน

ลูกค้าที่สามารถส่งออกไปทั่วโลก จึงต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน และลดขั้นตอนทางภาครัฐเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ และท าให้ประเทศไทยมีความน่าสนใจในการเข้ามาใช้เป็นฐานการลงทุนและการผลิต   

เป้าหมายระยะกลางคือ “การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากส่วนประกอบในประเทศ” ในระยะนี้ควรเน้นการ

ประหยัดจากขอบเขต (Economy of Scope) คิอมีการขยายห่วงโซ่มูลค่าให้ยาวขึ้น พร้อมทั้งมีการผลักดันให้เกิด

อุตสาหกรรมสนับสนุน หรือผลิตชิ้นส่วนซึ่งอาจขยายผลโดยการขยายห่วงโซ่มูลค่าให้ยาวขึ้นในแต่ละอุตสาหกรรม

สนับสนุน รวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์ ทั้งในบริบทภายในประเทศและการขยายออกไปยังกลุ่มประเทศ AEC  เพ่ือ

ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมและการเพ่ิมส่วนประกอบภายในประเทศ (Local Content) รวมทั้งการส่งเสริม

บทบาทของบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม  

ในส่วนเป้าหมายระยะยาวคือ “การสร้างความเป็นผู้น าระดับสากลผ่านความได้เปรียบในการแข่งขัน” ใน

ระยะนี้ควรเน้นการยกระดับปัจจัยการผลิตจากเดิมที่เป็นพ้ืนฐาน มาเป็นปัจจัยที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน

อย่างยั่งยืน โดยการใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้เฉพาะทาง อาทิแรงงานฝีมือ และเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นต้น 

จากการวิเคราะห์ SWOT  และช่องว่างสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายยุทธศาสตร์ คณะที่ปรึกษาได้สรุปแผนที่

ยุทธศาสตร์ 3 ระยะ ที่ประกอบไปด้วย 11 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
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ด้านบุคคลากร 

ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

KPI ของอุตสาหกรรมอนาคตระยะสัน้ 
- การใช้ก าลงัการผลิต > 67% 
- ต้นทนุจากยอดขาย = 76.1 – 69.5% 
- มีจ านวนแรงงาน > 2% ของแรงงานภาคอตุสาหกรรม
ทัง้หมด 
 

KPI ของอุตสาหกรรมอนาคตระยะกลาง 
 
- การใช้ก าลงัการผลิต > 72% 
- สดัสว่นสว่นประกอบในประเทศ = 53 – 82% 
- ดชันีประเสิทธิภาพแรงงาน> 166 

 

KPI ของอุตสาหกรรมอนาคตระยะยาว 
 
- การใช้ก าลงัการผลิต > 87% 
- สดัสว่นการสง่ออก > 17% 

 

ปัจจัยการผลติ (ขั้นพืน้ฐาน) 
ปัจจัยโครงสร้างการแข่งขันขององค์กร 
ปัจจัยอุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องสนับสนุน 

ปัจจัยการผลติที่ย่ังยืน 

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนประกอบในประเทศ การสร้างความเป็นผู้น าระดับสากลผ่านความได้เปรียบในการแข่งขัน การสร้างก าลังการผลิตจากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
   

รวบรวม/วิเคราะหข์้อมูล PMANP กรมโรงงาน ตาราง I-O 

เป้าหมายนโยบาย 

ระยะสั้น (ภายใน 3ปี) ระยะกลาง (ภายใน 5 ปี) ระยะยาว (ภายใน 10 ปี) 

ฐานข้อมูล 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (KSF) การดึงดูดการลงทุนทั้งจากในประเทศและ
ต่างประเทศ (FDI) 

การก าหนดให้มีผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพหนา้ใหม่ๆ
เกิดขึ้นในห่วงโซ่ 

เงินลงทุนในการวิจัยและพัฒนาและการใช้สินค้าที่ต้อง
พึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ด้านสภาพแวดล้อมทางธรุกิจ 

 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
 ให้สิทธิประโยชน์ทางการเงินและภาษี  

รวมถึงสัดส่วนความเป็นเจ้าของกจิการของต่างชาติ 
 ลดพิธีการของภาครัฐในการจัดตั้งและด าเนินธุรกิจ รวมถึง

การอ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ 

 พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอนาคต โดยการเชื่อมโยงคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่ และสร้างเขตอุตสาหกรรมเฉพาะทาง 

