
“พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
ไปสูอ่ตุสาหกรรมอนาคต ขับเคลือ่นใหเ้กดิการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกจิ

ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 และเป็นผู้น�าของอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ

ในระดับภูมิภาคและระดับโลก” 

      อตุสาหกรรมและ   
 บรกิารแหง่อนาคต

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 04

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

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

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ โดยพิจำรณำจำก
อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ในสำขำอุตสำหกรรมและบริกำร ในปี 2562 พบว่ำ 
ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำอตุสำหกรรมขยำยตวั 
ลดลงเม่ือเทียบกับปี 2561 เนื่องจำกได้รับผลกระทบ 
จำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ และควำมไม่แน่นอน 
ของมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำ ในส่วนของผลิตภัณฑ ์
มวลรวมในประเทศในสำขำบริกำรขยำยตัวอยู ่ที ่
ร้อยละ 3.98 เนื่องจำกจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศ
เพิ่มขึ้น ประกอบกับมำตรกำรกระตุ ้นเศรษฐกิจของ
รัฐบำลที่มีส่วนในกำรกระตุ้นกำรใช้จ่ำยของภำคเอกชน 
และผลจำกวันหยุดยำวในช่วงเทศกำล อย่ำงไรก็ตำม 
จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำอัตรำกำรขยำยตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำอุตสำหกรรม
และบรกิำร ยงัห่ำงจำกกำรบรรลคุ่ำเป้ำหมำยตำมทีก่�ำหนดไว้ 
ที่อัตรำกำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ในสำขำอุตสำหกรรม ร้อยละ 4.6 และอัตรำกำรขยำยตัว
ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศในสำขำบรกิำร ร้อยละ 5.4 
ในปี 2565
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต โดยในระยะแรกจะเน้นการสร้างรากฐานของ
อุตสาหกรรมและบริการ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งด้าน
บุคลากร การสร้างนวัตกรรม การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น และใน
ระยะต่อไปจะเป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตเติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทย สร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถเป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก  โดยมีเป้าหมาย
ระดับประเด็น 2 เป้าหมาย ได้แก่ (1) การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและ
บริการ และ (2) ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ แผนแม่บทฯ ประเด็น
ดังกล่าวสนับสนุนการบรรลุผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน ได้แก่ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนและประเทศไทย
มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 

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

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

040002

ผลิตภาพการผลิตรวม

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

แผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมชีวภาพ 

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

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

040101

ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

ที่มำ: กระทรวงอุตสำหกรรม
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การเติบโตของอุตสาหกรรมชีวภาพในตลาดโลก

Bio Chemical Bio Plastic Bio Pharma

การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและปิโตรเคมี
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040101

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

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

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

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร

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

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

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

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

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

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

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

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

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

ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน

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

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

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

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

แผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล 
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

เป้าหมาย

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

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

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

ที่มำ: IMD WORLD DIGITAL COMPETITIVENESS RANKING



139

04อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยยังคงมีข้อจ�ำกัดด้ำนกฎหมำย 
อำทิ กฎหมำยควำมเป็นส่วนตัวท่ีสำมำรถเป็นเกรำะป้องกันทั้งปัจเจกบุคคลและองค์กร กฎหมำยภำษีที่ยังไม่เอื้อ
ประโยชน์แก่ผู้ประกอบกำร และกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำที่ยังไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรสิทธิต่ำง ๆ 
อีกทั้งในส่วนของกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกรในอุตสำหกรรมดิจิทัลยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงทุกภำคส่วน

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

แผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากการพัฒนาระบบคมนาคม

เป้าหมาย

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

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

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

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

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

แผนแม่บทย่อย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
จากการพัฒนาระบบคมนาคม

เป้าหมาย

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

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

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

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

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

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

เป้าหมาย

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

040502
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040601 แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

เป้าหมาย

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

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

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

ที่มำ: The World Economic Forum

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

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

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

เป้าหมาย

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

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

การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรส่งเสริมระบบนิเวศด้ำนดิจิทัลให้แก่ผู ้ประกอบกำรให้มี 
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันรองรับกับสถำนกำรณ์ในอนำคต อำทิ กำรพัฒนำฐำนข้อมูลและองค์ควำมรู้ ในรูปแบบ
ฐำนข้อมูลเชิงลึกเฉพำะทำงท่ีมีควำมส�ำคัญและเป็นประโยชน์ในกำรน�ำไปใช้ เพื่อก�ำหนดมำตรกำรหรือนโยบำย 
ได้อย่ำงแม่นย�ำและถูกต้อง เช่น กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม รำยงำนสภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ
มหภำคของภำคกำรผลติ กำรจดัท�ำฐำนข้อมลูอตุสำหกรรมรำยสำขำ ข้อมลูน�ำเข้ำ – ส่งออก และจ�ำนวนผูป้ระกอบกำร 
เป็นต้น รวมทั้งยังมีกำรให้บริกำรกำรขออนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะเห็นได้ว่ำ 
กำรด�ำเนินกำรเป็นกำรพัฒนำฐำนข้อมูลเพื่อรองรับอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคตโดยน�ำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
มำใช้เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ซ่ึงกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องกับปัจจัย 
สู่ควำมส�ำเร็จด้ำนกำรพัฒนำฐำนข้อมูล และองค์ควำมรู้ เพื่อใช้คำดกำรณ์ส�ำหรับอุตสำหกรรมอนำคต

ที่มำ: International Institute for Management Development  (IMD)
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04อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน
ด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น

040602

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำรัฐบำลได้ก�ำหนดให้ภำคอุตสำหกรรมเป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ แต่กำรพัฒนำในแต่ละอุตสำหกรรมต้องอำศัยข้อมูลที่มีควำมถูกต้องและครบถ้วนอย่ำงรอบด้ำน 
ซึ่งพบว่ำยังขำดฐำนข้อมูลภำคอุตสำหกรรมที่มีประสิทธิภำพในกำรน�ำไปใช้ส�ำหรับกำรคำดกำรณ์ในอนำคต  
และมีหลำยหน่วยงำนท่ีจัดเก็บข้อมูลท่ีมีควำมซ�้ำซ้อนกัน อีกทั้งยังมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกำร 
ได้เข้ำถงึฐำนข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรน�ำไปใช้ในกำรวำงแผนด�ำเนนิกำรทำงธรุกจิไม่มำกเท่ำทีค่วร และหลำยภำคส่วน 
ยังมีกำรสื่อสำรไม่มำกพอในกำรสร้ำงเสริมทัศนคติที่ดีต่อบุคลำกรในกำรปรับตัวให้มีควำมพร้อมและยอมรับ 
กำรเปลี่ยนแปลงในกำรน�ำเทคโนโลยีและข้อมูลสำรสนเทศมำใช้ในกำรท�ำงำนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด

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



       การทอ่งเทีย่ว
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 05

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

“ท่องเที่ยวไทย 
 ก้าวไกลระดับโลก”
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แผนแม่บทประเด็น (05) กำรท่องเท่ียว ให้ควำมส�ำคัญกับกำรรักษำกำรเป็นจุดหมำยปลำยทำงของกำรท่องเที่ยว
ระดับโลก จึงเป็นส่วนส�ำคัญที่จะต้องพัฒนำกำรท่องเที่ยวทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภำพ สร้ำงควำม        
หลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว และมุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวใน
สำขำที่มีศักยภำพ และยังคงรักษำจุดเด่นของประเทศด้ำนขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์
ควำมเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ำกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้ำหมำยระดับประเด็น คือ ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มข้ึน รายได้จากการท่องเที่ยวของ   
เมืองรองเพิ่มขึ้น และความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น 

05001

ในกำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรตำมแผนแม่บทประเด็นข้ำงต้น สำมำรถสะท้อนได้จำกสัดส่วนผลิตภัณฑ ์
มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น โดยในช่วงปี 2560 – 2562  
มีสัดส่วนอยู่ร้อยละ 17.99 18.13 และ 17.96 ตำมล�ำดับ ซึ่งมีแนวโน้มคงที่ แม้ว่ำรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องทุกปี แต่ในช่วงปี 2562  ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบทั้งจำกควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
ควำมตึงเครียดทำงกำรเมืองระหว่ำงประเทศ และเหตุกำรณ์ท่ีไม่คำดคิดทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ ซึ่งกระทบต่อ
กำรตัดสินใจเดินทำงท่องเท่ียวและส่งผลให้อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่โตตำมที่คำดกำรณ์ ดังนั้น  
ในกำรบรรลุเป้ำหมำยสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้ำนกำรท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 22 ในปี 2565 จึงเป็นประเด็นท้ำทำยส�ำหรับประเทศไทยที่ต้องรับมือจำกควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
โดยเฉพำะกำรมีมำตรกำรรองรับกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

ที่มำ: กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ และ สศช.

สัดส่วน GDP รวมของประเทศด้านการท่องเที่ยว ต่อ GDP รวมของประเทศ

รำยได้ (ล้ำนล้ำนบำท) สัดส่วน (%)

สัดส่วนมูลค่ำ TSA ต่อ GDPรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว (ล้ำนล้ำนบำท)
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050003

050002

สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวในเมืองรองต่อรายได้
จากการท่องเทีย่วทัง้หมดเพิม่ขึน้ โดยในปี 2562 มรีำยได้
ของเมืองรองอยู่ท่ีร้อยละ 9.84 เพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 9.66  
ในปี 2561 ซึ่งเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงสูงในกำรบรรลุ 
เป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้ทีส่ดัส่วนร้อยละ 20 ภำยในปี 2565 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำประเทศไทยยังคงต้องให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวในเมืองรอง 
อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน ส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก และทรัพยำกรมนุษย์ 
ตลอดจนกำรตลำดที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจำกเมืองหลัก 
ให้ท่องเทีย่วในเมอืงรอง ดังนัน้ ในระยะต่อไป ประเทศไทย
ควรให ้ควำมส�ำคัญในกำรส ่ ง เสริมกำรท ่องเที่ ยว 
เชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 
ควำมงำม และแพทย์แผนไทย และกำรท่องเทีย่วเชือ่มโยง
ภมูภิำคผ่ำนกำรท่องเท่ียวเมอืงรอง เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย
ทีก่�ำหนดภำยในกรอบระยะเวลำ

ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีข้ึน ในปี 2562 ประเทศไทยได้รับกำรจัดอันดับ 
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยว (Travel & Tourism Competitiveness Index: TTCI) โดย 
สภำเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) เป็นอันดับที่ 31 จำก 140 ประเทศ ดีขึ้น 3 อันดับ จำกปี 2560 
คงท่ีในอันดับท่ี 3 ของอำเซียน รองจำกประเทศสิงคโปร์ และประเทศมำเลเซีย แม้ว่ำจะมีควำมใกล้เคียงกับ 
ค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับที่ 30 ภำยในปี 2565 แต่ประเทศไทยยังมีควำมท้ำทำยในหลำยด้ำนที่ต้อง
เร่งพัฒนำเพื่อให้บรรลุค่ำเป้ำหมำย ได้แก่ ด้ำนควำมมั่นคงและปลอดภัย ดำ้นควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมทำงบกและทำงทะเล

ที่มำ: กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรอง
ต่อรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด
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นอกจำกนี้ ยังคงมีประเด็นท้ำทำยท่ีต้องด�ำเนินกำร 
เพื่อให ้บรรลุเป ้ำหมำยระดับแผนแม่บทย่อย อำทิ  
(1) กำรเตรียมพร้อมต่อสถำนกำรณ์ท้ังภำยในและ
ภำยนอกประเทศที่กระทบต่อกำรตัดสินใจเดินทำง 
ท่องเท่ียว (2) กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นด้ำนมำตรฐำนด้ำน
ควำมปลอดภัยของแหล่งท่องเท่ียวและนักท่องเที่ยว  
(3) กำรส่งเสริมกำรตลำดเชิงรุกที่สอดคล้องกับศักยภำพ
ทำงกำรท่องเที่ยวของไทย (4) กำรยกระดับทักษะและ
มำตรฐำนบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว และ (5) กำรจัดท�ำ
ฐำนข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยวทั้งระบบ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (05) กำรท่องเท่ียว ประกอบด้วย  
6 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระส�ำคญัได้ดงันี ้(1) การท่องเทีย่ว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม มุ่งเน้นกำรใช้องค์ควำมรู้
และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้ำนควำมหลำกหลำย
ทำงทรัพยำกรธรรมชำติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อ
สร้ำงคุณค่ำให้กับสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวที่
ตอบสนองควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยว และสร้ำง
ประสบกำรณ์ใหม่ให้กับนักท่องเท่ียว (2) การท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ ส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมำยปลำยทำงกำร 
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ครอบคลุมกำรจัดประชุมและ
นิทรรศกำร กำรจัดงำนแสดงสินค้ำ กำรจัดกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวเป็นรำงวลั กำรจดักำรแข่งขนักฬีำระดบันำนำชำติ 
กำรท่องเทีย่วเชิงกีฬำ และกำรพักผ่อนระหว่ำงหรือหลัง
กำรประกอบธุรกิจหรือกำรท�ำกิจกรรมต่ำง ๆ อันเป็นกำร
ดึงดูดกลุ ่มนักเดินทำงเพ่ือธุรกิจและนักท่องเท่ียวท่ีมี
คุณภำพ รวมทั้งส่งเสริมให้กำรจัดงำนธุรกิจและกิจกรรม
ต่ำง ๆ เป็นกำรสนับสนุนกำรพัฒนำกลุ่มอุตสำหกรรม 
เป ้ำหมำยของประเทศ และเป ็นเวทีแลกเปลี่ยน 
องค์ควำมรู ้และเทคโนโลยีที่น�ำไปสู ่กำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรม และกำรสร้ำงเวทีเจรจำกำรค้ำและกำรลงทุน
ของธุร กิจที่ เกี่ ยวเนื่องกับอุตสำหกรรมเป ้ำหมำย  

(3) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์
แผนไทย พัฒนำและยกระดับมำตรฐำนกำรท่องเที่ยว 
เชิงสุขภำพ ควำมงำม และแพทย์แผนไทย ท้ังสินค้ำ 
บริกำร บุคลำกร ผู้ประกอบกำร และแหล่งท่องเที่ยว 
ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่ำกำรท่องเที่ยว เน้นสร้ำง
ควำมแตกต่ำงและควำมเป็นเอกลักษณ์จำกกำรให้บริกำร
ตำมแบบอย่ำงควำมเป็นไทยที่โดดเด่นในระดับสำกล 
ร่วมกับกำรใช้องค์ควำมรู ้และภูมิปัญญำไทยที่พัฒนำ 
ต่อยอดกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวตักรรม เพือ่สร้ำงมลูค่ำเพิม่ให้กับสินค้ำและบริกำร
ที่เกี่ยวข้อง (4) การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า ส่งเสริม
กำรท่องเท่ียวทำงน�้ำให้เป็นอีกทำงเลือกหนึ่งของกำร 
ท่องเที่ยวไทย เป็นแหล่งสร้ำงรำยได้ใหม่ให้กับประเทศ 
โดยค�ำนึงถึงควำมยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวและกำรมี
ส่วนร่วมของชุมชน ครอบคลุมกำรท่องเที่ยวทำงทะเล
และชำยฝั่ง และกำรท่องเท่ียวในลุ่มน�้ำส�ำคัญ โดยกำร
ปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค 
และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรท่องเที่ยวทำงน�้ำให้ได้
มำตรฐำน สร้ำงสรรค์กิจกรรมกำรท่องเที่ยวทีห่ลำกหลำย 
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของนกัท่องเทีย่ว รวมถึงบรบิท
ของพืน้ทีแ่ละชมุชนในพ้ืนที ่ (5) การท่องเทีย่วเชื่อมโยง
ภมูภิาค ยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลำงกำรเชือ่มโยง
เส้นทำงกำรท่องเที่ยวภำยในภูมิภำคอำเซียน โดยใช้
ประโยชน์จำกท่ีต้ังทำงภูมิศำสตร์ แผนกำรลงทุนพัฒนำ
โครงข่ำยคมนำคมทัง้ทำงถนน ทำงรำง ทำงน�้ำ และอำกำศ 
และกรอบควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่อกำร
เชื่ อมโยง เส ้นทำงกำรท ่อง เที่ ยวภำยในประเทศ  
อนุภูมิภำค และอำเซียน บนฐำนอัตลักษณ์เดียวกัน เพื่อ
ส่งเสริมให้เป็นจุดหมำยปลำยทำงกำรท่องเท่ียวร่วมกัน 
และ (6) พัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว พัฒนำปัจจัย
แวดล้อมให้เอื้อต่อกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรจัดกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ยั่งยืน เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับกำรท่องเที่ยวไทย
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กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมในประเทศเป็นกำรท่องเที่ยวที่สำมำรถพัฒนำขึ้นโดยเริ่มจำกชุมชน 
ในแต่ละท้องถิ่นที่มีทรัพยำกรทำงธรรมชำติและวัฒนธรรมท่ีหลำกหลำย สำมำรถเป็นทำงเลือกใหม่ทำงกำรท่องเท่ียว
ให้แก่นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีสนใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ซ่ึงจะเป็นโอกำสส�ำคัญในกำรสร้ำงรำยได้ เพ่ือน�ำไปสู่กำร
สนับสนุนเป้ำหมำยกำรเพ่ิมรำยได้จำกกำรท่องเท่ียวให้กับพื้นที่เมืองรอง ทั้งนี้ ควรให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำสินค้ำ 
แหล่งท่องเทีย่ว และบริกำรเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว กำรต่อยอดพัฒนำเพิ่มมูลค่ำสินค้ำและ
บริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม กำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลของกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภำพ และกำรตลำดที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพด�ำเนินงำนของภำครัฐเพื่อ
รองรบักำรประยกุต์ใช้เทคโนโลยี และกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนร่วมกันบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 

รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทย 
ยั ง ไม ่มี กำร เ ก็บข ้อมู ลรำยได ้ จำกกำรท ่อง เที่ ยว 
เชิงสร ้ำงสรรค์และวัฒนธรรมโดยตรง แต่สำมำรถ
พิจำรณำจำกรำยงำนรำยได้จำกกำรท่องเท่ียวโดยชุมชน 
ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นท่ี
พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (อพท.) ใน 7 จังหวัด 
ได้แก่ ตรำด ชลบุรี สุโขทัย ก�ำแพงเพชร เลย น่ำน และ
สุพรรณบุรี ที่มีรำยได้จำกกำรท่องเท่ียวเชิงวิถีชุมชนที่
สะท้อนถึงกำรผสมผสำนวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์และ
วิถีชีวิตกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กำรท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
และกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำพื้นเมือง เป็นต้น จำกกำรศึกษำ
พบว่ำตั้งแต่เดือนตุลำคม 2561 ถึงกันยำยน ปี 2562  
รำยได ้จำกกำรท ่องเ ท่ียวโดยชุมชนท้ัง 22 ชุมชน  
นั้นมีกำรขยำยตัวอย ่ำงรวดเร็ว ถึงร ้อยละ 20.13  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 อย่ำงไรก็ตำม 
ข้อมูลรำยได้ดังกล่ำวแสดงถึงทิศทำงกำรเติบโตของกำร
ท่องเที่ยวในชุมชนซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนส�ำคัญส�ำหรับ
กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม แต่เมื่อ
พจิำรณำค่ำเป้ำหมำยทีก่�ำหนดให้รำยได้จำกกำรท่องเท่ียว 
เชงิสร้ำงสรรค์ขยำยตวัร้อยละ 5 ต่อปี ยังคงเป็นประเด็น
ท้ำทำยในระดับสูงของประเทศไทยที่จะบรรลุเป้ำหมำย 
ที่ตั้งไว้

การด�าเนินการท่ีผ่าน หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำร
ด�ำเนินกำรด้ำนพัฒนำสินค้ำและบริกำรเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรม เช่น องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่
พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน)  
ส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร ้ำงสรรค ์ กระทรวง
อุตสำหกรรม และมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ได้ด�ำเนินกำร 
เชิงพื้นที่เพื่อพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้กับชุมชนที่มี
ควำมพร้อมอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำรพัฒนำสินค้ำ
และบริกำร OTOP เพื่อให้ได้มำตรฐำนและได้รับกำร
ยอมรับในระดับสำกล ในส่วนของกำรตลำด ในปี 2562 
กำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยมจุีดเน้นกำรส่งเสริมเมอืงรอง
และชุมชนที่ต ้องกำรท่องเที่ยวเป ็นกลไกในกำรลด 
ควำมเหล่ือมล�้ำ และมีกำรสื่อสำรตลำดในประเทศที่

050101

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

ที่มำ: อพท.

รายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชน
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050101

กระตุ ้นให้คนไทยสนใจเดินทำงท่องเท่ียวในประเทศ
สัมผัสวิถีชีวิตแบบลึกซึ้งเข้ำถึงผ่ำนโครงกำร Amazing 
ไทยเท่ ซึ่งถือว่ำเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อกำรท่องเที่ยว 
ในกลุ่มนี้

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ในระยะ
ที่ผ่ำนมำ แม้จะมีกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำร รวมถึง    
ส่งเสริมกำรตลำดอย่ำงต่อเนื่อง แต่เนื่องจำกรูปแบบกำร
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมยังเป็นรูปแบบ
ใหม่ที่ไม่มีควำมชัดเจน และกำรสนับสนุนส่งเสริมยังต้อง
มีกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ท�ำให้กำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรของแต่ละหน่วยงำนยัง
ไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ในส่วนของกำรส่งเสริม   
กำรตลำด แม้ว่ำจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส�ำคัญส�ำหรับกำร
ท่องเทีย่วในกลุม่นี ้แต่ทีผ่่ำนมำมุง่เน้นกำรส่งเสริมกำรตลำด
ภำยในประเทศเป็นหลัก และอีกประเด็นส�ำคัญ คือ ไม่มี
กำรจัดเก็บและรวบรวมข ้อมูลของกำรท ่องเ ท่ียว 
เชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม รวมถึงกำรไม่มีเจ้ำภำพ
หลักที่ชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อกำรจัดท�ำมำตรกำรในกำร 
ส่งเสริมที่ชัดเจนและเหมำะสม ในขณะท่ีปัญหำด้ำน 
ศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวของชุมชน 
ยังคงเป็นควำมท้ำทำยของกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมให้เกิดควำมยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย จำกปัจจัยส�ำคัญที่
จะน�ำไปสู่กำรเพิ่มรำยได้จำกกำรท่องเท่ียวให้กับพื้นที่
เมืองรอง พบว่ำ ประเด็นส�ำคัญที่ต้องเร่งพัฒนำ คือ  
กำรบริหำรจัดกำรฐำนข ้อมูลของกำรท ่อง เที่ ยว 
เชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะเป็น
ข้อมูลส�ำคัญที่ทุกภำคส่วนสำมำรถน�ำมำใช้ก�ำหนด
แนวทำงในกำรพัฒนำตำมอ�ำนำจหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้อง 
นอกจำกนี้  หน ่วยงำนที่ เกี่ ยวข ้องควรบูรณำกำร 
กำรท�ำงำนร่วมกัน ตั้งแต่กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับสินค้ำ
และบริกำร ตลอดจนเชื่อมโยงสู ่กำรท่องเที่ยวอย่ำง 
ครบวงจร ซึ่งจะท�ำให้พื้นที่สำมำรถด�ำเนินกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวได้แบบยั่งยืน ทั้งนี้ กำรด�ำเนินงำนควรมีพื้นที่
เป้ำหมำยที่ต้องกำรพัฒนำที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดควำม
ส�ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม สำมำรถเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่
อื่น ๆ โดยกำรระบุพ้ืนท่ีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ จำกกำร
พิจำรณำร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
โครงกำรเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมท่องเที่ยว 
ภำยใต้อัตลักษณ์ของจังหวัด มีกำรก�ำหนดพื้นที่พัฒนำ 
จ�ำนวน 20 จังหวดั เป็นต้น นอกจำกนี ้ในส่วนของกำรท�ำ
ตลำด ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรท�ำตลำดในต่ำงประเทศ
ที่มีควำมสนใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรม โดยควรด�ำเนิน
โครงกำร Amazing ไทยเท่   ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนส�ำคัญ
ส�ำหรับตลำดในประเทศอย่ำงต่อเนื่อง

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
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เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น

050102

เมืองและชุมชนที่มีศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม จะสำมำรถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพ ซึง่นอกจำกจะช่วยสนบัสนนุให้เกดิกำรกระจำยรำยได้จำกกำรท่องเทีย่วสู่เมอืงรองได้มำกขึน้แล้ว ยงัเป็นกำร
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยว โดยเฉพำะด้ำนทรัพยำกรทำงวัฒนธรรมและกำรท่องเท่ียว    
เชิงธุรกิจ ในกำรขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยควรให้ควำมส�ำคัญต่อกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับชุมชนที่มีศักยภำพ
ด้ำนกำรท่องเที่ยว พัฒนำเมืองและชุมชนตำมเกณฑ์รับรองมำตรฐำนสำกล และส่งเสริมกำรตลำดอย่ำงมีประสิทธิภำพ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันจังหวัดใน
ประเทศไทยที่ ได ้ รั บกำรประกำศเป ็น เครือข ่ ำย 
เมืองสร้ำงสรรค์ขององค์กรยูเนสโกมีจ�ำนวน 4 แห่ง 
ประกอบด้วย ภูเก็ตในฐำนะเมืองสร้ำงสรรค์ด้ำนอำหำร
ในปี 2558 เชียงใหม่ในฐำนะเมืองสร้ำงสรรค์ด ้ำน
หัตถกรรมพื้นบ้ำนในปี 2560 กรุงเทพมหำนครในฐำนะ

เมืองสร้ำงสรรค์ด้ำนกำรออกแบบในปี 2562 และสุโขทัย
ในฐำนะเมืองสร้ำงสรรค์ด้ำนหัตถกรรมพื้นบ้ำนในปี 
2562 กำรเป็นเครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์ของยูเนสโกนั้น 
จะได ้รับกำรพัฒนำด ้ำนอุตสำหกรรมสร ้ำงสรรค ์  
กำรแลกเปลี่ยนถ่ำยทอดประสบกำรณ์องค์ควำมรู้และ
กจิกรรม และสร้ำงรูปแบบใหม่ของควำมร่วมมอืในระดับโลก 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

313,005.63 
377,878.09 423,012.85 449,100.73 

82,570.24 90,137.28 99,070.42 107,625.32 

ป

822,454.21 

947,284.30 
1,040,509.51 

3,032.30 3,162.75 3,510.33 3,753.98  -

 500,000.00

 1,000,000.00

 1,500,000.00

2558 2559 2560 2561

รายไดจากการทองเท่ียวในจังหวัด

ท่ีไดรับการประกาศเปนเมืองสรางสรรคของยูเนสโก

ภูเก็ต เชียงใหม กรุงเทพฯ สุโขทัย

ท่ีมา : กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา

หนวย : ลานบาท

รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดที่ได้รับการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

ที่มำ: กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

หน่วย : ล้ำนบำท
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อย่ำงไรก็ตำม หำกพิจำรณำจำกสถิติรำยได้จำกกำร 
ท่องเทีย่วในจังหวัดท่ีได้รับประกำศเป็นเมืองสร้ำงสรรค์
ของยูเนสโกนั้น พบว่ำ ภูเก็ตและเชียงใหม่ท่ีได้รับกำร
ประกำศเป็นเครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์ก่อนท่ีแผนแม่บทฯ 
บังคับใช ้ มีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น อีกทั้ง  
ในห้วงเวลำของกำรเตรียมควำมพร้อมเมืองสุโขทัยและ
กรุงเทพมหำนคร รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของทั้ง 2 เมือง 
มีกำรเติบโตอย่ำงต ่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่ำกำรเป็น 
เมอืงสร้ำงสรรค์ส่งผลกระทบเชงิบวกให้กบัรำยได้จำกกำร
ท่องเทีย่ว ทัง้นี ้หำกนบัจำกกำรผลกัดนัผ่ำนแผนแม่บทฯ 
ประเทศไทยมีเมืองสร้ำงสรรค์เพิ่มขึ้นเพียง 2 แห่ง 
(สุโขทัยและกรุงเทพฯ) ซ่ึงห่ำงจำกเป้ำหมำยที่ก�ำหนดให้
ประเทศไทยต้องมีเมืองและชุมชนท่ีมีศักยภำพด้ำนกำร
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมจ�ำนวน 5 เมือง 
ภำยในปี 2565 ค่อนข้ำงมำก จึงยังคงเป็นประเด็นที่
ท้ำทำยส�ำหรับประเทศไทยในกำรพัฒนำเมืองรอง และ
ผลักดันให้ได้เป็นเครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์ตำมเกณฑ์ของ
องค์กำรยูเนสโก 

