- ๒3) สัดส่วนที่ใช้ในการกําหนดความต้องการกําลังคน ได้แก่ จํานวนรถที่มีอยู่
ในปัจจุบันและจํานวนรถที่ผลิตใหม่ในแต่ละเดือน
4) ความต้องการแรงงาน ได้แก่ วิศวกรที่มีพื้นฐานวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่
และพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีพื้นฐานทางเทคนิค นิสัยอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดขั้นสูง CNC และภาษาอังกฤษ
2.3.2 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และดิจิทัล
1) ก่อให้เกิดธุรกิจพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ โดยมีแผนที่จะจัดตั้งศูนย์
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค และจัดทําโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
2) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การออกแบบและผลิตอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ ระบบโทรคมนาคม การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและท่าเรืออัจฉริยะ โรงงานอัจฉริยะ การบริการสุขภาพ
และอสังหาริมทรัพย์ การผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ด้านการอบรมและศึกษา การดิจิทัลคอนเทนต์ด้านการขายและ
การตลาด การผลิตแอนิเมชั่นและวิช่วลเอฟเฟค การผลิตเกมและอินเตอร์แอคทีฟมีเดีย (เช่น VR และ AR)
3) สัด ส่วนที่ใ ช้ในการกํา หนดความต้องการกํา ลัง คน ได้ แก่ จํา นวนเงิ น
ลงทุนในแต่ละปีของแต่ละอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
4) ความต้ อ งการแรงงาน ได้ แ ก่ วิ ศวกรคอมพิ วเตอร์ นั ก คอมพิ วเตอร์
โปรแกรมเมอร์ วิศวกรเครื่องกล/อุตสาหการ วิศวกรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่ Call Centre/หน่วยฉุกเฉิน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอที พยาบาล นักสาธารณสุข
2.3.3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
1) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผู้นําด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากนโยบายที่เน้น
เรื่องการเพิ่มคุณภาพของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และไทยเที่ยวไทย
2) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับ
นานาชาติ โรงแรม บริษัทนําเที่ยว เรือสําราญ การแพทย์และศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและเสริมความงาม บริษัท
นําเที่ยวออนไลน์ การจัดการอาหารเพื่อรองรับคนกลุ่มใหญ่ และการบริการด้านนันทนาการโดยผ่านรูปแบบ
การแสดงผสมผสานแสง สี เสียงและเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต
3) สัด ส่วนที่ใ ช้ในการกําหนดความต้องการกํ าลัง คน ได้แ ก่ จํานวนงาน
จัดแสดง จํานวนผู้เข้าร่วมงาน จํานวนห้องพัก จํานวนนักท่องเที่ยว และจํานวนการจองออนไลน์
4) ความต้องการแรงงาน จะมีการรายงานในการประชุมกลุ่มย่อยครั้งต่อไป
2.3.4 อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
1) เป็ น อุ ต สาหกรรมที่ มี สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 8.4 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
ภายในประเทศ (GDP) มีการจ้างงานจํานวนมากประมาณ ร้อยละ 40 ของแรงงานทั้งหมด แต่ผลิตภาพแรงงานอยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่ํา จึงควรมีการยกระดับอุตสาหกรรม
2) อุตสาหกรรมที่ให้ความสําคัญเป็นพิเศษ ได้แก่ การผลิตทุเรียน การผลิต
มะม่วง และการผลิตมังคุด
3) สัดส่วนที่ใช้ในการกําหนดความต้ องการกําลังคน ได้แก่ พื้นที่การผลิต
ต่อผลไม้ชนิดละ 1,000 ไร่
4) ความต้องการแรงงาน ได้แก่ เกษตรสมั ยใหม่ ที่มีมาตรฐานการผลิ ต เช่ น
GAP Organic Farming ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องห่วงโซ่อุปทานและการตลาด เทคโนโลยีการผลิตและการเก็บเกี่ยว และ
เทคโนโลยีชีวภาพ
2.3.5 อุตสาหกรรม...

