
การบูรณาการข้อมูล SINGLE FORM

• โดย นายธีรทัศน์ อศิรางกรู ณ อยุธยา

• ผู้อาํนวยการ กองสารสนเทศและดชันีเศรษฐกจิอตุสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม



ทําไมตอ้งทําการวเิคราะห ์SWOT และDiamond Model

1. เพือ่ประเมนิศกัยภาพของตนเอง
2. เพือ่เปรยีบเทยีบศกัยภาพของตนเองและคูแ่ขง่
3. เพือ่วเิคราะหค์วามแตกตา่งระหวา่งศกัยภาพของ

ตนเองและคูแ่ขง่ หรอืผูนํ้าตลาด เพือ่วางแผนและ
พัฒนากลยทุธใ์นการพัฒนาตนเอง

4. เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบในการจัดทํายทุธศาสตร ์
กลยทุธ ์หรอืแผนปฏบิตักิารตา่งๆ ของ หน่วยงาน
จังหวัด หรอืประเทศ



ประโยชนข์องโครงการ
ประโยชนข์องระบบเตอืนภยัอตุสาหกรรม

ระบบ
เตอืนภยั

อตุสาหกรรม
ของไทย

ระบบเตอืนภัย
อตุสาหกรรมระดบัภาค

ใน 6 ภมูภิาค

ระบบเตอืนภัยอตุสาหกรรมจังหวดั
ทัง้ 77 จังหวัด

ระบบเตอืนอตุสาหกรรมสําคญัของจังหวัดตา่งๆ 
ทีแ่สดงสถานะเตอืนภัยในอตุสาหกรรมระดบัตน้
น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ตามหว่งโซอ่ปุทาน

ของอตุสาหกรรม

แผนการจดัทาํระบบเตอืนภยัอตุสาหกรรม
แบบ Bottom Up

ประโยชนใ์นการพฒันาระบบเตอืนภยั
1) หน่วยงานในระดบัจังหวัดมเีครือ่งมอืในการประเมนิ

ทิศทางอุตสาหกรรมในอนาคตทําใหส้ามารถ
แกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ไดก้อ่นสง่ผลกระทบต่อจังหวัด
อืน่ๆ และหว่งโซอ่ปุทานของอตุสาหกรรม

2) ระบบเตอืนภัยแบบBottom Up สามารถสะทอ้น
ปัญหาอตุสาหกรรมและสิง่ทีผู่ป้ระกอบการตอ้งการ
ความชว่ยเหลอืในระดับพืน้ทีไ่ดช้ดัเจน

3) สามารถเตอืนภยัในระดบัอตุสาหกรรมตน้น้ํา กลาง
น้ํา และปลาย ทําใหห้น่วยงานในระดับจังหวัดเห็น
สถานการณ์อุตสาหกรรมไดอ้ย่างชัดเจน และ
วางแผนสง่เสรมิไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้

4) ในสถานการณ์ที่อุตสาหกรรมของไทยประสบ
ปัญหาสามารถทราบไดว้่าปัญหาเกดิทีพ่ืน้ทีใ่ดใน
ประเทศ เกิดปัญหาเกิดในช่วงใดของห่วงโซ่
อปุทาน และปัญหามาจากสาเหตใุดทําใหส้ามารถ
แกไ้ขไดต้รงจุดและประหยัดงบประมาณในการ
ชว่ยเหลอืเนื่องจากทราบวา่ใครคอืผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีจากปัญหา 



Industry 4.0

Strategy & Organization
Smart Factory

Smart Operations
Smart Products

Data-Driven Services
People Capabilities

Supply Chain

ความพรอมเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 (I)
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เพิ่มประสิทธิภาพ    ลดความผดิพลาด    ลดความซํ้ าซอ้น

อก. ทาํงานร่วมกบั ผปก.
• ร.ง.1 – ร.ง.5
• ทะเบียนเคร่ืองจกัร
• มอก./มผช.
• ประทานบตัร
• รายงานการประกอบกิจการ
• รับเร่ืองร้องเรียนกลาง
• ค่าธรรมเนียมโรงงาน
• ฯลฯ



บูรณาการการทาํงานดา้นอุตสาหกรรม
ผู ้ประกอบการ

สปอ. กรอ.  กสอ.  กพร.  สศอ.  สมอ.  สอน .

หน่วยงานเครือข่าย








รายงานการประกอบโลหกร
รม

แบบสอบถาม GPP รายปี

แบบสอบถามระบบเตอืนภยัราย
จงัหวดั

ร.ง.8

Single 
Form







†“¬…È“¬∆ß°åÕ¿Ÿƒ†“¬ª ƒ‘¥ :
…‘∏£å“…È“‹¬„ß¬Ÿ∫  : ∫ ¬‘¿“≤ª ƒ‘¥ ßÈ“À∏ã“¡  £¶‹Àƒ◊Õ

¿Ÿƒ£ã“ßÈ“À∏ã“¡  ›¬¶¶“∏

¬.¶.8 …«
Õ.