การด�าเนินการที่ผ่านมา หลำยหน่วยงำนเริ่มต่ืนตัวกับ
กำรค้นหำทุนทำงวัฒนธรรมเพื่อพัฒนำเมืองและดึงดูด
นักท่องเที่ยว ในส่วนของกำรพัฒนำที่จะน�ำไปสู่กำรเข้ำ
เป็นเครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์ของยูเนสโก องค์กำร
บรหิำรกำรพฒันำพืน้ท่ีพเิศษเพือ่กำรท่องเท่ียวอย่ำงยัง่ยนื 
(อพท.) ร่วมกบักระทรวงวัฒนธรรม และส�ำนกังำนส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ได้ประสำนกับยูเนสโกเพื่อพัฒนำ
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม 
น�ำร่องในหลำยพื้นที่ เช่น ย่ำนเก่ำใน กทม. เมืองเก่ำน่ำน 
เมืองโบรำณอู่ทอง และอุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย จำก
กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว ท�ำให้ สุโขทัย และ กทม. ได้รับ
กำรประกำศเข้ำเป็นเครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์ด ้ำน
หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้ำน (Crafts and Folk Art) 
และเมืองสร้ำงสรรค์ด้ำนกำรออกแบบ (City of Design) 
ตำมล�ำดับ ส่วนเมืองน่ำน และสุพรรณบุรี (เมืองโบรำณ
อู่ทอง) อยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำและเสนอเข้ำเป็นเมือง
สร้ำงสรรค์ขององค์กรยูเนสโกในรอบต่อไป 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบัน
ประเทศไทยยังไม่มีหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกเมืองที่จะ
พัฒนำเป็นเมืองสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมที่ใช้ร่วมกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้แต่ละหน่วยงำนมี
พ้ืนท่ีเป้ำหมำยท่ีแตกต่ำงกัน และด�ำเนินกำรโดยไม่มี    
กำรบูรณำกำรร่วมกัน ท�ำให้งบประมำณที่ลงไปเพื่อ
พฒันำไม่มทีศิทำงทีช่ดัเจน และไม่ได้ก�ำหนดพ้ืนทีเ่ป้ำหมำย
และแนวทำงกำรด�ำเนินงำนเชิงรุกเพื่อคัดเลือกเมืองที่มี
ศักยภำพเพิ่มจำกเมืองน่ำนและสุพรรณบุรี นอกจำกนี้ 
เม่ือพิจำรณำจ�ำนวนนักท่องเท่ียวและรำยได้จำกกำร 
ท่องเท่ียวในจังหวัดท่ีได้รับกำรประกำศเป็นสมำชิกเมือง
สร้ำงสรรค์ของยูเนสโกแล้ว พบว่ำ แม้รำยได้จำกกำร 
ท่องเที่ยวจะขยำยตัว แต่ไม่ได้ขยำยตัวอย่ำงเห็นได้ชัด 
กล่ำวคอืใกล้เคยีงกบัอตัรำกำรขยำยตวัในภำพรวมของกำร
ท่องเที่ยว แสดงให้เห็นว่ำกำรใช้ประโยชน์ของกำรเป็น
เมืองสร้ำงสรรค์ยงัไม่เต็มที ่อำจไม่สำมำรถท�ำให้บรรลเุป้ำ
หมำยของแผนแม่บทฯ กำรท่องเที่ยวด้ำนกำรสร้ำงรำยได้
จำกกำรท่องเที่ยวได้

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมเมืองและ
ชุมชนที่มีศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม โดยเร่งบูรณำกำรกันระหว่ำงหน่วยงำนที่
เก่ียวข้องในกำรก�ำหนดค้นหำทุนทำงวัฒนธรรมให้มี
กิจกรรมท่ีหลำกหลำยและมีควำมสร้ำงสรรค์ รวมทั้ง
พัฒนำเมืองและสภำพแวดล ้อมให ้ เอื้อต ่อกำรเกิด
กิจกรรมทำงวัฒนธรรมและสร้ำงสรรค์ นอกจำกนี้  
เมืองสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรประกำศแล้ว ควรให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรจัดกิจกรรมระดับเมืองหรือจังหวัดที ่
หลำกหลำยเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และภำพลักษณ  ์
ของเมืองอย่ำงสร้ำงสรรค์ และส่งเสริมกำรตลำดเชิงรุก 
ในพื้นท่ีเมืองสร้ำงสรรค์ เช ่น โครงกำร Thailand  
creative city branding ของส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ เป็นต้น 

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
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สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมขึ้น

050103

สินค้ำและบริกำรเป็นปัจจัยหนึ่งในกำรจับจ่ำยใช้สอยของนักท่องเท่ียว สินค้ำและบริกำรท่ีมีเอกลักษณ์เชิงสร้ำงสรรค์
และวฒันธรรมทีแ่ปลกใหม่จะดงึดดูให้นกัท่องเทีย่วใช้จ่ำยมำกข้ึน ซึง่ก่อให้เกดิกำรขยำยตัวของรำยได้จำกกำรท่องเทีย่ว
ของเมืองรองเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ควรให้ควำมส�ำคัญในประเด็น ด้ำนกำรตระหนักรู ้ถึงประโยชน์และควำมส�ำคัญ 
ของกำรขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ สินค้ำที่มีอัตลักษณ์และมีคุณภำพขั้นต�่ำตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด สินค้ำ  
แหล่งท่องเที่ยว บริกำรเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมได้รับกำรพัฒนำต่อยอดเพิ่มมูลค่ำ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ที่ผ่ำนมำประเทศไทย
ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรจำก      
อัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อให้ได้รับกำรขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ แม้ว ่ำปัจจุบันจะยังไม่มีกำรจดทะเบียน
ทรั พย ์ สิ นทำ งป ัญญำ ในหมวดสิ นค ้ ำท ่ อ ง เ ท่ี ย ว 
เชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมโดยตรง ซึ่งสำมำรถสะท้อน
ได้จำกรำยงำนกำรเพิ่มขึ้นของสินค้ำที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทำง
ภูมิศำสตร์ (GI) ของประเทศไทยที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียน
ทรพัย์สนิทำงปัญญำเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง (เฉลีย่อยูท่ี่ร้อยละ 
17 ต่อปี) โดยเฉพำะในปี 2561 จ�ำนวนสินค้ำ GI ที่ได้รับ
กำรข้ึนทะเบียนขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วถึงร้อยละ 20  
จำกปี 2560 ซึ่งสะท้อนให้เห็นทิศทำงที่เพิ่มขึ้นของสินค้ำ
ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI)

การด�าเนินการที่ผ่านมา พบว่ำหน่วยงำนหลักด้ำนกำร
ท่องเท่ียว ด้ำนกำรวิจัย และสถำบันกำรศึกษำหลำยแห่ง
ด�ำเนินโครงกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้กับชุมชนที่มี
ทรัพยำกรที่สำมำรถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์
และสร ้ำงสรรค ์ได ้ ซ่ึงกรมทรัพย์สินทำงปัญญำจะ 
ด�ำเนินกำรประสำนกับหน่วยงำนท่ีส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับชุมชนถึงแนวทำงใน
กำรยื่นขอจดสิทธิบัตรที่ถูกต ้องตำมหลักกำร โดย 
ส่วนใหญ่จะเป็นกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรขอจดทะเบียน GI 
อี กทั้ งพัฒนำขีดควำมสำมำรถของหน ่ วยงำนใน 
กำรตรวจสอบและจดสิทธิบัตรด้วยกำรเพ่ิมและพัฒนำ
บุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถตรวจสอบสินค้ำและ
บริกำรได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
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ที่มำ: กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้
ปัจจุบันจะมีกำรพัฒนำสินค้ำที่มีอัตลักษณ์และบริกำร
จำกทุนทำงวัฒนธรรมของแต ่ละพื้นที่  ตลอดจนมี
มำตรกำรส ่งเสริมให ้มีกำรจดทะเบียนส่ิงบ ่งชี้ทำง
ภูมิศำสตร์อย่ำงต่อเน่ือง แต่ยังไม่มีช่องทำงในกำรรับ 
จดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำส�ำหรับสินค้ำท่องเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมโดยตรง ทั้งนี้ เนื่องจำก 
ค�ำจ�ำกัดควำมของสินค้ำท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมยังไม่มีควำมชัดเจน ซึ่งอำจท�ำให้ไม่ได้ส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์โดยตรง นอกจำกนี้ กำรยื่น
ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำมีระยะเวลำในกำร
ด�ำเนินงำนค่อนข้ำงนำน เฉลี่ยประมำณ 3-5 ปี 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย ประกำรส�ำคัญคือ
กำรเร่งจดัท�ำค�ำจ�ำกดัควำมกลำงทีใ่ช้ร่วมกบัทกุหน่วยงำน 
และสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงสินค้ำเชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม กับกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
ให้ไปในทิศทำงเดียวกันในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดกำร 
ส่งเสริมซ่ึงกันและกัน มีกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรจำก
ทุนทำงวัฒนธรรม รวมทั้งเร่งรัดกระบวนกำรจดทะเบียน
ทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยให้ควำมส�ำคัญกับโครงกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนจำกทรัพย์สินทำงวัฒนธรรมเพื่อ
อุตสำหกรรมท่องเที่ยว และโครงกำรพัฒนำควำมรู ้
ทรัพย ์ สินทำงป ัญญำสู ่กำรต ่อยอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือให้มีสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมได้รับกำรขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทำงปัญญำ และสำมำรถตอบโจทย์กำรท่องเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์ได้โดยตรง

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
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รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพ่ิมขึ้น 050201

ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภำพท่ีมีกำรใช้จ่ำยสูง สำมำรถสร้ำงรำยได้ทำงตรงในอุตสำหกรรมท่องเที่ยว และรำยได้
ทำงอ้อมให้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นส่วนส�ำคัญในกำรสนับสนุนกำรเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ด้ำนกำรท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในกำรขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยควรด�ำเนินกำรในประเด็น 
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ ควำมพร้อมด้ำนปัจจัยสนับสนุน ควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ และ 
กำรส่งเสริมกำรตลำดที่มีประสิทธิภำพ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในส่วนของรำยได้จำก
กำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจพบว่ำมีกำรขยำยตัวจำก 176,068 
ล้ำนบำท ในปี 2560 เป็น 212,924  ล้ำนบำท ในปี 2561 
หรือขยำยตัวร้อยละ 20.9 และในปี 2562 ลดลงเป็น 
202,362 ล้ำนบำท หรือหดตัวร้อยละ 5.0 ซึ่งลดลงทั้ง 
ในส่วนของรำยได้จำกต่ำงประเทศและภำยในประเทศ 
โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจำกกำรสิ้นสุดของมำตรกำรส่งเสริม
กำรจัดประชุมสัมมนำในจังหวัดรองในปี 2561 อย่ำงไร
ก็ตำม เ ม่ือพิจำรณำกำรขยำยตัวโดยรวมในช ่วงป ี  
2560 – 2562  ที่ร ้อยละ 15.9 พบว่ำกำรจะบรรล ุ
ค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ที่กำรขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ในช่วงปี 
2561-2565  นั้น ยังคงมีแนวโน้มท่ีจะเป็นไปได้สูง  
แต่ยังคงมีควำมท้ำทำยที่จะต้องรักษำอัตรำกำรขยำยตัว
ไว้ภำยใต้สภำวะทำงเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

การด�าเนินการที่ผ่านมา พบวำ่ในช่วงปี 2560 – 2562 
กำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจมีกำรเติบโตโดยมีปัจจัยสนับสนุน
ส�ำคัญมำจำกกำรท�ำตลำดที่มีศักยภำพทั้ ง ในและ 
ต่ำงประเทศ ที่สำมำรถดึงดูดกำรประชุมนำนำชำติ และ
งำนแสดงสินค้ำขนำดใหญ่มำยังประเทศไทย โดยมี 
หน่วยงำนขับเคล่ือนหลักคือส�ำนักงำนส่งเสริมกำร 
จัดประชุมและนิทรรศกำร ที่มีบทบำทในกำรพัฒนำและ 
เพ่ิมศักยภำพของประเทศไทยในกำรเป็นศูนย์กลำงของ
กำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ นอกจำกนี้ มำตรกำรระยะสั้นของ
ภำครัฐในช่วงปีงบประมำณ 2561 ท่ีก�ำหนดให้นิติบุคคล
สำมำรถน�ำค่ำใช้จ่ำยจำกกำรจัดอบรมสมัมนำในจงัหวดัรอง 
สำมำรถน� ำมำหักลดหย ่อนภำษี ได ้ ร ้ อยละ 100  
ซ่ึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเติบโตของกำรท่องเท่ียว 
เชิงธุรกิจ แต่ในช่วงปี 2562 ท่ีเป็นช่วงกำรเลือกต้ังและ 
ยังไม่มีกำรตั้งรัฐบำลจึงท�ำให้ไม่มีกำรออกมำตรกำรที่
สนับสนุนกำรท่องเท่ียวเชิงธุรกิจอย่ำงเป็นรูปธรรม  
ซ่ึงอำจท�ำให้ส ่งผลต่อกำรลดลงของรำยได้จำกกำร 
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ในขณะที่ควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจส ่วนใหญ่อยู ่ ใน  
MICE City หลักของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร 
เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต 

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

เป้าหมาย
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำโดยรวมกำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจมีกำรเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  
แต่ยังคงเป็นกำรกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลักที่มีควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ  
ในขณะที่มำตรกำรส่งเสริมของภำครัฐที่ผ่ำนมำยังคงเป็นมำตรกำรระยะสั้นและกระตุ้นกำรประชุมสัมมนำภำยใน
ประเทศเท่ำนั้น อีกท้ังในสภำวะทำงเศรษฐกิจปัจจุบันและผลกระทบจำกโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคอุบัติใหม่ ซึ่งอำจ 
ส่งผลต่อกำรเดินทำงท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติอีกด้วย

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลเุป้าหมาย เพือ่สนบัสนนุกำรบรรลเุป้ำหมำยด้ำนกำรสร้ำงรำยได้ของกำรท่องเทีย่วเชิงธรุกิจ 
รวมถึงกำรกระจำยตัวไปยังภูมิภำคอื่น ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรท�ำตลำดเชิงรุกเพื่อเข้ำถึงตลำดกลุ่มเป้ำหมำย  
สร้ำงโอกำสทำงกำรขยำยพื้นที่ในกำรจัดงำน รวมท้ังสนับสนุนกำรกระจำยพ้ืนท่ีกำรจัดงำนไปยังส่วนภูมิภำคอื่น 
ให้ครอบคลุมทุกประเภทของกิจกรรมในกำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยเร่งกำรด�ำเนินโครงกำรกำรส่งเสริมกำรจัดประชุม
และกำรท่องเที่ยวเป็นรำงวัล และกำรจัดแสดงสินค้ำและนิทรรศกำรนำนำชำติในประเทศไทย นอกจำกนี้ ภำครัฐควรมี
กำรออกมำตรกำรเพื่อสนับสนุนกำรท่องเที่ยวภำยในประเทศในส่วนของกำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเพื่อเป็นกำร 
ลดควำมเสี่ยงจำกนักท่องเท่ียวต่ำงชำติท่ีอำจลดลง อีกทั้งในส่วนของปัจจัยด้ำนควำมพร้อมของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและ 
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่จ�ำเป็นในกำรรองรับกำรท่องเท่ียวในกลุ่มนี้ เช่น สถำนท่ีจัดประชุม ศูนย์แสดงสินค้ำ  
และบริกำรขนส่งเพื่อกำรเข้ำถึงพื้นที่งำน ควรเร่งรัดให้เกิดกำรลงทุนในภูมิภำคต่ำง ๆ เช่น เขตพื้นที่พัฒนำโครงกำร 
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC)  เป็นต้น
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การเป็นจุดหมายปลายทางในการจัดการ
ประชุมนานาชาติของไทย 

เป้าหมาย

ท�ำให้มีนักท่องเที่ยวคุณภำพจ�ำนวนมำกเดินทำงมำยังประเทศไทย เป็นโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้ทำงตรงให้แก่กำร 
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ และสำมำรถกระจำยรำยได้ไปยังภำคธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง นับเป็นส่วนสนับสนุนส�ำคัญในกำร
เพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้ำนกำรท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในกำรขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุ 
เป้ำหมำยด้ำนรำยได้มีประเด็นกำรพัฒนำท่ีต้องให้ควำมส�ำคัญ ได้แก่ กำรก�ำหนดนโยบำยด้ำนกำรประชุมนำนำชำติ
เป็นวำระแห่งชำติ ควำมพร้อมของข้อมูลเชิงลึกท่ีเกี่ยวกับกำรประชุมนำนำชำติของไทย กำรมีแผนบูรณำกำร 
เพื่อก�ำหนดเป้ำหมำยในภำพรวมของประเทศที่ชัดเจนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มำตรกำรจูงใจและ 
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรรองรับกำรจัดประชุมนำนำชำติ และกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำระดับนำนำชำติ/ระดับโลก 
ควำมเข้มแข็งและควำมพร้อมของสมำคมเจ้ำภำพในประเทศไทยและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จำกกำรจัดอันดับของสมำคมศนูย์ประชมุนำนำชำต ิ(International Congress and 
Convention Association หรือ ICCA) พบว่ำ ในปี 2560 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่  25 ของโลก และอันดับที่ 6 ของ
เอเชีย ในกำรเป็นจุดหมำยในกำรจัดประชุมนำนำชำติ และขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 21 ของโลก และอันดับที่ 5 ในปี 2561 
ซึ่งสะท้อนถึงควำมพร้อมของไทยในกำรถูกคัดเลือกเป็นสถำนที่จัดงำนประชุมนำนำชำต ิ เมือ่พจิำรณำจำกค่ำเป้ำหมำย
ในปี 2565 พบว่ำ ณ ปี 2561 ประเทศไทยสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยกำรเป็นจุดหมำยในกำรจัดประชุมนำนำชำติได้แล้ว 
นอกจำกนี้ ผลกำรจัดอันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเทีย่ว (Travel & Tourism Competitiveness 
Index: TTCI) โดยสภำเศรษฐกจิโลก (World Economic Forum: WEF) ปี 2562 อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ด้ำนทรัพยำกรทำงวัฒนธรรมและกำรท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจของประเทศไทยมีอันดับดีขึ้น จำกอันดับที่ 37 ในปี 2560 
เป็นอันดับที่ 34 ในปี 2562 โดยพิจำรณำจำกจ�ำนวนกำรจัดประชุมนำนำชำติ พบว่ำประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 24  
ของโลก และอันดับที่ 3 ของภูมิภำคเอเชีย เป็นรองประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน 

การด�าเนินการท่ีผ่านมา ในช่วงปี 2560 – 2562 ประเทศไทยได้รับกำรจัดอันดับเป็นจุดหมำยในกำรจัดประชุม
นำนำชำติจำกองค์กรระหว่ำงประเทศด้ำนกำรท่องเที่ยวในล�ำดับที่สูงขึ้น เนื่องจำกประเทศไทยมีควำมพร้อม 
ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนกำรท่องเทีย่วเชงิธรุกจิใน 4 เมืองหลัก (MICE CITY) คือ กรุงเทพมหำนคร ขอนแก่น เชยีงใหม่ 
และภเูกต็ ทัง้ด้ำนศนูย์ประชมุ ท่ีพกั ควำมสะดวกในกำรเดินทำง และควำมหลำกหลำยของกิจกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยว 
รวมทั้งกำรท�ำตลำดที่มีศักยภำพในต่ำงประเทศสำมำรถดึงดูดกำรประชุมนำนำชำติ และงำนแสดงสินค้ำขนำดใหญ่
มำยังประเทศไทย อีกทั้งกำรด�ำเนินนโยบำยของรัฐบำลในกำรส่งเสริมอุตสำหกรรม S-Curve และ New S-Curve ซึ่ง
ประกอบด้วย 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยเพื่อเป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจในอนำคต ท�ำให้ประเทศไทยเป็นท่ีสนใจ
ส�ำหรับกำรจัดงำนประชุม งำนแสดงสินค้ำในอุตสำหกรรมดังกล่ำว เช่น ในปี 2561 มีกำรจัดงำนในอุตสำหกรรม  
5 กลุ่มหลักของไทย คือ กลุ่มอำหำร เกษตร และเทคโนโยโลยีชีวภำพ กลุ่มสำธำรณสุข กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ
และหุ่นยนต์ กลุ่มดิจิทัล และกลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ กว่ำ 200 งำน นอกจำกนี้ ควำมพร้อมของข้อมูลเชิงลึก  

050202

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
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050202

ได้มีกำรด�ำเนินโครงกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนไมซ์ของภำค 
(MICE Intelligence) เพื่อจัดเก็บข้อมูลสถิติและกำร
ประเมินผลกระทบทำงเศรษฐกิจของกำรท่องเท่ียว 
เชิงธุรกิจในแต่ละพ้ืนที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับ
กำรวำงแผนหรือเสนอแนะนโยบำยในกำรพัฒนำธุรกิจนี้ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำ
ประเทศไทยจะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยกำรเป็นจุดหมำย
ของกำรประชุมนำนำชำติในปี 2561 แล้ว แต่กำรรักษำ
และเพิ่มอันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำร
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจยังคงเป็นประเด็นท้ำทำยที่ส�ำคัญ 
เนื่องจำกกำรเดินทำงมำยังประเทศไทยของนักท่องเท่ียว
คุณภำพเหล่ำน้ีส่งผลต่อกำรสร้ำงรำยได้ให้แก่ประเทศ 
และยังส่งผลต่อกำรจัดอันดับขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยวในภำพรวมของประเทศไทย 
ที่จัดโดยสภำกำรท่องเท่ียวโลกด้วย อย่ำงไรก็ดี เมื่อ
พิจำรณำประเด็นที่ต ้องให้ควำมส�ำคัญ ในกำรบรรลุ    
เป ้ำหมำยน้ัน ประเทศไทยยังสำมำรถยกระดับขีด 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศได้ โดยให้ 
ควำมส�ำคัญกับกำรบูรณำกำรท�ำงำนร่วมกันของหน่วย
งำนที่เ ก่ียวข้องในทุกมิติของกำรท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ 
เพื่อให้สำมำรถดึงดูดนักท่องเท่ียวท้ังในด้ำนกำรอ�ำนวย
ควำมสะดวก กฎระเบยีบ และมำตรกำรจงูใจ นอกจำกนี้ 
ในกำรสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นเจ้ำภำพกำรแข่งขัน
กีฬำระดับโลก ยังคงต้องให้ควำมส�ำคัญกับควำมพร้อม 
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกเพื่อ
รองรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป ้าหมาย สนับสนุนให้
ประเทศไทยเป็นจุดหมำยของกำรประชุมนำนำชำติ โดย
กำรบูรณำกำรร่วมกนัระหว่ำงหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้อง รวมท้ัง
ให้ควำมส�ำคัญกับกำรท�ำตลำดเชิงรุกอย่ำงต่อเนื่องเพื่อ
เข้ำถึงตลำดกลุ่มเป้ำหมำย กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก และน�ำเสนอจุดขำยด้ำน
นโยบำยของรฐับำลในกำรสนบัสนนุอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
เพื่อดึงดูดควำมสนใจในกำรจัดงำนประชุมและแสดง
สินค้ำนำนำชำติในอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
สนับสนุนกำรกระจำยพื้นที่ กำรจัดงำนไปยังส ่วน 
ภูมิภำคอื่นให้ครอบคลุมทุกประเภทของกิจกรรมในกำร 
ท ่องเที่ ยวเชิ ง ธุรกิจ โดยเร ่ งกำรด�ำ เนินโครงกำร 
กำรส่งเสริมกำรจัดประชุมและกำรท่องเที่ยวเป็นรำงวัล 
และกำรจัดแสดงสินค ้ำและนิทรรศกำรนำนำชำติ 
ในประเทศไทย นอกจำกน้ี ควรสนับสนุนโครงกำร 
กำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมสัมมนำด้ำนกีฬำระดับโลก 
เพ่ือเป็นกำรสร้ำงโอกำสให้ประเทศไทยเป็นที่รู ้จักและ 
ได้รับควำมไว้วำงใจในวงกำรกีฬำนำนำชำติด้วย  

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

ที่มำ: TTCI
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รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ความงาม และแพทย์แผนไทยเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย
050301

ประเทศไทยมีศักยภำพในกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ ทั้งกำรแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย รวมถึงควำมงำม 
ประกอบกับปัจจุบันกระแสกำรใส่ใจในสุขภำพและควำมงำม และกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัย ท�ำให้มีนักท่องเที่ยวซึ่งมีอ�ำนำจ
ในกำรซื้อสูงเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงเป็นโอกำสส�ำหรับประเทศไทยในกำรที่จะพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของตลำด และสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ซ่ึงเป็นกำรสนับสนุนเป้ำหมำยกำรเพิ่มผลิตภัณฑ ์
มวลรวมในประเทศด้ำนกำรท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ทั้งน้ี เพื่อบรรลุเป้ำหมำยรำยได้กำรท่องเที่ยว
เชิงสุขภำพ ควำมงำม และแพทย์แผนไทยเพิ่มข้ึน จึงต้องอำศัยควำมเชื่อม่ันของผู้บริโภคต่อสุขภำพ ควำมงำม และ 
กำรแพทย์แผนไทย กำรพัฒนำสถำนประกอบกำรให้มีศักยภำพและมำตรฐำน และกำรตลำดที่ดึงดูดกลุ่มเป้ำหมำย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
จำกกำรจัดอันดับโดย Global 
Wellness Institute ประจ�ำปี 
2561 ซ่ึ ง เป ็นสถำบันที่ จั ดท� ำ
รำยงำนข้อมูลและจัดอันดับรำยได้
จำกกำรท ่อง เที่ ยว เ ชิ งสุขภำพ 
(Wellness tourism) เป็นประจ�ำ
ทุก 2 ปี พบว่ำ ประเทศไทยม ี
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
ในปี 2560 จ�ำนวน 12,000 ล้ำนบำท  
ซึ่งเติบโตเฉล่ียจำกปี 2554 ร้อยละ 
13 ต่อปี ทั้งนี้ หำกประเทศไทยสำมำรถรักษำอัตรำกำรเติบโตในระดับนี้อย่ำงต่อเนื่อง จะมีควำมเป็นไปได้ในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ควำมงำม และแพทย์แผนไทย ขยำยตัวร้อยละ 5 ต่อปี ในช่วงปี  
2561 – 2565

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในบริกำรทำงกำรแพทย์ ควำมงำม และแพทย์แผนไทย โดยเฉพำะ
แพทย์แผนไทย ประเทศไทยได้ผลักดันกำรนวดไทยจนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทำงวัฒนธรรมโลกจำกองค์กำรยูเนสโก
ในปี 2562 ในขณะเดียวกันกรมพัฒนำบริกำรสุขภำพได้สนับสนุนผู้ประกอบกำรในเร่ืองมำตรฐำนและกำรขึ้นทะเบียน
สถำนประกอบกำรทั้งในส่วนของกำรนวดเพื่อสุขภำพ และนวดเพ่ือเสริมควำมงำม ซ่ึงสำมำรถสร้ำงควำมม่ันใจให้แก ่
ผู้ใช้บริกำรทั้งคนไทยและนักท่องเท่ียว รวมท้ังกำรส่งเสริมกำรตลำดที่สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยกำรท่องเที่ยว
เชิงสุขภำพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผ่ำนกำรด�ำเนินโครงกำรด้ำนกำรตลำดที่ส�ำคัญ เช่น โครงกำร Amazing Health 
and Wellness in Thailand ของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย
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รายไดจากการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของไทย 

