สุ ริยะเปิ ดงานประจาปี OIE Forum 2020
ชู แนวทางพลิกวิกฤตอุตสาหกรรมสู่ ความเชื่ อมั่นประเทศไทย
วัน นี้ (26 พฤศจิ ก ายน 2563) นายสุ ริ ย ะ จึ ง รุ่ ง เรื อ งกิ จ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรม
เป็ นประธานเปิ ดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่ อง “มุมมองใหม่ ของอุตสาหกรรมไทยหลังสถานการณ์ โควิด-19”
ในงานประจ าปี สศอ. (OIE Forum) ประจ าปี 2563 ภายใต้ ชื่ อ OIE Forum 2020 New Perspective of
Thailand Industry “มองมุมกลับ ปรั บมุมคิด พลิกวิกฤตอุตสาหกรรมไทย” โดยมีผ้ ูบริ หารหน่ วยงานภาครัฐ
เอกชน ภาคการศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้ าร่ วมงานคับคั่ง ณ ภิรัช คอนเวนชั่ น เช็ นเตอร์ ศู นย์ ประชุ มฯ
ไบเทค โดยปี นีเ้ ปิ ดให้ ชมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้ รับกระแสตอบรับอย่างดี
นายสุ ริยะ จึ งรุ่ งเรื องกิจ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่ าวในงานประจาปี OIE Forum
ซึ่ งจัดขึ้ นโดยสานักงานเศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรม (สศอ.) ว่าที่ ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมของไทยมีทิศทางการ
เติบโตที่ค่อนข้างดี แต่ปีที่แล้วเศรษฐกิ จอุตสาหกรรมไทยได้รับผลกระทบจากปั จจัยภายนอกอย่างต่อเนื่ อง ตั้งแต่
สงครามการค้าระหว่างประเทศ ตามมาด้วยสถานการณ์แพร่ ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบรุ นแรงไปทัว่ โลก
ทั้งภาคเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมการบริ การและการผลิ ตในสาขาต่างๆ รวมไปถึงภาคการค้าการลงทุน แต่
จากการบริ หารจัดการที่เข้มแข็งทาให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ อี ก ทั้ง มี มาตรการกระตุ ้น
เศรษฐกิ จที่ทาให้กลับมาฟื้ นตัวได้อย่างรวดเร็ ว และเชื่ อมัน่ ว่าประเทศไทยจะเติบโตอย่างต่อเนื่ องได้ โดยใช้
ศักยภาพที่ มีอยูข่ องภาคอุตสาหกรรมเป็ นเครื่ องยนต์หลักในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จของประเทศให้เดิ นหน้า
ต่อไปได้ โดยแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาที่สาคัญได้แก่ มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ
และท้องถิ่น กระจายความเสี่ ยงในห่ วงโซ่ การผลิต ที่พ่ ึงพาการนาเข้าจากต่างประเทศมาพึ่งพาห่ วงโซ่ อุปทานในประเทศ
เพิ่มขึ้น ส่ งเสริ มการผลิ ตและส่ งออกสิ นค้าศักยภาพที่สร้ างสายการผลิ ตและมูลค่าเพิ่มให้เกิ ดขึ้ นในประเทศ
รวมทั้งเร่ งส่ งเสริ มการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
ส าหรั บ การพัฒนาอุ ตสาหกรรมศัก ยภาพต้องขับเคลื่ อนไปในทิ ศทางที่ ส อดคล้องกับ โลกยุคใหม่
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ อัจฉริ ยะ และอุตสาหกรรมหุ่ นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ที่มีบทบาท
สาคัญในการช่ วยพลิ กฟื้ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จและช่ วยเพิ่มศักยภาพของภาคเศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรมไทย
โดยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ดว้ ยการนางานวิจยั มาต่อยอดสู่ การผลิตเชิ งพาณิ ชย์ สร้ างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบั ผลิ ตภัณฑ์ต้ งั แต่ การออกแบบอิ เล็กทรอนิ กส์ และระบบสมองกลฝั งตัวเชื่ อมโยงกับ ระบบเครื อข่ า ย

โดยเฉพาะในกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ต อบโจทย์ New Normal อย่ า งกลุ่ ม Medical Service Robot หรื อกลุ่ ม
Smart Farming ในส่ วนของอุตสาหกรรมอาหาร ต้องสร้างความเชื่ อมัน่ ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของ
สิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภค ด้วยการพัฒนาและยกระดับด้านระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารและการวิเคราะห์