›��æÕ¬è¿¬“¡ ¶“∏¬“¡ ‹≥◊Õ∏∂’‰‹†’‰¡ ∆°åÕ¶

£∆“¿‹À„∏¥ãÕ…µ“∏†“¬≤è∑ÿ¬†‘ß :
†“¬ª ƒ‘¥ ßÈ“À∏ã“¡  ¬“£“…‘∏£å“ (≥’°÷Â∏/›¡ ãƒ¶)

∫ ò̈ À“∂’‰ß–…ã¶ª ƒ†¬–∂�¥ãÕ∑ÿ¬†‘ß

¬–��‹¥◊Õ∏ø—¡
†¡
ª .

…Õ
∏.

¬“¡ ¶“∏†“¬∫ ¬–†Õ�fiƒÀ†¬¬¿ :
1. …‘∏£å“…È“‹¬„ß¬Ÿ∫  : ∫ ¬‘¿“≤ª ƒ‘¥ ßÈ“À∏ã“¡  £¶‹Àƒ◊Õ
2. ∆—¥µÿ≥‘�∂’‰fl©å : ∫ ¬‘¿“≤∂’‰¬—� ∫ ¬‘¿“≤∂’‰fl©å £¶‹Àƒ◊Õ
3. ¥–†¬—∏›ƒ–†“† : ∫ ¬‘¿“≤∂’‰‹†‘≥°÷Â∏ ßÈ“À∏ã“¡ /†È“ß—≥ 

∫ ¬‘¿“≤£¶‹Àƒ◊Õ
4. ∫ ¬‘¿“≤†“¬fl©åΩƒ—¶¶“∏/∏ÂÈ“ 
5. †“¬¥¬∆ß…Õ�/¬—�¬Õ¶£∆“¿µŸ†¥åÕ¶fi≥¡ ∆‘«∆†¬ : 

…‘‰¶›∆≥ƒåÕ¿/£∆“¿∫ ƒÕ≥ø—¡

Ω¬.601†Ω
¬.

: ∫ ¬‘¿“≤†“†ÕåÕ¡
°åÕ¿Ÿƒ∂’‰¥åÕ¶†“¬
‹Ω‘‰¿‹¥‘¿

…¿Õ
.

+ ¬–�� E- surveillance



รายงานการประกอบโลหกรรม

แบบสอบถาม GPP รายปี

แบบสอบถามระบบเตือนภยัรายจงัหวดั

ร.ง.8





…ã∆∏∂’‰ 1
°åÕ¿Ÿƒ†“¬∫ ¬–†Õ�†‘ß†“¬

¬“¡ ¶“∏ª ƒ†“¬∫ ¬–†Õ�†‘ß†“¬  
›��æÕ¬è¿‹≥’¡ ∆ (¬“¡ ‹≥◊Õ∏)

Single 
Form

…ã∆∏∂’‰ 2
£∆“¿‹À„∏¥ãÕø“∆–∑ÿ¬†‘ß

£∆“¿‹©◊‰Õ¿—‰∏¥ãÕø“∆–‹«¬»Ø†‘ß
(ø“Ω¬∆¿/¬“¡ …“°“/¬“¡ ß—¶À∆—≥)

∆—¥µÿ≥‘� ª ƒΩƒÕ¡ ‡≥å  †“† 
‡ææá“ ‹©◊ÂÕ‹Ωƒ‘¶ ∏ÂÈ“

∫ ¬‘¿“≤ª ƒ‘¥/ßÈ“À∏ã“¡ …‘∏£å“…È“‹¬„ß¬Ÿ∫  ›¬¶¶“∏

1. ∆‘‹£¬“–Àè‹«¬»Ø†‘ßÕÿ¥…“À†¬¬¿ ø“Ω¬∆¿/¬“¡ …“°“/¬“¡ ß—¶À∆—≥
2. †È“†—�≥Ÿ›ƒfi¬¶¶“∏/‹À¿◊Õ¶›¬ã/¿“¥¬Ø“∏ª ƒ‘¥ø—≤∞è/



5.2 ¬“¡ ¶“∏ª ƒ†“¬∫ ¬–†Õ�†‘ß†“¬  
›��æÕ¬è¿‹≥’¡ ∆ (¬“¡ ∫ Ç)



TFP/SDG (9.b.1) GPP
fi£¬¶…¬å“¶Õÿ¥…“À†¬¬¿¬“¡

ß—¶À∆—≥

Logistics ›¬¶¶“∏

›��æÕ¬è¿¬“¡ ¶“∏¬“¡ ∫ Ç∂’‰‹†’‰¡ ∆°åÕ¶

…«Õ. †¬Õ.†…Õ.†¡ ª .

Self declaration

†∏Õ.

Labor Productivity

Capital Productivity

(∫ òßß—¡ †“¬ª ƒ‘¥/
†“¬�¬‘À“¬ß—≥†“¬/∏∆—¥†¬¬¿/

£∆“¿¡ —‰¶¡ ◊∏)

¬“¡ ∫ Ç





¬“¡ ¶“∏ª ƒ†“¬∫ ¬–†Õ�†‘ß†“¬›��æÕ¬è¿‹≥’¡ ∆ (¬“¡ ∫ Ç)

01

02

03

04 ‹∂£fi∏fiƒ¡ ’›ƒ–∏∆—¥†¬¬¿

¬“¡ ‡≥å 
¥å∏∂ÿ∏°“¡ /£©ß.fl∏†“¬°“¡ ›ƒ–�¬‘À“¬

�ÿ£ƒ“†¬/‹£¬◊‰Õ¶ß—†¬

¶�≥ÿƒ‹�◊ÂÕ¶¥å∏ (…‘∏∂¬—Ω¡ è/À∏’Â…‘∏/∂ÿ∏)