ที่มำ: Global Wellness Institute
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบัน 
แม้ว ่ำทุกหน่วยงำนให้ควำมสนใจและตื่นตัวกับกำร 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพเพิ่มข้ึน แต่กำรพัฒนำและควบคุม
สถำนประกอบกำรด้ำนสุขภำพให้ได้มำตรฐำนน้ัน ยังมี
ควำมท้ำทำยจำกประเภทและพืน้ทีข่องสถำนประกอบกำร 
ที่มีหน ่วยงำนรับผิดชอบแตกต่ำงกัน จึงท�ำให ้กำร 
บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนในกำรพัฒนำและส่งเสริม 
ผู้ประกอบกำรไม่ไปในทิศทำงเดียวกัน ในปัจจุบันจึงมี
สถำนประกอบกำรด้ำนสุขภำพจ�ำนวนมำกที่ไม่ได้รับกำร
ตรวจสอบมำตรฐำน ซ่ึงส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันด ้ำนกำรท่องเที่ยวด ้ำนสุขภำพและอนำมัย 
ของไทยยังอยู่ในระดับต�่ำ นอกจำกนี้ ประเด็นส�ำคัญที ่
ส่งผลต่อควำมเชื่อม่ันและกำรตัดสินใจเดินทำงของ 
นักท่องเที่ยวในเชิงสุขภำพคือ ปัญหำด้ำนสุขอนำมัยและ
โรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคอุบัติใหม่ ซึ่งถือว่ำเป็นประเด็น
ท้ำทำยต่อกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพด้วย

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำรำยได้จำก
กำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพของไทยจะมีแนวโน้มขยำย
ตัวอย่ำงต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้ำหมำยที่
ก�ำหนดไว้ แต่จำกภำวะเศรษฐกจิโลกและสถำนกำรณ์อืน่ ๆ 
ทีก่ระทบต่อกำรตดัสนิใจเดนิทำงของนกัท่องเทีย่ว รวมทัง้
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมสุขภำพอย่ำงรวดเร็วของประเทศ
เพ่ือนบ้ำน ท�ำให้ประเทศไทยยังต้องเร่งพัฒนำขีดควำม
สำมำรถในกำรแข่งขัน โดยพัฒนำสถำนประกอบกำรด้ำน
สุขภำพให้มีคุณภำพและมำตรฐำนด้วยกำรแบ่งขอบเขต
กำรด�ำเนินงำนของแต่ละหน่วยงำนให้ชัดเจนและควบคุม
มำตรฐำนอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อ         
ผูบ้รโิภค นอกจำกนี ้ ต้องท�ำกำรตลำดทีต่รงกลุม่เป้ำหมำย
อย่ำงต่อเนือ่ง เพือ่รกัษำและขยำยส่วนแบ่งกำรตลำด ท้ังนี้ 
ต้องเร่งผลักดันโครงกำรพัฒนำเมืองสุขภำพต้นแบบให้
สัมฤทธิ์ผลในเชิงประจักษ์เพ่ือเป็นตัวอย่ำงให้กับพื้นที่อื่น
ต่อไป อย่ำงไรก็ตำม ประเทศไทยต้องให้ควำมส�ำคัญกับ
มำตรกำรสำธำรณสุขที่สำมำรถตอบสนองต่อปัญหำ 
สุขอนำมัย และโรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคอุบัติใหม่  
ได ้อย ่ำงมี ศักยภำพ เ พ่ือสร ้ำงควำมเชื่อมั่นให ้แก ่ 
นกัท่องเทีย่วในกำรตัดสินใจเดินทำงมำยงัประเทศไทยด้วย
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อันดับรายได้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของประเทศไทย 

เป้าหมาย
050302

ประเทศไทยมีศักยภำพในกำรเป็นศูนย์กลำงในภูมิภำคด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพซึ่งมีจุดแข็งในกำรบริกำรทำง 
กำรแพทย์ อย่ำงไรก็ดี จำกกระแสกำรใส่ใจในสุขภำพและควำมงำม และกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัยที่จะท�ำให้มีนักท่องเที่ยว
ซึ่งมีอ�ำนำจในกำรซื้อสูงเพิ่มข้ึน ดังนั้น จึงเป็นโอกำสส�ำหรับประเทศไทยในกำรที่จะพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 
รวมถึงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในเมืองรองที่มีศักยภำพด้ำนกำรท่องเท่ียวสุขภำพ ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนเป้ำหมำย
กำรเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้ำนกำรท่องเท่ียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยมีปัจจัยส�ำคัญท่ีจะท�ำให้
บรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ ควำมเชื่อมั่นของผู ้บริโภคต่อสุขภำพ ควำมงำม และกำรแพทย์แผนไทย กำรพัฒนำ 
สถำนประกอบกำรให้มีศักยภำพและมีมำตรฐำน และกำรตลำดที่ดึงดูดกลุ่มเป้ำหมำยธุรกิจสุขภำพ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จำกกำรจัดอันดับโดย Global Wellness Institute ประจ�ำปี 2561 ประเทศไทย 
มีอันดับรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมักเดินทำงมำเพื่อ
รักษำโรคเฉพำะทำง และบริกำรด้ำนศัลยกรรมควำมงำม เนื่องจำกเทคโนโลยีด้ำนกำรแพทย์ของไทยค่อนข้ำงทันสมัย 
และค่ำใช้จ่ำยต�่ำกว่ำประเทศอื่น แต่เมื่อพิจำรณำอันดับรำยได้ของประเทศไทยในช่วงปี 2557-2561 ยังอยู่ในระดับ
คงที่ในอันดับที่ 13 มำโดยตลอด ดังนั้น เป้ำหมำยท่ีอันดับ 12 ของโลก จึงมีแนวโน้มท่ีประเทศไทยจะบรรลุ 
เป้ำหมำยได้ไม่ยำกนัก โดยยังต้องพยำยำมรักษำและพัฒนำคุณภำพของกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพเพ่ือดึงดูด 
นักท่องเที่ยวต่อไป 

การด�าเนินการท่ีผ่านมา พบว่ำ มีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนบริกำรทำงกำรแพทย์ และส่งเสริมกำรตลำดที่สำมำรถ
เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผ่ำนกำรด�ำเนินโครงกำรด้ำนกำรตลำดที่
ส�ำคัญ เช่น โครงกำร Amazing Health and Wellness in Thailand ของกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ
โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพ ของกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ นอกจำกนี้ ยังมีกำรให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรเสริมสร้ำงศักยภำพของบุคลำกรที่เก่ียวข้องโดยกำรด�ำเนินโครงกำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรดูแลรักษำ
สุขภำพ และโครงกำรพัฒนำบุคลำกรทั้งด้ำนสุขภำพ และภำษำต่ำงประเทศเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำ
ประเทศไทยจะมีชื่อเสียงด้ำนกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ 
โดยเฉพำะในกลุ ่ มลูกค ้ ำต ่ ำงชำติ ท่ีมี ก� ำ ลั ง ซ้ือ สูง  
อย่ำงไรก็ดี ผลกำรจัดอันดับขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันทำงกำรท่องเที่ยวของประเทศไทยด้ำนสุขภำพ
และสุขอนำมัย พบว่ำประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 88 ในปี 
2562 ซึ่งดีขึ้นจำกอันดับที่ 90 ในปี 2560 สะท้อนถึง
ระบบสำธำรณสุขในประเทศไทยยังไม่ดีพอ อำจกระทบ
ต่อควำมเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภำพได้

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย เพื่อเพิ่มรำยได้จำก
กำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ประเทศไทยต้องเร่งรัดกำร
ด�ำเนินงำนเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว 
ต่อระบบกำรแพทย์และสำธำรณสุขของไทย โดยเร่ง
พัฒนำบริกำรทำงกำรแพทย์และอนำมัยส�ำหรับคนใน
ประเทศ มุ ่ ง เน ้นกำรเพ่ิมผลิตภำพของแรงงำนใน
อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ผ่ำนกำรส่งเสริม
และสร้ำงบุคลำกรกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพท่ีมีศักยภำพ
มำกข้ึน เช่น โครงกำร Travel Medicine Excellent 
Center และกำรสร้ำงรูปแบบกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
แบบใหม่ ที่กระตุ้นให้เกิดกำรจับจ่ำยใช้สอยเพิ่มเติม เพื่อ
เพิ่มรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
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สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพและบริการทางการแพทย์
ได้รับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย050303

คุณภำพและมำตรฐำนของสถำนประกอบกำร เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อกำรตัดสินใจเดินทำงของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 
ควำมงำม และแพทย์แผนไทย โดยกำรเพิ่มจ�ำนวนสถำนประกอบกำรท่ีมีคุณภำพ จะท�ำให้มีโอกำสในกำรรองรับ 
นักท่องเที่ยวที่มำกขึ้น สำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวให้กับชุมชน โดยเฉพำะในพื้นที่เมืองรองที่มีทรัพยำกร
บุคคลและสิ่งแวดล้อมด้ำนสุขภำพจ�ำนวนมำก อย่ำงไรก็ตำม ควรให้ควำมส�ำคัญในประเด็นกำรพัฒนำกำรยกระดับ
สถำนประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพให้ได้มำตรฐำน และกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรทำงกำรแพทย์

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันยังไม่มีกำรเก็บ
ข้อมูลสถำนประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ
และบริกำรทำงกำรแพทย์ที่สมบูรณ์ อย่ำงไรก็ตำม
สำมำรถเทียบเคียงจำกข้อมูลของกรมส่งเสริมบริกำร
สขุภำพ ทีไ่ด้เกบ็ข้อมลูจ�ำสถำนประกอบกำรสปำ นวดเพือ่
สุขภำพ และควำมงำม ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ซึ่งใน
ปีงบประมำณ 2562 มีจ�ำนวนสถำนประกอบกำรท่ีได้รับ
มำตรฐำนจ�ำนวน 3,312 แห่ง ขยำยตัวร้อยละ 37 ต่อปี 
ทั้งนี้ หำกมีกำรเชื่อมโยงสถำนประกอบกำรเหล่ำนี้กับ
กจิกรรมทำงกำรท่องเท่ียวได้ จะเป็นปัจจยัส�ำคญัท่ีจะส่งผล 
ให้ประเทศไทยสำมำรถบรรลุค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดให้มี
กำรขยำยตวัของจ�ำนวนสถำนประกอบกำรด้ำนกำรท่องเทีย่ว
เชงิสุขภำพและบรกิำรทำงกำรแพทย์ร้อยละ 5 ต่อปี 

การด�าเนินการที่ผ่านมา ได้มีกำรบังคับใช้กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับสถำนประกอบกำรด้ำนสุขภำพ เช่น พ.ร.บ. 
สถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ พ.ศ. 2559 และ พ.ร.บ. 
กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2560 อย่ำงเคร่งครัด อีกทั้ง 
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพซึ่งเป ็นหน่วยงำนหลัก 
ด้ำนกำรรับรองมำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ
ได้ด�ำเนินกำรสร้ำงควำมรู ้ให ้กับผู ้ประกอบกำรเพื่อ
สุขภำพ และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบและ
รับรองมำตรฐำนให้กับสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ 
โดยบูรณำกำรและให้อ�ำนำจกับท้องถ่ินในกำรตรวจสอบ
และรับรองมำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อง

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 
และแพทย์แผนไทย

สถำนประกอบกำร (กทม.) สถำนประกอบกำร (ภูมิภำค) ผู้ให้บริกำร (รวม)

จ�านวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ที่ได้รับมาตรฐานจากกรมส่งเสริมบริการด้านสุขภาพ
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ที่มำ: กรมส่งเสริมบริกำรสุขภำพ
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
กำรบังคับใช ้กฎหมำยเกี่ยวกับสถำนประกอบกำร 
ด้ำนสุขภำพ ได้ก�ำหนดให้หน่วยงำนหลักมีอ�ำนำจในกำร
ตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนสถำนประกอบกำรด้ำน
สุขภำพ และสำมำรถเอำผิดกับสถำนประกอบได้ ซ่ึงเป็น
ไปตำมที่ระบไุว้ในกฎหมำย อย่ำงไรกต็ำม ในส่วนของกำร
ด�ำเนนิคดต้ีองใช้เวลำถงึ 120 วนั ส่งผลให้สถำนประกอบกำร
ส่วนใหญ่ไม่เห็นควำมจ�ำเป็นของกำรขอรับมำตรฐำน  
นอกจำกน้ี ยังพบว่ำผู้ให้บริกำรส่วนใหญ่ไม่มีใบรับรอง 
ที่ถูกต้องตำมกฎหมำยโดยเฉพำะผู้ให้บริกำรด้ำนสปำ 
กำรนวด และควำมงำม 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย แม้กำรด�ำเนินงำนที่
ผ่ำนมำ จะมีจ�ำนวนสถำนประกอบกำรและผู้ให้บริกำรที่
ได ้รับมำตรฐำนเพิ่มขึ้นค ่อนข้ำงมำก แต่ยังมีสถำน
ประกอบกำรและผู้ให้บริกำรด้ำนสุขภำพที่ยังไม่ได้รับ
มำตรฐำนด้วยเช่นกัน จึงควรมีกำรเพิ่มประสิทธิภำพของ
กำรตรวจสอบมำตรฐำนให้รวดเร็วขึ้น และบูรณำกำรกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำรบังคับใช้กฎหมำย
อย่ำงเคร่งครัด พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู ้บริโภคเห็นควำม
ส�ำคญัของกำรใช้บรกิำรกบัผูใ้ห้บรกิำรและสถำนประกอบกำร 
ที่ได้รับมำตรฐำน เพื่อจูงใจและสร้ำงควำมตระหนักให้กับ
ผู้ประกอบกำรเห็นถึงควำมจ�ำเป็นในกำรได้รับมำตรฐำน 
นอกจำกนี้ ควรมีกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ
ของบุคลำกรและสถำนประกอบกำรแก่ผู ้ประกอบกำร 
ที่ต้องกำรรับรองมำตรฐำนเพื่อให้สำมำรถรักษำระดับ
มำตรฐำน และควรมีกำรก�ำกับติดตำมสถำนประกอบกำร
ที่ได้รับมำตรฐำนแล้วอย่ำงต่อเนื่อง
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รายได้จากการท่องเที่ยวส�าราญ
ทางน�้าเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย

เน่ืองจำกประเทศไทยมทีรพัยำกรเพือ่กำรท่องเท่ียวทำงน�ำ้ และมท่ีำเรอืเพือ่กำรท่องเทีย่วทัง้แม่น�ำ้และทะเลจ�ำนวนมำก  
จึงควรใช้โอกำสจำกกระแสกำรท่องเที่ยวส�ำรำญทำงน�้ำที่ก�ำลังเติบโต ในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวส�ำรำญทำงน�้ำ  
เพ่ือเป็นทำงเลือกในกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย ถือว่ำเป็นส่วนส�ำคัญในกำรสนับสนุน 
เป้ำหมำยกำรเพิ่มสัดส่วนรำยได้จำกกำรท่องเท่ียวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ นอกจำกนี้ กำรท่องเที่ยวส�ำรำญ
ทำงน�้ำมีมูลค่ำกำรจับจ่ำยใช้สอยสูง แต่ควำมนิยมยังอยู่ในวงจ�ำกัด ซึ่งเป็นรูปแบบกำรท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมค่อนข้ำงน้อย กำรสนับสนุนเป้ำหมำยกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยวของไทยนั้น 
ควรให้ควำมส�ำคัญในประเด็นด้ำนควำมปลอดภัย พัฒนำควำมพร้อมของโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรท่องเที่ยวทำงน�้ำ 
กำรพัฒนำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนด้ำนกำรท่องเที่ยวทำงน�้ำ และกำรตลำดที่เข้ำกับกลุ่มเป้ำหมำย
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทย 
ยังไม่ได้มีกำรเก็บข้อมูลรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวส�ำรำญ
ทำงน�้ำโดยตรง แต่สถำนกำรณ์กำรเติบโตของกำร 
ท่องเทีย่วส�ำรำญทำงน�ำ้ในภำพรวมมกีำรเตบิโตในทำงบวก 
แม้ในปี 2562 จะหดตัวเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลกระทบด้ำน
ควำมเ ช่ือม่ันจำกสถำนกำรณ์เรือล ่มที่ภู เก็ต ทั้ งนี้  
เมื่อพิจำรณำจำกข้อมูลจ�ำนวนวันของกำรท่องเท่ียว
ส�ำรำญทำงน�้ำที่เติบโตเฉล่ียร้อยละ 12 ต่อปี อีกท้ัง  
มีจ�ำนวนเรือส�ำรำญที่เข้ำจอดในท่ำเรือของประเทศไทย
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี ซึ่งเป็นสัญญำณในทำงบวก

ต่อกำรท่องเที่ยวส�ำรำญทำงน�้ำของไทย อย่ำงไรก็ดี 
ข้อมูลดังกล่ำวแม้ว ่ำจะสะท้อนให้เห็นโอกำสในกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวทำงน�้ำของไทยเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของตลำดในกลุ ่มน้ีต่อไป แต่ปัจจัยที่น�ำมำ
วิเครำะห์ยังเป็นเพียงปัจจัยในส่วนน้อย ซ่ึงหำกจะพัฒนำ
ด้ำนกำรท่องเที่ยวทำงน�้ำของไทยในภำพรวม ยังคงมี
ป ัจจัยส�ำคัญด้ำนควำมปลอดภัยโครงสร ้ำงพื้นฐำน  
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก รวมถึงกำรตลำดอีกมำกที่ต้องเร่ง
ด�ำเนินกำร 

050401

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า
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จํานวนเรือและวันทองเท่ียวของนักทองเท่ียวสําราญทางเรือในไทย

จํานวนเรือ (ลํา) จํานวนวันทองเที่ยว (K)

ท่ีมา : Cruise Lines International Association (CLIA)
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จํานวนเรือ (ลํา) จํานวนวันทองเที่ยว (K)

ท่ีมา : Cruise Lines International Association (CLIA)ที่มำ: Cruise Lines International Association (CLIA)
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา พบว่ำ กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำ ได้จัดท�ำแผนที่น�ำทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
เรือส�ำรำญระยะ 10 ปี ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวเรือส�ำรำญ พ.ศ. 2561-2570 ซึ่งในระยะที่
ผ ่ำนมำ ได ้ ให ้ควำมส�ำคัญกับกำรปรับปรุงท ่ำเรือ 
ท่องเที่ยว กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท ่องเที่ยวให ้ มี
ประสิทธิภำพ กำรขยำยตลำดด้วยกำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงรัฐบำลไทยและสำยกำรเดินเรือส�ำรำญให้เข้ำมำ
ในประเทศไทยเพิ่มเติม กำรพัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะ
เชื่อมโยง และปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย เช่น พิธีกำรตรวจ
คนเข้ำเมืองของผู้โดยสำรและลูกเรือ เป็นต้น

ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย นกัท่องเทีย่ว 
ส�ำรำญทำงน�้ำส่วนใหญ่ ให้ควำมส�ำคัญกับควำมพร้อม
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกท่ีได้
มำตรฐำนและปลอดภัย อีกทั้งควำมหลำกหลำยของ
ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวที่ดึงดูดควำมสนใจ แต่ในกำร
พัฒนำกำรท่องเท่ียวส�ำรำญทำงน�้ำของประเทศไทยยังถูก
จ�ำกัดด ้วยคุณภำพและจ�ำนวนท่ำเรือท ่องเท่ียวท่ีม ี
ควำมพร้อมและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่อกำรรองรับเรือ
ส�ำรำญขนำดใหญ่ไม่เพียงพอ ท�ำให้จ�ำนวนนักท่องเท่ียว
ส�ำรำญทำงน�ำ้ท่ีเดนิทำงมำยงัประเทศไทยยงัมจี�ำนวนน้อย 
ซึ่ งมีผลต ่อควำมเช่ือมั่นของภำคเอกชนที่จะลงทุน 
พัฒนำสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่เก่ียวข้อง ให้มีศักยภำพ
ดึงดูดนักท่องเท่ียวมูลค่ำสูง รวมไปถึงกำรลงทุนระบบ
ขนส่งสำธำรณะเชื่อมโยงตำมแผนที่น�ำทำงไว้ 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้เกิด
กำรลงทุนในอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวส�ำรำญทำงน�้ำ 
ประเทศไทยต้องสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อกำรเติบโตของ
อุตสำหกรรมท่องเที่ยวส�ำรำญทำงน�้ำให้กับนักลงทุน 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมควำมพร้อมในกำร
รองรับนักท่องเที่ยวท้ังด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ควำม
ปลอดภัย สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก และธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่
จะสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับกำร
ท�ำกำรตลำดเชิงรุกที่เหมำะสม ซึ่งกำรท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย มีโครงกำรขยำยฐำนตลำดนักท่องเที่ยว 
กลุ่มนยิมควำมหรูหรำ ส�ำหรับควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำง 
พืน้ฐำน โดยเฉพำะท่ำเรอืขนำดใหญ่ ซึง่หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง 
ต้องเร่งศึกษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพและเพ่ิมจ�ำนวนท่ำเรือ
ขนำดใหญ่ เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของนักท่องเที่ยว 
ขณะเดียวกัน ต้องเร่งพัฒนำปัจจัยสนับสนุนเพื่ออ�ำนวย
ควำมสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว เช่น โครงกำรกำรตรวจ
คนเข้ำเมืองท่ีรวดเร็ว และส่งเสริมกำรลงทุนในกำรขนส่ง
เชื่อมโยงกำรท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจำกนี้ ประเทศไทย
ต้องให้ควำมส�ำคัญกับมำตรกำรสำธำรณสุขที่สำมำรถ
ตอบสนองต่อปัญหำสุขอนำมัย และโรคติดต่อร้ำยแรง
หรือโรคอุบัติใหม่ได้อย่ำงมีศักยภำพ เพ่ือสร้ำงควำม 
เช่ือมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในกำรตัดสินใจเดินทำงมำยัง
ประเทศไทยด้วย
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การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยว 
ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย
050402

กำรท่องเที่ยวส�ำรำญทำงน�้ำ เป็นกำรท่องเที่ยวทำงเลือกหนึ่งที่สำมำรถเป็นแหล่งสร้ำงรำยได้ส�ำคัญให้กับประเทศไทย 
ปัจจุบันแม้ว่ำประเทศไทยจะมีท่ำเรือจ�ำนวนมำกทั้งทำงทะเลและแม่น�้ำ เพ่ือกำรขนส่งผู้โดยสำร สินค้ำ และบริกำร  
แต่รูปแบบกำรท่องเท่ียวทำงน�้ำท่ีหลำกหลำยในปัจจุบัน ท�ำให้ประเทศไทยยังคงต้องพัฒนำและเตรียมพร้อมในด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกให้ได้มำตรฐำน ดังนั้น กำรเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนท่ำเรือท่องเที่ยว 
ในประเทศไทยเพื่อรองรับกำรท่องเท่ียวทำงน�้ำท่ีจะขยำยตัว เป็นปัจจัยส�ำคัญที่สนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยด้ำนควำม
สำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยวของประเทศ โดยควรให้ควำมส�ำคัญในประเด็นด้ำนกำรส�ำรวจและกำรตลำด 
กำรสร้ำงท่ำเรือที่มีศักยภำพ กำรพัฒนำปรับปรุงท่ำเรือ และกำรตลำดที่ดึงดูดกลุ่มเป้ำหมำย 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันประเทศไทยมีท่ำเรือที่ใช้ส�ำหรับกำรท่องเที่ยวทั้งหมด 34 แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่ำง
กำรพัฒนำปรับปรุงให้มีศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 5 แห่ง แบ่งเป็นท่ำเรือบริเวณชำยฝั่ง
อันดำมัน 2 แห่ง และชำยฝั่งทะเลตะวันออก 3 แห่ง ทั้งนี้ ในระยะที่ผ่ำนมำไม่ได้มีกำรสร้ำงท่ำเรือแห่งใหม่ แต่เป็นกำร
ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรสร้ำงท่ำเรือขนำดใหญ่ในแหล่งใหม่ ๆ ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลำนำนเพื่อศึกษำและได้รับกำร
รับรองจำกทุกหน่วยงำนเก่ียวข้องก่อน เพื่อสร้ำงเป็นท่ำเรือขนำดใหญ่แห่งใหม่ จึงเป็นไปได้ยำกที่จะด�ำเนินกำร 
แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) และบรรลุค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้  

การด�าเนินการที่ผ่านมา พบว่ำกระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ ได้จัดท�ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ำเรือส�ำรำญ (ท่ำเรือ
หลัก ท่ำแวะพัก ท่ำเรือเล็กรองรับจุดทอดสมอ และท่ำเรือเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเท่ียว) และส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก
หลังท่ำ ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเรือส�ำรำญ พ.ศ. 2561-2570 ที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรศึกษำควำม
เหมำะสมและส�ำรวจออกแบบท่ำเทียบเรือเฟอร์รี่ และท่ำเรือยอช์ท เพ่ือเช่ือมโยงระหว่ำงท่ำเรือส�ำรำญ และท่ำเรือ
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่ำง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต พังงำ กระบี่ สุรำษฎร์ธำนี และบริเวณอ่ำวไทยตอนบน โดยที่ผ่ำนมำได้
ร่วมกับกรมเจ้ำท่ำ ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรสร้ำงท่ำเรือขนำดใหญ่เพื่อกำรท่องเที่ยวในแหล่งใหม่ ๆ ตำมยุทธศำสตร์
อย่ำงต่อเนื่อง เช่น โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงที่เมื่อด�ำเนินกำรปรับปรุงแล้วเสร็จจะสำมำรถให้บริกำรนักท่องเที่ยว 
เพิ่มขึ้นได้ 2 เท่ำ เป็นต้น

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า

ที่มำ: กรมเจ้ำท่ำ

บริเวณ จํานวนทาเรือทองเท่ียว
และอเนกประสงค ทาเรือท่ีอยูระหวางการพัฒนาปรับปรุง

ชายฝงทะเลอาวไทย 5 -

ชายฝงทะเลอันดามัน 23 2 แหง ไดแก 1) ทาเทียบเรือปากคลองจิหลาด
 และ 2) ทาเรือนํ้าลึกภูเก็ต

ชายฝงทะเลตะวันออก 6
3 แหง ไดแก  1) ทาเทียบเรือเฟอรรี่ เกาะสมุย 

         2) ทาเทียบเรือทองศาลา เกาะพะงัน 
   และ 3) ทาเทียบเรือหาดริ้น เกาะพะงัน 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำร
ขยำยตัวของท่ำเรือกำรท่องเที่ยวส�ำรำญทำงน�้ำแห่งใหม่
เป ็นประเด็นท่ีค ่อนข้ำงท้ำทำยส�ำหรับประเทศไทย 
เนื่องจำกแหล ่งท ่องเที่ยวทำงน�้ ำที่ส� ำคัญของไทย 
ส่วนใหญ่ อยู่ในพื้นที่ที่น�้ำไม่ลึกจึงไม่เพียงพอท่ีจะสร้ำง 
ท่ำเทียบเรือขนำดใหญ่ หรือ Cruise ท�ำให้กำรศึกษำและ
ประเมินควำมเป็นไปได้ของกำรก่อสร้ำง และผลกระทบ
ทำงส่ิงแวดล้อม (EIA) ค่อนข้ำงยำกและใช้เวลำนำน 
นอกจำกน้ี ท่ำเรือเดิมท่ีมีอยู่ไม่สำมำรถบริหำรจัดกำร
เช่ือมโยงกับแหล่งซ้ือสินค้ำและกำรท่องเที่ยว ส่งผลให้ 
ไม่ได้รับประโยชน์จำกกำรท่องเท่ียวรูปแบบนี้อย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ 

