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1. อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรสมยัใหม่



ภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรม
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ประเภท
มูลคา่ตลาดโลก

ปี 2021
(ล้าน USD)

สัดสว่น
ตลาด
(%)

อัตราการ
เติบโตสะสม
เฉลี่ย

(CAGR)
โปรตีนจากพืช
(Plant protein)

42,000 96.7 14.0

โปรตีนจากเห็ด รา
(Mycoprotein)

609 1.4 5.7

โปรตีนจากสาหร่าย
(Algal protein)

394 0.9 8.9

โปรตีนจากแมลง
(Insect protein)

343 0.8 26.5

โปรตีนจากการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ
(Cultured meat)

77 0.2 19.4

รวม 43,423 100.0

มูลค่าตลาดโลกของผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มโปรตีนทางเลือก

ที่มา: รายงาน “ท าความรู้จัก Insect products เมื่อแมลงกลายเป็นแหล่งโปรตีนใหม่แห่ง
โลกอนาคต” (Oct 2022). Krungthai Compass

• มูลค่าตลาดอาหารแบบใหม่ (Novel Food) โดยเฉพาะ
กลุ่มโปรตีนทางเลือกเติบโตมาก ซึ่งเป็นผลมาจากความ
กังดลเรื่องสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้าขึ้น

• ผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกที่มีแนวโน้มเติบโตมากคือ
• โปรตีนจากพืช มีตลาดใหญ่ที่สุด รสชาติ

ตอบสนองผู้บริโภคและตอบโจทย์เรื่องสุขภาพ
• โปรตีนจากแมลง มีมูลค่าเพ่ิมสูง ตอบโจทย์เรื่อง

สุขภาพ สร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และ
ประสิทธิภาพในการผลิตโปรตีนดีกว่าสัตว์มี
กระดูกหรือสัตว์เลือดอุ่น 

• โปรตีนจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ การผลิตใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงมาก สร้างผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย แต่ตลาดยังมีขนาดเล็ก และเทคโนโลยียังไม่
พัฒนาเต็มที่ (mature)



โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย
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โปรตีนจากพชื
+  ไทยมีอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่แข่งขนัได้ในระดับโลก 
+  ผู้บริโภคคุ้นเคยกับอาหารที่เป็นโปรตีนจากพืช
+  ไทยมีกฎระเบียบที่ก ากับดูแลชัดเจน

โปรตีนจากแมลง 
+  เป็นเพียงหน่ึงในส่ีประเทศท่ีเป็น Hot spot ด้าน insect diversity
+  มีฐานอุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่ ซึ่งผลพลอยได้สามารถ
น าไปใช้เป็นอาหารแมลงได้
- ยังไม่มีกฎระเบียบรองรับ เช่น ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์

โปรตีนจากการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่
+  มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในไทยมีความพร้อมในการ
ลงทุน
- ไทยยังไม่มีกฎระเบียบรองรับ



แนวทางการส่งเสริมอตุสาหกรรม
• ดึงดูดการลงทุนบริษัทที่มีเทคโนโลยีโปรตีนทางเลือกชั้นน าในต่างประเทศโดย
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

• ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากโปรตีน
ทางเลือก โดยกรมปศุสัตว์ เช่น เรื่องพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ชีวภัณฑ์และชีว
วัตถุส าหรับสัตว์ ซึ่งรวมไปถึงเรื่องแมลง และโดยส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) เช่น การอนุญาตที่เกี่ยวกับการใช้และการบริโภค
ผลิตภัณฑ์จากแมลง

• เสนอให้เพิ่มการสนับสนุนการวิจัยด้านแมลง โดยเฉพาะการเพิ่มผลิตภาพการ
เลี้ยงและผลิตแมลงไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและได้มาตรฐาน โดยหน่วยงาน
ด้านการสนับสนุนการวิจัยต่าง ๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
เป็นต้น
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2. การทดลองทางคลินิกเพือ่พัฒนายารกัษาโรค



ภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรม
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ระยะเวลาและต้นทุนในการพัฒนายาใหม่โดยเฉลี่ยในสหรัฐ

ที่มา: FTLO Science

• การพัฒนายาชนิดใหม่ใช้เวลานานและมีต้นทุนสูงมาก โดยเฉพาะในขั้นตอน
การทดลองทางคลินิก (clinical trials)

• บริษัทชั้นน าจ านวนมากเลือกใช้บริการ CRO ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการท า
การทดลองทางคลินิก ท าให้มีต้นทุนถูกลง

• อุตสาหกรรม CRO ในเอเชีย-แปซิฟิกมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง (CAGR 
5.4%) โดยมีตลาดใหญ่ในประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย



โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย

อุตสาหกรรม CRO ในไทยมีข้อได้เปรียบดังนี้
• มีประสบการณ์ในการทดลองทางคลินิกเป็น
อันดับที่ 6 ในเอเชีย และเป็นอันดับที่ 1 ในอาเซียน

• มีโรงเรียนแพทย์ชั้นน าหลายแห่งในประเทศ
• มีจ านวนสถานพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานในระดับสากล (JCI) มากที่สุดใน
อาเซียน 