°åÕ¿Ÿƒ∆‘‹£¬“–Àè‹©‘¶∏fi¡ �“¡  ‹Ω◊‰ÕΩ—±∏“Õÿ¥…“À†¬¬¿

¿’¥—∆©’Â∆—≥†“¬Ω—±∏“Õÿ¥…“À†¬¬¿ 
(TFP/L- K Productivity/GPP/Logistics)  ∂’‰‹∫ ö∏∫ ¬–fi¡ ©∏è
¥ãÕ†“¬∆‘‹£¬“–Àè ∆“¶›ª ∏ ¥‘≥¥“¿†“¬Ω—±∏“Õÿ¥…“À†¬¬¿ 
ø“Ω¬∆¿ ¬“¡ …“°“ ¬“¡ ß—¶À∆—≥

¿’¬“¡ ¶“∏ª ƒ†“¬∆‘‹£¬“–Àè ‹Ω◊‰Õ∫ ¬–‹¿‘∏«—†¡ ø“Ω
∑ÿ¬†‘ß/Benchmark 

†“¬‡≥å¬—�£È“∫ ¬÷†»“/‹°å“¬ã∆¿fi£¬¶†“¬Ω—±∏“…ã¶‹…¬‘¿∂’‰
¥¬¶†—�£∆“¿¥åÕ¶†“¬

Õ†. ª ∫ †.



โครงสรางการผลิตและ

การขาย

ขอมูลภาพรวมของ

บุคลากร และเครื่องจักร

ขอมูลการดําเนินการดาน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เบื้องตน

งบดุลเบื้องตน และ

งบกําไรขาดทุน

ในหมวดหลัก

Productivity

โครงสรางการผลิต

และการขาย

คุณภาพแรงงานและ

เครื่องจักร

โครงสรางตนทุน

อัตราสวนทาง

การเงิน

เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม

ความสามารถในการผลิตใน

ภาพรวมจากการใชแรงงานและ

เครื่องจักร

โครงสรางในการดําเนินการ

ดานการขาย ภาวะการผลิต

และสงออก

ระดับการศึกษา และทักษะของ

บุคลากร รวมท้ัง ศักยภาพของ

เครื่องจักร 

ตนทุนการผลิต

ตนทุนการดําเนินงาน

โครงสรางมูลคาเพ่ิม

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง

ความเสี่ยงดานหนี้สิน

ความสามารถในการชําระหนี้

การลงทุน R&D

การใชและสรางเทคโนโลยี

การพัฒนาดานสินคา/บริการ

สิ่งท่ีจําเปนตองใชในการประมวลผล และกลุมตัวชี้วัดตางๆ
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ขอมูล

ตัวชี้วัด



¬–��∫ ¬–¿∆ƒª ƒ›ƒ–¬“¡ ¶“∏£∆“¿…“¿“¬µ
≥å“∏†“¬ª ƒ‘¥›ƒ–ª ƒ∫ ¬–†Õ�†“¬ 

¥¬∆ß…Õ�‹�◊ÂÕ¶¥å∏ ¬∆≥‹¬„∆ ›ƒ–
∂È“‡≥å�ãÕ¡ ‚ ‹Ω◊‰Õ£—≥†¬Õ¶ª Ÿå∫ ¬–†Õ�†“¬À¬◊Õ
Õÿ¥…“À†¬¬¿∂’‰∏ã“ß–ª ‘≥∫ †¥‘ 

¥¬∆ß…Õ�‹©‘¶ƒ÷† fl©å‹∆ƒ“ ›ƒ–
∂È“‹¿◊‰ÕßÈ“‹∫ ö∏  ‹Ω◊‰Õ¡ ◊∏¡ —∏£∆“¿ª ‘≥∫ ¬†¥‘ ›ƒ–À“…“‹À¥ÿ‹Ω◊‰Õ
›†å‡°‡≥å¥¬¶ßÿ≥

¬–��†“¬∫ ¬–¿∆ƒª ƒ›ƒ–¬“¡ ¶“∏£∆“¿…“¿“¬µ
≥å“∏†“¬ª ƒ‘¥›ƒ–ª ƒ∫ ¬–†Õ�†“¬ fi≥¡ fl©å°åÕ¿Ÿƒß“†
›�� Single- form ¿“ß—≥∂È“¥—∆©’Â∆—≥fl∏≥å“∏¥ã“¶‚
‹Ω◊‰ÕflÀå‹À„∏°åÕ‹≥ã∏- ≥åÕ¡      °Õ¶ª Ÿå∫ ¬–†Õ�†“¬fl∏
‹�◊ÂÕ¶¥å∏

†“¬∆‘∏‘ß®—¡ /flÀå£È“∫ ¬÷†»“ fi≥¡ †“¬∆‘‹£¬“–Àè≥å∆¡
°åÕ¿Ÿƒ‹©‘¶ƒ÷†ß“†∫ ¬–‹≥„∏∂’‰‡≥å¬—�†“¬£—≥†¬Õ¶‹�◊ÂÕ¶¥å∏
›ƒå∆