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจำกกำรสร้ำง
ท่ำเรือใหม่ต้องใช้ระยะเวลำนำน อำจท�ำให้ไม่สำมำรถ
ด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จในช่วงแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561-
2565) อกีทัง้ปัจจบุนัประเทศไทยมท่ีำเรือเป็นจ�ำนวนมำก  
จึงควรให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำ ปรับปรุง และ 
ขยำยท่ำเรือที่มีอยู่เพื่อให้สำมำรถรองรับเรือส�ำรำญได้  
ในขณะเดียวกันอำจพิจำรณำสร้ำงจุดเชื่อมต่อระหว่ำง
เรือส�ำรำญกับท่ำเรือขนำดเล็ก โดยควรเร่งรัดกำรด�ำเนิน
โครงกำรปรับปรุงท่ำเทียบเรือเพื่อกำรท่องเที่ยว และ
โครงกำรส�ำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้ำงจุดทอดสมอเรือ
ส�ำรำญ (Cruise) และท่ำเทียบเรือเล็ก (Landing Pier) 
บริเวณอ่ำวไทยและชำยฝั ่งอันดำมันของกรมเจ้ำท่ำ  
เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพกำรท่องเที่ยวส�ำรำญทำงน�้ำ 
ให้แก่ประเทศไทยด้วย 
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ประเทศไทยมีควำมได้เปรียบในด้ำนท่ีตั้งท่ีอยู่กลำงของภูมิภำคอำเซียน ถือเป็นจุดยุทธศำสตร์ส�ำคัญต่อกำรค้ำขำยและ
กำรเดินทำงท่องเที่ยว อีกท้ังควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนคมนำคมขนส่งที่ครบถ้วนทั้งทำงบก น�้ำ และอำกำศ  
ในกำรเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวในภูมิภำคจึงถือได้ว่ำประเทศไทยมีควำมพร้อมโดยเฉพำะกำรเป็นจุดเช่ือมต่อไปยัง
ประเทศอืน่ ๆ นอกจำกน้ี กำรสร้ำงเส้นทำงกำรท่องเทีย่วเชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่นบ้ำนและในภมูภิำค ซึง่เป็นทำงเลอืก 
ใหม่ของกำรท่องเที่ยว และยังเป็นกำรดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเขำ้มำจับจ่ำยใช้สอยในพื้นที่เมืองรองที่อยู่ติดกับประเทศ
เพ่ือนบ้ำน ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดกำรขยำยตัวของรำยได้จำกกำรท่องเท่ียวในเมืองรอง ท้ังนี้ ควรให้ควำมส�ำคัญในกำร
พัฒนำควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่งเชื่อมโยงภูมิภำค ควำมพร้อมด้ำนส่ิงอ�ำนวย 
ควำมสะดวกผ่ำนแดน ควำมร่วมมือด้ำนกำรตลำด กำรส่งเสริมเส้นทำงท่องเท่ียวเชื่อมโยง และกำรผ่อนปรน 
กฎระเบียบในภูมิภำคอำเซียน

ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทาง
ของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย 

เป้าหมาย
050501

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย กำรเดนิทำงผ่ำนแดนของนกัท่องเทีย่ว 
เข้ำประเทศไทยผ่ำนจุดผ่ำนแดนทั้งทำงบก ทำงน�้ำ และทำงอำกำศ 
ในช่วงปี 2561 -2562  พบว่ำ นักท่องเที่ยวอำเซียน และนอกอำเซียน
เดินทำงมำยังประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 และ 6.6 ตำมล�ำดับ และ
หำกพิจำรณำจ�ำนวนนักท่องเท่ียวที่เข้ำมำยังประเทศไทยทำงด่ำน
ชำยแดนทำงบก และทำงน�้ำ ซึ่งเป็นจุดเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำน 
พบว่ำมีอัตรำกำรขยำยตัวของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนอย่ำงม ี
นัยส�ำคัญคือ ร้อยละ 10 และ ร้อยละ 60 ตำมล�ำดับ สะท้อนให้เห็นถึง
ควำมนิยมในกำรเดินทำงท่องเท่ียวภำยในภูมิภำคอำเซียน ซ่ึงเป็นผล
จำกกำรพัฒนำโครงสร ้ำงพื้นฐำนที่มี ศักยภำพ และกำรอ�ำนวย 
ควำมสะดวกในกำรเดินทำงข้ำมแดน รวมถึงกำรยกเว้นกำรขอวีซำ่ใน
กำรเข้ำออกประเทศในกลุ่มสมำชิกอำเซียน ดังน้ัน จำกปัจจัยดังกล่ำว
จึงมีควำมเป็นได้สูงที่ประเทศไทยจะสำมำรถบรรลุค่ำเป้ำหมำยที่
ก�ำหนดให้อตัรำกำรขยำยตวัของนกัท่องเท่ียวต่ำงชำตทิีเ่ดินทำงผ่ำนแดน
ระหว่ำงประเทศไทยและประเทศสมำชกิอำเซยีนเพิม่ขึน้ร้อยละ 5 ต่อปี
 
การด�าเนินการที่ผ่านมา พบว่ำ ประเทศไทยใช้กรอบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรขับเคลื่อนกำรท่องเที่ยว 
เช่ือมโยงภูมิภำค เช่น คณะท�ำงำนด้ำนกำรท่องเที่ยวอนุภูมิภำคลุ่มแม่น�้ำโขง ที่ประกอบไปด้วยประเทศไทย กมัพชูำ 
สปป.ลำว เมียนมำ เวียดนำม และจีน และคณะท�ำงำนโครงกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจสำมฝ่ำย ซึ่งประกอบไปด้วย
ประเทศไทย มำเลเซีย และอินโดนีเซีย ที่ได้ด�ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เชื่อมโยงและสอดรับ
กับกำรส่งเสริมกำรตลำดและเส้นทำงท่องเท่ียวแบบเชื่อมโยง อีกท้ังปรับปรุงระเบียบกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ 
ให้สะดวก และกำรพัฒนำสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรผ่ำนแดน เป็นต้น 

แผนแม่บทย่อย การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
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ที่มำ: กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

จ�านวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดน ปี 2561-2562
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ควำมท้ำทำยส�ำคัญของกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภำค คือ ข้อมูลทำง
สถิตินักท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่สมบูรณ์ครบถ้วน อันจะน�ำไปสู่กำรวำงแผนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน รวมทั้งมีกิจกรรม
เชื่อมโยง และกำรตลำดร่วมกันระหว่ำงประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพ่ือเช่ือมโยง
กำรท่องเที่ยวกับภูมิภำคในส่วนของประเทศไทยใช้เวลำนำนในกำรด�ำเนินกำรเมื่อเทียบกับประเทศเพือ่นบ้ำน เนือ่งจำก
กำรลงทนุในโครงสร้ำงพืน้ฐำนของประเทศเพื่อนบ้ำนเป็นกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ อำทิ ประเทศจีน ที่มีกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนอย่ำงรวดเร็ว ซ่ึงกำรด�ำเนินกำรล่ำช้ำดังกล่ำวอำจส่งผลให้ประเทศไทยเสียโอกำสที่จะดึงดูด 
นักท่องเที่ยวได้

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลที่จ�ำเป็นเพื่อสนับสนุน 
กำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภำค โดยเร่งบูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หำวิธีเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เดินทำง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่ำงประเทศไทยและประเทศในภูมิภำคอำเซียน โดยอำจขอควำมร่วมมือจำกส�ำนักงำนตรวจคน
เข้ำเมือง ให้เก็บข้อมูลกำรเข้ำออกประเทศในอำเซียนก่อนจะมำประเทศไทยและหลังจำกออกจำกประเทศไทย เป็นต้น 
เพื่อเป็นข้อมูลในกำรออกแบบเส้นทำงท่องเที่ยว และกำรตลำดท่องเที่ยวเชื่อมโยง นอกจำกนี้ ควรเร่งให้ควำมส�ำคัญ
กับโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำรท่องเที่ยว และเชื่อมโยงโครงข่ำยถนนสำยหลัก และอ�ำนวยควำมสะดวก
ด้ำนกำรคมนำคมขนส่งระหว่ำงประเทศเพื่อนบ้ำน อีกทั้งเพื่อให้นักท่องเที่ยวทรำบถึงโครงสร้ำงพื้นฐำน สิ่งอ�ำนวย
ควำมสะดวกต่ำง ๆ และเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่ประเทศไทยด�ำเนินกำรแล้ว ควรมีโครงกำรด้ำนกำรตลำด 
เชิงรุกที่เหมำะสม เช่น โครงกำรปั่นข้ำมโขง 2 สะพำน เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้ำน (ไทย - ลำว) เพื่อให้สะพำนดังกล่ำว 
และเส้นทำงท่องเที่ยวเช่ือมโยงกับ สปป.ลำว เป็นที่รู้จักมำกขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกำสส�ำคัญในกำรดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีมำ
โดยทำงรถไฟ จีน-สปป.ลำว ให้เข้ำมำเที่ยวในเส้นทำงท่องเที่ยวลุ่มแม่น�้ำโขงของไทย เป็นต้น
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นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

เป้าหมาย
050601

ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นประเด็นส�ำคัญท่ีส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นและกำรตัดสินใจเดินทำงมำท่องเท่ียวยัง
ประเทศไทย ซ่ึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญในกำรจัดอันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเท่ียวท่ีทุกประเทศให้ควำม
ส�ำคัญ ทั้งในแง่ของคุณภำพของสินค้ำและบริกำรที่มีมำตรฐำนและปลอดภัย ตลอดจนกำรมีกฎหมำยและกำรบังคับใช้
ที่มีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยควรให้ควำมส�ำคัญในด้ำนมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัย กำรบังคับใช้
กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด และควำมน่ำเชื่อถือของกำรบริกำร

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จำกอันดับขีดควำม
สำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเท่ียว (TTCI) ในปี 
2562 ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย ประเทศไทยได้อันดับที่ 
111 ปรับตัวดีขึ้น 7 อันดับ จำกปี 2560 ซึ่งยังห่ำงจำก 
ค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ในอันดับที่ 70 ค่อนข้ำงมำก  
แม้จะปรับตัวดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง แต่ปรับตัวค่อนข้ำงช้ำ 
เน่ืองจำกตัวช้ีวัดภำยในส่วนใหญ่น้ันเป็นจุดอ่อนและ 
ไม่ได้มีกำรปรับตัวอย่ำงก้ำวกระโดด 

การด�าเนินการท่ีผ่านมา พบว่ำ กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำ ได้ด�ำเนินกำรยกระดับมำตรฐำนควำมปลอดภัย
ของแหล่งท่องเท่ียว ตลอดจนกำรให้บริกำรของต�ำรวจ
ท่องเท่ียว โดยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของศูนย์บริกำร 
รับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยว และก�ำหนดให้แต่ละแหล่ง 
ท่องเที่ยวหลักมีต�ำรวจท่องเที่ยวท่ีมีสัญชำติเดียวกับ 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในพื้นที่นั้น เพ่ือให้กำรบริกำร
สะดวกยิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำม อำจยังไม่เพียงพอต่อกำร 
ยกอันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข ่งขันในด ้ำนน้ี 
เนื่องจำกอันดับดังกล่ำวรวมถึงควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินในภำพรวมของทั้งประเทศด้วย ซึ่งที่ผ่ำนมำ
หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงของประเทศได้ให้ควำมส�ำคัญ
ด้ำนควำมปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงกำรสร้ำง
ส�ำนึกด้ำนควำมปลอดภัย โดยมุ ่งเน้นกำรสร้ำงควำม 
ร่วมมือระหว่ำงภำคประชำสังคม ชุมชน องค์กรภำครัฐ 
เอกชน และประชำชนในพื้นที่

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำ
กรมกำรท่องเที่ยวจะก�ำหนดและควบคุมมำตรฐำน 
ควำมปลอดภัยของธุรกิจกำรท่องเท่ียวมำอย่ำงต่อเน่ือง  
แต่รูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ก็มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำง 
ต่อเนื่องเช ่นเดียวกัน ท�ำให้ไม ่สำมำรถก�ำหนดและ
ควบคุมมำตรฐำนส�ำหรับธุรกิจใหม่ได้อย่ำงครบถ้วน  
อกีทัง้ทีผ่่ำนมำกำรบังคบัใช้กฎหมำยยงัไม่มปีระสทิธภิำพพอ 
รวมทั้ งกำรตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนยังไม ่
ครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวอย่ำงทั่วถึง 
ขณะเดียวกันยังคงมีธุรกิจที่ผิดกฎหมำย เช่น บริษัท 
น�ำเที่ยวท่ีหลอกลวงนักท่องเที่ยว และที่พักที่ไม ่ได ้ 
จดทะเบียน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย จำกควำมท้ำทำยใน
ประเด็นด้ำนมำตรฐำนและคุณภำพของธุรกิจท่องเที่ยว 
ประเทศไทยควรเร ่งสร ้ำงควำมน่ำเชื่อถือในธุรกิจ 
ท่องเที่ยว ผ่ำนกำรเร่งรัดด�ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำร
ประเมนิและรบัรองมำตรฐำนธรุกจิท่องเทีย่วประเภทต่ำง ๆ 
ในส่วนของมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย ควรมีกำร 
บูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร 
แก้ปัญหำด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรให้ควำมช่วยเหลือ
แก่นักท่องเที่ยวในกรณีเกิดเหตุร ้ำย โดยเร่งผลักดัน
โครงกำรอ� ำนวยกำรแก ้ ไ ขป ัญหำนั กท ่ อ ง เที่ ย ว 
ถูกหลอกลวงและช ่วยเหลือนักท ่อง เที่ ยว เพื่ อ ให ้ 
นักท่องเท่ียวรู ้สึกเชื่อมั่นกับกำรช่วยเหลือของภำครัฐ 
รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์และเตือนภัยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
อย่ำงไรก็ดี หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคงที่เกี่ยวข้องต้องให้
ควำมส�ำคญักบักำรบงัคับใช้กฎหมำยอย่ำงมปีระสทิธภิำพ  
ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญในกำรบรรลุเป้ำหมำย
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โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน
การท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น 

เป้าหมาย

กำรเติบโตของอุตสำหกรรมท่องเที่ยวเป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีส�ำคัญของหลำยประเทศ ซ่ึงก่อให้เกิดกำรแข่งขัน
ทั้งในระดับประเทศ และภูมิภำค อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำไม่สำมำรถเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืนได้อีกต่อไป กำรพัฒนำคุณภำพของกำรท่องเที่ยวและบริกำร ตลอดจนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทั้งระบบ 
จึงมีควำมส�ำคัญต่อกำรตัดสินใจในกำรเดินทำงมำยังจุดหมำยปลำยทำงของนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันควำมพร้อม 
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนยังเป็นส่วนช่วยสนับสนุนกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยว ทั้งนี้ 
ควรให้ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำควำมพร้อมของโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรเข้ำถึงแหล่งท่องเท่ียวอย่ำงไร้รอยต่อ และ 
กำรส่งเสริมกำรลงทุน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จำกอันดับขีดควำม
สำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยว (TTCI) ในปี 
2562 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมทำงบก
และทำงทะเลของประเทศไทยอยู ่ในอันดับที่ 72 ซึ่ง
เป็นกำรคงอยู่ในอันดับเดิมนับตั้งแต่ปี 2560 และในส่วน
ของโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงอำกำศ ประเทศไทยอยู ่ใน
อันดับที่ 17 ซึ่งปรับตัวดีขึ้น 3 อันดับ จำกปี 2560 ซึ่งเมื่อ
เทียบกับประเทศในกลุ ่มอำเซียนไทยยังคงอยู ่ต�่ำกว่ำ
ประเทศสิงคโปร์และมำเลเซีย เมื่อพิจำรณำค่ำเป้ำหมำย
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรคมนำคมทำงบกและทำง
ทะเลที่ก�ำหนดไว้ที่อันดับ 50 ในปี 2565 ยังคงเป็นควำม
ท้ำทำยอย่ำงมำกของประเทศไทยที่จะบรรลุเป้ำหมำย
 

การด�าเนินการที่ผ่านมา พบว่ำ กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำร่วมกับกระทรวงคมนำคม เตรียมควำมพร้อม
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยว โดยมีกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมท่ีเชื่อมโยงกับ
แหล่งท่องเที่ยวทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ ในส่วน
ของโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงอำกำศได้มีกำรเพิ่มเที่ยวบิน
ภำยในและระหว่ำงประเทศ รวมทั้งขยำยขีดควำม
สำมำรถในกำรรองรับนักท่องเท่ียวของสนำมบินหลัก
และรองอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรองรับจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
เมืองรองที่ก�ำลังขยำยตัว ในส่วนของโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ทำงน�้ำ ประเทศไทยมีท่ำเรือท่องเที่ยวทั้งบริเวณแม่น�้ำ
และทะเลจ�ำนวนมำกท่ีสำมำรถสนับสนุนกำรท่องเที่ยว
ทำงน�้ำ และในส่วนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงบก ประเทศไทย
มีโครงข่ำยถนนที่ครอบคลุมทุกภูมิภำคของประเทศ  
รวมถึงมีจุดเชื่อมโยงกับเครือข ่ำยถนนของประเทศ 
เ พ่ื อนบ ้ ำน  โดยที่ ผ ่ ำนมำกระทรวงคมนำคมได ้ 
ด�ำเนินกำรตำมภำรกิจเพื่อพัฒนำโครงข่ำยถนน รำง  
และน�้ำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำย

050602
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 
ประเทศไทยมีโครงสร ้ำงพื้นฐำนและกำรคมนำคม 
ค่อนข้ำงดีในเมอืงท่องเทีย่วส�ำคญั มสีนำมบินทีก่ระจำยตวั
อยู ่ทั่วประเทศ มีถนนที่สำมำรถเชื่อมโยงกำรเดินทำง
ระหว่ำงจังหวัดต่ำง ๆ แต่คุณภำพของโครงสร้ำงพื้นฐำน
เหล่ำนี้ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของนักท่องเที่ยว โดยเฉพำะ
ประเด็นควำมสะอำด และควำมปลอดภัย รวมถึงกำร
คมนำคมทีส่ำมำรถเข้ำถงึและเชือ่มโยงกบัแหล่งท่องเทีย่ว
แบบไร้รอยต่อ นอกจำกน้ี โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงน�้ำ 
ในส่วนของท่ำเรือขนำดใหญ่ที่ได้มำตรฐำนยังคงเป็น 
ข้อจ�ำกัดของประเทศไทยในกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว
ทำงน�ำ้ซึง่เป็นทำงเลอืกใหม่ทีป่ระเทศไทยให้กำรสนับสนนุ
 
ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย จำกอันดับขีดควำม
สำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและคุณภำพ 
ประเด็นท่ียังเป็นจุดอ่อน คือ โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน 

กำรคมนำคมทำงบกและทำงทะเล โดยเฉพำะประเด็น
ด ้ำนคุณภำพท่ียังไม ่เป ็นท่ีพึงพอใจของผู ้ใช ้บริกำร  
หน่วยงำนที่เก่ียวข้องจึงควรให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพ
ของโครงกำรต่ำง ๆ เช่น กรมทำงหลวงชนบทควรให้
ควำมส� ำคัญกับคุณภำพของถนนและสิ่ ง อ� ำนวย 
ควำมสะดวกภำยในโครงกำรพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยว 
เลียบชำยฝั่งทะเลภำคใต้ และกรมเจ้ำท่ำควรยกระดับ
คุณภำพของท่ำและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกภำยใน 
ท่ำเทียบเรือเฟอร์รี่ เกำะสมุยที่อยู ่ระหว่ำงปรับปรุง 
เป็นต้น นอกจำกนี้ จำกแนวโน้มกำรท่องเที่ยวแบบอิสระ
ที่เดินทำงท่องเที่ยวด้วยตัวเองพึ่งพำกำรขนส่งสำธำรณะ
ก�ำลังขยำยตัว จึงควรเร่งส่งเสริมกำรลงทุนในโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนกำรขนส่งทั้งทำงบกและทำงทะเล โดยค�ำนึง
ถึงควำมครอบคลุมทั้งเส้นทำงหลักและเส้นทำงรองที่จะ
เข้ำสู ่แหล่งท่องเที่ยวได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น  

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม โดย WEF

โครงสร�างพื้นฐาน
ป� 2558 ป� 2560 ป� 2562

ไทย สิงคโปร� มาเลเซีย ไทย สิงคโปร� มาเลเซีย ไทย สิงคโปร� มาเลเซีย

โครงสร�างพื้นฐานด�านคมนาคมทางอากาศ 17 6 21 20 6 21 22 7 25

โครงสร้างพื �นฐานด้านการคมนาคมทางบก

และทางทะเล
71 2 35 72 2 34 72 2 27

ที่มำ: TTCI
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การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

เป้าหมาย

กำรท่องเที่ยวอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ กำรท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรธรรมชำติและชุมชน ซึ่งนอกจำกจะเป็นกำรตอบสนองต่อแนวโน้มกำรท่องเท่ียวใหม ่
แนวอนุรักษ์ที่ก�ำลังเติบโต ยังเป็นกำรรักษำทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวของไทยให้สำมำรถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้อย่ำง
ยั่งยืน ส่งผลต่ออันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยว ท้ังนี้ ในกำรขับเคลื่อนให้บรรลุเป้ำหมำย 
ควรด�ำเนินกำรสร้ำงควำมตระหนักต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และพัฒนำระบบกำรจัดกำร 
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพ 

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย ในกำรจัดอันดับ 
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข ่งขันด ้ำนกำรท่องเที่ยว  
ด้ำนควำมยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 
โดย WEF ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 130 ลดลง 8 อันดับ 
จำกปี 2560 และเป็นอันดับที่ 7 ของอำเซียน ซึ่งห่ำงจำก
ค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ในอันดับที่ 110 ถึง 20 อันดับ อีกทั้ง 
ยังมีปัจจัยท่ีส่งผลในเชิงลบ และมีตัวชี้วัดที่ควบคุมยำก 
เช่น ค่ำควำมเข้มข้นของ PM 2.5 ซึ่งถือเป็นควำมท้ำทำย
ในกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ 

การด�าเนินการที่ผ่านมา พบว่ำ ประเด็นควำมยั่งยืนเป็น
ประเด็นที่ทุกหน่วยงำนด้ำนกำรท่องเท่ียวให้ควำมส�ำคัญ 
โดยเฉพำะกำรรักษำสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 
ต่ำง ๆ โดยเพิ่มสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับแหล่งท่องเท่ียวหลัก 
และน�ำเสนอแหล่งท่องเท่ียวทำงเลือกใหม่ให้เป็นท่ีรู้จัก 
ส ่งเสริมกำรท ่องเที่ยวแบบยั่ งยืน รวมถึงเส ้นทำง 
กำรท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดกำร 
กระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลัก อีกท้ัง  
รณรงค์สร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรท่องเที่ยวแบบใหม่สู่กำร 
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยจะเน้นน�ำเสนอเนื้อหำที่สอดคล้อง
กับพฤติกรรมและควำมสนใจของกลุ่มเป้ำหมำยแต่ละ
กลุ ่ม เพื่อสร้ำงกำรมีจิตส�ำนึกที่ดีต่อกำรท่องเที่ยวให ้
ตรงกับควำมต้องกำรมำกขึ้น

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัญหำ
ควำมยั่งยืนด้ำนส่ิงแวดล้อมเป็นปัญหำหลักส�ำหรับ 
กำรท่องเท่ียวของไทย ท่ีไม่สำมำรถจัดกำรระบบจัดกำร
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพได้ แม้จะมีกฎหมำยเพื่อดูแล
รักษำส่ิงแวดล้อม แต่ยังไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอในกำร
บังคับใช้กฎหมำย โดยเฉพำะในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวหลักที่มี
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับ 
นอกจำกนี้ยังมีกำรรณรงค์ให้เกิดกำรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวรอง เพื่อลดกำรกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว 
แต่แหล่งท่องเที่ยวที่มีกำรพัฒนำใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จักต่อ 
นักท่องเท่ียวมำกนัก และควำมพร้อมทั้งในด้ำนของ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และบุคลำกรกำรท่องเท่ียว ท�ำให้ 
ไม่สำมำรถถ่ำยเทนกัท่องเท่ียวออกจำกแหล่งท่องเท่ียวหลกั
ได้เท่ำที่ควร 

050603
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ข้อเสนอแนะในการบรรลุเป้าหมาย มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมตระหนักต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อำทิ
โครงกำรสื่อสำรสร้ำงกระแสท่องเที่ยวและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยกำรท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ท่ียังไม่มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ตลอดจนกำรบังคับใช้กฎหมำยสิ่งแวดล้อม 
ที่ไม่มีประสิทธิภำพ ซึ่งเป็นแนวทำงส�ำคัญที่ก่อให้เกิดควำมยั่งยืนอย่ำงแท้จริง หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจึงควรพัฒนำระบบ
กำรจัดกำรที่ย่ังยืน และเพิ่มมำตรกำรกำรบังคับใช้กฎหมำยสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น นอกจำกนี้ เพื่อให้โครงกำรกระจำย
พื้นที่และช่วงเวลำท่องเที่ยวของ ททท. ประสบผลส�ำเร็จอันจะน�ำไปสู่กำรลดลงของกำรกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว 
ในแหล่งท่องเที่ยวหลัก หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องควรเร่งพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวบนพื้นฐำน
ของอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเตรียมควำมพร้อมให้แหล่งท่องเที่ยวรองมีควำมดึงดูดและมีควำมพร้อมที่จะรองรับ 
นักท่องเที่ยว
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พ้ืนทีแ่ละ
เมอืงนา่อยูอ่จัฉรยิะ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 06

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

“พัฒนาเมืองนา่อยู่อจัฉรยิะ ศนูยก์ลางความเจริญทางเศรษฐกจิและสงัคม 
ด้วยผงัภูมินิเวศอย่างยัง่ยืน พรอ้มระบบการจดัการเมอืงทีม่ปีระสทิธภิาพ 
เพ่ือลดความเหลือ่มล�า้ และยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนในทกุพ้ืนที”่

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................
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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (6) พื้นที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำเมืองน่ำอยู่ 
ในทุกภำคของประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคม เป็นแหล่งจ้ำงงำนและที่อยู่อำศัย 
เพือ่กระจำยควำมเจรญิในทกุภมูภิำคของประเทศอย่ำงมรีะบบกำรบรหิำรจดักำรเมอืงทีม่ปีระสทิธภิำพ โดยม ี3 เป้ำหมำย
ระดบัประเดน็ ได้แก่ (1) ประเทศไทยมขีดีความสามารถในการแข่งขนัสงูขึน้ เกดิศนูย์กลางความเจรญิทางเศรษฐกจิ
และสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศเพ่ือกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (2) ประเทศไทยมีพื้นที ่
มีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
รวมท้ังผงัพืน้ทีอ่นรัุกษ์ ทรพัยากรธรรมชาต ิแหล่งโบราณคด ีและ (3) ช่องว่างความเหลือ่มล�า้ระหว่างพืน้ทีล่ดลง 
ทั้งนี้ แผนแม่บทประเด็นดังกล่ำวสนับสนุนกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์กำรพัฒนำตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพ 
ทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม และด้ำนกำรปรบัสมดุลและพฒันำระบบกำรบรหิำรจดักำรภำครัฐ

(1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 
ในทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อกระจายความเจริญทางด ้านเศรษฐกิจและสังคม พิจำรณำจำกมูลค ่ำ 
กำรลงทุนในเมืองในพื้นที่เป้ำหมำย เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 25 ในช่วง 5 ปี (2561 – 2565) หรือเฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ 
5.8 ต่อปี โดยพิจำรณำเทียบเคียงจำกมูลค่ำทุนจดทะเบียนนิติบุคคลในพื้นที่เป้ำหมำย พบว่ำมีมูลค่ำทุนจดทะเบียน
นิติบุคคลปี 2562 เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 ทุกจังหวัดพื้นที่
เป้ำหมำย โดยมี 7 จังหวัดพื้นที่เป้ำหมำยที่มีมูลค่ำ 
สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยท่ีก�ำหนดไว้ (ร้อยละ 5.8 ต่อปี) ได้แก่ 
นครปฐม สมุทรสำคร ระยอง ภูเก็ต สงขลำ เชียงใหม่ 
และขอนแก่น ขณะท่ี 6 จังหวัดพื้นท่ีเป้ำหมำยที่มูลค่ำ
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลขยำยตัวน้อยกว่ำค่ำเฉลี่ยต่อปี 
ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร
ฉะเชิงเทรำ และชลบุรี

(2) ประเทศไทยมีพ้ืนที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทม่ันคง เกษตรยั่งยืน และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี พิจำรณำจำกแผนผังภูมินิเวศ
ระดับภำคจ�ำนวน 1 ภำค ภำยในปี 2565 พบว่ำปัจจุบันส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) อยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินโครงกำรจัดท�ำแผนผังภูมินิเวศเพื่อจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ ตำมเกณฑ์และ
มำตรฐำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรก�ำหนดเขตพื้นที่แนวกันชน กำรก�ำหนดสัดส่วน 
ของพื้นที่ป่ำ พื้นท่ีเกษตร พื้นท่ีชนบท พื้นที่เมือง ที่เหมำะสมกับพื้นที่ตำมกำรใช้พื้นที่ทำงภูมินิเวศและกำรพัฒนำ 
โดยในปี 2563 อยู่ระหว่ำงจัดท�ำแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภำคเหนือ

 

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
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(3) ช่องว่างความเหล่ือมล�้าระหว่างพ้ืนที่ลดลง พิจำรณำจำกสัดส่วน GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 
ที่รวยที่สุด ต่อ GPP per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 ที่จนที่สุด พบว่ำ ในปี 2560 สัดส่วน GPP per capita 
ของจังหวัดร้อยละ 20 ที่รวยที่สุด (จ�ำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี กรุงเทพฯ ปรำจีนบุรี พระนครศรีอยุธยำ 
ฉะเชิงเทรำ สมุทรสำคร ภูเก็ต สมุทรปรำกำร สระบุรี นครปฐม พังงำ ปทุมธำนี จันทบุรี และกระบี่) กับสัดส่วน GPP 
per capita ของจังหวัดร้อยละ 20 ที่จนที่สุด (จ�ำนวน 15 จังหวัด ได้แก่ อุบลรำชธำนี สกลนคร ร้อยเอ็ด มหำสำรคำม 
บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ แพร่ สุรินทร์ แม่ฮ่องสอน อ�ำนำจเจริญ ชัยภูมิ นรำธิวำส กำฬสินธุ์ ยโสธร หนองบัวล�ำภู) อยู่ที่ 6.65 
เท่ำซึ่งเพิ่มมำกขึ้นจำกเมื่อปี 2559 ที่ 6.40 เท่ำ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มช่องว่ำงควำมเหลื่อมล�้ำระหว่ำงพื้นที ่
ที่เพิ่มมำกขึ้น 

ดังนั้น จำกข้อมูลสถำนกำรณ์เป้ำหมำยระดับประเด็นทั้ง 3 เป้ำหมำยดังกล่ำว แสดงให้เห็นว่ำมีควำมท้ำทำยอย่ำงมำก
ในกำรด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บท

ประเด็นท้ำทำยที่ต้องด�ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บท คือ กำรประสำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบกำร
บริหำรจัดกำรเมืองระหว่ำงหน่วยงำนของภำครัฐที่เก่ียวข้องอย่ำงเป็นระบบและสอดคล้องกับบริบทของเมืองในพ้ืนที่
เป้ำหมำย กำรจัดท�ำแผนผังภูมินิเวศ และกำรสร้ำงกำรตระหนักรู้และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำร
จัดกำรพื้นที่เมือง

แผนแม่บทฯ ประเด็น พื้นท่ีและเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ ประกอบด้วย 2 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้ 
(1) กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ มุ่งพัฒนำและผลักดันกำรพัฒนำเมืองให้เป็นเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ สำมำรถรองรับ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ที่อยู่อำศัย ลดควำมเหลื่อมล�้ำ และยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกกลุ่มพ้ืนท่ี โดยกำรใช้
ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเมืองในทุกมิติให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้ง 
มีแนวทำงในกำรพัฒนำท่ีเน้นกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อำศัยตำมธรรมชำติที่มีควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพสูง กำรรักษำและเพ่ิมพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมท้ังกำรบริหำรจัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน 
ตลอดจนส่งเสริมกำรบริโภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน (2) กำรพัฒนำพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสำหกรรม 
เชิงนิเวศ ที่มีกำรบริหำรจัดกำรตำมแผนภูมินิเวศอย่ำงยั่งยืน มีแนวทำงในกำรพัฒนำที่เน้นกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลที่ใช้ได้
ทุกหน่วยงำนร่วมกัน ด้ำนกำรพัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ์ กำรจัดท�ำ
แผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ กำรให้ควำมรู้ ประสำน และบูรณำกำรทุกภำคส่วนในกำรเพิ่มและรักษำพื้นที่สีเขียว รวมทั้ง
กำรปรับปรุงกฎหมำยและบังคับใช้เรื่องกำรใช้ประโยชน์ของชุมชนในพ้ืนท่ีป่ำอย่ำงสมดุล ตลอดจนพัฒนำและส่งเสริม
กลไกกำรให้บริกำรของระบบนิเวศ และกำรสงวนรักษำอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งโบรำณคดี มรดกทำงสถำปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่ำงยั่งยืน
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ประชำกรไทยมีแนวโน ้มอำศัยในพื้นท่ีเมืองมำกขึ้น 
โดยปี 2563 ประชำกรไทยร้อยละ 57.2 อำศัยอยู่ในเมือง 
และมีแนวโน ้มเพิ่มขึ้นอย ่ำงต ่อเนื่อง คำดกำรณ์ว ่ำ 
จะเพิ่มเป็นร้อยละ 74.3 ในปี 2583 (สถำบันวิจัยประชำกร
และสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล) แนวโน ้มดังกล ่ำว 
ส่งผลให้มีควำมจ�ำเป็นในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
กำรสร้ำงงำน กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของเมืองให้สำมำรถ
รองรับกำรเพิ่มขึ้นของประชำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เพื่อให ้ เป ็นเมืองน ่ำอยู ่ส� ำหรับคนทุกกลุ ่มในสังคม 
โ ด ยมี คุ ณภ ำพชี วิ ต  สภ ำพแวดล ้ อ ม  เ ศ รษฐกิ จ 
และกำรบริ ห ำรจั ดกำร ท่ี สอดคล ้ อ ง กับภู มิ สั ง คม 
แผนแม่บทย่อยกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู ่อัจฉริยะ จึงมุ ่ง 
กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่ท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภำพของเมืองในทุกภำค 
ของประเทศ ซึ่งก�ำหนดเมืองในพื้นที่เป้ำหมำยเพ่ือเป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจ ภำยในปี 2565 
จ�ำนวน 6 เมือง ได้แก่ กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น เมืองในพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษ 
ภำคตะวันออก ( ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และระยอง ) สงขลำ และภูเก็ต ทั้งนี้ กำรจะพัฒนำเมืองน่ำอยู่
อัจฉริยะในจังหวัดพื้นที่ เป ้ำหมำย ซึ่ งจะได ้รับกำรพัฒนำเพื่อกระจำยควำมเจริญและ 
ลดควำมเหลื่อมล�้ำในทุกมิตินั้น  ควรพิจำรณำที่จะให้ควำมส�ำคัญกับประเด็นกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนและระบบกำรบริหำรจัดกำรเมืองให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภำพและกำรสนับสนุน
กิจกรรมสร้ำงรำยได้ให้กับประชำชนท่ีเหมำะสมกับเมืองในพื้นที่เป้ำหมำยเพื่อให้เกิดกำรบรรลุผล 
อย่ำงเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย จ�ำนวนเมืองที่ได้รับกำรพัฒนำให้เป็นเมืองอัจฉริยะ พิจำรณำ 
จำกเมืองที่ได้รับกำรส่งเสริมให้เป็น “เมืองอัจฉริยะ” ตำมนิยำมในประกำศคณะกรรมกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ ครั้งท่ี 1/2561 หมำยควำมว่ำ เมืองที่ใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมท่ีทันสมัยและชำญฉลำด เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรให้บริกำรและกำรบริหำร
จัดกำรเมือง ลดค่ำใช้จ่ำยและกำรใช้ทรัพยำกรของเมืองและประชำกรเป้ำหมำย โดยเน้น 
กำรออกแบบท่ีดี และกำรมีส ่วนร่วมของภำคธุรกิจและภำคประชำชนในกำรพัฒนำเมือง 

060101เมืองในพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา
เพ่ือกระจายความเจริญและ 
ลดความเหลื่อมล�้าในทุกมิติ

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

เป้าหมาย
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060101

ภำยใต้แนวคิดกำรพัฒนำ เมืองน่ำอยู ่  เมืองทันสมัย 
ให ้ประชำชนในเ มืองมีคุณภำพชี วิ ตที่ ดี มี ควำมสุข 
อย ่ ำง ยั่ งยืนในกรุ ง เทพและภู เก็ต  เป ็น  2 ใน 26 
เมืองอัจฉริยะน�ำร่องของ ASEAN Smart City Network 
รวมถึงพื้นที่เป้ำหมำยมีกำรยื่นข้อเสนอโครงกำรที่ขอรับ
กำรประกำศเขตเมืองอัจฉริยะในป ี  2562 ได ้แก ่ 
กรุ ง เทพมหำนครและปริมณฑล (โครงกำรพัฒนำ 
เมืองอัจฉริยะจังหวัดนนทบุรี) เชียงใหม่ (โครงกำรเมือง
อัจฉริยะ Chiangmai Life เทศบำลนครเชียงใหม่) 
ขอนแก่น (โครงกำรขอนแก่นสมำร์ทซิตี้) ภูเก็ต (โครงกำร
ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต) สงขลำ (โครงกำร
หำดใหญ่เมืองอัจฉริยะสีเขียว 2567)

การด� า เนินการ ท่ีผ ่ านมา  หน ่ วยงำนภำครัฐได ้ม ี
กำรด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเมืองในมิติต่ำง ๆ 
ส่วนใหญ่เป็นโครงกำรด้ำนผังเมืองและกำรใช้ประโยชน ์
ที่ดิน อำทิ โครงกำรด้ำนผังเมือง โครงกำรพัฒนำพื้นที่ 
ตำมผงัเมืองด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน และด้ำนทีอ่ยูอ่ำศยั อำทิ 
โครงกำรพฒันำทีอ่ยูอ่ำศยั โครงกำรปรบัปรงุสภำพแวดล้อม
ที่อยู่อำศัยส�ำหรับคนพิกำร รวมถึงกำรขับเคลื่อนโครงกำร
เมืองอัจฉริยะประเทศไทย อำทิ โครงกำรสนับสนุน 
กำรประชุมเครือข่ำยเมืองอัจฉริยะอำเซียน

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เมืองในพ้ืนที่เป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำและลดควำมเหลื่อมล�้ำ
ในทุกมิติ มีควำมท้ำทำยที่ส�ำคัญ อำทิ กำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนของหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และประชำชน 
ในพื้นที่ กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อพัฒนำและขับเคล่ือนกำรบริหำรจัดกำรเมือง 
รวมทั้งกำรก�ำหนดมำตรกำรส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงรำยได้ให้กับประชำชนที่เหมำะสมกับพ้ืนที่เป้ำหมำย นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนภำครัฐควรพัฒนำด้ำนข้อมูล เนื่องจำกปัจจุบันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เมืองส่วนใหญ่เป็นข้อมูล 
ระดับจังหวัด จึงควรส่งเสริมให้มีกำรเก็บข้อมูลระดับพื้นที่เพื่อใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนภำครัฐควรร่วมกับภำคเอกชนและภำคประชำชนในพื้นที่เป้ำหมำย 
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยเมืองอัจฉริยะประเทศไทยและโครงกำรท่ีเกี่ยวข้อง อำทิ โครงกำรพัฒนำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
ท่ีสอดคล้องกับเมืองในพื้นที่เป้ำหมำยเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในทุกมิติ (เศรษฐกิจ ขนส่ง พลังงำน 
ประชำชน กำรใช้ชีวิต ระบบบริหำรจัดกำร และสิ่งแวดล้อม) และลดควำมเหลื่อมล�้ำระหว่ำงพื้นที่ นอกจำกนี้ 
หน่วยงำนภำครัฐที่เก่ียวข้องควรด�ำเนินกำรโครงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำพื้นท่ีเป้ำหมำย 
เป็นเมืองระดับกลำง ระยะ 2566 – 2570 จ�ำนวน 7 เมือง ได้แก่ เชียงรำย กำญจนบุรี พระนครศรีอยุธยำ พิษณุโลก 
นครรำชสีมำ หนองคำย และมุกดำหำร ต่อไป เพื่อให้เมืองในพื้นที่เป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำเพ่ือกระจำยควำมเจริญ
และลดควำมเหลื่อมล�้ำในทุกมิติ
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กำรเพิ่มขึ้นของประชำกร กำรขยำยตัวของชุมชน และควำมหนำแน่นของเมือง ส่งผลให้มีปริมำณ
ขยะ น�้ำเสีย และมลพิษในพื้นที่เมืองเพิ่มขึ้น จึงมีควำมจ�ำเป็นต้องพัฒนำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษอย่ำงมีประสิทธิภำพ ครอบคลุมและได้มำตรฐำนเพ่ือสนับสนุนควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศให้สูงขึ้น สร้ำงศูนย์กลำงและกระจำยควำมเจริญด้ำนเศรษฐกิจและสังคม สร้ำงแผนผัง
ภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในกำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสำหกรรม 
เชิงนิเวศ รวมท้ังผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยำกร ธรรมชำติ แหล่งโบรำณคดี และลดควำมเหล่ือมล�้ำ 
ในพื้นที่ ทั้งนี้ กำรบรรลุเป้ำหมำยเมืองมีระบบจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภำพ 
ครอบคลุม และได้มำตรฐำนนั้นจะต้องอำศัยศักยภำพในกำรจัดกำรของเสียและมลพิษในเมือง และ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและผู้ประกอบกำรในพื้นที่เมือง

060201เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม 

และได้มาตรฐาน

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม 
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามผัง 

ภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
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060201

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย พิจำรณำเทียบเคียงจำก
ข ้อมูลที่ เกี่ยวเนื่อง ได ้แก ่  (1) จ�านวนเมืองคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยในปี 2562 มีเทศบำลที่ผ่ำนเกณฑ ์
กำรประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ จ�ำนวน 
55 แห่ง แบ่งออกเป็น เทศบำลนคร 5 แห่ง เทศบำลเมือง 
16 แห่ง และเทศบำลต�ำบล 86 แห่ง และมีเทศบำลที ่
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับพื้นที่ 
จ�ำนวน 107 แห่ง แบ่งออกเป็นเทศบำลนคร 6 แห่ง 
เทศบำลเมือง 12 แห่ง และเทศบำลต�ำบล 37 แห่ง โดยมี
เทศบำลที่ผ่ำนเกณฑ์ดีเยี่ยม 52 แห่ง ดีมำก 40 แห่ง และดี 15 
แห่ง (2) ปริมาณขยะในเขตเทศบาลในพ้ืนที่เป้าหมาย 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในบำงพื้นท่ี ปี 2561 เชียงใหม่ 
มีปริมำณขยะ 1,252 ตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12) ขอนแก่น 
มีปริมำณขยะ 992 ตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2) และสงขลำ 
มีปริมำณขยะ 1,133 ตัน (เพิ่มขึ้นร ้อยละ 2) ขณะที่ 
เมื่อเทียบกับปริมำณขยะในเขตเทศบำลทั่วประเทศปี 2561 
ซึ่งมีปริมำณทั้งสิ้น 44,030 ตัน เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 ร้อยละ 
12 อย่ำงไรก็ดี พบว่ำพื้นที่เป้ำหมำยส่วนใหญ่มีประสิทธิภำพ 
กำรจัดกำรขยะสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยท่ัวประเทศ (3) ปริมาณ 
น�้าเสียต่อน�้าเสียที่บ�าบัดได้ในพื้นที่ เป ้าหมาย จังหวัด
สมุทรปรำกำร นนทบุรี ปทุมธำนี และสงขลำ สำมำรถบ�ำบัด
น�้ำเสียในพื้นที่  อปท. ของตนเองได ้ทั้งหมด ส ่วนใหญ่ 
มีปริ มำณน�้ ำ เ สี ยที่ ส ำมำรถบ� ำบั ด ได ้ สู งกว ่ ำปริ มำณ 
น�้ำเสียจริง ในทำงกลับกัน เชียงใหม่ ภูเก็ต มีปริมำณน�้ำเสีย
มำกกว่ำปริมำณน�้ำเสียที่สำมำรถบ�ำบัดได้เล็กน้อยแต่ขอนแก่น นครปฐม และสมุทรสำคร มีปริมำณน�้ำเสีย 
มำกกว่ำปริมำณน�้ำเสียท่ีสำมำรถบ�ำบัดได้อย่ำงมำกและ (4) ร้อยละของจ�านวนวันที่พบสารมลพิษอากาศ 
เกินค่ามาตรฐานปี 2561 พบว่ำ พื้นที่เป้ำหมำยส่วนใหญ่มีจ�ำนวนวันท่ีพบสำรมลพิษในอำกำศเกินค่ำมำตรฐำน 
ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร (มำกกว่ำร้อยละ 20) นนทบุรี (ร้อยละ 6 – 10) สมุทรปรำกำร (ร้อยละ 11 – 20) สมุทรสำคร 
(ร้อยละ 11 – 20) ปทุมธำนี (ร้อยละ 1 – 5) เชียงใหม่ (ร้อยละ 11 – 20) - ขอนแก่น (ร้อยละ 11 – 20) และสงขลำ 
(มำกกว่ำร้อยละ 20) ขณะท่ีมีเพียงจังหวัดภูเก็ตท่ีสำรมลพิษในอำกำศไม่เกินค่ำมำตรฐำน จำกข้อมูลสถำนกำรณ ์
เทียบเคียงข้ำงต้น แสดงให้เห็นถึงควำมท้ำทำยอย่ำงมำกในกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงำนของรัฐขับเคลื่อน 
เป้ำหมำย โดยมีกำรด�ำเนินงำนเพื่อส่งเสริมอุตสำหกรรม
เชิงนิเวศ อำทิ โครงกำรพัฒนำและยกระดับเมือง
อุตสำหกรรมตำมตัวชี้วัดกำรเป็นเมืองอุตสำหกรรม 
เชิ งนิ เวศระดับที่  2 – 3 โครงกำรยกระดับเมือง
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึงมุ ่งเป้ำในกำรส่งเสริม 
กำรจัดกำรสิ่ งแวดล ้อมและเ พ่ิมพื้นที่สี เขียว อำทิ 
โครงกำรสิ่งแวดล้อมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ
โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมแนวคิดต้นแบบเมือง
นิเวศ (เพื่อกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน 
ที่ยั่งยืนในด้ำนข้อมูล มีกำรด�ำเนินงำนกำรพัฒนำระบบ 
ฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรของเสียและมลพิษ 
ในพ้ืนที่อุตสำหกรรม อำทิ โครงกำรจัดท�ำฐำนข้อมูล 
เพ่ือกำรแลกเปลี่ยนทรัพยำกรร่วมกัน และโครงกำร 
ยกระดับโรงงำนอุตสำหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสำหกรรม
เชิงนิเวศ 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรสร้ำง
และพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อให้เมืองมีระบบ
จัดกำรสิ่ ง แวดล ้ อมและมลพิษ ท่ีมี ประ สิทธิภำพ 
ครอบคลุม และได้มำตรฐำน กำรให้ภำคีกำรพัฒนำ 
ทุกภำคส ่ วน ได ้ มี ส ่ วนร ่ วม  รับรู ้  และตระหนั ก 
ถึงควำมส�ำคัญของกำรจัดกำรและกำรบริหำรพื้นที่เมือง 
เพ่ือจัดกำรของเสียและมลพิษในพื้นที่เมือง ล้วนเป็น
ประเด็นท ้ำทำยท่ีส� ำคัญ เพื่ อ ให ้บรรลุ เป ้ ำหมำย 
กำรมีระบบจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุม
และมีประสิทธิภำพ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนภำครัฐ
ในระดับนโยบำยควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำหนด
มำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรของเสีย 
ส ่ ง เส ริมกำรวำงแผนกำรใช ้ประโยชน ์ที่ ดิ นและ 
กำรอนุรักษ์พื้นท่ีสีเขียว และกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ�ำเป็นและสอดคล้องกับศักยภำพ 
ในกำรบริหำรจัดกำรของท้องถิ่น เพื่อให้หน่วยงำน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด�ำเนินกำรได้ 
อย ่ำงมีประสิทธิภำพและยั่ งยืน นอกจำกนี้  อปท. 
ควรสร้ำงกำรตระหนักรู้ของประชำชนและผู้ประกอบกำร
ในพ้ืนที่  เ พ่ือกำรมีส ่วนร ่วมในกำรลด คัดแยกและ 
จัดกำรขยะและของเสียตั้ งแต ่ต ้นทำง โดยด�ำเนิน 
โครงกำรที่ส�ำคัญ อำทิ โครงกำรเสริมสร้ำงจิตส�ำนึก 
และคว ำม รู ้ ใ นก ำ รผ ลิ ตและบ ริ โ ภค ท่ี เ ป ็ น มิ ต ร 
กับสิ่งแวดล้อม  โครงกำรส่งเสริมให้เทศบำลเข้ำร่วม
โครงกำรเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเพื่อให ้กำรติดตำม
ประเมินผลศักยภำพในกำรจัดกำรของเสียและมลพิษ 
ในพื้นที่เมืองสำมำรถท�ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
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กำรใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย มีแนวโน้มในกำรใช้พื้นท่ีป่ำมำพัฒนำเป็นพื้นท่ีชุมชนและ 
สิ่งปลูกสร้ำง รวมถึงพื้นที่เพื่อเกษตรกรรมมำกขึ้น พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้ำงเพ่ิมขึ้นจำก 
ร้อยละ 4.8 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 6 ต่อพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ในปี 2561 หรือมีอัตรำเพิ่มขึ้น 
สูงถึงร้อยละ 27 พื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 55.2 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 57.4 ในปี 2561 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 แทนที่พ้ืนที่ป่ำไม้ที่ลดลงจำกร้อยละ 37.4 ในปี 2551 เหลือร้อยละ 33.6 
ในปี 2561 หรือลดลงร้อยละ 9 (ข้อมูลของกรมพัฒนำที่ดิน วิเครำะห์โดยส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ) โดยปัจจัยหลักที่ต้องด�ำเนินกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำยนั้น คือ กำรม ี
ส่วนร่วมของประชำชน และกำรพัฒนำที่ค�ำนึงถึงพื้นฐำนของพื้นที่ในมิติต่ำง ๆ อย่ำงรอบด้ำน อำทิ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ต้นทุนทำงธรรมชำติ เงื่อนไขทำงสังคม อำชีพ และกำรด�ำเนิน
ชีวิตของชุมชน และวัฒนธรรม เพื่อให้แผนผังภูมินิเวศเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในกำรก�ำหนดกำร 
ใช้ประโยชน์ที่ดินโดยค�ำนึงถึงศักยภำพและข้อจ�ำกัดของพื้นที่

ความยัง่ยนืทางภมูนิเิวศ ภมูสิงัคม  
และภมิูวัฒนธรรม

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม 
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามผัง 
ภูมินิเวศอย่างยั่งยืน

060202

2551 2561

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 4.8 6.0

พื้นที่เกษตรกรรม 55.2 57.4

พื้นที่ป่าไม้ 37.4 33.6

พื้นที่น้้า 2.6 3.0
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การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2551-2561 (ทั่วประเทศ)
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำจำกกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำแผนผังภูมินิเวศอย่ำงน้อย 3 จังหวัด 
ของ 1 ภำค ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อยู่ระหว่ำงกำรเริ่มด�ำเนินงำน
โครงกำรจัดท�ำแผนผังภูมินิเวศเพื่อจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ โดยจัดท�ำแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ ตำมเกณฑ์
และมำตรฐำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรก�ำหนดเขตพื้นที่แนวกันชน โดยมีสัดส่วน 
ของพื้นที่ป่ำ พื้นท่ีเกษตร พื้นท่ีชนบท พื้นท่ีเมือง ที่เหมำะสมกับพื้นที่ โดยปี 2563 จัดท�ำแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ 
ภำคเหนือ จ�ำนวน 1 ผัง ตำมควำมเหมำะสมของกำรใช้พื้นที่ทำงภูมินิเวศ

การด�าเนินการที่ผ ่านมา นอกจำกโครงกำรจัดท�ำแผนผังภูมินิ เวศเพื่อจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ  
ด�ำเนินงำนโดย สผ.แล้ว สมำคมสันนิบำตเทศบำลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ได้มีกำรด�ำเนินงำนโครงกำรแผนผัง 
ภูมินิเวศช่วยเมืองเปลี่ยนเพื่อเมืองน่ำอยู่สู ่โลกยั่งยืนมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถของเทศบำล ในกำร
รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ และพัฒนำผังภูมินิเวศระยะแรก (2562 - 2563) เน้นอบรมวิธีกำรจัดท�ำแผนผังภูมินิเวศให้กับ
เทศบำลจ�ำนวน 40 แห่ง และจะมีกำรจัดท�ำแผนผังภูมินิเวศในระดบัเทศบำลในระยะต่อไป (2563 - 2565)

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจำก
แผนผั ง ภู มิ นิ เ ว ศ เป ็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ใ นก ำ ร ว ำ ง แผน 
ที่มีกำรจัดท�ำ เป ็นครั้ งแรก ควำมท ้ำทำยที่ส� ำคัญ 
คือ กำรสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจของภำคีกำรพัฒนำ 
ต่ำง ๆ ในพื้นที่ต่อ กระบวนกำรวำงแผนกำรสร้ำงควำม
สมดุลกำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงกำรอนุรักษ์และ 
กำรพัฒนำสู่ควำมยั่งยืนในทุกมิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ 
มิติสังคม-วัฒนธรรม และมิติสิ่งแวดล้อม บนรำกฐำน 
ของระบบนิเวศและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคี 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย เพื่อให ้เกิด 
กำรมีส ่วนร ่วมของทุกภำคส ่วนในกำรด�ำเนินกำร 
ตำมผังภูมินิเวศอย่ำงยั่งยืน หน่วยงำนภำครัฐ อำทิ สผ. 
ส.ท.ท. ควรสร้ำงกำรรับรู้ และควำมเข้ำใจกับหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนโครงกำรจัดท�ำแผนผัง 
ภูมินิเวศเพื่อกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ 
เพื่อจัดท�ำแผนผังภูมินิ เวศให้ได ้อย ่ำงน ้อย 1 ภำค 
ตำมเป้ำหมำยภำยในปี 2565 รวมถึงโครงกำรที่สนับสนุน
เกิดควำมยั่งยืนทำงภูมินิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 
อำทิ โครงกำรผลักดันกำรจัดท�ำผังชุมชนเพื่อรักษำพื้นที ่
สีเขียวในเมือง โครงกำรอนุรักษ์และพัฒนำเมืองเก่ำ : 
เสริมสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 
กำรอนุรักษ์และพัฒนำเมืองเก่ำ



       โครงสรา้งพ้ืนฐาน    
 ระบบโลจสิตกิส ์และดิจทัิล

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 07

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

“โครงสรา้งพ้ืนฐานทีพั่ฒนา ตอ่ยอดกจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
กระตุ้นใหเ้กดิการสรา้งมลูค่าเพ่ิม ยกระดบัผลติภาพของภาคการผลติและบริการ 

ทีล่ดต้นทนุการผลติและบริการทีแ่ขง่ขันได้ในระดบัสากล”
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แผนแม่บทฯ ประเดน็ (07) โครงสร้ำงพืน้ฐำน ระบบโลจสิตกิส์ และดจิทิลั มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
ที่ถือเป็นรำกฐำนท่ีส�ำคัญของกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ซ่ึงท่ีผ ่ำนมำประเทศไทย 
ได้ให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนคมนำคมและระบบโลจสิตกิส์ พลงังำน ดิจทิลั เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง  
จนท�ำให้มีโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีส�ำคัญของประเทศท่ีครอบคลุมพื้นที่ รวมถึงสำมำรถรองรับควำมต้องกำรของประชำชน 
ในระดบัครวัเรอืน  โดยมเีป้ำหมำยประเดน็ คอื ความสามารถในการแข่งขนัด้านโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศทีด่ขีึน้ ทัง้นี้ 
แผนแม่บทประเด็นดังกล่ำวสนับสนุนกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์กำรพัฒนำตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือเสริมสร้ำง 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำให้บรรลเุป้ำหมำยกำรเป็นประเทศทีพ่ฒันำแล้ว เศรษฐกิจ
เตบิโตอย่ำงมเีสถยีรภำพและยัง่ยนื เพือ่รองรบัและสนบัสนนุกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศในด้ำนต่ำง ๆ