- ๓2.3.5 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
1) เป็นอุตสาหกรรมที่มีแรงงานจํานวนมาก มูลค่าการลงทุนสูงที่สุด มูลค่าเพิ่ม
สูงที่สุด และการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาสูงที่สุด
2) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเพิ่มมาตรฐานด้านการตรวจสอบ
ย้อนกลับ การวิจัยและผลิตโภชนาการเพื่อสุขภาพอาหารที่มีการเติมสารอาหาร (Fortified Foods) และการ
ผลิตอาหารไทยไขมันต่ํา อาหารที่ให้พลังงานต่ําและน้ําตาลต่ํา
3) สัดส่วนที่ใช้ในการกําหนดความต้องการกําลังคน ได้แก่ มูลค่าสินค้าที่
เพิ่มขึ้น และจํานวนนักวิจัย/นักวิชาการ ต่อปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
4) ความต้องการแรงงาน ได้แก่ ผู้สร้างและดูแลระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
นักวิจัย นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักการตลาด นักโภชนาการ วิศวกรรมเคมี โลจิสติกส์อาหาร ที่ปรึกษาการลงทุ น
นักวิจัยแปรรูปอาหาร และนักปรับปรุงพันธุ์
2.3.6 อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
1) อุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิตขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มว่าจะมีการใช้วิทยาการ
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในสายการผลิตมากขึ้น
2) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การผลิต
อาหารสํ า หรั บ อนาคต การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ ศู น ย์ ร วมการแพทย์ การศึ ก ษาและบริ ก ารเฉพาะทาง
การออกแบบระบบและติดตั้งหุ่นยนต์ในสายการผลิต (System Integrator) การผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ และ
การพัฒนาระบบทํางานอัตโนมัติ
3) สัดส่วนที่ใช้ในการกําหนดความต้องการกําลังคน ได้แก่ มูลค่าเครื่องจักร
ที่ลงทุนใหม่ และยอดขายต่อปี
4) ความต้องการแรงงาน ได้แก่ ช่ างประกอบทางกล ไฟฟ้า ระบบควบคุ ม
ผู้ออกแบบระบบระดับ cellular manufacturing ผู้ออกแบบระดับไลน์การผลิต ผู้ออกแบบระบบการผลิต และ
ผู้ออกแบบกระบวนการทํางานระบบอัตโนมัติ
2.3.7 อุตสาหกรรมการบิน
1) เป็นอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะโตเร็วที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่
2) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สายการบิน โรงซ่อมบํารุงเครื่องบิน การ
ผลิตชิ้นส่วน และท่าอากาศยาน
3) สัดส่วนที่ใช้ในการกําหนดความต้องการกําลังคน ไม่มีการระบุ
4) ความต้ องการแรงงาน ได้ แก่ นั กบิ น ช่ างซ่ อม ลู กเรื อ (flight crew)
พนักงานภาคพื้น (ground handling) พนักงานซ่อมบํารุง (line & heavy maintenance) พนักงานฝ่ายผลิต
ชิ้นส่วน และพนักงานฝ่ายบริการ
2.3.8 อุตสาหกรรมการขนส่งระบบราง
1) เป็นอุตสาหกรรมที่ นําเข้าเทคโนโลยีต่างชาติเป็นหลัก และกําลังจะมีการ
สร้างรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน ระยะทาง 220 กิโลเมตร
2) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบการในด้านก่อสร้างระบบราง
ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า ผู้ให้บริการงานบํารุงรักษา โรงงานประกอบ หรือผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ การพัฒนา
พื้นที่ (TOD) ธุรกิจพาณิชยกรรมที่เกี่ยวเนื่องบริเวณรอบสถานี และคมนาคมขนส่งรอง
3) สัดส่วนที่ใช้...