Stethoscope
VS. 
MRI 
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1

�Ÿ¬≤“†“¬°åÕ¿Ÿƒ ‡¿ãflÀå‹†‘≥£∆“¿™ÂÈ“™åÕ∏ ‹Ω◊‰ÕÕÈ“∏∆¡ £∆“¿
…–≥∆† ›ƒ–ƒ≥ø“¬–†“¬flÀå°åÕ¿Ÿƒ°Õ¶ª Ÿå∫ ¬–†Õ�†“¬
• ƒ≥ø“¬–‹Õ†…“¬‡≥å…Ÿ¶…ÿ≥ 50%
• fl©å AI fl∏†“¬£—≥†¬Õ¶£È“µ“¿∂’‰‹†’‰¡ ∆°åÕ¶†—�›¥ãƒ–fi¬¶¶“∏

2

¡ †¬–≥—�†“¬flÀå�¬‘†“¬
…Ÿã¬–�� Digital Government Service

4

ª Ÿå∫ ¬–†Õ�†“¬…“¿“¬µ∆‘‹£¬“–Àè›ƒ–∫ ¬–‹¿‘∏¥∏‹Õ¶ (Performance 
Evaluation) ‹Ω◊‰ÕΩ—±∏“£∆“¿…“¿“¬µfl∏†“¬›°ã¶°—∏

3

Data Analytics
• ∆‘‹£¬“–Àè‹«¬»Ø†‘ßÕÿ¥…“À†¬¬¿

(ø“Ω¬∆¿ / ¬“¡ …“°“ / ‹©‘¶Ω◊Â∏∂’‰ / øŸ¿‘ø“£) 
• ß—≥∂È“∏fi¡ �“¡ /¿“¥¬†“¬
• ¥‘≥¥“¿∫ ¬–‹¿‘∏ª ƒ

5

†È“†—�≥Ÿ›ƒfi¬¶¶“∏/‹À¿◊Õ¶›¬ã/¿“¥¬Ø“∏
ª ƒ‘¥ø—≤∞è ∂—Â¶≥å“∏…‘‰¶›∆≥ƒåÕ¿ ›ƒ–¿“¥¬Ø“∏
ª ƒ‘¥ø—≤∞è)

‹∫ á“À¿“¡
Single Form

∆—¥µÿ∫ ¬–…¶£è: ‹Ω◊‰Õ†“¬∫ ¬—�∫ ¬ÿ¶ ¡ †¬–≥—�Õÿ¥…“À†¬¬¿ 
›ƒ–ÕÈ“∏∆¡ £∆“¿…–≥∆†flÀå†—�‹ßå“À∏å“∂’‰›ƒ–ª Ÿå∫ ¬–†Õ�†“¬



ª Ÿå∫ ¬–†Õ�†“¬ ‹ßå“À∏å“∂’‰¬—Ø ª Ÿå�¬‘À“¬ø“£¬—Ø
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fl£¬ß–‡≥å∫ ¬–fi¡ ©∏èÕ–‡¬�å“¶ ß“† i- Industry: Single Form

• ƒ≥£∆“¿™ÂÈ“™åÕ∏fl∏†“¬flÀå°åÕ¿Ÿƒ¥ãÕø“£¬—Øƒ¶
¿“†…Ÿ¶…ÿ≥µ÷¶ 50%

• ‹Ω‘‰¿£∆“¿…–≥∆†fl∏†“¬∂È“∑ÿ¬†¬¬¿›ƒ– 
self- Declaration flÀå…“¿“¬µ¥‘≥¥ãÕ‡≥å∂ÿ†
∂’‰∂ÿ†‹∆ƒ“∂’‰¿’ internet 

• ¿’¬–�� Performance Evaluation ©ã∆¡
flÀåª Ÿå∫ ¬–†Õ�†“¬∆‘‹£¬“–Àè«—†¡ ø“Ω¥∏‹Õ¶
‹¿◊‰Õ‹∂’¡ �†—� Bench Mark ‡≥å

• …‘∂∑‘∫ ¬–fi¡ ©∏è¥ã“¶ ‚ ∂’‰ª Ÿå∫ ¬–†Õ�†“¬Ω÷¶¿’Ω÷¶
‡≥åß“†ø“£¬—Ø›ƒ–À∏ã∆¡ ¶“∏∂’‰‹†’‰¡ ∆°åÕ¶ß–µŸ†
…◊‰Õ…“¬ª ã“∏¬–��Õ¡ ã“¶¬∆≥‹¬„∆›ƒ–∂—∏∂ã∆¶∂’ 
¬∆¿µ÷¶ß–¿’†“¬£—≥‹ƒ◊Õ†°ã“∆…“¬flÀå¥¬¶¥“¿
£∆“¿¥åÕ¶†“¬°Õ¶ª Ÿå∫ ¬–†Õ�†“¬›¥ãƒ–¬“¡  
‹Ω◊‰Õ©ã∆¡ ƒ≥†“¬¬—�°ã“∆…“¬∂’‰‡¿ãßÈ“‹∫ ö∏

■ flÀå�¬‘†“¬ª Ÿå∫ ¬–†Õ�†“¬‡≥åÕ¡ ã“¶¿’
∫ ¬–…‘∂∑‘ø“Ω¿“†°÷Â∏ 

■ ƒ≥ø“¬–¶“∏fl∏†“¬flÀå�¬‘†“¬∑ÿ¬†¬¬¿
›ƒ–ø“¬–¶“∏fl∏†“¬ß—≥‹†„�°åÕ¿Ÿƒfl∏›¥ãƒ–
Ω◊Â∏∂’‰ƒ¶‡≥åÕ¡ ã“¶¿’∏—¡ …È“£—̈