070001

ในกำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรตำมแผนแม่บท
ประเด็นข้ำงต้น ได้ก�ำหนดตัวชี้วัด คือ อันดับควำม
สำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน เป็นอนัดับ
ที ่45 ในปี 2565 ปัจจบุนั ปี 2562 มผีลเป็นอนัดับที ่45 
แม้ว่ำเป้ำหมำยของแผนแม่บทจะบรรลแุล้ว แต่ยงัคงมี
องค์ประกอบหลำยด้ำนทีเ่ป็นควำมท้ำทำย ทีต้่องได้รับ
กำรพัฒนำเพื่อยกระดับให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย 
ในระดบัแผนย่อย ท้ังด้ำนคมนำคมและระบบโลจสิตกิส์ 
ด้ำนพลงังำน และด้ำนดจิทิลั ทีจ่ะส่งผลต่อควำมสำมำรถ
กำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนในภำพรวม

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
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กำรด�ำเนินกำรเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยข้ำงต้น ยังมีประเด็นท้ำทำยซึ่งในระยะต่อไปยังมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องรักษำ 
อับดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เกิดกำรพัฒนำต่อยอดจำกฐำนทรัพยำกรและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในพื้นที่ 
ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจในส่วนภูมิภำค ยกระดับผลิตภำพของภำคกำรผลิต และบริกำร  
ลดต้นทุนกำรผลิตและบริกำรท่ีแข่งขันได้ในระดับสำกล สนับสนุนให้เกิดควำมเช่ือมโยงกับอนุภูมิภำคและภูมิภำค 
อย่ำงเป็นระบบ รวมถงึช่วยสร้ำงบรรยำกำศทำงเศรษฐกจิของประเทศทีเ่หมำะแก่กำรค้ำ กำรลงทนุ ตลอดจนสำมำรถ 
รองรับกำรเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติและปรับตัวได้ทันต่อควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนำคต 
 
แผนแม่บทฯ ประเดน็ โครงสร้ำงพืน้ฐำน ระบบโลจสิติกส์  
และดจิทิลั ประกอบด้วย 3 แผนแม่บทย่อย สรปุสำระส�ำคญัได้ 
ดังนี้  (1) โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบ 
โลจสิติกส์ ให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำระบบขนส่งทำงรำง 
ให้เป็นโครงข่ำยหลกัในกำรขนส่งของประเทศและรองรบักำร
เช่ือมโยงกับกำรขนส่งรูปแบบอื่นๆ รวมถึงสิ่งอ�ำนวย 
ควำมสะดวกและศูนย์บริกำรโลจิสติกส์ในรูปแบบต่ำง ๆ  
พร้อมทั้งพัฒนำกระบวนกำรและกำรบริหำรจัดกำรระบบ 
โลจสิตส์ิทีม่กีำรใช้ระบบเทคโนโลยสีมยัใหม่เพิม่ขึน้ ตลอดจน
กำรพัฒนำยกระดับศักยภำพของผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ 
ของประเทศ เพือ่ให้สำมำรถสนบัสนนุกำรขนส่งสนิค้ำต่อเนือ่ง
หลำยรปูแบบอย่ำงไร้รอยต่อและสอดรบักบักำรพฒันำพืน้ที่

ตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจ เกษตรกรรม ท่องเท่ียวและ
อตุสำหกรรมของประเทศได้อย่ำงมปีระสิทธภิำพ และมต้ีนทนุ
โลจสิตกิส์ของประเทศในระดบัทีแ่ข่งขนัได้ พฒันำให้เกิดกำรใช้
พลังงำนในภำคขนส่งทีม่ปีระสิทธภิำพ เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
พฒันำระบบขนส่งสำธำรณะในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล 
รวมทัง้เมอืงหลกัในภมูภิำค เพือ่สนบัสนนุกำรกระจำยควำม
เจริญและกำรสร้ำงศนูย์เศรษฐกจิใหม่ พร้อมทัง้พัฒนำกำร
เชือ่มโยงระบบกำรคมนำคมเพ่ือยกระดับคณุภำพชวีติของ
ประชำชน รวมถงึกำรพฒันำและบรูณำกำรระบบฐำนข้อมลู
กำรเดินทำงและขนส่งทกุรูปแบบ เพือ่น�ำไปสูก่ำรควบคมุ 
ส่ังกำรและบริหำรจัดกำรจรำจรอัจฉริยะท้ังในระดับพ้ืนที ่
และระดับประเทศ ตลอดจนกำรปฏิรูปองค์กรปรับโครงสร้ำง
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กำรก�ำกับดแูล และปรบัปรงุกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องให้มคีวำมทนัสมยัและสำมำรถตอบสนองต่อกำรพฒันำคมนำคมและระบบ 
โลจิสติกส์ของประเทศให้มีมำตรฐำนในระดับสำกล (2)  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน โดยจัดหำพลังงำน 
และระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนพลังงำนให้มีควำมมั่นคง ทันสมัย รองรับควำมต้องกำรใช้พลังงำนของประเทศ 
และมีกำรกระจำยชนดิของเชือ้เพลงิในกำรผลติไฟฟ้ำเพือ่ให้สำมำรถพึง่พำตนเองได้อย่ำงยัง่ยนื  ส่งเสรมิให้เกิดกำรพฒันำ
เทคโนโลยีปัจจัยแวดล้อม และสร้ำงแรงจูงใจ เพ่ือสนับสนุนกำรจัดหำแหล่งพลังงำนใหม่ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
และระบบกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนอัจฉริยะ เพื่อน�ำไปสู่กำรผลิตและกำรใช้พลังงำนที่มีประสิทธิภำพ มีเสถียรภำพ  
และทนักับแนวโน้มกำรเปลีย่นแปลงทำงเทคโนโลยด้ีำนพลังงำนในอนำคต รวมทัง้เพ่ือรองรับกำรผลิตและกำรใช้พลังงำนทดแทน
ในสัดส่วนที่สูงขึ้นตำมศักยภำพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่  ตลอดจนพัฒนำระบบก�ำกับดูแลด้ำนพลังงำน 
ให้มกีำรแข่งขันอย่ำงเสรแีละเป็นธรรม รวมทัง้เป็นกลไกในกำรสนบัสนุนให้เกดิกำรน�ำเทคโนโลยแีละกำรพัฒนำธรุกจิพลงังำน 
รูปแบบใหม่ พร้อมท้ังปรบัโครงสร้ำงรำคำพลงังำนให้สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิและสำมำรถจงูใจให้มกีำรใช้พลงังำนในช่วงเวลำ 
ที่เหมำะสม เพื่อลดผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนของประเทศ  และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ของประเทศ  (3)  โครงสร้างพืน้ฐานด้านดจิทิลั พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนดิจิทลั ท้ังในส่วนของโครงข่ำยสือ่สำรหลกัภำยใน
ประเทศและระหว ่ำงประเทศให ้สำมำรถบริกำรได ้อย ่ำงต ่อเนื่องและมีเสถียรภำพ สอดรับกับแนวโน ้ม 
กำรเปลีย่นแปลงทำงเทคโนโลยด้ีำนดจิทัิล สนบัสนนุกำรเตบิโตทำงเศรษฐกจิของประเทศ น�ำไปสูก่ำรยกระดบัเศรษฐกจิ 
ของประเทศและกำรเป็นศนูย์กลำงด้ำนดจิิทลัของภมูภิำคอำเซยีนในอนำคต  สนับสนนุให้เกิดกำรบรูณำกำรกำรใช้งำนโครงสร้ำง
พืน้ฐำนและสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนดิจิทลัร่วมกนั รวมทัง้สนบัสนนุให้มกีำรพฒันำระบบนเิวศ ปรบัปรงุกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง 
เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำอุตสำหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภำพและเป็นอุตสำหกรรมแห่งอนำคตส�ำหรับกิจกำร 
ทีใ่ช้เทคโนโลยข้ัีนสงู ตลอดจนก�ำหนดมำตรกำรแนวปฏบิติัในกำรคุม้ครองสิทธแิละข้อมูลส่วนบคุคล จัดให้มมีำตรกำรเฝ้ำระวงั
และรับมอืภัยคกุคำมไซเบอร์ทีเ่หมำะสมและสอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล เพือ่รองรบักำรเตบิโตของกำรใช้งำนเทคโนโลยดีจิทิลั
ในอนำคต
  

070101

070201 070203

070103

070202

070102 070104

070204

070105

070301
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น้อยกว่ำร้อยละ 12 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) เป็นต้นทุนที่เกิดจำกกำรใช้บริกำรของผู้ประกอบกำร 
ในกิจกรรมทำงเศรษฐกิจด้ำนโลจิสติกส์ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนกำรขนส่งสินค้ำ ต้นทุนกำรเก็บรักษำสินค้ำคงคลัง  
และต้นทนุกำรบริหำรจดักำรโลจสิตกิส์ ซึง่กำรลดต้นทุนโลจสิตกิส์จะเป็นปัจจยัสนบัสนุนส�ำคญัทีส่่งต่อกำรบรรลเุป้ำหมำย
ด้ำนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศดีขึ้น โดยต้องให้ควำมส�ำคัญด้ำน 
ควำมพร้อมของโครงสร้ำงพืน้ฐำนทีมี่ประสทิธิภำพและได้มำตรฐำน และกำรบรูณำกำรกำรบรหิำรจดักำรกำรให้บรกิำรทีมี่
ประสทิธภิำพและได้มำตรฐำน

070101 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง 

เป้าหมาย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2560 ต้นทุน 
โลจิสติกส์ต่อมูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ (GDP) ลดลงจำกร้อยละ 13.8 ต่อ GDP ในปี 2559 
ประกอบด้วย ต้นทนุค่ำขนส่งร้อยละ 7.4 ต่อ GDP ต้นทนุ 
กำรเกบ็รกัษำสนิค้ำคงคลงัร้อยละ 5.0 ต่อ GDP และต้นทุน 
กำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ร้อยละ 1.2 ต่อ GDP และมี 
แนวโน้มลดลงในปี 2561 เหลือร้อยละ 13.4 ต่อ GDP  

จำกแนวโน้มกำรลดลงของต้นทนุโลจสิตกิส์ในระยะทีผ่่ำนมำ  
4 ปี เฉลีย่ร้อยละ 0.2 ต่อปี ซึง่ยงัห่ำงจำกค่ำเป้ำหมำยทีต่ัง้ไว้ 
ท่ีต้องลดลงให้ได้น้อยกว่ำร้อยละ 12 ในปี 2565 จึงเป็น 
ประเด็นท้ำทำยอย่ำงสูงที่ภำครัฐและภำคเอกชนต้องมี 
ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรลด 
ต้นทนุและกำรเพิ่มประสิทธิภำพของระบบโลจิสติกส์เพื่อ 
ลดควำมเสีย่งกำรด�ำเนนิกำรให้บรรลเุป้ำหมำยตำมก�ำหนดไว้

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์
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การด�าเนินการที่ผ่านมา หน่วยงำนภำครัฐได้มีกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญเพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำยผ่ำนโครงกำรปรับปรุง
และก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนขนส่งทั้งในระบบรำง ถนน น�้ำ และอำกำศ โดยเน้นกำรพัฒนำระบบรำงที่จะเป็น
โครงข่ำยกำรขนส่งหลักของประเทศในกำรลดต้นทุนกำรขนส่ง อย่ำงไรก็ตำมกำรด�ำเนินกำรโครงกำรขนำดใหญ่ 
ส่วนใหญ่เป็นโครงกำรระยะยำวซึ่งจะสะท้อนผลกำรด�ำเนินกำรในระยะถัดไป ท้ังนี้ผลกำรด�ำเนินงำนในช่วงปี  
2561 - 2562 เป็นกำรด�ำเนินกำรที่สอดคล้องกับปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จในกำรเตรียมควำมพร้อมของโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ให้มีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำนเป็นหลัก โดยกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำในระยะต่อไปควรต้องมุ่งเน้นกำรใช้ประโยชน์
โครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำนควบคู่ไปด้วย

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ยังมีข้อจ�ำกัดในประเด็น
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ กำรน�ำโครงสร้ำงพื้นฐำนโดยเฉพำะระบบรำงมำใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนกำรเปลี่ยนรูปแบบกำรขนส่ง
มำสู่รูปแบบที่ประหยัดพลังงำน ข้อจ�ำกัดของกำรจัดสรรงบประมำณในกำรจัดท�ำแผนงำน/โครงกำร และควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำประสิทธิภำพด้ำนโลจิสติกส์ เช่น กำรใช้เทคโนโลยีในกำร
บริหำรจัดกำร กำรจัดท�ำมำตรกำรสนับสนุนทำงกำรเงินให้กับผู้ประกอบกำร และกำรพัฒนำสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก 
และกำรพัฒนำบุคคลำกร เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศจ�ำเป็นที่จะต้องมีกำรพัฒนำร่วมกัน 
ทั้งในส่วนของภำครัฐและภำคเอกชนเนื่องจำกต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP เป็นกำรมองภำพรวมของกำรพัฒนำ โดย 
ภำครัฐควรเร่งรัดและผลักดันกำรใช้ประโยชน์โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือสนับสนุนกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบในกำร
เชื่อมโยงเส้นทำงกำรขนส่งจำกแหล่งแหล่งผลิตสู่มือผู้บริโภคหรือประตูกำรค้ำ เช่น ศูนย์กระจำยสินค้ำ สถำนีบรรจุและ
คัดแยกสินค้ำ กำรจัดหำอุปกรณ์สนับสนุนของระบบรำง กำรพัฒนำท่ำเรือบก กำรพัฒนำกิจกรรมพื้นที่หลังท่ำ  
รวมทั้งเร่งรัดกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรต่ำง ๆ อำทิ กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรด�ำเนินกำรกิจกรรม 
หน้ำท่ำ กำรใช้ประโยชน์จำกควำมเช่ือมโยงของท่ำอำกำศยำนในภูมิภำค และกำรก�ำหนดมำตรกำรสนับสนุน 
ภำคเอกชนในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์ 

070101
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070102 ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศของประเทศไทยดีขึ้น 

โดยมีอันดับหรือคะแนนดีข้ึน (Logistics Performance Index : LPI) อยู่ใน  
25 อันดบัแรก หรอืคะแนนไม่ต�ำ่กว่ำ 3.50 คะแนน ซึง่ศกัยภำพด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน
และกำรบริหำรจัดกำรด้ำนโลจิสติกส์ จะแสดงให้เห็นถึงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศ โดย LPI มีเกณฑ์ประกอบด้วย ด้ำนพิธีกำรศุลกำกร  
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนขนส่งและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนสมรรถนะ 
ผูใ้ห้บรกิำรโลจิสติกส์ทัง้ภำครฐัและธรุกจิ ด้ำนกำรเตรยีมกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 
ด้ำนควำมตรงต่อเวลำของกำรบรกิำร และด้ำนระบบติดตำมและตรวจสอบสนิค้ำ  
ซึง่กำรด�ำเนนิกำรเพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยสิง่ทีค่วรให้ควำมส�ำคัญกบัควำมพร้อมของ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนทีมี่ประสทิธภิำพและได้มำตรฐำน และกำรบรูณำกำรกำรบริหำร
จดักำรให้บรกิำรทีมี่ประสทิธิภำพและได้มำตรฐำน 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปี 2561 LPI ของประเทศไทยอยู่อันดับที่ 32  
จำก 160 ประเทศทัว่โลก ปรับตวัสงูขึน้อย่ำงก้ำวกระโดดจำกอนัดับท่ี 45 ในปี 2559  
(มกีำรประเมินผลทุก ๆ 2 ปี) นบัเป็นอนัดบัทีด่ทีีส่ดุในรอบทศวรรษทีผ่่ำนมำ โดยมี
คะแนนอยูท่ี ่3.41 คะแนน อย่ำงไรกต็ำม กำรประเมนิ LPI เป็นกำรวดัผลโดยวธิกีำรจดั
เก็บข้อมูลด้วยกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของประเทศคู่ค้ำเป็นหลัก ผลคะแนนจึงขึ้นอยู่กับมุมมองควำมคิดเห็นและ 

ควำมพงึพอใจของผูป้ระเมนิซ่ึงผันผวนตำมควำมน่ำเชือ่ถือในกำรด�ำเนนิธรุกจิในประเทศ 
จงึอาจเป็นประเดน็ทีท้่าทายต่อการบรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว้ในปี 2565 ทีต่ัง้ไว้ทีอ่ยูใ่น 25 
อันดบัแรก หรือคะแนนไม่ต�า่กว่า 3.50 โดยเกณฑ์กำรชีวั้ดด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนเป็น
เกณฑ์ชีว้ดัด้ำนทีม่กีำรปรับตัวดีขึน้น้อยทีสุ่ดจึงควรมกีำรเร่งรดักำรพัฒนำให้แล้วเสร็จและ
เกดิกำรใช้ประโยชน์ได้อย่ำงคุม้ค่ำและมีประสทิธภิำพสงูสดุ

การด�าเนินการที่ผ ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐเพื่อขับเคลื่อน 
เป้ำหมำยในช่วงทีผ่่ำนมำ ส่วนใหญ่เป็นกำรก่อสร้ำงและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและ 
สิง่อ�ำนวยควำมสะดวกในทุกรปูแบบของกำรขนส่งซึง่ต้องใช้เวลำด�ำเนนิกำรระยะยำว 
จงึจะเกดิผลสมัฤทธิ ์ ในขณะเดียวกนัได้มกีำรพัฒนำระบบ National Single Window 
(NSW) และ Asean Single Window (ASW) ให้สมบรูณ์เพ่ือสนบัสนนุกำรเชือ่มโยง 
กำรน�ำเข้ำ – ส่งออกในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส์ทีช่่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผูป้ระกอบกำร 
ท้ังนี ้ผลกำรด�ำเนนิงำนในช่วงทีผ่่ำนมำ เป็นกำรด�ำเนนิกำรทีส่อดคล้องส่งผลต่อกำรบรรลุ 
เป้ำหมำยในกำรเตรยีมควำมพร้อมของโครงสร้ำงพืน้ฐำนให้มปีระสทิธิภำพและได้มำตรฐำน
เป็นหลกั และกำรบูรณำกำรกำรบรหิำรจดักำรกำรให้บรกิำรทีม่ปีระสทิธภิำพและได้มำตรฐำน 
 

 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์
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070102

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรด�ำเนินงำนยังมีข้อจ�ำกัดของแต่ละหน่วยงำนในกำรปรับปรุง 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเฉพำะในกำรสนับสนุนกำรปรับลดขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนกำรน�ำเข้ำ – ส่งออก รวมถึงข้อจ�ำกัด 
ของกำรจดัสรรงบประมำณในกำรจดัท�ำแผนงำน/โครงกำร ซึง่ระบบ NSW ของหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องกบักำรน�ำเข้ำ – ส่งออก 
ยงัคงต้องเพิม่ควำมสำมำรถในกำรเชือ่มต่อกบัระบบกลำงเพือ่ให้เกิดกำรเชือ่มโยงในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ ทัง้แบบ G2G และ 
G2B ตลอดจนกำรสร้ำงควำมร่วมมอืระหว่ำงภำครฐัและภำคเอกชนในกำรสนบัสนนุกำรพฒันำประสทิธภิำพและกำรสร้ำง
กำรรบัรูเ้กีย่วกบักำรพฒันำด้ำนโลจสิตกิส์ของประเทศ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ภำครฐัควรเร่งกำรสร้ำงควำมน่ำเชือ่ถือต่อระบบโลจิสติกส์ประเทศไทย โดยเพิม่กำร
ประชำสัมพันธ์เกีย่วกบักำรพฒันำระบบโลจสิตกิส์ของประเทศไทยในระดบันำนำชำตเิพือ่น�ำเสนอผลกำรพฒันำท่ีส�ำคัญ 
อย่ำงต่อเนือ่ง รวมถงึกำรแก้ไขอปุสรรคกำรค้ำระหว่ำงประเทศด้วยกำรมุง่เน้นกำรเจรจำควำมร่วมมอืทำงกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศในเชงิรกุ พร้อมทัง้เร่งรดักำรพัฒนำระบบ NSW ให้สมบรูณ์ ครอบคลมุกำรเชือ่มโยงข้อมลูอเิล็กทรอนิกส์ท้ังแบบ G2G 
G2B และกำรพฒันำระบบช�ำระเงนิแบบ e-Payment และขยำยกำรเชือ่มโยงระบบไปสูร่ะบบ Port Community System  
ทีท่่ำเรือแหลมฉบัง ท่ำเรอืกรงุเทพฯ และท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู ิรวมทัง้เร่งรดักำรปรับลดขัน้ตอนกระบวนกำรภำครัฐ 
ทีเ่กีย่วข้องกบักำรน�ำเข้ำ - ส่งออก เพือ่ลดต้นทนุ ระยะเวลำให้แก่ผูป้ระกอบกำร ตลอดจนกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงรำง 
โครงข่ำยถนน และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ โดยพิจำรณำควำมเชื่อมโยงของโครงข่ำยและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก 
ทีส่นบัสนนุกำรขนส่งต่อเนือ่งหลำยรปูแบบ
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สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย โดยสดัส่วนกำรขนส่งสินค้ำทำงรำง 
ต่อปรมิำณกำรขนส่งสนิค้ำทัง้หมดภำยในประเทศ ณ ปี 2561 เป็นร้อยละ 
1.43 ท�ำให้เป็นประเด็นท่ีมีควำมท้ำทำยสูง เนื่องจำกยังคงห่ำงจำก 
ค่ำเป้ำหมำยทีต้่องบรรลตุำมในปี 2565 เป็นร้อยละ 4 จำกทีผ่่ำนมำ
ปรมิำณกำรขนส่งสนิค้ำทำงรำงมแีนวโน้มคงที ่ซึง่เป็นผลมำจำกกำรรถไฟ
แห่งประเทศไทย (รฟท.) ยงัอยูร่ะหว่ำงกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคูจ่�ำนวน  
7 เส้นทำง ท�ำให้ยงัไม่สำมำรถควบคมุระดับกำรให้บริกำรโดยเฉพำะด้ำน 
ควำมตรงต่อเวลำ อีกทั้งยังไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร 
ในกำรขนส่งของผู้ประกอบกำรได้ ประกอบกับ รฟท. ยังมีปัญหำ 
ควำมขำดแคลนรถจกัรและล้อเลือ่น และยงัไม่สำมำรถก�ำหนดกลยทุธ์
ทำงกำรตลำด โดยเฉพำะด้ำนรำคำ เพือ่ให้สำมำรถแข่งขนักบักำรขนส่ง 
รปูแบบอืน่ ๆ ท�ำให้ยงัไม่สำมำรถจูงใจให้ผู้ประกอบกำรหนัมำขนส่งสินค้ำ
ทำงรำงเพิม่ขึน้ได้
การด�าเนนิการทีผ่่านมา ภำครฐัให้ควำมส�ำคญักับกำรลงทุนทำงด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบรำง โดยเน้นกำรพัฒนำโครงกำรก่อสร้ำงรถไฟ 
ทำงคู่และทำงสำยใหม่ รวม 9 เส้นทำง เพ่ือแก้ปัญหำควำมจุทำง 
และขยำยควำมครอบคลมุโครงข่ำยระบบรำง ซ่ึงคำดว่ำจะทยอยแล้วเสรจ็
ตัง้แต่ปี 2562 เป็นต้นไป นอกจำกนีร้ฐับำลยงัสนบัสนนุให้มกีำรจดัตัง้ 
กรมกำรขนส่งทำงรำง เพือ่ท�ำหน้ำทีก่�ำกบัดแูลกจิกำรระบบขนส่งทำงรำง 
ซ่ึงปัจจุบนัร่ำงพระรำชบัญญติักำรขนส่งทำงรำง พ.ศ. .... อยูร่ะหว่ำง 
กำรตรวจพิจำรณำของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ อย่ำงไรกด็ี  
กรมกำรขนส่งทำงรำงอยูร่ะหว่ำงเตรยีมควำมพร้อมในกำรออกประกำศ 
และระเบียบท่ีเกี่ยวข ้องกับกำรก�ำกับดูแล มำตรฐำนและ 
ควำมปลอดภัย กำรประกอบกิจกำรขนส่งทำงรำง และกำรวิจัย 
และพัฒนำ เ พ่ือรองรับกำรบังคับใช ้กฎหมำยดังกล ่ำวได ้ 
อย่ำงมปีระสทิธิภำพต่อไป

070103 การขนส่งสินค้าทางรางเพ่ิมขึ้น  
เป้าหมาย 

โดยก�ำหนดสัดส่วนปริมำณกำรขนส่งสินค้ำทำงรำงต่อปริมำณกำรขนส่งสินค้ำทั้งหมด เพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 4  
ภำยในปี 2565 ซึง่กำรลดต้นทนุกำรขนส่งจะสนบัสนนุให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศ
ดีขึ้น โดยกำรลดสัดส่วนต้นทุนกำรขนส่งสินค้ำต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ รวมท้ัง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้
พลงังำน และลดผลกระทบทำงอำกำศทีเ่กิดขึน้ในภำคขนส่ง โดยปัจจัยหลักท่ีต้องด�ำเนนิกำรเพือ่บรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ 
กำรพัฒนำโครงข่ำยรถไฟทำงคู่ในเส้นทำงที่ไม่สำมำรถรองรับควำมต้องกำรเดินรถ กำรจัดหำรถจักรและล้อเลื่อน 
รวมถงึสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก กำรพฒันำบคุลำกรและขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรระบบรำงท่ีมปีระสิทธภิำพ 
และกำรส่งเสรมิให้เอกชนมส่ีวนร่วมในกำรให้บรกิำร (Public Private Partnership; PPP) 

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและ 
ระบบโลจิสติกส์
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำ
ปัจจุบันกำรก่อสร้ำงรถไฟทำงคู่และทำงสำยใหม่รวมจ�ำนวน  
9 เส้นทำง แต่มแีนวโน้มทีจ่ะแล้วเสร็จล่ำช้ำกว่ำแผนประมำณ 
1-2 ปี โดยคำดว่ำจะเริ่มทยอยแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2565  
เป็นต้นไป อย่ำงไรกดี็ ปัจจุบนั รฟท. อยูร่ะหว่ำงกำรเสนอแผน
จดัหำรถจกัรและล้อเลือ่นให้ คณะรฐัมนตรพีจิำรณำซึง่คำดว่ำ
จะสำมำรถทยอยรับมอบรถจักรและล้อเลื่อนตั้งแต่ปี 2565 
เป ็นต ้นไปเช ่นกัน นอกจำกน้ี ยั งจ�ำ เป ็นต ้องเร ่ งให ้  
ร่ำงพระรำชบญัญติั กำรขนส่งทำงรำง พ.ศ. .... มผีลบังคบัใช้ 
โดยเรว็ เพือ่ให้กรมกำรขนส่งทำงรำงสำมำรถก�ำหนดมำตรฐำน
และควำมปลอดภยั ส�ำหรับกำรประกอบกจิกำรขนส่งทำงรำง 
เพื่อเพิ่มโอกำสให้ภำคเอกชนเข ้ำมำมีส ่วนร ่วมในกำร 
ให้บรกิำรได้

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย กำรเพิ่มสัดส่วน 
กำรขนส่งสนิค้ำทำงรำงในระยะต่อไปจ�ำเป็นต้องให้ควำมส�ำคัญ
กับกำร เร ่ งรั ดกำรจัดหำรถจักรและล ้อ เลื่ อนควบคู ่ 
กับกำรเร ่งด�ำเนินกำรตำมแผนฟื ้นฟูกิจกำรของ รฟท.  
โดยเฉพำะเรื่องกำรพัฒนำบุคลำกร กำรจัดท�ำแผนก�ำหนด
กลยทุธ์ทำงกำรตลำดโดยเฉพำะกำรก�ำหนดรำคำ และกำรปรบั
ตำรำงเดินรถโดยสำรและสินค ้ำให ้มีควำมสอดคล ้อง 
กบัควำมต้องกำรของผูโ้ดยสำรและผูป้ระกอบกำร รวมถึงกำร
ก�ำหนดรปูแบบกำรบรหิำรจดักำรย่ำนกองเกบ็สนิค้ำในเส้นทำง
รถไฟทำงคู่ที่อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงในปัจจุบัน เพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนรูปแบบกำรขนส่งสินค้ำจำกถนนสู่รำง นอกจำกนี้  
ในระยะต่อไป ควรเพิม่บทบำทของภำคเอกชนในกำรให้บรกิำร
ในกิจกำรระบบขนส่งทำงรำง เพื่อให้มีกำรใช้ประโยชน์
โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงรำงที่ภำครัฐลงทุนไปแล้วได้อย่ำงคุ้มค่ำ 
และสนับสนุนให้เกิดกำรขนส่งสินค้ำทำงรำงมำกยิ่งขึ้น  