 

   

ปัจจัย Diamond  
ที่เน้นส่งเสริม 

ด้านอุปสงค ์   สร้างค่านิยมให้สินค้าไทย ในแง่คุณภาพสินค้า ทั้งตราสินค้าและความ
เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ Made in Thailand 

 เชื่อมโยงกับตลาดอาเซียน และขยายห่วงโซ่อุปทาน 

  เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ให้ได้ระดับสูงที่สุด โดยการใช้องค์
ความรู้ที่มีอยู่และเครื่องจักรในการผลิต  

 ลงทุนเพื่อชักจูงหรือซ้ือ เทคโนโลยี นวัตกรรมจากองค์กรผู้น าระดับ
สากลเข้ามาในประเทศ 

 สนับสนุนให้มีจ านวนแรงงานเพียงพอ มีทักษะพื้นฐาน และมี
ค่าแรงที่อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ 

 เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแรงงาน โดยการจับคู่ระหว่าง
ทักษะความสามารถของแรงงานกับความต้องการของผู้จ้าง ให้มี
ความสอดคล้องกันมากที่สุด 

 ดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพระดับสูงสุดจากทั่วโลก 

   

ตัวชี้วดั 
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จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตไทยในภาพรวมข้างต้น คณะที่ปรึกษาได้ด าเนินการ

ทบทวนแผนการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอนาคตในต่างประเทศ จากประเทศที่เป็นผู้น าด้าน

อุตสาหกรรมยานยนต์ และผู้ส่งออกรายใหญ่ เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์ส าหรับอุตสาหกรรม

อนาคตน าร่อง 2 สาขาที่ได้ท าการคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และ

อุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดเล็กมาก  

ในส่วนของยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ประเทศเยอรมนีให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา

แบตเตอรี่ และการเพ่ิมจ านวนโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น สถานีชาร์จไฟฟ้า รัฐบาลมีการเน้นการฝึกฝน ให้ความรู้

บุคลากรเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าว ทั้งยังสนับสนุนผู้บริโภคให้ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การยกเว้นภาษีรถยนต์

ไฟฟ้า สามารถจอดรถในที่จอดรถพิเศษในบริเวณเขตตัวเมือง สามารถขับรถยนต์ไฟฟ้าบนช่องทางเดินรถประจ า

ทางหรือรถแท็กซี่ได้ และสามารถขับรถเข้าบางพ้ืนที่ได้เป็นพิเศษ เป็นต้น และจะร่วมมือกับประเทศอ่ืนๆในยุโรป

ให้ใช้มาตรการแบบเดียวกัน เพ่ือให้มีมาตรฐานเดียวกันและใช้นโยบายได้อย่างเห็นผลและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นได้ส่งเสริมให้ภาคเอกชนท าการวิจัยและพัฒนา ลดต้นทุนและให้โบนัสหนึ่งครั้ง 

(One Time Bonus) เพ่ือให้ยานยนต์ดังกล่าวราคาถูกลง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออน 

และการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเช่นสถานีชาร์จไฟฟ้าทั้งแบบช้าและแบบเร็วในพ้ืนที่ที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะสูง 

เข่น ห้างสรรพสินค้า ที่พักอาศัยเช่น คอนโดมิเนียม และโรงแรม 

ในส่วนของยานยนต์ขนาดเล็กมาก แนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมคือการต่อยอดเชิงนโยบายจาก

โครงการ อีโค่คาร์ (Eco Car) ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะโครงการอีโคคาร์ ระยะที่ 1 ดังจะเห็นได้

อย่างชัดเจนจากจ านวนผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการจ านวน 5 บริษัท ด้วยเงินลงทุนกว่า 36 ,000 ล้านบาท 

ก าลังการผลิตมากกว่า 585,000 คันต่อปี รวมทั้ง โครงการระยะที่ 2 ที่ได้รับความสนใจจากบริษัทรถยนต์ชั้นน า

ของโลกเพ่ิมถึง 5 บริษัท 

จากแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะในส่วนของโครงการอีโคคาร์ สามารถใช้เป็น

แนวทางในการด าเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดเล็กมากได้โดยการก าหนดคุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของอีโคคาร์เดิม ในขณะที่เพ่ิมข้อก าหนดด้านราคาขาย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการ

ผลิต และการบริหารการผลิตขั้นสูง เช่น การประยุกต์ใช้อุตสาหกรรม 4.0 การใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพ่ือให้
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สามารถลดต้นทุน เพ่ิมผลิตภาพ และตอบสนองต่อตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV และกลุ่ม BRICS ซึ่ง

อัตราการถือครองรถยนต์ ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดในประเทศพัฒนาแล้วอ่ืนๆ 

นอกจากแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมน าร่องสองสาขา ประเด็นที่มีการศึกษาเพ่ิมเติมคือความ

เชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์ของอาเซียน ซึ่งคณะที่ปรึกษามีความเห็นว่า แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์

อาเซียนภายหลังการเริ่มต้นของประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการจะด าเนินไปในทิศทางที่ประเทศไทย และ

อินโดนีเซียจะยังคงเป็นศูนย์กลางการผลิตและประกอบรถยนต์หลักของภูมิภาคเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ

อาเซียนอื่นๆต่อไป เนื่องจาก การตั้งหรือขยายโรงงานประกอบรถยนต์ของบริษัทต่างประเทศจะมุ่งไปที่ความพร้อม

ในการรวมกลุ่ม (Agglomeration) และการขยายตัวของคลัสเตอร์ที่มีอยู่เดิมมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ ผู้ผลิตชิ้นส่วนใน

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีความได้เปรียบจากปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ในการขยายการลงทุนไปยังกลุ่มประเทศ 

CLMV โดยเฉพาะในส่วนของการผลิตชิ้นส่วนที่มีการใช้แรงงานเป็นหลัก ซึ่งรวมถึงการผลิตชิ้นส่วนใน Tier-3 และ

ต่ ากว่า โดยเฉพาะ ชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน (Replacement parts) ซึ่งจะได้ประโยชน์ต่อเนื่องจากสิทธิประโยชน์

ทางด้านภาษีจากการตั้งฐานการผลิตในประเทศกลุ่ม CLMV 

อย่างไรก็ดี การลงทุนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศกลุ่ม CLMV ยังคงมีความท้าทายอีก

หลายประการ ที่ภาครัฐและผู้ประกอบการไทยจ าเป็นต้องพิจารณา โดยเฉพาะในด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และ

บุคลากร ดังนั้น เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ภาครัฐและภาคเอกชนของไทยที่มี

ศักยภาพ ควรยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

การสร้างระบบมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้ง น าเสนอแนวทางในการปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่างๆให้เอ้ือกับการเคลื่อนย้าย

บุคลากรที่มีทักษะจากประเทศไทยไปยังประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคเพ่ือถ่ายทอดความรู้และควบคุมกระบวนการผลิต 

การสร้างมาตรฐานยานยนต์ของอาเซียน 
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บทบาทของไทยในการผลิต
รถยนต์ของอาเซียน 

โรงงานลูก (Satellite Factory) 
• ผลิตชิ้นส่วนท่ีใช้แรงงาน

เข้มข้น (Tier 3+) 
• ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน

(REM) ที่ไม่ใช้เทคโนโลยีสูง
ในการผลิต เช่น ช้ินส่วนยาง 
ซีล ต่างๆ 

ผู้ประกอบรถยนต์ขั้นสุดท้าย 
• โรงงานประกอบรถยนต์ 
• ผู้ผลิตช้ินส่วนหลักที่ใช้

เทคโนโลยีสูง และใช้
เครื่องจักรในการผลิต 
(OEM และ Tier 1-2) 

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 
• บริหารจัดการเครอืข่ายการ

ผลิตในภูมิภาค 

การควบคุมคุณภาพและการ
ออกแบบ 
• วิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์

ช้ินส่วนและ OEMs ส าหรับ
ตลาดในภูมิภาค 
 

บทบาทของประเทศในกลุ่ม 
CLMV 

วัตถุดิบ 

ช้ินส่วนยานยนต์ 

บทบาทของประเทศอื่น ในกลุ่ม 
อาเซียน 

• ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อื่นๆที่
มีความถนัด 

• ประกอบรถยนต์ส าหรบั
ตลาดในประเทศ 

บุคลากรระดับจัดการ และ ระบบการจัดการการผลติ 
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เพ่ือพิจารณาถึงบริบทของอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต 2 สาขาของไทย คณะที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ 

SWOT ในสาขาของ EV และ Nano Car ของประเทศไทยดังนี้ จุดแข็งคือผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยมีความ

ช านาญในการผลิตชิ้นส่วนซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล มีค่ายรถยนต์ชั้นน าของโลกเข้ามาใช้เป็นฐานการผลิต

และส่งออกที่มักมีเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนติดตามเข้ามาเป็นจ านวนมาก จึงมีอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เข้มแข็ง 

นอกจากนี้ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางอาเซียนจึงมีความได้เปรียบในด้านต้นทุนการขนส่ง  ทางด้าน

โอกาสนั้น ประเทศไทยยังจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนต่างชาติที่มีแนวโน้มเข้า

มาตั้งฐานการผลิตในไทยในต่อเนื่อง ความต้องการใช้ชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทอะไหล่ทดแทน (REM) มีแนวโน้ม

เพ่ิมสูงขึ้น และกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ในส่วนของรถยนต์ EV นั้น ประเทศพัฒนาแล้วมีนโยบายลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์จากยานยนต์ที่ชัดเจน  และมีการสนับสนุนยานยนต์พลังงานทางเลือกด้วยโครงสร้างทางภาษี 

ในส่วนของรถยนต์ Nano มีโอกาสจากตลาดประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น กลุ่ม CLMV และ 

BRICS เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมรถยนต์ EV ของประเทศไทยยังคงมีจุดอ่อนคือ มีการพ่ึงพาเทคโนโลยีและวัตถุดิบ

จากต่างประเทศเป็นหลักถึงร้อยละ 50-60 ของต้นทุน ผู้ประกอบการไทยจ านวนมากเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน Tier-2 

และ Tier-3 ซึ่งมูลค่าเพ่ิมยังอยู่ในระดับต่ า ทั้งยังขาดศูนย์วิจัยทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนในประเทศ ท า ให้การ

ออกแบบวิจัยยังอยู่ในระดับต่ า ไม่มีตราสินค้าเป็นของตัวเองซึ่งมีผลท าให้สามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมต่ า  ทั้งยัง

ขาดแคลนวิศวกร และนักวิจัยที่มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งขาดแรงงานฝีมือ 

ในส่วนของรถ EV นั้นประเทศไทยไม่มีแหล่งแร่ Lithium ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในการผลิตแบตเตอรี่

ประสิทธิภาพสูง ทางด้านอุปสรรคนั้น ผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนบางส่วนมีโอกาสย้ายฐานการผลิตไปยัง

ต่างประเทศเนื่องจากค่าแรงที่ต่ ากว่า ทั้งนโยบายในการลงทุน การผลิต และการตลาด ของผู้ผลิตรถยนต์ ยังถูก

ก าหนดทิศทางจากบริษัทแม่ในต่างประเทศ และในส่วนของรถยนต์ EV ปริมาณไฟฟ้าที่ประเทศไทยสามารถผลิต

ได้อาจจะไม่เพียงพอต่อการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจ านวนมาก อุปสรรคในส่วนของรถยนต์ Nano นั้นมีการแข่งขันด้าน

ราคาจากคู่แข่งส าคัญนอกอาเซียนเช่น จีน และเม็กซิโก 

เมื่อน ามาประกอบกับการทบทวนแผนการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอนาคตใน

ต่างประเทศนั้น พบว่าในประเทศหลักๆ เช่น เยอรมนี และญี่ปุ่น ได้ให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีแบตเตอรี่ และระบบขับเคลื่อน และการเพิ่มจ านวนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สถานีชาร์จไฟฟ้า โดยรัฐบาล
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มีการเน้นการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว มีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมทั้ง มีการสนับสนุนผู้บริโภคให้ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การยกเว้นภาษี

รถยนต์ไฟฟ้า สามารถจอดรถในที่จอดรถพิเศษในบริเวณเขตตัวเมือง สามารถขับรถยนต์ไฟฟ้าบนช่องทางเดินรถ

ประจ าทางหรือรถแท็กซี่ได้ และสามารถขับรถเข้าบางพ้ืนที่ได้เป็นพิเศษ เป็นต้น ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า นโยบาย

สนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งด้านภาษี สิทธิพิเศษต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะสถานีชาร์จไฟฟ้า 

และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เป็นปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต 

จากการวิเคราะห์  จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และ

อุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดเล็กมากของประเทศไทย จะพบว่า ไทยจะต้องใช้ความเข้มแข็งของคลัสเตอร์ยานยนต์