• มีนโยบายนโยบาย Medical Hub รวมทั้งมี
ตลาดบริการสุขภาพใน สถานพยาบาลเอกชน
ส าหรับผู้รับบริการต่างชาติขนาดใหญ่
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โครงการที่
เสร็จสิน้

อุตสาหกรรมเปน็
สปอนเซอร์

1. จีน 8,270 3,240 
2. เกาหลีใต้ 7,665 4,322 
3. ญี่ปุ่น 4,592 4,012 
4. ไต้หวัน 4,214 2,084 
5. อินเดีย 3,150 1,916 
6. ไทย 2,058 991 
7. มาเลเซีย 1,053 690 
8. สิงคโปร์ 1,027 1,027 
9. ฟิลิบปินส์ 808 744 
10. อินโดนีเซีย 605 228 
11. เวียดนาม 414 197 

ประเทศไทยมปีระสบการณ์ดา้น
การท า clinical trial สูง



แนวทางการส่งเสริมอตุสาหกรรม
• ดึงดูดให้เกิดการลงทุนในประเทศไทยโดย CRO ชั้นน าในต่างประเทศ และ 

CRO ของคนไทยโดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและ grant
• สนับสนุนให้มีหน่วยงานภาครัฐเป็นเจ้าภาพสนับสนุนอุตสาหกรรมอย่าง
ชัดเจน โดยอาจมอบหมาย TCELS ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการส่งเสริม
การท าการตลาดอย่างต่อเนื่อง  

• เสนอให้มีปฏิรูปกฎระเบียบเพื่อลดระยะเวลาในการขออนุญาตขึ้นทะเบียนยา
จากทั้งคณะกรรมการจริยธรรม (Ethics committee: EC)  และ อย. จากที่
ต้องใช้เวลารวมกว่า 1 ปีในปัจจุบัน ให้เหลือประมาณ 3 เดือน

• ผลักดันให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนยาในบัญชียาหลัก
แห่งชาติที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ของ สปสช. เช่น ยาดังกล่าวได้ผ่านการ
ทดลองทางคลินิกในประเทศไทยหรือไม่
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3. อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิสอ์จัฉรยิะ



ภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรม

• อุตสาหกรรม Semiconductor ซึ่งเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
มีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2021 มีมูลค่า 4.7 แสนล้าน 
USD และมีการเติบโตเฉลี่ย 7.7% CARG

• การผลิต semiconductor เป็นอุตสาหกรรมปัจจัยทุนเข้มข้นมาก โดยเฉพาะ
การผลิต silicon chip เทคโนโลยีขั้นสูงต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 2 หมื่นล้าน 
USD ในขณะที่ชิปที่ใช้เทคโนโลยีต่ ากว่ามีสัดส่วนก าไรต่ า

• ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าก าลังมีการเติบโตสูงมาก 
เนื่องมาจากความต้นการใช้ทั้งในรถ EV อุปกรณ์ชาร์จต่างๆ และการใช้ใน
ระบบจ่ายไฟฟ้าก าลัง

• หากพิจารณาห่วงโซ่มูลค่า จะพบว่าขั้นตอนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงจะต้องมีกิจกรรม
การออกแบบ หรือการวิจัยและพัฒนา เช่นในขั้นตอนการออกแบบชิป หรือ
ขั้นตอนการออกแบบแผงวงจร เป็นต้น
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โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย

• ประเทศไทยควรเน้นเป้าหมายการลงทุนไปที่ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับไฟฟ้า
ก าลัง เช่น ชิปที่ผลิตจาก SiC (34% CARG) และ GaN (59% CARG)
เนื่องจาก
• มีการเติบโตสูง
• การผลิตยังไม่ถึงระดับที่มีการประหยัดเชิงขนาดเต็มที่ ท าให้ยังไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง
มาก

• ประเทศไทยมีบุคลากรด้าน power electronics จ านวนมาก

• นอกจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าก าลังแล้ว อีกตลาดที่น่าจับตามองคือ
อุปกรณ์ analog and 
mixed-signal ที่ใช้ในระบบ 
sensors และ IoT ต่างๆ
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แนวทางการส่งเสริมอตุสาหกรรม

• ใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถฯ เช่น การให้เงินสนับสนุน (grant) แก่ผู้ผลิต
ที่เป็นบริษัท Integrated Device Manufacturer (IDM) เข้ามาลงทุนตั้งฐาน
การผลิตในประเทศไทย

• สร้าง linkage ระหว่างบริษัท IDM และสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยให้
เข้มแข็ง เพื่อเร่งสร้าง spillover ของเทคโนโลยีและความสามารถในการ
พัฒนาเทคโนโลยีด้วยตัวเอง
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4. อุตสาหรรมการศกึษาและฝกึทกัษะ



ภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรม

• มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เปลี่ยนรูปแบบการลงทุนจากตั้ง Branch Campus มา
เป็น Academic partnership (Joint/double degree)

• ประเทศอินเดียและมีนโยบายมาสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาในประเทศ
ออกไปด าเนินการในต่างประเทศ