นอกจำกนี ้ภำครฐัจ�ำเป็นต้องเร่งด�ำเนนิกำรให้ร่ำงพระรำชบัญญัติ 
กำรขนส่งทำงรำง พ.ศ. .... เพ่ือให้มผีลบงัคับโดยเรว็ 
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070104 การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะใน
เขตเมืองเพ่ิมขึ้น  

เป้าหมาย 

โดยมสีดัส่วนกำรเดนิทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงในเมอืงหลักในภมูภิำคโดยก�ำหนด 
เป้ำหมำยให้สัดส่วนกำรเดนิทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 และไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 5 ในเมอืงหลกัในภมูภิำค ซึง่กำรพฒันำระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมอืงทีม่ปีระสทิธภิำพเป็นผลมำจำกกำรพฒันำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนของประเทศทีด่ขีึน้ ส่งผลต่ออนัดบัควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศตำมมำด้วย 
ทัง้นี ้มีเป้ำหมำยเพ่ือบรรเทำปัญหำจรำจรตดิขัดในเขตกรงุเทพฯ และปริมณฑล รวมถงึเมอืงหลกัในภมูภิำค เพิม่ประสทิธภิำพ 
ในกำรใช้พลงังำนในภำคขนส่ง ลดผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม กำรบรรลุเป้ำหมำยจึงต้องอำศยัปัจจัยส�ำคญั ประกอบด้วย  
กำรพฒันำระบบขนส่งสำธำรณะท่ีเหมำะสมกับควำมต้องกำรเดินทำง กำรพฒันำสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกเพือ่รองรบักำรเช่ือมต่อ
กำรเดินทำง และกำรบรหิำรจดักำรกำรให้บรกิำรขนส่งสำธำรณะท่ีมีประสทิธภิำพ

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและ 
ระบบโลจิสติกส์

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย โดยสดัส่วนกำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล/ในเขต
เมอืงหลกัในภูมภิำค ณ ปี 2560 (ร้อยละ 20/n.a.) โดยกำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ประกอบด้วย รถโดยสำรสำธำรณะประมำณร้อยละ 15 รถไฟฟ้ำประมำณร้อยละ 4 และรถตู้ร่วมบริกำรประมำณร้อยละ 1 
ซึง่ในปี 2561 ปรมิำณผูโ้ดยสำรในระบบขนส่งสำธำรณะมแีนวโน้มลดลงประมำณร้อยละ 0.15 ซึง่ส่วนหนึง่เป็นผลมำจำก 
ผูใ้ห้บรกิำรรถโดยสำรสำธำรณะไม่สำมำรถรกัษำระดบักำรให้บริกำรทัง้ในส่วนคณุภำพในกำรให้บรกิำรจำกสภำพจรำจร 
ที่ติดขัด และสภำพรถโดยสำรที่ทรุดโทรมตำมอำยุกำร 
ใช้งำน ท�ำให้แม้ว่ำปริมำณผู ้โดยสำรรถไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น
ประมำณร้อยละ 4.95 แต่เน่ืองจำกโครงข่ำยรถไฟฟ้ำจ�ำนวน 
10 เส้นทำงส่วนใหญ่ยงัอยูร่ะหว่ำงกำรก่อสร้ำง ท�ำให้ยงัมี
โครงข่ำยที่ไม่ครอบคลุมพื้นที่ ส่งผลให้คำดว่ำอำจจะ 
ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ 
ในปี 2565 (ร้อยละ 30) ส�ำหรับปริมำณกำรเดินทำงด้วย
ระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมืองหลกัในภมิูภำคนัน้ ปัจจุบนั
องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่ิมให้ควำมส�ำคัญในกำร 
เร ่งปรับปรุงระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมืองท่ีมีอยู ่ 
ในปัจจบุนัและจัดท�ำแผนกำรพฒันำระบบขนส่งสำธำรณะ 
ในอนำคต ให้สำมำรถรองรบัควำมต้องกำรเดนิทำงในพืน้ที่ 
อำทิ กำรพัฒนำระบบรถโดยสำรสำธำรณะในจังหวัด
ขอนแก่น จงัหวดัภเูกต็ และจังหวดัเชยีงใหม่ ท�ำให้คำดว่ำ
ปริมำณกำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมือง
หลักในภูมิภำคจะเพิ่มมำกข้ึน อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบันยังไม่ม ี
กำรรวบรวมข้อมลูดงักล่ำวอย่ำงเป็นระบบ
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การด�าเนนิการท่ีผ่านมา ภำครฐัให้ควำมส�ำคญักบักำรลงทุน
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบขนส่งสำธำรณะทำงรำง 
ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ซึง่คำดว่ำจะทยอยแล้วเสรจ็
ตัง้แต่ปี 2564 กำรจดัหำรถโดยสำรใหม่ทดแทนรถโดยสำร 
ที่ให้บริกำรในปัจจุบันขององค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
(ขสมก.) และกำรพัฒนำระบบเช่ือมต่อเพ่ือสนับสนุน 
กำรเดินทำงต่อเนือ่งหลำยรปูแบบ (Multi-modal Transport) 
อำท ิกำรพฒันำท่ำเรอืพระนัง่เกล้ำเพือ่รองรบัผูโ้ดยสำรของ
โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสม่ีวง ช่วงบำงใหญ่ - บำงซือ่ กำรพฒันำ
ระบบตัว๋ร่วม ซึง่คำดว่ำกำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำวจะมส่ีวนส�ำคญั
ในกำรสนบัสนนุให้ประชำชนหนัมำเดินทำงในระบบขนส่ง
สำธำรณะเพิม่มำกขึน้ เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ำสดัส่วนกำรเดินทำง
ด้วยระบบขนส่งสำธำรณะจะเป็นไปตำมเป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ปัจจุบัน 
อยูร่ะหว่ำงกำรก่อสร้ำงโครงข่ำยรถไฟฟ้ำในเขตกรงุเทพฯ และ
ปรมิณฑล 10 เส้นทำงภำยใต้แผนแม่บทกำรพฒันำโครงข่ำย
ระบบขนส่งมวลสำยหลักและสำยรองในกรุงเทพฯ และ 
ปรมิณฑล (M-MAP) ในช่วงปี 2572 แต่เนือ่งจำกกำรก่อสร้ำง
รถไฟฟ้ำส่วนใหญ่ด�ำเนินกำรบนเขตทำงถนน ซึ่งแม้ว่ำ 
หน่วยงำนรบัผดิชอบจะให้ควำมส�ำคญักบักำรด�ำเนนิกำรตำม
มำตรกำรเพือ่ลดผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำงแล้ว แต่ยงัท�ำให้
เกิดปัญหำจรำจรติดขัดบนโครงข่ำยถนนทั้งในพื้นที่ 
มีกำรก่อสร้ำงและพืน้ท่ีเกีย่วเนือ่ง ประกอบกบัควำมก้ำวหน้ำ
ทำงเทคโนโลยีท�ำให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงระบบขนส่ง 
กึง่สำธำรณะได้อย่ำงสะดวกบนค่ำใช้จ่ำยทีย่อมรับได้ ท�ำให้
สดัส่วนกำรเดนิทำงในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลส่วนใหญ่
ยังคงเป็นกำรเดินทำงด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลอยู่  ส�ำหรับ 
กำรเดนิทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะในเมืองหลักในภมูภิำค 
ปัจจบุนักำรให้บรกิำรระบบขนส่งสำธำรณะในเมอืงหลักใน
ภูมิภำคส่วนใหญ่เป็นกำรให้บริกำรด้วยระบบรถโดยสำร
สำธำรณะ (รถสองแถว) ทีไ่ม่ได้มกีำรก�ำหนดมำตรฐำนและ
ระดบักำรให้บรกิำรท่ีเข้มงวด อำทิ กำรก�ำหนดจดุจอด ควำมถี่
ในกำรให้บรกิำร ท�ำให้นกัท่องเท่ียวไม่นยิมใช้บรกิำรดังกล่ำว 
ประกอบกับประชำชนในพื้นที่ส่วนใหญ่นิยมเดินทำง 
ด้วยรถจักรยำนยนต์ที่มีค ่ำใช้จ ่ำยในกำรเดินทำงต�่ำ  
ส่งผลให้กำรเดินทำงในเขตเมืองหลักส่วนใหญ่ยังคงเป็น 
กำรเดนิทำงด้วยรถยนต์ส่วนบคุคลเช่นกนั 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย ภำครัฐควรเร่งก�ำหนด
โครงสร้ำงอตัรำค่ำโดยสำรร่วมทีเ่หมำะสมและไม่เป็นภำระ
ทำงกำรเงนิของภำครฐั ส�ำหรบักำรเพิม่สดัส่วนกำรเดนิทำง 
ด้วยระบบขนส่งสำธำรณะในเมอืงหลกัในภมูภิำค เนือ่งจำก 
ส่วนใหญ่ยงัอยูร่ะหว่ำงกำรศกึษำควำมเหมำะสมของแผนกำร
พฒันำระบบขนส่งสำธำรณะและโครงกำรน�ำร่อง ซึง่คำดว่ำจะ
สำมำรถเร่ิมเหน็ผลเป็นรปูธรรมได้ต้ังแต่ปี 2567 อย่ำงไรก็ดี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควรให้ควำมส�ำคัญกบักำรปรบัปรุง
ระบบขนส่งสำธำรณะท่ีมอียูใ่นปัจจุบนัให้มรีะดับกำรให้บรกิำร
ทีส่ำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรเดนิทำงในพืน้ทีไ่ด้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพ รวมทัง้กำรเพิม่สดัส่วนกำรเดินทำงด้วยระบบ
ขนส่งสำธำรณะในเขตเมอืง ภำครัฐควรเร่งก่อสร้ำงโครงสร้ำง 
พื้นฐำนที่ได้รับอนุมัติจำกคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จตำม 
เป้ำหมำยควบคู่ไปกับกำรพัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะ 
ระบบรอง ท้ังในส่วนกำรปรับปรุงคณุภำพกำรให้บรกิำรและ
กำรปรบัเส้นทำงเดนิรถของรถโดยสำรสำธำรณะ รวมถงึกำร
พัฒนำส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก อำทิ ทำงเท้ำพร้อมไฟส่องสว่ำง 
จดุจอดจกัรยำน เพือ่ให้สำมำรถรองรบักำรเดนิทำงต่อเนือ่ง 
จำกระบบขนส่งสำธำรณะหลกัในพืน้ทีไ่ปสูต้่นทำง/ปลำยทำง 
ได้อย่ำงไร้รอยต่อ นอกจำกน้ี ภำครฐัควรให้ควำมส�ำคัญกบักำร
บงัคบัใช้กฎหมำยเพ่ือให้เกดิกำรใช้รถจกัรยำนยนต์ในเขตเมอืง 
ที่เหมำะสม และเร่งพัฒนำแอปพลิเคชั่นที่ครอบคลุม 
กำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะทุกรูปแบบ เพื่อให้
ประชำชนสำมำรถวำงแผนกำรเดินทำงด้วยระบบขนส่ง
สำธำรณะได้อย่ำงแม่นย�ำ
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070105 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 
เป้าหมาย 

โดยอตัรำผูเ้สยีชวีติจำกอบุตัเิหตทุำงถนน มเีป้ำหมำยกำรลดลงของอตัรำผู้เสียชวีติเป็น 12 คนต่อประชำกร 1 แสนคน  
ซ่ึงเป็นกำรก�ำหนดเป้ำหมำยตำมปฏิญญำบรำซเิลยีท่ีก�ำหนดให้ทกุประเทศลดอตัรำผูเ้สยีชวีติจำกอบุติัเหตุทำงถนนประมำณ
ร้อยละ 50 ภำยในปี 2563 โดยปัจจยัหลกัทีต้่องด�ำเนนิกำรเพือ่บรรลเุป้ำหมำย ประกอบด้วย กำรบรหิำรจดักำรวศิวกรรม
จรำจร และวนิยัของผูใ้ช้รถใช้ถนน ท้ังนี ้กำรบรรลเุป้ำหมำยดังกล่ำวยงัสะท้อนถงึกำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนคมนำคม 
ทีส่ะดวกและปลอดภยั ซึง่จะส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนของประเทศทีด่ขีึน้อกีด้วย

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย โดยอตัรำผูเ้สยีชวีติจำกอบุติัเหตุทำงถนน ณ ปี 2561 (30.9 คนต่อประชำกร 1 แสนคน)  
ซึง่ลดลงจำกปี 2560 ทีม่อีตัรำผูเ้สยีชวีติประมำณ 33.4 คนต่อประชำกร 1 แสนคน โดยคำดว่ำอำจจะไม่สำมำรถด�ำเนนิกำร 
ให้บรรลตุำมเป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้ในปี 2565 (12 คนต่อประชำกร 1 แสนคน) ท้ังน้ี จำกกำรพิจำรณำข้อมลูสถิติกำรเกิด
อบุตัเิหตทุำงถนนช่วงเทศกำลและช่วงปีใหม่ (ปี 2559 - ปี 2562) ของศูนย์อ�ำนวยกำรควำมปลอดภยัทำงถนน (ศปถ.) พบว่ำ
สำเหตกุำรเกิดอุบตัเิหตทุำงถนนส่วนใหญ่เกดิจำกมีระดบัแอลกอฮอล์เกนิกว่ำปรมิำณทีก่ฎหมำยก�ำหนด (ร้อยละ 41.47)  
ซึง่จกัรยำนยนต์เป็นยำนพำหนะทีเ่กดิอบุตัเิหตุสูงสดุ รองลงมำคอื กำรขบัรถเรว็เกนิก�ำหนด (ร้อยละ 28.17) และมบีำงส่วน 
ที่เกิดจำกปัญหำกำยภำพของโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงถนน (ร้อยละ 7.57) โดยมีพฤติกรรมหลักที่เส่ียงต่อกำรเสียชีวิต 
คือ กำรไม่สวมหมวกนริภยั (ร้อยละ 53.32)

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและ 
ระบบโลจิสติกส์

การด�าเนินการที่ผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของ 
หน่วยงำนของรัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำย 
ในช่วงที่ผ่ำนมำ ส่วนใหญ่เป็นกำรด�ำเนินงำน 
เพ่ือแก้ไขปัญหำจุดเส่ียงและจุดอนัตรำยทำงถนน 
และกำรจัดหำอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมพฤตกิรรมกำรขับขี ่
ทีเ่ส่ียงต่อกำรเกดิอบุติัเหตุ รวมถึงกำรพัฒนำระบบ
ขนส่งทำงรำงเพือ่ลดกำรพึง่พำกำรเดนิทำงและขนส่ง
สินค ้ำทำงถนน ในขณะที่จำกกรณีศึกษำ 
ในต่ำงประเทศ พบว่ำกำรขบัเคลือ่นกำรลดอตัรำ 
ผู้เสียชีวิตทำงถนนที่ประสบผลส�ำเร็จส่วนใหญ ่
เป็นผลจำกกำรปรบัเปลีย่นพฤติกรรม และวนิยั 
ของผูใ้ช้รถใช้ถนนให้ตระหนักรูถ้งึผลกระทบจำก 
อุบัติ เหตุทำงถนนทั้ งต ่อตนเองและผู ้อื่น  
รวมถึงกำรปลูกฝังวินัยจรำจรให้กับเยำวชน  
และบังคับใช้กฎหมำยจรำจรอย่ำงเคร่งครัด 
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ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย ปัจจบุนักำรขบัเคลือ่นควำมปลอดภยัถอืเป็นวำระแห่งชำต ิและได้มกีำรจดัท�ำ
แผนแม่บทควำมปลอดภัยทำงถนน พ.ศ. 2561 - 2564 ซ่ึงได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะรฐัมนตร ีเม่ือวนัที ่12 กมุภำพนัธ์ 2561 
แล้ว แต่เนือ่งจำกกำรขับเคลือ่นควำมปลอดภัยทำงถนนเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัหลำยหน่วยงำนและจ�ำเป็นต้องใช้งบประมำณ
จ�ำนวนมำกในกำรป้องกนัและปรำบปรำมเพือ่ลดอตัรำกำรเกดิอบุติัเหตุทำงถนน ซ่ึงทีผ่่ำนมำแม้ว่ำภำคเอกชนจะเข้ำมำ 
มส่ีวนร่วมในกำรขบัเคลือ่นแผนดงักล่ำวและลดข้อจ�ำกดัทำงงบประมำณของภำครฐัในระดบัหนึง่แล้วก็ตำม แต่กย็งัไม่สำมำรถ
ลดอตัรำกำรเสยีชวีติจำกอบัุติเหตทุำงถนนได้อย่ำงเป็นรปูธรรม เนือ่งจำกกำรเดนิทำงและขนส่งสนิค้ำของประเทศในขณะนี ้
ส่วนใหญ่เป็นกำรขนส่งทำงถนนเป็นหลกั นอกจำกนี ้สำเหตกุำรเกดิอบุตัเิหตทุำงถนนส่วนใหญ่เป็นผลจำกพฤตกิรรมส่วนบุคคล 
อำท ิกำรดืม่แอลกอฮอล์แล้วขบัขี ่หรอืกำรไม่สวมหมวกนริภยัขณะขบัขี ่ซึง่จ�ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำในกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้
ให้แก่ผูข้บัขี่

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย กำรลดอัตรำผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนในระยะต่อไป ภำครัฐจ�ำเป็นต้อง 
ให้ควำมส�ำคญัในกำรขบัเคลือ่นแผนแม่บทควำมปลอดภัย พ.ศ. 2561 – 2564 ไปสูก่ำรปฏิบตัไิด้อย่ำงเป็นรปูธรรม โดยเฉพำะ 
ในส่วนของกำรก�ำหนดแนวทำงกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำนและงบประมำณร่วมกนัระหว่ำงหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องทัง้ภำครัฐ  
ภำคเอกชน และภำคประชำชน เพื่อให้เกิดกำรจัดสรรทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัดทั้งในส่วนบุคลำกรและงบประมำณ 
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ นอกจำกนีค้วรเร่งสร้ำงควำมตระหนกัรูเ้กีย่วกบัควำมสญูเสยีทีเ่กดิขึน้จำกอบุติัเหตุทำงถนนทัง้ต่อตนเอง
และผูอ้ืน่ และปลกูฝังจติส�ำนกัในกำรขับข่ีและกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยจรำจรอย่ำงเคร่งครดัให้กบัเยำวชน เพือ่ให้เกดิวฒันธรรม 
ควำมปลอดภยัทำงถนนในสงัคมไทย โดยอำจเร่งด�ำเนนิกำรปรบัปรุง
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070201 การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา้ลดลง
เป้าหมาย 

โดยมสีดัส่วนของกำรใช้ก๊ำซธรรมชำตใินกำรผลติไฟฟ้ำ ไม่เกนิร้อยละ 60 ของแหล่งเชือ้เพลิงท่ีใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำในภำพรวม
ของประเทศ สนบัสนนุให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศดีขึน้ จำกโครงสร้ำงกำรใช้เชือ้เพลงิ 
ในกำรผลติพลงังำนไฟฟ้ำท่ีผ่ำนมำ ประเทศไทยมกีำรพึง่พำแหล่งเชือ้เพลงิจำกก๊ำซธรรมชำตใินสดัส่วนทีค่่อนข้ำงสงู (ประมำณ
ร้อยละ 65) ซึ่งกำรพึ่งพำแหล่งเชื้อเพลิงจำกแหล่งใดแหล่งหนึ่งมำกเกินไป ท�ำให้เกิดควำมเส่ียงและควำมไม่มั่นคง 
ต่อกำรให้บรกิำรด้ำนพลงังำนของประเทศ จงึต้องสร้ำงควำมสมดุลด้วยกำรกระจำยประเภทเชือ้เพลงิ เพือ่ลดควำมเสีย่งและ
เสรมิระบบไฟฟ้ำของประเทศให้มีควำมมัน่คง โดยมปัีจจยัส�ำคัญทีจ่ะส่งผลต่อกำรบรรลเุป้ำหมำย ได้แก่ กำรเพ่ิมสดัส่วน 
ของแหล่งเชือ้เพลงิประเภทอืน่ โดยกำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทน อำท ิแสงอำทติย์ ลม ชวีมวล ขยะ และกำรผลติไฟฟ้ำ
จำกถ่ำนหนิ 

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย จำกกำรประเมนิสถำนกำรณ์กำรใช้ก๊ำซ
ในกำรผลติไฟฟ้ำ พบว่ำ มสีดัส่วนกำรใช้ก๊ำซธรรมชำตใินกำรผลติไฟฟ้ำ 
ลดลงอย่ำงต่อเนือ่ง โดยลงลงจำกร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 56.91 ในปี 2561 
ซึง่บรรลเุป้ำหมำยทีก่�ำหนดให้มสีดัส่วนกำรใช้ก๊ำซธรรมชำตใินกำรผลติ
ไฟฟ้ำไม่เกินร้อยละ 60 ในปี 2565 แล้ว อย่ำงไรก็ดี ในระยะต่อไป 
ยังมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องรักษำสัดส่วนกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติให้คงที่ 
อย่ำงต่อเนือ่งหรอืไม่เพิม่ขึน้ไปจำกสถำนกำรณ์ปัจจุบนั เพือ่ให้ยงัคงมี
สดัส่วนกำรใช้ก๊ำซธรรมชำตเิฉลีย่เป็นไปตำมกรอบเป้ำหมำย ในปี 2565

 
 
 

การด�าเนนิการท่ีผ่านมา ภำครัฐได้มกีำรด�ำเนนิโครงกำรเพือ่
เพิม่สดัส่วนกำรใช้เช้ือเพลงิประเภทอ่ืน ๆ  นอกจำกก๊ำซธรรมชำติ 
เช่น โครงกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน โดยมี
วตัถุประสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้มกีำรใช้พลงังำนทดแทนทีเ่ป็น
พลงังำนสะอำด เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ทดแทนกำรใช้ก๊ำซ
ธรรมชำต ิและโครงกำรบูรณำกำรงำนด้ำนถ่ำนหนิ โดยส่งเสรมิ 
ให้เพิม่สดัส่วนกำรใช้พลงังำนถ่ำนหินเพือ่เสรมิสร้ำงควำมมัน่คง
ทำงพลงังำนของประเทศในอนำคต และมำตรกำรส่งเสรมิ 
กำรผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนทดแทน โดยกำรก�ำหนดรำคำรบัซือ้
ไฟฟ้ำทีจ่งูใจให้มกีำรปรบัเปลีย่นมำผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำน
ทดแทนมำกขึน้ เป็นต้น ท�ำให้สำมำรถลดสดัส่วนกำรใช้ก๊ำซ
ธรรมชำตใินกำรผลติไฟฟ้ำได้ตำมเป้ำหมำย

ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำขณะนี้
สัดส่วนกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำจะลดได ้
ตำมเป้ำหมำย แต่มแีนวโน้มว่ำในระยะต่อไปอำจมกีำรน�ำก๊ำซ
ธรรมชำตกิลบัมำใช้ในกำรผลติไฟฟ้ำเพิม่สงูขึน้ได้ เนือ่งจำก
ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำของประเทศมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ประกอบ
กบัประเทศไทยสำมำรถผลติก๊ำซธรรมชำตใิช้เองได้บำงส่วน 
รวมทั้งปัจจุบันมีกำรซ้ือขำยก๊ำซธรรมชำติในตลำดโลก 
ได้อย่ำงเสรี และภำครัฐมีนโยบำยเปิดเสรีด้ำนพลังงำน 
โดยส่งเสริมให้เกิดกำรแข่งขันในตลำดก๊ำซธรรมชำติ  
ซึง่จะท�ำให้สำมำรถจดัหำได้ในปรมิำณทีม่ำกขึน้ และจะส่งผล 
ให้โรงไฟฟ้ำทีใ่ช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชือ้เพลงิจะเป็นโรงไฟฟ้ำทีม่ี
ควำมเชื่อถือได ้ สูงด ้วยต ้นทุนกำรผลิตที่แข ่งขันได ้  
นอกจำกนีย้งัมปัีญหำกำรต่อต้ำนจำกประชำชนในกำรก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ำจำกแหล่งเชื้อเพลิงอื่น อำทิ ถ่ำนหิน และขยะ  
ซึง่จะส่งผลให้มกีำรใช้ก๊ำซธรรมชำตใินกำรผลติไฟฟ้ำเพิม่ขึน้ได้ 

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย แนวทำงกำรพัฒนำท่ีให้กระจำยประเภทเชือ้เพลิงเพ่ือให้ระบบไฟฟ้ำมคีวำมมัน่คง 
ยังเป็นแนวทำงท่ีส�ำคัญ ภำครัฐจึงต้องพิจำรณำสัดส่วนกำรใช้เชื้อเพลิงในภำพรวมของประเทศด้วยควำมรอบคอบ  
โดยค�ำนงึถงึสถำนกำรณ์ทีอ่ำจมผีลกระทบด้ำนพลังงำนในอนำคต อำท ิกรณเีกดิวกิฤตพลังงำน และกำรเกดิควำมขดัแย้ง
ระหว่ำงประเทศในกลุม่ประเทศท่ีมกีำรส่งออกก๊ำซธรรมชำติ นอกจำกนัน้กำรพฒันำด้ำนพลงังำนทดแทนยงัคงเป็นประเดน็ที่
ต้องให้ควำมส�ำคญัอย่ำงต่อเนือ่ง เนือ่งจำกเป็นพลงังำนทีส่ะอำดและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมมำกทีส่ดุ โดยควรต้องเร่งศกึษำ
และด�ำเนนิโครงกำรพฒันำเทคโนโลยด้ีำนพลงังำนอย่ำงต่อเนือ่ง โดยเฉพำะเทคโนโลยรีะบบกกัเกบ็พลงังำน เนือ่งจำกเป็นส่วน
ประกอบหลักที่ท�ำให้เกิดเสถียรภำพในกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตและกำรใช้พลังงำนจำกพลังงำนทดแทน และหำก
ประเทศไทยสำมำรถด�ำเนนิกำรผลติได้เองจะท�ำให้มต้ีนทนุถกูลงและกระตุน้ให้เกดิกำรใช้พลงังำนทดแทนเพิม่ขึน้ และจดัท�ำ
แนวทำง มำตรกำร ในกำรส่งเสรมิกระบวนกำรเรียนรู้ และประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจกบัประชำชนและ 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในกำรพฒันำโรงไฟฟ้ำจำกแหล่งเช้ือเพลงิอืน่ เพือ่ลดกำรต่อต้ำนจำกประชำชน  
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070202 การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได ้
ภายในประเทศเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย 

โดยเพิม่สดัส่วนกำรใช้พลงังำนทดแทนในกำรผลติไฟฟ้ำ ควำมร้อน และเชือ้เพลงิชวีภำพ เป็นร้อยละ 15 - 18 ของพลงังำน 
ขัน้สดุท้ำย โดยค�ำนงึถงึต้นทนุค่ำพลงังำนทีเ่หมำะสม ให้มกีำรแข่งขนัทีเ่สรแีละเป็นธรรม เป็นส่วนหนึง่ในกำรพฒันำโครงสร้ำง
พืน้ฐำนของประเทศ ส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั อกีท้ังเพ่ือลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) ทีเ่กดิจำก

กำรสันดำปเชื้อเพลิงฟอสซิล และช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกท่ีเป็นหนึ่งในสำเหตุหลักของกำรเกิดปัญหำภำวะ 
โลกร้อน โดยมปัีจจยัทีจ่ะท�ำให้ประสบควำมส�ำเรจ็ได้ตำมเป้ำหมำยทีส่�ำคัญ ได้แก่ กำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทน 
ทัง้ด้ำนอปุสงค์และอปุทำน และกำรจดัท�ำกฎระเบยีบเพือ่ส่งเสรมิให้เกดิกำรใช้และผลติพลงังำนทดแทนมำกยิง่ขึน้