ผลทางห้องปฏิบตั ิการ ควบคู่กบั การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารเพื่อสร้างความปลอดภัยและลดการสู ญเสี ยระหว่างการ
ขนส่ ง สาหรับอุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ ม จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มสิ่ งทอ
ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย, ชุด PPE ซึ่ งเป็ นกลุ่มผลิ ตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการตลาด ควบคู่กบั การสร้ าง
ความเข้มแข็งให้แก่ผปู ้ ระกอบการกลุ่มเครื่ องนุ่งห่ มที่ได้รับผลกระทบจากการนาเข้าวัตถุดิบและการชะลอคา
สัง่ ซื้ อจากต่างประเทศ ให้มีการพัฒนาด้าน Supply Chain Management และการตลาดออนไลน์ในรู ปแบบใหม่
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และอุตสาหกรรมเครื่ องมือแพทย์ ต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านการพัฒนา
ผลิ ตภัณฑ์ การรับรองมาตรฐานและการตลาด ด้วยการยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมในประเทศให้
สามารถผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพและเพียงพอโดยมีตลาดภายในประเทศรองรับ ซึ่ งจะช่วยลดการพึ่งพาการนาเข้า
จากต่างประเทศได้ดว้ ย
“ผมได้มอบนโยบายให้ทุกหน่ วยงานใน อก. เดินหน้าผลักดันการดาเนิ นงานตามนโยบายสาคัญเหล่ านี้
เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็ นโอกาสและขับเคลื่ อนให้เกิ ดผลโดยเร็ ว โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพในสาขา
ที่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี แล้ว ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมชี วภาพ
และอุตสาหกรรมอาหาร อีกทั้งเร่ งผลักดันมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมในสาขาอื่น ๆ เพื่อขยายผลการพัฒนาให้
เกิดขึ้นอย่างครอบคลุมเช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริ ยะ อุตสาหกรรมเครื่ องมือแพทย์ รวมถึงการผลักดัน
อุ ตสาหกรรมการผลิ ตที่ เกี่ ยวเนื่ องกับเมกะโปรเจกต์ เช่ น อุ ตสาหกรรมระบบราง เครื่ องจักร อุ ปกรณ์ ที่ ใช้ใน
สนามบินและท่าเรื อ และอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวเนื่ องกับภาคบริ การ เช่ น การท่องเที่ยว ก่อสร้ าง และธุ รกิ จดิ จิทลั
ซึ่ งขณะนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการปฏิ รูปไปสู่ Smart Government โดยเร่ งนาระบบดิ จิทลั มาใช้ในการ
บริ การและปฏิบตั ิงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในทุกมิติ” นายสุ ริยะกล่าว
นายทองชั ย ชวลิตพิเชฐ ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า กระทรวง
อุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ สศอ. เร่ งรัดดาเนินการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในหลายมิติ
เพื่อรองรับการปรับตัวสู่ ฐานวิถีใหม่หรื อ New Normal อาทิเช่น การขับเคลื่อนมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารแปรรู ป อุตสาหกรรมเครื่ องมือแพทย์ ซึ่ งนอกจากการดาเนิ นการขับเคลื่ อนงานด้านนโยบายพัฒนา
อุ ตสาหกรรมในหลายเรื่ องไปสู่ ผ ลสาเร็ จที่ เป็ นรู ปธรรม และเกิ ดประโยชน์ ก ับภาคเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
ประชาชนในวงกว้างแล้ว กระทรวงอุ ตสาหกรรมโดยสานักงานเศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรมยังมี บทบาทสาคัญ

ในการจัดทาฐานข้อมู ล เชิ ง ลึ ก การจัดท าดัชนี อุตสาหกรรมและระบบเตื อนภัย ภาคอุ ตสาหกรรม โดยนา
เทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ในการดาเนิ นงานซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งในการขับเคลื่ อนระบบ Big Data ของกระทรวง
อุ ต สาหกรรม และการเป็ นองค์ ก ร Smart Government ที่ พ ร้ อ มสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ภ าคเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ต่อไป
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