■ ¿’©ãÕ¶∂“¶fl∏†“¬…◊‰Õ…“¬†—�
ª Ÿå∫ ¬–†Õ�†“¬Õ¡ ã“¶¿’∫ ¬–…‘∂∑‘ø“Ω

■ †“¬∆‘‹£¬“–Àè°åÕ¿Ÿƒ‹©‘¶Ω◊Â∏∂’‰∂È“‡≥åÕ¡ ã“¶¿’
∫ ¬–…‘∂∑‘ø“Ω¿“†°÷Â∏

■ …–≥∆†¥ãÕ†“¬À“°åÕ¿Ÿƒ‹Ω◊‰Õ∫ ¬–†Õ�†“¬
ß—≥∂È“fi£¬¶†“¬‹Ω◊‰Õ°Õ¶�∫ ¬–¿“≤

■ …“¿“¬µ¥—≥…‘∏flß‹Ω◊‰Õ∆“¶›ª ∏›ƒ–†È“À∏≥
∏fi¡ �“¡ °åÕ¿Ÿƒ ∂—Â¶¬“¡ Õÿ¥…“À†¬¬¿ ›ƒ–
¬“¡ Ω◊Â∏∂’‰‡≥åÕ¡ ã“¶¿’∫ ¬–…‘∂∑‘ø“Ω

■ …“¿“¬µß—≥…¬¬†“¬†¬–ß“¡
¶�∫ ¬–¿“≤‡≥åÕ¡ ã“¶¿’∫ ¬–…‘∂∑‘ø“Ω

■ …“¿“¬µÕÕ†¿“¥¬†“¬‹Ω◊‰Õ›†å‡°∫ ò̈ À“
‹¬ã¶≥ã∆∏‡≥åÕ¡ ã“¶∂—∏∂ã∆¶∂’



†“¬∂È“∑ÿ¬†¬¬¿ÕÕ∏‡ƒ∏è ª ã“∏¬–�� i- Industry

…È“À¬—�ª Ÿå∫ ¬–†Õ�†“¬ …È“À¬—�ª Ÿå�¬‘À“¬…È“À¬—�‹ßå“À∏å“∂’‰

• Digital Single Form License
• Digital Single Form Survey

• ¬–��¥¬∆ß…Õ�‹Õ†…“¬‹Ω◊‰Õ°Õ
†“¬Õ∏ÿ¿—¥‘/Õ∏ÿ̈ “¥

• ¬–��†“¬¥‘≥¥“¿†“¬…ã¶°åÕ¿Ÿƒ
fi¬¶¶“∏fl∏›��…È“¬∆ß

• flÀå£∆“¿‹À„∏©Õ�≥å∆¡ ƒ“¡ ‹™„∏
Õ‘‹ƒ„†∂¬Õ∏‘†…è

• ¡ ◊‰∏ª ã“∏¬–�� Online 
Certificate Authority: CA 
(External/Internal)

• ≥÷¶°åÕ¿Ÿƒ/‡æƒèÕ‘‹ƒ„†∂¬Õ∏‘†…è ß“†
À∏ã∆¡ ¶“∏¥å∏∂“¶

• ¥¬∆ß…Õ�›��æÕ¬è¿∂’‰¡ ◊‰∏Ω¬åÕ¿ƒ¶∏“¿
†È“†—�≥å∆¡  CA (Internal)

• ∏È“‹…∏Õª Ÿå�¬‘À“¬‹Ω◊‰Õƒ¶∏“¿≥å∆¡  CA 
(Internal)

• ª Ÿå�¬‘À“¬ƒ¶∏“¿fl∏¬–��≥å∆¡  CA 
(External)



ดัชนีวัดความสามารถในการแขงขัน



Medical Devices

Automation and 

Robotics

Aerospace

คอนขางตํ่า 

อยูในชวงเริ่มตนการพัฒนา

ความสามารถในการแขงขันของ 10 อุตสาหกรรม S-Curve ของไทย

คอนขางดี

26

Biochemical

Next-Generation 

Automotive

Smart Electronics

Biotechnology

Digital

ปานกลาง

Medical Service

Food for the Future



ผลการจัดทําดัชนีวัดความสามารถในการแขงขันของ 10 อุตสาหกรรม S-Curve ของไทย

จํานวนตัวช้ีวัด คะแนนความสามารถดานการแขงขัน มิติที่ไดเปรียบในการแขงขัน มิติที่เสียเปรียบในการแขงขัน

68
4.24

Food for the Future

- แนวโนมในอนาคต

- การผลิต

- สภาพแวดลอมทางธุรกิจและกลยุทธ

- เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Medical Service

85 4.31

- ผลประกอบการ
- การจัดการ
- ผลิตภัณฑและตลาด
- ปจจัยการผลิต 

- สภาพแวดลอมทางธุรกิจและกลยุทธ

- เทคโนโลยีและนวัตกรรม

คอนขางดี

2018
=

4.06

ผลิตภัณฑและตลาด ขนาดตลาดสงออก

ของไทยดีข้ึนจากการขยายตลาดใหมๆ 

(ตะวันออกกลาง อาฟริกาใต อาเซียน) 