• ธุรกิจที่ให้บริการฝึกทักษะมีแนวโน้มการลงทุนในต่างประเทศไม่มากเท่าใดนัก 
เนื่องจากแนวโน้มการฝึกอบรมออนไลน์เติบโตขึ้น 

• ผู้ให้บริการ เช่น กลุ่ม comprehend-sive
outsourcing integrator มีแนวโน้มการลงทุน
ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในตลาดอเมริกาเหนือ 
และเอเชียแปซิฟิก
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แนวทางการส่งเสริมอตุสาหกรรม

• เสนอให้คณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีมี
ศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (คพอต.) ด าเนินการสรรหาและเจรจากับ
สถาบันการศึกษา เช่น จากอินเดียและญี่ปุ่น ทั้งนี้ หากใช้เงินสนับสนุนจาก
กองทุนเพิ่มขีดฯ ควรประสานการท างานระหว่างคณะกรรมการนโยบายเพิ่ม
ขีดฯ และ คพอต. โดยก าหนดเงื่อนไขที่ส าคัญในการลงทุนนอกเหนือจาก
กรอบเงื่อนไขของ คพอต. เช่น ความร่วมมือกับสถาบันศึกษาในประเทศ

• เพิ่มบริการแก่นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ทักษะ โดยจับคู่ (Matching) สถาบันฝึกอบรมทักษะกับนักลงทุนในการจัดหา
และฝึกอบรมทักษะตามที่นักลงทุนต้องการ โดยอาจใช้มาตรการเงินสนับสนุน
แก่นักลงทุนหากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันฯ

• เสนอให้กระทรวงพาณิชย์มีการพิจารณาเปิดเสรีภาคบริการส าหรับธุรกิจ
บริการฝึกทักษะ 17



5. อุตสาหกรรมดจิทิลัคอนเทนต์
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• อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโควิด-19 อย่างรุนแรง จากการปิด
โรงภาพยนตร์ การยกเลิกกิจกรรมนิทรรศการ 
คอนเสิร์ต ยกเว้นเกมท่ียังคงเติบโตได้ดี 

• คาดว่าอุตสาหกรรมเกมจะมีการเติบโต 4.7% 
CARG โดยเฉพาะ mobile games 
ทีไ่ด้รับความนิยมอย่างมาก

• มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (เกม 
แอนิเมชั่น คาแรคเตอร์) เป็นการน าเข้าถึง 
90% ตลาดเกมในประเทศไทยจัดอยู่ใน
อันดับที่ 20 ของโลก (ปี 2021)

• งานดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยทุกประเภท 
ขับเคลื่อนด้วยการเป็นผู้รับจ้างผลิตเป็นหลัก 
เช่น งานโฆษณา งานภาพยนตร์ งานแอนิเมชั่นใน
เกม งานออกแบบและผลติคาแรกเตอร์ 

ภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรม



โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย

• มีผลงาน CG & VFX ที่มีคุณภาพดี
• มีโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ
การส่ือสารที่ดี

• หน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจธุรกิจ
มากขึ้น ปรับปรุงกฎระเบียบอ านวย
ความสะดวก เช่น LTR Visa

• มีผู้ประกอบการแอนิเมชันที่มีศักยภาพ
และสนใจไปลงทุนต่างประเทศเพื่อการ
เข้าถึงตลาดและ talent pool 
โดยเฉพาะแถบอเมริกาเหนือ
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• ยังขาดบุคลากรที่มีฝีมือจ านวน
มาก 

• ต้นทุนยังสูงกว่าประเทศคู่แข่ง 
เช่นประเทศมาเลเซีย

• ยังขาดช่องทางการตลาดในการ
เข้าถึงลูกค้า

โอกาส ความทา้ทาย



แนวทางการส่งเสริมอตุสาหกรรม

เนื่องจากอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์เป็นอุตสาหกรรมบริการที่ขายได้ 
(tradable) และมีต้นทุนธุรกรรมต่ า ซึงไม่มีแรงจูงใจที่บริษัทชั้นน าจะย้ายฐานการ
ผลิตไปต่างประเทศแทนการจ้างผลิต จึงควรส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยดังนี้
• คงมาตรการสิทธิประโยชน์ระดับ A3
• เสริมด้วยกลไกกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันฯ โดยสนับสนุน
ผู้ประกอบการลงทุนด้านการตลาด เช่น การลงทุนเปิดส านักงานใน
ต่างประเทศ หรือการดึงดูดบุคลากรทักษะสูงมาร่วมงาน

21


	Slide 1: การศึกษา 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4: ภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรม
	Slide 5: โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย
	Slide 6: แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรม
	Slide 7
	Slide 8: ภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรม
	Slide 9: โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย
	Slide 10: แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรม
	Slide 11
	Slide 12: ภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรม
	Slide 13: โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย
	Slide 14: แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรม
	Slide 15
	Slide 16: ภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรม
	Slide 17: แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรม
	Slide 18
	Slide 19: ภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรม
	Slide 20: โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย
	Slide 21: แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรม