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สดัส่วนกำรใช้พลงังำน
ทดแทนต่อกำรใช้พลงังำนขัน้สดุท้ำยมกีำรขยำยตวัเพิม่ข้ึน
อย่ำงต่อเนื่อง โดยเพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 12.94 ในปี 2558  
เป็นร้อยละ 15.48 ในปี 2561 ซึง่บรรลตุำมเป้ำหมำยของ
แผนทีก่�ำหนดไว้ระดบัหนึง่แล้ว อย่ำงไรกด็ ียงัจ�ำเป็นต้อง 
มกีำรส่งเสรมิให้มีกำรเพ่ิมสดัส่วนกำรใช้พลงังำนทดแทนต่อ
พลังงำนขั้นสุดท้ำยเพิ่มขึ้น เพื่อให้สำมำรถเพิ่มสัดส่วน 
ดงักล่ำวได้ถงึร้อยละ 18 ตำมเป้ำหมำยสงูสดุของแผนเมือ่ 
สิน้สดุแผนในระยะ 5 ปี

สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ
ในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ

(เฉลี่ยร้อยละของพลังงานขั้นสุดท้าย)

การด�าเนนิการทีผ่่านมา ในช่วงทีผ่่ำนมำภำครัฐมนีโยบำย 
ส่งเสริมให้มีกำรใช้พลังงำนทดแทนในประเทศเพิ่มขึ้น  
เช่น กำรติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์  
ขนำด 20 กโิลวตัต์ ส�ำหรับใช้งำนในสถำนีต�ำรวจ 540 แห่ง 
เพือ่ช่วยผลติไฟฟ้ำรองรบัควำมต้องกำรใช้งำนของสถำนตี�ำรวจ
ทัว่ประเทศ ช่วยเพิม่สดัส่วนกำรใช้ไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสง
อำทิตย์ และโครงกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน  
ทีส่่งเสริมให้มกีำรใช้พลังงำนทดแทนทีเ่ป็นพลงังำนสะอำด 
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ทดแทนกำรใช้พลังงำนฟอสซิล 
ในชมุชน เป็นต้น นอกจำกนีไ้ด้ก�ำหนดส่วนเพิม่รำคำรบัซือ้
ไฟฟ้ำที่ผลิตจำกพลังงำนทดแทนในรูปแบบ Adder  
และต่อมำปรับเปล่ียนเป็นรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)  
รวมทั้งในปี 2560 ภำครัฐได้เปิดประมูลเพื่อรับซื้อไฟฟ้ำ 
จำกผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยเล็ก ภำยใต้โครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำก
พลงังำนหมนุเวยีนในแบบ SPP Hybrid Firm ส�ำหรับด้ำน 
เชื้อเพลิงชีวภำพภำครัฐมีนโยบำยส่งเสริมกำรใช้น�้ำมัน 
ไบโอดีเซลเพิ่มมำกขึ้น โดยส่งเสริมให้มีกำรใช้น�้ำมันดีเซล 
หมนุเร็ว B10 และน�ำ้มนัดีเซลหมนุเร็ว B20 ในภำคขนส่ง 
ผ่ำนมำตรกำรจงูใจด้ำนรำคำ ซ่ึงนโยบำยและมำตรกำรต่ำง ๆ 
ทีภ่ำครฐัด�ำเนนิกำรล้วนส่งผลท�ำให้สดัส่วนกำรใช้พลงังำน
ทดแทนที่ผลิตได้ภำยในประเทศเพิ่มข้ึนตำมเป้ำหมำย 
ทีก่�ำหนดไว้
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ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำขณะนีส้ดัส่วนกำรใช้พลงังำนทดแทนทีผ่ลติภำยในประเทศจะเพิม่ขึน้ 
ได้ตำมเป้ำหมำย แต่ยังพบปัญหำบำงประกำรในกำรน�ำนโยบำยไปปฏิบัติ อำทิ ขั้นตอนในกำรขอใบอนุญำตผลิตไฟฟ้ำ 
ทีต้่องผ่ำนหลำยหน่วยงำน กำรพฒันำไฟฟ้ำพลงังำนทดแทนระดบัชมุชนส่วนใหญ่จะประสบปัญหำด้ำนกำรเข้ำถงึแหล่งเงนิลงทนุ 
เพือ่ให้สำมำรถด�ำเนนิงำนได้ตลอดอำยขุองโรงไฟฟ้ำ รวมถงึข้อจ�ำกดัด้ำนเสถยีรภำพของไฟฟ้ำพลงังำนทดแทน ส�ำหรับด้ำนกำร 
ส่งเสรมิให้เกดิกำรใช้เชือ้เพลิงชวีภำพทีต้่องใช้วตัถุดิบทำงกำรเกษตร ได้แก่ อ้อย มันส�ำปะหลัง และปำล์ม ในบำงช่วงเวลำ 
อำจท�ำให้พชือำหำรขำดแคลน เนือ่งจำกพืชเหล่ำนีเ้ป็นทัง้วตัถดุบิด้ำนอำหำร และวัตถดุบิส�ำหรบัเชือ้เพลงิชวีภำพ นอกจำกนี้ 
กำรส่งเสริมกำรใช้เชื้อเพลิงชีวภำพในช่วงแรกจะประสบกับปัญหำควำมเช่ือมั่นว่ำผลิตภัณฑ์น�้ำมันชีวภำพ 
จะสำมำรถใช้กับรถยนต์ทุกรุ่นหรือไม่ ท�ำให้กำรส่งเสริมกำรใช้เชื้อเพลิงชีวภำพด�ำเนินกำรได้อย่ำงค่อยเป็นค่อยไป 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย ภำครฐัควรเร่งให้เกดิกำรบรกิำรเบด็เสรจ็จดุเดยีว ในกำรขออนญุำตผลติไฟฟ้ำ โดยค�ำนงึถงึ
มำตรฐำนและควำมปลอดภยัของระบบไฟฟ้ำ รวมถงึผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม รวมทัง้ส่งเสรมิให้เกดิกำรลงทนุรปูแบบใหม่ 
เพือ่เพิม่โอกำสในกำรเข้ำถงึแหล่งเงินทนุ อำท ิกำรร่วมทนุระหว่ำงชมุชน รฐัวสิำหกจิ และภำคเอกชน หรอืสนบัสนนุให้ชมุชนรวมกลุม่
กนัเพือ่สร้ำงควำมเข้มแข็งให้สำมำรถระดมทุนและด�ำเนนิโครงกำรได้อย่ำงยัง่ยนื นอกจำกนี ้ในกำรใช้เชือ้เพลงิชวีภำพจ�ำเป็น 
ต้องมกีำรบรหิำรจดักำรอปุทำนวตัถดุบิทำงกำรเกษตรทีเ่กีย่วข้องอย่ำงเหมำะสม และส่งเสรมิกำรวจิยัและพฒันำเทคโนโลย ี
ในกำรผลติเชือ้เพลงิชวีภำพเพือ่ให้เกิดกำรต่อยอดในเชงิพำณชิย์อย่ำงเป็นรปูธรรม รวมทัง้ควรประสำนกบับริษทัผูผ้ลติรถยนต์ 
ในกำรรบัรองกำรใช้น�ำ้มนัเชือ้เพลงิชวีภำพและประชำสมัพนัธ์ให้ประชำชนทรำบอย่ำงกว้ำงขวำง และผลกัดนันโยบำยกำรลดชนดิ 
ของน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ เพือ่ก�ำหนดทศิทำงกำรวำงแผนกำรผลิตในอตุสำหกรรมรถยนต์ในอนำคต 
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070203 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ
เพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย 

โดยลดค่ำควำมเข้มข้นกำรใช้พลังงำน (Energy Intensity: EI) ไม่เกิน 7.4 พันตันเทียบเท่ำน�้ำมันดิบ/พันล้ำนบำท  
เพือ่สนบัสนนุขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศทีดี่ข้ึน ซ่ึงจะเป็นกำรสะท้อนให้เหน็ถงึ
ประสทิธภิำพกำรใช้พลงังำนของประเทศ เพรำะหำกประเทศสำมำรถลด EI ได้ แสดงว่ำประชำชนในประเทศมกีำรใช้พลงังำน
ทีม่ปีระสทิธิภำพดขีึน้ และมกีำรใช้พลงังำนอย่ำงคุม้ค่ำมำกขึน้ จำกกำรใช้พลงังำนน้อยลงในกำรผลติสนิค้ำและบรกิำร  
โดยประสทิธภิำพกำรใช้พลงังำนทีด่ขีึน้จะส่งผลให้ภำครัฐตัดสินใจลงทนุจัดหำพลังงำนลดลง เป็นกำรประหยดัทรัพยำกร 
เพือ่น�ำไปใช้พฒันำประเทศในด้ำนอ่ืน ๆ ต่อไป ท้ังน้ี มปัีจจยัทีจ่ะท�ำให้ประสบควำมส�ำเรจ็ได้ตำมเป้ำหมำยทีส่�ำคญั คอื  
กำรด�ำเนนิโครงกำรทีเ่กีย่วเนือ่งกบักำรลดกำรใช้พลงังำน อำท ิกำรใช้พลงังำนในภำคขนส่ง กฎระเบยีบรองรบัต่อกำรปฏบิตัิ
ตำมแผนอนรุกัษ์พลงังำน และกำรพัฒนำเทคโนโลยนีวตักรรมเพือ่อนรัุกษ์พลงังำน

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน

สถานการณ์การบรรลเุป้าหมาย ณ ปี 2561 ประสทิธภิำพกำร
ใช้พลงังำนของประเทศ มค่ีำควำมเข้มข้น 7.85 พนัตันเทยีบ
เท่ำน�ำ้มนัดบิ/พนัล้ำนบำท ปรบัตวัดขีึน้จำกปี 2560 – 2561  
ท่ีมีกำรใช้พลงังำน 7.89 – 8.21 พนัตนัเทียบเท่ำน�ำ้มนัดิบ/ 
พนัล้ำนบำท จำกสถำนกำรณ์แนวโน้มดงักล่ำว  จึงสำมำรถ
คำดกำรณ์ได้ว่ำจะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย ในปี 2565  
ท่ีก�ำหนดไว้ว่ำควรมกีำรใช้พลงังำนประมำณ 7.4 พนัตันเทยีบ
เท่ำน�ำ้มนัดบิ/พนัล้ำนบำทได้ อย่ำงไรกด็ ีกำรจะด�ำเนนิกำร 
ให้ได้ตำมเป้ำหมำย มเีงือ่นไขส�ำคญัว่ำกำรอนรุกัษ์พลังงำนภำค
ขนส่งในช่วงเวลำดงักล่ำวต้องได้ตำมเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้ด้วย
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ประเด็นท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย เนือ่งจำก
พลงังำนของประเทศประมำณร้อยละ 40 ถกูใช้เพือ่กจิกรรม
ภำคกำรขนส่ง ท�ำให ้ประสิทธิภำพกำรใช ้พลังงำน 
ของประเทศขึน้อยูก่บักำรอนรุกัษ์พลงังำนในภำคกำรขนส่ง
เป็นส�ำคัญ โดยเฉพำะกำรเพิ่มสัดส่วนกำรขนส่งทำงรำง 
ทีย่งัคงมกีำรด�ำเนนิกำรล่ำช้ำกว่ำเป้ำหมำย เน่ืองจำกต้องมี
กำรบรูณำกำรร่วมกนัหลำยหน่วยงำน แต่เป็นปัจจยัส�ำคญั
ต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน 
ของประเทศภำยในปี 2565 

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย ภำครฐัและหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องควรเร่งผลักดันโครงกำรที่จะช่วยเพิ่มสัดส่วน 
กำรขนส่งทำงรำงให้ส�ำเร็จตำมแผนที่ก�ำหนดไว้ รวมทั้ง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกัน  
เพือ่ให้ทกุภำคส่วนเข้ำมำมส่ีวนร่วมและปฏิบตัติำมแผนกำร
อนุรักษ์พลังงำนที่จะน�ำไปสู ่กำรใช ้พลังงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและยั่งยืน นอกจำกน้ีภำครัฐควรสนับสนุน 
ให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีประหยัดพลังงำน 
อย่ำงต่อเนื่อง และเผยแพร่ผลกำรวิจัย รวมถึงกำรสำธิต
เทคโนโลยีกำรอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงกว้ำงขวำง เพ่ือสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นให ้กับประชำชนและผู ้ประกอบกำร 
ในกำรน�ำเทคโนโลยอีนรุกัษ์พลงังำนมำประยกุต์ใช้

การด�าเนินการที่ผ่านมา ภำครัฐมีกำรด�ำเนินงำนในปี 2561 - 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรใช้พลังงำน  
ทั้งในภำคอุตสำหกรรม อำทิ โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพหม้อน�้ำในภำคอุตสำหกรรม โครงกำรวิศวกรรมเชิงลึก 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพพลังงำนควำมร้อนในโรงงำนอุตสำหกรรม และกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดท�ำมำตรฐำน
ประสทิธิภำพพลงังำนของกรมโรงงำนอตุสำหกรรม ภำคกำรขนส่ง ซึง่เป็นภำคทีม่สีดัส่วนกำรใช้พลงังำนมำกทีส่ดุ ประมำณ
ร้อยละ 40 อำท ิมำตรกำรส่งเสรมิกำรใช้ระบบขนส่งสำธำรณะและระบบรำง โดยกำรลงทนุโครงกำรต่ำงๆ เพือ่ขยำยกำร 
ให้บรกิำรให้ครอบคลมุในหลำยพืน้ที ่อำท ิโครงกำรรถไฟฟ้ำในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล โครงกำรรถไฟทำงคู ่และโครงกำร
รถไฟควำมเร็วสูง กำรปรับโครงสร้ำงรำคำพลังงำนให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เพื่อให้เกิดกำรผลิตและใช้พลังงำน 
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยเฉพำะในกลุม่ปิโตรเลยีมทีปั่จจบุนัมกีำรปรบัโครงสร้ำงรำคำก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) และรำคำ
น�ำ้มนัเชือ้เพลงิให้เป็นไปตำมกลไกตลำด กำรบงัคบัใช้กฎหมำยและระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบักำรอนรัุกษ์พลงังำน ในปี 2561 
กระทรวงพลงังำนได้เร่ิมบงัคบัใช้กฎกระทรวงก�ำหนดประเภทหรือขนำดของอำคำรและหลักเกณฑ์วธิกีำรในกำรออกแบบ
อำคำรเพือ่อนรุกัษ์พลงังำน (BEC) กบัอำคำรทีจ่ะก่อสร้ำงใหม่หรอืดดัแปลงอย่ำงจรงิจงั รวมทัง้ได้ก�ำหนดมำตรกำรบงัคบัใช้
เกณฑ์มำตรฐำนอนรุกัษ์พลงังำนส�ำหรับผูผ้ลติและผูจ้�ำหน่ำยพลงังำน (EERS)
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070204 การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟา้ของ
ประเทศให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี
ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริด

เป้าหมาย 

มเีป้ำหมำยคอื จ�ำนวนแผนงำน และ/หรอืโครงกำรทีก่�ำลังพัฒนำ/โครงกำรน�ำร่อง/โครงกำรทีม่กีำรใช้งำนทีเ่กีย่วข้องกบักำร
เพิม่ประสทิธภิำพระบบไฟฟ้ำ อย่ำงน้อย 8 โครงกำร ปัจจบุนัเทคโนโลยด้ีำนพลงังำนมกีำรพฒันำและเปลีย่นแปลงไปจำกอดตี
ค่อนข้ำงมำก ซึ่งกระทบต่อโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศที่สำมำรถแข่งขันได้ ทั้งกำรผลิตและกำรใช้พลังงำน  
ท�ำให้รปูแบบกำรใช้พลงังำนต่ำงไปจำกอดตีทีป่ระชำชนเป็นได้เพียงผู้ใช้ไฟฟ้ำ (Consumer) เท่ำนัน้ แต่ขณะนีผู้้ใช้ไฟฟ้ำ
สำมำรถทีจ่ะผลติไฟฟ้ำใช้เองได้ (Prosumer) ส่งผลให้ภำครฐัและหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องจ�ำเป็นทีจ่ะต้องก�ำหนดทศิทำง นโยบำย 
และวำงแผนกำรลงทุนพัฒนำระบบไฟฟ ้ำแบบสมำร ์ทกริดของประเทศรองรับกับสถำนกำรณ์ดังกล ่ำว  
เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรผลิตและกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น โดยมีปัจจัยที่จะท�ำให ้
ประสบควำมส�ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยท่ีส�ำคญั ได้แก่ นโยบำยทีส่่งเสริมระบบโครงข่ำยสมำร์ทกริด และกำรพฒันำเทคโนโลย ี
โครงข่ำยสมำร์ทกรดิ 

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย  
ทีผ่่ำนมำมกีำรด�ำเนนิโครงกำรด้ำน
กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบไฟฟ้ำ 
ด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ำย 
สมำร ์ทกริดเพิ่มขึ้นอย ่ำงก ้ำว
กระโดด จำกเพยีง 2 โครงกำรในปี 
2559 เป็น 10 โครงกำรในปี 2562  
ซ่ึงบรรลุเป้ำหมำยของปี 2565  
ท่ีตั้งไว้จ�ำนวน 8 โครงกำรแล้ว  
โดยเป็นกำรด�ำเนนิกำรตำมแผนกำร
ขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนด้ำน 
สมำร ์ทกริดของประเทศไทย 
ในระยะสั้น (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งเป็นระยะของกำรพัฒนำโครงกำรน�ำร่องเพ่ือทดสอบควำมเหมำะสมทำงเทคนิค  
และควำมคุม้ค่ำของกำรลงทนุในแต่ละเทคโนโลย ีอำท ิกำรพัฒนำระบบไมโครกรดิ (Micro grid) และระบบกักเกบ็พลงังำน 
(Energy Storage System: ESS) ทีไ่ด้ด�ำเนนิโครงกำรน�ำร่องในพืน้ที ่อ.เบตง จ.ยะลำ และ อ.แม่สะเรยีง จ.แม่ฮ่องสอน  
โดยผลกำรด�ำเนนิโครงกำรจะท�ำให้ทรำบถงึวิธกีำรท�ำงำนของระบบไมโครกรดิ ตลอดจนปัญหำและอปุสรรคในกำรท�ำงำน
ของระบบ ซึง่จะน�ำมำวเิครำะห์และต่อยอดพฒันำระบบไมโครกรดิในพืน้ทีท่ีเ่หมำะสมทัว่ประเทศต่อไป
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ภำครัฐได้ริเร่ิมโครงกำรด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบไฟฟ้ำด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ำย 
สมำร์ทกรดิเพิม่ขึน้จ�ำนวน 8 โครงกำร (เพิม่ขึน้จำก 2 โครงกำรในปี 2559 เป็น 10 โครงกำรในปี 2562) เช่น โครงกำรน�ำร่อง
กำรตอบสนองด้ำนโหลดในพื้นที่เมืองพัทยำ จ.ชลบุรี กำรพัฒนำปรับปรุงกฎระเบียบส�ำหรับกำรตอบสนองด้ำนโหลด 
และกำรจดักำรพลังงำนบนสมำร์ทกรดิ โครงกำรศกึษำกำรพยำกรณ์กำรผลติไฟฟ้ำจำกโรงไฟฟ้ำพลงังำนหมนุเวยีน โครงกำร
พฒันำระบบไฟฟ้ำแบบไมโครกรดิท่ี อ.เบตง จ.ยะลำ และกำรพฒันำรูปแบบธรุกจิระบบไมโครกรดิ และควำมเป็นไปได้ 
ในกำรร่วมทนุภำครฐั/ภำคเอกชน เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำจะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบไฟฟ้ำ 
ของประเทศให้มปีระสทิธิภำพด้วยเทคโนโลยีระบบโครงข่ำยสมำร์ทกรดิ ผ่ำนกำรด�ำเนนิโครงกำรต่ำง ๆ แล้ว แต่ยงัคงต้อง 
ให้ควำมส�ำคัญในกำรก�ำกับให้โครงกำรแล้วเสร็จตำมแผนจะเป็นประเด็นที่หน่วยงำนต้องให้ควำมส�ำคัญ ประกอบกับ
เทคโนโลยแีละนวตักรรมพลงังำนมกีำรเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ และผูใ้ช้ไฟฟ้ำสำมำรถผลติไฟฟ้ำใช้ได้เอง ส่งผลให้โครงกำร 
ทีถ่กูพฒันำแล้วเสรจ็ในบำงพืน้ทีไ่ม่ถกูใช้งำนอย่ำงเตม็ศักยภำพ

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย กำรด�ำเนนิกำรในระยะต่อไป หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องต้องเคร่งครดัในกำรก�ำกับและเร่งรดั
ให้กำรด�ำเนนิโครงกำรเพิม่ประสทิธภิำพระบบไฟฟ้ำแล้วเสรจ็ให้ได้ตำมแผน และควรพจิำรณำกำรลงทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำน
ระบบไฟฟ้ำ โดยค�ำนึงถึงควำมสมดุลระหว่ำงกำรลงทุนเพ่ือรองรับควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำงเพียงพอ และกำรลงทุน 
เพือ่รองรบัเทคโนโลยีโครงข่ำยสมำร์ทกรดิเพือ่ให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ปัจจบุนั ซึง่จะช่วยให้ระบบไฟฟ้ำมปีระสทิธภิำพ
และรองรบักำรพฒันำระบบพลงังำนไฟฟ้ำในอนำคตได้อย่ำงยัง่ยนื
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070301 ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตมากขึ้น

เป้าหมาย 

โดยมีอตัรำส่วนของครวัเรอืนทีม่กีำรใช้อนิเทอร์เนต็ร้อยละ 70 ส่งผลต่อกำรแข่งขนัด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนของประเทศ 
สำมำรถครอบคลมุตัง้แต่กำรใช้เทคโนโลยอีนิเทอร์เนต็ 2G ถงึเทคโนโลยบีรอดแบนด์ ทัง้ในรูปแบบประจ�ำทีแ่ละเคลือ่นที่  
เพือ่ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบรกิำรภำครฐั ลดควำมเหลือ่มล�ำ้ของประชำชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีห่่ำงไกลจำกกำรมช่ีองทำงกำร
สร้ำงรำยได้เพิม่ขึน้ โดยปัจจยัหลักท่ีต้องด�ำเนนิกำรเพือ่บรรลเุป้ำหมำย ได้แก่ โครงข่ำยทีไ่ด้มำตรฐำนครอบคลมุทกุพืน้ที ่
ทัว่ประเทศและระหว่ำงประเทศ และทกัษะและควำมเข้ำใจในกำรใช้เทคโนโลยดิีจทิลัของประชำชน เพือ่ให้ประชำชน
สำมำรถเข้ำถงึกำรติดต่อสือ่สำรกำรค้ำและพำณชิย์ และกำรบรกิำรจำกภำครฐัและเอกชน

แผนแม่บทย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ณ ปี 2557 มคีรัวเรอืน 
ทีส่ำมำรถเข้ำถงึอนิเทอร์เน็ตคดิเป็นร้อยละ 35 ของจ�ำนวน
ครวัเรอืนทัว่ประเทศ (20.56 ล้ำนครวัเรอืน) และปรบัตวั 
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองเป็นร้อยละ 67.7 ของจ�ำนวนครวัเรอืน
ทั่วประเทศ (21.42 ล้ำนครัวเรือน) ในปี 2561 ท�ำให้ 
มีควำมเป็นไปได้สงูทีจ่ะบรรลเุป้ำหมำยในปี 2565 ทีร้่อยละ 
70 ของครวัเรอืนทัง้ประเทศ ซึง่เป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั 
กบัตวัชีว้ดัในระดบันำนำชำต ิ ท่ีรวบรวมโดย WEF Global 
Competitiveness Report ทีม่กีำรวดั Internet users % 
of adult population โดยวดัจำกร้อยละของประชำชน 
ที่เข้ำถึงอินเทอร์เน็ต พบว่ำประเทศไทยมีกำรเข้ำถึง
อนิเทอร์เนต็เพิม่ขึน้จำกร้อยละ 47.5 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 
56.8 ในปี 2561 อย่ำงไรกต็ำม ในระดบัอำเซยีนประเทศไทย
ยงัเป็นรองประเทศบรไูน (ร้อยละ 94.6) สงิค์โปร์ (ร้อยละ 
88.2) มำเลเซยี (ร้อยละ 81.2) และเวยีดนำม (ร้อยละ 70.3) 
ตำมล�ำดบั

การด�าเนินการท่ีผ่านมา กำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำน 
ภำครฐัและภำคส่วนทีเ่ก่ียวข้องมส่ีวนส�ำคญัในกำรสนบัสนนุ
ให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำโครงข่ำยบรอดแบนด  ์
ควำมเรว็สงูทัง้ระบบสำยและไร้สำยให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ 
โดยกำรให้บริกำรในระบบสำย ปัจจุบันกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) อยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนิน
โครงกำรขยำยโครงข ่ำยอินเทอร ์ เน็ตควำมเร็วสูง 
ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ (โครงกำรเน็ตประชำรัฐ และ
โครงกำรกำรจดัให้มบีรกิำรโทรคมนำคมพืน้ฐำนโดยทัว่ถงึ
และบริกำรเพื่อสังคม) โดยได้ด�ำเนินกำรต่อเนื่องมำตั้งแต่ 
ช่วงปี 2559 คงเหลือต้องเร่งด�ำเนินกำรในพ้ืนท่ีชำยขอบ  
รวมประมำณ 19,652 หมูบ้่ำน หรอืร้อยละ 26 ของหมูบ้่ำน
ท้ังหมด ซ่ึงคำดว่ำจะแล้วเสร็จในช่วงปี 2564 ส�ำหรับกำรให้
บริกำรระบบไร้สำย ส�ำนักงำน กสทช. ได้จัดประมูล 
คลืน่ควำมถี ่ เพือ่รองรบัเทคโนโลย ี5G โดยมผีูป้ระกอบกำร
จ�ำนวน 5 รำยทั้งภำครัฐและเอกชนเข้ำร่วมประมูล  
กำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำวจะเป็นกำรจดัสรรเพือ่ขยำยขอบเขต
กำรให้บริกำร รวมถึงรองรับกำรใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
เพิม่มำกขึน้
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรเพิ่ม 
กำรเข้ำถงึอินเทอร์เนต็ควำมเรว็สงูของประชำชนมปีระเดน็
ส�ำคัญ อำทิ ประชำชนจ�ำนวนมำกยังใช้งำนอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูงเพ่ือกิจกรรมส่วนบุคคล ผ่ำนแอพพลิเคชั่น  
Social Network เป็นหลกั ประกอบกบักำรขยำยโครงข่ำย
ยงัไม่ครอบคลมุทัว่ทกุพืน้ที ่ ส่งผลให้ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์
จำกโครงกำรเน็ตประชำรัฐ เพื่อน�ำมำใช้ประโยชน์ 
ทำงเศรษฐกิจ เช่น กำรหำรำยได้ ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ  
จงึต้องเร่งขยำยควำมครอบคลุมของโครงข่ำยกำรให้บริกำร
ในพื้นที่ชำยขอบ กำรพัฒนำระดับมำตรฐำนและอัตรำ 
ค่ำบริกำรที่เหมำะสม เพื่อให้เกิดกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต 
อย่ำงเท่ำเทยีม รวมท้ังส่งเสรมิทกัษะและควำมเข้ำใจในกำร
ใช้เทคโนโลยดีจิทัิลเพือ่ส่งเสรมิให้เกดิกำรใช้ประโยชน์สงูสดุ
จำกโครงข่ำยที่ได้ลงทุนพัฒนำแล้ว เพื่อให้มีศักยภำพ 
ในกำรรองรับควำมต้องกำรใช ้งำนบรอดแบนด์ได  ้
เทยีบเท่ำกบัประเทศในภูมภิำค

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหมาย กำรพฒันำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนด้ำนดิจิทลั เพ่ือให้ประชำชนมคีวำมสำมำรถในกำร
เข้ำถึงอินเทอร์เน็ตมำกขึ้นในระยะต่อไป นอกจำกกำร 
เร่งพัฒนำโครงข่ำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงให้ครอบคลุม 
ตำมก�ำหนดแล้ว ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรเตรียม 
ควำมพร ้ อมประชำชน ให ้ มี ทั กษะควำม เ ข ้ ำ ใ จ 
และใช้เทคโนโลย ี(Digital Literacy) โดยต้องให้ควำมส�ำคญั
กบักำรด�ำเนินโครงกำรท่ีจะสำมำรถส่งเสริมให้เกดิกำรใช้งำน
จำกอนิเทอร์เนต็ทัง้ในมติเิศรษฐกจิและสงัคม เพือ่ให้สำมำรถ
ใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพ้ืนฐำนได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ
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