และลดการพึ่งพิงตลาดหลักเดิม (ญี่ปุน 

จีน สหรัฐอเมริกา)

มีอัตราการเติบโตของมูลคาสินคาสูง 

เปนผูสงออกอาหารรายใหญของโลก 

มีกระบวนการผลิตไดมาตรฐานระดับ

โลก และสามารถควบคุมคุณภาพไดดี

ยังมีกฎระเบียบภาครัฐที่เปนอุปสรรค อาทิ 
การตรวจสอบรับรองผลิตภัณฑ ที่ใช
เวลานาน หนวยงานภาครัฐยังมีขอจํากัด
เรื่องความเช่ียวชาญในการตรวจสอบ
R&D Patent ต่ํา และมีการสรางนวัตกรรม
อาหารนอย

ไดรับการยอมรับดานบริการสุขภาพที่มี
มาตรฐานระดับโลก JCI สูงสุดในอาเซียน 
คาบริการไมสูง จึงดึงดูดลูกคา ตปท. 
สงผลใหกําไรและ ROA สูง
ไดเปรียบดานคุณภาพบุคลากรทาง
การแพทย

ตองการการสนับสนุนจากภาครัฐ อาทิ 
สิทธิประโยชนทางภาษี การสนับสนุนให
โรงพยาบาลเอกชนสามารถโฆษณานอก 
โรงพยาบาลได ภายใต Evidence Base
R&D Citation สาขา Health 
Profession ต่ํา
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Next-Generation 

Automotive

Smart 

Electronics

จํานวนตัวช้ีวัด คะแนนความสามารถดานการแขงขัน มิติที่ไดเปรียบในการแขงขัน มิติที่เสียเปรียบในการแขงขัน

64

3.21
- สภาพแวดลอมทางธุรกิจและกลยุทธ 

- แนวโนมในอนาคต 
- เทคโนโลยีและนวัตกรรม

63
3.04

- ปจจัยการผลิต - เทคโนโลยีและนวัตกรรม

- แนวโนมอนาคต 

2018
=

3.46

ผลประกอบการ ผลิตภัณฑและตลาด และ
การจัดการ กําไรสุทธิ ROA ลดลง จาก
แนวโนมการสงออกยานยนตไทยที่ชะลอตัว 
จากภาวะการแขงขันที่สูงข้ึน

นโยบายสงเสริมที่ชัดเจนและเริ่ม 
implement
แนวโนมโลกที่เนนการปลอยมลพิษ
นอยและการใชเช้ือเพลิงอยางประหยัด

ยังไมมีความสามารถในการพัฒนา
เทคโนโลยี (รับ Technology จาก 
บริษัทแม) R&D Patent อยูใน
ระดับต่ํา

Digital

70 3.23

- ผลประกอบการ 

- แนวโนมในอนาคต 
- ปจจัยการผลิต

- สภาพแวดลอมทางธุรกิจและกลยุทธ

ปานกลาง

2018
=

3.11

การจัดการ และแนวโนมอนาคต ROA ที่
ลดลง แนวโนมการสงออกที่ชะลอตัว จาก
ภาวะสงครามการคา

มีแรงงานฝมือทักษะดีเม่ือเทียบกับ
ประเทศเพื่อนบาน (คุณภาพแรงงาน
พิจารณาจากจํานวนมหาวิทยาลัยดาน
วิศกรรมไฟฟา ที่ติดอันดับ Top300 
QS University Ranking และการ
นําเขาเครื่องจักรสูงกวา VT)

พึ่งพา T ตปท. โดยเฉพาะระดับตนน้ํา เชน 
IC Design มี R&D Patent ตํ่า มีขอจํากัด
ดานการออกแบบอิเล็กทรอนิกส
แนวโนมการสงออกลดลง และมีแนวโนม
สูญเสียบทบาทในหวงโซอุปทานโลกของ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ใหกับ VT PH

เดนดานดิจทัิลคอนเทนต มีความสามารถใน
การออกแบบสรางสรรคผลงานเปนท่ียอมรับ
ของตางชาติ รวมถึงมีผลประกอบการดีกวา
คูแขง
แนวโนมอุตสาหกรรมดิจิทัลเขามามีบทบาทใน
การเพ่ิม ปสภ. ใหภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน

บุคลากรไมเพียงพอโดยเฉพาะดาน STEM และ
ขาดทักษะดานผูประกอบการ และ ENGLISH
ขาด AI Strategy เพื่อเปนแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรม มีกฎระเบียบภาครัฐที่ไม
เอื้ออํานวย เชน การจดทะเบียนธุรกิจ start-up

ผลการจัดทําดัชนีวัดความสามารถในการแขงขันของ 10 อุตสาหกรรม S-Curve ของไทย

28



Biotechnology

จํานวนตัวช้ีวัด คะแนนความสามารถดานการแขงขัน มิติที่ไดเปรียบในการแขงขัน มิติที่เสียเปรียบในการแขงขัน
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3.01