- ๔3) สัดส่วนที่ใช้ในการกําหนดความต้องการกําลัง คน ได้แก่ ระยะทางการ
ก่อสร้างรถไฟ จํานวนขบวน จํานวนสถานี และขนาดพื้นที่สถานี
4) ความต้อ งการแรงงาน ได้แ ก่ หัว หน้ าศู นย์ ควบคุ ม พนั กงานควบคุ ม
เส้นทางหลัก พนักงานควบคุมศูนย์ซ่ อมบํารุง พนักงานควบคุมด้านไฟฟ้า พนักงานควบคุมด้านข้อมูลข่าวสาร
พนักงานควบคุมด้านวางแผนเดินรถ พนักงานขับรถไฟฟ้ า พนักงานประจํารถส่ วนบริการ พนั กงานประจํ ารถ
ด้านรักษาความปลอดภัย พนักงานส่วนสถานี (นายสถานีและผู้ช่วยนายสถานี) พนักงานส่วนสถานี (เจ้าหน้าที่
ขายตั๋ว) พนักงานด้ายความปลอดภัยและตรวจสอบคุณภาพ (Safety & Quality Control and Inspector)
พนักงานทําความสะอาดและพนักงานรักษาความปลอดภัย หัวหน้าช่างซ่อมบํารุง และช่างซ่อมบํารุง
2.3.9 อุตสาหกรรมการพาณิชย์นาวี
1) อุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตจากการสร้างท่าเรือ การขนส่งสินค้า และ
การซ่อมบํารุงเรือ
2) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การต่อเรือและซ่อมเรือ การก่อสร้าง
ทางทะเล การขนส่งทางทะเล และกองเรือพาณิชย์
3) สัดส่วนที่ใช้ในการกําหนดความต้องการกําลังคน ได้แก่ จํานวนท่าเรือ
จํานวนแท่นขุดเจาะน้ํามัน และจํานวนเรือขนส่ง
4) ความต้องการแรงงาน ได้แก่ วิศวกร พนักงานสํานักงาน ช่างเชื่อม แรงงาน
ทั่วไป ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้ปฏิบัติงานหน้าท่า
2.3.10 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
1) อุตสาหกรรมที่จะเติบโตเร็วในอนาคต และเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศ
ไทยมีศักยภาพสูง เพราะความพร้อมทางด้านวัตถุดิบทางการเกษตร
2) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การผลิตเอทานอล การผลิตกรดแลคติก
และกรดซักซินิก และการผลิตไบโอพลาสติก
3) สัดส่วนที่ใช้ในการกําหนดความต้องการกําลังคน ได้แก่ กําลังการผลิต
และปริมาณการใช้
4) ความต้องการแรงงาน ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจั ย วิศวกร และช่าง
เทคนิค
2.3.11 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
1) อุตสาหกรรมที่ต่อยอดจากธุรกิจการรักษาพยาบาล และการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการให้บริการด้านการแพทย์ผ่านอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน การวิจัยและผลิตอุปกรณ์
ทางการแพทย์ และการวิจัยยาและการผลิตเวชภัณฑ์
2) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์บริการสุขภาพแสนสุข การบริการ
ด้านสุขภาพระดับดีเลิศ โรงงานต่างๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และการให้บริการด้านการแพทย์
ผ่านอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน
3) สั ด ส่ ว นที่ ใช้ ใ นการกํ า หนดความต้ อ งการกํ า ลั ง คน ได้แ ก่ ประชากร
10,000 คน ต่อ 1 ศูนย์บริการการแพทย์ และต่อ 1 แห่ง จะมีแพทย์ 1 คน และพยาบาล 4 คน
4) ความต้องการแรงงาน ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาลวิ ชาชี พ
พยาบาลเทคนิ ค (ผู้ ช่ วย) นั ก เทคนิ คการแพทย์ นั กรั ง สี การแพทย์ นั กกายภาพบํ าบั ด นั กกํ าหนดอาหาร
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแพทย์แผนไทย
2.4 ในช่วงหลัง...