ในปัจจุบัน ที่มีผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลกเป็นฐานการผลิต ทั้งค่ายญี่ปุ่น และค่ายยุโรป ผนวกกับท าเลที่ตั้งทาง

ภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตทั้ง 2 สาขา  

อีกทั้งต้องสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการลงทุน ด้วยการอ านวยความสะดวกและกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ 

ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ โดยใช้มาตรการของประเทศเยอรมันและญี่ปุ่นเป็นแนวทาง พร้อมทั้งพัฒนา

อุตสาหกรรมยานยนต์ให้ตอบสนองต่ออุปสงค์ยานยนต์ขนาดเล็กมากในตลาดประเทศกลุ่ม CLMV โดยการสร้าง

ก าลังการผลิตจากความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในช่วงแรกของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต และเพ่ิม

มูลค่าจากชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศในระยะกลางอย่างค่อยเป็นค่อยไป ก่อนที่จะสร้างความได้เปรียบทางการ

แข่งขันผ่านการวิจัยและพัฒนาสินค้าด้วยตนเอง เนื่องจาก จากการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) พบว่า

ปัจจุบัน ประเทศไทยยังคงมีจุดอ่อนด้านการวิจัยและการออกแบบ ซึ่งจะต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาองค์ความรู้

และการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

นอกจากนี้ ในระยะสั้น ประเทศไทยจ าเป็นต้องจัดการกับปัญหาในด้านแรงงาน ทั้งด้านจ านวน และ

ค่าจ้าง จึงต้องมุ่งเน้นการเพ่ิมมูลค่า น าเครื่องจักรเข้ามาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต และ

ลงทุนสร้างฐานการผลิตในประเทศกลุ่ม CLMV ที่มีข้อได้เปรียบในด้านต้นทุนค่าแรง รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรม

สนับสนุนต่างๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการ

ด าเนินการภายใต้แนวทางดังกล่าว จะส่งผลให้ไทยเป็นฐานการลงทุนอันดับหนึ่งของผู้ผลิตรถยนต์จากทั่วโลกใน

ภูมิภาคอาเซียน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคตและชิ้นส่วนในอาเซียน” 
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จากการวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะที่ปรึกษาได้จัดท ายุทธศาสตร์สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ 3 ระยะ 

ประกอบด้วย 14 กลยุทธ์ ซึ่งสามารถสรุปเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเงิน การตลาด ขั้นตอนการท างาน 

และด้านการสร้างความสามารถ โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

แผนที่ยุทธศาสตร์สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 

 

ยุทธศาสตร์สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ตามยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอนาคตในภาพรวม โดยมีมาตรวัด

แห่งความส าเร็จดังนี้ 

ด้าน
การเงิน 

ด้าน
ตลาด 

ด้าน
ขั้นตอน
ท างาน 

ความ 

สามารถ 

สร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ิมปริมาณการลงทุนจากต่างประเทศ 

เพ่ิมปริมาณการส่งออก 
ไฟฟ้าและนาโน 

เพ่ิมยอดขายภายในประเทศรถไฟฟ้าและนาโน 

พัฒนาให้ประเทศไทยเป็น Global Supplier/ Sourcing 
Center 

สร้างความตระหนักให้กับประชาชนทั้งอาเซียนด้านยานยนต์ลดมลพิษ โดย
เพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าให้กับผู้บริโภคในอาเซียน 

ขยายห่วงโซ่ให้ยาว 
และต่อเนื่อง 

พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งพลังงานเชื้อเพลิง 

พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 

เพ่ิม Supply Chain Integration ในอาเซียน 

เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร 

พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรม เพ่ิมนวัตกรรมในทุกขั้นตอน 

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และขยายผลส่งเสริมอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม 
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ระยะที่ 1 (ภายใน 3 ปี) ระยะที่ 2 (ภายใน 5 ปี) ระยะที่ 3 (ภายใน 10 ปี) 

การสร้างก าลังการผลิตจากความได้เปรียบเชิง

เปรียบเทียบ (Economy of Scale) 

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากส่วนประกอบในประเทศ 

(Economy of Scope) 

การสร้างความเป็นผู้น าระดับสากลผ่านความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน 

 ปริมาณ FDI ของยานยนต์ไฟฟ้าควรมีการ
เติบโตอย่างน้อย 6 เท่าและยานยนต์ขนาด
เล็กมาก (อีโค + นาโน) ควรมีค่าเฉลี่ยสัดส่วน
ของการลงทุนใน FDI ยานยนต์มากกว่าร้อย
ละ 23 