- การจัดการ 

- แนวโนมอนาคต 
- เทคโนโลยีและนวัตกรรม

- ผลิตภัณฑและตลาด

84 3.32

- ปจจัยการผลิต

- แนวโนมในอนาคต 

Biochemical

- เทคโนโลยีและนวัตกรรม

- ผลิตภัณฑและตลาด

ปานกลาง

2018
=

2.57

การจัดการ และแนวโนมในอนาคต ROA 

ที่เพิ่มข้ึน และแนวโนมอุตสาหกรรมที่ดี

ROA สูง 
แนวโนมในอนาคตของอุตสาหกรรม Bio
ของโลกเติบโตตอบรับกับการรักษา
สิ่งแวดลอม และลดการใชพลังงานที่ใช
แลวหมดไป รวมถึงไทยมีความอุดม
สมบรูณของทรัพยากรสามารถรองรับ
การผลิตได ทั้งความหลากหลายของ
วัตถุดิบเกษตรและจุลินทรีย

R&D Patent Citation อยูในระดับต่ํา ขาด
ความเช่ือมโยงผลงานวิจัยในระดับ
หองปฏิบัติการสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย
มีความสามารถในการสรางมูลคาเพิ่มได
จํากัด เพราะการผลิตยังจําเปนตองนําเขา
ปจจัยการผลิตข้ันกลาง เชน 
สารสกัด สารออกฤทธ์ิ เอนไซม

มีขอจํากัดในการพัฒนาเทคโนโลยีทั้ง
อุปกรณ/เครื่องมือ (ถังหมัก อุปกรณ 
Downstream) และเทคโนโลยี 
Bioprocess (เอนไซม) มี R&D Patent 
Citation อยูในระดับต่ํา
ตลาดในประเทศมีขนาดเล็ก ผลิตภัณฑยังไม
เปนที่รูจัก ขณะที่ตลาด ตปท. ยังมีมูลคาการ
สงออกต่ํา

มีวัตถุดิบทางการเกษตรจํานวนมากและ
หลากหลาย
แนวโนมในตลาดสินคา Bio เติบโตดี

ผลการจัดทําดัชนีวัดความสามารถในการแขงขันของ 10 อุตสาหกรรม S-Curve ของไทย
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จํานวนตัวช้ีวัด คะแนนความสามารถดานการแขงขัน มิติที่ไดเปรียบในการแขงขัน มิติที่เสียเปรียบในการแขงขัน

Automation 

and Robotics

Aerospace

64

60

2.07

2.31

- สภาพแวดลอมทางธุรกิจและกลยุทธ 

- ผลิตภัณฑและตลาด 

- เทคโนโลยีและนวัตกรรม

- แนวโนมในอนาคต - เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Medical Devices

85 2.59

- แนวโนมในอนาคต - เทคโนโลยีและนวัตกรรม

คอนขางต่ํา 

อยูในชวงเริ่มตน

การพัฒนา

2018
=

1.85

ผลิตภัณฑและตลาด ผูประกอบการไทยใน
ทุกสาขาเริ่มใหความสนใจและเห็นถึงความ
จําเปนในการนําระบบอัตโนมัติและหุนยนต
มาใชมากข้ึน จึงทําใหเกิดการผลิตและ
จําหนายในประเทศเพิ่มมากข้ึน

ภาครัฐใหการสนับสนุนมาก เพื่อ
รองรับปญหาเชิงโครงสราง โดยเฉพาะ
ดานบุคลากร และการพัฒนา SI
การจําหนายในประเทศเพิ่มมากข้ึน

มีขอจํากัดในการสรางนวัตกรรมใน

ประเทศ สวนใหญยังไมไดผลิต

ช้ินสวนเอง แตอาศัยการนําเขามา

ประกอบ และจําหนาย

2018
=

2.88

ผลประกอบการและการจัดการ ผลกําไร
และ ROA ลดลง จากสถานการณคาเงิน
บาทแข็งตัวสงผลใหมูลคาการสงออก
ช้ินสวนอากาศยานลดลงจากปที่ผานมา

ไทยอยูในภูมิภาคเอเชียที่มีศักยภาพ

ในการเติบโตของอุตสาหกรรม

อากาศยานสูง

ยังไมมีความสามารถในการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ

ออกแบบและผลิตอากาศยาน R&D 

Patent ต่ํา

ตลาดเครื่องมือแพทยไทยเติบโตดี ตาม
การเพิ่มข้ึนของผูสูงอายุและผูปวย
ตางชาติ รวมถึงนโยบาย Medical 
Hub นอกจากนี้ไทยยังมีจุดเดนดานการ
ผลิตวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทยจาก
ยางพารา

มีขอจํากัดในการผลิตวัสดุอุปกรณ
การแพทยที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูง การ
พัฒนางานวิจัยยังขาดความเช่ือมโยง
ระหวางผูวิจัย นักออกแบบและ
ผูใชงาน

ผลการจัดทําดัชนีวัดความสามารถในการแขงขันของ 10 อุตสาหกรรม S-Curve ของไทย
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นัยยะเชิงนโยบายที่สําคัญ



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย : ดานทรัพยากรบุคคล

 ปรับหลักสูตรการศึกษาดาน STEM 
ใหตรงกับความตองการตลาด

 เพ่ิมทักษะดานท่ีจําเปนในการเปน
ผูประกอบการ ผานความรวมมือ
ระหวางรัฐและเอกชน

สร างระบบฐานขอ มูล
บุคลากรและวิเคราะหทั้ง
ปริมาณและคุณภาพใน
สาขาที่ตลาดตองการ

เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ

 สรางบุคลากรดาน Biochemical 
Biorefinery และชางเทคนิค เพ่ือ
รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
ท่ีใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม

 ผลิตบุคลากรการแพทยสาขา
เฉพาะทางท่ีขาดแคลน อาทิ สาขา
พยาธิวิทยา สาขาศัลยศาสตร

 สรางบุคลากรดาน Biomedical 
Engineering ท่ีสามารถออกแบบ
เคร่ืองมือแพทย รองรับการผลิตเคร่ืองมือ
แพทยใหม ๆ ท่ีไทยมีศักยภาพ

Digital Bio
chemical

Medical 
Service

Medical 
Devices
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย : พัฒนา R&D เพื่อสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเพ่ือสราง  
Deep Tech ยกระดับความสามารถ
ในการแขงขันของอุตสาหกรรม

เชื่อมโยงงานวิจัยของ ภาค
ภาครัฐ/สถานศึกษาให
สอดคลองกับความ
ตองการของเอกชน
นํา Big Data Clouds 
และ AI มาใชในการพัฒนา
เทคโนโลยี

 สนับสนุนการรวมทุนกับบริษัทชั้นนําใน
อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ เพ่ือใหเกิดการ
ถายทอดเทคโนโลยี

 พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือทดแทนการนําเขา 
เชน เอนไซมในการแปลงวัตถุดิบใหเปน
สารเคมีชีวภาพ

 พัฒนาเทคโนโลยี AI เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใหบริการ เชน การจัดการขอมูล
ผูปวย (Health Informatics) ระบบ
หุนยนตใชในการจายยา

 วิจัย&พัฒนาเคร่ืองมือและอุปกรณ
การแพทยท่ีไทยมีศักยภาพ และตอบ
โจทยกับการใชงานจริง อาทิ เตียงพลิกตัว 
ปองกันแผลกดทับ 
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย : นโยบายภาครัฐ

 จัดทํายุทธศาสตรดาน Data และ AI 
เพ่ือสราง Digital Center และ Data 
Lake Platform

สนับสนุนการจัดซ้ือจัดจาง
ของภาครัฐเพ่ือสราง 
Demand ใหกับผลิตภัณฑ
ของไทยที่มีศักยภาพ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสราง

ความพรอมใหอุตสาหกรรม
เปาหมาย

 ใชมาตรการสงเสริมการใชสินคาชีวภาพ 
ผานมาตรการทางภาษี หรืออุดหนุนราคา

 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน รองรับคลัสเตอร
ดานชีวภาพ ในแหลงท่ีมีวัตถุดิบ

 บูรณาการความรวมมือระหวาง
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการ
ตางประเทศ กระทรวงการทองเท่ียวฯ 
เพ่ือมุงสูเปาหมายการเปน Medical 
Hub ในภูมิภาค

 สนับสนุนตลาดโดยผลักดันใหภาครัฐ
จัดซ้ือจัดจางเคร่ืองมือแพทยจากผูผลิต
ไทยท่ีมีนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย : กฎหมาย กฎระเบียบ

 ปรับปรุงกฎหมายใหเอื้อประโยชนการ
ดําเนินธุรกิจ อาทิ การตอ VISA ให
ผูเชี่ยวชาญตางชาติท่ีเขามาทํางานใน
ไทย

 จัดทํากฎหมายท่ีเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขอมูล (Data Governance) 

ปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือ
สนับสนุนความสามารถใน
การแขงขันของอุตสาหกรรม

 แกไขกฎระเบียบ เพ่ือใหสามารถนําเขา
วัตถุดิบในการผลิตสินคาชีวภาพท่ีสําคัญ
ในชวงท่ีราคาผันผวน เพ่ือลดตนทุน อาทิ 
ปาลมน้ํามัน เพ่ือดึงดูดตางชาติเขามาลงทุน

 ปรับปรุง กฎระเบียบ (พ.ร.บ. 
สถานพยาบาล) เพ่ิมความคลองตัวให
โรงพยาบาลเอกชนทําการโฆษณา เพ่ือทํา
ตลาด รองรับตางชาติ

 ลดอัตราภาษีนําเขาชิ้นสวนประกอบ
เคร่ืองมือแพทย เพ่ือลดตนทุนการผลิต
เคร่ืองมือแพทย
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย : มาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ/บริการ

 สรางระบบมาตรฐานความปลอดภัย
ทางไซเบอร (Cyber Security) เพ่ือ
สงเสริมใหเกิดการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการทํางานทุกภาคสวน สรางมาตรฐานผลติภัณฑ

และบริการใหเปนที่ยอมรับ
ทั้งในและตางประเทศ

 ต้ังศูนยทดสอบและรับรองมาตรฐาน
ภายในประเทศ เพ่ือสรางความเชื่อมั่น ใน
สินคาชีวภาพ และยกระดับสู
มาตรฐานสากลในอนาคต

 พัฒนากระบวนการใหบริการท้ังดาน
บริหารจัดการและดานความปลอดภัย 
เพ่ือมุงสูมาตรฐานระดับประเทศและ
ระดับสากล (HA, JCI) อยางท่ัวถึง

 พัฒนาศูนยทดสอบเคร่ืองมือแพทยใหมี
ความหลากหลายและเพียงพอ รองรับการ
ผลิตเคร่ืองมือแพทยท่ีมีนวัตกรรมใหม ๆ
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