 มีการพัฒนาปรับปรุง หลักสูตร และการเรียน
การสอนทุกระดับตั้งแต่ อุดมศึกษา 
อาชีวศึกษา และโรงเรียนสารพัดช่าง ให้
สอดคล้องกับยานยนต์ และชิ้นส่วน EV และ 
นาโน 

 มีโครงการน าร่องในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า เพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจและการยอมรับ โดย
ก าหนดโครงการน าร่องเป็นเขตทดลองอย่าง
น้อย 1 เขต    

 สัดส่วนส่วนประกอบภายใน (% Local 
Content) ของยานยนต์ไฟฟ้า และนาโน มีไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 15  และ ร้อยละ 30 
ตามล าดับ 

 จ านวนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ต่ ากว่า 
30,000 – 50,000 คัน และนาโน ไม่ต่ ากว่า 
500,000 คัน (พัฒนาการจากรถอีโค ระยะที่ 
2). 

 มีการจัดตั้งคลัสเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้า และนา
โน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการผลิตยานยนต์
และชิ้นส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้ง 2 
สาขา 

 ยานยนต์ไฟฟ้า มีการส่งออก อย่างน้อย 
10,000 คัน และ นาโนมีการส่งออกเพ่ิมข้ึน
เป็น 65,000 คัน ต่อปี 

 มีศูนย์ทดสอบส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนในประเทศไทย 
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จากแผนยุทธศาสตร์สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ คณะที่ปรึกษาได้จัดท าโครงการทั้งสิ้น 46 โครงการ ที่

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอนาคตในภาพรวม แต่ละกลยุทธ์มีจ านวนโครงการดังต่อไปนี้  

ด้าน กลยุทธ์ 
จ านวน
โครงการ 

1. ด้านการเงิน 1.1 สร้างมูลค่าเพ่ิม 
1.2 เพ่ิมปริมาณการลงทุนจากต่างประเทศ 

3 
4 

2. ด้านการตลาด 2.1 เพ่ิมปริมาณการส่งออกไฟฟ้าและนาโน 
2.2 เพ่ิมยอดขายรถไฟฟ้าและนาโนในประเทศ 
2.3 พัฒนาให้ประเทศไทยเป็น Global Supplier/ Sourcing Center 
2.4 สร้างความตระหนักให้กับประชาชนทั้งอาเซียนด้านยานยนต์ลดมลพิษ 

โดยเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าให้กับผู้บริโภคใน
อาเซียน 

2 
4 
3 
2 
 

3. ด้านขั้นตอนการ
ท างาน 

3.1 ขยายห่วงโซ่ให้ยาวและต่อเนื่อง 
3.2 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งพลังงานเชื้อเพลิง 
3.3 พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน  
3.4 การเพ่ิม Supply Chain Integration ในอาเซยีน 

1 
3 
4 
4 

4. ด้านความสามารถ 4.1 เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากร 
4.2 พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรม 
4.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และขยายผลส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ยานยนต์และชิ้นส่วนอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม 
4.4 เพ่ิมนวัตกรรมในทุกข้ันตอน 

5 
3 
5 
 
3 

รวมกลยุทธ์ 14 กลยุทธ์  

โครงการ 46 โครงการ 
 

ท้ายที่สุด จากแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการทั้งหมด การขับเคลื่อนแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต 

2 สาขาสู่การปฏิบัติ สามารถท าได้โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัดการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์

ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดเล็กมาก หรือ อีโคคาร์ ระยะที่ 3 ภายใต้ คณะกรรมการ

พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) และ ส านักงานพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาด ภายใต้ สถาบัน
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ยานยนต์ ซึ่งจะท าให้ที่เป็นส านักเลขาธิการของคณะอนุกรรมการดังกล่าว โดยที่ คณะอนุกรรมการจะเป็นผู้ผลักดัน

การลงทุนในอุตสาหกรรมทั้งสองสาขา ในขณะที่ส านักงานพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดจะเป็น

กลไกในการสร้างอุปสงค์ของยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าในประเทศผ่านกลไกด้านต่างๆ ทั้งด้านกฏหมาย และ

การให้ความรู้แก่สาธารณชน เป็นต้น 
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